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  9: لقمان حكيم، ص

   مقدمه

   بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

از آوردن سپاس به پيشگاه باعظمتت عاجزم، به ربوبيتت اقرار دارم، ! از ثناگوييت ناتوامن، مهربان خداوندا! بزرگ پروردگارا
رتين    .دليل و راهنمايندو چرا نداشته باشم كه متام اجزاء آفرينش بر وجودت 

  :كنم اى اقرار مى خداوندا، به وجودت به مهان صورت كه در قرآن فرموده

  »1« .َو َملْ َيُكْن َلُه ُكُفواً َأَحدٌ * َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ * اللَُّه الصََّمدُ * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ 

ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّالُم * َو الشَّهاَدِة ُهَو الرَّْمحُن الرَِّحيمُ  ُهَو اللَُّه الَِّذي ال إِلَه ِإالَّ ُهَو عاِملُ اْلَغْيبِ 
ُيَسبُِّح َلُه   َصوُِّر َلُه اْألَْمساءُ احلُْْسىنُهَو اللَُّه اْخلاِلُق اْلبارُِئ اْلمُ * اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن اْلَعزِيُز اْجلَبَّاُر اْلُمَتَكبـُِّر ُسْبحاَن اللَِّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ 

  »2« .ما ِيف السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

پايان به روان تابناك انسان كامل حضرت حمّمد بن عبداهللا صلى اهللا عليه و آله و سلم، و دوازده جانشني او كه  و درود ىب
  .هاست منجى انسان) عج(يه السالم و آخرينشان مهدى اول آنان امرياملؤمنني عل

و اصلى از آفرينش انسان و زندگى او در  براى انديشمندان و صاحبان خرد در اين مسئله ترديدى نيست كه مقصد واقعى
  .اين عامل جز به كمال رسيدن ماده وجود او و بدست آوردن درجات عاىل چيز ديگرى نيست

______________________________  
  .سوره توحيد) 1(

  24تا  22: احلشر) 2(
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انسان به اراده عاىل حق با مهكارى و شركت عوامل متعددى در جهان خلقت، قدم به هسىت گذاشته و در پريو مهني 
  .تواند به تنهاىي زندگى كند قاعده منى

ره بردنش از عوام هاى ديگر است، و اين  ل خلقت و كمك گرفنت از انسانادامه حيات انسان، در پرتو آميختگى او و 
آميختگى بايد بر پايه اصول صحيحى استوار باشد تا انسان را به سوى يك آراستگى مهه جانبه سوق دهد، و در اين 

خداى بزرگ در قرآن جميد از مهكارى و شركت عوامل متعدد در پديد آوردن نظم جهان و . مسري موقعيتش حمفوظ مباند
صوص وجود انسان ياد فرموده و بشر را به تدبري و تفكر در متام زواياى هسىت و وجود پر از اسرار خودش دعوت باخل

  .كند تر مى ترمجه آياتى در اين زمينه مشا را به اين مسئله نزديك. منوده است

و زمني و تواىل شب ...) ر و هاى عظيم نو  ها، توده ها و كهكشان ستارگان، خورشيد، قمرها، سحاىب(ها  در آفرينش آمسان
لو دراز كشيده، از خدا ياد مى و روز براى اهل خرد نشانه كنند و در  هاىي است، آنان كه ايستاده يا نشسته يا بر 

  :گويند انديشند مى ها و زمني مى آفرينش آمسان

گريد و دّقت مناييد كه خداوند چگونه بگو در زمني گردش كنيد و بن »1« .اى ها را بيهوده نيافريده اين برنامه! پروردگارا
بينيد خداوند آنچه را در آمسان و زمني است به فرمان مشا  آيا منى »2« .آفريند آفرينش ديگرى آفرينش را آغاز كرد؟ و مى

ان خود را به مشا ارزاىن داشت قرار داد، و نعمت شب و روز، خورشيد و ماه و ستارگان به فرمان  »3« .هاى آشكار و 
در هر  »4« .در اختيار مشا هستند در اين برنامه براى كساىن كه خرد خود را بكار بندند نشانه هاىي است مهم حق

كند وبه آدمى  گوناگوىن را در عامل براى بوجود آمدن انسان گوشزد مى صورت آيات زيادى در قرآن جميد شركت عوامل
اى بيش نبود،  دانيد كه انسان در اصل نطفه مى. دار است هدف دهد كه مهانند ساير موجودات جهان وجودى هشدار مى

اى بنام بشر پديد  ها عوامل خمتلف با هم مهكارى كردند تا از تعاون آنان ميوهمقدار ميليارد براى به مثر رسيدن اين ذره ىب
ره بيشرت از اين مسئله برگريند به پاره اى از عوامل اشاره كرده و برنامه را با ديد  آمد، و براى اينكه خوانندگان گرامى 

  :كنيم وسيعرتى جتزيه و حتليل مى

______________________________  
  .191و  190: ل عمرانآ) 1(

  .20: العنكبوت) 2(

  .20: لقمان) 3(
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  .12: النحل) 4(

  11: لقمان حكيم، ص

   زمني

  .داند هاى بزرگ حق مى قرآن عظيم زمني را با متام عواملش كه براى آسايش بشر و زندگى او مقرر شده يكى از نشانه

دقيق و منظم است، و اگر غري از اين بود زندگى كره زمني كه حقيقت بشر زاييده اوست، از نظر وضع وجوديش بسيار 
  .منود در آن از براى موجودات زنده بسى دشوار ومشكل مى

   ميليون كيلومرت مربع 509مساحت زمني 

   ميليارد كيلومرت مكعب 1083حجم 

   ميليارد تن 5980وزن 

  ميليون كيلومرت تقريباً  150فاصله از خورشيد 

   پانصد ميليون سالعمر در حدود چهار ميليارد و 

  .شود قسمت بيشرتى از سطح زمني را درياها فرا گرفته و به وسيله مهني درياها متام نقاط زمني به يكديگر وصل مى

اى زمني زندگى مى ا از هر جهت براى بشر سودمند است عالوه بر اين، موجوداتى در آ   .كنند كه وجود آ

  12: لقمان حكيم، ص

اى  بارد تا  دريا به وسيله حرارت خورشيد خبار شده و سپس به صورت ابر درآمده، آنگاه بر زمني مىمقدار زيادى از آ
  .هاى نباتى براى ادامه حياِت موجودات زنده به مثر برسد دانه

فاصله زمني تا خورشيد به قدرى دقيق و حساب شده است كه ادامه حيات بر روى اين گاهواره پرنعمت كارى ساده و 
ره بودند و اگر كمرت بود نيز سخىن آسان است،  بطور حتم اگر اين فاصله بيشرت بود كليه موجودات زمني از حيات ىب 

  .از حيات و زندگى به ميان نبود
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زمني كروى شكل است و كروى بودن و حركت به دور حمورش باعث پديد آمدن شب و روز است، زيرا مهيشه نيم آن 
گرش تاريك است، و اگر غري از اين بود يك طرفش مهيشه روز و طرف ديگرش روبروى خورشيد است روشن، و نيم دي

گردش . گاه بااين وضع زندگى درآن جز با ماللت و خستگى چيزى ديگر نبود، يا زندگى امكان نداشت شب بود، آن
  .زمني به دور خورشيد پديد آورنده چهار فصل است، و نبايد منافع چهار فصل از احدى پوشيده باشد

هها چون ميخهاىي حمكم بر پشت زمني استوار شده، و اگر وجود كوهها نبود زمني در حال گردش به دور خود و كو 
شد، پستيها و بلنديها داراى  خورشيد مهيشه دچار حركتهاى عجيب و غريب بود، و زندگى بر روى آن امرى حمال مى

  .نيستاى در زمني عبث و بيهوده  اىي است و برنامه العاده منافع فوق

  خورشيد

  ميليون و سيصد هزار برابر زمني تقريباً  1حجم 

   هزار درجه 6درجه حرارت خارج آن 
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   ميليون درجه 17درجه حرارت مركزى 

نور خورشيد   ها است، ىب حيات و زندگى موجودات زنده مديون نور خورشيد است، خورشيد تقريباً سرچشمه متام انرژى
نور خورشيد جاندارى  شود، و چون زندگى جانداران بستگى به گياه دارد پس ىب كند و مواد غذاىي فراهم منى گياه رشد منى

  .دهد ادامه حيات منى

فته چوب، زغال، و نفىت كه هر روز مصرف مى   .اند كنيم كار مايه را در اعصار قدمي از خورشيد گرفته و در خود 

  هوا

ضى جهات مانند ماهيهاى اعماق دريا هستيم شايد اين مقايسه به نظر مشا عجيب اگر به مشا بگويند كه ما هم از بع
تر است  باشد، وىل حقيقت مهني است كه ما در عمق يك اقيانوس بزرگ، اقيانوسى از هوا كه چند بار از دريا عميق

  .كنيم زندگى مى
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كنند كه بدون هوا زندگى  جانداران زندگى مى گويند، بسيارى از گياهان و در اين اقيانوس بزرگ و عميق كه آن را هوا مى
ترين اين مواد  برايشان امكان ندارد، زيرا هوا شامل موادى است كه براى حيات موجودات زنده ضرورى است، و مهم

  .اكسيژن است كه براى متام موجودات الزم است

   آب

   دار ششانسان مانند ساير موجودات زنده به آب احتياج دارد، شبانه روز بايد مق

  14: لقمان حكيم، ص

كند و با هر  تا هفت ليوان آب بياشامد تا جانشني آب از دست رفته در بدن گردد، انسان مرتباً از بدن خود آب دفع مى
  .فرستد، از اين رو از آشاميدن آب براى ادامه حيات نياز شديد دارد يك نفس مقدارى خبار آب به هوا مى

عالوه بر . رسد، آب ماده حيات است و بدون آن زندگى امرى حمال است ا به بدن ما مىآب مهراه سبزيها و ساير غذاه
جان نطفه جاندار  آورد تا از مواد ىب اينها عوامل گوناگون ديگرى در عامل خلقت به كمك يديگر وسائل زندگى را فراهم مى

 سراسر پر از عجايب و اسرار كه در ساخته شود و آن نطفه به صورت انساىن زنده قدم به سفره هسىت گذارد انساىن
  .شويد خطوط زير به برخى از تشكيالت وجوديش آشنا مى

   تشكيالت بدن

  عدد 1عدد تنه  2پا 

  عدد 1عدد سر  2ساق 

  عدد 243عدد اسكلت  2ران 

  عدد 150عدد روابط اسكلت  2دست 

   جفت 450عدد عضالت  2بازو 

   حفره 4عدد قلب داراى  2آرنج 
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   هزار مرتبه 110شدن در شبانه روز باز و بسته 

  ليرت 10520ساعت معادل  24حتويل خون به بدن در 

  سرنشني را 3قدرت فعاليت قلب به اندازه آسانسورى كه 

  .به ارتفاع صدمرت باال بربد

   ميليارد مرتبه 3سال  70باز و بسته شدنش در 
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  ميليون مرت 560وسيله رگها  كشى بدن به شبكه لوله

   ترليون 25گلبول خون 

  .هزار مرت 500و  ميليون 37ستون  يك صورت به گلبوهلاروى هم جمموع

   ميليون حفره 200كليه داراى 

  سانىت مرت 5هر حفره 

  كيلومرت  100ها  طول جمموع حفره

  ليرت 500روز معادل  در شبانه كليه وسيله خون به تصفيه

   ميليون حفره 350ريه داراى 

  ليرت 700گريى شبانه روز  كسيژنعمل ا 

   مرت مربع 1/ 5پوست 

   دگمه عصىب 5000مرت مربع پوست  در هر سانىت
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   ميليون 4جمموع مراكز عصىب 

  مرت 8روده كوچك 

   غده 4000مرت مربع  در هر سانىت

   سلول 3000هر غده داراى 

   لوله تنفس 100هر سلول داراى 

   ميليارد سلول 14مغز 

   مرتبه دور كره زمني 12ميليون مرتمعادل  480وخمابرات كشى  شبكه سيم

   هزار عامل عصىب 24گوش 

  ..و ... و 

  .ام بشماريد از عهده مشا خارج است اگر خبواهيد نعمتهاى مرا كه به مشا ارزاىن داشته: فرمايد خداى بزرگ در قرآن جميد مى

   كارند، قابل مشارشراسىت نعمتهاىي كه در بوجود آوردن انسان و ادامه حياتش در  

  16: لقمان حكيم، ص

نيست، اينجاست كه بايد توجه خوانندگان عزيز را به چند سؤال معطوف داشته و بپرسم با متام اين مراتىب كه در سطور  
تواند در زندگى  گذشته خوانديد، آيا انسان كه در متام برنامه هاى حياتيش در سيطره قانون و اراده حق است، مى

  نياز از قانون اهلى باشد؟ و اجتماعى ىبخانوادگى 

آيا آزاد است هر چه دلش خبواهد اجنام دهد، و هر عملى خواسته باشد پياده كند، گر چه به نظام زندگى ديگران ضرر 
  وارد كند؟

  هدف و ىب نتيجه در كارند؟ آيا عوامل عاىل حياتى و آنچه در كارند ىب
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  هوت تكليف ديگرى ندارد؟آيا انسان جز خوردن و آشاميدن و اعمال ش

  اند؟ بند و بار پنداشته آيا زندگى مفهوم واقعيش مهني است كه گروهى ىب

  آيد؟ آيا صلح و صفا، و اخالق پسنديده در سايه هر مكتىب پديد مى

  هاى مناسب با حياتش حمتاج به خداوند نيست؟ آيا بشر در پريوى از برنامه

  به متام مصاحل و مفاسد است؟آيا جز آفريدگار جهان كسى عامل و آگاه 

  قدر و انسان دوست نبايد مورد عمل قرار بگريد؟ آيا روش پيامربان عاىل

  آيد؟ آيا در سايه قوانني غري حق زندگى آرامى بدست مى

  اى منظم و حساب شده عامل دليل بر آفريدگار جهان نيست؟ آيا برنامه

ا اقدام به زنده كردن م... و آيا  عارف در وجودشان نشود، و ثروت دروىن خود را آشكار نسازند، و اگر از طرف انسا
شود و انسان به  آورد احساسس نكنند، روح در درون آنان مهچون سنگ مى فشارى كه زندگى فعلى در درون آدمى مى

  .آيد صورت ماده ىب جاىن درمى

كه روبروى اوست ارتباط برقرار سازد، و زندگى انسان و حيات جاوداىن رو به پيش او بسته به اين است كه با واقعيىت  
سازد معرفت است، و معرفت مهان ادراك حسى است كه به وسيله فهم حالت كمال و  آنچه اين ارتباط را برقرار مى

   پختگى

  17: لقمان حكيم، ص

انسانيتش  ميوه معرفت يك زندگى به متام معىن سامل و صحيح است كه در پرتو انسان به متام حقوق. پيدا كرده باشد
  .رسند دست پيدا كرده و ديگران هم در سايه زندگى آدمى به حقوق خود مى

تر مهانند  تر و اصوىل هاىي كه براى نگه داشنت انسان در اصول انساىن پديد آمده مكتىب زنده البته در ميان متام مكتب
سرچشمه گرفته و با فطرت و طبيعت بشر مكتب انبياء نيست، زيرا متام افكار و نتيجه افكار آن بزرگ مردان از وحى 

  .مهاهنگ است



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

 

آنان انسان را به پاسخ دادن به نداى فطرت و طبيعت دعوت كردند، و در اين راه تربيت شدگاىن بوجود آوردند كه نظري 
  .يابيم اى منى آنان را در هيچ مدرسه

   اسالم يگانه راه جنات ***

طور، و جز اينكه بشر را به سوى اين اصول  د، و تربيت شدگان آنان نيز مهنيپيامربان پيشروان به سوى اميان و عمل صاحلن
  .اى ديگر ندارند دعوت كنند برنامه

آنانكه از ايشان به حق پريوى كنند به مقام اميان و عمل صاحل برسند و مردمى كه دعوت انبياء را بشنوند و قدرت حتقيق 
  .اند، رستگار خنواهند شد از دواعى نفساىن و تقليد نرستهداشته باشند و كوتاهى در تربيت خود كنند چون 

اى روشن و تابناك از قوانني وضع شده خداوند در متام ادوار حيات بشرى  نظام اسالم كه شاهدى زنده و گويا و چهره
جنات متام اى منظم براى  آب و علف مهانند نقشه بوده جامع و كامل آن به وسيله خامت پيامربان در سرزميىن خشك و ىب

  .بشر پياده شد

  .ساختمان هاىي عظيم از فضائل انساىن بر سطح خاك بنا كرد كه تا ابد از تندباد حوادث در امان خواهد بود

  18: لقمان حكيم، ص

  .براى سر و سامان خبشيدن به پراكندگى ها قوانيىن آورد كه امواج خروشان زمان هرگز آن را از دفرت زندگى حمو خنواهد كرد

  .ى درهم كوبيدن شرك و نفاق و رذائل اخالقى حقايقى بيان كرده كه مانندش آورده نشده بود و نظريش خنواهد آمدبرا

آاليش، و مهني سادگى و مهاهنگى آن با اصول زندگى بود كه در اندك زماىن بر مهه مكتب  اسالم آييىن است ساده و ىب
  .سلطه و نفوذ خود قرار داد ها فائق آمد و شؤون اجتماعى ملل خمتلف جهان را زير

اسالم كه اساس آن بر توحيد و يكتاپرسىت است، بشر را به پاكى درون و برون و درستكارى، امانت، راستگوىي، صداقت 
منايد، و اين مهان اصوىل است كه توده بشر را از ناداىن به شاهراه  و يگانگى و برادرى، دستگريى و مساوات، دعوت مى

  .تكامل در مهه زواياى حيات رهنمون است هدايت و داناىي و

عمل كردن به اسالم نه تنها مفيد و آسان است، بلكه هيچ ناسازگارى با سري متدن به معناى واقعى ندارد، بلكه وسيله 
  .سرعت و پيشرفت واقعى به سوى متدن حقيقى است
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از پى نداشته باشد براى پريوان خود جز هلو مسلم آن ديىن كه دوش به دوش متدن در حركت نباشد و آبادى واقعى دنيا را 
  .كشد و لعب مثرى ندارد و تابعني و فرمانربدارانش را به سوى هالكت مى

رود و  شود كه يگانه دين حقى كه با سري متدن پيش مى با مراجعه به قرآن و فرمايشات پيشوايان دين اين نكته روشن مى
و منكر اين معىن يا دور از خرد است، يا دست نشانده استعمار  خود مثل اعالى متدن است دين مبني اسالم است

  .هاى رواىن دمشىن دارد است، يا با اسالم به خاطر عقده

هاى دين ندارند، و دين را عامل احنطاط و  اين مسئله هم ناگفته مناند كه بسيارى از مردم مغرب زمني روى خوشى با برنامه
   دانند، البته دور شدن از متدن مى

  19: قمان حكيم، صل

هاى بشر را نداشت و در  بايد به آنان حق داد، زيرا آيني حتريف شده عهد عتيق و جديد استعداد جوابگوىي به نيازمندى
  .شد كه انسان براى حتصيل سعادت بتواند به آن عمل كند آن قوانيىن يافت منى

ديد، كليساىي كه به جان و مال و  اضمحالل مىبا پيشرفت علوم مادى در مغرب زمني حكومت كليسا خود در خطر 
ناموس مردم در سايه ديىن كه داشت مسلط بود، و البته در هم كوبيده شدن اين تسلط براى اربابان كليسا آسان نبود، از 

اين رو با دانشمندان به مبارزه برخاسته و سخت در مقابل آنان ايستادند تا جاىي كه نزديك به چند ميليون عامل و 
دانشمند را براى براى نگاهدارى مقاصد غلط خود از بني بردند، دانشمندان و مردم كه از دست مظامل كليسا به جان 

گذارى كردند و باالخره دراين جنگ كه جنگ با  اى را تا سر حد پريوزى با كليسا و پريوانش پايه آمده بودند مبارزه جانانه
هاى طبيعى  هاى زندگى جدا كردند، و به راه خود كشف برنامه ش را از متام برنامههاي دين بود پريوز شدند و كليسا و برنامه

هاى مذهىب  ادامه دادند، و براى خاىل نبودن جاى دين در زندگى يكى دو ساعت از روز يكشنبه را اختصاص به برنامه
  .كند را به جانب گناه تشويق مى ها بشر كند، بلكه آن برنامه هاىي كه هيچ مشكلى از بشر حل منى داده، آن هم برنامه

زمني بود عامل ديگرى كه نقش مقمى در  آزاد شدن از آيني خراىف يهود و نصرانيت يك عامل پيشرفت براى مغرب
هاى صليىب با علوم مسلمني بود، كتب علمى اسالمى  پيشرفت اروپا به سوى متدن داشت آشناىي مسيحيان در طول جنگ

مني به ممالك مغرب منتقل شد و ساهلا مدار حبث و حتقيق مغربيان بود، در سايه اين برنامه پس از برخورد اروپا با مسل
هاى مادى و آبادى سرزمينشان با  هاى مهمى نائل شدند، در حاىل كه مسلمني به خاطر ثروت بيگانگان به پيشرفت

  .كردند سرعت هر چه متامرت به سوى ارضاء شهوات پيشروى مى
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  انگيز رسيدند و در هاى علمى به ترقيات شگفت شش و فعاليتمغربيان در سايه كو 

  20: لقمان حكيم، ص

زمني دوختند،  هاى مشرق ازدياد قوا وقدرت مادى و نظامى خود كوشيدند، با به دست آوردن قدرت چشم طمع به ثروت
داشنت دولتها و / -/-اهكران مسلمني براى آنان جز از راه بريدن مسلمني از اسالم و جاهل نگ بدست آوردن ثروت ىب

هاى سخت برخواستند، تا توانستند بر عليه اسالم و قرآن از  ملتهاى اسالمى ميسر نبود، براى اين دو موضوع به كوشش
يه ديدند، نور علم را از آنان گرفتند، علماء  طرق خمتلفه تبليغات سوء كردند، وسائل بيشرتى از براى شهوت راىن مشرقيان 

  .المى را منفور ملت كردند، راه نفوذ استعمار را در ممالك اسالمى باز منودندو دانشمندان اس

رفت، گالدستون در جملس  شد، مشرق به سرعت به خواب خرگوشى فرو مى روزگار عجيىب بود مغرب به سرعت بيدار مى
  :و گفت كهعوام انگلستان به پاخواست و با يك دست اشاره به قرآن و با دست ديگر اشاره به كعبه كرد 

تا اين دو قدرت معنوى در ميان مسلمني است حكومت ما بر آنان حمال است، و نيز در خالل مهني زمان زمامدار روسيه 
  .اى را به اين صورت پيشنهاد كرد تزارى برنامه

  .هر چه بيشرت بايد به اسالمبول نزديك شد، كسى كه در آجنا حكومت كند سلطان حقيقى جهان خواهد بود

سازى  ها اجياد كرد، الزم است مؤسسات كشىت هاى مداوم گاهى بر ضد عثماىن و گاهى بر ضد ايراىن بنابراين بايسىت جنگ
در ساحل درياى سياه اجياد منود و به تدريج اين دريا و درياى بالتيك را كه دو نقطه الزم و ضرورى است براى پيشرفت و 

  .ها به تصرف آورد اجنام نقشه

ايران بايد تسريع كرد وبر خليج فارس دست يافت در صورت امكان راه جتارتى قدمي مشرق رااز طريق سوريه  در اضمحالل
  .نظر كنيم از طالى انگلستان صرف توانيم تا هندوستان كه به منزله انبار دنياست داير كرد، وقىت به آجنا رسيدمي مى

   هاى ن مردم بيشرت به برنامهخوانندگان عزيز ناداىن زمامداران آن روز، و بيدار نبود

  21: لقمان حكيم، ص

استعمارى كمك كرد تا استعمارگران كه خود فاقد اخالق و فضيلت بودند توانستند چراغ انسانيت را نيز در ممالك اسالمى 
  .خاموش كنند
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باخت در نتيجه جامعه مغرب حياتش تبديل به حيات مادى حمض، و جامعه مشرق هم زير يوغ استعمار، فضايل رواىن را 
جهان يك پارچه تبديل به جهنمى سوزان شده امنيت و آسايش از زندگى رخت بست، امروز كم و بيش جهان دريافته كه 

  .اى بوده مبارزه با اسالم و با اخالق و فضيلت كار امحقانه

اد از هر طرف چون باران اى پرخطر از معاصى افتاده، فس بيند كه نسل جديد در گرداىب مهلك از رذائل و جاده جهان مى
  .دار است بارد، نسل براى جنات تشنه يك مرت مكتب اصيل و ريشه مى

ها و بالهاى خامنانسوز شهوات، عقيده به خداوند و  جهان دريافته كه هسته مركزى براى نگهدارى وجود انسان از آفت
  .عمل به مقررات كامل اوست

هاست و تنها  هايش در رأس متام برنامه ثابت شده كه اسالم با متام برنامهامروز بر عقالى جهان بنابر اعرتافات خودشان 
  .ها اسالم است راه جنات بشر از بدخبىت

در اين كتاب سعى شده يك دوره اصول اخالقى و مباىن حمكم آن در پرتو مشع وجود لقمان حكيم كه خود از مصلحني 
ين كتاب چهره اخالقى و شخصيت روحى انسان براى مشا روشن بزرگ بشرى بوده نگاشته شود، و اميد است با مطالعه ا

  .شود

ره خواهند به نعمت اخالق آراسته شوند، و كسب سعادت دو جهان كنند از سرمايه و آنان كه مى مند   هاى تربيىت اسالم 
  .گردند

قرآن و در جزءبيست و يكم  31كه سوره    لقمان  اش سوره مباركه اين نكته را ناگفته نگذارم كه نوشنت اين كتاب انگيزه
  .ام هايش از قرآن و روايات كوشيده است بود، تا آجنا كه در حد و تواناىي من بوده در معرىف لقمان بزرگوار و شرح حكمت

   حسني انصاريان

  25: لقمان حكيم، ص

   خبش اول

   انسان اسالمى* انسان غرىب* 

   انسان غرىب
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مايه كليسا، و قدرت مطلقه اربابان آيني حتريف شده اجنيل، به تدريج مردم مغرب زمني را در جدا شدن  قوانني و قواعد ىب
هاى حيات، و ميدان دادن به  از مهه امور معنوى، و بدبني شدن به خط دين، و گرايش به مسائل مادى در متام زمينه

يك كلمه خود فراموشى كه ميوه، بسيار تلخ خدافراموشى است، آماده  قيد و شرط، و در  شهوات و آمال، و آزادى ىب
  .كرد

هاى كليسا كه هيچ گونه مهاهنگى با فطرت و نيازهاى معنوى انسان نداشت و جنايات اربابان كليسا به جان و مال  برنامه
  .ىب شدهاى عقل تنها، و تكيه كردنش به علوم جتر  و ناموس انسان، باعث گرايش انسان به فراورده

  .هاى خود را مالك حق و باطل قرار داد، و خود بت خود گشت انسان در مغرب زمني دريافت

تواند ته متام نيازهاى مادى و معنوى او پاسخ دهد، وىل   كرد علوم جترىب و امور حّسى، و حمصوالت عقل جزئى مى فكر مى
  .ى او نيستگذشت زمان به او ثابت كرد كه اين جمموعه، ظاهرى غذاى كاملى برا

به خيال اينكه شكسنت قيود و شروط اخالقى، و دست برداشنت از حاالت انساىن، و آزاد گذاشنت شهوات و اميال، و 
باز گذاشنت دست غرائز، او را سري و سرياب خواهد كرد، وارد اين ميدان وحشتناك شد، و در نتيجه خود را با آفات و 

   بالهاىي

  26: لقمان حكيم، ص

  .دهد كه امروزه از دست خودش جبان آمده، و پوچى و ىب هدىف، خأل سنگني باطىن او را آزار مىدچار ساخت  

  .شود احساس پوچى و پوكى در سنني باال در مرد و زن غرىب بيش از سنني پايني حس مى

برند،  بسر مىپريمردان و پريزنان مغرب زمني اگر دست به خودكشى نزنند، و اگر دچار جنون نشوند، در كمال افسردگى 
و هر حلظه در انتظار مرگ هستند، تا سايه شوم حيات را از سر خود باز كرده، و با تبديل شدن به خاك گور به خيال 

خودشان براى مهيشه راحت شوند، وىل نسل جوان غرب به خاطر شور و هيجان جواىن كمرت احساس پوچى و پوكى  
واتند آنان هم پس از فروكش كردن هيجانات جواىن، و از كار افتادن كرده، و دراين سنني دخلوش به انواع لذات و شه

هدىف آنان را در رجنى جانكاه فرو برده وارد  ابزار شهوات، ورشكسته شدن بدن، به مهان كارواىن كه احساس پوچى و ىب
  .سازد كند و به افسردگى يا جنون، يا خودكشى دچار مى مى
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شى، و حمصول خودفراموشى روى آوردن به عقل جزئى و علوم جترىب، و نتيجه روى ها خودفرامو  حمصول خدا فراموشى غرىب
آوردن به عقل جزئى و علوم جترىب غرق شدن در منجالب لذات حيواىن، و شهوات غريزى و پس از آن دچار شدن به 

ن مسائل رادر طول من متام اي. پوكى و پوچى، و افتادن در بند افسردگى شديد، يا بيمارى رواىن و يا خودكشى است
ام دريافت  هاى مفصلى كه با مرد و زن غرىب داشته ام از نزديك ملس كرده، وبا صحبت سفرهاى مكررى كه به اروپا داشته

  .ام منوده

تعدادى انگشت مشار از دانشمندان غرىب امثال كارل فرانسوى، و دى النزاد فاستو، كه برقى كم سو از بيدارى و بيناىي در 
وه كرده، به اوضاع وحشتناك حيات در غرب پى برده و فريادشان از فاجعه و بالىي كه بر انسان غرىب آمده وجودشان جل

  بلند
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شده، و غرب را نسبت به خود فراموشى هشدار داده، و عاقبت بسيار خطرناكى را براى متدن غرب و بندگان و بردگان 
  .اند آن متدن پيش بيىن كرده

  :گويند آنان مى

متدن جديد كه واقعيات و حقايق و نصوص اصيل و حمكم قدمي را لغو كرده، ناچار است جمموع بالهاىي كه به سرش  - 1
تواند مقياس شناخت حق از باطل گردد، از اين  گريى بدون ترديد منى گريى كند، كه اين اندازه آمده با خوديت خود اندازه

بيند، و خود را در  هاى خطرناك فردى و اجتماعى، و ظاهرى و باطىن خود منىاى براى عالج درد جهت بشر غرىب چاره
  !كند بست مشاهده مى اين زمينه دچار بن

باشد، و آن  انسان غرىب امكانات و مواهب مادى و زميىن را مالك است، وىل از يك چيز با متام وجود عاجز مى - 2
وضوع براى اثبات پوچى درخشندگى كاذب متدن جديد كاىف خودشناسى و تأّمل در باطن خويش است، و تنها مهني م

  .است

ها از هوش و درك قابل قبوىل برخوردارند، وىل شك نيست كه از حيث آشناىي با حكمت عملى، و  بدون ترديد غرىب - 3
  !اند حيات معنوى فقريترين مردم روى زمني
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گوشت خوك و انواع مواد حرام منوده، و به اعمال جنسى ها را مبتال به خوردن مشروبات الكلى و   متدن غرىب اگر غرىب - 4
قيد و شرط مبتال كرده، به خاطر اين است كه غرىب جباى خويشنت جوىي در پى فراموشى و هدر ساخنت  و شهوات ىب

خويشنت خويش است، اغلب كارهاى بزرگ و قهرماىن و حىت اعمال نيك غرىب و چيزى جز حمصول فراموشى و بيهودگى 
يه وسايل جنگى ناشى از فرار غرىب از خويشنت است نه قدرت و نيست، ق درت عملى او بر اكتشاف و اخرتاع، و 

  .تسّلط استثنائى بر خود

ترس از تنهاىي و سكوت، وحشت از خأل باطن و درون و توسل به پول، غرىب را از شنيدن نداى باطن عاجز  - 5
  .ساخته، و انگيزه فعاليت مداوم او مهني امور است

  28: لقمان حكيم، ص

حمرك وى در جهانگشاىي، ناتواىن او در حكومت به خويشنت است، به مهني علت غرىب پديد آورنده آشوب و فساد  - 6
ذّلت و زبوىن انسان در غرب، و در هم شكسنت شخصيت او ناشى از آن است كه نتوانسته  »1« .در سراسر دنياست

حقيقت وجود خود، و ارزش گوهر شخصيت خويش را دريابد، انسان در مدرسه غرب به خيال خودش حيواىن مانند ساير 
  .حيوانات است، و ارزش او مانند و برابر ارزش موجودات زنده ديگر روى زمني است

ظر غربيان از آجنا كه ميزان و مقياس ارزش هر موجود در نظام تطور و شبكه نشو و ارتقاء، پايدارى و بقاء است، به ن
اند، از نظر  بنابراين مهگى موجودات زنده كه غربال انتخاب طبيعى باقى مانده، و در مبارزه حيات ياراى مقاومت آورده

  .ارزش برابرند

او و مورچه، پلنگ و روباه، االغ و خرگوش، مار و عقرب، گرگ و سگ، كالغ و خوك معناى اين ارزياىب اين است كه گ
  !!و انسان و شرت در يك ارزش و مقياسند

هاى علمى و متدن شده، در تشخيص ارزش و موقعيت خود دستخوش خبط و  انسان غرىب كه با متام وجود مغرور فراورده
انسان !! تا آجنا كه خود را به سطحى برابر با مورچه و موش فرو كاستهاشتباه گشته، و در شناخت حقيقت راه خطا رفته، 

غرىب بااثر گرفنت از افكار دانشمندان ملحد خود از دايره نفوذ و محايت حضرت حق و واليت و حاكميت پروردگار بريون 
سد، در حاىل كه پس از ر  رفت، و تصورش اين بود كه با خروج از مدار توحيد به خوشبخىت موهومى كه فرض كرده بود مى

بريون رفنت از حوزه نفوذ ربوبيت حق به چنگ شياطني و خدايان جمعول و موهوم گرفتار شد، و دامن به انواع مفاسد و 
  .معاصى آلوده كرد
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به  هاى مرئى و نامرئى يهوديان اروپا فشار اربابان كليسا به مردم، و قانع نبودن روح انسان در برابر آيني كليسا، و فعاليت
  .خصوص سردمداران صهيونيست در اوضاعى كه امروز غربيان گرفتار آن هستند تأثري به سزا داشت

______________________________  
  .48، ص 7مذهب من به نقل اقوال األئمه، ج ) 1(

  29: لقمان حكيم، ص

سخىت هستند، و اين خودفراموشى  امروز درصد باالى از مردان و زنان غرىب به خاطر خدا فراموشى دچار خود فراموشى
  .اى عظيم در جهت نابودى انسان و متدن او خواهد اجناميد اگر عالج نشود، به فاجعه

   انسان اسالمى

گاه هدايت، منبع كرامت، سزاوار رشد و   انسان در فرهنگ اسالم يعىن احسن تقومي، خليفه خدا، ظرف علم امساء، عرصه
متقى، طاهر، شاكر، صابر، ذاكر، عادل، حمسن، جماهد، مهاجر، مؤمن، زاهد، : يعىن كمال، مسجود فرشتگان، و بالقّوه
  .تائب، سليم، اصيل، شريف، كرمي

انسان اسالمى موجودى است كه براى شكوفاىي اصول انسانيت، و حقايق وجودى او انبياء اهلى مبعوث به رسالت 
ال ىب   .نان قرار گرفتنظري هسىت بر عهده آ شدند، و وظيفه باغباىن اين 

انسان اسالمى وجود باعظمىت است كه كتب آمساىن، براى رساندن او به كمال مطلوب، از جانب حق براى او فرستاده 
  .شد

شت ابد و رضوان اهلى است انسان اسالمى انساىن اليق حرمي قرب، و شايسته   .اى براى مقام لقاءاللَّه و وجودى سزاوار 

داراى چراغ فطرت، نور و وجدان، عقل نظرى، و مستعد بدست آوردن بزرگى و عظمت انسان اسالمى، انساىن است 
  .ايت ىب

هاى اسالمى در جهت  هاىي كه در پرتو اسالم خود را يافتند، و به خويشنت خويش آگاه شدند، و از بركت برنامه انسان
  .عقايد و اخالق و عمل به مقامات ملكوتى رسيدند كم نيستند
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ن منابع فضيلت، و نشان دادن چهره مهه آنان براى اين اوراق حمدود ميّسر نيست، در اين زمينه تنها به چند مشاره كردن اي
  منونه مى توان اشاره كرد، تا دورمناىي از

  30: لقمان حكيم، ص

  .شخصيت انسان و تأثري اسالم و هدايت اهلى در او روشن شود

اش با آيني زردشىت سرياب نشد، به اشاره كسى به كليسا روى آورد، آجنا هم خربى  سلمان ايراىن روح انساىن و فطرت اهلى
هاى انسانيت نديد، با هدايت و راهنماىي كسى به مدينه آمد، و حمضر نوراىن آخرين فرستاده  از حقيقت و شكوفاىي مايه

ديد، و كنار گنجى ىب پايان يافت، از آن چشمه عشق وضو گرفت و از  حق را درك كرد، خود را لب چشمه آب حيوان
ره كرد، قلبش از پرتو اتصال به حق و قيامت روشن شد، نفسش به مقام تزكيه رسيد، اعضاء و  آن گنج ىب پايان كسب 

ل عاىل اميان جوارحش در مدار عمل صاحل قرار گرفت، درخت شخصيت او ميوه داد، تبديل به كلمه طيبه شد، به مراح
اْلبَـْيِت،  ِمنَّا َأْهلَ  َسْلمانُ  :رسيد، خورشيد حقيقت از افق وجودش طلوع كرد، جباىي رسيد كه پيامرب اسالم درباره او فرمود

  .احلِْْكَمَةَويـُْؤِتى اْلبـُْرهانَ  َميَْنحُ 

  .مناياند خبشد، و برهان مى سلمان از ما اهل بيت است، حكمت مى

  :و درباره او فرمود

  .ٌر ال يـُنـَْزُف َو َكنـٌْز ال يـَنـَْفدُ حبَْ 

  .شود، و گنجى است كه پايان منى پذيرد شيده منى سلمان درياىي است كه ك

  .باشد اميان را ده مقام است، و سلمان داراى آن ده مقام مى: و فرمود

  .ها سلمان بود خداوند پيامرب را به حمبت چهار نفر دستور داد، يكى از آن

شت عاشق او بود فهاو در دنيا از حت شىت بر اثر يكى شدن با اهل بيت تناول كرد، و    .هاى 

آرى به سه : كنيد، فرمود گويد به حضرت صادق عليه السالم عرضه داشتم از سلمان فراوان ياد مى منصور بن برزخ مى
  :علت
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يدستا ن، عشقش به علم و دانش و اختيار خواسته امرياملؤمنني برخواسته خودش در متام شؤون حيات، دوسىت با 
  .دانشمندان

  31: لقمان حكيم، ص

زماىن كه عبدالّله بن يعفور از دنيا رفت حضرت صادق عليه السالم درباره عظمت و شخصيت آن انسان رشد يافته به 
  :مفضل بن عمر كوىف نوشت

از خدا و پيامرب و امام خود بر عهده عبد الّله بن يعفور كه صلوات خدا بر او باد از دنيا رفت، در حاىل كه به عهدى كه 
داشت وفا كرد، از دنيا رفت، صلوات خدا بر روح او، اثرش نيكو بود، سعى و كوشش او مشكور شد، غفران اهلى او را 

به حق فرزندمي در رابطه به . اش به رمحت حق پيوست دريافت، از بركت رضاى خداوند و پيامرب و امام واجب االطاعه
تر از او نبود، اين پريوى را در برنامه زندگى  زمان ما احدى نسبت به خداوند و رسول حق و امامش مطيعرسول خدا، در 

شت ساكن منود،  خود داشت، تا خداوند او را به جانب رمحتش سوق داد، و وى را با رسول خدا و امرياملؤمنني در 
منازل و درجات در آن جايگاه رفيع يكى است خداوند به  منزلش را بني منزل پيامرب و امرياملؤمنني قرار داد، گر چه آن

گويد، تنها يك آرزو دارم كه رسيدن  عبد اللَّه بن مسعود مى »1« .رضايىت كه از او دارم رضايت و مغفرتش را بر او بيفزايد
  :به آن آرزو بر من حمال شده

ه ديدم پيش رفتم ببينم چه خرب است، در جنگ تبوك در دل شب از خواب بيدار شدم، شعله آتشى در گوشه اردوگا
اند، من وقىت كه اين منظره را  ديدم عبد اللَّه مزىن جان سپرده، پيامرب و دو نفر از مسلمانان براى دفن او آتش افروخته

فر برادرتان را نزديك بياوريد، آن دو ن: شود؟ قرب آماده شد پيامرب ميان قرب رفت و فرمود ايستادم تا ببينم چه مى ديدم
خداوندا من از او راضى هستم، تو هم : عبداللَّه را بدست رسول خدا دادند، حضرت او را در ميان قرب گذاشت و گفت

از او راضى باش آرزو دارم اى كاش صاحب آن قرب من بودم، وىل پيامرب از دنيا رفته و من از عاقبتم ىب خربم، و آن آرزو 
  !ممكن استبر دمل مانده، و رسيدن به آن برامي غري 

______________________________  
  .215رجال كشى، ص ) 1(

  32: لقمان حكيم، ص
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ها در آن مدارس و  هاى شرق و غرب از تعاليم الزم براى انسان سازى خاىل است، انسان هاى جهان، و مكتب مدرسه
خري روى گردانده، به آزادى  منابع ىبشوند، به ناچار پس از مدتى از آن  ها تغذيه روحى و فكرى و اخالقى منى مكتب

شوند، و چون حيوانات و بلكه ىب بند و بارتراز  آورند و يك پارچه بنده و برده شهوات و اميال مى قيد و شرط، روى مى ىب
شوند و فرهنگ و متدن و علم و صنعت و مهه مواهب و نعمتها را در خدمت شكم و  آنان اسري شكم و شهوت مى

  .ريندگ غريزه جنسى مى

و جز اين سه . كنند جوامع غرىب در اين روزگار حيات و زندگى را در كار مادى، و شكم چراىن و شهوت راىن معنا مى
  .شناسند اى ديگر منى برنامه براى بشر برنامه

و فرو  ام مرگ را پايان مهه چيز و خاموش شدن چراغ حيات و با كمال تأسف چنانكه از گفتگوهامي با آنان در اروپا شنيده
دانند، به اين خاطر توجهى به عقايد حقه، و اخالق حسنه، و اعمال صاحله، و امور مثبته، و  رفنت در عدم مطلق مى

اى حس  حاالت انساىن، و فضايل روحى، و كماالت نفسى ندارند، زيرا براى پياده كردن اين امور، در وجود خويش انگيزه
  .كنند منى

هاى حقيقى، به متام معىن خاىل هستند، از اين جهت براى ادامه حيات و رسيدن به لّذات  انگيزهآنان از اهداف مثبته و 
  .بينند اى جز كار و كوشش و خوردن و آشاميدن و ارضاى غريزه جنسى به هر شكلى كه ممكن باشد براى خود منى چاره

توامن در رابطه  نت و بيانش شرم دارم، تنها چيزى كه مىام از نوش ام و در رابطه با مّلت آمريكا شنيده آنچه من در اروپا ديده
با غربيان اظهار كنم، اين است كه غربيان با متام وجود از هويت انساىن خاىل شده، و تبديل به حيواناتى غري از حيوانات 

  .اند، حيواناتى كه در ميان متام حيوانات اعم از وحشى و اهلى منونه ندارند صحرا و دريا و هوا شده

  اين حقيقت را هم ناگفته نگذارم كه از نظر علمى و حاكميت قوانني مربوط به امور

  33: لقمان حكيم، ص

قيد و شرط در سطح باالىي قرار  راىن ىب چراىن و شهوت مادى، و رعايت نظم و انضباط كارى براى زنده ماندن و شكم
  .دارند

و تكامل انسان، در هيچ مكتىب از مكاتب موجود جهان حىت  مشا منونه مسائل تربيىت و اخالقى اسالم را در جهت رشد
  .يابند ادياىن كه در ادعاى آمساىن بودن آن را دارند منى
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اى از واقعيات و حقايق اسالمى كه براى شكوفا كردن شخصيت انسان و رسانيدن او به اوج كمال و  دراين زمينه به گوشه
ش از پيش متوجه اين مدرسه اهلى گردد، و اين هديه حق را غنيمت عظمت است اشاره كرده، باشد كه دل مشتاقان بي

  .دانسته وجود خود را به آن حقايق بيارايند

اى در مين شدم، به وقت وداع مرا نصيحت كرد، و به آراسته شدن به  گويد از جانب رسول خدا مأمور به برنامه معاذ مى
  :مسائلى دعوت منود، در قسمىت از آن سفارشات آمده

الكالم،  اخلِْيانَِة، َوِحْفِظاجلار، ورمحةاليتيم، ولني وصيَك ِبتَـْقَوى اللِّه، َوِصْدِق احلَْديِث، َواْلَوفاِء بِاْلَعْهِد، َواداِءْاَالمانَِة، َوتـَْركِ أُ 
اجلناح، و  احلساب، وخفض من االخرة، واجلزع القرآن، وحب ىف االميان، والفقه العمل، وقصراالمل، ولزوم السالم، وحسن وبذل

كنم به تقواى اهلى  تور اسفارش مى »1« :اماماً عادًال   اياك ان تسب حكيمًا، او تكذب صادقًا، او تطيع آمثاً، اوتعصى
يعىن خود دارى از مهه گناهان، و راسىت در گفتار، و وفاى به پيمان، واداى امانت، وترك خيانت، حفظ حقوق مهسايه، 

قرآن، وعشق، به  اميان، وفهم به بندى وسالم به مردم، و نيكى عمل، وكوتاهى آرزو، وپاىومهرباىن بايتيم، ونرمى گفتار، 
آخرت، و وحشت از حساب روز قيامت، وفروتىن و خاكسارى از اين كه حكيمى را ناسزاگوىي، وراستگوىي را تكذيب  

  .كىن، وزشت كارى را پريوى مناىي، و از امام عادل سر پيچى كىن بپرهيز

   سالمى براساس آيات قرآن و روايات انسان تشبيه به درخت شده، كهدر معارف ا

______________________________  
  .74حبار، ج ) 1(

  34: لقمان حكيم، ص

دانه اوليه و مايه اصلى آن درخت لطف حق، وباغبان وبرزگر آن نىب و امام، ومالك درخت خداوند، وسرزمني آن روح 
  .انسان است

اند كه از هفت آب  عروقى در هفت مقام، و شاخى در هفت مرحله، و هفت برگ و هفت ميوه، مشردهبراى آن درخت 
  :گردد شود، وچون به لقاء حق رسد هفت جايزه نصيب او مى و از هفت بر سرياب مى

  .يقني، توكل، رضا، صرب، خوف از مقام حق، رجا، تسليم: عروق/ - 1

  .د، حسن خلق، امر به معروفطهارت، مناز، صدقات، روزه، جها: شاخه - 2
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  .صفا، محد، ثناءاهلى، اخالص، خضوع، حرمت، وفا: برگ - 3

  .شوق/ -اللَّه، تفريد، زهد، حمبت انابت، حيا، جتريد، قلب از ماسوى: ميوه - 4

  .كفايت، واليت، هدايت، رعايت، قرب، نعمت، عنايت: باران - 5

  .غفرترمحت، كرامت، جود، لطافت، احسان، امتنان، م: ابر - 6

  .فقر، مسكنت، زهد، جوع، ذّلت، انكسار، افتقار: تعهد بر - 7

اين امور كه مهه و مهه در ظرفيت انسان است، وهر مرد و  »1« .جزاء، عطا، نعماء، خلد، بقاء، رضا، لقا: جايزه - 8
ا را دارند، اگر خبواهد تفسري شود، بدون ترديد كتاب   .مفّصلى خواهد شد زىن از نظر اسالم لياقت آراسته شدن به آ

ا شده، حجاب جسم،  كه آن حجاب هاى سنگيىن است انسان غرىب دچار حجاب ها مانع از تابيدن نور حق در وجود آ
حجاب شهوات، حجاب غرائز، حجاب مال و منال، حجاب دانش و صنعت، حجاب منيت و غرور، وىل انسان 

  .هاست اسالمى با اتصال به اسالم مهاجر از مهه حجاب

تر  تابد، و آن نور با رفنت هر حجاىب هوى سان اسالمى هر حجاىب را كه از پيش روح جان برمى دارد، نورى در دلش مىان
  شود، تا جاىي كه متام فضاى جان و دل را فرا مى

______________________________  
  .123روح األرواح، ) 1(

  35: لقمان حكيم، ص

گردد، و براى او يقني  شود، پس از شرح صدر حقايق براى او كشف مى مىگريد، و براى او شرح صدر حاصل  مى
اند نظام اّمت تشريعى و باعث خري دنيا و آخرت  شود، كه هر چه را خداوند و انبيا و امامان به آن دعوت كرده حاصل مى

تواند  دامشان مىانسان است، و نتيجه اين انشراح پاك شدن دل و جان از لوث صفات ضميمه است، صفاتى كه هر ك
  .علت خذالن انسان در دنيا و آخرت گردد
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شرك، كفر، نفاق، عجب، ريا، غرور، حسد، حرص، طمع، تكرب، كينه، خودبيىن، خودپسندى و : اين ذمائم عبارتند از
...  

حمرمات و وقىت قلب و جان به نور حق روشن شود، نتيجه آن اطاعت از متام اوامر حق و انبياء و امامان، و اجتناب از 
  .ها است معاصى و آلودگى

  :فرمايد ها مى امام على عليه السالم در رابطه با اينگونه انسان

اهلوى، و صار من  قد خلع سرابيل الشهوات، و ختلى من اهلموم اال واحداً، انفرد به، فخرج من صفة العمى، و مشاركة اهل
قه، و سلك سبيله، و عرف مناره، و قطع غماره، واستمسك من قد ابصر طري  مفاتيح ابواب اهلدى، و مغاليق ابواب الردى

  »1« .العرى باوثقها و من اجلبال بامتنها، فهو من اليقني على مثل ضوء الشمس

ها جز انديشه رسيدن به مقامات ملكوتى جاىل شد، از گردونه   جامه شهوات را از وجودش بدر آورد، و از متام انديشه
كوردىل در آمد، و از مشاركت در شكل زندگى اهل هوا دورى گزيد، ابواب هدايت را كليد بازگشاىي شد، و ابواب 

ها را پشت سر   را پيمود، نشانه هدايت را يافت، سخىت ضاللت و گمراهى را قفل بسنت شد، راهش را شناخت، مسريش
حقايق مهانند نور  ها به قوى ترينش چنگ زد، از ريسمان ها به حمكم گذاشت، از دستگريه ترينش متصل شد، او در يقني 

  .آفتاب است

برجسته مكتب  هاى حكيم را كه از چهره اى از حيات حضرت لقمان اگر چه من در اين نوشتار قصد نشان دادن گوشه
  اهلى است دارم، وىل بيان و تفسرياين واقعيت را

______________________________  
  .86خطبه : ج البالغه) 1(

  36: لقمان حكيم، ص

ها در سايه آفتاب هدايت حق قرار  ها و استعدادهاى شگرىف است كه اگر اين مايه بينم كه انسان داراى مايه الزم مى
سازد، و اگر دور از خورشيد هدايت  وجودى برتر از متام موجودات و حىت باالتر از فرشته مقرب مىبگريد، از انسان م

مباند، گر چه در عمل و صنعت و متدن و مدنيت پيشرفت چشمگريى كند از او موجودى پست تر از متام حيوانات 
  !آيد بوجود مى
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هاى باعظمىت  كمالش در سايه هدايت حق وجود انسان  انگيز و رشد و ها و استعدادهاى اعجاب دليل بر وجود آن مايه
است كه در گردونه نبوت و امامت و اميان و عمل صاحل ظهور كردند و صفحات تاريخ حيات را به نور خود روشن منوده 

  .و به انسانيت و متدن آبرو دادند

  37: لقمان حكيم، ص

   خبش دوم

رتين دليل بر حقايق و كماالت ان*     اى پريوز و جاودان چهره* ساىنچهره انبياء 

   كماالت روحى و جاوداىن پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم* 

   عواقب وخيم ماّديگرى* 

   فساد در متام زواياى حيات* 

   سري و حركت انسان مادى از زبان امام على عليه السالم* 

  39: لقمان حكيم، ص

رتين دليل بر حقايق و      كماالت انساىنچهره انبياء 

خواهند، درست است كه هر يك در ديگرى تأثري دارد، اما در عني حال دو  جسم و جان انسان هر كدام وسيله بقاء مى
  .وجود كامًال از هم جدا و متباين هستند، پس هر كدام غذاىي خمصوص و مناسب به خود الزم دارند

  .قوانيىن كه از وحى سرچشمه گرفته براى تقويت روح است هاى پاك و حالل براى تقويت جسم و انواع انواع خوراكى

كند و از  اين مطلب ناگفته مناند كه اسالم ديىن جامع و كامل است كه هم سعادت دنيا و هم خري آخرت را تأمني مى
صراحت كامل اين حلاظ وظايف راجع به بدن را نيز مانند تكاليف مربوط به تربيت و تزكيه روان بيان فرموده قرآن جميد با 

  :زند فرياد مى
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هاى پاك و خوب را چه   آرايش زندگى مادى را كه خدا بر بندگانش مباح كرده و در دسرتس آنان قرار داده، و نيز روزى
هاى ضد  وىل به اين مطلب دقيق بايد توجه داشت كه نه اسالم و نه هيچ دين ديگر حىت مرام »1« .كسى ممنوع منوده

اند، بر  ند و نه به عامل پس از مرگ كسى را براى خوب خوردن و خوب پوشيدن ستايش نكردهدين كه نه به روح معتقد
ها از مردمى كه براى واقعيات و كماالت و حقايق انساىن ارزش قائل بودند و خود آراسته به آن انوار  عكس در متام ملت

   بودند متجيد و ستايش

______________________________  
  .32: االعراف) 1(

  40: لقمان حكيم، ص

رتين دليل  رتين دليل است بر توجه فطرى انسان به فضايل انساىن و اصوًال وجود آنچنان مردان بافضيلت  شده، و اين 
  .بر ثابت بودن و حق بودن كماالت و واقعيات روحى و نفسى بوده

اين واقعيت است كه در صفحات قبل در اطراف زندگى انبياء و ائمه و پيامربان بزرگ و مصلحني عاليقدر گواه صادقى بر 
  .آن سخن رانه شد

آن راهنمايان پاك خود داراى آراستگى كامل در متام زواياى حيات بودند، و از نظر هدف نسبت به توده حلق جز براى 
  .پرورش روان و رساندن انسان به مقام قرب حضرت اليزال براى چيز ديگرى ارزش قائل نبودند

نان به امور مادى يك مسأله طبيعى وىل بايد دانست كه آنان به متام منودهاى ظاهر جهان به عنوان وسيله براى البته توجه آ
كردند، هيچگاه يك برنامه مادى را هدف قرار ندادند تا به رسيدن به آن برايشان حالت  رسيدن به مقامات عاليرت نظر مى

  .توقف و سكون پيش بيايد

ليه السالم از شدت زهد به سبزى صحرا قانع بود و در آن موقع كه از سرياب ساخنت  در تاريخ بشرحضرت موسى ع
در پناه درخىت گرسنه ومستمند بر زمني نشست، از خدا قرص ناىن طلبيد كه : گوسپندان شعيب فارغ شد بنابه قول قرآن

ترين زندگى مادى را  ل بود عادىاسرايي كه دراوج رياست برقوم بىن آن هم پس از چند روز در دهان گذاشت آن زمان هم
  .داشت، وىل از نظر فضايل و مكارم اخالقى سرآمد جهانيان بود
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بافت و بدان وسيله  الشأن و مقتدر بود با دست خود از ليف خرما سبد مى داود آن سراينده آمساىن كه پادشاهى عظيم
تر بود به  حشمت شاهى از اولني و آخرين فوق العاده كرد و اين قانون را فرزند بزرگوارش سليمان كه از نظر امرار معاش مى

  .ارث برد

  گرفت و كاخ پادشاهيش دامن كوه و پسر مرمي عذراء عيسى مسيح از خاك بسرت مى

  41: لقمان حكيم، ص

چراغ خانه او مهتاب شب افروز و آن قدر به گرسنگى عادت كرده بود كه احتياج به نان و خورش نداشت، با علف 
خبشيد، جذام را از بدخبىت  داد، كور مادرزاد را شفا مى كرد، جهان را نور مى سبز بيابان با گرسنگى مبارزه مىشريين و 

ترين عامل صفا و مهر و حمبت و اشتياق به حق  كرد، نفوس خاكى ماديگران را به عاىل رهاند، مرده را زنده مى مى
  .رساند مى

اين تاريخ پرارزش  »1« .داشت گناهش او را از خدمتكار مستغىن مى و ىبهاى پاك  مركب سواريش پاهاى او بود، و دست
  .پيامرب اسالم و پيشوايان بزرگ شيعه است كه متام نشان دهنده كماالت و فضايل و حقايق عاىل انساىن است

ساىن و گفتار و تر از تاريخ زندگى و وضع نف هيچ دليل و شاهدى براى صدق پيامربان و پيشوايان دوازده گانه شيعه حمكم
انگيخت و براى گرفنت ابالغ بر آنان غلبه داشت حقيقىت  رفتار آنان نيست، زيرا انگيزه نبوت و وحى كه پيامربان را برمى

هاى رواىن امروز  خواست ديگران را هم بيارايد، و واقعيت اين وحى با حتليل بود كه آنان را به آن كماالت آراست و مى
  .قابل شناخت نيست

توان شناخت، مهچنان كه منشأ هر نريوىي را جز با آثار و قدرتى كه درمظاهر شخصى آن  را جز از طريق آثار منىوحى 
دهد نبوت يك پديده فردى نبوده بلكه در آفاق خمتلف و فواصل  توان شناخت، و چنان كه تاريخ نشان مى آيد منى پديد مى

سايه آن خصايص و اوصاف مشرتكى داشتند، و در اصول دعوت و راه زمان پيوسته و مكرر پديد آمده و مهه پيامربان در 
  .و روش براى اجياد مكارم اخالق در بشر با هم شبيه بودند

كردند بسى روشن بود، چنانكه  وضع روحى و اخالق و جسمى آنان براى مردم هر عصر و قومى كه در ميانشان قيام مى
   كه: تواند ادعا كند جوىي منى هيچ حمقق و پى
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______________________________  
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  42: لقمان حكيم، ص

  .اند هاى عصىب بوده هاى روحى يا اخالقى يا بدىن يا تشنج آنان دچار احنراف

از قيام آنان پيش : از سوى ديگر هر چه تاريخ حيات آنان به وسيله آثار خمتلف و منقوالت ملل رسيده مبني اين است كه
  .به دعوت منونه كامل سالمت جسم و اعتدال خلق و قدرت عقل و تشخيص بودند

ا و اعصار تا پايان زندگى اين جهان  آنان هستند كه نام نيكويشان بر تارك فلك اطلس چون خورشيد فروزان نورخبش زما
  .است

خيى از آنان در دست نيست، و از آناىن كه زاده در جهان زياد بوجود آمده وىل امروز كوچكرتين خرب تار  بزرگ و بزرگ
  .هست خاىل از نقاط ضعف خصوصاً در اخالق و روح نيست

ا و گنجينه دهلا و لوح  ا و منت ديوا در زمان هر سردار تاريخ و فاتح مادى هر دوره، و هر غاصب زورگوىي صفحه كتا
ا از مدح و ثناى او لربيز مى ا دست شد، اما پس از پايان قدرت وى زبا ا و ديوا ا و كتا افزار فاتح و زورگوى  دهلا و زبا

افزون  با گذران عمر روزگار، حوادث جهان. ماند شد و از فاتح قبل جز چند سطرى در تارخيى كهنه جبا منى ديگرى مى
ى صورت را در  گشايان و درّندگان آدم هاى جهان ها و داستان گردد، و ناچار صفحات تاريخ خنواهد توانست مهه قصه مى

  .گنجينه خود نگاه بدارد

ماند و بس و آن هم دير يا  شود، تا آن كه از هر يك نامى خمتصر جباى مى اندك اندك سهم آنان در دفرت تاريخ كمرت مى
شود، زيرا عرصه فعاليت و تكاپوى حيات جاى آن نيست كه  گردد و نصيب فراموشى مى زود از حوصله تاريخ خارج مى

  .ارزش ديوانگان مهيشه در آن بر جاى مباند انگيز خوخنواران و نام ىب افسانه نفرت

ريزد، و آنان از زمره نيكان رانده  رفته رفته زينت افتخارات موهوم از بر و تارك آن ستمگران و آن سرداران ظامل فرو مى
  .احنطاط بشر باشندگريند تا منودار شقاوت نسل و درجه  هاى جناىي قرار مى شوند، و در دوالبچه موزه مى

  43: لقمان حكيم، ص
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هاى بشرى كه پايه تكامل  در اين ميان نام و اثر آن كس جاويد است كه قدرت بشر دوسىت داشته، و در راه سعادت توده
  .و قانون ثابت حيات است، روزگار گذرانيده و هدفش با هدف طبيعت زنده و حساس يكى بوده

شود نام آن كس در دفرت خاطرات بشر، جاودانه ثبت است كه  منتها متصل مى و ىباينسان عمر زودگذرى، به زمان ابدى 
ناور و ىب انتهاىي كه انسانيت نام دارد پرواز كرده، و چندان غرقه  از سطح تنعم و خودخواهى باالتر رود و در افق 

ذايذ حقري و ناچيز دست شسته و اند كه به خوراك و پوشش توجهى نداشته و از ل ها و مسحور حيات حقيقى بوده زيباىي
  .اند شيفته آزادى و پيشرفت بشر بوده

ياد آوازه مردان حق با ترانه جاويد حيات هم نواست، به اين دليل در تاريخ بشريت هر روز ورقى بر فصل زندگى انبياء و 
  .شد افزايد و اين ورق هرگز فرسوده و كهنه خنواهد خمصوصاً پيامرب اسالم و شرح تعاليم او مى

   اى پريوز و جاويدان چهره

تاريخ زندگى و خصايص روحى و نفسى و اخالقى پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم، كه خود مصدق ديگر 
اند، تا  تر از كساىن است كه در گذشته دور و نزديك به هر صورت اثرى در تاريخ بشر داشته پيامربان است روشنرت و مدّون

  .از كار تدوين تاريخ و ظهور چاپ نيز زندگى و راه و روش اينگونه اشخاص چنني باز و روشن نيستآجنا كه پس 

نام و نشان پدران و مادران و خويشان و افراد قوم و قبيله تا آداب و اخالق گفتگوهاى آنان در برابر خوانندگان تاريخ 
  .و گذشتگان نزديك آنان نيستعصر  مستند اين پيامرب چنان منايان است كه زندگى نامداران هم

هاى شريخوارگى و طفوليت و كفالت به هنگام  در اين منايش تارخيى اوضاع پيش از ظهور و مقدمات والدت، و دوره
  جواىن، اخالق و آداب، مسافرت و

  44: لقمان حكيم، ص

ف شخصى گروندگان و گريى و قيام و بعثت و دعوت و هجرت، و اوصا ازدواج، جنگ و صلح و آراء و افكار، كناره
  .شود دمشنان سلوك و سري او در متام مراتب زندگى، كلمات و فرمايشات تا وفات حضرت واضح و روشن ديده مى

پرست و جاهل و ستمگر و بدخوى  در سراسر زندگى و احواالت خمتلفش با آنكه در شهر و بيابان و در ميان قومى بت
سرى، طغيان  برد، تاريخ از او اندك سبك به مال و ناموس و جان مردم بسر مىو بدكردار و قمارباز و شراخبوار و متعرض 

دهد، اينها نتيجه وحى بود، آراستگى او به كماالت و فضايل   و بدخوىي، رفتار ناروا و بيمارى جسمى و روحى نشان منى
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جاست كه پوچى سخنان و افكار اش در تاريخ، اين ها بود و باعث جاويدان شدن چهره كه علت پريوزى او بر متام برنامه
  .شود ها روشن مى فرويد و فرويديسم

  .هاى پاك به قضاوت درباره روان و حاالت عاىل دروىن برخاستند خرب از چنني چهره آرى، آنان ىب

نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم از طوفان هواها، و گرد و غبار عقايد و خوهاى جاهليت اثرى بر چهره روحش ديده 
هاى  ها و سركشى و ىب بند و بارى جوانان و غرور و خنوت پريان مكه را در دوران ها و هوس سرى شود، و سبك منى

  .توان يافت حياتش منى

ها شاد و مسرور گرديده، آن هم  ها بسيار بود در پيشرفت ها و زبوىن گروهى بودند كه در طى زندگى آنان ضعف
  ها هاى ظاملانه و در شكست پيشرفت

  45: مان حكيم، صلق

اند كه از زبوىن آن گريسته، يا در  دادند، در راه سرافرازى و پيشرفت به خطاهاىي دست زده اعتدال خود را از دست مى
اند، و خالصه هم سطحى خود را در بسيارى از امور با مردم زبون نشان داده و ثابت   برابر موفقيتشان نعره شادى كشيده

كرده و نيز در  هاى مؤثر آن را منحرف مى شان در حد تعادل و نظم نبوده و حوادث و برنامهاند كه اعصاب و دماغ كرده
شود، و احكام و افكارشان مهيشه با واقع و سالمت نتيجه  تعاليم و دستورهايشان ضد و نقيض و اشتباه فراوان ديده مى

  .مقرون نبوده است

ها فرياد شادى نكشيده،  ها زبون نشده، و در فتح ارخيى در شكستاما پيامربان و رهرب بزرگ اسالم برخالف اين مردان ت
برد، و از سرخوردگى مسلمني در جنگ براى  پريوزيش به حق بوده و در راه حق، در ميدان شكست پناه به خدا مى

  .ساخت، و خالصه فتح و شكست، رجنورى و سالمت بر دل و جانش چريگى نيافت مسلمني پند و عربت مى

  .خواست گفت و حق مى شناخت و حق مى كرد و حق مى زواياى حيات براى حق بود، و به حق فعاليت مى او در متام

در حميط مكه روابط مردم و گفتگو هايشان در حدود افتخارات و اختالفات، و جنگ و جتارت، و شعر و ادب، و زن و 
صف مششري و اسب و نيزه، و غزل هاى شهوت، و در خواب و خيال، و آرزوها و احالم، و عشق و رجز، و شعر در و 

كشاند  امرؤ القيس بود مهني ها آنان را به سوى قهرماىن هاى گذشته و خانه زناىن كه بر بام منزلشان عالمت قرمز بود مى
با اين وصف در حاىل كه پيامرب بزرگ دوران جوانيش را در ميان مهني جوانان گذرانده بود، اين آرزو ها و احالم و پليدى 
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ا اثرى در خاطرش نگذاشت، و پايش را نلغزاند، و سخن و عملى در اين گونه برنامه ها حىت از دمشنانش درباره او نقل ه
  .نشده، او آنقدر پاك و با فضيلت زيست كه پس از اظهار دعوت گروهى از گروندگانش از مهان مهساالنش بودند

  46: لقمان حكيم، ص

  برابر فضيلت تسليم شود راه ديگرى دارد؟آرى، فطرت پاك انسان جز اين كه در 

  تواند در ورق فراموشى بگذارد؟ ها را مى آيا گردش زمان و حركت تاريخ اينگونه چهره

هاى انساىن به ختت  دانيد كه گروهى از فرزندان تاريخ گردنكشان و جهان گشايانند كه با قتل و غارت ها از تل الشه مى
هاى زندگى  اعراض و اموال مردم را در متام زمينه. اند ها كرده ها و تصدق نج مردم خبششمراد باال رفته و از چپاول و دسرت 

اند و  اند، و از حاصل حيات ديگران شكوه وجالل ساخته اند و از جهل بشر سوء استفاده برده خود بازيچه هوس منوده
  .اند يشنت را بزرگ و گرامى پنداشتهاند كه از مداحى و چاكرى كردن ديگران نسبت به خود، خو  چندان نادان برده

اين گروه در زندگى ننگني خود كشتند و سوزاندند و بردند و دعاگويان گدا و پست بپروردند و مزرع سرسبز بشريت را به 
  .قربانگاه محاقت و مطامع خويش مبدل كردند

و گردآورى آنچه در جنگ  اما پيامرب بزرگ اسالم، در جنگ خيرب پس از گشودن دژهاى دمشن و خلع سالح عمومى
  :بدست آمده دستور دادند غنامي خاصى مجع شود و يك سرباز بني ارتش اسالم فرياد بزند كه

بر هر فرد مسلماىن الزم است هر چه از غنامي بدست آورده، گر چه نخ و سوزن باشد به بيت املال باز گرداند به خاطر 
  .شود ننگ و روز رستاخيز آن مال به جان انسان آتش مى اينكه صرف مصاحل اجتماعى شود، زيرا خيانت مايه

پيامرب بزرگ و پيشوايان عاىل قدر شيعه در مسئله امانت فوق العاده سختگري بودند، حىت باز گرداندن امانت را يكى از 
سرباز مال دزدى روزى كه پيامرب از ميان باقى مانده اموال يك . دانستند عالئم اميان و خيانت در آن را نشانه جرم مى

  :بدست آمد بر جنازه او مناز خنواند و تفصيل مسئله بدين قرار بود

   كه روز حركت سربازان اسالم از سرزمني خيرب تريى بر غالمى كه مأمور بسنت

  47: لقمان حكيم، ص
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تند وىل حتقيقات هاى پيامرب بود اصابت كرد و مهاندم جان سپرد مأمورين براى پيدا كردن قاتل به جستجو پرداخ كجاوه
شت بر او گوارا باد، وىل پيامرب فرمود عقيده نيستم، زيرا  من با مشا در اين جريان هم: آنان به جاىي نرسيد، مهگى گفتند 

عباى تن او از غنائم جنگى است، و اين سرباز در آن حقى نداشته، خيانت ورزيده و روز رستاخيز به صورت آتشى او 
برگردان وگرنه : ام فرمود من دو بند كفش از غنائم جنگى برداشته: اين حلظه يكى از سربازان گفت را احاطه خواهد كرد، در

  .روز رستاخيز به صورت آتشى در پاى تو خواهد بود

خواست هر انساىن در مكتب تربيتش به متام حقوق انساىن خود برسد، لذا نسبت به حق ديگران از يك  آرى، او مى
هم چشم پوشى نداشت، متام امواىل كه در جنگ ها بدست آورد براى اعالى كلمه حق خرج  قيمت  جفت بند كفش ىب

  .كرد و خودش روز از دنيا رفنت چيزى نداشت

شود، آنان كه نربدهاى اسالم را به عنوان غارتگرى قلمداد كرده  اينجاست كه مشت گروهى از خاورشناسان خائن باز مى
د، زيرا يك چنني نظم و انضباط در يك رهرب، و ملت غارتگر قابل تصور نيست، ان و از اهداف معنوى آن چشم پوشيده

تواند رد امانت را نشانه اميان و فضيلت بداند، و آن چنان سرباز خود را تربيت كند كه از  رهرب يك ملت يغماگر هرگز منى
  .املال آنان را باز بدارد بردن بند كفش از بيت

اند و جهاد و  نفس نتيجه اعقاىب هستند كه در راه خدمت به بشريت عمر گذرانيدهآيا خيانتكاران و اسريان هواى 
  فداكارى برگه سرافرازى خانوادگى آنان است؟

اند و اين مرياث گرانبها را به اخالف  يا از سالله دودماىن هستند كه در خمزن يادگار خودشان شرف و فضيلت اندوخته
  اند؟ خود سپرده

اند و خالصه خانداىن  ترين راه و رسم باغ و بستان ساخته و مال و جاه ساخته شتگانشان با زشتيا كساىن هستند كه گذ
بند و بار مردم غرب را خبوانيد و اوضاع نسل فاسد و گمراه و جاهل  زندگى ىب. اند از مردم بسيار اما زيانكار تشكيل داده

   قبل از بعثت

  48: لقمان حكيم، ص

ديدند؟ صفا و وقار، فضيلت انسانيت، امانت و پاكى و آنچه  پيامرب اكرم قبل از بعثت چه مىرا مطالعه كنيد آن ملت از 
داريش در آن حميط فاسد بر مهه آشكار بود، آن چنان  شنيدند سخنان كوتاه و پرمغز و قضاوت به حق بود، امانت مى
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رساىي از راه و روش و خوى آن حضرت هاى ديگرش معروف بود او را مهيشه به اين لقب توصيف  لقب امني بيش از نام
نگرستند، حميط اعتقادى كه در آن نشو و منا يافت تركيىب از انواع  خواندند و مهه با چشم احرتام و جتليل به او مى بود مى

آميز عرب نداشت در بعضى  اى كه اثرى در عقايد شرك شرك و بت پرسىت بود، از توحيد ابراهيمى تصور مبهم و پيچيده
مانده بود، مقاومت شديد عرب در برابر دعوت به توحيد شاهد بر مهني مطلب است، وىل در سايه عنايت خدا  اذهان

پيمود، و پس از برانگيخته شدن وحى او را به سرحد عاىل كماالت رهنمون بود درباره  قبل از بعثت راه رشد و كمال مى
گويد و  ها چه مى زد البراتوار مغز پوسيده فرويد و فرويديسم مىچنني مردان بزرگى با اوصاىف كه در درياى روان آنان موج 

  چه جتزيه و حتليلى دارد؟

  )ص(كماالت روحى و جاوداىن پيامرب اسالم 

اند و براى افتخار و دوام  ها را بر باد داده گروهى از مردان تاريخ سياستمدارانند كه اغلب با تزوير و ريا حقوق ملت
  .اند دست زده ارزش خود به هر نرينگ ىب

اند دستشان آن مايه نريو نداشته است كه به احكام  و گروه ديگر فيلسوفانند كه اغلب عارى از قدرت اراده و هنر بوده
  .منطقى خود جامه عمل بپوشانند

هر بشرى در اى از م خورمي كه خشونت و درندگى آن را ساخته، و با رقه هاىي برمى بارى در راه پرحادثه تاريخ غالباً به قيافه
   شومي كه حساسيت و نازكى بر آن سايه انداخته، و از اراده و قدرت هاىي مصادف مى شود، يا به چهره طرح آن ديده منى

  49: لقمان حكيم، ص

  .روحى اثرى بر آن نقش نبسته

نوس حميط قالىب اين فرزندان نامى جهان يا به كلى از واقعيت زندگى به دور بوده يعىن غرق در زندگى مادى بوده و مأ
ال  هاى اخالقى كه در تأللوى قصرها ساخته شده، ىب كارى خندان در ميان منبت خرب از وادى خشك و تريه فقر كه آجنا 
كند دست افشان و پاكوبان تا خانه گور  كنم مى باورى و رأفت را ريشه گريد و آالم حيات خوش ظرائف اخالقى پا منى

  .اند رفته

كارشان را به هم  اند، و فقط مرگ، دهان باز و طمع را گردن ننهاده، مهه چيز را براى خود خواسته يا هيچ آيني و سنىت
  .بربسته است
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اند يا شبلى و بايزيد و امثال  باجلمله بيشرت از ناموران خاندان بشرى يا ِنُرن و چنگيز، و كاليس و هيتلر، و تيمور بوده
  .اينها

النفس، و در كماالت صراحت پرشرم  اى كه در عني شجاعت و قدرت پرعاطفه و كرمي دهاند، مردان برازن اما چه بسيار كم
ايت بزرگى متواضع باشند، و در طوفان حيات سر آن نداشته باشند كه تنها گليم خويش را از موج حادثه  و حياء، و در 

باشند، و نىب بزرگ اسالم به خاطر  انگيز و براى جنات مجعيت بشرى كوشيده  به در برند، بلكه با نربد و تالش شگفت
كماالت روحى و فضايل نفساىن كه خدايش عطا كرده بود و از راه فكر و بندگى به دست آورده بود در رأس مهه آناىن 

  .بود كه اين صفات را دارا بودند

سري شدند اعدام هاى زندگى انسان ىب نظريى بود، و در جنگ بدر كه هفتاد نفر بدست سربازان اسالم ا او در برنامه
نكرد، بلكه براى آزادى آنان طرق خمتلفى را پيشنهاد كرد، كه يكى از آن طرق آن بود كه هر اسريى براى آزاد شدن 

  .ضمانت كند ده نفر مسلمان را تعليم دانش دهد

ى مانند جنگ داد، هنگام فتح مكه براى جلوگريى از جنگ، و بروز حوادث ها قبل از محله دمشن فرمان يورش منى در جنگ
  روابط خمابراتى را با شهر قطع كرد و

  50: لقمان حكيم، ص

بعد از فتح مكه فرمان اعدام دمشنان سرسخت را كه بيشرت از بيست سال با او مبارزه كردند نداد، بلكه با اين كه مهه در 
كنم كه يوسف با  ى مىبا مشا كار : قبضه او و حتت سيطره حكومتش بودند، حكم آزادى مهه را صادر كرد، و فرمود

گرمى چيز ديگرى نبود، اين برنامه حضرت او در صف جنگ  برادرانش اجنام داد و آن كار جز اظهار حمبت و حفظ خون
ايست كه هر انسان آشناى  العاده و در صحنه ميدان، اخالق و رفتار او در مراحل غري جنگى حديث بسيار مفصل و فوق

  .كند به حقايق را دچار تعجب مى

به راسىت كم هستند مصلحان دالورى كه به حيات واقعى بشر امهيت داده و واقعيت را با خيال هوسناك نشناخته، در 
ها خود را بناخته و تسليم احالم نشده استعداد خويش را ضايع نگذاشته تا پايان عمر با گام استوار به سوى  موفقيت

  .اىل خود جامه عمل و واقعيت پوشانده باشندمقصودى بزرگ پيشرفته و با دست نريومند به افكار ع

از افكار و حاالت نفساىن پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم آنچه به وسيله تاريخ بدست ما رسيده يا از قرائن 
آيد پيداست كه به خداوند يكتا و توحيد فطرى كه جدش ابراهيم خليل به آن دعوت كرد اميان كامل داشت،  بدست مى
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كشيد و انديشناك بود،  ك و احنراف و عقايد باطل قوم خود كه وارثان دعوت و ساختمان خانه حق بودند، رنج مىاز شر 
  .هاى ديگران در ذهنش سايه نيفكنده بود هيچ گونه افكار و فلسفه و نظريات اخالقى و اجتماعى مكتب

اه نگراىن و اضطراب در او مشاهده گذشت هيچگ هاىي كه در اعماق روحش و حوادثى كه در حميطش مى از انديشه
  .نشد

ها و مثل كاهنان و صوفيان براى منظور و مقصد خاصى  گرفت روش عزلتش مانند مرتاض اگر هم گاهى از مردم كناره مى
كشاند تا مدتى از ميان مردم  هاى دروىن و جوانب معنوى و ناسازگارى حميط بود كه به خلوتگاهش مى نبود، مهان انديشه

  و

  51: حكيم، ص لقمان

جوشيد و مجال و جالل  هاىي كه از آن مى هاى غلط زندگى دور مباند، و به اعماق ضمريش و انديشه ها و سرگرمى آلودگى
كرد مشغول باشد، و دور از چشم قومش به عبادت خداى بزرگ روى آرد، و  و شكوهى كه از عامل دلش مشاهده مى

  .كرده است خضوع منايد  برابر قدرت و جالىل كه سراسر وجودش را پر

اوست كه با فكرى بلندتر از مهه افكار، و با چشمى نه از پس پرده وهم و پندار رنگ واقعى حيات و راز سعادت آن را 
هيچ هراسى از  دريافته، با عزمى آهنني در سراسر زندگى به سوى هدىف بزرگ و مقدس يعىن سعادت انسان راه سپرده و ىب

شت سعادت كشيده و هيچ شادى جز اين بر قلب  هيچ دريغ از خطر، و ىب فداكارى مردمان را با زجنري معىن به سوى 
  .شجاع و پر مهرش دست نيافته تا آنكه يك دنياى عظيم و جاويد از معنويت و كمال را پى رخيت

هاى   و تسليم از قرندر سري حوادث روزگار چنني اتفاقى افتاد كه دودماىن براى از رنگ دروغ و تزوير و از ننگ و زبوىن
گناهى آلوده نشده،  هاىي كه هرگز به خون ىب دراز به اين طرف هر يك مشعلدار وجودى باشند و پدران و مادراىن با دست

و هرگز گنهكارى را رها نكرده و فشار دستبند تعدى و بندگى نپذيرفته و براى تعظيم و زبوىن در مقابل هيچ كس بر سينه 
بت به نيايش بلند نشده، اين مشعل فروزان وجود را نسل به نسل محل كنند تا وقىت كه شعله آن در افق خنورده و در برابر 

  .جهاىن تريه تيغ كشد و باال گريد و در جبني بلند و با عظمت پيامرب پرتو اندازد

ه دور ماه رخسارش هنوز كودكى خردسال بود كه گرد يتيمى بر چهره زيبايش نشست و اين سايه اندوه مانند كه هاله ب
  .داد تر جلوه مى خورد، قيافه معصومش را جذاب چرخ مى



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

 

درخشيد، و با چشمان سياه و گرينده خود جهان را خردمندانه  هم آن روز ستاره نبوغ و عظمت بر پيشاىن بلندش مى
دست قدرت او را در بيند، گوهرى بود كه  نگريست كه گوىي مقدرات مذهىب و اجتماعى گيىت را در انقالىب عظيم مى مى

   ترين عاىل

  52: لقمان حكيم، ص

ال وجودش را باغبان آفرينش با آب فضيلت و تقوا سرسبز و سرياب ساخته بود   .كان هسىت پرورش داده و 

  .شد پيوست، و در آغوش زنان پاكدامن و پرهيزكار آن دردانه عزيز نوازش مى نسبش به پيامربان بزرگ مى

يب قريش تنها عمويش ابوطالب افتخار پرستاريش را دريافته بود و آن پريمرد مهربان يگانه يادگار در خانواده كهنسال و جن
داشت، تا آنكه اندك اندك قدم در ميدان زندگى گذاشت، و با جامعه آنروز   برادرش را مهچو جان شريين گرامى و عزيز مى

  .كه فاقد هر گونه فضيلت و اخالق بود متاس پيدا كرد

هاى حميط شروع شد، مدتى را به چوپاىن رمه گوسپند   ها و متاشاى در روحيات افراد و سازمان ها و گردش رتسپس مساف
گذرانيد تا مانند ديگر پيامربان شباىن بشر را از شباىن گوسپندان آغاز كند، مهني كه در چهلمني مرحله عمر پا گذاشت 

برد، و بر هيچ قبيله و  كس بسر مى له مرد را كه سخت غريب و ىبخداى توانا او را به پيامربى خويش برگزيد، آن چهل سا
اى تكيه نداشت با مردمى وحشى و خوخنوار به مبارزه درانداخت روزگارى بود كه جهان در درياى آشوب و فساد  خانواده

يت آمساىن را سوختند، براى خنستني بار كه فرشته رمحت اين آ ها خمصوصاً عرب در آتش فجور مى غرق بود، متام ملت
خداى يگانه را بپرستند تا رستگار شويد، به نريوى خدا در فضاى خاموش گيىت طنني انداز ساخت، معلوم است كه 

اى با او روبرو شدند، وىل روح پشتكار و استقامت كه بر باالى سر پرشورش آشيانه  اعراب جاهل و خوخنوار با چه قيافه
دمشن ترك آشيان نگفت، او هنچنان بر اراده خود متكى بود تا آنكه پايه اسالم را  داشت از سنگباران قوم، و زبان بدگوى 

كه سازنده كماالت و منعكس كننده حقايق است مانند كوه در جهان استوار و حمكم كرد، و قرآن جميد را در آمسان 
اش حمو و پنهان   خريه كننده هاى كهنه آمساىن را مانند ستارگان كوچك در اشعه ديانت چنان پرتو افكن ساخت كه كتاب

  .كرد

  53: لقمان حكيم، ص

سر  اش مانند ياران رمحت آتش نفاق و كينه را خاموش كرد، و كاروان گمراه بشر را كه در ايام جاهليت ىب گفتار حكيمانه
  .و سامان بود به شاهراه سعادت باز آورد
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  .س قرآن بدون استثناء مساوى قرار دادموهومات طبقاتى را لغو كرد و مسلمانان را در برابر قانون مقد

يدست و رمحتكش كربياىي مى ديگر توانگران خريه فروختند  سر كه از مرياث ديگران سيم و زر اندوخته بودند و بر كارگران 
توانستند از موقعيت منحوس خود استفاده كنند، زندگى او در ميان مردم آن چنان ساده بود كه اگر در ميان مجعى  منى
كرد جز به  نشست تازه واردين ناچار بودند از براى شناخنت او از او بپرسند، تا روز مرگ كه بر جهان حكومت مى مى

اى نداشت، براى خود سنگى به روى سنگ  نشر كماالت و تعليم حقايق و نشان دادن راه و رسم زندگى انساىن برنامه
  .نگذاشت تا چه رسد كه كاخ ستم بپا كند

ى دست بسر مى ى عفيف و پرهيزكار مىدنيا را با چشم آورد براى  برد، زيرا هر چه بدست مى نگريست و مهواره گرسنه و 
  .كرد و حىت در روز رحلت هم گرسنه بود حيات انسانيت خرج مى

ش از هاي اى نسبتاً زيبا بر در خانه آوخيته بود گويا آن پرده اندكى نقش و نگار داشت، گونه يكى از مهسرانش روزى پرده
درنگ پرده نگارين را از خانه نبوت بردار، زيرا انبياء به جتمل وآرايش  فرط خشم گل انداخته بو آن بانو تأكيد كرد كه ىب

  .حمتاج نيستند

  :فرمود دست پرورده آن مكتب بزرگ، دوم شخصيت روحاىن و ملكوتى عامل پس از از پيامرب نيز در ايام حكومتش مى

ام چندان وصله خورده كه از وصله كننده آن شرم دارم، روزى  كنم، بر اين جامه كه پوشيده ى مىمرا ببنيد كه چگونه زندگ
آرام باش، ما سبكباران آسانرت به منزل : خورد به دور انداز، گفتم به من گفت اين پرياهن مندرس را كه ديگر وصله منى

  .رومي مى

  54: لقمان حكيم، ص

هيجده سال در خدمتش به سر بردم، در متام اين مدت يك : گويد ليه و آله و سلم مىاكرم صلى اهللا ع يكى از غالمان نىب
ايت شجاع و دلري بود، از هيچ خطرى فرار منى حركت يا سخن مالل كرد و با  آور از او نديدم و نشنيدم در جنگ 

  .انداخت وصف حال هيچ وقت هم بدون جهت خود را در خماطره منى

جتزيه و حتليل كوتاهى درباره كماالت و حقايق عاىل در پرتو وجود مؤدبان به آداب اهلى و  در اين دو خبشى كه گذشت
انساىن خصوصاً نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم مالحظه فرموديد، فطرت و طبيعت دست خنورده و سامل هر انساىن 

گذارد انسان متجاوز شود يا مورد هجوم و  هاست كه منى چه در شرق و چه در غرب به اين واقعيات متايل دارد و مهني
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خواهند درباره فضائل بگويند آنان غري متخصصيىن  ها هر چه مى جتاوز زورگويان قرار بگريد، بگذار فرويد و فرويديسم
  .اند كه در ميدان علم خو را رسوا كرده باشند كارى نكرده هاى ختصصى دخالت كرده و جز اين هستند كه در برنامه

گاه با  گويان بوده نظر كنيد آن توانيد به جهاىن كه در سيطره تربيت اهلى بوده و جهاىن كه در نفوذ افكار اين ياوه مشا مى
  وجدان و انصاف خود قضاوت كرده كه كدامني راه براى انسان راه صحيح است؟

   عواقب وخيم ماديگرى

هاى حيات به ميدان فساد   يا ندانسته بشر را در متام برنامهآرى، آنان كه با افكار پليد خود گمراهى اجياد كردند، دانسته و 
اى پر از شرك و جتاوز  كشيدند، آنان كه دست انسان را از دامن تربيت انبياء كوتاه كردند، دنياى حيات را مبدل به خانه

  .و پسىت و پليدى منودند

نكرده است كه سلسله حيات ممكن نيست با   انسان مادى و مغرور و شيفته افكار آن گمراه كنندگان اين حقيقت را درك
   گذشت اين مدت حمدود و موقت در كره

  55: لقمان حكيم، ص

زمني پايان پذيرد، و دوران زندگى با اين مهه مبارزات و خماصمات و مظامل ناحمدودش هرگاه در چنني افقى تنگ و حمصور 
گمان چنني زندگى و  تى ديگر وجود نداشته باشد ىببه پايان برسد و اگر پس از انقضاء حيات در اين كره خاكى حيا

حياتى موضوعى لغو و عبث خواهد بود و حق و باطل آن از هم جدا خنواهد شد، و هيچ انسان عاقلى به چنني عقيده 
غلطى تن خنواهد داد، تا چه رسد كه تنظيم كننده نظام حيات خداوند حكيم انسان را موجودى رها شده آفريده باشد، 

ان راستني از دنياى ديگرى به نام آخرت خرب داده و از آجنا به عنوان روز جزا ياد كرده و مطابق با منطق وحى درباره پيامرب 
، انسان »1«  َو َمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َشرا يـَرَهُ * َفَمْن يـَْعَمْل ِمْثقاَل َذرٍَّة َخْرياً يـََرهُ  :اند جزاى اعمال بشر به اين دقت خرب آورده

شود در اين جهان كوچكرتين خقى را از كسى پاميال كند، و خود را مانند حيوانات  معتقد به آن جهان هرگز راضى منى
  .كند غرق در شهوات منى

تصور اينكه حيات حمدود به اينجاست نتيجه وخيمى دارد، و آن قطع رابطه با خدا و انكار تربيت روح و مبارزه با حقايق 
  .و كماالت است
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امروز بر مهه روشن است كه نتيجه حمدود مشردن حيات، در افق زندگى دنياى ماديت اين شده كه مردم صورت حيات را 
بند و بار و ماديگر اين است كه حيات  معىن و ناقص يافتند و از اين رو زبان حال بيشرت مردم ىب زشت و زننده و ىب

يده متام مهت و فكر و قرحيه و مصنوعات خود را در مبارزه و زد و قاعده است، و روى اين عق سراسر باطل و عبث و ىب
ثبات است و چه  برند، زيرا زندگى در نظر اينان فرصىت زودگذر و ىب خورد وحشيانه بر سر متتعات و لذات دنيا بكار مى

  .رت كه در اين فرصت كوتاه از بردن هر نوع لذت فروگذار نشود

گذارى شد و به ناحق هم به سود  هاى اخري بشر را مطالعه كنيد كه مهه به ناحق پايه هاى دوره تاريخ مبارزات و جنگ
  .ارتش فاتح پايان يافت

______________________________  
  .8و  7آيات : زلزال) 1(

  56: لقمان حكيم، ص

آدم شود در اين  ه بىنعلت اين مبارزات چيزى جز طغيان شهوات بشر و روح ماديگرى او نبود، موادى كه بايد صرف رفا
  .ور ساخنت فساد در مهه زواياى حيات شد هاى استعمارى مصرف نابودى بشر و شعله ها و برنامه جنگ

توانيم با جنگ ديگرى روبرو شومي، در  اى حتت عنوان ما منى هارولدال ايكس، منشى سابق وزارت كشور آمريكا در مقاله
اى كه در آمريكا در طى پنج سال جنگ از تاريخ اول ژانويه سال  واد اوليهمقدار م: يكى از جمالت آمريكا انتشار داد

  :به مصرف رسانيد به قرار زير است 1940

   هزار ميليون تن 3زغال 

   هزار تن 516آهن 

   هزار تن 2سرب 

   هزار تن 3/ 5روى 

   هزار تن 5مس 

   هزار تن 14بوكسيت 
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   هزار تن 17گوگرد 

   هزار تن 68منك 

   تن هزار 3پتاس 

   هزار تن 1نفت 

   هزار تن 112موليبدن 

   هزار تن 10تونكسنت 

اى مادى و شهوت پرست در خراب   اين اجناس كه در خوان طبيعت براى آسايش بشر قرار داده شده به وسيله انسا
گناهان و مظلومان بكار  ىبها، كشنت  ها، خمزن ها، بيمارستان ها، پارك ها، مدرسه ها، دبريستان ها و دانشكده كردن دانشگاه

  تازه اين آمار مصرف شده انگلستان، فرانسه، شوروى، آملان، بلژيك، هلند،. برده شد

  57: لقمان حكيم، ص

است، تازه پس از اين مهه بال و بدخبىت درس عربت نگرفته و از  جمارستان، اطريش، هلستان، نروژ، دامنارك، بسى بيش از آ
اند، آرى اين است نتيجه زندگى مادى صرف  اى فكرى و جسمى و اجتماعى بسر بشر آوردهآن پس تاكنون هزاران باله

و اين است ميوه تلخ افكار فرويد و فرويديسم، تعجب اين است كه پس از اين مهه ناراحىت باز گروه كثريى از حتت تأثري 
ذيب روان كنند، راسىت بشر  هاى مادى و غلط، انكار فضايل و تزكيه روح مى مهان تربيت را بايد از چه راهى غري از 

  .تربيت كرد تا اين مهه وحشيگرى نداشته باشد

شك نيست كه نتيجه اين طرز تفكر و تصور جز اين نيست كه انسان از سطح عاىل روحى و معنوى خود تنزل كند، و با 
اند، در مشار ديوان و ددان و  هاى از دانشمندان غرب نوايش را ساز كرد انكار حقيقت روح و فضايل انسانيت كه عده

ى ماند، و آرامش و آسايش و رفاه و سعادت و  درندگان قرار گريد، و زندگى از هر گونه هدىف و غايىت و دليلى 
دوسىت از عرصه حيات رخت بندد، و در نتيجه اگر بشر پريو مكتب داروين و فرويد شده و ما او را جز حيواىن پست  نوع

  .پرسىت و ستيز و هرزگى نبايد داشت ان انتظارى غري از فساد جنگ و شهوتندانيم، ديگر از جه

   فساد در متام زواياى حيات
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هاى  حمدوديت: قبل گروهى از روانشناسان سوئد با سرسخىت هر چه متامرت اعالم كردند كه »1«  تقريباً از بيست سال
تر از بيمارى سل و وباست،  كه بسيار خطرناكهاى روحى پديد آورده   هاى رواىن شده، و عقده جنسى سبب بيمارى

  .خالصه اين نظريه اينكه غرايز جنسى در مردم سوئد نبايد حتت حمدوديت باشد، بايد آن را آزاد گذاشت

   بدنبال اين نظريه كار به جاىي رسيد كه دولت سوئد در صدد برآمد تعليمات جنسى

______________________________  
  .هاى سوئدى است ه روز نشر مقاله در روزنامهتاريخ مربوط ب) 1(

  58: لقمان حكيم، ص

هاى خمصوصى در اين باره نوشتند و  اى از روانشناسان كتاب هاى مدارسس متوسط و ابتداىي بگنجاند عده را در برنامه
  .حىت بعضى از آموزگاران با جتربه را مأمور تعليم جزئيات اين برنامه كردند

حد و حساب جنسى و عشقى و هزاران فجايع دردناك و پديد آمدن اطفال نامشروع و  ى ىبپس از بيست سال آزاد
  .طغيان وحشتناك جوانان، اينك خود اين آزادى يكى از مهمرتين مشكالت دولت و ملت سوئد شده است

، اين جلسه گر را مورد حبث قرار داد هفته گذشته كابينه سوئد تشكيل جلسه داد، و در آن مسئله نسل جوان عصيان
اى از آن گرفته شود، جالب توجه  آنكه هيچ گونه نتيجه هشت ساعت متام يعىن تا دو بعد از نيمه شب به طول اجناميد، ىب

وزيزى را در ميان جار و جنجال عجيىب حماصره كرده  بند و بار كاخ خنست اينكه در متام اين مدت هزاران پسر و دخرت ىب
  .بودند

ملان آن كشور نيز كشيده شد و يكى از منايندگان يعىن مناينده شهر كارلسكوكا مهان شهرى كه بر اثر دامنه اين حبث به پار 
بند و بار دچار تشنج سخىت شده بود شديداً به دولت محله كرد، باالخره  اى از جوانان آشوبگر و ىب ميتينگ عده

  :وزير سوئد عظمت اين فاجعه را در يك كالم خالصه كرد و گفت خنست

راى جربان اشتباهى كه بيست سال متام ادامه داشته چهل سال وقت الزم دارمي، معناى اين مجله اين است كه بايد نسل ب
  .نو با تربيىت را از ابتداء تربيت كنيم تا فردا جامعه ساملى داشته باشيم

تر از آنان  تر و ننگني بيچارههاى غرىب گرفتار آنست،  اين قسمىت از آلودگى انسان است كه در سايه سيستم مكتب
  .دانند مشرقياىن هستند كه آزادى پسران و دخرتان را حّالل مشكالت مى
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   اين نكته را نيز در ضمن اين برنامه از هارلوك آليس، بشنويد كه قابل توجه است
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  :گويد معلم غرىب مى اند، اين زدگاىن كه كوركورانه مهه چيز را به غرب باخته خمصوصاً براى غرب

تنها معلمى كه مسائل جنسى بشر را با كمال صداقت و پاكى و دقت مورد بّرسى قرار داده، پيغمرب اسالم صلى اهللا عليه 
  .و آله و سلم بود

  :خربى هم از شيكاگو بشنويد

ويست جانور در دخرت پس از آنكه با آهنگ جاز رقصيدند شورش كردند، و ماجراى وحشتناكى بوجود آوردند، د 200
ا شورش كرده اين جا دارند مى آسا كمك برسانيد، اىن مجله را رئيس دارالتأديب شيكاگو تلفىن به رئيس  اند، برق غرند آ

هاى آتشني به طرف مركز شورشيان  آور و سالح هاى گاز اشك ها پليس با باتون و مبب درنگ ده پليس اطالع داد، و ىب
  .هجوم بردند

كردند و  شكستند و خورد مى كشيدند و وحشيانه هر چيز را مى دخرت عاصى بودند، از خشم جيغ مىشورشيان دويست 
  .گذاشتند چيز سامل باقى منى

ا بچه زدند تا جاىي   كردند و مراقبان را كتك مى هاى دارالتأديب را خورد مى هاى دارالتأديب بودند وىل حاال در و پنجره آ
  .كه بيهوش شوند

نگ آمدند، اما دخرتها باز هم رحم نكردند و وحشيانه به سويشان محله بردند، پليس به هيچ گونه در  ها ىب پليس
آور را در ميان خرتان شورشى تركاند  هاى گاز اشك توانست آنان را آرام سازد ناگزير رفتار خشىن در پيش گرفت، مبب منى

جنا اشيائى كه دم دستشان بود وحشيانه به سوى پليس وقىت گاز اثر خود را كرد دخرتها به جانب ديگر گرخيتند و از آ
  پرتاب كردند مگر چه شده بود؟

ا پيش از اين كه شورش كنند براى اولني بار دو ساعت موزيك جاز شنيده بودند و دچار هيسرتى هاى ناشى از آن   آ
   گشته و عامل اين مسئله يكى از پزشكان بود كه
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ا صفحات جاز گذارده بودبراى اولني بار  پزشك آرى، پزشك مردى كه در هنگام گرفنت   »1« .براى آزمايش روحيات آ
ت آور است  گواهى طب قسم ياد كرده براى بىن آدم مضر نباشد آن هم در كجا دارالتأديب، آرى دارالتأديب راسىت 

  ؟روح يعىن چه: گويند مشابه اين اوضاع فعًال در متام جهان زياد است مى

  ذيب روان چه منطقى است؟

  .فضايل و كماالت، شرف و غريت، محيت و آدميت اوهام و خياالت

از چهل و هشت ايالت آمريكا هم خرب بگرييد تا ببينيد افكار فرويد و فرويديسمى و خروج بشر از حوزه هدايت حق چه  
  كرده؟

به جرائم خمتلف از قتل گرفته تا  دخرت و زن 248439ميالدى در چهل و هشت ايالت آمريكا  1985در سال 
برى و قاچاق دستگري كردند، طبق آمار جديد اين قبيل جرائم در ميان زنان آمريكاىي سى درصد نسبت به دو سال  جيب

  .قبل افزايش يافته

دهد كه جرائم و جنايات  اين وضع منحصر به آمريكا نيست، آمارى كه از كشورهاى اروپاىي مجع آورى شده نشان مى
درصد افزايش يافته است نكته مهم و تأثريآورى كه در  45تا  20انوان در كشورهاى اروپاىي نسبت به پنج سال قبل از ب

درصد جمرمني از دخرتان و زنان جوان كمرت از بيست سال  40خورد اين است كه بيش از  اين قبيل جرائم به چشم مى
دهد كه احنطاط  تا بيست سال است نشان مى 12سنشان بني  باشند، و ارتكاب جرم و جنايت از طرف دخرتاىن كه مى

  .اخالقى به چه پايه خطرناكى رسيده است

  االجتماع را در افزايش جرائم و جنايات زنان، روانشناسان و دانشمندان علم علم

______________________________  
  .اطالعات هفتگى) 1(
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اند، از مجله كنرتل  اى هم پيشنهاد كرده و با كشف علل اين افزايش خطرناك راههاى چارهاين اواخر انديشناك ساخته 
ها و قيود تازه در مناسبات  ها و نشريات فسادانگيز، اجياد حمدوديت هاى سينما، جلوگريى از انتشار داستان شديد فيلم

دار حقوق بشر هم خ »1« .مردان و زنان و پسران و دخرتان   :ربى بشنويداز فرانسه پر

براى كسب مهارت حرفه ) يعىن مردان مسلحى كه در يك دزدى به چند ميليون دالر قانع نيستند(گانگسرتهاى فرانسوى 
ا قبل از شروع بكار مدتى در اين دانشكده در ميان مزارع ناحيه تيوزن  خويش يك دانشكده خمفى درست كرده بودند، آ

  .كردند خمفى بود، مترين مى

خربنگاران در معيت افراد پليس به دانشكده گانگسرتى رفتند در اطاق بزرگ آن ختته سياهى ديدند كه روى آن موقعى كه 
  .ها و بانكها تشريح شده بود اصول محله به مغازه

  .حتقيق مأمورين ژاندارمرى و پليس درباره يك حادثه دزدى منجر به كشف اين دانشكده شد

و مدير اين دانشكده براى اين كه سوءظن پليس را جلب نكند يك احتاديه كشاورزى پل گواعيىن، رئيس گروه گانگسرتها 
  .تأسيس كرده و آن را به ثبت رسانده بود

او گانگسرتهاى حتت تربيت خود را از ميان قماربازان پاريسى انتخاب كرده بود و اين عده هر كدام در كارى كسب 
  .ختصص كرده بودند

عده زيادى از گانگسرتهاى فرانسوى هر يك مدتى در اين دانشكده ... صندوق، تريانداز و  راننده كارشناس، گشاينده در
  :اند و برنامه روزانه مترين بدين قرار بود مشغول مترين بوده

  .صبح ورزش، سپس ترياندازى با مسلسل و طپانچه و بعد از ظهر مترينهاى خمتلف ديگر

   شه مورد حمل نظر با متام جزئياتالبته بعد از ظهرها درس جنبه نظرى داشت، نق

______________________________  
  .سپيد و سياه) 1(
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  .شد تا هنگام عمل دچار اشتباه نشوند آن براى شاگردان تشريح مى

ز  اى كه شاگردان دانشكده گانگسرتى فرانسه به بانك توتون كردند پنج مأمور پليس جمروح شد، و يكى ا در محله
  .گانگسرتها دم مرگ رفت

  :پيدا كرده خربى خبوانيد ها در آن راه زده شده و انواع مفاسد و پليدى هاست غرب از ايران هم مدت

آنان را جوانان تشكيل  »1« كند و بيست دو درصد هزار جتاوز مى تعداد بيماران رواىن كشور در حال حاضر از سى
  .دهند مى

سال اخري  40برابر شده، در حاىل كه تعداد بيماران رواىن در آملان در  13رواىن ايران طى سى سال اخري تعداد بيماران 
ا بيش از مردها مى برابر شده، و آمار نشان مى 5برابر، و در آمريكا  3   .شود دهد كه بيماران روحى به تدريج در ز

هاى ديگر از قبيل دزدى، جيب برى، قتل،  ليدىاين آمار تنها مربوط به بيماران رواىن است، اگر خبواهند آمار مفاسد و پ
منتشر كنند راسىت ... ها، روابط غري مشروع، قمار بازى، شراخبوارى، و  خودكشى، و جتاوز به عفت، فرار دخرتان از خانه

  .وحشتناك است، اين مهه بدخبىت مولود فرار از حرمي هدايت، و دور شدن از مقررات اصيل اهلى است

هاى عشقى از  هاى شلوغ، روابط دخرتان و پسران، سينما و تلويزيون، داستان هاى تند، رقص خمدر، موزيك مواد: اند نوشته
  .عوامل مساعد كننده بيمارى رواىن است و فشارهاى عصىب باعث بسيارى از مرگ و مريهاست

ار و تربيت، آن زمان كه دين و شرف، انسانيت و فضيلت، حريت و عصمت، و عفت و پاكى، صالح و سداد، وق
ها،  بردبارى و برابرى و خالصه قرآن و قوانني اسالمى تا حدودى در خانواده و جامعه حاكم بود، از اين عيوب و پليدى

   اما اگر روزى خداى ناكرده متام جامعه از تربيت اسالمى جدا شود، اوضاع چه. به اين اندازه خرب نبود

______________________________  
  .ربوط به قبل از پريوزى انقالب اسالمى استآمار م) 1(
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اده بود   .در بيابان وحشتزاى عدم مسافرى سرگردان، راهى طوالىن و تاريك را در پيش گرفته آهسته به جانب دنيا روى 

شد، و زماىن مانند شري از خون و گوشت حيوانات سرچشمه گرفته در  نباتات روان مىگاهى به صورت شريه در شريان 
گويند درآمد، و  منود تا به خليج پستان فرو رخيت، عاقبت شكل قطره آىب كه آن را نطفه مى رهاى باريك رگ راه باز مى

كه بدست باغبان در دل زمني دفن شود   در نتيجه هيجان غريزه از پشت مردى به شكم زىن تغيري مكان داد و مانند ختمى
  .هاى رحم به انتظار روز موعود پنهان گرديد در خالل پرده

تر بود، در اين مسافرت خسته كننده و  اين راهگذار غريب كه از هر چيز به سايه كه بني وجود و عدم سرگردان است شبيه
در مدت نه ماه كه مهمان رحم و مهسايه امعا و  دشوار چه ها كشيد و چه شهرهاى نديده و نشنيده را متاشا كرد، و

  .احشاء بود تا موقع عزميت چگونه پذيراىي شود به چه صورت ها درآمد

اى گرفت و مهندس آفرينش بر اندامش خطوطى ترسيم كرد تا وقت رفنت با  كم گوشت شد، رفته رفته قيافه خون بود كم
  .چشم و گوش و با دست و پا باشد

آمد، و سراجنام انقالب و فشارى در زندگى خود احساس كرد و بيهوش گرديد، ناگهان چشمان شىب گذشت و روزى 
زدند، آرى به دنيا  خنديدند و دست مى اش را در حميطى پر جنجال و غوغا بر مجاعىت گشود كه مهه مى ناتوان و خسته

رد كرده كه در ميان هلهله شادى و فرياد آور و وحشتناك برخو  آمده معلوم نيست كه در خنستني حلظه با چه هيوالىي ترس
ارى زار زار بگريست   .مسرت ديگران با متام نريو شيون برآورده مانند ابر 
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ام اى رنگني پر و  آميز به سوى اقليم وجودى روى آور شده بود، پروانه درست در مهان موقع كه اين مسافر از آن جهان ا
 .َو نـََفْخُت ِفيِه ِمْن ُروِحي )روح(قدس به مهراهى او رخت بربست و از آمسان به زمني ميل نزول كرد  بال هم از آشيان عامل

»1«  

نشست، و به دور مشع ابديت چرخ  هاى ستارگان مى آن پرنده زيبا و سبك پرواز كه با فرشتگان مهبازى بود بر گل
ن سبز آمسان و مى   چراغ مهر و ماه بركنده به دنبال مقدرات جمهول خود بال و خورد، بنا به فرمان ايزد متعال دل از 

______________________________  
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  .پر گشود

آمدند و نديده عاشق يكديگر بودند، وىل در خنستني  اين دو مهسفر مانند جسم و سايه، پيش و دنبال به جهان مى
  .اختيار اين در آغوش آن و آن در قلب اين فرو رفت شده، انس گرفتند به طورى كه ىبمالقات خوب با هم آشنا 

كرد كه اين حميط  شد احساس مى اى زيبا و حمبوب گرفته، هر چه بزرگرت مى اندك اندك چهره هولناك دنيا در نظر نوزاد قيافه
اين نتيجه دورر (اى دنياى حمبوب و عزيزش منود و اين فضا را بيشرت دوست دارد، تا كار به جاىي رسيد كه مهه چيز را فد

توجهى به تزكيه جان است، انسان چه موجود عجيىب است دستگاه  ماندن از حوزه هدايت و غفلت از وطن اصلى و ىب
آفرينش حمصوىل شگفت انگيزتر از بشر به دنيا نفرستاده، هر قدر هم كه ساملند و بزرگ باشد باز هم به كودكان خردسال 

  .دل و بيهوده آزرده و ملول است سبب خوش اند كه ىبم مى

افزايد، و اگر  گردد، و اگر اميدوار باشد بر حرص و طمع مى رود، و زماىن به تفريط باز پس مى گاهى به افراط پيش مى
ان اندازد، و چن اختيار به هالكت مى شود كه خود را ىب چنان خشمگني مى. سپارد مأيوس گردد از شدت تأسف جان مى

  .كند شود كه احيتاط و پيش بيىن را فراموش مى خرسند و خوشحال مى

  .افتد پرهيزد و هنگام اميىن كوركورانه در چاه نيسىت فرو مى در موقع ترس به قدرى ضعيف و عاجز است كه از سود نيز مى

  .مشارد مى طاقت است، و مهني كه به عيش و خوشگذراىن رسيد جهان را دمى در مصيبت سخت نابردبار و كم

خورد كه باز هم سنگيىن و كسالت به  نشيند و بر سر سفره چندان مى روزى اگر گرسنه ماند از شدت ضعف بر خاك مى
دهد، بارى مهيشه افراط كار و تفريط پيشه است و كمرت در اين طبيعت موجودى معتدل و با  او جمال جنبش و حركت منى

  .توان يافت اراده مى

  66: لقمان حكيم، ص

اى بدين ناتواىن درمانده و عاجز  پرستار بسر برد، و از پشه توانست ىب چاره كه يك دم در گهواره منى آن طفل ناتوان و ىب
يه مى شد جز جرعه مى توانست هضم كند به مرور زمان كار را  گرديد هيچ غذاىي را منى اى شري كه از خون انساىن ديگر 

  . بدين با عظمت باز هم مهيشه گرسنه استرساند كه با بلعيدن جهاىن به جاىي مى
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كشد كه دوباره روزگار عجز و ناتواىن بدو باز گشته از  گردد، اما چندان طول منى مهان كودك شريخوار درنده و خوخنوار مى
  .گردد كند يعىن گهواره روز والدتش به گور تنگ و تاريك مبدل مى تر جلوه مى صورت خنستني هزاران باز هولناك

گذارد و از آن دنياى زيبا و از آن كاخ عاىل و از آن  جنا در زير سنگ حلد تنها و بيگانه سر به خاك و خشت مىدر آ
كند، در اين موقع كردار زشت و پندار فاسد و  سيم و زر و خالصه از مهه چيز دل كنده فقط به مشىت خاك قناعت مى

روند و به صورت او زهرخند  اى وحشتناك از پيش چشمش رژه مى ظرهها مهه با من ها و قتل و غارت ها و خونريزى تباه كارى
  .رساند زنند، اما از مهه جگرگدازتر مناى مهسفر عزيز اوست كه فرياد پشيماىن و افسوسش را به فلك مى مى

ود، اكنون كار، مهان روح عزيز كه از افق جمردات پايني آمده و در آغوش او جاى گرفته ب آرى، مهان يار ملكوتى و شريين
سراپا آلوده و ننگني بال شكسته و پر سوخته، مستمند و اندوهناك به بالينش حاضر شده او را به سخىت سرزنش و 

  .شدم اى كاش هرگز با تو دوست و آشنا منى: كند كه مالمت مى

اى است كه وى را نداى  شنوند و اين مهان ترانه اين ترانه را خردمندان و افراد پرهيزكار هم در دوران حيات به خوىب مى
  .جان نامند

: انگيز و آهسته شده، اشك به دور چشمان خدا بينش حلقه زد جا آهنگ امرياملؤمنني عليه السالم قدرى رقت در اين
اىي كه براى افتخار موهوم، براى تصرف يك  ا كجا رفتند؟ آن پادشاهان جهانگري، آن ستمگران خونريز، آ خداوندا، آ

  دادند اكنون به چه چيزى سرگرمند؟ ن خاندان را بر باد مىوجب خاك هزارا
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رت، از عيش و عشرت شريين اند كه با آن خوش   تر چه چيز را بدست آورده آيا از ختت و تاج زيباتر، از نفوذ سلطنت 
  كرده يك باره از اين جهان رخت بربستند؟

 .آغوش گرديدند پوشيدند خاك بودند و سراجنام نيز با خاك سياه مهدم و همهيچ، فقط در قرب جاى گرفتند و پرياهن كفن 
»1«  

______________________________  
  .133ص : ج البالغه جواد فاضل با كمى تغيري) 1(
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  كمال كدام است؟

  ساخته كه يكى در اصطالح دانشمندان بزرگ خداى مهربان هر يك از موجودات جهان را به دو قسم از كمال خمصوص
  .نامند كمال اول و ديگر را كمال دوم مى

گردد، و كمال دوم  كمال اول هر موجود وجود اوست، زيرا هر موجود به وسيله هسىت از نقص عدم و نيسىت پرياسته مى
اده شده اد او به وديعت    .هر موجود به ظهور آمدن استعداد و قابليت هاىي است كه در 

آن بذر است، و كمال دومش آن است كه برويد و ساق و برگ و شكوفه و ميوه پديد مثًال كمال اول يك بذر گل وجود 
  .آورد

براى اينكه موجودات اين جهان از مرتبه كمال اول به مرحله كمال دوم برسند، خداى بزرگ در زندگى آنان قوانني و 
رسند و چون فاقد اراده  جياً به كمال خود مىمقرراتى به نام سنن و نواميس طبيعى مقرر فرموده كه با پريوى از آن قوانني تدر 
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وىل . شوند روند و منحرف منى كنند، و از حدود مصلحت خود گامى فراتر منى و اختيارند ناچار از اين قوانني پريوى مى
انسان چون داراى اختيار و اراده است، براى اينكه از اين نعمت سوءاستفاده نكند و اين مواهب را در راه فساد و 

طاط بكار نربد حمتاج به راهنما و مرىب است كه او را در رسيدن به كمال مطلوب خود ارشاد كند، و البته راهنما بايد از احن
   اجنام اين وظيفه عامل طرف خداوند تعيني شود، تا اوًال به
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نباشد لذا پروردگار عامل به آيني لطف از و قادر باشد، و ثانياً از هوى و هوس پريوى نكند و حتت تأثري عوامل حميطى 
ميان بشر كاملرتين و صاحلرتين افراد را اختيار كرد و طرق تربيت و هدايت نوع انسان را به ايشان آموخت و به هدايت و 

مهانطورى كه در ناحيه جسمى . شوند تربيت مردم مأموريت داد كه اين افراد برگزيده در اصطالح دين پيغمرب ناميده مى
انسان در معرض حوادث گوناگون و امراض خمتلف است، و براى رفع آالم بدىن انسان نيازمند به طبيعت و دارو است، و 

داشىت بر او الزم و واجب است به مهان شكل ناحيه روان در معرض امراض   براى ادامه سالمت رعايت برنامه هاى 
اى جز مراجعه به طبيبان روحاىن ندارد، و  نسان هيچ چارهگوناگون و آالم خطرناك است و براى دفع و رفع امراض ا

كند و متخصصني عالج امراض روحى و بيمارى  دانيد كه مريض معموًال براى مبارزه با درد به متخصص فن مراجعه مى مى
  .رواىن جز انبياء و ائمه و تربيت شدگان مكتب آنان كسى نيست... هاى 

مت، غيبت، عادت به رشوه، تقلب، ىب رمحى، تعرض و جتاوز به حقوق ديگران، آرى، حسد، كرب، دو روىي، دشنام، 
گرى صرف، بد خلقى، جنب، زنا، قمار بازى، وطن فروشى، شراب خوارى، كم فروشى،  جنايت، شهوت پرسىت، مادى

كنند  اند و مى مرض است و قابل معاجله و تنها گروهى كه اين امراض را در بشر معاجله كرده... شرك، جهالت، ريا و 
انبياء و مقررات اهلى است، كه به وسيله آنان به بشر عرضه شده، تاكنون هيچ مكتىب نتوانسته بشر را آراسته به فضيلت و 

واقعيت كند، تنها اصوىل كه انسان را آراسته به تربيت واقعى كرده اصول تربيىت انبياء عليه السالم بوده، اينان بشر را از  
  .دوم راهنماىي كردند كمال اول به كمال

پرداختند و به  معاجله بيماران رواىن مى پيامربان بزرگ بدون چشم داشت و توجه به منافع شخصى در ايام بعثت خود به
  .كند مگر فرماىن كه از طرف حق دارمي چيزى ما پيغمربان راوادار به مداواى امراض روحى مشا منى: گفتند مردم مى
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شد كه هر يك مشغول به آن بودند، در دوران عمر هيچكدام كمرتين چشم  شخصى انبياء از كارهاىي اداره مىبودجه 
طمعى به مال مردم نداشتند، ترويج اخالق و فضيلت را جماىن بر عهده داشتند و در اين راه از هيچ كوششى مضايقه 

  .كردند منى

ق به سوى خالق، و استخدام نريوهاى فردى و اجتماعى و مقصود اساسى و نظر اصلى از بعثت پيامربان دعوت خل
طبيعى و رواىن در راه كسب سعادت دنيوى و اخروى، و بكار گماشنت شهوات حتت فرمان عقل بود تا بوسيله انسان به  

كمال مطلوب خود كه سعادت ابدى است برسد و از نقص و عذاب جاوداىن برهد امرياملؤمنني عليه السالم در اولني 
ج البالغه درباره پيامربان اين چنني مىخط   :فرمايد به 

گرفت، و آنان را بر اين وظيفه بزرگ امني  خداى سبحان از فرزندان آدم پيامرباىن برگزيد و بر تبليغ وحى از ايشان پيمان
رار دادند و شياطني قرار داد، پس چون بيشرت آفريدگان پيمان خدا را تغري دادند و حق او را نشناختند و شركاىي با خدا ق

ايشان را از شناساىي خدا بگرداندند و از عبادتش باز داشتند، رسوالنش را در ميان ايشان برگزيد و انبياء خود را به سوى 
ايشان برانگيخت تا به رعايت پيمان فطرت اهلى وادارشان كنند، و نعمت فراموش شده او را به يادشان آرند و به وسيله 

هاى عقولشان را استخراج منايند و خاك هاى جهل و نسيان را از روى   با ايشان احتجاج كنند، و گنجتبليغ پيام اهلى 
  .گوهرهاى مشاعرشان برطرف سازند

هاىي كه بدست  آيات قدرت خدا را از آن سقف كه بر فرازشان افروخته و آن گهواره كه زير پايشان ساخته، و معيشت
  .دهند شود به آنان نشان مى به سرايشان وارد مى پياپى كه كند، و حوادثى پريشان مى فناشان بسپارد، و امراض و آماىل كه

اين وظيفه اساسى انبياست، وىل چون تأمني اين منطور مستلزم آن است كه زندگى دنيوى مردم منظم و بر اساس عدالت 
دگى و پيشربد حيات جسمى و حفظ استوار باشد لذا بايد براى اداره امور دنيا و حفظ جان و مال و نسل و ظاهر زن

  عقل مردم، و براى جلوگريى از ظلم و فساد و بطالت و ضرر و فريب و خدعه نيز قوانني و
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نظاماتى برقرار كنند و حدود حقوق مردم را تأمني و تعيني و تضمني منايند، و بطور كلى زندگى دنيوى مردم را بر اساس 
 .ى اين اصل احكام معامالت و حدود حقوق نيز مورد توجه و عنايت پيغمربان قرارگرفته استصحيح استوار سازند رو 

هاى بزرگداشت جسم و مسائل مادى از نظر مكتب انبياء وظيفه عرضى و در مرتبه دوم  سياست دنيوى و برنامه »1«
ذيب  است، و از اين جهت هيچ يك از احكام و سياساتى كه دين براى مردم برقرار مى سازد خاىل از منظور اخروى و 
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ن جهت منظور دين است كه به وسيله رعايت آن روحى نيست، و عدالت كه روح اجتماع و ميزان سعادت است از آ
گردد، و ظلم و جور از آن سبب مذموم و منفور است كه عقل را در راه خدمت  شهوات و هواهاى مردم مسخر عقل مى

دارد و شخص را از رسيدن به كمال معنوى و سعادت اخروى و قرب به خدا كه آخرين مرحله كمال  شهوات بكار مى
  .شود مىانسانيت است مانع 

نياز خنواهند  به مهني جهت مردم در امور زندگى و شؤون دنيوى خود نيز هيچگاه از پريوى شرايع آمساىن و قوانني اهلى ىب
رتين قوانني و كاملرتين نظاماتى كه بشر آن را وضع كند تنها خاصيتش اين است كه امور زندگى دنيا را منظم كند  بود زيرا 

ت اخروى و كمال نفساىن انسان باشد، در حاىل كه قوانني و نظامات ساخته بشر حىت از عهده تواند ضامن سعاد وىل منى
  .اصالح امور دنيوى مردم هم برنيامده تا چه رسد به امور معنوى و اخروى

   كمال در پرتو تربيت روح و روان

ا آثار خمتلف بروز مى بات منو و برومندى و توليد مثل و شاخ كند نبات و حيوان و انسان است، آثار ن موجوداتى كه از آ
  هاى رنگارنگ و و برگ و ميوه و گل

______________________________  
ذيب، من الحيضره الفقيه، وسايل به كتاب) 1(   .الشيعه، حباراالنوار عالمه جملسى مراجعه كنيد هاى كاىف، 

  75: لقمان حكيم، ص

  .ه استعطرهاى گوناگون و اقسام خواص شيمياىي و غري 

در حيوان عالوه بر منو و توليدمثل، حس و حركت و ميل و نفرت و اراده وجود دارد، در انسان اضافه بر ماتب نبات و 
اى كه خود او  شود، و ناشى از قوه عاقله بينيم كه به تعبري جامع تفكر ناميده مى حيوان استدالل و استنباط و اخرتاع مى

  .باشد ح و نفس اوست مىشأىن از شؤون حقيقت انساىن و رو 

توان به عظمت و جامعيت  توان به حقيقت نفس رسيد، فقط از راه تفكر در آثار است كه مى با چراغ علم و استداالل منى
  .اين وديعه اهلى پى برد
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يكى حمسوس و مشهود، مانند اعمال دوران خون و ترشح : به مهني خاطر انسان صحنه دو قسم آثار و اعمال است
  .ز كبد، و عمليات جهاز هاضمه و غري آنصفراء ا

هاى خيال كه فقط به وسيله آثار و وجدان  بندى دوم غري حمسوس و نامشهود، مانند تفكر، خوشحاىل تتابع افكار و نقش
باشد و به حكم اينكه اختالف اثر دليل بر اختالف مؤثر است بايد اينگونه اعمال را به دو مبدأ و منشأ  قابل درك مى

  .اد آثار اول را به جسم و دوم را به روح و بايد حتت دو عنوان اين دو آثار را خواند آثار جسماىن و آثار روحاىننسبت د

ها با تفاوت صورت و قيافه با حيوانات برابر وىل متايز او و ساير موجودات به وسيله اعمال  در اعمال جسماىن انسان
دهد و آدمى را به سوى كمال حقيقى رهنمون  را تشكيل مى روحى است و مهني منشأ دوم است كه شخصيت انسان

  .گردد مى

انسان هر قدر از امور حمسوسه و مادى غري مناسب با خود دور، و پا بر شهوات حاد و هوى و هوس بگذارد با صفاتر، 
امور مادى و شود، و هر اندازه به طرف  و بر درك حقايق عاليه علوم و وصول به سعادت و به آرامش خاطر توانا مى

. تر از حيوان خواهد شد تر است پست تر و بلكه چوب اسباب كارش آماده حيواىن متايل پيدا كند به عامل حيوانيت نزديك
  دىل نيست كه در اعماق دريا/ -انسان مانند آن حيوان كور
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فهمد كه به زودى روى اين  كند، يعىن منى داند چكار مى شود، در حاىل كه خودش منى مشغول ساخنت جزيره مرجاىن مى
جزيره انسان هاىي اشرف تر از خودش زيست خواهند منود، مبارزه در راه زندگى در انسان به خاطر قوه تفكر و عامل عاىل 

د، انسان بايد شرف خود را دريابد و براى رهاىي خويشنت كوشش و  روح بايد از حدود ماديات قدم بر دايره روحيات 
  .رزه آغاز منايد و در اين مبارزه نبايد وجدان و اعمال روحى را فراموش كندمبا

فته است،  ترين انگيزه مهواره بايد از عميق ها پريوى منايد، جرقه نوراىن به قرب حق رسيدن در ظروف وجداىن و روحى 
مل يافته خواهد بود كه در آينده انسان وابسته به تكامل و شخصيت روحى اوست و انسان هنگامى داراى ضخصيت تكا

جهات خمتلف به برطرف كردن نقص خود بپردازد شخصيت انسان عبارت از عاطفه، عقل، وجدان، بيدارى فطرت، كمك 
به مهنوع، اجياد مساوات و برابرى، حسن نيت، صلح و سالمىت وقار، بزرگى شرف و غريت، عصمت و عفت، منزلت و  

  .استكرامت، راسىت و درسىت، احسان و عدل 
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انسان فقط عبارت از سلول و اعصاب نيست كه داراى يك كمال باشد آن هم كمال جسمى، تكامل واقعى انساىن يعىن 
كمال يافنت شخصيت او، انسان داراى هويت و شخصيت واقعى حمفوظى است كه در عني متام تغيرياتى كه عارض به 

وان و روح است كه مبدأ آثار غري حمسوس و ظرف متام  شود آن هويت پا برجاست و اين هويت در ناحيه ر  جسم او مى
ها منتهى درجه هفت ماه تعيني   شناسى تبّدل كلى جسم را تا استخوان باشد، علماى علم بدن كماالت و حقايق مى

 اند، وىل روح يعىن آن جهت مابه االمتياز انسان از اول تا به آخر يعىن هنگام مفارقت از بدن هويت خويش باقى و كرده
  .برقرار است

هاىي تركيب يافته كه دائماً در حال مرگ و حياتند، وىل بديهى است كه شخصيت انسان  ها و سلول آرى، بدن از نسوج
   باانساج و تركيب و جتزيه و حتليل شيمياىي
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  .سر و كارى ندارد

فرسوده شده و عادتاً تا چهل سالگى تواناىي و هاى معموىل در نتيجه كار  جسم و اعصاب و نريوى آن مانند ماشني
تر  شود و هر قدر اين نريوى معنوى بيشرت كار كند كامل نشاط دارند، وىل كمال روحى و عقلى از چهل سالگى شروع مى

ها كاسته گردند، ظهور و بروز  شود و به هر نسبت كه قواى مادى سسىت گرفته و فرسوده شوند و شهوات و هوس مى
  .گردد و در اين مسري هم خستگى مفهومى ندارد ل و روح بيشرت مىنتايج عق

داند و ابتدا و  شناسد و زمان و مكان منى در ذات و سرشت انسان تنها نريوى شگرف روح است كه قيد و حدى منى
حس و درك  كند، روان و روح تنها نريوىي است كه آنچه عقل انتها را بلد نيست، و باالخره فنا در ذاتش راه پيدا منى

  .تواند دريابد و بدان بپيوندد كند مى منى

تواند به جاودانگى و ابديت پيوسته و بدان راه پيدا كند و باالخره چيزى است كه  آرى، او تنها چيزى است كه مى
تواند به خدا نزديك شود، و اين است منتهاى كمال روح كه وسيله آن تربيت صحيح است و آن تربيت هم جز در  مى
  .شود ب اهلى يافت منىمكت

   شخصيت معنوى انسان

  :فرمايد خداوند در قرآن جميد مى
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آيا هنوز هنگام آن فرا نرسيده كه مؤمنان در برابر خدا و آنچه از جانب حق نازل گرديده دل به فروتىن وادارند؟ و مانند 
دند، بدانيد خدا زمني را پس از هاىي سخت پيدا كردند و بيشرتشان فاسق ش اهل كتاب نباشند كه با گذشت زمان قلب

  »1« .كند، ما آيات خود را بيان كردمي شايد مشا انديشه كنيد مردن آن دوباره زنده مى

______________________________  
  .17/ -16: احلديد) 1(
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بينيم، و مجود و سنگدىل در برابر  مىدر اين آيه فراهم آمدن شخصيت واقعى را در پرتو فروتىن در برابر اصول تربيىت حق 
  .يابيم آيات حق را پسىت و زبوىن مى

هر چيزى در عامل وجود براى خود شخصيىت دارد، شخصيت مالك حتقق وجودى و باز شناخنت چيزى از غري اوست، 
د مورد نظر اگر به ما بگويند چيزى را بدون در نظر گرفنت شخصيتش بازگو كن چيز مشت پر كىن نيست تا مشخص نباش

  .گريد گريد و شرايط مربوط به او به آن تعلق منى قرار منى

  :وجود بر دو گونه است

  .وجود حسى كه بايد داراى شخصيت حسى باشد/ - 1

ء هنگامى از وجود كامل برخوردار است كه صاحب هر دو شخصيت  وجود معنوى كه شخصيت معنوى دار شى/ - 2
  .يابد ن صورت در ظاهر و در معىن كمال يافته يا كمال مىباشد هم حسى و هم معنوى، زيرا در اي

حمسوس و معنوى، اما وجود حسى آنان شخصيت اضاىف حمسوس آنان : افراد بشر دارى دو بعد از شخصيت هستند
  .است كه عبارت است از سيما و صورت، حركت و سكون، خوردن و آشاميدن، رفنت، و برپا ايستادن

ره و زيان است، و اّما شخصيت معنوى آنان  مربوط به داشنت نريو و ضعف عقل و كودىن و ثبات و دو دىل و خالصه 
شان را فقط در حدود شخصيت حمسوس  هر گاه افراد را از روحى كه منشأ آثار وجوديشان هست جدا سازمي و مرز هسىت

اين هنگام خود سايه ديگران  گردند، آن وقت جز حيوان دوپاىي بيش نيستند در قرار دهيم از وجود معنوى عارى مى
شوند كه حركتشان به حركت آنان و فكرشان به طرز فكر آنان و رفتارشان تابع رفتار ايشان خواهد بود، و به اين منوال  مى

دهند چه آثار انساىن و روحى ديگر از وجودشان  موقعيت انساىن و شخصيت روحى خو را در اين جهان از دست مى
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هاى ديگرانند، جامعه نيز مانند فرد داراى دو  ديگر چرخ گرداننده كارخانه شهوات و هوسساطع نيست، به عبارت 
   شخصيت
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كند، شخصيت حمسوس ملت وجود وى در منطقه  حمسوس و معنوى است، با هر كدام نوعى از وجود خود را ثابت مى
هاى آمساىن  هاى زمني و نعمت پرداخته از فرآوردهخاصى از زمني است كه روى آن و زير آمسانش به جنب و جوش 

  .كند استفاده مى

اما شخصيت معنويش تابع مقدار دركى است كه در صحنه عام زندگى پيدا كرده و نيز آن مقدار نفع و ضررى كه از طرز 
  .منايد هاى خري و شر را در پيش پاى خود مهوار مى كنمد و راه سلوك خود كسب مى

خواهد، درست است كه هر  ت كه هر كدام از جسم و جان و روان و تن و فرد يا اجتماع وسيله بقاء مىاين را بايد دانس
يك در ديگرى تأثري دارد لكن در عني حال دو وجود كامًال متمايز هستند تن داراى شخصيت و روح داراى شخصيت 

  .ديگر مهانطور فرد و جامعه

آمسان و شخصيت روح وحى و قوانني آمساىن است هم در ناحيه فرد و  هاى زمني و وسيله بقاء شخصيت حمسوس فرآورده
  .هم در عرصه اجتماع

اگر انگيزه شخصيت معنوى ملىت معدوم يا ضعيف گردد و مهگى به حدود شخصيت حمسوس خود اكتفاء كنند، قطعاً از 
ره خواهند شد، در چنني وضعى ملت خوار مى داشنت برنامه شود اگر چه در خانه خود به سر  هاى معنوى حمروم يا كم 

مقدار خواهد شد گرچه داراى نفرات زياد  نشيند اگر چه برايش از آمسان مائده نازل گردد، و ىب برد و به تنگدسىت مى
ملت فاقد معنويت، گويا خار و خاشاكى هستند كه مهراه : فرمود پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم مى. باشد

روند، در اين هنگام است كه ملت مقتدر چون گرسنگاىن كه بر سر كاسه غذا بنشينند اطرافش را  يل مىبا كف يا س
  .كنند احاطه كرده مرعوب و حمكومش مى

   ها اضافه شود، و معصيت و گناه شدت ها و تباهى كارى البته هر چه به خالف
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  .شود تر مى بگريد شخصيت معنوى به افول نزديك
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مت، شراخبوارى، قماربازى و  از طرف حق به خاطر زنده ماندن شخصيت معنوى انسان ... ممنوعيت شرك، ريا، دروغ، 
خواهان و  هاى ممنوع تا روز برپا بودن نظام عامل به مصلحت بشر ممنوع است گرچه با ذائقه ترقى است و اين برنامه

  .متجددين ناسازگار نباشد

رتين عامل    جلوگريى از فسادپرورش روان 

هاى شوم و خالف انسانيت   هاى ضد اخالقى از طرف خداوند براى اين است كه سايه برنامه ممنوعيت معاصى و برنامه
سازد از صحنه  كند، و او را از روش اصلى زندگى منحرف مى كه شخصيت عاىل بشرى را دستخوش تنزل و ناپاكى مى

  .حيات برطرف شود

اى اهلى پابرجاست به خود اجازه ورود به ميدان مراحل ممنوع  شرف روحى او در سايه برنامه انسان باتربيت، وجودى كه
  .دهد، اما حمروم از تربيت نسبت به آنچه برايش ضرر دارد گوش شنوا ندارد منى

دار انقالب است و سرزمني اعالم حقوق بشر، آن بشرى كه بدست مهني مدت  ها قبل در كشور فرانسه، كشورى كه پر
  .فرانسه براى آزاد كردن كشورش اجلزاير يك ميليون كشته داد

خالصه كشورى كه با مهه علم و دانشش به خاطر آزادى هاى غري منطقى مهد فسوق و فجور و منكرات است، زىن از 
حىت  منايندگان پارملان به پا خاست، و با اصرار و تأكيد متام خواهان حترمي و منع مسكرات شد وىل به خواسته او 

  .دانستند مسكرات مبدأ بسيارى از فجايع و گناهان است كوچكرتين توجهى نشد، با اين كه منايندگان مى

  آنان از اين نكته غافلند كه عادت انسان به معاصى و فساد به وسيله وضع قانون و
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ى اساسى اجتماع است، و جاى ترديد ها ها از عوارض بيمارى دخالت حكومت از بني خنواهد رفت، زيرا اين عادت
نيست كه تا ريشه مرض قلع و قمع نشود مبارزه با آثار و عوارض مرض كامًال بيهوده و بر خالف عقل و منطق است، و 

روى مهني حساب مبارزه با شرب مخر كه يكى از گناهان است در اجتماع و حميطى كه به زندگى جتملى و كامراىن و 
  .صل استعياشى خو گرفت ىب حا

فايده و براثر است، مبدأ  هاى حمسوس خو كرده ىب اى كه روان را از ياد برده و تنها به برنامه آرى، مبارزه با گناه در جامعه
ها روح است، و بدون توجه به مسأله نفس و روان جامعه به سوى فضايل و حقايق عاىل انساىن  متام انقالبات و حركت
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هاى جسمى  ها و كامراىن ناپذير در جوامع مرتقى، معلول دلباختگى نسبت به لذت نابشرب مخر اجت. سري خنواهد كرد
سازد، و  كند و مال و جان خود را براى رسيدن به آن قربان مى است كه كام و لذت را حىت در انواع مسوم جستجو مى

ها و تعني  نشر جمالت و القاء خطبهها و كاجموىي به اين مرحله پيوست به وسيله تبليغات و  بدهى است كه وقىت كار لذت
  .توان با آن مبارزه كرد هاى شديد منى جمازات

ترك اين عادت و ساير گناهان در درجه اول حمتاج به اجياد يك نوع حتول عميق روحى است و در غري اين صورت هر گاه 
  .هاى خطرناكرتى جان آن را خواهد گرفت از اين عادت به زور جلوگريى شود برنامه

رتين شاهد آن تاريخ  ينكه گفتيم جز با توسل به عظمت روح و انقالب در جان منىا تواند عادت به معاصى را دور كرد 
مبارزه حكومت آمريكار با استعمال مسكرات است كه هيچگونه نتيجه مثبىت دربر نداشت زيرا در آن مبارزه به نقالب 

از طريق توسل به زور و جهات ظاهر اين منكر را از جامعه دور   خواست روحى توجهى نشده بود، بلكه دولت آمريكا مى
  .كند وىل با شكست روبرو شد

   حكومت آمريكا براى مبارزه با اين عادت زشت و زيانبار به كليه وسائل و اسلحه
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د، و براى تبليغات بر ضد هاى سينما متوسل ش ها و فيلم هاى سخت و پخش جمالت و جرائد و سخنراىن از قبيل جمازات
مسكرات مبلغى افزون از شصت ميليون دالر مصرف كرد و بالغ بر ده ميليون صفحه كتاب و جمله و نشريه بدين منظور 

سال مبارزه در حدود دويست و پنجاه ميليون لريه براى تنفيذ و اجراء قانون منع  14منتشر ساخت، و در ظرف 
اين جريان به دار و اعدام سپرد، و پانصد و سى و دو هزار و سيصد و سى و پنج  مسكرات خرج كرد و سيصد نفر را در

نفر را به زندان انداخت، و در حدود شانزده ميليون لريه بابت جرميه مسكرات گرفت، و برابر چهارصد و چهار ميليون 
د و حاصلى نداد، تا آجنا كه لريه امالك مصادره كرد، اما كليه اين مبارزات جز عشق و شيفتگى نسبت به مسكرات سو 

به ناچار آن قانون را نقض كرد، و انواع مسكرات را به كلى آزاد ساخت، و پس از آن مهه جتربه  1933سراجنام در سال 
تش با توسل به قانون آن هم ساخته بشر و مهچنني اعمال زور ميسر نيست، و  تلخ دريافت كه عالج اين بيمارى و مشا

  .كند ناچار گرفتار انواع مفاسد خواهد بود طبقاتى شديد بر آن حكومت مى اجتماعى كه اختالف

آجنا كه يك طبقه در عيش و كامراىن مفرط، و طبقه ديگرش هم در حمروميت و ناكامى شديد به سر برند توقعى جز اين 
  .نيست
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به حتريك است پس پناه به  حد و حساب احساساتشان خاموش و حمتاج زيرا طبقه اول در اثر خوشگذراىن و كامراىن ىب
كامى زندگى هستند و هيچ كدام  ها حمتاج به بيخودى و فرار از تلخ برد، و طبقه دوم براى تسكني آالم و ناكامى مسكر مى

هاى  هاى مشابه آن دليل بر وجود بيمارى دانند وجود اين معاصى و خالفكارى نياز منى از اين ملت خود را از مسكرات ىب
و عالجش مستلزم كوشش درمبارزه با علل و موجبات شيوع آن است چنانچه اسالم به هنگام حترمي  اجتماعى است،

شرب مخر و ساير گناهان اين موضوع را از حساب دور نداشت و خنستني بار در قلع اين ماده فساد و ريشه كن كردن 
  موجبات و علل آن منتهاى كوشش را بكار
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  .برد

حترمي شروع به تزكيه روح مردم كرد، آنگاه كه اخالق انساىن و فضايل معنوى را در روح آنان مستقر منود برنامه ممنوع قبل از 
بودن معاصى را به ميان آورد، مردم آن روزگار هم پس از قوت گرفنت روح و نريوى اراده سخنان حق را از جان و دل 

  .انسانيت منافات داشت دست برداشتند شنيدند و در مدت كمى از معاصى و آنچه با شؤون

ها  هاى خطرناك اجتماعى تنظيم امور اقتصادى و فكرى و جسمى است، و براى رفع نگراىن اولني شرط معاجله بيمارى
داد توجه منودن به شخصيت مادى تنها زياىن غري قابل  اى جز اين نيست و مهني برنامه هدف پيامران را تشكيل مى چاره

  .از اين جهت بايد در احياى شخصيت معنوى مردم كوشيد تا ملىت زنده و جاويد پديد آيدجربان دارد، 

ها براى حتقق خبشيدن به وجود معنويشان براى  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در اندرون شخصيىت كه ملت
، اين شخصيت كه بر كنند شخصيىت ديگر هست كه چگونگى آن از عقل بشرى استنباط گرديده خويشنت كسب مى
آيد،  هاى خمتلفى درمى چرخد، زاييده اهلام و درك خود بشر است، و از جهت مبدأ و هدف به صورت اساس ماديات مى

دهد هرگز كارى  ها را بر اساس حفظ حقوق متقابل قرار مى اين شخصيت با مسائل روحى و افكار عاىل كه وحدت انسان
  .خطر نيست شخصيت كه زاييده عقل يا حميط است برايش ىب ندارد، توجه يك جانبه انسان به اين

شود، و هر يك بر اساس ويژه خود دست  ها در لواى شخصيت مادى تنها از هم جدا مى نبايد فراموش كرد كه راه ملت
، ها سر برآورده، طمع، استعمارگرى، استثمار زند، در اين جا رقابت و كينه توزى به بنيانگذارى موجوديت خويش مى

   هاى كوبنده و ساخنت انواع وسائل جنگ و ختريب آشوبگرى، جنگ

  84: لقمان حكيم، ص
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زاييده مهني فكر است، و جهان در حاىل كه اصول نيكى را يكى پس از ديگرى از دست داده روح صلح و امنيت را 
ى مى   رود تا كى سرنگون گردد؟ كند و بر لب پرتگاه خموف گناه به جانب سقوط مى قالب 

هاى شوم و  داستان امت و متعلقات آن، زورگوىي و اختناق در كشورهاى ضعيف بازگو كننده قسمىت از اين برنامه
خواهند  اند و حاال مى هاىي كه مهگام با شهوت بشرى رشد كرده هاى قلدر بر اثر حتكيم شخصيت انگيز است، ملت اسف

  .اند امت فرو بردهمهه جا مردم را به نفع خويشنت تسخري كنند دنيا را به م

بار تا هنگامى است   دهد، اين وضع اسف ها را مهچنان ادامه مى جهان از حرمي نيكى دور شده، و راه ورود به انواع پليدى
  :اند ها بر دو دسته كه ملت

يكى فاقد شخصيت روحى و معنوى، ذليل و ناتوان و فقري، ديگرى صاحب شخصيت بافتگى و قالىب كه سرگرم سرقت 
  .عنصر است -هاى سست اراده ملت شرف و

ى منى گر خويش  شود، مگر آن كه ملل زورگو كه به شخصيت بشرى طغيان جهان هرگز از طغيان نريوهاى سركش 
بالند خواهان شخصيت معنوى شوند، يعىن به راهى بروند كه خداوند دانا به اقتضاى سرشت انساىن براى آنان قرار  مى

  .سوالنش ابالغ كرده استداده و توسط امني وحى به ر 

ها در يك رشته يعىن توحيد با يكديگر مرتبط شده و در جنب آن از مجيع  آرى، در سايه شخصيت معنوى است كه ملت
  .خطرات مصون خواهند ماند

   حاالت گوناگون روح

هاى   د كه قوهان بيشرت صاحبان بصريت و مراقبت در نتيجه كنجكاوى حاالت دروىن و حتوالت ناگهاىن نفس خود ديده
كنند، چنانچه گاهى ديو غضب و زماىن هيوالى  گوناگون و منفى در درون ايشان به نوبت تسلط و حكمراىن مى

  شهوت، و
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وقىت عفريت حسد و مدتى هم اهرمين حرص و آز و خنوت زمان اختيار عقل و دل ايشان را در دست گرفته و آنان را به 
اند كه در عني حال هر  برند، اما صاحبان قلب آگاه و ژرف بني بدين نكته هم پى برده كشند و مى ىهر برزن و برزخى م

ها و شهوات حيواىن و مغلوب و اسري طبيعت پست و ذمائم نفساىن  شخصى هر قدر هم غرق و گرفتار چنگال هوس
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ان و نگران اس باشد به اين سبب هر فرد انسان باز  ت مىباشد باز داراى يك روح عاىل ملكوتى كه در پس پرده حيواىن 
هاى خمصوص عمر خويش، در دل خود جتلى يك حس شريف عاىل و لطيف خداىي را احساس منوده كه ولو  در دقيقه

جند ثانيه باشد مانند آفتاب از زير ابرهاى تاريك نفس شيطاىن جلوه مناىي كرده است، مراتب حيواىن در انسان بيشرت با 
كوشد كه حقيقت روحى را به طرف خود بكشد،  صيت ظاهرى او ارتباط و پيوستگى دارد و مهيشه مىجسم مادى و شخ

ونريوهاى او را در راه احتياج و آرزوهاى خود بكار برد، و از طرف ديگر روح انسان با عامل ملكوت و حقيقت عالقه و 
س حيواىن را از رسيدن به مقصد خود ساخته، كوشد بلكه مكلف است كه طبايع و نريوهاى نف ارتباط دارد و مهواره مى

طراز ساخته به عامل ملكوت پروازش بدهد و با روح  جنس و هم پريو اوامر خود منايد، يعىن او را پاك كند و با خود هم
علوى مهنشينش گرداند، زيرا كه مقصد اصلى از فرود آمدن او بدين جهان مادى و تن خاكى يا زندان جسمى اين است 

  .كمك مقررات عاىل آمساىن به دنياى بندگى و فضيلت پرواز كندكه با  

  به عزم مرحله عشق پيش نه قدمى
 

  كه سودها برى از اين سفر تواىن

 بيا كه چاره ذوق حضور ونظم امور
 

 به فيض خبشى اهل نظر تواىن كرد

 گل مراد تو آنگه نقاب بگشايد
 

 كه خدمتش چو نسيم سح تواىن كرد

  روى بريون طبيعت منىتو كز سراى 
 

 كجا بكوى حقيقت گذر تواىن كرد

  مجال يار ندارد نقاب و پرده وىل
 

 غبار ره بنشان تا نظر تواىن كرد
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  دال ز نور رياضت گر آگهى ياىب
 

 چو مشع خنده زنان ترك سر تواىن كرد

  وىل تو تا لب معشوق و جام خواهى
 

 ديگر تواىن كردطمع مدار كه كار 



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

 

 گر اين نصيحت شاهانه بشنوى حافظ
 

 به شاهراه طريقت گذر تواىن كرد

  

انسان وقىت از هر قيدى آزاد شود بالطبع با كمك هواى نفس آماده هر كارى خواهد شد، و چون در راه خود مانعى 
دهد، از اينجاست كه هرج و مرج و ويراىن و فساد در جهان شيوع پيدا  بيند آنچه اين نفس به او تلقني كند اجنام مى منى

چون به حال خود مباند و به ميل خود راكب را حركت دهد،  نفس مادى مركىب است سركش و تندرو كه. خواهد كرد
د و آن قيدى كه  باالخره او را به سقوط خواهد كشيد، و اگر انسان خبواهد از شر او در امان باشد بايد بر او قيد 

ها و  ام نيكىبتواند از سركشى او مانع شود فقط دين است دين واقعى براى تصفيه روح و آماده كردن انسان براى اجنام مت
رتين و مؤثرترين مرحله است، و هيچ برنامه دور شدن از بدى اى براى تزكيه روح و برقرار كردن عدالت در حاالت   ها 

ايت حاكم  گوناگونش به اندازه دين تأثري ندارد، و علت تأثري تعليمات دين در نفس اين است كه مبدأش حق و قوه ىب
يني يهود و نصرانيت از تعليمات و احكام خاىل است، تنها اسالم است كه براى متام دانيد كه آ بر عامل است، و مى

و با روى آوردن به آن و تسليم شدن در برابر مقرراتش فساد از . دار و مثبت است زواياى زندگى داراى مقررات ديشه
  .شود كن مى جهان ريشه

   نقش مرىب كامل در حيات انسان

هاى  نكته رسيديد كه انسان عالوه بر جنبه ظاهر داراى دنياىي است باطىن، و ريشه متام برنامه از مطالعه فصول قبل به اين
  .مثبت و منفى را بايد در اين قسمت از وجودش جستجو كرد
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تربيت  تربيت صحيح و يا غلط باالترين و مؤثرترين نقش را در حيات انسان به عدئه دارند، چنانچه انسان سايه نشني
شت خواهد گشت و در مقابل اگر انسان در معرض تربيت غلط واقع شود دنيا را پر از  صحيح شود روى زمني مبدل به 

ترين دليل بر اين مطلب است كه بشريت گرفتار تربيت غلط شده و  جور و ظلم خواهد كرد، وضع امروز جهان روشن
اصالح حال و قال برخيزد انسان بدون بازگشت به حوزه هدايت  خواهد به عجيب است كه از دورن مهني برنامه غلط مى

اهلى چهره صلح و صفا را در جوانب خمتلف حيات خنواهد ديد، انسان بدون دست زدن به دامن مربيان واقعى روى 
  .بيند سالمت منى

  .شود ترين مقصد رهنمون مى آرى، تربيت صحيح است كه آدمى را بيدار كرده و او را به سوى عاىل
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تربيت واقعى بيش از آنچه جنبه علمى دارد داراى جنبه علمى است و اين هم بسته به مرىب حقيقى است، مرىب بايد با 
يك سلسله كارهاىي كه بيشرت جنبه رواىن دارد در روح افرادى كه حتت تربيت او هستند نفوذ كند، و در اعمال دل و جان 

ا دست بيندازد و به تعديل و پرروش غرايز   .بپردازد آ

ها و اطالع دقيق از اسرار رموز وجود انسان  ها و بدى مرىب كامل آن كسى است كه عالوه بر آشناىي كامل به خوىب
  .جاىي است شخصاً يك فرد كامل از نظر اخالق و عمل باشد، زيرا انتظار تربيت از ذات نايافته تربيت انتظار ىب

  .يت افراد زيردست مؤثر است هيچ چيز حىت علم و دانش او مؤثر نيستآنقدر كه صفات و اخالق مرىب در تكميل و ترب

اى است بيهوده و بايد مهرنگ  دنيا فعًال دنياى مادى است پرداخنت به امور معنوى برنامه: خربان بگويند ممكن است ىب
  :مجاعت شد، در جواب آنان بايد گفت

   ساد و آشوب و اضطراببا اقرار اربابان خودتان جهان فعلى جهان پر از ف: اوًال 
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  .است و طبع هيچ انساىن به اين زندگى راضى نيست پس سخن مشا كامًال بيهوده است

اصل مهرنگ شدن يكى از اصول مسلم رواىن است، و مطابق اين اصل انسان كششى در وجود خود به سوى : و ثانياً 
شود، چرا با مطالعه  آن به طرف اعمال و صفات آن كساىن جذب مىكند و در اثر  مهاهنگى و مهرنگى با دگران حس مى

رتين مربيان اخالق و انسانيت آدمى به مهرنگى درنيايد؟   در احوال 

ا اميان دارد يا اميان پيدا مى تر است،  كند خيلى نريومند و قوى اين احساس و اجنذاب البته در برابر افرادى كه انسان به آ
شود كه مرىب كامل عالوه بر اين بايد يك فرد جامعى باشد و مورد اطمينان و عالقه تامردمى كه  مىو بدين ترتيب مسلم 

خواهند در سايه تربيت او پرورش يابند روى اصل مهرنگ شدن حتت تأثري او قرار گريند، و اين كمال در شخص ممكن  مى
بودن آن مرىب در متام زواياى زندگى تضمني شده نيست مگر اينكه از ناحيه يك مبدأ مطمئن و غري قابل ترديدى جامع 

  .باشد

تواند باشد؟ پيامرب و امامى كه از طرف آفريدگار جهان به عنوان مرىب و  آيا چنني كسى جز پيامرب معصوم و امام پاك مى
  .راهنما تعيني شده و عالوه بر علِم سرشار از هر گونه گناه و احنراىف مصون است
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صود، و راه يافنت به حرمي كمال و پاكى روح بدون بعثت انبياء و امامت ائمه ممكن نبود، و آرى، رسيدن به منزل مق
ها هدىف مقدس داشته، چنني مربياىن براى ما قرار داده تا در سايه تربيت آنان روح  خداوند بزرگ كه از خلقت ما انسان

رت كه انساىن صفا گريد و از هر گونه آلودگى پاك گردد، و انسان اگر خبواه د از اصل مهرنگ شدن استفاده كند چه 
  .مهرنگ انبياء شود، و در مكتب آنان طريق رشد و هدايت را بپيمايد

   اخالق چراغ راه زندگى

  89: لقمان حكيم، ص

رانند  اى و شهوت ها تزكيه و تصفيه روح است و منكران اين مسئله كه گروهى عقده دانستيد كه تنها راه جنات از آلودگى
  .ى اثبات انكار خود هيچ دليلى در دست ندارندبرا

  :دهد هايشان را سه خبش تشكيل مى تعليمات انبياء اهلى و برنامه

  .قواعد اعتقادى - 1

  .اصول اخالقى - 2

  .مسائل عملى - 3

آيد كه مسائل عاىل اخالقى چه  آنچه مايه تصفيه باطن و پاكى جان است مقررات اخالقى است، و از اينجا بدست مى
ذيب حيات بشر از آلودگىنق   .ها به عهده دارد ش مهمى را در 

آموزد و باقى علوم داراى اين مزيت نستند، زيرا ممكن است فردى  اخالق علم و فىن است كه به انسان چگونه زيسنت را مى
هاى عاىل و غري  انها و به پايان آوردن ساختم چگونه عالج كردن امراض، يا كيفيت تدبري تركيبات شيمياىي، يا طرح نقشه

اين معلومات را بداند، امااز جهت اينكه در معامالت وآداب و رعايت سكنات و حركات خويش، وكيفيت رفتار باافراد 
داند زبان حقيقى و مادى نصيبش  رو به جاى سود از آنچه مى جامعه چگونه باشد در تاريكى جهل به سر برد، از اين

لق مبغوض ومنفور گردد، وىل اشخاصى هستندكه هيچكدام از اين مزاياى ختصصى شود، ودر عوض حمبوبيت نزد خداو خ
  .ونيكبخىت كنند وحياتى دارند قرين سعادت زندگى مى و فىن و علمى را ندارند، اما خوش و مرفّه
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ق به امام على ابن احلسني عليه السالم در يكى از دعاهاى خود از خداى بزرگ فروغى را كه در پرتو آن در ميان خل
  .منايد، و اين نور و چراغ جز اخالق حسنه و پاك چيزى نيست درسىت زندگى كند، مسئلت مى

  مهه كس به اعمال بشرى عنوان نيك و بد، و صواب و خطا، و حق و باطل، و
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ّيات گوناگون در هر دهد، اين حكم و حكومت بر متام اعمال بزرگ و كوچك، و بر افكار و انديشه و ن ثواب و گناه مى
هاى  عرف و هر زمان جارى بوده و هست، و در طبقات خمتلف مردم متداول و معمول است، حىت اطفال هم در بازى

  .منايند خود حركات و اعماىل را بر نيكى و بدى متصف مى

و مالك شنيده  اين حكم و تشخيص از زبان قانونگذار و سياستمدار، و طبقات كارگر و كارفرماهاى اجتماع و زارع
باشد، و بايد ميزاىن در  شود، بنابراين آنچه در اىن مسئله مهم است شناخت معناى نيك و بد و خري و شر مى مى

داشت كه اعمال و افعال را با آن از حيث حسن و قبح و خري و شر و درجات خمتلف سنجيده و معلوم كرد كه  دست
  اى از نيكى و بدى است؟ هفالن عمل ارادى خري است يا شر، يا در چه درج

دهد كه رفتار انسان نسبت به خود و  علم اخالق علمى است كه به ما معىن خوب و بد و خري و شر را تعليم و نشان مى
اىي چيست؟ و راه رسيدن به آن را نيز روشن مى   .كند ديگران بايد چگونه باشد، و هدف 

روح است، به مهانگونه كه علم منطق راه استدالل را  مهانطورى كه طب خادم صحت جسم است، اخالق خادم صحت
كند اخالق نسبت به اراده و اعمال مهان تأثري را دارد، انتفاع بيمار جسمى از طب به اندازه  بر عقل باز و صاف مى

رمند مى  شود، چنني است حال بيمارى كه دستور پزشك است و عقل گمراه از فن منطق به قدر بكار بسنت قواعد آن 
  .خوانند مرض روحى دارد در پريوى از اصول اخالقى كه آن را طب النفوس مى

شود كه مغز و قلب بشر با هم پرورش يابند، متدن اروپاىي اين عيب را دارد كه مغز را  سعادت بشر وقىت تأمني مى: خالصه
وح را مرتوك گذاشته از اين جهت بيش از اندازه تقويت كرده و ترقى علوم و صنايع نتيجه اين تقويت است، وىل قلب و ر 

   عشق به فضايل كه مثره تقويت روح است ضعيف يا نابود شده و مجيع
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  .ها در اين دوره ناشى از عدم توجه به امور معنوى است بدخبىت
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   در حرمي قرآن

وجدان اخالقى و عرفان ديىن است   متدن عصر فعلى از جهات علمى و صنعىت و آثار مغزى تقريباً نقصى ندارد، فقط فاقد
  .كه مهني نقص براى نابودى آن متدن بدست خود بشر كاىف است

ها و لذايذش به جهنمى سوزان تبديل كرده و امروز براى رهاىي از اين  اين متدن فاقد اخالق و نور دينا را با مهه نعمت
  .ى نيستا بدخبىت جز توسل به وحى و پريوى از انبياء و تقويت اميان چاره

  .كند كه عمًال به روى زمني و زندگى اجتماعى اعمال گردد تنها روشى منشأ حركت گشته، حتوىل در تاريخ اجياد مى

دهد كه مهيشه منشأ حركت و حتوالت عميق تاريخ انبياء بوده و باخلصوص چهره تابناك رهرب  تاريخ اين معىن را نشان مى
رت و    .كند تر بازگو مى منايانبزرگ اسالم اين مسأله را 

رتين سرمشق براى مردم جهان قرار داده، و صورت كاملى از  خداوند پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم را 
دانيد كه  اى جاودان و زنده است، و مى هاى عاىل اسالم را در وجود آن حضرت گذاشت كه در مسري تاريخ چهره برنامه

اسالم قرآن است، و در حقيقت نىب اكرم جلوه عملى و اخالقى كتاب خداست و هر كسى  نقشه جامع و كامل تربيىت
  .اى از انسان كامل و واقعى است در حد تواناييش آراسته به دستورات آن شود، پس منونه

خلقش قرآن بود جواىب دقيق، عجيب و خمتصر كامل و جامع، خلقش : از شخصى خلق و خوى پيغمرب را پرسيدند، گفت
  .رآن بود، زباىن زنده و گويا براى روح قرآن، براى اين كه نقش قرآن در جامعه نشان داده شودق
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احكام و اوامر اين كتاب منحصر در وظايف ديىن تنها نيست، در متام جهان قرآن را به عنوان يك كتاب فقهى نظر 
ساسى است شامل رويه قضاىي و نظامات مدىن و جزاىي، حاوى قوانيىن  بينند كه قرآن قانون ا دانند و مى كنند، بلكه مى منى

كند و مهه اين امور كه به موجب احكام ثابت و اليتغريى  كه متام عمليات و اخالقيات و امور اقتصادى بشر را اداره مى
  .شود ناشى از اراده خداست اجنام مى

داراى قوانني ديىن، اخالقى، ديىن، اجتماعى، مدىن، جتارى،  به عبارت ديگر، قرآن جميد دستور عمومى وقانون زندگى، و
  .است سياسى، قضاىي، جزاىي، وجناىي
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داشت، از حقوق عمومى  مهني جمموعه قوانني، از تكاليف زندگى روزانه تا تشريفات ديىن از تزكيه نفس، تا حفظ بدن و 
  .فاتش تا عذاب و جزاى جهان آينده مهه را دربر داردتا فردى، و از اخالقيات تا جنايات، و از اعمال اين دنيا و مكا

قرآن با اجنيل فرق دارد، زيرا اجنيل داراى مكتب فقاهىت نيست، بلكه بطور كلى حمتويات آن مرّكب است : گويد كومت مى
 از قصص و روايات و بيانات و حتريص و ترغيب بشر در نشر عواطف و احساسات عاىل و فداكارى و داراى اخالقيات

صحيح است وىل هيچ نوع عامل و رابطه منطقى جالب و جاذىب كه اين معاىن را با يكديگر ربط دهد در اجنيل وجود 
ندارد از اين گذشته قرآن مانند اجنيل نيست كه فقط به عنوان مريان و شاخصى درباره عقايد ديىن و عبادت و عمل باشد، 

توان در متام ازمنه از  ىن را براى اداره امور كشور به وجه احسن مىبلكه داراى مكتب و روش سياسى نيز هست و هر قانو 
اين اثر  »1« .شود اين منبع گرفت، و خالصه كليه مسائل حياتى و ماىل با توجه به اين سرمايه عظيم حل و تصفيه مى

ليماتى كه در هر آمساىن داراى دستورات و قوانيىن است مافوق متام دستورات و داراى قصصى است در كمال صحت و تع
   هاى زمان جوابگوى نيازمندى

______________________________  
توان  شود منى از نظر ما نظريات آقاى كومب درباره اجنيل صحيح نيست، زيرا آنچه را ايشان قائلند در اجنيل يافت مى) 1(

  .هاى انسان نيست يازمندىاى جوابگوى ن در اجنيل مالحظه كرد، اجنيل فعلى كتاىب است كه در هيچ برنامه
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انبيا در سايه كتب آمساىن خود و نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم در حرمي قرآن و . بشر در متام زواياى حيات
هاى راه زندگى  آسا خويشنت را سوختند تا بر پيچ و خم مصلحني و انسان دوستان كه پرورده مكتب اهلى بودند، مشع

ها در آن برداشته شد مظاهر و  هاى غرور و تعصب و رذايل را بزدايند، اين راه كه گام فروغ فروزان باشند، تا تريگى انسان
  .گران انساىن است آثارى را پيش راند كه از اوج دارترين سرمايه متدن

رذايل با اتكاى به قدرت  ها قرار گرفت تا خود را از آلودگى جنات خبشد و از منجالب اين مرياث مهم در دسرتس انسان
  .آن به در آيند

ها  پيشرو اين مرياث گرنبها قرآن جميد است كه صفحات آموزنده آن سرچشمه از وحى گرفته و دستوراتش در متام قسمت
اى  هاى ارزنده هاى دستورى و حكمى معرف شخصيت مطابق با فطرت بشر تنظيم شده است، قرآن جميد عالوه بر برنامه

  .تواند از متام زواياى حيات آنان درس زندگى واقعى بگريد ت مىاست كه بشري
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  .اى است كه قهرمان حكمت، اخالق و علم بوده العاده قرآن كرمي معرف شخصيت بارز و مرد فوق

است    لقمان حكيم  آن مرد جاوداىن و آمساىن، آن پيكره دانش و تقوى، آن صدرنشني مسند حكمت و اخالق حضرت
  .كه در كشور قرآن چراغى فروزان و پندهايش گوهر غلطان است

  .لقمان بزرگوار نشان دهنده اين معناست كه در انسان استعداد رسيدن به آخرين مرحله كماالت و حقايق وجود دارد

رفنت واقعيات لقمان بزرگ اشاره كننده به اين واقعيت است كه در انسان روح اهلى دميده شده و اساس فضيلت و منبع گ
گوياىن مهچون فرويد و داروين و دركامي و ماركس و انگس كه فقط  حكيم بوجود آمده، مشت حمكمى است بر دهان ياوه

  .دهد شهوت و اقتصاد تشكيالت وجودى انسان را سازمان منى

   من در اين نوشته ناچيز با اهلام از قرآن جميد تا آجنا كه بتوامن در معرىف او و شرح

  94: حكيم، صلقمان 

ها و آثار وجودش پرداخته تا براى خوانندگان ارمجند ثابت شود كه شخصيت واقعى انسان در پرتو  قسمىت از حكمت
  .تربيت روان و آراسته شدن به صفات اهلى است

 هايش از قرآن و روايات معتربه و تاريخ در اين نوشته سعى شده در شرح آثار وجودى لقمان و آراستگى او و حكمت
مستند استفاده شود و خالصه هدف اين كتاب اين است كه تا حدودى وظايف اخالقى و اجتماعى انسان مسلمان را 
  .در پرتو مشع وجود لقمان كه خدايش در قرآن به عنوان مرد حكمت، يعىن انسان آشناى به زندگى سامل ستوده، بيان كند

   و من آياته خلق السموات و االرض

   الوانكم و اختالف السنتكم و

  :الروم

   خبش چهارم

   افسانه نژاد و رنگ* 
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   پوستان در دنياى متمدن وضع سياه* 

   نداى اسالم* در سايه اسالم* 
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   افسانه نژاد و رنگ

تناسب  سودان مصر بود، در اينجا ىب »1«  چهره از مردم كه لقمان بزرگ مردى سياه: خوانيم هاى اسالمى مى در نوشته
هاى مادى تاريخ را تا به امروز در مسئله نژاد و رنگ براى خوانندگان ارمجند بازگو   نيست كه نظر آيني اهلى، و مكتب

  .كنيم

كتاب خدا قرآن جميد كه روشنگر حقايق مكتب حق است، و اصول دعوت و قواعد تربيىت متام انبياء در آن منعكس 
  .داند، و به مسئله نژاد و رنگ كوچكرتين توجهى ندارد دارى مى ارزش را تقوى و خويشنتاست مالك 

  .قرآن مهه افراد بشر را خملوق حق دانسته و از نظر اساس خلقت و آفرينش بني افراد انسان امتيازى قائل نيست

كند و به شدت با فخر  را بازگو مى روايات رسيده از رهرب اسالم و ائمه طاهرين هم كه مفسر كتاب اهلى است مهني معىن
  .كند فروشى سپيد بر سياه و غىن بر فقري و امري بر رعيت مبارزه مى

  .داند ها و زمني و اختالف در نژاد و رنگ و زبان را از آيات اهلى مى خلقت آمسان 32آيه   روم  قرآن جميد در سوره

مشا را از مرد و زن آفريده و گروه گروه و قبيله قبيله قرار دادمي، گرامى ترين مشا : فرمايد مى 13آيه   حجرات  و نيز در سوره
  .نزد خدا پرهيزكار ترين مشاست

______________________________  
، ص 8ج : جممع البيان. 73، ص 7ج : روح البيان. 233، ص 16ج : امليزان. 489، ص 7ج : كشف االسرار) 1(

315.  
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براى عرب بر عجم و براى عجم بر عرب و براى سپيد بر سياه هيچگونه : پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
دارى از گناه و آراسته بودن به فضايل است، البته در اين زمينه آيه و روايت  فخرى نيست، تنها افتخار براى بشر خويشنت

  .چند فراز براى نشان دادن نظر مكتب حق نسبت به مسئله كاىف است فراوان است وىل مهني

وىل ماديگران تاريخ و آنان كه از تربيت اهلى سهمى نداشتند در جنب اين مسئله جنايات زيادى مرتكب شدند و 
هنوز هم با . دار و سياه كرده است شوند، و برخورد آنان نسبت به مسئله رنگ و نژاد صفحات بسيارى از تاريخ را لكه مى

مبدأ . هاى قرن مهني برنامه است زنند و يكى از گرفتارى هاى حيات به اين مسئله دامن مى اين مهه پيشرفت بشر در برنامه
فرضيه افسانه نژادى يعىن تفوق سپيد بر سياه و غىن بر فقري يك مبدأ به متام معىن خياىل و پوشاىل است و بنا به گفته  

مسئله در غرب از مغزهاى پوشاىل گروهى از زمامداران و سركردگان ماليخولياىي تراوش كرده  گوستاولبون فرانسوى اين
  .است

سازد و با اصول آزادى فردى و اجتماعى و احرتام افكار  پريوى از اين هدف ننگني موجبات عجب و خنوت را فراهم مى
  .و عقايد و حىت با فلسفه طبيعى حيات بشر خمالف است

نياى پرآشوب، و جهاىن كه سراسرش را مكر و حيله و خدعه گرفته نبايد حتت تأثري الفاظ فريبنده و راسىت در اين د
  .شود واقع شد مصلحت آميزى كه تنها در موارد ضرورى براى جلب توجه عوام، و حكمراىن بر توده حمروم به كار برده مى

سياه، پارچه سياه، شب تاريك، داروىي كه رنگ سياه دارد  طرفداران افسانه نژادى و دمشنان خوخنوار رنگ سياه، با اتومبيل
و على اخلصوص نفت مبارزه ندارند، اما با انساىن كه فقط رنگ پوستش سياه است وىل از نظر ساختمان طبيعى با سپيد 

ره فرقى ندارد مبارزه دارند، و مى   .بردارى كنند خواهند برا ارضاء شهوات مادى خود از او هم چون حيوان 
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  :خوانيد چنني مى 43داستان افسانه نژادى را در غرب متمدن در كتاب اسالم و تبعيضات نژادى صفحه 

دادند و براى مجعيىت متجاوز از صد هزار نفر سخنراىن  ها ترتيب مى پيشوايان افسانه نژادى در سرزمني اروپا جشن
  .كردند مى

زدند و در ميان اين فريادها اغلب مطالىب  حساسات و هيجان عمومى فرياد مىسخنرانان در ميان طوفان شديدى از ا
  :خوانيد ها را در فرازهاى زير مى شد، كه قسمىت از آن سخنراىن سخيف و بسيار پست عنوان مى
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و در  وظيفه دولت نژادى اين است كه اين نكته را در نظر بگريد و بر آن باشد كه يك دوره تاريخ جهاىن نوشته شود، - 1
اين تاريخ جهاىن مسئله نژادى در درجه اول جاى داشته باشد، و جتديد تفسري تاريخ از نقطه افسانه نژادى اجياد افسانه 

  .بستگى ملت آملان شود تارخيى منايد، و موجب حتكيم و هم

ت، حاضر و آماده منايد، دولت نژادى بايد با وسائل تعليم و تربيت خمصوص، افراد نژاد را براى مقابله با آن امتحان سخ
  .ها را مجع كند امروز جز فكر نژاد پرسىت هيچ فكرى ممكن نيست انرژى ملت

دولت نژادى براى اينكه غرور ملى را صميمى و خالص گرداند موظف است در اوان جواىن يعىن هنگامى كه هنوز لوح 
ا تزريق   خاطر كودكان نقش   .كندپذير است اصل پوالدين نژادپرسىت را در آ

ها چه سياه و چه سپيد با هم از نظر انساىن مساوى باشند، دير يا زود به  اگر اختالط نژادى اجنام بگريد، يعىن انسان - 2
هاى زاييده از اين اختالط از بني بروند، بايد ازدواج را از پسىت و دنائت بريون  شود كه دورگه وضع منحوسى مايه آن مى

توان خواند و  هاىي كه نه آدمشان مى ازدواج داد و موجوداتى خداىي بوجود آورد نه غولآورد، و صورت پاك و مقدسى به 
  .نه ميمون

   ها و افراد به يك چشم قبول برابرى نژادها مستلزم آن است كه درباره ملت - 3
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رت  داورى شود، فلسفه نژادى به برابرى ملت كند و  ين و نريومندترين نژاد را تسهيل مىها اميان ندارد، فلسفه نژادى پريوزى 
  .خواهان اطاعت و متابعت نژادى پست و ضعيف است

  :رساند و نويسد پوسىت را به نظر مى هاى مصّور كسى از سياه بگاه روزنامه گاه  - 4

ه خنستني پوست در فالن ناحيه و فالن مملكت وكيل دادگسرتى، يا استاد، يا كشيش آوازه خواىن شده است ك اين سياه
  .ها يا چيزها يا چيزى از اين قبيل را به عهده دارد نقش

باشد،  آميزى است كه يك فرد پست سياه، فردى كه از آغاز خلقت خود نيمه ميموىن مى آرى، اين كار جنون جنايت
ره بربد كه او را وكيل دادگسرتى بشمارند، حقيقتاً در اينجا صحبت از پرورش سگ و صحبت از  چنان از تعليم و تربيت 

  .تعليم و تربيت عملى در كار نيست
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اين بود قسمىت از افكار منحط بنيانگذاران و طرفداران فلسفه نژادى كه مدت مديدى دنيا را سرگردان و سراجنام موجب 
  .و خون كشيد صلح مسلح گرديد ودنيا را به خاك

تماعى و اساساً فلسفه حيات انساىن سازگار نيست، در حقيقت پريوى از اين افسانه زننده با اصول آزادى و فردى و اج
ا را از  و سرى است براى عدم پيشرف تو رشد ملت هاى ضعيف كه تنها ناسازگارى شرايط و يا فقط سياهى رنگ آ

  .بسيارى حقوق انساىن و مدىن حمروم ساخته است

ا مبتال به اين درد بزرگ اجتماعى  تا متمدنترين ملل  افتاده امروز از جنوب آفريقا گرفته تا مشال آمريكا، و از عقب ترين آ
  .دهد اى از جهان به اين خاطر روى مى يعىن تبعيضات نژادى هستند، و هر چند وقت يك مرتبه انفجارى در گوشه

اند كه چگونه دو سه ميليون سپيدپوست مهاجر  انگيز جنوب آفريقا را شنيده، يا خوانده مهه جا مردم دنيا حوادث اسف
  اى اين كه دوازده ميليون بومى رابر 

  101: لقمان حكيم، ص

اى را به خاك و خون كشيدند تا ديگر هوس  مهيشه به صورت برده و بنده خود نگهدارند مجعى را به گلوله بسته و عده
حمله ديگر شهر برابرى با سپيدپوستان را در دل نپرورانند و بدون اجازه اربابان و داشنت جواز عبور از اين حمله به آن 

  .نروند

   پوستان در دنياى متمدن وضع سياه

  :پوستان در اين دنياى متمدن چنني ياد كرده بود هاى مهم در اخبار خود از وضع سياه يكى از خربگزارى

پوست كه تظاهراتى براى بدست آوردن حقوق مساوى با دانشجويان  در يچموند آمريكا در حدود چهل دانشجوى سياه
ها اين بود كه در ناهار خورى با آنان مطابق سپيدپوستان رفتار  تقاضاى اين بيچاره. رده بودند دستگري شدندسپيدپوست ك
خواستند مانند دانشجويان سپيد پوست در هنگام غذاخوردن حق نشسنت داشته باشند، وىل در دنياى  شود، آنان مى

دار علم و قدرت مى گويد من حافظ منافع انسان و حقوق بشر هستم چهل  داند و مى متمدن در كشورى كه خود را پر
  .كند نفر انسان رابه خاطر طلب حق دستگري و روانه زندان مى
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در مملكت آمريكا در بيست و شش ايالت از مجله در نيويورك مقر و مركز سازمان ملل، مركزى كه روى دل متام جهان 
پوستان را با سپيدپوستان ممنوع و اين عمل  ازدواج سياهبراى بدست آوردن حقوق از دست رفته خود به طرف آن است 

  .شود جرم شناخته مى

اى از  ساله در لندن به ضرب چاقو از پاى درآمد، محله كنندگان به او عده 32پوست  يك سياه: اند در جرايد نوشته
  .له فقط سياهى رنگ آنان بودپوستان محله كرده بودند، علت مح جوانان لندن بودند كه چندى قبل نيز به گروهى از سياه

  .ها در جهان زياد است، و روزى نيست كه جنايتكاران امروز بالىي به سر بشر نياروند نظري اين برنامه

  102: لقمان حكيم، ص

شود هنوز مسئله  هاىي كه از براى آزادى و برابرى در دنياى امروز مى رساند على رغم متام كوشش مطالعه اينگونه اخبار مى
آورد كه قطع  هاى اسف انگيزى بوجود مى شود و صحنه اى در دنيا تعقيب مى العاده زننده ضات نژادى به صورت فوقتبعي

  .باشد نظر از مسائل مذهىب و اخالقى براى هر كس كه داراى وجدان و احساسات انساىن است دردناك مى

ها و دست  زند، دنياىي كه به فكر تسخري آمسان ىبايد اعرتاف كرد كه دنياى كنوىن، دنياىي كه دم از محايت حيوانات م
  .يافنت به كرات ديگر افتاده از حل اين مسئله ساده كه از مسائل ابتداىي تشكيل يك اجتماع انساىن است عاجز است

ق با اى ح شوند، البته تا اندازه املللى متوسل مى هاى نژادى به جمامع بني آورتر اين است كه براى حل حبران موضوع تعجب
توان باور كرد جممعى كه بسيارى از اعضاء مؤثر  وىل مى. شكايت كنندگان است چون مرجع و پناهگاه ديگرى سراغ ندارند

باره كند، ممكن است اقدامات تشريفاتى اجنام يابد، اما حبث  تواند اقدام مثبىت در اين آن خودشان مبتال به اين دردند آيا مى
  مؤثر خواهد بود، و چقدر دوام خواهد داشت؟در اين است كه تا چه اندازه 

ها  پوستان حقوق مساوى داشته باشند و در مدارس و كارگاه راسىت در دنياى فعلى چرا سپيدپوستان حاضر نيستند با سياه
  ...و قوانني مربوط به ازدواج و سئله عبور و مرور در شهرها و 

  كنند؟چرا نبايد مهه يكسان باشند و برادروار با هم زندگى  

  :جواب اين مسائل اين است كه
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ا هيچ عقلى حكم منى تر و ممتازترى مى سپيدپوستان خودشان را نوع شريف كند كه نژاد شريف و پست  دانند و به قول آ
  .در مهه چيز با هم شريك و برابر باشند

جسم سپيد و لطيف مگر ميزان شرافت و شخصيت انسان چيست؟ اگر داشنت يك : گويند سپيدپوستان نژادپرست مى
  ترمي، است مسلم ما از اين نظر شريف

  103: لقمان حكيم، ص

ترمي، اگر ثروت و  قدم ترمي اگر ترقى و صنعت و متدن است ما پيش و اگر فكر و هوش سرشار است ما فكورتر و باهوش
اگر سابقه تارخيى . ترميهاى حكومىت آماده و جمهز  مال است، ما ثرومتندترمي، اگر حكومت و سياست است، ما در سيستم

است ما داراى سوابق درخشانيم، اگر هم بگوييد ميزان انسانيت است ما چيز ديگرى جز آنچه مشردمي سراغ ندارمي، و 
  .انسانيت مورد قبول ما نيست

ن است، و هاى دروغني و مطالب فريبنده و مزّورانه دنبال شود مثل اينكه حق با سپيدپوستا اگر حبث و استدالل از اين راه
ى ترند بايد هرگز ختم هوس برابرى با سپيدها را در دل نكارند  دست سياهان به حكم آنكه سياه و بدمنظر و كم فكر و 

تر خدمتكار نريومندترند بلكه فداى  تر و پست و تا ابد برده و خدمتكار باشند مهان طورى كه در طبيعت هم انواع ضعيف
ا مى   .شوند آ

ها هيچ وجدان ساملى حاضر است بر اين تبعيضات و اجحافات صّحه بگذارد؟ اينجاست   چيىن ه فلسفهوىل آيا با اين مه
دانند، از اين مطالب ارجتاعى و خراىف كه بگذرمي،  كه بايد گفت مطلب ديگرى در كار است كه خودشان و مهه دنيا مى

  بايد با كمال دقت اين مسئله را مطرح كرده كه تكليف چيست؟

عى اين است كه بايد شخصيت انسان را در جاى ديگر جستجو كرد و در چيزى كه متام نژادها در آن برابرى وظيفه واق
دارند و ميدان فعاليت در آن براى مهه مساوى است سخن گفته و آن اصل و ذات انسانيت است كه سپيد و سياهش، 

  .غىن و و فقريش، از جهت آن با هم مساوى و برابرند

ترين مقررات را آورد از اين برنامه غري  آدم كه اولني راهنما بود تا برانگيخته شدن پيامرب اسالم كهخ كامل دين خدا از زمان
دانست، و شايد بتوان گفت كه در  اى كه با آن روبرو بود باطل مى انساىن بيزار بود و اين برنامه باطل را در هر دوره

شد، بلكه مسئله به صورت  بود خيلى ضعيف و به ندرت يافت مىهاى پيشني افسانه رنگ در كار نبود اگر هم  زمان
   تفوق جسنت قوى بر ضعيف منودار بود، و برنامه نژاد سياه
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  .و سپيد از نتايج شوم اخالق غربيان است

حقيقت اميان و پرورش  هاىي را كه در زندگى بشر جزء مشكالت بود در سايه زنده كردن دين اهلى اين برنامه و متام برنامه
  .فطرت انسان به آساىن حل كرد

اسالم در ميان اقوامى توسعه پيدا كرد كه نه تنها در نژاد بلكه در هيچ چيز اعم از زبان، مليت، طرز تفكر، اقتصاد، 
به خوىب  موقعيت جغرافياىي و سوابق تارخيى با هم شباهت نداشتند، و در عني حال متام مشكالت خمصوصاً مسئله نژاد را

  .منود حل كرد و به وسيله تعليمات فطرى خود مهه را زير پرچم توحيد مجع

كنيم كه بر اساس اختالف نژادها قرار داشته  در ميان متام احكام و دستورات اسالم حىت براى منونه يك حكم پيدا منى
دنياى اسالم در ميان عموم نژادهاىي  العمل و مقاومت منفى در سراسر  باشد، و قابل توجه اينكه اين قوانني بدون عكس

  .شد كه اسالم را پذيرفته بودند اجرا مى

ايستادند، و بر سر يك سفره  متام مسلمانان از هر نژاد و رنگ، از فقري و غىن، از امري و رعيت در يك صف مى
ره نشستند، و از بيت مى   .شدند مند مى املال بطور مساوى 

پوست حبشى بود كه مهيشه  ر زمان پيامرب عزيز صلى اهللا عليه و آله و سلم بالل يك سياهدانند كهخ مؤذن اسالم د مهه مى
تر بود، و از مردم بااميان   كرد، و از بسيارى از افراد هم به خاطر اميان و تقوا حمرتم وقت مناز را به وسيله اذان اعالم مى

  .كسى هم كبها ين برنامه اعرتاض نداشت

م مهني برنامه حكمفرماست، دربرخوردها مسئله ازدواج اجنام مراسم عاىل حج، معامالت اقتصادى امروز هم در دنياى اسال
بني سپيد و سياه فرقى نيست، سپيد پوست مسلمان سياه را از هر نژاد و هر ملت باشد يك انسان مانند خود ... و 
  .كند نگرد و در برابر او احساس هيچ امتيازى منى مى

  105: لقمان حكيم، ص

   در سايه اسالم

  .داند، و براى كسى جز به تقوا و پاكى امتيازى قائل نيست اى باشد انسان مى اسالم انسان را از هر نژاد و منطقه
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داند، امروز با اين فاصله طبقاتى عجيىب كه در  اسالم مؤمن را هم شأن مؤمن و مؤمنه را نيز هم شأن مؤمن و مؤمنه مى
مشكالت زيادى در جوانب حيات ظهور كرده و حل آن جز در سايه برگشت به زندگى مردم جهان حكم فرماست، 

  .اسالم راهى ندارد

مسئله ازدواج در ميان مسائل زندگى كه امرى است ضرورى و طبيعى به خاطر اختالفات طبقاتى آن چنان پيچيده به 
شكالت به كلى عاجز است وىل مهني ها از رفع آن م فرماى بر ملت اى شده كه راسىت قوانني حكم العاده مشكالت فوق

شد و عمرى هم مرد و زن در كمال صفا و صميميت زندگى  مسئله آن چنان در اسالم بني مردم به سادگى برگزار مى
كردند كه مورث اعجاب است منونه زير كه در صدر اول زياد اتفاق افتاد نشان دهنده راحىت زندگى در سايه اسالم  مى

  .است

انداز شداز اطراف جهان  صلى اهللا عليه و آله و سلم در گوشه و كنار كشورهاى نزديك و دوردست طنني آوازه نىب اسالم
  .رسيدند پذيرفتند، يا به مدينه شتافته خدمت آن حضرت مى دسته دسته از تعليمات او با خرب شده و دين او را مى

و نسب و حمل او اطالع نداشت به حضور نىب پوست، قدكوتاه بد منظرى بنام جويرب كه هيچ كس از حسب  مردى سياه
  .اكرم شتافت و با شوقى فراوان اسالم را پذيرفت، و چيزى نگذشت كه از بزرگان و پرهيزكاران صحابه پيامرب شد

رهرب اسالم به مالحظه اينكه وى مردى غريب و ناشناس بود او را مورد تفقد و توجه قرار داد، و امر فرمود كه پرياهن به 
  .پوشش آن روز به وى بپوشانند و روزانه تقريباً سه كيلو خوراك براى وى مقرر دارندطرز 

  106: لقمان حكيم، ص

ماندند رو به فزوىن   شدند واز روى ناچارى در مدينه مى كم افراد غريب و حاجتمند كه مثل او به شرف اسالم نائل مى كم
  .گذاشتند و مسجد پيامرب براى سكونت آنان تنگ شد

كه آنان را از مسجد بريون برد و آن مكان مقدس را مهچنان براى عبادت پاك و منزه : بزرگ به پيامرب وحى فرستاد خداى
و پاكيزه نگه دارد پيامرب هم دستور داد حملى را در جنب مسجد براى مسكن گزيدن آن فراهم كنند، حمل فراهم شد از آجنا 

ى تعبري به صّفه كردند، به مهني جهت آن عده از دست كه در صدر اول اسالم و روزگار تنگدسىت مسلمني  فقرا و غرباى 
  .ساختند معروف به اصحاب صفه شدند با آن وضع رقت بار مى
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ا  رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم شخصاً از آنان دجلوىي مى كرد، و هر قدر ممكن بود خرما و مويز و گندم به آ
  .كردند مكن هم از نىب اسالم پريوى منوده به اندازه قدرت از آنان دستگريى مىفرمود، مسلمانان مت مرمحت مى

  :روزى پيامرب بزرگ در مجع آنان حاضر شد، و با كمال لطف به جويرب نظر كرده فرمود

  .كردى تا شريك زندگيت گردد، و در امر آخرت به تو يارى دهد چه خوب بود مهسرى اختيار مى

ايت، كدام دخرت حاضر است به مهسرى من درآيد، من كه از مال و مجال و حسب و نسب پدر و مادرم فد: عرض كرد
  ام؟ ره ىب

شدند عزيز   خداى بزرگ مجال كساىن كه در عهد جاهليت ضعيف بودند توانا و آنان كه ذليل مشرده مى: پيامرب فرمود
رد، امروز مردم سپيد و سياه، عرب و عجم و گردانيد، و آن مهه خنوت و جاهلى و تفاخر به قبيله و نسبت را از بني ب

  .قريش با هم برابرند و مهه فرزندان آدمند و آدمند و آدم از خاك است

  بينم كه امروز بر تو فضيلت و برترى داشته باشد، مگر من كسى را منى! جويرب

  107: لقمان حكيم، ص

استآنكه از تو پرهيزكارتر باشد، بدون ترديد در روز قيامت هم حمبوبرت    .ين مردم در نزد حق پرهيزكارترين آ

گوىي رسول خدا  روى و مى بياضه است مى ترين مردم قبيله بىن درنگ نزد زيادبن وليد كه از شريف ىب! جويرب: آنگاه فرمود
  .مرا فرستاده براى اين كه دخرتت ذلفا را به عقد من درآورى

اد با مجعى از مردم قبيله در خانه نشسته بود، به حضار سالم كرد، جويرب، به دنبال فرمان پيامرب رفت، وقىت رسيد كه زي
  :سپس اجازه ورودبه جممع گرفت، پس از ورود گفت

ام، آنرا آشكارا  من از طرف رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم براى حاجىت كه به مشا دارم پيامى آورده! اى زياد
  بگومي، يا پنهاىن؟

  .دامن يرا من پيام نىب بزرگ را براى خود شرافت و فخر مىآشكارا بگو، ز : زياد گفت

  .دخرتت ذلفا را به عقد مهسرى من درآور: پيامرب فرموده: جويرب گفت
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  پيغمرب تو را فقط براى اين پيام فرستاد؟: زياد گفت

  .بندم آرى، من بر آن حضرت دروغ منى: گفت

  .كنيم برگرد و عذر مرا به پيامرب برسان أن ما نيستند تزويج منىش ما انصار دخرتان خود را به اشخاصى كهخ هم: زياد گفت

  .گفت به خدا قسم اين عمل مطابق با دستور قرآن و رسول اهلى نيست مراجعه كرد جويرب در حاىل كه مى

د در ميان  ذلفا گفتگوى پدر را با جويرب شنيد، پدر را به اندرون خواست و از برنامه پرسش كرد، زياد مسئله را با دخرت خو 
  :گذاشت، در جواب پدر گفت

  .گويد پيش از آنكه نزد پيامرب رود بفرست او را برگردانند به خدا قسم او دروغ منى

  108: لقمان حكيم، ص

گاه به  در اينجا باش تا من برگردم، آن: زياد جويرب را برگرداند او را مورد لطف و نوازش خود قرار داد، سپس به او گفت
  :تافت عرضه داشتحمضر پيامرب ش

از طرف مشا پيامى آورده بودند من به نرمى جواب ندادم، و خواستم شخصاً به حمضر مشا شرفياب شده بگومي ما انصار 
  :كنيم، پيامرب فرمود شأن خود تزويج منى دخرتان خود را به جز به افراد هم

و نيز مرد مسلمان هم شأن زن مسلمان، شأن زن مؤمنه است،  جويرب مردى بااميان است، و مرد مؤمن هم! اى زياد
  .دخرتت را به مهسرى او درآور و از دامادى وى ننگ مدار

پدر جان اين را بدان كه اگر از : زياد به خانه برگشت، برنامه پيغمرب را به اطالع دخرت رساند، دخرت در جواب پدر گفت
  .پيغمرب جويرب را به دامادى خود بپذيرفرمان فرستاده حق سرپيچى كىن كافر خواهى شد، به صالحديد 

زياد از پيش دخرت خارج شد، سپس دست جويرب را گرفت و به ميان رجال قبيله آورد و ذلفا را براى او عقد بست، مهريه 
  و جهيزيه را نيز خود بر عهده گرفت، از جويرب پرسيد خانه دارى كه عروس را به آجنا بربى؟

  .نه: گفت
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ترين اشراف  با متام وسايل در اختيارش گذاشته و باالخره در سايه اسالم دخرت زيباى يكى از بزرگ اى بدستور زياد خانه
  .قبيله خزرج كه از قبايل نامدار عرب بود به مهسرى مردى سياه پوست كه آراسته به نور اميان و معرفت بود درآمد

، امري و رعيت مطرح نيست، آنچه مطرح است در حوزه اسالم رنگ سپيد و سياه، چهره زيبا و نازيبا، غىن و فقري
  .انسانيت است و فضيلت

پوست با دخرتى  سابقه جويرب چيزى نگذشت كه ماجراى مهمش حتت عنوان ازدواج يك سياه از داستان مهيج و ازدواج ىب
اىها افتاد، و اين مسئله از شاهكا زيبا از نژاد سپيد و فرزند يكى از از اعيان نامى عصر بر سر زبان    رهاى قوانني پر

  109: لقمان حكيم، ص

  .اسالم به مشار آمد

روزى غالم خود را چندين بار آواز دادم با اينكه صداى مرا مى شنيد جواب نداد، بر او : يكى از ياران پيامرب مى گويد
  :خشم گرفتم و از سر غضب فرياد كردم

آگني  اين هنگام باز پس نگريستم خويش را زير نگاه خشمگوىي؟ در  يابن السودا، اى پسر زن سياه، چرا جوامب را منى
  :رسول اكرم ديدم و خطاب قهرآميزش را شنيدم كه به من فرمود

چرا اين مرد را به سياهى رنگ مادرش سرزنش كردى؟ مهانا تو هنوز در گرد افكار و تقاليد جاهليت هسىت، مگر نشنيدى  
هاى يك شانه برابرند، و هيچ كس را  اه در برابر خداوند مانند دندانهكه من بارها گفتم مهگى خلق جهان از سپيد و سي

اكنون بر تو الزم است خشنودى خاطر اين غالم را جلب كىن، در  بر ديگرى جز به تقوى مزيىت نيست، سپس فرمود هم
ادم و از غالم خواستم تا چندان با پاى خاك آلود خود ب ام بياسايد كه  ر گونهاين هنگام من گونه چپ خود را بر زمني 

ادم و پس از آن با صورت خاك ضمريم راحت شود، آن آلود نزد پيامرب رفتم و  گاه گونه راست را مهانگونه بر زمني 
  .رضايت خاطر غالم را اعالم منودم تا تبسم خشنودى بر لبان پيامرب نقش بست

كند كه  آاليش خود را قاضى قرار دهد حكم مى هر انسان باشرف و باوجداىن كه فطرت پاك و ىب: در اينجا بايد گفت
  .پريوى از يك نژاد خاص خالف انسانّيت است، و اختالط نژاد هيچ مانعى ندارد

   نداى اسالم
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چهارده قرن قبل بود كه نداى از ميان شبه جزيره عربستان برخاست كه متام دنيا را به خود متوجه كرد، اين ندا نداى حممد 
ه و سلم پيامرب گرامى اسالم بود كه مردم را به راسىت و درسىت برادرى و صلح جهاىن دعوت كرد، و صلى اهللا عليه و آل
  ها و آنان را از پراكندگى

  110: لقمان حكيم، ص

  .هاى خامنانسوز برحذر داشت تشتت

ميان اجتماع  هاى عميقى در هاى نژادى شكاف برد، اختالف طبقاتى و تفوق ترين قرون بسر مى جهان آن روز در تاريك
بوجود آورده بود، و مردم را در فاصله زيادى از هم نگاه داشته و طبقات براى يكديگر هيچ گونه احرتامى قائل نبودند، 

  :دارد امرياملؤمنني عليه السالم اوضاع آن زمان را بدين گونه بيان مى

هاى سنگالخ  برديد، و در زمني ن حميط بسر مىكرديد و در بدتري مشا اى گروه عرب، در آن موقع از بدترين آيني پريوى مى
كشتيد و قطع رحم  نوشيديد، و غذاى خشن ميت خورديد، يكديگر را مى و در ميان مارهاى خطرناك آب جلن آلود مى

  .ها در ميان مشا نصب شده، و گناه و نافرماىن مشا را احاطه كرده بود كرديد، بت مى

فرما بود، در  نشني حكم ىت بود، بلكه جاهليت در سراسر اروپا و متام مناطق انساننه تنها مردم عرب گرفتار اين مهه بدخب
زد مردم يونان و روم  سوختند، عادات زشت و رسوم خرافاتى كه بر حمور نژادپرسىت دور مى آفريقا مردم در آتش المذهىب مى

  .دها در مصر متمدن هم تأثري بسزاىي كرده بو  داشت، اين برنامه را گرفتار مى

املقدس مراكز اعمال زشت بود، كشور ايران هم به سرنوشت ساير مردم  اسكندريه به صورت قربستاىن درآمده بود، و بيت
جهان دچار بود، حكومت فئوداىل و برترى نژادى مملكت حجاز بدون اينكه از قانوىن اصيل پريوى كند وحشيانه 

  .از امهيت خاصى برخوردار بودزيست، و قبل از مهه چيز در ميان عرب مسئله نژاد  مى

بن قحطان  اى براى خود بسازند به خاطر اينكه خود را به امساعيل يا يعرب نامه كوشيدند تا شجره بزرگان و اشراف مى
  .منتهى كنند

  هاىي كه از حلاظ نسب يا حمل به يكديگر بيشرت اوقات ميان قبايل و خانواده

  111: لقمان حكيم، ص
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شد، شعرا نيز با اشعار مهيج خود آتش  داد و به خونريزى منجر مى هاى بسيار سخت روى مى كشمكشنزديك بودند،  
زدند زيرا در اشعار خود غالباً تفاخر به نژاد و قبيله خود را به زبان رانده از قبايل ديگر عيبجوىي  اين فتنه را دامن مى

  .ساختند ه توزى آماده مىجوىي و كين ها را براى ستيزه كردند، و بدين وسيله روح مى

پنداشتند كه عمر عامل پايان يافته، و كوشش بشر پس از اين هم نابساماىن براى ساخنت متدن  متفكرين آن روز چنني مى
  .درخشان سودى خنواهد خبشيد

نيان را نداى حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم كه در حقيقت نداى حق و نداى اسالم يا جوهره تعليمات اسالم بود جها
هاى قبيلگى و تفوق نژادى باز داشت  هاىي كه باعث جنگ و اختالف بود دعوت منود، و از عصبّيت به فروگذاشنت تشتت

ا را به سوى يك وحدت جامع انساىن سوق داد   .و آ

مت هاى باطلى كه ميزان سنجش عظمت و شرافت قرار گرفته بود بر هم زد، و مقياس عظ آن دلسوز جامعه بشرى مقياس
هاى  و برترى را تنها علم و تقوى قرار داد و با اين اصالح روحى و فرهنگى اختالف طبقاتى و امتيازات نژادى و حكومت

الطوايفى و تفوق غىن بر فقري و سپيد را بر سياه باطل ساخت، مهه را با يك چشم نگريست و مقابل قانون يكسان  ملوك
  .قرار داد

ا در آغاز و اجنام زندگى و مرگ، حقوق، و وظايف نسبت به خالق و خلق، و دنيا و آرى، اسالم آمد تا وحدت بشرى ر 
آخرت اعالم دارد، و بفهماند كه جز عمل شايسته چيز ديگرى براى انسان نتيجه ندارد، و مردم را آگاه كند كه عزت و 

  .شخصيت از آن پرهيزكاران است

ضت جنبشى براى انسانيت بود كه تاريخ نظري آن را نديده، و اكنون هم در مرتبه و مقامى قرار دارد كه  در واقع اين 
   دست قوانني بشرى هرگز بداجنا خنواهد رسيد، زيرا بشر آنچه را كه در انقالب كبري فرانسه و دنبال آن به حنو نظريه بيان

  112: لقمان حكيم، ص

  .بل عملى منوده استتر و برتر متجاوز از پانزده قرن ق كرده، اسالم آن را به صورتى عميق

امام موسى بن جعفر عليه السالم بر مرد بد منظرى از اهل سواد گذر كرد، ابتدا به او سالم منود و سپس در كنارش 
گاه آمادگى خود را در برآوردن حاجتش اعالم فرمود، گروهى   نشست، مدتى با نرمى و مالطفت با وى سخن گفت، آن

  :كه ناظر جريان بودند عرضه داشتند
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اى است از  اين مرد زشت چهره بنده: كىن؟ حضرت فرمود هاى او سؤال مى نشيىن و از خواسته آيا با چنني شخصى مى
رتين  بندگان خدا و به حكم كتاب خدا برادرى است براى ما، و در شهر مهسايه اى است از مهسايگان ما، حضرت آدم 

م رب رتين اديان، من و او را    .ط داده استپدران و آيني اسالم 

اگر جهان امروز خبواهد از اين مهه مشكالت برهد بايد ريشه اينگونه اختالفات ضد انساىن را بسوزاند، و مسلم راهى 
هاى انبيا ندارد، جهان بايد حمور شخصيت را اميان و اخالق  براى رفع آالم جز بازگشت به اسالم و اهلام گرفنت از برنامه

  :گويد ما مىقرار دهد، تعليمات اهلى به 

مهه بندگان يك خدا، و فرزندان يك پدر و مادريد، با هم برادر و برابر هستيد، و ارزش وجودى مشا مربوط به انسانيت 
  .آيد مشاست كه از راه تقوى و اميان حبق بدست مى

ها مهه در  انسان ارزش است، و خوانندگان حمرتم، در اين خبش به اين نتيجه رسيدند كه در مكتب حق اعتبارات ظاهرى ىب
پيشگاه حق يكسانند، امتياز و اعتبار براى مردم روشندل و باتقواست از اينرو مكتب اهلى به دل روشن و روح باصفاى 
لقمان بزرگ نظر داشت، نه به رنگ چهره و منظره عادى صورتش، از اين كه در قرآن جميد يك سوره به نام او آمده، و 

ندهاى آن شخصيت سرتگ ياد شده بزرگى و عظمتش در پيشگاه حق و تاريخ ها و پ در خالل آياتش ار حكمت
   انسانيت

  113: لقمان حكيم، ص

هاى گرانبهاى او كه در هر  هاى بعد با اعمال و اخالق و صفات عاىل روان و حكمت در قسمت. گردد معلوم مى
خور استعداد خود بتوامن و بتوانيد از  اى روشنگر زندگى و نشان دهنده راه سعادت است آشنا شده اميد است در دوره

ره اين سرمايه ىب مند شده خود و ديگران را از ضاللت و گمراهى رهانده، و زندگى را بر اساس سعادت دنيا  كران معنوى 
  .و آخرت بنا كنيم

  115: لقمان حكيم، ص

   خبش پنجم

   هاى عملى حكمت



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

 

برگزيدگان خدا براى مردم حجت و ميزان شناخت حق و باطل قول و فعل و تقرير : خوانيم كه در كتب اصول فقه مى
  .است

شود، امضاىي كه نسبت بكار ديگران  زند، سخناىن كه از او شنيده مى اعماىل كه از يك انسان انتخاب شده حق سر مى
ا گردد و مهه و مهه قابل پريوى است، و قرآن جميد در اين زمينه آياتى دارد كه در كتب اص از او صادر مى وىل به آ
االتباع است، و وقىت قرآن پريوى  هاى لقمان واجب شود كه گفته از حمتويات آيات سوره لقمان استفاده مى. استدالل شده

  .داند ها حجت و مقياس مى هاى او را الزم بداند بدون ترديد كردار او و امضايش را نيز نسبت به برنامه از گفته

ره بيشرتى بربند، عالوه بر مجعمن براى اينكه مطالعه كنندگان اي هايش از كتب گوناگون اسالمى  آورى حكمت ن دفرت 
بردم نامى از آن حضرت  سعى كردم به افعال و رفتار او نيز اشاره كنم و براى اين منظور كتب متعددى كه گمان مى

م وىل در عني اينكه خمتصر است از اند مطالعه كردم متأسفانه به بيش از چند مورد در اين قسمت دسرتسى پيدا نكرد برده
رود دست يافتند نگارنده را  نظر نتيجه عملى مفصل است، اميد است كه دوستان عزيز اگر به بيش از آنچه اشاره مى

  .هاى بعد تدارك شود آگاه كرده تا در چاپ

  :از پيامرب بزرگ اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم حكايت شده - 1

  118: لقمان حكيم، ص

ره مى كه : برند، از روى تعجب پرسيد روزى مردمى بر لقمان گذشت، ديد گروهى انبوده گردش نشسته و از پندهاى او 
  تو آن غالم نيسىت كه در فالن مكان شباىن گوسپندان بر عهده داشىت؟

  :از اجراى سه برنامه: آرى، من مهامن، پرسيد از كجا بدين مقام رسيدى؟ گفت: گفت

  .بيهودهترك كارهاى ) 1

  .اداء امانت) 2

  .»1« راسىت در گفتار و كردار) 3

منايد در واقع به زيان اوست، مهانطورى كه بسيارى از  بسيارى از رويدادهاى زندگى كه در ظاهر به نفع انسان مى - 2
  .آورد كند ارمغان نفيسى از سعادت به مهراه مى حوادث كه به ظاهر در جهت زيان شخص سري مى
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ديد كه از  ز افرادى نبود كه به ديدن ظاهر حوادث دنيا اكتفا كند بلكه در پرتو نور معرفت حقايقى را مىلقمان حكيم ا
  .كند ديده ظاهربني پوشيده، لقمان اين راز بزرگ را طى يك داستان ساده و در خور فهم عوام منعكس مى

استخوان او نفوذ كرده بود، وىل زن مردى زشت سيما مهسرى ماه صورت داشت، شعله عشق زن تا اعماق جان و مغز 
  .مشرد و از آغوش و كنارش تنفر داشت طناز عشق و التهاب او را به هيچ منى

اى در كنار چشمه با چشمى سرشار از حمبت و حسرت بسر  وفا چون تشنه روزگارى دراز عاشق بيچاره كنار معشوق ىب
  .برد مى

ه برد وزن از شدت وحشت سراسيمه خود را به آغوش شوهر افكند و ها دزدى به خانه ايشان محل قضا را در يكى از شب
  هر دو دست را حمكم طوق گردن او ساخت، مرد هجران كشده كه در غوغاى عشق و حبران حرمان از انديشه سيم و زر

______________________________  
  .69، ص 9ج : تفسري ابوالفتوح) 1(

  119: لقمان حكيم، ص

اى كاش : و خواسته و ساخته فارغ بود زن را چون جان شريين در آغوش كشيد و مقدم دزد را مبارك مشرد و آرزو كرد
داد، و اى كاش آن دزد هر شب به  اى كه ديگران از وقوعش نگرانند براى او رخ مى ها پيش از اين اين چنني حادثه سال
منود، اتفاقاً مهني حادثه موجب شد كه رابطه آن زن و  برخوردار مىآمد و او را از نعمت وصل و لذت آغوش  اش مى خانه

اى از عشق و حمبت شد، اين است نتيجه پيش آمدها براى مردم  تر و برقرارتر گشت، و زندگى آن دو منونه شوهر حمكم
  .عاقل و دانا

تا شهر : ز آن حضرت پرسيدشناخت، ا روزى به سوى شهر در حركت بود به مردى برخورد كه آن مرد لقمان را منى - 3
  چقدر راه مانده؟

  :دو ساعت مانده، آن مرد پرسيد: راه برو، مرد به راه رفنت ادامه داد، چون مقدارى گام برداشت لقمان فرياد زد: فرمود

نگام سؤال من نگفىت؟   چرا اين جواب خمتصر را 
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حيح نبود، اكنون كه طرز قدم برداشتنت را ديدم با راه رفتنت را نديده بودم، تعيني مدت با نداشنت سرعت سري ص: فرمود
  .طول راه سنجيدم دانستم كه براى رسيدن تو به شهر دو ساعت مدت الزم است

ها فقط بايد به منظور جلب خشنودى حق باشد، و هر   ها و اجنام خوىب لقمان بزرگوار اعتقاد داشت كه دورى از بدى - 4
زد گذشته از آنكه مهت بزرگ انساىن را پست و زبون ساخته و از ارزش گاه كسى تعريف و متجيد خلق را هدف سا

  .عملش فرو كاسته به منظور اصلى دست نيافته

  .گريى فرو خنواهند بست اين را بايد دانست كه بدگويان و ياوه سرايان در هيچ موقعيىت زبان از خرده

  :او خاطرنشان ساخت داد اين مسئله را به لقمان در چند مجله پندها كه به فرزندش مى

   لقمان به. پسر از پدر خواست تا اين حقيقت را عمًال در نظرش جمسم سازد

  120: لقمان حكيم، ص

هم اكنون ساز و برگ سفر مهيا كن تا در طى مسافرت اين مطلب بر تو روشن شود، فرزند دستور پدر را به  : فرزند فرمود
ه فرزند گفت دنبال من حركت كن، در آن حال بر قومى گذشتند كه كار بست، مركب آماده منود، لقمان سوار شد و ب

در مزارع به زراعت مشغول بودند، چون آن گروه چشم به آن دو مسافر انداختند زبان به ياوه سراىي در جهت اعرتاض  
  :گشودند و گفتند

  !ه دنبال خود كشد؟رحم سنگني دل كه خود به تنهاىي لذت سوارى برد و كودك ضعيف بيچاره را ب زهى مرد ىب

رفتند تا به گروهى رسيدند اين بار بينندگان زبان به اعرتاض باز كردند كه  در اين وقت پياده شد و پسر را سوار كرد، مى
شود وىل پدر ضعيف  اين پدر را بنگر آنقدر در تربيت فرزند كوتاهى كرده كه حرمت پدر نشناسد، جوان نريومند سوار مى

  .كند حركت مىو ناتوان از دنبالش 

  :در اين حال لقمان در رديف فرزند سوار شد تا به قوم ديگر رسيدند آنان گفتند

شدند حيوان  رحم را بنگريد كه بر پشت حيواىن ضعيف سوار شده در صورتى كه اگر هر يك به نوبت سوار مى اين دو ىب
  .شد بيچاره از بار گران آنان خسته منى



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

 

اين پري را : شدند تا به دهى رسيدند، مردم ده چون هر دو را دنبال مركب پياده ديدند گفتنددر اين موقعيت هر دو پياده 
  .روند، در صورتى كه مركب براى سوارى آنان آماده و پيش رويشان در حركت است با جوان بنگريد كه هر دو پياده مى

كه خشنود ساخنت مردم و بسنت زبان اعرتاض    اكنون در طى اين سفر دريافىت: چون كار سفر به پايان رسيد به فرزند گفت
كنندگان و عيب جويان حمال است، از اين جهت مرد خردمند جباى آنكه گفتار و كردار خود را وسيله جلب رضايت 

   ديگران سازد بايد عمل خود را در معرض خشنودى حق قرار دهد و به عيب

  121: لقمان حكيم، ص

املقدس به بريون رفت و در   اش براى تفريح از بيت زماىن كه غالم بود، خواجه -5 »1« .ديگران و حتسني مردمان ننگرد
اى فرود آمد، در حال مسىت با يارانش به قمار مشغول شد و در بازى مغلوب و مقهور گرديد، و چون در  كنار رودخانه

وش آمدن  بازى شرط شده بود بازنده بايد نيمى از مالش را به دوستان واگذارد، يا آب رودخانه را بياشامد، پس از 
دانست كه در شرط خطا كرده از ياران مهلت خواست، پس از مهلت به حضور لقمان شتافت و از او چاره طلبيد، 

  .كنم در صورتى كه تعهد كىن ديگر لب به اين جنس آلوده نزىن من اين مشكل را حل مى: فرمود

سرچشمه آب را ببنديد تا جواجه من آب موجود رودخانه : واجه گفتبامداد با خواجه به طرف رودخانه رفت، به ياران خ
  .»2« را خبورد، ياران از جواب فروماندند، و خواجه نيز از عمل قبيح خود توبه كرد

كرد، روزى به ديدن داود پيغمرب  لقمان در مقام صرب و شكيباىي مقتدر بود و ديگران را به اين مقام و مرتبه توصيه مى - 6
سازد، لقمان كه از خاصيت آن لباس  فركند و لباسى از پوالد فراهم مى هاى آهن در هم مى را ديد كه او حلقهرفت، او 

خرب بود خواست در اين باره سؤال كند اما در برابر خواهش نفس مقاومت كرد وزبان دركشيد و خاموش مباند، تا داود  ىب
  :ه ذلت سؤال را حتمل كند فرمودزره را متام كرد و پوشيد، لقمان در پرتو صرب ىب آنك

تو را به حقيقت : خاموشى حكمت است، اما آنكه زير اين بار حتمل كند اندك است، داود چون اين سخن شنيد، فرمود
  .»3« اند حكيم ناميده

______________________________  
  .433، ص 13ج : حبار جديد) 1(

  .70، ص 9ج : تفسري ابوالفتوح) 2(
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  .371، ص 8ج، : ، دائرةاملعارف فريد و جدى47ص : دفرت سوممثنوى ) 3(

  122: لقمان حكيم، ص

لقمان بزرگوار از بيهوده گوىي خواجه سخت ناراحت بود و مرتصد فرصت كه خواجه را بيدار كند، روزى مهمان  - 7
رتين اعضاى او غذاىي   . مطبوع بياوردعاليقدرى بر خواجه وارد شد لقمان را گفت تا گوسپندى ذبح كند و از 

يه كرد و بر خوان گذاشت، روز ديگر خواجه گفت گوسپندى ذبح كن و از بدترين  لقمان از دل و زبان گوسپند غذاىي 
  .اعضايش غذاىي بساز اين بار نيز غذاىي از دل و زبان آماده ساخت

رتين و  چگونه مى: خواجه از كار لقمان دچار حريت شد، پرسيد هم بدترين اعضا باشد؟ لقمان  شود كه دو عضو هم 
  :گفت

اى خواجه دل و زبان مؤثرترين اعضا در سعادت و شقاوتند چنانكه اگر دل را منبع فيض و نور گردانند و زبان را در راه 
رتين اعضا باشند وىل هر گاه دل به  نشر حكمت و بسط معرفت و اصالح بني مردم و رفع خصومات به جنبش آورند 

فرو رود و كانون كينه و عناد گردد و زبان به غيبت و فتنه انگيزى آلوده گردد از بدترين اعضا خواهند  ظلمت و بدانديشى
  .بود

  .»1« خواجه از اين داستان پند گرفت و از آن پس در صدد اصالح خويش برآمد

توانگرى از عجز و اى توانگر و نيك سريت داشت اما در عني  لقمان حكيم در آغاز كار غالمى مملوك بود، خواجه - 8
منود، لقمان از اين برنامه آگاه بود وىل از  كرد و ناله مى ضعف شخصيت مربا نبود، در برابر اندك ناراحىت شكايت مى

ترسيد اگر با او در اين برنامه هب صراحت گفتگو كند عاطفه خودخواهيش  منود، زيرا مى اظهار اين معىن پرهيز مى
گارى منتظر فرصت بود تا خواجه را از اين گله و شكايت باز دارد تا روزى يكى از دوستان دار گردد از اين رو روز  جرحيه

خواجه كه از مشاهده فضايل لقمان سخت حتت تأثري قرار گرفته بود آن . اى به رسم هديه براى او فرستاد خواجه خربزه
  ميوه را از خود دريغ داشت تا به لقمان ايثار

______________________________  
  .70، ص 9ج : تفسري ابوالفتوح) 1(

  123: لقمان حكيم، ص
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  .كند، كاردى طلبيد و با دست خود آن را بريد و قطعه قطعه به لقمان داد و او را وادار به تناول كرد

ز روىي خورد تا يك قطعه بيش منانده بود كه خواجه آن را به دهان گذاشت و ا لقمان قطعات خربزه را گرفت و با گشاده
اى تلخ را اين چنني با گشاده روىي تناول   گاه با تعجب از لقمان سؤال كرد چگونه خربزه تلخى آن روى در هم كشيد آن

  كردى و سخىن به ميان نياوردى؟

لقمان كه از ناسپاسى خواجه در برابر حق و مهچنني از ضعف و از زبوىن او ناراضى بود ديد فرصىت مناسب براى آگاه  
  :از اين رو با احتياط آغاز سخن كرد و گفت كردن او رسيده

بردم وىل  كردم و از خوردن آن رنج فراوان مى حاجت به بيان نيست كه من ناگوارى و تلخى اين ميوه را احساس مى
هاى تو متنّعمم، اكنون چگونه روا بود كه  ام و از نعمت هاى شريين و گوارا گرفته گذرد كه من از دست تو لقمه ها مى سال

  .ون تلخى از دست تو بستامن شكوه و گله آغاز كنم و از احساس تلخى آن سخىن به زبان آورمچ

خواجه از شنيدن سخن لقمان به ضعف روح خود توجه كرد، و در برابر آن قدرت رواىن به زانو در آمد و از آن روز در 
ذيب روح مهت گماشت تا خود را در برابر شدائد به زيور صرب   .»1« بيارايد اصالح نفس و 

  :گشت غالمش از او استقبال كرد، از حال خويشان خود بدينگونه از غالم سؤال كرد وقىت لقمان از سفرى برمى - 9

  از پدرم چه خرب دارى؟

  .از دنيا رفت: گفت

  خدا را شكر كه مالك كار خود شدم، از مادر چه خرب دارى؟: جواب داد

______________________________  
  .38ص : مثنوى دفرت سوم) 1(

  124: لقمان حكيم، ص

  .مرد: اندوه من برطرف شد، از مهسرم چه خرب دارى؟ گفت: به رمحت حق رفت، گفت: گفت

  جتديد فراش شد، از خواهرم چه خرب دارى؟: گفت
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  .او نيز به حق پيوست: گفت

  ناموسم پوشيده شد، از برادرم چه خرب دارى؟: گفت

  .از دنيا رفت: گفت

  پشتم شكست، از پسرم چه خرب دارى؟: گفت

  .رحلت كرد: گفت

  .»1« دمل داغدار شد: گفت

روزى با فرزندش به سفرى روانه شد، و قصدش اين بود كه به پسر رنج سفر و راحت وطن را معلوم كند، وقىت به  -10
، و از ادامه راه عاجز ماند و به قريه نزديك شدند مركب آنان از راه رفنت مباند، و پسر نيز از پياده رفنت پايش درد گرفت

كرد، بامدادان  آميز پسر را سرگرم مى پدر از خستگى و گرسنگى شكايت كرد و گريست لقمان با پندهاى حكمت
شخصى پيدا شد كه درازگوشى با خود داشت، پسر لقمان را بر مركب سوار كرد و به جانب مقصد رهسپار شدند، چون 

  .ا كشته يافتندوارد قريه گشتند مهه اهل ده ر 

  :اند لقمان فرمود معلوم شد گروهى از دمشنان در كمني بودند و به آنان شبيخون زده

پسرم، حكمت گرفتارى ما در بيابان آن بود كه اكنون ظاهر گرديد اگر از راه ماندن مركب و آزار پاى تو نبود ما هم كشته 
   به سخنان او گوشروزى در حمضر حضرت داود مجعى نشسته و  -11 »2« .شدمي مى

______________________________  
  317، ص 8ج : جممع البيان) 1(

  .50ص : درّيتيم با كمى تغيري در عبارت) 2(

  125: لقمان حكيم، ص

  .دادند، از هر چيزى سخن به ميان آمد و هر كسى مطلىب گفت، جز لقمان كه سكوت اختيار كرده بود مى

  گوىي؟ ىاى لقمان چرا سخن من: داود گفت
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در كالم چيزى نيست مگر به نام خدا، و در سكوت چيزى نيست مگر تفكر در امر معاد، و مرد با اميان چون : فرمود
تأمل كند سكينه و وقار بر او مستوىل شود، و چون شكر خداى جبا آورد بر او رمحت و بركت نازل گردد و چون قناعت 

ضاى حق شود اهتمامش به امور دنيا سست گردد، و هر كه از خود حمبت نياز گردد، و چون راضى به ر  ورزد از مردم ىب
دنيا خلع كند از آفات و شرور جنات يابد، و چون ترك شهوات منايد در گروه مردمان آزاد درآيد، و چون تنهاىي گزيند از 

از امور فاىن كند عقل او حزن و اندوه رهاىي يابد، و چون از حسد برهد حمبت مردم درباره خود بيفزايد، و چون اعراض 
  سخنت را تصديق كنم و كالمت را امضا منامي: زياد شود، و چون بيناى به عاقبت گردد پشيماىن امين شود داود فرمود

»1«.  

كردند روزى خواجه آنان را به باغ فرستاد تا ميوه  زماىن كه غالم بود جز او غالمان ديگرى در خانه خواجه كار مى -12
  :در راه ميوه نيكوتر را خوردند و تقصري را بر لقمان گذاشتند، خواجه پرسيدآورند، آنان 

  چرا ميوه نيكونياورديد؟

اى خواجه آدم منافق و دو رو نزد خداى تعاىل امني : آنچه ميوه خوب در طبق بود لقمان خورد، لقمان گفت: گفتند
ه فرما تا آب گرم حاضر كنند و به ما خبورانند، آن گاه در اند، ب هاى نيكو را خود خورده گويند ميوه نباشد، اينان دروغ مى

صحرا بدوانند تا هر كه هر چه خورده برگرداند خواجه چنني كرد، از دهان لقمان چيزى جز آب بريون نيامد و از گلوى 
   ديگران آنچه خورده بودند بريون آمد، خواجه

______________________________  
  .7ص : درّيتيم) 1(

  126: لقمان حكيم، ص

  .»1«  بعد از اين ماجرا به رأى عقل او آگاه شد و به سخنان وى معتقد گشت

  :روزى خواجه براى قضاء حاجت رفت، و بسيار نشست، چون بريون شد لقمان گفت -13

آن كلمه را كند، به سهولت بنشني و به آساىن برخيز، خواجه دستور داد  اى خواجه زياد نشسنت انسان را دچار مرض مى
  .»2« بر در حمل قضاء حاجت نوشتند

  كه خالصه معرفت و روح حكمت تو چيست؟: روزى شخصى از وى پرسيد -14
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كه از امور زندگى من آنچه بر عهده خالق است تكليف و : خالصه معرفت و روح حكمت من آنست: لقمان گفت
  .نشمرمزمحت روا ندارم، و آن چه بر عهده من است سسىت و تسامح جايز 

اى از شروط كامياىب است، و حىت  لقمان در پرتو نور معرفت دريافته بود كه مراعات جانب عدالت در هر برنامه -15
ره صحيح گرفنت از لذات جهان نيز رعايت اعتدال الزم است   .براى 

اى ببار  هاى كشنده آلودگى ها و كند، و عادت ها را به آالم و امراض تبديل مى چون افراط و زياده روى در اين راه لذت
  :خواهد آورد، از اين رو براى راهنماىي فرزند خود با بياىن جالب و منطقى نافذ آغاز سخن كرد و گفت

رتين جامه مپوش، و ! پسرم اين پند را از پدر بشنو، در سراسر دوران زندگى جز از لذيذترين غذا تناول مكن، و جز از 
  .، و جز از زيباترين مشاهد كام مستانترين بسرت ميارام جز در مالمي

اين بار پندهاى پدر به گوش فرزند عجيب آمد، زيرا لقمان مهيشه او را به سادگى و اقتصاد در شؤون زندگى دعوت 
  آمد كه او را بار به نظر مى كرد، اما اين مى

______________________________  
  .94دفرت اول، ص : مثنوى) 1(

  .70ص  79ج : وحتفسري ابوالفت) 2(
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  .كند جوىي توصيه مى پرورى و كام به تن

مراد من از اين پندها اين بود كه براى رفع هر : به اين خاطر از پدر توضيح اين نصايح را باز خواست، لقمان گفت
چنني حالت است كه  حاجت زماىن اقدام كىن كه آن نياز و حاجت به اوج شدت و منتهاى ضرورت رسيده باشد، و در

  .تر باشد ترين مراتب لذت قوى ترين مراتب رفع ضرورت كيفيىت بوجود خواهد آورد كه از عاىل نازل

تن خود را زماىن تسليم بسرت كن كه فشار خواب حواس و قواى تو را يكسره حتت تأثري قرار داده باشد، در اين حال 
رت مىاست كه پاره خشىت در زير سر از بالشى آكنده از    .آيد پر 
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ترين غذا لذتى  دست وقىت به سراغ لقمه بگشاى كه گرسنگى طاقتت را تاب كرده باشد در اين زمان است كه ساده
  .خبشد تر از سفره سلطان به تو مى افزون

خلقت اى تازه بياراى كه لباس قبل از ارزش انتفاع افتاده باشد، در چنني شرايط جامه كرباس از  گاه به جامه پيكر آن
  .كند تر جلوه مى شاهانه برا زنده

براى ارضاء غريزه جنسى وقىت آماده شو كه فشار شهوت از حد حتمل گذشته باشد، در اين وقت است كه كنيز مطبخى 
  .»1« دهد تر از اهله حسن نشان مى اى افزون در آغوش تو جاذبه

 شنيدم كه لقمان سيه فام بود -16
 

 نه تن پرور و نازك اندام بود

  يكى بنده خويش پنداشنت
 

  زبون بود در كار گل داشتش

  جفا ديد با جور و قهرش بساخت
 

رش بساخت   به ساىل سراىي ز 

 چو پيش آمدش بنده رفته باز
 

يىب فراز  ز لقمانش آمد 

 به پايش در افتاد و پوزش منود
 

 خبنديد لقمان كه پوزش چه سود

  به ساىل ز جورت جگر خون كنم
 

  ساعت از دل بدر چون كنم به يك

  

______________________________  
  .266ص : قصص قرآن) 1(
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 وىل هم به بيخاشيم اى نيك مرد
 

 كه سود تو ما را زياىن نكرد
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  تو آباد كردى شبستان خويش
 

  مرا حكمت و معرفت گشت بيش

  غالميست در خيلم اى نيكبخت
 

  ها كار سخت وقتكه فرماميش 

  دگر ره نيازارمش سخت دل
 

  چون ياد آيدم سخىت كار گل

 كس جور بزرگان نربد هر آن
 

 نسوزد دلش بر ضعيفان خرد

  گر از حاكمان سخت آيد سخن
 

 «1»  تو بر زيردستان درشىت مكن

  

______________________________  
  .159ص : بوستان سعدى) 1(

  129: لقمان حكيم، ص

   خبش ششم

   انتخاب به مقام رهربى* 

   آيني راسىت* 

   اداء امانت* 

  عدم دخالت بيجا* 

   فروبسنت ديده از حرام* 

   اقتصاد در شؤون زندگى* 

   اسالم و مالكيت* 
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   عبوديت و بندگى* 

  مغز متفكر* 

   صرب و شكيباىي* 

   عربت* 

   قضاوت* 

  131: لقمان حكيم، ص

   انتخاب به مقام رهربى

حكيم كه شخصى سياه چهره از مردم سودان مصر بود وىل با وجود چهره سياه و نازيبا، دىل روشن و روحى باصفا لقمان 
  .داشت

مرد به خاطر درسىت در زندگى و اخالق پسنديده لياقت آراسته شدن به لباس حكمت يافت، تا به هنگام يك  آن بزرگ
اى از فرشتگان به دستور حضرت حق او را  واب رفته بودند دستهنيم روز كه مردم به خاطر اسرتاحت از حرارت هوا به خ

  :ندا دادند

آيا دوست دارى كه خداوندت در زمني به منصب پيامربى برگزيند تا در اختالفات مردم به قضاوت برخيزى، و از پريشاىن 
  زندگى آنان را سر و سامان خبشى؟

كنم، زيرا يقني دارم كه هر گاه مأمور به اين كار  ازد پريوى مىهرگاه خداوندم به قبول اين برنامه مأمور س: جواب گفت
ره مند خواهم شد، اما اگر مرا در رد و قبول آن خمتار سازد راه عافيت خواهم   شوم از لطف و عنايتش و كمك و ياريش 

  .گزيد و از اين مسئوليت بزرگ احرتاز خواهم كرد

حكومت ميان مردم كارى بس دشوار و راهى سخت و پيچيده : ستند، گفتمالئكه سّر قبول نكردن اين مقام را از او خوا
ها به حق حكم كند از زيان برهد، و اگر به  به انواع بالهاست، و هر كه اين وظيفه را به عهده گريد هر گاه در برنامه

  لغزش افتد
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آخرت قابل جربان است، وىل كسى كه جاه و مقام دنيا را از سعادت حمروم شود، خوارى و گمنامى دنيا در برابر سربلندى 
مقصود خود گرداند دنيا و آخرت هر دو را خواهد باخت، زيرا عزت دنيا از دست خواهد رفت و به عزت و نعمت 

  .آخرت هم خنواهد رسيد

د تا چون شب فرشتگان چون سخن او را شنيدند بر درايت و عقل او آفرين گفتند و خداى بزرگ منطق او را پسندي
رسيد، سرچشمه حكمت را از درون جان آن مرد روان كرد، چون از آن رؤيا ديده گشود، آثار حكمت را در سراسر عامل 

  .زبانش جارى گشت هاى حكمت به صورت نصيحت و دستور زندگى به گر ديد، و سرمايه جلوه

  :و قابل توجه چنني آمده عللى كه سبب برگزيده شدن او به مقام حكمت و رهربى شد، در كتب بزرگ

هاىي كه مربوط به او  گفت، و در رّد امانت مردم دقت كامل داشت، در برنامه از ابتداى زندگى به آيني راسىت سخن مى
داشت، در امر زندگى مراعات  بست، و زبان از گفنت سخنان بيهوده نگاه مى كرد، ديده از حرام فرو مى نبود دخالت منى

ر مقام فرمان بردن از امر اهلى نريومند و قوى بود، مغزى متفكر داشت، و اكثر اوقات را به تأمل و كرد، و د اقتصاد مى
در نتيجه روحى آرام . اندوخت گرفت، و براى صفا دادن جان جتربه مى گذراند، از حوادث جهان عربت مى انديشه مى

برنامه خالف انسانيت نديدند، از خنده و استهزا كرد، هرگز او را در  داشت، و در ساعات روز ديدگان تسليم خواب منى
شد، و در آن  هاى دنيا مغرور منى كرد، از كامياىب در برنامه نسبت به ديگران پرهيز داشت، عقل را حمكوم هواى نفس منى

شمش جان اى توانا بود كه چند فرزندش پيش چ داد، در صرب و شكيباىي به اندازه امور به خود غصه و اندوه و غم راه منى
دادند و او از سر جزع و زبوىن ديدگان را بسرشگ نيالود در اصالح امور خلق كوششى بسزا داشت، و هرگاه دو نفر را 

   در حال
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شنيد تا به مأخذ  كرد، هر زمان كه سخن سودمندى از كسى مى ديد در آشىت دادن آنان سعى بليغ مى دعوا و جدال مى
نشست، بيشرت اوقات خود را به معاشرت و جمالست با فقها و حكما و قضات و  د از حتقيق فرو منىش آن آگاه منى

  .»1«  نگريست گذاشت، بر خنوت شاهان كه شيفته قدرت زودگذر شده بودند به ديده شفقت مى پادشاهان مى
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خواهم كه مهه  خداى مهربان مى من در اين خبش به توضيح و ترمجه صفات عاىل روحى آن حكيم بزرگ اهلى پرداخته و از
ا آراسته بود به  هاى سعادت ما را به زيور آن برنامه خبش بيارايد، صفاتى كه در صفحه قبل خوانديد و لقمان بزرگوار به آ

  :گردد طور تقريب در عناوين زير خالصه مى

  .راسىت در گفتار - 1

  .اداى امانت - 2

  .عدم دخالت بيجا - 3

  .حرامفرو بسنت ديده از  - 4

  .اقتصاد در شئون زندگى - 5

  .عبوديت و بندگى - 6

  .مغز متفكر - 7

  .عربت گرفنت از تاريخ - 8

  .عدم غرور - 9

  .صرب و استقامت -10

  .اصالح امور خلق -11

  .معاشرت صحيح -12

______________________________  
امليزان . 489، ص 7ج : االسراركشف . 161، ص 2ج : بن ابراهيم تفسري على. 409، ص 13ج : حبار جديد) 1(

  .233، ص 16ج : بنقل از جممع البيان

  134: لقمان حكيم، ص



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

 

   آيني راسىت

يكى از صفات پسنديده كه مهاهنگ با سرشت آدميان است راستگوىي است، هر انساىن مطابق با واقعيت فطرت مايل به 
  .شنود راست بشنود مى راسىت در گفتار و اعمال است، و نيز ميل دارد آنچه را از ديگران

تر زبانست كه واسطه بني ظاهر و باطن  اين نكته را نبايد از نظر دور داشت كه در ميان اعضاء ظاهر انسان از مهه وسيع
  .آدمى است

ا چيزهاىي از جهان درك مى كند، مانند گوش كه با آن صداها را  انسان در ظاهر خود قواىي دارد كه با هر يك از آ
بشر هر چه را با قواى ... كند و  بيند، بيىن كه با آن بوها را دريافت مى م كه با آن مناظر و اشكال را مىشنود، چش مى

اند زبان بيان  گردد و متام آنچه را ظاهر و باطنش به كمك يكديگر فراهم آورده كند در باطنش مجع مى ظاهر درك مى
  .كند مى

كند، زيرا اين عضو وسيع  اند بيان مى زبان هر چه را آن قوا گرفته هر يك از قواى ظاهر از ديگرى ىب خرب است، وىل
  .لياقت اظهار مجيع ادراكات ظاهر و باطن را دارد

دارد   كند، با عقل و وهم و گمان هم مراتىب را در باطن خود دريافت مى عالوه بر آنچه آدمى به وسيله قواى ظاهر درك مى
دار روح وسيع و باطن ناحمدود  ننده آن مراتب باطىن است، خالصه زبان پردهكه در ميان قواى ظاهر فقط زبان آشكار ك

  .است

هر چه موجود باشد يا معدوم، خالق باشد يا خملوق، معلوم باشد يا مشكوك، ختيل باشد يا موهوم، زبان در اطرافش به 
ن به حق يا به باطل به بيان آن رسد زبا توان گفت آنچه دانش بشر بدان مى كند، و مى آيد و اثبات و نفى مى سخن مى

پردازد، بااين وسعىت كه زبان دارد اگر از روش فطرى كه ميل به راسىت است پريوى كند صاحبش اهل فضيلت و خري  مى
   است، و اگر عنان رها كند شيطان او را به
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شوند و به رو در آتش جهنم قرار  دود مىمردم با داس زبانشان چون هيمه خشك . هاى خطرناك خواهد انداخت وادى
ماند كه آنرا به جلام دين مقيد كند، و جز در مواردى كه سود دنيا و آخرت باشد  گريند، كسى از شر زبان امين مى مى

  .رهايش نكند
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هاى دقيق خدا است، اين عضو با اينكه جرمش كوچك وىل  هاى بزرگ حق و صنعت زبان از نعمت: گويد غزاىل مى
  .»1« شود و جرمش بزرگ است زيرا كفر و اميان و توابع آن با شهادت زبان ظاهر مى طاعت

پيامربان اهلى كه يك قسمت مهم مأموريتشان احياء فطريات بوده مردم را به راستگوىي دعوت كردند، و آنان را از دروغ  
  .و آن را از گناهان كبريه قرار داده است »2«  اند اسالم دروغ را عامل خمرب اميان شناخته گفنت بر حذر داشته

  چشد مگر اينكه دروغ را ترك كند چه جدى باشد و چه شوخى هيچ كس طعم اميان را منى: فرمايد على عليه السالم مى
»3«.  

  .هيچ عملى به قبح دروغگوىي نيست: و نيز فرمود

يىت است، دروغ در نظر كليه اقوام و ملل عملى دروغ گفنت خمالف وجدان اخالقى فطرى، و نيز خمالف وجدان اخالقى ترب
  .ناپسند و غري مشروع است

كند، دروغگو انواع معاصى را مرتكب گشته و هرگاه از او بپرسند دركمال  گوىي آدمى را به ساير گناهان آلوده مى دروغ
  .كند وقاحت تكذيب كرده خود را پاك معرىف مى

  .»4«  ها در يك خانه مجع شده، كليد آن خانه دروغگوىي است گناهان و ناپاكى  متام: فرمايد امام يازدهم عليه السالم مى

______________________________  
  .190، ص 5ج : حمجةالبيضاء) 1(

  .254، ص 2ج : كاىف) 2(

  .255، ص 2ج : كاىف) 3(

  .100، ص 2ج : مستدرك الوسائل) 4(
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آشكارا و به روشىن مذموم و قابل سرزنش و مؤاخذه است، زيرا دروغ به دنبال خود گناهان دروغ يكى از معايىب است كه 
كند، ناتواىن ما در پيشگريى از بروز اين خوى و ضعف ما در منع  كشد، و درى به روى متام معايب باز مى زيادى را مى
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دارد در باقى اعمال او هم اثر  مقيد مى هر كس زبان خود را: گويد و دفع آن گناه ناخبشودىن است، يونس بن عبيد مى
  .شود صالح ديده مى

گوىي   روى در سخن داشته باشد عاقبت به بيهوده هر كس زياده: از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم نقل شده
  .گو باشد به آتش نزديك خواهد بود شود، و هر كس زياده كشانده مى

اكيش باعث پاكى گوهر انسانيت است، دروغ گذشته از آنكه دروغگو را موجودى زبان كه مظهر امتياز انساىن است، پ
  .دهد كند و ريشه قوم و ملىت را كه در آن رخنه كند برباد مى سازد، بنيان جامعه را ويران مى پست و سست و ضعيف مى

يله ميان خويشاوندان، و در حمله دروغ كه در خانواده ميان زن و شوهر، پدر و مادر، و فرزندان رايج شود، دروغ كه در قب
ميان مهسايگان شيوع يابد، دروغ كه در اداره ميان رئيس و مرئوس، و در مدرسه ميان شاگرد و آموزگار، و در بازار ميان 
خريدار و فروشنده، و در مملكت ميان ملت و دولت پا بگريد، دروغ كه در ميان منافذ و زواياى اجتماع راه يابد و رخنه  

ا را پريشان و از سعادت وبركات اهلى در دنيا و آخرت حمروم مىكند بن   .كند يان جامعه را ويران و مجعيت را خوار و آ

يعىن دروغ مگوييد، وعده دروغ مدهيد، عذر  »1« از خدا پروا كنيد و با راستگويان بوده باشيد: دهد قرآن جميد دستور مى
  .و باطن راست گفتار و درست كردار باشيددروغ اقامه نكنيد، و در قول و عمل، در ظاهر 

قيامت روزى است كه راسىت راستگويان به آنان سود دهد، در : فرمايد مى 119خداى بزرگ در قرآن جميد سوره املائده آيه 
شت ا  رها روان است و ايشان در آجنا جاودانند، خدا از مقابل اين برنامه براى آ   هاىي است كه از زير آن 

______________________________  
  .119ى  آيه: التوبه) 1(

  137: لقمان حكيم، ص

ا از حق خشنودند، و اين است رستگارى بزرگ   .آنان راضى است و آ

اند  اند، يا مطلىب كه داراى واقعيت بوده دگرگون منوده قرآن كرمي مكرر پريوان اديان را كه در دستورهاى ديىن كم و زياد كرده
  .خواند ، و آنان را به خاطر دروغ بسنت به كتب آمساىن ستمكار مىكند سرزنش مى
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دروغگو و مرده يكسانند، براى اينكه برترى انسان زنده بر مرده در امكان اعتماد به : فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم مى
پيماىن از تو و براى  اوست، و اگر نتوان به سخن كسى اعتماد كرد و اطمينان يافت زندگى او بيهوده است، راسىت

  .توست، به خاطر اينكه راسىت روح زيباىي و حقيقت و خواست زندگى توانا و پريوزمند است

هاى عدالت در جهان هسىت و هر چيز ى كه مربوط به طبيعت و آفرينش  شايد بارزترين و آشكارترين مظاهر و جلوه
  .است، مهان راسىت خالص و مطلق است

صدق مدار گردش زمني و فلك و شب و روز است، و تنها با راسىت و درسىت است كه فصول پس در حقيقت راسىت و 
كند، و هم چنني به خاطر صد و  بارد و خورشيد نور افشاىن مى روند و يا باران مى آيند و مى چهارگانه پشت سر هم مى

روياند  كوچكرتين تقدمي يا تأخريى مىكند، و هر چيزى را در نوبت خود بدون   راسىت است كه خاك زمني به وعده وفا مى
  .دهد، و باز به خاطر مهني راسىت است كه نواميس طبيعت و قوانني زندگى پا بر جا و استوار است و حتويل مى

كند و آن را  دارد در اولني مرحله به صفت راسىت اشاره مى على عليه السالم در خطبه مهام كه صفات پرهيزكاران را بيان مى
  .داند هاى اهل تقوا مى از نشانه

در چه حّدى از عواطف و اخالقيات و  مرتجم روح و تفكر هر كسى زبان اوست، از گفتار هر كسى ما در مى يابيم كه
  .نسبت به پارسايان مهني صفت راستگوىي و به صواب سخن گفنت آنان است تفكر قرار گرفته، يك جهت تكرمي حق

  خنستني وصف خوبان راستگوىي است
 

  بشنو كه اين وصف نكوىي است نكو

  كسى را كاين نكوىي در زبان است
 

  ز هر نيكوىي اندر وى نشان است

  

  138: لقمان حكيم، ص

  

 هر آن كس را كه باشد صدق گفتار
 

 در او ياىب صفات نيك بسيار
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  دىل كز عشق روشن آفتاب است
 

  فروغش بر زبان صدق و صوابست

  

  :دارد عليه و آله و سلم براى اداى شكر نسبت به نعمت راسىت در پيشگاه حق عرضه مىنىب بزرگ صلى اهللا 

زبان گويا وفصيحم دادى تا بغري تو مدح نگومي، و جز براى تو ثنا خنوامن، و به معادل مأيوسى و بدگماىن روبرو ! خداوندا
  .گشت دادىنشوم، از مدحيه گوىي ديگران و ثناخواىن براى خملوقات به زبامن راه باز 

ر ثناگو از ناحيه ثنا شده پاداشى است وىل من به تو اميدوارم كه مرا به ذخاير رمحت و خزائن مغفرت داللتم ! خدايا از 
  .مناىي

فرمايد به آنان از رمحت خود خبشيدمي و از براى آنان  در مقام منت گذارى بر گذشتگان در كتابش مى! خداى مهربان
  .»1«  زبان راست قرار دادمي

برد و در   از آجنا كه امرياملؤمنني عليه السالم دقت كاىف و توجه واىف نسبت به صدق و راسىت داشت و مهراه آن بسر مى
ذيب و تربيت مردم را بر پايه بينش و خرد و احساس و  هاى او مى كرد از خنستني هدف كنار آن زندگى مى بينيم كه 
  .درك خود قرار داد

ذيب و تربيت هم جز اساس و درك عميق ارزش زندگى و شخصيت وجود چيز ديگرى مفهوم صحيح و مدلول  اساسى 
ذيب و تربيت است صدق و راسىت با ذات هسىت و با هر موجود مادى  نيست و از آجنا كه اين مفهوم تنها مفهوم بزرگ 

ذيب و تربيت به دور آن مى ور عدالت در جهان هسىت نيز مهني گردد، چنانچه حم يا معنوى مهان حمورى خواهد بود كه 
  .است

ذيب و تربيت در نزد على عليه السالم دور نگاه داشنت انسان از دروغ و يا به تعبري  روى پايه اين اصل كه مدار و مالك 
   ديگر پشتيباىن از انسان زنده در قبال سردى

______________________________  
  .50ى  آيه: سوره مرمي) 1(

  139: ، صلقمان حكيم
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ميگسارى و مسىت عامل مؤثرى براى ارتكاب گناهان است، چه بسيار مردمى كه در عني عادت دست به . و مرگ است
پرواىي به هر گناهى دست  زنند وىل در موقع مسىت كه پرده حيا دريده شود و چشم عقل تريه گردد با ىب برخى از گناهان منى

پروا  و روان به مراتب بيش از ميگسارى است، كسى كه به دروغ عادت كرده و ىب هاى دروغ در عقل زنند وىل اثر تريگى مى
  .حياتر است و از هيچ گناهى باك ندارد خواهدمى گويد از انسان مست ىب هر چه مى

ن هاىي قرار داده كه مردم از خطرات آن شرور در اما ها قفل خداوندا براى شرور و بدى: فرمايد امام باقر عليه السالم مى
  .»1«  هاى بسته وىل خطر دروغ از شراب بيشرت است باشند شراب كليد قفل

  :كند كه از پيامرب پرسيدند امام هشتم عليه السالم از پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم نقل مى

  ممكن است مؤمن برتسد؟

  .آرى: فرمود

  ممكن است خبيل باشد؟: گفتند

  .آرى: فرمود

  دروغ بگويد؟ممكن است : پرسيدند

  .»2« هرگز: فرمود

سخن كوتاه كن وقت مناز است، زيرا : حجاج بن يوسف روزى سخنش طوالىن شد، مردى از ميان مجع برخاست و گفت
پذيرد، حجاج از صراحت آن مرد به خصوص در جملس  كند، و نيز خداوند عذرت را منى وقت مناز به خاطر تو توقف منى

  .د او را زنداىن كردندعمومى سخت آزرده شد دستور دا

: امري زنداىن ما ديوانه است، دستور ده او را آزاد كنند، حجاج گفت: كسان آن مرد به ديدار حجاج رفتند و به وى گفتند
  اگر خودش به ديوانگى خود اقرار كند

______________________________  
  .254، ص 2ج : اصول كاىف) 1(
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  .248، ص 2ج : جامع السعادات) 2(

  140: قمان حكيم، صل

  .كنم آزادش مى

  :كسان زنداىن به مالقاتش رفتند و داستان را برايش گفتند، سپس از او خواستند اقرار به ديوانگى كند، در پاسخ گفت

بندم، وقىت جواب متني او به گوش حجاج  كنم، خداوند مرا سامل آفريده و من به حضرت او دروغ منى من چنني اقرارى منى
  .ر داد به احرتام راستگوىي آزادش كنندرسيد دستو 

  اى گرو كرده زبان را به دروغ
 

تان ز كالم تو فروغ   برده 

  ور است اين نه شايسته هر ديده
 

  كه زبانت ديگر و دل دگر است

 از ره صدق و صفا دورى چند
 

 دل قريى رخ كافورى چند

  روى در قاعده احسان كن
 

  ظاهر و باطن خود يكسان كن

  يك دل و يك جهت و يكرو باش
 

  وز دو رويان جهان يكسو باش

  از كجى خيزد هر جا خللى است
 

  راسىت، راسىت نيكو مثلى است

 دل اگر صدق پسنديدت دهد
 

 «1» بر مهه خلق بلنديت دهد

  

لقمان حكيم در متام زواياى حيات از صفت راسىت و درسىت برخوردار بود، و هرگز زبان پاكش به پليدى دروغ و ساير  
اى تازه و شريين بر  گناهان خمصوص به زبان آلوده نشد، از اين جهت آن منبع حكمت، و فروغ ايزد هم چون ميوه

يخ ثابت و استوار مانده، و اين صفت عاىل جاودانگى نامش شاخسار درخت هسىت با اتصال به ريشه راسىت در مزرعه تار 
  .را تضمني منوده است
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   اداء امانت

اى تشكيل داده، و بقاى نوع و  هرگاه بشر نتواند به تنهاىي زندگى كند و به ناچار بايد به كمك افرادك ديگر جامعه
   تكاملش را تضمني كند، و مدىن بالطبع

______________________________  
  .جامى) 1(

  141: لقمان حكيم، ص

  .و اجتماعى بالفطره بودنش مورد قبول باشد، بايد لوازم تشكيل و پايدارى جامعه را باالجبار بپذيرد

هاى قوانني و تعهدات گذاشته شده و بدون آن  بنابراين بايد ديد كه جامعه بر چه اركاىن برپاست؟ بناى جامعه به روى پايه
انساىن كه فردا عضو جامعه است بايد مطابق با روش واقعى و . شود و نه پاينده خواهد بود مى نه اركان جامعه تشكيل

اصول انساىن تربيت شود، رهربى خويشنت كه كار عقل است و سجاياست، ابتدا شناساىي مقررات زندگى را اجياب 
ها نيازمند است حكم  نسان بدانكند، و سپس به اداره پريوى از اين مقررات و كسب عادات رواىن و بدىن كه ا مى
  .كند مى

براى رهربى خردمندانه زندگى انسان، يك كارآموزى و در عني حال نظرى عملى ضرورى است، مهان طورى كه تاريخ، و 
كنند، تعليم مقررات راه و رسم زندگى و مباىن عملى آن نيز واجب  علم طبيعى، و جغرافيا و دستور زبان را تدريس مى

  .كن برخواهد آمد دون تعليم مقررات حيات و به زيسىت متام علوم ديگر به صورت ابزار خمرب و بنياناست، زيرا ب

جواناىن كه امرز ناظر از هم پاشيدگى مباىن مدنيّتند حمصول مدارس جديدند، مدارسى كه از تعليم آداب حيات عارى 
  .گر و دغل و عارى از سجايا و حسن اخالقند يلهها زرنگ و ح ادىب اى از ىب سواد، در پاره هستند، اغلب جوانان كم

ترين مكان براى طفل باشد، به طور كلى  خانواده كه بايد امن. اين عيوب بزرگرتين نشانه نقص در تعليم و تربيت است
اده انگيزى شده زيرا پدر و مادر امروزى از روانشناسى كودك و دوره جواىن اطالعى ندارند و بيش از حد لزوم س حميط رقت

آموزند، و قبل از هر چيز به  لوح يا عصباىن يا ضعيف و خشن هستند، و شايد بسيارى از آنان معايىب به كودكانشان مى
  .پردازند هاى خود مى مشاغل و امور و سرگرمى

   ادىب و جمادله فراوانند كودكاىن كه در خانه و خانواده خود مناظرى از ىب



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

 

  142: لقمان حكيم، ص

  .اند اند از دوستان و حميط بريون آموخته بينند، و بسيارى اگر در خانه خود نديده سىت مىو خودپسندى و م

كه بسيارى از پدران و مادران امروزى از هر طبقه كه هستند بيش از حد به مسئله تربيت  : توان گفت بدون مبالغه مى
رت از پدران و توانند وظيفه واقعى خود را ايف كودكان خود جاهلند، مدارس نيز هنوز منى ا كنند، زيرا آموزگاران نيز رفتارشان 

  .مادران نيست، كودكان نه فقط به دستور و گفتار بلكه خمصوصاً به منونه و سرمشق احتياج دارند

توانند راه و رسم زندگى را به كودكان بياموزند، بدين سبب است كه در  خالصه آنكه نه مدرسه و نه خانواده امروز منى
لياقىت مربيان منعكس شده است، تعليم و تربيت عمًال براى آمادگى براى امتحانات  طبقه جوان مهچون در آينه اثر ىبچهره 

  .پرورد و به مترين ساده حافظه منحصر گشته و بدين ترتيب جز چهارپاىي بر او كتاىب چند منى

را ايفا كنند، و اين است معناى خيانت در تربيت  با چنني تربيت جوانان نيم توانند واقعيت را درك، و وظيفه انساىن خود
و در حوزه انسانيت و مسلم با اين چند سطر حقيقت حفظ امانت و اداء آن براى مشا روشن شد، در اين قسمت از 

  .زندگى و در بقيه مسائل هم به مهني شكل مسئله امانت و خيانت در آن قابل تطبيق است

شود، هر گاه ماىل را به كسى بسپارند، يا رازى را به او بگويند، يا كسى براى  مال مىخيانت غالباً در مقابل امانت استع
تربيت در اختيار او قرار بگريد، او مال را حفظ نكند، راز را فاش كند، اصول تربيىت را تعليم ندهد خائن، و گرنه امني 

  .است

ى كه بسته يا به پيماىن كه دارد چه خودش آن دارى اختصاص به اين چند حمل ندار، هر كس به عهد خيانت يا امانت
عهد را بسته باشد، يا طبيعت بر او قرار داده باشد وفا نكند خائن در امانت است، زيرا عهد بسته شده امانت است، و 

  .بايد آنرا به مقتضاى اخالق، يا خلقت رعايت كرد

  143: لقمان حكيم، ص

كه به هيچ قيد و بندى بسته نباشد، او از ناحيه جسم و جان مقيد به انسان در اين عامل آزاد و مطلق آفريده نشده  
باشد، مانند حق خدا، حق پدر و مادر، و رهرب،  حقوقى كه براى دگران بر گردن اوست و از او بر گردن دگران است مى

ن خاطر ها است كه به اي خامعه و آب و خاك و خالصه بر عهدهى هر كس عهدها است و بر ذمه هر بشرى امانت
  .تواند بطور مطلق آزاد باشد منى
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كند  در صورت اداى حقوق امني، و در مقابل خيانت به تعهدات اختيارى و طبيعى خائن است، هر بشرى احساس مى
كه وجود و شخصيت او مهيشه نبوده، و خود باعث بوجود آوردن خود نشده، بلكه خالقى او را اجياد كرده و در ميان 

كند، و خود را  بالطبع براى خدا كه خالق او است بر گردن خود حق و نعمت آفرينش را درك مىخلق بوجود آورده، 
يابد، اينها حقوقى  بيند، و چون با زمحات خملوق پرورش يافته از طرف خملوق نيز بر عهده خود حقوقى مى مديون خالق مى

د را زير بار عهد و پيمان يا به تعبري ديگر است كه به حكم فطرت و وجدان بر عهده آدمى است، و هر كس اخالقاً خو 
  .بيند امانت حقوقى مى

در كّل مسئله ميان اديان و قوانني و طوايف بشرى اختالىف نيست هر فرد انسان از هر نژاد و طايفه، و پريو هر دين و 
  .كند شناسى نسبت به خالق و خملوق مى قانون باشد احساس حق

ى حقوقى است، و بايد هر گونه امانت را رعايت كند و بداند كه به حكم عقل و دين ها دار امانت پس هر انساىن عهده
  .و وجدان و انسانيت خيانت در امانت از گناهان بزرگ است

  خداوند هيچ پيامربى را نفرستاد مگر به راستگوىي و اداى امانت در برابر نيكان و بدان: فرمايد امام ششم عليه السالم مى
»1«.  

  :سه طايفه را رعايت كنيد، نيك باشند، يا بد: ودو نيز فرم

______________________________  
  .85، ص 2ج : اصول كاىف) 1(

  144: لقمان حكيم، ص

  .پدر و مادر - 1

  .كسى كه نزد مشا امانت دارد  - 2

  .آن كس كه با او عهد و پيمان داريد - 3

امانت از ما نيست، و هر كس جنس مورد خيانت را در حاىل كه خائن در : نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
  .»1«  داند خبرد، چنان است كه خودش خيانت كرده مى
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هر كس در اداى امانت خيانت كند، و آنرا به اهلش نرساند و مرگش فرا رسد بر غري دين من خواهد : حديث ديگر فرمود
  .»2« مرد

ازه داده نشده درباره احدى برخالف امانت رفتار كنيم، به خدا سوگند پيامرب سه به ما اج: على عليه السالم به كميل فرمود
  :مرتبه قبل از مرگش فرمود

امام چهارم  »3« امانت را بر گردانيد، چه صاحبش نيك باشد، چه بد، حىت جنس مورد امانت اگر نخ يا سوزن باشد
حق برانگيخت اگر قاتل پدرم مرا بر مششريى كه پدرم با آن به خداىي كه حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم را به : فرمود

  .»4«  كنم شهيد شد امني گرداند امانتش را به او رد مى

يوسف صديق آنقدر كرمي بود كه پس از چند سال بدون تقصري در زندان بسر : پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
است نگفت اول مرا آزاد كنيد بعد تعبري خواب خبواهيد، اما وقىت بردن، وقىت فرستاده سلطان از او تعبري خواب خو 

  :اى عاىل واگذار منايند گفت خواستند او را آزاد كنند و به او رتبه

  زنان اشراف مصر را بطلبيد و از آنان بپرسيد آيا در خانه عزيز از من سوء نظرى احساس كردند و خيانىت ديدند؟

  :و عزيز بر پاكدامىن او شهادت دادند، گفت مهني كه زنان مصر خمصوصاً زليخا

______________________________  
  .433، ص 1ج : سفينةالبحار) 1(

  .433، ص 1ج : سفينة البحار) 2(

  .41، ص 1ج : سفينةالبحار) 3(

  .41، ص 1ج : سفينة البحار) 4(
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ان    .به وى خيانت نكردم و در حق ناموس او نظرى نداشتمغرضم از اين كار اين بود كه عزيز بداند من در 
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داند، زيرا جامعه امني حافظ اسرار و  الدين اسدآبادى در كتاب خود علت سري تكامل جامعه را امانت مى سيد مجال
ان امور كند، در اين جا بايد به اين نكته توجه كرد كه كارگردان هاى ديگر است، و به موقع در اداء امانت قيام مى برنامه

دار امور مردمند خمصوصاً پاسداران آب و خاك كه مهه از دسرتنج ملت ارتزاق  اجتماع، و سران ملت، و آنان كه عهده
كنند بايد بدانند كه از طرف ملت امني هستند چه ملت اين معىن را بداند و چه نداند، اينان بايد در حفظ متام  مى

اى آلوده به خيانت نشوند،  و خاك است بكوشند، و سعى كنند در هيچ برنامهها كه مال و آبرو، و ناموس، و آب  امانت
و اگر كسى را به خيانت شناختند دست آلوده و پليدش را از سر ملت كوتاه كنند تا عربت ديگران باشد، مبارزه با خائن 

حقوق انساىن و  هاى خائن فرد فرد ملت به و خيانت باعث سربلندى ملت و دولت است، و با برچيده شدن دست
  .رسند طبيعى خود مى

هر كسى در هر شأن و مقامى از اداره امور است بايد خود را به رعايت امانت و مبارزه با خائن موظف بداند، يا يك 
ملت در حوزه امنيت و آسايش قرار بگريند، در ذيل اين مسئله بد نيست به داستاىن كه در زمان حممود غزنوى اتفاق افتاد 

  .يد و از اين داستان نكات ارزنده تربيىت استفاده كرده بكار بنديدتوجه كن

برد، مردم مهه در خواب ناز و اسرتاحت بودند، اما  شهر غزنني در تاريكى شب فرو رفته بود، و در آرامش خاصى بسر مى
نشست،  ت و گاهى مىخواس برد گاهى برمى در ميان آن مردم فقط يك انسان با وجدان و زنده بيدار بود كه خوابش منى

  :پرسيد خواىب ناراحت بود و دائم مى از ىب

برد؟ شايد مظلومى مورد ستم قرار گرفته باشد و در اين ظلمت شب كسى از حالش مطلع نيست تا به  چرا خوامب منى
   دادش برسد، بر من است كه از اين مشكل
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  .جستجو كرده و راه اصالحش را بيامب

رسد يا  متام شهر را گردش كن و كامًال توجه داشته منا كه جاىي فريادى به گوش مى: ه يكى از افرادش دستور دادحممود ب
  .اى را مشاهده كرى او را به مهراه خود نزد من آر نه، اگر ستمديده

  :فرستاده سلطان پس از يك گردش سطحى برگشت و به عرض حممود رساند

  .خطري ملوكانه از هر جهت آسوده باشد كه در شهر بيدارى نيافتم، خاطر
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  .هراسد گذارد، و ديدگانش از خواب مى سلطان به بسرت رفت و براى اسرتاحت آماده شد، اما گوىي وجدانش منى

  .دانست كه مأمورش در جتسس كوتاهى كرده و براى جستجوى كامل بايد خودش از كاخ بريون رود

  .كرد انداخت و به هر صداىي دقت مى زد، و به هر گوشه و كنارى نگاه مى مىبه ناچار از كاخ خارج شد، به آرامى قدم 

اى از گوشه مسجدى توجهش را جلب كرد، حممود به دنبال آن صدا وارد مسجد شد،  ناگاه صداى ضعيف و مظلومانه
ايت ناراحىت و افسردگى ناله مى   :گويد ايد و مىمن كند، و با كمال زارى بدرگاه حضرت خق شكايت مى ديد مردى در 

شوى بدان كه حممود بارگاهش را به روى ستمديدگان بسته  گريد، و آىن از بندگانت غافل منى اى خداىي كه تو را خواب منى
حممود غزنوى به ناله دردمندان و به فرياد ستمديدگان ! سرا به عيش و عشرت است، خداوندا و با حمبوبانش در حرم

  .خ خود بسر برده و خرب از حال ضعيفان نداردكند، پيوسته در كا  توجهى منى

ام مطلب چيست با من در ميان  هايت آمده ناله مكن، حممود غزنوى من هستم كه براى رفع گرفتارى: سلطان فرياد زد
  .بگذار

شود و با سوءاستفاده از قدرت  سلطان يكى از افسران ناپاكت كه از نزديكان توست هر شب به خانه من وارد مى: گفت
   تو دامن ناموس مرا به بدترين صورتى آلوده
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  .منايد كند، و با زور و جرب به حرمي پاك عفت و عصمت من جتاوز مى مى

  :گاه پرسيد حممود سخت برآشفت و متأثر شد، آن

  آيا اآلن در خانه توست؟

  :گفتشايد باشد و شايد رفته باشد، سلطان با نراحىت و غضب به آن مرد  : گفت

هرگاه چنني كسى خبواهد مرا مالقات  : هرگاه به سراى تو آمد مرا خرب كن، سپس به كاخ برگشت و به نگهبانان قصر گفت
كند از ورودش مانع نشويد، آن شب گذشت، شبانگاه ديگر آن افسر خائن و آن عنصر ناپاك و پست كه دولت او را 
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او هم روز گرفنت دانشنامه براى استقامت در كار قسم ياد كرده بود به امني جان و ناموس و مال مردم قرار داده بود، و 
  .سراغ آن خانه رفت

مرد ضعيف و ستمديده از طرىف خود را به حممود رساند و از ورود آن جنايتكار خرب داد، پادشاه از جاى خود برخاست 
  .دفاع ديد آن زن ىبو با مششري شرربار خود را به خانه درانداخت و افسرا متجاوز را در بسرت 

چراغ را خاموش كن، سپس با مششري پيش آمد و با يك ضربت مردانه آن افسر را در رختخواب  : به صاحبخانه گفت
گاه فرمان داد كه چراغ را روشن كن، پيش آمد و با دقت به صورت مقتول خريه شد، بالفاصله به زمني افتاد و  كشت، آن

  بخانه گفت غذاىي در خانه دارى؟سجده شكر به جاى آورد، سپس به صاح

بياور، صاحبخانه غذا حاضر كرد، : تواند از آن تناول كند، گفت آرى، وىل نان خشك و نامطبوع كه سلطان منى: گفت
  :تر نان خشك را خورد، رعيت ستمديده كه اين صفا را از حممود ديد عرض كرد حممود با رغبىت هر چه متام

  ورتان سؤال كنم؟فرماييد مطلىب از حض اجازه مى

ايت حمبت گفت دستور خاموش كردن چراغ و سپس روشن كردن آن و سجده شكر و : بپرس، عرض كرد: حممود با 
  خوردن نان خشك در خانه رعيىت بينوا
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  براى چه بود؟

دش بربد با كمال مهر  سلطان حممود كه سعى داشت دىل از آن شكسته دل بدست آورد، و خاطره تلخ گذشته را از يا
  .هر يك از اينها كه پرسيدى علىت دارد: گفت

هنگامى كه از جريان جتاوز يك افسر مطلع شدم، با خود فكر كردم كه در زمان حكومت من كسى جرأت اين واقعه : اول
  :را ندارد مگر اين كه فرزند من باشد، گفتم

اجراى عدالت باز ندارد، چون از اجنام مقصود فارغ شدم گفتم  چراغ را خاموش كن كه اگر فرزندم باشد مهر پدرى مرا از
چراغ را روشن كن تا ببينم كيست، هنگامى كه ديدم از خاندان من نبود خدا را سجده كردم كه ساحت خانواده من از 

  .ها پاك است اين آلودگى
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ن نزمن تا داد تو را از آن ستمگر بار با خود پيمان بستم كه لب به خورد من از هنگام شنيدن اين داستان اسف: دوم
بردم و اين نان  اكنون غذاىي به من نرسيده بود، در شدت گرسنگى به سر مى بگريم، به اين خاطر از شب گذشته تا هم

  .خشكى كه خوردم از غذاى كاخ برامي لذيذتر بود

آن قدر مهم است كه نىب اكرم  در حوزه هدايت اسالم در مرحله اخالق بيش از هر چيز درس امانت داده شده و مسئله
  :صلى اهللا عليه و آله و سلم مى فرمايد

  .كند اداء امانت جلب روزى مى

كنيد؟ من كه پيش از مهه به رسول خدا اميان آورده و بيشرت از مهه با او  چه گمان مى: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
را زير پا خواهم گذاشت، گمان مكنيد كه من از احكام كنيد مرام مقدسش  ام خيال مى صميميت و دوسىت نشان داده

قرآن سرپيچى خواهم كرد، حاشا تا آنروز كه با پرياهن كفن در حمكمه عدل اهلى قدم بگذارم مديون بيعت پيامرب و قرآن 
  .جميدم

   كنند برآميخته مششري من مهيشه بروى آنان كه دست جتاوز به ديگران آلوده مى
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ست، به خداى بزرگ قسم اگر حسن و حسني دىل به ناحق بيازارند تا دينارى به ستم از ديگران بربايند با مهان مششري  ا
  .ام جواب نوادگان پيامرب را خواهم داد پرستان را از مركب حيات سرنگون كرده كه بت

با اين روش پا بپاى من حركت كنيد بياييد، توانيد  اكنون مشا، مشا اى اشراف و برزگان عرب، مشا اى سرداران سپاه اگر مى
  .و گرنه على را به جنايتكاران و حكام ستمگر نيازى نيست

هرگز امانت را به خيانت نيالود، او در متام جوانب زندگى چه نسبت به خود، و چه نسبت به ديگران امني : لقمان حكيم
مهتا را به  به امانت نگاه داشته تا در هر عصرى آن گوهر ىببود، از اينرو شعله گذشت زمان او را نسوخت، تاريخ نامش را 

  .كنند عرضه كند داران امني كه اداء امانت مى عنوان الگو براى زيباىي زندگى به نسل بشر مهچون امانت

  عدم دخالت بيجا
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اى از امور از   پارهدخالت كردن در آنچه در ختصص انسان نيست يكى از گناهان بزرگ و در : بدون ترديد مى توان گفت
  .گناهان غري قابل خبشش است

هاىي كه از اين راه به پيكر زندگى رسيده قابل مشاره نيست اگر انسان در متام مسائل حيات از حدود خود جتاوز  زيان
  .گرفت ديد و بالهاى عجيب و غريب گريبانش را منى كرد اين مهه بدخبىت منى منى

اند، باز  سوزنده شايد حاكم بر متام طبقات باشد، و با اينكه برنامه در امان نبودهدر جامعه ما اين مرض مهلك و آتش 
  .شوند هم در امرى كه نبايد دخالت كنند صاحب نظر مى

  من خود شاهد مرگ كودكى ىب گناه بود كه بر اثر دخالت يك زن و عطار سر
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  .حمله بر اثر طبابت ناجبا جان باخت

دهند كه در هنگام پيش آمدن سخن در متام  ها و جمالس دوستانه، شركت كنندگان به خود حق مى مهماىن معموًال در
  .مسائل اظهار نظر كنند

هاى داخلى و خارجى، اوضاع جهان، امر  ديده شده كه مردم عوام در مسئله مرجعيت، تاريخ، خانواده، سياست
در مهه جا و نزد مهه كس ... هاى رواىن و  مسائل مذهىب، برنامهداشت، مسئله طب، اجناس بازار، اوضاع اجتماعى، 

  .كنند اظهار نظر مى

توان گفت هر فرد جامعه ما انساىن است برابر با متام ابعاد زندگى، در حاىل كه اين نوع زيسنت پليدترين جهت  خالصه مى
  .زيست و زندگى است

است وارد نشوند، هاى مهم و عاىل اسالم دعوت از مردم اس يكى از برنامه ت به اين كه در آنچه در حقيقت حق آ
  .انصاىف و نامردى است دخالت غري متخصص در يك امر ختصصى كمال ىب

  :كنم خواهم در اين قسمت توضيح بيشرت بدهم، تنها براى روشن شدن مسئله به ذكر دو جهت اكتفاء مى منى

بند به مقررات اهلى  به به اين نكته توجه داريد كه جامعه پاى دانيد كه دين ضامن سعادت دنيا و آخرت است، و مى: اول
اى را  رتين جامعه و برترين ملت است، قرآن جميد كراراً اين موضوع را گوشزد منوده و تاريخ اسالم هم منونه چنني جامعه
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راه تبليغ صحيح و شناساندن  بند به اصول انساىن كرد، بايد از كند، براى اينكه بتوان جامعه را پاى در صدر اول ياد مى
اسالم واقعى قيام كرد، در صورت تبليغ درست وشناساندن اسالم به مهان معناىي كه هست جامعه به مقتضاى فطرت و 

  .عقل سامل به قوانني مذهىب گرايش پيداكرده و در نتيجه پس از مدتى كوتاه اجتماعى سامل و پرمثر خواهيم داشت

  معلم و مبلغ نيست به لباس معلمى جلوه كند و در اما اگر انساىن در حاىل كه
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ترين برنامه اسالم را جتزيه و حتليل كند به معرىف دين و تبليغ  تواند ساده صورتى كه خود بوىي از اسالم نربده، و براى منونه منى
و به جامعه وارد خواهد كرد، اولني ضررى كه از  هاى غري قابل جرباىن به اسالم دانيد از اين راه چه ضربه اسالم برخيزد مى

اين افراد متوجه دين و قرآن است فرار جامعه به خصوص نسل جوان از اصول اهلى است، و امروز در متام ممالك اسالم 
  .خصوصاً ايران، جامعه گرفتار چنني بالىي است

ن دزدان سر گردنه، بر سر راه انسانيت و فضيلت چو  گروهى در لباس دين، و برخى در لباس مداح پيغمرب و آل پيغمرب هم
نشسته، و با پول خود جامعه عمرى محالت ناجوامنردانه دارند، اين مسئله منافات با اين ندارد كه بني اينان افراد خوب 

رفنت بر ايست، و قرار گ باشد، خوىب در برخورد و كردار، و در خواندن مناز، گرفنت روزه، حج رفنت، و اطعام كردن مسئله
  .مسند انبياء مسئله ديگر

كند، زيرا گمراه كردن يك  اندازد و اعمال آنان را حبط مى اين دخالت بيجاست كه جهات خوىب آنان را از نظر خدا مى
هاست، چه برسد به اين كه مجعيىت را انسان در طول  نفر به خاطر دخالت بيجا در امر تبليغ برابر گمراه كردن متام انسان

  .وقف كرده و از راه واقعى باز داردعمرش مت

ترين  تر از كار غلط و ناجباى اينان سكوت مردم مسلمان است، سكوت مهگاىن و از باالترين مقام گرفته تا گمنام عجيب
نگرند مهه و مهه ساكتند، گوىي از زخم برداشنت پيكر  مسلمان، كه زيان قرار گرفنت افراد غري متخصص را به كرسى تبليغ مى

  .برند ن و جامعه اسالمى لذت مىقرآ

آگاهيد كه خداوند براى اكمال دينش و امتام نعمتش بر جامعه بشرى، پس از بازداشت پيامرب از حجةالوداع، فرمان : دوم
كه پيامرب اسالم براى بعد از خود جهت سرپرسىت امور مسلمني در متام زواياى حيات على عليه السالم را به : داد

  .ندجانشيىن معرىف ك
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  152: لقمان حكيم، ص

توانست پس از پيامرب نسبت به جامعه  ترين انسان دوره تاريخ است و هم او بود كه مى على عليه السالم پس از پيامرب اليق
  .هاى رسول اكرم باشد دار بر متام برنامه عهده

و متام جوانب اين مسئله  قرن نوشته شده ضبط كرده، 14مسئله جانشيىن آن حضرت را كتب شيعه و سىن، كه در طول 
اند، ترديد در خالفت امرياملؤمنني هم چون ترديد در قرآن و نبوت پيامرب بزرگ  هاى خود آورده را با دقت كامل در نوشته

اند كه منكر على و واليت و خالفت او، كافر  رو اكثر كتب اهل تسنن از قول پيامرب با سند صحيح نقل كرده است از اين
  .»1«  است

با كمال تأسف، پس از درگذشت پيامرب، حسد حاسدين، و طغيان طاغني، و ظلم ظاملني، و جتاوز متجاوزين، و كينه  وىل
معاندين و كيد خائنني نگذاشت آنكه متخصص در امر رهربى بود راهرب جامعه شود، با تشكيل سقيفه كرسى حكومت را 

ره بودند، و آنان بنا به قول فاطمه زهرا عليها السالم در خطبه  به كساىن واگذار كردند كه از سواد خواندن و نوشنت ىب
، زاويه اين احنراف در »2« مسجد جامعه را به احنراف كشيدند و و مسلمني را از اصول و قواعد اسالم دور كردند

تا جاىي كه بنا تر شد،  هاى تلخ سقيفه بودند گسرتده حكوت عثمان و پس از او در حكومت بىن اميه و بىن عباس كه ميوه
  .به قول رسول اكرم از اسالم جز امسى و از قرآن جز رمسى در اكثر توده مسلمان باقى مناند

  پوشى است؟ آيا اين دخالت بيجا عالوه بر گناه كبريه بودنش از نظر حق قابل عفو و اغماض و چشم

  تواند به ياد آيا تاريخ بشريت منونه چنني جتاوزى را به اصول انسانيت مى

______________________________  
ارجح  -.181ص : ينابيع املودة - .156ص : كنوز احلايق  - مناقب ابن املفازىل -44ص : حبراملناقب خطى) 1(

، ص 7ج : از ملحقات احقاق احلق. كند متام اين مدارك با احاديثش كه كفر منكر على را ثابت مى -.34ص : املطالب
  .گرفته شده  330

  .106، ص 2ج : ةكشف الغم) 2(

  153: لقمان حكيم، ص

  خالف عقل و دين و وجدان و علم و انسانيت نيست؟ »1«  آورد؟ آيا مفضول را بر فاضل ترجيح دادن
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در هر صورت هر انسان باوجداىن بايد تا آخر عمر توجه داشته باشد كه از دخالت كردن در امورى كه مربوط به او 
  .نيست بپرهيزد

خاطر نور حكمت و فروغ معرفت در متام عمر از دخالت كردن در مسائلى كه مربوط به او نبود پرهيز به : لقمان حكيم
رتين نكاتى است كه مى ره  داشت، و اين مسئله كه نتيجه اميان و ميوه حكمت است براى مهگان از  توانند از آن كمال 

  .را برده، خود و ديگران را در ضاللت و گمراهى نيندازند

   نت ديده از حرامفروبس

ها، با آنكه مفهوم فضيلت تعمداً به  در حميطى كه به وسيله علم و تكنولوژى بوجود آمده، يعىن در دنياى سخت ماشني
  .وسيله مردم امروزى فراموش شده، وىل فضيلت هم چون مفاهيم مكانيك و شيمى ضرورى باقى مانده است

توان در اجتماع امروزى به آن برخورد، وىل دراجتماعاتى   ك هنوز مىفضيلت يكى از معلومات خيلى قدميى است، و بالش
  .برند وجودش اكسري است كه زير يوغ ماّديگرى بسر مى

گرايند زيرا فضيلت اصوًال خواهان اطاعت از قوانني زندگى  شناسند به فضيلت منى اجتماعاتى كه اولويت را براى اقتصاد مى
  .كند هايت اقتصادى حمدود كرد، كامًال از قوانني طبيعى پريوى منى فعاليتاست، و هنگامى كه انسان خود را در 

هاى جسمى و رواىن ما رابر وفق  رساند و متام فّعاليت آنكه سخن به گزاف گفته شده باشد، فضيلت ما رابه حقيقت مى ىب
ا اداره مى   .ل فقدان فضيلت استامروزى معلو  ها و ضعف اجتماعى كند و اختالالت و آشفتگى نظم ساختماىن آ

______________________________  
  .3، ص 1ج : شرح ابن اىب احلديد) 1(

  154: لقمان حكيم، ص

فضيلت به علت غلط رفتارى بعضى از كوته نظران اشتهار بدى يافته و آن را با سالوس و تعصب و خشونت و فضل 
  .كنند فروشى اشتباه مى

رود، بدين جهت  و روشناىي است، و براى حفظ زندگى فردى و اجتماعى بكار مىدر واقع فضيلت، جوامنردى و زيباىي 
  .ىب فضيلت زيسنت ديوانگى است
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  .آميز است مهانطورى كه رخينت آب به جاى بنزين در يك موتور احرتاقى و افزودن شن به جاى روغن ماشني عملى جنون

رسد به  ه مردم متمدن فضيلت امرى ضرورى به نظر منىاز زماىن كه اخالق لذت، جاى اخالق مذهىب را گرفته، در ديد
انديشد كه براى ما الزامى در متقى بودن نيست، و اختيار فضيلت منحصراً بستگى  طورى كه آقاى رومن به طور حتم مى

  .با نفع و لذت فردى خواهد داشت

زندگى نيست، و به اين قوانني انسان  دانيم كه فضيلت امرى اجبارى است، زيرا چيزى جز پريوى از قوانني وىل امروز مى
  .تواند پشت پا بزند، مگر اينكه خود و نسل كشورش را در معرض تباهى و مرگ رها كند منى

كند، از طرىف در خانواده و اجتماع متام افراد به يكديگر  مايه و آلوده مى دانيم زندگى فردى را ىب معاصى چنانچه مى
زند، مهانطورى كه تعاىل زندگى فردى كه از فضيلت برخوردار  متام جامعه لطمه مى بستگى دارند، و آلودگى يك فرد به

حتمل بدى و زشىت اشتباه خطرناكى است، هر كس آزاد نيست كه به ميل خود رفتار  . رساند است به اجتماع سود مى
  .»1« عمومى در نظر آيد شود بايد يك خطاكار اعتداىل و تنبلى و افرتاء و گناهان ديگر مى كند، كسى كه مرتكب ىب

انگيز  در ميان اعضا و جوارح انسان چشم از موقعيت خاصى برخوردار است، اين عضو از طريق متاشاى مناظر شگفت
  رساند و مهني عضو است كه با متاشاى مناظر ممنوع، آفرينش، انسان را به عاليرتين هدف كه آشناىي با خداست مى

______________________________  
  .راه و رسم زندگى، به حنو انتخاب مجالت مورد نظر) 1(

  155: لقمان حكيم، ص

  .كند دل و دين بر سر اين برنامه دهد خصوصاً نظربازى آدمى را غرق در شهوات ناجبا كرده و انسان را وادار مى

صلى خود منحرف شود كند، هر گاه ديدگان انسان از وظيفه ا قسمت اعظمى از روابط آدمى را با جهان چشم تأمني مى
شود، زيرا ديده و مشاهداتش حمرم آدمى است، تربيت صحيح در سالمت انسان،  سبب سقوط در انواع گناهان مى

رتين سرمايه هاى اعضاء و جوارح علت تامه است تربيت مناسب مى خمصوصاً در برنامه هاى معنوى و مادى را به  تواند 
  .طرف انسان جلب كند

كند كه از حرام فرو بسته گردد، اما اگر چشم الاباىل شود و هر  بيند و وسعت ديد پيدا مى ه صحيح مىگا ديده انسان آن
  .چه را دل خبواهد ببيند بايد به انتظار روز بدخبىت نشست
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گناه عبارت از بدى كردن است، به بيان ديگر جهل از اينكه چگونه بايد به اقتضاى ساختماىن بدن و رواىن خود رفتار  
ا سرپيچى كرد، وجود گناه مهانند سرطان و سل و ديوانگى تصورى واهى نيستكرد   .، يا با علم به آ

تواند به وجود خوىب و بدى و مفهوم گناه و فضيلت پى بربد، فهم اين نكته  برسد مى 8 -7هر كس كه به سن رواىن 
ندگى است، و كيفر اين پامياىل باالخره به انسان هاى ز  گناه عبارت از پامياىل ارادى يا غري ارادى قانون: دشوار نيست كه

  .رسد مى

توان به مفهوم خوىب و بدى عمل چشم پى برد، البته در اينجا آيني اهلى به كمك  با تكيه بر اين حماسبه تا حدودى مى
ز قواعد اى ا دهد، در ذيل اين مسئله به پاره كند به او كمك مى انسان برخاسته و بيش از آنچه خود آدمى درك مى

  .شود اسالمى درباره چشم اشاره مى

اش به ناحمرم افتد نظرش را از او بردارد، هنوز ديده برنداشته مگر  كسى كه ناگهان ديده: فرمايد امام صادق عليه السالم مى
شت زىن زيبا قرار خواهد داد   .آنكه خداوند براى او در 

  156: لقمان حكيم، ص

  .»2«  نظرى كه در مرتبه اول ناگهاىن است گناه ندارد ادامه آن معصيت و بار سوم هالكت است »1«  و نيز فرموده

  .»3«  اش از چهره ناحمرمان پر است شديد است خشم حق بر زىن كه ديده: پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

 از تريهاى شيطان و هر چه نظرهاىي است كه براى نظر به ناحمرم تريى است زهرآگني: فرمايد امام ششم عليه السالم مى
  .»4«  صاحب خود جز حسرت و اندوه طوالىن باقى نگذاشته

كس كه خود را در پناهگاه فرو بسنت ديده از حرام قرار دهد در آيينه دلش مشاهده  آن: فرمايد امام ششم عليه السالم مى
  .»5« عصمت جالل و حق خواهد كرد

رويد و خواه  ايست كه در دل صاحبش شهوت مى ترسامن، زيرا نظر حرام دانه مشا را از نگاه ناحمرم مى :عيسى بن مرمي فرمود
  .»6« كند و ناخواه اجياد فتنه مى

شود تا دوستان بدانند كه منع دين از  در اينجا جنايىت كه از يك نظر و متاشاى غري مشروع در تاريخ اتفاق افتاده بازگو مى
  .نبودهنظربازى ىب مصلحت 
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اى  شد، تا نوشته دوسىت ياد مى كاليس ماريوس فاتح رومى است، اين مرد در تاريخ به عظمت، و در وطن خواهى و نوع
به دست آمد كه خودش شرح حالش را نوشته و نامش را به دست خود ننگني ساخته است به اميد آن كه خداوند در 

  .عزابش ختفيف دهد

   آنچه من به نام: گويد رگش بدست آمد، مىها پس از م در اين نوشته كه سال

______________________________  
  .595، ص 2ج : سفينةالبحار) 1(

  .مهان مدرك) 2(

  .مهان مدرك) 3(

  .595، ص 2ج : سفينةالبحار) 4(

  .596، ص 2ج : سفينةالبحار) 5(

  .مهان مدرك) 6(

  157: لقمان حكيم، ص

ام و  هاى بسيارى كه رخيته ام، و خون بردگان و طرفداراى از ميهن و ملت اجنام دادهمردم ستمديده و به عنوان خريخواهى 
ا جز خيانت چيزى نبوده، و آن بر اثر يك هوس نفساىن و مولد  لشكركشى هاىي كه داشتم و در تاريخ ضبط است، متام آ

  .رومانيك انديشه و پندار شيطاىن بود نه به خاطر ملت و نه وطن و نه ستمديدگان و حم

زيستم دخرتى را ديدم عاشق او شدم اما او را بعد از مدتى به جواهر فروشى دادند كه به  اى كه مى من در كودكى در قريه
  .روم بربم

ضت بردگان بوجود آمد كه در آن شركت كردم و و عاقبت رهرب بردگان  من به خاطر او به روم رفتم، و پس از چندى 
انه بچهشدم، و مهني كه مصدر قدرت ش اى دستور دادم متام جواهر فروش را از دم تيغ گذراندند، بدخبتانه  گانه دم به 

  .ام در ميان آن بردگان نبوده معلوم شد كه شوهر معشوقه
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ها به كشورهاى ديگر افتاق افتاد، مهه و  رمحانه واقع گشت، لشگركشى دنبال اين برنامه هر چه جنايت شد كشتارهاى ىب
  .يدن به وصال آن زن شوهردار بودمهه به خاطر رس

اى را به  ساهلا گذشت شىب در اردو بودم، سر و صداىي با پاخاست، پس از حتقيق معلوم شد دو سرباز پست فاحشه
اند فرمان دادم دو جوان سرباز را فورى كشتند، نوبت به كشنت زن بدكاره رسيد وقىت او را به حضور من  سربازخانه آورده

مهان معشوقه من است كه فكر و ذكر و كار و زندگى مرا ساهلا مصروف عشق ناپاك خود ساخته، در  آوردند معلوم شد
در هر صورت چشم پوشيدن از حرام . برده شخصيت به سر مى ها در آغوش اراذل و افراد پست و مردم ىب حاىل كه مدت

  .گردد عادت حتمى رهنمون مىها باز داشته و انسان را به س ها و رذالت آدمى را از بسيارى از ناپاكى

  اى بس پاك داشت، او از راه متاشاى مناظر آفرينش به اسرار ديده: لقمان حكيم

  158: لقمان حكيم، ص

هاى حقيقت از درونش  حكمت خداوندى آشنا شد، و نيز بر قدرت و تواناىي ديده بصريت افزود، آن چنانكه چشمه
يد بگوييم چهره پاك اين مرد براى ابد در آيينه ديده تاريخ منعكس خواهد اى فرض كنيم با شكافت، اگر براى تاريخ ديده

  .بود

   اقتصاد در شؤون زندگى

ها مواد گوناگون، و هزاران نريوى آشكار و پنهان گسرتده و بشر را در سايه فكر و  خداوند بزرگ سفره طبيعت را با ميليون
  .خوانده استنريوى كار به استفاده از منبع بيكران ثروت فرا 

بشر هم در طول تاريخ و قرون و اعصار به تدريج از اين سفره گسرتده استفاده كرده و امرار معاش منوده و سطح زندگى 
خويش را باال برده تا جاىي كه امروز كيفيت زندگى مادى بشر از خوراك و پوشاك و مسكن و ساير وسايل هيچ شباهىت با  

  .گذشته ندارد

ره: نبايد ناگفته گذاشتاّما اين نكته را  گريى از خوان نعمت  كه در طى تاريخ حيات بشر قوانني اهلى انسان را در 
دعوت به يك روش معتدل منوده، به اين شكل كه مواد طبيعى را به دست آورده به اندازه الزم از آن استفاده كند و 

ره بردن از آن مواد شريك كند  در حقيقت نه چندان به خوردن كه از دهانش برآيد، و نه ديگران را نيز به هنگام نياز در 
  .چندان كه از ضعف جانش بدر آيد
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نه راه افراط بپيمايد، و نه ميل به تفريط پيدا كند، نه چندان انفاق كند كه براى او چيزى مناند، و تنگى روزگار بر او و 
دورى جسنت از . خود و ديگران بر او بسته شود عياالتش روى آورد، و نه چنان آن مال نگهدارى كند كه راه استفاده

ش در قرآن و روايات به مهني معناست كه در فارسى از آن  افراط و تفريط را روش معتدل گويند و كلمه اقتصاد، و مشا
ز شود، اين توضيح عنوان مطلب، اما مسئله اقتصاد به معناى درآمد و خرج و مالكيت و توليد ني به ميانه روى تعبري مى

  بايد مورد

  159: لقمان حكيم، ص

  .توجه قرار گريد تا اين كه به تناسب كلمه اقتصاد نامتام مناند

بود وضع زندگى بني افراد جامعه برقرار مى اقتصاد رابطه شود، بنابراين علم اقتصاد  ايست كه براى رفع احتياجات مادى و 
رت بتواند سعادت و رف   .اه مادى افراد را تأمني كند موضوع ديگرى خنواهد بودجز مطالعه و نشان دادن طرقى كه 

هاى  آيد، آزادى و خوشگذراىن تربيت بيفتد بالهاى ناگفتىن به سر انسان مى وىل زمان كه رشته اين رابطه به دست افراد ىب
از عوامل  آميز مشت معدودى ثرومتند در شرق و غرب كه بر اساس عقيده افراطى اصالةالفردى استوار است، يكى جنون

  .بند و بارى است مهم توسعه فحشا و ىب

هيچ وقت  داران آرى، اقتصاد در جهت صحيحش مانع از هر نوع آلودگى و گناه در متام شؤون زندگى است وىل سرمايه
  .خواستند اين برنامه بر مبناى اصوليش اجرا شود منى

هزاران مال پرست شهوت ران شرقى و غرىب كه  اين آزادى غري منطقى از پول و ثروت به عناصر سوء استفاده چى و
معروفيت جهاىن دارند اجازه داده كه حميط اجتماع را درست به صورت يك صحنه مسابقه در آورند و آخرين تواناىي 

فعاليت اين ميليونرها براى خوش گذراىن از نظر قوانني مملكىت حمدود . جنسى و حيواىن خود را در اين صحنه آزمايش كنند
  .هيچ حدى نيستبه 

ا آزادند براى تأمني هر نوع عياشى و سرگرمى از هر وسيله اى كه خبواهند استفاده كنند، و هر نوع حمفلى و جملسى كه  آ
خبواهند تشكيل دهند و هر مقدار كه خبواهند خرج كنند، و باالخره هيچ اصل و مفهومى قدرت ندارد در برابر متايالت و 

  .رهاى اشراىف مقاومت كندغرايز ديوانه اين ميليون
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هاى متام نشدىن خود هر گونه فحشاء و عمل  در سايه اين چنني آزادى نا مقدس ميليونرهاى شهوت ران، به قدرت پول
كنند و رونق عجيىب به بازار فحشاء و منكرات و هرج و مرج جنسى  مناىف عفت را براى لذت هاى خود ترويج مى

  خبشند، مى

  160: لقمان حكيم، ص

  .مسلم اين وخلرجى ها در راه كوبيدن فضيلت انسانيت استو 

هاى مادى به آن معناىي كه  هاى غلط بود، اسالم آيني پاك آمساىن در متام برنامه مقررات اهلى در متام ادوار مانع اين برنامه
وخلرجى و غري قانوىن كند و حىت در راه مشروع هم اجازه  قبًال گفته شد آدمى را به رعايت اعتدال و اقتصاد دعوت مى

  .دهد منى

پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم به عيادت سعد بن اىب وقاص رفت، سعد با آنكه جوان بود به خاطر آن مرض 
دهم مقدارى ثروت دارم با تنها  مرضم شديد است، احتمال مرگ مى: داد، به رسول اكرم عرض كرد احتمال خطر مى

  :اهم دو قسمت مال خويش راپيش از مرگ در راه خدا صدقه بدهم فرمودخو  فرزندى كه دخرت است مى

گرچه زياد است اما مانعى : ثلث مامل را چطور؟ فرمود: دهم، عرض كرد اجازه منى: هرگز، عرض كرد نصف آن را، فرمود
رت از آنست كه تو مالت را در راه خد اگر پس از تو وارثت غىن و ىب! ندارد، اى سعد ا داده باشى و او چيزى نياز باشد 

  .نداشته باشد

هاى  در هر صورت اسالم هيچ شأىن از شؤون اقتصاد را مسكوت نگذاشته تا مسلمني بتوانند از طريق آن به متام برنامه
  .مورد نياز دست يابند

هاى  برنامهاى  آن روزى كه ملت اسالم استقالل اقتصادى داشت، و در عني اينكه مسري رهربى عوض شده بود و به پاره
شد وضع كشور اسالم و ملت قرآن مطلوب بود، چنانچه اضافه در آمد بيت املال پس از صرف در  اقتصادى عمل مى

تعمري ويراىن ها و ساخنت مساجد و پلها و محامها و تعمري راههاى كشور و رسيدگى به ناتوانان و بررسى حال دردمندان 
  .، بالغ بر ده ميليون دينار بود كه براى اين رقم بزرگ حمل خرج نداشتندو ساخنت درمانگاه ها براى معاجله بيماران

  :فرمايد امرياملؤمنني عليه السالم هنگام وفات در ضمن وصيت به امام جمتىب عليه السالم مى

  رو باش، بر عهده توست كه مهيشه آنچه را در معاش و در معاد ميانه! پسرم
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  161: لقمان حكيم، ص

  .امور انتخاب مناىي طاقت دارى در اين

  .آرى، مقصود به مراد رسيدن است، نه در سايه افراط و تفريط سرمايه مادى و معنوى از دست دادن

  .آجنا كه احنطاط مادى و معنوى وجود داشته باشد، اميد سودى نيست و مردم از شرور در امان نيستند

رهانسان دست و پا بسته و حمرومى كه به خاطر افراط و تفريط،  اى  فشار روزگار استخوانش را در هم كوفته آخر چه 
دارد و چه چيزى به حال او مفيد است، اين چنني فرد يا اين چنني جامعه حىت براى اسالم هم مضر است، از چنني 

ره منى شخصى يا جامعه غذاها را  ترين بيند چه ظرف آلوده پاكيزه گريد بلكه لطمه و زيان بسيارى هم مى اى نه تنها اسالم 
  .كند مقدار مى آلوده و ىب

ها انتساب دارند، پريوان چنني ادياىن كه در زندگى به پسىت   هاى منهاى عدالت باعث خوارى ادياىن هستند كه بدان ملت
برند، آنان چون جاهالىن هستند كه خود را در ميان   هاى گرانبهاى خويشنت نفع مى گراييده، نه از دين و نه از مرياث

  .اى مملو از كتب علمى يافته و هرگز ياراى سود جسنت از آن ندارند نهكتاخبا

ترين حقايق حتميل كرده آنگاه جباى اينكه آن ححقيقت را  از اين بدتر بسيار شده كه پريوان نادان، جهل خود را بر عاىل
  .اندازند ترين جاهايش درمى بزرگ جلوه دهند به نازل

هاى اسالمى  كه ملت: ه ممالك اسالمى سخت بدان گرفتارند به اين حقيقت تكيه كنيماز اينرو بايد براى حل اين معما ك
هاى خود را در راه برتر   پيش از آنكه تكيه به اسالم كنند و انتظار كسب عظمت از آن داشته باشند الزم است كه كوشش

و درك و عقل خود را براى رسيدن گرداندن سطح مادى و معنوى معطوف دارند، يعىن انسان مايل به تربيت واقعى شوند 
  .به اهداف عاىل بكار اندازند

   گاه چون انساىن اين چنني داراى درك و فهم بوجود آمده و توانست وظايف آن

  162: لقمان حكيم، ص

  .خدا و خويشنت را يارى كن، اگر به راسىت طالب زندگى باارزش در دنيا و آخرتى: گوييم خود را دريابد به او مى
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توانند حقايق عاىل اسالم را ببينند، و ديگر به صرف تقليد كوركورانه  ده اوهام از جلو مغز ملت بركنار رود، مىچون پر 
  .درباره اسالم قضاوت نكنند

اسالم از ارائه : گويند دانندو مى هاى مورد نياز مى زدگى اسالم را فاقد سيستم اينان به خاطر جهل خود و مسىت از غرب
مودر نياز جامعه بشرى ناتوان است، در حاىل كه گفته آنان با حقيقت تطابق ندارد، ... تصادى و سيستم سياسى و اق

اينان اگر از بند جهل و عصبّيت آزاد شودند و مطالعه در مكتب اسالم كنند خواهند يافت كه آيني اهلى در هيچ 
  .هاى انسان برترين مقررات و قوانني است نيازمندىاى انسان را از ياد نربده، عالوه مقرراتش در متام شؤون حيات و  برنامه

اسالم در مسئله درآمد و خرج و حمبت به مال مسائلى بس عجيب دارد، اسالم در قسمت اقتصاد به دو مفهومش 
  .هايش تسليم است روى و بدست آوردن سرمايه آن چنان حبث كرده كه هر خردمندى در برابر دريافت برنامه ميانه

ا ميسر نيست، اگر به كتاب الذريعة دانشمند خبري  نكتب اقتصادى آ قدر زياد است كه دسرتسى به آن و مشردن تعداد آ
راىن مراجعه كنيد و مؤلفات اقتصادى اسالم را در آن بنگريد دچار حريت مى شويد، و امروز هم با  آقاى آشيخ آقا بزرگ 

بازشناساندن مكتب اقتصادى اسالم و اثبات برترى آن بر  هاى خمتلف اقتصادى دانشمندان اسالمى از پديد آمدن مكتب
نوشته عامل بزرگ آيت الّله سيد حممد باقر صدر و ترمجه آن  اقتصادنا  اند، كتاب پرارزش هاى باز نايستاده متام مكتب

رتين منونه كتب اقتصادى اسالمى در عصر حاضر مى) اقتصاد ما( رتين شاهد  كه از  و دليل باشد، بر مدعاى ما 
  .است

بشر مدىن الطبع است و در زندگى اجتماعى قهراً از نظر امور ماىل در برخوردهايش منازعه و مناقشه رخ خواهد داد، 
  مكتب اسالم با جامعيت و

  163: لقمان حكيم، ص

ريى در نظ دورانديشى خود متام نكات حساس اين قسمت را مورد توجه قرار داده و اساس حيات مادى را روى مقررات ىب
برنامه اقتصادى برده، و بنيه مادى كشور و جامعه اسالمى را بر اصول متقن غريقابل تزلزىل استوار فرموده تا فقر و 

  .مسكنت، منازعه و مناقشه و موجبات تفرقه فراهم نيايد

رت از آن را   اند خللى در آن پيدا قوانيىن كهخ اسالم براى اقتصاد وضع منوده هنوز علماى بزرگ اقتصاد نتوانسته كنند، يا 
ها به دايره اجتماع آمده اينان در صورت آگاهى از قواعد اقتصادى اسالم  ها دكرت اقتصاد از دانشگاه بياورند، ميليون

رتين دليل نقص اقتصاد امروز  منى توانند انكار كنند كه مواد قانون اقتصاد اسالم حمكمرتين مباىن حيات مادى است و 
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اى از   دار، و فقر كارگر است كه دنيا را به دو منطقه فقر و ثروت تقسيم كرده گروهى از سريى و طايفه ايهتقويت طبقه سرم
  .گرسنگى در مرز هالكتند

عالوه دو مكتب اقتصادى امپرياليسم و كمونيسم جهان را زير نفوذ خود آورده و براى اثبات عقايد خود و تأمني منافع 
  .اند زرگى شدههاى ب استعمارى منشأ بروز جنگ

گويد، و نه به  پيامرب اسالم در سايه قوانني دينش حافظ منافع و مصاحل فرد و اجتماع بود، نه به صورتى كه كمونيسم مى
داد، او عالوه بر اينكه مردم  كند بلكه آنچه خدا اراده داشت آ ن را پشتيبان مردم قرار مى اى كه كاپيتاليسم ادعا مى چهره

ورزيد، مهواره دلسوزى  كرد، در امر اصالح مهه برنامه هايشان نيز اهتمام مى و اندوخنت تشويق مىرا نسبت به درآمد 
  .كرد براى آنكه به هيچ فردى ضرر نرسد مى

دستوراتش يك . داد كرد و نويد مى فرمود و آنان را مهيشه براى اجراى عدالت تشويق مى اوضاعشان را از نزديك بررسى مى
  .شد فهميدند چه اينكه در شأن كار و فعاليت مهگان اداء مى و مفيد بود كه مهه مىسلسله سخنان كوتاه 

   روزى به بازار رفت مردم در حال جتارت و معامله بودند، پس از آن كه خلىت به

  164: لقمان حكيم، ص

ال مهه گردن كشيدند و جتار در آن ح! مشا اى بازرگانان: گفت و شنودهايشان توجه منود و كااليشان را بازديد كرد، گفت
نگريستند كه پيغمرب چه خواهد  هايشان را به نشان اجابت و پاسخ به گفتار آن حضرت دوختند، مهه مشتاقانه مى چشم
  .فرمود

شوند، مگر آنان كه  بازرگانان مهگى در حاىل كه مارك گناه بر پيشانيشان خورده روز قيامت حمشور مى: حضرت فرمودند
  .و راستگو باشند پرهيزكار و نيكوكار

بند باشد، صادق  پرهيزكار يعىن كسى كه از خشم خدا پروا كند و به كسى ستم نكند، نيكوكار يعىن به تعهدات خود پاى
  .و راستگو يعني كسى كه از كذب و دروغگوىي و فريب دادن مردم احرتاز كند

يحت فرمود، چه آنان به حلاظ كارشان مقام نىب بزرگ صلى اهللا عليه و آله و سلم اين چنني مالداران اجتماع را نص
كنند و نيازمندان جامعه را هيچگاه  يشان را به طريق آبرومندى اداره مى ارمجندى نزد حق دارند، زيرا زندگى خود و خانواده

  .گذارند بدون پاسخ منى
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ب فضل خدا ياد كرده و به دنبال اساساً قرآن جميد از نظر امهيىت كه براى كسب مال و جتارت قائل شده آن را به عنوان طل
  .امر به مناز بدان دستور داده و هم رديف توجه به خداوند مقررش فرموده است

وران در صورت اجراى متام دستورات مربوط به درآمد و خرج به نوبه خود عضوى مؤثر و مهم از اعضاى پيكر  پيشه
وجود داشته باشد شركت جسته و بايد به نداى حق توجه  اجتماعند، آنان در نوعى مهكارى كه بايد در زندگى مردمان 

  :كنند كه فرموده

  .»1« بر اساس نيكوكارى و پرهيزكارى مهكارى مناييد

  بازرگانان اگر دست در و دهىن پاك داشته باشند و راستگو و درستكردار باشند

______________________________  
  .2ى  آيه: املائده) 1(

  165: لقمان حكيم، ص

بازرگانان راستگو روز رستاخيز به مهراه شهيدان و : گويد در پيشگاه خدا پاداش بزرگى خواهند داشت، حديث مى
شوند با اين مهه تشويق و ترغيىب كه اسالم نسبت به مسأله جتارت دارد، و با اين مهه فضل و اجرى كه  صديقان حمشور مى

اند  آورى مال دنيا حريص مردم كه حس سودجوىي شديد دارند و بر مجعبراى درستكاران قرار داده شده متأسفانه گروهى از 
مقدار كرده و در ديد مردم به صورت حيواناتى درنده، حيواناتى كه  دارند كه خود را نزد خدا خوار و ىب به راههاىي گام برمى

  .دهند از هيچ مردارى روى گردان نيستند جلوه مى

آيد، افرادى كه  كند كه از كدام راه بدست مى ت و در اين برنامه برايشان فرقى منىمردمى كه تنها مهتشان به مجع مال اس
كنند، بازرگاناىن كه به  به سبب غش در معامله براى پول بيشرت بدست آوردن عيوب كاال را از نظر مشرتى پنهان مى

  .شوند دهند، مهه و مهه گناهكار و بدكار حمسوب مى نيازمندان جواب مثبت منى

اى گذشت نظرش به كاالىي افتاد كه ظاهرش خريه كننده بود، پيش رفتند و دست به درون   اسالم روزى از كنار مغازهنىب 
  :كاال فرو بردند و احساس رطوبت كردند، از صاحب متاع پرسيدند

  .كمى باران بر آن باريده: پاسخ داد
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  .مهه بدانند هر كس تقلب كند از ما نيست هاى مرطوبش را هم در معرض نگذاشىت تا پس چرا قسمت: حضرت فرمودند

سپرند، و   بندى كاالهاىي كه مردم از نرخ حقيقى آن آگاه نيستند به گناه و فسق ره مى گاهى بازرگانان بر اثر خدعه در نرخ
فروشند، يا گاهى شكم  گاهى هم چند كاالى مشابه را با هم خملوط كرده، مثًال گندم را با جو و شري را با آب مى

آميز كه از  تر از وزن طبيعى نشان داده شود، اينگونه كارهاى خيانت يوانات را پر از آب كرده تا به هنگام توزين سنگنيح
زند مهه چپاولگرى در اموال مردم و سرقت خمفيانه در لباس جتارت و معامله است، در حاىل كه جتارت  خربان سر مى خداىب

   بر اساس
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شود  ها كه در جتارت اعمال مى باشد، و مهه در زندگى به آن حمتاجند، اينگونه خيانت خريخواهى استوار مىامانت و 
  .دزدى است و سزاوار است مرتكبني آن به كيفر دزدى حمكوم شوند

 زنند و در مسئله مواد غذاىي و غريه گاهى هم سوداگران به طمع سودى بيشرت به احتكار مواد ضرورى مردم دست مى
  .زار است كنند، اينان از خدا روى برتافته و خدا هم از آنان ىب مشكالتى اجياد مى

كنند،  دهند و از اين راه نيز دست به خيانت آلوده مى گاهى با قسم خوردن آن هم به دروغ كاالىي را به خورد مردم مى
 است، اينگونه افراد به دنيا و متاع كنند وجودشان ننگ اسالم و مسلمني اينان عالوه بر اين كه به جامعه خيانت مى

  .كشانند ناچيزش و كاالى از دست رفتنيش مغرور شده خود و جامعه رابه هالكت مادى و معنوى مى

ج البالغه در اطراف اين گونه دنياى مغرور كننده و بنيان كن چنني داد  امام على عليه السالم در يكى از خطبه هاى 
  :دهد سخن مى

هاى مهرانگيزش مقاومت كرده،  آسا بايد تا در مقابل عشوه بنده و پرشيوه است كه عزمى آهنني و قبلى كوهدنيا دلربى فري
هاى دلربيش نگردد، توانگران بايد آنچنان به قوت اخالق و نريوى تقوا آراسته باشند كه  آشفته زرق و برق و جلوه

ا را پست و ناچيز نكندنوشانوش نعمت زمام خرد را از دستشان نربوده، مسىت مال هوش    .آ

هاى خود خواهد رسيد و از ذره   اى بيدار و دقيق دارد كه به كوچكرتين حساب داده برتسيد كه دست نعمت خبش، ديده
  .نظر خنواهد كرد كاهى به روز بازپرسى صرف

  .اى بينوايان آماده گرددشود كه كام تلخ نوشان شريين گردد و نو  به هوش باشيد شرييىن دنيا در آنوقت به خوىب احساس مى
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يدستان در قسمت اعظم قرار گريند عفريت فتنه دورادور به جانب ثرومتندان پيش آيد  هنگامى كه گرسنگان زياد شوند و 
  .خرب بنماياند روزگران ىب و چنگال و دندان به آن سيه

كم به گذشت روزگار قوى و نريومند گردد،  است، وىل كممقدار  آشوب و هنگام خنست مانند كودكى نوزاد و ضعيف و ىب
  .هاى عميق و ژرف باز كند هاى مهيب گذارده و چاه سران مدهوش كمني گاه ميمنه و ميسره تشكيل دهد و براى خريه

ضت رحم به  در اين هنگام اجتماع بلرزد و هيئت توده مانند گاهواره تكان خورد زيرا كه اكثريت آن عليه توانگران ىب
  .صفت از جاى جبنبد پردازد و با وضعى ديوانه

از اشك چشم درهم اندوختيد و از خون دل سكه دينار زديد، ! اى آنان كه حق بينوايان بر ديد و مال بيوه زنان بربوديد
  .ها خون مناند برتسيد از آن روزى كه در ديدگان اشك خبشكد و در سينه

كاالى خويش به جستجو افتند و سود خود را تا آخرين پيگرد اين سودا   اينجاست كه صاحبان اشك و خون به دنبال
  .مطالبه كنند

چون كابوس هولناك پيوسته در مقابلتان قيافه زشت خود را  مشا اى مالداران و ثرومتندان سست عنصر كه هراس خيانت هم
ضت مستمندان  دهد و يك دم راحتتان منى نشان مى آييد  ستمديده در اولني مرحله از پاى درمىگذارد، و از انقالب و 

دهيد، مسلماً مردم آن روز آرام خنواهند بود و شريازه اجتماع با اين مهه  و به زندگى پر خيانت و آلوده خويش پايان مى
  .آشوب و انقالب سامل خنواهد ماند

به جاى اصالح در جامعه گناهان نيز به خون تبهكاران آميخته خواهد شد وفساد در مهه چيز  ضمناً خون ىب
خواهدنشست واين مصيبت بزرگ كه قتل نفس و هتك حرمت اجتماع است تنها به گردن آن طايفه است كه دزدى كردند 

ادند پس تادير نشده به كار مردم برخيزيد   ومال اندوختند و حق بينوايان را به زير پاى 
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سازيد، كانون فتنه نشويد، و افعى انقالب پرورش مدهيد كه هم در خنستني جنبش  وخلىت سود خود را فداى سوداى دگران
كوشش كنيد كه به روز رستاخيز مظلومانه از خاك . دندان زهرآگني خود را در پيكر مشا فرو برد و دمار از روزگارتان برآورد

ه مسكينان آغشته و رنگني باشد، اين برخيزيد، نه مانند آن كساىن كه دامن كفنشان به خون دل يتيمان و خوناب ديد
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مشافرو رود  لقمه مسموم حرام از گلوى قدر در مجع مال حرص نزنيد و در پاميال كردن حقوق مردم افراط ننماييد مگذاريدكه
  .است گذاشته آن لقمه راآتش چون خداوندنام

هستند كه بايد با كمال رغبت اسالم  هاى مشروع اسالم از مردم است و اين مردم اى از خواسته در هر صورت اين گوشه
  .را پذيرفته و دستوراتش را به كار بندند تا خري دنيا و آخرت را به دست آورند

   اسالم و مالكيت

ايستد كه به حال هيچ يك از فرد و اجتماع  اسالم در برنامه ماىل مصاحل فرد و اجتماع را رعايت منوده و در مقامى مى
  .دادن اين برنامه از مهان روش اساسى خود يعىن قانون و نداى دروىن متابعت منوده استزياىن نرسد و در حتقق 

رسد، و با  هاى علمى كه ضامن اجياد يك اجتماع شايسته و قابل ترقى و رشد است مى به وسيله وضع قانون به هدف
كه در دسرتس هر كس نيست   تر ياىب به يك زندگى عاىل نداى باطن بشر را به طرف تفوق بر مشكالت حياتى و دست

  .گذارد راند، و راه ترقى و تكامل را مهيشه باز مى مى

اسالم در باب اموال حق مالكيت فردى را با وسايل مشروعه ثابت و مسلم دانسته و حفظ اين حق را از دزدى و غارت 
هاىي را  شود و به عالوه برنامهبردن و هر گونه اختالسى تضمني منوده و حدودى وضع كرده كه جلو تعدى و جتاوز گرفته 

  .به عنوان قانون بيان داشته كه مردم را از دخالت در غري حق خودممنوع كرده است

از طرىف هرگونه حق و تصرف را براى صاحب مال از فروش، اجاره، رهن، خبشش، و وصيت و ساير تصرفات حالل و 
  .هاى غري خمالف با قوانني دين را اجازه داده است برنامه

اين اسالم است كه قانون مالكيت فردى را تشريع كرده و برايش حدود و قيودى وضع منوده كه صاحبش را به طور غري 
سازد و البته مصاحل اجتماع و مهچنني مصاحل  اختيارى به طرف بكار انداخنت مال و انفاق و دست دادن آن نزديك مى

ا بپا داشته، پشت سر مهه اينها حمفوظ مىهاى انساىن كه اسالم حيات ر  خود فرد هم در حدود هدف   .باشد ا بر آ

دارد اين است كه فرد در اين مال پيش از هر چيز به وكيلى  اولني قانوىن كه اسالم به موازات حق مالكيت فردى مقرر مى
ك و صاحب ماند تا متل شبيه است كه از طرف اجتماع معني شده و متلك اين مال به وسيله او بيشرت به يك وظيفه مى

مال شدن و در واقع ثروت و مال به حسب عموميت خود حق اجتماع است و اجتماع در اين مال از طرف خداوندى  
  :فرمايد باشد، در قرآن جميد مى كه جز او مالكى نيست جانشني مى
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مالكيت فردى مطابق  اگر »1« .اميان به خدا و پيامربش آوريد و آنچه خدا مشا را در آن جانشني قرار داده انفاق مناييد
آمد كه اجتماع در آن وقت جز  شد، البته حرج و مرج عجيىب در برنامه ماىل پديد مى با اصول و واقعيت زندگى وضع منى

  .اى نداشت از اضطرار و بدخبىت و فساد چاره

مطلق كه هر طور اسالم درباره مسئله توليد مال نيز مهان نظريه مالكيت مال را عمال منوده و به صاحب مال آزادى 
   خبواهد در مالش تصرف كند نداده، زيرا پشت

______________________________  
  .7ى  آيه: سوره حديد) 1(
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كند و خالصه نظريه اسالم درباره مال و مالكيت جز يك نظريه  سر مصاحل فرد مصاحل اجتماع است كه با آن معامله مى
  .اجتماعى صحيح نيست

تواند زراعت كند، مواد اوليه را به صورت  بته هر فردى در ازدياد مال خود آزاد است اما در حدود قانون يعىن مىال
تواند جتارت منايد وىل هرگز حق ندارد در كار خود غش و حيله راه دهد يا ضروريات زندگى مردم  مصنوعات درآورد و مى

ها از نظر اسالم  خباطر سود بيشرت در مزد كارگزاران ستم كند، مهه اين برنامه را احتكار منايد، يا اموال خود به ربا دهد و يا
  .اش وعده عذاب داده شده حرام است و به كننده

هاى كالن و  كند و اين ثروت ها را به حدى كه فرق زياد بني طبقات بيندازد انبار منى قوانني پاك اسالم عادتاً سرمايه
  .حمصول يكى از خالفكارى هاىي است كه اسالم منع كرده است شود هنگفىت كه امرزه مشاهده مى

هاى حق در  هاقرار داده كه يكسره نعمت اسالم در ثروت ثرومتندان حقوقى براى ضعفاء و مستمندان و از كار افتاده
كند داران را وادار   تواند سرمايه دسرتس يك طبقه خاص نباشد حىت به هنگام سخىت زوزگار و قحطى حاكم مشرع مى

اجناس خوراكى را به قيمت مناسب در دسرتس مردم قرار دهند و اگر سرپيچى كردند خود حاكم حق دارد انبارهاى ايشان 
  .را باز كرده و اجناس را بفروشد و پولش رابه صاحب مال برگرداند

تداول است در اسالم دارى به اين صورت كه امروز در شرق و غرب م كه سرمايه: اين نكته نبايد از نظر دور مباند كه
دارى قدم به دنياى اسالم گذاشت كه  نبوده، پيدايش اين برنامه بعد از اخرتاع ماشني بوده و هنگامى اين شكل از سرمايه
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مردم مسلمان آزادى و اختيارخود را از كف داده بودند و در چنگال استعمال قرار داشته و در گرداب ىب خربى از اسالم 
  .زيستند مى

   موقعيىت سرمايه دارى با اتكاء به قدرت استعمار وارد ممالك اسالمىدر چنني 
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خربى از مقررات حق چنني  شد و مردم مسلمان را آلوده كرد اينجا بود كه ارزيابان با مشاهده احوال مسلمني و در حال ىب
و دربست قبول دارد و در قوانني اسالم هيچ  پنداشتند كه اسالم اين نظام منحوس و غلط را با مهه خيز و شرش يكجا

  .اصلى نيست كه معارض و خمالف آن باشد

دارى مهان مالكيت فردى است كه به  دليل اين مدعيان اين است كه اسالم مالكيت فردى را مباح ساخته و چون سرمايه
تنفيذ كرده است، زيرا پذيرفنت اصل  دارى را تقرير و حكم تطور اقتصادى به ين صورت درآمده پس بنابراين اسالم سرمايه

مستلزم تسليم شدن در برابر فرع است براى ابطال اين شبهه و رد اين عقيده يادآورى يكى از نكات برجسته اسالم كه 
ربا و : دارى بدون استفاده از دو عامل جزء الفباى اقتصادى است كاىف است، آن نكته اين است كه ممكن نيست سرمايه

  .آيد و به اين وسعت و نفوذ امروزه خود برسد احتكار بوجود

دارى  و جاى ترديد نيست كه اسالم هم ربا و احتكار را متجاوز از هزار و چهارصد سال قبل از پيدايش سيستم سرمايه
  .حرام كرده است

  :دارى تشريع شده اين است اصل اساسى و قانوىن كه از طرف اسالم قبل از كليه دول سرمايه

كارگر را در منفعت شريك سرمايه قرار داده و بعضى از فقهاء نصف منفعت را با رعايت اصوىل ك در فقه بيان كه اسالم  
  .اند شده به كارگر ختصيص داده

موضوعى كه پيش از هر چيز قابل توجه است پافشارى عجيىب است كه اسالم درباره اجراى عدالت در اين باب معمول 
اين پافشارى صرفاً از بشر دوسىت و رأفت اسالم درباره كرگران مايه گرفته و هيچ گونه عامل تر از مهه اينكه  داشته و مهم

اقتصادى در اين كار دخالت نداشته است زيرا در زمان قانونگذارى هنوز چنني ضرورتى بوجود نيامده بود و مبارزه طبقاتى  
  دانند، ر و حتول روابط كارگر و كارفرما مىكه بعضى از طرفداران مذاهب اقتصادى آن را تنها عامل فعال در تطو 
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اى بود كه به وسيله دست جريان  هنوز معىن نداشته است، و صناعت در آغاز كار و قبل از اخرتاع ماشني برنامه ساده
مهني تشريع كه به آن  اند، و بنابراين هاى بسيار ساده به آن اشتغال داشته اى معدود از كارگران در كارگاه داشته و عده

  .نظريى برقرار كند سابقه و ىب اشاره شد كاىف بوده كه روابط كارفرما و كارگر را بر اساس عدل و عدالت ىب

دارى به صورت معمول در دنياى فعلى تزاحم و تضاد اجياد كرده و آن نيست مگر به خاطر غلط بودن  البته سرمايه
  .مقررات اقتصادى

هاى اقتصادى به مذهب و آيني يا مولودى ىب خربى آنان از اسالم است و يا  اى از سران مكتب عدهمحالت ناجوامنردانه 
  .اى براى جدا كردن مؤمنني از الّله و شؤون الّله بوده نقشه

يدستان است و اين عقيده سنگ زاويه فلسفه ماركس به مشار مى: ماركس گفته رود، ماركسيسم متام  دين افيون فقرا و 
داند كه هدف آن ختدير كردن و بيچاره منودن  مى) بورژوازى(ها و معابد و مقررات مذهىب را وسيله زنده كردن مرام  ديانت

  .باشد كش مى طبقه كارگر و زمحت

گردمي، از اين دو الزم است عقل خود را  هر چه بيشرت از قيد دين آزاد شومي به حقيقت سوسياليسىت آشناتر مى: لنني گفته
  .آزاد كنيم از خرافات

دين ناله مردم رجنيده و ستم كشيده است، اين روح حميطى است كه از هر گونه فكرى خاىل است و فكر : ماركس گفته
هاست، بنابراين انتقاد از دين خنستني قدمى است كه براى  يابد، دين افيون ملت حميطى است كه در آن فكرى پرورش منى

  .دين هر كجا سايه بگسرتاند آجنا حميط اشك و آه خواهد بود شود، انتقاد از حميط ديىن برداشته مى

شايد ماركس متون اسالمى را نديده و قضاوت كرده، البته قضاوت او و لنني درباره مذهب يهوديت و مسيحيت حتريف 
  شده صحيح است اما درباره اسالم نه،

  173: لقمان حكيم، ص

ردند كه دين صحيح نريومندترين قدرتى است كه از طبقه حمروم و زمحتكش دانستند و جتاهل ك دانستند يا مى آنان شايد منى
  .خبشد هاى سركش جنات مى كند، و مردم را از چنگال ستمكاران خودسر و ديكتاتورى پشتيباىن مى
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چنني  اسرائيل ضعيف را از چنگال وى جنات خبشيد و هم پيشه عصر خودش بود و بىن دين در كمني فرعون سركش و ستم
نداى مقدس دين بود كه از قالب . عاطفه بود كه اهداف مقدسه دين واقعى را آلوده ساخته بودند كمني يهوديان ىبدر  

  .مسيح و پريوانش حمسم گرديد و به مبارزه با سركشان و طاغيان زمان برخاست

  .كرد ت او بازى مىدين بود ك هخدر كمني جباران و ستمكاران قريش قرار گرفت، قريشى كه با سرنوشت توده و شخصي

رتين گواه اين مسئله انقالب ها روح عزت و شرافت مى دين واقعى است كه مهيشه به ملت: خالصه ضت  خبشد،  ها و 
  .هاىي است كه در طول تاريخ گذاشته و معاصر با كمك عقايد ديىن بر عليه ستمكاران و جباران صورت گرفته

كند و  يه هر گونه ظلم و هر گونه بيداردگرى و استبداد و ديكتاتورى مبارزه مىاسالم كه آخرين دين آمساىن است ذاتاً عل
شود و در كتب اصيل رواىي هم مقرراتى  در مسئله تفكر و انديشه هم در قرآن آيات زيادى دارد كه نزديك به هزار آيه مى

اركس و لنني و پريوانشان در هيچ هاى م آيد، پس قضاوت دارد كه با پريوى از آن حميط فكرى سامل و صحيحى بوجود مى
  .شود اى شامل اسالم منى زاويه

العاده بود، در برنامه اقتصاد به معناى درآمد  نظري و فوق روى شخصيىت كم در مسئله اقتصاد به معناى ميانه: لقمان حكيم
توان از تابلوى حيات او  و خرج منبعى پر از خري براى خود و ديگران بود، او به حق معلم هر دو جهت مسئله بود و مى

  .در بزرگداشت مسائل زندگى به خصوص اقتصاد پريوى كرد

  174: لقمان حكيم، ص

   عبوديت و بندگى

  .تر و باالتر از مقام بندگى نسبت به حق نيست اند هيچ مقامى ارزنده در ميان مقاماتى كه براى بشر برمشرده

رتين چهره معرىف كند از ايشان حتت عنوان عبد و عباد ياد كرده قرآن جميد براى اينكه انبياء و ممتازان از خلق را  در 
شت را از براى بندگان واقعى مى »1« .است داند و بندگى حق را  قرآن جميد سعادت دنيا و آخرت و عاقبت نيك و 

حقيقت بندگى عبارت است از شناخت خدا و اجراى متام  »2« .منايد ها و مأمن از شرور معرىف مى مبدأ متام نيكى
  .ى انبياء به انسان ارائه كرده راهنماىي انسان به سوى سعادت به وسيله دستوراتى كه براى

  .آزاد زيسنت از بند شهوات، خمالف با هواى نفس، گريز از آنچه به سود انسان نيست: بندگى يعىن
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  .يد است در شؤون زندگى و زيسنت به آن صورتى كه عامل قانون از آدمى خواستهبندگى به معناى ظهور دادن واقعيت توح

  .هاى درون و برون، و جلوگريى از مفاسد و مبارزه عليه طاغوت به هر شكلى كه جلوه دارد عبوديت يعىن مبازره با بت

ى شده مى آنان كه به واجبات ديىن قيام مى هاى عاىل انساىن و كمك به آنكه  برنامهگريزند و از اجراى  كنند و از آنچه 
دهند، به مرز بندگى نزديك شده و با آدامه اين راه خد را به كمال اين  و به آنچه بايد كمك دهند سسىت به خود راه منى

  .رسانند واقعيت مى

و از آنچه اى از اجراى دستورات حق سسىت نداشت،  به متام شؤون بندگى آراسته بود، آن حضرت حلظه: لقمان حكيم
ى كرده بود گريزان بود، او   خداوندش 

______________________________  
  .171ى  آيه: ى صافات سوره) 1(

  .63ى  آيه: ى مرمي سوره) 2(

  175: لقمان حكيم، ص

را به گاه انساىن دعوت كرده و آنان  عالوه بر اينكه خود به نور معرفت و اسرار عبوديت بود ديگران را هم به اين عرصه
  .كرد اجنام مراسم بندگى در پيشگاه خداى عزيز تشويق مى

  176: لقمان حكيم، ص

  مغز متفكر

ايستد و از لوازم حيات  ناميم به پا منى بديهى است كه زندگى انسان يك زندگى فكرى بوده و جز با درك كه آن را فكر مى
رت و حمكم تر تر و متام و زندگى در مسئله فكر اين است كه فكر هر چه صحيح   .تر خواهد بود باشد زندگى 

بنابراين زندگى باارزش مربوط به فكر باارزش است و به هر اندازه كه فكر مستقيم باشد زندگى هم استقامت و ارزش 
  .م خواهد داشت
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ر داند وىل رفته رفته د انسان گرچه به هنگام چشم گشودن به جهان جز گريه دل خراش و مكيدن شري مادر چيزى منى
  .يابد ها تسلط مى نتيجه رشد قوه فكر با متام عوامل بسته به زندگى آشنا شده و بر آن

سازد، از دريا و صحرا  آورد، وسيله آسايش خو را در سايه صنايع گوناگون فراهم مى به وسيله فكر مواد اوليه را بدست مى
آورد، حوادث و  منايد دانش پديد مى اىن حتصيل مىها و ذخاير فراو  كند از البالى طبقات خاك و آب گنج بردارى مى ره

كند، و باالخره عالوه بر مهار كردن قواى طبيعت كمر  كشد و براى آينده حفظ مى هاى گذشته را به زجنري تاريخ مى جتربه
  .بندد ّمهت براى تسخري سيارات آمساىن مى

آيد  كند و حتوالت عجيىب كه زندگى بوجود مى مى آرى، كليه اخرتاعات و اكتشافات شگرىف كه در ميدان حيات خودمناىي
  .مهه حمصول اين نريوى فوق العاده است

منايد، و او را از  به اجياد رشد فكر مى كند و انسان را دعوت خداى بزرگ در قرآن جميد امر به تفكر در برنامه ها مى
ى مى   كند پيمودن هر راهى بدون انديشه 

  .دهيم، باشد كه از اين رهگذر سودى وافر و حظى جامع نصيب گردد مى ما در اين زمينه توضيح بيشرتى

  كند و هيچ چيز مهمرت از زندگى در هر فردى خود را ُگل سرسبد عامل فرض مى

  177: لقمان حكيم، ص

  .آيد و اين احساس را دارد كه زندگى خيلى پرمعنااست نظرش منى

گردد چيز ديگرى نيست، و  اى كوچك كه به دور خورشيد مى رهبال شك انسان فرمانرواى زمني است وىل زمني جز سيا
سازد و باالتر از آن كهكشان شريى  اى است كه كهكشان شريى را مى ها ستاره خورشيد جز ستاره كوچكى از ميليون

ناور مهچون جزاير كوچكى پراكنده دهد  اند و تا آجناكه علم جنوم نشان مى دنياهاى برگرتيا وجود داد كه در فضاى 
  .هزار ميليون سال نورى در اين دنياها راه يافته 4تلسكوپ كوه ويلسن تا فاصله 

اى است كه در حساب نايد وىل ارزش مهه چيز بستكى به وزن و  روشن است كه وجود انسان از نظر كميت و مقدار ذره
ان كه ازنظر كميت بسيار حجمش ندارد بلكه معيارشناخت بسيارى از چيزها غري از كميت است، در وجود اين انس

آور جهان حىت  آن دو برابر عظمت سرسام حجم و وزن يعىن ناچيز است حقيقىت وجود دارد به نام مغز كه در مقايسه كميت
  .منايد بينيم، وىل كيفيت آن عظيم است در حدى كه جهان با آن وسعت در برابرش كوچك مى زمني آن راخيلى ناچيز مى
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ا را  ها بيش از دوازده ميليارد مى تعداد آن سلول هاى مهاهنگى است كه چك سلولمغز عبارت از اجتماع كو  رسد كه بني آ
  .بيش از چندتريليون رشته ظريف ارتباط داده و اين برنامه در هيچ كجاى عامل نظري ندارد

گريد بلكه  هسته امت را فرا مى ها تا ترين كهكشان كند و نه تنها متام دنياى مادى از عظيم فكر از اين مقدار ناچيز جتلى مى
  .گذرد از وراى آن نيز مى

  .كند شود و ارزشى بيش از توده عظيم بيجان عامل پيدا مى انسان خباطر اين حقيقت داراى كيفيت مى

كنند، به  جانداران ديگر كهخ داراى زندگى اجتماعى هستند و هم چنني بعضى از حيواناتى كه در حال انفراد زندگى مى
ا اعمال عجيىب اجنام مىطورى ك ا از ه معروف است داراى غرايزى هستند كه طبق آ   دهند وىل هيچ يك از آ

  178: لقمان حكيم، ص

شوند و در عني حال نبايد غريزه را با فكر اشتباه كرد، زنبور عسل در زندگى خود داراى  مسري غرايز منحرف منى
سازد و نوزاد خود را  كند، النه منظم مى خبش فراهم مى و غذاىي لذت مكد تشكيالتى است قابل توجه، عصاره گلها را مى

منايد و هم چنني مورچگان زندگى اجتماعى جالىب دارند، خمصوصاً به آشيانه و وطن خود عشق  به طرز جالىب تربيت مى
يه ديده و در انبار خمصوصى ذخريه م مى كنند، و با مهارت  ىورزند، در فصل تابستان براى زمستان خود خوار و بار 

منايند، و حىت در دامپرورى و تربيت و  ها مواظبت مى ها سبز نشود و فاسد نگردد از دانه اى براى اين كه دانه العاده فوق
ا ترشح مى كند مهارت خاصى دارند، طرز زندگى موريانه نيز  نگهدارى بعضى از حشرات كه مواد خمصوصى از بدن آ

اى مرتب و منظمى  ود را با سيمان خيلى حمكم بنا مىهاى خ جالب است، ساختمان ا خيابا كنند، و از اجتماع آ
گريد و مهچنني بسيارى از حيوانات ديگر در طرز  آورند، و تقسيم كار بني افراد با وضع دقيقى اجنام مى بوجود مى

يه غذا و تربيت نوزاد دّقت النه ، وىل مهه اينها نتيجه غرايزى است كه هاى عجيىب دارند كه بسيار جالب است ساخنت و 
  .كنند نواخت و ثابت زندگى مى در وجود آنان به طور خودكار تعبيه شده، لذا مهيشه يك

منايد، و در حتوالت تغيريات  هاى نويىن طرح مى روز در نتيجه قوه فكر رژمي زندگى را عوض كرده و نقش اما انسان روزبه
  .آورد دارى پديد مى دامنه

درتى كه آفرينش را در پرتو علم و حكمتش اين قدر با نظم و دقت ساخته و پرداخته كه در يك سلول جاندارش مهان ق
فته، و در يك امت بيجانش دنياىي از انرژى قرار داده، به ما انسان اين مهه وظيفه ها مهه نريوى شگرىف به نام فكر  شناسى 
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از حافظه و اراده بسيار قوى برخوردار گردمي، و از راه حتصيل علم و دانش، و  توانيم تدبري كرده و ارزاىن داشته كه با آن مى
   در نتيجه جتربيات پيشينيان بر قوه عقل افزوده و با كنجكاوى زياد كه خاص بشر و ناشى از احتياجى است كه دماغش به

  179: لقمان حكيم، ص

انديشه منوده و جمهوالت را كشف   شنومي بينيم يا مى مى تفكر و تعقل دارد درباره علل و جهات هر چيز و هر موضوعى كه
روز بر نريوى مغز افزوده تا آجنا كه عوامل طبيعت را استخدام كرده و آنچه را براى موجودات  كنيم، و با تعيم و مترين روزبه

  .جرب صرف است به اختيار بگريمي

هر آوازى را كه شنيده و هر مطلىب را كه خوانده و اى را كه آغاز عمر ديده  مغز دنياى عجيىب است هر انسان منظره
ها، و زمني، و دريا، و صحرا، و كوه و كاه، آشنا  باالخره هر موضوعى را كه درك منوده، خورشيد و ماه و ستارگان، آمسان

وه كليه و بيگانه، كوچك و بزرگ، لطف و خشم ديگران و هزاران خاطره و حادثه مهه و مهه را مغز بايگاىن كرده و عال
دهد و  كند و از مهه مهمرت خالقّيت اوست كه هر چيزى را مشا خبواهيد فوراً جلوه مى معلومات را اين خمزن نگهدارى مى

منايد، و اين منونه بارزى از قدرت خداوندى است كه اين اندازه نريو در حميطى كوچك قرار داده، با اين مهه  حاضر مى
فراموش كرد كه اين نكته مرز بني سعادت و شقاوت و خوشبخىت و بدخبىت است و وصف يك نكته بسيار مهم را نبايد 

  :آن اينكه

  .قوه فكر انسان با آن مهه عظمت به تنهاىي قادر نيست انسان را از حوادث جسمى و روحى جنات خبشد

به خاطر تكيه به فكر  كند، اين مهه هرج و مرج و فسادى است كه به وسيله بشر رتين دليلى كه اين مطلب را ثابت مى
تنها و مغرور شدن به حمصوالت انديشه بوجود آمده، و اطمينان و آرامش را از متام زواياى حيات سلب منوده است،  

بينيم و عجيب كه كارگردانان  اى را گرفتار به بند ماديگرى مى گروهى را مست جاه و برخى را غرق در شهوت و عده
  كنند؟ و خود فكر كنيد كه اينان با جهان و مردم آن چه مىاند،  جهاىن از ميان مهني گروه

   يابيم كه عقل به تنهاىي قادر نيست ما را به اگر به ديده حقيقت بنگرمي درمى

  180: لقمان حكيم، ص

فلسفه آفرينش خود يعىن اينكه خلفه خداوندى در زمني باشيم و آبادى و امنيت و پايدارى و رشد و رفاه كامل برقرار 
  . برساندسازمي
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ا به خيال خود عقل را مالك زندگى قرار داده، وىل به جتربه دريافت كه زندگيش پيوسته ميان يك جنگ گرم و  بشريت مد
آور واقع شده و اكنون چنان در اين ميان گرفتار آمده كه نه  زا و بسى رعب خامنان برانداز و جنگ ديگرى سرد و دهشت

ر بستاند و نه از بردگى ناتوانان، و پاميال شدن آزادى و حقوق مردمان وارستگى اجياد  قدرت دارد داد مظلوم را از ستمكا
  .كند

ها كه  اينها نتيجه نارساىي عقل بشر است زيرا عقل اگر در ميان زندگى بدون دستيار باشد داراى اشتباهاتى است، عقل
نكه چگونه خري و شر را ارزياىب كنند بسيار سرچشمه رأى ما هستند از حلاظ درك واقعيت و قضاوت درباره اشياء و اي

ا را بد مى متفاوتند، بعضى از امور به نظر پاره دانند، در مهني عصر به قدرى  اى از عقول خوبست، وىل ديگران آ
  .ها را دچار سرگرداىن عجيىب در مسائل حيات كرده بينيم كه ملت قضاوت عقول را به رنگهاى گوناگون مى

هاى درون  اى و بقيه خواسته ها دستخوش تزلزل در برابر شهواتند و نيز امور شخصى، نژادى، منطقه عالوه بر آن عقل
آدمى در عقل تأثري بسزاىي دارند، چه بسيار قوانيىن كه وضع شد و گفتند خباطر جانبدارى از بشر است، وىل وىل نكشيد  

  .هاى ديگر بود تعصبكه جهان دريافت انگيزه آن قانون براساس ميل شخصى يا نژادى يا 

ها در ادراك خود جوالنگاهى حمدود دارند، مثًال قوانني بسيارى كه براى وضع آن سر و صداىي زياد به  از اين گذشته عقل
ها گرفتند، اما پس از مدتى پى به كوتاهى و نارساىي آن قانون يا قوانني برده و  ها كردند، و جشن راه انداختند، خوشحاىل

  .ايگزين آن كردندمقررات ديگرى ج

   اگر در تنظيم امور زندگى و جهان بر عقل تنها تكيه كنيم مانند آن است: خالصه
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كه لب پرتگاهى ايستاده و جهان را با متام مسائلش به خراىب و نابودى سوق دهيم، از اين رو بايد با قدرت خود انديشه 
  :مسئله نائل گردمي كه دقت بيشرتى كنيم و در نتيجه به درك اين

  .عقل و انديشه مستقًال سعادت ساز نيست

بايد براى برقرارى صلح واقعى و آرامش حتمى، و اطمينان خاطر، و استيفا و ايفاى حقوق به دنبال دستيارى رفت كه به  
جتربه در تاريخ كمك عقل برخاسته انسان را در ظاهر و باطن و در تنهاىي و آشكار آرام سازد، و آن دستيار چنانچه 
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ثابت كرده جز راه خدا و دين اهلى چيزى نيست كه انسان را با مراقب بيدارى آشنا ساخته و در سايه اين آشناىي انسان را 
  .دهد هاى جسم و جان را در مسري واقعى قرار مى از هر گونه احنراف باز داشته، و فعاليت

آيد و پس از فكر درست كار اساسى از  درك واقعيات نائل مىدر سايه تربيت ديىن فكر آدمى بر مبناى صحيحى با 
  .آيد زند و به دنبال آن آرامش و اطمينان مى انسان سر مى

كه آن : كند اصول كاىف در باب عقل و جهل از امام موسى بن جعفر عليه السالم خطاب به هشام ابن حكم نقل مى
  :حضرت فرمود

  :هشام خداوند به انسان دو نريو خبشيده

  .نريوى ظاهر - 1

از وجود انبياء و ائمه، و باطن عبارت است از عقل و خرد، و بدون : اما نريوى ظاهر عبارت است. نريوى باطن - 2
  .ترديد سعادت واقعى در پريوى از هر دو نريو است

خواست ابتدا فكر  مىاى، و به دست آوردن آنچه  قهرمان عقل و انديشه بود، او براى ورود به هر برنامه: لقمان حكيم
كرد عالوه بر فكر تنها تكيه  گاه اقدام به برنامه مى فرمود، آن كرد و در نتيجه برنامه را با دوربني خرد مشاهده مى مى

  نداشت، در
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قدرت روحى آنان  گذراند، و از كه بسيارى از اوقات خود را با پيامربان و برگزيدگان مى: اند احواالت آن بزرگ مرد نوشته
كرد، در سايه اين برنامه روحى آرام و دىل مطمئن  اش استفاده مى و حكمتشان براى نريو خبشيدن به فكر و انديشه

ترديد طوفان حوادثى كه در مسري تاريخ در جريان است كشىت ياد او را در هم خنواهد شكست، او در سايه  ىب. داشت
  .جاويد استنور عقل و روشناىي دين يادش ابدى و 

   صرب و شكيباىي

مت   :اند اين است كه خردان و كساىن كه از مسائل عاىل اهلى خرب ندارند به مذهب زده هاىي كه بعضى از ىب از مجله 
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را جزء قضا و قدر حتمى مشرده، از اين رو  مذهب مردم را به صرب در برابر ظلم و ستم طبقه استثمار كننده دعوت كرده آن
  .ع استعمارگران استدين حافظ مناف

مت ىب آسيب منانده و ما خباطر دفاع از آيني اهلى تا آجنا كه الزم باشد جوانب خاصى از  آيني مقدس اسالم از اين 
  :كنيم مسئله را بررسى مى

 هاى حتريف شده است، و بدون ترديد اينگونه اند، اگر در مقررات ديىن يافت شود در آيني صرب به اين معناىي كه گفته
توجيهات در جنب اين چنني كلمات مقدس ساخته و پرداخته بشر است، و شايد قانون مشهور اجنيل كه اگر كسى به 

طرف راست تو سيلى زد طرف چپ را رو برويش نگاهدار تا بزند از مهني قبيل باشد كه كشيشان خائن و دزدان راه 
طرناك هم در اين قبيل توجيهات براى كلماتى از اين قبيل اند، و البته يهوديان خ انسانيت براى حفظ منافع مادى ساخته

اى دارند، اما در آيني مقدس اسالم ترمجه صرب كامًال به عكس اين توجيه است، دين ظلم و بيدادگرى  گى فوق العاده چريه
 در برابر و پاميال كردن حقوق بيچارگان را هر اندازه هم كه كم باشد عملى زشت و منكر مشرده است و از طرىف صرب

  جتاوز را از
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  :خود جتاوز بدتر دانسته و گفته

  .قبول ظلم خود ظلم ديگريست

و نيز اين مطلب بر احدى پوشيده نيست كه امر به معروف و نه از منكر از حقايق عاىل اسالم است، و روى اين مالك 
ها آرام ننشيند و تا سر حد امكان براى  بر مظامل و ستمگرىداند كه در برا هر فرد مسلمان و مؤمىن وظيفه واجب خود مى

  .ريشه كن كردن آن كوشش كند، چه جاى آنكه به آن تن دهد و يا اين كه از ظلم و ظامل دفاع كند

با گروه ستمگر مبارزه و نربد كنيد تا به ايني حق تن در دهند، و نيز پيشواى : فرمايد قرآن منعكس كننده حقايق اسالم مى
  :نويسد حدين امام على عليه السالم در ضمن دستورات خود به مالك اشرت به هنگام عزميت به مصر مىمو 

شوند آن مجعيىت كه حقوق ضعفا را از  بارها از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و سلم شنيدم، هرگز پاكيزه و سعادمتند منى
  .اقويا بدون ترديد و تأمل نگريند

  .رسد مطلوب علل و موجباتى دارد كه چون مقدمات آن فراهم گرديد آدمى به نتيجه مى موفقيت و رسيدن به كمال
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  :اسرار موفقيت بر دو نوع است

  .يكى حميط، يعىن مقتضيات اوضاع و احوال

  .ديگر استقامت و پافشارى در كار كه شرط كمال جزء اخري و بدون ترديد نظري علت تامه است

. خالق و اداب و رسوم زندگى مرهون اصطكاك و برخوردهاى جسمى و روحى استمبازه براى تغيري دادن عادات وا
خواهد از نردبان ترقى صعود كند تا از پله اول قطع عالقه  ها و موفقيت هاىي دارد، شخصى كه مى زندگى مسلماً حمروميت
  .رسد نكند به مرحله دوم منى

   ج عّزت و فضيلتآرى، بايد خستگى و فرسودگى را بر خود حتمل كند تا به او 
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  .برسد و اين است معناى صرب و استقامت

خواهد مبارزه با فساد اخالقى كند بايد از عادات ديرينه تعليمى خانوادگى اگر خمالف با شؤون انسانيت  كسى كه مى
به فضايل آشناىي و انس است بگذرد، آنگاه به طريق صالح و صواب رهسپار شود و از عادات رشت خوددارى منايد تا 

ذيب نفس سخىت و رياضت دارد، در اين راه بايد مبارزه كرد و در راه مبارزه استقامت و  بود حال و  بگريد، بدون شك 
  .شكيباىي به خرج داد، و اين است مفهوم واقعى صرب و شكيباىي

ترين وظايف دينداران  يكى از برجسته كند و آن را صرب و شكيباىي از موضوعات مهمى است كه اسالم به آن دعوت مى
  :گويد دهد، تا آجنا كه مى قرار مى

  .شكيباىي براى اميان به منزله سر براى بدن است

  :تر است فهمد كه مراعات هر يك از ديگرى الزم ديندار واقعى و آگاه از لفظ صرب يكى از سه معناى زير را مى

  .استقامت و پايدارى در راه حق - 1

  .و حوصله در برابر آتش شهوات حادپايدارى  - 2

  .شكيباىي در برابر مصائب و رويدادهاى زندگى - 3
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  :خوانيم كه براى توضيح و تشويق به هر يك از اين سه معنا به ترتيب در آيات قرآن چنني مى

راى حمدود آيد، از شكيباىي و مناز ب اگر از مشا صد مرد جنگى ثابت قدم و با استقامت باشد بر دويست نفر غالب مى
امدها شكيبا باش، چنانچه پيامربان اولوالعزم پيش از تو  ساخنت شهوات به حدود دين استمداد جوييد، در برابر پيش

  .استقامت كردند

ها، و نزديك ساخنت  دارى در حفظ تعادل روحى افراد و مجعيت ناگفته پيداست كه اجنام اين دستورات تأثري عميق و ريشه
  وگريى ازآنان به سعادت و جل
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  .كند احنرافات و ركود و تنبلى دارد و آدمى را به مراعات مقررات حق براى موفقيت در برابر مشكالت وادار مى

هاى ننگني  بنابراين مفهوم صرب در مرز دين سامل و پاك اسالم، تن به ظلم دادن، و توسرى خوردن، و زير بار برنامه
در برابر ظلم و ظامل داشنت نيست، صرب به معناى پايدارى در برابر دمشن و طاغيان و متايالت مستبدان رفنت، و سكوت 
  .خامنان برانداز زندگى است

اگر بناى اميان را به كاخى مهانند دانيم بايد بينديشيم كه اين كاخ بر چهار شالوده قلىب : امام على عليه السالم مى فرمايد
  :ى است، و آن هم بر چهار گونه استاستوار است، خنستني آن بردبار 

  .خويشنت دارى از شهورات و متنيات نفس - 1

  .ثبات قدم در راه عشق به فضايل و معارف - 2

  .پرهيز از پروا و حمرمات - 3

  .اغتنام فرصت و استفاده از نوبت - 4

يباىي كند، و به ناگزير از قرارى و ناشك صربانه بال و پر زند و در قفس تن ىب آن جان آرزومند كه در آرزوى وصال ىب
ها بپرهيزد و هوس حرام نكند و در لذت حرام  هاى ناهنجار پاك باشد، و آن دل پرهيزكار كه از ناستوده آاليش خواهش

  .نغلطد، آن مغز خردمند و انديشناك كه به فرصت خوش بينديشد، از سخىت روزگار و سنگيىن حوادث انديشه ندارد



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

 

گى تريگى مرگ را از نزديك ببيند مهواره پاك بني و بلند نظر باشد، متام اين منافع از بركت هاى زند  چشمى كه در روشىن
  .استقامت و شكيباىي در راه هدف است

اد انسان است هر يك به هدىف خاص كشش داشته و او را به طرىف معني دعوت مى كند، تنها اختالف  نريوهاىي كه در 
   هاى دورىن خود گاهى با حيوان مهاهنگ و زماىن سان در جواب اين خواستهافراد در شدت و ضعف اين قواست، ان
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  .انسان است

غرايز حيواىن در انسان موجود است، در اين جهت اسنان با حيوان خطوط مشرتك دارد، حيوان در حال گرسنگى غذا 
كند و در برابر منفعت به جلب  فعش مبارزه مىخواهد، و هنگام احساس ضرر براى د طلبد، در حال تشنگى آب مى مى

دهد، و در نتيجه هر دو عمل در حيوان و انسان  خيزد، انسان نيز اين مراتب را دارد و به حنو كاملرتى اجنام مى آن برمى
  .يكى است و عامل آن عبارت از طبيعت مادى در هر دو است

ى دارد و در خواسته هايش كه متكى به حقيقت انسانيت است داشت زندگى امتيازات وىل انسان نسبت به حيوان در بزرگ
  .با حيوان وجه متايز دارد

از عقل و اراده كه در پرتو اين دو قدرت واقعيت بشر : آنچه كه انسان در گرد اوست و باعث امتيازش عبارت است
  .شود آشكار و برترى او بر ساير موجودات ثابت مى

قايق انساىن در پرتو اراده است و اراده جز شكيباىي در برابر عمل نيست كه انسان سرچشمه متام فضايل عقل و اجراى ح
  .انسانيت انسان مساوى با عقل و اراده اوست: پس از شروع عمل آن را به امتام برساند، و خالصه بايد گفت

داشت، او در برابر حوادث طبيعى اى قوى و آهنني  هاى عاىل انساىن اراده ميوه شريين اميان در اجراى برنامه: لقمان حكيم
داشت، و در برابر حمرمات چون كوه از  باخت و شكيباىي پيشه مى از قبيل مرگ عزيزان، از دست رفنت مال خود را منى

داد و در امتام اعمال نيك بر نريوى صرب و اراده متكى بود، از اين رو نام مقّدسش را در صفحات  خود پايدارى نشان مى
  .بينيم و زمان نيز براى نگاهدارى يادش استقامت خواهد كرد ابدى مى تاريخ ثابت و

   عربت
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دار تربيىت كه بنيانش بر وحى و نبوت استوار است، شايد بتوان گفت آيينه تاريخ و حوادثى كه ملل  گذشته از مسائل ريشه
رتين درس و برترين مصدر براى عربت  خواهد در   و اقوام با آن روبرو بودند براى انساىن كه مى كشتزار تربيت قرار گريد 

  .گرفنت است

قرآن جميد خبشى مهم از آياتش را به بازگو كردن اين مسائل اختصاص داده، و هدفش را بيان تاريخ پيامربان و اقوام و ملل 
  :كند در كلمه عربت خالصه مى

َرٌة ِألُوِيل اْألَ    »1« .ْلبابِ َلَقْد كاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

رتين درس را براى خود و ديگران بسازند   .مهيشه سعى خردمندان بر اين بوده كه از كوچكرتين حادثه 

راسىت به انداره ذرات جهان براى بيدارى بشر درس عربت هست براى منونه حافظ در ديوان شعرش از بسيارى از 
  :توان پند گرفت ت كه از متام مسائل حيات مىها ساخته و نشان داده اس هاى عادى پندها و عربت برنامه

  بر لب جوى نشني و گذر عمر ببني
 

  كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  

***  

 مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو
 

 يادم از ِكشته خويش آمد و هنگام درو

  

رتين درس عربت است، و آراستگى ما زيستند  دقت در عوامل عزت و عوامل ذلت اقوام و مللى كه قبل از ما مى براى ما 
  .هاى عزت آفرين آراسته شومي به عربت به اين است كه از عوامل ذلت دورى جسته و به برنامه
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داستان زندگى مسلمني ديروز در اندلس و اسپانيا كه روزى در سايه اسالم از عّزت كامل برخوردار بودند، و پس از غرق 
غرور شدن به جاه و مال زهر ذلت را چشيدند و داستان فلسطني در امروز براى ما جالبرتين شدن در لذات حيواىن و م

   درس

______________________________  
  .111ى  آيه: ى يوسف سوره) 1(

  188: لقمان حكيم، ص

نت مهه و ها، عزت يافنت، و ذلت ديدن در اوج بودن و در حضيض قرار گرف ها و پريوزى عربت و زندگى است، شكست
  .مهه درس است و پند تاريخ به نسلى كه داراى عقل زنده و انديشه تابناك است

آموز به ميان آيد وىل صفحات اندك كتاب و مسائل مهمى   گرچه بايد در اين خبش جتزيه و حتليل دقيقى از مسائل عربت
توانند به كتب تاريخ خمصوصاً تاريخ  رتم مىدهد، خوانندگان حم كه در فصول آينده خواهد آمد اجازه توضيح اين برنامه منى

گريى مراجعه كنند، شايد از اين  قرآن و حوادثى كه از براى خودشان و مهنوعانشان در زندگى پيش آمده براى عربت
رهگذر بيش از پيش بر خري دنيا و آخرت خود بيفزايند اين خبش را با يادداشت كردن شعرى براى عربت گرفنت زورمندان و 

خواهيم كه ما را براى پذيرفنت نصايح لفظى و عملى و آراسته شدن به فضايل انساىن   ان پايان داده و از خداوند مىقلدر 
  .كمك خبشد

 نادره مردى ز عرب هومشند
 

 گفت به عبدامللك از راه پند

  گاه روى مهني مسند و اين تكيه
 

  زير مهني قبه و اين بارگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد
 

 چه ديدم كه دو چشمم مبادآه 

  تازه سرى چون سپر آمسان
 

ان   طلعت خورشيد ز رويش 

 بعد ز چندى سر آن خريه سر
 

 بد بر خمتار به روى سپر

 بعد كه مصعب سر و سردار شد
 

 دستكش او سر خمتار شد
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 اين سر مصعب به تقاضاى كار
 

 تا چه كند با تو ديگر روزگار

  

آدم براى دريافت رشد و كمال پند و  انديشه تابناكش از جزئيات و كليات عامل طبيعى و حيات بىندر پرتو : لقمان حكيم
  :گويند از او پرسيدند آموخت تا جاىي كه مى عربت مى

  ادب از كه آموخىت؟

  .ادبان از ىب: گفت

  189: لقمان حكيم، ص

  چگونه؟: گفتند

  .دورى جستم كرد من از كارهاىي كه آنان را پيش مردم خوار مى: گفت

   قضاء و قاضى

لقمان بيشرت اوقات خود را در : من در فصل معرىف لقمان و صفات روحى او خوانندگان حمرتم اين مجله را خواندند كه
  ...جمالست با فقها و حكما و قضات و 

تناسب نباشد  ىبداد، از اين رو شايد  گذاشت و بر حال قضات و مسؤوليت خطريى كه بر عهده داشتند نوحه سر مى مى
  .در اين خبش مسائلى مهم در اين زمينه نوشته شود

كنيم متون اسالم را تا آجنا كه ميسر است در اختيار عزيزان گذاشته و از آنان  ما بدون توضيح در اطراف مسئله سعى مى
  .خبواهيم تا آن جا كه الزم است در اين برنامه دقت كنند

  :كند ضاء و مسؤوليت مهم قضاوت در فرمان حكومت مصر به مالك اشرت خطاب مىامرياملؤمنني عليه السالم درباره ق
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كىن ممكن است در بعضى از  دهى، و اختالفات توده را حل مى به هنگامى كه امور ملت را متشيت مى! اى فرماندار مصر
ت و سرگرداىن افتيد، موارد معلومات مشا حكام و قضات به منظور داورى و رسيدگى كفايت نكند و در نتيجه به حري 

  :فرمايد كند، آجنا كه مى زدگان را روشن مى اينجاست كه قرآن جميد وظيفه حريت

  .خدا و رسول و ائمه خود را اطاعت كنيد و اختالف امور زندگى را به خدا و پيامرب باز گردانيد! اى مسلمانان

روشن پسنديده پيامربتان بگشاييد، يعىن آيات قرآن را  مشا هم فرمان بربيد، مسائل ديىن و دنياىي خود را به وسيله قرآن و
  مطالعه كنيد، و از يادگارهاى اخالقى پيغمرب عزيز استفاده مناييد و در نتيجه نواقص كار را جربان و نقايص امور را

  190: لقمان حكيم، ص

  .رفع مناييد

  .عدالت ناچار خواهى بودها و مراكز  در كشور مصر براى تكميل سازمان دولت از اجياد دادگاه

آرى، اى مالك تو را به قضات كامل و پرهيزكارى نياز شديد است وىل با چه زبان سفارش كنم كه داوران قضايا را بايد از 
اىي آراسته باشند انتخاب كىن در جامعه مصر بنگر، آنكه از مهه  خنبه دانشمندان اسالم كه به زينت اخالق تا حد 

تر است به نام قاضى برگزين، قاضى بايد دانشمند و آن چنان آگاه به متام مسائل فقه و آيات قرآن باشد  پرهيزكارتر او دانا
  .كه با اندك توجه آنچه را از منابع اسالمى خبواهد به خاطر آورده و از مهه مهمرت با تقوا و پرهيزكار باشد

  د؟تقوا داده شود چه خواهد ش راسىت روزى كه حمل داورى به اشخاص ىب

اسرائيل داورى مركز دادگسرتى را به دو نفر قاضى  كه يكى از ملوك بىن: كند امام ششم عليه السالم از امرياملؤمنني نقل مى
واگذار كرده بود، اين دو قاضى داراى دوسىت بودند كه از هر جهت به صفات انساىن آراسته و مردى بود پرهيزكار و 

  .شد اوقات به حضور سلطان بار يافته و با او از هر درى سخن گفته مى شايسته، و به خاطر حسن اخالق گاهى از

آمدى براى سلطان رخ داد كه نياز به مرد نيكوكار و صاحلى شد، چون در مركز قضاوت دو قاضى براى شهادت از  پيش
آراسته باشد آن  جستند، سلطان از آن دو قاضى مردى را خواست كه به زيور صالح و تقوا مردان با فضيلت استمداد مى

  .دو مهان شخص را معرىف كرده و سلطان هم مأموريت كار خود را به او واگذار كرد
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آن مرد زىن داشت زيبا و آراسته، آن دو قاضى را طلبيد و براى مهسرى خود به آن دو قاضى به نيكى و خري وصيت كرد 
  .و به دنبال مأموريت شتافت

به در سرايش آمدند، انگيزه حيواىن آن دو آنان را به خيانت در امانت دعوت  روزى دو قاضى براى امور خانه آن مرد 
   كرد، به آن زن پيشنهاد داده و در صورت

  191: لقمان حكيم، ص

  .گاه تو را به حد شرعى خواهيم كشت نزد سلطان به زناى تو شهادت خواهيم داد، آن: خمالفت گفتند

ن كوتاهى نكنيد كه من هرگز دامن عفت خود را به معصيت نيالوده و آنچه از دست مشا برآيد در اجنام آ: زن گفت
  .خنواهم آلود

دو قاضى چون از اين جريان خود را حمروم ديدند به نزد سلطان رفته و به گناه زن پاكدامن به دروغ شهادت دادند، 
ى را پذيرفت و به آنان وعده اسرائيل از اين امر در شگفت شد و حزىن شديد بر او چريه گشت، قول دو قاض سلطان بىن

داد پس از سه روز آن زن را سنگباران خواهم كرد، در شهر ندا كردند و مردم را بنا به گفته دو قاضى به سنگباران زن 
  .دعوت منودند

  رسد؟ آيا در اين مسئله راه حّلى به نظر تو مى: در طول اين سه روز سلطان به وزير خود گفت

براى اجنام كارى خارج شد، ميان كوچه كودكاىن را ديد به بازى مشغولند در ميان آنان كودكى وزير سكوت كرد، روز سوم 
  .خوش سيما و با فضيلت به نام دانيال بود

دانيال كودكان را به بازى دعوت كرد، خود سلطان و ديگرى را وزير و دو نفر از كودكان را به نام قاضى و يك نفر را به 
  .عنوان زن انتخاب كرد

يد ديد، آن گاه دستور داد يكى از آن دو قاضى را به مكان دور دسىت بردند و ديگرى را به مكان ا ز چوب مششريى 
  :ديگر، سپس قاضى اول را خواست و گفت

  منت شهادت خود را براى زناى اين زن بازگو كن كه در كجا زنا كرده و در چه تاريخ مرتكب اين خالف شده؟
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سپس دومى را طلبيد و از او مهان صورت شهادت خواست او هم شهادت داد اما در متام : قاضى حاالت زن را گفت
  .موارد شهادت با قاضى اول اختالف داشت

  192: لقمان حكيم، ص

  .گناهى زن ثابت شد، دانيال دستور داد با مششري چوىب آن دو قاضى خائن را به كيفر رساندند ىب

نزد سلطان شتافت و جريان بازى كودكان را براى سلطان گفت، سلطان دو وزير اين برنامه را ديد و خوشحال شد، 
قاضى را به مهان صورت شهادت طلبيد، قول خائنانه هر دو آشكار شد، سلطان دستور داد هر دو را به قتل رساندند و 

  .از آن زن عذرها خواست و او را آزاد كرد

  .ا در متام زواياى پرونده درباره مدعى و مدعى عليه اجرا كندكند كه قاضى دادگسرتى حق ر  آرى، پرهيزكارى اقتضا مى

اسرائيل رفتند، او نسبت به آنان  دو نفر براى اقامه دعوى به حمضر يكى از قضات زمان بىن: كند كه سفينةالبحار نقل مى
بب پرسيدند،  به حق حكم كرد، پس از مرگ در خوابش ديدند كه كرمى خطرناك دائماً مشغول خوردن دماغ او است، س

روزى در دادگاه دو نفر به من وارد شدند يكى از آنان برادر عيال من بود، از خداوند خواستم كه حق به جانب : گفت
او باشد تا شرمنده او نشوم، پس از بررسى اتفاقاً حكم به نفع او خامته پيدا كرد، من از اين جهت خوشحال شدم، اكنون 

  .خواست كردم حق به جانب يكى از آن دو شود، و هر دو را با يك چشم نديدمبراى آن اشتباه معذمب كه چرا در 

  :زمان خالفت عمر مردى بر امرياملؤمنني عليه السالم دعواىي كرد، هر دو به جملس عمر حاضر شدند، عمر گفت

  .يا ابااحلسن برخيز و دوشادوش مدعى بنشني

دعوى به كنارى قرار گرفت، در اين موقع عمر آثار خشم در امام على عليه السالم كنار مدعى نشست و پس از پايان 
  چهره على عليه السالم ديد، از آن حضرت پرسيد آيا اين برنامه بر تو گوارا آمد؟

  تو مرا در حضور مدعى با: آرى، عمر عّلت ناگوارى را پرسيد، فرمود: فرمود

  193: لقمان حكيم، ص

  .شدى خواندى تا امتيازى بني من و او قائل منى ود كه مرا با نام مىكنيه ابواحلسن خواندى در صورتى كه حق آن ب
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پدرم فدايت كه خدا ما مسلمانان را در پرتو : عمر چون اين سخن را شنيد برخاسته و صورت حضرت را بوسيد، گفت
  .وجودت هدايت كرد و از تاريكى برهاند

ان مالك اشرت قاضى بايد آنقدر پرهيزكار باشد كه زر را با در هر صورت بنا به فرموده امرياملؤمنني عليه السالم در فرم
  .خاكسرت برابر بداند

  :كند در يكى از مجالت فرمان به مالك خطاب مى

اى مالك، قاضى نبايد از ارباب رجوع هديه بپذيرد، زيرا هديه به قاضى جز رشوه چيزى نيست، و رشوه از نظر اسالم 
  :هللا عليه و آله و سلم درباره دهنده و گرينده آن لعنت كرد و آن حضرت فرمودچنان نكوهيده است كه نىب اكرم صلى ا

  .خدا لعنت كند رشوه دهنده و گرينده را

  .و در روايىت حضرت صادق عليه السالم رشوه را در معصيت با كفر برابر خوانده است

آورى زكات فرستاد، چون از مأموريت  ازد به مجعنىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم مردى به نام ابن اللتيبه را از طايفه 
  .خود بازگشت مبلغى از اموال را كه مهراه آورده بود تسليم كرد و مبلغى را براى خود برداشت و گفت

  :اند، پيامرب صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود ايست كه مردم به من داده آن قسمت مشا، و اين هديه

آورند يا نه، سپس پيامرب به خطبه برخاست و در طى بيان  سىت تا ببيىن هديه برايت مىچرا در خانه پدر و مادرت ننش
  :مؤثرى فرمود

گويند اين قسمت مشا و آن قسمت را به ما  مناييم، پس مى چگونه است كه ما مردماىن ار مأمور به مجع آورى زكات مى
  .آورند يا نه تا ببيند هديه براى او مى نشيند اند، چرا چنني مأمور در خانه پدر و مادرش منى هيده داده

شود كه حتت تأثري آن  گاهى نفس انساىن در اثر جنبش و هيجان حرص، و طمع دستخوش نوع خاصى و سوسه مى
   خواند ميان گرفنت رشوه و رعايت جانب حق مى

  194: لقمان حكيم، ص
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گرينده رشوه شد ديگر عقل او در اثر مداخله مجع كند، در صورتيكه چنني امرى هيچ گاه ميسر نيست زيرا شخصى وقىت  
هواى نفس قدرت حكومت را از دست خواهد داد، و قادر به متيز حق از باطل خنواهد بود، چنانچه نىب اكرم صلى اهللا 

  :عليه و آله و سلم در مقام اشاره به مهني حقيقت فرمود

اختيار دل من او را دوست خواهد   شود ناچار و ىببراى فاجرى حقى و منىت بر ذمه من احراز مكن كه اگر چنني! خدايا
  .داشت

دانستند و از اين طريق به قاضيان پس از خود عاليرتين  در اسالم قضات پرهيزكارى بودند كه زر را با خاكسرت يكى مى
  .اند درس تقوا و پاكى را داده

هر هنگام مناز نزد خليفه آمد و تقاضا كرد  عاقبةبن يزيد كهخ در عصر مهدى عباسى عهده دار قضاء بغداد بود يك روز ظ
درنگ صندوق اسناد و حمفظه مربوط به ارباب دعوى و دفاع را به  كه ديگرى را به جاى او در منصب قضا بگمارد تا ىب

  .او تسليم كند

مهدى چون اين سخن را شنيد پنداشت كه يكى از رجال دولت با وى به معارضه برخاسته و او را آزرده خاطر و 
اگر علت آزردگيت اين است كه كسى با تو : خشمگني ساخته، از اين جهت علت استعفايش را خواست و گفت

در اين : چنني اتفاقى نيفتاده، مهدى گفت: اكنون با تأديبش ف رمان دهم قاضى گفت معارضه كرده باز گوى تا هم
  صورت علت استعفايت چيست؟

اى دشوار به حمضر قضاء حاضر شدند و هر يك  اجعني در خصوص قضيهيكى ماه پيش از اين دو تن از مر : قاضى گفت
ها آورد كه در خور مطالعه بود و در برابر اين  ادّله و شهودى بر صدق اظهارات خود در مورد نزاع اقامه كرد و حجت

د اصالح ميان قضيه سخت فرو ماندم و چندين بار براى اين جهت جتديد جلسه كردم و اميد داشتم اين قضيه را به امي
طرفني پايان خبشم يا به وسيله حتقيق بيشرتى حقيقت امر را دريامب، قضا را در اين ميان يكى از طرفني دعوى خرب يافته بود  

   كه من رطب

  195: لقمان حكيم، ص

رتين قسم آن را  من دوست دارم، از اين رو براى جلب عواطف من در چنني موسم كه فصل نوبر رطب است مقدارى از 
هرگز نظريش را نديده بودم و حىت براى خليفه نيز در چنني فصلى ميسور و مهيا نيست، فراهم ساخت و با پرداخنت چند 
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درهم رشوه دربان سراى را بر آن داشت كه ظرف رطب را نزد من بياورد، در اين هنگام دربان طبق را در برابر من زمني 
  :اد و گفت

مشاهده آن وضع سخت آزرده و خشمگني شدم، جندان كه دربان را از خدمت برداشتم و اين هديه فالن است، من از 
ظرف رطب را به آورنده آن بازگرداندم، وىل روز ديگر چون متداعيان به حمضر قضا درآمدند نتوانستم آن دو را به يك 

بودم وىل اثر خود را در نفس من چشم بنگرم و در دل خود به يك منزلت قرار دهم زيرا طبق رطب را هر چند برگردانده 
باقى گذاشته بود، اكنون بينديش تا اگر آن را پذيرفته بودم و كام خود را به آن شريين ساخته بودم حال من بر چه منوال 

  بود؟

اند من بر  در چنني روزگار كه خلق بر اين گونه دستخوش فساد شده: سپس قاضى با حلىن حاكى از خشم و تأثر گفت
هراسامن و بيم آن دارم ك از سر غفلت به دام حيله اينان درافتم، و نقد اميان و سرمايه تقواى خو را بر سر  دين خويش 

م، آن گاه قاضى از سر تضرع گفت اى خليفه مرا از بند اين امر عظيم برهان، كه خداوند تو را از هر بند : كار قضا 
  .د عذرهاى تو را بپذيردبرهاند و مرا از ادامه اين خدمت معذور دار تا خداون

  :خوانيم باز در فرمان امام على عليه السالم به مالك مى

توانند دقت و  اى مالك قاضى الزم است مردى پر حوصله و خونسرد باشد، زيرا اشخاص عصباىن و پر حرارت كمرت مى
  .احتياط كنند، بديهى است كه در دادرسى احتياط و كنجكاوى ركن اعظم است

دن جديد بدون توجه به سرشت طبيعى انسان باال رفته و بيمارى دنياى امرز با كمك اخرتاعات و صنايع مت: بايد گفت
   تر شده و خطر هر نوع تر وكامل جنگى قوى

  196: لقمان حكيم، ص

  .استعمار را صر برابر زيادتر ساخته

پيدا كرده، مزاياى اخالقى و نريوى  متام مفاسد اخالقى قرون جاهليت و بربريت به موازات متدن مادى توسعه و گسرتش
ديىن را بسيار ضعيف ساخته، و اولويت ماده و نفع جوىي، اصول آيني پاكى و درسىت را بر هم زده، جامعه انساىن را از 

ايت تنزل يافته و انواع شرور در هر   ره ساخته، هوش و استنباط فكرى ىب حلاظ روشناىي دروىن و عقلى و قوت مشاعر ىب
ر و ميان هر جامعه را رايج و ممدوح شده است، از اين جهت بايد گفت كه جامعه امرز فقط از حلاظ يك رنگى و كشو 
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گريند، زيرا مشاهده  هم آهنگى در مسائل شهوت راىن و غرايز جنسى يك رنگ و مهداستانند، و از يكديگر اهلام مى
رانان شهر يا كشور بر  دان جاى گرفته در جتليل هوسشود بزرگان حل و عقد و سياست و كساىن كه در مقر دانشمن مى

هاى شيطاىن برسند  گريند، و براى آنكه حلظاتى چشم چراىن كنند و براى مدتى حمدود و كم به هوس يكديگر سبقت مى
و  آيد نام هنر و علم بر نفسانيات اطالق منوده زىن شهوتران و شهوت پرست كه از عهده اجنام برنامهاى ضد اخالق برمى

افكند، تصوير جنس او ماهها زينت خبش برخى  كند صداى كف زدن به افتخار او لرزه در تاالر بزرگ مى حتريك شهوت مى
كنند  شود و هر گاه بنام مسافرت يا سياحت به كشورى رود مانند سرادار فاحتى از او استقبال مى جمالت و مطبوعات مى

گر كسى از راه معنويت طى طريق منود و با تزكيه نفس پيشرفت كرد و دهند اما ا  و حتف و هداياى فراوان به او مى
  .خدماتى به جامعه و ملت و مملكت منود هيچ كس به او نظرى ندارد

ترين مرحله خود رسانده، ارزش  پرور و سينماها و تئاترها سطح فكرى اجتماعات را به پايني حد جمالت شهوت انتشار ىب
انش وبينش و توجه به معاىن از ميان رفته و اصطالحات و كلمات علمى به قول اينان علوم عقلى و فكرى و حكمت و د

   شود، و دانشجويان نامفهوم گشته و بدين وسيله عمًال از رشد فكرى جلوگريى مى

  197: لقمان حكيم، ص

ا  خواهند در مى هاىي كه سود طلبان مى افكرا خود را در قالب برنامه حتمل ورزش و تعلم مطالب آورند و در نتيجه مغز آ
كنند، مادران در پرورش  دهد و به قضاوت سريع و سطحى درباره مهه چيز عادت پيدا مى و مسائل عاىل را از دستا مى

اند، زيرا از يك طرف سرگرم امور معاشى و اقتصادى و سياسى شده، و از جانب  فرزندان وظيفه خود را فراموش كرده
ا كه اجتماع فردا ديگر معاشرت و دفسازى و اخت الط در جمامع خوشگذراىن برنامه اساسى آنان گشته، و كودكانن آ

شوند كه يكى از ان   هستند خودرو بار آمده و از ميان مهني خودروها انواع افراد در جهات متعدده كارها قرار داده مى
  د آمد؟كارها قضاوت است، و مشا ببيند كه با اينگونه قضات چه بالهاى بسر مردم خواه

هاى يدرك و اليوصف روى احساسات باطىن  آورد فرزندان از موضوع خودرو بودن در تربيت معلوم است چه نتاجيى بار مى
كنند كه مسلماً وقوف آن براى يك پدر خوشگذران و مادر هوسران به هر اندازه كه به عفت و  مسائلى را استفهام مى

  .است ناپذير عالقه باشد دردآور و حتمل ناموس ىب

افراد درستكار و هنرمند واقعى كه وجود آنان مايه خرمى علم و فضيلت و عامل رفاه و سالمىت جامعه است با فقر و 
اى به نام مدرك  سپارند، زيرا عمل حيات شخص در اين زمان كاغذ پاره برند، و در تنگدسىت جان مى مذلت به سر مى

  .كه بوده و اينان آن كاغذ پاره را ندارنداست، از هر كجا كه بدست آمده، و به هر وسيله  
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كنند و با دسيسه تبليغات پوچ هر نوع كاالى  زنند خيانت مى دزدان اجتماع كه در متام طبقات رخنه كرده از مهه چيز مى
 دهند، و با ثروت گران در انواع لذايذ حيواىن غرق تقلىب و ساختگى خود را به قوه آگهى دروغ خبورد يك مشت ناتون مى

بالد كه رسم غالمى و ب ردگى را برانداخته و زنان را مهدوش مردان ساخته در صورتى كه  شوند، دنياى غرب خبود مى مى
  .خود اسري ماشني و شهوت و ديگرن اسري آنانند

  198: لقمان حكيم، ص

كند، و در غالب   مى اى از ىب خربان مشرق آب در مهني زمان و عصرى كه دعاوى دلفريب بيگانگان قند را در دهان عده
كشورهاى اروپاىي رسم برده فروشى و دزديدن دخرتان و زنان و كودكان به وسيله دالالن فحشاء امرى معموىل است، و 

  .هاىي را عزادار نسازد ها وجود پيدا نكند و خانواده روزى نيست كه در شهرهاى بزرگ و كوچك اين نوع سرقت

ترين اساس بقاء خانواده است، و  ام قواعد زندگى خصوصاً قاعده زناشوىي او حمكمكنند كه مت اروپا و مغرب زمني ادعا مى
مردان از تعدد زوجات حمرومند و به مهني دليل ميان زن و شوهر حمبت دائمى و الفت مهيشگى برقرار است، وىل اين ادعا 

هاى غري قانوىن در ممالك  است، بچهفقط در قالب الفاظ دلرباست، اما در عمل روابط نامشروع از مشاره و عدد بريون 
  .آورد هاى ىب جهت و ىب اساس گاهى سرگيجه مى متمدن گاهى سر ازعدد ميليون درآورده و طالق

هاى عريض و طويل  اند، ساختمان هاى طالق و اطفال نامشروع به جان آمده هاى جهان از كثرت پرونده دادگسرتى
  .اى بيش نيست ها نقطه خانوادگى در برابر درياى خالفكارى ها براى رسيدگى به جرائم، خمصوصاً  دادگسرتى

كثرت فحشاء بعد از دو جنگ جهاىن مباىن زندگى را متزلزل ساخته و هر فردى را در هوسراىن آزاد كرده، دايره عيش و 
سى به نوش و فحشاء علىن وسعت يافته، عفت جنسى زائل گشته و كارشناسان حمقق مردان و زنان را در مناسبات جن

  .كنند صورتى آزاد راهنماىي مى

ها از دست رفته، هر كس حىت كودكان خردسال دست به هر ناپاكى آلوده  ها و بدى در دنياى امرز معيار شناخت خوىب
  .كنند مى

هاى دولىت و  معبود واقعى مهه پول و زن و موسيقى و شراب است، قمار و ربا منبع درآمدها است، دزدان در متام بنگاه
   شوند، زيرا در مهه جا عامل دارند و از هر جرياىن ىت رخنه كرده و حىت گانگسرتها به وسيله افراد با نفوذ محايت مىمل

  199: لقمان حكيم، ص
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  .زنند آگاهند و بدون وامهه در هنگام خطر دست به آدمكشى و ترر مى

ى مباند، واعظ و خطابه ارجتاع و عوام فريىب  بشمار آيد، ديانت آلت مقاصد مغرضني گردد، آرى، وقىت معابد و مساجد 
آيد، در اين هنگام عجيب و غريب احتياط يعىن  گريد و مهه چيز در معرض سوء استفاده مى رذايل جاى خصائل را مى

  چه؟

  خونسردى چه مفهومى دارد؟

اى را خدا پسندانه بررسى   پروندهتواند حقايق را آشكار و  شنود، و كدام داور مى كدام گوش خصداى ناله مظلوم را مى
  كند؟

زماىن كه مقررات قضاء اسالمى حكومت و نفوذ داشت، هيچ قدرت و مقامى جز قدرت اهلى كه به صورت اميان در قلب 
نظريى برخوردار بود، تنها حمدوديت  سابقه و ىب قاضى جلوه داشت بر دستگاه قضاوت مسلط نبود، قاضى از آزادى ىب

بايسىت احكامش از حدود و قواعد مقرره و اصول مسلمه فقه اسالمى جتاوز نكند، و با  بود كه مىقاضى از اين جهت 
قطع نظر از اين جهت آزادى كامل داشت كه بر حسب اجتهاد و به مقتضاى استنباط خود به حق فرمان براند، و بدون 

  :گويد كى از غربيان مىهيچگونه مانع و رادعى تا آخرين مرز عدالت گام بسپرد، و به مهني خاطر ي

  .تر از قضاء اسالم و حكامى مهربانرت از حكام مسلمني نديده است جهان بشريت در تاريخ طوالىن خود قضاىي عادل

قاضى مسلمان، و مؤمن به آيات حق هيچگاه اسري نصوص خشك و گرفتار مواد غري قابل انعطاف قانون نبوده، و در 
مانده و مانند بسيارى از قضات دنياى امروز در تنگناى  اهلام ضمري حمجوب منىهيچ مرحله از مساعدت وجدان و فيض 

گشته، و ضمري خود را در برابر نصوص جامد قانون  تضاد بني مواد قانون و مقتضاى اجتهاد وجدان سرگشته و حريان منى
  .كرده است قرباىن منى

  200: لقمان حكيم، ص

افتد كه قاضى از نظر اجبار و به حكم اضطرار و تبعيت از مواد قانون با  در دواير قضاىي عصر حاضر بارها اتفاق مى
بيند  كند و قدرت رهاىي از قيد و بند نصوص خشك قانون را در خود منى پريشاىن خاطر و تأمل وجدان احكامى صادر مى

به هر قضيه ظروف و وىل قاضى مسلمان مهيشه از آزادى و حق اجتهاد بر خوردار بوده و در مقام اصرار حكم نسبت 
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داشته و براى احقاق حقوق  مناسبات وقوع جرم و شرايط اوضاع مرتكب، موجبات تشديد و ختفيف جمازات را منظور مى
  .منوده است ستم زدگان از شم قضاىي و نريوى اجتهاد و استنباط تا آخرين مرحله استفاده مى

  .در كردن حكم از مزاياى مشخص آيني اسالم استحوصله قاضى اسالمى و خونسردى او و دقت و احتياطش در صا

هاى بيجا و رشوه و تضاد قانون قرار نگرفته و وضع تربيت جامعه اسالمى قبًال  قاضى مؤمن هرگز حتت حكومت تعصب
  .طورى بوده كه قضات آن روزگار نام نيكويشان در تاريخ ثبت است

م، يا از دقت نكردن در قيافه دعوى آن كس كه تواناىي شود، يا از حوصله ك زود قضاوت كردن، يا از ترس ناشى مى
  .هاى مثبت را ندارد قبول منصب قضا براى او كارى نامشروع و از نظر اسالم در صورت قبول جمرم است رعايت برنامه

ار پر كند تا بتواند به حنو احسن ك اميان به حق و تربيت اسالمى براى قاضى حوصله و دقت و احتياط الزم را اجياد مى
  .خطر قضاء رااجنام داده، آه مظلوم را از ظامل بگريد

ابو يوسف قاضى القضاة كشور اسالم در عصر هارون الرشيد شهادت فضل بن ربيع خنست وزير خليفه را در دادگاه 
ام فضل خود را بنده  من شنيده: نپذيرفت، و چون خليفه به دنبال شكايت فضل علتش را خواست، ابو يوسف گفت

خواند و اين از دو صورت خارج نيست يا فضل در اين اظهار صادق است، يا دروغگو، اگر راست بگويد به  ه مىخليف
   مذهب من شهادت بندگان مسموع نيست، اگر دروغ

  201: لقمان حكيم، ص

  .بگويد فاسق و شهادت فاسق قبول نيست

هاى قضاىي اسالم را نشان  ل كرده و چيزى نوراىن برنامهدر اينجا باز سخن امرياملؤمنني عليه السالم را خطاب به مالك دنبا
  .دهيم مى

اى مالك كسى كه بر مسند داورى نشسته بايد به قوت قلب و قدرت بيان آراسته باشد، نيكو سخن گويد و آشكارا بيان  
آنان به گفتگو بپردازد كند، غالباً يك تن از متداعيني و گاهى هر دو نطاق و زبان آور افتد در صورتى كه قاضى نتواند با 

  .ران خويش پريوز شود مسلماً عمل قضاوت را درست اجنام نتواند داد و خمصوصاً در هنگام احقاق حق بر حريف سخن
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اى مالك قاضى فراموشكار خوب نيست، دادرسى عملى سخت دقيق و باريك است، دادرس اگر به آرامش خاطر و 
ماند، به قضات سفارش كن كه در حماكم عدالت ارباب رجوع را  ر امان مىمجعيت حواس جمهز نباشد چگونه از اشتباه د

  .نيكو بشناسند و داليل طرفني را كامًال به ياد داشته باشند

توانند انگشت بر نقطه حساس كشور گذاشته،  كار افتد، در اين موقع دزدان جامعه خوب مى پناه بر خدا اگر قاضى طمع
زيرا تطميع قاضى آسان است، و اموال ديگران را بردن راحت اگر قاضى دستخوش  دست غارت از آستني بريون آرند،

هاى ناهنجار و عفريت شهوت گردد،  احساسات و عواطف گردد و به گاه مرافعه سر در قدم دل گذارد، و تسليم هوس
  .روزگار بر امت اسالم تريه خواهد شد و احكام اهلى معطل خواهد ماند

درنگ حكم صادر كند، زيرا ممكن است نظر  ني حلظه كه حقانيت يك تن از طرفني را احساس كرد ىبتواند در اول قاضى منى
برد با يك سخن يكى را حاكم  بدوى به خطا رود، و آن كس كه در خون و مال و ناموس و حيات جامعه دست فرو مى

را تا هر كجا منتهى شود در نظر آورد، و و ديگرى را حمكوم معرىف منايد، بايد در منتهاى دقت و دور انديش پايان كار 
   خوب است كه قضات از جسارت متداعيني
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دلتنگ نشوند و آن چنان كه اسري شهوت نيستند گرفتار غضب هم نباشند، با مالميت و بردبارى به حل و عقد امور 
  .اقدام منايند

مكن بگذار به آهستگى حقيقت مطلب آشكار شود، زيرا از من به قاضى بگوييد كه در كشف مطالب چندان تعجيل 
مطمئن نيستم كارى كه با شتاب اجنام گريد به حقيقت مقرون باشد، در آن موقع كه حمكمه عدالت به صدور حكم 

گريد بايد مهچون كوهى حمكم نظري مششري هندى برنده و قاطع باشد، و هرگز جايز نيست كه حمكمه در فتواى  تصميم مى
  .ستخوش حريت و ترديد گرددخويش د

اى مالك، اگر قضات مردمى خودپسند و خويشنت خواه باشند كاىف است كه غارتگرى به هنگام داورى به مدح و ثناى 
  .قاضى زبان بگشايد و آن تريه خبت را با مشىت الفاظ و شطرى متلق و چاپلوسى به دام خويش در بند كشد

گاه حقوق بيچارگان  كنند، آن تأمل باور مى خورند و ىب اب شوند زود فريب مىمالك اگر قضات ساده دل و زودباور انتخ
بيهوده و ناچيز گردد، آن چنان قاضى كه گفتم سخت كمياب و گمنام باشد و دير به دست آيد، اما تو اى واىل مصر، 

  .اى مسؤول بندگان خدا، ناگزيرى كه متام اين شرايط را در انتخاب قاضى رعايت كىن
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كنم كه مهواره كارمندان دولت را سري نگاه دارى به ويژه قضات را، هرگز مگذار كه عّمال مصر  تو را وصيت مى! كاى مال
  .حمتاج باشند، زيرا در اين وقت دست به خيانت برآورند و به هر عنوان كه باشد از مال مردم خبورند

دهان به رشوه نيااليد و حمكمه عدالت را قلعه  قاضى را به بذل مال و افزايش حقوق توانگر ساز كه در دادرسى مردم
  .دزدى قرار ندهد

گرمى به مقام حكومت خود  تر بشمار و در حمضر خويش از او احرتام كن تا با پشت قاضى را از ديگر عمال دولت حمرتم
ديد بزرگان مصر امين داند و در داورى دادگر و عادل باشد، زيرا ممكن است جّهال قوم كه     شرم مردمى ىبرا از 
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ديد منايند و از انصاف و عدالت منحرف منايند آبرويند دادگاه را به افسار گسيختگى و ىب و كم   .پرواىي خويش 

كردند بلكه  قضات شجاع و حق پرست اسالم نه تنها در مورد احقاق حقوق افراد از حريت در استقالل خود استفاده مى
دادند، در اين موارد نيز از قدرت استقالل خود به  احل مملكىت را نيز مورد توجه و اهتمام قرار مىمسائل عمومى و مص
است كه ميان ملك صاحل سلطان شام و قاضى  منودند، از مجله اين موارد داستان شگفت انگيزى حداكثر استفاده مى

  :عزالدين بن عبدالسالم اتفاق افتاده است

هاى مسيحى عرب وضع متشنج و  ني شام در مقابل هجوم وحشيانه نريوهاى متحد و دولتايام جنگ صليىب بود، سرزم
  .غري عادى داشت و ملك صاحل سلطان آن ناحيه شهر صيدا و قلعه شقيف را به دمشن تسليم كرده بود

گوش عزالدين انتشار اين خرب در سراسر بالد شام عكس العمل شديد و سوء اثر عميق ببار آورده بود چون اين خرب به  
قاضى آن سرزمني رسيد سخت برآشفت و غريت دينيش جبوش آمد، بر ملك خشم گرفت و در خطبه مناز مجعه نامى از 

  .ملك صاحل نربد و درباره او دعا نكرد و به عنوان اعرتاض رخت از شام برداشت و آهنگ ديار مصر كرد

ستاد تا به وسيله بيان آرام و منطق درسىت او را به شام باز  اى نزد قاضى فر  ملك صاحل چون اين داستان را شنيد مناينده
خواهيم كه  گرداند، فرستاده ملك چون به حضور قاضى رسيد سخن مالمي آغاز كرد و گفت ما از مقام قاضى جز آن منى

ورد و  در برابر سلطان تواضع كند و دست او را به رسم تقدمي معذرت ببوسد، قاضى چون اين سخن را شنيد بانگ برآ
  :گفت
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دهم كه دست من به بوسه او آلوده گردد تا چه رسد به آنكه من به چنني ذلت تن در دهم و  اى مسكني بينوا من رضا منى
  .دست او را بوسه زمن

   اى كه در ميان دو صحاىب پيامرب سلمان و ابودردا در اين مقام اين خبش را به نامه
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  :دهيم رد و بدل شد خامته مى

ابودردا كه با سلمان عقد برادرى داشت در زمان حكومت يكى از امراى ثالث به منصب قضاوت در اورشليم فرستاده 
  :اى به سلمان نوشت و او را به بيت املقدس دعوت كرد شد، در زمان قضاوت نامه

كت و داراى آب و هواىي مناسب، برم، سرزميىن است پر بر  خدا را شكر، اكنون در بيت املقدس به سر مى! برادرم سلمان
از مهه باالتر سرزمني مقدس است، سرزمني انبياء، سرزميىن كه روزگارى پيامرباىن بزرگ چون ابراهيم و موسى و عيسى و 

سليمان و يعقوب و يوسف عليهم السالم را در خود جاى داده، و هم اينك بدان كه اين سرزمني امرز نيز بدن پاك آنان 
شد اگر چند صباحى در اين شهر به ياد زماىن كه در مدينه در جوار پيامرب صلى اهللا عليه و آله و  چه مى را در برگرفته

  .سلم بودمي با هم بسر برمي

  :سلمان پاك در جواب نوشت

داىن كه زمني را كسى شايسته تقديس  دامن هيچ مى نامه تو رسيد، مرا به سرزمني مقدس دعوت كرده بودى منى! برادر ديىن
داىن كه تنها عمل انسان است كه  تواند به مسكن و مأواى او باشد، هيچ مى داىن كه افتخار انسان منى كند، هيچ مى منى

  .كند او را بزرگ منوده سزاوار احرتام مى

 پاكى انسان به عمل اوست نه به سرزميىن كه كه درآن منزل دارد، در مكه بودن يا در مدينه منزل گزيدن يا در بيت! آرى
ام كارى شبيه طبابت به عهده تو گذاشته شده، اگر طبيب  تواند شرىف براى انسان باشد، شنيده املقدس مأواى داشنت منى

اى  جا اشغال كرده كىن خوشا به حالت، وىل اگر طبيب نيسىت و منصب قضاوت را ىب مسيحا دمى و مريضان را درمان مى
  .خود را مستحق آتش گرداىن برتس از اينكه جان انساىن را به خطر اندازى و

بيىن و از  منصب قضاوت كار بزرگى است، هر كس را شايسته نيست اين پست را اشغال كند، اگر تو در خود لياقت مى
رت، عهده قضاوت برحق بر مى   آىي چه 
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ا وارد آتش سازى، هان اى ابودردا بيدار ترسم كه خود ر  اى واى بر تو از اين مى وىل هرگاه اين پست را بناحق اشغال كرده
  !باش

آن يگانه آزادمرد، آن حكيم رباىن، آن چهره واقعى انساىن و آن مرد يكتاى ملكوتى بر قضات و مسؤوليت : لقمان حكيم
خود ترسيد كه مبادا حقى را ناحق كنند در اين صورت زمحات خود را بر باد داده، راه ورود به جهّنم را بر  خطري آنان مى

مهوار سازند، به اين خاطر با آنان مهنشني بود تا به انوار حكمتش از آنان دستگريى كرده و دلشان را به نور هدايت 
  .روشن كند

توان گفت او در پرتو  البته خصال و صفات روحى آن مرد بزرگ بيش از اين مراحل است كه در اين خمتصر بگنجد مى
  .يل بودتربيت اهلى جامع فضايل و دارنده خصا

هاى او از طريق قرآن جميد و روايات اشاره كرده و تا آجنا كه ميّسر باشد  ما در خبش بعد پس از تعريف حكمت، به برنامه
كنيم، و به خاطر اين كه كتاب زيادتر از اندازه نشود بقيه  هاىي كه از او در قرآن آمده مبادرت مى به توضيح حكمت

  .مناييم اند بدون شرح درج مى كردههايش را كه كتب رواىي نقل   حكمت
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   خبش هفتم

  مناز* معاد* توحيد* حكمت* 

ى از منكر*    امر به معروف و 

  تكرب* 

  دنيا* 

   روزه* 

   عفو و عذاب* 
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   اميان -عمل -علم* 

   حسن خلق* 

  اندرزها* 
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   حكمت

  :اند حكماء در تعريف حكمت گفته

به احوال اعيان موجودات است به قدر طاقت بشر، البته موجوداتى كه وجودشان در قدرت و اختيار ماست   حكمت علم
كه علم به اين قبيل اعيان ما را به صالح معاش و معاد برساند و اين نوع حكمت را عملّيه گويند و حكمت عمليه را نيز 

  :اند به سه قسمت تقسيم منوده

  .ياست مدنس -تدبري منزل -ذيب اخالق

و نيز حكمت در لغت معناى وسيع و جامعى دارد كه بر هر سخن و نظريه حمكم و پابرجاىي كه مطابق با واقع است 
شود، بنابر اين هرنظريه سودمندى كه ضامن صالح فرد و اجتماع باشد از مصاديق حكمت است و هر  اطالق مى

اى كه مطابق و عني حق و صواب باشد حكمت  عقيده اى در باب معرف و خداشناسى و صفات و ساير مسائل عقيده
  .است، و خالصه متام صفات پابرجا و اصوىل كه مطابق با واقعيات آفرينش است حكمت است

شود و هر انساىن به اندازه وسعت تكليف خود  هاى لقمان از مجله مراتىب است كه بر حكمت مطلق تطبيق مى حكمت
ره مى چون حكمت عملى به عنوان اخالق از نظر رتبه مورد امهيت است به ترمجه خمتصر آن  مند شود، اما تواند از آن 
  .پردازمي مى

  ها عمل اخالق معامالتى را كه مردم سزاوار است با يكديگر بنمايند بيان و انسان
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آن رفتارى كه از روى اختيار باشد و  موضوع اين عمل رفتار انسان است،. منايد را به راهى كه شايسته آنند راهنماىي مى
  .زند و مسبوق به عمل و اراده ماست منحصر در خري و شر است معلوم است كه از ما سر مى

ذيب و روح را از آلودگى   .ها پاك گردانيم با تصور تعريف و موضوع اخالق بر ما شايسته است كه اعمال خود را 

ره گوييم كه آيا  الق و تبديل صفات رذيله به اخالق محيده اين پرسش را پاسخ مىبردارى از علم اخ براى روشن شدن راه 
  عمل اخالق تواناىي دارد صفات ناستوده انسان را به ستوده تبديل منايد؟

تواند مردم را به جرب وادار به كردارهاى پسنديده كند، بلكه اخالق  پاسخ اين پرسش منفى است، زيرا عمل اخالق منى
كند بيمار در رفع مرض به وسيله  دهد و براى رفع آن دارو معني مى ت كه بيمارى مريض را تشخيص مىچون طبيىب اس

كند علم اخالق اعمال و كردار نيك  هاى استعمال مسكرات را بيان مى داروى اخالق آزاد است مهانطورى كه پزشك زيان
ات اخالقى را به كار بندد جنات و گرنه در گمراهى دهد وىل تزكيه عمل مربوط به بيمار است اگر دستور  و بد را شرح مى

  .ماند باقى مى

  .دهد تا ما را مستعد منايد براى مثل اعالى انسان واقعى عمل اخالق مسائل حياتى ما را تشكيل مى: خالصه

دانسنت فضيلت كاىف نيست، بلكه الزم است پس از دانسنت فضيلت را به كوشش به دست آورد،  : فرمايد ارسطو مى
  .ها بدون عمل ما را داراى فضيلت خنواهند منود ها و خطبه كتاب

پردازى، سخاوت و خبل براى سلوك و  شود مثل راستگوىي و دروغ زند سلوك ناميده مى هر عمل ارادى كه از انسان سر مى
   هاى نفساىن اعمال ارادى اساس
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غريزه و : شود، مانند هاى نفساىن صادر مى كردارهاى ما از آن اساس  وجود دارد كه منشأ اعمال و سلوك ماست، و مجيع
  .عادت

كند  كنيم، علم اخالق فقط از ظواهر اعمال حبث منى ها را حس مى شومي وىل آثار اساس هاى نفساىن منى ما متوجه اساس
شوند مگر علل و اسباب  ىبلكه در اساس و منشأ عمل توجه دارد مهانطورى كه علماى طبيعى به نظر ظاهر جو قانع من

آنرا بشناسند مهني قسم علماء اخالق استطاعت دارند در اساس سلوك توجه منوده و اساس را اگر بد است معاجله و اگر 
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ى تنها معاجله منى كنند بلكه در علل و حاالت نفساىن كه انسان را وادار به  خوب است تشجيع منايند، مثًال دروغ را با 
  .منايند توجه و منشأرا معاجله مى دروغ گفنت منوده

هاى حكمت توجه دقيق و  سرآمد متام حكماى اهلى لقمان حكيم اين مطلب را منظور داشته، از اين جهت در برنامه
ذيب بشر ابتدا متوجه اين موضوع منوده كه بايد اساس توجه به خداوند را ابتدا در روح بشر حمكم   عميق خود را براى 

ها راهنماىي كرد، و بعد از توجه به حق او را  ين قدرت بتوان انسان را از هر آلودگى پاك و به طرف خوىبكرد كه بواسطه ا
به سوى اخالق خواند تا به راحىت دعوت به سوى خري را اجابت كند، يعىن ابتدا بايد اساس فطرت را در وجود بشر بيدار  

  .ذات انسان پرتو افكن است استفاده كردگاه براى سوق به خوىب از آن عامل مؤثر كه در  كرده آن

كرد، نظر به مهني  مرد در ميان ارباب استعداد فرزندى برومند داشت كه مهت خود را بيشرت مصروف تربيت او مى آن بزرگ
هاى خود را اگر چه جنبه عمومى داشت به عنوان آن فرزند اليق خمصوص  جهت بود كه لقمان اكثر نصايح و حكمت

  .منود

اند كه زيربناى  ربوط به تعليم و تربيت كودك يكى از امور مهم اجتماع بشرى است، عقالى عامل به خوىب دريافتهمسائل م
   ريزى زندگى در دوران كودكى پى
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  .هاى جواىن و پريى در گرو تربيت دوران كودكى است شود، و سعادت و شقاوت ادوئار خمتلف زندگى يعني دوران مى

ا تأثري مهم در سرنوشت انسان دارد، و دوران  با ا ينكه شخصيت انسان بستگى به عوامل گوناگوىن دارد كه هر كدام از آ
است مع   .الوصف اين قسمت در نظر دانشمندان امهيت بسزاىي دارد كودكى يكى از آ

ى كه روى آن ترسيم قلب و روان كودك بسان صفحه كاغذى است كه در دست نقاش چريه دست قرار گريد، هر نقش
توان آن را به هر شكل و  شود تا آخر عمر آن صفحه باقى است يا مانند ماده خامى از عناصر طبيعت است كه مى

  .قيافه ساخت

ها  ها و صورت روح و روان كودك در آغاز زندگى از جهات بسيارى مانند مهني ماده خامى است كه براى هر گونه فعاليت
ها آمادگى دارد، و اگر اولياء كودك حسن ابتكار به خرج دادند و فطرت پاك و  ها و پرورش و براى مهه رقم تربيت

اند، و اگر در اين راه  هاى پسنديده رهربى منودند سرنوشت او را از اين طريق روشن كرده احساسات ارزنده او را با شيوه
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را آلوده سازند بايد بدانند كه مقدمات بدخبىت  هاى ناستوده فطرت او  هاى غلط و پرورش انگارى منايند و با روش سهل
  .اند كودك را فراهم ساخته

مربيان كودك بايد متوجه باشند كه كودك يك انسان به متام معىن واقعى است و چيزى از انسانيت كم ندارد، چيزى كه 
اى معنوى و فطرى او ه هست در حال رشد و تكامل، و در حال پيشرفت و پرورش است و مرى بايد از ذخاير و سرمايه

ره ا را ذكر   اندرزهاىي كه لقمان حكيم به فرزند خود گفته و قرآن جميد به عنوان برنامه. بردارى كند بتدريج  هاى تربيىت آ
كرده مهگى بر اساس اجياد شخصيت در فرزند استوار است، او مانند بيشرت پدران فعلى از تربيت انساىن اوالد غفلت 

   شاياىن بهنورزيده و امهيت 

  213: لقمان حكيم، ص

  .داده است آن مى

كند، و چگونه اساس تربيت را پى  سازد و از كجا شروع مى اى را در آغاز زندگى مطرح مى اكنون بايد ديد چه مسئله
  .منايد ريزى مى

منايد و هيچ  از مىترين مسائل كه مهان مسئله توحيد و يكتاپرسىت و بت شكىن است آغ او برنامه تربيىت خود را با فطرى
تواند آن را بفهمد و درك  تر و مستعدتر از مسئله توحيد نيست كه هر فردى به اتكاء سرشت مى تر و روشن اى ساده مسئله

  .آن نيازى به داليل پيچيده عقلى ندارد

  توحيد

  رابر كردن ظلمى عظيم استنياز ب براى خداوند شريكى قائل مشو، زيرا خملوقى ضعيف را با خالقى عظيم و ىب! فرزند عزيزم
»1«.  

اى باشد كه  ترين عقيده ترين پذيرفته هر انسان و بديهى ترين و از اصيل اعتقاد به وجد سازنده و گرداننده دنيا شايد قدميى
هرگز احتياج به حبث و اثبات نداشته است، زيرا جترىب و فطرى اسنان است كه هيچ جا و هيچ وقت مصنوعى بدون صانع 

  .بدون عمل نديده استو عملى 

بيند طبعاً و بالبداهة به طرف منبع صدا و  شنود يا حركىت مى بياباىن وحشى و حىت كودك دنيا نديده هر وقت صداىي مى
ترين كلبه گلى يا چرخ ريسندگى را نتوان قبول كرد كه بدون كارگر ساخته شده يا به   شود هرگاه ساده منشأ حركت متوجه مى
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نياز از  ها و متام عامل را ىب تواند كره زمني را با كوه و دريا و درخت و جنگل كدام عقل سليم مى  گردش درآمده باشد،
كند معلول تصادف  هاى دقيق كه با نظم عجيب كار مى سازنده بداند و بدن خويش را با چنني اعضاء مفصل و دستگاه

  .بشناسد

______________________________  
  .13ى  آيه: ى لقمان سوره) 1(

  214: لقمان حكيم، ص

اساس زندگى عملى و مباىن علم و فكر بشرى روى قبول علت براى هر معلول قرار دارد هرگز به خاطر مشا خطور خنواهد  
كرد كه به بازار نرفته و جنس خنريده و اجاق نيفروخته و غذا نپخته و وسايل سفره فراهم نياورده خوراك گرم و مطبوع 

  .و مقدمات براى غذاى مشا چيده شودفراواىن بدون مواد 

ها، به منظور  شناسى، و غريه و حتقيق در پديده شناسى و اقتصاد و جامعه فيزيك و شيمى و زمني: مهچنني سراسر علوم
ا و تشخيص روابط فيما بني مى باشد، رياضيات نيز كه آن را در رأس علوم دقيق و يقيىن قرار  تعيني عوامل و علل آ

ا دربياورد و سپس رابطه ما بني فرض آنكه فرضدهند جز  مى ها را  ها يا متغريها و تابع ها و حكم هاىي ببافد و نتاجيى از آ
  .به صورت قضايا و معادالتى بيان منايد كار و كالم ديگرى ندارد

ا كند كه آب دريا جهت منفى كند و رقمى را نديده بگريد يا ادع اگر دانشمندى در يك معادله رياضى عالمت مثبىت را ىب
و حىت خمتصر آب استكان ممكن است بدون دريافت حرارت و تبادل انرژى خشك شود، او را ديوانه يا بيهوش خواهند  

  .گفت

اد خود مى يابد و در باطن امر به خداوند جهان اقرار و اعرتاف دارد و اگر  هر كسى ِسّر مقدس عامل يعىن خداوند را در 
توان احدى رايافت كه در  هر به آن اقرار نكند اما خاىل بودن از عقيده ممكن نيست، زيرا منىچه صورتاً و به حسب ظا

باطن خود احساس خداپرسىت نكند، اختالف عقايد فقط و فقط در تطبيق مفهوم است كه بعضى اين راه آسان را به 
كنند انبياء گرام حق براى به  ىت زيست مىاى در عامل به نام منكر اصل خداپرس كنند كه عده غلط پيموده و مجعى خيال مى

  .هاى غلط و پندارهاى بيجا مبعوث به رسالت شدند يك سو زدن اين وهم

اگر كسى در صدد انكار برآيد چنانچه از او سؤال شود اين دستگاه نظام آفرينش و پيدايش ماده اصلى يعىن امت از 
   هاى الكرتون مثبت و منفى كه چيست و اين قوه
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  215: حكيم، صلقمان 

گريد جواىب جز اين خنواهد داشت كه عامل از مبدئى سرچشمه دارد كه  دهد از كجا سرچشمه مى اساس امت را تشكيل مى
متام شدىن نيست، فنا و زوال در آن راه ندارد و او است خداى جهان كه متام عامل را خلق فرموده و نظم عامل را برپا 

  .داشته است

مند است به اين كه اين جهان و موجودات آن را پروردگارى است كه  د و در باطن امر عقيدهپس هر كسى اعرتاف دار 
ناور به دست اوست و در اين عقيده در عامل خمالفى نيست اگر چه به صورت منكر  خلقت و اداره كردن اين صحنه 

  .اى غري قابل انكار است باشد، اما فطرت خدا پرسىت مرحله

شود كه اثرات آن در  ر به اين عقيده فطرتاً پاى بندند و گاهى اين عقيده چنان در انسان قوى مىخالصه متام افراد بش
كند  اعضاء و جوارح ظاهر و آشكار گشته و در مقام عمل هم متوجه او شده و دست تضرع و زارى به طرف او دراز مى

گريد كه بشر حتت فشار و شكنجه  ت مىخواند و اين مطلب هم در مواقعى صور  وبه زبان خود جارى كرده او را مى
سخت روزگار واقع گشته و دستش از مهه جا كوتاه و متام وسايل ظاهرى جنات خود را قطع ببيند آن وقت است كه 

  .سوزد صداى ناله فطرت بلند شده و شراره آتش و حرارت آن به اعضاء و جوارح سرايت و از سوزش درد آن انسان مى

اى اين توجه موقىت است زيرا وقىت انسان از آن گرفتارى جنات پيدا كرد و به زندگى دنيا سرگرم شد  اما متأسفانه براى عده
  :فرمايد گريد، در قرآن جميد مى خدا را فراموش كرده و جاى او را مراتب ديگر مى

ا را از گرداب دريا جناتشان داده و به خشكى رساندمي آن وقت مشرك مى ه عجيب و بديهى در شوند، اين توج مهني كه آ
رتين دليل بر فطرت پاك خداشناسى است و اگر نبود پس از اين واقعيت عجيب چيست؟   آن مواقع 

  براى اينكه توجه به خداوند يكتا در بشر مهيشگى باشد يعىن انسان جز ذات او

  216: لقمان حكيم، ص

اند كه بشر را  ند، كساىن از طرف حق برانگيخته شدهها پاك گردا چيز ديگرى را اراده نكند و نيت خود را از متام آلودگى
به ياد حق آورده و مهان چيزى كه فطرت بشر خواهان اوست، در مقام عمل هم انسان را متوجه او گرداند و حق را مراد 

ك  و مقصود زندگى خود دانسته و متام اعمال خمتلفه و گوناگوىن كه سبب بدخبىت و بيچارگى بشر را فراهم ساخته دري
  .كانون و مركزى مجع كرده و متوجه حق گرداند و مهه چيز ر ابه خاطر او خبواهد
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بگو كه مناز و دعا و قرباىن و زندگاىن و مردمن مهه براى خداىي است كه پروردگار عامليان است و شريكى براى ! اى پيغمرب
  .»1«  او نيست و من به اين دستور مأمور شدم و اول مسلمامن

دگان اهلى يعىن انبياء مهان دعوت فطرت بوده و اگر چنني امرى در بشر نبود كسى دعوت انبياء را قبول پس دعوت برگزي
حقيقت مرحله دروغ و غري حقيقت كه اين مقدار نبايد دوام آورد مگر امروز  كرد، و اگر چنانچه فطرت دروغ بود و ىب منى

مساجد و كليساها و مراكز دعوت به حق چيست؟ دروغ كه تا سراسر گيىت را فساد نگرفته با اين حال اين مهه معابد و 
  .اين حد استقرار و ثبات ندارد

هاى انبياء را كه به وسيله او فرستاده شده بود بردارند، اما در  خرد در جهان كوشيدند كه نام خدا را حمو و برنامه اى ىب عده
بارزه را نداد و اين آرزوى آنان در مغز پوشاليشان در ميان هر زمان و مكان دوران كوتاه عمر به آنان مهلت غلبه در اين م

  .قرب تبديل به خاك شد، يا حيوانات خاكى مغزها را خورد و كاسه سر آنان را براى چند روزى جايگاه زندگى قرار داد

مهلت پريوزى و غلبه اند، اما اجل به آنان  اى سر بدر آورده، و داد المذهىب داده اى منكر از هر گوشه اى عده در هر دوره
   در اين مبارزه ننگني را نداد مگر نه اين است كه در هر ثانيه خود جهان با نظم عجيب آن دليل بر وجود خالق است

______________________________  
  .162: ى انعام سوره) 1(

  217: لقمان حكيم، ص

بدون اين راه انكار خالق ممكن نيست، و اگر مرام واقعى براى انكار خالق بايد متام بساط آفرينش را حمو كرد و گرنه 
خداپرسىت در ميان جامعه عملى نشود و حق را مدار زندگى و حمور حيات قرار ندهند حمال است جامعه روى سعادت 

  .ببيند تا چه رسد سعادمتند شود

  .يده استد از اين جهت روى اصل فطرت بشر از اول خداشناس بوده و خود را عاجز و حمتاج مى

اند و هنوز در جتربه و دانش به  هاى خمتلف نداشته اى قبًال خرب از ارتباط كامل ما بني آثار طبيعت و پديده لكن چون عده
آمده است كه مهه اين عامل زير  آجنا نرسيده بودند كه كليت قوانني و وحدت نظامات جهان را درك كنند، به ذهنشان منى

د و آن صاحب واحد شبيه خبود او يا موجودات مأنوس نباشد براى هر قسمىت از نگني صانع و صاحب واحدى باش
طلبيدند و به بيان ديگر براى هر  اى جداگانه مى دنياى شناخته شده و هر نوع از انواعى كه بر خورد كرده بودند سازنده
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كوه يك خدا، و مهچنني خداهاى   اند، مثًال براى دريا يك خدا، و براى منودنده معلول علت مستقل و خمصوصى تصور مى
  .اند نور، و ظلمت قائل بوده -بركت -خوشگذراىن -زيباىي - متناسب براى عقل

اى را به جاىي رسانده باشد كه از حوزه خداپرسىت خارج و خود را از اين  كم كار عده هاى غلط ممكن است كم التبه معرىف
و در كج چيدن بنا و رخينت سقف نه تقصري فن ساختمان است، و نه دّقىت ا اند وىل ناشى بودن معمار يا ىب عالقه رسته
ها و روحانيون  كند، اتفاقاً دمشنان سرسخت و كارشكن انبياء از ميان كاهن دارى را حمكوم مى سازى و خانه اساس خانه

نكرين شد، و كم منشأ پيدايش ماّديون و م خواسته و روش غلط آنان كم هاى عيسوى برمى ظاهرالصالح يهود و كشيش
انه بسيار رايج و راحىت كه از زمان هاى كهن در زبان كساىن كه مصمم يا مايل به انكار  عاقبت كار به جاىي رسيد كه كه 

  اند، بسيار تكرار خدا و اعراض از دين بوده

  218: لقمان حكيم، ص

  :گويند شود و مى شد و مى مى

  بينيم؟ اگر خدا هست چرا منى

ه اساس علوم بر مشاهده و جتربه استوار گرديد ماديون به اين كالم آب و تاب بيشرتى دادند، يك در قرون اخري نيز ك
  ....آورم و  زند كه هر وقت من خدا را زير چاقوى جراحى ديدم به او اميان مى دانشمند جراح طعنه مى

لكه به هيچ يك از حواس ظاهرى ما در شود ب اند نه تنها ديده منى در حاىل كه خداى يگانه كه انبياء به ما معرىف كرده
توانيم او را ملس كنيم، خدا مهه جا هست، از ازل بوده تا ابد خواهد بود،  شنومي، و نه مى آيد نه صداى او را ما مى منى

وجود ابتدا و انتهاىي ندارد كسى او را نساخته و نزاييده است بينا و توانا عامل و قادر است، پريوان فلسفه مادى هستند كه 
ا خدا و فرشتگان و قيامت و برزخ است انكار مى   .كنند حقايق ناحمسوس كه از مجله آ

  :خالصه فلسفه آنان اين است كه

كنند، ميزان شناخت حقايق  شود موجود نيست، خاىل مى حمسوسات و آجنه با حواس بشر درك منى: موجودات عبارتند از
چه با عقل او وفق داد درست، و گرنه از حوزه موجود بودن خارج ترازوى سنجش عوامل فقط و فقط بشر است و هر 

  .است، اگر چه موجود باشد

  .زهى پندار غلط، و زهى عجب و خودبيىن و غرور
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مسلم است كه انكار غيب يك ادعاى بدون دليل است، ماديون با سرسخىت و جلاج عجيىب عامل غيب و موجودات غري 
د، وىل جالب اين است كهخ خود آنان در مبحث انتقال نور از كرات تابناك فلكى كنن حمسوس و غري مادى را انكار مى

  .اند به زمني اين عقيده قطعى خود را نقض كرده و به وجود اتر كه يك موجود غري عادى و غري حمسوس است اعرتاف كرده

   هاى درخشان پيوسته كارواىن اين حقيقت مسلم است كه اجرام تباناك و ستاره

  219: كيم، صلقمان ح

فرستند و چون رسيدن امواج نور از آن كرات به  عظيم از نور و حرارت را از اوج فلك به زمني و ساير اطراف فضا مى
زمني و اطراف حممل و مركىب الزم دارد و بدون وجود اين واسطه ممكن نيست، و از طرىف ثابت شده كه واسطه رسيدن نور 

كنند كه وسيله رسيدن نور به زمني  باشد، از اين جهت علماء طبيعى ناچار اعرتاف مىتواند يك موجود مادى  به زمني منى
موجودى غري مرئى و غري مادى به نام اتر است وىل ماديون از ترس آن كه مبادا به موجودات روحى و غيىب، معتقد شوند 

اً اثرى در معناى متصّور ندارد، ماديون اتر را غري مادى ناميدند نه موجود روحى و غيىب، در صورتى كه تغيري لفظ مسلم
خواه ناخواه با اثبات اين مطلب و اعرتاف به وجود اثر مبناى عقيده خود را كه بر اساس انكار موجودات غري حمسوس و 

  .اند و حمتاج به توضيح نيست كه اين اعرتاف آنان را دچار يك تناقض صريح ساخته است غري مادى بود در هم شكسته

گويند اتر موجوديست كه سراسر عامل وجود را فرا گرفته و در عرصه زمني و صحنه آمسان هيچ  ن مادى مىدانشمندا
  .اى وجود ندارد كه از اين موجود و آثار قدرت خاىل باشد نقطه

از گويند اتر وجود مطلقى است كه نه آغ قدر مسلم اين است كه خواصى كه ايشان براى اتر قائلند ندارد زيرا ماديون مى
شوند  دارد نه اجنام ازىل و ابدى و مصدر و منشأ مهه كائنات است و مهگى قوا و موجودات عامل از آن صادر شده و مى

  .انگيز خلقت مربوط به اتر است گردند و كليه جتليات حريت و به سوى آن باز مى

خداپرستان بر اين بود كه اين مجعيت  هاى آنان به جبهه اند كه محله اينها اعرتافات مادين است وىل آنان فراموش كرده
  .اند كه از حد جتربه و حس بريون است معتقد به امورى شده

اده اكنون از ايشان مى    اند و اين مهه پرسيم آيا چنني موجودى را كه اتر نام 
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د در صورتى كه به تصديق خودتان چنني ايد ايا براى اثبات آن دليلى داري صفات براى آن قائلند با حواس خود درك كرده
كنيد اينجاست كه آنان عاجز شده و  ايد چگونه وجود و صفات آن را ثابت مى ايد و درك نكرده موجودى را هرگز نديده

  .در جواب اهليون ساكت و خاموشند

سكوت را مغتنم مشرده  اى جز شرمندگى و سرافكندگى و سكوت ندارند، اينجا فرصت ماديون زير تازيانه اين سؤالت چاره
پرسيم در صورتى كه خود مشا اميان به غيب يعىن اتر داريد كدام انسا به مشا چنني حقى داده كه مؤمنني به  از ايشان مى

  غيب و خداوند را نكوهش كنيد؟

منطق  حال بايد ديد آيا ناحمسوس بودن و نامأنوس بودن صفات خداوند دليل بر عدم اوست، آيا در دنيا خمصوصاً با
ا مثل خود ما يا  كنيم ديده و حس كرده مى علوم امرزى چيزهاىي كه ما قبول دارمي و اعتقاد مى شوند و مشخصات آ

  مشهودات خارجى ماست؟

گوىي خداىي هست آن را به من نشان ده، به  اگر راست مى: معروف است شخصى دهرى نزد خليفه آمدو مدعى شد
  :زدند، مرد سخت برآشفت، خليفه علت پرسيد، جواب داداشاره خليفه سنگى حمكم بر سر او 

  .گوىي درد را به نشان ده من درد تو را قبول ندارم اگر راست مى: مريم، خليفه گفت بيىن دارم از درد مى منى

ها ندارمي استدالل بر توحيد حمتاج به عرض طول علم كالم ديروز نيست، اگر  امروز ديگر احتياج به چنني صحنه سازى
گذارند نسل جديد با فطرت اوليه تربيت شود، و اگر اماكن و مراكز فساد و فحشاء به جوانان امروز و فرزندان سرگردان ب

ترين  توان آنان را به سوى حق دعوت كرد و خداوند را با پيمودن كوتاه صحنه گيىت اجازه و فرصت دهد به آسانرتين راه مى
آنان را در پرتو نور حق گرفت، اما افسوس كه اين مطلب با وضع جهان امروز خياىل راه به آنان معرىف منود، و متام حركات 

   بيش
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نيست، تربيت كنندگان واقعى به گوشه انزوا آرميده و خود را از هر گونه مسؤوليىت بركنار دانسته رشته اجتماع از نظر 
  .رده شده استها در دفرت فراموشى سپ تربيت گسسته و احساس مسؤولت

اند معذالك درباره  امروز معلومات مسلم و كالسيك ما پر از قضايا و حقايقى است كه متاماً ناحمسوس و نامأنوس: خالصه
ا هيچ ماترياليسىت شك و ايراد ندارد، مثًال قوه عمومى جاذبه كه بعد از نيوتن به صورت ظاهر اما بعد از قرآن به  آ
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شود و نه صداىي  لى علم و صنعت جديد و حىت زندگى عادى قرار گرفته است نه ديده مىهاى اص صورت واقع جزو پايه
آيد، نيوتن هم آنرا نديد فقط از افتادن سيىب از درخت بر وجودش حكم كرد،  دارد، و نه به هيچ يك از حواس ما در مى

ط به حركات و سيارات و غريه را بعد از نيوتن علماى علم هيئت و فيزيك با فرض وجود جاذبه و قبول فرمودل مربو 
  .منايند آيد حكم بر صحت آن مى ها درست درمى كنند و چون حساب حساب مى

شود و از اين قبيل شاهد مثاهلا  آنكه از مشاهده آثار و مطالعه كيفيات است كه حكم به وجود منشأ و مبدأ مى: خالصه
يشه در پيكره علم و متدن جريان دارد در نظر بگريمي نه كلفت خانه توانيم قوه الكرتيسته را كه مانند رگ و ر  فراوان است مى

اند و كالمش را نشنيده و  زند و نه فيزيسني حتقيق كننده در آزمايشگاه خود الكرتيسته را ديده هرگز نديده اطو را به برق مى
رق را در يك سيم مستقيماً تشخيق تواند وجود و عبور ب اند هرگز كسى منى وزن و زبرى و نرمى از او احساس و ملس نكرده

مرت را و اسباب آزمايش ديگرى ر ابكار اندازد و از روشن شدن چراغ و تكان  دهد مگر آنكه كليد چراغ را بزند و يا ولت
  .خوردن عقربه يعىن حكم به آثار ناشيه بگويد جريان برق وجود دارد

جاذبه است و نتيجتاًعجيب است و باالتر از آن كه وقىت كليه  هاى ديگر نيز مانند الكرتيسيته و هاى امت و انرژى برنامه
   حمسوسات و جتربيات
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ها را علىت و هر اثرى را مؤثرى و اين دستگاه را گرداننده و  شود كه معلول و استنباطهاى ما ناگزير به آجنا منتهى مى
هاى اوليه و در   ها و قضاوت در زندگى روزمره و در تشخيصاى هست بعضى كوته فكران پشت پا به متام آنچه  سازنده
گويند خداىي نيست اگر قدرى اصرار بورزمي،  زنند و مى باشد مى هاى علمى و نظرى متداول و معقول مى ها و حكم كاوش

دگى از هاى ما در زن شوند در صورتى كه اگر قدرى حتقيق كنيم نديده اين ديوانگان اصًال منكر وجود خودشان هم مى
  توان هر چيزى را انكار كرد؟ هاى ما بيشرت است آيا به صرف نديدن مى ديده

براى مردم عاقل جهت اثبات خداشناسى و معرفت به پروردگار قرآن و كلمات انبياء و پيشوايان دين مبني اسالم كاىف 
زدگان ديوانه كه  ندارمي اما براى غرباست و با بودن اين معارف و حقايق ما احتياجى به استدالالت خارج از منطق وحى 

اند ناچارمي نام چندين نفر از عقالى اروپا و دانشمندان معتقد به حق و  به داعى تقليد بسيارى از بديهيات را منكر شده
 پروردگار را با مطالىب خمتصر از هر يك از آنان در مسئله خداپرسىت نقل كنيم كه استدالل ما براى دو طرف كامل و جامع

بينند و براى هم دسته غرب زده كه مانند ديوانگان هوش  اى كه در معارف خود را گداى مغربيان منى باشد هم براى دسته
  .اند و حواس خود را به آن سرزمني باخته
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اى در باب خداشناسى از راه انديشه در جهان آفرينش دارد كه  پرفسور ادوين كونكلني، تعبري لطيف و استادانه - 1
  :گويد است آن را با دقت مطالعه كرد، او مى شايسته

احتمال پيدايش جهان خلقت و اين مهه موجودات بديع و گوناگون بر اثر تصادف و اتفاق به مهان اندازه است كه مثًال 
  .اى به وجود آيد در نتيجه وقوع حادثه انفجارى در يك مطبعه يك كتاب دايرةاملعارف قطور و دقيق و حمققانه

  :گويد ماك كومب، جانورشناس آمريكا مىآلربت  - 2

   پيوندد صدها درجه بر استوراى اى كه در دنياى علم به وقوع مى هر كشف تازه
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پندارند   افزايد اميان و اعرتاف بشر به خداوند با معرفت به اين كشفيات و علوم نه تنها چنانكه كوته نظران مى اميامن مى
آور آن  ه با شناخنت اين موجودات تازه و اسرار جديد و متاشاى اين خلقت منظم و قوانني شگفتشود بلك كاسته منى

آورمي و به عظمت و جالل و  تر سر تعظيم و تقديس در برابر قدرت و عظمت آفريدگار فرود مى صدها هزار درجه افزون
  .شومي تر مى قيمومّيت خداوندى وى واقف

  :گويد كاىي مىدان آمري آدموند كارل، شيمى - 3

ها و رموز و نظم و ترتيب شيمى آىل را خمصوصاً پيش اجسام زنده ديده است تصور به وجود آمدن  براى كسى كه شگفىت
يابيم   تر درمى دهيم به مهان اندازه روشن جهان بر اثر تصادف حمال است هر قدر ما ساختمان ذره را بيشرت زير نظر قرار مى

  .هاى عامل را طرح و با اراده و مشيت قاهر و توناى خويش آن را خلق كرده است ل نقشهكه يك نريوى جهاىن و عقل ك

  :گويد دونالد رابرت كار، متخصص ژئوشيمى مى - 4

كند بلكه براى  نظم به ترتيب عامل كه مورد نياز دانشمندان است نه تنها از نظر اصل خلقت وجود خداوندى را اجياب مى
سازد اگر جهان نظم و ترتيىب نداشت معجزات پيامربان كه  ود يك حكمت عاليه را حمقق مىادامه نظم و ترتيب عامل وج

شد، در جهاىن كه با نظم و ترتيب به سري خود ادامه  دليل بعثت آنان از طرف خداوند است خارق العاده مشرده منى
  .دهد وقوع قيامت امر حتمى است مى
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و به مشيت او بسته است و به مهني جهت است كه دعا و عبادت ما  آرى، دنيا در دست قدرت حكيمى متعال و توانا
تواند مفهومى بسيار اساسى داشته باشد مهه گونه قدرت خلق و ابداع و نظام دادن به دست اوست، بدون آن كه براى  مى

  .كند يت مىاعتناى خود به حوائج ما عنا استجابت دعاى ما نظم جهان را بر هم زند با قدرت اليتناهى و رمحت ىب

  :نويسد مريت استانلى، مى - 5
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ت هاى حياتى شگفت ممكن نيست، اين مهه اعمال معقول و منظم و سازمان آور موجودات و مثًال گردش  انگيز و 
ه كردن شناسى و عمل حياتى نور را در ذخري  انگيز توليد مثل را در زيست ها را در مدارات خاص و كيفيت شگفت الكرتون

ا را بر اثر تصادف ابتداىي محل كنيم  انرژى خورشيد در گياهان براى ادامه حيات موجودات زنده به سطح زمني و نظاير آ
شعورى صورت گرفته است چگونه ممكن است اين وحدت و كليت و متاميت و هدفدارى  و بگوييم بدون وجود عامل ذى

  .بت به يكديگر به شعور كاملى منتسب ندانستهاى بيكران موجودات را نس آهنگى سلسله و هم

  :نويسد مرلني گرانت امسيت مى - 6

البته كشف قوانني نتيجه زمحات حمققان است، وىل بايد ديد وضع اين قوانني از كجاست، بديهى است كه اين قوانني 
ا پى مى تازگى ندارد، و از بدو وجود عامل بوده س صحيح آن است كه به جاى آنكه  برد، پ اند منتهى بشر تازه به وجود آ

  اند؟ توانيم قبول كنيم اين قوانني توسط ماده وضع شده آيا ما مى. گفته شود قانون جاذبه نيوتن گفته شود قانون جاذبه خدا

پندارند زاييده ختيل و وهم نيست، بلكه اصل االصول و  اين تفّنن بزرگ خداست و خدا چنانچه بعضى كوتاه نظران مى
دهند و در طى اعصار و قرون انبياء و كتب  بدم شهادت مى قى است كه متام عامل وجود به وجود او دمحقيقت مطل

  .اند ازجانب او براى هدايت بشر به سوى او و معارف عاليه او مبعوث و نازل شده

  :نويسد ادوارد لوتركيل جانورشناس مى - 7

صادف، و پيش آمدهاى غري مرتقبه نيستند، مثًال اگر حتوالتى شوند نتيجه ت حتوالتى كه در حيوانات و نباتات مشاهده مى
آمد كه روى عضو عمل  گريند در نظر بگريمي اگر حتول تصادىف بود، الزم مى را كه براى كوچك منودن اعضاء اجنام مى

  شود ها نيز حتول اجياد مى بينيم روى خاصيت بكند در صورتى كه ما مى
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ا را  دهد بايد قبول كرد كه در پشت اين حتوالت و تغيريات قوه عاقله ه تكامل سوق مىو انواع را ب اى وجود دارد كه آ
ا را برقرار منوده است، طرح اين حتوالت در نتيجه مشيت مريد مدبر و طراح حكيمى است   .اجياد و قوانني آ

  :نويسد ويليام هرشل فلكى مى - 8

  .آيد شكن و قويرتى براى وجود خداوند ازىل و ابدى به دست مى د استدالالت دندانشو  تر مى هر قدر دامنه علم وسيع

رئينگ آملاىن كه خمالف خداپرسىت بود عاقبت كتاىب تأليف كرد كه دنيا خملوق است و با اين يقني و خضوع اعرتاف   - 9
  .كرد كه جهان را آفريدگار است

متامى مباىن علمى و فلسفى من در باب پديدار شدن جهان از رومني انگليسى كه خمالف حق بود عاقبت گفت  -10
ماده الشعور باطل و وجود جهان نيز بدون صانع متعال و حكيم مقتدر كه احساس درومن به حتقيق او گواه و 

  .كند آن مباىن من حمال است و آفريدگار جهان حق است هاى آفرينش او را تصديق مى حكمت

دانست در يكى از روزها كه در بسرت بيمارى افتاده بود در پاسخ يكى از  را اتفاقى مىميكائيل فاراى كه جهان  -11
  انديشى؟ دوستانش كه به او گفت به چه مى

  :چنني گفت

سامي و زانوى اعرتاف به زمني  كنم، من به پيشگاه خداوند پيشاىن مسكنت مى اى فكر منى خدا را شكر كه به هيچ نظريه
انديشم، من  دهند مى طرت من و احساس و شعور باطنم و مهه نظامات علوم وجود او را شهادت مىزمن تنها به او كه ف مى

  .ام خواهد خبشيد والطائالت مرا به انكسار و عجز و توبه - شناسم و اطمينان دادرم كه تقصريات خداى خودرا مى

نسبت به وجود حق است، و با اين برنامه  اينها منونه كمى از بسيارى از اعرتافات عقالى جهان و دانشمندان بررگ عامل
ما َعَلى   خرد كوته فكر به نام ماّديگر و منكرين حق كارى است بيهوده و عملى است ىب قدر و ارج اى ىب رجنيدن از عده

   الرَُّسولِ 
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كه خداپرستان در برابر منكرين پريوز بودند حىت در مبارزات جنگى اگر خداپرست   عمًال هم در طول تاريخ ثابت شده
شد باز هم پريوز بود اين داستان باعظمت كه در بشر اوليه به  شد پريوز و اگر هم به صورت ظاهر مغلوب مى غالب مى

داپرسىت نوح و ذّلت اّمت صورت نزاع در خلوص عمل بني هابيل و قابيل به وقوع پيوست، اين صداى با فّرو جاه خ
ت منكرش، آن تاريخ جاويد و زنده ابراهيم و منروديان، و آن داستان حريت آور عيسى  انگيز موسى و فرعونيان، و جريان 

و فريسيان و آن برنامه منظم و دقيق نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم و مشركني قريش، اين حادثه زندگى امام على 
اى با عظمت كربال و يزيديان هيچ گونه راه انكارى  مردم الاباىل زمان معاويه، آن برنامه جاويد و اثر محاسه عليه السالم و

گذارد و خالصه بشر در هر زمان و مكان فطرتاً به وجود حق معرتف است اگر چه به  براى توحيد بر احدى باز منى
  .صورت ظاهر منكر باشد

دار جا ناور آمريكا پر ترين قواى خود را براى مبارزه با اسالم و توحيد در قاره آفريقا و  هليت نوين كه انبوهدر كشور 
ها را براى اين مبارزه آماده كرده و نريوهاى مشرتك صليىب و صهيوىن را براى  ترين سالح آسيا جتهيز منوده است و خطرناك

  .افناء اسالم خداپرسىت متحد ساخته

ضت اسالمى جوان  آرى، در مهني آمريكا و از ميان مردم خود اين قاره كه اطراف آنان را شرك و انكار به حق فرا گرفته، 
كند، و  و نريومندى بر اساس خداپرسىت برخاسته است كه مردم را به اقامه حكومت اسالمى در مهني سرزمني دعوت مى

 از طرف خدا بزرگرت و مؤثرتر از اين شك نيست كه براى خدا اين بد انديشان و دمشنان دين و خدا ريشخندى و استهزاىي
  متصور نيست زيرا پريوان صليىب و صهيوىن در مبارزه با اسالم در داخل عامل اسالمى و فرو نشاندن هر

______________________________  
  .99ى  آيه: ى مائده سوره -)1(
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بكار بردند، و پنداشتند با كوبيدن اين دين در مركز  ضت و خاموش ساخنت هر دعوتى به دين خدا كوشش بسزا
اى نزديك يا دور نگران بودند  اسالمى و وطن اصلى آن از چنني دمشن سهمگني و خطرناك كه از بيدارى آن در آينده

شتند بر  اند و بر لب از اين جهت در حاىل كه دين خدا را به باد استهزاء گرفته و تبسم شادى و رضا بر لب دا جنات يافته
انگيز در قلب كشور  اى وحشت اند وىل در مهني گريودار بود كه واقعه هولناك و حادثه هاى امن و استقرار تكيه زده كرسى

و درون خاه خودشان رخ داد و ايشان را به مصيبىت چنان عظمني و روزافزون گرفتار ساخت كه راه بريون شدن از آن را 
  .دانند منى
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شود مهان اسالم است كه در رأس تعليمات  ترين مصيبت تلقى مى ر نظر مردم آن سرزمني بزرگاين حادثه سهمگني كه د
اند، و با متام بالها كه بر سر مسلمانان آن  آن خداپرسىت است كه اروپا و آمريكا در برابر نفوذ آن سراسيه و سرگردان شده

دارند و با تعليمات سوىي كه براى اجياد  اره ايشان روا مىآورند و با قتل و شكنجه، و زندان و تبعيدى كه درب مرز و بوم مى
افزايد و قسمت بيشرتى از اين  انگيزند اين مصيبت عظيم روز بروز بر گسرتش خود مى تنفر و انزجار از عقيده ايشان برمى

  .كشد سرزمني را زيز دامن خود مى

ديد مى اى از مكر خداست كه به اين وسيله نرينگ و مكرپردازان اين منونه ى مغزان صهيونيسم و صليىب را  َو (كند  و 
حبث توحيد حبثى است مفصل و دامنه دار كه تا مهني مقدار براى آشناىي به  »1«  َمَكُروا َو َمَكَر اللَُّه َو اللَُّه َخيـُْر اْلماِكرِينَ 

ج البالغه فاضل مىآن اكتفا كرده و در خامته اين حبث به ترمجه خطبه توحيدى امرياملؤمنني عليه الس   .پردازمي الم از 

ستامي كه ستايش گويندگان تا آخرين حد مبالغه وصف كمالش را كفايت نكند و روزى خوران از مشردن  آن كس را كه مى
   پايانش عاجز باشند و هر چه نعمت ىب

______________________________  
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  .كوشند يك از هزاران را سپاس نتوانندب

و چه پايگاه بلندى كه افكار دورانديش در پريامون آن نگردد، چه اقيانوس ژرىف كه غواص خرد بازيچه كوچكرتين موجش  
اى  اختيار بدين سوى و آن سوى رود وىل سراجنام مهچون دسته گردد مهى شنا كنند و در جزر و مد آن درياى بيكران ىب

ى به ساحل آورد و اندامى سخت خسته و فرسوده به كنار بكشدخاشاك    .تسليم تالطم امواج شود، دسىت 

صفت كمالش را حدى نيست كه بتوان به ميزان آن پى برد و نامهاى دالويزش آن چنان بزرگ و پاك باشد كه از سطح 
را بيارايد و چهره زيبايش را به صاحبدالن  عاىل لغات فراتر نگاشته شده است، پرروىي كه تاب مستورى ندارد ناگزيز خود

  .ها شيدا سازد و احساسات آشفته عرضه كند تا دهلا بربد و خاطر خاطره

مجال ابديت در پس پرده غيبت پنهاىن مصلحت ندانست و ناگزير پرده از رخسار دالرا بردشت و بر صحراى خاموش 
و آن اشباح افسرده را كه مهچون خيال سبك و مهچون  عدم كهخ كشور خراب آباد ماهيات بود فروغ وجود بدرخشيد

. سايه برينگ بودند صفاى هسىت و استقامت حيات خبشيد، چرخ آفرينش به حركت افتاد و نسيم عشق وزيدن گرفت
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گهواره لرزان زمني با كوههاى گران سنگ كه چون ميخ بر او كوفته شدند استوار گرديد و صالى دلكش زندگى و غوغاى 
در فضاى خاموش دنيا منعكس شد ارواح آشفته به اهتزاز در آمدند و افسردگان ىب حس و حال به تكاپو و آشناىي 

  .حركت گرم شدند، بارى جهان پديد آمد و زندگى سر و صورت گرفت

شهادت بر : آغاز دين معرفت كردگار است و كمال معرفت اميان به ذات پروردگار، اميان را به توحيد خداوند يعىن
  .نگى او تكميل كنند و توحيد را با صميميت و اخالص متام مناينديگا

   صاحبدالن چون صميمانه بر وحدت خداى اعرتاف كردند آن چنانش ىب
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  .آاليش و پاك بينند كه از هر نام و صفت ذات مقدسش را منزه و پاك دانند

توصيف چنان منايد كه نام از صفت جدا و بيگانه است، پس حاشا كه او به صفىت موصوف باشد، زيرا كه به هنگام 
آنكه ايزد متعال را وصف كند چنان است كه براى ىب مهتا مهتاىي آورده و چنني كس از سرمنزل حقيقت سخت به دور و  

  .گمراه باشد، وجودى است كه با عدم سابقه ندارد و هسىت او را آغازى نيست

كند وىل خويش  ن چنان كه جرم خورشيد با پرتو نافذ خود كائنات را نوازش مىبا مهه چيزست و دور از مهه چيز آ
يدست ىب ها از آن به دور باشد چرخ فلك مى فرسنگ   .نياز است گردد وىل گرداننده آن از آالت و اسباب 

اك و ترسان نيست، گريد تنهاست والى از تنهاىي وحشتن كارخانه حيات گرم است اما جز از اراده و نريوى ابديت نور منى
  .كس است، زيرا كسى نيست كه تواند مهسايه و مهخانه او گردد ىب

گيىت را از طبايع متضاد آفريد و آن چنان بني اضداد آشناىي و صفا برقرار كرد كه آب را در آغوش خاك انداخت و آتش 
اد بشر به هم مأنوس و رفيقند اسرار ناگفتىن خلقت را با  را بر دوش باد سوار كرد، غرايز سركش و ماجراجوىي كه در 

  .كنند گويند و عظمت پروردگار را به فرياد گوشزد مى صرحيرتين بيان مى

بنابراين سر سلسله كليه حتوالت توحيد است اين است كه در ابتدا لقمان بزرگوار فرزند خود را نسبت به اين اصل مهم 
اى كه ريشه آن به نام فطرت در قلب هر انساىن موجود است  و مرحلهآشنا ساخته و او را به دين راه استوار و اصل بزرگ 

  .دعوت كرده و نقص در اين اصل را براى انسان و هر فردى بزرگرتين ظلم مشرده است
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  معاد

  هر عمل از نيك و بد كه از آدمى سر زند هر چند از كوچكى برابر با! فرزندم
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ها يا در  ترين كمال مانند آمسان ترين جاى مانند دل سنگ يا در مرتفع ترين و حمكم شيدهخردل يا ارزىن باشد و در پو 
ترين نقطه مانند اعماق زمني باشدخداى توانا در روز رستاخيز آن را به كنار ميزان عدالت حاضر خواهد كرد و در  پست

اد، زيرا ههگى اشياء و اعمال از خرد حساب اعمال منظور خواهد ساخت و به آيني حق و عدل پاداش و كيفر خواهد د
در قدمي و در نظر معتقدين به خداوند فرضيه  »1« .و كالن زير پرتو نريومند علم خدا در يك سطح هويدا و منايانند

خواهند زير  اند وىل منكرين اديان و كساىن كه منى دانسته آخرت يك امر طبيعى و بديهى بوده و آن را الزمه عدالت اهلى مى
گويند آن دنيا را  منايند مى مسئوليت ديىن و حكومت بر متايالت نفس بروند و ضمناً ادعاى پريوى از مكاتب جترىب مى بار

  .چه كسى ديده است يا هنوز كسى خرب از آجنا براى ما نياورده است تا باور كنيم

دن حادثه احتياطاً هم كه شده در فكر عالوه بر اين كه فرق عاقل با مردم غافل و تنبل در اين است كه اوىل پيش از رسي
شود، آيا نرسيدن خرب از چيزى دليل بر نبود  افتد و منتظر رسيدن خرب مصيبت و از دست رفنت فرصت منى چاره مى

آنست؟ كه منكرين قيامت بدون مطالعه و دقت به صرف سخن منكرند با اينكه خربهاىي كه درباره روز بازپسني رسيده از 
  .حد برون است

توانيم بكنيم و تا دليل در  اى خربدار نشده باشيم هيچگاه حكم بر عدم وقوع يا بر دروغ مطلق آن خرب منى گر ما از واقعها 
حمال بودن چيزى و شاهد بر نفى نداشته باشيم حق ندارمي انكار كنيم، مثًال چون ثابت شده است كه آب در حرارت 

ى گفت در فالن حمل در ديگ آجبوش قطعات يخ شناور بود آيا گفته بندد اگر كس صفر درجه و در فشار يك جو يخ مى
  او را تكذيب خواهيم كرد؟

   اى است كه هنوز حادصل نشده اما قيامت چون خرب از يك حادثه و پديده

______________________________  
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از حصول و حدوث اشياء است پس نبايد انتظار شهود و توقع اثبات قيامت را از كسى و علم و اطالع بشر مهيشه بعد 
داشت، توضيح مطلب آنكه معلومات بشرى هيچ يك در حقيقت اكتشاف و ابتكار و خملوق ذهن او نيست بلكه بعد از 

كند بنابراين  ت آن مىكشد يا صحبت از حاال آن كهخ انسان مرغى را در خارج ديد و صدايش را شنيد تصوير او را مى
شود پيش بيىن و علم كامل آن براى بشر غري  قيامت چون يك دوران و پديد تركيىب است كه به قول انبياء بعداً برپا مى

  .ممكن است

توانسته است پس پى به پيدايش كيفيت دوراىن كه معلوم نيست كى و چگونه خواهد بود  بشر با بينش و دانش خود منى
  .بربد

ها و احتياجات روزمره و حمدود به زمان و مكان كوچك شخصى بوده و  سان مهيشه متوجه و متمركز در گرفتارىحواس ان
  .تواند تواند در نظر بگريد يا منى حىت آينده نزديك عمر خود و افرادش را كمرت مى

باز  كه پيغمربان نه مردمان حقهدانيم   اند و مى قيامت و آخرت راست است و واقع خواهد شد به دليل آنكه انبياء خرب داده
و سودجوى فريبكار بودند، و نه ساده لوح نفهم خيالباف كه از روى غرض يا جهل حرىف زده باشند، بلكه از حلاظ عقل 

دهند و به  جهت خربى منى مدرك و ىب و فهم و هوش و سالمت و شعور و رشد و شهامت سرآمد متام افراد بشرند و ىب
ا صاحل و راستگو بوده دا صحبت مىوحى و علم و اطالع خ آوردند كه احتمال اشتباه و  اند و از جاىي خرب مى كنند آ

  .شد خطا در آن داده منى

عقيده به قيامت و دنياى ديگر از عقايد قدميى و ريشه در تارخيى بسيار كهن دارد يعىن مهزمان با پيدايش انسان عقيده به 
هاىي به تناسب زمان و مكان  مهراه بوده زيرا هر چه به تاريخ قبل برگردمي نشانه قيامت در سرشت او عجني و با فطرت او

  .بينيم از زندگى گذشتگان نسبت به عقيده به روز جزا مى

   ترين اعصار زندگى در هر گوشه ترين دوران و تاريك ملل و اقوام جهان از قدميى
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  .شود كه اين عقيده با غرايز انسان پيوند دارد ت معتقد بودند و از مهني جا معلوم مىاند به قيام زيسته و كنار جهان كه مى

اعتقاد به معاد از چند جهت با غريزه و وجدان انسان ارتباط و اتصال دارد يكى از اين جهت كه انسان وقىت به حد رشد 
اند، و در جنگ فضيلت با رذيلت ادامه  بارزهبيند كه قهرمانان خري و شر با يكديگر در م رسيد و در اجتماع وارد شد مى
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دارد و غالباً شر و فساد بر خري غلبه دارد و براى وجدن بيدار هر انسان عاقل قابل قبول نيست كه قهرمان خري مغلوب 
كند كه خري و شر پاداش و   شر مباند اعتقاد به وجود خداى دانا و عادىل كه آثار عدلش مهه جا آشكار است اجياب مى

فرى داشته باشند كه چون اين جهان و عمر كوتاه و حمدود انسان گنجايش آن را ندارد ناچار بايد در جهان ديگر كي
اجنام گريد و رسيدگى شود، البته خري و شر قائم به عمل است و عمل قائم به وجود انسان، از اين رو قيامت روزى است  

شت يا جهنم مىكه ذات اقدس حق مردگان را مبعوث و به حساب اعمال آ رساند،  نان رسيدگى منوده و به جزاى خود 
داند كه اين  فرمايد اين يك وعده حتمى است و بدون ختّلف كه خداى توانا آنرا اجنام خواهد داد و تنها خدا مى قرآن مى

  .شود روز كى بر پا مى

ى پراكنده پس از گذشنت روزگارهابار ها هاى پوسيده و خاك كنند كه چگونه ممكن است استخوان وهى واقعاً تعجب مىگر 
  .ديگر زنده شود و در حمكمه حساب حاضر گردد

ها را آفريده انسان را در دنيا از خاك سپس از نطفه خلق كرده، بر زمني سرد  ها و زمني كنند خداىي كه آمسان اينان فكر منى
آورد و از  پاشد و او را به جنب و جوش درمى مى وزانداز ابرهاى آمسان باران بر اين خاك تريه خبش مى و مرده نسيم حيات

ها را بار ديگر زنده كند و متام اعضاء و جوارح و  روياند وى تواناست كه مرده اين خاك تريه انواع گل و رحيان و ميوه مى
   كنند زندگى منحصر به مهني حىت انگشتانش را آن طورى كه بود منظم منايد چه گمان باطلى است كه مجعى فكر مى
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  .دنياست و اين روزگار است كه كار حيات و مرگ به دست اوست

مگر ذات اقدس حق انسان را عبث آفريد كه چندى در اين دنيا هر چه خواست اجنام دهد و سپس از بني رفته طومار 
  .ها ى خود نرسد و ستم ها و خدمات يا جرائم زندگى او براى ابد هنگام مرگ برچيده شود و كسى به نتيجه خوىب

مگر خداوند از آفرينش اّوىل انسان خسته شده كه نتواند بار ديگر وى را زنده كند آنان كه منكرند و از قدرت خداوند 
كنند كه  خواهند با انكار رستاخيز به زشتكارى بپردازند و خود را از جمازات امين دانند اينان تنها آنروز باور مى غافلند يا مى

گويند خدايا ديدمي و شنيدمي و باور كردمي اكنون  در پاى ميزان عدل حق حاضر ببينند، در آن هنگام است كه مى خود را
جواب . ما را باز گردان تا كردار نيك اجنام دهيم و دعوت تو را اجابت كرده وانبياء را پريوى كنيم ما پشيمان و شرمسارمي

نيست در دنيا به مشا گفتند وىل فراموش كرديد، گروهى از بندگان من شنوند خاموش باشيد ديگر بازگشىت در كار  مى
كرديد اكنون به جربان آن  خنديديد و استهزاء مى گفتند خدايا ما به تو اميان آوردمي ما را بيامرز و به ما رحم كن مشا مى مى
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ه ارتباط عقيده به قيامت را به خوىب با اعتناىي گرفتار عذاب جاويدان باشيد متام اين مطالب منت آيات قرآن جميد است ك ىب
  .كند وجدان و عقل سامل اثبات مى

پايان اوست كه به  هاى ىب دهد آمال و انديشه هاى دل و جان بشر اتصال مى پيوند دومى كه عقيده به رستاخيز را به رشته
ها و   باغبان خلقت كه براى بذر گل اى غري متناهى الزم دارند و مشار براى روييدن خود مزرعه قول سقراط اين بذرهاى ىب

گياهان طبيعى زمني وسايل روييدن را از هر جهت فراهم ساخته به حكم فطرت و احساس قلب انسان كه مناينده 
پايان آن نيز سرزميىن فراهم خواهد ساخت و چون مزرعه زندگاىن اين جهان گنجايش آن  خداست براى روييدن بذرهاى ىب

پايان ديگر خواهد بود و ناچار اين بذرهاى مانده و خشك شده در دل و روح انسان   در جهان ىبرا ندارد ناچار آن زمني
ناور   روزى به دميدن هواى قيامت در سرزمني 

  234: لقمان حكيم، ص

  .ها و مزد اعمال و رفتارهاى خود را از نظر نتيجه خواهد ديد پايان او به حركت آمده و انسان متام برنامه و ىب

بيىن وقىت آب باران بر او فرو فرستادمي مهني زمني پاييزى به جنب و  جان مى زمني را خشك و خاىل و ىب: فرمايد ند مىخداو 
  .سازد ها و گياهان را زنده و سرسبز مى آيد و انواع واقسام گل جوش درمى

ار زنده  آرى، مهان آفريدگار بزرگ و زنده كننده مردگان بر مهه چيز قادر و تواناست زمني مرده پاييزى را به صورت 
ار فرا خواهد رسيد و پروردگار متعال كساىن را كه در قربها آرميده مى اند  كند، قيامت و رستاخيز موعود نيز مهچون فصل 

زنده خواهد ساخت، قرآن در بسيارى از آيات جتديد حيات جسماىن را با متام مراحل آن به احياى زمني تشبيه منوده 
رتين دليل نيز بر اثبات معاد جسماىن استاست و در ع   .ني حال اين خود 

ها مانند قربستان به خشكى و خاموشى گراييده و  بينيم كه زمني اگر در فصل زمستان به باغ و بوستان قدم بگذارمي مى
برگ مرده و  تان ىبكنيم كه اين درخ شود، چنني خيال مى هاى بلبل ديده و شنيده منى هاى رنگارنگ و از نغمه اثرى از گل

  .زمني اثر حياتى خود را از دست داده است

ار جاى او را گرفت و حميط براى زنده شدن نبات آماده شده مى نگرمي   وىل پس از چندى كه از فصل زمستان گذشت و 
يابيم كه  درمىشوند،  كه چگونه زمني به جنب و جوش درآيد و درختان و گياهان زنده و سرسبز شده غرق در شكوفه مى

ا  دهند وىل هرگز معدوم منى نباتات گرچه در زمستان تغيري شكل مى شوند، بلكه در عني خشكى و خاموشى درون آ
هاى فراواىن كهخ يادگار دوران زندگى تابستاىن است وجود دارد كه به خاطر نامساعد بودن شرايط زندگى به  ها و دانه ريشه
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ار مى طور موقت از فعاليت باز مانده جان  گردد مهان درختان ىب آيد و حميط براى حيات آماده مى اند و مهني كه 
  .گذارند گريند و رو به تكامل مى مى

  235: لقمان حكيم، ص

ار زندگى دوم انسان فرا رسيد  آرى، زنده شدن مردگان نيز به فراهم شدن حميط نيازمند است، و هنگامى كه قيامت يعىن 
  .گريد د وى جتلى كرده حيات خود را از سر مىروح انساىن در كالب

اند زيرا  ها از نظر حساب مجعيت حمدود بوده هاى حيات كره خاكى، ملت اين نكته پوشيده مناند كه در هر دوراىن از دوران
ه مريند چون اگر مردن نبود زمني حمدود به گنجايش پذيرش آن مه شود و نسل گذشته مى با جتديد هر قرن نسل جتديد مى

شوند، پس الزمه اين زنده شدن زمني  انسان را نداشت، اما روز قيامت متام مردگان قرون و اعصار در يك زمان زنده مى
هاى آنان در خود جاى دهد، از اين جهت  ها را با متام آرزو و آمال براى پياده كردن نقشه انتهاىي است كه بتواند انسان ىب

كند و براى برپا شدن قيامت طى بيان آياتى در كتاب خود اين  يات كرميه خود ثابت مىنيز قرآن جميد اين ارتباط را با آ
  :كند طور اشاره مى

گردد  شود خورشيد تاريك مى پيچد و مهچون فلز گراخته مى شود و در هم مى گاه شكافته مى آيد آن ها به حركت مى آمسان
دهد كوهها خرد  شوند در زمني زلزله عظيمى روى مى پراكنده مىستارگان تاريك و . شوند گريد هر دو يكجا مجع مى ماه مى

گردد متام  شود شكافته شده و گسرتده مى گردند، زمني دگرگون مى ور مى شوند، درياها شكافته شده و شعله و پراكنده مى
شوند، داستان قيامت  آورند و مهچون ملخ پراكنده مى ها سر از حلد و خاك بدر مى آيد انسان اشياء از دل خاك بريون مى

م زدىن برپا مى العمل مهان حيات  گردد اين زندگى جديد به نام قيامت عكس شود، اوضاع و شرايط عوض مى به چشم 
هاى مادى از  كنند چيزى نگذشته و چند روزى بيش با دنيا فاصله ندارند مقامات و برنامه ديروز است مردم فكر مى

كند، مهه به خود مشغولند شفاعت جز در مواردى كه ذات اهلى اذن دهد  ردى دوا منىاند، اموال و فرزندان د دست رفته
رود و اسرار فاش  ها باال مى شود، پرده اثرى ندارد، حكومت مطلقه آن روز به دست خداست، حق و حقيقت آشكار مى

  شود، مى

  236: لقمان حكيم، ص

 و گناهكاران سر خجلت به زير انداخته به اين طرف و آن طرف پيوندد، جمرمني وعده خدا و انبياء به انبياء به وقوع مى
ا كه در دنيا از ديدن حق چشم بستند و به سخن  نگاه مى ا نيست آ كنند، و راه فرارى ندراند، نور و روشناىي براى آ
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زيباى عمل هاى گذشته در نظر آنان جمسم شده است، زشت و  حق گويان گوش ندادند امروز كر و كورند، متام صحنه
گويند اى   خورند كه اى كاش عمل نيكو اجنام داده بودمي، مى بينند مغبونند و پشيمانند، حسرت و تأسف مى خود را مى

شد امروز ديگر  گر شده است از ما دور مى كاش اين اعمال ناشايست كه به صورت هيوالى خموىف در جلوى ما جلوه
هاى آنان  دهد سيماى آنان شاهد جرم ان بر اعمالشان گواهى مىدهانشان بسته و چشم و گوش و حىت پوست بدنش

اند  شود كساىن از مالئكه كه شاهد رفتار شخص بوده است عالوه بر مهه اين مراحل، از ميان هر امت گواهى انتخاب مى
  .خرب نيست دهد خود انسان نيز از خويشنت ىب دهند، دفرت اعمال نشان مى شهادت مى

گردد در آن حساب هيچ گونه اشتباهى نيست در آن  شود به جزئيات اعمال هر انساىن رسيدگى مى مىميزان اعمال به پا 
حماكمه اجحاف و تعدى راه ندارد، دروغ و شهادت ناحق نيست، آثار جرم در آجنا در جلو جمرم پيداست، ناگهان 

درجات و مراتىب دارند نامه عمل روند،  اى مى شود صاحبان هر مذهب و مسلك در صف جداگانه صفوف از هم جدا مى
  :گويد شود، با تعجب مى هر كس به دست وى داده مى

يابد،  چه كتاىب است كه هيچ عمل بزرگ و كوچكى را فراموش نكرده يك ذره عمل خوب نيست مگر آن كه آن را مى! آه
در يك آيه به طور خالصه و  بيند اين مطلب منت آيات قرآن جميد است كه  يك ذره عمل بد نيست، مگر آنكه آن را مى
  .گذارد كّلى لقمان بزرگوار با فرزند خود در ميان مى

   اعمال انسان قسمىت از موجودات طبيعى اين جهان است به: خالصه اين كه

  237: لقمان حكيم، ص

طور كه دانه  شود و مهان رويد و بزرگ مى شود، عمل انسان هم مى رويد و بزرگ مى طورى كه نبات و حيوان منود دارد، مى
ها مدتى در ميان موجودات  كند اعمال انسان نيز مانند دانه آيد و منو مى كارند، پس از مدتى از زمني بريون مى گياه را مى

ان است، آن شىت يا عذاب جهنم  شود و در شكل نعمت گاه كهخ روز موعود فرا رسيد آشكار مى دنيا در حال  هاى 
  :كرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودرسد چنانچه نىب ا  به انسان مى

  .دنيا كشتزار آخرت است
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تشبيه مناييم، خواهيم ديد آن جهان بزرگ  اگر دنيا و آخرت را جهان واحد و ممتدى بدانيم و آن را به زندگى جهان فعلى
يز است، زيرا  مانند اين جهان كوچك داراى چهار فصل است، خنست مهني زندگى ناپايدار كنوىن كه به جاى فصل پاي

  .كهخ وقت شخم كردن و بذر افشاندن و آبيارى كردن به وسيله اعمال است

قسمت . روند، چون فصل زمستان هاى سپيد به خواب سنگني مى ها با كفن آن عامل برزخ است كه انسان: قسمت دوم
ار مانند گل هاى رنگارنگ يا خارهاى خوفناك،  سوم زمان حمشور شدن و سر از خاك بدر آوردن است چون فصل 

شت برين يا در آتش جحيم، بينيم و با وجدان خود درك  ما به چشم خود مى قسمت چهارم دريافت زندگى نوين يا در 
كنيم كه زندگى اين جهان براى ما مانند كتاىب ناقص است كه چند فصل آن در اين دنيا نوشته شده و نتيجه فصول  مى

كند كه زندگى ما با مرگ و رخت بربسنت از اين جهان پايان  حساس آن باقى است، از اين جهت ضمري ما حكم مى
آثار حفارى . هاى ديگرش در آجنا پرداخته گردد بايد جهان ديگرى باشد كه اين كتاب در آن كامل شود و فصلپذيرد،  منى

دهد كه مردم مصر هزاران سال  هاى مصر كه از دو هزار و ششصد سال قبل از مسيح باقى مانده نشان مى نبشته و سنگ
  خيز و حساب معتقد بوده مهچنني اين عقيده در آثارپيش از باقى گذاشنت اين آثار به بقاء بعد از مرگ و به رستا

  238: لقمان حكيم، ص

ها كامًال مشهود است، و در عقايد ايرانيان قدمي در رأس مسائل حساس اعتقادى بوده و در كتب ديىن  كلدانيان و آشورى
  .دهد هند و چني دوام و بقاء را نوعى از عقيده به معاد نشان مى

اند كه  هاى كمى هم بوده اند دسته و اقليت در ميان اكثريت ملت جهان كه معتقد به معاد بوده اما در طول تاريخ بشريت
اند كه اين نداى وجدان را فر نشانده و  در اثر احنراف از فطرت و روگرداندن به ماديت و ميل به شهوات و لذات كوشيده

  .نداين شعله خاموش نشدىن اهلى را كه از ميان جان برخاسته فرو نشان

ها و جغدهاى بيداد  سازد و فرصىت براى جوالن به دست خفاش اما چون فرو گشنت اين شعله تابناك حميط روح را تريه مى
دهد خداوند پيغمرباىن را فرستاد تا با فروغ وحى و هدايت اين چراغ را برافروزند و تاريكى كفر و فسق و  و جنايات مى

ترين ديىن است كه در دعوت خود بر اثبات  ند و بدون شك و ترديد اسالم مهمفجور را در پرتو نور معرفت بر طرف ساز 
هاى نريومندى از استدالل و برهان برپا داشته و براى  ها را اقامه كرده و عقيده به معاد را بر پايه ترين حجت رستاخيز قوى

  .توانيد مراجعه كنيد رفع شبهه در اثبات قيامت به حبث قبل يعىن خداشناسى مى

  مناز
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  .فرزندم، مناز را كه رابطه ميان حق و بنده و سدى در برابر ارتكاب گناه و معاصى است به پاى دار

ترين خصوصيات روش اسالمى و انساىن روش عبادت است وىل عبادت در اسالم احتياج به توضيح  از بارزترين و روشن
تعبدى معروف مانند مناز تنها و روزه و زكوة و حج دارد، اين مطلب را بايد دانست كه عبادت منحصر به آداب و رسوم 

  .ترى است و آن عبارت است از پيوند مهيشگى با خدا تر و شامل نيست، بلكه شديداً دارى معناى عميق

  239: لقمان حكيم، ص

ت مهه هاى تربيت از آن سرچشمه گرفته و بازگش سراسر روش تربيىت اسالم در حقيقت مهان پيوند است مهه فروغ و شعبه
ا در پايان كار نيز به سوى آن است چون در مهه احوال اين حقيقت در نظر باشد معاىن ساير آداب و تشريفات و  آ

  .مناسك روشن خواهد شد

هاى اصول اجتماعى نيز در آن حلاظ شده  در رأس متام عبادات كه رمز پيوند بنده با پروردگار است و بسيارى از رعايت
  .مناز است

ليل وقىت كعبه را به فرمان خدا ساخت در پايان عمل رو به درگاه خداوند كرد و چنني گفت بار اهلا من فرزندامن ابراهيم خ
بت  هاى ام تا در اين حميط آزاد دور از حكومت هاى سرسبز به اين نقطه خشك و بد آب و هوا آورده را از آن سرزمني

اين مطلب را خداوند در قرآن جميد نقل كرده است و اين آيه نشان پرست تو را پرستش كنند و در كنار تو مناز بگذارند 
  .دهد كه مناز در دوران ابراهيم جزء وظايف بوده و غرض از ساخنت كعبه مهني پيوند و رابطه با خدا بوده است مى

  :فرمايد قرآن درباره حضرت عيسى مى

  .عيسى در گهواره لب به سخن گشود و يادآور چند چيز شد

  :فرمايد پروردگار به من سفارش شده است از آن مجله يكى مناز است قرآن مىاز طرف 

  .منود حضرت امساعيل به فرزندان خود مناز و زكوة را توصيه مى

كند  داند و مسلم است ياد خداى متعال بسيارى از فضايل را در انسان زنده مى قرآن يكى از اسرار مناز را ياد خدا مى
توان گفت ضامن اجراء واقعى براى بسط عدالت و   هاى اخالقى و تربيىت ياد خداست، بلكه مى شريشه واقعى خيلى از رو 

  .گسرتش دادن حق و حقيقت و اجتناب از هر گونه جتاوز به حقوق فرد و اجتماع مهان اميان به خدا و ياد خداست
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   ياد پروردگار زجنريى است كه انسان را از بسيارى از كارهاى ناشايست كه

  240: ن حكيم، صلقما

هاى حكومت غرايز شهواىن در كانون  دارد، جواىن كه به انواع وسايل هوسراىن جمهز است پايه موجب خشم اوست باز مى
شناسد يگانه وسيله براى كنرتل كردن  هاى خود مرزى منى وجود او مستحكم و پاى برجاست و براى اميال جنسى و هوس

  .ار جهان استاو مهان ياد خدا و پيوند با آفريدگ

كند و خري و رمحت خدا  مناز يك نوع دعاد و تضرع و خشوع و فرمانربدارى است كه رابطه بنده را با پروردگارش حمكم مى
آموزد، تن  كند و به وى اخالص و ىب رياىي مى رساند، دل آدمى را از حرص و عالقه به امور دنيوى پاك مى را بر او مى

  .دهد شناسى عادت مى ارد، و او را به رعايت انتظام در امور وقتد انسان را نيز به حركت وامى

شود و  آموزد و به نور قرآن هدايت مى خواند، معارف قرآن را مى مسلمان در مناز با دل خاشع و ذهن حاضر قرآن مى
  .گردد دلش با صفا و عقلش روشن مى

ن نيست كه در شبانه روز پنج مرتبه ذكر آنچه را كه قبًال ركن يا پايه اول از اركان اسالم مناز است، در حقيقت مناز جز اي
آوريد تكرار كنيد، و به خاطر بياوريد كه چه وظايفى را به  ايد به وسيله زبان و اعماىل كه به جاى مى به آن اميان آورده

  .ايد عهده گرفته

پاك و پاكيزه نزد پروردگارتان حاضر شويد و  شويد قبل از آنكه به كراى بپردازيد بايد با بدىن هر روز اول وقت كه بيدار مى
سپس چه ايستاده چه نشسته چه در حال ركوع چه در سجود نزد خداى متعال به بندگى خود اقرار كنيد و از او يارى 

  .طلبيد و هدايت و راهنماىي خواهيد و عهد و پيمان و طاعت و بندگى خود را با او جتديد كنيد

كنيد و درس كتاب او را  ن را در رسيدن به رضاى او و دورى از خشم و غضب او تكرار مىدر مناز هر بار آرزوى خودتا
  دهيد و آن روزى كهخ در حمكمه او حاضر خواهيد شد تا از مناييد و به راسىت رسالت پيغمرب او شهادت مى اعاده مى
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  .آوريد آن هستيد به مشا بدهند ياد مىايد از مشا بپرسند و پاداشى كه در خور  كارهاىي كه كرده
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كنيد سپس مهني كه مشغول كار شديد و طى چند ساعت كارتان را اجنام داديد مؤذن به  با اين عمل روزتان را شروع مى
بار ديگر درستان را تكرار كنيد كه مبادا آن را فراموش كرده  كند كه بياييد و باز خدا را به ياد آوريد و يك مشا اعالم مى

خيزيد و پس از آنكه اميانتان را جتديد كرديد دوباره به كارهاى دنيا مشغول  گاه از جاىي كه هستيد برمى غافل مبانيد، آن
خواند و در حقيقت متام عمر مشا  شويد سپس براى مرتبه سوم پس از چند ساعت مؤذن مشا را به مناز مغرب و عشا مى مى

  .كند معناى واقعى پيوند مهيشگى اگر توجه داشته باشيد براى مشا حتقق پيدا مىكند و  را با مبدأ حقيقى اتصال پيدا مى

  :امام صادق عليه السالم هنگام ارحتال از جهان به سوى عامل ديگر فرمود

افراد نزديك مرا مجع كنيد، سپس به آنان فرمود كه به ديگران تا قيامت برسانند كه هر كس اين عبادت عظيم را سبك 
  .او به رشته اتصال ما در روز قيامت خنواهد رسيدبشمارد دست 

  :از دنياى مشا سه چيز را انتخاب كردم: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  .بوى خوش - 1

  .عيال صاحله - 2

نور چشم من در مناز است، اين مسئله بديهى است كه وسيله ارتباط انسان با جهان آفرينش روشناىي چشم است،  - 3
  .شومي كه مناز را او روشىن چشم بداند حساب آن از ديگر عبادات روشن و به امهيت آن بيشرت واقف مى  جاىي

كسى كه روز قيامت در پرونده اعمال او مناز نباشد اعمال ديگرش پذيرفته خنواهند شد زيرا اعمال : در حديث ديگر فرمود
   وشن كننده اعمال، بدون الكرتيسيته اجناسديگر به منزله اجناس الكرتيكى و مناز هم چون برق است و ر 
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  الكرتيكى چه ارزش دارد؟

اى   كند و مشا را براى عبادت حقيقى پردامنه مناز تنها عاملى است كه پيوسته اساس اسالم مشا را روزى پنج بار تقويت مى
ايدى كه طهارت نفس و ارتقاء روح و صالح سازد و باز مهان عامل است كه مشا مهيشه به عق كه بيان شد آماده مى

  .سازد اخالق و اعمالتان منحصر در آن است متذكر مى
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تر يعىن پيوند مهيشگى با خداست اهل مناز در مقابل عبادات ديگر سر فرود  تر و شامل پس مناز دارى آن معناى عميق
  .كند مناز تنها كفايت منى آورد، در صورتى كه مناز را به صورت واقعى بپا دارد و گرنه خواندن مى

رتين اعمال آن حضرت فرمود: از امام صادق عليه السالم سؤال كردند چيزى بعد از معرفت به خداوند باالتر از مناز : از 
  .بينيد كه خداوند در كتابش از قول عيسى نقل فرموده كه عيسى وصيت به مناز شده بود نيست مگر منى

عمود خيمه است هنگامى كه عمود برجا باشد طناب و پيچ و پرده بر جاست و زماىن كه مناز مانند : نىب اسالم فرمود
ا براى قيافه خيمه فايده رى است كه درب منزل مشا جارى باشد كه مشا  عمود نباشد آ اى ندارد و فرمود مثل مناز مانند 

ماند آن طور هم  ظافت كثافىت در بدن مشا منىشبانه روز در آن پنج مرتبه شستشو كنيد مهان طورى كه بعد از پنج مرتبه ن
  .دارد مناز خواندن مشا را گناهان حمفوظ مى

عالوه بر مهه اين مراتب تأكيد شده مناز را مسلمانان با مجاعت اجنام دهند و نيز مقرر فرموده كه مناز مجعه را خمصوصاً هر 
  .هفته با صورت معني و شكل خاصى خبوانند

اى مرتاكم و فشرده به وجود  كند و از مهه افراد توده لمانان اجياد يگانگى و حمبت و برادرى مىمناز مجاعت درميان مس
  شود كنند دهلاشان به يكديگر نزديك مى آورد زيرا وقىت كه به صورت مجع در مقابل خدا قنوت و سجود و ركوع مى مى
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ا بيدار مى درند سپيد و سياه، ترك و ديلم، عجم و عرب و فقري و غىن ندارند دهاتى گردد كه مهه برا و اين احساس در آ
... كنيد مهه افراد چه غىن و فقري و چه صغري و كبري و  و شهرى در اين دين مطرح نيست در مناز مجاعت مالحظه مى

لوى يكديگر مى ها مناز  وضيعى عالوه بر اينگاه نه اشراىف وجود دارد نه غري اشراىف نه رفيعى و نه  ايستند آن لو به 
هاىي كه خمصوص اين مسئله نوشته شده مراجعه  داراى اسرار اجتماعى بسيار مهمى است كه براى دريافنت آن بايد به كتاب

  .شود

ى از منكر   امر به معروف و 

ذيب نفس رهربى كن و از سقوط در ورطه عصيان باز دار،  خلق را به پريوى از خوىب! فرزندم و در اين جهاد ها و 
ى از منكر است آزار مردم را با استمداد از نريوى صرب خويش مهوار ساز   .مقدس كه امر به معروف و 
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گريد البته اين استعداد موقىت است از اين جهت سخن بايد  استعدادى در روان آدمى است كه حتت تأثري سخن قرار مى
  .تكرار شود

كند آن را سخت به جنبش   باطن و وجدان راه خود را به جان انسان باز مىپند و اندرزى كه مستقيماً از راه ضمري
فته هايش را درآورند واقعيت و ماهيت  نشني انگيزد اين كار براى حلظه موقىت است مانند سيلى كه ته هايش را برمى درآورده 

گردد و هيچ  هايش اضافه مى سوبشود وىل چون به حال خود گذاشته شود دوباره رسوىب روى ر  آن سيل گري منايان مى
  .گردد جان انسان هم در هر حلظه به اليروىب احتياج دارد حركىت در عمق آن اجياد منى

از اين حلاظ اگر سرمشقى در كنار موعظه نباشد كه شخص اثر پند و اندرز را در وجود او آسان و ارجا شده ببيند تا از 
  .او پريوى كند، موعظه به تنهاىي كاىف نيست

خواهد  كند كه به نظر عام و براى مهه قابل ملس باشد و نگذارد كسى كه مى سرمشق مشاعر و افكار را به خود وابسته مى
   انتها سرگردان از او پريوى كند در بياباىن ىب
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موعظه يعىن امر به معروف و اى وجود داشته باشد،  حركت در جاى خود مقيم شود، اگر ابتدا سرمشق شايسته مباند و ىب
اى  گذارد و از طرف ديگر موعظه براى نفس ضرورت دارد در نفس انساىن پاره ى از منكر اثر به جاىي در نفس مى

ذيب دارند و اينكار ميسر منى انگريه شود جز با موعظه و پند و اندرز،  هاى فطرى هست كه مهيشه احتياج به ارشاد و 
ا به موعظه اكتفاء نكرده بلكه هر دو را دريافت داشته، قرآن مىدر اين صورت انسان تن فرمايد ابتدا  ها به سرمشق يا 

  .خود را برتسانيد، سپس اهل خود را

ى از منكر يا مبارزه با بدى به عقيده شيعه امر به معروف يا دعوت به سوى نيكى ترين و گرانبهاترين  ها جزو مهم ها و 
هاى اسالم حمسوب  ترين پايه آهنگند اين وظيفه بزرگ از اساسى عقل و شرع در لزوم آن همدستورات اسالمى است كه 

رتين عبادات و يكى از اقسام جهاد است مى   .شود و در رديف 

ى از منكر و به اصطالح نظارت مّلى يك موضوع دامنه دارى است كه در متام شؤون زندگى  موضوع امر به معروف و 
  .ما دخالت دارد
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ها و دوائر است مانند شهردارى   هاىي كه خصوصى بر عهده بعضى از مؤسسه جهان امروز عالوه بر نظارت و مراقبت در
كه حق نظارت بر عمران و آبادى شهر دارد يك نظارت ملى و عمومى به متام مردم واگذار شده كه حق نظارت و 

  .ها را تذكردهند طق لغزشراهنماىي و انتقاد در كليه امور داشته باشند تا با بيان و من

تواند در متام شؤون كشور نظارت بنمايد زيرا سرچشمه قدرت و علت پيدايش و تشكيل  بنابراين در دنياى متمدن ملت مى
هاى ادارى و تشكيالت كشورى ديد فوراً انتقاد كند و نظر  تواند هر گونه احنراىف در سازمان ها ملت است او مى سازمان

حنراف حلن انتقاد خود را شديدتر سازد، زيرا مبدأ نريو اوست، اين مهان نظارت ملى است كه جهان امرز بدهد و به ميزان ا
  .ترين اصل پذيرفته و اسالم چهارده قرن پيش پايه گذار آن بوده است آن را به صورت عاىل
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ا را در چنگال ذلت و خوارى گرفتار خواهد منود ملت هاىي كه اين دو اصل بزرگ را فراموش كنند به صور حتم خداوند  آ
منا و ستمگران خواهند بود، و  اى براى درندگان انسان و لباس بدخبىت به اندام آنان خواهد پوشيد، چنني ملىت طعمه آماده

هاىي كه از  ياناى در لزوم اجنام اين دو وظيفه بزرگ و مفاسد ز  لذا از شخص نىب اسالم و ائمه طاهرين عبارات تكان دهنده
  .شود نقل شده ترك آن دامگري اجتماعات انساىن مى

كسى كه شر سيالب يا آتش : كسى كه درباره امور مسلمانان نينديشد از آنان نيست، حضرت فرمود: نىب اسالم فرمود
شت بر او واجب مى سوزنده و آتش  شود چه شرى و كدام آتشى بدتر از شر اى را از مردمان مسلمان كوتاه سازد 

  معصيت است؟

  .ياىب پردازى، زيرا عملى باالتر از آن منى بر تو باد كه براى خدا در ميان خلق به نصيحت: امام صادق عليه السالم فرمود

ى از منكر كنيد، و گرنه ظامل بر مشا مسلط مى: نىب اكرم فرمود شود و دعاى خوبانتان مستجاب  بايد امر به معروف و 
ى از منكر كنيدشود، قبل از ا منى   .ين كه در استجابت دعا به روى مشا بسته شود امر به معروف و 

عادت ماست براى جمالست و  : از نشسنت ميان راه بپرهيزيد، گفتند: پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و سلم اسالم فرمود
  .گفتگو

  حق راه چيست؟: پس حق راه را اداء كنيد گفتند: فرمود

ى از منكرچشم پوشى از ن: فرمود   .احمرم، آزار نرساندن، جواب سالم، امر به معروف، و 
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ى از منكر را بر مسلمانان واجب كرده و اين وجوب، امتياز اسالم را بر ملل متمدن كه  قرآن جميد امر به معروف و 
  .شود ود آن استفاده مىسازد، و نيز از فرمايشات نىب مكرم اسالم و پيشوايان شيعه وج دانند روشن مى انتقاد را مباح مى
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شوند از حرام بپرهيزند و  گريد و مردم ملزم مى در سايه نظارت مردم فرائض و تكاليف اجنام مى: امام باقر عليه السالم فرمود
و امنيت گردد  هاى مبارزه با فساد متام راههاى كشور امن مى از طرق مشروع و كسب حالل ارتزاق كنند در سايه دستگاه

  .اندازد بر اثر اجراى حدود و كيفر دادن جنايتكاران در سراسر كشور سايه مى

اگر اين دو قدرت با متام مراحل گوناگوىن كه دارد از راهنماىي زباىن گرفته تا برسد به اجراء حدود و قوانني جزاىي از اجتماع  
  .برد ردم رخنه كرده و لذت زندگى را از بني مىنظمى، وحشت و اضطراب در متام شؤون م گرفته شود هرج و مرج و ىب

ى از منكر مانع از آزادى مردم است نىب اسالم پاسخ اين پرسش را در ضمن  آنان كه تصور مى كنند امر به معروف و 
  .يك سؤال بيان فرموده

م نكنند هر گاه اجتماع ما بسان يك كشىت است، سرنشينان كشىت تا آجنا آزادند كه موجبات هالك ديگران را فراه
مسافرى از اين آزادى سوء استفاده منايد و خبواهد با ميخ يا تيشه ديوار كشىت را سوراخ كند، كليه مسافران روى غريزه 

كنند،  منايند و عمل او را يك حنو سوء استفاده از آزادى تلقى مى تر با او مبارزه مى دفاعى كه دارند به شدت هر چه متام
ا در ضرر و نفع يكسانند و منىجامعه نيز بسان كشىت توان حساب   است افراد اين جامعه سرنشينان كشىت هستند، آ

  .ضرر زدن يك فرد را از اجتماع جدا منود

  :قرآن كرمي در لزوم اين دو وظيفه بزرگ آياتى دارد از اين قبيل

ى  بايد در ميان مشا طايفه از منكر كند، مساوى نيستند در ميان امت  اى باشد دعوت به خري كند امر به نيكوىي منايد و 
ى  كساىن كه شب و روز در تالوت آيات حقند و سجده به سر مى برند، اميان به خدا و آخرت دارند امر به معروف و 

گريند و از صاحلينند و با ديگران يعىن مؤمنني و مؤمنات دوستان  ها سرعت مى كنند و در خريات و خوىب از منكر مى
ى از منكر مى يكديگرند،   .كنند و بر پا دارنده منازند امر به معروف و 
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رتين امىت هستيد كه از ميان  لعنت شدند قومى از بىن ى نكردنشان، مشا  اسرائيل بر زبان داود و عيسى به گناهانشان و 
ى از منكر كنيد، كمك كنيد به ملت   .ها ها و پسىت ها و كمك نكنيد به بدى خوىب ها انتخاب شديد كه امر به معروف و 

ى مغزى كه چشم خود را از ابتدا به عرصه اروپا گشوده اند و جز برنامه مغرب زمني طريقه ديگرى را قبول  ىب خردان 
 گذارى كرده، و اين كار بزرگ يادگار آن ملت ندارند، خيال نكنند روش انتقاد صحيح را اروپائيان يا ملت آمريكا پايه

  .است، اينها منونه هاىي از دستورات اسالم در چهارده قرن قبل است

ها بني بدكاران آنان ظاهر شود،  كند مگر بدى خداوند خودبان را عذاب منى: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
ى داشته باشند   .و آنان قدرت بر 

هاى مشا طغيان كنند، و جوانان مشا فاسق شوند، و كوشش  زنكنيد روزى كه  چه مى: از نىب اسالم رويت شده كه فرمود
  در راه خدا ترك شود؟

  شود؟ اى مى چنني برنامه: گفتند

  .شود به كسى كه جان من در دست اوست بدتر هم مى: فرمود

ى از منكر ترك شود؟ چه مى: چيست؟ فرمود: گفتند   كنيد زماىن كه امر به معروف و 

  شود؟ مى: گفتند

  .شود تر هم مىبد: فرمود

  چگونه؟: گفتند

  .ببينيد معروف منكر ومنكر معروف است: فرمود

  شود؟ مى: گفتند

ى شود از معروف، آيا با اين آيات و احاديث اين دو وظيفه  بدتر هم مى: فرمود گردد، روزى كه امر شود به منكر و 
   بزرگ اسالمى و اجتماعى بر مشا واجب
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  نيست؟

گريد با چشم خود آشكارا  هاىي را كه از سسىت و اجنام اين دو وظيفه سرچشمه مى انه ما امروز مفاسد و زيانبدخبت
شد و تنها به ترك اين دو وظيفه قناعت كرده بودمي و كادر به اينجا  بينيم، وىل اى كاش مطلب به مهني جا ختم مى مى
  .نكر گرددرسيد كه منكر در نظرها معروف و معروف در نظرها م منى

ى كنندگان از منكر  آمرين به معروف و دعوت كنندگان به حق و فضيلت خودشان پشت پا به حق و فضيلت بزنند و 
خودشان آلوده انواع منكرات شوند، اين بالى كمرشكن و غري قابل حتمل بر اثر كارهاى بد مردم عاقبت فساد را در زمني 

  :اينكه معصوم عليه السالم فرمودها و در جو آشكار كرد با  و روى اقيانوس

ى از بدى مى كنند و خودشان ترك مى لعنت بر كساىن كه دعوت به نيكى مى ا كه  كنند و خود آن را اجنام  منايند و آ
  .دهند مى

راسىت آفرين بر اين مذهب و بر اين وسعت احكام و جامعيت آن زيرا آنچه براى دين و دنياى انسان الزم بوده و آنچه 
اى براى  بيىن منوده است، از طرىف دستورات جامع و قوانني زنده شده اسالم پيش جب ترقى و پيشرفت و سعادت او مىمو 

گذارى بدون يك  مردم جهان وضع كرده كه در واقع و در حقيقت به منزله قوه مقننه است، بديهى است اين قوه قانون
اول ضمانت اجراىي آن را به عهده عموم مسلمانان گذارده و امر به نريوى اجراىي كاىف اثرى خنواهد خبشيد، لذا در درجه 

ا قرار داده تا هر كس يك قوه جمريه براى آن احكام و مقررات بوده باشد و مهه  ى از منكر را وظيفه فرد فرد آ معروف و 
ن وظيفه بزرگ اسالمى پى بر وضع يكديگر نظارت كنند و مهه در برابر يكديگر مسؤول باشند كسى كه خبواهد به عمق اي

عبد اهللا احلسني عليه السالم نظر كند، امام عليه السالم  برد بايد به صحنه تشريح دقيق سرور آزادگان امام سوم حضرت اىب
  :كند اين مسئله را با توجه به متام جهات و نكات اينطور بيان مى

   ر به معروفخداوند به اولياء خود پند داده است كه مانند علماء يهود از ام
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ى از منكر سرباز نزنند، زيرا پيشوايان يهود جور و ظلم و ستمكاران را مى ترسانند  نگرند و آنان را از اين كار زشت منى و 
كه پيشگان به نواىي برسند و از دست آنان گزند نبينند و براى آن   دارند به اميد آن كه از پرتو مرمحت ستم و بر حذر منى

  .اند دو روز خودش زندگى كنند و غبار ناراحىت بر دلشان ننشيند از گفنت حرف حق هراسناك

راسيد و باز خداوند مى: گويد در حاىل كه پروردگار بزرگ مى   :فرمايد فقط از من بيمناك باشيد، و از مردم عاجز و زبون 

ى از منكر مى كنند زيرا اگر در ميان مسلمانان اين دو امر رواج بيابد   مردم با اميان كساىن هستند كه امر به معروف و 
  .پذيرد پيوندد و بنيان ملك و ملت استحكام مى كارها به صالح مى

هاى مردم پاك  پيچد انديشه اگر مردم به كارهاى نيك بگرايند و از دشوارى آن باك نداشته باشند طومار ظلم در هم مى
رسد، و زورمندان بد سگال مانند گرگ به ناتوانان محله  دار مى ابد، حق به حقت ها مى شود نور صالح و فالح در دل مى

  .بندد مكند و رحم و انصاف از خانه مردم رخت برمنى شوند، و حمتكرين خون ضعيفان را منى ور منى

يت و باشيد، خداوند آن چنان امه اى مردمى كه در دانش شهره شهر هستيد و در نيك نامى زبان زد خاص و عام مى
كند حىت در   برد و ناتوان از مشا احرتام مى احرتامى از مشا در دل مردم به وجود آورده است كه قوى از مشا حساب مى

ا فضيلىت نداريد از عنايت خداوندى نفوذ داريد و چنان آبروىي كسب كرده ايد كه توانگران به امر مشا  كساىن كه بر آ
گذريد مانند پادشاهان شكوه و عظمت داريد، و مقام  مى كه از كوچه و خيابان مىآورند و هنگا حاجت نيازمندان را برمى

  .كند و مرتبه مشا با پيشوايان و بزرگان قوم برابرى مى

   خداوند اين شوكت و قدرت را به مشا ارزاىن داشت كه از حقوق حداوند دفاع
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شود و مشا متاشاگر هستيد و  كنيد حق ضعفاء و بينوايان تضييع مى منىايد و جنبشى  كنيد، وىل مشا آسوده خاطر نشسته
دويد حاضر نيستيد در راه خدا  افتيد و به هر سو مى افتد به دست و پا مى آوريد وىل تا حق خودتان به خماطره مى دم برمنى

ديد كند فقط در فكر جلب نفع براى خود و فاميل خود هستيد و با اين حال آرزو داريد در قيامت  جزىي خماطره مشا را 
شت را مالك شويد و مهنشني انبياء باشيد؟   شعله عذاب اهلى دامان مشا را نگري و 
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شت را آرزو مى ترسم كه در روز جزا به جاى نعمت زهر عذاب و درد به مشا چشانده  كنيد من مى اى راحت طلباىن كه 
زار  اعتناىي به احكام خدا عاقبت در خشك ترسم كه با اين ىب مىشود و اين آرزوهاى ىب جاى مشا سراىب بيش نباشد، 

  .معاصى مبانيد و در آرزوى زالل جنات با لب تشنه به هر سو بدويد و عاقبت در كوير بدنامى و ناكامى جان بسپريد

وىل خداشناسان  ايد لطف خداوندى مشا را به مهه چيز رسانده است و در پرتو عنايت خداوند به كرامت و بزرگوارى رسيده
شكنيد و دم  شود و پيمان او را مى كنيد مشا با چشمان خود به خوىب مى بينيد كه حقوق خداوندى اداء منى را اكرام منى

  .زنيد كشيد و ضجه مى آوريد وىل براى پشيزى حقوق از دست رفته پدرانتان فرياد مى برمنى

زنند و  ها از بينواىي ناله مى هزاران كور و كر و بينوا در شهرستانبرند  كنند و به غارت مى حقوق رسول خدا را پاميال مى
  نگريد؟ انگيز مى مشا به اين مناظر رقت

ى از منكر كار را با چاپلوسى و متلق  ستمكاران مردم ضعيف را زير لگد مى كوبند و مشا به جاى امر به معروف و 
  .گذرانيد فقط براى اين كه دو روز زندگى كنيد مى

ى از منكر دست برداشته متام اين بدخبىتمسبب    .ايد ها مشا مساحمه كاران هستيد كه از امر به معروف و 

  بزرگرتين مصيبت و رنج از آن مشاست كه دست از وظايف خود كشيديد و در
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  .ايد اجراى حالل و حرام خدا كوتاهى كرديد و مرتبه عظيمى را از خود سلب منوده

مشار در احكام  اىل مشا به پسىت نگراييد مگر اينكه از خدا جدا شديد و او را فراموش كرديد و با داشنت داليل ىبمقام ع
ها رشته كار از دست مشا در رفت و به دست زورگويان  خدا بني مشا اختالف به وجود آمد و به واسطه مهني اختالف

ايد و اين  و امور خداوند را تسليمشان كرده كنيد و احكام اه مىايد و به فجايع آنان نگ پيشه افتاد و مشا نشسته ستم
  .ستمگران خريه سر در پى شهوتراىن و كاجموىي خويشند

ايد و با ستمكاران  ترسيد و براى آنكه به چند روزه عمر گذران عالقمنديد خدا را فراموش كرده مشا براى آن كه از مرگ منى
  .يش مشغولند و مشا سرگرم زندگاىن آسوده و ىب حقيقت خود هستيدداريد آنان به ستم خو  مماشات روا مى
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ايد و اين  كنيد و مشىت بيچاره از پا افتاده را زير دست و پاى جابرين و قلدرها رها كرده از حقوق بدخبتان دفاع منى
  .كنند ستمكاران خداناشناس گروهى ضعيف و بينوا را به اطراف و اكناف پراكنده مى

شوند اين  سرى آنان خوار مى شود و گروهى بزرگوار دربرابر خودرأىي و خريه ور با آراء ناصوابشان زير و رو مىهاى كش برنامه
  .خيزند جو با ايزد جبار به ستيزه برمى اى فتنه هراسند و به پشت گرمى عده ستمكاران از خداوند قهار منى

  تكرب

هنگام راه رفنت چون متكربان قدم بر مدار كه خدا مغروران را  در هنگام سخن با مردم روى از ايشان مگردان، و! فرزندم
وقت عمل مطابق طبع خود عمل كن و از آيني تصنع بپرهيز، نه مانند متكربان قدم بردار و نه چون مردم . دارد دوست منى

  .زبون طى طريق كن

   آهسته سخن گوى و فرياد مزن، زيرا بريون از حد تشبه به چهارپا پيدا كرده

  252: ان حكيم، صلقم

  .»1«  ترين صداها صداى خران است و كريه

شت برين منى كسى كه در دل او ذره: نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود كند و  اى از كرب باشد، استفاده از 
  .اى از اميان باشد، او از عذاب جهنم در اميىن است آن كس كه در دلش ذره

  :شت و نعيم آن حمرومند و نقل شده كه سه طايفه از

  .متكرب - 1

  .خبيل - 2

  .كسى كه مداومت بر معصيت دارد  - 3

  .چه فرد بدى است كسى كه تكرب كند و عظمت حق را فراموش منايد: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

  آيا مرگ از پس او نيست؟تكرب فالن شخص زياد است، فرمود : به پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم عرض شد
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رتين خوراكى: حضور امام صادق عليه السالم عرض كردم: عمر بن يزيد گفت كنم و از بوى خوش  ها استفاده مى من از 
هاى از زندگى  شوم و در برنامه زندگى داراى نوكر هستم، آيا در اين قسمت منامي و بر مركب نيكو سوار مى استشمام مى

  است؟من از تكرب موجود 

  :عالمت كرب دو چيز است: امام عليه السالم ساكت شد، فرمود

  .كوچك مشردن مردم  - 1

  .انكار حق - 2

  .كرم تقوى است، عظمت تواضع است، يقني ثروت است: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

   خوشا به حال متواضعني كه در قيامت از مهه مردم: عيسى بن مرمي فرمود

______________________________  
  .17: لقمان -)1(
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  .بزرگوارترند

اى دعوت داشتند رسيد، افراد  رو به حمضر رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم كه بر سفره شخصى سياه چهره و آبله
م صلى اهللا عليه و آله و جملس از نشاندن سياه چهره نزديك خود كراهت داشتند كسى به او توجه نكرد مگر رسول اكر 

لوى خود جاى داد لو به    .سلم كه او را 

: كنم، گفتند شرييىن عبادت چيست؟ فرمود چرا شرييىن عبادت را در مشا مشاهده منى: نىب اسالم به اصحاب خود فرمودند
  .تواضع

  ردم؟داىن چرا از ميان متام بندگان تو را براى تكلم خود انتخاب ك به موسى خطاب رسيد مى

  پروردگار من براى چه؟: عرض كرد



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

 

تر باشد به  من متام جهات بندگان خويش را نظر كردم، ظاهر و باطن آنان را ديدم نيافتم كسى را كه ذليل: خطاب رسيد
  .گذارى كىن صورت خود را روى خاك مى دربار من غري از تو زيرا هر زماىن كه تو به عبادت قيام مى

اى جذامى مشغول غذا خوردن بودند، حضرت را به  گذشتند، و عده هاى مدينه سواره مى حمله اى از امام چهارم در كوچه
كردم يعىن با مشا نشسته و از رفاقت با  اگر روزه نبودم در غذاى مشا شركت مى: شركت در غذا دعوت كردند، امام فرمود

يه ك ردند، جمذومني را دعوت منودند و با آنان بر سر مشا عار نداشتم، زماىن كهخ به منزل رفت دستور داد غذاىي مطبوع 
  .يك سفره نشستند و غذا تناول كردند

  .اند، به مهان مقدار اهل كب از من دورند مهچنانكه اهل تواضع به من نزديك: به داود خطاب شد

و توقع باال نشسنت  تواضع آن است كه هنگام ورود به جملسى مكاىن كه خاىل بود بنشيىن،: امام صادق عليه السالم فرمود
خود را نداشته باشى و به هر كسى برخورد كردى سالم كىن، جدال را در مباحثه ترك كىن اگر چه حق به جانب توست 

  واز
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  .اينكه تو را به زهد و تقوى تعريف كردند خوشحال نشوى

پسر امام به احرتام هر دو برخاست و هر دو را احرتام  بر امرياملؤمنني عليه السالم دو مهمان وارد شد، يكى پدر و ديگر 
كرد و در صدر جملس جاى داد و خود روبروى آنان نشست، سپس امر به غذا كرد، پس از صرف غذا قنرب غالم 

امرياملؤمنني طشت و حوله و ابريقى براى شسنت دست مهمانان آورد، امرياملؤمنني عليه السالم ابريق و حوله و طشت را  
و خويش را براى رخينت آب به دست پدر آماده كرد، مهمان از اين برنامه تعجب منود و خود را كنار كشيد، عرض   گرفت

  :كرد

رخيت  من كجا و اين برنامه مشا؟ حضرت او را قسم داد، فرمود بنشني و دست خود را مهانطور كخه قنرب من مى! سّيد من
دو برادرمي در قسمت انسانيت فرقى بني من و تو نيست، براى اين عمل شسىت بشوى، زيرا من و تو از يك سرمي و هر  مى

كند، خدا مرا به شرف اين خدمت به برادر مسلمان نايل   دادند عنايت مى خداى توانا به من ده برابر مزد آنچه در دنيا مى
  .كرده بنشني واز اين عمل سر مپيچ
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دست پسر را بشوى اگر پسر به : مد حنفيه داد فرمودگاه وسايل را به حم مهمان حاضر شد دست خود را شست، آن
شستم اما خداوند بني پدر و پسر از نظر پدرى عظمت برقرار كرده زماىن كه در يك  تنهاىي حاضر بود من دست او را مى

  .عه استهركس پريوى از حضرت امرياملؤمنني عليه السالم كند حقاً او شي: امام چهارم عليه السالم فرمود. جا مجع باشند

ايت درجه به كار برد  اگر چه نىب اكرم در زمان بعثت در راه جنات قوم عقب افتاده و متكّرب عربستان كوشش خود را تا 
و در پرتو تعاليم حيات خبش خود بسيارى از رذايل اخالقى آنان را سركوب كرد، وىل خوى ناپسند تكرب و خودستاىي در 

جان آنان ريشه دوانده بود كه پس از گذشنت مدتى از قيام اسالم باز هم افرادى  هاى متمادى چنان در اعماق طول قرن
علقمه بن وائل براى مالقات با . نگريستند به صفت ناپسند تكرب مبتال بودند و ديگران را با ديده پسىت و حقارت مى

   رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم به

  255: لقمان حكيم، ص

خانه . حمضر رسول اسالم شد و پس از پايان جلسه خواست به منزل يكى از بزرگان انصار وارد شودمدينه آمد شرفياب 
دانست معاويه در جملس حاضر بود، حضرت او را براى راهنماىي  مهماندار در يكى از حمالت مدينه بود و علقمه منى

بر مركب خود سوار بود و من پياده و پاى  گويد من به اتفاق علقمه از جملس خارج شدمي او علقمه فرستاد معاويه مى
در جواب  . كردم بني راه به او گفتم از شدت گرما سوختم مرا به ترك خود سوار كن برهنه در شدت گرما با وى حركت مى

دامن نىب  مى: من فرزند ابو سفيامن، علقمه گفت: گفت تو را آن لياقت نيست كه در رديف بزرگان سوار شوى معاويه گفت
: سوزد، گفت كىن الاقل كفش خود را به من ده، زيرا پامي مى اكنون كه مرا سوار منى: معاويه گفت. به من گفته بود اكرم

دهم در سايه شرت من راه بروى و اين خود ارفاق بزرگى  كفش من براى پاى تو بزرگ است، وىل مهني قدر به تو اجازه مى
  .ن مردم مايه شرف و افتخار استاز طرف من نسبت به توست و براى تو نيز در ميا

براى : هاى مدينه به مرد مصروعى برخورد كه مردم براى متاشاى او اطرافش را گرفته بودند، فرمود نىب اسالم روزى در كوچه
  اند؟ چه اجتماع كرده

  .اند اى را گرفته دور ديوانه: گفتند

  اين شخص ديوانه نيست، آيا مشا را خرب دهم ديوانه كيست؟: فرمود

  .خرب ده: عرض كردند
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لوهاى  ديوانه واقعى آن مرد متكربى است كه با تكرب راه رود و از خودپسندى به دامن: فرمود هاى خويش نگاه كند و 
اند مبتال به  هاى دوش خويش حركت دهد، چنني شخص ديوانه واقعى است، اين مرد كه گردش را گرفته خوش را با حركت

  .مرضى است

از طرف عبدامللك مروان استاندار خراسان بود روزى جامه خز نيكوىي برب كرده و در كمال  مهلب بن اىب صفره
   كرد، بزرگ مردى خودپسندى و تكرب از راه عبور مى

  256: لقمان حكيم، ص

  :او را ديد نزديك شد و گفت

  .اين گونه راه رفنت مورد دمشىن خدا و رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم است

  شناسى؟ را مىم: گفت

  .اّولت نطفه جنسى بودى و آخرت مردار خبيثى خواهد بود و بني اين دو زمان حامل كثافىت! آرى: گفت

گفتار حكيمانه آن مرد مهلب را از مركب تكرب پياده كرده تا اينجا منت نصاحيى بود كه از قرآن جميد سوره لقمان نقل  
  .كنم كه قريب به يقني از آن حضرت نقل شده اكتفا مىكردمي، و در دنباله كتاب فقط به نصايح مشهورى  

  دنيا

هاى بسيارى در آن غرق شدند براى عبور از اين ورطه خطرناك كشىت از اميان  پايان كه ملت ام دنيا درياىي است ىب نور ديده
كهى اگر از اين سفر پر اى از تقوى برگري   بساز، و بادباىن از توكل بر فراز آن قرار بده، و براى پيمودن اين سفر توشه

  .خطر به سالمت برهى رمحت حق تو را جنات داده، و اگر دچار هالكت شوى گراىن بار گناهت تو را بيچاره كرده است

باره  نياز كند و به مقصد برساند بردار، و از دنيا چنان رو مگردان كه يك فرزند، از متاع دنيا چندان كه تو را از خلق ىب
جنازه بار گران بر دوش دگران گردى، اما چندان در انديشه دنيا فرو مرو كه از اصالح نفس باز  يدست شوى، و چون

  .ماىن
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نگرند، و قومى آن را از عرش اعلى  پندارند مردمى آن را پست مى اى آن را زيبا مى دانند و عده بعضى دنيا را زشت مى
هاى آن خوشخالند اما مهه اين  به آن چشم دوخته از برنامهكنند و مدتى  دانند، زماىن از وضع آن شكايت مى باالتر مى

  .آيد تطّورات سطحى و حمدود به مناسباتى است كهخ براى هر كس در ايام چند روزه پيش مى

  257: لقمان حكيم، ص

رتين خوشى روزى كه اقتصاد و ثروت عده رتين وسيله خوش ها و آرامش اى از آنان را در  بخىت ها قرار داد دنيا را 
كنند، آن  دانند، ايامى كه چرخ زندگى برگشت و وجهه مطلوب دنيا بنظرشان كريه آمد، آجنا را بدترين حمل معرىف مى مى

روز كه از باده غرور و خنوت، و تكرب مست هستند متام مقدسات و معنويات در نظرشان پوچ است و آن ساعىت كه تزلزل 
كنند، اين نظريات جز از دريچه  القيات متوسل شده دنيا را زندان حساب مىدر اركان زندگى پيش آيد به معنويات و اخ

ديد كودكانه چيز ديگرى نيست، دنيا خود خبود مقصر نيست و خود خبود مستقل نيست، بلكه اين خانه بستگى به 
ها  و آهن و مركب اعمال افراد دارد، قضاوت درباره دنيا فقط بايد از ديدگاه اعمال بشر باشد، زيرا خشت و گل و سنگ

ها و ماه و خورشيد و ستارگان فروزان هيچ يك تقصري نداشته اين بدبيىن و خوش بيىن را بايد از زبان  ها و بيابان و گلستان
عقالى بشر آن هم در پرتو عمليات انسان دريافت و گرنه متام آن نظريات جز مباىن شخصى و جهت ماديت و عدمش 

  .ل مطالعه دانستچيز ديگر نيست كه آن را قاب

هاى دنيا را هدف عاىل قرار نداده و زهد در آن را از عالئم كمال و عوامل  اين مطلب صحيح است كه اسالم جنبه
رت و مدرن سعادت دانسته زيرا زندگى دنيا استقالىل ندارد، بلكه مقدمه تر و  اى است براى رسيدن به يك زندگى 

  .گى صحيح و عقالىي در آنخصوصيات ابدى اما از دريچه دنيا و زند 

هاىي فراوان كه از دنيا شده و تشبيهاتى كه در ناپايدارى و سسىت از آن شده جاى ترديد نيست، اما  و مهچنني مذمت
اى علل ديگر سبب  هاى غلط و نادرست مبىن بر بدبيىن به جهان و سوء ظن بر گردش آن و پاره اى از مكتب شيوع پاره

بسيارى از مطالب از مجله دنيا به طرز غلطى تفسري گردد، در نتيجه موضوعى كه با طرز فكر و  شده كه نظر اسالم درباره
نوع توجه مردم به مسائل زندگى و روابط اقتصادى و اجتماعى داشت در اثر مهني سوء تعبري از عوامل اساسى عقب 

   ماندگى

  258: لقمان حكيم، ص

  .و بيچارگى و ذلت ملت مسلمانان بشمار آيد
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ى بسيار تعجب و تأسف است كه متداولرتين موضوعى كه به نام پند و اندرز از اسالم در ذهن مردم جاى گرفته مهني جا
ها توجه فرموده، و دربراه متام جهات زندگى دنياىي  توصيه ترك دنياست در حاىل كه اسالم به مهه مباىن زندگى دنياىي انسان

متام شرايط صحيح وجودى انسان موافقت داشته و اتفاقى براى هيچ يا از قانون وضع كرده كه در هر زمان و مكان با 
هاى زندگى خنواهد افتاد مرگ اين كه از نظر كلى، اسالم درباره جتويز يا منع او با حفظ متام جهات قانون وضع منوده  برنامه

مه طاهرين را با حفظ اين دو جهت است از اين جهت ما بايد دنيا را به دو جنبه تقسيم كنيم و آيات قرآن و احاديث ائ
تفسري و ترمجه مناييم يكى دنياى ماّديگران كه از كليه حقايق چشم پوشيده و ديگر دنياى مؤمنان كه به واقعيت زندگى پى 

  .اند برده

  :فرمايد قرآن درباره دسته ماّديگر مى

  .كوتاه خود طالب نيستند روى بگرداناز كساىن كه به قرآن پشت كرده و به جز زندگى دنيا به اندزاه سطح عملى  

اىي كه به ديدار ما اميد ندارند و به زنگى دنيا راضى شده و آرام گرفته   .هاى ما غافلند اند از نشانه آ

  .ايد در حاىل كه دنيا نسبت به آخرت اندگى بيش نيست آيا جباى آخرت به زندگى دنيا راضى شده

ره صيب مىاى از مردم هستند كه فقط از دنيا ن عده اى ندارند، البته مذمت از دنيا و روى گرداندن  خواهند و در آخرت 
  .اى است اصوىل و قابل پريوى از آن گونه دنيا در آيات حق و روايات اسالمى مسئله

جاره خود را هادرباره مردم دريغ ندارند مال الت اند از انواع كمك اما طايفه دوم كه دنيا را وسيله جتارت براى آخرت قرار داده
   هاى سرشارى است براى خدا از آن اندازند معامالتى كه مورد نظر حق و داراى استفاده براى رفاه مردم بكار مى

  259: لقمان حكيم، ص

اينان را اسالم به دنيا ترغيب و حتريص و . اند كنند و دنيا را وسيله رسيدن به هدف عاىل انساىن قرار داده بردارى مى ره
  :فرمايد اى امام امرياملؤمنني عليه السالم به فرزندش مى كرده و حىت در مجلهتشويق  

براى زندگى دنيا آن چنان كن كه خيال كىن براى مهيشه خواهى ماند و براى آخرت كارى كن كه خيال كىن فردا خواهى 
  .مرد

  كىن؟ نعمت آن شكايت مىاز كدام  6ونيز مردى در حضور امام على عليه السالم از دنيا شكايت كرد، فرمود 
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  .آن مرد در جواب حضرت فرو ماند

رتين جايگاه و مناسب بنابراين مطالىب كه درباره مذمت دنيا وارد شده براى مادى ترين  گران است اما براى دسته دوم دنيا 
  .حمل براى جتارت است

ودىن و روش غلطى است كه از دين حتريف گريى از دنيا و اجتماعات انساىن در اسالم گناهى ناخبش عالوه بر اين كناره
هاى  فرمايد چه كسى زينت گرى به برنامه زندگى بعضى از مردم كوته نظر رسوخ كرده در حاىل كه قرآن مى شده مسيحى

  دنيا و نعمت هايش را بر مشا حرام كرده است؟

  .ا را آباد كنممن مبعوث شدم تا دنيا و آخرت مش: پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

باشد، زيرا دنيا لياقت آن را ندارد كه  بنابراين اساس اين مذهب جلوگريى از احنصار عاليق و غرائز در زندگى حمدود دنيا مى
غايت آمال بشر گردد، و انسان به آن دخلوش و راضى شود تا جاىي كه به آخرت و جهان ابدى توجه نكند، پس دوسىت 

مراتب آن در اسالم مذموم نيست، زيرا نصف وجود انسان گرفته شده از مهني دنياست بلكه  و عالقه به دنيا و حتصيل
مستقل دانسنت آن و اين كه جز آن جاىي نيست و تا سرحد اعلى جان كندن براى به دست آمدن دنيا مذموم است، 

  :فرمايد قرآن مى

   د پاداش معنيبراى كساىن كه كار نيك اجنام دهند براى دنيا در مهني دنيا خداون

  260: لقمان حكيم، ص

  .فرموده است

داند، قرآن ابراهيم و امساعيل و عيسى و موسى را مهانطور كه از صلحا و  قرآن مال و فرزندان را زينت زندگى اين عامل مى
رتين گوا داند از برگزيدگان و آبرومندن اين جهان معرىف مى افراد خوشنام عامل مى ه بر خوشى بيىن كند، و اين مسئله خود 

  .قرآن نسبت به دنياست

   روزه

شهوات نفس را به قدرت رياضت روزه بشكن اما نه چندان كه ضعيف شوى و از برپا داشنت مناز ماىن، زيرا مناز از ! فرزندم
  .تر است روزه نزد پروردگار پسنديده
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جزاء و حضور در حمكمه حق و طاعت شديد روزه براى فرمانربدارى از خدا و يقني بر اينكه او داناست و اميان به روز 
هاى نفساىن، و  شناسى و ورزيدگى در صرب و استقامت و قدرت غلبه بر شهوت قرآن و پيغمرب و احساس قوى وظيفه
  .خالصه در مسري حق قدم زدن است

كند براى كه واقعاً آيد كه مردم را در اين مدت سى روز با اين صفات و اخالق عاىل تربيت   ساىل يك مرتبه ماه رمضان مى
  .تواند انسان را آماده براى عبادت حقيقى منايد مسلمان كاملى باشند و احراز چنان مقام در تربيت مى

شود مثًال هسته درخت تا تنگ و  موادى را كه خدا در اين جهان آفريده تا شُكفته نگردد خرياتى كه بايد از آن ظاهر منى
اى، اما مهني كه شكفته شد و از هم  اى و نه ميوه ست نه برگى دارد، نه شاخهم بسته است خريى از آن منايان ني

  .شود با شاخ و برگ و سايه و ميوه و انواع خريات و بركات ديگر بازگشت درخىت مى

فروغ است، اما  زمني تا از سرماى زمستان افسرده و در هم است مانند دست لئيمان خشك و هم چون روح جاهالن ىب
گردد، در  شود چون چهره عارف گشاده و چون خاطر دانا منّور مى اش باز مى ان و پس از تابش آفتاب كه سينهپس از بار 
   آن هنگام

  261: لقمان حكيم، ص

رويد و در هر قدمش نعمىت و سعادتى جلوه  شود و از هر توده خاكش مرغزارى مى از هر سنگالخش جويبارى جارى مى
  .كند مى

تواند حقيقىت را بيان كند نه  تواند خريى بدهد و نه بگريد نه مى طور است تا تنگ و گرفته است منىروح انسان نيز مهني 
بفهمد نه داللىت كند نه بپذيرد نه بشارتى دهد نه دريابد نه حمّبىت كند نه بچشد مگر آنكه باز و منشرح گردد تا هم 

ره و بيان كندو هم از انواع خوىب حقايقى را كه باعث سعادت او و ديگران است بتواند خوب بفهمد   .مند شود ها 

داند آن كه بايد به سعادتى برسد خنست در جانش شرح صدر پيدا  ها را شرح صدر مى قرآن جميد مقدمه مهه خوىب
كند كه مقدمه پرواز كردن و اوج گرفنت روح و پس از آن به  شود، يعىن انبساطى و جنبشى و ّمهىت در خود احساس مى مى

  .د رسيدن استمقص

ماه رمضان فرصىت است براى كساىن كه طالب شرح صدر و روشىن جانند تا به وظايف اين ماه رفتار كنند و جان خود را 
  .ها آماده منايند از شر شيطان باز كرده با فرشتگان انباز گردانند و خويش را براى پذيرفنت انواع رمحت
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خداوند روزه آن را بر مهه واجب فرموده نه متفرق و جداى از يكديگر، و  امتياز ديگرى كه ماه رمضان دارد اين است كه
آيد سراسر حميط اسالمى را طهارت و  اين عمل دسته مجعى نيز منافع بسيارى در بر دارد، زيرا مهني كه ماه رمضان مى
گردد، و  ت كساد مىگريد و بازار منكرا نظافت و اميان و ترس از خدا و اطاعت از احكامش و خوش اخالقى فرا مى

كنند،  پردازند و به يكديگر كمك مى كند، و بندگان نيكوكار خدا به خوىب و احسان مى انتشار خريات عموميت پيدا مى
شوند و در اغنياء عاطفه مساعدت و كمك نسبت به برادران بينوا و درماندگان  بدكاران از ارتكاب منكرات خجل مى

  .گردد بيدار مى

  ك نواخت در ميان مسلمانان احساس مشرتكى به وجودخالصه اين وضع ي

  262: لقمان حكيم، ص

رتين معناى عام شكسنت شهوات آورد كه مهه اعرتاف مى مى   .كنند مسلمانان مجعيت واحدى هستند و اين است 

   عفو و عذاب

او بيمناك باشى و جندان به  هاى متام بندگان وارد شوى از عذاب چنان از خدا برتس كه اگر روز قيامت با خوىب! فرزندم
  .او اميدوار كه اگر با بار گناهان مهه وارد شوى اميد عفو از او داشته باشى

داند هر چند زندگى  قرآن جميد زندگى شخصى كه پروردگار خود را فراموش كرده، و به دنبال غري او رفته زندگى تنگى مى
  :او رد نظر ما وسعت داشته باشد چنانچه فرموده

  .ه اعراض از ياد من كند، داراى معيشت تنگى استكسى ك

ميلى،  انسان سعادت و شقاوت خو را در هر چه گمان كرد و تشخيص داد به ميزان مهان خزن و شادى، رغبت و ىب
  .كند سرور و غم و باالخره معّذب بودن يا در ناز و نعمت بودنش ادراك مى

كند مثًال روح  به خود دارد كه در مورد چيز ديگر صدق منىديگر آنكه سعادت و شقاوت هر چيزى معناىي خمصوص 
خود انسان يك نوع سعادت و  0سعادت و شقاوتى خمصوص به خود دارد و جسم سعادت و شقاوتى خمصوص به 

  .شقاوت دارد حيوان يك نوع ديگر اين دو مقدمه كه معلوم شد
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ره نربده چون ماديگرى را سعادت بايد گفت انسان مادى كه در شهوات فرو رفته و از آداب انساني ت و اخالق اهلى 
شود و فراهم كردن اوالد و پيدا   افتد و تنها ّمهش مجع مال مى پنداشته به سعادت روح توجهى ندارد به درياى حرص مى

ه اگر چه انسان مادى بيچاره قصد اصل و ابتداىي خو را اين قرار داده و در واقع ب. كردن جاه و بدست آوردن قدرت
   تصور خويش خواهان لذت كامل است، وىل

  263: لقمان حكيم، ص

  .بيند رسد خود را سرياب نديده لذت خالص منى متأسفانه چجون به مقصودش مى

چگونه لذت كامل ببيند با اين كه هر يك از رويدادهاى مادى با هزاران درد و مصيبت مهراه است هنگامى كه به آرزوى 
ره كند آرى او دل را به ذكر اهلى  اى ندارد و زماىن كه رسيد غري آنچه طالب بوده درك مى خود نرسيده، جز حسرت 

  .مطمئن نكرد اين است حالش در مقابل بدست آمده اين نظر غلط انسان مادى در درك مستقل خودش

اين آنچه را كه مربوط به داند بنابر  اما انسان را قرآن موجود مركب دانسته و او را تركيب از روح جاويدان و بدن متحول مى
داند مهني طور مطالىب كه سعادت جسم و روح را  هاى انساىن مى سعادت روح است، چون دانش و امثال آن از سعادت

ا را هم از سعادت با هم متضّمن مى هاى آدمى  باشد مانند نعمت مال و اوالد در صورتى كه از ذكر اهلى باز ندارد آ
هاىي را كه در ناحيه جسم از نامالميات بوده وىل در ناحيه روح از سعادت است مانند  قسمت دارد و باز قرآن حمسوب مى

ا را نيز از سعادت داند اين مربوط به حبث قرآن از سعادت  هاى انساىن مى كشته شدن در راه خدا و انفاق اضافه مال، آ
  .بشر است

ه موضوعاتى است كه اگر چه از نظر جسم سعادت هاى انساىن تشخيص داد اما قسمت هاىي كه از شقاوت و عذاب
است ليكن از نظر روح شقاوت خالص است و هيچگونه سعادتى راه مهراه ندارد مانند لذائذى كه فقط جنبه دنياىي داشته 

  .داند موجب فراموشى ذكر خداست آن را متاع قليل و زودگذر دنيا دانسته و عذاب مى

ا را نيز قرآن عذاب مشرده است، بنابراين   و ديگر چيزهاىي است كه شقاوت جسمى و روحى را با مهه در بر دارد آ
كسانيك ه اعمال آنان مطابق با روش قرآن از نظر هدايت نيست در روز قيامت عكس العمل اعمال دنياى آنان عذاب 

   اخروى است و آنان كه مطابق با هدايت است عكس العمل اعمال آنان جزاى نيكوى

  264: صلقمان حكيم، 

  .اخروى اتس كه يك مشه از مرحله به مزد رساندن اشخاص مؤمن عفو است
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كند بر اينكه قرب به حق و منزلت نزد خدا و متنعم  عفو يعىن پوشش و خبشش، آيات بسيارى در قرآن جميد داللت مى
وبه و امثال آن زدوده هاى او متوقف بر مغفرت قبلى است و الزم است قبًال پليدى شرك و گناهان با ت شدن به نعمت

  .شده باشد تا انسان مؤمن وارد روز قيامت گردد و بتواند عفو حق را شامل حال خود كند

خالصه آن كه عفو و مغفرت از قبيل برطرف منودن مانع و از بني بردن مناىف مضاد است، و خداوند اميان و خانه آخرت 
  .مشرده استرا حيات و اثار اميان و افعال اهل آخرت را نور 

بنابراين مغفرت برطرف منودن مرگ و تاريكى است و اين مغفرت كه از بني برنده مرگ و تاريكى است ناچار به وسيله 
  .حيات و نورى است كه حيات آن از اميان و نور آن عبارت از رمحت اهلى است

ت است و داراى نور اين است كه در بنابراين بايد گفت كافر نه داراى حيات است نه داراى نور اما مؤمن داراى حيا
  .مقابل خداوند بزرگ انسان بايد خود را امين از عذاب نداند و در مقابل عفو و رمحتش خو را نااميد نپندارد

   اميان -عمل -علم

  :ايست كه گواه آن باشد و به وسيله آن شناخته گردد دين را سه عالمت است فرزندم براى هر چيز نشانه

  .ل كردن به مقتضاى علم و الزمه اميانعلم، اميان، عم

شت برا و آسان مى خداوند به من وحى كرد كسى كه هر راهى از راه: نىب اسالم فرمود شود  هاى دانش را طى كند مسري 
رت از  آموز در اجر شريكند براى عامل دو اجر است و براى دانش دانشمند و دانش: و نيز فرمود آموز يك اجز و خريى 

   علم

  265: قمان حكيم، صل

  .نيست

  دانند ونياز به آن دارند نپرسند؟ آيا براى مردم رواست آنچه را منى: از امام هفتم عليه السالم سؤال شد

  .ابداً روا نيست: فرمود
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ها  هر كه دانش آموزد و بكار بندد و آن را براى خدا ياد دهد در ملكوت آمسان: از امام صادق عليه السالم روايت شده
  .گش خوانند و گويند براى خدا ياد گرفت و برا خدا عمل كرد و براى خدا تعليم دادبزر 

اميان حقيقىت عريان است لباس او تقوى، زينت او حياء و ميوه او علم : حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمودند
  .است

  .اى آسانرت است از مردن يك دانشمند مرگ قبيله: و باز فرمود

  .من عاملم و هر دانشمندى را دوست دارم: امني خدا روى زمني است و به ابراهيم وحى شددانشمند 

نيكو و خبيث، كور و بينا، ظلمت و نور، سايه و حرارت، حيات و مرگ، يكى نيست در : فرمايد خداوند در قرآن مى
كند، و اميان و  اميان سپس علم را ذكر مىتفسري اين ايه گفته شده رجوع متام اين مثاهلا به علم است، در قرآن جميد ابتدا 

است كه داراى اميان و علم و عمل باشد اميان براى آن  علم جاىي نفع دار كه عمل در او باشد، پس ديندار واقعى كسى
  .دهد كه مصرف علم را تعيني كند و گرنه علم بدون اميان چراغ بدون سوخت است، و جز تاريكى نتيجه منى

اى است كه نىب مكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم آن را براى هر مسلماىن جزء برنامه واجب  داراى رتبهعلم از نظر اسالم 
  .زندگى او مشرده است

بدانيد كه كمال ديانت طلب علم و عمل به آن است طلب علم از طلب مال بر مشا : امرياملؤمنني عليه السالم فرمود
است كه عادىل ميان مشا قسمت بندى كرده است و حمققاً به مشا پرداخت  تر است، زيرا داراىي قسمت تضمني شده واجب
  خواهد

  266: لقمان حكيم، ص

  .شد، وىل علم نزد اهلش سپرده است مشا دستور داريد آن را از اهلش خبواهيد

بگريند يعىن آنان را  دوست دارم تازيانه بسر يارامن بزنند تا دين را بفهمند و احكامش را ياد: امام صادق عليه السالم فرمود
  .جمبور كنند تا بفهمند
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اسالم براى معلم و علم ارزشى بس عظيم قائل است ابوعبدالرمحن سلمى در مدينه معّلم قرآن بود به يكى از كودكان امام 
سوم عليه السالم سوره محد را تعليم كرد طفل چون آن سوره را براى پدر خواند، حضرت در مقابل اين عمل جوايزى 

  :محت فرمود كه سه رقم بودمر 

  .دهان معلم را پر از زر كرد - 1

  .هزار دينار به او عنايت كرد - 2

  .هزار حّله بافته شده مين به او داد - 3

مردم مدينه براين سه جايزه در مقابل تعليم يك سوره ايراد كردند، حضرت در مقابل سيل اعرتاض مردم جواىب بدين 
كه من به او تقدمي كردم كجا و آنچه او به طفل من عنايت كرد كجا؟ در اين جواب مضمون بيان كردند اين پيش كشى  

  .آن مهه جايزه را پيش كشى حساب كرد و نام عمل او را عطا فرمود و اين نيست مگر از عظمت مقام علم

اند،  مردى نشسته پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و سلم وارد مسجد شد مجعى را ديد گرد: امام هشتم عليه السالم فرمود
  اين كيست؟: فرمود

  يعىن چه؟: عّالمه است، فرمود: گفتند

علمى است كه ندانسنت آن زياىن ندارد و دانستنش سورى : عامل است به انساب عرب و نربدهاى آنان، فرمود: گفتند
  :ندهد، علم بر سه قسم است

  .قت استآيه حمكمه، يعىن آنچه مهيشه ثابت و پابرجا و جزء حقايق خل: اول

  .دوم فريضه عادله

   ها از براى روش زنده و برجا، كه به جز اين سه مرحله بقّيه دانستىن: سوم

  267: لقمان حكيم، ص

  .اشخاص فضل و برترى بر ديگران است
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اگر جنازه كسى روى زمني است بايد تشييع و سپس به خاك : شخصى از نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم پرسيد
ره د و در مهان حال جملسى است كه در آن تعليم علم مىسپرده شو  شومي اما  مند مى شود اگر در آن جملس وارد شومي 

فرصىت نيست كه از هر دو استفاده شود، اگر در تشييع جنازه شركت كنم از علم حمرومم، و اگر در جملس علم از ثواب 
  ام؟ ره تشييع ىب

ا دفن كنند در جملس علم برو زيرا حضور در جملس علم از شركت كردن در هزار اگر كساىن هستند كه آن مرده ر : فرمود
تشييع جنازه و از هزار عيادت بيمار و از هزار شب عبادت و هزار روز روزه و هزار درهم صدقه و هزار حج غري واجب 

شود و خري  طاعت مىداىن كه هب وسيله علم است خداوند ا مگر منى. رت است، اينجا كجا و حضور در جملس علم
  .دنيا و آخرت در پرتو علم و شر دنيا و آخرت حمصول جهل است

اى مشغول به عبادت  نىب اسالم صلى اهللا عليه و آله و سلم وارد مسجد شد دو دسته تشكيل جلسه داده بودند، كه دسته
آنان اظهار خرسندى كرد و به كساىن  و دسته ديگر سرگرم يادگرفنت و ياد دادن دانش هر دو را از نظر گذراند و از ديدن 

  :كه در حضورش بودند فرمود

اى كه مشغول حتصيل علم بودند روان شد و در ميان آنان  من براى دانا كردن بشر فرستاده شدم وبه طرف آن دسته
  .نشست

پرداخت آن را اى را ضامن شدم و قدرت  ديه كامله! پسر پيغمرب: عرىب حضور امام حسني عليه السالم رسيد، عرض كرد
تر از اهلبيت رسول اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم كسى را   ترين مردم سؤال كنم و كرمي ندارم، با خود گفتم بايد از كرمي

  .گمان ندارم

پرسم اگر يكى را جواب گفىت يك سوم مال را و اگر دو مسئله را دو سوم و اگر سه  من سه مسيئله از تو مى: فرمود
   كنم، عرض ال را به تو عنايت مىمسئله را مهه م

  268: لقمان حكيم، ص

  مانند توىي كه از اهل شرف و علمى از عرىب بدوى سؤال كىن؟: كرد

از جدم پيغمرب صلى اهللا عليه و آله و سلم شنيدم كه فرمود در خبشش به روى مردم بايد به اندازه معرفت گشاده : فرمود
  .داشت
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  .ن، اگر دامن جواب گومي، و گرنه از مشا فرا خواهم گرفتهر چه خواهى سؤال ك: عرب عرض كرد

  رتين اعمال چيست؟: حضرت فرمود

  .اميان به خدا: گفت

  دهد؟ چه چيز مردم را از مهالك جنات مى: فرمود

  .اعتماد به خدا: عرض كرد

  زينت آدمى در چيست؟: فرمود

  .علم توأم با حلم: عرض كرد

  اگر بدين شرف دست نيافت؟: فرمود

  .مال با سخاوت: عرض كرد

  اگر اين مرتبه را نداشت؟: فرمود

  .فقر با صرب: عرض كرد

  اگر نداشت؟: فرمود

  .اى از آمسان فرود آيد و او را بسوزاند، چون اهليىت جز اين ندارد صاعقه: گفت

از، سپس انگشرتى به اين زر را به ديه بپرد: اى كه هزار درهم در آن بود به او عنايت كرد، فرمود حضرت خنديد و كيسه
خدا : اين انگشرتى را در نفقه خود خرج كن، اعراىب گفت: او عطا فرمود كه نگني آن دويست درهم ارزش داشت، فرمود

  .اى قرار دهد داند نبوت را در چه خانه مى

در اسالم با اين خمتصر از خصوصيات مرحله علم در اسالم بود، اين مطلب را نبايد از نظر دور داشت كه مهواره علم 
   معناى كلى آن يعىن هر عملى كه نافع به حال
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جامعه است مورد توجه است درباره نشانه دوم يعىن اميان در قسمت حتت توحيد شرح داده شد، اما قسمت سوم عمل 
گانه ديگرى براى فرزند بيان   هبه علم و الزمه اميان حمتاج به توضيح نيست در پريو اين سه عالمت لقمان بزرگوار مسائل س

  .شود كرده كه شرح آن مسائل تقريباً در مباحث گذشته داده شد فقط اكتفاء به اصل مسئله مى

  :اميان داراى سه عالمت است! فرزندم

  .باور داشنت خدا - 1

  .هاىي كه از طرف او نازل شده است قبول داشنت كتاب - 2

  .باور داشنت انبياء حق - 3

  :اراى سه عالمت استهاى دين د پايه

  .شناخنت خدا - 1

  .شناخنت آنچه را خدا دوست دارد - 2

  .شناخنت آنچه را خدا دمشن دارد - 3

  :عاملني بدين را سه عالمت است

  .مناز - 1

  .روزه - 2

  .زكوة - 3

  :شخص نادن را سه عالمت است

  .با آنكه باالتر از اوست نزاع كند - 1
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  .داند حبث منايد در آنچه منى - 2

  .حتصيل آنچه از دسرتس او بريون است رنج بربددر  - 3
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  :ظامل را سه نشانه است

  .نسبت به خداوند به نافرماىن ستم كند - 1

  .نسبت به زير دست ظلم روا دارد - 2

  .به ستمكار يارى كند - 3

  :منافق را سه عالمت است

  .زبانش با دلش و نيتش با عمل و برونش با درون خمالف باشد

  :گنهكار داراى سه عالمت است

  .خيانت كند - 1

  .از دورغ نپرهيزد - 2

  .كردارش خمالف با گفتارش باشد  - 3

  :حسود داراى سه عالمت است

  .جوىي منايد در غياب مردم بدگوىي و عيب - 1

  .در حضورشان متلّق گويد - 2

  .به كسى كه مصيبت وارد شده مشاتت كند - 3
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  :رياكارى داراى سه عالمت است

  .در خلوت كسالت ورزد - 1

  .در مجع خود را فعال نشان دهد - 2

  .در هر عمل به انتظار مدح و ثناى مردم باشد - 3

  :مسرف داراى سه عالمت است

  .چيزى كه در خور او نيست خبرد - 1

  .اى كه در خور او نيست بپوشد جامه - 2
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  .طعامى كه در خور او نيست خبرد - 3

  :عالمت استتنبلى را سه 

  .آنقدر سهل انگارى كند تا فرصت از دست برود - 1

  .موقع را از دست بدهد تا كار تباه شود - 2

  .تفاوت باشد ها ىب نسبت به خوىب - 3

اى كه لقمان اشاره فرموده آراسته، و   خالصه اينكه اگر كسى داراى امان به حق و فضايل انساىن باشد به صفات حسنه
اى فرزند  كند كه ره باشد گرفتار صفات سوء است از اين جهت باز به فرزندش نصيحت مى كسى كه از لذت اميان ىب

تر نيست، با دانشمندان معاشر  در دوران روز و شب ساعاتى را وقف كسب دانش كن، زيرا هيچ ضررى از ترك علم گران
ره سازد و با مردم  نور دانش خود ىبباش، و در گفتگوى با آنان شرط ادب به جاى آور از جلاج بپرهيز كه تو را از 

مت  سرسخت و جلوج به حبث و مناظره مپيچ، و با ستمكاران مهدم مشو، و با تبهكاران پيمان برادرى مبند و با 
  .زنندگان معاشر مباش، و چنانچه در مجع مال سعى دارى در اندوخنت دانش نيز بكوش
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هاى  ام، مهه تلخى تر از مهسايه بد نيافته ام اما براى گران بر دوش كشيده من بارها بارهاى سنگني از سنگ و پوالد! فرزندم
تر از فقر نديدم، اگر روزى گرفتار فقر شوى اين راز را ميان خود و خدا نگهدار و با خلق در  ام، اما تلخ زندگى را چشيده

رهميان مگذار، زيرا اگر مردم از كار تو با خرب شوند تو را به ديده خوارى خواه اى را كه خدا راى تو قرار  ند نگريست، 
داده بر آن خوشحال باش تا زندگى تو راحت باشد و هرگاه خبواهى حقيقت عزت به دست آرى چشم طمع از مال مردم 

  .بپوش، زيرا انبياء و صّديقني از مهني راه به آن مقام نائل شدند

آور  خدا را منظور بدار، در خبشش شرط اعتدال به جاى با كساىن كه سزاوار احسان باشند احسان كن، و در اين كار
  چنانچه خبل دست تو را از انفاق الزم نبندد
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  .و تبذير مال تو را به باد فنا ندهد

ى بود فكر كن كه حسن خلق را از  فرزندم، اگر دستت از ماىل كه با آن صله رحم جبا آورى و به ياران خود خبشش كىن 
ندهى، زيرا هر كه خود را به حسن خلق بيارايد خوبان او را دوست خواهند داشت و از اذيت او دورى خواهند دست 

جست، و در نيكوكارى خود به ديده اعجاب نظر مكن و از اجنام عمل صاحل فخر مفروش و مباهات مكن كه خويش را 
ا گفنت وادارى و خود موجب هتك حرمت خويش و پدر به هالكت افكىن مردم را ناسزا و دشنام مگوى كه آنان را به ناسز 

هر كه خشنودى خدا را طلب كند بايد نفس اماره را خشمگني دارد، زيرا هر كس نفس ! فرزندم. و مادرت را فراهم آورى
  .تواند خشنود كند، و هر كس خشم خود را فرو خبورد فرصت مشاتت بدست دمشن خنواهد داد را خشنود سازد خدا را منى

از حسد بپرهيز و از سوء خلق دورى كن، زيرا زيان او دو به خودت رسد و چون خود به زيان خودت بكوشى ! فرزند اى
دمشن را از كار خويش فارغ و در مبارزه با خودت پريوز خواهى ساخت، زيرا دمشىن خودت نسبت به خود از دمشىن 

  .بارتر است دمشنانت براى تو زيان

كن كه دمشىن تو را به دل خواهند گرفت و خود را در برابر آنان زبون نشان مده كه در حتقريت به مردم مشاتت م! فرزندم
  .خواهند كوشيد، و نه چندان شريين باش كه تو را خبورند، و نه چندان تلخ باش كه تو را از نظر دور دارند

هر كه داد خلق را از خويش دهد  هر كه را از درون خود واعظى باشد او را از جانب خداوند حافظى هست، و! فرزند
رت است   .خدا بدين وسيله به عزتش بيفزايد خوارى در راه اطاعت خدا از عزت به وسيله معصيت 

  .هزار دوست به دست آر و بدان كه هزار دوست كم است، و يك دمشن ميندوز كه يك دمشن بسيار است! فرزند
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تر از حد طاقتشان مساز، زيرا معاشرينت از تو   ودشان دوسىت مكن، و بار توقع خود را گرانبا مردم جز به روش خ! فرزندم
گريزان شوند و تو در اين ميان تنها مباىن، نه دوسىت داشته باشى كه با تو مهدم شود و نه برادرى و يارى كه تو را كمك  

  .كند و چون تنها مباىن خوار و ذليل گردى

گريى عذر تو را نپذيرد و براى تو حقى قائل نباشد عذر خواهى مكن، در مشكالت  سخت از كسى كه به علت! فرزند
خود از كسى يارى طلب كن كه از برآوردن حاجتت اميد مزد داشته باشد، زيرا چنني كسى در اجنام كار تو مانند كار 

وشش خود برخوردار شود و يا از خويش خواهد كوشيد تا چون كار تو به سامان رسد يا از مزد ماّدى و نتيجه دنيوى ك
ره گريد   .حاصل معنوى و ثواب اخروى آن 

   حسن خلق

از تنگ حوصلگى و كژ خلقى و ىب صربى بپرهيز، زيرا هيچ دوسىت در مقابل اين صفات خنواهد ماند در كارها خويشنت را 
ا مهگى َخلق خوش و سازگار ساز و هر به بردبارى وادار، و در برابر زمحات ياران شكيباىي بياموز، و خوى خويشنت را ب

زمان خواهى كسى را به رفاقت انتخاب كىن ابتدا از سر آزمايش او را از دست خود مخشگني ساز و بنگر در حال خشم 
  .آورد، او را بگرين و گرنه از او برحذر باش، و از دوسىت و معاشرت او پرهيز كن آيا شرط انصاف را با تو به جاى مى

ىت نتيجه حسن خلق و تفرقه بني مردم نتيجه سوء خلق است، اخالق پسنديده است كه موجب دوسىت و برقرارى دوس
الفت و توافق است و دمشىن و حسد و روگرداى نتيجه بدخلقى است، حسن خلق است كه مردم را به طرف انسان جلب 

  .كند منايد و در معاشرت را به روى انسان بازمى كند و راه دوسىت را آسان مى مى

شت مى: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود : كند تقوى و حسن خلق است، فرمود بيشرت چيزى كه مردم را وارد 
   من مبعوث شدم تا مكارم اخالق مشا را به اعلى درجه
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  .برسامن

  حسن خلق چيست؟: از نىب اسالم سؤال شد
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قطع رحم كرده، و عفو از كسى كه تو را آزار كرده و عطا به كسى كه تو را منع كرده صله رحم با كسى كه با تو : فرمود
  .است

هاىي در اطراف عرش اهلى برقرار  اى در روز قيامت كرسى براى طايفه: پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
حسرتند مگر آنان، و مهه در وحشتند به جز درخشد متام مردم در ناله و  كنند صورت آنان مانند ماه شب چهارده مى مى

كساىن كه براى خدا : كيستند اين اشخاص؟ فرمود: آنان، اين افراد دوستان خدايند، ترس و وحشت ندارند، پرسيدند
  .كنند دوسىت و معاشرت مى

نشينند كه لباس  هاى بلندى از نور قرار دارد قومى بر آن مى در اطراف عرش جايگاه: در خرب ديگر آمده است كه فرمود
ا غبطه مى ا و صورتشان از نور است آنان رتبه پيغمربى و شهادت ندارند اما مهه بر آ   كيستند؟: خورند، گفتند آ

  .كساىن كه براى خدا دوسىت كردند و براى خدا نشستند و براى خدا به ديدن يكديگر رفتند: فرمود

كنند دو نفر براى خدا مگر اين كه نزد خدا آن كسى كه در دوسىت  منى دوسىت: نىب اكرم صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود
  .تر است شديدتر است حمبوب

  :فرمايد خداوند مى: حضرت حممد صلى اهللا عليه و آله و سلم فرمود

منايند وبراى من  كنند و يكديگر را يارى مى سزاوار است حمّبت من براى كساىن كه يكديگر را به خاطر من زيارت مى
  .خبشند كنند و راى من به يكديگر مى وسىت مىد

خيزد و ندا  اى برمى زماىن كه خلق اّولني و آخرين در قيامت مجع شدند، ندا كننده: از امام چهارم عليه السالم روايت شده
  كند آن چنان كه متام مردم بشنوند كجايند كساىن كه براى خدا دوسىت كردند؟ مى
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شت حركت كنند بدون حساب، مالئكه آنان را مالقات : شود خيزند، به آنان گفته مى اى ازمردم برمى پس طايفه به سوى 
  اى هستيد؟ كنند از چه دسته كنند، و سؤال مى مى

  .از كساىن كه دوسىت كردمي براى خدا: گويند مى

  اعمال مشا چيست؟: گويند مى
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  .گويند مهني است اجر عمل كنندگان خدا، مالئكه مىدوسىت براى خدا، و دمشىن براى : دهند جواب مى

  :كند براى مسلمان سزاوار نيست با سه طايفه دوسىت: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود

  .طائفه ماجن - 1

  .طائفه امحق - 2

  .گو طائفه دورغ - 3

در امر دين و معاد   ماجن كسى است كه عمل خود را نزد تو نيك جلوه دهد و دوست دارد تو هم مثل او شوى، تو را
  .كند، دوسىت او جفا و تاريكى است، آمد و رفتش با تو ننگ است كمك منى

كند به تو نفع  ها را از تو ندارد، چه بسا اراده مى كند و اميد برگشت بدى امحق كسى است كه تو را راهنماىي به خري منى
رت است از حياتش و سك رساند ضرر مى رت است از گفتگويش، او دورى او رساند پس مرگ او براى تو  وت او 

  .سزاوارتر است از نزديكيش

كند، زماىن كه مطلىب پايان يافت  دروغگو در دوسىت او خريى نيست سخن تو را به ديگران و از ديگران به تو بازگو مى
كند و كينه  اد دمشىن مىگويد اما دروغ است، در ميان مردم اجي كند چنانچه براى تو دارد راست مى مطلب ديگر انشاء مى

آنقدر به مردم نزديك مشو كه ! فرزندم: لقمان حكيم فرمود. افكند، از خدا برتسيد و برنامه خود را بازديد كنيد در دهلا مى
  عاقبت از آنان دور
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مثال خود را دوست اى مثل خودش را دوست دارد، فرزندان آدم ا شوى و آنقدر دور مشو كه سبك گردى، هر جنبنده
دارند متاع خود را باز مكن مگر نزد كسى كه طالب اوست، زيرا بني گرگ و گوسپنددوسىت خنواهد شد، مهچنان كه بني 

گريد و كسى كه دوسىت كند با بدكار  شود كسى كه نزديكى كند با افراد رنج دهنده خوى آنان را مى خوب و بد دوسىت منى
شود و كسى كه در بدكارى قدم  كه جدال را دوست داشته باشد مورد مالمت مى  كند و كسى روش او را عادت مى

مت قرار مى شود، و كسى كه مالك زبان خود  گريد، و كسى كه با بدخلق آميزش كند از سالمىت حمروم مى بگذارد مورد 
  .شود نبوده باشد پشيمان مى
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  اندرزها

اى، بنابراين در مقام طى مراحل دنياى  ده، و روى به آخرت آوردهاى پشت به دنيا كر  از روزى كه به دنيا آمده! پسرم
  .گردى تر است از جاىي كه از آن دور مى روى به تو نزديك ترديد جاىي كه به سوى آن مى ديگرى، و ىب

ره! فرزندم ، در مند گردى، آن كس كه ارزش آداب حسنه را بداند اگر در خردساىل آراسته به ادب شوى، در بزرگى از آن 
حتصيل آن بكوشد، و كوشاى در حتصيل آن حتمل رنج كند، و آن كس كه با رنج و زمحت اين متاع گران را به دست 

  .كند خود را به آن بيارايد، و چون آراسته شد سود دنيا و آخرت نصيبش گردد آورد، سعى مى

آيندگان را نيز نفع برسد، در اين صورت بنابراين به آداب پسنديده عادت كن، تا يادگار مردمان نيك گذشته باشى، و 
  .دوستانت به تو اميدوار، و دمشنانت از تو بيمناك خواهند بود

ار كه در جستجوى آداب حسنه سسىت مكن، و از توجه به غري آن روى گردان، از دست رفنت دنيا چيزى نيست، وىل  ز
   باخنت آخرت سخت است، و آن
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  .از غري موضعش بگريد آخرت را از دست خواهد دادكس كه دانش را 

كند، زيرا در ترك  ساعاتى از روز و شبت را براى حتصيل دانش قرار بده، زيرا هيچ چيز مانند ترك علم آدمى را ضايع منى
انا ستيزه دانش ترس از دست رفنت آن مقدار از علم حتصيل شده هم هست، علم را براى جمادله و غلبه بر افراد خمواه، با د

مكن، با صاحب قدرت آن طور نباش كه راه تسلط بر تو پيدا كند، با ستمكار دوسىت و مهراهى منما، با فاسق برادر 
  .دارى از دسرتس نااهل پنهان بدار داىن مانند طالىي كه پنهان مى مباش، با متهم رفت و آمد مكن، آنچه را مى

بيىن خداوند نعمت  اعتبارتر از دنيا نيست، مگر منى لوقى نزد حق تعاىل ىبمتام مهت خود را متوجه دنيا مكن، كه خم! پسرم
  .دنيا را اجر نيكان نكرده، و بالى دنيا را عذاب بدان

  .تيغى تيزتر از تيغ حلم نيست، چه بسيار دمشناىن كه دارى بتواىن آنان را با اخالق حسنه مغلوب خود گرداىن! فرزند

روزى دادن حق ضعيف است بايد چنئد مرحله را براى قوت دادن به اميانش به ياد  آن كس كه باورش نسبت به! پسرم
  :آورد
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گاه كه نبود به او لباس هسىت پوشاندند، سپس در رحم قرارش دادند به طورى كه از آفات مصون باشد و او را روزى  آن
و تكامل يافت، و نيز پس از بريدن از شري  دادند، و آن گاه كه متولد شد نيز به حنو كامل از روزى برخوردار بود تا رشد

به وسيله كسب پدر و زمحت مادر روزى خورد، اين چنني آدم كه در آن سه مرحله بدون اينكه داراى تدبري باشد روزى  
  كامل گرفت، چرا در مرحله آخر نبايد به رزّاقيت حق اميان داشته باشد؟

مردى، و كرامت نفس، و اخالق نيكو، و پنهان داشنت راز،  ت و جوانبراى پريوزى بر دمشن او تقوا و كسب فضيل! فرزندم
و تصفيه باطن، يارى جوى، در چنني حال در سايه عنايت و پوشش حق خواهى بود، و از شر دمشن در امان، بيدار 

   باش
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  .گاه عذرت پذيرفته نشود تو چريه گردد، آن كه دمشن بر عيب آگاه نشود، يا لغزشت را نيابد، زيرا اگر غافل مباىن دمشن بر

  .در راه جسنت نفع مشقت بسيار را اندك مشار، و اندك رنج را در طى و پيمودن راه ضرر بسيار دان

تر و آن حكمت عبارت از دين خداست، و َمثِل  رتين برنامه حكمت است و به دست آوردنش از هر چيز الزم! پسرم
هايش برادرى با مؤمنان، برگش اخالق  اش زكات، شاخه اش مناز، ساقه آن اميان، ريشه دين مهانند يك درخت است آب

  .اش پس كمال انسان به ترك گناه است اش ترك معصيت و درخىت كامل نيست مگر به ميوه پسنديده، و ميوه

اميان، و پرسودترين توانگريها ها آفت  ها مصيبت دين و هولناكرتين آفت ها پريشاىن عقل، بزرگرتين مصيبت بدترين پريشاىن
رسد قانع باش، و به  توانگرى دل بنابراين دل را به دانش و يقني و اخالق محيده توانگر گردان و به آنچه از روزى به تو مى

  .قسمت حق راضى

ر اين كند، د كند، و از راه دزدى طلب روزى خداوند به مهان اندازه از حالل حمرومش مى آن كس كه خيانت به مال مى
رفت به مهان اندازه كه از حرام بدست  ماند، در حاىل كه اگر به راه راست مى الناس برايش منى بني جز گناه، و بار حق

  .ماند آورد و از عقوبت دنيا و آخرت نيز در امان مى آورده بدست مى

خردى  ى و آن را از محاقت و ىبعمل را خالص كن، طاعتت را به پريوى از اهل حق زينت ده و دانش را به بردبارى بيارا
دور دار، علم را به دورانديشى حمكم كن، و جاهل را به رسالت به جاىي مفرست، اگر عاقل نياىب خود به بردن پيغام اقدام  

  .كن، از بدى دورى كن تا بدى هم از تو دور مباند
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  برترين مردم كيست؟: امرياملؤمنني عليه السالم فرمود از لقمان پرسيدند

  نه، از علم كه اگر مردم به او: غىن از مال؟ گفت: مؤمن غىن، گفتند: گفت

  279: لقمان حكيم، ص

ره برند و اگر به او رجوع نكنند خود از خود نفع گريد   .نيازمند شوند 

  بدترين مردم كيست؟: گفتند

  .كسى كه پروا نداشته باشد او را گناهكار و بدكردار ببينند: فرمود

دوستانت به سفر رفىت در برنامه خود و آنان از مشورت با ايشان روى مگردان، تبسم داشته باش و در  هر گاه با! فرزندم
  :خرج كردن كرمي باش، در سه برنامه بر آنان پيشى گري

  .خاموشى بسيار، مناز، سخاوت و جوامنردى

سعى كن نظر و رأيت ب هخري  چون بر مسئله حقى تو را گواه گريند گواه باش، و در هنگامى كه از تو مشورت كردند
آنان باشد، قبل از تأمل در رأى و فكر بسيار اظهار حكم مكن، زيرا خداوند رأى و عقل كسى كه در رأى خالص و 

  .كند دقيق نباشد سلب مى

ده، روى با دوستان مهراهى كن، در كار با آنان شريك شو چون انفاق كنند و قرض دهند تو نيز آن كادر را اجنام  در پياده
هاى درستشان نه مگو، زيرا نه، گفنت از عجز و زبوىن است، چون راه را گم كنيد و به  سخن بزرگرت را بشنو، در خواسته

اش اعتماد  شك افتيد پياده شويد و با يكديگر مشورت كنيد، در بيابان از شخص غريب احوال راه مپرسيد و بر گفته
  .نكنيد، زيرا ممكن است جاسوس دزدان باشد

از را به خاطر كار تأخري مينداز، از مناز اطمينان و امنيت طلب كه مناز اصل دين است، مناز را با مجاعت به جاى آر من
اگر چه بر سر نيزه باشى چون نزديك منزل رسى از چهارپا فرود آى و پياده حركت كن، چون به منزل رسى قبل از 

رت است انتخاب كن، و پس رسيدگى به طعام خود چهارپا را متوجه شو، از براى ف رودآمدن زميىن كه از نظر خاك و گياه 
از پياده شدن دو ركعت مناز بگذار، براى قضاى حاجت از چشم بيننده دور شو، و به هنگام عزميت باز دو ركعت نامز 

  .اى مجعى از مالئكه هستند بگذار، و بر آن زمني و اهلش درود فرست كه در هر بقعه
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اگر بتواىن از طعام خوردن خود تصّدق ده، در هنگام فراغت دعا كن اول شب راه مرو، وىل از نصف شب تا آخر را 
  .براى راه رفنت اختيار كن، در راه صدايت را بلند مكن

با صد كس مهنشني باش و با يك نفر دمشىن مكن، آنكه بكار تو آيد اخالق توست، پس اخالق تو در حقيقت دين 
  .نياز گردى ، در رد امانت بكوش تا دنيا و آخرتت سامل مباند، امني باش تا توانگر و ىبتوست

ترسند در حاىل كه روز بروز به پسىت  اند منى هاى اعمال بدشان كه به آنان وعده داده چرا مردم از عقوبت! فرزندم
  گرايند؟ مى

  شود؟ حاىل كه عمر آنان به زودى متام مى كنند، در هاى خدا آماده منى و چرا خود را براى رسيدن به وعده

اند به ايشان بپيوند، زيرا اگر داناىي به علمت افزوده گردد، و  در جمالس دقت كن، اگر مجعى در آن به ياد حق گرد آمده
ره مند شوى، و اگر ناداى از ايشان كسب داناىي كىن، آن وقت است كه به هنگام نزول رمحت بر ايشان  نيز از دانشت 

  .تو نيز سود وافر برى

اگر در مرگ شك دارى خواب از خود برطرف كن، درحاىل كه نتواىن، و اگر در زنده شدن پس از مرگ ترديد ! پسرم
دارى، بيدارى بعد از خواب را از خود دور كن، در حاىل كه ممكن نيست، چون در اين دو حالت فكر كىن به اين نتيجه 

باشد، پس مرگ و زنده شدن مهانند  ، چنانچه اصل خواب و بيدارى در اراده تو منىرسى كه جان در اختيار تو نيست مى
  .خواب و بيدار شدن است

چنانچه ميان گرگ و گوسپند دوسىت نيست، ميان نيكوكار و بدكار هم پيوند نيست، مهنشيىن با فاجر انسان را به بد 
ام به انسان  گردد، دهد جمادله با خلق سبب دشنام خوردن مى آموزى عادت مى و شكرت در جمالس خالف باعث ا

  .رسد رساند، و آن كس كه زبانش رها باشد به پشيماىن مى است، مهنشيىن با بدان به انسان ضرر مى
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 امني باش كه خدا خائن را دمشن دارد، ظاهرى نيك و باطىن بد نداشته باش، دنياى خود را به آخرت بفروش كه خري دنيا
  .و آخرت ياىب، و آخرت به دنيا مفروش كه زيان اين دنيا و آن دنيا برى
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دو جا آتش افروزد، ببيند : توان دفع كرد، به او بايد گفت گويد آن كس كه عقيده دارد بدى را به بدى مى دروغ مى! پسرم
  .كند ا خاموش مىكند نيكى است، چنانه آب آتش ر  توان آتش را به آتش خاموش كرد؟ آنچه شر را دفع مى مى

خورد تا چاق شود براى قرباىن شدن، بلكه دنيا را مهانند پلى براى عبور  در دنيا چون گوسپند افتاده در علفزار مباش كه مى
  .به آخرت قرار ده

  :از چهار چيز در دادگاه قيامت سؤال شوى

  از جواىن كه آن را چگونه گذراندى؟

  از عمر كه در چه مصرف كردى؟

  جا آوردى و در كدام راه خرج كردى؟از مال كه ك

رت است كه نادان بر بدنت روغن خوشبو مبالد توبه را . خود را براى جواب مهيا كن، اگر حكيم و دانا تو را آزار برساند 
تأخري مينداز كه مرگ ناگهان مريسد، مشاتت بر مرگ مكن كه براى تو هم هست، مردم را از احسان خود حمروم مكن، 

سرمايه كه سودش عايد توست، با تصّدق آتش گناه را خاموش   بال را مسخره منما، پرهيزكارى جتارتى است ىب مبتالى به
داىن ياد ده، سخن كم گوى، و مهه جا خدا را به ياد داشته باش، زيرا  داىن يادگري، و هر چه را مى كن، آنچه را منى

ت، از مردم پندگري پيش از آنكه از تو پند گريند، از بالى كوچك خداوند تو را از عذاب ترسانده، و به تو بيناىي داده اس
رت  عربت گري، قبل از اينكه بالى بزرگ بر تو نازل شود، به هنگام خشم خويشنت دار باش، تا هيزم جهنم نگردى، فقر 

شان، تا شيطان هاى خويشند، پس واى بر آنان از دست و دل دار شوى و ياغى گردى، مردم در گرو كرده از اينكه مال
شت تو باشد   .زنده است از گناه امين مباش، دنيا را براى خود زندان گردان، تا آخرت 

  282: لقمان حكيم، ص

كشند و فرمان اينان مرب، كه كافر به حق گردى، براى يتيمان پدرى مهربان باش،  از معاشرت با شاهان بپرهيز كه تو را مى
شود، آمرزش گناهكار در سايه پريوى او  اينكه كسى بگويد مرا بيامرز مورد عفو منى به 7و براى بيوه زنان شوهرى مشفق 

  .از حق است

گاه به خود برس، اول رفيق پيدا كن سپس به سفر اقدام منا، نيكى را به نيكى مكافات   ابتدا رعيت مهسايه كن، آن! پسرم
  .تواىن بر او روا دارى منىكن، و بدكار را واگذار كه بدتر از آنچه او در حق خود كرده تو 
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خداوند راطلبيد و اورا نيافت، كدام انسان ياد خداكرد و خدايش  كس چه كس خدا رابندگى كردكه او رايارى نداد، و چه
  نكرد؟ انسان برحق تكيه كرد خدااو رابه ديگرى واگذاشت، و كدام بنده به درگاهش زارى برد و او رحم ياد نكرد، كدام

گاه به گفتگو برخيز، بسيار شريين مباش كه خورده شوى، و زياد تلخ مباش كه تو را دور  سالم كن، آندر برخورد ابتدا 
  .افكنند

هفت هزار كلمه حكمت آموختم تو از آن چهار نامه حفظ كن كشىت خود حمكم بساز كه دريا بسيار عميق ! فرزند
بردار كه راه دور است، عمل خالص گردان  است، و بارت سبك كن كه گردن گاهى سخت در پيش است، توشه بسيار 

  »1« .كه نّقاد عمل بسيار بينا و دانااست

______________________________  
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