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  13: معاشرت، ص

  

  سخن ناشر

  

تفاوت  ساز در دوران حيات انسان است كه توجه به آن باعث سعادت دنيا و آخرت و ىب سخن پريامون حقيقىت سرنوشت
  .بودن نسبت به آن خسران حقيقى را به دنبال خواهد داشت

ا نيازمند به آن  مسئله   .باشند و آگاهانه يا ناآگاهانه در حلظه حلظه زندگى خود با آن در ارتباطند مىاى كه متام انسا

باشد كه سوق دادن آن به حقايق اهلى و  رفاقت و معاشرت و مهنشيىن، نياز پري و جوان و ُخرد و كالن يك جامعه مى
داشت و سرچشمه گرفنت ارتباطات صحيح و سامل، آبادى و امنيت جسمى و روحى و مادى و معنوى را در پى خواهد 
صفتان و نارفيقان را به  آن از شهوات و ماديات و غرايز ناپاك، آلودگى و ناپاكى و فساد و گرفتار شدن در دام شيطان

  .ارمغان خواهد آورد

 -كند هاى حقيقى عامل آفرينش و بدون امنيت امروز اين حقيقت را به خوىب درك مى دنياى حبران زده و جدا شده از زيباىي
   كه تنها راه  - اگر چه به خاطر مصاحل دنياىي زبان به اين حقيقت خنواهد گشود

  14: معاشرت، ص

باشد كه داروىي است بر  رسيدن به امنيت كامل و جلوگريى از فساد و فحشا و منكرات، درك معارف حقيقى اهلى مى
يدن به آن در سايه معاشرت و مهنشيىن دردهاى متعدد جامعه بشرى و مرمهى است بر زمخهاى متعفن ملل خمتلف، كه رس

اند و يا بندگان صاحل  با شخصيتهاىي كه با اتصال به منبع كماالت، يا به درجه امام و مقتدا و پيشوا و پيامربان امت رسيده
  .باشند و اولياى اهلى هستند كه پاى را فراتر از حدود و ثغور اهلى نگذارده و مطيع دستورات و اوامر اهلى مى
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تراوش منوده است به بررسى  - مد ظله العاىل -نوشتار كه از قلم انديشمند فرزانه و عامل حمقق استاد حسني انصارياناين 
ابعاد خمتلف اين مسئله پرداخته و جايگاه ويژه آن را در نظام خلقت و حيات انسان بررسى منوده مهنشينان پاك و ناپاك و 

سئوليت عظيم مربيان را بيان ساخته و از زواياى خمتلف با حتقيقى جامع به الگوهاى واالى معاشرت را معرىف منوده و م
  .پردازد حبث و بررسى پريامون مسئله معاشرت مى

اى پر  هاى معارف اهلى و اخالق عملى و براى عموم سفره اميد است اين اثر براى اهل حتقيق درى براى ورود به گنجينه
  .ساز ائمه اطهار عليهم السالم پريامون اين حقيقت بسيار مهم باشد انسانبار جهت جامه عمل پوشاندن به دستورات 

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   واحد حتقيقات

  15: معاشرت، ص

  

  پيش گفتار

  

گاه هسىت و در ميان متام موجودات  مسأله جذب و اجنذاب و اثرگذارى و اثرپذيرى، حقيقىت است كه تقريباً در مهه عرصه
  .ت، حاكم استو كّل ذرا

گرفت و درصد باالىي از آثار ومنافع كه فعًال از  اگر اين واقعيت در نظام هسىت جريان نداشت، هيچ تركيىب صورت منى
  .آمد كند به وجود منى موجودات جهان طلوع مى

گر، انواعى از گذارد و زمني با اثرپذيرى از انرژى خورشيدى مهراه با عوامل دي خورشيد با انرژى خود بر زمني اثر مى
  .دهد را از خود بروز مى... ها و اشياى قيمىت و ها، معدن هاى نباتى، گل درختان، حبوبات، دانه

  .اگر در ذات خاك نريوى اثرپذيرى نبود، خربى و اثرى از اين مهه موجودات متنوع و رنگارنگ وجود نداشت
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ى آثار خمتلفى هستند كه موجودات زنده پذيراى آن آثار ها، آب و هوا، سرما و گرما؛ دارا غذاها، داروها، انواع پوشاك
كنند و از اين راه در مسري رشد و كمال مادى قرار گرفته، به حيات خود  هستند و آن آثار را با وجود خود تركيب مى

  .دهند ادامه مى

  16: معاشرت، ص

دار است تا جاىي كه سعادت يا شقاوت ابدى اى برخور  العاده در ميان موجودات هسىت، انسان از اثرگذارى و اثرپذيرى فوق
  !كند خود را از مهني ناحيه تأمني مى

دهد و از اين طريق بر غري خود اثر  انساىن كه آثار مثبت و حقايق تربيىت و هدايىت و علمى را از خود به ديگرى انتقال مى
كند و انساىن كه از چنني منبع  تضمني مىگذارد، يقيناً در برابر اين خدمت عظيم، سعادت خود را در دنيا و آخرت  مى

ترديد خوشبخىت دنيا و آخرت خود را تأمني  شود، ىب پذيرد و به واقعيات تربيىت و هدايىت و علمى آراسته مى فيضى اثر مى
  .منايد مى

اى  در مرتبه معاشرت، رفاقت، انس و مهنشيىن از مجله واقعياتى است كه در اثرگذارى و اثرپذيرى بسيار نريومند و قوى و
  .رسد است كه كمرت چيزى در حيات انساىن به اين مرتبه مى

ترديد تأمني كننده  مسأله معاشرت و رفاقت اگر به صورت مثبت و جبا و مهراه رعايت شرايط الزم صورت بگريد، ىب
خبىت دائمى  تريهسعادت ابدى است، و اگر به شكل منفى و بيجا و بدون رعايت شرايط صورت پذيرد، بدون شك سبب 

  .است

برد، اگر با افرادى مثبت، شايسته، صاحل، آراسته  انسان كه با متام وجود از أنس با ديگران و معاشرت و رفاقت لذت مى
پذيرد و او هم چون  به حسنات، موقّر، متني وبصري و آگاه طرح رفاقت و مهنشيىن اندازد، از آثار مثبت آن رفيق اثر مى

   ادب و جاهل شود و اگر با افرادى منفى و ناشايست و بدكار و آلوده به رذائل و ىب مى - باالتر و گاهى برتر و - وى

  17: معاشرت، ص

  .گردد مى - تر و گاهى بدتر و پست -گريد و او هم چون وى وناآگاه طرح معاشرت ريزد، از آثار منفى آن رفيق اثر مى

اى در قرآن و روايات براى آن باز كرده و  شرت و رفاقت، پرونده ويژهاسالم به دليل اثرگذارى و اثرپذيرى بسيار شديد معا
به آثار مثبت و منفى اين حقيقت اشاره منوده، جامعه را به سوى معاشرت مثبت و سازنده هدايت كرده و از معاشرت 
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يىن و معاشرت منفى و خمّرب بازداشته ومعاشرت صحيح و دوسىت با پاكان را سبب آبادى دنيا و آخرت مشرده و مهنش
  .ادبان و حيوان صفتان را علت خراىب دنيا و آخرت قلمداد منوده است غلط و نادرست و رفاقت با ناپاكان و ىب

نوشتارى كه پيش رو داريد مباحثى است كه اينجانب درباره معاشرت از ديدگاه اسالم به توفيق و لطف حضرت حق 
ام و تا جاىي كه امكان داشته به مهه جوانب اين حقيقت سرتگ  وردهبراساس آيات قرآن و روايات، به رشته حترير درآ

ام كه در اين  ام و از باب ضرورت و به خاطر امهيت و آثار مثبت، به تناسب مباحث به امور ديگرى اشاره منوده پرداخته
  .دفرت آمده است

15 /4 /1383  

   فقري حسني انصاريان

  20: معاشرت، ص

  

   اسالم آيني كامل

  

  21: ، صمعاشرت

  

   اسالم آيني جاويد و كامل

  

اى از باورهاى صحيح و كردارهاى پسنديده و اخالق حسنه و احكام استوار و اوامر و نواهى است، از  اسالم كه جمموعه
  .ابتداى آفرينش، دين خدا بوده و تا پايان خلقت نيز دين خدا خواهد بود

اى انسان به وسيله وحى به قلب مبارك پيامربان جتّلى كرده و آن قواعد و قوانني اين دين در هر عصرى به تناسب نيازه
  .كردند بزرگواران براى هدايت مردم ارائه مى
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دين، در عصر رسالت پيامرب صلى اهللا عليه و آله در غدير خم، هنگامى كه امرياملؤمنني على عليه السالم به امارت مؤمنان 
از نظر ارائه قوانني و بيان حالل و حرام وتبيني حقايق، به قّله كمال  و واليت مردمان و رهربى و حكومت برگزيده شده

نياز ساخت و آنان را در   رسيد و مردم را تا صبح قيامت از نياز به پيامربى ديگر و كتاىب غري قرآن و آييىن جز اسالم ىب
نوع احتياج آنان به قوانني مادى و گوى هر  تواند پاسخ كنار حقيقىت قرار داد و به واقعيىت هدايت كرد كه تا قيامت مى

  .معنوى باشد

ْسالَم ِديناً [   .»1« ]اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو أَْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت َو َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(

  22: معاشرت، ص

دينتان را براى مشا كامل، و نعمتم را ]  به واليت، امامت، حكومت و فرمانرواىي بر امت طالب با نصِب على بن اىب[امروز 
  .بر مشا متام كردم، و اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم

  :فرمايد امام باقر عليه السالم مى

  :الَفراِئِض فَأَنـَْزَل اللَُّه َعّزَوَجلَّ  وََكاَنِت الَوالَيةُ آِخرَ   وََكاَنِت الَفريَضُة تـَْنزُل َبعَد الَفريَضِة اُألْخرى

  .»2» «1« ...اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َو َأْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت 

شد و واليت و رهربى اّمت  واجىب پس از واجىب ديگر نازل مى]  در طول بعثت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله[و 
طالب به واليت، امامت،  با نصِب على بن اىب[امروز : خداوند آيه]  بعد از نزول اين واجب[ آخرين واجب اهلى بود كه

  .را نازل كرد... دينتان را براى مشا كامل و نعمتم را بر مشا متام كردم]  حكومت و فرمانرواىي بر امت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت مى

به امّتت : گويد فرستد و به تو مى خدايت سالم مى! اى حممد: و آله آمد و گفت جربئيل خدمت پيامرب صلى اهللا عليه
امروز دينتان را به واليت و رهربى على بن اىب طالب كامل منودم و نعمتم را بر مشا متام كردم و اسالم را براى مشا به : بگو

   از و زكات و روزه و حج را به عنوان واجب نازلكنم، پيش از اين من عنوان دين پسنديدم و پس از اين، واجىب را نازل منى
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______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(

  .4، حديث ...، باب ما نص اللَّه عزوجل ورسوله289/ 1الكاىف  -)2(

  23: معاشرت، ص

اىي است و آن چهار واجب را جز با پايبندى به واليت و رهربى على بن اىب  كردم و واليت و رهربى واجب پنجم و 
  .»1«  پذيرم طالب منى

هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم كه به عنوان روايت و  تذّكر اين حقيقت الزم است كه مهه فرموده
هاى با ارزش و معترب از طريق راويان مورد اعتماد نقل شده تفسري و توضيحى بر واجبات اهلى و آيات  حديث در كتاب

هاى انسان از آن منابع علم و دانش و خاندان بصريت و بينش، صادر شده  قرآىن است كه به تناسب زمان و نيازمندى
  .است

چون و چراى  اسالم كه به معناى عقايد حقه و اخالق حسنه و كردار پسنديده است و باطن و جانش به معناى تسليم ىب
هنگامى كه به صورت اعتقاد و باور و اخالق و عمل در مهه جوانب هاى خداست،  انسان نسبت به مهه اوامر و خواسته

دهد و به سبب آن  اش قرار مى حيات مادى و معنوى انسان جتلى كند، انسان را در دايره مسلماىن به معناى حقيقى
  .گردد سعادت دنيا و آخرت آدمى تأمني مى

 است كه مهه پيامربان و اولياى اهلى از حضرت حق در  هاى حق، حالىت حالت بسيار پر ارزش تسليم در برابر مهه خواسته
  .كمال تضرع و زارى درخواست داشتند

   ابراهيم و امساعيل عليهما السالم پس از ساخنت كعبه دست به دعا برداشته، به

______________________________  
َلمَّا نـََزَل َرُسوُل اللَِّه َعَرَفاٍت يـَْوَم «: ْعُت أَبَا َعْبِد اللَِّه عليه السالم يـَُقولُ مسَِ : َعْن َجْعَفِر ْبِن ُحمَمٍَّد اْخلُزَاِعىِّ َعْن أَبِيِه قَالَ  -)1(

َرئِيُل فـََقاَل َلهُ  يَنُكْم ِبَوالَيِة َعِلىِّ اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم دِ : ُقْل ِألُمَِّتكَ : يَا ُحمَمَُّد ِإنَّ اللََّه يـُْقرُِئَك السَّالَم َويـَُقوُل َلكَ : اجلُُْمَعِة أََتاُه َجبـْ
ْسالَم ِديناً َوَلْسُت أُْنزُِل َعَلْيُكْم بـَْعَد  َهَذا َقْد أَنـَْزْلُت َعَلْيُكُم الصَّالَة َوالزََّكاَة ْبِن َأِىب َطاِلٍب َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِىت َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ
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َااْخلَاِمَسُة َولَ  َوالصَّْوَم َواحلَْجَّ َوِهىَ  / 37: ؛ حبار األنوار21، حديث 293/ 1: تفسري العياشى. »ْسُت أَقْـَبُل َهِذِه اْألَْربـََعَة ِإّال ِ
  .28، حديث 52، باب 138

  24: معاشرت، ص

  :حمضر دوست عرضه داشتند

  .»1« ...]َربَّنا َو اْجَعْلنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َو ِمْن ُذرِّيَِّتنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلكَ [

  ...تسليم خود قرار ده، و نيز از دودمان ما امىت كه تسليم تو باشند پديد آر] با مهه وجود[ما را ! پروردگارا

  :يعقوب عليه السالم به هنگام وصيت به مهه فرزندانش خطاب كرد

  .»2« ] َفال َمتُوُتنَّ ِإالَّ َو أَنـُْتْم ُمْسِلُمونَ ... [

  .باشيد، منرييد پس مشا بايد جز در حاىل كه مسلمان... 

  :يوسف بزرگوار عليه السالم از حضرت رب األرباب چنني درخواست كرد

  .»3« ] تـََوفَِّين ُمْسِلماً َو َأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ ... [

  .باشم جامن را بگري، و به شايستگان ُملحقم كن] هاى تو فرمان[در حاىل كه تسليم ... 

______________________________  
  .128): 2(بقره  -)1(

  .132): 2(بقره  -)2(

  .101): 12(يوسف  -)3(

  25: معاشرت، ص
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   فقط اسالم مورد پذيرش خداست

  

هاى مادى و معنوى رشد عادالنه دهد و بناى انسانيت او را بسازد و از  تواند انسان را در مهه زمينه تنها فرهنگى كه مى
  .آورد، اسالم استوى منبعى از كماالت و بركات و منافع به وجود 

هاى حق است، حيات و زندگى انسان را در دنيا تبديل به  اسالم كه حالت تسليم در برابر خدا و به اجرا گذاردن فرمان
كند و چون هيچ فرهنگى از نظر سازندگى قدرت و جامعيت  مى *»ِعيَشٍة راِضَيةٍ «  حيات طيّبه و در آخرت تبديل به
م را به عنوان دين و آيني براى انسان قرار داده و غري فرهنگ اسالم را مردود دانسته اسالم را ندارد، حضرت حق اسال

  .است

گونه كه در دنيا اسالم را براى انسان دين مورد پسند خود پذيرفته، در قيامت هم جز آن را از  خداى مهربان مهان
  .بندگانش خنواهد پذيرفت

  :فرمايد دنيا مىخداوند متعال نسبت به فرهنگ مورد پسند خود در 

  .»1« ]َرِضيُت َلُكُم اْإلِْسالَم ِديناً ... [

  .اسالم را برايتان به عنوان دين پسنديدم... 

______________________________  
  .3): 5(مائده  -)1(

  26: معاشرت، ص

  :فرمايد و نسبت به عنايتش به اسالم در قيامت مى

  .»1« ] ِديناً فـََلْن يـُْقَبَل ِمْنُه َو ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرِينَ َو َمْن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِْسالِم [

  .شود و او در آخرت از زيانكاران است و هركه جز اسالم، ديىن طلب كند، هرگز از او پذيرفته منى
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______________________________  
  .85): 3(آل عمران  -)1(

  27: معاشرت، ص

  

   لاسالم آييىن جهان مشو 

  

اين فرهنگ پاك كه در معىن، عبارت از تسليم و در ظاهر، عبارت از اجراى دستورات حق است، نه تنها ويژه انسان بلكه 
  .گاه هسىت است اش شامل مهه موجودات عرصه در مرحله تكويىن

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

  .»1« ] اْألَْرِض ِمْن دابٍَّة َو اْلَمالِئَكُة َو ُهْم ال َيْسَتْكِربُونَ َو ِللَِّه َيْسُجُد ما ِيف السَّماواِت َو ما ِيف [

كنند و تكّرب و سركشى  ها و زمني از جنبندگان و فرشتگان وجود دارد، فقط براى خدا سجده مى و آنچه در آمسان
  .ورزند منى

  :فرمايد و در آيه ديگر مى

  .»2« ] َو النَّْجُم َو الشََّجُر َيْسُجدانِ [

  .كنند سجده مى] براى او[و گياه و درخت مهواره 

در هر صورت، اسالم در مرحله تكوين، دين مهه موجودات و در مرحله تشريع، فرهنگ مورد پسند خدا براى 
  .هاست انسان

  نظام متقن و استوارى كه بر هسىت و موجوداتش حاكم است،
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______________________________  
  .49): 16(حنل  -)1(

  .6): 55(الرمحن  -)2(

  28: معاشرت، ص

  .حمصول اسالم تكويىن است

ره كه در   -مند شود، بايد تسليم اسالم تشريعى انسان هم اگر خبواهد مهاهنگ با مهه موجودات، از نظام متقن و استوار 
نيازهاى مادى و  شود و به مهه -قرآن و سنت پيامرب صلى اهللا عليه و آله و روايات اهل بيت عليهم السالم متجلى است

اش در سايه اميان به اسالم و عمل به قوانني آن پاسخ دهد و از اين راه، خري دنيا و آخرت و سعادت ابدى خود را  معنوى
  .تأمني كند

  29: معاشرت، ص

  

   توجه اسالم به مسأله معاشرت

  

عقلى و علمى است، به مهني اسالم، حاوى مسائل عبادى، فردى، خانوادگى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى، عرفاىن، 
خاطر قرآن جميد آن را به عنوان دين كامل قلمداد كرده است و بر اساس مهني كمال و جامعيت است كه به مسأله 

هاست توجه ويژه دارد و در تبيني كيفيت صحيح معاشرت، چه معاشرت معنوى و باطىن  معاشرت كه مورد نياز مهه انسان
حق در صورت غايب بودنشان از مردم و چه معاشرت با زن و فرزند و پدر و مادر و اقوام و با انبيا و امامان و اولياء 

رتين و برترين راهنمائى و هدايت را منوده و قوانيىن را وضع كرده است كه اگر مردم در مهه  خويشان و ديگر مردم 
ر اين مرحله ظريف و عاطفى در آغوش بند به آن قوانني باشند مهاى سعادت و خوشبخىت را د هاى معاشرت پاى زمينه

خواهند گرفت و بر سفره نعمت معاشرت صحيح و رفاقت استوار خواهند نشست و از اين طريق به تأمني برخى امور 
  .مادى و معنوى خود و يا طرف مقابل خود موفق خواهند شد

  32: معاشرت، ص
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   جايگاه معاشرت

  

  33: معاشرت، ص

  

   قتمعاشرت، مهاهنگى با نظام خل

  

در هر صورت متام موجودات جهان هسىت بايكديگر رفاقت و مهاهنگى معجزه آساىي دارند و مهبستگى آنان به شكلى 
ن دشت با عظمت  است كه مهه نظام هسىت را در ديده اهل معرفت يك واحد نشان مى دهد و گويا مهه موجودات اين 

  :كنند كه ها دعوت مى با زبان حال از مهه انسان

د در زندگى خود، اصل و اساس را بر پايه رفاقت و دوسىت و مهبستگى و مهاهنگى مثبت قرار دهيد و هر يك در مهه بيايي
خوارى منوده و خألهاى زندگى  هاى مادى و معنوى و اخالقى و انساىن مكمل يكديگر باشيد و براى هم غم زمينه

ميان به خدا و قيامت و آگاهى از مقررات حيات خبش يكديگر را به صورتى كه شايسته است پر كنيد و با توجه به ا
اسالم به ويژه در خبش معاشرت و رفاقت با هم زندگى كنيد تا دنيا و آخرت مهه مشا آباد گردد و مهاى سعادت و 

خوشبخىت را براى ابد در آغوش بگرييد و در سايه اين گونه معاشرت و مهنشيىن فضاىي از امن و امنيت و عشق و حمبت 
  .رامت و شرافت بسازيدو ك

اى  . آورد اين مهاهنگى و رفاقت ميان موجودات با يكديگر چه مثرات عظيمى براى هسىت و به ويژه براى انسان به بار مى
   ها هم رابطه صحيح با يكديگر و با رفاقت و مهنشيىن درست با هم به تبادل كاش انسان

  34: معاشرت، ص



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

 

ره مىها در زندگى يكديگر بر  ارزش شت مانند تغيري يابد و تا مهه از يكديگر  هاى  خاستند تا فضاى حيات، به فضاىي 
هاى با  انساىن و اخالقى بربند، البته اين گونه رفاقت و مهاهنگى جز با تكيه بر مايه اميان به خدا و قيامت و اجراى برنامه

  .يابد ان عليهم السالم حتقق منىارزش ديىن و اقتداى به پيامربان عليهم السالم و قرآن و امام

 ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارند
 

  تا تو ناىن به كف آرى و به غفلت خنورى

ر تو سرگشته و فرمان  بردار مهه از 
 

 «1»  شرط انصاف نباشد كه تو فرمان نربى

  

   مهبستگى و رفاقت موجودات

  

ن دشت خلقت و توضيح و تفسري اين حقيقت كه نسبت به مهه  موجودات فراگري باشد نياز به كتاىب به گسرتدگى 
  .اى از خروار است، نيست اى جز اشاره به مواردى خاص و بيان مشىت كه منونه آفرينش دارد، لذا در اين زمينه چاره

كرد يقيناً  اجياد منى اگر ميان موجودات عامل، آفريننده دانا و توانا و خالق مهربان و حكيم، مهاهنگى و رفاقت ومهبستگى
مهه موجودات هسىت با . داد خيمه حيات به اين صورت بر پا نبود و نظام هسىت به اين شكل زيبا و منظم رخ نشان منى

  يكديگر ارتباط وجودى دارند، به اين معنا

______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  35: معاشرت، ص

  .بستگى دارد و به عبارت ديگر وجود هر كدام مكمل وجود ديگرى است كه وجود هر يك به وجود ديگرى

ا برقرار است، به طورى كه  گوىي متام موجودات اين جهان اجزا و سلول هاى يك پيكر هستند و ارتباط حياتى در ميان آ
  .ر خواهند گرفتاگر نقص كوچكى در اين جهان رخ دهد و موجودى از ميان برود، موجودات ديگر در خطر نابودى قرا

  :اينك منونه كوچكى از مهبستگى موجودات جهان
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   پرهاى پرندگان و حيات انسان

  

  :اگر پرهاى پرندگان نابود شود، انسان و حيوان زنده خنواهد ماند، اگر باور نداريد توجه كنيد

ا عامل  پر، پوششى است كه تن پرنده را از گرما و سرما حمفوظ مى اگر پرندگان پر . مؤثرى استدارد و براى پرواز آ
  روند آنگاه چه خواهد شد؟ نداشته باشند در برابر گرما و سرما مقاومت ندارند و به زودى مهگى تلف شده و از ميان مى

است  -حشرات ا از ميان رفته  شوند چون بزرگ افزوده مى -كه خوراك پرندگان بيشرت از وجود آ ترين مصرف كننده آ
خورند، مرغزارها و مراتع  ها را مى شوند، زراعت ده شدند پيوسته در تزايد خواهند بود و پراكنده مىاست، حشرات كه افزو 

مريند، پس از نابودى   غذاىي مى خواران بر اثر ىب رود، چرندگان و گياه ها از بني مى ها و درخت كنند، سبزى را نابود مى
ا هم از خواران مى خواران؛ نوبت به گوشت گياه    اى در آن ماند و جنبنده ميان خواهند رفت، زمني خاىل مى رسد، آ

  36: معاشرت، ص

ها كه  گردد، ميكرب ها مى جنبد و ذى حياتى در آن يافت خنواهد شد و نيز ازدياد حشرات موجب ازدياد ميكرب منى
  .»1« كنند ها و گياهان را نابود مى ها و حيوان افزايش يافتند انسان

   آب و حرارت

  

شود، ابر  رسد، ابر مى رود و به طبقات سرد سري مى شود، خبار باال مى روى زمني بر اثر حرارت خورشيد خبار مىهاى  آب
  !شود دانند اگر باران بر زمني نبارد چه مى شود، مهه مى هم باران مى

ها به   خنواهد بود؟ اگر آبهاى روى زمني نرسد باراىن  دانند كه اگر حرارت خورشيد به اندازه كاىف به آب آيا اين را هم مى
رود نتواند خود را به  اگر خبارى كه باال مى. اى بودند كه براى تبخري احتياج به حرارت شديدترى داشتند باراىن نبود گونه

گرديد و  شد ابر منى اى بود كه بسته منى رسيد به گونه بارد، اگر خبارى كه به طبقات سرد مى طبقات سرد برساند باراىن منى
كرد و به  هاى باران را جذب منى رسيدند باراىن نبود، اگر جاذبه زمني قطره ماندند و منى اىن نبود، اگر ابرها ناقص مىبار 

  .»2« بودند باراىن نبود كشيد باراىن نبود و اگر صدها علل ديگر كه در وجود باران دخيل هستند منى سوى خود منى
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______________________________  
  .41: هاىي از او نشانه -)1(

  .49: هاىي از او نشانه -)2(

  37: معاشرت، ص

  

   باد و باران

  

  دانيد كه باد در زندگى جانداران و گياهان چقدر ارزش دارد؟ مى

  اى در وزش باد در جهان است؟ العاده دانيد چه نظم فوق مى

اى  اى است الكرتيكى، پيده ابر پديده: گويند مىكند، اگر بادى نبود باراىن نبود، دانشمندان طبيعى  باران را باد درست مى
  .كنند كنند و اگر از دو نوع باشند مهدگر را جذب مى الكرتيكى اگر از يك نوع باشند يكديگر را دفع مى

شود و احتاد  كند، در نتيجه جتاذب حاصل مى هاى باد آن است كه در ميان دو نوع پديده الكرتيكى مجع مى از خاصيت
كند، باران نتيجه آن احتاد است، پس تنها عامل مؤثر در ازدواج دو پديده الكرتيكى كه فرزندى از  ق پيدا مىالكرتيكى حتق

  .آيد، باد است آن به نام باران پديد مى

بود، زندگى از شدت گرما در آن جاها  وزد منى آيد و در مناطق گرمسريى مى اگر بادهاى مومسى كه از سوى اقيانوس مى
سازد، يكى از آن مناطق،  شكند و آن مناطق را براى زندگى انسان آماده مى شد، باد شدت گرما را مى مىبسيار دشوار 

  .هندوستان است كه بر حسب منطقه، گرمسري است وىل باد آجنا را قابل زيست ساخته است

  .اى آجنا ممكن گردانيده استوزد، زندگى را در بندره هاى مناطق حاره مى بادهاى درياىي و زميىن كه شبانه روز در كرانه

براى » گلف اسرتمي«كاهد مانند  شود و از سردى آجنا مى بادهاى گرمى از مناطق حارّه به سوى مناطق سردسري روانه مى
  .براى ژاپن» گلف ورد«انگلستان و 
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  38: معاشرت، ص

ا مى رود،  واىي به حسب طبع باال مىدانند كه گرماى است شدت گرماى زير خط استوا بر اهل دانش روشن است و نيز آ
در مقابل از قطب مشال و جنوب هواهاى سردى به طور مايل به سوى مناطق استواىي روان است كه آجنا را قابل زيست 

  .است

دهد، در اندونزى و مانند آن، فصل باران را تابستان قرار داده است، در لبنان فصل  باد وضع باران مناطق را تغيري مى
  .ان استباران زمست

ا باشد، فصل باران متام سال است، مقدار باران در دارچيلنگ به » دراچيلنگ«در بعضى مناطق كه شايد خبش  هند از آ
شود تا بشر بتواند از هرگونه  اختالف فصول باران در زمني موجب اختالف انواع نباتات مى! رسد يازده مرت در سال مى

ره بردارد و استفاده كند   .نباتى 

اگر . كه هر دو خصوصيت را دارا باشد) نر ماده(نرينه و مادينه، مانند انسان خنثى : بيشرت نباتات داراى دو جنبه هستند
  .دهند نباتات تلقيح شوند، خوب ميوه و بر خواهند داد و اگر تلقيح نشوند ميوه و بَر خوىب منى

رختاىن است كه مورد خواسته بشر قرار گرفته است وىل شود، ويژه درخت خرما و پيوند د هاىي كه به دست بشر مى تلقيح
ا، باد اجنام مى شود كه اگر تلقيح بادى نبود ميوه سامل در  دهد، پس روشن مى تلقيح بقيه درختان را از نرينه به مادينه آ

  .شد جهان يافت منى

ا به درخت ماده  تلقيح بادى در درخت خرما نيز تأثري دارد، تلقيح بادى عبارت از گرفنت ذراتى از درخت نر و رساندن آ
  .گريد است، البته تلقيح به وسيله حشرات نيز صورت مى

  39: معاشرت، ص

  .»1«  هاست اى از خدمات باد بود، هر چند خدمات باد بسيار بسيار بيش از اين آنچه ياد شد منونه

   قارچ و جلبك

  



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

 

گريى موجود است و در ساخنت قند و  اكثر گياهان براى كربن كه در  -»كلروفيل«ها در اثر نداشنت ماّده سبز رنگ  قارچ
، رفاقت كنند و بدين وسيله »كلروفيل«كوشند تا با گياه  مهواره مى - رود چرىب و نشاسته مواد غذاىي نباتات به كار مى

ا نيز به درد ديگرى دچارند،  -ها حيات نباتى خود را با تغذيه مناسب ادامه دهند لذا با جلبك يعىن داراى ريشه   كه آ
 -باشند وىل در عوض ماده كلروفيل فراواىن دارند هاى زميىن را به خوىب جذب كنند منى كاىف كه بتوانند مواد معدىن و انرژى

» كلروفيل«گذارى هر دو جانبه و تأسيس يك شركت، قارچ از  شوند، با طرح اين رفاقت يا سرمايه رفيق و شريك مى
  .هاى نريومند قارچ بك از ريشهكند و جل جلبك استفاده مى

 توانند با اين تعاون عاقالنه خود، ما را به مبدئى هشيار و بصري و حكيم هدايت كنند؟ آيا اين قارچ و جلبك مشرتكاً مى
»2«.  

   گياه و حيوان

  

  كند و اين توليد مثل خود، از هر گياهى نظري خود را توليد مى

______________________________  
  .164: هاىي از او انهنش -)1(

  .321: جاهليت و اسالم -)2(

  40: معاشرت، ص

هاى متعارف و رايج  گريد، مشا شكل ترين تشكيالت پيچيده نباتى است كه روى مشيت و برنامه مفصلى اجنام مى عجيب
  :آورمي هاىي از اشكال ديگر مى ايد، براى مزيد بصريت منونه آن را بارها ديده

يه انواع خمتلف شريه خمتلف نباتى بر اثر دارا بودن كارخانههاى  ها و گروه گل ها كه هر يك از  ها و غّدهاى خاصى، به 
ا مورد توجه نوع خاصى از حشرات است، پرداخته و حشرات خاصه را به دور خود مجع مى كنند تا در مقابل، اين  آ

ا باشند، در نتيجه بذر الز  هاى سال آينده و نسل آينده به  م براى توليد نبات و گلمجع كردن حشرات نيز وسيله تلقيح آ
  !وجود آيد
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هاى خمتلف به مدار، رفاقت و مهنشيىن خود وادار  اينجا از جاهاىي است كه نباتات، حيوانات را با هزينه كردن شريه
رت، نظامات اهلى، حيوانات را در خدمت توليد نباتات گمارده است مى   .كند، يا به عبارت 

است اين حبث پيچيده و راز مهم را با ديده يك متخصص فن كه استاد علم احليات يا فيزيولوژى و علوم طبيعى و رت 
  :گويد باشد يعىن دكرت جان ويليام كالتس ببينيم، مى دكرت در فلسفه از پتيبورك و متخصص در وراثت چند نوع حشره مى

اى از موجودات مثًال يك گياه خاص  اجبارى است كه در بني پاره يكى از مسائل بغرنج عامل وجود يك نوع رابطه و عالقه
و  »1« اى است كه ميان گل يوكا يكى از مصاديق آن ارتباِط مرموز و عميق، رابطه. شود با يك حيوان خاص مشاهده مى

   گل يوكا سرش پايني. مگس يوكا وجود دارد

______________________________  
)1(-ACCOY  امريكا گياهى است در.  

  41: معاشرت، ص

  .تر است است و مادگى يعىن قسمت ماده گل نيز از بساك يا قسمت نِر گل پايني

كالله يا مادگى گل كه بايد گرده به آن وارد شود به شكلى است كه ورود گرده به درون آن به خودى خود امكان ندارد،  
شود، بدين ترتيب كه مگس يوكا قسمىت از   دگى محل مىگرده يوكا توسط مگس ماده يوكا كمى پس از غروب آفتاب به ما

شكافد و چند دانه از ختم خود را در آن  گرده را از بساك در دهانش گرفته به سوى كالله پرواز منوده، ختمدان گل را مى
  .پوشاند اى كه آورده مى گذارد و سپس روى آن را با گرده مى

هاى تازه توليد  خورند و قسمت ديگر گل هاى نوزاد مگس مى را كرمدهد كه قسمىت از آن  هاى زيادى مى گل، دانه
رت بگوييم بقاى نسل اين گل از آغاز پيدايش آن تا كنون، تنها به وسيله اين مگس اجنام . كند مى توليد مثل گل يوكا يا 
  .»1«  اين گل نيز به نوبه خود حمل مناسىب براى بقاين سل مگس يوكاست! گريد مى

ا و چند نوع از زنبورهاى كوچك نيز مهني رابطه برقرار بني اجنريه اى جتارتى نوعى از اجنريهاى مرغوب هست كه بني آ
  .است
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هاى ماده  اى ديگر فقط گل هاى ماده و عده هاى نر دارند و هم گل اى هم گل اند عده هاى درخت اجنري دو نوع خوشه
ها در نتيجه وجود  شوند بدين ترتيب كه مدخل اين گل قيح مىها به وسيله زنبورهاى ماده تل دارند وىل اين مهه گل

   هاى خمتلف به قدرى صعب العبور است كه پوشش

______________________________  
  .322: جاهليت واسالم -)1(

  42: معاشرت، ص

 »1« ود وىل عاملى مرموزش هايش در سر اين كار جدا مى تواند به داخل آن راه يابد و غالباً بال نوا به زمحت مى حشره ىب
  .كند تا باالخره به درون گل راه يابد او را با وجود اين مهه مشكالت حتريص مى

ها  مريد، ختم كند و خود مى گذارى مى هاىي است كه هم قسمت نر دارد و هم قسمت ماده، زنبور ماده ختم اگر گل از آن
آيند وىل  هاى ديگر به پرواز مى زنبورهاى ماده از گل بريون شده به گلمريند و  شوند، زنبورهاى نر مى رشد كرده، زنبور مى

  .هاى ديگر بربند شوند تا آن را به گل پيش از خروج از داخل گل با گرده درون گل آغشته مى

 شود و اگر گل جديد نشيند مانند اوىل نر و ماده باشد كه مهان عمل گذشته تكرار مى اگر گل ديگر كه زنبور بر آن مى
گذارى كند پس از نشسنت روى آن از آجنا  فقط ماده باشد به علت عمق زياد اين گل، زنبور بدون آن كه بتواند ختم

گذرد وىل با مهني مكث خمتصر بر روى گل ماده، گل ماده را با گرده نر كه به آن آغشته بود و به مهراه داشت تلقيح  مى
  .شود جنري رسيده كاملى مىكند، در نتيجه اين گل بزرگ شده تبديل به ا مى

ها آن  هاى اجنريى كه در آمريكا آورده شد ميوه ندادند پس از مدتى متوجه شدند كه موقع محل اين درخت خنستني درخت
هاى  ها ميوه دادند و اجنري از مال التجاره زنبورها را با خود نياوردند، وقىت زنبورهاى خمصوص را نيز به آمريكا آوردند درخت

  .»2« يكا شدمهم آمر 

______________________________  
  .اراده و مشيت حكيمانه حق -)1(

  .323: جاهليت و اسالم -)2(

  43: معاشرت، ص
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   بدن انسان

  

عمارات و : هاى گوناگون مانند شايد بتوان از حلاظى بدن، انسان را به يك شهر بسيار جمهز و مدرن كه داراى قسمت
، انبارها، طباخى، مراكز پخش ارزاق، و از )تلفن، تلگراف و غريه(قوى خمابراتى و ارتباطى  ابنيه، معابر و وسائل بسيار

هاى مسكوىن، سكنه فراوان، كه هر يك مشاغل معيىن دارند مانند  كشى فاضالب، خانه كشى، لوله طرىف جمهز به برق، لوله
  .تشبيه كرد باشند كنندگان خواربار، سربازان مدافع، اطبا و داروسازان مى توزيع

ها مليارد  تر از سازمان يك شهر است زيرا بدن از ميليون البته بايد توجه داشت كه سازمان يك بدن، ميلياردها بار پيچيده
مانند خود سازمان واحدى به وجود  سلول ريز مستقل تشكيل شده كه با هم مهكارى و مهاهنگى دارند، و بامهاهنگى ىب

اى از آن جتاوز  اند كه ذره آورى هر يك از اين واحدها به كارى گماشته شده يك نقشه حريتاند به عبارت ديگر با  آورده
  .»1« كند منى

   نياز به معاشرت

  

معاشرت و رفاقت در خيمه حيات و زندگى انسان از مسائل بسيار مهم و قابل توجه است تا جاىي كه صورت مثبت آن 
  .خبىت در اين جهان و آن جهان است علت تريهسبب خوشبخىت در دنيا و آخرت و چهره منفى آن 

______________________________  
  .336: جاهليت و اسالم -)1(

  44: معاشرت، ص

ها نسبت به آن كشش دارد و مايه آن در وجود  دوسىت و دوست ياىب، حقيقىت است كه فطرت و طبيعت مهه انسان
  .دانند رائز و اميال طبيعى انسان مىاى قوى است كه گروهى آن را جزء غ انسان به اندازه
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اين غريزه طبيعى و كشش فطرى به خاطر اين است كه خداى مهربان انسان را مدىن الطبع و اجتماعى آفريده است و 
  .تأمني خبشى از نيازهاى مادى و معنوى او را به عهده ديگران قرار داده است

اى به  ا و بدون ديگران زندگى كند و از جامعه كناره گرفته، در گوشهتواند تنه اى است كه منى مايه آفرينش انسان به گونه
  .ها به زندگى سر و سامان دهد ارتباط با ديگر انسان عزلت و ىب

ايتاً  انسان گر چه به ظاهر تنهاىي را انتخاب كند وىل باز بر پا بودن زندگى اش در گرو كوشش و زمحات ديگران است و 
  .كند زندگى مىدر تنهاىي هم اجتماعى 

  45: معاشرت، ص

  

   معاشرت در اسالم

  

متايل به زندگى با ديگران و غريزه دوست خواهى، از زمان اولني پيامرب تا هنگام ظهور اسالم به عنوان يك مسأله حياتى 
با طرح بوده و در اين زمينه  -كه تنها فرهنگ خدا از ابتداى آفرينش انسان تا قيامت است  -مهواره مورد توجه اسالم

مسائل و قوانيىن بسيار مثر خبش به هدايت اين غريزه و متايل انساىن برخاسته تا از بركت آن هدايت، درخت دوسىت و 
  .معاشرت، حمصوالت و مثرات اساسى براى دنيا و آخرت به بار آورد

ار داشت و در اين زمينه آيات قرآن جميد و روايات، مسأله معاشرت مهواره و در هر زمان مورد توجه ويژه آيني حق قر 
  .هاى بسيار مهمى به انسان منوده است راهنماىي

كه مهنشيىن با او موجب گمراهى و تباهى و ختريب   -قرآن جميد، از معاشر و مهنشني بد رفتار و آلوده به رذائل اخالقى
طرف خود از راه خدا و  تعبري به شيطان كرده است و چنني معاشرى را در طول تاريخ بازدارنده -بناى انسانيت است

دمشىن خطرناك نسبت به خوشبخىت و سعادت دنيا و آخرت انسان دانسته و وى را عامل آلودگى و پليدى به حساب 
ساز براى مهراه و مهنشني خود قلمداد منوده، و عاقبت اين گونه معاشرت و رفاقت را ندامت  آورده و او را موجودى خيال

  .داند و حسرت ابدى مى

  46: ، صمعاشرت
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َحىتَّ ِإذا جاَءنا قاَل يا لَْيَت بـَْيِين َو بـَيـَْنَك بـُْعَد اْلَمْشرِقـَْنيِ َفِبْئَس  * َو ِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل َو َحيَْسُبوَن أَنـَُّهْم ُمْهَتُدونَ [
  .»1« ] اْلَقرِينُ 

كنند راه  گمان مى]  با اين گمراهى سخت[در حاىل كه  دارند، ها چنني كساىن را از راه خدا باز مى ترديد شيطان و ىب
اى كاش ميان من و تو فاصله و دورى : گويد]  به شيطانش[نزد ما آيند ]  در قيامت[تا زماىن كه * يافتگان واقعى آنانند؛

  !مشرق و مغرب بود، پس چه بد مهنشيىن بودى

   دو بُعد معاشرت

  

ساز شّر  ساز خري براى انسان و يا به متام معنا زمينه اسالم يا به متام معنا زمينهمعاشرت، مهنشيىن، دوسىت و رفاقت از نظر 
  .براى آدمى است

  .خبىت و سعادت حمصول معاشرت صحيح و زماىن بدخبىت و شقاوت مثره معاشرت نادرست و ناسامل است گاهى نيك

اش اندك و  جه نيست و خبشى از امور، شر و بدىچنان كه بايد قابل تو  اش جزئى و آن ها، خري و خوىب اى از برنامه پاره
سان كه بايد مورد نظر نيست اما بسيارى از واقعيات، خريش فراوان و خيلى از مسائل شرش فراگري و موجب سقوط و  آن

  .هالكت آدمى است

ت و صحيح معاشرت و مهنشيىن با ديگران و دوسىت و رفاقت با مردم از امورى است كه اگر مثبت باشد و موردش درس
  انتخاب گردد،

______________________________  
  .38 - 37): 43(زخرف  -)1(

  47: معاشرت، ص

خريش نسبت به دنيا و آخرت انسان فراگري است و اگر باطل و منفى باشد و موردش جبا و درست انتخاب نشود، شرش 
  .دامنگري حيات دنيا و آخرت انسان است
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رود وىل بر اثر برخورد با  و رفتارهاى ناپسند و كردارهاى شيطاىن تا دوزخى شدن پيش مىگاهى انسان از نظر زشىت باطن 
شت  دهد و با اثر گرفنت از دوست پاك سوز، مؤمن و خريخواه، تغيري جهت مى دوسىت سامل، دل طينت و مؤدبش در راه 

  .گريد و صراط مستقيم حق قرار مى

شىت شدن و تأمني سالمت دنيا و آخرت پيش گاهى انسان از نظر زيباىي باطن و رفتارها ى پسنديده و كردارهاى اهلى تا 
دين، تغيري مسري داده با اثر گرفنت از آن منبع  ادب و ىب رود وىل به خاطر برخورد با دوسىت خوش ظاهر و بد باطن و ىب مى

  .گذارد شر در راه دوزخ و طريق باطل قدم مى

فاق افتاده تا جاىي كه قرآن جميد به هر دو مورد در آيات فراواىن اشاره دارد و هر دو اين دو معنا در طول تاريخ بسيار ات
  .داند مندان به معاشرت مى جهت را مايه عربت و پند براى عالقه

فرزند پيامربى چون حضرت نوح عليه السالم كه داراى مقام با عظمت اولواالعزمى بود، از پدر بزرگوارش جدا شد و 
ادب را به رفاقت و معاشرت انتخاب   كنندگان ىب اصل و نسب و گمراهان و گمراه رانان ىب قيقت و شهوتمنكران حق و ح

كرد و از روش و منش آنان چنان اثر پذيرفت كه بناى شخصيت اهلى و انساىن او ويران گشت و به عذاب استيصال كه 
  !!براى جناتش از خدا به اجابت نرسيدعذاب غرق شدن در امواج شكننده آب بود، گرفتار آمد و درخواست پدر 

  48: معاشرت، ص

َجَبٍل يـَْعِصُمِين ِمَن اْلماِء قاَل   نُوٌح ابـَْنُه َو كاَن ِيف َمْعزٍِل يا بـَُينَّ ارَْكْب َمَعنا َو ال َتُكْن َمَع اْلكاِفرِيَن قاَل َسآِوي ِإىل  َو نادى... [
نَـُهَما اْلَمْوُج َفكاَن ِمَن اْلُمْغَرِقنيَ  ال عاِصَم اْليَـْوَم ِمْن أَْمِر اللَِّه ِإالَّ  َو ِقيَل يا َأْرُض ابـَْلِعي ماَءِك َو يا َمساءُ  * َمْن َرِحَم َو حاَل بـَيـْ

َربَُّه َفقاَل َربِّ ِإنَّ اْبِين  نُوحٌ   َو نادى * أَْقِلِعي َو ِغيَض اْلماءُ َو ُقِضَي اْألَْمُر َو اْستَـَوْت َعَلى اْجلُوِديِّ َو ِقيَل بـُْعداً ِلْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 
قاَل يا نُوُح ِإنَُّه لَْيَس ِمْن َأْهِلَك إِنَُّه َعَمٌل َغيـُْر صاِلٍح َفال َتْسئَـْلِن ما لَْيَس  * ِمْن َأْهِلي َو ِإنَّ َوْعَدَك احلَْقُّ َو أَْنَت َأْحَكُم اْحلاِكِمنيَ 

  .»1« ] اْجلاِهِلنيَ  َلَك ِبِه ِعْلٌم ِإينِّ أَِعُظَك َأْن َتُكوَن ِمنَ 

به زودى به  : مهراه ما سوار شو و با كافران مباش گفت! و نوح فرزندش را كه در كنارى بود، بانگ زد كه اى پسرم... 
اى نيست مگر   امروز در برابر عذاب خدا هيچ نگه دارنده: نوح گفت. برم آب نگه دارد، پناه مى]  اين[كوهى كه مرا از 

پس از هالك شدن  [و .* شدگان گرديد و موج ميان آن دو حايل شد و پسر از غرق. كند رحم] خدا بر او[كسى كه 
باز ايست، و آب كاسىت گرفت و كار ]  از رخينت باران! [آب خود را فرو بر، و اى آمسان! اى زمني: گفته شد]  كافران

  .*بر گروه ستمكاران باد] دااز رمحت خ[دورى : جودى قرار گرفت و گفته شد]  كوهِ [پايان يافت و كشىت بر 
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ات  به راسىت كه پسرم از خاندان من است و يقيناً وعده! پروردگارا: پروردگارش را ندا داد و گفت]  پيش از توفان[و نوح 
رتين داوراىن]  به جنات خاندامن[   به يقني او از! اى نوح: خدا فرمود.* حق است و تو 

______________________________  
  .46 -42): 11(هود  -)1(

  49: معاشرت، ص

كردارى ناشايسته است، پس چيزى را كه به آن علم ندارى از من خمواه، مهانا من تو را ]  داراى[خاندان تو نيست، او 
  ..دهم كه مبادا از ناآگاهان باشى اندرز مى

  پسر نوح با بدان بنشست
 

 خاندان نبوتش گم شد

 سگ اصحاب كهف روزى چند
 

 «1» گرفت و آدم شدپى نيكان  

  

  .اش هرگز قابل انكار نيست انگيز معاشرت چه در جهت مثبتش و چه در جهت منفى اثر شگفت

وقىت انسان خبصوص در ايام جواىن كه ايام اوج عواطف و احساسات و غرائز و اميال است به انساىن كه مثبت است و 
ره دارد دل ببندد و با او رفيق و مهنشني شود و نشست و برخاست كند، يقيناً پاكى و  از روش و منش پاك و با منفعت 

ادب در حاىل كه قدرت بر  تربيت و ىب ه آدمى با شخصى گمراه، ىبگذارد و هنگامى ك مثبت بودن او در انسان اثر مى
گذارد و وى را به چاه  تغيري او ندارد مهنشني گردد و به او دلبستگى پيدا كند، منش و روش نامطلوب او در انسان اثر مى

  .سازد بدخبىت و حمروميت از شكوفا شدن استعدادها سرنگون مى

   اثرگذارى و اثرپذيرى

  

رگذارى معاشرت، به ويژه هنگامى كه دلبستگى شديد به معاشر پيدا شود و پاى حمبت طرفيىن در ميان آيد، مسأله اث
   آمد براى مهه روشن و واضح بود و از اينكه حقيقىت است كه اگر اسالم در مقام بيان آن برمنى
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______________________________  
  .سعدى شريازى -)1(

  50: معاشرت، ص

جوانب اين واقعيت را توضيح داده و در اين زمينه چيزى را فروگذار نكرده است، دليل بر عظمت مسأله و اسالم متام 
  .امهيت آن در حيات انسان است

اثرپذير است و هرگز قدرت ندارد اثرپذيرى خود و اثرگذارى معاشر را  -چه خبواهد چه خنواهد - انسان از طريق معاشرت
  .كرد خيمه حيات، اين مهه آثار مثبت و منفى ظهور منى خنثى كند و اگر چنني نبود، در

به شّدت اثرپذير است، قرآن جميد از نشست و برخاست با ستمكاران و كساىن   -چنانكه گفتيم -از آجنا كه طبع انسان
ى مى كه منى دا پس از آن كه متذكر حقايق شديد و از آيات خ: فرمايد كند و مى خواهند به آداب اهلى مؤدب شوند 

آگاهى پيدا كرديد و خورشيد هدايت حق از افق وجودتان طلوع كرد و مشا را به صراط مستقيم راهنماىي منود با متجاوزاِن 
  از حدود حق معاشرت نكنيد،

  .»1« ] َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ   َفال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكرى... [

  .گروه ستمكاران منشنيبا  ] به سرعت بريون برو و[پس از ياد آوردن ... 

  :فرمايد اثرپذيرى طبع چنان سريع و شديد است كه قرآن در اين زمينه مى

ا َفال تـَْقُعُدوا َمَعُهْم َحىتَّ َخيُوُضوا... [ ا َو ُيْستَـْهَزأُ ِ ْعُتْم آياِت اللَِّه ُيْكَفُر ِ   ِإذا مسَِ

______________________________  
  .68): 6(انعام  -)1(

  51: ، صمعاشرت

  .»1« ...]ِيف َحِديٍث َغْريِِه ِإنَُّكْم ِإذاً ِمثْـُلُهمْ 
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اگر [دهند، با آنان ننشينيد تا در سخىن ديگر درآيند،  چون بشنويد گروهى آيات خدا را مورد انكار و استهزا قرار مى... 
  ...مانند آنان خواهيد بود] در به دوش كشيدن بار گناه انكار و استهزا[مشا هم ] بنشينيد

اند، عناصر مهني جهان موجود است، چنانكه عناصر آزاد، اثرگذار و اثرپذير هستند،  عناصرى كه وجود ما را تشكيل داده
  .ما هم كه تركيىب از عناصر اين جهانيم، موجوداتى اثرگذار و اثرپذير هستيم و براى مهيشه حمكوم اين قانون خواهيم بود

  .گذارمي پذيرمي و بر بسيارى از امور هم اثر مى ا هستند اثر مىما از مهه امورى كه در ارتباط با م

هنگامى كه ما در ناحيه جسم اثرگذار و اثرپذير باشيم يقيناً در ناحيه روح و روان و نفس و جان كه از لطافت و رّقت 
  .برخوردار است، اثرگذارى بيشرت و اثرپذيرى شديدتر خواهيم داشت

بينيد هر نوع نگاهى اثر خاصى بر روح و روان و قلب  فرد به جانب خود دقت كنيد، مى هاى متنوع يك مشا فقط به نگاه
  .دارد

آور و نگاه با تعجب اثرى خاص و نگاه  آلود يك اثر و نگاه عادى اثرى ديگر و نگاه با حمبت اثرى شادى نگاه خشم
  .سؤال برانگيز اثرى ويژه دارد

  .گذارد آثار خمتلف بر انسان مى هاى خمتلف هم ها و منش صداهاى متنوع و روش

______________________________  
  .140): 4(نساء  -)1(

  52: معاشرت، ص

باشد، از  آميز مى داستان معاشرت، چون داستان پيوند دو قلب با يكديگر است و اتصال دو روح از طريق رابطه حمبت
  .نظر اثرگذارى فوق العاده شديد است

مند است چه اينكه طرف او مثبت باشد و چه منفى،  دارد و به رفاقت و مهنشيىن با او عالقهكسى كه كسى را دوست 
  .تر به دست آورد خواهد در مهه شؤون و اطوار به شكل او جلوه كند تا رضايت او را براى پيوند مستحكم مى

خاطر جاذبه و كشش طرف مقابل در  كند و به به عبارت ديگر، انساىن كه با انسان ديگر رابطه قلىب و دوسىت برقرار مى
چه  -شود تا جاىي كه ديگران با ديدن منش و روش او گريد، پس از مدتى وجود دوم طرف برابرش مى سيطره او قرار مى
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انگار اين شخص مهان : گويند افتند و مى به ياد دوست و رفيقش مى - در امور ظاهرى و چه در جهات اخالقى و عملى
  !شخص است

گريى، الزم نيست وجود فيزيكى حمبوب انسان در ميان باشد، گاهى انسان به اوصاف مثبت و  باط و شكلدر اين ارت
گردد و بر اثر اين حمبت  گاه حمبت او مى شود و قلبش جتلى روش پاك انساىن از طريق مطالعه يا شنيدن از ديگران آگاه مى

  .گردد در حد ظرفيت خود، وجود دوم حمبوب مى رود تا جاىي كه به سوى شكل گرفنت و اثرپذيرى از حمبوب مى

   هاى تأثريپذيرى مثبت منونه

  

كنند كه وقىت حضرت على اكرب عليه السالم براى جهاد در راه خدا و دفاع از اسالم در كربال  هاى معترب روايت مى كتاب
  .عازم ميدان شد، امام حسني عليه السالم به حضرت حق توجه كرد و عرضه داشت

  53: ص معاشرت،

  .»1« »اللَُّهمَّ اْشَهْد فـََقْد بـََرَز إلَْيِهْم ُغَالٌم أْشَبُه الّناِس َخْلقاً َوُخُلقاً َوَمْنِطقاً ِبَرُسوِلكَ «

بر اين قوم گواه باش، به يقني جواىن به جنگ با اينان به سوى ميدان رفت كه از نظر خلقت، و اخالق و گفتار ! خدايا
  .بودترين مردم به پيامربت  شبيه

حضرت على اكرب عليه السالم اوصاف پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را از عموى بزرگوارش حضرت امام حسن عليه 
السالم و پدر با كرامتش حضرت امام حسني عليه السالم شنيده بود و روش و منش آن انسان اهلى را در قرآن جميد يافته 

ده آن جناب و عاشق آن حضرت شده بود و بر اثر آن دلدادگى و بود و از طريق شنيدن و مطالعه كردن، دلدا
ورزى، منونه و مثل پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله گشته بود تا جاىي كه امام معصومى چون امام حسني عليه  عشق

  .السالم به اين حقيقت اشاره و اقرار كرد

گاه امساء و صفات پروردگار  ورزى به حضرت رّب، جتلى شقپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بر اثر معرفت به حق و ع
مهربان شد، تا جاىي كه قرآن جميد اطاعت از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را اطاعت از خدا و بيعت با او را بيعت با 

  :فرمايد خدا دانست، مهچنانكه مى

  .»2« ...]َمْن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطاَع اللَّهَ [
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  ...ه از پيامرب اطاعت كند، در حقيقت از خدا اطاعت كردههر ك

______________________________  
  .37، باب 42/ 45: ؛ حبار األنوار112: اللهوف -)1(

  .80): 4(نساء  -)2(

  54: معاشرت، ص

ا يُباِيُعوَن اللَّهَ [   .»1« ...]ِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  ...كنند كنند، جز اين نيست كه با خدا بيعت مى بيعت مىبه يقني كساىن كه با تو 

، و در خبش هفتاد و چهار مهني »2«  در خبش چهل و پنج دعاى جوشن كبري از حضرت حق به عنوان حبيب ياد شده
  .نام برده شده است »3«  دعا از پروردگار عامل به عنوان رفيق

و رفيق خود گرفت و بر اثر شدت عشق و حمبت به حمبوب و  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله حضرت حق را حبيب
رفيق خويش، مفاهيم اوصاف و امساء دوست و رفيق خود را در وجود خود حتقق داد تا آجنا كه اطاعت از وى اطاعت از 

  .خدا قلمداد شد و بيعت با او بيعت با خدا به حساب آمد

  ...الك اشرت وميثم متّار، ُرشيد َهَجرى، عمرو بن محَِق خزاعى، م

حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم را به دوسىت و رفاقت و معاشرت و مهنشيىن انتخاب كردند تا جاىي كه هر يك در 
حّد ظرفيت خود به رنگ حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم درآمدند و با منش و روش امام و موالى خود مهاهنگ و 

  .متحد شدند

پذيرفت يقيناً زندگى و حيات مردم غرق در سالمت و  ها بر اساس اصول صحيح صورت مى فاقتها و ر  اگر مهه معاشرت
  .شد امنيت و نشاط و اعتماد مى

______________________________  
  .10): 48(فتح  -)1(
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  .»يَا َأَحبَّ ِمْن ُكلِّ َحِبيبٍ « -)2(

  .»يَا َرِفيقُ « -)3(

  55: معاشرت، ص

منودند و روى خوش به آنان نشان  كردند و از رفاقت و معاشرت با آنان پرهيز مى گريى مى كنارهكاران   اگر مردم از خالف
شد كه  اى كم مى دادند، تعداد بدكاران به اندازه دادند و شرط معاشرت با آنان را تغيري اخالق و روش آنان قرار مى منى

  .اندم قابل ذكر نبودند و چه بسا از آنان اثرى در اجتماع باقى منى

هاى زندگى راه به رويشان باز است و اكثر مردم آنان  افسوس كه مهه بدكاران و فاسدان و فاجران و فاسقان در مهه زمينه
سازند و زمينه خيانت آنان را به انسان و انسانيت  پذيرند و از اين راه، بسرت اثرگذارى آنان را آماده مى را با آغوش باز مى

  .ه آنان بتوانند به سرعت توليد مثل كنند و اكثر مردم را مهانند و مهاهنگ خود منايندآورند تا جاىي ك فراهم مى

مهنشيىن با بدكاران به قصد هدايت آنان الزم است البته اين در صورتى است كه هدايت كننده از چنان قدرت معنوى 
  .تاريك حيات زشت خود درآورندبرخوردار باشد كه بدكاران نتوانند بر او اثر منفى بگذارند و وى را در فضاى 

دهد براى هدايت فرعون به سوى او رهسپار شويد، براى  اگر خداى مهربان به موسى و هارون عليهما السالم فرمان مى
حتت تأثري فرهنگ  -فرعون گر چه مدتش طوالىن شود -اين است كه موسى و هارون عليهما السالم با رفت و آمد با

  .فرعوىن قرار خنواهند گرفت

اى از روايات بيست و پنج سال شبانه روز به دعوت فرعون و فرعونيان به سوى  موسى و هارون عليهما السالم بنابر پاره
حق پرداختند و با آنان رفت و آمد و نشست و برخاست داشتند وىل فرعون و فرعونيان كه اسري هوى و هوس و دچار 

  فتندتكرب و غرور بودند، دعوت آن دو پيامرب را نپذير 

  56: معاشرت، ص

و آن دو پيامرب هم با كثرت رفت و آمدى كه با فرعون و گروهش داشتند در هيچ موردى حتت تأثري فرهنگ و حشمت و 
  .اشرافيت آنان قرار نگرفتند

  .»1« ] فـَُقوال َلُه قـَْوًال لَيِّناً َلَعلَُّه يـََتَذكَُّر َأْو َخيْشى * ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطغى  اْذَهبا ِإىل[
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  .سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او 

و از سركشى باز [يا برتسد ] آيني حق را بپذيرد[پس با او با سخىن نرم سخن گوييد، اميد است كه هوشيار شود و * 
  .ايستد

   معاشرت در جهت هدايت

  

ران جواىن را مى فسادى چون قمار و مشروب و رابطه نامشروع و پاميال كردن حق شناختم كه از هيچ  در حمل زندگيم در 
  .مردم امتناع نداشت و در ميان آشنايان او نيز كسى نبود كه بتواند او را از منجالب فساد جنات دهد

ه العاده به او عالقه داشتم، رفتم؛ مردى كه از اوصاف محيده و حاالت كرمي روزى براى ديدن و زيارت مردى مؤمن كه فوق
برخوردار بود و براى مردم منبعى از خري و كليدى براى حّل مشكالت بود، آن جوان در حاىل كه سر به زير داشت و 

معلوم بود آتش طغيانش فرو نشسته و در حدى به آداب ديانت و اخالق انساىن آراسته شده، نزد او بود، از گفتگويش 
اده است و از جاده احنراف به صراط داد كه تغيري حال داده و از را با آن مرد نشان مى ه شيطنت به جاده هدايت قدم 

  .مستقيم وارد شده است

______________________________  
  .44 - 43): 20(طه  -)1(

  57: معاشرت، ص

و او  با ديدن وضع او برامي مسّلم شد كه نـََفسى اهلى و دمى عيسوى قلب مرده او را زنده كرده و به راه خدا هدايتش منوده
  .را از چاه هالكت به درآورده و از منجالب فساد جنات داده است

اى زيبا رخ داده كه از شيطان و شيطنت بريدى و به حق و  از او پرسيدم چه پيش آمدى اتفاق افتاده و چه حادثه
  پرستان پيوسىت؟ حق

بر اثر خوردن زياد مشروب و مسىت بيش رفتم، در مسري راه  اى به خانه مى اى مست و ال يعقل از كاباره شب مجعه: گفت
شدم،  از اندازه كنار پياده روِى خيابان به زمني افتادم هوا گرگ و ميش بود، كم كم داشتم از مسىت و بيهوشى خارج مى
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 كند، از من خواست بپا خيزم و مهراه او به ديده باز كردم، ديدم روحاىن با حمّبىت سرم را به دامن گرفته و مرا نوازش مى
  .خواند و هر صبح مجعه دعاى ندبه داشت بروم مسجدى كه مناز مى

  !با شرمسارى و خجالت به او گفتم با اين حال و وضعى كه دارم مناسب مسجد نيستم

اد و مرا به ! اتفاقاً با مهني وضع، مناسب مسجدى: گفت با اصرار مرا به مسجد رفنت حاضر كرد، دست در دستم 
ن خواست وضو بگريم و مناز خبوامن، پس از مناز مرا به دفرت مسجد برد و با دست خود برامي مسجد برد، با حمبت از م

اى كه خوردم  صبحانه آورد و از من خواست از سفره امام زمان تناول كنم شايد فضاى مسجد و منازى كه خواندم و لقمه
  .مرا درمان كند و به راه هدايت رهنمون شوم و سزاوار رمحت حق گردم

   أَيـَُّها النَّاُس َقْد جاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َو ِشفاءٌ ِلما ِيف الصُُّدوِر َو ُهدىً  يا[

  58: معاشرت، ص

  .»1« ] َو َرْمحٌَة ِلْلُمْؤِمِننيَ 

و هاى اعتقادى  ازبيمارى[اى آمده، و شفا است براى آنچه  يقيناً از سوى پروردگارتان براى مشا پند وموعظه! اى مردم
  .هاست، و سراسر هدايت و رمحىت است براى مؤمنان در سينه]  اخالقى

بر اثر دلسوزى و هدايت آن روحاىن وارسته، از احنراف جنات پيدا كردم و به راه خدا آمدم و با دخرتى مؤمن ازدواج كردم 
  .»2«  راضى هستمو از هدايتم و زندگيم در سايه لطف خدا و مهنشيىن و رفاقت با آن روحاىن دلسوز كامًال 

  اى عجيب براى مؤلف در نيشابور واقعه

  

از طرف يكى از دوستان كه در عشق به امام زمان عليه السالم زبان زد اهل اميان در نيشابور است و با شنيدن نام آن 
ار از ديده اشك مى ماه ذو احلجه به بارد، در دهه دوم  حضرت و ياد آن يادگار انبياء و امامان عليهم السالم چون باران 

  .مناسبت عيد واليت جهت تبليغ دعوت شدم

كند به ديدمن آمد و به  ام كه در مشهد زندگى مى چند شىب از جملس نوراىن تبليغ گذشته بود كه يكى از دوستان روحاىن
  .تقاضاى من بنا شد تا آخرين شب اقامتم در نيشابور نزد من باشد
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______________________________  
  .57): 10(يونس  -)1(

مشسى است و آن روحاىن دلسوز مرحوم حجة االسالم  1353اين داستاىن كه خود شاهد آن بودم مربوط به سال  -)2(
حاج آقا مصطفى مسجد جامعى امام مجاعت مسجد املصطفى جنب ميدان حسن آباد بود كه با اينجانب رفاقت و 

  .دوسىت داشت

  59: معاشرت، ص

ام  العابدين عليه السالم بودم، روزى هنگام عصر دوست روحاىن نت تفسري صحيفه سجاديه امام زيندر آن زمان مشغول نوش
جهت رفع خستگى به من پيشنهاد پياده روى در بلوار كمربندى شهر را داد، خواسته او را پذيرفتم، قلم بر زمني گذارده، 

  .مهراه او وارد بلوار كه نزديك حمل اقامتم بود شدمي

آميز از ما  روى ما دو نفر چيزى نگذشته بود كه جواىن مهراه با ماشيىن لوكس كنار ما ترمز كرد و با حلىن حمبتاز پياده 
دوستم با اشاره دست و چشم از من خواست كه او را از خود . خواست تا مقصدى كه در نظر دارمي سوار ماشني شومي

  .كيست و چه هدىف دارد خوددارى كنمبرامن و از سوار شدن به ماشني او كه معلوم نبود صاحبش  

اى امروزى و مناسب با وضع غربيان داشت و لباسى رنگى و آستني كوتاه بر تن او  من با توجه به وضع جوان كه چهره
داد صد در صد در فرهنگ بيگانه استحاله شده و خالصه، بيمارى است كه نياز به طبيب مهربان و  بود و نشان مى

ام خواستم كه او هم با من  يقى دلسوز و دوسىت خريخواه، دارد سوار ماشني شدم و از دوست روحاىنمهنشني اثرگذار و رف
  .مهراه شود

ميلى آن هم در زماىن كه رزمندگان با كرامت اسالم در جبهه جنوب و غرب مشغول جنگ  ام در كمال ىب دوست روحاىن
زدند و  روز در گوشه و كنار شهرها به جان مردم آتش مى با صداميان كافر و حاميانش بودند و منافقان كور دل هم هر

  .كردند با ترس و لرز سوار ماشني شد ها را داغدار مى خانواده

از جواب من خوشش آمد، پرسيد اهل  . هر كجا دخلواه تست: رويد تا مشا را برسامن؟ گفتم كجا مى: راننده از من پرسيد
  :كجاىي؟ گفتم

  60: معاشرت، ص
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از چنني برخوردى آن هم از يك روحاىن كه . ام براى ديدار و زيارت تو آمده: كىن؟ گفتم ر اين شهر چه مىد: ران، گفت
ت زده شد   .هرگز برايش پيش نيامده بود و طبيعتاً معهود هم نبود، فوق العاده خوشحال و در ضمن 

كنم،  آن خانه جمّرد و تنها زندگى مى اى دو طبقه دارم و در من از وضع ماىل مناسىب برخوردارم و خانه: به من گفت
  .اى در آن خانه مهمان من باشيد دوست دارم چند حلظه

ام كه از اوضاع آشفته كشور نگران بود با اشاره و فشردن دست من از من  رفنت به خانه او را پذيرفتم، وىل دوست روحاىن
ف خدا و يارى آن منبع رمحت و بر اساس وجوب پوشى كنم وىل من با تكيه به لط خواست كه از رفنت به خانه او چشم

ى از منكر تصميم به رفنت خانه او قطعى بود   .امر به معروف و 

هاى مستهجن و تابلوهاى سكس  به خانه رسيدمي، ما را به اطاق پذيراييش راهنماىي كرد، چهار ديوار اطاق از انواع عكس
ام كه برخوردار از تقدس و تقوا بود معرتضانه به من   دوست روحاىن و عكس انواع زنان هنرپيشه نيمه عريان غرىب پر بود،

يم  اين چه دوزخى است كه به آن وارد شده: گفت امي؟ در اين اطاق جز اينكه چشم به زمني بدوزمي يا ديده بر هم 
  !اى هست؟ چاره

خاطر بوده كه ما با اين جوان آشنا  به او گفتم حوصله كن، استقامت ورز، شايد سفر به اين شهر از نظر اراده حق به اين
شومي و ساعاتى با او مهنشني و دوست گردمي تا از اين منجالب فساد به خواست خدا كه به مهه بندگانش مهربان است، 

  و درب توبه را به روى مهه گناهكاران باز

  61: معاشرت، ص

  :گذاشته است جنات پيدا كند مهچنانكه در دعاست

  : [َعْفِوَك َمسَّْيَتُه التـَّْوبََة، فـَُقْلتَ   فـََتْحَت ِلِعباِدَك بَاباً ِإىلأَْنَت الَِّذى «

  »1« ]ُتوبُوا ِإَىل اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً 

  »2« »، َفَما ُعْذُر َمْن َأْغَفَل ُدُخوَل اْلباِب بـَْعَد فـَْتِحهِ 

اى و نام آن را توبه   ات باز كرده وشىپ تو كسى هسىت كه درى را براى بندگانت به سوى عفو و چشم! پروردگارا. 
  :اى اى، پس فرموده گذارده
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ايت براى كسى كه از ورود به اين در پس از گشوده شدنش غفلت  مهه به سوى خدا بازگرديد بازگشىت خالصانه، در 
انه   اى خواهد بود؟ ورزد چه عذر و 

اى جدى و گفتارى حمكم بدون اينكه  نت با قيافهجوان پس از چند حلظه وارد اطاق پذيراىي شد و پس از خوش آمد گف
خربى كامل از وضع ما دو نفر و بدون  لباس ما دو نفر را كه لباس پيامرب صلى اهللا عليه و آله است حلاظ كند، و در ىب

مشروب ناب : برمي گفت مهارى به سر مى قيدى و ىب هيچ شرم و حياىي و به خيال اينكه ما هم مانند خود او در ىب
ارجى در خيچال حاضر دارم و ترياك خالص افغاىن در بساطم موجود است تا چاى و ميوه ميل كنيد هركدام را خ

  !!خواهيد براى مشا حاضر كنم مى

رتين نوع پذيراىي از دو دوست جديدش گرچه روحاىن هستند بايد به اين  او با اين پيشنهاد به طور جدى فكر مى كرد كه 
  .صورت باشد

عى يك ساعت مانده بود، به او گفتم دوست مهربامن من در ابتداى شب با دوسىت بسيار عزيز و رفيقى با  به مغرب شر 
  كرامت و يارى مهربان،

______________________________  
  .8): 66(حترمي  -)1(

  .218: خبشى از مناجات مخس عشر مفاتيح اجلنان -)2(

  62: معاشرت، ص

مشروبات الكلى و مواد خمدر متنفر است، چنانچه بوى مشروب يا بوى مواد خمدر از من مالقات دارم كه او به شدت از 
اى غري قابل جربان وفراقش براى  ترسم براى مهيشه از من جدا شود و از دست دادن او براى من حادثه استشمام كند مى

  .من قابل حتمل نيست

، او هم با كمال مهرباىن پذيرفت و بنا شد با چاى و ميوه از تو مرا به خاطر حمبوب و معشوقم از اين برنامه معذور بدار
  .ما پذيراىي كند

به : ام با اشاره دست و چشم از من خواست از خوردن ميوه و چاى خوددارى كنم، به او آهسته گفتم دوست روحاىن
  .پردازمي تا جاى شبهه نباشد كنيم مخسش را مى اى كه استفاده مى اندازه
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: كنار مسجد جامع نيشابور، گفت: با دوستت در كدام نقطه شهر وعده دارى؟ گفتم: به من گفتجوان نزديك مغرب 
  .رسامن من مشا را به حمل وعده مى

: آرى حمبومب حاضر است، گفت: دوستت آمده يا نه؟ گفتم: هنگامى كه كنار مسجد توقف كرد و با ما پياده شد پرسيد
خداست كه وقت اذان به وسيله مناز با او قرار مالقات دارم و اين وقت قرار حمبومب : او را هم به من نشان بده، گفتم

  .ام مالقات است كه آمده

آرى؛ او حمبوب من است كه به شدت از : جوان فوق العاده يّكه خورد، سر به گريبان فرو برد، و شرمسار شد، به او گفتم
فر است و من حاضر نيستم با آلوده شدن به اين امور با مشروب و مواد خمدر و قمار و رابطه نامشروع و مال حرام متن

  .من ترك رابطه كند

هاى  من در آن خانه هيچ شىب را بدون مشروب و مواد خمدر و گوش دادن به انواع نوارها و ديدن انواع فيلم: جوان گفت
   ام مبتذل نگذرانده

  63: معاشرت، ص

خواهم كه فردا را با من بگذراىن،  اين امور را ترك كنم اما از تو مى وىل با اين برخورد تو از االن تصميم گرفتم كه مهه
  .پيشنهادش را پذيرفتم و ساعت ده صبح فردا را كنار مسجد جامع با او وعده مالقات گذاشتم

ساعت ده آمد، من و دوستم را به چند زيارتگاه شهر از مجله قدمگاه برد و درخواست داشت شب را با من باشد، از 
تفاق پيشنهاد او مصادف با شب مجعه بود و از طرف جملسى كه سخنراىن داشتم مردم به حضور در جلسه دعاى  حسن ا

  .روم دانست من در شهر منرب مى كميل دعوت شده بودند و او منى

اشاره  آدرس جلسه را به او دادم، پيش از شروع دعاى كميل به جلسه آمد، از كثرت مجعيت راه ورود به جملس نبود، به او 
ها را خاموش كردند، در تاريكى مطلق، دعاى كميل را  كردم نزد من آمد، او را به طرف قبله نزد خود نشاندم، متام چراغ

  .خواندم

آتش عجيىب از حال و قال و گريه و سوز در جملس بود، پس از پايان دعاى كميل ديدم دو چشم آن جوان از كثرت گريه 
خدا مهه گناهانت را خبشيد، زندگى پاكى را شروع كن و : ون است به او گفتمو شدت اشك رخينت چون دو كاسه خ

  .سپس با او خداحافظى كرده، مهان شب از نيشابور خارج شدم
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شىب در حرم : ام نايل شدم كه گفت تا سه سال از او خرب نداشتم، در سفرى به مشهد مقدس به ديدار دوست روحاىن
ران به سر مى: ن را ديدم، جوياى حال مشا شد، گفتممطهر امام رضا عليه السالم آن جوا برد، يادى از آن سفر پر  در 

توبه واقعى كردم و از نيشابور براى زندگى به مشهد آمدم و در اينجا با شفاعت امام رضا عليه : معنويت كرد و گفت
   السالم مهسرى

  64: معاشرت، ص

  !اثر مطلوىب داشتمؤمن نصيب من شد كه در هدايت و بيدارى بيشرت من 

آرى؛ يك ساعت مهنشيىن سامل و رفاقت مطلوب و دوسىت صحيح و معاشرتى كه اندكى از حقايق عرشيه و معارف اهليه 
  .شود دهد، با چنني نتيجه مثبىت روبرو مى را به گمراهى انتقال مى

آدمى را در گردونه و خلق و خوى آنان بنابراين دوسىت با گمراهان و فاسقان و فاجران اگر بر انسان آثار منفى گذارد، و 
اندازد، از نظر اسالم حرام و اگر انسان داراى مصونيت امياىن باشد، دوسىت با آنان براى هدايتشان و قرار دادنشان در 

ى از منكر واجب است   .صراط مستقيم حق، الزم و بلكه بر پايه وجوب امر به معروف و 

   اثرگذارى حمبوب در حمب

  

هاى اصيل و  مرحله ارتباط و دوسىت و معاشرت و مهنشيىن، هنگامى كه به دايره حمبت حمبوىب كه داراى ارزشانسان در 
پذيرد بلكه اين حمبوب است كه از طريق  شود، او نيست كه به سادگى از حمبوب اثر مى هاى معنوى است وارد مى زيباىي

اش را به حمب انتقال  هاى باطىن هاى معنوى و زيباىي شحمّبت كه رابطه ميان حمب و حمبوب است، آثار وجودى و ارز 
كند و از حمب در حّد سعه وجودى و ظرفيت و گنجايشش  دهد و به تدريج حمب را تبديل به وجود دوم خود مى مى

  سازد، حمبوىب ديگر مى

 عشق از معشوق اول سر زند
 

 تا به عاشق جلوه ديگر كند

  عاشقى را قابليت الزم است
 

  را حقيقت الزم استطالب حق 
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   انسان هنگامى كه از طريق معرفت و آگاهى، خداى مهربان را به

  65: معاشرت، ص

ها و حقايق معنوى، در  د، از ناحيه حضرت حق كماالت و ارزش گزيند و دل در گرو عشق او مى عنوان حمبوب برمى
  .كند حد گنجايش او به تدريج از افق وجودش طلوع مى

شت رانده شده چون خورشيدى فروزان از افق تّلقى كلماتدر اين  طلوع  »1«  مرحله پر خري و بركت است كه آدِم از 
  .رسد كند و به مقام با عظمت توبه و پذيرش آن از سوى پروردگار مى مى

دهد و عبدى  ىدر اين نقطه نوراىن است كه ايوب در امواج آن مهه بال و گرفتارى از كرانه صرب و استقامت رخ نشان م
  .گردد شود و براى مهيشه الگوى صرب و پايدارى مى مورد مدح معبود مى

شود  كشند و پدر با كمال اشتياق حاضر مى در اين جايگاه واالست كه ابراهيم و امساعيل سر از افق تسليم بريون مى
از اينكه به خاطر حمبوب، او را با فرمان حمبوب را در قرباىن كردن امساعيل به پاى عشق حمبوب به جان پذيرا شود و 

  .منجيق به سوى آتش سوزان بيفكنند هراسى به خود راه ندهد

شود و در  در اين مرحله پر ارزش است كه يوسف در اعماق چاه كنعان از توفيق و لطف و كرامت دوست برخوردار مى
ره مى به اميد عنايات حضرت او آرامش و گريد و  ظلمت چاه از نور حمبوب براى روشن نگاه داشنت قلب و جان 

ايت از افق ختت عزيزى مصر طلوع مى طمأنينه خود را حفظ مى   .منايد كند و در 

پوش كه از ترس فرعونيان در گمنامى كامل رخت چوپاىن به بر كرده و نزديك به  در اين نقطه معنوى است كه چوپاىن گليم
  بازگشت به مصر قدم به وادى سينا ده سال گوسپندان شعيب را به صحرا برده در مسري

______________________________  
  ].37) 2(بقره [» َءاَدُم ِمْن رَبِِّه َكِلَماٍت فـََتاَب َعَلْيِه ِإنَُّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ   فـَتَـَلقَّى« -)1(

  66: معاشرت، ص

شود  شنيدن صداى معشوق و گفتگوى با او مفتخر مىبيند و به  گذارد و جتلى نورى از حمبوب را در وادى مقدس مى مى
ايتاً به مقام كليم اللهى مى   .رسد و 
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خبش، زمينه جلوه كماالت  ورود به حرمي آشناىي و رفاقت با حمبوىب مثبت و معشوقى حرارت: و اينجاست كه بايد گفت
كند كه هرگاه  آورد و كارى مى بار مى سازد و از عاشق، وجودى نزديك به وجود معشوق به معشوق را در عاشق فراهم مى

  .بيند اى به متاشاى عاشق برخيزد با ديدن عاشق گوىي معشوق را مى بيننده

پيامرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله كه با تكيه بر معرفتش از ابتدا حمبوىب چون حضرت حق را انتخاب كرد و تا پايان 
ها و كماالتش را از وجود حمبِّ  اش ارزش با او به سر برد و حمبوب با توفيق ويژهاش در دنيا در سايه دوسىت و انس  زندگى

  :عاشق ظهور داد به جاىي رسيد كه فرمود

  .»1« »َمْن رَآىن فـََقْد َرأَى احلَْقَّ «

  .ترديد حق را ديده است هر كس مرا ببيند ىب

در مقامى قرار گرفت كه حضرت حمبوب ذكر  آن حضرت از طريق اين رابطه معنوى و مهنشيىن باطىن و رفاقت ملكوتى
نامش را در تشهد در كنار نام خود واجب منود و قرار گرفنت كافر و مشرك را در حوزه اسالم منوط به اقرار به رسالت آن 

  .جناب در كنار اقرار به توحيد قرار داد

   اثر گذارى پيامرب و اهل بيت عليهم السالم

  

  در فضاى دوسىت و معاشرت با پيامربانسان اگر با تكيه بر معرفت 

______________________________  
  .45، باب 234/ 58: حبار األنوار -)1(

  67: معاشرت، ص

اسالم صلى اهللا عليه و آله قرار گريد و آگاهانه حمّب آن حضرت گردد، وجود مبارك آن حضرت از ناحيه كماالت و 
كه انسان از وجود اوليه خود و به قول روانشناسان از من طبيعى خويش گذارد   هايش آن چنان در انسان اثر مى ارزش

شود، چونان حقيقىت كه در  گردد و در حد گنجايشى كه دارد وجود دوم پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى عارى مى
  :رمودامرياملؤمنني على عليه السالم حتقق كامل يافت تا جاىي كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله در حق او ف
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  .»1« »حلَُْمَك َحلِمى، َوَدُمَك َدِمى، َوِسْلُمَك ِسْلِمى، َوَحْرُبَك َحرِىب «

  .گوشتت گوشت من و خونت خون من و صلح با تو صلح با من است و جنگ با تو جنگ با من

از . چران بوداويس شرتچران تا با پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در عامل معىن آشنا و دوست نشده بود، اويس شرت 
زماىن كه در وادى معرفت با پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله آشنا شد و در عامل باطن به رفاقت و مهنشيىن با آن 

حضرت نائل گشت و با حمبوب مثبتش مأنوس شد، اثرگذارى پيامرب صلى اهللا عليه و آله بر وجود اويس، اويس را به جاىي 
حيد شد و پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در مدينه بوى خدا را از اويس از ناحيه رسانيد كه گل خوشبوى گلستان تو 

  مين استشمام منود،

   شنوم گفت امحد زمين بوى خدا مى

اش  هاى وجودى سلمان از طريق اين دوسىت و معاشرت و عشق و حمبت به جاىي رسيد كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله ارزش
  طلوع داد و سلمان به مقام واالى،را از افق حيات سلمان 

______________________________  
  .7، باب 106/ 99: حبار األنوار -)1(

  68: معاشرت، ص

  .»1« »َسْلَماُن ِمنَّا أَْهَل اْلبَـْيتِ «

  .رسيد

آن  ها و كماالت گريد ارزش انسان هنگامى كه در كشور حمبت به اهل بيت و امامان معصوم عليهم السالم قرار مى
  .شود كند و وجود دوم آنان مى بزرگواران از خيمه حيات آدمى طلوع مى

آورد و وجود ظاهرى و  در هر صورت اين معشوق است كه از طريق رابطه استوارى چون عشق سر از وجود عاشق در مى
  .سازد من طبيعى عاشق را فاىن منوده، وجود ديگرى چون وجود معشوق براى او مى

  .اى ديگر يقت مهان حمبوب است وىل در قالىب ديگر و عاشق واقعى مهان معشوق است در چهرهحمّب واقعى در حق
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منايند و در آدمى آثار عجيىب  هايشان را به انسان منتقل مى حمبوبان مثبت نه تنها در دنيا آثار وجودى، و كماالت و ارزش
يدى كه نسبت به حمبان خود دارند، حمبان را از گذارند بلكه در آخرت هم با جاذبه قوى و كشش شد از خود به جاى مى

شت عنرب سرشت مى هول و هراس قيامت جنات مى برند و در آجنا در فضاى رفاقت و مهنشيىن  دهند و با خود به 
  نشاطآورى كنار يكديگر جاودانه و ابدى به سر خواهند برد،

______________________________  
/ 22: ؛ حبار األنوار96/ 1: ؛ كشف الغمة282، حديث 31، باب 64/ 2: لسالمعيون أخبار الرضا عليه ا -)1(

  .28، حديث 10، باب 326

  69: معاشرت، ص

  .»1« ]َو َحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً [

  .و اينان نيكو رفيقاىن هستند

معشوق يكى كند و جان و قلبش را با جان و قلب  جلوه معشوق مثبت در عاشق، روح عاشق را با معشوق متحد مى
اى در عني نياز شديدش به امور و ابزار زندگى كه  منايد تا جاىي كه عاشق در طوفان هيچ بالىي و در آتش هيچ حادثه مى

  .تواند جدا شود شود و منى تواند او را از بال و حادثه جنات دهد، از معشوق جدا منى در دست غري معشوق است و مى

  دوست وفادار

  

ترين دمشن حق و دمشن امرياملؤمنني على عليه السالم بود و خزانه كشور و ثروت  معاويه كه سرسختابو امامه باهلى بر 
  .انبوهى در اختيارش بود، وارد شد

لوى خود نشاند و فرمان داد غذا بياورند سپس موى سر و حماسن او را با دست  معاويه او را نزديك خود خواند و 
تو را به خدا : اى پر از سكه طال برايش آوردند، آنگاه رو به ابوامامه كرده، گفت هخودش عطرآگني كرد و فرمان داد كيس

رتم يا امرياملؤمنني على عليه السالم؟   سوگند، من 

گومي، به خدا  گومي، مطلىب را پرسيدى راستش را مى من به هيچ كس، نه به خدا و نه به خلق خدا دروغ منى: ابوامامه گفت
  سوگند
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______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  70: معاشرت، ص

رت و با كرامت تر است و در اسالم اقدم، و به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اقرب  امرياملؤمنني على عليه السالم از تو 
  .است و در اسالم از مهه بيشرت رنج ديده است

شت عليهما السالم، پسر پسر عم رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، شوهر زهر  ا عليها السالم، پدر دو آقاى جوانان اهل 
خواهى به من بدهى، تو را بر او ترجيح  برادر محزه و برادر جعفر است، تو كجا، او كجا، تو خيال كردى با پوىل كه مى

  .اى گول نفست را خورده! گردم كىن نزد تو مؤمن آمدم و كافر برمى دهم؟ تصور مى مى

نزد معاويه برخاست و با حالىت غمگني و افسرده از بارگاهش خارج شد، معاويه كيسه پر از پول طال را نزد او  آنگاه از
  »1« !!فرستاد وىل ابو امامه در حاىل كه به شدت نيازمند بود، دينارى از آن را نپذيرفت

شت خاك كويت   اى به 
 

  چشم مهه عارفان به سويت

  گيىت مهه پر زشور عشقت
 

  عامل مهه مست از سبويت

  در دهر نيافتم نگارى
 

  باشد صنما به خلق و خويت

 گشتم زقيود عامل آزاد
 

  تا گشت دمل اسري مويت

  عشق رخ تو بربد از دل
 

  هر آرزوىي جز آرزويت

  دمهت به مژدگاىن جان مى
 

  گر آوردم نسيم، بويت

 ناصح نكند مالمت ما
 

  گر بنگرد آن رخ نكويت

  بسته لبان خويش المعبر 
 

  از هر چه غري گفتگويت
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______________________________  
  .124، باب 179/ 42: حبار األنوار -)1(

  

  71: معاشرت، ص

  

   مهسايه امام صادق عليه السالم

  

  .ورزيد مى مردى مهسايه ديوار به ديوار امام صادق عليه السالم بود و نسبت به آن حضرت از عمق جان و دل عشق

اش قصد دارد خانه خود را به صد هزار درهم بفروشد، در حاىل كه خانه بيش از چهل هزار  روزى حضرت شنيد مهسايه
  .درهم ارزش نداشت

دچار مشكل : اى؟ پاسخ داد ات را در معرض فروش گزارده امام عليه السالم او را خواست و از او پرسيد چرا خانه
  .اى جز فروش خانه ندارم اين مشكل چاره ام و براى حلّ  اقتصادى شده

خواهى آن را به صد هزار درهم بفروشى؟ با چشم   ات چهل هزار درهم است چرا مى گويند ارزش خانه مى: حضرت فرمود
من شيعه و عاشق مشا هستم، يك حلظه راضى نيستم از كنار مشا بروم، ! پسر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله: گريان گفت
چهل هزار درهم قيمت عرىف خانه ! ى سبب شده است كه من تن به فروش خانه بدهم و از كنار مشا كوچ كنممشكل ماد

  .كنم من است و شصت هزار درهم اضافه را بابت حق مهسايگى با مشا از خريدار طلب مى

دانست   ، برخود واجب مىامام صادق عليه السالم كه اخالقش اخالق خدا و پيامربان و پدران بزرگوارش عليهم السالم بود
   كه پاسخ حمبت را با حمبت بدهد و از طرف مقابلش با حمبتش قدرداىن كند و قاعده

  72: معاشرت، ص

  .»1« ] َهْل َجزاءُ اْإلِْحساِن ِإالَّ اْإلِْحسانُ [
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  آيا پاداش نيكى جز نيكى است؟

با كمال ميل آن را به مشا هبه : ضرت گفتات را به من بفروش، به ح خانه: را در حق او رعايت منايد، به او فرمود
ورزيد مهان قيمت معمولش را كه  اكنون كه به فروش اصرار مى: كنم، حضرت اصرار به فروش داشتند، مالك خانه گفت مى

اى به مهان قيمت كه صد هزار درهم است  به قيمىت كه به ديگران گفته: چهل هزار درهم است عنايت كنيد، امام فرمود
صد هزار درهم براى مالك خانه بياور، غالم صد هزار درهم در اختيار مالك خانه  : آنگاه به غالم خود فرمودخرم،  مى

عالوه بر اين صد : گذاشت، او هنگامى كه خواست از نزد امام صادق عليه السالم بريون رود، حضرت به او فرمودند
  .ردمهزار درهم كه ارزش خانه است، عني خانه را هم به تو متليك ك

ره معنوى و مادى مى برد و در آخرت در كنار مقام و مرتبه او به  آرى؛ انسان از مهنشني با كمال و مثبت خود در دنيا 
دهد و  كند و هدر مى كمال و منفى، عمرش را تباه مى رسد و در كنار مهنشني ىب فيوضات خاصه حضرت حق مى

  .سازد ه خوارى دنيا و عذاب آخرت دچار مىد و خود را ب اش را از دست مى هاى انساىن ارزش

______________________________  
  .60): 55(الرمحن  -)1(

  73: معاشرت، ص

  

   ارزش رفاقت صحيح

  

در باب ارزش رفاقت صحيح و دوسىت درست و واقعى امام صادق عليه السالم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت 
  :اصحابش فرمودكند كه آن حضرت به  مى

الصَِّياُم، َوَقاَل : الزَّكاُة، َوَقاَل بـَْعُضُهمْ : الصَّالُة، َوَقاَل بـَْعُضُهمْ : اللَُّه َوَرُسولُُه أْعَلُم َوَقاَل بـَْعُضُهمْ : أىُّ ُعَرى اْالميَاِن أَْوَثُق؟ فـََقاُلوا«
ِلُكلِّ َما قـُْلُتْم َفْضٌل َولَْيَس ِبِه َولِكن أوَثُق : اَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهاِجلَهاُد، فـَقَ : بـَْعُضُهْم اَحلجُّ َوالُعْمرَُة، َوقَاَل بـَْعُضُهمْ 

  .»1« »ُعَرى االميَاِن اُحلبُّ ِىف اللَِّه َوالبـُْغُض ِىف اللَّه َوَتواِىل أْولَِياِء اللَِّه َوالتَّبَـّرى ِمْن أْعَداِء اللَّهِ 
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زكات و : مناز و گروهى گفتند: خدا و پيامربش داناتر است و برخى گفتند: گفتند  تر است؟ كدام دستگريه اميان حمكم
  :جهاد، پس پيامرب فرمود: حج و عمره و برخى گفتند: روزه و بعضى گفتند: اى گفتند عده

كينه   براى هر يك ا ز آنچه گفتيد برترى و فضلى است وىل آن نيست لكن استوارترين دستگريه اميان، حمبت در راه خدا و
  .در راه او و دوسىت با دوستان خدا و ترك رابطه و بيزارى از دمشنان خداست

هاى اهلى و انساىن براى او خوش آيند و امور پست و شيطاىن  به حقيقت و راسىت، خري در وجود كسى است كه ارزش
  مورد نفرت او

______________________________  
، حديث 17، باب 177/ 16: ؛ وسائل الشيعة6اللَّه والبغض ىف اللَّه، حديث ، باب احلب ىف 125/ 2: الكاىف -)1(

  .17، حديث 36، باب 242/ 66: ؛ حبار األنوار21284

  74: معاشرت، ص

  .گرداند ها و بدكاران روى مى آورد و از بدى ها و نيكوكاران روى مى باشد، چون آراسته به چنني حاىل باشد به خوىب

  معيار شناخت خري

  

  :اند ها را معيار شناخت خري در وجود آدمى دانسته ها و نفرت از بدى امام باقر عليه السالم خوش داشنت خوىب

لَُّه حيُِبَُّك قـَْلِبَك َفإْن َكاَن حيُِبُّ أْهَل َطاَعِة اللَِّه َويـُْبِغُض أْهَل َمعِصَيِتِه َففيَك َخٌري َوال  إذا أرْدَت أْن تـَْعَلَم أنَّ ِفيَك َخْرياً َفاْنُظر إىل«
رءُ مَ 

َ
  .»1« »َع َمْن أَحبَّ َوإن َكاَن يـُْبِغُض َأْهَل طاَعِة اللَِّه َوحيُِبُّ أْهَل َمعِصيَِتِه فـََلْيَس ِفيَك َخيـٌْر َواللَُّه يـُْبِغُضَك َوامل

دارى و اهل  خواهى بداىن در وجودت خري هست به قلبت نظر كن، اگر اهل طاعت خدا را دوست هنگامى كه مى
اش را دمشن دارى، پس در تو خري وجود دارد و خدا تو را دوست دارد واگر با اهل طاعت خدا دمشىن و اهل  نافرماىن

  .معصيت را دوست دارى در تو خريى وجود ندارد و خدا دمشن توست و انسان با مهان كسى است كه او را دوست دارد

ره آنان كه براى خدا و در راه خدا با يكديگر دوسىت دارند   .شوند مند مى در قيامت از عنايت ويژه حق 
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  :كند كه آن حضرت فرمود عبداللَّه بن مسعود از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مى

______________________________  
، حديث 18، باب 183/ 16: ؛ وسائل الشيعة11، باب احلب ىف اللَّه والبغض ىف اللَّه، حديث 126/ 2الكاىف  -)1(

  .22، حديث 36، باب 247/ 66: ؛ حبار األنوار21300

  75: معاشرت، ص

َتحابُّوَن ِىف اللَِّه َعزََّوَجلَّ َعلى«
ُ
أْهِل اَجلنَِّة فَإَذا اطََّلَع أَحُدُهم َمَألَ ُحْسُنُه بـُُيوَت   أْعِمَدٍة ِمْن يَاُقوٍت َأْمحََر ِىف اجلَنَِّة ُيْشرِفُوَن َعلى  امل

َتحاّبَني ِىف اللَّه َعزََّوَجلَّ َقالَ : نَِّة فـَيَـُقوُل أْهُل اجلَنَّةِ أْهِل اجلَ 
ُ
فـََيْخرُُجوَن َويـَْنظُُروَن إلَْيِهم أَحُدُهْم َوْجُهُه ِمْثُل الَقَمِر : أْخُرُجوا نـَْنُظر امل

  :ِجَباِهِهمْ   ِىف َليـَْلِة الَبْدِر، َعلى

َتَحابُّوَن ِىف اللَِّه َعزََّوجَ 
ُ
  .»1« »لَّ َهؤَالِء امل

شت بر پايه آنان كه در راه خدا دوسىت مى شت مشرف ورزند در  هرگاه . اند هاىي از ياقوت سرخ قرار دارند، بر اهل 
شت را پر مى اش خانه يكى از آنان آشكار شود زيباىي شت مى هاى اهل    :گويند كند، پس اهل 

نشينند، هر يك را  آيند و به متاشاى آنان مى را ببينيم، بريون مى ها بريون آييد تا دوستداران در راه خداى عزوجل از خانه
اينان دوستداران براى خدا و در راه خدا : بينند صورتش چون ماه شب چهارده است، بر پيشاىن آنان ثبت است كه مى

  .هستند

   داروى شفاخبش

  

با شايستگان را جزء داروهاى شفاخبش  ائمه ما نشست و برخاست با مردم صاحل و دوسىت و معاشرت با نيكان و رفاقت
  :اند قلب دانسته

ِجيِد بِالتََّدبُِّر،: َدَواءُ الُقُلوِب َوَجَالُؤَها ِىف َمخَْسِة أشَياءٍ «
َ
  قـَرَاَءُة الُقرآِن امل

______________________________  
  .37حديث  ،28، باب 399/ 71: ؛ حبار األنوار11، حديث 8، جملس 75: األماىل، شيخ مفيد -)1(
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  76: معاشرت، ص

  .»1« »َوَخَالءُ الَبْطِن َوِقَياُم اللَّْيِل َوالَتَضرُُّع ِىف السََّحِر َوُجمَاَلَسُة الّصاحلِِنيَ 

خواندن قرآن جميد با تدبّر وانديشه، خاىل بودن شكم از پرخورى و حرام، : ها و صيقل آن در پنج چيز است داروى دل
  .ارى و تضرع در سحر و مهنشيىن با شايستگانقيام به عبادت در نيمه شب، ز 

   هاى دوسىت سبب

  

ماند، عامل  اگر در ميان مردم به ويژه جوانان، سبب و علت دوسىت امور معنوى و ارزشى باشد عالوه بر اينكه پايدار مى
نه اينكه پايدار هاى ظاهر باشد  شود و اگر سبب دوسىت مال و منال و ثروت و مقام و زيباىي رشد و كمال آنان هم مى

  .ماند بلكه سبب اجياد پسىت و اضطراب و جنگ و نزاع و ناامىن و افرتاق خواهد شد منى

هاى عامل  رود چنانكه شرييىن اگر سبب دوسىت يكى از امور ظاهر باشد، با رفنت آن امر ظاهر، دوسىت هم از ميان مى
  .اند دوستان مگس صفت جذب مگسانند، امور ظاهرى و مادى هم در حيات انسان عامل جذب

  بيىن اين دغل دوستان كه مى
 

 «2»  مگسانند گرد شرييىن

  

  !به راسىت بايد از مردم به خصوص جوانان پرسيد كه دوستان مگس صفت چه نقشى در زندگى آدمى جز ختريب دارند؟

______________________________  
  .67: أعالم الدين -)1(

  .سعدى شريازى، مواعظ -)2(

  77: معاشرت، ص
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گريد پايانش غصه و اندوه و حمصولش ضايع شدن عمر و تلف شدن  هاىي كه بر اساس امور ظاهرى صورت مى دوسىت
  .هاى انساىن است وقت و از دست دادن ارزش

ها در جهت  ها به سوى خاموش شدن و حرارت تر و چراغ حمبت ها، روابط روحى و قلىب هر روز سست در اين نوع دوسىت
  .آيد سرد شدن به حركت مى

دارد و  اى كه ناگهان از خواب برخيزد، از خواب غفلت سربرمى ها، انسان به مانند در خواب رفته در پايان اين دوسىت
گزد و بر دوستاىن كه به خاطر ظواهر  فشارد و از پشيماىن لب مى كوبد و دندان اندوه بر هم مى دست حسرت بر سر مى
منال وحشمت و جاه و كاالى اندك دنيا به او دست دوسىت دادند تا خودشان از اين مند كالهى  پر فريب مادى و مال و

كند و بر عمر ضايع  بدوزند و شكمى سري كنند و شهوتى برانند و چون حيوانات در حول اين آخور بچرخند، نفرين مى
ستان خورده، دچار حالت نفرت از هاى هولناكى كه از دغل دو  آن روز است كه به خاطر ضربه! ريزد شده اشك مى

افتد  شود و از ديدن افراد به وحشت مى گردد و چون گوسفندى كه از گرگ بگريزد، از نوع دو پايان گريزان مى ديگران مى
  !.اند كند مهه براى ضربه زدن به او صف كشيده و تصّور مى

وسىت حتصيل معنا و هدف رفاقت كسب هاى معنوى و در روابط ارزشى كه مالك دوسىت اميان و نيت د در دوسىت
  .هاست، جداىي و نفرت و تبديل دوسىت به دمشىن راه ندارد ارزش

شود اگر چه بندبندش را جدا كنند، ابوذر از امرياملؤمنني على عليه  بالل از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله جدا منى
   شود اگر چه به صحراى سوزان السالم جدا منى

  78: معاشرت، ص

كند گرچه در ميدان روز عاشورا با سنگ  ربذه تبعيدش منايند، عابس بن شبيب شاكرى امام حسني عليه السالم را رها منى
دارد گرچه دار  و چوب تري و مششري بدنش را قطعه قطعه منايند و كميت بن زيد اسدى از اهل بيت عليهم السالم دل برمنى

  !اعدامش را چهل سال بر دوش بكشد

  .ها و ارتباطها در اين نوع دوسىت، عشقى اهلى و حمبىت معنوى و انساىن است حمبت و رابطهعشق و 

گردد و از مدار  هاى مادى چون مرغى كه از قفس آزاد شود، رها مى بندى انسان بر اثر اين عشق از تعلقات حيواىن و پاى
مغز و عقل با اثر گرفنت از دوست اهلى به كار گريد و  امور ظاهرى خارج گشته در دايره مدار ملكوتى و عرشى قرار مى
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نشيند و  گردد و درخت آدميت به بار مى شدن آشكار مى شود و هنر انسان افتد و قلب به حيات معنوى زنده مى مى
  .شود ها مى وجود انسان، افق طلوع ارزش

   وجوب معرفت در مسأله رفاقت

  

خواهد زيان و خسارت و فتنه و  دنيا و آخرتش عالقه دارد و منى انساىن كه به رشد و كمال خود و ادب و تربيت و خري
هاى اهلى و استعدادهاى انساىن او ضربه مهلك وارد كند، الزم  اش را جوالنگاه قرار دهد و بر ارزش گاه زندگى فساد، عرصه

  .منا بشناسد است دوستان حقيقى و رفيقان واقعى را از دمشنان دوست

عرفت و شناخت راهى جز فهم قرآن و روايات اصيل وجود ندارد و براى فهم قرآن و روايات براى به دست آوردن اين م
   يكى سالياىن چند در خدمت دانشمندان و علما براى فراگريى: دو راه وجود دارد

  79: معاشرت، ص

د در آن براى مردم علوم اسالمى زانو زدن و ديگر شركت در جلسات مذهىب پر بارى كه دانشمنداىن بصري و عاملاىن متعه
  .كند كنند و مكتب اصيل اهل بيت عليهم السالم را تبليغ مى معارف اهلى را بيان مى

اش كه خدا و پيامربان و امامان  انسان، هنگامى كه به فهم قرآن و روايات رسيد، از طريق قرآن جميد به دوستان حقيقى
منا  شود كه غري اينان دمشنان دوست كند و به حقيقت آگاه مى اند معرفت پيدا مى عليهم السالم و پاكان و اولياى اهلى

  .هستند

كند، از درون معرفت، آتش عشق و  ها معرفت پيدا مى ترديد معرفت، عامل حمبت است زيرا انسان هنگامى كه به زيباىي ىب
  .گردد گريى حمب از حمبوب مى كشد و حمبت سبب شكل حمبت شعله مى

اش را در  هاى وجودى شود كه ارزش كه معشوق در صورتى از عاشق راضى و خوشنود مى  عاشق، به اين معنا آگاه است
  .عاشق مشاهده كند

  :فرمايد چرا خداى مهربان در قرآن مى

  .»1« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ ... [
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  .يقيناً خدا نيكوكاران را دوست دارد... 

ويژه انسان، اهل احسان و نيكى است و چون احسان و نيكى به ديگران زيرا حضرت حق نسبت به مهه موجودات و به 
  .ورزد اش مشاهده منايد، به او عشق مى را در بنده

  :فرمايد و يا چرا در قرآن مى

______________________________  
  .195): 2(بقره  -)1(

  80: معاشرت، ص

  .*»1« ] ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ... [

  .خدا عدالت پيشگان را دوست دارد... 

زيرا حضرت حق نسبت به مهه خملوقات عادل است و چون عدالت را در اخالق و عمل كسى ببيند و مالحظه كند كه 
  .دهد ورزد، او را مورد حمبت خود قرار مى اش نسبت به ديگران عدالت مى بنده

  :فرمايد يا در قرآن مى

  .*»2« ] اْلُمتَِّقنيَ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ ... [

  .زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد... 

شود و از طريق  در هر صورت، انسان پس از معرفت به حضرت حق و پيامربان و امامان عليهم السالم عاشق آنان مى
  .گردد گريد و پس از رنگ گرفنت از آنان حمبوبشان مى هاى آنان رنگ مى عشق به آنان از ارزش

هاى معنوى در آنان، دوستدار  ني اصل هنگامى كه انسان پاكان و مؤمنان واقعى را بشناسد، به خاطر زيباىيبرابر با مه
  .رسد گردد و به خري دنيا و آخرت مى هاى ملكوتى، وجود دوم آنان مى گردد و با رفاقت و مهنشيىن با آن چهره آنان مى

   معاشرت و آخرت
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گرفته شده و أََنَس حقيقىت است كه ريشه در جوهر وجود انسان دارد و به اين خاطر   گروهى معتقدند كلمه انسان از أََنسَ 
   انسان از تنهاىي

______________________________  
  .42): 5(مائده  -)1(

  .7و  4): 9(توبه  -)2(

  81: معاشرت، ص

  .شديد داردو عزلت گريزان است و به بودن با ديگران و مهنشيىن و مهزيسىت با هم نوعش ميل 

معاشران به سبب برقرارى أُنس روحى، بر يكديگر تأثري باطىن و ظاهرى و روحى و رواىن و فكرى و اخالقى دارند، اين 
معاشرت اگر براساس اصول اهلى و انساىن صورت گريد اثراتى كه انسان در مرحله عقايد و اعمال و اخالق از معاشر 

شود و در آخرت به صورت  انه پر بارى است كه در كشتزار نظام حيات كاشته مىبندد، به منزله د گريد و به كار مى مى
شت عنرب سرشت برداشت مى گردد و اين مهان واقعيىت است كه از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله  رضوان اهلى و 

  :روايت شده است

  .»1« »الدُّنَيا َمْزَرَعُة اْآلِخَرةِ «

  :آرى؛ مهانگونه كه معروف است

  .»اُلمجاَلَسةُ ُمَؤثـَّرةٌ «

  .مهنشيىن اثرگزار است

شت و سعادت ابدى يا دوزخ و شقاوت مهيشگى است اين اثرگزارى به اندازه   .اى مهم است كه عاقبتش يا 
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آيا در نظام هسىت سابقه دارد كه كسى گندم بكارد و جو درو كند، عدس بنشاند و خنود برداشت منايد؟ كسى كه 
شود،  و دوسىت ناباب و رفيقى بدسريت دارد، نبايد توقع داشته باشد آثارى كه از او به وى منتقل مىمعاشرتى ناصحيح 

   در دنيا و به ويژه در آخرت حمصول شريين

______________________________  
  .66، حديث 267/ 1: ؛ عواىل الآلىل183/ 1جمموعة ورام  -)1(

  82: معاشرت، ص

  .و ميوه با ارزش دهد

  :فرمايد رب اسالم صلى اهللا عليه و آله مىپيام

ْبُه اللَّهُ ... «   .»1« »َوَمْن ُيِطِع الشَّيطَاَن يَعِص اللََّه َوَمْن يـَْعِص اللََّه يـَُعذِّ

منايد، و كسى كه در گردونه معصيت خدا افتد، خدا او را به عذاب  كسى كه از شيطان پريوى كند، خدا را معصيت مى
  .دچار خواهد كرد

اى است كه به وسيله حواس ظاهرى و باطىن به شدت  انسان از نظر ماهيت و حقيقت و نظام آفرينشى به گونهنفس 
دارد و انسان  نفس بدون فاصله اثر برمى... كند و بيند و پوست ملس مى شنود، چشم مى اثرپذير است، آنچه را گوش مى

  .منايد ت مىكند و حرك بر اساس مهان آثارى كه در نفس نقش بسته، عمل مى

جت و نشاط و ميل رسيدن به آن منظره پيدا مى چشم، هنگامى كه منظره زيباىي را مى شود و انسان به  بيند، در نفس، 
  .آيد تا به مقصود برسد حركت و جنب و جوش مى

   نتيجه جدائى از حقيقت معاشرت

  

حقيقت مهاهنگى با مهه نظام خلقت و سبب معاشرت و دوسىت بر اساس دين و ديندارى و برپايه اخالق و حمبت در 
جذب حمبت حق و نظر عاشقانه پروردگار و عامل حمبوب شدن انسان در قلب اولياى اهلى و رسيدن به مقام شفاعت 

  .شافعان در قيامت است
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______________________________  
، حديث 74، جملس 487: ، شيخ صدوق؛ األماىل39، وصية النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 81/ 7: الكاىف -)1(
  .39، حديث 137، باب 348/ 70: ؛ حبار األنوار1

  83: معاشرت، ص

اى از زندگى دوزخيان است، دوزخياىن كه  و اگر فضاى حيات و زندگى به اين صورت نباشد پس بايد گفت، زندگى منونه
  .رسيدن به شفاعت شافعان يقيناً كوتاه خواهد بوددر قيامت از رمحت حق و نظر عاشقانه پروردگار حمروم و دستشان از 

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

ْوَم اْلِقياَمِة ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َو ال يـَْنظُُر ِإَلْيِهْم يَـ ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َو َأْمياِِْم َمثَناً َقِليًال أُولِئَك ال َخالَق َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َو ال [
  .»1« ] َو ال يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 

اى اندكى مى]  براى رسيدن به مقاصد دنياىي[قطعاً كساىن كه پيمان خدا و سوگندهايشان را  فروشند، براى آنان در  به 
ره از گناه و [منايد و  منى]  رمحتلطف و [گويد و در قيامت به آنان نظر  اى نيست و خدا با آنان سخن منى آخرت 

  .كند و براى آنان عذاب دردناكى خواهد بود پاكشان منى]  آلودگى

قالُوا َملْ َنُك  *ما َسَلَكُكْم ِيف َسَقرَ  * َعِن اْلُمْجرِِمنيَ  * ِيف َجنَّاٍت يـََتساَءلُونَ  * ِإالَّ َأْصحاَب اْلَيِمنيِ  *ُكلُّ نـَْفٍس ِمبا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ [
َفما  * َحىتَّ أَتانَا اْلَيِقنيُ  * َو ُكنَّا ُنَكذُِّب ِبيَـْوِم الدِّينِ  * َو ُكنَّا َخنُوُض َمَع اْخلاِئِضنيَ  * َو َملْ َنُك ُنْطِعُم اْلِمْسِكنيَ  * اْلُمَصلِّنيَ  ِمنَ 

َفُعُهْم َشفاَعُة الشَّاِفِعنيَ    .»2« ] تـَنـْ

   كه* ندانمگر سعادمت* هاى خويش است، آورده هر كسى در گرو دست

______________________________  
  .77): 3(آل عمران  -)1(

  .48 -38): 74(مدثر  -)2(

  84: معاشرت، ص



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

 

شت چه چيز مشا را به دوزخ وارد  : گويند مى]  به آنان رو كرده* [از روز و حال گنهكاران،* پرسند ها از يكديگر مى در 
يدستان و نيازمندان طعام منى و* ما از منازگزاران نبودمي: گويند مى* كرد؟ در گفتار و كردار [و با فرورفتگان * دادمي به 
پس آنان را شفاعت شفيعان سودى .* تا آنكه مرگ ما فرا رسيد* كردمي و مهواره روز جزا را انكار مى* رفتيم، فرومى]  باطل
  .دهد منى

ماند، چرا از رمحت  ن و موجودات با منفعت هسىت منىاى اخالقشان به اخالق خدا و پيامربان و خوبا راسىت اينان كه ذره
ره چرا خدا در قيامت به آنان نظر لطف ! چرا مورد حمبت اهل حمبت قرار گريند؟! مند گردند؟ حق و شفاعت شفيعان 

  !!اندازد و شفيعان براى جنات آنان از عذاب دوزخ كه نتيجه دست آوردهاى خود آنان است، به شفاعتشان برخيزند؟

  86: اشرت، صمع

  

   مهنشينان پاك و ناپاك

  

  87: معاشرت، ص

  

   مسؤوليت عظيم

  

شود كه مسأله رفاقت و مهنشيىن، و معاشرت و  از آيات قرآن جميد و روايات با ارزش و معارف حقه اسالميه استفاده مى
  .ظيم استاى است كه انسان در برابر آن تكليفش سنگني و مسؤوليتش ع دوسىت و آثارش در زندگى، مسأله

انسان اگر رفيق و دوسىت را انتخاب كند كه سبك مغز و پست باشد و جز به شكم و شهوت اهتمام نورزد و نسبت به 
خربى دست و پا بزند و از دوسىت و معاشرتش با  خدا و قيامت و دين و ديندارى و اخالق و عمل صاحل در غفلت و ىب

ترديد با دست خود و با انتخاب خويش تيشه به  راىن نداشته باشد، ىبگذ برى و خوش انسان هدىف جز امور مادى و لّذت
ريشه خود زده، بناى دنيا و آخرتش را در معرض خراىب قرار داده، خدا را از خود ناراضى منوده، به سعادت و 
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ت است اش پشت و پا زده، مسؤوليت و تكليف اهلى و انساىن خود را كه در اين زمينه بس بزرگ و با عظم خوشبخىت
ايتاً براى خود در قيامت حماكمه سخىت را تدارك ديده است   .ناديده گرفته و 

هاى بسيار مهم حضرت حق و مهه پيامربان و امامان و اولياء خدا عليهم السالم و نيكان و اخيار و دلسوزان  از سفارش
  .»از معاشر ناباب احرتاز كنيد«: اين است كه

  88: معاشرت، ص

تر است زيرا معاشر  تر و از هر كار زشىت زشت تر و از هر خطرى خطرناك ر ناجنس از هر زهرى كشندهمهنشيىن با معاش
دهد، و آدمى را از فيوضات و عنايات حضرت حق حمروم  ناباب دين و اميان و اعتبار و آبروى انسان را بر باد مى

  .كند مى

 گريز از يار بد تا تواىن مى
 

 يار بد بدتر بود از مار بد

 مار بد تنها تو را بر جان زند
 

 «1» يار بد بر جان و بر اميان زند

  

تر و زيانبارتر از رفيقى كه وارد زندگى انسان شود و انسان را از خداى مهربان جدا كند و  راسىت، چه انساىن خطرناك
انسان را تبديل به خار كند و  سراپاى فضاى حيات آدمى را آلوده منايد و ريشه انسانيت انسان را خبشكاند و ُگل وجود

اى پر از مار و مور رذائل اخالقى منايد و انسان را مورد نفرت حق و در معرض  خانه آباد شخصيت آدمى را چون ويرانه
  !!اش و ديگران قرار دهد مهرى خانواده ىب

سان را به آتش دوزخ و چاه هاى ناباب و غوالن رهزن و ديوان مفسد، با كالم و قلم و اطوار و منش خود، ان اين چهره
واى بر كساىن كه دعوت اين سبك مغزان و سفيهان ديوانه و حيوانات : كنند و بايد گفت ويل و عذاب ابد دعوت مى

  زنند، پذيرند و داغ ننگ بردگى اينان را بر پيشاىن زندگى مى منا را مى آدم

  .»2« ...]أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ ... [

  ...خوانند به سوى آتش مى] رمحانه زن و فرزند خود را كه مشركند، نه تنها مردم، بلكه ىب[اينان ... 
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______________________________  
  .نظامى گنجوى -)1(

  .221): 2(بقره  -)2(

  89: معاشرت، ص

  

   معاشران ناپاك

  

هاى انسان از  پس از نابود كردن ارزشمعاشر ناباب كه به قول قرآن كرمي شيطاىن خطرناك و راهزىن خسارت زننده است و 
و به فرموده امرياملؤمنني على عليه السالم ديوى انسان  »1« گذارد پوشد و او را در وادى هالكت وامى انسان چشم مى
اگر از طريق معاشرت و رفاقت در زندگى انسان وارد  »2«  اش چهره انسان و قلبش قلب حيوان است مناست كه چهره
شود كه مهه درهاى رمحت  دهد و باعث مى ور آدمى را به دست بگريد، دنيا و آخرت انسان را به باد مىشود و مهار ام

  .هاى خشم و عذاب به روى آدمى باز گردد حق به روى انسان بسته شود و روزنه

چون و  ىباين نكته را نبايد فراموش كرد كه ورود معاشر ناجنس به فضاى زندگى معلول خواسته خود انسان و پذيرش 
تواند خود را در اين زمينه مسلوب االختيار قلمداد كند و مهه تقصري و جرم و جنايت را به  چراى اوست و انسان منى
   تنها كارى كه. عهده مهنشني ناپاك اندازد

______________________________  
ترديد مرا از قرآن پس از آنكه برامي آمد   ىب« »ْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإْذ جاَءِين َو كاَن الشَّ « -)1(

): 25(فرقان . [»گذارد وامى]  پس از گمراه كردنش تنها و غريب در وادى هالكت[و شيطان مهواره انسان را . گمراه كرد
29.[  

، 11، باب 56/ 2: ؛ حبار األنوار87، خطبه 119: غةج البال» َفالصُّوَرُة ُصوَرُة انساٍن َوالَقلُب قلُب َحَيوانٍ « -)2(
  .36حديث 

  90: معاشرت، ص
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كند، دعوت به زشىت و بدى و گناه و معصيت است و اين انسان است كه با اراده و عقلى كه دارد و  معاشر آلوده مى
و غول خطرناك و ديو  رسد بايد دعوت اين قاتل شخصيت با توجه به موج هدايت خدا كه از درون و برون به انسان مى

سياه باطن را با متام وجود برگرداند و از پذيرشش امتناع ورزد و از قبولش سرپيچى منايد كه خري دنيا و آخرت و سعادت 
  .هاى ضد خدا و به ويژه معاشر ناباب است امروز و فردا در طاعت خدا و سرپيچى از چهره

ل، جهل و به جاى قلب، شهوت و به جاى حق، هواى معاشر ناباب موجودى است كه حاكم وجودش به جاى عق
ها و به پوچى رساندن  كن كردن ارزش نفس است و هدىف جز عارى كردن انسان از حقايق و نابودى دنيا و آخرت و ريشه

  .او ندارد

  هاى دمشِىن دوست منا نشانه

  

وانان را جذب منوده و با آنان طرح اى و در هر عصرى شيطان صفتاىن خطرناك هستند كه افراد به ويژه ج در هر دوره
  .شان را به غارت برند هاى انساىن اندازند تا از مال و منال آنان به ناحق استفاده كنند و ارزش دوسىت و رفاقت مى

هاىي نامرئى و خدعه و فريب كارى ماهرانه و پشت  منا و لبخندهاىي جذاب و سخناىن شريين و دام اى خوش اينان با چهره
دهند و  منايانند و با اين ترفندها به انسان دست دوسىت و رفاقت مى ى عجيب و غريب، خود را به انسان مىهم انداز 

  هاى خود را شروع منوده، به تدريج و در هنگامى كه آدمى را اسري حمبت مكارانه خود كردند، وسوسه

  91: معاشرت، ص

و سالمت نفس و كرامت و شرافت و آغوش گرم  مدتى طوالىن انسان را از خدا و حق و حقيقت و عبادت و خدمت
سازند و آهسته آهسته انسان را بدون اينكه توجه عميق داشته  جدا مى... خانواده و جمالس مفيد و دنبال كردن دانش و 

كنند و  هاى خود مى ها و جنايت آورند و او را عمله و خادم خيانت باشد به اسارت شهوات و اميال و غرائز خود درمى
ها از دست رفته و اسباب  كنند كه روز پشيماىن، فرصت اندازند و كارى مى هاى انسان آتش مى ها و ارزش خرمن خوىب به

  .جنات نابود شده باشد

  .منا با توجه به اين اوصاف، كار دشوارى نيست شناخت اين دمشنان خطرناك دوست
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خواهد از مشا به  شود و درك كرديد كه مى او شنيده مىهنگامى كه كسى را ديديد و يافتيد كه زمزمه جدا شدن از حق از 
منايد و خوبان  ها را به مشا پيشنهاد مى ها و ارزش عنوان ابزارى براى اميال خودش سوء استفاده كند و قطع رابطه با خوىب

شيطان مسلكى دهد، بدانيد كه ديو صفىت سفاك و  جامعه را در نظر مشا كوچك و ناپاكان را در نظر مشا بزرگ جلوه مى
مناياند، در اين حال بر مشاست كه هرگز با او  باك با خدعه و حيله و مكر و فريب، خود را به مشا دوست و رفيق مى ىب

آموز  طرح دوسىت نريزيد و باب رفاقت باز نكنيد و زمينه معاشرت فراهم نياوريد و در اين زمينه از داستان اسفناك و عربت
پند گرفته، خود را از چنگال آن گرگ  -سوره فرقان به آن اشارت شده است 29تا  27آيات كه در   -عقبة بن اىب معيط

  .رحم برهانيد ىب

  92: معاشرت، ص

  

  بار عقبة بن اىب معيط داستان تأسف

  

  .كيشان خود رفاقت تنگاتنگ داشت پرستان مكه بود و با هم عقبه از مشركني و بت

در سفر و حضر و در هر رفت و آمد و در هر كوى و برزن و در هر جملسى با از دوستان نزديك او اّىب بن خلف بود كه 
  !يكديگر بودند، رفيقى كه در شيطان مسلكى و ديو صفىت كم نظري بود

اى از بزرگان و اشراف مكه از مجله پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را به مهماىن  عقبه از يك سفر جتارتى بازگشت و عده
  .حاضر نبود -اّىب بن خلف -ر آن مهماىن به علىت دوستشدعوت كرد كه د

هنگامى كه مهمانان سر سفره حاضر شدند و دست به غذا بردند عقبه ديد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از خوردن 
خورم مگر اينكه به وحدانيت خدا و رسالت من  من از طعام تو منى: غذا امتناع دارد، سبب را پرسيد، حضرت فرمود

شت به رويت باز شودش   .هادت دهى و به دايره اسالم و مسلماىن درآىي تا درهاى رمحت حق و درهاى 

  .عقبه با كمال ميل شهادتني را به زبان جارى كرد و پيامرب صلى اهللا عليه و آله هم از غذاى او تناول فرمود

رفت، با مالمت و سرزنش اّىب بن خلف پرستش  عقبه هنگامى كه پس از پايان ميهماىن نزد رفيق شيطان مسلك و بت
  رو شد و از سوى اّىب مورد مشاتت قرار گرفت كه چرا آيني خود را رها كرده، به آيني حممد گرويدى؟ روبه
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   عقبه داستانش را در اسالم آوردنش بيان كرد، اّىب با كمال وقاحت به

  93: معاشرت، ص

  !!نكه به تكذيب حممد برخيزىشوم مگر اي من از تو خوشنود و دل خوش منى: او گفت

منا را از خود براند و سعادت به دست آورده را حفظ كند و ز  عقبه بدخبت و تريه روز كه خنواست اين دمشن غدار دوست
شت برود، براى خوش آمد آن نابكار به سوى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله رفته، با كمال ىب شرمى  راه جهنم به راه 

صورت پيامرب صلى اهللا عليه و آله انداخت كه آب دهانش با دو شقه شدن به صورت مبارك رسول حق  آب دهان به
صلى اهللا عليه و آله جارى شد و آن چهره ملكوتى را حتت تأثري قرار داد، حضرت زنده بودن عقبه را تا پيش از هجرت 

بيىن آن حضرت در جنگ  رسى، پيش حق به قتل مىچون از مكه بريون آىي به مششري انتقام : خود خرب داد و به او گفت
  .»1« در احد به قتل رسيد - دوست نابابش -بدر حتقق ياقت، عقبه در جنگ بدر به جهنم واصل شد و اّىب بن خلف

سوره فرقان جهت دلدارى و تسليت به پيامرب صلى اهللا عليه و آله بيان و سرنوشت شوم انسان پليدى كه  29 -27آيات 
  .دچار دوست و رفيق گمراه و گمراه كننده و شيطان مسلك شد، نازل گرديددر دنيا 

ْذ ُفالناً َخِليًال   يا َويـَْلىت *َيَدْيِه يـَُقوُل يا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال   َو يـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعلى[ َلَقْد َأَضلَِّين َعِن  *َلْيَتِين َملْ َأختَِّ
  .»2« ]بـَْعَد ِإْذ جاَءِين َو كاَن الشَّْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال  الذِّْكرِ 

اى كاش مهراه اين : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[و روزى كه ستمكار، دو دست خود را 
   پيامرب راهى به سوى حق

______________________________  
  .24، حديث 8، باب 69/ 18: وار؛ حبار األن136/ 1: املناقب -)1(

  .29 -27): 25(فرقان  -)2(

  94: معاشرت، ص

ترديد مرا از قرآن پس از  ىب* گرفتم، به دوسىت منى] كه سبب بدخبىت من شد[اى واى، كاش من فالىن را * گرفتم، برمى
  .گذارد وامى]  در وادى هالكتپس از گمراه كردنش تنها و غريب [و شيطان مهواره انسان را . آنكه برامي آمد گمراه كرد
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ترديد دمشن انسان است و پس از آن كه به انسان خسارت و  آرى؛ مهنشني بد به فرموده حق شيطان است و شيطان ىب
ها و بالها در دنيا و به چنگال  زيان غري قابل جربان وارد ساخت، او را در حريت و سرگرداىن و اسري دست انواع طوفان

  .گذارد وامىعذاب ابد در آخرت، 

  .»1« ]َو كاَن الشَّْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال [

  .گذارد وامى]  پس از گمراه كردنش تنها و غريب در وادى هالكت[و شيطان مهواره انسان را 

رفيق و مهنشني آن نيست كه بر عيوب و نواقص و خألهاى معنوى انسان بيفزايد و چون آتشى خطرناك به خرمن 
كرامت و شرافتش بيفتد، دوست حقيقى و رفيق واقعى كسى است كه از عيوب آدمى بكاهد و نقايص   هاى انسان و ارزش

  .انسان را برطرف سازد و خألهاى معنوى و روحى دوست خود را جربان كند

  :فرمايد ترين مهنشني مى امام صادق عليه السالم درباره حمبوب

  »2« »ُعُيوىبإىلَّ   أَحبُّ إخَواىن إَىلَّ َمْن أْهدى«

  .ترين برادرامن نسبت به من كسى است كه مرا به سوى عيومب راهنماىي كند حمبوب. 

______________________________  
  .29): 25(فرقان  -)1(

؛ 15547، حديث 12، باب 25/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب من حيب مصادقته، حديث 639/ 2: الكاىف -)2(
  .4، حديث 19ب ، با282/ 71: حبار األنوار

  95: معاشرت، ص

ترديد در مقام رفع  انسان با انصاف و خواهان خوشبخىت هنگامى كه از طرف مهنشيىن دلسوز به عيوبش راهنماىي شود، ىب
  .كند آيد و با كمك مهنشني با كرامتش به مقامات انساىن عروج مى عيوب خود برمى

  اى غزاىل گريزم از يارى
 

 دكه اگر بد كنم، نكو گوي
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 خملص آن شوم كه عيبم را
 

 هم چو آيينه رو برو گويد

  نه كه چون شانه با هزار زبان
 

 «1» پشت سر رفته مو به مو گويد

  

ى است و به مهني سبب از فتوت و جوامنردى و فضيلت و كرامت  رفيق ومعاشرى كه از اميان و اخالق و عمل صاحل 
ايتاً انسان را در دنيا از ارزش با مهه شاخ و برگش مى ره است، آتشى است كه درخت وجود را ىب ها دور  سوزاند و 
د و  نشاند و درياىي از اندوه و غصه و تأسف و پشيماىن را براى او بر جا مى كند و او را به خوارى و ذلت مى مى

كه براى بدكاران شود كه انسان در آخرت هم به عذاب اليم دچار شود و در دوزخ   دوسىت و معاشرتش سبب مى
اى كه او را به عذاب جاويد دچار كرده است عذاب مضاعف  جايگاهى ابدى است، با ديدن رفيق ناجنس و چهره

  .بچشد

   روح را صحبت ناجنس عذاىب است اليم

  

مردى اش را كه  اند كه انوشريوان فرمان داد بوذرمجهر خنست وزير بلندمرتبه ها در ضمن حكايات پندآموز آورده در كتاب
  .از هند به ايران بود به زندان بيندازند» كليله و دمنه«حكيم و دانشمند و آورنده كتاب 

______________________________  
  .غزاىل -)1(

  96: معاشرت، ص

  .با بوذرمجهر مالقات كن و از قول خودت احوال او را بپرس: روزى به زندانبان گفت

كنم و آن توّكل به  داروىي دارم كه براى آرامش خود از آن استفاده مى: وذرمجهر گفتزندانبان از بوذرمجهر احوال پرسيد، ب
  .خداست، عالوه بر اين بر اين حال راضى و خوشنودم چه بسا كه حال ديگر حاىل سخت و پر مشّقت باشد

توكل به خدا و راضى بودن به معلوم شد زندان در بوذرمجهر اثر منفى نگذاشته و دورى از مقام و زن و فرزند و مردم را با 
  .حال فعلى جربان كرده است
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نشينان چاره  خواست زندان براى آن مرد بزرگ عذاب باشد وىل عذاب نشد، ناراحت شد، از بارگاه انوشريوان كه مى
 خرد امحق و سبك مغز ناداىن را هم خواهى زندان براى او عذاب و شكنجه شود ىب اگر مى: خواست، يكى از آنان گفت

امحقى را يافتند و در زندان كنار . شود زندان او كن زيرا روح انسان دانا در كنار امحق نادان به شكنجه و عذاب دچار مى
سخىت زندان ! كىن؟ چرا گريه مى: بوذرمجهر قرار دادند، چند ساعىت گذشت، امحق شروع به گريه كرد، بوذرمجهر به او گفت

ام براى  ام براى اين امور نيست، گريه گريه: شوى، امحق گفت و در آخر آزاد مىرسد  و فراق زن و فرزند به پايان مى
  !!افتم ام مى خورى، با جنبيدن ريشت ياد بزغاله گوىي يا غذا مى اى است كه به او عالقه دارم و تو هرگاه سخن مى بزغاله

وح را صحبت ناجنس عذاىب است ر «از آن روز بوذرمجهر در شكنجه و عذاب روحى قرار گرفت، زيرا طبيعى است كه 
  .»اليم

  97: معاشرت، ص

  

  زدست ديده و دل هر دو فرياد

پس از مرگ من از مردم : اى را يافتند كه در آن نوشته بود از مرگ يكى از حاكمان ايتاليا در صندوق خمصوصش نوشته
  .مّلتم خيانت كردمايتاليا پوزش خبواهيد و درخواست كنيد كه براى من دعا كنند زيرا من به كشور و 

اى غري  اى بودم كه با پايتخت فاصله زيادى داشت، در خانواده اهل قريه: سپس خيانتش را به اين صورت شرح داده بود
بردم، با  قيد و شرط به سر مى كردم، از نظر رفتار و منش در آزادى ىب معروف با وضع اقتصادى ضعيف زندگى مى

رهآلود دل به دخرت مه هاى شهوت نگاه اش رفتم وىل پدر و  مند بود بستم، به خواستگارى سايه كه از وجاهت و زيباىي 
  .مادرش مرا از رسيدن به وصال او حمروم منودند

ام رسيدن به وصال او بود، نزد خود تصميم گرفتم به هر صورت  مند به آن دخرت بودم و قصد قطعى من با مهه وجود عالقه
  .رسمو به هر شكلى كه باشد به او ب

روزى شنيدم طال فروشى معترب از پايتخت به قريه ما آمد و با پوىل فراوان كه به خانواده آن دخرت داد، آن دخرت را از پدر 
  !و مادرش خريد و مهراه خود به پايتخت انتقال داد
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جو كردم او را اقامت در قريه برامي بسيار مشكل شد، با رنج و مشقت به سوى پايتخت رفتم و هر چه از آن دخرت جست
  .نيافتم

پس از مدتى در كشور، حزىب به نام حزب آزادى بردگان شكل گرفت، من هم در آن حزب نام نوشتم و عضو حزب 
   شدم، اين حزب

  98: معاشرت، ص

كوشى و زرنگى و  گريى را در پايتخت شروع كرد و من هم پس از مدتى در آن حزب به خاطر سخت فعاليت چشم
  .هاى معروف و مقامات باالى حزب شدم فكرى، از چهره خوش

  !چيزى نگذشت كه حزب، برنده حكومت شد و من هم در حزب برنده حاكميت بر كشور

اى براى  هاىي كه به خريد و فروش دخرتان هم اشتغال دارند جلسه از طالفروش: پس از مدتى به حافظان اسرارم گفتم
سنگيىن در اختيار داشتند و به خريد و فروش دخرتان هم تن هاى  صرف شام دعوت كنيد، حدود چهل نفر كه سرمايه

دادند به جملس صرف شام آمدند، در خلوت شب فرمان كشنت مهه آنان را صادر كردم و پس از كشته شدنشان  مى
اى كه معلوم كسى نشود دفن كردند، قصد من كشنت يك نفر بود و آن طالفروشى بود كه  جسدهايشان را در گوشه

هاى اول اين صنف را نابود   شناختم گفتم رده اش خريد و با خود به پايتخت آورد وىل چون او را منى ا از خانوادهمعشوقه مر 
اند،   از سوى چهل خانواده به من شكايت شد كه مردان ما ناپديد شده. هايشان بيامب كنم تا آن دخرت را در ميان خانواده

شان حاضر كنند تا از آنان دجلوىي شود، مهه حاضر شدند وىل مقصود خود را ها را با غالمان و كنيزان مهه خانواده: گفتم
  .ميان آنان نيافتم

اى به وجود آوردم تا ميان  فروشند، حادثه پس از مدتى شنيدم دخرتان زيباروى ايتاليا را با قيمت گران به كشور مهسايه مى
در ايام جنگ كه نسبتاً جنگ آرام بود مشغول ايتاليا و كشور مهسايه جنگى رخ دهد، جنگ سخىت در گرفت، شىب 

  اسرتاحت بودم، در گوشه لشكرگاه سر

  99: معاشرت، ص
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اى  و صداىي بلند شد كه مزاحم اسرتاحتم بود، به مأمورين دستور بررسى دادم، گزارش دادند دو سه سرباز بر سر زن بدكاره
نزد من آوريد، چون سربازان و زن را آوردند به دقت در زن و سربازان را : اند، گفتم به دعوا و جار و جنجال برخاسته

  !!هاى هوس آلود عاشقش شده بودم چهره زن نگريستم ديدم مهان دخرتى بود كه من با نگاه

گناه كشتم و بيت  باز و بازيچه شهوات، خريداران و فروشندگان، دخرتان، چهل طالفروش را ىب به خاطر دخرتى هوس
علت سوزاندم، بنابراين از مردم پوزش بطلبيد و از جانب من عذرخواهى   رم را در آتش جنگى ىباملال و نريوى مردمى كشو 

  .كنيد

اى كه ابزار اوست نادرست ببيند و گوشى كه از وسائل اوست نادرست  اين است حالت نفس كه چون چشم و ديده
ه در يك حلظه دين و اميان و اخالق و  شود ك تبديل به نفس اماره و به عبارت ديگر اژدهاىي خطرناك مى... بشنود و

  .»1« گذراند بلعد و از هضم رابع مى كرامت انسان را مى

   هشدار آيات و روايات

  

خواهد،  اى در اين زمينه سنگني است كه پروردگار مهربان كه جز خوشبخىت انسان و رشد و كمال او را منى خطر به اندازه
دهد كه از معاشران ناپاك بپرهيزيد و با آنان دوسىت مكنيد و دل از عالقه به  مىدر قرآن جميد به صراحت و كنايه هشدار 

   حضرت حق دامن مؤمنان را در اين زمينه پاك دانسته. آنان حفظ كنيد و هيچ نوع واليىت را از آنان نپذيريد

______________________________  
  .كتاب آئينه، حممد حجازى  -)1(

  100: معاشرت، ص

ترين افراد نسىب و حسىب انسان  داند گرچه آنان از نزديك زندگى آنان را به روى اين معاشران ناجنس بسته مىو حرمي 
  .باشند

َأْو ِإْخوانـَُهْم َأْو  ُهْم َأْو أَبْناَءُهمْ ال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو اْليَـْوِم اْآلِخِر يُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه َو َرُسوَلُه َو َلْو كانُوا آباءَ [
  .»1« ...]َعِشريَتـَُهمْ 
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ياىب كه با كساىن كه با خدا و پيامربش دمشىن و خمالفت دارند، دوسىت  گروهى را كه به خدا و روز قيامت اميان دارند، منى
  ...برقرار كنند، گرچه پدرانشان يا فرزاندانشان يا برادرانشان يا خويشانشان باشند

خواهند وى را  فرزندان يا برادران يا اقوام چهره شيطاىن داشته باشند و انسان احساس يقيىن كند كه مىآرى؛ اگر پدران يا 
اش را لگدمال منايند و دنيا و آخرتش را جلن مال كنند؛  هاى او را برباد دهند و شخصيت انساىن از خدا جدا كنند و ارزش

  .نها با والدين خود در حّد رعايت احرتام، رابطه داشته باشدبايد از دوسىت با آنان براساس خواست خدا بپرهيزد و ت

  .»2« ...]َفُروا ِمبا جاءَُكْم ِمَن احلَْقِّ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َو َعُدوَُّكْم َأْولِياَء تـُْلُقوَن ِإلَْيِهْم ِباْلَمَودَِّة َو َقْد كَ [

كنيد، در حاىل كه آنان  دمشنان خودتان را دوستان خود مگرييد، مشا با آنان اظهار دوسىت مىدمشنان من و ! اى اهل اميان
  ...به طور يقني به آنچه از حق براى مشا آمده كافرند

   رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در لزوم روى گرداىن از اشرار و مفسدان و آنان كه

______________________________  
  .22): 58(جمادله  -)1(

  .1): 60(ممتحنه  -)2(

  101: معاشرت، ص

  :فرمايد اند مى بارند و به ويژه براى دين و ديندارى خطرناك براى دنيا و آخرت انسان زيان

يِهم والوِقيَعِة َوبَاِهُتوُهم َكيَال َيْطَمُعوا إذا رَأيـُْتم َأْهَل الرَّْيِب َوالِبدَِع ِمْن بـَْعِدى فَأْظِهُروا البَـرَاَءَة ِمنـُْهْم َوأْكِثُروا ِمن َسبِِّهم َوالَقْوِل فِ «
َرَجاِت ِىف ِىف الَفَساِد ِىف االسَالِم َوَحيَذَرُهُم الناُس َوَال يـَتَـَعلَُّموا ِمن ِبَدِعِهْم، َيْكُتُب اللَُّه َلُكم ِبَذِلَك اَحلَسنَ  اِت َوَيرَفُع َلُكم ِبِه الدَّ

  .»1« »االِخَرةِ 

هاى فرهنگى ضد حق و نسبت دادنش به دين قصد دارند در آيني   بدعت را كه با نوآورىهنگامى كه پس از من اهل 
كامل و جامع اسالم اضافه و نقصان اجياد كنند و نيز ترديداندازان در عقايد و احكام حقه را ديديد، بيزارى از آنان را 

تبار بيندازيد و متخصصانه با آنان حبث علمى كنيد آشكار مناييد و فراوان به آنان طعنه بزنيد و آنان را با گفتار خود از اع
تا جاىي كه مبهوتشان مناييد و آنان به گفتار باطل دم بر نياورند براى اينكه اميد به فساد در اسالم نبندند و مردم را از 
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ثبت كند و به اين  هايشان را نياموزيد كه با اين برخورد عاقالنه، خدا در پرونده مشا حسنات آنان بر حذر بداريد و بدعت
  .خاطر درجات آخرتتان را باال بربد

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

ْرءُ َعلى«
َ
  .»2« »ِديِن َخِليِلِه، فـَْليـَْنُظْر أَحدُُكْم َمن ُخيَاِللُ   امل

______________________________  
، حديث 39، باب 267/ 16: الشيعة ؛ وسائل4، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 375/ 2: الكاىف -)1(

  .41، حديث 14، باب 202/ 17: ؛ حبار األنوار21531

  .12، حديث 14، باب 192/ 71: ؛ حبار األنوار1153، حديث 18، جملس 518: األماىل، شيخ طوسى -)2(

  102: معاشرت، ص

گرد با چه كسى رفاقت و دوسىت انسان بر طريقه دين و آيني دوست خود است، پس بايد هر يك از مشا با ديد عقل بن
  .كند مى

  :فرمود باز رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى

 »َكاِفراً أْو َخاَلَط َفاِجراً َكاَن َكاِفراً َفاِجراً    َمن َكاَن يُؤِمُن ِباللَِّه َواليَـْوِم اآلِخِر َفَال يُواِخَنيَّ َكاِفراً َوَال ُخياِلَطنَّ فَاِجراً َوَمْن آخى«
»1«.  

كه به خدا و روز قيامت اميان دارد، رابطه برادرى و دوسىت تنگاتنگ با كافر برقرار نكند و با بدكار آميزش و رفاقت   كسى
  .نداشته باشد؛ كسى كه با كافر دوسىت تنگاتنگ برقرار كند يا با بدكار معاشرت منايد كافر، و بدكار است

  :و نيز پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »ْحَدُة َخيـٌْر ِمْن َقرِيِن السَّْوءِ الوَ «

رت از مهنشني بد است   .تنها زيسنت 



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

 

مهنشني شّر و : از امرياملؤمنني على عليه السالم روايت است كه در پاسخ پري مرد شامى هنگامى كه از حضرت پرسيد
  :آلوده به بدى كيست؟ فرمود

َُزيُِّن َلَك َمعِصَيَة اللَّهِ «
  .»3« »امل

  ].آرايد تا ارتكابش بر تو سهل و آسان گردد و آن را در نظرت مى[دهد  است كه معصيت خدا را براى تو جلوه مىكسى 

______________________________  
  .31، حديث 14، باب 197/ 71: ؛ حبار األنوار9، حديث 6: صفات الشيعة -)1(

  .37ديث ، ح14، باب 199/ 71: ؛ حبار األنوار294: أعالم الدين -)2(

  .3، حديث 14، باب 190/ 71: ؛ حبار األنوار4، حديث 197: معاىن األخبار -)3(

  103: معاشرت، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  َشيئاً وََملْ َيدُخل َعلىَمْن َمل َخيُْل بِامَرأٍة لَْيَس َميِلُك ِمنَها : َثالٌث َمن َحِفَظُهنَّ َكاَن َمعُصوماً ِمَن الشَّيطَاِن الرَِّجيِم َوِمن ُكلِّ بَِليَّةٍ «
  .»1« »ُسلَطاٍن وََمل يُِعن َصاِحَب ِبدَعٍة بِِبْدَعِتهِ 

ا حفظ كند، از شيطان رانده شده در امان مى ماند و از هر بالىي معصوم خواهد  سه چيز است كه هر كس خود را از آ
  . را در بدعتش كمك ننمايدكسى كه با زن ناحمرم خلوت نكند و بر پادشاه وارد نشود و صاحب بدعىت: بود

  :كند كه آن حضرت فرمود امام موسى بن جعفر عليهما السالم از حضرت عيسى عليه السالم روايت مى

  .»2« »إنَّ َصاِحَب الشَّرِّ يـُْعِدى َوَقرِيَن السَّْوِء يُرِدى َفاْنُظر َمْن تـَُقارِنُ «

كند و رفيق بد و ناجنس، آدمى را هالك  وق انسان جتاوز مىورزد و به حق ها، دمشىن مى ترديد دارنده خطاها و لغزش ىب
  .شوى اندازد، پس با دقت بنگر كه با چه كسى مهنشني مى كند و از اعتبار و آبرو مى مى

  :امام صادق عليه السالم به عمار بن موسى فرمود
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ِعيَشُة َفَال ُتَشارِِك الَعِبيَد والسَِّفَلَة ِىف أْمرَِك إْن ُكْنَت حتُِبُّ أن َتسَتِتبَّ َلَك النـِّْعَمةُ َوَتْكُمَل لَ ! يَا َعّمارُ «
َ
ُرَؤُة َوَتْصُلَح َلَك امل

ُ
َك امل

   ِفانََّك إن ائْـَتَمْنتَـُهمْ 

______________________________  
  .32، حديث 14، باب 197/ 71؛ حبار األنوار 96: اجلعفريات -)1(

  .15542، حديث 11، باب 23/ 12: ؛ وسائل الشيعة4حديث  ،...، باب من تكره جمالسته640/ 2: الكاىف -)2(

  104: معاشرت، ص

  .»1« »َخانُوَك َوإْن َحدَّثُوَك َكذبُوَك َوإْن نُِكْبَت َخَذُلوَك َوإْن َوَعُدوَك أْخَلُفوكَ 

شت و ات كامل گردد و معي اگر دوست دارى كه نعمت برايت آماده شود و پابرجا مباند و مروت و مردانگى! اى عمار
ات اصالح شود، بردگان و مردم پست را در زندگى خود شريك مكن زيرا اگر آنان را امني خود قرار دهى به تو  زندگى

كنند و اگر  گويند و اگر دچار مصيبت و بالىي شوى رهايت مى ورزند و اگر با تو سخن گويند به تو دروغ مى خيانت مى
  .ورزند ات دهند از وعده خود ختّلف مى وعده

  :امام صادق عليه السالم به داود رّقى فرمود

  اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاىلُكلِّ َمْن ال يـُْعِنيَك َمنَفَعًة ِىف ِديِنَك، َفَال َتعَتدَّنَّ ِبِه َوَال َترَغَنبَّ ِىف ُصحَبِتِه، فَانَّ ُكلَّ َما ِسَوى    انظُر إىل«
  .»2« »ُمضَمِحلٌّ َوخيٌم َعاِقَبُتهُ 

اش رغبت نشان  رساند، عاقالنه بنگر، پس به او اعتماد مكن و در رفاقت و دوسىت دينت سودى به تو منى به كسى كه در
  .نده زيرا هر چه غري خداى تبارك و تعاىل است نابود و عاقبتش بد است

  :امام جواد عليه السالم فرمود

ْسُلوِل حيَ «
َ
  .»3« »ُسُن َمْنَظرُُه َويـَْقُبُح أثـَرُهُ إيّاَك َوُمَصاَحَبَة الشَّرِيِر َفانَُّه َكالسَّيِف امل

______________________________  
  .15561، حديث 16، باب 30/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب من تكره جمالسته، حديث 640/ 2: الكاىف -)1(
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  .5، حديث 14، باب 191/ 71: ؛ حبار األنوار25: قرب اإلسناد -)2(

  .14173، حديث 36، باب 312/ 12؛ مستدرك الوسائل 34، حديث 14 ، باب191/ 71: حبار األنوار -)3(

  105: معاشرت، ص

از دوسىت و رفاقت با مردم آزار و بدكار بپرهيز زيرا او مانند مششري از نيام كشيده است، منظرش زيبا و حمصولش زشت 
  .است

   ى از معاشرت با روى گردانان از حق

  

ها توجه كنند به سعادت دنيا و  هاى بسيار مهمى دارند كه اگر مردم به آن راهنماىي راهنماىيآيات قرآن جميد در اين زمينه 
  .آخرتشان خواهد اجناميد

ْنساِن َأْعَرَض َو نَأى[   .»1« ...]ِجبانِِبهِ   َو ِإذا أَنـَْعْمنا َعَلى اْإلِ

  ...از ما دور كند روى بگرداند و خود را مغرورانه] از ما[خبشيم  و زماىن كه به انسان نعمت مى

ا را از ياد خدا و توجه به دستوراتش غافل مى كنند   كند و تصور مى هستند افرادى كه ثروت و مال و رفاه و خوشى، آ
آورند و گمان  كليد فتح هر چيزى و حّالل هر مشكلى مال و ثروت است؛ ثرومتندى خود را پايه و اصل به حساب مى

هاى آنان را به اجرا بگذارند و در هر موقعيىت به  چيزى حاكم باشند و مهگان خواسته كنند بايد به مهه كس و به هر مى
كشد و به اعمال و  كند و حالت جهنمى استكبار، از درونشان شعله مى آنان احرتام كنند؛ باد غرور دماغشان را پر مى

  .افزايد هايش چيزى به آنان منى انشوند كه جز دورى از خدا و نافرماىن از فرم رفتار و اخالق و كردارى دچار مى

   كنند و از مسجد و حمراب و وعظ و موعظه از عاملان دين، دورى مى

______________________________  
  .83): 17(اسراء  -)1(

  106: معاشرت، ص
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و به  كنند كنند و راهى جز راه خدا و نظام هسىت انتخاب مى گريزند و براى دين و دينداران حساىب باز منى مى
آورند و حاضر به شنيدن حقايق اهليه نيستند و هر كس در كنار  هاى حيواىن رو مى هاى ىب اصل و اساس و لذت خوشى

  .بند و بار و سركش و ياغى از حق منايند خواهند او را نيز مانند خود ىب آنان قرار گريد، مى

اى شناخته شده هستند؛ قرآن جميد روى   ن، چهرهاينان در مهه شهرها و در ميان مهه اجتماعات و در هر كوچه و برز 
  گرداىن از آنان و ترك رفاقت و معاشرت باآنان را به مهه مردم سفارش و توصيه دارد،

  .»1« ...]َو ِإذا َرأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آياتِنا َفَأْعِرْض َعنـُْهمْ [

پردازند از آنان روى   منطق مى به ياوه گوىي و سخن ىب]  به قصد شبهه اندازى[و هرگاه كساىن را ديدى كه در آيات ما 
  ]... و جملسشان را ترك كن[گردان 

  .»2« ] َو َمْن َأْظَلُم ِممَّْن ذُكَِّر ِبآياِت رَبِِّه ُمثَّ َأْعَرَض َعْنها ِإنَّا ِمَن اْلُمْجرِِمَني ُمْنَتِقُمونَ [

ا روى برگرداند، كيست؟ ىبستمكارتر از كسى كه به وسيله آيات پروردگارش تذكر داد ترديد ما از جمرمان  ه شود سپس از آ
  .گريمي انتقام مى

ى از منكر قرار   هستند مردمى كه الزم است به آنان به وسيله آيات قرآن هشدار داده شود و مورد امر به معروف و 
  د وىل باگريند و به آنان امتام حجت شود تا درهاى سعادت و خوشبخىت به روى آنان باز گرد

______________________________  
  .68): 6(انعام  -)1(

  .22): 32(سجده  -)2(

  107: معاشرت، ص

گردانند و به دستگريه شقاوت  آلود از آيات خدا روى مى شود، از كوره در رفته و خشم چنني حمبت و لطفى كه به آنان مى
  .ال شايسته و عقايد نيك آراسته شوندخواهند به اخالق پاك و اعم زنند و منى و بدخبىت چنگ مى
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گريى كنند و از رفاقت و معاشرت با آنان بپرهيزند مبادا كه  اينان با اين حالىت كه دارند شايسته است مردم از آنان كناره
اطوار شيطاىن آنان آدمى را به چاه گمراهى اندازد و درهاى رمحت حق را به رويش ببندد و از سعادت و خوشبخىت دو 

  ن حمروم سازد،جها

َلُغُهْم ِمَن اْلِعْلمِ  *َفَأْعِرْض َعْن َمْن تـََوىلَّ َعْن ِذْكرِنا َو َملْ يُرِْد ِإالَّ اْحلَياَة الدُّنْيا[   .»1« ...]ذِلَك َمبـْ

آخرين مرز ]  دنيا خواهى[اين . اند، روى بگردان اند و جز زندگى دنيا را خنواسته بنابراين از كساىن كه از ياد ما روى گردانده
  ...دانش و معرفت آنان است

گردانند و  هستند كساىن كه از روى علم و عمد از ياد خدا و آيات قرآن و حالل و حرام حق و حقايق اصيل روى مى
  .انديشند جز به شهوت و ثروت و صندىل و رياست و هوا و هواپرسىت منى

مهار خود  هاى ىب اه خدمت به شهوات و اميال و خواستهها را در ر  اينان مهه امور حيات و زندگى و حىت كوشش انسان
ورزى  كنند و با آن به دمشىن و كينه هاى آنان نباشد از خود دور مى خواهند و هر چه و هر كس در مسري خواسته مى

  .خيزند برمى

  اى به آخرت ندارند خواهند و عالقه اينان هدايت خدا را منى

______________________________  
  .30 -29): 53(جنم  -)1(

  108: معاشرت، ص

دهد كه از اين   هاى انسان دستور اكيد مى ند و به مهني سبب خداى مهربان براى حفظ ارزش و زمحات پيامربان را ارج منى
 گونه مردم روى بگردانيد و از مهنشيىن و رفاقت و معاشرت با آنان پرهيز كنيد و از معاشرت با اين گونه مردم غافل و

  .خرب و جاهل مانده به حقايق بپرهيزيد ىب

رتين راهنما در اين زمينه است   :در روايات نيز هشدارهاى مهمى داده شده است، روايات بسيار مهم زير 

   گريز از دوسىت با نادان
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  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است كه

  .»1« »النّاسِ أحَكُم النّاِس َمْن فـَرَّ ِمن ُجّهاِل «

  .ترين مردم كسى است كه از نادانان بگريزد حكيم

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»2« »َاليَنَبِغى ِللُمْسِلِم أن يُواِخَى الَفاِجَر، َوَال اَألْمحََق، َوَال الَكّذابَ «

  .كند  براى مسلمان شايسته نيست با بدكار رفاقت و امحق و دروغگو رفاقت و مصاحبت

  :و نيز آن حضرت فرمود

براى مسلمان شايسته است از رفاقت با سه نفر : گفت گرفت مى هنگامى كه امرياملؤمنني عليه السالم بر منرب قرار مى
  .ماجن، امحق، كّذاب: بپرهيزد

______________________________  
  .1، حديث 14، باب 190/ 71: ؛ حبار األنوار4، حديث 6، جملس 20: األماىل، شيخ صدوق -)1(

، حديث 15، باب 29/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب جمالسة أهل املعاصى، حديث 375/ 2: الكاىف -)2(
  .42، حديث 14، باب 205/ 17: ؛ حبار األنوار15558

  109: معاشرت، ص

دين و آخرتت يارى آرايد و دوست دارد مانند او باشى، او هرگز تو را بر  ماجن كسى است كه عملش را براى تو مى
دهد، مهنشيىن و رفاقت با او جفا و سبب سنگدىل است، ورود و خروجش بر تو عامل ننگ است، اما امحق، تو را به  منى

رود گرچه وجودش را به زمحت  كند و از او برگردانيدن رنج و ناراحىت و شّر و بدى را از تو اميد منى خري و خوىب داللت منى
رت  اهد به تو سود و منفعت رساند وىل زيان مىخو  اندازد، چه بسا مى رت از حيات اوست و سكوتش  زند، پس مرگ او 

رت از نزديك بودن اوست، اما دروغگو، زندگى مهراه او بر تو گوارا خنواهد بود، سخن از  از گفتار اوست و دور بودنش 
گويد دهان ببندد و سخن را  هرگاه از چيزى كه سخن مىآورد،  برد و از زندگى ديگران نزد تو مى زندگى تو نزد ديگران مى
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گويد وىل چون اعتبارى ندارد سخنش تصديق  كشاند تا جاىي كه سخن به راسىت مى قطع كند، كالم را به سخن ديگر مى
د دقت و روياند، از خدا پروا كنيد و نسبت به وجود خو  ها كينه و بغض مى اندازد و در سينه شود، ميان مردم دمشىن مى منى

  .»1« توجه داشته باشيد

______________________________  
ثَُه، َعْن َأِىب َعْبِد  -)1( ، َعمَّْن َحدَّ ِة، َعْن َعْمِرو ْبِن ُعْثَماَن، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َساملٍِ اْلِكْنِدىِّ َكاَن : اللَِّه عليه السالم َقالَ َعِن اْلِعدَّ

اْلَماِجِن َواْألَْمحَِق َواْلَكذَّاِب أَمَّا : يـَْنَبِغى ِلْلُمْسِلِم َأْن َجيَْتِنَب ُمَواَخاَة َثالثَةٍ «: م ِإَذا َصِعَد اْلِمْنبَـَر َقالَ َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السال
َك َوُمَقاَرنـَُتُه َجَفاءٌ َوَقْسَوٌة َوَمْدَخُلُه َوَخمَْرُجهُ اْلَماِجُن فـَيـَُزيُِّن َلَك ِفْعَلُه َوحيُِبُّ َأْن َتُكوَن ِمثْـَلُه َوال يُِعيُنَك َعَلى أَْمِر ِديِنَك َوَمَعادِ 

َفَعَتَك َفَضرََّك َعَلْيَك َعاٌر َوَأمَّا اْألَْمحَُق فَِإنَُّه ال ُيِشُري َعَلْيَك ِخبَْريٍ َوال يـُْرَجى ِلَصْرِف السُّوِء َعْنَك َوَلْو َأْجهَ  َا َأرَاَد َمنـْ َد نـَْفَسُه َوُرمبَّ
ُقُل َحِديَثَك يـٌْر ِمْن َحَياِتِه َوُسُكوُتُه َخيـٌْر ِمْن نُْطِقِه َوبـُْعُدُه َخيـٌْر ِمْن قـُْرِبِه َوَأمَّا اْلَكذَّاُب فَِإنَُّه َال يـَْهنَـ َفَمْوُتُه خَ  ُؤَك َمَعُه َعْيٌش يـَنـْ

ُقُل ِإلَْيَك احلَِْديَث ُكلََّما أَفْـَىن ُأْحُدوثًَة َمطََّها ِبُأْخَرى َحىتَّ أَنَّ  ُق َويـُْغِرى بـَْنيَ النَّاِس بِاْلَعَداَوِة فـَيـُْنِبُت َويـَنـْ ُه ُحيَدُِّث ِبالصِّْدِق َفَما ُيَصدَّ
: ؛ حبار األنوار6، باب جمالسة اهل املعاصى، حديث 376/ 2: الكاىف. »السََّخاِئَم ِىف الصُُّدوِر فَاتـَُّقوا اللََّه َواْنظُُروا ِألَنـُْفِسُكمْ 

  .43، حديث 14، باب 205/ 17

  110: معاشرت، ص

  :پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  مهنشيىن با مردگان چيست؟! اى رسول خدا: مهنشيىن با مردگان، فاسد كننده قلب است، گفته شد... 

گري است و از عمل به آن  رفاقت و معاشرت با هر كه از جاده اميان منحرف و گمراه و نسبت به احكام اهلى كناره: فرمود
  .»1« ناع داردامت

  :حضرت امرياملؤمنني عليه السالم فرموده

  .»2« »َقِطيَعُة اَجلاِهِل تـَْعِدُل ِصَلَة الَعاِقلِ «

  .بريدن از نادان معادل ارتباط با خردمندان است

   مهنشينان ناسامل
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  :امام باقر عليه السالم از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت كرده است كه آن حضرت فرمود

ْرِء َعْيباً أْن يـُْبِصَر ِمَن النّاِس َما يـَْعَمى َعْنُه ِمْن نـَْفِسِه َوأن يـَُعيـَِّر   إنَّ أْسرََع اَخلْريِ ثـََواباً الِربُّ َوأْسرََع الشَّرِّ ِعَقاباً البـَْغُى وََكفى«
َ
ِبامل

  .»3« »هِ الّناس ِمبَا َإل؛ َيْسَتِطيُع تـَرَْكُه َوأْن يُؤِذَى َجِليَسُه ِمبَا ال يَعِني

ترين بدى از نظر كيفر، بدى به مردم است، و براى مرد از نظر  ترين خوىب از نظر پاداش، نيكى به مردم است و سريع سريع
عيب داشنت مهني بس كه چيزى را از مردم ببيند كه آن چيز در وجود خودش بر او پوشيده است و مردم را به چيزى 

ت به خود نداشته باشد و مهنشينش را به امورى كه مهم نيست وارزش ندارد سرزنش كند كه خودش توان ترك آن را نسب
  .آزار دهد

  :كند كه آن حضرت فرمود امام صادق عليه السالم از پدران بزرگوارش از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت مى

َمْن أبـَْغَض النّاَس وأبـَْغَضُه الّناُس، مثّ َقاَل أال أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمْن َهَذا؟ : لَ يَا َرُسوَل اللَِّه، َقا  بَلى: أال أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرِّ النَّاِس؟ َقاُلوا«
يَا   َهَذا؟ َقاُلوا بَلى أال أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ ِمنْ : الَِّذى َاليُِقْيُل َعثْـَرًة َوَال يـَْقَبُل َمْعِذَرًة َوَال يـَْغِفُر َذنْبًا، ُمثَّ قَالَ : يَا َرُسوَل اللَِّه، َقالَ   َقالُوا بَلى

  .»4« »َخيـْرُهُ   َمْن َاليـُْؤَمُن َشرُُّه َوَال يـُْرجى: َرُسوَل اللَِّه، قَالَ 

  :فرمود! بله يا رسول اللَّه: آيا مشا را به بدترين مردم خرب ندهم؟ گفتند

و دمشن باشند، سپس كسى است كه با مردم كينه و دمشىن داشته باشد و مردم هم به خاطر تبهكارى و فسادش با ا
كسى كه از خطا و لغزش ديگران نگذرد و : فرمود! چرا يا رسول اللَّه: آيا مشا را به بدتر از آن خرب ندهم؟ گفتند: فرمود

  عذر عذرخواه را نپذيرد و گناه طرف مقابلش را نبخشد

______________________________  
، َعْن ثـَُواَبَة ْبِن يَ  -)1( ، َعْن َشَباَبَة ْبِن َسوَّاٍر، َعِن اْلُمَباَرِك ْبِن َسِعيٍد، َعْن َخِليدٍ َعِن اْلَمرَاِغىِّ  زِيَد، َعْن َأْمحََد ْبِن َعِلىِّ ْبِن اْلُمثـَىنَّ

ُلوُّ بِالنَِّساِء َواِالْسِتْمَتاُع ِمنـُْهنَّ أَْربـََعةٌ َمْفَسَدٌة لِْلُقُلوِب اخلُْ «: قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: اْلَفرَّاِء، َعْن َأِىب اْلُمَحربَِّ، قَالَ 
ميَاِن َوَجاِئٍر َعِن اْألَْحَكامِ   َواْألَْخُذ ِبَرْأِيِهنَّ َوُجمَاَلَسُة اْلَمْوَتى َفِقيَل يَا َرُسوَل اللَِّه َوَما ُجمَاَلَسُة اْلَمْوَتى َقاَل ُجمَاَلَسةُ  . »ُكلِّ َضالٍّ َعِن اْإلِ

؛ حبار 21530، حديث 28، باب 266/ 16: ؛ وسائل الشيعة122، حديث 3جملس ، 83: األماىل، شيخ طوسى
  .10، حديث 14، باب 192/ 71: األنوار
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  .34، حديث 14، باب 198/ 71: ؛ حبار األنوار)وصايا شىت( 31، نامه 402: ج البالغة -)2(

  .4ديث ، ح71، باب 280/ 72: ؛ حبار األنوار163، حديث 107: األماىل، شيخ طوسى -)3(

  .5، حديث 71، باب 280/ 72: ؛ حبار األنوار2، حديث 196: معاىن األخبار -)4(

  111: معاشرت، ص

كسى كه از شرش در امان نباشند و به : فرمود! چرا يا رسول اللَّه: آيا مشا را به بدتر از آن خرب ندهم؟ گفتند: سپس فرمود
  .خريش اميد نبندند

  :امام صادق عليه السالم فرمود

  .»1« »َمْن َخاَف الّناُس ِلَساَنُه فـَُهَو ِىف الّنارِ «

  .ترديد در آتش است كسى كه مردم از زبانش برتسند ىب

  :ورسول خدا عليه السالم فرمود

  .»2« »َشرُّ الّناِس يـَْوَم الِقَياَمِة الَِّذيَن ُيْكَرُموَن اتـَِّقاَء َشرِِّهمْ «

  .به خاطر حفظ خود از شرشان به آنان احرتام منايند بدترين مردم روز قيامت كساىن هستند كه مردم

______________________________  
  .11، حديث 71، باب 283/ 72: ؛ حبار األنوار3، باب من يتقى شره، حديث 327/ 2الكاىف،  -)1(

  .12، حديث 71، باب 283/ 72: ؛ حبار األنوار4، باب من يتقى شره، حديث 327/ 2: الكاىف -)2(

  112: معاشرت، ص

  

   معاشران پاك
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اد آدمى قرار داده است و رزق اين  غريزه دوست خواهى و ميل به معاشرت و رفاقت، حقيقىت است كه حضرت حق در 
هاى واالىي هستند كه از  غريزه و ميل را بنا بر حكمت و مصلحتش در هر عصر و روزگارى مقرر فرموده است و آن انسان

  .هاى آدمى برخوردارند صفات انساىن و نشانههاى ملكوتى و  ارزش

ها و عالئم در آيات قرآن جميد و روايات و معارف حقه اسالميه بيان شده است و نسخه  ها و صفات و نشانه اين ارزش
  .الزم در اين زمينه به صورت جامع و كامل در اختيار مهگان است

ا دوستان حقيقى و مع معيارهاىي كه مى   :اشران واقعى را شناخت عبارت است ازتوان در سايه آ

اميان به خدا و قيامت، عمل صاحل، آگاهى و معرفت ديىن، خلوص و اخالص، مهرباىن و مهرورزى، وقار و آرامش، دگر 
  ...دوسىت و دل سوزى، ادب و متانت، صفا و صميميت، راسىت و درسىت، امانت و صداقت، عفو و گذشت

مقوله است جمموعاً در تعبري اهل دل عبارت از اخالق حسنه است، كه حضرت حق  ها و ديگر امورى كه از مهني اين
  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را در قرآن به آن ستوده است

  113: معاشرت، ص

  .»1« ] ُخُلٍق َعِظيمٍ   َو ِإنََّك َلَعلى[

  .و يقيناً تو بر ملكات و سجاياى اخالقى عظيمى قرار دارى

در هر كس باشد، شايسته و سزاوار است  -هاى انساىن است هاى ملكوتى و نشانه اى از ارزش ه جمموعهك  -اخالق حسنه
كه مردم باب دوسىت و رفاقت با او را باز كنند و با وى به معاشرت ومهنشيىن برخيزند و حداقل ساعىت را در شبانه روز  

ره   .مند شوند كنار او قرار گريند و از انفاس قدسيه و منش انسانيه او 

   خري عظيم

  

چنني انساىن اگر در فضاى حيات انسان قرار گريد و از افق زندگى آدمى طلوع منايد و چون خورشيدى به سرزمني وجود 
  .انسان نور افشاىن كند، در حقيقت خري عظيمى از جانب حضرت حق به او رسيده است



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

 

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»2« »اللَُّه ِبِه َخْرياً َرَزَقُه َخِلْيًال َصاِحلاً إْن َنِسَى ذَكََّرُه َوإْن ذََكَر أََعانَهُ َمن َأرَاَد «

كند، اگر حقايق اهلى و  كسى كه خداوند خري عظيمى را براى او خبواهد، دوست شايسته و رفيق صاحلى را نصيب او مى
ا توجه منايد او را براى به اجرا گزاردنش يارى  هاى حق را فراموش كند به يادش مى حالل و حرام و خواسته آورد و اگر به آ

  .دهد مى

______________________________  
  .4): 68(قلم  -)1(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة285/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  114: معاشرت، ص

  

   ارزش رفاقت با پاكان

  

كه به تعبري حضرتش خري عظيم اهلى   -هاى بزرگوارى معاشرت با چنني انسانپيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله امت را به 
  :، ترغيب و تشويق منوده است و در روايىت به ارزش چنني رفاقىت اشاره كرده است-است

  .»1« »ٍء ِمْن َعَمِلهِ  أخاً ِىف اللَِّه َرَفَع اللَّهُ َلهُ َدَرَجًة ِىف اجلَنَِّة َاليـََناُهلَا ِبَشى  َمن آخى«

كسى كه معاشر و دوسىت را براى خدا برگزيند، و براى جلب خوشنودى خدا با برادر مؤمنش به رفاقت و دوسىت برخيزد، 
شت ترفيع مقامى به او عنايت مى   .رسد كند كه به چيزى از عملش به آن مقام منى خدا در 

خدا با كساىن كه واجد شرايط  دوسىت و معاشرت در راه خدا و براى خدا و به خاطر به دست آوردن خوشنودى
  :فرمايد اند از چنان ارزشى برخوردار است كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله درباره آن مى دوسىت
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َال يـَْفَزُعوَن َوَخيَاُف النّاس ُع النّاس وَ يـُْنَصُب ِلَطائَِفٍة ِمَن النّاِس َكراسَى َحْوَل الَعْرِش يـَْوَم الِقَياَمِة، ُوُجوُهُهْم َكالَقَمِر َليـَْلَة الَبْدِر يـَْفزَ «
  َوَال َخيَاُفوَن، ُهم أولياءُ اللَِّه َالَخْوٌف َعَلْيِهْم َوَالُهْم َحيَْزنُوَن، َفِقْيَل َمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه؟

َتَحابُّوَن ِىف اللَّهِ 
ُ
  .»2« »َقاَل ُهُم امل

اده  در قيامت براى گروهى از مردم ختت شود، چهره آن گروه چون ماه شب چهارده است،  مىهاىي در اطراف عرش 
   مردم در هراسند و آنان

______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة285/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة286/ 3: ؛ حمجة البيضاء277/ 10: جممع الزوائد -)2(

  115: معاشرت، ص

اى پيامرب : ترسند، اينان دوستان خدايند كه ترس و غمى بر آنان نيست، گفتند اند و آنان منى ، مردم دچار ترسهراسند منى
  .كساىن هستند كه براى خدا و در راه خدا با يكديگر دوسىت و رفاقت كردند: اينان چه كساىن هستند؟ فرمود! خدا

  :در اين زمينه آمده استدر روايت بسيار مهمى از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله 

ِىت لِلَِّذيَن َحقَّْت َحمَبَّىت ِللَِّذيَن يـَتَـزَاَوُروَن ِمْن أْجِلى، َوَحّقت َحمَبَّىت ِللَِّذيَن يـََتناَصروَن ِمْن أْجِلى، َوَحّقت َحمَبَّ : يـَُقولُ   انَّ اللََّه تـََعاىل«
  .»1« »َتَباَذلُوَن ِمن أجِلىيـََتَحابُّوَن ِمن أْجِلى، َوَحقَّت َحمَبَِّىت لِلَِّذيَن يَـ 

كنند و حمبتم سزاوار كساىن است   حمبتم ويژه كساىن است كه يكديگر را به خاطر من مالقات مى: فرمايد خداى بزرگ مى
منايند و حمبتم  كنند و حمبتم شايسته كساىن است كه براى من با يكديگر دوسىت مى كه يكديگر را به خاطر من يارى مى

  .كه به خاطر من به يكديگر بذل و خبشش دارند  براى كساىن است

اى است كه فرشتگان حق از پروردگار درخواست حتقق چنني رفاقىت را ميان  ها به اندازه ها و دوسىت ارزش اين گونه رفاقت
  .كنند بندگان شايسته مى

  :فرمايد رسول خدا صلى اهللا عليه و آله مى
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  .»2« »الّلُهمَّ َكَما ألَّْفَت بـَْنيَ الثَّلِج َوالنّاِر ألِّْف بـَْنيَ ِعَباِدَك الّصاحلِِنيَ : الّناِر َوِنْصُفُه ِمَن الثَِّلِج يـَُقولُ إنَّ للَِّه َمَلكاً ِنْصُفُه ِمَن «

______________________________  
  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة286/ 3: ؛ حمجة البيضاء386/ 4: مسند امحد -)1(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة289/ 3: ضاءحمجة البي -)2(

  116: معاشرت، ص

خدايا چنانكه ميان يخ و آتش : گويد اى است كه نيمى از وجودش آتش و نيمى يخ است، پيوسته مى براى خدا فرشته
  .ات الفت برقرار كن اى ميان بندگان شايسته الفت قرار داده

 -اند كه جداً منبعى براى خري دنيا و آخرت انسان  -ب اين گونه دوستانامرياملؤمنني على عليه السالم در زمينه انتخا
  :فرمايد مى

نَيا َواآلِخرَِة، َأال َتْسَمع إىل يمٍ * َقوِل أْهِل الّناِر َفَما َلَنا ِمن َشاِفِعنيَ   َعَلْيُكْم ِباإلخَواِن فَانـَُّهْم ُعّدٌة ِىف الدُّ  .»1«  َوَال َصِديٍق محَِ
»2«  

اند، آيا گفتار اهل  ان مثبت و برادران مؤمن برخيزيد زيرا اين گونه دوستان توشه عظيمى در دنيا و آخرتبه انتخاب دوست
  .و نه يك دوست نزديك و صميمى* در نتيجه براى ما نه شفيعاىن است،: اى آتش را نشينده

مده، كسى كه با زىن شايسته و اى مهم است كه در روايات باب ازدواج آ انتخاب معاشر با ارزش و رفيق مثبت به اندازه
مهسرى صاحل ازدواج كند جزء كساىن است كه در راه خدا و براى خدا حمبت و عشق ورزيده است، چنانچه در اين روايت 

  :است

َا ِديَنُه أو لُِيوَلَد َلُه  َا َعْن َوسواِس الشَّيَطاِن َوَيُصوُن ِ َوَلٌد َصاِلٌح َيدُعو َلُه وأحبَّ َزْوَجَتُه ألنـََّها َمْن َنَكَح إْمَرأٍَة َصاحلٍَِة لَِيَتَحصََّن ِ
َقاِصِد الديِنيَِّة فـَُهَو ُحمبٌّ ِىف اللَِّه تـََعاىل

َ
   آلََتُه ِىف ِهِذِه امل

»3«.  

______________________________  
  .101 -100): 26(شعراء  -)1(
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 9559، حديث 7، باب 323/ 8: الوسائل ، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة؛ مستدرك289/ 3: حمجة البيضاء -)2(
  ).با كمى اختالف(

  .، كتاب آداب الصحبة واملعاشرة297/ 3: حمجة البيضاء -)3(

  117: معاشرت، ص

اش را از وسوسه شيطان حفظ كند و دينش را نگاه دارد يا  كسى كه با زىن شايسته ازدواج كند تا به وسيله او پاكدامىن
اى براى اين امور با ارزش است عشق  كه برايش دعا كند و به مهسرش به خاطر اينكه وسيلهفرزند صاحلى براى او بزايد  

  .ترديد از كساىن است كه در راه خدا و براى خدا دوسىت ورزيده است ورزد، ىب

  مهنشني پاك، باغباىن هنرمند

  

تواند  خوردار است، هرگز منىدارد و از اخالق و عمل پاك بر  دوست و مهنشيىن كه مثبت است و در راه حق قدم برمى
تفاوت باشد، او به خاطر اميان و توجهش به قيامت و دلسوزى و  نسبت به احواالت و اعمال و اطوار و منش انسان ىب

هاى شياطني  ها و بندبازى ها و وسوسه داند كه دوستش را در برابر خطر فتنه مهرش نسبت به دوستش، خود را مسؤول مى
اى اجتماعى تنها نگذارد و چون سپرى فوالين از او حمافظت مىو فساد روزگار و طوف َتواَصْوا [كند، وى را در فضاى  ا
ى از منكر  مورد لطف خود قرار مى »2« ]َو َتواَصْوا ِباْلَمْرَمحَةِ [ »1« ]ِباحلَْقِّ َو َتواَصْوا ِبالصَّْربِ  دهد و با امر به معروف و 

دهد و به كمال انساىن  ن باغباىن هنرمند وى را در سرزمني حسنات رشد مىدارد و چو  او را از خطرات، نگاه مى
  .رساند مى

   دوست مثبت و رفيق شفيق، دعوت كننده انسان به سوى خدا و تأمني

______________________________  
  .3): 103(عصر  -)1(

  .17): 90(بلد  -)2(

  118: معاشرت، ص
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كند و به اين خاطر به  دوست مثبت انسان را به عنوان امانت اهلى نگاه مى كننده خري دنيا و آخرت آدمى است زيرا
  .كند دارى مى احسن وجه امانت

  .ها جز خدا و پيامربان و امامان و مؤمنان واقعى رفيق مثبت ندارمي شايسته است به اين حقيقت توجه شود كه ما انسان

  .»1« ]َو َحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً ... [

  .نيكو رفيقاىن هستندو اينان ... 

  .خواهند اينان جز خري انسان و آبادى دنيا و آخرت و رشد و كمال و تربيت و به مثر نشسنت وجود او چيزى منى

اند كه سرچشمه آن، وجود مبارك ارحم الرامحني است و تربيت شده پيامربى هستند كه رمحة  اينان تربيت شده مكتب وحى
  .اند يىت هستند كه كشىت جنات و خزينه دانش و معدن رمحتللعاملني است و تربيت شده اهل ب

منايند و فضاى حيات انسان را به   اينان ِگل وجود انسان را با ُگل وجود خود به عطر تربيت و رشد و معنويت، خوشبو مى
  .كنند هاى اخالق و عمل صاحل و عقايد حقه و باورهاى مثبت تبديل مى گلستاىن پر از گل

  :سرايد ار در تضمني زيبايش به چهار بيت معروف سعدى، اين نكته را چنني مىملك الشعراء 

  شىب در حمفلى با آه و سوزى
 

  شنيدستم كه مرد پاره دوزى

  گفت با پري عجوزى چنني مى
 

  ِگلى خوشبوى در محام روزى

  رسيد از دست حمبوىب به دستم
 

  گرفتم آن ِگل و كردم مخريى

  حريرى مخريى نرم و تازه چون
 

  معطر بود و خوب و دلپذيرى

  به او گفتم كه ُمشكى يا عبريى
 

  كه از بوى دالويز تو مستم

  هاى عامل آزمودم مهه ِگل
 

  نديدم چون تو و عربت منودم

  چو ِگل بشنفت اين گفت و شنودم
 

  بگفتا من ِگلى نا چيز بودم
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  وليكن مدتى با ُگل نشستم
 

 پر كرد ُگل اندر زير خود گسرتده

 مرا با مهنشيىن مفتخر كرد
 

 چو عمرم مدتى با ُگل گذر كرد

 كمال مهنشني در من اثر كرد
 

 «1»  وگر نه من مهان خاكم كه هستم

  

   خري دنيا و آخرت با دوست سامل

  

امرياملؤمنني رفيق مثبت و دوست سامل سبب خري دنيا و آخرت است، در اين باب روايت مهمى از حضرت موىل املوحدين 
  :على عليه السالم نقل شده است كه

َع الشَّرُّ ِىف اإلَذاَعِة َوُمواَخا« نَيا َواالِخَرِة ِىف ِكْتَماِن السِّرِّ َوُمَصاَدَقِة األخَياِر َومجُِ َع َخيـُْر الدُّ   .»2« »ِة اَألْشرَارِ مجُِ

ان گرد آمده و مهه شّر در پخش اسرار و دوسىت خري دنيا و آخرت در پوشانيدن و حفظ اسرار و رفاقت و مهنشيىن با نيك
  .با اشرار مجع شده است

______________________________  
ار، ديوان اشعار -)1(   .ملك الشعراى 

، 10، باب 328/ 8: ؛ مستدرك الوسائل17، حديث 11، باب 178/ 71: ؛ حبار األنوار218: اإلختصاص -)2(
  .9572حديث 

  119: معاشرت، ص

 -ها حضور فيزيكى ندارند كه فعًال در ميان انسان  -شود كه در باطن خود با انبيا و امامان عليهم السالم اصرار مىاينكه 
هاى روزگار خود با پاكان و نيكان مهنشني شويد، به اين خاطر است كه مهه  رفاقت و دوسىت كنيد و در ميان انسان

هاى آنان را در حّد   رت با اينان چه در باطن و چه در ظاهر؛ خوىبها و حسنات در اين بزرگواران مجع است و معاش خوىب
  .دهد و وجودشان در باطن و ظاهر بر انسان اثر گذار است گنجايش انسان به انسان انتقال مى
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كند كه آن حضرت  شيخ طوسى، آن فقيه بزرگ و مفسر حمقق و دانشمند كم نظري از امام صادق عليه السالم روايت مى
  :فرمود

سىُن اصُل ُكلِّ َخْريٍ َوِمن فـُُروِعَنا ُكلُّ ِبرٍّ َوِمَن الِربِّ التَّوِحيُد َوالصَالةُ َوالصَِّياُم وََكْظُم الَغْيِظ َوالحنَْ «
ُ
ِء َوَرْمحَُة الَفِقري  َعْفُو َعِن امل

ن فـُُروِعِهم ُكلُّ َقِبيٍح َوَفاِحَشٍة َفِمنـُْهم الَكِذُب والُبْخُل َوالنَِّميَمُة َوتـََعهُُّد اَجلاِر َواإلقْـرَاُر بِالَفْضِل ِألْهِلِه َوَعُدوُّنَا أْصُل ُكلِّ َشرٍّ َومِ 
ا واِحِش َما َظَهَر ِمنَها َوَما َبَطَن َوالزِّنَ َوالَقِطيَعُة َوأكُل الرِّبَا َوأكُل َماِل الَيِتيِم ِبَغْريِ َحقِِّه َوتـََعّدى اُحلُدوِد الَّىت أَمَر اللَُّه َورُُكوُب الفَ 

  .»1« »َوالسَّرَِقُة وَُكلٌّ واَفَق َذِلَك ِمَن الَقِبيِح َفَكِذَب َمْن َزَعَم أنَّهُ َمَعَنا َوُهَو ُمتَـَعلٌِّق ِبُفُروِع َغْريِنَا

ما ريشه هر خريى هستيم و از شاخ و برگ ما هر نيكى است و از نيكى توحيد و مناز و روزه و فرو خوردن خشم و  
  ن به فقري و توجه به مهسايه و اعرتاف به فضل اهل فضل است و دمشنان ماگذشت از بدكاران و احسا

______________________________  
با كمى ( 15، حديث 66، باب 303/ 24: ؛ حبار األنوار336، حديث القباب، حديث 242/ 8: الكاىف -)1(

  ).اختالف

  120: معاشرت، ص

چيىن و  ها، دروغ و خبل و سخن ها و بدى و بدى است، از آن زشىت ريشه هر شرى هستند و از شاخ و برگشان هر زشىت
قطع رحم و خوردن ربا و خوردن مال يتيم به ناحق و جتاوز به حدود اهلى كه خدا امر فرموده و ارتكاب گناهان ظاهرى و 

ت وىل آوخيته به و دروغ گفت كسى كه ادعا كرد با ماس. باطىن و زنا و سرقت و هر بدى و سوئى كه از اين قبيل است
  .شاخ و برگ غري ماست

   مهنشني پاك از ديدگاه امريمؤمنان عليه السالم

  

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم، پيشواى پرهيزكاران درباره رفيق خوب و اينكه داراى چه روحيه پر ارزشى است مى

  .»1« »ِىف َنكَبِتِه، َوَغْيَبِتِه َوَوفَاتِهِ : َثَالثٍ َحيَْفَظ أَخاُه ِىف   َالَيُكوُن الصَِّديُق َصِديقاً َحّىت «
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در گرفتارى و بالى روزگار و در : دوست، دوست نيست مگر اينكه برادر ديىن و دوستش را در سه مورد رعايت كند
  .غيبت و نبودش ميان مجع و در مرگ و وفاتش

او بشتابد تا جاىي كه گرفتارى و بالى روزگار از او  در گرفتارى و بالى روزگار، با مال و آبرو و زبان و قدمش به يارى
  هاى تند و تيز را بر ضد در غيبت و نبودش ميان مجع از او دفاع كند و جلوى زبان. دفع شود

______________________________  
/ 71: ؛ حبار األنوار15550، حديث 13، باب 26/ 12: ؛ وسائل الشيعة134، حكمت 494: ج البالغة -)1(

  .28، حديث 10، باب 163

  121: معاشرت، ص

  .دار شود و به زن و فرزندش رسيدگى منايد به هنگام وفات و از دنيا رفتنش امورش را عهده. او بگريد

اى از  ها بر اين پايه كه امرياملؤمنني على عليه السالم بيان فرموده قرار بگريد زندگى مهه مردم منونه ها و رفاقت اگر دوسىت
  .شود شتيان روز قيامت مىزندگى 

تربيت : ممكن است كسى بگويد كه حتقق چنني رفاقىت بسيار مشكل است و شايد غري ممكن، در پاسخش بايد گفت
شدگان قرآن و مكتب اهل بيت عليهم السالم در معاشرت و رفاقت با ديگران به مهني صورت كه حضرت موال عليه 

كردند و با عملشان ثابت كردند كه در حوزه  رى هم بر دوش خود حس منىكردند و با السالم بيان فرموده عمل مى
اى از زندگى سراسر  هاى بعدى به گوشه معرفت و دين و ديندارى هر كار مثبىت اجنامش ممكن و آسان است، كه در خبش

  .شود مى اند اشاره نور كساىن كه پيامربان و امامان و بندگان پاك و صاحل را براى مهنشيىن انتخاب كرده

  123: معاشرت، ص

  

   مهنشيىن با پيامربان

  

  125: معاشرت، ص



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

 

  

   انتخاب بر پايه بصريت

  

ترديد اگر انسان در انتخاب هر دوست و مهنشيىن و در اجراى هر كارى و ادامه رفاقت و دوسىت با هر كسى بر پايه  ىب
  .رسد دوسىت وجود دارد مى بصريت و آگاهى وارد شود، به اهداف مفيد و مباركى كه در آن كار و آن

اين آگاهى و بصريت فقط از راه مطالعه دقيق، انديشه صحيح، مشورت با خردمندان، تكيه بر معارف اهلى و حدود ديىن 
  .آيد به دست مى

راه و رسم و آيني و دين و خطمشى : فرمايد اى مهم است كه خداى مهربان به پيامربش مى بصريت و آگاهى به اندازه
خوانيم چنانكه در اين آيه  ها را به سوى خدا مى راى مردم بگو كه من و پريوامن بر اساس بصريت و آگاهى، انسانخود را ب

  :است

  .»1« ...]َبِصريٍَة أَنَا َو َمِن اتـَّبَـَعِين   ُقْل هِذِه َسِبيِلي أَْدُعوا ِإَىل اللَِّه َعلى[

  ...كنيم بصريت و بيناىي به خدا دعوت مىاين راه من است كه من و هر كس از من پريوى كرد با : بگو

آنان كه بر پايه خردورزى و تعقل و انديشه و بصريت و بيناىي به انتخاب دوست برخاستند و به ويژه در حوزه معنويت 
  دست دوسىت در

______________________________  
  .108): 12(يوسف  -)1(

  126: معاشرت، ص

ال وجودشان از بركت اين ارتباط معنوى و اتصال روحى، به درخىت پر مثر، با ارزش، دست پيامربان و امامان گذاردند، 
  .مفيد و سودمند تبديل شد و به عبارت ديگر از طريق اين ارتباط تبديل به وجود دوم دوست و يار خود شدند

  من كيم ليلى و ليلى كيست من
 

  هر دو يك روحيم اندر دو بدن
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سو از  اى كم كند كه پيش از برخورد با پيامربان، مشعى ضعيف از تعقل و خردورزى و شعله معرىف مىقرآن اشخاصى را 
سوز و  سو از آلوده شدنشان به انواع مفاسد بنيان ها در باطنشان روشن بود كه مهان مشع ضعيف و شعله كم عالقه به ارزش

  .افتادنشان در هالكت ابدى، مانع بود

تعقل و اندك نور باطن با پيامربان مهراه و مهراز شدند و از فرهنگ اصيل آنان و مكتب اهلى و آنان هنگامى كه از پى 
ره بردند، به مقامات و درجاتى رسيدند كه هر انساىن را مات و مبهوت و متحّري  سعادت خبششان براى رشد و كمالشان 

  .كند و شگفت زده مى

  .و حبيب جنار است از مجله آنان مؤمن آل فرعون، آسيه مهسر فرعون

   مؤمن آل فرعون

  

  :مؤمن آل فرعون در حاىل كه بنابر برخى از روايات پسر عمو يا پسر خاله فرعون بود و تعبري

  127: معاشرت، ص

  .»1« ...]َو قاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميانَهُ [

  :...داشت، گفت مىو مرد مؤمىن از خاندان فرعون كه اميانش را پنهان 

اند، با ديدن منش و روش و اخالق موسى و استوار بودن فرهنگش و اهلى بودن دعوتش  را نيز تاييدى بر اين مطلب گرفته
به آن حضرت اميان آورد و از طريق باطن مهراه موسى شد و روح و قلبش را به آن انسان اهلى و دينش اتصال داد و در 

داشت تا به عنوان مريد و يار موسى  گرفت وىل اميانش را از فرعون و درباريانش پنهان مى  راه رشد و تكامل معنوى قرار
بتواند به موسى عليه السالم خدمت كند و جان  -كه راه قومي و متني تقيه است  -عليه السالم شناخته نشود و از اين راه

  .او و برادرش هارون را از خطر كشته شدن به دست فرعونيان حفظ منايد
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ترين حلظات به يارى  او انساىن بود هوشيار، دقيق، موقع شناس، و از نظر منطق بسيار نريومند و پر قدرت كه در حساس
 -»2«  چنانكه در آيات سوره مؤمن بيان شده -هاى خطرناك فرعونيان موسى عليه السالم برخاست و او را از توطئه

  .جنات داد

______________________________  
  .28): 40(ؤمن م -)1(

ُكم بِاْلبَـيـَِّناِت ِمن َربُِّكْم َوِإن َيُك  َوَقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه أَتـَْقتـُُلوَن َرُجًال َأن يـَُقوَل َرىبَِّ اللَّهُ َوَقْد َجاءَ « -)2(
يَاقـَْوِم َلُكُم اْلُمْلُك * الَِّذى َيِعدُُكْم ِإنَّ اللََّه َال يـَْهِدى َمْن ُهَو ُمْسِرٌف َكذَّابٌ  َكاِذباً فـََعَلْيِه َكِذبُُه َوِإن َيُك َصاِدقاً ُيِصْبُكم بـَْعضُ 

*  َسِبيَل الرََّشادِ َوَما َأْهِديُكْم ِإالَّ   أََرى اْليَـْوَم َظاِهرِيَن ِىف اْألَْرِض َفَمن يَنُصرُنَا ِمن بَْأِس اللََّه ِإن َجاَءنَا قَاَل ِفْرَعْوُن َما أُرِيُكْم ِإالَّ َما
ِمْثَل َدْأِب قـَْوِم نُوٍح َوَعاٍد َوَمثُوَد َوالَِّذيَن ِمْن بـَْعِدِهْم َوَما اللَُّه يُرِيُد * َوَقاَل الَِّذى آَمَن يَاقـَْوِم ِإىنِّ َأَخاُف َعَلْيُكم ِمْثَل يـَْوِم اْألَْحزَابِ 

يـَْوَم تـَُولُّوَن ُمْدِبرِيَن َما َلُكم ِمَن اللََّه ِمْن َعاِصٍم َوَمن ُيْضِلِل اللَُّه َفَما َلهُ ِمْن * ْيُكْم يـَْوَم التـََّنادِ َويَاقـَْوِم ِإىنِّ َأَخاُف َعلَ * ظُْلماً لِْلِعَبادِ 
َك قـُْلُتْم َلن يـَبـَْعَث اللَُّه ِمن بـَْعِدِه ِإَذا َهلَ   َوَلَقْد َجاءَُكْم يُوُسُف ِمن قـَْبُل ِباْلبَـيـَِّناِت َفَما زِْلُتْم ِىف َشكٍّ ِممَّا َجاءَُكم ِبِه َحىتَّ * َهادٍ 

الَِّذيَن ُجيَاِدلُوَن ِىف آيَاِت اللََّه ِبَغْريِ ُسْلطَاٍن أََتاُهْم َكبـَُر َمْقتاً ِعنَد اللََّه َوِعنَد الَِّذيَن * َرُسوًال َكذِلَك ُيِضلُّ اللَُّه َمْن ُهَو ُمْسِرٌف ُمْرتَابٌ 
  ].35 -28): 40(سوره مؤمن [» ُكلِّ قـَْلِب ُمَتَكربٍِّ َجبَّارٍ    ُه َعَلىآَمُنوا َكذِلَك َيْطَبُع اللَّ 

پروردگار من : گويد كشيد كه مى آيا مردى را مى: داشت، گفت و مرد مؤمىن از خاندان فرعون كه اميانش را پنهان مى«
روغگو باشد دروغش به زيان خود ترديد از سوى پروردگارتان براى مشا داليل روشىن آورده است، و اگر د خدا است؟ و ىب

دهد به مشا خواهد رسيد؛ زيرا خدا كسى را كه  هاىي كه به مشا وعده مى اوست، و اگر راستگو باشد برخى از عذاب
امروز فرمانرواىي و حكومت براى مشاست كه در اين ! اى قوم من.* كند كار و بسيار دروغگوست، هدايت منى اسراف

من جز آنچه : اگر عذاب خدا به سوى ما آيد، چه كسى ما را يارى خواهد داد؟ فرعون گفتسرزمني پريوز هستيد، وىل 
كنم،  به مشا ارائه منى]  و به آن يقني دارم و آن انكار موسى و كشنت او و تقويت حكومت من است[بينم  مى]  صواب[را 

ترديد من بر مشا از روزى مانند روز  ىب! اى قوم من: و آن مرد مؤمن گفت.* كنم و مشا را جز به راه راست هدايت منى
چون سرنوشت قوم نوح و عاد و مثود و كساىن كه پس از * ترسم مى] ىي كه پيامربان را تكذيب كردند[ها  گروه]  عذاب[

من ترديد  ىب! و اى قوم من.]* دارند اند كه بر خود ستم روا مى اين بندگان[خواهد  آنان بودند؛ و خدا ستمى بر بندگان منى
]  به علت شدت عذاب[روزى كه * ترسم؛ دهند بر مشا مى ندا مى]  براى جنات خود از عذاب[از روزى كه مردم يكديگر را 

در برابر عذاب [مشا را ] شويد و رويد، برگردانده مى وىل از هر سو كه مى[كنيد  كنان از اين سو به آن سو فرار مى پشت
اى خنواهد  كننده گمراه كند، او را هيچ هدايت]  به سبب كرب و عنادش[را خدا  اى نيست؛ و هر كه هيچ نگه دارنده] خدا
ترديد يوسف پيش از اين داليل روشىن براى مشا آورد، وىل مشا مهواره نسبت به آنچه كه آورده بود در ترديد بوديد،  ىب. بود
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گونه خدا هر  مربى مبعوث خنواهد كرد، اينخدا هرگز بعد از او پيا: گفتيد] پس از مرگ او[تا زماىن كه از دنيا رفت، 
آنكه دليلى براى آنان آمده باشد، جمادله و ستيزه  كساىن كه در آيات خدا ىب.* كند اى را گمراه مى كار ترديد كننده اسراف

گوىي، گونه خدا بر دل هر گردنكش زور  نزد خدا و نزد اهل اميان مايه دمشىن بزرگ است؛ اين]  اين عمل زشتشان[كنند  مى
  .د مى]  خبىت تريه[ُمهر 

  128: معاشرت، ص

رتين دوست و برترين دلسوز انتخاب كرد، در  نقش مؤثرى كه موسى و هارون عليهما السالم را در باطنش به عنوان 
  .تاريخ موسى عليه السالم و بىن اسرائيل نقشى بسيار مؤثر و سودمند بود

  129: معاشرت، ص

  

   آسيه مهسر فرعون

  

عقل و درايت و بصريت و بينشش، بر حق بودن موسى عليه السالم و فرهنگ پاكش را يافت و از جان و دل به  او با
موسى عليه السالم اميان آورد و او را به عنوان دلسوزترين راهنما در زندگى خود انتخاب كرد و با صرب و استقامت و 

  .دست ظاملان به مقامات عاىل انساىن و ملكوتى رسيدها از  پايدارى و استوارى در راه حق و حتمل انواع شكنجه

او با آراسته شدن به باورهاى صحيح و روى آوردن به اعمال صاحله و زينت يافنت به اخالق حسنه، آن هم در دربارى كه  
رو داد كفر و شرك و زور و ستم و ريا و تزوير بر آن حاكم بود، روى زن را در تاريخ بشريت سپيد و به مهجنسان خود آب

و خويش را تا قيامت براى آنان، حجت خدا و دليلى به سوى صراط مستقيم قرار داد و راه هرگونه عذرى را بر اهل فساد 
  .و فسق و فجور بست

فرعون هنگامى كه از اميان آوردن او به موسى عليه السالم آگاه شد، وى را ابتدا به پرداخت ثروت فراوان و ساخنت 
با وسائلى كم نظري، تطميع كرد تا به اين وسيله دست از حق بردارد و به انكار موسى عليه السالم  اى گران، مهراه خانه

  .برخيزد تا ديگران او را الگوى در اميان به موسى عليه السالم قرار ندهند
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بوب من با مرا به ثروت و زينت آالت و خانه تو نيازى نيست، آنچه را خداى من و معبود و حم: آسيه پاسخ فرعون گفت
شت آخرت به من   - هايش دارم اعتمادى كه به وعده كه از طريق موسى و تورات كه هر دو صادق و مصّدق هستند در 

   خواهى براى من از آنچه تو مى -دهد مى

  130: معاشرت، ص

رت است   .هزينه كىن 

ديد كرد، او در پاسخ هاى شديد و بازپس گرفنت مقامات درب هاى سخت و عذاب فرعون سپس او را به شكنجه ارى 
  :ديدات فرعون گفت

گردم و  ترديد از دين خدا برمنى دهم و ىب ها تن در مى من از اين امور باكى ندارم و براى حفظ دينم به حتمل مهه شكنجه
رتين دلسوز بندگان خداست برمنى   .خيزم به انكار موسى كه جنات دهنده انسان در دنيا و آخرت و 

هاى آهنني بر زمني  دستور داد تا دست و پاى آن چهره ملكوتى را با ميخ -تكرب مغرور و طاغى ياغىآن م -فرعون
هاى سخت بيازارند و سنگى سنگني به رويش بيندازند تا مهه  بكوبند و در حال تشنگى و گرسنگى او را به شكنجه

ايش در هم بشكند   .استخوا

دوست امياىن خود را در اين بال مشاهده ! اى كليم خدا: شتهاى سخت به موسى عرضه دا آسيه زير آن شكنجه
  :كىن؟ موسى گفت مى

  .»1«  اند در اين موقعيت به پيشگاه حق دعا كن ات آمده فرشتگان آمسان به نظاره

آسيه به دستور موسى دعا كرد و پس از چند حلظه روح پاك و روان قدسى او در جوار رمحت و قرب حق جاى گرفت و 
  .هاى حضرت معبود آسوده خاطر شد با متنعم شدن به نعمتبراى ابد 

كه دمشنان را از فضاى حيات خود طرد كرد و با بكار گرفنت عقلش موسى را به عنوان   - براى اين كه به ارزش كار اين زن
   وّىل و مرشد و دوست

______________________________  
  .103: تاريخ انبيا -)1(
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  131: معاشرت، ص

  .پى بربمي به آيه زير كه حاوى نكات بسيار مهم است توجه كنيد -خود انتخاب كردحقيقى 

 َو َجنِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو َجنِِّين ِمنَ  َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرَأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَّةِ [
  .»1« ] اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

  :و خدا براى مؤمنان مهسر فرعون را مثل زده است هنگامى كه گفت

شت بنا كن ومرا از فرعون وكردارش رهاىي خبش ومرا از مردم ستمكار جنات  براى من نزد خودت خانه! پروردگارا اى در 
  .ده

ها نفر با اشك چشم و با حال انابه و توبه،  باالتر است، ميليوندر شب قدر كه ارزشش براى احيا و عبادت از هزار ماه 
گذارند و خدا را براى اينكه آنان را به پيشگاه رمحتش بپذيرد و از عذاب رهاىي دهد اينچنني سوگند  قرآن بر سر مى

  :دهند مى

  .»2« »لِّ ُمْؤِمٍن َمَدْحَتُه ِفيهِ اللَُّهمَّ ِحبَقِّ هَذا اْلُقْرآِن َوِحبَقِّ َمْن َأْرَسْلَتُه ِبِه َوِحبَقِّ كُ «

  .اى به حق اين قرآن و به حق كسى كه با آن او را فرستادى و به حق هر مؤمىن كه او را در قرآن ستوده! خدايا

  .اند، آسيه مهسر فرعون است از مجله كساىن كه در قرآن مورد ستايش حق قرار گرفته

دهند كه آنان را در شب  ها نفر خدا را به حق او سوگند مى ست كه ميليونراسىت مقام اين زن چه مقام بزرگ و با عظمىت ا
  !!قدر به دربار لطفش بپذيرد

______________________________  
  .11): 66(حترمي  -)1(

  .146/ 95: ، ذكر دعاء آخر للمصحف الشريف؛ حبار األنوار187: اإلقبال -)2(

  132: معاشرت، ص
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  حبيب جنار

  

وارسته و با كرامت بود كه بر اثر انتخاب سه پيامرب به مرشدى و دوسىت و با توجه به اين معنا كه در جهان او انساىن 
ره معنوى گرفت، به درجاتى از رشد و مراتىب  هسىت دلسوزتر و مهربان تر از پيامربان وجود ندارد، پس بايد از وجود آنان 

  .رآن قرار گرفتاز كمال رسيد كه پس از نزول قرآن مورد ستايش ق

بازى و عناد مردم  او در منطقه انطاكيه هنگامى كه سه فرستاده خدا از سوى مردم در تنگنا و مضيقه قرار گرفتند و با جل
روبه رو شدند و جامعه انطاكيه از پذيرش دعوت آنان امتناع ورزيد، از دورترين نقطه شهر به يارى پيامربان و نصرت 

  :سوزى به مردم گفت مهرباىن و دل فرستادگان خدا شتافت و با

از فرستادگان خدا پريوى كنيد، از كساىن پريوى كنيد كه از مشا در برابر زمحات طاقت فرسايشان براى ! اى قوم من«
شويد را  خواهد، مرا چه شده كه خداىي كه مرا آفريده و مهه به سوى او بازگردانده مى هدايت و جنات مشا هيچ پاداشى منى

آيا به جاى او معبودان باطلى را بپرستم كه اگر خداى رمحان زياىن را براى من خبواهد، شفاعت آنان چيزى از نپرستم؟ 
اگر من پرستش معبود حق را رها كنم و دست به دامن معبودان ! دهند، آرى كنند و جنامت منى زيان را از من برطرف منى

  ترديد من به پروردگارتان كه معبود ىب باطل بزمن در اين صورت در گمراهى آشكارى خواهم بود،

  133: معاشرت، ص

  .واقعى و آفريننده عامل و آدم است اميان آوردم و مشا اقرار من را به اميان به خدا بشنويد

باز و معاند شهر، از گفتار حمكم و استوار حبيب جنار نه اين كه اثر نگرفتند و به آن  مردم جاهل انطاكيه و مجعيت جل
ارزش گوش ندادند، بلكه در خشم و كينه نسبت به او قرار گرفتند و به جرم مؤمن بودنش و اين كه به يارى حقايق با 

  .خبتان شهيد شد پيامربان شنافته به او محله كردند و وى را به شدت كتك زده تا جاىي كه به دست آن تريه

  :چون از اين دنيا به عامل برزخ وارد گرديد به او گفته شد

ش ت شو، هنگامى كه بر سر سفره رمحت خاص حق و نعمت ويژه خداوند قرار گرفت، از روى دلسوزى و مهرباىن  وارد 
شدند به اين كه پروردگارم مرا مورد آمرزش قرار داد و در گروه ُمْكَرمني وارد  دانستند و آگاه مى اى كاش قوم من مى: گفت

  .»1« منود
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   با پيامربانامرياملؤمنني على عليه السالم و مهنشيىن 

  

   وجود مبارك امريمؤمنان عليه السالم كه از عقلى كامل و درايىت جامع

______________________________  
  .سوره يس با اندكى توضيح 27 -20اقتباس از آيات  -)1(

َوَما ِىلَ َال َأْعُبُد * اتَِّبُعوا َمن َالَيْسأَُلُكْم َأْجراً َوُهم مَّْهَتُدونَ * َقاَل يَا قـَْوِم اتَِّبُعوا اْلُمْرَسِلنيَ   َوَجاَء ِمْن أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى«
ُذ ِمن ُدونِِه آِهلًَة ِإن يُرِْدِن الرَّْمحُن ِبُضرٍّ َالتـُْغِن َعىنِّ َشَفاَعتـُُهْم َشْيئاً َوَال يُنِقُذونِ * الَِّذى َفَطَرِىن َوِإلَْيِه تـُْرَجُعونَ  ا َلِفى ِإىنِّ ِإذً * َءَأختَِّ

  .»ِمبَا َغَفَر ِىل َرىبِّ َوَجَعَلِىن ِمَن اْلُمْكَرِمنيَ * ِقيَل اْدُخِل اْجلَنََّة َقاَل يَا لَْيَت قـَْوِمى يـَْعَلُمونَ * ِإىنِّ آَمنُت ِبَربُِّكْم فَاْمسَُعونِ * َضَالٍل ُمِبنيٍ 

  134: معاشرت، ص

ها برخوردار بود، از ابتداى ورود به خيمه حيات، پيامرب  ذكاوتها و ذكاوتى فراتر از  نظري و هوشى فوق هوش و بصريتى ىب
اسالم صلى اهللا عليه و آله را در ظاهر و مهه پيامربان عليهم السالم را در باطن به عنوان مهراه و مهراز و مهنشني و دوست 

رت انتخاب كرد و با انتقال مهه ارزش از مهه انبيا عليهم السالم برتر و  هاى آنان به وجود مقدس خود و بلكه برادر از جان 
  .در مرتبه پس از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله قرار گرفت

برترى او بر مهه پيامربان عليهم السالم و مرتبه واالى او پس از مرتبه پيامرب صلى اهللا عليه و آله حقيقىت است كه به راحىت 
  .اند، ثابت كرد روايات فراواىن كه شيعه و سىن نقل كرده و »1«  توان با آيات قرآن به ويژه آيه مباهله مى

  :اند مشهور است كه حضرت فرموده

  .»ُكْنُت َمَع اْالنِْبَياِء ِسرّاً َوَمَع ُحمَمٍَّد َجْهراً «

من در عامل باطن با مهه پيامربان عليهم السالم مهراه و مهراز و در مرحله آشكار و ظاهر با حممد صلى اهللا عليه و آله 
  .معيت و مهنشيىن دارم
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و بر هر پدرى  -اى كه براى فرزند با كرامتش امام حسن عليه السالم تنظيم كرده آميز و پر از پند و موعظه در نامه حمبت
پريامون اين حقيقت كه از  -واجب است منت آن را به فرزندانش بياموزد و آنان را بر اساس مطالب اين نامه تربيت كند

  :نويسد قلى چنان با گذشتگان پيوند خورده كه گوىي يكى از آنان است، مىطريق باطن و سفر ع

______________________________  
 ِنساءَُكْم َو أَنـُْفَسنا وَ َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمْن بـَْعِد ما جاَءَك ِمَن اْلِعْلِم فـَُقْل َتعاَلْوا َنْدُع أَبْناَءنا َو أَبْناءَُكْم َو ِنساَءنا َو « -)1(

  ].61): 3(آل عمران [ »أَنـُْفَسُكْم ُمثَّ نـَْبَتِهْل فـََنْجَعْل َلْعَنَت اللَِّه َعَلى اْلكاِذِبنيَ 

  135: معاشرت، ص

 آثَارِِهم حّىت ِهم، َوِسْرُت ِىف َأى بـَُىنَّ إّىن َوإْن َملْ أُكْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن قـَْبلى، فـََقْد َنَظْرُت ِىف أعَماهلِِم، َوَفكَّْرُت ِىف أخَبارِ «
  »1« ...آِخرِِهم  إىلَّ ِمْن أُُمورِِهم َقْد ُعمِّْرُت َمَع أوَّهلِِْم إىل  ُعْدُت َكأَحِدِهم، َبْل َكأّىن ِمبَا انـَْتهى

ام وىل در كردارشان دقت و در اخبارشان فكر  زيستند عمر نكرده اگر چه من به اندازه مردمى كه پيش از من مى! پسرم
ام بلكه گوىي به دنبال آنچه كه از وضع آنان به  ام تا جاىي كه مهانند يكى از آنان شده آثارشان سياحت كرده ام و در منوده

  .ام من رسيده عمرم را با اولني و آخرينشان گذرانيده

له هاى پيامرب صلى اهللا عليه و آ آرى؛ آن حضرت در عامل باطن و از راه عقل و قلب و از طريق آيات قرآن و راهنماىي
چنان با پاكان گذشته به ويژه پيامربان عليهم السالم اتصال روحى پيدا كرده بود كه به قول خودش چون يكى از آنان شده 

  .بود

در اين زمينه به نظر ملكوتى و اهلى پيامرب صلى اهللا عليه و آله و ارزياىب متني آن جناب درباره حضرت امريمؤمنان عليه 
  .دهد هاىي رفعت مى كند و انسان را تا چه درجات و مرتبه مهنشني با انسان چه مىالسالم دقت كنيد كه معنويت 

پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در ميان گروهى از يارانش نشسته بود كه ناگهان امرياملؤمنني على عليه السالم به سوى 
  :آن حضرت روى آورد، پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

   إبراِهيمَ   نُوٍح ىف ِحْكَمِتِه، َوإىل  آَدَم ىف ُخْلِقِه، َوإىل  أْن يـَْنُظَر إىلَمْن أراَد «

______________________________  
  .2، حديث 8، باب 221/ 47: ؛ حبار األنوار31، نامه 393: ج البالغة -)1(
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  136: معاشرت، ص

  »1« »السالمَعلّى ْبَن أىب طالب عليه   ىف ِحْلِمِه فـَْليَـْنُظْر إىل

خواهد به آدم در اخالقش و به نوح در حكمتش و به ابراهيم در بردباريش بنگرد، بايد به على بن اىب  كسى كه مى. 
  .طالب نظر كند

  :و نيز فرمود

ُموَسى ْبِن ِعْمراَن ىف بَْطِشِه،   َوإىل َحيَىي ْبِن زََكريّا ىف ُزْهِدهِ   نُوٍح ىف فـَْهِمِه، َوإىل  آَدَم ىف ِعْلِمِه، َوإىل  َمْن أراَد أْن يـَْنُظر إىل«
  »2« »َعلّى ْبَن أىب طالب عليه السالم  فـَْليَـْنُظْر إىل

خواهد به آدم در دانشش و به نوح در فهمش و به حيىي بن زكريا در زهدش و به موسى بن عمران در  كسى كه مى. 
  .سرعت و شدت عملش نظر كند، بايد به على بن اىب طالب بنگرد

  اه نسبت هر روح با روحز ر 
 

  درى از آشناىي هست مفتوح

 ميان آن دو دل كاين در بود باز
 

 بود در راه دائم قاصد راز

  بود هر جا درى از خشت و از گل
 

 «3»  در آوردن توان اال در دل

  

   امام حسني عليه السالم جلوه اوصاف پيامربان

  

اسالم،  5پيامرب  9مد،  3گاه وجود  قرآن و در عرصه 9آن،  6كه در آيينه وجود مبارك حضرت امام حسني عليه السالم  
   اسالم صلى اهللا عليه و آله و در صفحه روشن بصريت و بينش خود مهه 9

______________________________  
  .4، حديث 73، باب 36/ 39: ؛ حبار األنوار3، حديث 14: األماىل، شيخ مفيد -)1(
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/ 39: ؛ حبار األنوار113/ 1: ؛ كشف الغمة117، حديث 103/ 1: ، شواهد التنزيل128/ 1: روضة الواعظني -)2(
  .10، حديث 73، باب 38

  .وحشى بافقى، ديوان اشعار -)3(

  137: معاشرت، ص

  ديد، سراپا عاشق آنان شد و در دنياى باطنش مهراه و مهراز آنان هاى وجودى آنان مى پيامربان عليهم السالم را با ارزش
  .هاى وجود آنان به شدت رنگ گرفت تا جاىي كه وارث آنان شد گشت و از ارزش

گوييم حسني عليه السالم وارث پيامربان عليهم السالم است، به اين معنا نيست كه آن حضرت از آن  هنگامى كه مى
هلى و معنوى آنان را به هاى ا گاه حقيقت، مهه ارزش بزرگواران ارث مادى برده است، بلكه به اين معناست كه آن جلوه

  .ارث برده است

پيامربان اهلى عليهم السالم گرچه هر يك به شغلى از مشاغل دنياىي براى امرار معاش مشغول بودند وىل در زندگى مادى 
رتين صورت قناعت ورزيدند و زهد پيشه كردند و اضافه درآمد خود را در زمان  خود در خوراك، پوشاك و مسكن به 

  .ر راه خدا هزينه منودند و پس از مرگشان جز ارثى اندك از مال دنيا كه قابل توجه نبود از آنان باقى مناندحياتشان د

هاى اهلى و انساىن و  ترين ارثى كه از پيامربان عليهم السالم براى پس از خودشان باقى ماند ارزش پربارترين و سنگني
دادن لياقت و شايستگى و از طريق حسب و نسب معنوى  فرهنگ مثرخبش و پاكشان بود كه هر انساىن با نشان

برى امام حسني عليه السالم به خاطر بستگى روحى به  توانست از آن بزرگواران ارث بربد و در ميان مهه، سهم ارث مى
  .اى بود آنان، سهم فوق العاده

مقام هدايت و مقام كرامت را به ارث برد امام عليه السالم از حضرت آدم عليه السالم مقام خالفت، مقام علم مهه امساء، 
و از حضرت نوح عليه السالم مقام تبليغ و صرب و استقامت و دلسوزى و مهرورزى به بندگان خدا و از حضرت ابراهيم 

   عليه السالم مقام دوسىت و دعا و تسليم و امامت و از حضرت موسى عليه السالم
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بر ضد ستمگران و از حضرت عيسى عليه السالم مقام معنوى و باطىن و از پيامرب اسالم مقام پايدارى و مبارزه سخت 
هاى اهلى و از امرياملؤمنني على عليه السالم مهه حقايق را به مرياث برد و از طريق اين  صلى اهللا عليه و آله مهه ارزش

  :شود طاب مىبرى و مهنشيىن باطىن به جاىي رسيد كه در زيارت وارث به آن حضرت خ ارث

ماُم اْلبَـرُّ التَِّقىُّ الرَِّضىُّ الزَِّكىُّ اْهلاِدى اْلَمْهِدىُّ «   »1« »َأْشَهُد أَنََّك اْإلِ

  .اى كننده، هدايت شده دهم كه تو يقيناً پيشوا، نيكوكار، اهل رضايت از حق، و پاك و پاكيزه، هدايت گواهى مى. 

______________________________  
  .؛ مفاتيح اجلنان، زيارت وارث17، حديث 113/ 6: األحكامذيب  -)1(

  141: معاشرت، ص

  

   مهنشينان قرآن

  

   قرآن كرمي، رزق معنوى

  

وجود مبارك حضرت حق كه به خاطر رمحانيت و رمحيتش به مهه خملوقات به ويژه به انسان عشق و عالقه و مهر و حمبت 
بر تأمني رزق مادى انسان، رزق معنوى او را نيز تأمني منايد و به عبارت اش اقتضا منوده كه عالوه  دارد و عشق و عالقه

ايت عشق و حمبتش را در اين زمينه با نزول  ديگر به مهه نيازهاى باطىن او در جهت آبادى دنيا و آخرتش پاسخ گويد، 
  .قرآن جميد كه منبع تأمني خري دنيا و آخرت انسان است ابراز داشته است

  :گر دو برنامه است املؤمنني على عليه السالم قرآن كرمي بيانبه فرموده امري 

يكى روشن كننده هر خري و نيكى و ديگر توضيح دهنده هر شر و بدى است و در اين زمينه چيزى را فروگذار نكرده 
  .»1«  است
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اىب است كه تا كنون ترين كت ترين و جامع قرآن، قانون اساسى حيات انسان تا روز قيامت است و از نظر هدايت، كامل
  .چشم هسىت و ديده آفرينش آن را ديده است

   اش و از آجنا كه دوسىت و معاشرت چه در جهت مثبت و صحيح

______________________________  
  .167، خطبه 242: ج البالغة -)1(
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گذارد؛ خبشى از  حيات انسان به جاى مى ترين تأثري را در فضاى و چه در جهت منفى و نادرستش، بيشرتين و سنگني
  .هدايت قرآن به اين مسأله بسيار مهم اختصاص داده شده است

   مندى از خري دنيا و آخرت ره

  

كننده نظر كند و آن را در مهه شؤون حيات خويش به كار گريد، يقيناً  اگر انسان به كتاب خدا به عنوان نسخه درمان
  .ماند شود و از مهه شرور و آفات پاك مى ها پر مى ز مهه خوىباش ا فضاى حيات و عرصه زندگى

  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1« »تـَْقِصُدوارِّ أَنـَْزَل ِكَتاباً َهاِدياً بـَنيََّ ِفيِه اخلَيـَْر والشَّرَّ َفُخُذوا نـَْهَج اخلَْْريِ تـَْهَتُدوا َواْصِدُفوا َعْن َمسِْت الشَّ   إنَّ اللََّه تـََعاىل«

ترديد خداى بزرگ كتاب با عظمىت را نازل كرد كه خري و شر را در آن تبيني فرمود، پس راه خري را با قدرت بدن و جان  ىب
  .روى برسيد و قلب انتخاب كنيد تا به رشد و كمال برسيد و از جانب شر با مهه وجود روى برگردانيد تا به اعتدال و ميانه

رساند و او را از خري دنيا و آخرت  هاى زندگى به كمال الزم مى با قرآن، انسان را در مهه زمينه صحيح برخورد كردن
شت و رضوان مى سازد و سالمت ماّدى و معنوى او را تأمني مى مند مى ره رساند و آدمى را  منايد و به رضايت خدا و 

   هاى ملكوتى چون خود قرآن به ارزش
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______________________________  
  .26، حديث 1، باب 40/ 32: ؛ حبار األنوار167، خطبه 242: ج البالغة -)1(

  143: معاشرت، ص

  .آورد اى پر مثر به وجود مى كند و از وجود وى منبعى پر بركت و شجره آراسته مى

   سه گروه قارى قرآن

  

مشارد و يك گروه  كند كه دو گروه آنان را مردود مى مىامام باقر عليه السالم مردم را در رابطه با قرآن به سه گروه تقسيم 
  .منايد ديگر را به حقيقت اهل قرآن معرىف مى

  :فرمايد آن حضرت مى

ُلوَك َواسَتَطاَل ِبِه َعَلى النّاِس، َوَرُجلٌ : قـُرَّاءُ الُقرآِن َثَالثَةٌ «
ُ
قـََرأَ الُقرآَن َفَحِفَظ ُحُروفَُه،  َرُجٌل قـََرأَ الُقراَن َفاختَََّذُه ِبَضاَعًة َواْسَتَدرَّ ِبِه امل

َداِء قـَْلِبِه،   اَن فـََوَضَع َدَواَء الُقرآِن َعلىَوَضيََّع ُحُدوَدُه َوأَقَاَمُه إقَاَمَة الِقْدِح َفَال َكثـََّر اللَُّه هؤَالِء ِمْن َمحََلِة الُقرآِن، َوَرُجٌل قـََرأَ الُقر 
َلُه، وَأْظَمأَ ِبِه نَـ  ِبِه َعْن فـَرَاِشِه َفِبأوَلِئَك َيْدَفُع اللَُّه الَعزيُز اَجلبَّاُر الَبَالَء َوِبأُولَِئَك يُديُل   َهاَرُه َوقَاَم ِبِه ِىف َمَساِجِدِه َوَجتَاىفَفَأْسَهَر ِبِه لَيـْ

 »فـََواللَِّه َهلَُؤالِء ِىف قـُرّاِء الُقراِن أَعزُّ ِمْن الِكْربِيِت األْمحَرِ  اللَُّه َعزََّوَجلَّ ِمَن اَألْعَداِء َوبِأُولَِئَك يـُنَـزُِّل اللَُّه َعزََّوَجلَّ الَغْيَث ِمَن السََّماءِ 
»1«.  

خواند وىل قرآن را به عنوان كاال، براى پر كردن جيب خود انتخاب  يكى مردى است كه قرآن مى: قاريان قرآن سه نفرند
سبب كتاب خدا بر مردم بزرگى و گردن فرازى  دوشد و به ها آنچه خبواهد مى كند و به وسيله قرآن از سران دولت مى
  .كند مى

______________________________  
  .7678، حديث 8، باب 182/ 6: ؛ وسائل الشيعة1، باب النوادر، حديث 627/ 2: الكاىف -)1(
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و آن را چون تري بدون  منايد  كند و حدودش را ضايع مى خواند، حروفش را حفظ مى و ديگر مردى است كه قرآن مى
خدا مانند اينان را بر حامالن قرآن ] كند هاى آن مطلقاً عمل منى به حالل و حرام و واجبات و برنامه[دارد  كمان بر پا مى

گذارد و به وسيله  هاى روحى بر قلب مى خواند، پس داروى قرآن را براى درمان بيمارى و مردى است كه قرآن مى. نيفزايد
كند، و در سايه قرآن در مساجد به عبادت  ماند و روزش را به روزه سپرى مى براى عبادت بيدار مىقرآن شبش را 

گريد، پس به خاطر اينان است كه خداى عزيز و جبار بال را از مردم دفع  پردازد و از رختخواب اسرتاحت، كناره مى مى
كند،  براى اينان است كه خدا از آمسان باران نازل مى گريد و كند و از بركت اينان است كه خدا از دمشنان انتقام مى مى

  .ترند به خدا سوگند اينان در قاريان قرآن از كربيت امحر كمياب

كنند چون از طريق معرفت به آيات، به  آرى؛ قاريان حقيقى قرآن ابتدا قلب خود را با آيات كتاب خدا عيارگريى مى
آگاه شوند، به وسيله توجه به آيات و ياد خدا و ... ه، خبل، طمع، ريا وهاى قلىب خود از قبيل حسد، حرص، كين بيمارى

ايتاً با بكار گرفنت آيات و به فرموده امام باقر عليه السالم با گذاردن داروى قرآن بر قلبشان،  قيامت با كمك آيات و 
 به آخرت منوده و با زدودن رذائل، كنند، و آن را افق طلوع توحيد و يقني هاى مربوط به آن درمان مى قلب را از بيمارى

  هنگامى كه قلب به اين صورت درمان شود، شب انسان شب مردان خدا گردد،. منايد آن را جايگاه حسنات مى

  145: معاشرت، ص

  

  افروز است شب مردان خدا روز جهان
 

 «1»  روشنان را به حقيقت شب ظلماىن نيست

  

مناجات، شب استغفار، شب انديشه و تفّكر در آفرينش جهان، شب مطالعه و شب مردان خدا شب راز و نياز، شب 
يدستان و حمتاجان است پس از درمان قلب، روز . قرائت قرآن و به صورت ناشناس هنگام يارى رساندن به آبرومندان و 

  .گردد اى خدا مىدارى و روز زيارت اولي انسان، روز رفنت دنبال معيشت حالل، روز حل مشكالت مردم، روز روزه

پس از نورانيت قلب از بركت اتصال به قرآن، مساجد به وسيله انسان آباد شده و تبديل به كالس درس و تبليغ معارف 
  .شود حقه و حوزه جاذبه براى اجتماع مردم و به ويژه جوانان مى
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گردد و آدمى عاشقانه در مسري  شود، بسرت اسرتاحت از انسان خاىل مى پس از آن كه قلب به وسيله قرآن حرم خدا مى
ره اى از  گريد و به قله مى عبادت و خدمت به خلق قرار گرفته، از ساعات و حلظات عمرش براى كسب رضايت حق 

كند و بالها را  رسد كه خدا شر دمشنان را به وسيله او از سر ملت اسالم دفع مى ارزش و بركت و خري و منفعت مى
  .كند داند و از آمسان براى آبادى دنياى مردم باران نازل مىگر  خباطر او از جامعه برمى

انسان با توجه به آيات قرآن و معرفت به حقايق و دقايق و اشارات و لطائف آن، براى تقويت عقل و جان و روح و روان 
   و تأمني حيات

______________________________  
  .سعدى شريازى،، مواعظ -)1(
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هاى احتماىل، سر از پا نشناخته در عامل باطن به دنبال انبيا عليهم السالم و امامان عليهم السالم  و دفع زيانمعنوى 
خيزد و در اين زمينه مهه وجود  رود و در عامل ظاهر دست به دامن اولياى خدا زده، به رفاقت و مهنشيىن با آنان برمى مى

منايد و به تدريج با تكيه بر اميان به خدا و يقني به قيامت  وتى سرياب مىهاى ملك خود را از چشمه معنوى وجود آن چهره
و عمل به فرائض بيان شده در قرآن و نـََفس مهنشينان بصري و اهل اللَّه، در راه اسالم و اميان و عبادت و خدمت چون  

گريد،  حرمي امن و امان قرار مىها و خطر فرهنگ شياطني در  شود و از هجوم مهه فتنه كوه راسخ، استوار و پا برجا مى
  :چنانكه در شأن امرياملؤمنني على عليه السالم آمده است كه

  .»1« »ُكْنَت َكاجلََبِل الرّاِسِخ َالُحتَرُِّكَك الَعَواِصفُ «

  .برد ها تو را از جاى در منى تو مانند كوِه پابرجاىي كه بادهاى تند و طوفان

______________________________  
، باب 454/ 1: فيما ظهر بعد وفاته، اين عبارت با كمى تغيري در مصادر ديگر از مجله الكاىف 347/ 2: املناقب -)1(

  .آمده است... و 3، حديث 387/ 2: ؛ كمال الدين3199، حديث 592/ 2: ؛ الفقيه4مولد امرياملؤمنني حديث 
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   هاى انسان ساز قرآن برنامه

  

هاىي است كه با فطرت و  ها به سوى صراط مستقيم نازل شده است و دربردارنده متام برنامه هدايت انسانقرآن جميد براى 
  .كند ها سعادت دنيا و آخرت انسان را تضمني و تأمني مى طبيعت انسان مهاهنگ است و عمل به آن برنامه

كه بايد در راه به دست آوردن ) زندگىسعادت (انسان در زندگى خود هدىف دارد  -1: قرآن جميد با رعايت سه مقدمه
اين برنامه را نيز بايد از   -3. خبش خنواهد بود اين فعاليت بدون برنامه نتيجه -2آن در طول زندگى تالش و كوشش منايد 

كتاب فطرت و آفرينش خواند و به عبارت ديگر از تعليم اهلى فرا گرفت، شالوده برنامه زندگى انسان را به اين صورت 
  :رخيت

اساس برنامه خود را خداشناسى قرار داد و اعتقاد به يگانگى خدا را اولني اساس دين شناخت و پس از شناسانيدن خدا، 
را از آن نتيجه   -اعتقاد به روز رستاخيز كه در آن پاداش و كيفر كردار نيك و بد انسان داده خواهد شد -معادشناسى

شناسى را از معادشناسى نتيجه گرفت زيرا پاداش اعمال نيك و بد بدون گرفت و اصل ديگر قرار داد و پس از آن پيامرب 
بر اين اساس . بندد و آن را نيز اصل ديگر قرار داد ، صورت منى-پذيرد كه از طريق وحى و نبوت اجنام مى  -ابالغ قبلى
   اعتقاد به

  148: معاشرت، ص

  .اسالم مشرديگانگى خدا و اعتقاد به نبوت و اعتقاد به معاد را اصول دين 

پس از آن در مرتبه تاىل، اصول اخالق پسنديده و صفات حسنه مناسب اصول سه گانه را كه يك انسان واقع بني با اميان 
ا باشد؛ بيان منود ا و متصف به آ   .بايد واجد آ

االتر از آن پس از آن قوانني عملى كه در حقيقت حافظ سعادت حقيقى و زاينده و پرورش دهنده اخالق پسنديده و ب
  .باشند، را تأسيس و بيان داشت عامل رشد و ترقى اعتقادات حّقه و اصول اوليه مى

زيرا هرگز قابل قبول نيست كسى كه در مسائل جنسى يا در دزدى و خيانت و اختالس مال و برداشنت كاله مردم 
ورى مال است و مطالبات مردم و آ گونه بند و بارى ندارد، صفت عفت نفس داشته باشد يا كسى كه شيفته مجع هيچ
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پردازد و هفته و ماهى به ياد  دهد، با صفت سخاوت متصف شود يا كسى كه به عبادت خدا منى حقوق واجبه ماىل را منى
  .افتد واجد اميان به خدا و روز رستاخيز و داراى مست بندگى باشد خدا منى

  :مشتمل است، به اين ترتيب -دهد را تشكيل مى كه سه خبش كلى  -هاى اصلى اسالم خالصه قرآن جميد به ريشه

گانه دين است يعىن توحيد و نبوت و معاد و نوعى عقايد متفرع بر  اصول عقايد اسالمى كه نوعى از آن اصول سه - 1
ا ا است مانند لوح و قلم و قضا و قدر و مالئكه و عرش و كرسى و خلقت آمسان و زمني و نظائر آ   .آ

  .اخالق پسنديده - 2

ا را بيان - 3    احكام شرعيه و قوانني عملى كه قرآن كرمي كليات آ
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ا را به بيان پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله واگذار منوده است و پيامرب اكرم صلى اهللا عليه  فرموده و تفاصيل و جزئيات آ
بيان اهل بيت عليهم السالم خود  -اند نقل منوده به موجب حديث ثقلني كه مهه فرق اسالمى به حنو تواتر - و آله نيز

  .»1«  راقائم مقام و جايگزين بيان خود قرار داده است

شود و احنراف از قرآن و به عبارت ديگر احنراف  با پيمودن راه قرآن كه راه فطرت و طبيعت است سعادت آدمى تأمني مى
سازد كه در آن فضا  آورد بلكه فضاىي مى به وجود منىاز صراط مستقيم حق نه اين كه متدىن را به معناى حقيقى 

اىي مى گرى و ظلم و ستم و پاميال شدن حقوق انسان وحشى ديدگان به جاىي و به كسى  رسد و فرياد ستم ها به اوج 
  .رسد منى

   متدن حقيقى و متدن دروغني

  

  جنبه مادى و جنبه روحى؛: متدن دو جنبه دارد

رساند مهانند  كند و يا آن را مدد مى ى و متام آن چيزهاىي است كه از حس پريوى مىجنبه مادى، مهان نريوى حسّ 
اخرتاعات و اكتشافات از نريوى خبار و برق و امت گرفته تا اتومبيل و هواپيما و فضاپيما و كشىت و زيردرياىي، بديهى است  

هاى خود كار  مردم پديد آمده، نظري ماشني كه مهه اين نريوها مادى هستند و مهچنني آنچه براى آسايش زندگى روزانه
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گريمي مانند علوم رياضى و طبيعى، در مشار نريوهاى مادى هستند  حىت وسائلى كه براى رسيدن به اين هدف به كار مى
ا   زيرا نتيجه آ

______________________________  
  .9: قرآن در اسالم -)1(
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ها و  آورند حىت آموزشگاه اخرتاعات و اكتشافاتى است كه آسايش و رفاه مادى آدمى را فراهم مىبراى زندگى انسان مهني 
  .آيند دهند مهه از نريوهاى مادى متدن به مشار مى هاىي كه بدين منظور تعليم مى دانشگاه

است هاى شريف انساىن و اخالقى و كوشش در راه اما جنبه روحى يا نريوى معنوى متدن، عبارت از هدف   .رسيدن به آ

بود روابط انسان ها و باال بردن شعور اجتماعى و افزايش آگاهى افراد از نظر سياسى و عادت دادن  كوشش براى 
هاىي براى  ها گام بردارند و درباره نيكى و زيباىي بينديشند و آرمان ها به اين كه در راه فضيلت و مصلحت انسان انسان

هاىي براى تعليم و تربيت صحيح  نوع بتپد و مهچنني وضع قانون هايشان به مهر هم د و دلرستگارى آدميان داشته باشن
ها مهه و مهه جنبه روحى متدن و از نريوهاى  ها و در راه نيكى به انسان مردم و پديد آوردن بنيادهاىي براى تغذيه روح انسان

  .معنوى آن است

آن كه داراى هر دو جنبه باشد و اين دو جنبه در آن به شكل متعادل و نامند مگر  هيچ متدىن را متدن راقى و حقيقى منى
  .متوازىن پديد آيد

  متدن روزگار

  

كه در مهه جوانب و خصوصيات منحرف از حق و از صراط مستقيم   - اينك در پرتو اين امجال نگاهى به متدن اين روزگار
امي متدن صاحلى است يا فاسد، متدن راقى است  رخوردار شدهگويند از آن ب بيفكنيم كه از اين قرار آيا متدىن كه مى -است

  يا راكد، پايه اميد انسان است يا
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  مايه نااميدى انسان؟

هاىي   نظريى رسيده وىل از نظر نريوى روحى شكست سخىت خورده و به پسىت متدن امروز از حلاظ نريوى مادى به پريوزى ىب
  .يده استرفت گراي تر انتظار مى كه كم

دارند، براى متدن مادى امروز آن  آساىي را خوش مى آنان كه زرق و برق ظاهر وزيب و زيور صورت و آسايش مادى و تن
وىل آنان كه در انسان ! هايشان از كار افتاده است اند كه صدايشان گرفته و دست اند و آن قدر هورا كشيده قدر كف زده

اند، از متدن  خواهند و مهاره در پى رستگارى روان آدمى صورت را بدون زيباىي سريت منى طلبند و زيباىي تعاىل روح او را مى
اند و گروهى يكسره دل از اين متدن بركنده در جهان رؤياهاى خود سري مى كنند و مدينه فاضله را در  امروز نااميد شده

  .دانند سازند و جز در خواب و خيال منى خواب و خيال جمسم مى

نه آمسان را تسخري كردههواپيماه ها را در  اند و رسيدن به بعضى از سياره اند، فضاپيماها انسان را به كره ماه رسانده ا 
روند، نريوى برق و امت آنچه را كه نشدىن بود شدىن كرده است، با  ها مى ها به اعماق اقيانوس اند، زير درياىي نوبت گذارده

سرما و خوراك و پوشاك و آب و هوا و آنچه براى زندگى مادى خبواهى حاضر فشار بر يك تكمه، روشناىي و گرما و 
  .شود است، با وسائل عجيب و غريب از اين سوى جهان با آن سوى جهان ارتباط گفتارى و تصويرى برقرار مى

آغاز آفرينش مشارش اين اخرتاعات و اكتشافات متدن امروز كار دشوارى است، تو گوىي كه جهان مهه رازهاى خود را از 
   در سينه نگه
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ها را به مردان خمرتع و مكتشف متدن حاضر باز گويد، تو گوىي كه در اين روزگار، طبيعت در  داشته بود تا امروز مهه آن
  .صدد تصفيه حساب اسرار خود برآمده است

آرايش آن فريبت ندهد، آن كه در آن ساكن خانه و «: گويد وىل فريب اين ظواهر را نبايد خورد، يك ضرب املثل تازى مى
به مكان نگاه كن به ساكنان نظر كن تا ببيىن كه مشكل بيكاران، حبران جوانان، » رود است آب خوش از گلويش پايني منى

ر هاى خوىن و ننگني در گوشه و كنار جهان به ويژه د خامنان، جنگ ها، مردم نااميد و ىب افزايش روزانه ساكنان تيمارستان
انه، مسلح بودن دولت ها به انواع  آسيا و افريقا و امريكاى التني، زور و فشار و جتاوز و تعدى از هر گونه و به هر 

هاى زميىن و هواىي و درياىي، فسادهاى اخالقى و  ها، راهزىن ها، دزدى ها، دروغ هاى خمرب و كشتار مجعى، فريب سالح
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ها مهه و مهه در اين خانه زيبا، در اين كاخ با شكوه متدن  ها و تباهى ها و كج روى هاى جنسى و از اين گونه نارواىي رسواىي
  !دهد امروز رخ مى

هاى خوشبخت كجا هستند؟ اين كشىت زيباى پر از بار و بنه و آكنده از توشه سفر به كدام كرانه  در اين قصر جملل آدم
  امن و امان خواهد رسيد؟

  :نويسد خود مىهاى  برتولدبرشت در يكى از كتاب

  .»!!شود اى كه پول در آن فرمان رواست و به دست آوردن پول جز از راه بدى ميّسر نيست نيكى دروغ مى در جامعه«

  :نوشته است» هاى شهيدان آخرين نامه«توماس مان در مقدمه كتاب 
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در جهاىن كه به يك سري قهقراىي خطرناك افتاده و در آن كينه خراىف با وحشت عمومى دست به دست هم داده، در «
آور دارند  هاى خمرب كه سرعىت كراهت جهاىن كه نارساىي فرهنگى و اخالقى آن، سرنوشت بشريت را به دست سالح

ديد سفاهت -اى تبديل كنند هان را به ويرانهاند تا اگر الزم باشد ج هاىي كه انبار شده سپرده است، سالح   -!آميزى چه 
غريتى در پذيرفنت امور  رگى و ىب كه پريامونش را ابرهاى مسموم فراگرفته است، كاهش سطح فرهنگ، ُمثله شدن آموزش، ىب

ان كه از دو ها، سودپرسىت كور، از ميان رفنت وفادارى و امي سراسر فريب و تزوير يك دادگسرتى سياسى، جنت مكاىن
جنگ جهاىن تراويده يا دست كم بر اثر دو جنگ رونق گرفته است؛ در برابر جنگ جهاىن سوم كه نيسىت بشرى و زندگى 

  .»او را به دنبال خواهد داشت حفاظى بس نارساست

  :گويد مى» نواىي ها و آينده ىب راه«هومان لومر در كتاب 

آيد،  شوند و هر قدر توفيق در زمينه علم و تكنيك بيشرت به دست مى ىها بيشرت خودكار م ها و وسيله هرقدر دستگاه«
  .»گردد پيوسته بر تعداد مناطق فقرينشني و بر ارقام ساكنان اين مناطق افزوده مى

  :گويد سنكا فيلسوف رومى مى

  .»طلبد فقري آن نيست كه كم دارد بلكه آن است كه بيشرت مى«
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ها در طغيان جانب مادى متدن بر جانب روحى آن از اين رو متدن امروز نتوانسته است آدمى را به  زىراز مهه اين تريه رو 
ها را از ميان برداشته و جهان بزرگ را در واقع كوچك ساخته  ها را كوتاه كرده و جداىي ديده اعتبار بنگرد و هر چند فاصله

ها  ها را و جداىي دل ته فاصله رواىن ميان مردمان را و دورى روحو مهه جهانيان را ساكنان يك خانه كرده است وىل نتوانس
ها را به هم نزديك ساخته وىل ساكنان آن را از هم دور ساخته است، در علوم جغراىف پيشرفت   را از ميان بردارد، مكان

  .سازى به جاىي نرسيده است شناخىت و انسان كرده است وىل در علم اجتماعى و انسان

ها و اعماق زمني و فضا و دريا را كشف كرده و حىت به دل ذره نيز راه يافته وىل قلب انسان را نتوانسته  ها، دشت كوه
تسخري كند و به دل آدميان راه نيافته است، از نظر جغرافياىي به وحدت انسان كمك كرده وىل از نظر اجتماعى به تفرقه 

  .فت و تواناست وىل بسيار ناآگاه، نابينا و ناشكيباستميان آدميان كوشيده است، متدن امروز بسيار شگرف، شگ

بود خبشيده، وىل نپرسيده است كه براى چه  متدن امروز پرسيده است كه چگونه زندگى مى كنيم و چگونگى زندگى را 
  كنيم و براى چه بايد زندگى كنيم و هدف زندگى چيست؟ زندگى مى

بود خبشد وىل منى ش است، البته علم مىها خامو  متدن امروز در پاسخ دادن به اين پرسش تواند  تواند چگونگى زندگى را 
  .هدف زندگى را تعيني كند، علم، مددى براى چندى زندگى است وىل راهنماى چوىن آن نيست

   را نريو خبشيد وىل مهني انديشه» ناسيوناليزم«متدن جديد انديشه 
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در روزگاران گذشته خانواده را وحدتى بود، آنگاه . ها به بار آورد ن شد و بدخبىتبه صورت افراطى آن، وبال گردن جها
نوبت قبيله رسيد و سپس هنگام شهر و شهريگرى شد، پس از آن در پى ديانت واحد و به عبارت ديگر ملّيت رفتيم و 

نديدمي، با اين وضع جهان از اين مالل ها و رفتارها روى روزى را  در متدن جديد ملت را در نظر گرفتيم وىل در مهه اين راه
  .رهاىي خنواهد يافت مگر آن كه متدىن پديد آيد كه انسانيت را وحدت اصلى و هدف اساسى و كمال مطلوب خود بداند

هاى تعليم و تريبت را يا بر اساس تعصب  كنند، برنامه اهل متدن امروز اخالق را هم به مالحظات مادى رعايت مى
يه و تنظيم مى ها و كارهاىي كه پول بيشرت در مى ياىب به شغل به خاطر دستپرسىت و يا  وطن   .كنند آورد 
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هاى بزرگ  شود، كارخانه داران امور مى هاى سررشته هاى جهان غالبا يا صرف اغراض جنگى و يا هوا و هوس اموال دولت
گرند كه به پيچ و مهره كوچك و ناچيزى در اند كه دارندگانشان به انسان مهانگونه بن هاى غول آسا سبب شده و ماشني

پرسىت مهه انديشه دست اندركاران متدن امروز را كه  بدينگونه ماده و ماده! نگرند هاى بزرگ مملوك خود مى آن دستگاه
  .اقتصاددانان و عاملان و سياستمداران باشند فرا گرفته است

اخالقى دم زند تو گوىي نغمه ناسازى سر داده يا سخن  در اين گري و دار اگر كسى براى اصالحات روحى يا اصالحات
اى عرضه داشته است، آش زندگى تا جاىي شور شده كه يكى از سرآشپزان متدن يعىن رئيس  اى گفته و انديشه كهنه ياوه

   سازمان ملل متحد در زمان اوج
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  :حبران خاورميانه عرىب نوميدانه در سازمان ملل گفت

  در تاريخ بشر اخالق سياسى و اخالق بشرى به طور كلى تا اين حد سقوط نكرده بوده است، گاه هيچ«

اند؟ آيا اين  اند؟ چه اقدامى به عمل آورده انگيز و يا جربان آن، چه كرده آيا پس از آن براى جلوگريى از اين سقوط غم
  !ست؟سخن از چنان مقام رمسى جهاىن، اعالم ورشكستگى معنوى متدن امروزى ني

اى آن، راه افراط پوييده است گذاران اين متدن با شيفتگى  پايه. متدن امروز در ستايش مقام عقل و در سنجش 
  .اند اى، تنها عقل را بنيان شايسته زندگى مشرده ناخبردانه

فرا برده  ها انگيزى است كه آدمى را تا اوج آمسان نتيجه ستايش عقل، پيشرفت شگرف دانش و پيدايش افزارهاى شگفت
اند كه تنها عقل و فرزندش علم و آنچه دانش  است وىل دريغ كه پس از اين سري عجيب، تازه به اين حقيقت دست يافته

اين عيب اگر بتوانيم آن را عيب بناميم از ارسطو و تعاليم او . ببار آورده؛ راه خوشبخىت و رستگارى آدمى نبوده و نيست
  .»1« »دانست ر كل مىسرچشمه گرفت كه تنها عقل را داو 

متدىن  -قرن نوزدهم با حتوالت بزرگ اقتصادى وقرن بيستم با حتوالت بزرگ اجتماعى رفته رفته به آدمى فهماند كه اين متدن
   كه تنها بر پايه

______________________________  
)1(-.wal william -:regson of case the   
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اده  شود و اين كمبود است كه  ها مى چيزى كم دارد و اين نقصان است كه موجب طغيان -شده استعقل و علم بنيان 
نقصان اين متدن و كمبود آن چيست؟ مهان جنبه روحى كه در آغاز اين . نسل امروز را منكر بود و نبود ساخته است

  .»1«  تنهاىي كاىف نيستتوان شد وىل علم به  بديهى است كه منكر مزيت علم منى. مقاله به آن اشارت رفت

   نياز انسان به وحى

  

اينجاست كه نياز بشر براى برپاكردن زندگى درست و صحيح و فضاىي كه در آن حقوق مهه رعايت شود و رواىن كه مهه 
  .گردد اميال و غرائزش تعديل گردد، به وحى به شدت احساس مى

تواند انسان را  ش است و تنها آن حقيقت است كه مىوحى ما فوق قدرت عقل و با چشم و بصريتى ما فوق علم و دان
بر پايه فطرت و طبيعتش به متام زواياى اعتقادى و اخالقى و عملى كه هر سه ضامن خوشبخىت او در اين دنيا و آن 

  .دنياست، هدايت كند

سوى سعادت دنيا و ترين كتاب هدايت و منبعى زنده و جاويد و راهنماى به  قرآن كه وحى حضرت حق به پيامرب و كامل
آخرت و قانون اساسى زندگى و مرّىب حقيقى انسان و بيان كننده حقايق آفاقى وانفسى است، بشر را به درون خود ارجاع 

  .دهد تا به فطرت خود پى برد و شعور باطىن او بيدارش كند داده، وى را در برابر قاضى وجدان خودش قرار مى

______________________________  
  .22: قرن ديوانه -)1(

  158: معاشرت، ص

آن كه فطرت انساىن بر وى حكومت كند از  . شعور باطىن كمرت خطا دارد و قضاوت وجدان صد در صد صحيح است
  .گمراهى به دور خواهد بود و رستگارى در انتظار اوست
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اد بشر بر حكومت عقل تقدم دارد، ديوانگان از راهنماىي فطرت بر  خوردارند مهچنني كودكان، هر دو  حكومت فطرت در 
دارند و  دانند، راسىت و درسىت و عدل و احسان را خوش مى مشارند، دروغ را ناپسند مى گروه ظلم و ستم را زشت مى

  .باشد چون ديوانگان و كوردكان فاقد عقل هستند ها فطرت مى ها و زيباىي خوىب قاضى به زشىت زشىت

از راهنماىي فطرت جلوگريى  -جان است هاى جاندار ىب هواپرسىت و عبادت بت كه معلول  -اگر اوضاع و احوال حميط
  .گرديد شد و جهان پر از عدل و داد مى كارى يافت منى كرد، مهه افراد بشر نيكوكارتر بودند و تبه منى

   هدايتگرى قرآن

  

كند خوب  آيا اين كارى كه مى كند كه بشر به خود آيد و خويشنت را مورد پرسش قرار دهد، قرآن در هدايتش كارى مى
  دهد يا از جاىي اختاذ كرده صحيح است يا غلط؟ اى كه مى است يا بد؟ آيا اين نظريه

كند؟ و خماطب در آن چه كسى است؟ در حاىل كه پرسنده و پاسخ دهنده يكى است و  كيست كه اين پرسش را مى
  .دهد داى يگانه مورد سؤال قرار مىقرآن فطرت بشر را براى دورى از شرك و دعوت به خ. دوتا نيست

  159: معاشرت، ص

رت است يا خداى يگانه مقتدر؟   .»1« آيا معبودان متعدد و متفرق 

  :پرسد و براى مناياندن قدرت خداى بزرگ چنني مى

رتند[ كند و آسيب و گرفتاريش را دفع  اى او را خبواند اجابت مى يا آنكه وقىت درمانده] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 
كه شريك در قدرت [دهد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  زمني قرار مى]  ديگران در روى[منايد، و مشا را جانشينان  مى

رتاند.* [شوند ار مىاندكى متذّكر و هوشي!] و ربوبيت او باشد؟ يا آنكه مشا را در ] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 
رمحتش ]  باران[و كيست كه پيشاپيش ! كند؟ راهنماىي مى] ها به وسيله ستارگان و ديگر نشانه[هاى خشكى و دريا  تاريكى

خدا برتر است !] ت او باشد؟كه شريك در قدرت و ربوبي[فرستد؟ آيا با خدا معبودى ديگر هست  رسان مى بادها را مژده
رتاند.* [دهند از آنچه براى او شريك قرار مى آفريند، آن گاه آنان را  يا آنكه خملوقات را مى] آيا آن شريكان انتخاىب مشا 

  .»2« ...دهد؟ و كيست آنكه از آمسان و زمني مشا را روزى مى! گرداند؟ بازمى]  پس از مرگشان[

  :كند بزرگ حق را چنني وامنود مى ها و قدرت ارزشى بت قرآن ىب
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  ]هيچ چيز[آفريند، مانند كسى است كه  مى] مهه چيز[آيا كسى كه 

______________________________  
ٌر َأِم اللَُّه اْلواِحُد اْلَقهَّارُ « -)1(   ].39): 12(يوسف [ .»أَ َأْرباٌب ُمتَـَفرِّقُوَن َخيـْ

َأمَّْن يـَْهِديُكْم * َدعاُه َو َيْكِشُف السُّوَء َو َجيَْعُلُكْم ُخَلفاَء اْألَْرِض أَ ِإلٌه َمَع اللَِّه قَِليًال ما َتَذكَُّرونَ َأمَّْن جيُِيُب اْلُمْضَطرَّ ِإذا « -)2(
أَمَّْن يـَْبَدُؤا اْخلَْلَق ُمثَّ * اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكونَ ِيف ظُُلماِت اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َمْن يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه أَ ِإلٌه َمَع اللَِّه َتعاَىل 

  ].64 -62) 27(منل [ .»...يُِعيُدُه َو َمْن يـَْرزُُقُكْم ِمَن السَّماِء َو اْألَْرضِ 

  160: معاشرت، ص

  .»1« آفريند؟ منى

  .»2« ...]ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذباباً [

  .توانند مگسى بيافرينند پرستيد، هرگز منى يقيناً كساىن كه به جاى خدا مى

  .باشد قرآن گام ديگرى را در راهنماىي برادشته و آن ارجاع بشر به سوى عقلش مى

خواهد تا عقل خود را به كار انداخته، سعادمتند شوند و رستگار گردند،  گويد و از آنان مى قرآن با خردمندان سخن مى
  :گويد در سوره آل عمران چنني مى قرآن

براى ] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  ها و زمني، و آمد و رفت شب و روز، نشانه يقيناً در آفرينش آمسان
  .»3«  خردمندان است

  :گويد و در سوره بقره چنني مى

  .»4«  رتين توشه پرهيزكارى است

   ترغيب به تفكر و انديشه
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  :گويد نني مىو در سوره يوسف چ

______________________________  
  ].17): 16(حنل [ .»أَ َفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أَ َفال َتَذكَُّرونَ « -)1(

  .73): 22(حج  -)2(

  ].190): 3(آل عمران [ .»ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ « -)3(

  ].197): 2(بقره [ .» َفِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقوى« -)4(

  161: معاشرت، ص

  .»1«  به راسىت در سرگذشت آنان عربتى براى خردمندان است

ديگر اى است  ترغيب و حتريض به تفكر و انديشيدن در پيدايش جهان، در پيدايش بشر، در پيدايش زمني و آمسان؛ منونه
  .از راهنماىي قرآن

  :گويد قرآن در سوره غاشيه مى

ها كه چگونه در  و به كوه* و به آمسان كه چگونه بر افراشته شده؟* نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شرت منى
  ؟»2«  و به زمني كه چگونه گسرتده شده* جاى خود نصب شده؟

كند تا در اسرار و رموز آفرينش و جهان هسىت بينديشد و از حقايق   مىقرآن بشر را به سوى حتقيق و كاوش دعوت 
  .كائنات آگاه گردد

  .كند كنند وىل قرآن پريوان خود را به حبث و كاوش دعوت مى مذاهب باطل پريوان خود را از حبث و انتقاد ممنوع مى

  .كند اندازد و بشر را از منطق صحيح دور مى مسيحيت امروز عقل را از كار مى

گويد اين فوق عقل است و خداى پدر و  گردد؟ مى چگونه سه تا با يكى مساوى مى: اگر به يك نفر مسيحى بگوييد
اند يكى هستند و بدين وسيله پايه منطق و علوم رياضى را باطل  خداى پسر و خداى روح القدس در عني آن كه سه

  .سازد مى
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______________________________  
َرٌة ِألُوِيل اْألَْلبابِ َلَقْد كا« -)1(   ].111): 12(يوسف [ .»َن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ « -)2( َو ِإَىل اْألَْرِض َكْيَف * َو ِإَىل اْجلِباِل َكْيَف ُنِصَبتْ * َو ِإَىل السَّماِء َكْيَف رُِفَعتْ * أَ َفال يـَْنُظُروَن ِإَىل اْإلِ
  .]20 -17): 88(غاشيه . [»ُسِطَحتْ 

  162: معاشرت، ص

  

   نگارى قرآن تاريخ

  

هاى تبه كاران و  گويد، از داستان قرآن كتاب تاريخ نيست وىل از تاريخ و سرگذشت پيامربان و نيكان بشريت سخن مى
  .زند ستم كاران دام مى

نباشد و داستان  سازد به ويژه اگر افسانه كند و مست را هشيار مى اش را از خواب بيدار مى داستان شنونده و خواننده
  .حقيقى باشد

كند تا خواننده چيز فهم از آن عربت بگريد، به صواب رو آورد و از خطا  قرآن تاريخ حقيقى و سرگذشت واقعى را ياد مى
  .بگريزد

كند، از تقوا و پرهيزكارى يوسف و  گويد، سرگذشت ابراهيم و منرود را بيان مى قرآن از تاريخ موسى و فرعون سخن مى
كند و از ستيزه جوىي اقوام عرب با پيامربان خرب  جوىي پادشاه مصر حكايت مى زند و از حق شني زليخا دم مىعشق آت

  .دهد مى

ا تا كنون در هيچ زباىن ديده نشده و اگر چنني  قصص قرآن مهگى از شاهكارهاى بزرگ اهلى به مشار مى رود كه نظري آ
  .شد بود اعالم مى
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ت بلكه وسيله است براى هدايت خلق و راهنماىي مردم، بشر بر حسب فطرت، قصه را داستان سراىي قرآن هدف نيس
دوست دارد و خوش دارد از سرگذشت و تاريخ گذشتگان آگاه شود، قرآن از اين فطرت بشرى به سود بشر استفاده  

  .دهد كرده، آن را يكى از وسائل هدايتش قرار داده است و اين كار از روانشناسى عميق قرآن خرب مى

   نيكوكاران در قرآن

  

  بشر بر حسب طبيعتش نيكى را دوست دارد و خوش دارد كه نيكوكار

  163: معاشرت، ص

گريد چون طبيعتش خوب را  باشد و ديگران وى را بدين صفت بشناسند، اين حالت از فطرت و طبيعت بشر ريشه مى
است، اين دو كه با هم مهراه شوند و كارآىي را  مشارد و چون خود دوسىت نيز طبيعى دارد و بد را زشت مى دوست مى

اينك معرىف قرآن . دارد كه به خوىب و نيكى شناخته شود شود كه هر كس دوست مى داشته باشند؛ دستاوردشان چنني مى
  :از نيكوكارى

مهه امور  واقعى و كامل، كه شايسته است در[نيكى اين نيست كه روى خود را به سوى مشرق و مغرب كنيد، بلكه نيكى 
كساىن است كه به خدا و روز قيامت و فرشتگان و كتاب آمساىن و ]  مشا مالك و ميزان قرار گريد، منش و رفتار و حركات

اند، و مال و ثروتشان را با آنكه دوست دارند به خويشان و يتيمان و درماندگان و در راه ماندگان و  پيامربان اميان آورده
پردازند، و چون پيمان  دارند، و زكات مى برپاى مى]  با مهه شرايطش[دهند، و مناز را  بردگان مى ] در راه آزادى[سائالن و 

يدسىت و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه  در [بندند وفاداران به پيمان خويشند، و در تنگدسىت و 
  .»1« ندراست گفتند، و اينانند كه پرهيزكار ]  دارى و پريوى از حق دين

  .نفى و سلب، اثبات و اجياب: آيه كرميه مشتمل است بر دو خبش

   سازد در خبش در خبش نفى، نيكوكارى پندارى و خياىل را باطل مى

______________________________  
ْوِم اْآلِخِر َو اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن بِاللَِّه َو اْليَـ « -)1(

ساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الرِّقاِب َو أَقاَم الصَّالَة َو َو اْلمَ   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلى
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ولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو أُولِئَك ُهُم آَتى الزَّكاَة َو اْلُموفُوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عاَهُدوا َو الصَّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس أُ 
  ].177): 2(بقره . [»ْلُمتـَُّقونَ ا

  164: معاشرت، ص

  .كند اجياب، نيكوكارى حقيقى را معرىف مى

گمان نربيد رو به مشرق و مغرب ايستادن نيكوكارى است و خود را بدان دخلوش كرده، نيكوكار : گويد در آغاز چنني مى
  .بدانيد

دانند و اجنام مراسم دين و آيني نزد آنان  ن را نيكوكارى مىمسيحيان به كليسا رفنت ورو به مشرق ايستادن و اورادى خواند
  .باشد وبس مهني مى

دانند و تنها به اين كار در اجنام  يهودان به كنشت رفنت و به سوى مغرب رو كردن و نيايشى را اجنام دادن را نيكوكارى مى
  .دارد ن را به ايشان اعالم مىدهد و خطاى آنا كنند، قرآن به هر دو گروه هشدار مى وظايف ديىن بسنده مى

  .اين طرز فكر در ميان مسلمانان نيز موجود است

قلب بايسىت پاك باشد و قلب ما پاك است و جاى دين در دل : گويند اى از اجنام فرائض دين امتناع دارند و مى دسته
  .است

اينان دارند آن است كه نيكوكارى را ساعىت  اند، تفاوتى كه اى ديگر نيز در فرار از اجنام مراسم مذهىب با آنان شريك دسته
  !دانند نشسنت و ذكرى را صدها بار گفنت مى

كنند و خود را آدم  روند و آنچه كه دل خبواهد آن مى هاى چهارگانه با چنان منطقى نادرست در پى خواهش دل مى گروه
كنند و ظلم و ستم را  پرهيزكارى را انكار مى زنند و بدين وسيله تقوا و مشارند، اينان خود را گول مى خوب و نيكوكار مى
  .سازند در جهان برقرار مى

داند و خطاى بشر را آشكار كرده، وى را راهنماىي  ها را نيكوكارى منى كند و اين روش قرآن چنني منطقى را ختطئه مى
  .كند مى
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دارد،  وش قرن نيست؛ قرآن از رازى بزرگ پرده برمىكند چون منفى باىف، ر  سپس در خبش اثبات نيكوكارى را معرىف مى
فته است و آن راز چنني است نيكوكارى تركيىب است از كار دل و كار اعضا و جوارح و كسى  : رازى كه براى بسيارى 

  .كه از اين جمموعه شريف برخوردار باشد، نيكوكار خواهد بود

ى نيكوكار خنواهد شد، با ساعىت سرپا ايستادن و به سوى مشرق و يا شود، با ذكر زباىن كس با دل تنها نيكوكارى حمقق منى
  .گردد شود و عدالت اجتماعى برقرار منى مغرب رو كردن، كسى سعادمتند منى

  .يكى قلىب و دروىن و ديگر پيكرى و بروىن: شود نيكوكارى از دو چيز تشكيل مى

هاى آمساىن؛ از وظايف قلب و درون  ن به پيامربان، اميان به كتاباميان به خدا، اميان به رستاخيز، اميان به فرشتگان، اميا
  .ها باشد، گفتارش و رفتارش امياىن و نوراىن خواهد بود بشر است و آن كه قلبش آكنده از اين اميان

نيكوكارى پيكرى، راهنماىي است براى وظايف اعضا و جوارح و آن عبارت است از كمك و يارى خويشان و نزديكان، 
زش كردن يتيمان، نوا دادن به بينوايان، دستگريى واماندگان، جنات دادن بردگان، وفا كردن به عهد و پيمان، نوا

يدسىت، پايدار بودن در نربد، مناز خواندن، زكات پرداخنت ورزى در ىب ورزى بردگان، استقامت استقامت   .نواىي و 

   عذاب ستمگران و پاداش نيكوكاران

  

   كاران نيست، آنان گران و گنه دگر مطابق ميل ستموجود معاد و جهان 
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كوشند كه خود را و دگران را معتقد سازند كه جهان دگرى وجود  كيفر باشد، آنان مى كنند ىب خوش دارند كه آنچه مى
  .ندارد، جهان كيفر و پاداش

 جهان است و چون در اين جهان كيفر باشد و بس، پاداش و كيفرى اگر باشد در مهني هر چه هست مهني جهان مى
  .باشند كار منى بينند پس مستحق كيفر و عقاب خنواهند بود، پس ستمكار و گنه منى
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هاىي از سرهاى بشر ساخته،  شود كسى را كه مناره كاران بزرگ را ندارد، چگونه مى ترديد قدرت بر كيفر ستم اين جهان ىب
  در اين جهان كيفر كرد؟

  ى كه شصت و سه ميليون نفر از ملت شوروى را اعدام كرده، كيفر داد؟شود كس چگونه مى

  .به فرض كه كيفرش را كشتنش قرار دهيم، اين كيفر در برابر يك اعدام اوست نه بيشرت

اضافه بر اين، كيفركننده بايسىت قدرتى داشته باشد باالتر از قدرت ستمگران تا آنان را كيفر دهد و چنني قدرتى در جهان 
  .وجود نداشته و ندارد

كاراىن كه قتل عام شهرى  ها، در اين جهان كيفر ديدند؟ آيا جنايت ها، يزيدها، حّجاج آيا چنگيزها، تيمورها، هيتلرها، نرون
  را اعالم كردند كيفر، ديدند؟

خت ساخته، اين سخن درباره پاداش نيكوكاران بزرگ نيز جارى است، آيا انسان بزرگوارى كه هزاران بدخبت را خوشب
  تواند به او پاداش دهد؟ سعادتشان را تأمني كرده، چگونه اين جهان مى

  167: معاشرت، ص

  آيا موجود مقدسى كه جان خود را در راه سعادت بشر فدا كرده، چه پاداشى در اين جهان به وى داده خواهد شد؟

  .هاست اين جهان، جهان هرج و مرج و جنگل نيست، اين جهان جهان آدم

دانند و مهگى خواستار وجود چنني جهاىن  دانند، نيكوكارى را شايسته پاداش مى ها ظلم و ستم را مستحق كيفر مى آدم
هستند، پس بايد چنان جهاىن باشد چون خواسته فطرى و عقالىي بشر خطا ندارد، از اين رو جهان كيفر و جهان 

  .پاداش، موجود است

بيند و به يقني، آن را كيفر  كاران و فضيلت نيكوكاران را مى كند و گناه گنه مى بر اين جهان نريوىي عاقل و فرزانه حكومت
  .و اين را پاداش خواهد داد

دگر و راهنماىي بشر به سوى معاد، گامى بلند برداشته، چون قرآن براى سود بشر فرستاده شده و  قرآن براى اثبات جهان
  .وجود قرآن با وجود جهان دگر مالزمت دارد. و سود اجتماع است اعتقاد بشر به جهان دگر به سود اوست، به سود فرد



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

 

   معاد در قرآن

  

راهنماىي براى اقامه عدل، ضامن اجرا . قرآن، كتاب راهنماىي وارشاد است و براى اقامه عدل در اين جهان آمده است
  .د استخواهد و گر نه راهنماىي لغو خواهد شد و اين ضامن اعتقاد حمكم و استوار به معا مى

راسند، دست از ستم بر مى   دارند ستمكاراىن كه از هشدار قرآن 
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  .ديدگان، اميد نيكوكاران و پارسايان قرآن كتاب اميد است، اميد مظلومان و ستم. شويند و نيز گنهكاران دست از گناه مى

باشد، خداى عادل، توانا، بينا،  خداپرستان مى عقيده معاد بر پايه عقيده به مبدء قرار دارد و سخن قرآن در معاد با
حكيم؛ خداىي كه اين جهان را بيهوده نيافريده، خداىي كه انسان را حاكم بر جهان قرار داد و او را به سوى حق و 

  .حقيقت دعوت كرد و فرستادگاىن از جانب خود براى او فرستاد و قرآن را پيام خود براى وى قرار داد

  :اى را در دست گرفت و به هم ساييد تا گرد شد و به هوا رفت و بر زمني رخيت سپس پرسيد پوسيده مردهمردى استخوان 

  :كيست اين استخوان پوسيده پراكنده در هوا و زمني را بتواند زنده كند تا كيفرش دهد؟ قرآن به او چنني پاسخ داد

است و هيچ را چيز كرده، آيا قدرت بر كدام يك از اين اش كسى است كه او را از نيست بودن به هسىت آورده  كننده زنده
آن قدرت، بديهى بشر است ! دو بيشرت است؟ قدرت بر هيچ را چيز كردن كجا و قدرت بر چيزى را چيز دگر ساخنت

  .»1« اند و بود شدند و پايه برهان قرآن بر چيزى كه بديهى مهه افراد بشر است قرار دارد دانند كه نبوده چون مهه مى

كرب، : هاى قلىب او از قبيل هاى فردى و خانوادگى و اجتماعى انسان در مهه امور زندگى، معلول بيمارى متام نابساماىن
اى كه قدرت دارد بشر را  تنها نسخه. حرص، خبل، حسد، كينه، نفاق، خودخواهى، خودپرسىت و غفلت از حقايق است

   هاى قلىب كه سبب مهه از اين بيمارى

______________________________  
  .11: دائرة املعارف قرآن كرمي -)1(
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  .هاست درمان كند قرآن جميد است نابساماىن

سوز جنات يابند، بايد قرآن را با  بار و مفاسد خامنان بنابراين جهانيان به ويژه مسلمانان اگر خبواهند از اين اوضاع نكبت
اين خواندن را به طورى جدى براى درمان دردهاى قلىب قرار داند زيرا خواندن و  تدبر و انديشه در آياتش خبوانند و

  .رساند كند و هيچ مرضى را به درمان منى نفهميدن و به كار نگرفنت، هيچ دردى را دوا منى

   شدگان قرآن تربيت

  

عملى قرآن درون و برون خود را  هاى اعتقادى و اخالقى و اى از حيات آنان كه با برنامه الزم است در اين خبش به منونه
كار، اخالقى، نيكوكار، پرهيزكار، صادق، شريف، كرمي،  ساختند و به صورت انساىن با تربيت، با رشد متعادل، درست

سخى؛ درآمدند اشاره شود، باشد كه براى مطالعه كنندگان راهنماىي عيىن و عملى به سوى سعادت و خوشبخىت دو 
تواند جهان  هاى واال به سازندگى قرآن و اين كه تنها كتاىب كه مى لعه حقايق وجودى اين انسانجهان باشد و در پرتو مطا

  .را از اين پريشاىن جنات دهد قرآن است، بيش از پيش آگاه شوند

ترديد  براى خدا بودن و به خاطر خدا بودن و قدم فقط براى خدا برداشنت، حقيقىت است كه چون در انسان حتقق يابد، ىب
دهد، در مهه شؤون زندگى و اعمال و رفتار و كردار و  نسان را عالوه بر اين كه صفا و نورانيت و لطافت و كرامت مىا

  .دهد اخالق در طول پيامربان و امامان و اولياى خاص اهلى قرار مى

اش و هّم و  انديشهبرد كه جز خدا نبيند و جز خدا خنواهد و جز براى خدا قدم برندارد و فكرش و  او را در حاىل مى
   غّمش، سود رساىن به

  170: معاشرت، ص

مهگان گردد و در جنب خدا براى خود شأىن نبيند و خالصه، اخالص او را تبديل به منبع خريى براى مهه و چراغ 
  .شدگان و افتادگان در وادى حريت منايد راهنماىي براى گم
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انديشد كه وظيفه اهلى و انساىن من نسبت به خودم و  مى چنني انساىن از پرتو اخالص، فقط و فقط در اين حقيقت
اى پيش آيد، با كمال معرفت و شوق و مهت آن  ها چيست؟ و هنگامى كه مسؤوليت و وظيفه ديگران و در كنار نعمت

  .د هراسد و قدمى از دايره مسؤوليت بريون منى گران منى دهد و در اين زمينه از مالمت مالمت را اجنام مى

  :گويد ر شهيد مرحوم مطهرى در اين مقام مىمتفك

  :داستاىن از مرحوم آيت اللَّه بروجردى أعلى اللَّه مقامه بياد دارم

ران به قم آمدند و در اثر درخواست حوزه علميه قم، در قم اقامت  در سال ران و از  هاى اوىل كه ايشان از بروجرد به 
ران به دنبا ل يك كسالت شديد بود كه احتياج به جراحى پيدا كرد و ايشان حتت عمل قرار  فرمودند و البته آمدنشان به 

  .گرفتند

پس از چند ماه اقامت در قم، تابستان رسيد و حوزه تعطيل شد، ايشان تصميم گرفتند به زيارت مشهد بروند، زيرا در 
رضا عليه السالم تشريف حاصل   حال شدت بيمارى نذر كرده بودند كه اگر خداوند ايشان را شفا داد به زيارت امام

  .كنند

يكى از مراجع تقليد حاضر براى بنده نقل كردند كه ايشان در يك جلسه خصوصى اين تصميم را ابراز كردند و ضمناً به 
كنيم  كدام يك از مشا با من خواهيد آمد؟ ما گفتيم تأملى مى: اصحاب خودشان كه در آن جلسه شركت داشتند فرمودند

  دهيم وىل ما در غياب ايشان مشورت كردمي و اساساً صالح نديدمي ايشان فعًال از قم به مشهد ىو بعد جواب م
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ران و مشهد   كردمي كه ايشان تازه به قم آمده بروند، بيشرت روى اين جهت فكر مى اند و هنوز مردم ايران خمصوصاً مردم 
شناسند و بنابراين جتليلى كه شايسته مقام ايشان است  را درست منىكه در مسري و مقصد مسافرت ايشان هستند ايشان 

دانستيم كه اين جهت را  از ايشان به عمل خنواهد آمد، لذا تصميم گرفتيم ايشان را ا ز اين سفر منصرف كنيم وىل مى
جراحى صورت گرفته  شود با ايشان در ميان گذاشت، بنا شد عذرهاى ديگرى ذكر كنيم از قبيل اين كه چون تازه عمل منى

ران به مشهد نبود(است ممكن است اين مسافرت طوالىن با اتومبيل  صدمه داشته ) آن زمان هواپيما و قطار در راه 
  .باشد
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در جلسه بعد كه ايشان جمدداً مطلب را عنوان كردند ما كوشيدمي هر طور شده ايشان را منصرف كنيم وىل يكى از حضار 
تيم اظهار داشت و ايشان فهميدند كه منظور اصلى ما از خمالفت با اين مسافرت چيست، جملس آنچه ما در دل داش

ام و خداوند در اين  من هفتاد سال از خداوند عمر گرفته: ناگهان تغيري قيافه دادند و با حلىن جدى و روحاىن فرمودند
ا تدبري خود من نبوده ا ام  ست، من در مهه اين مدت كوشش داشتهمدت تفضالتى به من فرموده است كه هيچ كدام از آ

اى دارم كه به آن عمل كنم، حاال پس از هفتاد سال شايسته نيست به فكر خودم باشم و براى شؤونات  ببينم چه وظيفه
  .روم شخصى خود بينديشم، خري مى

هاىي كه خود آن فرد  راهآرى؛ يك فرد در زندگى عملى خود اگر كوشش و اخالص را توأماً داشته باشد، خداوند او را از 
  .»1« فرمايد داند تاييد مى منى

______________________________  
  .26/ 1: داستان راستان -)1(
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   مهنشيىن با اهل بيت

  

  175: معاشرت، ص

  

   رتين دوستان

  

رفيقاىن سالك راه و دوستاىن با عّز و جاه انسان بر فرض اين كه نتواند در عامل ظاهر و در مرحله شهود مهنشيناىن آگاه و 
ره مند شود و خود را به مدارج انسانيت  بيابد كه از نفس آنان و كمال و معنويت و راه و رسم و اعمال پاك و منششان 

توان از طريق  و كمال آدميت برساند، وىل درب عامل معىن و فضاى ملكوت هرگز به روى انسان بسته نيست، عاملى كه مى
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يات قرآن و روايات استوار، وارد آن شد و با دوستاىن چون پيامربان و صديقان و شهيدان و صاحلان از راه دل و ارتباط آ
ره هاى معنوى و ارزش روح، مهنشني گشت و از سرمايه مند  هاى اهلى آنان و هدايت و خريخواهى و دم حيات خبششان 

  .شد

  .اند تا روز قيامت اسوه و الگوى انسان در مهه امور و شؤون حيات - ندگوي چنانكه آيات قرآن و روايات مى -اينان

به وجود و فرهنگ و اعمال و عقايد و  -با كمك آيات و روايات يا با يارى مربيان دلسوز و آگاه -اينانند كه بايد انسان
ايتاً در حد ظرفيت خود مهرنگ آنان شود  اخالقشان معرفت پيدا كند و به تدريج از منش و روش پاكشان رنگ بگريد تا 

ايت مهانطور كه در دنيا از طريق  و مقامات معنوى و كماالت اهلى و اطوار ملكوتى در انسان، شكوفا گردد و در 
   معرفت و اميان قلىب و ارتباط روحى با آنان به مهنشيىن برخاسته
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ره شت عنرب سرشت براى ابد  و دست دوسىت در دست آنان گذاشته و از هدايت آنان  مند گشته، در آخرت هم در 
  :فرمايد مهنشني آنان گردد كه آنان نيكو رفيقاىن براى انسان هستند چنانكه قرآن مى

َو الشَُّهداِء َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك  َو َمْن ُيِطِع اللََّه َو الرَُّسوَل َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو الصِّدِّيِقنيَ [
  »1« ]َرِفيقاً 

و كساىن كه از خدا و پيامرب اطاعت كنند، در زمره كساىن از پيامربان و صّديقان و شهيدان و شايستگان خواهند بود كه 
  .داده؛ و اينان نيكو رفيقاىن هستند]  اميان، اخالق و عمل صاحل[خدا به آنان نعمت 

  :فرمايد رب اسالم صلى اهللا عليه و آله در روايىت مىپيام

مقصود از انبيا من و منظور از صديقني على بن اىب طالب و شهدا حسن و حسني و صاحلني محزه و امامان پس از ... 
  .»2« حسني هستند

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(
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، َعْن َعْبِد اللَّهِ اْلُمَعاَفا ْبُن زََكرِيَّا،  -)2( ْبِن َمحَّاٍد  َعْن َأِىب ُسَلْيَماَن َأْمحََد ْبِن َأِىب َهرَاَسَة، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ِإْسَحاَق النـََّهاَوْنِدىِّ
َعْن قـَْيِس ْبِن َأِىب َحازٍِم، َعْن أُمِّ َسَلَمَة  اْألَْنَصارِىِّ، َعْن ُعْثَماَن ْبِن َأِىب َشْيَبَة، َعْن َحرِيٍز، َعِن اْألَْعَمِش، َعِن احلََْكِم ْبِن ُعتَـْيَبَة،

َفأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َو « :َسَأْلُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله َعْن قـَْوِل اللَِّه ُسْبَحاَنُه َوتـََعاَىل : َقاَلتْ 
الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني أَنَا َوالصِّدِّيِقَني َعِلىُّ ْبُن َأِىب «: َقالَ  »َو الصَّاحلَِِني َو َحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً  الصِّدِّيِقَني َو الشَُّهداءِ 

؛ حبار 182: كفاية األثر. »ئِمَُّة اإلثـَْنا َعَشَر بـَْعِدىَطاِلٍب َوالشَُّهداِء احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوالصَّاحلَِِني َمحَْزُة َوَحُسَن أُولِئَك رَِفيقاً اْألَ 
  .214، حديث 41، باب 347/ 36األنوار 

: الكاىف: توان به كتب اند كه مى روايات خمتلفى در كتب معترب شيعه معىن نبيني و صديقني و شهداء و صاحلني را بيان كرده
: ذيل آيه شريفه؛ تفسري العياشى 146و  145و  143: ؛ تأويل اآليات الظاهرة106: ؛ اإلختصاص6حديث  35/ 8
و  207و  206، حديث 196/ 1: ذيل آيه شريفه؛ شواهد التنزيل 142/ 1: ذيل آيه شريف؛ تفسري القمى 256/ 1

، باب 337/ 23و  4، حديث 20، باب 336/ 23: ؛ حبار األنوار89و  87و  283/ 1: ؛ املناقب209و  208
م الصادقون والصديقون والشهداء والصاحلون حديث ، ب31/ 24و  5حديث  20 و  2و  1اب أن واليتهم الصدق وأ

  .و به جلدهاى متعدد حبار األنوار مراجعه كرد 7و  6

  177: معاشرت، ص

از آجنا كه پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم السالم از طريق قرآن و روايات متني و حمكم حضور هدايىت و 
رتين دوستان و : تواند با آنان مهراه و مهراز باشد، بايد گفت عنوى در جامعه انساىن دارند و انسان مىم آن بزرگواران 

تواند مؤدب به آداب اهلى  برترين معاشران و دلسوزترين رفيقاىن هستند كه انسان از پرتو وجودشان و رابطه با هدايتشان مى
  .به جلوات معنوى گرددو متحقق به حقايق انساىن و متجلى 

رت، از استوارترين باورهاى حّقه و عقايد پاك و اعمال صاحله و اخالق حسنه و عدالت و  اين دوستان برتر و رفيقان 
قسط و صدق و امانت و وفا و صفا و درسىت و راسىت و صالح و سداد و عّفت و اجتهاد و كرامت و شرافت و 

برخوردارند و چون انسان در عامل معىن و جهان باطن به داللت قرآن و روايات فضيلت و حمبت و خريخواهى و مهرورزى 
هاى ايشان دهد، بر اساس اثرپذيرى، به رنگ آنان درآيد و در قيامت اليق مهنشيىن آن  با آنان مهراه گردد و دل به ارزش

  :فرمايد مهچنانكه قرآن مى. بزرگواران شود

  .»1« ]َو َحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً [
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  .و اينان نيكو رفيقاىن هستند

   اين فقري اىل اللَّه كه خود در كسوت روحانيت هستم و تا كنون كه اين

______________________________  
  .69): 4(نساء  -)1(

  178: معاشرت، ص

فيق حق به نويسم بيش از سى و پنج سال است در نقاط خمتلف ايران و برخى از ممالك اروپاىي و عرىب به تو  جزوه را مى
تبليغ معارف اهليه مشغومل، بسيارى از مستمعان گمراه را از طريق آيات قرآن و روايات با خدا و پيامربان و امامان آشنا 

ام و از اين راه نتايج بسيار عاىل در انقالب  منوده و زلف حيات آنان را با زلف هدايت حق و پيامربان و امامان گره زده
ام كه بسيارى از شنوندگاىن كه از گردونه دين خارج  ام و به عبارت ديگر مشاهده منوده ان ديدهحال و اخالق و اعمال آن

اند با آشنا شدن با خدا و پيامربان و امامان در درون خود و ادامه زندگى در كنار معنويت آنان و قبول هدايتشان،  بوده
  .اند و به منابع خري و هدايت تغيري يافتههاىي متني و مؤدب و متدين شده  به مدار دين بازگشته و انسان

اى و چه بسا از برخى  كاران حرفه كاران، و معصيت در اين زمينه تا كنون چندين هزار نامه در طول مدت تبليغم از گناه
 راهه برگشته و افراد يهودى و مسيحى و الئيك به دستم رسيده كه با شنيدن حقايق ديىن و معارف اهلى از كژ راهه و ىب

رتين رفيق است زده اند و به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و امامان عليهم  دست به دامن رمحت و مغفرت خدا كه 
السالم متوسل شده و آنان را به رهربى در زندگى خود انتخاب منوده و از فرهنگ پاكشان براى رشد و كمال خود و 

ره گرفته   .»1« اند تامني سعادت دنيا و آخرتشان 

______________________________  
  .باشد ها در مركز علمى حتقيقاتى دار العرفان موجود مى برخى از نامه -)1(

  179: معاشرت، ص

  

   آثار دوسىت و معاشرت با اهل بيت عليهم السالم
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هاى علمى و معنوى  سرمايهاهل بيت پاك پيامرب صلى اهللا عليه و آله، و امامان معصوم عليهم السالم منابعى هستند كه 
يدستان را به غناى الزم و  درياهاىي هستند كه از لؤلؤ و مرجان علمى و معنوى خود مى. كران است آنان ىب توانند مهه 

  .ثروت كامل برسانند، بدون اين كه از خزانه وجودشان چيزى كم شود

   جنات از مرگ سياه

  

ها خألهاى فكرى  ها قرار داده كه انسان اين خاطر در فضاى حيات انسان اصوًال خداى مهربان، منافع ثروت معنوى را به
هاى اهلى آنان پر كنند و از مرگ سياه كه مرگ عقل و جان و مرگ قلب و روح و  و روحى و معنوى خود را از سرمايه

ساحل جنات كه مهانا هاى مهلك، كشىت وجودشان را سامل و صحيح به  روان است، در امان مبانند و از ال به الى طوفان
سعادت دنيا و آخرت و رضا و خوشنودى حضرت حق است، برسانند مگر نه اين است كه خداى مهربان در اولني آيه 
ا از ظلمات و  سوره مباركه ابراهيم، فلسفه بعثت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را با دردست داشنت قرآن، جنات انسا

  ؟داند قراردادنشان در نور مى

  180: معاشرت، ص

ْم ِإىل[   .»1« ]ِصراِط اْلَعزِيِز احلَِْميدِ   ِكتاٌب أَنـَْزْلناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر بِِإْذِن َرِِّ

به ]  گمراهى و طغيانِى جهل،  [ها  كتاىب است كه آن را بر تو نازل كردمي تا مردم را به اجازه پروردگارشان از تاريكى]  اين[
  .ناپذير و ستوده بريون آورى تواناى شكست]  خداى[به سوى راه ]  معرفت، عدالت و اميان و در حقيقت[سوى روشناىيِ 

ن دشت هسىت از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از نظر سرمايه هاى معنوى سرمايه  چه دوسىت و چه رفيقى در اين 
نظري، در مقام جنات  حرص و اميدى آتشني و با عشق و حمبىت كامل و با دل سوزى و مهرى ىبدارتر است؟ دوسىت كه با 

يدسىت و فقر معنوى است و تنها خواسته اش خري دنيا و آخرت بشر و رسيدن او به برترين مقام امياىن و  انسان از 
  اخالقى و قرار گرفنت در فضاى خوشبخىت دنيا و آخرت است،

  .»2« ] مْ َحرِيٌص َعَلْيكُ [

  مشا دارد]  هدايتِ [اشتياق شديدى به 
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  .اى نسبت به هدايت و جنات مشا از گمراهى دارد او اشتياق و اميد و حرص فوق العاده

هاى معنوى هستند كه مهچون پيامرب صلى اهللا  پس از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله اهل بيتش منابعى عظيم از سرمايه
  .ده مردم به سوى حقايق و منجى آنان از مهالك و رهاننده ايشان از خطرات و مفاسدندعليه و آله، هدايت كنن

______________________________  
  .1): 14(ابراهيم  -)1(

  .128): 9(توبه  -)2(

  181: معاشرت، ص

  

   جنات با كشىت جنات

  

آن بزرگواران بزنند و در مهه امور  آنان كه براى اصالح خود و اصالح دنيا و آخرت خويش دست توسل به ذيل عنايت
اند، چرا   ترديد به جنات خويش از مهالك كمك منوده و خري دنيا و آخرت خود را تأمني كرده حيات به آنان اقتدا منايند، ىب

هاى خطر زاست، از طرف خدا به  كه آن انوار اهلى در اين دنياى مادى كه مهچون درياى طوفاىن دچار انواع طوفان
شىت جنات قرار دارند كه هر كس متوسل به آن شود از خطرها رهاىي يابد و هر كس آنان را رها كند به انواع عنوان ك

  .خطرات و عوامل ختريب دنيا و آخرت دچار گردد

هاى برجسته امياىن و به فرموده پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در قّله صدق و صداقت قرار  ابوذر غفارى كه از چهره
  :فرمود خودم از پيامرب صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى: گويد ، مىدارد

  .»1« »...إّمنَا َمَثُل أْهِل بَيِىت ِفيُكْم َكَمَثِل َسِفيَنِة نُوٍح َمن رَِكبَـَها َجنَا َوَمن َختَلََّف َعنـَْها َغِرقَ ... «

كشىت معنوى قرار گريد جنات يابد و هر    جز اين نيست كه مثل اهل بيت من در مشا مانند كشىت نوح است، آن كه در اين
  .كه از آن ختلف ورزد غرق شود
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  :از بزرگان علماى اهل سنت است از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده كه آن حضرت فرمود

______________________________  
  .3، حديث 7، باب 105/ 23: ؛ حبار األنوار88، حديث 2، جملس 60: األماىل، شيخ طوسى -)1(

  182: معاشرت، ص

َنُه َوبـَْنيَ َخْلِقِه َمِن َفاِطَمُة بـَْهَجُة قـَْلِىب َوابـَْناَها َمثََرُة ُفؤاِدى َوبـَْعُلَها نُوُر َبَصِرى َواْألَئِمَّةُ ِمْن ُوْلِدَها أَُمَناءُ َرىبِّ «  َوَحْبٌل َممُْدوٌد بـَيـْ
  .»1« » َهوىاْعَتَصَم ِِْم َجنَا َوَمْن َختَلََّف َعنـُْهْم 

فاطمه شادماىن قلب من است و دو پسرش ميوه دل من و مهسرش نور چشم من و امامان از نسلش امينان پروردگار من و 
اند، كسى كه به آنان پناه جويد جنات يابد و كسى كه از آنان ختلف ورزد گمراه و  ريسمان كشيده بني او و بني مردم

  .سرگردان شود

  :كند كه آن حضرت فرمود ز پدران بزرگوارش از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مىامام رضا عليه السالم ا

َنِة نـُْوٍح َمْن رَِكَبها َجنى«   »2« »َوَمْن َختَلََّف َعْنها زُخَّ ِىف النَّارِ   َمَثُل أْهِل بـَْيِىتْ ِفْيُكْم، َمَثُل َسِفيـْ

است، هر كس در آن قرار گريد جنات يابد، و هر كه از آن ختلف مثل اهل بيت من در مجع مشا مردم مثل كشىت نوح . 
  .شود ورزد در آتش پرتاب مى

هاى فضيلت در حدى  ترديد آثار دوسىت با اهل بيت عليهم السالم و معاشرت معنوى با آنان و اقتداى به آن اسوه ىب
  .است كه هر صاحب قلم و هر صاحب بياىن از مشردنش عاجز و ناتوان است

______________________________  
/ 23: ؛ حبار األنوار180، حديث 117/ 1: الطرائف: و مهچنني در مصادر شيعه مانند 66/ 2: فرائد السمطني -)1(

  .16، حديث 7، باب 110

  .45، حديث 7، باب 122/ 23: ؛ حبار األنوار76، حديث 57: صحيفة االمام الرضا -)2(

  183: معاشرت، ص
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   ه انسانيترسيدن به اوج قل

  

يافنت علم و آگاهى به حقايق، جلوه توحيد در قلب، قرار گرفنت در صراط مستقيم، طلوع اخالق حسنه از افق وجود 
مهه و مهه از آثار اين دوسىت با بركت و معاشرت باطىن است، در اين ... آدمى، ظهور اعمال صاحله از اعضا و جوارح و

طربسى آن را نقل كرده است توجه شود اين حقيقت بيش از پيش روشن » إلحتجاجا«زمينه اگر به روايىت بسيار مهم كه 
  .كند گردد كه دوسىت و معاشرت با اهل بيت عليهم السالم انسان را تبديل به درياىي ژرف از فضايل و كرامات مى مى

از كدام : پرسيد، حضرت فرمود ابن كّوا درباره اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از امرياملؤمنني على عليه السالم
از پيامرب : از ابوذر غفارى مرا آگاه كن، حضرت فرمود: پرسى؟ گفت اصحاب رسول خدا صلى اهللا عليه و آله از من مى

  :فرمود صلى اهللا عليه و آله شنيدم مى

  .»ذرّ  ما أَظلَِّت اَخلْضرَاءُ َوَال أقـَلَِّت الَغربَاءُ ُذا َهلَْجٍة أْصَدَق ِمْن أىب«

  .تر و راستگوتر از ابوذر باشد آمسان سايه نينداخت و زمني محل نكرد، انساىن را كه صادق

  :مرا از سلمان فارسى خرب ده، حضرت فرمود! يا امرياملؤمنني: گفت

  .دانست به به سلمان از ما اهل بيت است و براى مشا مهانند لقمان حكيم است، سلمان دانش اول و آخر را مى

  :يفة بن اليمان آگاه كن، فرمودمرا از حذ: گفت

  184: معاشرت، ص

پرسيدند او را به آن حدود عارف و عامل  دانست، اگر از حدود اهلى از او مى هاى منافقني را مى او مردى است كه نام
  .يافتند مى

  :مرا از عمار ياسر خرب ده، حضرت فرمود: گفت
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است و آتش دوزخ را نرسد كه به چيزى از گوشت و خون او مردى است كه خدا گوشت و خونش را بر آتش حرام كرده 
  .عمار برسد

  :مرا از خودت خرب ده، فرمود! يا امرياملؤمنني: گفت

  .»1«  كنم دهم و چون ساكت مباىن شروع به سخن مى هرگاه درباره خودم نسبت به مهه حقايق سؤال كىن پاسخ مى

  :فرمايد امام حسن عسگرى عليه السالم مى

  :دار حضرت رضا عليه السالم شتافتند و گفتندگروهى به دي

  :ما شيعه على هستيم، حضرت رضا مدتى آنان را از ديدار خود حمروم كرد، سپس زماىن كه اذن ديدار داد فرمود

______________________________  
أَيـَُّها «: سالم َعَلى ِمْنَربِ اْلُكوَفِة َفَحِمَد اللََّه َوأَثـَْىن َعَلْيِه ُمثَّ َقالَ َخَطبَـَنا َأِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه ال: َعِن اْألَْصَبِغ ْبِن نـَُباَتَة َقالَ  -)1(

ِىن َعْن يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني َأْخربِْ : ... الَ النَّاُس َسُلوِىن قـَْبَل َأْن تـَْفِقُدوِىن، َفِإنَّ بـَْنيَ َجَواِحنِى ِعْلماً َمجًّا، فـََقاَم ِإلَْيِه اْبُن اْلَكوَّاِء فـَقَ 
يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني َأْخِربِْىن َعْن َأِىب : َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله، َقاَل، َعْن َأىِّ َأْصَحاِب َرُسوِل اللَِّه؟ َتْسأَُلِىن، َقالَ 

، قَاَل عليه السالم ْعُت َرُسوَل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله: َذرٍّ اْلِغَفارِىِّ َما َأظَلَِّت اخلَْْضرَاءُ َوال أَقـَلَِّت اْلَغبـْرَاءُ َذا َهلَْجٍة : يـَُقولُ  مسَِ
، قَالَ  َبخٍّ َبخٍّ َسْلَماُن ِمنَّا َأْهَل اْلبَـْيِت َوَمْن َلُكْم ِمبِْثِل : يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني َأْخِربِْىن َعْن َسْلَماَن اْلَفارِِسىِّ َقالَ : َأْصَدَق ِمْن َأِىب َذرٍّ

َذاَك اْمُرٌؤ َعِلَم َأْمسَاءَ : يَا أَِمريَاْلُمْؤِمِنَني َفَأْخِربِْىن َعْن ُحَذيـَْفَة ْبِن اْلَيَماِن، َقالَ : ْقَماَن احلَِْكيِم َعِلَم ِعْلَم اْألَوَِّل َوِعْلَم اْآلِخِر، َقالَ لُ 
َا َعارِ  َذاَك اْمُرٌؤ : يَا َأِمريَاْلُمْؤِمِنَني َأْخِربِْىن َعْن َعمَّاِر ْبِن يَاِسٍر، قَالَ : فاً َعاِلماً، َقالَ اْلُمَناِفِقَني ِإْن َتْسأَُلوُه َعْن ُحُدوِد اللَِّه جتَُِدوُه ِ

ُكْنُت ِإَذا َسأَْلُت : لَ ِىن َعْن نـَْفِسَك، َقاَحرََّم اللَّهُ حلََْمُه َوَدَمُه َعَلى النَّاِر َوَأْن َمتَسَّ َشْيئاً ِمنـُْهَما َقاَل يَا أَِمَري اْلُمْؤِمِنَني َفَأْخربِْ 
  .2، حديث 8، باب 123/ 10: ؛ حبار األنوار260/ 1: اإلحتجاج. »...أُْعِطيُت َوِإَذا َسَكتُّ ابـُْتِديُت 

  185: معاشرت، ص

واى بر مشا شيعه امرياملؤمنني، حسن، حسني؛ سلمان، ابوذر، مقداد، عمار و حممد بن اىب بكر بودند كه با چيزى از 
  .»1« كردند دستورات حضرت خمالفت منىها و  فرمان

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله به امرياملؤمنني على عليه السالم فرمود
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  .»2« »ذرٍّ َواملِقَداد َعّماٍر َوَسْلَماَن َوأىب  إنَّ اجلَنََّة َتشَتاُق إَلْيَك َوإىل«

شت مشتاق تو و عمار و سلمان و ابوذر و مقداد است ىب   .ترديد 

  :كند كه حضرت فرمود مام صادق عليه السالم از قول پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مىا

على بن اىب طالب سپس سكوت  : چه كساىن هستند؟ فرمود! يا رسول اللَّه: خدا مرا به حمبت چهار نفر فرمان داد، گفتند
  :كرد، آنگاه فرمود

على بن اىب طالب، سپس سكوت كرد، : چه كساىن هستند؟ فرمود: گفتند  ترديد خدا مرا به حمبت چهار نفر دستور داد، ىب
على بن اىب طالب، مقداد بن : كيانند اى رسول خدا؟ فرمود: باز فرمود خدا مرا به حمبت چهار نفر فرمان داد، گفتند

  .»3«  اسود، ابوذر غفارى و سلمان فارسى

______________________________  
َحنُْن ِمْن ِشيَعِة َعِليٍّ : َقِدَم َمجَاَعٌة َفاْسَتْأَذنُوا َعَلى الرَِّضا عليه السالم َوقَاُلوا«: اْلَعْسَكِرىِّ عليه السالم قَالَ  َأِىب ُحمَمَّدٍ  -)1(

َا ِشيَعُة أَِمريِاْلُمْؤِمِنَني احلََْسُن وَ : َفَمنَـَعُهْم أَيَّاماً ُمثَّ َلمَّا َدَخُلوا َقاَل َهلُمْ  احلَُْسْنيُ َوَسْلَماُن َوأَبُوَذرٍّ َواْلِمْقَداُد َوَعمَّاٌر َوُحمَمَُّد ْبُن َوْحيَُكْم ِإمنَّ
  .39، حديث 10، باب 330/ 22: ؛ حبار األنوار440/ 2: اإلحتجاج. »َأِىب َبْكٍر الَِّذيَن َملْ ُخيَاِلُفوا َشْيئاً ِمْن َأَواِمرِهِ 

  .52، حديث 10، باب 341/ 22: ؛ حبار األنوار80، حديث 303/ 1: ؛ اخلصال280/ 2: روضة الواعظني -)2(

، َعْن َصْفَواَن اجلَْمَّاِل، َعْن َجْعَفُر ْبُن احلَُْسْنيِ اْلُمْؤِمُن، َعِن اْبِن اْلَولِيِد، َعِن الصَّفَّاِر، َعِن اْبِن ِعيَسى، َعِن اْبِن َأِىب َجنْرَانَ  -)3(
َوَمْن ُهْم يَا َرُسوَل اللَِّه؟ : ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن ِحبُبِّ َأْربـََعٍة، قَاُلوا: ُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آلهقَاَل رَ «: َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم َقال

َعِلىُّ ْبُن َأِىب : وَل اللَِّه؟ قَالَ َوَمْن ُهْم يَا َرسُ : ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن ِحبُبِّ أَْربـََعٍة، َقاُلوا: َعِلىُّ ْبُن َأِىب َطاِلٍب، ُمثَّ َسَكَت، ُمثَّ قَالَ : َقالَ 
َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَاِلٍب َواْلِمْقَداُد ْبُن : َوَمْن ُهْم يَا َرُسوَل؟ اللَِّه َقالَ : ِإنَّ اللََّه أََمَرِىن ِحبُبِّ َأْربـََعٍة، قَاُلوا: َطاِلٍب، ُمثَّ َسَكَت، ُمثَّ َقالَ 
، باب 345/ 22؛ حبار األنوار 283/ 2: ؛ روضة الواعظني9: اإلختصاص. »َسْلَماُن اْلَفارِِسىاْألَْسَوِد َوأَبُوَذرٍّ اْلِغَفاِرىُّ وَ 

  .58، حديث 10

  186: معاشرت، ص

كند از پدرش، از  از امام باقر عليه السالم روايت مى -هاى برجسته علمى و اخالقى است كه از چهره  -ُزرارة بن اعني
  :ه آن حضرت فرمودجدش، از امرياملؤمنني عليهم السالم ك
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َداُد َوأبوَذرٍّ َوَعّماٌر َوُحَذيَفَة َرْمحَُة اللَّه َضاَقِت اْألَْرُض ِبَسبْـَعٍة ِِْم يـُْرَزقُوَن َوِِْم يـُْنَصُروَن َوِِْم ُميَْطُروَن ِمنـُْهم َسلَماُن الَفارِسُى َواملِق«
  .»1« »َفاِطَمَة َعَليـَْها السَّالمُ   َماُمُهم َوُهُم الَِّذيَن َصلَّْوا َعلىَوأَنَا إ: َعَليِهم وََكاَن َعلىٌّ َعَليِه السَّالم يـَُقول

دهند و مورد يارى قرار  زمني نسبت به شخصيت و عظمت هفت نفر تنگ است كه مشا مردم را به وسيله آنان روزى مى
ابوذر و عمار و حذيفه هستند كه بارند، از آن هفت نفر سلمان فارسى و مقداد و  دهند و باران را بر مشا فرو مى مى

و من پيشواى آنان هستم و اينان كساىن هستند كه بر : فرمود رمحت خدا بر مهه آنان باد و على عليه السالم مهواره مى
  .فاطمه عليها سالم مناز گزاردند

از آثار پيوند ... يت وعشق خدا به انسان، بركاتى كه وجود انسان براى ديگران دارد، معرفت ديىن، اقتداى به امام هدا
قلىب با اهل بيت عليهم السالم و دوسىت و حمبت نسبت به آن بزرگواران و معاشرت و مهزيسىت باطىن با آن منابع كرامت و 

  .فضيلت است

______________________________  
  .77، حديث 10، باب 351/ 22: ؛ حبار األنوار6: رجال الكشى -)1(

  187: معاشرت، ص

  

   دوست حقيقى و دو يار واقعىدو 

  

  .سعيد بن مسيب جممع كماالتى چون بندگى و زهد و پارساىي و فقه و حديث بود

  :امام رضا عليه السالم به تشيع واقعى او گواهى داده است و امام سجاد عليه السالم درباره او فرمود

  .»1« بود] زمان خود[سعيد بن مسيب نسبت به معارف گذشته داناترين مردم 

  :و امام صادق عليه السالم درباره او فرمود

  .»2« او از افراد مورد اطمينان على بن احلسني عليه السالم بود



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

 

سعيد دخرتى داشت داراى مجال ظاهرى و باطىن، عبدامللك بن مروان دخرت او را براى فرزندش هشام خواستگارى كرد وىل 
دهم و دخرت به فرزند پادشاه  من ابداً به اين ازدواج رضايت منى: فتاو به فرماندار مدينه كه واسطه اين ازدواج بود گ

  !!دهم مملكت منى

  :آموخت گفت روزى به يكى از شاگردانش كه نزد او معارف اهلى مى

مهسر جوامن از دنيا رفت و من در اين چند روز سرگرم امور او بودم به ! استاد: آىي؟ گفت چرا چند روزى است به درس منى
   خاطر از كالساين 

______________________________  
َم ِمَن اْآلثَاِر َأْى ِىف َزَمانِهِ «: َقاَل َزْيُن اْلَعاِبِديَن عليه السالم -)1( / 4: املناقب. »َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأْعَلُم النَّاِس ِمبَا تـََقدَّ

  .23، حديث 8، باب 133/ 46: ؛ حبار األنوار176

َكاَن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َواْلَقاِسُم ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن َأِىب َبْكٍر َوأَبُو َخاِلٍد اْلَكابُِلىُّ ِمْن ِثَقاِت «: بُو َعْبِد اللَِّه عليه السالمَقاَل أَ  -)2(
  .، باب السني158/ 4: ؛ سفينة البحار1، حديث 472/ 1: الكاىف. »َعِلىِّ ْبِن احلَُْسْنيِ عليهما السالم

  188: رت، صمعاش

من از مال دنيا دو درهم ! استاد: بدون مهسر به سر نرب، تا دير نشده ازدواج كن، گفت: درس باز ماندم، استاد گفت
غصه مال دنيا را خنور سپس عقد دخرتش : بيشرت ندارم و براى من قدرت اقتصادى جهت ازدواج وجود ندارد، استاد گفت

  .تنهاىي جنات داد و به زندگى دخلوش كردرا براى شاگردش خواند و وى را از رنج 

استاد چهل سال بود به خانه كسى وارد نشده بود وىل آن روز كه دخرتش را براى من عقد كرد وقت : گويد شاگردش مى
  !!غروب در زد، هنگامى كه در را باز كردم ديدم سعيد است دخرتش را آورده و دستش را در دست من گذارد و رفت

حديثى به : خواهى؟ گفت مهريه چه مى: گفتم! حافظ مهه قرآمن: سرمايه و زينت و زيور چه دارى؟ گفتاز ! دخرت: گفتم
  :من بياموز، گفتم

رأَِة ُحْسُن الَتبـَعُّلِ «
َ
  .»1« »جهاُد امل

  .جهاد زن، به صورتى نيكو شوهردارى كردن است
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امام سجاد عليه السالم و حمصوىل نيكو از  سعيد بن مسيب كه از پرورش يافتگان مكتب اهل بيت عليهم السالم و عاشق
  :گويد شجره طيبه دين است مى

  .مدينه دچار قحطى و خشكساىل شد و مدتى زياد از باران رمحت حمروم گشت

مردم به مناز استسقا و دعا و انابه به بيابان رفتند، من هم مهراه آنان به حمل مناز و دعا آمدم وىل آن مجعيت را اليق اجابت 
  .نزول باران نديدم دعا و

______________________________  
  .52، حديث 4، باب 252/ 100: ؛ حبار األنوار1، باب اجلهاد الرجل واملرأة، حديث 9/ 5: الكاىف -)1(

  189: معاشرت، ص

اده و با حاىل خوش و نيىت پاك و اخالصى غالمى سياه چهره را مشاهده كردم كه در كنار تپه ملكوتى  اى سر بر خاك 
زا گرفت و باران به شدت از آمسان بر زمني  كند، دعاى او مستجاب شد، منطقه را ابر باران براى نزول باران دعا مى

  .رخيت

اش را بشناسم و به او ارادت ورزم، نزديك حرم  او پس از دعا به سوى شهر حركت كرد، او را دنبال كردم تا حمل زندگى
  .وارد خانه امام سجاد عليه السالم شدپيامرب صلى اهللا عليه و آله 

به حمضر حضرت مشرف شدم و او را از حضرت درخواست منودم كه به من ببخشد و من او را به خانه خود انتقال دهم 
  .و در خدمتش باشم

را كسى  خواهم زي هيچ يك از اينان را منى: حضرت فرمان داد مهه غالمان را حاضر كردند وىل او در مجع آنان نبود، گفتم
: تنها غالمى كه مانده، خدمتكار اصطبل است، فرمود: كه مورد نظر من است در ميان ايشان نيست، به حضرت گفتند

  .او را هم آوردند

تو را به سعيد خبشيدم، به شدت به گريه نشست و  ! غالم: اين غالم منظور من است، حضرت فرمود: به حضرت گفتم
  .ليه السالم جدا مكن، من يك حلظه تاب فراق حمبومب را ندارممرا از زين العابدين ع! سعيد: گفت
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او را رها كردم و رفتم پس از رفنت من، سر به سوى خدا برداشته و به خاطر فاش شدن رازش از حضرت حق طلب سفر 
 !!ن فرستادبه آخرت منوده بود، چيزى از اين داستان نگذشت كه امام سجاد عليه السالم براى تشييع جنازه غالم دنبال م

»1«  

______________________________  
  .16137، حديث 11، باب 74/ 14: ؛ مستدرك الوسائل174: إثبات الوصية -)1(
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اند،  دوستان و عاشقان اهل بيت عليهم السالم و مطيعان آن بزرگواران كه براى هدايت انسان از جانب خدا گمارده شده
چرخد در حقيقت مهاهنگ با   اند و وجودشان و منش و رفتارشان چون به حمور حق مى ملكوتىداراى شخصيىت نورى و 

كّل نظام هسىت هستند و اين مهاهنگى سبب معروف بودن آنان نزد مهه موجودات هسىت و حمبوبيتشان در پيشگاه 
  .آمسانيان و زمينيان وابسته به حق است

  :در زيارت امني اللَّه آمده

  .»فـَْرَحِة ِلقاِئكَ   ُمْشتاَقًة ِإىل... ْفَوِة أَْوِلياِئَك َحمُْبوبًَة ِىف َأْرِضَك َوَمساِئكَ حمُِبًَّة ِلصَ «

و به شادى ... خدايا مرا عاشق و دوستدار برگزيده اوليائت قرار ده و حمبوب و معشوق در ميان زمينيان و آمسانيان فرما
  .ديدارت مشتاق كن

  .»تََّحةٌ أَْبواَب اْإلِجابَِة َهلُْم ُمفَ «

  .و درهاى اجابت دعا به روى اينان باز است

شان در دين و اجابت  اين مهاهنگى معنوى و ظاهرى مايه رشد آنان و رسيدنشان به اوج شخصيت و استقامت و پايدارى
  .دعايشان در دنيا و آخرت است

زند، باطنش به انواع رذائل  راف قدم مىانساىن كه به خاطر دورى از خدا و آشنا نبودن با پيامربان و امامان در وادى احن
  .اى ناجور در نظام آفرينش است آلوده و ظاهرش در انواع گناهان غرق است، با مهه نظام هسىت نامهاهنگ و بلكه وصله
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ايتاً اگر بيدار نشود و توبه نكند به ىب   .رسد ايت پوچى و پوكى مى او داراى حركت نزوىل است و 
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به  -به فرض اين كه دعا كند -هاى پاك گردد و در مشكالت پيچيده فرياد رس ندارد و دعايش تواند حمبوب دل منىاو 
  .رسد اجابت منى

گردد و درخت خشك با تكيه  شود و چاه خشك با آب دهان كسى پر آب مى ماه شب چهارده براى كسى نصف مى
اخالقش و ظاهر و باطنش به خاطر اميان و اخالق حسنه و عمل  گردد كه وجود و اطوار و رفتار و دادن كسى سبز برمى

  .صاحل مهاهنگ با مهه نظام هسىت است

  على عليه السالم ونيازمند

  

يدسىت به در خانه امرياملؤمنني على عليه السالم آمد، حضرت به فرزندش خطاب فرمود حسن عزيزم به مادرت : روزى 
يدست بدهد   .بگو پوىل به اين 

ما بيش از شش درهم ندارمي كه بايد با آن آرد خبرمي و ناىن بپزمي، چگونه اين مبلغ را ! پدرم: ن عليه السالم گفتامام حس
يدست بپردازمي؟   !.به اين 

بدان مؤمن واقعى كسى است كه به آنچه در دست خداست بيش از آنچه نزد ! فرزند بزرگوارم: على عليه السالم فرمود
يدست بدهيد: سپس فرمودخود اوست اطمينان كند    .شش درهم را به 

امام عليه السالم هنوز چند گامى از خانه دور نشده بود كه به مردى برخورد در حاىل كه شرتى را در معرض فروش  
  :گذاشته، به صاحب شرت فرمود

پردازم، صاحب  مىخرم وىل پول آن را هشت روزه  من آن را مى: صد و چهل درهم، حضرت فرمود: شرتت به چند؟ گفت
  .شرت پذيرفت و خريد و فروش اجنام گرفت

   از اين معامله چيزى نگذشت كه مرد رهگذرى آن شرت را كه در كنارى
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: فروشى؟ على عليه السالم فرمود اين شرت را چند مى: بسته بود، ارزياىب كرد و مشتاق خريد آن شد، به حضرت گفت
ريدم وقيمت شرت را به حضرت داد، حضرت صد و چهل درهم از دويست درهم را براى دويست درهم، رهگذر گفت خ

ها از كجاست؟  فروشنده شرت فرستاد و با شصت درهم ديگر به خانه آمد، حضرت زهرا عليها السالم پرسيد اين پول
  :اين شاهدى است بر كالم خدا كه بر پدرت نازل شده است: فرمود

  .»1« ...]فـََلُه َعْشُر أَْمثاِهلاَمْن جاَء بِاحلََْسَنِة [

  ...هر كس كار نيك بياورد، پاداشش ده برابر آن است

   عنايت حضرت امام رضا عليه السالم

  

ره كاىف  با اهل معناىي كه از عبادت عاشقانه و خدمت خالصانه به ويژه خدمت جانانه به مادرش كه از پا افتاده بود 
  .داشت، آشنا شدم

بردم، از دانش و بينش سرشارش نيز  رفتم و عالوه بر اين كه از معنويتش سود مى ره معنوى به زيارتش مىگاهى براى  گاه
  .شدم مند مى ره

  :روزى در حاىل كه در اوج حال معنوى بود و در فضاىي نوراىن و عرفاىن قرار داشت، برامي نقل كرد

مور روحى و نفسى فراوان كار كرده بود، آشنا شدم و به رفت و با عاملى وارسته و دانشمندى بصري و عارىف خبري كه در ا
  .آمد با او توفيق پيدا كردم

______________________________  
  .160): 6(انعام  -)1(
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ه آن عامل فرزانه در ايام تابستان به زيارت امام رضا عليه السالم در مشهد مقدس مشرف شد، پس از بازگشت از مشهد ب
  .زيارتش رفتم تا از ره آوردهاى معنوى سفر برامي بگويد

تنگى عجيىب مرا   چند ساىل بود كه به زيارت امام رضا عليه السالم موفق نشده بودم، دل: داستان سفر را چنني شروع كرد
القه فراواىن داشتم به آنان ام هم اصرار داشتند آنان را به مشهد بربم، از آجنا كه در ميان ميوها به هلو ع گرفته بود، خانواده

  !وعده دادم چون فصل رسيدن هلو برسد آنان را به مشهد كه باغات اطرافش هلوهاى ناب دارد بربم

اى آنان را مستقر كردم و پس از استقرار جهت اسرتاحت و  در ايام رسيدن هلو اهل و عيامل را به مشهد بردم، در خانه
  .سپس زيارت در رختخواب آرام گرفتم

ن خوامب برد، خواب ديدم وارد صحن مسجد گوهر شاد شدم و به قصد زيارت به سوى كفشدارى كه هنگام ورود در چو 
جانب راست مسجد است رفتم، كفش خود را به كفشدارى دادم و آماده رفنت به حرم شدم، ناگهان چشمم به در بزرگى 

به سالىن كه در : شود، گفت اين در به كجا باز مى: ه او گفتماى نوراىن و با ادب كنار آن در ايستاده بود، ب افتاد كه چهره
اى برپاست كه  آيد و اكنون جلسه شود و درباره نفس و روح و باطن انسان سخن به ميان مى آن جمالس معنوى برگزار مى

هم از اين دانش من : وجود مبارك امام رضا عليه السالم در آن حضور دارند و حبثى معنوى در ميان است، به دربان گفتم
ره اى دارم، برامي اجازه ورود به اين جملس خبواه، دربان با كمال ادب پذيرفت به درون جملس رفت و پس از چند  اندك 

  اول شكم از هلو: امام رضا عليه السالم فرمودند: حلظه برگشت و گفت
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  !!سري كن، سپس به زيارت ما بيا

هلو خوردن خملوط بود و موالمي به هدايت من عنايت فرمود كه از آن به بعد نيت زيارمت را از هوا آرى؛ قصد زيارمت با قصد 
  .و هوس خالص گردامن

   زهري بن قني جبلى

  

اش عثماىن بود و در  اى سرشناس بود، مكتب اعتقادى و عملى زهري بن قني جبلى از شجاعات عرب، رئيس قبيله و چهره
  .دكر  فضاى آن مكتب زندگى مى
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شناخت و به آن منبع فيوضات، معرفت و آگاهى نداشت و به اين خاطر عثماىن مسلك  او امام حسني عليه السالم را منى
كند  او سعى داشت هر كجا كاروان حسيىن اطراق مى. بود و در مسري مكه به كوفه عالقه نداشت با حضرت ديدار كند

ناخواسته دو  . دهد او اطراق منايد عليه السالم به حركت ادامه مىاو به حركتش ادامه دهد، و از هر نقطه امام حسني 
كاروان در يك منزل با هم خيمه اسرتاحت زدند، چون هنگام ظهر زهري دست به سفره غذا برد، سفري امام حسني عليه 

پرده  مرا با حسني كارى نيست، مهسرش از پس: زهري گفت! حسني را اجابت كن: السالم وارد خيمه او شد و گفت
يب زد كه تو را شرم منى   !كىن؟ آيد دعوت حسني را اجابت منى خيمه به او 

اش به سوى خيمه امام حسني عليه السالم رفت، حلظاتى نوراىن با امام حسني عليه  به حتريك مهسر شايسته و صاحله
  كرد و آن وجود ملكوتى راالسالم نشست، در مهان چند حلظه با توفيق حق به امام حسني عليه السالم معرفت پيدا  
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هاى معنوى و اهلى را در او ديد؛ از آن حلظه از امام حسني عليه  شناخت و با مهه وجود عاشق او شد چون مهه زيباىي
السالم جدا نشد تا روز عاشورا با سپر قرار دادن خويش در برابر حسني عليه السالم براى ادامه اقامه مناز آن حضرت و 

ون ماندن آن جناب از تريباران دمشن، به شرف شهادت نائل شد و نام خود را در ميان عاشقان حق و حقيقت در مص
  .جريده هسىت ابدى و جاودانه كرد

  آن دل كه ز عشْق چو غنچه شكفت
 

  هر نكته كه گفْت ز حسن تو گفت

  بيدار غمت از صبح ازل
 

  تا شام ابد، يك حلظه خنفت

  ر دىلْ گوِش دل هر هشيا
 

  هر نغمه شنفت هم از تو شنفت

  مژگاِن مِن دل رفته ز دست
 

  جز خاك ره كوى تو نـَرُفت

  از اشك و سرشك روان دمل
 

فت   پيداْست حقيقِت راِز 

  آن دل كه نگشته زطاقت طاق
 

  حاشا كه بود با عشق تو جفت

  اين غم كه نصيب مفتقر است
 

 «1»  هرگز ندهد از دسْت به مفت
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انسان با رفاقت و مهنشيىن با يار موافق و نشست و برخاست با اولياى اهلى و ورود به مجع پاكان، از پسىت حاالت بشرى 
گردد، اين حقيقت در  شود و به صفات الهوتيه آراسته مى رسد و از صفات ناسوتيه خاىل مى به قله عبودّيت و بندگى مى

  :آمده است »2«  دعاى پاكان عامل

  »وفقنا اهللا و اياكم للرتقى من حضيض البشرية إىل ذروة العبودية، و رزقنا اهللا و اياكم«

______________________________  
  .»كمپاىن«ديوان اشعار آيت اللَّه غروى اصفهاىن  -)1(

ائى -)2(   .شيخ 

  196: معاشرت، ص

  ».»للتخلى عن صفات الناسوتية و التجلى بالصفات الالهوتية«

   جوامنردى اوج

  

  .هاى معروف شيعه و از ياران حضرت موسى بن جعفر عليه السالم بود حممد بن اىب عمري از چهره

دانست و در اختيار حاكم بىن عباس قرار نداد، مورد خشم قرار گرفت تا آجنا كه متام  وى به جرم اين كه نام شيعيان را مى
  !!ن حمكوم منودنداش را مصادره و خودش را به چهار سال زندا داراىي

. زماىن كه دوران حمكوميتش به پايان رسيد، او را احضار كردند و دوباره اسامى شيعيان و آدرس هر يك را از وى خواستند
  .حممد بن اىب عمري اين بار نيز از فاش كردن نام شيعيان و آدرس آنان خوددارى كرد

بر بدنش زدند كه خون از هر طرفش جارى شد و به صورت نيمه  اى با چوب و تازيانه به دستور حاكم بىن عباس به اندازه
اى  آلود بود و از آن بدتر كمرتين سرمايه و مايه جان بر زمني افتاد و بعد از آن تا مدتى طوالىن بدنش جمروح و زخم

  .نداشت كه با آن به كسب مشغول شود و گشايشى براى زن و فرزندش در امر معاش اجياد منايد
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اى حمتوى ده هزار درهم در  زنند، هنگامى كه در را باز كرد با مردى روبرو شد كه كيسه اش را مى دِر خانهروزى شنيد 
  .اين كيسه را از من بستان: دست داشت و به حممد گفت
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عادل اين مبلغ اى بود كه از گذشته با وى آشناىي داشت و طرف داد و ستد او بود و م آورنده پول يكى از جتار ورشكسته
  ها را از كجا آوردى؟ تو كه ورشكسته بودى، اين پول: به او گفت. به ابن اىب عمري بدهى داشت

آيا ملك و باغى : نه، گفت: آيا كسى به تو خبشيده؟ گفت: نه، حممد گفت: آيا ارثى نصيب تو شده؟ بدهكار گفت
ا اين پول داشته   اى؟ نه، پرسيد پس از كجا آورده: ى؟ گفتا ها را به دست آورده اى كه از راه فروش آ

يدست بودم، فكر كردم تو سال: گفت ات  اى و مهه سرمايه ها گرفتار زندان و شكنجه بوده با اين كه خود ورشكسته و 
يه معاش، به اين خاطر دمل به حالت به  از دست رفته و اكنون كه آزاد شده اى نه سرمايه كسب دارى و نه تواناىي كار و 

ام تا قرض خود را به تو  ام بود فروختم و اينك پول خانه است كه آورده اى كه حمل زندگى خود و عائله قت آمد و خانهر 
  .بپردازم

ها هستم وىل به  اى و هم اكنون هم نيازمند به يك درهم از اين پول وضعم مهني گونه است كه تو فكر كرده: حممد گفت
قرض موجب : زيرا از امام صادق عليه السالم برامي روايت شده كه آن حضرت فرمود پذيرم خدا سوگند يك درهم آن را منى

ها را به صاحبش  خانه شود، اآلن برگرد و پول شود كه انسان خانه و زادگاهش را از دست بدهد و به خاطر آن ىب آن منى
  .»1« ات را پس بگري برگردان و خانه

______________________________  
  .275: املقال منهج -)1(

  198: معاشرت، ص

  

   اوج رفاقت انساىن و اهلى
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صفوان بن حيىي از اصحاب و معاشران امام موسى بن جعفر و امام رضا و امام جواد عليهم السالم بود، او نزد امام رضا 
السالم را نسبت به امور عليه السالم مرتبه و منزلىت شريف داشت و مقام بلند پايه وكالت از امام رضا و امام جواد عليهما 

  .دين و دنياى مردم به خود اختصاص داده بود

  .خواند روز صد و پنجاه ركعت مناز مى ترين فرد مردم روزگارش و عابدترين آنان بود و شبانه او در مهه مراحل زندگى مطمئن

  .نداشتمقامش در زهد و عبادت، مقام ويژه و خاّصى بود، پايدارى و استقامتش در دين نظري 

گروه واقفيه مال فراواىن به او پيشنهاد كردند كه از پى آن دست از دينش بردارد و به آنان بپيوندد وىل او نپذيرفت و 
  .سالمت دينش را حفظ كرد

اند كه هر سه نفر در كنار بيت خدا  او در امر كسب و جتارت با عبداللَّه بن جندب و على بن نعمان شريك بود، آورده
شدند كه هر يك از آنان از دنيا رفت آن كه زنده مانده از جانب آن كه از دنيا رفته مهه منازهايش را خبواند، و پيمان  هم
روز صد و پنجاه ركعت مناز براى خود از  آن دو نفر مردند و صفوان شبانه!! هايش را بگريد و زكات مالش را بپردازد روزه

گرفت، يك ماه براى خودش در ماه رمضان و دو ماه براى دو  وزه مىآورد و در سال سه ماه ر  جانب آن دو جباى مى
كرد يك خبش  پرداخت و هر چه را در راه خدا هزينه مى دوستش و از سوى خود و به نيابت آن دو نفر سه بار زكات مى

   براى خود و دو خبش مانند آن را از جانب آن

  199: معاشرت، ص

  .»1« رسانيد دو به مصرف مى

   و پاكدامىن در فضاى عشقحفظ پاكى 

  

جوىي به  پيچيد، براى چاره سوخت و از فشار حفظ عفت و پاكدامىن به خود مى جواىن در حاىل كه در تب عشق مى
  .حمضر مبارك امام صادق عليه السالم مشرف شد

وىل در رهگذر او با مهه وجود عاشق و دل بسته كنيز ماهروى مهسايه شده بود، جريان عشق، از يك نگاه عادى و معم
آغاز شد و قرار و آرام را از جوان برده بود، او از امام درخواست داشت در اين مشكل سنگني به او يارى دهد و راهى 

  .براى جناتش از اين مسأله به او بنماياند
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مداومت بر آن، از و » أسئل اللَّه من فضله«: هرگاه بار ديگر چشمت به آن كنيز افتاد با گفنت اين مجله: حضرت فرمود
  .مقام فضل و كرم پروردگار، حل اين مشكل را درخواست كن

براى من سفرى پيش : جوان به گفته حضرت عمل كرد، چند روزى نگذشت كه صاحب كنيز به ديدن جوان رفت و گفت
  .آمده است كه ناگزير از رفنت هستم وىل مانع از رفتنم وجود كنيز من است

خواهم او را در خانه  توامن وى را در خانه، تنها بگذارم، اينك از تو مى راه خود به سفر بربم و نه مىتوامن او را مه من نه مى
  .خود نگهدارى كىن تا من از سفر بازگردم زيرا به ديگرى اعتماد ندارم كه او را نزد وى بگذارم

______________________________  
  .، باب الصاد132/ 5: ؛ سفينة البحار2، حديث 2باب  ،304/ 85: ؛ حبار األنوار88: اإلختصاص -)1(

  200: معاشرت، ص

جوان صاحل پاك دامن كه يگانه آرزويش رسيدن به وصال كنيز بود و بايد از چنني پيش آمدى با مهه وجود استقبال 
  .كرد، از پذيرفنت اين مطلب عذر خواست مى

ايسته هم نيست كه من و او به تنهاىي در جاى خلوتى قرار  ام نيست كه از كنيزت مراقبت كند و ش كسى در خانه: گفت
  .خواهم گريمي زيرا ممكن است من در خطر گناه افتم و نتوامن خود را حفظ منامي بنابراين از تن دادن به اين كار پوزش مى

ع باشد مشروط فروشم كه هر گونه تصرىف در او براى تو مشرو  من كنيز را به قيمت مناسىب به تو مى: صاحب كنيز گفت
اى به من  به اين كه تو پول آن را بر عهده خود ضمانت كىن و آنگاه كه بازگشتم خود كنيز رابابت پوىل كه به عهده گرفته

  .برگرداىن

ره خود را از او برگرفت جوان اين پيشنهاد را قبول كرد و مدت   .ها كنيز در اختيار او بود تا 

كارگزاران حاكم از بودن چنان كنيزى نزد آن جوان با خرب شدند و به هر   چند روزى پيش از بازگشنت صاحب كنيز
  .اى كه بود او را براى حاكم از وى گرفتند و دو سه برابر قيمتش به آن جوان پول پرداختند وسيله
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 ها را تسليم هنگامى كه صاحب كنيز از سفر آمد سراغ كنيزش را گرفت، جوان حقيقت مطلب را شرح داد و مهه پول
دارم و بقيه آن،  اى برمى اكنون كه چنني شده من مهان مقدار پوىل را كه تو ضامن شده: صاحب كنيز كرد، آن مرد گفت

  !حالل خودت باد

   جوان در اين ماجرا به خاطر ديندارى و پاك دامىن و حفظ عفت نه

  201: معاشرت، ص

ره  اش كمك كرد ول قابل توجهى هم نصيبش گرديد و به زندگىمند شد، بلكه پ تنها از فضل خدا در مورد كامراىن از كنيز 
»1«.  

   در قّله عشق به فضايل

  

دارميه زىن با شعور و با معرفت و آگاه و عامل به اسالم و در قله عشق به امرياملؤمنني على عليه السالم كه داراى مهه 
  .فضايل است، قرار داشت

مهر و حمبت به على عليه السالم در دلش ريشه دوانده بود و مهواره دم از او منزلش در جحون بود، زىن بود دلري و نرتس، 
زد، در جنگ صفني سربازان را بر ضد معاويه كه از هر جهت دمشن حق بود،  عدالت و واليت على عليه السالم مى

  .كرد هاى محاسى و شورانگيزى مى شورانيد و سخنراىن مى

زند، ساىل با مراقبان و حمافظان خمصوص خود به  كرسى حكومت و شاهى تكيه مىگردد، بر   چرخ روزگار به مرام معاويه مى
او : زنده و سامل است، گفت: باشد، گفتند گريد كه آيا مرده است يا هنوز زنده مى رود و آجنا از آن زن سراغ مى مكه مى

  :را احضار كنيد، مهني كه او را آوردند و معاويه چشمش به او افتاد، گفت

  !اى؟ اينجا به چه كار آمده! حاماى دخرت 

باشم نه از حام و نام من دارميه جحونيه  خواهى مرا حتقري كىن و سرزنش مناىي، من از بىن كنانه مى تو مى: دارميه گفت
  است،

  ام؟ داىن به چه منظور تو را احضار كرده گوىي، آيا مى راست مى: معاويه گفت
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______________________________  
  .69، حديث 11، باب 359/ 47: ؛ حبار األنوار15، حديث ...، باب نوادر 559/ 5: اىفالك -)1(

  202: معاشرت، ص

  !دامن سبحان اللَّه من كه غيب منى: دارميه گفت

دارى؟ چرا او حمبوب و من مورد نفرت و  ام بپرسم چرا على را دوست دارى و مرا دمشن مى تو را احضار كرده: معاويه گفت
  م؟بغض تو هست

  !از اين پرسش صرف نظر كن: دارميه گفت

  !شود حتماً بايد پاسخ دهى نه، منى: معاويه گفت

  :گومي اى از سبب آن را برايت مى حاال كه جمبورم، گوشه: دارميه گفت

  .كرد من على عليه السالم را به اين خاطر دوست دارم كه در ميان مردم به عدل و داد، رفتار مى

داد و در توزيع آن مساوات و برابرى را  ا به اين جهت دوست دارم كه حق مردم را به مردم مىمن على عليه السالم ر 
  .كرد رعايت مى

اما با تو از آن رو دمشنم كه تو با كسى جنگيدى كه از تو به مراتب برتر و واالتر بود، او به خالفت و حكومت از تو 
 درآمدى و با وى خمالفت كردى و خالفت را به ناحق تصاحب تر بود، تو با او به ناحق از در ستيز و دمشىن شايسته
  .منودى

على عليه السالم را به آن جهت دوست دارم كه پيامرب صلى اهللا عليه و آله او را به واليت نصب كرد و مهه او را دوست 
  .گذاشتند حرتام مىداشتند و مهه پريوان راستني اسالم براى بزرگداشت او و پيامرب صلى اهللا عليه و آله به او ا

هايت به جور و ستم داورى كردى، قضاوتت نه از  ها رخيىت و در داورى با تو هم از آن جهت دمشنم كه به ناحق، خون
روى عقل بود و نه منطبق با مباىن اسالم و نه به طريقه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله بلكه با هوا و هوس خودت توأم 

  .بود
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   عليه السالم را دوست دارم و تا پاى جان هم با او هستم، وىلمن از اين رو على 

  203: معاشرت، ص

  از تو و كارهاى تو خشم و نفرت داشته و تا مهيشه هم خواهم داشت،

  !!گاهت چاق شده است هايت باال آمده و نشيمن از اين جهت شكمت بزرگ و پستان! ها: معاويه گفت

سزاوارتر است تا به من زيرا من خودم شنيدم كه مادرت هند را با مهني صفات براى اين صفات كه گفىت به مادر خودت 
  !كردند مردان اجنىب معرىف مى

معاويه چون ديد اين زن از بيان حقايق ترس و اباىي ندارد، جمبور شد برخورد سياسى خود را عوض كند لذا براى جلب 
  :توجه او زبان به عذرخواهى گشوده، گفت

  .خواستم تو را ستايش كنم اين كلمات قصد توهني و جسارتى نداشتم بلكه منظورم تعريف و متجيد بود و مىمن از گفنت 

  اى؟ پس از آنكه پوزش طلبيد پرسيد آيا خودت على را ديده

  .ام آرى؛ به خدا سوگند او را با دو چشم خود ديده

  چگونه او را ديدى؟: معاويه گفت

خرب و غافلش   ها و جتمالتى كه تو را سرگرم كرده، از خدا ىب بش داده بود و نه اين نعمتاو را چنان ديدم كه نه رياست فري
  .كرده بود

  !معاويه اشاره كرد كه بس است

ترسيد اگر اين زن شريدل چند مجله ديگر از فضائل و مناقب على عليه السالم را بگويد، مانده آبرويش نيز برباد رود  او مى
  .يعىن كه بس!! ارزش كند، از اين جهت لب گزيد ىب و او را در انظار ديگران

كند و   هاى مرده را زنده مى بلى؛ به خدا سوگند اين كلمات دل: آنگاه كه معاويه او را دستور به سكوت داد، دارميه گفت
   گرد و غبار تبليغات
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  204: معاشرت، ص

ا مى كند كه روغن زيتون ظرف ها را با زدودن زنگ و  ها را روشن مى زدايد، اين سخنان چنان دل مسموم كننده را از آ
  .سازد تريگى روشن مى

  !كنم، اكنون بگو ببينم به من نياز دارى؟ گوىي و من نيز سخنان تو را تصديق مى تو راست مى: معاويه گفت

  دهى؟ اگر از تو چيزى خبواهم جواب مثبت مى: دارميه گفت

  !آرى: معاويه گفت

ا باشد موى از تو مى من صد شرت قرمز: دارميه گفت   .خواهم كه شرتان نر و ساربانشان نيز با آ

  خواهى؟ براى چه مى: معاويه گفت

ا بزرگساالن را احيا منامي مى: دارميه گفت ا، خردساالن را سرپرسىت كنم و با خود آ   .خواهم با شري آ

  دارى؟ ب دوست مىاگر اينها كه خواسىت به تو بدهم مرا مانند على بن اىب طال: معاويه گفت

  .بلكه كمرت از او هم دوست خنواهم داشت! نه، به خدا سوگند: دارميه گفت

گريمي و به مشا خبشش  ببني، اين از بزرگوارى ماست كه گناهان مشا را نديده مى! هان: معاويه شعرى خوانده، گفت
  .پرداخت كنيم، اگر على بن اىب طالب بود پشيزى هم به تو منى مى

داد زيرا او مال  كرد، حىت يك مو از اين شرتان را هم به من منى ترديد على عليه السالم اين كار را منى ىب: دارميه گفت
   مسلمانان را چون تو تلف

  205: معاشرت، ص

  .»1« كرد منى
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ستاره اى به عنوان  عشق اين زن را به انسان واالىي كه جامع مهه كماالت و فضايل بود با عشق زن غرىب كه به هر هرزه
هاى متدن ماشيىن كه به هر معشوق پوك و پوچى است، مقايسه كنيد تا ببينيد  و عشق زنان دست پرورده... سينما و

  .ديىن و مهاهنگى با هوا و هوس از كجا تا به كجاست دارى و مهاهنگى با قرآن و ىب تفاوت دين

   شكن به ستمگران پاسخ دندان

  

  .عصا راه رفنت برايش دشوار است زىن است كمر مخيده و سال خورده كه ىب َأْرَوى دخرت عبداملطلب است، وى پري

  :روزى وارد دربار سلطنىت معاويه شد، مهني كه او را ديد به او گفت

  حالت چطور است؟! »2«  مرحبا به تو اى خاله

ردى و خود را به ناحق خوب است وىل از اين كه تو با بىن اعمام خود خمالفت ورزيده، حق آنان را غصب ك احلمد للَّه
  .رئيس مسلمني و زمامدار آنان خواندى به سخىت ناراحتم

از آن روز كه پيامرب از دنيا رفت، طايفه تيم و عدى و طايفه امية حق ما را غصب كردند و ما را از حقوق خود باز 
   نشني وشهداشتند و از آن روز كه مشا بر ختت قدرت نشستيد و ما را با اين كه سزاوارتر بودمي گ

______________________________  
  .84: چهره زن در آئينه تاريخ اسالم -)1(

  .شوهر خواهر أروى، صفيه دخرت عبداملطلب بوده است» حارث«به او گفته است خاله چون عموى معاويه  -)2(

  206: معاشرت، ص

  .برم ساختيد، رنج مى

  .استان على بن اىب طالب هم مانند هارون پس از موسىمثال ما و مشا چون قبطيان و پريوان فرعون شد و د

  :به أْروى اعرتاض كرده، گفت - كه از شريين كارهاى آن روزگار بود  -در اين ميان عمرو بن عاص
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و چند كلمه ديگر كه مهه نشانه غضب و خشم او و نكوهش ... خفه شو، حرف نزن، خرفِت امحِق ديوانه! اى پريه زن
  .جارى كردأْرَوى بود، بر زبان 

  :تر سخن گفته، پاسخ او را چنني داد وىل اين زن نه تنها خاموش نشد و نرتسيد، بلكه بيشرت و حمكم

گوىي؟ به تو چه مربوط است؟ تو مادرت در مكه از زنان زناكار بود كه با مهه، طرح معاشقه و  تو چه مى! اى زنا زاده
ا را از خود كامروا مى آغوش مى همايت اندك  دوسىت رخيته بود و با مهه با مبلغى ىب منود، حاال به تو رسيده است   شد، آ

  !كه به من اعرتاض كىن؟

اين : تو كسى هسىت كه وقىت به دنيا آمدى شش نفر ادعاى پدرى نسبت به تو داشتند، چون از مادرت پرسيدند گفت
تر است از اوست، مادرت را خودم ديدم كه  شبيهاند، بر اين اساس اين نوزاد به هر كدام  شش نفر مهه با من نزديكى كرده

تر بودى تو را به او ملحق  چون به عاص از ديگران شبيه! آميخت گرى در مى در روزهاى مىن با هر جوان فاجر و روسپى
  .ساختند و عمرو بن عاص گفتند

  :كرد كه مروان سخن او را بريد و گفت اين زن مهچنان هويت عمرو را بيشرت مشخص مى

   شعور، چه سخناىن به زبان فضوىل نكن، خفه شو، ىب! زن پري

  207: معاشرت، ص

  !حرف خودت را بزن! راىن مى

رت بگوييم اين پرورده مكتب قرآن و رشد يافته در مدرسه اسالم، اين آزاد زن، اين افتخار زنان قدرمتند و با عفت  أْرَوى يا 
  :اسالم، لبه تيز تيغ سخن را متوجه او كرده، گفت

اى كسى كه اندام نامتناسب دارى و از ! اى كوتوله! اى سرخ مو! گوىي، اى كبود چشم تو نيز مانند پسر عاص سخن مى
ترى تا به حكم، زيرا او نيز كبود چشم و سرخ مو و كوتاه قد و بد شكل بود، تو  هر جهت به غالم حارث بن كلده شبيه

  !؟را چه رسد در كار ديگران دخالت كىن و فضوىل مناىي
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شناسم كه داراى  شناسم تو هيچ شباهت به پدر خود كه ادعاى پدرى بر تو را دارد ندارى، من پدرت را مى من تو را مى
چنني و چنان اوصاىف بود كه تو يا آن اوصاف را ندارى و يا اين كه ضد آن صفات در تو وجود دارد، پس جباى اين كه 

  !ببني پدرت كه بوده است، تو را چه كار به كار من؟به من اعرتاض كىن، خنست برو از مادرت بپرس 

  :سپس روى به معاويه كرده، و گفت

به خدا سوگند تو باعث شدى كه اينان بر شؤون مردم مسلط شوند و جرات پيدا كنند، تنها تو هسىت كه ! اى معاويه
  .ريسمان به دست آنان دادى تا به خود اجازه دهند با من چنني سخن بگويند

  :با احرتام از او دجلوىي كرده، گفتمعاويه 

  !ها گذشته، اكنون نيازى كه دارى خبواه خدا از گذشته

  .من به تو نيازى ندارم، آنگاه برخاست و از جملس بريون رفت: اروى گفت

  208: معاشرت، ص

بشنوم؛ پس  مشا سبب شديد كه من امروز اين سخنان را! تف بر مشا: معاويه خطاب به عمرو عاص و مروان كرده، گفت
  حاجت خود را خبواه تا برآورم،: درنگ كسى را فرستاد، اروى را برگرداندند و گفت از آن ىب

  خواهى؟ براى چه مى: به شش هزار دينار نياز دارم، معاويه گفت: أْرَوى گفت

، دو هزار دينار نوايان بىن احلارث از آن ارتزاق منايند خواهم كه كاريزى احداث كنم تا ىب دو هزار دينار مى: گفت
يدست از بىن احلارث را زن دهم، دو هزار دينار ديگر را مى مى ها  خواهم تا براى رفع بعضى گرفتارى خواهم با آن جوانان 

  .به كار برم

  :شش هزار دينار به او بپردازيد، آنگاه كه اروى خواست از كاخ او بريون آيد، معاويه گفت: معاويه گفت

دادم تا اين وجه را به تو بدهند، اگر على بن اىب طالب به جاى من بود با اين كه پسر عمويت  اين من بودم كه دستور
  .گرداند نصيب برمى هست، تو را ىب

  :أْرَوى از شنيدن اين سخن به سخىت ناراحت شد و رنگش برافروخته گشت و با ناراحىت هر چه بيشرت گريست و گفت
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  ....هاى او و هايش به ياد مردانگى ىت، مرا به ياد او و عدالتاز على حرف زدى و مرا به ياد او انداخ

سپس قصيده مفصلى در بيان فضايل و مكارم على بيان كرد و او را بر مهه برترى داد و معاويه را بيش از پيش سيه روى 
  .»1«  منود و برگشت

______________________________  
  .126: چهره زن در آئينه تاريخ اسالم -)1(

  209: معاشرت، ص

  

شىت مسكن شىت سريت و     خانداىن 

  

نسيبه دخرت كعب مشهور به ام عماره كه با شوهر خود و فرزندانش در جنگ احد شركت كرده بود و خود عمًال مششري به 
و كمان بر  كرد و گاهى نيز با تري جنگيد و از حرمي قرآن و اسالم و مسلمانان دفاع مى دست در راه يارى پيامرب اسالم مى
راند، در مهني پيكار عظيم بود كه دوازده زخم بر شانه و  شد و آنان را به عقب مى ضد نريوى دمشن دست به كار مى

  .بدنش وارد شد

ديدند و خود در آن صحنه دخلراش حاضر نبودند، دوست داشتند  هاى بدن و شانه او را مى دخرتان و زنان جواىن كه زخم
از او : گويد ها بر بدنش وارد آمده است، از آن مجله ام سعد دخرت سعد بن ربيع بود كه مى مكه بدانند چگونه آن زخ

  .پرسيدم داستان جنگ خود را در روز احد برامي نقل كن

بندند با خود برداشتم و به  ها را با آن مى آن روز نزديك ظهر بود كه يك مشك آب و نوارى كه زخم: ام عماره گفت
رسيد مهني بود كه من هم  خوردگان عيادت منامي، چيزى كه به خيامل منى جمروحني را آب دهم و از زخم ميدان جنگ رفتم تا

با شوهر و دو فرزندم مهدوش با هم مششري بزنيم، مهني كه وارد ميدان شدم ديدم جنگ به شدت درگرفته است و 
مشغول مششري زدن بودم، پيشروى كردم تا اين  روند، من مهانطور كه  اند و هر كدام به سوىي مى مسلمانان شكست خورده

زدم و هم با تري و كمان ترياندازى  در آن روز، هم با مششري مى. كه نزديك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله رسيدم
   ها كه اى نربد كردم كه اين زخم كردم، و به اندازه مى
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  210: معاشرت، ص

  .ام وارد آمد بيىن بر شانه مى

: ها را به تو زد؟ گفت ها را ديدم كه متورم شده بود، به او گفتم چه كسى اين زخم من خود آن زخم: ويدگ ام سعد مى
  :گفت زماىن كه مردم از اطراف پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله پراكنده شده بودند، پسر قميئه با فرياد مى

  !حممد كجاست؟ حممد كجاست؟ مرگ بر من اگر او را به قتل نرسامن

مصعب بن عمري و گروهى ديگر كه من نيز در ميان آنان بودم، در برابرش ايستادمي و از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله 
ها به من وارد آمد، من هم چند ضربه به او زدم وىل چون آن دمشن خدا دو زره  دفاع كردمي، در مهني گري و دار، اين زخم

  .و اثر نكردهاى مششري من در ا پوشيده بود، ضربه

آن روز كه در ميامه مسلمانان به دست اعراب شكست خوردند، انصار از : از او پرسيدم دستت چه شده است؟ گفت
  .رفت، من بودم مسلمانان كمك خواستند، يكى از افراد گروهى كه براى جنات آنان مى

ابودجانه مهان جا شهيد شد و سراجنام جنگ در حديقة املوت بود و در حدود يك ساعت نربد ادامه داشت تا آن كه 
در مهان ميان كه من در تعقيب مسيلمه دمشن خدا بودم ناگهان مردى با من برخورد كرد و . مسلمانان پريوز شدند

  .اى به دستم زد كه قطع شد ضربه

راف پيامرب اسالم من در روز جنگ احد بودم، آنگاه كه مردم از اط: گويد عبداللَّه بن زيد بن عاصم پسر ام عماره مى
صلى اهللا عليه و آله پراكنده شدند، من خود را به او رسانيدم، ديدم مادرم به طرفدارى از پيامرب صلى اهللا عليه و آله 

  :پسر ام عماره هسىت؟ گفتم: جنگد، مهني كه آن حضرت چشمش به من افتاد فرمود مى

  ن، سنگى راكىن؟ تري اندازى ك پس چرا پيكار منى! آرى؛ يارسول اللَّه

  211: معاشرت، ص

برداشتم و در حضور پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بر يكى از مشركان زدم، سنگ بر چشم اسبش اصابت كرد، اسب 
كردم تا اين كه چشمم به پيامرب اسالم صلى  سرگيجه گرفت با صاحبش به زمني افتاد، من باز هم با سنگ به او محله مى

كرد، در مهني حال يكى  اد، ديدم در چهره مباركش لبخندى منايان است كه با آن تبسم، مرا تشويق مىاهللا عليه و آله افت
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از سربازان جبهه دمشن ضربىت بر شانه مادرم وارد آورد كه به سخىت او را جمروح كرد؛ پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله 
  :فرمود

تر و  ا افراد اين خاندان پر بركت باشيد، مقام و مرتبه مادرت بزرگزخم هايش را ببند، مش! مادرت، مادرت، او را درياب
  .برتر از فالن و فالن است و مقام و مرتبه شوهر مادرت نيز از مقام فالىن برتر است، خداوند مشا خاندان را رمحت كند

شت مهدم تو باشيم ! اى پيامرب صلى اهللا عليه و آله: مادرم گفت مهان وقت پيامرب دعا كرد و  از خدا خبواه كه ما در 
  :گفت

  »اللَُّهمَّ اجَعْلُهْم رُفـََقاِئى ِىف اجلَنَّةِ «

شت مهدم من قرار ده   .خداوندا آنان را در 

توان توصيف كرد و   اى خوشحال شد كه منى هنگامى كه مادرم اين دعا را از پيامرب صلى اهللا عليه و آله شنيد به اندازه
  :گفت

  .»1«  كه به من رسيده است هيچ گونه نگراىن و ناراحىت ندارمهاىي   هم اكنون از رنج

______________________________  
ج البالغة، ابن اىب احلديد -)1( ؛ چهره زن در آئينه تاريخ 12، باب 134/ 20: ؛ حبار األنوار269/ 14: شرح 

  .141: اسالم

  212: معاشرت، ص

  

   ى اهللا عليه و آلهاتصال روحى اويس قرىن به پيامرب اسالم صل

  

اويس قرىن، پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله را نديده بود، وىل با شنيدن اوصاف پيامرب صلى اهللا عليه و آله و شنيدن 
  .دعوت آن حضرت در گردونه پذيرش هدايت قرار گرفت و از امياىن جامع و عبادتى كامل و حاىل عارفانه برخوردار شد
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شت شهادت داد و به يارانش فرمود پيامرب بزرگوار اسالم   :صلى اهللا عليه و آله براى او به 

مشا را به مردى از امتم كه او را اويس گويند بشارت باد، مهانا او به مانند دو قبيله ربيعه و مضر در قيامت شفاعت 
  .كند مى

  :فرمود رسول اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»ِقَبِل الَقَرِن َوا َشْوَقاه إلَْيَك يَا أُويَس الَقَرنِ تـَُفوُح َرَوائُح اجلَنَِّة ِمْن «

شت از سوى مين مى نسيم   .وزد، اى اويس قرن چه اندازه مشتاق توام هاى 

كرد  پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله او را نفس الرمحن و خري التابعني ناميد و گاهى كه از جانب مين او را استشمام مى
  :فرمود مى

  .»َألَُشمُّ َروَح الرََّمحِن ِمن َطَرِف الَيَمنِ إّىن «

  .كنم من نسيم رمحاىن را از سوى مين استشمام مى

سوخت، از مادر اجازه گرفت كه به مدينه براى زيارت يار مشرف  او در آتش اشتياق زيارت پيامرب صلى اهللا عليه و آله مى
  از نصف روز در مدينه توقف نكىن، اويس بادهم كه بيش  به اين شرط اجازه مى: شود، مادر به او گفت

  213: معاشرت، ص

اجازه مادر به مدينه رفت، چون به خانه حضرت رسيد آن حضرت در خانه نبود، پس از نصف روز توقف در حاىل كه 
كيست كه   اين نور: حمبوب را زيارت نكرد به مين بازگشت، هنگامى كه پيامر اسالم صلى اهللا عليه و آله به خانه آمد فرمود

اين : شرتباىن كه اويس نام داشت در اين سراى آمد و بازگشت، حضرت فرمود: گفتند! كنم؟ در اين خانه مشاهده مى
  .»1«  نور را در خانه ما به هديه گذاشت و رفت

رد هاى مين در حال شرتچراىن، از د مشهور است كه وقىت در جنگ احد پيشاىن و دندان پيامرب شكست، اويس در بيابان
  !!پيشاىن و درد دندان ناليد
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تواند با جهد و  هاى ملكوتى در مدار زندگى انسان الزم نيست؛ انسان مى آرى؛ حضور فيزيكى معاشران معنوى و چهره
كوشش و فعاليت مثبت روحى، خود را به حمضر معنوى اولياى حق برساند و چون اويس به آن بزرگواران اتصال روحى 

رهيابد و از فيض سرشار و    :اند مند گردد كه گفته جود آنان 

  .َمْن َجدَّ َوَجدَ 

  .يابد كوشد مى آن كس كه بكوشد آنچه را براى آن مى

براى اين كه خوانندگان عزيز به ويژه جوانان كه دنياىي از احساسات و شور و نشاطاند به حقيقت عيىن اين مجله آگاه 
  :شود شوند به قطعاتى از تاريخ كوشندگان اشاره مى

______________________________  
، باب ذكر 26: اين قطعه در كتاب تذكرة األولياء. باب سوم، فصل هفتم، شرح حال اويس قرىن: منتهى اآلمال -)1(

  .اويس قرىن با كمى تفاوت ذكر شده است

  214: معاشرت، ص

  

  آموزى امري تيمور عربت

  

زد، در پاسخ اين پرسش كه از   باكى و شجاعت حرف اول را مى امري تيمور كه روزگارى در آسيا در قدرت و سطوت و ىب
ها شكست سخىت خوردمي، من كه  در جنگى از جنگ: كجا و به چه سبب به اين قدرت و حكومت رسيدى، گفت

اى شناخته شده بودم و  ازه لشكر چون چهرهسربازى جوان و در جنگ با دمشن بسيار كوشا بودم پس از گسيختگى شري 
رفت پا به فرار گذاشتم، در حال فرار در دل بيابان به سياه چادرى رسيدم كه حمل زندگى پريه  ام مى بيم اسارت و دستگريى

 زن پنبه ريسى بود، از او خواستم كه آن شب به من جاى دهد، او هم پذيرفت، پس از ساعاتى افرادى از دمشن كه دنبال
ها رفتم و خود را از ديد دمشن پنهان كردم، دمشن مهه جا را گشت در ضمن با  فراريان بودند از راه رسيدند، من به زير پنبه

اى به پنبه كوبيد كه نوك نيزه به پاى من فرو رفت وىل من مقاومت كرده، از خود عكس العملى نشان ندادم، پس از  نيزه
  .ظى كرده با پاى لنگ به سوى مقصدى كه داشتم حركت كردمرفنت دمشن من هم از پريه زن خداحاف
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اى رسيدم، در آجنا براى اسرتاحت و مستور ماندن از چشم دمشن اطراق كردم، سكوت بر مهه جا حاكم بود، در  به خرابه
به دو  اى گندم اى نظرم را جلب كرد كه دانه فكر بودم كه عاقبت كار چه خواهد شد؟ ناگهان صداى بسيار آرام مورچه

  .رود تا خود را به پشت ديوار رسانيده، دانه گندم را به النه منتقل كند نيش گرفته و از ديوار باال مى

   كشيد وقىت به باالى تر از خود را مى مورچه ضعيف كه بارى سنگني

  215: معاشرت، ص

اره مهان مسري را بازگشت و گندم را ديوار رسيد و خواست به روى ديوار برود گندم از نيشش رها شده به زمني افتاد، دوب
به نيش گرفت و از ديوار باال رفت وىل هنگام رفنت به روى ديوار دوباره گندم از دهانش به زمني افتاد، شصت و هفت 

مرتبه اين كار طاقت فرسا تكرار شد، وىل مورچه آن دانه گندم را به باالى ديوار رسانيد و سپس از طرف پشت ديوار به 
  .قال دادالنه انت

تو از مورچه كمرت نيسىت بكوش تا : كار مورچه و حتمل آن زمحىت كه به خود مهواره كرد درس گرفتم و به خود گفتم از پشت
به برترين مقام برسى، كوشيدم تا از سربازى به امارت و حكومت بر بسيارى از مناطق آسيا رسيدم و اگر خداوند فرصت 

  .منرسا دهد خود را به حكومت جهان مى

   امري عبداللَّه خلجستاىن

  

  .او در خراسان به شغل خربندگى اشتغال داشت وىل با جديت و كوششى كه از خود نشان داد امري خراسان بزرگ شد

چه شد از شغل خربندگى به امارت خراسان : روزى يكى از دوستانش به ديدار او رفت، در ضمن گفتگو از وى پرسيد
  رسيدى؟

ر براى اسرتاحت به خانه رفتم، در خانه چشمم به ديوان حنظله بادغيسى افتاد، آن را براى مطالعه روزى از حمل كا: گفت
  :باز كردم اين رباعى نظرم را جلب كرد

  مهرتى گر به كام شري در است
 

  رو خطر كن ز كام شري جبوى
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  يا بزرگى و عز و نعمت و جاه
 

 «1»  روىيا چو مردانت مرگ رويا 

  

ايتاً از شغل  اين رباعى حركىت در عقل و روامن اجياد كرد و به دنبال آن به جستجوى مراتب و مقامات برخاستم و 
  !خربندگى به امارت خراسان بزرگ رسيدم

______________________________  
  حنظله بادغيسى، ديوان اشعار -)1(
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   السالم براى زندگى پاك و ساملنقشه امام هفتم عليه 

  

مشرند و دوست داشتند مهه مردم عمر و زماىن كه  امام هفتم عليه السالم عمر انسان را سرمايه و مايه اهلى و ملكوتى مى
در اختيار دارند در جتارتى بگذرانند كه براى آنان سود دنياىي و آخرتى داشته باشد، به مهني خاطر مردم را در جهت هزينه  

  :دن عمر به چهار حقيقت دعوت كردندكر 

َساَعًة ِلُمناَجاِة اللَِّه، َوَساَعًة ِألمِر املعاِش، َوَساَعًة ِلُمَعاَشَرِة اإلَخواِن َوالثـَّقاِت : اجَتِهُدوا ِىف أن َيُكوَن َزماُنُكْم أرَبَع َساَعاتٍ 
ِذِه الساَعِة َتقِدُروَن على الَّذيَن يـَُعرِّفُوَنُكْم ُعُيوَبُكْم َوُخيِْلُصوَن َلُكْم ِىف الَبا اِتُكم ِىف َغِري ُحمَرٍَّم َوِ ِطِن، َوَساَعًة َختُْلوَن فيها ِلَلذَّ

  .»1« ...الثالث َساَعات
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خبشى براى عبادت و طاعت و مناجات با خدا، خبشى براى  : كوشش كنيد در اين كه زمان و عمرتان چهار خبش شود
گى، خبشى براى معاشرت و نشست و برخاست با برادران ديىن و افراد مورد كار و معيشت و به دست آوردن هزينه زند 

هاى غري  ها و خوشى ورزند و خبشى براى لذت شناسانند و در باطن به مشا اخالص مى اطميناىن كه عيوب مشا را به مشا مى
  .مني منائيدتوانيد سه خبش ديگر را تأ حرام و به اين خبش كه برطرف كننده كسالت و خستگى مشاست، مى

______________________________  
  .3، حديث 25، باب 321/ 75: ؛ حبار األنوار409: حتف العقول -)1(

  218: معاشرت، ص

روايت را به دقت بنگريد و در آن انديشه مناييد كه معاشرت صحيح از چه ارزشى برخوردار است كه حضرت موسى بن 
ك چهارم از عمر خود را هزينه مهنشيىن با دوستاىن كنيد كه در رشد و تكامل مشا دهد كه ي جعفر عليهما السالم فرمان مى

  !سازى عيوب مشا مؤثرند و در رفع و پاك

  :فرمايد امام عليه السالم سپس مى

يدسىت و طول عمر زيرا هر كس فكر و انديشه: با خود درباره دو چيز حديث نفس نكنيد اش را متمركز در اين   فقر و 
يدسىت دچارم گردد و در گردونه خبل قرار مىكند كه  گريد و هر كه به فكر طول عمر باشد، دچار حرص  مبادا فقر و 

ره خود را از دنيا از حالل و امورى كه شيشه مروت را نشكند و اسراىف در آن نيست، قرار دهيد و از اين گونه  مى شود، 
  :د، زيرا از امام صادق عليه السالم روايت شدهزيسنت كه زيسنت پاكى است، بر امور دين كمك خبواهي

  .»1«  لَْيَس ِمنَّا َمن تـََرَك ُدنياُه ِلِديِنِه أْو تـََرَك ِديَنُه ِلُدنياهُ 

از ما نيست هر كس امر معيشت و امور دنيايش را به خاطر دينش ترك كند، يا دينش را به خاطر دنيايش از دست 
  .بگذارد

______________________________  
  3، حديث 25، باب 321/ 75: ؛ حبار األنوار409: حتف العقول -)1(
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   مهنشيىن با بندگان صاحل

  

   خري جامع و شّر جامع

  

خبش است، نقطه معاشرت صحيح و دوسىت حقيقى و مهراه بودن با زنده دالن و  اسالم كه تنها فرهنگ كامل و سعادت
و مهنشيىن با كساىن كه از دم عيسوى برخوردارند و جز صالح و كرامت و رشد و تربيت و  ارواح پاك و اهل اميان و مروت
  .داند خواهند، خري جامع مى ادب و سالمت انسان را منى

آيني مثرخبش حق، نقطه معاشرت غلط و دوسىت ناباب و مهراه شدن با مرده دالن، و ارواح شريره و نفوس خبيثه و اهل 
هاى آدمى را مورد  مهنشيىن با كساىن كه رفتار و كردارشان چون طوفان خزان سرسبزى انسان و ارزشديىن و  شرارت و ىب

  .كند دهد، شر جامع قلمداد مى هجوم قرار مى

معاشرت با معاشران پاك و سامل، مهنشيىن با مهنشينان مؤمن و فرشته خو، دوسىت با دوستان با وفا و روشن ضمري، چون 
كند و به انسان براى ورود به يك زندگى شايسته  هاى فكرى و رواىن انسان را درمان مى بيمارىشربت معاجلى است كه 

  .دهد لياقت و نشاط مى

اميان و شيطان صفت، دوسىت با مردم منافق و دورو و  معاشرت با معاشران ناپاك و بيمار دل، مهنشيىن با مهنشينان ىب
   ريزد و مهه جوانب ات انسان مىزشت باطن، چون زهر خطرناكى است كه به كام حي

  220: معاشرت، ص

يدست و پشيمان، بيچاره  و شؤون وجود انسان را مسموم مى ايتاً آدمى را در كوير هالكت و سرزمني ضاللت  كند و 
  .سازد و گرفتار، رها مى

ست بلكه شرييىن و لذت شود، گاهى قابل جربان ني رسواىي و فضيحىت كه از مهنشيىن با افراد ناصاحل نصيب انسان مى
  .كند زندگى را تريه و تار مى
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  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

ةِ    .»1« َعاُر الَفِضيَحة ُيَكدُِّر َحَالَوَة اللَّذَّ

  .منايد آيد شرييىن لّذت زندگى را در كام انسان تريه و تار مى هاى غلط به دست مى ننگ رسواىي كه از امور ناباب و روش

  :فرمايد ر كالمى ديگر مىو د

ِة ِمبَرَاَرِة اآلفَاتِ    .»2«  َاليـَُقوُم َحَالَوُة اللَّذَّ

  .ارزد شود، به تلخى آفات و عوارض دردناك آن منى آور و نصيب آدمى مى شرييىن لذتى كه از امور زيان

ه صورتى طوالىن مهراه و مهراز مروت ب آرى؛ كسى كه با معاشر ناجنس و مهنشني ناپاك و رفيق ناآگاه و آدمى نامرد و ىب
باشد و بر اثر آن معاشرت ناصحيح از علم و معرفت و عبادت و خدمت و ارزش و كرامت حمروم گردد و به خواسته 

  دوستش دچار اعتياد و شراب، فسق و فجور و ظلم و ستم شود و عمر گرامنايه در اين راه شيطاىن هزينه كند

______________________________  
  .13217، حديث 42، باب 346/ 11: ؛ مستدرك الوسائل11060، حديث 481: غرر احلكم -)1(

  .854: غرر احلكم -)2(

  221: معاشرت، ص

اى  و روزى كه چشم باز منايد و ببيند قدرت جواىن و قوت روحى و كرامت انساىن از دست رفته و از وجود او مرده
هاى  اثرى ندارد؛ قطعاً تلخى اين عوارض و آفات امروزش به شرييىن لذتمتحرك كه جز مزامحت براى خانواده و ديگران 

  .ارزد زودگذر و خمرب ديروزش منى

  222: معاشرت، ص

  

   تشبيهى لطيف از دوست حقيقى
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كند و آن را با ظرافىت  روايت جالىب از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله نقل مى» مثنوى«الدين رومى در كتاب  جالل
  .كند كه ثبتش در اين اوراق خاىل از فايده نيست وشى هنرمندانه به صورت نظم تاويل مىخاص و ر 

  َجارُِكمْ إنَُّه يـَْفَعُل ِباْبَداِنُكْم َكَما يـَْفَعُل بِأشْ إْغَتِنُموا بـَْرَد الرَّبْيِع َفإنَُّه يـَْفَعُل بِأبداِنُكْم َكَما يـَْفَعُل بِأْشَجارُِكْم، َواْجَتِنُبوا بـَْرَد اَخلرِْيِف فَ 
»1«.  

ار را غنيمت بشماريد زيرا در بدن مشا مهان تصرىف را مى منايد واز باد خزان دورى كنيد زيرا  كند كه در درختانتان مى نسيم 
  .كند منايد كه با درختانتان مى اى را مى هاى مشا مهان معامله با بدن

و سخنش ما فوق سخن انسان و ما دون سخن ترين انسان است  پيامربى كه فصيح: گويد جالل الدين رومى مى
  .خداست، بايد منظورش از اين كالم، حقيقىت واال و مطلىب فوق العاده با ارزش باشد

ار، كالم معجز آسا و سخنان ملكوتى و  به احتمال قريب به يقني نظر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله از نسيم و باد 
ار طبيعى كه درختان را زنده مى مىدم عيسوى اولياى اهلى و اهل دل  هاى مرده را حيات  كند، دل باشد كه چونان نسيم 

   آورد و نـَْفس هاى افسرده را به حركت مى خبشد و جان مى

______________________________  
  .88، باب 271/ 59: حبار األنوار -)1(

  223: معاشرت، ص

  .اندازد اهتزاز مىپژمرده را براساس حاالت اخالقى و عرفاىن به 

باشد كه چونان طوفان  صفتان مى و نظر حضرتش از باد خزان، كالم مرده دالن و سخنان اهل باطل و دم مسموم شيطان
ُكشد و  هاى كم قدرت را مى مرياند و جان هاى نيمه جان را مى ريزد، دل خزان كه برگ درختان را زرد كرده و بر زمني مى

  .آورد مهار چون اژدها به جنبش مى سوى شهوات ىب نـَْفس مرده را با حتريك به

ايتاً منظور آن مالك كالم و مبلغ پيام و خري االنام اين است كه اگر انسان با معاشرى اهلى و رفيقى ملكوتى و دوسىت  و 
ىت و به دوس -كه زبانش ريشه در اميان دارد و حاالتش ظهورى از حقايق است و اخالقش ميوه باغ كرامت است  -عرشى
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ال وجودش تبديل به شجره  مهنشيىن برخيزد، استعدادهاى انساىن و حاالت معنوى او از دم عيسوى زنده مى شود و 
  .گردد مى -اش مهيشگى است هاست و ميوه اش ثابت و شاخ و برگش در آمسان كه ريشه  -طيبه

شه در كفر و شرك دارد و حاالتش ظهورى دين و مادى كه زبانش ري و اگر با معاشرى شرير و رفيقى شيطاىن و دوسىت ىب
پرسىت است و اخالقش چون هندوانه ابو جهل زهر كشنده است، به دوسىت و مهنشيىن بنشيند؛ استعدادهاى  از فرهنگ بت

ال وجودش تبديل به شجره خبيثه كه ريشه ىب اش از دم خزان صفت او نابود مى انساىن او و حاالت باطىن بنيانش  گردد و 
  .شود ني است و استقرار و قرارى ندارد، مىروى زم

ال و درخت است و زيان دوست  ار براى گل و گياه و  فايده دوست حقيقى و رفيق پاك براى انسان، فايده نسيم 
   ناباب براى آدمى زيان
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  .را به جاىي بربد، خواهد بوداش  طوفان و ضرر آتشى است كه در خرمن افتد و آن را به خاكسرتى سياه كه باد هر ذره

ار  گفت پيغمرب زسرماى 
 

 تن مپوشانيد ياران زينهار

 كند زآنك با جان مشا آن مى
 

اران با درختان مى  كند كآن 

  ليك بگريزند از سرد خزان
 

  كآن كند كو كرد با باغ و َرزان

 اند راويان اين را به ظاهر برده
 

 اند هم بر آن صورت قناعت كرده

  خرب بودند از جاى آن گروه ىب
 

  كوه را ديده نديده كان بكوه

  آن خزان نزد خدا نفس و هواست
 

ارست و بقاست   عقل و جان عني 

ان   مرترا عقلى است جز وى در 
 

  كاِمُل العقلى جبو اندر جهان

 جزو تو از ُكّل او كّلى شود
 

 عقل كل بر نفس چون غّلى شود

  كانفاس پاك  پس به تأويل اين بود
 

ارست و حيات برگ و تاك   چون 
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  هاى اوليا نرم و درشت گفت
 

  تن مپوشان زآنك دينت راست پشت

 گرم گويد سرد گويد خوش بگري
 

 زآن زگرم و سرد ِجبْهى وز سعيد

ار زندگى است   گرم و سردش نو 
 

  مايه صدق و يقني و بندگى است

ا زنده است   زآن كزو ُبستاِن جا
 

  زين جواهر حبِر دل آكنده است

 بر دل عاقل هزاران غم بود
 

 «1» گر زباغ دل خالىل كم بود

  

شود و  پروين اعتصامى در پايان قصيده مهنشني نامهوار، از زبان آب كه در ديگى بر اثر مهنشيىن با آتش به خبار تبديل مى
  :گويد ماند، مى و انسان باز مىدهد و از آن مهه سود رساىن به طبيعت  هويتش را از دست مى

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى، دفرت اول -)1(
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  من كه بودم پزشك بيماران
 

 آخر كار خود شدم بيمار

  من كه هر رنگ شستم از چه گرفت
 

 روشن آئينه دمل زنگار

 نه صفائيم ماند در خاطر
 

 رخسارنه فروغيم ماند بر 

  آتشم مهنشني و دود ندمي
 

 ام مهدم و شرارم يار شعله

  زين چنني روز داشت بايد ننگ
 

 زين چنني كار داشت بايد عار
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 هيچ ديدى زكار درماند
 

 كارداىن چو من در آخر كار

  باختم پاك تاب و جلوه خويش
 

 بسكه بر خاطرم نشست غبار

  با چنني پاكى و فروزاىن
 

 كساد شد بازاراين چنينم  

 آخر اين آتشم خبار كند
 

 به هواى عدم روم ناچار

  گفت آتش از آن كه دمشن توست
 

 طمع دوسىت و لطف مدار

  مهنشني كسى كه مست هوى است
 

 نشد اى دوست مردم هشيار

 زار ِكشت كند هر كه در شوره
 

 نبود از كار خويش برخوردار

  خام بودى تو خفته زان آتش
 

 پختنت بيداركرد هنگام 

  در كنار من از چه كردى جاى
 

 كه ز دودت شود سياه كنار

  هر كجا آتش است سوخنت است
 

 اين نصيحت به گوش جان بسپار

  اى بد نامى است گرت انديشه
 

 منشني با رفيق نامهوار

  عاقالن از دكان مهره فروش
 

 خنريدند لؤلؤ شهوار

  كس ز خنجر نديد جز خسنت
 

 خنواست جز پيكاركس ز پيكان 

  سالكان را چه كار با ديوان
 

 «1» طوطيان را چه كار با ُمردار

  

   معاشر نامهوار، دوست ناباب و رفيق بد سريت، ريشه شجره طيبه
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______________________________  
  .، با اختصار205: ديوان اشعار پروين اعتصامى -)1(

  227: معاشرت، ص

هاى  شكند و مهه جاده ريزد و بال و پر آدمى را مى خشكاند و شاخ و برگ درخت فطرت را مى مىانسانيِت انسان را 
كند و فرياد وجدان را خاموش  حركت و متوقف مى بندد و عقل فعال و انديشه پاك را ىب سعادت را به روى انسان مى

خارى خشك به وجود  -سبد هسىت استكه گل سر   -اندازد و از انسان سازد و نريو و قدرت روحى را از كار مى مى
  !آورد مى

  228: معاشرت، ص

  

   اى بر بلنداى كوه چشمه

  

اى بر بلندى كوه است كه به  مهنشني صاحل و رفيق موافق و دوست شايسته نسبت به سرزمني وجود انسان مهچون چشمه
رساند و  هاى دامنه كوه مى جاى زمنياش را به مهه  هاى دامنه كوه ُمشِرف و مسلط است و آب خوشگوار و پر فايده زمني

اران از آن سرزمني اى را  روياند كه هر بيننده هاى خوش رنگ، نباتات خوشبو و درختان پر مثر مى ها گياهان سبز، گل در 
  .كند شگفت زده مى

اد، درستكار، دلسوز، آگاه و با معرفت قرار بگريد و لياقت و  شايستگى براى  انسان هنگامى كه در كنار دوسىت پاك 
ها مهچون باراىن كه از ابر بر  ها برخيزد، آن ارزش هاى او را نشان دهد و به اختيار خود به انتخاب آن ارزش گرفنت ارزش

بارد و درخت وجود آدمى را از بركت  گردد، بر انسان فرو مى بارد و سبب پيدايش مثرات و حمصوالت مى زمني مستعد مى
  .نشاند مثرات و حمصوالت معنوى مىآن معاشرت صحيح و درست به 

اش مانند اين است كه انسان خود را از هواى مطبوع و نور خورشيد  حمروم منودن خويش از دوست صاحل، خسارت معنوى
  .و تغذيه سامل حمروم منايد
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  ابو هلب در شهر مكه نزديك به پنجاه سال معاصر پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بود

  229: معاشرت، ص

هاى معنوى پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله با آن حضرت رفاقت و  وىل يك حلظه حاضر نشد براى استفاده از ارزش
معاشرت كند بلكه تا حلظه مرگش خود را از معاشرت با حضرت حمروم كرد و داغ ننگ ابدى و خسارت مهيشگى و 

  اى منفور معرىف شد، جميد به عنوان چهرهشقاوت ابدى را بر پيشاىن حيات نكبت بار خود زد و در قرآن 

  .»1« ] تـَبَّْت َيدا َأِيب َهلٍَب َو َتبَ [

  .نابود باد قدرت ابوهلب، و نابود باد خودش

آورد و لباس حيوانيت  آرى؛ حمروم ماندن از يار موافق و معاشر واجد شرايط، لباس انسانيت را از وجود انسان بريون مى
ايتاً مصداق پوشاند و آدمى  بر باطن مى   .منايد مى »4« ]َكَمَثِل احلِْمارِ [و  »3« ] َكَمَثِل اْلَكْلبِ [، »2« ] َكاْألَْنعامِ [را 

انسان نبايد از ارتباط با كسى كه در دانش و معرفت و اخالق و تربيت و آگاهى و كرامت ما فوق اوست، غفلت ورزد و 
شود، خبل كند كه غفلت و خبل در اين مورد سبب خراىب دنيا  از اين كه دست به دامن شخصيت او بزند و متوسل به وى

  .و آخرت است

ال وجود ! ها اى انسان: رسد و تا قيامت هم به گوش انسان خواهد رسيد كه هنوز فرياد دعوت پاكان به گوش مى بياييد 
   خود را از طريق قلب و جان به ما پيوند بزنيد و از رزق كامل و روزى معنوى فراواىن كه

______________________________  
  .1): 111(مسد  -)1(

  ].179) 6(انعام [ »أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ « -)2(

  ].176) 6(انعام [ »َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهثْ « -)3(

  ].5): 62(مجعه [ »َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْوراَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفاراً « -)4(

  230: معاشرت، ص
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ار شكفته  حضرت حق به خاطر شايستگى ما به ما ارزاىن داشته تغذيه مناييد تا عقل مشا كامل گردد و خرد مشا چون گل 
شود و بر جانتان نور معنويت بتابد و از افق وجودتان مثرات ملكوتى رخ نشان دهد و در سرزمني نظام هسىت چون شجره 

ريشه ثابىت پيدا كنيد و شاخ و برگ روح و روان و عقل و خردتان به فضاى ، رشد منوده »1« طيبه كه در قرآن اشاره دارد
ره ملكوت سركشيده، ميوه و حمصول دائم دهد و خود و ديگران تا ابد از آن ميوه   .مند شويد ها و حمصوالت دائم 

ما پاك شويد و از  ها در سايه دم مسيحاىي كنند كه بياييد تا از آلودگى آنان و تربيت شدگانشان از مشا دعوت مى
هاى فكرى و روحى شفا يابيد و دردهاى معنوى و باطىن مشا با حكمت حكيمانه ما درمان شود و به سالمت و  بيمارى

عافيت مهه جانبه آراسته گرديد تا در گردونه رمحت حق و عنايت پروردگار و واليت اولياى خدا قرار گرييد كه راهى براى 
  .رت و دوسىت با پاكان و اطاعت از آنان كه در حقيقت اطاعت از خداست وجود نداردرسيدن به اين حقايق جز معاش

  :فرمايد روايت بسيار مهّمى در اين زمينه از امام صادق عليه السالم به اين مضمون نقل شده است، حضرت مى

َواللَِّه إىنِّ َألُِحبُُّكم َوُأِحبُّ ِرَحيُكْم : أصَحابِِه، فـََوَقَف َعَلْيِهم َوقَالَ  الَقْربِ َواملِْنَربِ َوإَذا أُناٌس ِمنْ   ُكْنُت َمَع أِىب َحىتَّ انـْتَـَهيـَْنا إىل«
  .»2« »َذِلَك ِبَورٍَع َواْجِتَهاٍد فَإنَُّكْم َلْن تـََناُلوا ِوَاليـَتـََنا إّالبِالَورَِع َواالْجِتَهادِ   َوأرَواَحُكم َفأِعيُنوىن َعلى

______________________________  
تـُْؤِيت ُأُكَلها ُكلَّ ِحٍني ِبِإْذِن * أَ َملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال َكِلَمًة طَيَِّبًة َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة َأْصُلها ثاِبٌت َو فـَْرُعها ِيف السَّماءِ « -)1(

ا َو َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ    ].25 -24): 14(ابراهيم [ »َرِّ

: ؛ األماىل، شيخ صدوق259، حديث 212/ 8: الكاىف: ، اين روايت با كمى تغيري در90/ 2: جمموعة ورام -)2(
و  91، حديث 8، باب 203/ 7: ، الفصل الثالث ىف آداب الشيعة؛ حبار األنوار74: ؛ مشكاة األنوار4، حديث 626
  .ذكر شده است... و 81، حديث 4، باب 108/ 27

  231: اشرت، صمع

من با پدر بزرگوارم حضرت باقر العلوم عليه السالم بودم تا به قرب و منرب رسول خدا رسيدمي، ناگهان پدرم به گروهى از 
  :يارانش رسيد، كنارشان ايستاد و به آنان سالم كرد و فرمود
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و حمبت با پرهيزكارى و خود دارى به خدا سوگند من عاشق مشا و بوى مشا و روح مشا هستم، مشا مرا براى حفظ اين عشق 
زيرا ] ومهواره از ارزشهاى ملكوتى ما شكل بگرييد[از هر گناهى و با كوشش در راه خدا و اجنام هر كار مثبىت يارى دهيد 

  .مشا جز با پاك دامىن و حفظ خويش از گناه و كوشش و سعى مثبت به واليت ما خنواهيد رسيد

  :گويد مى» آداب النفس«مؤلف دانشمند كتاب 

  :دوست خوب و رفيق شفيق و يار موافق داراى چهار صفت است

عفت نفس، تقوا، زهد نسبت به متاع دنيا، ورع و پاك دامىن و اين چهار عنصر حقايقى هستند كه از طريق ارتباط با 
  .شود پاكان نصيب انسان مى

 مهنشني تو از تو به بايد
 

 تا تو را عقل و دين بيفزايد

  

است با كساىن رفاقت و مهنشيىن داشته باشيم كه فرداى قيامت در سايه آنان مورد لطف و رمحت حضرت حق قرار الزم 
شت و رضوان اهلى راه يابيم، نه دست دوسىت و رفاقت به كساىن دهيم كه فرداى قيامت به  بگريمي و به شفاعت آنان به 

  :كنند آنان خطاب مى

  232: معاشرت، ص

  .»1« ] يـَْوَم أَيـَُّها اْلُمْجرُِمونَ َو اْمتاُزوا الْ [

  .جدا شويد]  از صف نيكان[امروز ! اى گناهكاران:] ندا آيد[و 

ايتاً ما هم به خاطر معاشرت با آنان و رنگ گرفنت از ايشان مهراه آنان قرار گرفته، از صف پاكان و صاحلان جدا   و 
  !گردمي

______________________________  
  .59 ):36(يس  -)1(

  233: معاشرت، ص
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  لقمان حكيم و معاشران كم نظري

  

او مردى سياه چهره از سرزمني سودان بود كه سالياىن دراز به عنوان برده و غالم در اختيار ثرومتندان قرار داشت و براى 
واعظان و حكمت داد وىل در چنان فضاىي از اجنام تعاليم اهلى و پند  آنان كارهاى پر مشقت و با زمحت اجنام مى

  .حكيمان غافل نبود

گمارد تا  شود، به نشست با عاملان و پاكان و خردمندان و دينداران واقعى مهت مى پس از اين كه از قيد بندگى آزاد مى
  :جاىي كه از آن چهره ملكوتى و مؤدب به آداب اهلى نقل شده كه به فرزندش فرمود

  .رسد معاشرت و مهنشيىن داشتم به حدود چهار هزار نفر مى هاى واالىي كه با آنان مشار اين گونه انسان

نفس پاك آن معاشران و روش و منش انساىن آن رفيقان نيك سريت و اخالق و خوى آن مهنشينان ملكوتى خصلت، 
چنان در وى مؤثر افتاد كه قلب با صفا و پاك و آيينه صفت خود را به طور مستقيم شايسته دريافت حكمت اهلى از 

  .ه حرمي حضرت حق شدناحي

  »1« ...]َو َلَقْد آتـَْينا لُْقماَن احلِْْكَمةَ [

  ...و به راسىت ما به لقمان حكمت عطا كردمي

______________________________  
  .12): 31(لقمان  -)1(

  234: معاشرت، ص

هاى پر  هم از او حكمتعالوه بر اصول حكمىت كه حضرت حق در قرآن جميد از او نقل كرده، اهل بيت عليهم السالم 
  :اند از مجله ارزشى روايت كرده



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

 

از دنيا پند و عربت بگري و آن را براى اين كه جريه خور مردم نشوى ترك مكن و تا جاىي وارد دنيا شو كه به ! فرزندم
  .آخرتت زيان نزىن

آن تقوا و پرهيزكارى و مال  اند، بايد كشىت تو در دنيا درياىي است پر عمق، عاملان بسيارى در آن غرق شده! فرزندم
كند اميان و بادبانش توكل و ناخدايش عقل و قطب منايش دانش و بصريت و سّكان و  ات را پر مى اى كه كشىت التجاره

  .»1« مايه آرامشش صرب باشد

  .»2«  از شبانه روز ده ساعت براى شخص خود سهمى قرار ده كه در آن به كسب علم و دانش بكوشى! فرزندم

سفر مباش و با او رفاقت و معاشرت مكن، با فاسق و بدكار به دوسىت بر خنيز و با متهم، مهنشني  با ستمگر هم! دمفرزن
  .مباش

هايش،  روياند، مناز ريشه آن است، زكات ساقه دين چون درخت است، اميان به حق آىب است كه آن را مى! فرزندم
هايش، چنانكه درخت با ميوه خوب   هايش، دورى از حرام ميوه گهايش، اخالق نيك بر  دوسىت و رفاقت براى خدا شاخه

  .»شود گردد، دين هم با دورى از كارهاى حرام كامل مى كامل مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم درباره او مى

______________________________  
  .1، حديث 25، باب 299/ 75: ؛ حبار األنوار12، كتاب العقل واجلهل، حديث 16/ 1: الكاىف -)1(

  .14، حديث 18، باب 419/ 13: ؛ حبار األنوار245، حديث 195: قصص األنبياء، راوندى -)2(

  235: معاشرت، ص

لقمان مردى بود در كار و عمل براى خدا نريومند و در مسري حق پرهيزكار، غرق در سكوت، آراسته به وقار، دقيق، 
  .»1«  غصب، به دور از شوخى، حل كننده نزاع و اختالف مردمخشم و  نگر، تيزبني، پندآموز، ىب آينده

______________________________  
هائى كه مرحوم   هاى متعددى از لقمان نقل شده است كه جهت استفاده به حكمت در مصادر خمتلف حكمت -)1(

  :شود اند اشاره مى دهاند و روايات آن را بيان كر  كليىن رمحه اهللا در كتاب الكاىف به آن اشاره فرموده
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باب اخلوف والرجاء،  67/ 2و  1باب جمالسة العلماء، حديث  39، كتاب العقل واجلهل و صفحه 15/ 1: الكاىف
و صفحه  20، باب الذم الدنيا والزهد فيها حديث 134و صفحه  6باب الصمت، حديث  114و صفحه  1حديث 

و  466، حديث 303/ 8و  8راهية املسألة، حديث ، باب ك22/ 4و  9، باب من تكره جمالسته، حديث 641
  .547، حديث 348صفحه 

  236: معاشرت، ص

  

   معاشرت معنوى مقدس اردبيلى

  

تواند به جاىي برسد كه خود را در حمضر معنوى اولياى اهلى  انسان از طريق تقويت اميان و تقوا و عبادت و خدمت مى
ره   .گرددمند   حاضر كند و از انفاس قدسيه آنان 

هاى ملكوتى در فضاى حيات الزم نيست بلكه معرفت و شناخت آنان و جتلى دادن مقام  حضور فيزيكى اين گونه چهره
  .نوراىن آن بزرگواران در قلب و آشناىي با روش و منش و فرهنگشان در رشد و تكامل انساىن، كاىف است

رفت به پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و امامان اى است كه راه شناخت و مع هاى برجسته مقدس اردبيلى از چهره
عليهم السالم را طى كرد و حقيقت نورى آنان را در قلب پاكش جتلى داد و با رنگ گرفنت از فرهنگ و اخالق آنان به 

  .مقاماتى بس بلند و درجاتى بس عاىل رسيد

دم عبا به سر كشيده به سوى حرم مطهر امام نيمه شىب استاد را دي: گويد يكى از شاگردان با تقوا و درستكارش مى
  .موحدان و نور دل عارفان و موالى عاشقان امري مؤمنان على عليه السالم در حركت است

ايتاً درهاى حرم مطهر هم به وسيله كليدداران قفل شده بود، از رفنت  با توجه به اين كه مهه درهاى صحن بسته بود و 
   خرب دنبال استاد حركت كنم تا ببينم شدم، تصميم گرفتم ىباستاد به سوى حرم شگفت زده 

  237: معاشرت، ص

  !داستان استاد در اين وقت شب و رفتنش به سوى حرم از چه قرار است؟
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استاد به درب بسته صحن رسيد، در به روى او باز شد، به سوى حرم رفت، در حرم هم به روى او گشوده شد، وارد 
مشكلم را ! خود منود كه در چنني و چنان مسأله فقهى مشكل دارم، اى حالل مشكالتحرم گشت، خطاب به موالى 

  .بگشاى

كىن،  به سوى مسجد كوفه برو فرزندم مهدى را در آجنا مالقات مى: از ميان ضريح نداىي با حمبت به گوش رسيد كه
  .مشكل فقهى خود را با او درميان بگذار كه او براى تو حل خواهد كرد

  238: معاشرت، ص

  

بهاىن    معاشرت معنوى وحيد 

  

بهاىن از شخصيت گرى به  اى است كه در اوج فرهنگ مكتب اخبارى نظري شيعه و از عاملان بسيار برجسته هاى ىب وحيد 
  .الى طوفان آن مكتب جنات داد فرياد فقه استوار شيعه رسيد و آن را از البه

  .به شدت مورد احرتام و حمبت آن پادشاه بود زيست و او در عصر پادشاهى فتحعلى شاه قاجار مى

ره مى جست، سه بار به حمضر آن چهره با عظمت و مرجع كم  شاه ايران كه از هر وسيله و دستاويزى براى اعتبار خود 
بهاىن از پاسخ شاه امتناع مى   .ورزيد نظري نامه نوشت كه از حوزه عراق خارج و به ايران منتقل شود و هر بار وحيد 

هنگامى كه اصرار شاه براى رفنت ايشان به ايران شدت گرفت، وى در ميان شاگردان برجسته خود شش نفر از مجله آيت 
حق، صاحب كشف و كرامت عالمه حبر العلوم سيد مهدى طباطباىي را انتخاب كرده، با خود به عنوان شاهد به حرم 

شاه ايران با : زرگواران به امريمؤمنان عليه السالم عرضه داشتمطهر امرياملؤمنني على عليه السالم برد و در حضور آن ب
اصرار از من درخواست كرده كه حوزه را رها كنم و رهسپار ايران گردم و آجنا به درس و حبث مشغول شوم و من در كنار 

   ام و از انتخاب رفنت و ماندن درمانده گشته، راه به جاىي اصرار و پافشارى او دو دل و متحري شده

  239: معاشرت، ص

  .خواهم كه مرا در اين مسأله راهنمائى كىن برم، از حمضر مبارك حضرتت مى منى
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، وحيد از شهرهاى ما بريون نرو و در اين »ال خترج من بالدنا«: مهه آن شش نفر شنيدند كه از درون ضريح ندا آمد
  .منطقه كنار ما اقامت دائم داشته باش

  240: معاشرت، ص

  

   و معاشرتحقوق رفاقت 

  

  242: معاشرت، ص

  

   حقوق رفاقت و معاشرت

  

اد و رفيقى نيك سريت و مصاحىب شايسته رفاقت و دوسىت برقرار   انسان، هنگامى كه با معاشرى صاحل و دوسىت پاك 
كنند كه اداى آن حقوق گاهى الزم و زماىن واجب و وقىت هم  كرد، آن دو از نظر اسالم حقوقى بر يكديگر پيدا مى

  .مستحب است، مگر اين كه با اختيار خود، عهده يكديگر را از اداء حقوق آزاد منايند

هاى  اسالم، در زمينه حقوق دوسىت و معاشرت حقايقى را ارائه داده است كه انسان از وسعت قوانني اين مكتب و برنامه
  .شود فراگريش نسبت به مهه امور، به ويژه باب معاشرت شگفت زده مى

تفصيل و توضيح هر حق و بيان متام آثار، مقتضى اين خمتصر نيست، به ناچار به خبشى از اين حقوق اشاره مسلماً 
  .شود مى

   حقوق معاشرت از ديدگاه امرياملؤمنني عليه السالم

  

  :كند كه آن حضرت فرمود امرياملؤمنني على عليه السالم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مى
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پوشى طرف  شود مگر به ادا كردن يا چشم اش سى حق قرار دارد كه از آن آزاد منى مسلمان نسبت به برادر ديىنبر عهده 
  :مقابل

  243: معاشرت، ص

اش رمحت آورد، عيبش را بپوشاند، از خطايش درگذرد، عذر و پوزشش را  لغزشش را گذشت كند، بر گريه و اشك ديده
اش را حفظ منايد،  اش را نسبت به او تداوم خبشد، دوسىت ن را رد كند، خريخواهىبپذيرد، از غيبتش جلوگريى منوده و آ

اش را  اش حاضر شود، دعوتش را بپذيرد، هديه عهد و پيمانش را رعايت كند، در بيمارى به عيادتش رود، در تشييع جنازه
او را نيكو اجنام دهد، با رعايت عفت گزارد، يارى و كمك به  قبول كند، نيكى و عطايش را تالىف منايد، نعمتش را سپاس

اش او را مهراهى كند، به هنگام عطسه او  اش را حفظ كند، حاجتش را روا منايد، در رسيدن به خواسته و پاكدامىن زوجه
اش هدايتش منايد، سالمش را پاسخ دهد، كالمش را دلنشني منايد، خبشش او را نيك مشارد،  دعايش كند، به گم شده

صديق منايد، دوستش را دوست بدارد با او دمشىن نورزد، چه ظامل باشد چه مظلوم او را يارى دهد اما سوگندش را ت
اش در مظلوم بودنش به اين كه او را در گفنت حقش  اش در ظامل بودنش به اينكه از ظلمش جلوگريى كند و اما يارى يارى

، از خري و خوىب آنچه براى خود دوست دارد براى او هم يارى دهد، او را تسليم بال و گرفتارى ننمايد و خوارش ندارد
  .پسندد براى او هم نپسندد دوست بدارد و آنچه از بدى براى خود منى

  :سپس فرمود

كند،  گذارد، پس در قيامت آن را از او مطالبه مى اش را وامى يكى از مشا چيزى از حقوق برادر ديىن: از رسول خدا شنيدم
   بر اين اساس به نفع

  244: معاشرت، ص

  .»1« شود شود و بر ضد واگذارنده حق قضاوت مى صاحب حق حكم داده مى

   حقوق معاشرت از ديدگاه امام صادق عليه السالم

  

  :امام صادق عليه السالم فرمود
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ْسلم، ُهَو َعيـُْنُه َوِمرآتُُه َوَدلِيُلُه، َالَخيُونُُه َوَال َخيَْدُعُه َوَال يَ «
ُ
ْسِلُم أُخو امل

ُ
  .»2« »ْظِلُمُه َوَال َيْكِذبُُه َوَال يـَْغَتابُهُ امل

كند و نسبت به او  مسلمان برادر مسلمان است، او براى برادر مسلمانش چشم و آيينه و راهنماست، به او خيانت منى
  .كند گويد و از او غيبت منى ورزد و دروغ منى دارد و به او ستم منى خدعه و حيله روا منى

  حق مسلمان بر: به امام صادق عليه السالم گفتم: گويد مىمعلى بن خنيس 

______________________________  
أَبِيِه مَِّد ْبِن َجْعَفٍر اْلَعَلِوىِّ، َعْن َعِن احلَُْسْنيِ ْبِن ُحمَمَِّد ْبِن َعِليٍّ الصَّيـَْرِيفِّ، َعْن ُحمَمَِّد ْبِن ُعَمَر اجلَِْعاِيبِّ، َعِن اْلَقاِسِم ْبِن حمَُ  -)1(

لِْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه َثالثُوَن َحّقاً ال بـَرَاَءَة َلُه ِمنـَْها : قَاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«: َعْن آبَائِِه، َعْن َعِليٍّ عليه السالم َقالَ 
ْوَرَتُه َويُِقيُل َعثـَْرَتُه َويـَْقَبُل َمْعِذرََتُه َويـَُردُّ ِغيَبَتُه َويُِدُمي َنِصيَحَتُه َوَحيَْفُظ ُخلََّتهُ ِإّال ِباْألََداِء َأِو اْلَعْفِو يـَْغِفُر زَلََّتهُ َويـَْرَحُم َعبـْرََتُه َوَيْستـُُر عَ 

يُب َدْعَوَتهُ َويـَْقَبُل َهِديـََّتهُ َوُيَكاِفُئ ِصَلَتهُ  ِنْعَمَتُه َوُحيِْسُن ُنْصرََتُه َوَحيَْفُظ َحِليَلَتُه  َوَيْشُكُر َويـَْرَعى ِذمََّتُه َويـَُعوُد َمْرَضَتُه َوَيْشَهُد َميَِّتُه َوجيُِ
ُق ِإْقَساَمهُ َويـَُواِىل َويـَْقِضى َحاَجَتُه َوَيْشَفُع َمْسأَلََتُه َوُيَسمُِّت َعْطَسَتهُ َويـُْرِشُد َضالََّتُه َويـَُردُّ َسالَمُه َويُِطيُب َكالَمهُ   َويـَبَـرُّ ِإنـَْعاَمُه َوُيَصدِّ

وماً فـَُيِعيُنُه َعَلى َأْخِذ َحقِِّه َوال َعاِديِه َويـَْنُصرُُه ظَاِلماً َوَمْظُلوماً فََأمَّا ُنْصرَتُُه ظَاِلماً فـَيَـُردُُّه َعْن ظُْلِمِه َوَأمَّا ُنْصرَُتُه َمْظلُ َولِيَُّه َوال يُـ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه : ُه َلهُ ِمَن الشَّرِّ َما َيْكَرُه لِنَـْفِسِه، ُمثَّ َقاَل عليه السالمُيْسِلُمُه َوال َخيُْذُلُه َوحيُِبُّ َلُه ِمَن اخلَْْريِ َما حيُِبُّ لِنَـْفِسِه َوَيْكرَ  مسَِ

: وائدكنز الف. »ِإنَّ َأَحَدُكْم لََيدَُع ِمْن ُحُقوِق َأِخيِه َشْيئاً فـَُيَطالُِبُه ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَيَـْقِضى َلُه َوَعَلْيهِ : صلى اهللا عليه و آله يـَُقولُ 
، حديث 15، باب 236/ 71: ؛ حبار األنوار16114، حديث 122، باب 212/ 12؛ وسائل الشيعة، 306/ 1

36.  

؛ 16094، حديث 122، باب 204/ 12: ؛ وسائل الشيعة5، باب أخوة املؤمنني، حديث 166/ 2: الكاىف -)2(
  .9، حديث 16، باب 270/ 71: حبار األنوار

  245: معاشرت، ص

  مسلمان چيست؟

  :حضرت فرمود

اش هفت حق، الزم و واجب است، حقى نيست مگر اين كه  بر عهده مسلمان نسبت به برادر مسلمان و دوست اهلى
ا را ضايع كند از واليت خدا و طاعتش بريون مى ره وجوبش بر او حتمى است، اگر يكى از آ اى از بندگى  رود وهيچ 

  !!نسبت به خدا در او نيست
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  حقوق چيست؟ آن: به حضرت گفتم

  :فرمود

ا را ضايع كىن و حمافظت ننماىي و آگاه شوى و به كار  به راسىت كه من نسبت به تو مهربامن و مى! اى معلى ترسم كه آ
  .نبندى

  .»ال حول ال قّوة إّالباللَّه«: به او گفتم

  :فرمود

ا اين است كه آسان   :ترين حق از آ

  .دارى دوست دارى و ناپسند بدارى براى او آنچه را براى خود ناپسند مىدوست بدارى براى او آنچه را براى خود  - 1

  .از خشم او خود را كنار بدارى و خوشنودى او را دنبال مناىي و از وى فرمان بربى - 2

  .او را با وجود خود و مال و زبان و دست و پايت يارى رساىن - 3

  .چشم او و آيينه و راهنماى او باشى - 4

  .او گرسنه باشد، سرياب نباشى و او تشنه باشد، پوشيده نباشى و او برهنه باشدسري نباشى و  - 5

  246: معاشرت، ص

اگر تو را خدمت كارى است و برادرت را خدمتكارى نيست، خدمت كارت را بفرسىت تا جامه او را بشويد و خوراك  - 6
ن كند   .او را بسازد و بسرت خوابش را 

اش حاضر شوى و  اش از او عيادت كىن، در تشييع جنازه تش را بپذيرى، در بيمارىبه سوگندش وفادار باشى، دعو  - 7
هرگاه بداىن براى او حاجىت است به اجنامش پيشدسىت كىن و او را وادار ننماىي تا از تو درخواست كند بلكه براى اجنام  

ىت او پيوسىت و دوسىت او را به گرفنت حاجتش بشتاب و در برآوردنش بكوش و هرگاه چنني كىن دوسىت خود را به دوس
  .»1«  اى دوسىت خود پيوند داده
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  :فرمايد امام صادق عليه السالم در خبشى از يك روايت مفصل درباره حقوق دو مسلمان بريكديگر مى

______________________________  
َكِم، َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُبَكْريٍ اْهلََجرِىِّ، َعْن ُمَعلَّى ْبِن ُخنَـْيٍس، َعْن َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َحيَْىي، َعِن اْبِن ِعيَسى، َعْن َعِلىِّ ْبِن احلَْ  -)1(

َلُه َسْبُع ُحُقوٍق َواِجَباٍت َما ِمنـُْهنَّ َحقٌّ ِإّال َوُهَو «: قـُْلُت َلُه َما َحقُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم؟ قَالَ : َأِىب َعْبِد اللَِّه عليه السالم، َقالَ 
َلُه ُجِعْلُت ِفَداَك َوَما ِهَى؟ : قـُْلتُ  َلْيِه َواِجٌب ِإْن َضيََّع ِمنـَْها َشْيئاً َخرََج ِمْن َواليَِة اللَِّه َوَطاَعِتِه وََملْ َيُكْن للَِّه ِفيِه ِمْن َنِصيٍب،عَ 

أَْيَسُر َحقٍّ : ال قـُوََّة ِإّال بِاللَِّه، َقالَ : قـُْلُت َلهُ : َم َوال تـَْعَمَل، َقالَ يَا ُمَعلَّى ِإىنِّ َعَلْيَك َشِفيٌق َأَخاُف َأْن ُتَضيَِّع َوال َحتَْفَظ َوتـَْعلَ : َقالَ 
أَْمَرُه َواحلَْقُّ  َسَخَطهُ َوتـَتَِّبَع َمْرَضاَتُه َوُتِطيعَ  ِمنـَْها َأْن حتُِبَّ َلهُ َما حتُِبُّ لِنَـْفِسَك َوَتْكَرَه َلُه َما َتْكَرُه لِنَـْفِسَك َواحلَْقُّ الثَّاِىن َأْن َجتَْتِنبَ 

َدلِيَلهُ َوِمْرآَتُه َواحلَْقُّ اْخلَاِمُس ال َتْشَبُع الثَّاِلُث َأْن تُِعيَنُه ِبنَـْفِسَك َوَماِلَك َوِلَساِنَك َوَيِدَك َورِْجِلَك َواحلَْقُّ الرَّاِبُع َأْن َتُكوَن َعيـَْنُه وَ 
َرى َواحلَْقُّ السَّاِدُس َأْن َيُكوَن َلَك َخاِدٌم َولَْيَس ِألَِخيَك َخاِدٌم فـََواِجٌب َأْن تـَبـَْعَث َخاِدَمَك َوَجيُوُع َوال تـَْرَوى َوَيْظَمأُ َوال تـَْلَبُس َويـَعْ 

يَب َدْعَوتَ  يَضُه َوَتْشَهَد َجَنازََتُه َوِإَذا َعِلْمَت ُه َوتـَُعوَد َمرِ فـَيَـْغِسَل ثَِياَبُه َوَيْصَنَع َطَعاَمُه َوُميَهَِّد ِفرَاَشُه َواحلَْقُّ السَّاِبُع َأْن ُتِربَّ َقَسَمُه َوجتُِ
َعْلَت َذِلَك َوَصْلَت َواليـََتَك ِبَواليَِتِه َوَواليـََتهُ َأنَّ َلُه َحاَجًة تـَُباِدرُُه ِإَىل َقَضائَِها َوال تـُْلِجُئُه َأْن َيْسَأَلَكَها َوَلِكْن تـَُباِدرُُه ُمَباَدَرًة َفِإَذا فَـ 

، حديث 122، باب 205/ 12: ؛ وسائل الشيعة2، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 169 /2: الكاىف. »ِبَواليَتك
  .40، حديث 15، باب 238/ 71: ؛ حبار األنوار16097

  247: معاشرت، ص

  .وه چه بزرگ است حق مسلمان بر برادر مسلمان خودش

  :وفرمود

نيازمند شوى از او خبواه و اگر او از تو دوست بدار براى بردار مسلمانت آنچه را براى خود دوست دارى و هرگاه 
خواست به او عطا كن، از هيچ كار خوب و خريى درباره او دل تنگ و خسته مشو و او هم از هيچ كار خوىب براى تو 

پشتوانه او باش كه او پشتوانه توست چون غايب شود آبرو و شخصيت او را در غيبتش حفظ كن . دلتنگ و خسته نشود
مند  د او را زيارت منا، او را گرامى دار و ارمجند مشار زيرا او از توست و تو از اوىي و چون از تو گلهو چون حاضر باش

گزار و اگر گرفتار شود، زير  باشد از او جدا مشو تا گذشت او را خواستار شوى و اگر به او خريى رسد، خدا را سپاس
ادند و سخن : اش بگويد كردند، به او كمك كن و اگر انساىن به برادر ديىنچيىن   بازويش را بگري و چون براى او دامى 

  .»1« اف بر تو، دوسىت معنوى ميان آنان بريده شود
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______________________________  
، َعْن أَبِيِه، َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَيَماِينِّ، َعْن َأِيب َعْبدِ  -)1( َفَما «: ... اللَِّه عليه السالم، قَالَ  َعْن َعِليٍّ

َأِحبَّ ِألَِخيَك اْلُمْسِلِم َما حتُِبُّ ِلنَـْفِسَك َوِإَذا اْحَتْجَت َفَسْلُه َوِإْن َسأََلَك َفَأْعِطِه : َأْعَظَم َحقَّ اْلُمْسِلِم َعَلى َأِخيِه اْلُمْسِلِم َوَقالَ 
ِإنَُّه ِمْنَك َوأَْنَت َلُه َظْهراً فَِإنَُّه َلَك َظْهٌر ِإَذا َغاَب َفاْحَفْظُه ِىف َغْيَبِتِه َوِإَذا َشِهَد فـَُزْرُه َوَأِجلَُّه َوَأْكرِْمُه فَ ال َمتَلَُّه َخْرياً َوال َميَلُّهُ َلَك ُكْن 

اْمحَِد اللََّه َوِإِن ابـُْتِلَى َفاْعُضْدُه َوِإْن ُمتُحَِّل َلُه َفَأِعْنهُ ِمْنُه َفِإْن َكاَن َعَلْيَك َعاتِباً َفال تـَُفارِْقُه َحىتَّ َتُسلَّ َسِخيَمَتُه َوِإْن َأَصابَُه َخيـٌْر فَ 
نَـُهَما ِمَن اْلَواليَِة َوِإَذا َقاَل أَْنَت َعُدوِّى َكَفَر َأَحدُ  ميَاُن ِىف قَـ َوِإَذا َقاَل الرَُّجُل َألِخيِه ُأفٍّ انـَْقَطَع َما بـَيـْ ْلِبِه  مهَُا َفِإَذا اتـََّهَمُه اْمنَاَث اْإلِ

، 206/ 12؛ وسائل الشيعة 5، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 170/ 2: الكاىف. »َكَما يـَْنَماُث اْلِمْلُح ِىف اْلَماءِ 
  .43، حديث 15، باب 243/ 71: ؛ حبار األنوار16098، حديث 122باب 

  248: معاشرت، ص

دم، مردى از يارامنان به سومي آمد، او از من با امام صادق عليه السالم در طواف كعبه بو : گويد ابان بن تغلب مى
درخواست كرده بود كه به خاطر حاجىت كه دارد با او بروم و به من اشاره كرد، امام صادق عليه السالم او را ديد و به من 

و طواف  با او برو: آرى؛ فرمود: با تو هم عقيده است؟ گفتم: آرى؛ فرمود: خواهد؟ گفتم ابان اين مرد تو را مى: فرمود
  .آرى: اگر چه طواف واجب باشد؟ فرمود: خود را قطع كن، گفتم

آن را وامگذار،  : از حق مؤمن بر مؤمن به من خرب ده، فرمود: با او رفتم، بعد از آن خدمت حضرت رسيدم و گفتم
روتت را به او بدهى، تا آجنا حق دارد كه نيمى از ث! ابان: خواهم و بر آن پافشارى كردم، فرمود مى! من به فدايت: گفتم

داىن كه خدا آنان را ياد كرده كه ديگران را  منى! اى ابان: سپس به من نگاه كرد و ديد چه حاىل به من دست داده، فرمود
اى،  اگر تو ثروتت را با او تقسيم كىن او را بر خود مقدم نداشته: آرى؛ من به فدايت، فرمود: بر خود مقدم بدارند، گفتم

  اى به او بدهى دارى كه از آن خبشى كه براى خود گذارده با او برابر داشىت؛ هنگامى او را بر خود مقدم مىمهانا خود را 
»1«.  

  :فرمود امام باقر عليه السالم مهواره مى: فرمايد امام صادق عليه السالم مى

  َال َتَضارُّوا َوَال َحتَاَسُدوا َوإيّاُكْم َواْلُبْخَل، كونُوا ِعَباَد اللَِّه اْلُمْخَلِصنيَ َعظُِّموا َأْصَحاَبُكْم َوَوقـُِّروُهْم َوَال يـََتَجهَّْم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً وَ «
»2«.  
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______________________________  
، حديث 122، باب 209/ 12؛ وسائل الشيعة 8، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 171/ 2: الكاىف -)1(

  .46، حديث 15، باب 248/ 71: ؛ حبار األنوار16106

، حديث 5، باب 15/ 12: ؛ وسائل الشيعة12، باب حق املؤمن على أخيه، حديث 173/ 2: الكاىف -)2(
15519.  

  249: معاشرت، ص

يارانتان را بزرگ مشاريد و به آنان احرتام كنيد و به يكديگر روى ترش نكنيد و به مهديگر زيان نرسانيد و نسبت به هم 
  .يزيد، بندگان با اخالص خدا باشيدحسد نورزيد، از خبل بپره

  :فرمود امام صادق عليه السالم به يارانش مى

  .»1« »َتَذاَكُروا أْمَرنَا َوأحيـُْوهُ إتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا إْخَوًة َبرَرًة ُمَتحابَِّني ِىف اللَّه، ُمتَـَواِصِلَني، ُمتَـرَاِمحَِني، تـَزَاَوُروا َوَتَالَقوا وَ «

رفتارى باشيد، به يكديگر مهر ورزيد، يكديگر را زيارت كنيد و با هم برخورد و مالقات  و برادراِن نيك از خدا پروا كنيد
  .داشته باشيد، آيني ما را در مجع يكديگر يادآورى مناييد و آن را زنده نگه داريد

  :رمودكند كه آن حضرت ف امام باقر عليه السالم از پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روايت مى

اى را به زمني فرستاد و آن فرشته آمد و آغاز رفنت كرد تا گذرش بر درى افتاد كه  خداى عزوجل فرشته: جربئيل برامي گفت
  :خواست، آن فرشته به وى گفت مردى بر آن ايستاده بود و از صاحب خانه اجازه ورود مى

كنم،  براى خداى تبارك و تعاىل از او ديدن مى برادر ديىن من است،: چه نيازى به صاحب اين خانه دارى؟ پاسخ داد
من پيك خدامي به سوى تو و : جز براى اين كار نيامدم، به او گفت: تو فقط براى مهني آمدى؟ گفت: فرشته به او گفت

هر : فرمايد خداى عزوجل مى: شت براى تو واجب است، آن فرشته گفت: فرمايد رساند و مى خدا به تو سالم مى
   از مسلماىن ديدار كند، او را ديدار نكرده بلكه مرا ديدار كرده و ثوابمسلماىن 
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______________________________  
؛ 15539، حديث 10، باب 22/ 12: ؛ وسائل الشيعة1، باب الرتاحم والتعاطف، حديث 175/ 2الكاىف  -)1(

  .45، حديث 28، باب 401/ 71: حبار األنوار

  250: معاشرت، ص

شت است و پاداش او   .»1«  بر عهده من؛ 

  :امام باقر عليه السالم فرمود

ٍء أَحبَّ إَىل اللَِّه ِمْن إْدَخاِل السُُّروِر َعَلى  َعْنُه َحَسَنٌة َوَما ُعِبَد اللَُّه ِبَشى  تـََبسُُّم الرَُّجِل ِىف َوْجِه أِخيِه َحَسَنٌة َوَصْرُف الَقذى«
ْؤِمنِ 

ُ
  .»2« »امل

باشد و خدا به كارى  اش حسنه است و دور كردن خار و خاشاك نيز از وى حسنه مى برادر ديىنلبخند مرد به روى 
  .تر از شاد كردن دل مؤمن بندگى نشده حمبوب

  :ام صادق عليه السالم فرمودام

  .»3« »يَها َصاُحبَـَها ِمَأَة أْلفٍ ٍء ُمْؤِمٍن أَحبُّ إَىل اللَِّه ِمْن ِعْشرِيَن ِحجٍَّة ُكَل ِحجٍَّة يـُْنِفُق فِ  َلَقَضاءُ َحاَجِة امرِى«

تر است كه در هر حّجى حاجى صد هزار درهم  برآوردن حاجت يك مرد مؤمن در پيشگاه خدا از بيست حج حمبوب
  .انفاق كند

______________________________  
اِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَيَماِىنِّ، َعْن َجاِبٍر، َعْن َأِيب َجْعَفٍر عليه السالم َعِلىُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى، َعْن ِإبـْرَ  -)1(

َرئِيُل عليه السالم: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«: َقالَ  َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأْهَبَط ِإَىل اْألَْرِض َمَلكاً َفَأقْـَبَل : َحدََّثِىن َجبـْ
اِر فـََقاَل َلُه اْلَمَلُك َما َحاَجُتَك ِإَىل  َذِلَك اْلَمَلكُ  اِر، َميِْشى َحىتَّ َوَقَع ِإَىل بَاٍب َعَلْيِه َرُجٌل َيْسَتْأِذُن َعَلى َربِّ الدَّ  َربِّ َهِذِه الدَّ

ِإىنِّ َرُسوُل : ِإّال َذاَك فـََقاَل َما َجاَء ِىب ِإّال َذاَك، فـََقالَ َما َجاَء ِبَك : َأٌخ ِىل ُمْسِلٌم ُزْرُتُه ِىف اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل، َقاَل َلُه اْلَمَلكُ : َقالَ 
َا ُمْسِلٍم زَاَر ُمْسِلماً فـََلْيَس ِإيَّا: ِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ : َوَجَبْت َلَك اْجلَنَُّة َوَقاَل اْلَمَلكُ : اللَِّه ِإلَْيَك َوُهَو يـُْقرُِئَك السَّالَم َويـَُقولُ  ُه أَميُّ

، باب 583/ 14: ؛ وسائل الشيعة3، باب زيارة االخوان، حديث 176/ 2: الكاىف. »زَاَر ِإيَّاَى زَاَر َوثـََوابُُه َعَلىَّ اْجلَنَّةُ 
  .19864، حديث 97
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، حديث 20، باب 288/ 71: ؛ حبار األنوار2، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 188/ 2: الكاىف -)2(
15.  

، حديث 26، باب 363/ 16: ؛ وسائل الشيعة4، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 193/ 2: الكاىف -)3(
21769.  

  251: معاشرت، ص

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« »َلَك ِبُدوَن اجلَنَّةِ   َعَلىَّ ثـََواُبَك َوَال أْرضى:  ُمْسِلٌم ِلُمْسِلٍم َحاَجًة إّالنَاَداُه اللَّهُ تـََباَرَك َوتـََعاىل  َما َقضى«

پاداش تو بر عهده من است : هيچ مسلماىن حاجت مسلمان را روا نكند مگر اين كه خداى تبارك و تعاىل او را ندا دهد
شت را برايت منى   .پسندم و كمرت از 

   علل ختريت معاشرت

  

يكديگر را دو مسلمان و دو انسان، هنگامى كه با يكديگر رابطه دوسىت و رفاقت برقرار كردند، واجب است شخصيت 
مت و سوء ظن، دو روىي، تالىف بدى، بد مهنشيىن، كينه و : با پرهيز از امورى چون مكر و حيله، سخن چيىن، غيبت، 

  .مشاجره حفظ منايند

   مكر و حيله - 1

  

  :از منهيات رسول خدا صلى اهللا عليه و آله اين است كه فرمود

  .»2« »ْيَس ِمنَّا َوُحيَْشُر يـَْوَم الِقَياَمِة َمَع اليَـُهود ألنـَُّهْم أَغشُّ اخلَْلِق لِْلُمْسِلِمنيَ َمْن َغشَّ ُمْسِلماً ِىف ِشرَاٍء أْو بـَْيٍع فـَلَ «

   هر كس در خريد و فروش نسبت به مسلماىن حيله ورزد از ما نيست
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______________________________  
  .8، حديث 20، باب 285/ 71: ر؛ حبار األنوا7، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 194/ 2: الكاىف -)1(

: ؛ حبار األنوار4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 13/ 4: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .3، حديث 72، باب 284/ 72

  252: معاشرت، ص

  .گرترين مردمند شود زيرا يهود نسبت به مسلمانان حيله و روز قيامت با يهود حمشور مى

  :نيز فرمودو 

ْسِلِم بَاَت ِىف َسَخِط اللَِّه َوأْصَبَح َكَذِلَك َحّىت يـَُتوبَ «
ُ
  .»1« »َمن بَاَت َوِىف قـَْلِبِه ِغشٌّ ِألِخيِه امل

هر كس شب را به سر برد در حاىل كه دلش آلوده به مكر و خدعه بر ضد برادر مسلمانش باشد، در خشم خدا به سر 
  . حال صبح كند تا اينكه موفق به توبه شودبرده و هم چنني است اگر در مهني

   سخن چيىن - 2

  

  :امام صادق عليه السالم به منصور دوانيقى فرمود

مَّاَم َشاِهُد ُزوٍر َمأَواُه الّناُر، َفإنَّ النَّ َالتـَْقَبْل ِىف ِذى َرِمحَِك َوأْهِل الّرَعايَِة ِمْن أْهِل بـَْيِتَك قـَْوَل َمْن َحرََّم اللََّه َعَلْيِه اجلَنََّة َوَجَعَل «
  .»2« »...َوَشرِيُك إبليَس ِىف اإلغراِء بـَْنيَ النّاسِ 

شت را بر آنان حرام كرده است و  نسبت به خويشان خود و آنان كه در سرپرسىت تو هستند، گفتار كساىن كه خدا 
اهد دروغ و شريك شيطان چني در دو به هم زىن ميان مردم ش جايگاهشان را آتش مقرر منوده است، نپذير زيرا سخن

  .است



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

 

______________________________  
: ؛ حبار األنوار4968، باب ذكر مجل من مناهى النىب صلى اهللا عليه و آله، حديث 15/ 4: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .3، حديث 72، باب 284/ 72

  .3، حديث 67باب  ،264/ 72: ؛ حبار األنوار9، حديث 89، جملس 611: األماىل، شيخ صدوق -)2(

  253: معاشرت، ص

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در حديثى بسيار مهم فرمود

ُثـَلَُّث يَا َرُسوَل اللَِّه؟ َقالَ «
ُثـَلَُّث، ِقْيَل َوَما امل

  :إنَّ َشرَّ النّاِس يـَْوَم الِقَياَمِة امل

  .»1« »نـَْفَسُه َوأَخاُه َوإَماَمهُ اَماِمِه فـََيقتـُُلُه، فـَيـُْهِلُك   ِبأِخيِه إىل  الرَُّجُل َيسعى

كسى كه از برادر : سه تاىي چيست؟ فرمود! ترديد بدترين مردم در روز قيامت سه تاىي است، پرسيدند يا رسول اللَّه ىب
چيىن و جاسوسى كند و حاكم او را به قتل برساند، او سه نفر را به هالكت رسانيده، خودش و  اش نزد حاكم سخن ديىن

  .اش و حاكم را ىنبرادر دي

   غيبت - 3

  

  :رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

لَّ َوالَكفِّ َعن اغِتَياِب اْلُمْؤِمِنَني، واللَِّه الَِّذى َالإلَه إّالُهو َما أُعِطَى ُمؤِمٌن َقطُّ َخيـَْر الدُّنَيا َواآلِخَرِة إّالِحبُْسِن ظَنِِّه بِاللَّه َعّزَوجَ «
ِه بِاللَِّه َعّزَوَجلَّ َواْغِتَياِبِه َه إّالُهَو َال يـَُعذُِّب اللَُّه َعزََّوَجلَّ ُمْؤِمناً ِبَعَذاٍب بـَْعَد التـَّْوبَِة َواْالْسِتْغَفاِر َلهُ إّالِبُسوِء ظَنِّ واللَِّه الَِّذى َالإل

  .»2« »ِلْلُمؤِمِننيَ 

اش به  گماىن يت نشده جز به خاطر خوشسوگند به خداىي كه معبودى جز او نيست هرگز خري دنيا و آخرت به مؤمىن عنا
خدا و بازداشنت خويش از غيبت اهل اميان، سوگند به خداىي كه معبودى جز او نيست خدا مؤمىن را پس از توبه و 

  .كند مگر به خاطر بدگماىن او به خداى عزوجل و غيبت كردن از اهل اميان استغفار به عذاىب دچار منى
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______________________________  
  .14، حديث 67، باب 266/ 72: ؛ حبار األنوار15: قرب اإلسناد -)1(

  .55، حديث 66، باب 259/ 72: ؛ حبار األنوار227: اإلختصاص -)2(

  254: معاشرت، ص

  :فرمايد اى بسيار پر ارزش مى و نيز آن حضرت در قطعه

إْخَواناً ِىف اللَِّه َكَما أَمرَُكُم اللَُّه َوَال تـَتَـَنافـَُروا َوَال َجتَسَُّسوا َوَال تـَتَـَفاَحُشوا َوَال يـَْغَتْب إيّاُكْم َوالظَّنَّ َفإنَّ الظَّنَّ أْكَذُب الَكِذِب وَُكونُوا «
 »َتأُكُل النّاُر اَحلَطَب الَياِبسَ اَن َكَما بـَْعُضُكْم بـَْعضاً َوَال تـََتَباَغْوا َوَال تـََتَباَغُضوا َوَال تـََتدابـَُروا َوَال تـََتَحاَسُدوا َفإنَّ اَحلَسَد يَأُكُل االميَ 

»1«.  

ها گمان بد است، در راه خدا چنانكه فرمان داده برادران يكديگر  ترين دروغ از گمان بد در حق ديگران بپرهيزيد زيرا دروغ
م غيبت هاى يكديگر را جتسس نكنيد و با هم بد زباىن ننماييد و از ه باشيد و نسبت به هم نفرت نداشته باشيد و پنهاىن

نكنيد و به هم ستم نورزيد و با يكديگر دمشىن نكنيد و از هم جدا نشويد و دورى ننماييد و به يكديگر حسد نداشته 
  .خورد چنانكه آتش هيزم خشك را باشيد زيرا حسد اميان را مى

تان - 4    مت و 

  

ىب را به ناپاكى و عيب متهم كردن چه گناه عي دامن و ىب شود، پاك ترين گناهاىن است كه انسان مرتكب مى مت از سنگني
اند كه براى  سنگني و چه كارى پليد و چه عملى شيطاىن است، آيات قرآن و روايات در اين زمينه مطالىب را گوشزد كرده

  !انگيز است باور كننده بسيار هراس

  :از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله روايت شده است

   يـَْومَ   ُمؤِمَنًة أْو قَاَل ِفْيِه َما لَْيَس ِفيِه أقَاَمُه اللَُّه تـََعاىلَمْن بـََهَت ُمْؤِمناً أْو «

______________________________  
  .28، حديث 66، باب 252/ 72: ؛ حبار األنوار15: قرب اإلسناد -)1(
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  255: معاشرت، ص

  .»1« »َخيْرَُج ِممّا قَاَلُه ِفيهِ   َتلٍّ ِمْن نَاٍر َحّىت   الِقَياَمِة َعلى

تان بزند، يا چيزى در حق او بگويد كه در او نباشد، خداوند روز قيامت او را بر تپه كسى كه به مؤمىن و مؤمنه اى  اى 
  .اش را از آنچه گفته آزاد كند دارد تا عهده از آتش نگاه مى

  :فرمايد امام صادق عليه السالم مى

َوَما ِطيَنةُ : َخيْرَُج ِممّا َقاَل، قـُْلتُ   ِفيِهَما َحَبَسُه اللَُّه َعّزَوَجلَّ يـَْوَم الِقَياَمِة ِىف ِطيَنِة َخَباٍل َحّىت من بَاَهَت ُمؤِمناً أْو ُمؤِمَنًة ِمبَا لَْيَس «
وِمَساِت يعىن الزَّواِىنَ : َخَباٍل؟ قَالَ 

ُ
  .»2« »َصِديٌد َخيْرُُج ِمْن فـُُروِج امل

كند تا  متهم كند، خداوند روز قيامت او را در گل خبال حبس مى كسى كه مرد يا زن مؤمىن را به آنچه در آنان نيست
چرك و خوىن است كه از فرج : گل خبال چيست؟ فرمود: از حضرت پرسيدم: گويد آنچه را گفته اثبات منايد، راوى مى

  .آيد زنان زناكار بريون مى

   دوروىي - 5

  

  :فرمايد مىامام باقر عليه السالم در رابطه با دوروىي و نفاق 

  .»3«  َدُه َوإِن ابـُْتِلَى َخَذَلهُ ِبْئَس الَعْبُد َعْبٌد َيُكوُن َذا َوْجَهْنيِ َوَذا ِلَسانـَْنيِ ُيْطرِى أَخاُه َشاِهداً َويَأُكُلُه َغائِباً إْن أُعِطَى َحسَ 

______________________________  
  ،363/ 16: ئل الشيعة؛ وسا4، باب قضاء حاجة املؤمن، حديث 193/ 2: الكاىف) 1(

  ؛ حبار2، باب ادخال السرور على املؤمنني، حديث 188/ 2: باب الكاىف) 2(

ٍر، َعْن َأِيب ، َعِلىُّ ْبُن ِإبـْرَاِهيَم، َعْن أَبِيِه، َعْن َمحَّاِد ْبِن ِعيَسى، َعْن ِإبـْرَاِهيَم ْبِن ُعَمَر اْلَيَماِىنِّ، َعْن َجابِ 288/ 71: األنوار) 3(
َرئِيُل عليه السالم: َقاَل َرُسوُل اللَِّه صلى اهللا عليه و آله«: عليه السالم قَالَ  َجْعَفرٍ  َثِىن َجبـْ َأنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َأْهَبَط ِإَىل : َحدَّ

اِر فـََقاَل َلُه اْلَمَلُك َما َحاَجُتَك ِإَىل اْألَْرِض َمَلكاً فَأَقْـَبَل َذِلَك اْلَمَلُك َميِْشى َحىتَّ َوَقَع ِإَىل بَاٍب َعَلْيِه َرُجٌل َيْسَتْأِذُن َعلَ  ى َربِّ الدَّ
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اِر، َقالَ  َما َجاَء ِبَك ِإّال َذاَك فـََقاَل َما َجاَء ِىب ِإّال َذاَك، : َأٌخ ِىل ُمْسِلٌم ُزْرتُُه ِىف اللَِّه تـََباَرَك َوتـََعاَىل، قَاَل َلُه اْلَمَلكُ : َربِّ َهِذِه الدَّ
َا ُمْسِلٍم زَاَر : ِإنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ يـَُقولُ : َوَجَبْت َلَك اجلَْنَّةُ َوَقاَل اْلَمَلكُ : ُل اللَِّه ِإلَْيَك َوُهَو يـُْقرُِئَك السَّالَم َويـَُقولُ ِإىنِّ َرُسو : فـََقالَ  أَميُّ

/ 14: ؛ وسائل الشيعة3، باب زيارة االخوان، حديث 176/ 2: الكاىف. »ُمْسِلماً فـََلْيَس ِإيَّاُه زَاَر ِإيَّاَى زَاَر َوثـََوابُُه َعَلىَّ اْجلَنَّةُ 
  19864، حديث 97، باب 583

  256: معاشرت، ص

كند و در اين زمينه مبالغه  اش را در حضور خود زياد مدح مى بد انساىن است، انسان دو رو و دو زبان، برادر ديىن
خورد، اگر به برادرش عطا شود به او  او را مى منايد و در غياب باغيبت كردن از او چنان است كه گوشت بدن مرده مى

  .حسد ورزد و اگر گرفتار گردد از يارى اش دريغ كند

  :و از امام صادق عليه السالم روايت شده است

ْسِلِمَني ِبَوْجَهْنيِ ِوِلَسانـَْنيِ َجاَء يـَْوَم الِقَياَمِة َوَلُه ِلَسانَاِن ِمْن نَارٍ «
ُ
  .»1« »َمْن َلِقَى امل

  .دو چهره و دو زبان با مسلمانان برخورد كند، روز قيامت بيايد در حاىل كه براى او دو زبان از آتش است هر كس با

   تالىف بدى - 6

  

گرى و بدى قرار گرفتند، اگر بناى  خواهد اگر از طرف خانواده خود يا اقوام يا دوستان مورد آزار و ستم اسالم از مردم مى
آنان وارد شده برطرف مقابل وارد نكنند و گذشت و اصالح در اين زمينه را بيش از تالىف تالىف دارند به بيش از آنچه بر 

  بپسندد،

  .»2« ] َو َجزاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئةٌ ِمثْـُلها َفَمْن َعفا َو َأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَِّه ِإنَُّه ال حيُِبُّ الظَّاِلِمنيَ [

ميان خود و طرف [مانند مهان بدى است؛ وىل هر كه بگذرد و ]  الچون قتل و زخم زدن و اتالف م[پاداش بدى 
  .اصالح منايد] مقابلش را

______________________________  
  .1، حديث 63، باب 202/ 72: ؛ حبار األنوار2، باب ذى اللسانني، حديث 343/ 2: الكاىف -)1(
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  .12، حديث 63، باب 204/ 72: ر؛ حبار األنوا1، باب ذى اللسانني، حديث 343/ 2: الكاىف -)2(

  257: معاشرت، ص

  .پاداشش بر عهده خداست؛ يقيناً خدا ستمكاران را دوست ندارد

  :فرمايد امرياملؤمنني على عليه السالم مى

  .»1« »َشرِيٌف ِمْن َوِضْيٍع َوَحِليٌم ِمْن َسِفْيٍه َوُمؤِمٌن ِمْن َفاِجرٍ : َثَالثٌَة َاليـَْنَتِصُفوَن ِمْن َثَالثَةٍ «

  .شريف و بزرگوار از پست و فرومايه، بردبار از سبك مغز و دريده، مؤمن از بدكار: سه كس نبايد از سه كس تالىف كند

   كينه و مشاجره  - 7

  

  :وجود مبارك رسول خدا صلى اهللا عليه و آله فرمود

َملْ : ُمثّ َقاَل رسول اللَّه. َوَمْن َالَحى الرَِّجاَل َسَقَطْت ُمُروَّتُُه َوَذَهَبْت َكرَاَمُتهُ َمْن َكثـَُر َمهُُّه َسِقَم َبَدنُُه َوَمْن َساَء ُخُلُقُه َعذََّب نـَْفَسُه «
َرئِْيُل يـَنـَْهاِىن َعن ُمَالَحاِة الرَِّجاِل َكَما يـَنـَْهاِىن َعْن ُشْرِب اْخلَْمِر َوِعَباَدِة اْألْوثَانِ    .»2« »يـََزْل َجبـْ

آور بسيار مشغول است، جسمش دچار بيمارى شود و كسى كه بد اخالق است  مساز و غ كسى كه فكرش به امور غصه
اش نابود و   نشاند و كسى كه با مردم بگو مگوى دمشنانه داشته باشد، جوامنردى خود را به رنج و سخىت و عذاب مى

  :كرامت و احرتامش از ميان برود، سپس فرمود

ى مى   .منود پرسىت منع مى رد چنانكه از شراب خوارى و بتك جربئيل پيوسته مرا از بگو مگوى دمشنانه 

______________________________  
  .271/ 75: حبار األنوار -)1(

  .4، حديث 64، باب 210/ 7: ؛ حبار األنوار1119، حديث 512: األماىل، شيخ طوسى -)2(

  258: معاشرت، ص
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  داروى دردها

  

مايه صفا و جالى دل از جانب سالكان راه دين و عاشقان حقايق و هاى قلب و  حقيقىت كه به عنوان داروى بيمارى
فضائل و آراستگان به علم و عمل و معرفت و بصريت پيشنهاد شده و بر مهه دوستان است كه يكديگر را به آن سفارش  

  :كنند عبارتند از

   ى بودن درون از حرام - 1

  

نامشروع مانند ربا، كم فروشى، دزدى، غصب، رشوه، حرام ماىل، عنصرى است كه از طريق ستم و جتاوز و كسب 
آيد، يقيناً پرهيز از خوردن حرام زمينه ساز درمان دردهاى باطىن و سبب صفا و  به دست مى... اختالس، تقلب، حيله و
  .جالى باطن آدمى است

ى مى ا مايه فساد باطن و تاريكى كنند و خوردنش ر  آيات قرآن و روايات به شّدت انسان را از نزديك شدن به مال حرام 
  .دانند قلب و نيز ظلمت قرب مى

  :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مى

  يَا َربِّ يَا َربِّ فَأىنّ : ِباَحلرَاِم َيرَفُع َيَديِه فـَيَـُقولُ   ُربَّ أْشَعَث أْغبَـَر ُمَشّرٍد ِىف األسَفاِر َمْطَعُمُه َحرَاٌم َوَمْلَبُسُه َحرَاٌم وَغّذى«
  .»1« »!ُيْسَتَجاُب ِلذِلَك؟

اش حرام است، دو دست به سوى  چه بسا پريشاِن خاك آلود و در بدر در سفرها در حاىل كه طعام و پوشاك و تغذيه
   دارد و يارب يارب خدا بر مى

______________________________  
  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  259: معاشرت، ص
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ايتاً با اين حرام مى   !.گردد؟ ها كجا و چگونه دعايش مستجاب مى گويد، 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« »ء َصالَتُه ماَداَم َعَلْيِه ِمْنُه َشى  َثوباً بَِعشَرِة َدراِهَم َوِىف َمثَِنِه ِدرَهُم َحرَاٍم َملْ يَقَبِل اللَّه َتعاىل  َمِن اشَرتى«

درهم خبرد و درپولش درمهى از حرام باشد تا چيزى از آن حرام بر اوست خدا منازش را  اى را به ده كسى كه جامه
  .پذيرد منى

  :و آن بزرگوار فرمود

  .»2« »ِبهِ   ُكلُّ َحلٍم نـََبَت ِمن َحراٍم َفالّناُر أوىل«

  .هر گوشىت كه از حرام روييده، آتش به آن سزاوارتر است

  :و از آن حضرت روايت شده

ال َمل يُباِل اللَّهُ ِمن أيَن أدَخَلُه النّارَ َمْن َملْ يُـ «
َ
  .»3« »َباِل ِمن أيَن اكَتَسَب امل

كند، خدا هم باك خنواهد داشت از كجا او را وارد دوزخ  كسى كه باك نداشته باشد از چه مسريى كسب مال مى
  .منايد مى

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله فرمود

  .»4« »ِمن َثالثَني َزنـَْيًة ِىف اإلسالمِ ِدرَهٌم ِمن رِبا أَشدُّ «

______________________________  
  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب احلالل واحلرام204/ 3: ؛ حمجة البيضاء7/ 12: مسالك األفهام -)2(

  .204/ 3: لبيضاء؛ حمجة ا63، حديث 1، باب 13/ 100: ؛ حبار األنوار82: عدة الداعى -)3(
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  .، كتاب احلالل واحلرام205/ 3: حمجة البيضاء -)4(

  260: معاشرت، ص

  .يك درهم ربا بدتر از سى زنا در اسالم است

  :و نيز آن بزرگوار فرمود

َق ِبِه أو أنَفَقُه ِىف َسبيِل اللَِّه َمجََع اللَّ «  »ُه َلُه ذِلَك َمجيعاً ُمثّ َقَذَفهُ ِىف النّارَمن أصاَب َماًال ِمن َمْأمثٍَ فـََوَصَل ِبِه َرِمحاً أو َتَصدَّ
»1«.  

كسى كه از راه حرام و معصيت به ثروتى دست يابد، پس با آن صله رحم كند، يا صدقه بدهد، يا در راه خدا هزينه منايد 
ا را براى او يك جا مجع كند سپس به آتش مى   .اندازد خدا مهه آ

  :سالم صلى اهللا عليه و آله روايت كرده كه آن حضرت فرمودامام صادق عليه السالم از پيامرب ا

َكاِسُب اَحلرَاُم والشَّهَوُة اخلَِفيَِّة َوالرِّبا  إن أخَوَف َما أَخاُف َعلى«
َ
  .»2« »أُمَّىت ِمن َبعدى، هِذِه امل

  .هاى حرام و شهوت پنهان و رباست ترسم اين كسب ترين چيزى كه پس از خود بر امتم مى ترسناك

  :امام صادق عليه السالم روايت شده از

  .»3« »نُوِدَى َاللَبّيَك َوَال َسعَدْيكَ   إَذا اكَتَسَب الرَُّجل َماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه ُمثَّ َحجَّ َفلّىب «

   هنگامى كه انسان ثروتى را از راه غري حالل به دست آورد سپس با آن به

______________________________  
  .، كتاب احلالل واحلرام205/ 3: البيضاءحمجة  -)1(

  .22041، حديث 1، باب 81/ 17: ؛ وسائل الشيعة1، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: الكاىف -)2(

  .22052، حديث 4، باب 89/ 17: ؛ وسائل الشيعة3، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: الكاىف -)3(
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  261: معاشرت، ص

  !!شوى و نه خوشبخت نه اجابت مى: آيد پاسخ مىحج برود و تلبيه بگويد، 

  :و نيز آن حضرت فرمود

  .»1« »َكْسُب اَحلرام يَِبُني ِىف الذُّرّيَّةِ «

  !گردد آثار كسب حرام در نسل انسان آشكار مى

  :و از امام موسى كاظم عليه السالم نقل شده

  .»2« »وَما أنَفَقُه َمل يُؤَجْر َعَليه َوَما َخلََّفُه َكاَن زَاَدُه إَىل النَّارِ  َاليُباَرُك َلُه ِفيه،  َوِإْن َمنى  ِإنَّ اَحلرَاَم َاليَنمى«

گردد پاداشى ندارد و آنچه دارنده حرام  شود واگر زياد شود بركىت در او خنواهد بود و آنچه از حرام انفاق مى حرام زياد منى
  .اش به سوى آتش دوزخ است گذارد توشه بعد از خود به جا مى

  :ر رابطه با حالل از حكيمان و عارفان روايت شده استد

  :رسد مگر در او چهار خصلت باشد عبد به حقيقت اميان منى

  .واجبات را مهاهنگ با سنت پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله و اهل بيت عليهم السالم اجنام دهد -الف

  .با ورع و پاكدامىن لقمه حالل تناول كند -ب

ى شده بپرهيزددر ظاهر و  - ج   .باطن از آنچه 

______________________________  
  .22043، حديث 1، باب 81/ 17: ؛ وسائل الشيعة4، باب املكاسب احلرام، حديث 124/ 5: الكاىف -)1(

با  ( 22045، حديث 1، باب 82/ 17: ؛ وسائل الشيعة7، باب املكاسب احلرام، حديث 125/ 5: الكاىف -)2(
  ).كمى اختالف
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  262: معاشرت، ص

  .تا هنگام مرگ بر اين امور پايدارى ورزد - د

  .هاى صديقني درآيد جز حالل خنورد و جز در مسري دين يا آجنا كه ضرورت دارد عمل نكند آن كه دوست دارد به نشانه

از صد هزار واگذاشنت يك درهم از ُشبهه نزد من . »1« گردد ناك خبورد، دلش تاريك مى كسى كه چهل روز لقمه ُشبهه
  .»2«  تر است درهم صدقه پرداخنت حمبوب

امام صادق عليه السالم چند روزى در حبس : شدت پرهيز و تقواى اهل خدا از حرام تا جاىي بود كه در روايىت آمده
 حاكم بىن عباس بود، زىن شايسته و صاحله به دست زندانبان قرص ناىن براى حضرت فرستاد، زندانبان گرده ناىن را بر

اد و نزد حضرت قرار داد، امام از خوردن نان خوددارى فرمود و عذرش از خنوردن نان اين بود كه نان بر طبق  طبقى 
  .»3«  ستمكار محل شده است

  گرسنگى و ميانه روى در غذا  - 2

  

ايتاً جوع  و گرسنگى روايات از وجود مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در فضيلت خاىل بودن شكم از پرخورى و 
  :مهّم و ناىب نقل شده است

جاِهِد ِىف َسبيِل اللَِّه، وإنّهُ لَْيَس ِمْن َعمَ «
ُ
ٍل أَحبَّ إىل اللَِّه َتعاىل َجاِهُدوا أنـُْفَسُكم بِاجلُْوِع َوالَعَطِش فَإنَّ األجَر ىف ذِلَك كأجِر امل

  .»4« »ِمن اُجلوِع َوالَعَطشِ 

______________________________  
  .، كتاب احلالل واحلرام208/ 3: حمجة البيضاء -)1(

  .، كتاب احلالل واحلرام208/ 3: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب احلالل واحلرام216/ 3: حمجة البيضاء -)3(

  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)4(
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  263: معاشرت، ص

پاداش در اين زمينه چون پاداش جماهد در راه خداست و عملى  به وسيله گرسنگى و تشنگى با نفوس خود جهاد كنيد زيرا
  .تر از گرسنگى و تشنگى نيست نزد خدا حمبوب

  .»1« »ال َيدُخُل َمَلُكوُت السَّماواِت َواألْرِض قـَْلُب َمْن َمأل َبطَنهُ «

  .شود ها وارد منى قلب كسى كه شكمش از غذا پر است به ملكوت آمسان

  .»2« »َمن َقلَّ َطْعُمُه َوَضِحُكُه َوَرِضَى ِمبا َيْسُرت ِبِه َعوَرتُهُ : اللَِّه أىُّ النَّاِس أفَضُل؟ قالَ َوقيَل ياَرسوَل «

اش اندك و به امورى كه  كسى كه خوراك و خنده: به رسول خدا صلى اهللا عليه و آله گفتند برترين مردم كيست؟ فرمود
  .عيبش را بپوشاند خوشنود و راضى است

نيا يـَُقولإّن ال« الِئَكَة ِمبَن َقلَّ َطعُمُه ِىف الدُّ
َ
نيا فـَتَـرََكُهما ِألْجِلى   اْنُظروا إىل: لََّه يُباِهى امل َعْبِدى ابـْتَـَلْيُتُه بِالطَّعاِم َوالشَّراِب ِىف الدُّ

ا َدَرجاٍت ِىف ا   .»3« »َجلنَّةِ اْشَهُدوا يا َمالِئَكِىت ما ِمْن أْكَلٍة تـَرََكها ِألجِلى إّالأْبَدْلُتُه ِ

ام بنگريد  به بنده: فرمايد كند، مى ترديد خدا به فرشتگان نسبت به كسى كه خوراكش در دنيا اندك است، مباهات مى ىب
او را در دنيا به خوردىن و نوشيدىن مبتال كردم وىل او به خاطر من هر دو را واگذاشته، شاهد باشيد يك وعده از غذا را به 

شت مى كند خاطر من ترك منى   .كنم مگر اين كه آن را به سبب تركش تبديل به درجاتى در 

  الُمتِيُتوا الُقُلوَب ِبَكثـَْرِة الطََّعاِم َوالشَّرَاِب فَإنَّ اْلَقْلَب َميُوُت كالزَّرِْع إَذا َكثـُرَ «

______________________________  
  ).با كمى اختالف(الشهوتني ، كتاب كسر 146/ 5: ؛ حمجة البيضاء100/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .146/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .، كتاب كسر الشهوتني147/ 5: حمجة البيضاء -)3(

  264: معاشرت، ص
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  .»1« »َعَلْيِه املاءُ 

ها را به فراوان خوردن و نوشيدن منريانيد زيرا دهلا مانند زراعت است، هنگامى كه بيش از حد الزم آبياررى شود نابود  دل
  .شود مى

  .»2« »الِفكُر ِنصُف الِعباَدِة، َوِقلَُّة الطَّعاِم ِهَى الِعباَدةُ «

  .انديشيدن نيمى از عبادت است و كم خورى خود عبادت است

   ّجد و عبادت نيمه شب - 3

  

مناز شب كه يازده ركعت است و زمان خواندن آن نيمه شب تا نزديك اذان صبح است، از طرف حضرت حق بر انسان 
دهد از ارزش و فضيلىت  وىل اگر انسان به اراده و اختيار و خواست خود مهراه با رغبت و شوق اجنام مى واجب نشده

  .داند برخوردار است كه جز خدا كسى منى

  :فرمايد قرآن جميد در اين زمينه مى

َفال تـَْعَلُم نـَْفٌس ما ُأْخِفَي َهلُْم ِمْن قـُرَِّة َأْعُنيٍ * َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ ُجُنوبـُُهْم َعِن اْلَمضاِجِع َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً َو َطَمعاً َو ِممَّا   تـََتجاىف[
  .»3« ] َجزاًء ِمبا كانُوا يـَْعَمُلونَ 

شود در حاىل كه مهواره پروردگارشان  هايشان دور مى لوهايشان از خوابگاه]  مالزم بسرت اسرتاحت و خواب نيستند، بلكه[
پس .* كنند امي، انفاق مى خوانند و از آنچه آنان را روزى داده مى]  به رمحت و پاداش[و اميد ]  عذاباز [را به علت بيم 
   داند چه چيزهاىي كه هيچ كس منى

______________________________  
  ).با كمى اختالف(، كتاب كسر الشهوتني 147/ 5: ؛ حمجة البيضاء46/ 1: جمموعة ورام -)1(

  .، كتاب كسر الشهوتني146/ 5: حمجة البيضاء -)2(

  .17 -16): 32(سجده  -)3(
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  265: معاشرت، ص

  .اند اند، براى آنان پنهان داشته داده مايه شادماىن و خوشحاىل آنان است به پاداش اعماىل كه مهواره اجنام مى

ْم ُسجَّداً َو ِقياماً [   .»1« ]َو الَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِّ

  .رسانند پروردگارشان با سجده و قيام به صبح مىو آنان كه شب را براى 

جد براى خدا در رواياتى مى   :فرمايد پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در رابطه با عبادت شبانه و 

  .»2« »مَِّىت َلفرضتـُُهَما َعَلْيِهمْ أُ   رَكَعَتان يَرَكعُهَما الَعبد ِىف َجوِف اللَّيِل َخٌري َلُه ِمَن الدُّنَيا َوَما ِفيَها َوَلوَال أْن أُشقَّ َعلى«

رت است، و اگر بر امتم سخىت و  دو ركعت مناز كه عبد در دل شب به جاى آورد، براى او از دنيا و آنچه در آن است 
  .كردم مشقت نداشت، آن دو ركعت را بر آنان واجب مى

َوَتكفٌري ِللذُّنُوِب َوَمطَرَدةٌ ِللّداِء َعِن اَجلَسِد   َوإنَّ ِقياَم اللَّيِل ُقربَةٌ إَىل اللَِّه َتعاىل َعَليُكم ِبِقَياِم اللَّيِل فَإنَُّه َدأُب الصَّاِحلَني َقبَلُكم«
  .»3« »َوَمنهاٌة َعِن اإلمثِ 

جد شبانه سفارش مى كنم زيرا عبادت در نيمه شب، روش شايستگان پيش از مشاست و عبادت  مشا را به عبادت و 
  .اى متعال و آمرزش گناهان و دور كننده بيمارى از بدن و بازدارنده از گناه استشبانه سبب قرب به خد

   در روايت است مردى زمان پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله هنگامى كه مردم به

______________________________  
  .64): 25(فرقان  -)1(

  ).با كمى اختالف( 368/ 2: البيان، كتاب ترتيب األوراد؛ جممع 388/ 2: حمجة البيضاء -)2(

  .، تاب ترتيب األوراد389/ 2: حمجة البيضاء -)3(

  266: معاشرت، ص
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پروردگارا مرا از : گفت كرد و مى خواند و قرآن تالوت مى خواست، مناز مى رفتند، به عبادت پروردگار بر مى خواب مى
  .آتش دوزخ امان بده

جد برخاست مرا خرب كنيد، پس از خرب شدن كار او را به پيامرب صلى اهللا عليه و آ له خرب دادند، حضرت فرمود چون به 
شت : اش آمد و ناله او را شنيد، چون به صبح رسيد به او فرمود به پشت ديوار خانه فالىن چرا از خدا درخواست 

گذشت كه جربئيل نازل شد و رسد، چيزى ن نكردى؟ گفت يا رسول اللَّه من شايسته آن مقام نيستم، و عملم به آجنا منى
شت وارد كرد   .»1« به پيامرب صلى اهللا عليه و آله گفت به فالىن خرب بده كه خدا او را از آتش امان داد و به 

  :از امام صادق عليه السالم در رابطه با عبادت شبانه روايت شده است

  .»2« »اللَّيِل، وإفطَاَر الصَّائِِم، َوِلَقاَء اإلخَوانِ التـََّهجَُّد ب: إنَّ ِمن َرْوِح اللَِّه َعزََّوَجلَّ َثَالثَةً «

  .عبادت شبانه، افطار دادن به روزه دار، و ديدار با برادران ديىن: از رمحت خدا سه چيز است

مردى به حمضر امام صادق عليه السالم آمد و نسبت به حاجىت به حضرت شكايت كرد و در شكايتش پافشارى منود تا 
  خواىن؟ مناز شب مى: نزديك بود از گرسنگى شكايت كند، امام صادق عليه السالم به او فرمودجاىي كه 

خواند و در روز   كند مناز شب مى گويد، كسى كه گمان مى دروغ مى: آرى؛ حضرت رو به اصحابش كرد و فرمود: گفت
  ماند، گرسنه مى

______________________________  
  .كتاب ترتيب األوراد  ،389/ 2: حمجة البيضاء -)1(

، 39، باب 153/ 8: ؛ وسائل الشيعة1361، باب ثواب صالة الليل، حديث 472/ 1: من ال حيضره الفقيه -)2(
  .10282حديث 
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  .»1«  خداى بزرگ معيشت روز را به سبب مناز شب ضامن شده است

  تضرع و زارى سحر - 4
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است، تضرع و زارى به هنگام سحر است تا جاىي كه خداى مهربان به آن فرمان از امورى كه بسيار بسيار حمبوب حق 
  :داده

  »2« ...]اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّعاً َو ُخْفَيةً [

  ...پروردگارتان را از روى فروتىن و زارى و خمفيانه خبوانيد

  :فرمايد پيامرب اكرم صلى اهللا عليه و آله مى

  .»3« »َيْسَمَع َتَضرَُّعهُ   ْبداً ابـَْتَالُه َحّىت عَ   إَذا أَحبَّ اللَُّه َتعاىل«

  .اش را بشنود كند تا جاىي كه صداى زارى و ناله اى را دوست بدارد، او را مبتال مى هرگاه خداى بزرگ بنده

  :آمده» صحيفه سجاديه«در دعاى چهل و هشتم 

  .»َوَال يـُْنجيِىن ِمنَك إّالالتََّضرُِّع إلَيكَ «

  .دهد مگر ناله و زارى به درگاهت قام تو جنات منىمرا از عذاب و انت

  :به موسى عليه السالم وحى شد

 َيَدىَّ ِىف الِقَياِم ُكن إذا َدعوَتِىن َخائِفاً ُمشِفقاً َوِجًال َعفِّْر َوْجَهَك ِىل ِىف التـُّرَاِب واسُجد ِىل ِمبَكارِِم َبَدِنَك، َواقْـُنت بـَْنيَ    يا ُموسى«
   َوناِجِىن ِحنيَ 

______________________________  
/ 84: ؛ حبار األنوار41: ؛ ثواب األعمال1371، باب ثواب صالة الليل، حديث 474/ 1: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .31، حديث 6، باب 153

  .55): 7(اعراف  -)2(

  .، كتاب األذكار والدعوات293/ 2: حمجة البيضاء -)3(
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  .»1« »ِمن َقلٍب َوِجلٍ  تـَُناِجيِىن ِخبَشَيةٍ 

هرگاه مرا خبواىن، بيمناك و دلسوزانه و با دىل پر از هراس مرا خبوان، صورتت را بر خاك مبال و با اعضاى با ! اى موسى
  .ارزشت براى من سجده كن و در پيشگاه من به عبادت و طاعت برخيز و با من مناجات كن با خشيىت از قلب بيمناك

  :السالم وحى شدو به عيسى عليه 

أِطْب ِىل قَلَبَك وأكِثر ِذكرى ِىف اخلََلواِت واعَلم انَّ   يَا ِعيسى... اْدُعِىن ُدَعاَء الَغرِيِق اَحلزِيِن الَّذى لَيَس َلُه ُمغيثٌ   يَا عيسى«
  .»2« »ُسروِرى أن تـَُبصِبَص إىلَّ وَُكن ِىف ذِلَك حّياً َوَال َتُكن َميِّتاً وامسعىن منَك َصوتاً َحزيناً 

قلبت را براى من خوار و ذليل كن و در ! اى عيسى... مرا خبوان خواندن غريق حمزوىن كه فرياد رسى ندارد ! اى عيسى
ها از من بسيار ياد كن و بدان كه خوشحاىل من در اين است كه متملقانه به سومي آىي و در اين امور زنده و با  خلوت

  .زون و ناله و زاريت را به پيشگاه من آرميل، صداى حم نشاط باش، نه مرده و ىب

  :از امام صادق عليه السالم روايت شده

بعٍض ِىف املسأَلِة وأَحبَّ ذِلَك لِنفِسِه، إنَّ اللََّه َعزََّوَجلَّ حيُِبُّ أن ُيسَأَل َويُطَلَب   إنَّ اللَّه َعزََّوَجلَّ َكرَِه إحلاَح الناِس بَعِضِهم على«
  .»3« »َما ِعنَدهُ 

______________________________  
  .7، حديث 2، باب 34/ 74: ؛ حبار األنوار8، حديث موسى عليه السالم، حديث 44/ 8: الكاىف -)1(

، باب 341/ 90: ؛ حبار األنوار103، حديث عيسى بن مرمي عليه السالم، حديث 141و  138/ 8: الكاىف -)2(
20.  

  .8715، حديث 20، باب 58/ 7: ؛ وسائل الشيعة4، حديث ، باب االحلاح ىف الدعاء475/ 2: الكاىف -)3(
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خداوند عزوجل پافشارى مردم را در در خواست و حاجت به يكديگر خوش ندارد، وىل اين اصرار و پافشارى را در 
  .ترديد خدا خوش دارد كه از او خبواهند و آنچه را نزد اوست، بطلبند پيشگاه خود دوست دارد، ىب

 دواى درد ما را يار داند
 

 بلى احوال دل، دلدار داند

  زچشمش پرس احوال دل، آرى
 

 غم بيمار را بيمار داند

  وگر از چشم او خواهى ز دل پرس
 

 كه حال مست را هشيار داند

 دواى درد عاشق درد باشد
 

 كه مرد عشق درمان عار داند

 طبيب عاشقان هم عشق باشد
 

 داندخوار  كه رنج خستگان غم

  

 نواى زار ما بلبل شناسد
 

 كه حال زار را هم، زار داند

 نه هر دل عشق را درخورد باشد
 

 نه هر كس شيوه اين كار داند

 اى چون فيض بايد ز خود بگذشته
 

 «1» كه جز جانبازى اينجا عار داند

  

   مهنشيىن با شايستگان - 5

  

رتين داروهاى بيمارى برترين عناصر جال و صفاى دل رفاقت و مهنشيىن با صاحلان و شايستگان است، هاى قلب و از  از
خورى را شعار  پرهيزند و كم آنان كه با قرائت و تالوت قرآن براى رشد و تربيت خود انس دارند، آنان كه از هر حرامى مى

جد و طاعت مى خود قرار داده از ناله و زارى در سحر لذت گذرانند و  اند، آنان كه شب را به قيام و عبادت و 
  .برند مى

  .هاى دل، دارو و درمانند آرى؛ اينان براى مس قلب، كيميا هستند و براى بيمارى
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______________________________  
  .فيض كاشاىن، ديوان اشعار -)1(

  270: معاشرت، ص

  .آيد كت و كرامت و نور پديد مىاينان كساىن هستند كه از معاشرت و رفاقت با آنان بركت و نعمت و هدايت و حر 

هاى مادى رفاقت و  مشا در جهان طبيعت حتماً به اين نكته توجه داريد كه حضرت حق ميان بدن انسان و مهه نعمت
شوند، سبب حفظ سالمت بدن و  گريند و با بدن مهنشني مى ها در بدن قرار مى مهاهنگى اجياد كرده، هنگامى كه نعمت

گردند و اگر چيزى چون خار سخت بيابان، گياه زهردار، غذاى مسموم، هواى  قدرت بدن مى رشد و تربيت و تكامل و
گردد، خون  افتد، اعصاب بدن دچار خلل مى شود، سالمتش به خطر مى با بدن مهنشني شود بدن آزرده مى... آلوده و

  .شود و هزار درد و مصيبت ديگر بدن آلوده مى

كند، معنويت  اهنگ شده با بدن وقىت كنار انسان قرار گريد، عقل و انديشه رشد مىهاى مه مهنشني صاحل هم مانند نعمت
گردد، منش و روش در گردونه صدق و  شود، اخالق و رفتار ملكوتى مى تر مى رود، اميان آدمى حمكم انسان رو به كال مى

ايتاً انسان از بركت مهنشني صاحل، صاحل مى درسىت قرار مى ل به عبدى مورد رضايت و خوشنودى حق شود و تبدي گريد و 
  .گردد مى

كه اوج تظاهرات خياباىن و درگريى مردم با حكومت ) 1357 -1356(پيش از پريوزى انقالب اسالمى ايران در سال 
زد و  كرد و آنان را با وسائلى كه در اختيار داشت كتك مى هاى حمل ما زياد به مردم محله مى طاغوت بود، يكى از پاسبان

  .گفت داد و به رهربى انقالب و كارگردانان تظاهرات ناسزا مى رد ضرب و شتم قرار مىمو 

   پس از پريوزى انقالب از مجله كساىن كه دستگري شد و در زندان

  271: معاشرت، ص

اسالمى انقالبيون گرفتار آمد، مهان پاسبان بود، او مدتى در زندان به سر برد و سپس با عفو اسالمى آزاد شد و با رأفت 
  .به حمل كار خود بازگشت تا بقيه دوران خدمتش راكامل كند
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اش  هاى پس از انقالب با جواناىن پاك و شايسته برخورد كرد، و مهنشيىن با آنان در او مؤثر افتاد، از گذشته در مأموريت
به عشق دفاع از دين و   مند شد، با شروع جنگ حتميلى عراق بر ضد اسالم توبه كرد و به اسالم و ياران اسالم عالقه

  !كشور به جبهه رفت و جانانه با دمشن جنگيد و عاشقانه به شرف شهادت و جان باخنت در راه خدا نائل شد

دوستان و معاشران شايسته نه فقط در دنيا سبب ظهور بركت و رمحت و هدايت و نورند بلكه در آخرت هم، كشاننده 
شت و رضوان اهلى هستند   .انسان به سوى 

رتين شاگردان امرياملؤمنني على عليه السالم است، در تفسري آيه شريفه   :ابن عباس كه در تفسري قرآن از 

  .»1« ...]يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُناٍس ِبِإماِمِهمْ [

  ...خوانيم روزى را كه هر گروهى از مردم را با پيشوايشان مى]  ياد كن[

هاى تقوا و پرهيزكارى،  هاى پر فروغ ضد ظلمت و نشانه امامان هدايت و چراغچون قيامت شود خداى عزوجل : گويد مى
  :گويد طلبد سپس به آنان مى امرياملؤمنني و حسن و حسني عليهم السالم را مى

شت شويد سپس پيشوايان فسق و فجور را كه به خدا سوگند   - مشا و پريوانتان از صراط عبور كنيد و بدون حساب وارد 
  ن يزيديكى از آنا

______________________________  
  .71): 17(اسراء  -)1(
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  .دست پريوانت را بگري و بدون حساب در دوزخ آتش جهنم درآى: گويد خواند و مى مى -است

   جدائى سبب قبوىل توبه

  

و پايدارى دين و دفاع از ملك و هاى بسيار عاىل و مفيد اسالم پيكار و جهاد با دمشنان خداست كه براى حفظ  از برنامه
  .ملت و جانبدارى از كودكان و زنان و مردان مستضعف بر كساىن كه واجد شرايط هستند، واجب است
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  .ورزند با پاداش عظيم برترى داده است خداى مهربان پيكار كنندگان با دمشنان را نسبت به آنان كه از پيكار سسىت مى

  .»1« ]يَن َعَلى اْلقاِعِديَن َأْجراً َعِظيماً َفضََّل اللَُّه اْلُمجاِهدِ ... [

  .به پاداشى بزرگ برترى داده است] ُعذر ىب[نشيناِن  و جهادكنندگان را بر خانه... 

امرياملؤمنني على عليه السالم در حلظات پاياىن عمرش به خاطر عظمت جهاد و سودى كه در دنيا و آخرت براى جماهدان 
  :مؤمنان تا قيامت وصيت كرده دارد به فرزندانش و به مهه

  .»2« »اللَّه اللَّه ِىف اجلهاِد بِأمواِلُكْم َوأنُفسُكْم وألِسَنَتُكم«

  .هايتان ها و زبان خدا را خدا را در جهاد به اموال و جان

   با توجه به اين حكم واجب حق و اين برنامه عظيم اسالمى، مؤمنان به

______________________________  
  .95): 4(اء نس -)1(

  .2، حديث 18باب  99/ 75: ؛ حبار األنوار47، نامه 421: ج البالغة -)2(
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. سرپرسىت و رهربى پيامرب بزرگ صلى اهللا عليه و آله به جانب تبوك براى پيكار با دمشنان دين و مردم رهسپار شدند
مالك و مرارة بن ربيع و هالل بن اميه از مهراه شدن با پيامرب گروهى از منافقني و سه نفر انسان مؤمن به نام كعب بن 

  .صلى اهللا عليه و آله و رفنت به سوى جبهه حق عليه باطل امتناع ورزيدند

  :داستان ختلف اين سه مؤمن را از زبان يكى از آنان يعىن كعب بن مالك بشنويد

حركت كرد، از قدرت و قوتى باال كه از شرايط حضور در  من در زماىن كه پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله به سوى تبوك
گفتم فردا به سوى  ام برامي فراهم بود، پيش خود مى جهاد بود برخوردار بودم، خمارج خانه و هزينه جنگ مناسب با زندگى

خود از  كنم وىل به تدريج سسىت به خرج دادم و در مدينه ماندم و خود را با دست روم، پس فردا حركت مى تبوك مى
  .فيض عظيم جهاد حمروم كردم
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در مهان ايام هالل بن اميه و مرارة بن ربيع را كه هر دو مانند من از رفنت به جنگ خوددارى كرده، از پيامرب ختلف 
دادمي وىل با  رفتيم و كارى هم در امور خريد و فروش اجنام منى داشتند، مالقات منودم، هر سه با هم هر صبح به بازار مى

  .كردمي گذاشتيم كه به سوى جنگ برومي وىل به وعده وفا منى يكديگر وعده مى

زمان را به امروز و فردا گذراندمي تا آمدن پيامرب صلى اهللا عليه و آله را به مدينه خرب شدمي در حاىل كه از كرده خود 
  .پشيمان بودمي

نيت گفتيم و بر حضرتش سالم دادمي، نه به استقبال رسول خدا صلى اهللا عليه و آله رفتيم، بازگشتش را مه راه با سالمت 
   اين كه پاسخ سالم ما را نداد بلكه از ما روى برگردانيد، به برادران جماهدمان سالم دادمي، آنان هم به پريوى

  274: معاشرت، ص

  !از پيامرب صلى اهللا عليه و آله به ما جواب سالم ندادند

  !د، آنان هم با ما قطع رابطه كرده، از سخن گفنت با ما امتناع منودنداين خرب به خانواده ما سه نفر رسي

به مسجد رفتيم كسى به ما سالم نكرد و سخن نگفت، زنان و مهسرامنان به حمضر رسول خدا صلى اهللا عليه و آله آمدند 
گريى كنيم؟ حضرت  كنارهاى آيا از آنان جدا شده،   امي به شوهران ما غضب كرده، بر آنان خشم گرفته شنيده: و گفتند

  .جدا نشويد وىل آنان را به خود راه ندهيد: فرمود

اى را به زندگى خود ديدمي و بالى مبارزه منفى را با مهه وجود احساس كردمي، به خود   ما هنگامى كه ورود چنني حادثه
گويند و رابطه  ملان با ما سخن منىمدينه جاى زندگى ما نيست، پيامرب صلى اهللا عليه و آله و مؤمنان و اهل و عيا: گفتيم

اند، هر سه به جانب اين كوهى كه مشرف به مدينه است برومي و در آجنا مبانيم تا جاىي كه يا خدا توبه  خود را با ما بريده
  !ما را بپذيرد يا مبريمي

دادند و بدون  كنارى قرار مى  آوردند و در هر سه به سوى آن كوه رفتند، پيوسته روزه بودند، خانواده آنان برايشان غذا مى
كردند و از  تافتند، مدتى طوالىن به اين حال بودند، شب و روز گريه مى اين كه با آنان سخن گويند روى از آنان بر مى

  .آمد منودند وىل از پذيرش توبه آنان، خربى به ميان منى خدا درخواست آمرزش مى

خدا و پيامربش صلى اهللا عليه و آله و برادران مؤمن ما و : كعب به دو دوستش كه مشوق ختلف از جنگ بودند گفت
  گويند، علت اين كه توبه ما پذيرفته نيست اين است كه ما اند و با ما سخن منى اهل و عياملان بر ما خشم گرفته
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  275: معاشرت، ص

  .امي بر يكديگر چون خدا و پيامرب و مؤمنان خشم نگرفته

گر جدا شدند و سوگند خوردند كه با يكديگر سخن نگويند مگر اين كه توبه آنان بر اين اساس در نيمه شب از يكدي
پذيرفته شود يا مبريند، سه شبانه روز به اين حال به سر بردند، شب سوم كه رسول خدا صلى اهللا عليه و آله در خانه ام 

  :»1« سلمه بود اين آيه نازل شد

 ىتَّ ِإذا ضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض ِمبا َرُحَبْت َو ضاَقْت َعَلْيِهْم أَنـُْفُسُهْم َو ظَنُّوا َأْن ال َمْلَجأَ ِمَن اللَّهِ َو َعَلى الثَّالَثِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا حَ [
  .»2« ] ِإالَّ ِإلَْيِه ُمثَّ تاَب َعَلْيِهْم لَِيُتوبُوا ِإنَّ اللََّه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 

انه تراشِى واهى از شركت در جنگ[كه ] بود[نفرى شامل حال آن سه ]  نيز رمحتش[و  و مهه [بازمانده بودند ]  با 
از [اش بر آنان تنگ شد و  تا جاىي كه زمني با مهه وسعت و فراخى] مسلمانان به دستور پيامرب با آنان قطع رابطه كردند

دانستند كه هيچ پناهگاهى از خدا  هايشان هم در تنگى و مضيقه قرار گرفت، و دل]  شدت غصه، اندوه و عذاب وجدان
  .پذير و مهربان است جز به سوى او نيست؛ پس خدا به رمحتش بر آنان توجه كرد تا توبه كنند؛ زيرا خدا بسيار توبه

______________________________  
  .3، حديث 29، باب 218/ 21: ؛ حبار األنوار)سوره توبه 118ذيل آيه ( 386/ 2: تفسري الصاىف -)1(

  .118): 9(توبه  -)2(

  277: معاشرت، ص

  

   الگوهاى واالى معاشرت

  

  278: معاشرت، ص
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  شكيباىي براى خدا

  

ابوطلحه يكى از ياران رسول خدا صلى اهللا عليه و آله است، زىن با اميان داشت به نام ام سليم، اين زن و شوهر پسرى 
اش شدت يافت به  داشت، پسر بيمار شد، بيمارى دوست مىداشتند كه مورد عالقه هر دو بود، ابوطلحه پسر را سخت 

  .اى رسيد كه ام سليم دانست كار پسر متام است مرحله

انه ام سليم براى اين كه شوهرش در مرگ فرزندش ىب اى به خدمت رسول خدا صلى اهللا عليه و آله  تاىب نكند او را به 
  .كرد  فرستاد، پس از چند حلظه طفل جان به جان آفرين تسليم

اى پيچيد و در يك اتاق خمفى كرد، به مهه اهل خانه سپرد كه حق نداريد ابوطلحه را از  ام سليم جنازه بچه را در پارچه
مرگ فرزند آگاه سازيد، سپس رفت و غذاىي آماده كرد و خود را نيز آراست و خوشبو منود، ساعىت بعد كه ابوطلحه آمد 

  :و وضع خانه را دگرگون يافت پرسيد

  چه چه شد؟ب

ابوطلحه گرسنه بود، غذا خواست، ام سليم غذاىي كه قبًال آماده كرده بود، حاضر كرد و . بچه آرام گرفت: ام سليم گفت
: خواهم از تو بپرسم، گفت مطلىب مى: دو نفرى غذا خوردند و هم بسرت شدند، ابوطلحه آرام گرفت، ام سليم گفت

شوى؟ ابوطلحه   امانىت نزد ما بود و ما آن را به صاحبش رد كردمي ناراحت مىآيا اگر به تو اطالع دهم كه : بپرس، گفت
  :گفت

  279: معاشرت، ص

  :نه، هرگز ناراحىت ندارد، امانت مردم را بايد پس داد؛ ام سليم گفت

  .سبحان اللَّه بايد به تو بگومي كه خداوند فرزند ما را كه امانت او بود از ما گرفت و برد

به خدا قسم من از تو كه مادر هسىت سزاوارترم كه در سوگ فرزندمان : اين زن تكان سخىت خورد و گفتابوطلحه از بيان 
صابر باشم، از جا بلند شد و غسل كرد و دو ركعت مناز جبا آورد و رفت به حضور رسول خدا صلى اهللا عليه و آله و 

خداوند امروز مشا را قرين :  عليه و آله فرمودندماجرا را از اول تا آخر براى آن حضرت شرح داد، رسول خدا صلى اهللا
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گزارم كه در امت من مانند صابره بىن اسرائيل قرار  اى نصيب مشا گرداند، خدا را سپاس مى بركت قرار دهد و نسل پاكيزه
  .»1« داد

______________________________  
  .91: عدل اهلى -)1(

  280: معاشرت، ص

  

   اوج انسانيت

  

بينيد كه  هاى انساىن، در يك جا مشا على عليه السالم را مى امرياملؤمنني على عليه السالم شخصيىت است جامع مهه ارزش
منطقش منطق محاسه است و در آجنا گوىي اين مرد در مهه عمرش در اين رشته كار كرده، روحى است مملو از محاسه 

بينيم كه گوىي جز راز و نياز عاشقانه چيز  رومي، عارىف مى السالم مىآورى، در جاى ديگرى هم سراغ مهني على عليه  رزم
  .ديگرى ندارد

  .كنم تا بيشرت با منطق اسالم آشنا شومي براى هر دو مورد اشاره مى» ج البالغة«براى منونه به دو قطعه كوچك از 

كند در صفني، لشگر معاويه از آن  مى -واهلاويه عليه اللعنة -در اولني برخوردى كه امرياملؤمنني على عليه السالم با معاويه
آيد، در دو لشكر در جاىي كه در كنار فرات بوده  رود و لشگر امرياملؤمنني على عليه السالم هم از اين طرف مى طرف مى

دهد كه اصحاب و يارانش پيش دسىت كنند و پيش از رسيدن على  شوند، معاويه دستور مى است، به يكديگر نزديك مى
اى مؤثر  از وسيله: گويند شوند و مى ليه السالم و يارانش، آب را به روى آنان ببندند؛ ياران معاويه خيلى خوشحال مىع

  .شوند فرار كنند آيد، جمبور مى استفاده كردمي چون وقىت آب به چنگ على و يارانش منى

   ه بتوانيمابتدا با يكديگر مذاكره كنيم بلك: امرياملؤمنني على عليه السالم فرمود

  281: معاشرت، ص
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تا ممكن باشد، كارى نكنيد  ! شود با دست باز كرد، چرا با دندان باز كنيم؟ با مذاكره مشكل را حل كنيم و گرهى كه مى
  .كه ميان دو گروه از مسلمانان جنگ و خونريزى اتفاق بيفتد

  !به معاويه پيام داد هنوز ما به حمل نرسيده، مشا آب را بستيد

دانيد، اينان را در  وراى نظامى تشكيل داد و مسأله را با سران لشكر خويش مطرح كرد كه مشا چه صالح مىمعاويه ش
  .نه: آزاد بگذاريد، بعضى گفتند: بودن آب آزاد بگذارمي يا نه؟ بعضى گفتند

رود، ديگران   بر باد مىگريند و آبرويتان  آزاد بگذاريد براى اين كه اگر آزاد نگذاريد به زور از مشا مى: عمرو عاص گفت
باالخره جنگ را به امرياملؤمنني عليه . توانند از ما بگريند و آزاد نگذاشتند گذارمي و آنان هم منى خري، ما آزاد منى: گفتند

گويد كه از هزار طبل و هزار شيپور  السالم حتميل كردند، آنگاه على عليه السالم يك خطابه محاسى در برابر لشگرش مى
  :رها نغمه و مارش نظامى اثرش بيشرت است، با صداى رسا فرمودو از هزا

دانيد چه   اند، مى اند و معاويه گروهى از گمراهان را دور خود مجع كرده و آب را به روى مشا بسته اين مردم آمده! أيها الناس
بايد انتخاب كنيد، اصحاب من در دانيد بايد چه كنيد، يكى از دو راه را  مردم مى! اند اند؟ آب را به روى مشا بسته كرده

خواهيم، مشا اول بايد اين مششريهاى خودتان را از  ايد كه آب ندارمي و تشنه هستيم آب مى حال تشنگى سراغ من آمده
  .هاى پليد سرياب كنيد تا آن وقت خودتان سرياب شويد اين خون

  :ر مهه هيجان برانگيخت و آن مجله اين استاى محاسى فرمودند كه د امام عليه السالم در تعريف موت و حيات مجله

  282: معاشرت، ص

حيات يعىن چه، زندگى يعىن چه، و مردن يعىن چه؟ آيا زندگى يعىن راه رفنت به روى زمني و غذا خوردن و ! أيها الناس
  .خوانيدن، آيا مردن يعىن زير خاك رفنت؟ نه اين زندگى است و نه آن مردن

ْوُت ِىف «
َ
  .»1« »َحَياِتُكْم َمْقُهورِيَن َواَحلَياُة ِىف َمْوِتُكْم َقاِهرِينَ َفامل

  .زندگى اين است كه مبرييد و پريوز باشيد، مردن اين است كه زنده باشيد و مغلوب گرديد

ارتش على عليه السالم چنان حتت تأثري خطابه آن حضرت قرار گرفت كه به دمشن محله كرد و او را تا چند كيلومرتى، 
دورتر از فرات عقب راند، شريعه و حمّل برداشنت آب در اختيار آنان قرار گرفت، جلوى آب را بستند، معاويه با لشگرش 
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حمال است راه آب را باز كنيم، ما كه : اد، اصحاب على عليه السالم گفتنداى آميخته با التماس فرست آب ماندند، نامه ىب
دهيم وىل امرياملؤمنني على عليه السالم به اصحاب  به مشا آب منى: چنني كارى نكردمي، مشا ابتدا اين كار را كرديد و گفتيد

شوم وىل هرگز  جنگ با دمشن رو به رو مى كنيم، اين عملى است ناجوامنردانه، من در ميدان ما هرگز چنني كارى منى: فرمود
خواهم و پريوزى از راه اين گونه تضييقات كار من و شأن من و شأن يك مسلمان  از راه اين گونه تضييقات پريوزى را منى

  .»2«  عزيز با كرامت نيست

______________________________  
  .393، حديث 11باب  ،442/ 32: ؛ حبار األنوار51، خطبه 88: ج البالغة -)1(

  .66 -65: انسان كامل -)2(

  283: معاشرت، ص

  

   حتصيل دانش براى رشد و تعاىل

  

  :نويسد مى» سياحت شرق«مرحوم آيت اللَّه جنفى قوچاىن در كتاب 

وباجلمله طلبه بايد اوًال در تغسيل باطن خود جديت منايد و چنانچه در اول طفوليت است و باطن او هنوز چركني و 
علم و عمل و اخالق را دارا  -از روى تقليد هم كه باشد -نشده، مواظب باشد كه جنس نشود، پس در اولني وهله جنس

  .بشود، بعد از آن با جديت حتصيل حقيقت علم كند

خواست و معتقد بود كه طالب علم نبايد در فكر مال و جاه باشد جز آن قدر كه  مال صدرا، علم را براى مال و جاه منى
كسى كه علم را براى مال و جاه خبواهد، موجودى است خطرناك  : گفت معيشت او ضرورت دارد، صدر املتأهلني مى براى

  :خواند مى» مثنوى مولوى«كه بايد از او برحذر بود، وى در جلسات درس، اين اشعار را از 

  بد گهر را علم و فن آموخنت
 

  دادن تيغ است دست راه زن
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  مستتيغ دادن در كف زنگى 
 

  به كه آيد علم ناكس را به دست

  علم و مال و منصب و جاه و ِقران
 

  فتنه آرد در كف بد گوهران

 چون قلم در دست غّدارى فتاد
 

 «1» ال جرم منصور بر دارى فتاد

  

با خود به   اى كه مال صدرا در درس مريداماد شركت جسته بود پايان يافت، مريداماد وى را پس از اين كه اولني جلسه
خواهد حكمت را حتصيل كند، بايد حكمت عملى را تعقيب   من امروز گفتم كسى كه مى! اى حممد: كنارى برده، گفت

  :گومي كه حكمت عملى در درجه اول دو چيز است كند و اينك به تو مى

  .طلبد ى خوشى خود مىيكى به اجنام رسانيدن متام واجبات دين اسالم و دوم پرهيز از هر چيزى كه نفس بواهلوس برا

كند در پيش گرفته شود اين است كه حمصل حكمت بايد از  روش دوم كه بايد از طرف كسى كه حكمت را حتصيل مى
هاى نفس خوددارى ورزد، كسى كه مطيع نفس اماره شد و مشغول حتصيل حكمت هم گرديد به احتمال  تأمني درخواست

  .ان منحرفدين خواهد شد و از صراط مستقيم امي قوى ىب

  :گويد كند مى هنگامى كه از صفات دانشجويان پزشكى صحبت مى) طبيب مشهور اسالمى(حممد زكرياى رازى 

ترين و  ترين مردم به خدا، عامل واجب است كه دانشجوى پزشكى طب را براى مجع مال خنواهد بلكه متذكر باشد كه نزديك
  .ترين آنان به مردم است ترين و مهربان عادل

پذيرفت مگر اين كه  رفتند و استاد، شاگرد را منى هاى ايران براى استفاده از درس مال صدرا به شرياز مى ام قسمتاز مت
  :شاگرد چهار شرط را بپذيرد و بدان عمل منايد

  .در صدد حتصيل مال نباشد مگر به اندازه تأمني معاش -اول

  .در صدد حتصيل مقام نباشد - دوم

______________________________  
  .مولوى، مثنوى معنوى -)1(
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  .معصيت نكند -سوم

  .ننمايد) جا و كوركورانه و بدون بصريت ىب(تقليد  -چهارم

منود كه او را در مدرسه خويش  كرد، مال صدرا موافقت مى پذيرفت و به آن عمل مى اگر شاگرد اين چهار شرط را مى
  .گفت كه از آن مدرسه برود و در جاى ديگر حتصيل كند گر نه به او مىبپذيرد و در جرگه شاگردان بنشاند و  

حمال است كسى كه در صدد حتصيل مال باشد بتواند حتصيل علم منايد و حتصيل مال دنيا و حتصيل : گفت مال صدرا مى
  .شود علم دو عمل متخالف است كه با هم قرين منى

خواهد شد و به مهني قياس كسى كه در صدد حتصيل مال  شود، عرض و ضخامت او كم كسى كه در طول دراز مى
ماند و مال داراىن كه عامل جلوه كنند متظاهر  باشد، گر چه ممكن است توانگر شود اما به طور حتم از حتصيل علم باز مى

  .»1« به علم و رياكار هستند

______________________________  
  .37 -34: سيماى فرزانگان -)1(

  285 :معاشرت، ص

  

   عارف عاشق و عامل كامل مريزا جواد ملكى

  

عامل عامل و عارف كامل و عابد يگانه و سالك فرزانه و تربيت شده واقعى آيات قرآن مريزا جواد آقا ملكى، از شاگردان 
  .مجال السالكني و قطب العارفني صاحب نفس قدسيه آخوند مال حسني قلى مهداىن بود

آشيانه آل حممد به تدريس و تربيت شاگردان مكتب اهل بيت عليهم السالم اشتغال  او ساليان طوالىن در شهر قم
ّجد و عبادت و ناله و انابه  گرفت، متام شب داشت، سه ماه رجب و شعبان و رمضان را پى در پى روزه مى ها را به 
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و ديوار مدرسه فيضيه و فضاى هنوز در . گفت گذراند، در مدرسه فيضيه براى دانشجويان علوم ديىن درس اخالق مى مى
هاى پر شوق و سوزان او را به ياد دارد كه با مهه وجود خود  آن مركز روحاىن و ملكوتى صداى حزين و چشم گريان و ناله

  :گفت و با اخالصى كم نظري مى

  .»1«  ِتعَداَد ِلْلَمْوِت قـَْبَل ُحُلوِل الَفْوتِ َداِر اخلُُلوِد َواالس  اللَُّهمَّ اْرزُقِىن التََّجاِىف َعن َداِر الُغروِر َواالنَابََة إىل

______________________________  
ماه مبارك رمضان از اول شب تا آخر شب قرائت  27اين دعا را حضرت امام سجاد عليه السالم در شب  -)1(

  .31، باب 63/ 95: ؛ حبار األنوار228: فرمودند، اإلقبال مى

  286: معاشرت، ص

كراماتش بيشرت از آن است كه در اين نوشتار آورده شود، درباره اخالق و زهد و تقوا و عشق و عرفان او، فضائل و  
  .اند كنند و او را از گريه كنندگان رده اول در پيشگاه حق به مشار آورده ها نقل مى شاگردانش داستان

از شاگردان خاص آن مرحوم بود، برامي  آية اللَّه حاج سيد جعفر شاهرودى كه: گويد صاحب گنجينه دانشمندان مى
حكايت كرد كه شىب در شاهرود خواب ديدم امام زمان عّجل اللَّه تعاىل فرجه الشريف با مجاعىت در صحراىي تشريف 

مثالش را زيارت كنم و دست مباركش را ببوسم، شيخ  اند، نزديك رفتم كه مجال ىب داشتند و گويا به مناز مجاعت ايستاده
را ديدم كه متصل به حضرت و آثار مجال و وقار و بزرگوارى از سيمايش پيداست، چون بيدار شدم درباره آن  بزرگوارى

شيخ فكر كردم كه كيست كه تا اين اندازه به موالميان امام زمان نزديك است؟ براى يافنت او به مشهد رفتم وى را پيدا 
ران آمدم او را نيافتم، به قم سفر كردم  اى از حجرات مدرسه فيضيه مشغول تدريس ديدم،  او را در حجرهنكردم، به 

  .حاج مريزا جواد آقاى ملكى تربيزى است: پرسيدم اين آقا كيست؟ گفتند

شناختند و از داستان خوامب  خدمتش رسيدم، تفقد زيادى كردند و فرمودند كى آمدى؟ گويا مرا از قبل ديده بودند و مى
  .ن بزرگوار را اختيار كردم و او را مهانگونه يافتم كه در عامل رؤيا ديده بودمآگاهند، پس مالزمت و شاگردى آ

هجرى قمرى، بني خواب و بيدارى، ديدم درهاى آمسان به روى من گشوده  1343نزديك سحر شب يازدهم ذو احلجه 
  ها و حجاب

  287: معاشرت، ص
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يدم حاج مريزا جواد آقا ايستاده و دست به قنوت برداشته شده است به صورتى كه تا اعماق ملكوت را مشاهد كردم، د
برداشته و مشغول تضرع و مناجات و گريه است و من از مقام و قرب او به حق تعاىل تعجب كردم كه ناگهان صداى  

فالىن بيا منزل آقا،  : كوبه در خانه را شنيدم، به شتاب برخاستم و در را باز كردم، ديدم يكى از دوستان است، گفت
  .»1«  بر تو تسليت باد، آقا از دنيا رفت: چه خرب است؟ گفتگفتم 

______________________________  
  .231: گنجينه دانشمندان  -)1(

  288: معاشرت، ص

  

   آية اللَّه قاضى انساىن در اوج عرفان

  

در زمان حياتش اى است كه بايد گفت در روزگار آن گذشته كم نظري و در ميان اقرانش  سخن در اين مقال از چهره
رتين تربيت شدگانش كه در حقيقت تربيت شده قرآن بود يعىن  ىب رت كه اوصاف او را از زبان يكى از  نظري بود و چه 

مفسر بزرگ، عارف كم بديل، فيلسوف خبري عالمه طباطبائى اعلى اللَّه مقامه بشنويد، اين مرد اهلى و چهره ملكوتى 
  :فرموده است

ورد دارمي، از مرحوم قاضى دارمي، چه آنچه را كه در حياتش از او تعليم گرفتيم و از حمضرش استفاده  ما هر چه در اين م
  .امي كردمي و چه طريقى كه خودمان دارمي، از مرحوم قاضى گرفته

 از رهگذر خاك سر كوى مشا بود
 

 «1» هر نافه كه در دست نسيم سحر افتاد

  

طبق موازين شرعيه با رعايت آداب باطىن اعمال و حضور قلب در منازها و اخالص مرحوم قاضى شاگردان خود را هر يك 
  .كردند هاى آنان را براى پذيرش اهلامات غيب آماده مى دادند و دل در افعال به طريق خاصى دستورات اخالقى مى
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  خود ايشان در مسجد كوفه و مسجد سهله حجره داشتند و بعضى از

______________________________  
  .110حافظ، ديوان اشعار، غزل  -)1(

  289: معاشرت، ص

ها را به  كردند كه بعضى از شب كردند و شاگردان خود را نيز توصيه مى ها را به تنهاىي در آن حجرات بيتوته مى شب
  .عبادت در مسجد كوفه يا سهله بيتوته كنند

يا در حال ذكر و فكر براى مشا پيش آمدى كرد و صورت دستور داده بودند كه چنانچه در بني مناز و ياقرائت قرآن و 
  .زيباىي را ديديد و يا بعضى از جهات ديگر عامل غيب را مشاهده كرديد، توجه ننماييد و دنبال عمل خود باشيد

شىت از طرف : فرمودند عالمه طباطباىي مى روزى من در مسجد كوفه نشسته، مشغول ذكر بودم؛ در آن بني يك حوريه 
شىت در دست داشت و براى من آورده بود و خود را به من ارائه مىراس منود، مهني كه  ت من آمد و يك جام شراب 

خواستم به او توجهى كنم، ناگهان ياد حرف استاد افتادم لذا چشم پوشيده، توجهى نكردم، آن حوريه برخاست و از 
ننمودم و روى خود را برگرداندم كه رجنيده شد و رفت  طرف چپ من آمد و آن جام را به من تعارف كرد، من باز توجهى

  .شوم افتد از رجنش آن حوريه متأثر مى و من تا به حال هر وقت آن منظره به يادم مى

  .اند هاىي در فقه نيز تدريس كرده مرحوم قاضى از جمتهدين بزرگ بود و كتاب

كه حدود چهار ساعت از شب گذشته، شاگرادن به   ها داشته در دهه اول و دوم ماه رمضان جملس تعليم و انس در شب
كشيد، وىل در دهه سوم جملس تعطيل و مرحوم قاضى تا آخر ماه  رفته و دو ساعت جملس طول مى حمضر ايشان مى
   شدند، هر چه شاگردان به رمضان ديده منى

  290: معاشرت، ص

، ابداً اثرى از ايشان نبود و اين رويه مرحوم گشتند در جنف، مسجد كوفه، مسجد سهله و يا در كربال دنبال ايشان مى
  .قاضى تا زمان رحلت ادامه داشت
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رفتند و مذاكراتى داشتند و  آمدند و مى بيست روزى در دسرتس بودند و رفقا مى -معموًال ايشان در حال عادى، ده
شدند، نه در خانه،  و پيدا منىشدند و يك چند روزى اصًال نبودند  شد و آن وقت دفعتاً ايشان نيست مى هاىي مى صحبت

دانستند كجا  نه در مدرسه، نه در مسجد، نه در كوفه و نه در سهله؛ ابداً از ايشان خربى نبود و عياالتشان هم منى
  .كردند، هيچ كس خرب نداشت رفتند، چه مى مى

عوت خود را از مكه آغاز ظهور فرمايند، اول د) عجل اللَّه تعاىل فرجه الشريف(در روايت است كه چون امام زمان 
منايند و از خواص آن حضرت سيصد و سيزده  كنند، بدين طريق كه بني ركن و مقام پشت به كعبه منوده و اعالن مى مى

  .گردند نفر در حضور آن حضرت جمتمع مى

ا مطلىب مى: فرمود مرحوم استاد ما قاضى مى  متفرق و منتشر گويند كه مهه آنان در اقطار عامل در اين حال حضرت به آ
كنند ومى فهمند كه غري از آن حضرت كسى  شوند چون مهه آنان داراى طى األرض هستند، متام عامل را تفحص مى مى

هاى اسرار اهلى و صاحب األمر نيست، در  داراى مقام واليت مطلقه اهليه و مأمور به ظهور و قيام و حاوى مهه گنجينه
  .منايند شوند و بيعت مى د و تسليم آن حضرت مىكنن اين حال مهه به مكه مراجعت مى

شوند، چه   فرمايد و مهه از دور او متفرق مى اى را كه حضرت به آنان مى دامن آن كلمه من مى: فرمود مرحوم قاضى مى
  .اى است كلمه

  291: معاشرت، ص

آقاى قاضى بودمي، او در جنف براى من و مهسرم از خويشاوندان نزديك مرحوم حاج مريزا على : اند عالمه طباطبائى فرموده
  .آمد صله رحم و تفقد از حال ما به منزل ما مى

روزى مرحوم قاضى به منزل ما آمد . ما كراراً صاحب فرزند شده بودمي وىل مهگى در مهان دوران كوچكى فوت كرده بودند
دخرت عمو اين بار اين : سرم گفتدر حاىل كه مهسرم حامله بود و من از وضع او آگاه نبودم، موقع خداحافظى به مه

رسد و نام او عبدالباقى است، من از سخن مرحوم قاضى خوشحال  ماند و او پسر است و آسيىب به او منى فرزند تو مى
  شدم، خدا پسرى به ما لطف كرد و بر خالف كودكان قبلى باقى ماند و آسيىب به او نرسيد و نام او را عبدالباقى گذاردمي

»1«.  

______________________________  
  .61: ؛ يادنامه عالمه طباطبائى19: ؛ مهر تابان76: سيماى فرزانگان -)1(
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   آزادى و عظمت روح

  

پس از رحلت مريزاى شريازى كه با فتواى حرمت تنباكو قدرت و سلطه انگليس در ايران درهم شكست و غرب را متوجه 
عظمت مرجعيت شيعه و قدرت فتوا و اميان مردم به مرجعيت كه نيابت از امام زمان عليه السالم است، منود، براى قبول 

دارى و رياست و مرجعيت بر شيعه به آيت اللَّه سيد حممد فشاركى رجوع شد، ايشان با اين كه پس از مريزاى شريازى  پر
  :مورد توجه اعاظم از علما بودند، در پاسخ درخواست مراجعه كنندگان فرمودند

دارى و حكومت ديىن بر شيعه نيستم، زيرا رياست دينيه و امر مرجعيت به غري از  من شايسته مرجعيت و رياست و پر
هاى درست در  گريى ديگرى الزم دارد از قبيل اطالع و آگاهى بر مسائل سياسى و شهامت موضع علم و دانش فقه امور

هر كار، من در اين امور دچار وسواس هستم، اگر رياست و مرجعيت را بپذيرم، امور ديىن و نظام تشيع به تباهى و فساد  
  !!شود، براى من جز تدريس كار ديگرى روا نيست كشيده مى

ت كه اين انسان آزاد از هوا و هوس و متخّلق به اخالق اولياى خاص حق و جهادگر با نفس و شيطان، بدين صورت اس
  .»1« دهد مردم را به مريزا حممد تقى شريازى كه از كياست در سياست و مديريت برخوردار بود، ارجاع مى

______________________________  
  .در عبارات، با اندكى تغيري 594: فوائد الرضوية -)1(

  293: معاشرت، ص

هنگامى  : من از استادم آية اللَّه فشاركى شنيدم كه فرمود: فرمودند مؤسس حوزه با عظمت قم آية اللَّه العظمى حائرى مى
كه مريزاى شريازى صاحب فتواى معروف حترمي تنباكو درگذشت، به منزل رفتم، حس كردم انگار در دمل نشاطى هست، 

جاى نشاط است؟ مريزاى شريازى درگذشته، استاد و مرىب من بوده، آن عظمىت كه مرحوم مريزا هر چه فكر كردم چه 
  .داشت از نظر علم و تقوا و زيركى و ذكاوت عجيب و كم نظري بود
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  مدتى انديشيدم ببينم كجاى كار خراب است، اين نشاط از چيست؟

شوم و رياست شيعه را   روزها من مرجع تقليد مىباالخره به اين نتيجه رسيدم كه شايد نشاط از اين است كه مهني
گردم، از جاى برخاستم و به حرم مطهر امرياملؤمنني على عليه السالم مشرف شدم و از حضرت خواستم كه  دار مى عهده

  !كنم كه متايل به رياست دارم اين خطر را از من رفع كند، گويا حس مى

هاى پر  آيد، او را با چشم برد و صبح هنگامى كه براى تشييع جنازه مى آيت اللَّه فشاركى تا صبح در حرم به سر مى
در هر صورت، تالش معنوى كرد تا مهاى رياست از ! التهاب ديدند و معلوم بوده كه مهه شب را مشغول گريه بوده است

  .خانه او به جاى ديگر رود

رسند و  كنند تا جاىي كه به سر منزل مرجعيت مى آرى مردان خدا و تربيت شدگان قرآن به اين صورت از خود مواظبت مى
  .»1« روند بينند وىل باز هم زير بار آن منى زمينه را از هر جهت آماده مى

______________________________  
  .203: يادنامه شهيد قدوسى -)1(

  294: معاشرت، ص

داست و نشان از تربيت قرآىن عباد حق توانستيم اين حقايق را كه نشان از آزادى روح بندگان خملص خ اى كاش مى
رساندمي تا بفهمند و  مردان غرب، مى كنند به خصوص دولت ها حكومت مى است، به سردمداران دنيا و آنان كه بر ملت

بدانند كه تربيت صحيح جز در سايه قرآن، ميسر نيست، و استفاده از سفره عدالت جز با به كار گرفنت قرآن، امكان 
  .شود هاى قرآن، از فضاى زندگى دور منى لم و ستم و اخالق حيواىن جز با عمل به برنامهندارد و ديو ظ

  :هر چند خماطب به خطاب -در غرب يا در شرق -امروز آدميزاد قرن كنوىن يعىن قرن بيستم

  .»1« ]َو ما أُوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ َقِليًال ... [

  .اند ندادهو از دانش و علم جز اندكى به مشا ... 

آدم «اى مشكل مال شدن را حل و فصل كند اما در حمال  است، به هر حال و به مدد دانش و فن توانسته است تا اندازه
تواند و توانسته است تا حدى قابل توجه و قابل  مهچنان پاى در ِگل فرو مانده است، اكنون متدن و تكنيك مى» شدن
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امي گره از كار فرو بسته آن  شدن است قفل برگريد اما دريغ و درد كه نتوانستهحتسني از دروازه آن مشكل كه مشكل مال 
اىي، مى حالل : توان گفت كه حمال كه آدم شدن است، بگشاييم پس متدن امروز در جمموع و در نتيجه و مجع بندى 

  .»2«  گري شده است مشكل مال شدن است وىل در حمال آدم شدن، زمني

______________________________  
  .85): 17(اسراء  -)1(

  .هاى فراموش شده فضيلت -)2(

  295: معاشرت، ص

  

   انسان جامع فضايل

  

  .هاى واقعى قرآن جميد بود، آخوند مال عباس تربىت است هاى برجسته كم نظريى كه از تربيت شده از چهره

  :نويسد دانشمند حمقق مرحوم راشد كه فرزند اوست، درباره پدرش مى

، اميان حمكمى به خدا و به پيغمرب و روز ]بود[بود از دنيا گذشته و مهيشه و در مهه كار درياد خدا و براى خدا مردى 
اى از اجنام وظايف  گذشت، به مهني جهت شب و روز دقيقه قيامت داشت كه احتمال خالف آن حىت در خاطرش منى

كرد و به باطل  اى از عمر خود را ضايع منى يد و حلظهورز  كرد، غفلت منى ديىن و تكاليفى كه برگردن خود احساس مى
  .گذراند منى

اى نشد به  در متام عمر اجنام داد و هرگز مرتكب هيچ گناه كبريه يا صغريه - از واجب و مستحب -آنچه عبادت بود
  .گذشت حىت فكر گناه هم از خاطرش منى: توان گفت كه طورى كه مى

  .خوردن سحرى بود غالباً اين روزها با يك وعده غذا و ىبگرفت و  بيشرت ايام سال را روزه مى
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ا را با متام آداب و شرايط در وقت فضيلت خود اجنام مى هاى منازها،  داد و عالوه بر نافله عالوه بر منازهاى واجب كه آ
   در هر فرصىت كه

  296: معاشرت، ص

يا سفره انداخنت نرسيده بود و خواه زماىن كه در خانه  داشت خواه زماىن كه در جملسى بود و هنوز موعد منرب رفتنش فرضاً 
  .خواند خواند مهه اين منازها را مانند منازهاى يوميه از ظهر و عصر و مغرب و عشا گرفته تا مناز صبح مى بود مناز مى

رفت مهچنان مناز  براى پدر و مادر و خواهر از دنيا رفته و عمه و عمو و ديگر خويشاونداىن كه داشته حىت در راه كه مى
گذاشت، به مهني سبب مهيشه با وضو و در  كرد و به جاى سجده، مهر را بر پيشاىن مى خواند و با كسى صبحت منى مى

  .حال طهارت بود

داد و در متام عمر از روزى كه به سن  آنچه دعا و اعمال مستحب در هر يك از ايام سال وارد گشته است اجنام مى
ها هنگام سحر بيدار بود و منازهاى شب را با مهه آداب و شرايطش  روز قبل از فوتش متام شب تكليف رسيد تا دو سه

  .داد، يعىن جز دو سه روز آخر عمرش حىت يك شب مناز شبش ترك نشد اجنام مى

گريست و حمبت زايد الوصفى نسبت به خاندان رسالت عليهم السالم داشت به طورى كه هرگاه  بسيار از ترس خدا مى
شد، اشكش جارى  ام پيغمرب اكرم صلى اهللا عليه و آله يا هر يك از ائمه اطهار عليهم السالم بر زبانش جارى مىن

گشت و در منرب خواه به هنگام موعظه يا به هنگام ذكر مصائب اولياى دين، خودش بيش از مهه مستمعان  مى
  .گريست مى

هاىي   سائل ديىن يا ذكر مصائب اهل بيت عليهم السالم از روى كتابچون بسيار حمتاط بود، غالباً هنگام موعظه يا گفنت م
ا را معترب مى   .خواند دانست مى كه آ

  توجه بسيارى به احوال زهاد و ُعبّاد داشت به طورى كه مثًال غالباً از او

  297: معاشرت، ص

خوردند تا به  شد و مى تا گرم مىگذاشتند  بعضى بودند كه در تابستان آب را در آفتاب مى: گفت شد كه مى شنيده مى
  .»1« !!مهني اندازه كه آب خنكى خورده باشند از لذت دنيا استفاده نكرده باشند



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

 

______________________________  
  .99: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  298: معاشرت، ص

  

  زهد و تقواى كم نظري

  

  :نويسد مرحوم راشد مى

ها هستم با برادرم هر دو جز طالب علوم ديىن بودمي و پدر من آخوند مال  يادداشتمن حسينعلى راشد كه نويسنده اين 
آوردند، به ما  عباس درمتام عمر يك شاهى از وجوهى كه عبارت بود از سهم امام، مخس، رد مظامل، كفارات، نزد او مى

ا بزنيم خيال مىخواستيم دست ب نداد حىت ما را چنان ترسانده و تربيت كرده بود كه واقعاً اگر مى كردمي دست به مار  ه آ
  !زنيم و عقرب مى

ايام تابستان به تربت رفته بودم، نزديك غروب بود، مادرم پول ُخرد، الزم . خواندم من جوان بودم و در مشهد درس مى
ها  ا آن پولاين پنج قراىن را ب: خواست خرد كند، به پدر گفت داشت، يك پنج قراىن نقره كه در آن زمان رايج بود مى

كنم، بفرستيد سر كوچه در دكان بقاىل خرد كنيد و من بردم  ها خرد منى با اين: خرد كنيد، پدرم گفت» سهم امام و مخس«
  .آن را نزد بقال كوچه خرد كردم

كرد، از مال خودش هم مخس و زكات  مرحوم آخوند مال عباس گذشته از آن كه خودش از وجوه شرعيه مصرف منى
  .داد مى

از مهان ملك مزروعى خمتصرى كه داشت و از پدر به او ارث رسيده بود، زكات گندم را در مهان سر خرمن جدا  او
   كرد و بقيه را به مى

  299: معاشرت، ص
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آورد و چون موقعى كه شخصاً به كار زراعت پرداخته گويا به ماه قمرى اول ماه رجب بوده يا اولني ساىل كه  خانه مى
دست آورده اول ماه رجب بوده، مهان اول ماه رجب را اول سال مخس قرار داده بود در حاىل كه سال شخصاً حمصوىل به 

به هر حال مهه سال در اول ماه رجب از آنچه در ! مخس خمصوصاً در كارهاى زراعىت بايد سال مشسى باشد نه قمرى
اى كه در صندوق بود تا يك من روغن يا   ختهكرد، از گندم و آرد گرفته تا نان پ خانه داشتيم يك پنجم آن را جدا مى

ها را به عنوان مخس كه نيمى سهم  كشك خمتصرى يا قند يا چاى تا به رسد به منك و فلفل و زردچوبه، پنج يك مهه اين
  .رسانيد كرد و به مصرىف كه بايد مى امام است و نيمى سهم سادات، بريون مى

خواهى به  بيا آنچه مى: ام گفت ام باشد، به عمه بود و يك خواهر كه عمههنگامى كه پدرش فوت كرد وارث او فقط پدرم 
  .و او به دخلواه خود سهمش را برداشت! عنوان سهم خودت بردار

پس از آن، آنچه براى پدرم باقى ماند از پول نقد و جنس تا گاو و گوسفند و گندم و كاهى كه در انبار بوده، مهه را به 
اش را كامًال ادا كرده  گفت پدر من معلوم نيست كه حقوق شرعيه و مخس براى پدرش داد زيرا مىعنوان رد مظامل و زكات 

داد كه  باشد و فقط ملك مزروعى را باقى گذاشت كه نيمى از آن در َمهر مادرم بود و جمموعاً مهان اندازه گندم به ما مى
  !!داد نان سال ما را كفاف مى

ار به فكر افتاد كه اول سال مخس او ماه رجب است در حاىل كه كار زراعى به سال كار ديگر كه كرد اين بود كه يك ب
  هاى گندم سبز شده اما هنوز مشسى است و بسا مواقع اول ماه رجب در فصل پاييز بوده كه علف

  300: معاشرت، ص

نداده بود و بدين سبب  بايد مخس آن را داد و او گندمى به دست نيامده و خود اين علف ارزشى دارد و ربح است و مى
بود، به عنوان احتياط پرداخت كه ما بدون آن سيصد ) هجرى قمرى 1345(مبلغ سيصد تومان در آن زمان كه سال 

  .»1«  ها در مضيقه بودمي تومان گشايشى در زندگى نداشتيم و پس از اداى اين پول مدت

______________________________  
  .101 :هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  301: معاشرت، ص



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

 

  

   هاى آخوند مال عباس تربك جسنت به نامه

  

دادند، پيش از نام خودش كلمه األحقر و مانند اينها  نوشت، ترتيب اثر مى هاىي را كه به اشخاص مى او مهيشه نامه
كنارش را سپيد   كرد و هيچ گذاشت و متام صفحه كاغذ را كه معموًال به اندازه كارت ويزيت بود از نوشته پر مى منى
كرد و مهچنان بدون پاكت به دست صاحب  دانست و آن كاغذ كوچك را تا مى گذاشت زيرا آن را اسراف مى منى

خواستند،  اى مى كردند و اگر از كسى جرميه داد، با نامه او اگر كسى را توقيف كرده بودند، رها مى حاجت مى
  .ندداد خبشيدند و اگر آن كس مديون بود، مهلتش مى مى

بود به سبىب  »1«  من به ياد دارم كه روزى زىن به شكايت آمد كه شوهرش را يكى از خوانني حمل كه رئيس قراسوران
اى از مهان گونه كه ذكر شد به آن خان نوشت، هنگام ظهر بود كه آن زن رفت و پس از  توقيف كرده بودند، پدرم نامه

خواست خبوابد و نوكرش قطيفه يعىن مشد رويش  ارش را خورده بود و مى نامه مشا را بردم و دادم،: ساعىت برگشت و گفت
پدرم از اين موضوع دلگري شد، اين مطلب به گوش آن خان ! كشيد، نامه را خواند و پاره كرد و دور انداخت را مى

  رسيد، روزى آمد نزد

______________________________  
  .را داشت قراسوران در آن زمان حكم ژاندارمرى -)1(

  302: معاشرت، ص

هاىي كه از مشا دريافت   من متام نامه: پدرم، عني مهان نامه را از بغلش در آورد و بوسيد و به آخوند نشان داد و گفت
ا را در الى كفنم بگذارند كه وسيله جنات من باشد در نزد  ام نگهداشته و وصيت كرده كرده ام كه وقىت از دنيا رفتم آ

خواهم خبوامب و فالىن اينجا نيست كه بگومي شوهرت را آزاد كند، عصر كه پيش من  اآلن مى: ين زن گفتمخدا، من به ا
متأسفانه ارباب حوائج از اين  . گومي برود و شوهرت را آزاد كند و اين زن آمده به مشا چنني دروغى گفته است آمد، مى

  .گويند گفتند و اكنون نيز مى ها فراوان مى گونه دروغ
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ن گونه مرحوم حاج آخوند عالوه بر مواظبت دائم بر عبادات شخصى در متام بيست و چهار ساعت، شب و روز بدي
شتافت و در  حىت بعد از نيمه شب زمستان و در نيمه روز تابستان براى هرگونه كار شرعى و حاجىت كه مردم داشتند مى

  .خودش بود راه اجنام اين وظايف و خدمات، آنچه را كه در نظر نداشت فقط

گومي او مردى بود كه  ام با اطمينان مى من كه نزديك به چهل سال از عمرم را در زمان حيات مرحوم حاج آخوند گذرانده
زدند و ما با وحشت از خواب  آمد كه گاهى بعد از نيمه شب در خانه ما را مى نفس خود را كشته بود، مثًال پيش مى

فالىن در حال احتضار است، آقاى حاج آخوند به : گويد اى آمده، مى از خانهديدمي كسى است  شدمي، مى بيدار مى
  .»1«  رفت گرفت و مى خاست وضو مى كمرتين اكراه مانند پرنده سبك باىل برمى تأمل و ىب فوراً ىب! بالينش بيايند

______________________________  
  .105: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  303: معاشرت، ص

  

  فضائل و حسنات آمد

  

  :نويسد مرحوم راشد مى

، متولد گشته بوده )مشسى 1251(ام و پدرم تقريباً در سال  متولد گشته) مشسى 1284(در سال » حسينعلى راشد«من 
كه ما هنوز مقيم آن   -ساله بوده، چون من سه ساله شدم، پدرم از كاريزك 34است بنابراين در زمان والدت من او تقريباً 

اى پياده به كربال رفت و آن مهان ساىل بود كه جملس را به توپ بسته بودند  با قافله -ودمي و به شهر تربت نرفته بودميده ب
  .و اين سفر هفت ماه به طول اجناميد

روزى را كه پدرم بازگشت به ياد دارم مرد و زن مهگى مجع شده بودند و در خانه ما جاى نشسنت نبود، قند در آب 
دادند و مردم، دور پدرم حلقه زده بودند، زىن از زنان ده در ميان مجع به پا ايستاده بود  ودند و به مردم شربت مىانداخته ب

  :گفت آورد و مى برد و پايني مى و دستش را باال مى
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اب دين آمد، اميان آمد، نور آمد، رمحت آمد، خري آمد، بركت آمد، حمراب آمد، منرب آمد، مناز آمد، مسجد آمد، كت
گفت و منظره او و صدايش چنان در نظرم جمسم است كه گوىي مهني ديروز  آمد، قرآن آمد؛ مرتب از اين گونه مجالت مى

  .»1«  بوده است

______________________________  
  .133: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  304: معاشرت، ص

  

  جلوه نور

  

  :نويسد مرحوم راشد مى

 24(از مجله چيزهاىي كه ما افراد خانواده از او ديدمي و مهچنان براى ما مبهم مانديكى اين است كه پدرم در روز يكشنبه 
در حدود دو ساعت از آفتاب گذشته، درگذشت ) قمرى 1362شوال سال  17(مطابق ) مشسى 1322مهر ماه سال 

و حالت احتضار بر او دست داد و پايش را به سوى قبله  در حاىل كه مناز صبحش را مهچنانكه خوابيده بود، خواند 
گفت، مثل اين كه متوجه جان دادن خودش بود و آخرين پرتو  كردند و تا آخرين حلظه هشيار بود و آهسته كلماتى مى

  .از لبانش برخاست» ال اله اال اللَّه«روح با كلمه 

اش كشيد، ناگهان  ه قبله خوابيد و عبايش را بر روى چهرهدرست در روز يكشنبه هفته پيش از آن بعد از مناز صبح رو ب
مانند آفتاىب كه از روزىن بر جاىي بتابد يا نور افكىن را متوجه جاىي گردانند، روى پيكرش از سر تا پا روشن شد و رنگ 

شد و  ، ديده مىاش كه به سبب بيمارى زرد گشته بود، شفاف گرديد چنانكه از زير عباى نازك كه بر رخ كشيده بود چهره
مقدار آمديد، پس از آن درست مانند اين كه   سالم عليكم يا رسول اللَّه، مشا به ديدن اين بنده ىب: تكاىن خورد و گفت

  آيند، بر حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم و يكايك ائمه تا كساىن يك يك به ديدنش مى

  305: معاشرت، ص
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منود، پس بر حضرت زهرا عليها السالم سالم كرد سپس بر  آنان اظهار تشكر مى كرد و از آمدن امام دوازدهم سالم مى
ام، پس بر  ىب من براى مشا خيلى گريه كرده ىب: حضرت زينب عليها السالم سالم كرد و در اينجا خيلى گريست و گفت

ساعت از آفتاب برآمده دوام مادر از تو ممنومن به من شري پاكى دادى و اين حالت تا دو : مادر خودش سالم كرد و گفت
تابيد پس از آن از بني رفت و به حال عادى برگشت و باز رنگ چهره به مهان  داشت سپس آن روشىن كه بر پيكرش مى

حالت زردى بيمارى عود كرد و درست در يكشنبه ديگر در مهان دو ساعت حالت احتضار را گذرانيد و به آرامى تسليم 
  .شد

شنومي و  مابني اين دو يكشنبه من به ايشان گفتم كه ما از پيامربان و بزرگان چيزهاىي به روايت مى در يكى از روزهاى هفته
ترين كس به من هستيد چنني حالىت ديده  فهميدمي، اكنون بر مشا كه نزديك بودمي و مى كنيم كه اى كاش خود ما مى آرزو مى

هاى ديگر تكرار   چيزى نگفت، دوباره و سه باره با عبارتخواهد بفهمم كه اين چه بود؟ سكوت كرد و  شد، من دمل مى
قصد من اين بود كه چيزى فهميده : اذيتم نكن حسينعلى، گفتم: كردم باز سكوت كرد، بار چهارم يا پنجم بود كه گفت

  .»1«  توامن به تو بفهمامن خودت برو بفهم من منى: باشم، گفت

ايت، مرگ يك انسان قرآن ساخته، آيا متدن امروز و اين بود دنياى اميان و عمل و اخالق و خدمات  خالصانه و 
   اند و هزاران فرسنگ با قرآن جميد فاصله ره متمدنني امروز كه از اميان به خدا و قيامت ىب

______________________________  
  .149: هاى فراموش شده فضيلت -)1(

  306: معاشرت، ص

  شدگان قرآن در آنان هست؟ تاى از حاالت اين تربي دارند، ذره

ادى كه هيچ سر و كارى با حقايق و معنويات ندارد، وجود دارد كه  آيا در مهه شرق و غرب مدرسه اى، دانشگاهى، 
  !هاى با عظمت، زاهد، عابد، مؤمن، خدمتگذار، دلسوز، مهربان تربيت كند؟ بتواند چنني چهره

حريت، ناامىن، فساد، گناه، جتاوز؛ فقط و فقط از طريق بازگشت به قرآن ها از سرخوردگى، غفلت،  ها و ملت جنات دولت
  .و شناخت قرآن و به كار گرفنت قرآن ميسر است و بس
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آرى، گر مردم دنيا با قرآن معاشر شوند و كنار قرآن و مهاهنگ با قرآن زندگى كنند و دست در دست مردان حق و 
با آنان را باز كنند، يقيناً به خوشبخىت و سعادت دنيا و آخرت خواهند اولياى خدا بگذارند و باب رفاقت و مهنشيىن 

  .رسيد

اى از ناامىن و ترس و وحشت و نااميدى بر سر جهانيان  زار ماديت و غفلت و فساد را كه هاله متدن فرو رفته در جلن
  .توان جنات داد م منىانداخته، جز با آشىت دادن با قرآن و مفسران با كرامتش اهل بيت پيامرب عليهم السال

جهانيان اگر به قرآن جميد رو كنند و عمل به دستوراتش را در مهه امور زندگى وجهه مهت خود قرار دهند، از زمني و 
  .آمسان بركات و فيوضات حق به آنان خواهد رسيد و ده برابر هر كار خريى و هر قدم مثبىت نصيب آنان خواهد گشت

  307: معاشرت، ص

  

   ديىن طوفان ىبحفظ دين در 

  

  .ام كلثوم دخرت عقبة بن اىب معيط در خانداىن به دنيا آمد كه در تاريخ اسالم خانداىن ننگني و رسواست

  .درباره سه تن از اعضاى اين خانواده آيه نازل شده است، پدرش عقبه، برادرش وليد، وخودش

ديىن است، در  برابر متايالت مادى و امواج طوفان ىبنكته جالب اين است كه اين بانوى قهرمان كه قهرمان مبارزه در 
اند، زىن داراى اميان استوار و از تربيت شدگان و شاگردان  مقابل پدر و برادرش كه از عناصر كثيف و نادرست بوده

  !برجسته مكتب رسالت و مدرسه وحى است

  .تر گردد امياىن اين بانو، روشنرت است اين خانواده تا حدى معرىف شوند، شايد شخصيت و عظمت انساىن و 

گونه آزار و جسارتى نسبت به رهرب بزرگوار اسالم صلى اهللا عليه و آله  پدرش از كساىن است كه در شهر مكه از هيچ
اى با كمال وقاحت حاضر شد آب دهان به روى مبارك پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و  كرد و حىت در حادثه فروگذار منى

  !!آله اندازد
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  :ه مهني خاطر خداى متعال اين آيه را درباره او و رفيقش نازل كردب

  308: معاشرت، ص

  .»1« ]َيَدْيِه يـَُقوُل يا لَْيَتِين اختََّْذُت َمَع الرَُّسوِل َسِبيًال   َو يـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعلى[

اى كاش مهراه اين : گويد مى] و[گزد  مى]  از شدت اندوه و حسرت به دندان[و روزى كه ستمكار، دو دست خود را 
  .گرفتم پيامرب راهى به سوى حق برمى

وليد فرزند مهني عقبه و برادر مادرى عثمان است، هنگامى كه محزه عموى پيامرب خدا صلى اهللا عليه و آله به شهادت 
ه حتوىل در اخالق گون رسيد، او و عمرو بن عاص شراب خوردند و جشن گرفتند، اگر چه وى بعداً مسلمان شد وىل هيچ

و رفتارش پيدا نشد، در دوره خالفت عثمان حاكم كوفه شد و مناز صبح را در حال مسىت چهار ركعت خواند و هنگامى  
خوارگان را بر او  ميلى عثمان، امرياملؤمنني على عليه السالم حّد مى كه گزارش او به مدينه رسيد احضار شد و به رغم ىب

  .جارى ساخت

آورى زكات  اسالم صلى اهللا عليه و آله به او مأموريت داد كه به سوى قبيله بىن املصطلق برود و به مجع يك بار پيامرب
بپردازد، از آجنا كه ميان او و قبيله مذكور در عصر جاهليت دمشىن بود، هنگامى كه مردم با هلهله و شادى به استقبالش 

ااز دادن زكات، خوددارى   از اين جهت! آمدند، گمان كرد كه قصد كشتنش را دارند به مدينه بازگشت و گزارش داد كه آ
  .كردند

پيامرب خدا خشمگني شد و تصميم گرفت با آنان كارزار كند وىل خداى متعاىل پيش از اينكه به گزارش وليد پليد ترتيب 
  :اثرى داده شود، اين آيه را نازل فرمود

  فاِسٌق ِبَنَبٍإ فـََتبَـيـَُّنوا َأْن ُتِصيُبوا قـَْوماً ِجبَهالَةٍ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم [

______________________________  
  .27): 25(فرقان  -)1(

  309: معاشرت، ص

  .»1« ] ما فـََعْلُتْم ناِدِمنيَ   فـَُتْصِبُحوا َعلى
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مبادا از روى ناآگاهى گروهى را آسيب و  اگر فاسقى خربى برايتان آورد، خربش را بررسى و حتقيق كنيد تا ! اى اهل اميان
  .گزند رسانيد و بر كرده خود پشيمان شويد

او از دمشنان سر سخت . »2«  به اين ترتيب قرآن كرمي لقب زشت فاسق را براى مهيشه براى وليد به يادگار گذاشت
  .امرياملؤمنني على عليه السالم بود

يامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله مسلمان شد، او به سوى دو قبله بيت وىل ام كلثوم از زناىن است كه در اوايل بعثت پ
  .املقدس و كعبه مناز گزارد و با پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بيعت كرد و پياده به مدينه مهاجرت منود

ختانه با اسالم به مبارزه برادرانش وليد و عماره كه نه تنها با نور اسالم زواياى قلب خود را روشن نكرده بودند بلكه سرس
  .زدند، تصميم گرفتند كه او را از مهاجرت بازدارند برخاسته، دست به هر جنايىت مى

مهاجرت ام كلثوم پس از انعقاد قرار داد صلح حديبيه بود، بر طبق اين پيمان مسلمانان متعهد بودند كه هر كس از مكه 
د، پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله بر اساس اين تعهد حىت مسلماناىن كه به مدينه برود، او را به وطن نزد قومش بازگردانن

گرداند و اين يكى از شاهكارهاى آن بزرگوار است كه براى  رفتند، به مكه بازمى كردند و به مدينه مى از مكه فرار مى
در قرار صلح تصريح شده بود كه  شد زيرا از اول پيشرفت اسالم نتاجيى درخشان داشته است وىل اين تعهد شامل زنان منى

   اگر مردى از مكه به

______________________________  
  .6): 49(حجرات  -)1(

  .37، باب 53/ 22: حبار األنوار -)2(

  310: معاشرت، ص

موقعيت استفاده  مدينه رود او را بازگردانند، از اين جهت ملزم نبودند كه زنان مهاجر را به مكه بفرستند، ام كلثوم از اين 
  :در مورد ام كلثوم و زناىن كه وضعى مشابه او داشتند قرآن جميد فرمود. كرد و در مدينه باقى ماند

ناٍت َفال تـَْرِجُعوُهنَّ ِإَىل َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤمِ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإذا جاءَُكُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإمياِِنَّ َفِإنْ [
لُّوَن َهلُنَّ    .»1« ...]اْلُكفَّاِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َهلُْم َو ال ُهْم حيَِ
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آيند، آنان  به سوى مشا مى] از ديار كفر[هجرت كنان ]  با جدا شدن از مهسرانشان[هنگامى كه زنان بااميان ! اى مؤمنان
پس اگر آنان را بااميان تشخيص داديد، آنان را به . ود به اميان آنان داناتر استبيازماييد، البته خدا خ]  از جهت اميان[را 

اند، و نه آن كافران بر اين زنان  باز مگردانيد، نه اين زنان بر كافران حالل] كه مهسرانشان هستند[سوى كافران 
  ...اند حالل

ق در مدينه ماند و به مهني جهت برادرانش از اى در مهاجرتش جز گرايش به حق نداشت، به حكم ح ام كلثوم كه انگيزه
  .تعقيب وى طرىف نبستند و به مكه بازگشتند

پس از آن كه در مدينه استقرار يافت، با زيد بن حارثه كه يكى از قهرمانان برجسته تاريخ اسالم است، ازدواج كرد اما 
  .رآميز زيد در جنگ موته به پايان رسيدمدت اين ازدواج و مهسرى آن زوج قهرمان ديرى نپاييد و با شهادت افتخا

ام كلثوم پس از شهادت شوهرش با مردان ديگرى ازدواج كرد وىل هيچ يك ازآنان از حلاظ اميان و جهاد و فداكارى در راه 
   اهداف عاليه

______________________________  
  .10): 60(ممتحنه  -)1(

  311: معاشرت، ص

  .رسيدند اسالم به مقام زيد منى

صرف نظر از اين كه اين بانوى قهرمان در راه گرايش به اسالم و اطاعت از رسول خدا صلى اهللا عليه و آله، چشم از 
هاى آنان براى بازگرداندنش، با پاى پياده  وطن و خانواده و بستگان نزديك مهچون برادر، پوشيد و على رغم كوشش

وى بانوئى است كه از پيامرب خدا حديث روايت كرده . راسيد فاصله ميان مكه و مدينه را طى كرده، از هيچ مانعى
  :است، حديث زير از اوست

  .»1« »لَْيَس ِبالَكاِذِب َمن أصَلَح َبَني النَّاِس فـََقاَل َخرياً «: مسعت النىب صلى اهللا عليه و آله يقول

  .»2«  كسى كه به منظور اصالح ميان مردم به دروغى سخىن نيكو بگويد دروغگو نيست
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______________________________  
  .17479، الكذب، حديث 5138/ 11: ؛ ميزان احلكمة614/ 5: أسد الغابة -)1(

  .37: زنان قهرمان -)2(

  312: معاشرت، ص

  

رتين مرّىب     مادرى چون 

  

مستقيم آنان بزرگ و عوف بن حملم شيباىن داراى دخرتى به نام اياس بود، اين دخرت در خانه پدر و مادر و زير نظر 
  .تربيت شد

مردى به نام عمر بن ُحْجر الكندى از او خواستگارى كرد، مراسم نامزدى و عقدكنان به پايان رسيد و اين دوران سپرى  
خواستند عروس را به خانه شوهر بربند شب بود، در مهان  گشت، عروس آماده رفنت به خانه شوهر شد، آنگاه كه مى

  :او آمد و به عنوان سفارش به او گفت شب مادر دخرت به نزد

اى كه روزگارى در آن  تو در خانه پدر و مادرت زندگى كردى و هم اكنون بايد آهنگ خانه شوهر كىن بايد از النه! دخرتم
شناسى و با اخالقش آشناىي ندارى، تو از   زيست كردى، چشم بپوشى و راه خانه مردى را بپيماىي كه او را درست منى

كىن و بايد با كسى كه با او مأنوس نيسىت مهدل گردى، پس بايد در  ه با آنان مهدم و مهنشني بودى مفارقت مىكساىن ك
دهم اجنام دهى تا پشتيبان و يار و ياورت باشد،  برابر او فروتن باشى تا برايت فروتىن كند و اندرزهاىي كه به تو مى

  :اندرزهاى من اين است

  .شبه قناعت رضايت داشته با - 1

  .به خوىب دستوراتش را بشنو و اوامرش را اجنام ده - 2

  .نگرد ناراحت نشود در برابرش خود را بياراى تا آنگاه كه به تو مى - 3
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  313: معاشرت، ص

رتين بوى را ببويد خود را با عطر و بوى خوش معطر كن تا شامه - 4   .اش از تو 

  .ام گرسنگى در هيجان و ناراحىت استدر هنگام غذا از او پذيراىي كن چه اين كه در هنگ - 5

  .خواىب ممكن است خشمناك شود در هنگام اسرتاحت او را يارى كن چه اين كه در ىب - 6

  .در نبودش از مالش حفاظت كن - 7

  .از خدم و حشمش پذيراىي كن - 8

  .او را در كارهايش نافرماىن مكن - 9

را نافرماىن منودى، مطمئناً از مكر و آزارش در امان خنواهى  اسرارش را فاش مكن اگر اسرار او را حفظ نكردى و او -10
  .ماند

متوجه باش، خوب به ياد داشته باش، در آن هنگامى كه اندوهناك است، خنده و خوشحاىل مكن و در هنگام  -11
  .اش، غمگني مباش خوشحاىل

شىت خواهد اگر اين اندرزها را گوشواره گوش خود كىن و برنامه زندگى خود قرار دهى مسلم اً زندگى هر دوى مشا زندگى 
  .»1« شد

رتين سفارشات و  سالمت و كرامت و اصالت اين زن را كه مهچون معلمى دلسوز براى استوارى بنيان زندگى دخرتش 
ايه ها را به او دارد، با زنان امروز غرىب و دست پرودگان متّدن منهاى دين بسنجيد تا معلومتان شود كه زندگى در س موعظه

شىت است و بدون قرآن ىب دين و ديندارى و بر اساس نقشه   .ترديد زندگى دوزخى است هاى قرآىن زندگى 

______________________________  
  .72: چهره زن در آئينه تاريخ اسالم -)1(

  316: معاشرت، ص
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   مسئووليت عظيم مربيان

  

  317: معاشرت، ص

  

   نياز به دوسىت

  

خيمه حيات و زندگى انسان از مسائل بسيار مهم و قابل توجه است تا جاىي كه صورت مثبت آن معاشرت و رفاقت در 
  .خبىت در اين جهان و آن جهان است سبب خوشبخىت در دنيا و آخرت و چهره منفى آن علت تريه

ر وجود ها نسبت به آن كشش دارد و مايه آن د دوسىت و دوست ياىب، حقيقىت است كه فطرت و طبيعت مهه انسان
  .دانند اى قوى است كه گروهى آن را جزء غرائز و اميال طبيعى انسان مى انسان به اندازه

اين غريزه طبيعى و كشش فطرى به خاطر اين است كه خداى مهربان انسان را مدىن الطبع و اجتماعى آفريده است و 
  .استتأمني خبشى از نيازهاى مادى و معنوى او را به عهده ديگران قرار داده 

اى به  تواند تنها و بدون ديگران زندگى كند و از جامعه كناره گرفته، در گوشه اى است كه منى مايه آفرينش انسان به گونه
  .ها به زندگى سر و سامان دهد ارتباط با ديگر انسان عزلت و ىب

ايتاً اش در گرو كوش انسان گر چه به ظاهر تنهاىي را انتخاب كند وىل باز بر پا بودن زندگى ش و زمحات ديگران است و 
  .كند در تنهاىي هم اجتماعى زندگى مى

   متايل به زندگى با ديگران و غريزه دوست خواهى، از زمان اولني

  318: معاشرت، ص
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پيامرب تا هنگام ظهور اسالم به عنوان يك مسأله حياتى مهواره مورد توجه اسالم كه تنها فرهنگ خدا از ابتداى آفرينش 
تا قيامت است بوده و در اين زمينه با طرح مسائل و قوانيىن بسيار مثر خبش به هدايت اين غريزه و متايل انساىن انسان 

  .برخاسته تا از بركت آن هدايت، درخت دوسىت و معاشرت، حمصوالت و مثرات اساسى براى دنيا و آخرت به بار آورد

  319: معاشرت، ص

  

   مربيان، باغبانان گلستان زندگى

  

ال كرده است و اين تعبري نشان دهنده عظمت مسؤوليت مربيان به ويژه قر  آن كرمي و روايات از انسان تعبري به نبات و 
  .پدران و مادران در جهت دهى صحيح مهه شؤون وجودى انسان است

ال به صورت روزمرّه سر و كار دارد، ما را به حقيقت تر  بيت كامًال آشنا آگاهى از عمل و كار باغبان كه با نبات و 
  .سازد مى

ال و درخت اجياد قابليت و شايستگى منى ال خشكيده كار يك باغبان چيست؟ او هرگز در  اى كه فاقد  كند و 
هاى گوناگون براى رشد و  استعداد و لياقت باشد، از حوزه كار باغبان خارج است بلكه باغبان جز فراهم ساخنت زمينه

  :توان در امور زير خالصه منود ار باغبان را مىك. منو درخت چيز ديگرى نيست

ال يا بذر - 1   .آگاهى كامل از خصوصيات 

اىل در شرايط ويژه هاى او ىب بدون آگاهى صحيح از خصوصيات موجوِد در حال رشد، فعاليت اى  مثر خواهد بود زيرا هر 
  رشد

  320: معاشرت، ص

اىل و بذرى مفيد و براى نوعى ديگر مضّر  دهد، هاى خود را نشان مى كند و شايستگى و منو مى چه بسا شرايطى براى 
  .خبش است و زيان
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  .هاى رشد و منو فراهم آوردن زمينه - 2

ال و بذر لياقت و شايستگى خود را نشان دهد كه غالباً با برداشنت موانع صورت  اين عمل جهت آن است كه 
  .پذيرد مى

ال و برچيدن سنگ و كلوخ مى حمل ريشه لذا باغبان به شخم زدن زمني و نرم كردن پردازد، باغ و باغچه را براى  هاى 
زند تا درخت رشد و  هاى كج و معوج را مى سازد و گاهى براى رسيدن به اين هدف شاخه رشد و فعاليت بذر آماده مى

  .منو كند

  .كمك رساىن الزم براى رشد و منو  - 3

هاى خارجى نيز نياز دارد تا واحد نبات در پرتو  نريوى داخلى به كمكعالوه بر قدرت و » نبات«پرورش يك واحد 
ره خبش خورشيد و مواد قندى زمني و آب استعداد از اشعه حيات مند شود و به كمال  هاى شريين و ديگر مواد الزم 

بسا باغبان ناچار  مطلوب خود برسد و استعداد و لياقت خود را از طريق برگ و گل و ميوه نشان دهد، در اين مورد چه
  .شود تغيرياتى در واحد نباتى پديد آورد و جهت او را با زدن پيوندهاى مناسب تغيري دهد مى

  321: معاشرت، ص

  .گري از واحد نباتى در حال رشد مراقبت پى - 4

سا نياز نيست، چه ب از شرط ياد شده ىب -كه براى رشد آن جهت خاصى در نظر گرفته شده است  -هيچ واحد نباتى
  .شود موجود نباتى از مسري و جهت خاص خود بريون رود و به كمال مطلوب نرسد غفلت مرىب سبب مى

تصوير كوچكى است از وضع كارهاى يك مرّىب ساده در مورد واحدى نباتى كه هرگز از نظر لطافت و ظرافت و لزوم به  
  .رسد هاى خمتلف تربيت به پايه يك هزارم واحد انساىن منى كار بسنت شيوه

ال از يك چنني برنامه گسرتده و پر امهيت و موقعيت شايان توجهى برخوردار است، بايد  هرگاه تربيت و پرورش يك 
مربيان واحدهاى انساىن به ويژه پدران و مادران از عظمت مسؤوليىت كه درباره آنان دارند آگاه شوند و به اصطالح از اين 

  .جممل حديث مفّصلى خبوانند
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ترى درباره پرورش انسان كه  تصوير را كه درباره پرورش يك واحد نباتى يادآور شدمي، بايد در مقياس بسيار وسيععني مهان 
اىي گام در اجتماع مى   .د تطبيق كنيم به صورت 

هاى مضر كودك است وىل متأسفانه  خنستني مرحله پرورش، آگاهى از خصوصيات جسمى و روحى و شرايط مفيد و زمينه
شناسند از  بيان خمصوصاً پدران و مادران، فاقد اين شرط اساسى تربيت هستند و با اين كه به هيچ وجه كودك را منىنوع مر 

  .او انتظارات عجيىب دارند

  322: معاشرت، ص

  -كمرت از مهندسى ماشني  -آن انسان كه آفريننده و رهرب ماشني است - انگيز است كه امروز به مهندسى انساىن شگفت
  !!شود توجه مى -فكر انسان است كه مصنوع

هاى نظرى  براى شناخنت كار يك ماشني ساده يا يك ماشني حترير و يا رانندگى اتومبيل بايد چندين ماه وقت صرف درس
خواهند كودكى را بپرورانند هيچ گونه آموزشى  ها هنگامى كه به عنوان پدر و مادر مى هاى عملى منود وىل انسان و مترين

پرسند كه شايد تربيت آنان نادرست بوده  كنند و كمرت از خود مى نوع پدر و مادرها تقصري را متوجه كودكان مىبينند،  منى
  .است

ا كار كنيم، بايد  ها و فعل و انفعال ها داراى قوانني و يا مكانيسم انسان هاى اختصاصى هستند كه اگر خبواهيم با آ
ا را بش   .ناسيممكانيسم و قوانني حاكم بر رفتار آ

ا، پيش از هر چيز آگاهى و ظرافت  انسان ها مانند صندوق رمز دارند، گشودن كتاب روح و قلب آنان و مهكارى با آ
  .خواهد نه زور مى

  .قوانني رفتار انساىن را بايد مانند قوانني فيزيك و شيمى و فيزيولوژى كشف كرد و نه وضع

هاى آفرينش منطبق نباشد، در خور  با قوانني اصل فطرت و خواستهاى از مقررات براى رهربى انساىن اگر  وضع پاره
   استقبال و هضم نيست

  323: معاشرت، ص

  .»1« توان قوانني را بر خالف سنت معمول بر انسان حتميل كرد و گر نه با هيچ قدرت و زورى منى
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يسم آفرينش او را درك كرد و هرگاه عمل خنست درباره پرورش انسان اجنام گرفت يعىن مرىب خصوصيات كودك و مكان
معلوم شد كه درباره جهات فردى كودك مانند رشد تن، پرورش مغز، منو شخصّيت و پيدايش اعتماد به نفس چه شيوه و 

اى ضرورت دارد و درباره پرورش جهات اجتماعى او چه كارهاىي بايد اجنام داد تا عضو مؤثر و مفيد براى جامعه  برنامه
  .رسد فرا مى -كه در تربيت واحد نباتى يادآور شدمي  -بت سه گام ديگرشود در اين موقع نو 

تكامل صحيح آن است كه در متام شؤون فرِد مورد تربيت، آن تكامل صورت گريد، زيرا تكامل در يك جهت و 
كند   ماندگى در جهات ديگر مايه نابودى فرد است، مثًال هرگاه در تكامل جسمى و مادى كودك تنها قلب او رشد عقب

ا متناسب با رشد قلب كودك نباشد، چنني تكامل يك بُعدى مايه  وىل اعضاى ديگر او اصًال رشد نكنند و يا رشد آ
  .عني مهني مطلب در جمموع شؤون انسان نيز حكم فرماست. شود مرگ مى

ورد غفلت واقع شود، نام هاى مادى و غرايز نفساىن قرار گريد و جهات ديگر زندگى او م هرگاه فشار رشد و منو روى جنبه
  اين تكامل، تكامل يك بُعدى و تكامل نامهاهنگ خواهد بود و تنها آن تكامل،

____________________________________________________________  
  .331: اى بر رهربى ؛ ديباچه16: مرىب منونه -)1(

  324: معاشرت، ص

موجوِد در حال رشد صورت پذيرد و مهه جهات با نظام خاصى رو  صحيح و ضامن بقاست كه در متام جوانب و جهات
د   .به جلو گام 

كند و ابعاد ديگر روح انسان  نقطه ضعف مكتب اخالقى غرب اين است كه تنها به يك بُعد از ابعاد روح انسان تكيه مى
مهه زواياى وجود انساىن جز زاويه  فرويد كه از«گريد، مثًال هر نوع مكتب تربيىت كه بر اساس روانشناسى  را ناديده مى

استوار شود، شخصيت انسان را از طريق غرائز، جتربه و حتليل كرده و از ميان غرائز به » شهوت و غريزه جنسى ناآگاه بود
كند و در نتيجه، شخصيت و منش واقعى انسان در شهوت و امور جنسى خالصه  شهوت و متايالت جنسى تكيه مى

ا دست يافته مورد غفلت قرار مى روح انسان كه روان شود و ديگر ابعاد مى   .گريد شناسى روز بر آ

شناس و متخصصان امور تربيىت، انسان را از ديده شهوت و عينك متايالت جنسى بررسى  اين گروه از علماى روان
ن گروه از كارشناسان امور خربند و زيان اي هاى وجود او غافل و ىب كنند و بر اثر حمدوديت شيوه حبث، از ديگر كرانه مى

  !تربيىت بسيار سهمگني و هولناك است
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برخى ديگر از كارشناسان امور تربيىت كه متايالت ماترياليسىت و ماديگرى دارند و زير بناى افكار آنان را اصالت ماده و 
و روان و به جاى تعديل دهند نه روح  دهد، در روش حبث خود غالباً به پرورش تن امهيت مى انكار ماوراى آن تشكيل مى
  غرائز و رهربى آن، به ارضا

  325: معاشرت، ص

پرورانند كه زمني و فضا و  گونه كارشناسى غلط و حمدود با سواداىن مى پردازند و در سايه اين و اشباع هر چه بيشرت آن مى
هاى كاملى كه به  نه انسان كشند، اى جهان را به آتش مى دهند و با روشن كردن جرقه دريا را جوالنگاه خود قرار مى

  .»1« فضايل انساىن آراسته شوند و نوع پرورى و تفاهم را پيشه خود سازند

______________________________  
  .19: مرىب منونه -)1(

  326: معاشرت، ص

  

   مربيان و پنج دوره حيات انسان

  

هاى  وده است بلكه براى مهه غرائز و اميال و كششاسالم نه تنها براى غريزه دوست ياىب تدبري و نقشه استوار ارائه من
ايتاً براى مهه دوره كند،  ها نسبت به امور زندگى ظهور مى هاىي كه در آن دوره هاى حيات و كشش دروىن و فطرى و 

  .هاىي حمكم و متني و مثر خبش پيش بيىن كرده است راهنماىي

اى كه زندگى انسان را به پنج دوره تقسيم كرده است بدين   يد، آيهبه آيه شريفه سوره مباركه حديد با كمال دقت توجه كن
  :گونه

َنُكْم َو َتكاثـٌُر ِيف اْألَْمواِل َو اْألَ [ ْنيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو َتفاُخٌر بـَيـْ َا احلَْياُة الدُّ ْوالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباُتهُ ُمثَّ اْعَلُموا َأمنَّ
نْيا ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ َيِهيُج فـََرتاُه ُمْصَفرا ُمثَّ َيُكوُن ُحطاماً َو ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َو ِرْضواٌن َو   ]َما اْحلَياُة الدُّ

»1«.  
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ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا  گرمى و آرايش و فخرفروشيتان به فقط بازى و سر ] اش از اميان و عمل 
]  اش سبز و خوش منظره[مانند باراىن است كه حمصول ]  چنني دنياىي[يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است، 

   كشاورزان را به شگفىت آورد، سپس پژمرده

______________________________  
  .20): 57(حديد  -)1(

  327: معاشرت، ص

در آخرت عذاب سخىت است و ]  اميان كه براى دنياپرستان ىب!! [د بيىن، سپس ريز ريز و خاشاك شودشود و آن را زر 
از سوى خدا آمرزش و خشنودى ] براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار گرفتند[

  .است، و زندگى دنيا جز كاالى فريبنده نيست

هاى قرآىن و معارف اهلى  گانه را مهاهنگ با نقشه هاى پنج لسوز به ويژه پدران و مادران اين دورهيقيناً اگر مربيان آگاه و د
و روايات و احاديث اسالمى جهت دهند و مهه اين امور را ابزار و عناصرى براى پرورش شخصيت انسان و رشد روحى 

هاى  وشنودى حق است و اگر به اين دورهاو و تربيتش به كار گريند، نتيجه و حمصول زندگى در آخرت، آمرزش و خ
ال انسانيت مى پنج اجنامد و از  گانه جهت صحيح و اسالمى داده نشود پس از شاداىب و طراوت اوليه به خشك شدن 

آيد و براى ارضاى  تريبت، شرور، حسود، حريص، زورگو، متجاوز به حقوق ديگران بار مى شخصيت، ىب آدمى موجودى ىب
زند و آخرتش را با عذاب سخت و آتش سوزنده  جهتش دست به هر فسادى و هر گناهى مى و اميال ىبمهار  غرائز ىب

  .كند اش خود اوست روبه رو مى دوزخ كه فروزنده

ره ها و عناصر مادى، حق مسّلم دارد وىل اين حّق بايد به زلف هدايت و  ورى از كاالها و نعمت انسان در دنيا براى 
  .مربان و امامان گره خبورد و با ريسمان ملكوتى قناعت كه از فضايل اخالقى است مهار شودراهنماىي خدا و پيا

  328: معاشرت، ص

ا از طريق كسب و جتارت مشروع و  يه آ نياز انسان به خوراك و پوشاك و مسكن و مركب و نوشيدىن و آشاميدىن و 
بايد به بر پاكردن زندگى و  -كه در معارف اهلى آمدهچنان -ابزار و وسائل، نيازى طبيعى و فطرى است و هر انساىن
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نوعانش تا جاىي كه قدرت دارد بكوشد و از دنبال كردن اين  سازى آسايش و آرامش براى خود و اهل و عيال و هم زمينه
  .امور دريغ نورزد

ره كوشش در راه تأمني نيازمندى به قدر حاجت و دستگريى از ها  ورى از نعمت هاى زندگى به اندازه الزم و استفاده و 
  .ديگران به وسيله مازاد بر درآمد اقتداى به پيامربان و امامان عليهم السالم و اولياى خداست

گونه زيسنت عالوه بر اين كه عامل پاك ماندن مهه جوانب زندگى و مايه آسايش و آرامش است، سبب آمرزش و  يقيناً اين
روزى  زندگى جداى از هدايت حق و نامهاهنگ با فرهنگ اسالم، مايه سيه خوشنودى حق براى انسان در قيامت است و

  .در دنيا و عذاب سخت در آخرت است

ال سرزمني پاك انسانيت هستند، بايد با آگاهى از شؤون اين  مربيان به ويژه پدران و مادران با توجه به اين كه فرزندان، 
رساند، پنج دوره زندگى دنيا را به دقت زير نظر داشته باشند و  حيح مىال و قوانني جامعى كه آن را به رشد و تكامل ص

ال را با ظرافت خاص و هزينه كردن حمبت و در فضاىي آرام با قوانني اهلى و انساىن و  در هر دوره تالش كنند اين 
ال سرزمني انسانيت را ج نقشه هت مثبت و صحيح هاى عاقالنه و سازنده و روشى حكيمانه رهربى كنند و حركات 
  .دهند

  329: معاشرت، ص

  

  ):َلِعبٌ (دوره اّول 

  

  .كتاب خدا از دوره اول حيات و زندگى تعبري به لعب و بازى كرده است

دهد و در  ورزد و به انوع وسائل و ابزار بازى عالقه نشان مى در اين دوره كودك به بازى و به مهبازى با مهه وجود عشق مى
كند كه گويا از يك پدر و مادرند و از اين كه او را از  خود چنان او را براى مهبازى شدن جذب مى اولني برخورد با مهسال

  .كند شود، و به روان لطيفش فشار وارد مى نشيند و منع مانعان براى او عقده مى بازى منع كنند به نفرت مى

   بازى كودكانه
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صل بازى آزاد بگذارند، زيرا كشش او نسبت به بازى امرى مربيان به خصوص پدران و مادران الزم است كودك را در ا
اده است اد او    .طبيعى و فطرى است و حقيقىت است كه خالق او در 

  :در حديثى از حضرت امام صادق عليه السالم روايت شده است

  .»1« »الُغالُم يـَْلَعُب َسْبَع ِسِننيَ «

  .پسر بچه بايد هفت سال بازى كند

يعى است وىل كيفيت و كميت آن بايد آگاهانه مراقبت شود و به بازى كودك و انتخاب مهبازى و نوع اى طب بازى مسأله
   بازى اسباب

______________________________  
ذيب األحكام3، باب تأديب الولد، حديث 47/ 6: الكاىف -)1( ؛ وسائل 29، حديث 5، باب 111/ 8: ؛ 

  .22688، حديث 105، باب 331/ 17: الشيعة

  330: معاشرت، ص

جهت داده شود تا اين دوره به صحت و سالمت بگذرد و به صورتى نظام داده شود كه در رشد شخصيت كودك مؤثر 
  .باشد

بازى آزاد بگذارند چون طبع نفسش مايل به جلام گسيختگى و راغب به  كودك را اگر در انتخاب بازى و مهبازى و اسباب
بازى و امتناع از شنيدن  آيد و به تدريج به سوى جل گرچه به صورتى اندك در او پديد مىمهارى است، حالت شرارت   ىب

  .رود پند و زورگوىي و جبهه گرفنت در برابر خانواده و ديگران پيش مى

تربيت كه حىت كودكانشان  هاى ال اباىل و ىب بايد فضاى بازى كودكان را سامل نگاه داشت و از رفت و آمد با خانواده
  .موزى دارند پرهيز كرد كه از اين راه و از طريق اين مهبازى شخصيت كودك ختريب نشودبدآ

   جلام گسيختگى كودك
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  :فرمايد حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در رابطه با نفس انسان و اين كه طبعش مايل به جلام گسيختگى است مى

َخاَلَفِة َوالَعْبُد َجيَْهُد ُسوِء اَألَدِب َوالَعبْ   النـَّْفُس َجمُْبوَلٌة َعلى«
ُ
ُد َمأُموٌر ِمبُالزَِمِة ُحْسِن اَألَدِب َوالنـَّْفُس َجترى ِبطَْبِعَها ىف َمْيداِن امل

طالََبِة َفَمىت
ُ
َرَك نـَْفَسُه ِىف قـَْتِل نـَْفِسِه فـََقْد أشْ   أطَلَق ِعنانـََها فـَُهَو َشريٌك ِىف َفَساِدها َوَمْن أَعاَن نـَْفَسُه ِىف َهوى  ِبَردَِّها َعن ُسوِء امل

  .»1« »نـَْفِسهِ 

   مهارى و ُخلقيات نفس انسان به طور طبيعى راغب به جلام گسيختگى و ىب

______________________________  
  .12642، حديث 1، باب 137/ 11: ، فصل اول؛ مستدرك الوسائل247: مشكاة األنوار -)1(
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خود را به حسنات اخالقى و ادب و تربيت صحيح آراسته كند، نفس انسان به طبع  زشت است، و انسان مكلف است
كوشد تا راه او را از متنيات ناروا  تازد و انسان آگاه و اهلى مى خود در ميدان خمالفت با فضائل و مصاحل حيات مى

 و افراطى آزاد گذارد، به تباهى كسى كه عنان نفس سركش خود را رها كند و در ارضاى متايالت و شهوات احنراىف. ببندند
هاى ناجبايش يارى دهد خود را شريك كشنت  و فساد نفس خود كمك منوده، كسى كه نفس متجاوز خويش را در خواسته

  .انسانيت خود كرده است

هاى دروىن در حدى نيست كه به مهار نفس سركش برخيزد و خود  كودك در رغبت به جلام گسيختگى و ارضاى خواسته
به حسنات بيارايد و قاتل شخصيت خود نشود بنابراين در سّن بازى و انتخاب مهبازى و كشش به سوى وسائل بازى، را 

بر عهده پدر و  -البته در حد ظرفيت و امكانش - مسؤوليت عظيم كنرتلش و آراسته شدنش به حاالت خوب و انساىن
شخصيت مهه جانبه كودك با او برخورد منطقى و حكيمانه  مادر است، پدر و مادرى كه آگاهانه و با علم به قوانني رشد 

  .كنند

اى اهلى و انساىن بر  آرى؛ در دوران لعب و بازى، جهت دادن به غريزه و ميل به بازى و انتخاب معاشر و مهبازى وظيفه
 قابل جرباىن رو به هاى غري عهده پدران و مادران است كه كوتاهى و تقصري در اين زمينه؛ آينده كودك را با خطرات و زيان

  .رو خواهد كرد

  آموز داستاىن عربت
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   مشهور است كه جواىن به خاطر شرارت و قتل و دزدى به وسيله

  332: معاشرت، ص

  .قاضى شهر حمكوم به اعدام شد

 تنها وصيتم اين است كه مادرم را: هنگام اجراى حكم از او خواستند اگر وصيىت دارد بنويسد يا بگويد در جواب گفت
  .در كنار چوبه دار حاضر كنيد تا در اين آخرين حلظات حيات او را ببينم

در : اش كنار چوبه دار آوردند، فرزند به مادر گفت مأموران به خانه مادرش مراجعه كردند و او را براى ديدار فرزند اعدامى
هني منت خودسازى، مادر هنگامى اين آخرين حلظات حيات بسيار بسيار مايلم زبانت را در دهان من بگذارى، و مرا ر 

هايش زبان مادر را گاز گرفت به طورى كه زبان دچار  كه زبان به دهان فرزند گذاشت، فرزند با متام توان خود با دندان
اين : زخم عميق شد و دهان مادر پر از خون گشت، وقىت به جوان به خاطر اين عمل ناروايش اعرتاض كردند، گفت

ايتاً به شرت دزدى و شرارت و قتل اجناميد ام به ختم ق مادرم در ايام كودكىچوبه دار حمصول تشوي   .مرغ دزدى بود كه 

  :گويد اى حكيمانه خطاب به انسان مى حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در مجله

  »1« »ِفْكُرَك يـَْهِدْيَك إَىل الرََّشادِ «

  .كند ات تو را به راه هدايت و مصلحت واقعى راهنمائى مى نهات و افكار اساسى و عاقال هاى خردمندانه انديشه. 

  اى در اين جهان براى يك پدر و مادر باالتر و برتر از فرزند است؟ چه سرمايه

______________________________  
  .777، حديث 63: غرر احلكم -)1(
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كند كه در راه تربيت و رشد و تكامل صحيح او  اقتضا منى آيا پدر و مادر وظيفه و مسؤوليت خطريشان نسبت به فرزند
  هاى استوار انتخاب منايند؟ فكر و انديشه خود را به كار بگريند تا در باره او تصميمات حكيمانه و روش
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تعقل صحيح و انديشه حكيمانه هنگامى كه در روش و منش پدر و مادر به صورت عمل ظهور كند و نتيجه آن به فرزند 
شود و براى جامعه در آينده از عمرش، بسيار مفيد  ل يابد، البته فرزند تبديل به منبع و خري و ادب و تربيت مىانتقا

  .خواهد شد

  ):َهلْوٌ (دوره دّوم 

  

  .دوره دوم زندگى و حيات به تعبري قرآن دوره سرگرمى و مشغوليت است

كند و انسان را به حركت براى ورود به  مك مىترديد سرگرمى و اشتغال به امورى كه به رشد و شخصيت انسان ك ىب
  .دارد، از نظر اسالم نه اين كه مانعى ندارد بلكه حقيقىت قابل قبول و پسنديده است هاى مثبت ديگر وامى ميدان

كودكى كه از دوران لعب به دوران هلو وارد شده و با تيغ و قيچى و مقوا و مدادهاى رنگى و ماژيك سر و كار پيدا كرده 
شود و سپس با تيغ و قيچى  هاى جالب مى ها و نقشه با يارى گرفنت از فكر خود و ديگران سرگرم كشيدن طرحو 

ايتاً ماكىت از  كند و روى صفحه ديگر با نظمى خاص به هم پيوند مى ها را از هم جدا مى خبش آن نقشه خبش دهد و 
   هاى اتومبيلباغ و گلستان، گلزار، خانه و كاشانه، ابزار صنعىت، انواع 

  334: معاشرت، ص

هاى زيباى عروسكى  هاى رنگارنگ را كنار هم گذارده با نخ و سوزن لباس آورد يا قطعاتى از پارچه سوارى به وجود مى
شود و استعدادش پرورش  ها تشويق مى ها و مشغوليت سازد و از طرف والدين و اهل خانه نسبت به اين گونه سرگرمى مى
در آينده به صورت فردى خمرتع، صنعت كار، كشاورز، مهندس، خياط جتلى خواهد كرد و مردم را از  ترديد يابد، ىب مى

ره   .مند خواهد ساخت منافع سرشار وجود خود 

   اوقات فراغت

  

بر مربيان به ويژه پدران و مادران است كه آگاهانه كودك را در اين زمينه تشويق كرده، وسايل الزم را براى سرگرمى در 
قات فراغتش در اختيار او بگذارند و خانه را براى حركات زيباى او و پنجه هنرمندش حمّل امن قرار دهند و حىت او 

  .حمصوالت او را خبرند و از خريد دست رنج او، ديگر وسائل را در اختيارش بگذارند
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هاى ناباب،  دى قمار، موسيقى، سىيقيناً سرگرمى كودك در زماىن گسرتده و وسيع و جماىل فراوان به پاسور، شطرنج، 
هاى  خانواده، مشغوليت به كتاب تربيِت ىب هاى سبك مايه ىب خبش و وقت گذراىن با بچه هاى زيان هاى خمّرب، سريال فيلم

ها و نوارهاى مبتذل، عالوه بر  هاى آلوده به مسائل ناهنجار و عكس هاى پليسى و جناىي و رمان داستاىن مضر و كتاب
اندازد، به احتمال زياد در آينده از او فردى عاصى، خطاكار،  خ عقل و فكر و هوش و استعداد او را از كار مىاين كه چر 

  .فاسق، فاجر، ظامل و خائن به وجود آورد

  هاى جناىي و جنسى در گسرتش فحشا روانشناسان معتقدند كه فيلم

  335: معاشرت، ص

كنند كه كارهاى  هاى داورى صرحياً اعرتاف مى ها در برابر هيأت ز جمرمو افزايش حجم جنايات كامًال مؤثرند و بسيارى ا
هاى بدآموز تلويزيوىن است كه درس جنايت و  هاى سينماىي و سريال العمل متاشاى فيلم زشت و ناپسند آنان عكس

  .دهند ها تعليم مى خيانت در آن

   عقل تعديل كننده غريزه

  

  .كدام از قواى نفساىن و غرائز انساىن براى خود هدف خاص و مشخصى دارد  ترديدى در اين حقيقت وجود ندارد كه هر

اگر انسان با اين غرائز جمهز نبود، زندگى برايش امكان نداشت، چنانچه انسان روزى فاقد غضب و شهوت و يا ميل به 
  .دارد برمنىشود، زندگى در نظرش پوچ گشته و گامى براى حيات ... ثروت و مقام و عالقه به مهسر و فرزند

ره و نيز شكى در اين مطلب نيست كه قواى عقلى و فكرى، تعديل دارى  كننده اين غرائز و تاحدى راهنماى انسان در 
  .از اين نريوهاى دروىن طبيعى است

دهد، در حاىل كه قواى عقلى و فكرى انسان  غرائز انسان مانند موتور ماشني به او قدرت و نريو و حركت و جنبش مى
  .هاى بيجا جلوگريى منوده و حافظ سالمت جان و ضامن بقاى اوست ن ترمز ماشني از حتركبسا

  .سازد كند و راه و چاه را مشخص مى هاى ماشني مسري را براى انسان روشن مى عقل و خرد مهانند چراغ

   در نظام روحى، عقل مقامى بس ممتاز دارد و بايد از عواملى كه مايه
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  336: معاشرت، ص

 دستگاه عقلى و فساد نظام فكرى و ضعف شنواىي و بيناىي خرد است، به شدت جلوگريى منود، زيرا حيات دگرگوىن
  .معنوى و مادى بدون رهربى صحيح عقل ممكن نيست

گردد به شدت  اسالم براى حفظ مقام و موقعيت خرد، از عواملى كه مايه فساد عقلى و احنراف دستگاه رهربى انسان مى
ها و  هاى بازدارنده از رشد و تكامل، قمار، مهنشيىن هاى خمّرب، مشغوليت انواع مواد خمدر، شراب، سرگرمىجلوگريى كرده، 

خبش را ممنوع و حرام اعالم منوده است و بالعكس در تربيت و پرورش عقل فطرى كوشيده است تا  هاى زيان نشيىن شب
  .مهراه سازد» عقل مكتب«ا و پندها و به تعبري علمى ه انسان عقل فطرى را با عقل به وجود آمده از جتارب و عربت

گردد، چنانكه  علم و دانش، مطالعه و بررسى آثار دانشمندان، حتقيق در قوانني آفرينش، مايه شكفتگى عقل و خرد مى
از  شود و زشىت بسيارى  ممارست گناه و مهنشيىن با بدكاران، ديدن مناظر معصيت، مايه ضعف شنواىي و بيناىي خرد مى

  .دارد كارها را از ميان برمى

   احنرافات فكرى

  

گردد كه انسان خوب و بد را به طور صحيح تشخيص ندهد  بدترين احنراف، احنراف فكرى است، احنراىف كه سبب مى
  .بلكه باالتر، باطل در نظرش حق و حق در ديدش باطل جلوه كند

  .يق استدهنده احنراف فكرى و غلط تشخيص دادن حقا روايت زير نشان

  337: معاشرت، ص

  :پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله روزى به ياران خود فرمود

ْنَكرِ «
ُ
َوَيُكوُن َذِلَك يَا َرُسول : ؟ َفِقيَل َلهُ َكْيَف ِبُكْم إَذا َفَسَدْت ِنَساؤُُكْم، َوَفَسَق َشَباُبُكْم وََملْ تَأُمُروا ِباْلَمْعُروِف وََملْ تـَنـَْهوا َعِن امل

عُروِف؟ َفِقيَل َلهُ : ِه؟ فـََقالَ اللَّ 
َ
ْنَكِر َونـََهْيُتْم َعِن امل

ُ
: يَا َرسوَل اللَِّه َوَيُكوُن َذِلَك؟ قَالَ : نـََعْم َوَشرٌّ ِمن َذِلَك، َكْيَف ِبُكم إَذا أَمْرُمتْ بِامل

ْنكَ 
ُ
ْعُروَف ُمنَكراً َوامل

َ
  .»1« »!َر َمْعُروفاً؟نـََعْم َوَشرٌّ ِمْن َذِلَك، َكْيَف ِبُكْم إَذا َرأيـُْتُم امل

ى از منكر مرتوك مى رسد كه زنان و جوانان مشا فاسد و فاسق مى روزگارى فرا مى   .ماند وشند و امر به معروف و 
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رسد كه مشا را به  گريد، زماىن فرا مى بدتر از اين هم اجنام مى: ياران با تعجب پرسيدند چنني چيزى ممكن است؟ فرمود
  !ها بازدارند خوىببديها وادارند و از 

ها در نظر مردم بد  آيد و آن اين كه خوىب بدتر از اين هم پيش مى: شود؟ فرمود آيا چنني كارى واقع مى: به حضرت گفتند
  !!آيد ها خوب به نظر مى كند و بدى جلوه مى

خواهد شد، مردم بر اثر  مجله پاياىن رسول خدا صلى اهللا عليه و آله ناظر به اين حقيقت است كه تشخيص مردم دگرگون 
ها را از هم متيز خنواهند داد بلكه  ها و بدى ها، خوىب ها و گرفتار آمدن مردم به آلودگى كثرت گناه و فراوان شدن زشىت

  .رذائل اخالقى جاى فضايل اخالقى را خواهد گرفت

   ها خمّرب، حميطى ها براى سرگرمى متاسفانه حميط بسيارى از خانه

______________________________  
: ؛ حبار األنوار122/ 16: ؛ وسائل الشيعة14، باب األمر باملعروف والنهى عن املنكر، حديث 59/ 5: الكاىف -)1(

  .82، حديث 1، باب 91/ 97

  338: معاشرت، ص

  .در و پيكر است رها و ىب

ها، ويدئوها،  اكثر فيلم. ننده استگريند، گمراه ك آنچه را كودكان و به ويژه نوجوانان از راه ديدن و شنيدن ياد مى
دهند از ماجراهاى عشقى و گانگسرت  ها، بيشرتين چيزى كه نشان مى هاى تصويرى و گفتارى و خبصوص ماهواره دى سى

بازى مايه گرفته و دخرتان و پسران را به وادى گمراهى و ختريب شخصيت و از كار افتادن عقل و خرد و ختدير هوش و 
  .دهد حواس سوق مى

براى اين كه به تأثري اين ابزار سرگرمى و وسائل مشغوليت و عناصر هلوى و اثرات آن در فكر انسان پى بربمي، كاىف است 
  .اند مورد مطالعه قرار دهيم هاى جناىي و خشن رفته روحيات كودكاىن را كه چند بار به متاشاى فيلم

ها در كوچه و خيابان و خانه و دبستان به جان  هاى فيلم يستاكثر اين كودكان در وقت فراغت و بيكارى به تقليد از آرت
كنند و در هنگام زد و خورد  كوبند و با لگد، به يكديگر محله مى افتند و با مشت، سر و صورت يكديگر را مى هم مى

  .كشد گذارند و برخى اوقات كار به جاهاى باالتر مى هاى فيلم و سينما را روى خود مى نام آرتيست
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   هاى تكان دهنده گزارش

  

هاى مشال رفته بودند تا تارزان وطىن باشند،  هاى خود فرار كرده و به جنگل چند كودك از خانه: در گزارشات آمده بود
را ديده بود به تقليد از آن، چند نفر از هم ... يكى از شاگردان مدرسه او كه فيلم: گفت مدير يكى از مدارس مى

  يك باند شاگردهاى خود را فريب داده و

  339: معاشرت، ص

  .دزديدند دزدى در دبستان تشكيل داده بود كه طبق نقشه اثاثيه شاگردان را مى

  :نويسد مى 732روزنامه كيهان در مشاره 

اى كه در فرانسه كودكى را پس از ربودن به قتل رسانده بود، اعرتاف كرد كه اين جنايت را بعد از  پسر بچه چهارده ساله
اى از تلويزيون  من چند شب پيش از قتل، برنامه: وى به مأموران گفت!! م جناىي تلويزيوىن اجنام داده استمتاشاى يك فيل

كشت، من هم هوس   پاريس متاشا كردم، در اين فيلم، قاتل يك جوان بيست و يك ساله بود كه خباطر جمازات، آدم مى
كوچولو رفتم و او را به عنوان بازى كردن با » امانوئل«ل اى دارد، روى اين فكر به دنبا كردم ببينم اعدام شدن چه مزه

  .خود به خارج شهر بردم

بردم و حىت تا آخرين حلظه هم به خيالش من با او بازى  خيلى خوشحال بود و من از خوشحاىل او رنج مى» امانوئل«
  !»1« !كرد خنديد و خوشحاىل مى كنم و مى مى

ايتاً خسارت مشغوليتبار و  هاى زيان اين نتيجه شوم سرگرمى   .آورد هاى غري قابل جرباىن ببار مى هاىي كه 

با توجه به اين واقعيات است كه مسؤوليت عظيم پدران و مادران نسبت به كودكان در دوره دوم كه دوره هلو و سرگرمى 
آيد   فاجعه عظيمى ببار مىتوجهى شود و ناآگاهانه با آن برخورد كنند،  شود و اين كه اگر به اين دوره ىب است، روشن مى

   كه دودش ابتدا به چشم خود پدران

______________________________  
  .به اختصار 66 -59: مرىب منونه -)1(
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  340: معاشرت، ص

  .و مادران سپس به چشم جامعه و ملت و دولت خواهد رفت

  ):زِيَنةٌ (دوره سوم 

  

رسد و ظرف وجود انسان از  جواىن با چهره زيبا و پر نشاطش از راه مىترين دوران عمر است سّن  در اين دوره كه از مهم
اىي شور و مسىت لربيز مى گراىي  خواهى و جتمل گردد و غريزه زينت اش شكوفا مى شود، و اميال و غرائز به تدريج در اوج 

ترين كفش و لباس و مركب و افتد و هر جواىن چه پسر و چه دخرت با كمال ميل به زيبا و عشق به آرايش به فعاليت مى
كوشد با آرايش چهره و مو و حفظ اندامى مناسب  انديشد و هر روز و هر ساعت مى مسكن و وسايل و ابزار مى

  .خودمناىي كند و هر حلظه به شكلى زيباتر از گذشته جلوه منايد

   تعليم و ترتيب جوانان

  

مربيان چون معّلمان و استادان و هر كسى كه به شكلى با در اين مرحله وظيفه و مسؤوليت پدران و مادران و ديگر 
تر است به صورتى كه اگر در اين زمينه مربيان به  نوجوان و جوان سر و كار دارد، از مراحل گذشته بسيار بسيار سنگني

يران ويژه پدران و مادران غفلت ورزند، بناى انسانيت جوان با محله خطرات معاشرتى و شهواىن و فساد فرهنگى و 
  !گردد مى

رتين سرمشق آن حضرت . ها براى مربيان در اين مرحله وجود مبارك حضرت امرياملؤمنني عليه السالم است از زيباترين و 
  اى پر حمتوا و مفصلى، روش حكيمانه و منش عاملانه، انديشه دقيق خود را در در نامه

  341: معاشرت، ص

توضيح داده و برنامه خود را با زنده كردن عواطف  -وان نوخاسته خودج -مسأله تربيت حضرت امام حسن عليه السالم
  .مذهىب و احساسات ديىن جوانش آغاز منوده است

  »1« »اِمهِ وأْن أَبـَْتِدَئَك بَِتعِليم ِكَتاِب اللَِّه َعزََّوَجلَّ َوتَأِويِلِه َوَشرَاِيِع اِإلْسَالِم َوَأْحَكاِمِه َوَحَالِلِه َوَحرَ «
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ربيتت را با آموزش دادن قرآن و معاىن دقيق آيات آن شروع كنم، و مقررات و قوانني اسالم و احكام نوراىن آن و اين كه ت. 
  .و حالل و حرامش را به تو بياموزم

رتين نقشه و طرح زندگى را كه مهانا قرآن است و استوارترين قوانني را كه ىب ترديد در فرهنگ  آرى؛ بر مربيان است كه 
ترين احكام را كه احكام اهليه است و سودمندترين دانش را كه شناخت حالل و حرام  دارد و با منفعتاسالم جلوه 

  .خداست به نوجوان و جوان تعليم دهند

البته اين تعليم نبايد با زور و خشونت و اخالق تند و در جلساتى طوالىن صورت بگريد كه اگر اين گونه عمل شود به 
شود و خداى ناكرده از دين و ديندار روى  خورد و به روح با صفايش زخم وارد مى ه مىعواطف و احساسات جوان ضرب

ايتاً پوستني انسانيت و آدميتش به وسيله آن   اند مى تابد و به دامن گرگاىن كه به ظاهر اهل حمبت و دوسىت برمى افتد و 
  !يگران تبديل شودشود و چه بسا خود او هم به گرگى براى دريدن پوستني د گرگان دريده مى

   اين تعليم اگر با اخالقى پسنديده و روىي خوش و زباىن نرم و حمبىت

______________________________  
  .1، حديث 8، باب 203/ 74: ؛ حبار األنوار31، نامه 394: ج البالغة -)1(

  342: معاشرت، ص

گردد و از او انساىن با ادب و با تربيت و با  مى اى عاطفى صورت گريد با گوشت و خون جوان آميخته متعاىل و جاذبه
  .سازد ها و كماالت مى وقار و وزين و منبعى از ارزش

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در اين زمينه مى

  .»1« »َمْن قـََرأَ الُقرآَن َوُهَو َشابٌّ ُمؤِمٌن اختَـَلَط الُقرآُن بَِلْحِمِه َوَدِمهِ «

شود و در مهه وجودش اثر  در حاىل كه جوان با امياىن باشد، قرآن با گوشت و خونش آميخته مىخواند  كسى كه قرآن مى
  .گذارد مطلوب مى

  :فرمايد حضرت امام صادق عليه السالم در روايىت ديگر مى

  .»2« »َويـَتَـَعلَُّم الِكَتاَب َسْبَع ِسِنْنيَ َويـَتَـَعلَُّم احلََْالَل َواحلَْرَاَم َسْبَع ِسِنْنيَ ... «
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  .نوجوان بايد در طول هفت سال به تدريج قرآن بياموزد، و در طول هفت سال ديگر حالل و حرام خدا را بياموزد

نظر امام صادق عليه السالم اين است كه در تعليم قرآن و حالل و حرام به جوان فشار وارد نشود و حتقق تعليم قرآن و 
  .حالل و حرام در زماىن فشرده صورت نگريد

   كمنيخطر در 

  

   هاى منحرف و فاسد را كه امام صادق عليه السالم خطرات مهلك فرهنگ

______________________________  
؛ حبار 7670، حديث 6، باب 177/ 6: ؛ وسائل الشيعة4، باب فضل حامل القرآن، حديث 603/ 2: الكاىف -)1(

  .9، حديث 20، باب 187/ 89: األنوار

  .22688، حديث 105، باب 331/ 17: ؛ وسائل الشيعة3تأديب الولد، حديث ، باب 47/ 6: الكاىف -)2(

  343: معاشرت، ص

تأثري قرار دهد به مربيان به اين صورت گوشزد  ممكن است نوجوان و جوان را به خاطر شور عواطف و احساساتش حتت
  .كند مى

ْرِجَئةُ بَاِدُروا َأْوَالدَُكْم بِاَحلِديِث قـَْبَل َأْن َيْسِبَقُكْم ِإلَ «
ُ
  .»1« »ْيِهُم امل

در اجنام تعليم فرهنگ اهل بيت عليهم السالم به جوانان خود سرعت به خرج دهيد و در حتقق اين وظيفه بسيار مهم 
هاى منحرف با سخنان باطل و مقاالت اميان  شتاب ورزيد، پيش از آن كه منافقان گمراه و به وجودآورندگان فرهنگ

اد پاك  تان را به اسارت بگريند و آراى نادرستشان و گفتهسوزشان عقل و عواطف جوانان هاى به ظاهر زيبايشان را در 
  .جوانان جاى دهند و آنان را به وادى ضاللت و چاه گمراهى دراندازند، و دنيا و آخرتشان را تباه منايند

   ادب آموزى
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  :فرمايد كند و مى صحيح و ادب استوار اشاره مى حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم در روايىت به منفعت و سود تربيت

  .»2« »من َكلَف ِباْألََدِب قـَلَّْت َمَساِوْيهِ «

اش بسيار اندك خواهد  كسى كه به ادب و تربيت صحيح وادار گردد، و به خوىب و سالمت رشد يابد، زشىت و بدكارى
  .بود

بيت صحيح شود، براى پدر و مادر منبع امنيت و آرامش جوان هنگامى كه به وسيله پدر و مادر و مرىب آگاه و دلسوز تر 
   و براى اطرافيان

______________________________  
  .5، باب تأديب الولد، حديث 47/ 6: الكاىف -)1(

  .5091، حديث 247: غرر احلكم -)2(

  344: معاشرت، ص

  .و جامعه موجودى سودمند و با منفعت خواهد شد

آموزى به جوانشان و تربيت صحيح او غفلت ورزند و تنها به لباس و پوشاك و خوراك او قناعت   ادبپدر و مادرى كه از 
اش در رجنى جانكاه و اضطراىب شكننده قرار خواهند   ادىب و عدم تربيت او و شرارت و بدكارى كنند، يقيناً در آينده از ىب

  .گرفت

  :فرمايد امام صادق عليه السالم در روايىت مى

الُ إنَّ خَ «
َ
  .»1« »يـَْر َما َورََّث اآلبَاءُ ِألَبـَْناِئِهم َأْألََدُب َالامل

رتين مرياثى كه پدران براى فرزندانشان باقى مى ىب   .گذارند ادب و تربيت صحيح است نه ثروت و مال ترديد 

   تربيت در آخر الزمان
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توجهى پدران به تربيت فرزندان شكوه و  داد، از ىب پيامرب اسالم صلى اهللا عليه و آله در گفتارى كه از آينده امت خرب مى
  :شكايت سخت كرده، بعد از ديدن برخى از كودكان فرمود

شرِِكَني؟ فـََقالَ : َوْيٌل ِألَْوَالِد آِخِر الزََّماِن ِمْن آباِئِهْم، َفِقيلَ «
ُ
يـَُعلُِّمونـَُهْم َالِمْن آبَاِئِهُم اْلُمؤِمِنَني، َال : يَا َرُسوَل اللَِّه ِمْن آبَائِِهُم امل

  .»2« »نَا ِمنـُْهْم بَِرٌئ َوُهْم ِمىنَّ بـُرَآءٌ َشْيئاً ِمَن الَفرَاِئِض َوِإَذا تـََعلَُّموا َأْوَالُدُهْم َمنَـُعوُهْم َوَرُضوا َعنـُْهْم ِبَعَرٍض َيِسٍري ِمَن الدُّنـَْيا َفأ

______________________________  
  .132االسالم، حديث  ، حديث من ولد ىف150/ 8: الكاىف -)1(

  ).با كمى اختالف( 17871، حديث 59، باب 164/ 15؛ مستدرك الوسائل 2، فصل 106: جامع األخبار -)2(

  345: معاشرت، ص

نه، از پدران : از پدران مشركشان، فرمود! يا رسول اللَّه: توجهى پدرانشان، گفتند واى بر فرزندان آخر زمان از غفلت و ىب
آموزند، و اگر خود فرزندان در مقام يادگريى  پدراىن كه چيزى از واجبات ديىن و فرائض اهلى را به آنان منىمسلمانشان، 

كنند كه فرزندان، كاالىي اندك و متاعى ناچيز از  دارند، آنان نسبت به فرزندانشان به اين قناعت مى برآيند آنان را باز مى
  .رم و آنان نيز از من جدا و بيزارنددنيا به دست آورند، من از چنني پدراىن بيزا

   زمان تربيت

  

حضرت امرياملؤمنني على عليه السالم كه مركب مسؤوليتش را در تربيت فرزند به سر منزل مقصود رسانيد، در نامه استوارش 
  :نويسد به امام حسن عليه السالم مى

  .»1« »ِغل لُبُّكَ فـََباَدْرُتَك ِباْألََدِب قـَْبَل َأْن يـَْقُسَو قـَْلُبَك َوَيْشتَ «

ره گرفتم و وظيفه خود را در اين زمينه به  فرزندم در راه ادب آموزى به تو و تربيت درست و استوارت از مهه فرصت ها 
طور كامل اجنام دادم، پيش از آن كه دل و قلبت در اين نوجواىن با هجوم خطرات سخت گردد و عقل و خردت با محله 

  .درآيد هاى فاسد به اشتغال فرهنگ
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دهد كه اگر نسبت به تربيت صحيح جوانان كوتاهى ورزيد،  امام به پدران و مادران و مربيان در اين نامه هشدار مى
  تشنگى و عقل آنان را با

______________________________  
/ 74: ؛ حبار األنوار27635، حديث 84، باب 478/ 21: ؛ وسائل الشيعة31، نامه 391: ج البالغة -)1(

  .2، حديث 8، باب 220
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ايتاً گرفتار فرهنگ هاى  قرآن و معارف اهلى و فرهنگ پاك اهل بيت عليهم السالم سرياب ننماييد، دچار سنگدىل و 
  .گردند شيطاىن و مشغوليت ذهىن به امور باطل مى

  حق فرزند

  

  :فرمايد امام زين العابدين عليه السالم در رساله حقوق مى

 َمسؤوٌل َعمَّا َولَّْيَتُه ِمْن ُحْسِن اَألَدِب َوأَمَّا َحقُّ َوَلِدَك َفأْن تـَْعَلْم أَنَُّه ِمْنَك َوُمَضاٌف ِإلَْيَك ِىف َعاِجِل الدُّنَيا ِخبَْريِِه َوَشرِِّه، َوأَنَّكَ «
َالَلِة َعلى ُعونَِة َلُه َعلى  َوالدَّ

َ
اِإلْحَساِن ِإلَْيِه ُمَعاَقٌب َعَلى   ْعَمْل ِىف أَْمرِِه َعَمَل َمْن يـَْعَلْم أَنَّهُ ُمثَاٌب َعلىَطاَعِتِه َفا  َربِِّه َعزََّوَجلَّ َوامل

  .»1« »اِإلَساَءِة ِإلَْيهِ 

حق فرزندت بر عهده تو اين است كه بداىن او از تو به وجود آمده و در نيك و بد زندگى و خري و شرش وابسته به تو 
باشى و وظيفه دارى كه او را به  زه سرپرسىت وى، مسؤول ادب و تربيت سامل او مىاست و آگاه باشى كه در حو 

الزم است رفتارت در تربيت فرزندت مهراه با . اش مناىي هاى اهلى يارى پروردگارش راهنماىي كىن و در اطاعت از فرمان
اش نسبت به فرزند  و در بدرفتارى احساس مسؤوليت باشد، رفتار كسى كه بداند در خوىب تربيت فرزند داراى پاداش است

  .سزاوار كيفر و عقاب است

______________________________  
: ؛ حبار األنوار1، فصل 421: ؛ مكارم األخالق3214، باب احلقوق، حديث 621/ 2: من ال حيضره الفقيه -)1(

  .1، حديث 1، باب 6/ 71
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   والدينتوجهى  وظيفه جوان در مقابل ىب

  

ورزند، سفارش  امرياملؤمنني على عليه السالم به جواناىن كه پدران و مادران و مربيانشان از تربيت صحيح آنان كوتاهى مى
توجهى پدران و مادران معذور  بسيار مهمى دارند كه بايد به شدت مورد توجه جوانان قرار گريد و خود را نسبت به ىب

اى بر عهده ما نيست و در اين زمينه تكليفى ندارمي  ا به ادب و تربيت نياراستند پس وظيفهندارند و نگويند چون آنان ما ر 
  .و گناهى بر ما خنواهد بود

  :فرمايد امام عليه السالم مى

  .»1« »يَا َمْعَشَر الِفتَياِن َحصُِّنوا َأعرَاَضُكْم ِباْألََدِب َوِديَنُكْم بِالِعْلمِ «

هاى اخالقى خود را با ادب آموزى و تربيت صحيح حمافظت مناييد و سرمايه   ارزششرف انساىن و ! اى گروه جوانان
  .گرانبهاى دين خود را با آراسته شدن به دانش و معرفت از دستربد دزدان راه خدا و خطرات گوناگون نگاه داريد

   خواهى درمان جتمل

  

ايستادگى كنند بلكه بايد آنان را با زبان خوش و  پدران و مادران نبايد در برابر جتّمل خواهى و زينت طلىب جوانانشان
اخالقى پسنديده و گفتارى منطقى نصيحت كنند كه مبادا مجال ظاهر و زينت خواهى آنان سبب دورى از معنويت، و 

  .حتصيل معرفت و اشتغال به امور بيهوده و افتادن در دامن شهوات و ارتباط با اهل گناه گردد

______________________________  
  .152: تاريخ يعقوىب -)1(
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بر پدران و مادران و مربيان واجب است در اين خبش از سّن جوانان كه عواطف و احساسات و متايالت و غرائز آنان در 
ين جوشش و فوران است، آنان را تشويق به آراسته شدن به مجال باطن و زينت درون و آرايش قلب كنند و زمينه حتصيل د

هاى مفيد هنرى را  هاى مثبت چون كشاورزى و صنعت و جتارت و حرفه و ديندارى و علم و معرفت و اتصال به كوشش
كه جوان عاشق ارتباط با مهساالن خود است و خواهى خنواهى در   -براى آنان فراهم منايند و به ويژه دراين خبش از عمر
هاى مفيد و انتخاب دوست  او را با معاشرت -خيزد ياىب برمى وستميان اقوام و هم شاگردان مدرسه و فضاى حمل به د

مثبت آشنا سازند و آگاهش كنند كه در ميان مهنشينان و رفيقان و دوستان، كساىن هستند كه سبب سعادت و 
اشند كه روزى و بدخبىت هستند و در اين زمينه به شدت مراقبت و مواظب ب هاىي قرار دارند كه عامل تريه خوشبخىت و چهره

كنند، آنان را از خود برانند و رابطه خود  اگر به دوستاىن برخوردند كه آنان را به راهى جز راه مستقيم و مثبت دعوت مى
  .را با آن منابع شر قطع كنند

  ):َتفاُخرٌ (دوره چهارم 

  

ر برابر يكديگر است، آدمى در اين دوره كه به تعبري قرآن جميد دوره باليدن و نازيدن و فخر كردن و بر مشردن مفاخر د
به امورى كه ريشه و اساس ندارد و افتخار به  -بايد توجه داشته باشد كه باليدن به امور فاىن و فخر كردن بر ديگران

امرى ناپسند و دور  - حسب و نسبت و قدرت و مقام و مداركى كه فقط عامل رسانيدن انسان به اندكى از مال دنياست
  .دن دل ديگران و به نوعى كربورزى و غرور استاز اخالق انساىن و آزر 

  349: معاشرت، ص

  

   طلىب بيمارى قدرت

  

اى  امرياملؤمنني على عليه السالم در عهدنامه مهيشه جاويدش به مالك اشرت، قدرت و حكومت را مايه خدمت و سرمايه
  .ددان براى يارى رسانيدن به امت و كليدى در دست انسان براى حّل مشكالت مردم مى
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سازد و  شود و اطرافيان خود را نيز به آن اخالق آلوده مى قدرت اگر مايه غرور و كرب گردد، انسان دچار اخالق فرعوىن مى
ايت حكومىت استبدادى و پر از ظلم و ستم به وجود مى   .آيد در 

سوى خدا در دست انسان است كه امانىت از   -اى به اشعث بن قيس درباره حكومت امرياملؤمنني على عليه السالم در نامه
  :نويسد مى -و بايد آن را هزينه خدمت به بندگان خدا كند

  .»1« »َوِإنَّ َعَمَلَك لَْيَس َلَك ِبُطْعَمٍة َوَلِكنَّهُ ِىف ُعُنِقَك أََمانَةٌ «

دوستانت ببلعى ات و اقوام و  حكومت و دولت و محكراىن و قدرت براى تو طعمه نيست كه آن را به سود خود و خانواده
بلكه امانىت اهلى بر عهده توست كه بايد آن را به صورت خدمت و حّل مشكالت به صاحبانش كه مردم هستند 

  .بازگرداىن

نبايد  - كه نشان دهنده مدارج علمى است  -و مدارك -كه يقيناً از دست رفتىن است  -بنابراين ميز رياست، مال و ثروت
ه اين امور فرصىت طالىي است كه دارنده آن بايد آن را در راه خدمت به خلق و كشور مايه غرور و افتخار گردد بلكه مه

  .مغتنم مشارد

______________________________  
  .578: ج البالغة نامه پنجم -)1(
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  تفاخر جايز

  

اى كه حضرت حق توفيق اجنام آن را  الصانهانسان اگر بنا باشد به خود ببالد و افتخار كند، بايد به مايه تقوا و عبادات خ
  .به انسان داده، مباهات منايد

  :فرمايد اى مى امرياملؤمنني على عليه السالم در كالم حكيمانه
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خوىب در اين نظام هسىت اين نيست كه مال و اوالدت فزوىن يابد، خوىب به اين است كه معرفت و دانشت بسيار شود و 
  .گردد و چنانچه موفق به نيكى و عبادت رب و خدمت به خلق شدى، به سپاس خدا برخيزىات عظيم   حلم و بردبارى

  .»1« »َوَأْن تـَُباِهَى النَّاَس ِبِعَباَدِة َربِّكَ «

  .و به بندگى در پيشگاه پروردگارت، و خباطر اطاعت و فرمان بردن از دستورات خدايت بر مردم مباهات داشته باشى

هاى مادى و ظاهرى خود بر ديگران به ويژه بر كساىن كه از خبشى از امور  كه انسان به داشتهراسىت از كرامت دور است  
  .اند، فخر بفروشد و با تكرب به خود ببالد و با تبخرت ناز كند ظاهرى حمروم

______________________________  
َر َأْن َيْكثـَُر ِعْلُمَك َوَأْن يـَْعُظَم لَْيَس اخلَْ «: ُسِئَل عليه السالم َعِن اخلَْْريِ َما ُهَو؟ فـََقالَ  -)1( ُر َأْن َيْكثـَُر َماُلَك َوَوَلُدَك َوَلِكنَّ اْخلَيـْ يـْ

ْدَت اللََّه َوِإْن َأَسْأَت اْستـَْغَفْرَت اللَّ  ّال ِلَرُجَلْنيِ َرُجٍل َه َوال َخيـَْر ِىف الدُّنـَْيا إِ ِحْلُمَك َوَأْن تـَُباِهَى النَّاَس ِبِعَباَدِة َربَِّك فَِإْن َأْحَسْنَت محَِ
: ج البالغة. »وََكْيَف يَِقلُّ َما يـُتَـَقبَّلَأْذَنَب َذنْباً فـَُهَو يـََتَدارَُكَها بِالتـَّْوَبِة َوَرُجٍل ُيَسارُِع ِىف اْخلَيـْرَاِت َوال يَِقلُّ َعَمٌل َمَع التـَّْقَوى 

  .121، حديث 38، باب 409/ 66: ؛ حبار األنوار94حكمت  484

  351: ، صمعاشرت

  

  ):َتَكاثـُرٌ (دوره پنجم 

  

  .اين دوره به تعبري قرآن دوره عالقه به افزون كردن مال و ثروت و اوالد و نفرات است

ترديد اگر اين عالقه به وسيله اميان و تقوا و پندآموزى و عربت كنرتل نشود، از انسان قاروىن مستكرب و موجودى حريص  ىب
  .اجنامد به خراىب دنيا و آخرت انسان مىشود كه  و منبعى خبيل ساخته مى

انسان براى تأمني سعادت خود به وسيله مال و اوالد بايد با كمك هدايت خدا، كسب ثروت كند و نيز بر اساس 
ره گريد و فرزنداىن نيكوكار، بزرگوار، با كرامت، با  دستورات حق، ثروت را هزينه كند و از هدايت حق براى تربيت نسل 

  .يل حوزه انسانيت دهدمعرفت حتو 
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در هر صورت اگر اين پنج دوره از زندگى با تكيه بر هدايت حق و راهنماىي مربيان دلسوز رخ بنمايد، در آخرت موجب 
كنرتل جلوه كند، در ابتدا چونان دشت سرسبزى است كه انسان را  مهار و ىب آمرزش و خشنودى حق است و اگر ىب

اى نيست چنانچه حضرت حق در  شود كه جز سوزانيدنش چاره زرد و خشكى مىكند و در پايان علف  زده مى شگفت
  :انتهاى آيه به اين حقيقت اشاره فرموده است كه

َنُكْم َو َتكاثـٌُر ِيف اْألَْمواِل َو اْألَ [ ْنيا َلِعٌب َو َهلٌْو َو زِيَنٌة َو َتفاُخٌر بـَيـْ َا احلَْياُة الدُّ ٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نَباُتهُ ُمثَّ ْوالِد َكَمَثِل َغيْ اْعَلُموا َأمنَّ
نْياَيِهيُج فـََرتاُه ُمْصَفرا ُمثَّ َيُكوُن ُحطاماً َو ِيف اْآلِخَرِة َعذاٌب َشِديٌد َو َمْغِفَرٌة ِمَن اللَِّه َو ِرْضواٌن َو    َما اْحلَياُة الدُّ
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  .»1« ]ِإالَّ َمتاُع اْلُغُرورِ 

ى است، ىي كه دارنده[بدانيد كه زندگى دنيا  فقط بازى و سرگرمى و آرايش و فخرفروشيتان به ] اش از اميان و عمل 
]  اش سبز و خوش منظره[مانند باراىن است كه حمصول ]  چنني دنياىي[يكديگر، و افزون خواهى در اموال و اوالد است، 

كه براى دنياپرستان !! [ريز ريز و خاشاك شودكشاورزان را به شگفىت آورد، سپس پژمرده شود و آن را زرد بيىن، سپس 
براى مؤمنان كه دنياى خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به كار  [در آخرت عذاب سخىت است و ]  اميان ىب

  .از سوى خدا آمرزش و خشنودى است، و زندگى دنيا جز كاالى فريبنده نيست] گرفتند

   پايان بازنويسى اّول اذان ظهر چهارشنبه

   هجرى مشسى 1383/ 10/ 16

   حسني انصاريان

______________________________  
  .20): 57(حديد  -)1(
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  ]فهرستها[

   فهرست آيات
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   صفحه مشاره آيه آيه

  2بقره 

  81195» ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اُلمْحِسِننيَ «

  90221» أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «

  26128» ...َواْجَعْلَنا ُمْسِلَمْنيِ َلَك َوِمن ُذرِّيَِّتَنا أُمًَّة ُمْسِلَمًة َلَك َربـََّنا «

  *164197»  َفِإنَّ َخيـَْر الزَّاِد التـَّْقَوى«

  26132» َفَال َمتُوُتنَّ ِإالِّ َوأَنـُْتم ُمْسِلُمونَ «

  *167177» ...ْغِرِب لَْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشرِِق َواْلمَ «

  3آل عمران 

ِِْم َمثَناً َقِليًال «   8577» ...ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َوأَْميَا

  *164190» ...ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّمواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر «

  *13861» ...ِمَن اْلِعْلِم َفَمْن َحاجََّك ِفيِه ِمن بـَْعِدَما َجاَءَك «

ْسَالِم ِديناً فـََلن يـُْقَبَل ِمْنهُ «   2885» ...َوَمن يـَْبَتِغ َغيـَْر اْإلِ

  4نساء 

َا « َا َوُيْستَـْهَزأُ ِ ْعُتْم آيَاِت اللَِّه ُيْكَفُر ِ   52140» ...ِإَذا مسَِ

  27795» ماً اْلَقاِعِديَن َأْجرَاً َعِظي  َفضََّل اللَُّه اُلمَجاِهِديَن َعَلى«
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  5580» َمن ُيِطِع الرَُّسوَل فـََقْد َأطَاَع اللَّهَ «
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   صفحه مشاره آيه آيه

  181، 121، 7169» َوَحُسَن أُولِئَك َرِفيقاً «

  18069» ...َوَمن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسوَل فَأُولِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهم «

  5مائده 

  8142» اللََّه حيُِبُّ اْلُمْقِسِطنيَ ِإنَّ «

ْسَالَم ِديناً «   273» َرِضيُت َلُكُم اْإلِ

  24، 233» ...اْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأْمتَْمُت َعَلْيُكْم ِنْعَمِيت «

  6انعام 

  5268» َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ   َفَال تـَْقُعْد بـَْعَد الذِّْكَرى«

  *234176» َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهثْ َفَمثـَُلهُ  «

  196160» َمن َجاءَ ِباحلََْسَنِة فـََلُه َعْشُر أَْمَثاِهلَا«

  10868» َوِإَذا َرأَْيَت الَِّذيَن َخيُوُضوَن ِيف آيَاتَِنا فََأْعِرْض َعنـُْهمْ «

  7اعراف 

  27255» عاً َوُخْفَيةً اْدُعوا َربَُّكْم َتَضرُّ «

  9توبه 
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  824» ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَِّقنيَ «

  184128» َحرِيٌص َعَلْيُكم«

  280118» ...ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اْألَْرُض   َوَعَلى الثََّالثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوا َحىتَّ «

  10يونس 

  5957» ...ن َربُِّكْم يَا أيـَُّها النَّاُس َقْد َجاَءْتُكم َمْوِعَظٌة مِ «
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   صفحه مشاره آيه آيه

  11هود 

  5046 -42» ...نوٌح ابـَْنُه وََكاَن ِيف َمْعزٍِل يَا بـَُينَّ ارَْكْب َمَعَنا   َونادى«

  12يوسف 

  *16339» َءأَْربَاٌب مُّتَـَفرِّقُوَن َخيـٌْر أَِم اللَُّه اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ «

  26» ُمْسِلماً َوَأحلِْْقِين بِالصَّاحلِِنيَ تـََوفَِّين «

  129108» َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن اتـَّبَـَعِين   ُقْل هِذِه َسِبيلي َأْدُعوا ِإَىل اللَِّه َعَلى«

َرٌة ِالوِيل اْألَْلَبابِ «   *165111» َلَقْد َكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ

  14ابراهيم 

  *23525 -24» ... َكِلَمًة طَيَِّبًة أْصُلَها ثَاِبٌت َأَملْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثًال «

  1841» ...ِكَتاٌب أَنزَْلَناُه ِإلَْيَك لُِتْخرَِج النَّاَس ِمَن الظُُّلَماِت ِإَىل النُّوِر «
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  16حنل 

  *16417» أََفَمن َخيُْلُق َكَمن الَّ َخيُْلُق أََفَال َتَذكَُّرونَ «

  2949» ...السَّمواِت َوَما ِيف اْألَْرِض ِمن َدابٍَّة َوللََّه َيْسُجُد َما ِيف «

  17اسراء 

نَساِن َأْعَرَض َونَأى«   10783» ِجبَانِِبهِ   َوِإَذا أَنـَْعْمَنا َعَلى اْإلِ

  30085» َوَما أُوتِيُتم مَِّن اْلِعْلِم ِإالَّ قَلِيًال «

  27671» يـَْوَم َنْدُعوا ُكلَّ أُنَاٍس بِِإَماِمِهمْ «

  20طه 

  5844 -43» ...فـَُقوَال َلُه قـَْوًال لَّيِّناً *  ِفْرَعْوَن ِإنَُّه َطَغى  َهَبا ِإَىل اذْ «
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  22حج 

  16473» ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدوِن اللََّه َلن َخيُْلُقوا ُذبَاباً «

  25فرقان 

  *9129» ...َجاَءِين وََكاَن الشَّْيطَاُن  َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّْكِر بـَْعَد ِإذْ «

ْم ُسجَّداً َوِقَياماً «   27064» َوالَِّذيَن يَِبيُتوَن ِلَرِِّ

  9629» وََكاَن الشَّْيطَاُن ِلْإلِنَساِن َخُذوًال «



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

 

  314، 9529 -27» ...َيَدْيِه يـَُقوُل يَالَْيَتِين اختََّْذِت   َويـَْوَم يـََعضُّ الظَّاِملُ َعَلى«

  26شعراء 

يمٍ * َفَما لََنا ِمن َشاِفِعنيَ «   119101 -100» َوَال َصِديٍق محَِ

  27منل 

يُب اْلُمْضَطرَّ ِإَذا َدَعاهُ َوَيْكِشُف السُّوَء «   *16364 -62» ...أَمَّن جيُِ

  31لقمان 

َنا لُْقَماَن احلِْْكَمةَ «   23812» َوَلَقْد آتـَيـْ

  32سجده 

  26917 -16» ...اْلَمَضاِجِع َيْدُعوَن َربـَُّهْم َخْوفاً َوَطَمعاً ُجُنوبـُُهْم َعِن   تـََتَجاىفَ «

  10822» ...َوَمْن َأْظَلُم ِممَّن ذُكَِّر ِبآيَاِت رَبِِّه ُمثَّ َأْعَرَض َعنـَْها «

  36يس 

  23759» َواْمَتاُزوا اْليَـْوَم أَيـَُّها اُلمْجرُِمونَ «

  358: معاشرت، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  *13727 -20» ...َقاَل يَا قـَْوِم   أَْقَصى اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسَعى َوَجاَء ِمنْ «

  40مؤمن 

  13135 -28» ...َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل ِفْرَعْوَن َيْكُتُم ِإميَانَُه «
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  42شورى 

  26140» ... َوَجزاءُ َسيَِّئٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَها َفَمْن َعَفا َوَأْصَلَح َفَأْجرُُه َعَلى اللَّهَ «

  43زخرف 

  4838 -37» ...َوِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل َوَحيَْسُبوَن أَنـَُّهم ُمْهَتُدوَن «

  48فتح 

َا يـَُباِيُعوَن اللَّهَ «   5610» ِإنَّ الَِّذيَن يـَُباِيُعوَنَك ِإمنَّ

  49حجرات 

  3146» ...َبٍإ فـََتبـَيـَُّنوا يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإن َجاءَُكْم َفاِسٌق بِنَ «

  53جنم 

نـَْيا   َفَأْعِرْض َعن َمن تـََوىلَّ «   10930 - 29» ...َعن ِذْكرِنَا وََملْ يُرِْد ِإالَّ اْحلََياَة الدُّ

  55الرمحن 

  296» َوالنَّْجُم َوالشََّجُر َيْسُجَدانِ «

ْحَسانُ « ْحَساِن ِإالَّ اْإلِ   7460» َهْل َجزَاءُ اْإلِ

  359: معاشرت، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  57حديد 

نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة « َا اْحلََياُة الدُّ   357، 33220» ...اْعَلُموا َأمنَّ
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  58جمادله 

  10222» ...َال جتَُِد قـَْوماً يـُْؤِمُنوَن بِاللََّه َواْليَـْوِم اآلِخِر يـَُوادُّوَن َمْن َحادَّ اللََّه 

  60ممتحنه 

  31610» ...الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءَُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجرَاٍت يَاأَيـَُّها «

  1021» ...يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـَتَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء «

  62مجعه 

  *2345» ...ِر َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْورَاَة ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْما«

  66حترمي 

  638» اللَِّه تـَْوبًَة َنُصوحاً   تُوبُوا ِإَىل «

  13511» ...َوَضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمَرأََة ِفْرَعْوَن «

  68قلم 

  1164» ُخُلٍق َعِظيمٍ   َوِإنََّك َلَعَلى«

  74مدثر 

  8548 -38» ...اَب اَليِمِني ِإالَّ َأْصحَ * ُكلُّ نـَْفٍس ِمبَا َكَسَبْت َرِهيَنةٌ «

  360: معاشرت، ص

   صفحه مشاره آيه آيه

  88غاشيه 
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ِبِل َكْيَف ُخِلَقْت   أََفَال يَنُظُروَن ِإَىل «   *16520 -17» ...اْإلِ

  103عصر 

  1203» تـََواَصْوا ِباحلَْقِّ َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ «

  111مسد 

  2341» تـَبَّْت َيَدا َأِيب َهلٍَب َوَتبَّ «

  362: معاشرت، ص

  

   فهرست روايات

  

   صفحه معصوم روايت

  254امام صادق عليه السالم ... اتـَُّقوا اللََّه وَُكونُوا اْخَوًة بَرَرًة ُمَتحابَِّني ِىف اللَّه 

  221امام كاظم عليه السالم ... اجَتِهُدوا ِىف ان َيُكوَن َزماُنُكْم ارَبَع َساَعاٍت 

  96امام صادق عليه السالم  اىلَّ ُعُيوىب  اْهدىاَحبُّ اخَواىن اَىلَّ َمْن 

  *252امام صادق عليه السالم ... اِحبَّ ِالِخيَك اْلُمْسِلِم َما حتُِبُّ ِلنَـْفِسَك 

  110رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  احَكُم الّناِس َمْن فـَرَّ ِمن ُجّهاِل الّناسِ 

  272رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َيْسَمَع َتَضرَُّعهُ   َحّىت  َعْبداً ابـَْتَالهُ   اَذا اَحبَّ اللَُّه َتعاىل

  76امام باقر عليه السالم ... قـَْلِبَك   اذا ارْدَت اْن تـَْعَلَم انَّ ِفيَك َخْرياً َفاْنظُر اىل
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  265امام صادق عليه السالم ...   اَذا اكَتَسَب الرَُّجل َماًال ِمْن َغْريِ ِحلِِّه ُمثَّ َحجَّ َفلّىب 

  103رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اذا رَايـُْتم اْهَل الرَّْيِب َوالِبدَِع ِمْن بـَْعِدى 

  *112رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْربـََعٌة َمْفَسَدٌة لِْلُقُلوِب اْخلُُلوُّ ِبالنَِّساِء َواِالْسِتْمَتاُع ِمنـُْهنَّ 

  228رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... نَُّه يـَْفَعُل ِبابداِنُكْم اْغَتِنُموا بـَْرَد الرَّبْيِع فَا

  113رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... يَا َرُسوَل اللَِّه   بَلى: اال أُنـَبُِّئُكْم ِبَشرٍّ النَّاِس؟ قَاُلوا

  *180رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َعِلىُّ  الَِّذيَن انـَْعَم اللَُّه َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني انَا َوالصِّدِّيِقنيَ 

  277اللَّه اللَّه ِىف اجلهاِد بِامواِلُكْم َوانُفسُكْم والِسَنَتُكم امري املؤمنني عليه السالم 

  55امام حسني عليه السالم ... اللَُّهمَّ اْشَهْد فـََقْد بـََرَز اَلْيِهْم ُغَالٌم اْشَبُه الّناِس َخْلقاً 

  215اجَعْلُهْم رُفـََقاِئى ِىف اجلَنَِّةرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اللَُّهمَّ 

  265رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... أُمَّىت ِمن بَعدى   ان اخَوَف َما اَخاُف َعلى

  112هللا عليه و آله رسول اللَّه صلى ا... انَّ اْسرََع اَخلْريِ ثـََواباً الِربُّ َواْسرََع الشَّرِّ ِعَقاباً البَـْغُى 

  *189رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َوَمْن ُهْم : انَّ اللََّه اَمَرِىن ِحبُبِّ اْربـََعٍة، قَاُلوا

  363: معاشرت، ص

   صفحه معصوم روايت

  146عليه السالم امرياملؤمنني ... انـَْزَل ِكَتاباً َهاِدياً بـَنيََّ ِفيِه اخلَيْـَر والشَّرَّ   انَّ اللََّه تـََعاىل

  118رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َحقَّْت َحمَبَّىت ِللَِّذيَن يـَتَـزَاَوُروَن : يـَُقولُ   انَّ اللََّه تـََعاىل

  *255رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... انَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ اْهَبَط اَىل اْألَْرِض َمَلكاً 
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  273امام صادق عليه السالم ... بعٍض   رَِه احلاَح الناِس بَعِضِهم علىانَّ اللَّه َعزََّوَجلَّ كَ 

الِئَكَة ِمبَن َقلَّ َطعُمُه ِىف الدُّنيا يـَُقول 
َ
  268رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّن اللََّه يُباِهى امل

  189رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ذرٍّ  َعّماٍر َوَسْلَماَن َواىب  انَّ اَجلنََّة َتشَتاُق اَلْيَك َواىل

  266امام كاظم عليه السالم ... َاليُباَرُك َلُه ِفيه   َواْن َمنى  انَّ اَحلرَاَم َاليَنِمى

الُ 
َ
  350امام صادق عليه السالم  انَّ َخيـَْر َما َورََّث اآلبَاءُ ِالبـَْناِئِهم اْألََدُب َالامل

ُثـَلَُّث  انَّ َشرَّ الّناِس يـَْوَم الِقَياَمةِ 
  258رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... امل

  105امام كاظم عليه السالم ... انَّ َصاِحَب الشَّرِّ يـُْعِدى َوَقرِيَن السَّْوِء يُرِدى 

  106امام صادق عليه السالم ... ُكلَّ َمْن ال يـُْعِنيَك َمنَفَعًة ِىف ِديِنَك    انُظر اىل

  118رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِمَن النّاِر َوِنْصُفهُ ِمَن الثَِّلِج  انَّ للَِّه َمَلكاً ِنْصُفهُ 

  185رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اّمنَا َمَثُل اْهِل بَيِىت ِفيُكْم َكَمَثِل َسِفيَنِة نُوٍح 

  271مام صادق عليه السالم ا... التـََّهجَُّد باللَّيِل : انَّ ِمن َرْوِح اللَِّه َعزََّوَجلَّ َثَالثَةً 

  216رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  اّىن َالُشمُّ َروَح الرََّمحِن ِمن َطَرِف الَيَمنِ 

  75رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اوَثُق ُعَرى االميَاِن اُحلبُّ ِىف اللَِّه َوالبـُْغُض ِىف اللَّه 

  259رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ُب الَكِذِب وَُكونُوا اْخَواناً ايّاُكْم َوالظَّنَّ َفانَّ الظَّنَّ اْكذَ 

ْسُلوِل 
َ
  106امام جواد عليه السالم ... ايّاَك َوُمَصاَحَبَة الشَّرِيِر َفانَُّه َكالسَّيِف امل

  139السالم  امرياملؤمنني عليه... اى بـَُىنَّ اّىن َواْن َملْ أُكْن ُعمِّْرُت ُعُمَر َمْن َكاَن قـَْبلى 

  75رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اىُّ ُعَرى اْالميَاِن اْوَثُق؟ 
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  *188امرياملؤمنني عليه السالم ... ايـَُّها النَّاُس َسُلوِىن قـَْبَل اْن تـَْفِقُدوِىن، َفانَّ بـَْنيَ 

  260قر عليه السالم امام با... ِبْئَس الَعْبُد َعْبٌد َيُكوُن َذا َوْجَهْنيِ َوَذا ِلَسانـَْنيِ 

ْرِجَئةُامام صادق عليه السالم 
ُ
  349بَاِدُروا اْوَالدَُكْم بِاَحلِديِث قـَْبَل اْن َيْسِبَقُكْم الَْيِهُم امل

  *188امرياملؤمنني عليه السالم ... َبخٍّ َبخٍّ َسْلَماُن ِمنَّا اْهَل اْلبَـْيِت 

  255امام باقر عليه السالم ... تـََبسُُّم الرَُّجِل ِىف َوْجِه اِخيِه َحَسَنٌة 

  364: معاشرت، ص

   صفحه معصوم روايت

  216رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... تـَُفوُح َرَوائُح اجلَنَِّة ِمْن ِقَبِل الَقَرِن َوا َشْوَقاه الَْيَك 

  105السالم  امرياملؤمنني عليه... َثالٌث َمن َحِفَظُهنَّ َكاَن َمعُصوماً ِمَن الشَّيطَاِن الرَِّجيِم 

  262امرياملؤمنني عليه السالم ... َشرِيٌف ِمْن َوِضْيٍع : َثَالثٌَة َاليـَْنَتِصُفوَن ِمْن َثَالثَةٍ 

  267رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َجاِهُدوا انـُْفَسُكم ِباْجلُوِع َوالَعَطِش فَانَّ األجَر ىف ذِلَك 

نَيا َواالِخَرِة ِىف   َع َخيـُْر الدُّ   122امرياملؤمنني عليه السالم ... ِكْتَماِن السِّرِّ مجُِ

رأَِة ُحْسُن الَتبَـعُّلِ 
َ
  192امام صادق عليه السالم  جهاُد امل

  264رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِدرَهٌم ِمن رِبا اَشدُّ ِمن َثالثَني َزنـَْيًة ِىف اإلسالمِ 

نَيا َمْزَرَعُة اْآلِخَرِةرسول اللَّه صلى ا   83هللا عليه و آله الدُّ

  77؟ ...َدَواءُ الُقُلوِب َوَجَالُؤَها ِىف َمخَْسِة اشَياٍء 

  *188امرياملؤمنني عليه السالم ... َذاَك اْمُرٌؤ َحرََّم اللَُّه حلََْمُه َوَدَمُه َعَلى النَّاِر 
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  *188امرياملؤمنني عليه السالم ... َذاَك اْمُرٌؤ َعِلَم اْمسَاَء اْلُمَناِفِقَني 

  263رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... بَّ اْشَعَث اْغبَـَر ُمَشّرٍد ِىف األسَفاِر َمْطَعُمُه َحرَاٌم رُ 

  270رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... رَكَعَتان يَرَكعُهَما الَعبد ِىف َجوِف اللَّيِل َخٌري َلُه ِمَن الدُّنَيا 

َم ِمَن اْآلثَاِر َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب اْعَلُم النَّ    *191سجاد عليه السالم ... اِس ِمبَا تـََقدَّ

  70رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َسْلَماُن ِمنَّا اْهَل اْلبَـْيتِ 

  114رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َشرُّ الّناِس يـَْوَم الِقَياَمِة الَِّذيَن ُيْكَرُموَن اتـَِّقاَء َشرِِّهمْ 

  190امرياملؤمنني عليه السالم ... ِبَسبـَْعٍة ِِْم يـُْرَزُقوَن َوِِْم يـُْنَصُروَن  َضاَقِت اْألَْرضُ 

ِة امري املؤمنني عليه السالم    226َعاُر الَفِضيَحة ُيَكدُِّر َحَالَوَة اللَّذَّ

  253ه السالم امام باقر علي... َعظُِّموا اْصَحاَبُكْم َوَوقـُِّروُهْم َوَال يـََتَجهَّْم بـَْعُضُكْم بـَْعضاً 

نَيا َواآلِخَرِة    119امرياملؤمنني عليه السالم ... َعَلْيُكْم ِباالخَواِن فَانـَُّهْم ُعّدٌة ِىف الدُّ

  270رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َعَليُكم ِبِقَياِم اللَّيِل فَانَُّه َدأُب الصَّاِحلَني قَبَلُكم 

  335صادق عليه السالم امام  الُغالُم يـَْلَعُب َسْبَع ِسِننيَ 

  186رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َفاِطَمُة بـَْهَجُة قـَْلِىب َوابـَْناَها َمثََرُة ُفؤاِدى 

  *91َفالصُّوَرُة ُصوَرُة انساٍن َوالَقلُب قلُب َحَيواٍن امري املؤمنني عليه السالم 

ْوُت ِىف َحَياِتُكْم َمْقُهورِيَن َواحلََياُة ِىف مَ 
َ
  287ْوِتُكْم َقاِهرِيَن امري املؤمنني عليه السالم َفامل

  365: معاشرت، ص

   صفحه معصوم روايت
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  351امرياملؤمنني عليه السالم  فـََباَدْرُتَك بِاْألََدِب قـَْبَل اْن يـَْقُسَو قـَْلُبَك َوَيْشَتِغل لُبُّكَ 

  338ِفْكُرَك يـَْهِدْيَك اَىل الرََّشاِد امري املؤمنني عليه السالم 

  269الِفكُر ِنصُف الِعباَدِة، َوِقلَُّة الطَّعاِم ِهَى الِعباَدُةرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  *252امام صادق عليه السالم ... َفَما اْعَظَم َحقَّ اْلُمْسِلِم َعَلى اِخيِه اْلُمْسِلِم 

  147امام باقر عليه السالم ... ًة َرُجٌل قـَرَا الُقراَن َفاختَََّذُه ِبَضاعَ : قـُرَّاءُ الُقرآِن َثَالثَةٌ 

  112َقِطيَعُة اَجلاِهِل تـَْعِدُل ِصَلَة الَعاِقِل امري املؤمنني عليه السالم 

  *111امام صادق عليه السالم ... َكاَن اِمُري اْلُمْؤِمِنَني عليه السالم اَذا َصِعَد اْلِمْنبَـَر َقاَل 

  *191امام صادق عليه السالم ... ُن ُحمَمَِّد ْبِن اِىب َبْكٍر َكاَن َسِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َواْلَقاِسُم بْ 

  266َكْسُب اَحلرام يَِبُني ِىف الذُّرّيَِّةامام صادق عليه السالم 

  264رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِبهِ   ُكلُّ َحلٍم نـََبَت ِمن َحراٍم فَالنّاُر اوىل

  *188ابـُْتِديُت امري املؤمنني عليه السالم  ُكْنُت اَذا َساْلُت أُْعِطيُت َواَذا َسَكتُّ 

  150ُكْنَت َكاجلََبِل الرّاِسِخ َالُحتَرُِّكَك الَعَواِصُف امري املؤمنني عليه السالم 

َنا اىل   235امام صادق عليه السالم ... الَقْربِ َواملِْنَربِ   ُكْنُت َمَع اِىب َحىتَّ انـْتَـَهيـْ

  138َوَمَع ُحمَمٍَّد َجْهراً امري املؤمنني عليه السالم  ُكْنُت َمَع اْالنِْبَياِء ِسرّاً 

عُروِف 
َ
ْنَكِر َونـََهْيُتْم َعِن امل

ُ
  343رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َكْيَف ِبُكم اَذا اَمْرُمتْ ِبامل

ْنَكَر َمْعُروفًارسول اللَّه صلى ا
ُ
ْعُروَف ُمنَكراً َوامل

َ
  343هللا عليه و آله َكْيَف ِبُكْم اَذا رَايـُْتُم امل

  343رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َكْيَف ِبُكْم اَذا َفَسَدْت ِنَساؤُُكْم، َوَفَسَق َشَباُبُكْم 
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  257امام صادق عليه السالم ... َال تـَْقَبْل ِىف ِذى َرِمحَِك َواْهِل الّرَعاَيِة ِمْن اْهِل بـَْيِتَك 

  268رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  طََّعاِم َوالشَّرَابِ المتُِيُتوا الُقُلوَب ِبَكثْـَرِة ال

  268رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ال َيدُخُل َمَلُكوُت السَّماواِت َواألْرِض قـَْلُب َمْن َمال َبطَنهُ 

ِة ِمبَرَاَرِة اآلَفاِت امري املؤمنني عليه السالم    226َال يـَُقوُم َحَالَوُة اللَّذَّ

  124امرياملؤمنني عليه السالم ... َحيَْفَظ اَخاُه ِىف َثَالٍث   الصَِّديُق َصِديقاً َحّىت  َال َيُكونُ 

  110رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َال يَنَبِغى ِللُمْسِلِم ان يُواِخَى الَفاِجَر 

  69عليه و آله رسول اللَّه صلى اهللا ... حلَُْمَك َحلِمى، َوَدُمَك َدِمى، َوِسْلُمَك ِسْلِمى 

  255امام صادق عليه السالم ... ٍء ُمْؤِمٍن اَحبُّ اَىل اللَِّه ِمْن ِعْشرِيَن ِحجٍَّة  َلَقَضاءُ َحاَجِة امرِى

  366: معاشرت، ص

   صفحه معصوم روايت

  *249آله  رسول اللَّه صلى اهللا عليه و... ِلْلُمْسِلِم َعَلى اِخيِه َثالثُوَن َحّقاً ال بـَرَاَءَة َلُه ِمنـَْها 

َرئِيُل فـََقاَل    *25امام صادق عليه السالم ... َلمَّا نـََزَل َرُسوُل اللَِّه َعَرَفاٍت يـَْوَم اجلُُْمَعِة اَتاُه َجبـْ

  *251امام صادق عليه السالم ... َلُه َسْبُع ُحُقوٍق َواِجَباٍت َما ِمنـُْهنَّ َحقٌّ اّال َوُهَو َعَلْيِه َواِجٌب 

  317َمن اصَلَح َبَني النَّاِس فـََقاَل َخرياًرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله لَْيَس ِبالَكاِذِب 

  *356امرياملؤمنني عليه السالم ... لَْيَس اْخلَيـُْر اْن َيْكثـَُر َماُلَك َوَوَلُدَك 

  222امام صادق عليه السالم  لَْيَس ِمنَّا َمن تـََرَك ُدنياُه ِلِديِنِه اْو تـََرَك ِديَنهُ ِلُدنياهُ 

  *188، 187رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ما اَظلَِّت اَخلْضرَاءُ َوَال اقـَلَِّت الَغربَاءُ ُذا َهلَْجٍة اْصَدَق 



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

 

  256امام صادق عليه السالم ...   ُمْسِلٌم ِلُمْسِلٍم َحاَجًة اّال نَاَداُه اللَُّه تـََباَرَك َوتـََعاىل  َما َقضى

َتحابُّوَن ِىف اللَِّه 
ُ
  76رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... اْعِمَدٍة ِمْن يَاُقوٍت اْمحََر   َعزََّوَجلَّ َعلىامل

  186رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمَثُل أْهِل بـَْيِىتْ ِفْيُكْم، َمَثُل َسِفيـَْنِة نـُْوٍح 

ْرءُ َعلى
َ
  103رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  ِديِن َخِليِلِه، فـَْليَـْنظُْر اَحدُُكْم َمن ُخيَاِللُ   امل

َُزيُِّن َلَك َمعِصَيَة اللَِّه امري املؤمنني عليه السالم 
  104امل

ْسلم، ُهَو َعيـُْنُه َوِمرآتُُه َوَدِليُلُه 
ُ
ْسِلُم اُخو امل

ُ
  249امام صادق عليه السالم ... امل

  117رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... نَِّة اخاً ِىف اللَِّه َرَفَع اللَّهُ َلُه َدَرَجًة ِىف اجلَ   َمن آخى

  116رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن ارَاَد اللَّهُ ِبِه َخْرياً َرَزَقُه َخِلْيًال َصاِحلاً 

  139ه رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آل... نُوٍح ىف ِحْكَمِتِه   آَدَم ىف ُخْلِقِه، َواىل  َمْن اراَد اْن يـَْنُظَر اىل

  140رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... نُوٍح   آَدَم ىف ِعْلِمِه، َواىل  َمْن اراَد اْن يـَْنُظر اىل

  264رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َثوباً ِبَعشَرِة َدراِهَم َوِىف َمثَِنِه ِدرَهٌم َحرَاٌم   َمِن اشَرتى

َق ِبِه َمن اصاَب َماًال ِمن َمْأمثٍَ فـََوَصَل بِ    265رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِه َرِمحاً او َتَصدَّ

ْسِلِم بَاَت ِىف َسَخِط اللَِّه 
ُ
  257رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن بَاَت َوِىف قـَْلِبِه ِغشٌّ ِالِخيِه امل

  260عليه السالم امام صادق ... من بَاَهَت ُمؤِمناً اْو ُمؤِمَنًة ِمبَا لَْيَس ِفيِهَما 

  259رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن بـََهَت ُمْؤِمناً اْو ُمؤِمَنًة اْو َقاَل ِفْيِه َما لَْيَس ِفيِه 

  114َمْن َخاَف الّناُس ِلَسانَُه فـَُهَو ِىف الّنارِامام صادق عليه السالم 

  68و آله  رسول اللَّه صلى اهللا عليه َمْن َرآىن فـََقْد رَاَى احلَْقَ 
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  256رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمْن َغشَّ ُمْسِلماً ِىف ِشرَاٍء اْو بـَْيٍع فـََلْيَس ِمنَّا 

  367: معاشرت، ص

   صفحه معصوم روايت

  348امام صادق عليه السالم  َمْن قـَرَا الُقرآَن َوُهَو َشابٌّ ُمؤِمٌن اختَـَلَط الُقرآُن بَِلْحِمِه َوَدِمهِ 

  268رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َطَعُمُه َوَضِحُكُه َوَرِضَى ِمبا َيْسُرت ِبِه َعوَرتُهُ  َمن َقلَّ 

  104رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َمن َكاَن يُؤِمُن بِاللَِّه َواليَـْوِم اآلِخِر َفَال يُواِخَنيَّ َكاِفراً 

  262رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... َء ُخُلُقُه َعذََّب نـَْفَسهُ َمْن َكثـَُر َمهُُّه َسِقَم بََدنُهُ َوَمْن َسا

  349من َكلَف بِاْالَدِب قـَلَّْت َمَساِوْيِه امري املؤمنني عليه السالم 

ْسِلِمَني ِبَوْجَهْنيِ ِوِلَسانـَْنيِ 
ُ
  261امام صادق عليه السالم ... َمْن َلِقَى امل

ال َمل يُباِل اللَُّه  َمْن َملْ يـَُباِل ِمن ايَن اكَتَسبَ 
َ
  264رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... امل

َا َعْن َوسواِس الشَّيطَاِن    119؟ ...َمْن َنَكَح اْمرَاٍة َصاحلٍَِة لَِيَتَحصََّن ِ

  123الم امام صادق عليه الس... َحنُْن اصُل ُكلِّ َخْريٍ َوِمن فـُُروِعَنا ُكلُّ ِبرٍّ َوِمَن الِربِّ التَّوِحيُد 

  336امرياملؤمنني عليه السالم ... ُسوِء اَألَدِب َوالَعْبُد   النـَّْفُس َجمُْبوَلٌة َعلى

  258رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... واللَِّه الَِّذى َالالَه اّال ُهو َما أُعِطَى ُمؤِمٌن َقطُّ 

  235امام صادق عليه السالم ...  َواللَِّه اىنِّ َألُِحبُُّكم َوُأِحبُّ ِرَحيُكْم َوأرَواَحُكم

  352امام سجاد عليه السالم ... َوامَّا َحقُّ َوَلِدَك فَأْن تـَْعَلْم انَُّه ِمْنَك َوُمَضاٌف اَلْيَك 

  347امرياملؤمنني عليه السالم ... واْن ابـَْتِدَئَك بَِتعِليم ِكَتاِب اللَِّه َعزََّوَجلَّ َوتَأِويِلِه 
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  356امرياملؤمنني عليه السالم  ِبِعَباَدِة َربِّكَ  َواْن تـَُباِهَى النَّاسَ 

  355َوانَّ َعَمَلَك لَْيَس َلَك ِبُطْعَمٍة َوَلِكنَُّه ِىف ُعُنِقَك اَماَنٌة امري املؤمنني عليه السالم 

  104الَوْحَدُة َخيـٌْر ِمْن َقرِيِن السَّْوِءرسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله 

  24امام باقر عليه السالم ...   ُل َبعَد الَفريَضِة اُألْخرىوََكاَنِت الَفريَضُة تـَْنز 

  272امام سجاد عليه السالم  َوَال يـُْنجيِىن ِمنَك اّال التََّضرُِّع الَيكَ 

ْبُه اللَّهُ    83رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله  َوَمْن يُِطِع الشَّيطَاَن يَعِص اللََّه َوَمْن يـَْعِص اللََّه يـَُعذِّ

  348امام صادق عليه السالم ... َويـَتَـَعلَُّم الِكَتاَب َسْبَع ِسِنْنيَ َويـَتَـَعلَُّم احلََْالَل َواحلَْرَاَم 

َا ِشيَعُة اِمريِاْلُمْؤِمِنَني احلََْسُن َواحلَُْسْنيُ َوَسْلَماُن    *189امام رضا عليه السالم ... َوْحيَُكْم امنَّ

  350رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ِمْن آباِئِهْم  َوْيٌل ِالْوَالِد آِخِر الزََّمانِ 

  105امام صادق عليه السالم ... اْن ُكْنَت حتُِبُّ ان َتسَتِتبَّ َلَك النـِّْعَمةُ ! يَا َعّمارُ 

  273قدسى ... اْدُعِىن ُدَعاَء الَغرِيِق اَحلزِيِن الَّذى لَيَس َلُه ُمغيٌث   يَا عيسى

  368: معاشرت، ص

   صفحه عصومم روايت

  273قدسى ... اِطْب ِىل َقلَبَك واكِثر ذِكرى ِىف اخلََلواِت   يَا ِعيسى

  353امرياملؤمنني عليه السالم ... يَا َمْعَشَر الِفتَياِن َحصُِّنوا اعرَاَضُكْم ِباْألََدِب 

  272قدسى ... ُكن اذا َدعوَتِىن َخائِفاً ُمشِفقاً َوِجًال    يا ُموسى

  117رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله ... ٍة ِمَن الّناِس َكراسَى َحْوَل الَعْرِش يـَْوَم الِقَياَمِة يـُْنَصُب ِلطَائِفَ 
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  370: معاشرت، ص

  

   فهرست انبياء و معصومني

  

، 76، 75، 73، 72، 69، 68، 63، 56، 55، 47، 30، 25، 24، 23حممد رسول اللَّه صلى اهللا عليه و آله، 
79 ،83 ،94 ،95 ،102 ،103 ،104 ،110 ،112 ،113 ،114 ،115 ،116 ،117 ،118 ،138 ،

139 ،140 ،142 ،153 ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،187 ،189 ،193 ،206 ،
209 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،228 ،233 ،234 ،236 ،241 ،247 ،248 ،254 ،256 ،
258 ،259 ،262 ،263 ،264 ،265 ،266 ،267 ،268 ،270 ،271 ،272 ،278 ،279 ،280 ،
283 ،284 ،302 ،310 ،313 ،314 ،315 ،317 ،343 ،350  

  311، 196، 190، 186، 72فاطمه زهرا عليها السالم، 

، 122، 119، *111، 110، 104، 91، 79، 72، 71، 69، 56، 25، 24، 23امرياملؤمنني على عليه السالم، 
124 ،125 ،137 ،139 ،140 ،142،  

145 ،146 ،150 ،180 ،187 ،188 ،189 ،190 ،195 ،196 ،205 ،206 ،207 ،208 ،210 ،
212 ،226 ،241 ،243 ،247 ،262 ،276 ،277 ،285 ،286 ،287 ،299 ،310 ،314 ،315 ،
336 ،338 ،346 ،349 ،351 ،353 ،355 ،356  

  351، 347، 276، 195، 189، 180، 138، 55امام حسن جمتىب عليه السالم، 

  276، 199، 198، 189، 180، 141، 140، 79، 55، 54سيدالشهدا عليه السالم، امام حسني، 

  352، *291، 193، 192، 191، 61امام على بن احلسني زين العابدين عليهما السالم، 

  260، 255، 254، 253، 236، 190، 148، 147، 112، 76، 24امام حممد باقر عليه السالم، 
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، 114، 113، *111، 110، 106، 105، 96، 75، 74، 73، *25 ،24امام جعفر صادق عليه السالم، 
123 ،189 ،191 ،201 ،203 ،235،  

  371: معاشرت، ص

239 ،249 ،251 ،253 ،254 ،255 ،257 ،260 ،261 ،265 ،267 ،271 ،273 ،335 ،348 ،
350  

  266، 222، *221، 202، 200، 105امام موسى بن جعفر عليهما السالم، 

  202، 197، 196، 191، 188، 186، 174، 65الرضا عليهما السالم،  امام على بن موسى

  202، 106امام حممد تقى جواد االئمه عليه السالم، 

  *189، 188امام حسن عسگرى عليه السالم، 

  298، 296، 292، 242امام مهدى، حجة بن احلسن عليهما السالم، 

  311حضرت زينب عليها السالم، 

  54م، حضرت على اكرب عليه السال

  141، 140ادم عليه السالم، 

  166، 141، 140، 67، 25ابراهيم عليه السالم، 

  67، 25امساعيل عليه السالم، 

  67ايوب عليه السالم، 

  273، 142، 105عيسى عليه السالم، 

  *273، 272، 210، 166، 141، 140، 134، 133، 132، 131، 57موسى عليه السالم، 
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  186، 185، 141، 140، *131 ،51، 50، 49نوح عليه السالم، 

  210هارون عليه السالم، 

  140حيىي عليهما السالم، 

  166، 67، 26يوسف عليه السالم، 

  372: معاشرت، ص

  

   فهرست اعالم

  

  135، 134، 133، 130آسيه، 

  253ابان بن تغلب، 

اوندى،    *180راهيم بن اسحاق 

  *255ابراهيم بن عمر مياىن، 

  *215ابن اىب احلديد، 

  *189اىب جنران،  ابن

  *189ابن الوليد، 

  276ابن عباس، 

  *189ابن عيسى، 
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  *188، 187ابن كّوا، 

  72، 71ابو امامه باهلى، 

  229ابو جهل، 

  *191ابو خالد كابلى، 

  214ابو دجانه، 

  190، 189، *188، 187، 185، 79ابوذر، 

  284، 283ابوطلحه، 

  233ابو هلب، 

  *112اىب احملرب، 

  95 ،94اّىب بن خلف، 

  *180اىب سليمان، 

  *180امحد بن اىب هراسه، 

  *112امحد بن على بن مثىن، 

  212، 211، 210، 209َأْرَوى، 

  355اشعث بن قيس، 

  *188اصبغ بن نباته، 

  *231، 230اعتصامى، پروين، 
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  *180اعمش، 

  345اما نوئل، 

  214، 213ام سعد، 

  280، *180ام سلمه، 

  284، 283ام سليم، 

  213ام عماره، 

  316، 315، 313ام كلثوم، 

  218امري تيمور، 

  373: معاشرت، ص

  98انوشريوان، 

  217، 216، 69اويس قرن، 

  318اياس، 

  156برتولدبرشت، 

  174بروجردى، 

  79بالل، 

  98، 97بوذرمجهر، 

  308، 307، 304، 301تربىت، آخوند مال عباس، 
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  156توماس مان، 

  170تيمور، 

  *112ثوابة بن يزيد، 

  *255اللَّه االنصارى، جابر بن عبد

  42جان ويليام كالتس، 

  72جعفر بن اىب طالب، 

  *189جعفر بن حسني مؤمن، 

  *25جعفر بن حممد خزاعى، 

  170چنگيز، 

  299حائرى، 

  *209حارث، 

  211حارث بن كلده، 

  *294حافظ، 

  137، 136، 130حبيب جنار، 

  170حّجاج، 

  *101حجازى، حممد، 

  190، *188، 187حذيفة بن اليمان، 
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  *180حريز، 

  211حكم، 

  *180حكم بن عتيبه، 

  *255محاد بن عيسى، 

  314، 72محزة بن عبداملطلب، 

  *220، 219حنظله بادغيسى، 

  219خلجستاىن، امري عبداللَّه، 

  *112خليد الفراء، 

  208، 207، 206، 205دارميه، 

  106داود رّقى، 

  289رازى، زكريا، 

  311، 310، 309، 304، 301راشد، حسينعلى، 

  ،56ُرَشْيد َهَجرى، 

  190ُزرارة بن اعني، 

  166زليخا، 

  198زهري بن قني، 

  317، 316زيد بن حارثه، 
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  213سعد بن ربيع، 

  374: معاشرت، ص

  *149، *78، *51، *36، 121سعدى شريازى، 

  193، 192، 191سعيد بن مسيب، 

  190، 189، *188، 187، 69سلمان، 

  157سنكا، 

  292 شاهرودى، حاج سيد جعفر،

  *112شبابة بن سوار، 

ائى،    *199شيخ 

  *240شيخ كليىن، 

  *257، *235، *110، *83شيخ صدوق، 

  *189صفار، 

  202صفوان بن حيىي، 

  *189صفوان مجال، 

  *209صفيه دخرت عبداملطلب، 

  297، 295، 294عالمه طباطبائى، 

  297طباطبائى، عبدالباقى، 
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  243طباطباىي حبر العلوم، سيد مهدى، 

  187طربسى، شيخ 

  *262، *185، 123، *113، *112، *103شيخ طوسى، 

  79عابس بن شبيب شاكرى، 

  211، 210عاص، 

  202عبداللَّه بن جندب، 

  *180عبداللَّه بن محاد انصارى، 

  214عبداللَّه بن زيد بن عاصم، 

  76عبداللَّه بن مسعود، 

  209عبداملطلب، 

  191عبدامللك بن مروان، 

  *180عثمان بن اىب شيبه، 

  314عثمان بن عفان، 

  313، 95، 94، 93عقبة بن اىب معيط، 

  202على بن نعمان، 

  106، 105عمار بن موسى، 

  190، 189، 188عمار بن ياسر، 
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  318عمر بن ُحْجر الكندى، 

  56عمرو بن محَِق خزاعى، 

  314، 286، 212، 210عمرو بن عاص، 

  *111عمرو بن عثمان، 

  318عوف بن حملم شيباىن، 

  *199، )كمپاىن(اصفهاىن،  غروى

  243فتحعلى شاه، 

  210، 166، 134، 133، 131، 130، 58، 57فرعون، 

  330فرويد، 

  299، 298فشاركى، سيد حممد، 

  *274فيض كاشاىن، 

  375: معاشرت، ص

  297، 296، 295، 294قاضى، مريزا على آقا، 

  *299شهيد قدوسى، 

  214قميئه، 

  *180قيس بن اىب حازم، 

  213كعب، 
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  279، 278كعب بن مالك، 

  79كميت بن زيد اسدى، 

  ،65كميل بن زياد، 

  240، 238، 187لقمان، 

  355، 56مالك اشرت، 

  *112مبارك بن سعيد، 

  *191، 189بكر،  حممد بن اىب

  201، 200حممد بن اىب عمري، 

  *111حممد بن سامل كندى، 

  278مرارة بن ربيع، 

  *112مراغى، 

  212، 210مروان بن حكم، 

  *60مسجد جامعى، مصطفى 

  214مسيلمه، 

  214مصعب بن عمري، 

  174شهيد مطهرى، 

  *180معافا بن زكريا، 
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  287، 286، 285، 212، 211، 209، 208، 207، 206، 205، 72، 71معاوية بن اىب سفيان، 

  250، 249معلى بن خنيس، 

  *140، *77شيخ مفيد، 

  190، 189مقداد، 

  241مقدس اردبيلى، 

  290، 289، 288مال صدرا، 

ار،    121ملك الشعراء 

  293، 292، 291ملكى تربيزى، مريزا جواد، 

  257منصور دوانيقى، 

  288، *230الدين رومى،  مولوى، جالل

  56ميثم متّار، 

  289مريداماد، 

  299، 298مريزاى شريازى، 

  288جنفى قوچاىن، 

  170نرون، 

  213نسيبه، 

  166منرود، 
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  *140وحشى بافقى، 

  244، 243بهاىن، وحيد 

  315، 314، 313وليد بن عقبه، 

  376: معاشرت، ص

  132، 57هارون، 

  191هشام بن عبدامللك، 

  278هالل بن اميه، 

  291مهداىن، آخوند مال حسني قلى، 

  207هند، 

  157هومان لومر، 

  170هيتلر، 

  276، 170يزيد بن معاويه، 

  26يعقوب، 

waL mailliW  

 ،160*  

  378: معاشرت، ص

  



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

 

   فهرست اديان، مذاهب، قبايل و فرق

  

، 61، 55، 54، 51، 48، 47، *45، *44، *43، *41، 35، 29، 27، 25، 24، 23، 21، 19اسالم، 
66 ،68 ،69 ،72 ،75 ،76 ،79 ،83 ،94 ،103 ،104 ،115 ،116 ،117 ،138 ،139 ،140 ،

142 ،149 ،150 ،152 ،153* ،180 ،181 ،182 ،183 ،184 ،185 ،186 ،189 ،205 ،206 ،
211 ،213 ،214 ،215 ،216 ،217 ،225 ،228 ،233 ،234 ،241 ،247 ،254 ،261 ،263 ،
264 ،265 ،266 ،267 ،270 ،276 ،277 ،285 ،289 ،313 ،314 ،315 ،316 ،317 ،323 ،
332 ،334 ،339 ،342 ،343 ،347 ،350  

  291آل حممد، 

  209امية، 

  284، 132بىن اسرائيل، 

  212بىن احلارث، 

  314بىن املصطلق، 

  267، 200بىن عباس، 

  205بىن كنانه، 

  209تيم، 

  205حام، 

  216ربيعه، 

  185، 138سىن، 
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  299، 298، 243، 200، 188، *186، *180، 138، 73شيعه، 

  209عدى، 

  210قبطيان، 

  182الئيك، 

  182، 168مسيح، 

  216مضر، 

  202واقفيه، 

  257، 182، 168يهود، 

  380: معاشرت، ص

  

ا   فهرست كتا

  

، 101، 96، 91، 89، 84، 82، 81، 80، 77، 55، 52، 49، 47، 36، 31، 30، 29، 23، 19قرآن، 
107 ،108 ،109 ،115 ،125 ،130 ،135 ،136 ،138 ،139 ،140 ،145 ،146 ،147 ،148 ،
149 ،151 ،152 ،153* ،161 ،162 ،163 ،164 ،165 ،166 ،168 ،171 ،172 ،173 ،179 ،
180 ،181 ،182 ،183 ،209 ،211 ،213 ،234 ،235 ،239 ،259 ،263 ،269 ،271 ،274 ،
276 ،291 ،294 ،295 ،299 ،300 ،301 ،309 ،311 ،312 ،315 ،316 ،319 ،325 ،339 ،
347 ،348 ،352 ،354 ،357  

، *355، *351، *347، *287، 285، *277، *146، *145، *139، *124، *112، *91ج البالغة، 
356*  
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  156هاى شهيدان،  رين نامهآخ

  236آداب النفس، 

  *193اثبات الوصية، 

  *189، *188، 187اإلحتجاج، 

  *258، *203، *189، *180، *122اإلختصاص، 

  *317اسد الغابة، 

  *104، *77اعالم الدين، 

  *291، *135اقبال، 

  *257، *235، *110، *83األماىل، شيخ صدوق، 

  *262، *185، *113، *112، *103األماىل، شيخ طوسى، 

  *140، *77األماىل، شيخ مفيد، 

  *287انسان كامل، 

، *103، *96، *95، *91، *83، *77، *76، *75، *72، *70، *69، *68، *55، *25حبار األنوار، 
104* ،105* ،106* ،110* ،111* ،112* ،113* ،122* ،123* ،124* ،135* ،139* ،140* ،
146*،  

  381: معاشرت، ص

180* ،185* ،186* ،188* ،189* ،190* ،191* ،192* ،203* ،205* ،215* ،221* ،222* ،
228* ،235* ،239* ،249* ،251* ،252* ،253* ،254* ،255* ،256* ،257* ،258* ،259* ،
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260* ،261* ،262* ،264* ،272* ،273* ،277* ،280* ،287* ،291* ،315* ،343* ،347* ،
348* ،351* ،352* ،356*  

  *134بيا، تاريخ ان

  *353تاريخ يعقوىب، 

  *180تأويل اآليات الظاهرة، 

  *222، *221حتف العقول، 

  *217تذكرة األولياء، 

  *280تفسري الصاىف، 

  *180، *25تفسري العياشى، 

  *180تفسري القمى، 

  133تورات، 

  *335، *142ذيب األحكام، 

  *272ثواب االعمال، 

  *350جامع األخبار، 

  *45، *44، *43، *41جاهليت و اسالم، 

  *105اجلعفريات، 

  *319، *215، *212، *209چهره زن در آئينه تاريخ اسالم، 



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

 

  *189اخلصال، 

  *172دائرة املعارف قرآن كرمي، 

  *175داستان راستان، 

  *331اى بر رهربى،  ديباچه

  *231ديوان اشعار پروين اعتصامى، 

  *199، »كمپاىن«ديوان اشعار آيت اللَّه غروى اصفهاىن 

ار،    *122ديوان اشعار، ملك الشعراى 

  *140ديوان اشعار، وحشى بافقى، 

  *294ديوان حافظ، 

  *220ديوان حنظله بادغيسى، 

  *274ديوان فيض كاشاىن، 

  157نواىي،  ها و آينده ىب راه

  *190رجال الكشى، 

  *189، *140روضة الواعظني، 

  *317زنان قهرمان، 

  *203، *191سفينة البحار، 

  288ت شرق، سياح
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  *297، *290سيماى فرزانگان، 

ج البالغة، ابن اىب احلديد،    *215شرح 

  *180، *140شواهد التنزيل، 

  382: معاشرت، ص

  272، 60صحيفه سجاديه، 

  *186صحيفة االمام الرضا، 

  *104صفات الشيعة، 

  *186الطرائف، 

  *284عدل اهلى، 

  *264عدة الداعى، 

  *83عواىل الآلىل، 

  *260، *70الرضا عليه السالم،  عيون أخبار

  *349، *338، *226غرر احلكم، 

  *186فرائد السمطني، 

  *311، *309، *308، *306، *303، *300هاى فراموش شده،  فضيلت

  *150الفقيه، 

  *298فوائد الرضوية، 
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  *153قرآن در اسالم، 

  *259، *258، *106قرب اإلسناد، 

  *161قرن ديوانه، 

  *239 قصص األنبياء، راوندى،

، *147، *123، *114، *111، *110، *106، *105، *103، *96، *83، *76، *75، *24الكاىف، 
150* ،180* ،191* ،192* ،205* ،235* ،239* ،240* ،249* ،251* ،252* ،253* ،254* ،
255* ،256* ،260* ،261* ،265* ،266* ،273* ،335* ،343* ،348* ،349* ،350*  

  *101كتاب آئينه، 

  *140، *70الغمة،  كشف

  *180كفاية األثر، 

  97كليله و دمنه، 

  *150كمال الدين، 

  *249كنز الفوائد، 

  *293گنجينه دانشمندان، 

  *55اللهوف، 

  288، *230مثنوى معنوى، 

  *270جممع البيان، 

  *117جممع الزوائد، 
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  *269، *268، *235، *83جمموعة ورام، 

، *270، *269، *268، *267، *265، *264، *263، *119، *118، *117، *116حمجة البيضاء، 
271* ،272*  

  *345، *333، *331مرىب منونه، 

  *264مسالك األفهام، 

  *350، *336، *226، *193، *122، *119، *106مستدرك الوسائل، 

  *118مسند امحد، 

  383: معاشرت، ص

  *336، *235مشكاة األنوار، 

  *260، *113، *104معاىن األخبار، 

  *142، *63جلنان، مفاتيح ا

  *352مكارم األخالق، 

  *191، *180، *150، *95املناقب، ابن شهر آشوب، 

  *217منتهى اآلمال، 

  *352، *272، *271، *257، *256من ال حيضره الفقيه، 

  *201منهج املقال، 

  *149، *78مواعظ، سعدى شريازى، 

  *297مهر تابان، 
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  *317ميزان احلكمة، 

  *41، *38هاىي از او،  نشانه

، *251، *249، *147، *124، *112، *110، *106، *105، *103، *96، *76، *75وسائل الشيعة، 
252* ،253* ،254* ،255* ،265* ،266* ،271* ،273* ،335* ،343* ،348* ،351*  

  *299يادنامه شهيد قدوسى، 

  384: معاشرت، ص

  

ا   فهرست مكا

  

  218، 156آسيا، 

  156آفريقا، 

  *42، 44آمريكا، 

  156آمريكاى التني، 

  217، 214، 213، 95احد، 

  136انطاكيه، 

  298، 39انگلستان، 

  100، 99ايتاليا، 

  298، 289، 275، 243، 182، 175، 97ايران، 
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  95بدر، 

  174بروجرد، 

  315بيت املقدس، 

  42پتيبورك، 

  278تبوك، 

  309، 304تربت، 

  292، 175، 174، 65، 62، 58ران، 

  205جحون، 

  214ت، حديقة املو 

  160خاور ميانه، 

  220، 219خراسان، 

  40، )هند(دارچيلنگ 

  79ربذه، 

  296ركن، 

  39ژاپن، 

  159سازمان ملل متحد، 

  296سهله، 
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  292شاهرود، 

  170شوروى، 

  289شرياز، 

  285، 205صفني، 

  276عراق، 

  *25عرفات، 

  23غدير خم، 

  385: معاشرت، ص

  287، 285فرات، 

  345فرانسه، 

  65قدمگاه، 

  299، 292، 291، 174قم، 

  309كاريزك، 

  309، 296، 54كربال، 

  315، 296، 253، 25كعبه، 

  67كنعان، 

  314، 296، 198، *188كوفه، 
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  292، 291مدرسه فيضيه، 

  317، 316، 315، 314، 279، 278، 217، 216، 192، 191، 69مدينه، 

  *60مسجد املصطفى، 

  64مسجد جامع نيشابور، 

  296، 295، 294مسجد سهله، 

  296، 295، 294، 242مسجد كوفه، 

  197مسجد گوهر شاد، 

  304، 292، 197، 174، 65، 60مشهد، 

  166، 67مصر، 

  296مقام، 

  317، 316، 315، 296، 233، 210، 205، 198، 95، 94مكه، 

  210مىن، 

  316موته، 

  297، 296جنف، 

  65، 64، 60نيشابور، 

  67وادى سينا، 

  97، 39هند، 
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  214ميامه، 

  217، 216، 69مين، 

  386: معاشرت، ص

  

  فهرست اشعار

  

   صفحه سراينده مصرع اول

  199غروى اصفهاىن  آن دل كه ز عشْق چو غنچه شكفت

  36ابر و باد و مه خورشيد و فلك در كارندسعدى 

  294از رهگذر خاك سر كوى مشا بودحافظ 

شت خاك كويت؟    72اى به 

  97غزاىل  اى غزاىل گريزم از يارى

  78سعدى  بيىن وستان كه مىاين دغل د

  288مولوى  بد گهر را علم و فن آموخنت

  51سعدى  پسر نوح با بدان بنشست

  90گريز از يار بدنظامى گنجوى  تا تواىن مى

  274دواى درد ما را يار داندفيض كاشاىن 
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  140وحشى بافقى  ز راه نسبت هر روح با روح

  149سعدى  افروز است شب مردان خدا روز جهان

ار  در حمفلى با آه و سوزىشىب    121ملك الشعراى 

  66عشق از معشوق اول سر زند؟ 

ارمولوى    230گفت پيغمرب زسرماى 

  231پروين اعتصامى  من كه بودم پزشك بيماران

  130من كيم ليلى و ليلى كيست من؟ 

  219حنظله بادغيسى  مهرتى گر به كام شري در است

  236مهنشني تو از تو به بايد؟ 

  388: ت، صمعاشر 

  

  فهرست منابع ومآخذ

  

  .اثبات الوصية، على بن احلسني مسعودى -2قرآن كرمي  - 1

  .ه، مشهد، نشر مرتضى 1403االحتجاج، امحد بن على طربى،  - 3

  .، كنگره جهاىن هزاره شيخ مفيد1413اإلختصاص، شيخ مفيد،  - 4

  ).ابن اثري(اسد الغابة، على بن حممد  - 5
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  .ه، قم، آل البيت 1408بن حممد الديلمى، اعالم الدين، احلسن  - 6

ران، دارالكتب االسالمية 1337اإلقبال، سيد ابن طاووس،  - 7   .ش، 

  .ه ش، انتشارات كتاخبانه اسالميه 1362األماىل، شيخ صدوق،  - 8

  .ه ق، قم، انتشارات دارالثقافه 1414األماىل، شيخ طوسى،  - 9

  .كنگره شيخ مفيده، قم،   1413األماىل، الشيخ املفيد،  -10

  .انسان كامل، شهيد مطهرى، صدرا -11
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