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 چكيده
 

او كـه بـر     . مظهر تجلي اسماء و صفات پروردگار و نمونه كامل انسان متعالي اسـت            ) ع(امام علي 
چكاد انديشه و ايمان قرار دارد پيشواي تقوا، عدل، آزادي، عبوديت، صدق، اخـالص، مجاهـدت،                

برابر حق، دستگيري از ستمديدگان و      او اسوه خضوع و خشوع در       . صفا، عطوفت و شجاعت است    
) ع(پيونـد بـا علـي     . نماي استقامت و استواري در برابر سركشان و مستكبران مي باشد            آئينه تمام   

هر چند كه دستيابي كامـل      . بدون دست يافتن به نگرش و جهان بيني آن حضرت ناممكن است           
 محال به نظـر ميـر سـد،    به قله معرفت و درك عميق شخصيت الهي آن ولي خدا براي ما امري         

ولي حركت در اين مسير براي رسيدن به دامنه هاي قابل دسترس آن مكتب الهي، كامالً ممكن                 
 . و ميسور است

 
براي رسيدن به اين منظور مطالعه در سير زندگي ايشان، خطبه هـا، نامـه هـا و سـخنان گـران                      

 . بهايشان اهميت به سزايي دارد
 

از اقيانوس معارف علوي است كه مي تواند در زندگي فردي و            كتاب حاضر چهل درس آموختني      
 .    نزديك سازد) ع(اجتماعي، ما را چهل گام به راه علي
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 مقدمه
  

خورشيد را مگر مي توان از تابيدن باز داشت؟ و ابر را از باريدن؟ و سايه سـار را از لطافـت؟ و                       ... 
پرگوهر؟ و چكـاد را از بزرگـي و عظمـت؟ و              هاي    دفاقيانوس را از خروش؟ و ژرفاي آن را از ص         

ستاره هاي درخشان را از نشان دادن راه نجات؟ و كشتي را از برگرفتن انسان هـاي سرگشـته و                    
حيرت زده در طوفان ها و رساندن به ساحل امن و آرامش؟ و چـراغ هـاي فـروزان را از تابانـدن             

وه هـاي شـيرين و حيـات بخـش؟ و چشـمه             فروغ هدايت؟ و درختان طيب و ريشه دار را از ميـ           
سارهاي جوشان و گوارا را از سيراب ساختن تشنه لبان؟ و رودهاي خروشان را از آبيـاري مزرعـه            

و دسته گـل محمـدي را از بـوي     ... . ها و مرغزارها؟ و آبشارهاي ريزان را از ريزش مايه حيات؟            
 خوش؟ 

 
ري در عرصـه رشـد و تكامـل و ميـدان داري             و انسان هاي كامل را مگر مي توان از جلوه گـ           ... 

؟ و سالكان طريقـت را از نشـان            را از دست گيري خاليق      هدايت و تعالي بازداشت؟ و اولياي حق      
؟ و واصالن حقيقت را ازوصل و شهود؟ و پيشوايان نور را از پيشوايي نوريـان؟ و                   دادن راه سلوك  

 ! امامان ايمان را ازامامت مومنان؟
 
ابيطالب، اميرمومنان، پيشواي متقين، در يگانه دوران، تنها نسـخه درمـان دردهـاي      و علي بن    ... 

 اش بازداشت؟  معنوي و كشش الهي  مزمن و ريشه دار بشريت را مگر مي توان از جاذبه 
 
 و نـوراني او را از ذهـن هـا و دل هـا                و گذشت نسل ها و قرن ها مگر مي تواند چهره تابناك           ... 

و عربده مستان قدرت و شهوت، مگر قادر است كه صداي ملكوتي او را در پـس                 ... پنهان سازد؟   
پره ها مگر مجال آن را مي يابـد           و كور چشمي خفاشان و شب       ... اعصار و قرون خاموش نمايد؟      

جويان ر ا از حركت به سوي اين قطـب حقيقـي عارفـان مجاهـد و مجاهـدان                     كه بينايان و حق     
  بازدارد؟  عارف
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، علـي   )ع(يد، خورشيد است، حتي اگر روزها و ماه ها در پس ابرها پنهان باشد، و علي               خورش! آري
او تجلـي تـام     ! است حتّي اگر كاستي ها و سستي ها، بين ما و او قرن ها فاصـله انداختـه باشـد                   



او . او بر چكادِ انديشـه و ايمـان قـرار دارد   . نماي هستي است  تمام    او آيه   . جمال و جالل خداست   
 زمين را در نورديده و به امامت خود، مومنـان پاكباختـه و راسـتين هميشـه تـاريخ را بـه                       زمان و 

او پيشواي ايمان است و پيشواي آنچه ايمـان حقيقـي بـر مـي               ... افتخاري بي بديل رسانده است    
، اخالص، مجاهدت، صفا، عطوفـت و         پيشواي عدل، تقوا، آزادي، آزادگي، عبوديت، صدق      : انگيزد  

ّ و    واي علم و آگاهي، پيشواي كار و تالش، پيشواي خشوع و خضوع در برابـر حـق                پيش. شجاعت
 با محرومان و سـتمديدگان و پيشـواي          پيشواي نرمي و رفق   .   در راه حق    پيشواي خدمت به خلق   

پيشـواي تسـليم در برابـر خـدا و پيشـواي            . استقامت و استواري در برابر سركشان و مسـتكبران        
و )! ص(و بـا ايـن همـه، او بنـده اي اسـت از بنـدگان محمـد                 .  شـيطان  سازش ناپذيري در برابر   

 ! ، بنده خداست)ص(محمد
 
، شعاعي از نور او بر پيكـر        )ع(و محروميت ما از علي    ) ع( پس از قرن ها مظلوميت علي       و اينك ... 

پس از دوران هاي طوالني از انـزواي مكتـب و مـرام             ! خسته و خمودِ امت ما تابيدن گرفته است       
، روزنه اي از كانون نورانيت او به سوي امت اسالم گشود و بـا               )ع(از تبار علي  » مردي«،  )ع(ليع

بيشتر از فاصـله      ، بسي   )ع(فاصله ذهني و معنوي ما با علي      . ِالهي خود، كاري روح اللّهي كرد       روح  
ايـن راه را  ، سـد  » مـرد «بـود، و آن   دور ساخته ) ع(زماني و تاريخي، ما را از راه علي بن ابيطالب  

) ع(مـا را بـه علـي   » مـرد « آن   شعاعي تابيده اسـت، و خَلَـف   اينك. شكست و از سر راه برداشت    
 و معنويت علي، بـه عـدالت و          به ياد علي، نام علي، راه علي، مكتب علي، اخالق         : فراخوانده است 

رفيت، به  مي توان گرفت، در حد بضاعت و ظ       » علي«و به همه آنچه از      ... سازش ناپذيري علي،    
 ! قدر معرفت و مجاهدت

 
انتظار داشت؟ و مگر اولياء، بر آن نيستند كه انسان ها را به             » ولي«و مگر جز اين مي توان از        ... 

ولي كل برسانند؟ و مگر نه اين است كه واليت دانايان امت، براي آن است كه مردمان را بـه دژ           
 ... مستحكم واليت راه نمايند و راه برند؟ 
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!  اولياء را به نَفْس خبيث خود قيـاس مـي كننـد             و چه غافل اند و جاهل، كساني كه نَفَس پاك         ... 
! كساني كه بر اين گمان اند كه ولي، خود را مي خواهد و مردمانر ا بـه سـوي خـود مـي خوانَـد                        



! كساني كه چشم دل را به دست دنياطلب خود بسته اند و كار پاكان را قياس از خود مـي گيرنـد                     
 ! گذاريم و بگذريم و شيريني و ياد علي و ولي را با تلخي اين قصه پرغصه در نياميزيمب... 
 

بايد آن را قدر بدانيم     . نفحه اي از نفحات الهي در ما دميده شده است         . اكنون نسيمي وزيده است   
هر چـه كمتـر سـازيم، ذهـن         ) ع(و آنچه مي توانيم با گام هاي كوتاه و بلند، فاصله خود را باعلي             

در رفتـار و گفتارمـان از او        . باز و روشن نمـائيم    ) ع(علي   خود را با كليد نوراني        سته و دل تاريك   ب
 . پرورده اسوه اهل ايمان است ـ اسوه و الگوي خود قرار دهيم  بگيريم و او را ـ كه دست  سرمشق

 
دگان، فـراهم   سرشت، بيش از ما از راه مان         دل و پاك    و اين فرصت، براي جوانان و نوجوانان پاك       

يـافتن بـه مسـير و     ، كـه در پـي راه       بويژه جوانان اهل دانش و بينش و اهل سير وسـلوك          . است
بن ابيطالب ـ عليه صـلوات اهللا و صـلوات المصـلّين ـ و درصـدد         ِ امام اميرالمومنين علي  مسلك

 . پيشواي بزرگ مي باشند رسيدن به بينش و منش آن 
 

 علوي است كه مي تواند چهل گام،          از اقيانوس معارف    يد تابناك آنچه پيش رو داريد، چهل مروار     
چهل درس آمـوختني، كـه در زنـدگي فـردي و اجتمـاعي مـا                .  سازد  نزديك) ع(ما را به راه علي    

...  كه سعادت آخرت و دنياي ما را رقـم مـي زنـد              چهل تابلوي گويا و شفاف    . سرنوشت ساز است  
هـاي امـام      ، استوار و جامع ، برگرفته از متن فرمايش            زالل، مختصر و ساده و در عين حال ژرف        

طرح واره اي است كه جامعيـت       ... و با استفاده از كالم وحي و رهنمودهاي خاندان نبوت         ) ع(علي
   آن پيشوا را در عرصه هـاي مختلـف          را مي نماياند و مسير و مسلك      ) ع(و كمال كالم و راه علي     

 . اندكي مي زدايد) ع(ن در آن، محروميت ما را از علينشان مي دهد و فراگرفتن و گام نهاد
 

 17 هجـري قمـري باشـد و انجـام آن،     1420 ذي الحجه    18و چنين مقدر بود كه آغاز اين كار،         
 . 1421ربيع االول 

 
را داشته باشيم و بـا  ) ع(و علي ) ص( حركت در راه محمد     با اين تفال به خير، اميد است كه توفيق        

 . ان شاءاللّه. ه آنچه اين دو پدر امت خواسته اند دست يابيم به واليت، ب تمسك
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 .با درود بر آن دو نورِ الهي و سالم بر پويندگان راه آنان



 ريشه ها و پايه ها ●
 
 چيستي ايمان . 1
 

 . اَاليمان معرِفَة بِالقَلْب و اِقْرار باللِّسان وعمل بِاالَركان
 

) 3اظهـار و اقـرار زبـاني،        ) 2شناخت و معرفت قلبي،     ) 1: ت از ايمان حقيقي و راستين، عبارت اس     
 . عمل و رفتار جسمي

 
 آيا از خود پرسيده ايد كه ايمان چيست؟ يا از ديگري، پاسخ چنين پرسشي را خواسته ايد؟ 

 
، صرفاً همان باور و قبول دروني و قلبي است و اگـر             » ايمان«كساني هستند كه گمان مي كنند       

 را اظهار و ابراز نكند يا نسبت به رفتار و عملي كه اسالم دستور داده است، بـي                   كسي ايمان خود  
برخي افراد پـا را از ايـن فراتـر          . تفاوت و بي اعتنا باشد، باز هم ايمان او، ايمان قابل قبولي است            

يـد  است و مي پندارند كه اساسـاً با       » تظاهر«نهاده، بر اين تصورِ باطل اند كه اظهار و ابراز ايمان            
بها مي دانند و شعارشـان ايـن          را بي   » عمل«بعضي نيز   ! نشود» ريا«داشت تا   » پنهان«ايمان را   
 ! برداري مي شود  درستي كه از آن نابجا بهره  حرف! » باشد قلب بايد پاك«است كه 

 
، پاسخ اين پرسـش را      )ع(خوب است از پيشواي مومنان و پيشتاز راه ايمان، امام علي بن ابيطالب            

  كنيم و از محضر آن حضرت سوال كنيم كه ايمان چيست؟ طلب
 

ايمان راستين و سعادت بخش، بر سه پايه وستون استوار است و   : پاسخ مي دهند كه   ) ع(امام علي 
 : مركب از سه بخش مي باشد

 
َة بِالقَلْب ) 1
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. ، بلكـه شـناخت قلبـي و درونـي     شناخت و آگاهي، اما نه شناخت ذهني صِـرف    : معرِف
معرفت به حقيقت هستي و هستي بخش جهان، و نيز         .  كه باور و عقيده را تشكيل مي دهد        همان

 هستي انسان كه همان رجوع به سوي خدا و زندگي ابدي است، و نيـز                 معرفت به منتهي و هدف    



مي توان به آن سعادت و حيات جاودان دست يافت و معرفت به راهنمايان و                 معرفت به راهي كه     
ايـن معرفـت، مبنـا و زيـر         . ، ريشه دار و دروني      معرفتي قلبي، عميق  . ن اين مسير  رهروان و رهبرا  

محتوي و قالب بي  ايمان بدون معرفت، ايمان نيست، بلكه ادعاي بي   . ساخت ايمان راستين است   
 . روحي است كه هرگز انسان را به سرچشمه حيات و هدايت نمي رسانَد

 
با مطالعـه و  .  عملي بدست مي آيد و تقويت مي شود        اين معرفت، از راه تالش و كوشش علمي و        

، پرسش و پژوهش و مجاهدت و تالش علمي، بايد بـه زمينـه هـاي دسترسـي بـه ايـن                        تحقيق
است، و ارتباط معنوي و قلبي كه انسان بـا خـدا              معرفت دست يافت، اما اين تالش علمي مقدمه         

ت و توسل و ذكر و دعـا، ايـن معرفـت را     پيدا مي كند، ارادت و محبت ورزي به اولياء الهي، عباد          
طراوت و تاثير مي بخشد، و نهايتاً تقواي الهي و عمل به دسـتورات اسـالم، و التـزام عملـي بـه                       

 .  معرفت قلبي را در پي خواهد داشت مقتضاي ايمان، ريشه داري و تعميق
 

د، امـا آنچـه مهـم       تابان  اش مي      نوري است كه خداوند در دل بنده          آري، معرفت راستين و عميق    
است، اين است كه بخواهيم به اين نور دست يابيم و در حد توان براي رسيدن بدان تـالش هـم    

 . داشته باشيم
  
مومنان . اظهار و اقرار به ايمان به وسيله زبان، نيز بخشي از ايمان حقيقي است             : واِقْرار بِاللِّسان ) 2

ي كنند، زيرا ايمان، نوري است كـه آنگـاه كـه بـر              نم  هرگز ايمان خود را در شرايط عادي پنهان         
پيرامون را نوراني مي كند و براي خودِ شخص مومن، چنـين محـيط                زبان جاري مي شود محيط      

اين اقرار، نـه تنهـا در گفـتن و          . نوراني، پيمودن مسير هدايت و ايمان را آسان و فراهم مي سازد           
و اشـهد ان محمـداً عبـده و         » « لـه   حده ال شـريك   اشهد ان ال اله اال اهللا و      «تكرار كلمات طيبه    

هـاي هـدايت    تجلي مي كند، بلكه در عبادت زباني، ذكرِ خدا، يادآوري علَم ها و عالمت     » رسوله
 . الهي، و دعوت ديگران به خير و سعادت و هدايت نيز ظهور و بروز مي يابد
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ن مجاهدت و موثرترين عملي است كه      در برخي شرايط اظهار و ابراز ايمان با زبان، بزرگتري         ! آري
هرگز اينگونه نيست كه اظهار ايمان، تظاهر و ريـا باشـد،            .  مومن واقعي مي تواند انجام دهد       يك

 .  عمل اِلهي و براي تقرب به خدا بايد انجام شود البته اين اظهار و اقرار، به عنوان يك



از ايمان است كه بـدون        دن، سومين بخش    عمل و رفتار با جوارح و اعضاي ب       : وعمل بِاالَركان ) 3
ِخـالص و در راه رضـاي خـدا، الزمـه        عمـل صـالح     .  نمي يابـد    آن، ايمان كامل و حقيقي، تحقق     

ِقلبي و باور حقيقي در كسي بوجود آيد، عمل و رفتارِ             البته اگر معرفت    . ناپذير ايمان است    تفكيك  
جز عمل شايسته و رفتار     »  و مومن   قلب پاك «تاثير آن قرار مي گيرد و از          وي خود به خود تحت      

بهانه قلـب پـاكي        اشتباه بزرگ و مغالطه فاحش است كه كسي به            اين يك . مومنانه سر نمي زند   
. كه ادعا مي كند، از انجام اعمال شايسته خود را محروم بدارد و رفتار او ادعايش را تاييـد ننمايـد                   

داشته باشد، اما نسبت    ) ع(رت و رسول و ائمه    چگونه ممكن است كسي معرفت قلبي به خدا و آخ         
اهتمـامي نداشـته باشـد؟ چگونـه        ...  و تبليغ و ترويج دين خدا و         و خدمت به خلق     به نماز و انفاق   

 داشـته باشـد و از او ظلـم و دروغ و              پذيرفتني است كه كسي به بهشت و دوزخ الهي باور عميق          
خانـدان پيـامبر اكـرم        ن باور كرد كه كسـي بـه         سر بزنَد؟ چگونه مي توا    ... عهدشكني و خيانت و   

باور داشته باشد، لكن رفتار و عمل خـود           به راستي   ) ع(و مظلوميت حسين  ) ع(و واليت علي  ) ص(
 ! را در مسيرِ ارشادات و دستورات آن بزرگواران تنظيم نكند؟

 
هـا عامـل نجـات      در آيات فراواني از قرآن كريم، ايمان و عمل صالح توام با يكديگر به عنوان تن               

هم در حقيقت عملي است كه برعهده       » اقرار به لسان  «بخش و حيات آفرين، معرفي شده اند، و           
 . زبان نهاده شده است

 
ايمان «ناپذير    معرفت قلبي، اقرار و اظهار زباني و عمل و رفتار شايسته سه بخش اصلي و تفكيك               

 آن حضـرت را      برقرار كند، بايد تعريف   هستند و كسي كه مي خواهد با اميرمومنان پيوند          » حقيقي
و اركان اصلي آن، از اين امـام بزرگـوار   » ايمان«بپذيرد و ديدگاه خود را درباره     » ايمان«پيرامون  
 و ريشه دار كردن معرفت خود نسبت به اصول اسـالم             عالوه بر آن بايد در جهت تعميق      . فراگيرد

 و رفتار شايسته، اركان ايمان خود را تقويت نمايد          تالش كند، و با اقرار و اظهار زباني، و نيز عمل          
را فرو نهد و بدان اعتماد نكند، و        » ايمان« و نگرش هاي محدود، ناقص و انحرافي درباره تعريف          

» نَبـوي «ـ كه در راستاي همان هدايت       » علَوي«زندگي خود را در چارچوب ر اهنمايي و هدايت          
 . است ـ سامان بخشد» الهي«و 
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 )ع(ستي امام عليدو. 2
  

 ٌ ال يحِبني االّ مومن و ال يبغِضُني االّ منافِق
 

 .  و كينه نمي ورزد  بغض مرا جز مومن دوست ندارد و به من جز منافق
 

  دوستي و محبت و عشـق       بدون ترديد يكي از شاخص هاي ايمان راستين، جهت گيري و انگيزه             
 چرا دوست داريم، و از چه كسي يا چـه چيـزي و چـرا                اينكه چه كسي را يا چه چيزي را و        . است

محبت و نفـرت، امـري درونـي،        .  و ريشه داري ايمان ما است       نفرت داريم، مشخص كننده عمق    
قلبي و نامشهود است كه آثار و نشانه هاي آن در رفتارهـا و برخوردهـاي انسـان ظهـور و بـروز                       

اخت كه چيزي را يا شخصـي را دوسـت          هرگز نمي توان كسي را مجبور س      . پيدا مي كند    خارجي  
بدارد يا از آن متنفر باشد، زيرا دوستي و نفرت، بر اساس معرفت و شناختي كه نسبت به كسي يا                    

 و   چيزي ايجاد مي شود و ميزان قرب و نزديكي كه با آن مقوله احساس مـي گـردد و نيـز درك                     
 آن نيز به همين      ا شدت و ضعف   تبديل و تغيير آن ي    . ِ سودمندي آن، در دل ايجادمي شود        تصديق

كشش و جاذبه اي كه بين محب و محبوب ايجاد مي شود يا فاصله و دافعه                . دارد  عوامل بستگي   
 بوجود مي آيد، حاصل شناخت و احساس سنخيت اين دو و ظرفيت           ْ و مبغوض    اي كه بين مبغِض   

» محبـوب « همه اموري كـه  البته. ها و نيازهاي محب است     و توان محبوب براي برآوردن آرمان       
نيستند بلكه با توجـه بـه مراتـب و درجـات سـنخيت محـب و                    سطح     شخص است، در يك     يك

محبوب، سودمندي محبوب و نيازها و آرمان ها و آرزوهاي محب، سطح و ميزان محبت ها هـم                  
 و   گاهي چيزي يا كسي محبوب بالذات و اصيل است و گاهي محبوب بالعرض            : متفاوت مي شود  

اگر كساني ثروت را دوست دارند، بخاطر اين است كه آن را وسـيله رفـاه و لـذت مـي                     . لواسطهبا
 علم و دانش اند بدان جهت        دانند و رفاه و لذت را تامين كننده خوشبختي، اگر كساني هم عاشق            

ها و غايت هاي  احساس سنخيت و نزديكي مي كنند و آن را برآورده كننده آرمان          است كه با آن     
منتهي مي شود و همه     » حب كمال و سعادت   «اما همه محبت ها و دوستي ها به         . د مي دانند  خو

 . سرچشمه مي گيرد» تنفر از انحطاط و سقوط و بدبختي«نفرت ها و كينه ها از 
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به همـين   . ها و موردها را غلط انتخاب كند        انسان ذاتاً كمال جو و تعالي طلب است گرچه مصداق         
   و معشـوق    ه سعي اولياء الهي بر اين است كه بشر را به محبوب اليـق             جهت در مكتب وحي، هم    
 .  درست كمال و تعالي را به انسان معرفي كنند حقيقي برسانند و مصداق

 
است كه هر كس هـر         حقيقي انسان، تعالي و رشد و جمال و كمال مطلق           محبوب و معشوق  ! آري

سراغ دارد يا آن را موجب رشـد و تعـالي مـي        چه را و هر كه را دوست دارد جمال و كمالي در او              
و چون خداوند متعال ـجل جالله ـ منشا و مخزن و مبدا همه زيبايي ها و كماالت است،   . شمارد

ِ حقيقـي ـ كـه بـا       انسان مومن راستين و عارف پس او محبوب اصيل و بالذات است و براي يك
هيچ » خدا«ايمان رسيده است ـ جز  ِ حقيقت هستي و كسب جهان بيني الهي، به  شناخت و درك

همه صفات و جلوه هاي زيبايي از آن خدا است، پس همـه سـپاس           . محبوب مستقلي وجود ندارد   
 دارد، و    هـا نيـز بـه او تعلـق          ها و ستايش ها هم از آن او است، همينطور همه محبت ها و عشق              
از خدا مي خواهد و مي جويـد  انسان راه يافته هدايت شده، اين حقيقت را دريافته است و آنچه را       

ِ تو را مي خواهم، و دوسـتي هـر كـه تـو را                 من از تو دوستي تو و عشق      ! خدايا«: همين است كه  
 » !دوست دارد، و دوستي هر عملي را كه موجب قرب من به تو مي گردد

 
خود را بـه مطلـوب         مطلق   جلوه هاي دنيا شده اند و دوستي و عشق          كساني كه مجذوب و عاشق    

و محبوب هاي مادي و حيواني محدود ساخته اند، در حقيقت بدين علت است كه تنها ظواهر                 ها  
 و غايـت هسـتي محـروم انـد، و چـون انسـان                كرده و از معرفت عمـق       و مظاهرِ هستي را درك    

 و بي نهايت گرايش دارد، و از طرفي يافته ها و جلـوه هـاي دنيـوي                   موجودي است كه به مطلق    
اشند، بنابراين نمي تواند نياز فطري و متعالي انسان را ارضاء كنـد و او را بـه                  محدود و نازل مي ب    

آنچه انسان را به آرامش و امنيت و ايمان مي رساند محبت و ياد خـدا                . آرامش و اطمينان برساند   
 . و انسان هاي الهي است
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و خودخواهي  ، هرگز از سرِشخص پرستي      )ع(بيان اين حقيقت در كالم پيشواي مومنان امام علي        
 است، بلكه حقيقتي است كه پيامبر        نيست، كه ساحت مقدس آن بزرگوار از اين امور، منزه و پاك           

 و  را، مـالك  ) ع(آن را به عنوان عهد و پيمان خود اعـالم كـرده انـد و دوسـتي علـي                  ) ص(اكرم  
 .  دانسته اند شاخص ايمان و نفاق



 
قي خدا، شاخص و عالمت صادقي مي خواهـد         اما دوستي حقي  . مدعيان دوستي خدا بسيارند   ! آري

زيرا علـي   . است) ع(و آن دوستي علي   .  و واقعي جداسازد    زن را از محبان صادق      كه مدعيان الف    
اوسـت كـه پيشـواي عاشـقان و امـام           .  است  آيينه تمام نماي جمال و جالل حق      ) ع(بن ابيطالب 

) ع(علـي .  اعظم دانسته است     فاروق  اكبر و   او را صديق  ) ص(اوست كه پيامبر اكرم     . عارفان است 
 پاكباخته خدا و پيامبر او بـوده كـه در عقيـده و عمـل، آن را                    و عاشق   بزرگ ترين دوست صادق   

 از باطل و سره از ناسره بـوده          بزرگترين ميزان و شاخص تشخيص حق     ) ع(علي. نشان داده است  
 . است) ص(و نفس پيامبرمي داند ) ص(او كه خود را بنده اي از بندگان رسول اكرم . است

 
؟ و آيـا ممكـن اسـت        )ع( و محبت علـي     آيا ممكن است كسي مومن واقعي باشد اما بدون عشق         

را به دل داشته باشد اما در ادعاي دوستي خدا و ايمان به او،              ) ع( و نفرت و كينه علي      كسي بغض 
 و در عرصه ها و       است و صراط مستقيم،     كه رفتارش و گفتارش، ميزان حق     ) ع( باشد؟ علي   صادق

 و عـدالت و ايمـان         و در فراز و نشيب هـاي زنـدگي، ذره اي از حـق               صحنه ها و شرايط مختلف    
   و معـرّف   است، بهترين مالك عدول نكرده و الگوي جامع انسان كامل و نمونه عالي قرآن ناطق    

، مـومن و     است و هم او است كه در كنار كـوثر ودر عـالم محشـر                براي جداكردن مومن و منافق    
 .  را جدا مي سازد و بهشت و جهنم را به عدالت تقسيم مي نمايد منافق
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 دشمني نمي ورزد، زيرا دوستي علي        را جز مومن دوست نمي دارد و با او جز منافق          ) ع(علي! آري
مي سازد و او را بـه تعـالي مـي           » علوي«كيميايي است كه جوهر وجود انسان را        ) ع(بن ابيطالب 

 اي كه در جان ودل ريشه دوانده و بر معرفت و سنخيت بـا آن در يگانـة هسـتي،                     دوستي. رساند
. هرگز ميسـر نتوانـد شـد      ) ع(و خداي علي  ) ع(دوستي اي كه بدون آن پيوند با علي       . استوار باشد 

دوستي اي كه خداوند آن را در كالم حكيمش بر هر مسلماني واجب ساخته و اجر رسالت پيـامبر                   
 و محبت متعـالي، رشـد يـا          به عشق ) ع(دوستي اي كه با پيروي از علي      . استدانسته  ) ص(اكرم  

و همـين محبـت و      . بنده و رشد دهنده تبديل مي شود و راه نجات و سعادت انسـان مـي گـردد                 
 است كه مي تواند انسان را تا مرز عصمت بركشَد و باال برَد، بگونـه اي كـه هـيچ گنـاه و                         عشق

چنان بـاد   ...  روحاني وي، زيان نرسانَد     شود و به سير معنوي و سلوك      زشتي اي دامن گير انسان ن     
 . ان شاءاهللا.  نصيب ما گردد كه جرعه اي از اين عشق



 را ياري كنيم؟ ) ع(چگونه امام علي. 3
 

 . اَعينوني بِورع و اجتهادٍ وعِفَّة و سدادٍ
 

 .  كنيد ستواري كمكمرا با ورع و تقوي، تالش و كوشش، خويشتنداري و عفت، ثبات و ا
 

پيوند معنوي انسان با پيشوا و مقتدا، ريشه امامت و پيشوايي است كـه بـدون آن، اساسـاً مفهـوم         
تفاوت رابطه اي كه بين امام و ماموم ـ يعني  . پيشوايي و امامت، معني و مصداقي نخواهد داشت

 و دانشجو، والدين و فرزنـد، دو  پيشوا و پيرو ـ وجود دارد با ساير اقسام روابط ـ مانند رابطه استاد  
است كه نقطـه وصـل معنـوي مـاموم و     » پيوندِ فكري و عملي«همسر يا دو دوست ـ در همين  

 اين پيوند بيشتر شود، پيروي از پيشوا، نتيجه          هر قدر استحكام و عمق    . پيرو، با امام و پيشوا است     
اموم به امام بيشتر خواهد شـد       و بازدهي متعالي تر و كامل تري خواهد داشت و قرب و نزديكي م             

  و نيل به كمال مطلوب و سعادت ابدي ـ كه جز در پرتو پيوند با خليفة اهللا و انسان كامل تحقـق  
 . نخواهد يافت ـ حاصل خواهد گشت

 
، هر مامومي، امامي دارد كه به او اقتدا مي كند و از تابش دانش وي بهـره                  )ع(از ديدگاه امام علي   
اما قله انديشه و چكاد عمل      . مامت و واليت، همين پيوند عملي و علمي است        مي برد، و جوهره ا    

، آنچنان بلند و باعظمت است كـه بـراي    )ع(و رفتارِ امامي همچون اميرالمومنين علي بن ابيطالب       
اين واقعيتي است كه امير عاشقان خود بـدان واقـف           . ِ او، دور از دسترس مي نمايد        پيروان عاشق 

پـس چـه    . » شما نمي توانيد همچون رفتار من، عمل نمائيـد        «: ان مي كند كه   است و صريحاً بي     
 » .مرا با ورع ، مجاهدت، عفت و استواري ياري كنيد«: اين است كه) ع(بايد كرد؟ رهنمود امام
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ورع ، شعار متقين و همـراه       . ــ ورع يعني خداترسي، خودداري از انجام گناه، تقوي و پرهيزگاري          
 انسـان    زينت و زيبايي مومن و برترين صفتي كـه يـك          .  اساس و پايه آن است     و همگام تقوي و   

 خـويش از آلـوده شـدن بـه هـر             مراقبت و حفـظ   : مي تواند داشته باشد، ورع و پرهيزگاري است       
 معنوي انسـان و واسـطه تزكيـه و           ورع موجب حيات و تحرك    . انديشه اي يارفتاري و يا گفتاري     

است و همين خصلت، انسان را از سطح ماديـت و حيوانيـت برمـي               شدن روح و جان انسان        پاك



 انسانيت ـ كه همان برخورداري از نفحه الهي وحركت در مسير خليفة اللهي است   كشد و به افق
بدون ورع و تقوي، هيچ تالش و رفتاري نمي تواند زمينه سعادت و فالح انسـان را                 . ـ مي رساند  
 . فراهم سازد

 
الش و كوشش سخت و مجدانه، تمام سعي خود را بكاربردن براي رسـيدن بـه                ــ اجتهاد يعني ت   

بـدون  . تعالي و سعادت، همت ورزيدن براي خودسازي و آمادگي مبارزه با كژي ها و كاستي هـا                
 . اين تالش و سعي، پيوند بين ماموم با امامش حاصل نخواهد شد

 
 خودسازي و رشد نداشته باشـد، بـه   كسي كه تالش و سعي را فرو گذارد و همت و كوشش براي         

اولين مرحله و مهم ترين گام درجهاد، جهاد با نفس است ـ به معني تـالش   . جايي نخواهد رسيد
براي غلبه بر شهوات و خواست هاي نامحدود حيواني ـ و البته چنين جد و اجتهادي بـا تمـرين،    

 . تكرار، مراقبت، استواري، محاسبه و عزم راسخ حاصل مي شود
 

ــ عفّت يعني پارسايي، پاكدامني، خويشتنداري در برابر شهوات و تمايالت حيواني و زمام نفـس                
بدون پاكـدامني و خويشـتنداري در برابـر شـهوات، مجـال و فرصـتي بـراي                 . را در دست داشتن   

بـه خصـوص جـواني و زيبـايي، دو نعمـت            . گرايش هاي عالي انساني و الهي فراهم نخواهد شد        
نمي تواند در جهت تعالي و تكامل انسان بهره برداري شـود، بـه              » عفّت«بدون  بزرگي است كه    

 خويش از دسـتبردِ نامحرمـان        ، زكات زيبايي، عفّت و حفظ     )ع(همين جهت از منظر حضرت علي     
 و خوي عفت را در خود بپرورد و ريشه دار كند، بار گناهش كم مي شـود و                    كسي كه خُلق  . است

 نفـس و      وسيله اي است براي صيانت و حفـظ         درحقيقت عفاف . مي رود ارزش او نزد خداوند باال      
 .  كردن آن ازپستي ها و زشتي ها پاك
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ــ سداد يعني استواري و درستي گفتار و كردار، بي عيب و نقص بودن و معقول و منطقي بـودن                    
ا در  سفارش قرآن كريم نيز همين است كه در نظر و گفتار، اسـتواري و درسـتي ر                . رفتار و سخن  

  در هر كاري و هر سخني مراقبت كردن كه خـالف          . باشد» قول سديد «نظر بگيريد و گفتار شما      
رضاي الهي نباشد و در هر اظهارنظري دقـت كـردن كـه سسـت و بـي پايـه و بيهـوده نباشـد،                         

 . مقتضاي سداد است



 و رفتـارِ آن     از پيروان خود مي خواهند كه اكنون كه نمي توانند به قله هـاي عمـل               ) ع(امام علي 
كنند و ورع ، كوشـش، عفـت و درسـتي             حضرت برسند، آن حضرت را با اين چهار ويژگي كمك           

كالم و عمل را رعايت كنند و بدين وسيله امام متقين و پيشواي مومنين را در راهي كه براي آن                    
وي و شدن آنان بـه تقـ    نهايي وغايي است ـ كه همانا راه تعالي انسان ها و نزديك  حضرت هدف

 ! آيا گامي براي ياري اماممان برداشته ايم؟.  رسانند ايمان است ـ ياري و كمك
 
 
 حكمت و ايمان . 4
  

  اَلحِكْمة ضالَّة الْمومِن فَخُذِالحِكْمة ولَو مِن اَهل النِّفاق
 

 پس حكمت را درياب، اگر چه از اهل دو رويي و نفاق. حكمت و دانايي، گمشده مومن است
 

 و روش و رفتـارِ شايسـته و منطقـي را      كالم و دانش استوار و محكمي است كه سـلوك        حكمت،
 از   و سلوك ايجاب مي كند و حكيم، كسي است كه در نظر و عمل، در انديشه و رفتار، در مسلك         

ريشه داري، استحكام، استواري، اتقان و دانايي برخـوردار اسـت و بيـنش و روش خـود را چنـان                     
رده است كه با بهره برداري از همه امكانات و توانايي هـا، راه كمـال و سـعادت                   تنظيم و تدبير ك   

 . در حركت است جاودان را براي خود رقم زده، واله و شيدا رو به سوي آينده روشن و تابناك
 

كسي كه به منزلت حكمت دست يابد جويندگان راه سعادت را سيراب مـي كنـد، فضـيلت هـا و                     
نتقل مي سازد، از استقامت و استواري برخوردار است، داراي سعه صدر و             ارزش ها را به ديگران م     

را رهـا   »  حـق «بردباري است، بدي ها را به نيكي پاسخ مي دهد، و باالتر از همه اينكه هيچگاه                 
ّ ـ    حركت مي كند و اهل اطاعـت حضـرت حـق    نمي كند و همواره در گفتار و كردار، بر مرز حق

 . جل و عال ـ است
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، خود حكيم بودند      اولياي حق .  حكمت، يكي از رسالت هاي اصلي پيامبران الهي بوده است          تعليم
. و به مردمان حكمـت مـي آموختنـد، امـا گـاه، حكمـت نـزد غيـرحكيم هـم يافـت مـي شـود                          



، حكمت را گمشده مومن مي داند كه همواره در پي بدسـت آوردن آن اسـت، نـه                   )ع(اميرمومنان
! نـه !  حكيمي، مطلب حكيمانه اي ارائه شد، مومن از آن بهره مي برد            اينكه اگر در جايي و توسط     

همانگونه كه اگر كسي شـي ء ارزشـمندي را گـم كـرده              . بلكه مومن در جستجوي حكمت است     
باشد، در پي آن است و براي يافتن گمشده خود، تالش و كوشش مـي كنـد، مـومن نيـز بـراي                       

نزد غير حكيمـان نيـز يافـت مـي شـود،            كسب حكمت در تالش و اجتهاد است، و چون حكمت           
 . بنابراين حكمت را در هر جا و نزد هر كسي باشد از او فرا مي گيرد و بهره مي برَد

 
اگر در گران بهايي در زباله دان افتاده باشد و يا در دست حيوان كثيفـي باشـد، آيـا آن را برنمـي          

 باشد، در گران     ، كافر يا فاسق     زد منافق حكمتي كه ن  ! داريد تا پس از شستشو از آن استفاده كنيد؟        
 و  بهايي است كه اگرچه دارنده آن از آن استفاده نكرده است ـ كه اگر استفاده مي كـرد از نفـاق   

 نجات مي يافت ـ ولي مومن آن را مغتنم مي شمارد و هيچگاه بخاطر اينكه دارنـده    كفر و فسق
.  نمي كند، از او مي گيـرد واسـتفاده مـي كنـد              است آن حكمت را رها       و كافر و فاسق     آن، منافق 

چه كلمات  . همين است كه در ارزيابي كالم و سخن به خودِ كالم بايدانديشيد و نه به گوينده آن                
 و فاجرنـد ولـي       و حكمت ها و علوم مفيد و گرانسنگي كه گوينده و دارنده آن انسان هاي فاسق               

چـه بسـا گوينـده      . بايد فرِ نهاد  » گوينده«و  » تارگف«بين  .  صرفنظر كرد   هرگز نبايد از اين حقايق    
 نهاد وشايسته و ارزشمندي كه گفتاري از او نابخردانـه باشـد، و چـه بسـا گوينـده خبيـث و            پاك

 خـارج    منـافق » زبان«البته حكمت اگر هم از    ! ناصالحي كه گفتاري حكيمانه و عالمانه نيز بگويد       
او وارد نمي گردد، زيرا اگـر حكمـت بـه           » دل«در  شود، ولي هيچگاه از آن فراتر نخواهد رفت و          

 ـ كه بدترين رذالت اعتقادي و اخالقي اسـت    ، نفوذ مي كرد، او را از نفاق درون جان و دل منافق
 اگر حكمتي را دارا باشد، در دهان و بـر سـر زبـان خـود دارد، نـه در دل                       منافق. ـ نجات مي داد   

 . ي گرفته باشد هرگز سكونت نخواهد گزيدزيراحكمت در دلي كه شهوت در آن جا! خويش
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مومن بايد به دنبال حكمت و دانايي باشد زيرا بـدون  . ايمان حقيقي با حكمت پيوند محكمي دارد  
ازسوي ديگـر بـا ريشـه دار شـدن ايمـان و             . حكمت، پايه هاي معرفتي ايمان استوار نخواهد شد       

كسي كه براي خـدا خـود را خـالص          . انجام عمل صالح درهاي حكمت به دل انسان باز مي شود          
سازد و همواره مراقب باشد، زالل حكمت از دل او سرچشمه مي گيرد و به زبـان او جـاري مـي                      

اين درجـه از حكمـت عطيـه اي         . اين مرتبة از حكمت هرگز نزد غيرمومن يافت نمي شود         . شود



رسـيده  » خير كثير «الهي است كه خداوند به هر كه خواهد، دهد و هر كه به آن دست يافت، به                  
و البته خداوند چنين اراده كرده كه انسان هاي وارسته و خالص يعني كساني كه لذت هاي                 . است

 . زودگذر را رها كرده و از امور فاني روي برگردانده اند، به چنين درجه اي واصل شوند
 

 سـخنان    و تنهـا بـه زبـان آوردن         حكمتي كه مومن آن را گمشده خود مي داند، دانسـتن صِـرف            
بلكه گوهري است كه در دل او جاي گزيند و بابرانگيختن او به رفتار حكيمانه و                . حكيمانه نيست 

 باز كند و او را بـه         ، راه او را به سوي كمال مطلق          نيكو و الهي و نيتي خالص و پاك         استوار، خُلق 
  ي نزديـك  بركشد، و جستجوي چنين حكمتي گامي است الزم برا        »  حكيم علي االطالق  «سوي  

ّ ـ جل و عال ـ امام المتقين و اميرالمومنين عليـه الصـلوة و      شدن به آينه تمام نماي حضرت حق
 . السالم

 
 عمل به قرآن . 5
  

 اللّه اللّه فِي القُرآن، اليسبِقُكُم بِالعمل بِه غَيرُكُم 
 

 !  از شما پيشي گيرندمبادا ديگران در عمل به آن! خدا را، خدا را در نظر بگيريد در مورد قرآن
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در بستر شهادت سفارش هاي مهم و پاياني را         ) ع(هنگامي كه امام اميرالمومنين علي بن ابيطالب      
مطرح مي فرمايد، بـه جايگـاه و نقـش قـرآن            ) ع(به فرزندان گرانقدرش امام حسن و امام حسين       

ربركتش درباره قـرآن     كالم كوتاه نتيجه همه آنچه را در طول عمر پ           كريم اشاره مي كند و بايك     
 و خروشـاني از     اقيانوس عميق ) ع(قرآن از ديدگاه امام علي    . مطرح كرده است، يادآوري مي نمايد     

قرآن نوري است   . معرفت و حكمت است كه براي دعوت و فراخوان انسان به هدايت كافي است             
ه و آراء   براي كسي كه هدايت جو باشد، راهنمايي است كه راهنمـايي خـود را بـا هـوس و شـبه                    

 است، بهار دل ها است و سرچشـمه هـاي            باطل نمي آميزد، ريسمان محكم پيوند انسان با خالق        
ثقـل  «قـرآن،   . علم وآگاهي، راه راست است و برترين هدايت كننده، از دو هدايت كننـده بـزرگ               

 جويـد،    تمسـك » اهل بيت «جداشدني نيست، اگر كسي به      » اهل بيت «است كه هرگز از     » اكبر
 جويد، قرآن وي را بـه اطاعـت و           تمسك» قرآن«دعوت مي كنند و اگر به       » قرآن«او را به    آنان  



هيچ كسي لحظه اي را با قرآن سپري نمي كند مگر آنكه            . ارجاع مي دهد  » اهل بيت «پيروي از   
 .  گام از نقصان و كمبودش جبران شده است  گام در هدايت، پيشتر رفته و يك يك

 
رآن كتابي نيست همچون كتاب هاي ديگر، بلكه كتابي است كه كسي بـا              ق) ع(از منظر امام علي   

 بدان و اُنس با آن، نيازمند به هدايت ديگري نيست و كس بـدون قـرآن، بـي نيـاز از آن           تمسك
. اند و بنـدگان خـالص خـداي انـد         » اهل اللّه «اند، درحقيقت   » اهل قرآن «كساني كه   . نمي باشد 

تنها مجموعه وحي الهـي كـه كـالم و    : ي، با آن همانند نيستقرآن، كالم خدا است و هيچ كالم  
 ! سخن مستقيم خداوند متعال است و رشته پيوندِ معرفتي و هدايتي مستقيم بين انسان و خدا

 
قرآن را بايد خواند، و خوب و زياد هم بايد خواند، قرآن را بايد فهميد، و با تدبر و تامل هـم بايـد                        

قـرآن، نسـخه    : فراتر از خواندن و فهميـدن، قـرآن را بايـد عمـل كـرد              فهميد، اما برتر از همه و       
شفابخش همه دردهاي دروني و بيروني انسان است، درمان همه دردهاي بـي درمـان فـردي و                  
اجتماعي است، راه گشاي همه بن بست هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصـادي، تربيتـي و اخالقـي                 

 ... راهبر انسان به سوي مبدا عالم وجود است در عوالم هستي و  است، راهنماي سير و سلوك
 

چه گفته اي و چـه كالمـي        ! قرآن اين همه هست و برتر از همه، سخن خدا است با انسان            ! آري
در ميان نهد؟ كالم محبـوب، خـود       با عاشق     شيرين تر و دوست داشتني تر از كالمي كه معشوق         

بايـد بـدان    ! ت و ريسمان محكم الهي    اس» حبل اهللا «و قرآن كريم،    ! داروي دردهاي حبيب است   
و اگر پيونـد  . يعني چنگ زدن و گرفتن و خود را به آن متصل كردن        »  تمسك« جست، و     تمسك

 و گـرد    كالم وحي او ـ محكم شود، بـديهي اسـت كـه بادهـاي مخـالف       انسان با خداـ از طريق
بـدون  . مسـتقيم بـاز دارد    ، نمي تواند انسان را از راه راست و صـراط              هاي شبهه و انحراف     وخاك
 و اتّكاي به قرآن، چه ثبات و قراري براي انسان حاصل مي شود؟ به كـدامين معرفـت و                     تمسك

قرآن داور عـادل    !  سعادت را بازيافت؟ آري     كالمي ميتوان اعتماد كرد؟ از چه راهي ميتوان طريق        
 . بين انسان ها است، راهنماي هدايت بشريت است و چراغ فروزان سعادت
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است و مجسمه تمام نماي حقيقت قرآن، در آخرين         » اهل القرآن «، كه خود پيشواي     )ع(امام علي 
ـ اين دو در گـران بهـاي خانـدان       ) ع(و امام حسين  ) ع(كلمات و سفارش هاي خود به امام حسن       



توصيه مي كند و چون با نگاه الهي خود آينده فالكت بـار  » عمل به قرآن«رسالت و واليت ـ به  
ان را ـ كه ناشي از جداشدن و فاصله گرفتن با قرآن است ـ مشاهده مي كند، هشدار مـي    مسلمان

و ! يعني غيرمسـلمانان  » ديگران«. »مبادا ديگران در عمل به قرآن بر شما پيشي گيرند         «دهد كه   
مي بيند كه زماني فرا مي رسد كه از قرآن جز نوشته آن و از اسالم جز نـام آن و از                      ) ع(امام علي 

 !! د جز بناي زيباي آن، باقي نمي ماندمساج
 

قرآني كه بايد برنامه زندگي باشد، اسالمي كه بايد روح فرد و جامعه اسالمي باشـد و مسـاجدي                   
كه بايد مراكز هدايت و تزكيه باشند، از محتواي اصلي خود دور مي شود و ريشه همه اشـكاالت                   

چنين زماني را از فاصله سده      ) ع(م علي شگفتا كه اما  ! و مشكالت مسلمانان، در همين نكته است      
ها و هزاره هامي بيند و در بستر شهادت، دغدغه هدايت و سعادت مسلمانان، او را وامي دارد كـه               

 . خدا را شاهد بگيرد و قرآن او را مورد سفارش قرار دهد
 

فارش است، گرچه تالوت و تدبر آن را هم بارها و بارهـا سـ             » عمل«، قرآن براي    )ع(از نگاه علي  
چـه  . كرده است، ولي معلوم است كه بدون خواندن، و بدون فهميدن، نميتوان به قرآن عمل كرد               

كساني بايد به قرآن عمـل كننـد؟ آيـا فقـط رهبـران جامعـه اسـالمي؟ آيـا فقـط دانشـمندان و                         
هستند؟ برخي گمان مي كنند     ) ع(انديشمندان مسلمان؟ يا همه مسلمانان مخاطب اين كالم علي        

و فرهنگ قرآن، به قشر و طبقه خاصي اختصاص دارد، شايد ايـن را هـم بهانـه شـانه                    كه دانش   
حـال آنكـه هرمسـلماني وظيفـه دارد كـه        ! خالي كردن از وظيفه اي كه برعهده دارند، قرار دهند         

كالم خدا فرود آمده است تا هر كسي بتواند به فراخور سـطح  . قرآن را بخواند، بفهمد و عمل كند  
البته كساني كه از    . ود، از آن بهره برَد، متذكر شود و در مسير زندگي بكار بندند             و معرفت خ    درك

 . دانش و معرفت بيشتري برخوردارند، وظيفه و رسالت سنگين تري برعهده دارند
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مي دانـد،  » عمل به قرآن«راه حل مشكل جامعه ما ـ و همه جوامع اسالمي ـ را در   ) ع(امام علي
آيا . بادا ديگران با عمل به مضمون و محتواي قرآن، بر شما پيشي گيرند            و هشدار داده است كه م     

پيشي گرفتن ديگران را در بكاربستن اصول كلّي و راهبـردي قـرآن كـريم ـ حـداقل در عرصـه       
» عمـل بـه قـرآن   «مسائل و موضوعات اجتماعي ـ نمي بينيم؟ آيا به اين باور رسيده ايم كه جز  

 خير فردي و اجتماعي ما را تامين كند؟ آيا تجربه نكـرده ايـم               عامل ديگري نمي تواند سعادت و     



كه نسيمي از قرآن، توانست راه سعادت جامعه ما را باز كند و موانع بزرگي را از سـر راه بـردارد؟                      
 پس چرا هنوز با قرآن، عمل به قرآن و فرهنگ قرآني، فاصله زيادي داريم؟ 

 
شدن همزمان به قرآن كريم       ، بدون نزديك  )ع(ابيطالبقطعاً گام نهادن در مسير پيوند با علي بن          

 . و بكاربستن آن در عرصه زندگي و عمل، ميسرنمي باشد
 

 . ان شاءاللّه! ما را به هوش آورد) ع(باشد كه هشدار امام علي
 
 تالش يا آرزو؟ . 6
  

 خرة بغيرالعمل و يرَجي التَّوبة بطول االَمل ´التكن مِمن يرجوا اال
 

اني مباش كه آخرت را بدون عمل اميد مي برند و توبه و بازگشت به راه خدا را با آرزوهاي                    از كس 
 . درازشان به تاخير مي افكنند

 
نه تنها مسلمانان، كه پيروان ساير      . همه معتقدان به اديان آسماني، به عالَم آخرت نيز اعتقاد دارند          

خيز را به عنوان يكي از پايه هاي سه گانه          اديان الهي نيز اعتقاد به جهان پس از مرگ و روزرستا          
 اعتقـادي    اعتقاد به توحيد، معاد و نبوت، سه اصل مهم و مشترك          . اعتقادي خود، مطرح مي كنند    

 . همه اديان الهي است و همواره در فراخوان پيامبران خدا، اين اصول تاكيد مي شده است
 
مت و آخرت چقدر نقش و حضور دارد؟ تا چـه           اما در واقعيت زندگي اين معتقدان، عقيده به قيا        ... 

حدي براي آن سرمايه گذاري مي شود؟ آنان براي آباداني و ساختن آخرت خود، چقدر تالش مي            
آخرت را مي خواهيم، اما بـدون       : كنند؟ اينجا است كه يكي از مشكالت بزرگ ما آشكار مي شود           

، بـا تـالش و مجاهـدت، كـاري          بهشت را دوست داريم ولي بدون اينكه براي سـاختن آن          ! عمل
اميد به سعادت و بهروزي اُخروي داريم، اما بدون پيش بيني توشه اي كه بـراي آن                 ! انجام دهيم 

 ! بايد تهيه كرد
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بهشـت را بـه بهـا    «! آري! ترديدي نيست كه بدون كار و تالش، بهشت را به كسي نمـي دهنـد              
كسـاني كـه ايمـان      : مشخص شده است  و بهاي آن هم در آيات كريمه قرآن         » دهند نه به بهانه   

راستين بدست آورند و در راه خدا به تالش و مجاهدت بپردازند و از مـال و هسـتي خـود بـراي                       
استقرار راه خدا و انبياء سرمايه گذاري كنند، خداوند بهشت و رضوان خود را به آنان دهد، و ايـن                    

البته كار و   . يز مطرح شده است   حقيقت نه فقط در قرآن، كه در همه كتاب هاي آسماني پيشين ن            
تالشي كه براي كسب بهشت و سعادت اخـروي و ابـدي بايـد انجـام شـود، خـارج از چـارچوب                       
. امكانات و توانمندي ما در جهان طبيعت نيست و هرگز بـا تـالش بـراي معـاش منافـات نـدارد          

... زنـدگي، و  همين كارهاي معمولي ما، از قبيل كسب و كار، تحصيل، ازدواج، رسيدگي بـه امـور                 
مي تواند با همراه شدن با احسان به ديگران، تعاون و يـاري بـه نيازمنـدان، تـالش بـراي حـل                       
مشكالت ساير هم نوعان، و نيز اهميت دادن به عبادات و تقويت رابطه خـود باعـالم الوهيـت و                    

 كـه   كسب واليت الهي، توشه الزم را براي آخرت، فراهم سازد، والبته همه اين كارهـا هنگـامي                
بگيرد و با تقوي و پرهيزگاري همراه باشد، همان كار و عمل مورد نياز براي آخرت             » رنگ الهي «

براي آخرت خود توشه برگيريد، و البته كه بهترين توشه براي آخـرت تقـواي الهـي                 «: خواهد شد 
 » .است

 
انديشـه  افسوس كه بسياري از مردم، آخرت را بدون عمل اميـد مـي برنـد و بـدون اينكـه در       ... 

، واقعيـت   » آرزوهاي دراز «بازگشت به راه خدا و اصالح خويش باشند، با سرگرم ساختن خود به              
هاي مهم امروز و آينده خود را فراموش مي كنند و آنگاه هم كه به فكر چاره مي افتند، چـاره را                      

اه فردايي كه ممكن است هرگز فرا نرسـد، و چـاره اي كـه هيچگـ               ! موكول مي سازند  » فردا«به  
آينده نگري، الزم و ضروري است، آينده نگري واقع بينانـه و نـه آينـده نگـري                  !! انديشيده نشود 

يعني آرزوهاي درازِ غيرقابل دسترس، كـه ممكـن         » طول االمل «!! خيال پردازانه و دست نيافتني    
است انسان عمري را براي آن سپري كند، و بدان نرسد، حال آنكه آينده واقعي اش را فرامـوش                   

 !! ِ همان آرزوهاي دست نيافتني ساخته باشد رده و همه امكانات و سرمايه هاي خود را صرفك
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به دست مي   » عمل«سعادت ابدي، نيكبختي جاودانه، بهشت موعود، و آينده روشن فقط با            ! آري
آمال و آرزوهاي دنيوي، ما را ازعمل و تالش مفيد براي آينده قطعي اي كـه بـه                  ! »امل«آيد، نه   



 ما خواهد آمد بازمي دارد، همين امروز و همين لحظه، بايد به فكر عمل باشيم، كـه لحظـه                    سراغ
 ! اي ديگر و روزي ديگر، ممكن است دير باشد

 
 دارد، هـم او      پيشواي نور و ايمان، هم او كه راه هاي آسمان را نيز مي داند و بدان نگاهي عميق                 

 و هم او كه پيشواي مسـير هـدايت و نجـات             كه خدا را با بصيرت و ديدن قلبي عبادت مي كند،          
 : است، به ما هشدار مي دهد كه

 
مبادا از كسـاني    ! مبادا از كساني باشيد كه به سعادت اخروي اميد دارند، اما بدون عمل و تالش              «

باشيد كه آرزوهاي دراز و خيال پردازانه آنان براي زنـدگي دنيـوي، آنـان را از اصـالح خـويش و           
! ا و تدبير و كاربراي آينده نزديكي كه به سراغ آنان خواهد آمـد، بـاز مـي دارد                  بازگشت به راه خد   

مبـادا از كسـاني باشـيد كـه در دنيـا            ! را به تـاخير مـي افكننـد       » توبه«مبادا از كساني باشيد كه      
مبادا از كساني باشيد    ! سخن مي گويند ولي در عمل، دلبسته و وابسته به دنيا شده اند            » زاهدانه«

بخـاطر  » مـرگ «مبـادا از كسـاني باشـيد كـه از     ! خن مي گويند و اهل عمل نيسـتند      كه فقط س  
مبـادا از كسـاني     ! هاي عملي كه در زندگي داشته اند، گريـزان انـد            گناهان و اشتباهات و انحراف    

باشيد كه اگر مشكلي بر آنان وارد شود و صحنه آزمون و باليي براي آنان فرا رسد، خـدا را مـي                      
مبادا ! مي كه رفاه و آسايش به آنان روي آورد، دچار فريب و فراموشي مي شوند              خوانند ولي هنگا  

از كساني باشيد كه اگر زمينه و امكان شهوت راني برايشان آماده شود، مرتكب گناه مي شـوند و                   
اسـت تـالش و     » گذشـتني «مبادا از كساني باشيد كه براي آنچـه         ! توبه را براي آينده وامي نهند     

مبادا از ! است به مسامحه و بي تفاوتي برخورد مي كنند        » ماندني«د ولي براي آنچه     تدبير مي كنن  
مبادا از كسـاني باشـيد كـه        ! »زيان«را  » سود«مي پندارند و    » سود«را» زيان«كساني باشيد كه    

مبادا از كساني   ! ديگران را سرزنش مي كنند ولي خود را مي ستايند و از خودشان غافل مي شوند               
ذران عمر خود را با ثروت مندان و مرفهان در حال بي خبـري و غفلـت و سـرگرمي،                    باشيد كه گ  

مبـادا از كسـاني باشـيد كـه ديگـران را      ! بيش از ذكر و ياد خدا با فقرا و تهيدستان دوست دارنـد            
مبادا از كسـاني باشـيد كـه در كارهـاي          ! راهنمايي و ارشاد مي كنند ولي خود را گمراه مي سازند          

 خدا و نحوه رفتـار بـا ديگـران، از            ضروري، از مردمان پروا دارند ولي در مورد خلق        غيرالهي و غير  
 » ...!!مبادا... مبادا! خدا پروا و هراسي ندارند
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خدا درودش را بر او فرسـتد و هشـدارهايش را بيـدار             . است) ع(اين هشدارهاي امام علي   ! آري... 
 ! باشي براي ما قرار دهد

 
 دنيا. 7
 

 غُرُّ و تَضُرُّ و تَمرُّاَلدنْيا تَ
 

 . دنيا انسان را فريب مي دهد، زيان مي رساند و مي گذرد
 

، بدون يافتن و رسيدن به نگرش و جهان بيني آن حضرت، نـاممكن              )ع(پيوند با علي بن ابيطالب    
 و الهي آن ولي خدا براي ما ـ كه فرسنگ هـا     عميق گرچه دستيابي به قله معرفت و درك. است

رت فاصله داريم ـ امري محال بنظر مي رسد، ولي گام زدن بـراي رسـيدن بـه دامنـه      با آن حض
قطعاً يكي از موضوعات مهم     . هاي قابل دسترس از آن مكتب الهي، كامالً ممكن و ميسور است           

 عالم، ديدگاه آن حضـرت دربـاره         و محوري در نگرش موالي موحدان به جهان هستي و حقايق          
درباره دنيا و ارزش و جايگـاه و واقعيـت          ) ع(يح از نگرش حضرت علي     صح  بدون درك . دنيا است 

شايد از هيچ مقولـه اي      .  شد  آن، نمي توان به آن حضرت از نظر فكري و قلبي و رفتاري نزديك             
خطبه هاي متعـدد و صـدها عبـارت كوتـاه     . در نهج البالغه، سرزنش نشده باشد  » دنيا«به اندازه   

دنيا فريب مي   «: ه ما رسيده است، كه يكي از آن ها اين عبارت است           ب) ع(درباره دنيا از امام علي    
كـاري را كـه     ! چه كالم كوتاهي و چـه معنـاي بلنـدي         » .دهد، و زيان مي رساند و عبور مي كند        

مظاهر فريبنده و پر زرِ و برِ دنيا با عاشقان و مريدانش انجام مي دهد در همين عبارت كوتاه بيان         
 . شده است
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آرزوهاي دنيايي، خيال پردازي هـاي دور و دراز بـراي رسـيدن بـه               ! آري: ب مي دهد  دنيا فري . 1
شهوات، دستيابي به ثروت و مال و منال، دسترسي به قدرت و مناصب دنيوي، و همـه ايـن هـا                     

زيرا از دور، زيبا اسـت و آرام        . اينها همه انسان را فريب مي دهد      ... براي خوشي و راحتي و لذت،       
 كه به اندكي از آن مي رسند درمي يابند كه دچار خيال باطل و توهمات غلط                 بخش، ولي كساني  

 ! شده بودند و آنچه را مي پنداشتند بدست نياورده اند



نمـي بيننـد و     » دنياطلبي«البته كساني كه مواهب طبيعي را در چارچوب انديشه تنگ و محصور             
. ن فريب و نيرنگـي نمـي شـوند        آن را مقدمه اي براي حيات آخرت مي شناسند، هرگز دچار چني           

كساني دچار فريب دنيا مي شوند كه حقيقـت و واقعيـت اصـلي دنيـا را نشـناخته انـد و آنچـه را                     
فريـب  ! تصور مي كننـد   » باطن«است،  » ظاهر«مي پندارند و آنچه را      » نتيجه«است،  » مقدمه«

بتدا موقت و گذرا مـي      دنيا سهم دنيادوستان و دنياطلبان است، نه كساني كه زندگي دنيوي را از ا             
دانند و آن را صرفاً به عنوان فرصتي براي جلب رضاي الهي و رسيدن به كمال حقيقـي شـناخته                    

پنداشـته انـد و     » همـه چيـز   «ولي چه بايد كرد كه همواره اكثريت مردمان، زندگي دنيوي را            . اند
 . ا شده اندبدست آوردن آن را وجهه همت خود قرار داده اند و بنابراين دچار فريب دني

 
مرحلـه خودسـازي و تـالش اسـت، جـاي           . آنان ندانستند كه دنيا عرصه امتحان و آزمايش است        

 نهايي زندگي و نه مرحله اي كه ثمره تـالش و كوشـش         سختي ها و دشواري ها است، نه هدف       
! آدمي را برآورده سازد و نه عرصه اي كه ظرفيت تامين همه خواست ها و آرزوها را داشته باشـد                   

محدود ساختند و بردگي آن را پيشه خود نمودند جز فريب » دنيا«كساني كه محدوده حيات را به      
 » الدنيا تغرّ«! آري. و نيرنگ سهمي دريافت نخواهند كرد

 
انسـان هـايي كـه در خسـران و          : دنيا پس از فريب دادن، به انسان زيان و ضرر وارد مي كند            . 2

ِ سرمايه هسـتي شـان در         نگ دنيا، آنان را وادار به صرف      ضرر مي باشند، همين ها هستند كه نير       
آنان همه توان و    . راه بدست آوردن دنيا مي كند و از آخرت و آينده حتمي خويش غافل مي شوند               

است ولي آنان به غلط آن      » گذرا« مي كنند، دنيايي كه       مصرف» دنيا«همت و عمر خود را درراه       
 ! دند اساسي تصور كر را نقطه پايان و هدف

 
و باالخره اين دنيا پس از زيان زدن به انسان فريفته، مي گذرد و حتي براي پاسـخگويي و يـا            . 3

كساني كه عمـري را بـه جسـتجوي ظـواهر           ! عذرخواهي از زيان ديدگان، توقفي كوتاه هم ندارد       
ا فريبنده دنيا سپري كردند و عاقبت فريب خورده و حسرت زده در حالي كه سرمايه اصلي شان ر                 

را براي جبران خسارت خودشـان  » دنيا« داده اند، به عالَم آخرت منتقل شدند، آيا توانستند          از كف 
 . زيرا دنيا پس از فريب و زيان، مي گذرد! هرگز! به محكمه اي بكشند؟

 23

 



! آنان نبايد كسي جز خود را سرزنش كنند. البته فريب خوردگان دنيا و زيان ديدگان، خود مقصرند      
شم خود، گذر ايام را مشاهده مي كردند، مرگ خويشان و نزديكانشان را مي ديدنـد،                آنان پيش چ  

در مراسم خاكسپاري آنان نيزشركت مي كردند، و دعوت عقل و وحـي را هـم پـيش روي خـود                     
داشتند كه دنياگذرا و فاني است و انسان نبايد به آنچه فاني است، دل ببندد و بايد به دنبال تامين   

 !  باشد كه در اين دنياي فاني، زاد و توشه آن بايد تامين شودحيات ابدي اي
 

در دنيا بايد كار و تالش كرد، چاره اي جز اين نيسـت كـه بـراي بدسـت                   ) ع(از ديدگاه امام علي   
آوردن سعادت ابدي، از همين سرمايه عمر و امكانات اين جهان بايـد بهـره بـرد، در ايـن عـالم                      

، بلكه براي بدسـت     » براي دنيا «اداني آن هم بايد پرداخت، اما نه        طبيعت بايد زندگي كرد و به آب      
آنچه دنياي هر كسي اسـت، همـان وابسـتگي هـا و فريـب               . آوردن كمال ابدي درحيات اخروي    

سيره موالي موحـدان در     ! ِ كار و تالش و تحصيل و زندگي         ظواهر دنيا را خوردن است، نه صِرف      
نـه اسـتفاده از     » دنياي فريبنده و زيـان زننـده و گـذرا         «زندگي خود، براي ما روشن مي كند كه         

نعمت هاي طبيعي است و نه كار و تالش براي بهبود زندگي مردمان و نه مجاهدت براي تامين                  
 . معاش، كه اينها همه اگر با روش و نيت الهي باشد، عين آخرت طلبي است

 
» در دنيـا  «ست، اما كـار و تـالش        ا» براي دنيا «سرزنش مي كند، كاركردن     ) ع(آنچه را امام علي   

عين صواب و موجب ثواب است، و جز آن، راهي براي تعالي و سعادت انسان » براي آخرت «ولي  
 . وجود ندارد

 
 شويم، بايد به چنـين برداشـت و بينشـي از             نزديك) ع(براي اينكه گامي به مسير امام علي      ! آري

تا بتوانيم تـالش    » . و باالخره هم مي گذرد     دنيا فريب مي دهد، زيان مي رساند      «: دنيا برسيم كه  
و كوشش خودمان را فراتر ازچارچوب هاي تنگ دنيوي تنظيم كنيم و به زندگي هدفدار و معنـي                  

 . ان شاءاهللا. دار دست يابيم
 
 آخرت . 8
  

 24

 ... لِمقَرِّكُماِنَّما الدنْيا دار مجازٍ واالخِرَة دار قَرارٍ، فُخُذُوا مِن ممرِّكُم ! اَيهاالنّاس



پس، از محل گذرتان براي ساختن و       . همانا دنيا محل گذار است و آخرت محل استقرار        ! اي مردم 
 ... آبادكردن محل استقرارتان استفاده كنيد

 
 وي و تعيـين   ديدگاه انسان درباره دو مقوله دنيا و آخرت زيربنا و خاستگاه شيوه زندگي و سـلوك        

يا و آخرت دو مرحله از حيات مستمر و جـاودان آدمـي اسـت كـه                 دن. كننده جهت گيري او است    
 و زندگي دنيايي انسان است كه        از نظر اسالم، شيوه سلوك    . كامالً بهم پيوسته و مرتبط مي باشد      

هر كه از ايمان و عمل صالح برخوردار باشد سعادت جاودان خود را تـامين               . آخرت او را مي سازد    
 عمل صالح ـ و يا هر دو ـ محـروم باشـد؛ زاد و توشـه اي بـراي       كرده است و هر كه از ايمان يا

از اين ديدگاه، اساس نيـاز انسـان   . آخرت خود فراهم نساخته و دچار خسران و حسرت خواهد شد         
 و سلوكي اسـت كـه او را مطمـئن            به هدايت الهي و راهنمايي رهبران ديني، دستيابي به مسلك         

اگر اين آينده   . ورده و كمال حقيقي وي تامين شده است       سازد حيات جاودانش سعادتمندانه رقم خ     
نگري واقع بينانه مدنظر نمي بود، ديگر چندان نيازي به شرايع آسماني و هدايت الهي وجود نمي                 

 . داشت
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 ـ در همه عرصـه هـاي حيـات فـردي،       اگر اسالم ـ به عنوان جامع ترين و كامل ترين دين حق 
 اخالقـي، تربيتـي، اقتصـادي، سياسـي، قضـايي،             ابعاد مختلف  خانوادگي و اجتماعي انسان، و در     

، به ارائه برنامه عملي و نظام رفتاري پرداخته، به همين جهت است كه همـه                ...عبادي، حقوقي و  
اين عرصه ها و ابعاد را در سرنوشت ابدي انسان موثر مي داند و بر اين است كه همه اين هـا را                       

بدون توجه به همه جنبه هاي زنـدگي انسـان،          . ان، بكار گيرد  در مسير تامين سعادت جاودان انس     
هر كـه در ايـن دنيـاكوردل و حيـران باشـد، در              . ساختن آخرتي آباد و مطمئن، ميسر نخواهد شد       

آخرت هم كوردل و حيران است، پس براي نجات انسان از گمراهـي و حيـرت اخـروي، بايـد در                 
نايي باشد و با بصـيرت و معرفـت، چـارچوبي را در             همين دنيا، زندگي او مبتني بر هوشياري و بي        

زندگي خود مبنا و اصل قرار دهد كه آخرت او را تامين كند، و اين، كـار اساسـي ديـن و رسـالت                 
، نمـي توانـد       رسالتي كه هيچ چيـز از دانـش و تجربـه و تفكـرِ بشـري صـرف                 . انبياء الهي است  

امور عالَم و آدم، از اين ديدگاه قابل فهم         دخالت و نظارت اسالم در همه       ! آري. جايگزين آن شود  
هيچ امري كه در تامين سعادت انسان نقشي داشته باشـد، در ديـن اسـالم ناگفتـه نمانـده          . است
هر چه كه براي سعادت انسان ضرر و زيان قطعي داشته باشد حرام شده و آنچـه ضـرورت           : است



تا روزقيامت حالل است ) ص( اكرم داشته باشد واجب شمرده شده، و به همين دليل حالل پيامبر      
پيش بيني احكام ثانوي يا احكام حكومتي ـ كه بر اسـاس مصـلحت امـت و در     . و حرام او، حرام

چارچوب مشخصي توسط مجتهدان ذيصالح استنباط مي شود ـ نيز نهايتاً در جهت سامان دهـي   
 . زندگي دنيوي است، ولي در راستاي تامين سعادت ابدي و جاودان

 
، در اين كالم كوتاه، ديدگاه صحيح درباره دنيا و آخرت را مطرح مي كنند و                )ع(م اميرالمومنين اما

با توجه به گذرا بودن زندگي دنيا و استمرار و جاودانگي زندگي اُخروي، ما را به برگرفتن توشه از                   
 فـداي بـاقي     فاني را : خرد آدمي نيز همينگونه اقتضا مي كند كه       . دنيا براي آخرت، فرا مي خوانند     

كند، امورِ موقتي و گذرا را قرباني امور اصيل و ماندگار نمايد، مرحله گذار را اصيل نپندارد و همـه           
 آن نكند، و تا جايي كه مي تواند رفتارها و تصميمات خـود را در دنيـا                   سرمايه هاي خود را صرِف    

ِ    در حقيقت آنچـه صـرف      !آري. بگونه اي تنظيم كند كه براي آخرت او ثمربخش و ماندگار باشد           
است »  مصرف«ِ دنيا مي شود،       است، ولي آنچه صرف   » سرمايه گذاري جاودان  «آخرت مي شود،    

ترجيح »  مصرف«بر» سرمايه گذاري «و غيرقابل بازيافت، و عقل و خردِ انسان حكم مي كند كه             
 ! دارد

 
فزايند، قبل از اينكه بدنشان     ِ خود بكاهند و بر سرمايه گذاري بيا         كساني سعادتمندند كه از مصرف    

ـ با مرگ طبيعي و غيرارادي ـ از دنيا خارج شود، دل خود را از دنيا خارج كنند و به امـور دنيـوي    
دل نبندند، پيش از بار يافتن به آخرت، توشه اي براي خود پيش فرستند، زيـرا اگرچـه مردمـان،                    

ولي مالئكه الهي سوال مـي  » د؟چه چيزي از خود بجاي نها«: پس از مرگ انسان مي پرسند كه  
 » چه چيزي براي خود پيش فرستاده است؟«: كنند كه

 
و با همين نگاه به دنيا و آخرت است كه امور دنيوي جامعه بشري نيـز سـر وسـامان مـي يابـد،                        

 را مي گيرد، تعاون و خدمت، جايگزين استثمار و           ، جاي ظلم و تبعيض      عدالت و مساوات و انصاف    
د؛ دوستي و محبت بجاير قابت و حسادت مي نشـيند، زهـد و سـخاوت جانشـين                  استعمار مي شو  

حرص و بخل مي گردد و باالخره جلوه اي از بهشت برين در همين عالم خاكي مي تواند تجلـي                 
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ان .  مـي سـازد     نزديـك ) ع(و باور به اين ديدگاه، گامي ما را به انديشه و ايمـان امـام علـي                ! كند
 . شاءاللّه



 ودسازي خوديابي و خ ●
 
 خود را بشناسيم . 9
  

 ْ قَدره  َ امرُو لَم يعرِف هلَك
 

 . كسي كه قدر و ظرفيت و ارزش خود را نداند، به هالكت مي افتد
 

انسان، موجودي است كه سير كمالي و راه سعادت خود را، بايد با استفاده از عقل و اراده خـويش                    
 رابشناسد و به راهنمايي اوليـاي الهـي بـدان            د، دين حق  بيابد و با عزم و آگاهي خود آن را بپيماي         

، راهـي جـز       صيرورت انسان به سوي كمال مطلق     . گام نهد و به سوي نقطه مطلوب حركت كند        
و البتـه مـدد و   . را بشناسـد و در آن گـام بـردارد         » راه«اين ندارد كه انسان، خودش بخواهد كـه         

گيري خواهد كرد كه بدون آن، هـيچ كـس بـه            هدايت الهي هم در اين صورت او را ياري و دست          
هدايت انبياء الهي براي كساني مفيد و راهگشا خواهد بود، كه با پذيرش آن              . جايي نخواهد رسيد  

، خود را در مسير و مجراي نسيم هدايت الهي قرار دهند،       و تن دادن به احكام و مقررات دين حق        
يلي نمي توانـد باشـد، گرچـه راه نجـات و            ، اكراه پذير و تحم    » دين«و به همين جهت است كه       

 . كمال، منحصر به همين راه است
 

موجودي كه بايد با آگاهي، اراده، تالش و مجاهدت خويش، راه حيات جاودان و سعادت ابـدي را       
طي كند، بدون اينكه خود را بشناسد، ظرفيـت و توانـايي هـاي خـود را بدانـد، ارزش و جايگـاه                       

ي ها و محدوديت هاي خود را دريافته باشد، هرگز نمي تواند آنگونـه               كرده، كاست   خويش را درك  
انسان، رونده راه كمـال اسـت، و هـر رونـده اي اگـر               .  يابد  كه شايسته است در اين مسير توفيق      

. ازشرايط ، موقعيت، توان و محدوديت هاي خود آگاه نباشد، نمي تواند راه را به خوبي طـي كنـد                   
و » مقصـود «و درست در مورد       اسي مهم است و بدون معرفت عميق        شن  به همان اندازه كه هدف    

نمي توان حركت صحيح و موفقي داشت، خودشناسي هم داراي اهميت است و بدون              » مطلوب«
 . آن، سمت و سوي حركت و شيوه و كيفيت آن را نمي توان تنظيم كرد
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، كـه مقدمـه و      » فت نفس معر«يكي  : انسان به دو گونه معرفت و شناخت در مورد خود نياز دارد           
خـود كـه    » معرفـت قـدر   «الزمه معرفت خداوند متعال و شناخت مبدا و مقصود است و ديگـري              

 .  در حركت است شرط ضروري توفيق
 

مفيـدترين و   . معرفت نفس، شناختي است درباره نوع انسان و جايگـاه واالي او در نظـام هسـتي                
 نهايي آفرينش    وع انسان؛ غايت و هدف    كسي كه ن  . ضروري ترين شناخت ها، معرفت نفس است      

او، ارزش و كرامت انسان و برجستگي خاص او در ميان مخلوقات را نشناسـد، خـود را موجـودي      
 زندگي را در حـد لـذات مـادي و حيـواني و               محدود و محصور در طبيعت خواهد پنداشت و هدف        

كساني كه  . ي و الهي، بازخواهد ماند     انسان  تامين رفاه و آباداني، تنزّل خواهد داد و از سير و سلوك           
خود را به دنيا مي فروشند و بهره هاي مادي را غايت مقصود خـود قـرار مـي دهنـد، از معرفـت                        

اينها از شناخت خدا هم محروم      . نفس محروم بوده، انسان را همچون ساير موجودات پنداشته اند         
 . اهند داشتمي مانند و درنتيجه، تالش و كوششي براي رسيدن به كمال نخو
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انسان ها اگرچه   . و اما معرفت قدرِ خود، شناختي است كه هر كس درباره خويش بايد داشته باشد              
 فراواني دارنـد، ولـي هـر شخصـي و هـر كسـي،                نوع اند و ويژگي هاي مشترك       همه، افرادِ يك  

. تفاوت هاي زيـادي هـم بـا ديگـران دارد كـه مشخّصـات شخصـي وي را تشـكيل مـي دهـد                        
هاي علمي و هنري، توانمندي هـاي اجرايـي، امكانـات فـردي و خـانوادگي، موقعيـت و                   استعداد

 و سليقه ها،     شرايط اجتماعي و صنفي، كاستي ها و خالهاي اخالقي و تربيتي، گرايش ها و ذوق              
اموري است كه در ميان انسان ها، گوناگون و متفـاوت اسـت، و همـين تفـاوت هـا موجـب                      ... و

، همه انسان هـا       گرچه در عناوين كلي تكاليف    .  و انتظارات است    و وظايف تفاوت در مسئوليت ها     
، تفاوت هايي بـه وجـود          و مورد و كم و كيف       اند، ولي در مصداق   » انسان«اند، زيرا همه      مشترك

فراگيري علـم و دانـش بـراي        :  و تفاوت ظرفيت ها و توانايي هاست        مي آيد كه ناشي از اختالف     
. ، يكسـان نيسـت      عداد همه انسان ها در رشته ها و زمينه هاي مختلـف           همه واجب است، اما است    

 و   خدمت به خلـق   .  به ديگران براي همه واجب است، اما توان افراد يكسان نيست             و كمك   انفاق
 آن و عرصـه هـاي        تالش براي دستگيري نيازمندان، براي همه واجب است، ولـي كـم و كيـف              

ر همين تفـاوت در امكانـات و ظرفيـت هـا، حـد وظيفـه و                 و بناب ... ، متفاوت است    خدمت به خلق  
معرفت قـدرِ   .  مي باشد   ، متفاوت مي شود و هر كسي در حد استطاعت و توان خود، مكلّف               تكليف



خود، يعني شناخت همه توانايي ها و محدوديت هاي خويش، بـراي تشـخيص اسـتطاعت هـا و                   
ا نشناسـد، نمـي توانـد مسـئوليت هـا و            خـويش ر  » قدر«كسي تا   .  و اهتمام به انجام آن      تكاليف
 خود را در حد استطاعت و توانايي انجام دهد و در نتيجه يا دچـار كـم كـاري و تنبلـي و                         تكاليف

سستي مي شود و بخشي از ظرفيت خود را معطل و بدون استفاده مي گذارد، و يا دچـار افـراط و           
ِ سـرمايه هـاي     وازدگي و اتالف   كار بيش از حد ظرفيت مي شود كه نتيجه آن، خستگي زودرس،           

. به همين دليل، كسي كه قدر خود را نشناسد، دچار هالكـت و نـابودي مـي شـود      . وجودي است 
هالكت معنوي، همين است كه با نشناختن اندازه خود از حد خود تجاوز كند، در بين مردم خـوار                   

سن و با بهتـرين شـيوه، بـراي    و بي مقدار شود، و نتواند از شرايط و توانايي هاي خود، به نحو اح            
 . سعادت خويش بهره برداري كند

 
است كه يكـي دربـاره      » خود«معرفت نفس خود و معرفت قدر خويش، دو گونه شناخت در مورد             

نوع انسان و ديگري در مورد ويژگي ها و خصوصيات شخصي است، و هر دو گونه معرفت، شرط           
بـه سـعادت ابـدي مـي رسـاند و از هالكـت و               الزم براي پيمودن راه درستي است كه انسان را          

 . نابودي نجات مي دهد
 

كسي كه قدر خود را بشناسد و متناسب با آن براي حركت خود در زندگي برنامه ريـزي و تـدبير                     
كند، در دام رقابت هاي بيجا، حسادت هاي كُشنده، انتظارات و توقعات بي مورد و زياده طلبي ها                  

چنـين فـردي مـي      .  و سرمايه ها و امكانات خود را تباه نمي كند          و كم كاري ها گرفتار نمي شود      
سنجش اعمال هر كس نزد خداوند، به تناسب امكانات و محدوديت هاي اواست و                داند كه مالك  

و اگر هركسـي در هـر جايگـاه و          .  نيست  هيچ كس فراتر از ظرفيت و توان خود مسئول و مكلف          
 نيكي و درستي به انجام برساند، جامعـه نيـز در مسـير              شرايطي، كار خود را در حد توان خود، به        

 . ان شاءاللّه. تعالي و رشد قرار مي گيرد و اصالح مي گردد
 

  عقل ديگران  شريك. 10
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 َ ومن شاور الرِّجال شاركَها في عقُولِها من اسَتبد بِرَايِه هلَك



ردمان مشورت كند، در عقل آنـان  كسي كه خودراي باشد، دچار هالكت مي شود و كسي كه با م       
 .  مي گردد شريك

 
 رژيـم حكـومتي خودكامـه و         به گوش ما مي خورد، بالفاصـله يـك        » استبداد«هنگامي كه واژه    

ديكتاتور كه بدون هيچ ضابطه و قاعده اي، بر مردم حكومت مي كند، به ذهـن مـا متبـادر مـي                      
 البته حاكمي كه خودكامه باشـد و بـدون          .ولي مفهوم و معني اين واژه، گسترده و عام است         ! شود

 كـاملي از   هيچ قانون و قاعده و به اتكاي زور و ستم بر مـردم حكومـت كنـد، نمونـه و مصـداق                     
استبداد يعني خودرايي و بي اعتنايي به نظر و راي          .  آن، نيست   است، ولي تنها مصداق   » استبداد«

كسي كه در زندگي شخصي     . ه باشد ديگران، و اين خصوصيت، در هر كسي مي تواند وجود داشت          
خود، هر چه را خودش بخواهد انجام مي دهد، فردي كه در محيط كار خود، بدون توجه به نظـر                    
و راي ديگران، تصميم مي گيرد، شخصي كه در برنامـه ريـزي بـراي آينـده خـود، از تجربيـات                      

خود قـرار مـي دهـد،       ديگران استفاده نمي كند و هر چه را به نظر خودش برسد، مبناي اقدامات               
مديري كه بدون مشورت با كارشناس ها، تصميمات مهم را اتخاذ مي كند، همسري كـه بـدون                  
مشورت با همسر و ساير اعضاي خانواده و بي توجه بـه نظـرات و ديـدگاه هـاي آنـان، آنچـه را                        

ايـن  . مبتالينـد » استبداد«بخواهد انجام مي دهد، اشخاصي هستند كه كم و بيش به خصوصيت             
حالت، ازخودخواهي، خودبزرگ بيني و خودپسندي ناشي مي شود، ويژگي هاي بـدِ اخالقـي كـه                 

ها، و كجروي هاي بسياري هسـتند و نهايتـاً انسـان را بـه هالكـت و                    منشا گمراهي ها، انحراف   
هر كه خود راي باشد، نهايتاً به هالكت مي افتد، زيرا حـدود انديشـه و                ! آري. نابودي مي كشانند  

ر انساني، محدود است و اگر هـركس از دانـش و تجربـه ديگـران بـراي پيمـودن راه و                      دانش ه 
زندگي خود استفاده نكند، خواهي نخواهي در تشخيص و تصميم خويش، دچار اشتباه مي شود و                
تكرار اين اشتباهات، گاهي انسان را با بن بست هايي مواجه مـي سـازد كـه هـيچ راه جبـران و                       

 . بازگشتي هم وجود ندارد
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بويژه در تصميماتي كه براي انسان سرنوشت ساز است و در زندگي و مسير آينده او نقـش مـوثر                   
در امـور   . ايفا مي كند، اكتفا به دانش و تجربه شخصي براي تصميم گيري، اشتباه بزرگـي اسـت                

 اجتماعي نيز، اگر مديران و مسئوالن در حيطه فعاليت و كار خود، از مشورت و نظر ديگران ـ بـه  
خصوص متخصصان كار آزموده، متعهد و مورد اعتماد ـ استفاده نكنند، مرتكـب اشـتباهاتي مـي     



اين عـالوه بـر ايـن نكتـه         . شوند كه چه بسا جبران خسارت هاي ناشي از آن، امكان پذير نباشد            
بايد كـاري را انجـام      » با هم «است كه در حركت ها و اقدامات دسته جمعي، كه گروهي از افراد              

 خاص   دم استفاده از نظرات همكاران و همراهان، موجب بي تفاوتي آنان در برابرِ وظايف             دهند، ع 
نه تنها فرد را از تجربه      » استبداد«بنابراين  . خودشان مي شود و حركت را ناموزن يا كُند مي سازد          

و دانش ديگران محروم مي سازد بلكه او را از همكاري و همراهي يـاران نيـز بـي نصـيب مـي                       
  .نمايد

 
ِ عقل ديگران شدن است، زيرا كسي كه با ديگران مشورت مـي كنـد،                 مشورت در حقيقت شريك   

آنچه را ديگران در تجربيات خود بدان رسيده اند يا با دانش خويش يافته اند، يكجا و بـه راحتـي                     
 .  مي شود ديگران شريك» عقل«در اختيار خودش قرار مي دهد و به آساني در 

 
، مشورت، پشتوانه قـوي و محكمـي بـراي تصـميمات انسـان          )ع(ه حضرت علي  بنابراين از ديدگا  

است و كساني كه خود را از دانستن راي و نظر ديگران، براي تصميم گيري، بي نياز نمي داننـد،                    
نظرِ مشاور معمـوالً    . داراي بهترين نظريات خواهند شد و بهترين تصميمات را اتخاذ خواهند كرد           

 حال آنكه نظر مستشير ـ يعني كسي كه مشورت مي طلبد ـ معموالً    است، از هوي و هوس پاك
البته مشورت نبايد موجب تاخير در تصـميم        . باخواست ها و جهت گيري هاي خاصي همراه است        

گيري شود يا اينكه انسان را در اقداماتش، دچار تزلزل و ترديد نمايد، بلكه همين كه انسان پـس                   
 ديگران، تصميمي را اتخاذ كرد، بايد با توكل بر خداونـد متعـال              از مشورت و اطالع از نظر و راي       

گـاهي در مـواردي اقـدام فـوري الزم          . كار را انجام دهد و دچار وسواس و ترديد و دودلي نشـود            
نمي افكند، بايد بـه مشـورت         است، كه در اين موارد در حدي كه ميسر است و اقدام را به تعويق                

 كامالً روشن و بديهي است و هيچ زاويه يا نكته مبهم و مجهولي              گاهي هم مورد اقدام،   . پرداخت
 . در آن وجود ندارد، قطعاً اين موارد مشمول اصل ضرورت مشورت نمي شود

 
كسي كه مشورت مي كند، غالباً دچار گمراهي نمـي شـود و اگـر هـم دچـار خطاشـود، بخـاطر                       

مـي را ـ كـه همـه جوانـب و       كسي كه با خودرايي كار مه خطايش سرزنش نمي گردد، برخالف
 . زوايايش برايش روشن نيست ـ انجام مي دهد
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اين است كه با انسان هاي خردمنـد و         ) ع(با چه كسي بايد مشورت كرد؟ پاسخ حضرت امام علي         
عاقل، داراي تجربه و كارآزموده، كساني كه تقواي الهي دارند و خداترس مـي باشـند، اشخاصـي     

اني كه دلسوز و نسبت به سرنوشت مشورت گيرنده، احساس تعهـد            كه اهل حزم و تدبيرند، و كس      
 . دارند

 
در برابرِ آنان، كساني كه نسبت به مسئله مورد مشورت اطالع و دانشي ندارنـد، بـه خصوصـيات                   

مبتال هسـتند، بـه مسـائل و حـدود          ... اخالقي منفي مانند دروغگويي، حرص و آز، بخل، ترس و         
ساني كه دشمن مشورت گيرنده انـد، نمـي تواننـد مشـاور خـوبي               شرعي بي اعتنا مي باشند، و ك      

 به مشورت گيرنده بـراي رسـيدن بـه           باشند و به جاي روشن كردن مسير تصميم گيري و كمك          
 !  و پرخطا مي سازند بهترين نظر و راي، راه تصميم را براي وي منحرف

 
 بدون مالحظات غيراصولي و     البته مشاور امين و دلسوز وظيفه دارد كه آنچه به نظرش مي رسد،            

با صداقت و امانت، درباره موضوع مورد مشورت دراختيـار مشـورت گيرنـده قـرار دهـد و اسـرار                     
 .  كند مشورت گيرنده را نيز حفظ

 
، ما را از استبداد و خودرايي       )ع(امام هدايت و پيشواي سعادتمندان، اميرالمومنين علي بن ابيطالب        

. و استفاده از نظر و راي صاحب نظران ذي صـالح برانگيختـه انـد   برحذر داشته اند و به مشورت     
بكاربستن اين رهنمود الهي چقدر مي تواند در اقدامات ما و به خصـوص در عرصـه جامعـه و در                     
مديريت هاي خرد و كالن، راهگشا باشد و از هـدررفتن فرصـت هـا و ضـايع شـدن امكانـات و                   

 وخوي خـودرايي، مـي       وحيه مشورت و با وجود خُلق     آيا بدون وجود ر   . سرمايه ها پيشگيري نمايد   
 ! باشيم؟) ع(توانيم مدعي پيوند با امام علي

 
 دشواري ها و خواستن ها. 11

  
 اِن الجنَّة حفَّت بِالْمكارِه واِن النّار حفَّت بِالشَّهوات 
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و دوسـت   همانا، بهشت پيچيده به سختي ها و ناخوشي ها است و جهنم، پيچيده به خواست هـا                  
 . داشتني ها است



زنـدگي دنيـوي، آخـرين      .  مـي يابـد     حيات جاودان و سعادت ابدي انسان، در عالَم واپسين تحقق         
منزل و مقصود انسان نمي تواند باشد و هر كه آينده بين و آينده نگر است، بايد به عـالَم پـس از           

 مي شود كه آيا به دسـت        در اينجا پرسشي مطرح   . مرگ بيانديشد و براي آن سرا، چاره اي بسازد        
آوردن بهشت برين و سعادت جاودان، مي تواند با كسب لذات دنيوي و تامين شهوات وخواسـت                 

پاسـخ ايـن   ) ص(از قـول پيـامبراكرم     ) ع(هاي مادي، تواماً و با هم جمع شود يا نـه؟ امـام علـي              
 جهـنم،   بهشت پيچيده بـا ناخوشـي هـا اسـت و          : پرسش را مطرح مي كنند كه پيامبر مي فرمود        

هرگز نمي توان بهشت را به دست آورد در حـالي كـه از امـور ناخواسـتني و                   . پيچيده به شهوات  
دشوار احتراز جست، همچنين نمي توان به شهوات و تمايالت پرداخت و آن را بدست آورد مگـر                  

 صريحاً مـي فرماينـد كـه   ) ع(امام علي . آنكه همراه آن، آتش جهنم نيز دامنگير انسان خواهد شد         
هيچ اطاعتي از خداوند نيست مگر اينكه در كراهت، ناخرسندي و ناخوشنودي انسان انجـام مـي                 
شود و هيچ معصيت و سرپيچي از امر خدا نيست كه در شهوت و ارضاي اميـال و هـوس هـاي                      

 و آرمان    عزم راسخ داشتن، كمر همت بستن و براي رسيدن به هدف          ! آري. انسان انجام مي گيرد   
 !  و پيمودن مسير، با تن پروري، لذت گرايي و سورچراني قابل جمع نيستبه راه افتادن

 
 سعادت جاودان، صرفنظر كردن از لذت گرايي و هوس بازي، شـرط              نه تنها براي پيمودن طريق    

 برتـر و واالتـر در همـين          قطعي و ضروري موفقيت است، بلكه انسان براي رسـيدن بـه اهـداف             
ت ها و راحتي ها چشم بپوشد و به جـديت و بـا عـزم راسـخ بـه                    زندگي محدود مادي، بايد از لذ     

 از كساني را كه با تالش زياد و جهد فراوان توانسـته   آيا هيچ يك.  برتر و واالتر باشد   دنبال هدف 
اند در تاريخ بشريت اثري جاودان و مفيد از خود به جا بگذارند، مي شناسيد كه درعين حـال، بـه                     

دنيـوي نيـز تـالش و كوشـش          م رسيده باشند؟ اگر بـراي اهـداف       لذت ها و خواست هاي خود ه      
ضروري است، قطعاً براي شكوفا كردن گرايش هاي معنوي و دست يافتن بـه كمـال جـاودان و                   

در راه دسـتيابي بـه      . بي انتهاي اخروي، پذيرفتن سختي ها و دشواري ها اجتنـاب ناپـذير اسـت              
اين، واقعيتي  . رزنش هاي جاهالن را تحمل كرد     آرمان، بايد خارهاي مغيالن را به جان خريد و س         

است كه چه ما بپذيريم و چه آن را انكار كنيم، در عينيت زندگي و سرنوشـت مـا، تـاثير خـود را                        
 . خواهد نهاد
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نام نهاده اند، زيرا با كلفت و سختي و دشواري همراه اسـت             »  تكليف«طاعت و عبادت خداوند را      
نام نهاده اند، زيرا در راستاي پذيرش طبيعـي و          » شهوت« را   و هوس بازي ها و هوي پرستي ها       

 الهي و پيمودن راه بهشـت        پس نبايد انتظار داشت كه انجام تكاليف      . خواست حيواني انسان است   
جاودان سعادت، بدون هيچ دشواري و زحمتي باشد و نبايد اينگونـه تصـور كـرد كـه بـه دنبـال                      

 و شاخص    البته بديهي است كه تنها مالك     !  آتش نباشد  شهوات رفتن، مي تواند همراه با دوزخ و       
راه بهشت و دوزخ، دشوار بودن يا آسان بودن كار و راه آن نمي باشد و اينگونه نيسـت كـه اگـر                       

 و دشواري انجام شد، تاثير خـود را بـراي سـعادت و كمـال                براي كسي بدون تكلف   » كار خوب «
 هوسي براي كسي با دشواري و زحمـت حاصـل           انسان نداشته باشد و يا اگر رسيدن به شهوت و         
وعلـي بـن    ) ص(آنچـه در كـالم پيـامبراكرم        ! نه! شد، موجب سقوط آن شخص به دوزخ نگردد       

مد نظر است، بيان قاعده كلي و عمومي است كه با بيان آن، مـي خواهنـد پيـرو راه                    ) ع(ابيطالب
ت و كمال، آماده كنند و اين       ِ شهوات در راه رسيدن به سعاد        خود را براي تحمل مشكالت و ترك      

انتظار و توقع را در او اصالح كنند كه گمان نكند رسيدن به آرمان ها با تامين شهوات قابل جمع                    
 است، هر كسي به هر اندازه حاضر باشد از شهوات            البته چون مراتب ايمان و تقوي مختلف      . است

ي كند، به همان نسـبت بـه آن          شدن به كمال مطلوب، چشم پوش       خود در راه خدا و براي نزديك      
 . خواهد رسيد
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نكته مهمي كه بايد به آن توجه داشت، اين است كه دشواري و سختي راه بهشت، براي كسـاني                   
است كه در اين راه مبتدي و تازه واردند و در آغاز راه قرار دارند، ولـي پـس از مـدتي كـه لـذت                          

وي براي آنان روشن شـد، نـه تنهـا          مسير سعادت را چشيدند و حقيقت لذت ها و هوس هاي دني           
كراهت و دشواري راه از بين مي رود، بلكه پيمودن اين راه جز شيريني و لذّت معنـوي ـ كـه بـا     

كسـاني كـه تجربـه    . لذت ها و شيريني هاي مادي قابل قياس نيست ـ براي آنان در پـي نـدارد   
ِ لـذت     شكار ساخته اند كه تـرك      خود را در اين مورد به ما منتقل كرده اند، اين حقيقت را آ               موفق

هاي دينوي و راهيابي به حريم دوست و راهپيمـايي درمسـير او، آنچنـان لـذتي دارد كـه قابـل                      
آنان وقتي به سخن آمده اند، به دنياداران و قدرتمندان و ثروتمندان طعنه زده اند               .  نيست  توصيف

ي راه و بـراي كسـاني كـه تـازه مـي      بنابراين در ابتـدا » !كجائيد تا لذت معنوي ما را بيابيد  «: كه
ِ محدود دنيوي پا را فراتر نهاده و در مسيرِ سعادت جاودان گـام نهنـد،            و اغراض   خواهند از اهداف  

راه بهشت، پيچيده به مشكالت و ناخوشي هاست و راه دوزخ، همراه با خواستني ها و خوشي ها،                  



ِ شـهوات و      شم واقع بين كـه عمـق      اما پس از چندي، با چشيدن حقيقت راه سعادت و بازشدن چ           
اليه هاي زيرين هوي پرستي ها را مي بيند، ديگر كراهت و ناخوشي طاعـات و عبـادات رخـت                    

اين، حقيقتي است كه پيروان خـالص       . برمي بندد و حالوت و لذت حقيقي جايگزين آن مي شود          
، كه  )ع(لمومنين علي  كرده اند، چه رسد براي كسي همچون اميرا         آن را درك  ) ع(راه پيامبر و علي   

دنيا و لذت ها و خوشي هاي آن را همچون مردار مي داند كه فقط سگ هاي ولگرد به سراغ آن                     
 ! مي روند و حتي كودكان هم از آن فاصله مي گيرند

 
ما هم اگر دشواري هاي راه بهشت را بپذيريم و از شهوات و خوشي هايي كـه منتهـي بـه دوزخ                      

  نزديـك ) ع(ن راه را خواهيم چشيد و گامي به پيوند با امـام علـي             مي شود، چشم بپوشيم، لذت اي     
 . ان شاءاللّه. خواهيم شد

 
 بهترين كارها. 12

 
 َ عليه  اَفْضَل االَعمال ما اَكْرَهت نَفْسك

 
 . برترين اعمال، آن است كه خود را براي آن به دشواري بيافكني

 
سـت كـه در قـرآن كـريم و كلمـات          در سرنوشـت انسـان، موضـوعي ا       » عمل« اهميت و نقش    

سـيرت و سـنت آن بزرگـواران نيـز حـاكي از             . مورد تاكيد فراوان قرار گرفته است     ) ع(معصومين
انسان چيـزي   . اهتمام و اعتناي آن پيشوايان نور و كمال به مقوله عمل، تالش و مجاهدت است              

 انسان مومن، به     ارزش يك . بدست نمي آورد و بهره اي نخواهد داشت جز به سعي و تالش خود             
 همراه اند كه هرگز از هم جدا نمي شوند و خداونـد              عمل اواست و ايمان و عمل دو برادر و رفيق         

نه عمل بدون ريشه و انگيزه ايماني و نه ايمان بدون عمل : هيچكدام را بدون ديگري نمي پذيرد   
 . و كار
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سـرگرم مـي    ) يعنـي آرزو  (» مـل ا«، خود را به     » عمل«بسياري از انسان ها به جاي پرداختن به         
 و همراه خود قرار دهيـد و امـل     توصيه مي كنند كه عمل را رفيق      ) ع(كنند، بنابراين حضرت علي   



آرزوها و آمال بي پايان دنيوي، انسان را از تالش و بهره برداري از امكانات               . را دشمن خود بدانيد   
 . كمال مطلوب دور مي كندو فرصت ها بازمي دارد و با سرگرم ساختن انسان، او را از 

 
اما همه عمل ها و تالش ها، ارزش يكسان و مساوي ندارند، به همين دليل تاكيد قرآن كريم بر                   

هر كاري كه بـه تناسـب موقعيـت، نيازهـا و شـرايط جامعـه و امكانـات و                    . است» عمل صالح «
 آن عمـل،    محدوديت هاي انسان، بهترين، مناسـب تـرين، الزم تـرين و مفيـدترين كـار باشـد،                 

ـ كه بدون آن، عمل » عمل صالح«مهمترين و اصلي ترين شرط . است» عمل صالح«شايسته و  
انسان از تاثيرگذاري در رسيدن انسان به سعادت جاودان ساقط مي شود و ارزش نخواهد داشـت                 

همانا خداوند تنها كـارِ پرهيزگـاران را مـي          «. است» تقوي و خلوص  «ـ مبتني بودن آن عمل بر       
عملي كه مبتني و برخاسته از خلوص و تقوي باشد، ارزشـمند اسـت حتـي اگـر از نظـر                     . » دپذير

 باشد و عملي كه با انگيزه هاي نفساني، دنيوي و غير الهي باشد، هـر چنـد از نظـر      كميت، اندك 
به همـين جهـت،     . كميت و برد مادي و دنيوي، بزرگ و مهم تلقي شود، ناچيز و بي ارزش است               

اينكه كسي تالش كند كه با تمرين و تـذكر مسـتمر، عمـل و               . بهترين عمل است  اِخالص، خود   
 سازد و خالص نمايـد، بهتـرين كـار           گفتار خود را از شائبه ها و انگيزه هاي مادي و نفساني پاك            

به وسيله اخالص، عمل انسان ارزش پيدا مي كند و باال مـي رود، و تقـوي و                  . محسوب مي شود  
 . اصلي سنجش عمل مي باشد و ميزان  اخالص، مالك

 
هر چـه تـالش و      . عالوه بر آن، علم و معرفت نيز يكي از شاخص هاي ارزش عمل انسان است              

. تري باشد، آن عمل ارزش بيشتري خواهـد داشـت          عمل انسان، مبتني بر آگاهي و معرفت عميق       
 حقيقـي مـي   اساساً بندگان عالِم و دانشمند به عظمت خداوند پي مي برند و به عبادت و خشـيت         

 ... پردازند
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كـاري كـه الزم اسـت    . و اما يكي از شاخص هاي ارزش عمل، دشواري و سختي آن عمل است     
اينگونـه بـود   ) ص(پيامبر اكرم . انجام شود، هر چه دشوارتر و پرزحمت تر باشد، برتر و بهتر است            

، سـراغ    فعاليت دسته جمعي بين چنـد كـار، يكـي را مـي خواسـت انتخـاب كنـد                    كه اگر در يك   
از اين ديدگاه، كساني كـه در جامعـه، فعاليـت هـاي             . دشوارترين و پرزحمت ترين كار مي ر فت       

مشكل تر و سخت تر را برمي گزينند و با خلوص و درستي آن كار را به انجـام مـي ر سـانند، از                         



 محروم را مي پذيرد، پزشكي آموزگاري كه تدريس در شرايط و مناطق   . ارزش بيشتري برخوردارند  
كه كارهاي سخت را قبول مي كند، صنعتگر و كارگري كه كار در بخش هاي مشـكل را برمـي                    
گزيند، روحاني اي كه كار علمي و تبليغي پرزحمتي را انتخاب مي كند، مـديري كـه از پـذيرفتن                    
كارهاي پيچيده و دشوار شانه خالي نمي كند، كسي كه مسووليت هاي دشوار اجتماعي و سياسي                

ي كشد، كشاورزي كه در شرايط سخت و جان كاه به كار كشـاورزي مـي پـردازد،                  ر ا به دوش م    
و باالخره هر   ... كسي كه اشتغال در نيروهاي مسلح يا بخش هاي انتظامي و امنيتي را مي پذيرد              

زن و مرد و پير و جواني كه به سراغ كارهاي پرزحمت و پرخطر و در شرايط نامناسـب و دشـوار                      
ز جامعه اسالمي و با خلوص و تقوي، وظيفه خود را به انجـام مـي رسـاند،                  مي رود و به خاطر نيا     

هرگز اين دشواري و سختي را نامطلوب تلقي نمي كند، بلكه آن را فضيلت و ارزشي مي داند كه                   
 .  بدست آوردن آن را پيدا كرده و اين فرصت را براي خود مغتنم و با ارزش مي شمارد توفيق

 
كـار  ...  و دستمزد بيشتر يا ارتقاي درجه و مقـام و            اين و آن يا حقوق      قچنين افرادي بخاطر تشوي   

نمي كنند كه اگر بي اعتنايي يا كم توجهي به تالش و كارآنان شد، در كار خود سست شوند يا از              
 . تالش خود پشيمان گردند

 
رهاي كساني هستند كه هرگز از زير بارهاي سنگين و كا         ) ع(پيروان و دوستان حضرت علي    ! آري

سخت ـ در جايي كه الزم باشد ـ شانه خالي نمي كنند و عمـل و كـار خـود را ـ چـه در اعمـال         
عبادي و فردي و چه اعمال اجتماعي و اقتصادي و سياسي ـ بـا خلـوص و تقـوي و بـه عنـوان       

انجام مي دهند و بنابراين دشواري آن را با آغوش باز مي پذيرند، زيـرا از پيشوايشـان                  » عبادت«
ه اند كه بهترين اعمال، عملي است كـه بـراي انسـان دشـوار باشـد و نفـس آدمـي آن را                        آموخت
شدن به مقتدا و پيشواي       رسيدن به چنين ديدگاهي درباره عمل، گامي است براي نزديك         . نپسندد

 . پرهيزگاران
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سال ي ه وتَقيم قَلْبستّي يدٍ حبتَقيم ايمان عستَقيم لِسانُه ال يستّي يه حتَقيم قَلْب 



 و درسـت      و درست نمي شود تا اينكه قلبش درست شود، و قلب او صاف              ايمان هيچ كسي صاف   
 . نمي شود تا اينكه زبانش درست شود

 
بودن و مستقيم بودن قلب انسـان،         گرچه ايمان صرفاً به باور قلبي منحصر نمي شود، ولي صاف            

اگر ظواهر و رفتار كسي درست و شايسته باشد ولي دل او از معرفت و               . ن است زيربنا و ريشه ايما   
تاكيدات مكرر بر اين نكته كـه       .  به خدا خالي باشد، اين رفتار، چندان ارزشي نخواهد داشت           عشق

نيت . ، از همين حقيقت سرچشمه مي گيرد      » ارزش عمل، به نيت وانگيزه آن عمل وابسته است        «
ن ريشه عمل و پشتوانه آن اسـت كـه امـري قلبـي و درونـي اسـت و بـراي                و انگيزه عمل، هما   

 نشود، و     و رياء و دنياطلبي پاك      تا وقتي دل انسان، از شرك     .  نيست  ديگران به راحتي قابل كشف    
، جـز     البتـه از دل پـاك     . شدن دل برسـد      و اوهام از دل زدوده نگردد، نمي تواند به صاف             اغراض

ر نمي زند، و اگر درون انسان به حد استقامت برسد، آنچه از درون مـي                رفتار صحيح و شايسته س    
 . تراود ـ كه همان عمل و رفتار انسان است ـ مستقيم و صحيح خواهد شد

 
از .  و درست مي شود كه زبان و گفتار انسـان، درسـت شـود               و اما قلب و دل انسان، زماني صاف       

آنچه مومن مي گويد، با تـدبر و تامـل          . س دل اواست  ، گفتار و زبان مومن، در پ      )ع(نظر امام علي  
پيش از لب به سخن گشودن، بررسي مي كند كه اگر كالمش درست و بجاسـت بگويـد و           . است

زبان، گوياي آن چيزي است كه در دل است و بنابراين ارزش انسان، نهفتـه               . گرنه آن را رها كند    
پرگويي نشانه كم خردي است و . باشدسخن انسان عالمت عقل و خرد وي مي . درگفتار او است

كم گويي موجب كاستن از اشتباهات انسان مي شود و همين امر، موضع گيـري عليـه انسـان و                    
سخن همچون دارو است كه به هنگام ضرورت و به قدر نياز بايد             . سرزنش ها را كاهش مي دهد     

 نقطه اسـت     زيان فقط يك  فاصله زبان و    ! آري. گفته شود و كم آن مفيد و زيادش زيان آور است          
 ! اند و اين دوبه هم بسيار نزديك
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هيچ عضوي از اعضاء بدن انسـان ايـن         .  ولي جرمي فراوان است     زبان انسان، داراي جِرمي اندك    
از سوي ديگر، سخن حكيمانه، محكـم،       . قدر در زندگي خود و ديگران موثر و نقش آفرين نيست          

 برخاسته   سخني كه از دل صاف    : و حالّل مشكالت است   بجا و به موقع ، التيام بخش جراحت ها          
و براي هدايت انسان ها باشد، سخني كه براي رفع كدورت و اصالح بين مردم باشد، سخني كه                  



 بـراي گمراهـان و نشـان         براي هشدار در برابر دشمنان باشد، سخني كه روشني بخش راه حـق            
سخني كه گرهـي از كـار فـرد يـا جامعـه             دهنده مسير سعادت آدمي باشد، و باالخره هر كالم و           

 . بگشايد
 

نقل مي كنند ـ رابطه بـين   ) ص(در اين كالم ـ كه از معلم و مواليشان پيامبر اكرم  ) ع(امام علي
 و مسـتقيم، ايمـان     و پـاك  ايمان بدون پشتوانه قلبـي صـاف    : ايمان، دل و زبان را بيان مي كنند       

 و درست نخواهـد      رست و مستقيم نشده دل هم صاف      واقعي نخواهد بود و تا وقتي زبان انسان د        
از اين كالم بر مي آيد كه بين دل و زبان تنها رابطـه اي يكطرفـه وجـود نـدارد و اينگونـه                        . شد

بلكه كـاربرد زبـان و نـوع سـخني كـه            . نيست كه فقط دل انسان، بر سخن و كالم او تاثير نهد           
سـخن  . و مـوثر مـي نمايـد، بـر دل اثـر دارد            انسان مي گويد و استفاده اي كه از اين عضوِ مهم            

، گفتار دروغ ، بدگويي و سرزنش از ديگران، غيبت و تهمـت، سـخن            ناشايست گفتن، كالم ناحق   
 و   چيني، شوخي زياد و نابجا، و هر اسـتفاده نادرسـتي كـه از زبـان بشـود، دل انسـان را تاريـك                       

 و مستقيم    برد زبان، دل آدمي را پاك     از آن سو مراقبت در گفتار و دقت در كار         .  مي سازد   منحرف
 بگويد، گناه نكند، سخني      كسي كه مراقب است با زبانش ديگران را نيازارد، سخن حق          . مي سازد 

 سعادت دعوت كند و راه را بر ايشان روشن و سهل كنـد، دانـش و    بگويد كه ديگران را به طريق 
سـخن  ! آري.  خواهد شـد    وراني و پاك  دلش ن ... معرفت ديگران را افزايش دهد، ذكر خدا بگويد،         

انسان » دل« و بجا، اثر منفي و مثبت خود را قبل از هر چيز بر                باطل و نادرست و نيز سخن حق      
 و درسـت      و نوراني نخواهد شد مگر اينكه كـالم و سـخن او، پـاك               و قلب كسي صاف   ! مي نهد 

 . باشد
 

، چه بسيار فتنه ها كـه برافروختـه نمـي           اگر مراقبت از زبان در روابط بين انسان ها مراعات شود          
شود، چه بسيار نزاع ها و اختالفات كه رخ نمي دهد، چه بسيار كدورت ها كه ايجاد نمي شـود و                     

و با مراقبت از زبان و دقـت در كـالم و سـخن مـي تـوان                  ! چه بسيار زيان ها كه به بار نمي آيد        
كم زبـان را دارد، چـرا كـه همـان نقـش             و البته قلم هم ح    .  شد  نزديك) ع(گامي به راه امام علي    

 . مثبت و منفي، براي قلم هم وجود دارد
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 . آمين. شدن دل ما بيانجامد زبان و قلم ما را در طريقي قرار بده كه به نورانيت و صاف! پروردگارا



 بردباري . 14
 

 َ اَن يكُون مِنْهم  كاِن لَم تَكُن حليماً فَتَحلَّم، فَاِنَّه قَل من تَشَبه بِقَوم اِالّ اَوشَ
 

اگر بردبار نيستي، در ظاهر بردباري از خود نشان بده، زيرا كم اند كساني كه به گروهي شـباهت                   
 . ورزند مگر اينكه به زودي جزء آن گروه شوند

 
بردباري . حلم و بردباري، از بزرگ ترين فضايل اخالقي است كه نقطه مقابل خشم وغضب است              

ر برابر روي دادها و جريانات نامطلوب كه انسـان را بـه خشـم در برابـر آن                   يعني قدرت تحمل د   
وامي دارد و به عكس العمل شديد و سريع برمي انگيزد؛ هنگامي كه سخن ناروايي دربـاره خـود                   
مي شنويم، اقدام غيرمنصفانه و ناصحيحي را در مورد خودمان مشاهده مي كنيم، و در هرموردي                

يهانه و جاهالنه اي مي شود كه بطور طبيعي برانگيزنده خشـم و غضـب               كه درباره ما برخورد سف    
 . ما است، با نيروي حلم و بردباري بايد با آن برخوردكنيم

 
 نمي دهد و به برخورد شديد و سريع          انسان عاقل در برخورد با اين گونه ناماليمات، عنان از كف          

ّ خويش    م شدن يا صرفنظر كردن از حق      با جاهالن و كم خردان نمي پردازد، و اين به معني تسلي           
نمي باشد، بلكه حلم، قدرت اخالقي اي است كه به انسان مجال مي دهد كه با تدبير و انديشـه،                    

در برابرِ انسان حليم، كساني كه با خشم و غضب، با هـر مسـئله اي                . اينگونه مسائل ر ا حل كند     
هي جاهالن و كم خردان را نيز به        برخورد مي كنند، كمكي به حل اساسي مشكل نمي كنند و گا           

دربـاره  ) ع(به همين جهت در توصيه هاي امـام علـي         .  و ترغيب مي كنند     كار زشت شان تشويق   
ِ مقابـل خـود را        حلم، به اين نكته اشاره شده كه انسان حليم، گاهي با حلم و بردباري خود، طرف               

 . شكست مي دهد و او را نسبت به كرده خود پشيمان مي سازد
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يم، يعني كسي كه به فضيلت حلم، آراسته است و بطور طبيعي، در برابر مسائل و ناماليمـات،                  حل
حلم و بردباري مي ورزد، ولي كسي كه هنوز به چنين مرحله اي نرسيده است، از چه راهـي مـي               
تواند به اين فضيلت اخالقي دست يابد؟ اين پرسش، در كالم اميرمومنان و پيشواي پرهيزگاران،               

به . داده شده كه نكته بسيار مهمي را براي تمرين در كسب فضايل اخالقي مطرح مي كند               پاسخ  



، كسي كه دوست دارد بردبار باشد ولي هنوز نتوانسته به ايـن فضـيلت اخالقـي                 )ع(نظر امام علي  
برسد، بايد با تظاهر به بردباري يعني با بردبـاري نشـان دادن در برابـرِ برخوردهـاي جاهالنـه و                     

تحلُّـم يعنـي در     .  بردباري را در جان و نفس خود، بنشاند و به حلم برسد             ، به تدريج خُلق   سفيهانه
رفتار و عمل، كـار حليمـان و بردبـاران را انجـام دادن و بـا دشـواري، غضـب و خشـم خـود را                           

اين تظاهر، البته با تظاهرِ ريـائي كـه امـر مـذمومي اسـت،               . فرونشاندن و رفتاري حليمانه داشتن    
رياكار، براي فريب دادن مردمان، كار نيكي       . تفاوت است، زيرا هر تظاهري، ريا نمي باشد       كامالً م 

شخص رياكار، براي جلب توجـه و       . را به ظاهر انجام مي دهد كه هيچ باور و اعتقادي بدان ندارد            
 اقدام مي كند ولي كسي كه صفت بردباري را دوسـت دارد و در پـي    محبت ديگران، به كار نيك  

 اين فضيلت در خويشتن است، نه براي فريب ديگران و بهره برداري دنيـوي و    اي تحقق راهي بر 
مادي از اين فضيلت اخالقي، بلكه به قصد تربيت خويش، به رفتار حليمان در هنگـام خشـمگين                  

 . شدن مي پردازد و با اين تمرين، در مسير خودسازي گام برمي دارد
 

ن مي كنند كه در توجـه بـه رفتارهـاي اجتمـاعي نيـز               مطلب كلي تري را بيا    ) ع(سپس امام علي  
  كساني كه رفتارِ يـك    . اهميت فراوان دارد، و آن، نقش تشبه به ديگران در پيوستن به آنان است             

گروه يا قوم يا جماعتي را تقليد مي كنند و سعي مي نمايند خود را شبيه و مانند آنان بنمايانند، به                
 مسئله كلي در رفتارشناسي انسـان        اين يك . جماعت خواهند شد  تدريج جزء همان گروه يا قوم و        

كسي كه رفتار و گفتار خود رابا جماعـت         . ها است كه چه در جهت مثبت يا منفي، تاثيرگذار است          
مومنان و متقيان همسان و شبيه سازد، حتي اگر در حال حاضر هم فرد مومن و باتقوايي نباشـد،                   

ي كه رفتار و برخوردهاي خود را با انسان هـاي الابـالي و بـي          به تدريج به آنان مي پيوندد و كس       
تفاوت و بي تقوي همانند سازد و از آنان تقليد و تبعيت كند، اگرچه در حال حاضر الابـالي و بـي                      

كـم انـد كسـاني كـه خـود را شـبيه و              ! آري. تقوي نباشد، به تدريج به جمع آنان خواهد پيوست        
 .  به زودي جزء آنان نشوند و به آنان نپيوندندهمسان جمعي بكنند ولي به تدريج و
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سرّ اينكه در برخي از روايات، در مورد تشبه به كفّار هشدار داده شده و مومنـان را از تقليـد آنـان                  
اگر كسي در لباس و پوشش و شـيوه زنـدگي و آداب معاشـرت،               . برحذر داشته، همين نكته است    

ن كافران بسازد، به تدريج در ساير امور هم همچون          خود و خانواده و محيط زندگي خود را همسا        
 ديگـر،    از طـرف  . آنان خواهدشد و اصالت و هويت فرهنگي و ديني خود را از دسـت خواهـد داد                



توصيه هاي فراوان در مورد تشبه به مومنان و متقيان، براي همين است كه به تـدريج انسـان را                    
به قوم و گروهي تشبه جويد، جـزء آن قـوم و            كسي كه   .  دهد  به سوي كمال ايمان و تقوي سوق      

گروه خواهد شد، زيرا تشبه نمايان گر گرايش و كشش دروني انسان است كه به تـدريج تقويـت                   
 بـه    چه خوب است مـا در جهـت مثبـت و بـراي كمـك              . شده و فرد را به آن سو، جذب مي كند         

توصـيه مـي كنـد    ) ع(مـام علـي  خودسازي و ارتقاء تربيتي و اخالقي خودمان، از ايـن راه ـ كـه ا   
 . ـاستفاده كنيم

 
 ! اول خود، بعد ديگران. 15 
  

 من لَم يصلِح نَفْسه لَم يصلِح غَيرَه 
 

 . كسي كه خود را اصالح نكرده باشد، ديگران را نمي تواند اصالح كند
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 هر مرتبـه     ظرفيت و استعداد رشد و تعالي، نامحدود است و در           انسان، موجودي است كه به لحاظ     
بـه  . و مرحله اي از كمال و رشد قرار داشته باشد، بازهم راه پيشرفت و تعالي بيشتر او بـاز اسـت                    

همين جهت تالش و مجاهدت انسـان بـراي رفـع كاسـتي هـا و خالهـا، كـاهش اشـكاالت و                       
ها، فراتر رفتن از وضع موجود و حركت بـه سـوي وضـعيتي                مشكالت، جبران سستي ها و ضعف     

از .  بهتر، در بعد فردي و اجتماعي، تالش و حركتـي اسـت مسـتمر و پايـان ناپـذير                   مطلوب تر و  
ديدگاه اسالم، هيچ نقطه پايان و انتهايي براي حركت رو به كمال انسان، وجود نـدارد و ظرفيـت          

ايـن  . بي انتهاي انسان، مجال و فرصت حركت مستمر تكاملي را بـراي او فـراهم سـاخته اسـت        
 مومن حقيقي، وظيفه     نه تنها براي انسان امكان پذير است، كه براي يك         حركت و تالش مستمر     

 و آرماني جز اصالح در هرحدي كه مي          انبياء بزرگ الهي، هدف   . و تكليفي واجب، تلقي مي شود     
، بـه دنبـال     )ص(توانستند، نداشته اند و پيروان آنان و به خصوص پيروان حقيقي خاتم پيـامبران               

اصالح، به همان معني كاستن از خالها و سستي ها،          . فه را برعهده دارند   حركت انبياء همين وظي   
حركت از وضع موجود به سوي وضعي مطلوب تر و بهتر و كم كردن فاصله خود و ديگـران ـ در   
بعد فردي و اجتماعي ـ از شاخص هاي آرماني اسالم، وظيفه اي است همگاني و هميشگي، كـه   

 . در حد توان بايد انجام شود



اصالح خود در فكر و عمل، اولين وظيفه مهم هر          . اما نقطه شروع اصالح، اصالح خويشتن است      
، نـاتوان تـرين مـردم، كسـي         )ع(از نظرحضرت علي  . كسي است كه بايد بدان بيانديشد و بپردازد       
كسي كه كاستي ها و عيوب خود را مي شناسد ولـي  . است كه از اصالح خود ناتوان و عاجز باشد    

براير فع آن نمي كند، خيرخواه خود نيست، بلكه آن كس كه هنگـام آگـاهي ازبـدي                  هيچ همتي   
هايش، به سرعت از آن ها روي مي گرداند و خود را اصالح مي كند، مي تواند به نجات خـود و                       

هاي افزايش و رشد دانش هر كسي، اين است كه            يكي از مالك  . رسيدن به سعادت، اميدوار باشد    
هر چه معرفت و آگاهي شخصي افزايش يابد، توجه و عنايت           . ن توجه دارد  تا چه حدي به خويشت    

او به خويش بيشتر مي شود و در راه صالح و بهبود وضـع خويشـتن و تمـرين و رياضـت بـراي                        
آن كسي كه با جِد و جهد در راه اصالح خـود كوشـش              . ِ آن، تالش بيشتري خواهد داشت       تحقق

 . رسيدمي كند، به سعادت و نيك بختي خواهد 
 

وقتي .  به ديگران در جهت بهبود وضع خويش، ازخود بايد آغاز كنيم            براي اصالح جامعه و كمك    
 افراد جامعه در درون خود تحول و تغيير مثبتي ايجاد كـرده باشـند، كليـت جامعـه نيـز                      تك  تك  

ل بنابراين كسي كه درصدد اصالح ديگران است، نمي توانـد از خـود غافـ              . تحول مثبتي مي يابد   
براي اصالح واقعي جامعـه، خـودِ مصـلحان بايـد صـالح             . باشد و به اصالح مستمر خود نيانديشد      

باشند، زيرا صالح و درستي و راستي، حقيقتي است كه تا وقتي كسي آن را نيافته باشـد و بـدان                     
آيا كسي كه خود از دانش و علم بـي بهـره            . نرسيده باشد، هرگز نمي تواند در ديگران ايجاد كند        

به همين ترتيب كسي كـه درصـدد اصـالح          ! ست مي تواند آموزگار و معلّم ديگران باشد؟ هرگز        ا
خود نباشد، حتي اگر مدعي اصالح هم باشد، ولي در حقيقت امر، نمي تواند نقش اصالحي بـراي          

 . ديگران ايفا نمايد
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م مـي نهـاده انـد،    اگر پيامبران در مسير اصـالح گـا  . البته مدعيان اصالح همواره فراوان بوده اند     
اگر مومنان در مسير حقيقي اصالح حركت       . مخالفان آنان هم، خود را اصالح طلب نام مي نهادند         

 ايـن دو را مشـخص مـي          مي كرده اند، منافقان هم مدعي اصالح طلبي بوده اند، اما آنچه فـرق             
را از خويشتن آغـاز     پيامبران و پيروان حقيقي آنان، اصالح       .  ادعا و عمل بوده است      ساخته، انطباق 

مي كرده اند ولي مدعيان دروغين اصالح طلبي، هرگز در عينّيت رفتار خود به ادعاهايشان پايبند                



 و آراسته داشته است، ولي عمـل آنـان، گفتـار و              و ملتزم نبوده اند، بلكه گفتار آنان، ظاهري نيك        
 . مدعايشان را تكذيب مي كرده است

 
راه صـالح و سـداد را بشناسـيم و همـواره خـود را               . الح باشـيم  وظيفه ما است كه در انديشه اص      

ارزيابي كنيم تا فاصله خود را با شاخص هاي مطلوب رفتـاري اسـالم بدسـت آوريـم و درصـدد                     
تـالش بـراي    . كاستن آن و رفع عيوب خويش برآئيم، آنگاه در انديشه اصالح ديگران هم باشيم             

البته اين بدين   . شد، بزرگترين عيب بشمار مي رود     اصالح ديگران در حالي كه خود انسان فاسد با        
معني نيست كه به بهانه اصالح خويش، در انجام وظيفه اصالحي براي جامعه، سستي و كـاهلي                 
كنيم، بلكه تاكيد بر اين نكته است كه از خود و اصالح خـود غافـل نشـويم و همـه همتمـان را                        

 باالتري دسـت يـابيم،       ح خويش به توفيق   بدانيم كه هر چه دراصال    .  اصالح ديگران نكنيم    صرف
بديهي است همانگونه كه . تالش و جهدمان براي اصالح ديگران هم موثرتر و مفيدتر خواهد بود      

 ديگر غفلت از اصالح جامعه ـ در حد توان   صرفا ًپرداختن به اصالح ديگران عيب است، از طرف
كساني كه از اصالح جامعه غافل انـد و  .  است و امكان ـ و صرفاً به خويش پرداختن هم، انحراف 

 اجتماعي خالي مي كنند، و اصالح خـود را بهانـه مـي سـازند، از حقيقـت معنـي                      شانه از وظايف  
بايد از اصالح خـويش آغـاز كنـيم و          . صالح، فاصله دارند و خويش را نيز هنوز اصالح نكرده اند          

) ع(ي متقيـان و اميرمومنـان     درصدد اصالح ديگران هم برآئيم تا گامي بـه مشـي عملـي مقتـدا              
 . ان شاءاللّه.  شويم نزديك

 
 برترين زهـد. 16 
  

 اَفْضَل الزُّهدِ اِخْفاء الزُّهدِ
 

 . برترين مرتبة زهد، پنهان داشتن زهد است
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زهـد، در   . يكي از ارزش هاي برجسته فرهنگ علوي است، ترديدي وجود ندارد          » زهد«در اينكه   
، ويژگي مخلصين، كليد شايستگي، برترين عبادت، زينت حكمت، يـاور           )ع(كالم علي بن ابيطالب   

نمي توان انكار كـرد كـه از   . دين، ميوه دين، پايه يقين وصفت بهترين مردمان شمرده شده است       



 صفت برجسته و بزرگ اهل ايمان و ويژگي انسـان هـاي هـدايت                زهد يك ) ع(ديدگاه امام علي  
ا برخي بدفهمي ها دربـاره زهـد، موجـب شـده كـه مردمـان،             ام. يافته و سعادتمند تلقي مي شود     
در ميـان خـود نداشـته       » ارزش بـزرگ  « و صحيحي ازايـن        عميق  عموماً برداشت درست و درك    

 و برابر با تنبلي، پلشتي، بي نظمي در زندگي، گوشه گيـري و انـزوا، بـي                   باشند و زهد را مترادف    
گريز از مسـئوليت، اِفـراط در عبـادت و از ايـن             تفاوت بودن درمسائل اقتصادي و سياسي جامعه،        

. يا منـزوي شـود      قبيل مفاهيم بدانند و در نتيجه اين مفهوم عالي و مهم، از زندگي جامعه، حذف                
البته برخي دنيامداران و دنيادوستان غافل از ارزش هـاي متعـالي مكتـب علـوي، بـراي توجيـه                    

 را به عنوان معني زهد تلقـي مـي كننـد تـا              دنياپرستي و رفاه زدگي خود، همين مفاهيم انحرافي       
 !! بتوانند براحتي رفتار غلط خود را توجيه كنند

 
معني حقيقي زهد، عدم وابستگي به امكانات و نعمت هاي دنيوي و كوتاه كردن آرزوهـا و آمـال                   

 ِ موردنظرِ الهي ـ كـه نجـات بخـش     خيال پردازانه درباره دنيا مي باشد، تا اينكه واقع بيني عميق
بتواند با رهايي از تعلّقات و وابستگي » انسان« يابد و  انسان و عامل سعادت ابدي اواست ـ تحقق 

ها، نعمت هاي الهي را آنچنان كه شايسته است و موجـب كمـال و سـعادت انسـان مـي شـود،                       
، ايـن اسـت كـه    )ع(زهد از ديـدگاه امـام علـي     . استفاده كند و موانع رشد را از سر راه خود بردارد          

جـذب  . ِ آن چيزي كنيم كه نزد خداست نه آنچه نزد ما است             خود را صرف  » گرايش«و  » رغبت«
بدنبال آنچه جاهالن دنبال آن هستند،  . رضايت الهي شويم نه مجذوب ظواهر نعمت هاي طبيعي        

امكانات و نعمت ها را از آن خدا بدانيم و بنابراين آنگونه كه او تقدير و تدبير كرده است،                   . نباشيم
 . دلبسته و وابسته به ظواهر هستي نشويم و دل به حقيقت بسپاريم. از آن بهره بريم

 
اگر نعمتي به سوي مـا      :  روايت ديگري از حضرت علي عليه السالم معني زهد اين است كه             طبق

روي آورد، فريفته و شيفته نشـويم و چنانچـه نعمتـي از دسـت مـا رود، حسـرت زده و ناراحـت                        
ت ها نباشيم كه از شكر و عبادت غافل شـويم و بـه كـار حـرام و نـاروايي         سرمست نعم . نگرديم
گوهر هستي و جان انساني خود را قرباني شهوات و برخـورداري هـاي دنيـوي و گـذرا                   . بپردازيم
زمينه برخورداري از حكمت و معرفت و واليت الهي را در خودمان از بين نبـريم و همـه                   . نسازيم

 .  زهد درمكتب علوي اين است تعريف! آري... بازيمهستي خود را در راه دنيا ن
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 امرِ دروني و خصلت نفساني است كـه ناشـي از معرفـت صـحيح و                  البته در اين مكتب، زهد يك     
از سـويي،   .  انسان در مورد حقيقت دنيا است و خود به خود در رفتار انسان، تاثيرگذار اسـت                 عميق

درويش مسلكي ظاهري نمي باشد و از سوي ديگر،     و خودآريي صوفيانه و        تظاهرِ صرف   زهد يك 
.  امر قلبي و دروني كه بازتابي در رفتار اجتماعي و فردي انسان نداشـته باشـد، نيسـت                   صرفاً يك 

انسان زاهـد، هرگـز بـراي       : زهد، نحوه برخورد انسان را با نعمت ها و يا ناكامي ها تغيير مي دهد              
اي شهوت، حاضر نيست حدود الهي و مقررات        بدست آوردن ثروت، قدرت، منصب، شهرت و ارض       

 انساني را زير پانهد و به هر قيمتي اين امـور را بـه دسـت آورد، ضـمن اينكـه در                        ديني و اخالق  
جايي كه براي بدست آوردن نعمت هاي الهي، وظيفه داشته باشد كه تالش و تـدبيري را انجـام                   

اهد، گرچه از نعمـت هـاي خـدادادي روي          انسان ز . دهد، وظيفه خود را به درستي انجام مي دهد        
گردان نيست، ولي نعمت هاي دنيوي را ابزار و زمينه جلب رضاي الهي و تامين سعادت و كمـال                   
خويش تلقي مي كند و بنابراين ضمن مراقبت از آن نعمت ها، هنگام از دسـت دادن آن، جـزع و            

 . فزع نمي كند، بي تاب نمي شود، و خود را نمي بازد
 

را، پنهـان  » زهـد «، بهترين و برترين )ع( اشارات، روشن مي شود كه چرا حضرت امام علي       با اين 
 معنـي و   پرهيز از زهد فروشي، عدم تظاهر به زهد و توجه بـه عمـق       . نگه داشتن زهد مي شمارد    

كساني كه يا با برداشت غلـط       . ، خود از لوازم زهد و بي رغبتي نسبت به دنيا است           » زهد«مفهوم  
براي رسيدن به دنيا، اين مفهوم عالي را از مسير و معني خودخـارج              » زهدنمايي«و يا با  » زهد«از  

انجام مي دهند و به دنياپرست ها و دنيازده هايي كه اساساً مفهـوم        » زهد«مي سازند، كاري ضد     
را با پيشرفت و توسعه و شرايط زندگي امروزي متضاد مي دانند، ياري مي رسانند و همه                 » زهد«

 !  مي كنند به انزوا و مظلوميت اين مفهوم كمكبا هم 
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پيشواي حقيقي زهد، امام عادل بشريت و امير ايمان و رشـد ـ كـه زنـدگي سراسـر مجاهـدت و       
تالش او ترجمان عيني زهد و تقـوي اسـت ـ بـراي پيشـگيري از برداشـت غلـط ، انحرافـي و         

ـ يعني پنهان نگـه داشـتن     » خفاءالزهداِ«ظاهرگرايانه در مورد زهد، برترين مرتبه و درجه زهد را           
البته اين بدين معني نيست كه اصل زهد را رها كند تا اينكـه زهـدش بـر مـردم     . زهد ـ مي داند 
بلكه بدين معني است كه از زهدنمايي و زهدفروشي ـ كه با حقيقت زهـد منافـات    !! آشكار نشود

 است، خودداري ورزد و  روح زهد مخالفدارد ـ بپرهيزد و از آنچه ظاهري زاهد مĤبانه دارد ولي با  



، مقدمـه و وسـيله    » زهد«! آري. در عين حال روح و رفتار زاهدانه حقيقي را در خود پرورش دهد            
 باشـد، ديگـر زهـدِ        تقوي و فالح و كمال است، اگر همين وسيله و مقدمه با روح تقوي مخـالف               

 ! واقعي نيست
 
 جايگاه صبر در ايمان . 17 
  

 بِالصبرِ، فَاِن الصبرَ مِن االيمان كَالرَّاْس مِن الجسدِوعلَيكُم 
 

 . بر شما باد صبر و استقامت، كه همانا نقش صبر در ايمان، نقش سر است براي بدن
 

ديديم، ايمان صـرفاً در معرفـت و اعتقـاد قلبـي            » ايمان«با تعريفي كه از پيشواي مومنان درباره        
 اظهار به زبان و عمل به جوارح و اعضا ـ يعني رفتـار متناسـب و    خالصه نمي شود، بلكه اقرار و

 با اظهار و اقرار زبـاني ـ نيـز دو ركـن اساسـي       برخاسته از همان معرفت و اعتقاد قلبي و منطبق
 عيني اين دو ركـن بـه نيـروي عـزم و اراده و قـدرت اسـتقامت و            تحقق. ايمان شمرده مي شود   

ي و پايمردي و بدون عزم راسخ، نمي توان به معرفت قلبي دروني،             بدون پايدار . پايداري نياز دارد  
هـم خودسـازي و     .  سـاخت   عينيت خارجي بخشيد و آنچه را توحيد ناب اقتضاء مي كند، محقـق            

اسـت ـ و هـم اجـراي احكـام دينـي در جامعـه        » عمـل «تزكيه ـ كه اولين گام ضروري در بعد  
ت براي اجراي واجبات الهـي و نيـز اسـتقامت بـراي      استقام: اسالمي، به استقامت و صبر نيازدارد     

 . عدم ارتكاب محرّمات
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همچنين پايداري در مورد اقرار زباني و اظهارات بروز دهنده معرفت قلبي، به پـايمردي در برابـر                  
ناماليمات، انكارها، مسخره كردن ها و لجاجت هايي كه از سوي منكران و مخالفان مـي شـود،                  

مي گويند رب ما پروردگار عالَم و خداي واحد است و سپس بـر ايـن گفتـة                  كساني كه   . نياز دارد 
عرصه ديگري از عرصـه  . خود، استقامت و استواري مي ورزند، اهل فالح و رستگاري خواهند بود 

نياز دارد، مشكالت و دشواري هاي احتمالي است كه بر سر راه مومنان قرار              » صبر«هايي كه به    
شواري هاي ناشي از حوادث طبيعي، كه گـاهي موجـب نااميـدي و              خواه مشكالت و د   . مي گيرد 

ياس، بدبيني و سوءظن به خداوند متعال، و بي اعتنايي به دستورات و ارزش هاي الهي مي شـود        



كه بدون استقامت و خويشتن داري و پايداري، نجات از آن غيرممكن يـا دشـوار خواهـد شـد؛ و                     
تراشي ها و دشمني هاي مخالفان جامعه اسالمي،        خواه مشكالت و دشواري هاي ناشي ازمشكل        

كه بخاطر پايبندي مسلمانان به ارزش هاي الهي، بـه دشـمني و توطئـه و مشـكل تراشـي مـي                    
قطعاً بدون تحمل سختي ها و پايداري و مقاومت در برابر فشارهاي ناشي ازاين مخالفت               . پردازند

شـند و زمينـه سـعادت و كمـال فـردي و              بخ  ها، هرگز مومنان نمي توانند احكام الهي را تحقـق         
 . اجتماعي خود را فراهم سازند

 
كسـي كـه حاكميـت      . ، صبر و پايداري نتيجه و ثمره ايمان و يقـين اسـت            )ع(از ديدگاه امام علي   

، حكيمانه و رئوفانه خداوند متعال را بر جهان هستي باور كرده و به نظام احسن و هدفـدار                     مطلق
ِ خلقت انسـان و حكمـت          خداوند ايمان دارد، هدف      گسترده و دقيق   هستي معتقد است، به عدالت    

سختي ها و دشواري هاو بالها و نقش آن در تربيت انسان را دريافته است، و باالخره بـه توحيـد          
ناب دست يافته، مي تواند به راحتي اين فضيلت بزرگ اخالقي را در خود تقويت كند و در تجربه                   

خانوادگي و اجتماعي خويش از اين ارزش معنوي، استمداد جويد و           هاي پي در پي زندگي فردي،       
، بهتـرين پشـتوانه و يـاور انسـان در           )ع(صبر و استقامت، از نظر امام علي      .  آيد  بر مشكالت فايق  

صـبر، دژ   . صـبر، بهتـرين صـفت اخالقـي اسـت         . غلبه بر مصيبت ها و مشكالت روزگـار اسـت         
و باالخره صبر،   . صبر، بهترين زيور ايمان است    . يد است تسخيرناپذير و محكم انسان در برابر شدا      

 . راس ايمان است، كه بدون صبر، ايمان هم كارآيي و فايده اي نخواهد داشت
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كساني كه از اين فضيلت اخالقي محـروم انـد، در برابـر شـدايد و مشـكالت دچـار بـي تـابي و                  
 و توان آنان و عدم امكان حل آن       شتابزدگي مي شوند، كه خود در تاثيرِ بيشتر آن سختي بر روان           

انسان هاي بي تاب و شتابزده، قدرت تعقل و تدبير و برنامـه             . معضل، نقش اساسي خواهد داشت    
ريزي خود را ازدست مي دهند و نمي توانند ارزيابي صحيح و واقع بينانه از شـرايط و امكانـات و                     

 خود و خـروج از مشـكل و حـل           محدوديت هاي خود داشته باشند تا در چارچوب آن، براي آينده          
آن، تدبيري موثر و مفيد بيانديشند، بنابراين با تصميم هاي عجوالنه و بي حساب، همان امكانات      

بي تابي و جزَع و فزع      . محدود خود را هم از بين مي برند، بدون اينكه مشكل را حل كرده باشند              
ون او را ـ كه مي تواننـد يـاور وي در    در برابر حوادث و دشواري ها، روحيه خود فرد و افراد پيرام

مي كند و توان افراد را به تحليـل   كاهش مصيبت ها و رنج هاي ناشي از حادثه باشند ـ تضعيف  



 را    برساند، مسير رسيدن به هـدف       عجله و شتاب به جاي اينكه فرد را سريع تر به هدف           . مي برد 
و ديرتر رسيدن بهتـر     ! سيدن مي شود  گاهي عجله موجب هرگز نر    . طوالني تر و دشوارتر مي كند     

البته سرعت در عمل، براي كارهاي خير، نه تنها نكوهيده نيست كه خـود              ! ازهرگز نرسيدن است  
  سرعت به معني اهتمام ورزيدن و تنبلي نكردن و سستي ننمودن براي تـدارك             .  ارزش است   يك

هـيچ منافـاتي    » صـبر « فضيلت محسوب مي شود و بـا          ، خود يك    حركت و اقدام در مسير هدف     
هرگـز بـه    » صـبر « نيست، همانطور كه      صبر هرگز به معني كُندي، تعلّل، سستي و ضعف        . ندارد

معني سازش، تسليم، سكوت، پذيرش وضع موجود و به فكر اقدام براي اصالح آن نبـودن نمـي                  
ا بلكه برعكس، صبر و استقامت و پايمردي، ويژگي مورد نيازِ كسـاني اسـت كـه هـدفي ر                  . باشد

 مقدس و متعـالي،      نشانه گرفته اند و براي رسيدن به آن نقطه كمال مطلوب و دستيابي به هدف              
، بـا مشـكالت دسـت و          به تالش و مجاهدت مي پردازند و درمسيرِ مجاهدت براي نيل به هدف            

. ضـد تسـليم و سـازش اسـت        » صبر«بنابراين  . پنجه نرم مي كنند و تسليم مشكالت نمي شوند        
برابر فشارها و هجوم هاي دشمنان، نغمه تسليم و سازش سرمي دهند، از فضـيلت               كساني كه در    

كساني كه در ميدان مبارزه قرار دارند ـ چـه   . صبر محروم اند و فاقد اين پشتوانه بزرگ مي باشند
مبارزه با دشمن داخلي و دروني كه نفس اماره است و چه مبارزه بـا دشـمنان بيرونـي و عينـي ـ      

 به صبر و پايمردي احتياج دارند تا بتوانند در برابر فراز و نشيب ها و تلخـي هـا و          بيش از هر چيز   
شيريني ها، هدف را فراموش نكنند، فريب دشمن را نخورند، مجذوب ظواهرِ فريبنـده نشـوند، و                 

 كـه     و ضـعيف    باالخره گوي پيروزي را در آغوش گيرند، اما انسان هاي واداده، سست، بي هدف             
مجاهـدتي نمـي    ! تسليم و انفعال اند، حركتي ندارند كه به صبر نياز داشـته باشـند             اهل سازش و    

صبر، صفتي است كه انسان هاي مـومن، اهـل يقـين،            ! كنند كه به استقامت احتياج داشته باشند      
مجاهد و تالشگر بدان احتياج دارند، و براي چنين انسان هايي، صبر، راس ايمان است كه بـدون             

 .  و بي اثر خواهد بود  و بي تحركآن، ايمان، مرده
 

 شدن مصيبت هاو فشارها مي دانند كـه          ، صبر را موجب بي ارزش شدن و سبك        )ع(حضرت علي 
نه تنها صبر موجب پيروزي مي شود بلكه صبر، كليد پيـروزي و فراتـر از آن                 . خود، پيروزي است  
 ! خودِ پيروزي است
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هرچه رهبـران و مـديران      . ي و ملّي هم كارساز است     صبر نه تنها در بعد فردي كه در بعد اجتماع         
 جامعه در برابر فشارهاي سياسي، تبليغاتي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي بيگانگان و دشمنان،               يك

از صبر و استقامت برخوردار باشند و ملّت خود را هم به سالح صبر و ايمان تجهيز كنند، موجـب                    
شوند، و هر چه عناصرِ سست ايمان، خودباخته و فاقـد           ارتقاء، استقالل و سرافرازي ملت خود مي        

 جامعه قرار داشـته باشـند، راه را بـراي شكسـت ملـت خـويش و                فضيلت صبر در راس امور يك     
، جامعه را به سوي ورشكسـتي       » كليد پيروزي «سرافكندگي آن باز مي كنند و با فراموش كردن          

در دوران كوتاه ولـي پـر بركـت و          ) ع(عليامام  .  مي دهند   سياسي و ملي و زبوني و خواري سوق       
، بي صـبر و كـم         پرعبرت زمامداري خود، از اينكه ياران و اصحابش در برابر دشمنان خدا و خلق             

استقامت و ناپايدارند، گاليه مي كند و با تعابيري صريح و تند آنان را مورد سرزنش قرار مي دهد                   
 اند و ايستادگي و مقاومت در برابـر دشـمن را از       كه چرا در برابر چرب و شيرين دنيا خود را باخته          

رهبران الهي، با صـبر و      ! آري. دست داده اند و براي جهاد در راه خدا، سستي و كاهلي مي ورزند             
 بخشند و بدخواهان و دشمنان را         متعالي الهي را تحقق     ايستادگي امت است كه مي توانند اهداف      

 خـود تلقـي      خوردار است، صبر و پايداري را در راس وظايف        و امتي كه از ايمان راستين بر      . برانند
 آن   ، سـيره و سـلوك     )ع(مي كند و بدين ترتيب، گامي خود را به اميرالمومنين حضرت امام علـي             

 .  مي سازد و با او پيوند برقرار مي كند حضرت و راه و روش آن بزرگوار نزديك
 
 دو گونه صبر. 18 

 
  ما تَكْرَه و صبرٌ عما تُحِب صبرٌ علي: اَلصبرُ صبران

 
 . صبر در برابر آنچه نمي پسندي و صبر از آنچه دوست داري: صبر و استقامت دوگونه است
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اهميت و نقش صبر و پايداري براي رسيدن به سـعادت و فـالح، آن               . باز هم سخن از صبر است     
ه هـدي و بـه ويـژه در         قدر است كه در آيات كتاب حكيم و نيز در روايات و سـفارش هـاي ائمـ                 

بارها و بارهـا بـر      ) ع(كلمات حكمت آميز امير قبيله قبله و پيشواي بندگان مخلص خدا امام علي            
علت اين يادآوري هاي مكرر و تاكيدات پي در پي آن است كـه در عينيـت                 . آن تاكيد شده است   

اسي ايمان، غافل زندگي ما، مشغله ها و سرگرمي ها ممكن است ما را از اين ركن مهم و جزء اس       



 گـرديم    بدهيم و دچار سستي و ضعف       سازد، آن گاه در برابر مشكالت و دشواري ها، عنان از كف           
اين تاكيدها . كه در آن صورت خسارت ناشي از اين غفلت، هرگز براي ما جبران پذير نخواهد بود          

ه بنـدگان خـدا،     و تكرارها، نشان از اهميت موضوع دارد و دلسوزي و رافت رهبران الهي نسبت ب              
 . آنان را به توجه دادن مكرر به اين موضوع برمي انگيزد

 
نگاهي به تجربه هاي تلخ و شيرين تاريخي خودمان، نشـان مـي دهـد كـه صـبر و پـايمردي و                      
استقامت چه نقش عظيمي براي رسيدن به شيريني ها و سستي و اهمال و كاهلي چه تاثيري در                  

انسان مومن، نتيجه صبر و استقامت تنها در پيروزي            ديدگاه يك  از! ايجادِ حوادث تلخ داشته است    
ها و شيريني هاي فردي و اجتماعي دنيوي خالصه نمي شود، بلكه انگيزه و مبناي اساسي روي                 

بدون استقامت در برابر آنچه     . آوردن به صبر و پايداري، تامين سعادت ابدي و حيات اخروي است           
بدي ما در گروِ آن است، و بـدون صـبر در برابـر آنچـه دوسـت                  نمي پسنديم، اما تامين سعادت ا     

را » فـردا « كنـيم، نمـي تـوان     داريم، اما براي حيات اخروي ما زيانبار است و ما آن را بايد تـرك    
كـردن    انسان مومن، او را به انديشه مي افكنـد كـه تـرك                آينده نگري حقيقي يك     ... تامين كرد 

فرداي من نخواهد بود؟ آيا انجام آنچه من دوست دارم، آينـده            آنچه من نمي پسندم، آيا به زيان        
 مرا به مخاطره نخواهد افكند؟ 

 
اگر در همه موارد، همه كارهايي كه ما دوست داريم انجام دهيم، به نفع و مصلحت ما بـود                   ! آري

  همه كارهايي كه ما نمي پسنديم، به زيان ما نمي بود، زندگي انسان، مسـير همـواري را                   و ترك 
داشت كه هيچ كس در پيمودن راه صحيح آن، دچار خطا و اشتباه نمي شد، و همچون گياهان و                   

اما راه كمال انسـان، گرچـه راه        !! حيوانات، همان مسيرِ طبيعي، مسيرِ هدايت و كمال هم مي بود          
انسـان  ! چندان دشواري نيست، ولي به سهولت و آساني راه كمال ساير موجودات هم نمي باشـد               

ِ صـحيح و   اهي و انتخاب خود، آينده خود را مي سازد ولي اينگونه نيست كه همواره در درك      با آگ 
اگرچنين بود، چه نيازي به بعثت انبيـاء الهـي و مجاهـدت هـا و                ! انتخاب درست دچار خطا نشود    

مرارت هاي آنان براي هدايت بشر وجود داشت؟ غايت دعوت پيامبران الهي و رهبـران آسـماني                 
 برسـانند و او را بـراي          و آگـاهي صـحيح و عميـق         بوده است كه انسان را بـه درك       براي همين   

 . انتخاب صحيح و درست راهنمايي و دستگيري كنند
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پس بديهي است كه گاهي اموري را نمي پسنديم ولي انجام آن به مصلحت مـا اسـت و گـاهي                     
ايـن  .  زيان مـا خواهـد بـود        دورمي كند و به     اموري را دوست داريم ولي انجام آن، ما را از هدف          

چه بسا امري را شما نپسنديد ولي خير شما در آن باشـد             : قرآن كريم است كه صريحاً مي فرمايد      
اين اصل مهم نه تنها براي كمال       ! و چه بسا چيزي را دوست داشته باشيد ولي براي شما بد باشد            

كـودكي كـه از     . مـي اسـت   غائي و حيات جاودانه انسان، بلكه در قلمرو امور دنيوي هم اصل مه            
 داروي شفابخش بدش مي آيد يا بازي و تفريح را به جاي درس و كـالس مـي پسـندد،                      مصرف

نوجواني كه از تن دادن به سـختي        ! آيا به راستي و درستي مصلحت خود را تشخيص داده است؟          
حت و آينده    اكراه دارد و گشت وگذار و ولگردي و عياشي را مي پسندد، آيا مصل               مطالعه و تحقيق  

 بيش از مايحتاج روزانه خـود را برصـرفه           خانواده اي كه مصرف   ! خود را به درستي فهميده است؟     
جويي و پس انداز براي تامين آتيه خود ترجيح مي دهد آيا خير و صالح خـود را مالحظـه كـرده                      

ي بينـد و    ِ روزمره خود و تامين نيازهاي فعلي خود را فقط م            ؟ ملتي كه چون رفاه و مصرف      ! است
دوست دارد، از سرمايه گذاري براي آينده غفلت مي ورزد و يا چون از انضـباط و سـخت گيـري                     
هاي قانوني بدش مي آيد دچار هرج و مرج مي شود، آيا اين ملت واقعاً در راستاي مصلحت خود                   

 ! ... عمل كرده است؟
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د كه اگر بخـواهيم بـه همـه         مي بينيد كه موارد فراواني در زندگي فردي و اجتماعي ما وجود دار            
امور دوست داشتني عمل كنيم و از همه آنچـه نمـي پسـنديم، احتـراز ورزيـم، نظـام متعـادل و                       

البته در همه اين نمونه هـا،       . مطلوب زندگي دچار اختالل مي شود و رو به فساد و تباهي مي رود             
وضوع توجه كنـد، سـختي       از زندگي و آينده خود به م         عميق  اگر فرد و جامعه به درستي و بادرك       

امور ناپسند ولي مفيد، و شيريني امور دوست داشتني ولي مضرّ، كاهش مي يابد و حتـي منتفـي                    
انسان هاي برگزيده و تربيت شده، با يقين و ايمان متكي بر معرفت و شناخت، به                ! آري. مي شود 

ـ ... هوت و راحتي ونقطه اي مي رسند كه امورِ دوست داشتني دنيوي ـ ازقبيل رفاه و ثروت و ش 
هنگامي كه با خير و سعادت آنان منافات داشته باشد و از راه حرام و ظالمانه بخواهد بدست آيـد                    
در نظر آنان واقعاً نامطلوب و ناپسند جلوه مي كنـد و امـور نـامطلوب دنيـوي ـ ماننـد سـختي و        

زمـه اجتنـاب ناپـذيرِ      ـ در جـايي كـه ال      ... دشواري جهاد در راه خدا يا فقر و حصر و محروميت و           
بـه  . پيمودن راه خدا و تامين سعادت ابدي باشد، در ذائقه آنان شيرين و مطلوب جلـوه مـي كنـد                   

 اين انسان هاي متعالي و رشد يافته،         بياني صحيح، واقعيت حقيقي امور در نظر واقع بين و عميق          



اسـت  ) ع(اي امام حسـين    مي شود و آنان فريب ظواهرِ امور را نمي خورند، و اين اجابت دع               درك
 » ! اشياء و امور جهان را همانگونه كه هست، به من بنما واقعيت و عمق! خدايا«: كه
 

  انسان هاي واقع بين و آخرت نگر، از اليه هاي سطحي و ظاهري امور عبورمي كنند و به عمـق                   
ا و سطحي،   روي دادها و اشياء مي نگرند، و به همين جهت كارهايي كه براي انسان هاي دنياگر               

 و سعادت است، براي آنان تلخ و نامطلوب          مسير حق   مطلوب و دوست داشتني است ولي برخالف      
است و اموري كه براي ظاهربينان، ناپسند است ولي الزمه مسير كمال انسان مـي باشـد، بـراي                   

ل همين اوج عرفان و يقين و ايمان است كه مرگ در راه خدا را ازعسـ               . آنان شيرين و گوارا است    
، حتي اگر تسخير ماه و خورشيد را در           شيرين تر مي سازد و برگرفتن دانه اي را از موري به ناحق            

 ! پي داشته باشد، ناگوار و تلخ مي كند
 

بهرحال، براي ما كه هنوز فاصله زيادي تا اين نقطه اوج داريم راه همـين اسـت كـه راه شـناس                      
خويشـتنداري، تسـلط بـر نفـس، اسـتقامت و           پيش رويمان نهاده است كه با     ) ع(بزرگ، امام علي  

پايمردي، در برابر آنچه دوست داشتني است اما با مسير كمال و سعادتمان منافات دارد، بايسـتيم                 
و تسليم آن نشويم و در مورد آنچه برايمان ناپسند و ناگوار اسـت، ولـي الزمـه تعـالي و زنـدگي                       

ن همت گماريم و علير غـم دشـواري هـا و            سعادتمندانه ابدي است، با استواري و سرافرازي، بدا       
با كيمياي صبر و استقامت، شيريني ها . تلخي ها، همچون داروي شفابخش از آنر وي برنگردانيم    

و دوست داشتني هاي مضرّ را براي كام خودمان تلخ سازيم تا از آن احتراز نمائيم و تلخـي هـا و       
از اين راه گامي    .  را تحمل كنيم و بپذيريم     ناپسندي هاي مفيد را در ذائقه مان شيرين كنيم تا آن          

 شده ايم و شايد زمينه را براي حركـت در نيـل بـه اوج عارفـان و             نزديك) ع(به علي بن ابيطالب   
 . ان شاءاللّه. مومنان براي خودمان هموار سازيم

 
 ! خود را بسنج. 19 
  

 َ  حسيب غَيرُك، فَاِن غَيرَها مِن االَنْفُس لَها َ لِنَفْسِك فَحاسِب نَفْسك
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 ! خود را ـ براي خويش ـ ارزيابي و محاسبه كن، همانا براي ديگران، ارزيابي غير از تو وجود دارد



در . ارزيابي و سنجش ميزان پيشرفت در هركاري، يكي از عوامـل بـه هـدف رسـيدن آن اسـت                   
 بـه آن توجـه      مديريت و هدايت هر مجموعه اي نيز، يكي از اقدامات الزم كه همواره بايد مـدير               

   كـار يـا يـك       بدون دقت و صحت در ارزيابي پيشرفت يك       . داشته باشد، ارزيابي و سنجش است     
 آن اميدوار و مطمئن بود، كوتاهي در اين امـر،            مجموعه، نمي توان به درستي مسير كار و توفيق        

، و  خسارت هاي جبران ناپذير وارد مي كند، موجب از دست رفتن امكانات و فرصت ها مي شـود                 
 . همه تالش ها و اقدامات را به هدر مي دهد

 
هر فرد انسان نيز در رفتارها، تصميم گيري ها و اقدامات اساسي كه انجام مي دهد، نيازمنـد بـه                    

 و رسـيدن     مديريت و هدايت است، مديريتي كه برعهده خود او است و بدون آن، پيگيري اهداف              
 وظيفه انسان همين است كه با مالحظه امكانات و          مهم ترين . به آرمان ها، غيرممكن خواهد بود     

 و مطلوب ها، براي رسيدن بـه كمـال و خوشـبختي،              محدوديت هاي خود، و با عنايت به اهداف       
، امكانـات     مديريتي معقول و منطقي بر رفتار و حركات خود داشته باشد تا بدون برنامـه و هـدف                 

ي از اساسي ترين اركان مديريت انسـان بـر          يك.  نكند و دچار خسران و زيان نشود        خود را مصرف  
تـر    اين محاسبه و ارزيابي هر چه واقع بينانه تر، نقادانه تر و دقيـق             . خود، محاسبه و ارزيابي است    

 انجام شود، نقش موثرتري براي اصالح مسير انسـان، اجتنـاب از              باشد، و در فاصله هاي نزديك     
 . اشتتكرار اشتباهات و تالش براي جبران آن خواهد د
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 و   از اين محاسبه و ارزيابي اين نيست كه نتيجه آن به ديگران اعالم شود، يا مورد تشـويق                 هدف
 اين است كه انسان، نزد خود و براي خود به محاسبه بپردازد و               نه، هدف ! تنبيه ديگران قرار گيرد   

 چـه امـوري     چه امكانات و فرصت هايي داشته است؟ اين فرصـت هـا را در             : خود را ارزيابي كند   
 و آرمان هـايش    كرده است؟ نتيجه فعاليت ها و تالش هايش تا چه حدي در جهت اهداف   صرف

داشته است؟ چقدر     بوده است؟ براي طي كردن مسير حركت به سوي كمال مطلوب، چقدر توفيق            
از امكاناتش به هدر رفته است؟ تا چه حدي مي توانسته از هرز رفتن امكانـات پيشـگيري كنـد؟                    

امكانات يا فرصت هاي ديگري رامي توانسته براي تسريع در رسيدن به كمال بدسـت آورد؟                چه  
هايي مي توانسته استفاده كند و تا چه حدي استفاده كـرده اسـت؟ عوامـل و موانـع                     از چه كمك  

موفقيت در حركت و تالش هاي گذشته چه بوده است؟ و باالخره با استفاده از نتايج اين ارزيابي،             
ند كه براي ادامه راه آينده چه اقداماتي بايد انجام دهد؟ چه اصالحي در روش، ابزار و                 مشخص ك 



 از اشتباهات احتمـالي قابـل جبـران اسـت و چگونـه بايـد آن را                   مسير بايد ايجاد كند؟ كدام يك     
 ... جبران كند؟ 

 
د نپـردازد،   سالگي به محاسبه اي درباره خود و نزد خو70 ـ  60البته كمتر كسي است كه در سن 

اما اين ارزيابي و محاسبه، ديرهنگام و تقريباً بي اثر است، زيـرا فرصـت و تـوان چنـداني بـراي                      
مهم اين اسـت كـه مـا بتـوانيم از سـنين        ! استفاده از نتايج آن و اصالح مسير گذشته وجود ندارد         

 كار مهـم،     ن يك جواني و نوجواني، با تمرين، تذكر و تكرار، به ارزيابي و محاسبه خويش به عنوا              
توجه داشته باشيم و از همان اوايل زندگي، مسير حركت خود را تنظيم نمائيم و با نگاه مستمر به                   

 ...  متعالي و كمال جاودان خود، از امكانات وفرصت هايمان استفاده بهينه بنمائيم اهداف
 

ان، و نقـد و     لحظه اي و ساعتي تفكـر و غـور در مسـير زنـدگي مـ               ! اما هنوز هم دير نشده است     
بررسي و حسابرسي آن، مي تواند از زيان و خسران احتمالي پيشگيري كند و ما را در تصـحيح و                    

 . اصالح روش و راهمان يارير ساند
 

، با توجه به اين واقعيت تلخ كه عموماً انسان ها از ارزيـابي و سـنجش                 )ع(امام اميرالمومنين علي  
يابي و محاسبه اعمال و رفتار ديگـران مـي پردازنـد،            ، همواره به ارز     خويش غافل اند و در عوض     

، اما نه بخاطر ديگران و يا بـراي ارائـه بـه ديگـران،               » خود را ارزيابي كن   «هشدار مي دهند كه     
و بدان كه ديگران هم نيازي به حسابرسي و ارزيابي تو ندارند، كسي غير از      ! »براي خودت «بلكه  

بـيش از اينكـه بـه اشـكاالت و          ! و آنان را ارزيابي كند    شما وجوددارد كه حساب ديگران را برسد        
زيرا سزاوارترين افراد كـه الزم اسـت از         . عيوب ديگران توجه داشته باشي، به عيوب خويش بنگر        

ِ   چـرا زمـاني را كـه بايـد صـرف          !! توجه شما استفاده كند و خود را اصالح كند، خود شما هسـتي            
 !  ديگران مي كني؟ ارزيابي خويش كني، صرف
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ِ حيات بخش را در جايي بيان مي كنند كه قبل از آن به                اين كالم نوراني و سرمشق    ) ع(امام علي 
اهـل  «: پرداخته اند و شيوه رفتار آنان را تبيين كرده انـد          » اهل ذكر «ذكر ويژگي ها و مختصات      

فـل   غـايي، غا    كساني اند كه مشاغل دنيوي و امور روزمره آنان را از كمال نهايي و هـدف               » ذكر
نمي كند، مردمان را به قسط و عدل امر مي كنند و خود نيز به قسط رفتار مي كننـد، مردمـان را      



از كارهاي ناپسند باز مي دارند و خود نيز از كارهاي بد پرهيز مي كنند، گويي ازدنيا بريـده انـد و                      
 را به ارزيـابي و      خود«هشدارمي دهند كه    ) ع(و در پايان، امام   ... فراتر از آن را مشاهده مي كنند،        

بنگريد كه آيا شما هم ازاهل ذكر هستيد يا نه؟ نه اينكه بالفاصـله بـا تـرازوي       » !محاسبه بكشيد 
ديگران نيازي به ارزيـابي و محاسـبه    ! اين ويژگي ها و ارزش ها بخواهيد ديگران را ارزيابي كنيد          

 ! شما ندارند
 

معني نفـي مسـئوليت اجتمـاعي انسـان هـا           به  ) ع(البته نبايد گمان كرد كه اين هشدارِ امام علي        
 و   توجه به مسئوليت هاي اجتماعي و امر بـه معـروف          » اهل ذكر «است، زيرا يكي از خصوصيات      

بلكه اين هشدار، اهميت ارزيابي خويش و توجه بـه محاسـبه نفـس را مـورد                 ! نهي از منكر است   
. ن به كمال مطلـوب اسـت       انسان براي رسيد    تاكيد قرار مي دهد كه شرط اساسي و اصلي توفيق         

 و   ، انحـراف    بدون محاسبه مستمر و ارزيابي دائمي دچار غفلت، اشتباه، فراموشي، كنـدي، توقـف             
 . بازماندن از راه مطلوب خواهيم شد

 
مراقبت و محاسبه حقيقي و صـادقانه، و اسـتفاده از نتيجـه آن بـراي اصـالح و تصـحيح مسـير                       

و چنـين   ! پيوندي برقرار كـرد   ) ع(ان با راه امام علي    حركت، گام مهمي است كه بدون آن نمي تو        
 ! مباد
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 شكوفه هاي دوستي  ●
 

 نيمي از عقل . 20
  

 . ُ العقْل اَلتَّودد نِصف
 

 . دوستي ورزيدن با مردمان، نيمي از عقل است
 

 هـا و     خوبي ها و بدي ها، زيبايي ها و زشـتي هـا و مصـلحت                اگر عقل، ابزاري است براي درك     
تباهي ها، و اگر راهنماي عمل و رفتار آدمي در زندگي فردي و اجتمـاعي عقـل او اسـت و اگـر                       
تامين سعادت جاودان و سير تكاملي انسان، در گرو سامان يـافتن زنـدگي فـردي و اجتمـاعي او                    

 و مدارا بـا آنـان و نرمخـو بـودن و حسـن                است، در اين صورت دوستي ورزيدن با مردمان، رفق        
زيرا دوستي ورزيدن، روحيه برادري و مواسات داشتن و با ديگران           . داشتن نيمي از عقل است     خلق

به محبت و نرمي رفتاركردن مايه دوام و قوام زندگي اجتماعي بشر است و عقل و خرد آدمي كه                   
برانگيزنده رفتار خردمندانه وعاقالنه اوست، حكم مي كند كه در زنـدگي اجتمـاعي، اصـل را بـر                   

و محبت قرار دهد و از دشمني و كينه توزي و بدخواهي بپرهيزد تا نيمي از شرط سعادت                  دوستي  
به سامان آيد و اصالح شود، نيمي كه همانا زندگي اجتماعي است كه بـدون آن، زنـدگي فـردي                    

 . نيز مختل و نابسامان خواهد شد
 

ماعي خاستگاه منطقي   بويژه با نگاهي الهي و توحيدي، اصل بودن دوستي و محبت در روابط اجت             
تلقي شود، زيـرا در ايـن ديـدگاه همـه           » عبادت« و متعالي خواهد يافت و مي تواند به عنوان يك         

 و دوستانه با مخلوقـات الهـي ـ اگرچـه مسـلمان و نيـك         خداي اند و رفتار نيك مردمان مخلوق
د داشـت و يـك   رفتار نباشند ـ از اين جهت كه آفريده او هستند، معنايي الهـي و معنـوي خواهـ    

   و محب خدا، آفريده هاي محبوب خود را نيز دوست دارد و آنان را ـ چـون مخلـوق    انسان عارف 
 . محبوب اند ـ گرامي مي دارد
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البته اين اصل، هرگز با شدت عمل و مقاوم بودن در برابر كفّار و ستمگران و مبارزه با منافقان و                    
ا آن هم حكم خدا است و در مواردي كـه كسـاني در         زير. دشمنان اسالم و بشريت مغايرتي ندارد     

برابرِ رحمت الهي و مهر و عطوفت مومنان و مسلمانان، كينه توزي ورزند و درصدد ضربه زدن به      
امـا در همـين     . آنان برآيند و ستم پيشه كنند در برابر آنان به غير از شدت عمل چاره اي نيسـت                 

 و كافران، باز هم اصل محبت ورافت فرامـوش نمـي            برخورد متقابل و دفع و رفع فتنة ستمگران       
. شود و همينكه آنان دست از فتنه و فساد كشيدند جز برخورد محبت آميز از مسلمانان نمي بينند                 

با مردمان زمان خود، نشان مي دهد كـه         ) ص( پيامبران به خصوص خاتم پيامبران        سير و سلوك  
ـ حتّي با كساني كه هم كيش آنان نيستند ـ بر  اصل عمومي و كلي در روابط اجتماعي مسلمانان  

 خدا به نرمي و رافت رفتار        محبت و مودت استوار است و بجز موارد استثنايي، همواره بايد با خلق            
 و نهي از     اين محبت و دوستي است كه موجب مي شود زمينه دعوت به خير، امر به معروف               . كرد

اه ايمان و رشد را براي ديگران هم بگشـايند، و البتـه             منكر فراهم شود و مومنان حقيقي بتوانند ر       
ّ و مماشـات در اصـول ارزشـي و            اين رحمت ورافت نه تنها به معني روي گرداندن از مواضع حق           

 مباني اعتقادي و ارزش هاي الهـي را فـراهم مـي              اعتقادي نيست، بلكه زمينه گسترش و تعميق      
 . سازد

 
 زنـدگي دل انگيـز و همـراه بـا            اهم شدن شرايط يـك    بوجود آمدن محيط اجتماعي مطلوب و فر      

رعايـت  . آرامش و اعتماد متقابل در جامعه، در گرو مودت و محبـت بـين اعضـاي جامعـه اسـت                   
 و عدالت، روحيه تعاون و همكـاري، حـس اعتمـاد متقابـل، خيرخـواهي بـراي ديگـران،                     انصاف

 باالخره همه ويژگـي هـاي       ورزي، پيشگيري از بدبيني و سوءظن و        جلوگيري از حسادت وغرض     
مطلوب اجتماعي، در صورتي گسترش مي يابد و ريشه مي گيرد كه به پشـتوانه محبـت و                    اخالق

دوستي استوار باشد، و همين روحيه محبت و مودت است كه پيوند دل ها را در جامعـه اسـالمي                    
 .  و الهي در جامعه به دنبال مي آورد مستحكم مي سازد و وحدتي عميق
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، مودت و دوستي ورزيدن با مردمان امر مباركي است كـه بهتـرين ذخيـره               )ع(دگاه امام علي  از دي 
فرد و جامعه است، برترين پشتوانه و اولين گام خردمندي و عقالنيت است، سودمندترين گنج ها                
و سرمايه ها است، موجب رخت بربستن غصه ها و اندوه ها است و باالخره نيمي از عقل آدمـي                    

با اين زمينه سازي است كه همه خيرات و نيكي ها بـه جامعـه روي مـي آورد و همـه                      و  ... است



از سـوي ديگـر، تفرقـه و دشـمني ـ كـه از ابزارهـاي        . بدي ها و آفات از جامعه رخت برمي بندد
شيطان و شيطان صفتان براي از بين بردن زمينه رشـد و تعـالي جامعـه اسـالمي اسـت ـ از راه       

 . ت ها مي تواند موثر واقع شود دوستي ها و محب تضعيف
 
، از راه دوستي و محبت است كه خود و ديگران را گامي بـه               )ع(و دوستان و عاشقان امام علي     ... 

 . ان شاءاللّه.  مي سازند راه و مسير آن پيشواي الهي نزديك
 
  

 ديگران را مانند خود بدان . 21
  
  

 
  

 
 َ واَكْرِه لَه ما تَكْرَه لَها َ ما تُحِب لِنَفْسِك فَاَحبِب لِغَيرِك

 
آنچه را براي خود دوست داري، براي ديگران دوست بدار و آنچه رابراي خود نمي پسندي بـراي                  

 . ديگران هم مپسند
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نگاهي به تاريخ پرفراز و نشيب و نيز وضع كنوني جوامع انساني، روشن مي سازد كه مهم تـرين                   
كشي ها، و بزرگ ترين مـانع تعـالي و رشـد معنـوي و                 عامل جنگ و جدال ها و رقابت ها و حق         

مادي همه جانبه جوامع ، خودخواهي هاي مادي و خودپرستي هاي حيواني در انسان هـا بـوده و      
عاملي كه منشا استبدادهاي خشـن، سـتم هـاي فـاحش، بـي عـدالتي هـا، اسـتعمارها و                     . هست

 و سياسي و اجتماعي، و همه مفاسد     هاي آشكار اقتصادي    استثمارهاي طوالني و ظالمانه، تبعيض    
  از سـوي ديگـر هـدف      . و تباهي هاي بشري بوده و هست، همين خودخواهي هاي حيواني است           



همه خيرخواهان و مصلحان بشري و انگيزه مجاهدت ها و مبارزات اجتمـاعي، كنتـرل و تعـديل                  
ربيتـي، سياسـي و     اين خودخواهي و مهار آن بوسيله ابزارها و ساز و كارهاي حقـوقي، قضـايي، ت               

اما واقعيات نشان مي دهند كه علير غـم تغييـر و تحـول در ظـواهر امـور و      . اقتصادي بوده است 
پيشرفت هاي حاصل شده در اين مسير، هنوز هم مهم ترين مسئله و مشكل واقعي و ريشـه اي                   

هم در سطح خُرد و هم در سطح كـالن، ريشـه اصـلي              . بشر، در همين موضوع خالصه مي شود      
ِ   طـرف    يا حداقل يك     نزاع ها و كدورت ها و رقابت ها و دشمني ها، خودخواهي هر دو طرف               همه

 خودمان و تاملي در علل و انگيزه هاي اختالفات و كدورت ها، اين               نگاهي به اطراف  ! قضيه است 
 بايد كرد تا اين مشكل فراگير و خانمان سوز حل شود؟ از چه راهي اين                چه. ادعا را تاييد مي كند    

مانع بزرگ رشد و تعالي همه جانبه جوامع را مي توان از سر راه برداشت؟ چه كنيم تا رقابت هـا،                     
حسادت ها، كينه ها، اختالفات و درگيري ها به همكـاري، دوسـتي، محبـت، تعـاون و گذشـت                    

 ... تبديل شود؟ 
 

، در عبـارت كوتـاهي،   )ع(در ضمن نامه خود به فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبي  ) ع(امام علي 
اگر هر كسي آنچـه را از نيكـي، خـوبي،     : راه حل اساسي و ريشه اي اين مشكل را ارائه مي كنند           
كه بـراي خـود مـي خواهـد و مـي      ... ، و منافع ، رفاه، عدالت، احترام وحرمت، قدرشناسي، انصاف       

كشـي،   يگران هم همان را دوست داشته باشد، و آنچه را از بدي، بي انصافي، حـق        پسندد، براي د  
كه براي خودش نمي پسندد، براي ديگران هـم نپسـندد در     ... حرمت شكني، سختي، گرفتاري، و    

مي شود و نهال محبت و تعـاون و دوسـتي، در             اين صورت ريشه خودخواهي هاي حيواني خشك      
 . همه جا سايه گستر مي گردد
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تنها اين كافي نيست كه انسان برخورداري مشروع ديگران از امكانـات و نعمـت هـاي مـادي را                    
بپذيرد و درصدد ربودن آن براي خود برنيايد و ياعدم گرفتاري و دشواري را براي ديگـران قبـول        

اين، همان سطحي از تعديل خودخواهي هاي انسان است كه          . كند و درصدد برهم زدن آن نباشد      
حـداكثرِ  !  مقررات و نظام حقوقي مي تواند ايجاد كند و البته الزم است اما كافي نيسـت                قوانين و 

آنچه را كه قوانين و مجريان آن، يعني نيروهاي حكومتي در قالب نظام سياسي و امنيتي جامعـه                  
 باشند ـ مي توانند تامين كنند، همين است كه سـرقت، غصـب، اذيـت و آزار،      ـ اگر كامالً موفق

 افراد جامعه بپذيرند كـه برخـورداري ديگـران را بـه رسـميت                انجام نشود، يعني يكايك   .. .قتل و 



ايـن حـد كـافي نيسـت، گرچـه از راه      ) ع(اما از ديدگاه امام علي .  آنان نگردند   بشناسند و متعرض  
آنچه الزم است كـه  . اِعمال حاكميت دولت ها و حكومت ها، بيش از اين دست يافتني نمي باشد    

 يابد اين است كه اعضاي جامعه آنچه را براي خود دوست دارنـد، بـراي              ه اسالمي تحقق  در جامع 
ديگران هم حقيقتاً دوست داشته باشند و آنچه را براي خود نمي پسندند براي ديگران هـم واقعـاً          

همانگونه كه هر كسي دوست دارد زندگي مرفهي داشته باشد، فرزندانش از امكان رشد              . نپسندند
برخوردار باشند، خانواده اش آرامش داشته باشد، مورد اتهام و بدگويي ديگران قرار نگيرد              و تعالي   

به همين ترتيب همه اين ها را براي ديگران هم دوست داشته باشـد، كـه اگـر آنـان از ايـن                       ... و
نعمت ها برخوردار نيستند، تالش كند برايشان فراهم سازد و ديگران اگر در سطحي بيش از وي                 

ن نعمت ها برخوردارند، از برخورداري مشروع آنان خرسند و خوشحال باشد، و دچار حسـد و                 از اي 
همين طور درمورد سختي هـا و       !! كينه نگردد، چه رسد به اينكه درصدد محروم كردن آنان برآيد          

دشواري ها، تالش كند كه مشكالت و سختي هاي ديگران حل شود و اگر مي بيند خـودش بـا                    
 كه برايش ناپسند مي باشد ولي ديگران آن مشكل را ندارند، خوشحال باشد              مشكلي مواجه است  

 ! و درصدد انتقال مشكل به آنان برنيايد
 

اينجا سخن از دوست داشتن و عالقه واقعي و قلبي است كه همان را كـه بـراي خـودش در دل                    
 حيواني تعـديل    البته در اين صورت، خودخواهي هاي     . مي خواهد، واقعاً براي ديگران هم بخواهد      

مي شود و هر فردي خوبي ها ونيكي ها را نه تنها براي خود، كه براي ديگران هم مي خواهـد و                      
مي پسندد و در نتيجه نزاع ها و كشمكش ها به دوستي و همكـاري تبـديل مـي شـود و بخـل                        

 و قناعـت و عـدالت خواهـد          جاي خود را به سخاوت و انصاف      ... وحرص و طمع و فزون طلبي و      
در اين فضا ديگر از حسادت و رقابت و كينه خبري نخواهد بود و هر كسي از راحتي و رفـاه                     . داد

ديگران به همان اندازه خوشحال خواهد بود كه از راحتي و رفاه خود، و از رنج و سختي ديگـران                    
 . همان قدرناراحت خواهد بود كه از رنج و سختي خود
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انسـان هـاي    . دست يابنـد  » ايثار«ر روند و به سطح      البته كساني ممكن است از اين حد هم فرات        
برگزيده و متعالي كه به مراتب عالي زهد رسيده اند، خود رغبتي نسـبت بـه راحتـي و رفـاه دنيـا                      

و آنچه را از مشكالت و سختي هاي        . ندارند اما تالش مي كنند راحتي و رفاه ديگران تامين شود          
ديگران نمي پسندند و رنج خود و راحت ياران را مي           دنيوي كه براي خود ناپسند نمي دانند براي         



كه هر آنچه رابـا كوشـش خـود بـه          ) ع(زندگي سراسر كار و تالش اميرالمومنين امام علي       ! طلبند
 مي فرمود، نمونه     دست مي آورد در راه تامين راحتي ديگران و كاستن از رنج زندگي آنان مصرف              

ا دست انسان هاي معمولي از اين سـطح عـالي، غالبـاً            بارزي از اين ديدگاه متعالي و برتراست، ام       
 ... كوتاه است

 
ما بايد به همين اصل بيانديشيم و تالش كنيم به چنين سطحي دست يابيم كـه آنچـه را بـراي                     
خود دوست داريم، براي ديگران هم دوست داشته باشيم و آنچه را براي خود ناپسند مـي دانـيم،                   

عمل، براي دستيابي ديگـران بـه وضـع مطلـوب در حـد تـوان                براي ديگران هم نپسنديم، و در       
 . ان شاءاللّه.  شده ايم نزديك) ع(بدين ترتيب گامي به سيرت حضرت علي. بكوشيم

 
  

 
  

 شرايط دوستي . 22
  
  

 
  

 
 . والكَذّاب... والفاجِر... والبخيل... ِ َ ومصادقَة االَحمق اِياك! يا بنَي

 
 ! ، بخيل، بدكاره و دروغ گو  بپرهيز ستي با احمقاز دو! اي فرزندم
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 و رفتار انسان، دوستان و هم نشـينان          يكي از مهم ترين زمينه هاي تربيت و شكل گيري اخالق          
در رشد و تعالي و يا انحطاط و سقوط انسان، نقشي مهم ايفا مـي كنـد، ضـمن                    » دوست«. اويند



شايد هيچ كسي   .  نياز طبيعي هر كسي است      يك» دوست«اينكه وجود رابطه دوستي و دارا بودن        
به خصوص نوجوانـان و جوانـان قبـل از          . را پيدا نكنيد كه هيچ دوست و هم نشيني نداشته باشد          

محيط دوستانه  . دارند» دوست«مرحله ازدواج و شكل گيري خانواده اي مستقل، نياز بيشتري به            
، صميمانه، صريح     در آنر ابطه اي بي تكلّف     در اين مرحله از زندگي انسان، تنها محيطي است كه           

و عاطفي بين افرادي حاكم است كه هيچكدام خود را برتر از ديگري نمي داند و از نظـر سـنّتي،                     
اجتناب از پيوستن به چنين فضـا و  .  فراواني با هم دارند اجتماعي، عاطفي و آرماني وجوه مشترك  

به هرحال نوجوان و جوان در چنـين        . ن نيست محيطي نه تنها مطلوب نمي باشد، كه اساساً ممك        
مرحله اي از عمر خود، به پيوند داشتن با دوستاني صميمي و همدل نياز دارد، ولي پرسش مهـم                   
اين است كه چه بايد كرد تا اين محيط باصفا و دلپذير زمينه اي براي رشد و تعالي انسان باشد و                     

 رز رفتن عمر و جواني انسان نگردد؟ خداي ناكرده بسترِ آلودگي، انحطاط ، لودگي و ه
 

شايد هيچ كس ترديدي در نقش مثبت و منفي محيط دوستي به خصوص در نوجوانان و جوانان                 
تجربه نشان داده است كه افراد سست ايمان و بي اعتنا به راه سعادت و كمـال، بـر           . نداشته باشد 

گي را پيدا كـرده انـد و در مسـير           اثر همنشيني با دوستان و رفقايي صالح و مومن، راه درست زند           
ايمان و تقوي قرار گرفته اند و افرادي پاكدامن و مومن در نتيجه رفاقـت بـا دوسـتاني سسـت و                      

بنـابراين قبـل از اينكـه دچـار     . فاسد به هرزگي و فساد كشيده شده و عاقبتي نـاگوار داشـته انـد        
و تجربـه هـاي ناصـحان       حسرت و پشيماني شويم بايد چـاره انديشـي كنـيم و بـه توصـيه هـا                   

 . خيرانديش، توجه داشته باشيم
 

را از دوستي با چهار دسته برحذر مي دارند و بـه شـدت              ) ع(اميرمومنان، فرزندشان حسن بن علي    
 : نهي مي كنند

 
 صـحيحي نسـبت بـه مسـائل برخـوردار            كساني كه از درك   :  و نادان   ـ دوستي با اشخاص احمق    

دچار حماقت مي شوند و با انجام كارهاي نسـنجيده و ناپختـه،   نيستند و در مقاطع تصميم گيري    
 .  مي كشند مسير زندگي خود ـ و گاهي مسير زندگي دوستانشان ـ را به انحراف
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، اگر نفعي هم بخواهند به تو برسانند، بر اثر جهالت و حماقت، زيان مي                 انسان هاي احمق  «! آري
دوسـتان  ) ع(از نظـر امـام علـي      ! نادان ترجيح دارنـد   از اين جهت دشمنان دانا، بر دوستان        » .زنند

 انسـان را   نادان، انسان را به زحمت و سختي مي افكنند، موجب عذاب روحي مي شـوند، اخـالق    
 . فاسد مي كنند، موجب تحقير و سرافكندگي انسان مي شوند

 
 مـي    كمدارا با دوست نادان باعث زحمت انسان است و همراهي با وي انسان رابي ارزش و سـب                 

دوست نادان، از مسيري كـه      ! بله. كند و مخالفت با رفتار سفيهانه وي، انسان را به رنج مي افكند            
گمان مي كند به نفع تو است، به تو زيان مي رساند و از راهي كه بـه نظـرش مـي رسـد تـو را                           

، بيچاره بـر اثـر حماقـت و نـاداني         ! خوشحال و خوشنود مي سازد، موجب غم و اندوه تو مي شود           
 . ناخواسته و ندانسته تو را به مسير ناصحيح مي كشاند و به سعادت تو لطمه مي زند

 
زيرا دوسـت بخيـل، در      : ـ دوستي با اشخاص بخيل و كساني كه اهل سخاوت و بخشش نيستند            

هنگامي كه تو به چيزي كه در توان و امكان او است بيشترين نياز را داري، اقدامي نمـي كنـد و                      
 !  نمي نمايد  گذارد و دستگيري و كمكتو را تنها مي

 
 چيزي ـ كـه     و فجور باشد، تو را بااندك زيرا كسي كه اهل فسق:  و فجور ـ دوستي با اهل فسق

همان شهوات و تامين اميال حيواني خودش باشد ـ معامله و معاوضه مي كنـد و بـر سـر پيمـان      
ا هنگامي مي خواهد و مي پسندد كه        دوست بدكاره و فاجر، دوستانش را ت      . دوستي، استوار نيست  

چه افرادي كـه    . در جهت هوي و هوس او مفيد باشند و به عنوان ابزار از آنان بتواند استفاده كند                
چيزي، آنـان را      ، از مال و آبروي خود گذشت كرده اند ولي او به اندك              براي دوستي فاجر و فاسق    

 ابـزار    ده و دوستي با آنان براي او يـك        رها كرده است زيرا فقط به هوي و هوس خود مي انديشي           
 ! شمرده مي شده است

 
  جلوه مي دهد و نزديـك       زيرا او مانند سراب است كه دور را نزديك        : ـ دوستي با دروغگو و كذّاب     

!  دوست دروغگو وجـود دارد       و مسائل مهم توسط يك      همواره احتمال پنهان كردن حقايق    ! را دور 
 .  دوست دروغگو شكل بگيرد است، نمي تواند با يكصفا و صداقتي كه الزمه دوستي 
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دوستي با اين چهار گروه موجب خسران، پشيماني و انحطاط است، و در برابر اينها، بايد بـه   ! آري
 : جستجوي دوستاني باشيم كه

 
ـ خردمند و عاقل باشند، تا مصاحبت آنان به ما فايـده اي برسـاند و در مسـائل و مشـكالت، بـا                        

 و دانش آنان بتوان به تصميمات درست رسـيد و در پيمـودن راه                ره برداري از درك   مشورت و به  
 . صحيح زندگي از اينان ياري گرفت

 
ـ اهل سخاوت و بخشش باشند تا گذشت و فداكاري و صميميتي كه الزمـه دوسـتي اسـت، در                    

 . رها نكنندرابطه رفاقتي با آنان حاصل شود و دوست خود را در هنگامة نياز و احتياج، تنها 
 

ـ درستكار و صالح باشند، تا بخاطر هوي و هوس خود، رشته دوستي را قطع نكنند و مصاحبت و                   
همنشيني با آنان انسان را به لهو و لعب، عياشي، ازدست دادن فرصت هاي گران بهاي زنـدگي،                  

نه اي  فضاحت و بي آبرويي نكشد و فضاي دوستي با آنان، بتوانـد در هـدايت و راهيـابي، پشـتوا                   
 . قوي باشد

 
اگر .  باشند، زيرا شرط اصلي و مهم فضا و محيط دوستي، صداقت و صفا است               ـ راستگو و صادق   

 دوستان ما راستگو نباشند، چه ضمانتي براي خيانت نكردن آنان وجود دارد؟ 
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ا انسان ر : دوستي با كساني صحيح و مطلوب است كه       ) ع(عالوه بر همه اينها، از ديدگاه امام علي       
 كنند؛ خيرخواه در دين انسان باشند و به دين او خيانت نورزند؛ انسان را براي        در خودسازي كمك  

 نمايند؛ در هنگامه سختي انسان را يـاري كننـد؛ انگيـزه دوسـتي                راه اطاعت خدا، آماده و تشويق     
 راسـتگويي    رفتاري دعوت كننـد؛ بـا        خود انسان را به نيك      آنان منافع دنيوي نباشد؛ با رفتار نيك      

باالخره دوستي با آنان بتواند     ...  باشند؛  خود انسان را به راستگويي بخوانند؛ اهل مواسات و انصاف         
و »  تواصي به حق«قرآن كريم نيز بر دو اصل      . كند  انسان را در مسير رشد و فالح و صالح كمك         

به خصوص در   براي نجات از زيان و خسران تصريح كرده است، دو اصلي كه             » تواصي به صبر  «
 وعدم عـدول     سفارش متقابل يكديگر به رعايت حق     : روابط دوستانه مي تواند محور اساسي باشد      



 و عـدم     از موازين عقل و وحي، و سفارش متقابل يكديگر بـه اسـتقامت و اسـتواري در راه حـق                   
 . ّ سازش و مماشات در اجراي حق

 
تي ما مراعات شود، و بـه خصـوص اگـر           اگر اين محورها و توصيه ها در دوستي ها و روابط رفاق           

نوجوانان و جوانان ما در دوستي هاي خود اين نكات رارعايت كنند، مـي تـوان مـدعي شـد كـه                      
 . شده ايم نزديك) ع(گامي به پيوند با امام علي

 
 ما و دوستان . 23 
  

 . يبتِه ووفاتِهَ اَخاه في ثَالث ، في نَكْبتِه وغَ ُ صديقاً حتّي يحفَظ اليكُون الصديق
 

در هنگـام   :  و مراقبـت كنـد      دوست، دوست واقعي نيست تا اينكه برادرش را در سه مـورد حفـظ             
 . مشكالت او، در هنگام غيبت او و در هنگام مرگ وي

 
 و مسووليت هـايي كـه دوسـتي     باز هم سخن از دوست است و دوستي، اما درباره حداقل وظايف        

اظهار دوستي و ادعاي دوستي فراوان است، ولي تا وقتـي           . مي كند حقيقي و واقعي آن را ايجاب       
 : انسان در سه مورد دوستش را محافظت و مراقبت نكند، نمي توان او را دوست واقعي دانست
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كسي كه دوستش را در هنگامه نياز تنها رهـا  :  ـ در هنگام مشكالت و دشواري ها و سختي ها 1
 و يـاري او       نكند و در سـختي هـا بـه كمـك            و فشارها حفظ  كند، در مشكالت او را از آسيب ها         

دوست، كسـي اسـت كـه دسـت دوسـتش را در             . نشتابد، نمي تواند خود را دوست واقعي او بداند        
 دوسـت در درمانـدگي و مشـكل،          ياري يك . پريشان حالي و درماندگي بگيرد و او را نجات دهد         
 روحـي و معنـوي،       اهي يـاري فكـري، كمـك      تنها در بعد مادي و مالي خالصه نمي شود، زيرا گ          

مشورت دادن براي حل مشكل، دلداري و دعوت بـه صـبر و بردبـاري، وسـاطت نـزد ديگـران،                     
 به دوست موثر بـوده و از         ضمانت حقوقي، اظهار همدردي و ده ها راه و روش ديگر، براي كمك            

 اين است كه هـر كسـي        آنچه مهم است  . تامين مالي و پشتيباني مادي هم بيشتر مورد نياز باشد         
 دوست در هنگام بـروز مشـكل را وظيفـه       در حد توان و قدرت و نفوذ معنوي يا مادي خود، حفظ           



برخـورداري از چنـين دوسـتاني چـه     . خود بداند و در پي پيداكردن راه و شيوه مناسـب آن برآيـد    
گـام نيـاز و     ذخيره و گنج گران بهايي است كه بدون منت نهادن و تظاهر، دوست خـود را در هن                 

تـرين و     و البتـه يكـي از ظريـف         .  كنند  حفظ... دشواري، از فشارها و مضيقه ها و آبروريزي ها و         
 دوست، بازداشتن او از كاري است كه عاقبـت خوشـي نداشـته و او را                  موثرترين شيوه هاي حفظ   

ي، خود  دوست از چنين اقدام     تحذير و هشدار و منع يك       . دچار مشكالت معنوي يا مادي مي كند      
 !  دوست بشمار مي آيد، اگر چه چنين هشداري، او را چندان خوش نيايد  خوبي براي حفظ مصداق

 
 مصالح، منافع و حيثيت او نباشد،  كسي كه در غياب دوستش حافظ:  ـ در غيبت و غياب دوست 2

ر  دوست در غياب وي، بدين معني است كه اگر كساني د            حفظ. شرط دوستي را بجا نياورده است     
غياب دوست ما، وي را به امر ناروايي متهم ساختند، از او بدگويي كردند يا سـخني را كـه بـراي                      
وي ناخوشاينداست درباره او مطرح نمودند، ما به دفاع از او برخيـزيم و اگـر از اصـل مـاجرا هـم                   

 غيبت  اطالعي نداريم، الاقل آنان را از سخن گفتن درباره وي باز داريم، اگرچه در مورد تهمت و                
و بدگويي، وظيفه عمومي هر مسلماني است كه در مورد سـاير مسـلمانان و هـم كيشـان چنـين        

 دوست در غياب وي به اين موارد محدود نمي شود، بلكـه شـامل                اما حفظ . اقدامي را انجام دهد   
كساني را مي بينيم كه نـه تنهـا در هنگـام غيبـت     .  منافع مشروع و مصالح او هم مي گردد      حفظ
 نمي كنند، كه خود به غيبت و بـدگويي از دوستشـان مـي                نشان حيثيت و منافع او را حفظ      دوستا

 بـه    پردازند و اگر منافع مشتركي با او داشته باشند از غياب وي سوء استفاده كرده منـافع متعلـق                  
 ! آيا مي توان چنين افرادي را دوست واقعي دانست؟!! دوستشان را هم تصاحب مي كنند
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كسي كه در هنگام وفات دوستش اعتنايي به او نمي كند يا پـس از  : م وفات و مرگ ـ در هنگا 3
 دوسـت در     حفـظ . مرگ وي يادي به خير از او نمي نمايد، وظيفه دوستي را انجـام نـداده اسـت                 

هنگام مرگ، در اين است كه در حدي كه بتواند آنچه كه ممكن است در هنگام مرگ براي وي                   
همچنين پس از مـرگ دوسـت، بـا خيرخـواهي           . شد، براي او حل كند    منشا نگراني و اضطراب با    

 كند، يا در عالَم برزخ، براي وي مفيـد           براي او و انجام آنچه مي تواند آبرو و شخصيت او را حفظ            
 دارد و    انجام اين وظيفه نيز شيوه هـاي مختلـف        . و مثمر باشد، وظيفه خود را درباره او انجام دهد         

 به بازماندگان براي انجام مراسـم        كمك: ، اشكال متفاوت پيدامي كند    بر حسب شرايط و موقعيت    
 مـالي، تـالوت    كفن و دفن، دستگيري و ياري خانواده و فرزندان وي در صورت نيـاز بـه كمـك               



قرآن، طلب مغفرت و دعا براي وي، انجام كارهاي خير به نيابت از او، زنده نگه داشتن يـاد خيـر                     
 دوست بـر حسـب    و ده ها كار ديگري كه پس از مرگ يك... مت واو، جلوگيري از بدگويي و ته  

 . شرايط و امكانات مي توان انجام داد
 

بنابراين رشته دوستي و محبت بين دو دوست پس از مرگ يكي از آنان بازهم ادامه پيدا مي كند                   
 . و شرط دوستي حقيقي اين است كه پس از وفات وي بازهم رشته دوستي را ادامه دهيم

 
 دوسـت در ايـن سـه موقعيـت           ، حداقل شرايط دوستي حقيقي حفـظ      )ع(از ديدگاه امام علي   ! يآر

 و يـاري بـه دوسـت، چـه            چنين فضايي از محبت، صميميت و تالش براي كمـك           تحقق. است
افراد جامعه اسالمي ايجاد مي كند و چقدر از دغدغـه             محيط مطمئن و قابل اعتمادي بين يكايك      

 دوسـتان     مي سازد؟ متاسفانه امروز بسياري از افراد، آنقدر كه از طـرف             رفها و نگراني ها را برط     
خود، بخاطر رقابت ها و چشم و هم چشمي ها و حسادت ها احساس نگراني مي كنند از ديگران                   

، بلكـه انگيـزه       زيرا بسياري از رفاقت ها و دوستي ها، نـه ريشـه ايمـاني وعميـق               !! نگران نيستند 
 !! به داد و ستد و معامله پيدا كرده استمنفعت طلبي شخصي و جن

 
 يابـد و     تحقـق ) ع(آيا بدون اينكه چنين رابطه اي برادرانه و حقيقي بـين دوسـتان اميرالمـومنين              

 يكديگر در هنگام دشواري ها، در غيـاب           دوستداران و پيروان آن امام بزرگوار براي حفظ         يكايك
) ع(شند، مي توان مدعي پيوند بـا امـام علـي          هم و در وفات و پس ازآن، تالش و همت داشته با           

 !! بود؟
 

 شـرايط دوسـتي صـميمانه بـين دوسـتان            به اين اميد كه با عمل به اين كالم نـوراني و تحقـق             
 . ان شاءاللّه.  شويم گامي به آن امام همام نزديك) ع(علي

  
 گفته هاي ديگران. 24

 
 ٍفَال يسمعن فيه اَقاويل الرِّجال   و سداد طَريقَ من اَخيه وثَيقَة دين من عرَف! اَيها النّاس
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هر كسي از برادرش درستي دين و استواري راهـش را شـناخت، پـس هيچگـاه نبايـد                   ! اي مردم 
 . درباره او به گفته هاي مردم گوش فرا دهد

 
روابط را از   » اعتماد«اگر عنصر   . استوار است » اعتماد«پايه هاي اصلي روابط صحيح اجتماعي بر        

 افـراد     كنيم، چه چيزي باقي مي ماند كـه بتوانـد يكايـك              حذف  اجتماعي در عرصه هاي مختلف    
 ! جامعه را به هم پيوند دهد و نظام استوار وصحيحي در روابطشان برقرار كند؟

 
اعتمادِ استاد و شاگرد نسبت به يكديگر، اعتمـادِ دو همسـر، اعتمـاد پـدر و مـادر بـه فرزنـدان و                        

عتماد دو همسايه، اعتماد دو دوست و دو همكار، اعتمـاد مـديران بـه زيردسـت هـا و                    بالعكس، ا 
عنصري است كه در روابط گوناگون اجتمـاعي        ... بالعكس، اعتماد خريدار و فروشنده به يكديگر،        

 آن به سستي و تزلزل پيوندها، سوءظن ها،           زندگي نقش دارد و تضعيف      و در عرصه هاي مختلف    
تر و    برعكس، هر چه اين عنصر عميق     . خره به فروپاشي جامعه منتهي خواهد شد      بدبيني ها و باال   

گسترده تر گردد انسجام جامعه و آسايش اعضاي آن را افزايش خواهد داد و از ناهنجـاري هـاي                   
حتي اجراي درست و صحيح قـوانين و مقـررات، بـدون تكيـه بـه                . فراوان پيشگيري خواهد كرد   

قوانين خوب و مناسب براي جامعه اگر در فضـايي اعتمـادآميز   . شدممكن نمي با  » اعتماد«عنصر  
در سطح كالن جامعه نيز اعتماد مردم به دستگاه هاي          . اجرا نشود، توفيقي به دست نخواهد آورد      

 قانون گذاري، قضايي و اجرايي و مسووالن و مديران اين دستگاه ها است كه مي توانـد                   مختلف
 . امور جامعه و رشد و تعالي آن را فراهم سازدزمينه مناسب براي گردش مطلوب 

 
يكي از عوامل مهمي كه مي تواند فضاي اعتمادآميز جامعه را تخريب كند يـا در روابـط بـين دو                     
دوست، دو همكار و دو همسر، اختالل ايجاد نمايد و صميميت ها را به كدورت و صفا را به جفـا                     

 . بي اساس استتبديل كند، شايعه ها و گفته ها و شنيده هاي 
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گوش ... . ها،  » گفته مي شود  «ها،  » شنيده شده است  «ها،  » مي گويند «: يعني» اقاويل الرجال «
فرادادن به اين گفته ها، در هنگامي كه شما نسبت به برادر يا خواهر ايماني تان اعتماد داريـد، و                    

 گرفته، براي شما معلوم     درستي و راستي دين او را شناخته ايد، و راه استواري كه در زندگي پيش              



و روشن شده است، نتيجه اي جز سست كردن اعتمادها، متزلزل كردن دوستي ها و صميمت ها، 
 .  در روابط اجتماعي نخواهد داشت و ايجاد شكاف

 
، تاكيد مي كنند كه پس از شناخت برادرت، به سخن ديگـران دربـاره او                )ع(بنابراين حضرت علي  

گوينده تيري را رهـا مـي       . ميميت و دوستي خود را با او سست مكن        گوش فرا مده و اعتماد و ص      
حيلـه خـود را بكـار مـي بنـدد و            » كالم«كند بدون آنكه نشانه گيري صحيح در كار باشد، و در            

.  و باطل، جز چهار انگشت فاصله نمي باشد         بين حق : آري.  مي كند   پيوندها و رابطه ها را تضعيف     
اين كالم حكمت آميـز     . » ديدم« آن است كه بگويي       و حق » شنيدم«باطل اين است كه بگويي      

چه بسيار تحليل هايي كه بر اساس گفته هـا و شـنيده             . ، در سطح جامعه هم كاربرد دارد        و عميق 
 ارائه مي شود و نتيجه آن جز سستي اعتماد عمـومي جامعـه،               هاي بي اساس و بدون منبع موثق      

» اقاويـل الرجـال   «هن جامعه، مي نشيند و مبنـاي آن         چه بسيار داوري هايي كه در ذ      . نمي باشد 
و چه گناه بزرگي است كاستن سطح اعتماد عمومي در جامعه و دامن زدن بـه گفتـه هـا و           ! است

قطعاً كساني كه بخواهند راهي براي سلب اعتماد جامعـه نسـبت بـه مسـير                ! شنيده هاي بي پايه   
ز اين راه غافل نيستند و به خصـوص بـا           ومشي حركت ها و تصميمات نظام اسالمي پيدا كنند، ا         

گرفتن از وسايل ارتباط جمعي اي كه در اختيار دشمنان انقالب و نظام اسـت، سـعي مـي                     كمك  
 . را دامن بزنند و اعتمادها را سست سازند» اقاويل«كنند 

 
در عمل آويزه گوش ما باشد، نقش اين عامـل مخـرّب اعتمادهـا و               ) ع(اگر اين رهنمود امام علي    

ستي ها كاهش خواهد يافت و زمينه اي براي خلل درصميميت ها و روابط اعتمادآميز، فـراهم                 دو
 . نخواهد شد

 
 . ترسازيم  گام نزديك يك) ع(با بكار بستن اين دستور الهي، خود را به امام علي

 
 هشدار دهندگان . 25 
  

 َ َ كَمن بشَّرَك من حذَّرك
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 . سي است كه تو را مژده دهدكسي كه تو را برحذر دارد همچون ك
 

برخورد شما با كسي كه در مورد رخدادي كه مورد عالقه شما اسـت بـه شـما مـژده مـي دهـد،                        
چيست؟ خبر بشارت آميز او را چگونه دريافت مي كنيد؟ آيا از او بخاطر مژده اي كه به شما داده                    

 است تشكر نمي كنيد؟ آيا خود را وامدار او نمي دانيد؟ 
 

سي در مورد كاري كه مورد توجه شما هست اما به نظر او به مصلحت شما نمي باشـد،                   اما اگر ك  
شما را هشدار دهد و به احتياط و مراقبت فراخوانَد، با او چگونه برخورد مي كنيد؟ آيا خيرخـواهي                   
او را ارج مي نهيد يا نه؟ آيا به هشدار او توجهي مي كنيد يا خير؟ آيا با روي خـوش از هشـدار او                         

 ! تقبال مي كنيد يا با چهره اي دژم و عبوس؟اس
 
آن كس كه در موردي به شما هشدار مي دهد، شما را از پايان راه خطايي كه در آن قرار               ! آري... 

داريد برحذر مي دارد، نسبت به خطايي كه مرتكب مي شويد به مراقبت و تامل دعوت مي كنـد،                   
 كند و از آن باز مي دارد، همچون كسي است كه به             و خيرخواهانه شما را به اشتباهاتتان آگاه مي       

آن كسي كه در موردي به شما مژده مي دهد، در حقيقـت آن چيـزي را كـه                   . شما مژده مي دهد   
نفعي يا نتيجه خوشايند و مطلوبي براي شما داشته است به اطالعتان مي رساند ولي كسي كه در    

مطلوب يا رخداد ناخوشايندي براي شما رخ       موردي به شما هشدار مي دهد، بر آن است كه امر نا           
او درصدد تامين   . او مي خواهد شما را از آنچه باخوشبختي و سعادتتان منافات دارد باز دارد             . ندهد

 . مصلحت آينده شما است
 

 فرد خيرانديش مواجه مي شوند، چهره        پس چرا بعضي افراد هنگامي كه با هشداري از سوي يك          
اخرسند مي شوند؟ چرا برخـي افـراد بـا انتقـادِ خيرخواهانـه و ناصـحانه                 درهم مي كشند و از او ن      

برخوردِ صحيحي نمي كنند؟ چرا از اينكه كسي آنان را به آينده بدِ اعمال ناشايستشان آگاه كنـد،                  
اما همينكه كسي برايشان خبرِ خوشايندي بياورد، به او مژدگاني هـم مـي              ... خوششان نمي آيد؟    

 ! دهند؟
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ن مي كنند كسي كه در موردي به آنان هشدار مي دهد، آنـان را تحقيـر كـرده اسـت و                      زيرا گما 
يا تصور مي كننـد او از ايـن راه          ! قدرت تصميم گيري را براي امور خودشان زير سوال برده است          

اما اگر نگاه ما به كساني كه مشفقانه و ناصحانه، عواقـب            ... يا! مي خواهد در كارشان دخالت كند     
اعمال ما را به ما گوشزد مي كنند، همان نگاهي باشد كه به مژده دهنده داريم، از انتقاد                  بد برخي   

در اين صـورت راه     . و هشدار آنان با روي باز استقبال مي كنيم و راه خود را تصحيح خواهيم كرد               
براي پذيرفتن خالها و كاستي هايمان باز مي شود و زيـان هـاي احتمـالي اقـدامات نادرسـتمان       

 .  مي يابدكاهش
 

و ائمـه   ) ص(پيـامبراكرم   ...  آيات وحي الهي هشدارهاي زيادي به ما داده اسـت           خداوند از طريق  
طاهرين، ما را از بسياري رفتارهاي نادرستي كه به سعادت آينده و ابدي مـان لطمـه خواهـد زد،                    

و دوستان خوب   ناصحان و مصلحان، معلمان و مربيان، پدر و مادر          ... نهي كرده و هشدار داده اند     
ما غالباً درمورد برخي تصميمات نادرست و رفتارِ ناصحيح ما به ما هشدار مـي دهنـد و اگـر ايـن              
كالم اميرمومنان آويزه گوش ما باشد، كه هشدار دهنـدگان ناصـح را همچـون مـژده دهنـدگان                   

 . تر شدن به مسير سعادت براي ما بازترمي شود بدانيم، راه براي نزديك
 

ارهاي فردي و اجتماعي خود، از هشداردهندگان به اندازه كساني كه به ما مژده مـي                در رفت ! آري
 شـده    دهند استقبال كنيم و هشدارهاي درست را بپذيريم تاگامي به پيونـد بـا اماممـان نزديـك                 

 . باشيم
 

 ! چگونه دوستمان را سرزنش كنيم؟. 26
 

 االِنْعام علَيه َ بِاالِحسان اِلَيه واردد شَرَّه بِ عاتِب اَخاك
 .  گردان دوست خود را با نيكي به او سرزنش كن و بدي او را با بخشش به او برطرف
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 غُبـاري    گوهري است كه با اندك    . دوستي، سرمايه اي است كه نبايد آن را به آساني از دست داد            
ي كـرد و    دري اسـت كـه بايـد از آن نگهـدار          . كه بر آن مي نشيند، نبايد آن را بي ارزش شـمرد           

 . گنجي است كه بايد آن را پاس داشت



 باشد بـاز هـم زيـاد اسـت، بـه             دوست، هر چه زياد باشد باز هم كم است و دشمن هر چه اندك             
البته دوست ها و    . همين جهت دوستي ها را نبايد قطع كرد و براي استحكام آن بايد تالش نمود              

ن به سعادت جاودان ارزشـمند اسـت و         دوستي ها در چارچوب ارزش ها و در مسير دستيابي انسا          
 دوستان و دوستي ها اگر به بهاي از دست دادن كمال ابدي انسـان باشـد، خسـراني بـيش                      حفظ
اما چرا چنين باشد؟ مي توان كاري كرد كه دوست ها و دوستي ها بستري بـراي رشـد و                    . نيست

 . تعالي باشد و زمينه اي براي گسترش هدايت الهي و ارزش هاي انساني
 

چون دوست و دوستي حقيقي امري است ارزشمند، پس نبايد بـه بهانـه اي جزئـي آن را از                   ! آري
اگر دوست ما، نسبت به ما جفائي كرد، نبايد با جفايي مشـابه بـا او مقابلـه كـرد، اگـر                      : دست داد 

يـن  ا.  ساخت  دوست ما كار بدي در مورد ما انجام داد، نبايد با كار بدي همانند آن، آن را برطرف                 
روش، دوستي ها را سست مي كند و محبت ها را از بين مي برد و دوسـتان را از هـم جـدا مـي                          

 پس چه بايد كرد؟ . سازد
 

اگـر خواسـتي   : پيشواي مومنان و امام عاشقان ـ كه اسوه مهرورزي و رافت است ـ مـي فرمايـد    
شـيمان و متنبـه     دوست خود را سرزنش كني و او را در مورد جفايي كه به تو روا داشـته اسـت پ                   

اثر احسان و نيكي تو به او، براي پشـيمان شـدن وي بـيش از سـرزنش                  . سازي، به او نيكي كن    
اگر دوست تو كار بدي نسبت به به تو انجام داد،           . صريح است كه چه بسا دوستي را متزلزل سازد        

ابـر بـدي ـ در     كن، زيرا بـدي در بر  تو به جاي مقابله به مثل، بدي او را با بخشش به او برطرف
و ... بين دوستان و نزديكان ـ موجب زياده شدن دشمني و از بين بردن رابطه دوستي مـي شـود   

اين ويژگي مومنان و انسان هاي وارسته است كه دربرابر بدي، نيكي مي كنند و بدي را با نيكي                   
 . پاسخ مي دهند
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. ه در تقابل با دشمنان كينه توز      البته اين توصيه و رهنمود، در رابطه بين دوستان مطرح است، و ن            
، در برخورد با دشمنان و بيگانگان، سنگي را كه از سوي آنان پرتاب              )ع(از ديدگاه همين امام علي    

زيرا سازش و تسليم در برابر دشمن، جز خواري و ذلت به            ! مي شود، بايد به همان سو پرتاب كرد       
اي آنـان يـا كـار بـدي كـه نسـبت بـه        اما در مورد دوستان و بـرادران، جفـ      . دنبال نخواهدداشت 

دوستشان روا مي دارند، از سر دشمني و خصومت نيست، بلكه بر اثر غفلت يا اشتباه است و نبايد                   



كاري كرد كه آن غفلت يا اشتباه به دشمني و كينه توزي كشيده شود و عاقبت، رشته دوسـتي را       
 . بگسلد

 
انه، عاقالنه و حكيمانه داشت و كاري كرد كه به در برابر اين اشتباه يا غفلت، بايد برخوردي دوست  

 . استحكام رشته دوستي بيانجامد نه اينكه ريشه هاي دوستي را سست سازد
 

نسـبت  » بدي«توجه به اين نكته هم مهم است كه نيكي در برابر بدي، در مواردي است كه آن                  
را كه زياني براي شـخص      به شخص باشد، اما اگر دوست ما كار گناهي انجام داد يا رفتار زشتي               

ما ندارد، ولي براي سعادت و تعالي خود وي زيانبار است، در اين صورت بايد با نصيحت، نهـي از                    
بهترين دوست كسي است    ) ع(منكر و هشدار، وظيفه دوستي را انجام داد، زيرا از ديدگاه امام علي            

 باشد و صريح و روشـن او را   نداشته  كه هنگام خيرخواهي و ارشاد دوستش، با او مجامله و تعارف          
كساني كه كاستي ها و عيوب اخالقي و رفتاري دوستانشان را پنهان كنند و      . از كار زشت باز دارد    

بنابراين در برابر بدي هايي از دوستانمان بايد با نيكي          . با آنان مسامحه ورزند بدترين دوستان اند      
هي دوستمان، آن بدي نسبت به شخص و بخشش برخورد كنيم كه بر اثر غفلت اشتباه و كم توج     
 . ما انجام گرفته و موجب دلگيري و گاليه ما شده است

 
 مطـرح مـي كننـد، عـالوه بـر رابطـه بـين                در اين كالم كوتاه ولي عميق     ) ع(راهي كه امام علي   

دوستان و رفقا، شامل همه ارتباطات و پيوندهايي كه متكي به دوستي و محبت است، مي توانـد                  
در ارتباط با همكاران، در روابط با همسايگان، در ارتباطات خـانوادگي            :  قرار گيرد   شقباشد و سرم  

مصـداق مـي يابـد و       ) ع(در همه اين موارد، رهنمود امـام      ... بين دو همسر يا بين برادر و خواهر،         
مي سازد و خارهـا را بـه           عملي آن امام بزرگوار نزديك      اهتمام و عمل بدان، ما را گامي به سلوك        

 . ل و ناخوشايندها را به شيريني مبدل مي نمايدگ
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 اصول رفتاري  ●
 

  و كوچكي مخلوِق بزرگي خالق. 27
 

 َ  في عينِك َ يصغِّرُ الَمخْلُوق ِ عِنْدك عِظَم الخالِق
 

 .  در چشمت مي شود  نزد تو، موجب كوچكي مخلوق بزرگي و عظمت خالق
 
همـه باورهـا و عقايـد اسـالمي بـر پايـه             .  اسالم اسـت   محور اصلي و زيربناي اساسي    » توحيد«
استوار است و پشتوانه نظري و عملي احكام و دستورات ديني نيز همين اصـل اساسـي                 » توحيد«
و گـام نهـادن در مسـير        » توحيـد « و متعالي     ِ مفهوم عميق    به همين جهت درك   . است» توحيد«

از طرفـي اعتقـاد و قبـول ايـن          . داردعملي توحيد در مجموعه مكتب وحي، جايگاه بسيار مهمي          
اصل، مبدا و سرآغاز پذيرش اسالم است و از سوي ديگر توحيد عملي و عينيت يافتن اين اصـل                   

آنچـه انسـان را     .  و غايت نهايي اسالم مي باشد       ِ آن، هدف    در جان و روح انسان و ارتقاء و تعميق        
و منزه توحيدي است و آنچه ايـن          به سوي خدا برمي كشد و تعالي مي بخشد، همين عقيده پاك           

 .  را بلندي و رفعت مي دهد، عمل صالح و رفتار شايسته است عقيده پاك
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صرفاً در قبول وجود خدا، خالصه نمي شـود، بلكـه           » توحيد«،  )ع(از ديدگاه امام علي بن ابيطالب     
ا رسيدن به اين حقيقت است كه هيچ عامل مستقل موثري در سرنوشت انسان و جهان جـز خـد                  

او اول اسـت و مبـدا،     . وجود ندارد و هيچ غايت پايدار و متعالي جز او براي انسان تصور نمي شود              
آخر است و غايت، ظاهر است و باطن، درون است و بيرون، و هر چه در هـر مرتبـه اي ازعـوالم                       

   و آرمـان يـك      بنابراين همـه هـدف    . هستي كه بهره اي از وجود داشته باشد، جلوه اي از اوست           
ِ عينيت توحيد در وجود خويشتن است و تالش و مجاهدت براي        گرا، تحقق   نسان واقع بين و حق    ا

اما در مسيرِ عملي قرب به خدا، موانع و دشواري هايي وجود دارد كـه               . سيرالي اللّه و قرب به خدا     
ـ                         ه از مهم ترين اين موانع يا حتي مي توان گفت ريشه و پايه اين موانع ، بت هـايي اسـت كـه ب

ايـن بـت هـا بـا جلـوه هـا و       . رقابت با خدا مي پردازند و انسان را بـه سـوي خـود مـي خواننـد                 
 خـدا    هاي گوناگون، برآنند كه در مقام جذب و جلب قلبي و عملي انسان، خود را شـريك                  مصداق



جلوه گري اين بت هـا و       .  سازند  قرار دهند و توجه و جهت گيري انسان را به سوي خود منحرف            
لب آن براي هر كسي و در هر زمان و مكاني ممكن است متفـاوت باشـد، ولـي وجـه                     شكل و قا  
 او مي دانند و مي        همه آن ها اين است كه خود را جايگزين خدا قرار مي دهند و شريك                مشترك

خواهند كه انسان را به جاي پرستش و اطاعت خدا، به پرستش و اطاعت خود بكشـانند و وجهـه                    
شدن بـه خـود قـرار دهنـد و خـود را مطلـوب و                  زديكي به خدا، نزديك   همت انسان را به جاي ن     

اين بت ها گاهي سنگ و چوب و خرما است، گاهي فرعون اسـت،  !  و معبود انسان سازند   معشوق
گاهي ثروت و قدرت و سلطه گري است، گاهي شهوت و غضب انسان است، گاهي تكنولوژي و                 

اي جاهلي و مالحظات عرفي است، گـاهي        قدرت نظامي و قدرت اقتصادي است، گاهي سنت ه        
همسر و فرزند و خانه و كاشانه است، گاهي رفاه و تفريح و عياشي و خوشگذراني اسـت، گـاهي                    

 ! به هر حال، هر لحظه به شكلي بت عيار درآيد... دموكراسي و آزادي است، و
 

  رسـتش خـالِق   چرا اين بت ها براي بشر جاذبه پيدا مي كند؟ چرا كسـاني بـه جـاي گـرايش و پ                    
هستي و غايت كمال، در برابر اين بت ها سر خم مي كنند و به پرسـتش و پيـروي از آنهـا مـي                         

 آشكار و بزرگي، اين است كه اين بت ها به چشم اين مردمان               پردازند؟ علت اصلي چنين انحراف    
 !آري. بزرگ جلوه كرده ولي چيزي از بزرگي و عظمت خدا در درون آنـان ريشـه نگرفتـه اسـت                   

شگرد هميشگي بت ها همين بوده است كه بتواند چشم انسان ها را بربايـد و در دل آنـان نفـوذ                      
، گـذرا و      كند و از ظاهرِ پوشالي و توخالي خود، حقيقتي براي انسان ترسيم كنـد و نمـودِ ضـعيف                  

د غيراصيل خود را به عنوان واقعيتي موثر، نقش آفرين واصيل براي انسان فريفته خود جا بيانـداز                
را كه حرم خدا و عرش الهي است،        » دل«و از راه نفوذ در چشم انسان، در دل وي راه پيدا كند و               

 ! به تسخير خود درآورد
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در برابر اين شگرد چه بايد كرد؟ و چگونه مي تـوان از جـايگزيني بـت بـه جـاي خـدا در درون                         
اي موحـدان و امـام قبيلـه    انسان، پيشگيري كرد؟ و اين نقطه نفوذِ بت ها را كور سـاخت؟ پيشـو            

آن كسـي   . را راه پيشگيري از نفوذ بت ها مي دانـد         » عظمت يافتن خدا در درون انسان     «توحيد،  
 كرده و آن را از حد يافته ها يا آموخته هاي ذهني فراتر برده و در جـان                    كه عظمت الهي را درك    

ارزش مـي سـازد و در       و دل خويش بدان دست يافته است، بت ها را در نگاه خـود حقيـر و بـي                    
همان نگاه، بت ها از ديده اش فرو مي افتند و سرنگون مي شوند و مجالي براي نفوذ بت هـا در                      



خداونـد در   :  متقين هم به همين ويژگي مي پردازند        در اوصاف ) ع(امام علي ! دلش باقي نمي ماند   
و كـم ارزش و     جان و نفس پرهيزگاران عظمت يافته و بنـابراين غيرخـدا در چشـم آنـان حقيـر                   

 .  شده است كوچك
 

يا آفريده خداوند هستند كه به تدبير و اراده او در نظام عالم هسـتي،          : اند و آفريده    بت ها، مخلوق    
نقشي ايفا مي كند و يا آفريده گمان و وهم انسان هستند كه با اعتباريات بي مبنا و بدون اساس،                    

  ها مي توانند خود را به عنوان شريك ن مخلوقزماني اي. براي اين بت ها شاني را قائل شده است    
خدا جا بزنند و انسان را به سوي خود بكشانند كه در دل انسان عظمتـي و علـوي يافتـه باشـند،                     
ولي هنگامي كه اين بت ها از چشم فرو افتاده باشند و حقير و بي ارزش ديده شوند، چگونـه راه                     

 بودنش واضح و آشكار باشد، هرگـز راه          ن مخلوق به دل مي يابند؟ آن چه در چشم انسان واقع بي          
ابـراهيم  . را پر نمي كند و جايگزين خدا در حرم او نمي گردد           »  خالق«نمي يابد و جاي     » دل«به  

كه در برابر همه شگردهاي نمروديان مي ايستد و دل جز به خدا نمي سپارد، و نيز همه                  ) ع(خليل
ا نمي ترسيده اند و جز به او اميدي نداشـته انـد و بـا                ـ كه جز از خد    ) ع(فرزندان توحيدي ابراهيم  

همين باور در برابر مدعيان خدايي مي ايستاده اند ـ جز اين نبوده است كـه عظمـت الهـي را بـا      
هـا و     در درون آنان بزرگي يافته بود و بنـابراين مخلـوق          » خدا«جان و روح خود در يافته بودند و         

نداشتند و نمي توانستند آنان را بسوي خود دعوت كنند، و هم بت ها و غير او، جايگاهي نزد آنان    
كساني كه نقش خدايي و سرنوشت ساز براي بت هاي پوشالي           ! آري! امروز هم همين گونه است    

زمان ما قائل نيستند، به درستي دريافته اند كه مخلوقين و بت هاي بشر ساخته، در برابر عظمت                  
ن نگرش و نگاه، به عظمت الهي تكيه مي زنند و اسـتغناء و              الهي نقش و قدرتي ندارند، و با همي       

 مي كنند و در مسير توحيد ناب گامي را مي پيمايند كه بلندترين گـام           استقالل الهي خود را حفظ    
چنان باد كـه مـا هـم از         . براي پيوستن به قافله موحدان حقيقي به پيشوايي امام الموحدين است          

 . ان شاءاللّه! پويندگان راه اين قافله باشيم
 
 رابطه با خدا و مردم . 28 

 
 من اَصلَح ما بينَه و بين اللّه اَصلَح اللّه ما بينَه و بين النّاس 
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كسي كه آنچه را بين او و خدا است اصالح كند، خداوند آنچه را بين او و مردم است اصالح مـي                      
 . كند

 
 الزمه زندگي اجتمـاعي، روابـط گونـاگوني         زندگي اجتماعي است و   » انسان«يكي از خصوصيات    

 و افراد ديگر جامعه برقرار مـي          فرد از جامعه با گروه ها، اقشار، طبقات، اصناف          است كه بين يك   
 فرد معموالً انواع ارتباط را با افراد گوناگوني به حسب نـوع نسـبتي كـه بـا آنـان دارد،                       يك. شود

ري، شغلي، قومي، ملّي، خانوادگي، رفـاقتي، جهـاني،         ارتباطات صنفي، سياسي، ادا   . برقرار مي كند  
، انواع و اقسام ارتباطاتي است كه بين هر         ...ديني، فرهنگي، اقتصادي، روحي و معنوي، اخالقي و       

فردي با افراد بسياري از ساير انسان ها برقرارمي گردد و هر كدام از ايـن ارتباطـات، بـه حسـب                      
نتظارات و نقش هاي گونـاگون را بـراي وي، ضـرورتاً            ، ا   ِ رابطه، وظايف    شخص يا اشخاص طرف   

 . ايجاب مي كند
 

اگر افرادي را كه با آنان ارتباط داريد و انواع و اقسام وظايفي را كه درقبـال آنـان احسـاس مـي                       
كنيد و متقابالً انتظارات خود را از آنان و توقعات بجا يا نابجاي آنـان را از خـود، فهرسـت كنيـد،                       

 كه هر فردي در چه شبكه ارتباطي گسترده و پيچيده اي ـ خواه نـاخواه و بـه    متوجه خواهيد شد
ايجاد تعادل و تنظيم اين شبكه ارتباطي، بگونه اي كـه  . ناچار ـ قرار دارد و بايد آن را تنظيم كند 

را در ايـن مجموعـه ارتباطـات        » خود انسـان  « و تضاد نسازد و       انسان را دچار سردرگمي، تعارض    
يده، از خود غافل نكند و سـعادت ابـدي و كمـال نهـايي او را بـه دسـت غفلـت و                        متقابل و پيچ  

 . فراموشي نسپارد، كاري بسيار مشكل و مهم و در عين حال سرنوشت ساز است
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بسياري از انسان ها، به علت اينكه قادر نيستند چنين تعادل و توجهي را در ارتباطات متقابل خود                  
يرت مي شوند و نهايتاً در مورد هر دسته از ارتباطات خـود، بـه               داشته باشند، دچار سردرگمي و ح     

،    متقابل، نقش متناسب با آن را ايفا مي كننـد و دچـار خصـلت نفـاق                  اقتضاي انتظارات و وظايف   
  دورويي وچند چهره بودن مي شوند به طوري كه حتي خود و اطرافيانشان نيز متوجه اين تعارض                

حتي گاهي تصور مي شود كـه الزمـه         ! ان مهم تلقي نمي كنند    و تضاد مي گردند ولي آن را چند       
اجتناب ناپذيرِ زندگي اجتماعي، همين است كه با هرشخص و جماعتي همان برخوردي صـورت               

و آنچـه در ايـن ميـان        ! پذيرد كه متناسب با رابطه خاص با آن فرد و جماعـت بنظـر مـي رسـد                 



ات حيات ابدي و حقيقي آدمي است كه چه         فراموش مي شود، راه سعادت انسان و لوازم و اقتضائ         
 و انتظـاراتي     البته تنوع ارتباطات انسان و تفاوت وظايف      ! خط مشي و رفتار و گفتاري را مي طلبد        

كه بطور متقابل در هر نوعي از اين ارتباطات وجود دارد، بطور طبيعي تفاوت هايي را ايجاب مـي             
 چارچوب واحد نگنجد انسـان       ه نگيرد و در يك    اصل واحد ريش    كند، ولي اگر اين تفاوت ها از يك       

 . مي كند كه منشا تعارضي دروني و كشمكشي روحي مي گردد» چند چهره بودن«را دچار 
 

، افـراد   اگر انسان نتواند اصول مشخصي را در روابط بين خود با دوستان، همكاران، افـراد مـافوق         
 اي ها، دسـتگاه هـاي اداري مـرتبط ،           زير دست، والدين، همسر، فرزندان، همسايه ها، هم محله        

رعايت كند و در تنظيم ارتباطات خود با آنان، چـارچوب           ... حكومت، هم كيش ها، همشهري ها و      
 و انتظارات ـ اجرا و اعمال نمايد، قطعاً دچار سـرگرداني    واحدي را ـ درعين تنوع و تفاوت وظايف 
 كرد كه در ارتباطات گونـاگون و پيچيـده          چه بايد !  گردد  مي شود و نهايتاً ممكن است دچار نفاق       
 اجتماعي، به چنين سرنوشتي دچار نشد؟ 
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برخي از كساني كه به اين نكته بسيار مهم و حياتي در سرنوشت انسان توجه پيدا كرده اند، براي                   
 سالمت نفس و رعايت اصول انساني و اخالقي كه در سعادت انسان تاثير قطعـي نيـز دارد،           حفظ

در برخي كتاب ها و آثار      . مشكل را در كاستن ارتباطات و انزواي از جامعه دانسته اند          راه حل اين    
اخالقي و عرفاني نيز، از عزلت ـ به معني كناره گيري از جامعه و كاستن ارتباطات انسان با گروه  

 جامعه ـ سخن به ميان آمده و دوري ازجامعـه و پرهيـز از      و طبقات مختلف ها و اقشار و اصناف
دسـته اي از مـردم هـم ـ آگاهانـه يـا       . عاشرت زياد و غيرضروري مطرح و توصيه شـده اسـت  م

 اصـل ضـروري غيرقابـل اجتنـاب،      ناخودآگاه ـ اصل چند چهره اي و چند زباني را به عنوان يك 
از نظر اين دسـته، بـا هـر جمـاعتي           ! دانسته اند » اصول و آداب معاشرت   «پذيرفته اند و آن را از       

 و فجـور بـودن،    عت را گرفتن، با دينداران تظاهر به تدين و با فاسقان اهل فسق    رنگ همان جما  
عالوه بر آنكه از نظر اين افراد، گـذران امـور           ! يكي از اصول مسلم آداب اجتماعي تلقي مي شود        

 و  زندگي و آسايش انسان، در گرو اين اصل است كه انسان بتواند در هر محيطي و با هـر صـنف   
نتيجه اين خط مشي آن است كـه انسـان          ! متناسب با انتظارات آنان برخورد كند     قشر و جماعتي،    

در ! مـي خواهـد  » خـود «مي خواهند و مي طلبند نه آنگونه كه » ديگران«طوري زندگي كند كه   
اقتضـا مـي   » شـرايط  «و » محيط «اين صورت انسان ها خود به خود طوري عمل مي كنند كه            



سخني مي گويند كـه مخاطبـان       ! ه سعادت و كمال آنها است     كند نه آن طوري كه الزمه و مقدم       
مي پسندند و مي پذيرند نه سخني كه ازعقيده و آرمان آنان برخاسته باشد و مفيـد و الزم بـراي                     

و نتيجه طبيعي چنين روشي در زندگي اجتماعي، استحاله فرد در جمـع و              ! گوينده و شنونده باشد   
» خودفراموشـي «راد و نهايتـاً غفلـت از خويشـتن و            و از دست رفتن هويت شخصيتي اف        تضعيف
 ! است

 
در عبارتي كوتاه، راه حل سومي را براي اين مشكل بزرگ و مسئله مهم مطرح مـي      ) ع(امام علي 

نه انزواي از جامعه و كناره گيري از ارتباطات گسترده و متنوعي كه الزمه زندگي اجتماعي                : كنند
بلكـه سـامان دادن   ! عه و چندزبانه و چند چهـره شـدن  است و نه حل شدن و هضم شدن در جام       

 . رابطه خود با ديگران، بر اساس سامان دادن رابطه خود با خدا
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انسان عاقل و معتقد، كسي است كه داراي اصول و چارچوبي منطقـي و جـدي در زنـدگي                   ! آري
واهـد  ارزش و اصالت قائل است، كسي است كـه نمـي خ           » خويشتن خود «خود مي باشد و براي      

مي پسندند تنظيم نمايد بلكـه در انديشـه سـعادت و كمـال              » ديگران«زندگي خود را آنگونه كه      
خويش است و ارتباطات با ديگران را ـ با همه تنوع ، پيچيـدگي و ضـرورتي كـه دارد ـ بسـتر و       

قرار زمينه رشد و تعالي خود مي داند، اين ارتباطات متنوع و پيچيده را در طول رابطه خود با خدا                    
مي دهد و آنگونه با ديگران رفتار و معاشرت مي كند كه به رابطه بسيار مهم و آينـده سـاز او بـا                        

ابتدا رابطه معرفتي، واليتي، عبادي و الهي خود را با خـدا تنظـيم مـي                . خدا، لطمه اي وارد نسازد    
 باشـند و  كند، و سپس باديگران ـ هر كس و از هر طبقه و با هر نسبتي و از هر قشـر و گروهـي   

و بـر اسـاس آنچـه خداونـد     » بندگان خـدا «هر انتظار و توقعي كه از او داشته باشند ـ به عنوان  
در .  عقل و وحي راهنمايي كرده است، روابط خود را تنظيم مـي كنـد               مصلحت دانسته و از طريق    

ن بـه   اوالً نه نيازي و ضرورتي به انزواي از جامعه است و نـه گرفتـار آمـد                : اين صورت است كه   
 و چندرويي الزم مي آيد، ثانياً ارتباط و نوع رفتاري كه بين فرد و هر كس ديگري كه برقرار         نفاق

 و    خواهد بود، ثالثاً تعـارض      مي شود، هماهنگ و سازگار با سير تكاملي و راه سعادت هر دو طرف             
 و بـاالخره    تضادي در گفتار و رفتار انسان با جماعت ها و گروه هـاي گونـاگون رخ نمـي نمايـد                   

 و تمجيد يا در برخـي مـوارد طـرد و             مالحظات، رودربايستي ها، خوشامد و بدآمد ديگران، تعريف       
انكارِ گروهي از مردم، رفتار انسان را شكل نمي دهد بلكه همه اين امور و عوامل هـم، در جـايي               



در ايـن   . شـود كه بايد نقش و اثري داشته باشد در همان چارچوب رابطه انسان با خدا تنظيم مي                 
راه حل، اينطور نيست كه مصلحت انديشي هاي اجتماعي، مالحظات اخالقي، اقتضـائات خـاص               

» ديگـران «محيطي و شرايط و موقعيت زماني و مكاني درشكل دادن به نـوع رابطـه انسـان بـا                    
نقشي نداشته باشد، ولي همه اين عوامل هم در چارچوب واحد و هدف دارِ رابطه انسان بـا خـدا،                    

 .  و تنظيم و تحديد مي شود ريفتع
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آن كسي كه رابطه بين خود و خدا را اصالح كرده باشـد و سـامان داده باشـد، يعنـي عبـد                       ! آري
ِ خداوند رسيده باشـد و جـز        خدا شده باشد و به معرفت و محبت و عبادت و اطاعت محض              مطلق

طه بـين او و ديگـران ـ يعنـي     او را مطلوب و محبوب و مراد خود نگرفته باشد، خداوند متعال راب
ــ را  ... ، اقشـار، طبقـات و    همه افراد و جماعت ها و اشخاص حقيقي و حقوقي، گروه ها، اصـناف             

در اين صورت اين سامان دهـي و اصـالح رابطـه بـين مـا و                 . سامان مي دهد و اصالح مي كند      
بـدين معنـي   . تكوينيديگران ـ كه خداوند برعهده دارد ـ هم در بعد تشريعي است و هم در بعد   

كه هم به كار بستن قواعد و اصول رفتاري و اخالقي كه در دين خدا ارائـه شـده، ايـن روابـط را              
ِ مقابل رابطه انسان مـي باشـند          سامان مي دهد، و هم اينكه ذهن و دل و رفتار كساني كه طرف             

اختيـار دارد،  در همان جهت مصلحت و كمال انسان هدايت مي شود و خداوندي كه دل ها را در                  
 مومن حقيقي و عبد واقعي خود خير و مصلحت است، بهتـر ازحسـابگري هـا و                   آنچه رابراي يك  

مالحظات خود انسان براي او فراهم مي سازد، و البته اين هدايت قلـوب انسـان هـا در مـوردي                     
! يماست كه ما به سامان و اصالح تشريعي خداوند اعتنا و توجه داشـته و آن را بكـار بسـته باشـ                      

نگاهي به شيوه نفوذ پيام پيامبران الهي در دل ها، گسترش شريعت و فرهنـگ الهـي در جوامـع                    
را ثابت مي كند و هيچ      ) ع(بشري و پيروزي اولياء خدا، درستي كالم پيشواي متقين اميرالمومنين         

 ترديدي باقي نمي گذارد كه تنها راه تنظيم و تصحيح درست ارتباطات مـا بـا ديگـران ـ چـه در     
سطح فرد و چه در سطح جامعه ـ اين است كه آن را در طول رابطه خود بـا خـدا قـرار دهـيم و      

 كنيم، و به جاي مواجه شدن با شبكه گسترده و عظيمـي از ارتباطـات و تـالش و تـدبير                       تعريف
 رابطه را ـ كه رابطه اي آينده ساز، اطمينان بخش،   براي تنظيم و هماهنگ كردن آن، صرفاً يك

در ايـن صـورت   . آفرين و ناگسستني است ـ تنظيم كنيم و آن را اصل و اساس قرار دهيم اعتماد
رابطه ما با ديگران هم سامان خواهد يافت و دغدغه ها و كشمكش هـا و اضـطراب هـا، پايـان                      
خواهد پذيرفت، و اين يكي از برترين، زيباترين، كارسازترين و مهم ترين آثار و جلوه هاي توحيد                 



نقشـي جانشـين    . دركارِ سامان دهي ارتباطات اجتماعي انسان، نقـش اساسـي دارد          ناب است كه    
، خـود فراموشـي و از          نخواهد شد بدون دچارشدن به نفاق       ناپذير كه بدون آن هرگز انسان موفق      

ايـن كـالم    . دست دادن اصالت خويشتن، مسئله مهم روابط خود با ديگران را به درستي حل كند              
كه خود در معرفت و عمـل ايـن روش را در            ) ع(ز امام علي بن ابيطالب    معجز گون را چه كسي ج     

خود تجربه كرده است، مي تواند بيان كنـد؟ و جـز پيمـودن ايـن راه، چـه راه                      عالي ترين مصداق  
  توحيد وجود دارد؟  ديگري براي پيروي از آن پيشواي كامل در طي طريق

 
  تا كجا؟  اطاعت مخلوق. 29 
  

 ِ  في معصِيته الخالِق قال طاعة لَِمخْلو
 

 . ، سزاوار نيست  در سرپيچي و نافرماني از خالق اطاعت و فرمانبرداري از مخلوق
 

 انسان، نيل به خوشبختي و به دست آوردن كمال و سعادت   و مهم ترين آرمان يك  برترين هدف 
و در انسـان، نهـاده اي اسـت درونـي           » حـب ذات  «حـس خوددوسـتي و    . حقيقي خويشتن است  

نمي تـوان از كسـي خواسـت        .  و جدايي پذير نمي باشد      همگاني، كه هرگز از انسان قابل تفكيك      
كه خودش را دوست نداشته باشد و براي خوشبختي و بهروزي و كمال خود تالش نكند، اساسـاً                  
همه دغدغه ها و كوشش هاي هر كسي، براي همين است كه بتواندخويشتن را رشد دهـد و بـه                    

اما در ميان انسان ها كساني هستند كـه در شـناخت و تشـخيص جـوهر و اصـل                    . كمال برساند 
هستي خود، دچار اشتباه مي شوند وخويشتن واقعي و اصيل خود را فراموش مي كنند و آنچـه را                   

 و آرمـان     مـي گيرنـد و تنهـا آن را هـدف          » خويشـتن «ابزاري و وسيله اي بيش نيست، به جاي         
 . زندگي خود قرار مي دهند
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 پاسخ مثبت و نامحدود به غرايز حيواني، تـامين رفـاه و خوشـبختي دنيـوي و رسـيدن بـه                      !آري
 قرار داده مي شـود؛       خواست ها و خوشي هاي مادي كه در بسياري از انسان ها عالي ترين هدف              

و آنچه در انسان محوري و انسان گرايي امروز به عنوان آرمان بشريت مطرح مـي شـود نتيجـه                    
ايـن نـوع   !  شناخت و تشخيص خـودِ اصـيل و خويشـتن حقيقـي خـويش اسـت         اشتباه انسان در  



خودگرايي و خوددوستي غلط و نامطلوب است، اما نه به اين دليل كـه اساسـاً توجـه انسـان بـه                      
خويشتن و خود دوستي، ناپسند و ناصحيح باشـد، بلكـه بـه ايـن دليـل كـه ايـن خوددوسـتي و                        

در اين نوع خوددوسـتي و      ! ت از خودِحقيقي است   خودخواهي در حقيقت دشمني با خويشتن و غفل       
 گرفتـه    خودخواهي، آنچه كه بايد ابزار و وسيله تامين كمال ابدي و سعادت حقيقي باشـد، هـدف                

تاكيد قرآن كريم بـر توجـه بـه خويشـتن و            !  اصلي فراموش شده است     شده و خود به خود هدف     
ت خود و معرفت نفـس، بـراي همـين          پرداختن به خود و هشدارهاي مكرّر رهبران الهي بر شناخ         

خودخـواهي،  . است كه چنـين خـبط عظـيم و اشـتباه جبـران ناپـذيري بـراي انسـان رخ ندهـد                     
خوددوستي و براي خود تالش و كوشش كردن نه تنها بد نيست، كه مطلـوب اسـت، امـا كـدام                     

 ! خود حقيقي و خويشتن راستين يا خودِ حيواني و مادي؟! ؟» خود«
 

و ارزش هـا و دسـتورات       » اسالم« نكته بسيار مهم بايد براي ما روشن باشد كه           از همين جا اين   
.  به انسان براي پرداختن به خود و تـامين سـعادت جـاودان خـويش                الهي، هدفي ندارد جز كمك    

تسليم شدن در برابر فرمان ها و دستورات الهي كه همانا جوهره و روح اسالم اسـت، جـز بـراي                     
 . ند راه رساندن خويشتن به كمال را طي كنداين نيست كه انسان بتوا

 
چرا كه تنها مرجع با كفايت براي راهنمـايي و راهبـري ايـن مسـير، خداونـد متعـال اسـت كـه                        

از ايـن رو    . دستورات رهايي بخش خود را در قالب دين مبين اسالم به مـا ابـالغ فرمـوده اسـت                  
 خودخواهي حقيقي و مطلـوب قـرار         در جهت خوددوستي و     اطاعت از خداوند و فرمانبرداري خالق     

متعال براي انسان واجب ساخته، همان است كه توجـه بـه آن و عمـل بـدان                   آنچه را خالق    . دارد
شرط حتمي رشد خويشتن انسان است و آنچه را حرام نموده چيزي است كه مانع واقعـي تعـالي                   

پس در جايي   ! ستو بديهي است كه معرفت، رحمت و قدرت الهي بيش از ديگران ا            . آدمي است 
 انسـان    ، مستلزم نافرماني خدا است، و در موردي كه خواست يك             مخلوق  كه فرمان بردن از يك    

 در جهت تعالي ما خواهد بود؟ آيـا دسـتور             قرار مي گيرد، كدام يك      از ما با امر خداوند در تعارض      
حت ما است كـه بـا       خداوندي كه اطاعت ما از او هيچ سودي براي او ندارد و تنها سعادت و مصل               

 كه اطاعت خواهي او از مـا، جـز تـامين منفعـت او                اطاعت از او تامين مي شود يا دستور مخلوق        
 ! هيچ نتيجه اي براي ما نخواهد داشت؟
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 با اوامر الهي است فرا نمي        انسان هاي برگزيده و مصلِحان واقعي، هرگز آدمي را به آنچه مخالف           
 دعوت آنان ازانسان ها، رو به سوي خدا آوردن و تن بـه فرمـان او   خوانند، بلكه تنها و تنها محورِ   

هـيچ  . دادن و جان خويش را تسليم او قراردادن است، آن هم براي سعادت و كمال خـود انسـان                  
پيامبري و هيچ رهبر الهي، انسان ها را به اطاعت از خويش و سر به فرمان او نهادن دعوت نمي                    

به اطاعت از خدا فرا مي خوانند، پس قبـول ايـن دعـوت هرگـز                كند، بلكه همه يكصدا انسان را       
مستلزم سرپيچي از خدا نخواهد بود، اما انسان هاي خودخواه و سركش، كسـاني كـه بـا روحيـه                    
تكبر و خود بزرگ بيني ديگران را برده و مطيع خود مي خواهند و جز به منافع و غرايز و شهوات                     

گران مي خواهند كه از آنان اطاعت و پيروي كنند و چـه             مادي خود به چيزي نمي انديشند، از دي       
بسا آن را به نفع انسان ها جلوه دهند و خـود را خيرخـواه و اصـالح طلـب معرفـي كننـد، ولـي                          
همينكه معلوم شود كه پيروي از آنان با معصيت و سرپيچي از امر خدا حاصل مي شود و اطاعت                   

 نشانه اين است كه ايـن اطاعـت خـواهي بـه زيـان               از آنان همراه و مالزم با نافرماني خدا است،        
 انسان عاقل، كه سعادت و كمال خويشتن  انسان بوده و اجابت آن به مصلحت نيست و براي يك       

برايش مهم ترين آرمان است، سزاوار نيست كه خودِ واقعـي خـويش را قربـاني خـود دروغـين و        
 نمـي     به بهـاي سـرپيچي از خـالق         پس هرگز تن به فرمانبرداري از مخلوق      . مادي ديگران سازد  

دوست، همسـر، پـدر، مـادر، فرزنـدان، همكـاران، رئـيس،             :  هر كه خواهد باشد     اين مخلوق . دهد
 ... همسايه، حاكم، ابرقدرت و

 
البته كساني كه به خويشتن واقعي خود توجه دارند، دريافته اند كه هرگز سعادت حقيقي انسان با                 

همانگونه كه توجه به    . ه در نافرماني خداباشد حاصل نمي شود      اطاعت ديگران از وي، هنگامي ك     
ديگران، خدمت به آنان و تالش براي ياري به آنان براي رشد و تعالي، يكي از لوازم مهم تـامين                    

هيچگاه فرمان بردن ديگران نمي تواند سعادت كسي را تـامين كنـد      . سعادت حقيقي انسان است   
كـه در ايـن صـورت سـعادت و كمـال            . اي فرمان خدا باشـد    مگر اينكه اين فرمان بردن در راست      

 با فرمـان خـدا    جاودان فرمان دهنده و فرمان برنده ـ هر دو ـ را تامين مي كند و اگر در تعارض  
 ! باشد، به سعادت هر دو لطمه مي زند
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اطاعت از خداست كه تنها و تنها تامين كننده رشد، تعالي و خوشبختي جاودان انسان است                ! آري
و اطاعت از ديگران ـ اگر با سرپيچي از خدا همراه باشـد ـ جـز زيـان و انحطـاط بـراي انسـان،         



 بزرگ ـ كه از اركان اصلي توحيد حقيقي و عملـي    پيروي از اين سرمشق. پيامدي نخواهد داشت
 . ان شاءاللّه. قرار دهد) ع(است ـ مي تواند ما را در راه امام علي

 
 دوري از مواضع تهمت . 30

  
 . من وضَع نَفْسه مواضِع التُّهمه فَال يلومن من اَساء بِه الظَّن

 
 و در موارد تهمت قرار دهد، نبايد كساني را كه به او سوءظن پيدا مي                 كسي كه خود را در معرض     

 . كنند، سرزنش كند
 

ظن در جامعه اسالمي، رابطه بين اعضاي جامعه بر خوش بيني نسبت بـه يكـديگر و عـدم سـوء                   
گرچه حكومت و دستگاههاي مسوول آن، درموارد خاصي كه نظم و امنيـت جامعـه               . استوار است 

بدان بستگي دارد در حدود شرع و قانون، براي پرس و جو از افرادي كه مظنون هستند مجاز مي                   
. باشند، ولي در بين افراد جامعه تجسس، بدگماني و بدبيني نسبت به هم به هيچوجه جايز نيست                

كارهاي برادر مومن خـود را بايـد حمـل برصـحت            «: ات زيادي بر اين مطلب تاكيد دارند كه       رواي
اصل اعتماد متقابل و حمل بر صحت كارهـاي  » .كني و به هيچ روي به گمانه زني ناروا نپردازي    

مومن تا جايي كه ممكن است، حتي در مواردي كه ظواهر امر، زمينـه هـاي بـدگماني را فـراهم             
 . صل مهم در روابط اجتماعي است ا سازد، يك

 
اجتناب و پرهيز ازقرارگـرفتن در موضـع        «در كنار اين اصل، اصل ديگري هم مطرح است و آن،            

واقع بيني اسالم و رهبران الهي، موجب شده كه به اين اصل توجه داشته باشند و                . است» تهمت
 ديگر توصيه كننـد    از طرفدر عين حالي كه اعضاي جامعه را از بدگماني و سوءظن پرهيز دهند،        

درست است كه ديگران    . كه رفتارِ اعضاي جامعه بگونه اي باشد كه زمينه سوءظن را از بين ببرد             
نبايد به رفتار شما بدگمان شوند و شما را مورد تهمت قرار دهند، ولي شما هم وظيفه داريـد كـه                     

بيني و بـدگماني ديگـران را        سالمت معنوي جامعه از كارهايي كه زمينه بـد           به حفظ   براي كمك 
 . فراهم مي سازد، خودداري كنيد
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واقعيت جامعه بشري اينگونه است كه اگر كسي در رفتار خود، به مالحظات جانبي توجه نداشـته                 
باشد و بدون رعايت و مالحظه برداشت هاي عرفي ـ كه معموالً از رفتار انسان هـا منتـزع مـي     

 بدبيني و گمانه زني هاي ديگران را فراهم مي كند و در اين شود ـ رفتار كند، خود به خود زمينه 
 حرمت و احترام هر فـردي        حفظ! آري! صورت، قبل از هر چيز خود شخص سزاوار سرزنش است         

 وظيفه مهم اخالقي است، ولي اين وظيفه قبـل از ديگـران              در جامعه اسالمي، براي ديگران يك     
كه به حرمـت و احتـرام خـود خدشـه اي وارد مـي               برعهده هر كسي است كه از رفتار و گفتاري          

سازد، اجتناب كند و واقعيات جامعه و برداشت هاي ديگران از رفتار و گفتار خود را مورد توجـه و                    
 . مالحظه قرار دهد

 
 سالمت اخالقي جامعه، عالوه بر اينكه بايد رفتاري داشته باشـيم كـه در واقـع ،                   پس براي حفظ  

د مراقب باشيم كه مبادا زمينه بدگماني ديگران نسبت بـه خودمـان را              شايسته و درست باشد، باي    
فراهم كنيم و پس از اينكه ديگران نسبت به ما، گمان بد بردند و ما را به اموري كه هيچگـاه در                      

بله، اين وظيفه ديگـران     ! پي آن نبوده ايم متّهم ساختند، از آنان گاليه كنيم كه چرا چنين كردند             
 و سوءظن بپرهيزند، ولي اين هم وظيفه ما است كه در رفت و آمدها، نشسـت               است كه از بدبيني   

 اتهام قرار ندهيم     خود را در معرض   ... و برخاست ها، اظهارنظرها، نگاه ها، رفتارها، معاشرت ها، و         
ما براي نظر ديگـران كـار       «نگوئيم كه   . و از عملي كه موجب بدبيني ديگران مي شود، بپرهيزيم         

، زيرا اين بـي تـوجهي و بـي اعتنـايي فضـاي      » وري ديگران براي ما مهم نيست   نمي كنيم و دا   
هـر كسـي بـراي      . سالم جامعه را آلوده مي سازد و بازتاب منفي آن فقط متوجـه مـا نمـي شـود                  

 . پيشگيري از وقوع جو بدبيني و بدگماني در جامعه، اين وظيفه را بايد براي خود الزم بداند
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ا را به همين وظيفه متوجه مي كند و سرزنش كساني را كه به ما بـدگمان             م) ع(امام اميرالمومنين 
 تهمت قرارداده باشيم سزاوار نمي دانند و البتـه در            مي شوند، در صورتي كه ما خود را در معرض         

اين كالم نمي خواهند بدگماني ديگران را جايز بشمرند و آنان را بي گناه تلقـي كننـد، بلكـه بـر                      
ما و هـر كسـي دو       . راي پيشگيري از جو بدگماني در جامعه تاكيد مي كنند         مسووليت هر كسي ب   

 تهمـت قرارنـدهيم و از        يكي اينكه خود را در معـرض      : وظيفه را تواماً در اين زمينه برعهده داريم       
ديگـر اينكـه در     . كارهايي كه بطور طبيعي و عرفي موجب بدگماني ديگران مي شـود بپرهيـزيم             

زيرا برخي بـدگماني هـا گنـاه و معصـيت           .  سوءظن و بدبيني اجتناب كنيم     مورد رفتار ديگران، از   



چنين مراقبتي در جامعه، موجب پيشگيري از مفاسد و زشتي هاي فراواني خواهد شد و مـا                 . است
 . ان شاءاللّه. تر خواهد ساخت نزديك) ع(را گامي به راه امام علي

 
 مردم و فراز و نشيب ها. 31

 
 ل علِم جواهِرُ الرِّجال في تَقَلُّب االَحوا

 
 . در دگرگوني اوضاع و شرايط است كه گوهر دروني مردمان شناخته مي شود

 
. شرايط زندگي و اوضاع و احوال اجتماعي و خانوادگي براي هر فردي امر ثابت و پايداري نيسـت                 

بـروي  شرايط و موقعيت اقتصادي، زمينه ها و امكانات زندگي، موقعيـت اجتمـاعي و حيثيـت و آ                 
واقعياتي است كه در زنـدگي هـر فـردي دچـار            ... سياسي و شغلي، موقعيت و جايگاه خانوادگي و       

دگرگوني مي شود و در عين حال كه ممكن است براي او امكانات و موقعيـت بهتـري رافـراهم                    
كـه  » واقعيـت «اين  . سازد، از طرفي هم ممكن است امكانات و موقعيت هايي را از انسان بگيرد             

» زنـدان « و بلندي هاي زندگي يا فراز و نشيب ها تعبيرمي شـود، از ديـدگاه بسـياري،                   به پستي 
. حركت انسان است و چارچوبي است كه خود به خود مسير و مشي انسان ها را تغييـر مـي دهـد                

برخي اينگونه گمان مي كنندكه جبر تاريخ، جبر خانواده و جبر جامعه آن چنان انسان را در برمي                  
 هر كسي در محدوده همين جبرها است كه زندگي مي كند و هرگز نمي تواند خود                 گيرد كه گويا  

 ! را از آن برهاند و در سرنوشت خويش، تاثيرگذاري جدي داشته باشد
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اين فراز و نشيب ها و تلخي ها و شيريني ها، زمينه اي است براي روشن                ) ع(از ديدگاه امام علي   
مردمان در كوره حـوادث و تحـوالت و در كـوران            . اشدن گوهر وجودي و جوهر دروني انسان ه       

همانگونـه كـه سـنگ معـدن در         . فراز و نشيب ها، ساخته مي شوند و جوهر خود را مي نماياننـد             
تفاوت حرارت و برودت است كه جوهر خود را بروز مي دهد، و همانطور كه فلزات در كوره هاي                   

ردمان نيز در شرايط متغير زندگي خـود،        داغ و سوزان خالص مي شوند و از هم جدا مي گردند، م            
اما اينگونه نيست كه جبر شـرايط ،        . مي توانند ظرفيت و توان و جوهر خود را بروز و ظهور دهند            

شـرايط و احـوال   . سرنوشت انسان ها را رقَم زنـد و نقـش انسـان را در آينـده خـود نفـي نمايـد           



بزرگ براي ساخته شدن انسـان و       » نامكا « براي انسان نمي باشد بلكه يك     » زندان«گوناگون،  
 . ظهور گوهر دروني او است

 
رفاه و سختي، ثروت و فقر، شهرت و گمنامي، عزّت و فرودستي، رئيس و مرئوس بودن، آسايش                 

هركدام موقعيتي را بـراي انسـان فـراهم مـي           ... و دشواري، امنيت و ناامني، سالمتي و بيماري و        
البته تالش و كوشش و تدبير انسان در فراهم كردن هر           . ندسازد تا ظرفيت وجودي خود را بنمايا      

كدام از اين شرايط و موقعيت ها بدون نقش و تاثير نيست، اما اينگونه هم نمي باشد كه هركدام                   
واقعيت اين است كه به ! از اين حالت ها، صرفاً به تالش و تدبير خودِ شخص بستگي داشته باشد             

 انسان، گاهي خارج از خواست و اراده او شـكل          در زندگي يك   وجود آمدن هر كدام از اين شرايط      
چه بسيار مردماني كه علير غم مراقبت هاي بهداشتي و پزشكي، دچـار بيمـاري هـاي                 . مي گيرد 

چه بسيار كساني كه علير غم تالش هاي فراوان مجاز و غيرمجـاز بـراي               ! درمان ناپذيرمي شوند  
چه بسيار افرادي كه بر اثر حوادث غيرمترقبـه و          ! رسنددست يابي به ثروت يا منصب، بدان نمي         

اما ايـن دگرگـوني     ! ... رويدادهاي طبيعي ناگوار، به سختي ها و رنج هاي بزرگي مبتال مي شوند            
 . در شرايط و اوضاع ، مي تواند جوهر وجودي انسان ها را آشكار كند

 
ند و هنگامي كه مصيبت و رنجي       برخي افراد فقط در شرايط رفاه و آسايش به ياد خدا هست           ! آري

و برخي  ! دامن گير آنان شود، نه تنها از خدا غافل مي شوند، كه به زمين و زمان ناسزا مي گويند                  
برعكس، در شرايطي كه دچار گرفتاري و دردي هستند به ياد خدا مي باشند و همين كه به رفاه                   

 هنگامي به فكر فرودستان هستند بسياري از آدميان فقط   ! و آسايش برسند از خدا غافل مي شوند       
كه خود فرودست باشند ولي همين كه به منصب و موقعيتي دست يابند، نه تنها از حل مشكالت                  
فرودستان غافل مي شوند كه چه بسا رنج هاي آنان را نيز توجيه مي كنند و طبيعي قلمـداد مـي                     

فت مي شوند و آن ثـروت و        بسياري هستند كه وقتي به مال و منال دست يابند قارون ص           ! نمايند
مكنت را حاصل تالش خودشان مي شمارند و در پاسخ كساني كه به آنان توصيه مي كنند كه از                   

ما اين مـال    « محرومان و تهي دستان را نيز ادا كنند، اظهار مي دارند كه               اين اموال و ثروت، حق    
 !! ».ي نيسترا با تدبير و تالش خودمان بدست آورده ايم و ديگران را در آن حقّ
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اين دگرگوني ها، ضرورت اجتناب ناپذير زندگي آدمي است كه هيچكس نمي تواند خود را از آن                 
. هم دگرگوني از اوضاع به ظاهر مطلوب به وضعيتي ظاهراً نامطلوب و هم برعكس             : در امان دارد  

 عمل دست  روحي و ثبات فكري و استواري در اما مهم آن است كه انسان بتواند آنچنان به عمق      
يابد كه اين دگرگوني ها، خـط مشـي درسـت و راه الهـي و انسـاني او را تغييـر ندهـد و در هـر                    

مهم اين است كه انسـان بتوانـد   .  الهي را اصل بداند و انجام دهد موقعيتي همان وظيفه و تكليف 
 در برابر تحوالت و دگرگوني ها در شرايط و موقعيت خود، تحمـل و ظرفيـت وجـوديش را بـروز                   

مطرح مي كند توجـه داشـته باشـد و از ايـن شـرايط               )ع(دهد و به اين نكته عميقي كه امام علي        
متحول، براي ساختن ثبات و استواري روح خود استفاده كند و هيچگاه خود را محصور و زنـداني                  

 . شرايط نپندارد
 

برخوردار شخصيت هاي بزرگ تاريخي و الگوها و اسوه هاي عظيم در زندگي بشر از اين ويژگي                 
بوده اند كه دگرگوني شرايط ، آنان را از خط مشي درستي كه در پيش گرفتـه بودنـد، بـاز نمـي                       

، اين ثبات و استقرار را مي بينـيم و  )ع(در زندگي سراسر عبرت امام علي بن ابيطالب       . داشته است 
 . يمدر زندگي شاگردان برجسته و دست پروردگان آن بزرگوار اين حالت را مشاهده مي نمائ

 
كساني كه به بادي مي لرزند و با ثروت و مقام و شهرت چند روزه اي كـه بـه دسـت مـي                        ! آري

 روي برمـي     آورند، يا در مواجهه و رويارويي با مشكالت و دشواري ها از همه ارزش ها و حقايق                
 گوهر وجودي خود را به نمايش مي نهند، و از سوي ديگـر انسـان هـايي كـه در                      گردانند، ضعف 

مي ايستند و وظيفه الهي خود را       » راست قامت «ورد با سختي ها، نامردمي ها و دشواري ها،          برخ
 و مسئوليت هاي     فراموش نمي كنند و نيز آنان كه در موقعيت هاي برترِ اجتماعي، شانه ازتكاليف             

البتـه در   . خود خالي نمي كنند، عظمت روحي و استواري گوهر وجود خود را به ظهور مي رسانند               
 ! رحمت خدا بر آنان باد. شگاه خداوند همين ها هستند كه رستگاران اندپي
 

 ! وحشت نكنيد. 32
  

 ِ الهدي لِقِلَّة اَهلِه  التَستَوحِشُوا في طَريق! اَيها النّاس
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در راه هدايت و مسير درستي كه طي مي كنيد، از كمي اهل آن، دچار وحشت و ترديد                  ! اي مردم 
 ! نشويد

 
ايـن راه،   . ، مسيري است كه آدمي را به سرمنزل مقصود و كمال مطلـوب مـي رسـاند                راه هدايت 

هركسـي كـه دچـار هـوي و هـوس و            . براي هر انسان انديشمند و بي غرضي روشن و باز است          
 نباشد و با آزادانديشي و حريت بر مبناي فطـرت و وجـدان               خواست هاي مادي و حيواني محض     

عقل و وحي، دو راه روشـن       .  راه باشد، قطعاً به آن خواهد رسيد       الهي خود درصدد دستيابي به اين     
 . و راه هدايت مي رسانند» الهدي طريق«و هماهنگ اند كه آدمي را به 

 
البتـه شـرايط و محـيط هـا         .  دست مي يابند، فراوان نيسـتند       اما همواره كساني كه به اين توفيق      

 كساني كه در راه هدايت به حركـت مـي           ، ميزان   متفاوت است، در زمان ها و مكان هاي مختلف        
پردازند يكسان نمي باشد، اما آنچه مهم است، اين است كه دسـت يافتگـان بـه راه هـدايت، بـا                      

 و مطالعه و معرفت راه خود را برگزيده باشند و براي پيمودن آن، از عزم و اراده اي قوي و                      منطق
ان اهميتي ندارد كـه آيـا عـده زيـادي در     در اين صورت، براي آنان چند  . پوالدين برخوردار باشند  

؟ هنگامي كه راه هدايت براي ما روشن شده باشـد، و              مسير هدايت در حركت اند يا جمعي اندك       
زماني كه با همه ظرفيت عقلي و ذهني خود، به اين نكته رسيده باشـيم كـه ايـن راه، مـا را بـه                         

عـزم و اراده اي اسـتوار در ايـن راه           كمال و سعادت و نيكبختي مي رساند، و در مرحله اي كه با              
  در اين راه اند يا جمعي فراوان؟   كه جمعي اندك گام نهاده باشيم، ديگر چه باك

 
است، بايد همواره بر آن باشد كـه بـر شـمار ِرونـدگان ايـن راه                 » الهدي  طريق«بله، كسي كه در     

درست و مقبولي » عمل و رفتار«با ، نهي از منكر و بويژه     بيافزايد، با دعوت، تبليغ ، امر به معروف       
ِالهـدي اسـت، نـه        كه دارد، ديگران را به اين راه فراخوانَد، اما نهايتاً، براي او مهم، پيمودن طريق              

 . شمار پويندگان آن
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، هشدار مي دهد كـه مبـادا        )ع(امير راه هدايت و فرمانده مسير ايمان و سعادت، علي ابن ابيطالب           
ِ رهروان راه هدايت، شما را به اضطراب، دودلـي، ترديـد، وحشـت و                 كدر مسير هدايت، تعداد اند    

مـردان  ! هرگـز ! نگراني بيافكند و عزم راسخ شما را براي پيمودن اين راه، سست و متزلزل سـازد        



بزرگ، رهبران الهي، اسوه ها و نمونه هاي كمال و رستگاري، چه زمان هاي طـوالني را يكـه و                    
 رهـروان،     هدايت را طي مي كرده اند و هرگـز شـمار انـدك               طريق تنها، بدون هيچ يار و ياوري،     

 . آنان را به ترديد نمي افكنده است
 

چه بسا با شرايطي مواجه مي شويد كه اكثر افرادي كه در محيط كار يازندگي يا درس يا تفـريح                    
ا هم بايـد     هدايت نباشند، آيا شم     با آنان سر و كار داريد، در موردي خاص، در طريق          ... و ورزش و  

روي برگردانيد؟ شايد آنان بخواهند كاري را كـه         » الهدي  طريق«تحت تاثير آنان قرار گيريد و از        
 راه    باشيد، زيـرا بـرخالف       كنند يا كار حرامي را انجام دهند و شما با آن مخالف             واجب است ترك  

ماعت شويم تـا    همرنگ ج «هدايت است، آيا بايد با آنان همراهي كنيد؟ آيا اين صحيح است كه              
 !! ؟» رسوا نشويم

 
بزرگ ترين رسوايي براي انسان، رها كردن راه هدايت و پشت پـا زدن بـه كمـال و سـعادت                     ! نه

را بـا   » الهـدي   طريق«البته ابتدا بايد    . هرگز در مسير هدايت، دچار دودلي و ترديد نبايد شد         . است
 . ايد به شما روندگان آن، بيانديشيممعرفت و شناخت بيابيم، ولي پس از يافتن، در پيمودن آن نب

 
در ادامه همين كالم كوتاه و پرمحتوي، به نمونه اي تاريخي كه در قرآن كريم هـم                 ) ع(امام علي 

 دستور صريح خداونـد متعـال،        آمده است اشاره مي كند، و آن جريان ناقة ثمود است كه برخالف            
 نفـر    م شدند، اما در حالي كه فقط يك       را كشتند و سپس پشيمان ه     ) بچة شتر (قوم ثمود آن ناقه     

مرتكب چنين عملي شده بود، خداوند همه مردمان را سرزنش مي كند، زيرا بـر كـار او راضـي و                     
، هشدار مي دهد كه در عـين        )ع(اين بيان حضرت علي   . خشنودبودند و به مقابله با وي نپرداختند      

يگران، بـي تفـاوت باشـيم، و بلكـه          پيمودن راه هدايت، هرگز نبايد نسبت به كارهاي گمراهانه د         
الزمه پيمودن راه هدايت، توجه به سرنوشت جامعه و ايفـاي نقـش بـراي دعـوت و فراخوانـدن                    

 . ديگران به راه هدايت است
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لذت دنيا و بهره برداري ناروا و غيرمجاز از نعمت هاي الهـي، ممكـن اسـت بـراي برخـي                     ! آري
 كوتاه و گذرا است، و دوران رنـج و عـذاب پـس از آن                انسان ها، شيرين و گوارا باشد، ولي بسيار       



را » الهـدي   طريـق «بسي طوالني مي باشد، پس چندان ارزشي نـدارد كـه انسـان راه هـدايت و                  
 . بخاطر آن رها كند

 
 پيروان آن، دچار وحشت و ترديد نشديم، گامي بـه            اگر در پيمودن راه هدايت، بخاطر شمار اندك       

 . شده ايم نزديك) ع(لي بن ابيطالبسوي پيوند با اميرمومنان ع
 

 عالمت جاهل . 33
  

 التَرَي الجاهِل اِالّ مفْرِطاً اَو مفَرِّطاً
 

 نادان را نمي بيني مگر مفْرِط و زياده رو يا مفرِّط و اهمال كار
 

اسـت  ) ص(ـ كه همان ديدگاه مكتب ناب توحيدي و اسالم ناب محمدي         ) ع(از ديدگاه امام علي   
عقل، همـان قـوه   . ها و شاخص هاي رشد و تعالي انسان، عقل است        اصلي ترين مالك  ـ يكي از    

ّ و طـي كـردن مسـير     ّ و باطل، برانگيزنده انسان به پيمـودن راه حـق   تشخيص و توان تمييز حق  
 انسـان و   سعادت و همچنين عامل تعديل كننده و هماهنـگ كننـده غرايـز و تمـايالت مختلـف             

عقـل، آن قـوه     . يالت در مسـير حيـات ابـدي و حقيقـي آدمـي اسـت              بكارگيري اين غرايز و تما    
 آن، خدا را مي پرسـتد        تشخيص و نيروي محركه اي است كه انسان بر اساس هدايت و تحريك            

عقل، محور و منشا تعهد انسـان در  . و در راه بدست آوردن بهشت و سعادت ابدي تالش مي كند        
 از عقـل، عقـل        بايد توجه داشت كه در اين تعريف       . ارزش آدمي است    ّ و بنابراين مالك     برابر حق 

 و تشخيص منـافع و مضـار حيـواني برمـي آيـد،               جزئي كه تنها از عهده حسابگري مادي صِرف       
از ديدگاه وحي الهي و خاندان نبوت، تفـاوت اساسـي           » عقل«با  » عقل جزئي «مدنظر نيست كه    

 . دارد
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جهالت، به معني ناداني و عدول از       . رح مي شود  در برابر عقل به معني اي كه گفته شد، جهل مط          
، )ع(از ديدگاه امـام علـي     » جاهل«.  انسانيت و سعادت ابدي است       از طريق   راه مستقيم و انحراف   

تنها كسي نيست كه از آگاهي و معرفت محروم است، بلكه كسي اسـت كـه عقـل را از صـحنه                      



نهاده و قواي حيواني خود را اصـل قـرار          تصميم گيري و اعمال نفوذ در اعمال و رفتار خود، كنار            
بنـابراين  . داده و رفتارش را تابع خواست ها و تمايالت شهوات و غضـب خـويش سـاخته اسـت                  

در فرهنـگ قـرآن كـريم و اهـل بيـت            .  است  جهالت، ريشه كفر و الحاد و سرمنشا فساد و فسق         
 هنگامي كه امامـان     است و » عقل«نيست بلكه نقطه متضاد با      » علم«تنها نقطه مقابل    » جهل«

نور و هدايت، سخن از عقل و جهل به ميان مي آورند، به بعد علمي و دانش انسان نظـر ندارنـد،                      
بلكه به معرفت و حكمت عملي و نظري، نظر دارند كه نشـان دهنـده و راه برنـده و برانگيزنـده                      

ـ                   ا سـيهر وزي    انسان به نور و ظلمت، بهشت و دوزخ، سعادت و شقاوت يا نيكبختـي جـاودان و ي
 . ابدي است

 
در اين كالم يكي از مهمتـرين خصوصـيات و يـا عالمـت     ) ع(امام اميرالمومنين علي بن ابيطالب  

افراط يعني زياده روي،    . جاهل، يا اهل افراط است يا اهل تفريط         : را بيان مي كند   » جاهل«هاي  
يط ـ در نقطـه مقابـل آن ـ     تندروي، بيش از اندازه الزم به امري بهادادن و اهتمام ورزيدن و تفر

 موضوع ، كم گذاشتن و معطل گـذاردن امـري و بـي               يعني اهمال، بي تفاوت بودن در مورد يك       
و جاهل، يا اهل افراط است و يا اهل تفريط ، و به هـر حـال از                . اعتنايي به آن يا كم بهادادن آن      

بـه  . دل و اعتدال اسـت    در مقابل جاهل، عاقل اهل ع     . مسير تعادل و اعتدال و عدالت خارج است       
هر موضوع و مسئله اي به اندازه وزن و ارج و جايگاه آن، بها مي دهد و بـه آن مـي پـردازد و از                       

 . افراط و تفريط، پرهيز دارد
 

متاسفانه كم نيستند كساني كه چه در امور ديني و چه در ساير امور زندگي خـود، دچـار افـراط و                      
و » عقـل «خط اعتدال و تعـادل دور باشـند، از مراتـب بـاالي     تفريط اند، و به همان اندازه كه از    

در آموزه هاي قرآن و اهل بيت همانگونه كه زياده روي در توجـه بـه مسـائل             . دانايي محروم اند  
 بـه   مادي و زندگي دنيوي نهي شده، به همان اندازه از بي توجهي مفرط و بـي اعتنـايي محـض                  

 مال در راه خدا نهي       ونه كه از بخل و عدم انفاق      همانگ. سرزنش شده است  » بهره حيات دنيوي  «
شده، به همان اندازه از زياده روي در بخشش مال در حدي كه خودِ شخص براي گذران زنـدگي        

همانگونه كه آشكاركردن همه عبادات و كارهـاي        . خود دچار سرگرداني شود، مالمت گشته است      
 ...  صحيح نمي باشد، و مطلوب نيست، به همان اندازه پنهان كردن آن هم نيك

 93

 



همين است كه از افراط و تفريط هاي امت هـاي           ) ص(اساساً يكي از مختصات امت پيامبر اكرم        
اين .  شده است و ميانه رو توصيف» امت وسط «پيامبران پيشين، پرهيز و احتراز دارد و به عنوان      

لكه بـه معنـي اعتـدال و        ميانه روي نه به معني محافظه كاري و سازش با دشمنان دين و خدا، ب              
 . پرهيز از تندروي و بي اعتنايي در امور مي باشد

 
 دينـي و هـم در امـور عرفـي و              و وظـايف    همانگونه كه پرهيز از افراط و تفريط ، هم در تكاليف          

و دانـايي اسـت، همچنـين در امـور اجتمـاعي و             » عقل«عادي زندگي شخصي، از عالمت هاي       
ط عالمت بلـوغ اجتمـاعي و رشـد سياسـي اسـت، زيـرا افـراط در                  سياسي پرهيز از افراط و تفري     

رسيدگي و تاكيد بر بخشي از نيازها و مسائل جامعه، قطعاً جاي رسيدگي و توجه به ساير بخـش                   
توجـه بـه واقعيـات و       . ها و نيازها را تنگ مي كند و موجب تفريط در آن بخـش هـا مـي شـود                   

ل ها، توجه به مصالح و مقاصد اجتماعي همزمـان بـا            ِ آرمان ها و ايده آ       امكانات همزمان با لحاظ   
 اصول و مباني، توجه به خواست ها و گرايش هاي نسل جوان همزمان با رعايت مصالح و                   لحاظ

ِ ارزش هـا و معيارهـاي         لوازم سعادت و بهروزي آنان، توجه به توسعه اقتصادي همزمان با لحـاظ            
 دينـي و ملـي،        شرايط داخلـي و اهـداف       با لحاظ اسالمي، توجه به اقتضائات بين المللي همزمان        

موجب مي شـود كـه      ... توجه به آزادي هاي اجتماعي همزمان با رعايت حدود قانوني و شرعي و            
عدل و اعتدال و تعادل در امور اجتماعي و كالن رعايت شود و سـعادت و رشـدِ همـه جانبـه آن                       

 . تامين گردد
 

 شناخت خط تعادل و التزام بدان، گامي از جهالت فاصله           تالش كنيم با پرهيز از افراط و تفريط و        
 . ان شاءاللّه.  شويم بگيريم و به عقالنيت الهي نزديك

  
 اصول را قرباني فروع نكنيد. 34
 

 ِ القُرْبة بِالنَّوافِل اِذا اَضَرَّت بِالفَرائِض
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 نزديكي به خدا    امور مستحبي هنگامي كه به عمل به واجبات زيان و ضرر رساند، موجب قربت و              
 . نخواهد شد



 نهايي آن، تامين سـعادت ابـدي و حيـات جـاودان تكـاملي بـراي                  اسالم، مكتبي است كه هدف    
انسان تنها موجـودي اسـت كـه شايسـتگي خالفـت خداونـد را دارد، و تنهـا راه                  . است» انسان«

ه خـودِ   است، يعني همان مكتـب و راهـي كـ         » اسالم«رسيدن به اين مسيرِ به سوي بي نهايت،         
خداوند متعال، ارائه دهنده آن به انسان است و هيچكس جز او شايستگي و قدرت و آگاهي الزم                  

همه انبياء عظام و اولياء الهـي هـم بـه    . به بشريت ندارد» راه كمال«و كافي را براي نشان دادن   
ـ           » اسالم«هدايت خداوند و با پيروي از        ن، روش،  به كمال راه يافته اند و به همين جهت هيچ دي

پذيرفته نيست و هر كه جز آن را دين خود قرار دهد، به             » اسالم«راه، مكتب و مسير ديگري جز       
 . كمال مطلوب هرگز دست نخواهد يافت

 
پيامبران الهي و اولياء خداوند، انسان هاي هدايت يافته اي هستند كه براي دستيابي ديگران بـه                  

آنان هرگز  .  شده و بشريت را دستگيري كرده اند        و حركت در اين مسير، واسطه فيض      » راه«اين  
مـي  » خـدا «بـه   » انسـان « خود را در نزديكـي        داعيه اي و ادعايي جز اين ندارند و ميزان توفيق         

 و بـرادر و   خود را بنده خدا، محتاج و نيازمند به هدايت او، برخوردار از نعمت الهـي و رفيـق    . دانند
بنابراين همه تالش آنـان     . نمايي و راهيابي آنان مي دانند     كننده به ساير انسان ها براي راه        كمك

 ـ    و تحريـف  ـ به درسـتي و بـدون انحـراف   » راه خدا«در اين خالصه مي شود كه انسان ها به 
 . دست يابند و آن را به سالمت طي كنند

 
ـ   ) ع(امام علي راي ـ پيشواي هدايت يافتگان و راهنما و هدايت كننده گمراهان ـ در اين كـالم، ب

ِ مسلمانان و كج فهمي آنان هشدارمي دهد كه مبادا سليقه ها و فهـم هـاي                   پيشگيري از انحراف  
محدود بشري در اولويت امور جايگزين تشخيص و حكم خداوند شود و در نظام موزون و منطقي            

،   اسالم، كه تنها راه كمال است، مجموعه اي اسـت از معـارف            ! آري. خدشه وارد كند  » دين خدا «
 و فريضـه اسـت و        ش ها و احكام فردي و اجتماعي، كه برخي از امور در آن واجـب و فـرض                 ارز

واجبات، احكامي است كه بدون توجه و عمـل بـه           . برخي امور نافله و مستحب شمرده شده است       
آن طي كردن مسير رشد و هدايت ميسر نمي باشد و مستحبات و نوافل اعمالي است كه گرچـه                   

به سوي كمال ايجاد نمي كنـد، ولـي بكـار بسـتن آنهـا موجـب سـرعت                    آن خللي در سير       ترك
 . خواهد بخشيد  به كمال انساني خواهد شد و تعالي انسان را تعميق بخشيدن و تسهيل طي طريق
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واجب شدن واجبات بدين سبب بوده است كه خداوند حكيم، رعايت آن ها را براي فالح و نجات                  
در » مسير انسـان  «و علم خود به همه مراتب عالم هستي و            انسان ضروري مي ديده و با اشراف      

 آنها را به زيان سعادت بشر مي دانسته است، و حكمت استحباب مستحبات هم                اين عوالم، ترك  
امـا در برخـورد عملـي       .  حركت كمالي انسان بوده است      نقش آن ها در تسريع ، تسهيل و تعميق        

 برخي موارد مستحبات را بـر واجبـات تـرجيح مـي      بسياري از مسلمانان مالحظه مي كنيد كه در       
دهند و گاهي، به قيمت از دست دادن برخي واجبات بر انجام بعضي از امور استحبابي تاكيد مـي                   

 : كم و بيش بسياري از ما باموارد زير برخورد داشته ايم! ورزند
 

كنند، حـال آنكـه بـه        و عدالت را نمي       ـ كساني كه در امور روزمره خود با ديگران رعايت انصاف          
 . برخي عبادات مستحبي بسيار تاكيد و توجه دارند

 
ـ كساني كه حدود شرعي حجاب را رعايت نمي كنند ولي شركت در محافل ختم سوره انعام يـا                   

 ! را براي خود واجب و الزم مي دانند) ع(ذكر حضرت ابوالفضل
 

نـدان اعتنـا نمـي كننـد ولـي           مالي واجب خود از قبيل زكات و خمـس چ           ـ كساني كه به حقوق    
 ! هاي مستحبي انجام مي دهند انفاق

 
 . ـ كساني كه براي انجام برخي كارهاي مستحبي، دچار كارهاي حرام مي شوند

 
 محرومـان و     ـ كساني كه از نمازهاي مستحبي و نوافل غافل نمي شوند ولـي از دفـاع ازحقـوق                 

 ! ب است ـ كامالً غافل اندمبارزه با ظلم و ستم ـ كه در حد توان، شرعاً واج
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مواردي از اين قبيل و مشابه آن، كه متاسفانه در سراسر جوامع اسالمي كم نيسـت، نشـان مـي                    
دهد ترجيح مستحبات بر واجبات يا توجه به برخي مستحبات به قيمت ارتكاب برخـي محرّمـات                 

ه تصور مـي شـود      علت اين اشكال اين است ك     .  اشكال اساسي در رفتار ديني جامعه ما است         يك
 واجبات يا ارتكاب محرّمات، باز هم نقش سـازنده خـود را ايفـا مـي      امور مستحبي، در عين ترك 

 كند، حال آنكه در واقعيت مسـير تكـاملي انسـان، آنگـاه               كند و مي تواند انسان را به خدا نزديك        



باشـد و   مستحبات نقشي سرعت بخش يا تسهيل كننده ايفا مي كنند، كه واجبـات انجـام شـده                  
ساختمان، رسيدگي به تزيينات و ظـواهر آن،          همانگونه كه در يك   .  شده باشد   كارهاي حرام ترك  

هنگامي ارزشمند و مفيد است كه ساختمان از نظر استحكام و رعايت اصول مهندسي و معمـاري       
در سير تكاملي انسان هم رعايت مستحبات هنگامي مفيد و موثر است كـه              . مشكلي نداشته باشد  

 محرمـات ـ    ل از آن، امور ضروري براي تامين سعادت انسان ـ يعنـي انجـام واجبـات و تـرك     قب
 حرام و انجام واجبات، منشـا تقـوي          ، ترك )ع(از اين جهت در ديدگاه امام علي      . رعايت شده باشد  

 . است و بدون تقوي هيچ كار مستحبي از كسي پذيرفته نمي باشد
 

 كردن  ر اين كالم، خاصيت اصلي مستحبات را ـ كه نزديك امام متقين و پيشواي مومنان د! آري
 مي دانند كه به انجام واجبات زيان نرساند يا موجـب   انسان به خدا است ـ به شرطي قابل تحقق 

اگـر رسـيدن بـه كـار        .  حرام هم يكي از مهم تـرين واجبـات اسـت            زيرا ترك . فعل حرامي نشود  
ود يا موجب انجام كار حرام گردد، ديگـر خاصـيتي           مستحب و انجام آن، مانع توجه به واجبات ش        

 . نخواهد داشت و كار بيهوده اي تلقي خواهد شد
 

در حقيقت ما بايد تشخيص خداوند براي طبقه بندي امور به واجب و مستحب را بپذيريم و همان       
 شخصـي يـا پسـندِ جامعـه و           را در اولويت بندي كارهاي خودمان رعايت كنـيم و سـليقه و ذوق             

اسـت، اهتمـامي    » قـرب نوافـل   «كه برتر از    »  قرب فرائض «ط را در آن دخالت ندهيم و به         محي
بپذيريم كه خداوند متعال، با حكمت و رحمت خود، براي سعادت و كمال مـا               . كامل داشته باشيم  

ان . تر شده ايم    نزديك) ع(بدين ترتيب گامي ديگر به راه امام علي       ! از ما شايسته تر و داناتر است      
 . للّهشاءا

  
 بدترين توشه آخرت . 35

  
 بِئْس الزّاد اِلَي المعادِ اَلعدوان علي العِبادِ

 
 !! دشمني با بندگان خدا، چه بد توشه اي براي آخرت انسان است
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اين دعوت و   .  سعادت اخروي و حيات جاوداني بهشت را بدون زاد و توشه نمي توان بدست آورد              
و به  » براي خود توشه برگيريد، كه بهترين توشه ها تقوي است         «: دستور صريح خداوند است كه    

همين جهت كساني كه گمان مي كنند بدون فراهم كردن زاد و توشه و مجاهدت و تالش براي                  
بدست آوردن آن، مي توان به رضايت الهي و بهشت جاودان دست يافـت در گمراهـي آشـكاري       

 و مهربـان، بـا رحمـت         انه، گرچه خداوند عطـوف    بهشت را به بها دهند نه به      ! آري. بسر مي برند  
واسعه خود و مغفرت شامله اش، تالش و توشه ناقص ولي خالص بندگان خود را، بهانه اي براي                  

 ! بهشتي كردن آنان قرارمي دهد
 

توشـه  « كسب كـرد، برخـي امـور هـم            همانطور كه زاد و توشه آخرت را بايد از راههاي مختلف          
ه عنوان باري سنگين بر دوش انسان قرار مي گيرند كه مالزم و همراه     تلقي مي شوند و ب    » منفي

با انسان، تا عالم محشر و رسيدگي نهايي به پرونده اعمال، موجب خسران و بدبختي انسان مـي                  
 . گردند

 
اگرچـه،  .  خدا البته در راه خـدا اسـت         از طرفي يكي از بهترين زاد و توشه آخرت، خدمت به خلق           

، عبادت هاي بزرگ و موثرديگري هـم وجـود دارد و عبـادت، منحصـر در                   خلقغير از خدمت به     
 نمي شود، ولي قطعاً يكي از بهتـرين عبـادات، بـرآوردن حاجـت هـا و نيازهـاي                     خدمت به خلق  

مردمان و حل مشكالت آنان، به خصوص مومنان و محرومان است، خدمتي كه در راه خدا باشد                 
دستگيري از مستمندان، آموزش و تربيت علمـي و         . كرده باشد و انگيزه هاي دنيوي آن را آلوده ن       

ديني و اخالقي مردم، رسيدگي به مشكالت جامعه، ارائه خدمات درماني و بهداشتي و رفاهي بـه                 
نيازمندان، به عهده گرفتن اداره امور جامعه و تدبير و تالش براي حسن جريان امـور، و بـاالخره                   

مي گنجد، اگر به انگيزه الهي و بـراي جلـب رضـاي             »  خدا  خدمت به خلق  «آنچه در عنوان كلي     
 انجام شود، يكي از بهترين و مهم ترين عبادات است كه در روايات اسـالمي بـدان تاكيـد                     خالق

 . شده است
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 ديگر دشمني با بندگان خدا، زيان وارد كردن به آنـان، اذيـت وآزار مـردم، شكسـتن دل                     از طرف 
فكري و اخالقي، اشاعه و ترويج فساد و فحشاء           عه، ايجاد انحراف  بيگناه، مشكل تراشي براي جام    

و هر آنچه براي سعادت مردم در زندگي مادي و حيات اخروي زيان و ضرر دارد، از بدترين توشه                   



و عدم اداي آن، مشكل تر از عدم        » الناس  حق«به همين جهت برعهده داشتن      . هاي آخرت است  
 در عـالَم محشـر و         نظر اسالم، علّت عمده گرفتاري خاليق      از. شمرده شده است  » اهللا  حق«اداي  

 . مردمان است كه به خوبي اداء نشده است عرصه حسابرسي نهايي، ناشي از حقوق
 
به عنوان آفريده خداوند متعال كه براي رشد و تعالي و تربيـت آفريـده شـده انـد،                   » بندگان خدا «

كرامـت نـوع انسـان از ديـدگاه         . قي مي شود   خاصي هستند كه تجاوز به آن گناه تل         داراي حقوق 
از نظر اسالم، در موارد خاصـي هـم         .  انساني براي هر فردي از نوع بشر است         اسالم، منشا حقوق  

كه جريمه ها و مجازات هايي براي تخلفات و جرايم مجرمان و متخلفان پيش بيني شده، نه بـه                   
ه براي اصالح جامعه و فرد اسـت و حتـي           انگيزه انتقام جويي يا دشمني با فردي از نوع بشر، بلك          

همان مجرمان و متخلفان را فراتر از حدود الهي و مقررات اسالمي نمي توان مورد مجازات قـرار                 
اساساً حكمت احكام قضايي و جزايي اسـالم و مقرراتـي از قبيـل حـدود، ديـات، تعزيـرات،                    . داد

، پيشـگيري از      ح افـراد متخلّـف    قصاص و مانند آن، دوستي بندگان خدا، خدمت به جامعه، اصـال           
انسـان مـومن حقيقـي،      . رشد جرايم و جلوگيري از گسترش عوامل مضر سعادت انسان ها اسـت            

حتي در برخورد با كفّار و تبهكاران، هيچ دشمني و خصومت شخصي با آنان احساس نمي كند و                  
زه هـاي انتقـام     هرگز اجراي احكام الهي را در مورد آنان، از روي كينه تـوزي شخصـي يـا انگيـ                  

جويانه انجام نمي دهد، بلكه اجراي حدود الهي را بر آنان، خدمت به خودِ مجرمان و نيز خـدمت                   
پس دشمني با بندگان خدا هيچ جايي در نگرش اسالم به فـرد وجامعـه               . به جامعه تلقي مي كند    

مال عبادي  ندارد و به عنوان گناهي بزرگ شمرده مي شود كه حتي مانع استجابت دعا و قبول اع                
   انسان هـا، تخلـف       طبيعي و نگرش غيرالهي به حقوق       حتي آنچه از ديدگاه حقوق    . فرد مي گردد  

سخن چينـي، غيبـت، تهمـت،       . تلقي نمي شود، از ديدگاه اسالم گناه و معصيت شمرده مي شود           
 مصاديقي از گناه است كه در كتاب حكمت الهي، به صـراحت از آنهـا              ... تجسس در رفتار مردم و    

 .  مسلمانان تلقي مي گردد  حقوق منع شده و همين امور، مواردي از نقض
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نـه  .  مسلمان وظيفه اي مهم بشمار مي رود، خيرخواهي براي همه مردمان اسـت    آنچه براي يك  
تنها خيرخواهي براي خويشان و نزديكان، همسايه ها و همكاران، همكيشان و هموطنـان، بلكـه                

يكي كردن به آنان و حل مشكالت انسان ها در حد تـوان و امكـان،                ن. خيرخواهي براي نوع بشر   
پس بدخواهي براي ديگران، كينه توزي و دشمني با آنان و خصـومت             .  مسلمان است   وظيفه يك 



بامردم، بدترين و يا يكي از بدترين توشه هاي آخرت است كـه سـعادت آينـده انسـان و حيـات                      
  . خطر قرار مي دهد تكاملي وي را در معرض

 
كه براي همه عالمين، رحمت و رافت و عطوفت است، الگو و اسوه مسـلمانان        ) ص(پيامبر اسالم   

 و قوم و ملـت و نـژادي ـ خيرخـواه و منشـا       است كه براي همه مردمان ـ از هر كيش و مسلك 
پيامبر ! آري. خدمت باشند و هرگز با هيچكس احساس عداوت و خصومت شخصي نداشته باشند            

دعوت ديگران به اسالم و در جنگ و جهاد خـود بـا دشـمنان اسـالم نيـز انگيـزه                در  ) ص(اكرم  
هدايت گري و رحمت گستري داشت و از سر دوستي و محبت به آنان وخدمت به حيات ابدي و                   
حقيقي شان آنان را به اسالم فرا مي خواند و يا با آنان به جنگ و جهاد مي پرداخـت، نـه بـراي                        

گشايي و استثمار و اسـتعمار مردمـان و تـامين منـافع شخصـي،               گسترش قدرت سياسي يا كشور    
را اسـوة  ) ص(و بزرگ ترين غم مردان بزرگ ـ كـه پيـامبر اكـرم     ! گروهي، ملي يا حتّي مذهبي

 آنـان از مسـير هـدايت و     خودمي دانستند ـ دوري مردمان زمانشان از صراط مستقيم و انحـراف  
و هـم امـروز     ! ... گان خدا، براي آنان مطرح بوده است      كمال بوده كه با انگيزه الهي دوستي با بند        

ـ پيشروترين پيرو حقيقـي پيـامبر       ) ع(هم براي هر مسلمان حقيقي، كه خواهان پيوند با امام علي          
و پيشواي مومنين و متقين ـباشد، پرهيـز از خصـومت و دشـمني بـا بنـدگان خـدا و        ) ص(اكرم 

ها شمرده مي شود، زيرا هم او         مهم ترين سرمشق  تالش براي خدمت به انسان ها در راه خدا، از           
 » .چه بد توشه اي است براي آخرت انسان، دشمني با بندگان خدا«: هشدار داده است كه

  
 دين را رها نكنيد. 36

 
 . نْهُ النّاس شَيئاً مِن اَمرِ دينِهِم الِستِصالح دنْياهم االّ فَتَح اللّه علَيهِم ماهو اَضَرُّ مِ اليتْرُك

 
نمـي كننـد، مگـر اينكـه خداونـد            مردم چيزي از كار دينشان را براي سامان دادن دنياشان ترك            

 . چيزي را كه زيان بيشتري دارد بر آنان مي گشايد
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 و احكام وارزش هاي ديني را بـراي          چيست؟ اگر كسي در زندگي، معارف     » دنيا«و  » دين«رابطه  
ا دنياي اوهم آباد مي شود يا بايـد از خيـر دنيـا بگـذرد؟                خود، اصل راهنماي حركت قرار دهد، آي      



ضرب المثل قديمي خدا و خرما درست است يا نه؟ آيا مي توان بين آبادي و رفـاه و پيشـرفت و                      
حالت جمعي ايجاد كرد يا اين دومقولـه بـا          ... و تدين و تقوي و ورع و زهد و عبادت و          ... توسعه و 

 ود دارد؟  دارند؟ و يا راه سومي وج هم تعارض
 

برخي تصور مي كنند كه با تدين و التزام به ارزش ها و احكام ديني، اساسا ًبايـد از فكـر آبـاداني                       
دنيا، رفاه و آسايش، توسعه و پيشرفت و رسيدن به آنچه مظاهر حيـات دنيـوي اسـت، صـرفنظر                    

بـه ديـن   گروهي كه چون برآنند كـه ملتـزم    : بر اساس اين گمان، دو گروه شكل مي گيرند        . كرد
 خود مي خزند و به تصورِ ترجيح دين          باشند از اساس، انديشه آباداني دنيا را وامي نهند و به الك           

گروهـي نيـز بـر      . بردنيا، خود را از دغدغه هاي اجتماعي و تالش براي معاش فـارغ مـي سـازند                
المي را اساس همين گمان، چون از دنيا نمي توانند صرفنظر كنند، ارزش ها و احكام و حدود اسـ                

ولـي  . قرباني مطامع و خواست هاي دنيوي مي كنند و به دين و دستورات ديني پشت مي كننـد                 
 .  است همانطور كه اشاره شد، خاستگاه فكري هر دو گروه درباره رابطه بين دين و دنيا مشترك

 
: ود نـدارد در برابر اين انديشه، برخي اظهار مي كنند كه هيچ منافاتي بين دو مقوله دين و دنيا وج         

به نظر آنـان مـي تـوان رفـاه آسـايش و             ! هم مي توان به خدا رسيد و هم خرما را از دست ننهاد            
البته در عمل، اين انديشه بـا       .  دين بطور كامل، جمع كرد      توسعه و پيشرفت را بطور كامل با حفظ       

 مـوارد   مشكل مواجه مي شود، زيرا برخي محدوده هاي ديني و ارزش ها و احكام الهي در برخي                
مانع دستيابي به منافع و آسايش و راحتي دنيوي ـ بطور كامل و آنچنانكه غيرمتدينين در پي آنند  

اينجا چه بايد كرد؟ اينجا است كه بعضي متدينين براي سر و سـامان دادن و درسـت                . ـ مي شود  
خيال خود، كردن وضع دنيايشان، به كنار نهادن برخي محدوده ها و احكام ديني مي پردازند و به   

 . موانع اصالح امور دنيا و زندگي مادي شان را از سر راه برمي دارند
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نشان مي دهد كه بين سر و سامان دادن به امور دنيوي و زندگي مادي با                ) ع(اين كالم امام علي   
ها و منافات هايي رخ مي دهد، نه اينگونه است كه اساساً الزمه دينـداري                 امر دين، گاهي تعارض   

ي از امور زندگي باشد و نه چنان است كه توجه و پرداختن بـه زنـدگي و امـور دنيـوي      چشم پوش 
. بتواند در همه موارد و بطور كامل با مقتضيات ديني و ارزش ها و احكام الهي قابـل جمـع باشـد       

تامين . براي سامان دادن به سعادت انسان و تامين كمال حقيقي و ابدي آدمي است  » دين«اساساً



.  كار و تالش و تدبير در عالم طبيعت وزندگي دنيوي ميسر نمـي باشـد                 جز از طريق   اين سعادت، 
. ولي سامان و نظام خاصي در زندگي دنيوي، مي تواند زمينه و مقدمه سعادت ابدي انسان باشـد                 

بنابراين احكام و حدود الهي، براي ترسيم و تعيين محدوده اي است كه اگر رعايت شود، سعادت                 
پـس نقـش ديـن بـراي     . مي شود و االّ به آن سعادت و كمال لطمه وارد مي گـردد   انسان تامين   

زندگي و امور دنيوي نه نقش بازدارنده كلي است و نه بي تفاوت و نظاره گر، بلكه نقشـي اسـت                     
دين، دنياي انسان را هم مي سازد، ولي نه به گونه اي            . تعيين كننده، تحديدكننده و جهت دهنده     

تجويز كند، زيرا برخي از راه هـا و شـيوه هـاي             » ساختن«يوه ها را براي اين      كه همه راه ها و ش     
 زندگي مادي، در حقيقت تخريب كننده آينده و سعادت تكاملي و ابـدي               موثر براي آبادي و رونق    

، دنياي انسان ها را هماهنگ و هم جهت با حيات اُخروي و نهـائي               » دين«بنابراين  . انسان است 
مان امور دنيايي را ـ بگونه اي كه زمينه ساز رشد و تعالي انسان باشد ـ تامين   آنان مي سازد و سا

 . مي كند
 

به اين نكته مهم توجه مي دهند كه كساني تصور نكنند با كنار نهادن برخـي امـور                  ) ع(امام علي 
ز نه، بلكه اگر در مورد هـر نقطـه اي ا          . ديني، مي توانند دنياي خود را به سامان و صالح برسانند          

 نماينـد،    ارزش ها و احكام ديني، براي سامان يافتن امور زنـدگي مسـامحه كننـد و آن را تـرك                   
خداوند آنچه راكه ضررش ـ به ظاهر و براي زندگي دنيوي شان ـ بيشتر از آن حكم و امر دينـي    

در حقيقت اين سنت الهي در ساز و كار زندگي انسان ها اسـت كـه                . باشد، برايشان باز مي نمايد    
ي براي گذران صحيح زندگي دنيوي شان راه كارها و احكام و ارزش هـاي الهـي، بهتـرين و                    حت

برخي از امور ديني براي صالح و سامان دادن امور زنـدگي     مفيدترين و كارسازترين است و ترك       
 . دنيوي توهم و اشتباهي بيش نيست
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ر برخـي مـوارد ـ در زنـدگي     متاسفانه كساني را مي بينيم كه گرچه اظهار تدين مي كنند، ولي د
 و باور به ايـن نكتـه     عميق شخصي شان ـ دچار لغزش ها و اشتباهاتي مي شوند كه ازعدم درك 

، درآمدشـان افـزايش       گمان مي كنند با رشوه و ربا و گران فروشي و اجحاف           : سرچشمه مي گيرد  
اپلوسـي و زد و بنـد،       گمان مي كنند با تقلّب و نيرنگ و چ        . مي گيرد   مي يابد و زندگي شان رونق     

 برخي از واجبات الهي مانند پرداخـت زكـات و            گمان مي كنند با ترك    . امورشان اصالح مي شود   
گمـان مـي كننـد بـا        .  به ديگران، سرمايه شان افزايش مـي يابـد          خمس و يا عدم انفاق و كمك      



خـود جلـب    خودآرايي و خوشرويي با نامحرمان و ناموس ديگران مي توانند توجه ديگـران را بـه                 
گمان مي كنند با روي آوردن به موسـيقي لهـوي يـا             . كنند و مشكلي از زندگي خود را حل كنند        

گمان مي كنند با دروغ و      . ابزارهاي حرام لذت جويي، غم و اندوه در زندگي شان كاهش مي يابد            
 ... تزوير و زير پا نهادن اصول اخالقي، موانع رشدِ زندگي شان از سر راه برداشته مي شود و

 
ِ احكام و اصول اخالقي ديني است ـ وخـود منشـا مفاسـد و      اين گمان هاي باطل، كه منشا ترك

ِ  مشكالت فراواني مي شود كه نهايتاً ضرر و زيانش را عوامل آن هم مـي چشـند ـ از ايـن درك    
 برخي ازامور دين، زندگي دنيوي را اصالح كرد و سر و   مي توان با ترك   «غلط ناشي مي شود كه      

 ! زهي گمان باطل! »سامان داد
 

در سطح كالن جامعه و امور سياسي و اقتصادي و فرهنگي و اجتماعي نيزگاهي چنين برداشت و                 
كساني هستند كه خيال مي كنند با ناديده گرفتن برخـي اصـول             !  غلطي به چشم مي خورد      درك

ِ  ان مي كننـد بـا تـرك   اين ها گم! مسلم و قطعي اسالم، مي توان مشكالتي از جامعه را حل كرد     
ظلم ستيزي، با ناديده گرفتن ارزش هاي اخالقي و معنوي در امور فرهنگي، با كنار نهادن اصول                 
سياست اسالمي در روابط خارجي، با چشم پوشي از حرمت ربا و مال اندوزي ورفاه زدگي در امور                  

مـي تـوان   ... اجتماعي واقتصادي، با كوتاه آمدن در ضوابط و حدود معاشرت دختر و پسر در امور         
و برخي قلم ها و زبان ها نيز به كـار           ! زندگي اجتماعي را سر و سامان داد و مشكالت را حل كرد           

مي افتد تا چنين تصور باطلي را در جامعه گسترش دهند و به خصوص جوانان و افراد كم اطالع                   
ند، دامي كه خيلي زود اصل       گرفتار كن    و مباني و مسائل اسالمي را به اين دام خطرناك           از معارف 

 .  از دين قرار مي دهد  و اِعراض باور به دين را خدشه دار مي كند و انسان را در مسير انحراف
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ريشه يابي فكري اين گمان باطل، خود بحث مستقل و مهمي است، ولي بايد بدانيم كه از عـدم                   
 معرفـت و ايمـان        از ضـعف   كه اين خـود ناشـي     . اعتماد و توكل بر خداوند متعال، ناشي مي شود        

انسان هاي مومن، كه به جرعه اي از توحيد ناب، نائل شده باشند و خدا را حـاكم حقيقـي                    . است
 و حكيم بدانند و بر او توكل كرده باشند، هرگز دچار             هستي و تنها تاثيرگذار مستقل و قادر مطلق       

ارند و با توكل برخداوند ـ نـه   اعتماد د» دين خدا«آنان به . چنين گمان ها و توهماتي نمي شوند
تنها توكل تكويني، بلكه توكل تشريعي ـ يقين دارند كه آنچه بايد براي حيـات ابـدي و سـعادت     



) ص(نهايي انسان در زندگي دنيوي مراعات مي شده، خداوند متعال در شريعت كامـل محمـدي                 
. ، رعايت نموده اسـت    مالحظه كرده و مصلحت حقيقي و ابدي انسان را در قانونگذاري و تشريع              

بنابراين بدون دغدغه و تشويش و نگراني، اصل را در تدبير امور زندگي رعايت اصول، ارزش هـا                  
فرد و جامعه مومن و متدين حقيقي، هرگـز چيـزي از امـر ديـن را                 ! آري. و احكام الهي مي دانند    

البتـه در   . ي سازد بخاطر مصلحت انديشي هاي دنيوي و كوته نظرانه، فروگذار نمي كند و رها نم             
 شرايط زمان و مكان در احكام ديني انديشيده شده كه آن هـم               متن شريعت تدابيري براي لحاظ    

 چيـزي از ديـن       متن دين است و اجتهاد دانشمندان و علماي اسالم در اين موارد، به معني ترك              
 . نمي باشد

 
 كه مبـادا تصـور كنيـد بـا           بزرگي هشدار مي دهند     براي پيشگيري از چنين انحراف    ) ع(امام علي 

، زندگي دنيوي شما سر و سامان مي گيرد، بلكـه اگـر سـر و                » دين«ِ چيزي از      رهاكردن و ترك  
سامان و اصالح واقعي زندگي شما، بدين ترتيب ميسر مي بود، خداوند متعال ـ كه خيرخواه ترين  

مراقب باشيد كـه اگـر   . كس نسبت به بندگانش مي باشد ـ آن راه را در احكام ديني باز مي نهاد 
 ! چنين كرديد، زياني بيش از آنچه را از عمل به حدود دين تصور مي كرديد، بايد تحمل كنيد

 
 و پيشگام متقين باد كه اينگونه به صراحت و روشني،            درود خدا بر آن امام همام و پيشواي رئوف        

 همه ما گردد كه بـا توجـه بـه    الهي شامل  و اشتباه برحذر مي دارد و توفيق        پيروانش را از انحراف   
 . ان شاءاللّه.  شويم اين هشدار اماممان، گامي به راه اونزديك

  
 از هم فاصله نگيريد. 37

  
 فَاِن يداللّه مع الجماعة، واِياكُم والفُرْقَة، فَاِن الشّاذَّ مِن النّاس لِلشَّيطان، كَما اَن الشّـاذَّ مِـن الغَـنَم                   

 . لِلذِّئْب
 

 دست خدا به همراه جماعت است، و مراقب باشيد از هم فاصله نگيريد، كه همانا كسي كـه          همانا
 . از مردم جدا شود سهم شيطان است همانگونه كه گوسفندِ جدا شده از گله، سهم گرگ است
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از مهم ترين اصول جامعه اسالمي، وحدت و يكپارچگي جامعه و پرهيز و پيشگيري از بروز تفرقه                 
اگـر جامعـه    . ، اصل مهمي كه در آياتي متعدد ازقرآن كريم بدان تاكيد شده اسـت             و جدايي است  

اسالمي و امت مسلمان دچار تشتت و پراكندگي شود، ابهت و اقتدار آن شكسته مي شود و جاي                  
 . پاي نفوذ و سلطه كفّار و دشمنان ستمگر باز مي گردد

 
مي شكل گرفتـه و زمـام رهبـري و    به خصوص در جامعه اي كه نظام آن بر موازين الهي و اسال        

و چه كسـي كـه   ) ع(اداره جامعه در اختيار عبد صالح خدا و امام عادل قرار دارد ـ چه امام معصوم 
 وحدت و انسـجام جامعـه و پرهيـز از     واليت را برعهده دارد ـ حفظ ) عج (به نيابت از امام غائب 

، )ع(امام علي . جب و ضروري است   تكروي و جداشدن ازمسير كلي نظام و امت اسالمي، امري وا          
با تاكيد بر اين نكته، دست قدرت و حمايت الهي را همراه با جماعـت و امـت منسـجم و متحـد                       

زيرا هرگاه امتي با عزم راسخ و وحدت و انسجام در ميدان جهاد و تالش و رشد و                  . بيان مي كنند  
 بـاز دارد، ولـي اگـر در ميـان            افتعالي حضور يافت، هيچ مانعي نمي تواند او را از رسيدن به اهد            

امت، تفرقه و جدايي افتد و هر گروهي به سمت و سويي كشيده شوند، اقتدار و توانمندي جامعـه                   
 .  و فترت كاري پيش نمي رود تحليل مي رود و با ضعف
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 و ولي عادل محور حركت و پيشواي امت است، زمينه اي موجـه               در جامعه اسالمي، كه امام حق     
قابل قبول براي تفرقه وجود ندارد، زيرا امتي كه پذيرفته است تسليم احكام الهي باشد و                و دليلي   

اطاعت از فرمان خدا را تنها راه سعادت و كمال خود مي داند، چگونه ممكن است يكـي از مهـم                     
ترين دستورات خدا را ـ كه اطاعت از ولي امرِ شرعي و صالح است ـ زمين بگـذارد و بـدان تـن      

او همـه   .  فرد مومن حقيقي مهم است، اطاعـت و عبـادت خداسـت             ساساً آنچه براي يك   ا! ندهد؟
زندگي و مرگ خود را در راه خدا و براي نيل به سعادت و دستيابي به بهشت و رضوان الهي مـي       

 خود را با راه خدا و فرمان خدا تنظيم مي كند، پس چگونه ممكن                 و مسلك   خواهد و همه سلوك   
مهم الهي سرباز زند و در برابر ولي عادل بايستد و زمينـه تفرقـه و پراكنـدگي                  است از اين حكم     

پس معلوم مي شود كساني كه از جامعه اسالمي و رهبري الهي آن فاصـله               ! امت را فراهم سازد؟   
مي گيرند و دچار تكروي در جامعه مي شوند، در حقيقت از اسالم كامل و ايمان واقعـي محـروم                    

 ناصحيح و فهم نادرست از مسائل ديني اند و يا گرفتار شـهوات و             دچار درك چنين كساني يا    . اند
  هواي نفس مي باشند و براير سيدن به منصب و حكومت و يا دستيابي به مال و منـال و تحقـق                     



تنها يكي از   . ِ شيطاني، به ايجاد تفرقه مي پردازند و از مسير امت جدا مي شوند               شهوات و اغراض  
ب مي شود كساني در درون جامعه اسالمي، راه و مسير حركت خود را از كـل                 اين دو عامل، موج   

  قصور علمي و كوتاهي فهم يا قصور عملي و ضعف         : جامعه و رهبري عادل و الهي آن جدا سازند        
 . نفساني

 
مـي  » سـهم شـيطان   «، افراد جداشده از جامعه و تكرو در برابر نظام اسـالمي را            )ع(اگر امام علي  
كسي كه به حكم خدا تن ندهد و    ! هت است كه آنان خود راه شيطان را برگزيده اند         دانند، بدين ج  

در برابر اين دستور مهم الهي ـ كه صدها آيه و روايت درباره آن وجود دارد و سيره و سنت پيامبر  
برآن صحه مي گذارد ـ سرپيچي كند، به دست خـود و بـا انتخـاب غلـط خـويش، راه       ) ع(و ائمه

يده و طبعاً سهم شيطان خواهد شد و به حزب او خواهـد پيوسـت، همـانطور كـه                   شيطان را برگز  
كسي كه راه خدا را برگزيند و به احكام و ارزش هاي الهي گردن نهد، به حزب اهللا پيوسـته و در                      

 . مسير رشد و سعادت قرار گرفته است
 

 رهبري الهي و مشروع     بريده از جامعه اسالمي، جداشده از پيكره امت، تكرو در برابر حركت           ! آري
چنـين كسـاني خـواه      ! ، همچون گوسفندي است كه از گله جدا شده و خود را نصيب گرگ سازد              

ناخواه نصيب گرگ هاي آدم نما و توطئه گران دون صفت خواهند شد و عاقبت خود را تباه مـي                    
زارهـا و   به خصوص در دنيايي كه غلبه با سلطه جهاني زر و زور و تزويـر اسـت و همـه اب                    ! سازند

ادعاي الوهيت و ربوبيـت بـر سراسـر كـره           » شيطان بزرگ «قدرت ها در اختيار شياطين است و        
زمين دارد و با همه شيوه هاي شيطاني و خدعـه هـا و نيرنـگ هـاي پنهـان و آشـكار، درصـدد             
تماميت بخشيدن به سلطه همه جانبه خود مي باشد، اگر كسـي راه خـود را از راه امـام عـادل و                       

 كند، بلكـه آگاهانـه        جدا سازد، هرگز نمي تواند در برابر چنين سلطه اي خود را حفظ              قرهبري ح 
 ! يا نا آگاهانه در دام آنان گرفتار شده و خود را طعمه گرگ ساخته است
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 اسالمي و اجتماعي، امـري بـديهي اسـت و             نظر در مسايل و مباحث مختلف       البته وجود اختالف  
آگاهان و نخبگان جامعه براي همين است كه تصميم گيري هـاي            اساساً مشورت حاكم عادل با      

اما عزم و تصميم گيري، قطعاً بايد در اختيار او باشد           . او با آگاهي از همه نظرها و ديدگاه ها باشد         
تا زمام جامعه و اقتدار نظام، مخدوش نشود و حتي كساني كه در مقام مشـورت و نظـر، ديـدگاه                     



م اجرا و عمل عقالً و شرعاً بايد پيرو رهبري جامعـه باشـند تـا تفرقـه                  هاي متفاوت دارند، در مقا    
مجتهدان در اجتهاد و استنباط مسائل و احكام           نظر و حتي اختالف     بنابراين اختالف . حاصل نشود 

شريعت، امري عادي است كه به خودي خود لطمه اي بـه وحـدت و انسـجام جامعـه وارد نمـي                      
 نظرها را دستمايه و      خود را مجاز نمي داند كه اين گونه اختالف        مومن حقيقي هرگز      اما يك . سازد

ها و جهالت هاي نفساني، نظريات        بهانه جدا كردن راه خود از مسير امت نمايد، بلكه بدون غرض           
خود را با ساير صاحبنظران و نخبگان به بحث و گفت و گو مـي نهـد و آنچـه را الزم اسـت بـه                          

بط منعكس نمايد، با شيوه اي برادرانه و مومنانـه در ميـان مـي               رهبري جامعه يا ساير مراجع ذير     
 وحدت جامعه نخواهد رفـت       نهد، و اگر دچار قصور علمي يا عملي نباشد، هرگز به دنبال تضعيف            

 .  خواهد نمود و خود را از چنگ و چنگال گرگ هاي آماده حفظ
 

اصل مهمي است كه پيروان و      همراهي با جامعه اسالمي و پيروي از رهبري صالح و الهي،            ! آري
دوستان پيشواي متقين و امام مومنين، با پايبندي بدان تالش مـي كننـد خـود را گـامي بـه راه                      

 سازند و با توجه و التزام به اصلي كه بي توجهي بـدان عامـل اصـلي مشـكالت                     نزديك) ع(علي
 . ان شاءاللّه. دهندبوده، خود را به آن مقتداي بزرگ پيوند ) ع(دوران كوتاه حكومت امام علي

  
 قطره و دريا. 38

  
ِو النَّهي عن المنْكَرِ اِالّ كَنَفْثَـة فـي           وما اَعمال البِرِّ كُلِّها والجِهادِ في سبيل اللّه عِنْداالَمرِ بِالْمعروف           

 . بحرٍ لُجي
 

ز منكر، جز به مانند آب       و نهي ا     و جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف            همه كارهاي نيك  
 . دهان در برابر درياي بيكران، نمي باشد
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، بيشترين و برتـرين ارزش را داراسـت؟ و چـه              به راستي چه كاري از ميان همه كارهاي نيك        ... 
كسي مي تواند آن را ارزيابي كند و در بين كارهاي خـوب بهتـرين آن را برگزينـد؟ البتـه خـوب                    

ايـن آثـار مثبـت گـاهي        .  مثبتي است كه آن كار از خود بجا مي نهد          بودن هر كاري، در گروِ آثار     
جنبة فردي دارد و براي تقويت ايمان و تثبيت تقوي و تامين رشد و تعالي معنوي شـخص مفيـد                    



است و گاهي جنبه اجتماعي داشته موجب نجات انسان ها از مشكالت معنوي و مادي و فـراهم                  
 . كردن زمينه سعادت افراد جامعه مي شود

 
  امر به معـروف   «پيشواي نيكوكاران و امام شايستگان، در اين عبارت، بهترين و برترين اعمال را              

 و نهي از     ، امر به معروف   » جهاد في سبيل اهللا   «شمرده اند، و حتي در مقايسه با        » و نهي از منكر   
ي از آن هـا  ِ ديگر را ـ كه جهـاد هـم يكـ      و همه كارهاي نيك منكر را به درياي بيكران و عميق

چگونه نمي توان عظمـت و بزرگـي دريـا را بـه آب دهـان      . است ـ به آب دهان تشبيه كرده اند 
، نمـي    و نهي از منكر را با ساير كارهـاي نيـك   سنجيد، همانگونه بزرگي و اهميت امر به معروف  

 . توان مقايسه كرد
 

.  و زنده بودن جامعه است      و نهي از منكر شاخص حيات       ، امر به معروف   )ع(از ديدگاه حضرت علي   
كرده باشد و نه به دست و نه بـه زبـان و               كسي كه نفي و انكارِ منكرات و كارهاي زشت را ترك            

نه به دل منكر را تقبيح و نهي نكند، او مرده اي در ميان زندگان است و از حيات حقيقي محروم                     
ات الهـي بپـا داشـته مـي شـود و             و واجب   ، ساير كارهاي نيك     زيرا با اقامه اين امر نيك     . مي باشد 

 و نهي از منكـر در جامعـه مطـرح            اما اگر امر به معروف    . دستخوش فراموشي و غفلت نمي گردد     
 به تدرج محو مي شود و كارهاي زشت و ناپسـند بـه تـدريج رواج و             كارهاي نيك   نباشد، يكايك 
صوصيت برخوردار اسـت     ديگر، از اين خ      در ميان همه اعمال نيك      اين عمل نيك  . شيوع مي يابد  

ممكن است با سستي در     . كه نقش و تاثير آن درآينده جامعه و نسل هاي آتيه خود را مي نماياند              
 و نهي از منكر، جامعه اسالمي امـروز و نسـل كنـوني، آسـيبي نبيننـد و در ظـاهر           امر به معروف  

يج ريشه مـي گيرنـد و       اتفاقي رخ ندهد، اما آينده جامعه دچار آسيب خواهد شد و زشتي ها به تدر              
 . نيكي ها از صحنه عمل اجتماعي رخت برمي بندند
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 و نهي از منكر انجام مي دهند، اوالً خودشان قاعدتاً نيز اهل انجام               البته كساني كه امر به معروف     
 منكر هستند كه به امر و نهي ديگران مي پردازند، كه اگر چنين نباشد مورد لعـن                    و ترك   معروف

ثانياً با  .  و ماندگاري نخواهد داشت     د قرار مي گيرند و گفته آنان نيز چندان اثر عميق          و طرد خداون  
 منكر مي شـوند و        و ترك   و نهي از منكر خودشان هم اهل عمل به معروف           انجام امر به معروف     

 منكـر    و تـرك   و نهي از منكر براي ثبات و استمرار انجـام معـروف             درحقيقت خودِ امر به معروف    



ناگفتـه پيـدا اسـت كـه از     .  مبادرت مي ورزد، نقش و تـاثير دارد   كسي كه به اين كار نيك توسط
 است كه با توجه به شرايط و لوازم آن انجـام شـود وگرنـه                  آن هنگامي نيك    سويي اين كار نيك   

  و از سوي ديگر وظيفـه يـك       . تبديل مي شود  » كار زشت «و  » منكر « خداي ناكرده خود به يك    
ست كه امر و نهي خواهر و برادر مسلمان خود را بپذيرد و آن را به عنوان هديه اي                   مسلمان اين ا  

زيرا بهترين دوستان، كسي است كه كاستي ها و سستي هـاي دوسـتش را    . از جانب او تلقي كند    
به او گوشزد كند و وظيفه اعضاي جامعه اسالمي كه واليت يكديگر را پذيرفته اند اين است كـه                   

 بهداشت معنوي و فرهنگي جامعه، بـا انگيـزه اي برخاسـته از               اشند و براي حفظ   مراقب يكديگر ب  
 سالمت جامعه، ياري رسانند      رافت و رحمت اسالمي و الهي يكديگر را در پيمودن راه خدا و حفظ             

 . همين امر باشد» تعاون « كه شايد بهترين مصداق
 

نكر بيان اميرمومنان باشد، امـر بـه         و نهي از م     جامعه اي كه نگرش اعضاي آن به امر به معروف         
 مي داند و در عمل، بدان توجه خواهد داشـت و بـدين                و نهي از منكر را برترين كار نيك         معروف

 . تر خواهد ساخت  گام ديگر به راه امام خود، نزديك ترتيب، خود را يك
 

 مرگ و زندگي . 39
  

 م قاهِرين فَالموت في حياتِكُم مقهورين والحياة في موتِكُ
 

مرگ حقيقي در زندگي همراه با شكست شما است و زندگي حقيقـي درمـرگ پيروزمندانـه تـان                   
 . است

 
 با نيروهاي باطل و در رويارويي جبهـه اسـالم بـا جبهـه كفـر، چـه                    در عرصه نبرد نيروهاي حق    

  ي حـق ؟ اگـر پيـروز   هدفي مهم است و بايد دنبال شود؟ آيا زنده ماندن نيروها يـا پيـروزي حـق              
 را بـر ديگـري بايـد تـرجيح داد؟ اگـر زنـده        مسلتزم جان باختن و شهادت نيروها باشد كدام يك   

 !  مقدم است؟  گردد، كدام يك ماندن نيروها موجب شكست جبهه حق
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ّ در پيروي از او حقانيت يافته است، خطـاب            امام قلم و شمشير، رهبر نور و هدايت، هم او كه حق           
، زندگي حقيقي با )ع(از ديدگاه امام علي   . ي مرگ و حيات را ترسيم مي كند       به يارانش معني حقيق   

 شكسـت     و باطل نيروهـاي حـق       اگر در عرصه نبرد حق    . زندگي حيواني و ظاهري متفاوت است     
خورده و درهم پيچيده زنده بمانند، اين زنده ماندن در حقيقت مرگ است، زيرا با سـلطه باطـل و     

) ع( پيـروِ حقيقـي علـي        نَفَس كشيدن چه ارزشي دارد؟ آنچه براي يك        زير علم كفر زنده بودن و     
 متعالي الهي است كه سرافراز و پيروز بمانـد و در ايـن صـورت                 اصل است، آرمان ايماني و هدف     
پس حيات و زنـدگي     . است» حيات حقيقي «نيست كه   » مرگ«كشته شدن و جان باختن نه تنها      
 . حقيقي، در مرگ پيروزمندانه است

 
 و دريافت خودمان را درباره زنـدگي و مـرگ            گامي كه اين كالم مولي را مي بينيم، بايد درك         هن

يكي زندگي ظاهري و حيـات حيـواني كـه همـان            : زندگي و حيات، دو گونه است     . تصحيح كنيم 
در ايـن  .  موجـود زنـده اسـت    نفس كشيدن و خوردن و خوابيدن و ادامه حركت هاي طبيعي يك           

عاليم زنده بـودن    .  مي شود   گي در همان سطح زندگي ساير حيوانات تعريف       معني از زندگي، زند   
 ديگر زندگي، زندگي و حيـات معنـوي          تعريف. همان عاليم زنده بودن هر موجود جانداري است       

. است و براي حيوانات و ساير جانداران معني و مفهـومي نـدارد            » انسان«حياتي كه خاص    . است
 انسـان    يـك .  و آرمان زندگي انساني است      دن، حركت و دوام هدف     زنده بو   ، مالك   در اين تعريف  

متعالي براي چه هدفي زندگي مي كند؟ براي خوردن و خوابيدن و پوشيدن و كاركردن و تفـريح                  
  يا اينها همه مقدمه است براي تربيت شدن و به سعادت جاودانه نائل آمدن؟ از نظر يـك              ! كردن؟

 وسيله و زمينه است، وسـيله اي كـه اگـر بتـوان بـا آن بـه         كانسان تعالي جو، زندگي حيواني، ي     
بـه همـين    . سعادت ابدي نائل شد، وسيله اي ارزشمند است وگرنه ارزش مستقلي نخواهد داشت            

 : مي خوانيم كه) ع(جهت در دعاي امام سجاد
 
تا هنگامي كه زندگي من در مسير طاعت و عبادت تو سپري مي شود، عمر مرا طـوالني                 ! خدايا«

كن و هنگامي كه حيات و زندگي من عرصه فرمانروايي شيطان و غير از مسيرِ طاعت و عبـادت                   
 » !تو گردد، عمر مرا پايان بخش
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، تاوقتي بـراي دوام و بقـاي        )ع( انسان مومن پيرو مكتب علي      از اين ديدگاه، حيات و زندگي يك      
هنگامي كه اين زنـده مانـدن،       ولي  . و دفاع از دين خدا ادامه مي يابد زندگي حقيقي است          »  حق«

  تمام شود ديگر چه رجحاني خواهد داشت؟  به قيمت شكست مكتب و مرام حق
 

 معمولي و حيواني و طبيعي حيـات و زنـدگي برتـر ببينـيم،                اگر حيات و زندگي را از سطح تعريف       
 هر مرگي   درمي يابيم كه اين حيات، حقيقتاً در مرگ شرافتمندانه و پيروزمندانه بدست مي آيد، و              

هم پيروزي شخص شهيد و هم پيروزي       : باشد، مرگي پيروزمندانه است   » شهادت در راه خدا   «كه  
شخص شهيد، با جان باختن در راه خدا نه تنها چيزي از دست نمـي دهـد،                 . ِالهي  مكتب و هدف    

كه حيات جاودان و رزق الهي را به دست خواهد آورد و در عالم كمال و عـروج خـود، يـارانش را           
به همين  !  و رضوان الهي نصيب مي گردد       نيز مژده وصل مي دهد كه در اين مقام و منزلت، رزق           

، بارها و بارهـا آرزوي شـهادت مـي          )ع(جهت است كه امام عاشقان و واصالن، علي بن ابيطالب         
كند و شهادت را كرامتي الهي تلقـي مـي نمايـد و پـس از رسـيدن بـه آرزوي خـويش، خـود را                          

و از همين روي، مرگ در بسـتر بـراي اوليـاي خـدا مطلـوب      !  و كامروا مي داندنيكبخت و پيروز  
نيست و ساالر شهيدان، صحنه عاشورا را نه صحنه فـداكاري، كـه صـحنه عشـقبازي و عرصـه                    

 . پس حيات حقيقي شهيد و پيروزي او، در مرگ در راه خدا است.  مي بيند وصل به معشوق
 
خون سرخ شـهيد فـي   . ه ديگر مرگ و جان باختن شهيد است  و نيز پيروزي مكتب الهي، نتيج     ... 

  سبيل اهللا، همواره چراغ فروزاني است كه راه آيندگان رابراي رهروي در راه خدا، روشن و تابناك                
، ثمره قطعي و ميـوه شـيرين شـهادت هـا و ايثارهـا و                  حيات و زندگي جاودانه ر اه حق      . مي كند 

اگـر مكتـب پيـامبر اكـرم        .  اين راه، مبذول داشته انـد      مجاهدت هايي است كه رهبران و رهروان      
هنوز زنده و راست قامت است، به خاطر شهادت رادمردان و مومنان مخلصي اسـت كـه از                  ) ص(

اگـر عاشـورا    ! صدر اسالم تاكنون در اين راه جان باخته اند و البته جاني تازه وكامل دريافتـه انـد                 
 ! چيزي باقي مانده بود؟) ص(نبود آيا باز هم از اسالم ناب محمدي 
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 و گرانمايه را به ما گوشزدمي كند كه اگر زبونانـه و              اين حقيقت عميق  ) ع(آري، كالم اميرمومنان  
حقيرانه در برابر باطل، ذلت و ننگ شكست را پذيرفتيد و زنـدگي حيـواني و طبيعـي خـود را بـر                       

رابر مرگ در راه خدا برگزيديد،       ترجيح داديد و زندگي چند روزه دنيا را در ب           اعتالي مكتب و هدف   



اما اگر شـجاعانه و مردانـه در برابـر دشـمن ايسـتاديد و از                . دچارمرگ و نابودي حقيقي شده ايد     
 خود دفاع كرديد و در اين راه پرافتخار، به حيـات ابـدي دسـت يافتيـد و                    مرزهاي ايمان و شرف   

حيـواني، هرگـز نبايـد مـرگ و         زندگي چند روزه دنيا را از دست داديد، اين ازدسـت دادن حيـات               
 ! نابودي تلقي شود بلكه همان حيات حقيقي و راستين است

 
 را نمي پـذيرد، زيـرا همـه هسـتي خـود را در همـين                  ديدگاه ماده گرايانه بشري البته اين منطق      

از ديدگاه ماده گرايانه حيواني، جنگ      . چارچوب تنگ طبيعت و زندگي حيواني خالصه كرده است        
ت براي غلبه در حكومت و كشور گشايي و دست يافتن به منابع و منافع جديد اسـت،                  ها و مبارزا  

، مبـارزات و    )ع(ولي از ديدگاه الهي و معنوي امام علي       . ِ همين زندگي دنيوي گردد      كه بايد صرف  
و روشـن كـردن راه مردمـان بـه     » كلمـة اهللا  «مجاهدت هاي مردان خدا، براي زنده نگه داشتن         

از ميان برداشتن عوامل مزاحم سـعادت انسـان هـا و از بـين بـردن                 . دت است سوي تعالي و سعا   
 اصـلي از جهـاد و        حصارها و غل و زنجيرهاي بسته به دست و پاي حيات معنوي بشريت، هدف             

پس از اين منظرِ متعالي، حيات حيواني بايد قرباني حيـات معنـوي و برتـر                !  است  دفاع جبهه حق  
زنـدگي حقيقـي در مـرگ       ! آري!  را قرباني كرد     و وسيله نبايد هدف     ابزار  گردد و هرگز براي حفظ    

 ! شرافتمندانه و پيروزمندانه شما است و مرگ حقيقي در زنده ماندن زبونانه وذلت بار
 
و آنچنان بـاد كـه گـام هـاي          ... فاصله گيرد ) ع(، از اين راه علي    )ع(و مباد كه جامعه پيرو علي     ... 

 . ان شاءاللّه. امام و مقتدايش برداردبلندتري براي پيوند بيشتر با 
 

 علم بي فايده . 40
 

 رب عالِم قَد قَتَلَه جهلُه و عِلْمه معه الينْفَعه 
 

چه بسا عالمي كه جهل او، او را بكشد در حالي كه علم او همراه او اسـت ولـي بـرايش سـودي                        
 ! نداشته باشد
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راه را هم بشناسي و چشم هم داشته باشي هرگز نمي           بدون چراغ اگر    . دانش، چراغ راه بشر است    

اما اگر چراغ داشته باشي ولي راه را نشناسي، يا چشم           . تواني به سالمت و سرعت راه را طي كني        
نداشته باشي، يا چشم خود را باز نكني و يا به حركت و رفتن اقدام نكني، اين چراغ چـه سـودي                      

 ! برايت خواهد داشت؟
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قاتل، فقط كسي نيست كه با اسـلحه اي ياسـم كشـنده اي،              . تل انسان است  جهل و ناآگاهي، قا   
انسان را از حيات مادي و حيواني محروم كند، بلكه عاملي كه انسـان را از حيـات جـاودان و راه                      

 و انحطاط انسان شـود، قـاتلي اسـت بـه مراتـب بـدتر و                  سعادت باز دارد و موجب ركود و توقف       
كساني كه به زعم خود، مردان خدا را با سم و سـالح بـه قتـل                 . انيپرزيان تر از قاتل حيات حيو     

اماجهـل و   !  الهي را براي آنان فـراهم كـرده انـد           رسانده اند، ندانسته موجبات حيات ابدي و رزق       
به همين دليل اولين گام ديـن،      ! ناداني، حيات معقول انسان و زندگي جاودانه او را تهديد مي كند           

  ستجوي آگاهي و طلب علم، واجبي است همگاني كه زن و مردم مكلفج. معرفت و آگاهي است   
بدون آگاهي و دانش، نمي توان به كمال دست يافت چرا كـه اولـين عنصـرِ مـوثر                   . بدان هستند 

فراگيـري علـم نـه      . اسـت » ديـن «براي كمال حقيقي، تفقّه، دانش انـدوزي، تامـل و فراگيـري             
نه محدوديت جنسي و صنفي و قومي و قبيلـه اي و            محدوديت زماني دارد نه محدوديت مكاني،       

اما مهم اين اسـت     ... همه دانش ها را بايد فرا گرفت و چراغ راه قرار داد           . نه محدوديت موضوعي  
ِ همراه داشتن چراغ ، سـودي نخواهـد داشـت، اگـر بكـار گرفتـه نشـود و انسـان را از                          كه صِرف 

ة الهي دميده شده در او و مرگ فطـرت  مرگ انسانيت انسان كه مرگ نفح  ! نجات ندهد » مرگ«
ترين مرگي است كه اگر حيات حيـواني، سـالمت جسـمي، رفـاه مـادي و                   الهي اوست، خطرناك  

كسـاني  ! در باالترين سطح هم با آن همراه باشد چيزي ازخطرِ آن نمي كاهد            ... امنيت اجتماعي و  
مي كند و دلشان را جـذب       كه فريبندگي هاي مادي فاسقان و كافران چشم آنان را به خود جلب              

مي سازد، از اين نكته بسيار مهم غافل اند كه اگر جلوه هـا و ابزارهـا و نظامـات زنـدگي مـادي                        
انسان، همراه با مرگ معنوي باشد هيچ سودي نخواهد داشت، بلكه هر چه اين جلوه هـا بيشـتر                   

ل ترخواهد ساخت و    زيرا انسان را از مرگ معنوي اش غاف       . شود زيان و ضرر آن بيشتر خواهد شد       
رشد زندگي مادي و تامين لوازم و مقدمات آن، هنگـامي كـه             ! آري! بيداري و حيات را مشكل تر     

چـه خـوب    . بستري براي قوت و ارتقاي حيات معنوي انسان باشد، ارزنده اسـت و قابـل تمجيـد                



و چـه خـوب رفـاه       . دنيايي است آن دنيايي كه محل بدست آوردن حيات اُخروي و معنوي باشـد             
 . توسعه اي است آن رفاه و توسعه اي كه بسترِ سعه وجودي انسان و رشد حيات الهي وي گردد

 
چه بسيار دانشمنداني كه به دنبال دانش تامين حيات طبيعي و مـادي رفتـه انـد، ولـي از كسـب                     

 ديگران آنان را دانشمند   ! دانشي كه چراغ راه خودشان به سوي تعالي و سعادت باشد، بازمانده اند            
مي خوانند و دانش آنان، توانسته است رونقي به عيش و نوش ديگران ببخشد، ولي خودشـان در                  

 ! بيچارگي و مرگ معنوي، كشته مي شوند و حيات الهي خود را از دست مي دهند
 

چه بسا عالماني كه دانش آخرت و علم حيات معنوي را كسب كـرده انـد، ايـن چـراغ را فـرا راه                        
 كرده اند، حتي براي روشـن        نان را براي رفتن به سوي حيات جاودان كمك        ديگران قرار داده و آ    

ماندن اين چراغ تالش كرده و زحمت كشيده اند، اما خود ـ در عين همراه داشتن اين دانش ـ از   
رفتن بازمانده اند و به امور دنيوي اشتغال ورزيده يا در پاي همين چراغ ، به كسب حيات طبيعـي           

علم اين گروه چراغ راه بـوده اسـت، ولـي بـه             ! ه و قرباني جهالتشان شده اند     و مادي قناعت كرد   
براي حامالن آن تبديل شده و اين عالمان نتوانسته اند از همراهي اين علم بهـره          » حجاب اكبر «

 . برند
 

چه متفكران و دانشمنداني كه علم و آگاهي خود را، چراغ دزدي دين و دنياي مردمان قـرار داده                   
 را ابزار برگزيدن قيمتي ترين كاالها و سرمايه هاي انسان هـا سـاخته، بـراي منصـب و     اند و آن  

اينها كساني اند كه علم و آگاهي       . قدرت و شهوت و شهرت خود يا ديگران آن را به كار مي برند             
 . شان، خود قاتل حيات معنوي شان شده است

 
ا بهره و منفعتي درپي نداشته باشد و ما را به تو پناه مي بريم از علم و دانشي كه براي م   ! پرودگارا

 ! به راه هدايت و حركت به سوي تو، نكشانَد
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در راه خـدا را اراده        در اين ميان دانشمنداني كه از دانش تجربي و طبيعي شان، خدمت بـه خلـق                 
يي كرده اند، و عالماني كه با چراغ روشني كه در دست دارند، در راه خدا به حركت افتاده و پيشوا                   

است » علم نافع «متقين و روندگان به سوي خدا را پيشه ساخته اند، كساني هستند كه علم آنان              



اينهـا  . و خود و ديگران را در پرتو چراغ پرفروغشان به حيات جاودان و سعادت ابدي مي رسـانند                 
 كساني اند كه خشيت حقيقي خدا را در دل دارند و پرستش و عبادت و خدمت آنان نـزد خداونـد                    

 . ارزشمند و مقبول است
 

بگشايد، عرصه اي از معرفـت        هر علم و دانشي كه بتواند گِرِهي از كار دنيا يا آخرت خاليق            ! آري
 و بيكران هستي را بـراي انسـان تبيـين            عميق  و آگاهي را براي انسان باز كند، حقيقتي از حقايق         

اما هر عالم و    .  سازد، ارزشمند است    ِ اين نظام شگفت انگيز نزديك       كند و انسان را به مبدا و خالق       
ِ آموختن اين علوم ـ چه علوم و دانش تجربي و طبيعي و چه علوم و دانـش    دانشمندي، به صِرف

دانشمندي ارزشمند است كه دانش خـود را چـراغ نـافع راه    . ديني و معنوي ـ ارزشمند نمي شود 
ه زيور اخالص و عمل صـالح آراسـته   خود و ديگران ساخته باشد، از تقواي الهي برخوردار باشد، ب     

بيانديشد، علم خود را حجاب خود و ديگـران نسـازد، آن را ابـزار                 باشد، به مصالح و منافع خاليق       
. باشـد » عـالم ربـاني   « ايمان و آرمان جامعه بشري نسازد، و باالخره           سلطه قدرتمندان و تضعيف   

قوي و رسـتگاري را برعهـده دارنـد و          چنين عالمان و دانشمنداني، رهبري مردمان به سوي نور ت         
. اين ها كساني اند كه ديدارشان عبادت و همنشيني و هم سخني با آنان موجـب هـدايت اسـت                   

اين ها سد . اينها حجت و گواه اسالم بر مردمان اند   . اينها وارثان پيامبرند و نشانه هاي راه خدايند       
م اينها برتر از خون شهيدان است، زيرا گفتار         مركّب قل . استواري در برابر تجاوزگران و ظالمان اند      

و باالخره پيروي و تبعيت از ايـن        ... و قلم اينان است كه شهيد پرور است و پاسدار خون شهيدان           
و ) عج  (عالمان است كه فرد و جامعه را به سعادت مي رساند و آنان را براي ياري صاحب الزمان                   

ماده و تربيت مي كند و جامعه بشري را به راه امام            برافراشته شدن پرچم عدالت موعود مهدوي، آ      
 .  مي سازد نزديك) ع(علي بن ابيطالب
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222( 
 )142نهج البالغه ـ حكمت . (ُ العقْل اَلتَّودد نِصف. 20
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 )31نهج البالغه ـ نامه (َ و اَكْرِه لَه ما تَكْرَه لَها  َ ما تُحِب لِنَفْسِك فَاَحبِب لِغَيرِك. 21



 )38نهج البالغه ـحكمت . (والكَذّاب... والفاجِر... والبخيل... ِ َ و مصادقَة االَحمق اِياك! ييا بنَ. 22
نهج البالغـه   . (َ اَخاه في ثَالث ، في نَكْبتِه وغَيبتِه و وفاتِه           ُ صديقاً حتّي يحفَظ     اليكُون الصديق . 23

 )134ـ حكمت 
نهـج  (ٍ فَاليسمعن فيه اَقاويـل الرَّجـال          َ من اَخيه وثَيقَة دين وسداد طَريق        فمن عرَ ! اَيهاالنّاس. 24

 )141البالغه ـ خطبه 
 )59نهج البالغه ـ حكمت (َ  َ كَمن بشَّرَك من حذَّرك. 25
 )158ت نهج البالغه ـ حكم(َ بِاالِحسان اِلَيه واردد شَرَّه بِاالِنْعام علَيه  عاتِب اَخاك. 26
 )129نهج البالغه ـ حكمت (َ   في عينِك َ يصغِّرُ الَمخْلُوق ِ عِنْدك عِظَم الخالِق. 27
 )89نهج البالغه ـ حكمت (من اَصلَح ما بينَه وبين اللّه اَصلَح اللّه ما بينَه و بين النّاس . 28
 )165لبالغه ـ حكمت نهج ا(ِ   في معصِية الخالِق ال طاعة لَِمخْلوق. 29
 )159نهج البالغه ـحكمت . (من وضَع نَفْسه مواضِع التُّهمه فَال يلومن من اَساء بِه الظَّن. 30
 )217نهج البالغه ـ حكمت (في تَقَلُّب االَحوال علِم جواهِرُ الرِّجال . 31
 )201نهج البالغه ـ خطبه (اَهلِه ِ الهدي لِقِلَّة  التَستَوحِشُوا في طَريق! اَيهاالنّاس. 32
 )70نهج البالغه ـ حكمت (التَرَي الجاهِل اِالّ مفْرِطاً اَو مفَرِّطاً . 33
 )39نهج البالغه ـ حكمت (ِ  القُرْبة بِالنَّوافِل اِذا اَضَرَّت بِالفَرائِض. 34
 )221غه ـ حكمت نهج البال(بِئْس الزّاد اِلَي المعادِ اَلعدوان علي العِبادِ . 35
. ُ النّاس شَيئاً مِن اَمرِ دينِهِم الِستِصالح دنْياهم االّ فَتَح اللّـه علَـيهِم مـاهو اَضَـرُّ مِنْـه                     اليتْرك. 36

 )106نهج البالغه ـ حكمت (
 كَمـا اَن الشّـاذَّ مِـن    فَاِن يداللّه مع الجماعة، واِياكُم والفُرْقَة، فَاِن الشّاذَّ مِن النّـاس لِلشَّـيطان،          . 37

 )127نهج البالغه ـ خطبه . (الغَنَم لِلذِّئْب
ِ والنَّهي عن المنْكَـرِ اِالّ كَنَفْثَـة          وما اَعمال البِرِّ كُلِّها والجِهادِ في سبيل اللّه عِنْداالَمرِ بِالْمعروف         . 38

 )374نهج البالغه ـ حكمت . (في بحرٍ لُجي
 )51نهج البالغه ـ خطبه (ي حياتِكُم مقهورين والحياة في موتِكُم قاهِرين فَالموت ف. 39
 )107نهج البالغه ـ حكمت (رب عالِم قَد قَتَلَه جهلُه وعِلْمه معه الينْفَعه . 40
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