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  1: انديشه در اسالم، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  خبش معصومني و زمزم اليزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتالطم امروز، آيات پرشور اهلى و كالم روح
عارفان حقيقى غواصان اين عاملان ديىن و . هاى نفس است سرياب كننده تشنگان هدايت و رهاىي جويندگان از ظلمت

السالم، را به دست آورده و به مشتاقان  اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل بيت، عليهم اقيانوس بيكران معرفت
  .منايند حقيقت عرضه مى

مكارم  اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف ديىن و در اين ميان، كرسى منرب و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخالقى را ميان عاملان و متعلمان فراهم كرده است و عاملان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و حتقيق 

غز و ، با كالم ن»َسِبيِل َربَِّك بِاحلِْْكَمِة َو اْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ   ادُْع ِإىل«  اند، عباد اهللا را به مصداق كرمي در آثار علمى شيعه منوده
  .اند لطيف خود به راه سعادت دعوت كرده

در جملدات خمتلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سريى در معارف اسالمى«جمموعه حاضر، كه با عنوان 
گريد، جمموعه مباحث عاملانه و ارزمشند حمقق ارمجند حضرت استاد حسني انصاريان، مد ظله العاىل، است كه  حمرتم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كالم و لطافت بيان نافذشان بر اهل  از عاملان برجسته و مرياث يكى
  .نظر پوشيده نيست

قرن جماهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غىن شيعه بر كرسى  اين گنجينه ارزمشند حاصل نيم
  باشد كه به منظور حبث و نظر مى

  .شود رتر ساخنت حمتواى تبليغ ديىن در جامعه و استفاده بيشرت طالب حمرتم علوم ديىن به زيور طبع آراسته مىپربا

در اين جمموعه گرانقدر، تالش شده است با تكيه بر ويرايشى رومشند و دقيق كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده 
ساز آل اهللا،  ن از بني نرود، تا ضمن نشر فرهنگ انسانساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخ -است
  .السالم، شيوه منحصر به فرد استاد در تبيني معارف ديىن نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد عليهم
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گفتار در باب   19شود چهارمني اثر از اين جمموعه سرتگ، و در بر دارنده  جملدى كه اكنون تقدمي خوانندگان گرامى مى
ران و نيز در حسينيه اعظم  1364هاى استاد در ماه صفر سال  يشه است كه مربوط به سخنراىناند در حسينيه قميهاى 

اين مكتوب، عالوه بر در بر داشنت منت سخنراىن كه الجرم سبك و سياق منت را نيز  . است 1387شهر اهواز به سال 
  :سازد، از فوايد زير خاىل نيست گفتارى مى

  .ناسب و تفكيك مطالب و موضوعاتبندى م عنوان

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى

در انتخاب نام هر جملد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مد نظر بوده است، نه انطباق كامل . (ذكر نام مستقل براى هر حبث
  ).موضوع و حمتوا

  ...ها و  جمموعه متنوع فهرست

السالم، و مقبول نظر  كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت، عليهم با اميد به اين در پايان،
مبلغان ديىن قرار گريد، الزم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

پژوهشگران و ويراستاران موسسه نگارش و ويرايش، به ويژه چنني، از هيئت مديره حمرتم مركز و  هم. سپاسگزارى مناييم
سازى اين اثر را بر عهده داشتند، و ديگر عزيزاىن كه در نشر اين اثر يارى  جناب آقاى حمسن باغباىن، كه توليد و آماده

  .وهللا احلمد. رساندند، كمال تشكر را دارمي

   مركز علمى حتقيقاتى دارالعرفان

   گفتار مولف پيش

ارزش تبليغ . وآله، بود عليه اهللا گذار منرب و جلسات سخنراىن براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامرب اسالم، صلى پايه
دين از طريق منرب و جلسات تا جاىي بود كه خود رسول اكرم تا روز پايان عمرشان با كمال اخالص به بيان معارف دين 

السالم، اداى اين  پس از پيامرب، وجود مقدس امريمومنان، عليه. تحمل شدندپرداختند و در اين راه زمحات سنگيىن را م
ج البالغه موجود است هاى آن حضرت در كتاب ىب تكليف اهلى را به عهده گرفتند كه خبشى از سخنراىن   .نظري 

رشان قرار گرفت و امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق، عليهما السالم، نيز تا جاىي كه فرصت در اختيا
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف اهلى و رشته اميه و بىن مزامحىت از جانب حكمرانان بىن
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خمتلف علوم به صورتى كه حجت تا قيامت بر مهگان متام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و 
عاملان خملص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف اهليه بر اساس . ه تشويق كردندعمل بودند به اين مسأل

هجرى مشسى است اين جايگاه عظيم را حفظ كردند؛  1387قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به امروز كه سال 
يخ جعفر شوشرتى و در قرن هاىي چون شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسى، عالمه حممد باقر جملسى، و ش شخصيت

معاصر بزرگاىن چون آيت اهللا العظمى بروجردى، آيت اهللا سيد على جنف آبادى، آيت اهللا حاج مريزا على شريازى، آيت 
با داشنت مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار ... اى، آيت اهللا حاج مريزا على فلسفى تنكابىن و  اهللا حاج مريزا على حصه

  و باال در ماه رمضان

  .كردند رفتند و از اين طريق ِدين خود را به قرآن و اهل بيت ادا مى حمرم و صفر به منرب مى

جانب حسني انصاريان كه سالياىن از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگاىن از مراجع و اساتيد  اين
به جانب تبليغ و تاليف آوردم و، در اين راه، فقط توفيق  كردم رو اى كه احساس مى ام، براساس وظيفه مشغول حتصيل بوده
در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنراىن در نزديك به پانصد موضوع خمتلف بر پايه قرآن و روايات . حق رفيق راهم بود

چنان  عمر همام و اميدوارم تا حلظات پايان  اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى اهلى پرداخته
  .توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

السالم، كارهاى مهمى را در  بيت، عليهم موسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف قرآىن و فرهنگ اهل
ها و  زهها به صورت مكتوب در آيد تا در اختيار طالب حو  دهد، بنا گذاشت منت اين سخنراىن سطح جهاىن اجنام مى

دانشجويان و مردم عالقمند قرار گريد و اين جمموعه كه احتماال حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى 
دامن به خاطر حتقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق الزم مى. مبلغان شيعه قرار گريد

حال، اين مشا و اين اثر اسالمى كه فقط . بلغان گرامى، درخواست دعا مناميپيمان تشكر كنم و از خوانندگان، خبصوص م
  .لطف و رمحت حق سبب ظهورش شد

   حسني انصاريان: فقري

   امهيت انديشه - 1

  

  3: انديشه در اسالم، ص
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حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

تنها در  »1« .هاى بسيار مهم و پرارزش اسالم، حبث انديشه، به ويژه انديشه و تفكر درباره مرگ، است يكى از حبث
تواند آثارى  سايه انديشه در آيات قرآن و فرمايشات پيامرب و ائمه اطهار، عليهم السالم، درباره مرگ است كه انسان مى

  »2« .تربيىت از وجود خود بروز دهد و از بسيارى از گناهان و خطاها و اشتباهات و شهوات دور مباند -اهلى

   انديشه در مرگ

كه  وايت كوتاهى را در باره مساله انديشه در مرگ بيان كنيم و به توضيح آن بپردازمي و آن ايندر مقدمه حبث، الزم است ر 
وآله، اصرار داشتند كه مردم بيش از هر چيز به ياد مساله مرگ و انتقال به عامل ديگر باشند و  عليه اهللا پيغمرب اكرم، صلى

  »3« .درباره آن بيشرت فكر كنند

مركز انديشه در وجود انسان عقل است و . ور سخن پيامرب است كلمه انديشه و تفكر استجا حم اى كه در اين كلمه
  يا به تعبري قرآن، لّب يا عقل يا -وقىت مغز. مركز فهم حقيقت نيز، پس از انديشه، قلب اوست

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  :لهاز مج. در اين باره روايات فراواىن وارد شده است. 

أما واهللا إىن : -ىف ذكر عمرو بن العاص -)عليه السالم(عن على : 34، ص 1شهرى، ج  ميزان احلكمه، حممدى رى -
  .ليمنعىن من اللعب ذكر املوت، وإنه ليمنعه من قول احلق نسيان اآلخره

-صري قد أثر ىف جنبهألنس ملادخل عليه وهونائم على ح -)صلى اهللا عليه وآله(عن رسول اهللا : 110، ص 1مهان، ج  -
مث . اعلم إنه قد اقرتب أجلى وطال شوقى إىل لقاء رىب وإىل لقاء إخواىن األنبياء قبلى: ال، قال: أمعك أحد غريك؟ قلت: 

وكيف ال أبكى وأنا : مل تبكى؟ قال: ليس شئ أحب إىل من املوت، وليس للمؤمن راحه دون لقاء اهللا، مث بكى، قلت: قال
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األهواء املختلفه، وقطيعه الرحم، وحب : قال! وما ينزل بامتك من بعدك يا رسول اهللا؟: من بعدى، قلت أعلم ما ينزل بامىت
  .املال والشرف، وإظهار البدعه

حىت : ال يبلغ أحدكم حقيقه اإلميان حىت يكون فيه ثالث خصال): عليه السالم(امام باقر : 192، ص 1مهان، ج  -
! ومن يكون كذلك؟: قلنا. الفقر أحب إليه من الغىن، واملرض أحب إليه من الصحهيكون املوت أحب إليه من احلياه، و 

: قال... منوت واهللا ىف حبكم : أميا أحب إىل أحدكم ميوت ىف حبنا أو يعيش ىف بغضنا؟ فقلت: مث قال. كلكم: قال
  .إى واهللا: ؟ قلت...وكذلك الفقر 

هادم لذاتكم، ومكدر شهواتكم، ومباعد طياتكم، زائر غري  إن املوت): عليه السالم(على : 2954، ص 4مهان، ج  -
  .فيوشك أن تغشاكم دواجى ظلله، واحتدام علله... حمبوب، وقرن غري مغلوب، وواتر غري مطلوب، قد أعلقتكم حبائله 

  .لدوا للموت، وامجعوا للفناء، وابنوا للخراب: إن هللا ملكا ينادى ىف كل يوم): عليه السالم(عنه  -

أال والبد من املوت، جاء املوت مبا فيه، جاء بالروح والراحه والكره املباركه ! املوت املوت): صلى اهللا عليه وآله(اهللا  رسول -
إىل جنه عاليه ألهل دار اخللود، الذين كان هلا سعيهم وفيها رغبتهم، وجاء املوت مبا فيه بالشقوه والندامه وبالكره اخلاسره إىل 

  .»لغرور، الذين كان هلا سعيهم وفيها رغبتهمنار حاميه ألهل دار ا

إذ وقع : ... جلد دوم اين جمموعه ذيل داستان ذوالقرنني آمده است 13نوشت اول و روايىت كه در گفتار  روايات پى). 2(
ون إىل االمه العامله الذين منهم قوم موسى الذين يهدون باحلق وبه يعدلون، فوجد امه مقسطه عادله يقسم) ذوالقرنني(

م مؤتلفه، وطريقتهم مستقيمه،  بالسويه، وحيكمون بالعدل، ويتواسون ويرتامحون، حاهلم واحده، وكلمتهم واحده، وقلو
م أبواب، وليس عليهم امراء، وليس بينهم قضاه  م مجيله، وقبور موتاهم ىف أفنيتهم وعلى أبواب دورهم، وليس لبيو وسري

وال يتفاوتون وال يتفاضلون، وال خيتلفون وال يتنازعون، وال يستبون وال يقتتلون، وال  وليس فيهم أغنياء وال ملوك وال أشراف
أيها القوم أخربوىن خربكم، فإىن قددرت ىف االرض : تصيبهم االفات، فلما رأى ذلك من أمرهم مال منهم عجبا، فقال هلم

ا وبرها وحبرها وسهلها وجبلها ونورها وظلمتها فلم أر مثلك : م، فأخربوىن ما بال قبوركم على أبواب أفنيتكم؟ قالواشرقها وغر
ليس فينا لص : فما بال بيوتكم ليس عليها أبواب؟ قالوا: قال. فعلنا ذلك عمدا لئال ننسى املوت وال خيرج ذكره من قلوبنا

بالكم ليس عليكم حكام؟ فما : إنا ال نتظامل، قال: فما بالكم ليس عليكم امراء؟ قالوا: قال. وال خائن وليس فينا إال أمني
النا : فما بالكم ليس فيكم أشراف؟ قالوا: قال. النا ال نتكاثر: فما بالكم ليس فيكم ملوك؟ قالوا: قال. إنا ال خنتصم: قالوا

 فما بالكم ال تنازعون وال: قال. من قبل أنا متواسون مرتامحون: فما بالكم ال تتفاضلون وال تتفاوتون؟ قالوا: قال. ال نتنافس
من قبل أنا غلبنا : فما بالكم ال تستبون وال تقتتلون؟ قالوا: قال. من قبل الفه قلوبنا وصالح ذات بيننا: ختتصمون؟ قالوا

من قبل أنا ال نتكاذب وال : فما بالكم كلمتكم واحده وطريقتكم مستقيمه؟ قالوا: قال. طبائعنا بالعزم، وسننا أنفسنا باحللم
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فما : قال. من قبل أنا نقسم بالسويه: فأخربوىن مل ليس فيكم فقري وال مسكني؟ قالوا: قال. انتخادع وال يغتاب بعضنا بعض
من قبل أنا : فلم جعلكم اهللا أطول الناس أعمارا؟ قالوا: من قبل الذل والتواضع، قال: بالكم ليس فيكم فظ وال غليظ؟ قالوا

فما بالكم ال : قال. من قبل أنا ال نغفل عن االستغفار: افما بالكم ال تقحطون؟ قالو : قال. نتعاطى احلق وحنكم بالعدل
من : فما بالكم ال تصيبكم اآلفات؟ قالوا: قال. من قبل أنا وطنا أنفسنا على البالء وحرصنا عليه فعزينا أنفسنا: حتزنون؟ قالوا

: أهكذا وجدمت آباءكم يفعلون؟ قالوا حدثوىن أيها القوم: وقال. قبل أنا ال نتوكل على غري اهللا، وال نستمطر باالنواء والنجوم
وجدنا آباءنا يرمحون مسكينهم، ويواسون فقريهم، ويعفون عمن ظلمهم، وحيسنون إىل من أساء إليهم، ويستغفرون ملسيئهم، 

م، ويصدقون وال يكذبون، فأصلح اهللا عزوجل هلم بذلك أمرهم فأقام عندهم ذو القرنني . ويصلون أرحامهم، ويؤدون أمانا
قبض، ومل يكن له فيهم عمر، وكان قد بلغ السن فأدركه الكرب، وكان عده ما سار ىف البالد من يوم بعثه اهللا عزوجل إىل  حىت

  .يوم قبض مخسمائه عام

ما خلقتم للفناء بل خلقتم : وآله عليه اهللا قول النىب، صلى«: 47االعتقادات ىف دين اإلماميه، شيخ صدوق، ص ). 3(
ما لنا نكره املوت؟ : عليه اهللا قال رجل ألىب ذر، رمحه«: 57؛ نيز در مهني كتاب، ص »ون من دار إىل دارللبقاء، وإمنا تنقل

كيف ترى قدومنا على اهللا؟ : وقيل له. ألنكم عمرمت الدنيا وخربتم اآلخره، فتكرهون أن تنقلوا من عمران إىل خراب: فقال
: فيكف ترى حالنا عند اهللا؟ فقال: قيل. سئ فكاآلبق يقدم على موالهأما احملسن فكالغائب يقدم على أهله، وأما امل: قال

فأين رمحه : قال الرجل. "ِإنَّ اْألَْبراَر َلِفي َنِعيٍم َو ِإنَّ اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ " :اعرضوا أعمالكم على كتاب اهللا، يقول اهللا تعاىل
ج البالغه، حكمت »". اْلُمْحِسِننيَ ِإنَّ َرْمحََت اللَِّه َقرِيٌب ِمَن " :اهللا؟ قال السالم، وقد مسع رجال يذم  وقال، عليه: (131؛ 

أنت املتجرم عليها أم هى . أتغرت بالدنيا مث تذمها. أيها الذام للدنيا املغرت بغرورها، املخدوع بأباطيلها مث تذمها«): الدنيا
البلى؟ أم مبضاجع أمهاتك حتت الثرى؟ كم عللت  املتجرمه عليك؟ مىت استهوتك أم مىت غرتك؟ أمبصارع آبائك من

. مل ينفع أحدهم إشفاقك ومل تسعف فيه بطلبتك. تبغى هلم الشفاء وتستوضف هلم األطباء. وكم مرضت بيديك. بكفيك
إن الدنيا دار صدق ملن صدقها، ودار عافيه ملن . قد مثلت لك به الدنيا نفسك ومبصرعه مصرعك. ومل تدفع عنهم بقوتك

افهم  مسجد أحباء اهللا، ومصلى مالئكه اهللا، ومهبط وحى اهللا . عنها، ودار غىن ملن تزود منها، ودار موعظه ملن اتعظ 
ج البالغه، خطبه »اكتسبوا فيها الرمحه، ورحبوا فيها اجلنه. ومتجر أولياء اهللا بعد فإن الدنيا قد أدبرت وآذنت بوداع «: 28؛ 

أفال تائب من خطيئته قبل . والسبقه اجلنه والغايه النار. وغدا السباق. وإن اليوم املضماروإن اآلخره قد أشرفت باطالع أال 
فمن عمل ىف أيام أمله قبل حضور أجله نفعه . منيته؟ أال عامل لنفسه قبل يوم بؤسه؟ أال وإنكم ىف أيام أمل من ورائه أجل

أال فاعملوا ىف الرغبه كما . وضره أجله. د خسر عملهومن قصر ىف أيام أمله قبل حضور أجله فق. ومل يضرره أجله. عمله
ا. أال وإىن مل أر كاجلنه نام طالبها. تعملون ىف الرهبه عن أمري «: 616؛ خصال، شيخ صدوق، ص »وال كالنار نام هار

ج الب»أكثروا ذكر املوت ويوم خروجكم من القبور وقيامكم بني يدى اهللا عز وجل: السالم املؤمنني، عليه الغه، خطبه ؛ 
فاعملوا والعمل يرفع، والتوبه تنفع، «: 230؛ خطبه »أال فاذكروا هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وقاطع األمنيات«: 99
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فإن املوت هادم . وبادروا باألعمال عمرا ناكسا، ومرضا حابسا أو موتا خالسا: واحلال هادئه، واألقالم جاريه. والدعاء يسمع
: عن الرباء، قال«: 1403، ص 2؛ سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد قزويىن، ج »ومباعد طياتكم لذاتكم، ومكدر شهواتكم،

ملثل ! يا إخواىن«: مث قال. فبكى، حىت بل الثرى. فجلس على شفري القرب. وسلم، ىف جنازه عليه اهللا كنا مع رسول اهللا، صلى
ج البالغه، حكمت »هذا فأعدوا   .»قاء التبعاتاذكروا انقطاع اللذات وب«: 433؛ 

  

  4: انديشه در اسالم، ص

وظيفه خود را اجنام دهد، به يقني، متام درهاى رمحت به روى انسان باز شده و متام درهاى شّر به روى او بسته  -قلب
  »1« .شود مى

سوى اند كه مركز انديشه، براى حركت دادن انسان به  هاى خود به اين مطلب اشاره كرده حكماى بزرگ اهلى در نوشته
در اين ميان، تفاوتى ندارد كه انسان در . نتايج مثبت، َمركىب است كه هيچ موجودى در آفرينش سرعت سري او را ندارد

اسالم عالقمند است كه هر مرد و زىن، پيش از اجنام هر كارى . خواهد تامل و تفكر كند نتيجه يا عاقبِت چه موضوعى مى
  »2« .نرسيد، از فكر ديگران براى حل آن موضوع استفاده كنند فكر كنند و اگر فكر خودشان نيز به جاىي

   رابطه انديشه و مشورت

مساله باعظمت مشورت از مهني نكته ناشى شده و قرآن جميد بر مهني اساس در آياتى چند امهيت مشورت را بيان كرده 
  »4« .دانند م مىحىت بزرگان دين ما نيز مشورت و استشاره را بر استخاره با قرآن مقدّ  »3« .است

جا ناشى شده كه فردى در مورد   اصوًال، كلمه استخاره، ابتدا در مورد قرآن يا استخاره با تسبيح نبوده است، بلكه از اين
فهميد، با كسى   رسيد و بر سر دوراهى بود و عاقبت مساله را منى كارى دنياىي يا آخرتى، كه فكرش در آن باره به جاىي منى

  »5« .رسيد كرد و از راه مشورت به نتيجه مى داشت مشورت مىكه جتربه بيشرتى 

ها خواهد  ها شوند، به ويژه كارهاىي كه يك عمر دامنگري آن ها الزم است در متام كارها فكر كنند و سپس وارد آن انسان
انساىن كه : يدگو  براى مثال، اسالم مى. شد؛ مانند ازدواج، كسب و كار، خريد منزل، برخورد با اجتماع يا حرف زدن

ها و يا دوستانش حرف بزند و يا با كسى شوخى كند تا او را خبنداند يا خوشحال كند و از   خواهد با مهسر يا بچه مى
  »6« .كسالت در آورد، ابتدا بايد فكر كند
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______________________________  
  :از مجله اين آيات. بار در قرآن آمده است 11واژه اولوا االلباب ). 1(

اُر َلُه ِفيها ِمْن كُ « ْ يٍل َو أَْعناٍب َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ لِّ الثََّمراِت َو َأصابَُه اْلِكبَـُر َو َلُه ُذرِّيَّةٌ أَ يـََودُّ َأَحدُُكْم َأْن َتُكوَن َلُه َجنٌَّة ِمْن خنَِ
 ُ ا ِإْعصاٌر ِفيِه ناٌر َفاْحتَـَرَقْت َكذِلَك يـُبَـنيِّ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا ِمْن * اللَُّه َلُكُم اْآلياِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ  ُضَعفاءُ فََأصاَ

وا ِفيِه َو اْعَلُموا  ِبآِخِذيِه ِإالَّ َأْن تـُْغِمضُ َطيِّباِت ما َكَسْبُتْم َو ِممَّا َأْخَرْجنا َلُكْم ِمَن اْألَْرِض َو ال تـََيمَُّموا اْخلَِبيَث ِمْنهُ تـُْنِفُقوَن َو َلْسُتمْ 
يدٌ  يـُْؤِيت * واِسٌع َعِليمٌ الشَّْيطاُن َيِعدُُكُم اْلَفْقَر َو يَْأُمرُُكْم ِباْلَفْحشاِء َو اللَُّه يَِعدُُكْم َمْغِفَرًة ِمْنُه َو َفْضًال َو اللَُّه * َأنَّ اللََّه َغِينٌّ محَِ

  .269 -266بقره،  .»َقْد أُوِيتَ َخْرياً َكِثرياً َو ما يَذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلوا اْألَْلبابِ احلِْْكَمَة َمْن َيشاءُ َو َمْن يـُْؤَت احلِْْكَمَة فَـ 

اٌت َفَأمَّا الَّذِ  ِْم َزْيٌغ ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آياٌت ُحمَْكماٌت ُهنَّ أُمُّ اْلِكتاِب َو ُأَخُر ُمَتشاِ فـََيتَِّبُعوَن ما يَن ِيف قـُُلِو
اْلِعْلِم يـَُقولُوَن آَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َو ما  َتشاَبَه ِمْنُه ابِْتغاَء اْلِفتـَْنِة َو ابِْتغاَء تَْأِويِلِه َو ما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َو الرَّاِسُخوَن ِيف 

َربَّنا ِإنََّك جاِمُع النَّاِس * ال تُزِْغ قـُُلوبَنا بـَْعَد ِإْذ َهَديـَْتنا َو َهْب لَنا ِمْن َلُدْنَك َرْمحًَة ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ  َربَّنا* َيذَّكَُّر ِإالَّ أُوُلوا اْألَْلبابِ 
  .9 -7آل عمران،  .»ِليَـْوٍم ال َرْيَب ِفيِه ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ 

  الَِّذيَن َيْذُكُروَن اللََّه ِقياماً َو قـُُعوداً َو َعلى* ْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَ «
ِْم َو يـَتَـَفكَُّروَن ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َربَّنا ما َخَلْقَت هذا باِطًال ُسْبحاَنَك َفِقنا َعذاَب ا َربَّنا ِإنََّك َمْن ُتْدِخِل * لنَّارِ ُجُنِو

ْعنا ُمناِدياً يُناِدي ِلْإلِمياِن َأْن آِمُنوا ِبَربُِّكْم َفآَمنَّا رَبَّنا َفاْغِفْر لَنا ُذنُوبَنا وَ * النَّاَر فـََقْد َأْخَزيـَْتُه َو ما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنصارٍ    َربَّنا ِإنَّنا مسَِ
* ُرُسِلَك َو ال ُختْزِنا يـَْوَم اْلِقياَمِة ِإنََّك ال ُختِْلُف اْلِميعادَ   رَبَّنا َو آتِنا ما َوَعْدَتنا َعلى* َو تـََوفَّنا َمَع اْألَْبرارِ  َكفِّْر َعنَّا َسيِّئاتِنا

ْعٍض فَالَِّذيَن هاَجُروا َو أُْخرُِجوا ِمْن ِديارِِهْم بـَْعُضُكْم ِمْن بَـ   َفاْسَتجاَب َهلُْم َربـُُّهْم َأينِّ ال ُأِضيُع َعَمَل عاِمٍل ِمْنُكْم ِمْن ذََكٍر َأْو أُنْثى
اُر َثواباً ِمْن ِعْنِد اللَِّه َو اللَّهُ َو أُوُذوا ِيف َسِبيِلي َو قاتـَُلوا َو قُِتُلوا َألَُكفَِّرنَّ َعنـُْهْم َسيِّئاِِْم َو َألُْدِخَلنـَُّهْم َجنَّاٍت َجتِْري مِ  ْ ْن َحتِْتَها اْألَ

  .195 -190آل عمران،  .»ُحْسُن الثَّوابِ ِعْنَدُه 

  .100مائده،  .»َعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ ُقْل ال َيْسَتِوي اْخلَِبيُث َو الطَّيُِّب َو َلْو َأْعَجَبَك َكثْـَرُة اْخلَِبيِث َفاتـَُّقوا اللََّه يا أُوِيل اْألَْلباِب لَ «

َرٌة ِألُوِيل اْألَْلباِب ما ك« ٍء َو ُهدًى َو  َو لِكْن َتْصِديَق الَِّذي بـَْنيَ َيَدْيِه َو تـَْفِصيَل ُكلِّ َشيْ   اَن َحِديثاً يـُْفَرتىكاَن ِيف َقَصِصِهْم ِعبـْ
  .111يوسف،  .»َرْمحًَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

ا أُْنزَِل ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك احلَْقُّ َكَمْن ُهَو َأْعمى« ا يـََتذَكَُّر   أَ َفَمْن يـَْعَلُم َأمنَّ الَِّذيَن يُوفُوَن ِبَعْهِد اللَِّه َو ال يـَنـُْقُضوَن * أُوُلوا اْألَْلبابِ ِإمنَّ
ْم َو * َو الَِّذيَن َيِصُلوَن ما أََمَر اللَّهُ ِبِه َأْن يُوَصَل َو َخيَْشْوَن َربـَُّهْم َو َخياُفوَن ُسوَء احلِْسابِ * اْلِميثاقَ  َو الَِّذيَن َصبَـُروا ابِْتغاَء َوْجِه َرِِّ

ا َو َمْن *  ُعْقَىب الدَّارِ ُموا الصَّالَة َو أَنـَْفُقوا ِممَّا َرَزْقناُهْم ِسرا َو َعالنَِيًة َو َيْدَرُؤَن ِباحلََْسَنِة السَّيَِّئَة أُولِئَك َهلُمْ أَقا َجنَّاُت َعْدٍن َيْدُخُلوَ
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ارِ * َيْدُخُلوَن َعَلْيِهْم ِمْن ُكلِّ بابٍ  َصَلَح ِمْن آباِئِهْم َو َأْزواِجِهْم َو ُذرِّيَّاِِْم َو اْلَمالِئَكةُ   .»َسالٌم َعَلْيُكْم ِمبا َصبَـْرُمتْ فَِنْعَم ُعْقَىب الدَّ
  .24 -19رعد، 

ا ُهَو ِإلٌه واِحٌد َو ِلَيذَّكََّر أُوُلوا اْألَْلبابِ «   .52ابراهيم،  .»هذا َبالٌغ لِلنَّاِس َو ِليـُْنَذُروا ِبِه َو لِيَـْعَلُموا أَمنَّ

نَـُهما باِطًال ذِلَك َظنُّ الَِّذيَن َكَفُروا فـََوْيٌل ِللَِّذيَن َكَفُروا ِمنَ َو « َأْم َجنَْعُل الَِّذيَن آَمُنوا َو * النَّارِ  ما َخَلْقَنا السَّماَء َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ
ِكتاٌب أَنـَْزْلناُه ِإلَْيَك ُمباَرٌك ِلَيدَّبـَُّروا آياِتِه َو لَِيَتذَكََّر أُوُلوا * ُفجَّارِ َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِيف اْألَْرِض أَْم َجنَْعُل اْلُمتَِّقَني َكالْ 

  .29 -27ص،  .»اْألَْلبابِ 

يـَْعَلُموَن َو الَِّذيَن ال يـَْعَلُموَن  لَِّذينَ أَمَّْن ُهَو قاِنٌت آناَء اللَّْيِل ساِجداً َو قاِئماً َحيَْذُر اْآلِخَرَة َو يـَْرُجوا َرْمحََة َربِِّه ُقْل َهْل َيْسَتِوي ا«
ا يـََتذَكَُّر أُوُلوا اْألَْلبابِ    .9زمر،  .»ِإمنَّ

  .18زمر، . »ْلبابِ الَِّذيَن َيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل فـََيتَِّبُعوَن َأْحَسَنُه أُولِئَك الَِّذيَن َهداُهُم اللَُّه َو أُولِئَك ُهْم أُوُلوا اْألَ «

 يَِهيُج فـََرتاُه ُمْصَفرا ُمثَّ َجيَْعُلهُ اللََّه أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَسَلَكُه يَناِبيَع ِيف اْألَْرِض ُمثَّ ُخيْرُِج ِبِه َزْرعاً ُخمَْتِلفاً أَْلوانُُه ُمثَّ أَ َملْ تـََر َأنَّ «
  .21زمر،  .»ِألُوِيل اْألَْلبابِ   ُحطاماً ِإنَّ ِيف ذِلَك َلذِْكرى

  .54 -53غافر، . »ِألُوِيل اْألَْلبابِ   ُهدًى َو ِذْكرى* َو َأْوَرْثنا َبِين ِإْسرائِيَل اْلِكتابَ   نا ُموَسى اْهلُدىَو َلَقْد آتـَيْ «

  .10طالق،  .»ْيُكْم ِذْكراً َأَعدَّ اللَُّه َهلُْم َعذاباً َشِديداً َفاتـَُّقوا اللََّه يا أُوِيل اْألَْلباِب الَِّذيَن آَمُنوا َقْد أَنـَْزَل اللَُّه ِإلَ «

 َو َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهمْ « :159آل عمران، ). 2(
َو الَِّذيَن اْسَتجابُوا « :38نيز شورى،  ؛»اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ 

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى نَـُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ   ِلَرِِّ ج البالغه، حكمت »بـَيـْ وال فقر  . ال غىن كالعقل«: 54؛ 
؛  »ال شرف كالعلم وال مظاهره أوثق من املشاوره... «: 113؛ حكمت »ظهري كاملشاوره وال مرياث كاألدب وال. كاجلهل

ال غىن أخصب «: السالم، يقول مسعنا أبا عبد اهللا، عليه: عن محران وصفوان بن مهران اجلمال قاال«: 29، ص 1كاىف، ج 
  .»من العقل، وال فقر أحط من احلمق، وال استظهار ىف أمر بأكثر من املشوره فيه

 َو َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهمْ « :159آل عمران، ). 3(
َو الَِّذيَن اْسَتجابُوا « :38؛ نيز شورى، »حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللَّهَ 

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى نَـُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ   ِلَرِِّ   .»بـَيـْ
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م استخاره اعم از استخاره با اين حال، بايد گفت مفهو . اند در روايات گاهى استشاره و استخاره به يك معنا آمده). 4(
. بدين معنا، استخاره بر استشاره مقدم است. است و انسان بايد مهواره از خداوند طلب خري كند... به قرآن و تسبيح و 

  .اما در معناى اخص آن كه مربوط به استخاره با قرآن است، مشورت بر استخاره تقدم دارد

  :فرمايد مى. به دوران جواىن ايشان است در ديوان امام شعرى آمده است كه متعلق). 5(

  ار آمده دستار زهد پاره كنيد به پيش پري مغان رفته استشاره كنيد

  .اى سازيد براى رفنت ميخانه استخاره كنيد سزد ز دانه انگور سبحه

به ايشان : نقل است كه وقىت اين شعر را براى مرحوم آيت اهللا حائرى يزدى، موسس حوزه علميه قم، خواندند فرمود
  .350و  305ديوان امام مخيىن، ص : رك. در كار خري حاجت هيچ استخاره نيست: بگوييد

؛ نيز عيون احلكم واملواعظ، ليثى »لسان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء لسانه«: 40ج البالغه، حكمت ). 6(
  .»فكر مث تكلم تسلم من الزلل«: 359واسطى، ص 

  

  5: صانديشه در اسالم، 

   فكر پيش از عمل

 .انديشه جلوى قلبشان زبان مردم عاقل پشت قلبشان است و زبان مردم ىب: فرمايند اى مى السالم، در مجله امرياملؤمنني، عليه
پذير  البته، بيمارى جهل درمان. شود گويد و بعد پشيمان مى شود، وىل جاهل اول مى گويد و پشيمان منى عاقل مى »1«

رسد، اولني گام را براى درمان  دهد يا فكرم به جاىي منى دامن، عقلم قد منى فهمم، منى گويد من منى ىكه م است و كسى
  .خويش برداشته است

   راه درمان جهل

  :فرمايند السالم، راه درمان جهل را اين طور معرىف مى امري املؤمنني، عليه
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 »2« .كرد تا عقل طبيعى به عقل مسموع تبديل شود  هاى پاك انديشمندان و عاملان و آگاهان گوش را بايد وقف زبان
هايشان گوش  هاى عاىل تغذيه كرد، با بيداران ارتباط برقرار منود و بزرگان دين را ديد و به حرف عقل را نيز بايد با حرف

  .داد

  »3« .»خذ العلم ِمن افواه الرجال«

و مهني يك كلمه جوش و خروشى در شنوندگان اجياد كرده  اى را گفته در تاريخ، فراوان اتفاق افتاده كه گاهى بزرگى كلمه
  »4« .ترين آثار در جامعه خود شود و سبب شده كه آن شنونده در آينده منشأ عاىل

   تأثري كالم در عمل انسان

رتين كارهاىي كه اجنام داد اين بود كه توانست از  »5« زماىن كه نوبت حكومت به عمر بن عبدالعزيز رسيد، يكى از 
هاى مناز مجعه،  قدرتش استفاده كند و ناسزا گفنت به امرياملؤمنني را، كه از آثار شوم دوران حكومت معاويه بود، از خطبه

  .ها وجامعه مجع كند و با قدرت بسيار جلوى اين كار بايستد ها، خانه ها، نوشته سخنراىن

______________________________  
قلب األمحق ىف « 41، نيز حكمت »ان العاقل وراء قلبه، وقلب األمحق وراء لسانهلس«: 40ج البالغه، حكمت ). 1(

الكالم ىف وثاقك ما مل تتكلم به، فإذا تكلمت به صرت ىف وثاقه، «: 381؛ نيز حكمت »فيه، ولسان العاقل ىف قلبه
، ص 1ى هندى، ج ؛ كنز العمال، متق»فرب كلمه سلبت نعمه وجلبت نقمه. فاخزن لسانك كما ختزن ذهبك وورقك

  .»ال يلدغ املؤمن من جحر واحد مرتني«: 166

؛ نيز عيون »مطبوع ومسموع، وال ينفع املسموع إذا مل يكن املطبوع: العلم علمان«: 338ج البالغه، حكمت ). 2(
حبار األنوار، ، »العلم علمان مطبوع ومسموع وال ينفع املطبوع إذا مل يك مسموع«: 64احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص 

العقل : السالم قال، عليه«: 250؛ و مطالب السؤول ىف مناقب آل الرسول، حممد بن طلحه الشافعى، ص 6، ص 75ج 
عقالن، عقل الطبع وعقل التجربه وكالمها يؤدى إىل املنفعه، واملوثوق به صاحب العقل والدين، ومن فاته العقل واملرؤه فرأس 

عقله وعدوه جهله، وليس العاقل من يعرف اخلري من الشر ولكن العاقل من يعرف خري  ماله املعصيه، وصديق كل امرئ
الشرين، وجمالسه العقالء تزيد ىف الشرف، والعقل الكامل قاهر للطبع السوء، وعلى العاقل أن حيصى على نفسه مساوئها ىف 

  .»زالتهاالدين والرأى واألخالق واألدب فيجمع ذلك على صدره أو ىف كتاب ويعمل ىف إ
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، 4؛ نيز عواىل اللئاىل، أحسائى، ج 39، ص 1حترير األحكام، عالمه حلى، ج ) وآله عليه اهللا از پيامرب اكرم، صلى). (3(
  .»خذوا العلم من أفواه الرجال«: اهللا عليه و آله و سلم قال، صلى«: 78ص 

العزيز در مهني گفتار از مجله اين موارد در سه جملد پيشني داستان شعوانه و فضيل عياض و داستان عمر بن عبد). 4(
  .است

وى نسبت به آل على عالقه ). ق 101مسعان . -ف -ق 99. -جل(عمر بن عبدالعزيز بن مروان خليفه اموى ). 5(
سريت بود و مدت خالفت او  طينت و پاك مردى خوش. داد و در زندگى بسيار قانع و بدون تكلف و جتمل بود نشان مى

  .فرهنگ معني، ذيل مدخل عمر بن عبدالعزيز: رك. سالگى در گذشت 40اه بود و در سن دو سال و پنج م

  

  6: انديشه در اسالم، ص

ء  هاست توس مشا كه از خانواده اموى هستيد، به چه دليل در برابر فرهنگى كه سال: روزى يكى از دوستان از او پرسيد
  ايد؟ امويان در جامعه اسالمى ريشه دوانده ايستاده

رفت، چرا كه اين مساله از زمان معاويه تا زمان عمربن  ب اين سوال اين بود كه چنني انتظارى از عمر بن عبدالعزيز منىسب
  .عبدالعزيز و نزديك به پنجاه سال ادامه داشت

 بعد، مرا. معلمم سخن مرا شنيد. در ايّام كودكى، روزى در مكتب به على بن ابيطالب ناسزا گفتم: وى در پاسخ گفت
را در قرآن  »1«  آيه شريف مربوط به بيعت رضوان: گفت. بله: اى؟ گفتم قرآن خوانده! پسر جان: صدا كرد و گفت

آيا پس از : گفت. بوده: طالب از افراد بيعت رضوان بود يا نه؟ گفتم على ابن اىب: گفت. بله: گفتم  »2« اى؟ ديده
ت كرد، آيه ديگرى فرستاد كه در آن بگويد من رضايتم را از على السالم، اعالم رضاي كه خدا در قرآن از على، عليه اين

آيا خارج از قرآن خود از ناحيه پروردگار آگاهى پيدا  : گفت. نه: آيد؟ گفتم پس گرفتم و از اين به بعد از على خوشم منى
داده كه خدا از على  آيا كسى كه از ملكوت آگاه بوده به مشا اطالع: گفت. نه: اى كه از على راضى نيست؟ گفتم كرده

اين كالم . اشتباه كردم: گوىي؟ گفتم پس چرا به انساىن كه خدا از او راضى است، بد مى: گفت. نه: ناراضى است؟ گفتم
ديدم متام قواى مملكت در من مجع شده است؛ از اين رو، از اين قدرت استفاده  . كه حاكم شدم در ذهن من بود تا وقىت

  »3« .گرفتمكردم و جلوى اين كار را  
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______________________________  
وآله، اجنام شد كه خداوند متعال در قرآن از بيعت كنندگان  عليه اهللا در زمان صلح حديبيه، بيعىت با پيامرب، صلى). 1(

  )مولف. (السالم، بود ها امرياملؤمنني، عليه اعالم رضايت كرد كه اّولني آن

ِْم َفَأنـَْزَل السَِّكيَنَة َلَقْد « :منظور اين آيه است). 2( َعَلْيِهْم َرِضَي اللَُّه َعِن اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يُبايُِعوَنَك َحتَْت الشََّجَرِة فـََعِلَم ما ِيف قـُُلِو
  .18فتح،  .»َو أَثابـَُهْم فـَْتحاً َقرِيباً 

اشرتط  "اْلُمْؤِمِنَني ِإْذ يُباِيُعوَنَك َحتَْت الشََّجرَةِ  َلَقْد َرِضَي اللَُّه َعنِ " :ونزلت ىف بيعه الرضوان«: 354، ص 20حبار األنوار، ج 
عليهم أن ال ينكروا بعد ذلك على رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله شيئا يفعله، وال خيالفوه ىف شئ يأمرهم به، فقال اهللا عزوجل 

ا يُباِيُعوَن اللَّ " :بعد نزول آيه الرضوان ا يـَْنُكُث َعلىِإنَّ الَِّذيَن يُباِيُعوَنَك ِإمنَّ نـَْفِسِه َو َمْن   َه َيُد اللَِّه فـَْوَق أَْيِديِهْم َفَمْن َنَكَث فَِإمنَّ
ذا الشرط أن يفوا بعد ذلك بعهد اهللا وميثاقه، وال ينقضوا . "ِمبا عاَهَد َعَلْيُه اللََّه َفَسيـُْؤتِيِه َأْجراً َعِظيماً   َأْوىف وإمنا رضى عنهم 

  .»...رضى عنهم  عهده وعقده، فبهذا العقد

حدثىن احلسني بن عبد اهللا السكيىن عن اىب سعيد البجلى «: 268، ص 2تفسري قمى، على بن ابراهيم قمى، ج  -
ملا بلغ امري املؤمنني عليه : عن عبد امللك بن هارون عن أىب عبد اهللا عليه السالم عن آبائه عليهم السالم قال) النحلى(

ه الف قال من أى القوم؟ قالوا من اهل الشام، قال عليه السالم ال تقولوا من اهل الشام ولكن السالم امر معاويه وانه ىف مائ
قولوا من اهل الشوم هم من أبناء مضر لعنوا على لسان داود فجعل اهللا منهم القرده واخلنازير، مث كتب عليه السالم إىل 

قتلتك فاىل النار انت وتسرتيح الناس منك ومن ضاللتك وان  ال تقتل الناس بيىن وبينك وهلم إىل املبارزه فان أنا: معاويه
قتلتىن فأنا إىل اجلنه ويغمد عنك السيف الذى ال يسعىن غمده حىت أرد مكرك وبدعتك، وأنا الذى ذكر اهللا امسه ىف التوراه 

لقد : وآله حتت الشجره ىف قولهواالجنيل مبؤازره رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله، وأنا أول من بايع رسول اهللا صلى اهللا عليه 
واهللا قد أنصفك، فقال معاويه : فلما قرأ معاويه كتابه وعنده جلساؤه قالوا. رضى اهللا عن املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجره

ول واهللا ما أنصفىن واهللا الرمينه مبائه الف سيف من أهل الشام من قبل ان يصل إىل، وواهللا ما أنا من رجاله، ولقد مسعت رس
اهللا صلى اهللا عليه وآله يقول واهللا يا على لو بارزك اهل الشرق والغرب لقتلتهم امجعني، فقال له رجل من القوم فما حيملك يا 

فقال ! معاويه على قتال من تعلم وخترب فيه عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله مبا خترب؟ ما انت وحنن ىف قتاله إال على الضالله
  .»بالغ من اهللا ورساالته واهللا ما أستطيع أنا وأصحاىب رد ذلك حىت يكون ما هو كائن إمنا هذا: معاويه

ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج ). 3( كنت غالما : عنه، فإنه قال اهللا فأما عمر بن عبد العزيز، رضى«: 58، ص 4شرح 
الصبيان، وحنن نلعن عليا، فكره ذلك ودخل املسجد، أقرأ القرآن على بعض ولد عتبه بن مسعود فمر ىب يوما وأنا ألعب مع 

حىت أحسست  -شبه املعرض عىن -فرتكت الصبيان وجئت إليه ألدرس عليه وردى، فلما رآىن قام فصلى وأطال ىف الصاله
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وم؟ يا بىن، أنت الالعن عليا منذ الي: ما بال الشيخ؟ فقال ىل: منه بذلك، فلما انفتل من صالته كلح ىف وجهى، فقلت له
يا أبت، وهل كان على من أهل : فقلت! فمىت علمت أن اهللا سخط على أهل بدر بعد أن رضى عنهم: نعم، قال: قلت
نعم فلم ألعنه بعدها مث  : قلت! اهللا أنك ال تعود: ال أعود، فقال: فقلت! وهل كانت بدر كلها إال له! وحيك: فقال! بدر

در  -وهو حينئذ أمري املدينه -معهكنت أحضر حتت منرب املدينه، وأىب خيطب يوم اجل فكنت أمسع أىب مير ىف خطبه 
السالم، فيجمجم، ويعرض له من الفهاهه واحلصر ما اهللا عامل به، فكنت أعجب من  شقاشقه، حىت يأتى إىل لعن على، عليه

 إذا مررت بلعن يا أبت، أنت أفصح الناس وأخطبهم، فما باىل أراك أفصح خطيب يوم حفلك، حىت: ذلك، فقلت له يوما
يا بىن، إن من ترى حتت منربنا من أهل الشام وغريهم، لو علموا من فضل هذا الرجل : فقال! هذا الرجل، صرت ألكن عليا

ما يعلمه أبوك مل يتبعنا منهم أحد فوقرت كلمته ىف صدرى، مع ما كان قاله ىل معلمى أيام صغرى، فأعطيت اهللا عهدا، لئن  
إن اهللا يأمر بالعدل :" صيب ألغرينه، فلما من اهللا على باخلالفه أسقطت ذلك، وجعلت مكانهكان ىل ىف هذا االمر ن

  .»، وكتب به إىل اآلفاق فصار سنه"واالحسان وإيتاء ذى القرىب وينهى عن الفحشاء واملنكر والبغى يعظكم لعلكم تذكرون

  

  17: انديشه در اسالم، ص

  

   ارزش فكر و انواع آن - 2

  

  19: اسالم، صانديشه در 

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني
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اين . است ترين نريوىي كه خداوند متعال به انسان عنايت كرده، براساس آيات قرآن و روايات، نريوى عقل و انديشه باارزش
از اين رو، وقىت از امام ششم، عليه . شود نريو و قدرت، با توجه به ارزشى كه دارد، باعث حركت و رشد انسان مى

  :السالم، از نتيجه انديشه و عقل پرسيدند، امام فرمود

  »1« .»ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنان«

شت و درك    .عبادت پروردگار استيعىن دو حمصول حركت فكر و عقل، رسيدن به 

من هيچ عنصرى را : وقىت خدا نريوى فكر را آفريد، پروردگار بزرگ عامل به او خطاب كرد: فرمايند چنني، حضرت مى هم
 -كه انسان باشد  -ترين خملوقامت تر از تو در اين عامل خلق نكردم و به دليل ارزشى كه نزد من دارى، تو را در حمبوب حمبوب

  »2« .قرار دادم

   هاى بزرگان آمده است كه اگر متام عامل را به ر گفتار حكما و نوشتهد

______________________________  
   نوشت پى) 1(

حممد بن عبد «: 195، ص 1؛ حماسن برقى، ج 240؛ نيز معاىن األخبار، شيخ صدوق، ص 11، ص 1كاىف، ج . 
ما عبد به الرمحن واكتسب به : ما العقل؟ قال: قلت له: م، قالالسال اجلبار، عن بعض أصحابنا رفعه إىل أىب عبد اهللا، عليه

  .»تلك الشيطنه، وهى شبيهه بالعقل، وليست بالعقل! تلك النكراء: فالذى كان ىف معاويه؟ فقال: قلت: قال. اجلنان

عن أىب جعفر، «: 192، ص 1؛ حماسن برقى، ج 504؛ نيز اماىل، شيخ صدوق، ص 10، ص 1كاىف، ج ). 2(
وعزتى وجالىل ما خلقت : أدبر فأدبر مث قال: أقبل فأقبل مث قال له: ملا خلق اهللا العقل استنطقه مث قال له: السالم، قال عليه

ى وإياك أعاقب، وإياك أثيب   .»خلقاً هو أحب إىل منك وال أكملتك إال فيمن أحب، أما إىن إياك آمر، وإياك أ

  

  20: انديشه در اسالم، ص

رتين ميوه آن عقل و نريوى انديشه است ، انسان شاخهمنزله درخىت بدانيم   .اى از اين درخت است كه 



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

 

از اين رو، اگر اعضا و جوارح آدمى و برون و درون او در تصرف . دهد عقل انسان را با حقايق عاىل عامل پيوند مى
رتين عنص ر آفرينش ساخته خواهد حكومت عقل قرار بگريد و خود عقل در تصرف نبّوت و امامت باشد، از انسان 

  .شد

ها از يك شخص تنها با  كردند و جالب اين است كه تعريف آن دانيم كه انبيا و ائمه بدون جهت از كسى تعريف منى مى
لذا، هرگاه در نزد آنان از كسى تعريف . توجه به نريوى انديشه او بوده و بر حضور عقالنيت در او متمركز بوده است

فكرش معطل است يا در كار  »1« كند؟ پرسيدند كه آيا تعطيل است يا كار مى عقل او مىكردند، از چگونگى  مى
كند يا موجودى است كه پيش از اقدام به هر كارى فكر  است؟ آيا انساىن است كه در مهه امور بدون انديشه عمل مى

  كند؟ مى

   گريى از انديشه ديگران ره: مشورت

به مهني سبب، . رسد يابد كه گاهى فكرش به تنهاىي به جاىي منى داده باشد، در مىاگر كسى خود را به فكر كردن عادت 
تر از  بينان و به فكر آنان كه عاىل پروردگار از مردم دعوت كرده فكر خود را به فكر دانشمندان، دارندگان جتربه، روشن

رت از زمينه انديشه و  ات انسان، عاىلاى در حي زيرا هيچ زمينه »2« .خودشان هستند مّتصل كنند تا به نتيجه برسند تر و 
  »3« .كند دهد و او را به ملكوت عاىل عامل راهنماىي مى فكر به انسان نور و حقيقت مى. تفكر نيست

   در مدار عقل نه شهوت

  :ز كندتواند در فضاى اين پنج نوع فكر پروا در آثار اسالمى، از پنج نوع فكر سخن به ميان آمده است و هر انساىن مى

______________________________  
قلت ألىب : حممد بن سليمان الديلمى، عن أبيه قال«: 504؛ نيز اماىل، شيخ صدوق، ص 11، ص 1كاىف، ج ). 1(

إن الثواب على قدر : ال أدرى، فقال: كيف عقله؟ قلت: فالن من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: السالم عبد اهللا، عليه
إذا بلغكم عن رجل : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: السالم، قال أىب عبد اهللا، عليه«: 12، ص 1كاىف، ج ؛ نيز  »العقل

ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج »حسن حال فانظروا ىف حسن عقله، فإمنا جيازى بعقله أثىن قوم من «: 41، ص 20؛ شرح 
: وآله عليه اهللا له، بالصاله والعباده وخصال اخلري حىت بالغوا، فقال، صلىوآ عليه اهللا الصحابه على رجل عند رسول اهللا، صلى

إن األمحق ليصيب حبمقه : فقال! كيف عقله؟ قالوا يا رسول اهللا خنربك باجتهاده ىف العباده وضروب اخلري، وتسأل عن عقله
م، وينالون م م على قدر عقوهلمأعظم مما يصيبه الفاجر بفجوره، وإمنا ترتفع العباد غدا ىف درجا   .»ن الزلفى من ر
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َو « :7؛ نيز انبياء، »َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قـَْبِلَك ِإالَّ رِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسئَـُلوا أَْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ « :43حنل، ). 2(
َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه لِْنَت « :159؛ آل عمران، »ا َأْهَل الذِّْكِر ِإْن ُكْنُتْم ال تـَْعَلُمونَ ما َأْرَسْلنا قـَبـَْلَك ِإالَّ رِجاًال نُوِحي ِإلَْيِهْم َفْسئَـُلو 

َت فـَتَـوَكَّْل َعَلى  ِيف اْألَْمِر َفِإذا َعَزمْ َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنـُْهْم َو اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهمْ 
ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى« :38؛ شورى، »اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِِّلنيَ  نَـُهْم َو ِممَّا َرَزْقناُهْم   َو الَِّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّ بـَيـْ

ج البالغه، حكمت . »يـُْنِفُقونَ  ؛ نيز »وال مرياث كاألدب وال ظهري كاملشاوره. فقر كاجلهلوال . ال غىن كالعقل«: 54نيز 
عن محران وصفوان بن «: 29، ص 1؛ كاىف، ج »ال شرف كالعلم وال مظاهره أوثق من املشاوره... «: 113حكمت 

استظهار ال غىن أخصب من العقل، وال فقر أحط من احلمق، وال : السالم، يقول مسعنا أبا عبد اهللا، عليه: مهران اجلمال قاال
  .»ىف أمر بأكثر من املشوره فيه

  .»اضربوا بعض الرأى ببعض يتولد منه الصواب«: 91عيون احلكم واملواعظ، على بن حممد الليثى الواسطى، ص  -

والعقول تزجر وتنهى، وىف التجارب علم مستأنف، ... «: 96؛ نيز حتف العقول، حراىن، ص 22، ص 8كاىف، ج ). 3(
ج البالغه، حكمت »...الرشاد واالعتبار يقود إىل  الفكر مرآه صافيه واالعتبار منذر ناصح وكفى أدبا لنفسك «: 365؛ 

  .»الفكر يهدى اىل الرشد«: 50؛ عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص »جتنبك ما كرهته لغريك

  

  21: انديشه در اسالم، ص

  »1« .»التفكر على مخسه اوجه«

  .فكر آدمى بر پنج نوع است

وقىت انسان از مادر زاده . شوند هاىي ارزمشند تبديل مى ها، با قرار گرفنت در مدار انديشه، به انسان ترين انسان ارزش ىب
هاى  تواند خود را به ارزش هايش در راه انديشه، مى اما با قرار دادن برنامه. شود، از نظر وجودى، بسيار كم ارزش است مى
رساند؛ به جاىي كه كسى قدرت  دهد و به مرحله لقاى پروردگار مى انسان را پرواز مىقدرت فكر، وجود . ايت برساند ىب

  .حماسبه ارزش او را ندارد

  اى اى برادر تو مهه انديشه
 

 «2» .اى مابقى خود استخوان و ريشه
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اگر خبواهيم . است بنماييم، نه خرج مقام پايني آن كه شهوت -كه عقل است  -ما بايد خود را خرج مقام عاىل وجودمان
اما . ماند شومي و ديگر از انسانيتمان هيچ چيز باقى منى يك پارچه خرج شهوت شومي، در كوره پُر حرارت شهوت آب مى

  .كنيم اگر خرج مقام عاىل وجودمان كه انديشه و عقل است شومي، به طور دائمى عظمت پيدا مى

  :فرمايند ايشان مى. سيار باارزش استالسالم، سخن زيباىي دارند كه ب امرياملؤمنني، عليه

  »3« .»أصل اإلنسان لُّبه وعقله ودينه ومروته«

  .واقعيت، حقيقت، و ريشه انسان مغز اوست و عقل او پايبند دين و مردانگى اوست

  :در ادامه حديث آمده است

  .»حيث جيعل نفسه«

  .البته، اگر بفهمد و اين ريشه و پايبندى را براى خود انتخاب كند

خوابانند، به زانويش  كه شرت را در سفرها براى اسرتاحت مى هنگامى »4« .است» بند پاى«قل در اين مجله به معناى ع
  عقل مورد. بندند تا نتواند بلند شود و بار صاحبش را بردارد و در دل كوير ناپديد گردد زانوبند مى

______________________________  
قال «: 347، ص 3فيض القدير، مناوى، ج : نيز). مولف. (ظ العدديه آمده استاين روايت در كتاب مواع). 1(

التفكر على أربعه أحناء فكره ىف آيات اهللا وفكره ىف خلقه وعالمتها تولد احملبه وفكره ىف وعد اهللا بثواب وعالمتها : الروذباذى
ء النفس مع إحسان اهللا وعالمتها تولد احلياء من تولد الرغبه وفكره ىف وعيده بالعذاب وعالمته تولد الرهبه وفكره ىف جفا

  .»اهللا

  .از مولوى است). 2(

السالم،  عن الصادق جعفر بن حممد، عليه«: 439؛ نيز مشكاه األنوار، طربسى، ص 312اماىل، شيخ صدوق، ص ). 3(
جيعل نفسه، واأليام دول، والناس أصل االنسان لبه وعقله ودينه ومروءته حيث : السالم، يقول كان أمري املؤمنني، عليه: قال

أن أصل اإلنسان لبه، ودينه نسبه، ومروته حيث جيعل : أروى«: 367؛ فقه الرضا، ابن بابويه، ص »إىل آدم شرع سواء
  .»نفسه، والناس إىل آدم شرع سواء، وآدم من تراب
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إن العقل : وآله عليه اهللا صلى قال رسول اهللا،«: 117، ص 1؛ نيز حبار األنوار، ج 15حتف العقول، حراىن، ص ). 4(
  .»عقال من اجلهل، والنفس مثل أخبث الدواب فعن مل تعقل حارت، فالعقل عقال من اجلهل

  

  22: انديشه در اسالم، ص

انسان . شود بدين ترتيب، معىن عبارت ريشه هر انساىن مغز اوست فهميده مى. نظر روايت به معناى مهني زانوبند است
اما . هايش شريين خواهند شد مانند و ميوه هايش زنده مى توجه كند، زيرا اگر به ريشه برسد، شاخ و برگبايد به ريشه خود 

. هايش ميوه تلخ و غري مفيدى خواهد روييد بر شاخ و برگ -كه مهان شهوت و شكم است  -اگر خبواهد فداى فرع شود
ادن به ه رجا كه انسان دلش خبواهد و گوش دادن به هر نگاه به ناحمرم، به دست آوردن و خوردن هر چيزى، قدم 

  .هاى شرييىن براى وجود آدمى نيستند صداىي، ميوه

   فرار شيطان از پريوانش در قيامت

ها فرار   قدر بد و تلخ باشد كه حىت شيطان هم از آن كه ظاهرشان خوش، وىل باطنشان آن ترساندند از اين انبيا مردم را مى
كه خود  كند، در حاىل دهند، فرار مى امت از دست مهه ُمريدانش، از بس كه بوى تعفن مىزيرا شيطان در قي »1« .كند

از اين رو . شيطان روز قيامت حاضر نيست حىت با يكى از دوستان خود بسازد. ها داده است ها را به آن او اين تلخى
  .اند به من ربطى ندارد هاىي كه اهل جهنم شده موجوديت انسان: گويد مى

   بيت از پريوانشان اهل شفاعت

اى موالى ما، اگر دست اطاعت  : كنند السالم، در روز قيامت به پروردگار عرض مى در مقابل، انبيا و ائمه، عليهم
شت قدم منى   »2« .گذارمي كنندگان و پريوان ما را در دست ما قرار ندهى، در 

شت مىدر روايات آمده است كه فاطمه زهرا، عليهاالسالم، در روز قيام خدايا، اگر مهه : گويد ايستد و مى ت، كنار در 
شت خنواهم شد پريوان پدرم و شوهرم و بچه شت نشوند، من وارد  اما ابليس و شيطان، منرود و  »3« .هامي وارد 

   در روز قيامت به هيچ وجه... فرعون، يزيد و معاويه و 
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______________________________  
وقال الشيطان ملا قضى االمر إن اهللا وعدكم وعد احلق ووعدتكم فأخلفتكم «: 22ابراهيم، : ين آيهاشاره است به ا). 1(

وما كان ىل عليكم من سلطان إال أن دعوتكم فاستجبتم ىل فال تلوموىن ولوموا أنفسكم ما أنا مبصرخكم وما أنتم مبصرخى 
شوند؛  ر عرصه قيامت، مهگى در پيشگاه خدا ظاهر مى؛ د»إىن كفرت مبا أشركتمون من قبل إن الظاملني هلم عذاب أليم

ما در : گويند پس ناتواناىن كه بدون به كار گرفنت عقل، بلكه از روى تقليد كوركورانه پريو مستكربان بودند به مستكربان مى
كه از مشا پريوى   دنيا بدون درخواست دليل و برهان پريِو مكتب مشا بودمي، آيا امروز چيزى از عذاب خدا را به پاداش آن

اگر خدا ما را در صورت داشنت لياقت هدايت كرده بود، مهانا ما هم مشا را : گويند كنيد؟ مى كردمي از ما برطرف مى
چه بيتاىب كنيم وچه شكيباىي ورزمي . هاى وجودى ما و تالش و كوششمان بر باد رفته كردمي، اكنون مهه سرمايه هدايت مى

و شيطان در قيامت هنگامى كه كار حماسبه بندگان پايان يافته به . هيچ راه گريزى نيست براى ما يكسان است، ما را
يقيناً خدا نسبت به برپاىي قيامت، حساب بندگان، پاداش و عذاب به مشا وعده حق داد، و من به مشا : گويد پريوانش مى

ام نسبت به مشا وفا  حتّقق يافت و من در وعدهبينيد كه وعده خدا  وعده دادم كه آنچه خدا وعده داده دروغ است، وىل مى
پايه و مشا هم بدون انديشه و  مرا بر مشا هيچ غلبه و تسّلطى نبود، فقط مشا را دعوت كردم به دعوتى دروغ و ىب. نكردم

ن، دقت دعومت را پذيرفتيد، پس سرزنشم نكنيد، بلكه خود را سرزنش كنيد، نه من فريادرس مشامي، و نه مشا فريادرس م
چون اطاعت خدا قرار داديد  ورزى مشا كه در دنيا درباره من داشتيد كه اطاعت از من را هم ترديد من نسبت به شرك ىب

  .بيزار و منكرم؛ يقيناً براى ستمكاران عذاىب دردناك است

ويشفع على  اىن ألشفع يوم القيامه فأشفع: وآله عليه اهللا النىب، صلى«: 15، ص 2مناقب، ابن شهر آشوب، ج ). 2(
قلت جلعفر بن : أبو اجلارود، قال«: 461، ص 3؛ نيز شرح األخبار، قاضى نعمان، ج »فيشفع ويشفع أهل بيىت فيشفعون

لكىن أخربك أنه إذا كان يوم القيامه مجع : فقال. فأعدت عليه. أعد على: قال. السالم، بأن الناس يعيبونا حببكم حممد، عليه
واحد، فيسمعهم الداعى ويفقدهم البعيد، مث يأمر اهللا النار فتزفر زفره يركب الناس هلا بعضهم  اهللا تعاىل اخلالئق ىف صعيد

: وآله، فيشفع، وقمنا فشفعنا، وقام شيعتنا فشفعوا، فعند ذلك سواهم عليه اهللا على بعض، فإذا كان ذلك قام حممد نبينا، صلى
  .»ن من املؤمننيفلو أن لنا كره فنكو . فما لنا من شافعني وال صديق محيم

شت است مربوط به روايىت است كه از شفاعت فاطمه زهرا  اين قسمت عبارت كه مربوط به داخل نشدن شفيعان در 
  .نوشت بعد پى. در قيامت وارد شده است) س(

أىب جعفر حممد بن على الباقر، «: 108، ص 3؛ نيز مناقب، ابن شهر آشوب، ج 69اماىل، شيخ صدوق، ص ). 3(
إذا كان يوم القيامه تقبل : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: مسعت جابر بن عبد اهللا األنصارى يقول: السالم، قالعليهما

اجلنني، خطامها من لؤلؤ رطب، قوائمها من الزمرد األخضر، ذنبها من ) املزين(ابنىت فاطمه على ناقه من نوق اجلنه مدجبه 
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وان، عليها قبه من نور يرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، داخلها عفو اهللا، املسك األذفر، عيناها ياقوتتان محرا
وخارجها رمحه اهللا، على رأسها تاج من نور، للتاج سبعون ركنا، كل ركن مرصع بالدر والياقوت، يضئ كما يضئ الكوكب 

ك، وجربئيل آخذ خبطام الناقه، ينادى الدرى ىف أفق السماء، وعن ميينها سبعون ألف ملك، وعن مشاهلا سبعون ألف مل
فال يبقى يومئذ نىب وال رسول وال صديق وال شهيد، إال غضوا . غضوا أبصاركم حىت جتوز فاطمه بنت حممد: بأعلى صوته

ا جل جالله، فتزج  بنفسها عن ناقتها ) تلقى وترمى(أبصارهم حىت جتوز فاطمه بنت حممد، فتسري حىت حتاذى عرش ر
فإذا النداء من قبل اهللا جل . وسيدى، احكم بيىن وبني من ظلمىن، اللهم احكم بيىن وبني من قتل ولدىإهلى : وتقول
إهلى وسيدى : فتقول. يا حبيبىت وابنه حبيىب، سليىن تعطى، واشفعى تشفعى، فوعزتى وجالىل ال جازىن ظلم ظامل: جالله

أين ذريه فاطمه وشيعتها وحمبوها وحمبو : من قبل اهللا جل جالله فإذا النداء. ذريىت وشيعىت وشيعه ذريىت، وحمىب وحمىب ذريىت
م مالئكه الرمحه، فتقدمهم فاطمه حىت تدخلهم اجلنه   .»ذريتها؟ فيقبلون وقد أحاط 

على بن جرير، باسناده عن جعفر بن حممد، عن «: ، فاطمه ىف احملشر62، ص 3شرح األخبار، قاضى نعمان مغرىب، ج  -
إذا كان يوم القيامه نصب للنبيني منابر من نور ونصب : يهم السالم، أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله قالأبيه عن آبائه عل

مث تنصب منابر من نور . قم، فاخطب، فأرقى منربى، فأخطب خطبه مل خيطب أحد مثلها: ىل ىف أعالها منرب، مث يقال ىل
مث تنصب . ب، فيخطب خبطبه مل خيطب مثلها أحد من الوصينياخط: للوصيني فيكون على على أعالها منربا، مث يقال له

قوما فاخطبا، فيخطبان مبا مل خيطب به أحد : منابر من نور الوالد الوصيني فيكون احلسن واحلسني على أعالها، مث يقال هلا
فيفعلون ذلك، . حممد يا أهل اجلمع، غضوا أبصاركم وطأطئوا رؤوسكم لتجوز فاطمه بنت: مث ينادى مناد. من أبناء الوصيني

ا  وجتوز فاطمه وبني يديها مائه الف ملك وعن ميينها مثلهم، وعن مشاهلا مثلهم، ومن خلفها مثلهم، ومائه الف ملك حيملو
أى رب : ما التفاتك؟ فتقول: فيقال هلا. على أجنحتهم حىت إذا صارت إىل باب اجلنه ألقى اهللا عزوجل ىف قلبها أن تلتفت

ارجعى يا فاطمه، فانظرى من أحبك وأحب ذريتك، فخذى بيده وأدخليه : فيقول اهللا. ىن قدرى ىف هذا اليومإىن أحب أن تري
ا لتلتقط شيعتها وحمبيها كما يلتقط الطري احلب اجليد من بني احلب الردئ، حىت : قال جعفر بن حممد عليه السالم. اجلنه فا

ما التفاتكم : فيقال هلم. اهللا عزوجل ىف قلوب شيعتها وحمبيها أن يلتفتوا إذا صارت هى وشيعتها وحمبوها على باب اجلنه ألقى
ارجعوا، فانظروا من أحبكم ىف حب فاطمه : فيقال هلم. إهلنا حنب أن نرى قدرنا ىف هذا اليوم: وقد امرمت إىل اجلنه؟ فيقولون

قال جعفر . ، فخذوا بيده، فادخلوه اجلنهفيه، أو سقى جرعه ماء]  غيبه[أو سلم عليكم ىف حبها أو صافحكم، أو رد عنكم 
فما لنا من شافعني وال : فواهللا ما يبقى يومئذ ىف النار إال كافر أو منافق ىف واليتنا، فعندها يقولون: بن حممد صلوات اهللا عليه

وا عنه ولو ردو (كذبوا : مث قال جعفر بن حممد صلوات اهللا عليه. فلو أن لنا كره فنكون من املؤمنني. صديق محيم ا لعادوا ملا 
م لكاذبون[ هللا الواحد القهار وحملمد وعلى وفاطمه واحلسن : فيقال. ملن الكرم اليوم: مث ينادى مناد. كما قال تعاىل]  وإ

  .»واحلسني
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  23: انديشه در اسالم، ص

اند، در قيامت  كه ما را به گمراهى كشانده بنابراين، كساىن »1« .رو شوند حاضر نيستند حىت با يكى از مريدان خود روبه
دهنده و  روست كه عقل جنات از اين. ايستند تا جنامتان دهند اند، مى كه ما را هدايت كرده كنند و كساىن از ما فرار مى
وهر كردن زن يا گوييم به معناى غريزه زن گرفنت مرد يا ش البته، شهوتى كه از آن سخن مى. كننده است شهوت هالك

  .مراد از شهوت، خارج از حدود اهلى زندگى كردن است. دار شدن نيست، زيرا اين يك امر طبيعى و فطرى است بچه

  »2« .*»َفأُولِئَك ُهُم العاُدونَ «

  .جتاوزكاران به حرمي پروردگارند) پردازند كه خارج از دستور اهلى به ارضاى شهوت مى(ها  آن

آن حالت مردانگى كه توأم با حيا، . اش است ست و زانوبند او در مهه امور دين و مردانگىپس، ريشه انسان مغز او 
. شود كند؛ مهان حالت عاىل روحى كه اگر با شجاعت و حيا خملوط گردد مردانگى ناميده مى شجاعت را تقويت مى

داراى مردانگى است حمال است  كسى كه. نشانه مردانگى نيز اين است كه انسان به هيچ وجه زير بار امور پست نرود
دهد پايبند است و اگر منك   زند و هر قوىل كه مى او كسى است كه به هر حرىف كه مى. دستش را نزد مردم پست دراز كند

  »3« .كسى را خبورد، حمال است به او خيانت كند

   حكايت مريغضب و نان و منك جمرم

مريغضب جمرم را . مريغضب خود دستور داد سر او را قطع كنداند كه سلطاىن بر فردى غضب كرد و به  حكايت كرده
كه  مريغضب، معموًال كساىن: جمرم گفت! خواهم سر از بدنت جدا كنم آماده شو، مى: بريون آورد و به او گفت

   زهام را ببينم، نه اجا خواهم زن و بچه من يك تقاضا بيشرت ندارم؛ نه مى. كنند خواهند كشته شوند چند تقاضا مى مى

______________________________  
ْنِس ِيف النَّاِر  « :39 -38اعراف، : برداشىت است از اين آيه). 1( قاَل اْدُخُلوا ِيف أَُمٍم َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

يعاً  قاَلْت أُْخراُهْم ِألُوالُهْم َربَّنا هُؤالِء َأَضلُّونا َفآِِْم َعذاباً ِضْعفاً ِمَن النَّاِر  ُكلَّما َدَخَلْت أُمَّةٌ َلَعَنْت ُأْخَتها َحىتَّ ِإَذا ادَّارَُكوا ِفيها مجَِ
َو قاَلْت أُوالُهْم ِألُْخراُهْم َفما كاَن َلُكْم َعَلْينا ِمْن َفْضٍل َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِمبا ُكْنُتْم * قاَل ِلُكلٍّ ِضْعٌف َو لِكْن ال تـَْعَلُمونَ 

  .»ونَ َتْكِسبُ 
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َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهْم   ِإالَّ َعلى* َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظونَ « :31 -29؛ نيز معارج، 57مؤمنون، ). 2(
  .*»َوراَء ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم العاُدونَ   َفَمِن ابـَْتغى* َفِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ 

ُه َو َأْوُفوا بِاْلَعْهِد ِإنَّ اْلَعْهَد كانَ َو ال تَـ « :34اسراء، ). 3( ُلَغ َأُشدَّ ؛ نيز » َمْسُؤًال ْقرَبُوا ماَل اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َحىتَّ يـَبـْ
إن ألهل : السالم قال أمري املؤمنني، عليه: السالم، قال أىب عبد اهللا، عن آبائه، عليهم«: 290اماىل، شيخ صدوق، ص 

ا الدين صدق احلديث، وأداء األمانه، والوفاء بالعهد، وصله الرحم، ورمحه الضعفاء، وقله املؤاتاه للنساء، : عالمات يعرفون 
ضمن ( 26؛ حتف العقول، حراىن، ص »وبذل املعروف، وحسن اخللق، وسعه اخللق، واتباع العلم وما يقرب إىل اهللا عز وجل

وأوصيك بتقوى اهللا وصدق احلديث والوفاء بالعهد وأداء األمانه وترك اخليانه ... «): وصيت رسول اكرم به معاذ بن جبل
عن على بن موسى «): از قال رسول اهللا( 229؛ اختصاص، شيخ مفيد، ص 379؛ نيز اماىل، شيخ صدوق، ص »...

دين على بن الرضا، عن اإلمام موسى بن جعفر، عن الصادق جعفر بن حممد، عن الباقر حممد بن على، عن سيد العاب
السالم، عن سيد األنبياء حممد،  احلسني، عن سيد شباب أهل اجلنه احلسني، عن سيد األوصياء على، عليهم

م وصومهم، وكثره احلج واملعروف، وطنطنتهم بالليل، انظروا إىل صدق : وآله، قال عليه اهللا صلى ال تنظروا إىل كثره صال
  .»احلديث وأداء األمانه

  

  24: م، صانديشه در اسال

خواهد  ام و دمل منى خواهم كسى را پيدا كنم تا شفاعت مرا بكند، بلكه گرسنه خواهم، و نه مى خواندن دو ركعت مناز مى
  !اگر ممكن است مقدارى غذا براى من بياور، وىل غذاىي كه مرا سري كند. در حال گرسنگى كشته شوم

  .من پول ندارم و غذاى حاضر هم ندارمي: مري غضب گفت

  .و بعد مقدارى پول به او داد. من خودم پول دارم: مغضوب گفت

به : گفت مغضوب شروع به خوردن كرد و در مهان حال مى. اى آماده كرد و آورد مريغضب پول را گرفت و غذاى خومشزه
  !يك لقمه هم تو خبور! عاىل است! ممنومن! دستت درد نكند! به

  .گرسنه نيستم: مريغضب گفت
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من . اى باشد و كسى نگاهش كند و چيزى خنوَرد ى بد است كه انسان مشغول خوردن غذاى خومشزهخيل: مغضوب گفت
اى گردنت را  آماده: بعد كه غذا متام شد، گفت. از اين رو، مريغضب هم مشغول خوردن غذا شد. كند طبعم قبول منى

  آيا مردانگى است كه منك مرا خبورى و گردن مرا بزىن؟: بزمن؟ مغضوب گفت

  !اى جمرم، ماهرانه مچ مرا گرفىت: غضب رو به او كرد و گفتمري 

لذا، دستش را روى چشمانش گذاشت و سرش را . هاىي بود كه روح مردانگى دارند از قضا، مريغضب از آن دسته آدم
  .هر چند خودم گرفتار شوم! تو آزادى! برو: برگرداند و به جمرم گفت

   مردانگِى هاىن در نگهدارى از مسلم

. را به خانه خود آورده و پناه داده بود، در حاىل كه وضع كوفه به هم رخيته بود »2«  ، مسلم بن عقيل»1«   بن عروههاىن
  اگر اجازه بدهيد. امكان گرفتار شدن مشا هم هست. وضع شهر بسيار بد است: مسلم به هاىن گفت

______________________________  
مروج (املسعودى ىف .. قال : هاىن بن عروه املرادى املذحجى«: 18، ص 4العلوم، ج الفوائد الرجاليه، سيد حبر ). 1(

وزعيمها يركب ىف أربعه االف دارع ومثانيه آالف راجل، فإذا أجابتها ) مراد(كان هاىن بن عروه املرادى شيخ ): الذهب
بن عروه كان من أشراف الكوفه وأعيان  إن هاىن): حبيب السري(وىف . وغريها كان ىف ثالثني الف دارع) كنده(أحافها من 

 -رمحه اهللا -قال املفيد. ابن تسع ومثانني سنه - وتشرف بصحبته وكان يوم قتل) ص(وروى أنه قد أدرك النىب  -قال -الشيعه
  ):االرشاد(ىف 

دار مسلم بن : دعىملا قدم الكوفه نزل دار املختار بن أىب عبيده الثقفى وهى الدار الىت ت - رمحه اهللا - إن مسلم بن عقيل
وما أخذ به الناس والعرفاء من التجسس، خرج من دار املختار  -لعنه اهللا - فلما مسع مبجيئ عبيد اهللا ابن زياد.. املسيب 

حىت انتهى اىل دار هانئ بن عروه، فدخلها، فاخذت الشيعه ختتلف عليه ىف دار هاىن على تسرت واستخفاء من عبيد اهللا، 
خذ ثالثه آالف درهم واطلب مسلم بن : فقال له) معقل(موىل له يقال له  -لعنه اهللا -عا ابن زيادوتواصوا بالكتمان فد

ا على حرب  عقيل والتمس اصحابه، فإذا ظفرت بواحد منهم أو مجاعه فاعطهم هذه الثالثه آالف درهم، وقل هلم استيعنوا 
اليك ووثقوا بك ومل يكتموك شيئا من أخبارهم، مث أغد عدوكم وأعلمهم أنك منهم، فانك لو اعطيتهم إياها لقد اطمانوا 

عليهم ورح حىت تعرف مستقر مسلم بن عقيل وتدخل عليه ففعل ذلك، وجاء حىت جلس اىل مسلم بن عوسجه االسدى ىف 
  :فسمع قوما يقولون -وهو يصلى - املسجد االعظم
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يا عبد اهللا، إىن امرؤ من أهل الشام أنعم اهللا : فجاء وجلس حىت فرغ من صالته، فقال -عليه السالم - هذا يبايع للحسني
ا لقاء رجل : وحب من أحبهم، وتباكى له، وقال -عليهم السالم -على حبب أهل البيت معى ثالثه آالف درهم اردت 

كانه، فكنت اريد لقاءه، فلم أجد أحدا يدلىن عليه، وال أعرف م) ص(منهم بلغىن انه قدم الكوفه يبايع البن بنت رسول اهللا 
  :إذ مسعت نفرا من املؤمنني يقولون -اآلن -فاىن جلالس ىف املسجد

هذا رجل له علم باهل هذا البيت واىن أتيتك لتقبض مىن هذا املال، وتدخلىن على صاحبك فاىن أخ من اخوانك وثقه 
سرىن ذلك لتنال الذى أمحد اهللا على لقائك، فقد : عليك، وان شئت اخذت بيعىت له قبل لقائه فقال له مسلم بن عوسجه

ذا االمر قبل أن يتم خمافه هذا  -عليه وعليهم السالم -حتب، ولينصر اهللا بك أهل بيت نبيه ولقد ساءىن معرفه الناس إياى 
ال يكون إال خريا، خذ البيعه على، فاخذ بيعته، وأخذ عليه املواثيق املغلظه ليناصحن ): معقل(الطاغى وسطوته قال له 

  :اه من ذلك ما أرضاه مث قالوليكتمن، فاعط

ىف منزىل، فاىن طالب لك االذن على صاحبك وأخذ خيتلف مع الناس، فطلب له االذن، فاذن له،  -اياما -اختلف إىل
فاخذ مسلم بن عقبل بيعته، وأمر أبا متامه الصائدى بقبض املال منه، وهو الذى كان يقبض أمواهلم وما يعني به بعضهم 

الح، وكان بصريا وفارسا من فرسان العرب ووجوه الشيعه وأقبل ذلك الرجل خيتلف إليهم، فهو أول بعضا ويشرتى هلم الس
وخاف هاىن بن :" -رمحه اهللا -قال املفيد. داخل وآخر خارج حىت فهم ما احتاج إليه ابن زياد فكان خيربه به وقتا، فوقتا

هو شاك : ماىل ال أرى هانئا؟ فقالوا: ابن زياد جللسائه عروه عبيد اهللا على نفسه فانقطع عن حضور جملسه ومتارض، فقال
وكانت  - لو علمت مبرضه لعدته ودعا حممد بن االشعث وحسان بن أمساء بن خارجه وعمرو بن احلجاج الزبيدى: فقال

ما ندرى، : ما مينع هاىن بن عروه من إتياننا؟ فقالوا: فقال هلم - روحيه بنت عمرو حتت هاىن بن عروه وهى أم حيىي بن هاىن
  :قد بلغىن أنه قد برئ، وهو جيلس على باب داره فالقوه ومروه: وقد قيل انه يشتكى، قال

وهو جالس  -أال يدع ما عليه من حقنا فاىن ال أحب أن يفسد عندى مثله من أشراف العرب فاتوه حىت وقفوا عليه عشيه
الشكوى متنعىن، : لو أعلم أنه شاك لعدته؟ فقال هلم: وقال ما مينعك من لقاء االمري، فانه قد ذكرك،: وقالوا له -على بابه
قد بلغه أنك جتلس كل عشيه على باب دارك، وقد استبطاك، واالبطاء واجلفاء ال حيتمله السلطان، أقسمنا عليك : فقالوا له

ض ما كان، فقال حلسان ملا ركبت معنا، فدعا بثيابه، فلبسها، وببغلته فركبها، حىت إذا دنا من القصر كان نفسه أحست ببع
  :بن أمساء بن خارجه

يا عم، واهللا ما أختوف عليك شيئا، ومل جتعل على نفسك : هلذا الرجل خلائف فما ترى؟ فقال -واهللا -يا بن االخ، إىن
 -وعنده القوم -فجاء هاىن حىت دخل على عبيد اهللا بن زياد -ومل يكن حسان يعلم ىف أى شئ بعث إليه عبيد اهللا -سبيال

  :التفت حنوه، فقال -شريح القاضى - وعنده -فلما دنا من ابن زياد. أتتك حبائن رجاله: لما طلع قال عبيد اهللاف
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أيها  -وما ذاك: وقد كان أول ما قدم مكرما له، ملطفا، فقال له هاىن. عذيرك من خليلك من مراد* أربد حياته ويريد قتلى
مور الىت ترتبص ىف دارك المري املؤمنني وعامه املسلمني؟ جئت مبسلم بن عقيل إيه يا هاىن بن عروه، ما هذه اال: االمري؟ قال

ما فعلت ذلك، وما مسلم : فادخلته دارك ومجعت له السالح والرجال ىف الدور حولك، وظننت أن ذلك خيفى على؟ قال
  :عندى، قال

ذلك العني، فجاء حىت وقف ) معقال(ابن زياد  بلى قد فعلت فلما كثر الكالم بينهما، وأىب هاىن اال جماحدته منا كرته، دعا
أنه كان عينا عليهم، وأنه قد أتاه باخبارهم، فاسقط ىف  -عند ذلك -نعم، وعلم هاىن: أتعرف هذا؟ قال: بني يديه، وقال

شئ من امسع مىن وصدق مقالىت، فواهللا ال كذبت، واهللا ما دعوته اىل منزىل وال علمت ب: يده ساعه، مث راجعته نفسه، فقال
أمره، حىت جاءىن يسالىن النزول، فاستحييت من رده وداخلىن من ذلك ذمام، فضيفته وآويته، وقد كان من أمره ما بلغت، 

موثقا مغلظا أن ال ابغيك سوء وال غائله وآلتينك حىت أضع يدى ىف يدك، وإن شئت اعطيك  -اآلن -فان شئت أن أعطيك
ه، فأمره أن خيرج من دارى حيث شاء من االرض فاخرج من ذمامه وجواره، فقال رهينه تكون ىف يدك حىت آتيك، وانطلق إلي

  أجيئك بضيفى تقتله؟ -أبدا -ال واهللا، ال أجيئك به: حىت تأتيىن به، قال - أبدا -واهللا ال تفارقىن: له ابن زياد

وليس بالكوفه شامى وال  -رو الباهلىواهللا ال آتيك به فلما كثر الكالم بينهما قام مسلم بن عم: قال واهللا لتاتيىن به، قال
ومها منه حبيث يرامها، فإذا رفعا  -أصلح اهللا االمري، خلىن وإياه حىت أكلمه، فخال به ناحيه من ابن زياد: فقال -بصرى غريه

ما مسع ما يقوالن  يا هاىن، أنشدك باهللا أن تقتل نفسك، وأن تدخل البالء ىف عشرتك، فواهللا إىن: فقال مسلم -أصوا
النفس بك عن القتل، إن هذا ابن عم القوم وليسوا قاتليه وال ضاريه، فادفعه إليهم فانه ليس عليك ىف ذلك خمزاه وال 

  هاىن واهللا إن على ىف ذلك اخلزى والعار إن أدفع جارى وضيفى،: منقصه، إمنا تدفعه اىل السلطان، فقال

 لو مل اكن إال وحدى، وليس ىل ناصر، مل أدفعه حىت أموت وأنا حى صحيح أمسع وأرى شديد الساعد كثري االعوان، واهللا
لتاتيىن به : ادنوه مىن، فقال: ذلك، فقال -لعنه اهللا -واهللا ال أدفعه إليه أبدا فسمع ابن زياد: دونه، فاخذ يناشده، وهو يقول

وهو  - ه عليك أبا البارقه ختوفىن؟واهلفا: -لعنه اهللا -إذا تكثر البارقه حول دارك، فقال ابن زياد: أو الضربن عنقك، فقال
أدنه مىن؟ فادىن منه، فاعرتض وجهه بالقضيب فلم يزل يضرب به أنفه وجبينه وخده حىت : مث قال -يظن أن عشريته يسمعونه

كسر أنفه، وسالت الدماء على وجهه وحليته، ونثر حلم جبينه وخده على حليته، حىت كسر القضيب وضرب هاىن يده على 
أحرورى سائر القوم قد حل لنا دمك، جروه فجروه، : - لعنه اهللا -طى، وجاذبه الرجل ومنعه، فقال عبيد اهللاقائم سيف شر 

   اجعلوا عليه حرسا، ففعل ذلك به فقام إليه: فقال. فالقوه ىف بيت من بيوت الدار، وأغلقوا عليه بابه

، حىت إذا جئناك به هشمت وجهه وسيلت دماءه أرسل غدر سائر اليوم؟ أمرتنا أن جنيئك بالرجل: حسان بن أمساء، فقال
وإنك هلا هنا؟ فامر به فلهز وتعتع واجلس ناحيه، فقال حممد : -لعنه اهللا - على حليته، وزعمت أنك تقتله؟ فقال له عبيد اهللا
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قتل، فاقبل ىف أن هانئا : قد رضينا مبا رأى االمري لنا كان أم علينا، امنا االمري مؤدب وبلغ عمرو بن احلجاج: بن االشعث
أنا عمرو بن احلجاج وهذه فرسان مذحج ووجوهها مل ختلع طاعه : مث نادى -ومعه مجع كثري -حىت أحاط بالقصر) مذحج(

هذه مذحج بالباب، فقال لشريح : أن صاحبهم قد قتل، فاعظموا ذلك فقيل لعبيد اهللا بن زياد: ومل تفارق مجاعه، وقد بلغهم
ملا رأى  -ظر إليه مث أخرج وأعلمهم أنه حى مل يقتل، فدخل شريح فنظر إليه، فقال هاىنأدخل على صاحبهم فان: القاضى

  -والدماء تسيل على حليته -يا هللا واملسلمني، أهلكت عشريتى، أين أهل الدين أين أهل املصر؟: -شرحيا

إن دخل على عشره نفرا وشيعىت من املسلمني إنه ) مذحج(إىن الظنها أصوات : إذ مسع الصيحه على باب القصر، فقال
   أنقذوىن

إن االمري ملا بلغه كالمكم ومقالتكم ىف صاحبكم أمرىن بالدخول عليه فاتيته، : فلما مسع كالمه شريح خرج إليهم فقال
أما إذا مل : أنه حى، وأن الذى بلغكم من قتله باطل فقال عمرو بن اجلاج وأصحابه: فنظرت إليه، فأمرىن أن ألقاكم وأعرفكم

: وقال -ومعه أشراف الناس وشرطه وحشمه -فصعد املنرب - لعنه اهللا -فاحلمد هللا، مث انصرفوا فخرج عبيد اهللا بن زياديقتل 
إما بعد أيها الناس، فاعتصموا بطاعه اهللا وطاعه أئمتكم، وال تفرقوا فتهلكوا وتذلوا وتقتلوا وجتفوا وحترموا، إن أخاك من 

: ، فما نزل حىت دخلت النظاره املسجد من قبل باب التمارين، يشتدون ويقولونصدقك وقد أعذر من أنذر مث ذهب لينزل
أنا واهللا رسول ابن عقيل اىل القصر : واغلق أبوابه فقال عبد اهللا بن حازم - مسرعا -قد جاء ابن عقيل فدخل عبيد اهللا القصر

   لم بنالنظر ما فعل هاىن، فلما ضرب وحبس ركبت فرسى، فكنت اول داخل الدار على مس

يا غريتاه، يا ثكاله فدخلت على مسلم، فاخربته، فأمرىن أن أنادى ىف : عقيل باحلرب فإذا بنسوه ملراد جمتمعات ينادين
م الدور حوله -أصحابه يا منصور أمه فناديت، فتنادوا أهل : فقال ملناديه ناد -كانوا فيها أربعه آالف رجل  -وقد مال

كنده ومذحج ومتيم وأسد ومضر ومهدان وتداعى الناس، فما لبثنا إال قليال : س االرباعالكوفه واجتمعوا، فعقد مسلم لرؤو 
  حىت امتال املسجد والسوق من الناس فما زالوا يتواثبون حىت املساء

فضاق بعبيد اهللا أمره، وكان اكثر عمله أن ميسك باب القصر، وليس معه إال ثالثون رجال من الشرط وعشرون رجال من 
س فدعا ابن زياد كثري بن شهاب وحممد بن االشعث والقعقاع الذهلى وشبث بن ربعى وحجار بن أجبر ومشر بن أشرف النا

م  م السلطان وحيذرو ذى اجلوشن، وأمرهم أن خيرجوا فيمن أطاعهم من عشائرهم وخيذلوا الناس عن مسلم بن عقيل وخيوفو
رامه وخوفوا أهل املعصيه باحلرمان والعقوبه، فلما مسع الناس مقاله الزياده ىف العطاء والك: ففعلوا ذلك ومنوا أهل الطاعه

أشرافهم، أخذوا يتفرقون عن مسلم بن عقيل، حىت أمسى مسلم وليس معه إال ثالثون نفرا ىف املسجد، فصلى مث خرج، ومل 
حممد بن االشعث اىل عبيد  فقام. -رمحه اهللا عليه -يبق معه أحد، فكان من أمره ما كان من القتل وإلقائه من فوق القصر

إنك قد عرفت موضع هاىن من املصر وبيته من العشريه وقد علم قومه أىن : اهللا بن زياد، فكلمه ىف هاىن بن عروه، فقال
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اىن ىف  - وصاحىب سقناه اليك، وأنشدك اهللا ملا وهبته ىل، فاىن اكره عداوه املصر وأهله فوعده أن يفعل، مث بدا له، وأمر 
وهو  -أخرجوه إىل السوق فاضربوا عنقه فاخرج هاىن حىت أتى به إىل مكان من السوق يباع فيه الغنم: الفق -احلال

أين مذحج فلما رأى أن أحدا ال ينصره، ! وامذحجاه وال مذحج ىل اليوم، يا مذحجاه يا مذحجاه: فجعل يقول -مكتوف
أو عظم حياجز به رجل عن نفسه؟ فوثبوا إليه أما من عصا أو سكني أو حجر : جذب يده فنزعها من الكتاف مث قال

   ما أنا بسخى وما أنا مبعينكم على نفسى، فضربه: امدد عنقك، فقال: فشدوه وثاقا، مث قيل له

اىل اهللا املعاد اللهم إىل رمحتك : بالسيف فلم يصنع شيئا، فقال هاىن) رشيد: (يقال له -لعنه اهللا -موىل لعبيد اهللا بن زياد
  .»...ضربه أخرى، فقتله ورضوانك، مث 

هاىن بن عروه املقتول ىف حمبه أهل البيت عليهم السالم هو الذى «: 73، ص 2طرائف املقال، سيد على بروجردى، ج  -
قصته معروفه أعان مسلما حىت فاز بالشهاده، واستقبل بالسعاده من بني أهل الكوفه، وقربه جنب املسجد مزار للشيعه رمحه 

  .»انا هللا وانا إليه راجعون: يه أبا عبد اهللا عليه السالم مرارا حني مساع خرب مسلم معه، قالاهللا، وقد ترحم عل

. ... مسلم بن عقيل ابن أىب طالب، من أصحاب احلسن عليه السالم«: 165، ص 19معجم رجال احلديث، ج ). 2(
ول مستشهد ىف سبيله أظهر من إن كون مسلم بن عقيل من أصحاب احلسني عليه السالم وسفري إىل أهل الكوفه وأ

الشمس، وكيف كان، فجالله مسلم بن عقيل وعظمته فوق ما حتويه عباره، فقد كان بصفني ىف ميمنه أمري املؤمنني عليه 
 -، ىف حرب صفني وقال املفيد3اجلزء : السالم مع احلسن واحلسني وعبد اهللا بن جعفر، ذكره ابن شهر آشوب ىف املناقب

  :مع هاىن بن هاىن وسعيد بن عبد اهللا وكانا آخر الرسل إىل أهل الكوفه) احلسني عليه السالم(مث كتب  -قدس سره

بسم اهللا الرمحن الرحيم من احلسني بن على إىل املال من املؤمنني واملسلمني، أما بعد، فإن هانيا وسعيدا قدما على بكتبكم (
تم وذكرمت، ومقاله جلكم أنه ليس علينا إمام فاقبل لعل وكانا آخر من قدم على من رسلكم، وقد فهمت كل الذى اقتصص

 - احلديث -)اهللا أن جيمعنا بك على احلق واهلدى، وإىن باعث إليكم أخى وابن عمى وثقىت من أهل بيىت مسلم بن عقيل
 عن احلسني بن -قدس سره - وروى الصدوق) فصل خمتصر االخبار الىت جاءت بسبب دعوته عليه السالم(ىف : االرشاد

حدثنا أبو : حدثىن حممد بن احلسني بن زيد، قال: حدثنا أىب، عن جعفر بن حممد بن مالك، قال: أمحد بن إدريس، قال
قال على عليه السالم لرسول اهللا : حدثنا زياد بن املنذر، عن سعيد ابن جبري، عن ابن عباس، قال: أمحد حممد بن زياد، قال

اى واهللا إىن الحبه حبني، حبا له وحبا حلب أىب طالب له، وإن : لتحب عقيال؟ قاليا رسول اهللا إنك : صلى اهللا عليه وآله
مث بكى رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله . ولده مقتول ىف حمبه ولدك فتدمع عليه عيون املؤمنني وتصلى عليه املالئكه املقربون

لس، احلديث : ى االماىلإىل اهللا أشكو ما تلقى عرتتى من بعد: حىت جرت دموعه على صدره، مث قال   .3ا
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  25: انديشه در اسالم، ص

ايت كار اين است كه مأموران . نبايد بروى. ام من سرم را در راه اين مهماىن گذاشته: هاىن گفت! من از خانه مشا بروم
  »1« .گويند جرم نگه داشنت مسلم جان توست كنند و مى يزيد تو را در خانه من پيدا مى

كنم و نه حاضرم او برود،   بزرگى است كه يك نفر بگويد در اين فضاى پر از وحشت، نه مهمامن را بريون مىاين مردانگى 
  .گرچه به قيمت جامن متام شود

  نه از بسنت نه از كشنت ندارم هيچ باكى
 

ادم ترك سر گفتم  .من از روزى كه اين جا پا 

  

. كند فرقى منى. شوند و چه كساىن كه در لباس زنان هستند مردان ظاهر مىانسان بايد مرد باشد؛ چه كساىن كه در لباس 
  .زن هم بايد مانند مرد مردانگى داشته باشد

اين كمال نامردى است كه كسى پس از ده سال ازدواج و داشنت پنج فرزند بگويد ديگر از قيافه زمن يا شوهرم خوشم 
! ليل پسىت و نامردى آن شخص است و متاسفانه، از اين نامردها فراواننداين د. آيد و خواستار ازدواج با ديگرى هستم منى

اين نامردى است كه كسى ثروت اندوخته باشد، اما آن را در امور خري هزينه نكند؛ كسى آبرو داشته باشد و بتواند آن را 
  ....براى ديگران گرو بگذارد و كار آنان را حل كند، اما اين كار را نكند و 

  مسلم در برابر ابن زيادمردانگى 

من مقدارى كسالت دارم، اگر ابن زياد بفهمد حامل خوب نيست، : كه مانع رفنت مسلم شد به او گفت هاىن پس از اين
تو از اين فرصت استفاده كن . آيد چون رئيس قبيله هستم و چهار هزار مرد مسلح به فرمان من هستند، حتماً به ديدمن مى

   تو نيز بريون بيا و او را بكش و عراق را از شّر حكومت. دهم قىت ابن زياد آمد، من عالمت مىو . و پشت پرده خمفى شو

______________________________  
): اهللا به هاىن، رمحه(ابن زياد ... «: 37؛ نيز مقتل احلسني، ابو خمنف ازدى، ص 49، ص 2ارشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

ال واهللا : واهللا لتأتني به، قال: قال! ال واهللا ال آتيك به أبدا، أجيئك بضيفى تقتله؟: ىن به، قالواهللا ال تفارقىن أبدا حىت تأتي
أصلح اهللا : فقال -وليس بالكوفه شامى وال بصرى غريه -فلما كثر الكالم بينهما قام مسلم بن عمرو الباهلى. ال آتيك به

ما مسع ما يقوالن، األمري، خلىن وإياه حىت أكلمه، فقام فخال به ناحيه من  ابن زياد، ومها منه حبيث يرامها، وإذا رفعا أصوا
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يا هانئ إىن أنشدك اهللا أن تقتل نفسك، وأن تدخل البالء على عشريتك، فواهللا إىن ألنفس بك عن القتل، : فقال له مسلم
ك خمزاه وال منقصه، إمنا تدفعه إىل إن هذا الرجل ابن عم القوم وليسوا قاتليه وال ضائريه، فادفعه إليه فإنه ليس عليك بذل

واهللا إن على ىف ذلك للخزى والعار، أنا أدفع جارى وضيفى وأنا حى صحيح أمسع وأرى، شديد : فقال هانئ. السلطان
واهللا ال : فأخذ يناشده وهو يقول. واهللا لو مل أكن إال واحدا ليس ىل ناصر مل أدفعه حىت أموت دونه! الساعد، كثري األعوان؟

  .»...عه أبدا أدف

زيرا در اين . اند نبوده است اند و واقع امر چنانكه نقل كرده البته، در صحت اين روايت با مهه شهرتى كه دارد ترديد كرده
تاريخ سيدالشهدا، مرحوم آيت اهللا عباس : رك. روايت هتك جناب هاىن و مسلم به ظرافت متام گنجانده شده است

  .كران، ذيل مهني جبثصفاىي حائرى، انتشارات مسجد مج

  

  26: انديشه در اسالم، ص

  .كه ابن زياد به ديدن هاىن آمد، هاىن هر چه عالمت داد، مسلم بريون نيامد اما هنگامى! او و يزيد خالص كن

  :چرا بريون نيامدى و او را نكشىت؟ مسلم در پاسخ گفت: پس از رفنت ابن زياد، هاىن گفت

  »1« .»االسالم قـَّيد الِفْتك«

  .زانوبندى مثل دين به من خورده بود

در آن صورت، اگر  . دهد دمشن را به نامردى بكشم، اما رو در روى دمشن حاضر به جدال هستم يعىن دين اجازه منى
شت مى   .ام روم و اگر دمشن را بكشم، در راه خدا كشته كشته شوم، به 

  .باشدآرى، انسان بايد مرد باشد و حىت با دمشن هم مردانگى داشته 

   هاى مردانگى نشانه

السالم، در ميان مجعى نشسته بود و  حضرت على، عليه. است» گذشت«ها  هاىي دارد كه يكى از آن مردانگى نشانه
  :ناگاه يكى از خوارج بلند شد و فرياد زد. گفت درباره موضوعى با مردم سخن مى
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  »2« .»قاتله اللَّه كافراً، ما أفقهه«

  !فقيه و عامل استچقدر . خدا او را بكشد

او تنها به من خطاب كرد : السالم، فرمود امرياملؤمنني، عليه. مهه از اين سخن خشمگني شدند و قصد كشنت او را داشتند
  !دست از او برداريد. كار ديگرى نكرد. و بر من نفرين فرستاد

  »3« .ام كارى دارد گذشت كندمرد كسى است كه وقىت قدرت بر اجن. جوىي دارد، مردانگى ندارد كسى كه حس انتقام

   حكايىت عجيب از مردانگى

شان هم خوب  وضع ماىل. دخرت هم دخرت باسواد و باكمال و زيباىي بود. روزى، جواىن دخرتى را ديده و پسنديده بود
   اين دو جوان براى. بود

______________________________  
ذيب األحكام، شيخ 375، ص 7كاىف، ج ). 1( : عن أىب الصباح الكناىن قال«: 214، ص 10طوسى، ج ؛ نيز 

إن لنا جارا من مهدان يقال له اجلعد بن عبد اهللا وهو جيلس إلينا فنذكر عليا أمري املؤمنني، : السالم قلت ألىب عبد اهللا، عليه
ى واهللا لئن أذنت ىل فيه إ: يا أبا الصباح أو كنت فاعال؟ فقلت: فقال: السالم، وفضله فيقع فيه أفتأذن ىل فيه؟ قال عليه

ى رسول اهللا، : فقال: ألرصدنه فإذا صار فيها اقتحمت عليه بسيفى فخبطته حىت اقتله قال يا أبا الصباح هذا الفتك وقد 
ازات النبويه، شريف رضى، ص »يا أبا الصباح إن االسالم قيد الفتك. وآله، عن الفتك عليه اهللا صلى قوله «: 356؛ ا

  .»االميان قيد الفتك: ه الصاله والسالم، علي)پيامرب(

فمرض هاىن بن عروه فجاء عبيد اهللا «: 270، ص 4؛ نيز تاريخ طربى، ج 32مقتل احلسني، أبو خمنف أزدى، ص  -
ما : امنا مجاعتنا وكيدنا قتل هذا الطاغيه فقد أمكنك اهللا منه فاقتله، قال هاىن: عائدا له، فقال له عماره بن عبيد السلوىل

أن يقتل ىف دارى، فخرج فما مكث اال مجعه حىت مرض شريك بن األعور وكان كرميا على ابن زياد وعلى غريه من  أحب
ان هذا الفاجر عائدى العشيه فإذا : فقال ملسلم. فأرسل إليه عبيد اهللا اىن رائح إليك العشيه. االمراء وكان شديد التشيع

أحد حيول بينك وبينه، فان برئت من وجعى هذا أيامى هذه سرت إىل  مث اقعد ىف القصر ليس. جلس فاخرج إليه فاقتله
ال : فقام مسلم بن عقيل ليدخل وقال له شريك. البصره وكفيتك أمرها، فلما كان من العشى اقبل عبيد اهللا لعياده شريك

، فجاء عبيد اهللا بن زياد اىن ال أحب أن يقتل ىف دارى كأنه استقبح ذلك: يفوتنك إذا جلس، فقام هاىن بن عروه إليه فقال
ما الذى جتد ومىت اشتكيت، فلما طال سؤاله إياه ورآى أن االخر ال خيرج : فدخل فجلس فسأل شريكا عن وجعه وقال
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ما تنظرون بسلمى أن حتيوها اسقنيها وان كانت فيها نفسى، فقال ذلك مرتني أو ثالثا، فقال : خشى ان يفوته فأخذ يقول
نعم أصلحك اهللا ما زال هذا ديدنه قبيل عمايه الصبح حىت ساعته : أترونه يهجر؟ فقال له هاىن: شأنه عبيد اهللا وال يفطن ما

خصلتان أما أحدمها فكراهه هاىن ان يقتل : مث انه قام فانصرف، فخرج مسلم فقال له شريك ما منعك من قتله؟ فقال. هذه
: وآله، ان االميان قيد الفتك وال يفتك مؤمن، فقال هاىن عليه اهللا ىف داره، واما األخرى فحديث حدثه الناس عن النىب، صلى

  .»اما واهللا لو قتلته لقتلت فاسقا فاجرا كافرا غادرا ولكن كرهت ان يقتل ىف دارى

م امرأه مجيله فرمقها القوم  وروى أنه، عليه: (420ج البالغه، حكمت ). 2( السالم، كان جالسا ىف أصحابه فمرت 
ا، فإذا نظر أحدكم إىل امرأه تعجبه : السالم ل، عليهفقا) بأبصارهم إن أبصار هذه الفحول طوامح، وإن ذلك سبب هبا

رويدا إمنا : فقال) فوثب القوم ليقتلوه! قاتله اهللا كافرا ما أفقهه: فقال رجل من اخلوارج(فليالمس أهله فإمنا هى امرأه كامرأه 
  .»هو سب بسب أو عفو عن ذنب

العفو عند القدره من سنن املرسلني : السالم قال الصادق، عليه«: 158يعه، منسوب به إمام صادق، ص مصباح الشر ). 3(
ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج »واسرار املتقني از حكم منصوبه حضرت على،  486مشاره ( 304، ص 20؛ نيز شرح 

  .»ضب، والعفو عند القدرهاجلود ىف العسر، والصدق ىف الغ: من أفضل اعمال الرب«): السالم عليه

  

  27: انديشه در اسالم، ص

  .هاشان را كرده بودند و قرار گذاشته بودند پس از پايان حتصيالتشان ازدواج كنند ازدواج صحبت

پسر كه جمبور بود براى ادامه حتصيل به خارج برود، به خانواده اين دخرتخرب داد كه چند ساىل بايد براى گرفنت فوق 
  .ها هم پذيرفتند آن. ج از كشور برود وىل قرار ازدواج آنان بر جاى خويش استليسانس به خار 

هاى فراواىن  پسر در اروپا با انسان. شد اى نيز رّد و بدل مى هاى مؤدبانه در خالل اين مدت، گاهى ميان اين دو جوان نامه
بود با اين دخرت ازدواج كند بر سر عهد توانست با دخرتهاى ديگرى ازدواج كند، اما چون قول داده  برخورد داشت و مى

  .خود بود

لذا بسيار . هاى ديگرى نوشت، اما مهگى ىب پاسخ ماند نامه. دهد هايش را منى پس از مدتى، پسر ديد دخرت پاسخ نامه
ايت، پيش خود فكر كرد شايد او خواستگار  كرد چه شده كه او پاسخ نامه مرا منى ناراحت شد و فكر مى دهد؟ در 

سبب اين بود كه مدتى پس از رفنت او، اين . اما حقيقت ماجرا اين نبود. خواهد با او ازدواج كند گرى پيدا كرده و مىدي
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لذا، دخرت كه هفده . اى نداشت اى دروىن بيناىي خود را از دست داده بود و معاجلات پزشكان نيز فايده دخرت بر اثر حادثه
كرد اگر در پاسخ نامه بنويسد كه  از طرىف، فكر مى. هاى پسر را ننويسد خ نامهسال بيشرت نداشت، تصميم گرفته بود پاس

هاى  لذا تصميم گرفته بود پاسخى به نامه. شود دو چشمش را از دست داده است، او به رنج و ناراحىت سنگيىن دچار مى
  .او ننويسد تا گذر زمان حمبت قدميى را به فراموشى بسپارد

وقىت از هواپيما پياده شد، پدر و مادر و . اى نوشت و آمدنش را خرب داد با ناراحىت نامه وقىت درس جوان متام شد،
   چه: به مادرش گفت. خويشاوندانش را ديد كه در انتظار او هستند، اما از اقوام آن دخرت كسى را نديد
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دان مهني. نگفت تا به خانه رسيدنداند؟ مادر كه از موضوع مطلع بود هيچ  ها نيامده شده كه آن ها را بر  كه در خانه 
  .خواهم به خانه آن خامن بروم مى: زمني گذاشتند، به مادر گفت

مادر دخرت او را به منزل برد و جوان ديد آن دخرت كنار اتاق نشسته و هيچ . سپس، به در منزل آن خامن رفت
سالم كرد، دخرت جواب . ن رفتارخيلى ناراحت شد، اما چيزى نگفتپسر از اي. دهد العملى به آمدن او نشان منى عكس

  .داد و بعد به سخىت گريه كرد

دار بود ناگاه از فرط  اى پيش آمده؟ مادر دخرت كه تا آن حلظه خويشنت چه مساله: پسر رو به مادر دخرت كرد و پرسيد
اش را از دست داده  ناراحىت دروىن بيناىيدخرت من به علت يك : وقىت به هوش آمد، به پسر گفت. ناراحىت غش كرد

او قادر به تشكيل خانواده و زندگى مشرتك نيست و . داد تا مزاحم مشا نشود هايت را جواب منى به اين دليل نامه. است
  .الزم است مشا براى آينده خود فكر ديگرى بكنيد

بعد هم دخرت را عقد كرد، . كنم ازدواج منىمن غري از اين دخرت با كس ديگرى . من هيچ فكر ديگرى ندارم: پسر گفت
  .عروسى گرفت و زندگى را با او شروع كرد

برخالف . دامن كه آن پسر انسان بسيار جوامنردى بوده است ها اطالعى ندارم، وىل اين را مى من بيش از اين از وضع آن
اين : گويند آمد دارند، اما يك مرتبه مى اى ديگر دخرتى را عقد كرده و هشت ماه هم با او رفت و هاىي عده چنني انسان

كه  اما كساىن! آيد گويد كه ديگر از اين پسر خوشم منى يا دخرتى به مادرش مى. خواهم دخرت دمل را زده و ديگر او را منى
ل دهند و با كما قدر آقا هستند كه حىت اگر به كسى عالقه نداشته باشند، احساس خود را بروز منى مردانگى دارند، آن

  .كنند حمبت با او زندگى مى
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   حكايىت ديگر از مردانگى

هاى  او يكى از انسان. از دنيا رفت 56يا  55شنيدم و حدود سال  ام شخصى بود كه نامش را فراوان مى در اوايل طلبگى
اى از فضايلش را هويدا  ه تنها گوشهاين حكايت مربوط به اوست كه البت. شناختند نظريى بود كه مراجع هم او را مى ىب
  كىن؟ مشا با مهسرت چگونه زندگى مى: نقل است كه يك بار شخصى از او پرسيد. كند مى

با . كه بسيار باكمال و با سواد است، خيلى بدقيافه است او با اين. كنم من پنجاه سال است با مهسرم زندگى مى: گفت
من بسيار به او احرتام : چگونه؟ گفت: پرسيدند. اى دارم ار خوب و عاىلحال، پنجاه سال است با او زندگى بسي اين
او  »1« .تر از خود احرتام بگذاريد فرمايد به بزرگ وآله، مى عليه اهللا تر از من است و پيامرب، صلى گذارم، چون او بزرگ مى

  !گذارد، چون از او زيباتر و كوچكرتم هم خيلى به من احرتام مى

  .ها خيلى مردانگى دارند بعضىبه راسىت، 

   اين حكايت خواندىن است

ران واعظى بود كه خواهرى سى و سه ساله داشت اى اين دخرت بدقيافه بود كه هر كس براى  گويند به اندازه مى. در 
  .رفت كشيد و مى نشست چاى خبورد و راهش را مى رفت، حىت منى ازدواج با او مى

شب عروسى، وقىت طبق . ر شد با او ازدواج كند، اما او هم درست اين خامن را نديده بودكه يك نفر حاض اين بود تا اين
ران آمدند اين دخرت را در سن  اما . سالگى آماده رفنت به خانه شوهر كنند او را به آرايشگر سپردند 34رسم قدمي 

كردند، قيافه خودش خيلى  يعىن اگر بزكش منى؛ )گفتند گفتند، َبزك مى ها آرايش منى آن وقت(اش را بدتر كرد  آرايش چهره
  .رت بود

  وقىت شب عروسى عروس و داماد. خالصه، عروس را آماده كردند

______________________________  
من إجالل اهللا إجالل : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: السالم، قال أىب عبد اهللا، عليه«: 165، ص 2كاىف، ج ). 1(

؛ مهني »ليس منا من مل يوقر كبرينا ويرحم صغرينا: السالم أبو عبد اهللا، عليه«: ؛ نيز در مهني صفحه»ه املسلمذى الشيب
م بشئ أفضل من كف األذى عنهم: السالم أبو عبد اهللا، عليه«: صفحه   .»عظموا كباركم وصلوا أرحامكم، وليس تصلو
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رهكنار هم قرار گرفتند و داما دخرت  . اى ندارد د بيچاره چادر را از سر عروسش برداشت، ديد اين عروس از زيباىي هيچ 
ت او را ديد آمد بگويد بگذار ما . براى خدا. گوىي راست مى: كه داماد حرفش را قطع كرد و گفت... براى خدا : كه 

  هر كىن؟آيا چون تو بدقيافه هسىت، نبايد شو . هم با وجود مقّدس او معامله كنيم

كردند و با هم رفيق  اند كه تا دم مرگ آن برادر و خواهر و اين شوهر در آن خانه با هم زندگى مى براى من نقل كرده
اين مردانگى است كه خاصيت به كارگريى عقل و نتيجه تفكر و تامل . كرد بودند و اين مرد عاشقانه با اين زن زندگى مى

  .و توجه است

   اقسام فكر و انديشه

  :كرد اين بود وايت باارزشى كه اقسام انديشه را بيان مىر 

  .»التفكر على مخسه أوجه«

  :يعىن تفكر بايد در پنج چيز صورت بگريد

  .»فكره ىف آيات اللَّه ويتولد منه التوحيد واليقني«. 1

آفاق، آيات آيات : آيات خدا نيز بر سه نوع است. خنستني صورت از صور تفكر، انديشه و تفكر در آيات خداست
  .آيد نتيجه چنني فكرى توحيد است و پس از آن يقني به دست مى »1« .أنفس، و آيات شرعى

هاست، زيرا هر عنصرى  معناى دقيق آيات در فارسى مهان نشانه. مراد روايت اين است كه بايد درباره آيات خدا فكر كرد
دهد كه صاحب، ناظم،   يك عنصر نشان مىاى از وجود حضرت حق است؛ يعىن مهه حيثيت  در اين عامل نشانه

  .ها حكيم و عادل است فهماند كه مالك آن ها به انسان مى تفكر در نشانه. كارگردان، و مالكى دارد

در مهني دانه گندم، خداوند متعال شانزده نوع ويتامني . انسان بايد درباره يك لقمه نان خاىل تا انواع ديگر غذاها فكر كند
   با يك نظام خاص
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______________________________  
فاآليه تعد إراءه آيات ىف «): »...  َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهمْ «  ذيل آيه( 404، ص 17تفسري امليزان، ج ). 1(

ا إثبات حقيه القرآن هى احلوادث واملواعيد الىت أخرب  ا كون القرآن حقا، واآليات الىت شأ اآلفاق وىف أنفسهم حىت يتبني 
ا ستقع   .»القرآن أ
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  .ها به هم خبورد تا سبب اذّيت و آزار شود كاىف است يكى از اين ويتامني. كه براى بدن مفيد است قرار داده است

وقىت معده خاىل است، كوچك و به اندازه . ريزمي، فكر كنيم ها را در آن مى در باره معده، كه پرده نازكى است و خوردىن
دو مشت است كه روى هم بگذارمي، وىل وقىت بدن به غذا نياز دارد، مهني معده به تناسب حجم غذا خودش را باز 

آيا . كند دهد و به خوىب كار مى اى كه بسيار نازك است، هشتاد سال اين مهه خوراكى را در خود جاى مى معده. دكن مى
  ممكن است معده خالقى نداشته باشد؟

شود، بر  وقىت هم كهنه مى. مثال، انگور وقىت تازه است، هشت يا نُه نوع خاصيت دارد. هاى خدا فكر كنيم در نعمت
اش از  شود كه فايده شوند، تازه به كشمش بدل مى گندند و خراب مى شوند مى ها كه وقىت كهنه مى وهخالف بسيارى از مي

ها بايد فكر كرد تا از اين انديشه،  درباره نعمت). يك اثرش كم كردن درد رماتيسم است(انگور تازه براى بدن بيشرت است 
  .شكر متولد شود

ها بايد قلمى باشند و  هاى انگشت استخوان. سازى بدن توحيد حمض است واناستخ! واقعاً خدا چه نعمتهاىي آفريده است
هاى مچ يك مقدار بايد  استخوان. ها راحت باز و بسته شوند هركدام هم بايد ِمفصلى داشته باشد تا اين انگشت

اگر خدا خبواهد كمى . آرواره پايني بايد متحرك باشد و آرواره باال ثابت. تر باشند و حجم بيشرتى داشته باشند ضخيم
  .تواند كلمات را بگريد توان يك كلمه سخن گفت، چون فضاى دهان منى آرواره باال را شل كند، تا آخر عمر منى

  .»وفكره ىف نعمه اللَّه ويتولد منه الشكر و احملبه«. 2

  .اش شكر و عشق است هاى خدا نتيجه انديشه و فكر كردن در نعمت

  .»ويتولد منه الرهبهوفكره ىف وعيد اللَّه «. 3
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قرآن را بردارمي و ببينيم درباره جمرمان، فاسقان، . اش ترس است سومني قسم تفكر تفكر در آيات عذاب است كه نتيجه
  .ظاملان، مسرفان و عاصيان چه فرموده است

  .»وفكره ىف وعد اللَّه ويتولد منه الرغبه«. 4

آيات بشارت قرآن را خبوانيم و . هاى اهلى است اش ميل به برنامه هاى خداست كه نتيجه هقسم چهارم، انديشه در وعد
  .هاىي داده است تا براى اجنام اعمال نيك انگيزه بيشرتى داشته باشيم ببينيم پروردگار به نيكوكاران چه وعده

  .»وفكره ىف تقصري النفس ىف الطاعات مع احسان اللَّه ويتولد منه احلياء«. 5

نجمني خبش نيز تفكر در اين باره است كه نفس ما در عبادت خدا در طول مدت حيامتان وقت بسيار كمى گذاشته و پ
  .شود اين فكر نيز سبب حياى بنده از پروردگارش مى. بسيار كوتاهى كرده است

  47: انديشه در اسالم، ص

  

   انديشه و موفقيت - 3

  

  49: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . لرحيمبسم اهللا الرمحن ا
  .على اعدائهم امجعني
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ترين حركت انسان است، زيرا عزيزترين عنصر وجود انسان عقل است و طبق فرموده  شكى نيست كه حركت فكرى پرارزش
از  »1« .ه جملسى، عنصر باعظمت عقل رابط ميان انسان و متام حقايق عامل استمانند، مرحوم عّالم حديث شناس ىب

شود كه ظرفيت اين عنصر، به گسرتدگى مهه آفرينش است، مهني عنصر است كه انسان را به  آيات قرآن جميد استفاده مى
  .كند دهد و در ملكوت عامل، به بسيارى از حقايق نائل مى ماوراى اين عامل پرواز مى

شود، تنها مربوط به كتب آمساىن و مقاالت و كتب علمى نيست، بلكه به حقيقت  مسائلى هم كه درباره عقل گفته مى
  در غري اين صورت، آيات باعظمت زير چه معناىي داشتند؟. پيوسته و حتّقق پيدا كرده است

  »2« .»وَن ِمَن اْلُموِقِننيَ َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ِلَيكُ «

   و زمني به. ها و اين گونه فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت خود را بر آمسان

______________________________  
   نوشت پى) 1(

ارزمشندى است كه متاسفانه بسيارى از » ايضاحات«و » بيان«كتاب حبار مرحوم جملسى، به جز ارزش رواىي، داراى . 
  :براى منونه توضيح مرحوم عالمه را ذيل اين روايات بنگريد. كنند ها را مطالعه منى آن حمققني

عن أبيه، عن سهل، عن حممد بن عيسى، عن البزنطى، عن مجيل عن الصادق جعفر بن «: 82، ص 1حبار األنوار، ج  -
لبه، وعقله دينه، ومروته حيث جيعل نفسه،  أصل االنسان: يقول) عليه السالم(قال كان أمري املؤمنني ) عليهما السالم(حممد 

  .وااليام دول، والناس إىل آدم شرع سواء

واملراد هنا الثاىن أى تفاضل أفراد االنسان ىف شرافه أصلهم إمنا هو بعقوهلم . خالص كل شئ، والعقل: اللب بضم الالم: بيان
م م وأحسا ا الشرافه إمنا يظهر باختياره احلق من االديان، وبتكميل أن العقل الذى هو منش) عليه السالم(مث بني . ال بأنسا

والظاهر أن . دينه مبكمالت االميان، واملروءه مهموزا بضم امليم والراء االنسانيه مشتق من املرء وقد خيفف بالقلب واالدغام
االشغال واالعمال و الدرجات  املراد أن إنسانيه املرء وكماله و نقصه فيها إمنا يعرف مبا جيعل نفسه فيه ويرضاه لنفسه من

الرفيعه، واملنازل اخلسيسه، فكم بني من ال يرضى لنفسه إال كمال درجه العلم والطاعه والقرب والوصال، وبني من يرتضى أن 
وحيتمل أن يكون املراد التزوج باالكفاء، كما قال . يكون مضحكه للئام الكله ولقمه وال يرى لنفسه شرفا ومنزله سوى ذلك

مجع : والدول مثلثه الدال. والتعميم أظهر. انظر أين تضع نفسك: لداود الكرخى حني أراد التزويج) عليه السالم(دق الصا
الغلبه ىف احلروب، واملعىن : دوله بالضم والفتح ومها مبعىن انقالب الزمان، وانتقال املال أو العزه من شخص إىل آخر، وبالضم
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والناس إىل آدم شرع بسكون الراء وقد حيرك أى سواء ىف . وما لقوم ويوما آلخرينأن ملك الدنيا وملكها وعزها تكون ي
النسب، وكلهم ولد آدم، فهذه االمور املنتقله الفانيه ال تصري مناطا للشرف بل الشرف باالمور الواقعيه الدائمه الباقيه ىف 

  .النشأتني، واالخريتان مؤكدتان لالوليني

أىب، عن سعد، عن ابن يزيد، عن إمساعيل بن قتيبه البصرى، عن أىب خالد العجمى، عن : 83، ص 1حبار األنوار، ج  -
الدين، والعقل، واالدب، واحلريه، وحسن : مخس من مل يكن فيه مل يكن فيه كثري مستمتع: قال) عليه السالم(أىب عبد اهللا 

  .وفيه واجلود مكان احلريه. ابن يزيد مثله: سن. اخللق

عدم احلاجه إىل اخللق، : والغىن. جراء االمور على قانون الشرع والعقل ىف خدمه احلق ومعامله اخللقحسن االدب إ: بيان
ا كمال ىف الدنيا، وضدها غالبا يكون مانعا عن . وهو غىن النفس فإنه الكمال ال الغىن باملال واحلريه حتتمل املعىن الظاهر فإ

ا االنعتاق عن عبوديه الشهوات النفسانيه، واالنطالق عن اسر حتصيل الكماالت االخرويه، وحيتمل أن يكون املر  اد 
  .الوساوس الشيطانيه، واهللا يعلم

اليقني، : مل يقسم بني العباد أقل من مخس: قال) عليه السالم(مسكان عن أىب عبد اهللا : 87، ص 1حبار األنوار، ج  -
  .عثمان بن عيسى مثله: سن. والقنوع، والصرب، والشكر، والذى يكمل به هذا كله العقل

أى هذه اخلصال ىف الناس أقل وجودا من سائر اخلصال، ومن كان له عقل يكون فيه مجيعها على الكمال، فيدل على : بيان
  .ندره العقل أيضا

ابن املتوكل، عن السعد آبادى، عن الربقى، عن أبيه، عن ابن أىب عمري عمن ذكره، عن أىب : 89، ص 1حبار األنوار، ج  -
  .ما خلق اهللا عزوجل شيئا أبغض إليه من االمحق، النه سلبه أحب االشياء إليه وهو عقله: قال) عليه السالم(بد اهللا ع

بغضه تعاىل عباره عن علمه بدناءه رتبته، وعدم قابليته للكمال، وما يرتتب عليه عن عدم توفيقه على ما يقتضى رفعه : بيان
دم اختياره ىف ذلك، أو يكون بغضه تعاىل ملا خيتاره بسوء اختياره من قبائح أعماله مع شأنه لعدم قابليته لذلك، فال يناىف ع

  .كونه خمتارا ىف تركه، واهللا يعلم

ابن الوليد، عن الصفار، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن بعض أصحابه عن أىب : 90، ص 1حبار األنوار، ج  -
ن العقل، ومن العقل الفطنه، والفهم، واحلفظ والعلم، فإذا كان تأييد عقله من النور  دعامه االنسا: قال) عليه السالم(عبد اهللا 

  .كان عاملا حافظا زكيا فطنا فهما، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره
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احملسوسات  والنور ملا كان سببا لظهور. سرعه إدراك االمور على االستقامه: والفطنه. عماد البيت: الدعامه بالكسر: بيان
) عليهم السالم(يطلق على كل ما يصري سببا لظهور االشياء على احلس أو العقل، فيطلق على العلم وعلى أرواح االئمه 

وعلى رمحه اهللا سبحانه وعلى ما يلقيه ىف قلوب العارفني من صفاء وجالء به يظهر عليهم حقائق احلكم ودقائق االمور، 
. ر االنوار ومنه يظهر مجيع االشياء ىف الوجود العيىن واالنكشاف العلمى، وهنا حيتمل اجلميعوعلى الرب تبارك وتعاىل النه نو 

  .ذاكرا: زكيا، فيما رأينا من النسخ بالزاء فهو مبعىن الطهاره عن اجلهل والرذائل، وىف الكاىف مكانه: وقوله

  .75انعام، ). 2(

  

  50: انديشه در اسالم، ص

  .كنندگان شود يقنيدهيم تا از  ابراهيم نشان مى

ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع ِبَعْبِدِه لَْيًال ِمَن اْلَمْسِجِد احلَْراِم ِإَىل اْلَمْسِجِد اْألَْقَصى الَِّذي بارَْكنا َحْوَلهُ ِلُنرِيَُه ِمْن آياتِنا   ُسْبحاَن الَِّذي َأْسرى«
  »1« .»اْلَبِصريُ 

را از مسجداحلرام به مسجد االقصى كه پريامونش ]  وآله عليه اهللا ّمد، صلىحم[اش  كه شىب بنده]  خداىي[منزّه و پاك است آن 
خود را به او نشان دهيم؛ يقيناً او شنوا ]  عظمت و قدرت[هاِى  از نشانه]  خبشى[داد، تا ]  و حركت[را بركت دادمي، سري 

  .و داناست

  »2« .» َفكاَن قاَب قـَْوَسْنيِ َأْو أَْدىن. ُمثَّ َدنا فـََتَدىلَّ «

  .تر شد به اندازه فاصله دو كمان يا نزديك] اش با پيامرب فاصله[پس . تر شد سپس نزديك رفت و نزديك

اى را براى يافنت حقايق دارد، الزم است به خطبه  كه بدانيم عقل انسان، شايستگى پرواز در چه فضاى گسرتده براى اين
ج البالغه امرياملومنني، عليه السالم، مراجعه ك صد آيه هم »3« .نيماّول  ها، كلمات  اى كه قرآن در آن چنني، به نزديك 

اين مطالب را بايد مالحظه كرد تا براى ما نيز فضاى پرواز در اين عنصر . را مطرح كرده است... لّب، فكر، عقل و 
  .باعظمت پيدا شود
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روايىت از . عطيلى عقل باالتر نيستدر نتيجه، هيچ شقاوت و ظلمى از ت. هيچ عبادتى از انديشه و فكر باالتر نيست
. وآله، وجود دارد كه حسن بن شعبه حراىن آن را در كتاب حتف العقول نقل كرده است عليه اهللا پيامرب عزيز اسالم، صلى
  :فرمايند پيامرب عاليقدر اسالم مى

  »4« .»يا على ال فقر أشد من اجلهل وال مال أعود من العقل«

  .اى سودمندتر از عقل براى انسان نيست فكرى براى انسان وجود ندارد و سرمايه و ىبفقرى بدتر از نفهمى و جهل 

  رمز موفقيت ابوذر

   اى كه متام آن بيابانگرد ربذه »5« .ابوذر چگونه ابوذر شد؟ با حركت فكرى

______________________________  
  .1اسراء، ). 1(

  .89جنم، ). 2(

وكمال توحيده . وكمال التصديق به توحيده. الدين معرفته وكمال معرفته التصديق بهأول «: 1ج البالغه، خطبه ). 3(
ا غري املوصوف وشهاده كل موصوف أنه غري . االخالص له وكمال اإلخالص له نفى الصفات عنه لشهاده كل صفه أ

ومن جهله فقد . ه فقد جهلهومن قرنه فقد ثناه ومن ثناه فقد جزأه، ومن جزأ. فمن وصف اهللا سبحانه فقد قرنه. الصفه
كائن ال . ومن قال عالم فقد أخلى منه. ومن حده فقد عده، ومن قال فيم فقد ضمنه. ومن أشار إليه فقد حده. أشار إليه

بصري إذ ال . فاعل ال مبعىن احلركات واآلله. وغري كل شئ ال مبزايله. مع كل شئ ال مبقارنه. عن حدث موجود ال عن عدم
  .»متوحد إذ ال سكن يستأنس به وال يستوحش لفقده. خلقهمنظور إليه من 

يا على ال فقر أشد من اجلهل وال عباده مثل «: 73، ص 4؛ نيز عواىل اللئاىل، أحسائى، ج 25، ص 1كاىف، ج ). 4(
ال مال أعود من العقل، وال مصيبه أعظم من : السالم قال الصادق، عليه«: 246؛ اختصاص، شيخ مفيد، ص »التفكر

؛ 372، ص 4؛ توحيد، شيخ صدوق، ج »...هل، وال مظاهره أوثق من املشاوره، وال ورع كالكف، وال عباده كالتفكر اجل
يا على إنه ال فقر أشد من اجلهل، وال مال أعود من العقل، وال «: 17، ص 1و با اندك تفاوت در احملاسن، برقى، ج 

ال عقل كالتدبري، وال ورع كالكف، وال حسب كحسن اخللق، وال وحده أوحش من العجب، وال مظاهره أوثق من املشاوره، و 
  .»عباده كالتفكر
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عليه،  اهللا كان أكثر عباده أىب ذر، رمحه: السالم، قال عن أىب عبد اهللا، عليه«: 42خصال، شيخ صدوق، ص ). 5(
  .»التفكر واالعتبار: خصلتني

  

  51: انديشه در اسالم، ص

دانست، از كجا به اين مقام رسيد كه ملكوت  ود؛ روستاىي كه كسى امسش را نيز منىاش چند بز در روستاى ربذه ب هسىت
خواَند كه مالئكه  ابوذر دعاىي مى: وآله، گفت عليه اهللا جا كه جربئيل به پيامرب، صلى عامل با او اتصال معنوى پيدا كرد، تا آن

  :خوانند اند و با او مى آن را از او ياد گرفته

االمن واالميان بك والتصديق بنبيك والعافيه من مجيع البالء و الشكر على العافيه والغىن عن شرار  اللهم إىن أسألك«
  »1« .»الناس

نيازى از مردمان بد را از تو  خدايا اميان به خودت و تصديق پيامربت و عافيت از مهه باليا و شكر بر عافيت و ىب
  .كنم درخواست مى

نه تاريخ،    .حمصول عنصر عقل: حمصول چه عنصرى از عناصر وجود است؟ پاسخ اين استاين علم و دانش در 

واقعيات عاىل . انسان كيست؟ موجود عاقل ناطق. انبيا چه كساىن هستند؟ عقل كامل. خداوند متعال كيست؟ عقل مطلق
ر متام عبادات را كنار كنند؟ از انديشه و فكر؛ لذا در روايات آمده كه اگ انساىن از چه منبعى در وجود انسان تراوش مى

  »2« .تر از انديشه و تفكر نيست تر و پرمنفعت هم قرار دهيم و ارزياىب كنيم، هيچ عبادتى پرثواب

  سينا رمز موفقيت ابن

شيخ الرئيس كه خود انسان باارزشى بود، در شهر بلخ و در سن . اى دارد كه بسيار پرارزش است مجله »3« سينا ابن
كه در متام منطقه بلخ استادى نبود كه بتواند از او استفاده كند، زيرا  ن نداشت، به سبب اينهجده سالگى، طاقت ماند

هاى بزرگ فلسفه در طول  كتاب ِشفا كه يكى از كتاب: اند از هاى او عبارت كتاب. العاده سريع بود اش فوق حركت عقلى
چنني كتاب اشارات، و كتاب قانون كه در  ست، هماش در اين پنج هزار سال عمر فلسفه كمرت آمده ا تاريخ است و منونه

  .علم طب است
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______________________________  
إن أباذر أتى : السالم، قال عن أىب عبد اهللا، عليه«: 426؛ نيز اماىل، شيخ صدوق، ص 587، ص 2كاىف، ج ). 1(

وآله،  عليه اهللا الكلىب وقد استخاله رسول اهللا، صلى السالم، ىف صوره دحيه وآله، ومعه جربئيل، عليه عليه اهللا رسول اهللا، صلى
يا حممد هذا أبو ذر قد مر بنا ومل يسلم علينا أما لو : السالم فلما رآمها انصرف عنهما ومل يقطع كالمهما فقال جربئيل، عليه

السماء، فلما ارتفع  سلم لرددنا عليه، يا حممد إن له دعاء يدعو به، معروفا عند أهل السماء فسله عنه إذا عرجت إىل
ما منعك يا أبا ذر أن تكون سلمت علينا حني مررت بنا؟ : وآله عليه اهللا جربئيل جاء أبو ذر إىل النىب فقال له رسول اهللا، صلى

السالم،  ذاك جربئيل، عليه: معك دحيه الكلىب قد استخليته لبعض شأنك، فقال]  كان[ظننت يا رسول اهللا أن الذى : فقال
السالم، دخله من الندامه حيث مل  أما لو سلم علينا لرددنا عليه فلما علم أبو ذر أنه كان جربئيل، عليه: وقد قال يا أبا ذر

السالم،  ما هذا الدعاء الذى تدعو به؟ فقد أخربىن جربئيل، عليه: وآله عليه اهللا يسلم عليه ما شاء اهللا فقال له رسول اهللا، صلى
اللهم إىن أسألك االمن واالميان بك والتصديق : أقول. نعم يا رسول اهللا:  السماء، فقالأن لك دعاء تدعو به، معروفا ىف

  .»بنبيك والعافيه من مجيع البالء و الشكر على العافيه والغىن عن شرار الناس

، ص 1؛ حماسن، برقى، ج 6؛ حتف العقول، حراىن، ص 376؛ نيز توحيد، شيخ صدوق، ص 20، ص 8كاىف، ج ). 2(
  .»ال عباده كالتفكرو «: 17

شيخ الرئيس، حجه احلق، شرف امللك، امام احلكماء، معروف به اْبِن سينا، ابوعلى حسني بن عبداهللا بن سينا ). 3(
براى اطالع . ترين فيلسوف مشائى و پزشك نامدار ايران در جهان اسالم ، بزرگ)م 1037 -980/ ق 428 -370(

  .با تلخيص فراوان. ؛ و فرهنگ فارسى معني، ذيل مدخل ابن سينا4ج دائره املعارف بزرگ اسالمى، : بيشرت رك

  

  52: انديشه در اسالم، ص

. گويند كه اكثر مطالب اين كتاب نه تنها كهنه نشده، بلكه هنوز هم زنده است دانشمندان بزرگ شرق و غرب مى
. ها را با درمانش توضيح داده است سال پيش، او در گوشه شهر مهدان نشسته و كتاب قانون را نوشته و بيمارى 1100

  !يازدمهى آن هنوز پيدا نشده است. تواند دچار ده نوع درد شود معده انسان مى: گويد رسد مى او وقىت به مساله معده مى

ره. تر نبوده به يقني، مغز ابن سينا از مغز ما سنگني قل گريى از ع او هم يك ايراىن معموىل بوده كه تنها تفاوتش با ما در 
رود؛ يكى در پى زيباىي اندام خويش است و  به هر حال، در اين دنيا، يكى دنبال زيباىي بازو و قدرت مچ مى. بوده است
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براى مهني، عقلش را به كار گرفت و . سينا هم در پى قهرماىن عقل بود ابن. ديگرى به دنبال كسب مقام قهرماىن است
  .اى وقتش را تلف نكرد حلظه

  علمارمز موفقيت 

در سيزده سالگى جمتهد جامع الشرائط بود و شايستگى اين را داشت كه مردم از او تقليد كنند، وىل دو  »1«  عّالمه حلى
جلد كتاب نوشته كه  523كرده،  كه هشت قرن پيش زندگى مى او با اين. سال سنش كم بود و تقليد از او جايز نبود

  .تر از ما بوده؟ هرگز چنني نبوده است آيا عقل او بيشرت و سنگني. ستهايش تا امروز باقى و ارزمشند ا متام كتاب

هم نه خود طوس،  اى روستاىي از اهاىل طوس بود، آن گويند، بچه كه به او معلم بشر مى  »2«  خواجه نصري الدين طوسى
نش سه بال بر سر ايران او زماىن متولد شد كه چنگيز و جانشينا. بلكه در اصل در يكى از روستاهاى قم متولد شده بود

ايران تبديل به خرابه شده بود كه خواجه متولد شد، اما او به ورزش عقلى . خراب كردن، سوزاندن و كشنت: آورده بودند
  .فهمند هنوز كه هنوز است، كتاب اساس االقتباس او را بسيارى از دانشمندان به زمحت مى. پرداخت و معلم بشر شد

______________________________  
مادر ايشان بانوىي ). ق 726 -648رمضان  29. و(مجال الدين حسن بن يوسف حلى معروف به عالمه حلى ). 1(

نيكوكار و عفيف و خواهر حمقق حلى است و پدرش شيخ يوسف سديدالدين از دانشمندان و فقهاى عصر خويش در 
  .شهر حله است

اند و مهه اهل دانش و فضيلت و تقوا  رد كه خانداىن مقدس و بزرگخو  پيوند مى» آل مطهر«عالمه حلى از طرف پدر به 
  .خورند آل مطهر به قبيله بىن اسد كه بزرگرتين قبيله عرب در شهر حله است پيوند مى. بودند

او پس از آموخنت كتاب خدا و يادگريى خط، مقدمات و مبادى علوم را در حمضر پدر فاضل و فقيه خود آموخت و در 
شيخ يوسف سديد الدين : اساتيد او عبارتند از. مشهور گشت) زينت و زيباىي دين(» مجال الدين«به لقب  سنني كودكى

؛ سيد رضى الدين على )ق 672 -597(؛ خواجه نصري الدين طوسى )ق 676 -602(؛ حمقق حلى )پدر ارمجند او(
متوىف به سال (بن سعيد حلى ؛ حيىي )ق 673متوىف به سال (؛ سيد امحد بن طاووس )ق 664 -589(بن طاووس 

  ....؛ مفيد الدين حممد بن جهم حلى و )690

فخر «فرزندش حممد بن حسن بن يوسف حلى معروف به : توان نام برد از مجله شاگردان عالمه حلى اين عده را مى
واهرزادگان خ(؛ سيد عميدالدين عبداملطلب و سيد ضياء الدين عبداهللا حسيىن اعرجى حلى )ق 771 -682(» احملققني
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الدين ابواحلسن على بن  ؛ رضى)ق 776. م(» ابن معيه«؛ تاج الدين سيد حممد بن قاسم حسىن معروف به )عالمه حلى
الدين ابراهيم بن حسني آملى؛  تاج الدين حممود بن موال؛ تقى) ق 776. م(؛ قطب الدين رازى )ق 757. م(امحد حلى 

  .و حممد بن على جرجاىن

ق، زعامت و مرجعيت شيعيان به عهده عالمه قرار گرفت و اين در زماىن بود كه  676حلى در سال بعد از رحلت حمقق 
اين امر نيز حاكى از نبوغ و شخصيت واالى اوست كه سبب شد به لقب . گذشت ار از عمر شريفش مى 28فقط 

  .شد مى مشهور گردد و در آن روزگار، تنها او به اين لقب خوانده» آيت اهللا«مقدس و شريف 

عالمه حلى پس از يك دهه تالش و خدمات ارزنده فرهنگى و به اهتزاز در آوردن پرچم واليت و عشق و حمبت خاندان 
به وطن خويش ) بعد از مرگ سلطان حممد خدا بنده(ق  716در سراسر قلمرو مغوالن در ايران، در سال ) ع(طهارت 

و تا آخر عمر منصب مرجعيت و زعامت شيعيان را بر عهده  جا به تدريس و تأليف مشغول گرديد بازگشت و در آن
  .داشت

هاى فقهى پرداخت   هاى حكمت و كالم فارغ شد و به تأليف كتاب عالمه حلى زماىن از نوشنت كتاب: اند چنانكه گفته
گر در هاى زيادى دارد كه ا  هاى گوناگون علوم كتاب او در رشته. سال نگذشته بود 26كه از عمر مباركش بيش از 

عنوان ذكر   500آثار آن بزرگوار را تا . آورى شود، دائره املعارف و كتاخبانه بسيار ارزمشندى خواهد شد اى مجع جمموعه
غايه االحكام ىف  -تلخيص املرام ىف معرفه االحكام -منتهى املطلب ىف حتقيق املذهب: هاست اند كه از مجله اين كرده

  ....كشف املراد و   -منهاج اليقني -غايه الوصول و ايضاح السبل -ىف حترير الذريعه النكه البديعه -تصحيح تلخيص املرام

قمرى به رضوان و لقاى معبود خويش شتافت و در جوار بارگاه ملكوتى موالى  726حمرم سال  21اين عامل فرزانه در 
  .به خاك سپرده شد) ع(متقيان على 

  ).ع(حوزه علميه قم، حتت نظر پژوهشكده باقرالعلوم گلشن ابرار، تدوين مجعى از پژوهشگران : مأخذ

ملقب به خواجه نصري طوسى يا ) مطابق با ش. زاده توس به سال ق(ابوجعفر حممد بن حممد بن حسن طوسى ). 2(
، فيلسوف، متكلم، فقيه، دانشمند، رياضيدان و سياستمدار شيعه در )توسى هم نوشته شده(خواجه نصريالدين طوسى 

ها در تاريخ  ترين و متنفذترين شخصيت وى يكى از سرشناس. او اصالتا از اهاىل جهرود از توابع قم بوده است. سده هفتم
علوم ديىن و عقلى را زير نظر پدرش، و منطق و حكمت طبيعى را نزد برادِر مادرش . هاى فكرى اسالمى است جريان

وى در زمان . به عنوان دانشمندى برجسته شهرت يافتجا  حتصيالتش را در نيشابور به امتام رساند و در آن. آموخت
محله مغول به ايران در دستگاه ناصرالدين، حمتشم قهستان، به كارهاى علمى خويش مشغول شد و در مهني زمان اخالق 
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افنت و پايان ي» هالكو خان«پس از محله . پس از مدتى، به نزد امساعيليان در دِژ اَلموت نقل مكان كرد. ناصرى را نوشت
هالكو خواجه نصريالدين را مشاور و وزير خود ساخت تا جاىي كه او هالكو را به يورش به ) ش(فرمانرواىي امساعيليان 

  .بغداد و سرنگوىن عباسيان يارى داد

  .خواجه نصري الدين طوسى عاقبت در ذى احلجه ق وفات يافت و در كاظمني دفن گرديد

وى جمموعه آرا و . سينا در ايران رو به افول گذاشته بود، بار ديگر احيا كردوى سنت فلسفه مشائى را كه پس از ابن 
  .هاى كالمى شيعه را در كتاب جتريد االعتقاد گرد آورد ديدگاه

او با پرورش . اى به وجود آورد كه حدود چهل هزار جلد كتاب در آن بود اى ساخت و كتاخبانه او در مراغه رصدخانه
ين شريازى و گردآورى دانشمندان ايراىن عامل انتقال متدن و دانش ايران پيش از مغول به شاگرداىن مهچون قطب الد

  .آيندگان شد

  .هاى مثلثات او به زبان فرانسه ترمجه گرديد وى يكى از توسعه دهندگان علم مثلثات است و در قرن ميالدى كتاب

هاى دانش و فلسفه، تاليفات و  در بيشرت زمينهاو . زندگى او بر پايه دو هدف اخالقى و علمى بنا شده بود: آثار
ترين  از معروف. هاى وى به زبان پارسى است رساالتى از خود به يادگار گذاشته كه بيشرت عرىب هستند، اما خبشى از نوشته

 وى در اخالق ناصرى رستگارى راستني. توان ياد كرد را مى» اخالق ناصرى«و » اساس االقتباس«آثار او به پارسى، 
دهد كه خواجه در  داند و اين نكته نشان مى مى» سعادت مدىن«و » سعادت بدىن«، »سعادت نفساىن«ها را در  انسان

داشت جسماىن و رواىن هم كارشناس بوده   .است مسائل مربوط به 

 -رات بوعلى سيناشرح اشا -جتريد العقايد: گردد ها اشاره مى آثار فراواىن از خواجه به يادگار مانده كه به برخى از آن
اساس  -جتريد املنطق -حترير اقليدس -حترير جمسطى -آغاز و اجنام -اخالق ناصرى يا اخالق طوسى - قواعد العقايد

 -اثبات جوهر -جتريد اهلندسه -اثبات بقاء نفس -القلوب آداب املتعلمني روضه -آداب البحث -ذيج ايلخاىن -االقتباس
 -خالفت نامه -استخراج تقومي -اجلرب و االختيار -اثبات واجب الوجود -منا جام گيىت -اثبات عقل -جامع احلساب
  .كتاب الكل  -شرح اصول كاىف - علم املثلث االعتقادات -ايام و لياىل -رساله در كليات طب - اختيارات جنوم

  

  53: انديشه در اسالم، ص
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، »1«  تر از فيثاغورس ر او نبود كه هنرمندانهاو كسى بود كه بسيارى از مشكالت مهّم رياضيات اقليدسى را حل كرد؛ مگ
مگر او نبود كه در مهني . او دانش حكمت و فلسفه اهلى را به اوج آمسان و ملكوت رساند. مشكالت رياضى را حل كرد

  تكرار بنا گذارد؟ ايران سوخته خراب شده كشته داده، كتاخبانه مراغه را با چهارصد هزار كتاب علمِى ىب

كردمي، ممكن بود ما هم  اگر اين كار را مى. رومي اى بزرگ ما اين است كه كمرت دنبال ورزش عقل مىه يكى از عيب
به طور كلى، انسان هر عنصرى از وجود خود را به كار بگريد، چنان رشدى خواهد كرد كه . اعجوبه روزگار خود شومي

پيامرب اسالم، . د، نبيند، نداند و خنواندبنابراين، حيف است انسان نفهم. ملكوت را زير َپِر خود خواهد گرفت
  :فرمودند وآله، گاهى به جربئيل مى عليه اهللا صلى

  »2« .»ِعظىن«

  .مرا موعظه كن

كتاب خواندن در حركت فكرى . دهد كالم حكيمانه به انسان قدرت انديشه مى  »3« .كند زيرا موعظه عقل را زياد مى
رتين عوامل رشد عقل و فكر است. آدمى تأثري عجيىب دارد ها مهه دورمناى  اين. گوش به سخنان پاكان عامل سپردن از 

  :گويد ابن سينا در مجله زيباىي مى. عظمت فكر كردن است و انديشه در امور است

  »4« .»الفكر آخر العملأّول «

  .بيند كند، عاقبت و نتيجه كار را نيز مى يعىن وقىت انسان درباره موضوعى فكر مى

______________________________  
دوره زندگاىن او ). ق م 497حدود . ف 580جزيره سامس حدود . و(دان يوناىن  فيثاغورث فيلسوف و رياضى). 1(

ره برده و معاصر كوروش و  اند به مصر روشن نيست وىل گفته و هندوستان و ايران سفر كرده و از دانشمندان آن كشورها 
وى اجنمىن . در اواخر سده ششم قبل از ميالد به يونان بازگشت و گروهى پريو او شدند. داريوش هخامنشى بوده است

  .سرى تشكيل داد كه هم ديىن و هم اخالقى و هم سياسى بود

خمرتعات فيثاغورث است به اين معنا كه در يوناىن حكيم يعىن خردمند را سوفوس و حكمت را  ظاهرا، لفظ فيلسوف از
ما هنوز لياقت آن را ندارمي كه خردمند خوانده شومي و ليكن چون خواهان حكمت : فيثاغورث گفت. گفتند سوفيا مى
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يلسوف شده و هستيم بايد ما را فيلوسوفوس خواند يعىن دوستدار حكمت، و مهني لفظ است كه ف
  .از آن مشتق گرديده Philosophie فلسفه

كليتاً در فلسفه . اخرتاع جدول فيثاغورث و كشف شكل عروس در هندسه و بسيارى قضاياى ديگر به او منسوب است
ى ها فيثاغورث، علوم رياضى امهيت متام داشته و او عدد را اصل وجود پنداشته و مهه امور را نتيجه تركيب اعداد و نسبت

باشد  ها در توليد نغمات تابع تناسبات عددى مى چون به اين نكته برخورده است كه تركيب صوت. ها دانسته است آن
مشارد و هر وجودى را  داند و نظام عامل را تابع اعداد مى هاى علوم رياضى مى موسيقى را نيز مانند هندسه و جنوم از رشته
كه عدد را حقيقت اشياء و واحد را حقيقت عدد  خالصه آن. داند بق مىمادى باشد يا معنوى با يكى از اعداد مطا

پندارد، اما واحد مطلق را از زوجيت و فرديت و  تضاد واحد و كثري و زوج و فرد را منشأ مهه اختالفات مى. خواند مى
جسماىن يكى اين كه حقيقت غري : حكمت فيثاغورث از چند جهت قابل توجه است. داند وحدت و كثرت برى مى

كه كرويت زمني  ديگر اين. هاى عددى كه امرى فرضى و عقلى است قائل شده و بدان امهيت داده است، يعىن به نسبت
هر چند اين رأى تا مدتى نزد حكما طرف اعتنا . را معلوم كرده و مزيت مركز و ساكن بودن آن را از آن برداشته است

توان او را در كشف هيئت جديد  هذا منى يقت موافقت كامل نداشت، معنبود و فرض فيثاغورث در باب هيئت عامل با حق
  .تأثري دانست ىب

: 263، ص 2، عالمه حلى، ج )ج. ط(؛ نيز تذكره الفقهاء 471، ص 1من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج ). 2(
فقال يا حممد عش ما شئت فإنك يا جربئيل عظىن «: وآله، فقال له عليه اهللا السالم، على النىب، صلى نزل جربئيل، عليه«

شرف املؤمن صالته بالليل، وعزه كف األذى عن . ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مالقيه
  .»الناس

  :شود شاهد اين مطلب است متام مى... هاى يتذكرون و تذكرون يا تعقلون و  برخى از آيات قرآن كه با واژه). 3(

ُ آيا« -   .221بقره، . »ِتِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ َو يـُبَـنيِّ

يٍِّت َفَأنـْزَْلنا ِبِه اْلماَء َفَأْخَرْجنا ِبِه َو ُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتِه َحىتَّ ِإذا أَقـَلَّْت َسحاباً ِثقاًال ُسْقناهُ ِلبَـَلٍد مَ « -
  .57اعراف، . »َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   َكذِلَك ُخنْرُِج اْلَمْوتى  ِمْن ُكلِّ الثََّمراتِ 

َعَلى اْلَعْرِش يَُدبـُِّر اْألَْمَر ما ِمْن َشِفيٍع ِإالَّ ِمْن بـَْعِد   ِإنَّ َربَُّكُم اللَُّه الَِّذي َخَلَق السَّماواِت َو اْألَْرَض ِيف ِستَِّة أَيَّاٍم ُمثَّ اْسَتوى« -
  .3يونس، . »اللَُّه َربُُّكْم َفاْعُبُدوُه أَ َفال َتذَكَُّرونَ  ِإْذنِِه ذِلُكمُ 
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ا َو َيْضِرُب اللَُّه اْألَْمثاَل لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ « -   .25ابراهيم، . »تـُْؤِيت ُأُكَلها ُكلَّ ِحٍني ِبِإْذِن َرِّ

  .17حنل، . »ونَ أَ َفَمْن َخيُْلُق َكَمْن ال َخيُْلُق أَ َفال َتَذكَّرُ « -

ُقْل َمْن َربُّ السَّماواِت السَّْبِع َو َربُّ اْلَعْرِش * َسيَـُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أَ َفال َتذَكَُّرونَ * ُقْل ِلَمِن اْألَْرُض َو َمْن ِفيها ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ « -
َسيَـُقولُوَن * ٍء َو ُهَو جيُُِري َو ال ُجياُر َعَلْيِه ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  َيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ َشيْ ُقْل َمْن بِ * َسيَـُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أَ َفال تـَتـَُّقونَ * اْلَعِظيمِ 

  .89مؤمنون، . »لِلَِّه ُقْل َفَأىنَّ ُتْسَحُرونَ 

  .1نور، . »ُسوَرٌة أَنـْزَْلناها َو فـََرْضناها َو أَنـَْزْلنا ِفيها آياٍت بـَيِّناٍت َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ « -

  .27زمر، . »َو َلَقْد َضرَبْنا لِلنَّاِس ِيف هَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ « -

َزْوَجْنيِ َلَعلَُّكْم ٍء َخَلْقنا  َو ِمْن ُكلِّ َشيْ * َو اْألَْرَض فـََرْشناها فَِنْعَم اْلماِهُدونَ * َو السَّماَء بـَنَـْيناها بِأَْيٍد َو ِإنَّا َلُموِسُعونَ « -
  .49 -47ذاريات، . »َتَذكَُّرونَ 

، 19؛ تفسري، رازى، ج 37، ص 1؛ نيز شرح األمساء احلسىن، سبزوارى، ج 160، ص 3رسائل، حمقق كركى، ج ). 4(
قول «فقط آلوسى . اند آورده» كما قيل«ها به صورت  مهه اين كتاب( 41، ص 14؛ تفسري، آلوسى، ج 124ص 

  ).ه استگفت» احلكيم

  

  63: انديشه در اسالم، ص

  

   نقطه آغاز حركت: انديشه - 4

  

  65: انديشه در اسالم، ص
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

قرآن كرمي براى درمان بسيارى از دردها مردم را به فكر كردن دعوت . درباره انديشه بودموضوع سخن گفتارهاى پيشني 
در نتيجه، هر كس كه . اند داند كه بر حمور توحيد بنا شده كند و آن را راهى براى رسيدن به توحيد و سلسله معارىف مى مى

كسى كه به واقعيات . اقعيات عاىل عاَمل رسيده استاز راه انديشه به توحيد و معارف مرتبط با آن برسد، به بسيارى از و 
لذا، وجود او هم براى خودش و هم براى ديگران به . شود فرمايد برخوردار مى عامل برسد نيز از رشد و كماىل كه قرآن مى

  .منبع خري تبديل خواهد شد

  نقطه حركت انبيا: انديشه

يژه در آيات سوره ابراهيم اين مساله را به صورت گسرتده توضيح داند و به و  قرآن خنستني حركت انبيا را حركت فكرى مى
ترين كارشان در  كه به رسالت مبعوث شوند، مهم اند كه پيش از اين تواريخ در احواالت رهرب بزرگ اسالم نوشته. دهد مى

  بر. طول اين چهل سال فكر كردن بوده است

  66: انديشه در اسالم، ص

كردند و وجود مقّدسشان نيز، در ميان  بسيارى از مشكالت مردم را پيش از بعثت حل مىاثر مهني حركت فكرى، ايشان 
رتين انسان معروف شده بود امرياملؤمنني،  »1« .كردند تعبري مى» امني«اى كه مهه از او به  به گونه. بدترين مردم، به 

ترين ركن وجود ايشان  كند، تفكر را مهم آله، تعريف مىو  عليه اهللا السالم، هنگامى كه از وجود مبارك پيامرب اسالم، صلى عليه
  »2« .كند معرىف مى

خمالفان زمان . كند كه براى درمان خمالفتشان به فكر كردن در واقعيات روى آورند قرآن از متام خمالفان حقيقت دعوت مى
مت كذب، سحر و جنون به آن  كردند و در فضاى خمالفتشان وآله، به شّدت با او خمالفت مى عليه اهللا پيامرب، صلى

  :كند پروردگار عامل از خمالفان چنني دعوت مى »3« .زدند وجود مقّدس مى

  »4« .»تـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنَّةٍ «
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بينديشيد كه هيچ گونه ]  حمّمد كه عمرى با پاكى، امانت، صدق و درسىت در ميان مشا زندگى كرده است[درباره رفيقتان 
  .ىن نداردجنو 

بدون دليل درباره پيامرب قضاوت نكنيد؛ عجوالنه در مورد اين مرد اهلى دهان باز نكنيد؛ عقل و فكر خود را در متام 
  ترين حجاب حجاب جهل و ناداىن است بدترين پرده و ننگني. كار بگرييد تا به حقيقت برسيد حاالت وجود مقّدس او به

اگر انسان با چراغ انديشه حركت كند، به ويژه در مواقعى  . رت عقل كنار زده استو او اين پرده را با دست پر قد »5«
  .شود گريد، موجود باارزشى مى كه از انديشه انديشمندان اهلى كمك مى

   آثار انديشه در روايات

رتين روايات مكتب اسالم است و من سلسله توان در  ىاى از روايات بسيار مهم در باب انديشه وارد شده است كه از 
  از مجله، در روايىت از امرياملؤمنني،. ها پيدا كرد اى براى آن هاى ديگر جهان منونه فرهنگ

______________________________  
   نوشت پى) 1(

فلما بلغ البنيان إىل موضع احلجر األسود تشاجرت قريش ىف وضعه فقال  «: 7، ص 14احلدائق الناضره، حمقق حبراىن، ج . 
حنن أوىل به وحنن نضعه، فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بىن شيبه فطلع رسول اهللا، : قبيلهكل 
ووضع احلجر فيه مث  -وقال بعضهم كساء طاروىن كان له -وآله، فقالوا هذا األمني قد جاء فحكموه فبسط رداءه عليه اهللا صلى
ن ربيعه ابن عبد مشس واألسود بن املطلب من بىن أسد بن عبد العزى يأتى من كل ربع من قريش رجل فكانوا عتبه ب: قال

؛ نيز »وآله، ىف موضعه عليه اهللا وأبو حذيفه بن املغريه من بىن خمزوم وقيس بن عدى من بىن سهم فرفعوه ووضعه النىب، صلى
ازات النبويه، شريف رضى، ص  الصاله  إنه، عليه« :43، ص 1؛ و با اختالف در مناقب، ابن شهر آشوب، ج 185ا

لو كنت : يا صباحاه، فلما اجتمع الناس إليه قال هلم يا معشر قريش: والسالم، ملا نزلت هذه اآليه أتى على أىب قبيس ونادى
فإىن نذير : قال. خمربكم بأن جيشا يطلع عليكم من هذه الثنيه أكنتم مصدقى؟ قالوا أجل واهللا ما علمناك إال صادقا مصدقا

  .»عذاب شديد لكم بني يدى

أرسله بالضياء وقّدمه ىف االصطفاء فرتق به «): وآله عليه اهللا منها ىف ذكر النىب، صلى: (213ج البالغه، خطبه ). 2(
  .»وذلل به الصعوبه، وسهل به احلزونه حىت سرح الضالل عن ميني ومشال. املفاتق، وساور به املغالب



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

 

َكذِلَك ما أََتى « :51؛ نيز ذاريات، »ِذٌر ِمنـُْهْم َو قاَل اْلكاِفُروَن هذا ساِحٌر َكذَّابٌ َو َعِجُبوا َأْن جاَءُهْم ُمنْ « :4ص، ). 3(
؛ »َو قاُلوا يا أَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنونٌ « 6؛ حجر، »الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ قاُلوا ساِحٌر َأْو َجمُْنونٌ 

ُعوا الذِّْكَر َو يـَُقولُوَن ِإنَُّه َلَمْجُنونٌ «: 5152قلم،  َو ما ُهَو ِإالَّ ِذْكٌر * َو ِإْن َيكاُد الَِّذيَن َكَفُروا لَيـُْزِلُقوَنَك ِبأَْبصارِِهْم َلمَّا مسَِ
؛ »ُمثَّ تـََولَّْوا َعْنُه َو قاُلوا ُمَعلٌَّم َجمُْنونٌ « :14دخان،  ؛»َو يـَُقولُوَن أَ ِإنَّا لَتارُِكوا آِهلَِتنا ِلشاِعٍر َجمُْنونٍ « :36؛ صافات، »ِلْلعاَلِمنيَ 

  .»َفَذكِّْر َفما أَْنَت بِِنْعَمِة رَبَِّك ِبكاِهٍن َو ال َجمُْنونٍ « :28طور، 

ا أَِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا ِللَِّه َمْثىن« :46سبأ، ). 4( ا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمثَّ تـَتَـَفكَُّرو   َو ُفرادى  ُقْل ِإمنَّ
  .»أَ َو َملْ يـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبنيٌ « :184؛ نيز اعراف، »َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي َعذاٍب َشِديدٍ 

اجلاهل ميت وأن كان «: 45نيز مهني كتاب، ص ؛ »اجلهل موت«: 36عيون احلكم والواعظ، ليثى واسطى، ص ). 5(
  .»حياً 

  

  67: انديشه در اسالم، ص

  :خوانيم السالم، مى عليه

  »1« .»التفكر يدعو إىل الرب والعمل به«

  .كند ها آشنا مى اش اين است كه انسان را با مهه نيكى انديشه و فكر نتيجه

ها و عمل كردن  انديشه كردن او را به آگاه شدن از نيكىهاست،  ها و نيكى دل انسان، چون به طور فطرى عاشق پاكى
بنابراين، تفكر . داند ها مى السالم، انديشه را ريشه عمل به متام نيكى در حقيقت، امرياملؤمنني، عليه. كند ها وادار مى به آن

  .هاى بسيارى را از مشكالت جنات دهد تواند افراد و گروه مى

   ريشه حّل اختالف: انديشه پاك

اين رويداد زماىن رخ داد كه هنوز پيامرب، . زماىن در مكه سيل آمده بود و ديوارهاى كعبه بر اثر فشار سيل خراب شده بود
  .ساله بود 30يا  25وآله، به رسالت مبعوث نشده بود و جواىن  عليه اهللا صلى
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اش مطرح شود، در هر   ه اسم قبيلهك اى دوست داشت براى اين ترين مردم منطقه بودند و هر قبيله اهل مكه از متعصب
هنگامى كه خانه كعبه را دوباره ساختند، در نصب حجراألسود ميان رؤساى قبايل كه تعدادشان هم . كارى جلو بيفتد

  .ها نصب كند زياد بود اختالف افتاد، زيرا هر كدام اصرار داشتند حجراألسود را قبيله آن

شد،  كردند و اختالفشان به جنگ منتهى مى اى اختالف مى اگر در مسالهورز و بداخالق بودند و  ها مردمى كينه آن
كه دو قبيله اوس و خزرج در مدينه بر سر موضوعى اختالف   معلوم نبود تا چه زماىن اين جنگ به طول بينجامد؛ چنان

ها در  آن. كردند و اختالفشان حل نشد و كارشان به جنگ اجناميد؛ جنگى كه يك قرن و نسل به نسل طول كشيد
مساله نصب حجراألسود هم دست از تعصب برنداشتند و نزديك بود مششريها از نيام كشيده شده جنگى آغاز شود كه 

   رهرب باكرامت اسالم

______________________________  
  .82؛ نيز مشكاه األنوار، طربسى، ص 55، ص 2كاىف، ج ). 1(

  

  68: انديشه در اسالم، ص

  .صرب كنيد تا ايشان قضاوت كند: دادند گفتند و چون مهه به فكر او امهيت مى وارد مسجداحلرام شد

ها شرافت بسيار  اى تصورش اين بود كه اگر قبيله او موفق به اين امر شود، اين مساله تا قيامت براى آن رئيس هر قبيله
  .دندآور  البته، از ِقَبل اين شرافت درآمد خوىب نيز به دست مى. مهمى تلقى خواهد شد

بعد، ايشان عباى مباركشان را . مهه مهني كار را كردند! مششريها را غالف كنيد: وآله، در ابتدا فرمود عليه اهللا پيامرب، صلى
ن كردند و حجراألسود را روى عبا گذاشتند و فرمودند منايندگان قبايل بيايند يك گوشه از عبا را بگريند و : روى زمني 

  »1« .و بدين ترتيب، به دعوا خامته دادند. تا اين افتخار نصيب مهه قبايل شود سنگ را سر جايش نصب كنند

   فكرى جنايات هولناك بر اثر ىب

كسى . بود »2« اى به نام هيتلر آملان يازده سال در دست ديوانه. كند گاهى انديشه، يك كشور را از خطرها حفظ مى
آن هم در دست كسى كه فقط به دنبال . او باقى مباند، وىل ماندكرد كه اين كشور يازده سال در دست  فكرش را هم منى

اش، يعىن زماىن كه كسى در اطرافش نبود و  العقل بود در آخرين حلظات زندگى فكر و ضعيف او كه انساىن ىب. شهرت بود
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ول زنش و بعد خودش هاى برلني را اشغال كرده بودند و ارتش آملان متالشى شده بود، با اسلحه ا نريوهاى متفقني خيابان
شناخت، كشته  ها را هم منى ميليون انسان، كه هيتلر حىت يكى از آن 35نتيجه اين يازده سال نيز اين بود كه ! را كشت

  .شدند

شناخت؟  هاى جنگ و مبباران شهرها در دوران دفاع مقدس شهيد شدند، صدام مى مگر عزيزان خود ما را كه در جبهه
آرى، چندين هزار شهيد و . شناخىت؟ پاسخى ندارد ها را منى چرا كساىن را كشىت كه حىت آن: لذا، اگر از او بپرسند

   خانواده شهدا و معلوالن و اسريان و زنان و كودكان

______________________________  
خمتلفه رفعوه على بن إبراهيم، وغريه بأسانيد «: 6، ص 14؛ نيز احلدائق الناضره، حبراىن، ج 217، ص 4كاىف، ج ). 1(

إمنا هدمت قريش الكعبه الن السيل كان يأتيهم من أعال مكه فيدخلها فانصدعت وسرق من الكعبه غزال من ذهب : قالوا
وآله، بثالثني سنه فأرادت قريش أن يهدموا  عليه اهللا رجاله من جوهر وكان حائطها قصريا وكان ذلك قبل مبعث النىب، صلى

رصتها مث أشفقوا من ذلك وخافوا أن وضعوا فيها املعادل أن تنزل عليهم عقوبه، فقال الوليد بن الكعبه ويبنوها ويزيدوا ىف ع
املغريه دعوىن أبدء فإن كان هللا رضى مل يصبىن شئ وإن كان غري ذلك كففنا، فصعد على الكعبه وحرك منه حجرا فخرجت 

إنا ال نريد إال االصالح، فغابت عنهم احليه فهدموه  اللهم: عليه حيه وانكسفت الشمس فما رأوا ذلك بكوا وتضرعوا وقالوا
السالم، فلما أرادوا أن يزيدوا ىف عرصته وحركوا القواعد الىت  وحنوا حجارته حوله حىت بلغوا القواعد الىت وضعها إبراهيم، عليه

ول ثالثون ذراعا والعرض اثنان السالم، أصابتهم زلزله شديده وظلمه فكفوا عنه وكان بنيان إبراهيم الط وضعها إبراهيم، عليه
نزيد ىف مسكها فبنوها فلما بلغ البناء إىل موضع احلجر األسود تشاجرت : وعشرون ذراعا والسمك تسعه أذرع، فقالت قريش

حنن أوىل به حنن نضعه فلما كثر بينهم تراضوا بقضاء من يدخل من باب بىن شيبه فطلع : قريش ىف موضعه فقال كل قبيله
كساء طاروىن كان له ووضع : هذا األمني قد جاء فحكموه فبسط رداءه وقال بعضهم: وآله، فقالوا عليه اهللا صلىرسول اهللا، 

يأتى من كل ربع من قريش رجل فكانوا عتبه بن ربيعه بن عبد مشس واألسود بن املطلب من بىن أسد بن : احلجر فيه مث قال
وآله، ىف  عليه اهللا وقيس بن عدى من بىن سهم فرفعوه ووضعه النىب، صلى. وأبو حذيفه بن املغريه من بىن خمزوم. عبد العزى

أوحى اهللا إىل إبراهيم أن «: السالم، أنه قال عن على، عليه«: 292، ص 1؛ نيز دعائم اإلسالم، قاضى نعمان، ج »موضعه
سان، يتبع أحدمها صاحبه، فدارت ابن ىل بيتا ىف األرض أعبد فيه، فضاق به ذرعا، فبعث اهللا إليه السكينه وهى ريح هلا رأ

السالم، يبىن  على أس البيت الذى بنته املالئكه فوضع إبراهيم البناء على كل شئ استقرت عليه السكينه، وكان إبراهيم، عليه
ذا أعطىن احلجر هل: وإمساعيل يناوله احلجر، ويرفع إليه القواعد، فلما صار إىل مكان الركن األسود، قال إبراهيم إلمساعيل

السالم، باحلجر األسود، فجاء إمساعيل،  اذهب فاطلبه، فذهب ليأتيه به، فأتاه جربئيل، عليه: املوضع، فلم جيده وتلكأ فقال
ذا؟ فقال: السالم، وقد وضعه إبراهيم موضعه، فقال عليه دم : من جاءك  من مل يتكل على بنائك، فمكث البيت حينا فا

دم، فبنته قريش ورسول اهللا يومئذ غالم، وقد نشأ على الطهاره فبنته العمالقه، مث مكث حينا فا دم، فبنته جرهم، مث ا
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. فلما انتهوا إىل موضع احلجر أراد كل بطن من بطون قريش أن يلى وضعه موضعه. وأخالق األنبياء، وكانوا يدعونه األمني
: وآله، فقالوا عليه اهللا ، فكان ذلك رسول اهللا، صلىفاختلفوا ىف ذلك، مث اتفقوا على أن حيكموا ىف ذلك أول من يطلع عليهم

يأخذ من كل بطن : هذا األمني، قد طلع، فأخربوه اخلرب، فانتزع رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إزاره ووضع احلجر فيه، وقال
ضعه وضعه فيه رسول من قريش رجل حباشيه اإلزار وارفعوه معا، فأعجبهم ما حكم به، وأرضاهم وفعلوا، حىت إذا صار إىل مو 

  .»اهللا

ابتدا حتصيل معمارى . وى در يكى از قراى اتريش متولد شد. پيشواى آملان) م 1945 -1889(آدولف هيتلر ). 2(
م در مونيخ،  1919در . پس از ختم جنگ به نقاشى پرداخت. در جنگ جهاىن اول مست سرجوخگى داشت. كرد مى

چون خيال عمده او قيام بر ضد معاهدات . و به زودى طرفداراىن پيدا كرد پايتخت باواريا، عضو حزب كارگر آملان شد
گونه  كه عقايد سوسياليسىت داشت خود را طرفدار آن صلح و ضديت با يهوديان و تقويت قدرت مركزى دولت بود، با آن

كه خمتصر آن ) سمناسيونال سوسيالي(دانست و حزب خود را سوسياليسم ملى  سوسياليسىت كه بر اساس مليت باشد مى
 8در مدت . م در باواريا قيام منود و دستگري شد 1923ها در  ابتدا، براى مبارزه با كمونيست. است ناميد» نازى«

هيتلر نژاد ژرمن را برترين نژاد و . ماهى كه در زندان بود كتاب نربد من را در شرح اصول و عقايد سياسى خود نوشت
چون قدرت او رو به فزوىن گذاشت هيندنبورگ، رئيس مجهور آملان، در ژانويه . نستدا شاسته فرمانرواىي بر جهان مى

م هيندنبورگ مرد هيتلر مقام صدارت و رياست مجهورى هر دو  1934م او را به مقام صدارت برگزيد و چون در  1933
ها و  ها و سوسياليست نستوى در سياست داخلى به قلع ريشه كمو . را در اختيار گرفت و خود را پيشواى آملان ناميد

هاى قبلى آملان به وسعت خاك آملان افزود و با محله  زجر يهوديان پرداخت و در سياست خارجى با گسسنت رشته پيمان
: رك. جنگ جهاىن دوم را آغاز كرد كه سراجنام به شكست آملان و خودكشى او اجناميد) م 1939(به داالن دانتزيگ 

  .رفرهنگ معني، ذيل مدخل هيتل

  

  69: انديشه در اسالم، ص

   ى

  .فكر بود تيم، در ايران و عراق، مهه نتيجه خودخواهى يك ديوانه ىب

  فكرها عربت گرفنت از ىب
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. از ىب ادبان: ادب از كه آموخىت؟ گفت: از لقمان پرسيدند. توان فهميد كه فكر چه قدر ارزش دارد فكرها مى از زندگى ىب
. ها را ديدم كارهايشان را نگاه كردم و نتيجه آن: ادبان ادب آموخته؟ گفت چه طور از ىبانساىن به اين مؤدىب : پرسيدند

  »1« .از اين رو، خود ديگر آن كار را اجنام ندادم. فكر كردم اين كار چه قدر بيهوده است

حساسات و انسان اگر پشت پرده ا. فكر كردن هم كار مشكلى نيست. فكرها بايد به ارزش فكر پى برد از زندگى ىب
او بايد فكر كند  . ها قرار بگريد، فكر كردن براى او كار آساىن خواهد شد غرايز و شهوات زندگى نكند و جلوى مهه اين

آيا سزاوار  »2« ترين شكل جمازات شوم؟ ارزد آبرومي را تا وقىت زنده هستم بربم و روز قيامت به سخت كه آيا به لذتش مى
آبرو كردن او تا آخر عمر او و پدر و مادرش را دچار بال و عذاب كنم؟ آرى،  جوان و ىباست با به دام انداخنت دخرتى 

  .هاست ها و درسىت ها و پاكى فكر ريشه نيكى

   شخصيت واقعى و غري واقعى

كه شش  از اين: شخصى كه شش سال با خانواده زنش اختالف داشت، شىب در يكى از جمالس خصوصى به من گفت
! ام بسيار تلخ شده و آرامش روحى ندارم زندگى. برم ه مهسرم، به ويژه مادرش، اختالف دارم رنج مىسال است با خانواد

اش را  كه خانواده متام دورمناها را نزديكش آوردم، با اين. بيست دقيقه با او حرف زدم و او را به حركت فكرى وادار كردم
  پس از حلظاتى فكر كردن درباره دورمناى زندگى مهسرش،. وقىت خوب به مهه مسائل نگاه كرد، ساكت شدم. شناختم منى

______________________________  
  .برگرفته از گلستان سعدى است). 1(

كم من صرب ساعه قد اورثت : يقول) عليهما السالم(مسعت أبا عبد اهللا جعفر بن حممد : ابن اىب عمران اهلالىل قال). 2(
  .اورثت حزنا طويالفرحا طويال، وكم من لذه ساعه قد 

  

  70: انديشه در اسالم، ص

دامن براى روح تو مقدارى سنگني  بايد كارى اجنام دهى كه مى: حاال چه كار كنم؟ گفتم: ها گفت ها و آينده آن بچه
  .كارى كه اگر براى من بود، نه تنها سنگني نبود، بسيار آسان هم بود. است، وىل بايد اجنامش دهى
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انسان اگر شخصيتش حقيقى . آيند ر و پول و شخصيت كاذب هستند از عهده چنني كارهاىي بر منىكساىن كه گرفتار غرو 
هاىي كه  آدم. تواند مشكلش را حل كند كه شخصيت كاذىب دارد منى باشد، خودش كليد حّل مشكل است، اما آن

و با اين . ب و هم شرقهم مرجع تقليدند، هم شاه، هم رئيس مجهور، هم غر : اند شخصيت كاذب دارند مهه كاره
  .روند شخصيت كاذب زير بار هيچ كار خريى منى

پس بلند : گفتم. ام كنم، اگر چه ده پرياهن از او بيشرت پاره كرده من اين كار را مى: گفت. هاى فراواىن زدم با او حرف
: گفت. شرت پاره كرده استشو به دكان خياطى برومي و هزار مرتبه جلوى قيچى تعظيم كنيم، چون هزار پرياهن از ما بي

آورم، به شرط  كنم و از آيات و روايات برايت دليل مى تر مى من تا فردا زندگى تو را از عسل شريين: حاال چه كنم؟ گفتم
اگر هم . ام االن شش سال است كه با مادر خامنم اختالف شديد دارم و اصًال او را نديده: گفت. كه زير بار بروى اين

اصًال از جاىي كه مادر زمن . كنم از دو كوچه باالتر بروم تا او را نبينم  از آن كوچه رد شوم، سعى مىخبواهم با ماشني
بايد اطمينان بدهى تا من به تو اعتماد  : گفتم. دهم اما هر كارى كه مشا بگوىي اجنام مى! كنم كند عبور منى زندگى مى

كىن  سالم مى. روى خرى و به منزل مادر خامنت مى شرييىن مىفردا يك قواره پارچه خيلى خوب و يك جعبه : گفتم. كنم
گريى و با مهسر و  روى بليط هواپيما مى بعد هم مى. دهى پرسى و پارچه و جعبه شرييىن را هم به او مى و احوالش را مى

  از برگشت، بيىن كه پس كىن و مى ها خوب پذيراىي مى از آن. رويد مادر خامنت براى زيارت امام هشتم به مشهد مى

  71: انديشه در اسالم، ص

  .كنم حتماً اين كار را مى: گفت. كن شده است اختالفات شش ساله ريشه

پس از . كار را اجنام داد در هر صورت، او پيش از فرا رسيدن مرگش اين. دامن اجنام اين كار چه قدر برايش سخت بود منى
خدا پدر تو را رمحت كند كه . هاى اين شش ساله از بني رفت تلخىمتام : گفت. مدتى كه او را ديدم، از وضعش پرسيدم

  !زندگى ما را از اين بالى سنگني جنات دادى

هاى بزرگ و باارزش شيعه مراجعه كنيم، پى خواهيم برد كه پيش از  اگر به كتاب. دار و عيمق است اين حبث بسيار ريشه
  .قل و جهل استحبث مناز و ازدواج، خنستني كتاب ما در روايات باب ع

  :فرمايد السالم، درباره انديشه مى امام صادق، عليه

  »1« .»أفضل العباده ادمان التفكر ىف الّله وىف قدرته«
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رتين عبادت فكر كردن درباره وجود مقّدس حضرت حق است تا انسان بداند و بفهمد كه چه موال و پروردگار  يعىن 
  :فرمايد ز مىالسالم، ني على، عليه. لطيف و خبريى دارد

  .»نبه بالتفكر قلبك«

  .ات را با فكر و انديشه بيدار كن دل خوابيده

  .»وجاف عن الليل جنبك«

  .شب را تا نزديك صبح به رختخواب نچسب، بلكه مقدارى از شب را براى عبادت خدا از رختخواب دور مبان

  »2« .»واّتق اللَّه ربك«

  .دارى كن و نسبت به خدايت حرمي

كاىف است يك ربع به اذان صبح مانده بلند شومي و رو به قبله بنشينيم و مقدارى . ادت هم ندارمي عيىب ندارداگر حاِل عب
پرونده عمرمان را در اين نيم ساعت ورق بزنيم و مرور كنيم؛ كارهاميان را ارزياىب كنيم و ببينيم . درباره خودمان فكر كنيم

رت است يا   فالن كار را بپذيرمي 

______________________________  
  .55، ص 2كاىف، ج ). 1(

السالم،  عن أىب عبد اهللا، عليه«: 208؛ نيز با اختالف كلمات در اماىل، شيخ مفيد، ص 54، ص 2كاىف، ج ). 2(
  .»نبه بالتفكر قلبك، وجاف عن النوم جنبك، واتق اهللا ربك«: السالم، يقول كان أمري املؤمنني، عليه: قال

  

  72: م، صانديشه در اسال

رت است يا اجنام ندهيم؟   نپذيرمي؛ فالن عمل را اجنام بدهيم 

  :فرمايد السالم، مى امام رضا، عليه
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  .»ليس العباده كثره الصلوه والصوم«

  .زياد مناز خواندن و زياد روزه گرفنت عبادت نيست

  »1« .»إمنا العباده التفكر ىف أمر اللَّه عّزوجلّ «

  .در آيات خداستعبادت واقعى انديشه كردن 

   دو روايت تكان دهنده

  :از رسول خدا نقل شده است كه فرمودند

من يذكركم اهللا رؤيته، ويزيد ىف : من جنالس؟ قال! يا روح اهللا: قالت احلواريون لعيسى: وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى«
  »2« .»علمكم منطقه ويرغبكم ىف اآلخره عمله

كسى كه ديدارش مشا را به : با چه كسى نشست و برخاست و مهنشيىن كنيم؟ گفت: ندحواريون از حضرت عيسى پرسيد
  .كند افزايد و رفتارش مشا را براى به دست اوردن آخرت راغب مى اندازد و سخنانش بر علم مشا مى ياد خدا مى

ناراحىت جنات  گشاست، گفتارش دردهاى آدمى را درمان كرده مردم را از تنها كسى كه سخنش چراغ راه و مشكل
  .دهد، سكوتش تفكر و نگاه كردنش مايه عربت گرفنت است، شايسته مهنشيىن است مى

  :فرمايد وآله، مى عليه اهللا پيامرب اسالم، صلى

  .»اعطوا أعينكم حظها من العباده«

  .لذت عبادت را به چشمانتان بچشانيد

  :چگونه؟ فرمودند: گفتند

  »النظر ىف املصحف«

  .ات قرآنبا نظر كردن بر آي
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  »والتفكر فيه«

______________________________  
  .55، ص 2كاىف، ج ). 1(

؛ و با اختالف كلمات در كنز العمال، متقى 78، ص 4؛ نيز عواىل اللئاىل، إحسائى، ج 39، ص 1كاىف، ج ). 2(
مكم منطقه، ويرغبكم من يزيد ىف عل: قلنا يا رسول اهللا من جنالس؟ قال: عن ابن عباس قال«: 178، ص 9هندى، ج 

  .»ىف اآلخره عمله، ويزهدكم ىف الدنيا فعله

  

  73: انديشه در اسالم، ص

  .و تفكر در آياتش

  »1« .»واالعتبار عند عجائبه«

  .و عربت گرفنت از واقعيات موجود در آن

  حكايت عجيىب از تأثري كالم خدا

شده و هنوز به فارسى ترمجه نشده از قول اصمعى، در كتاىب به نام تفسري يوسف كه هشتصد سال پيش به عرىب نوشته 
تصميم گرفتم از بصره به مكه . نزديك ايّام حج بود و من در بصره بودم: اديب معروف عرب، نقل شده است كه گفت

با در بني راه بصره تا عربستان . لذا به تنهاىي به سوى مكه راه افتادم. بروم، وىل كاروان حجاج از پيش حركت كرده بودند
  .وىل يك مقدارش را براى خودم بگذار! چشم: گفتم! هر چه پول دارى بده: گفت. دزدى بيابانگرد رو به رو شدم

  .من هم كه چهارصد دينار بيشرت نداشتم، مهه را به او دادم. شود، مهه را بايد بدهى منى: گفت

  تو كيسىت؟: سپس، او رو به من كرد و گفت

  .اهل بغدادم: گفتم

  آىي؟ مى از كجا: گفت
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  .از بصره: گفتم

  از كجاى بصره؟: گفت

  .خانه خودم: گفتم

  روى؟ كجا مى: گفت

  .مكه: گفتم

  مكه كجاست؟: گفت

  .فالن منطقه: گفتم

  روى؟ براى چه مى: گفت

______________________________  
  .28، ص 1؛ نيز تفسري، قرطىب، ج 510، ص 1كنز العمال، متقى هندى، ج ). 1(

  

  74: اسالم، صانديشه در 

  .روم به خانه خدا مى: گفتم

  مگر خدا خانه دارد؟: گفت

خانه خدا جاى بسيار حمرتم و آبرومندى است كه به وجود مقّدس او وابسته . كىن هاىي كه تو فكر مى نه از آن خانه: گفتم
  .است

  روى چه كار كىن؟ خانه خدا مى: گفت

  .خوامن هاى خدا را مى روم و حرف مى: گفتم
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  مگر خدا حرف دارد؟: گفت

  .بله: گفتم

  هاى خدا در خاطر دارى؟ آيا چيزى از حرف: گفت

بنشني تا برايت : گفتم. برد خبوامن هاى مردم را مى با خودم فكر كردم كجاى قرآن را براى اين دزد كه پول. بله: گفتم
تا به اين آيه . گومي فهميد چه مى ىاين دزد عرب بود و م. بعد، سوره مباركه ذاريات را شروع به خواندن كردم. خبوامن

  :رسيدم

  »1« .»وىف السماء رزقكم وما توعدون«

  .شويد در آمسان است چه به آن وعده داده مى و رزق مشا و آن

  .ام و مشا بايد با كار كردن آن را به دست آوريد يعىن من روزى حالل زندگى مشا را پيش خود رقم زده و معني كرده

اى به فكر فرو رفت كه خداى من روزى مرا مهواره رسانده و اين يك  حلظه. لرزد خواندم، ديدم بدن اين مرد مىتا اين آيه را 
هايش  زماىن كه در رحم مادر بودم، سينه مادر را پُر از شري كرد و هنوز به دنيا نيامده بودم كه سفره نعمت: حقيقت است

  ).اين اثر فكر است. (را خاىل كنم؟ و كامًال منقلب شد حاال چگونه در اين بيابان سفره ديگران. ن بود

پذيرفتم و با هم حركت كردمي تا به جاىي . دهم هر چه هم خرجم باشد خودم مى! مرا با خودت به اين سفر برب: بعد گفت
  رسيدمي كه بايد

______________________________  
  .22ذاريات، ). 1(

  

  75: انديشه در اسالم، ص

. پس از احرام او را گم كردم. به راسىت، هيچ كس مانند اين دزد حمرم نشد و هيچ كسى حال او را نداشت. شدمي مىُحمرم 
جا آوردم و  عمره متتع را به. كه سال بعد از بغداد با كاروان بسيار خوىب براى حج به مكه آمدم اين مساله گذشت تا اين
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جنام حج متتع اّول به عرفات رفتم و شب به مشعر و مىن و سپس به مكه پس از اجنام اعمال دوباره حمرم شدم و براى ا
شناسى؟  مرا مى: گفت. زند ام مى اعمال مكه كه متام شد، در حال طواف مستحىب بودم كه ديدم كسى روى شانه. برگشتم

يافه دزد با قيافه ملكوتى چون زماىن كه او را ديده بودم دزد بود و ق! نه: گفتم. هر چه قيافه او را نگاه كردم نشناختم
  .بسيار تفاوت دارد

هاى خدا را در بيابان براى من خواندى؟ من از سال گذشته  يادت هست پارسال حرف. شناسم وىل من تو را مى: گفت
م، شناس كساىن را هم كه منى. ها برگردامن جا هستم تا صاحبان اموال دزدى شده را پيدا كنم و اموالشان را به آن تاكنون اين

  داىن؟ هاى خدا باز هم چيزى مى آيا از حرف. دهم تا پاك شوم كنم و رّد مظامل مى آن قدر كار مى

  فكر كردم پارسال تا كجاى سوره را خواندم و چه كالمى او را بيدار كرد؟. بله: گفتم

  .»وىف السماء رزقكم وما توعدون«

  .شويد، در آمسان است چه به آن وعده داده مى و رزق مشا و آن

  :سپس اين آيه را برايش خواندم

  »1« .»فـََو َربِّ السَّماِء َو اْألَْرِض ِإنَُّه حلََقٌّ ِمْثَل ما أَنَُّكْم تـَْنِطُقونَ «

وقت سخن  [شويد، حق و يقيىن است، مهان گونه كه مشا  چه را وعده داده مى پس سوگند به پروردگار آمسان و زمني كه آن
  .وييدگ سخن مى]  گفنت يقني داريد كه

گوييد و حرف زدنتان براى خودتان امرى يقيىن است، اطمينان داشته  گونه كه با پروردگار آمسان و زمني سخن مى مهان
  باشيد كه با كار

______________________________  
  .23ذاريات، ). 1(
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. كشد ديدم ديگر نفس منى. طاقت شد لش را گرفت و ىببا شنيدن اين سخنان فريادى زد، د. دهم تان را مى حالل روزى
  .اما ديدمي از دنيا رفته است. دوستان را صدا كردم، زير بغلش را گرفتيم و آن طرف حجر امساعيل گذاردمي

شت مى   »1« .رساند اين اثر و نتيجه انديشه است كه انسان را از طبقه هفتم جهنم به طبقه هشتم 

______________________________  
؛ نيز مناقب، ابن »َهلا َسبْـَعةُ أَْبواٍب ِلُكلِّ باٍب ِمنـُْهْم ُجْزءٌ َمْقُسومٌ * َو ِإنَّ َجَهنََّم َلَمْوِعُدُهْم َأْمجَِعنيَ « :4344حجر، ). 1(

َو َحيِْمُل " :العرش قوله :قد وضع اهللا أشياء على مثانيه: السالم اىب احلسن الرضا، عليه«: 444، ص 3شهر آشوب، ج 
َو ِسيَق الَِّذيَن اتـََّقْوا َربـَُّهْم ِإَىل اْجلَنَِّة ُزَمراً َحىتَّ ِإذا جاُؤها َو فُِتَحْت " :، وأبواب اجلنه لقوله"َعْرَش َربَِّك فـَْوقـَُهْم يـَْوَمِئٍذ َمثانَِيةٌ 

ا ُ   .»...ده الباب الثامن، و الواو لزيا: قالوا أثبت) مجله بعدى ظاهرا از راوى است( "أَْبوا

  

  81: انديشه در اسالم، ص

  

  نردبان توحيد: انديشه - 5

  

  83: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

ها و  شود كه اگر انديشه در مسري صحيحش قرار بگريد، ريشه متام نيكى طور صريح استفاده مى قرآن بهاز جمموع آيات 
رتين جايگاه. ها خواهد بود پاكى   .ها را قائل شده است به مهني سبب، دين اسالم براى فكر 
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نقل است كه در جملسى . دانند مى كنند، وجود انديشه در فرد را مالك خوىب او بزرگان دين نيز، وقىت انسان را توصيف مى
  :امام ششم در تعريف او فرمودند. در حمضر امام صادق، عليه السالم، سخن از ابوذر به ميان آمد

  »1« .»التفكر واالعتبار: كان أكثر عباده أىب ذر رمحه اهللا عليه خصلتني«

  .اهل فكر و انديشه و عربت گرفنت بودها او  يعىن عبادت ابوذر منحصر در مناز و روزه نبود، بلكه افزون بر اين

   گسرتدگى انديشه

بدين حلاظ، اگر . اى قوى است كه خداى متعال قدرت آن را به گسرتدگى متام عامل تعريف كرده است بال انديشه به اندازه
   آياتى كه درباره

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .42خصال، شيخ صدوق، ص . 

  

  84: اسالم، صانديشه در 

  .انديشه وارد شده است را خبوانيم، خواهيم ديد كه پروردگار تا كجا فضاى انديشه را به روى بشر گشوده است

  »1« .»ُلونَ ٍت ِلَقْوٍم يـَْعقِ َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليا«

قطعاً در . اند و شب و روز و خورشيد و ماه را نيز رام و مسّخر مشا قرار داد، وستارگان هم به فرمانش رام و مسّخر شده
  .كنند براى گروهى كه تعّقل مى] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي است  نشانه]  حقايق[اين 

ها  ها و اين جمموعه مهه ستارگان بايد انديشه كرد، زيرا مهه اين برنامهدر گردش روز و شب، در آفرينش خورشيد و ماه و 
  .رسانند هاى خدا هستند و صاحبان انديشه را، پس از تفكر در اين امور، به توحيد مى اى از نشانه نشانه

عنصرى از عناصر  حساىب كه در وجود هر مانند و ىب بيند كه خانه خلقت با اين تنوع ىب كند، مى وقىت انسان انديشه مى
متام عامل . اى كامًال به هم پيوسته است و خّط باعظمت توحيد و وحدت در متام آفرينش آشكار است خود دارد، خانه
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چه كسى . شان با انسان و بالعكس در ارتباطند باال با زمني، متام زمني با عامل باال، متام حيوانات با عامل و جمموعه
  مت را در عامل آفرينش در روابط و وحدتشان با يكديگر به اين راحىت ببيند؟تواند اين مهه آثار باعظ مى

جاى عامل خبشى را  تواند از جاى حال، مى اگرچه انديشه انسان توان و ظرفيت رسيدن به عمق چيزها را ندارد، با اين
كنيم،   و در آزمايشگاه جتزيه مىدارمي وقىت يك استكان آب را از دريا بر مى. اى از متام هسىت است انتخاب كند كه نشانه
ها مركب از دو عنصر اكسيژن و هيدروژن هستند؛ براى مثال، كاىف است ما  شود كه مهه آب با آزمايش كشف مى

خداى متعال در قرآن كرمي . ساختمان امت را مطالعه كنيم و نظام آن را ببينيم و آن را منونه كل آفرينش و خلقت بدانيم
  آيا با: فرمايد مى

______________________________  
  .12حنل، ). 1(
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  ديدن اين نظام و وحدت و مهاهنگى، باز هم براى مشا در وجود يك عامل مدبّر و ناظم حماسب شكى وجود دارد؟

  »1« .»أَ ِيف اللَِّه َشكٌّ فاِطِر السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

  ها و زمني است، شكى هست؟ خدا كه آفريننده آمسانآيا در : پيامربانشان گفتند

  .:كند كه در نظام بدن خودمان مطالعه كنيم چنني تاكيد مى قرآن جميد هم

  »2« .»َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ «

  بينيد؟ آيا منى].  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و 

  اى در متام وجود مشا با اين مهه تنوع برقرار است؟ درخشندهبينيد چه مهاهنگى عظيم و وحدت  آيا منى

   رابطه توحيدى ميان آفريدگان
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ها،  هاى مغز، خناع، رگ النخاع، سلول از چشم، گوش، مغز، بصل: هاى خمتلفى تشكيل شده است بدن انسان از قسمت
ها وحدت برقرار  ه بني مهه اين قسمتها و مثانه ك ها، ناخن ها، پوست، روح، استخوان اعصاب، پااليشگاه خون، كليه

  .است كه تنها در قسمت مغز، چهارده ميليارد رابطه الكرتيكى برقرار است

به راسىت، اگر اين رابطه توحيدى به هم . شود كه توحيد در خود ما جارى است ها معلوم مى با توجه به اين پيوستگى
  شود؟ مهاهنگى بني انسان و عامل خلقت به هم خبورد، چه مى شود؟ اگر رابطه ميان اين نظام توحيدى و خبورد، چه مى

  :ها و زمني و متام اجزاى عامل نيز رابطه توحيدى برقرار است ميان خورشيد و ماه و آمسان

  »3« .»َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهارَ «

  .و شب و روز را نيز مسّخر مشا ساخت

______________________________  
  خِّرَُكْم ِإىلقاَلْت ُرُسُلُهْم أَ ِيف اللَِّه َشكٌّ فاِطِر السَّماواِت َو اْألَْرِض َيْدُعوُكْم ِليَـْغِفَر َلُكْم ِمْن ُذنُوِبُكْم َو يـُؤَ « :10اهيم، ابر ). 1(

  .»ُد آباُؤنا فَْأتُونا ِبُسْلطاٍن ُمِبنيٍ َأَجٍل ُمَسمى قاُلوا ِإْن أَنـُْتْم ِإالَّ َبَشٌر ِمثْـُلنا تُرِيُدوَن َأْن َتُصدُّونا َعمَّا كاَن يـَْعبُ 

  .21ذاريات، ). 2(

َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل « 12، نيز حنل »َو َسخََّر َلُكُم الشَّْمَس َو اْلَقَمَر دائِبَـْنيِ َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهارَ « :33ابراهيم، ). 3(
  .»النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت بَِأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو 

  

  86: انديشه در اسالم، ص

   انديشه در خلقت زنبور عسل

  :توان به او رسيد فرمايد كه با َمركب فكر مى دهد و مى خداوند متعال در اين باره به انديشه دستور مى

  »1« .»َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواتِ «
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براى ] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  و زمني، و آمد و رفت شب و روز، نشانه. ها يقيناً در آفرينش آمسان
  .خردمندان است

ِذي مِ   َو َأْوحى« ُمثَّ ُكِلي ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َفاْسُلِكي ُسُبَل * َن اجلِْباِل بـُُيوتاً َو ِمَن الشََّجِر َو ِممَّا يـَْعرُِشونَ َربَُّك ِإَىل النَّْحِل َأِن اختَِّ
ا َشراٌب ُخمَْتِلٌف أَْلوانُُه ِفيِه ِشفاءٌ لِلنَّاِس ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلَيًة ِلَقْوٍم    »2« .»يـَتَـَفكَُّرونَ َربِِّك ُذُلًال َخيْرُُج ِمْن بُُطوِ

افرازند، براى  بر مى]  مردم[كه ]  هاىي از دار بست[چه  ها و درختان و آن و پروردگارت به زنبور عسل اهلام كرد كه از كوه
به سوى  [هاى پروردگارت كه براى تو مهوار شده  پس در راه. ها خبور گاه از مهه حمصوالت و ميوه آن. هاىي برگري خود خانه

قطعاً . آيد كه در آن درماىن براى مردم است هاى گوناگون بريون مى نوشيدىن با رنگ]  شهدى[ ها از شكم آن. برو] كندو
  .انديشند ست براى مردمى كه مى] بر قدرت، لطف و رمحت خدا[اى  نشانه]  حقيقت[در اين 

  »3« .فرمايد كاىف است از ميان اين مهه خملوق تنها در زندگى زنبور عسل انديشه كنيد قرآن مى

اند كه زنبورها، كه موجودات بسيار كوچكى هستند و حىت از سر انگشت انسان  دانشمندان تا حال به اين نتيجه رسيده
حال، پرسش اين است كه خدا . كنند دانش گوناگون استفاده مى 460ترند، براى اداره امور زندگى خويش، از  هم كوچك

حيوان قرار داده است؟ اگر سر زنبور را قطع كنند و مغزش را  رشته علم را در كدام قسمت و كدام عضو اين 460اين 
هنوز . ها علم هندسه است دانش آگاه است كه يكى از آن 460بشكافند، اندازه آن بسيار كوچك است، وىل واقعاً به 

   در كره زمني مهندسى به

____________________________________________________________  
  .190عمران، آل ). 1(

  .69 -68حنل، ). 2(

  .توانيد به كتاب زنبور عسل موريس مرتلينگ مراجعه كنيد براى اطالع بيشرت مى). 3(
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صد تا هزار حفره شش زنبور در النه. دقت زنبور عسل نيامده است اى از  البته، فقط عده. سازد گوش مى اش حدود 
هاى ساخته شده با هم  اند، طورى كه خانه هاى عامل را در اين النه به كار گرفته مرتسنج ترين ميلى قيقد. سازند ها النه مى آن

  .هيچ تفاوتى ندارند

كند شريه   نشيند سعى مى زنبور وقىت روى ُگل مى. آور است هاىي هم كه در بدن اين حشره است بسيار اعجاب دستگاه
در بدن اين موجود دستگاهى وجود دارد كه مواد تلخ را . اند نشيند تلخ ها مى آنهاىي كه زنبور روى  اكثر گل. گل را مبكد
او مواد تلخ  . ها از مواد تلخ فرارى هستيم، وىل او عاشق مواد تلخ است كند و اين در حاىل است كه ما انسان جذب مى

كه بر خالف متام مواد عامل ضّد ميكرب   سازد اى اين مواد را مى كند و به گونه ترين مواد عامل تبديل مى گل را به شريين
شود، اما عسل طبيعى زنبور، اگر هزار سال  شكر فاسد مى. گريند هاى ما ميكرب مى هندوانه، لوبيا و حىت لباس. است

ترين مواد عامل را، آن هم به صورت ضّد  زنبور عسل سامل. كند هم بگذرد، حىت در ميان آشغال، ميكرب قبول منى
  .اى در اين عامل مفيد است اى است كه براى هر بيمارى د و عسل مادهساز  ميكرب، مى

كم چهارده فرسخ با گل فاصله دارد قرار دهند، مهندس  اى كه اصًال ُگل ندارد يا دست اگر زنبور عسل را در منطقه
  .دگردد تا به بقيه اطالع ده كند و بعد به النه خود برمى دار را پيدا مى شناس كندو منطقه گل راه

فهمند كه بايد ده مرت باال بيايند و  ها مهه مى شود و آن شناس جلوى اين شش هزار زنبور ده سانت بلند مى اين مهندس راه
رسند و هنگام شب باز  ها مى روند و به گل مى. فهمند كه دو فرسخ بايد عرضى بروند چنني در حركت عرضى مى هم
  .گردند مى

  .»رضأىف اهللا شك فاطر السماوات واأل«

  88: انديشه در اسالم، ص

  :فرمايد السالم، مى آيا باز هم در وجود خدا شك داريد؟ امام صادق، عليه

چه خدا در بدن فيل ساخته را در بدن پشه هم ساخته است، به اضافه اين كه فيل دو پر ندارد، وىل پشه دو پر هم  آن
  »1« .تر از فيل دارد اضافه

  !واقعاً، پروردگار چه شعورى به حيوانات داده است. شه خالصه شده استچه در بدن فيل است در بدن پ آن

   تفكر در آفرينش پروانه
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ها را در فاصله هفت   اى قرار دهيم و در آن را ببندمي و سپس يكى از آن اگر يك جفت پروانه نر و ماده را در كيسه
كند كه  دارمي، پروانه ماده، موجى از خود توليد مىدارى كنيم و ديگرى را نزد خود نگه  كيلومرتى در اتاق يا مكاىن نگه

  .شود پروانه نر وقىت در اتاق را باز كردمي حركت كند و نزد پروانه ماده برود سبب مى

كس كه خدا را قبول دارد  خواهند ثابت كنند؟ در حاىل كه آن گويند عامل خدا ندارد، حرفشان را چطور مى كساىن كه مى
عليهم، و زمني و  اهللا قرآن، على، پيامربان اهلى، صلوات: گويد او مى. ابت كند داليل فراواىن داردخواهد او را ث وقىت مى

  .آمسان دليل بر وجود خدا هستند

   انديشه در آفرينش زمني و آمسان

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ « َو ِإَىل اْألَْرِض َكْيَف . باِل َكْيَف ُنِصَبتْ َو ِإَىل اجلِْ . َو ِإَىل السَّماِء َكْيَف رُِفَعتْ . أَ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
  »2« .»ُسِطَحتْ 

ها كه چگونه در جاى  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ و به آمسان كه چگونه برافراشته شده؟ و به كوه آيا با تأمل به شرت منى
  خود نصب شده؟ و به زمني كه چگونه گسرتده شده است؟

چه پروردگار عامل  تواند بلند كند؟ آن تواند بار بلند كند؟ آيا پنج هزار تن را مى قدر مى ترين جرثقيل ساخت انسان چه بزرگ
  در فضا رها

______________________________  
، ص 1؛ نيز با اختالف كلمات در تبيان، شيخ طوسى، ج 135، ص 1تفسري جممع البيان، شيخ طربسى، ج ). 1(

إمنا ضرب اهللا املثل بالبعوضه، ألن البعوضه على صغر حجمها، خلق : أنه قال وروى عن الصادق، عليه السالم،«: 111
  .»اهللا فيها مجيع ما خلق ىف الفيل مع كربه، وزياده عضوين آخرين

  .20 - 17غاشيه، ). 2(
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نگاه كنيد كه خداوند : فرمايد مىآيند، چند تن است؟ خورشيد چند تن است؟ قرآن  روند و نه پايني مى كرده كه نه باال مى
عامل، پيش از اين، به صورت دود درهم : فرمايد قرآن مى. ها كه باال نبودند افتند؟ اين ها را نگهداشته كه منى چگونه اين

  »1« :اند اى بود و متام دانشمندان هم به اين مطالب اذعان كرده پيچيده

  »2« .»ِإَىل السَّماِء َو ِهَي ُدخانٌ   ُمثَّ اْسَتوى«

  .گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود آن

مقدارى را هم سرد كرد و باال . خداوند مقدارى از اين دود را سرد كرد و پايني گذاشت و بدين ترتيب زمني به وجود آمد
مايند، در برابر آمسان هفتم يك فر  السالم، مى گونه كه امام صادق، عليه برد و آمسان هفتم آفريده شد كه كل عامل، مهان

به اندازه يك . كنيم جزو كوچكى از آمسان اول است زميىن كه ما روى آن زندگى مى »3« .حلقه روى دشىت بزرگ است
ها در  هاى آمسان اول براى دانش بشر روشن نشده است، چون مهني كهكشان راه شريى كه شب وجب هم از شگفىت

سرعت سيصد هزار كيلومرت در ثانيه از اين طرف به آن طرفش بروند، بيست ميليون سال  آمسان پيداست، اگر خبواهند با
ما در راه شريى قرار دارمي، وىل . ماه و خورشيد و منظومه مشسى، گوشه كوچكى از اين كهكشان هستند! كشد طول مى

قدر كوچكيم كه  ين كهكشانيم، وىل آنما خودمان جزو ا. كنيم باالى سرمان قرار دارد كنيم، فكر مى وقىت به آن نگاه مى
. كشد با وجود مهني كوچكى، اگر خبواهند مصاحل ساختمان بدن ما را بشمارند، سيصد هزار سال طول مى. پيدا نيستيم

گويند عامل خدا  اى مى حال، مشارش مصاحل زمني و آمسان چگونه خواهد بود؟ با اين مهه دليل روشن، آيا باز هم عده
  !ندارد؟

  »4« .*»لَِّه ُمْلُك السَّماواِت َو اْألَْرضِ َو لِ «

  .ها و زمني فقط در سيطره خداست و مالكّيت و فرمانرواىي آمسان

______________________________  
  .تاريخ زمان، استفان ويليام هاوكينگ، ترمجه حبيب اهللا دادفرما، انتشارات كيهان: رك). 1(

  .» السَّماِء َو ِهَي ُدخاٌن َفقاَل َهلا َو ِلْألَْرِض اْئِتيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً قالَتا أَتـَْينا طاِئِعنيَ ِإَىل   ُمثَّ اْسَتوى« :11فصلت، ). 2(

جاءت زينب العطاره احلوالء إىل نساء النىب، : عن أىب عبد اهللا، عليه السالم، قال«: 153، ص 8كاىف، ج ). 3(
إذا أتيتنا طابت بيوتنا : وآله، وهى عندهن فقال عليه اهللا عطر فجاء النىب، صلىوآله، وبناته وكانت تبيع منهن ال عليه اهللا صلى
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يا رسول اهللا ما : بيوتك برحيك أطيب يا رسول اهللا، قال إذا بعت فأحسىن وال تغشى فإنه أتقى وأبقى للمال، فقالت: فقالت
: اهللا سأحدثك عن بعض ذلك، مث قالجل جالل : أتيت بشئ من بيعى وإمنا أتيت أسألك عن عظمه اهللا عز وجل، فقال

فعل من القواء وهى االرض  -بالكسر والتشديد -القى(إن هذه االرض مبن عليها عند الىت حتتها كحلقه ملقاه ىف فاله قى 
 هذه وهاتان مبن فيهما ومن عليهما عند الىت حتتها كحلقه ملقاه ىف فاله قى والثالثه حىت إنتهى إىل السابعه وتال) القفر اخلاليه

والسبع االرضني مبن فيهن ومن عليهن على ظهر الديك كحلقه ملقاه ىف فاله " خلق سبع مساوات ومن االرض مثلهن" اآليه
قى والديك له جناحان جناح ىف املشرق وجناح ىف املغرب ورجاله ىف التخوم السبع والديك مبن فيه ومن عليه على الصخره  

فيها ومن عليها على ظهر احلوت كحلقه ملقاه ىف فاله قى والسبع والديك والصخره  كحلقه ملقاه ىف فاله قى والصخره مبن
واحلوت مبن فيه ومن عليه على البحر املظلم كحلقه ملقاه ىف فاله قى والسبع والديك والصخره واحلوت والبحر املظلم على 

حر املظلم واهلواء على الثرى كحلقه ىف فاله اهلواء الذاهب كحلقه ملقاه ىف فاله قى والسبع والديك والصخره واحلوت والب
مث انقطع اخلرب عن الثرى، والسبع و " له ما ىف السموات وما ىف االرض وما بينهما وما حتت الثرى" قى، مث تال هذه االيه

وهذا كله ومساء الديك والصخره واحلوت والبحر املظلم واهلواء والثرى مبن فيه ومن عليه عند السماء االوىل كحلقه ىف فاله قى 
الدنيا مبن عليها ومن فيها عند الىت فوقها كحلقه ىف فاله قى وهاتان السماءان ومن فيهما ومن عليهما عند الىت فوقهما  

كحلقه ىف فاله قى وهذه الثالث مبن فيهن ومن عليهن عند الرابعه كحلقه ىف فاله قى حىت انتهى إىل السابعه وهن ومن 
ر املكفوف عن أهل االرض كحلقه ىف فاله قى وهذه السبع والبحر املكفوف عند جبال الربد  فيهن ومن عليهن عند البح

و هذه السبع والبحر املكفوف وجبال الربد " وينزل من السماء من جبال فيها من برد:" كحلقه ىف فاله قى وتال هذه اآليه
ر املكفوف وجبال الربد واهلواء عند حجب النور  عند اهلواء الذى حتار فيه القلوب كحلقه ىف فاله قى وهذه السبع والبح

كحلقه ىف فاله قى وهذه السبع والبحر املكفوف وجبال الربد واهلواء وحجب النور عند الكرسى كحلقه ىف فاله قى مث تال 
وهذه السبع والبحر املكفوف وجبال  »َعِظيمُ َوِسَع ُكْرِسيُُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ال يـَُؤُدُه ِحْفُظُهما َو ُهَو اْلَعِليُّ الْ « :هذه اآليه

؛ نيز در »الرمحن على العرش استوى: الربد و اهلواء وحجب النور والكرسى عند العرش كحلقه ىف فاله ىف وتال هذه اآليه
رسول اكرم را در مسجد تنها : فرمايد ابوذر مى( 91، ص 1؛ عواىل اللياىل، احسائى، ج 524خصال، شيخ صدوق، ص 

يا أبا ذر ما : مث قال. آيه الكرسى: فأى آيه أنزهلا اهللا عليك أعظم؟ قال: قلت«...): ، فرصت را غنيمت مشردم و يافتم
  .»السماوات السبع ىف الكرسى إال كحلقه ملقاه ىف أرض فاله، وفضل العرش على الكرسى كفضل الفاله على تلك احللقه

  .استمرتبه در قرآن آمده  19اين مجله با اختالف ). 4(

  

  90: انديشه در اسالم، ص
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هاىي كه درباره جهان نوشته شده  خوب است ما هم در كتاب. اند در مهه چيز فكر كنيم قرآن و پيشوايان دين دستور داده
روم  شود كه من وقىت به منزل مى گاه مى. هاى علمى و مفيد انس بگريمي اين عادت خوىب است كه با كتاب. تأّمل كنيم

ام به صفر رسيده است و  از شّدت خستگى جامن به لب رسيده است؛ متام بدمن درد گرفته و حوصلهكنم  احساس مى
هاى تاريخ يا   تواند مرا از رنج جنات دهد مراجعه به كتاب حال، تنها چيزى كه مى اشتهاى غذا خوردن هم ندارم؛ در اين

آگاهى ... دور، پيدايش و مرگ خورشيد و هاى  خوامن و از ساختمان عامل، جهان وقىت كتاب مى. كتب علمى است
  .كنم هامي را فراموش مى يامب، رنج مى

ايت يك سخن دارند و آن اين است كه پس از  ها را نوشته ترين دانشمندان آمريكا و اروپا، كه اين كتاب بزرگ اند، در 
  ه عامل سر تعظيم فرو نياورمي؟ پاسكالاين مطالعات و درك اين واقعيات چگونه در برابر پادشاه باعظمت و به وجود آورند

  :گويد ترين رياضيدان اروپا در قرن هجده ميالدى، مى ، بزرگ»1«

  .شود متام عشق و لذت من در ياد خدا خالصه مى

سالگى از عشق خدا دق كرد و  39دانان بزرگ كره زمني است در  ممكن است باور نكنيد، وىل پاسكال كه از رياضى
  .مرد

  يد عامل خدا ندارد؟گو  چه كسى مى

  .»أَ ِيف اللَِّه َشكٌّ فاِطِر السَّماواِت َو اْألَْرضِ «

صفحه درباره بدن و  250در جلد سوم كتاب عرفان اسالمى حدود ! چه قدر خوب است انسان اهل تفّكر باشد
  .بيند مى خواند خدا را ام كه انسان وقىت اين مطالب را مى هاىي كه خدا در بدن ما قرار داده نوشته نعمت

  به دريا بنگرم دريا ته وينم
 

  به صحرا بنگرم صحرا ته وينم

  به هر جا بنگرم كوه و در و دشت
 

 «2» .نشان از قامت رعنا ته وينم
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______________________________  
از كودكى  ).م 1662. ف -1623كلرمون . و(دان و مهندس فرانسوى  بلز پاسكال، نويسنده، فيلسوف، طبيعى). 1(

سالگى بدون استعانت از كتاىب اولني قضاياى هندسه اقليدس را شناخت و در  12در . آثار هومشندى در وى پديدار بود
سالگى ماشني حماسبه را اخرتاع كرد و قوانني ثقل هوا و موازنه  18در . اى در باب خمروطات نوشت سالگى رساله 16

هاى او داراى سادگى و  نوشته. از مبتكرات اوست... و فشار آب و سوائل و مثلثات رياضى و حساب احتماالت 
  .استحكام كالم است

  .از باباطاهر است). 2(

  

  91: انديشه در اسالم، ص

سفرهاى اضاىف را ترك كنيم و تا منردمي مقدارى . اين قدر اين طرف و آن طرف نرومي. بياييد وقتمان را بيهوده تلف نكنيم
  :راى مثال، از حنوه خلقت اين عامل خرب بگريمي و در اين آيه انديشه كنيمب. آگاهى به دست آورمي

ا أَْمرُُه ِإذا َأراَد َشْيئاً َأْن يـَُقوَل َلُه ُكْن فـََيُكونُ «   »1« .»ِإمنَّ

  .شود درنگ موجود مى پس ىب! باش: گويد شأن او اين است كه چون پديد آمدن چيزى را اراده كند، فقط به آن مى

از پوست و گوشت و استخوان تشكيل شده در اين عامل چه كار كرده است؟ چند ميليون كتاب نوشته است؟ انساىن كه 
چه كسى اين مهه قدرت به مغز . از تعدادى گوشت و غضروف و استخوان. ها مهه از يك ذره مغز توليد شده است اين

  انسان داده است؟

ات صنعىت را در كمرتين فضاى ممكن جاى دهد و براى مثال ترين جتهيز  در روزگار ما، انسان در صدد برآمده مهم
توانند يك عضو از بني رفته انسان  با اين مهه، اگر مهه عامل مجع شوند، منى. العاده كوچكند هاىي ساخته كه فوق ريزپردازنده

  »2« .را مانند اول درست كنند، حىت قادر به درست كردن ناخىن كه از دست او بيفتد نيستند

شوند و نياز به كوتاه كردن پيدا  هاى بدن انسان كم نيست؛ مثًال، موهاى سر در عرض چند هفته بلند مى شگفىت
  .كنند، اما موى ابرو و مژه در عرض هفتاد سال زندگى نياز به سلماىن ندارند مى
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  حكايىت عجيب از جنات يك گنهكار

دان  كرد كه خواننده و موسيقى به نام شعوانه زندگى مىمرحوم نراقى در معراج السعاده نقل كرده است كه در بصره زىن 
طبيعتاً، چند شاگرد هم داشت و . خواند رقصيد و خوب مى زد، خوب مى خوب ىن مى: بسيار خوىب بود و سه هنر داشت

   جملسى در بصره براى خوشگذراىن ترتيب داده

______________________________  
  .82يس، ). 1(

اْجَتَمُعوا َلُه َو ِإْن  يـَُّها النَّاُس ُضِرَب َمَثٌل َفاْسَتِمُعوا َلهُ ِإنَّ الَِّذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه َلْن َخيُْلُقوا ُذباباً َو َلوِ يا أَ « :73حج، ). 2(
باُب َشْيئاً ال َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطَّاِلُب َو اْلَمْطُلوبُ    .»َيْسلُبـُْهُم الذُّ

  

  92: اسالم، صانديشه در 

  .كه اين خامن در آن دعوت بود شد مگر اين منى

به . اى بلند است رفت كه ديد صداى ناله شديدى از داخل خانه نقل است روزى براى شركت در يكى از مهان جمالس مى
به  .ها منتظر ماندند برنگشت دخرت رفت و هر چه آن! برو ببني در اين خانه چه خرب است: يكى از شاگردانش گفت

تو برو و : به سومى گفت. اين يكى هم رفت و ديگر نيامد! چرا او نيامد؟ برو ببني چه خرب است: شاگرد ديگرش گفت
جا نه  خامن اين: جا چه خرب است؟ گفتند اين: الجرم، خودش داخل شد و پرسيد. سومى هم رفت و نيامد! زود برگرد

گوش : كنند؟ گفتند ها چرا گريه مى اين: گفت. جملس معناست جا جملس روح است؛ جملس مردگان است نه زندگان؛ اين
اتفاقاً، سخنان گوينده به اين دو آيه قرآن . كند گوش داد و ديد يك نفر براى مردم صحبت مى! شوى بده متوجه مى

  :رسيده بود

ُعوا َهلا تـََغيُّظاً َو َزِفرياً «   »1« .»ِإذا رَأَتْـُهْم ِمْن َمكاٍن بَِعيٍد مسَِ

  .آنان را از مكاىن دور ببيند، از آن، خشم و خروشى هولناك بشنوند]  ن آتش سوزانآ[وقىت 



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

 

شان با جهنم زياد است، صداى  كه فاصله در روز قيامت، هنگامى كه چشم مردم از دورترين راه به جهنم بيفتد، با اين
  :بعد، اين آيه را خواند. شنوند خشم آتش و فرياد عذاب را مى

ُعوا َهلا َشِهيقاً َو ِهَي تـَُفورُ ِإذا أُْلُقوا فِ «   »2« .»يها مسَِ

  .شنوند هنگامى كه در آن افكنده شوند از آن، در حاىل كه در جوش و فوران است، صداىي هولناك و دخلراش مى

  !جاست كه بايد بر سر خود بزنيم، واى بر ما آورند اين ها را داخل جهنم بريزند، فرياد بر مى آرى، وقىت جهنمى

ها باشم و در آتشم  اگر االن قيامت باشد و من جزو جهنمى: حلظاتى در اين دو آيه تأّمل كرد و به خود گفت شعوانه
   بيندازند كارم متام

______________________________  
  .12فرقان، ). 1(

  .7ملك، ). 2(

  

  93: انديشه در اسالم، ص

من زن : كه به هوش آمد به گوينده جملس گفت  بعد. يك دفعه، از اين فكر منقلب شد و در جا غش كرد. است
خامن، هر چه هم گناهت فراوان باشد : ام پذيرفته است؟ گوينده گفت اگر با خدا آشىت كنم، توبه. كارى هستم معصيت

 زدند ها را به او مثل مى وقىت فهميد در شهر بصره بدترين زنان و انسان. قبول است، گرچه به اندازه گناهان شعوانه باشد
  .دوباره غش كرد

اى به هوش آمد و كارش به جاىي رسيد كه مايه عربت زنان و مردان  آخرين بار، شعوانه به گونه: گويد مرحوم نراقى مى
يك شب كه . در اثر توبه، گوشت و پوستش آب شد و بدن جديدى پيدا كرد، اما مانند تركه خشك شده بود. بصره شد

من كه در اين دنيا به دليل پشيماىن از گناه مانند تركه شدم، در : گفت ت، مىرخي سر به سجده گذاشته بود و اشك مى
نيمه شب بود كه در مهان اتاق و حال سجده . كرد قيامت چه خواهم شد؟ تا نصف شب در اين فكر بود و گريه مى

  »1« .كنم تو رفتار مى به مهني حال باش و بگذار قيامت بيايد تا ببيىن چگونه با َكَرمم با: گفت صداىي شنيد كه مى
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  .اين حتّول تأثري يك حلظه فكر كردن بود

______________________________  
  .424معراج السعاده، مال امحد نراقى، باب توبه، ص : رك). 1(

  

  97: انديشه در اسالم، ص

  

   نسبت تفكر با حقيقت - 6

  

  99: انديشه در اسالم، ص

  

رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

مساله مهمى كه اسالم بر آن اصرار دارد اين است كه مردم داراى فكر و انديشه باشند و در آيات خدا بينديشند، زيرا 
  .رتين نتيجه، يعىن اتصال به وجود مقّدس حضرت حق استاى براى حصول  تفكر در آيات خدا راه و مقدمه

گاه  آن. رسيد كه عامل و آدم هر دو بر حق هستند از راه انديشه در آيات اهلى مشا به اين نتيجه مى: فرمايد قرآن جميد مى
  »1« .اش نكشيد كنيد لباس باطل به آن نپوشانيد، آن را ضايع نكنيد و به نابودى سعى مى

جز اين نيست، زيرا وقىت انسان بفهمد مهه عامل حق است كمرتين عنصر از عناصر عامل را به مسري باطل حقيقت نيز 
خنواهد كشيد و سعى او بر اين قرار خواهد گرفت كه با عناصرى كه در اختيار دارد جتارتى اهلى برپا كند؛ جتارتى كه قرآن 

  :داند نتيجه آن را جنات از عذاب دوزخ مى
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تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َو َرُسوِلِه َو ُجتاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه ِبَأْمواِلُكْم . ِجتاَرٍة تـُْنِجيُكْم ِمْن َعذاٍب أَلِيمٍ   الَِّذيَن آَمُنوا َهْل أَُدلُُّكْم َعلى يا أَيـَُّها«
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ    »2« .»َو أَنـُْفِسُكْم ذِلُكْم َخيـْ

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .كند منظور جمموعه آياتى است كه انسان را دعوت به تفكر در عامل هسىت و وجود خود مى. 

  .11 -10صف، ). 2(

  

  100: انديشه در اسالم، ص

ميان آوريد و دهد؟ به خدا و پيامربش ا اى اهل اميان، آيا مشا را به جتارتى راهنماىي كنم كه مشا را از عذاىب دردناك جنات مى
معرفت و آگاهى ]  به منافع فراگري و مهيشگى آن[اگر ] اميان و جهاد[اين . هايتان در راه خدا جهاد كنيد با اموال و جان

  .رت است]  از هر چيزى[داشتيد، براى مشا 

ه حقانيت اين انسان انديشمند كه ب. در اين آيه مهني عناصرى است كه در سفره خلقت موجود است» اموال«منظور از 
 .ها جتارت كند؛ آن هم جتارتى كه سودش ابدى است ها را در راه حق مصرف كرده و با آن كند آن عناصر رسيده سعى مى

»1«  

   يك پرسش و سه پاسخ

دمل : خواهى؟ او در جواب گفت زندگى را براى چه مى: وآله، پرسيد عليه اهللا شخصى از يكى از ياران پيامرب، صلى
خواهم زنده باشم، چون پروردگار  اما به خاطر شب مى. به خاطر شب، روز، و مردم: براى سه كار زنده باشمخواهد  مى

  ....بزرگ عامل بنده را براى سه كار در شب دعوت فرموده است 

ها دعوت كرده متعلق به متام مدت شب  الزم است گفته شود سه كارى كه پروردگار بندگان خود را در دل شب بدان
  :دو سوم شب براى خواب است: فرمايد پروردگار عامل در قرآن مى. سوم آن تعلق دارد ت، بلكه به يكنيس
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  »2« .»...أَْو زِْد َعَلْيِه . ِنْصَفُه َأِو انـُْقْص ِمْنُه َقِليًال . ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ قَِليًال . يا أَيـَُّها اْلُمزَّمِّلُ «

به سبب امهّيت اين يك . وردگار سه كار براى بندگانش قرار داده استاما حدود يك ساعت مانده به اذان صبح، پر 
كردند؛ يعىن  سوم آخر شب با اين سه كار پر مى السالم، عمر خود را در يك ساعت است كه متام انبيا و ائمه، عليهم

  در حقيقت،. ندداد كردند و خوابشان را مقدمه اين سه كار قرار مى سوم آخر شب متام مى عنصر عمر خود را در يك

______________________________  
  :از مجله. در قرآن آيات متعددى درباره جتارت مردم در دنيا وجود دارد). 1(

  .16بقره،  .َفما َرِحبَْت ِجتاَرتـُُهْم َو ما كانُوا ُمْهَتِدينَ   أُولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة ِباْهلُدى -

قاً * اذُْكُروا ِنْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َو أَْوُفوا ِبَعْهِدي أُوِف ِبَعْهدُِكْم َو ِإيَّاَي فَاْرَهُبونِ  يا َبِين ِإْسرائِيلَ  - َو آِمُنوا ِمبا أَنـْزَْلُت ُمَصدِّ
َو ال تـَْلِبُسوا احلَْقَّ بِاْلباِطِل َو َتْكُتُموا احلَْقَّ َو * اَي فَاتـَُّقونِ ِلما َمَعُكْم َو ال َتُكونُوا أَوََّل كاِفٍر ِبِه َو ال َتْشتَـُروا بِآياِيت َمثَناً قَِليًال َو ِإيَّ 

  .42 -40بقره،  .أَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 

نْ أَ فـَتـُْؤِمُنوَن ِببَـْعِض اْلِكتاِب َو َتْكُفُروَن ِببَـْعٍض َفما َجزاءُ َمْن يـَْفَعُل ذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِيف اْحلَي - يا َو يـَْوَم اْلِقياَمِة يـَُردُّوَن اِة الدُّ
نْيا ِباْآلِخَرِة َفال ُخيَفَُّف َعنـُْهُم اْلَعذاُب َو ال ُهْم * َأَشدِّ اْلَعذاِب َو َما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ   ِإىل أُولِئَك الَِّذيَن اْشتَـَرُوا احلَْياَة الدُّ

  .86 -85بقره،  .يـُْنَصُرونَ 

ٌق ِلما َمَعُهْم َو كانُوا ِمْن قـَْبُل َيْستَـْفِتُحوَن َعَلى الَِّذيَن َكَفُروا فـََلمَّ َو َلمَّا جاءَ  - ا جاَءُهْم ما َعَرُفوا  ُهْم ِكتاٌب ِمْن ِعْنِد اللَِّه ُمَصدِّ
َمْن   ِمبا أَنـَْزَل اللَُّه بـَْغياً َأْن يـُنَـزَِّل اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َعلى بِْئَسَما اْشتَـَرْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َأْن َيْكُفُروا* َكَفُروا ِبِه فـََلْعَنُة اللَِّه َعَلى اْلكاِفرِينَ 
  .90 -89بقره،  .َغَضٍب َو ِلْلكاِفرِيَن َعذاٌب ُمِهنيٌ   َيشاءُ ِمْن ِعباِدِه َفباُؤ بَِغَضٍب َعلى

َفُعُهْم َو َلَقْد َعِلُموا َلَمِن اْشَرتاُه ما َلُه ِيف اْآلِخَرِة َو ما ُهْم ِبضارِّيَن ِبِه ِمْن َأَحٍد ِإالَّ بِِإْذِن اللَِّه َو يـَتـََعلَُّمو  - َن ما َيُضرُُّهْم َو ال يـَنـْ
  .102بقره،  .ِمْن َخالٍق َو لَِبْئَس ما َشَرْوا ِبِه أَنـُْفَسُهْم َلْو كانُوا يـَْعَلُمونَ 

 ُبُطوِِْم ِإالَّ النَّاَر َو ال ُيَكلُِّمُهُم اللَّهُ ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُتُموَن ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن اْلِكتاِب َو َيْشتَـُروَن ِبِه َمثَناً قَِليًال أُولِئَك ما يَْأُكُلوَن ِيف  -
* َو اْلَعذاَب ِباْلَمْغِفَرِة َفما َأْصبَـَرُهْم َعَلى النَّارِ   الَِّذيَن اْشتَـَرُوا الضَّالَلَة ِباْهلُدى أُولِئكَ * يـَْوَم اْلِقياَمِة َو ال يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 

  .176 - 174بقره،  .ذِلَك بَِأنَّ اللََّه نـَزََّل اْلِكتاَب ِباحلَْقِّ َو ِإنَّ الَِّذيَن اْختَـَلُفوا ِيف اْلِكتاِب َلِفي ِشقاٍق بَِعيدٍ 
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َو ِإذا ِقيَل َلُه اتَِّق اللََّه َأَخَذْتُه اْلِعزَّةُ * ِيف اْألَْرِض ِليـُْفِسَد ِفيها َو يـُْهِلَك احلَْْرَث َو النَّْسَل َو اللَُّه ال حيُِبُّ اْلَفسادَ   ىلَّ َسعىَو ِإذا تـَوَ  -
مثِْ َفَحْسُبُه َجَهنَُّم َو لَِبْئَس اْلِمهادُ  يا أَيـَُّها الَِّذيَن * َسُه ابِْتغاَء َمْرضاِت اللَِّه َو اللَُّه َرُؤٌف بِاْلِعبادِ َو ِمَن النَّاِس َمْن َيْشِري نـَفْ * ِباْإلِ

اْعَلُموا َفِإْن َزلَْلُتْم ِمْن بـَْعِد ما جاَءْتُكُم اْلبَـيِّناُت فَ * آَمُنوا اْدُخُلوا ِيف السِّْلِم َكافًَّة َو ال تـَتَِّبُعوا ُخُطواِت الشَّْيطاِن ِإنَّهُ َلُكْم َعُدوٌّ ُمِبنيٌ 
  .209 -205بقره، .  َأنَّ اللََّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َو ال يـَْنُظُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم ِإنَّ الَِّذيَن َيْشتَـُروَن ِبَعْهِد اللَِّه َو أَْمياِِْم َمثَناً َقِليًال أُولِئَك ال َخالَق َهلُْم ِيف اْآلِخَرِة َو ال  -
  .77آل عمران،  .اْلِقياَمِة َو ال يـُزَكِّيِهْم َو َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 

ْمياِن َلْن َيُضرُّوا اللََّه َشْيئاً َو َهلُْم َعذاٌب أَلِيمٌ الَّ  - ا ُمنِْلي َهلُْم َخيـٌْر ِألَنـُْفِسِهْم * ِذيَن اْشتَـَرُوا اْلُكْفَر ِباْإلِ َو ال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن َكَفُروا أَمنَّ
ا ُمنِْلي َهلُْم ِليَـْزداُدوا ِإْمثاً َو َهلُْم َعذاٌب ُمِهنيٌ    .178 -177عمران، آل .  ِإمنَّ

ُظُهورِِهْم َو اْشتَـَرْوا ِبِه َمثَناً قَِليًال فَِبْئَس ما َو ِإْذ َأَخَذ اللَُّه ِميثاَق الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكتاَب لَتُبَـيـِّنـُنَّهُ لِلنَّاِس َو ال َتْكُتُمونَُه فـََنَبُذوُه َوراَء  -
  .187آل عمران،  .َيْشتَـُرونَ 

ِت اللَِّه َمثَناً َقِليًال ْلِكتاِب َلَمْن يـُْؤِمُن ِباللَِّه َو ما أُْنزَِل ِإلَْيُكْم َو ما أُْنزَِل ِإلَْيِهْم خاِشِعَني لِلَِّه ال َيْشتَـُروَن بِآياَو ِإنَّ ِمْن أَْهِل ا -
ْم ِإنَّ اللََّه َسرِيُع احلِْسابِ   .وا اْصِربُوا َو صاِبُروا َو راِبُطوا َو اتـَُّقوا اللََّه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمنُ * أُولِئَك َهلُْم َأْجُرُهْم ِعْنَد َرِِّ

  .200 -199آل عمران، 

ِباللَِّه   داِئُكْم َو َكفىَو اللَُّه أَْعَلُم ِبَأعْ * أَ َملْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوُتوا َنِصيباً ِمَن اْلِكتاِب َيْشتَـُروَن الضَّالَلَة َو يُرِيُدوَن َأْن َتِضلُّوا السَِّبيلَ  -
  .45 -44نساء،  .ِباللَِّه َنِصرياً   َولِيا َو َكفى

َا النَِّبيُّوَن الَِّذيَن َأْسَلُموا ِللَِّذيَن هاُدوا َو ال - وا ِمْن ِكتاِب رَّبَّانِيُّوَن َو اْألَْحباُر ِمبَا اْسُتْحِفظُ ِإنَّا أَنـَْزْلَنا التـَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر َحيُْكُم ِ
 َحيُْكْم ِمبا أَنـَْزَل اللَُّه َفأُولِئَك ُهُم اللَِّه َو كانُوا َعَلْيِه ُشَهداَء َفال َختَْشُوا النَّاَس َو اْخَشْوِن َو ال َتْشتَـُروا بِآياِيت َمثَناً َقِليًال َو َمْن ملَْ 

  .44مائده،  .اْلكاِفُرونَ 

اْشتَـَرْوا * قـُُلوبـُُهْم َو َأْكثـَُرُهْم فاِسُقونَ    يـَْرقـُُبوا ِفيُكْم ِإال َو ال ِذمًَّة يـُْرُضوَنُكْم ِبَأْفواِهِهْم َو َتْأىبَكْيَف َو ِإْن َيْظَهُروا َعَلْيُكْم ال  -
  .9 -8توبه،  .ِبآياِت اللَِّه َمثَناً َقِليًال َفَصدُّوا َعْن َسِبيِلِه ِإنـَُّهْم ساَء ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 

ْقتَـُلوَن َوْعداً َعَلْيِه َحقا ِيف ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو َأْمواَهلُْم بَِأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـُُلوَن َو يُـ   اْشَرتىِإنَّ اللََّه  -
يِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن َأْوىف جنِْ توبه،  .اْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بايـَْعُتْم ِبِه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز اْلَعِظيمُ ِبَعْهِدِه ِمَن اللَِّه فَ   التـَّْوراِة َو اْإلِ

111.  
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ا َو َتُذوُقوا السُّوَء ِمبا َصَدْدُمتْ َعْن َسِبيِل اللَِّه َو َلُكْم َعذ - َنُكْم فـََتزِلَّ َقَدٌم بـَْعَد ثـُُبوِ ِبَعْهِد اللَِّه َو ال َتْشتَـُروا * اٌب َعِظيمٌ َدَخًال بـَيـْ
ٌر َلُكْم ِإْن ُكْنُتْم تـَْعَلُمونَ  ا ِعْنَد اللَِّه ُهَو َخيـْ َفُد َو ما ِعْنَد اللَِّه باٍق َو لََنْجزَِينَّ الَِّذيَن َصبَـُروا َأْجَرُهْم * َمثَناً قَِليًال ِإمنَّ ما ِعْنَدُكْم يـَنـْ

َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـََلُنْحِييَـنَُّه َحياًة طَيَِّبًة َو لََنْجزِيـَنـَُّهْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ما    ذََكٍر َأْو أُْنثى َمْن َعِمَل صاِحلاً ِمنْ * ِبَأْحَسِن ما كانُوا يـَْعَمُلونَ 
  .97 -94حنل،  .كانُوا يـَْعَمُلونَ 

  .»ِه َو رَتِِّل اْلُقْرآَن تـَْرتِيًال َأْو زِْد َعَليْ * ِنْصَفهُ َأِو انـُْقْص ِمْنُه قَِليًال * ُقِم اللَّْيَل ِإالَّ َقِليًال « :24مزمل، ). 2(

  

  101: انديشه در اسالم، ص

  .خوابيدند تا بدن اسرتاحت كند و نشاط كاىف براى اجنام اين سه كار پيدا كند مى

شود؛ چون مقدمه بندگى خود  اين خواب نيز، به جهت مقدمه بودنش براى عبادت، عبادت و بندگى خدا حمسوب مى
وقىت انسان . شود و مقدمه مناز است به خودى خود واجب نيست، بلكه براى مناز واجب مى بندگى است؛ مثًال، وضو

كند، وىل اگر وقت مناز نباشد يا انسان مناز را براى خدا خنواند، وضو ارزشى  گريد گوىي عبادت مى براى مناز وضو مى
  »1« .ندارد

 .يك ساعت مانده به مناز صبح را به خواب نگذرانده استدانيم هيچ پيامرب و امامى تا زمان وفات اين  جا كه مى تا آن
وآله،  عليه اهللا مهه انبيا و ائمه در آن وقت شب بيدار بودند و در ميان ايشان اجنام اين سه كار بر پيامرب اسالم، صلى »2«

ارها را ترك كنند وىل توانستند اين ك البته، ديگر انبيا و ائمه مى. واجب عيىن بود و حق ترك آن قسمت از شب را نداشت
  .كردند چنني كارى منى

  :خداوند درباره اين قطعه شب اين آيه را فرستاده است

َعَثَك رَبَُّك َمقاماً َحمُْموداً   َو ِمَن اللَّْيِل فـَتَـَهجَّْد ِبِه ناِفَلًة َلَك َعسى«   »3« .»َأْن يـَبـْ

  .ى ستوده برانگيزدبه جايگاه]  به سبب اين عبادت ويژه[اميد است پروردگارت تو را 
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بينيم در اين ساعت و در اجنام اين سه كار چه سودى  كنيم و مى كه در روايات و بعضى آيات قرآن دقت مى هنگامى
اندازش از  بينيم كه چشم براى دنيا و برزخ و آخرت انسان در نظر گرفته شده است، خود را در برابر درياى پر موجى مى

  »4« .تر است اين عامل وسيع

  سه كار چيست؟ آن

ّجد است ّجد به معناى مناز شب است كه در جمموع. كار اول     كلمه 

______________________________  
الوضوء على الوضوء نور على نور، : السالم قوهلم، عليهم«: 205، ص 1، عالمه حلى، ج )ج. ط(تذكره الفقهاء ). 1(

  .»استغفارومن جدد وضوء لغري حدث جدد اهللا توبته من غري 

الريح (صاله الليل حتسن الوجه، وحتسن اخللق، وتطيب : السالم قال أبو عبد اهللا، عليه«: 77دعوات، راوندى، ص ) 2(
ا سنه نبيكم، ومطرده الداء عن . الرزق وتقضى الدين، وتذهب باهلم، وجتلو البصر) وتدر عليكم بصاله الليل فا

  .»أجسادكم

  .79اسراء، ). 3(

وآله، أوصى عليا، عليه  عليه اهللا وعليك بالصاله ىف الليل، فإن رسول اهللا، صلى«: 137الرضا، على بن بابويه، ص فقه ). 4(
ا، فقال ىف وصيته اء الوجه، وحتسن اخللق -قاهلا ثالثا - عليك بصاله الليل: السالم،  ؛ »وصاله الليل تزيد ىف الرزق، و

السالم، فشكى إليه احلاجه فأفرط ىف  جاء رجل إىل أىب عبد اهللا، عليه«: 474، ص 1الحيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 
نعم، فالتفت أبو : يا هذا أتصلى بالليل؟ فقال الرجل: السالم الشكايه حىت كاد أن يشكو اجلوع، فقال له أبو عبد اهللا، عليه

لنهار، إن اهللا تبارك وتعاىل ضمن صاله كذب من زعم أنه يصلى بالليل وجيوع با: السالم، إىل أصحابه فقال عبد اهللا، عليه
؛ منتهى »من ختم له بصاله الليل فله اجلنه: وآله عليه اهللا قال النىب، صلى«: 272؛ مهني كتاب، ص »الليل قوت النهار

صاله الليل حيسن الوجه وحيسن اخللق : السالم عن الصادق، عليه«: 195، ص 1، عالمه حلى، ج )ق. ط(املطلب 
  .»يدر الرزق ويقضى الدين ويذهب باهلم وجيلو البصرويطيب الريح و 
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پنج مناز دو ركعىت مانند مناز صبح و يك : كه مؤذن اذان صبح را بگويد بايد متام شود يازده ركعت است و پيش از آن
روايات آمده است كه سجده آخرش البته، در . ركعت تنها شامل محد و سوره و قنوت و ركوع و سجود و تشهد و سالم

  »1« .را آن قدر ادامه بدهيد كه شيطان فرياد بزند از اين سجده كمرم شكست و راهم به روى او بسته شد

دعا   -زنده يا مرده -ها و دعاهاى خمصوصى دارد و انسان اگر بتواند بايد در آن چهل مؤمن را قنوت اين مناز هم برنامه
بگويد و اگر  » العفو«خوب است انسان سيصد مرتبه هم در قنوت اين مناز . هم مانعى نداردكند و دعا كردن به فارسى 

  .را خبواند و به ركوع برود» ...ربنا آتنا «كسى حوصله كاىف ندارد، دعاى 

ن، افزون بر اي. گردد كند و روزى دنيايش فراوان مى پس از اين يازده ركعت، انسان آبروىي براى خود در آخرت ذخريه مى
ارزش اين مناز در آخرت را نيز كسى . خبشد هنگامى كه او وارد ركعت اول مناز شد، پروردگار بزرگ عامل گناهانش را مى

  .داند منى

  .كار دوم استغفار و توبه است

  »2« .»َو ِباْألَْسحاِر ُهْم َيْستَـْغِفُرونَ «

  .كنند و سحرگاهان از خدا درخواست آمرزش مى

اين اشك : فرمايد السالم، در اين باره مى امام ششم، عليه. گذشته وجارى شدن اشك چشم استكار سوم انديشه در عمر 
. ها ذخريه شوند بگذاريد اين اشك. خواهيد پاك كنيد، با دستتان به صورتتان مباليد را با دستمال پاك نكنيد، اگر هم مى

رسد او را نربيد، او سرمايه عظيمى پيش من  كشند، خطاب مى اى را به طرف جهنم مى كه بنده در روز قيامت هنگامى
از   - گر چه در مهه عمر فقط يك بار براى خدا برخاسته است  - دانيد و آن اين است كه در تاريكى شب دارد كه مشا منى

   اش گذشته

______________________________  
: ... السالم عن الصادق، عليه«: 18، ص 1؛ نيز با اختالف كلمات در حماسن، برقى، ج 77، ص 2كاىف، ج ). 1(

يا ويلتاه أطاعوا : عليكم بطول الركوع والسجود، فإن أحدكم إذا أطال الركوع والسجود هتف إبليس من خلفه وقال
فما شئ أحسن : السالم عن الصادق، عليه«: 136، ص 1؛ دعائم اإلسالم، قاضى نعمان، ج »وعصيت، وسجدوا وأبيت

فيسبغ الوضوء مث ليربز حيث ال يراه أنيس فيشرف اهللا عليه وهو راكع وساجد، إن العبد إذا من أن يغتسل الرجل أو يتوضأ 
  .»يا وياله، أطاع هذا وعصيت، وسجد هذا وأبيت، وأقرب ما يكون العبد من اهللا إذا سجد: سجد نادى إبليس
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  .18ذاريات، ). 2(
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  !او را رها كنيد. مهان اشك سبب جناتش است. پس اشكش جارى شددار شد، و س پشيمان شد، رجنيد و غصه

  :فرمايد قرآن جميد درباره اين اشك مى

ُعوا ما أُْنزَِل ِإَىل الرَُّسوِل َترى« ْمِع ِممَّا َعَرُفوا ِمَن احلَْقِّ يـَُقولُوَن َربَّنا آَمنَّا َفاْكُتْبنا َمَع   َو ِإذا مسَِ  .»الشَّاِهِدينَ َأْعيـُنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّ
»1«  

اند لربيز از  بيىن كه به سبب آنچه از حق شناخته و چون آنچه را كه بر پيامرب اسالم نازل شده بشنوند، ديدگانشان را مى
  .بنويس]  به حّقانّيت پيامرب و قرآن[پروردگارا، اميان آوردمي، پس ما را در زمره گواهان : گويند شود، مى اشك مى

خواهم و شب را براى آن ساعت سحر و ساعت سحر را هم براى  من زندگى را براى شب مى: آرى، آن صحاىب گفت
ّجد خواهم؛ آن هم روزى طوالىن و خيلى گرم كه در آن از آمسان آتش ببارد  اما زندگى را براى روز مى. استغفار و گريه و 

چنني، زندگى را براى  هم. ود و حمبومب لّذت بربمو من با كمال نشاط و شوق آن روز طوالىن را روزه بگريم و در خانه معب
  »2« .خواهم تا در ميان مردم باشم و كار كسى را كه گرفتار است با نشاط رفع كنم مردم مى

   نتيجه حقانيت عامل

رساند كه عامل حق است  تفكر در جهان و خويشنت و مطالعه در اوضاع عامل راهى است كه انسان را به اين حقيقت مى
  .ش نيز حق استو خود

  »3« .»َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ «

هاى خود را در اطراف جهان و در نفوس خودشان به آنان نشان خواهيم داد تا براى آنان روشن شود كه  به زودى نشانه
  .ترديد او حق است ىب

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو ِإنَّ السَّاَعَة َآلتَِيٌة َفاْصَفِح الصَّْفَح اجلَِْميلَ َو ما َخَلْقنَ «   »4« .»ا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ



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

 

  چه را ميان آن دوتاست جز به حق نيافريدمي، و ها و زمني و آن و آمسان

______________________________  
  .83مائده، ). 1(

إن اهللا تعاىل أوحى إىل النىب يا حممد إن العلى االعلى يقرأ عليك السالم، ويقول «: 80، ص 19األنوار، ج حبار ). 2(
إن منزلته منزله : إن أبا جهل واملال من قريش قد دبروا يريدون قتلك، وآمرك أن تبيت عليا ىف موضعك، وقال لك: لك

داء، وروحه لروحك وقاء، وأمرك أن تستصحب أبا بكر، فإنه إن إمساعيل الذبيح من إبراهيم اخلليل، جيعل نفسه لنفسك ف
ا من خلصائك، فقال رسول  آنسك وساعدك ووازرك وثبت على ما يعاهدك و يعاقدك كان ىف اجلنه من رفقائك، وىف غرفا

: ال فيقتلوك؟ قالأرضيت إن اطلب فال اوجد وتوجد، فلعله أن يبادر إليك اجله: اهللا صلى اهللا عليه وآله لعلى عليه السالم
بلى يا رسول اهللا رضيت أن يكون روحى لروحك وقاء، ونفسى لنفسك فداء، بل رضيت أن يكون روحى ونفسى فداء الخ 

يك، وحملبه أوليائك، ونصره . لك أو قريب أو لبعض احليوانات متتهنها، وهل احب احلياه إال خلدمتك والتصرف بني أمرك و
ال ذلك ملا أحببت أن أعيش ىف هذه الدنيا ساعه واحده، فأقبل رسول اهللا صلى هللا عليه وآله أصفيائك، وجماهده أعدائك؟ لو 
يا أبا حسن قد قرأ على كالمك هذا املوكلون باللوح احملفوظ وقرؤوا على ما أعد اهللا لك من : على على عليه السالم فقال له

  .»...له الراؤون، وال خطر مثله ببال املتفكرين ثوابه ىف دار القرار ما مل يسمع مبثله السامعون، وال رأى مث

  .53فصلت، ). 3(

  .85حجر، ). 4(

  

  104: انديشه در اسالم، ص

  .گذشىت كرميانه داشته باش]  هاى مردم در برابر ناهنجارى[ترديد قيامت آمدىن است؛ پس  ىب

نَـُهما الِعِبنيَ «   »1« .»َو ما َخَلْقَنا السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ

  .امي چه را ميان آن دو است به بازى نيافريده ها و زمني و آن و ما آمسان
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انگشتانش را به قمار، معده  »2« :خداوند هسىت را بيهوده نيافريده است تا كسى خبواهد عناصر عامل را به بازيچه بگريد
عامل و . گناه و معصيت به كار بگريدگرى، و قدم را براى حركت به منظور   را براى انباشنت شراب، فكر را براى حيله

برمي؟ با عملمان  وقىت ثابت شد عامل حق است، هنگام مصرف آن بايد ديد اين حق را كجا مى. اند انسان هر دو حق
  خواهيم؟ پوشامن يا لباس باطل؟ حال، بايد بنشينيم و فكر كنيم كه از اين پس زندگى را براى چه مى لباس حق بر آن مى

و زندگى را . خواهند؛ شب را براى سحر؛ و سحر را براى استغفار و توبه اند زندگى را براى شب مى را يافتهها كه حق  آن
آيد  جا كه از دستشان برمى خواهند تا آن و نيز حيات را براى مردم مى. خواهند تا در آن به روزه بگذرانند براى روز مى

حق چنني . و مرگ از آن مرگ حق و برزخ آن برزخى حق استاى زندگى حق  چنني زندگى. مشكل مردمان را حل كنند
شت را بر اثر چنني زندگى پر حقيقىت به ارث بربد شت برود و    :انساىن نيز اين است كه به 

َو الَِّذيَن . الَِّذيَن ُهْم لِلزَّكاِة فاِعُلونَ  وَ . َو الَِّذيَن ُهْم َعِن اللَّْغِو ُمْعِرُضونَ . الَِّذيَن ُهْم ِيف َصالِِْم خاِشُعونَ . َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ «
َوراَء ذِلَك َفُأولِئَك ُهُم   َفَمِن ابـَْتغى. َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت أَْميانـُُهْم فَِإنـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ   ِإالَّ َعلى. ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظونَ 

ِِْم ُحياِفُظونَ   َو الَِّذيَن ُهْم َعلى. َو َعْهِدِهْم راُعونَ  َو الَِّذيَن ُهْم ِألَماناِِمْ . العاُدونَ    »3« .»أُولِئَك ُهُم اْلوارِثُونَ . َصَلوا

هر  [و آنان كه از . اند]  و به باطن با حضور قلب[فروتن ] به ظاهر[آنان كه در منازشان : ترديد مؤمنان رستگار شدند ىب
  بيهوده و] گفتار و كردارِ 

______________________________  
  .38دخان، ). 1(

ا َخَلْقناُكْم َعَبثاً َو أَنَُّكْم ِإلَْينا ال تـُْرَجُعونَ « :115مؤمنون، ). 2(   .»أَ َفَحِسْبُتْم َأمنَّ

  .110مؤمنون، ). 3(

  

  105: انديشه در اسالم، ص

اند، ]  هاى حرام از شهوت[دارنده دامنشان اند، و آنان كه نگه  گردانند، و آنان كه پرداخت كننده زكات اى روى فايده ىب
ره[پس كساىن . مورد سرزنش نيستند]  در اين زمينه[مهسران يا كنيزانشان، كه آنان ] كاجموىي از[مگر در  گريى  كه در 
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هاى خود را رعايت  ها و پيمان و آنان كه امانت. هستند]  از حدود حق[غري از اين جويند، جتاوزكار ]  جنسى، راهى
  .اند اينانند كه وارثان. منازهايشان حمافظت دارند]  اوقات و شرايط ظاهرى و معنوى[كنند و آنان كه مهواره بر  ىم

. اند ها و اعماىل به حق متولد شده، به حق معامله كرده، به حق ُمرده، و به حق وارد حمشر شده صاحبان چنني ديدگاه
شت بروند   .حقشان هم هست كه به 

: فرمايد قرآن كرمي، در آياتى كه خوانده شد، مى. ندگى پاك را آلوده نكنيم و حقى را با شهوت جنس نكنيمبياييد اين ز 
  :وقىت شعله شهوت روشن شد، نگذاريد از حرمي خود جتاوز كند

  »1« .»نـَُّهْم َغيـُْر َمُلوِمنيَ َأْزواِجِهْم َأْو ما َمَلَكْت َأْميانـُُهْم َفإِ   ِإالَّ َعلى. َو الَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم حاِفُظونَ «

در اين [مهسران يا كنيزانشان، كه آنان ] كاجموىي از[اند، مگر در ]  هاى حرام از شهوت[و آنان كه نگه دارنده دامنشان 
  .مورد سرزنش نيستند]  زمينه

رى خود را نگه دارد تا اگر كسى ازدواج كرده بايد در مهان مسري شهوتش را خاموش كند و اگر ازدواج نكرده، بايد مقدا
تواند خود را نگه دارد، بايد مسري ازدواج موقت را طى كند تا شهوت افكارش  اگر هم منى »2« .خداوند گشايشى برساند

فكر گناه نبايد آن قدر به انسان فشار . را نگريد و فكر گناه بر ذهن و وجودش مسلط نشود و چشمش را منحرف نكند
  »3« .ا گناهان ديگر آلوده كندبياورد كه او را به زنا ي

مهه چيز در اين عامل حق است؛ لذا از اين . اند زن و مرد و ديگر عناصر عامل حق. شهوت حق است. عامل حق است
  سفره از آِن خداست و ما مهمان او. دارمي بايد به حق مصرف كنيم سفره هر حقى را كه بر مى

______________________________  
  .6 -5 مؤمنون،). 1(

ِمْنُكْم َو الصَّاحلَِِني ِمْن ِعبادُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اللَّهُ ِمْن َفْضِلِه َو   َو أَْنِكُحوا اْألَيامى« :3233نور، ). 2(
  .»... َو ْلَيْستَـْعِفِف الَِّذيَن ال جيَُِدوَن ِنكاحاً َحىتَّ يـُْغِنيَـُهُم اللَُّه ِمْن َفْضِلهِ * اللَُّه واِسٌع َعِليمٌ 

يا : السالم، فقالوا له اجتمع احلواريون إىل عيسى، عليه: السالم، قال عن أىب عبد اهللا، عليه«: 542، ص 5كاىف، ج ). 3(
السالم، أمركم أن ال حتلفوا باهللا تبارك وتعاىل كاذبني وأنا آمركم أن ال  إن موسى كليم اهللا، عليه: معلم اخلري أرشدنا، فقال هلم

السالم، أمركم أن ال تزنوا وأنا آمركم أن  إن موسى نىب اهللا، عليه: يا روح اهللا زدنا، فقال: كاذبني وال صادقني، قالواحتلفوا باهللا  
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ال حتدثوا أنفسكم بالزنا فضال عن أن تزنوا، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أو قد ىف بيت مزوق فأفسد التزاويق 
  .»الدخان وإن مل حيرتق البيت

  

  106: ر اسالم، صانديشه د

خيال نكنيم معامله با ! دارمي با خود حضرت حق معامله كنيم چه خوب است حقى را كه از سر اين سفره برمى. هستيم
منونه آن نيز انديشه . شود، زيرا معامله با حق نفعش از مهان ابتداى معامله پيداست حق نفعش تنها در آخرت آشكار مى
  :شود يقني و توحيد در انسان مىدر آيات خداست كه موجب پيدايش 

  »1« .»يتولد منه التوحيد واليقني«

در نتيجه، بيشرتين لذت و . دهد رساند و حركت او را حركت در مسري حق قرار مى تفكر و انديشه انسان را به خدا مى
او قرار گرفته باطل  چه در اختيار انسان بايد فكر كند كه هيچ چيِز وجودش و آن. برد ترين سود را از زندگى مى عاىل

لذا بايد براى يافنت حق بينديشد تا براى ظهور حق در وجودش و در غيب درونش، به سرمايه عظيم و پرمنفعىت . نيست
  .تبديل شود

  اين حكايت را حتماً خبوانيد

و وحشت اند كه مردم از شنيدن نام ا ها نوشته تذكره. فضيل عياض چند انديشه ناب دارد كه حيف است فراموش شود
شان بني دو شهر جريان  ترسيدند و هم بيابانگردها و كساىن كه كاسىب هم كساىن كه شهرنشني بودند از او مى. كردند مى

به هر حال، اين دزد معروف چند برنامه فكرى داشت كه ماندن نامش در تاريخ به سبب مهني روشناىي فكر بوده . داشت
  .است

بار هم حاضر نشد در دوره  السالم، بود و براى مهني، يك موسى بن جعفر، عليه او از ارادمتندان وجود مقّدس حضرت
  :گفت هارون با او مالقات كند، چرا كه مى

  !ترسم دينم از بني برود مى

   او آن شب. خرب به مالقاتش آمد بار هارون در مكه ىب نقل است كه يك
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______________________________  
  .اين روايت توضيح داده شده است در گفتار پيش درباره). 1(

  

  107: انديشه در اسالم، ص

مهان . كرد آمد گريه مى مطلىب به هارون گفت كه به سبب آن هارون تا صبح خوابش نربد و وقىت از منزل فضيل بريون مى
  :شب نيز هزار دينار براى فضيل فرستاد، اما فضيل عني هزار دينار را پس فرستاد و گفت

  !ام است كه از دزدى توبه كردهمن مدت زيادى 

  :اما او گفت! الاقل اين هزار دينار را بپذيريد. ما كه پوىل ندارمي: خدمتكار خانه گفت

  »1« بدمنان به اندازه كاىف سنگني هست، براى چه هزار دينار به اين بار اضافه كنيم؟

  !كرد به راسىت خوب فكر مى

  سخىن از يك دزد

ها متام اثاث كاروان را بردند؛ طورى كه حىت  روزى در مسافرت به گروهى از دزدان برخوردمي و آن: گويد امام حمّمد غزاىل مى
ناچار نزد رئيس دزدها رفتم و به او گفتم رمحى كند و مال مردم را به آنان باز  . يك خورجني هم در كاروان باقى مناند

پس الاقل مال مرا : را چرا پس بدهم؟ گفتم... خوراكى و اين مهه پارچه، اين مهه پول، اين مهه . شود منى: گفت. گرداند
اگر مال تو را : گفت. ها مطالىب نوشته شده است مشىت كاغذ كه روى آن: مال تو چيست؟ گفتم: گفت. پس بدهيد

  .ام ام و اين علم را روى كاغذ آورده ام علم اندوخته هيچ، وىل من سى سال زمحت كشيده: شود؟ گفتم پس ندهم، چه مى

اى بدخبت، اين چه علمى است  : او خنديد و گفت. گاه، رئيس دزدها حرىف به من زد كه سبب انقالب دروىن من شد آن
  !برد؟ برو علمى بياموز كه دزد نتواند آن را بربد اش را در يك جملس مى كه دزد مهه

كيمياى سعادت را نوشت و هاى مهمى از مجله   گويند غزاىل پس از آن به شام رفت و در مدت سى سال كتاب مى
  .اى ابدى كرد خودش را چهره
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______________________________  
  .تذكره االولياء عطار نيشابورى: از مجله رك. اند ها فراوان نوشته درباره فضيل عياض در تذكره). 1(

  

  108: انديشه در اسالم، ص

  .اين تاثري انديشه و فكر است

  مرد بايد كه گريد اندر گوش
 

 ور نوشته است پند بر ديوار

 چه مدعى گويد باطل است آن
 

 «1» خفته را خفته كى كند بيدار؟

  

   دزد مال مردم نه دين مردم

پس از . كرد فضيل هم روى سنگى نشسته بود و نگاه مى. اى را زدند كه اموال فراواىن داشت روزى، ياران فضيل قافله
حتماً گوهر  . كنم اين را خودم باز مى: فضيل گفت. اى ديدند ها دستمال كهنه از آنكه بارها را باز كردند، در يكى  اين

  .اىي در اين دستمال كهنه پنهان است تا مردم به آن شك نكنند گران

. اى چرم است كه رويش آيه الكرسى نوشته شده است وقىت دستمال را پيش فضيل آوردند و او آن را باز كرد، ديد تّكه
اند كه در اين  صاحبان اين مال پيش خود حساب كرده: اند؟ سپس گفت مردم اين آيات را براى چه نوشتهفكر كرد كه 

بعد، . اند تا قرآن مالشان را بركت دهد و حفظ كند از اين رو، آيه الكرسى را نوشته. خورند مسري به دزداىن مثل ما بر مى
كه ما دزد مال مردميم نه عقيده و اميان  ا پس بدهيد، براى اينه اموال اين مردم را به آن: مهكارانش را صدا زد و گفت

  !شان را امي و هم عقيده و ما اگر اين مال را بربمي، هم مالشان را برده. مردم

اى باشد كه دين مردم  گونه دهد، لذا بايد مهواره فكر كرد كه عمل و سخنمان به اين نوع نگاه و فكر انسان را حركت مى
آرى، اگر انسان . كنيم، جلوى مردم اجنام ندهيم تا اعتمادشان سلب نشود اين، اگر كار غلطى هم مىبنابر . حفظ شود

  .شود با فكر كار كند، هيچ حقى باطل منى

   عاقبىت تكان دهنده
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گويند به دخرتى عالقه پيدا كرده  ها اين است كه مى يكى از آن روايت: اند عاقبت كار فضيل را به دو شكل نقل كرده
  لذا روزى به يكى از. بود

______________________________  
  .از سعدى است). 1(

  

  109: انديشه در اسالم، ص

گوىي امشب  به پدر و مادرش مى. ها دخرت زيباىي دارند آن. زىن روى و در فالن خانه را مى به بغداد مى: هايش گفت نوچه
  .در غري اين صورت، كشته خواهند شد. آن خانه خواهم رفت او را آرايش كنند و بيدار هم مبانند، زيرا نيمه شب به

وقىت اين مرد پيغام فضيل را رساند، پدر و مادر دخرت به سخىت گريه كردند و هر چه فكر كردند چه بايد بكنند به جاىي 
ر به كالنرتى خرب ها را زير نظر داشته باشند تا اگ خواستند به كالنرتى خرب دهند، وىل ديدند ممكن است آن مى. نرسيدند

  .دهيم ها مى اى نيست دخرت را به آن حال كه چاره: از اين رو تسليم شدند و گفتند. شان را بكشند دادند، مهگى

شخصى از مهان . بام خود را به خانه آن دخرت برساند كه صداىي شنيد خواست از راه پشت هاى شب، فضيل مى نيمه
خواهند، با حال  ا براى عبادت و روز را براى روزه و خدمت به مردم مىهاىي كه زندگى را براى شب و شب ر  انسان

  :خواند عجيىب اين آيه سوره حديد را مى

قـَْبُل َفطاَل َعَلْيِهُم  ِذيَن أُوُتوا اْلِكتاَب ِمنْ أَ َملْ يَْأِن لِلَِّذيَن آَمُنوا َأْن َختَْشَع قـُُلوبـُُهْم ِلذِْكِر اللَِّه َو ما نـََزَل ِمَن احلَْقِّ َو ال َيُكونُوا َكالَّ «
  »1« .»اْألََمُد فـََقَسْت قـُُلوبـُُهْم َو َكِثٌري ِمنـُْهْم فاِسُقونَ 

آيا براى اهل اميان وقت آن نرسيده كه دل هايشان براى ياد خدا و قرآىن كه نازل شده نرم و فروتن شود؟ و مانند كساىن 
سرگرمى در امور دنيا و مشغول بودن به [د، آن گاه روزگار نباشند كه پيش از اين كتاب آمساىن به آنان داده شده بو 

هايشان سخت و غري قابل انعطاف شد، و بسيارى از آنان  بر آنان طوالىن گشت، در نتيجه دل] آرزوهاى دور و دراز
  .نافرمان بودند

قتش نيز گذشته چرا وقتش شده و از و : بام نشست و به فكر فرو رفت و گفت با شنيدن اين كلمات، فضيل روى پشت
  !است
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بام پائني آمد و از دروازه بغداد بريون  فضيل از پشت. كار بزرگى است كه انسان از چنني شهوت پرقدرتى دست بردارد
  از قضا،. رفت

______________________________  
  .16حديد، ). 1(

  

  110: انديشه در اسالم، ص

ساالر با   كه در مسري حركت كاروان بود بگذرد كه ناگاه شنيد قافله  اى خواست از كنار خرابه. كارواىن در حال حركت بود
  .هاميان بر باد رفته است عجله كنيد و راه بيفتيد كه اگر به فضيل برخورد كنيم، اموال و دارائى: گويد كاروانيان مى

دهم كه فضيل توبه كرد  ده مىعجله نكنيد آرام باشيد، به مشا مژ : فضيل وقىت اين سخن را شنيد، كنار خرابه آمد و صدا زد
  .و صاحبش به دادش رسيد و دست و پايش را بست

. توانست صاحبان مال را پيدا كند كشور هم مجعيت زيادى نداشت و مى. از آن شب، فضيل سى سال در مقام توبه بود
  .شان را نگرفتنداى كه كرده بود پول اى هم به سبب توبه البته، عده. مهه را پيدا كرد و اموالشان را پس داد

داد و شاگرد  در اواخر عمر، او استاد عرفان شده بود و درس مى. سراجنام، فضيل به مكه رفت و جماور خانه خدا شد
م ذحيجه در مسجداحلرام نشسته بود. داشت اى ديگر  خواندند و عده اى از مردم مناز مى عده. نقل است كه در شب 

فضيل، خدا امشب با : از او پرسيدند. رخيت اى نشسته بود و اشك مى گوشهفضيل هم  . مشغول مناجات بودند
م ذحيجه چه مى مهمان   كند؟ هايش در شب 

  !كه من در ميانشان باشم آمرزد، به شرط اين به خدا قسم، متام اين مردم را امشب مى: گفت

  »1« !يا كندبه راسىت، خوب است انسان از پروردگار ح. او اين قدر واقعى توبه كرده بود

______________________________  
رحم اهللا عبداً استحىي من ربه حق احلياء، : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى«: 229اختصاص، شيخ مفيد، ص ). 1(

  .»فحفظ الرأس وما حوى والبطن وما وعى وذكر القرب والبلى وذكر أن له ىف اآلخره معادا
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  117: انديشه در اسالم، ص

  

ره بردارى از معارف قرآن - 7    تفكر و 

  

  119: انديشه در اسالم، ص

  

بسم اهللا الرمحن الرحيم احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن 
  .على اعدائهم امجعني

  

خداوند . خود بيان كرده، مساله انديشه در خود قرآن استهاى بسيار مهمى كه كتاب پروردگار براى نزول  يكى از هدف
  :فرمايد اى مى در آيه شريفه

ا لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَّ   َلْو أَنـَْزْلنا هَذا اْلُقْرآَن َعلى«   »1« .»ُرونَ َجَبٍل َلرَأَيـَْتُه خاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ

ها را براى مردم  اين مثل. ديدى كردمي، قطعاً آن را از ترس خدا فروتن و از هم پاشيده مى اگر اين قرآن را بر كوهى نازل مى
  .زنيم تا بينديشند مى

كه  اول اين: انديشه در قرآن نيز به دو صورت متصور است. يعىن خداوند قرآن را فرو فرستاده تا مردم در آن انديشه كنند
اش بر اثر آن علوم قوى شود و بدين  ودش توفيق اهلى پيدا كند و دنبال يك سلسله علوم عاىل برود و قواى فكرىانسان خ

صورت دّوم اين است  . ترين مسائل را درك كند كران اهلى، عاىل ساحل و ىب وسيله كتاب خدا را خبواند و از اين درياى ىب
ها كه واسطه ميان  صاحبان علم و فكر ارتباط پيدا كند و از راه آن كه اگر خودش فرصت جمهز شدن به علم را ندارد، با

  او و
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______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .21حشر، . 

  

  120: انديشه در اسالم، ص

  .قرآن هستند، حقايق را به دست آورد

اند و نه دنبال  گروه سوم كه نه دنبال علم رفته  ترديد، دانند، وىل ىب السالم، اين دو گروه را اهل جنات مى امرياملؤمنني، عليه
كه خارج از حمدوده قرآن  جا كه غري از قرآن جميد راه جنات ديگرى وجود ندارد، كسى از آن »1« .قرآن، راه جناتى ندارند

  .كند و با قرآن و اهل آن سر و كار ندارد، به جاىي خنواهد رسيد زندگى مى

دهد كه اين افراد در روز قيامت جرميه  فرمايد و وعده مى كنند سخت سرزنش مى يشه منىخداوند كساىن را كه در قرآن اند
  »2« .سنگيىن خواهند پرداخت

  )ع(اقسام علم در قرآن بر اساس سخن امرياملؤمنني 

   علم آينده. الف

  :دهد قرآن انسان را در جريان چهار علم قرار مى: فرمايند السالم، مى امرياملؤمنني، عليه

أال إن فيه علم ما يأتى، واحلديث عن املاضى، ودواء دائكم، ونظم . القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخربكم عنه ذلك«
  »3« .»ما بينكم

قرآن گنجانده شده  30و  29، 28علم اوىل كه قرآن حامل آن است علم آينده جهان است كه به ويژه در جزءهاى 
ها اميانش به قرآن بيشرت  جزء گنجانده شده است كه انسان با خواندن آن اين علم آن قدر لطيف در اين سه »4« .است

اند، كتاب خدا  شود، زيرا حقايقى را كه دانشمندان با هزاران دستگاه علمى و با صرف زمان بسيار طوالىن به آن رسيده مى
  .فرمايد در عرض چند آيه بيان مى
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  پيدايش و مرگ خورشيد

   شهرت جهاىن دارد، كتاب پيدايش و مرگاى كه  هاى علمى يكى از كتاب

______________________________  
فاحفظ عىن ما أقول لك الناس . يا كميل إن هذه القلوب أوعيه فخريها أوعاها«: 147ج البالغه، حكمت، ). 1(

ضيئوا بنور العلم، ومل يلجأوا فعامل رباىن ومتعلم على سبيل جناه، ومهج رعاع أتباع كل ناعق مييلون مع كل ريح، مل يست: ثالثه
  .»إىل ركن وثيق

  .»قـُُلوٍب أَْقفاُهلا  أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعلى« :24حممد، ). 2(

  .158ج البالغه، خطبه ). 3(

  .است كه به آينده جهان و قيامت اشاره دارد... هاى مشس و تكوير و  منظور سوره). 4(

  

  121: انديشه در اسالم، ص

  .دانند اين كتاب در اروپا نوشته شده و دانشمندان شوروى نيز آن را معترب مى. خورشيد است

ها صاحىب براى عامل قائل نيستند  زيرا آن. ها كاىف است مراجعه به اين كتاب براى شناخت خدا و جماب كردن ماترياليست
از نظر علم هم . به خود به وجود آمده است و حرفشان اين است كه عامل بدون صاحب، بدون ناظم و به صورت خود

و اين در . چيزى كه خود به خود به وجود آمده باشد، بايد از اول موجود بوده و تا ابد هم وجودش ادامه داشته باشد
خود به خود به «ها هم در مجله  خود آن. اى با اين كيفيت وجود ندارد حاىل است كه در عامل آفرينش هيچ عنصر يا ماده

اند، چون الزمه اين حرف اين است كه زماىن عامل نبوده و بعد بود شده است و اين سخن، با  گرفتار شده» ود آمدهوج
گويد عامل به دست كسى ساخته نشده و خود به  وقىت يك ماترياليست مى. سازد ازىل و ابدى بودن ماده اوليه جهان منى

مهني حرف براى .  نبوده و در زمان خاصى پديدار شده استخود به وجود آمده، اين حرف معنايش اين است كه ازىل
گوييم اگر عامل از ابتدا نبوده و بعد به وجود آمده است، پس روزى  بدين معىن كه مى. ها كاىف است شكست دانش آن

ريشه  كند و اين در حاىل است كه آنان ماده و عبارت پيدايش و مرگ خورشيد بر مهني معنا داللت مى. هم خنواهد بود
  !دانند جهان را ازىل و ابدى مى
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اى قبول دارند كه كتاب پيدايش و مرگ خورشيد كتاب علمى عميقى  ها با وحود چنني عقيده عجيب اين است كه آن
حال . اما توجه ندارند كه پيدايش بدين معناست كه كسى آن را پديد آورده است. توان زد است كه در نقض آن حرىف منى

ييم خودش به وجود آمده، يعىن در زمان معيىن موجود نبوده و بعد پيدا شده و منشأ پيدايش آن هم اگر خبواهيم بگو 
  مساله در سر مهني نبوده و بوده است كه عاجز از. خودش بوده است

  122: انديشه در اسالم، ص

  پاسخ دادن به اين سوال است كه خورشيد چگونه به وجود آمده است؟

بيند  منايد، مى كند و آيات قرآن را در اين باره مالحظه مى ش خورشيد و مرگ آن را مطالعه مىوقىت انسان ماجراى پيداي
  .ترين اخبار درباره پيدايش خورشيد و مرگ آن در قرآن جميد منعكس شده است دقيق

ن سال، در شرق و غرب عامل، انسان عاقلى پيدا نشده كه يك كتاب علمى بر ضد قرآ 1400تاكنون، در طول اين 
اين   »1« .توان گفتار قرآن را پذيرفت يا معتقد باشد كه حمتواى قرآن ضد و نقيض است بنويسد و بگويد از نظر علمى منى

شود، برترى و اشرافش بيشرت  درخشد و هر چه بر علم بشر افزوده مى كتاب مانند خورشيد بر تابلوى دانش بشرى مى
ى است كه دانشمندان بايد روى كلمه به كلمه آن زمحت بكشند و آن را قرآن در بردارنده علوم متعّدد. شود منايان مى

  .جتزيه و حتليل كنند تا معلوم شود اين كتاب حاوى چه اطالعات ارزمشندى است

   علم گذشتگان. ب

  .»واحلديث عن املاضى«

تماىن يا معنوى و يا سرگذشت حال، يا گذشته تارخيى يا ساخ. دهد قرآن اخبار گذشته عامل را نيز در اختيار انسان قرار مى
امروزه، انسان چه قدر براى درك مسائل گذشته جهان . اى است خود اين موضوع هم دانش گسرتده. هاى گذشته را ملت

كوشد پس از پنجاه سال سنگ  كشد و مى كند؟ چه اندازه براى درك علوم و حوادث گذشته بشر زمحت مى هزينه مى
ته ملىت خرب بگريد؟ قرآن اين كار را كرده و در آيات خود از ابتداى شروع ساختمان جهان اى را فهم كند تا از گذش نوشته

تازه، اين دو علم را مقدمه ديدن خدا و اميان . انگيز به اين صورت بر پا شده را توضيح داده است تا وقىت اين نظام حريت
  .داند به وجود مقّدس او مى

______________________________  
  .»أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن َو َلْو كاَن ِمْن ِعْنِد َغْريِ اللَِّه َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً َكِثرياً « 82نساء، ). 1(
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السالم،  عليهالسالم، و حضرت زهرا، عليهاالسالم، امام جمتىب،  چون امري املؤمنني، عليه هاىي هم سبب نبوده كه شخصيت ىب
حضرت سيد الشهدا، . ها اين عشق را از قرآن گرفته بودند آن. طور عاشق خدا بودند و ساير ائمه، عليهم السالم، اين

اى در عامل انسانيت است، مسائلى را از عامل آفرينش، بدن، نفس و از  السالم، در دعاى عرفه كه به راسىت معجزه عليه
بنا بر روايات، آن حضرت هنگام ايراد اين دعا مانند مشك از ديده . آور است شگفت ساختمان بدن انسان طرح كرده كه

ها، سيستم اعصاب،  حضرت در اين دعا درباره ساختمان بدن، چشم، رگ. رخيت و دست بر آمسان برداشته بود اشك مى
گاهى وجود داشته، و نه در صحراى عرفات، نه آزمايش »1« .كند كه به واقع عجيب است نكاتى را طرح مى... مخ و 

ها نشسته و  ميكروسكوپ و تلسكوپى در كار بوده، بلكه صحراى خشكى بوده كه در آن مردى به عشق خدا روى خاك
  .از كار و صنعت خدا تعريف كرده و اشك رخيته است

امام حسني،  شود كه انگار شخص السالم، چنان باادب و متواضع مى انسان با خواندن كلمات حضرت سيدالشهدا، عليه
  .السالم، امور معنوى او را ساخته و پرداخته كرده است عليه

  دواى دردها. ج

  .»ودواء دائكم«

قرآن جميد كتاب . داند السالم، قرآن را داروى مهه امراض فكرى و روحى بشر مى در خبش سوم روايت، امري املؤمنني، عليه
انديشيد در اين كه  سخن قرآن اين است كه چرا منى. كنند  كند كه در آياتش فكر ها دعوت مى فكر است و از انسان

ايد؟ به كجا خواهيد رفت؟ و چه كسى مشا را آفريده است؟ او براى چه مسا را  چگونه بايد زندگى كنيد؟ از كجا آمده
   كنيد در حكمت چرا انديشه منى »2« خواهد بربد؟ آفريده و به كجا مى

______________________________  
أنا أشهدك يا إهلى حبقيقه إمياىن، وعقد عزمات معرفىت، وخالص ... «: 316، ص 94حبار األنوار، ج ) دعاى عرفه. ()1(

صريح توحيدى، وباطن مكنون ضمريى، وعالئق جمارى نور بصرى، وأسارير صفحه جبيىن، وما ضمت عليه شفتاى 
طعمى ومشرىب، ومحاله أم رأسى، وبلوغ حبائل وحركات لفظ لساىن، ومسارب صماخ مسعى، ومنابت أضراسى، ومساغ م
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عنقى، وما اشتمل عليه تامور صدرى، ومحل حبائل وتيىن، ونياط حجاب قلىب، وأفالذ حواشى كبدى، وما حواه شراسيف 
أضالعى، وحقاف مفاصلى، وأطراف أناملى وقبض شراسيف عواملى، وحلمى ودمى وشعرى وبشرى وعصىب وقصىب 

  .»...مجيع جوارحى وجواحنى وعظامى و خمى وعروقى و 

حدثىن أمحد بن عبد اهللا ... «: 287، ص 6تاريخ مدينه دمشق، ابن عساكر، ج : اند درباره ابراهيم ادهم نوشته). 2(
صاحب إلبراهيم بن أدهم قال كان إبراهيم من أهل النعم خبراسان فبينما هو مشرف ذات يوم من قصره إذ نظر إىل رجل 

فأهلم اهللا عز . ئ قصره فاعترب وجعل ينظر إليه حىت أكل الرغيف مث شرب ماء مث نام ىف فئ القصربيده رغيف يأكله ىف ف
إذا قام هذا من نومه جئ به فلما قام الرجل من نومه قال له : وجل إبراهيم بن أدهم الفكر فيه فوكل به بعض غلمانه وقال له

أيها الرجل أكلت الرغيف : غالم فلما نظر إليه إبراهيم قال لهفدخل إليه مع ال. صاحب هذا القصر يريد أن يكلمك: الغالم
: قال إبراهيم. نعم: وشربت املاء تلك الشربه ورويت؟ قال: قال إبراهيم. نعم: فشبعت؟ قال: قال. نعم: وأنت جائع؟ قال

فخرج ! س تقنع مبا رأيت؟فقلت ىف نفسى فما أصنع أنا بالدنيا والنف: قال إبراهيم. نعم: ومنت طيبا بال هّم وال شغل؟ قال
يا غالم، من أين وإىل : إبراهيم سائحا إىل اهللا عز وجل على وجهه فلقيه رجل حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فقال له

فقام الشيخ فصلى ركعتني خفيفتني . نعم: يا غالم، أنت جائع؟ قال: فقال له. من الدنيا إىل اآلخره: أين؟ قال إبراهيم
اعقل وافهم : فقال ىل الشيخ. كل فأكلت بقدر شبعى وشربت بقدر رىي: ميينه طعام وعن مشاله ماء فقالوسلم، فإذا عن 

فإن العبد إذا مترد على اهللا أورث اهللا قلبه الظلمه . ال حتزن وال تستعجل، فإن العجله من الشيطان وإياك والتمرد على اهللا
يا غالم، إن اهللا عز وجل إذا أراد بعبد خريا جعل ىف قلبه . أى واد هلكوالضالله مع حرمان الرزق وال يباىل اهللا تعاىل ىف 

ون ، فإذا أنت )أو قال األعظم(يا غالم، إن معلمك اسم اهللا األكرب . سراجا يفرق بني احلق والباطل والناس فيهما متشا
جالست األخيار فكن هلم  جعت فادع اهللا عز وجل به حىت يشبعك وإذا عطشت فادع اهللا عز وجل به حىت يرويك وإذا

: فقال الشيخ. ال أبرح: قال. يا غالم، خذ كذا حىت آخذ كذا. فإن اهللا تعاىل يغضب لغضبهم ويرضى لرضاهم. أرضا يطؤوك
فأخذت ىف طريقى ذلك وذكرت االسم الذى علمىن فلقيىن رجل حسن . واحجبه عىن فلم أدر أين ذهب. اهللا احجبىن عنه

شيخا من صفته كذا : ما حاجتك ومن لقيت ىف سفرك هذا؟ قلت: ياب فأخذ حبجرتى وقال ىلالوجه طيب الريح حسن الث
ذاك إلياس عليه السالم أرسله اهللا عز وجل : قال! أقسمت عليك باهللا من ذلك الشيخ: فقلت. فبكى. وكذا وعليه كذا وكذا

  .»أنا اخلضر: فأنت يرمحك اهللا من أنت؟ قال: فقلت. إليك ليعلمك أمر دينك
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گذارند و به تنهاىي بايد وارد  مرييد و مهه مردم مشا را تنها مى كنيد كه روزى مى هزار پيامرب؟ چرا فكر منى 124ارسال 
  قيامت شويد؟

  »1« .»ِميقاِت يـَْوٍم َمْعُلومٍ   َلَمْجُموُعوَن ِإىل«

  .گاه روزى معني گردآورده خواهند شد براى وعده

كتاب هسىت، كتاب نفس، و كتاب آمساىن : ها اين است كه در حمتواى سه كتاب انديشه كنيد به انسان توصيه قرآن
ببينيد او در اين عامل چه كرده و . بينديشيد تا بيشرت خدا را بشناسيد و بيشرت با وجود مقّدس او آشنا شويد »2« ).قرآن(

  آيا معقول است اين عامل صاحىب نداشته باشد؟

  مت آفرينش خورشيدتفّكر در عظ

در كتاىب كه حمصول هزاران كتاب اسالمى و . اند خورشيد داراى وزىن معني است كه دانشمندان مقدار آن را تعيني كرده
هاىي از او نام دارد، مقدار حرارت سطح خارجى خورشيد  صدها كتاب علمى از دانشمندان غري مسلمان است و نشانه

هزار تن  750ميليون و  127شود كه در يك سال  تن از وزن خورشيد كم مىهزار  350روزانه . تعيني شده است
از نظر علمى، هيچ شكى نيست كه . شود تر مى با كم شدن وزن خورشيد، حجمش نيز به مهني نسبت كوچك. شود مى

ز جسم  اش هم بايد كم شود، زيرا بر اساس قانون نيوتن، جاذبه جسم بزرگ ا با كم شدن حجم خورشيد نريوى جاذبه
  .كوچك بيشرت است

لذا، وقىت حجم و وزن . شود در مدارهايشان مى... دانيم كه جاذبه خورشيد سب باقى ماندن زمني و مريخ و عطارد و  مى
زمني در حميط جاذبه خورشيد قرار دارد و اين نريوست كه . اش هم بايد كم شود خورشيد كم شود، به طور طبيعى، جاذبه

دارد؛ گردش انتقاىل زمني به ِگرد خورشيد نيز بر اثر تعادىل است كه ميان دو  ىن از خورشيد نگه مىزمني را در فاصله معيّ 
  با. نريوى جاذبه خورشيد و نريوى دافعه زمني وجود دارد

______________________________  
  .50واقعه، ). 1(

  .كنند قرآن دعوت مى اشاره به آياتى است كه به تدبر در عامل، تدبر در نفس و تدبر در). 2(
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كم از حميط جاذبه خورشيد خارج  كاهش يافنت نريوى جاذبه خورشيد، بايد مدار زمني به دور خورشيد تغيري كند و كم
پس چه شده كه اصًال نظام به هم خنورده است؟ دانشمندان ! شود، وىل وضعيت گردش زمني هيچ تغيريى نكرده است

اند كه نه وزن زمني كم شده و نه حجمش، وىل قّوه دافعه آن به نسبت كم شدن  حتقيقات خود نشان داده شوروى در
به راسىت، تدبري و اداره اين . و اين اتفاقى است كه از نظر علمى بسيار عجيب است! جاذبه خورشيد كم شده است

  دهد چنني اتفاقاتى در عامل بيفتد؟ جهان در دست كيست كه اجازه منى

  :نويسد نويسنده كتاب در انتهاى اين حبث مى

  .دانشمندان بايد پاسخ اين پرسش را بدهند و اين راز بزرگ آفرينش را كشف كنند. هاى ماست آخر دانش غري از حرف

او ضامن . كند كه بر اساس آيات قرآن، دانشى بزرگ و داراى قدرتى بزرگ پديدآورنده اين نظام است سپس، اضافه مى
دانسته و  هاى خورشيد را مى ها بتوانند زندگى كنند؛ اوست كه كاهش ودات و نگهبان زمني است تا زميىنحيات موج

. كه خورشيد وضع هزاران سال پيش خود را ندارد جربان آن را در نظر داشته تا زمني به مهان وضع باقى مباند، در صورتى
ركسى بيايد به من بگويد مطابق قانون تو بايد نظام به هم ه: گويد مى »1«  به راسىت، چه كسى مشغول كار است؟ نيوتن

بدين سبب كه خدا حاكم بر اين نظام . خورد خورد و هزاران سال بعد هم به هم منى گومي نه، به هم منى خورده باشد، مى
سطح زمني از   خورد و وگرنه با كم شدن حجم خورشيد بايد اين نظم به هم مى. كند است و با تدبري خود آن را اداره مى

  .شد كيلومرتها يخ پوشيده مى

   علم به قوانني اجتماعى. ج

  .»ونظم ما بينكم«

______________________________  
او در دانشگاه . متولد ولسرتوپ. دان و فيلسوف انگليسى فيزيكدان، رياضى) م 1727 -1642(سر ايزاك نيوتن ). 1(

سالگى قوانني  24و  23نيوتن در سنني . دانشگاه درجه ليسانس گرفتم از اين  1665كمربيج حتصيل كرد و در سال 
ضمناً، قانون اصلى جاذبه را كشف و روش . ها را درباره اجرام مساوى به كار بست اساسى مكانيك را تنظيم كرد و آن

توضيح و تعميم  ريزى منود و بقيه عمر را در ها را پى حساب جامعه و فاضله را ابداع كرد و اساس كشفيات مهم عدسى
م به رياست اجنمن سلطنىت  1703م به استادى دانشگاه كمربيج و در  1669نيوتن در . اين كشفيات صرف كرد
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م انتشار يافت و در آن قوانني  1687تاليف عمده و مهم نيوتن اصول طبيعى رياضيات نام دارد كه در . آسياىي رسيد
  .، ذيل مدخل نيوتنفرهنگ معني: رك. گانه حركت تشريح شده است سه
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گذارد كه اگر مهه آن قوانني و حقوق را ياد  موضوع سوم موجود در قرآن اين است كه قرآن قوانيىن را در اختيار بشر مى
  .بگريند و به كار ببندند، حمال است در زندگى مشكلى پيدا كنند

در صورتى كه مربوط كردن متامى . ما را به جنگ مربوط كنند كنند مهه مشكالت كشور اى سعى مى اين روزها، عده
. ها نشناخنت حق است مشكالت علل گوناگوىن دارند كه يكى از آن. انصاىف است مشكالت به جنگ يا استعمار ىب

براى مهني، حقوق اصلى . كنند شناسند و در عني جهل به حقوق يكديگر با هم زندگى مى مردم حقوق يكديگر را منى
گريد كه نسبت به آن حّق پاميال شده در  جا شكل مى ناراحىت از آن. كنند و ناراحت هم نيستند ديگر را پاميال مىيك

ترى  اين يكى از آن دست مشكالت است كه به نوبه خود سبب اجياد مشكالت بزرگ. زندگى كمبودى احساس شود
علت اين امر چيست؟ مسلمًا، خداوند پدر و . است فرض كنيد ميان پدر و مادر و فرزندان دعواىي در گرفته. شود مى

ن نكرده تا خبورند و قدرت پيدا كنند و با هم دعوا كنند مادر و بچه علت اين است كه . ها را نيافريده و سفره برايشان 
، در اين ميان. كشد و ديگرى به طرف خودش اين مهه چيز را به مست خودش مى. شناسند ها حقوق مهديگر را منى آن

. يكى ناراحت است كه چرا مهه چيز از آن ديگرى است و ديگرى ناراحت است كه چرا مهه چيز به ديگرى رسيده است
شناسند، وىل  ها حقوق يكديگر را مى علت ديگر آن است كه آن. شود براى مهني، دائم از هم ناراحتند و دعوايشان مى

  .دين ندارند

مؤمن كسى است كه دلش . دهد ساند، انسان را مؤمن به پروردگار قرار مىشنا كه اين حقوق را مى قرآن غري از اين
اش را  عالقمند است كه پرياهن شب عروسى. خواهد حقى را پاميال كند، بلكه عالقه دارد حّق خودش را نيز ايثار كند منى

   به فقري بدهد و مهان پرياهن كهنه خانه

  127: انديشه در اسالم، ص

نه كسى آن پرياهن را از او خواسته و نه به او پيشنهاد ايثار آن شده است، بلكه خودش عالقه  »1« .پدرش را بپوشد
  .دارد آن را ايثار كند
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انسان ضمن . كند قرآن مهه مردم را به متام حقوق، چه حقوق مربوط به ديگران و چه حقوق مربوط به خود آشنا مى
اى از مشكالت  صورت، قسمت عمده در اين. كند مهه را مراعات مىشود و حقوق  انديشه در قرآن، به پروردگار وصل مى

  .شود هاى داخلى متام مى شود و كشمكش مردم در سطح كشور حل مى

  پريمرد ايثارگر

: نويسنده مقاله نوشته بود »2« .اى از يك دكرت چاپ شده بود كه خيلى جالب بود اى مقاله يادم هست يكبار در روزنامه
ران مطب باز كردم اين بود . متام مدت، فكرم در پى در آوردن پول بود. من در اروپا و آمريكا حتصيل كردم و سپس در 

اى  در خيابان ناصر خسرو، پريمردى را با جعبه. هاى جنوب شهر رفتم تا روزى براى خريد لوازم طىب به خياباىن از خيابان
: الزم دارى؟ گفتم: گفت! خواهم دو رياىل مى: يك تومان به او دادم و گفتم. اى نشسته بود ديدم كه در گوشهپر از آينه 

اين دو : چرا؟ گفت: گفتم! اين الزم نيست: او پنج دو رياىل نو به من داد و يك تومامن را هم برگرداند و گفت. بله
: گفتم. دهم ها را جماىن به تو مى صلواتى، يعىن اين دو رياىل :صلواتى ديگر چيست؟ گفت: پرسيدم. ها صلواتى است رياىل

. من مهه منفعتم در بيشرت روزها صد تومان است: دهى؟ گفت ها را جماىن مى كىن كه اين دو رياىل تو مگر چقدر كاسىب مى
كنم و به  رياىل مى ام است و پنجاه تومان ديگر را براى رضاى خدا دو پنجاه تومان از اين پول خرج خودم و زن و بچه
خواهد  حال هركسى كه مى. دهم؛ نصف براى ما و نصف براى مردم هر كسى كه كارش گري باشد براى تلفن زدن مى

  .باشد

______________________________  
، أن النىب«: 401، ص 10شرح إحقاق احلق، آيت اهللا مرعشى، ج . اشاره است به ايثار فاطمه زهرا، عليهاالسالم). 1(

: وسلم، صنع هلا قميصا جديدا ليله عرسها وزفافها، وكان هلا قميص مرقوع، وإذا بسائل على الباب، يقول عليه اهللا صلى
َلْن َتناُلوا اْلِربَّ َحىتَّ تـُْنِفُقوا ِممَّا « :أطلب من بيت النبوه قميصا خلقا، فأرادت أن تدفع إليه القميص املرقوع، فتذكرت قوله تعاىل

بُّونَ  يا حممد، إن اهللا يقرؤك السالم، وأمرىن أن أسلم على : ، فدفعت له اجلديد، فلما قرب الزفاف، نزل جربئيل وقال»حتُِ
فاطمه، وقد أرسل هلا معى هديه من ثياب اجلنه من السندس األخضر، فلما بلغها السالم، وألبسها القميص الذى جاء به 

ولفها جربئيل بأجنحته، حىت ال يأخذ نور القميص باألبصار، فلما جلست بني  وسلم، بالعباءه، عليه اهللا لفها رسول اهللا، صلى
النساء الكافرات ومع كل واحده مشعه، ومع فاطمه رضى اهللا عنها سراج، رفع جربئيل جناحه، ورفع العباءه، وإذا باألنوار قد 

  .»ن وأظهرن الشهادتنيطبقت املشرق واملغرب، فلما وقع النور على أبصار الكافرات، خرج الكفر من قلو 

  )مولف. (»گذرد؟ سرى هم به شهر ما بزنيد در آن قطعه از شهر ما چه مى«: عنوان مقاله اين بود). 2(
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صد . خواهم منى: آرام گفت. هايش به او دادم يك توماىن را در جيبم گذاشتم و يك اسكناس ده توماىن به جاى دو رياىل
اگر چند تا هزار توماىن هم بدهى، : گفت. بله: هزار توماىن دارى؟ گفتم: آوردم به او بدهم، خيلى آرام پرسيدتوماىن در 

  .ها براى خداست اين دو رياىل. گريم باز منى

ت زده شدم پريمرد، بعد از چهل سال، تازه امروز معنا و مزه : به او گفتم! دانستم چه خرب است منى. از اين حرف 
از شنبه تا : گفت. دكرت: اى؟ گفتم كاره چه: پريمرد گفت! كارى به من ياد بده تا من هم آدم شوم. را فهميدمانسانيت 

ها، تابلوى كوچكى جلوى در اتاقت بزن و رويش بنويس  ها پول ويزيت بگري، وىل پنج شنبه چهارشنبه در مطبت از مريض
  .اشىتا كارى براى خدا، قيامت و قربت كرده ب» دكرت صلواتى«

وقىت دكرتهاى ديگر : نوشته بود. گرفت ها از بيمارانش ويزيت منى شنبه دكرت اين كار را اجنام داده بود و از آن روز پنج
و بعد گوشى را ! آرى: گفتم اى؟ حالت خراب است؟ من هم مى مگر ديوانه شده: گفتند زدند و مى فهميدند، تلفن مى

آن پريمرد مرا آدم كرده بود و . گفتم داد و من هيچ منى اى سر مى ياوهزد و  خالصه، هر كس حرىف مى. گذاشتم مى
  .خواستم با خدا معامله كنم مى

او موج قرآن را به . به يقني، اين پريمرد يا خودش اهل قرآن بوده يا با انسان خوىب برخورد داشته كه اهل قرآن بوده است
اين موج به فكر يك دكرت نيز راه برد و به . كرد هايش پخش مى رياىلآن پريمرد داده بود و پريمرد هم اين موج را با دو 

ره. مطب او رفت و حتماً از آن جا به جان بيماران بسيارى وارد شده است بردارى از نور آن  اين امهيت تفكر در قرآن و
  .در زندگى است
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   قرآن و تفكر در هسىت انسان و جهان - 8
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

و از اين راه به كه بندگان خداوند بيشرت به وجود مقّدس حضرت حق اميان و عالقه و حمبت پيدا كنند  قرآن جميد، براى اين
كند و از بندگاىن كه غافلند و خود  سعادت دنيا و آخرت برسند، در نزديك به هزار آيه، درباره انديشه مطالىب را بيان مى

  .كند هاى سخىت مى دهند، گاليه را در مدار باعظمت انديشه قرار منى

كند و از كساىن   ىن كه اهل فكر هستند تقدير مىلذا، از كسا. ها و زمني فكر كنيم دهد در آفرينش آمسان قرآن دستور مى
ها دارد و معطل گذارنده عقل را سخت گناهكار  كه در اين زمينه حركت فكرى ندارند و اهل مطالعه نيستند، شكايت

  .داند مى

 كه البته، تا جاىي. داند هاى خوىب منى اند، انسان قرآن مردمى را كه خودشان را در چارچوب امور جسماىن حبس كرده
اما اگر خودشان . كند؛ اگرچه يك ساعت به مرگشان باقى مانده باشد ها تالش مى امكان داشته باشد براى بيدارى آن
   خنواهند از اين خواب سنگني دست
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  :كند قرآن از اين گروه چنني گاليه مى. بردارند، در عامل بعد عذر آنان پذيرفته خنواهد شد

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو َأَجٍل مُ أَ َو « َسمى َو ِإنَّ َكِثرياً ِمَن النَّاِس َملْ يـَتَـَفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم ما َخَلَق اللَُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ
ْم َلكاِفُرونَ    »1« .»ِبِلقاِء َرِِّ

هاست، جز به حق و راسىت و  و زمني و آن چه را ميان آن. ها آمسانخدا ]  كه[اند؟  درون خود نينديشيده]  خلوت[آيا در 
  .پروردگارشان كافرند]  قيامت و حماسبه اعمال به وسيله[براى مدتى معني نيافريده است؛ و مهانا بسيارى از مردم به ديدار 

ز، حاضر نيستيد يك حلظه رو  كنيد؟ پس عقل در وجود مشا براى چيست؟ مشا، در شبانه آيا براى يافنت حقيقت فكر منى
روز ببنديد  كشيد؛ حاضر نيستيد گوشتان را يك شبانه چشمانتان را ببنديد و در تاريكى وارد شويد، زيرا از تاريكى زجر مى

تا چيزى نشنويد؛ حاضر نيستيد خود را در اتاقى حبس كنيد و بگوييد در را از بريون قفل كنند و بروند؛ حاضر نيستيد 
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ترين عضو وجود خود را، يك عمر تعطيل كنيد؟ از اين رو،  شويد عقل، يعىن عاىل د؛ پس چطور حاضر مىآب و نان خنوري
گرييد، اين كارگاه با عظمت هسىت را نيز، كه قدرت انعكاس  اى كه ساير اعضا و جوارح خود را به كار مى بايد به اندازه

  .مهه حقايق را در خود دارد، به كار بگرييد

   كارگريى عقلعوامل به  

مان را  براى به كار گرفنت عقل، بايد وقت از دست رفته خود را از بسيارى چيزها و بسيارى از افراد پس بگريمي؛ بايد رابطه
ها  ها بايستيم؛ نبايد به خيلى از مغازه با خيلى از اشخاص قطع كنيم؛ نبايد خيلى جاها برومي؛ نبايد سر بسيارى از چهارراه

   اى يك يا دو بار پاى تلويزيون بنشينيم؛ چون اگر خبواهيم سفر فكرى داشته ر هفتهبرومي؛ و حداكث

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .8روم، . 
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  .قرار دارد ها قرآن ها را مطالعه كنيم كه در رأس آن باشيم و درباره آفرينش آگاهى به دست آورمي، بايد بسيارى از كتاب

در قرآن جميد، قريب به هفتصد آيه درباره آفرينش وجود دارد كه هر كدامش هفتاد معنا دارد و هر معنايش هفتاد معناى 
اين اعداد را در هم ضرب كنيد تا معلوم شود از تامل در قرآن چه درهاى باعظمىت از عامل به روى ما باز  »1« .ديگر

  .شود مى

اى داشته  هاى فراواىن خبوانيم و مطالعات گسرتده رين حقيقت عامل، كه توحيد است، بايد كتابما براى رسيدن به باالت
امي براى ديگران  ها استخراج كرده باشيم؛ بايد از مطالعات خود يادداشت بردارمي و مطالىب را كه از البه الى قرآن و كتاب

  :زيرا. تعريف كنيم تا در ذهنمان استوار گردد و پايدار مباند

  .»التفكر على مخسه أوجه فكره ىف آيات اللَّه يتولد منه التوحيد واليقني«
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السالم، دملان براى خودمان بسوزد كه در بسرت مرگ به امام حسن و امام  ما بايد با شنيدن اين مجله امري املؤمنني، عليه
  :فرمايند السالم، مى حسني و ديگر فرزندانشان، عليهم

  »2« .»ال يسبقكم بالعمل به غريكمواهللا اهللا ىف القرآن «

  .يعىن عزيزامن مبادا وضعى پيش بيايد كه ديگران از مشا در عمل به قرآن جلو بيفتند

  :فرمايد خداوند در اين آيه قرآن مى

  »3« .»ْينا طاِئِعنيَ ِإَىل السَّماِء َو ِهَي ُدخاٌن َفقاَل َهلا َو ِلْألَْرِض اْئِتيا َطْوعاً َأْو َكْرهاً قاَلتا أَتَـ   ُمثَّ اْسَتوى«

آن . خواه يا ناخواه بياييد: آن گاه آهنگ آفرينش آمسان كرد، در حاىل كه به صورت دود بود، پس به آن و به زمني گفت
  .فرمانربدار آمدمي: دو گفتند

هاىي  رصدخانه ترين مطالعات خود كار را به جاىي رساند كه اسرار اين آيه را از زبان الپالس فرانسوى بشنومي كه در عميق
  درست كرد و

______________________________  
ان للقرآن ظهرا وبطنا، ولبطنه بطن إىل سبعه : وآله عليه اهللا وقال، صلى«: 107، ص 4عواىل اللئاىل، أحسائى، ج ). 1(

  .»أبطن

  .47ج البالغه، نامه ). 2(

  .11فصلت، ). 3(
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در آيات خدا، اين موضوع به  »1« .شان با زمني بيست ميليون سال نورى بود رصد كرد كه فاصله ستارگاىن را با آن
بينيم، اما ديگران از پشت دستگاه  اى را در صفحه كاغذى مى اى خربى مطرح شده است و ما تنها آيه صورت مجله

  .بينند رصد، واقعيت بريوىن آيه را در صفحه باعظمت آفرينش مى
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السالم، خطاب به  بدون چشم باطن و با مهني چشم ظاهر بر عامل مشرف بودند، پس سخن امرياملؤمنني، عليهامامان ما 
چرا بايد ديگران در عمل به فرامني قرآن و معصومان از ما . اند آنان نيست و ايشان ما را در آن سخن خماطب قرار داده

ها  اد ژرمن عقلش از مهه بيشرت است؟ چه كسى گفته انگليسىچه كسى گفته نژ . پيشى بگريند؟ مگر ما نريوى فكر ندارمي
ها عقل مافوق است؟ چه كسى گفته كساىن كه در  تر است؟ چه كسى گفته عقل آمريكاىي قدرت عقلشان از مهه ما قوى

كه ما  اينترى دارند؟ مسلماً، ما و آنان در قدرت عقل تفاوتى ندارمي، ضمن  كنند، انديشه قوى اروپا و در غرب زندگى مى
ها دو قرن  آن. هاى ما هنوز در انبارهاست منتهى مساله اين است كه سرمايه. افزون بر نريوى عقل، قدرت اميان هم دارمي

هاى خمتلف علم و عقل و مطالعه و كتاب را به كار   كنند و از اواخر قرن هفده، سرمايه است با سرمايه عقل خود كار مى
  .كنيم امي و نگاه مى كنند، وىل ما مهچنان در جاى خود ايستاده مى اند و با متام وجود كار گرفته

   انديشمند بزرگ

ما  . توانست ما را با قافله علم مهراه كند و در علم و صنعت به پيش بربد كشور ما هم در آن دوران كسى را داشت كه مى
، مادر »3« خورهاى دربار به كمك مهد عليا را داشتيم، اما قماربازها و عرق »2« خان امريكبري كسى مانند مريزا تقى

   ، كه سر و سّرى با مريزا آقا خان نورى»4«  ناصرالدين شاه

______________________________  
  )مولف. (خدا در طبيعت، فالماريون: رك). 1(

تواند الگوىي  وان در تاريخ اسالم و ايران است كه مىيكى از خصوصيات مهم استاد انصاريان مطالعه و حتقيق فرا). 2(
ها به منظور  نوشت اين خبش از پى. مناسب براى ساير مبلغان گرامى باشد كه به مطالعه اين متون چندان توجهى ندارند

ماده شده آشناىي بيشرت مبلغان گرامى با چند تن از رجال مهم دوران سلطنت حممد شاه قاجار و فرزندش ناصرالدين شاه آ
بديهى است ذكر مهه حوادث تارخيى در اين كتاب ممكن نيست و خوانندگان گرامى بايد به كتب معترب تاريخ در . است

  )ويراستار. (در اين ميان، زندگى امريكبري حمل تامل و تاسف فراوان است. اين باره مراجعه كنند

، سياستمدار و صدر اعظم عهد ناصرالدين شاه )م 1852 -1807/ ق 1268 - 1222(امريَْكبري، حممدتقى فراهاىن 
ور در هزاوه  اى پيشه پدرش كربالىي حممدقربان كه از خانواده. وى در هزاوه در اطراف فراهان ديده به جهان گشود. قاجار

درآمد و سپس در دستگاه فرزند ) م 1811/ ق 1226د (مقام  بود، خنست به عنوان آشپز به خدمت مريزا عيسى قائم
درباره . نيز زنده بود) م 1835/ ق 1251(مقام  وى تا هنگام قتل قائم. مريزا ابوالقاسم قائم مقام ناظر آشپزخانه شداو 

خان در  بر اين اساس مريزا تقى. رسد تر مى ق به نظر درست 1222تاريخ دقيق والدت امري اختالف است، وىل سال 
  .سال نداشته است 46هنگام مرگ بيش از 
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داستان . شاگردى سپرى كرد و سپس مأمور حماسبه فيلخانه او شد مقام به خانه ان كودكى را در خانواده قائمحممدتقى دور 
مقام كه به تواتر در منابع به آن اشاره شده، حاصل مهان ايامى  معروف فرا گرفنت درس به هنگام خدمت به فرزندان قائم

نگارى موجب اعجاب  ، هوش و استعداد حممدتقى در نامهدر اين ايام. شاگردى مشغول بوده است است كه به خانه
ره جويد قائم به اين ترتيب حممدتقى به تدريج با رجال . مقام شد و او را بر آن داشت تا از آن جوان در امور دبريى 

ت پس از چندى به سبب دقت و صح. سياسى آن روزگار آشنا گرديد و به زودى توانست حىت خود را به شاه بنماياند
پس از مدتى از خدمت قائم مقام مرخص شد و به مجع مستوفيان . گرى يافت ق فرمان مستوىف 1249در كار، گويا در 

مقام به خواسته خود  گريى وى از خدمت قائم گويا كناره. پيوست) م 1841/ ق 1257د (حممدخان زنگنه امرينظام 
توانست به خوىب  چون امرينظام، با عنوان مستوىف نظام مى به هر حال، حممدتقى در كنار شخصيىت. مقام بوده است قائم

هاى خود را نشان دهد، به ويژه كه عباس مريزا به امرينظام توصيه كرده بود تا از وجود شخصى مهچون مريزاتقى كه  قابليت
ره جويد» سررشته معامالت سنواتى«   .را دارد، 

، چون مقرر شد هيأتى به سرپرسىت خسرو مريزا براى )م 1828/ ق 1244(پس از قتل گريبايدوف، وزير خمتار روس 
. سال نداشت، در سلك مهراهان امرينظام قرار گرفت 23عذرخواهى از اين واقعه راهى روسيه شود، مريزاتقى كه بيش از 

  .شد» خان«و » مريزا«وى پس از مراجعت از اين سفر ملقب به 

نظام به روسيه رفت و سرپرسىت اين هيأت را ناصرالدين مريزاى وليعهد مريزا حممدتقى خان يك بار ديگر نيز مهراه امري 
  .اى نيز براى او فرستاد امپراتور روسيه نسبت به مريزا حممدتقى عنايىت خاص نشان داد و هديه. برعهده داشت

مدن حبران در اى در شخصيت مريزاحممدتقى ايفا كرد، سفارت او به ارز روم در پى پديد آ سفر ديگرى كه نقش سازنده
 200وى با رتبه سرتيپى در رأس . جا شد روابط ايران و عثماىن و دعاوى ارضى دولت اخري است كه با هيأتى رهسپار آن

پس از ورود ايشان به ارزروم دولت عثماىن خواست خمارج هيأت را . نظامى ايران رهسپار ارزروم شد -تن از رجال سياسى
مذاكرات ارزروم به طور متواىل و هر بار در منزل يكى از منايندگان . پذيرش آن سرباز زد خان از قبول كند، وىل مريزا تقى

تن از مالزمان  170خان  چون مذاكرات طوالىن شد، مريزا تقى. شد كشور ايران، عثماىن، روس و انگليس پى گرفته مى  4
  .خود را به ايران بازگرداند

خان  نويس عهدنامه رسيد و حممدشاه طى فرماىن به مريزا تقى تفاهم و پيشسراجنام، مذاكرات به مرحله امضاى يادداشت 
اين اقامت نسبتاً طوالىن به . مسأله مورد منازعه اقدام منايد و به اين ترتيب معاهده ارزروم منعقد گرديد 8اجازه داد تا در 

كه از شعبان » تنظيمات«سوم به امري اين فرصت را داد تا از نزديك با حتوالت جامعه عثماىن پس از اصالحات مو 
  .آغاز شده بود، آشنا گردد 1839اكترب / 1255



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

 

از  -ناصرالدين مريزا كه در آذرباجيان بود - شاه جديد) م 1848سپتامرب  5/ ق 1264شوال  6(پس از مرگ حممدشاه 
ران را فراهم  خواست تا مقدمات ورو  - كه در آن زمان منصب وزارت نظام آذرباجيان را داشت  -خان مريزا تقى د او به 

  .خان بدين منظور با اجازه شاه، مبلغى از بازرگانان تربيزى وام گرفت مريزا تقى. كند

خان را به امرينظامى منصوب  وى در بامسنج، مريزا تقى. از تربيز به راه افتاد 1264شوال  19اردوى ناصرالدين شاه در 
امرينظام در اين سفر درايت بسيار نشان داد و اردوى شاهى را . ساخت كرد و به اين وسيله اعتماد خود را به او آشكار

ران رسانيد ايت نظم به  ران و جلوس بر ختت سلطنت، امرينظام منصب صدارت يافت و . با  پس از ورود شاه به 
وى در  . م بسنده كردامري از پذيرش لقب صدراعظم امتناع كرد و به مهان لقب امرينظا. لقب اتابك اعظم و امريكبري گرفت

اى اصالحات اساسى پرداخت و بسيارى از حكام و واليان را عزل و گروهى جديد را به  گام خنست به اجراى پاره
الدوله خواهر ناصرالدين شاه توانست از  در مهني روزگار به سبب ازدواجش با عزت. حكومت و امارت منصوب كرد

  .ه بر حوادث و مسائل حرم نيز وقوف يابدهاى درباريان آسوده شود و به عالو  بدگوىي

در اين زمان، طرفداران باب به ترويج عقايد او و حتريك مردم برخاستند و دربعضى نقاط، سران ايشان آشكارا به معارضه 
نامه دعوى خويش واداشت؛ سپس به  جا كه امري به مقابله برخاست و باب را به امضاى تكذيب با دولت پرداختند، تا آن

  .اى علما او را اعدام كردندفتو 

هاى امري بنيادى و متكى بر حفظ منافع  هاى دول بيگانه در ايران نيز فعاليت در بعد سياست خارجى و روابط با منايندگى
اگرچه پيش از امري نيز دولت ايران داراى وزير امور . املللى است ملى و حاكى از علم و اطالع و تسلط او بر عرف بني

اده شد و خنستني كاركنان آن را امري خود خارجه بود،  ادى مشخص بنيان  وىل در عهد او وزارت امور خارجه به عنوان 
ق در دست خود او بود و از  1267تا  1265وزارت امور خارجه از . انتخاب كرد و ساختماىن براى آن در نظر گرفت

از كارهاى امري در اين دوران، . منصوب كرد» ارجهوزارت مهام دول خ«اين تاريخ، مريزا حممدعلى خان را به منصب 
بازداشنت سفراى بيگانه از مداخله در امور داخلى ايران، اهتزاز پرچم ايران در كشورهاى ديگر به طور دائم و گسيل داشنت 

به رغم خمالفت منايندگان دائمى سياسى براى تأسيس سفارختانه و منايندگى به لندن، پرتزبورگ، مببئى، استانبول و تفليس، 
روسيه و تدوين دستور عمل براى مذاكرات با وزراى خمتار دول بيگانه، اختاذ روشى براى كسب اخبار و اطالعات از 

جويان خارجى شد، نظارت بر رفت و آمد بيگانگان و مرسوم كردن اخذ  هاى بيگانه كه باعث بيم و رعب مداخله سفارت
وى مهچنني به آموزش و تربيت مأموران ايراىن مقيم خارج از كشور عنايت خاص  .توان ياد كرد ها را مى تذكره براى آن
امري در سياست خارجى از اصول خاصى پريوى . ترين افراد انتخاب كند ها را از ميان شايسته كوشيد آن داشت و مى

بود و در عني حال از  برد و با اعطاى هرگونه امتياز به بيگانگان خمالف كرد و از سياست موازنه منفى سود مى مى
ره   .كرد گريى از نريوى سوم و توسعه روابط متعادل با كشورهاى جهان طرفدارى مى سياست 
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حتول در روابط ايران و انگلستان به روزگار امري با ورود سرگرد شيل، كه پس از دو سال مرخصى به : روابط با انگلستان
ان سفارت شيل در بدو ورود از وز . ايران بازگشت، آغاز شد ارت امري اظهار خشنودى كرد، وىل مداخله آشكار و 

توجهى كرد و امور آن را  هاى سفارت ىب سبب نسبت به خواست انگليس در امور ايران، امري را به مقابله واداشت و بدين
تعريف خنستني موضوع مورد مناقشه، . اين برخورد موجب اعرتاضات پياپى سفارت و واكنش شيل شد. معطل گذاشت

كوشيد سيطره ايران را بر نواحى جنوىب خليج فارس تثبيت   امري مهواره مى. حق و حدود حاكميت ايران بر خليج فارس بود
  .كند و براى اين كار، برخى كارگزاران دولت در آن مناطق را تغيري داد

خنستني . اقتصادى و مرزى بود عصر صدارت امري صحنه برخورد دو دولت ايران و روسيه بر سر مسائل: روابط با روسيه
كه روسيه در عصر حممدشاه طى قراردادى آن را به  امري بدون توجه به آن. برخورد بر سر امتياز شيالت ايران اجياد شد

پرداخت، آن را به بازرگاىن ايراىن واگذاشت و دولت  اجاره گرفته است و به استناد آن به مداخله در امور شيالت ايران مى
موضوع ديگر، خمالفت شديد امري با حمافظت انبار جتارختانه روسيه در اسرتاباد توسط نريوى . رى از پيش نربدروسيه كا

اين انبار پس از جتديد ساختمان رمساً به . ها در سواحل مشاىل ايران بود نظامى روس، و نيز اجياد بيمارستاىن توسط روس
و مورد به اعرتاض برخاست، وىل امري، صدراعظم روسيه را قانع كرد  دولت روس در هر د. دولت روسيه به اجاره داده شد

  .كه اين كارها به سود هيچ يك از دو دولت نيست

  كشانيد ها، مسائل ديگرى نيز روابط ايران و روسيه را در اين دوره به تريگى مى افزون بر اين

/ ق 1263به تالش براى اجراى معاهده حمرمانه  زمينه روابط ايران با فرانسه در دوره صدارت امري،: روابط با فرانسه
گردد كه طى آن به اتباع فرانسه اجازه داده شده بود كه در ايران به جتارت بپردازند، وىل  م در عصر حممدشاه بازمى 1847

اين وقت   در. هاى روس و انگليس به تعويق افتاده بود اجراى معاهده مذكور به داليلى از مجله اجياد موانع از سوى دولت
كنت دو سارتيژ مناينده سياسى فرانسه به تكاپو افتاد، اما اقدامات نسنجيده او و اعالم مجهوريت در فرانسه و مسأله اتباع 
مسيحى كاتوليك در ايران، امري را در وضع نامطلوىب قرار داد و مكاتبات به جاىي نرسيد، تا سراجنام كنت كه مواضعش در 

  .منود، به رغم خواست امري، ايران را ترك كرد و روابط سياسى دو كشور قطع شد مىاين باره مبهم و متناقض 

ها قبل از صدارت امري، كم و بيش وجود داشت، اما امري  فكر اجياد روابط سياسى با آمريكا از مدت: روابط با دول ديگر
بدين مناسبت در ذحيجه . بر هم زند آن را حتقق خبشيد تا معادله قدرت را در خليج فارس، كه به سود انگلستان بود،

هاى طرفني منعقد شد و مقرر گرديد كه دولت  ميان دو كشور عهدنامه دوسىت و كشترياىن در آب 1851اكترب / 1267
ران، تربيز و بوشهر كنسولگرى تأسيس كند تبديل » معاهدات كامله الوداد«سناى امريكا نيز اين قرارداد را به . آمريكا در 

كرد و آمادگى خود را براى مبادله عهدنامه به دولت ايران اعالم داشت، وىل در اين ميان امريكبري معزول شد و و تصويب  
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امريكاييان معتقد بودند كه انگلستان مانع اصلى براى برقرارى روابط ميان دو . جانشينان او متايلى به اين كار نشان ندادند
  .دولت است

وىل انگليسيان كه به ويژه حضور اتريش را با . ا پروس، اتريش و بلژيك نيز رابطه برقرار سازدعالوه بر امريكا، امري كوشيد ب
درباره فكر رابطه با بلژيك . كرد تراشى مى ديد، در راه اجياد رابطه سياسى ايران با آن كشور مانع منافع خود ناسازگار مى

  .ر خمتار فرانسه از آن ياد كرده استاطالعات موجود منحصر است به قراردادى ميان دو كشور كه وزي

امري اصالحات داخلى را با امور نظامى كه ضامن حاكميت ملى و متاميت ارضى كشور بود و : اصالحات و اقدامات امري
او خنست صندوقى براى تأمني مواجب و نيازهاى ماىل نظاميان . اى طوالىن داشت، آغاز كرد او خود در امر نظام جتربه

ها و درجات و  بندى رسته سپس به تدوين قانون سربازگريى و طبقه. گرى به صورت شغلى مستقل درآيد ا نظامىاجياد كرد ت
تدوين و » نظام ناصرى«اين قوانني حتت عنوان . از رعيت را ممنوع كرد» سيورسات«جتديد سازمان نظامى پرداخت و اخذ 

ومات نظامى و تسليحات ساده، و متحدالشكل گردانيدن هاىي براى ساخت ملز  او مهچنني به تأسيس كارخانه. طبع شد
  .لباس نظاميان دست زد

بدين سبب به . در زمينه اقتصادى، امري طرفدار گسرتش جتارت و كشاورزى، و در عني حال توسعه صنايع ملى بود
ران و تربيز   .ها مهت گماشت و گسرتش شبكه راه -سراى امري -ساخت و توسعه بازارهاى 

ها و نظارت بر عبور و مرور و صدور تذكره  صالحات امري كه ارتباط مستقيم با جتارت دارد، اجياد امنيت در راهاز ديگر ا
ران و ديگر مناطق و راه خانه و چاپارخانه در حدود شهرها، مساحى و نقشه عبور، اجياد قراول هاى كشور را بايد  بردارى 

وى با عالقه متام به . ماليات معاف كرد و براى امور معادن مسئوىل برگزيدسال از  5امري مهچنني معادن را تا . ذكر كرد
گروهى را براى فراگريى صنايع به روسيه و عثماىن فرستاد و براى خريد . محايت از صاحبان حرفه و توليد كنندگان پرداخت

  .كردماشني آالت صنعىت از اتريش اقداماتى اجنام داد و كارخاجنات حمدودى در كشور داير  

هاى عقب افتاده تدبريى انديشيد و اسناد و  در پرداخت بدهى. در زمينه ماليه نيز امري دست به اصالحاتى بنيادى زد
هاى  منافع اخذ ماليات و ورود آن به خزانه دولت را سامان خبشيد و در عني حال ماليات. هاى دولىت را اعتبار داد حواله

از سوءاستفاده منشيان و مستوفيان جلوگريى كرد و دستور داد تا  . اختاجحاف آميز بر طبقات ضعيف را ملغى س
هاىي مشتمل بر قوانني گردآورى ماليات و شرح وظايف مأموران مالياتى، مبتىن بر مقررات ماىل فرانسه تدوين كنند و  كتاب

ى درباريان را كاهش داد و چنني مستمر  وى هم. هاى عقب افتاده را از اشخاص متنفذ وصول كرد با اين تنظيمات ماليات
  .هاى عمراىن توفيق يافت و مهني امر از عوامل دمشىن و توطئه برضد او شد از اين طريق به اجراى برخى طرح
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سازى تأسيس دارالفنون براى تربيت علمى و فىن جوانان براساس اصول و  ترين كار امري، زمينه در مسائل فرهنگى، برجسته
  .روز پس از مرگ امري اتفاق افتاد 13گرچه افتتاح رمسى مدرسه ا . علوم جديد اروپاىي بود

هاى اين  شيل معتقد است كه سر مقاله. رود انتشار روزنامه وقايع اتفاقيه نيز از ديگر اصالحات فرهنگى امري به مشار مى
  .روزنامه به قلم خود امري بوده است

اى براى پزشكان  نامه كتب اروپاىي، اجياد چاپخانه، تدوين قانوناز ديگر اصالحات فرهنگى و اجتماعى امري، دستور ترمجه  
  .توان نام برد كوىب و بنيان خنستني بيمارستان دولىت را مى ها، ترويج آبله و امتحان از آن

ار او براى آگاهى از رفت. اجياد امنيت، ديواخنانه و دارالشرع براى استقرار عدالت از ديگر امور مورد توجه خاص امري بود
كه امري  با آن. پرداخت ها به توبيخ يا تشويق حاكمان مى گماشت و با گزارش آن حاكمان شهرها، كساىن را خمفيانه برمى

راىن را به رياست حمكمه شرع به  در اوايل كار كوشيد خود به داورى در امور مهم بپردازد، وىل سپس شيخ عبداحلسني 
رفت و احكام صادره  عاوى حقوقى پس از طرح در ديواخنانه به حمكمه شرع مىد. ترين مرجع قضا منصوب كرد عنوان عاىل

امري بر . آمد شد و در واقع تلفيق شايان توجهى ميان قوانني عرىف و شرعى به عمل مى براى اجرا به ديواخنانه ارجاع مى
  .شد يدگى مىكرد و به امور قضاىي آنان نيز در مهني ديواخنانه رس ها تأكيد مى آزادى ديىن اقليت

اد تا آن: فرجام كار گاه كه فرمان عزلش را  سرعت سري حوادث از روزى كه شاه طى فرماىن متام امور را در كف امري 
ها  گمان عزل او امرى ناگهاىن نبود و از مدت ىب. كند صادر كرد، چنان است كه حمققان را غالباً دچار نوعى حريت مى

آيد   هاى امري به شاه نيز برمى به عالوه، از برخى نامه. رسيد اختيارات امري به ظهور مىپيش حتركاتى براى حتديد قدرت و 
به هر حال، فرمان عزل امري از . كه خود وى به سبب بعضى رفتارهاى شاه از عاقبت خويش انديشناك بوده است

يه شد و  1268حمرم  19در پنجشنبه  صدارت و ابقاى وى در امور نظام به خط و انشاى مريزا سعيد مؤمتن امللك 
باشى فرمان را رمساً به او ابالغ كرد، اما اندكى بعد به خدمت نظام او  توسط مهدعليا به اطالع او رسيد و سپس آجودان

  .نيز خامته داده شد

امري به هر حال، پس از عزل امري از صدارت و وزارت نظام، آقاخان نورى آشكارا به خمالفت و دگرگون كردن كارهاى 
برخاست؛ به شكلى كه امري برآشفت و از شاه اجازه مالقات خواست، اما شاه سخنان امري را نپذيرفت و او را مورد 

پس از اين، حكم تبعيد امري به كاشان، خنست با عنوان حكومت آن شهر، صادر شد و زير نظر نظاميان . عتاب قرار داد
وى در بامداد . خان فراشباشى مأمور آن كار گرديد يز امضا كرد و علىاندكى بعد شاه حكم قتل او را ن. جا رفت به آن
. جا مشغول استحمام بود رفت و حكم را خواند وارد فني كاشان شد و به محامى كه امري در آن 1268ربيع االول  18
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اشياء شخصى به درخواست امري رگ دستش را گشودند و سپس، به سبب تعجيلى كه داشتند، او را خفه كردند و برخى 
  .او را به غنيمت بردند

ران از ماترك امري پس از قتل او  راىن، مشهور به شيخ العراقني، وصى امري، مدرسه و مسجدى در  شيخ عبداحلسني 
هاى عتبات  مهو خبش مهمى از مرياث امري را صرف توسعه و بازسازى بقعه. ساخت كه بعدها به نام خود او معروف شد

گويا امري وصيت كرده بود كه از ماتركش بيمارستاىن . كرد) ع(و طالپوش كردن آستانه امامان عسكرى عاليات و سامرا 
ران داير كنند كاشان دفن كردند، وىل چندى بعد مهسرش » پشت مشهد«پيكر امري را خنست در گورستان . نيز در 

. پا به خاك سپرده شد معروف به پايني) ع(ام حسني الدوله آن را به كربال انتقال داد و در حمدوده رواق شرقى حرم ام عزت
  .با تلخيص فراوان. دائره املعارف بزرگ اسالمى، ذيل مدخل امري كبري: رك

دادند واز آن مجله است لقب  لقىب كه به مادر بزرگان و شاهان مى). تركيب وصفى، اسم مركب(مهد عليا ). 3(
و لقب مادر ناصرالدين شاه قاجار ) مادرشاه عباس صفوى(م مازندران خريالنساءبيگم دخرت مريعبداهللا خان مرعشى حاك

) س(مقربه اين زن در حمل فعلى دفرت مديريت حرم مطهر حضرت معصومه ). ق 1290ربيع الثاىن  6. ف -1220. و(
  .با تلخيص. نامه دهخدا و فرهنگ فارسى معني، ذيل مدخل مهد عليا لغت: رك. است

وى در . چهارمني سالطني قاجاريه است. حممد شاه بن عباس مريزا بن فتحعلى شاه قاجار ناصر الدين شاه پسر). 4(
ق كه  1264به سال . سال سلطنت كشته شد 49پس از  1313ق متولد و به سال  1247ششم ماه صفر سال 

. هفده سال نداشت حممدشاه قاجار به علت نقرس درگذشت، ناصرالدين مريزا فرزند و وليعهد وى در تربيز بود و بيش از
على خان حكمران خود شوريدند و  مردم كرمانشاه بر حمب. ها برخاسته بود مقارن مرگ حممدشاه در اكثر بالد ايران فتنه

در بروجرد اوضاع آرام نبود و حسني خان ساالر در خراسان كوس ياغيگرى . اهاىل شرياز بر نظام الدوله ياغى شدند
ران به دعوى سلطنت برخاسته بود، در مهچو اوضاع  نواخت و سيف امللوك مريزا، مى پسر ظل السلطان، نيز در 

اى مهد عليا مادر وليعهد با مساعدت عليقلى مريزا اعتضادالسلطنه و مريزا آقاخان وزير لشكر زمام حكومت را در  آشفته
  .دست گرفت و به انتظار ورود پادشاه جديد به پايتخت نشست

هاى مريزا تقى خان وزير نظام به  ها و مساعدت دن خرب مرگ پدر از تربيز حركت كرد و با راهنماىيناصرالدين مريزا با شني
اد  ران ] 1264ذيقعده  23[ران وارد شد و روز بعد تاج شاهى بر سر  و مريزا تقى خان وزير نظام را قبل از ورود به 

ران وارد شد و بر خت ت شاهى جلوس كرد او را اتابك اعظم خواند و مقام به امري نظام ملقب كرد و سپس كه به 
اتابك اعظم كه بعدا به نام امريكبري معروف شد يكى از وزيران پر اثر و نامدار ايران . صدارت عظمى بدو حمول داشت

هاى ختت سلطنت ناصرالدين  ها و استوار كردن پايه است و به دوران كوتاه مدت صدارت خويش در فرونشاندن آشوب
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به دست سلطان مراد مريزا حسام السلطنه با كشنت حسن خان  1266ها كرد و آشوب خراسان را به سال  كوشششاه  
از وقايع دوران سلطنت ناصرالدين شاه گذشته از فتنه ساالر در خراسان، يكى هم . ساالر و فرزندش و برادرش فرو نشاند

رى از نريوى دولت و فكر شاه متوجه فرونشاندن بسط دعوت سيدعلى حممدباب و پيدايش مذهب باىب است كه مقدا
از اتفاقات نامطلوب عهد اين پادشاه قتل امريكبري است  . هاىي كه بابيان در نقاط خمتلف كشور برپا مى كردند شد آشوب

ه سال مريزاتقى خان امريكبري در مدت س. كه به امجاع مورخان بدترين اعمال ناصرالدين شاه و اشتباهى غريقابل جربان بود
و دو ماه و كسرى صدارت در شئون خمتلف كشور شروع به اصالحاتى كرد اما ساعيان و حسودان شاه را نسبت بدو 

فرمان عزل او را صادر و  1268بدبني و از قدرت روزافزونش هراسان كردند تا سراجنام در روز بيست و پنجم حمرم سال 
صدارت انتخاب و امريكبري را به فني كاشان تبعيد كرد و سراجنام فرمان به  به جاى وى مريزا آقاخان اعتمادالدوله نورى را به

به فرمان شاه به  1268قتل او داد و يكماه و بيست و سه روز بعد از عزل وى به تاريخ هيجدهم ربيع االول سال 
  .حيات وى پايان داده شد

لعظيم به ضرب تپاجنه مريزا رضا كرماىن به ق در بارگاه حضرت عبدا 1313ذيقعده سال  17سالگى در روز  66او در 
با . نامه دهخدا و فرهنگ فارسى معني، ذيل مدخل ناصرالدين شاه لغت: رك. جا به خاك سپرده شد قتل رسيد و در مهان

  .تلخيص فراوان

  

  139: انديشه در اسالم، ص

نامه داشت، شش سال در انتظار  صيهكه از سفارت انگلستان تو   »1«  مريزا آقاخان. داشت، اجازه اين كار را ندادند
چهارده سال صدراعظم اين كشور بود، لذا با وجود  »2«  پيش از او هم مريزا آقاسى ايرواىن. خنست وزير شدن بود

در اين مدت طوالىن، تنها در زمان صدارت مريزا . دويست سال حكومت قاجاريه بر ايران هيچ پيشرفىت حاصل نشد
  .كرد  طول نكشيد، كشور رو به ترقى حركت مىخان، كه سه سال بيشرت تقى

اما اين خوِن گرم اهلى بايد در محام فني كاشان . صنعت ايران در مهان سه سال رشد كرد و مدرسه دارالفنون ساخته شد
سفري انگلستان در اين باره . بازش امضا كنند شد تا سند ذّلت يك كشور را شاهى شراخبوار و مادر دسيسه رخيته مى

  :نويسد مى

  .ها براى كشنت امريكبري دست به كار نشده بودند، امروز ايران از ژاپن هم جلوتر بود اگر آن روز انگليسى
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   عوامل مؤثر در پيشرفت

. كه خبواهيم و در اين راه تالش كنيم البته، به شرط اين. اكنون هم براى شروع اين حركت دير نيست، بلكه اول كار است
رود، اما  دانشگاه مى! گويد حوصله درس خواندن ندارم گذارد و مى گريد و آن را كنار مى ديپلم مىامروز، جوان كشور ما 

اين در حاىل است كه شخصى آملاىن كه در آملان متولد شده و پدر و مادر آملاىن ! كند در كالس زبان انگليسى شركت منى
شناسى فرانسوى است كه دستور زبان فارسى را نوشته و هم دارد، استاد زبان و ادبيات فارسى است؛ ژيلربت الزار زبان 

در ايران هم چاپ شده است؛ رينولد نيكلسن مولوى شناس انگليسى است كه در چهار جلد َقطور، مشكالت ادىب، 
اين كتاب را جتزيه و حتليل كرده و هم اكنون جزو يكى از مدارك مهّم شرح مثنوى در ... عرفاىن، اخالقى، قرآىن و 

  ؟!تدنياس

______________________________  
، سياستمدار دوره )م 1865 -1807/ ق 1281 -1222(خان  آقاخاِن نورى، مريزا نصراهللا فرزند اسداهللا). 1(

هاى آقاحممدخان به مازندران خدمات بسيارى از خود نشان داد  پدرش در لشكركشى. شاه قاجارى و صدراعظم ناصرالدين
تا » وزارت لشكر«وى مقام ياد شده را زير عنوان . اردوى قاجار برگزيده شد» لشكرنويس«خنستني رو به مست  و از اين
الدوله مقدمات امور  يارخان آصفُ  سال داشت كه در دستگاه اهللا 20مريزاآقاخان . م برعهده داشت 1826/ ق 1242

   شاه م در دربار فتحعلى 1826/ ق 1242در . ديواىن را آموخته بود

پس از چندى به علت داشنت . برگزيده شد» لشكرنويس«به مست ) م 1834 -1797/ ق 1250 -1212سلطنت (
هاى  گسرتش داد و از شخصيت» لشكرنويس باشى«شناسى، ارتقاى مقام يافت و به پايگاه  زباىن و موقع هوش و چرب

كه رابطه خوىب با شاه  ينبا ا. گرديد) م 1848 - 1834/ ق 1264 -1250سلطنت (ديواىن و نظامى دوره حممدشاه 
/ ق 1265د (مريزاآقاسى  ريزى و ديگر كارهاى نظامى خدماتى اجنام داد، اما حاج داشت و در نربد هرات، در كار توپ

صدراعظم وقت با او ناسازگار بود به حدى كه هر دو طرف و هوادارانشان در نزد شاه به زيان يكديگر ) م 1849
  .كردند سعايت مى

، زن )م 1873 - 1805/ ق 1290 -1220(جهان خامن مهد عليا  اخان با داشنت روابطى با ملكليكن مريزاآق
اى براى خود فراهم آورده بود كه  ، پشتوانه)م 1895 -1831/ ق 1313 -1247(شاه  حممدشاه و مادر ناصرالدين

اسى امپراتورى بريتانيا در آن وى كه به نريوى سي. دل باشد و كارش به جاهاى خطرناك نكشد هاى سياسى آسوده در بازى
در . زمان واقف بود، مهانند بسيارى از سياستگران آن عهد، رمز پيشرفت سياسى خود را در وابستگى به آن تشخيص داد
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ها با لباس مبدل به سفارت انگليس  مريزاآقاسى خرب آوردند كه مريزا آقاخان شب م براى حاج 1845/ ق 1261
  .وآمد دارد رفت

انه كرد و دستور داد  د فرصت بود و منىوى كه مرتص خواست رابطه آقاخان با مهد عليا نيز آشكار گردد، مهني مسأله را 
» امنا و اركان دولت«فرداى آن شب در برابر چشم . تا آقاخان را دستگري كردند و به خانه حمل اقامت صدراعظم آوردند

تومان جرميه، از مقام وزارت لشكرى بركنار  10. 000س از گرفنت به جرم داشنت رابطه با خارجيان، او را چوب زدند و پ
  .خان به كاشان تبعيد كردند اهللا ساختند و مهراه برادرش مريزا فضل

اين در واقع دوره . مريزاآقاسى بود، در كاشان به سر برد مريزا آقاخان تا پايان زندگى حممدشاه كه مهزمان با صدارت حاج
ران رساند و آماده . رود ىاول زندگى او به مشار م وى پس از درگذشت حممدشاه، به دستيارى مهدعليا خود را به 

  )م 1852/ ق 1268 -مق(خان امريكبري  مريزاتقى. صدارت گرديد

كه مهراه ناصرالدين شاه با ِمسَت صدارت از تربيز به پايتخت آمده بود و با هويت سياسى مريزاآقاخان آشناىي داشت، به 
ران، از وى بازخواست كرد و فرمان داد به كاشان باز گردد ىب دليل ورود مريزاآقاخان به سفارت انگليس در . اجازه او به 

سراجنام وزير . قلهك پناهنده شد و سفارت هر اندازه وساطت كرد تا مريزاآقاخان به كاشان بازنگردد، كارى از پيش نربد
را دارد و بايد مانند اتباع ديگر اين كشور، در خانه خود با امنيت الزم  خمتار انگليس گفت كه مريزا برگ تابعيت انگليس

  امريكبري سراجنام شايد براى پيشگريى از حتريكات درباريان،. زندگى كند

ويژه مهد عليا، مهچنني زير نظر داشنت مريزاآقاخان، اين اشتباه را مرتكب شد كه او را با عنوان وزير لشكر و لقب  به
كه اصالحات امريكبري، نريوهاى سياسى بيگانه حاضر در عرصه سياست  پس از اين. ه به معاونت خود برگزينداعتمادالدول

سال و چند ماه از صدارت  3امريكبري را پس از . ايران را رجناند، مريزاآقاخان با جديت بيشرت آماده صدارت ايران شد
م مريزاآقاخان به ظاهر از تابعيت انگلستان بريون آمد و به يارى در اين هنگا. برداشتند و زمينه قتل او را فراهم آوردند

خان  سر به نيست كردن حممدتقى: درباريان و بيگانگان فرمانروا بر دربار، اجنام دو خواسته ديرينش را به شاه جوان قبوالند
ها  ته از اين خواستهگذش. »شخص اول مملكت«امريكبري، و برآمدن خود به مقام صدارت عظماى ايران و كسب عنوان 

  .امللك نيز شخص دوم گرديد كه برآورده شد، پسرش كاظم نظام

ها و  گرديد و به گرفنت انواع نشان) اشرف اجمد(آقاخان در اين منصب به تقليد از عثمانيان، داراى لقب جديد آْلِتْس 
ها  و جز آن ها مفتخر گرديد كه بيشرت آن ها و ديگر اشياى گرانبهاى مرصع و مكلل به املاس و مرواريد ها و متثال محايل
ران كه آقاخان خود فراهم آورنده آن بود، به او داده مى در بزم مريزاآقاخان هفت . شد هاى خوشگذراىن شبانه در داوديه 
هاى خارجى فرمانروا بر ايشان، بر ايران  به نريوى درباريان و قدرت) م 1858 -1851/ ق 1275 - 1268(سال 
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املمالك و سردار كل عزيزخان از مركز و به كار   هاىي چون مريزايوسف مستوىف و با دور كردن شخصيت حكومت كرد
گماردن شاهزادگان آزمند و تقسيم كردن مشاغل سياسى و حكومىت كشور ميان خويشان و دوستان و اهاىل زادگاه خود، 

  .ريزى استقالل كشور و وابستگى آن را فراهم ساخت مقدمات درهم

هاى كوچك در منطقه ميان اين كشور و هند براى حفظ  ن روزگار سياست انگليس در مسري جتزيه ايران و اجياد دولتدر آ
مريزاآقاخان كه افزون بر صدارت عظمى، مست وزير لشكرى را نيز برعهده داشت، در سال دوم صدارت . منافع خود بود

ايت، ضربىت خويش اجنام توطئه اد كه در  بزرگ بر پيكر استقالل و متاميت ارضى ايران فرود آورد و آن جدا   اى را آغاز 
 15كار چنني آغاز شد كه آقاخان در . كردن افغانستان از ايران و از دست دادن شهر مهم و تارخيى هرات بود

 اى خطاب به نايب سرهنگ جاستني شيل نامه» ابتدا به ساكن«م به صورت  1853فوريه  25/ ق 1269الثاىن  ربيع
چيىن خود  به دنبال آن، با زمينه. وزير خمتار پادشاهى انگليس نوشت و تعهد سپرد كه ايران به هرات لشكركشى نكند

م اين شهر را پس   1856/ ق 1273م ايران به هرات لشكر كشيد و در  1855/ ق 1271آقاخان نورى، در اواخر 
  آقاخان،گرفت، اما در مهان سال، عمال دولت انگليس، به موازات كار 

نشانده ايران بود، با اجياد اغتشاش در بندرعباس و برانگيخنت تركمانان خبارا در محله  عالوه بر حتريك امام مسقط كه دست
نقشه كامل . به مشهد، وضعى پيش آوردند كه خروج خود را مشروط به اين سازند كه ارتش ايران از هرات بريون آيد

هاى پياپى بر  عمال دولت انگليس طرح كرده بود و زير نظر او بود كه آن ضربت جزئيات كار را مريزاآقاخان نورى با
امللك، برادرزاده خود را ظاهراً براى جلوگريى از محله  خان شجاع آقاخان، مهرعلى. يكپارچگى و استقالل ايران فرود آمد

  .انگليس به بوشهر فرستاد

. ن وى و در مقام صندوقدار شاه بود، براى مصاحله به اروپا فرستادامللك غفارى را كه يكى از وابستگا خان امني سپس فرخ
معروف است، در يك » عهدنامه پاريس«وى با مياجنيگرى ناپلئون سوم، قرارداد زيامنندى مانند قرارداد تركمنچاى كه به 

سفري «ارلزكوىل با مهتاى انگليسى خود، هنرى ريچارد چ» سفريكبري دولت عليه ايران«فصل، در مقام  15مقدمه و 
م امضا   1857مارس  4/ ق 1273رجب  8به تاريخ » العاده ملكه انگلستان در دربار اعليحضرت امپراتورى فرانسه فوق
  .كرد

از خاك و شهر هرات و متام «هاى پيمان حاضر  مناينده آقاخان متعهد شد كه ظرف سه ماه پس از مبادله تصديق نامه
از مجله مواد پيمان مذكور اين بود كه . »جا هستند، بريون آورند ن ايران را كه فعًال در آننقاط افغانستان، عساكر و مأموري

فرمايند كه از هر نوع ادعاى سلطنت به شهر و خاك هرات و ممالك افغانستان  اعليحضرت پادشاه ايران قبول مى«
مت اطاعت از قبيل سكه و خطبه يا باج گونه عال وجه از رؤساى هرات و ممالك افغانستان هيچ نظر منوده و به هيچ صرف
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دهند   َبعد از هرگونه مداخله در امورات داخله افغانستان احرتاز كنند و قول مى شوند كه ِمنْ  مطالبه ننمايند و نيز متعهد مى
  .»كه هرات و متام افغانستان را مستقل شناخته و هرگز درصدد اخالل در استقالل اين واليت برنيايند

. قّيم دعاوى ايشان شناخته شد) اى ظريف به گونه(جانبه، انگلستان ميان ايران و افغانستان َحَكم و  پيمان يكدر اين 
هاى كرميه بود و دو رقيب دخالتگر در كارهاى ايران، يعىن روس و انگليس،  اى كه اروپا سرگرم جنگ مريزاآقاخان در دوره

رى در هندوستان گسرتش يافته بود و ايران در موقعيىت قرار داشت  نگران زد و خوردهاى خود بودند و جنبش ضداستعما
وى يك سال و . اى به انگليس كرد توانست براى تضمني استقالل خود اقدامات اساسى اجنام دهد، خدمات ارزنده كه مى

شاه به  رالدينم از مقام خود بركنار شد و ناص 1858اوت  30/ ق 1275حمرم  20نيم پس از انعقاد قرارداد پاريس، در 
  »خبطها و خطاهاى«روشىن در دستخط خود به 

هاى مملكىت چون  هاى داخلى و شخصيت در بركنارى مريزاآقاخان، عالوه بر تأثري افراد و قدرت. و اشاره كرد
ها  ها كه به علت سرسپردگى آقاخان به انگليسى املمالك و سردار كل در روشن كردن افكار شاه، از كوشش روس مستوىف

به استثناى مريزاحممدصادق (پس از عزل مريزاآقاخان، بستگان او . توان ياد كرد ورزيدند، نيز مى نسبت به او عداوت مى
  مقام برادرزاده وى و مريزاحممدمهدى پسرعمويش كه ظاهراً  قائم

زماىن كه  به گفته خورموجى،. ، از مشاغل دولىت بركنار شدند)در كارهاى خالف صدراعظم معزول دخالت نداشتند
راتيه استمرارى و تعارفات و هدايا و «رسيدگى كردند، عالوه بر » حماسبات ظاهرى ممالك حمروسه«مستوفيان عظام به 

كه به » تومان به قلم درآمد 18. 000ساىل «خان،  وى و نيز مقررى پسرش مريزاكاظم» پيشكش و ارتشا مأخوذىِ 
  .دستور شاه به اندازه يك سال آن مطالبه شد

نگارى به شاه، به اصفهان  جا پس از دو سال نامه زاآقاخان در ابتدا به آدران كرج و سپس به يزد تبعيد گرديد و از آنمري 
شوال  12ماه تبعيد و آوارگى در  10سال و  6وى پس از . جا به قم آوردند سراجنام او را به كاشان و از آن. منتقل شد

جنازه او را با اجازه شاه قاجار به عتبات عاليات بردند و در  . تم در آن شهر درگذش 1865مارس  10/ ق 1281
  .كربال به خاك سپردند

فرزند بزرگ مريزاآقاخان، كاظم كه . هاى اين شهر مقدس، قرب وى به كلى نابود گشته است گويا به هنگام توسيع خيابان
باره وارد ديوان قاجار شد و مدتى در در زمان صدارت پدرش شخص دوم مملكت و وزير لشكر بود، پس از مرگ پدر، دو 

ران نيز رسيد خان  پسر دوم، حسينعلى. مقام وزارت عدليه و وزارت لشكر، اجنام وظيفه كرد و به حكومت فارس و 
دائره . صدرالسلطنه، خنستني سفري ايران در اياالت متحده آمريكا گشت كه بعدها به وزارت فوايد عامه نيز ارتقاء يافت

  .با تلخيص. رگ اسالمى، ذيل مدخل آقاخان نورىاملعارف بز 
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از طايفه بَياِت ايْروان، ) م 1849 - 1784/ ق 1265 -1198(مريزاعباس، پسر مريزامسلم  مريزا آقاسى، حاجى). 2(
 -1250(در روزگار حممدشاه قاجار ) م 1848 -1835/ ق 1264 -1251(سياستمدار و صدراعظم دولت ايران 

مريزاعباس در ايروان زاده شد و دوران كودكى و نوجواىن را نزد پدر خود كه از علماى ). م 1848 -1834/ ق 1264
سالگى  14مريزاعباس در . از چگونگى احوال او در اين دوره آگاهى چنداىن در دست نيست. ايروان بود سپرى كرد

ينه، دانشمند و صوىف نامدار آن روزگار مهراه پدر به عتبات رفت و در زمره شاگردان مالعبدالصمد مهداىن ملقب به فخرالد
درآمد و به آموخنت فقه و اصول و خبشى از حكمت و علوم غريبه و نيز جنات و رياپيات و طى مراحل سلوك پرداخت و 

كه مالعبدالصمد كشته شد، در ) م 1801/ ق 1216(به حلقه مريدان خاص او پيوست و تا يورش وّهابيان به كربال 
. ، سپس خانواده استاد و مرشد خويش را به مهدان آورد و خود در جامه درويشان به آذرباجيان رفتآن ديار مقيم بود

مقام اول وزير  ، به مكه رفت و سپس به تربيز وارد شد و به خدمت مريزابزرگ قائم)م 1810/ ق 1225(مدتى بعد 
زندگى او از آن وقت كه از عتبات به . پرداخت مقام السلطنه راه يافت و به تعليم مريزاموسى پسر قائم مريزا نايب عباس

هدايت معتقد است كه او در اين روزگار مشغول . ايران بازگشت تا آن گاه كه به مكه رفت، به درسىت دانسته نيست
برخى معتقدند كه پس از بازگشت از عتبات به خدمت مريزابزرگ راه يافت و مدتى پس از آن . حتصيل دانش بوده است

مشغول ) حممدشاه غازى(السلطنه ارتباط يافت؛ به تعليم فرزندش حممدمريزا  او توسط مريزابزرگ با دربار نايب. تبه مكه رف
دم گرم او در حممدمريزا گرفت و پيوند مراد و مريدى ميان انان پديد . شد و به تلقني مشرب صوفيانه خود به او پرداخت

  .آمد كه تا پايان زندگى حممدشاه پابرجا بود

و حممدمريزا برقرار شد، خنستني و ) كردند كه معاصرانش او را چنني ياد مى(» حاجى«وند نزديكى كه از اين راه ميان پي
اند، آن است كه حاجى به  اى ديگر كه تقريباً مهه مورخان از آن ياد كرده نكته. مهمرتين علت وزارت آقاسى است

مريزا زنده بود و پسران بسيار  اين معىن در آن وقت كه عباس. يدحممدمريزا خرب داد كه در آينده به سلطنت خواهد رس
اى داده بوده است تا در  مريزا چنني وعده به مهني دليل برخى معتقدند كه وى به مهه پسران عباس. منود داشت، شگفت مى

بنابراين شگفت . اند از حممدمريزا وعده صدارت گرفت كه گفته هر صورت آينده خويش را تضمني كرده باشد، خاصه آن
صفر (مقام فراهاىن  دانست، پس از قتل مريزاابوالقاسم قائم مى» قطِب ُمْلِك شريعت«نيست كه حممدشاه، حاجى را كه 

  .كه گويا حاجى نيز در آن دست داشته است، به وزارت برگزيد) م 1835ژوئن / ق 1251

ران و خروج حمّمدش حاجى پس از تصدى اين . اه از اين شهر آغاز گشتوزارت مريزاآقاسى با شيوع بيمارى وبا در 
الدوله  يارخان آصف به سرعت و با كمك شاه، مّدعيان وزارت را تار و مار كرد، ازمجله، الّله) م 1835/ ق 1251(مقام 

شاه يك چند صدارت داشت به خراسان، و آقاخان حمّالتى را به كرمان فرستاد و منوچهرخان  را كه در روزگار فتحعلى
هاى بسيارش در راه رسيدن به وزارت و  حاجى به رغم تالش. معتمدالدوله را روانه اصفهان و لرستان و خوزستان كرد

گفت كه  او مهواره مى. »دانست كه كسى او را وزير خطاب كند يا صدراعظم خواند زشت مى«حتكيم خود در اين مقام، 



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

 

پشت َمناشري پادشاه «رو  شد تا زمام امور را به دست او سپارد؛ و از اينك آمدن حممدخان َزْنِگنه را از آذرباجيان انتظار مى
ران شد، حاجى از تفويض صدارت به او »اد را چنانكه قانون وزيران است، خامت منى ، اما چون حممدخان وارد 

ر آن آوردم كه حشمت او از نظرها حمو شود و ديگر كس به طمع «او را : خوددارى كرد و گفت و طلب وزارت او از 
حممدشاه نيز كه او را نه . »اين لقب را پسنده داشت«ناميدند و او » شخص اول مملكت«از آن پس حاجى را . »ننشيند

نگريست و از آن گذشته مهيشه از بيمارى در رنج بود، يكسره از كارها  به چشم صدارت بل به چشم وىل و مراد خود مى
خاصه كه حاجى در تربيز او را چنان تربيت كرده بود كه چون زاهدان رفتار  دست كشيد و مهه را به وى واگذاشت،

شاه و عمه حممدشاه و مهسر  نساء دخرت فتحعلى حاجى اندكى بعد با عزت. داشت كرد و از امور دنيوى اعراض مى مى
خود به اين معىن اعرتاف  اطالع بود و او كه از شرايط ملكدارى ىب. شاه ازدواج كرد خان برادرزاده فتحعلى پيشني موسى

  .داشت، مريزاشفيع آشتياىن صاحبديوان را در حل و عقد امور خود انباز كرد

مقام خوشدل نبود كساىن را كه وى از كارها عزل كرده بود، دوباره بركشيد و به خود  حاجى چون از قائم: سياست داخلى
مقام به جهت ارتباطش با  شاه را كه از بيم قائم فتحعلىاز مجله مريزا ابواحلسن خان شريازى وزير خارجه . نزديك كرد

ران خواند و در  انگليس و كوشش براى به سلطنت نشاندن ظلّ  السلطان، در حضرت عبدالعظيم پناهنده شده بود، به 
، در روزگار صدارت او فتنه باب رخ داد و منوچهرخان معتمدالدوله، مدعى صدارت. »ميان مقربان درگاه منخرط ساخت

الدوله در خراسان و مريزاآقاخان حمالتى در كرمان و  خان ساالر پسر آصف هم در آن روزگار حسن. اين فتنه را تقويت كرد
  .بلوچستان سر به شورش برداشتند

كتابچه «. حاجى به كار صنعت و كشاورزى عالقه داشت، اما در هيچ يك از اين دو مورد موفقيت چنداىن نصيبش نشد
گفته شده است كه هدف وى . هاى باير سندى است گوياى عالقه وافر او به امر كشاورزى و احياى زمنيآقاسى » امالك

عالوه . كه متوجه منافع مردم باشد، به جهت ثرومتندتر كردن خود و اشراف روزگار بوده است از اين اقدامات بيش از آن
ران را براى تأمني آب پايتخت، برنامهبر حفر كاريزها براى رونق كشاورزى، طرح برگرداندن رودخانه كر  ريزى كرد و   ج به 

. ريزى داير ساخت ريزى و اسلحه كشت درخت توت را براى پرورش كرم ابريشم رونق داد و قورخانه را براى صنايع توپ
او در  .بود) م 1846آوريل / ق 1262الثاىن  طى فرمان ربيع(ازمجله كارهاى نيك او ممنوع كردن شكنجه و ضرب و شتم 

تن  50آيد كه وى تعداد  از نامه مشريالدوله سفري ايران در دولت عثماىن برمى. هاىي داشت هاى فرهنگى هم كوشش زمينه
گاه از مسيو گيزو وزير امور خارجه فرانسه خواست تعدادى  آن. روانه مصر كرده بود» حتصيل صنعت«از ايرانيان را براى 

تن از ايرانيان براى حتصيل علوم و فنون به فرانسه روند كه  20شنهاد گيزو بنا شد سپس به پي. صنعتگر به ايران فرستد
در روزگار . بيك افشار را براى يادگريى بلورسازى و قندريزى به روسيه فرستاد مهو، حممدحسن. حاجى با آن خمالفت كرد

، وىل دو سال )م 1837آوريل / ق 1253حمرم (صدارت او خنستني روزنامه در ايران توسط مريزاصاحل شريازى منتشر شد 
چنان «به گفته سپهر خزانه را . وضع خزانه مملكت در ايام او خمتل بود و خرج و دخل توازىن نداشت. بيشرت دوام نيافت
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او پول خزانه . »بذل كرد به تيول و سيورغال و اكرام مردم كه هر سال دو كرور تومان خرج ايران از دخل آن بر زيادت بود
هاىي در  ه حقوق درباريان و افراد خانواده شاه و مستمرى امرا و درباريان اختصاص داد و براى بقيه مطالبات، براترا ب

ها بود كه در روزگار امريكبري، عمده بدهكارى  شد و مهني برات كرد كه اغلب وصول منى وجه حكام واليات صادر مى
  .داد كه وجود خارجى نداشتند ، مواجب افواجى را مىاند كه به امراى ارتش حىت گفته. شد دولت حمسوب مى

هاى  كه ايران درگري رقابت حاجى در سياست خارجى، مانند بيشرت دولتمردان عصر قاجار، به علت اين: سياست خارجى
حاجى  . ترين شكست وى، حماصره هرات توسط ارتش ايران بود مهم. رو شد سخت روس و انگليس بود، با ناكامى روبه

كرد و حىت حماصره ناقص هرات را كه باعث  مسايل نظامى هيچ اطالعى نداشت، در عمليات جنگى دخالت مى كه از
گاه كه به علت امتام حجت و اشغال خارك توسط انگلستان، از حماصره هرات  ناكامى ايران شد، خود رهربى كرد و آن

سوءتدبري او در اين لشكركشى و سپس . ا ساختسروسامان به حال خود ره دست كشيد و عزم بازگشت كرد، ارتش را ىب
اعتناىي نسبت به درخواست امريان افغان، كه خمالف سيطره انگلستان بودند، باعث شد كه ايران براى مهيشه افغانستان را  ىب

نجارى كه او در مذاكرات ارزروم پريامون اختالف ارضى ميان ايران و عثماىن در پيش گر . از دست بدهد فت، سياست نا
داد، نه آنچه از  مناينده دولت ايران، گاهى آنچه خود درست تشخيص مى) امريكبري(خان  تا به آن مايه بود كه مريزاتقى

هاى دولت متبوع خود را از دست منايندگان  خان، فرمان شگفت آن است كه مريزاتقى. كرد شد اجرا مى ران ابالغ مى
اى او را بسيار ستود و از  گرچه حاجى طى نامه. داشت ها مى ىن نالهكرد و از اين مع روس و انگليس دريافت مى

. ها منود و بازگشت به ايران، با وى درشىت) م 1844/ ق 1260(خدماتش بسى متجيد كرد، اّما پس از انعقاد عهدنامه 
يد و از او در انديشه بود و د مقام را مى كرد كه در وجود او قائم خان چنني رفتار مى رو با مريزاتقى اند از آن برخى گفته

ران دور نگاه دارد مى هم در آن روزگار سوء سياست حاجى . كوشيد او را به كارى گمارد كه از عهده برنيايد يا او را از 
به وسيله پاشاى بغداد ) م 1844/ ق 1260(و قتل عام كربال ) م 1838/ ق 1254(باعث غارت و ويراىن حممره 

  .شد

دانند، وىل  برخى او را صرحياً آلت دست انگليس مى. با روس و انگليس روايات خمتلف و متناقض استدر مورد روابط او 
ها با لباس ديگرگون از سفارت  مثًال او وقىت شنيد كه مريزاآقاخان نورى شب. رساند بعضى شواهد تارخيى خالف آن را مى

نامه تند او به . رد و پس از سياست به تبعيد فرستاددرنگ او را به جرم جاسوسى دستگري ك آيد، ىب انگليس بريون مى
سفارت انگلستان درباره جاسوسى آقاخان حمالتى و استيضاح سفري آن كشور در مورد پناه دادن و يارى او نيز خالف 

ام را نشان مى ه وى با ها واگذاشت، وىل اينك روشن شده ك اند كه امتياز شيالت مشال را به روس مهچنني گفته. دهد اين ا
ها واگذاشته، به سخىت توبيخ كرده  ها خمالف بوده و مردى آقاسى نام را كه در گرگان شيالت را به روس اجاره آن به روس

هاى  كوشيده سياست مستقلى در پيش گريد، وىل سياست او نسبت به دولت رسد كه حاجى مى بنابراين به نظر مى. است
نامى  به جهت نيك«آمد، و گاه  كرد و در مقام دفاع از منافع كشور برمى ستيز مىها  او گاه با آن. بيگانه، متناقض بود
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گاه برخالف متايل روس و انگليس با دولت . كرد كه از كردار او آزرده نشوند ها رفتار مى به قسمى با آن» دولت ايران
نشوند، و آنگاه كه موضوع آشكار كوشيد روس و انگليس از آن آگاه  بست و مى فرانسه عهدنامه دوسىت و بازرگاىن مى

  .پرداخت شد، به صراحت به تكذيب آن مى مى

اعتمادالسلطنه . مريزاآقاسى از آن كساىن است كه عقايد خمالف در حق او بسيار ابراز شده است حاج: سريت و اخالق
شرح «: گويد وصف او مى در) ميانه خوىب نداشته -قاتل امريكبري -باشى خان فراش على كه آقاسى با پدرش حاج با آن(

، اما در جاىي ديگر از بدزباىن و درشتخوىي »پرسىت او مستلزم تأليف كتاىب جداگانه خواهد بود نيكمردى و بزرگوارى و حق
راىن او را به غايت ىب. ها دارد او سخن اند  كه گفته به رغم آن. تدبري و برى از بينش و ايني دانسته است آقامهدى نواب 

نامه خمالفان سرسخت حاجى را در سعايت او مهراه با نام ساعيان به حاجى تسليم كرد، وى آن نامه را خنوانده  وقىت شاه،
آميز او را اغلب  اّما درشتخوىي و بدزباىن و گاهى حركات مسخره. ها برنيامد سوزاند و مطلقاً درصدد سركوب و جمازات آن

  .يد كه مهه را از خود خشنود سازدكوش با اين احوال، وى مى. اند مورخني نقل كرده

شاه، حاجى را با تأييد  ، مهد عليا، مادر ناصرالدين)م 1848/ ق 1264(بالفاصله پس از مرگ شاه : پايان كار و مرگ
ران بود، خواست در كارها دخالىت كند، اما با  حاجى كه منتظر رسيدن ناصرالدين. درباريان از وزارت خلع كرد شاه به 

شاه به سوى تربيز رود،  جا براى استقبال موكب آباد روانه شد كه از آن پس به يافت. رو شد درباريان روبه خمالفت سخت
در . آباد او را راه ندادند و حىت به سويش تري انداختند و او جمبور شد در حضرت عبدالعظيم متحصن شود اما مردم يافت

ران و عباس ران و استقرار بر ختت پادشاهى،  ناصرالدين. دآباد او هم چپاول گردي اين ميان خانه  شاه پس از رسيدن به 
حاجى كه قبل از . جا تبعيد شد اند كه وى به آن اش كرد؛ و گفته حاجى را بنواخت و به درخواست خود او به عتبات روانه

د، اينك كه عازم عتبات بود، اند، به او خبشيده بو  ديه و مزرعه برآورد كرده 1438مرگ حممدشاه، متام امالك خود را كه 
 12روز مجعه (چندى بعد . بقيه اموال خود را با خانه مسكوىن و آنچه قبًال داده بود، مهه را يكجا به دولت واگذاشت

گفته و به ياد استادش  آقاسى شعر هم مى. سالگى درگذشت 67در سن ) م 1849اول اوت / ق 1265رمضان 
. ها باقى است اى به نام كتاب قانون دولىت در قانون نشان از او رساله. كرده است مالعبدالصمد مهداىن، فخرى ختلص مى

: رك. دهد اى در تفسري بعضى آيات مشكل قرآن به او نسبت مى اعتمادالسلطنه هم كتاىب به نام مصباح حممدى و رساله
  .با تلخيص. دائره املعارف بزرگ اسالمى، ذيل مدخل آقاسى
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رسيدن به چرخه علم نيازمند خواسنت و حركت جدى . هاىي اندك از بسيارند كه بايد براى مهه ما سرمشق باشند ها منونه اين
  .رفت ادامه خواهد داشت است وگرنه پس

واقع است دامن تا به حال چند نفر از خوانندگان اين سطور به انگلستان سفر كرده و از كتاخبانه لندن كه كنار موزه آن  منى
هاى آن را كنار هم بچينند، هزار كيلومرت قفسه پر از   اى كه به قدرى بزرگ است كه اگر قفسه كتاخبانه. اند ديدن كرده

  .كتاب خواهد شد

نويسنده كتاب  . در اين كتاخبانه كتاىب درباره ايران هست كه در آن از آداب و رسوم ايرانيان سخن به ميان آمده است
اين كتاب . گلستان به ايران آمده و نقطه به نقطه ايران را زير پا گذاشته تا اين كتاب را نوشته استكسى است كه از ان

صد صفحه كتاب نوشته و با خود به آن. گريند هاىي كه زنان و مردان ايراىن مى درباره فال. گريى است درباره فال جا  او 
  .توان از راه فال گرفنت سر مردم كاله گذاشت ه مىبرده تا سياستمداران آن را حتليل كنند و ببينند چگون

راىن. هاى ايراىن مسلط بوده است اين نويسنده به متام زبان سى . از زبان خبتيارى و قشقاىي گرفته تا كردى و گيلكى و 
  .كردند اهل شرياز است كه دانشمندى انگليسى بوده مردم خيال مى كرده و با اين سال هم در شرياز زندگى مى

ران زندگى مى او عبا و عمامه داشته و به زبان عرىب  . كرده موسيو نوزمال كه اهل اتريش بوده، بيست سال در حمله پامنار 
  .گفته است كامًال مسّلط بوده و براى مردم مسأله مى

باىف در آن  نويسنده به هر نقطه ايران كه قاىل. كتاب ديگرى در كتاخبانه انگلستان است كه متام صفحاتش عكس دارد
  حىت يك منونه از آن قاىل را خريده و. ها را هم گرفته است رواج داشته سفر كرده و عكس آن
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سال سامل  931تواند تا  در انگلستان، قاِىل بافِت جرقويه اصفهان را آزمايش كردند و ديدند مى. به انگلستان برده است
 931يه امالحى دارد كه وقىت گوسفندى از علف آن خبورد، پشمش در برابر آفتاب و هوا تا كه خاك جرقو  براى اين. مباند

  .تواند سامل مباند سال مى

كه كجا خوب و   اين. چنني، در انگلستان كتاىب است كه نقشه متام مناطق ايران مهراه با عكس در آن آورده شده است هم
؛ آن گاه ما در دانشگاه يا ...توان مردم را به جان هم انداخت و  مى توان جنگ به پا كرد و كجا كجا بد است؛ كجا مى
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اين . بياييد علم پيدا كنيم، زيرا ما به مهه انواع علوم نيازمندمي! خوانند نفرمان درس منى 499دبريستان از هر پانصد نفر 
  .مساله مهمى است كه بايد درباره آن عميقاً فكر كنيم

   تفكر در آفرينش و قرآن

در خودمان فكر كنيم و در ساختمان بدن، روح و نفسمان . مساله مهم ديگر انديشه كردن در آفرينش خودمان است
  .بينديشيم

  »1« .»َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ «

  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و 

  :يكى ديگر از مصاديق انديشه، تفكر در قرآن است

ا ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ «   »2« .»َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ

  .زنيم تا بينديشند ها را براى مردم مى و اين مثل

  »3« .»قـُُلوٍب أَْقفاُهلا  أَ َفال يـََتَدبـَُّروَن اْلُقْرآَن أَْم َعلى«

  هاىي قرار دارد؟ فلهاشان ق يا بر دل] تا حقايق را بفهمند[انديشند  آيا در قرآن منى

كنند؟ چه كسى به دهلاشان قفل نفهمى زده است؟ و مگر جز اين است كه  راسىت، چرا برخى از مردم در قرآن تامل منى
  انسان بايد درباره آفرينش، وجود انسان، و قرآن بينديشد؟

______________________________  
  .21ذاريات، ). 1(

ا لِلنَّاِس   هَذا اْلُقْرآَن َعلىَلْو أَنـْزَْلنا « :21حشر، ). 2( َجَبٍل َلَرأَيـَْتُه خاِشعاً ُمَتَصدِّعاً ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ
  .»َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ 

  .24حممد، ). 3(
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   آفرينش شگفت آور قلب

براى . شوند تر باشد؟ اگر دو تّكه آهن را مدتى روى هم بكشند ساييده مى حمكمكند كه گوشت از آهن  آيا كسى باور مى
اما . افتند و ديگر قابل استفاده نيستند پس از چندى از كار مى... ها و  ها، هواپيماها، كارخانه مهني، قطعات مهم اتومبيل

نيد كه به طور معمول در يك دقيقه هفتاد بار بي گويند اگر به قلب سامل يك پريمرد هفتاد ساله بنگريد، مى دانشمندان مى
هزار و در هفتاد سال  36. 792. 000بار و در يك سال  100. 800بار و در شبانه روز  4200و در هر ساعت 

خورند و هر بار خون را  ها مرتب به هم مى اين گوشت. اش باز و بسته شده است بار در سينه 2. 575. 440. 000
/ 5كدام فلزى را در جهان سراغ داريد كه . اى آسايش ندارند كنند و حلظه ند و در مهه بدن پخش مىده با فشار بريون مى

  مرت از ضخامتش كم نشود؟ ميليارد بار سايش را جتربه كند و يك هزارم ميلى 2

تىن را به اندازه  65تواند يك وزنه  آيد، مى انرژى و نريوىي كه در دوازده ساعت از قلب به دست مى: گويند دانشمندان مى
  .مرت از زمني بلند كند سانىت 25

دمد تا به مهه نقاط بدن برسد و دوباره  هاى اصلى مى قلب خون را داخل رگ. انگيز است قلب از حلاظ سرعت نيز حريت
كيلومرت، يعىن به اندازه مسافت ميان   7500ها را كه معادل  شود خون طول رگ فشار قلب سبب مى. به قلب بازگردد

  7500مشا كدام اتومبيل يا هواپيما را سراغ داريد كه در يك ساعت . ران و نيويورك است، در يك ساعت طى كند
ليرت  2. 600. 000كند،  سال تلمبه مى كيلومرت در ساعت سرعت داشته باشد؟ مقدار خوىن كه قلب در مدت يك

  .تانكر هجده هزار ليرتى الزم است 145است كه براى محل چنني خوىن 

  .بينيم اگر به ماهيچه قلب بنگرمي، آن را جسمى ضعيف و سست مى
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شود و هيچ آسيىب هم  تر است، وىل اين مهه زمحت را متحمل مى هاى قلب انسان از ماهيچه قلب گوسفند نرم ماهيچه
توانند اين كار را اجنام دهند؟ چه كسى  ها منى نترند، چرا آ آيا اين كار ماده است؟ آهن و فوالد كه از اين حمكم. بيند منى
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شود و اسرتاحت  قلب را به اين وظايف سنگني راهنماىي كرده است؟ چرا قلب بر خالف ساير عضالت خسته منى
  ....كند؟ و  منى

   ترين دستگاه بدن وزن كم

گرمى و سردى و زبرى و نرمى و مقدار   ها را با مهه خصوصياتى كه از نظر اگر كسى خبواهد ماشيىن اخرتاع كند كه مهه مزه
تشخيص دهد، مسلماً حجم دستگاهش قابل توجه خواهد بود و نياز به چندين و چند رايانه ... تندى يا شورى و 

اما من خمرتع . دهد طور تشخيص دهد كه انسان تشخيص مى ها را مهان خواهد داشت و بعد هم معلوم نيست مزه
مساحت اين ماشني . شود نني ماشيىن را آن قدر سبك ساخته كه سنگيىن آن اصًال حس منىشناسم كه چ مقامى را مى عاىل

پوست نازك روى زبان مهان . كند و روى زبان انسان قرار دارد مرت مربع جتاوز منى و فضاىي كه اشغال كرده از چند ميلى
اثر حرارت بسوزد، انسان مزه هيچ چيزى  از اين رو، اگر اين پوست را بكنند يا بر. ها در بدن است سيستم تشخيص مزه

  تواند ماشيىن به اين دقيقى، به اين كم حجمى و به اين سبكى بسازد؟ آيا كسى مى. كند را درك منى

   سيستم غذارساىن بدن

آيد تا هر عضوى غذاى خمصوص خود  هاى گوناگون در مى گردد و به شكل شود، جتزيه مى غذاىي كه داخل بدن انسان مى
كنند چه   مهندسان و كارگراىن كه سيستم جتزيه غذا و تامني غذاى مورد نياز هر عضو را اداره مى. اختيار داشته باشدرا در 

   كساىن هستند؟ اين متخصصان

  144: انديشه در اسالم، ص

شناسند و  ا مىها چطور مهه اين مواد ر  روند؟ آن كنند و به خطا منى اند كه هرگز اشتباه منى در كدام دانشگاه درس خوانده
هاىي است كه مهه از پاسخ  ها پرسش رسانند؟ اين كنند و مثال آن را به گوش منى در رساندن ماده مورد نياز چشم خطا منى

اى براى  اند با مبناهاى غري اهلى خود پاسخ قانع كننده اند و دانشمندان شرق و غرب نتوانسته ها ناتوان مانده دادن به آن
  .ها بيابند آن

   اى علم و عقل انسانماور 

كنار آسياب ايستادم و به . هامي به روستاىي رسيدم كند كه يكبار در يكى از مسافرت خواجه نصري الدين طوسى، نقل مى
  .او هم كه ديد من مسافرم، دعومت كرد شب نزد او مبامن. آسيابان سالم كردم
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رت : آسياب خبوامب، اما او گفتپس از شام، چون هوا خوب بود، از او اجازه خواستم روى پشت بام  داخل خبوابيد 
گوىي برو روى پشت  حال كه چنني مى: گونه نشانه باران ندارد؟ گفت هوا هيچ: گفتم! بارد است، چون امشب باران مى

  !بام خبواب

ندم آرد آسيابان داشت گ. بيدار شدم و رختخواب را مجع كردم و پايني آمدم. هاى شب بود كه باران شديدى گرفت نيمه
من اصًال درس : اى؟ گفت تو كجا درس خوانده: بعد پرسيدم. آيد باران شديدى مى: چه شد؟ گفتم: كرد، گفت مى

آيد، بريون  هاىي هم كه باران منى شب. رود اش مى خواهد باران بيايد به النه جا سگى دارم كه هر شىب مى در اين. ام خنوانده
  !دهم اين سگ تشخيص مى آمدن باران را از كار. چرخد النه مى

   موش و عقرب

دانشمندان . ها را نديده باشند شناسند، حىت اگر هيچ وقت آن كنند و دمشنان خود را مى بيىن مى جانوران خطرها را پيش
   پس از مدتى، بچه. يك جفت موش نر و ماده را داخل اتاق تاريكى قرار دادمي: اند نوشته

  145: انديشه در اسالم، ص

مهني كار . كه در اين شرايط به دنيا آمده بود در مهان اتاق تاريك نگه داشتيم و موش نر و ماده را بريون آوردميموشى را  
اى تعبيه كردمي و اطراف  بعد، در اتاقى كه عقرب در آن بود ظرىف شيشه. را با يك جفت عقرب نر و ماده نيز اجنام دادمي

آن . پس از مدتى، موش را از شيشه بريون آوردمي و اتاق را روشن كردمي. دادميآن را كامال پوشاندمي و موش را در آن قرار 
موش و عقرب هنوز در دنيا چيزى را نديده بودند، با اين حال مشاهده كردمي كه موش يك طرف اتاق و عقرب در طرف 

هاى تيز كوچكش، بند  انيك مرتبه، موش با سرعت دويد و با دند. ديگر آن نشستند و در حال نگاه كردن به هم هستند
  .آخر دم عقرب را قيچى كرد و دوباره آمد اين طرف اتاق نشست

اند كه عقرب دمشن توست و بايد براى رهاىي از آزارش بند آخر دم او را  به راسىت، موش را در كدام دانشگاه تعليم داده
م اين هنر عقل و شعورى است كه بر اى نيست كه بگويي قطع كرد؟ چه كسى اين معلومات را به او داده است؟ چاره

  .متامى عامل حاكم است

  165: انديشه در اسالم، ص
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   عقل معيار سنجش آدمى - 9

  

  167: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اعدائهم امجعنيعلى 

  

. شود سخن در مسئله فكر و انديشه بود؛ حقيقت باعظمىت كه سبب رشد و كمال و تربيت و قدرت و ارزش انسان مى
جالب اين است كه هيچ مكتىب از مكاتب عامل به اندازه مكتب مثرخبش اسالم بر اين مسئله تأكيد نكرده است، زيرا با 

و درياى  -كه نزديك به شانزده هزار روايت دارد  -انند كتاب باعظمت كاىفهاى بسيار مهم حديثى، م دقت در كتاب
و شاهكار عظيم شيعه، كتاب مرآه العقول نوشته  -هزار صفحه است 45كه نزديك به   -پرگوهر حباراألنوار عالمه جملسى

روايات و اخبار طرح كنيم اولني حبثى كه از طريق  مشاهده مى -كه نزديك به پانزده هزار صفحه است  -عالمه جملسى
  .شده حبث عقل و جهل است

كه  اين »1« مسئله مهمى كه اسالم بر آن تأكيد دارد اين است كه ارزش هر انساىن را بايد به تناسب عقل او تعيني كرد؛
 فهمد، چه اندازه حركت فكرى دارد، چه اندازه انديشه دارد، چه اندازه آگاه است، و چه مقدار وقتش را چه مقدار مى

  كند؟ صرف اين حركت باعظمت اهلى مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

قلت ألىب عبد : حممد بن سليمان الديلمى، عن أبيه قال«: 504؛ نيز اماىل، شيخ صدوق، ص 11، ص 1كاىف، ج . 
؛  »إن الثواب على قدر العقل: لال أدرى، فقا: كيف عقله؟ قلت: فالن من عبادته ودينه وفضله؟ فقال: السالم اهللا، عليه

إذا بلغكم عن رجل حسن حال : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: السالم، قال أىب عبد اهللا، عليه«: 12، ص 1كاىف، ج 
ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج »فانظروا ىف حسن عقله، فإمنا جيازى بعقله أثىن قوم من الصحابه «: 41، ص 20؛ شرح 

كيف : وآله عليه اهللا وآله، بالصاله والعباده وخصال اخلري حىت بالغوا، فقال، صلى عليه اهللا د رسول اهللا، صلىعلى رجل عن
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إن األمحق ليصيب حبمقه أعظم : فقال! عقله؟ قالوا يا رسول اهللا خنربك باجتهاده ىف العباده وضروب اخلري، وتسأل عن عقله
م على قدر عقوهلممما يصيبه الفاجر بفجوره، وإمنا ترتفع الع م، وينالون من الزلفى من ر   .»باد غدا ىف درجا

  

  168: انديشه در اسالم، ص

ايت وجود مقّدس حضرت حق است، اما ميان مهني عقل  درست است كه عقل ما عقل جزئى است و عقل مطلق و ىب
  .كنند برقرار مىجزئى و عقل مطلق عامل ميل شديدى وجود دارد كه به واسطه آن با هم ارتباط 

   ارتباط عقل جزئى با عقل مطلق

ا را به انديشه و . پذير است ارتباط ميان عقل جزئى و عقل مطلق براى مهه امكان در يك فراخوان عام، قرآن جميد انسا
ترين و  چنني، به انديشه در نفس و آفرينش خود انسان كه يكى از مهم تفكر درعامل طبيعت دعوت كرده است؛ هم

  .هاى عامل آفرينش است ترين كارخانه گبزر 

ايت معارف و مسائل اهلى است؛ كتاىب كه پيامرب اسالم  مرحله ديگر انديشه تفكر در قرآن كرمي است كه درياى ىب
  :فرمايد اش مى درباره

  »1« .»ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه«

بينند  اگر خبواهند درباره نكات عظيم آن حتقيق كنند، مى آيد و يعىن اگر خبواهند عجايب آن را بشمارند، به عدد در منى
  .شود اى از نكات آن در طول زمان كهنه منى هيچ نكته

حاصل آن مقدار كه من توانستم حتقيق كنم اين بود كه از پانصد سال پيش تا زمان حاضر : فرمايد مرحوم عالمه جملسى مى
  »2« .ن جميد نوشته شده استنزديك به بيست هزار تفسري بر قرآ) هجرى 11قرن (

اند؛ در هندوستان، عربستان، افغانستان،  از آن زمان تاكنون نيز، حمققان در بسيارى از كشورها بر اين كتاب تفسري نوشته
ا تفسريامليزان به زبان عرىب و تفسري  عراق، مصر، و به ويژه در ايران تفسريهاى گوناگوىن نوشته شده است كه آخرين آ

  .زبان فارسى است منونه به
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با اين حال، عالمه طباطبائى كه يكى از متفكران بزرگ كشور ما در معارف اهلى است و تفسري ايشان از تفاسري ممتاز 
   تاريخ اسالم است

______________________________  
هر وبطن فظاهره حكم وهو الفصل ليس باهلزل وله ظ«: وآله عليه اهللا عن رسول اهللا، صلى«: 599، ص 2كاىف، ج ). 1(

وباطنه علم، ظاهره أنيق وباطنه عميق، له جنوم وعلى جنومه جنوم ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه فيه مصابيح اهلدى ومنار 
ج البالغه، خطبه »احلكمه ودليل على املعرفه ملن عرف الصفه . وإن القرآن ظاهره أنيق«: 18؛ نيز با اختالف كلمات در 

  .»ال تفىن عجائبه وال تنقضى غرائبه وال تكشف الظلمات إال به. وباطنه عميق

مشسى  50 -40هاى  رسيد در خالل سال اين مطلب را در روزنامه نداى حق كه پيش از انقالب به چاپ مى). 2(
  )مولف. (ديدم

  

  169: انديشه در اسالم، ص

آورى و ارزياىب كنيم، به اين نتيجه  قرآن را مجع اگر ما متام تفسريهاى قرآن كرمي و زمحات مفسران درباره: فرمودند مى
امي داخل دريا برومي و ببينيم چه  امي خود را به كنار ساحل اين دريا برسانيم، اما هنوز نتوانسته رسيم كه ما تنها توانسته مى

  »1« .شود خرب است و چه درى از انديشه به روى ما باز مى

   رتين نعمت اهلى

هاى اهلى است و وجود آن در ما دليل بر آن است كه در ميان متام موجودات، مهر  ترين نعمت زرگعقل در وجود ما از ب
بنابراين، هر كس اين . و حمبت و لطف و عنايت و كرامت پروردگار عامل به انسان از مهه خملوقات ديگرش بيشرت است

در امور مادى صرف كند، به پوسيدنش كمك   عضو را تعطيل كند، باالترين گناه را مرتكب شده و اگر كسى آن را تنها
چنني   اش كم شود، به خودش ظلم كرده است؛ هم شود حركت فكرى كند و باعث مى كسى كه پرخورى مى. كرده است

دهد به خودش خيانت كرده است؛  كم از دست مى اش را كم خورد و قواى مغزى كسى كه كمرت از اندازه معني مى
كند كه مهه  هاىي استفاده مى علم را رها كرده و، از مهه بدتر، كسى است كه از خوردىنچنني است كسى كه حتصيل  هم

ها  هاى حرام، مشروبات حرام، انواع خمدرهاىي كه افراد معتاد از آن گويند براى عقل ضرر دارد؛ مانند گوشت دنيا مى
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اين افراد چه  . كنند مغز خود را نابود مى كنند و در هر بار مصرف، دو هزار سلول از چهارده ميليارد سلول استفاده مى
  !شوند گناه سنگيىن مرتكب مى

هاى زيادى براى مناز و روزه و حّج و كسب مال حمكوم نشوند و اگر هم بشوند،   رسد در قيامت انسان به نظر مى
ا خواهد شد، وىل در دادگاه عقل، بيشرت مردم عامل گذشت السالم، تا برپا شدن  عليهاز زمان حضرت آدم،  -هاىي از آ
   حمكوم هستند؛ به دليل اين كالم - قيامت

______________________________  
  )مولف. (اين مطلب را خودم يكبار كه خدمت مرحوم عالمه رسيده بودم از ايشان شنيدم). 1(

  

  170: انديشه در اسالم، ص

  :فرمايد خداوند متعال كه مى

ا َو َهلُْم آذَو َلَقْد َذرَْأنا جلََِهنَّ « ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يـُْبِصُروَن ِ ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ا َم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ اٌن ال َيْسَمُعوَن ِ
  »1« .»أُولِئَك َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ 

] معارف اهلى را[هاىي است كه به وسيله آن  آنان را دل] زيرا[امي،  يان را براى دوزخ آفريدهو مسّلماً بسيارى از جّنيان و آدم
هاىي است كه به وسيله آن  بينند، و گوش منى] هاى حق را حقايق و نشانه[يابند، و چشماىن است كه توسط آن  در منى

  .اند خرب و غافل ترند؛ اينانند كه ىب مراهشنوند، آنان مانند چهارپايانند بلكه گ منى] سخن خدا و پيامربان را[

اند و اين مسافر عامل ملكوت  اند و اين عضو باعظمت اهلى را تنها در امور مادى به كار برده ها كه عقل را تعطيل كرده آن
اند و آن را اسري خوشگذراىن و شهوت و شكم  را در يك خانه دويست مرتى و در يك مغازه بيست مرتى حبس كرده

كه مرگشان فرا رسيده، مستحق عذابند؛ زيرا آنان فراموش كردند كه انسان موجود اعظم و نسخه اكرب اهلى  اند تا اين هساخت
است؛ انسان خليفه خدا و كتاب جامع اهلى است؛ انسان آينه امساء و صفات اهلى است؛ انسان مركز فلسفه، منطق، 

  ....و معرفت است؛ منبع نفس، روح و عقل است؛ و  فيزيك و مركز رياضى است؛ مركز زبان، عرفان، رسالت

كند كه تنها از مشىت استخوان و گوشت ساخته شده و خوردن و  اى دارد و فكر مى داند چه مقام و مرتبه انسان منى
 حال، سوال. خوابيدن و داشنت خانه و مغازه پايان كار اوست، در حاىل كه اين مقدار حركت را حيوانات عامل نيز دارند
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كه بنا به فرمايش موسى بن جعفر،   -اين است كه نريوهاى موجود در وجود ما و اين منابع نريوى اهلى كه در وجود ماست
  براى چيست؟ -»2« عليماالسالم، فقط در كنار عقل هفتاد منبع ديگر وجود دارد

______________________________  
  .179اعراف، ). 1(

  .12، ح 11، ص 1كاىف، ج ). 2(

  

  171: انديشه در اسالم، ص

ها  ما از آمسان. بدن ما معدن اسرار اهلى است. اند دستگاه خمتلف در روح ما كشف كرده 42شناسان جهان تاكنون  روان
  :كه در قرآن آمده است ترمي نه شديدتر؛ چنان بزرگ

  »1« .»أَ أَنـُْتْم َأَشدُّ َخْلقاً َأِم السَّماءُ بَناها«

  دشوارتر است يا آمسان كه او آن را بنا كرد؟آيا آفريدن مشا 

   جوالنگاه شيطان

ما در باطن عقل و اصالت و . ترمي، چون ملكوتى هستيم ترمي، اما در باطن از آن بزرگ در ظاهر، ما از آمسان كوچك
مانده يا هنوز شكوفا  هاىي از آن باقى رنگ شده و يا تنها مايه ها كم شرافتيم، اما متاسفانه در وجود بعضى از ما اين ارزش

هاىي كه بايد در اين زمني كاشته شود در   بسيارى از ما مانند زميىن هستيم كه آماده كشاورزى است، وىل دانه. نشده است
  .اى قرار دارد و سى سال است كه اين زمني آماده به صورت باير افتاده است اى از زمني در شيشه دربسته گوشه

از اين رو، در سرزميىن كه على، . آيد، چون جاى ديگرى براى بازى ندارند ر خوششان مىهاى باي شياطني هم از زمني
جاى بازى شياطني در مراكزى است كه آشغال و  . السالم، انبيا، عرفا و علما حضور دارند، شياطني جاىي ندارند عليه

توانند در  هاست، پس شياطني منى داىن لهها و زبا اصوًال، زندگى ميكروب وابسته به زباله. ها فراوان است كثافت در آن
اين بدان سبب است كه على حسود و مغرور و . سرزمني وجود على برويند و بازى كنند، چون در آن راهى و جاىي ندارند



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

 

از اين رو، . نور نبود؛ بلكه سرزمني حياتش جاى خدا، جاى معرفت و مردانگى و كرامت بود معرفت و ىب متكرب نبود؛ ىب
  :بن ملجم مششري بر سر ايشان زد و خون به ديوار حمراب پاشيد، حضرت فرمودوقىت ا

  »2« .»فزت ورب الكعبه«

______________________________  
  .27، نازعات، )1(

يعاود مضجعه فال ينام، مث يعاود النظر ىف السماء، ) السالم عليه(جعل «: 63خصائص األئمه، شريف رضى، ص ). 2(
ا لليله الىت وعدت  واهللا ما: ويقول * اشدد حيازميك للموت: فلما طلع الفجر شد إزاره وهو يقول. كذبت وال كذبت، وإ

فزت : اهللا، قال فلما ضربه ابن ملجم، لعنه. السالم وإن حل بواديكا، وخرج، عليه* وال جتزع من املوت/ فإن املوت القيكا
ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج »وكان من أمره ما كان صلوات اهللا عليه... ورب الكعبه   -قوله«: 207، ص 9؛ نيز شرح 

  .»فزت ورب الكعبه: وقد ضربه ابن ملجم

  

  172: انديشه در اسالم، ص

  .خواستم رسيدم يعىن به نقطه آخر رسيدم، به آن جا كه مى

   سرمايه عقل در وجود انسان

  :استدر قرآن كرمي آمده . اند در دادگاه عقل بيشرت افراد حمكوم

ا « - ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ   .»...َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ

  »1« .*»َو لِكنَّ َأْكثـََر النَّاِس ال يـَْعَلُمونَ « -

آدمى درى از كه به روى فكر  چنان از طرىف، هم. انسان هر جا كه باشد، درى از آفرينش به روى فكرش باز است
ها ارتباط  تواند با اين سرمايه انسان مى. وجودش باز است، درى از قرآن و درى از گذشته و آينده جهان نيز باز است

كه نه ساله بيشرت نداشت، در سه شبانه روز، صد  السالم، با اين از اين روست كه حضرت جواد االئمه، عليه. برقرار كند
  .اين قدرت عقل بشر است. احىت جواب دادهزار مسئله مشكل علمى را به ر 
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   چند منونه

-  

. دوست سبزى فروشى داشتم كه حدود هشتاد سال سن داشت و نزديك به شصت هزار شعر عرفاىن و اخالقى حفظ بود
ا را نيز معرىف مى رفتم، برامي از اين شعرها مى وقىت نزد او مى   -.كرد خواند و شعراى آ

ها را  حفظ بود كه از آخر به اول و از اول به آخر آن) در موضوع ادبيات عرب(هزار شعر عرىب مرحوم آيت اللَّه بروجردى 
ايشان در هشتاد سالگى نيز منرب درس خويش را داشت و به قدرى در علم رجال متبحر بود كه از زمان  »2« .خواند مى

با نام پدر و مادر، حمل زندگى، شهر و مقدار  وآله، تا زمان خودش، چهارده هزار راوى را عليه اهللا پيامرب اكرم، صلى
  -.شناخت علمشان مى

  -دوسىت دارم كه اهل يكى از روستاهاى گناباد خراسان است و

______________________________  
  .26؛ جاثيه 57؛ غافر، 36و  28؛ سبأ، 30و  6؛ روم، 38؛ حنل، 68و  40و  21؛ يوسف، 187اعراف، ). 1(

هاست جزو كتب رمسى ادبيات  ابن مالك در ادبيات است كه شرح سيوطى بر آن معروف است و سال منظور الفيه). 2(
  )ويراستار. (ها مرحوم آيت اهللا بروجردى بود قدما بر حفظ اين اشعار اهتمام داشتند كه از مجله آن. در حوزه است

  

  173: انديشه در اسالم، ص

  

82  

غذايش نان و دوغ يا . خواند نشيند و كتاب مى ايوان خانه زير نور ماه مى او از شب هفتم ماه به بعد، در. سال دارد
بيت است، با اين  175بعضى شعرهاىي كه ايشان حفظ كرده . دويست هزار بيت شعر حفظ است. سبزى و پياز است

  .درسان ها را جا بيندازد، به پايانش مى كه يكى از بيت كند، بدون اين حال، وقىت شروع به خواندن مى

  گنجايش مغز
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دانند اين قدرت عقلى چه  مان كم است، درحاىل كه منى گويند نريوى حافظه كنند، مى برخى افراد چون با مغزشان كار منى
  !نعمىت است

به راسىت، در اين . مغز هر يك از ما، براساس حتقيقاتى كه تاكنون شده، گنجايش چهل ميليون صفحه كتاب علمى را دارد
رت و كوچك زه مشت آدمى است، خدا چه نريوىي قرار داده است؟ هيچ بايگاىنمغز، كه به اندا تر از مغز  اى در دنيا 

تواند چهل ميليون صفحه كتاب را در داخل خود نگهدارد و هم آن را حتليل كند و هم آثار تازه  آدمى نيست كه هم مى
توانيد در يك حلظه اطالعات خود را  هيد و اراده كنيد، مىمشا هر وقت خبوا. وىل مغز انسان اين تواناىي را دارد. بيافريند

ها و هزاران چيز ديگر در مغز  هاى آمسان و زمني و درياها و كوه مشخصات و ويزگى. مرور كنيد و دوباره بايگاىن سازيد
براى منونه، . نداردهايشان در مغز ما جاى دارد و كامپيوترى مانند مغز در عامل وجود  ها و كوچه ماست، شهرها با خيابان

راننده تاكسى بالفاصله چهل خيابان را در مغز خود . گوييم كه قصد دارم به فالن آدرس بروم دارمي و مى تاكسى را نگه مى
مقدارى پول دارم كه با هم خملوط شده، : گوييم كند؛ يا به حسابدارمان مى كند و به طرف آدرس حركت مى مرور مى

كند؛ منونه  چون او حسابدار است و از مغزش كار كشيده، مشكل را به سرعت حل مى !لطف كنيد به من كمك كنيد
   ها با يك بار انتخاب كه بعضى ديگرش اين

  174: انديشه در اسالم، ص

بينيم سفيد از آب در آمده  توانند هندوانه خوىب خريدارى كنند، وىل ما پس از ده بار هندوانه خريدن، باز هم مى كردن مى
  .است

   رينش حكيمانهآف

كنيم؟ براى مهني،  كنيم كه كجاييم و چه مى كنيم، اما يك بار مطالعه منى متأسفانه ما فكر خود را به مهه چيز مشغول مى
چگونه ممكن است با اين وصف در زمره كساىن .... كنيم، و  كنيم، در ازدوامجان فكر منى در كارهاى خود فكر منى

هاى او بينديشيم و با فكر  شوند؟ اما اگر درباره خدا ونعمت ن عقل در قيامت حمكوم مىنباشيم كه در هنگام بررسى ميزا
يابيم كه مقاممان در طول مقامات  شومي و آن قدر ارزش مى خويش به او برسيم، كم كم، مركز امساء و صفات اهلى مى

  .شومي گريد و در قيامت نيز با آنان حمشور مى انبياى اهلى قرار مى

در به كارگريى فكر در اين است كه در دنيا و آخرت مهنشني و گرفتار افرادى چون يزيد و معاويه و ابوسفيان  نكته مطلب
و ابوجهل نباشيم، بلكه در كاروان متفكران و صاحبان عقل قرار گريمي؛ در زندگى خود، خدا را گم نكنيم و از وجود 

  .اش مهه از روى حكمت است ندى كه آفرينشمقّدسش غفلت نورزمي؛ به آفرينش خداوند بينديشيم، خداو 
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رتين رنگ براى منونه، اگر دقت كنيم مى وقىت . هاست بينيم كه خداوند گياهان را به رنگ سبز آفريده است، چون سبز 
نزارى گردش مى  »1« .شود رود و دلش باز مى اش از بني مى كند، افسردگى كند يا به منظره سرسبزى نگاه مى انسان در 

نزار يا ديدن جنگل . خاصيت رنگ سبز طبيعت است اين براى مهني، اگر گياهان به رنگ سرخ بودند، گردش در 
بردند؟ آيا بشر  اگر گياهان به رنگ سياه بودند، آيا افسردگى را از دل مى. صفاخبش نبود و براى اعصاب نيز زيان داشت

   شد؟ اگر رنگ مهه ىتنگى بشر دائمى من گاهى داشت؟ آيا دل در اين هنگام تفريح

______________________________  
؛ حتف العقول، 92؛ نيز خصال، شيخ صدوق، ص »والنظر اىل اخلضره نشره... «: 400ج البالغه، حكمت ). 1(

؛ نيز با اختالف كلمات در حماسن، )دركلمات قصار حضرت موسى بن جعفر، عليهماالسالم، آورده( 409حراىن، ص 
النظر إىل : ثالثه جيلني البصر: السالم، قال إبراهيم بن عبد احلميد، عن أىب احلسن األول، عليه«: 622 ص 2برقى، ج 

  .»اخلضره، والنظر إىل املاء اجلارى، والنظر إىل الوجه احلسن

  

  175: انديشه در اسالم، ص

توانستيم چشم صحيح و ساملى  ا مىشد؟ اگر گياهان سفيد رنگ بودند، آي گياهان زرد و منظره پاييز مهيشگى بود، چه مى
  داشته باشيم؟

آيا . دانند از اين رو، پزشكان براى زندگى در مناطق برىف عينك خمصوصى را الزم مى. زند رنگ سفيد چشم انسان را مى
  اختيار رنگ سبز براى گياهان، در ميان مهه اين رنگ، نشانه عقل و حكمت سازنده آن نيست؟

  ها هاى اقيانوس شگفىت

از اين ! رسد ها به هزاران مرت مى رود، در حاىل كه عمق اقيانوس تر منى نور خورشيد بيش از چهارصد مرت از سطح دريا پايني
ها، به طور معمول، بيشرت در خبش روشن دريا  گياهان درياىي و ماهى. شود رو، دريا به دو خبش تاريك و روشن تقسيم مى

آيد  جا پيش مى پرسشى كه در اين. كند هم كم نيست در خبش تاريك زندگى مى كنند، اما تعداد موجوداتى كه رشد مى
هاى حياتى خود  اند و براى فعاليت كنند و از نور خورشيد حمروم هاىي كه در خبش تاريك دريا زندگى مى اين است كه ماهى

سنگيىن آب را حتمل كرده و در  توانند صدها تن هاى نريومندى كه مى كنند؟ آن هم ماهى به نور احتياج دارند، چه مى
  .اعماق آب زندگى كنند
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هاىي كه در  حتقيقات نشان داده ماهى. ها گذارده است خداوند توانا اين پرسش را پاسخ داده و اين نور را در اختيار آن
دستگاه  در برابر. كنند كنند كه قعر آب را روشن مى هاىي نوراىن از خود پخش مى كنند اشعه تاريكى دريا زيست مى

رت منعكس شود ا، صفحه شفاىف در بدنشان قرار داده شده تا نور  : هاى نورافشان اقسامى دارند اين ماهى. نورافشان آ
ها  جاست كه برخى از آن عجيب اين. كنند گروهى نور زرد، گروهى قرمز، گروهى سبز و گروهى هم نور آىب توليد مى

هاىي وجود دارد  آالى كف دريا از سر تا دم دكمه ال، در پشت نوعى ماهى قزلبراى مث. هاى متعّددى هستند داراى چراغ
  هاى كوچك از خود نور كه مانند المپ

  176: انديشه در اسالم، ص

ا صدها نقطه قرمز با رنگ روشن ديده مى ماهى. كنند ساطع مى . شود هاى سياه رنگى هم هستند كه بر پوست آ
صد مرتى باال آوردند و ديدند نور سبزرنگ و درخشاىن به صورت پنج پره از چنني، نوعى ستاره درياىي را  هم از عمق 

  .شود بدنش ساطع مى

ها را  ها از كجا آمده و چگونه آب دريا اين چراغ هاى الكرتيكى موجود در بدن اين ماهى جاست كه كارخانه پرسش اين
آيد  ها از كجاست، از كجا مى مواد سوخىت اين المپ هاى الكرتيكى چه قدر است؟ كند؟ حجم اين كارخانه خاموش منى

ا را به كار مى ا نظارت مى و چيست؟ چه كسى آ ها از كار نيفتند؟ آيا ماده  كند كه اين چراغ اندازد؟ چه كسى بر كار آ
  تواند تاريكى را از روشناىي تشخيص دهد؟ شعور مى ىب

رت بود، اما چرا آب درياها  ىبسيارى از مردم شورى آب درياها را خوش ندارند و م پندارند كه اگر آب درياها شريين بود 
هاىي كه به دريا متصلند داراى آب شريين هستند؟ چه كسى اين مهه منك را در آب دريا  شور است، با آن كه مهه رودخانه

  رخيته است و چرا؟ اين منك از كجا آمده است؟

ها شريين بود، خطر فاسد  اگرآب اقيانوس. ساد از آب شريين بيشرتاستمسئله اين است كه مقاومت آب شور در برابر ف
ا بسيار زياد بود و اگر آب دريا فاسد مى ماند؛ زيرا تعفن آب موجودات  اى روى كره زمني باقى منى شد، جنبنده شدن آ

رتين جا براى رشد و منّو حشرات، به به طور كلى، آب. برد زنده را از بني مى مهني . هاى مّضرند ويژه حشره هاى گنديده 
آيا شورى آب درياها نشانه حكومت علم و عقل در دستگاه . گذاشتند هيچ موجودى در عامل باقى مباند حشرات منى
  اهلى نيست؟

  »1« .»ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ « -
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______________________________  
الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهداً َو َسَلَك َلُكْم ِفيها ُسُبًال َو « :5354؛ نيز با اختالف عبارات، طه، 190آل عمران، ). 1(

؛ و مهني » ْنعاَمُكْم ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِألُوِيل النُّهىُكُلوا َو اْرَعْوا أَ * أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخَرْجنا ِبِه أَْزواجاً ِمْن نَباٍت َشىتَّ 
َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمساِكِنِهْم ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِألُوِيل « :128سوره،  ؛ آل »  النُّهىأَ فـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنا قـَبـْ

كاِفَرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْنيِ َو اللَُّه يـَُؤيُِّد    َئتَـْنيِ اْلتَـَقتا ِفَئٌة ُتقاِتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه َو أُْخرىَقْد كاَن َلُكْم آيٌَة ِيف فِ « :13عمران، 
  .»هاَر ِإنَّ ِيف ذِلَك َلِعبْـَرًة ِألُوِيل اْألَْبصارِ يـَُقلُِّب اللَُّه اللَّْيَل َو النَّ « :44؛ نور، »بَِنْصرِِه َمْن َيشاءُ ِإنَّ ِيف ذِلَك َلِعبْـَرًة ِألُوِيل اْألَْبصارِ 
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براى ] بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا[هاىي  ها و زمني، و آمد و رفت شب و روز، نشانه يقيناً در آفرينش آمسان
  .خردمندان است

  »1« .*»َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ « -

  .انديشند براى گروهى كه مى] توحيد، ربوبّيت و قدرت خدا از[هاىي است  نشانه

توانست به اين دقت علمى پى بربد كه مقاومت آب شور در برابر  آيا ماده فاقد علم و عقل، در آغاز پيدايش، جهان مى
  نيست؟ هاى شريين ريشه گرفته نشانه قدرتى عظيم فساد از آب شريين بيشرت است؟ آيا شور شدن آب دريا كه ازباران

آن هم براى اين است كه خداوند قدرت خود را به رخ مردمان بكشد و . دريا فقط در يك جاى كره زمني آب شريين دارد
در سوره (سال پيش در قرآن  1400اين سخن را خداوند . توانستم شور يا شريين قرار دهيم ها را مى بگويد مهه آب

  .دانست مصداق اين سخن در كجاست فرموده است، اما تا چندى پيش كسى منى) الرمحن

نَـُهما بـَْرزٌَخ ال يـَْبِغيانِ * َمرََج اْلَبْحرَْيِن يـَْلَتِقيانِ «   »2« .»بـَيـْ

ميان آن دو حايلى است  ]  وىل[را روان ساخت، در حاىل كه مهواره باهم تالقى و برخورد دارند ] شريين و شور[دو درياى 
  !].شوند خملوط منىدرنتيجه، با هم [كنند  كه به هم جتاوز منى
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وىل هزاران سال است كه آب شريين با . تنها يك درياست كه شريين است كه آن هم به مهه درياهاى دنيا متصل است
چه ! چكان از يك طرف آب شريين و از طرف ديگر آب شور برداريد توانيد با قطره شور خملوط نشده است؛ يعىن مى

  شوند؟ ها خملوط منى وجود اين مهه طوفان و باد اين آب تدبريى در ماوراء اين دستگاه است كه با

اند؟ يك چهارم زمني را خشكى و سه  هاى گوارا و شريين زمني از مهني آب شور پيدا شده كه مهه آب مسئله ديگر اين
  چهارم آن را

______________________________  
َفُع النَّاَس  ِإنَّ ِيف َخْلِق السَّماواِت َو اْألَْرضِ « :164بقره، ). 1( َو اْخِتالِف اللَّْيِل َو النَّهاِر َو اْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبا يـَنـْ

ا َو َبثَّ ِفيها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة وَ  حاِب اْلُمَسخَِّر َتْصرِيِف الرِّياِح َو السَّ  َو ما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السَّماِء ِمْن ماٍء َفَأْحيا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ
َو ِيف اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن أَْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِيٌل « :4؛ نيز رعد، »بـَْنيَ السَّماِء َو اْألَْرِض َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ 

 :12؛ حنل، »بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ   ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى  ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن يُْسقى
 :24؛ روم، »ٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ َو َسخََّر َلُكُم اللَّْيَل َو النَّهاَر َو الشَّْمَس َو اْلَقَمَر َو النُُّجوُم ُمَسخَّراٌت ِبَأْمرِِه ِإنَّ ِيف ذِلَك َآليا«
ا ِإنَّ ِيف ذِلكَ َو ِمْن آياتِِه يُ «  َآلياٍت ِلَقْوٍم رِيُكُم اْلبَـْرَق َخْوفاً َو َطَمعاً َو يـُنَـزُِّل ِمَن السَّماِء ماًء فـَُيْحِيي ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوِ

  .»يـَْعِقُلونَ 

  .20 -19الرمحن، ) 2(
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زيرا او آب شور درياها را تقطري كرده . آيند مهني آب شور پديد مىهاى شريين از  مهه باران. اند درياهاى شور تشكيل داده
هاى تقطريى كه بشر  سازد، مانند دستگاه گريد و آب شريين مى دستگاه تقطري آب درياها كه شورى آن را مى. است

د، كه خورشي. گريند اين دستگاه تقطري آن قدر بزرگ است كه مهه درياها در آن جاى مى. ساخته است كوچك نيست
باد به باال رفنت خبار  . رود آب گرم خبار شده باال مى. كند تر است، آب درياها را گرم مى هزاران بار از كره زمني بزرگ

ناور مرتاكم مى. كند كمك مى كند و به  سپس، حركت مى. آيد شود و به صورت ابر در مى اين خبار در آن جّو 
گردد؛  شوند و زمني زنده مى از باريدن ابرها، رودها جارى مى. بارد مني شد مىآيد و وقىت نزديك ز  تر مى هاى پايني قسمت

ها و  ها و چاه رود و قنات زيادى آب نيز در زمني فرو مى. گسرتاند كند و فرش زمّردين مى ديباى سبز ورق بر تن مى



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

 

گردد و جريان گذشته تكرار  ز مىخبش ديگرى از اين آب به وسيله رودها دوباره به دريا با. دهد ها را تشكيل مى چشمه
آيا ماده ىب شعوِر و ناتوان به . كند و تا وقىت كه او خبواهد اين گردش ادامه دارد آب پيوسته اين چرخه را طى مى. شود مى

  اين تقطري عظيم تواناست؟

  »1« .»َكذِلَك نـَُفصُِّل اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ ... « -

  »2« .*»أَ َفال تـَْعِقُلونَ ... « -

  »3« .»َآلياٍت ِألُوِيل اْألَْلبابِ   ان ىف ذلك... « -

   هاى معده شگفىت

اى   كند و آهسته آهسته و قطره قطره از ميان دريچه معده غذا را هضم مى. هاى فراواىن دارد معده انسان نيز شگفىت
دارد تا اگر در وعده ديگر به غذا نياز داشت و غذا به او نرسيد  فرستد، اما مقدارى از آن را نگه مى كوچك به روده مى

   سوراخ نشود و بتواند از آن غذاى ذخريه شده مصرف

______________________________  
َحىتَّ ِإذا أَقـَلَّْت  َو ُهَو الَِّذي يـُْرِسُل الرِّياَح ُبْشراً بـَْنيَ َيَدْي َرْمحَِتهِ « :57اعراف، : آيات مربوط به مسئله ابر و باران). 1(

؛ نيز يونس، »َلَعلَُّكْم َتَذكَُّرونَ   اْلَمْوتى َسحاباً ِثقاًال ُسْقناهُ ِلبَـَلٍد َميٍِّت َفَأنـْزَْلنا ِبِه اْلماَء َفَأْخَرْجنا ِبِه ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َكذِلَك ُخنْرِجُ 
ا َمَثُل احلَْياِة الدُّْنيا َكماٍء أَنـْزَْلناهُ « :24 ِمَن السَّماِء َفاْختَـَلَط ِبِه نَباُت اْألَْرِض ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َو اْألَْنعاُم َحىتَّ ِإذا َأَخَذِت  ِإمنَّ

اراً َفَجعَ  َ ْن َملْ تـَْغَن ِباْألَْمِس  ْلناها َحِصيداً َكأَ اْألَْرُض ُزْخرَُفها َو ازَّيـََّنْت َو َظنَّ َأْهُلها أَنـَُّهْم قاِدُروَن َعَلْيها أَتاها أَْمرُنا لَْيًال َأْو 
  .»َكذِلَك نـَُفصُِّل اْآلياِت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 

و  10؛ انبياء، 109؛ يوسف، 51؛ هود، 16؛ يونس، 169؛ اعراف، 32؛ انعام، 65؛ آل عمران، 44بقره، ). 2(
  .138؛ صافات، 60؛ قصص، 80؛ مؤمنون، 67

الَِّذي َجَعَل َلُكُم اْألَْرَض َمْهداً َو َسَلَك َلُكْم ِفيها ُسُبًال َو « :5354ه، ؛ نيز با اختالف عبارات، ط190آل عمران، ). 3(
؛ و مهني » ُكُلوا َو اْرَعْوا أَْنعاَمُكْم ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِألُوِيل النُّهى* أَنـَْزَل ِمَن السَّماِء ماًء َفَأْخَرْجنا ِبِه أَْزواجاً ِمْن نَباٍت َشىتَّ 

َلُهْم ِمَن اْلُقُروِن َميُْشوَن ِيف َمساِكِنِهْم ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِألُوِيل « :128سوره، آيه  ؛ آل »  النُّهىأَ فـََلْم يـَْهِد َهلُْم َكْم َأْهَلْكنا قـَبـْ
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َرٌة يـََرْونـَُهْم ِمثْـَلْيِهْم َرْأَي اْلَعْنيِ َو اللَُّه يـَُؤيُِّد كافِ    َقْد كاَن َلُكْم آيٌَة ِيف ِفَئتَـْنيِ اْلتَـَقتا ِفَئٌة ُتقاِتُل ِيف َسِبيِل اللَِّه َو أُْخرى« :13عمران، 
  .»يـَُقلُِّب اللَُّه اللَّْيَل َو النَّهاَر ِإنَّ ِيف ذِلَك َلِعبْـَرًة ِألُوِيل اْألَْبصارِ « :44نور،  ؛»بَِنْصرِِه َمْن َيشاءُ ِإنَّ ِيف ذِلَك َلِعبْـَرًة ِألُوِيل اْألَْبصارِ 

  

  179: اسالم، صانديشه در 

  .اينها كار ماده نيست، بلكه عقل و تدبري اهلى است كه اين معده را به كار انداخته است. كند

. دهد دارد و آن را به روده منى اى ميخى كوچك را ببلعيم، معده اين ميخ را در خود نگه مى اگر روزى به اشتباه مهراه لقمه
چون اسيدى كه براى هضم غذا پاشيده، فقط . دارد فقط ميخ را نگه مى فرستد و ابتدا، غذاى هضم شده را به روده مى

گريد و سپس در داخل  تيزى نوك ميخ را از آن مى. پاشد ترى به نوك ميخ مى توانسته آن را هضم كند، اين بار اسيد قوى
كه جراحىت در روده  اين اى گرم و چسبنده، و بعد آن را بدون دهد، آن هم با ماده روده رسوب نازكى دور ميخ تشكيل مى

تواند خاصيت  آيا اين مى. دهد ها سال است كه براى هضم اشيا اجنام مى اين كار را معده ميليون. كند اجياد كند دفع مى
  شعور باشد؟ ماده ىب

اش  هاى دروىن كند و سبب رشد و شكوفاىي ارزش تفكر به اين چيزهاست كه انسان را گام به گام به خدا نزديك مى
  .شود مى

  183: انديشه در اسالم، ص

  

  راه شناخت خدا: تفكر در آفرينش -10

  185: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني
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مى درباره انديشه در عامل آفرينش و عناصر و اجزاى آن است؛ بدين معنا كه انسان بايد در خبشى از آيات و روايات اسال
مهچنني، او بايد در نفس خويش انديشه كند  »1« .عامل آفرينش بيانديشد تا با صاحب باعظمت عامل ارتباط برقرار كند
هاى گذشته فكر كند تا از راه  نيز، درباره امت »2« .تا اين سرمايه گرانبها كه در اختيارش قرار داده شده از دست نرود

ها  ها را در زندگى خود حتّقق خبشد و با گناهان بدكاران آشنا شود و از آن انديشه با كارهاى خوب نيكان آشنا شود و آن
  »3« .بپرهيزد

  )ص(نگاه عارفانه رسول خدا 

رسول خدا چگونه فكر : لسالم، پرسيدمدر روايىت از حسن بن صيقل آمده است كه روزى از امام صادق، عليه ا
  :كردند؟ فرمودند مى

  »4« .»أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك ال تتكلمني: مير بالدار واخلربه، فيقول: كيف يتفكر؟ قال): الىب عبداهللا(قلت «

   آمدند، با مشاهده يعىن وقىت پيامرب عزيز اسالم از منزل بريون مى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

َأْن َيُكوَن َقِد اقْـتَـَرَب   ٍء َو َأْن َعسى أَ َو َملْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشيْ « :185اعراف، . 
فاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ أَ َو َملْ َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآل « :53؛ فصلت، »َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ 

؛ تفسري امليزان، عالمه طباطبائى، ج »َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ « :21؛ ذاريات، »ٍء َشِهيدٌ  ُكلِّ َشيْ    َيْكِف ِبَربَِّك أَنَُّه َعلى
سنريهم آياتنا ىف : الواقع عليهم فالذى يصلح من كالمه تعاىل الن يفسر به قولهوأما ما هو هذا القول «: 395، ص 15

ذه اآليات الىت سرييهم غري اآليات السماويه )53: سجده(اآلفاق وىف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق  ، فإن املراد 
ا أنفسهم ىف حني واالرضيه الىت هى مبرآهم ومسمعهم دائما قطعا بل بعض آيات خارقه للعاده ختضع هل ا وتضطر لالميان 

م ذا يظهر أن قوله. ال يوقنون بشئ من آيات السماء واالرض الىت هى جتاه أعينهم وحتت مشاهد َأنَّ النَّاَس كانُوا ( :و
قان فيهم واملراد الفاده استقرار عدم االي) كانوا: (تعليل لوقوع القول عليهم والتقدير الن الناس، وقوله )ِبآياتِنا ال يُوِقُنونَ 

بكسر اهلمزه وهى أرجح من قراءه الفتح فيؤيد ) إن(باآليات اآليات املشهوده من السماء واالرض غري اآليات اخلارقه وقرئ 
آليه خارقه بيان  )َأْخَرْجنا َهلُْم َدابًَّة ِمَن اْألَْرِض ُتَكلُِّمُهمْ ( :وقوله. ما ذكرناه وتكون اجلمله بلفظها تعليال من دون تقدير الالم

وىف كونه وصفا المر خارق  )َسُنرِيِهْم آياتِنا ِيف اْآلفاِق َو ِيف أَنـُْفِسِهْم َحىتَّ يـََتبَـنيََّ َهلُْم أَنَُّه احلَْقُّ ( :من اآليات املوعوده ىف قوله



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

 

ا دابه تكلمهم للعاده دالله على أن املراد باالخراج من االرض إما االحياء والبعث بعد املوت وإما أمر يقرب منه، وأ ما كو
فالدابه ما يدب ىف االرض من ذوات احلياه إنسانا كان أو حيوانا غريه فإن كان إنسانا كان تكليمه الناس على العاده وإن  

وال جند ىف كالمه تعاىل ما يصلح لتفسري هذه اآليه وأن . كان حيوانا أعجم كان تكليمه كخروجه من االرض خرقا للعاده
سيخرجها هلم من االرض فتكلمهم ما هى؟ وما صفتها؟ وكيف خترج؟ وماذا تتكلم به؟ بل سياق اآليه نعم  هذه الدابه الىت

ام فهو كالم مرموز فيه إىل أن كانوا ال  -وسوف يؤل -إنه إذا آل أمر الناس: وحمصل املعىن. الدليل على أن القصد إىل اال
ن بنا بالتعقل واالعتبار آن وقت أن نريهم ما وعدنا إراءته هلم من اآليات يوقنون بآياتنا املشهوده هلم وبطل استعدادهم لالميا

هذا ما يعطيه . اخلارقه للعاده املبينه هلم احلق حبيث يضطرون إىل االعرتاف باحلق فأخرجنا هلم دابه من االرض تكلمهم
االختالف ىف معاىن مفردات اآليه  السياق ويهدى إليه التدبر ىف اآليه من معناها، وقد أغرب املفسرون حيث أمعنوا ىف

ومجلها واحملصل منها وىف حقيقه هذه الدابه وصفتها ومعىن تكليمها وكيفيه خروجها وزمان خروجها وعدد خروجها واملكان 
الذى خترج منه ىف أقوال كثريه ال معول فيها إال على التحكم، ولذا أضربنا عن نقلها والبحث عنها، ومن أراد الوقوف عليها 

  .عليه باملطوالتف

نَـُهما ِإالَّ بِاحلَْقِّ َو أَ « :8روم، ). 2( َجٍل ُمَسمى َو ِإنَّ  أَ َو َملْ يـَتـََفكَُّروا ِيف أَنـُْفِسِهْم ما َخَلَق اللَُّه السَّماواِت َو اْألَْرَض َو ما بـَيـْ
ْم َلكاِفُرونَ    .»َكِثرياً ِمَن النَّاِس بِِلقاِء َرِِّ

اُروا اْألَْرَض َو  َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـَيَـْنظُُروا َكْيَف كاَن عاقَِبُة الَِّذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم كانُوا َأَشدَّ ِمنـُْهْم قـُوًَّة َو أَثأَ َو ملَْ « :9روم، ). 3(
ج البالغه، ج »لِكْن كانُوا أَنـُْفَسُهْم َيْظِلُمونَ َعَمُروها َأْكثـََر ِممَّا َعَمُروها َو جاَءتْـُهْم ُرُسُلُهْم ِباْلبَـيِّناِت َفما كاَن اللَّهُ ِلَيْظِلَمُهْم َو  ؛ 

ج البالغه، ج »وخلف لكم عربا من آثار املاضني قبلكم من مستمتع خالقهم ومستفسح خناقهم«: 139، ص 1 ، 2؛ 
فهم قد تزايلت أوصاهلم، وزالت أبصارهم وأمساعهم، وذهب شر . واعتربوا مبا قد رأيتم من مصارع القرون قبلكم«: 62ص 

ال يتفاخرون، وال يتناسلون، وال . فبدلوا بقرب االوالد فقدها، وبصحبه االزواج مفارقتها. وعزهم، وانقطع سرورهم ونعيمهم
فإن االمر واضح، والعلم قائم، . فاحذروا عباد اهللا حذر الغالب لنفسه، املانع لشهوته، الناظر بعقله. يتزاورون، وال يتجاورون

ج البالغه، ج »قصدوالطريق جدد، والسبيل  ووعظتم مبن كان قبلكم وضربت االمثال لكم ودعيتم إىل «: 94، ص 2؛ 
فال يصم عن ذلك إال أصم، وال يعمى عن ذلك إال أعمى ومن مل ينفعه اهللا بالبالء والتجارب مل ينتفع بشئ . االمر الواضح

ج البالغه، ج »من العظه ستكربين من قبلكم من بأس اهللا وصوالته، ووقائعه فاعتربوا مبا أصاب االمم امل«: 143، ص 2؛ 
م، واستعيذوا باهللا من لواقح الكرب كما تستعيذونه من طوارق الدهر فلو . ومثالته، واتعظوا مبثاوى خدودهم، ومصارع جنو

. ضى هلم التواضعولكنه سبحانه كره إليهم التكابر ور . رخص اهللا ىف الكرب الحد من عباده لرخص فيه خلاصه أنبيائه وأوليائه
وقد أختربهم . وخفضوا أجنحتهم للمؤمنني، وكانوا أقواما مستضعفني. فألصقوا باالرض خدودهم، وعفروا ىف الرتاب وجوههم

هده فال تعتربوا الرضا والسخط باملال والولد جهال . وامتحنهم باملخاوف، وخمضهم باملكاره. اهللا باملخمصه، وابتالهم با
ُهْم ِبِه ِمْن ماٍل َو بَِنَني ُنسارُِع َهلُْم  :ختبار ىف مواضع الغىن واالقتدار، وقد قال سبحانه وتعاىلمبواقع الفتنه واال ا منُِدُّ أَ َحيَْسُبوَن َأمنَّ
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ج »فإن اهللا سبحانه خيترب عباده املستكربين ىف أنفسهم بأوليائه املستضعفني ىف أعينهم .ِيف اخلَْْرياِت َبْل ال َيْشُعُرونَ  ؛ 
؛ كاىف، شيخ  »وتدبروا أحوال املاضني من املؤمنني قبلكم كيف كانوا ىف حال التمحيص والبالء«: 151، ص 2لبالغه، ج ا

حممد بن حيىي عن أمحد بن حممد بن عيسى، عن حممد بن خالد، واحلسني بن سعيد مجيعا، عن «: 248، ص 8كليىن، ج 
سألت : ان، عن زيد بن الوليد اخلثعمى، عن أىب الربيع الشامى قالالنضر بن سويد، عن حيىي احللىب، عن عبد اهللا بن مسك

نزلت : يا أيها الذين آمنوا استجيبوا هللا وللرسول إذا دعاكم ملا حيييكم، قال: عن قول اهللا عز وجل) عليه السالم(أبا عبد اهللا 
ه إال يعلمها وال حبه ىف ظلمات االرض وما تسقط من ورق: وسألته عن قول اهللا عز وجل: قال). عليه السالم(ىف واليه على 

فقال الورقه السقط و احلبه الولد وظلمات االرض االرحام والرطب ما حييا من : قال. وال رطب وال يابس إال ىف كتاب مبني
قل سريوا ىف االرض فانظروا كيف  : وسألته عن قول اهللا عز وجل: قال. الناس واليابس ما يقبض و كل ذلك ىف إمام مبني

عىن بذلك أى انظروا ىف القرآن فاعلموا كيف كان عاقبه الذين من قبلكم وما أخربكم : فقال. ن عاقبه الذين من قبلكمكا
مترون عليهم ىف القرآن، إذا : وبالليل أفال تعقلون؟ قال* وإنكم لتمرون عليهم مصبحني: فقوله عز وجل: فقلت: قال. عنه

  .»يكم من خربهمقرأمت القرآن، تقرأ ما قص اهللا عز وجل عل

؛ و 54، ص 2؛ نيز با اختالف كلمات در دو سند كاىف، ج 26، ص 1حماسن، برقى، ج : اصل روايت اين است). 4(
تفكر ساعه خري من : السالم قلت ألىب عبد اهللا، عليه: عن احلسن الصيقل، قال«: 380فقه الرضا، على بن بابويه، ص 

كيف يتفكر؟ قال مير بالدار : قلت. تفكر ساعه خري من قيام ليله: وآله عليه اهللا نعم، قال رسول اهللا، صلى: قيام ليله؟ قال
؛ و با اختالف 484، ص 1؛ سرائر، ابن إدريس حلى، ج »أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك ال تتكلمني: واخلربه، فيقول

ج البالغه، ابن اىب احلديد، ج  مث : السالم، إىل صفني، قالوا ، عليهملا سار أمري املؤمنني«: 202، ص 3كلمات در شرح 
ر سري، وإذا رجل من أصحابه ينظر إىل آثار كسرى، وهو يتمثل بقول ابن يعفور  مضى حنو ساباط، حىت إنتهى إىل مدينه 

اٍت َو َكْم تـَرَُكوا ِمْن َجنَّ   :أفال قلت: السالم فقال، عليه. فكأمنا كانوا على ميعاد* جرت الرياح على حمل ديارهم: التميمى
  .»اآليه  َكذِلَك َو َأْوَرْثناها قـَْوماً آَخرِينَ * َو نـَْعَمٍة كانُوا ِفيها فاِكِهنيَ * َو ُزُروٍع َو َمقاٍم َكِرميٍ * ُعُيونٍ 

  

  186: انديشه در اسالم، ص

صاحبان اين ها كجا رفتند؟  كه سازندگان اين ديوارها و خانه در اين. رفتند هاى خراب به فكر فرو مى ديوارها و خانه
ها كجا رفتند؟ آرزوهاى آنان چه شد؟ و خانه قرب  كردند؟ آن ها چه آرزومنداىن زندگى مى ها چه شدند؟ در اين خانه خانه

  ها چه كرد؟ با صاحبان اين خانه
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   مصداق انسان مبارك) ع(عيسى 

برند و، به تعبري قرآن، او را به وجود  هاىي از نور هستند كه انسان را به سوى حيات باعظمت اهلى مى ها َمركب اين انديشه
  .السالم، از مصاديق اين وجود مبارك است حضرت عيسى، عليه. كنند مباركى تبديل مى

  :درباره والدت حضرت در قرآن آمده است

* يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا* فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا«
وجعلىن مباركا أين ما  * قال إىن عبد اهللا آتاىن الكتاب وجعلىن نبيا* فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ىف املهد صبيا

  »1« .»كنت وأوصاىن بالصاله والزكاه ما دمت حيا

تو كار شگفت به راسىت كه ! اى مرمي: گفتند. كرد، نزد قومش آورد آن گاه نوزاد را، در حاىل كه او را در آغوشش محل مى
اين طفل را از  . نه پدرت مرد بدى بود و نه مادرت بدكاره بود! اى خواهر هارون. اى سابقه و ناپسندى مرتكب شده و ىب

چگونه با كودكى كه در گهواره است، سخن بگوييم؟ : گفتند. اى؟ پس مرمي به نوزاد اشاره كرد كه از او بپرسيد كجا آورده
و هر جا كه باشم . ترديد من بنده خدامي، به من كتاب عطا كرده و مرا پيامرب قرار داده است ىب: نوزاد از ميان گهواره گفت

  .ام به مناز و زكات سفارش كرده است بسيار بابركت و سودمندم قرار داده، و مرا تا زنده

اى،  كه هنوز ازدواج نكرده  مشا: السالم، را ديدند، به حضرت مرمي، عليهاالسالم، گفتند وقىت يهوديان گهواره عيسى، عليه
  :اى؟ خداوند متعال قبًال فرموده بود كه اگر چنني پرسشى از تو شد، بگو از خود بچه سؤال كنيد اين بچه را از كجا آورده

______________________________  
  .2731مرمي، ). 1(

  

  187: انديشه در اسالم، ص

  »1« .»ُقوِيل ِإينِّ َنَذْرُت لِلرَّْمحِن َصْوماً فـََلْن أَُكلَِّم اْليَـْوَم ِإْنِسياَفِإمَّا تـََرِينَّ ِمَن اْلَبَشِر َأَحداً فَـ «

ام، پس هرگز  من براى خداى رمحان روزه سكوت نذر كرده: و اگر از مردم كسى را ديدى كه درباره نوزادت پرسيد بگو
  .امروز با هيچ انساىن سخن خنواهم گفت
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! جوابشان را نداد؛ بلكه فقط با دستش به گهواره اشاره كرد كه از خود بچه سؤال كنيد مرمي، عليهاالسالم، حرىف نزد و
  كىن؟ ما را به چه كسى راهنماىي مى: يهوديان عصباىن شدند و به مرمي، عليهاالسالم، گفتند

  .»َكْيَف نَُكلُِّم َمْن كاَن ِيف اْلَمْهِد َصِبيا«

  :ال، صداى نوزاد از گهواره بلند شددر مهني ح. زند روزه كه حرف منى نوزاد يك

  .»ِإينِّ َعْبُد اللَّهِ «

  .ترين نقطه زندگى انسان است زيرا مقام عبوديت عاىل. و خود را بنده خدا خواند

  .كند قرآن در برمشردن ويژگى انبياى اهلى از واژه عبد استفاده مى

  »2« .»ِإلَْيِهْم ِفْعَل اخلَْْرياِت َو ِإقاَم الصَّالِة َو ِإيتاَء الزَّكاِة َو كانُوا لَنا عاِبِدينَ  َو َجَعْلناُهْم أَِئمًَّة يـَْهُدوَن بَِأْمرِنا َو َأْوَحْينا«

كردند، و اجنام دادن كارهاى نيك و برپا داشنت مناز و  هدايت مى] مردم را[و آنان را پيشواياىن قرار دادمي كه به فرمان ما 
  .نان فقط پرستش كنندگان ما بودندپرداخت زكات را به آنان وحى كردمي، و آ

  :حضرت عيسى نيز در گهواره فرمودند

  .»ِإينِّ َعْبُد اللَِّه آتاِينَ اْلِكتاَب َو َجَعَلِين نَِبيا«

  .االن پيامرب هستم: شوم، بلكه گفتند حضرت نفرمودند بعداً پيامرب مى

  .»َو َجَعَلِين ُمبارَكاً «

  .داده استخداوند متعال مرا انسان مباركى قرار 

______________________________  
  .26مرمي، ). 1(

  .73انبياء، ). 2(
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  188: انديشه در اسالم، ص

، كه صيغه مبالغه است، معىن  »نّفاع«السالم، در توضيح اين آيه براى شاگردانشان، كلمه مبارك را به  امام صادق، عليه
موجود نّفاع . كه بگوييم شخصى نّفاع است تفاوت دارد كه بگوييم شخصى مفيد است با اين اين »1« .اند كرده

نگاهش، سكوتش، شنيدنش، سخن گفتنش، راه رفتنش، و متام حركاتش : موجودى است كه متام وجودش منفعت است
  .خري و منفعت است

رسد و  كر حركت كند، به اين نقطه حيات اهلى مىوقىت انسان با مركب ف. انديشه كردن رمز رسيدن به چنني صفىت است
گونه  السالم، درباره اين امرياملؤمنني، عليه. شود السالم، منشأ خري و منفعت مى به قول وجود مقّدس حضرت صادق، عليه

د براى باز  يعىن هر مشكلى كه در برابرشان قرار بگري  »2« .اينان كليدند: فرمايند ها با استفاده از تعبري ديگرى مى انسان
تواند قفل متام مشكالت را باز كند، بلكه بايد   البته انسان به تنهاىي منى. كنند يابند و قفل آن را باز مى كردن آن راهى مى

  .كمك هم بگريد

  »3« .» َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى«

  .و يكديگر را بر اجنام كارهاى خري و پرهيزكارى يارى مناييد

پذيرند و   نساىن، كه مورد احرتام و اعتماد مردم است، دست يارى به سوى مردم دراز كند، مردم با كمال ميل مىوقىت ا
  .كنند تا مشكلش حل شود كمك مى

  !گذرد راه اخالص از ريا مى

انسان  »4« .اى رفتار كند كه مردم از او به خوىب، كرامت، بزرگوارى و ُحسن عمل ياد كنند بنابراين، انسان بايد به گونه
نبايد نگران اين مسئله باشد كه با جلب اعتماد و عالقه مردم ممكن است كارهايش از روى ريا اجنام بگريد، بلكه بايد به 

   در اين. عمد خودش را مورد اعتماد مردم قرار دهد

______________________________  
: قال. وجعلىن مبارك أينما كنت: ال ىف قول اهللا عز وجلالسالم، ق عن أىب عبد اهللا، عليه«: 165، ص 2كاىف، ج ). 1(

  .»نفاعا
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أبو احلسن العباس بن عمر بن العباس الكلوذاىن قال مسعت أبا «: 141، ص 2تاريخ بغداد، خطيب بغدادى، ج ). 2(
وأقوام مفاتيح الشر هللا أقوام هم مفاتيح اخلري، : بكر حممد ابن حيىي الصوىل يقول مسعت أمري املؤمنني الراضى باهللا يقول

...«.  

مثِْ َو اْلُعْدواِن َو اتـَُّقوا اللََّه ِإنَّ اللََّه َشِديُد اْلِعقابِ   َو َتعاَونُوا َعَلى اْلِربِّ َو التـَّْقوى« :2مائده، ). 3(   .»َو ال َتعاَونُوا َعَلى اْإلِ

  .»عليكم، وإن عشتم حنوا إليكمخالطوا الناس خمالطه إن متم معها بكوا «: 10ج البالغه، حكمت ). 4(

  

  189: انديشه در اسالم، ص

شود و  صورت، شايد مدتى براى خوشامد ديگران عمل كند، وىل سراجنام هواى نفس انسان براى جلب توجه مردم متام مى
  .دهد كه انسان در گردونه اخالص قرار بگريد پروردگار متعال توفيقى مى

دچار ريا شود دست از هر خريى بكشد و دِر خريات را به روى خود ببندد، كار  كه مبادا عملش اگر كسى از ترس اين
كند، اما اگر در امور ديگر راه پيدا كند،  اگر ريا در واجبات عيىن راه يابد، واجب را باطل مى. اشتباهى اجنام داده است

  .دا و اخالص گذاشتبنابراين، بايد بناى كار را براى خ. اى بزند معلوم نيست كه به اصل عمل ضربه

زيرا . اگر مردم از كار كسى تعريف كردند و خوششان آمد و اعتماد بيشرتى به او پيدا كردند، از پيامدهاى خوىب اوست
تواند خود را از تعريف ديگران خمفى كند يا كارى كند كه از  انسان خوب كه منى. كنند مهه از انسان خوب تعريف مى

  .عملش باخرب نشوند

بايست پس از فوت آيت اللَّه بروجردى  خواستند چنني فكر و احتياطى كنند، مى  انقالب اسالمى نيز اگر مىرهرب كبري
شومي و اگر خودمان حكومت اسالمى  اى بدهيم، مشهور مى اما ايشان نگفتند اگر حرىف بزنيم و اعالميه. زدند حرىف منى

  .زيرا اين احتياطها شيطاىن است! شود، پس جلو نرومي كنند و ممكن است موجب ريا تشكيل دهيم، از ما تعريف مى

   ضرورت رجوع به متخصص

هاميان، بايد به متخصص فن مراجعه كنيم تا از كار خري  اين نكته را هم ناگفته نگذارمي كه ما، به دليل حمدوديت دانسته
نند كه چه بسا در ظاهر رنگ اهلى ك حقيقت اين است كه خياالت و افكار فراواىن به ذهن انسان خطور مى. باز منانيم
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شود و حاِل خيلى خوىب  براى مثال، فردى يك ساعت مانده به اذان صبح بيدار مى. دارند، وىل در باطن شيطاىن هستند
   تواند بلند شود وضوىي بگريد، اشكى هم براى عبادت دارد؛ يعىن مى

  190: انديشه در اسالم، ص

رسد كه ممكن است مادرم از خواب بيدار شود و ببيند رختخوامب  ناگاه به ذهنش مىبريزد و صورتى روى خاك بگذارد، اما 
  !خوامن و اين موجب ريا شود خاىل است و متوجه شود كه مناز شب مى

جا او برنده نشده، بلكه شيطان برنده شده است؛ زيرا شيطان اين نردبان عاىل اهلى را از  در اين. اين فكر شيطاىن است
كه  شد براى اين اى مى رفت، اوج گرفته بود و چه بسا اين باال رفنت مقدمه شيده است كه اگر از آن باال مىزير پاهايش ك

گوييم  از اين روست كه مى. اما شيطان بر او غلبه كرد و اين رشته اتصال را پاره كرد. به مهه سحرهاى عمرش وصل شود
  .اين خياىل شيطاىن است

فكر كند اگر من به بيمارستان بروم و مريضى را عيادت كنم، ممكن است مرا بشناسند  كه كسى پيش خود مثال ديگر اين
پس، اين خيال و . دارد اين فكر آدمى را از خوشحال كردن دل مؤمن و ثواب عيادت بيمار باز مى. و ريا شود، پس نروم

  .فكر خياىل شيطاىن است

خداوند متعال خود پزشك نفوس ماست و . خري شد حقيقت اين است كه بايد بدون توجه به ريا وارد عمل*** 
رت از هر كس ديگرى درمان مى بيمارى گذارد زمحت  براى مهني، اگر رياىي هم در كار باشد، منى. كند هاى دروىن را 

ممكن است اجنام چنني عمل خريى مدتى توأم با ريا باشد، وىل اين ريا در عمل مستحب شكل  . انسان مؤمن تباه شود
  .است نه در عمل واجب تا ضررى به آن بزند گرفته

كنند، به اين فكر بيافتد كه اگر درس  دهد و خوب هم مردم از او استفاده مى كه كسى كه خوب درس مى منونه ديگر اين
شود، پس چرا زمحت بيهوده بكشم؟ و در نتيجه، از درس گفنت  بدهم مهه از من تعريف خواهند كرد و اين سبب ريا مى

  .كنداجتناب  

  191: انديشه در اسالم، ص

   شيخ مرتضى انصارى و پرهيز از افكار شيطاىن
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. از نيكان روزگار، از بزرگان علماى شيعه، و در تقوا و زهد و كرامت سرآمد علماى بزرگ بود »1«  شيخ مرتضى انصارى
هاى بزرگ بود و دو  اند كه شخصى شيطان را در خواب ديد در حاىل كه انبارش پر از زجنري و طناب و ميخ نقل كرده

اينها را به گردن مردم : ريها براى چيست؟ گفتاين زجن: به او گفت. زجنري سنگني و درشت نيز از اطاقش آويزان كرده بود
هاى درشت دارند براى به گناه كشاندن كيست؟   اين دو زجنري كه حلقه: پرسيد. كشامن ها را به گناه مى اندازم و آن مى

هاى من قوى است   اينها براى به دام انداخنت شيخ مرتضى انصارى است، چراكه قدرتش اين قدر در برابر وسوسه: گفت
! دو دفعه: اى؟ گفت تاكنون اين زجنري را گردن شيخ انداخته: گفت. توان او را به گناه كشيد هاى عادى منى با ريسمان كه

يك قدم هم نتوانستم بكشم، چون تا آمدم آن را بكشم، تكاىن به خود داد و زجنريها : او را تا كجا بردى؟ گفت: گفت
  .رسد منىزورم به او . را پاره كرد و خود را رها ساخت

وقىت به ايران رفىت، اگر جمتهد يا شخص : گويد چنني انسان بزرگى به شاگردش مرحوم حاج شيخ فضل اللَّه وحيد نورى مى
خواهى روى كرسى درس بنشيىن و  باسواد يا عامل بزرگوارى از تو دعوت كرد كه درس بدهى، فكر كن و ببني امروز كه مى

دهى يا براى خوشآمد مردم؟ اما چه براى ريا و چه براى خدا  راى خدا درس مىپانصد طلبه مسجد را پر كنند، آيا ب
  .شوى شود و خداىي مى َدرَست را بده، زيرا پس از مدتى هوست متام مى

  ها شناخت خياالت شيطاىن و درمان آن

به اين معىن كه خيال . توان خياالت شيطاىن را شناساىي كرد و از آن تعريفى به دست داد اكنون، با بيان اين شواهد، مى
   شيطاىن خياىل است كه

______________________________  
نام . در حمله مشايخ انصارى تولد يافته است. ق 1214سال ) عيد غدير(شيخ مرتضى روز هجدهم ذى احلجه ). 1(

مرتضى و : تيب سنوى سه پسر داشته كه به تر . پدر او شيخ حممد امني از فضالى خاندان انصارى دزفول بوده است
مادر شيخ انصارى بانوىي . اند تر بوده تر خود ده سال كوچك اند و هر كدام از برادر بزرگ منصور و حممد صادق نام داشته

هاى دزفول بوده است، گويند سعى داشته هنگام شري دادن به فرزند  درس خوانده و مؤمن و متعبد و از خاندان انصارى
  .باشدبا وضو ) مرتضى(بزرگ خود 

هاى  مرتضى از كودكى چنان شوق حتصيل داشته و با كوشش بسيار به درس و مطالعه مشغول بوده كه كمرت به بازى
گويند روزى پدرش . شناخته هاى نزديك به خانه خود را منى كه در ده سالگى كوچه پرادخته است، چنان بچگانه مى

دامن   برى منى اى را كه نام مى كوچه: داىن نبود، به پدرش گفتها راه چن خواست او را به جاىي بفرستد كه تا خانه آن
در حاىل كه در مهان زمان، روزى مجعى از طالب مشايخ انصار، كه به سن از او بسيار بزرگرت بودند، در اطاق ! كجاست
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ها را  ر و توجه آنت اسىن يعىن روشن: گويد ها مى شيخون درباره معناى كلمه اشىن حبث مى كردند، مرتضاى ده ساله به آن
  .ها خامته داد جلب كرد و به مباحثه و قيل و قال آن... ضياء نور و سىن روشىن افق چه كران : به شعر نصاب الصيبان

هاى  غالباً تا نيمه شب به مطالعه و نوشنت درس. اى پركار و خوشفكر و خداترس بود شيخ مرتضى به روزگار نوجواىن طلبه
او ادبيات . خورد خورد تا خوابش نيايد و پس از رسيدگى به دروس خود شام مى شام منىاول شب . خود مشغول بود

عرب و مقدمات را نزد پدر و ديگر فضالى دزفول خواند و فقه و اصول دوره سطح را خدمت عموزاده خود شيخ 
كربال و (ييالت به عتبات انصارى، كه از فقهاى درجه اول دزفول بود، حتصيل كرد و سپس به مهراه پدر براى تكميل حتص

  .رفت) جنف

اش را با خود برد  براى زيارت كربال و جنف اشرف به عراق رفت و فرزند هيجده ساله. ق 1232شيخ حممد امني به سال 
شيخ حممد . جا كه از مراكز بزرگ علمى شيعه بود، دوره عاىل فقه و اصول را ببيند و حتصيالت خود را كامل كند تا در آن
كربال به خدمت سيد حممد جماهد، كه از فقهاى بزرگ شيعه در آن زمان بود و رياست حوزه كربال را داشت،   امني در

و به شيخ مرتضى كه در آخر جملس . ام فرزندم را براى استفاده از حمضر مبارك آورده: رسيد و به ايشان عرضه داشت
توانست از حمضر درس  رت كسى با اين سن و سال مىسيد نگاهى به شيخ مرتضى كرد، زيرا كم. نشسته بود اشاره كرد

ام  شنيده: اى پيش آورد و گفت براى آزمايش معلومات فقهى طلبه جوان مسأله. استاد و فقيهى بزرگ چون او استفاده كند
غيبت  خواند، در حاىل كه بسيارى از فقهاى شيعه اقامه مناز مجعه را در زمان برادرم شيخ حسني در دزفول مناز مجعه مى

در اين موقع، شيخ مرتضى داليلى در وجوب مناز مجعه در زمان غيبت بياورد كه سيد ! دانند جائز منى) عج(وىل عصر 
او . اين جوان نبوغ ذاتى دارد: زده شد و به شيخ حممد امني رو كرد و گفت جماهد از تقرير داليل و بيان مطلب او شگفت

  .بسپاريد -مام حسني عليه السالم كرداشاره به بارگاه ا - را به صاحب اين قبه

شيخ مرتضى چهار سال از حمضر دو فقيه بزرگ يعىن سيد جماهد و شريف العلما استفاده كرد، بعد از آن براى مالقات با 
ادش غليان مى. پدر به دزفول مراجعت كرد كرد و مقام علمى فقهاى كربال و جنف را درك  چون شوق حتصيل علم در 

ق براى بار دوم به عتبات رفت و يكسال از  1237يش از يكسال نتوانست در دزفول مباند و در سال منوده بود، ب
ظاهراً، سبب . جملس درس شيخ موسى، فرزند جعفر كاشف الغطا، مستفيض گرديد و پس از دو سال به دزفول بازگشت

نيز، حماصره  . دانسته است نياز مى ىب توقف كوتاه شيخ انصارى در سفر دوم آن بوده كه خودش را از درس و حبث علما
  .ق، او را نگران ساخته بوده است 1239كربال توسط داود پاشا، حاكم دولت عثماىن در بغداد، در سال 

شيخ در سال . ازدواج كرد -استاد خنستني خود -سال داشت با دخرت شيخ حسني 25در اين زمان كه شيخ انصارى 
روف ايران شد و به خويشاوندان خود گفت كه از فقهاى مشهور عراق استفاده ق عازم مسافرت به شهرهاى مع 1241
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رأى و فكر شيخ . جا مستفيض شوم خواهم به شهرهاى بزرگ ايران بروم و از حمضر علماى آن ام، اكنون مى الزم را برده
فقيه و مشهور به او گفته كه استاداىن  دوست و حمقق و متواضع بوده است، زيرا با آن دهد كه وى بسيار علم نشان مى

گريد از علماى معروف ايران نيز  بودند كه جمتهد است و احتياج به استاد ندارد، به گفته آنان قناعت نكرده و تصميم مى
كند كه چند فقيه عامل ما را جمتهد بدانند و ما به گفته  آيا كفايت مى: گويد شيخ به برادرش شيخ منصور مى. ديدن كند

ا آنان مغرور شو  رت نيست علم خود را به رجال و بزرگان اين فن در ايران عرضه بدارمي و در صورت لزوم از آ مي؟ آيا 
  استفاده كنيم؟

كه مادرش را  شيخ انصارى با اين! گويد طاقت دورى تو را ندارم كند و مى در ابتدا، مادر شيخ با مسافرت او خمالفت مى
ايت، بنا بر استخاره با قرآن گذاشته مى. كند مسافرت اصرار مى كرد، در رفنت به العاده احرتام مى فوق شود و آيه  در 

َأْن َأْرِضِعيِه فَِإذا ِخْفِت َعَلْيِه َفأَْلِقيِه ِيف اْلَيمِّ َو ال َختاِيف َو ال َحتَْزِين ِإنَّا رَادُّوُه   أُمِّ ُموسى  َو َأْوَحْينا ِإىل« :آيد هفتم سوره قصص مى
؛ به مادر موسى وحى كردمي كه به فرزندت شري بده، و اگر بر او مى ترسى كه از دمشنان در »اِعُلوُه ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ِإلَْيِك َو ج
گردانيم  اش نگران مباش و غم خمور كه او را به تو باز مى و بر آب بينداز و از آينده - او را در سبدى بگذار -امان نباشد

  .و به مقام پيامربى مى رسانيم

شيخ مرتضى به سفر علمى رفت و . مادر شيخ كه زىن باسواد و با معرفت بود، با ديدن آيه به مسافرت شيخ راضى شد
از دزفول به بروجرد و بعد از آن به كاشان رفتند تا از حمضر . ساله بود، با خود برد 18برادرش شيخ منصور را كه جواىن 

بدون شك، مال امحد پس از . يات فارسى استادى كامل بود استفاده كندمال امحد نراقى كه در فقه و اصول و شعر و ادب
شركت در جهاد قفقاز و مالقات با فقهاىي كه از عراق و شهرهاى ديگر ايران به جبهه آمده بودند، در ميان علماى شيعه 

شيخ مرتضى . است شهرت پيدا كرده بود و شيخ نيز از شهرت و علم وى اطالع داشته كه از بروجرد راهى كاشان شده
در خدمت مال امحد نراقى سه سال به تدريس و مباحثه و تأليف مشغول گرديد و از شاگردان مربز و درجه اول آن فقيه 

از احرتامات مال امحد نسبت به . مال امحد فوق العاده به شيخ احرتام مى گذاشت. اديب در حوزه علميه كاشان گرديد
  .من پري و عاجزم، برويد از شيخ مرتضى استفاده كنيد: ه بودشيخ مهني بس كه به طالب خود گفت

اى در فقه و اصول مسلط بوده كه يك  كه جوان بوده و سى سال بيشرت نداشته، به اندازه پيداست كه شيخ با آن
 جناب نراقى اجازه روايت. شخصيت علمى مهچون مال امحد او را جانشني خود در تدريس اين دو علم مهم دانسته است

  .مفصلى كه تصديق اجتهاد نيز هست به شيخ داده است

ران رفت و از آن جا به مشهد مشرف گرديد و قريب شش ماه به زيارت ثامن  پس از آن، شيخ انصارى از كاشان به 
ران و از . االئمه عليه السالم و استفاده معنوى از حضور در بارگاه قدسى آن حضرت مشغول بود ايشان از مشهد به 
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شفىت، كه ) سيد(روزى براى شناخنت علماى مشهور آن ديار به جملس درس حجت االسالم . جا به اصفهان آمد آن
سيد آن روز اشكاىل علمى را كه چند روز پيش . رياست حوزه علمى اصفهان را داشت، رفت و در آخر جملس نشست

شيخ انصارى جواب اشكال . پاى منرب شد مطرح ساخته بود، براى بار دوم بيان كرد و منتظر جواىب از طرف فضالى
آن طلبه كه جواب شيخ . حجت االسالم شفىت را به يكى از طالب نزديك خود گفت و خود از جلسه درس بريون رفت

اين پاسخ از تو نيست، يا وىل : اما سيد به وى گفت. را شنيده و ياد گرفته بود، موقع را مغتنم مشرد و جواب را بيان كرد
شخص عاملى كه : طلبه گفت! احلسن، عليه السالم، به تو تلقني كرده يا شيخ مرتضى به تو ياد داده است عصر حجه بن

  .شناختم جواب اشكال را به من گفت و از جملس بريون رفت او را منى

 حجه االسالم شفىت دانست كه شيخ انصارى به اصفهان آمده است، لذا چند نفر را براى پيدا كردن حمل سكونت شيخ
  .جا به دزفول مراجعت كرد رغم اصرار سيد، شيخ اقامت در اصفهان را نپذيرفت و از آن بعد از يك ماه و على. روانه كرد

مسافرت علمى شيخ انصارى كه نزديك به پنج سال طول كشيد، براى او استفاده شاياىن از نظر شهرت و استفاضه از 
شيخ در شهر خود مورد توجه . و را از هر جهت پخته و ورزيده ساختحمضر فقيه اديىب مهچون مال امحد نراقى داشت و ا

پدرش به سال . ق در دزفول مباند 1249تا  1245علما و طالب قرار گرفت و جملس درسى تشكيل داد و از سال 
ر، يكسال پس از فوت پد. گري در ايران شيوع داشت، وفات كرد ق به بيمارى وبا، كه در آن موقع به صورت مهه 1248

  .شيخ به عتبات رفت و تا آخر عمر در جنف اقامت منود

اول، عالقه و توجه : رفنت شيخ از دزفول، كه مسلماً به حالت قهر و نارضايىت بوده، دو علت مهم و اساسى داشته است
قى هاى بزرگ علمى جنف و كربال؛ دوم، ناخشنودى شيخ از نفوذ مالكان و خوانني و وضع اخال شيخ به مراكز و حوزه

ا   .تربيىت آ

ق به قصد توطن در عتبات به كربال رفت و زماىن وارد آن شهر مقدس گرديد كه چند سال از فوت  1249شيخ به سال 
اى در آن شهر نبود و تدريش حوزه علميه جنف را دو نفر  گذشته بود و فقيه برجسته) ق 1245متوفاى (شريف العلما 

و شيخ حممد حسن صاحب جواهر به  -فرزند شيخ جعفر كاشف الغطا -خ علىهاى شي از فقهاى بزرگ و مشهور به نام
  .عهده داشتند

رفت و  شيخ انصارى در كربال سكونت گزيد و براى استفاده از شيخ على كاشف الغطا بيشرت اوقات از كربال به جنف مى
ه استاد نياز ندارد و خودش جمتهد كه استادش صرحياً مى گفت كه شيخ مرتضى ب كرد و با اين در جملس آن فقيه شركت مى

مطلق و صاحب فتواست، اما شيخ انصارى به احرتام خاندان بزرگ و مشهور كاشف الغطا، تا سال مرگ شيخ على يعىن 
  .ق در جملس درس وى حاضر مى شد 1254
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به كربال، از آن  شيخ انصارى پس از وفات كاشف الغطا، جملس درسى در كربال تشكيل داد، اما پيش از محله جنيب پاشا
زماىن كه شيخ در جنف به تدريس و تأليف اشتغال داشت و هنوز به زعامت نرسيده بود، . شهر به جنف هجرت كرد

: شخصى به نام مريزا زكى، كه مهزمان با اقامت شيخ در دزفول با ايشان آشنا شده بود، به خدمت شيخ رسيد و گفت
مريزا زكى اصرار كرد . شيخ پيشنهاد او را نپذيرفت. يضه حج به مكه مشرف شوميمايلم كه در خدمتتان با هم براى اجنام فر 

خواست با اين خبشش شيخ  وى مى. من خمارج سفر مشا را مى پردازم و هزينه خانه و خانواده جنابعاىل را مى دهم: و گفت
زا زكى ايراد گرفت و او شيخ را شيخ بر پول مري . را به زيارت خانه خدا جمبور كند و حج متتع را بر وى واجب گرداند

احتياطاً، هزينه سفر را كه : با اين حال، شيخ به او گفت. ها را از راه حالل به دست آورده است مطمئن ساخت كه آن
 مريزا زكى با عالقه و امياىن كه به. مبلغ دوازده هزار بود، تزكيه و تصفيه منايد؛ يعىن سهم امام و مخس و رد مظامل را بپردازد

بعد از اجنام اين كار، شيخ پيشنهاد مريزا زكى را قبول كرد و با وى و يكى از شاگردان . شيخ داشت امر او را اطاعت كرد
فاضل و اديب خود به نام مال نصراهللا تراب دزفوىل و يكى از خويشان فاضلش، شيخ حممد كاظم انصارى، كه چند بار به 

شيخ . شناخت به مكه مكرمه براى اجنام فريضه حج مشرف شدند  مىمكه مشرف شده بود و راه و چاه را به خوىب
  .انصارى در مكه مورد احرتام و تكرمي شريف مكه قرار گرفت

در سفر مكه كه خدمت شيخ استاد بودم، يكروز از چادرى كه براى شيخ : مال نصراهللا تراب در ملعات البيان نوشته است
وارد چادر . خواهد دستربدى به اثاثيه بزند م شايد يكى از اعراب صحراگرد مىبا خود گفت. افراشته بودند صداىي شنيدم

. اى از چادر نشسته به خوردن خملوطى از آرد خنود و قهوه و قند كوبيده مشغول است شدم و شيخ را ديدم در گوشه
يه مى: عرض كردم به اين نوع خوراك قناعت كند، چرا  مريزا زكى ميزبان ماست و با آشپزها و نوكرهايش غذاهاى خوب 

هر چند پوهلاى مريزا زكى تصفيه شده . دوست ندارم با غذاهاى چرب و لذيذ معده خود را پر كنم: شيخ فرمود! كنيد؟ مى
است، اما پول مشتبه اثر وضعى خود را خواهد داشت كه من از آن پرهيز مى كنم و روز قيامت طاقت حساب مال 

  .حالل را هم ندارم

وى از فقهاى بزرگ . ق به شيخ حممد حسن معروف به صاحب جواهر رسيد 1262علميه جنف در سال اداره حوزه 
شيعه و مؤلف كتاب معروف جواهر در فقه است، شيخ حممد حسن در روزهاى آخر عمر به تشكيل جملسى امر منود و 

ر، شيخ انصارى را در آن چون جلسه فراهم آمد، صاحب جواه. سفارش كرد كه فقهاى مشهور جنف در آن حاضر شوند
شيخ را در حرم امرياملؤمنني عليه السالم يافتند در حاىل كه . فرمود تا شيخ را نيز در آن جملس حاضر كنند. جملس نيافت

وقىت او به جملس آمد، صاحب جواهر شيخ را نزد خود طلبيد و دست او را . كرد براى سالمت صاحب جواهر دعا مى
اد و گفت مرجع و رئيس : سپس، رو به فقهاى حاضر در جملس كرد و گفت! اكنون بر من گوارا شد :روى قلب خود 

اى شيخ، در مسائل فقهى : آنگاه شيخ انصارى را خماطب قرار داد و گفت. علمى مشا پس از من ايشان هستند
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اده شده ا زيرا معروف بود  . ستاحتياطهاى خود را كمرت كن كه اسالم شريعىت است كه احكام آن بر سهولت و سادگى 
  .كند كه شيخ انصارى در فتواهايش احتياط بسيار مى

حمققاً، كثرت علم و شهرت و . ق وفات و زعامت شيعه به شيخ انصارى رسيد 1266صاحب جواهر در ماه شعبان 
يست كه تقواى شيخ نزد صاحب جواهر مسلم بوده كه رياست حوزه علميه جنف را به او تفويض منوده است و اال رسم ن

اى جريان را به  پس از وفات صاحب جواهر، شيخ انصارى به وسيله نامه. جمتهد مرجعى براى خود جانشني تعيني كند
زماىن كه هر دو در كربال از حمضر درس : دوست و مهدرس قدميى خود، سعيد العلماء مازندراىن نوشت و يادآور شد

حال شايسته است به جنف . ث درس و معلومات بر من مقدم بوديدكردمي، مشا از حي مرحوم شريف العلماء استفاده مى
  .دار شويد آمده رياست حوزه را عهده

من مدتى است به امور درسى اشتغال ندارم، وىل مشا تاكنون به تدريس و مباحثه : سعيد العلماء در جواب شيخ نوشت
  .ايد، لذا براى احراز اين مقام سزاوارتريد مشغول بوده

تا رسيدن جواب سعيد العلماء، رياست حوزه را به عهده نگرفت و پس از دريافت جواب سعيد العلماء به شيخ انصارى 
منرب رفت و براى عده كثريى از فقها و طالب و فضال و مردمان عادى كه پاى منرب او گرد آمده بودند، در اثبات تقليد 

تقرير داليل شيخ چنان . فضال و شنوندگان ثابت گردانيد از اعلم داليلى علمى بيان داشت كه اعلميت وى را نزد فقها و
شيخ پس از ايراد سخنراىن از منرب به زير آمد و به حرم . متقن و قوى بود كه خمالفني وى نيز به زعامت او اذعان كردند

ت عامه رياس(هاى خمتلف در اين امر خطري  امرياملؤمنني عليه السالم مشرف شد و از حضرت خواست تا او را لغزش
  .مصون دارد و در مشكالت زعامت وى را يارى فرمايد) شيعيان

رياست علميه فقهاى شيعه را داشت و ) ق 1281مجادى الثاىن  17(تا هنگام وفات . ق 1266شيخ انصارى از سال 
يگانه مرجع  العاده فقها و دانشمندان و رؤساى كشورهاى اسالمى بود و خنستني فقيهى بود كه مورد تكرمي و احرتام فوق

  .برگرفته از كتاب تنديس زهد. شيعيان جهان گرديد
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بدين صورت كه شيطان يكى از احكام اسالمى . در آن عمل خريى از ترس آميخته شدن با عمل ناپسندى ترك شود
انسان تلقني كند كه عمل خري عملى  را پيش انسان بنماياند و رذيلىت مانند ريا را نيز پيش كشد؛ بعد به) مانند اخالص(

  .پس حاال كه عملت از روى رياست آن راترك كن. است كه براى خدا باشد و اگر رياىي باشد باطل است

كند تا  خداوند عامل هم دستگريى مى. توان گذشت هاىي، نبايد به اين وسوسه گوش داد، چون از ريا مى در چنني موقعيت
چنني مردم را با اجنام  از اين رو، انسان بايد اعتماد پدر و مادر، برادر و هم. تبديل كند انسان خود را به موجود خريى

براى مثال، امروز مشا تصميم بگرييد از چند بيمار . تواند كارى اجنام دهد اعمال خري به خود جلب كند، چون تنها منى
ا ك چنني، تصميم  هم! مك كنيد و ببينيد چه لذتى داردعيادت كنيد و اگر توان خريد دارو ندارند، در خريد دارو به آ

ا . اى راه بياندازيد بگرييد چند نفرى مؤسسه خرييّه براى مثال، پريمردها و ساملندان زن و مرد را شناساىي كنيد و از حال آ
چهار : گويد يكى مى كنند؛ بينيد سفره دلشان را با گريه باز مى مرتبه مى بپرسيد كه آيا خرجى زن و بچه دارند يا نه؟ يك

ا را ندارم؛ ديگرى مى يه جهيزيه آ ا وقت شوهر كردنشان است و توان  فرزند مريض در : گويد دخرت دارم كه دو تاى آ
كم، نزد خدا آبرومند شده به  كم. ها كمك كنيد و از نگراىن جناتشان دهيد توانيد به آن هر قدر مى.... خانه دارم و 

  .شويد ىموجود مباركى تبديل م

   پيامدهاى احنرافات فكرى

ها كه كتاب احياء العلوم غزاىل باشد تا كتاب مرحوم فيض كاشاىن كه  ترين آن از قدميى - هاى متعّدد مهان گونه كه در كتاب
كند، اما اگر انسان در  آمده است، انديشه صحيح انسان را به موجود مباركى تبديل مى -پانصد سال پيش نوشته شده

  يشه صحيح حركت نكند، به يكى ازمسري اند

  193: انديشه در اسالم، ص

و يا به حيات شيطاىن متصف ) درنده خوىي(كند، يا حيات َسُبعى  يا حيات حيواىن پيدا مى: شود سه موجود زير تبديل مى
  »1« .شود مى

ها شود، يا گرفتار  حالت حال، ممكن است تنها يكى از اين سه حالت در شخصى پيدا شود، يا او گرفتار دو نوع از اين
  .براى منونه، معاويه دچار هر سه حالت شده بود. هر سه نوع گردد

   حيات حيواىن از نظر قرآن
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. شكم و شهوت: گريد شود؛ يعىن متام ّمهت او بر دو حمور قرار مى كند دچار حيات حيواىن مى مى فكر زندگى انساىن كه ىب
قرآن اين نوع حيات را حيات حيواىن نام گذارده . باشد، بسيار حمدود استچون حياتى كه با چراغ فكر روشن نشده 

از سوره مبارك حمّمد، به زندگى كساىن اشاره شده است كه تنها به مسئله شكم امهيت داده و براى  12در آيه . است
  :اند مسائل ديگر هيچ گونه حساىب باز نكرده

  »2« .»ُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَأْ «

ره اى زودگذر[گريى از  وكافران مهواره سرگرم  خورند و  گونه كه چهارپايان مى خورند مهان دنيايند و مى] كاال و لذ
  .جايگاهشان آتش است

   دفع ضرر حمتمل

دارند كه يكى از بديهيات عقلى است و آن اين است كه عاقل مهيشه در فالسفه سخن جالىب درباره دفع ضرر احتماىل 
ضرر حمتمل يعىن ضررى كه احتمال وقوع آن براى عاقل ضعيف است، ليكن ممكن . انديشه جلوگريى از ضرر حمتمل است

  .است واقع شود

   چند منونه

د در راه به عقرىب برخورد كند، احتياط ده خواهد از جاىي به جاى ديگر برود كه احتمال مى وقىت انسان عاقل مى -
  كند ومتام نقاط بيشرتى مى

______________________________  
إن اإلنسان بدن ونفس شيطانيه ونفس سبعيه ونفس «: 439، ص 1تفسري قرآن كرمي، سيد مصطفى مخيىن، ج ). 1(

بذكر اهللا تطمئن القلوب، وباسم الرب للنفس  أال: يميه وجوهر ملكى عقلى، فالتجلى بامسه تعاىل اهللا للجوهر امللكى
امللك يومئذ احلق للرمحن، وباسم الرحيم : رب أعوذ بك من مهزات الشياطني، وباسم الرمحن للنفس السبعيه: الشيطانيه

ه وآثار هذا التجلى طاع. سنفرغ لكم أيه الثقالن: أحل لكم الطيبات، ومبالك يوم الدين للبدن الكثيف: للنفس البهيميه
األبدان بالعباده، وطاعه النفس الشيطانيه بطلب االستعانه، والسبعيه بطلب اهلدايه، والبهيميه بطلب االستقامه، وتواضعت 

  .»واهللا العامل حبقائق آياته. الروح القدسيه، فعرضت لطلب إيصاهلا إىل األرواح الباليه املطهره

اُر َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آ« :12حممد، ). 2( ْ َمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ
  .»يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 
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اگر هم كسى او را در اين حال ببيند و . كند كامل حمافظت مىپوشاند و از خودش به طور   بدنش را كه پيداست مى
عقالى . براى حمافظت جان و در امان ماندن از شّر عقرب است: گويد بپرسد اين احتياط براى چيست؟ در پاسخ مى

  .پذيرند عامل نيز حرف او را به جهت جلوگريى از ضرر حمتمل مى

كنند، تاييد هم  كند، عقال نه تنها اين كار را مذمت منى مى نشاىن در خانه خود نصب وقىت كسى كپسول آتش -
  .كنند مى

زنند تا سرما  آمپوىل اخرتاع شده كه براى دفع سرماخوردگى بسيار مفيد است و مردم اول زمستان اين آمپول را مى -
تزريق اين آمپول را تقاضا  لذا اگر شخصى از دكرت . دهند در زمستان سرما خبورند اين از آن روست كه احتمال مى. خنورند

  .كند كند، دكرت او را سرزنش منى

داده كه ميان زن و  چون خداوند احتمال مى. جعل طالق از طرف خداوند به منظور دفع ضرر حمتمل بوده است -
  .اى ندارد ها ديگر فايده پذير نيست و زندگى مشرتك آن شود كه آشىت شوهرها گاهى اختالفاتى پيدا مى

كند و عقال  شود، خود را به يك سرى از امكانات جمهز مى ن احتمال دهد كه ماشني او در مسافرت پنچر مىاگر انسا -
  :اند از اين روست كه گفته. كنند هم كار او را تاييد مى

  گر تو را طفلى بگويد كاى فالن
 

  ات ديدم بدان عقرىب در جامه

  تامل جامه را بريون كىن ىب
 

  جمنون كىنپريوى از قول هر 

 گر يكى گويد در اين ره هشت روز
 

 سوز آب نبود هست ريگ پاى

  دروغ است اين بدان: وآن دگر گويد
 

  اى بيىن روان كه به هر شب چشمه

  عقل آن باشد كه برگريى تو آب
 

  تا رهى از كني و باشى در صواب
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 گر در آن ره آب بود، آن را بريز
 

 !ور نبود آب، واى بر مرد ستيز

  

   پيامد انديشه نكردن در واقعيات

شت، جهنم، انبيا، و   وجود قيامت، مالئكه، مرگ، برزخ، حساب، كتاب، 

  195: انديشه در اسالم، ص

شان  ها نينديشند زندگاىن اى در برابر آن اند نه احتمال، و كساىن كه به اين واقعيات فكر نكنند و چاره مهگى واقعيت... 
خداوند در قرآن . اند اند و از واقعيات كناره گرفته خدا، انبيا، ائمه، قرآن، اخالق و تربيت را كنار گذاشتهحيواىن است؛ زيرا 

  :فرمايد كند و مى حيات اين گروه از مردم را حيات حيواىن معرىف مى

  .»َمْثوًى َهلُمْ َو الَِّذيَن َكَفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر «

ره خورند و  خورند، مهان گونه كه چهارپايان مى دنيايند و مى] هاى زودگذر كاال و لذت[گريى از  كافران مهواره سرگرم 
  .جايگاهشان آتش است

   حيات َسُبعى

د، ليكن شود و ممكن است مدتى آرام باش اما يك زندگى هم زندگى سُبعى است؛ البته تا كسى حيوان نشود، درنده منى
برند،  افتند و آبروى مردم را مى افرادى كه به جان و مال مردم مى: فرمايد شود، از اين رو خداوند مى رفته رفته درنده مى

اىي كه بدون حتقيق پشت سر ديگران حرف مى. خدا نكند انسان صفت درندگى پيدا كند. اند درنده ا  آ زنند و آبروى آ
ا را درنده معرىف مى حقيقت، براى عذرخواهى التماس مى برند و پس از روشن شدن را مى در سوره . كند كنند، قرآن آ

  :فرمايد اعراف مى

ا َو لِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حتَْ «  .»رُْكُه يـَْلَهثْ ِمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـ َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
»1«  



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

 

هاِى  بردمي، وىل او به امور ناچيز مادى و لذت به وسيله آن آيات باال مى] درجات و مقاماتش را[خواستيم  و اگر مى
اگر به او هجوم ]  كه[زودگذِر دنياىي متايل پيدا كرد واز هواى نفسش پريوى منود؛ پس داستانش چون داستان سگ است 

  .آورد ون مىبرى، زبان از كام بري 

   حيات شيطاىن

  شيطان كيست؟ مركز خدعه،. فكر زندگى شيطاىن است زندگى مردم ىب

______________________________  
َو َلْو ِشْئنا * َو اْتُل َعَلْيِهْم نـََبأَ الَِّذي آتـَْيناُه آياتِنا َفاْنَسَلَخ ِمْنها َفَأتْـبَـَعُه الشَّْيطاُن َفكاَن ِمَن اْلغاِوينَ « :175176اعراف، ). 1(

ا َو لِكنَّهُ َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن َحتِْمْل  َعَلْيِه يـَْلَهْث أَْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم َلَرفـَْعناُه ِ
بُوا ِبآياتِنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ    .»الَِّذيَن َكذَّ
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فهمد چه  انسان منىمهه وجود اين خملوق خدعه و حيله است و اين قدر خوش خط و خال است كه .... آزار، زجر و 
  .فهمند كه چه كالهى سرشان رفته است اى مى تازه پس از سى سال، عده. موجود خطرناكى است

   حكايت روباه و گرگ

گرگ بينوا پس از سه چهار روز گرسنگى كشيدن . اى به دندان داشت اند كه روزى روباهى به گرگى رسيد كه دنبه نقل كرده
جناب گرگ، خدا روزى دهنده است؛ خداوند لطف دارد؛ : ه دست آورد كه روباه به او گفتتازه توانسته بود اين غذا را ب

خالصه، آن قدر از گرگ تعريف كرد كه او را ...! ببني چه گوسفندهاىي به اين منطقه فرستاده تا تو را غرق نعمت كند و 
ايت هم از او پرسيد. فريب داد بازكردن ! دنبه: هانش را باز كرد و گفتاى؟ گرگ د اين چيست كه به دست آورده: در 

در : گفت رسيد و مى پس از آن، هر كس به روباه مى. دهان مهان و افتادن دنبه از دهان گرگ و فرار كردن روباه مهان
  !»چرىب«: گفت فشرد و مى دهانت چه دارى؟ او دندانش را حمكم روى دنبه مى

گذارند؛ از مردم  كنند و بعد كاله سرشان مى اول ديگران را مغرور مىيعىن . ها از اين دسته حيوانات هستند اين انسان
ا را زمني مى تعريف مى   .اى كه خودشان احساس نكنند گريند، آن هم به گونه زنند و مهه چيزشان را مى كنند و بعد آ
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و او با كلك آن را  برد رود، آن را پيش دالل مى اين كار انسان شيطان صفت است؛ مثًال، كسى كه ماشينش فروش منى
گويند پيش فالىن برومي تا او  توانند سر كسى كاله بگذارند، مى اين خيلى بد است كه وقىت مردم خودشان منى. فروشد مى

  .دانند اى كاله گذاشنت به سر مردم را زرنگى و كاسىب و اهل معامله بودن مى هر چند عده! براميان بفروشد

  197: انديشه در اسالم، ص

   از حزب شيطانپرهيز 

  :برد چون قرآن از دو حزب نام مى! خدا نكند انسان جزو حزب و باند شيطان باشد

  :حزب اللَّه. 1

  »1« .»َأال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم اْلُمْفِلُحونَ «

  .ترديد حزب خدا رستگارانند آگاه باشيد كه ىب

  :حزب شيطان. 2

  »2« .»اْخلاِسُرونَ َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم «

  .كارانند آگاه باشيد كه حزب شيطان يقيناً مهان زيان

كشند تا كاله سر مردم بگذارند و به هر حنو شده آنان را دچار خسارت  حزب شيطان كساىن هستند كه پيوسته نقشه مى
هوت آنان در اختيار شكم و ش. اند كنند داراى حيات اهلى در حاىل كه كساىن كه با فكر كار مى. و گرفتارى كنند

  :حال سوال اين است. خداست و حالت درندگى و خدعه و حيله و مكر ندارند

  وار زندگى كند و چرا درندگى پيش گريد؟ انساىن كه فكر دارد، چرا شيطان

______________________________  
َه َو َرُسوَلُه َو الَِّذيَن آَمُنوا َفِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم َو َمْن يـَتَـَولَّ اللَّ « :56؛ نيز با عباراتى ديگر در مائده، 22جمادله، ). 1(

  .»اْلغالُِبونَ 
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 اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن فَأَْنساُهْم ِذْكَر اللَِّه أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهمُ « :19جمادله، ). 2(
  .»اْخلاِسُرونَ 

  

  209: م، صانديشه در اسال

  

   تفكر و منزلت انسان -11

  

  211: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

  :خوانيم السالم، مى در روايىت از امري املؤمنني، عليه

  »1« .»قيمت هر انساىن در گرو آن چيزى است كه او را آراسته و نيكو بار بياورد«

نه . خبشد ترديد، در ميان اعضا و جوارح آدمى، چيزى به اندازه عقل و انديشه صحيح به انسان نيكى و آراستگى منى ىب
از . دهد به او بدهد ه عقل به انسان مىتواند ارزشى را ك هاى جسم و بدن، منى مال دنيا و نه مقامات مادى و نه تواناىي

  .اين روست كه تباه كردن عقل يا ضرر رساندن به آن قابل مقايسه با تباهى ساير اعضا و جوارح نيست

يعىن اگر كسى به هر عضوى . هاى عمليه مراجع هم نوشته شده، ديه اعضاى بدن است يكى از موضوعاتى كه در رساله
براى مثال، اگر كسى دست كسى ديگر را از كار بيندازد يا . يد قيمت معيىن براى آن بپردازداى وارد كند با از اعضا ضربه
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كه او را به عمد يا به اشتباه بُكشد،  اى به گوش او بزند كه سبب َكر شدنش شود، يا پاى كسى را قطع كند يا اين ضربه
   بايد هزار مثقال طال به عنوان ديه و قيمت اين بدن از دست رفته به

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .»قيمه كل امرئ ما حيسنه«: 81ج البالغه، حكمت . 
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  اى در برابر اين گمراهى بايد بپردازد؟ حال، سوال اين است كه اگر انساىن را گمراه كند، چه ديه. صاحبان آن خون بپردازد

كند كه جزاى گمراه كردن افراد آتش جهنم  كتاب خدا تصريح مى. هاست قل و فكر انسانگمراه كردن ضربه زدن به ع
يعىن اگر كسى ديه مقتول را بپردازد و از صاحبان خون رضايت . در حاىل كه ديه كشنت افراد آتش نيست »1« است،

  »2« .توانند او را ببخشند و هم خداوند بگريد، شايستگى خبشش دارد؛ يعىن هم صاحبان خون مى

  توبه كسى كه مردم را گمراه كرده بود

س از پشيماىن، نزد پيامرب زمان خود رفت و مسئله را با او در ميان  اى را گمراه كرده بود، پ نقل است فردى كه عده
به او بگو شرط پذيرش توبه تو اين است كه  : پروردگار عامل به پيامربش خطاب كرد! خواهم توبه كنم مى: گذاشت و گفت

 »3« .به راه راست باز گرداىناند، زنده كىن و بگوىي اشتباه كردم و ايشان را  اكنون مرده اى و هم كساىن را كه گمراه كرده
  .ها ديه كشنت عقل است ترين ديه آرى، سنگني

  ها بايد بيشرت از بقيه مواظب باشند معلم

هاىي كه از  كنم كه اوًال، بر اساس كتاب به كساىن كه در تربيت افراد جامعه دسىت دارند، به ويژه دبريان حمرتم، سفارش مى
ر گرفته درس بدهيد و ثانياً، اگر خودشان اهل مطالعه هستند و در امور مذهىب طرف آموزش و پرورش در اختيارشان قرا

ا باشد و سعى كنند مطالب سنگيىن كه نيازمند  ختّصص دارند، براى بچه ها مطالىب را بازگو كنند كه در حّد فهم آ
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اى علمى درباره  ئلهها كشش ندارند و ممكن است با شنيدن مس هاى علمى هستند بيان نكنند؛ چون بچه استدالل
  .خداوند، قيامت يا نبوت بيمار شوند و نشود درمانشان كرد

______________________________  
للَِّه ِإنَّ فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل ا  يا داُوُد ِإنَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوى« 26ص، ). 1(

  .»الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 

َفَمْن   ِباْألُنْثى  احلُْرُّ ِباْحلُرِّ َو اْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َو اْألُْنثى  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقصاُص ِيف اْلَقْتلى« :178بقره، ). 2(
بـَْعَد ذِلَك فـََلهُ   ءٌ َفاتِّباٌع بِاْلَمْعُروِف َو َأداءٌ ِإلَْيِه ِبِإْحساٍن ذِلَك َختِْفيٌف ِمْن َربُِّكْم َو َرْمحٌَة َفَمِن اْعَتدى ُعِفَي َلهُ ِمْن َأِخيِه َشيْ 

  .»َعذاٌب أَِليمٌ 

ان ىف الزمان األول رجل يطلب الدنيا من حالل فلم يقدر عليها، أنه ك: نروى«: 383فقه الرضا، على بن بابويه، ص ). 3(
تبتدع دينا وتدعو : أال أدلك على شئ يكثر دنياك، ويعلو ذكرك به؟ فقال نعم، قال: فأتاه الشيطان عليه اللعنه فقال له

ابتدعت دينا : ما فقالالناس إليه، ففعل فاستجاب له خلق كثري، وأطاعوه، وأصاب من الدنيا أمرا عظيما مث إنه فكر يو 
أنا الذى دعوتكم إىل : ودعوت الناس إليه، ما أدرى أىل التوبه أم ال، إال أن أرد من دعوته عنه، فجعل يأتى أصحابه فيقول

كذبت، ال بل إىل احلق دعوتنا، وحنن غري راجعني عما حنن عليه، ولكنك : الباطل، وإىل بدعه وكذب، فجعلوا يقولون له
جعت عنه، فلما رأى أن القوم قد تداخلهم اخلذله، عمد إىل سلسله وأوتد هلا وتدا مث جعلها ىف عنقه، شككت ىف دينك فر 

: قل لفالن: أنه ثقب ترقوته وأدخلها فيها فأوحى اهللا تعاىل إىل نىب ذلك الزمان: ال أحلها حىت يتوب اهللا على وروى: مث قال
  .»ت لك، حىت ترد الناس عما دعوت إليهلو دعوتىن حىت تسقط أوصالك ما استجبت لك، وال غفر 
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چنني، بايد از ارزش معلم  هم. ها مطرح كرد خوب است بيشرت مسائل اسالمِى معموىل را كه جنبه عاطفى دارند براى آن
  .ها از نظر ادب و احرتام به معلم و ارزش وى و تعليماتش آگاه شوند برايشان گفت تا آن

   السالم، با معلم فرزندش امام حسني، عليهرفتار 
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: امام او را صدا زدند و فرمودند. السالم، از مدرسه به خانه برگشت روزى يكى از فرزندان حضرت سيدالشهدا، عليه
* ِه َربِّ اْلعاَلِمنيَ احلَْْمُد ِللَّ * ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ « :امروز چه ياد گرفىت و معلمت چه به تو آموخته است؟ گفت! عزيزم

  .»...الرَّْمحِن الرَِّحيِم 

خدمتكار ! جا دعوت كن به در خانه معّلم او، عبدالرمحن سلمى، برو و او را به اين: حضرت به خدمتكار خانه فرمودند
در مدرسه  خدايا، يعىن حسني با من چه كار دارد؟ من امروز : معلم با خود گفت. رفت و گفت كه آقا با مشا كار دارند

  !ام فقط به فرزندش سوره محد را ياد داده. ام كارى نكرده

شد، به معلم  وقىت او خدمت حضرت رسيد، ايشان هزار دينار طال از دسرتنج خودشان، كه مربوط به امور كشاورزى مى
اى هم به بزّاز  حوالهو چند قطعه عقيق و فريوزه و املاس هم در دهان او رخيتند و ! دهانت را باز كن: دادند و فرمودند

مرا ببخش كه در برابر عظمت  : بعد هم فرمودند. نوشتند كه هزار مرت پارچه حّله بافت مين از حساب من به اين معلم بده
 .آنچه من به تو دادم تقدميى بيش نبود، اما آنچه تو به فرزند من دادى، عطا و كرامت بود. توامن بكنم كار تو كارى منى

»1«  

  :فرمايد شأن معلم اين سخنان را در كالس گفت يا اين آيه شريفه سوره اسراء را كه مىخوب است در 

ِكالُمها َفال تـَُقْل َهلُما ُأفٍّ َو ال َربَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاُه َو ِباْلواِلَدْيِن ِإْحساناً ِإمَّا يـَبـُْلَغنَّ ِعْنَدَك اْلِكبَـَر َأَحُدُمها َأْو    َو َقضى«
  *نـَْهْرُمها َو ُقْل َهلُما قـَْوًال َكرِمياً تَـ 

______________________________  
؛ 247، ص 4؛ نيز مستدرك الوسائل، مريزا نورى، ج 222، ص 3مناقب آل اىب طالب، ابن شهر آشوب، ج ). 1(

ى ابيه اعطاه الف دينار قيل ان عبد الرمحن السلمى علم ولد احلسني احلمد فلما قرأها عل«: 191، ص 44حبار االنوار، ج 
إذا جادت الدنيا : وأين يقع هذا من عطائه، يعىن تعليمه، وأنشد احلسني: والف حله وحشا فاه درا، فقيل له ىف ذلك قال

ا   .»وال البخل يبقيها إذا ما تولت* فال اجلود يفنيها إذا هى اقبلت/ على الناس طرا قبل ان تتفلت* عليك فجد
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  »1« .»َو اْخِفْض َهلُما َجناَح الذُّلِّ ِمَن الرَّْمحَِة َو ُقْل َربِّ اْرَمحُْهما َكما َربَّياِين َصِغرياً 
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و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد؛ هرگاه يكى از آنان يا دو نفرشان 
پرخاش مكن، و به ] بانگ مزن و[به آنان اف مگوى و بر آنان ] را به ستوه آورندچنانچه تو [در كنارت به پريى رسند 

! پروردگارا: و براى هر دو از روى مهر و حمبت، بال فروتىن فرود آر و بگو. بگو]  و بزرگوارانه[آنان سخىن نرم و شايسته 
  .كه مرا در كودكى تربيت كردند، مورد رمحت قرار ده آنان را به پاس آن

كه چه  با آنان درباره شهدا بايد سخن گفت و اين. را بايد از مدرسه با يك دنيا حمبت به سوى پدر و مادر روانه كردبچه 
  .بزرگواراىن جان دادند تا آنان آسوده حتصيل كنند

اى  ها بپرهيزيد و مواظب باشيد كه در كالس كلمه هاى علمى و طرح مسائل اختالىف در كالس كنم از حبث توصيه مى
دانند  مهه مى. بر اعصاب خود مسّلط باشيد. گريند ها هر چه معلم بگويد مى چون بچه. ها گمراه شوند نگوييد كه بچه

ها سخت است و حقوق آنان به اندازه ارزش كارشان نيست، وىل اين هم هست كه مهه ما داوطلبانه معلم  زندگى معلم
مشكالتى را كه حضور چند قرن استعمار در اين كشور براى ما به توانيد براى رضاى خدا صرب كنيد و  اگر مى. امي شده

يادتان باشد هر روز در طى پنج ساعت . شود، به پاى اسالم نگذاريد ها هم مرتفع منى وجود آورده و به اين زودى
ا زياد است و از مشا تغذيه فكرى. هاى پروردگار بزرگ هستند ميهمانان كوچكى داريد كه امانت . كنند مى گريندگى آ

  .پس، فكر و خيال آنان را مشوش و ناراحت نكنيد

   صفات كوردالن

وقىت خمتار به قدرت رسيد و شروع به كشنت قاتالن  »2« .اند كه خواهر عمر سعد زن خمتار ثقفى بود تواريخ نوشته
   را همشناسى، خواهرم  اى به اين مضمون به او نوشت كه تو مرا مى عبدالّله كرد، عمر سعد نامه أىب

______________________________  
  .2324اسراء، ). 1(

مهسر رسول خدا ) ام حبيبه(براى مثال، خواهر معاويه . هاى خويشاوندى در تاريخ اسالم زياد است گونه نسبت اين). 2(
جعده  ،]»أم حبيبه بنت أىب سفيان) من التاريخ(مث تزوج ىف سنه ست «: 270، ص 4املبسوط، شيخ طوسى، ج [بود 

  ....دخرت اشعث بن قيس زن امام حسن جمتىب، و ام فضل دخرت مامون مهسر امام جواد بود و 
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ها كه نكردند و  اى، در كربال چه جنايت ها كه تو دست به خونشان برده شناسى، اين شناسى، پدر و مادرم را نيز مى مى
  !داىن كه من ىب تقصريم رند، وىل مىهر كارى با آنان بكىن استحقاقش را دا

ها مثلى  ميان زنداىن! حيا بودند اينها آن قدر َجسور و ىب. گفت تقصريى ندارم كه متام تقصريها بر گردن او بود، مى با اين
هاى  حياىي و پرروىي است، لذا اگر پرونده شرط اول خالفكار بودن ىب. »اند جا مهه بيگناه اين«: گويند معروف است كه مى

مشا اتوبوس را آتش زديد؟ مشا ده نفر : هاىي از اين دست مربوط به قتل و غارت و جنايت را ببينيد، مهگى در پاسخ سوال
امي و  ما بيگناهيم و كارى نكرده: اند ، گفته...را كشتيد؟ مشا در فالن ساختمان مبب گذاشتيد؟ مشا چاقو كشيديد؟ و 

  !خربمي اصًال از جريان ىب

  ها و آمدها و معاشرت دقت در رفت

اگر انسان ديوار ساختمان كسى را خراب كند، تاوانش اين است كه آن را دوباره بسازد؛ اگر در تصادف به اتومبيل كسى 
كنيم گمراه كردن مردم عوضى ندارد؟ انسان بايد در  خسارت وارد كند، بايد ماشني او را درست كند؛ پس چرا گمان مى

نبايد . هايش دقت كند و مواظب رفتار و گفتارش باشد تا كسى را از راه راست منحرف نكند معاشرترفت و آمدها و 
اى از   عامل احنراف مردم بود تا در روزگار پريى، هنگامى كه خواستيم توبه كنيم، پروردگار نگويد هر كسى را كه گمراه كرده

  .ات را بپذيرم گور بريون بياور و بگو اشتباه كردم تا توبه

   مهراهى فكر و مشورت

پيامرب اكرم مغز عامل بود، اما . خوب است انسان مهيشه فكر خود را با فكر ديگران كامل كند و بعد به عملى اقدام كند
  آورد و آمد، عاقالن را گرد مى كرد يا اگر كارى پيش مى دادند فكر مى وقىت پيشنهادى به ايشان مى

  216: انديشه در اسالم، ص

  :مهني دستور نيز به مسلمانان داده شده است »1« .كرد ورت مىبا آنان مش

نَـُهمْ   َو أَْمُرُهْم ُشورى«   »2« .»بـَيـْ

  .و كارشان در ميان خودشان بر پايه مشورت است
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گومي صحيح  گفتند من عقل ُكل هستم و هر چه مى و هيچ وقت منى »3« كردند وآله، مهني كار را مى عليه اهللا پيامرب، صلى
رتى مى. است   .رسد انسان با فكر و مشورت به نظر 

   تواضع علمِى مرحوم آيت اللَّه بروجردى

 دانستند و بسيارى از مردم مرحوم آيت اللَّه بروجردى وقىت مرجع تقليد بودند، بقاى بر تقليد از مرجع درگذشته را حرام مى
  .در آن زمان دچار اين مشكل بودند

مرحوم آيت اللَّه يثرىب، كه يكى از استادان امام و از مقلدان آيت اللَّه بروجردى بود، در اواخر عمر از كاشان به نزد آيت 
داليل  مشا. بياييد با هم مناظره كنيم. فرماييد بقاى بر مرجع ميت حرام است مشا مى: اللَّه بروجردى در قم آمد و عرض كرد

مانعى : ايشان فرمودند! آورم خود را بياوريد و من هم داليل خود را از قرآن و روايات و فتاواى مشهور مراجع شيعه مى
  .)نگفتند من اعلم هستم و نيازى به مناظره ندارم! دقت كنيم. (ندارد

نتيجه . ساعت با ايشان حبث كرد وقىت آقاى بروجردى داليل خود را گفت، آقاى يثرىب هم داليل خود را بيان كرد و دو
يعىن از فتواى حرمت برگشتند و . كه فرداى آن روز آقاى بروجردى اعالم كردند بقاى بر تقليد از مّيت جايز است آن

  .حكم به جواز دادند

در  اين مهه كار مثبت و فكر مثبت در عامل وجود دارد، چرا بايد. گريد با تكيه بر علم و فكر است كه كارى صورت مى
   خواهد خارج از درس هاى منفى بزنيم؟ اگر كسى واقعاً مى مقام معلم در كالس خود حرف

______________________________  
ُهْم َو َفِبما َرْمحٍَة ِمَن اللَِّه ِلْنَت َهلُْم َو َلْو ُكْنَت َفظا َغِليَظ اْلَقْلِب َالنـَْفضُّوا ِمْن َحْوِلَك َفاْعُف َعنْـ « :159آل عمران، ). 1(

  .»نيَ اْستَـْغِفْر َهلُْم َو شاِوْرُهْم ِيف اْألَْمِر َفِإذا َعَزْمَت فـَتَـوَكَّْل َعَلى اللَِّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ اْلُمتَـوَكِّلِ 

ْم َو أَقاُموا الصَّالَة َو أَْمُرُهْم ُشورى« :38شورى، ). 2( نَـُهْم َو ِممَّا  َو الَِّذيَن اْسَتجابُوا ِلَرِِّ   .»َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ  بـَيـْ

م لكن أراد أن يسنت به  عليه اهللا كان رسول اهللا، صلى«: 98، ص 8املبسوط، شيخ طوسى، ج ). 3( وآله، غنيا عن مشاور
نَـُهمْ   َو أَْمُرُهْم ُشورى" :احلاكم بعده، وقال تعاىل أهل  السالم، أصحابه ىف قصه أهل بدر وأساراه وشاور وشاور النىب، عليه "بـَيـْ

  .»املدينه يوم اخلندق
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رت نيست؟ صحبت كند، حرف   هاى فكرى و علمى بزند 

ج ها بگوييد تا  البالغه شهيد مطهرى را مطالعه كنيد و آن را خالصه كنيد و براى بّچه خوب است كتاب سريى در 
ى را در كالس خبوانيد و حكايات شريين كليله و دمنه را اگر اهل ذوق هستيد، قصايد سعد. وار تربيت شوند ها على بّچه

  .ها از مشا درس زندگى بگريند بازگو كنيد تا بچه

   هاىي از تاثري كارهاى معلمان خوب منونه

مدير مدرسه هر . شش سامل بود كه مرا به آن مدرسه بردند. مان ياد گرفتم ام را نزد مدير مدرسه خود من محد و سوره. 1
. دهم اش را خبواند، يك شرييىن به او مى هر كس محد و سوره: گفت آمد و مى جعبه شرييىن سر كالس مىروز با يك 

داد؛ حىت به كسى كه بلد نبود هم شرييىن  خوانند، وىل او به مهه شرييىن مى ها نيمه مى خواندند، بعضى ها متام مى بعضى
ها و مديرها  معلم. اين كار مدير است...! خواهى خبواىن  مى اى است كه فردا اين مال آن محد و سوره: گفت داد و مى مى

  .ها تأثري بگذارند توانند روى بچه خيلى مى

تو با اين قيافه و طرز حرف زدن به : گفت ديد مى كالس چهارم ابتداىي كه بودم، معلمى داشتم كه هر وقت مرا مى. 2
زماىن كه تصميم گرفتم . دامن ى درباره من كرده بود خودم منىحال، چه فكر ! خورى كه در آينده مبلغ دين شوى درد اين مى

اى به  او هم نامه. يك روز، مهان معلم را ديدم و ماجرا را برايش گفتم. ام خمالفت كردند براى حتصيل به قم بروم، خانواده
بود كه پاى سخنان من ها بعد، مهني معلم يكى از كساىن  سال. خانواده من نوشت و مهان نامه سبب شد من به قم بروم

  .نشست مى

  وقىت كالس هشتم بودم، معلمى داشتيم كه دبري ادبيات فارسى و. 3

4.  
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بار  يادم هست يك. ها بود و خاطرات زيادى از آن كالس دارم ترين كالس كالس ايشان يكى از شريين  »1« .عرىب بود
كه ايشان روحاىن بود و  ها از او پشتيباىن كردند و جلو ناظم ايستادند؛ با اين ناظم مدرسه با ايشان حرفش شد، وىل بّچه

ا عالقه عجيىب به ايشان داشتند تا آن جا كه خارج از مدرسه هم ه ها نداشتند، بّچه در آن وقت مردم ميانه خوىب با روحاىن
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خواند و  به ياد دارم كه خيلى شعر براى ما مى. جلسه هفتگى تشكيل داده بودند تا يك شب بيشرت با ايشان باشند
  :از مجله، اين شعر را از او به ياد دارم. هاىي بسيار عاىل بلد بود قطعه

 نكنددانا خنورد شراب و مسىت 
 

 با طبع بلند ميل پسىت نكند

 خوشبخت كسى بود كه اوقات عزيز
 

 .صرف هوس و هوى پرسىت نكند

  

هاى  هاى آن كالس آينده خوىب داشتند و آدم خيلى از بّچه. گذاشت ها تأثري مى خواند و بر بّچه اين شعر را فراوان مى
  .خوىب شدند

  :اين شعر را هم من از زمان او به ياد دارم

  دو رويه زير نيش مار خفنت
 

  سه پشته روى شاخ مور رفنت

 تن روغن زده با زمحت و زور
 

  ميان النه زنبور رفنت

  به كوه بيستون ىب رهنماىي
 

  شبانه با دو چشم كور رفنت

  هاى سخت خوردن برهنه زخم
 

  هاى دور رفنت پياده راه

  ميان لرز و تب با جسم پر زخم
 

  رفنت زمستان توى آب شور

رت  به پيش من هزاران بار 
 

 «2»  كه يك جو زير بار زور رفنت

  

براى اين كار چه . آورد ها را استعمارستيز بار مى او بچه. خواند كه شاه قدرت فراواىن داشت او اين اشعار را زماىن مى
در عوض، به كارهاى مفيدى كه در   .شود گذاشت؟ مشا معلمان گرامى هم فقط به ميزان حقوق خود نگاه نكنيد قيمىت مى

   كالس
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______________________________  
  )مولف! (نام ايشان آقاى امحدى بود كه خداوند بيامرزدش). 1(

ار است). 2(   .از ملك الشعراى 
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  .»بياستمعلمى شغل ان«: توانيد اجنام دهيد فكر كنيد و باور كنيد كه به قول امام راحل مى

  .سال پيش از يك معلم خوب ياد گرفتم 27اين اشعار را نيز من 

  شىب در حمفلى با آه و سوزى
 

  شنيدستم كه پري پاره دوزى

  گفت با پري عجوزى چنني مى
 

  گلى خوشبوى در محام روزى

 .رسيد از دست حمبوىب به دستم
 

  گرفتم آن گل و كردم مخريى

  مخريى نرم و تازه چون حريرى
 

  معطر بود و خوب و دلپذيرى

  بدو گفتم كه مشكى يا عبريى
 

 كه از بوى دالويز تو مستم؟

  هاى عامل آزمودم مهه گل
 

  منودم نديدم چون تو عربت مى

  چو گل بشنفت اين گفت و شنودم
 

  بگفتا من گلى ناچيز بودم

 .و لكن مدتى با گل نشستم
 

 گل اندر زير خود گسرتده پر كرد

 مهنشيىن مفتخر كرد مرا با
 

 چو عمرم مدتى با گل گذر كرد

 كمال مهنشني در من اثر كرد
 

 .وگرنه من مهان خاكم كه هستم
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نفر را  30هاى يتيم،  بعد، از ميان بچه. اندازى كردمي اى راه بابويه، مؤسسه سال چهل يا پنجاه مشسى بود كه در ابن. 5
به كالس دوم رفتند و ما سى نفر ديگر را  20و  19/ 5ها با معّدل  شد كه مهه آننتيجه اين . قبول و شروع به كار كردمي

ا را جذب  از طريق اين بچه. پذيرش كردمي ها، وارد منازل شده و با پدر و مادر و خواهر و برادرها صحبت كردمي و آ
رتين شاگردان شهر رى از كالس ما ب. حوزه علميه كردمي ها در آينده  ودند و مهه آنيادم هست تا كالس پنجم، 

  .هاىي عاىل و فّعال شدند انسان

  »1« وجود ما معماىي است، حافظ

  شايد هيچ يك از ما توجه نداشته باشيم، وىل وجود هر يك از ما

______________________________  
  .مصرعى از حافظ شريازى است). 1(
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اى است از كساىن كه در ما سبب رشدى و  امي؛ در حقيقت، جمموعه گرفته، شنيده و ديدهاى است از آنچه ياد   جمموعه
زمن، بلكه آن  نويسم يا حرف مى براى مهني، اين واقعاً من نيستم كه براى مشا مى. اند شده) يا بيمارى و احنراىف(تربيىت 
لذا از اين سخنان، آن معلم . اند در وجود من كنند؛ پدر و مادرم هستند كه هاىي هستند كه در وجود من زندگى مى معلم

ره مى   »1« .برند و پدر و مادرم در برزخ 

هاى مردم درس بدهند بايد فكر كنند   خواهند به كالس بروند و براى بچه ها كه مى آن. خالصه كالم، فكر چيز خوىب است
ما در قبال . اجنام داد كه وقتشان بيهوده هدر نرود توان توان پر كرد و چه مى آموزان را با چه امور مثبىت مى كه وقت دانش

سعى كنيم عمرمان صرف اجياد رشدى در مردم شود، در غري اين . شومي ها به مردم مديون مى ها و دقيقه اين ساعت
  .امي برآييم صورت، بعيد است از عهده پاسخ عمرى كه از ديگران تباه كرده
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______________________________  
إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث «: السالم ، عليه)الرسول(قوله «: 341، ص 1عترب، حمقق حلى، ج امل). 1(

  .»صدقه جاريه أو علم ينتفع به من بعده أو ولد صاحل يدعو له

  

  223: انديشه در اسالم، ص

  

   جايگاه عقل در سري تكامل -12

  

  225: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . يمبسم اهللا الرمحن الرح
  .على اعدائهم امجعني

  

ترين  السالم، عقل و فكر عمده با توجه به آيات و روايات، اگر بگوييم پس از انبياى خدا، كتب آمساىن و ائمه، عليهم
نريوى انديشه در وجود انسان كمكى براى نبوت انبيا، امامت امامان . امي سخن گزاىف نگفتهنقش را در وجود انسان دارند 

تواند در سايه اتصال به نبوت و امامت و كتاب و با كمك اين نريو به   هاى آمساىن است، چرا كه انسان مى و كتاب
زندگى مادى تنها از طريق انديشه صحيح افزون بر اين، اداره صحيح . كماالتى كه خداوند براى او در نظر گرفته برسد

  .ميّسر است

السالم، منبع متام حقايق اهلى  انبيا و ائمه، عليهم. اگر انساىن فاقد اين نريو باشد، هيچ راهى براى ارتباط با انبيا ندارد
بودند، منبع حقايق هاى آمساىن ديگر هم تا زماىن كه قرآن كرمي نازل نشده بود و از احنراف مصون مانده  كتاب. هستند

  .آمدند، وىل وقىت قرآن جميد نازل شد، معارف اهلى موجود در آن كتب در قرآن منعكس گرديد اهلى به مشار مى
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   با كمك عقل و انديشه، انسان به اين معنا دست خواهد يافت كه اين

  226: انديشه در اسالم، ص

آن گاه، . آيد كه در مقام اتصال به اين منابع عاىل بر مى  پس از اين درك است. بزرگواران معلمان واقعى زندگى هستند
آمده، با كمك فكر و عقل و پس از اتصال به نبوت انبيا، در دنيا و برزخ و  فردى كه پيش از آن هيچ هم به حساب منى

معنا را درك   تواند عمق و وزن اين به راسىت، چه كسى مى. آيد تر، در پيشگاه خداوند به حساب مى آخرت و، از مهه مهم
  كند؟

ُر اْلَربِيَّةِ « اُر خاِلِديَن * ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت أُولِئَك ُهْم َخيـْ ْ ْم َجنَّاُت َعْدٍن َجتِْري ِمْن َحتِْتَها اْألَ َجزاُؤُهْم ِعْنَد َرِِّ
  »1« .»ْن َخِشَي َربَّهُ ِفيها أََبداً َرِضَي اللَُّه َعنـُْهْم َو َرُضوا َعْنُه ذِلَك ِلمَ 

رتين خملوقات مسلماً كساىن كه اميان آورده و كارهاى شايسته اجنام داده پاداششان نزد پروردگارشان . اند اند، اينانند كه 
رها جارى است، در آن]  درختان[اى است كه از زير  هاى پاينده شت اند، خدا از آنان خشنود است و  ها جاودانه آن 

  .براى كسى است كه از پروردگارش برتسد]  پاداش[از خدا خشنودند؛ اين  آنان هم

   عظمت و حقارت واقعى

ايت از موجودى ذليِل و ضعيف و مسكني اظهار رضايت كند؟ يا  آيا ارزشى باالتر از اين هست كه يك وجود مقّدس ىب
وىل با اتصال به مقام نبوت و كمك فكرش، مثًال، مامور كوچكى در دربار فرعون باشد و هيچ كس او را حساب نكند، 

  »2« تبديل به مؤمن آل فرعون بشود و آياتى از قرآن درباره او نازل بشود؟

گويد؟  گويند، و موسى چه مى گويد، درباريان چه مى فقط يك حلظه فكر كرد كه شوهرم چه مى) آسيه(ملكه كشور مصر 
رهآسيه دربار با آن عظمت و خزينه و مملكت را رها ك اى  رد و به موسى، عليه السالم، پيوست كه از زر و زيور دنيا 

  چگونه مهه اين شكوه و عظمت، كه حىت امروز هم ديدن اندكى از بقايايش موجب حتري ماست، نزد او. نداشت

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .78بينه، . 
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هر چند در روايت زير از سخن حضرت به . ياسني نازل شده استسوره يس در مورد مؤمن آل  2027آيات ). 2(
قلت ألىب : يونس بن عمار قال«: 259، ص 2كاىف، ج : شود آيد كه اين آيات شامل مؤمن آل فرعون نيز مى دست مى

لقد كان : ل ىلفقا: إن هذا الذى ظهر بوجهى يزعم الناس أن اهللا مل يبتل به عبدا له فيه حاجه، قال: السالم عبد اهللا، عليه
يا قوم اتبعوا : ويقول -وميد يديه -فكان يقول هكذا) هو الذى وقعت أصابعه: املكنع(مؤمن آل فرعون مكنع األصابع 

قال رجل مؤمن من آل «: السالم قال ابوعبد اهللا، عليه«: 31، ص 1؛ نيز دعائم اإلسالم، قاضى نعمان، ج »املرسلني
يقول رىب اهللا، وإمنا كان ابن عم فرعون، وقد نسب اهللا هذا املؤمن إىل فرعون لقرابته ىف  فرعون يكتم إميانه أتقتلون رجال أن

وآله، من آل حممد الذين عناهم  عليه اهللا النسب، وهو خمالف لفرعون ىف االتباع والدين، ولو كان كل من آمن مبحمد، صلى
عون ىف دينه، ففى هذا دليل على أن آل الرجل هم أهل اهللا ىف القرآن ملا نسب مؤمن آل فرعون إىل فرعون وهو خمالف لفر 

: وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى«: 563؛ اماىل، شيخ صدوق، ص »بيته، ومن اتبع آل حممد فهو منهم بذلك املعىن
مهتدون؛  اتبعوا من ال يسئلكم أجرا وهم* اتبعوا املرسلني: حبيب النجار، مؤمن آل ياسني، الذى يقول: الصديقون ثالثه«

  .»وحزقيل مؤمن آل فرعون، وعلى بن أىب طالب، وهو أفضلهم

  

  227: انديشه در اسالم، ص

  »1« يابد؟ پوش چوب به دست در چشمش آن قدر عظمت مى شود و يك چوپان گليم صفر مى

ارا به آسيه آشك. منود به سبب انديشه بود چه به نظر كوچك مى آمد و عظمت آن چه به چشم عظيم مى كوچك شدن آن
آيند،  اينها كه به چشم عظيم مى. شاه و دربار و زر و زينتش دروغى بيش نيست: السالم، اميان آورد وگفت موسى، عليه
  .اند و به واقع چيزى نيستند خيلى كوچك

  :فرمايد السالم، درباره مّتقني مى از اين روست كه امري املؤمنني، عليه

  »2« .»...اعينهم  عظم اخلالق ىف انفسهم فصغر ما دونه ىف«

  .تنها خداوند در نگاهشان بزرگ است، لذا هر چه غري خداست در نزد ايشان كوچك است

بيند و در نتيجه، فرعون و  كند، حقيقت را مى السالم، كه منبع حقايق اهلى است، وقىت با چراغ فكر نگاه مى موسى، عليه
شاه خيلى بزرگ . نوكران دربار و حىت براى بعضى از مردم،براى سراِن ارتش و . بيند درباريان او را خيلى كوچك مى

، ...و هواىي و درياىي دارد، ِجت دارد، آمريكا و شوروى را دارد و . او اعليحضرت است، نريوى زميىن: گفتند مى. منود مى
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روى منرب از لذا، وقىت ايشان . ، او كوچك بود)مانند حضرت امام(وىل براى كسى كه فكرش فكر مستقيم و صحيح بود 
كرد و  ترسيد؟ چون با فكر اهلى نگاه مى چرا امام از آمريكا و شاه منى! گومي اين مردك را مى: فرمود كرد مى او ياد مى

  »3« .»العزه لّله ال آلمريكا«يافت كه  مى

چه كسى و چه به مهني قياس، پول و زيباىي چيزى نيست كه چشم انسان را پر كند، بلكه بايد ديد عظمت واقعى از آِن 
چيزى است و حقارت واقعى از آِن چه كسى و چه چيزى است؟ اگر انسان با اين ديد ببيند، زندگى مستقيمى پيدا 

  .خواهد كرد

  هاى باعظمىت كه در عامل دارمي، در ابتدا چيزى نبودند خيلى از چهره

______________________________  
وأما امرأه فرعون آسيه ... «: وآله عليه اهللا ن عباس عن رسول اهللا، صلىروى اب«: 164، ص 13حبار األنوار، ج ). 1(

فكانت من بىن إسرائيل وكانت مؤمنه خملصه وكانت تعبد اهللا سرا، وكانت على ذلك إىل أن قتل فرعون امرأه حزبيل، فعاينت 
ا من اخلري فزادت يقينا وإخ الصا وتصديقا، فبينا هى كذلك إذ دخل عليها حينئذ املالئكه يعرجون بروحها ملا أراد اهللا تعاىل 

ا، فقالت لعلك قد اعرتاك اجلنون : الويل لك يا فرعون، ما أجرأك على اهللا جل وعال؟ فقال هلا: فرعون خيربها مبا صنع 
: ال هلاما اعرتاىن جنون لكن آمنت باهللا تعاىل رىب وربك ورب العاملني، فدعا فرعون أمها فق: الذى اعرتى صاحبتك، فقالت

ا أمها فسألتها موافقه فيما أراد، فأبت  إن ابنتك أخذها اجلنون، فاقسم لتذوقن املوت أو لتكفرن بإله موسى، فخلت 
ا فرعون حىت مدت بني أربعه أوتاد مث ال زالت تعذب حىت : وقالت أما أن أكفر باهللا فال واهللا ال أفعل ذلك أبدا، فأمر 

أخذ فرعون امرأته آسيه حني تبني له إسالمها : قال: وعن ابن عباس. ِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوتادِ  وَ  :ماتت، كما قال اهللا سبحانه
ا فشكت إليه بإصبعها، فدعا اهللا موسى أن خيفف عنها، فلم جتد للعذاب  ا موسى وهو يعذ ا لتدخل ىف دينه، فمر  يعذ

ا ماتت من عذاب فرعون هلا، فقالت وهى ىف العذاب أن ارفعى : وأوحى اهللا إليها. رب ابن ىل عندك بيتا ىف اجلنه: مسا، وإ
ا، تضحك وهى ىف : رأسك، ففعلت فأريت البيت ىف اجلنه بىن هلا من در فضحكت، فقال فرعون انظروا إىل اجلنون الذى 

  .»انتهى. العذاب

  ).خطبه متقني( 193ج البالغه، خطبه ). 2(

 يـَتَِّخُذوَن اْلكاِفرِيَن أَْوِلياءَ ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني أَ يـَْبتَـُغوَن ِعْنَدُهُم اْلِعزََّة َفِإنَّ اْلِعزََّة لِلَّهِ  الَِّذينَ « :139نساء، : اشاره به). 3(
يعاً  يعاً ُهَو السَِّميُع اْلَعِليمُ « :65؛ نيز يونس، »مجَِ   .»َو ال َحيْزُْنَك قـَْوُهلُْم ِإنَّ اْلِعزََّة لِلَِّه مجَِ
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  228: اسالم، صانديشه در 

قرآن جميد از فرعون ذى االوتاد ياد . آسيه فكر كرد و حقيقت فرعون و فرعونيان را ديد. وىل با فكر مهه چيز شدند
 »2« .كرد او را خبوابانند و به دست و پايش ميخ بكوبند آوردند، حكم مى چون هر جمرمى را كه نزد او مى »1« .كند مى

خواهى اجنام بده، زيرا من حقيقت  هر كارى مى: و گفت »3« ديد كرد، اما آسيه نرتسيد او آسيه را نيز به مهني جمازات
رود و خود را پست  و عاقل كسى است كه به دنبال عظمت مى. كوچكى تو و بزرگى خدا را: ام دو چيز را شناخته

  .كنم براى مهني، من خدا را با تو معامله منى. كند منى

   آسيه الگوى بانوان

  :در قرآن جميد آسيه را معيار اميان قرار داده و اين را به متام عامل اعالم فرموده است خداوند

َجنِِّين ِمَن َو َجنِِّين ِمْن ِفْرَعْوَن َو َعَمِلِه َو  َو َضَرَب اللَُّه َمَثًال ِللَِّذيَن آَمُنوا اْمرََأَت ِفْرَعْوَن ِإْذ قاَلْت َربِّ اْبِن ِيل ِعْنَدَك بـَْيتاً ِيف اْجلَنَّةِ «
  »4« .»اْلَقْوِم الظَّاِلِمنيَ 

شت  براى من نزد خودت خانه! پروردگارا: و خدا براى مؤمنان مهسر فرعون را مثل زده است، هنگامى كه گفت اى در 
  .بنا كن و مرا از فرعون و كردارش رهاىي خبش و مرا از مردم ستمكار جنات ده

. كند كه مهه بدانند از كجا به كجا رفته است به مهسرى او براى فرعون اشاره مىبرد، بلكه  قرآن حىت اسم او را هم منى
  تر از عامل كجا؟ تر از پشه كجا و آسيه بزرگ فرعوِن كوچك: حال، خود بسنجيد

رت مى. هاى ما چقدر مناسب است اين آيه براى زن توانيد حركت   آسيه موانع فراواىن براى تكامل داشت، اما مشا خيلى 
  .اى از با من بودن است اين منونه: گويد قرآن مى. دكني

   حمروم ماندن از سعادت ابدى

  السالم مانده، از عبدالّله عليه نذر بن مالك ارحىب، ساعىت به شهادت اىب

______________________________  
  .»َو ِفْرَعْوَن ِذي اْألَْوتادِ « :10فجر، ). 1(
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إن فرعون كان إذا غضب على الرجل مده بني أربعه أوتاد حىت : قيل«: 343، ص 10التبيان، شيخ طوسى، ج ). 2(
  .»ميوت

وامرأه فرعون على ما وردت به الروايات مقتوله قتلها زوجها فرعون ملا اطلع : أقول«: 346، ص 19تفسري امليزان، ج ). 3(
ا آمنت باهللا وحده، وقد اختلفت الروايات ىف كيفيه قتلها ا كلفها الرجوع إىل الكفر ففى بعضها أنه مل. أ ا اطلع على إميا

ا ذلك ا أن ترمى عليها بصخره عظيمه حىت ترضح حتتها ففعل  وىف بعضها ملا أحضرت للعذاب . فأبت إال االميان فأمر 
ىف اجلنه اخل، فاستجاب اهللا هلا ورأت بيتها » رب ابن ىل عندك بيتا ىف اجلنه«: دعت مبا حكى اهللا عنها ىف كالمه من قوهلا

وىف بعضها أن فرعون وتد هلا أربعه أوتاد وأضجعها على . وانتزعت منها الروح وألقيت الصخره على جسد ليس فيه روح
ا عني الشمس   .»واهللا أعلم. صدرها وجعل على صدرها رحى واستقبل 

  .11حترمي، ). 4(

  

  229: انديشه در اسالم، ص

هاى  با هم اين بود كه اگر تو پريوز شدى، ما تا آخر مبانيم؛ اما اگر نشانه قرار ما: ايشان اجازه رفنت گرفت و عرض كرد
شت فاصله كجا مى: امام فرمودند! شكست تو منايان شد، ما را رها كىن تا برومي از ! اى ندارى خواهى بروى؟ تو با 

گونه  ما با هم اين: وى؟ گفتخواهى بر  اى، به چه دليل مى اى و فعاليت كرده صبح در ركاب من با ُعمر َسعد جنگيده
داند او بعدها  كسى منى  »1« .او هم فرار كرد و رفت! برو: امام فرمود! بنابراين، به ماندن من اصرار نكن. قرار گذاشتيم

ره  چه حسرتى براى اين كار خود خورد، اما مگر پس از رفنت از نزد امام چقدر زندگى كرد و از تنعمات دنيا چه اندازه 
لذا، دنيا . عوض، خود را از سعادت ابدى حمروم كرد، چون در چشم او حسني و كربال كوچك آمد و دنيا بزرگ برد؟ در

  .را ترجيح داد و جذب آن شد

   استفاده از دنيا به اندازه ضرورت

ار ها قر  هاىي كه دارمي چقدر بزرگ است كه مانعمان از ديدن حقيقت شود تا پشت آن بايد فكر كرد و ديد مگر خانه
ها جز براى اين در اختيار ما  بگريمي و ديگر حقايق را نبينيم؟ مقام و پول مگر چقدر قدرت و عظمت دارند؟ مگر اين

كام مبانيم؟ ما براى حمفوظ ماندن از برف و باران به سرپناهى نياز  اند كه دو روزى كه در اين دنيا هستيم، شريين قرار گرفته
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اى نياز دارمي كه امسش لباس است و پول چنني  مصونيت از سرما و گرما به وسيله دارمي كه اسم آن خانه است؛ براى
ديگر اين مهه معركه و دعوا و فحش و ظلم و فسق براى چيست؟ اين خانه براى گرما و . كند اهداىف را تأمني مى

ست نه براى گناه و ظلم و سرماست نه براى گناه؛ لباس براى سرما و گرماست نه براى گناه؛ خوراك براى زنده ماندن ا
ها را  هاميان نيز قابل انتقال به عامل بعد نيستند و بايد آن ها و دخلوشى داشته اى از دوست بينيم كه ذره چرا منى. جنايت

  بگذارمي و برومي؟

______________________________  
  )مولف. (پيشواى شهيدان، سيد رضا صدر: رك). 1(

  

  230: انديشه در اسالم، ص

   ترين حجت اهلى عقل، عاىل

السالم، به  اين گفتار موسى بن جعفر، عليه. ترين حجت اهلى است فكر و عقل در وجود ما، پس از انبيا و ائمه، عاىل
  :ُهشام است

  »1« .»ان للَّه على الناس ُحّجتني حجه ظاهره و حجه باطنه اّما الظاهره فالرُّسل و االنبياء و االئمه اّما الباطنه فالعقول«

براى مهني است كه اگر انسان فكر كند، . اى از مهه انبيا و ائمه در ما وجود دارد و به اين حلاظ خيلى امهيت دارمي جلوه
  .جنات خواهد يافت

   حكايت ابراهيم ادهم

بّاد و عرفاى اند كه او پادشاه بلخ و انسان بدكار و ستمكارى بود، اما يكى از ُزّهاد و عُ  در احواالت ابراهيم ادهم نوشته
  .اند هاى خمتلف نقل شده بزرگ شد كه كارنامه درخشاىن هم دارد و كلماتى از او به جا مانده كه در كتاب

اند كه روزى روى ختت سلطنت خود خوابيده بود كه چند تن از بيداراِن راه، خود را به پشت بام كاخ او رساندند و  آورده
ابراهيم با شنيدن سر و صداهاىي كه از بام . كرد، شروع به پايكوىب كردند مى بر بام اتاقى كه ابراهيم در آن اسرتاحت
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روى بام كيست كه مزاحم خواب من شده است؟ يكى از آنان  : آمد بيدار شد و سرش را از پنجره بريون كرد و گفت مى
  .گردمي امي و دنبال آن مى ما شرت خود را گم كرده! تو راحت خبواب: گفت

اگر هم از نظر . ما ديوانه نيستيم: جويند؟ گفتند شده را روى پشت بام كاخ مى ايد؟ مگر شرت گم ديوانه شده: ابراهيم گفت
كىن اين ختت و  خيال مى! گردى مان كمرت از تو است كه روى ختت سلطنت دنبال واقعيات مى تو ديوانه باشيم، ديوانگى

  رساند؟ اين كاخ، تو را به جاىي مى

______________________________  
حجه ظاهره وحجه باطنه، فأما الظاهره فالرسل واألنبياء واألئمه : إن هللا على الناس حجتني«: 16، ص 1كاىف، ج ). 1(

  .»عليهم السالم، وأما الباطنه فالعقول

  

  231: انديشه در اسالم، ص

. ودند از اين نقطه به جاىي نرسيدندرسد؟ كساىن كه پيش از ما ب مگر از خبت و ختت انسان به جاىي مى! گفتند راست مى
گذرد،  ها ثبت شده است، نامشان نيز از خاطرها منى كردند و احواالتشان در كتاب ها پيش از ما زندگى مى ها كه سال آن

هاشان را نيز خاك فرسود و گذر زمان  مردند و پوچ و پوك شدند و اسكلت. اى براى خود داشتند كه دبدبه و كبكبه با آن
كه برجستگان اهلى در جايگاهى حق و  حال آن. ش آفتاب و وزش باد و بارش باران گورهاشان را به باد دادو تاب

  »1« .»ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َملِيٍك ُمْقَتِدرٍ « :پسنديده نزد پادشاهى توانا قرار دارند

ها بعد، معلم بيداران و  ش گرفت و سالابراهيم از ختت خود پايني آمد و نيمه شب از بلخ بريون زد و راه سفر در پي
  .اند آرى، بسيارى از مردم با تفكر به جاىي رسيده. آگاهان شد

   هاى اهلى تفكر در آثار و نشانه

ها تفكر در آثار و  در قرآن كرمي و در سخنان انبيا و ائمه بزرگوار آمده است كه در چند چيز بايد انديشيد كه اولني آن
  :در مهني باره آمده است. رسيدن به يقني درباره خداستهاى اهلى براى  نشانه

  »2« .»انظروا آثارنا فان آثارنا تدل علينا«
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يعىن فكر كنيد و در آثار من خوب بينديشيد تا مرا بيابيد و به من پيوند . است» تتفكروا«در اين جا به معناى » أُنظروا«
خملوقات جهان بر وجود يك ناظم و مالك و فرمانده باعظمت و باشعور زيرا وقىت انسان فكر كند، خواهد ديد كه . خبوريد

  .كنند داللت مى

   فكرى پيامدهاى ىب

  :شود در مباحث پيشني، اين نكته گذشت كه هر كس فكر نكند يا حيوان مى

______________________________  
  .55قمر، ). 1(

ان ملشاهده آثار «: 12، ص 9تفسري الرازى، ج : شود مى اين مجله مثل سائرى است كه با عبارات خمتلف بيان). 2(
؛ نيز الفوائد الرجاليه، سيد »إن آثارنا تدل علينا فانظروا بعدنا إىل اآلثار: املتقدمني أثرا أقوى من أثر السماع كماقال الشاعر

ذا وشبهه من آثاره  فلقد) حبر العلوم(هذا يسري من كثري من إجنازات ومشاريع سيدنا «: 97، ص 1حبر العلوم، ج  ترك لنا 
  .»فاسألوا بعدنا عن اآلثار* لك آثارنا تدل علينا: احليه ما يستحق أن خيلده الزمن على مدى التاريخ واألجيال

  

  232: انديشه در اسالم، ص

  »1« .»يـََتَمتـَُّعوَن َو يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعامُ «

گونه كه چارپايان  خورند، مهان دنيايند و مى] هاى زودگذر كاال و لذت[گريى از  رهدر حاىل كه كافران مهواره سرگرم 
  .خورند مى

  :شود يا درنده مى

  »2« .»ِإْن َحتِْمْل َعَلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتْـرُْكُه يـَْلَهثْ «

  .آورد از كام بريون مى زبان]  باز هم[آورد، واگر به حال خودش واگذارى  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى

  :شود يا شيطان مى
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  »3« .»َكما يـَُقوُم الَِّذي يـََتَخبَُّطُه الشَّْيطاُن ِمَن اْلَمسِّ «

]  اش را خمتل ساخته و تعادل رواىن و عقلى[مانند به پاى خاسنت كسى كه شيطان او را با متاس خود آشفته حال كرده 
  .است

  .اين رو، قرآن جميد اصرار دارد كه مردم در آثار اهلى انديشه كننداز . اما هر كس فكر كند، اهلى خواهد شد

   هاى عنكبوت شگفىت

آيا غري از يك مدير عاقل كسى  »4« .هاى قرآن به نام اين حيوان است كه يكى از آثار وجود خداست يكى از سوره
  تواند به يك كارتونك كوچك اين قدر قدرت و دقت بدهد؟ مى

فته است، با ايندر عنكبوت قدرت و دقت  او، در شكار، . كه اگر آن را بلند كنيد خواهيد ديد كه وزىن ندارد زيادى 
رتين دام ماده اوليه تارهاى بسيار نازك او كه شبيه نخ ابريشم است . كند هاى عامل است كه آن را با تار درست مى خمرتع 

شكلى هم كه او به . كند نت دام خود از آن استفاده مىتاباند و در ساخ شود كه آن را مى در دهان اين حيوان درست مى
هاى موجود در آن را  ترين گونياها را هم بياورند و زاويه دهد شكلى هندسى است؛ يعىن اگر ظريف خانه و دام خود مى

   سازد، وىل خودش در آن او اين تار را كنار جوى آب مى. اندازه بگريند، با هم فرقى ندارند

______________________________  
اُر َو الَِّذيَن كَ « :12حممد، ). 1( ْ َفُروا يـََتَمتـَُّعوَن َو ِإنَّ اللََّه يُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َجنَّاٍت َجتْرِي ِمْن َحتِْتَها اْألَ

  .»يَْأُكُلوَن َكما تَْأُكُل اْألَْنعاُم َو النَّاُر َمْثوًى َهلُمْ 

ا َو لِكنَّهُ َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حتَْ « :176راف، اع). 2( ِمْل َعلَْيِه يـَْلَهْث َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ
  .»َص َلَعلَُّهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآياتِنا َفاْقُصِص اْلَقصَ 

يا « :2829؛ فرقان، »ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن كانُوا ِإْخواَن الشَّياِطِني َو كاَن الشَّْيطاُن ِلرَبِِّه َكُفوراً « :27نيز إسراء، . 275بقره، ). 3(
ْذ ُفالناً َخِليًال   َويـَْلىت ِإنَّ « :6؛ فاطر، »ِر بـَْعَد ِإْذ جاَءِين َو كاَن الشَّْيطاُن ِلْإلِْنساِن َخُذوًال َلَقْد َأَضلَِّين َعِن الذِّكْ * لَْيَتِين َملْ َأختَِّ

ا َيْدُعوا ِحْزَبُه لَِيُكونُوا ِمْن َأْصحاِب السَِّعريِ  ُذوُه َعُدوا ِإمنَّ الَِّذيَن آَمُنوا يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل « :76؛ نساء، »الشَّْيطاَن َلُكْم َعُدوٌّ َفاختَِّ
َو « :119؛ نساء، »َضِعيفاً ِه َو الَِّذيَن َكَفُروا يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل الطَّاُغوِت َفقاتُِلوا أَْولِياَء الشَّْيطاِن ِإنَّ َكْيَد الشَّْيطاِن كاَن اللَّ 

ُهْم فـََليـَُغيـُِّرنَّ َخْلَق اللَِّه َو َمْن يـَتَِّخِذ الشَّْيطاَن َولِيا ِمْن ُدوِن اللَِّه َألُِضلَّنـَُّهْم َو َألَُمنـِّيَـنـَُّهْم َو َآلُمَرنـَُّهْم فـََليَُبتُِّكنَّ آذاَن اْألَْنعاِم َو َآلُمرَنـَّ 
َا اخلَْْمُر َو اْلَمْيِسُر َو اْألَْنصاُب َو اْألَْزالُم رِْجٌس ِمْن َعَمِل « :90؛ مائده، »فـََقْد َخِسَر ُخْسراناً ُمِبيناً  يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإمنَّ
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َا النَّْجوى« :10؛ جمادله، »الشَّْيطاِن فَاْجَتِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُْفِلُحونَ  ِمَن الشَّْيطاِن لَِيْحُزَن الَِّذيَن آَمُنوا َو َلْيَس ِبضارِِّهْم َشْيئاً ِإالَّ   ِإمنَّ
َوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطاُن َفأَْنساُهْم ذِْكَر اللَِّه أُولِئَك ِحْزُب الشَّْيطاِن اْسَتحْ « :19؛ جمادله، »ِبِإْذِن اللَِّه َو َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ 

  .»ِمَن اْجلِنَِّة َو النَّاسِ « :6؛ ناس، »َأال ِإنَّ ِحْزَب الشَّْيطاِن ُهُم اْخلاِسُرونَ 

سازد  تار براى خود مى اى كه از اما درباره خانه. درباره خلقت عنكبوت در اين سوره سخن مستقلى نيامده است). 4(
َمَثُل الَِّذيَن اختََُّذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه أَْوِلياَء َكَمَثِل « :41عنكبوت، : ها خوانده است ترين خانه سخىن آمده كه آن را سست

مطلب ذكر شده درباره عنكبوت را در كتاب  »ونَ اْلَعْنَكُبوِت اختَََّذْت بـَْيتاً َو ِإنَّ َأْوَهَن اْلبـُُيوِت لَبَـْيُت اْلَعْنَكُبوِت َلْو كانُوا يـَْعَلمُ 
  )مولف. (هاىي از او، نوشته سيد رضا صدر ببينيد نشانه
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كند، بعد پلى در فاصله چند مرتى  او تار را درست مى. داند كه اگر شكار او را ببيند به دام خنواهد افتاد ماند، زيرا مى منى
كند تا  سپس، صرب مى. ُپل او نخ بسيار باريكى است كه خود آن را ريسيده است. شود ان مىسازد و در آن پنه مى

وقىت باد اين نخ را به جلو . مقدارى باد بوزد تا اين نخ را سوار باد كند، در حاىل كه با دهانش آن سوى نخ را گرفته است
  .تواند آن را تكان دهد طورى كه ديگر باد منىچسباند،  اى مى راند، او آن را به طرف ديگر جوى يا به ديواره مى

او با پاها بر روى اين نخ نازك به سرعت ليز . پاهاىي كه سه شكستگى در خود دارند. عنكبوت شش پاى بلند دارد
خواهى نخ ُپل را درست   به راسىت، او اين مهه كار را از كجا ياد گرفته است؟ چه كسى به او گفته كه وقىت مى. خورد مى
داند كه مقاومت پُل چه قدر بايد باشد كه بتواند با آن هيكل و به وسيله آن  بايد صرب كىن تا باد بيايد؟ از كجا مى كىن

  پاها روى آن ليز خبورد و اين نخ پاره نشود؟

د كه ُپل سازمي و پُل عنكبوت مقايسه كنيم، خواهيم دي ها يا رودهاى خودمان مى هاىي كه ما روى جاده اگر خبواهيم ميان پُل
  .هاى ماست تر از پل تر و قوى او حمكم

كند و با يك مقدار  ها را مجع مى وزد، او بالفاصله برگ كند و باد هم منى شود و پل را خراب مى وقىت جوى پُر از آب مى
روى كشىت به َپرد و از  بعد، خودش در آن مى. چسباند ها را مانند ِكشىت به هم مى تار كه شبيه ابريشم يا حرير است، برگ

  !رود دامى كه گسرتده بود مى
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هاى كشىت را  گريى را چه كسى به او ياد داده است؟ چطور اين ختته كشىت سازى را چه كسى به او ياد داده است؟ زاويه
كند، بلكه  كند؟ او هيچ وقت بريون زندگى منى كند كه آب آن را نشكند؟ تعادل كشىت را چطور حفظ مى به هم وصل مى

   كند و براى آن درى سنگر درست مىمهيشه 
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چه كسى اين كارها را به او ياد داده . خوابد خورد و شب هم راحت مى گريد و در آن به هيچ خطرى برمنى در نظر مى
  است؟

   هاى بال پرندگان شگفىت

تاكنون در نريوىي كه در بال پرندگان وجود دارد و  آيا. ايد؟ َپر پرندگان از عجايب عامل است آيا در باِل پرندگان فكر كرده
ايد؟ اين نريو در كجاى بال ذخريه شده است؟ اين نريوى عظيم را  برد انديشيده هاى دور و دراز مى آنان را به مسافت

ت ها بايد نريوى بال خود را از مهني حشرا اند؟ غذاى پرندگان حشرات هستند و آن چگونه در اين بال كوچك گذاشته
شوند؟ چه ماشني شيمياىي دقيقى در اين جثه   اين نريو از كدام قسمت حشرات به بال پرندگان منتقل مى. تأمني كنند

فته است كه اين غذاى ساده را به چنني نريوى بزرگى تبديل مى كند؟ آيا غري از اين است كه قدرتى مافوق  كوچك 
ها و حيوانات زمني  اى نتواند پَر بزند، متام انسان بچينند و هيچ پرنده ها دست اندر كار است؟ اگر َپرهاى پرندگان را قدرت

هاى زراعىت را فاسد  ها و زمني خورند، متام آب مريند و هيچ كس زنده خنواهد ماند، زيرا حشراتى را كه اين پرندگان مى مى
  .پرندگان وابسته است پس، حيات ما بر روى زمني به بال. خواهند كرد و ديگر هيچ چيز باقى خنواهد ماند

   هاى سيستم عصىب شگفىت

شود كه چگونه  خورد، غرق در شگفىت مى هاى پيچيده و تو در تو در مراكز تلفن برمى اى از كابل وقىت انسان به جمموعه
  كه يكى با ديگرى اشتباه شود؟ گويند، بدون آن هزاران نفر با تلفن در يك حلظه با هم سخن مى

گويد، در حاىل كه سيستم اعصاب  اند آفرين مى مقامى كه چنني دستگاه عظيم و دقيقى را ساخته ىلانسان به مهندسان عا
   اين دستگاه دقيق و بزرگ. تر از مراكز تلفن شهرهاى بزرگ است انسان به مراتب پيچيده
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اگر اين ارتباطات . كند ا و تنفس را منظم مىكند و حركات قلب و دست و پ ها پيام ارسال مى عصىب، شب و روز ميليون
اين . كرد اى درهم و برهم و مشىت سلول آشفته بود و انسان شكل عجيىب پيدا مى منظم در بدن انسان نبود، بدن توده

  .كند هاى صحيحى است كه اعصاب از راه مغز به ميلياردها سلول ارسال مى شكل موزون و زيبا فقط به سبب پيام

گوش داراى يك ميليون سلول . سه هزار جوانه چشاىي است كه هر يك با يك سيم عصىب به مغز مربوطاند زبان داراى
  .كنند هاى صوتى را گرفته و ما را قادر به شنيدن مى شنواىي است كه فركانس

شبكه پوست داراى يك . ميليون گرينده نوراىن دارند 260پس، دو چشم . ميليون گرينده نوراىن دارد 130هر چشم 
وسيع گريندگى است و اگر جسم گرمى را به پوست نزديك كنند، يكى از سى هزار گرينده حرارتى آن زنگ خطر را به 

  .هزار سلول حساس به سرما و پانصد هزار سلول َلمسى است 250چنني، پوست داراى  هم. آورد صدا در مى

در هر ساعت در وجود ما . پيمايند را در بدن ما مىهاى عصىب، در هر ساعت، بيش از سه هزار كيلومرت مسافت  جريان
  اين شگفىت را چه كسى آفريده است؟. شوند شود كه با هم اشتباه منى پيام هاى خمتلفى مبادله مى

  .»َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ «

  بينيد؟ آيا منى]  هاىي است نشانه[در وجود مشا ] نيز[و 

  كنيم تا چشممان باز شود و خدا را ببينيم؟ چرا در وجود خود تفكر منى
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   عامل حركت فكرى در انسان: بعثت انبياء -13
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .اعدائهم امجعني على

  

ترين   مهم »1« .ترين حادثه تاريخ بشر، كه قرآن جميد به سبب آن بر مهه مردم عامل منت گذارده است، بعثت انبياست مهم
اند، اجياد حركت فكرى و  السالم، در سخنان خود به آن اشاره كرده كار پيامربان خدا، كه قرآن جميد و امرياملؤمنني، عليه

  .اش حركت صحيح اخالقى و عملى است ست كه نتيجهفرهنگى در مردم ا

   نقش عقل در انسان

ج البالغه پس از بيان مسائل مربوط به توحيد و آفرينش عامل و آدم، به حبث درباره  امام على، عليه السالم، در خطبه اول 
بگشايند  -اى اهلى در وجود بشر است خزانهكه   -فلسفه بعثت انبيا اين است كه عقل را: فرمايد پردازد و مى نبوت انبيا مى

  »2« .اىي را كه خدا در اين خزانه قرار داده، آشكار كنند وگوهر گران

هاى علمى، فرهنگى، اخالقى، روحى، عملى و متدن  تواند نقش عظيم انبيا را در پديده كدام انسان عاقل و منصفى مى
   هر علم! بشر انكار كند؟

______________________________  
   نوشت پى) 1(

لقد من اهللا على املؤمنني إذ «: 164آل عمران، : فرمايد گذارد و مى خداوند به خاطر بعثت پيامرب اكرم بر مردم منت مى. 
  .»بعث فيهم رسوال من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمه وإن كانوا من قبل لفى ضالل مبني

. ويذكروهم منسى نعمته. فبعث فيهم رسله وواتر إليهم أنبياءه ليستأدوهم ميثاق فطرته«: ، خطبه اولج البالغه). 2(
َلَقْد َأْرَسْلنا ُرُسَلنا بِاْلبَـيِّناِت َو أَنـْزَْلنا َمَعُهُم اْلِكتاَب َو « :25؛ نيز حديد، »ويثريوا هلم دفائن العقول. وحيتجوا عليهم بالتبليغ

ُه َو ُرُسَلهُ ِباْلَغْيِب ِإنَّ اللََّه النَّاُس ِباْلِقْسِط َو أَنـْزَْلَنا احلَِْديَد ِفيِه بَْأٌس َشِديٌد َو َمناِفُع ِللنَّاِس َو لِيَـْعَلَم اللَُّه َمْن يـَْنُصرُ  اْلِميزاَن ِليـَُقومَ 
  .»َقِويٌّ َعزِيزٌ 
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آيات قرآن جميد در اين باره صراحت دارند كه انبيا . گردد از مىشان به انبياى خدا ب و هنرى را بررسى كنيم، ريشه
قرآن و مهه  »1« .هاى گرانقدر اهلى بوده است ترين عقول و داراى ذخريه عقل آنان نيز قوى. اند ترين مردم تاريخ بوده عاقل

و  »2«  ات با آنان بوده استها و چراغ حي ترين عقل هاى انبيا، داللت بر اين معنا دارند كه قوى متون اسالمى و كتاب
داند كه رشد عقلى مردم كار كم و آساىن  و هر كسى مى. اند كرده نگرى را به ديگران منتقل مى مهواره نور قوّى عمق

  .نيست

  نفوذ دانشمندان اسالم در اروپا

كه  پس از ايناو . كتاب مهمى در فرانسه به نام متدن اسالم و عرب چاپ شده كه نويسنده آن گوستاو لوبون است
  :گويد كند مى بندى مى مسائل مهمى را درباره بسيارى از علوم دانشمندان اسالمى نقل و دسته

  .اند گذار و رشد دهندگان مسائل علمى بوده دانشمندان مسلمان بروز دهنده، پايه

  :گويد سپس مى

شدمي كه هزار سال است دانشمندان ما اروپاييان، وقىت در قرون هفدهم و هجدهم، سر سفره دانش آمدمي، متوجه 
هاى كنوىن بروز دادمي و متدن  ما بر اين سفره آماده قدرت گرفتيم و بعد، آن را در برنامه. اند اسالمى اين سفره را گسرتده

  .گذارى كردمي امروز را پايه

روز ريشه در علوم اسالمى كند كه متدن ام در حقيقت، اين دانشمند باانصاف فرانسوِى مسيحى با دليل و منطق اثبات مى
بنابراين، علم و فرهنگ و هنر و متدن، ريشه در نبوت و عقل انبيا دارد و . و نبوت پيامرب اسالم و انبياى گذشته دارد

درست است كه فكر گوهر گرانقدر وجود انسان و منبع خريات . حركت عقلى بشر وابسته به حركت عقلى انبيا بوده است
ايت  عقل مهه انبيا هم در اتصال با وحى پروردگار عامل است كه عقل ىب. انبياى خداوند دارد است، اما ريشه در عقل

  .است

______________________________  
ما قسم اهللا للعباد شيئاً أفضل من العقل، فنوم العاقل : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى«: 12، ص 1كاىف، ج ). 1(

قامه العاقل أفضل من شخوص اجلاهل وال بعث اهللا نبياً وال رسوًال حىت يستكمل العقل، ويكون أفضل من سهر اجلاهل، وإ
  .»عقله أفضل من مجيع عقول أمته
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ُ َلُكْم َكِثرياً ِممَّا ُكْنُتْم ُختُْفوَن ِمَن اْلِكتاِب َو يـَْعُفو « :1516مائده، ). 2( ا َعْن َكِثٍري َقْد يا أَْهَل اْلِكتاِب َقْد جاءَُكْم َرُسولُنا يـُبَـنيِّ
يـَْهِدي ِبِه اللَُّه َمِن اتـََّبَع ِرْضوانَهُ ُسُبَل السَّالِم َو ُخيْرُِجُهْم ِمَن الظُُّلماِت ِإَىل النُّوِر ِبِإْذِنِه َو * جاءَُكْم ِمَن اللَِّه نُوٌر َو ِكتاٌب ُمِبنيٌ 

َو « :46؛ نيز مهني سوره آيه »...نَّا أَنـَْزْلَنا التـَّْوراَة ِفيها ُهدًى َو نُوٌر إِ « :44؛ نيز مهني سوره آيه »ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   يـَْهِديِهْم ِإىل
جنِْيَل ِفيِه ُهدًى َو نُ   قـَفَّْينا َعلى قاً ِلما بـَْنيَ َيَدْيِه ِمَن التـَّْوراِة َو آتـَْيناُه اْإلِ قاً ِلما بـَْنيَ يَ آثارِِهْم ِبِعيَسى اْبِن َمْرَميَ ُمَصدِّ َدْيِه وٌر َو ُمَصدِّ

  .»ِمَن التـَّْوراِة َو ُهدًى َو َمْوِعَظًة ِلْلُمتَِّقنيَ 

  

  243: انديشه در اسالم، ص

   مهراهى دين و حيا با عقل

از . پذير است و تأويل آن در شرح اصول كاىف صدراملتأهلني شريازى بيان شده است روايىت در اصول كاىف آمده كه تأويل
  :كه فرمود  السالم، نقل شده است امام ششم، عليه

آن سه، دين و . به آدم بگو يكى از اين سه را انتخاب كند: وقىت حضرت آدم آفريده شد، پروردگار عامل به جربئيل فرمود
آدم ! ها را انتخاب كىن خدا سه چيز به من داده است تا يكى از آن: جربئيل به حمضر آدم آمد و گفت. حيا و عقل است

مشا : و به دين و حيا گفت! در خدمت آدم باش: جربئيل به عقل گفت! خواهم من عقل را مى: به امني وحى گفت
بدين . گردمي، زيرا خدا به ما دستور داده است كه هر جا عقل بود، با او باشيم ما برمنى: اما دين و حيا گفتند! برگرديد

  »1« .ترتيب، هر دو نزد عقل ماندند

ره بربد، دين و حيا هم در گريند و او داراى فرهنگ نوراىن و تربيت و ادب  خدمت او قرار مى يعىن هر كس از عقل 
توانند  هاى مريض، عقل را به كار بگريند مى اگر انسان. شود شود و به دانشمند و شاعر و حكيمى بزرگ تبديل مى مى

  .شوند) به معىن واقعى كلمه(هاىي سامل  انسان

  حكايت يكى از اولياى خدا

روى امامزاده سيد نصر الدين نشسته بودم كه  انشاهى نقل كرده است كه در مدرسه روبهمرحوم حاج مريزا حسن كرم
تا آن زمان او را نديده بودم، وىل وقىت حرف زد معلوم شد . مو با لباسى كهنه از در مدرسه وارد شد اى ژوليده طلبه

ران را نديده است آمد جلو . من هستم: كيست؟ گفتمحاج مريزا حسن كرمانشاهى  : از من پرسيد. روستاىي است و 
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اى؟ چه كسى آدرس  نپرسيدم از كجا آمده! حجره شانزدهم مدرسه خاىل است، كليد آن را به من بده: سالم كرد و گفت
  مدرسه را به تو داده؟ چه كسى اسم مرا به تو گفته؟ مانند آدم جادو شده، كليد را به او دادم و او

______________________________  
شيخ صدوق در اماىل در ( 191، ص 1؛ حماسن، برقى، ج 770؛ نيز اماىل، صدوق، ص 10، ص 1كاىف، ج ). 1(

كند از امام صادق  برد وىل وقىت مهني روايت را در من ال حيضر نقل مى السالم، نام مى سند روايت از امام صادق، عليه
يا آدم إىن أمرت : السالم، فقال هبط جربئيل على آدم، عليه: لالسالم، قا األصبغ بن نباته، عن على، عليه«): برد امسى منى

: العقل واحلياء والدين، فقال آدم: يا جربئيل وما الثالث؟ فقال: أن أخريك واحده من ثالث فاخرتها ودع اثنتني فقال له آدم
نا أن نكون مع العقل حيث كان، يا جربئيل إنا أمر : انصرفا ودعاه فقاال: إىن قد اخرتت العقل فقال جربئيل للحياء والدين

  .»فشأنكما وعرج: قال

  

  244: انديشه در اسالم، ص

از فردا منطق بوعلى : بعد، به من گفت! خوب است: گفت. در حجره را باز كرد و ديد يك گليم در حجره افتاده است
درس . ى او درس گذاشتمفردا صبح يك ساعت برا! َچشم: من در برابر او مقاومت نكردم و گفتم! را به من درس بده

هاى ديگر، منطق  ها غري از كتاب من هم جمبور بودم شب. چند روز ديگر هم آمد. اول را به او دادم و خوب فهميد
هاى فردا  كم كم، خامن از من دلگري شد، چون هر شب پس از مناز مغرب و عشا، براى درس. بوعلى را نيز نگاه كنم

كه يك  اين بود تا اين. شد و حال كه يك درس اضافه شده بود اين ساعات بيشرت مىكردم  بايد دو سه ساعت مطالعه مى
مهني كه ايام ! شنبه و مجعه مطالعه كىن هاى پنج دارى است؟ نبايد شب اين چه طرز زن: شب خامن عصباىن شد و گفت

منطق بوعلى را از دستم  هاى مرا به هم رخيت و كتاب  از شّدت عصبانيت، كتاب! هفته سرت در كتاب است كاىف است
  .گرفت و برد و نفهميدم آن را كجا گذاشت

اين كتاب را به من بده، ! زن: به خامن گفتم. درس فردا را هم گفتم، وىل شب هر چه در خانه گشتم منطق را پيدا نكردم
آخر درس . طور هم مهنيفردا  فردا، روى سابقه ذهىن به او درس دادم و پس! شود منى: عصباىن بود، لذا گفت! شاگرد دارم
! ببخشيد، كتامب گم شده است: به او گفتم! كتاب را مطالعه كن! مطالعه وقت مردم را حرام نكن استاد، ىب: به من گفت

من : من دست او را گرفتم و گفتم! روى مطالعه كن امشب كه مى. ها، زير رختخواب دوم است در حمل رختخواب: گفت
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چه كسى آدرس اين مدرسه را به ! اسرار مسئله را به من بگو. شود اما امروز ديگر منى! گفتمتا امروز حوصله كردم و هيچ ن
منطق بوعلى را بگومي؟ : تو داد؟ چه كسى اسم مرا به تو گفت؟ چه كسى گفت اتاق شانزده خاىل است؟ چه كسى گفت

  ام؟ و چه كسى گفت كه من مطالعه نكرده

  245: انديشه در اسالم، ص

رسد : كتاب را به تو داد؟ خودت هسىت يا كسى پشت سر توست؟ آرى، اين موضوع حتمى است كهچه كسى آدرس  
  ....آدمى به جاىي كه به جز خدا نبيند 

   السالم، بر اثر توبه راهياىب به حمضر وىل عصر، عليه

. مشهد بودم -بودپدرش از مراجع بزرگ شيعه  - چهل سال پيش با پدرم: فرمود روزى، يكى از استادان حوزه علميه مى
پدرت فصل خوىب به مشهد آمده . مريم من امشب مى! پسر جان: اى نزد من آمد و گفت اوايل صبح بود كه روحاىن

  !به او سالم برسان و بگو بر جنازه من مناز خبواند. است

اند و  ن نقطه هم نرسيدهاى از مردم به اي عده. بيند، مواظب خودش باشد تواند به جاىي برسد كه اگر خدا را منى انسان مى
  !زنند فهمند و از اين بدتر، براى دزد كف هم مى زند و باز منى بينند، لذا دزد به مهه چيزشان مى خودشان را هم منى

ها براى او كف زدند و هلهله كردند و جشن گرفتند كه چه خوب  اى از زن ها برداشت، عده رضاخان وقىت چادر از سر زن
هر ! ها را فراهم كرد شدن چشم را رواج داد و ناموس ما را برد و زمينه طالق و فرار دخرتان و آلوده شد رضاخان زمينه زنا

اند كه دزد  ها اين قدر پست و كور و بيچاره بعضى. گرفتند رسيدند و جشن مى سال هم در هفدهم دى به حضور شاه مى
درس مهه جور گناه را به آنان داده و مزه سيگار و شراب براى رفيق بد كه آ. گريند كنند و براى او جشن مى را تشويق مى

رتين رفقاى خود مى مريند و آن ها چشانده، مى و قمار را به آن ؟ حاضر به شنيدن پند و اندرز و راهنماىي !دانند ها را 
كنند و راهنما از  شان مى اند كه از غيب راهنماىي آاليش اى آن قدر صاف و ىب صاحبان عقل هم نيستند، در حاىل كه عده

  .رسد آمسان برايشان مى

  246: انديشه در اسالم، ص

   ادامه ماجراى مرحوم كرمانشاهى

  آن رفيق را از كجا پيدا كردى؟: گفتم! دهد ها را ياد مى مريزا حسن، رفيقى دارم كه او به من اين: گفت... 
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  .او ما را پيدا كرده است: گفت

-  

  -او چگونه تو را پيدا كرده است؟

پدرم مردى عامل، زاهد، عابد و آگاه به مسائل شرعى بود و براى مردم . من از اهاىل روستاىي در شاهرود هستم: گفت
من هم در لباس آخوندى نبودم و هر چه پدرم اصرار كرد در حوزه شاهرود يا مشهد درس خبوامن، . روحاىن بسيار خوىب بود

براى مهني، . دانستند من هم سواد وتربيت نداشتم، وىل مردم منى. از دنيا رفتاى كه داشت  پدرم با مهه زيباىي باطىن. نرفتم
روم ببينم چه  چند روزى به مسجد مى: آن روز به خودم گفتم. روزى كه پدرم را دفن كردند، لباس او را به من پوشاندند

هر كس هم از . آورند و كشك و پول مى بوسند و برامي روغن شوند، دستم را مى اى دارد؟ ديدم مردم جلوى پامي بلند مى مزه
اما شىب . يك سال به اين وصف گذشت و من خوب زندگى كردم. دادم پرسيد، ندانسته و خنوانده جواىب مى من مسئله مى

هاى مجعه با خود فكر كردم كه من تا كى زنده هستم كه به آنان جواب اشتباه بدهم و مال آنان را به ناحق  از شب
بر اساس اين فكر، به اهاىل پيغام دادم كه مهه روز . كنم مخس و سهم امام بگريم؟ و ديدم در انتها ضرر مىخبورم؟ تا ِكى 

مردم، هر چه به من روغن و : وقىت مردم آمدند، به منرب رفتم و گفتم. ها دارم مجعه به مسجد بيايند كه كار واجىب با آن
  -ام، چون سواد و تربيت ايد، عوضى گفته رسيدهمسئله هر چه پ! ايد، حرام من باد ماست و كشك داده

  247: انديشه در اسالم، ص

جا  با لباس پاره و بدن كوفته از آن. توانستند زدند ها عصباىن شدند و مرا از منرب پايني كشيدند و تا مى روستاىي.... ندارم 
ران آمدم فرار كردم و در حال توبه و گريه به پيشگاه حق، پياده هشتاد فرسخ از شاهرود غذامي . تا سر باالىي مسگر آباد 

  .هم در اين مدت علف بيايان بود

: تو فالىن از اهاىل شاهرود هسىت؟ گفتم: از دروازه خراسان كه سرازير شدم، آقاى حدوداً چهل ساله مؤدىب به من گفت
ران آمده: گفت. بله اسم مشا را مهراه مقدارى پول به آدرس مدرسه و حجره و . بله: اى؟ گفتم به قصد درس خواندن به 

  .من داد و نام كتاب را هم گفت تا تو به من درس بدهى

  :دهد جا، حاج مريزا حسن، اين حكيِم عارِف بيدار، ادامه مى در اين

-  
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  - شناسى؟ او را مى: از او پرسيدم

  -.نه، اما خيلى دوست خوىب است: گفت

  - بيىن؟ او را مى: گفتم

  -.هر روز: گفت

  - .ا اگر او را ديدى از او اجازه بگري تا من هم او را ببينمفرد: گفتم

گوىي اجازه بگريم، فردا كه ناهار با هم هستيم اجازه  او بسيار انسان خوىب است، اما اگر تو مى! خواهد اجازه منى: گفت
مام عصر، دانستم رفيق اين روستاىي ا كند كه شب تا صبح خواب نداشتم، مى حاج مريزا حسن نقل مى. گريم مى

فهمد كه رفيق او   دانستم دِر رمحت خدا به دليل توبه به روى او باز شده است، هر چند خودش منى السالم، است؛ مى عليه
  .كيست

سالم مرا به مريزا حسن برسان و بگو مشا مشغول : به او گفتم، جواب داد: به رفيقت گفىت؟ گفت: سر درس از او پرسيدم
   به! درس خود باشيد

  248: در اسالم، ص انديشه

امروز اجازه بگري تا اگر با هم بوديد، من : گفتم. آرى، امروز با هم قرار ناهار دارمي: بيىن؟ گفت باز هم او را مى: او گفتم
  ...!يك حلظه از دور فقط مجال او را ببينم و برگردم 

فردا سر درس نيامد، پس فردا نيامد، . تو رف! گومي به تو مى: رفيقت را ديدى؟ اجازه گرفىت؟ گفت: فردا كه آمد، گفتم
  !نشينم، بلكه او را ببينم، اما او ديگر باز نگشت آمي در اين مدرسه مى هاست مى حاال، سال. يك هفته گذشت و نيامد

ها از اين نقطه به چه جاهاىي  به واقع، فكر چه چيز باعظمىت است و بعضى. اين نتيجه يك حلظه فكر كردن است
  :اند السالم، فرموده ام صادق، عليهام! اند رسيده

  »1« .»العقل ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنان«
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ره شت را از آن خود مى گريى از عقل هم به خدا مى خوش به حال كساىن كه با  بياييد ما هم با ! كنند رسند و هم 
  :فرمايند مى السالم، فكر زندگى كنيم و در مهه چيز انديشه كنيم، زيرا حضرت على، عليه

  »2« .»ال مال أعود من العقل و ال فقر أشد من اجلهل«

رت و سودمندتر از عقل، و هيچ فقرى شديدتر و سخت   .تر از جهل نيست هيچ پروتى 

  آمادگى براى درك حمضر يار

مناينده حضرت اى كه  كه آن شب چهارشنبه يك نكته اين: در داستان على بن مهزيار چند نكته بسيار مهم وجود دارد
: دوستان خود را هم بياورم؟ گفت: آقا مرا فرستاده تا تو را بربم، گفت: السالم، به على بن مهزيار گفت امام عصر، عليه

شناسى؟ خدا رمحتش   ابن ُخصيب را مى: بعد ادامه داد. هاى خوىب هستند، وىل شايسته اين بزم نيستند دوستان تو انسان
  آورد فت، مناز را درست و نيكو به جا مىگر  او وضو را صحيح مى! كند

______________________________  
  .195، ص 1؛ نيز حماسن، برقى، ج 11، ص 1كاىف، ج ). 1(

ج )البته در دو حديث جداگانه و در پى هم آورده شده( 534عيون احلكم واملواعظ، ليثى واسطى، ص ). 2( ؛ نيز 
؛ نيز اختصاص، »...وال عقل كالتدبري . وال وحده أوحش من العجب. العقلال مال أعود من «: 113البالغه، حكمت 
  .»ال مال أعود من العقل، وال مصيبه أعظم من اجلهل: السالم قال الصادق، عليه«: 246شيخ مفيد، ص 

  

  249: انديشه در اسالم، ص

  .ت بربمشب مجعه بيا تا تو را خدمت حضر : آن گاه گفت.... كرد  و قرآن را نيكو تالوت مى

بيىن؟ آن خيمه حضرت  در وسط صحرا آن خيمه را مى: از عقبه طائف كه باال رفتيم، پرسيد: گويد على بن مهزيار مى
  »1« .مواظب باش كه آن جا جاى پرهيزكاران است. است

ه به اين شود با جسم و فكر و روح آلود منى. براى رسيدن به حضرت بايد پاك بود؛ هم پاك در ظاهر و هم پاك در باطن
  .پاك باشيم تا برسيم، پاك باشيم تا ما را برسانند. بنابراين، اولني شرط حضور پاكى است. مقام رسيد
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  كنند كه پاكند مردم خيال مى

براى اطمينان از درسىت اعمال حج، درسىت اجنام چند مسئله بايد . نفر بود 106يكبار در سفر حج، تعدادمان در كاروان 
مهه از اين . يكى طهارت بود، يكى وضو و غسل و تيمم، و يكى هم محد و سوره: شد لوم مىبراى اهل كاروان مع

دهند،  آمد كه طهارت مسئله مهمى نيست و مهه آن را درست اجنام مى در ابتدا، به نظر مهه مى. پيشنهاد استقبال كردند
دادند و طهارتشان صحيح  رست اجنام مىنفر، فقط بيست نفر د 106ها آمده است را از اين  اما طهارتى كه در رساله

  .نفر درست بود و بقيه به طور مسّلم باطل بود 24بود؛ يعىن تنها غسل و تيمم و مناز 

گونه  بايد تالش كرد و زمحت كشيد و در اين باره به يقني رسيد كه عمل مهان. شود با خيال پاك بودن، انسان پاك منى
  . اين صورت، قرىب هم در كار خنواهد بوددر غري. است كه خداوند دستور داده است

______________________________  
حممد بن «: 115، ص 8؛ نيز مدينه املعاجز، حبراىن، ج 539، ص )الشيعى(دالئل االمامه، حممد بن جرير طربى ). 1(

عض السنني حاجا إذ دخلت خرجت ىف ب: حدثنا على بن إبراهيم بن مهزيار األهوازى، قال: احلسن بن حيىي احلارثى، قال
ا أياما، أسأل واستبحث عن صاحب الزمان، عليه السالم، فما عرفت له خربا، وال وقعت ىل عليه عني،  املدينه وأقمت 

السالم، فخرجت حىت أتيت مكه،  فاغتممت غما شديدا وخشيت أن يفوتىن ما أملته من طلب صاحب الزمان، عليه
ا أسبوعا، كل ذلك أطلب، فبينا أنا أفكر إذ انكشف ىل باب الكعبه، فإذا أنا بانسان كأنه   فقضيت حجىت واعتمرت 

: غصن بان، متزر بربده، متشح بأخرى، قد كشف عطف بردته على عاتقه، فارتاح قلىب وبادرت لقصده، فانثىن إىل، وقال
. نعم: قلت). اخلضيىب(اخلصيىب  أتعرف: فقال. من األهواز: من أى العراق؟ قلت: قال. من العراق: من أين الرجل؟ قلت

حياك اهللا بالسالم أبا : قال. أنا هو: قلت. فابن املهزيار: قال! رمحه اهللا، فما كان أطول ليله، وأكثر نيله، وأغزر دمعته: قال
: ؟ قلتيا أبا احلسن، ما فعلت العالمه الىت بينك وبني املاضى أىب حممد نضر اهللا وجهه: مث صافحىن وعانقىن، وقال. احلسن

فلما قرأه استعرب حىت بل طمره الذى كان على يده، » حممد وعلى«وأدخلت يدى إىل جيىب وأخرجت خامتا عليه . معى
مث . يرمحك اهللا أبا حممد، فإنك زين األمه، شرفك اهللا باإلمامه، وتوجك بتاج العلم واملعرفه، فإنا إليكم صائرون: وقال

ما هو حمجوب عنكم ولكن : قال. اإلمام احملجوب عن العامل: د يا أبا احلسن؟ قلتما الذى تري: صافحىن وعانقىن، مث قال
حجبه سوء أعمالكم، قم إىل رحلك، وكن على أهبه من لقائه، إذا احنطت اجلوزاء، وأزهرت جنوم السماء، فها أنا لك بني 

وخرجت إىل مطيىت، واستويت على  فطابت نفسى وتيقنت أن اهللا فضلىن، فما زلت أرقب الوقت حىت حان،. الركن والصفا
سر : فخرجت فلحقت به، فحياىن بالسالم، وقال. يا أبا احلسن: رحلى، واستويت على ظهرها، فإذا أنا بصاحىب ينادى إىل

يا أبا احلسن انزل بنا نصلى باقى صاله : فما زال يهبط واديا ويرقى ذروه جبل إىل أن علقنا على الطائف، فقال. بنا يا أخ
مها من صاله الليل، وأوتر فيها، والقنوت ىف كل صاله : فالركعتني األوليني؟ قال: فنزلت فصلى بنا الفجر ركعتني، قلت .الليل
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فلم يزل يهبط ىب واديا ويرقى ىب ذروه جبل حىت أشرفنا على واد عظيم مثل الكافور، فأمد عيىن . سر بنا يا أخ: وقال. جائز
واحنط ىف الوادى واتبعت . األمل: فقال. أرى بيتا من الشعر: املح هل ترى شيئا؟ قلت: لفإذا ببيت من الشعر يتوقد نورا، قا

هذا : فإن تاهت؟ قال: قلت. دعها: األثر حىت إذا صرنا بوسط الوادى نزل عن راحلته وخالها، ونزلت عن مطيىت، وقال ىل
أبشر، فقد أذن لك : خرج إىل مسرعا، وقالمث سبقىن ودخل اخلباء و . واد ال يدخله إال مؤمن وال خيرج منه إال مؤمن

يا أبا احلسن، قد كنا نتوقعك ليال : فدخلت فإذا البيت يسطع من جانبه النور، فسلمت عليه باإلمامه، فقال ىل. بالدخول
ارا، فما الذى أبطأ بك علينا؟ قلت مل جند أحدا يدلك؟ مث نكث : قال ىل. يا سيدى، مل أجد من يدلىن إىل اآلن: و

ال ولكنكم كثرمت األموال، وجتربمت على ضعفاء املؤمنني، وقطعتم الرحم الذى بينكم، فأى عذر : بعه ىف األرض، مث قالبإص
يا ابن املهزيار، لوال استغفار بعضكم لبعض هللك من عليها إال : مث قال. التوبه التوبه، اإلقاله اإلقاله: لكم اآلن؟ فقلت

أال أنبئك اخلرب أنه إذا قعد الصىب، وحترك  -ومد يده -يا ابن املهزيار: مث قال. عاهلمخواص الشيعه الذين تشبه أقواهلم أف
املغرىب، وسار العماىن، وبويع السفياىن يأذن لوىل اهللا، فأخرج بني الصفا واملروه ىف ثالمثائه وثالثه عشر رجال سواء، فأجئ إىل 

حوله من بناء اجلبابره، وأحج بالناس حجه االسالم، واجئ إىل الكوفه وأهدم مسجدها وأبنيه على بنائه األول، وأهدم ما 
ما جتاه البقيع، وآمر خبشبتني يصلبان عليهما، فتورق من حتتهما،  ا ومها طريان، فأمر  يثرب فأهدم احلجره، وأخرج من 

ما أشد من الفتنه األوىل، فينادى مناد من السماء فيومئذ ال يبقى على » خذىيا مساء أبيدى، ويا أرض «: فيفتنت الناس 
الكره الكره، الرجعه الرجعه، مث تال : قال. يا سيدى، ما يكون بعد ذلك: قلت. وجه األرض إال مؤمن قد أخلص قلبه لإلميان

  .»نَِفرياً  ُمثَّ َرَدْدنا َلُكُم اْلَكرََّة َعَلْيِهْم َو َأْمَدْدناُكْم بَِأْمواٍل َو بَِنَني َو َجَعْلناُكْم َأْكثـَرَ « :هذه اآليه

  

  253: انديشه در اسالم، ص

  

   اهداف بعثت -14

  

  255: انديشه در اسالم، ص
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احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

پيامربان اهلى براى اصالح سه عضو از وجود انسان فرستاده . پيامربان خدا بوده استترين حادثه تاريخ بشر بعثت  بزرگ
عقل، : شك، سعادت دنيا و آخرت انسان و خراىب دنيا و آخرت او در صالح و فساد اين سه عضو است شدند، زيرا ىب
  .قلب، و نفس

   حركت عقلى. 1

تواند در سايه نبوت، از نظر  انسان مى. مسري صحيح استاصالح عقل رشد فكر انسان و قرار دادن انديشه او در 
  .فكرى، به جاىي برسد كه فقط فكر خري و انديشه پاك داشته باشد و در مغز او تنها صالح و پاكى موج بزند

دِر هر دانشى را كه به روى فكر بشر باز كنند، اين تابلوى ارزنده از رسول گرامى اسالم براى ما باقى مانده است كه 
  :فرمودند

  »1« .»اطلبوا العلم من املهد اىل اللحد«

  مسري گهواره تا گور براى انسان مسري دانش آموخنت و از گور به بعد،

______________________________  
   نوشت پى) 1(

...  خيلى از مؤلفني نام راوى را نربده و كما قيل و قول معروف و( 597شرح رساله حقوق، امام زين العابدين، ص . 
  ).اند آورده

  

  256: انديشه در اسالم، ص

  :زيرا. زمان برداشت حمصول اين دانش است
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  »1« .»الدنيا مزرعه اآلخره«

او درباره مرگ چگونه فكر  »2« عقل او چگونه است؟: فرموند كردند مى از اين رو، وقىت نزد انبيا از كسى تعريف مى
ها  توانند به عقل انسان بيند؟ اين چنني است كه انبيا مى اعماق عامل را مىنگرد يا  كند؟ آيا با عينك مادى به دنيا مى مى

ا باز كنند   .حركت دهند و دنياى وسيعى را در برابر انديشه آ

  هاى مسلمانان با كفار حكمت جنگ

محله مشا به علت : در محله به مملكت كفر، سردار مشركان پرسيد: وآله، گفته است عليه اهللا يكى از ياران پيامرب، صلى
امي، در حاىل كه ما در عربستان خاك دارمي؛ مشا  مشا خيال كرديد ما براى فتح خاك مشا آمده: مملكت ما چيست؟ گفتم

امي تا مشا را از اسارت  ما آمده. امي امي، در حاىل كه ما تازه از بردگى پول جنات پيدا كرده ايد ما براى پول آمده خيال كرده
  :و قيصرها جنات دهيمشاهان و امپراطوران 

  »3« .»...لنخرج من شاء من عباده العباد إىل عباده اهللا ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور األديان إىل عدل االسالم «

امي تا مردم را از بنده ديگران بودن به بندگى خدا در آورمي و از سخىت دنيا به گشايش آن رهنمون شومي و پريوان ساير  آمده
  .از جور آنان به عدالت اسالمى دعوت كنيماديان را 

   حكايت قاضى بلخ با فرد زرتشىت

پرست رفت  نقل است كه روزى قاضى بلخ كه حافظ ناموس و مال و جان مسلمانان بود، نزد مردى زرتشىت قدميى و آتش
حقيقت اين است كه . اى مشورت كنم خواهم با تو درباره مسئله پرست هسىت، اما مى دامن تو آتش مى: و به او گفت

   به نظر تو، او را به. خواهم دخرتم را شوهر دهم مى

______________________________  
؛ شرح اصول كاىف، 68، جزائرى، ص )خمطوط(؛ نيزالتحفه السنيه 27، ص )پاورقى( 1عواىل اللئاىل، احسائى، ج ). 1(

  ).اند ناقل آن نربده كدام نامى از راوى و هيچ( 145، ص 10مال صاحل مازندراىن، ج 

ج البالغه، ابن أىب احلديد، ج ). 2( أثىن قوم من الصحابه على رجل عند رسول اهللا، «: 41، ص 20شرح 
كيف عقله؟ قالوا يا رسول اهللا خنربك : وآله عليه اهللا وآله، بالصاله والعباده وخصال اخلري حىت بالغوا، فقال، صلى عليه اهللا صلى
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إن األمحق ليصيب حبمقه أعظم مما يصيبه الفاجر بفجوره، وإمنا : فقال! وضروب اخلري، وتسأل عن عقله باجتهاده ىف العباده
م على قدر عقوهلم م، وينالون من الزلفى من ر   .»ترتفع العباد غدا ىف درجا

لبسط فقالوا ما فلما دنا من رستم تعلق به احلرس وجلس على األرض وركز رحمه با... «: 34، ص 3تاريخ طربى، ج ). 3(
اهللا ابتعثنا واهللا جاء بنا لنخرج : فكلمه فقال ما جاء بكم؟ قال. محلك على هذا قال إنا ال نستحب القعود على زينتكم هذه

  .»...من شاء من عباده العباد إىل عباده اهللا ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور األديان إىل عدل االسالم 

  

  257: انديشه در اسالم، ص

ت زده شد كه چرا قاضى مسلمانان كه امني جان و مال و ناموس مردم است چ ه كسى بدهم؟ مرد زرتشىت از تعّجب 
وىل : گفت. توامن طرف مشورت مشا باشم آقاى قاضى، من منى: خواهد؟ گفت براى شوهر دادن دخرتش از من مشورت مى

  !بايد در اين باره به من كمك كىن

گومي كه شاهان ايران براى شوهر دادن دخرتانشان مهيشه دنبال  حاال كه جمبورم به تو مى: گفت. مرد زرتشىت عاقل بود
پولدارها بودند؛ قيصران روم براى شوهر دادن دخرتان دنبال داماد صاحب مجال بودند؛ بزرگان عرب در پى حسب و 

مشا هم دخرتت . حممد بن عبداللَّه بود نسب و قبيله بودند؛ تنها كسى كه براى شوهر دادن دخرتان دنبال حقيقت بود فقط
  !را به اهل حقيقت بده

ره برده و عقلش اين حركت را پيدا كرده و اين  اين مرد زرتشىت است، وىل از شعاع نور پيامرب كه از دور به او رسيده 
ر حيات و زندگى اند و تنها كسى كه د اندازه فهميده است كه شاهان عجم و قيصران روم و بزرگان عرب خطاكار بوده

  .وآله، بوده است عليه اهللا اشتباه نداشته رهرب بزرگوار اسالم، صلى

خدا نكند در كنار تعريف از پيامرب . اند مهه پيامربان اهلى مهني رفتار را داشته. البته، اين تنها مربوط به پيامرب ما نيست
  :خالف نظر قرآن و مومنان راستني استزيرا اين بر . اسالم، حقى از ديگر پيامربان خدا را پاميال كنيم

َو الَِّذيَن * الَِّذيَن يـُْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َو يُِقيُموَن الصَّالَة َو ِممَّا َرَزْقناُهْم يـُْنِفُقونَ * ذِلَك اْلِكتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهدًى ِلْلُمتَِّقنيَ * امل«
ْم َو أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ   أُولِئَك َعلى* قـَْبِلَك َو بِاْآلِخَرِة ُهْم يُوِقُنونَ  يـُْؤِمُنوَن ِمبا أُْنزَِل ِإلَْيَك َو ما أُْنزَِل ِمنْ    »1« .»ُهدًى ِمْن َرِِّ
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آنان كه به غيب . اين كتاب هيچ شكى نيست؛ سراسرش براى پرهيزكاراْن هدايت است]  وحى بودن و حّقانّيت[در . امل
  اميان دارند و مناز را بر پا

______________________________  
  .5 -1بقره، ). 1(

  

  258: انديشه در اسالم، ص

و آنان كه به آنچه به سوى تو و به آنچه پيش از تو نازل شده، . كنند امي، انفاق مى دارند و از آنچه به آنان روزى داده مى
  .اند و آنانند كه رستگارند يتآنانند كه از سوى پروردگارشان بر هدا. مؤمن هستند و به آخرت يقني دارند

  .ها عطا شده و خداوند از اين راه بر مردم منت گذاشته است نعمت نبوت براى حركت عقلى مردم به آن

   اصالح قلب. 2

مردم ممكن است عقل خود را از علم پُر كنند، اما اگر . هدف دوم نبوت و بعثت انبيا اصالح قلب مردم بوده است
ا   :زنند يت دزدان كاله بر سرى خواهند شد كه به قول شاعران قدمي، با چراغ به زندگى مردم مىقلبشان نپذيرد، در 

  .تر برد كاال چو دزدى با چراغ آيد گزيده

اگر عقل درسىت در وجود انسان نباشد و قلب با واقعيات اهلى كنرتل نشود، علم در دست انسان چنان خنجر تيزى 
  :فرمايد قرآن مى. از اين رو، نبوت تنها بر علم تكيه ندارد. دهد پشت هدف قرار مىخواهد بود كه هر كسى را با آن از 

  »1« .»َو ما يـَْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُمونَ «

  .كنند ها تعّقل منى وىل جز اهل معرفت و دانش در آن

  :فرمايد در جاى ديگر مى

َفُع ماٌل َو ال بـَُنونَ «   »2« .»َه ِبَقْلٍب َسِليمٍ ِإالَّ َمْن أََتى اللَّ * يـَْوَم ال يـَنـْ
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  .به پيشگاه خدا بياورد]  از رذايل وخبايث[دهد، مگر كسى كه دىل سامل  روزى كه هيچ مال و اوالدى سود منى

هاى پرقدرتى كه ضررش از حيوانات شرور نيز براى بشر بيشرت بوده، در سوره اعراف به مردم معرىف شده  يكى از عقل
  :كرد، به سگ هار تعبري كرده است دانشمند معروف بىن اسرائيل كه قلب خود را كنرتل منىقرآن از بلعم باعورا، . است

______________________________  
ا ِللنَّاِس َو ما يـَْعِقُلها ِإالَّ اْلعاِلُمونَ « :43عنكبوت، ). 1(   .»َو تِْلَك اْألَْمثاُل َنْضِرُ

  .89 -88شعراء، ). 2(

  

  259: انديشه در اسالم، ص

  »1« .»فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث« -

آورد، واگر به حال خودش  اگر به او هجوم برى، زبان از كام بريون مى]  كه[پس داستانش چون داستان سگ است 
  .آورد زبان از كام بريون مى]  باز هم[واگذارى 

من  سوادى بودند؟ سيصد سال در اين   هاى ىب باد دادند انسان كشور را به  57آيا كساىن كه از زمان فتحعلى شاه تا 
مهه اين . ها هم در ايران و هم در انگلستان موجود است كشور قراردادهاى استعمارى زيادى امضا شد كه سند آن

  .اند ها و دكرتها و رجال باسواد حكومت امضا كرده قراردادها را هم مهندس

ها ايستادند كه سرنوشت خوىب هم  نفر اين قراردادها را امضا نكردند و در برابر آندر متام دوره حكومت قاجار، فقط چند 
ارستان خفه: در انتها نداشتند اش كردند؛ يكى مريزا تقى خان امري كبري بود كه در  يكى قائم مقام فراهاىن بود كه در باغ 

ران به دارش كشيدند؛ و اين اواخر هم سيد حسن محام فني او را كشتند؛ ديگرى شهيد شيخ فضل الّله نورى بود كه در 
تر در برابر گرگ استعمار ايستاد و موفق شد، رهرب   تنها كسى كه از مهه قوى! مدرس بود كه در تبعيد به قتلش رساندند

  .كبري انقالب اسالمى بود

   اصالح نفس. 3
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مردم به صفات اهلى با تأكيد بر اخالق اهلى  اصالح اخالق و آراسنت: تر سومني هدف انبيا اصالح نفس يا به تعبري ساده
دستورهاى مهمى هم كه درباره عقل صادر شده نيز، در حقيقت، براى اصالح قلب و نفس است كه اين دستورها . است

  .در قرآن گنجانده شده است

. تا ياء آمده استهاىي كه براى اصالح قلب، عقل و نفس است از الف  در كتاب الذريعه اىل تصانيف الشيعه، نام كتاب
   كتاب أعيان الشيعه نيز براى

______________________________  
ا َو لِكنَّهُ َأْخَلَد ِإَىل اْألَْرِض َو اتـََّبَع َهواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإْن حتَْ « :176اعراف، ). 1( ِمْل َعلَْيِه يـَْلَهْث َو َلْو ِشْئنا َلَرفـَْعناُه ِ

َمَثُل الَِّذيَن ُمحُِّلوا التـَّْوراَة « 5، نيز مجعه »ُهْم يـَتَـَفكَُّرونَ َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث ذِلَك َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآياتِنا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعلَّ 
  .»للَُّه ال يـَْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِمنيَ ُمثَّ َملْ َحيِْمُلوها َكَمَثِل احلِْماِر َحيِْمُل َأْسفاراً ِبْئَس َمَثُل اْلَقْوِم الَِّذيَن َكذَّبُوا ِبآياِت اللَِّه َو ا

  

  260: سالم، صانديشه در ا

به امجال، . رساند اند مدد مى شناخت نويسندگاىن كه از راه قرآن و روايات درباره اصالح قلب و عقل و نفس چيزى نوشته
  .مسئله است 24اند شامل  وآله، براى اصالح اين سه عنصر به مسلمانان داده عليه اهللا پيشنهاداتى كه پيامرب، صلى

   نبه ترك گناها) ص(سفارش پيامرب 

  »1« .»أوصيك بتقوى اللَّه«

  .كنم رابطه خود را با مهه گناهان، به ويژه گناهان كبريه قطع كنيد سفارش مى

ج السالم، خطبه امرياملؤمنني، عليه   :فرمايند ايشان در اين خطبه مى. البالغه درباره زهد و ورع و حمرمات دارند اى در 

  »2« .رابطه كنيد كنم كه با گناهان كبريه قطع به مشا سفارش مى

  :فرمايند السالم، نيز به صراحت مى امام صادق، عليه

  »3« .گناهان كبريه گناهاىن هستند كه قرآن جميد به آن وعده حتمى آتش داده است
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پس، ربا گناه كبريه است؛ زنا گناه كبريه است؛ شراب، قمار، موسيقى حرام، خوردن مال يتيم، و ظلم به حق مردم مهه از  
  .اند كبريهگناهان  

   حكايت روزى حالل با پرهيز از حرام

كرد و صبح قيافه ظاهرالصالحى  ها دزدى مى شب. داد كرد كه كارش دزدى بود، وىل بروز منى مردى در مدينه زندگى مى
ن چهار اتاق خانه پر از اسباب زندگى بود و زن سى ساله تنهاىي هم در آ. اى باال رفت نيمه شب، از ديوار خانه. داشت

  !برمي و هم صاحبخانه را هم خانه را مى. امشب، سفره ما دو برابر شد: با خودش گفت. كرد زندگى مى

كدام شب هم دزدى كردم : هاى اهلى به او زد و يك حلظه قيامت خود را مرور كرد در اين فكرها بود كه يكى از آن برق
   و هم به ناموس

______________________________  
أوصيك : أوصىن، قال: يا رسول اهللا: قلت... «): هاى پيامرب به اباذر وصيت( 525شيخ صدوق، ص خصال، ). 1(

  .»...بتقوى اهللا فإنه رأس االمر كله 

فإن عزب ذلك . والورع عند احملارم. والشكر عند النعم. أيها الناس الزهاده قصر األمل«: 81ج البالغه، خطبه ). 2(
وال تنسوا عند النعم شكركم فقد أعذر اهللا إليكم حبجج مسفره، ظاهره وكتب بارزه العذر  عنكم فال يغلب احلرام صربكم

  .»واضحه

الشرك باهللا، : اجتنبوا السبع املوبقات: اهللا عليه وآله وسلم قال رسول اهللا، صلى«: 298اهلدايه، شيخ صدوق، ص ). 3(
أكل مال اليتيم، والفرار يوم الزحف، وقذف احملصنات الغافالت والسحر، وقتل النفس الىت حرم اهللا إال باحلق، وأكل الربا، و 

قلت ألىب عبد اهللا، : عن عبد اهللا بن أىب يعفور قال«: 38، ص 3؛ نيز من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج »املؤمنات
لسرت والعفاف، وكف أن تعرفوه با: مب تعرف عداله الرجل بني املسلمني حىت تقبل شهادته هلم وعليهم؟ فقال: السالم عليه

البطن والفرج واليد واللسان وتعرف باجتناب الكبائر الىت أوعد اهللا عز وجل عليها النار من شرب اخلمور، والزنا، والربا، 
عن «: 304، ص 2، ق 1، حمقق سبزوارى، ج )ق. ط(؛ نيز ذخريه املعاد »وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف وغري ذلك

السالم، للمأمون ان الكبائر هى قتل النفس الىت حرم اهللا تعاىل والزنا والسرقه  كتب به الرضا، عليهالفضل بن شاذان فيما  
وشرب اخلمر وعقوق الوالدين والفرار من الزحف واكل مال اليتيم ظلما واكل امليته والدم وحلم اخلنزير وما أهل لغري اهللا به من 

يسر وهو القمار والنجس ىف املكيال وامليزان وقذف احملصنات واللواط وشهاده غري ضروره واكل الربا بعد البينه والسحت وامل
الزور والياس من روح اهللا واالمن من مكر اهللا والقنوط من رمحه اهللا ومعونه الظاملني والركون إليهم واليمني الغموس وحبس 
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باحلج واحملاربه ألولياء اهللا واالشتغال باملالهى احلقوق من غري عسر والكذب والكرب واالسراف والتبذير واخليانه واالستخفاف 
  .»واإلصرار على الذنوب

  

  261: انديشه در اسالم، ص

  مردم دست دراز كردم؟ در قيامت كه فريادرسى نيست، اگر خدا مرا حماكمه كند چه جواىب بدهم؟

مردم را بردم، اما امشب تو فكر مرا من هر شب به دزدى رفتم و مال ! موالى من: با اين فكر، از ديوار پايني آمد و گفت
  .شد با اين حال، خيلى به او سخت گذشت و تا صبح قيافه آن زن در نظرش جمسم مى! بردى

: زن گفت. فرمود تا داخل مسجد بيايد. يا رسول اللَّه، خامنى با مشا كار دارد: مردم به پيامرب گفتند. صبح به مسجد آمد
ديشب شبحى روى ديوار . ارم با چند اتاق پر از اسباب زندگى، اما شوهرم هم مرده استاى د خانه. اند پدر و مادرم مرده

: وآله، فرمود عليه اهللا پيامرب، صلى! لطفاً درد مرا درمان كنيد. خواست دزدى كند ام يا كسى مى دامن خياالتى شده منى. ديدم
پيامرب رو به ! ن ندارد، مرا براى او عقد كنيداگر كسى ز . ترسم در آن خانه تنها باشم امشب مى: مشكلت چيست؟ گفت

آقا، پول : پول دارى عروسى كىن؟ زن گفت: فرمود! نه: زن دارى؟ گفت: از او پرسيد. مجعّيت كرد و آن دزد را ديد
هر چه مشا : اى او را برايت عقد كنم؟ گفت خواهى؟ آماده آقا، اين خامن را مى: فرمود. مهني طور خوب است. خواهم منى

  !دست خامنت را بگري و برو! معطل نشو: پيامرب عقد را جارى كردند و فرمودند! فرماييدب

خامن، آن دزد : ها كرد و در حاىل كه چشمانش از گريه سرخ شده بود گفت دزد نگاهى به اتاق. با هم به منزل رفتند
  »1« .ودگونه به من مرمحت فرم براى رضاى خدا از مشا گذشتم و خدا اين. ديشىب من بودم

  )ص(هاىي از رسول خدا  توصيه

  .ها را به صاحبانش برگردانيد، و خيانت را ترك كنيد به عهدهاتان وفا كنيد، امانت -

______________________________  
  )مولف. (معراج، نوشته على قرىن گلپايگاىن: رك). 1(
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  262: انديشه در اسالم، ص

  .صداى خود را بلند نكنيددر مهه جا نرم و آرام حرف بزنيد،  -

  .به يكديگر سالم كنيد، تكّرب نكنيد -

  .حّق مهسايگان خود را رعايت كنيد -

  .كار خوب اجنام دهيد  -

  .از قيامت در وحشت باشيد. آرزوهاى خود را كم كنيد، عاشق آخرت باشيد -

  .به هيچ قيمىت، رابطه خود را با خدا قطع نكنيد -

  .قرآن را بفهميد -

  .عمر به كسى فحش و ناسزا ندهيد، زيرا دين من دين فحش نيست تا آخر -

  .كه از گناهكار اطاعت كنيد برتسيد از اين -

  .كه از يك دولت عادل اسالمى سرپيچى كنيد برتسيد از اين -

  .كه فرد راستگوىي را تكذيب كنيد برتسيد از اين -

  .كه انسان دروغگوىي را تصديق كنيد برتسيد از اين -

  .را مهه جا ياد كنيدخدا  -

  .براى هر گناهى كه كرديد توبه كنيد وعذر خبواهيد -

  »1« .براى گناهان پنهان باطىن و گناهان آشكار ظاهرى توبه كنيد -

  .وآله، است عليه اهللا اين فرهنگ پيامرب، صلى
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______________________________  
وآله، به معاذ بن جبل وقىت كه او را به مين  عليه اهللا صلىهاى پيامرب،  از وصيت( 26حتف العقول، حراىن، ص ). 1(

أوصيك بتقوى اهللا وصدق احلديث والوفاء بالعهد وأداء األمانه وترك اخليانه، ولني الكالم وبذل السالم، ... «): فرستاد مى
ان والفقه ىف القرآن، وكظم وحفظ اجلار ورمحه اليتيم وحسن العمل و قصر االمل وحب اآلخره واجلزع من احلساب ولزوم االمي

وإياك أن تشتم مسلما، أو تطيع آمثا، أو تعصى إماما عادال، أو تكذب صادقا، أو تصدق كاذبا، . الغيظ وخفض اجلناح
  .»واذكر ربك عند كل شجر وحجر، وأحدث لكل ذنب توبه، السر بالسر والعالنيه بالعالنيه

  

  265: انديشه در اسالم، ص

  

   عامل جنات انسان: اهلىعمل به دستورات  -15

  

  267: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

هاى مهم شيعه نقل شده است   ، دركتابالسالم روايت بسيار مهمى از وجود مقّدس حضرت على بن موسى الرضا، عليه
در ابتداى روايت هم آمده است كه اگر كسى اين نُه ويژگى را . دانند هاى شيعه مى كه در آن، حضرت نُه چيز را از نشانه

  .دانيم ها تالش كند، ما او را شيعه واقعى خود مى در وجود خود داشته باشد و در حّد ظرفيت خود براى آن

اين مطلب را نيز وجود مقّدس امام . اند اى كه در روز قيامت، اهل جنات هستند شيعيان آمده است طايفه بارها در روايات
سبب آن هم اين نيست كه شيعه براى خود در ميان  »1« .كنند السالم، با نقل آياتى از قرآن جميد اثبات مى ششم، عليه
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گ باعظمت شيعه اين اقتضا را دارد؛ فرهنگى كه كامل و طوايف خمتلف بشر امتياز خاصى قائل است، بلكه عمل به فرهن
السالم، گرفته شده  وآله، وجود مقّدس ائمه اطهار، عليهم عليه اهللا جامع است و از قرآن جميد و دستورات پيامرب، صلى

  .است

   مهه دستورهاىي كه در اين مذهب وجود دارد مثبت، عقلى، اجتماعى

______________________________  
   نوشت پى) 1(

عن اىب عبداهللا الصادق عن آبائه عن على «: 16؛ نيز فضائل الشيعه، شيخ صدوق، ص 657اماىل، شيخ صدوق، ص . 
يا على، أنت وشيعتك على احلوض تسقون من أحببتم ومتنعون من كرهتم، ... «: وآله عليه اهللا قال ىل رسول اهللا، صلى: قال

ِإنَّ  :ظل العرش، يفزع الناس وال تفزعون، وحيزن الناس وال حتزنون، فيكم نزلت هذه اآليهوأنتم اآلمنون يوم الفزع األكرب ىف 
م الفزع األكرب وتتلقاهم املالئكه هذا يومكم الذى   .أُولِئَك َعْنها ُمبـَْعُدونَ   الَِّذيَن َسبَـَقْت َهلُْم ِمنَّا احلُْْسىن وفيكم نزلت ال حيز

يا على، إن املالئكه واخلزان يشتاقون . كنتم توعدون؛ يا على، أنت وشيعتك تطلبون ىف املوقف، وأنتم ىف اجلنان تتنعمون
كم، ويفرحون مبن قدم عليهم منكم كما إليكم، وإن محله العرش واملالئكه املقربني ليخصونكم بالدعاء، ويسألون اهللا حملبي

يا على خترج أنت وشيعتك من «: 31؛ نيز فضائل الشيعه، شيخ صدوق، ص »يفرح األهل بالغائب القادم بعد طول الغيبه
قبوركم ووجوهكم كالقمر ليله البدر وقد فرجت عنكم الشدائد وذهبت عنكم األحزان تستظلون حتت العرش ختاف الناس وال 

قال «: 105زن الناس وال حتزنون وتوضع لكم مائده والناس ىف احملاسبه؛ روضه الواعظني، فتال نيسابورى، ص ختافون وحت
هم أنت وشيعتك . ان الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربيه: وآله، لعلى مبتديا عليه اهللا رسول اهللا، صلى

؛ شرح األخبار، قاضى نعمان، »يعتك شباعا مرويني غرا حمجلنيوميعادى، وميعادكم احلوض إذا حشر الناس حيث أنت وش
؛ نيز با اختالف در شرح 41، ص 1؛ ارشاد، شيخ مفيد، ج »يا فاطمه إن علياً وشيعته هم الفائزون«: 377، ص 2ج 

سلمه سئلت أم «: جابر بن يزيد، عن حممد بن على الباقر، عليهماالسالم، قال«: 454، ص 3األخبار، قاضى نعمان، ج 
إن : وآله، يقول عليه اهللا مسعت رسول اهللا، صلى: السالم، فقالت وآله، عن على بن أىب طالب، عليه عليه اهللا زوج النىب، صلى

وشيعتك على منابر من «): دعاى ندبه( 507، ص 1؛ إقبال األعمال، سيد ابن طاووس، ج »عليا وشيعته هم الفائزون
  .»نور، مبيضه وجوههم حوىل ىف اجلنه
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  .ها وجود ندارد اى در آن گونه دعوت منفى و خانوادگى است و هيچ

شخصى كه از اول تكليف تا حلظه . هر انساىن كه در حّد ظرفيت خود به اين دستورها آراسته باشد، اهل جنات است
ا، و عبادت داشته و مهراه اين گشاىي و كمك به مردم، درمان   بريون رفنت از دنيا، عشق به پاكى و خري، گره كردن درد آ

عشق، به اندازه ظرفيت خود عمل كرده است، چرا اهل جنات نباشد و اگر چنني شخصى اهل جنات نباشد، پس اهل 
  جنات كيست؟

  برخورد ابن سينا با نظام العلماء

كه باسواد بود و موقعيت علمى  با آناين فرد . تربيىت بود برخوردى داشت ابن سينا با نظام العلماء كه شخص حسود و ىب
در حاىل كه انسان خوب انساىن است كه هر وجود . خوىب هم در جامعه آن روز داشت، حتّمل ابن سينا را نداشت

ا به خوىب حتّمل منايد شايسته اما او از قدرت علمى خود استفاده كرد . اى را حتّمل كند و بدها را هم به جهت راهنماىي آ
  .ابن سينا حكم دادو به ُكفر 

ابن سينا در جواب نظام . حتّمل نداشنت مرض خطرناكى است، به ويژه اگر اين مرض به جان غري متخصصان بيفتد
ترين فيلسوف مشاء كره زمني  ابن سينا، كه مانند خواجه نصري طوسى از حكماى شيعه و بزرگ. العلماء يك رباعى نوشت

  :بود، نوشت

  .تر از اميان من اميان نبود بود حمكمكفر چو مىن گزاف و آسان ن

  .كه هيچ درى از كفر به روى من باز نيست يعىن به اين راحىت حكم به كفر من دادى؟ حال آن

  .در دهر چو من يكى و آن هم كافر پس در مهه دهر يك مسلمان نبود

  .اگر من با اين مقام علمى كافر شده باشم، پس در مهه عامل يك مسلمان هم وجود ندارد
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شت رفتىن نيست شت نرود، يك نفر هم  اين جاست كه انسان به . اگر شيعه با اين قرآن و روايات و فرهنگ، به 
به اين معنا كه او را در چنني خطى قرار . فهمد كه خدا به او چه عنايىت كرده است كند و مى اميدى عاىل دست پيدا مى

  .شود ارزش اين فرهنگ و آراسته شدن به آن معلوم مى اين جاست كه. داده است
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  )ع(صفات شيعه در كالم امام رضا 

  :فرمايند السالم، درباره صفات شيعه مى حضرت رضا، عليه

شيعتنا الذين يقيمون الصاله ويؤتون الزكاه وحيجون البيت احلرام و يصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت و يتربئون من «
  »1« .»...ك أهل االميان و التقى أعدائنا أولئ

  پايدارى در مناز. 1

دارند،  اول مناز است كه آن را بر پا مى: دهند شيعيان ما چند برنامه در زندگى خود دارند كه تا وقت مرگ به آن ادامه مى
  .مناز اهل جهنم هستند هاى ىب زيرا در قرآن آمده است كه انسان

گذشتند كه ناگاه سگ قوى هيكلى به  وآله، با اصحاب خود از جاىي مى عليه اهللا صلىدر روايىت آمده است كه پيامرب، 
  .نرتسيد، بگذاريد پارس كند: حضرت فرمود. اصحاب ترسيدند. شدت پارس كرد

: »2«  اين سگ با من حرىف داشت، لذا مهني كه چشمش به من افتاد گفت: هاى سگ كه متام شد، حضرت فرمود پارس
از اين رو، راحت . مناز نيافريد و ما را تكليف به مناز نكرد خدا را شكر كه مرا سگ آفريد، وىل انسان ىب الّله، يا رسول

ا  سگ هستيم و به مناز دعوت نشده! خوانيم هستيم كه به ما نگفته مناز خبوان تا شانه باال بيندازمي و بگوييم منى امي، وىل آ
  كنند؟ ند چه مىخوان اند و مناز منى كه به مناز دعوت شده

______________________________  
» أعدائهم» «أعدائنا«كه به جاى (؛ نيز با اختالف در يك كلمه 105فضائل األشهر الثالثه، شيخ صدوق، ص ). 1(

  .4در صفات الشيعه، شيخ صدوق، ص ) آمده

تر  اصوال، پيامرب و امامى كه از كل جهان عامل. فهميدند توامن براى مشا ثابت كنم كه انبيا زبان حيوانات را مى من مى). (2(
  ).مولف(نباشد، نه پيامرب است نه امام، لذا او بايد به مهه عامل اشراف داشته باشد 

؛ نيز »ء إن هذا هلو الفضل املبني وورث سليمان داوود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شى«: 16منل، 
السالم، قال كنت عنده إذ  فضيل بن يسار عن أىب عبد اهللا، عليه«: 362بن حسن صفار، ص بصائر الدرجات، حممد 

نظرت إىل زوج محام عنده فهدر الذكر على األنثى فقال ىل أتدرى ما يقول قلت ال قال يقول يا سكىن وعرسى ما خلق 
عيب بن احلسن قال كنت عند أىب امحد عن ش«: 363؛ مهان، ص »أحب إىل منك اال أن يكون موالى جعفر بن حممد
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؛ »السالم، جالسا نسمع صوتا من الفاخته فقال تدرون ما تقول قال تقول فقدتكم فافقدوها قبل ان تفقدكم أىب جعفر، عليه
عن أىب محزه قال كنت عند على بن احلسني وعصافري على احلايط قبالته يصحن فقال يا با محزه أتدرى ما «: مهني صفحه

ن يا أبا محزه ال تنامن قبل طلوع الشمس فاىن أكرهها لك ان اهللا يقسم ىف  يقلن قال يتحدثن ان هلن وقت يسالن فيه قو
السالم،  قال أمري املؤمنني، عليه: السالم، قال أىب عبد اهللا، عليه«: ؛ مهني صفحه»ذلك الوقت أرزاق العباد وعلى أيدينا جيريها

؛ نيز مهني كتاب، ص »مه سليمان بن داود ومنطق كل دابه ىف بر أو حبرالبن عباس ان اهللا علمنا منطق الطري كما عل
السالم، يقول يا أيها الناس علمنا منطق الطري وأوتينا من كل شئ ان  حممد بن مسلم قال مسعت أبا جعفر، عليه«: 365

  .»هذا هلو الفضل املبني
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  حقيقت مناز

  :اند پاكى و طهارت بدن و دل و معده و شهوت و فكر، زيرا گفته شرط مناز طهارت و پاكى است؛

  .پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  :گوييم شومي مى بعد كه وارد مناز مى

  .»اهللا اكرب«

 تر و واالتر ها، و از مهه بود و نبود اين عامل بزرگ ها و قّوت يعىن حمبوب من از مهه موجودات شرق و غرب، از مهه قدرت
  .است

  .»ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

من مهراه حمبومب در حركت هستم؛ من هم عاطفه و مهر دارم؛ من هم حمبت و دوسىت دارم؛ من هم عشق دارم؛ فرقى 
من اهل مناز هستم؛ يعىن اهل رحم . زن و بچه خودم است يا مردم يا بچه ديگرى: كند كه طرف من چه مؤمىن است منى

  .و مهرباىن هستمو حمبت 

  .»احلَْْمُد لِلَِّه َربِّ اْلعاَلِمنيَ «
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  .كنم اهل شكر هستم و هيچ نعمىت را حرام منى

  .»الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  .باز هم اهل رمحت و خبشش هستم

  .»ماِلِك يـَْوِم الدِّينِ «

  .بينم خودم را در دادگاه اهلى حاضر مى

  .»َنْسَتِعنيُ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َو ِإيَّاَك «

  .منبع كمك من اوست و پيشاىن من بر خاك آستان اوست

  .»اْهِدنَا الصِّراَط اْلُمْسَتِقيمَ «

  .راه من راه اوست

  .»ِصراَط الَِّذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيِهمْ «

  .راه انبيا
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  .»َغْريِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َو َال الضَّالِّنيَ «

ام، در صراط مستقيم هستم؛ نه يهودى كه اهل ربا و جاسوسى و حيله و كلك باشم و نه  ام و نه مسيحى نه يهودى
  .من بنده خدا هستم. مسيحى كه اهل شراب و قمار و عيش و نوش باشم

  .»ِبْسِم اللَِّه الرَّْمحِن الرَِّحيمِ «

  .باز هم در ارتباط با رمحت خداست

  .»َو َملْ َيُكْن َلهُ ُكُفواً َأَحدٌ * َملْ يَِلْد َو َملْ يُوَلدْ * ُه الصََّمدُ اللَّ * ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ «
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  :حرف من اين است

  .امروز شاه اجنمن دلربان يكى است دلرب اگر هزار، وىل دل بر آن يكى است

  .»ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحدٌ «

كنم؛ يعىن موالى من، پشتم براى قبول  ركوع مى. به اين اندازه عبادت قانع نيستم. يكتاگو، يكتانگر و يكتابني هستم
  .ها آماده است ترين مسئوليت سنگني

  .»سبحان رىب العظيم حبمده«

  :گومي افتم و مى با مهه وجود روى خاك مى. باز هم قانع نيستم

  »عبدك الضعيف«

  .ام اى خاكى من در برابر تو بنده. مغرور و متكرب نيستم، منافق و مشرك نيستم

  .»رىب األعلى وحبمدهسبحان «

  :گومي شوم و مى بعد، بلند مى. كنم كه حساىب تواضع خود را نشان دهم دو بار هم اين كار را مى

  »أشهد أن ال اله اال اللَّه وحده ال شريك له«

  .باز هم يكتابني، يكتانگر و يكتاگو هستم و معلم من هم در اين راه فقط رسول گرامى اسالم و اهل بيت اوست

  .»وأشهد أن حممداً عبده ورسوله اللهم صل على حممد وآل حممد«
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  :فرستم دهم و درود مى و اين چنني گواهى مى

  .»السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته. السالم علينا وعلى عباد اللَّه الصاحلني. السالم عليك أيها النىب ورمحه اهللا و بركاته«
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من جزو فرقه كفر و زندقه . من هم جزو گروه پاكان و از اعضاى اجنمن مشا هستم! و مالئكه، مرا بشناسيدايگروه انبياء 
  .مشا مرا جزو خود بدانيد و در قيامت براى من شهادت دهيد. نيستم

   داران حقيقى روزه. 2

ها روزه ماه  آن. اند روزهيعىن زبان، شهوت، چشم و مهه اعضاى ديگر او . هاست دومني صفت شيعه اهل روزه بودن آن
شت افطار مى رمضان را در اول هر غروب افطار مى   »1« .منايند كنند و روزه حقيقت خود را روز قيامت و با ورود به 

   حج گزاران. 3

  :نشانه سوم شيعيان اين است كه اهل حج هستند

  .»حيجون البيت احلرام«

   اهل مخس و زكات. 4

كنند و اگر وجوهاتى به گردنشان باشد،  دهد انفاق مى هستند كه از هر چه خدا به ايشان مىمندى  شيعيان مردم سخاوت
ها خيلى هم در اين قسمت راحتند، لذا اگر كسى در اين باره مريض است،  آن. پردازند و اهل مخس و زكات هستند مى

  .لذا مصرف آن حرام است. باشدچون مخس ملك انسان نيست كه تصرف در آن جايز . بايد زود خودش را درمان كند

  شخصى كه خواست حساب سال خود را بپردازد

  آمد و) حدود دويست سال پيش(تاجرى نزد مرحوم كلباسى بزرگ 

______________________________  
للصائم فرحتان فرحه عند إفطاره «: 44؛ نيز با اختالف كلمات در خصال، صدوق، ص 65، ص 4كاىف، ج ). 1(

  .»لقاء ربهوفرحه عند 
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حدود ده هزار . خواهم حساب كنم امسال مى. شود خواهم مخس خود را حساب كنم، وىل منى آقا من هر سال مى: گفت
ام و در گاوصندوِق خانه  من اين مبلغ را مشرده. توامن بدهم، چون ده هزار تومان پول زيادى است شود، اما منى تومان مى
هر چه هم من . هاى مرا با طناب ببنديد و اين پول را برداريد فردا يا پس فردا به منزل ما بياييد و دست. ام هپنهان كرد

  .توامن بدهم مشا پول را برداريد و بربيد، اما من خودم منى. خمالفت كردم توجه نكنيد

سپس به او  . رد مهمى بود و داخل شدخواست ايشان را راه ندهد، اما او م وقىت مرحوم كلباسى به در منزل او رفت، مى
كدام ده هزار تومان؟ ما با هم حساىب ندارمي و : گفت! آن ده هزار تومان را با دست خودت بياور و به من بده: گفت

بعد هم داد و بيدادش بلند شد كه تو چه آخوندى هسىت؟ تو چه عاملى هسىت؟ مرحوم كلباسى . امي اى نكرده با هم معامله
  .از اطرافيانش اشاره كرد كه او را ببندند و كليد را از جيبش در آورند و آن ده هزار تومان را بردارند به چند نفر

  !دادم چون اگر خودم بودم منى. مرا راحت كردى! خدا رمحتت كند: فرداى آن روز، آن شخص آمد و گفت

ها در اموال كسى  است، چون اگر اين پول جا يك نفر مثل كلباسى پيدا شود كه از آدم آن پول را بگريد، خوب اگر اين
  .مباند، در برزخ و قيامت كسى نيست كه آن را از او بگريد

   برخورد مرحوم كلباسى با مرد مقّدس در محام

و ديد مرد مقّدسى براى غسل كردن سى ) ها در آن زمان به صورت خزينه بود محام(روزى مرحوم كلباسى وارد محام شد 
مرحوم  . كه در اسالم براى غسل ارمتاسى يك دفعه فرو رفنت در آب كاىف است آيد، با اين و بريون مى رود دفعه زير آب مى

  شخص تا. كلباسى او را صدا زد

  274: انديشه در اسالم، ص

مقلد چه كسى هسىت؟ مرد ديد اگر بگويد مقلد : گفت. بله، حضرت آيت اللَّه: چشمش به ايشان افتاد ترسيد و گفت
آقا، من مقلد شيطان : ام، لذا گفت گويد در رساله من چنني ننوشته و من اين طور فتوا نداده ايشان مىحضرت عاىل، 

  !كنم آخر من مراعات أعلميت را مى: كىن؟ گفت من كه هستم، چرا از من تقليد منى: گفت! هستم

  .كنند مى در هر صورت، شيعيان اهل مخس و زكات هستند و هر چه هم مخس ناچيز باشد، باز پرداخت

  اند شيعيان شيفته اهل بيت. 5



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

 

  :شيعيان ما با ما در ارتباطاند

  .»ويوالون أهل البيت«

  :و حكومت و فرهنگ و دستورهاى ما را قبول دارند

  از دمشنان ما بيزارند. 6

  .»ويربؤون من أعدائنا«

  .ها رو در روى دمشنان ما قرار دارند آن

  اند اهل تقوا و اميان. 7

  .»االميان والتقىأولئك أهل «

  .كنند شيعيان ما مؤمن هستند، خدا و قيامت را قبول دارند و اهل تقوا و اميانند و در امانت خيانت منى

  277: انديشه در اسالم، ص

  

   نقش بصريت در انديشه انسان -16

  

  279: انديشه در اسالم، ص

  

مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني
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السالم، مهراه يكى از ياران بسيار  وآله، ايستاده بود كه امام باقر، عليه عليه اهللا نقل است فرد نابيناىي در حرم پيامرب، صلى
كنون در حرم پيامرب هستيم، جز يك نفر، بقيه مردم ما را با اين كه ا : نزديك خود وارد حرم شدند و به آن مرد فرمودند

  :بينند منى

  »1« .»َو َتراُهْم يـَْنُظُروَن ِإَلْيَك َو ُهْم ال يـُْبِصُرونَ «

  .بينند نگرند در حاىل كه منى بيىن كه به سوى تو مى آنان را مى

در : گفت! أبوهاشم كجاىي؟: او گفتم آمدم و به) أبوهاشم مكفوف(من آهسته كنار آن نابينا : گويد مهراه حضرت مى
او را : پرسيدم. اند دو قدمى من ايستاده: السالم، كجاست؟ گفت امام باقر، عليه: پرسيدم. حرم پيامرب عظيم الشأن اسالم

  »2« بينم؟ آيا من امام زمان خود را منى: بيىن؟ گفت مى

   معناى بصريت

   باشد، بلكه ، در اصطالح قرآن، كسى نيست كه چشم او كور»أعمى«

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .»ال َيْسَمُعوا َو َتراُهْم يـَْنُظُروَن ِإلَْيَك َو ُهْم ال يـُْبِصُرونَ   َو ِإْن َتْدُعوُهْم ِإَىل اْهلُدى« :198اعراف، . 

  )مولف. (رجال كشى: رك). 2(
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به تعبري قرآن جميد، چنني شخصى . كند و رسوب گرفته و به سبب آن چيزى را درك منىهاى قلب ا كسى است كه كانال
توان فقه و تفسري و فلسفه را به حيوانات آموخت، او نيز دركى از كتاب  طور كه منى يعىن مهان. مانند حيوانات است

  .خداوند ندارد
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مسئله مهم . ور و ظلمت، روز و شب، و حق و باطلقرآن كلمات بصري و أعمى را در مقابل هم قرار داده است؛ مانند ن
  :فرمايد در قرآن اين است كه پروردگار مى

  *»1« .»َو اْلَبِصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«

  .يكسان نيستند]  كافر و مؤمن[نابينا و بينا 

شود كه  دعاها استفاده مىاما سوال اين است كه اين دو در چه چيز مساوى نيستند؟ از آيات ديگر قرآن وروايات و 
منونه مساوى نبودن آنان در قيامت، . هاى دنيا و آخرت مساوى نيستند اى از برنامه بينايان واقعى و كوردالن در هيچ برنامه

  :شود شود كه به آن اشاره مى از چند آيه قرآن استفاده مى

  :فرمايد خداوند در سوره مباركه هود مى

  »2« .»نـَْفٌس ِإالَّ بِِإْذنِِه َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َو َسِعيدٌ  يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَّمُ «

  .اند خبت خبت و برخى نيك گويد؛ پس برخى تريه روزى كه چون فرا رسد، هيچ كس جز به اجازه او سخن منى

انسان  يعىن از اولني تا آخرين. قيامت روزى است كه هيچ انساىن، جز به اجازه خداوند، حق سخن گفنت در آن را ندارد
  :فرمايد وآله، مى عليه اهللا رسول خدا، صلى. ها بسته است هيچ يك حق سخن گفنت ندارند و مهه زبان

  »3« .شود و اجازه سخن گفنت دارد من هستم اولني كسى كه در قيامت بر پروردگار وارد مى

______________________________  
  .58؛ نيز غافر، 19فاطر، ). 1(

  .105هود، ). 2(

أنا أول وافد على العزيز : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: السالم قال أبو جعفر، عليه«: 600، ص 2كاىف، ج ). 3(
، ص 1؛ نيز حماسن، برقى، ج »اجلبار يوم القيامه وكتابه وأهل بيىت مث أمىت، مث أسأهلم ما فعلتم بكتاب اهللا وبأهل بيىت

سألت أبا عبد : معاويه بن وهب، قال«): كند كه از اىب احلسن روايت مى  با اين اختالف( 435، ص 1؛ كاىف، ج 183
حنن واهللا املأذون هلم ىف : قال. ال يـََتَكلَُّموَن ِإالَّ َمْن أَِذَن َلُه الرَّْمحُن َو قاَل َصواباً  :السالم، عن قول اهللا تبارك وتعاىل اهللا، عليه
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منجد ربنا ونصلى على نبينا ونشفع لشيعتنا : قال -تقولون إذا كلمتم؟ جعلت فداك وما: ذلك اليوم والقائلون صوابا، قلت
  .»فال يردنا ربنا
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   معناى سعادت و شقاوت

ها  از انساناين است كه گروهى » منهم«، معناى كلمه »يـَْوَم يَْأِت ال َتَكلَُّم نـَْفٌس ِإالَّ ِبِإْذِنِه َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َو َسِعيدٌ «در آيه 
مند و بدخبت تقسيم  ها به دودسته سعادت بندى پروردگار است كه در آن انسان اين تقسيم. اند سعيد و گروهى ديگر شقى

ها متام درهاى رمحت خدا به رويشان باز و گروهى ديگر مهه درهاى رمحت به رويشان بسته  شوند؛ يعىن گروهى از انسان مى
  .»َفِمنـُْهْم َشِقيٌّ َو َسِعيدٌ « :ودن در اين آيه سوره هود آمده استپس، يك مورد از مساوى نب. است

انساىن كه مهه درهاى رمحت خدا به رويش باز است با انساىن كه مهه درها به رويش بسته است، چگونه مساوى باشند؟ 
  .كند نفى مساوات مى *»َو اْلَبِصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«  عبارت

  :ادامه آيه سوره هود مى فرمايدقرآن كرمي در 

  »1« .» َغيـَْر َجمُْذوذٍ َو أَمَّا الَِّذيَن ُسِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّماواُت َو اْألَْرُض ِإالَّ ما شاَء َربَُّك َعطاءً «

شت جاودانهو زمني پابرجاست، د. ها تا آمسان] اند كه به توفيق سعادت يافته[خبتان  اما نيك چه را مشّيت  اند مگر آن ر 
  .پايان است عطاىي قطع ناشدىن و ىب]  شت[پروردگارت اقتضا كرده، 

شت هستند مانند؟  كنند و برپا مى ها و زمني تا كى عمر مى آمسان. آنان كه اهل سعادتند تا زمني و آمسان برپاست در 
  :فرمايد پروردگار مى

َو ِإَذا * َو ِإَذا اْلُوُحوُش ُحِشَرتْ * َو ِإَذا اْلِعشاُر ُعطَِّلتْ * َو ِإَذا اْجلِباُل ُسيـَِّرتْ * َو ِإَذا النُُّجوُم اْنَكَدَرتْ * ِإَذا الشَّْمُس ُكوَِّرتْ «
  »2« .»اْلِبحاُر ُسجَِّرتْ 

به حركت آرند  ها را و هنگامى كه كوه. نور شوند و هنگامى كه ستارگان تريه و ىب. هنگامى كه خورشيد را به هم درپيچند
   و هنگامى كه. صاحب شود و هنگامى كه اموال نفيس و با ارزش رها و ىب. و از جا بركنند
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______________________________  
  .108هود، ). 1(

  .6 -1تكوير، ). 2(
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  .و هنگامى كه درياها مشتعل و برافروخته گردند. مهه حيوانات وحشى حمشور شوند

شوند و ستارگان خاموش  ها به هم پيچيده مى ريزد و آمسان دهند كه روزى نظام هسىت به هم مى اين آيات نشان مى
شت مى پس چگونه انسان. ها مهه متعلق به قبل از قيامت است شوند و اين مى مانند در حاىل   هاى سعيد تا آن زمان در 

  و زمني موجود در آيه چيست؟ ها اند؟ و منظور از آمسان كه هنوز وارد آن نشده

ها و زمني چيست كه  ناچار، مسئله را بايد با استفاده از يكى از آيات سوره ابراهيم حل كرد تا معلوم شود مراد از آمسان
  كند؟ دائمى است و تغيري و حتّول هم پيدا منى

ُل اْألَْرُض َغيـَْر اْألَْرِض َو السَّماواُت َو بـََرُزوا لِ «   »1« .»لَِّه اْلواِحِد اْلَقهَّارِ يـَْوَم تـَُبدَّ

در پيشگاه خداى يگانه ]  مهه[تبديل شوند، و ] ها به غري اين آمسان[ها  روزى كه زمني به غري اين زمني، و آمسان] در[
  .قّهار حاضر شوند

ها هم دچار تغيري  كنيم و آمسان شود كه در آن زندگى مى كند و غري از اين زميىن مى در روز قيامت، زمني كنوىن تغيري مى
از آن پس، زمني عمر ابدى . كند شان مى كند و به تناسب قيامت بازسازى ها را خراب مى يعىن خداوند مهه آن. گردند مى

  .كنند شوند و خودمناىي مى ها و زمني جديد مهه در حمضر پروردگار عامل آشكار مى آمسان: فرمايد لذا مى. كند پيدا مى

  .»ِعُدوا َفِفي اْجلَنَِّة خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّماواُت َو اْألَْرضُ َو أَمَّا الَِّذيَن سُ «

  :فرمايد آيا اين آمسان و زمني جديد مهواره برپاست؟ پاسخ اين است كه خداوند در آخر آيه مى

  .»ِإالَّ ما شاَء َربَُّك َعطاًء َغيـَْر َجمُْذوذٍ «
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ها و زمني هم، به اعتبار لطف ابدى پروردگار به انسان،  پس آن آمسان .مندان ابدى است يعىن لطف پروردگار به سعادت
  .ابدى هستند

______________________________  
  .48ابراهيم، ). 1(
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  »1« .»اَء رَبَُّك ِإنَّ َربََّك فـَعَّاٌل ِلما يُرِيدُ خاِلِديَن ِفيها ما داَمِت السَّماواُت َو اْألَْرُض ِإالَّ ما ش* فََأمَّا الَِّذيَن َشُقوا َفِفي النَّارِ «

بار و عربده و فرياد  هاى حسرت جا ناله براى آنان در آن. اند در آتش] اند خبىت خود بوده كه خود سبب تريه[خبتان  اما تريه
ترديد،  ىب. تضا كرده استاند، مگر آنچه را كه مشّيت پروردگارت اق ها و زمني پابرجاست جاودانه در آن، تا آمسان. است

  .دهد پروردگارت هر چه را اراده كند اجنام مى

خداوند متعال در . اند شان بسته است در دوزخ ابدى ها كه اهل بدخبىت و شقاوت هستند و مهه درهاى رمحت به روى آن
وىل شقاوت اشقيا از عمل مندان از خودشان نبوده، بلكه اراده خداوند بوده است،  سعادت سعادت: فرمايد سوره هود مى

شود؟ و پاسخ آن است كه اين سعادت  مند مى سوال اين است كه چگونه انسان سعادت »2« .خودشان بوده است
بدين . حاصل قرآن نازل شده، انبياء فرستاده شده، امامان تعيني شده از جانب پروردگار، و به مدد توفيق اهلى است

به عكس، كساىن كه شقى شدند به دست خود به . راى انسان فراهم كرده استترتيب، خداوند مهه اسباب سعادت را ب
  :اند ها درست استفاده نكرده اند، زيرا از اين فرصت شقاوت افتاده

ٍم لِْلَعِبيدِ « َمْت أَْيِديُكْم َو َأنَّ اللََّه لَْيَس ِبَظالَّ   *»3« .»ذِلَك ِمبا َقدَّ

  .است كه خود پيش فرستاديد، و گرنه خدا به بندگان ستمكار نيست به خاطر فسق و فجور و گناهاىن]  عذاب[اين 

   حكمت آفرينش انسان در كالم امام صادق عليه السالم
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خداوند انسان را براى : السالم، آمد و گفت نزد حضرت صادق، عليه) به تعبري علمى ماترياليست(روزى، يكى از ماّديون 
جواب خيلى لطيفى به او دادند، چون در ذهن او ايرادهاىي بود كه السالم،  چه آفريده است؟ امام صادق، عليه

  :امام فرمود. السالم، را در حبث حمكوم كند خواست از نظر خود امام، عليه مى

______________________________  
  .هود). 1(

ِباللَِّه   ٍة َفِمْن نـَْفِسَك َو َأْرَسْلناَك لِلنَّاِس َرُسوًال َو َكفىما َأصاَبَك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اللَِّه َو ما َأصاَبَك ِمْن َسيِّئَ « :79نساء، ). 2(
  .»َشِهيداً 

  .51؛ انفال، 182آل عمران، ). 3(

  

  284: انديشه در اسالم، ص

  »1« .»فإن اهللا خلق خلقا برمحته لرمحته«

  .خداوند انسان را آفريد تا رمحت خود را صرف او كند

خداىي كه جهنم را آفريده و در روز قيامت چند ميليارد انسان : خواست بگويد نداد، چون مىآن مرد ديگر به حبث ادامه 
ريزد تا به قول مشا بسوزند و مار و عقرب به آنان بزند و با غل و زجنري جهنم آنان را ببندند، خداى  را در جهنم مى

  :سان باسوادى بود تا امام فرموداما چون ان. پذيرمي ستمگرى است و ما از ظلم فرارى هستيم و او را منى

   فإن اهللا خلق خلقا برمحته لرمحته«

خواستند به او بفهمانند در قيامت هر كس مبتال به عذاب شود، به دست خود  امام نيز مى. ، ديگر به حبث ادامه نداد»
دهد، اما  نسبت مىبه مهني سبب است كه قرآن بدى و زشىت انسان را به خودش . خود را مبتال و گرفتار كرده است

  .داند ها را از آن خداوند مى خوىب
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در قم، حقايق قرآن را به فارسى و . هاى حفظ قرآن و جلسات تفسري زياد است هاى قرآن و برنامه در كشور ما، كالس
يه و منتشر مى ب و منرب كه قرآن و مسجد و ماه رمضان و حمرم و صفر و حمرا اى با اين كنند، اما عده پنجاه زبان ديگر 

  .اند در نتيجه، خود را بدخبت كرده و زمينه شقاوت خود را فراهم ساخته. ها متنفرند در كنارشان است، از مهه اين

  »2« .»َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة ِبِإْذنِهِ «

شت و آمرزش دعوت مى   .كند و خدا به توفيق خود به سوى 

شت دعوت مى ها را خداوند انسان َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو « :نامه نيز در قرآن آمده است منت اين دعوت. كند به 
  :كنند ، وىل آنان كه ضّد خدا هستند مردم را با فرهنگ خود به جهنم دعوت مى»اْلَمْغِفَرِة ِبِإْذنِهِ 

  »3« .»أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّارِ «

. دهند ها گوش نكنند، به حرف خدا گوش منى كه به آن ها به جاى اين نبايد گوش داد، اما اغلب انسان به دعوت اين گروه
  پس، حق است اگر در

______________________________  
أال أخربك بشئ يقرب من اهللا ويقرب من اجلنه : السالم، لبعض جلسائه أبو عبد اهللا، عليه«: 41، ص 4كاىف، ج ). 1(

عليك بالسخاء فإن اهللا خلق خلقا برمحته لرمحته فجعلهم للمعروف أهال وللخري موضعا : بلى، فقال: النار؟ فقال ويباعد من
دبه أولئك هم املؤمنون اآلمنون يوم القيامه   .»وللناس وجها، يسعى إليهم لكى حييوهم كما حيىي املطر األرض ا

ىتَّ يـُْؤِمنَّ َو َألََمةٌ ُمْؤِمَنٌة َخيـٌْر ِمْن ُمْشرَِكٍة َو َلْو َأْعَجَبْتُكْم َو ال تـُْنِكُحوا َو ال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت حَ « :221بقره، ). 2(
 اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة اِر َو اللَُّه َيْدُعوا ِإَىل اْلُمْشرِِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َو َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـٌْر ِمْن ُمْشرٍِك َو َلْو َأْعَجَبُكْم أُولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّ 

ُ آياتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ    .»ِبِإْذنِِه َو يـُبَـنيِّ

  .مهان). 3(

  

  285: انديشه در اسالم، ص
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مند و أعمى  بصري سعادت: براى مهني است كه أعمى و بصري در هويت با هم مساوى نيستند. قيامت به جهنم بروند
  .شقى است

  :عمران تكرتر شده است نيز در اين باره در سوره حديد آمده كه نظري آن با اندك تفاوتى در سوره آلآيه ديگرى 

  »1« .»َمْغِفَرٍة ِمْن َربُِّكْم َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ   َو سارُِعوا ِإىل«

ن شىت كه  شىت كه براى پرهيزكاران  آمسان]  به وسعتِ [ايش و به سوى آمرزشى از پروردگار و  ها و زمني است بشتابيد؛ 
  .آماده شده است

نكته جالب . خدا منتظر است تا بندگان خود را بيامرزد و پاداش توبه و عبادت وخدمت را مغفرت خود قرار داده است
شت را معني نكرده، وىل عرض آن را مشخص ف   :رموده استاين است كه خدا در قرآن طول 

  .»َو َجنٍَّة َعْرُضَها السَّماواُت َو اْألَْرُض أُِعدَّْت ِلْلُمتَِّقنيَ «

ناى آمسان شت به اندازه  ناى آمسان عرض    .تواند حماسبه كند ها را تا أبد كسى منى هاست و يقني بدانيد 

  گنجد چه در مغز و فكر منى آن

چون عامل معنوى طول (عاملى از عوامل پروردگار كه جزو عوامل معنوى نيست  در گوشه: فرمايد السالم، مى امام صادق، عليه
 .ها و زمني وجود دارد ، دوازده هزار قنديل آويزان است و در هر قنديل دوازده هزار مانند آمسان)و عرض و حجم ندارد

»2«  

 22با  162ده است برابر عدد براى فهم سخن امام، كاىف است بدانيم بزرگى آن مقدار از آمسان اول كه قابل مشاه
  »3« .صفر در جلوى آن بر حسب كيلومرت است

   ها كهكشان راه شريى هزاران كهكشان در آمسان هست كه يكى از آن

______________________________  
  .133آل عمران، ). 1(

  )مولف. (هيئت و اسالم، سيد هبه اهللا شهرستاىن، ترمجه سيد هادى خسروشاهى: رك). 2(
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بدين ترتيب، بزرگى جهاىن كه تا به حال آن را مشاهده  . 26تارخيچه زمان، استفان ويليام هاوكينگ، ص : رك). 3(
  .ميليارد سال نورى است 172امي در حدود  كرده

  

  286: انديشه در اسالم، ص

كه اگر كسى خبواهد از اند   تا به حال، كسى نتوانسته طول اين كهكشان را حماسبه كند، وىل درباره عرض آن گفته. است
دو ميليون سال طول خواهد  ) در هر ثانيه سيصد هزار كيلومرت(اين سو به آن سوى اين كهكشان با سرعت نور سفر كند 

ها منظومه مشسى است كه ما در آن هستيم و مركب  ها منظومه در خود دارد كه يكى از آن اين كهكشان ميليون. كشيد
زمني ساىل يك بار به دور . ل و مشرتى و زمني و اورانوس و نپتون و پلوتون استاز خورشيد و مريخ و زهره و زح

اين حجم عظيم تنها جزئى از يك كهكشان است كه در آن هزاران . سال يك بار 82گردد و پلوتون هر  خورشيد مى
  .اند منظومه كشف كرده

شت و آمس شود هيچ كس منى چه گذشت، معلوم مى بنا بر آن ناى  به راسىت، خداوند چه . ها و زمني را بشناسد انتواند 
  ها را ىب هيچ ستوىن به پا داشته است؟ قدرتى دارد كه مهه اين

ناى متام آمسان ناى آن به اندازه  مندان است، اما قرآن درباره اهل جهنم  ها و زمني است جاى سعادت شىت كه 
  :گويد مى

  »1« .»فَأُمُُّه هاِويَةٌ «

  .ناهگاهش هاويه استپس جايگاه و پ

به معىن قرب است، اما نه قربى كه بدن را راحت در آن جاى دهند، زيرا » ام«كلمه . هاى جهنم است هاويه يكى از نام
  .دهند ها را با فشار در آن جاى مى جهنمى

   فرق بينا و كوردل در قيامت

شت   :فرق ديگر اعمى و بصري در اين است كه اهل 
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  *»2« .»راِضَيةٍ فـَُهَو ِيف ِعيَشٍة «

كسى كه اهل : فرمايد اما قرآن مى. اند برند و در حيات جاويدان اى به سر مى يعىن در زندگى خوش و پسنديده. هستند
  :جهنم است

______________________________  
  .9قارعه، ). 1(

  .21؛ حاقه، 7قارعه، ). 2(

  

  287: انديشه در اسالم، ص

  »1« » َحيْىيال َميُوُت ِفيها َو ال «

چيست و چه  ) بني زنده بودن و مردن(به درسىت معلوم نيست اين نوع زندگى . كند مريد و نه زندگى مى جا نه مى در آن
  .كيفيىت دارد

  :تر است تر و از هر حيواىن زشت چنني، در قيامت قيافه بدكاران از مهه سياه هم

  »2« .»ْرُمتْ بـَْعَد ِإمياِنُكْم َفُذوُقوا اْلَعذاَب ِمبا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ فََأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَ َكفَ «

ورزيديد،  كه كفر مى آيا پس از اميانتان كافر شديد؟ پس به كيفر آن:] به آنان گويند[هايشان سياه شده  اما آنان كه چهره
  .اين عذاب را بچشيد

  :است) درخشان(به تعبري قرآن، قيافه اهل اميان و بصريت بيضاء 

  »3« .»َو أَمَّا الَِّذيَن ابـَْيضَّْت ُوُجوُهُهْم َفِفي َرْمحَِت اللَِّه ُهْم ِفيها خاِلُدونَ «

  .اند هايشان سپيد گشته، مهواره در رمحت خدايند و در آن جاودانه و اما آنان كه چهره

  :السالم، آمده است در آيات مربوط به حضرت موسى، عليه
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  »4« .»َجناِحكَ   ِإىل َو اْضُمْم َيَدكَ «

  .دست را به زير جامه خود برب

  :خبشى از دست او ساطع شد وقىت حضرت اين كار را كرد، نور سفيد درخشنده و لذت

  *»5« .»َفِإذا ِهَي بـَْيضاءُ ِللنَّاِظرِينَ «

شت درخشان و لذت قيافه   وآله، عليه اهللا خبش و به تعبري پيامرب، صلى هاى اهل 

   ى »6« »ه البدركالقمر ىف ليل«

  .عىن مانند ماه شب چهارده است

  .شوند و بعضى در كمال زيباىي و بعضى ديگر در كمال زشىت است ها عوض مى در قيامت، مهه قيافه

شت، مهدم يا به تعبري قرآن زوج شت آفريده براى اهل     هاىي در 

______________________________  
  .13أعلى، ). 1(

وُقوا اْلَعذاَب يـَْوَم تـَبـَْيضُّ ُوُجوٌه َو َتْسَودُّ ُوُجوٌه َفَأمَّا الَِّذيَن اْسَودَّْت ُوُجوُهُهْم أَ َكَفْرُمتْ بـَْعَد ِإمياِنُكْم َفذُ « :106آل عمران، ). 2(
  .»ِمبا ُكْنُتْم َتْكُفُرونَ 

  .107آل عمران، ). 3(

  .» اَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء آيًَة ُأْخرىَجناِحَك َختْرُْج بـَْيض  َو اْضُمْم َيَدَك ِإىل« :22طه، ). 4(

َجناِحَك َختْرُْج بـَْيضاَء ِمْن   َو اْضُمْم َيَدَك ِإىل« :22؛ نيز طه، »َو نـَزََع َيَدُه َفِإذا ِهَي بـَْيضاءُ لِلنَّاِظرِينَ «: 108اعراف، ). 5(
َو َأْدِخْل َيَدَك ِيف َجْيِبَك َختْرُْج « :12؛ منل، »َو نـَزََع َيَدُه َفِإذا ِهَي بـَْيضاءُ ِللنَّاِظرِينَ « :33؛ شعراء، » َغْريِ ُسوٍء آيًَة ُأْخرى

َختْرُْج اْسُلْك َيَدَك ِيف َجْيِبَك « :32؛ قصص، »ِفْرَعْوَن َو قـَْوِمِه ِإنـَُّهْم كانُوا قـَْوماً فاِسِقنيَ   بـَْيضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء ِيف ِتْسِع آياٍت ِإىل
ِفْرَعْوَن َو َمَالئِِه ِإنـَُّهْم كانُوا قـَْوماً   بـَْيضاَء ِمْن َغْريِ ُسوٍء َو اْضُمْم ِإلَْيَك َجناَحَك ِمَن الرَّْهِب َفذاِنَك بـُْرهاناِن ِمْن َربَِّك ِإىل

  .»فاِسِقنيَ 
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املتحابون ىف اهللا عز وجل : وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: عبد اهللا بن مسعود قال«: 75اماىل، شيخ مفيد، ص ). 6(
عل أعمده من ياقوت امحر ىف اجلنه، يشرفون على أهل اجلنه، فإذا اطلع أحدهم مأل حسنه بيوت أهل اجلنه، فيقول أهل 

اجلنه، اخرجوا ننظر املتحابني ىف اهللا عز وجل، فيخرجون فينظرون إليهم أحدهم وجهه مثل القمر ىف ليله البدر، على 
حدثىن حممد بن : جعفر بن حممد، قال«: 371؛ نيز العمده، ابن بطريق، ص »هؤالء املتحابون ىف اهللا عز وجل :جباههم

السالم، عن رسول  حدثىن على بن أىب طالب، عليه: حدثىن احلسني بن على، قال: حدثىن على بن احلسني، قال: على، قال
م من العيوب والذنوب، وجوههم  يا على أن شيعتنا خيرج: وآله، قال عليه اهللا اهللا، صلى ون من قبورهم يوم القيامه على ما 

قال الصادق، «: 33، ص 15؛ حبار األنوار، ج »...كالقمر ىف ليله البدر، وقد فرجت عنهم الشدائد وسهلت هلم املوارد 
مائه عام، وىف فخذيه مائه السالم، مائه عام، وىف صدره مائه عام، وىف ظهره  كانت الروح ىف رأس آدم، عليه: السالم عليه

السالم، قائماً أمر اهللا املالئكه بالسجود، وكان ذلك بعد الظهر يوم  عام، وىف ساقيه وقدميه مائه عام، فلما استوى آدم، عليه
السالم، من ظهره نشيشاً كنشيش الطري، وتسبيحاً و تقديساً،  اجلمعه، فلم تزل ىف سجودها إىل العصر، فسمع آدم، عليه

يا آدم هذا تسبيح حممد العرىب سيد األولني و اآلخرين، مث إن اهللا تبارك وتعاىل خلق من : يا رب وما هذا؟ قال: آدمفقال 
: أنا حواء، خلقىن اهللا لك، قال: من أنت؟ قالت: ضلعه األعوج حواء وقد أنامه اهللا تعاىل، فلما انتبه رآها عند رأسه، فقال

ذه أمىت حواء وأنت عبدى آدم، خلقتكما لدار امسها جنىت، فسبحاىن وامحداىن، يا ه: فأوحى اهللا إليه! ما أحسن خلقتك
وآله، عشر  عليه اهللا تصلى على حبيىب حممد، صلى: وما مهرها يا رب؟ قال: آدم اخطب حواء مىن وادفع مهرها إىل، فقال آدم

ذلك، وكان القاضى احلق، و العاقد جزاؤك يا رب على ذلك احلمد والشكر ما بقيت، فتزوجها على : مرات، فقال آدم
السالم،، قال آدم،  جربئيل، والزوجه حواء، والشهود املالئكه، فواصلها، وكانت املالئكه يقفون من وراء آدم، عليه

يا رب : وآله،، قال عليه اهللا لينظروا إىل نور ولدك حممد، صلى: ألى شئ يا رب تقف املالئكه من ورائى؟ فقال: السالم، عليه
السالم، ربه  له أمامى حىت تستقبلىن املالئكه، فجعله ىف جبهته، فكانت املالئكه تقف قدامه صفوفا، مث سأل آدم، عليهاجع

السالم، ىف  وآله، فيها، ونور على، عليه عليه اهللا أن جيعله ىف مكان يراه آدم، فجعله ىف اإلصبع السبابه، فكان نور حممد، صلى
ام،  السالم، ىف اخلنصر، واحلسني، عليه السالم، ىف الىت تليها، واحلسن، عليهاإلصبع الوسطى، وفاطمه، عليها السالم، ىف اال

السالم، إذا أراد أن يغشى حواء يأمرها  وكانت أنوارهم كغره الشمس ىف قبه الفلك، أو كالقمر ىف ليله البدر، وكان آدم، عليه
النور وخيصك به، فهو وديعه اهللا وميثاقه، فلم يزل نور رسول اهللا، يا حواء اهللا يرزقك هذا : أن تتطيب وتتطهر، ويقول هلا

  .»...السالم، حىت  وآله، ىف غره آدم، عليه عليه اهللا صلى
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  :ها در سوره الرمحن چنني آمده است شده است كه وصف آن
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َلُهْم َو ال َجانٌّ «   *»1« .»َملْ َيْطِمثْـُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ

  .ش از آنان دست انس و جىن به آنان نرسيده استو پي

  :در سوره واقعه نيز آمده است

  »2« .»ُعرُباً أَْتراباً «

  .ورز به شوهران و هم سن و سال با مهسران عشق

شىت خود تا أبد به كسى عشق  ُعرب أتراب، در اصطالح عرب، دخرتان جوان زيباىي را گويند كه جز به مهسر ويژه 
شىت از هر نظر راحت است؛ اما مهدم اهل دوزخورزند؛  منى   :يعىن خيال 

  »3« .»َعَلْيها َمالِئَكٌة ِغالٌظ ِشدادٌ «

خداى تعاىل . دهند ها زجر مى اند و اهل دوزخ را به انواع شكنجه گريى فرشتگاىن هستند كه در اوج عصبانيت و سخت
  :فرمايد مى

  »4« .»َهلُْم َو ُحْسُن َمآبٍ   وىبالَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت طُ «

  .كساىن كه اميان آوردند و كارهاى شايسته اجنام دادند، براى آنان زندگى خوش و با سعادت و بازگشىت نيك است

شت را آفريد، نگاهى به آن كرد و فرمود: فرمايند وآله، مى عليه اهللا پيامرب، صلى   :وقىت پروردگار 

  ؛»ونَ َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمنُ «

  »5« !گريند خوشا به حال كساىن كه در تو قرار مى: بعد فرمود. ترديد، مؤمنان رستگار شدند ىب

  .كه در ارتباط با پروردگار و ائمه و انبياى او هستيم با اين وصف، ما بايد خوشحال باشيم از اين

   حرمت شيعه در نظر ائمه
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دانشمند و آگاهى بود كه در ايام نوجواىن حمضر مبارك  السالم، مرد در ميان اصحاب حضرت موسى بن جعفر، عليه
   امام. سالگى از دنيا رفت 35السالم، را نيز درك كرده بود و در  حضرت صادق، عليه

______________________________  
َلُهْم َو ال َجانٌّ ِفيِهنَّ قاِصراُت الطَّْرِف َملْ َيْطِمثْـ « :56اى بيشرت در مهان سوره،  ؛ نيز با مجله74الرمحن، ). 1(   .»ُهنَّ ِإْنٌس قـَبـْ

  .37واقعه، ). 2(

الٌظ ِشداٌد ال يا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َو َأْهِليُكْم ناراً َوُقوُدَها النَّاُس َو احلِْجاَرُة َعَلْيها َمالِئَكٌة غِ « :6حترمي، ). 3(
  .»يـَْعُصوَن اللََّه ما أََمَرُهْم َو يـَْفَعُلوَن ما يـُْؤَمُرونَ 

  .29رعد، ). 4(

إن اهللا خلق جنه عدن : وآله، قال عليه اهللا أىب سعيد اخلدرى عن النىب، صلى«: 99، ص 4املعجم األوسط، طرباىن، ج ). 5(
ا الزعفران وحصباءها اللؤلؤ مث قال هلا تكلمى فقالت قد  وبناها بيده لبنه من ذهب ولبنه من فضه وجعل مالطها املسك وترا

ملا : السالم، قال الصادق، عليه«: 88، ص 2ج ؛ نيز تفسري قمى، »أفلح املؤمنون فقالت املالئكه طوىب لك منزل امللوك
؛ الدر املنثور، 3، ص 18؛ جامع البيان، إبن جرير طربى، ج » َقْد أَفْـَلَح اْلُمْؤِمُنونَ  :تكلمى فقالت: خلق اهللا اجلنه قال هلا

  .»ه قرآناقد أفلح املؤمنون فأنزل اهللا ب: ملا خلق اهللا اجلنه قال: عن أىب العاليه، قال«: 2، ص 5سيوطى، ج 
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اند احرتام حضرت به او در زماىن كه هنوز مو در  اى قائل بود، تا حّدى كه نوشته السالم، براى او احرتام ويژه صادق، عليه
  .گذاشت صورتش نروئيده بود، سبب پرسش ديگران قرار گرفت؛ زيرا آن حضرت مانند ريش سفيدان شيعه به او احرتام مى

نظري كامل الزيارات، در باب ارزش دادن به شيعه، از  در روايىت از كتاب كم. ائمه ما براى شيعه احرتام فراواىن قائل بودند
  :خوانيم السالم، مى حضرت صادق، عليه

  »1« .»نفس املهموم لنا املغتم لظلمنا تسبيح«

  .تسبيح كرده است دار شود، كسى كه در مصائب ما اندوهناك باشد يا در رنج شيعه ما غصه



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

 

السالم، به اين جوان  السالم، و بعد از ايشان امام موسى بن جعفر، عليه ديدند كه حضرت صادق، عليه سفيدها مى ريش
پس چگونه به ما اين مهه . ما هم مؤمن و شيعه هستيم و امام ما را نيز قبول دارند: لذا گفتند. گذارند اى مى احرتام ويژه
  گذارند؟ احرتام منى

اين احرتام به سبب علم اوست، : با اين حال، امام جواب دادند. لبته، كار امام كار خداىي است و جاى پرسش نداردا
مانند گناه  »3« اين است كه در روايات آمده گناه غيبت عامل دو برابر ديگران است؛ »2« .زيرا از مهه مشا داناتر است

  »4« .زنان پيامرب كه دو برابر ديگران است

  :اند هر حال، اين بزرگوار روايىت دارد كه طالى ناب است و از آن رواياتى است كه درباره آن گفتهبه 

  »5« .»أن ُيكتب هذا القول بالذهب«

  .سزاوار است اين سخن با طال نوشته شود

   امتياز شيعه در آخرت

  :اند هاى شيعه را چنني برمشرده السالم، ويژگى امام موسى بن جعفر، عليه

   جاى زائران پيامرب و حضرت زهرا و امام جمتىب و امام زينقيامت 

______________________________  
أبان بن تغلب، عن أىب عبد اهللا «: 226، ص 2؛ نيز با اختالف اندك در كاىف، ج 338اماىل، شيخ مفيد، ص ). 1(

مث قال . اده، وكتمان سرنا جهاد ىف سبيل اهللانفس املهموم لظلمنا تسبيح، ومهه لنا عب: جعفر بن حممد، عليهماالسالم، قال
  .»جيب أن يكتب هذا احلديث بالذهب: السالم أبو عبد اهللا، عليه

، )فارسى(چهارده نور پاك : اى داشته احتماًال اين شخص هشام بن حكم هست كه در ميان اصحاب جايگاه ويژه). 2(
ر از شاگردان با فضيلت و سخنگوى توانا از هشام بن حكم يكى ديگ«: 1220، ص 9دكرت عقيقى خبشايشى، ج 

السالم، مى باشد كه عمر خود را در راه مبارزه و دفاع از اهل بيت طهارت و  تربيت يافتگان امام ششم و هفتم، عليه
او در . عصمت صرف منود و دمشنان و خمالفني را با سالح علم و منطق و حربه فضيلت و دانش، منكوب و حمكوم منود

ائى را در مهه جا به دست آوردمناظرات  سكونت او در بغداد در حمله كرخ بوده . متعددى شركت جست و پريوزى 
. خنست متمايل به فرقه جهميه بود كه متمايل به جرب و سلب قدرت از انسان بود. پرداخت است و به شغل جتارت مى
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ها جنات داده و به حقيقت و  اوهام و سفسطهدر اثر متاس با امام ششم و كسب فيض از حمضر او توانست خود را از 
واقعيت گرايش و متايل پيدا منايد و مس وجود خود را تبديل به طال منايد و دوره تكميلى خود را در مكتب امام طى منايد 

لمى هاى ع و از فارغ التحصيالن مربز آن مكتب درآيد و افراد فراواىن را به شاهراه هدايت و سعادت سوق دهد و اندوخته
تو در مدافعات : السالم، در حق او فرمود خود را به صورت بيان و بنان، در اختيار ديگران قرار دهد، امام صادق، عليه

  .»و اين فضيلت در حق او كاىف است. خود نسبت به اهل بيت مؤيد و منصور از جانب پروردگار عامل هسىت

يا حفص يغفر للجاهل سبعون : قال: السالم، قال ، عليهحفص بن غياث، عن أىب عبد اهللا«: 47، ص 1كاىف، ج ). 3(
خيار أمىت علماؤها، وخري «: 152، ص 10؛ نيز كنز العمال، متقى هندى، ج »ذنبا قبل ان يغفر للعامل ذنب واحد

  .»علماءها رمحاؤها أال وإن اهللا تعاىل ليغفر للعامل أربعني ذنبا قبل أن يغفر للجاهل ذنبا واحدا

ِه يا ِنساَء النَِّيبِّ َمْن يَْأِت ِمْنُكنَّ ِبفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة ُيضاَعْف َهلَا اْلَعذاُب ِضْعَفْنيِ َو كاَن ذِلَك َعَلى اللَّ « :3031احزاب، ). 4(
ا َأْجَرها َمرَّتـَْنيِ َو َأْعَتْدن* َيِسرياً    .»ا َهلا ِرْزقاً َكرِمياً َو َمْن يـَْقُنْت ِمْنُكنَّ لِلَِّه َو َرُسوِلِه َو تـَْعَمْل صاِحلاً نـُْؤِ

أبان بن تغلب، عن أىب عبد اهللا «: 226، ص 2؛ نيز با اختالف اندك در كاىف، ج 338اماىل، شيخ مفيد، ص ). 5(
مث قال . نفس املهموم لظلمنا تسبيح، ومهه لنا عباده، وكتمان سرنا جهاد ىف سبيل اهللا: جعفر بن حممد، عليهماالسالم، قال

  .»جيب أن يكتب هذا احلديث بالذهب: السالم، هأبو عبد اهللا، علي
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السالم، با زائران  السالم، و زائران من است؛ اما جاى زائران پسرم رضا، عليه العابدين و امام باقر و امام صادق، عليهم
  »1« .ديگر فرق دارد و جايگاه زائران او باالتر از زائران ماست

   كننده به شيعيان احرتامى با ىب) ع(صادق  برخورد سرد امام

السالم، در جملسى نشسته بودند كه يكى از شيعيان وارد شد، وىل حضرت او را حتويل نگرفتند و برخورد  امام صادق، عليه
ه يابن رسول اللّه، عمل ناپسندى از من سر زده ك: او كه انتظار چنني برخوردى را نداشت، عرض كرد. سردى با او كردند

امسال، در مسري حج، در اثر  : ام؟ حضرت فرمودند چه كار كرده: گفت! بله: موجب ناراحىت مشا شده است؟ فرمودند
الجرم، او پياده شد و مقدار . گرماى هوا، مركب يكى از شيعيان ما خسته شد و نتوانست صاحب خود را محل كند
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آيا تو شيعه هسىت كه من با تو گرم ! كه سوار مركبت شودتو حىت به اين شيعه تعارف نكردى  . زيادى در گرما راه رفت
  »2« رفتار كنم؟

اى خورده يا مهسر شيعه خود را درخانه  كه ده ميليون مال از شيعه او فقط يك پياده را سوار نكرده بود، نه اين! دقت شود
حضرت .... بدرفتارى كرده باشد زجر داده باشد تا جمبور شود َمهريه خود راببخشد و طالق بگريد يا با پدر و مادرش 

  !كنند كه تو شيعه هسىت؟ براى چنني خطاىي به او عتاب مى

   دالن دنيا در نظر كوردالن و روشن

  :السالم، به من فرمودند موسى بن جعفر، عليه: گويد ُهشام بن حكم مى

  .»يا هشام ان لقمان قال البنه«

  :اى هشام، لقمان به پسرش فرمود

  .»ا حبر عميق قد غرق فيها عامل كثرييا ُبىن ان الدني«

  .اند هاى زيادى در آن غرق شده پسرم، اين دنيا درياى عميقى است كه امت

______________________________  
؛ و كامل الزيارات، 182اماىل، شيخ صدوق، ص : ؛ نيز با اختالف اندك در دو سند585، ص 4كاىف، ج ). 1(

من زار قرب ولدى كان له : عن أىب احلسن موسى بن جعفر، عليهماالسالم، قال«: 511جعفر بن حممد بن قولويه، ص 
نعم : وسبعمائه حجه، قال: نعم وسبعمائه حجه، قلت: سبعني حجه، قال: قلت: عند اهللا كسبعني حجه مربوره، قال

كمن زار اهللا ىف   رب حجه ال تقبل، من زاره وبات عنده ليله كان: وسبعني الف حجه، قال: وسبعني الف حجه، قلت
نعم، إذا كان يوم القيامه كان على عرش اهللا أربعه من األولني وأربعه من اآلخرين، : كمن زار اهللا ىف عرشه، قال: قلت. عرشه

السالم، واما األربعه الذين من اآلخرين فمحمد وعلى  اما األربعه الذين هم من األولني فنوح وإبراهيم وموسى وعيسى، عليهم
م  من زار قبور األئمه، عليهم: السالم، مث ميد املضمار فيقعد معنا حلسني، عليهمواحلسن وا السالم، اال ان أعالهم درجه وأقر

  .»السالم حبوه من زار قرب ولدى على، عليه

  )مولف. (حباراالنوار، باب كمك و حمبت به مومن: رك). 2(
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لوى و مغول و تيمور و قوم نوح و عاد و مثود و لوط و  در اين دريا غرق ... اصحاب رّس و اقوام ديگر مثل خاندان 
السالم، در دعاى   شود كه دستش به خدا بند باشد و خدا او را به تعبري على، عليه تنها كسى در اين دريا غرق منى. شدند

  :كميل با رمحت خود نگه دارد

  .»واحفظىن برمحتك«

زيرا متمسك به خدا و قرآن و امامان غرق . ، هر چند در اين دريا گرفتار امواج خطرناك شودشود تنها اوست كه غرق منى
  .شدىن نيست

  .»فلتكن سفينتك فيها تقوى اللَّه وحشوها االميان«

  .خواهى در اين دنيا غرق نشوى، كشىت خودت را تقوا و بار آن را اميان قرار بده اگر مى

. به معىن بار سنگني است» وزر«تعبري شده است كه مجع » اوزار«در قرآن، از گناه به . تقوا خوددارى كردن از گناه است
رود، اما اگر سبكبار وارد دريا شود يا شنا كند و يا با كشىت برگردد، غرق  اگر در دريا بار كسى سنگني باشد، فرو مى

  .رود كسى كه بر آن ايستاده در جهنم فرو مىشكند و   لذا ُپل مى. در قيامت، پل صراط طاقت بار گناه را ندارد. شود منى

  .»وشراعها التوكل«

  :قرآن مى فرمايد. كه در اين دريا سرگردان نشوى، توكل و اعتماد به خدا قرار بده بادبان اين كشىت را كه براى اين

  *»1« .»َو َعَلى اللَِّه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنونَ «

  .كل كنندكنندگان فقط بر خدا تو  پس بايد توكل

  .»و قيمها العقل«

  .عقل را كشتيبان قرار بده

ا الصرب«   »2« .»و سكا



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

 

  .لنگر اين كشىت را استقامت در برابر مشكالت و پيشامدها قرار بده

   يعىن اگر اهل تقوا و توكل و صرب و عقل و اميان باشى، از اين دريا به

______________________________  
  .13؛ و تغابن، 10؛ جمادله، 11؛ ابراهيم، 51؛ توبه، 11مائده،  ؛16و  12آل عمران، ). 1(

تواضع للحق تكن أعقل الناس، وإن الكيس لدى احلق يسري، : يا هشام إن لقمان قال البنه«: 16، ص 1كاىف، ج ). 2(
وشراعها التوكل، وقيمها يا بىن إن الدنيا حبر عميق، قد غرق فيها عامل كثري فلتكن سفينتك فيها تقوى اهللا، وحشوها اإلميان 

ا الصرب   .»العقل ودليلها العلم، وسكا
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ها را نداشته باشى، غرق شدنت قطعى و  رسى، وىل اگر اين كىن و در آن سو به آغوش رمحت خدا مى آساىن عبور مى
  .مسّلم است

   بصريت از ديدگاه قرآن

براى أهل حقيقت نيز ثابت و يقيىن . را درباره بصري وأعمى مطرح فرموده استدارى  قرآن كرمي حبث بسيار مهم و ريشه
  :فرمايد السالم، مى امرياملؤمنني، عليه. گذرد گذرد، در باطن او هم مى چه در ظاهر انسان مى است كه آن

  »1« .شود شود، باطن انسان هم بيمار مى مهان طور كه جسم انسان بيمار مى

پس، مهان طور كه ممكن . ن از چشم ظاهر برخوردار است، از چشم باطن هم برخوردار استيعىن مهان طور كه انسا
هاى  مايه. است يك نفر كور باشد و اشيا را در ظاهر نبيند، ممكن است باطن يك نفر هم كور باشد و حقايق را نبيند

. آن توبه واقعى تائبان عامل است پذير است كه شاهد ها داده شده و عالج كورى باطن امكان ديد باطن به مهه انسان
و » وقر«ها به تعبري قرآن، دچار بيمارى  كردند و گوش آن زيستند و به حق فكر منى آرى، افرادى كه جداى از حق مى

  »2« .شان درمان پذيرفت هاى باطىن سنگني بود، با توبه به راه حق برگشتند و بيمارى
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ها را زدند، وىل بعضى گوىي كر بودند و  ترين و زيباترين حرف وآله، حكيمانه يهعل اهللا سيزده سال متام، پيامرب اسالم، صلى
  .شنيدند گونه كه بايد صداى ايشان را منى آن

   حكايت جنات حر بن يزيد بر اثر بصريت

اى در لشكر عمر سعد نبود كه حق را  حّر بن يزيد رياحى كسى است كه با فكر كردن به حق برگشت، چرا كه گوينده
   پس، او تنها با كمك عقل توانست به. خود او هم در سپاه امام نبود تا صداى حق را بشنود. يدبگو 

______________________________  
وأشد من مرض البدن مرض . وأشد من الفاقه مرض البدن. أال وإن من البالء الفاقه«: 388ج البالغه، حكمت ). 1(

  .»وأفضل من سعه املال صحه البدن، وأفضل من صحه البدن تقوى القلبأال وإن من النعم سعه املال، . القلب

ِِْم َوْقراً َو ِإْن يـََرْوا ُكلَّ آَيٍة ال   َو ِمنـُْهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإلَْيَك َو َجَعْلنا َعلى« :25انعام، ). 2( ِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َو ِيف آذا قـُُلِو
ا َحىتَّ ِإذا ِْم   َو َجَعْلنا َعلى« :46؛ نيز اسراء، »جاُؤَك ُجياِدلُوَنَك يـَُقوُل الَِّذيَن َكَفُروا ِإْن هذا ِإالَّ َأساِطُري اْألَوَِّلنيَ  يـُْؤِمُنوا ِ قـُُلِو

ِِْم َوْقراً َو ِإذا ذََكْرَت رَبََّك ِيف اْلُقْرآِن َوْحَدُه َولَّْوا َعلى َو َمْن َأْظَلُم ِممَّْن « :57؛ كهف، »بارِِهْم نـُُفوراً أَدْ   َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َو ِيف آذا
َمْت َيداُه ِإنَّا َجَعْلنا َعلى ِِْم َوْقراً َو ِإْن َتْدُعُهْم ِإَىل   ذُكَِّر ِبآياِت َربِِّه فََأْعَرَض َعْنها َو َنِسَي ما َقدَّ ِْم َأِكنًَّة َأْن يـَْفَقُهوُه َو ِيف آذا قـُُلِو

َعَلْيِه آياتُنا َوىلَّ ُمْسَتْكِرباً َكَأْن َملْ َيْسَمْعها َكَأنَّ ِيف أُُذنـَْيِه َوْقراً فـََبشِّْرُه   َو ِإذا تـُْتلى« :7؛ لقمان، »ْهَتُدوا ِإذاً أََبداً فـََلْن يَـ   اْهلُدى
  .»ِبَعذاٍب أَِليمٍ 
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دهد تا انسان از حال غفلت درآيد و با انديشه به اين نقطه برسد كه   عقل به انسان توجه الزم را مى »1« .سعادت برسد
  مگر بيدارى بيش از اين هم معناىي دارد؟. كارش باطل است

اين . حر نيز با استفاده از فكر خود باطل را رها كرد و به حق گرويد و با اين كار، آبروىي عرشى و ملكوتى كسب كرد
يب انديشه بيدار شد، بعد كه خدمت امام حسني، عليهانس السالم، رسيد مورد احرتام قرار گرفت و بنا  ان كوردل كه با 

  .شد با اذن آن حضرت به ميدان برود و از حق دفاع كند
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ستور دركوفه وقىت د: چه شده؟ گفت: يابن رسول اللّه، پيش از كشته شدن مطلىب از مشا بپرسم؟ فرمودند: حر عرض كرد
اى ُحر، تو را به : ناگاه، صداىي شنيدم كه گفت. دادند جلوى مشا را بگريم و دستور آنان را پذيرفتم، آماده سفر شدم

شت بشارت . اى صداى حق را شنيده: اين صدا چه صداىي بود؟ امام فرمودند! دهم شت بشارت مى آن صدا تو را به 
  .رسى مى روى به آن بشارت داد و حال كه به ميدان مى

 .بينند ها هم اين صدا را در قرآن كرمي مى شنود، بقيه انسان البته، كسى مانند حر اين قدر لياقت دارد كه آن صدا را مى
شت داده و درباره وعده خود فرموده است »2«   :خداوند در قرآن به تائبان واقعى وعده 

  *»3« .»ِإنَّ اللََّه ال ُخيِْلُف اْلِميعادَ «

  .كند خدا خلف وعده منىمسلمًا، 

اين دليل بر اين حقيقت است كه اگر كسى، با جداىي از حق، به كور شدن ديِد ملكوتى خود كمك كند، امكان درمان 
البته، توبه اين نيست كه خبواهيم پرونده آلوده   »4« .اند اين كورى وجود دارد كه جمموعه آن را در قرآن توبه نام كرده

  .أستغفر الّله پاك كنيم، بلكه توبه فرآيند بسيار زيباىي داردمان را با گفنت  گذشته

______________________________  
إن أمرك ملريب، واهللا ما رأيت منك ىف موقف قط مثل هذا، : فقال له املهاجر«: 99، ص 2إرشاد، شيخ مفيد، ج ). 1(

إىن واهللا أخري نفسى بني اجلنه : فقال له احلر! من أشجع أهل الكوفه ما عدوتك، فما هذا الذى أرى منك؟: ولو قيل ىل
  .»والنار، فواهللا ال أختار على اجلنه شيئا ولو قطعت وحرقت

ْقتَـُلوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َو أَْمواَهلُْم ِبَأنَّ َهلُُم اْجلَنََّة يُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِل اللَِّه فـَيَـْقتـُُلوَن َو يُـ   ِإنَّ اللََّه اْشَرتى« :111توبه، ). 2(
يِل َو اْلُقْرآِن َو َمْن َأْوىف جنِْ ِمَن اللَِّه فَاْسَتْبِشُروا بِبَـْيِعُكُم الَِّذي بايـَْعُتْم ِبِه َو ذِلَك ُهَو اْلَفْوُز  ِبَعْهِدهِ   َوْعداً َعَلْيِه َحقا ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ

  .»اْلَعِظيمُ 

  .31؛ رعد، 9آل، عمران ). 3(

َا التـَّْوبَُة َعَلى اللَِّه ِللَِّذيَن يـَْعَمُلوَن السُّوَء ِجبَهاَلٍة ُمثَّ يـَُتوبُوَن ِمْن َقرِيٍب « :17نساء، ). 4( فَأُولِئَك يـَُتوُب اللَُّه َعَلْيِهْم َو كاَن اللَّهُ ِإمنَّ
  .»َعِليماً َحِكيماً 
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ام اين است كه براى موضوع توبه كتاب  اند و در ميان اهل سّنت نديده يكى از كارهاى جالىب كه علماى شيعه كرده
اگر كسى به اين كتاب دل بدهد، . سن فيض كاشاىن استها كتاب توبه مرحوم مال حم اند كه از مجله آن مستقل نوشته

  .شود كه توبه چه پيكره باعظمىت دارد متوجه مى

بگذار اول من توبه را : فرمود! خواهم توبه كنم مى: السالم، عرض كرد نقل است كه روزى، شخصى به امام صادق، عليه
  »1« .دين مسلمان واقعى شود توبه يعىن ىب: بعد فرمودند. معنا كنم

اش صورت دهد تا او را مسلمان بگويند؟ ابتدا، بايد از  ديىن خبواهد به اسالم بگرود، چه حتّوالتى بايد در زندگى اگر فرد ىب
خواهد مسلمان شود دست بردارد؛ از بچه و شريك دست بردارد؛ شراب و گوشت خوك را بايد ترك   مهسر خود كه منى

  .اين شرط توبه است. و زكات بدهدكند؛ مناز خبواند و به مكه برود و مخس 

   حقيقت توبه

مادرت : ايشان ناراحت شد و فرمود. گويد مى» أستغفر اهللا«السالم، جوان گناهكارى را ديد كه  روزى، امرياملؤمنني، عليه
  »2« اى توبه اين است؟ فكر كرده! به عزايت بنشيند

هاى  زد و لباس تازه به تن كند و در اين مسري بايد مرارتتوبه حقيقى اين است كه انسان لباس زندگى سابقش را دور بري
لذا اگر كورباطن بگويد توبه من فايده ندارد، قرآن . پذير است دهد كه كورباطىن درمان اين نشان مى. زيادى را به تن خبرد

  :خداوند راضى نيست حىت يك نفر هم در جلنزار انديشه باطل خود دست و پا بزند. داند آن را كفر مى

  »3« .»ِلِعباِدِه اْلُكْفرَ   َو ال يـَْرضى«

  .پسندد و خداوند كفر را براى بندگانش منى

   اش اين وقىت خداوند راضى نيست كسى در كفر خود باقى مباند، معىن

______________________________  
اصل روايت . »تعود إليه أبداالتوبه من الذنب أن ال «: 232، ص 4كنز العمال، متقى هندى، ج : مشابه روايت). 1(

  .نيز به فرموده مولف حمرتم در باب توبه كتاب حبار هست
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ثكلتك أمك أتدرى ما االستغفار؟ االستغفار درجه ): لقائل قال حبضرته أستغفر اهللا(« : 417ج البالغه، حكمت ) 2(
والثالث أن تؤدى . زم على ترك العود إليه أبداوالثاىن الع. أوهلا الندم على ما مضى: وهو اسم واقع على سته معان. العليني

. والرابع أن تعمد إىل كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدى حقها. إىل املخلوقني حقوقهم حىت تلقى اهللا أملس ليس عليك تبعه
. واخلامس أن تعمد إىل اللحم الذى نبت على السحت فتذيبه باألحزان حىت تلصق اجللد بالعظم وينشأ بينهما حلم جديد

  .»والسادس أن تذيق اجلسم أمل الطاعه كما أذقته حالوه املعصيه فعند ذلك تقول أستغفر اهللا

  ِلِعباِدِه اْلُكْفَر َو ِإْن َتْشُكُروا يـَْرَضُه َلُكْم َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخرى  ِإْن َتْكُفُروا فَِإنَّ اللََّه َغِينٌّ َعْنُكْم َو ال يـَْرضى« :7زمر، ). 3(
  .»َربُِّكْم َمْرِجُعُكْم فـَيـَُنبُِّئُكْم ِمبا ُكْنُتْم تـَْعَمُلوَن ِإنَُّه َعِليٌم ِبذاِت الصُُّدورِ   ُمثَّ ِإىل
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كساىن كه گناهكارند : فرمود زيرا اگر چنني كارى ممكن نبود، خداوند مى. است كه جنات از كفر و كورباطىن ممكن است
اين مطلب . توانند توبه كنند و خود را اهل جنات قرار دهند فرمايد مهه گناهكاران مى م بروند، در حاىل كه مىبايد به جهن

  .از دقايق و اشارات ظريف قرآن كرمي است

   هاى از بني رفنت بصريت علت

هم دو چشم براى يافنت  اند، در قلب مهان طوركه در سر دو چشم قرارداده: فرمايد وآله، مى عليه اهللا پيامرب اسالم، صلى
كنيم و  هاى نامشروع و حرام كور مى ها و كارها و كسب مال ما چشم قلب خويش را با نيت »1« .اند حقايق گذاشته

  :شومي اگر با اين كورى از دنيا برومي، در قيامت هم با مهني كورى حمشور مى

  »2« .»َو َأَضلُّ َسِبيًال   فـَُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعمى  َو َمْن كاَن ِيف هِذِه َأْعمى«

  .و كسى كه در اين دنيا كوردل باشد، در آخرت هم كوردل و گمراه است

هاى انسان  اگر چشم. السالم، است اين نتيجه كورباطىن است كه علت آن متاس نداشنت با خدا و پيامرب و ائمه، عليهم
به مهني قياس، وقىت دو چشم دل بسته . بيند است يا كم مىساملى را ببندند و پنجاه روز بعد باز كنند، در ابتدا يا كور 

شود تا به كورى برسد و اگر اين بيمارى در موقع مقتضى درمان نشود، صاحب آن با مهني   باشد، خود به خود ضعيف مى
  :رود كورى از دنيا مى
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  .» فـَُهَو ِيف اْآلِخَرِة َأْعمى  َو َمْن كاَن ِيف هِذِه َأْعمى«

شت و رمحت خدا و جوار اولياى خدا را منىانساىن كه باطن شت . بيند ش كور باشد،  در نتيجه، در قيامت از مشاهده 
شود كه كورى باطن در قيامت چه بالىي به سر انسان  حال، معلوم مى. شود هاى اهلى و اولياى خدا حمروم مى و نعمت

  :آورد مى

  * ًة َضْنكاً َو َحنُْشرُُه يـَْوَم اْلِقياَمِة َأْعمىَو َمْن َأْعَرَض َعْن ذِْكِري فَِإنَّ َلُه َمِعيشَ «

______________________________  
  :از مجله. هاى خمتلف وارد شده است اين تعبري از رسول خدا و ائمه اطهار به شكل) 1(

ما أمر الدنيا، وعينان ىف : وآله عليه اهللا رسول اهللا، صلى ما أمر اآلخره، ما من عبد إال وىف وجهه عينان يبصر  قلبه يبصر 
ما ما وعده بالغيب، فآمن بالغيب على الغيب كنز العمال، ح . (فإذا أراد بعبد خريا فتح عينيه اللتني ىف قلبه، فأبصر 

3043(  

ما أمر آخ: أال إن للعبد أربع أعني: السالم العابدين، عليه إمام زين ما أمر دينه ودنياه، وعينان يبصر  رته، فإذا عينان يبصر 
ما الغيب ىف أمر آخرته، وإذا أراد به غري ذلك ترك القلب مبا فيه . أراد اهللا بعبد خريا فتح له العينني اللتني ىف قلبه، فأبصر 

  ).240خصال، باب اربع، ص (

ا َأْو آذانٌ « :46حج، : نيز ا ال تـَْعَمى اْألَْبصاُر َو لِكْن  أَ فـََلْم َيِسريُوا ِيف اْألَْرِض فـََتُكوَن َهلُْم قـُُلوٌب يـَْعِقُلوَن ِ َّ ا فَِإ َيْسَمُعوَن ِ
  ؛»تـَْعَمى اْلُقُلوُب الَِّيت ِيف الصُُّدورِ 

ا ال «: السالم أبو جعفر، عليه«: 379، ص 1نيز من ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج  إمنا األعمى أعمى القلب فإ
  .»تعمى االبصار ولكن تعمى القلوب الىت ىف الصدور

  .72: اسراء). 2(
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  »1« .»َو َقْد ُكْنُت َبِصرياً   قاَل َربِّ ِملَ َحَشْرَتِين َأْعمى
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]  و سخىت[روى گرداند، براى او زندگى تنگ ]  كه سبب ياد منودن از من در مهه امور است[و هر كس از هدايت من 
پروردگارا، براى چه مرا نابينا حمشور كردى در حاىل كه : گويد او مى. مكني خواهد بود، و روز قيامت او را نابينا حمشور مى

  بينا بودم؟] در دنيا[

جا نابينا  دارند كه ما وقىت از مادر متولد شدمي بينا بودمي، پس چرا در اين كورباطنان در صحراى حمشر به خداوند عرضه مى
  :دهد هستيم؟ و خداوند پاسخ مى

  »2« .» اتُنا فـََنِسيَتها َو َكذِلَك اْليَـْوَم تـُْنسىقاَل َكذِلَك أَتـَْتَك آي«

  .شوى ها را فراموش كردى، امروز فراموش مى گونه كه آيات ما براى تو آمد و آن مهان: گويد مى] خدا[

اين مهه پيامرب و كتاب آمساىن و امام فرستاده شدند تا مشا به راه راست هدايت شويد، اما مهه را پشت سر انداختيد و 
  .اين نص صريح قرآن است. شويد براى مهني، امروز نيز مشا به فراموشى سپرده مى. ها را فراموش كرديد آن

در احكام . و انبياى اهلى از آن وامهه داشتند »3«  السالم، از مهابت آن خواب نداشت قيامت روزى است كه على، عليه
جا ماند و وصيىت هم نداشت و شخصى با ارائه مدرك به  اسالمى آمده است كه اگر كسى مرد و پول فراواىن از او به

خواهم و وارث هم نتوانست رضايت او را جلب كند، بايد  وارث او گفت كه بند كفن او متعلق به من است و آن را مى
تى حال، قياس كنيد كه در قيامت اوضاع آدمى بر چه صور . قرب را بشكافند و آن را باز كنند و به صاحبش باز گردانند

  :روزى كه به فرموده قرآن. است

  »4« .»َفما تـَنـَْفُعُهْم َشفاَعُة الشَّاِفِعنيَ «

  .دهد پس آنان را شفاعت شفيعان سودى منى

______________________________  
  .124125طه، ). 1(

  .126طه، ). 2(

ومسألته له عن أمري املؤمنني،  ومن خرب ضرار بن ضمره الضباىب عند دخوله على معاويه( 77ج البالغه، حكمت ). 3(
فأشهد لقد رأيته ىف بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله، وهو قائم ىف حمرابه قابض على حليته، يتململ متلمل السليم، : قال

ال . يا دنيا يا دنيا إليك عىن، أىب تعرضت، أم إىل تشوقت؟ ال حان حينك هيهات غرى غريى): ويبكى بكاء احلزين ويقول
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آه من قله الزاد، وطول الطريق، . فعيشك قصري، وخطرك يسري، وأملك حقري. قد طلقتك ثالثا ال رجعه فيها. ىل فيكحاجه 
  .»وبعد السفر، وعظيم املورد

  .48مدثر، ). 4(
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  *»1« .» َو ال َتِزُر واِزَرٌة ِوْزَر أُْخرى« -

  .دارد برمنىديگرى را ]  گناه[و هيچ سنگني بارى، بار 

. خبشد گريد و از اعمال نيك خود به ديگرى منى بر دوش منى -در قيامت، هيچ كس بار ديگرى را ولو به اندازه پر كاهى
شود، دغدغه دارد از  السالم، وارد صحراى قيامت مى از اين رو، در روايىت آمده است كه وقىت موسى بن عمران، عليه

در . زيرا اهل حمشر بسيار به خود مشغول هستند »2« .روز عمل صاحلش را خبواهدكه نكند مادرش از او ثواب يك  اين
  :قرآن در وصف آن روز و حاالت آدميان نسبت به هم چنني آمده است

ُوُجوٌه * اْمِرٍئ ِمنـُْهْم يـَْوَمِئٍذ َشْأٌن يـُْغنِيهِ ِلُكلِّ * َو صاِحَبِتِه َو بَِنيهِ * َو أُمِِّه َو أَبِيهِ * يـَْوَم يَِفرُّ اْلَمْرءُ ِمْن َأِخيهِ * َفِإذا جاَءِت الصَّاخَّةُ «
  »3« .»أُولِئَك ُهُم اْلَكَفَرُة اْلَفَجرَةُ * تـَْرَهُقها قـَتَـَرةٌ * َو ُوُجوٌه يـَْوَمِئٍذ َعَلْيها َغبَـرَةٌ * ضاِحَكٌة ُمْسَتْبِشَرةٌ * يـَْوَمِئٍذ ُمْسِفرَةٌ 

كند از برادرش و از مادر و پدرش و از مهسر و  ه آدمى فرار مىپس زماىن كه آن بانگ هولناك و مهيب در رسد، روزى ك
گذارد به چيز  تا جاىي كه منى[كند  فرزندانش، در آن روز هركسى از آنان را كارى است كه او را به خود مشغول مى

 است كه بر هاىي و در آن روز چهره. هاىي درخشان و نوراىن است؛ خندان و خوشحال در آن روز، چهره]. ديگرى بپردازد
  .آنان غبار نشسته و سياهى آنان را فرا گرفته است؛ آنان مهان كافران بدكارند

هاىي نوراىن دارند و   گروه اول چهره. هاى بصري و اعمى در قيامت در آيه باال آمده است هاى انسان يكى ديگر از تفاوت
  :فرمايد دو گروه مى خداوند در تبيني تفاوت اين. هاىي سياه و غبارآلوده گروه دوم چهره

َو ما َيْسَتِوي اْألَْحياءُ َو َال اْألَْمواُت ِإنَّ * َو َال الظِّلُّ َو َال احلَُْرورُ * َو َال الظُُّلماُت َو َال النُّورُ * َو اْلَبِصريُ   َو ما َيْسَتِوي اْألَْعمى«
  »4« .»ورِ اللََّه ُيْسِمُع َمْن َيشاءُ َو ما أَْنَت ِمبُْسِمٍع َمْن ِيف اْلُقبُ 
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  ها و نه روشناىي، و يكسان نيستند، و نه تاريكى]  كافر و مؤمن[نابينا و بينا 

______________________________  
  .7؛ و زمر، 18؛ فاطر، 15؛ اسراء، 164أنعام، ). 1(

هى : وقيل. امههى القي: قال ابن عباس )َفِإذا جاَءِت الصَّاخَّةُ (  قوله«: 277، ص 10التبيان، شيخ طوسى، ج ). 2(
والصاخه هى . الصاخه هى الىت يصيخ هلا اخللق وهى النفخه الثانيه: وقال احلسن. النفخه الثانيه الىت حييا عندها الناس

ا االذان فتصمها، صخ يصخ صيخا فهو صاخ أصاخ : وقد قلبها املضاعف باكراهه التضعيف فقال. الصاكه بشده صو
مث بني شده أهوال . ومثله تظنيت، واالصل تظننت. إصاخه الناشد للمنشد* أه أمساعهيصيخ للنب: يصيخ اصاخه قال الشاعر

يعىن أوالده ) وبنيه(الىت هى زوجته ىف الدنيا ) صاحبته(من ) أمه وابيه و(من ) يوم يفر املرء من أخيه و: (ذلك اليوم فقال
نفر منه : وقيل. زل به من اهلوان والذل والعقابلئال يرى ما ين: وقيل. الذكور نفر من هؤالء حذرا من مظلمه تكون عليه

) لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه(النه ال ميكنه ان ينفعه بشئ وال ينتفع منه بشئ وقوله : وقيل. ضجرا به لعظم ما هو فيه
ن صعوبه االمر فاملراد به الذكر من الناس وتأنيثه امرأه، فاملعىن إن كل انسان مكلف مشغول بنفسه ال يلتفت إىل غريه، م

لفالن شأن من الشأن أى له أمر عظيم، وأصله الواحد من شؤن الرأس وهو : االمر العظيم، يقال: والشأن. وشده أهواله
ا قوام أمره أى يكفيه من زياده عليه أى ليس فيه فضل لغريه ملا هو فيه من ) يغنيه(ومعىن . موضع الوصل من متقابالته الىت 

مث قسم تعاىل احوال العصاه واملؤمنني، . ومال صدره، فصار كالغىن عن الشئ ىف أمر نفسه ال تنازع إليه االمر الذى قد اكتنفه
أسفر الصبح إذا أضاء، وسفرت : أى مكشوفه مضيئه، فاالسفار الكشف عن ضياء من قوهلم) وجوه يومئذ مسفره(فقال 

وكنت إذا فاجأت ليلى : به، قال توبه احلمريى املرأه إذا كشفت عن وجهها ومنه السفر، النه يكشف عن أمور تظهر
أى من فرحها مبا اعددنا هلا من الثواب ) ضاحكه مستبشره(وقوله . فقد رابىن منها الغداه سفورها أى كشفها قناعها* تربقعت

اف والضحك االستبشار وإن إضيف إىل الوجه، فاملراد به أصحاب الوجوه، فأما االسفار واالشر . تكون ضاحكه مسروره
ووجوه يومئذ عليها (مث قال . فيجوز ان يكون للوجوه خاصه مبا جعل اهللا فيها من النور لتفرق املالئكه بني املؤمنني والكفار

وهى ظلمه الدخان، ومنه قرته ) قرته(أى تغشاها ) ترهقها(أى يكون على تلك الوجوه غبار ومجعه غربه ) غربه ترهقها قرته
مجع كافر ) هم الكفره(مث اخرب أن من كان على وجهه الغربه الىت تغشاها القرته . للتدىف بهالصائد موضعه الذى يدخن فيه 

وليس ىف ذلك ما يدل على مذهب اخلوارج من ان من . مجع فاجر، كما أن كاتبا جيمع كتبه، وساحرا جيمع سحره) الفجره(
وذلك انه تعاىل ذكر قسمني من الوجوه . نيليس مبؤمن البد أن يكون كافرا من حيث أن اهللا قسم الوجوه هذين القسم
وجيوز ان يكون مث صفه اخرى خبالف ما . متقابلني، وجوه املؤمنني ووجوه الكفار، ومل يذكر وجوه الفساق من أهل املله

يوم (هلذين، بان يكون عليها غربه ال يغشاها قرته أو يكون عليها صفره، ولو دل ذلك على ما قالوه لوجب أن يدل قوله 
أَ َكَفْرُمتْ بـَْعَد (  على أن كل من ال يبيض وجهه من املؤمنني جيب ان يكون مرتدا، النه تعاىل قال هلم) بيض وجوه وتسود وجوهت

  .»كفارا ىف االصل ليسوا مرتدين عن االميان  -ههنا -واخلوارج ال تقول ذلك، الن من املعلوم ان )ِإمياِنُكمْ 
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) وبنيه(أى وزوجته ) يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته: (271، ص 10تفسري جممع البيان، شيخ طربسى، ج  -
م . أى وأوالده الذكور، أى ال يلتفت إىل واحد من هؤالء لعظم ما هو فيه وشغله بنفسه، وإن كان ىف الدنيا يعتىن بشأ

م ال ينفعونه، وال يغنون عنه : يلوق. يفر منهم حذرا من مطالبتهم إياه مبا بينه وبينهم من التبعات واملظامل: وقيل لعلمه بأ
م من اهلوان. شيئا   .وجيوز أن يكون مؤمنا وأقرباؤه من أهل النار فيعاديهم وال يلتفت إليهم أو يفر منهم لئال يرى ما نزل 

الشتغاله ، وذلك )يوم يفر املرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه: (1408، ص 2التفسري األصفى، فيض كاشاىن، ج  -
م ال ينفعونه أو للحذر من مطالبتهم مبا قصر ىف حقهم وتأخري األحب فاألحب للمبالغه كأنه قيل يفر من : بشأنه وعلمه بأ

قابيل يفر من هابيل، وموسى من أمه، وإبراهيم : سئل من هم؟ قال: (وىف روايه. أخيه بل من أمه وأبيه بل من صاحبته وبنيه
إمنا يفر موسى من أمه خشيه أن يكون قصر فيما : قيل). د، ولوط من صاحبته، ونوح من ابنه كنعانمن األب املرىب ال الوال
  .وجب عليه من حقها

  .ببينيد 318، ص 1منت روايت اخري را در كتاب خصال شيخ صدوق، ج 

  .42 -33عبس، ). 3(

  .22 -19فاطر، ). 4(

  

  298: انديشه در اسالم، ص

به هر كس خبواهد ] دعوت حق را[ترديد، خدا  ىب. و زندگان و مردگان هم يكسان نيستندنه سايه و نه باد گرم سوزان، 
  .به كساىن كه در قربهايند بشنواىن] دعوت حق را[تواىن  شنواند و تو منى مى

 انسان تنها در پناه قرآن جميد و انبياى خدا و ائمه طاهرين اهل بصريت شده و بيناىي قلىب براى او حاصل خواهد شد و
هاىي كه قرآن جميد پس از معرىف  يكى از واقعيت. اين بيناىي است كه براى او و دنيا و آخرتش فوق العاده سودمند است

  :پردازد اين است كه خود به آن مى

  »1« .»َقْد جاءَُكْم َبصائُِر ِمْن َربُِّكمْ «

  .ترديد، براى مشا از سوى پروردگارتان داليلى روشن آمده است ىب
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دهد كه بيناىي براى مردم بدون قرآن و وحى و نبوت و امامت حاصل خنواهد شد و بدون آن توان درك  نشان مىاين آيه 
  :فرمايد به مهني دليل است كه مى. حقايق را خنواهند يافت

  .»َقْد جاءَُكْم َبصائُِر ِمْن َربُِّكمْ «

توانند  روز قيامت هم به فكر خود فشار بياورند، منى زيرا اگر مردم تا. هاى بيدارى براى مردم هستند يعىن آيات قرآن مايه
اصوًال، كساىن كه با . چيزى از حقيقت توحيد، امساء و صفات اهلى، اراده پروردگار، و احوال قيامت و برزخ درك كنند

ان نيز بدتر و معارف اهلى سر و كار ندارند افرادى پوچ و سرگردان هستند و زندگى آنان، به فرموده قرآن، از زندگى چارپاي
كنند با   از اين رو، ميان كساىن كه در ارتباط با آيات قرآن هستند و از بصائر قرآن استفاده مى »2« .تر است پست

  .اند، در مهه شئون باطىن و ظاهرى، تفاوت و اختالف وجود دارد كساىن كه پوچ مانده

   السالم بصريت از ديدگاه امام على، عليه

ابن أىب احلديد و ابن ميثم . اند هاى أعمى و بصري اشاره كرده هاى خود، به موضوع تفاوت از خطبهامرياملؤمنني، در يكى 
ج البالغه    در شروح 

______________________________  
؛ نيز »ما أَنَا َعَلْيُكْم ِحبَِفيظٍ َقْد جاءَُكْم َبصائُِر ِمْن َربُِّكْم َفَمْن أَْبَصَر َفِلنـَْفِسِه َو َمْن َعِمَي فـََعَلْيها َو « :104أنعام، ). 1(

ا أَتَِّبُع ما يُوحى« :203أعراف،  ِِْم ِبآَيٍة قاُلوا َلْو ال اْجَتبَـْيَتها ُقْل ِإمنَّ ِإَيلَّ ِمْن َريبِّ هذا َبصائُِر ِمْن َربُِّكْم َو ُهدًى َو   َو ِإذا َملْ تَْأ
ْد َعِلْمَت ما أَنـَْزَل هُؤالِء ِإالَّ َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض َبصائَِر َو ِإينِّ َألَظُنَُّك يا قاَل َلقَ « :102؛ إسراء، »َرْمحٌَة ِلَقْوٍم يـُْؤِمُنونَ 

ًة َبصاِئَر ِللنَّاِس َو ُهدًى َو َرمحَْ   َو َلَقْد آتـَْينا ُموَسى اْلِكتاَب ِمْن بـَْعِد ما َأْهَلْكَنا اْلُقُروَن اْألُوىل« :44؛ قصص، »ِفْرَعْوُن َمْثُبوراً 
  .»َلَعلَُّهْم يـََتَذكَُّرونَ 

ا َو َهلُْم َأْعُنيٌ ال يُـ « :179اشاره به أعراف، ). 2( ْنِس َهلُْم قـُُلوٌب ال يـَْفَقُهوَن ِ ْبِصُروَن َو َلَقْد َذرَأْنا جلََِهنََّم َكِثرياً ِمَن اجلِْنِّ َو اْإلِ
ا أُولِئَك َكاْألَنْ  ا َو َهلُْم آذاٌن ال َيْسَمُعوَن ِ أَْم َحتَْسُب َأنَّ َأْكثـََرُهْم « :44؛ نيز فرقان، »عاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ أُولِئَك ُهُم اْلغاِفُلونَ ِ

  .»َيْسَمُعوَن َأْو يـَْعِقُلوَن ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَْنعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ َسِبيًال 
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اين خبش از خطبه . اند شارحان ديگر با دانش خود آن را جتزيه و حتليل كردهخود به اين موضوع پرداخته و مرحوم خوىي و 
 .اند كه اين كارى خداىي است بيش از چهار خط نيست، وىل به اندازه چهار ميليون خط، معنا در اين خطبه گنجانده

اند كه در زيباىي و  م، نقل كردهالسال اين روايت را اهل سّنت نيز با مقدارى تفاوت از وجود مبارك امرياملؤمنني، عليه »1«
  :و يك مجله آن چنني است »2«  نظري بوده بالغت كم

  »3« .»و إمنا الدنيا منتهى بصر األعمى، ال يبصر مما وراءها شيئا«

  .فهمد پايان و سراجنام ديدگاه كوردل دنياست و غري دنيا هيچ چيز را منى

  .اى مقدماتى است دمه آخرت است و زندگى در آن زندگىدنيا مق. در حاىل كه دنيا اول كار است نه آخر آن

   هاى كوردالن خواسته

خداوند در قرآن هدف بعثت پيامرب اسالم را جنات مردم از . هاست يك تفاوت ديگر گروه اعمى و بصري در شكل خواسته
  »4« .داند هاى غلط مى خواسته

حالل يا حرام، (شكم خود را از هر چه به دست آورند  ها در دنيا آن. هاى كوردل شكم بارگى است خواسته اول انسان
خواسته دوم كوردالن ارضاى شهوت به هر قيمىت . سنجند كنند و آن را با معيارهاى اخالقى منى پُر مى) جنس يا پاك

  .پس، در نگاه آنان ازدواج مشروع مفهومى ندارد. است

   حكايت بصري و كوردل

. اى داشتم كه يك پسر و چهار دخرت داشت اى بودم و مهسايه در لندن ساكن خانهايامى كه در انگلستان حضور داشتم، 
خواهد با مشا مالقات   مى) لباس روحانيت(كنيد  كه لباس خاصى به تن مى روزى، به من گفتند خامن مهسايه به جهت اين

  .كند

______________________________  
اند  سال پيش حضرت فرموده 1500از مجله، . نان خود زياد دارندها حضرت در سخ ها و ظرافت از اين اشارت). 1(

امروزه، حتقيقات دانشمندان نشان داده است  . فهميد سنگ عسل نيست، وىل كسى عمق آن را منى هيچ غذاىي در عامل هم
حماورت اين  كشانند، اما عسل طبيعى و خالص در دهند و به فساد مى اى را تغيري مى كه هوا و ميكرب هر ماده خوراكى

نكته . ترين ماده غذاىي عسل است از طرىف، ثابت شده است كه پرارزش. شود بيند و فاسد منى عوامل هيچ آسيىب منى
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دهد   حتقيقات نشان مى. جالب توجه اين است كه خداوند اين ماده غذاىي مفيد را در بدن حيوان كوچكى قرار داده است
هاى الزم  اى احداث كنند، به بيش از ده هزار مرت مربع فضا براى نصب دستگاه هكه اگر خبواهند براى توليد عسل كارخان

گريد كه فيزيك، شيمى، النه سازى، هواشناسى، و  رشته علمى را به كار مى 460زيرا زنبور براى توليد عسل . نياز است
  )مولف. (جزئى از آن است... 

درباره قرآن نيز  . آشناىي نداشته باشند، بسيار سخت استدرك اين مطلب براى كساىن كه با فصاحت و بالغت ). 2(
اند كه يك كشيش  نقل كرده. ؛ يعىن شكل ظاهرى قرآن در كمال زيباىي و ُحسن آيات متام است»ظاهره انيق«: اند گفته

ام و  خواندهاروپاىي كه حتصيالت دانشگاهى داشته و به زبان عرىب مسّلط بوده، روزى اعالم كرد كه من قرآن مسلمانان را 
او عبارات خود را در برابر سوره محد . ام اى مانند آن، هفت آيه ساخته در برابر يكى از ادعاهاى قرآن مبىن بر آوردن سوره

اى متخصص در ادبيات عرب افتاده بود و او به خوىب  اين سوره ساخته شده به دست طلبه. ساخته و پخش كرده بود
حقيقت اين است كه اگر كسى صرف و حنو، و معاىن و بيان . ا بيان كرده بودهاى جناب كشيش ر  نقاط ضعف ساخته

ره بيشرتى از زيباىي ج البالغه خواهد برد عرىب را خوب بلد باشد،    )مولف. (هاى قرآن و 

  .133ج البالغه، خطبه ). 3(

ُحمَمٍَّد َو ُهَو احلَْقُّ ِمْن   صَّاِحلاِت َو آَمُنوا ِمبا نـُزَِّل َعلىَو الَِّذيَن آَمُنوا َو َعِمُلوا ال« :2حممد، : شايد منظور اين آيه باشد). 4(
ْم َكفََّر َعنـُْهْم َسيِّئاِِْم َو َأْصَلَح باَهلُمْ  الَِّذيَن « :157اعراف، : اى كه در مورد حضرت هست ومناسب با مطلب ؛ نيز آيه»َرِِّ

يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َو يـَْنهاُهْم َعِن اْلُمْنكَ يـَتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّيبَّ اْألُمِّيَّ الَّ  جنِْ ِر َو حيُِلُّ ِذي جيَُِدونَُه َمْكُتوباً ِعْنَدُهْم ِيف التـَّْوراِة َو اْإلِ
َعَلْيِهْم َفالَِّذيَن آَمُنوا ِبِه َو َعزَُّروُه َو َنَصُروُه َو  َهلُُم الطَّيِّباِت َو ُحيَرُِّم َعَلْيِهُم اْخلَباِئَث َو َيَضُع َعنـُْهْم ِإْصَرُهْم َو اْألَْغالَل الَِّيت كاَنتْ 

  .»اتـَّبَـُعوا النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحونَ 

 »...اِت زُيَِّن ِللنَّاِس ُحبُّ الشََّهو «  اول، آيه. توان به اين نكته دست يافت اى از آيات قرآن مى البته از توجه به جمموعه
است؛ سوم، » تزكيه و تعليم«هاى انسان چيست؛ دوم هدف بعثت پيامربان است كه  دهد خواسته است كه نشان مى

پرسىت در قوم  بت: اند هاى بشر اشاره دارند كه مذموم دانسته شده اى از خواسته قصص قرآن است كه هر يك به خواسته
حضرت يوسف، قدرت در داستان منرود و فرعون؛ حب جاه و مقام و عاد و مثود، شهوت در قوم لوط و نيز در داستان 

  ....غرور علمى در داستان بلعم باعورا؛ حسد در داستان حضرت يوسف و داستان هابيل و قابيل؛ و 
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به اسالم عالقه پيدا  شايد او در طى اين سخنان : روز مالقات، وقىت زمينه چند پرسش و پاسخ فراهم شد، با خود گفتم
خيلى : گفت. چهار فرزند: مشا چند فرزند داريد؟ گفتم: مشا چند بچه داريد؟ پرسيد: پرسى گفتم لذا، پس از احوال. كند

از شوهر خود راضى هستيد؟  : گفتم. شش فرزند دارم: مشا چطور؟ گفت: پرسيدم. ايد رعايت مسائل خانوادگى را كرده
توانيم با هم زندگى كنيم عقد  اگر روزى درك كردم كه ما مى: گفت. از علتش پرسيدم! امي ما هنوز عقد نكرده: گفت

  !كنيم مى

بينند و با  ها تنها شهوت و شكم خود را مى آن. شان را نظام دهند كوردالن ديدگاه حقى ندارند كه بر اساس آن زندگى
  :صري اين استهاى ب اين ديدگاه با دنيا در ارتباطاند، در حاىل كه خواسته انسان

اللهم إىن أسألك االمن واالميان بك والتصديق بنبيك والعافيه من مجيع البالء و الشكر على العافيه والغىن عن شرار «
  .»الناس

اين دعا را ابوذر : اى؟ گفت اين دعا را از كجا آورده: پرسيد »1« .نقل است كه پيامرب اين دعا را اول بار از جربئيل شنيد
  .اند خواند و مالئكه از او ياد گرفته مى

   حقيقت رسالت

در قرآن جميد، حقيقىت كه درباره وجود مبارك پيامرب اسالم بيان شده درباره هيچ شخص ديگرى بيان نشده و آن امهيت 
ردگار است؛ به طورى كه خداوند به انبياى ديگر خود ظهور ايشان و  وجود مقّدس حضرت و رسالت او در پيشگاه پرو 

  .آورند را خرب داده است كتاب و روشى كه با خود مى

ج البالغه كه از استوارترين و حكيمانه   :السالم، است آمده هاى امري املؤمنني، عليه ترين خطبه در خطبه اول 

  »2« .»مأخوذا على النبيني ميثاقه«

______________________________  
از خود : هاخرب داد و از مضمون دعا چيزى نگفت و عرض كرد جربئيل فقط از معروفيت دعاى أبوذر در آمسان). 1(

  .لذا دعا را پيامرب اكرم اولني بار از زبان خود ابوذر شنيد. ابوذر بپرس

  .ج البالغه، خطبه اول). 2(
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ربان خود پيمان حمكم و استوارى بر نبوت ايشان گرفت و اين عظمت كار پيامرب و كتاىب كه بر آن قلب خداوند از پيام
  .رساند مبارك نازل شده را مى

   نقش آزمايش در سازندگى انسان

اين مرد اهلى كه . اى قائل شده است السالم، شخصيت فوق العاده قرآن كرمي در سوره بقره براى حضرت ابراهيم، عليه
هاى  مني پيامرب اولوالعزم است بر اثر سربلند بريون آمدن از امتحانات صعىب كه خداوند براى او در نظر گرفته بود ويژگىدو 

  :گويد ها به تفصيل سخن مى منحصر به فردى يافت كه قرآن درباره آن

  »1« .»َك لِلنَّاِس ِإماماً قاَل َو ِمْن ُذرِّيَِّيت قاَل ال يَناُل َعْهِدي الظَّاِلِمنيَ ِإْبراِهيَم َربُُّه ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ قاَل ِإينِّ جاِعلُ   َو ِإِذ ابـَْتلى«

آزمايش كرد، پس او مهه را به طور كامل به ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد[و 
ابراهيم  . من تو را براى مهه مردم پيشوا و امام قرار دادم: فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[اجنام رسانيد، پروردگارش 

به ستمكاران ]  كه امامت و پيشواىي است[پيمان من : فرمود] پروردگار]. [ نيز پيشواياىن برگزين[و از دودمامن : گفت
  .رسد منى

اى نداشته باشد؟ آن  و گاليه ها مبتال كنند و او آه سردى از دل بر نياورد ترين آزمايش شود انساىن را به سخت چگونه مى
  .برند هم در دنياىي كه برخى از مردم براى فرار از مشكالت به دمشن خويش پناه مى

حاصل سخن حضرت اين است كه كلمات به معناى گفتار و . اند را معنا كرده» كلمات«السالم، واژه  امام باقر، عليه
  .ات قرآن يك حقيقت عيىن استدر بيشرت آي) كلمه(سخن گفنت نيست، بلكه مراد از آن 

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ِمَن ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ وَ « ِجيهاً ِيف الدُّ
  »2« .»اْلُمَقرَِّبنيَ 

______________________________  
  .124ره، بق). 1(
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  .45آل عمران، ). 2(

  

  302: انديشه در اسالم، ص

اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي  اى مرمي، يقيناً خدا تو را به كلمه: زماىن كه فرشتگان گفتند] ياد كنيد[
  .دهد كه در دنيا و آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است است مژده مى

  :فرمايد السالم، مى عليهامام باقر، 

اى از حوادث سنگني و  يعىن خداوند او را با سلسله. هاى حضرت ابراهيم، مجع است كلمات، در آيه مربوط به آزمايش
  »1« .طاقت فرسا آزمايش كرد

   نقش حوادث در منزلت انسان

اى دور از حمل زندگى خود به انسان  هالسالم، در منطق روزى، حضرت ابراهيم، عليه: فرمايند السالم، مى امام صادق، عليه
يا (هفتاد : جا هسىت؟ گفت چند وقت است كه اين: وزيىن برخورد كرد كه خيلى از وقار و ادب او خوشش آمد؛ فرمود

نه، خداوند مهواره به من عنايت داشته است، وىل سه سال است كه مرتب : آرزوىي هم دارى؟ گفت: گفت. سال) هشتاد
دهم كه خداوند  تو را بشارت مى: حضرت فرمود. م را ببينم، وىل از اجابت خواسته خود نااميد هستمكنم ابراهي دعا مى
  »2« !ات را بر آورده كرده است، چون من ابراهيم خليل هستم خواسته

اعالم  كه اجابت نكردن آن خواسته امتحان سخىت براى آن فرد نبوده، او نااميدى خود را به ابراهيم ابراز كرده و با اين
  .كند شكست مى

كلمات مجع است، زيرا خداوند پيش از انتصاب ابراهيم به مقام امامت، او را به سى : فرمايد السالم، مى امام باقر، عليه
  :ها سربلند بريون آمد، خداى تعاىل فرمود وقىت حضرت از مهه آن آزمايش. فرسا مبتال كرد آزمايش طاقت

  »3« .»ِإماماً  قاَل ِإينِّ جاِعُلَك ِللنَّاسِ «

افتخار ديگرى كه خداوند به او و خاندانش عطا فرمود بناى . ها انتخاب كردم يعىن تو را تا روز قيامت به پيشواىي انسان
   بدين. طواف، مناز در مقام، سعى صفا و مروه بوده است »4« خانه كعبه، اجنام مناسك حج،



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

 

______________________________  
املفضل بن عمر، عن الصادق جعفر بن حممد، عليهماالسالم، قال سألته «: 126ر، شيخ صدوق، ص معاىن األخبا). 1(

هى الكلمات الىت تلقاها آدم من ربه فتاب : وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هذه الكلمات؟ قال: عن قول اهللا عز وجل
سني إال تبت على، فتاب اهللا عليه إنه هو التواب يا رب أسألك حبق حممد وعلى وفاطمه واحلسن واحل: عليه، وهو أنه قال
السالم، إثنا عشر إماما  أمتهن؟ قال يعىن أمتهن إىل القائم، عليه: يا ابن رسول اهللا فما يعىن عز وجل بقوله: الرحيم، فقلت له

وجعلها كلمه : عز وجل يا ابن رسول اهللا فأخربىن عن قول اهللا: فقلت له: قال املفضل. السالم تسعه من ولد احلسني، عليه
يا ابن رسول اهللا فكيف : فقلت له: قال. باقيه ىف عقبه؟ قال يعىن بذلك اإلمامه جعلها اهللا ىف عقب احلسني إىل يوم القيامه

صارت اإلمامه ىف ولد احلسني دون ولد احلسن ومها مجيعا ولدا رسول اهللا وسبطاه وسيدا شباب أهل اجلنه؟ فقال، 
وسى وهارون كانا نبيني مرسلني أخوين فجعل اهللا النبوه ىف صلب هارون دون صلب موسى ومل يكن إن م: السالم، عليه

مل جعلها اهللا ىف صلب احلسني دون : مل فعل اهللا ذلك؟ فإن اإلمامه خالفه اهللا عز وجل ليس ألحد أن يقول: ألحد أن يقول
  َو ِإِذ ابـَْتلى :ولقول اهللا تعاىل. عما يفعل وهم يسألون صلب احلسن الن اهللا تبارك وتعاىل هو احلكيم ىف أفعاله ال يسأل

 - تعاىل ذكره -أحدمها مستحيل على اهللا: واالبتالء على ضربني. وجه آخر وما ذكرناه أصله ِإْبراِهيَم َربُّهُ ِبَكِلماٍت فََأَمتَُّهنَّ،
ماال يصلح ألنه عز وجل عالم الغيوب،  واآلخر جائز فأما ما يستحيل فهو أن خيتربه ليعلم ما تكشف األيام عنه وهذا

والضرب االخر من االبتالء أن يبتليه حىت يصرب فيما يبتليه به فيكون ما يعطيه من العطاء على سبيل االستحقاق ولينظر إليه 
ام عنه الناظر فيقتدى به فيعلم من حكمه اهللا عز وجل أنه مل يكل أسباب اإلمامه اال إىل الكاىف املستقل الذى كشفت األي

َو َكذِلَك نُِري ِإْبراِهيَم َمَلُكوَت السَّماواِت َو " :فأما الكلمات فمنها ما ذكرناه، ومنها اليقني وذلك قول اهللا عز وجل. خبربه
والشمس ومنها املعرفه بقدم بارئه وتوحيده وتنزيهه عن التشبيه حىت نظر إىل الكواكب والقمر  "اْألَْرِض َو ِلَيُكوَن ِمَن اْلُموِقِننيَ 

السالم، بأن احلكم بالنجوم خطأ ىف قوله عز  فاستدل بأفول كل واحد منها على حدثه وحبدثه على حمدثه، مث علمه، عليه
وإمنا قيده اهللا سبحانه بالنظره الواحده الن النظره الواحده ال توجب اخلطأ إال  »َفقاَل ِإينِّ َسِقيمٌ * فـََنَظَر َنْظَرًة ِيف النُُّجومِ " :وجل

يا على أول النظره لك والثانيه «: السالم، وآله، ملا قال ألمري املؤمنني، عليه عليه اهللا د النظره الثانيه بدالله قول النىب، صلىبع
ِإْذ قاَل ِألَبِيِه َو قـَْوِمِه ما هِذِه التَّماثِيُل الَِّيت « :، ومنها الشجاعه وقد كشفت األيام عنه بدالله قوله عز وجل»عليك وال لك

قاُلوا أَ ِجْئَتنا ِباحلَْقِّ َأْم أَْنَت ِمَن * قاَل َلَقْد ُكْنُتْم أَنـُْتْم َو آباؤُُكْم ِيف َضالٍل ُمِبنيٍ * قالُوا َوَجْدنا آباَءنا َهلا عاِبِدينَ * نـُْتْم َهلا عاِكُفونَ أَ 
ِعِبنيَ  َو َتاللَِّه َألَِكيَدنَّ َأْصناَمُكْم * ذِلُكْم ِمَن الشَّاِهِدينَ   نَّ َو أَنَا َعلىقاَل َبْل َربُُّكْم َربُّ السَّماواِت َو اْألَْرِض الَِّذي َفَطَرهُ * الالَّ

ومقاومه الرجل الواحد الوفا من أعداء اهللا عز وجل  َفَجَعَلُهْم ُجذاذاً ِإالَّ َكِبرياً َهلُْم َلَعلَُّهْم ِإلَْيِه يـَْرِجُعوَن،* بـَْعَد َأْن تـَُولُّوا ُمْدِبرِينَ 
مث السخاء وبيانه ىف حديث ضيف . إن إبراهيم حلليم أواه منيب: اعه، مث احللم مضمن معناه ىف قوله عز وجلمتام الشج

وأعتزلكم وما تدعون من دون اهللا اآليه، واالمر : إبراهيم املكرمني، مث العزله عن أهل البيت والعشريه مضمن معناه ىف قوله
يا أبت * يا أبت مل تعبد ما ال يسمع وال يبصر وال يغىن عنك شيئا:" عز وجلباملعروف والنهى عن املنكر بيان ذلك ىف قوله 

يا * يا أبت ال تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرمحن عصيا* إىن قد جاءىن من العلم ما مل يأتك فاتبعىن أهدك صراطا سويا
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أراغب أنت : ه وذلك ملا قال له أبوهأبت إىن أخاف أن ميسك عذاب من الرمحن فتكون للشيطان ولياً ودفع السيئه باحلسن
سالم عليك سأستغفر لك رىب إنه كان ىب حفياً : فقال ىف جواب أبيه. عن آهلىت يا إبراهيم لئن مل تنته ألرمجنك واهجرىن ملياً 

َو الَِّذي * ِإذا َمِرْضُت فـَُهَو َيْشِفنيِ  وَ * َو الَِّذي ُهَو ُيْطِعُمِين َو َيْسِقنيِ * الَِّذي َخَلَقِين فـَُهَو يـَْهِدينِ  :والتوكل بيان ذلك ىف قوله
رب هب ىل حكما : مث احلكم واالنتماء إىل الصاحلني ىف قوله َو الَِّذي َأْطَمُع َأْن يـَْغِفَر ِيل َخِطيَئِيت يـَْوَم الدِّيِن،* ميُِيُتِين ُمثَّ ُحيِْينيِ 

عز وجل وال حيكمون باآلراء واملقائس حىت يشهد له من وأحلقىن بالصاحلني يعىن بالصاحلني الذين ال حيكمون إال حبكم اهللا 
واجعل ىل لسان صدق ىف اآلخرين أراد ىف هذه األمه الفاضله فأجابه اهللا : يكون بعده من احلجج بالصدق بيان ذلك ىف قوله

   وجعل له ولغريه

 َجَعْلنا َهلُْم ِلساَن ِصْدٍق َعِليا، وَ  :السالم، و ذلك قوله من أنبيائه لسان صدق ىف اآلخرين وهو على بن أىب طالب، عليه
واحملنه ىف النفس حني جعل ىف املنجنيق وقدف به ىف النار، مث احملنه ىف الولد حني أمر بذبح ابنه إمساعيل، مث احملنه باألهل 

ستقصار النفس حني خلص اهللا حرمته من عراره القطىب ىف اخلرب املذكور ىف هذه القصه، مث الصرب على سوء خلق ساره، مث ا
ما كان إبراهيم يهوديا وال نصرانيا ولكن كان حنيفا : مث النزاهه ىف قوله عز وجل. وال ختزىن يوم يبعثون: ىف الطاعه ىف قوله

ال * اَلِمنيَ ِإنَّ َصالِيت َو ُنُسِكي َو َحمْياَي َو َمماِيت لِلَِّه َربِّ اْلع :مسلما وما كان من املشركني، مث اجلمع ألشراط الكلمات ىف قوله
حمياى ومماتى هللا مجيع أشراط الطاعات كلها حىت ال يعزب : فقد مجع ىف قوله. وبذلك أمرت وأنا أول املسلمني  َشرِيَك لَهُ 

رب أرىن كيف حتىي املوتى وهذه آيه : عنها عازبه وال يغيب عن معانيها غائبه، مث استجاب اهللا عز وجل دعوته حني قال
ه معناها أل عن الكيفيه، والكيفيه من فعل اهللا عز وجل مىت مل يعلمها العامل مل يلحقه عيب وال عرض ىف أنه س: متشا

هذا شرط عام من آمن به مىت سئل واحد منهم أومل تؤمن؟ وجب أن . أومل تؤمن قال بلى: توحيده نقص، فقال اهللا عز وجل
ألست بربكم قالوا بلى كان أول من قال بلى حممد، : ىن آدمبلى كما قال إبراهيم، وملا قال اهللا عز وجل جلميع أرواح ب: يقول
فمن مل جيب عن هذه املسأله جبواب . وآله، فصار بسبقه إىل بلى سيد األولني واآلخرين، وأفضل النبيني واملرسلني عليه اهللا صلى

اصطفاء اهللا عز وجل إياه ىف  ومن يرغب عن مله إبراهيم إال من سفه نفسه مث: إبراهيم فقد رغب عن ملته، قال اهللا عز وجل
ولقد اصطفيناه ىف الدنيا وإنه ىف اآلخره ملن الصاحلني : الدنيا مث شهادته له ىف العاقبه أنه من الصاحلني ىف قوله عز وجل

يه، وامللتمسني للصالح من عنده   .»والصاحلون هم النىب واألئمه صلوات اهللا عليهم، اآلخذين عن اهللا أمره و

؛ نيز با اختالف خيلى اندك در دو سند روضه الواعظني، فتال نيشابورى، ص 372شيخ صدوق، ص اماىل، ). 2(
بينا إبراهيم خليل الرمحن، : السالم قال الصادق جعفر بن حممد، عليه«: 354؛ و مشكاه األنوار، طربسى، ص 330
ل قائم يصلى طوله اثنا عشر شربا، فقال السالم، ىف جبل بيت املقدس يطلب مرعى لغنمه، إذ مسع صوتا، فإذا هو برج عليه

: قال. ال: هل بقى أحد من قومك غريك؟ قال: السالم فقال له إبراهيم، عليه. إلله السماء: يا عبد اهللا ملن تصلى؟ قال: له
. لفأومأ بيده إىل جب: فأين منزلك؟ قال: قال له. أجتىن من هذا الشجر ىف الصيف وآكله ىف الشتاء: فمن أين تأكل؟ قال
كيف : قال. إن قدامى ماء ال خياض: هل لك أن تذهب ىب معك فأبيت عندك الليله؟ فقال: السالم فقال له إبراهيم، عليه
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فأخذ العابد بيده، فمضيا مجيعا حىت : قال. فاذهب ىب معك، فلعل اهللا أن يرزقىن ما رزقك: قال. أمشى عليه: تصنع؟ قال
أى األيام أعظم؟ : السالم السالم، معه حىت انتهيا إىل منزله، فقال له إبراهيم، عليه عليهانتهيا إىل املاء، فمشى ومشى إبراهيم، 

فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدى، فتدعو اهللا عز وجل : قال. يوم الدين، يوم يدان الناس بعضهم من بعض: فقال له العابد
فقال له . لدعوه منذ ثالثني سنه ما أجبت فيها بشئ وما تصنع بدعوتى؟ فواهللا إن ىل: أن يؤمننا من شر ذلك اليوم؟ فقال

إن اهللا عز وجل إذا أحب عبدا احتبس : قال له. بلى: أوال أخربك ألى شئ احتبست دعوتك؟ قال: السالم إبراهيم، عليه
ا كانت وم: مث قال له. دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إليه، وإذا أبغض عبد عجل له دعوته، أو ألقى ىف قلبه اليأس منها

اللهم إن  : فقلت. إلبراهيم خليل الرمحن: يا غالم، ملن هذا الغنم؟ فقال: مرىب غنم ومعه غالم له ذؤابه، فقلت: دعوتك؟ قال
  .»فقد استجاب اهللا لك، أنا إبراهيم خليل الرمحن، فعانقه: السالم، فقال له إبراهيم، عليه. كان لك ىف األرض خليل فأرنيه

  .124بقره، ). 3(

؛ نيز فقه »َعِليمُ َو ِإْذ يـَْرَفُع ِإْبراِهيُم اْلَقواِعَد ِمَن اْلبَـْيِت َو ِإْمساِعيُل َربَّنا تـََقبَّْل ِمنَّا ِإنََّك أَْنَت السَِّميُع الْ « :127بقره، ). 4(
لغ السالم، قال ملا بلغ إمساعيل مب القمى عن الصادق، عليه«: 189، ص 1القرآن؛ نيز تفسري صاىف، فيض كاشاىن، ج 

ا على آدم القبه فأضاء هلا احلرم : الرجال أمر اهللا إبراهيم أن يبىن البيت فقال يا رب ىف أى بقعه قال ىف البقعه الىت أنزلت 
فلم يدر إبراهيم ىف أى موضع يبنيه فان القبه الىت أنزهلا اهللا على آدم كانت قائمه إىل أيام الطوفان أيام نوح فلما غرقت الدنيا 

ك القبه وبقى موضعها مل يغرق وهلذا مسى البيت العتيق ألنه أعتق من الغرق فبعث اهللا جربئيل فخط له موضع رفع اهللا تل
البيت فأنزل اهللا عليه القواعد من اجلنه وكان احلجر ملا أنزله اهللا على آدم أشد بياضا من الثلج فلما مسته أيدى الكفار اسود 

إمساعيل احلجر من ذى طوى فرفعه ىف السماء تسعه أذرع مث دله على موضع احلجر السالم، البيت ونقل  فبىن إبراهيم، عليه
فاستخرجه إبراهيم ووضعه ىف موضعه الذى هو فيه اآلن فلما بىن جعل له بابني بابا إىل املشرق وبابا إىل املغرب والباب الذى 

؛ نيز »ابه كساء كان معه وكانوا يكنون حتتهإىل املغرب يسمى املستجار مث القى عليه الشجر واإلذخر وعلقت هاجر على ب
ان اهللا وضع حتت العرش أربعه أساطني ومساه الضراح، وهو : السالم قال الباقر، عليه«: 292، ص 1قطب راوندى، ج 

ان البيت املعمور، وقال للمالئكه طوفوا به، مث بعث مالئكه فقال هلم ابنوا ىف األرض بيتا مبثاله وقدره وأمر من ىف األرض 
حوله كما يطاف حول عرشى ويصلى عنده  . اىن منزل معك بيتا يطوف: وملا أهبط اهللا آدم من اجلنه قال: وقال. يطوفوا به

كما يصلى عند عرشى، فلما كان زمن الطوفان رفع، فكانت األنبياء حيجونه وال يعلمون مكانه حىت تواه اهللا إلبراهيم فأعلمه 
  .»اء وثبري ولبنان وجبل الطور وجبل احلمرمكانه، فبناه من مخسه أجبل من حر 
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  »1« .توان گفت ابراهيم در حج مهه شريك است ترتيب، مى

السالم، نود درصد انبياى خدا و درصد باالىي از  افتخار ديگرى كه نصيب حضرت شد اين است كه پس از ابراهيم، عليه
وقىت ابراهيم و امساعيل خانه كعبه را باال بردند، : فرمايد خداوند در سوره بقره مى. اند آمدهاولياى خدا از نسل او به وجود 

  :از اين رو، چنني درخواست كرد. رتين وقت دعا و زيباترين زمان استجابت دعاست: او به خانه كعبه تكيه داد و گفت

  »2« .»ِهْم آياِتَك َو يـَُعلُِّمُهُم اْلِكتاَب َو احلِْْكَمَة َو يـُزَكِّيِهْم ِإنََّك أَْنَت اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ َربَّنا َو ابـَْعْث ِفيِهْم َرُسوًال ِمنـُْهْم يـَتـُْلوا َعَليْ «

از [پروردگارا، در ميان آنان پيامربى از خودشان برانگيز كه آيات تو را بر آنان خبواند و آنان را كتاب و حكمت بياموزد و 
  .ناپذير و حكيمى پاكشان كند؛ زيرا تو تواناى شكست ] هاى ظاهرى و باطىن آلودگى

از اين رو، پيامرب اكرم، صلى ! وآله، حمروم شود عليه اهللا خدايا مبادا اين منطقه از وجود كسى مانند حممد بن عبداللَّه، صلى
  »3« .گفتند من حاصل دعاى پدرم ابراهيم هستم اهللا عليه وآله، بسيار مى

ها در زمني است و حىت ظهور  ها و پاكى ا نسلش كه از خود به جاى گذاشته پدر مهه نيكىشك، ب حضرت ابراهيم، ىب
در . شود بايد از بركت دعاى ايشان دانست امام عصر، عليه السالم، را نيز كه منجر به هدايت مهه مردم كره زمني مى

  :خوانيم قرآن مى

  »4« .»ِر َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ َو َلَقْد َكَتْبنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّكْ «

  .برند و مهانا ما پس از تورات در زبور نوشتيم كه زمني را بندگان شايسته ما به مرياث مى

چرا خداوند در اين آيه فعل مضارع انتخاب كرده است؟ زيرا آيه براى زمان پيامرب و ائمه نازل نشده، بلكه براى آينده بشر 
  :گريد اى كه بشر در اوج صالح و عدالت و كرامت و امنيت و آرامش قرار مى ت؛ آيندهاس

______________________________  
: 243؛ نيز با اختالف اندك در حتف العقول، حراىن، ص 240؛ نيز خصال، صدوق، ص 9، ص 5كاىف، ج ). 1(
ا إىل يوم القيامه من غري أن ينقص من من سن سنه حسنه فله أ: وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى« جرها وأجر من عمل 

  .»ء أجورهم شى

  .129بقره، ). 2(
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؛ نيز من »أنا دعوه أىب إبراهيم: وآله، أنه قال عليه اهللا عن النىب، صلى«: 34، ص 1دعائم اإلسالم، قاضى نعمان، ج ). 3(
؛ نيز اماىل، شيخ طوسى، ص »...دعوه أىب إبراهيم أنا : يا على... «: 369، ص 4ال حيضره الفقيه، شيخ صدوق، ج 

يا رسول اهللا، وكيف : فقلنا. أنا دعوه أىب إبراهيم: وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى: عن عبد اهللا بن مسعود، قال«: 379
يا : الفرح، فقال أوحى اهللا عز وجل إىل إبراهيم أىن جاعلك للناس إماما؟ فاستخف إبراهيم: صرت دعوه أبيك إبراهيم؟ قال

يا رب، ما : قال. أن يا إبراهيم، إىن ال أعطيك عهدا ال أىف لك به: رب، ومن ذريىت أئمه مثلى؟ فأوحى اهللا عز وجل إليه
يا رب، ومن الظامل من ولدى الذى ال ينال عهدك؟ : قال. ال أعطيك لظامل من ذريتك: العهد الذى ال تفى ىل به؟ قال

واجنبىن وبىن أن نعبد األصنام، : قال إبراهيم.  ال أجعله إماما أبدا، وال يصح أن يكون إمامامن سجد لصنم من دوىن: قال
ن أضللن كثريا من الناس فانتهت الدعوه إىل وإىل أخى على مل يسجد أحد منا لصنم : وآله عليه اهللا قال النىب، صلى. رب إ

  .»قط، فاختذىن اهللا نبيا، وعليا وصيا

  .105انبياء، ). 4(
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  .»َأنَّ اْألَْرَض َيرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ «

» يرثُ «. اى هستند يعىن متام كره زمني به دست بندگان شايسته من خواهد افتاد كه از نظر عقلى و امياىن مردمان شايسته
حضرت داوود، حضرت سليمان يا امري اى از برگزيدگان پروردگار مانند  آرى، عده. فعل مضارع است؛ يعىن در آينده

اند، وىل وسعت منطقه حكمراىن آنان كم بوده و مردم حتت فرمان  املؤمنني چند ساىل در زمني حكومت اهلى تشكيل داده
  :از اين نظر، حكومت امام عصر با حكومت هيچ پيامرب يا امام ديگرى قابل مقايسه نيست. اند آنان مهگى صاحل نبوده

فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن   نَّا َجَعْلناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض َفاْحُكْم بـَْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوىيا داُوُد إِ «
  »1« .»َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 

قرار دادمي؛ پس ميان مردم به حق داورى كن و از هواى ] و مناينده خود[ود، مهانا تو را در زمني جانشني اى دا:] و گفتيم[
شوند، چون روز حساب  ترديد كساىن كه از راه خدا منحرف مى ىب. كند نفس پريوى مكن كه تو را از راه خدا منحرف مى

  .اند، عذاىب سخت دارند را فراموش كرده
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براى مثال، يكى از فرماندهان . هاى كاملى نبودند ومت حضرت داوود يا سليمان يا امري مومنان انسانمهه كارگردانان حك
. او روزى به طور ناگهاىن ناپديد شد و با رفتنش شريازه لشكر از هم پاشيد. لشكر امام شخصى به نام مصقله شيباىن بود

ميد كه معاويه براى او پول فراواىن فرستاده و او به مهني دليل كار را السالم، از ماجرا خربدار شد و فه وقىت امرياملؤمنني، عليه
  :هاى خود نوشت رها كرده و به دربار معاويه رفته است، در يكى از نامه

  »2« .»قّبح اللَّه مصقله«

  !آبرو كند كه چه خوىن به دل ما كرد خدا مصقله را در دنيا و آخرت ىب

  السالم، نبودمي وگرنه شايد ما عليهخدا را شكر كنيم كه در زمان على، 

______________________________  
  .26ص، ). 1(

ملا هرب مصقله بن هبريه الشيباىن إىل معاويه وكان قد ابتاع سىب بىن ناجيه من عامل أمري «: 44ج البالغه، خطبه ). 2(
فعل فعل السادات وفر فرار . قّبح اهللا مصقله«: شامالسالم، وأعتقهم فلما طالبه باملال خاس به وهرب إىل ال املؤمنني، عليه

  .»وانتظرنا مباله وفوره. ولو أقام ألخذنا ميسوره. فما أنطق مادحه حىت أسكته، وال صدق واصفه حىت بكته. العبيد
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ها   رح قتل ايشان را رخيتند؛ آنهاى آن روز ط چون متدين. شدمي و در قتل او شريك مى! گفتيم تقصري با على است هم مى
مگر طلحه و ! ها او را مقصر تشخيص دادند ها و حاجى كه پينه بر پيشاىن داشتند به كشنت على اقدام كردند؛ و منازخوان

خوب است ! خور يا زناكار و كافر بودند؟ اينان مهه اهل جبهه و شهادت، جمروح جنگى، و خانواده شهيد بودند زبري عرق
ج البالغه را به چشم خود بزند و هر حرىف كه مىانسان حتلي زند بر پايه شرع و منطق بزند كه در قيامت  ل كند و عينك 

  .هاى خود داشته باشد ها و دوسىت ها و حمبت پاسخى براى دمشىن

   موقعيت مردم در عصر ظهور حجت حق
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اى در يك سوى  ر مملكت عراق دخرت هجده سالهدر حكومت دوازدمهني از ما، اگر د: فرمايد السالم، مى امام باقر، عليه
خورجني شرت خويش طال و در مست ديگر نقره بار كند و به تنهاىي از بازار بغداد تا بازار شام برود، هيچ چشمى به 

آرى، امنيت روحى بشر، پاكى باطن و ظاهر تنها  »1« .شود كند و هيچ دسىت بر آن مال دراز منى شهوت بر او نظر منى
  .السالم، اختصاص دارد ان امام عصر، عليهبه زم

  )ع(وضعيت مردم در زمان امام عصر 

ها و  ماشني. شود اى راه خمصوصى قرار داده مى شوند و براى هر رونده السالم، بزرگ مى ها در زمان امام عصر، عليه خيابان
وقىت مهه مردم  »2« .ن بر عدالت استكنند، چون باطن آنا ها و موتور سوارها بدون پليس در مسري خود حركت مى پياده

يابد و به اندازه بارش در پنج قاره  در امور ظاهر و باطن به نيكى خو كردند، نزوالت آمساىن و بركات آن نيز افزايش مى
  :بارد زمني باران مى

  .*»يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً «

  .دارندهاى آيه مهه مضارع هستند و اشاره به آينده  فعل

______________________________  
ا، ولذهب «: 626خصال، شيخ صدوق، ص ). 1( لو قد قام قائمنا النزلت السماء قطرها، وال خرجت األرض نبا

الشحناء من قلوب العباد، واصطلحت السباع والبهائم حىت متشى املرأه بني العراق إىل الشام ال تضع قدميها إال على النبات 
  .»ها زينتها ال يهيجها سبع وال ختافهوعلى رأس

... إذا قام القائم «: السالم، ىف حديث طويل قال أبو جعفر، عليه«: 264روضه الواعظني، فتال نيسابورى، ص ). 2(
  .»...ووسع الطريق األعظم وكسر كل جناح خارج ىف الطريق وأبطل الكنف وامليازيب إىل الطرقات 
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  .»ُميِْددُْكْم بَِأْمواٍل َو بَِننيَ َو «

  .ماند شوند و هيچ كس در دنيا عقيم منى مهه مردم عامل ثرومتند مى
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اراً « ْ   »1« .»َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم َأ

ر مهه جا لطيف دهد؛ هوا د هاى خود را به احرتام مردم شايسته بريون مى شوند؛ زمني گنج ها لربيز از آب مى رودخانه
در زمان امام . رود ها از بني مى خورند؛ و متام اختالفات و كينه شود؛ در بيابان ُگرگ با گوسفند لب چشمه آب مى مى

شت در زمني منونه دوازدهم، عليه   .يابد اى مى السالم، 

  انتظار

  :فرمايد وآله، مى عليه اهللا پيامرب، صلى

  »2« .»أفضل أعمال أمىت انتظار الفرج«

ما هم خود  »3« .انتظار اميد به حل شدن مشكالت بشر است و خداوند وعده داده كه چنني حكومىت برپا خواهد شد
و اگر نديدمي، وقىت مردمي ! اگر آن حكومت را ديدمي، خوش به حاملان. را آماده كنيم تا در مدار چنني حكومىت باشيم

افزون بر اين، چون اميدوار بودمي كه ايشان مشكالت  »4« .آورد خداوند جزو افراد پا به ركاب حضرت به حسامبان مى
با اين اميد، وقىت وارد حمشر . نويسند حّل مشكالت آنان را در پرونده ما هم مىشش ميليارد انسان را حل كند، ثواب 

امي، زيرا در انتظار حكومىت بودمي كه اين مشكالت را حل كند و  بينيم كه براى حّل مشكالت مردم كمك كرده شومي، مى مى
  »5« .كند خداوند مهني نيت را عمل نيك حساب مى

  .كند ، باطن انسان را نوراىن و شاد مىاين چنني، سخن اهل بيت و قرآن

______________________________  
يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم * فـَُقْلُت اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ِإنَُّه كاَن َغفَّاراً « :1012نوح، : كند اين آيات نتيجه استغفار را بيان مى). 1(

اراً َو ُميِْددُْكْم ِبَأْمواٍل َو بَنِ * ِمْدراراً  ْ َو يا قـَْوِم اْستَـْغِفُروا َربَُّكْم ُمثَّ تُوبُوا « :52؛ نيز هود، »َني َو َجيَْعْل َلُكْم َجنَّاٍت َو َجيَْعْل َلُكْم َأ
  .»قـُوَِّتُكْم َو ال تـَتَـَولَّْوا ُجمْرِِمنيَ   ِإلَْيِه يـُْرِسِل السَّماَء َعَلْيُكْم ِمْدراراً َو َيزِدُْكْم قـُوًَّة ِإىل

؛ نيز )مقدمه( 4، ص 1علل الشرائع، شيخ صدوق، ج : وايت فوق در دو سند هر دو در مقدمه كتاب آمدهر ). 2(
؛ نيز با اختالف كلمات در كمال الدين ومتام النعمه، شيخ صدوق، ص )مقدمه( 21اإلمامه والتبصره، ابن بابويه، ص 

  .»أفضل العباده انتظار الفرج: وآله عليه هللا قال رسول اهللا، صلى: السالم، قال عن أمري املؤمنني، عليه«: 287
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ِذيَن ِمْن قـَْبِلِهْم َو َوَعَد اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َو َعِمُلوا الصَّاِحلاِت َلَيْسَتْخِلَفنـَُّهْم ِيف اْألَْرِض َكَما اْسَتْخَلَف الَّ « :55نور، ). 3(
لَنـَُّهْم ِمْن بـَْعِد َخْوِفِهْم أَْمناً يـَْعُبُدوَنِين ال يُْشرُِكوَن ِيب َشْيئاً َو َمْن َكَفَر بـَْعَد ذ  َلُيَمكَِّننَّ َهلُْم ِدينَـُهُم الَِّذي اْرَتضى ِلَك َهلُْم َو َلُيَبدِّ

ْم أَِئمًَّة َو َجنَْعَلُهُم َو نُرِيُد َأْن َمنُنَّ َعَلى الَِّذيَن اْسُتْضِعُفوا ِيف اْألَْرِض َو َجنَْعَلهُ « :5؛ نيز قصص، »َفُأولِئَك ُهُم اْلفاِسُقونَ 
  .»َو َلَقْد َكَتْبنا ِيف الزَّبُوِر ِمْن بـَْعِد الذِّْكِر َأنَّ اْألَْرَض يَرِثُها ِعباِدَي الصَّاِحلُونَ « :105؛ نيز انبياء، »اْلوارِِثنيَ 

: 479، ص )الشيعى(؛ نيز دالئل االمامه، حممد بن جرير طربى 1166، ص 3اخلرائج واجلرائح، راوندى، ج ). 4(
قد قام صاحبك، : املؤمن ليخري ىف قربه، إذا قام القائم، فيقال له: السالم قال ىل أبو جعفر، عليه: سيف بن عمريه، قال«

  .»فإن أحببت أن تلحق به فاحلق، وإن أحببت أن تقيم ىف كرامه اهللا فأقم

؛ نيز املسائل »إمنا األعمال بالنيات: لمعليه وآله وس اهللا قال رسول اهللا، صلى«: 62اهلدايه، شيخ صدوق، ص ). 5(
إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرء ما : وآله، ىف قوله عليه اهللا ورد على النىب، صلى«: 118الصاغانيه، شيخ مفيد، ص 

  .»نوى

  

  324: انديشه در اسالم، ص

  

   فوايد تفكر و مضرات ىب فكرى -17

  

  326: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . الرمحن الرحيمبسم اهللا 
  .على اعدائهم امجعني
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رتين زندگى زندگى توأم با عقل و انديشه و تفكر، و بدترين زندگى زندگى در  از نظر قرآن كرمي و فرهنگ پاك اهل بيت، 
ها دعوت كرده است در جهان آفرينش تا جاىي كه امكان دارد  قرآن جميد از انسان. ناداىن و غفلت استفضاى جهل و 

او در . كند كند، خدا را پيدا مى انديشه كنند، زيرا وقىت انسان در جهان خلقت و كيفيت آفرينش موجودات فكر مى
ا نيز بدون حمّرك نيستان رسد كه موجودات جهان داراى حركت ورزى به اين نتيجه مى انديشه مهچنني، در . د و حركت آ

  .يابد كه اين حمرك عامل و حكيم و عادل و لطيف و خبري و حسابگر است مى

حركىت كه كره زمني به دور خودش دارد سبب پيدايش شب و روز و حركتش به دور خورشيد سبب پيدايش چهار فصل 
به مهني قياس، جاذبه و دافعه زمني هم مربوط به . زمني نيست اما بديهى است كه اين حركت مربوط به ذات. شود مى

  .اند ذات خودش نيست و اين حقيقت را، عالوه بر قرآن جميد، دانشمندان نيز بيان كرده

  327: انديشه در اسالم، ص

   مفهوم كفات در قرآن

ها پيش از آنكه نيوتن آن را  زمني سال كنند، مسئله جاذبه و دافعه براى مسلمانان، كه در اين نقطه از كره زمني زندگى مى
  :فرمايد قرآن جميد مى. توضيح دهد، از طريق آيات و روايات روشن بوده است

  »1« .»َو َجَعْلنا ِفيها َرواِسَي شاِخماٍت َو َأْسَقْيناُكْم ماًء ُفراتاً * َأْحياًء َو َأْمواتاً * أَ َملْ َجنَْعِل اْألَْرَض ِكفاتاً «

هاى استوار و بلند در آن  و كوه. ها قرار ندادمي؟ هم در حال حياتشان و هم زمان مرگشان آورنده انسان آيا زمني را فراهم
  .قرار دادمي و مشا را آىب گوارا نوشاندمي

السريى  پرنده سريع» كفات«شود كه  معلوم مى -...مانند املنجد، مصباح املنري، قاموس و  -هاى لغت با مراجعه به كتاب
  .اند هم توان بسط بال خود را دارد و هم توان قبض آن را و در هيچ كتاب لغىت كفات را غري اين معىن نكرده را گويند كه

السريى دانسته داراى دوبال كه يك بالش جاذبه و بال ديگرش  سال پيش از اين زمني را پرنده سريع 1500قرآن جميد 
شاپور در زمان حكومت  داده كه در دانشگاه جندى جالب اين است كه روزى قرآن جميد اين نظر را. دافعه است

گفتند كه  هاى يونان و هند، اساتيد برجسته جنوم به دانشجويانشان مى ساسانيان، در دانشگاه اسكندريه، و در دانشكده
ش اما قرآن جميد در اين باره به دانش دانشمندان زمان خود. چرخد ترديد ساكن است و خورشيد به دور آن مى زمني ىب

  .دانسته است تكيه نكرده، زيرا دانش آنان را در اين باره مبتىن بر حقيقت منى
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   پاسخى از نيوتن

اى براى نيوتن، كاشف نريوى جاذبه، نوشت؛ بدين مضمون كه حقيقت  اند كه روزى يكى از دانشمندان نامه نقل كرده
   جاذبه و دافعه نامرئى

______________________________  
   تنوش پى) 1(

  .27 -25مرسالت، . 

  

  328: انديشه در اسالم، ص

  :قرآن نيز مهني تعبري نامرئى را دارد! (زمني را براى او توضيح دهد

ا ُمثَّ اْسَتوى« ِألََجٍل ُمَسمى يَُدبـُِّر َعَلى اْلَعْرِش َو َسخََّر الشَّْمَس َو اْلَقَمَر ُكلٌّ َجيِْري   اللَُّه الَِّذي َرَفَع السَّماواِت ِبَغْريِ َعَمٍد تـََرْوَ
  »1« .»اْألَْمَر يـَُفصُِّل اْآلياِت َلَعلَُّكْم بِِلقاِء َربُِّكْم تُوِقُنونَ 

ا را ببينيد برافراشت، آن ها را بدون پايه خداست كه آمسان گاه بر ختت فرمانرواىي و حكومت بر آفرينش چريه و  هاىي كه آ
ر ساخت، كه هر كدام تا زمان معيىن روانند، كار جهان و جهانيان را تدبري مسلط شد، و خورشيد و ماه را رام و مسخّ 

نه آفرينش به روشىن بيان مى كند، نشانه مى كند تا مشا به ديدار قيامت و حماسبه شدن  هاى قدرت و حكمتش را در 
  .)اعمال به وسيله پروردگارتان يقني كنيد

  :نيوتن پاسخ جالىب به اين دانشمند داد؛ نوشت

  !مهني. »خدا«: توامن بگومي من براى توضيح جاذبه و دافعه زمني كه با چشم قابل ديدن نيستند فقط يك كلمه مى

رسد كه عاَمل حمرّكى دارد كه واحد است؛ يعىن آفرينش عامل   كند، به اين نتيجه مى وقىت انسان در آفرينش هسىت مطالعه مى
كه اين مطلب در   »2« شد جود داشت، وضع جهان به فساد كشيده مىكار دو نفر نيست، زيرا اگر دو حمرك در عامل و 

  .فلسفه نيز ثابت شده است
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  »3« ...كدام دانه فرو رفت در زمني كه نرست 

وقىت دانه گندم در خاك قرار . اش به كار بيفتد كاىف است در يك دانه نباتى كوچك دقت كند انسان براى اينكه انديشه
رود و ساقه با  ريشه در دل خاك فرو مى. ريشه و ساقه: كند وجود خودش دو رشته توليد مىگريد، بعد از مدتى، از  مى

اين در حاىل است كه به طور . كند وجود نازكى و لطافىت كه دارد بر قدرت جاذبه غلبه كرده به مست باال حركت مى
يك مست وجودشان بر ضد ) گياهاندرختان و  (در حقيقت، متام نباتات . رفت طبيعى، مهه چيز بايد در زمني فرو مى

  .كند جاذبه حركت مى

______________________________  
اراً َو ِمْن ُكلِّ الثََّمراِت َجَعَل ِفيها َزْوَجْنيِ « .:در ادامه آيه آمده است). 1( ْ َو ُهَو الَِّذي َمدَّ اْألَْرَض َو َجَعَل ِفيها َرواِسَي َو َأ

َو ِيف اْألَْرِض ِقَطٌع ُمَتجاِوراٌت َو َجنَّاٌت ِمْن أَْعناٍب َو َزرٌْع َو خنَِيٌل * النَّهاَر ِإنَّ ِيف ذِلَك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ  اثـْنَـْنيِ يـُْغِشي اللَّْيلَ 
َو ِإْن تـَْعَجْب * َك َآلياٍت ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ بـَْعٍض ِيف اْألُُكِل ِإنَّ ِيف ذلِ   ِمباٍء واِحٍد َو نـَُفضُِّل بـَْعَضها َعلى  ِصْنواٌن َو َغيـُْر ِصْنواٍن يُْسقى

ْم َو أُولِئكَ  اْألَْغالُل ِيف َأْعناِقِهْم َو أُولِئَك َأْصحاُب  فـََعَجٌب قـَْوُهلُْم أَ ِإذا ُكنَّا ُتراباً أَ ِإنَّا َلِفي َخْلٍق َجِديٍد أُولِئَك الَِّذيَن َكَفُروا ِبَرِِّ
  .5 -2رعد، . »النَّاِر ُهْم ِفيها خاِلُدونَ 

  .22أنبياء، . »َلْو كاَن ِفيِهما آِهلٌَة ِإالَّ اللَّهُ َلَفَسَدتا َفُسْبحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفونَ « :اشاره است به اين آيه). 2(

  چرا به دانه انسانت اين گمان باشد؟/ كدام دانه فرو رفت در زمني كه نرست: شعر از موالناست). 3(

  

  329: انديشه در اسالم، ص

آورد، در حاىل كه گياهان به مست باال رشد  رفت و سر بر منى شد بايد فرو مى اگر حمركى در عامل نبود، هرچه كاشته مى
شود كه قدرتى در عامل وجود دارد كه داناست و رشد گياهان، از مجله دانه گندمى را، به  از اين موضوع فهم مى. كنند مى

  .كند خاصى اداره مى تدبري و قانون

اينكه دانه گندم چقدر بايد در خاك فرو برود و ريشه چقدر بايد قدرت داشته باشد تا بتواند امالح و آب را از زمني 
بگريد و به باالترين قسمت گياه برساند چيزى نيست كه از سر اتفاق و تصادف روى دهد؛ قانوىن است كه هزاران سال 

تواند در زمني مستعد  آيا اينكه يك دانه گندم مى. هيچ دانه گندمى از آن ختطى نكرده است است وجود دارد و تا به حال



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

 

نوع ويتامني بگريد كه براى بدن انسان ضرورى است اتفاقى است؟ آيا از  16خود را به هفتصد دانه بدل كند و از زمني 
كند؟ آن هم نه  خبشى از بدن را رفع مى شود و هر قسمتش نيازهاى سر تصادف است كه گندم در بدن انسان جتزيه مى

  فقط نيازهاى بدىن، بلكه حاالت رواىن او را؟

سعدى چقدر زيبا اين مسئله را با . يابد گوييم اگر انسان در يك دانه گندم مطالعه كند، خدا را مى از اين روست كه مى
  :گويد آجنا كه مى. نگاه متفكر خود دريافته است

  .هوشيار هر ورقش دفرتى است معرفت كردگاربرگ درختان سبز در نظر 

اين . بينند بينند اما صورتگر را منى بينند؛ صورت را مى بينند، اما خدا را منى هاى خمتلف را مى خيلى از مردم درختان و ميوه
شان  و ارزياىبكنند  كنند، بلكه با چشم سر دنيا را ارزياىب مى از آن روست كه با عقل و با چشم دل خود به عامل نگاه منى

  :گويد سعدى در بيت زيباىي مى. هاى حيوانات از هسىت است در حد برداشت

 تنگ چشمان نظر به ميوه كنند
 

  ما متاشاكنان بستانيم

  

  330: انديشه در اسالم، ص

  

  نگرى تو به سيماى شخص مى
 

  ما در آثار صنع حريانيم

  هرچه گفتيم جز حكايت دوست
 

 .پشيمانيمدر مهه عمر از آن 

  

   تأمل در درخت خنل

 »1« .در روايات آمده است كه خنل اولني درخىت است كه خداوند با هبوط حضرت آدم، عليه السالم، به زمني فرستاد
تامل در خصوصيات اين درخت پر بركت . فايده نيست در ميان خنلداران هم معروف است كه هيچ چيز اين درخت ىب
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تواند تا صدها سال  از مجله، بايد از خود پرسيد ريشه اين درخت مگر چقدر قدرت دارد كه مى. كند آدمى را هوشيار مى
مرتى قرار دارند؟ اين چه پمپى است كه صدها سال كار  20تا  10هاى آن برساند كه در ارتفاع  آب و غذا به برگ

خواهد و نه در   هاى دست بشر، نه روغنكارى الزم دارد، نه تعمريكار مى شود و بر عكس ساخته كند و خراب منى مى
متام گريد و روزى هم كه بناست عمرش  اش از زمني مى شود؟ خنل هرچه را نياز دارد به وسيله ريشه كارش خللى اجياد مى

شود تا در خبش ديگرى از زندگى بشر وارد شود و نيازهاى ديگرى  كند و خشك مى شود ديگر اين ريشه برايش كارى منى
  »2« .را مرتفع كند

   تأمل در حركت زمني

. چرخد زمني با اين حجم سنگينش ميلياردها سال است به دور خودش و خورشيد با سرعت معني و در مدار معيىن مى
هايش را  السري را كه بال هاى چهارگانه اجياد شود؟ اين پرنده سريع دهد تا شب و روز و فصل كار را اجنام مى  چه كسى اين

بسته تا موجودات روى خودش را نگاه دارد چه كسى تاكنون هدايت كرده است؟ اگر روى ختم مرغى يك قطره آب بريزد، 
چرخد و نه يك قطعه سنگ و نه يك ليرت آب از روى  كه زمني مى  افتد، اما ميلياردها سال است شود و مى قطره سرازير مى

   آن

______________________________  
كتب صاحب الروم إىل معاويه يسأله : عن االصبغ بن نباته قال«: 187، ص 1الغارات، ابراهيم بن حممد ثقفى، ج ). 1(

السالم عليك : على، عليه السالم، وهو ىف الرحبه فقال عن عشر خصال فارتطم كما يرتطم احلمار ىف الطني فبعث راكبا إىل
أجل أنا رجل من أهل الشام بعثىن اليك معاويه : أما انك لست من رعيىت؟ قال: قال على، عليه السالم! يا أمري املؤمنني

ا صاحب الروم فقال نت خراجك، ان أجبتىن فيها محلت اليك اخلراج واالمحلت إىل أ: السألك عن عشر خصال كتب إليه 
ما أول شئ اهتز على وجه االرض؟ وأول : وما هى؟ قال: قال على، عليه السالم. فلم حيسن أن جييبه فبعثىن اليك أسألك

شئ ضج على االرض؟ وكم بني احلق والباطل؟ وكم بني املشرق واملغرب؟ وكم بني االرض والسماء؟ وأين تأوى أرواح 
ره ما هى؟ واخلنثى كيف يقسم هلا املرياث؟ فقال له املسلمني؟ وأين تأوى أرواح املشركني؟ و  هذه القوس ما هى؟ وهذه ا

أما أول شئ اهتز على االرض فهى النخله، ومثلها مثل ابن آدم إذا قطع رأسه هلك وإذا قطعت رأس : على، عليه السالم
ا معاويه إىل صاحب الروم فحمل خراجه وقال.... النخله امنا هى جذع ملقى  ما خرج هذا اال من كتب نبوه،  :فكتب 

  .»هذا فيها أنزل اهللا من االجنيل على عيسى بن مرمي عليه السالم

وهو الذى أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شئ فأخرجنا منه خضرا «: خوانيم سوره انعام مى 99در آيه ). 2(
أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغري متشابه انظروا إىل خنرج منه حبا مرتاكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانيه وجنات من 
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؛ و اوست كه از آمسان آىب فرستاد و به وسيله آن گياهان گوناگون را از »مثره إذا أمثر وينعه إن ىف ذلكم آليات لقوم يؤمنون
كنيم، و از شكوفه  مى هاى مرتاكم را خارج هاى سبز درآوردمي، و از آن دانه ها و شاخه زمني روياندمي، و از آن ساقه

شباهت به هم  هاىي از انگور و زيتون و انار شبيه به هم و ىب آورمي و باغ هاى سر فروهشته به وجود مى درخت خرما خوشه
اش چون ميوه دهد و به رسيدن و كامل شدنش با تأمل بنگريد، مسلماً در اين امور براى قومى كه  آورمي؛ به ميوه بريون مى
  .هاىي بر توحيد، ربوبّيت و قدرت خداست ، نشانهآورند اميان مى

فكر يا مفضل ىف النخل، فإنه ): ىف النخل وخلقه اجلذع واخلشب وفوائد ذلك: (در كتاب توحيد مفضل نيز آمده است -
ن الذى ملا صار فيه إناث حتتاج التلقيح جعلت فيه ذكوره اللقاح من غري غراس فصار الذكر من النخل مبنزله الذكر من احليوا

يلقح االناث لتحمل وهو ال حيمل تأمل خلقه اجلذع كيف هو فإنك تراه كاملنسوج نسجا من خيوط ممدوده كالسدى وأخرى 
معه معرتضه كاللحمه كنحو ما ينسج باأليدى وذلك ليشتد ويصلب وال يتقصف من محل القنوات الثقيله وهز الرياح 

وغري ذلك مما يتخذ منه إذا صار جذعا وكذلك ترى اخلشب مثل النسج  العواصف إذا صار خنله وليتهيأ للسقوف واجلسور
فإنك ترى بعضه مداخال بعضه بعضا طوال وعرضا كتداخل اجزاء اللحم وفيه مع ذلك متانه ليصلح ملا يتخذ منه من اآلالت 

ه كاألبواب واألسره فإنه لو كان مستحصفا كاحلجاره مل ميكن ان يستعمل ىف السقوف وغري ذلك مما يستعمل فيه اخلشب
والتوابيت وما أشبه ذلك ومن جسيم املصاحل ىف اخلشب انه يطفو على املاء فكل الناس يعرف هذا منه وليس كلهم يعرف 

جالله األمر فيه فلو ال هذه اخلله كيف كانت هذه السفن واألظراف حتمل أمثال اجلبال من احلموله وأىن كان ينال الناس هذا 
ىف محل التجارات من بلد إىل بلد وكانت تعظم املؤنه عليهم ىف محلها حىت يلقى كثري مما حيتاج إليه ىف  الرفق وخفه املؤنه

  ).105التوحيد، مفضل بن عمر جعفى، ص . (بعض البلدان مفقودا أصال أو عسر وجوده
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ريزند، گياهان از روى آن   ها از روى آن منى افتيم، آب ىچرخد، اما ما من كره زمني در فضا مى! جدا نشده و به فضا نرخيته
  ها اتفاقى است؟ ؛ چه كسى اداره اين امور را در دست دارد؟ آيا مهه اين...شوند و  كنده منى

از اين رو، انسان بايد عقل خود را به كار بگريد تا حقايق عامل را درك كند وگرنه تفاوتى ميان او و ديگر حيوانات عامل 
  :گويد سعدى مى .نيست

  »1« .آدمى را عقل بايد در بدن ور نه جان در كالبد دارد محار
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   تأمل در خلقت حيوانات

  :كند ها را دعوت به تعقل مى در رابطه با حيوانات نيز قرآن جميد انسان

  »2« .»َو اْخلَْيَل َو اْلِبغاَل َو احلَِْمَري ِلتـَرَْكُبوها َو زِيَنًة َو َخيُْلُق ما ال تـَْعَلُمونَ « -

ا سوار شويد و براى مشا جتمل و زينت باشد، و چيزهاىي در آينده جز اين  ها و اسرتها و االغ و اسب ها را آفريد تا بر آ
  .دانيد ا منىآورد كه مش وسايل نقليه حيواىن به وجود مى

ِبِل َكْيَف ُخِلَقتْ « -   »3« .»أَ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ

  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ آيا با تأمل به شرت منى

  .كند درباره دريا و موجودات آن انديشه كند ها از انسان دعوت مى چند بار قرآن درباره درياها سخن گفته؟ مهه اين

درباره دريا آن است كه موجودات زنده دريا فقط در قسمت روشن آب كه نور خورشيد يكى از موضوعات جالب توجه 
نور آفتاب تنها در چند صد . كنند ها در خبش تاريك دريا زيست مى كنند، بلكه برخى از آن رسد زندگى منى به آن مى

در اين خبش تاريك زندگى با اين حال، حيواناتى كه . كند و از آن به بعد تاريكى حكمفرماست مرتى آب نفوذ مى
  اند؟ ها در كدام كالس دوستان و دمشنان خود را شناخته آن. كنند، هم دوست شناسند و هم دمشن شناس مى

ران ماهى    اى را به منايش گذاشته بودند كه در پشت مدتى پيش، در 

______________________________  
دريغ است مبلغان گرامى اين . آن در رديف امثال سائر است اين شعر سعدى به حقيقت زيباست و بعض ابيات). 1(

  .مرياث پند و حكمت را بر مردم خنوانند

بس بگرديد و بگردد روزگار دل به دنيا در نبندد هوشيار اى كه دستت مى رسد كارى بكن پيش از آن كز تو نيايد هيچ  
تا بدانند اين خداوندان ملك كز بسى خلق است دنيا روزگار تن اسفنديار  اند رستم و روئينه ها آورده كار اين كه در شهنامه

خرب وقت ديگر طفل بودى  چشم هيچ نگرفتيم از ايشان اعتبار اى كه وقىت نطفه بودى ىب اين مهه رفتند و ماى شوخ
و كارزار  آور شدى فارس ميدان و صيد شريخوار مدتى باال گرفىت تا بلوغ سرو باالىي شدى سيمني عذار مهچنني تا مرد نام

انچه ديدى برقرار خود مناند وين چه بيىن هم مناند برقرار دير و زود اين شكل و شخص نازنني خاك خواهد بودن و 
بگذرد ختت و  خاكش غبار گل خبواهد چيد ىب شك باغبان ور نچيند خود فرو ريزد ز بار اين مهه هيچ است چون مى
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ى و گري و دار نام نيكو گر مبا داند حساب يا   ند ز آدمى جبه كزو ماند سراى زرنگار سال ديگر را كه مىخبت و امر و 
  كجا رفت انكه با ما بود پار؟

خفتگان بيچاره در خاك حلد خفته اندر كله سر سومسار صورت زيباى ظاهر هيچ نيست ججاى برادر سريت زيبا بيار 
  هيچ داىن تا خرد به يا روان؟

قل بايد در بدن جورنه جان در كالبد دارد محار پيش از آن كز دست بريونت برد  من بگومي گر بدارى استوار ادمى را ع
بايدت؟ ختمى بكار چون خداوندت بزرگى داد و  گردش گيىت زمام اختيار گنج خواهى؟ در طلب رجنى برب جخرمىن مى

ذر خواهان را خطا  حكم خرده از خردان مسكني در گذر چون زبردستيت خبشيد آمسان جزيردستان را مهيشه نيك دار ع
گزار جلطف او  كارى ببخش زينهارى را به جان ده زينهار شكر نعمت را نكوىي كن كه حق دوست دارد بندگان حق

لطفى است بريون از عدد فضل او فضلى است بريون از مشار گر به هر موىي زباىن باشدت جشكر يك نعمت نگوىي از 
بانان را نشايد روز و شب گاهى اندر مخر و گاهى در  نيكت ماندگار ملك هزار نام نيك رفتگان ضايع مكن تا مباند نام

اندازه كن تا رود نامت به نيكى در ديار  مخار كام درويشان و مسكينان بده تا مهه كارت برآرد كردگار با غريبان لطف ىب
ز دعاى مردم پرهيزگار منجنيق زور بازو دارى و مششري تيز گر جهان لشگر بگريد غم مدار از درون خستگان انديشه كن و 

آه مظلومان به صبح سخت گريد ظاملان را در حصار با بدان بد باش با نيكان نكو جاى گل گل باش و جاى خار خار 
ديو با مردم نياميزد نرتس بل برتس از مردمان ديوسار هر كه دد يا مردم بد پرورد دير زود از جان برآرندش دمار با بدان 

كىن قتل مارافسا نباشد جز به مار جاى كه دارى چشم عقل و گوش هوش پند من در گوش كن چون  چندانكه نيكوىي  
داىن بگو حق نبايد گفنت اال آشكار هر   گوشوار نشكند عهد من اال سنگدل نشنود قول من اال خبتيار سعديا چندانكه مى

  كه را خوف و طمع در كار نيست از ختا باكش نباشد وز تتار

  .8حنل، ). 2(

  .17غاشيه، ). 3(
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آورد و به وسيله اين ماده فسفرى تا  شد مقدارى سرش را پائني مى او وقىت گرسنه مى. اى فسفرى قرار داشت گردنش ماده
به واقع، ! شد آورد و در تاريكى گم مى كرد، سرش را باال مى وقىت هم احساس خطر مى! كرد دو مرتى خود را روشن مى
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ه كسى به اين ماهى آموخته كه براى پيدا كردن غذا سرش را اين مقدار پائني بياورد تا پيش رويش روشن شود؟ يا در چ
ها را مهان گوشت و استخوان يادش  هنگام احساس خطر سرش را باال بياورد تا در تاريكى بتواند خود را خمفى كند؟ آيا اين

  اى ندارد؟ وان بيشرت و بزرگرتى دارد، چرا او چنني تواناىيداده؟ اگر چنني است، انسان كه گوشت و استخ

آور  اهل انديشه كم است تا در اين خلقت اعجاب. ها در آمسان و زمني و دريا فراوان است باجلمله، از اين دست شگفىت
  :انديشه كند و راه بيابد و شاكر گردد

أَمَّْن هَذا الَِّذي ُهَو ُجْنٌد َلُكْم * ٍء َبِصريٌ  يـَْقِبْضَن ما ُميِْسُكُهنَّ ِإالَّ الرَّْمحُن ِإنَُّه ِبُكلِّ َشيْ  أَ َو َملْ يـََرْوا ِإَىل الطَّْريِ فـَْوقـَُهْم صافَّاٍت وَ «
أَ َفَمْن * جلَُّوا ِيف ُعتـُوٍّ َو نـُُفورٍ أَمَّْن هَذا الَِّذي يـَْرزُُقُكْم ِإْن أَْمَسَك ِرْزَقهُ َبْل * يـَْنُصرُُكْم ِمْن ُدوِن الرَّْمحِن ِإِن اْلكاِفُروَن ِإالَّ ِيف ُغُرورٍ 

ُقْل ُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم َو َجَعَل َلُكُم السَّْمَع َو اْألَْبصاَر َو * ِصراٍط ُمْسَتِقيمٍ   َأمَّْن َميِْشي َسِويا َعلى  َوْجِهِه َأْهدى  َميِْشي ُمِكبا َعلى
ُقْل * هَذا اْلَوْعُد ِإْن ُكْنُتْم صاِدِقنيَ   َو يـَُقولُوَن َمىت* الَِّذي َذرََأُكْم ِيف اْألَْرِض َو ِإلَْيِه ُحتَْشُرونَ  ُقْل ُهوَ * اْألَْفِئَدَة َقِليًال ما َتْشُكُرونَ 

ا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنيٌ  َا اْلِعْلُم ِعْنَد اللَِّه َو ِإمنَّ   »1« .»ِإمنَّ

بندند، فقط خداى رمحان در فضا نگه  گشايند و مى ىاند كه پرندگان باالى سرشان را در حاىل كه بال م آيا ندانسته
آيا آن كيست از سپاهتان كه مشا را به هنگام نزول عذاب در برابر خداى رمحان . دارد؟ يقيناً او بر مهه چيز بيناست مى

باز  اش را از مشا يا كيست آنكه به مشا روزى دهد، اگر خدا روزى. يارى دهد؟ كافران جز دچار فريب شيطان نيستند
   دارد؟ نه

______________________________  
  .26 -19ملك، ). 1(
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آيا كسى كه نگونسار و به . كنند دانند بلكه در سركشى و نفرِت از حق سرسخىت و پافشارى مى اينكه حقيقت را منى
اوست كه مشا را آفريد و : رود؟ بگو راه راست مىقامت بر  تر است يا آنكه راست يافته كند هدايت صورت افتاده حركت مى

اوست كه مشا را در زمني آفريد و به سوى او : بگو. گزاريد براى مشا گوش و ديده و دل قرار داد، وىل اندكى سپاس مى
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 دانش و آگاهى اين حقيقت: اگر راستگوييد اين وعده وقوع رستاخيز كى خواهد بود؟ بگو: گويند و مى. شويد حمشور مى
  .اى آشكارم دهنده فقط نزد خداست و من تنها بيم

   تأمل در تاريخ

ا عربت بگريند قرآن سرگذشت اقوام پيشني را بدين جهت ياد مى از اين رو، خداوند دستور داده است . كند كه مردم از آ
گاهى برخى شعراى حكيم اين قدر زيبا جريانات تارخيى را در فضاى عقل   »1« .در تاريخ با تعقل بنگرمي و پند بگريمي

هاى شهر مدائن  براى مثال، وقىت خاقاىن شرواىن به خرابه. شود اند كه انسان از مطالعه آثارشان به تفكر وادار مى طرح كرده
  :گويد رسد در مطلع قصيده بلند خود مى مى

  هانهان اى دل عربت بني، از ديده نظر كن 
 

 .ايوان مدائن را آئينه عربت دان

  

  :گويد وفاىي دنيا و دل نبسنت به آن مى يا حافظ در ىب

 دزد مكن كاين عّيار تكيه بر اخرت شب
 

 تاج كاووس بربد و كمر كيخسرو

  گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
 

 .دور خوىب گذران است نصيحت بشنو

  

  :نيز اين شعر

 مردى ز عرب هومشندنادره 
 

 گفت به عبدامللك از روى پند

  زير مهني قّبه و اين بارگاه
 

  روى مهني مسند و اين جايگاه

 بودم و ديدم بر ابن زياد
 

 !آه چه ديدم كه دو چشمم مباد
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  سرى چون سپر آمسان تازه
 

ان   طلعت خورشيد ز رويش 

 سر بعد ز چندى سر آن خريه
 

 سپرشد بر خمتار به روى 

  

______________________________  
ِبْسِم اللَِّه « :خوانيم در ابتداى سوره يوسف مى. اند البته، به نص صريح قرآن مهه اين آيات براى تعقل فرستاده شده). 1(

َحنُْن نـَُقصُّ َعَلْيَك َأْحَسَن اْلَقَصِص ِمبا * ِإنَّا أَنـَْزْلناُه قـُْرآناً َعرَبِيا َلَعلَُّكْم تـَْعِقُلونَ * الر تِْلَك آياُت اْلِكتاِب اْلُمِبنيِ * الرَّْمحِن الرَِّحيمِ 
  .»َلِمَن اْلغاِفِلنيَ  َأْوَحْينا ِإلَْيَك هَذا اْلُقْرآَن َو ِإْن ُكْنَت ِمْن قـَْبِلهِ 
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 بعد كه مصعب سر و سردار شد
 

 كش او سر خمتار شد دست

 نك، سر مصعب به تقاضاى كار
 

 .تا چه كند با تو ديگر روزگار

  

  :آرى. بيند كند، مهه چيز را پند مى وقىت انسان با نگاه عقل به عامل نگاه مى

  »1« .مرا زمانه را چو نكو بنگرى مهه پند استزمانه پندى آزادوار داد 

   تفكر در وجود خويش

  :يكى ديگر از سفارشات قرآن كرمي تفكر در وجود خويشنت است

  »2« .»َو ِيف أَنـُْفِسُكْم أَ َفال تـُْبِصُرونَ * َو ِيف اْألَْرِض آياٌت لِْلُموِقِننيَ «
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آيا . هاىي است و نيز در وجود مشا نشانه. درت خداستهاىي بر توحيد، ربوبيت و ق در زمني براى اهل يقني نشانه
  بينيد؟ منى

خبش مهمى از كتاب توحيد مفضل مربوط به وجود انسان است كه امام صادق، عليه السالم، مفضل را به تفكر در 
  .كند خلقت انسان دعوت مى

حافظ . ر در وجود خود گرفتتوان از تفك گذر عمر و ناتواىن ما در نگهداشنت زمان درس بزرگ ديگرى است كه مى
  :گويد مى

  بنشني بر لب جوى و گذر عمر ببني
 

 .كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس

  

جلوى رخينت مو، ضعيف شدن چشم، حتليل رفنت نريوى بازو و كم . توان گرفت اى جلوى گذر عمر را منى با هيچ وسيله
ايت، پريى را  ها منى معده و كند شدن كار كليهمانع خراب شدن . توان گرفت قوت شدن زانو را منى توان شد و در 

  :پس، تا فرصىت هست بايد قدر ايام حيات را دانست. املوت را گرفت توان به تعويق انداخت و جلوى ملك منى

  آگاه جواىن گفت با پريى دل
 

 جوىي در اين راه؟ كه خم گشىت چه مى

  تكلم جوابش گفت پري خوش
 

 «3» .ام گم  كردهكه ايام جواىن

  

  كند؟ اما آيا اين سخن جوانان را وادار به تعقل مى

______________________________  
  .زمانه چون نگرى سر به سر مهه پند است: ها آمده در بعضى نسخه. از رودكى است). 1(

  .21و  20ذاريات، ). 2(

جنستم زندگاىن را و گم كردم / ره كردم كه جومي زندگاىن راجواىن مشع : يا اين سخن مرحوم شهريار. نظامى گنجوى). 3(
  .به دنبال جواىن كوره راه زندگاىن را/ كنون با بار پريى آرزومندم كه بر گردم/ جواىن را
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   تفكر در مرگ

اى به  مقدمه گلستان نگاه هومشندانهسعدى در . از مرگ نيز بايد عربت گرفت و درباره آن تفكر كرد و به فكر چاره افتاد
  :مرگ كرده و اين طور به نصيحت ابناى زمان پرداخته است

 اند بس نامور به زير زمني دفن كرده
 

 اش به روى زمني بر نشان مناند كز هسىت

  آن پريالشه را كه سپردند زير خاك
 

 خاكش چنان خبورد كزو استخوان مناند

 عمر خريى كن اى فالن و غنيمت مشار
 

 .زان پيشرت كه بانگ برآيد فالن مناند

  

هاى معنوى تفكر ناديده   توان آن را به عنوان يكى از بنيان به قدرى در روايات ما حضور دارد كه منى» آگاهى مرگ«
  :فرمايند از مجله، وجود مبارك پيامرب اكرم، صلى اهللا عليه وآله وسلم، در نصيحىت به ابوذر غفارى مى. گرفت

  »1« .»إذا تبعت جنازه فليكن عقلك فيها مشغوال بالتفكر واخلشوع، واعلم أنك الحق به! يا أباذر«

  .در هنگام تشييع جنازه، عقل خويش را به تفكر و خشوع مشغول دار و بدان كه ىب ترديد به او ملحق خواهى شد

آيا ما رهروان اين كاروان نيستيم؟ آيا مرگ به : اين مهه تأكيد به تفكر درباره مرگ براى اين است كه از خود سوال كنيم
آيد؟ آيا خانه آخر ما قرب نيست؟ مركب آخر ما تابوت نيست؟ آخرين لباس ما كفن نيست؟ به راسىت، چرا با  سراغ ما منى

  كنيم؟ چشم عقل به مرگ ديگران نگاه نكرده و در آن تأمل و حتقيق منى

  )ص(تفكر در وجود پيامرب اكرم 

شود حق بودن پيامرب  كند تفكر در وجود پيامرب اسالم است، زيرا تفكر سبب مى ى كه قرآن به آن سفارش مىيك از مسائل
  :بر مهه ثابت شود
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ا َأِعُظُكْم ِبواِحَدٍة َأْن تـَُقوُموا لِلَِّه َمْثىن« -  َنِذيٌر َلُكْم بـَْنيَ َيَدْي ُمثَّ تـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبُكْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ   َو ُفرادى  ُقْل ِإمنَّ
  »2« .»َعذاٍب َشِديدٍ 

______________________________  
  :از مجله. درباره ياد مرگ روايات زيادى وارد شده است. 2977، ص 4شهرى، ج  ميزان احلكمه، حممدى رى). 1(

ر املوت مييت الشهوات ىف ذك: قال الصادق عليه السالم: 171، ص )ع(مصباح الشريعه، منسوب به امام صادق  -
النفس ويقطع منابت الغفله ويقوى القلب مبواعد اهللا ويرق الطبع ويكسر اعالم اهلوى ويطفى نار احلرص وحيقر الدنيا وهو 

فكر ساعه خري من عباده سنه وذلك عند ما حتل اطناب خيام الدنيا وتشدها ): صلى اهللا عليه وآله وسلم(معىن ما قال النىب 
ذه الصفه ومن ال يعترب باملوت وقله حيلته وكثره عجزه وطول مقامه ىف القرب باآلخره و  ال يسكن نزول الرمحه عند ذكر املوت 

: وما هو يا رسول اهللا؟ فقال: اذكروا هادم اللذات قيل) صلى اهللا عليه وآله وسلم(قال النىب . وحتريه ىف القيامه فال خري فيه
 سعه إال ضاقت عليه الدنيا وال ىف شده إال اتسعت عليه واملوت اول منزل من منازل املوت ما ذكره عبد على احلقيقه ىف

االخره وآخر منزل من منازل الدنيا فطوىب ملن اكرم عند النزول باوهلا وطوىب ملن احسن مشايعته ىف آخرها واملوت اقرب اشياء 
رمني من بىن آدم وهو يعده ابعد فما اجرى االنسان على نفسه وما اضعفه م ن خلق وىف املوت جناه املخلصني وهالك ا

  .»ولذلك اشتاق من اشتاق املوت وكره من كره

عودوا املريض واتبعوا اجلنازه ): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا : 2889، ص 4شهرى، ج  ميزان احلكمه، حممدى رى -
  .يذكركم اآلخره

ضل الزهد ىف الدنيا ذكر املوت، وأفضل العباده التفكر، فمن أثقله أف): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا : 2964مهان، ص  -
  .ذكر املوت وجد قربه روضه من رياض اجلنه

اذكروا هادم اللذات، ومنغص الشهوات، وداعى الشتات، اذكروا مفرق اجلماعات، ومباعد ): عليه السالم(اإلمام على 
  كيف تنسى املوت وآثاره تذكرك؟): عليه السالم(ه عن. االمنيات، ومدىن املنيات، واملؤذن بالبني والشتات

ذكر املوت مييت الشهوات ىف النفس، ويقلع منابت الغفله، ويقوى القلب مبواعد اهللا، ويرق ): عليه السالم(اإلمام الصادق 
  .الطبع، ويكسر أعالم اهلوى

ومامكدر : ذكر مكدر اللذات، قالواشوبوا جملسكم ب: -وقد مر مبجلس قد استعاله الضحك -)صلى اهللا عليه وآله(عنه 
  .املوت: اللذات، قال
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اوصيكم بذكر املوت وإقالل الغفله عنه، وكيف غفلتكم عما ليس يغفلكم، وطمعكم فيمن ليس ): عليه السالم(اإلمام على 
  .فكفى واعظا مبوتى عاينتموهم! ميهلكم

ون عليكم أكثروا ذكر املوت، ويوم خروجكم من ال): عليه السالم(اإلمام على  قبور، وقيامكم بني يدى اهللا عز وجل، 
  .املصائب

  :2976مهان، ص  -

ما من ميت يوضع على سريره فيخطى به ثالث خطى إال نادى بصوت يسمعه من يشاء ): صلى اهللا عليه وآله(رسول اهللا 
اترك ما تركت لذريىت ! كما لعب ىبوال يلعنب بكم الزمان  ! ال تغرنكم الدنيا كما غرتىن! ويا محله نعشاه! يا إخوتاه: اهللا

  .والحيملون عىن خطيئىت، وأنتم تشيعوىن مث ترتكوىن واجلبار خياصمىن

  :2977مهان، ص  -

إذا كنت ىف جنازه فكن كأنك أنت احملمول، وكأنك سألت ربك الرجعه إىل الدنيا لتعمل عمل ): عليه السالم(اإلمام الباقر 
  .ل الظلمن عاش، فإن الدنيا عند العلماء مث

إذا محلت جنازه فكن كأنك أنت احملمول، أو كأنك سألت ربك الرجوع إىل الدنيا لتعمل، ): عليه السالم(اإلمام الصادق 
  .عجبا لقوم حبس أوهلم على آخرهم، مث نادى مناد فيهم بالرحيل وهم يلعبون: فانظر ماذا تستأنف، مث قال

  .46سبإ، ). 2(
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دهم و آن اينكه دو دو و يك يك براى خدا قيام كنيد، سپس درباره رفيقتان  من مشا را فقط به يك حقيقت اندرز مى: بگو
حمّمد كه عمرى با پاكى، امانت و صدق و درسىت در ميان مشا زندگى كرده است بينديشيد كه هيچ گونه جنوىن ندارد، او 

  .اى نيست هبراى مشا از عذاب سخىت كه پيش روست، جز بيم دهند

  »1« .»أَ َو َملْ يـَتَـَفكَُّروا ما ِبصاِحِبِهْم ِمْن ِجنٍَّة ِإْن ُهَو ِإالَّ نَِذيٌر ُمِبنيٌ « -
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اى آشكار نسبت به  آيا انديشه نكردند كه در مهنشني آنان يعىن پيامرب اسالم هيچ نوع جنوىن نيست؛ او فقط بيم دهنده
  .سراجنام شوم بدكاران است

. ر اين آيات تفكر در بدن و جسم پيامرب نيست، بلكه منظور تفكر در وجود معنوى پيامرب استواضح است كه منظو 
رساند كه پيامرب احنراف فكرى، احنراف عقلى، و احنراف  انديشه در اين بعد وجودى حضرت شخص را به اين نتيجه مى

  .و اين از سخنان ايشان به وضوح پيداست. روحى نداشته است

   باره حفظ الصحهسخنان پيامرب در 

روزى نزد پيامرب رفت و به . رفت اند كه طبيىب در مدينه حضور داشت، اما كسى براى مداوا به حضورش منى نقل كرده
شود؟ آب و هوايتان خوب است؟ غذايتان با كشورهاى ديگر فرق  چرا در اين شهر كسى مريض منى: ايشان عرض كرد

  ؟اى است تان منطقه ويژه كند؟ يا منطقه مى

يكى از دستورات دين ما اين است كه تا گرسنه نشديد سر سفره ننشينيد و تا كامال سري نشديد دست : حضرت فرمودند
  »2« !از غذا برداريد

  .اين مردم حق دارند مريض نشوند. ايد مشا طب را در مهني دستور جاى داده: طبيب گفت

او . او را بر عهده داشت كه در اروپا حتصيل كرده بود روزى، به عيادت مريضى رفته بودم و دكرت متخصصى معاجله* 
  مهان طور كه مريض را

______________________________  
َأْن َيُكوَن   ٍء َو َأْن َعسى أَ َو َملْ يـَْنُظُروا ِيف َمَلُكوِت السَّماواِت َو اْألَْرِض َو ما َخَلَق اللَُّه ِمْن َشيْ « :ادامه آيه چنني است). 1(

ها و زمني و هر چيزى كه  ؛ آيا در فرمانرواىي و مالكّيت و ربوبّيت بر آمسان»قْـتَـَرَب َأَجُلُهْم َفِبَأيِّ َحِديٍث بـَْعَدُه يـُْؤِمُنونَ َقِد ا
  .185و  184اند؟ اعراف،  خدا آفريده و اينكه شايد پايان عمرشان نزديك شده باشد با تأمل ننگريسته

وقال صلى . كل وأنت تشتهى، وأمسك وأنت تشتهى: وقال صلى اهللا عليه وآله: 290، ص 59حبار األنوار، ج ). 2(
ا: اهللا عليه وآله   .املعده بيت كل داء، واحلميه رأس كل دواء، وأعط كل نفس ما عود
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: بياورند باالى سرتانالاقل يك حرف مرا گوش بدهيد تا دوايتان را نصف كنم و كمرت مرا : كرد به او گفت معاينه مى
  »!ديگر از كوره در نرو و عصباىن نشو«

پيامرب و پريو ايشان ائمه : گفتم! بفرماييد: گفت. آقاى دكرت، حاضريد يك مجله از مكتب اهل بيت بنويسيد: به او گفتم
  :اند فرموده

  »1« .»الغضب مفتاح كل شرّ «

  .ها عصبانيت درى است به روى متام بيمارى

  »2« .»بيت الداءان املعده «و 

  .هاست معده منشأ مهه بيمارى

 100اند كه الاقل  هاىي نوشته شده اين روايات در كتاب: گفتم. اما رويش نشد! شود باورم منى: خواست بگويد او مى
  .سال از تاريخ نگارششان گذشته است

داشىت جزئى ديگر از قبيل مسواك زدن و اين را هم اضافه كنم كه اين گروه از فرمايشات پيامرب و ائمه غري از دستورات 
هاىي چون مكارم االخالق طربسى و حليه  است كه در كتاب... شانه كردن مو و استفاده از حوله و شرايط آب محام و 

آمده است؛ و غري از مطالىب است كه معصومني، عليهم السالم، در مقام تربيت معنوى و به منظور ... املتقني جملسى و 
حال سوال اين  »3« .اند شدن انسان و براى كنرتل زبان و چشم و دست و شكم و شهوت و قدم او بيان كردهملكوتى 

كند كه  سال پيش اعالم مى 1500گويد و  آيا انساىن كه احنراف فكرى و روحى دارد اين گونه حكيمانه سخن مى: است
اند كه حق با ايشان بوده  شكى امروزه ثابت كردههاست؟ مگر جز اين است كه متخصصان علم پز  معده منشأ مهه بيمارى

  گريند؟ از معده سرچشمه مى...) هاى روده و  بيمارى قند، كلسرتول، سردرد، زخم اثىن عشر، بيمارى(ها  و انواع بيمارى

______________________________  
عن أىب عبد اهللا عليه السالم قال  فضاله بن أيوب عن داود بن فرقد: 26كتاب الزهد، حسني بن سعيد كوىف، ص ). 1(

: قال. يا رسول اهللا علمىن شيئا واحدا فاىن رجل اسافر فاكون ىف الباديه: جاء اعراىب اىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله فقال
افر واكون ىف يا رسول اهللا علمىن شيئا واحدا فاىن اس: ال تغضب، واستيسرها االعراىب فرجع اىل النىب صلى اهللا عليه واله فقال
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ال تغضب فاستيسرها االعراىب فرجع فاعاد السؤال فاجابه رسول اهللا صلى اهللا عليه : فقال له النىب صلى اهللا عليه وآله. الباديه
  ال اسئل عن شئ بعد هذا،: (واله فرجع الرجل اىل نفسه وقال

  مشكاه األنوار -

  .اح كل شرالغضب مفت): عليه السالم(عن الرضا : 383، على طربسى، ص 

  .الغضب مفتاح كل شر): عليه السالم(قال الصادق : ومن كتاب روضه الواعظني: 529مهان، ص  -

  حبار األنوار -

يا هشام، الغضب مفتاح الشر، وأكمل املؤمنني إميانا ): از امام كاظم عليه السالم( 151، ص 1، عالمه جملسى، ج 
  . ختالط أحدا منهم إال من كانت يدك عليه العليا فافعلأحسنهم خلقا، وإن خالطت الناس فإن استطعت أن ال

  مستدرك سفينه البحار -

  .الغضب مفتاح كل شر): عليه السالم(ومن كلمات موالنا العسكرى : 597، ص 7، شيخ على منازى، ج 

املعده بيت الداء ): ع(مفسره بقول أمري املؤمنني ) ع(واالخبار عن الصادقني : 6طب األئمه، ابن سابور زيات، ص ). 2(
واحلميه رأس الدواء، وعود كل بدن ما اعتاد، وقد ينجح ىف بعض أهل البالد من مرض يعرض هلم ما يهلك من استعمله 

  .لذلك املرض من غري أهل تلك البالد ويصلح لقوم ذوى عاده ما ال يصلح ملن خالفهم ىف العاده اخل

املعده بيت الداء، واحلميه رأس : وقال النىب صلى اهللا عليه وآله: 30 ، ص2عواىل اللئاىل، ابن اىب مجهور أحسائى، ج  -
  .الدواء، و أعط كل بدن ما عودته

وقد حكى أن الرشيد كان : ما هذا لفظه »ُكُلوا َو اْشَربُوا َو ال ُتْسرُِفوا«  قال ىف جممع البيان ىف سوره االعراف، ىف تفسري اآليه
ليس ىف كتابكم من علم الطب شئ، والعلم علمان علم : لعلى بن احلسني بن واقد له طبيب نصراىن حاذق، فقال ذات يوم

. كلوا واشربوا وال تسرفوا: قد مجع اهللا الطب كله ىف نصف آيه من كتابه وهو قوله: فقال له على! االبدان وعلم االديان؟
فقال . س كل دواء، وأعط كل بدن ما عودتهاملعده بيت الداء، واحلميه رأ: ومجع نبينا صلى اهللا عليه وآله الطب ىف قوله

  .ما ترك كتابكم وال نبيكم جلالينوس طبا: الطبيب
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حممد بن احلسني ىف العلل باسناد، يأتى ىف تشريح : 220، ص 3الفصول املهمه ىف أصول األئمه، حر عاملى، ج  -
حلار بالبارد والبارد باحلار، والرطب اداوى ا: ىف حديث طويل، قال) ع(االبدان عن الربيع صاحب املنصور، عن الصادق 

واعلم ان املعده بيت ): ص(باليابس واليابس بالرطب، وارد االمر كله اىل اهللا عزوجل، واستعمل ىف ذلك ما قاله رسول اهللا 
  .واهللا ما أخذت إال عن اهللا تعاىل: الداء و أن احلميه هى الدواء وأعود البدن ما اعتاد اىل أن، قال

وقىت سخنان پيامرب را راجع به طب و بدن . كى از دكرتها كه از آمريكا آمده بود به مناسبىت با من آشنا شدروزى، ي). 3(
ت زده شده بود مشا . اينها را بنويسم بروم آمريكا به اساتيد و دكرتهاى ديگر بگومي: گفت مى. و امور رواىن برايش گفتم 

ها  شيعه در اين زمينه از متام ملت. نه: هاى ما ايرادى ندارند؟ گفت كردن  ها به گريه غرىب: از او پرسيدم! چه ديىن داريد
روز گريه كىن خوب  15 -10گويند اگر  هاىي باز شده كه به بيمار بعد از معاينه مى زيرا در آمريكا مطب. جلوتر است

ما بدخبتيم كه . تان پيشتان استگفت مشا حمرم و صفر و ماه رمضان را داريد، دواي او مى! شوى و نيازى به دوا ندارى مى
  )مولف. (امي زندگى را باخته

  

  338: انديشه در اسالم، ص

  .توان به دست آورد آرى، حق بودن پيامرب را از تفكر در احوال و آثار ايشان مى

  ...عقلى دوايش آتش است  درد ىب

رابطه مستقيمى وجود دارد، زيرا قرآن » سنتانديشه زي ىب«و » اهل دوزخ شدن«آيد ميان  چنانكه از آيات قرآن جميد بر مى
اگر از دوزخيان سوال شود كه براى چه اهل جهنم شديد، پاسخ : فرمايد داند و مى تعطيلى عقل را سبب جهنمى شدن مى

  :به دو علت: دهند مى

  »1« .»َو قاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا ِيف َأْصحاِب السَِّعريِ «

اگر گومشان را باز كرده بودمي تا حقايق و معارف توحيد و سخنان انبياء و ائمه را بشنومي، زندگى پاكى در دنيا يعىن 
كردمي، در اين آتش افروخته  شدمي، اما نشنيدمي و تكرب كردمي؛ اگر با ديد عقل به مهه چيز نگاه مى داشتيم و اهل دوزخ منى

شنيدمي بستيم و عقل را از آنچه بايد  گوش را بر شنيدن آنچه بايد مىپس، جرم ما اين است كه  . گرفتيم جاى منى
  !كردمي حمروم ساختيم اش فكر مى درباره
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  .آرى، تفكر كليد راه يافنت به مينوى سعادت و ىب فكرى سبب درافتادن به ويل ندامت است

______________________________  
  .11ملك، ). 1(

  

  348: انديشه در اسالم، ص

  

   انديشه و عبادت -18

  

  350: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

  :از سوره مباركه اسراء 70مطابق آيه 

  .»َكِثٍري ِممَّْن َخَلْقنا تـَْفِضيًال    ْلناُهْم ِيف اْلبَـرِّ َو اْلَبْحِر َو َرَزْقناُهْم ِمَن الطَّيِّباِت َو َفضَّْلناُهْم َعلىَو َلَقْد َكرَّْمنا َبِين آَدَم َو محََ «

هاىي كه در اختيارشان گذاشتيم سوار كردمي و به  به يقني، فرزندان آدم را كرامت دادمي و آنان را در خشكى و دريا بر مركب
  .هاى خود برترى كامل دادمي هاى پاكيزه روزى خبشيدمي، وآنان را بر بسيارى از آفريده نعمتآنان از 

  :از سوره تني 4از سوره مباركه احزاب و آيه  72و طبق آيه 
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ْنساُن ِإنَُّه كاَن ظَُلوماً  ِإنَّا َعَرْضَنا اْألَماَنَة َعَلى السَّماواِت َو اْألَْرِض َو اْجلِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلَنها َو َأْشَفْقنَ « ِمْنها َو َمحََلَها اْإلِ
  .»َجُهوًال 

ها از به عهده   ها عرضه كردمي و آن ها و زمني و كوه خبش است بر آمسان يقيناً، ما امانت را كه تكاليف شرعيه سعادت
ترديد او به علت  ىب. را پذيرفت گرفتنش به سبب اينكه استعدادش را نداشتند امتناع ورزيدند و از آن ترسيدند، و انسان آن
  .ادا نكردن امانت بسيار ستمكار، و نسبت به سراجنام خيانت در امانت بسيار نادان است

  351: انديشه در اسالم، ص

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ «   .»َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .ما انسان را در نيكوترين نظم و اعتدال و ارزش آفريدمي

  :يت و اين حديث قدسىو طبق اين روا

  »1« .»االنسان بنيان اهللا ملعون من هدم بنيانه«

  »2« .»االنسان سرى و انا سره«

اى قرار دارد كه در  هاست، زيرا بر اين شاخه ميوه ترين شاخه ترين و پر قيمت وجود انسان در درخت عامل هسىت با ارزش
تر از آن چيزى وجود ندارد و آن عقل  و شهود با ارزش عامل ظاهر و باطن، در عامل ملك و ملكوت، و در عامل غيب

  .است

تواند آن را در مهه امور به كار گريد و با قرار گرفنت بر مركب انديشه و تفكر كه مهواره  عقل قدرتى اهلى است كه انسان مى
  .ميل به صعود و رفعت دارد، به مقام قرب حق و جايگاه مقربني برسد

  مقربني چه كساىن هستند؟

در ابتدا، . اى از آن ذكر شود تا با شناخت آن مفهوم اين جايگاه نيز به دست آيد راى شناخت مقربني، كاىف است منونهب
 -ترين پستان يعىن پست -اند، كساىن قرار دارند كه به اسفل السافلني بايد گفت در مقابل كساىن كه به مقام قرب رسيده

  :اند به جاىي رسيده كه به فرموده قرآن جميد به هيزم جهنم تبديل شده و كارشان در اين پسىت »3« اند رهسپار شده
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  »4« .»َفكانُوا جلََِهنََّم َحَطباً «

اى كه لياقتش دوزخ است  منظور از حطب در اين آيه انسان يا آدميزاده. حطب در لغت عرب به معناى هيزم است
اين هيزم . توان به انسان تعبري كرد ها منى اند كه از آن دور شدهيعىن اين افراد به قدرى از انسانيت . نيست، بلكه هيزم است

  .آيد اى بر آن مرتتب است و نه به كارى مى در بازار قيامت خريدارى ندارد، زيرا نه فايده

______________________________  
   نوشت پى) 1(

اء ىف احلديث، أن سليمان النىب صلوات ج: 370، ص 2غريب احلديث، ابن قتيبه، ج . 1تفسري روح البيان، ج : رك. 
يعىن، من قتل النفس، ألن اجلسم بنيان اهللا وتركيبه، فإذا أبطله فقد . اهللا عليه، قال من هدم بنيان ربه فهو ملعون بني يديه

  .هدم بنيان ربه

نفسا بغري حق  اى من قتل. من هدم بنيان ربه فهو ملعون: وىف احلديث: 254، ص 1جممع البحرين، شيخ طرحيى، ج  -
  .الن اجلسم بنيان اهللا تعاىل

  .1تفسري روح البيان، ج : رك). 2(

ْنساَن ِيف َأْحَسِن تـَْقِوميٍ « :اشاره است به اين آيات). 3(   .5و  4تني، . »ُمثَّ َرَدْدناُه َأْسَفَل ساِفِلنيَ * َلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ

  .15جن، . »َحَطباً َو أَمَّا اْلقاِسطُوَن َفكانُوا جلََِهنََّم « ).4(

  

  352: انديشه در اسالم، ص

از طرىف، موجودى كه در دنيا چراغ عقل را خاموش كرده و المپ فطرت را سوزانده و بناى وجدانش را ويران كرده به تعبري 
  :تر از آن شده است قرآن قلبش بدل به سنگ و حىت سخت

  »1« .»َكاحلِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوةً «
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. تر شده و بدل به هيزم پوك و پوچى شده كه موريانه گناه مغزش را خورده است در سنگدىل از سنگ سخت چنني انساىن
شت داشته باشد؟ كسى كه دهان خوردن نعمت آيا چنني كسى مى هاى اهلى و معده هضم  تواند توقع رفنت به 

شت  كند و گوش كر و ها را ملس منى هاى حق را ندارد؛ كسى كه پوستش نعمت نعمت چشم كورش صداى خدا را در 
شت دارد؟ اين معناى واقعى سقوط در اسفل السافلني است شنود و وجه اهللا را منى منى   .بيند، چه سنخيىت با 

  از مقربني بود) ع(حضرت عيسى 

اين آيات خبشى از . اند ها آمده بسيار قابل تأمل آياتى كه ذكر حضرت عيسى، عليه السالم، و مادر بزرگوارشان در آن
  .براى زنان بايد منشأ فكر و اثر باشد و خبشى ديگر براى جوانان

يعىن اين مهه كرامت و . سال در دنيا زندگى نكرده است 33مسئله مهم اين است كه بدانيم حضرت عيسى بيش از 
قام قرب جاى  سالگى در اوج م 33فضيلت و انسانيت در طى هشتاد يا صد سال از ايشان ديده نشده، بلكه ايشان در 

  .گرفته بودند

   حضرت مرمي، عليها السالم، در قرآن

 »2« »َأْحَصَنْت فـَْرَجها«  ساله بيش نبود، اما از فرط پاكدامىن قرآن جميد او را با وصف 16 17حضرت مرمي دخرتى 
   يعىن ظاهر و باطن اين دخرت صدق. است »3« »صديقه«وصف ديگر آن حضرت در قرآن . كند معرىف مى

______________________________  
اُر َو ِإنَّ ِمْنها َلما ُمثَّ َقَسْت قـُُلوُبُكْم ِمْن بـَْعِد ذِلَك َفِهَي َكاحلِْجاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َو ِإنَّ ِمَن احلِْجاَرِة َلما يـَتَـَفجَّ  -).1( ْ ُر ِمْنُه اْألَ

  .74بقره، . »َلما يـَْهِبُط ِمْن َخْشَيِة اللَِّه َو َما اللَُّه ِبغاِفٍل َعمَّا تـَْعَمُلونَ َيشَّقَُّق فـََيْخرُُج ِمْنُه اْلماءُ َو ِإنَّ ِمْنها 

  .91أنبياء، . »َو الَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجها فـَنَـَفْخنا ِفيها ِمْن ُروِحنا َو َجَعْلناها َو ابـَْنها آيًَة لِْلعاَلِمنيَ « ).2(

َمْرَميَ ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلِه الرُُّسُل َو أُمُُّه ِصدِّيَقٌة كانا يَْأُكالِن الطَّعاَم اْنُظْر َكْيَف  َما اْلَمِسيُح اْبنُ « :اشاره است به). 3(
ُ َهلُُم اْآلياِت ُمثَّ اْنُظْر َأىنَّ يـُْؤَفُكونَ    .75مائده، . »نـُبَـنيِّ
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  .انسان در متام حاالتش صادق بوده و ظاهر و باطنش اخالىل نداشته باشدحمض بود و اين خيلى مهم است كه 

اى بود كه متام عبادات  يعىن حضرت بنده. است »1« »قانت«كند  وصف ديگرى كه خداوند حضرت را به آن معرىف مى
  .داد را در كمال اخالص و شوق اجنام مى

رسيد كه در آن حميط پر فساد گوشش براى شنيدن صداى از اين رو بود كه ايشان در سنني جواىن كارش به جاىي 
  :فرشتگان اهلى باز بود

ْنيا َو اْآلِخَرِة َو ِمَن ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة يا َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه يـَُبشُِّرِك ِبَكِلَمٍة ِمْنُه اْمسُُه اْلَمِسيُح ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ وَ « ِجيهاً ِيف الدُّ
  »2« .»اْلُمَقرَِّبنيَ 

اى از سوى خود كه نامش مسيح عيسى بن مرمي است  يقيناً خدا تو را به كلمه! اى مرمي: ياد كنيد زماىن كه فرشتگان گفتند
  .دهد كه در دنيا و آخرت داراى مقبولّيت و آبرومندى و از مقربّان است مژده مى

شنيدمي و در عوض  سيارى از صداها را منىاى كاش، ما نيز ب. اين مقام كمى نيست كه انسان صداى فرشتگان را بشنود
  !شنيدمي صداى دعوت خدا و انبيا و امامان و صداى خوبان را مى

حال سوال اين است كه آن . آيد حضرت عيسى، عليه السالم، يكى از مقربني است مهچنانكه از آيه شريفه بر مى
جسماىن يا بدن نيكو از مقربني نشده حضرت چگونه مقرب شد؟ قدر مسلم اين است كه آن حضرت به واسطه قدرت 

است، بلكه به سبب به كارگريى عقل كه او را در برابر حقايق ملكوتى و در برابر خدا و احكام اهلى تسليم كرده بود 
و اين درسى است براى ما كه با به كار گرفنت عقل و استفاده از اين ارزش، استعداد بالقوه خود را . مقرب شده است

اين كار نيز حركىت عقلى و ديىن الزم دارد . يعىن آن استعداد را تبديل به حقيقت عيىن مناييم. زشى بالفعل كنيمتبديل به ار 
  .البته، با صرف حوصله و ذوق و صرب و شوق. كه مهه قادر به اجنام آن هستند

______________________________  
يا َمْرَميُ اقْـُنِيت * ِنساِء اْلعاَلِمنيَ   َمْرَميُ ِإنَّ اللََّه اْصَطفاِك َو َطهََّرِك َو اْصَطفاِك َعلى َو ِإْذ قاَلِت اْلَمالِئَكُة يا« :اشاره است به). 1(

  .43و  42آل عمران، . »ِلَربِِّك َو اْسُجِدي َو ارَْكِعي َمَع الرَّاِكِعنيَ 

  .45آل عمران، ). 2(
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   ى

   ك داستان عجيب

ران، مردم منرب را ترك منى هاى موشك ايام جنگ و شبيادم هست در  ها بر مجعيت حاضر در  باران كردند و موشك باران 
  .اى نداشتند مردم در آن مقطع زماىن مشتاق شهادت بودند و از جنگ و شهادت وامهه. جلسات اثرى نگذاشته بود

منرب پايني آمدم و چند مرت دورتر از جايگاه  از 12شب چهاردهم يا پانزدهم ماه مبارك رمضان آن سال، ساعت حدود 
هاى دخرتانه و آستني كوتاه و  اى با لباسى شبيه لباس ساله 22 23در اين اثنا، جوان . نشستم و به ديوار تكيه دادم

هاىي كه  حرف: پرسيد. معلوم بود شب اوىل است كه به جلسه آمده است. آرايش موى خاص آمد و جلومي نشست
قسمىت : گفتم. ام پسنديده: اى يا خوشت نيامده؟ گفت ها را پسنديده اول بگو آن: ل چه كسى بود؟ گفتمامشب زديد ما

از اين سخنان از آن كسى بود كه تو را ساخته، يعىن خدا؛ قسمت ديگرش هم متعلق به مناينده خدا و جانشينان او بود، 
  .يعىن پيامرب و اهل بيت او

قبل از : زار آشناىي داريد؟ گفتم مشا با وضع خيابان الله: در چه مورد؟ گفت: حال تكليف من چيست؟ گفتم: پرسيد
ران بود گذاشتند آجنا   البته، مغازه را از آجنا بردمي، چون منى. من آجنا شاگرد مغازه بودم: گفت. انقالب بدترين خيابان 

حجابند براى سفارش لباس پيش ما  اغلب ىبها و دخرتهاىي كه  دوزى است و خامن شغل من و استادم هم زنانه. كار كنيم
ها دست  دوزمي، وىل به هر حال، به بازو و شانه و بدن آن گريمي و برايشان لباس مى ها را اندازه مى ما بدن آن. آيند مى
: هاىي كه من امشب شنيدم، معلوم شد كار من اشكال دارد؛ حاال چه بايد بكنم؟ به شوخى گفتم با حرف.... زنيم و  مى

  ظاهرا خداوند. دهد خداوند در قرآن وعده كرده كه به افراد متدين در قيامت حورالعني مى
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تواىن از كارت دست  مى: چه كنم؟ گفتم: در پاسخ لبخند سردى زد و گفت! روزى تو را در اين دنيا هم قرار داده
بروم با خدا : گفت. هايت هايت و هم اندازه گريى ت، هم نگاهگويند هم كارت حرام اس بردارى؟ چون خدا و پيامرب مى

  .و رفت! برو آشىت كن: آشىت كنم؟ گفتم
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اى قم ديدم كسى با حمبت مرا صدا مى . زند از اين ماجرا ده يا دوازده سال گذشت تا اينكه يك روز در يكى از خيابا
پرسى به ناهار  ده بر پيشاىن نزدم آمد و بعد از احوالآمدم بروم طرفش، ديدم فردى روحاىن با چهره نوراىن و آثار سج

ران كارى دارم: پس شب بياييد؟ گفتم: گفت. عذر خواستم، چون جاى ديگرى مهمان بودم. دعومت كرد : گفت. در 
توانيد به مسجد ما  اول شب مى. دوست دارم مشا را ببينند. يابند در مسجد من، حدود چهارصد جوان خوب حضور مى

ران برگردم: د؟ گفتمبيايي من : گفت. نه: تواىن، آيا مرا شناخىت؟ گفتم حال كه منى: گفت! متاسفانه، بعد از ظهر بايد به 
  !ام زارى دوز الله آن زنانه

  از بوسه تو خاك زمني قدر لعل يافت
 

 «1» .بيچاره ما كه پيش تو از خاك كمرتمي

  

سازد و او را  كند و از گناهان دور مى اين گوهرى است كه انسان را مقرب مى. اين كاركرد عقل و انديشه در انسان است
  .كند شايسته نام انسان مى

   معيار ارزمشندى انسان

: ترين چيزى كه خداوند خلق كرده عقل است ارزش انسان در نزد خدا به واسطه عقل است، زيرا بر اساس روايات حمبوب
  :فرمايد امام باقر، عليه السالم، مى

وعزتى وجالىل ما خلقت خلقا هو : ملا خلق اهللا العقل استنطقه، مث قال له أقبل فأقبل، مث قال له أدبر فأدبر، مث قال له«
ى، وإياك اثيب   »2« .»أحب إىل منك، وال اكملك إال فيمن احب أما إىن إياك آمر، وإياك أ

______________________________  
  .از حافظ است). 1(

  96، ص 1ألنوار، ج حبار ا). 2(

  

  356: انديشه در اسالم، ص



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

 

به واسطه وجود تو امر . تر از تو خلق نكردم در متام عامل هسىت چيزى حمبوب: ... وقىت خداوند عقل را آفريد به او گفت
ى از بدى كردم و به خاطر تو به بندگان پاداش مى   .دهم به خوىب و 

شت برب  به عبارت ديگر، هر كس عقلش را به كار گريد و . د به خاطر عقل اوستيعىن خداوند هر كس را در قيامت به 
شت مى ا عمل كند به    .رود به وسيله تفكر حقانيت قيامت و قرآن و سخنان پيامرب و اهل بيت را بفهمد و به آ

متعلق به فيل است   ها ترين بدن شود، زيرا باارزش خداوند به خاطر داشنت بدن نيكو براى كسى در قيامت ارزش قائل منى
دهد، كه در اين صورت پوست   بندى و بلندى قامت و گردن ارزش منى مهچنني، به پوست و رنگ. كه وزن زيادى دارد

از . در عامل ملكوت ارزش انسان به عقل اوست. ترين چيزها بود كرگدن و دم طاووس و قامت شرت و گردن زرافه باارزش
از :  نزد امام صادق، عليه السالم، از عبادات كسى تعريف كردند، حضرت فرمودنداين رو، در روايىت آمده است كه وقىت

  »1« فهمد و چه اندازه قدرت انديشه دارد؟ چقدر مى. عقلش براى من بگوييد

ايت عامل در ارتباط است و با او پيوند  انسان عاقل با عقل ىب. آرى، ارزش انسان به عقل و گسرتدگى انديشه اوست
  !ايت پيوند بزند، چه ارزش و نصيىب در دنيا و آخرت خواهد داشت به راسىت، اگر آدمى عقل خود را به عقل ىبو . دارد

 اهلى دىل ده كه جاى تو باشد
 

 زباىن كه در آن ثناى تو باشد

  اهلى عطا كن مرا گوش و قلىب
 

 كان گوش پر از صداى تو باشد

  اهلى عطا كن بر اين بنده چشمى
 

 از ضياى تو باشد كه بيناييش

 اهلى ندامن چه خبشى كسى را
 

 .كه هم عاشق و هم گداى تو باشد

  

______________________________  
ابن موسى، عن حممد بن يعقوب، عن على بن حممد بن عبد اهللا، عن إبراهيم بن : 84، ص 1حبار األنوار، ج ). 1(

فالن من عبادته ودينه ): عليه السالم(قلت الىب عبد اهللا الصادق : قالإسحاق االمحر، عن حممد بن سليمان، عن أبيه، 
إن رجال من بىن إسرائيل كان . إن الثواب على قدر العقل: ال أدرى، فقال: فقال كيف عقله؟ فقلت: وفضله كذا وكذا قال

يا : كا من املالئكه مر به، فقاليعبد اهللا عزوجل ىف جزيره من جزائر البحر خضراء نضره كثريه الشجر طاهره املاء، وإن مل
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رب أرىن ثواب عبدك هذا، فأراه اهللا عزوجل ذلك، فاستقله امللك، فأوحى اهللا عزوجل إليه أن اصحبه فأتاه امللك ىف صوره 
ذا املكان فجئت العبد معك فكان معه يومه ذلك،  انسى فقال له من أنت؟ قال أنا رجل عابد بلغنا مكانك وعبادتك 

يمه، فلو كان لربنا محار لرعيناه ىف هذا املوضع فإن هذا : إن مكانك لنزهه، قال: قال له امللكفلما أصبح  ليت لربنا 
فأوحى اهللا عزوجل ! لو كان له محار ما كان يضيع مثل هذا احلشيش: وما لربك محار؟ فقال: احلشيش يضيع، فقال له امللك

  .إىل امللك إمنا اثيبه على قدر عقله

  

  361: اسالم، صانديشه در 

  

   فكر، پيش از عمل -19

  

  363: انديشه در اسالم، ص

  

احلمد هللا رب العاملني وصّلى اهللا على مجيع األنبياء واملرسلني وصّل على حمّمد وآله الطاهرين، ولعن . بسم اهللا الرمحن الرحيم
  .على اعدائهم امجعني

  

اسالم مسلمانان را از . هاى سودمندى هستند مهواره تصميمشوند  هاىي كه پس از تفكر و انديشه گرفته مى تصميم
ى كرده است اين موضوع به قدرى مطمح نظر بزرگان دين بوده كه . تصميمات عجوالنه و شتابزدگى در اجنام كارها 

  :امرياملومنني، عليه السالم، فرموده است

  »1« .»أصل السالمه من الزلل الفكر قبل الفعل والرويه قبل الكالم«
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مبادا بدون انديشه . يعىن نبايد در اجنام كارها يا در سخن گفنت عجله كرد و شتاب ورزيد، بلكه قبل از آن بايد انديشيد
سخىن گفته شود كه دل كسى را بسوزاند يا به عاطفه كسى لطمه بزند يا آبروى حمرتمى را بربد يا مال كسى را در معرض 

  :گويد امري خسرو دهلوى مى. م بريزدخطر قرار دهد و امنيت خاطر كسى را به ه

 حرىف كه از آن كسى برجند
 

 «2» .رجنيده شود كسى كه سنجد

  

   چه. در پاسخ دادن به سوال هم بايد ابتدا به انديشه و تفكر پرداخت

______________________________  
   نوشت پى) 1(

  .121عيون احلكم واملواعظ، على بن حممد الليثى الواسطى، ص . 

  .از جمنون و ليلى امري خسرو دهلوى). 2(
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نيازى هست انسان در سخن گفنت يا در پاسخ دادن عجله كند؟ به مهني قياس، در امور ديگر هم نبايد عجله كرد و 
  :شتاب ورزيد؛ چرا كه از رسول خدا، صلى اهللا عليه وآله وسلم، نقل شده است كه فرمود

  »1« .»من الشيطانالعجله «

  .عجله و شتاب از كارهاى شيطان است

  شيطان هم عجله كرد

وقىت خداوند متعال به مالئكه امر كرد تا بر آدم سجده كنند، شيطان شتابزده تصميم گرفت و سجده نكرد، لذا به او گفته 
  :شد
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  »2« .»يـَْوِم الدِّينِ   ِإىلَو ِإنَّ َعَلْيَك اللَّْعَنَة * قاَل َفاْخرُْج ِمْنها فَِإنََّك َرِجيمٌ «

ترديد تا روز قيامت لعنت بر تو  و ىب. اى از اين جايگاه واال كه مقام مقربان است بريون رو كه رانده شده: خدا گفت
  .خواهد بود

حىت گاهى اين خسارت به حدى است  . آور است گريى خسارت گاهى شتاب در سخن گفنت يا عجله كردن در تصميم
هاى مدعى  كند كه پيش از صدور حكم، گفته از اين رو، اسالم به مهه قاضيان سفارش مى. را جربان كردتوان آن  كه منى

عليه را به خوىب و از سر دقت بشنوند و ارزياىب كنند و داليل هر دو طرف و شواهد آنان را به دقت بررسى  و مدعىٌ 
اى صورت بگريد و حقى پاميال شود يا  ادن عجلهبرد، اما اگر در حكم د درست است كه چنني كارى زمان مى. منايند

  .آبروىي بر باد برود يا ماىل تباه شود، ديگر امكان جربان آن نيست

  )ع(سفارشاتى چند از امام هشتم 

هاى معروف انتقال پيدا   خبش مهمى از فرمايشات امام هشتم در زمان خودشان نوشته شده و بعد از مدت كمى به كتاب
  مجله، در كتاب مشكاه االنوار، قطعه زيباىي درباره فكر كردن و تصميم گرفنت ازاز . كرده است

______________________________  
  :در اين باره روايات زير قابل تامل است. 121عيون احلكم واملواعظ، على بن حممد ليثى واسطى، ص ). 1(

): ص(قال رسول اهللا : رضى اهللا عنه قال عن سهل بن سعد: 201، ص 4سبل السالم، ابن حجر عسقالىن، ج  -
والعجله هى السرعه ىف الشئ، وهى مذمومه فيما كان املطلوب فيه االناه، حمموده فيما يطلب ... العجله من الشيطان 

مران ال منافاه بني االناه واملسارعه، فإن سارع بتؤده وتأن فيتم له اال: تعجيله من املسارعه إىل اخلريات وحنوها، وقد يقال
  .والضابط أن خيار االمور أوسطها

  معدن اجلواهر -

خذ حسن : وما هن؟ فقال: فقال. خذ يا بىن بأربعه واترك اربعه: وأوصى حكيم ولده فقال: 45، أبو الفتح كراجكى، ص 
لئيم واترك حمادثه ال. احلديث إذا حدثت وحسن االستماع إذا حدثت وأيسر املروءه إذا خولفت وحبسن البشر إذا لقيت

ن اربع مكروهات. ومنازعه اللجوج ومماراه السفيه ومصاحبه املاقت اللجاجه والعجله والعجب : واحذر اربع خصال فثمر
ا احلريه؛ واما العجب فثمرته البغضه؛ وأما الشره فثمرته الفقر. والشره ا الندامه؛ واما العجله فثمر وكن . فأما اللجاجه فثمر
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واحتفظ . كرمي إذا أهنته؛ ومن العاقل إذا أهجته؛ ومن االمحق إذا مازحته؛ ومن الفاجر إذا صاحبتهمن ال: من اربعه على حذر
  .العجله واللجاج والعجب والتواىن: من اربع نفسك تأمن ينزل بغريك

 االوىل أال: وأوصيك يا ولدى بست خصال فيها متام العلم ونظام االدب: 57معدن اجلواهر، أبو الفتح كراجكى، ص  -
تنازع فوقك؛ والثانيه أن ال تتعاطى ما ال تنال؛ الثالثه أن ال تقول ما ال تعلم؛ الرابعه أن ال خيالف لسانك ىف قلبك؛ اخلامسه 

واحذر العجله فان العرب كانت . ان ال خيالف قولك فعلك؛ السادسه أن ال تدع االمر إذا أقبل و أن ال تطلبه إذا أدبر
يقول صاحبها قبل أن يعلم؛ وجييب قبل أن يفهم؛ ويعزم قبل أن يفكر؛ ويقطع : ست خصال تسميها أم الندامات وان فيها

  .وهذه اخلالل تكون ىف أحد إال صحب الندامه وعدم السالمه. قبل أن يقدر؛ وحيمد قبل أن جيرب؛ ويذم قبل أن حيمد

  معدن اجلواهر -

أوصيك : لى ناحيه فقال أوصيك بعشر خصالوأوصى حكيم بعض امللوك ملن خلفه ع: 72، أبو الفتح كراجكى، ص 
بتقوى فانك ان تتقه يهديك ويكفيك ويرضى عنك ومىت أرضى عبد ربه أرضاه؛ وآمرك ان ال تعجل فيما ال ختاف الفوت 

  ....فان العجله ثوب ندم 

   العجله متنع االصابه: 23عيون احلكم واملواعظ، على بن حممد ليثى واسطى، ص  -

   جامع السعادات -

أن يعجل املضيف ىف إحضار الطعام، فإذا كانت العجله من : 146و أدب الضيافه، جعفر بياتى، ص  154، ص 2ج  ،
ا مستثناه ىف مخسه أمور هن من سنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله إطعام الضيف، وجتهيز امليت، وتزويج : الشيطان فإ

  .البكر، وقضاء الدين، والتوبه من الذنوب

العجله طلب الشئ وحتريه قبل أوانه وهو من مقتضى الشهوه : عجل: 323ريب القرآن، راغب اصفهاىن، ص مفردات غ -
وال تعجل  -سأريكم آياتى فال تستعجلون(فلذلك صارت مذمومه ىف عامه القرآن حىت قيل العجله من الشيطان، قال 

مذمومه فالذى دعا إليها أمر حممود وهو فذكر أن عجلته وإن كانت ). وعجلت إليك -وما أعجلك عن قومك - بالقرآن
 -مل تستعجلون بالسيئه قبل احلسنه -ويستعجلونك بالسيئه -أتى أمر اهللا فال تستعجلوه: (طلب رضا اهللا تعاىل، قال

قال بعضهم من محإ ). خلق االنسان من عجل -ولو يعجل اهللا للناس الشر استعجاهلم باخلري -ويستعجلونك بالعذاب
وكان االنسان (نبيه على أنه ال يتعرى من ذلك وأن ذلك أحد االخالق الىت ركب عليها وعلى ذلك قال وليس بشئ بل ت

أى االعراض الدنيويه، وهبنا ما نشاء ملن نريد أن ) من كان يريد العاجله عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد: (، وقوله)عجوال
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يعجل أكله كاللهنه، وقد عجلتهم وهلنتهم، والعجله االداوه  والعجاله ما) فعجل لكم هذه -عجل لنا قطنا(نعطيه ذلك 
ا عند احلاجه، والعجله خشبه معرتضه على نعامه البئر وما حيمل على الثريان وذلك لسرعه مرها . الصغريه الىت يعجل 

  .لوبقره معجل هلا عج) عجال جسدا(والعجل ولد البقره لتصور عجلتها الىت تعدم منه إذا صار ثورا، قال 

  .78و  77ص، . وإن عليك لعنىت إىل يوم الدين* قال فاخرج منها فإنك رجيم: نيز. 35و  34حجر، ). 2(

  

  365: انديشه در اسالم، ص

البته، معلوم نيست كه . وجود مبارك حضرت على بن موسى الرضا، عليه السالم، نقل شده است كه بسيار شنيدىن است
اند يا در مجع چند تن از شيعيان و يارانشان، اما امام به سه مسئله مهم  بيان كردهاى عمومى  امام اين مطلب را در جلسه

  :اند ها سفارش كرده اشاره كرده و مسلمانان را به عمل به آن

  تقوا. الف

ها را به آن سفارش كرده  مسئله اول طرح شده در سخن امام كه خداوند در قرآن جميد نيز بر آن تاكيد كرده و متام امت
جالب اين است كه در قرآن جميد موضوع ديگرى را سراغ ندارمي كه . پيشه كردن تقوا و اجتناب از گناه است است

ج البالغه نيز درباره مهني مسئله است خبش عمده. ها سفارش كرده باشند خداوند اجتناب از آن را به متام امت . اى از 
اين مسئله مطرح شده  -كه روايات زيادى از ايشان ندارمي  -، همدر روايات يازده امام و حىت امام عصر، عليهم السالم

  .است

توان به اين نتيجه رسيد كه هر مرد يا زىن كه در تاريخ حيات بشر به  از بررسى آيات قرآن و روايات و مطالعه تاريخ مى
  .مقام مثبىت رسيده بر اثر عمل به اين سفارش بوده است

  :فرمايند ان مىامام هشتم نيز در ابتداى سفارشاتش

  .»اتقوا اهللا«

  .تقوا پيشه كنيد
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  حضرت يوسف مصداق عمل به اين سفارش بود

قرآن كرمي در بيان سرگذشت اين پيامرب بزرگ اهلى . دانند داستان يوسف پيامرب، عليه السالم، را از فرط شهرت مهه مى
  ا او رو به رو شدند بازكند كه در سفر سوم برادران يوسف به مصر، وقىت ده برادر ب چنني نقل مى

  366: انديشه در اسالم، ص

آن طور كه نقل شده، قريب به چهل سال از جريان انداخنت يوسف به چاه گذشته بود و چهره . هم او را نشناختند
در اين سفر، ايشان رو به برادرانش كرد و ). ايشان در آن زمان حدود پنجاه سال داشت(ايشان خيلى فرق كرده بود 

  :فرمود

  »1« .»قاَل َهْل َعِلْمُتْم ما فـََعْلُتْم بُِيوُسَف َو َأِخيِه ِإْذ أَنـُْتْم جاِهُلونَ «

  آيا زماىن كه نادان بوديد، دانستيد با يوسف و برادرش چه كرديد؟: گفت

فاصله تا عزيز مصر نام يوسف را برد، اين ده برادر ماتشان برد كه حاكم مملكت مصر كه منطقه زندگيش با منطقه كنعان 
  :شناسد؟ لذا، پرسيدند زيادى دارد، از ماجراىي كه جز ما كسى از آن خرب ندارد چگونه خرب دارد و يوسف را از كجا مى

  .»قالُوا أَ ِإنََّك َألَْنَت يُوُسفُ «

  آيا تو خود يوسفى؟! شگفتا: گفتند

  .»قاَل أَنَا يُوُسُف َو هذا َأِخي«

  .من يوسفم و اين برادر من است: گفت

ب ديگر برادران او از اين بود كه چگونه كسى كه در چاهش انداخته بودند عزيز مصر شده است؟ او در پاسخ تعج
  :تعجب ايشان گفت

  »2« .»َقْد َمنَّ اللَُّه َعَلْينا ِإنَّهُ َمْن يـَتَِّق َو َيْصِربْ َفِإنَّ اللََّه ال ُيِضيُع َأْجَر اْلُمْحِسِننيَ «



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

 

اده ا يابد؛ زيرا خدا پاداش  ترديد هر كس پرهيزكارى كند و شكيباىي ورزد، پاداش شايسته مى ىب. ستمهانا خدا بر ما منت 
  .كند نيكوكاران را تباه منى

آنچه موجب شد من عزيز مصر شوم اين بود كه زلف زندگيم را به هيچ گناهى گره نزدم؛ نه گناهان بريوىن و نه گناهان 
قدم ماندم  ؛ ديگر اينكه در ديندارى ثابت)مثل كرب، ريا، غرور، حسد(وىن هستند تر از گناهان بري  دروىن كه خيلى خطرناك

  »3« .و حوادث و جريانات تلخ و شريين نتوانست مرا از مدار دين خارج كند

______________________________  
  .89يوسف، ). 1(

  .90يوسف، ). 2(

: بكتاب ابيهم، فاخذه وقبله وبكى، مث اقبل عليهم فقالفدخلوا على يوسف : ... 134قصص االنبياء راوندى، ص ). 3(
ال تثريب عليكم : (وقال يوسف) انا يوسف وهذا اخى: قال(اانت يوسف؟ : قالوا) هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه(

ل ولد يعقوب فاقب) .. فالقوه على وجه أىب واتوىن باهلكم امجعني(بلته دموعى ) اذهبوا بقميصى هذا(و ) اليوم يغفر اهللا لكم
خلفناه عند اخيه صاحلا، فحمد اهللا : ما فعل ابن يامني؟ قالوا: عليه السالم حيثون السري بالقميص، فلما دخلوا عليه قال هلم

حتملوا إىل يوسف من يومكم، فساروا ىف تسعه ايام : عند ذلك يعقوب وسجد لربه سجده الشكر واعتدل ظهره، وقال لولده
تنق يوسف اباه ورفع خالته، مث دخل منزله وادهن ولبس ثياب امللك، فلما راوه سجدوا شكرا هللا، إىل مصر، فلما دخلوا اع

  .وما تطيب يوسف ىف تلك املده وال مس النساء حىت مجع اهللا ليعقوب صلوات اهللا عليه مشله

  

  367: انديشه در اسالم، ص

   تواضع. ب

  .»وعليكم بالتواضع والشكر واحلمد«

به . هاى فروتن و متواضعى باشند كنند كه انسان ايشان به شيعيان سفارش مى. مربوط به تواضع استسفارش دوم حضرت 
راسىت، انسان از چه رو بايد تكرب كند؟ كسى بايد تكرب كند كه مهه نريوها از آِن او باشد و چنني كسى در عامل فقط يكى 

  .است و آن وجود مقدس پروردگار است
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از اين رو، اگر ما حقايقى را كه . ملومنني، عليه السالم، در دعاى كميل خويش ثبت كرده استحقيقت وجودى ما را امريا
اين مجالت كسى است كه . اى تكرب در وجودمان باقى خنواهد ماند در دعاى كميل ثبت شده به خودمان بباورانيم، ذره

  :هاى اهلى و انساىن در وجودش گرد آمده است متام ارزش

  »1« .»ف الذليل احلقري املسكني املستكنيوانا عبدك الضعي«

؟ كدام من؟ تكرب چيزى بود كه شيطان را رانده درگاه »من«تواند بگويد  تواند تكرب كند؟ و با چه روىي مى چطور آدمى مى
  :روز خواهد شد حق قرار داد و هر كس تكرب كند مانند او تريه

قاَل يا ِإْبِليُس ما َمنَـَعَك َأْن َتْسُجَد ِلما َخَلْقُت *  ِإبِْليَس اْسَتْكبَـَر َو كاَن ِمَن اْلكاِفرِينَ ِإالَّ * َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْمجَُعونَ «
ٌر ِمْنُه َخَلْقَتِين ِمْن ناٍر َو َخَلْقَتهُ ِمْن ِطنيٍ * ِبَيَديَّ َأْسَتْكبَـْرَت أَْم ُكْنَت ِمَن اْلعاِلنيَ  َو * ها فَِإنََّك َرِجيمٌ قاَل َفاْخرُْج ِمنْ * قاَل أَنَا َخيـْ

  »2« .»يـَْوِم الدِّينِ   ِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإىل

تو را چه چيزى ! اى ابليس: خدا فرمود. پس فرشتگان مهه با هم سجده كردند؛ مگر ابليس كه تكّرب ورزيد و از كافران شد
من از او : گاىن؟ گفت كردى يا از بلند مرتبه  از سجده كردن بر آنچه كه با دستان قدرت خود آفريدم باز داشت؟ آيا تكّرب 

اى؛ و حتماً  ترديد تو رانده شده از آن جايگاه بريون رو كه ىب: خدا گفت. رتم، مرا از آتش آفريدى و او را از گل ساخىت
  .لعنت من تا روز قيامت بر تو باد

______________________________  
  .847مصباح املتهجد، شيخ طوسى، ص ). 1(

  .78 - 73سوره ص، ). 2(

  

  368: انديشه در اسالم، ص

  ...شنيدم كه وقىت سحرگاه عيد 

هاى نوشان را به محام  پيش از سال نو، مردم لباس. رفتند هاى عمومى مى ها محام نبود، مردم به محام ها كه در خانه قدمي
به هر حال، محام و رختكن گرم بود . پوشيدند مىآمدند آرام آرام لباس  شستند، مى بردند و بعد از اينكه خودشان را مى مى
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شدند و ديد و بازديدها شروع  رفتند خانه و منتظر مهمان مى شد، مى بعد كه كمى عرقشان خشك مى. كردند و عرق مى
هاى نوى عيد را  ، عارف و صوىف معروف، به محام رفته بود و لباس»1«  نقل است كه روزى بايزيد بسطامى. شد مى

  :ود و در حال برگشت به خانه بودپوشيده ب

 شنيدم كه وقىت سحرگاه عيد
 

 ز گرمابه آمد برون بايزيد

 يكى تشت خاكسرتش ىب خرب
 

 فرو رخيتش از سراىي به سر

  

هايش را جارو كرده بود  از قضا، يكى اتاق. هاشان شده بودند مردم هم از سحر بلند شده بودند و مشغول متيز كردن خانه
بعد از امتام كار، او لب پنجره منزل ايستاد تا حمتويات تشت . اش را در تشىت رخيته بود و زباله و خاكسرت خانه و خاكروبه

  !شود يا نه را در كوچه خاىل كند، اما نگاه نكرد ببيند كسى از كوچه رد مى

خواهد اين كار را  اگر هم مىاما . كند از طرىف، انسان عاقل تشت خاكروبه را در كوچه خاىل منى. عجله كار شيطان است
كند يا نه؟ به هر حال، او تشت خاكروبه را  كند؟ آيا نبايد نگاه كند ببيند كسى رفت و آمد مى بكند، چرا عجله مى

  !ناگاه در كوچه رخيت، آن هم درست روى سر و روى بايزيد

گفت كه من از كنار اين خانه رد شدم  مى بايزيد هم انسان پر نفوذ و باقدرتى بود و اگر اول طلوع آفتاب به مردم بسطام
  و صاحب خانه خاكسرت و خاك و آشغال منزلش را بر سر من رخيت، معلوم نبود مردم چه بر سر

______________________________  
هاى دو و سه  ، از عارفان بزرگ ايران در سده)ق 261يا  234متوىف (ابويزيد طيفور بن عيسى بن سروشان ). 1(

  .هجرى
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  :اما به گفته سعدى اين مرد در عوض. آوردند صاحب خانه مى
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  مهى گفت شوليده دستار و موى
 

 .كف دست شكرانه ماالن به روى

  

هاى بايزيد مهه كثيف شده بود و خاكروبه داخل گردنش رفته بود و متام صورتش را خاك و خاكسرت گرفته بود، اما به  لباس
  :اينكه به صاحب خانه حرىف بزند، كنارى ايستاد و با خود گفتجاى 

  كه اى نفس من در خور آتشم
 

 به خاكسرتى روى درهم كشم؟

  

پس چرا از رخينت خاكسرت و . اگر در قيامت خبواهند به حساب اعمال من برسند، لياقت دوزخ را خواهم داشت
ايت امر اين خاكروبه . روم محام دارم و دوباره مى روم خانه، لباس ديگرى بر مى است كه مى اى بر رومي ناراحت باشم؟ 

به واقع، اگر انسان بتواند اين قدر متواضع و اهل فكر باشد، چقدر راحت زندگى ! اينكه ديگر تلخى و عصبانيت ندارد
  .خواهد كرد

   مهماىن با آب و نان

ام  مسري زندگيم قرار داد كه دوستان ساليان اول طلبگىدر ابتداى طلبگى، خداوند به من حمبت كرد و افرادى را در 
ا باالى  19وقىت من (چون هيچ كدام زنده نيستند ! خدا مهگى را رمحت كند. شوند حمسوب مى سال  50سامل بود آ
  .ها وجود داشت ترين صورتش در آن مهني قدر كاىف است بگومي كه روح تواضع به عاىل). سن داشتند

ران مى ا از من خواست يكى از پنج شنبهروزى، يكى از آ يادم هست . رفتم براى ناهار مهمانش باشم ها كه از قم به 
وقىت وارد اتاق شدم  . با روى باز از من استقبال كرد و به داخل تعارف كرد. ظهر پنج شنبه بود كه به منزل ايشان رفتم

  :گفت

دلتان مى . انتخاب با مشاست: ناهار خبورمي و مناز خبوانيم؟ گفتم مناز خبوانيم و ناهار خبورمي يا. نزديك اذان ظهر است
  خواهد مناز خبوانيم و

  370: انديشه در اسالم، ص
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  ايسىت من به مشا اقتدا بكنم يا من جلو بايستم؟ مشا جلو مى. مناز خبوانيم: ناهار خبورمي يا ناهار خبورمي و مناز خبوانيم؟ گفت

. بودند... كردم قصاب و راننده و بقال و  دوستان ديگرمان هم كه من به آنان اقتدا مىاين مرد كاسب بود و در ميان 
بر خالف . كردمي و به راسىت از اولياى خدا بود اى بني اين افراد بود كه ما اكثر منازهاميان را به او اقتدا مى خبصوص راننده

ى حاضر نيستند حىت دخرتشان را براى ازدواج به يك ا آنكه رانندگى در اذهان بعضى از مردم شغلى معموىل است و عده
ام كه به راسىت انسان را به ياد اصحاب ائمه، عليهم السالم،  راننده بدهند، وىل من چند راننده در دوره عمرم ديده

  .انداختند مى

  !مشا جلو بايست: گفتم

ن كرد و دو تا نان و يك   اى پارچه هبعد از مناز، سفر . قبول كرد و هشت ركعت مناز ظهر و عصر را با او خواندم اى 
  :كاسه آب در آن گذاشت و گفت

يه كنم. ام نچرخيد اين هفته كاسىب يه كنم نداشتم و نتوانستم بيشرت از اين  نان را . براى مهني، پوىل كه امروز با آن ناهار 
  !بزن در آب خبورمي

ام  آن ميهماىن گذشته، وىل هنوز لذت آن ميهماىن در حافظهسال از  40كنم، حدود  اين روزها كه اين مطلب را نقل مى
  .مانده است

آى «در عوض، اغلب مردم در چنني مواقعى اصحاِب . خواهد اين طرز زندگى خيلى راحت است، اما اعتقاد و اميان مى
ه دور است، چنني پندارهاىي از اسالم ب. اند... و » كشم خجالت مى«و » چكار كنم«و » آبرومي رفت«و » بد است

  .زيرا در فضاى اسالم زندگى خيلى راحت است

  :فرمايد امام صادق، عليه السالم، مى

  »1« .»من مل يستحى من طلب احلالل خفت مؤنته، ونعم أهله«

  .شوند اش نيكو مى اش كم و خانواده آن كه در طلب رزق حالل باشد، موونه

______________________________  
عن إبراهيم بن مهزيار، عن جعفر بن بشري، عن سيف عن أىب عبد اهللا عليه السالم : 406، ص 66ج  حبار األنوار،). 1(
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من أخرجه اهللا من ذل املعاصى إىل عز التقوى أغناه اهللا بال مال، وأعزه بال عشريه، وآنسه بال بشر، ومن خاف اهللا : قال
ومن رضى باليسري من املعاش رضى اهللا منه باليسري من  أخاف اهللا منه كل شئ ومن مل خيف اهللا أخافه اهللا من كل شئ،

ا  العمل، ومن مل يستحى من طلب احلالل خفت مؤنته، ونعم أهله ومن زهد ىف الدنيا أثبت اهللا احلكمه ىف قلبه وأطلق 
  »لسانه، وبصره عيوب الدنيا داءها ودواءها، وأخرجه اهللا من الدنيا ساملا إىل دار السالم

  ..به بعد، باب احلث على طلب احلالل و معىن احلالل  1، ص 100حباراالنوار، ج : ل حالل، ركدرباره كسب ما
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   گريى در ازدواج آسان

على جان، من چيزى براى جهازيه : روزى كه امرياملومنني نزد پيامرب رفت و فاطمه زهرا را خواستگارى كرد، حضرت فرمود
  »1« .خواهم من هم چيزى منى: كردحضرت عرض  . ندارم

فضاى دين فضاى امنيت و . معنا ندارد... در چنني فضاىي، ديگر آبرومي رفت و بد است و . اين فضاى اسالم است
  .نيست... فضاى آبرومي رفت و . است »يُرِيُد اللَّهُ ِبُكُم اْلُيْسرَ «  آسايش و فضاى

. مانند تا از سن ازدواجشان بگذرد جهت در خانه منى رجيم؟ دخرتها ىبمعلوم نيست چرا ما اين مهه دچار غلطكارى در خ
يكى براى عقد : كنند كه دو جملس بگريد وقىت داماد را جمبور مى. افتد شرايط ازدواج خيلى سنگني است كه اين اتفاق مى

عروس و رفنت به بازار او  كنند و سر خريد و نامزدى و ديگرى براى عروسى؛ خريد وسايل گوناگون را هم به او حتميل مى
. گردان شوند ها از ازدواج روى شود جوان كنند؛ چنني شرايط تلخ و سنگيىن سبب مى ها مى را متقّبل انواع و اقسام هزينه

كند و جامعه تباه  به تبع، زنا و اعمال زشت ديگر هم شيوع پيدا مى. شوهر مانند و دخرتها ىب زن مى در نتيجه، پسرها ىب
ر حاىل كه اين دستور اسالم نيست و بديهى است كه گناه زنا و اعمال حرام ديگر را خدا به پاى پدر و د. شود مى

  »2« .نويسد مادران سختگري و اجياد كنندگان اين شرايط مى

تواند خصوصيات يك جامعه اسالمى را به جامعه ما  چه كسى مى. جامعه امروز ما از اسالم واقعى بسى دور است
اى  چه فايده. مان اسالمى نيست هاميان اسالمى است؛ اما زندگى امروزه، شعارهاى ما اسالمى است؛ نام خيابانبرگرداند؟ 

   دارد نام يك بلوار يا شهرك، بلوار حضرت سيدالشهداء يا شهرك امام حسني باشد، وىل كساىن كه در اين مناطق
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______________________________  
  .ه كتاب بانوى منونه اسالم، اثر آيت اهللا اميىندر اين باره بنگريد ب). 1(

ا إىل يوم القيامه، ومن سن سنه سيئه كان «): ص(رسول خدا ). 2( من سن سنه حسنه كان له أجرها وأجر من عمل 
ا إىل يوم القيامه   .136الفصول املختاره، شيخ مفيد، ص . »عليه وزرها ووزر من عمل 
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  و مغازه دارند اعمالشان سنخيىت با امام حسني نداشته باشد؟خانه 

  كه اى نفس من در خور آتشم
 

 به خاكسرتى روى درهم كشم؟

  بزرگان نكردند در خود نگاه
 

  بني خمواه خدابيىن از خويشنت

  تواضع سر رفعت افرازدت
 

 .تكرب به خاك اندر اندازدت

  

 يكى قطره باران ز ابرى چكيد
 

ناى دريا بديدخجل   شد چو 

  كه جاىي كه درياست من كيستم
 

  گر او هست حقا كه من نيستم

 چو خود را به چشم حقارت بديد
 

 صدف در كنارش به جان پروريد

 سپهرش به جاىي رسانيد كار
 

 كه شد نامور لولو شاهوار

 بلندى از آن يافت كو پست شد
 

 .در نيسىت كوفت تا هست شد
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  آفريدت خداوند پاكز خاك 
 

  تو اى بنده افتادگى كن چو خاك

  حريص و جهانسوز و سركش مباش
 

  زخاك آفريدت چو آتش مباش

  چو گردن كشيد آتش هولناك
 

  به بيچارگى تن بينداخت خاك

  چون سرفرازى منود اين كميج
 

 «1» .از آن، ديو گردند از اين آدمى

  

به جان مملكت و ملت بيفتد؛ نبايد امنيت و آسايش مردم را به هم بريزد؛ بايد ياد بگريد   انسان نبايد مانند آتش باشد و
  :اند كه تواضع پيشه كند و از خودخواهى و منّيت دست بشويد كه از قدمي گفته

  افتادگى آموز اگر طالب فيضى
 

 «2» .هرگز خنورد آب زميىن كه بلند است

  

   شكرگزارى. ج

در معناى شكر، امام صادق، عليه السالم، . هاى خدا را به جا آوريد هشتم اين است كه شكر نعمتسومني سفارش امام 
  :فرمايند مى

  »3« .شكر آن است كه نعمت خدا در گناه هزينه نشود

ايت ىب انصاىف و ناجوامنردى  براى مثال، انسان نبايد تواناىي خود را كه از خداست در راه شيطان صرف كند، زيرا اين 
  .است

______________________________  
  .مهه اشعار از بوستان سعدى است). 1(

  .از پورياى وىل است). 2(
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  :1354و  1484، ص 2ميزان احلكمه، حممدى رى شهرى، ج : رك). 3(

التسليم فريضه، وعليه بني بالء، وقضاء، ونعمه، فعليه للبالء من اهللا الصرب فريضه، وعليه للقضاء من اهللا : العبد بني ثالث -
  .للنعمه من اهللا الشكر فريضه

  .لو مل يتواعد اهللا عباده على معصيته، لكان الواجب أال يعصى شكرا لنعمه): عليه السالم(اإلمام على  -

  .لو مل يتوعد اهللا على معصيته، لكان جيب أال يعصى شكرا لنعمه): عليه السالم(عنه  -

  .جيب للمنعم أن ال يعصى بنعمتهأقل ما ): عليه السالم(عنه  -

  .أقل ما يلزمكم هللا أال تستعينوا بنعمه على معاصيه): عليه السالم(عنه  -

  .احلمد هللا رب العاملني: شكر النعمه اجتناب احملارم، ومتام الشكر قول الرجل): عليه السالم(عن الصادق  -

  .هشكر كل نعمه الورع عن حمارم ل): عليه السالم(اإلمام على  -
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كنند بدين مضمون كه روزى، زن و شوهر جواىن بودند كه زندگى خود را تازه شروع   در ادامه، حضرت به داستاىن اشاره مى
خداوند عمر تو را دو قسمت كرده : گويد اى نوراىن به او مى يك شب، داماد خواب ديد فردى با چهره. كرده بودند

يدسىتيك قسمت را بر : است كدام يك را اول . اى تو ايام گشايش و ثروت قرار داده و قسمت دومش را ايام فقر و 
  كىن؟ انتخاب مى

ام در  من بايد با شريك زندگى: او هم در پاسخ تعجيل نكرد و در پاسخ گفت. كند انسان عاقل و اهل فكر عجله منى
  .باشد: گفت! مهفكرى يكى را انتخاب كنم اجازه بدهيد با او صحبت كنم و پس از. اين باره مشورت كنم

رسانند و خيلى خوب  ها در مشورت دادن به انسان سود فراوان به او مى حقيقت مطلب اين است كه بعضى از خامن
حضرت خدجيه، حضرت مرمي، آسيه، صديقه كربى و زينب كربى، سالم : اند بانواىن چون از اين گروه. دهند مشورت مى
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اند وگرنه، خيلى بزرگ آفريده  انه، زنان در روزگار ما ارزش خود را فراموش كرده و خود را كوچك كردهمتاسف. اهللا عليهن
  .اند شده

به او بگو نصفه اول زندگى ما را : زن گفت. به هرحال، داماد صبح براى خامن ماجرا را تعريف كرد و نظر او را خواست
  !ايام گشايش قرار دهد

وقىت ثروت بر اين زوج سرازير . ش آمد و از تصميمشان جويا شد و او انتخابشان را گفتشب، دوباره آن مرد به خواب
ها هم كمك   هاى كنارى ما مشكل دارند، از ماىل كه خدا به ما ارزاىن داشته به آن مهسايه: شد، خامن به شوهرش گفت

  .ران كمك كردندبه مهني ترتيب، نيمه اول عمر خود را خوب زندگى كردند و خوب هم به ديگ! كنيم

  374: انديشه در اسالم، ص

حال، در نيمه دوم . فرصت مشا متام شد: اين مدت كه سپرى شد، يك شب مهان مرد به خواب شوهر آمد و گفت
  !ام صحبت كنم صرب كن با شريك زندگى: خواهى چه كىن؟ گفت مى

؛ »1« »لَِئْن َشَكْرُمتْ َألَزِيَدنَُّكمْ «  ده داده كهپروردگار مهربان به ما وع: زن گفت. صبح فردا، ماجرا را براى مهسرش گفت
كنم و او سزاوارتر است از اينكه به  تر مى جهت و در راه گناه مصرف نكنيد، نعمت را بر مشا فراوان هاى مرا ىب اگر نعمت

  .اش عمل كند وعده

. كه ثروت شاكران را اضافه كندخدا وعده داده  : گفت. شب دوباره آن مرد را به خواب ديد: فرمايد امام هشتم مى
  »2« .در نيمه دوم زندگيتان، فقر از مشا برداشته شد و بيش از پيش به مشا نعمت خواهد رسيد: گفت

  :آرى. اين نتيجه عجله نكردن در تصميم و تفكر پيش از اجنام عمل و معىن واقعى شكر است

  اگر فكر دل زارى نكردى
 

  به عمر خويشنت كارى نكردى

  گل ز باغ زندگاىن  نچيىن
 

  گر از پاىي برون خارى نكردى

  تو را از عيش آزادى چه حاصل
 

  كه رمحى بر گرفتارى نكردى

 ستمگر بر سرت زان شد مسلط
 

  كه خود دفع ستمكارى نكردى
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 شدى مغرور روز روشىن چند
 

  دگر فكر شب تارى نكردى

 كسى در سايه لطفت نياسود
 

  نكردىبه عامل كار ديوارى 

  سزاوار تو باشد حق پرسىت
 

 «3» .چرا كار سزاوارى نكردى

  

______________________________  
  .7ابراهيم، ). 1(

اتقوا اهللا وعليكم بالتواضع ): عليه السالم(قال الرضا : عن معمر بن خالد: 69مشكاه األنوار، على طربسى، ص ). 2(
إن لك نصف عمرك سعه فاخرت أى النصفني : إسرائيل رجل فأتاه ىف منامه من قال لهوالشكر واحلمد، إنه كان ىف بىن 

قد أتاىن ىف هذه الليله رجل فأخربىن أن نصف عمرى ىل سعه : إن ىل شريكا، فلما أصبح الرجل قال لزوجته: شئت؟ فقال
عليه الدنيا، فكان كلما كانت اخرت النصف األول، فقال لك ذاك، فأقبلت : فاخرت أى النصفني شئت، فقالت له زوجته

م نعمه أعطوا وتصدقوا . قرابتك فالن فتعطيه: جارك فالن حمتاج فصله، وتقول: نعمه قالت زوجته وكانوا كذلك كلما جاء
ىل شريك، فلما أصبح : يا هذا، إن النصف قد انقضى فما رأيك؟ قال: وشكروا، فلما كان ليله من اللياىل أتاه رجل فقال

قد أنعم اهللا علينا فشكرنا واهللا أوىل : أتاىن الرجل فأعلمىن أن النصف قد انقضى، فقالت له زوجته: زوجتهالصبح قال ل
  .فإن لك متام عمرك: بالوفاء، قال

خودش هم آدم خوىب بود و ديوانش پانصد . او يك سرهنگ ارتشى زمان طاغوت بوده است. از صابر مهداىن است). 3(
  )مولف. (شود انسان در ارتش طاغوت بوده وىل از دوستان خدا باشد دهد كه مى مى مهني نشان. شود اى مى صفحه
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   كتابنامه
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ران،  -   .ش 1386قرآن جميد، ترمجه استاد حسني انصاريان، اسوه، 

  .ش 1375ميزان احلكمه، داراحلديث، قم، . حممدى رى شهرى، حممد -

  .تا نا، ىب االعتقادات، حتقيق عصام عبد السيد، ىب). ق 381م (بن على بن حسني قمى شيخ صدوق ابوجعفر حممد  -

ج البالغه، حتقيق شيخ حممد عبده، ). ق 406م (سيد رضى، أبو احلسن حممد بن احلسني بن موسى موسوى بغدادى  -
  .تا داراملعرفه، بريوت، ىب

  .تا قيق حممد فؤاد عبد الباقى، دار الفكر، بريوت، ىبسنن ابن ماجه، حت). ق 275م (قزويىن، حممد بن يزيد  -

  .ق 1388اكرب غفارى، دارالكتب االسالميه، قم  الكاىف، حتقيق على). ق 329م (شيخ كليىن، حممد بن يعقوب  -

، 1عيون احلكم واملواعظ، حتقيق حسني حسىن بريجندى، دار احلديث، چ ). ق 6م قرن (على بن حممد الليثى الواسطى  -
  .ش 1376قم، 

  .ق 1403حباراالنوار، موسسه الوفاء، بريوت، ). ق 1111م (جملسى، حممد باقر بن حممد تقى  -

  مطالب السؤول ىف مناقب آل الرسول،. حممد بن طلحه الشافعى -

  382: انديشه در اسالم، ص

  .تا ، موسسه آل البيت، چاپ سنگى، ىب)ق. ط(حترير االحكام ). ق 726م (عالمه حلى،  -

عواىل اللئاىل العزيزيه ىف االحاديث الدينيه، حتقيق شهاب الدين مرعشى ). ق 840حدود (ابن أىب مجهور االحسائى  -
  .ق 1403، قم، 1نا، چ  جنفى و جمتىب العراقى، ىب

، قم، 3تفسري القمى، تصحيح سيد طيب جزايرى، مؤسسه دار الكتاب، چ ). ق 329م (على بن ابراهيم قمى  -
  .ق 1404

  .ش 1361معاىن االخبار، حتقيق على اكرب غفارى، انتشارات اسالمى، قم، . شيخ صدوق -
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احملاسن، حتقيق سيد جالل الدين حسيىن، دار الكتب االسالميه، قم، ). ق 274م (أمحد بن حممد بن خالد الربقى  -
  .تا ىب

  .1413، قم، ق 1اماىل، حتقيق و نشر موسسه بعثت، چ . شيخ صدوق -

ج البالغه، حتقيق حممد ابوالفضل ابراهيم، دار احياء الكتب العربيه، قم، ىب). ق 656م (احلديد  ابن اىب -   .تا شرح 

فيض القدير شرح اجلامع الصغري، حتقيق امحد عبدالسالم، دار الكتب ). ق 1331م (مناوى، حممد عبد الروؤف  -
  .ق 1415، بريوت، 1العلميه، چ 

، 2مشكاه االنوار ىف غرر االخبار، با مقدمه صاحل جعفرى، مكتبه احليدريه، چ ). ق 7رن م ق(طربسى، أىب الفضل على  -
  .ق 1385جنف، 

فقه الرضا، حتقيق موسسه آل البيت، املؤمتر العاملى ). ق 329م (ابن بابويه قمى، ابواحلسن على بن حسني بن موسى  -
  .ق 1406، مشهد، 1لالمام الرضا، چ 

، قم، 2اكرب غفارى، موسسه نشر اسالمى، چ  حتف العقول عن آل الرسول، حتقيق على). ق 4رن م ق(حراىن، ابن شعبه  -
  .ش 1363

مناقب آل أىب طالب، حتقيق مجعى ). ق 588م (ابن شهرآشوب سروى مازندراىن، ابوجعفر رشيد الدين حممد بن على  -
  .ق 1376از اساتيد جنف، مكتبه احليدريه، جنف، 

شرح االخبار ىف فضائل االئمه االطهار، حتقيق سيد حممد حسيىن جالىل، ). ق 363م (ن بن حممد متيمى مغرىب، نعما -
  .تا موسسه نشر اسالمى، قم، ىب

  383: انديشه در اسالم، ص

  .تا اكرب غفارى، جامعه مدرسني حوزه علميه قم، قم، ىب االختصاص، حتقيق على. شيخ مفيد -

، حتقيق حممد صادق حبرالعلوم، مكتبه )الفوائد الرجاليه(رجال السيد حبرالعلوم ). 1212م (حبر العلوم، سيد حممد مهدى  -
ران، چ    .ق 1363، 1الصادق، 
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  384: انديشه در اسالم، ص

   منايه اعالم و اماكن

  231، 230ابراهيم ادهم 

  298ابن أىب احلديد 

  248ابن ُخصيب 

  334، 25ابن زياد 

  268، 51، 52، 53ابن سينا 

  171 ابن ملجم

  298ابن ميثم 

  219بابويه  ابن

  174ابوجهل 

  50، 83، 300، 336ابوذر 

  174ابوسفيان 

  279أبوهاشم مكفوف 

  140اتريش 

  27، 90، 127، 138، 337اروپا 

  328اسكندريه 
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  373، 226، 228آسيه 

  291اصحاب رّس 

  141اصفهان 

  73اصمعى 

  168افغانستان 

  68، 139آملان 

  279، 301، 302، 305، 356امام باقر 

  172امام جواد 

  137، 123، 370امام حسن 

  123، 213، 214، 228، 371، 137، 293امام حسني 

  216، 219، 227، 259امام مخيىن 

  70، 72، 267، 269، 364، 365، 372، 374امام رضا 

، 188، 248، 260، 267، 283، 285، 289، 290، 294، 302، 335، 336، 357، 372امام صادق 
102 ،89 ،88 ،83 ،71 ،243 ،19  

  248، 303، 305، 365، 247، 245امام عصر 

، 120، 88، 71، 66، 26، 5، 6، 21، 26، 5، 123، 137، 211، 227، 363، 367، 371امام على 
138 ،188 ،241 ،260 ،292 ،294 ،296 ،298 ،299 ،300 ،304 ،50 ،291 ،248 ،171  

  106، 230، 288، 289، 290امام كاظم 
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  107غزاىل  امام حمّمد

  243امامزاده سيد نصر الدين 

  90، 127، 227آمريكا 

  385: انديشه در اسالم، ص

  355انقالب اسالمى 

  139، 140، 141، 259، 299انگلستان 

  67) قبيله(اوس 

  216، 172، 189آيت اللَّه بروجردى 

  69، 139، 52، 139، 140، 168، 257، 259ايران 

ارستان    259باغ 

  368، 369بايزيد 

  68برلني 

  73، 91، 93بصره 

  73، 75، 109بغداد 

  51، 230، 231، 256بلخ 

  90پاسكال 

  140) حمله(پامنار 
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  29، 127، 140، 142، 243، 247، 259، 332، 355، 356ران 

  51، 53، 300جربئيل 

  141جرقويه 

  355جنگ ايران و عراق 

  52چنگيز خان 

  243، 247حاج مريزا حسن كرمانشاهى 

  334، 335حافظ 

  76حجر امساعيل 

  67حجراألسود 

  292، 293حّر بن يزيد رياحى 

  50حسن بن شعبه حراىن 

  185حسن بن صيقل 

  302، 303، 301حضرت ابراهيم 

  169، 331، 351حضرت آدم 

  303حضرت امساعيل 

  373حضرت خدجيه 

  304حضرت داوود 
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  373حضرت زينب 

  304حضرت سليمان 

  186، 353، 354حضرت عيسى 

  22، 123، 373فاطمه حضرت 

  353، 373، 186حضرت مرمي 

  226، 227، 297حضرت موسى 

  365، 366حضرت يوسف 

  139حكومت قاجاريه 

  259، 139محام فني كاشان 

  334خاقاىن شرواىن 

لوى    291خاندان 

  291خاندان تيمور 

  291خاندان مغول 

  172خراسان 

  67) قبيله(خزرج 

  268، 52، 144خواجه نصري الدين طوسى 

  127خيابان ناصر خسرو 
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  355زار  خيابان الله

  328شاپور  دانشگاه جندى

  247دروازه خراسان 

  68دفاع مقدس 

  51ربذه 

، 51، 53، 65، 66، 67، 68، 72، 100، 101، 172، 185، 215، 242، 256، 257، 260رسول خدا 
50 ،29 ،3،  

  386: انديشه در اسالم، ص

371 ،364 ،338 ،339 ،338 ،337 ،336، 306 ،303 ،300 ،295 ،292 ،288 ،287 ،280 ،
279 ،269 ،267 ،261  

  245رضاخان 

  257روم 

  305زبري 

  328ساسانيان 

  330، 332، 336، 332، 217سعدى 

  259سيد حسن مدرس 

  299سيد ابولقاسم خوىي، آيت اهللا 

  107شام 
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  246، 247شاهرود 

  91، 92شعوانه 

  219شهر رى 

  217شهيد مطهرى 

  121، 125، 227شوروى 

  259، 191شيخ فضل اللَّه وحيد نورى، آيت اهللا 

  191شيخ مرتضى انصارى 

  140شرياز 

  364، 367، 368، 372، 22، 102، 171، 190، 195، 197، 274شيطان 

  68صدام 

  243صدراملتأهلني 

  302صفا 

  249طائف 

  338طربسى 

  305طلحه 

  52طوس 

  213عبدالرمحن سلمى 
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  334عبدامللك 

  25، 69، 168، 305عراق 

  73، 168، 256عربستان 

  123، 75عرفات 

  335عزرائيل 

  52عّالمه حلى 

  168عالمه طباطبائى 

  338، 167، 168، 49عّالمه جملسى 

  248على بن مهزيار 

  5، 6عمر بن عبدالعزيز 

  214، 229، 292عمر سعد 

  259فتحعلى شاه 

  242فرانسه 

  22، 226، 228فرعون 

  108، 109، 110، 106، 107فضيل عياض 

  53فيثاغورس 

  294، 192فيض كاشاىن 
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  259قائم مقام فراهاىن 

  52، 216، 217، 284، 356قم 

  291قوم مثود 

  291قوم عاد 

  291قوم لوط 

  291قوم نوح 

  216كاشان 

  334كاووس 

  140كتاخبانه انگلستان 

  387: انديشه در اسالم، ص

  140كتاخبانه لندن 

  229كربال 

  67، 302كعبه 

  24كوفه 

  334كيخسرو 

  172گناباد 

  242گوستاو لوبون 
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  137الپالس 

  139الزار، ژيلربت 

  69لقمان 

  299لندن 

  68متفقني 

  227حممدرضا شاه 

  214، 334خمتار ثقفى 

  334مدائن 

  139مدرسه دارالفنون 

  337، 67، 260مدينه 

  53مراغه 

  273، 272مرحوم كلباسى بزرگ 

  302مروه 

  68، 110مسجداحلرام 

  247مسگر آباد 

  24، 25بن عقيل  مسلم

  75مشعر 
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  70، 245، 246مشهد 

  168، 226، 365، 366مصر 

  335مصعب بن زبري 

  304مصقله شيباىن 

  5، 22، 174، 304معاويه 

  335، 331مفضل 

  302مقام ابراهيم 

   مكه

  73، 75، 106، 110، 67مكه 

  91، 93مال امحد نراقى 

  75مىن 

  138مهد عليا 

  140موسيونوزمال 

  138ورى مريزا آقا خان ن

  139مريزا آقاسى ايرواىن 

  138، 259مريزا تقى خان امري كبري 

  خان امريكبري مريزا تقى
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  228نذر بن مالك ارحىب 

  268نظام العلماء 

  22منرود 

  139نيكلسن، رينولد 

  124، 125نيوتن 

  142نيويورك 

  328، 329نيوتن 

  106هارون 

  25، 24هاىن بن عروه 

  230، 290ُهشام بن حكم 

  52مهدان 

  328، 168هندوستان 

  68هيتلر 

  216يثرىب، آيت اللَّه 

  22، 25، 26، 174يزيد 

  213ن 

  328يونان 
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  388: انديشه در اسالم، ص

   منايه آيات و روايات

  171. »أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها«

  365. »اتقوا اهللا«

. »ابن مرمي وجيها ىف الدنيا واآلخره ومن املقربني إذ قالت املالئكه يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمه منه امسه املسيح عيسى«
301  

. »إذ قالت املالئكه يا مرمي إن اهللا يبشرك بكلمه منه امسه املسيح عيسى ابن مرمي وجيها ىف الدنيا واالخره ومن املقربني«
354  

وإذا البحار * حشرت وإذا الوحوش* وإذا العشار عطلت* وإذا اجلبال سريت* وإذا النجوم انكدرت* إذا الشمس كورت«
  281. »سجرت

  92. »إذا ألقوا فيها مسعوا هلا شهيقا وهى تفور«

م من مكان بعيد مسعوا هلا تغيظا وزفريا«   92. »إذا رأ

  271» أشهد أن ال اله اال اللَّه وحده ال شريك له«

  21. »أصل اإلنسان لُّبه وعقله ودينه ومروته«

  363. »والرويه قبل الكالم أصل السالمه من الزلل الفكر قبل الفعل«

  255. »اطلبوا العلم من املهد اىل اللحد«

  72. »اعطوا أعينكم حظها من العباده«

  306. »أفضل أعمال أمىت انتظار الفرج«
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  71. »أفضل العباده ادمان التفكر ىف الّله وىف قدرته«

  178. »افال تعقلون«

  141. »أفال يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاهلا«

. »وإىل األرض كيف سطحت. وإىل اجلبال كيف نصبت. وإىل السماء كيف رفعت. أفال ينظرون إىل اإلبل كيف خلقت«
88  

  332. »أفال ينظرون إىل االبل كيف خلقت«

  85. »أىف اهللا شك فاطر السماوات واألرض«

  87. »أىف اهللا شك فاطر السماوات واألرض«

  90. »أىف اهللا شك فاطر السماوات واألرض«

  197. »أال إن حزب الشيطان هم اخلاسرون«

  197. »اال ان حزب اهللا هم املفلحون«

  389: انديشه در اسالم، ص

  282. »اال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ«

  26. »االسالم قـَّيد الِفْتك«

  352. »االنسان بنيان اهللا ملعون من هدم بنيانه«

  352. »االنسان سّرى وانا سرّه«

  137. »أوجه فكره ىف آيات اللَّه يتولد منه التوحيد واليقنيالتفكر على مخسه «

  21. »التفكر على مخسه اوجه«
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  30. »التفكر على مخسه أوجه«

  67. »التفكر يدعو إىل الرب والعمل به«

  270. »احلمد هللا رب العلمني«

  256. »الدنيا مزرعه اآلخره«

  288. »الذين آمنوا وعملوا الصاحلات طوىب هلم وحسن مآب«

  270. »الرمحن الرحيم«

. »السالم عليكم ورمحه اهللا وبركاته. السالم علينا وعلى عباد اللَّه الصاحلني. السالم عليك أيها النىب ورمحه اهللا و بركاته«
272  

  364. »العجله من الشيطان«

  248. »العقل ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنان«

  338. »الغضب مفتاح كل شرّ «

  270. »اهللا اكرب«

ا مث استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل جيرى الجل مسمى يدبر االمر « اهللا الذى رفع السماوات بغري عمد ترو
  329. »يفصل اآليات لعلكم بلقاء ربكم توقنون

شرار اللهم إىن أسألك االمن واالميان بك والتصديق بنبيك والعافيه من مجيع البالء و الشكر على العافيه والغىن عن «
  51. »الناس

اللهم إىن أسألك االمن واالميان بك والتصديق بنبيك والعافيه من مجيع البالء و الشكر على العافيه والغىن عن شرار «
  300. »الناس
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والذين يؤمنون * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصاله ومما رزقناهم ينفقون* ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني* امل«
م وأولئك هم املفلحون* إليك وما أنزل من قبلك وباآلخره هم يوقنون مبا أنزل   257. »أولئك على هدى من ر

  328. »وجعلنا فيها رواسى شاخمات وأسقيناكم ماء فراتا* أحياء وأمواتا* أمل جنعل االرض كفاتا«

م لذكر اهللا وما نزل من احلق وال يكونوا كالذ« ين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم األمد أمل يأن للذين آمنوا أن ختشع قلو
م وكثري منهم فاسقون   109. »فقست قلو

  72» النظر ىف املصحف«

  304. »أن األرض يرثها عبادى الصاحلون«

م* إن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات أولئك هم خري الربيه«    جزاؤهم عند ر

  390: انديشه در اسالم، ص

  226. »ار خالدين فيها أبدا رضى اهللا عنهم ورضوا عنه ذلك ملن خشى ربهجنات عدن جترى من حتتها األ

  293. »ان اهللا ال خيلف امليعاد«

  338. »ان املعده بيت الداء«

  232. »إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث«

  176. »إن ىف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألوىل األلباب«

  86. »ت واألرض واختالف الليل والنهار آليات ألوىل األلبابإن ىف خلق السماوا«

  178. »ان ىف ذلك اليات الوىل االلباب«

  230. »ان للَّه على الناس ُحّجتني حجه ظاهره و حجه باطنه اّما الظاهره فالرُّسل و االنبياء و االئمه اّما الباطنه فالعقول«

  289. »أن ُيكتب هذا القول بالذهب«



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

 

. »االمانه على السماوات واالرض واجلبال فأبني أن حيملنها واشفقن منها ومحلها االنسان إنه كان ظلوما جهوالإنا عرضنا «
351  

  231. »انظروا آثارنا فان آثارنا تدل علينا«

  231» أُنظروا«

  72. »إمنا العباده التفكر ىف أمر اللَّه عّزوجلّ «

  91 .»إمنا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون«

  187. »اىن عبد اهللا آتاىن الكتاب وجعلىن نبيا«

  187. »اىن عبد اهللا«

  337. »أو مل يتفكروا ما بصاحبهم من جنه إن هو إال نذير مبني«

أمن هذا الذى هو جند لكم * أو مل يروا إىل الطري فوقهم صافات ويقبضن ما ميسكهن إال الرمحن إنه بكل شئ بصري«
أفمن ميشى * أمن هذا الذى يرزقكم إن أمسك رزقه بل جلوا ىف عتو ونفور* لكافرون إال ىف غرورينصركم من دون الرمحن إن ا

قل هو الذى أنشأكم وجعل لكم السمع واالبصار واالفئده * مكبا على وجهه أهدى أمن ميشى سويا على صراط مستقيم
قل إمنا العلم * هذا الوعد إن كنتم صادقنيويقولون مىت * قل هو الذى ذرأكم ىف االرض وإليه حتشرون* قليال ما تشكرون

  333. »عند اهللا وإمنا أنا نذير مبني

  260. »أوصيك بتقوى اللَّه«

  53. »أّول الفكر آخر العمل«

  274. »أولئك أهل االميان والتقى«

  284. »أولئك يدعون إىل النار«

م أومل يتفكروا ىف أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال « باحلق وأجل مسمى وإن كثريا من الناس بلقاء ر
  136. »لكافرون
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  391: انديشه در اسالم، ص

  270. »اهدنا الصراط املستقيم«

  270. »إياك نعبد وإياك نستعني«

  271. »بسم اهللا الرمحان الرحيم«

  270. »بسم اهللا الرمحن الرحيم«

  66. »تتفكروا ما بصاحبكم من جنه«

  137. »وهى دخان فقال هلا ولألرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعني مث استوى إىل السماء«

  89. »مث استوى إىل السماء وهى دخان«

  50. »فكان قاب قوسني أو أدىن. مث دنا فتدىل«

  21. »حيث جيعل نفسه«

  5. »خذ العلم ِمن افواه الرجال«

ه علم ما يأتى، واحلديث عن املاضى، ودواء دائكم، ونظم أال إن في. ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق ولكن أخربكم عنه«
  120. »ما بينكم

  283. »ذلك مبا قدمت ايديكم وان اهللا ليس بظالم للعبيد«

  303. »ربنا وابعث فيهم رسوال منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب واحلكمه ويزكيهم إنك أنت العزيز احلكيم«

املسجد احلرام إىل املسجد األقصى الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع سبحان الذى أسرى بعبده ليال من «
  50. »البصري

  271. »سبحان رىب األعلى وحبمده«
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  271. »سبحان رىب العظيم حبمده«

  85. »سخر لكم الليل والنهار«

  103. »سنريهم آياتنا ىف اآلفاق وىف أنفسهم حىت يتبني هلم أنه احلق«

ين يقيمون الصاله ويؤتون الزكاه وحيجون البيت احلرام و يصومون شهر رمضان ويوالون أهل البيت و يتربئون من شيعتنا الذ«
  269. »...أعدائنا أولئك أهل االميان و التقى 

  270. »صراط الذين أنعمت عليهم«

  271» عبدك الضعيف«

  288. »عربا أترابا«

  227. »... عظم اخلالق ىف انفسهم فصغر ما دونه ىف اعينهم«

  53. »ِعظىن«

  288. »عليها مالئكه غالظ شداد«

  271. »غري املغضوب عليهم وال الضآلني«

* يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا* فأتت به قومها حتمله قالوا يا مرمي لقد جئت شيئا فريا«
وجعلىن مباركا أين ما  * د اهللا آتاىن الكتاب وجعلىن نبياقال إىن عب* فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان ىف املهد صبيا

  186. »كنت وأوصاىن بالصاله والزكاه ما دمت حيا

وجوه يومئذ * لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه* وصاحبته وبنيه* وأمه وأبيه* يوم يفر املرء من أخيه* فإذا جاءت الصاخه«
  *ووجوه يومئذ عليها غربه* ضاحكه مستبشره* مسفره

  392: انديشه در اسالم، ص

  297. »أولئك هم الكفره الفجره* ترهقها قرته
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  287. »فإذا هى بيضاء للناظرين«

  287. »فأما الذين اسودت وجوههم أكفرمت بعد إميانكم فذوقوا العذاب مبا كنتم تكفرون«

  283. »ربك فعال ملا يريد خالدين فيها ما دامت السموات واألرض إال ما شاء ربك إن* فاما الذين شقوا ففى النار«

  187. »فإما ترين من البشر أحدا فقوىل إىن نذرت للرمحن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا«

  286. »فأمه هاويه«

  284. »فإن اهللا خلق خلقا برمحته لرمحته«

  23. »َفأُولِئَك ُهُم اْلَعاُدونَ «

  171. »فزت ورب الكعبه«

قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ملا خلقت بيدى * استكرب وكان من الكافرينإال إبليس * فسجد املالئكه كلهم أمجعون«
وإن عليك * قال فاخرج منها فإنك رجيم* قال أنا خري منه خلقتىن من نار وخلقته من طني* أستكربت أم كنت من العالني

  367. »لعنىت إىل يوم الدين

وفكره ىف وعيد اللَّه ويتولد . ىف نعمه اللَّه ويتولد منه الشكر و احملبهوفكره . فكره ىف آيات اللَّه ويتولد منه التوحيد واليقني«
» وفكره ىف تقصري النفس ىف الطاعات مع احسان اللَّه ويتولد منه احلياء. وفكره ىف وعد اللَّه ويتولد منه الرغبه. منه الرهبه

30 ،31 ،32  

  291. »فلتكن سفينتك فيها تقوى اللَّه وحشوها االميان«

  296. »تنفعهم شفاعه الشافعنيفما «

  259. »فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث«

  75. »فورب السماء واألرض إنه حلق مثل ما أنكم تنطقون«

  286. »فهو ىف عيشه راضيه«
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  26. »قاتله اللَّه كافراً، ما أفقهه«

  366. »قال أنا يوسف وهذا أخى«

  302. »قال إىن جاعلك للناس إماما«

من يذكركم اهللا رؤيته، ويزيد ىف : من جنالس؟ قال! يا روح اهللا: قالت احلواريون لعيسى: وآله عليه اهللا قال رسول اهللا، صلى«
  72. »علمكم منطقه ويرغبكم ىف اآلخره عمله

  364. »وإن عليك اللعنه إىل يوم الدين* قال فاخرج منها فإنك رجيم«

  296. »لك اليوم تنسىقال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذ«

  366. »قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون«

  366. »قالوا أئنك النت يوسف«

  304. »قّبح اللَّه مصقله«

م خاشعون. قد أفلح املؤمنون«   .والذين هم عن اللغو معرضون. الذين هم ىف صال

  393: انديشه در اسالم، ص

م غري ملومني. والذين هم لفروجهم حافظون. والذين هم للزكاه فاعلون م فإ فمن . إال على أزواجهم أو ما ملكت أميا
م وعهدهم راعون. ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون م حيافظون. والذين هم ألمانا أولئك هم . والذين هم على صلوا

  104. »الوارثون

  298. »قد جاءكم بصائر من ربكم«

  298. »بكمقد جاءكم بصائر من ر «

  366. »قد من اهللا علينا إنه من يتق ويصرب فإن اهللا ال يضيع أجر احملسنني«
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قل إمنا أعظكم بواحده أن تقوموا هللا مثىن وفرادى مث تتفكروا ما بصاحبكم من جنه إن هو إال نذير لكم بني يدى عذاب «
  336. »شديد

  271. »ه كفًوا أحدومل يكن ل* مل يلد ومل يولد* اهللا الصمد* قل هو اهللا أحد«

  185. »أين بانوك؟ أين ساكنوك؟ ما لك ال تتكلمني: مير بالدار واخلربه، فيقول: كيف يتفكر؟ قال): الىب عبداهللا(قلت «

  353. »كاحلجاره او اشد قسوه«

  352. »كانوا جلهنم حطبا«

  83. »التفكر واالعتبار: كان أكثر عباده أىب ذر رمحه اهللا عليه خصلتني«

  178. »نفصل اآليات لقوم يتفكرونكذلك «

  232. »كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من املسّ «

  187. »كيف نكلم من كان ىف املهد صبيا«

  168. »ال حتصى عجائبه وال تبلى غرائبه«

  248. »ال مال أعود من العقل و ال فقر أشد من اجلهل«

  287» ال ميوت فيها وال حيىي«

  177. »اليات لقوم يعقلون«

  352. »قد خلقنا االنسان ىف احسن تقوميل«

  288. »مل يطمثهن إنس قبلهم وال جان«

وعزتى وجالىل ما خلقت خلقا هو : ملا خلق اهللا العقل استنطقه، مث قال له أقبل فأقبل، مث قال له أدبر فأدبر، مث قال له«
ى، وإياك   356. »اثيب أحب إىل منك، وال اكملك إال فيمن احب أما إىن إياك آمر، وإياك أ
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  124. »موعون اىل ميقات يوم معلوم«

. »...لنخرج من شاء من عباده العباد إىل عباده اهللا ومن ضيق الدنيا إىل سعتها ومن جور األديان إىل عدل االسالم «
256  

ا للناس لعلهم ي«   119. »تفكرونلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشيه اهللا وتلك األمثال نضر

  72. »ليس العباده كثره الصلوه والصوم«

  19. »ما عبد به الرمحن و اكتسب به اجلنان«

  394: انديشه در اسالم، ص

  300. »مأخوذا على النبيني ميثاقه«

  177. »بينهما برزخ ال يبغيان* مرج البحرين يلتقيان«

  270. »ملك يوم الدين«

  71. »نبه بالتفكر قلبك«

  289. »لنا املغتم لظلمنا تسبيحنفس املهموم «

  71. »واّتق اللَّه ربك«

  291. »واحفظىن برمحتك«

  301. »وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأمتهن قال إىن جاعلك للناس إماما قال ومن ذريىت قال ال ينال عهدى الظاملني«

. »احلق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدينوإذا مسعوا ما أنزل إىل الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من «
103  

  271. »وأشهد أن حممداً عبده ورسوله اللهم صل على حممد وآل حممد«
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  287. »واضمم يدك إىل جناحك«

  73. »واالعتبار عند عجائبه«

  72» والتفكر فيه«

  122. »واحلديث عن املاضى«

  332. »تعلمون واخليل والبغال واحلمري لرتكبوها وزينه وخيلق ما ال«

  193. »والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم«

  195. »والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل األنعام والنار مثوى هلم«

م غري ملومني. والذين هم لفروجهم حافظون« م فإ   105. »إال على أزواجهم أو ما ملكت أميا

  137. »آن ال يسبقكم بالعمل به غريكمواهللا اهللا ىف القر «

  284. »واهللا يدعو إىل اجلنه واملغفره بإذنه«

  287. »وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رمحه اهللا هم فيها خالدون«

  281. »وأما الذين سعدوا ففى اجلنه خالدين فيها ما دامت السموات واألرض اال ما شاء ربك عطاء غري جمذوذ«

  282. »فى اجلنه خالدين فيها ما دامت السموات واألرضوأما الذين سعدوا ف«

  216. »وأمرهم شورى بينهم«

  367. »وانا عبدك الضعيف الذليل احلقري املسكني املستكني«

  299. »وإمنا الدنيا منتهى بصر األعمى، ال يبصر مما وراءها شيئا«

مث كلى من كل الثمرات فاسلكى سبل ربك * شونوأوحى ربك إىل النحل أن اختذى من اجلبال بيوتا ومن الشجر ومما يعر «
ا شراب خمتلف ألوانه فيه شفاء للناس إن ىف ذلك آليه لقوم يتفكرون   86. »ذلال خيرج من بطو
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  102. »وباألسحار هم يستغفرون«

  279. »وتراهم ينظرون إليك وهم ال يبصرون«

  188. »وتعاونوا على الرب والتقوى«

  395: انديشه در اسالم، ص

ا للناس لعلهم يتفكرون«   141. »وتلك األمثال نضر

  71. »وجاف عن الليل جنبك«

  187. »وجعلناهم أئمه يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل اخلريات وإقام الصاله وإيتاء الزكاه وكانوا لنا عابدين«

  187. »وجعلىن مباركا«

  285. »وجنه عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني«

  123» دائكمودواء «

  285. »وسارعوا إىل مغفره من ربكم وجنه عرضها السموات واألرض أعدت للمتقني«

  84. »وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن ىف ذلك آليات لقوم يعقلون«

ا الصرب« ّ   291. »وُسكا

  291. »وشراعها التوكل«

عون إذ قالت رب ابن ىل عندك بيتا ىف اجلنه وجنىن من فرعون وعمله وجنىن من القوم وضرب اهللا مثال للذين آمنوا امرأه فر «
  228. »الظاملني

  291. »وعلى اهللا فليتوكل املؤمنون«

  367. »وعليكم بالتواضع والشكر واحلمد«
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  335. »وىف أنفسكم أفال تبصرون* وىف االرض آيات للموقنني«

  74. »وىف السماء رزقكم وما توعدون«

  75. »السماء رزقكم وما توعدون وىف«

  141. »وىف انفسكم أفال تبصرون«

  235. »وىف انفسكم افال تبصرون«

  85. »وىف أنفسكم أفال تبصرون«

  339. »وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا ىف أصحاب السعري«

المها فال تقل هلما أف وال تنهرمها وقل وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكرب أحدمها أو ك«
  213. »واخفض هلما جناح الذل من الرمحه وقل رب ارمحهما كما ربياىن صغريا* هلما قوال كرميا

  291. »وقّيمها العقل«

  49. »وكذلك نرى إبراهيم ملكوت السماوات واألرض وليكون من املوقنني«

  297. »وال تزر وازره وزر أخرى«

  294. »الكفر وال يرضى لعباده«

ا أولئك  « ا وهلم آذان ال يسمعون  ا وهلم أعني ال يبصرون  ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون 
  170. »كاألنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

ا «   172. »...ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون 

  303. »ىف الزبور من بعد الذكر أن األرض يرثها عبادى الصاحلونولقد كتبنا «

  351. »ولقد كرمنا بىن آدم ومحلناهم ىف الرب والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثري ممن خلقنا تفضيال«
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  172. »ولكن اكثر الناس ال يعلمون«

  396: انديشه در اسالم، ص

  89. »وهللا ملك السماوات واألرض«

ا ولكنه أخلد إىل األرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن حتمل عليه يلهث أو ترتكه يلهث ولو«   195. »شئنا لرفعناه 

  103. »وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما إال باحلق وان الساعه آلتيه فاصفح الصفح اجلميلّ «

  104. »وما خلقنا السماوات واألرض وما بينهما العبني«

وما يستوى األحياء وال األموات إن اهللا يسمع * وال الظل وال احلرور* وال الظلمات وال النور* يستوى األعمى والبصريوما «
  297. »من يشاء وما أنت مبسمع من ىف القبور

  280. »وما يستوى األعمى والبصري«

  258. »وما يعقلها إال العاملون«

. »قال رب مل حشرتىن أعمى وقد كنت بصريا* يوم القيامه أعمىومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشه ضنكا وحنشره «
295  

  101. »ومن الليل فتهّجد به نافله لك عسى أن يبعثك ربك مقاما حممودا«

  295. »ومن كان ىف هذه أعمى فهو ىف اآلخره أعمى وأضل سبيال«

  295. »ومن كان ىف هذه أعمى فهو ىف اآلخره أعمى«

  125. »ونظم ما بينكم«

  274. »ون من أعدائناويربؤ «

ارا«   306. »وجيعل لكم جنات وجيعل لكم أ



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

 

  306. »وميددكم بأموال وبنني«

  274. »ويوالون أهل البيت«

  336. »إذا تبعت جنازه فليكن عقلك فيها مشغوال بالتفكر واخلشوع، واعلم أنك الحق به! يا أباذر«

تؤمنون باهللا ورسوله وجتاهدون ىف سبيل اهللا بأموالكم . أليم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على جتاره تنجيكم من عذاب«
  99. »وأنفسكم ذلكم خري لكم إن كنتم تعلمون

  100. »...أو زد عليه . نصفه أو انقص منه قليال. قم الليل إال قليال. يا ايها املزمل«

  290. »يا ُبىن ان الدنيا حبر عميق قد غرق فيها عامل كثري«

جعلناك خليفه ىف األرض فاحكم بني الناس باحلق وال تتبع اهلوى فيضلك عن سبيل اهللا إن الذين يضلون عن يا داوود إنا «
  304. »سبيل اهللا هلم عذاب شديد مبا نسوا يوم احلسابّ 

  50. »يا على ال فقر أشد من اجلهل وال مال أعود من العقل«

  290. »يا هشام ان لقمان قال البنه«

  232. »تأكل األنعام يتمتعون ويأكلون كما«

  106. »يتولد منه التوحيد واليقني«

  272. »حيجون البيت احلرام«

  305. »يرسل السماء عليكم مدرارا«

  397: انديشه در اسالم، ص

  282. »يوم تبدل األرض غري األرض والسموات وبرزوا هللا الواحد القهار«

  258. »إال من أتى اهللا بقلب سليم* يوم ال ينفع مال وال بنون«
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  280. »يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه فمنهم شقى وسعيد«

  281، »يوم يأت ال تكلم نفس إال بإذنه فمنهم شقى وسعيد«

  398: انديشه در اسالم، ص

  منايه اشعار

  194سوز  آب نبود هست ريگ پاى

  332آدمى را عقل بايد در بدن 

  336آن پريالشه را كه سپردند زير خاك 

  334! چشمم مبادآه چه ديدم كه دو 

  372. از آن، ديو گردند از اين آدمى

  356از بوسه تو خاك زمني قدر لعل يافت 

  372افتادگى آموز اگر طالب فيضى 

  374اگر فكر دل زارى نكردى 

  357اهلى دىل ده كه جاى تو باشد 

  357اهلى عطا كن بر اين بنده چشمى 

  357اهلى عطا كن مرا گوش و قلىب 

  357كسى را   اهلى ندامن چه خبشى

  271امروز شاه اجنمن دلربان يكى است 
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  21اى  اى برادر تو مهه انديشه

  334ايوان مدائن را آئينه عربت دان 

  218با طبع بلند ميل پسىت نكند 

  399: انديشه در اسالم، ص

  108چه مدعى گويد  باطل است آن

  219بدو گفتم كه مشكى يا عبريى 

  330برگ درختان سبز در نظر هوشيار 

  218هاى سخت خوردن  برهنه زخم

  372بزرگان نكردند در خود نگاه 

  336اند  بس نامور به زير زمني دفن كرده

  334سر  بعد ز چندى سر آن خريه

  335بعد كه مصعب سر و سردار شد 

  219بگفتا من گلى ناچيز بودم 

  372بلندى از آن يافت كو پست شد 

  335بنشني بر لب جوى و گذر عمر ببني 

  334ديدم بر ابن زياد بودم و 

  372به بيچارگى تن بينداخت خاك 
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رت    218به پيش من هزاران بار 

  369به خاكسرتى روى درهم كشم؟ 

  372به خاكسرتى روى درهم كشم؟ 

  90به دريا بنگرم دريا ته وينم 

  90به صحرا بنگرم صحرا ته وينم 

  374به عامل كار ديوارى نكردى 

  374به عمر خويشنت كارى نكردى 

  218به كوه بيستون ىب رهنماىي 

  90به هر جا بنگرم كوه و در و دشت 

  194تامل جامه را بريون كىن  ىب

  356. بيچاره ما كه پيش تو از خاك كمرتمي

  270. پاك شو اول و پس ديده بر آن پاك انداز

  268. پس در مهه دهر يك مسلمان نبود

  218هاى دور رفنت  پياده راه

  194كىن   پريوى از قول هر جمنون

  335. تا چه كند با تو ديگر روزگار

  194تا رهى از كني و باشى در صواب 
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  334تاج كاووس بربد و كمر كيخسرو 

  334سرى چون سپر آمسان  تازه

  372. تكرب به خاك اندر اندازدت

  334دزد مكن كاين عّيار  تكيه بر اخرت شب

  218تن روغن زده با زمحت و زور 

  330نند تنگ چشمان نظر به ميوه ك

  372تو اى بنده افتادگى كن چو خاك 

  331نگرى  تو به سيماى شخص مى

  374تو را از عيش آزادى چه حاصل 

  372تواضع سر رفعت افرازدت 

  335تكلم  جوابش گفت پري خوش

  335آگاه  جواىن گفت با پريى دل

  374چرا كار سزاوارى نكردى 

  219گفت با پري عجوزى  چنني مى

  372قارت بديد چو خود را به چشم ح

  258. تر برد كاال چو دزدى با چراغ آيد گزيده

  219چو عمرم مدتى با گل گذر كرد 
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  372چو گردن كشيد آتش هولناك 

  219چو گل بشنفت اين گفت و شنودم 

  372چون سرفرازى منود اين كمى ج 

  363حرىف كه از آن كسى برجند 

  372حريص و جهانسوز و سركش مباش 

  336كزو استخوان مناند خاكش چنان خبورد  

  400: انديشه در اسالم، ص

ناى دريا بديد    372خجل شد چو 

  372بني خمواه  خدابيىن از خويشنت

  108خفته را خفته كى كند بيدار؟ 

  219مخريى نرم و تازه چون حريرى 

  218خوشبخت كسى بود كه اوقات عزيز 

  336خريى كن اى فالن و غنيمت مشار عمر 

  218و مسىت نكند دانا خنورد شراب 

  268در دهر چو من يكى و آن هم كافر 

  372. در نيسىت كوفت تا هست شد

  331. در مهه عمر از آن پشيمانيم
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  335كش او سر خمتار شد  دست

  271. دلرب اگر هزار، وىل دل بر آن يكى است

  218دو رويه زير نيش مار خفنت 

  334. دور خوىب گذران است نصيحت بشنو

  374ى نكردى ديگر فكر شب تار 

  219. رسيد از دست حمبوىب به دستم

  363. رجنيده شود كسى كه سنجد

  334روى مهني مسند و اين جايگاه 

  372ز خاك آفريدت خداوند پاك 

  368ز گرمابه آمد برون بايزيد 

  336زان پيشرت كه بانگ برآيد فالن مناند 

  357زباىن كه در آن ثناى تو باشد 

  372زخاك آفريدت چو آتش مباش 

  335زمانه پندى آزادوار داد مرا 

  335زمانه را چو نكو بنگرى مهه پند است 

  218زمستان توى آب شور رفنت 

  334زير مهني قّبه و اين بارگاه 
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  372سپهرش به جاىي رسانيد كار 

  374ستمگر بر سرت زان شد مسلط 

  374سزاوار تو باشد حق پرسىت 

  218سه پشته روى شاخ مور رفنت 

  218و چشم كور رفنت شبانه با د

  219شىب در حمفلى با آه و سوزى 

  334شد بر خمتار به روى سپر 

  374شدى مغرور روز روشىن چند 

  219شنيدستم كه پري پاره دوزى 

  368شنيدم كه وقىت سحرگاه عيد 

  372صدف در كنارش به جان پروريد 

  218. صرف هوس و هوى پرسىت نكند

ان    334طلعت خورشيد ز رويش 

  194ات ديدم بدان  در جامه عقرىب

  194عقل آن باشد كه برگريى تو آب 

  368فرو رخيتش از سراىي به سر 

  357كان گوش پر از صداى تو باشد 
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  335كاين اشارت ز جهان گذران ما را بس 

  336اش به روى زمني بر نشان مناند  كز هسىت

  374كسى در سايه لطفت نياسود 

  369كف دست شكرانه ماالن به روى 

  369كه اى نفس من در خور آتشم 

  372كه اى نفس من در خور آتشم 

  335. ام گم كه ايام جواىن كرده

  357كه بيناييش از ضياى تو باشد 

  401: انديشه در اسالم، ص

  372كه جاىي كه درياست من كيستم 

  335جوىي در اين راه؟  كه خم گشىت چه مى

  374كه خود دفع ستمكارى نكردى 

  374ارى نكردى كه رمحى بر گرفت

  372كه شد نامور لولو شاهوار 

  357كه هم عاشق و هم گداى تو باشد 

  218كه يك جو زير بار زور رفنت 

  268كفر چو مىن گزاف و آسان نبود 
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  219كمال مهنشني در من اثر كرد 

  219كه از بوى دالويز تو مستم؟ 

  194اى بيىن روان  كه به هر شب چشمه

  374ى گر از پاىي برون خارى نكرد

  372گر او هست حقا كه من نيستم 

  194گر تو را طفلى بگويد كاى فالن 

  194گر در آن ره آب بود، آن را بريز 

  194گر يكى گويد در اين ره هشت روز 

  219گرفتم آن گل و كردم مخريى 

  334گفت به عبدامللك از روى پند 

  219گل اندر زير خود گسرتده پر كرد 

  219گلى خوشبوى در محام روزى 

  334گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش 

  330ما متاشاكنان بستانيم 

  331ما در آثار صنع حريانيم 

  21. اى مابقى خود استخوان و ريشه

  268. تر از اميان من اميان نبود حمكم
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  219مرا با مهنشيىن مفتخر كرد 

  108مرد بايد كه گريد اندر گوش 

  219معطر بود و خوب و دلپذيرى 

ادم ترك سر گفتممن ا   25. ز روزى كه اين جا پا 

  218ميان النه زنبور رفنت 

  218ميان لرز و تب با جسم پر زخم 

  334نادره مردى ز عرب هومشند 

  374نچيىن گل ز باغ زندگاىن 

  219منودم  نديدم چون تو عربت مى

  90. نشان از قامت رعنا ته وينم

  335نك، سر مصعب به تقاضاى كار 

  25نه از كشنت ندارم هيچ باكى نه از بسنت 

  219. و لكن مدتى با گل نشستم

  194دروغ است اين بدان : وآن دگر گويد

  194! ور نبود آب، واى بر مرد ستيز

  108ور نوشته است پند بر ديوار 

  332. ور نه جان در كالبد دارد محار
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  219. وگرنه من مهان خاكم كه هستم

  334هان  هان اى دل عربت بني، از ديده نظر كن

  330. هر ورقش دفرتى است معرفت كردگار

  331هرچه گفتيم جز حكايت دوست 

  372. هرگز خنورد آب زميىن كه بلند است

  219هاى عامل آزمودم  مهه گل

  369مهى گفت شوليده دستار و موى 

  368يكى تشت خاكسرتش ىب خرب 

  372يكى قطره باران ز ابرى چكيد 
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