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مقدمه

؟ب؟

امــروزه مســابقات قــرآن اوقــاف جمهــوری اســامی ایــران ،بــه لطــف الهــی و بــا تــاش خادمــان قــرآن ،بــه
جایگاهــی شایســته در میــان مســابقات و رخدادهــای قرآنــی رســیده اســت و بحمــد اهلل اهــداف متعــدد
فرهنگــی ،سیاســی و اجتماعــی را بــه خوبــی دنبــال میکنــد .یکــی از بخشهــای ایــن مســابقات ،بخــش
ترجمــه و مفاهیــم بــوده اســت کــه بــه صــورت یــک مســابقه حاشــیهای و در کنــار مســابقات مهارتــی برگــزار
میشــد .ایــن مســابقه ،در دو ســال گذشــته بــا ایجــاد تغییراتــی ،در قالــب «مســابقات معــارف» برگــزار
گردیــد .تغییــر در برخــی قالبهــا ،ترمیــم بخشــی از محتــوا ،تــاش بــرای جــذاب ســازی مســابقه بــه ویــژه
در مرحلــه کشــوری باعــث شــد کــه بــرای اولیــن بــار در اجــرای مســابقات معارفــی ،تماشــاگران و عالقمنــدان
بســیار حضــور یافتــه و از آن بهرهمنــد شــدند .پخــش مســتقیم رادیویــی و تلویزیونــی مســابقات معــارف ســال
 95نیــز بازتــاب خوبــی را بــه همــراه داشــت و انگیزههــا را بــرای شــرکت در ایــن مســابقات افزایــش داد .بــا ایــن
همــه ،دغدغههایــی بــرای بهبــود ایــن رشــته وجــود داشــت و جــای خالــی رشــتهای کــه بــه احادیــث توجــه
داشــته باشــد ،حــس میشــد.
ا گــر چــه قــرآن ،کتابــی بیبدیــل ،حیاتبخــش و زندگیســاز اســت ،امــا بنــا بــه فرمــوده الهــی ،گفتــار و رفتــار
پیامبــر؟ص؟ نیــز ّ
حجــت اســت و بایــد بــه عنــوان یــک اســوه مــورد توجــه قــرار گیــرد:
ُ
ـول َف ُخـ ُـذ ُوه و مــا هنا کــم عنــه َ ُ
«مــا آتا کـ ُـم الرسـ
فانتــوا؛ آنچــه را پيامبــر بــه شــما عطــا كــرد بگيريــد و از آنچــه
شــما را نهــى كــرد ،بــاز ايســتيد( ».حشــر)7 ،
َ َ َّ ُ َ
ـول َل َع َّل ُكـ ْـم ُت ْر َ ُ
َ«و َا ُ
طيعــوا اهَّلل و الرسـ
حــون؛ و از خــدا و پيامبــر فرمــان بريــد تــا مــورد رحمــت قــرار گيريــد».
(آل عمــران)32 ،

ً
ٌ
ُ ٌ
َ«ل َق ْــد َ
كان َل ُك ْــم  َ
اهَّلل أ ْس َــوة َح َس َــنة؛ يقينــا بــراى شــما در [روش و رفتــار] پيامبــر خــدا الگــوى
ــول ِ
ف ر ُس ِ
ي
نيكويــى اســت( ».حجــرات)21 ،
ّ
افــزون بــر ایــن ،در میــان کلمــات نبـ ّـی مکــرم اســام؟ص؟ ،ســفارش فراوانــی بــه پیــروی از عتــرت پاکــش شــده
اســت؛ از جملــه در حدیــث متواتــری کــه همــه مســلمانان آن را نقــل کردهانــد ،فرمــود« :مثــل اهــل بیــت مــن
در میــان ّامتــم ،هماننــد کشــتی نــوح اســت کــه هــر کــه بــرآن ســوار شــود [ و از اهــل بیــت پیــروی کنــد] نجــات
9
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مییابــد و هــر کــه از آن وامانــد [و بــا اهــل بیــت مخالفــت ورزد] غــرق میشــود 1».و نیــز در حدیــث متواتــر
ثقلیــن ،آنــان را در کنــار قــرآن ،قــرار داده و فرمــود« :ای مــردم! مــن دو چیــز گرانســنگ در میــان شــما بــه
جــای میگــذارم :کتــاب خــدا و عترتــم (اهــل بیتــم)؛ خداونــد لطیــف و خبیــر بــه مــن خبــر داده اســت کــه ایــن
2
دو هرچــز از هــم جــدا نخواهنــد بــود تــا در کنــار حــوض [کوثــر] بــر مــن وارد شــوند».
بــر ایــن اســاس ،مرکــز امــور قرآنــی اوقــاف ،بــر خــود فــرض و الزم دانســت کــه در کنــار توجــه بــه قــرآن و معــارف
واالیــش ،توجــه بــه معــارف حدیثــی را نیــز دســتور کار خــود قــرار دهــد .پــس از جلســات متعــدد و بــر اســاس
پیشــنهاد کارشناســان ،در گام اول ،کتــاب شــریف نهــج البالغــه انتخــاب گردیــد .کتابــی کــه از مخــزن علــم
نبــوی صــدر شــده اســت ،کتابــی کــه گویــی مغــز و بطــن قــرآن اســت و گویــی وحــی آســمانی اســت کــه جبرئیل
امیــن ،کلمــه کلمـهی آن را بــر زبــان امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ جــاری ســاخته اســت .نهــج البالغــه ،آئینــه قــرآن
اســت و چــه بهتــر کــه بگوییــم «نهــج البالغــه ،اخ القــرآن (بــرادر قــرآن) اســت» شــخصی از امــام علــی؟ع؟
پرســید :آیــا در نــزد شــما چیــزی از وحــی اســت؟ امــام؟ع؟ فرمودنــد« :نــه ،ســوگند بــه خدایــی کــه دانــه را
شــکافت و انســان را آفریــد« ،وحــی مــا» جــز ایــن نیســت کــه خداونــد ،بــه بنــدهاش ،فهــم و درک قرآنــش را
بیامــوزد».
ُ
مرحــوم عالمــه طباطبایــی؟هر؟ پــس از ذکــر ایــن حدیــث میگویــد« :ایــن روایــت از غــرر احادیــث اســت و
کمتریــن چیــزی کــه بــه آن داللــت دارد ،ایــن اســت کــه آنچــه علــی؟ع؟ از شــگفتیهای معــارف بیــان میکنــد
3
کــه فکرهــا و عقلهــا را مــات و مبهــوت میســازد ،از قــرآن مجیــد گرفتــه اســت».
ُ
ّ
آری ،از ایــن رو اســت کــه خــود آن حضــرت؟ع؟ ،در خطبــه ســوم میفرمایــد«َ :ی َ
نحـ ِـد ُر عــی الســیل و ال َیــریق
َ
ِا َّیل ّالطیــر؛ ســیل علــم و معرفــت از دامــن وجــود مــن جــاری اســت و مرغــان دورپــرواز – در اندیش ـهها -بــه
افــکار بلنــد مــن نخواهنــد رســید».
آشنایی با کتاب
حکمــت آغازیــن بخــش حکمتهــا را بــه همــراه معــارف حیاتبخشــش در خــود
«زمــزم حکمــت»110 ،
ِ
دارد و بــه عنــوان منبــع اولیــن دوره «مســابقات حفــظ و معــارف حدیــث» تقدیــم عاشــقان معــارف حدیثــی
میگــردد؛ حکمتهــا ،بــر اســاس ترتیــب نهــج البالغــه مرحــوم فیــض االســام آمــده و بیشــتر ترجمههــا نیــز بــر
اســاس ترجمــه ایــن عالــم بزرگــوار ارائــه شــده اســت .در توضیــح هــر حکمــت:
 . 1کتاب سلیم بن قیس الاللی ،ج  ،1ص .61
 .2تفسیر قمی ،ج  ،1ص .173
 .3المیزان ،ج  ،3ص .73
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* ابتدا برخی از مهمترین واژگان معنا شده؛
* آنگاه ترجمه و چکیده مفاهیم آن بیان شده است؛
* بخشهایی از معارف هر حکمت ،در قالب «نکات» مطرح گردیده است؛
* بخــش آموزههــا ،یکــی از مهمتریــن و جذابتریــن بخشهــای ایــن کتــاب اســت کــه در آن
آموزههــای کاربــردی ارائــه شــده اســت؛ آموزههایــی کــه بــرای زندگــی فــردی ،خانوادگــی و اجتماعــی
ســودمند و رهگشــا اســت.
* «لطائــف» ،حکایتهــا ،اشــعار یــا جمــات نغــزی را کــه بــا محتــوای حکمــت ســازگاری دارد ،در خــود
جــای داده اســت.
الزم بــه ذکــر اســت کــه در مرحلــه شهرســتانی ،از  80حکمــت ابتدایــی و در روز  28اردیبهشـتماه  96آزمــون
گرفتــه میشــود و در مرحلــه اســتانی ،تمــام کتــاب منبــع مســابقه خواهــد بــود.
در پایــان ،از مدیــر محتــرم مؤسســه قــرآن و نهــج البالغــه ،حجــت االســام و المســلمین محمــد رضــا زاده
جویبــاری و همــکاران گرامیشــان کــه بیشــترین زحمــت را در تهیــه ایــن محتــوا متحمــل شــدهاند ،صمیمانــه
ســپاسگزاری نمــوده و دوام توفیقــات ایشــان و همــکاران پرتالششــان را از خداونــد منــان خواســتاریم.
امیــد داریــم کــه انــس بــا ایــن کلمــات نورانــی ،دل و جــان مــا را حیــات دوبــاره بخشــد کــه بــه فرمــوده امــام
1
باقــر؟ع؟« ،حدیــث مــا ،دل و جانهــا را زنــده میکنــد».
سید مصطفی حسینی
مدیــــــر مـــــــــرکز قـــــــــــرآنی اوقـــــــــــاف
اسفندماه 1395

َ
َ
حدیثنا ُیحیی ُالق ُل َ
وب» (الخصال ،ج  ،1ص )22
« .1یا ف َضیل! ِان
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حکمت 1

روش برخورد با فتنهها

ْ ْ َ َ ْ َّ
َ
َ ْ ٌ َُْ َ
ُ
َ
ْ
ُ
ون؛ لا ظهر فيركب،
قال؟ع؟ :كن فِى ال ِفتن ِة كاب ِن اللب ِ
َ َ
َو لا َض ْر ٌع ف ُي ْحل َب.
َّ

َ ْ

ظه ٌر :پشــتی
ون :بچه شــتر نر دو ســاله
واژگان مهمِ :ا ْب ِن الل ُب
ِ
َ َ
َ ٌ
ف ُي ْحل َب :دوشیده شود
ض ْرع :پستانی
ترجمــه :امــام علــی؟ع؟ فرمــود :1در زمــان فتنــه و تباهــکاری ماننــد بچــه شــتر نــر دوســاله بــاش کــه نــه پشــت ]
توانایــی[ دارد تــا بــر آن ســوار شــوند و نــه پســتانی کــه از آن شــیر بدوشــند.
چکیده مفاهیم

بایــد در شــرایط و موقعیــت ویــژه کــه حقایــق مبهــم اســت مواظــب باشــیم تــا در گــرداب فتنــه گرفتــار نشــویم و بــه
نفــع فتنهگــران اقــدام نکنیــم .امــام؟ع؟ میفرمایــد در اینگونــه مــوارد همچــون بچــه شــتر نــر دو ســاله بــاش کــه
نــه بــه کســی ســواری میدهــد ،چــون قــدرت و توانایــی آن را نــدارد و نــه پســتانی دارد کــه از شــیرش اســتفاده
کننــد ،در واقــع امــام؟ع؟ ،پیــروان خــود را بــه هوشــیاری و زیرکــی فراخوانــده و بــه همــکاری نکــردن بــا فتنهگــران
امــر فرمــوده تــا بدیــن وســیله ،فتنــه تضعیــف شــود و از بیــن بــرود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

« -1فتنــه» در لغــت بــه معنــای کفــر ،گمراهــی ،آشــوب ،امتحــان و آزمایــش کــردن و معانــی دیگــر آمــده اســت.
امــا در اصطــاح ،بــه اختــاف عقایــد و آراء مــردم بــه طــوری کــه بــه ایجــاد ناآرامــی و تشــویش بیــن آنهــا ،منجــر
گــردد ،فتنــه گوینــد .امــروزه ،بــه حــوادث پیچیــدهای کــه ماهیــت آن روشــن نیســت ،ظاهــری فریبنــده و باطنــی
 . 1به جهت اختصار ،در حکمتهای بعد تنها ترجمه خود حکمت آمده و این جمله ذکر نشــده اســت.
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مملــو از فســاد دارد و جوامــع انســانی را بــه بینظمــی ،تباهــی ،عــداوت ،دشــمنی ،جنــگ و خونریــزی میکشــاند،
فتنــهگوینــد.
ً
 -2غالبــا غــرض از فتنهگــری ،رســیدن بــه مقاصــد سیاســی و بــه دســت آوردن مناصــب اجتماعــی اســت ،امــا
گاهــی فتنــه بــا اغــراض فرهنگــی و دینــی نیــز ،همــراه اســت ،ماننــد ترویــج مادیگــری و دنیــا طلبــی ،گســترش
بیبندوبــاری ،انــکار خــدا یــا دیگــر واقعیتهــای دینــی و. ...
َ ُ َ َ ُّ
1
َ
(الفتنــة أشــد ِمــن القتــل) ؛ چــرا کــه در قتــل ،جــان
 -3بــه تصریــح قــرآن ،گنــاه فتنهگــری از قتــل بزرگتــر اســتِ :
انســانها گرفتــه میشــود ،ولــی در فتنــه یــا ایمــان مــردم تبــاه میشــود و یــا امنیــت جامعــه کــه الزمــه زندگــی آرام
اســت ،از بیــن مـیرود؛ و ایــن دو مهمتــر از حیــات آدمــی اســت.
آمـــــــــــــوزهها

ً
 -1از آنجــا کــه اســباب فتنــه غالبــا مــادی اســت ،پــس در هــر زمانــی فتنــه وجــود دارد .از ایــن رو ،آدمــی در تمــام
لحظــات و شــرایط بایــد مراقــب باشــد تــا در دام فتنــه گــران گرفتــار نشــود.
 -2امــام علــی؟ع؟ بــا تشــبیه انســان مؤمــن بــه بچــه شــتر نــر [در هنــگام فتنههــا] در صــدد بیــان ایــن نکتــه اســت
کــه اگــر چــه مؤمــن نیــز در هنــگام فتنــه در میــان مــردم اســت و زندگــی عــادی خــود را میگذرانــد؛ ولــی نبایــد خــود
را ابــزار و وســیله فتنهگــران قراردهــد و در جهــت منافــع آنــان گام بــردارد.
لطـــــــــــــــائف

ف�ت� ن � ن� � ش � ت ن ن ن
ار� ��ه�د
در �ه چ ان با� که ب
� ش �ه ش
ز آت ش تن
� ی�ن ��� ��د در ح�ذر با� و ب و�

ز س ت ز � ن� ت ت ع ن� ت ن
و� د � و � با � اس� ا
� � ب� نر�د
ت � م ع� ن � � ن� ت ن خ
� �� نر�د
ا د ی ِان ر د ،ج ا

 . 1سوره بقره ،آیه .191
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حکمت 2

نکوهش برخی صفات ناپسند

ُّ
َ َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َّ
َْ
َ
ْ
الذ ّل َمنْ
َ
َ
َ
َ
و قال؟ع؟ :ازرى ِبنف ِس ِه م ِن استشعر الطمع ،و ر ِضى ِب ِ
َ َ
َ َ َ
ْ َ َْ
َ
َ
كشف ُض ّر ُهَ ،و هانَت َعل ْي ِه نف ُس ُه َم ْن ا َّم َر َعل ْيها ِلسان ُه.
َْ

ُّ

ْ

(خود) کرد ذ ِل :ذلت و خواری
واژگان مهم :از ر ى :کوچک و خوار کرد ِا ْس َتشـ َـع َر :مالزم
ََ
ُ
َ
هان ْت :خوار شــد ،ســبک شــد أ ّم َر :حکمران قرار داد ،امیر کرد
ض ّ ِر :گرفتاری و پریشــانی
ّ
ترجمــه :کوچــک گردانیــد خــود را کســی کــه طمــع و آز را روش خویــش قــرار داد ،و بــه ذلــت و خــواری تــن داد
کســی کــه گرفتــاری و پریشــانی خــود را آشــکار نمــود ،و نــزد خویــش خــوار اســت کســی کــه زبانــش را حکمــران
خــود گردانــد.
چکیده مفاهیم

امــام ؟ع؟ در ایــن حکمــت نورانــی پیامدهــا و آثــار ســوء ســه رذیلــه اخالقــی را بیــان کردنــد .نخســت اینکــه هــر
کــس طمـعورزی را روش خــود قــرار دهــد خــود را حقیــر کــرده اســت ] همانگونــه کــه هــر کــس قناعــت پیشــه کنــد
عزیــز خواهــد بــود[ همچنیــن کســی کــه ســفره دل خویــش را نــزد هــر کســی بــاز کنــد رضایــت بــه ذلــت خــود داده
اســت و آن کــس کــه زبانــش را بــر خــود امیــر ســازد یعنــی بــدون فکــر و تعقــل هــر چــه بــر زبانــش جــاری شــد بگویــد،
شــخصیت خــود را تحقیــر کــرده اســت.
ّ
پــس طم ـعورزی ،آشــکار نمــودن اســرار زندگــی و امیــر کــردن زبــان ،ســه عمــل ناپســند اســت کــه مایــه ذلــت و
خــواری آدمــی میشــود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1طم ـعکار هــم در نظــر دیگــران و هــم نــزد خــود حقیــر اســت؛ زیــرا کســی کــه بــه داشــتههای خــود قناعــت
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نمـیورزد ،احســاس نیــازش بیشــتر میشــود؛ از ایــن رو ،بــه آنچــه در دســت دیگــران اســت ،طمــع مـیورزد و ناچــار
میشــود تــا در برابــر مــردم کرنــش و ابــراز نیــاز کنــد .در نتیجــه ،از کرامــت نفــس و عــزت او کاســته شــده و در انظــار
مــردم و نیــز وجــدان خویــشخــوار و بیمقــدار میگــردد.
 -2انســان بــه گرفتــاری و پریشــانی خــود واقــف اســت ،امــا اگــر بــا زبــان یــا رفتــارش از گرفتــاری هــای خــود پــرده
ّ
بــردارد ،بــه ذلــت و خــواری خــود کمــک کــرده اســت ،چــرا کــه بــا اظهــار گرفتــاری ،ضمــن حقیــر کــردن خــود نشــان
میدهــد کــه در میــدان زندگــی شکســت خــورده اســت.
ً
 -3اساســا ابــراز کــردن گرفتاریهــا ،کاری مذمــوم اســت؛ زیــرا ایــن بــه معنــای شــکایت بــردن از خداونــد نــزد
بنــدگان اوســت و ایــن کار بــا مــرام بندگــی ســازگاری نــدارد.
آمـــــــــــــوزهها

ّ
 -1طــرح مشــکالت نــزد کســانی کــه هیــچ توانایــی بــر حــل آن ندارنــد اثــری جــز ذلــت و ســرافکندگی نخواهــد
داشــت .در اینگونــه مــوارد بایــد خویشــتندار بــوده و لــب بــه شــکایت نگشــاییم.
 -2گفتــاری کــه بــدون توجــه و تفکــر بــر زبــان آیــد ،در بســیاری از مــوارد موجــب خطرهایــی میشــود کــه انســان
قــادر بــه جبــران آن نیســت؛ از کالم امــام ؟ع؟ نتیجــه میگیریــم کــه روح انســان از چنــان عظمتــی برخــوردار اســت
کــه نبایــد گرفتــار و اســیر تکــه گوشــتی بــه نــام زبــان شــود تــا بــا بیــان ســخنان نســنجیده و بــدون اندیشــه ،خــود را
بــه هالکــت انــدازد؛ بدیهــی اســت انســان عاقــل بایــد زبانــش را در اختیــار عقلــش قــرار دهــد ،نــه اینکــه عقلــش را
در اختیــار زبــان قــرار دهــد ،کــه اولــی مایــه ســعادت و دومــی اســباب حقــارت اســت.
لطـــــــــــــــائف

ز ن ن خ
��بو�ی پ�س�دد �به �ود ه�ر کسی
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حکمت 3

موانع و ابزار رشد و کمال

و قال؟ع؟ْ :ال ُب ْخ ُل َع ٌار َو ْال ُج ْب ُن َم ْن َق َص ٌة َو ْال َف ْق ُر ُي ْخر ُس ْال َف ِط َن َعنْ
ِ
ُ َّ َ ْ ُ ُّ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ٌ َ َّ ْ ُ ُ َ َ ٌَ
حج ِت ِه و الم ِقل غ ِريب فِي بلد ِت ِه و العجز آفة و الصبر شجاعة و
ُّ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ ْ َ َ ُ ُ َّ ٌ
الزهد ثروة  و الورع جنة.
َْ

واژگانُ :ج ن
ُی خ� ِرس  :الل میکند
َمنق َصة :کاستی ،نقص
ب :ترسو بودن
ُ ُّ
َّ ٌ
م ِقل :الل میکند
ُجنة :سپر
ِف َطن  :زیرک
ترجمــه :بخــل و تنــگ چشــمی ننــگ اســت ،و ترســو بــودن نقــص و کاســتی اســت و تنگدســتی زیــرک را از [بیــان]
حجــت و دلیلــش الل میکنــد ،و آن کــس کــه فقیــر اســت حتــی در شــهر خــود غریــب اســت و عجــز و واماندگــی
آفــت و بیچارگــی اســت ،و شــکیبایی دالوری اســت ،و زهــد دارایــی اســت  ،و خویشــتنداری [و دوری از گناهــان]
ســپر اســت.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت بــه ســه ابــزار رشــد و کمــال و نیــز چهــار مانــع آن اشــاره شــده اســت .موانــع عبارتنــد از .1 :بخــل
کــه مایــه ننــگ اســت؛  .2تــرس کــه مایــه نقــص و کاســتی آدمــی اســت؛  .3آســیب اجتماعــی فقــر و تهیدســتی
کــه باعــث میشــود فقیــر بــه ضعــف در گفتــار و کنــدی در بیــان دچــار شــده و حتــی بســتگان او ،همچــون غریبــه
بــا او رفتــار کننــد؛  .4ناتوانــی جســمی و روحــی کــه بــا و آفــت بزرگــی بــرای انســان اســت .امــام؟ع؟ در فــراز پایانــی
بــه توصیـ ِـف ســه صفــت پســندیده یعنــی شــکیبایی ،زهــد و خویشــتنداری پرداختــه اســت کــه در حقیقــت ابــزار
توانمنــدی روحــی و روانــی بــه شــمار میآینــد و بــه نوعــی موانــع پیشــین را از بیــن میبــرد:
* صبر ،شجاعت است و ضد ترس؛
* ثروت حقیقی زهد است که با آن میتوان از آثار زهد فقر شد؛
* اگر چه عجز ،آفت است و آسیب ،اما عاجز و آسیب دیده واقعی کسی است که سپری چون ورع ندارد.
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نکـــــــــــــــ ــات

 -1بخــل ،خــودداری از بخشــیدن اســت و مقابــل آن ،زیــادهروی در بخشــیدن؛ یعنــی جــود و ســخاوت بیــش
از حــد اســت کــه آن هــم مذمــوم اســت .بهتریــن حالــت میان ـهروی اســت؛ چنــان کــه خــدای ســبحان فرمــود:
ً
ً َ
البســط ِ ُ
َ«وال جت َعــل َیـ َـد َک َمغلولــة ً ایل ُع ِنقـ َ
تبســطها ُک ّل َ
ـک َوال ُ
فتقعـ َـد َملومــا م ُســورا؛ 1هرگــز دســتت را بــر گردنــت
زنجیــر نکــن [و تــرک انفــاق و بخشــش منمــا] و بیــش از حــد [نیــز] دســت خــود را مگشــای کــه مــورد ســرزنش قــرار
گیــری و از کار فرومانــی ».البتــه بخــل ،حالتــی درونــی اســت و نبخشــیدن مــال کــه در بیــرون ظاهــر میشــود ثمــره
صفــت بخــل اســت ،نــه خــود بخــل.
 -2تــرس ،مقابــل شــجاعت اســت و شــجاعت از ارکان ایمــان و از کمــاالت انســانی اســت .ترســو بــه دفــاع از دیــن،
نامــوس و آبــروی خــود اقــدام نمیکنــد ،بلکــه هرگــز نمیتوانــد از قابلیتهــا و اســتعدادهای خــدادادی اســتفاده
کنــد؛ از ایــن رو ،تــرس ،نقــص بزرگــی بــه شــمار میآیــد.
ُ ّ
 -3فقیــر نیــاز خــود را نــزد مــردم آشــکار میکنــد و اظهــار نــاداری مینمایــد؛ ولــی مقــل چــه بســا بــا وجــود شــدت
نیــازش ،اظهــار توانگــری و غنــا میکنــد.
 -4انســان تهیدســت وقتــی میبینــد تــوان بــذل و بخشــش نــدارد و دیگــران بــه ســببب نــاداریاش از او دور
میشــوند ،در خــود احســاس غربــت وتنهایــی میکنــد هرچنــد در زادگاه خــود و بیــن خانــدان و بســتگانش باشــد.
 -5فقــر پســندیده نیســت؛ از ایــن رو ،اگــر در بعضــی از روایــات از فقــر مدحــی صــورت گرفتــه ،اشــاره بــه درک فقــر
و نیازمنــدی بــه خــدا ،یــا اشــاره بــه ســاده زیســتی و قناعــت اســت کــه در ظاهــر بــا فقــر شــباهت دارد.
 -6عجــز ،مفهــوم وســیعی دارد کــه شــامل هرگونــه ناتوانــی علمــی جســمی ،اقتصــادی و فکــری اســت .پــس هــر
نــوع ناتوانــی ،نوعــی آفــت و آســیب بــه شــمار میآیــد.
 -7صبــر یعنــی ایســتادگی در برابــر ســختیها ،بالیــا و حــوادث و تمایــات نفســانی ،بــه گونـهای کــه ایــن امــور در
او اثــر نکنــد و همــان حــال آرامــش و ثبــات روحــی قبــل از مواجهــه بــا آنهــا را داشــته باشــد؛ مثــل صبــر بــر تــرک لــذت
گنــاه ،صبــر بــر ســختی روزه گرفتــن در تابســتان ،شــکیبایی بــر از دســت دادن مــال و فرزنــد و . ...
 -8شــجاعت ،موجــب مقاومــت و ایســتادگی در برابــر دشــمن اســت و صبــر نیــز چیــزی جــز مقاومــت و ایســتادگی
نیســت ،پــس صبــر هــم شــجاعت میخواهــد و صبــور شــجاعت دارد.
 -9امــام علــی ؟ع؟ زهــد را کوتاهــی آرزو ،شــکر نعمتهــا و دوری از محرمــات میدانــد و در جایــی دیگــر میفرماید
زهــد بیــن دو کلمــه قــرآن اســت :بــه آنچــه از دســت رفتــه ،ناراحــت نشــدن و از آنچــه بــه دســت آمــده ،خوشــحال
نشــدن ،2پــس میتــوان گفــت کــه زهــد ،نداشــتن نیســت؛ بلکــه نخواســتن و دلنبســتن اســت.
 . 1سوره اسراء ،آیه 29
 . 2ر.ک :ح .431
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 -11همانگونــه کــه ســپر انســان را از آســیب تیرهــا و شمشــیرها حفــظ میکنــد ،ورع و مراقبــه دائمــی گفتارهــا و
کردارهــا نیــز انســان را از انــواع آســیبها ،گناهــان و عــذاب الهــی حفــظ میکنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

ٌ
ُ
«الزهــد ثــروۀ»
 -1ثــروت را تنهــا داراییهــای مــادی نشــمریم؛ امــور معنــوی ماننــد زهــد نیــز ثــروت هســتند.
بلکــه ثــروت زاهــد بیــش از ثروتمنــد اســت و ثــروت او واقعــی اســت؛ زیــرا ثروتمنــد بــرای رفــع نیــازش ،محتــاج
مــال اســت ،ولــی زاهــد نــه بــه دیگــران و نــه حتــی بــه مــال دنیــا محتــاج اســت؛ بنابرایــن ،تنهــا بــه دنبــال افــزودن
ثروتهــای مــادی نباشــیم.
 -2اگــر جامعـهای میخواهــد از آســیبها و آفــات در امــان باشــد؛ بایــد در جهــت رفــع ناتوانیهــا ،شــکوفا شــدن
ظرفیتهــا و رشــد خودبــاوری و خودکفایــی بکوشــد؛ نــه آنکــه تنهــا بــه دنبــال برخــورداری هــر چــه بیشــتر از
یافتههــا و ســاختههای جوامــع دیگــر باشــد.
 -3همیشــه واکنــش نشــان دادن و برخوردهــای شــدید نشــانه شــجاعت نیســت؛ گاهــی بایــد شــجاعت بــه خــرج
داده و صبــوری کنیــم!
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 4

میـ ـ ــراث گرانب ـ ــها

ْ َ َْ ُ ّ َ َ ْ ْ ُ َ َ ٌ َ َ ٌ َ ْ َ ُ ُ ٌَ
َ
الرضى و ال ِعلم ِوراثة ك ِريمة و الآداب حلل
ين
ر
ق
ال
م
ع
ن
قال؟ع؟:
و
ِ
ِ
ِ
َ ٌ ْ ْ
ٌ
ٌ
ُم َج ّد َدة َو ال ِفك ُر ِم ْرآة َص ِاف َية
َ

َ

ُحلل :زیورها
واژگان مهم :ق ِر ین :همنشین
ْ ٌ
ُ َ َّ َ ٌ
ِمرآة :آینه
		
مددة :تازه و نو
ج
ترجمــه :خشــنودی [از قضــا و قــدر الهــی] نیکــو همنشــینی اســت و علــم و دانــش میراثــی شــریف و گرامــی اســت،
رفتارهــای پســندیده زیورهایــی نــو و تازهانــد ،و اندیشــه ،آینـهای شــفاف و گویاســت.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت بــا توصیفاتــی زیبــا بــه ارزش چهــار چیــز اشــاره میفرماینــد .1 :رضــا بــه قضــاء الهــی:
بهتریــن همنشــین؛  .2علــم :ارثــی گرانبهــا؛  .3آداب :زیورهــای نــو؛  .4تفکــر :آینـهای شــفاف و گویــا .در بخــش
نــکات بــه تبییــن بیشــتر ایــن صفــات خواهیــم پرداخــت.
نکته ها

 -1منافــع علمــی کــه بــه ارث میرســد ،از مــال بیشــتر اســت؛ چــرا کــه علــم هــم بــرای وارث مفیــد اســت و هــم
بــرای دیگــران؛ از ایــن رو باقیــات صالحــات بــرای میــت میباشــد؛ امــا مــال ممکــن اســت چنیــن نباشــد.
 -2ادب ،رعایــت منظــم ســنتهای شــرعی در برابــر خداونــد و مــردم یــا ســنتهای نیکــوی عرفــی اســت کــه
ن نــوازی.
خــدا از آن نهــی نکــرده باشــد ،ماننــد آداب تــاوت قــرآن ،آداب غــذا خــوردن ،آداب میهمــا 
َ
 -3امــام؟ع؟ از اصــول اخالقــی و آداب بــه ُحلــل و زیورهــا یــاد کــرده اســت و ایــن تعبیــر ،گویــای جایــگاه ادب در
زیباســازی زندگــی و ســالم ســازی روابــط انســانی اســت.
 -4آین ـهای کــه صــاف و شــفاف باشــد ،نــه صــورت را بزرگتــر مینمایانــد ،نــه کوچکتــر ،نــه بــه صــورت انســان
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چیــزی میافزایــد ،و نــه از نشــان دادن و زشــتی چهــره فروگــذار میکنــد .فکــر نیــز چــون از درون انســان سرچشــمه
میگیــرد ،نــه دشــمن او اســت کــه فقــط عیبجویــی کنــد و نــه دوســت چاپلوســی اســت کــه عیبهــا را بازگــو
نکنــد؛ بلکــه همچــون آین ـهای صــاف ،صادقانــه و بیغــل و غــش ،حقیقــت ســیرت انســان را بیــان میکنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1شــادمانی و انبســاط خاطــر بــه قضــای خداونــد ،گویــای مقــام رضا،بــرای بنــده اســت  .از ایــن رو صاحــب
چنیــن مقامــی ،هرگــز لــب بــه شــکوه بــاز نمیکنــد.
 -2زینــت درختــان ،شــکوفه هــا و برگهــای تــازه اســت؛ زینــت زندگــی دنیــا ،مــال و فرزنــدان اســت؛ مــردان
بــا خضــاب خــود را زینــت میدهنــد و زنــان بــا طــا و جواهر؛امــا زینــت واقعــی انســان ادب اوســت .انســان بــا
رعایــت منظــم و مرتــب آداب بندگــی و بــا انجــام دادن اعمــال واجــب و مســتحب ،تــرک محرمــات و مکروهــات و
حســن معاشــرت بــا مردم،خــود را بــا صفــات عالــی زینــت میبخشــد و هــر لحظــه در وجــود خــود طــراوت و تازگــی
را تجدیــد میکنــد .پــس آنچــه درواقــع فــرد را آراســته میکنــد ،ادب اوســت و انســان بایــد بــا نگریســتن در آینــه
اندیشــه ،زشــتیهای خــود را اصــاح کنــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

هنگامــی کــه حضــرت ابراهیــم؟ع؟ را بــه جــرم توحیــد و بتشــکنی بــه آتــش میافکندنــد ،جبرئیــل نــزد او آمــد و
گفــت اگــر حاجتــی داری بگــو! ابراهیــم؟ع؟ از روی ادب ،عــرض حاجــت بــه غیــر خــدا نکــرد و در جــواب گفــت:
«بــا تــو ،نــه!» جبرئیــل گفــت« :پــس نجــات خــود را از خداونــد طلــب کــن ».فرمــودَ « :ح ِســی ِمــن ُســؤایل ِع ُلمــه
ِبحــایل؛ همیــن کــه خــدا میدانــد در چــه حالــی هســتم کافــی اســت ،دیگــر نیــازی بــه درخواســت مــن نیســت».
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حکمت 5

دوام دوستی

َ ُْ ْ
َ َ َ
ُ ُْ ُ ّ َ ََْ َ
َ
اش ُة ِح َب َال ُة ْال َم َو َّدةِ وَ
و قال؟ع؟ :صدر الع ِاق ِل صندوق ِس ِرهِ و البش
ْ
ْ
َ ُ َ َ َّ ُ َ َ
ْ َ ُ َُْ ْ
َ َ َ ْ ََ َْ َ
ُ
ُ
ذ المعنى
وب .و ر ِوي أنه؟ع؟ قال فِي ال ِعبارةِ عن ه ا
ا ِلاح ِتمال قبر العي
ِ
َْ ً ْ ُ َ َ َ ُ َ ْ ُ ْ
ُ
ُ
وب.
أيضا  المسالمة خبء العي ِ
َ

َ

ِحبالة :دام
واژگان مهمَ :بشاشة :گشاده رویی
َ
ُم َ َ
خبء :پنهان کردن
سالة :صلح وآشتی
ترجمــه :ســینه خردمنــد مخــزن راز اوســت ،و گشــادهرویی و خوشخویــی دام دوســتی اســت ،و تحمــل
ســختیها [پوشــاننده و] قبــر بدیهــا و عیــوب اســت.
و نیز به همین مضمون ،در روایت دیگر فرموده است :صلح و آشتی ،پنهان کردن عیبهاست.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت ســه مطلــب اساســی مــورد عنایــت امــام ؟ع؟ قــرار گرفتــه اســت کــه بــا هــم در ارتبــاط هســتند؛
ســینهی انســان عاقــل ،گنجینــه اســرار اوســت ،هــم راز خــود را از دیگــران حفــظ میکنــد و هــم امان ـتدار اســرار
دیگــران اســت ،او آنچــه را کــه در دل دارد ،بــه بیــرون بــروز نمیدهــد ،بلکــه بــا گشــادهرویی ،دلهــای رمیــده را
صیــد و رام میکنــد .گاهــی از دیگــران ،بدیهایــی میبینــد ،ولــی بــا کمــال متانــت و بردبــاری ،رفتــار نادرســت آنــان
را تحمــل میکنــد کــه میــوه شــیرین ایــن بردبــاری ،پوشــیده مانــدن ضعفهــا و کاســتیهای وجــود آدمــی اســت.
نکـــــــــــــــ ــات

 -1امــام ســینه عاقــل را بــه صنــدوق اســرار تشــبیه کــرده اســت؛ یعنــی انســان خردمنــد رازهــا در ســینه دارد ،امــا
نــادان هرچــه میدانــد بــر زبــان مـیآورد؛ اســراری کــه اگــر بــه دســت دوســت بیفتــد ،گاهــی اســباب ناراحتــی او را
فراهــم مـیآورد و اگــر بــه دســت دشــمن بیفتــد ،ســبب گرفتــاری ،ســوء اســتفاده یــا آبروریــزی میشــود.
ت ن
ز خ
خ ن
مگ 1
را� �ود ب�ا ی�ار �ود چ��دان که ب��وا�ی و

 . 1صائب
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 -2خوشرویــی و گشــادگی چهــره ،از رمــوز موفقیــت پیامبــر بزرگــوار اســام؟ص؟ بــود .خــدای ســبحان خطــاب بــه
َ ُّ
َّ َ َ
َ ًّ َ َ ْ َ ْ
ُُ
َ ُ
حضرتــش فرمــود«َ :و ِإنــك ل َعــی خلـ ٍـق َع ِظـ ٍـم»1و در آیــه دیگــری فرمــود«َ :و لـ ْـو كنـ َـت فظــا غ ِليــظ القلـ ِـب النفضــوا
ِمـ ْـن َح ْو ِلــك2؛ اگــر خشــن و ســنگدل بــودی ،از اطــراف تــو ،پراکنــده میشــدند».
 -3همــان گونــه کــه قبــر الشــه بــد بــوی مــردار را میپوشــاند تــا مــردم از آلودگیهــای آن درامــان باشــند ،تحمــل
بدزبانیهــا و بدرفتــاری مــردم و فــرو خــوردن خشــم نیــز عیــوب اخالقــی انســان را از چشــم دیگــران میپوشــاند؛
ً
ـوب مخفــی مــا
چــون :اوال گاهــی اوقــات هنــگام پاســخگویی بــه دیگــران ،از تعــادل روحــی خــارج میشــویم و عیـ ِ
ً
آشــکار شــده و چــه بســا مرتکــب جرایــم و گناهــان بــزرگ میشــویم ،ثانیــا بــا واکنــش تنــد مــا ،آتــش انتقــام شــعله
میکشــد و طــرف مقابــل نیــز در صــدد بیــان معایــب مخفــی مــا بــر میآیــد تــا مــا را در بیــن مــردم رســوا ســازد.
 -4مصالحــه و مســالمت بــا دیگــران کاری پســندیده اســت ،امــا تســاهل و تســامح در امــور دینــی و حــدود الهــی،
کاری ناپســند اســت ،قیــام امــام حســین؟ع؟ در انجــام فریضــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و نپذیرفتــن
مصالحــه در امــر دیــن شــاهد روشــنی در ایــن زمینــه اســت ،متأســفانه بیشــتر مــردم هنــگام تعــرض بــه حقــوق
خودشــان مصالحــه نمیکننــد ،امــا در امــر دیــن و حــدود الهــی اهــل تســامح و تســاهل هســتند.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1اگــر بــه دنبــال ارتبــاط مؤثــر بــا دیگــران هســتیم ،بایــد بــه چگونگــی آغــاز ایــن ارتبــاط توجــه کنیــم .اگــر بــا
گشــادهرویی و خوشرویــی بــا آنــان برخــورد کنیــم ،ایــن گشــادهرویی و بشاشــت ،هماننــد دامــی اســت کــه دلهــا
را صیــد میکنــد ،و آنهــا را رام و شــیفته انســان میســازد.
 -2اگــر بــه دنبــال حفــظ و ارتقــای عـ ّـزت و منزلــت اجتماعــی خــود هســتیم ،در برابــر ناســازگاریها ،مخالفتهــا
و توهینهــا بــه جــای برخوردهــای تنــد و آتشــین ،تحمــل خــود را بــاال ببریــم .بــا ایــن کار ،از گفتارهــا و رفتارهــای
ناپختــه و زننــده و نیــز برمالشــدن عیــوب خویــش جلوگیــری کردهایــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 6

حقیقت اعمال

ُ
َ ُ
َ
َ
َ
الصدقة ٌ
دواء
الساخ ُط علیه ،و
ر
ث
 ک
ه
فس
ن
ِ
ِ
و قال ؟ع؟َ :من ر ِض َی عن ِ
َ ُ َ
ُْ ٌ ََ ُ
ُ
فی آج ِل ِهم.
العباد
من ِجح ،واعمال
ِ
فی عاج ِلهم نصب اعی ِن ِهم ِ
ِ
ُ
واژگان مهمّ :
نجح :نجات دهنده
الساخط :خشم کننده
م ِ
(آجل +هم) :بعد+شان (آخرتشان)
آج ِله 
م ِ
عاج ِلهم ِ
(عاجل +هم):اآلن +شان (دنیایشان) ِ
ِ
ترجمــه :هــر کــس از خــود راضــی باشــد ،خشــم کننــده بــر او زیــاد شــو د و صدقــه دارویــی ســودمند و شــفا دهنــده
اســتو کــردار بنــدگان در دنیــا ،در آخــرت جلــو چشمانشــان اســت.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن بیــان نتیجــه صفــت زشــت خــود پســندی و عجــب را فــراوان شــدن مخالفــان و دشــمنان
میشــمارد و صدقــه را داروی ســامتبخش و نجــات دهنــده معرفــی میکنــد و در فــراز پایانــی اشــاره روشــنی
بــه تجســم اعمــال در قیامــت دارد و میفرمایــد« :اعمــال و رفتــار مــردم در ایــن جهــان ،در آن جهــان در برابــر
چشمانشــان قــرار دارد و هیــچ یــک از رفتارهایشــان نابــود نمیشــود».
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1یکــی از انــواع عجــب ،از خــود راضــی بــودن اســت کــه بــر اســاس روایــات از آســیبهای ُمهلــک شــمرده شــده
اســت .فــرد از خــود راضــی ،نــزد مــردم محبوبیتــی نــدارد؛ زیــرا:
* به دیگران با دیده تحقیر مینگرد؛
* قــدر و منزلــت خــود را باالتــر از شــأن واقعــی خــود میدانــد و عیــوب خــود را نمیبینــد و بــه جــای پذیــرش
خطاهایــش ،بــه توجیهگــری میپــردازد و بــا ایــن کار خشــم مــردم را برمیانگیــزد؛
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* چــون خــود را بهتــر و کاملتــر میبینــد ،مــردم را صاحــب حــق یــا دارای شــأن نمیبینــد و حاضــر بــه ادای
حقــوق مــردم نیســت.
 -2پیامبــر اســام؟ص؟ فرمــود « :بیمارانتــان را بــا صدقــه مــداوا کنیــد ».سـ ّـرش آن اســت کــه چــون صدقــه دهنــده
گرفتــاری کســی را رفــع میکنــد ،خــدای ســبحان نیــز در دنیــا بــای او را رفــع میکنــد .صدقــه در آخــرت نیــز تقلیــل
دهنــده یــا از بیــن برنــده عــذاب الهــی اســت 1.صدقــه دارویــی اســت کــه نــه تنهــا دوای بیماریهــا ،بلکــه دوای
بســیاری از بالهــا و گرفتاریهاســت؛ بــر اســاس روایــات ،مــرگ بــد را دفــع میکنــد ،غضــب الهــی را خامــوش
میســازد ،گنــاه بــزرگ را از بیــن میبــرد و حســاب را آســان میکنــد .از ایــن جهــت امــام؟ع؟ فرمــود« :صدقــه
دوایــی ســودمند و نجاتبخــش اســت».
 -3بــه تصریــح آیــات و روایــات،شــخص محتضــر در لحظــه مــردن [پیــش از آنکــه از دنیــا بــرود] همــه کارهایــی
کــه در طــول عمــر خــود انجــام داده میبینــد .گویـ ا در یــک لحظــه ،پردههــا کنــار مـیرود و ماننــد کســی کــه از روی
کــوه بــر اطــراف مســلط اســت ،افــق دیــد او نیــز در هنــگام جــان دادن بیشــتر خواهــد شــد .در روز قیامــت نیــز چنیــن
اســت« :تــو از ايــن روز بــزرگ در بىخبــرى و غفلــت بــودى ،پــس مــا پــرده بىخبــرى را از ديــده [بصيــرت]ات كنــار
زديــم در نتيجــه ديــدهات امــروز بســيار تيزبيــن اســت 1».فــراز آخــر ایــن حکمــت نورانــی داللــت میکنــد بــر اینکــه
اعمــال آدمــی تجســم دارنــد و هــر عملــی چــه خیــر و چــه شــر بــه صورتــی متناســب بــا خــود شــکل میگیــرد و در برابــر
دیــدگان آدمــی قــرار خواهــد گرفــت« :روزى كــه هــر كــس آنچــه را از كار نيــك انجــام داده و آنچــه را از كار زشــت
مرتكــب شــده حاضــر شــده مىيابــد ،و آرزو مىكنــد كــه اى كاش ميــان او و كارهــاى زشــتش زمــان دور و درازى
فاصلــه بــود2».؛مثــا :صــورت غیبــت ،هماننــد خــوردن گوشــت بــرادر مؤمــن ،یــا ربــا و مــال یتیــم خــوردن ،ماننــد
خــوردن آتــش تجســم مییابــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

« -1صدقــه دادن در راه خــدا» ،را عاملــی مؤثــر بــرای درمــان بیماریهــا و رفــع گرفتاریهــا ،توســعه مالــی،
داشــتن عمــر طوالنــی و مــرگ خــوب ،حســاب آســان و خشــنودی خــدا بشــماریم ،البتــه صدقــه تنهــا جنبــه مالــی
نــدارد،بلکــه هــر کار خــوب ،هــر حرکــت ســازنده ،هــر اقــدام مثبــت در حــق دیگــران صدقــه اســت .همچنیــن نشــر
دانــش و توســعه معرفــت بشــری و ترویــج معــارف دیــن مصــداق روشــنی از تعمیــم و گســترش صدقــه در منطــق
اســام اســت.
 .2اگــر بدانیــم در برابــر دوربیــن قــرار داریــم و بناســت دوبــاره خــود یــا دیگــران رفتارهایمــان را ببینیــم ،بســیار
بــا مراقبــت و بــا تأمــل رفتــار خواهیــم کــرد ،پــس اگــر بناســت تمــام رفتارهــای مــا در آخــرت برابــر دیــدگان مــا قــرار
 . 1سوره ق ،آیه .22
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ّ
گیــرد ،بایــد نســبت بــه تــک تــک اعمالهــا و رفتارهایمــان دقــت بــه خــرج داده و از هــر نــوع کار نادرســت دوری
گزینیــم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 7

شگفتیهای بدن انسان

َ َ َّ ُ َ
َ ُ ُ َ
َ
َ
و قال؟ع؟ِ :ا َ
حم،و یسمع
عج ُبوا ِلهذا
حم ،و یتکلم ِبل ٍ
الإنسان ینظر ِبش ٍ
ِ
َ َ َّ
َ
َ
ُ
رم!!
خ
ن
م
س
نف
ظم ،و یت
ِ
ٍ
ِبع ٍ
َ

َ

َ
حم :با چربی و پیهی
واژگان مهمِ :اعج ُبوا :به شگفت آیید ِبش ٍ
َ
َ
رم :شکافی
ظم  :با استخوانی
بع ٍ
خ ٍ
ترجمــه:بــه شــگفت آییــد بــرای ایــن انســان کــه بــا پیهــی [چشــم] میبینــد  ،و بــا گوشــتی [زبــان] ســخن میگویــد
و بــا اســتخوانی [گــوش] میشــنود  ،و از شــکافی [بینــی] نفــس میکشــد.
حم :با گوشتی
ِبل ٍ

چکیده مفاهیم

امیــر بیــان در ایــن بخــش از ســخنان حکمــت آمیــز خــود بــه عظمــت آفرینــش انســان اشــاره میکنــد و میفرمایــد:
از چنــد چیــز ســاده ماننــد :پیــه ،گوشــت،اســتخوان و منفــذی کوچــک کارهــای بزرگــی ســاخته اســت و ایــن
شــگفتیها نشــان از آفریــدگار شگفتیســاز دارد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1ایــن اجــزا بــا وجــود ســادگی موادشــان  ،دقایــق و ظرایــف و ویژگــی منحصــر بــه فــردی دارنــد کــه اعضــای
مشــابه ندارنــد  ،یعنــی هــر گوشــت و پیــه و اســتخوان و منفــذی قــادر بــه انجــام وظایــف ایــن چهــار عضــو نیســت؛
بلکــه گوشــتی صحبــت میکنــد کــهاز ســوی خالقــی حکیــم ،ویژگــی و توانمنــدی تکلــم در آن بــه ودیعــه نهــاده
شــده اســت ،بنابرایــن ،ســادگی جنــس ایــن اعضــاء بــر بیاهمیتــی آنهــا داللــت نــدارد ؛ بلکــه آنهــا ابزارهــای
ادراکات حســی آدمــی هســتند.
 -2دانشــمندان متحیرنــد کــه انســان چگونــه تصویــری را کــه بــر روی شــبکیه چشــم میافتــد ،تحلیــل و بررســی
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و درک میکنــد و یــا وقتــی امــواج کوبنــده بــر پــرده صمــاخ گــوش اثــر میگذارنــد ،چگونــه مغــز و روح آنهــا را از هــم
تشــخیص میدهــد و میتوانــد بفهمــد کــه آنهــا چــه هســتند و چــه میگوینــد .جالبتــر اینکــه بــدن انســان بــدون
اراده مســتقیم او ،میتوانــد در حــال خــواب و در همــه حــاالت بیــداری،کار رســاندن هــوا بــه بــدن را انجــام دهــد.
بــه هــر حــال ،علمــا و دانشــمندان الهــی ایــن نکتــه را پذیرفتهانــد کــه ایــن پیــه و گوشــت و اســتخوان نمیبیننــد
و نمیگوینــد و نمیشــنوند؛بلکــه آنهــا تنهــا وســیله دیــدن ،گفتــن و شــنیدن هســتند و آنچــه میبینــد ،میشــنود
و تــوان تکلــم و یــا فهــم الفــاظ را دارد،روح و یــا مغــز آدمــی اســت.
آمـــــــــــــوزهها

بیتردیــد انســان شــگفتترین پدیــده عالــم وجــود اســت ،تفکــر و دقــت در آفرینــش ایــن موجــود پیچیــده دو
ثمــر دارد:
ً
* اوال عظمــت خالــق و آفریــدگار را حکایــت میکنــد؛ پــس بایــد در برابــر عظمــت او ســر تعظیــم فــرود آوریــم و
نعمتهایــش را شــکر بگزاریــم؛
ً
* ثانیــا بــه انســان توجــه میدهــد کــه چقــدر ظریــف و ضعیــف اســت؛ پــس بایــد از مرکــب غــرورش پاییــن آیــد.
ُ َ
ُ
ـان ضعیفــا؛ انســان ضعیــف آفریده شــده اســت» 1ســپس
امــام صــادق؟ع؟ ایــن آیــه را تــاوت فرمــود « :و خلـ َـق اإلنسـ
فرمــود« :چگونــه ضعیــف نیســت و حــال آنکــه او بــا پیهــی نــگاه میکنــد،بــا اســتخوانی میشــنود و بــا گوشــتی
2
صحبــت مینمایــد!»
لطـــــــــــــــائف

ش�گ ف� ت آ
ن ن ز
ن
� �ر ی�د �ب ر ا�سا�ی که ا� پ��یهی �بود ب� ی��ا
ن
آ
خ
ز
�ب ر�رد دم � ی�ک سورا� م�بهم �ب ر سر ب� ی��ی

سخ
ل شن
تخ ن ن غ ز
�ن گو ی�د �به حمی ،ب���ود ب�ا اس��وا�ی ��مه �ی� ب�ا
ن آ
ش نش ز
که گر ب��دد �ب ر� ی�د ج�ان � ی�ری��� � سر ت �ا پ�ا

 . 1سوره نساء ،آیه .28
 . 2شرح ابن میثم ،ص .243
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حکمت 8

اقبال و ادبار دنیا

ُ ََ َ َ
َ ََ
َ َ
ُ
َ
حاسن غ ِیر ِهم ،و ِاذا
وم اعارتهم م ِ
و قال؟ع؟ ِ :اذا اقبلت الدنیا علی ق ٍ
َ َ
َ
َ َ ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
حاسن انف ِس ِهم.
ادبرت عنهم سلبتهم م ِ
َ َ

َ

ا َ
عار ُهتم :سپرد و عاریه داد به آنها
َ َ ُ ََ
(سل َبتَ +هم) :گرفت از آنها،سلب کرد از آنها
سلبهتم

واژگان مهم :ا َ
قبلت :روی آورد
َ
ا َدب َرت  :پشت کرد
ترجمه :
هــرگاه دنیــا بــه گروهــی روی آورد  ،نیکیهــای دیگــران را بــه ایشــان بــه عاریــه [نســبت] دهــد  ،و هــرگاه از آنهــا
پشــت گردانــد ،نیکیهایشــان را از آنــان ســلب میکنــد.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت بــه دگرگونــی حــال مــردم در برابــر کســانی کــه دنیــا بــه آنهــا روی آورده یــا پشــت کــرده
اشــاره کــرده اســت .مفهــوم ایــن کالم آن اســت کــه عقــل برخــی  ،بــه چشمشــان اســت و بــه ســبب داشــتن دیــدگاه
مــادی  ،هــرگاه مــال و مقــام و محاســن دنیــوی بــه کســی رو کنــد  ،صفــات او را هــر چنــد َپســت باشــد،عالــی
میپندارنــد  ،بلکــه صفــات نیکــوی دیگــران را بــه او نســبت میدهنــد و هــر زمــان دنیــا بــه کســی پشــت نمایــد،
نیکیهــای خــودش را نیــز از او ســلب میکننــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1عاریــه گرفتــن محاســن دیگــران ،بــه معنــی بــر شــمردن برخــی صفــات بــرای کســی اســت کــه او آن صفــات را
نــدارد و الیــق تحســین دیگــران نیســت ؛ و یــا ممکــن اســت ایــن عبــارت بــه معنــای خــوب دیــدن صفــات و رفتــار
دیگــران بــه ســبب زدن عینــک خوببینــی باشــد ؛ مثــا گاهــی مــردم کســی را کــه اســراف و تبذیــر میکنــد  ،اهــل
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جــود و کــرم میپندارنــد  ،شــخص گســتاخ و بیپــروا را شــجاع میداننــد و حتــی گاه نــادان را عالــم و بیحیــا را
عفیــف مینامنــد.
 -2ســلب محاســن  ،بــه معنــی گرفتــن محاســن و خوبیهــای آدمــی اســت؛ یعنــی در صــورت پشــت کــردن دنیــا
بــه انســان ،خوبیهایــش را هــم بــه چشــم بــد میبیننــد و یــا اصــا نمیبیننــد .اگــر خــوشرو و گشــادهرو باشــد ،آن
را از ســبکی وی میداننــد و خوشخلقـیاش را دیوانگــی ،و زهــدش را ریــاکاری میشــمارند.

آمـــــــــــــوزهها

بــرای ارزشگــذاری شــخصیت و رفتارهــای مــردم ،بایــد بــه واقعیتهــا نظــر داشــته باشــیم و قضــاوت خــود را بــر
مبنــای شــرایط ظاهــری آنهــا قــرار ندهیــم .بــر ایــن اســاس ،وقتــی بــا فــردی مواجــه شــدیم کــه شــرایط ظاهــری
ویــژهای دارد -چــه خــوب چــه بــد -نبایــد عجلــه کنیــم و بــدون تأمــل داوری کنیــم؛ بایــد بــه خاطــر داشــته باشــیم
کــه شــاید ایــن شــرایط ظاهــری ،ارتباطــی بــا ارزش و منزلــت واقعــی او نداشــته باشــد.
لطـــــــــــــــائف

مــی گوینــد هــارون الرشــید زمانــی کــه بــه جعفــر بــن یحیــی برمکــی عالقــه وافــری داشــت  ،قســم میخــورد کــه
وی فصیحتریــن ،شــجاعترین  ،خوشخطتریــن ،سیاس ـتمدارترین  ،زیباتریــن و پاکدامنتریــن مــردم اســت؛
در حالــی کــه جعفــر از زیبایــی ظاهــری برخــوردار نبــود .آن قــدر هــارون آن را بــاال بــرد کــه کســی نمیتوانســت
ســخنش را رد کنــد ؛ امــا وقتــی نظــرش در مــورد یحیــی عــوض شــد  ،محاســن واقعــی او نظیــر زیرکــی و کرمــش را
1
نیــز انــکار کــرد.
لطـــــــــــــــائف

خ ش ز
ن ن
چ�و د� ی�ا رو ک�د ب�ا کس د�هد �وب��ی� ا� ه�ر کس

ز
ز
چ�و �ب رگردد �ب رد �ی� ب�ا ی�ی و سا�د ورا چ�ون �خس

 . 1شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید ،ج  ،9ص .263
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حکمت 9

خوش رفتاری با مردم

ُّ َ َ َ َ
َ ُ َ ً
َ
و قال؟ع؟ :خ ِال ُطوا الناس مخالطة ِان ِمتم معها بکوا علیکم ،و ِان
ُ
ُ ُ
شتم َح ّنوا ِالیکم.
ِع
خال ُطوا :معاشــرت کنید
واژگان مهمِ :
ُخ َ ً
مالطة :معاشرت و رفتار کردن
ترجمه:

َ

ُّ

َبکوا :گریســتند (بگریند) َحنوا :رغبت کردند ،مشــتاق شــدند
ع ُ
شت :زندگی کردید  ،زنده ماندید
ِ

بــا مــردم چنــان رفتــار و معاشــرت کنیــد کــه اگــر در آن حــال مردیــد ،بــر شــما بگرینــد ،اگــر زنــده ماندیــد  ،خواهــان
معاشــرت بــا شــما باشــند.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت از معاشــرت نیکــو بــا مــردم ســخن بــه میــان آمــده ،مقصــود امــام؟ع؟ مخالطــت و معاشــرتی
اســت کــه همــراه بــا یــاری رســاندن بــه مــردم ،تــاش در جهــت مصالــح و بــه دســت آوردن دلهاشــان باشــد ،بــه
گون ـهای کــه بــا مردنــت ناراحــت شــوند کــه چــرا دلســوز و حامــی خــود را از دســت دادهانــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1همیشــه نمیتــوان همــه مــردم را راضــی نمــود؛ چــرا کــه ممکــن اســت رفتــار مؤمــن بــا منافــع برخــی ناســازگاری
داشــته باشــد ،ولــی بــا خوشرفتــاری میتــوان آنهــا را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد و احیانــا از عملکــرد خــود پشــیمان
ســاخت .البتــه هرگــز نبایــد بــرای رضایــت خلــق ،از آنچــه تکلیــف الهــی و دســتور دینــی اســت  ،عقبنشــینی نمــود.
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 -2مــردم ،بــر اســاس فطــرت ،صفــات نیکــو و انســان خــوب را دوســت دارنــد ؛ از ایــن رو ،اگــر فــردی را بیابنــد کــه
از شــر او در امــان باشــند ،او را اهــل تقــوا ببیننــد و کماالتــش را مشــاهده نماینــد ،مجــذوب او میشــوند ،هــر چنــد
1
آن فــرد بــه شــخص ایشــان خیــری نرســانده باشــد.
آمـــــــــــــوزهها

بنــا بــه ســفارش مــوال علــی؟ع؟ ،بایــد بــه گون ـهای بــا مــردم زندگــی کنیــم تــا از بــودن بــا مــا خرســند بــوده و از
جدایــی و مــرگ مــا گریــان شــوند .اگــر بخواهیــم چنیــن شــود ،پــس بایــد:
* مردمدار باشیم و در غم و شادی دیگران شریک باشیم؛
* از تنگنظریها و اندیشیدن به منافع شخصی ،قومی و حزبی به دور باشیم؛
* برای برآوردن خواســتهها و نیازمندیهای مردم ،احســاس مســئولیت داشته باشیم؛
* در برابر رفتارهای نامناسب و اشتباه مردم ،صبوری و تحمل از خود نشان دهیم.
لطـــــــــــــــائف

از نمونههــای بــارز مــردم دوســتی و خــوش رفتــاری ،رفتــار امــام خمینــی؟هر؟ بــود .رفتــار او -چــه در نجــف  ،چــه
در پاریــس و چــه زمانــی کــه بــه ایــران آمــد -بــه گونـهای بــود کــه شــیعه  ،ســنی و مســیحی و هــر غیــر مســلمانی را
تحــت تأثیــر قــرار م ـیداد .توجــه او بــه همســایگان ،از کوچــک و بــزرگ ،همــه را مجــذوب خــود میســاخت .در
زمــان حیــات خــود مــردم بــه زیارتــش مشــتاق بودنــد و بــه هنــگام رحلــت،حتــی دشــمنان او نیــز قلبــا متأثــر شــدند.

ت آ ز
ا� گر�یه � نر�د و �اری
که �ب ر مرده
ش
آ � ن� س ز ن ز
و��د ا� �رمساری
�ب ر�ی د و

آ
�به مردم در�م ی��ز ب�ا مهر و ی�اری
ن
وگر ز ن��ده ما�ی چ�و �پ روا�نه ت
گرد�

 . 1به این مطلب عالم جلیل القدر سید عباس علی موسوی ،در شرح نهج البالغه ،ج  ،5ص  214اشاره کرده است.
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حکمت 10
جوانمـ ـ ـ ـ ـ ــردی

َ َ ََ َُ ّ َ َ َ َ َ ُ ُ ً
و قال؟ع؟ ِ :اذا قدرت علی عد ِوک فاجع ِل العفو عنه شکرا
ُ َ َ
درةِ َعلیه.
ِللق
َ

ََ

واژگان مهم :قد َ
رت :توانمند شــدی  ،قدرت یافتی

ف َ
اجعل  :پس قرار داد

ترجمه:

هرگاه بر دشمنت قادر شدی [دست یافتی] ،پس ،گذشت از او را  ،شکر نعمت تواناییات بر او قرار بده.
چکیده مفاهیم

هــر نعمتــی ،شــکری مخصــوص بــه خــود را دارد؛ شــکر قدرتمنــد بــودن و پیــروزی  ،عفــو و گذشــت از ضعیفــان
اســت  ،ماننــد گذشــت یوســف؟ع؟ از گنــاه برادرانــش کــه او را بــه چــاه انداختنــد و بــه ســالها دوری از پــدر و
خانــواده مبتــا کردنــد ؛ عفــو بــه هنــگام قــدرت ،نــه تنهــا شــکرانه پیــروزی و ســپاس از نعمــت غلبــه بــر دشــمن
اســت؛ بلکــه زمینهســاز دوســتی بــا دشــمنان شکســت خــورده خواهــد بــود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1شــکر ،تنهــا شــکر زبانــی نیســت ،بلکــه شــامل شــکر عملــی در برابــر نعمتهــا هــم میشــود ،آن کــس کــه خــدا
امــوال و ثــروت فراوانــی بــه او داده ،شــکرش آن اســت کــه دیگــران را نیــز در آن ســهیم ســازد و آن کــس کــه خــدا
بــه او مقــام و مرتب ـهای داده ،شــکرش آن اســت کــه بــه وســیلهی آن مشــکالت نیازمنــدان را برطــرف نمایــد.
شــکر ســامتی ،بهــره جویــی درســت از آن اســت؛ شــکر برخــورداری از نعمــت بینایــی ،پرهیــز از معاصــی و اســتفاده
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شایســته در امــور مفیــد اســت  ،امــا در صــورت پیــروزی بــر دشــمن  ،شــکر آن عفــو و گذشــت اســت .آری عفــو و
گذشــت ،ســیره کریمــان اســت و انتقــام روش لئیمــان  ،رســول خــدا؟ص؟ در جریــان فتــح مکــه بــر دشــمنان کــه یــک
عمــر خــون بــه دل او کــرده بودنــد و یارانــش را کشــته و ُمثلــه کــرده بودنــد فرمــود« :امــروز ،روز عفــو و بخشــش
اســت».
 -2هــر حکومتــی بایــد مقتــدر باشــد و حکومتــی کــه اقتــدار دارد ولــی عدالــت نــدارد  ،حکومــت ظلــم اســت و
پایــدار نخواهــد بــود .از ســویی دیگــر ،حکومتــی کــه قــدرت و عدالــت دارد ،بایــد گاهــی بنابــر مصالحــی از عنصــر
عفــو و گذشــت اســتفاده کنــد؛ زیــرا در جامعـهای کــه قــدرت و قوانیــن عادالنــه نتوانســته مانــع از ارتــکاب جرایــم
و دشــمنی بــا نظــام گــردد ،تنهــا رفتــار پــر مهــر و عطوفــت میتوانــد مجرمــان را تحــت تأثیــر قــرار دهــد .از ایــن
رو ،بایــد حاکمــان بــا عفــو و گذشــت چنیــن کســانی را تربیــت و مجــذوب کننــد 1.در صــدر اســام ،عفــو عمومــی
پیامبــر؟ص؟ در هنــگام فتــح مکــه  ،و در زمــان حاضــر ،بخشــودن برخــی از منافقــان فریــب خــورده یــا مجرمــان
سیاســی در جمهــوری اســامی ایــران از ایــن بــاب اســت.
 -3مــورد عفــو جایــی اســت کــه حقــوق شــخصی در میــان باشــد ،امــا در زمانــی کــه بایــد حــدود الهــی اجــرا و حقوق
مــردم پرداخــت شــود و قوانیــن دیــن برقــرار گــردد  ،نبایــد ذرهای در آن قصــور نمــود ،مگــر اینکــه حفــظ مصالــح
دیگــری در میــان باشــد کــه آن هــم فقــط بــه تشــخیص و اذن امــام مســلمانان یــا حاکــم شــر ِع عــادل امکانپذیــر
است.
 -4از ایــن حکمــت اســتفاده میشــود کــه کفــران نعمــت قــدرت ،انتقــام جویــی اســت و بــه همــان انــدازه کــه عفــو
ممــدوح اســت و ســبب زیــادی نعمــت میشــود ،انتقــام جویــی مذمــوم اســت و حتــی موجــب از دســت رفتــن ایــن
نعمــت میگــردد« :اگــر شــکر گــزاری کنیــد ،بــر شــما خواهــم افــزود و اگــر ناسپاســی کنیــد ،مجازاتــم شــدید اســت».
(ابراهیــم)7 ،
آمـــــــــــــوزهها

 .1نسبت به هر نعمتی که خدا به ما عنایت کرده باید ،دو نوع شکر به جای آوریم :زبانی و عملی.
 .2بــرای بجــا آوردن شــکر عملــی ،بایــد بــه نعمتــی کــه بــه مــا رســیده به دقــت بنگریم تــا وظایف و مســؤلیتهایی
را کــه بــرای مــا بــه همــراه دارد ،بشناســیم و مطابق آنهــا رفتار کنیم.
لطـــــــــــــــائف

پیامبــر رحمــت؟ص؟ فرمــود« :منــادی در روز قیامــت صــدا میزنــد« :هــر کــه اجــر و پاداشــی بــر خــدا دارد ،بایســتد»
َ َ َ
و نمیایســتند ،مگــر گذش ـتکنندگان .آن گاه ایــن آیــه قــرآن را تــاوت فرمــودَ َ :
«فــن عفــا و اصلـ َـح فاجـ ُـر ُه عــی
 1یکی از مصارف زکات ،پرداخت آن به غیر مسلمانهاست ،در جایی که موجب جذب قلوب آنها به اسالم میشود.
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اهلل1؛ کســی کــه از خطــای خطــاکاران بگــذرد و بیــن او و خــودش از در اصــاح وارد شــود ،بــر خداســت کــه اجــر و
2
پــاداش او را عطــا فرمایــد».
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 . 1سوره شوری ،آیه .40
 . 2ترجمه نهج البالغه ،فیض االسالم ،ص .1092
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حکمت 11
نات ــوانترین مـ ــردم

َ
َ
عج ُز منهُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
خوان ،و ا
و قال؟ع؟ :اعجز ِ
ِ
ساب ِ
الا ِ
الناس من عجز عن ِاک ِت ِ
ُ
َ َ ََ َ َ َ
من ض ّیع من ظ ِفر ِبه ِمنهم.
َ

واژگان مهم :ا َ
عج ُز :ناتوان ترین
َ َ
ض ّی َع :تباه ســاخت ،ضایع کرد
ترجمه:

کتساب :به دست آوردن
ِا ِ
َ
ظ ِف َر :پیروز شــد (در اینجا :به دســت آورد)

ناتوانتریــن مــردم کســی اســت کــه از دوسـتیابی ناتــوان باشــد و ناتوانتــر از او کســی اســت کــه دوســت یافتــه
را از دســت بدهــد.
چکیده مفاهیم

فرمایــش امــام؟ع؟ از یــک ســو اهمیــت دوسـتیابی را بــه مــا نشــان میدهــد و از ســوی دیگــر حفــظ و نگهــداری
دوســت الیــق را یــادآوری میکنــد ؛ بنابرایــن ،همانگونــه کــه مــال بــه دســت آمــده نیــاز بــه نگهــداری دارد ،دوســت
بــه دســت آمــده هــم بایــد بــا رابطــه نیکــو ،محبــت نمــودن و رعایــت آداب نگهــداری شــود.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1کلمــه «اخــوان» ،ظهــور در معنــای بــرادران دینــی 1و یــا دوســتان راســتین دارد 2و منظــور از «کســب کــردن
اخــوان»  ،برقــراری ارتبــاط بــا مــردم از طریــق مــکارم اخــاق بــرای بــه دســت آوردن دوســتانی مناســب و بــرادران
ٌ
« . 1انما المؤمنون ِاخوة» (حجرات)10 ،
 . 2شرح ابن میثم ،ج  ،5ص .245
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دینــی الیــق از میــان آنهــا اســت ،دوســتانی کــه حــد بــرادری و یــا حــد خواهــری نگــه دارنــد و در حفــظ حقــوق
اخــوت پایــدار باشــند.
 -2رمــز موفقیــت در صحنــه دوســتیابی فقــط پــول و ثــروت و منصــب و مقــام نیســت  ،بلکــه اساســیترین
روش جلــب دوســتان و حفــظ آنهــا ،اخــاق و ادب اســت کــه بــه عنــوان دام محبــت و دوســتی تعبیــر شــده اســت.
 -3در دوســتیابی  ،حســن معاشــرت اهمیــت بســیاری دارد؛ چــه بســا ســبقت گرفتــن در ســام و تحیــت بــر
دیگــران  ،دیــدار بــا آنهــا بــه هنــگام ســامت و عیادتشــان در زمــان بیمــاری ،موجــب یافتــن دوســتانی صمیمــی
1
شــود.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1دوســت خــوب کــه بتــوان او را بــرادر خوانــد ،خــود بــه خــود بــه دســت نمیآیــد ؛ بلکــه دوســتیابی خــود
توانمنــدی و تــاش میخواهــد .بایــد بکوشــیم تــا هنــر و توانمنــدی دوس ـتیابی را بــه دســت آوریــم .از ایــن رو،
امــام؟ع؟ بــه دوســت شــدن ســفارش نکــرده اســت؛ بلکــه از اکتســاب و بــه دســت آوردن دوســت ســخن یــاد کــرده
اســت.
 .2هنگامــی کــه دوســتانی را بــدون دقــت و در یــک برخــورد کوتــاه پیــدا میکنیــم ،بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم توجــه
داشــته باشــیم کــه معلــوم نیســت اینهــا چگونــه دوســتانی خواهنــد بــود :راهزنانــد یــا راهبــر؟
1
 .3گفتهانــد :دوســت تــو همچــون وصلــه ای بــرای پیراهــن توســت؛ بنگــر کــه پیراهنــت را بــا چــه وصلــه میکنی.
همانگونــه کــه بیــن وصلــه ،بــا خــود لبــاس ،در رنــگ و جنــس بایــد همخوانــی باشــد ،بیــن مــا و دوســتانمان هــم،
بایــد ســنخیت باشــد و الزم اســت قبــل از هــر کاری آنهــا را ارزشــیابی کنیــم؛ اگــر بــدون دقــت و شــناخت بــا هــر کــس
ارتبــاط داشــته باشــیم؛ ممکــن اســت تأثیــرات روحــی و اخالقــی دوســتان نابــاب ،مــا را از خطــر انحــراف بینصیــب
نگذارد.

ت ت ز
ن �ا�وان�ر � ج�مله مردم
ت ت ز
ن �ا�وان�ر ا� او کسی

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ت
� ن� ت�وا�دن
آ�ن که �حص ی�ل دوس ت
ت
ز س ت ش
� ر� ت�ه دوس�ی �ب ب� نرا�د
که � دو

 . 1منهاج البراعه ،ج  ،21ص .28
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حکمت 12

مقدس نمایان بیتفاوت

َ َ َ ُ َ َ ُ َ َّ
َ
القتال معه :خذلوا الحق
ی الذ َین اعت َز ُلوا ِ
و قال؟ع؟ :ف ِ ِ
َ
ُ
َ
ُ
الباطلَ.
و لم ینصروا ِ
ُ

َ

واژگان مهم :ا َ
القتال :جنگیدن
عت َزلوا :کنارهگیری کردند
ِ
ِ
ََُ
ُ
َ
مل ینص ُر وا :یاری نکردند
خذلوا :رها کردند
ترجمه:

آن حضــرت دربــاره کســانی کــه در جنــگ او را یــاری نکردنــد ،فرمــود :حــق را رهــا ســاختند و باطــل را یــاری
نکردنــد.
چکیده مفاهیم

ایــن ســخن حکیمانــه امــام؟ع؟ مربــوط بــه بعضــی از افــراد سرشــناس از مســلمانان ماننــد ،ســعد بــن ابــی وقــاص
عبــداهلل بــن عمــر ،ابــو موســی اشــعری و انــس بــن مالــک اســت کــه در جنــگ جمــل و صفیــن بــا امــام همراهــی
نکردنــد و بــه دشــمنان او نیــز نپیوســتند ،بلکــه بیطــرف ماندنــد و بــه عذرهــای واهــی متوســل شــدند ،امــام؟ع؟
دربــاره آنهــا فرمــود :حــق را تنهــا گذاشــتند و باطــل را یــاری نکردنــد .اشــاره بــه اینکــه گــر چــه آنهــا بــه یــاری باطــل
نشــتافتند و در صــف مقابــل مــا قــرار نگرفتنــد ،ولــی چــون بــه یــاری حــق بــر نخواســتند ،در خــور هــر گونــه ســرزنش
و مالمتنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1امــام؟ع؟ بــه افــرادی کــه عذرتراشــی و بهانهجویــی میکردنــد فرمــود :آیــا بیعــت بــا مــن را انــکار میکنیــد؟
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گفتنــد نــه ،ولــی جنــگ هــم نمیکنیــم .فرمــود :وقتــی بیعــت کردیــد ،پــس بــه تحقیــق گویــی جنــگ کردهایــد.
ایــن کالم میتوانــد ایــن مفهــوم را داشــته باشــد کــه :بیعــت شــما بــا مــن ،بــه معنــای حمایــت شــما از مــن در برابــر
معاویــه اســت ،پــس اگــر قصدتــان بیطرفــی اســت؛ چــرا بــا مــن بیعــت نمودیــد .ایــن افــراد در پاســخ بــه امــام
درمانــده بودنــد.
 -2ســنت قرآنــی ،ســتیز بــا زورگویـ َـان تــا برگشــت آنــان بــه آغــوش حــق را تاییــد میکنــد ،خــدای ســبحان فرمــود:
َ
َّ َ
َ َ ُ َّ َ
اهَّلل» 2همچنیــن رســول خــدا؟ص؟ فرمــود« :علــی مــع الحــق و الحــق مع علی،
ـى ت ْب ِغــي َحــى تـ ِ يـ� َء ِإل أ ْمـ ِـر ِ
«فقا ِتلــوا الـ ِ ي
یــدور حیثمــا دار» علــی ،حــول محــور حــق در حرکــت اســت و حــق ،تکیهگاهــی جــز علــی؟ع؟ نــدارد .بنابرایــن،
چگونــه ممکــن اســت آدمــی در عیــن آرمانــی بــودن ،از علــی؟ع؟ فاصلــه بگیــرد و راه بیتفاوتــی در پیــش گیــرد ؟
آیــا همراهــی نکــردن بــا معاویــه و عــدم حضــور در جمــع شــامیان میتوانــد حقگریــزی آنــان را توجیــه کنــد؟ آیــا
تنهــا گذاشــتن حــق در برابــر هجــوم باطــل،تنهــا بــه ایــن دلیــل کــه بــا دشــمنان همــکاری نکردهانــد عــذر بدتــر از
گنــاه نیســت؟
ـردن حــق ،نوعــی یــاری رســاندن بــه باطــل اســت .حمایــت ننمــودن حــق،
 -3شــاید بتــوان گفــت کمــک نکـ ِ
مســتلزم تقویــت روحیــه ســپاه باطــل اســت و تضعیــف جبه ـهی حــق را در پــی دارد .پــس ،در چنیــن فضایــی،
بیطرفــی باطــل و بیمعنــا اســت.
1

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1باید به همه لوازم تعهدات و رفتارهایمان پایبند باشیم ،به ویژه تعهدات مهم اجتماعی.
 .2خــواص در صحنههــای مهــم و سرنوشتســاز جامعــه بایــد باشــجاعت و بــه صــورت شــفاف موضعگیــری
کــرده و جبهــه حــق را یــاری کننــد ،تــا دیگــران نیــز قضــاوت روشــنی از او داشــته باشــند ،یــاری نکــردن حــق در
چنیــن وضعیتــی ناگریــز حمایــت از جبهــه باطــل اســت.
 .3نــه تنهــا در انجــام رفتــار بایــد دقــت الزم را داشــته باشــیم ،بلکــه در تــرک برخــی رفتارهــا هــم بایــد توجــه داشــته
باشــیم کــه موجــب تضعیــف حــق و تقویــت باطل نشــود!
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن�ک ه� ش � ف م ز �غ ف
شن
�
و � ب�ر وده ا� ا الن
در ا ی�ن ن �امه ساالر رو��دالن
ن� ن � آ �ت ب �خ� ت� ش� ت
آ ن
ن
�
ا�
ا� کرد د �ن ی�ره ان ب
که در ن ج��گ �ب ر ی�اری �ن ج�� ب
�گ ش�ت� ن�د ه�مراه ح ق� ،ا�ن کسان �نه �اطل � ن
بکرد�د ی�اری ع ی�ان
ی
ب
 . 1شرح ابن ابی الحدید ،ج  ،7ص .238
 . 2سوره حجرات ،آیه .9
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حکمت 13

شکر نعمت ،عامل گسترش نعمتها

الن َعم َف َلا ُت َن ّف ُروا َا ْق َصاهاَ
و قال؟ع؟ :ا َذا َو َص َل ْت ا َل ْی ُک ْم َا ْط َر ُاف ّ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َّ ُّ ْ
ِب ِقل ِة الشک ِر
َ

َ ََُّ

فال تن ِف ُر وا :پس دور نکنید
واژگان مهمَ :و َصل ْت :رسید
َ
َا ْق َ َ
ص +ها :آخر +آن (اواخرش ،نهایتش)
ا ْط َراف :گوشهها ،کنارها
ترجمه :هر گاه مقدمات نعمتها به شما رسيد ،نهايت آن را با كمى شكر از خود مرانيد.
چکیده مفاهیم

ً
غالبــا نعمتهــا بــه صــورت تدریجــی میرســد و انســان اگــر بــا شــکرگزاری بــه اســتقبال آن رود ،تــا پایــان آن
نصیــب انســان میشــود ،در ایــن حکمــت حضــرت نمیفرمایــد بــا شــکر نکــردن ،نعمتهــا از دســتتان م ـیرود؛
بلکــه میفرمایــد اگــر کــم شــکر کنیــد ،نعمتهــای بعــدی نمیرســد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1نعمتهــای الهــی ،متناســب بــا وجــود اســباب آن نــازل میشــوند .اگــر علــل و اســباب بیشــتری ّ
مهیــا باشــند،
نعمتهــای بیشــتری نــازل میشــوند و تــداوم مییابنــد .پــس عامــل نــزول نعمتهــا خــود بنــدگان هســتند؛
چــون هــم مخــازن نعــم الهــی تمــام شــدنی نیســت و هــم فیــض الهــی؛ کــه خداونــد کریــم و بخشــنده و فیــاض
َ نْ َ َ ُ َ َّ ُ
ـ� شــک ْر ْت ال ِز َیدنکـ ْـم؛ اگــر شــکرگذاری کنیــد ]نعمــت خــود را[
اســت .یکــی از آن اســباب ،شــکر نعمــت اســت« :لـ ِ
1
بــر شــما خواهیــم افــزود».
ً
 -2کفــران نعمــت ،بــه معنــای اســتفاده از نعمتهــا در امــور نامربــوط و ناصحیــح اســت .مثــا نعمــت ســامتی و
 . 1سوره ابراهیم ،آیه .7
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قــدرت جوانــی را در کار بیهــوده صــرف کــردن .گاهــی هــم ،کفــران نعمــت در اثــر شــکر نکــردن یــا کــم شــکر کــردن
صــورت میگیــرد .همانطــور کــه مزیــد شــکر ،مزیــد نعمــت را بــه همــراه دارد ،کفــران نعمــت و ناسپاســی ،جریــان
َ نْ َ َ ُ َ َ َ َ
ٌ 1
ـ� کفـ ْـر ْت ِإ ّن َعــذ ِاب لشـ ِـدید »
نعمتهــا را کنــد یــا متوقــف میکنــد؛ « لـ ِ
ّ
 -3در ایــن حکمــت از کلمــه ُ«ت َن ِفـ ُـروا» اســتفاده شــده کــه بــه معنــی دور کــردن و از دســت دادن اســت ،از ایــن
کلمــه معمــوال در رابطــه بــا پرنــدگان و پرانــدن آنهــا اســتفاده میشــود .امیــر بیــان ،نعمــت را بــه پرنــده تشــبیه
کــرده کــه بایــد در قفــس شــکر و ســپاس ،نگهــداری و حفاظــت شــود ،کــه اگــر آدمــی غفلــت کنــد ،پرنــده را بــا دســت
خــود پــرواز داده و نعمتهــا را از دســت داده اســت.
ّ
 -4نعمتهــای الهــی متنوعنــد ،همــه نعمتهــا جنبــه مــادی ندارنــد ،برخــی از آنهــا مثـ ِـل :وجاهــت ،عــزت،
عقــل ســلیم ،داشــتن حکمــت ،معرفــت و هدایــت خــاص الهــی ،محـ ّـب اهــل بیــت بــودن و توفیــق طلــب علــم ،از
نعمتهــای معنــوی بــه شــمار میرونــد.

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

بــرای رســیدن بــه وضعیتهــای مناس ـبتر بــه جــای نظــر کــردن بــه نیمــه خالــی لیــوان و شــکایت از نداریهــا،
بــه نیمــه پــر لیــوان بنگریــم و شــکر نعمتهایــی را کــه داریــم ،بگزاریــم .در ایــن صــورت ،روز بــه روز نعمتهــا
افــزون شــده و بــه وضعیتهــای بهتــر دســت مییابیــم.

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن ش
َ َ
ت
�
س
�
�
�
�
س
گر ک�ی کر چ و مردان �به و ب ی ار ر م

ن
ن�عم ت ش ق
� ع� ِ� مرا ،ک�ز دگران کردم م�ع

 . 1سوره ابراهیم ،آیه .7
 . 2سیف فرغانی
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حکمت 14

ی ـ ــاران بیـ ــگانه

یح َل ُه ْال َأ ْب َعدُ
و قال؟ع؟َ :م ْن َض َّی َع ُه ْال َأ ْق َر ُب ُا ِت َ

َ َ ُ

ُ

واژگان مهم :ض ّی َعه :ضایع و تباه کرد او را ا ِت َ
یح :مهیا شد ،فراهم شد
ترجمه :کسی که خویشان بسیار نزدیک رهایش سازند ،به وسیله ]بیگانه[ بسیار دورتر یاری خواهد شد.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت امــام؟ع؟ بــه افــرادی کــه مــورد بیمهــری اقــوام و بســتگان نزدیــک خــود قــرار میگیرنــد،
دلــداری و امیــدواری میدهــد کــه از رحمــت خــدا مأیــوس نباشــند ،چــون خداونــد راه دیگــری بــه روی ایشــان
میگشــاید کــه بیگانــگان آغــوش محبــت را بــه روی او میگشــایند.
� ب� ب� ن�دد دری ز� رحم ت
خ�دا گر ز� حکم ت
� شگ�ا ی�د در د�یگری
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1این حکمت را به دو صورت میتوان معنا کرد:
الــف) از تقدیــرات خداونــد ایــن اســت کــه بــرای هــر کاری اســباب متناســب بــا همــان را مقــدر کــرده اســت .در رفــع
مشــکالت و اقــدام بــه مصالــح و انجــام کارهــا بیشــتر نزدیــکان و فامیــل اقــدام میکننــد؛ امــا اگــر آنهــا بــه شــخصی
بیتوجــه باشــند ،خداونــد مقــرر کــرده اســت بیگانــگان را  -کــه نســبت دورتــری بــا او دارنــد -برایــش مهیــا ســازد
تــا آنچــه را کــه در جهــت مصالــح اوســت ،انجــام دهنــد.
هنگامــی کــه پیامبــر اســام؟ص؟ از ســوی قبیلــه خــود مــورد بیمهــری قــرار گرفــت و از قــوم و قبیلــه خــود رانــده
شــد و بــا محدودیــت اقتصــادی و تبعیــد مواجــه شــد و بــا هــر وســیله ممکــن از نشــر و انتشــار افــکار و اندیشـههای
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الهــی او جلوگیــری کردنــد ،اســام بــه یــاری اوس و خــزرج کــه هیــچ نســبتی بــا رســول خــدا؟ص؟ نداشــتند توســعه
پیــدا کــرد و محمــد امیــن بــا ســرافرازی بــه مکــه بازگشــت و پرچــم توحیــد را بــر بــام کعبــه بــه اهتــزار درآورد .ایــن
بــه مــا میفهمانــد کــه انســان بــا اتــکال بــه خداونــد از راههــای پیشبینــی نشــدهای تأییــد و تقویــت میشــود.
َ َ َّ ْ َ َ
َ
اهّلل ف ُهـ َـو َح ْسـ ُـب ُه؛ کســی کــه بــه خــدا تکیــه کنــد و بــه قــدرت بیانتهــای او تــوکل کنــد مــورد
آری
«مـ ْـن َیتـ َـوکل عــی ِ
1
یــاری و کفایــت پــروردگار قــرار میگیــرد».
ب) در صورتــی کــه نزدیــکان و بســتگان نســبت بــه هــم بیاعتنــا باشــند ،مراقــب یکدیگــر نباشــند و از نیروهــای
یکدیگــر اســتفاده نکننــد ،افــراد دورتــر (بیگانــگان یــا دشــمنان) آنهــا را میرباینــد و آنهــا را مجــذوب لطــف و
عنایــت خویــش کــرده ،از خدمــات و توانمنــدی ایشــان اســتفاده میکننــد
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اگــر مــا از افــکار بلنــد و اســتعدادهای سرشــار جوانانمــان اســتفاده نکنیــم و بــه توانمندیهــای ایشــان بــاور
نداشــته باشــیم ،بیگانــگان از نیــروی آنهــا ســود میبرنــد و آنهــا را از خدمــت بــه کشورشــان دور میکننــد،
بنابرایــن ،شناســایی و جــذب نخبــگان اســتعدادهای برتــر ،رشــد و تربیــت ایشــان و بهرهجویــی صحیــح از آنهــا
یکــی از وظایــف جامعــه و نظــام اســامی اســت.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ه خ� � ش� ز س ت ن
� د ه��د
�رکه را و ی ان � د

�ب ر سر دس ت
� ،د�یگران �ب ب� نر�د

 . 1سوره طالق ،آیه .3
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حکمت 15

هرگرفتاری مستحق سرزنش نیست

َ ُ
ا ک ُّل َم ْف ُتون ُ ی َعاتَبُ
و قال؟ع؟ :م
ٍ

ْ

واژگان مهمَ :مف ُتون :گرفتار فتنه و بال
ترجمه :هر گرفتار فتنه و بالیی را نباید سرزنش کرد.

َ

ُی َعات ُب :سرزنش و توبیخ میشود

چکیده مفاهیم

اگــر چــه گرفتــار شــدن در فتنــه و بالیــا یــا فریــب خــوردن ،امــر مطلــوب و شایســتهای نیســت ،امــا هرشــخص
گرفتــار یــا فریــب خــوردهای را هــم نمیتــوان ســرزنش کــرد؛ زیــرا چــه بســا خــود فــرد در گرفتــار شــدن بــه ایــن
وضعیــت بیتقصیــر باشــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1زمینــه صــدور ایــن حکمــت :ابــن ابــی الحدیــد ذیــل ایــن حکمــت مینویســد :وقتــی امــام علــی؟ع؟
قصــد جنــگ بــا اصحــاب جمــل داشــت ،برخــی چــون ســعد ابــی وقــاص ،عبــد اهلل بــن عمــر عــذر آورده و از یــاری
حضــرت ســرباز زدنــد .آن حضــرت ایــن جملــه را بــر زبــان آورد« :هــر فتن ـهزدهای عقــاب و ســرزنش نمیشــود».
دکتــر شــهیدی گویــد :وقتــی امــام؟ع؟ از ایشــان پرســید چــرا آمــاده جهــاد نمیشــوید ،گفتنــد« :از اینکــه مســلمانی
را بکشــیم ،ناراحتیــم!» امــام؟ع؟ فرمــود« :آیــا بــر بیعــت مــن وفاداریــد؟» گفتنــد« :آری» امــام؟ع؟ فرمــود« :بــه
1
خانههایتــان برویــد ».و ســپس ایــن کالم را زمزمــه کــرد.
 . 1ترجمه نهج البالغه دکتر شهیدی ،ص .672
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 .2در مورد مفهوم این حکمت سه دیدگاه وجود دارد:
الــف) ممکــن اســت مقصــود امــام؟ع؟ ایــن باشــد کــه کار شــما اشــکالی نــدارد و عتــاب و مالمتــی متوجــه شــما
1
نیســت و آن حضــرت بــا بیــان ایــن جملــه میخواســته عــذر آن هــا را بیــان فرمایــد.
ب) ممکــن اســت منظــور امــام؟ع؟ ایــن باشــد کــه شــما قابلیــت اصــاح نداریــد ،پــس ســرزنش نمیشــوید؛ زیــرا
ً
2
مالمــت و ســرزنش اصــا اثــری بــر شــما نــدارد.
ج) ممکــن اســت منظــور حضــرت؟ع؟ ایــن باشــد ،کــه اگــر کســی هماننــد مــن گرفتــار فتنــه شــود نبایــد مالمــت
شــود (یعنــی جملــه بــه ظاهــر خبــری اســت؛ ولــی معنــای انشــایی دارد)؛ پــس برمــن و همراهــان مــن اعتــراض وارد
نیســت کــه چــرا میجنگیــم و داخــل فتنــه شــدهایم و چــرا مســلمان را میکشــیم ،بلکــه کســی بایــد مالمــت شــود
کــه ایــن فتنــه را پدیــد آورده و از آن اســتقبال میکنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

مفتــون ،یعنــی کســی کــه در فتن ـهای گرفتــار آمــده اســت یــا در امــر دیــن یــا دنیــا دچــار لغــزش و یــا آســیبی شــده
اســت .مفتــون در صورتــی مســتحق ســرزنش یــا عقوبــت اســت کــه بــا آ گاهــی از علــل واســباب شــناخته شــده و بــه
اختیــار و انتخــاب خویــش در دام فتنــه گرفتــار آیــد .بنابرایــن نبایــد هــر گرفتــار فتنــه و فریــب خــوردهای را ســرزنش
کنیــم .ابتــدا بایــد شــرایط را بــه درســتی تحلیــل کنیــم و تنهــا در صورتــی کــه روشــن شــد کــه فــرد بــا انتخابهــای
نادرســت و رفتارهــای ناســالم خویــش ،خــود را بــه هالکــت و تباهــی انداختــه اســت ،ســزاوار مالمــت اســت.

ه�ر آ�ن کس کو گر ف� ت�ار ب�ال�ی اس ت
�
ی

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن
ن
�کو ه� ش� کردن زا� آ�ن کس روا�� یس ت
�.

 . 1این برداشت بر اساس زمینه صدور نقل شده از دکتر شهیدی به دست میآید.
 . 2این برداشت بر اساس کالم ابن میثم و آیت اهلل خویی است.
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حکمت16

تدبیر بش ـ ــر و تق ـ ــدیر الهی

َّ
َ َّ َ ُ َ ْ َ ْ ُ
َ ُّ ْ ُ ُ ُ ْ َ َ
ْ
و قــال؟ع؟ :تـ ِـذل الأمــور ِللمق ِادیـ ِـر ،حتــى یکــون الحتــف فِــی التد ِبیـ ِـر
َ ُّ

ْ َ

ِلل َمق ِادیر :برای قضا و قدرها
واژگان مهم :ت ِذل :ذلیل میشود ،رام میشود
ْ
ْ
َ
َح َّت َی ُک َ
التف :تباهی ،مرگ
ون :تا اینکه میباشد
ترجمه :کارها چنان رام و پیرو ّ
مقدرات است؛ که گاهی تباهی در تدبیر و دور اندیشی است.
چکیده مفاهیم

تدبیــر بشــر نمیتوانــد مانــع از قضــا و قــدر الهــی باشــد ،گاه تقدیــرات ،همــه تدبیرهــای بشــر را برهــم میزنــد ،از
ایــن رو حضــرت؟ع؟ میفرمایــد :حــوادث وامــور ،تســلیم تقدیرهاســت و آنچــه خداونــد خواســته اســت همــان
میشــود ،نــه آنچــه بشــر تدبیــر و قصــد کــرده اســت ،تــا جایــی کــه همــان تدابیــری کــه بشــر بــه خیــال خــود بــه او
ســود میرســاند ،بــه تباهــی یــا مــرگ منجــر میشــود.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1تمــام مقــدرات بــه دســت خداســت و هــر کاری در عالــم انجــام میشــود ،بــا اذن و خواســت و قــدرت خــدا
انجــام میگیــرد کــه« :ال حــول و ال قــوة اال بــاهلل» بنابرایــن ،خواســت و تدبیــر انســان ،آنــگاه بــه ســرانجام میرســد
کــه بــا تقدیــر و خواســت الهــی همــراه باشــد .قریــش تــاش بســیاری کــرد تــا نــدای پیامبــر؟ص؟ از مکــه بیــرون نــرود
و حتــی تصمیــم گرفتنــد کــه بــا هــم شــبانه پیامبــر؟ص؟ را بکشــند ،امــا اراده و تقدیــر الهــی ایــن بــود کــه آن حضــرت
نجــات یابــد؛ از ایــن رو ،بــا تدبیــر الهــی پیامبــر؟ص؟ در شــب لیلــة المبیــت بــه مدینــه هجــرت کــرد و ایــن هجــرت،
آغــاز جهانــی شــدن دعــوت ایشــان گردیــد.
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 -2خداونــد بــه پیامبــرش؟ص؟ فرمــود« :و هرگــز در مــورد کاری نگــو« :مــن فــردا آن را انجــام میدهــم ،مگــر اینکــه
[بگویــی اگــر] خــدا بخواهــد 1».خداونــد در ایــن آیــه توحیــد افعالــی را در کنــار اختیــار و اراده بــه مــا میآمــوزد اگــر
چــه در کار خویــش مجبــور نیســتیم ،امــا نبایــد در امــور مختلــف ،ادعــای اســتقالل در عمــل و بینیــازی از مشــیت
خــدا و اذن او داشــته باشــیم.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1اگــر تمــام مقــدرات بــه دســت خداســت ،دلهــره در کارهــا بــرای چیســت؟! اگــر راه را بــا دقــت و تدبیــر و
برنامهریــزی انتخــاب کردهایــم ،بقیــه امــور را بایــد بــه خداونــد بســپاریم و از او بخواهیــم کــه مــا را از ثمــرات
نیکــوی ایــن مســیر بهرهمنــد برســاند.
 -2در حــوادث و مقــدرات الهــی نبایــد یکدیگــر را مقصــر بدانیــم؛ مثــا بگوییــم تــو چنیــن و چنــان کــردهای و یــا
اگــر تــو ایــن کار را نمیکــردی ،ایــن گونــه نمیشــد .یــا گاهــی گفتــه میشــود اگــر فالنــی ماشــین نمیخریــد یــا بــه
مســافرت نمیرفــت ،اآلن زنــده بــود یــا دســت و پایــش نمیشکســت!! البتــه گاهــی نتایــج نامطلــوب برخاســته
ً
از انتخابهــا و اعمــال نادرســت خــود مــا اســت مثــا بــدون آنکــه کارایــی یــک دســتگاه پرخطــر را بدانیــم آن را
روشــن کــرده و خطراتــی را متوجــه خــود و دیگــران ســازیم ،در ایــن صــورت ،نبایــد همــه آســیبها و ناگواریهــا را
ـؤلیت اشــتباه خویــش ســر بــاز زنیــم.
بــه تقدیــر الهــی منتســب کنیــم و از پذیــرش مسـ ِ

ق � ض�ا و ق�در �ب ر ام ن
ور�د حاکم

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

 .1سوره کهف ،آیات  23تا .24
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حکمت 17

خضاب کردن
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الا َن َو َقد َات َس َع ن َط ُاقهُ،
الدین قل ،فأما
ِ
ِ
ففالِ :إنما قال؟ص؟ :ذ ِلک و ِ
َ
ْ
َو َض َر َب ِب ِج َر ِان ِه ،ف ْام ُر ٌؤ َو َما اخ َت َار.
َ

َّ

َّ

قد ِات َس َع :به تحقیق گشاده شد
الشیب :پیری
واژگان مهم :غ ِّی ُر وا :تغییر دهید
َ
ُ َ
َُ
امر ٌء (فِ +ا ُمر ٌء) :پس +هر مردی
ِجرا ِنه :جلوی گردن شتر ف
ِنطاقه ( ِنطاقُ +ه) :کمربند +آن
ترجمــه :از امــام؟ع؟ پرســیدند کــه معنــای ایــن فرمایــش رســول خــدا؟ص؟ چیســت کــه فرمــود :پیــری را تغییــر
دهیــد [و ریــش خــود را رنگیــن کنیــد] و خــود را بــه یهــود ماننــد نســازید؟ فرمــود :ایــن ســخن را آن حضــرت در
زمانــی فرمــود کــه [اهــل] دیــن انــدک بــود .پــس در ایــن زمــان کــه کمربنــد دیــن گشــاده شــد [و اســام همــه جــا
را فــرا گرفــت] و ســینه خــود را بــر زمیــن نهــاد [و مســتقر و اســتوار شــد] هــر مــردی بــه اختیــار و اراده خــود اســت.
چکیده مفاهیم

در صــدر اســام هنــوز مســلمانها دارای قــدرت کافــی و جمعیــت زیــاد نشــده بودنــد .در ایــن وضعیــت ،پیامبــر
اکــرم؟ص؟ بــه پیرمــردان دســتور داد رنــگ مــوی ســپید را تغییــر داده و آن را ســیاه یــا خضــابکننــد ،تــا کفــار،
مســلمانان را قــوی و جــوان بپندارنــد .پیامبــر؟ص؟ کســانی را کــه ایــن عمــل را تــرک میکردنــد ،بــه یهــود تشــبیه
میکــرد؛ چــرا کــه بیــن آنهــا ،خضــاب کــردن و تغییــر رنــگ ســپید مرســوم نبــود .در واقــع ایــن دســتور رســول
خــدا ،یــک تاکتیــک جنگــی بــوده کــه دشــمن نگویــد اینهــا یــک عــده پیرمــرد را بــه میــدان جنــگ آوردهانــد .ولــی
امــروزه ،بــر اســاس فرمایــش مــوال؟ع؟ هرکســی مختــار اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1همانگونــه کــه نســخ در قــرآن وجــود دارد ،در ســنت نیــز نســخ وجــود دارد و پیامبــر و ائمــه؟مهع؟ نیــز بــه اذن
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خــدا میتواننــد احــکام دیــن را نســخ کننــد .همیشــه نســخ بــه اذن خــدا و بــه ســبب پایــان یافتــن مصالــح و یــا
تمــام شــدن زمــان حکــم اولــی (منســوخ) رخ میدهــد.
ّ
 -2خضــاب کــردن در صــدر اســام مســتحب مؤکــد یــا واجــب بــوده اســت ،ولــی اآلن در حــد اســتحباب اســت و
تــرک خضــاب نیــز مذمــوم و تشـ ّـبه بــه یهــود نیســت.
 -3یکــی از نــکات مهــم در اداره جامعــه اســامی ،توجــه رهبــران آن بــه مصالــح ،بــر حســب زمــان و مــکان اســت؛
مصالحــی کــه حکــم را میســازند و یــا آن را تغییــر میدهنــد .نمونــه آن در زمــان مــا ،پذیرفتــن و امضــای قطعنامــه
جنــگ تحمیلــی بــود کــه پیــش از آن مصلحــت اقتضــا میکــرد ،جنــگ ادامــه داشــته باشــد تــا دشــمن بــه تجدیــد
قــوا نپــردازد؛ امــا بــا مصلحــت دیگــر ،یعنــی حفــظ نظــام اســامی ایــران ،پذیرفتــن قطعنامــه اولویــت یافــت .شــبیه
همیــن جریــان در صلحنامــه امــام حســن؟ع؟به وقــوع پیوســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1نمیتوانیــم کالم معصومــان یــا بــزرگان را بــدون بررســی زمــان ،مــکان و شــرایط بیــان آن شــرح داده ،تفســیر
کنیــم؛ اینجاســت کــه جــای خالــی امــام عصــر؟جع؟ را بیشــتر احســاس میکنیــم؛ زیــرا بــا همــه تالشهــا ،بــاز هــم
احتمــال خطــای در فهــم وجــود دارد و تنهــا اوســت کــه میتوانــد اختالفــات علمــی و مشــکالت دینــی را یکســره
حــل کنــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن
ش
محمد؟ص؟ هر�ی ا ی�ن چ�� ی�ن �ب رگ�ود
شن
ج�وان در �ب ر د�م�ان می ش� ند�د
نت ن ش ق
ه�راسی که ��وان �مود� � ی�اس
ن ُ ن
س� 1
چ��ان �ب هر�ه اک�ون �به پ�ا ی�ان ر ی د

ن
آ
در �ن �ب هر�ه کم ب�ود � ی�رو چ�و �بود
ب�د ی�ن گو�نه �پ ی�ران ج�وان می ش� ند�د
زآ
ا� ن��ان عدو می ش�د نا�در ه�راس
ن ن
ولی ح ب�ری اک�ون � ب�ا ش�د پ�د ی�د

 . 1نهج البالغه منظوم ،ص .659
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حکمت 18

عاقبت آرزو پروری
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ی عنان أ َم ِل ِه عثر ِبأجِل ِه
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ر
ج
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م
؟ع؟:
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و
ِ ِ

َ

ِعنان :لگام
واژگان مهمَ :ج َر ی :راه افتاد ،جاری شد
ترجمه :هرکه به دنبال آرزوی خود بشتابد و مهارش را رها کند مرگ اورا میلغزاند.

ََ

عث َر :افتاد ،لغزید

چکیده مفاهیم

ایــن جملــه امــام؟ع؟ درمــورد ناپســندی و نادرســتی آرزوهــای دراز اســت کــه مــرگ ،راه رســیدن بــه آنهــا را قطــع
1
میکنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1امیــد و آرزو بــه خــودی خــود نــه تنهــا ناپســند نیســت ،بلکــه نعمتــی از نعمتهــای خداونــد اســت .از رســول
خــدا؟ص؟ روایــت شــده کــه فرمــود« :آرزو مایــه رحمــت بــرای امــت مــن اســت و اگــر آرزو نبــود هیــچ مــادری فرزندش
را شــیر نمـیداد وهیــچ باغبانــی درختــی نمیکاشــت ،2».زیــرا آرزوهاســت کــه انســان را بــه تــاش و کوشــش بــرای
رســیدن بــه اهــداف واال وا مـیدارد ،ولــی همیــن آرزو هــرگاه بــه صــورت نامعقــول درآیــد و تبدیــل بــه آرزوهــای دور
و دراز و دســت نیافتنــی شــود ،آدم را چنــان بــه خــود مشــغول میســازد کــه از همــه چیــز حتــی خداونــد و مــرگ و
معــاد غافــل میشــود .امــام ؟ع؟ در ایــن زمینــه میفرمایــد« :آرزوهــای دراز ،اعمــال انســان را تبــاه میکنــد و مــرگ
 . 1شرح ابنمیثم ،ج  ،5ص 248.
 . 2بحاراالنوار ،ج  ،75ص 175
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را بــه فراموشــی میافکنــد 1».انســانی کــه گرفتــار آرزوپــروری اســت ،هــر گاه بــه آرزویــی دســت یابــد ،رســیدن بــه
آرزوی دیگــری را در قلــب خــود میپرورانــد تــا جایــی کــه مــرگ گریبانــش را میگیــرد و هرگــز او بــه پایــان آرزویــش
نمیرســد!
 -2آرزوهــای رنگارنــگ و متنــوع تمامــی ندارنــد و بــه جــز مشــغله فکــری ،حاصلــی در خــارج از ذهــن ندارنــد .البتــه
ایــن حالــت ،بــا تفکــر و تعقــل تــوأم بــا حرکــت پویــا بــرای رســیدن بــه اهــداف عالــی فــرق میکنــد .اساســا آرزوهــا
بــر هــوا و هــوس ،افــکار خیالــی و پوشــالی ،و خواســتههای بــزرگ و طوالنــی بنــا شــدهاند؛ ماننــد کســی کــه آرزوی
داشــتن خانـهای بــزرگ در مکانــی خــوب بــا وســیلهای گــران قیمــت در خیــال خــود بپرورانــد و در حالــی کــه حتــی
هنــوز زمینــی تهیــه نکــرده ،در اندیشــه رنــگ اتــاق و مبلمــان اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1آرزوهای ما چون اســبانی ســرکش هســتند که اگر افسارشــان را به دســت ما باشــد ما را به مقصد میرســانند،
امــا اگــر افسارشــان را رهــا کنیــم ،ما را زمیــن زده و هالک میکنند.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ََ
ش
ه�ر که ب�ا امل رود سرک�

ش
ش
ج�ام مرگ ب�گو ی�د� سرک�

 . 1غررالحکم ،ج 72 ،52
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حکمت 19

چشم پوشی از لغزش جوانمردان

َ
ْ
َ ُ َ
ُ
ُ
ات َع َث َر ِاته ْم َف َما َي ْع ُث ُر ِم ْن ُه ْم َع ِاث ٌر إ ّلا وَ
َ
و قال ؟ع؟ :أ ِقيلوا ذ ِوى المروء ِ
ِ
ِ
َ
َي ُده ِب َي ِد اهلل َي ْرف ُع ُه
َ ُ

ْ

ُ
ات :جوانمردیها
واژگان مهم :ا ِقيلو :درگذرید
ال ُر َوء ِ
َ
ُ
َ
عا ِث ٌر :لغزندهای ،افتادهای
َفا َي ْعث ُر :پس نمیلغزد
ترجمــه :از خطاهــا و لغزشهــای جوانمــردان بگذریــد کــه از آنــان کســی نمیلغــزد ،مگــر آنکــه دســت [لطــف] خــدا
بــه دســت اوســت کــه او را بلنــد میکنــد.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ بــه همــگان توصیــه میکنــد ،از خطــا و لغزشهــای افــراد جوانمــرد و بامـ ّ
ـروت چشــم پوشــی کننــد؛ زیــرا
جوانمــرد واقعــی کســی اســت کــه هــم حقــوق مــردم را رعایــت میکنــد و هــم در برابــر خداونــد و صاحبــان نعمتــش
اهــل ادب اســت و حقــوق بندگــی را رعایــت میکنــد ،چنیــن فــردی ،اگــر هــم پایــش بلغــزد ،دســتی در دســت خــدا
دارد کــه یاریــش میکنــد و بــه لطــف خــدا بــه ســرعت لغزشهــای خــود را جبــران میکنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1از امــام علــی؟ع؟ در مــورد جوانمــردی پرســش کردنــد ،حضــرت فرمــود« :جــوان مــردی ایــن اســت کــه در
پنهانــی آن چنــان باشــی کــه در پیداییــت احســاس شرمســاری نکنــی 1».یعنــی صاحــب مــروت و جــوان مــردی،
ظاهــر و باطنــش بــه نــور پاکــی و صداقــت منــور اســت.
 -2جوانمــردان بــرای جلــب عنایــت و نصــرت الهــی و جبــران لغزشهــای خــود مســتعدند .و صفــت مردانگــی،
 . 1تحف العقول؛ النص ،ص 223

51

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

آنهــا را بــه مســیر هدایــت و بندگــی میکشــاند« ،حـ ّـر» در زمــان امــام حســین؟ع؟ و ّ
«طیــب» در زمــان طاغــوت
پهلــوی ،دو نمونــه از جوانمــردان تاریخنــد ،حــر بــه ســبب جوانمــردی و تواضــع در برابــر ســید الشــهداء؟ع؟ و
احتــرام بــه فاطمــه زهــرا؟س؟ اهــل نجــات شــد و طیــب بــه ســبب حفــظ حرمــت ســادات و تهمــت نــزدن بــه امــام
خمینــی؟هر؟ شــکنجه شــد و بــه فیــض شــهادت رســید.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1صفــات و رفتارهــای نیکــوی مــا ،زمینـهی برخــورداری از امدادهــای ویــژه الهــی را فراهــم میکنــد .اگــر اهــل
جوانمــردی باشــیم ،مراقــب حقــوق دیگــران باشــیم و بــا ادب ،گشادهدســتی و ایثــار برخــورد کنیــم ،خداونــد نیــز
هنــگام لغزشهــا مراقــب و یاریگــر مــا خواهــد بــود.
 -2لغزشهــای کســی را کــه همیشــه مراقــب رعایــت حقــوق الهــی و حقــوق بنــدگان اوســت بــه دیــده اغمــاض
بنگریــم ،در جایــی کــه خداونــد از لغــزش اینگونــه افــراد چشــم پوشــی میکنــد و یاریگــرآنهاســت ،چــرا مــا اهــل
چشمپوشــی و گذشــت نباشــیم؟!
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ت
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خ
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حکمت20

ت ــرس و حی ـــای نا بج ــا

ُْ ُ َ
و قال ؟ع؟ُ :قرنَ ِت ْال َه ْي َب ُة ب ْال َخ ْي َب ِة َو ْال َح َي ُاء ب ْال ِح ْر َ
ان َو الف ْر َصة ت ُم ُّر
م
ِ
ِ
ِ
ِ
َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ ُ َ َ ْ َْ
اب فانت ِهزوا فرص الخي ِر
مر السح ِ
ُ َ

َْ ُ

َ

خ
ال َیبة :با محروم شــدن

ال ْي َبة :ترســیدن
واژگان مهم :ق ِرنت :جمع شــد ،پیوســته شــد
َ
َ
ّ
السحاب :ابر
ُمت ُّر :میگذرد
احلرمان :محروم ماندن
ِ
ُ
َ
َ
ُ
َ
فرص :فرصتها
انتز وا :پس غنیمت بدارید
ف ِ
ترجمــه :تــرس بــا ناامیــدی و شــرم بــا محرومیــت همــراه اســت؛ و فرصــت ماننــد ابــر میگــذرد؛ پــس فرصتهــای
نیکــو را از دســت ندهیــد.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت دو عامــل مهــم ناکامــی و محرومیــت انســان و نیــز یــک عامــل بســیار مهــم در موفقیــت آدمــی
را معرفــی کــرده اســت ،تــرس از ورود بــه صحنــه مســئولیتپذیری و کمرویــی نــاروا و نابجــا دو عامــل مهــم
ناکامیهــا و محرومیتهاســت و اســتفاده درســت از فرصتهــا و موقعیتهــا کــه همچــون ابــر بهــاری میگذرنــد،
عنصــر مهمــی در رســیدن بــه موفقیتهــا و کمــال اســت .بــه عبــارت دیگــر ،از ارتبــاط میــان جمــات میفهمیــم
1
کــه دو عامــل اول ،یعنــی تــرس و حیــای بیجــا ،عامــل از دســت دادن فرصتهــای مهــم و حیاتــی اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1هیبــت ،بزرگــی و شــکوهی اســت کــه در دل انســان ،تــرس ایجــاد میکنــد و از ایــن رو ،در اینجــا بــه معنــای
ترســیدن اســت.
 . 1منهاج البراعة ،ج  ،21ص .38-37
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امــام علــی؟ع؟ هیبــت و شــرم را نکوهــش کــرده اســت؛ زیــرا غالبــا هیبــت موجــب میشــود کــه انســان در انجــام
وظایــف خــود و بــه دســت آوردن منافــع و مصالــح خویــش بیمنــاک باشــد و نیازهایــش بــرآورده نشــود و بــه
حقــوق مســلم خــود نرســد .حیــای نابجــا نیــز ،موجــب از دســت دادن حقــوق ،منافــع و احتیاجــات و گاهــی ســبب
َ َ َّ َ
محرومیــت از دانســتن و عمــل نمــودن بــه واجبــات دینــی میشــود .امــام علــی؟ع؟ فرمــودَ « :و َل َی ْســت ِح ن
ی أ َحـ ٌـد
َ
َّ
َ َ َ
َّ
ِإذا ْل َی ْعلـ ِـم الشــ ْـی َء أ ْن َی َت َعل َمـ ُـه» 1هرگــز نبایــد کســی از شــما از آموختــن و یــاد گرفتــن چیزهایــی کــه نمیدانــد
َ
َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
ُ َ
شــرم داشــته باشــد .همچنیــن فرمــود«َ :ول َی ْسـ َـت ِح َی َّن أ َحـ ٌـد ِم ْنکـ ْـم ِإذا ُسـ ِـئل َع َّمــا ل َی ْعلـ ُـمأ ْن َیقــول :ل أ ْعلـ ُـم»2و اگــر
کســی از شــما مــورد ســؤال قــرار گیــرد و جــواب آن را نمیدانــد ،هرگــز نبایــد از گفتــن «نمیدانــم!» شــرم ورزد.
 -2هیبــت و حیــا همیشــه منفــی نیســت مثــا هیبــت واقعــه قیامــت و تــرس از عــذاب الهــی در دل بنــدگان خــدا،
عامــل دوری از گنــاه میشــود ،و حیــا از مــردم و فــاش شــدن کــرده هــای بــد ،یکــی از عوامــل مهــم در تــرک
رفتارهــای بــد و ناهنجــاری ،ماننــد تجــاوز بــه حقــوق دیگــران ،دزدی ،بــد حجابــی و ...اســت.
 -3از تشبیه فرصت به ابر ،نکات زیبایی به دست میآید:
* فرصتهــا هماننــد ابــر بــه ســرعت میگذرنــد و از دســت میرونــد و بایــد در انجــام دادن کارهــا فرصــت را
ـوان بازگردانــی آن وجــود نخواهــد
غنیمــت شــمرد و بــه آن مبــادرت ورزیــد کــه اگــر زمــان آن کار بگــذرد ،دیگــر تـ ِ
داشــت.
* ابرهــا عنصــر حیــات و زندگــی را بــا خــود حمــل میکننــد؛ یعنــی همــان چیــزی کــه قــرآن دربــارهاش میفرمایــد:
َ
ْ
ْ
ـاء ُک ّل َ ْ
ش ٍء َحـ ّـي»3؛ یعنــی «هــر چیــز زنــده ای را از آب قــرار دادیــم» .پــس ابرهــا مایــه سرســبزی،
َ«و َج َعلنــا ِمـ َـن الـ ِ
ي
ٍ
ادامــه و بقــای زندگــی در ســرزمینهای خشــک و ب ـیآب اســت و نبودشــان موجــب مــرگ و نیســتی میگــردد؛
فرصتهــای خــوب نیــز زمینــه انجــام عمــل صالــح و رســیدن بــه حیــات طیبــه را بــا خــود همــراه دارنــد.
* همــان گونــه کــه ابرهــا متنــوع هســتند و هــر ابــری بــاران نــدارد ،هــر فرصتــی هــم ،بــرای هــر کاری مناســب
نیســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1تــرس نــاروا و حیــای نابجــا ،نبایــد مــا را از رشــد و کمــال بــازدارد .اگــر خــود خداونــد ،از بیــان حــق شــرم نــدارد.
ي ِمـ َـن ْ َ
َ«و ُ
الـ ّ ِـق» 4و مؤمنــان واقعــی نیــز در انجــام وظیفــه ،از ســرزنش مالمتگــران نمیهراســند َ«و ال
اهَّلل ال َي ْسـ َـت ْح ي 
َ
َ
َي خ� ُافـ َ
ـون ل ْو َمــة ال ِئــ ٍـم» 5پــس مــا نیــز بایــد بــدون رو دربایســتی از کســی ،در مســیر رشــد و کمــال خویــش و نیــز حفــظ
 .1نهجالبالغه ،حکمت .82
 .2نهجالبالغه ،حکمت .82
 .3سوره انبیا ،آیه .30
 .4احزاب ،آیه .53
 . 5مائده ،آیه 54
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ارزشهای دینی گام بر داریم.
 -2تمــام موهبتهــای الهــی کــه در دنیــا نصیــب مــا میشــود فرصتهایــی زود گذرنــد؛ جوانــی ،تندرســتی،
آرامــش و امنیــت ،فراغــت بــرای تحصیــل علــم ،بلکــه عمــر و حیــات آدمــی ،همگــی فرصتهــای زودگــذری
هســتند کــه بایــد آنهــا را غنیمــت بشــماریم و اگــر از ایــن فرصــت هــا بهــره کافــی نبریــم ،نتیج ـهای اندوهبــار در
پــی خواهــد داشــت.
لطـــــــــــــــائف
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شکیبـ ــایی ام ــام

َ َ َ ٌّ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ
قال؟ع؟ :لنا حق ف ِإن اع ِطيناه و ِالا ر ِكبنا أعجاز ال ِإ ِب ِل
َ ْ َ َ
ُ
َ
ّ
و ِان طال السرى
ُْ

َ

َ

واژگان مهم :اع ِطين ُ
َر ِك ْبنا :سوار شدیم
ا+ه :داده شدیم +آن را
ُّ
َ
َا ْع َ
الس َر ى :شبروی
رک شتران که نشستن بر آن دشوار است.
از
ج
اإلبل :ت ِ
ِ
ترجمــه :بــرای مــا حقــی اســت [کــه پیامبــر تعییــن فرمــوده] ،پــس اگــر آن را بــه مــا بدهنــد ،خواهیــم گرفــت و اگــر
ندهنــد ،بــر تــرک شــترها ســوار شــویم؛ هــر چنــد ایــن ســیر و حرکــت شــبانگاهان بــه طــول انجامــد.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت یــا در ایــام ســقیفه یــا در شــوارای شــش نفــری عمــر بــرای انتخــاب خلیفــه بعــد از او بیــان گردیــده
اســت؛ امــام؟ع؟ بــه حــق مســلم خــود در مســأله خالفــت اشــاره میکنــد و میفرمایــد :اگــر مــردم حــق ائمــه و
خلفــای بحــق پیامبــر را بــه آنهــا ندهنــد ،آنــان بــا صبــری طوالنــی ،مشــقتها و ســختیهای روزگار را تحمــل
میکننــد تــا ش ـبهای ســیاه پایــان یافتــه و صبــح ظهــور فرارســد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ّ
 -1کالم حضــرت کنایــه از تحمــل مشــقت و صبــری طوالنــی همچــون ســوار شــدن در جایــی نامناســب ماننــد
تــرک شــترها و حرکــت در شـبهای طوالنــی اســت و ایــن بــه ســبب ادا نشــدن حــق آنــان یــا تأخیــر در ادای آن و
تقــدم دیگــران بــر آنهاســت کــه تــا زمــان ظهــور دولــت حــق و برپایــی حکومتــی اســامی بــه رهبــری امامــی عــادل
و معصــوم بــه طــول میانجامــد و آن زمــان حکومــت امیرمؤمنــان؟ع؟ یــا عصــر ظهــور حضــرت حجــت؟جع؟
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اســت 1.پــس میتــوان کالم آن حضــرت را اشــاره و بشــارتی بــه ضهــور حضــرت حجــت و حکومــت او نیــز دانســت.
 -2عبــارت «إ ْن َطـ َـال ُّ
السـ َـرى» بــه طوالنــی بــودن دوران ســیاه و تاریــک حکومــت طاغــوت و حاکمــان ظالــم
ِ
اشــاره دارد؛ کــه دنیــا در ایــام حکومــت آنهــا ماننــد شــبی اســت کــه مــردم در آن بــه گمراهــی کشــیده میشــوند؛ و
2
چش ـمها بــه نــور حــق و عدالــت بینــا نمیگردنــد.
 -3بــا توجــه بــه دالیــل نقلــی و وحیانــی حــق امامــت و والیــت بــر مــردم بــر عهــده امــام علــی؟ع؟ و فرزنــدان او بود،
امــا اگــر عقــول جامعــه مســتعد و کامــل نگــردد و پذیــرای رهبــری عــادل نشــوند ،هرچنــد ائمــه خواهــان ایــن حــق
گردنــد ،راه بــه جایــی نخواهنــد بــرد و مــردم از متابعــت آنهــا ســرباز میزننــد و پــر واضــح اســت کــه رهبــر جامعــه
نمــی توانــد تمــام مــردم را کــه ســر مخالفــت بــا او دارنــد ،محاکمــه نمایــد .پــس خالفــت حقــی اســت از ســوی خــدا و
پیامبــر ،نــه از ســوی مــردم یــا شــورا و جماعــت؛ هرچنــد تحقــق آن حــق ،نیازمنــد پذیــرش و حمایــت مــردم اســت.
آمـــــــــــــوزهها

بــی تردیــد جانشــین پیامبــر اکــرم؟ص؟ شایســته کســی اســت کــه از جهــات مختلــف شــبیه بــه پیامبــر باشــد؛
امــام؟ع؟ در ایــن زمینــه میفرمایــد« :چــه کســی در زمــان حیــات و بعــد از مــرگ پیامبــر بــه جانشــینی آن حضــرت
از مــن ســزاوارتر اســت؟»
بــر اســاس بــاور و اعتقــاد شــیعه حــق بــه حــق دار خواهــد رســید و پرچــم خــون رنــگ آن بــه دســت بــا کفایــت
فرزنــد برومنــدش حضــرت مهــدی؟جع؟ بــه اهتــزار درخواهــد آمــد ،آنچــه کــه مهــم اســت و از ایــن حکمــت بایــد
ـتگی همراهــی و پیــروی بیچــون و چــرا از امــام معصــوم اســت ،کــه زمینــه را
بیاموزیــم بــروز دادن لیاقــت و شایسـ ِ
بــرای ظهــور حضــرت ّ
حجــت آمــاده و مهیــا کنــد.
لطـــــــــــــــائف
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 . 1شرح ابن میثم ،ج  ،5ص 249
 . 2منهاج البراعة ،ج  ،21ص .39
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حکمت 22

حسب ،جایگزین عمل نمیشود!

و قال؟ع؟َ :م ْن َأ ْب َط َأ ب ِه َع َم ُل ُه َل ْم ُ ي ْسر ْع ب ِه َن َس ُبهُ
ِ ِ
ِ

َ َ
ُ
واژگان مهــم :ا ْب َطــا :بــه تأخیــر انــدازد و کنــد کنــد
َح َسـ ُـبه :مقــام و منزلتــش
ُ
ترجمــه :هــر کســی کــه کــردارش او را (از پیمــودن مــدارج کمــال) کنــد ســازد ،مقــام و منزلتــش بــه او ســرعت
نخواهــد بخشــید.
َ

ْ

ْل ُي ْس ِــرع :ســرعت نمیبخشــد ،تنــد نمیگردانــد.

چکیده مفاهیم

ایــن کالم دربــاره تشــویق بــه عبــادت و بندگــی اســت .انســان در ایــن جهان ،همانند مســافری اســت کــه میتواند
َ
خــود را بــه درجــات عالــی و کمــاالت روحانــی برســاند و َمرکــب ایــن ســیر فقــط اعمــال نیکــو اســت ،امــا کســی کــه
اهــل کســب فضایــل و کمــاالت نباشــد ،بــه وســیله افتخــارات خاندانــش و مقــام و منزلتــش نمیتوانــد فضیلتــی
َْ ُ
َ َْ ُ ْ َ
ْ 1
اهَّلل اتقا کــم»
بــرای خــود کســب نمایــد؛ چــرا کــه خــدای ســبحان فرمــود«ِ :إ ّن ا ک َر َمکـ ْـم ِعنــد ِ
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ُ
 -1کندی عمل ،کنایه از کمکاریهای کمی و کیفی در اعمال است که او را از رسیدن به کمال باز میدارد.
ُ
 -2کنــدی و تنبلــی در انجــام دادن کار شایســته ،هــم مایــه حســرت دنیــا و هــم موجــب ندامــت در آخــرت اســت
و انســان را از کســب درجــات اخــروی و نیــل بــه مراتــب و اهــداف دنیــوی بــاز م ـیدارد ،بــه همیــن ســبب حتــی
اصحــاب یمیــن و اهــل بهشــت نیــز در روز قیامــت کــه «یــوم الحســرة» اســت پشــیمان هســتند کــه چــرا بیشــتر
 . 1حجرات ،آیه 13
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عمــل صالــح انجــام ندادنــد.
آمـــــــــــــوزهها

 -1از ایــن حکمــت میآموزیــم ،برتــری افــراد نســبت بــه یکدیگــر بــه علــم و عمــل اســت نــه حاصــل مــال و منــال
یــا حســب و نســب ،در واقــع ســخن حکیمانــه امــام ،تشــویق بــه انجــام اعمــال نیکــو و حضــور جـ ّـدی در صحنــه
مســؤلیت اســت ،در دنیــا نیــز افــراد زیــادی را میشناســیم کــه از نس ـبها و موقعیتهــای برجســتهای برخــوردار
بودنــد؛ امــا بــر اثــر سســتی و تنبلــی عقــب ماندنــد و در مقابــل ،افــرادی را ســراغ داریــم کــه از یــک خانــواده بــه
ظاهــر پاییــن اجتماعــی بودنــد ،ولــی لیاقــت و کاردانــی و تــاش و کوشــش ،آنهــا را بــه مقامــات دنیــوی و اخــروی
رســانده اســت.
 -2ســفر طوالنــی آخــرت درپیــش اســت؛ پــس بــه موقعیتهــاط ظاهــری دل نبندیــم و در فکــر آخــرت خویــش
باشــیم .امــام علــی؟ع؟ در فــرازی از خطبــه  28نهــج البالغــه فرمــود« :در دنیــا بــار ســفر بربندیــد و وســایل مــورد
نیــاز فــردای خــود را تــدارک ببینیــد ،تــا در روز واپســین ،از خطــرات رهایــی یابیــد» .آن چنــان کــه پیامبــر خویشــان
خــود را جمــع کــرد و خطــاب بــه آنــان فرمــود« :1فرزنــدان عبدالمطلــب ،فرزنــدان هاشــم ،فرزنــدان عبــد منــاف ،ای
دختــرم فاطمــه ،عموجــان عبــاس ،ایــن کــه مــن از شــما هســتم ،مشــکلی را حــل نمیکنــد ،مــن نمیتوانــم شــما را
از خــدا بــی نیــاز کنــم .آن چیــزی کــه خرســندی خداونــد را فراهــم میکنــد عمــل اســت ،رفتــاری شایســته و کــردار
پســندیده اســت کــه بیتردیــد گرامیتریــن شــما در نــزد پــروردگار بــا تقواتریــن شماســت».
لطـــــــــــــــائف
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 . 1شرح ابن ابی الحدید ،جلد  ،18ص 134
 . 2نظامی
 . 3سعدی
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حکمت 23

کفاره گناهان بزرگ

َ َّ
ْ َ
ك َّف َ
ات ُّالذ ُنوب ْال ِع َظام إ َغ َاث ُة ْال َم ْل ُ
الت ْن ِف ُ
يس
وف و
ه
ار
و قال؟ع؟ِ :من
ِ
ِ
ِِ
ِ
َ َْ ْ
ُ
وب
ع ِن المكر ِ
َ َّ

ْ َ

َ َُ

ِإغاثة :دادرســی
ام :بزرگها
ال ِعظ
ات :پوشــانندهها
واژگان مهم :كف َار ِ
ِ
ْ
َ ْ
َّ
ال ْل ُ
الت ْن ِف ُ
َْ
ُ
وب :بسیار اندوهناک
ر
ك
ال
دادن
گشایش
گشودن،
:
يس
محزون
اندوهناک،
:
وف
ه
ِ
ِ
کفارات گناهان بزرگ ،دادرسی ستمدیده و شاد نمودن غمگین است.
ترجمه :از
ِ
چکیده مفاهیم

َّ
ْ
بســیاری از نامالیمــات و ناکامیهــا ،در نتیجــه گناهــان اســت .در دعــای کمیــل میخوانیــم« :الل ُهـ َّـم اغ ِفـ ْـر ِلـ َـي
َ
َ
َّ
َّ
ُّ ُ َ َّ َ
ـوب ّالــ� ُت َغ ّيـ ُـر ِّالن َعـ َ
الل ُهـ َّـم ْاغ ِفـ ْـر ِلـ َـي ُّالذ ُنـ َ
ـوب ّالــ� ُت ْنــز ُل ِّالن َقـ َ
ُّالذ ُنـ َ
الل ُهـ َّـم ْاغ ِفـ ْ
َ
ـ� ْت ِبـ ُـس
ـ
ال
ـوب
ـ
ن
الذ
ـي
ـ
ل
ـر
ـم
ـم
ِ
ِي ِ
ِ
ِ
ِي
ي
َّ
َّ
ُ ْ َ
ُّالد َعـ َ
الل ُهـ َّـم ْاغ ِفـ ْـر ِلـ َـي ُّالذ ُنـ َ
ـ� ُت ْنـ ِـزل ال َبــا َء» .امــام علــی؟ع؟ در ایــن بخــش از مناجــات خویــش ،نــزول
ـ
ال
ـوب
ـاء
ِي
رنــج و ســختی ،تغییــر نعمــت ،اجابــت نشــدن دعــا و نــزول بــا را از آثــار گناهــان برشــمرده اســت .امــام؟ع؟ در ایــن
ّ
حکمــت نورانــی بــه دو عامــل پوشــاننده گناهــان بــزرگ اشــاره میکنــد .1 :بــه فریــاد بیچــارگان رســیدن؛  .2تســلی
دادن بــه غمگینــان .ایــن بیــان نورانــی حضــرت؟ع؟ از ســویی امیــد بــه بخشــش خــدا را در دل زنــده میکنــد و از
ســوی دیگــر مخاطبــان را بــه انجــام ایــن دو کار خیــر تشــویق میکنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

« -1ملهوف» معنای وسیعی دارد که هر فرد بیچاره و مظلومی که را دادخواهی میکند دربرمیگیرد.
« -2مکــروب» بــه هــر شــخص غمگیــن گفتــه میشــود؛ خــواه غــم او در مصیبــت عزیــزش باشــد یــا غــم دیگــری
چــون غــم فقــر ،غــم شکســت در امــر تجــارت ،غــم تنهایــی و ....
«ِ -3اغاثــة» (دادرســی و یــاری دادن گرفتــاران) و «تنفیــس» (گــره گشــایی و زدودن غــم از دل غمگینــان) بــه
ً
خــودی خــود یــک وظیفــه بــزرگ انســانی و اســامی بــه شــمار میآیــد .پیامبــر اســام؟ص؟ فرمــودَ « :مـ ْـن َ ِسـ َـع َر ُجــا
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ََ
نَ َ َ
َْ
ی فلـ ْـم ُی ِج� ْبـ ُـه فل ْیـ َـس ِ ُب ْسـ ِـلم» 1کســی کــه صــدای مظلــوم و درمانــده ای را بشــنود کــه از
ـادی یــا لل ُم ْسـ ِـل ِم
ُینـ ِ
مســلمانان اســتمداد میکنــد و فریــادرس میطلبــد و بــا وجــود تــوان و قــدرت بــه چنیــن عمــل خداپســندانهای
اقــدام نکنــد ،از جرگــه مســلمانان بیــرون اســت.
 -4گناهــان دو دســتهاند یــا از از حقــوق مردمانــد کــه تــا ادا نشــوند یــا آنهــا رضایــت ندهنــد ،گنــاه از بیــن نمـیرود،
یــا از حقــوق الهیانــد کــه برخــی از ایــن گناهــان ،بــا کفــارات جبــران میشــوند و برخــی ماننــد تــرک عبــادات بایــد
ً
عینــا جبــران و ادا شــوند و بــا انجــام کارهــای نیــک دیگــر جبــران نمیشــود.
 -5کارهایــی ماننــد دادرســی از مظلــوم و گشــودن گــره از کار فــرد غمگیــن ،فضیلتــی اســت کــه مســتلزم داشــتن
صفاتــی چــون :رحمــت ،رأفــت ،ســخاوت ،مـ ّـروت و جوانمــردی اســت .پــس کســی کــه ایــن ملــکات نفســانی،
حــاالت روحــی و صفــات معنــوی را بــرای رفــع گرفتــاری از دیگــران در خــود بپرورانــد ،رذایــل اخالقــی مقابــل آنهــا
را کــه عامــل انجــام معاصــی میشــوند ،از خــود دور ســاخته اســت .ایــن گونــه ملــکات حســنه و ســجایای اخالقــی
بــا ملــکات ســوء و رذایــل اخالقــی منافــات دارنــد و آنهــا را میپوشــانند.
ن
ف ش ت �آ
ص
�
ض
�
ت
ت
خ�ل ت
�
ح
�
�
�
یس
�
�
�
د یو چ و ب ی�رون رود �ر �ه در� ید
و� دل � ج ای ب� ا داد
آمـــــــــــــوزهها

از ایــن حکمــت میآموزیــم کــه کمکهــای مردمــی بــه هــر شــکل و بــه هــر صــورت ،موجــب برکــت در زندگــی و
ســبب برطــرف شــدن بالهــا و هــم کفــاره گناهــان بــزرگ اســت .پــس بایــد از خودخواهیهــا و تنگنظریهــا رهــا
شــویم و تنهــا بــه فکــر گرفتاریهــا و مشــکالت خــود نباشــیم .اگــر بــه فکــر حــل شــدن گرههــای خــود هســتیم،
بایــد بــه دنبــال گرهگشــایی دیگــران باشــیم و از هــر کاری کــه در تــوان داریــم ،دریــغ نورزیــم .ایــن ســخن را بــا
کالمــی از امــام علــی ابــن موســی الرضــا؟ع؟ خاتمــه میدهیــم کــه فرمــود :کســی کــه توانایــی نــدارد کفــارهای بــرای
2
گناهــان خــود فراهــم ســازد فــراوان بــر محمــد و آل محمــد؟مهع؟ صلــوات بفرســتند کــه گناهــان را نابــود میکنــد.
لطـــــــــــــــائف

صفــوان در محضــر امــام صــادق؟ع؟ نشســته بــود .ناگهــان مــردی از اهــل مکــه وارد مجلــس شــد و گرفتــاری خــود
را بــه آن حضــرت گفــت .امــام بــه صفــوان دســتور داد کــه زود حرکــت کــن و بــرادرت را مــدد نمــا .صفــوان رفــت و
پــس از رفــع گرفتــاری آن مــرد ،دوبــاره بــه محضــر امــام؟ع؟ رســید .امــام پرســید« :چــه شــد؟» صفــوان پاســخ داد:
«خداونــد اصــاح کــرد ».امــام؟ع؟ فرمــود« :بــدان همیــن کار بــه ظاهــر کوچــک کــه حاجتــی از کســی بــرآوردی ،از
3
هفــت طــواف دور کعبــه محبوبتــر و برتــر اســت».
ن
ت ش
ن
م تن
ک ف�اره گ�اه �ب �زرگ �و می�ود
گر درد س�م�د و ح�ز ی�ن را دوا ک�ی
 . 1الکافی ،ج 2؛ ص164
 . 2بحاراالنوار ج  ،91ص ،47
 . 3داستان راستان ،داستان .91

61

حکمت24

از مهلت الهی بترس

َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
و قال؟ع؟ :يا ابن آدم ِإذا رأيت ربك سبحانه يت ِابع عليك ِنعمه و أنت
َ َْ
َ
احذ ْر ُه
يه ف
ت ْع ِص ِ
ُ

ِن َع َمــه :نعمتهایــش
واژگان مهــمُ :ي َت ِابـ ُـع :پــی در پــی مـیآورد
َ َْ
َ
احذ ْر ُه :پس پرهیز کن از او
ف
يه :نافرمانی میکنی او را
ت ْع ِص ِ
ترجمه:

ای پســرآدم! هــرگاه دیــدی پــروردگار منزهــت ،نعمتهایــش را پــی در پــی بــه تــو عطــا میکنــد ،در حالــی کــه تــو
او را معصــت میکنــی ،پــس در ایــن هنــگام از [عــذاب] او بــر حــذر بــاش.
چکیده مفاهیم

ایــن ســخن امــام؟ع؟ بــا اشــاره بــه ســنت اســتدراج الهــی ،در بیــان پرهیــز از گنــاه ،بــه هنــگام وفــور نعمــت هاســت.
وفــور نعمــت ،دو حالــت دارد؛ یــا خداونــد ایــن نعمتهــا را از روی رحمــت بــه بنــده خــود میدهــد و او بایــد
قــدردان نعمتهــای خــدای کریــم و منعــم خویــش باشــد تــا دچــار تغییــر و زوال نعمتهــا نشــود ،یــا آنکــه از
روی قهــر اســت و آن را بــه بندگانــی کــه قابــل هدایــت و اصــاح نیســتند میدهــد ،خداونــد ایشــان را غــرق نعمــت
ســاخته تــا بــا وفــور نعمتهــا و کفــران آنهــا بنــدگان گنهــکار و ناســپاس ،بیشــتر مســتحق عــذاب الهــی باشــند.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

« -1امــا در لغــت بــه معنــی مهلــت و تأخیــر مــدت اســت؛ «اســتدراج» در لغــت یعنــی بــه تدریــج و کــم کــم نزدیــک
گردانیــدن کســی بــه ســوی چیــزی اســت.
ســنت امــا و اســتدراج در اصطــاح بــه معنــی مهلــت دادن خــدا بــه فــرد گناهــکار اســت و حتــی نعمتــش را از وی
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نمیگیــرد؛ بلکــه زیادتــر میکنــد تــا فــرد عاصــی بــر طغیــان و سرکشــی و گناهــش بیفزایــد و کــم کــم بــه ســوی
هالکــت و بلکــه عــذاب بزرگتــری دچــار شــود .بدیــن جهــت ،امــام انســان را در چنیــن حالتــی کــه اثــر گناهانــش
را نمــی بینــد و حتــی نعمتهــای پیاپــی بــه او میرســند ،از مغــرور شــدن و فریــب خــوردن از حــال خــود و سرکشــی
بیشــتر بــر حــذر مـیدارد.
 -2آدمــی انتظــار دارد کیفــر گناهــش را ســریعتر ببینــد و نعمتهــا از او گرفتــه شــوند؛ امــا هنگامــی کــه پــس از
ارتــکاب معاصــی عقوبــت الهــی را نمیبینــد ،جــری ،ســرکش و مغــرور میشــود و حتــی بــه مــرز کفــر میرســد .از
ایــن رو ،خداونــد دربــاره اهــل نفــاق میفرماید«:آیــا ندیــدی کســانی را کــه از نجــوا [و ســخن در گوشــی] نهــی
شــدند؛ ســپس بــه کاری کــه از آن نهــی شــده بودنــد ،بــاز میگردنــد ...و در دل میگوینــد :چــرا خداونــد بــه
خاطــر گفتــه هایمــان عــذاب نمیکنــد؟» .خداونــد در ادامــه بــه آن هــا وعــده عــذاب میدهــد 1.چنیــن فــردی یــا
از عقوبــت اعمالــش غافــل میباشــد ،یــا بــر صحــت رفتــار یــا حــال خــود ،خوشبیــن اســت ،امــا توجــه نــدارد کــه
شــدیدترین عقوبــت بــر گناهــان شــخص متجــری ،ســنت اســتدراج و مهلــت پــروردگار بــر ادامــه معاصــی اســت.
کیفــر ،مخصــوص کســانی اســت کــه امیــدی بــه اصــاح آ نهــا در دنیــا باشــد ،امــا آنــان کــه قابلیتــی بــرای اصــاح
و هدایــت ندارنــد ،در ایــن دنیــا بــه صــورت ظاهــر آزادنــد .خداونــد در مــورد ایــن افــراد بــه پیامبــرش میفرمایــد:
2
«آنهــا را رهــا کــن! بگــذار بخورنــد و بهــره ببرنــد و آرزو آنهــا را بــه بازیچــه بگیــرد؛ پــس بــه زودی خواهنــد فهمیــد».
آمـــــــــــــوزهها

امــام علــی؟ع؟ در مقــام هشــدار فرمــود :ای فرزنــد آدم ،وقتــی بــاران نعمتهــای خــدای ســبحان بــر شــما فــرو
میبــارد و شــما بیباکانــه بــه عصیانگــری خــود ادامــه میدهیــد ،از عــذاب او بــر حــذر باشــید.
در واقــع ایــن ســخن حضــرت ،نوعــی اتمــام حجــت و بــر حــذر داشــتن از نتیجــه غفلــت و گنــاه اســت تــا آدمــی
غافــل نشــود و از گــذرگاه آرام زندگــی ،در آتــش کفــر و عصیــان گرفتــار نیایــد و توجــه داشــته باشــد کــه صاحبخانــه
َ
َ َ
3
ـه«ا ّن ّربــک ل ِب ِاملرصــاد؛ بیتردیــد ،پروردگارتــو در کمینــگاه [ســتمگران] اســت».
در همــه حــال مراقــب اوســت کـ ِ
لطـــــــــــــــائف

در روزگاران پیشــین ،قبــل از اســام ،در ســرزمین یمــن روســتایی بــه نــام «صــروان» یــا «ضــروان» بــود کــه باغــی
پرثمــر بــا میوههــای گوناگــون داشــت.صاحب ایــن بــاغ مــردی ســخاوتمند و خداشــناس بــود و هــر ســاله مقــداری
از محصــول بــاغ را بــه انــدازه نیــاز خــود و خانــوادهاش بــر میداشــت و بقیــه را بــه نیازمنــدان مـیداد .از ایــن رو ،آن
بــاغ ســال بــه ســال پــر رونقتــر و بهتــر میشــد .مســتمندان عــادت کــرده بودنــد کــه در فصــل برداشـ ِـت محصــول،
َ َّ
ََ
َ
ُ
ي ُثـ َّـم َي ُعـ ُ
ون ِلمــا ُن ُهــوا َع ْنـ ُـه َو َي َت َ
ـود َ
ناجـ ْـو َن ب ْال ْثـ ِـم َو ْال ُعـ ْـد َ َ ْ َ َّ ُ
ـول َو ِإذا جــاؤ َک َح َّيـ ْـو َک ِبمــا
 .1أ لـ ْـم َتـ َـر ِإلــي الذيـ َـن ُن ُهــوا َعـ ِـن ّالن َ ْجــو 
ِ
وان و مع ِصْيـ ِـة الرسـ ِ
َِ
ِ
َ
ُ ُ
َ
َ
ْ
ـون فـي أ ْن ُفســه ْم َلـ ْـو ال ُي َع ّذ ُب َنــا ُ
ـک بــه ُ
اهَّلل َو َي ُق ُولـ َ
اهَّلل ِبمــا َنقــول َح ْسـ ُـب ُه ْم َج َه ّنـ ُـم َي ْصل ْو َنهــا ف ِبئـ َـس ال َمصيـ ُـر (ســوره مجادلــه ،آیــه )8
ِ
لـ ْـم ُي َح ِّيـ َ ِ ِ
ُُْ ِ ِ
َ
َ ُ َ
َ
 .2سوره حجر ،آیه  « .3ذ ْر ُه ْم َيأ کلوا َو َي َت َم ّت ُعوا َو ُی ِله ِهم االمل فسوف تعلمون»
 .3سوره فجر14 ،
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بــه آن بــاغ میرفتنــد و صاحــب بــاغ بــا کمــال خوشرویــی از محصــوالت بــاغ بــه آنهــا م ـیداد و خوشحالشــان
آخــر عمــرش آنهــا را بــه حضــور
مینمــود و ســفارش آنهــا را بــه فرزنــدان خــود نیــز میکــرد .او در ســالهای ِ
طلبیــد و وصیــت نمــود تــا نیازمنــدان را از میوههــای بــاغ محــروم نســازند.
صاحــب بــاغ از دنیــا رفــت و فرزنــدان ،کــه سرمســت بــه زرق و بــرق دنیــا بودنــد ،نصیحتهــای پــدر را فرامــوش
کردنــد و حتــی باهــم ســوگند خوردنــد کــه محصــوالت بــاغ را بــه فقــرا ندهنــد .ایــن کار ناشایســته خــود را چنیــن
توجیــه کردنــد کــه مــا عیــال وار هســتیم و محصــول بــاغ و کشــتزار بایــد بــرای تامیــن زندگــی خودمــان باشــد.
مدتــی گذشــت تــا فصــل برداشــت محصــول فــرا رســید .قرارگذاشــتند تــا هــر روز صبــح زود دور از دیــدگان فقــرا،
میــوه هــا را بچیننــد و جمــع کننــد .نیازمنــدان طبــق معمــول هرســاله بــه بــاغ ســر میزدنــد ،ولــی بــا دســت خالــی بــر
میگشــتند .ایــن وضــع چنــدان ادامــه نیافــت .در نیمههــای شــب غضــب خداونــد برآنهــا وارد شــد ،صاعقـهای
مرگبــار بــه بــاغ اصابــت کــرد و تمــام درختــان را ســوزاند و جــز مشــتی زغــال و خاکســتر چیــزی باقــی نمانــد.
صبــح زود کــه صاحبــان بــاغ از همــه جــا بــی خبــر بودنــد ،یکدیگــر را صــدا زدنــد تــا بــه ســوی بــاغ برونــد .در مســیر،
آهســته بــه همدیگــر میگفتنــد :مراقــب باشــید کــه امــروز حتــی یــک فقیــر هــم بــه طــرف بــاغ نیایــد؛ امــا وقتــی
بــه بــاغ رســیدند ،از دیــدن بــاغ سوختهشــان بــه قــدری مــات و متحیــر شــدند کــه بــه هــم گفتنــد :مــا راه را گــم
کردهایــم .آنهــا زمانــی بــه خــود آمدنــد و واقعــه را فهمیدنــد ،کــه از کار خــود پشــیمان شــده ،بــه تســبیح خــدا
1
پرداختنــد و فریــاد زدنــد :ای وای بــر مــا کــه ظغیانگــر بودیــم!

ن خ
چ�و نا�در گ� ها�ی� ،دا را ح�ذر

****

. 1سوره قلم ،آیات.31-17
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حکمت 25

رنگ رخساره خبر میدهد از سر درون

َ َ ْ َ َ َ َ ٌ َ ْ ً َّ َ َ َ َ َ
َ
َ
ات ِلس ِان ِه،
و قال؟ع؟ :ما أضمر أحد شيئا ِإلا ظهر فِي فلت ِ
َ َ َ
َ
ات َو ْج ِه ِه
ح
ف
وص ِ
َ ْ

َ َ

واژگان مهمَ :ما اض َم َر :پنهان نکرد
َ
َََ
ات (جمع فلتة) :سخنان بیاندیشه ،سخنان رها شده
فلت ِ
َ
ات (جمع صفحة) :حاالت ،ظاهرها( .به ظاهر پوســت بدن انســان «صفحة» گویند).
َصف َح ِ
ترجمــه :کســی چیــزی را در دل پنهــان نمیکنــد ،مگــر آنکــه در ســخنان بیاندیشـهاش و ظاهــر رخســارش هویــدا
میگردد.
ظه َر :آشکار شد

چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت امــام؟ع؟ بــه یکــی از اصــول مهــم روان شناســی اشــاره کــرده و فرمــوده اســت :هــر کســی کــه بــرای
حفــظ رازی پنهــانکاری میکنــد ،باألخــره در البـهالی حرفهایــش و در تغییرکــردن ظاهــر و حــاالت چهــرهاش لــو
مـیرود .بــه عبــارت دیگــر ،تأثیــر روحیــات و درون در جســم آدمــی چنــان اســت کــه آنچــه را در دل دارد ،بیتوجــه
بــر زبانــش جــاری میشــود یــا در ســیمایش آشــکار میگــردد.
نکـــــــــــــــ ــات

 -1اعمــال انســان بازتــاب نیــات ،خواســتهها و ســجایای درونــی اوســت کــه بــه صــورت طبیعــی ظاهــر میگــردد.
آدمــی بــه علــل گوناگــون ،امــور مهمــی چــون دوســتیها ،دشــمنیها ،شــادیها و ناراحتیهایــش را در قلــب خــود
مخفــی میکنــد ،بــا ایــن حــال ،گاهــی بــر اثــر شــادیها و ناراحتیهــا ،از حالــت طبیعــی در میآیــد و ناخواســته
درون خــود را بــا زبــان یــا حالــت چهــرهاش نمایــان میســازد .ســرخ شــدن صــورت در هنــگام خجالــت ،زرد شــدن
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و رنگپریدگــی چهــره در زمانــی کــه از چیــزی ترســیده و وحشــت کــرده ،و در هــم بــودن ابروهــا هنــگام ناراحتــی
و در مــواردی از ایــن قبیــل بیانگــر حالــت درونــی انســان اســت و از ایــن رو ،دقــت در کالم دیگــران ،ضمیــر آنهــا
و حتــی اســرار مخفــی دلشــان را هویــدا میســازد.
 -2طبــق آیــات و روایــات ،اعمــال انســانها بــه شــکلهای مختلفــی تمثــل مییابنــد و از حــاالت روحــی ،جســم
نیــز متأثــر میشــود .مــوارد محــدودی از ایــن حــاالت ماننــد خشــم ،تــرس ،شــادی ،حســادت ،عشــق ،عصبانیــت،
غــرور ،غــم ،رضایــت ،همــدردی و خجالــت را در چهــره میتــوان مشــاهده نمــود ،امــا بیشــتر آنهــا فقــط بــرای
افــرادی کــه در صفــات انســانی و درجــات روحانــی بــه مقاماتــی رســیدهاند ،قابــل ادراک اســت و در آخــر کــه
پردههــا برداشــته میشــوند ،آثــار روحانــی افعــال بــرای همــگان قابــل رویــت خواهــد بود.بــه دو آیــه در ایــن زمینــه
اشــاره میشــود:
ُ
ُ
1
* ُ«ی َ ُ ُ
جرمون ِبسیماهم» ؛ « مجرمان از چهره هایشان شناخته میشوند»
عرف امل ُ ِ
َ َ ّ
ســو ُّد ُو ٌ
ــض ُو ٌ
جــوه و َت َ
جــوه»2؛ «[آن عــذاب عظیــم] روزی خواهــد بــود کــه چهرههایــی ســفید و
* «یــوم تبی
چهرههایــی ســیاه میگردنــد».
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

ّ
اگــر بــه دنبــال حفــظ اســرار درون هســتیم ،بایــد بــا تأمــل و اندیشــه ســخن بگوییــم و تســلط خویــش را بــر حــاالت
و روحیــات خویــش افــزون گردانیــم تــا از لغزشهــای زبــان «فلتــات» و عکــس العملهــای ناخواســته در امــان
باشــیم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ت �غ ز ن ش
آ ز
�� ی � ب�ا�� �به در �رد � چ�اه
ز آ
ف ش ن ز
�ا� ک�د را� دل ا� دود �ه

ز
را� درون ه� چر�ه �بود ،گاه گاه
آ
ف خ
ص�حه ر�ساره چ�و ی�ک �ی� ن�ه

مال فتح اهلل کاشانی این حکمت را این گونه به نظم کشیده است:
ز ن
ت
فت
آ
ن
ثن ز
3
گر �هان دارد کسی سر� ،وان در ی�ا��ن
ا� �گاه و روی �ن کس ،ی�ا در ا��ای � ب�ان

 . 1سوره الرحمان ،آیه.41
 . 2سوره آل عمران ،آیه.106
 . 3نهج البالغه ،ج ،2ص.586
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حکمت 26

مدارا کردن با بیماری

َ
و قال؟ع؟ِ :ا ْم ِش ِب َد ِائ َك َما َمشى ِ ب َك
َ

َ

دا ِئــك :درد تــو ،دردت

ـش :راه بیــا ،همــراه شــو ،بســاز
واژگان مهــمِ :امـ ِ
کــه راه میآیــد
ترجمه :با بیماریات همراهی کن و بساز ،مادامی که با تو همراهی میکند.

َ

َمــا َمــى :مادامــی

چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت در صــدد بیــان ایــن مطلــب اســت کــه بیمــار نبایــد در برابــر بیمــاری زود از پــا بیفتــد و عجــز از خــود
نشــان دهــد و مادامــی کــه درد و مــرض بــا او همــراه اســت ،بایــد مقاومــت بــورزد؛ چــرا کــه احســاس ناتوانــی انســان
را ناتوانتــر مینمایــد و در بســتر بیمــاری میانــدازد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1آدمــی پیوســته در معــرض بیماریهــای مختلــف اســت ،یعنــی از ســرما گرفتــه تــا گرمــا ،از رطوبــت تــا خشــکی
و دیگــر عــوارض طبیعــی تأثیرپذیــر میباشــد ،در عیــن حــال خــدای ســبحان تواناییهــای الزم را بــرای مقابلــه
بــا بیماریهــا بــه وی داده اســت بــه گونـهای کــه بــا مقاومــت ،تدبیــر شایســته و بهــرهوری مناســب از امکانــات
طبیعــی میتوانــد بــر درد و مــرض غالــب آیــد و بــدن را در مســیر ســامت و عافیــت قــرار دهــد.
وابســتگی بیــش از حــد بــه دکتــر و دارو ،آســیبپذیری آدمــی را افزایــش میدهــد و اســتفاده نابهجــا از داروهــای
شــیمیایی ،مصونیــت طبیعــی بــدن را تهدیــد کــرده و سیســتم دفاعــی بــدن را از کار میانــدازد .روشــن اســت کــه
مفهــوم ایــن ســخن ایــن نیســت کــه انســان بــا طبیــب ودارو ،خــود را معالجــه نکنــد بلکــه معنایــش آن اســت کــه
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در مراجعــه بــه طبیــب و اســتفاده از داروهــا کــه معمــوال آثــار زیانبــار دیگــری دارد عجلــه نکنــد.
 -2برخــی بــه جــای اینکــه بیمــاری خــود را در انظــار کوچــک جلــوه دهنــد و یــا بپوشــانند ،بــا کمتریــن بیمــاری،
ناراحتــی و درد کوچــک خــود را بــا آه و نالــه اظهــار میکننــد؛ حتــی بــرای جلــب توجــه دیگــران و بــا وجــود ســامتی
کامــل ،از اینکــه دیگــران را بــه پرســتاری خــود وا دارنــد ،ابایــی ندارنــد .پــس اگــر تظاهــر بــه بیمــاری عمــل ناپســند
باشــد ،ایــن کار بســیار ناشایســته و نکوهیدهتــر اســت.
 -3بعضــی از شــارحان نهــج البالغــه ،میگوینــد ممکــن اســت جهــت گیــری حضــرت در بیــان ایــن حکمــت بــار
عرفانــی نیــز داشــته ،و مقصــود حضــرت؟ع؟ ،رضامنــدی و خشــنودی پــروردگار در ایــن گونــه مواقــع بــوده اســت.
ُ
همانطــور کــه پیامبــر فرمــودِ « :مــن ُکنـ ِ ّ
ـرض املصیبــة» 1از گنجهــای بــا ارزش،
ـوز ِالبــر کتمــان الصدقــة ،و املـ ِ
پنهــان داشــتن صدقــه ،پوشــیده داشــتن بیمــاری و مصیبــت اســت کــه مراتــب معرفتــی بنــده را نشــان میدهــد و
مقــام رضــا و شــادمانی او را از پســند حضــرت جانــان میرســاند.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1اگــر بــه بیمــاری یــا دردی دچــار شــدیم ،بایــد بــا آن ســازگاری نشــان دهیــم؛ چــرا کــه اگــر بیتابــی کنیــم
و احســاس نارضایتــی را تشــدید کنیــم ،از درد خــود کــه نمیکاهیــم ،بلکــه تنهــا دردی هــم بــر دردهــا افــزون
میکنیــم.
 -2اگــر بیمــار شــدیم ،بایــد بــه صــورت صحیــح از دارو و درمــان بهــره بگیریــم؛ زیــرا اکثــر داروهــای موجــود اگــر
از جهتــی مفیــد واقــع شــوند ،از جهاتــی دیگــر زیــان بخــش هســتند .امــام؟ع؟ در نامــه  30نهــج البالغــه در همیــن
ـدواء ً
زمینــه فرمــودُ « :ر َّبــا کان الـ ُ
داء» چــه بســا دارویــی کــه خــود درد اســت ،بلکــه درد میآفرینــد و ســامتی را از
جهــت دیگــر مــورد تهدیــد قــرار میدهــد.

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

میگوینــد هنگامــی کــه امــام خمینــی؟هر؟ بیمــار میشــد ،آن را ابــراز نمیکــرد و اگــر نزدیــکان او قصــد داشــتند،
زیــر بغــل وی را بگیرنــد ،ایشــان مانــع میشــد و تــا آنجــا کــه ممکــن بــود خــودش بــر ســرپا میایســتاد و کارهــای
خــود را بــه دیگــران واگــذار نمــی کــرد.
***
ت
ز
ت ز نن ز
�و �به ه�مراه او ب�سا� و �ب رو
درد� � پ�ا � ی��دا�د
ت �ا که
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حکمت 27

برتـ ــرین زهد

َ ْ َ ُ ُّ ْ ْ َ
ْ
ُ
ّ
ُ
و قال؟ع؟ :أفضل الزه ِد ِاخفاء الزه ِد

َْ َ ُ

َْ

ِاخف ُاء :پنهان داشتن
واژگان مهم :افضل :برترین
ترجمه :نیکوترین پارسایی ،پنهان داشتن آن است.
چکیده مفاهیم

ـوع زهــد را پنهــان داشــتن زهــد میدانــد .آن کــه زاهدانــه زندگــی
امــام علــی؟ع؟ زهــد واقعــی ،بلکــه برتریــن نـ ِ
میکنــد ،امــا بــه دنبــال آن نیســت کــه خــود را زاهــد و عابــد نشــان دهــد و چــه بســا دیگــران هــم بــه زهــد او آ گاه
نباشــند ،از زهــد برتــری برخــوردار اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1زهــد بــا داشــتن و بــه دســت آوردن مــال بــرای رفــع نیازهــا منافاتــی نــدارد ،بلکــه زهــد نخواســتن و دل نبســتن
اســت .زاهــد واقعــی کســی اســت کــه دنیــا بــه ســراغش آمــده و او آن را نپذیرفتــه و زندگــی زاهدانــه را بــر نعیــم
دنیــا ترجیــح داده اســت.
 -2هرچیــزی آفتــی دارد و آفـ ِـت زهــد ،مباهــات بــه آن در نــزد مــردم اســت ،هــرگاه زاهــد بــه زهــدش افتخــار کنــد
و آن را اظهــار نمایــد در واقــع وی زاهــد نیســت؛ چــرا کــه دلبســتگی بــه زهــد و افتخــار بــه آن و جلــب نظــر مــردم از
ایــن طریــق ،خــود عیـ ِـن رغبــت بــه دنیــا اســت.
َ
ُ
ُ
ُ
ّ َ
ُ َّ
وبکــم؛
 -3پیامبــر اکــرم؟ص؟ میفرمایــدِ « :ان اهلل ال ینظــر ِایل صورکــم وال ِایل اعما ِلکــم ولکــن ینظــر ِایل قل ِ
همانــا خداونــد نــه بــه صــورت [و ظاهــر] شــما نــگاه میکنــد و نــه بــه کارهایتــان ،ولــی بــه ]نیتهــا و[ قلوبتــان
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مینگــرد» .منظــور ایــن اســت کــه عمــل در مرتبــه بعــد از نیــت قــرار دارد و اگــر نیــت درســت نباشــد ،عمــل اثــری
نــدارد .امیرمؤمنــان؟ع؟ نیــز زهــد مخفــی را کــه در آن بــی میلــی بــه دنیاســت ،بــر زهــد جلــی و ظاهــر کــه در آن
ً
احتمــال تظاهــر بــه زهــد و نشــان دادن بــی رغبتــی بــه دنیــا میباشــد ،برتــری داده اســت ،علــت ایــن برتــری اوال،
چنــان کــه از کالم رســول خــدا؟ص؟ فهمیــده میشــد ،تقــدم رتبــه نیــت بــر عمــل و اهمیــت و تأثیــر نیــت در جهــت
ً
الهــی یــا شــیطانی یافتــن عمــل اســت و ثانیــا ،زهــدی کــه آشــکار شــود و در معــرض دیــد قــرار بگیــرد ،شــائبه نشــان
1
دادن عمــل بــه دیگــران را دارد و انســان را در معــرض ریــا قــرار میدهــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1زهــد بیمیلــی و بیرغبتــی بــه دنیاســت ،اگــر زاهــد بــه خــود زهــد هــم بیرغبــت باشــد ،پــس بایــد آن را
مخفــی کنــد کــه ایــن نشــان از نهایــت زهــد اوســت.
 -2اگــر زاهــد بــه دنبــال حفــط آثــار معنــوی زهــد خویــش اســت و میخواهــد آن را از آفــت ریــا و آســیب خودنمایــی
حفــظ کنــد ،چــه بســا گاهــی بایــد بــر خــاف میــل باطنــی خــودش ،بــا دوســتان و همراهــان همــراه شــده و از درون
بیرغبــت و زاهــد باشــد.
 -3فریب ظاهر افراد را نخوریم؛ برترین زاهدان ،زهد خویش را مخفی داشتهاند.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

آفتــاب تابســتانی بــر مدینــه و باغهــا و مــزارع اطــراف آن بــه شــدت میتابیــد .در ایــن حــال مــردی بــه نــام
محمدبــن منکــدر کــه خــود را از زهــاد و عبــاد و تــارک دنیــا میدانســت ،در نواحــی بیــرون مدینــه حرکــت میکــرد
کــه ناگهــان چشــمش بــر مــرد درشــت اندامــی افتــاد کــه بــرای سرکشــی و رســیدگی بــه مــزارع خــود بیــرون آمــده بــود
و بــا کمــک چنــد نفــر راه میرفــت .بــا خــود اندیشــید ایــن مــرد کیســت کــه در ایــن هــوای گــرم خــود را بــه دنیــا
مشــغول ســاخته اســت؟!
نزدیکتــر شــد و بــا تعجــب دیــد کــه آن مــرد امــام باقــر؟ع؟ اســت .بــا خــود گفــت بایــد او را نصیحــت کنــم و از
دنیاطلبــی بــاز دارم .نزدیــک رفــت و ســام داد :امــام باقــر؟ع؟ نفسزنــان و عرقریــزان جــواب ســام داد.
محمدبــن منکــدر گفــت« :آیــا ســزاوار اســت مــرد شــریفی مثــل شــما در طلــب دنیــا بیــرون بیایــد ،آن هــم در چنیــن
گرمایــی .چــه کســی از مــرگ خبــر دارد؟ شــاید همیــن اآلن مــرگ شــما رســید .اگــر خــدای نخواســته چنیــن شــد ،چه
وضعــی بــرای شــما پدیــد میآیــد؟».
امــام باقــر؟ع؟ دسـتها را از دوش کســان خــود برداشــت و بــه دیــوار تکیــه داد و گفــت« :اگــر مــرگ مــن در همیــن
حــال برســد و بمیــرم ،در حــال عبــادت و انجــام وظیفــه از دنیــا رفتـهام؛ زیــرا ایــن کار عیــن طاعــت و بندگــی خــدا
اســت .تــو خیــال کــردهای کــه عبــادت منحصــر بــه ذکــر و نمــاز و دعاســت .مــن زندگــی و خــرج دارم .اگــر کار نکنــم
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و زحمــت نکشــم ،بایــد دســت حاجــت بــه ســوی تــو و امثــال تــو دراز کنــم .مــن در طلــب رزق مـیروم تــا محتــاج
ـال معصیــت و تخلــف از فرمــان
هــر کــس و ناکــس نشــوم .وقتــی بایــد از فرارســیدن مــرگ ترســان باشــم کــه در حـ ِ
الهــی باشــم ،نــه در چنیــن حالــی کــه در اطاعــت امــر حــق هســتم و او مــرا موظــف کــرده بــاری بــر دوش دیگــران
نباشــم و رزق خــود را خــودم تحصیــل کنــم».
محمــد بــن منکــدر گفــت« :عجــب اشــتباهی کــرده بــودم! مــن میخواســتم دیگــری را نصیحــت کنــم؛ امــا اکنــون
متوجــه شــدم کــه خــودم در اشــتباه بــودهام و مــن احتیــاج بــه نصیحــت دارم».
****
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حکمت 28
شتاب مرگ

َْ َ ْ
َْ ََ َْ َ َ ُْ ََْ
َ ُ ْ َ
ُ
َ
ْ
ال ،فما أسرع الملتقى
ب
ق
إ
ي
ف
ت
و
م
ال
و
،
ار
ب
د
إ
ي
ف
ت
ِ ِ ٍ
و قال؟ع؟ :إذا كن ِ ِ ٍ

ْ

ْ

َ
ال :رو آوردن
واژگان مهمِ :اد َب ٍار :پشت کردن
ْ ْ ِاقب ٍ
َ َ َ
ُ َ
الل َتق :محل دیدار و مالقات
َفا ا ْس َرع :پس چقدر تند و سریع شد
ترجمــه :هنگامــی کــه تــو [زندگــی دنیــا را] پشــت ســر میگــذاری و مــرگ [بــه ســویت] رو م ـیآورد ،پــس چــه زود
مالقــات و بــه هــم رســیدن [بیــن تــو و مــرگ] پیــش خواهــد آمــد.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ :در ایــن جملــه حکمــت آمیــز آدمــی را موعظــه میکنــد و بــه او هشــدار میدهــد کــه هــر آن کــه میگــذرد،
بــه ســوی مالقــات مــرگ بــه پیــش م ـیرود ،حــال ،اگــر عمــر ،بــه ســرعت در حــال گــذر اســت؛ پــس چقــدر مــرگ
نزدیــک اســت!
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

انســان هــرگاه کــه والدت مییابــد و زندگــیاش آغــاز میشــود ،در واقــع ،حرکــت بــه ســوی مــرگ را در پیــش
میگیــرد و هــر لحظــه را کــه ســپری میکنــد ،گویــی بــا زندگـ ِـی لحظـ ِـه پیــش ،وداع میگویــد و بــه ســوی لحظــات
بعــد حرکــت میکنــد؛ تــا اینکــه مــرگ را مالقــات نمایــد.
َ
پــس انســان از تولــدش ،پشــت بــه زندگــی دنیــا کــرده و روبــه مــرگ و آخــرت کــرده و بــا نفسهــا ،لحظههــا،
ســاعتها و روزهــا و شــبهایش ،ســریع و بــدون اســتراحت بــه ســوی اقامتــگاه دائمــی یعنــی آخــرت ،گام
برمــیدارد.

72

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهیـــــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه
آمـــــــــــــوزهها

ایــن هشــدار امــام؟ع؟ ،مــا را از خــواب غفلــت بیــدار میکنــد ،تــا بــه ایــن مطلــب توجــه کنیــم کــه درگــذرگاه حیــات،
زندگــی در حــال پشــت کــردن و مــرگ در حــال روی آوردن اســت .جبرئیــل از نــوح؟ع؟ کــه دو هــزارو پانصــد ســال
عمــر داشــت ،پرســید کــه :ای درازعمرتریــن پیامبــران! دنیــا را چگونــه یافتــی؟ گفــت :آن را خان ـهای یافتــم کــه
دو در دارد :از یــک در آمــدم و از در دیگــر بیــرون رفتــم 1.بنابرایــن ،نبایــد چنــان بــه دنیــا ســرگرم شــویم کــه گویــی
زندگــی دنیــا ابــدی اســت و بیتوشــه و دســت خالــی بــه مالقــات مــرگ برویــم.
لطـــــــــــــــائف

یکــی از امیــران بــه شــخصی کــه عمــر او بــه دویســت ســال رســیده بــود ،گفــت :از مــن چیــزی بخــواه! گفــت :عمـ ِـر
گذشــته مــرا بــه مــن بازگــردان و اجــل آینــده مــرا از مــن دور کــن! امیــر در پاســخ گفــت :قــدرت نــدارم .مــرد گفــت:
2
پــس مــرا بــا تــو کاری نیســت.

*****
� ت� � شپ� ت ن
� �به د� ی�ا ب�ا ش�د
چ ون و را

 . 1معراج السعادة ،ص .258
 . 2همان.
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حکمت 29

از پرده پوشی خدا مغرور نگردید

ْ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ ّ َ َ
 كأ َّن ُه َق ْد َغ َفرَ
و قال؟ع؟ :ال َحذر ال َحذر ف َوالل ِه لقد َسترَ ،حتى

ْ َ

َْ

قد َسـ َـت َر :به تحقیق پنهان کرده اســت

واژگان مهمَ :
الذ َر :پرهیز و احتراز کردن
َْ ََ
قد غف َر :به تحقیق آمرزید
ترجمــه[ :از نافرمانــی پــروردگار] برحــذر بــاش ،بــه خــدا ســوگند کــه او هــر آینــه [گناهــان را چنــان] پنهــان کــرده کــه
گویــا [آنهــا را] آمرزیــده اســت.
چکیده مفاهیم

بنــده بایــد همــواره مراقــب باشــد و بــا دیــدن ســتاریت و پردهپوشــی خداونــد مغــرور نگــردد ،از اینکــه پــروردگار
رحیــم ،هنــوز عقوبـ ِـت گناهــان و رفتارهــای نادرســت او را نشــانش نــداده اســت ،بــه بخشــیده شــدن گناهــان
خــود مطمئــن نشــود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

َ َ
«حــذر» بــه معنــی مراقبــت از نفــس و حفــظ خویشــتن از چیــزی یــا کســی اســت 1.ایــن کلمــه در زبــان
 -1کلمــه
عربــی در جایــی میآیــد کــه خطــری انســان را تهدیــد میکنــد .در کالم امــام؟ع؟ آنچــه را کــه بایــد خــود را از آن
حفــظ نمــود ،عــذاب آخــرت و خشــم و ســخط الهــی بــه ســبب معاصــی پــی در پــی اســت.
خداونــد دارای دو صفــت غفاریــت و ســتاریت اســت ،خداونــد بــه لطــف و عنایتــش ،بندهاش را در هنــگام ارتکاب
ً
خطــا از رســوایی بیــن مــردم حفــظ مینمایــد و آبرویــش را نگــه مـیدارد و گناهانــش را میپوشــاند تــا اوال بنــده را
 . 1لغتنامه المنجد
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ً
از گنـ ِـاه بیشــتر حفــظ کنــد و ثانیــا ،باعــث آمادگــی بــرای بازگشــت و توبــه میشــود ،امــا همیشــه ســتاریت او ،نشــانه
غفــران و چشــم پوشــی از معاصـ ِـی بنــدهاش نیســت .بــا وجــود ایــن ،گاه بنــدهای کــه اســباب جبــران گناهــان خــود
را تــدارک ندیــده ،فکــر میکنــد خداونــدی کــه رحمــان و رحیــم اســت ،او را بخشــیده اســت و ایــن از آســیبها و
خطراتــی اســت کــه امــام؟ع؟ نســبت بــه آن هشــدار داده اســت.
 -2گناهــان کســانی کــه بــدون توبــه از دنیــا رفتهانــد ،در آخــرت بــر همــگان آشــکار میشــود .پــس ســتاریت خــدا
از گناهــان ،مخصــوص همیــن دنیاســت و در آخــرت پردههــا کنــار میرونــد و مجرمــان از راه نشانههایشــان
ال ْجر ُمـ َ
َ ُ ْ 1
شــناخته میشــوند«ُ :ي ْعـ َـر ُف ْ ُ
ـون ِب ِســيماهم»
ِ
آمـــــــــــــوزهها

ســنت خــدا ،پــرده پوشــی اســت و بســیاری از گناهــان مــا را آشــکار نمیکنــد؛ حــال ،اگــر از ســتاریت و آبــروداری
ـتمرار لطــف خــدای ســبحان ،نوعــی آمــرزش گناهــان ماســت ،در
خداونــد ســوء اســتفاده کنیــم و خیــال کنیــم اسـ ِ
واقــع ،ناخواســته ،گام بــه گام بــه ســوی عــذاب الهــی میتازییــم.
لطـــــــــــــــائف

از امیرمؤمنــان؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمــود :بنــدهای نیســت ،مگــر اینکــه چهــل پوشــش بــر اوســت؛ تــا اینکــه
چهــل گنــاه کبیــره انجــام میدهــد و در ایــن هنــگام پوش ـشها از او برچیــده میشــود؛ امــا خداونــد بــه مالئکــه
میفرمایــد بنــده مــرا بــه بالهــای خودتــان بپوشــانید .مالئکــه او را بــه بالهــای خودشــان میپوشــانند .بــا
وجــود ایــن ،بنــده گناهــکار چیــزی از اعمــال قبیــح را وانمــی گــذارد ،تــا آنکــه بــه فعــل قبیــح خــود نــزد مــردم فخــر
میکنــد .پــس مالئکــه میگوینــد :پــروردگارا! ایــن بنــده تــو ،مرتکــب هــر گناهــی شــد و مــا از آنچــه بــه جــا مـیآورد،
حیــا میکنیــم .پــس خداونــد بــه مالئکــه وحــی میکنــد تــا بالهایشــان را از آن بنــده بردارنــد .در ایــن وقــت پــرده
آســمان و زمیــن پــاره میشــود ومالئکــه میگوینــد :پــروردگارا! ایــن بنــده تــو مفتضــح و رســوا گردیــد .خــدای تعالــی
2
بــه آنهــا میفرمایــد :اگرمــن او را میخواســتم ،بــه شــما امــر نمــی کــردم بالهــای خــود را از او برداریــد.
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حکمت 30

ستونهای ایمان ،کفر ،تردید

َ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ
قالْ :الإ َیم ُ
ان َع َلى أ ْر َب ِع َد َع ِائمَ:
ان ،ف
وس ِئل ع ِن ال ِإیم ِ
ِ
ْ
ْ
1
َ َ َّ ْ َ ْ َ
ینَ ،وال َع ْد ِلَ ،وال ِج َه ِاد.
 .1على الصب ِر ،والی ِق ِ

از امــام؟ع؟ از ایمــان پرســیده شــد ،پــس آن حضــرت [دربــاره عالمــات و نشــانههای ایمــان و ضــد آن کفــر و شــک]
فرمــوده اســت .1 :ایمــان بــر روی چهــار ســتون اســتوار اســت :صبــر و شــکیبایی ،یقیــن و بــاور ،عــدل و داد ،جهــاد
و کوشــش [در راه دیــن].

َ َ َّ ْ َ َّ َ َ ُّ ْ َ َّ َ ُّ َ َ ْ َ َ َ
َ َّ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ
َ
 .2والصبر ِمنها على أرب ِع شع ٍب :على الشو ِق ،والشف ِق ،والزه ِد ،والترق ِب :فم ِن اشتاق ِإلى
َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ َ َ َ ْ
ُّ
َ
ْ َّ َ َ
َ
َ
َ
ُ
ْ
َ
َ
ّ
ی الد ْنیاَ
َ
ات؛ ومن ز ِهد ِف
ال َجنهِ َسلا ع ِن الش َه َو ِ
ات؛ ومن أشفق ِمن الن ِار اجتنب المحرم ِ
َ َ ْ
ََْ ْ َ َ َ
ْ َ َ
ات.
ات؛ َو َم ِن ارتق َب ال َم ْوت َسارع  فِی الخ ْیر ِ
ْاست َهان ِبال ُم ِص َیب ِ

 .2و صبــر از آنهــا بــر چهــار گونــه اســت :عالقمنــدی ،تــرس ،پارســائی ،انتظــار داشــتن .پــس هــر کــه بــه بهشــت
عالقــه داشــت خواهشهــای نفــس را فرامــوش میکنــد و از آنهــا چشــم میپوشــد ،و هــر کــه از آتــش ترســید از
آنچــه حــرام و نارواســت ،دوری میگزینــد ،و هــر کــه در دنیــا پارســا شــد ،اندوههــا را ســبک میشــمارد ،و هــر کــه
منتظــر مــرگ باشــد ،بــه نیکوکاریهــا شــتاب مینمایــد.

َ َ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ ُّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َ َْ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ
َ
ْ
َ
 .3والی ِقین ِمنها على أرب ِع شع ٍب :على تب ِصرةِ ال ِفطنةِ  ،وتأو ِل ال ِحکمةِ  ،ومو ِعظةِ ال ِعبرةِ ،
ْ
َ َ ْ َ ْ ْ ُ
َ َ ْ َ ْ ْ ُ َ
َ ُ َّ ْ َ َّ َ َ َ
وسنةِ الأو ِل
ین .ف َم ْن ت َب َّص َر فِی ال ِف ْط َنةِ ت َب َّینت ل ُه ال ِحک َمة؛ َو َم ْن ت َب َّینت ل ُه ال ِحک َمة َع َرف
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َْ َ َ َ ْ َ َ َ
َْ َ َ َ ّ َ َ َ
ان فی الأ َّو ِل َ
ین.
ال ِعبرة؛ ومن عرف ال ِعبرة فکأنما ک ِ

 .3و یقیــن از آنهــا بــر چهــار گونــه اســت :بینــا شــدن در زیرکــی ،رســیدن بــه حقایــق ،عبــرت گرفتــن از دیگــران،
روش پیشــینیان .پــس هــر کــه در زیرکــی بینــا شــد ،راه راســت (در علــم و عمــل) بــرای او هویــدا گشــت ،و هــر کــه
حکمــت و راه راســت بــرای او آشــکار گردیــد ،بــه پنــد گرفتــن از احــوال آشــنا شــد ،و هــر کــه بــه پنــد گرفتــن از احــوال
آشــنا شــد ،بــا آن مانــد کــه در پیشــینیان بــوده [و حــال آنهــا را دیــده و نتایــج کردارشــان را آزمــوده .پــس در کار مبــدأ
 . 1از آنجا که این حکمت طوالنی است ،آن را در چند بخش جدا از هم آوردیم و معنای هر بخش را در زیر همان درج کردیم.
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و معــاد بــر یقیــن و بــاور] اســت.

ََ َ
َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ
َْ ْ َ َ ْ ْ ْ َُ َْ ْ ُ ْ ََ َ َ
َ
 .4والعدل ِمنها على أرب ِع شع ٍب :على غ ِائ ِص الفه ِم ،وغو ِر ال ِعل ِم ،وزهرهِ الحک ِم ،ورساخهِ
ْ ْ
َ ْ ْ
َ ْ ْ
ْ ْ َ َ
َ
ال ِحل ِم ،ف َم ْن ف ِه َم َع ِل َم غ ْو َر ال ِعل ِم؛ َو َم ْن َع ِل َم غ ْو َر ال ِعل ِم َص َد َر َع ْن ش َر ِائ ِع ال ُحک ِم؛ َو َم ْن
َ
ً
َّ
َ
ُ َ َ
ی الن ِاس َح ِمیدا.
َحل َم ل ْم ُ یف ّ ِر ْط فِی أ ْم ِرهِ َو َعاش ِف

 .4و عــدل از آنهــا بــر چهــار گونــه اســت :دقــت در فهمیــدن درســت ،رســیدن بــه حقیقــت دانایــی ،حکــم نیکــو،
اســتوار داشــتن بردبــاری .پــس هــر کــه حقیقــت دانایــی را یافــت ،از روی قواعــد دیــن حکــم نیکــو صــادر کــرد ،و
هــر کــه بردبــاری پیشــه کنــد ،در کار خــود کوتاهــی نکــرد و در بیــن مــردم خوشــنام و ســتوده زیســت.

َ َّ ْ َ ْ ُ ْ َ
ََ ْ َْ ْ
َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َْ َ ُ
ْ
ّ
ْ
َ
َ
ُ
َ
الصد ِق
وف ،والنه ِی ع ِن المنک ِر ،و ِ
 .5وال ِجهاد ِمنها على أرب ِع شع ٍب :على َالأم ِر ِبالمعر ِ
ْ
ْ
َ َ
َ َ َ َْ
َ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ ََ
ی ال َم َ
وف شد ظهور المؤ ِم ِنین ،ومن نهى 
اس ِق
اط
و
ِ
آن الف ِ
ین :ف َم ْن أ َم َر ِبال َم ْع ُر ِ
ن ،وشن ُ ِ
فِ ْ َ ِ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ناف َ
َعن ال ُم ْنکر أ ْرغ َم أنوف ُ
قین؛ َو َم ْن َص َدق فِی ال َم َو ِاط ِن قضى َ ما َعل ْیهِ َ ،و َم ْن ش ِن َئ
الم
ِ
ِ
ِ
َ َ َ َ َّ َ َ َّ ُ َ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ
َْ
َ
َ
اس ِقین وغ ِضب ِلل ِه ،غ ِضب الله له وأرضاه یوم ال ِقیامهِ .
الف ِ

 .5و جهــاد از انهــا بــر چهــار گونــه اســت :امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر ،راســتی در گفتــار ،دشــمنی بــا بــدکاران.
پــس هــر کــه امــر بــه معــروف [وکار شایســته] کنــد ،مؤمنــان را [همراهــی کــرده و] توانــا گردانــده ،و هــر کــه نهــی
از منکــر [و کار ناپســند] نمایــد ،بینــی منافقــان و دو روهــا را بــه خــاک مالیــده ،و هــر کــه در گفتــار راســتگو باشــد،
آنچــه بــر او بــوده ،بــه جــا آورده ،و هــر کــه بــا بــدکاران دشــمنی نمــود و بــرای خــدا خشــمناک گردیــد ،خــدا بــرای او
[برآنهــا] بــه خشــم آیــد و در روز رســتخیز او را خشــنود [و از رحمتــش بهــره منــد] میگردانــد.

َ ْ ُ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ ُّ َ َّ َ ُ َ َّ ْ َ ّ
الش َقاقَ :ف َم ْن َت َع َّم َق َل ْم ُ ی ِنبْ
 .6والکفر على أرب ِع دع ِائم :على التعم ِق ،والتناز ِع ،والزی ِغ ،و ِ ِ
ْ
ْ
ْ
َ ْ
َ
َ ُ
ِإلى ال َح ّ ِق؛ َو َم ْن کث َر ِن َز ُاع ُه ِبال َج ْه ِل َد َام َع َم ُاه َع ِن ال َح ّ ِق؛ َو َم ْن َزاغ َس َاء ْت ِع ْن َد ُه ال َح َس َن ُه،
َ َّ
َ
ْ َّ َ َ
ُ َ َ
َو َح ُس َن ْت ع ْن َد ُه َّ
الس ِ ّی َئ ُهَ ،و َس ِک َر ُسک َر الضلالهِ ؛ َو َم ْن شاق َو ُع َر ْت َعل ْیهِ ُط ُرق ُهَ ،وأ ْعض َل
ِ
َع َل ْیهِ َأ ْم ُر ُهَ ،و َض َاق َع َل ْیهِ َم ْخ َر ُجهُ.

ـکاوی [بیجــا کــه از وسوســه نادرســت و از انــدازه عقــل و خــرد بیــرون باشــد]
 .6و کفــر بــر چهــار ســتون اســت :کنجـ ِ
ّ
ّ
مکابــره و زد و خــورد نمــودن [کــه آن افــراط و تجــاوز از حــق اســت] دســت کشــیدن از حــق [کــه آن تفریــط و
کوتاهــی از حــق اســت] ،دشــمنی و زیــر بــار حــق نرفتــن .پــس کســی کــه کنجــکاوی [بــی جــا] کنــد در راه راســت
قــدم ننهــاده ،و کســی کــه بــر اثــر نادانــی بســیار مکابــره و زد و خــورد نمایــد ،کــوری و نابینایــی او از حــق همیشــگی
اســت ،و کســی کــه از حــق دســت بکشــد ،شایســتگی نــزد او زشــت شــود و زشــتی و ناپســندی نیکــو گــردد ،و بــه
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مســتی گمراهــی مســت شــود ،و کســی کــه دشــمنی کنــد و زیــر بــار حــق نــرود ،راه هایــش دشــوار و کارش ســخت و
طریــق بیــرون آمدنــش [از ضاللــت و گمراهــی] تنــگ باشــد.

َ َ َّ
َ ْ َ ْ َ َّ َ ُّ َ ْ ْ ْ َ َ
َ َّ ُّ َ َ ْ َ ُ
َ
َ
 .7والش
الت
و
،
ل
و
ه
ال
و
ی،
ار
م
الت
ى
ل
ع
:
ب
ع
ش
د
ر
ام :ف َم ْن َج َع َل
ل
س
ت
اس
ال
و
،
د
ِ
ِ
ِ
ِ
ک َ على أرب ِع َ ُ ٍ
َ ِ
َ
ً
ْ
َ َ
َ
ال ِم َر َاء ِدینا ل ْم ُ ی ْص ِب ْح ل ْیل ُه؛ َو َم ْن َهال ُه َما َب ْی َن َ ی َد ْیهِ نک َص َعلى َ ع ِق َب ْیهِ ؛ َو َم ْن ت َر ّد َد فِی 
َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ ُ َّ
الش َیاطین؛ َو َمن ْاس َت ْس َل َم ل َه َل َک ُّالد ْن َیا َو ْالآخ َرهِ َه َل َ
ک ِف ِیه َما.
الری ِب و ِطئته سن ِابک
ِ هِ
ِ
ِ
ِ
ِ

 .7و شــک و دو دلــی بــر چهارگونــه اســت :گفــت و شــنود [بــه باطــل و نادرســتی] ،ترســیدن [از اقــدام بــه حــق]،
ســرگردانی ،تــن دادن [بــه گمراهــی و کوشــش نکــردن در راه رســتگاری] .پــس کســی کــه جــدال وگفــت و شــنود
را عــادت و شــیوه خویــش گردانیــد ،شــب او را مــداد نگشــته [ از تاریکــی شــک و دودلــی بــه روشــنایی یقیــن و
بــاور نرســیده] و کســی را کــه آنچــه پیــش دارد [جهــاد و کوشــش در راه حــق] بترســاند ،بــه عقــب برمــی گــردد [و
در کارهــای خــود بــه جایــی نرســد] ،و کســی کــه در دودلــی حیــران و ســرگردان باشــد [ و خــود را بــه جایــگاه امــن
و آســوده یقیــن و بــاور نرســاند]ُ ،س ـمهای شــیاطین او راپایمــال نمایــد [و شــیاطین بــر او دســت یافتــه ،هالکــش
ســازند] ،و کســی کــه بــه تبــاه کــردن دنیــا و آخــرت تــن دهــد ،در دنیــا و آخــرت تبــاه گــردد.

ََ

واژگان مهم :دع ِ َ
ائ :ستونها
َ

ِا ْج َتنـ َ
ـب :دوری گزیــد

ََ

َّ َ

الشف ِق :ترس

ِا ْرتقـ َ
ـب :منتظــر شــد

َ ُّ

ّ
الت َرق ِب :انتظار داشتن

َ

َسل :چشم پوشید

ـه َ
ِا ْسـ َ َ
ان :ســبک و کوچــک شــمرد

ْ

َ

ال ِف ْطنـ ِـة :زیرکــی

َ َُ
َ
َ
َ َ
ُْ
زه َر ِه :زیبا ،نورانی ْل ُیف ّ ِر ْط :کوتاهی نکرد
غ ْو ِر :گودی ،عمق
ص :فرورونده (دقت کننده)
غا ِئ ِ
َ َ
َ َ
َ َ
ُظ ُه َ
قض :به جا آورد
ا ْرغ َم :به خاک مالید
ور :پشتها
آن :دشمنی
شن ِ
ّ َ
َّ
َ
اق :دشمنی حق کردن
الز ْی ِغ :دست کشیدن ،انحراف از حق
َرساخة :استواری
ِ
الشق ِ
َ َ
ُ
َ
َوع َر ْت :دشوار شد
زاغ :دست کشیده از حق ،منحرف شد
ع َم ُاه :کوریاش
َْ َ َ
َ
ْ
َّ
الت َ
ال ْس ِت ْســا ِم :تــن دادن
ــار ی :گفــت و شــنود ،جــدال
م
شــد
مشــکل
و
ســخت
:
ـل
اعضـ
ِ
َ
ْ
َ
َ ُ
َنکـ َ
َس َــناب ُ
کُ :ســمهای
هالــه  :بترســاندش
ـص :برگــردد
ِالـ َـر َاء :جــدال ،بگــو مگــو
ِ
َ ُ
َو ِطئ ْته :پایمال کرد او را
تــأ ّو ِل :تأویــل کــردن ،برگشــت دادن (رســیدن)

ْ

َ
اطـ ِـن :اقامتگاههــا (گفتارهــا)
ال َو ِ
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چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت ،ایمــان را فراتــر از جنبههــای عقیدتــی ،از جنبههــای عملــی و رفتــاری نیــز مــورد
توجــه قــرار داده اســت و تمــام ریزهکاریهــا و نــکات دقیقــی را کــه در شــکلگیری ایمــان مؤثــر اســت برشــمرده
اســت ،ابتــدا اصــول وریشـهها ،فــروع و نتایــج مترتــب بــر ایمــان و ســپس ریشـههای کفــر و آثــار آن ارائــه میشــود
و در پایــان وجــوه شــک (کــه حالتــی بیــن ایمــان و کفــر اســت) و آثــار آن تبییــن میشــود.
امــام؟ع؟ ،در شــرح و بیــان ایمــان از نظــر اعتقــاد قلبــی و آثــار لســانی و جنبههــای عملــی آن ،بــرای هــر یــک از ایــن
ً
پایههــای چهارگانــه ،چهــار شــاخه بیــان فرمــوده کــه مجموعــا شــانزه اصــل از اصــول ایمــان (عقیدتــی و عملــی)
را تشــکیل میدهــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات
 .1ایمان :برچهار ستون استوار است:
 .1شوق (شوق به بهشت)
اول :صبر که چهار شعبه دارد:

دوم :یقین که چهار شعبه دارد:

 .2شفق (ترس از آتش)
 .3زهد (بیر غبتی به دنیا)
ّ
 .4ترقب ( انتظار مرگ)
 .1تبصرة الفطنة (بینا شدن در زیرکی
ّ .2
تاول الحکمة (رسیدن به حقایق)
 .3موعظة العبرة (عبرت از دیگران گرفتن)
 .4سنة االولین (روش پیشینیان)
 .1غائص الفهم (دقت در فهم درست)

سوم :عدل که چهار شعبه دارد:

 .2غور العلم (رسیدن به حقیقت دانایی)
 .3زهرة الحکم (حکم نیکو)
 .4رساخة الحلم (استواری در بردباری)
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 .1امر بالمعروف (امر به معروف)
چهارم :جهاد که چهار شعبه دارد:

 .2نهی عن المنکر (نهی از منکر)
 .3صدق فی المواطن (راستی در مواطن و جایگاههای آن)

 .4شنآن الفاسقین (دشمنی با بدکاران)
 .2کفر :کفر بر چهار پایه استوار است:
اولّ :
تعمق (کنجکاوی نابجا و وسواسی)
دوم :تناز ع (زد و خورد نمودن)
سوم :زیغ (دست کشیدن از حق)
چهارمِ :شقاق (دشمنی با حق و زیر بار حق نرفتن)
 .3شک :شک نیز چهار ستون دارد:
اول :تماری (گفت و شنود باطل)
دوم :هول :ترسیدن (از اقدام به حق)
ّ
سوم :تردد (سرگردانی و دودلی)
چهارم :استسالم (تن دادن به هالکت در دنیا و آخرت)

 -1با اینکه پرسش کننده ،درباره ایمان پرسیده ،ولی امام کفر و شک را هم شرح میدهد .علما درباره علت
حقیقت چیزهای نامعلوم با امور مخالف و ضد آنها شناخته
این امر میگویند«ُ :تعرف األشیاء بأضدادها؛
ِ
میشود» .سیاهی با سفیدی ،شب با روز ،و ایمان با کفر و شک و دودلی بهتر شناخته میشوند .از این رو ،آن
حضرت پس از بیان مفهوم ایمان ،ضد آن ،یعنی حدود کفر و شک را بیان میفرماید تا سؤال کننده شناخت
کامل تری از ایمان پیدا نماید 1.عالوه بر این ،شناختن کفر و شک بر بینش و مراقبت بیشتر در حفاظت از
ارکان دین و اعتقادات ما میافزاید تا در حین مواجهه با ریشههای کفر و شعب شک ،از آنها دوری کنیم.
 -2امــام؟ع؟ صبــر را بــه عنــوان مهمتریــن پایــه دیــن و اصلیتریــن صفــت مؤمنــان بــر صفــات دیگــر او مقــدم
داشــت؛ چــون صبــر اســتوارترین صفــت از جهــات مختلــف اســت کــه مؤمــن در همــه حــال بایــد متصــف بــه آن
 . 1شرح نهج البالغه ،مال فتح کاشانی ،ج  ،2ص .591
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باشــد ،چــه در نعمــت و چــه در محنــت .صبــر در نعمــت بــه معنــای ایــن اســت کــه دلبســتگی بــه نعمتهــا و
ـداوم نعمــت فانــی ایــن دنیــا نداشــته باشــد و صبــر در محنــت ایــن اســت کــه در برابــر حــوادث
اطمینــان بــه تـ ِ
ً
طبیعــی و گرفتاریهــای مــادی شــکیبایی ورزد؛ مثــا در بیماریهــا ،هنــگام از دســت دادن امــوال ،مــرگ
1
نزدیــکان صبــور و شــکیبا باشــد.
 -3آدمــی یــا ایمــان بــه خــدا و آخــرت دارد کــه مؤمــن نامیــده میشــود ،یــا ایمــان نــدارد کــه کافــر اســت؛ امــا برخــی
دیگــر مســیر خــود را مشــخص نکردهانــد ،نــه مؤمنانــد نــه کافــر؛ بلکــه بــه خــدا و جهــان آخــرت شــک دارنــد.
تــداوم ایــن حالــت در انســان ،آثــاری را بــه همــراه دارد کــه در ایــن حکمــت بیــان شــده اســت.
نفســانی خویــش
 -4عبــادات و گناهــان و بالهــا بــا طبــع مــادی انســان ،کــه خواهــان آزادی ُبعــد حیوانــی و
ِ
میباشــد ،ناســازگار و نامالیــم اســت و آدمــی در مواجــه شــدن بــا آنهــا بــه ســختی میافتــد؛ هــر چنــد شــوق بــه
بهشــت و تــرس از جهنــم ایــن امــر را بــرای او آســان میکنــد .بــا ایــن توضیــح معنــای صبــر بــر عبــادات و گناهــان
و بالهــا مشــخص میشــود.
 -5شک شاخههای مختلفی دارد که عبارتند از:
الــف) گفــت و گویهــای نــاروا کــه موجــب رســیدن بــه تنگناهــای اعتقــادی در راه فهــم اعتقــاد درســت میشــود؛
چــرا کــه ایــن کار تخــم کــج فهمــی و نپذیرفتــن کالم حــق را در دل مـیکارد و در مواجهــه بــا افــکار درســت ،انســان
را در دودلــی نگــه میدارد.
ب) تــرس از پیشــامدهای بــد :انســان را از ابــراز عقیــده و فهــم راه درســت دور میکنــد و تــرس از ابــراز عقیــده بــرای
فهــم راه درســت ،او را از راهیابــی بــه حقیقــت بــاز مـیدارد و او را دودل میکنــد.
ج) ســرگردانی بیــن عقایــد مختلــف :در چنیــن حالتــی ،انســان بــر ســر دو راهــی میمانــد و عاقبتــش تبــاه میشــود؛
چــرا کــه شــیاطین فکــری و اعتقــادی ،عقایــد کفرآمیــز را بــه او القــا میکننــد .پــس ســرگردانی توقفــگاه درســت
و مناســبی نیســت و هــر چــه ســریعتر بایــد تزلــزل در اعتقــادات را از بیــن بــرد و پایههــای اعتقــادی و فکــری را
اســتحکام و سروســامان بخشــید.
د) نتیجــه بیاهمیتــی بــه اعتقــادات صحیــح ،بیهویتــی اســت و موجــب آســیب رســیدن شــخصیت انســانی
میشــود و زیــان هــم در دنیــا و هــم در آخــرت متوجــه او میگــردد.
« -6شــوق» بــه معنــای عالقــه و اشــتیاق بــه چیــزی و «شــفق» در اصــل بــه معنــای آمیختــه شــدن روشــنایی روز
بــه تاریکــی شــب اســت ،ســپس بــه تــرس آمیختــه بــا عالقــه بــه کســی یــا چیــزی بــه کار رفتــه اســت.
 -7صبــر و شــکیبایی ،گاه در مقابــل شــهوت و در مســیر اطاعــت خداســت ،گاه در مقــام پرهیــز از گناهــان ،گاه
در مقابــل مصائــب و درد و رنجهــای دنیــوی و گاه در مقابــل پایــان عمــر و مــرگ؛ توجــه بــه ایــن نکتــه نیــز الزم
اســت کــه چــون ایمــان دارای درجاتــی اســت و مطابــق بعضــی از روایــات ده درجــه دارد ،صبــر و شــوق بــه بهشــت،
 . 1برگرفته از همان ،ص 588
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و تــرس از دوزخ و زهــد در دنیــا و انتظــار مــرگ نیــز در افــراد مختلــف اســت؛ بعضــی در باالتریــن درجــه ایمــان قــرار
دارنــد و ایــن شــاخهها بــه طــور کامــل در باغســتان روح آنهــا نمایــان اســت و بعضــی در پایینتریــن درجــه ایماننــد
و از هرکــدام از ایــن امــور بهــره کمــی دارنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1از نــگاه دینــی ،ایمــان ،ترجمــان بــاور معنــوی و اعتقــادی انســان اســت ،تحقــق ایمــان در گــرو ســه اصــل،
اعتقــاد قلبــی ،اقــرار زبانــی و عمــل بــا اعضــا وجــوارح اســت .بــه عبــارت دیگــر ،ایمــان حقیقــی در گفتــار و رفتــار
بایــد تبلــور یابــد .از ایــن رو ،امــام صــادق؟ع؟ فرمود«:ایمــان جزعمــل چیزدیگــری نیســت ».بنابرایــن ،اگــر انســان
مؤمــن بتوانــد اصــول شــانزدهگانه ایمــان را در خــود زنــده نگــه دارد ،در اوج قلــه ایمــان قــرار خواهــد گرفــت و
چنیــن ایمانــی اســت کــه میتوانــد دنیــا را بــه ســوی امنیــت و آرامــش و عــدل و داد رهبــری کنــد و انســان را بــه
مقــام قــرب پــروردگار واوج افتخــار انســانی برســاند.
 .2امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت بــا تأ کیــد بــر شــکیبایی نمــودن در تمــام حــاالت ،مــواردی را یــادآوری میکنــد،
کــه آدمــی بایــد در مقــام عمــل ملتــزم بــه آن باشــد:
* مشــتاق بــه بهشــت بایــد درهنــگام مواجهــه بــا تمایــات حیوانــی صبــر کنــد و بــرای درک نعمتهــا و لذتهــای
بیشــتر در بهشــت ،خواهشهــای نفــس را ندیــده انــگارد ،و آن کــه از آتــش جهنــم میترســد ،مخالفــت بــا خــدا و
امــور حــرام را بایــد کنــار بگــذارد( .صبــر در معاصــی)
* آن کــه بــه معــاد یقیــن دارد ،بــه ســوی خیــرات میشــتابد و تــا آخریــن لحظــه عمــرش بــه انجــام دادن اعمــال
صالــح ،خیــرات و عبــادات همــت مــیورزد ودر تــداوم آنهــا خســتگیناپذیر اســت و صبــر مــیورزد( .صبــر در
طاعــات)
* زاهــد بــه روی آوردن یــا از دســت رفتــن نعمتهــا بیرغبــت و بیاعتناســت و بــه آنهــا دلبســتگی نــدارد و
ناچیزشــان میپنــدارد ،پــس در مصیبتهــا صبــور و شکیباســت( .صبــر در مصیبتهــا)
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

شوق:

ترس:

ش
ن
ش �
ه�ر آ�ن كس كه خ�وا�هد رود در ب�ه ش� ت
�ود ه چم�و مردان ��يكو سر� ت 
�
�
ق
ن ش
ن خ ش
ش
ز
�
� ب�ا ي�د �ود ت �ا ب�ع ��فس �و ي� 
�
كه گردد ا� ا ي�ن ره �ي� ي�ن دل پ�ر ي� 
ن
ز
� ن �ار ج�ه�م چ�و ب�ا ش�د ه�راس

ق
ز
كه دارد ع�ذ ا ب�ى � �پس ب�ى� ي�اس
82

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهیـــــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

ق
ن
ن
م
� ب�ا ش�د ب�د� ب�ال �فس� و حرا 
زهد:

انتظار :

يقين :

آ
ز
چ�و ��هدى �بود �دمى را �به �ب ر
مص ئا�� �ب ر او خ�رد و ن �ا چ��ي�ز ه�س ت
�
ب
ن ن ت �ظ
كسى را �بود گر چ�� ي�ن ا�� ار
�خ
شت
��ا ب�د دمادم �پى كار ي�ر
ق
�ي� ي�ن ه�م چ�هار پ�ا�يه دارد ب�دان
�
� ز
يكى ��ي ركى وان يكى درك ب�اد
�يكى ه�م ز� ب�گ ش�ذ� ت�ه ع ب� ت
ر� �بود

83

ن ن
پ�س�د ي�ده � ب�ود ورا ا ي�ن مرام
خ
ن
ورا پ�ا � ب�ا ش�د �به راه �طر
ش
�
ز
ك
ت
در ا ي�ن ره ب�م نا�د ج�دا ا� س 
�
آ ز ح ق
كه مرگ � ي�د ا� ره �به كم �رار
م تّ� خ ن �غ
�بود كى �ب ر �دا �ى �به ي�ر
ن
ح
ب�دي��گو�نه ب�ا ش�د �به كم ب� ي�ان
ن
ب� ب�ا ي�د هر�ى ا ي�ن چ�� ي�ن �ب ر شگ�اد
غ
كه ه�ر لحظ�ه آ�ن � ن� ي�م ت
� �بود

حکمت 31

نیکوتر از نیکوکار

َ
َ
َّ َ ٌ
ْ َ َ
و قال؟ع؟ :ف ِاع ُل الخ ْي ِر خ ْي ٌر ِم ْن ُه َو ف ِاع ُل الش ّ ِر ش ّر ِم ْن ُه.
َ

ُْ

ش ٌّر ِمنه :بدتر از آن
فاعل :کننده ،انجام دهنده
واژگان مهمِ :
ترجمه :انجام دهنده کار نیک ،از کار نیکش بهتر است و انجام دهنده کار بد از کار بدش بدتر است.
چکیده مفاهیم

امــام ؟ع؟ در ایــن ســخن کوتــاه و پــر مغــز فرمــود« :علــت و انگیــزه نیکــی ،از خــود نیکــی نیکوتــر و علــت و انگیــزه
بــدی از خــود بــدی بدتــر اســت ».زیــرا نیکــی و بــدی ،ترجمــان نیــت آدمــی هســتند .از ایــن رو عمــل نیــک
نکوســت ،امــا نیکوتــر از آن ،نیکــوکار اســت و عمــل بــد ،بــد اســت ولــی بدتــر از آن ،شــخص بــدکار اســت ،چــون کار
خیــر یــا شـ ّـری کــه از کســی صــادر میشــود بــه مثابــه میــوه درخــت ،فــر ِع وجــود آن اســت ،بدیهــی اســت کــه اصــل
و ریشــه از فــر ع باالتــر و مهمتــر میباشــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1شــارحان در اینکــه چگونــه فاعــل خیــر ،بهتــر از فعــل خــود و فاعــل شـ ّـر بدتــر از آن اســت وجوهــی ذکــر کردهانــد
کــه بــه نظــر میآیــد بهتریــن وجــه ایــن باشــد ،کســانی کــه کار نیکــی انجــام میدهنــد ،چــه بســا آرزو دارنــد بهتــر
از آن را انجــام دهنــد ،لکــن موقعیــت و امکانــات ،چنیــن اجــازهای بــه ایشــان نمیدهــد ،بــه همیــن گونــه بســیار
میشــود کــه آدمهــای شــرور میگوینــد اگــر قــدرت و تــوان بیشــتری داشــتیم ،چنیــن و چنــان میکردیــم؛ بنابراین،
ّ
خــود فاعــل کــه انگیــزه انجــام کار را دارد و تحققبخــش کار اســت ،از فعلــش مهمتــر اســت .در حدیثــی از امــام
باقــر؟ع؟ میخوانیــم« :نیــت مؤمــن از عملــش بهتــر اســت؛ زیــرا مؤمــن کارهــای خیــری در دل دارد کــه نمیتوانــد
آنهــا را انجــام دهــد (اگــر موقعیــت بــرای وی ّ
مهیــا شــود حتمــا کارهــای بهتــری انجــام میدهــد) و نیــت کافــر بدتــر
1
از عمــل اوســت؛ زیــرا کارهــای بــدی در ســر دارد کــه تــوان انجــام آن را نــدارد».
ُ
 -2برخــی صفــات و رفتارهــا بــا فطــرت الهــی انســان و طبیعــت روحانــی بشــر ســازگار نیســتند و خلــق و خــوی
 . 1بحاراالنوار ،ج  ،67ص .190
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حیوانــی شــمرده میشــوند؛ پــس ناپســند و مذمومانــد .حــال اگــر کســی کــه بــا داشــتن عقــل از حیوانــات متمایــز
شــده و بــر تمــام مخلوقــات برتــری یافتــه اســت ،مرتکــب ایــن گونــه اعمــال و متصــف بــه ایــن صفــات ناپســند
شــود ،ایــن ،نشــانه نهایــت پســتی رفتــار او و رذالــت اخالقــیُ اش اســت .پــس انجــام َدهنــدهی شــر و بــدی ،بدتــر از
َ َ َ َْ
َ ُّ
ْ
ال ْن َ
ـام َبــل ُهـ ْـم أضــل1؛ آنهــا ماننــد چهارپایــان
ـ
ع
خــود بــدی اســت .قــرآن دربــارهی ایــن افــراد میفرمایــد« :أول ِئــك ك
ِ
هســتند ،بلکــه ایشــان گمراهترنــد».
آمـــــــــــــوزهها

 -1بــرای ارزشگــذاری کارهــا نمیتوانیــم تنهــا بــه خــود کار بنگریــم ،بایــد بــه انجــام دهنــدهی آن و نیــات و
اغراضــش هــم توجــه کنیــم .چــه بســا کار خیــر کوچکــی کــه فاعلــش ّنیتــی بــزرگ در ســر دارد!
لطـــــــــــــــائف

رفتــار خــوب ،انســان را چنــان بــاال میبــرد کــه خوبــی را بایــد بــا نظــر کــردن بــه شــخصیت او تشــخیص داد.
مــردم بیشــتر از آنکــه دوســتدار عمــل نیــک باشــند ،بــه دیــدار شــخص خــوب مشــتاق انــد .امیــر مؤمنــان ؟ع؟
چنیــن شــخصیتی بــود کــه حتــی معاویــه ،دشــمن سرســخت او ،آن حضــرت را میســتود .گفتهانــد یکــی از
چاپلوســان منافــق بــه نــام محقــن بــن ابــی محقــن کــه میخواســت مشــمول عنایــت مــادی معاویــه گــردد ،گفــت:
ای معاویــه! از نــزد لئیمتریــن و پس ـتترین عــرب (در حســب) ،عاجزتریــن عــرب (در ســخن) ،ترســوترین (در
میــدان جنــگ) و بخیــل تریــن عــرب (بــه هنــگام بــذل) نــزد تــو آمــدم .معاویــه گفــت :او کیســت؟ محقــن پاســخ
داد :او علــی بــن ابــی طالــب اســت .معاویــه ،کــه میخواســت انــدازه عــداوت رجــال شــام را بــا امــام بســنجد ،بــه
آنهــا گفــت :ببینیــد ایــن مــرد چــه میگویــد؟ همــه گفتــار عــرب را شــنیدند و چیــزی نگفتنــد و پراکنــده شــدند ،امــا
معاویــه بــه محقــن گفــت :وای بــر تــو! چگونــه علــی پسـتترین عــرب اســت ،بــا اینکــه پــدر او ابوطالــب و جــدش
عبدالمطلــب و همســرش فاطمــه دختــر رســول اهلل اســت؟ چگونــه او عاجزتریــن اســت ،بــا اینکــه در میــان قریــش
هیــچ کــس بــه فصاحــت و بالغــت او نیســت؟ چگونــه او ترســوترین اســت ،بــا اینکــه هــر گاه دو ســپاه صفآرایــی
کننــد ،علــی تنهــا کســی اســت کــه هیــچ مبــارزی یــارای دفــع او را نــدارد؟ چگونــه او بخیلتریــن اســت ،بــا اینکــه
اگــر او دو خانــه داشــته باشــد کــه یکــی پــر از طــای ســرخ و دیگــری پــر از کاه زرد باشــد ،نخســت خانــه پــر از طــا
را در راه خــدا انفــاق میکنــد بعــد خانــه پــر از کاه را؟ آنــگاه معاویــه در ادامــه افــزود :قســم بــه خــدا! وقتــی مــادرت
تــو را زاییــد ،لئیمتریــن ،بخیلتریــن ،عاجزتریــن و ترســوترین فــرد را بــه دنیــا آورد .ســوگند بــه خــدا! اگــر سیاســتم
اقتضــا میکــرد ،تــو را بــه قتــل میرســاندم .محقــن گفــت :پــس در ایــن حــال ،تــو بیــش از مــن بــه علــی ســتم
2
کــردهای .اگــر بــه راســتی علــی چنیــن اســت ،پــس چــرا بــا او میســتیزی؟...

ه�ر که ن� ی�کی ک ن�د �ه زا� ن��ک اس ت
�
ب ی

آ � �ت س ت ز
� ا� ب�د
و �ن که بد کرد ،بد�ر ا

 . 1سوره اعراف ،آیه .179
 . 2پندهای جاویدان ،ص .635
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حکمت 32

میانهروی در بخشندگی

ُ ْ َ ْ ًَ َ َ ُ ْ َُّ ًَ ُ ْ َُ ّ ً
و قال علی؟ع؟ :كن سمحا و لا تكن مب ِذرا و كن مق ِدرا
َ َ ُ َّ ً
َو لا تك ْن ُمق ِترا.
َ

ً

ّ ً

ُم َب ِذرا :زیادهرو ،اسرافکار
واژگان مهم :سحا :بخشنده
َُّ ً
َّ ً
مق ِترا :کمکننده ،تنگگیرنده
ُمق ِدرا :میانهرو ،حسابگر
حد ،و انداز ه نگه دار ،ولی نه در ّ
ترجمه :بخشنده باش ،ولی نه بیش از ّ
حد سختگیری.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت ،بــه اعتــدال در هزینهکردهــا و بخشــشهای مالــی دعــوت میکنــد ،از ایــن رو،
میفرمایــد :ســخاوتمند بــاش ،امــا اســراف مکــن و در زندگــی حســابگر بــاش ،امــا ســختگیر مبــاش ،بنابرایــن،
مفهــوم ایــن حکمــت اقتصــادی زیســتن ،بــه جــا هزینــه کــردن و میان ـهروی در کارهــا اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

َ
 -1تبذیــر ،انفــاق کــردن مــال اســت در جایــی کــه ســزاوار نباشــدُ .مقـ ّ ِـدر ،کســی اســت کــه آینــده نگــری میکنــد
و تمــام آنچــه را بــه دســت م ـیآورد ،انفــاق و هزینــه نمیکنــد؛ بلکــه مقــداری از آن را بــرای زمــان حاجــت نگــه
َ
1
مـیداردُ .مق ِّتــر ،کســی اســت کــه کمتــر از مقــدار الزم و مــورد نیــاز اســتفاده کند و برخــود و عیالش ســخت میگیرد.
 -2اســام دیــن آســانگیری اســت و از ایــن رو ،دســتورات دشــواری و خــارج ازتــوان مــردم نــداده اســت ،حتــی
بخشــی از توصیههایــش بــرای کمــال افــراد اســت و در ایــن زمینــه نیــز اجبــاری نیســت .مثــا در زمــان ائمــه
فقــط برخــی از یــاران خــاص ایشــان ماننــد ســلمان و ابــوذر بودنــد کــه ســعی میکردنــد تمــام شــئون زندگــی
 . 1شرح نهج البالغه ،محمد جواد مغنیه ،ج  ،4ص .237
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خــود را بــا رفتــار معصومــان تطبیــق دهنــد .ظرفیــت تمــام افــراد یکســان نیســت و هــر کــس بــه انــدازهی عقــل و
ظرفیــت روحــی خــود محاســبه میشــود .پــس معیــار و مــاک کلــی ،رعایــت اعتــدال اســت کــه امیرمؤمنــان؟ع؟
َّ
َّ ْ ُ ّ
َ ُ ْ
ي1؛ همانــا تبذیــر
ســفارش فرمــوده اســت .در قــرآن شــریف نیــز آمــده اســت«ِ :إن
ال َب ِذ ِر يـ َـن كانــوا ِإخـ َـو َان الشـ َـي ِ
اط نِ
ّ
کننــدگان بــرادران شــیاطین هســتند ».در آیــات آخــر ســوره فرقــان ،یکــی از صفــات بنــدگان خــاص خداونــد (عبــاد
الرحمــان) ،اعتــدال در انفــاق ذکــر شــده اســت؛ یعنــی در انفــاق خــود ،نــه اســراف و زیــاده روی میکننــد و نــه
2
ســختگیری و خساســت دارنــد.
آمـــــــــــــوزهها

در یکــی از روایــات اســامی ،تشــبیه جالبــی بــرای اســراف و اقتــار و حــد اعتــدال شــده اســت .هنگامــی کــه امــام
صــادق؟ع؟ آیــه  67ســوره فرقــان را تــاوت فرمــود ،مشــتی ســنگریزه از زمیــن برداشــت و محکــم در دســت
گرفــت و فرمــود :ایــن همــان اقتــار و ســختگیری اســت .ســپس مشــت دیگــری برداشــت و چنــان دســت خــود را
گشــود کــه همــه آن بــه روی زمیــن ریخــت و فرمــود ایــن اســراف اســت .بــار ســوم مشــت دیگــری برداشــت و کمــی
دســت خــود را گشــود ،بــه گونــه ای کــه مقــداری فــرو ریخــت و مقــداری در دســتش باقــی مانــد ،و فرمــود ایــن
3
همــان قــوام اســت.
قــرآن در ایــن بــاره میفرمایــد« :هرگــز دســتت را بــر گردنــت زنجیــر مکــن [و تــرک انفــاق و بخشــش منمــا] و بیــش
4
از حــد [نیــز] دســت خــود را مگشــای کــه مــورد ســرزنش قــرار گیــری و از کار فــرو مانــی».
پــس در هزینههــای زندگــی ،مــاک آســان گرفتــن اســت؛ امــا ایــن امــر نبایــد منجــر بــه تبذیــر شــود و از طــرف
دیگــر ،منظــور از محاســبه هزینههــا ،ســنجیدن مخــارج بــرای رعایــت حــد اعتــدال و اقتصــاد اســت و نبایــد ایــن
دقتهــا منجــر بــه ســختگیری و تنگنظــری در امــر معیشــت شــود .درنتیجــه:
مسامحه آری ،تبذیر نه! محاسبه آری ،سختگیری نه!
لطـــــــــــــــائف
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 . 1سوره اسراء ،آیه .27
 . 2سوره فرقان ،آیه .67
 . 3یکصد موضوع اخالقی ،ص .378
 . 4سوره اسراء ،آیه .29

87

حکمت 33
برترین ثروت

َْ َ ُ ْ َ َْ ُ ُْ َ
و قال؟ع؟ :أشرف ال ِغنى ترك المنى.
َ

ُ
املین :آرزو
واژگان مهم :ترک :رها کردن
ترجمه :برترین توانگری و بینیازی ،رها ساختن آرزوهاست.
چکیده مفاهیم

رهایــی از دام آرزوهــا و پرداختــن بــه واقعیتهــای زندگــی در نــگاه علــی؟ع؟ بــه برتریــن بینیــازی و شــریفترین
توانگــری تعبیــر شــده اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1ترکخواســتهها ،باالتریــن توانگــری و بینیــازی اســت .اگــر رفــع نیازهــا انســان را بــی نیــاز میکنــد ،نخواســتن
ـود نیــاز بینیــاز میســازد .کســی کــه در پــی مقاصــد و خواســتههای خــود باشــد ،هیــچ
و تــرک نیــاز ،انســان را از خـ ِ
گاه رنــگ بینیــازی را نمیبینــد و اگــر آنهــا را کنتــرل نکنــد ،گاه میشــود کــه همیــن مقاصــد بیحــد و مــرز و
خواســتههای مبــاح ،او را بــه محرمــات خــدا میکشــاند .نکتـهای کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد ایــن اســت کــه
رهــا کــردن آرزوهــا و نخواســتن ،بــا داشــتن و تــاش بــرای رفــع نیازهــای خــود و خانــواده ،و نیــز ســعی بیشــتر بــرای
تحصیــل مــال بیشــتر و بــه مصــرف رســاندن آن در امــور خیــر و مصالــح اخــروی تنافــی نــدارد.
 -2آرزو و امیــد بــه خــودی خــود لطفــی از الطــاف خداونــد و نعمتــی از نعمتهاســت و انگیــزهای نیرومنــد بــرای
حرکــت و حیــات در زندگــی بشــر اســت.
مطالباتــی چــون همســر شایســته داشــتن ،از نعمــت فرزنــدان الیــق برخــوردار بــودن ،از موهبــت علــم و عقــل
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برخــوردار شــدن ،ســالم بــودن ،بینیــاز از دیگــران زندگــی کــردن ،از حداقــل امکانــات در زندگــی بهــره بــردن و
امثــال اینهــا از نیازهــای طبیعــی بشــر بــه حســاب میآینــد؛ امــا آرزوی دراز و خیالبافیهــای نامعقــول و بلنــد
ّ
پروازیهــا ،روحیــه ذلتپذیــری را در افــراد عمــق میبخشــد کــه خالصــی از آن ،شــریفترین توانگــری و ثــروت
1
اســت.
آمـــــــــــــوزهها

از ایــن حکمــت میآموزیــم کــه آرزوهــای دور و دراز مســتلزم فروتنــی در مقابــل انســانهای پســت و افتــادن در
ســختیها و از بیــن رفتــن شــرافت انســانی اســت ،بهتریــن حالــت بــرای آدمــی ،حالــت رضایــت از داشــتهها و تــرک
آرزوهــای دور و دراز اســت.
لطـــــــــــــــائف

بــه گذشــته پرمشــقت خویــش میاندیشــید کــه چــه روزهــای تلــخ و پــر مرارتــی را پشــت ســر گذاشــته اســت؛
روزهایــی کــه حتــی قــادر نبــود قــوت روزان ـهی زن و کــودکان معصومــش را فراهــم نمایــد .بــا خــود فکــر میکــرد
کــه چگونــه یــک جملـهی کوتــاه  -فقــط یــک جملــه  -کــه در ســه نوبــت پــردهی گوشــش را نواخــت ،بــه روحــش
نیــرو داد و مســیر زندگان ـیاش را عــوض کــرد و او و خانــوادهاش را از فقــر نجــات داد.
او یکــی از صحابــه رســول اکــرم؟ص؟ بــود .فقــر و تنگدســتی بــر او چیــره شــده بــود .یــک روز کــه حــس کــرد دیگــر
کارد بــه اســتخوانش رســیده ،بــا مشــورت و پیشــنهاد زنــش تصمیــم گرفــت بــرود و وضــع خــود را بــرای پیامبــر
شــرح دهــد و از او اســتمداد مالــی کنــد.
بــا همیــن نیــت رفــت ،ولــی قبــل از آنکــه حاجــت خــود را بگویــد ،ایــن جملــه را از آن حضــرت شــنید« :هــر کــس از
مــا کمکــی بخواهــد ،مــا بــه او کمــک میکنیــم؛ ولــی اگــر کســی بینیــازی بــورزد و دســت حاجــت پیــش مخلوقــی
دراز نکنــد ،خداونــد او را بینیــاز میگردانــد».
بــا شــنیدن ایــن ســخن ،چیــزی نگفــت و بــه خانــه خــود برگشــت .بــاز بــا هیــوالی مهیــب فقــر ،کــه همچنــان بــر
خانـهاش ســایه افکنــده بــود ،رو بــه رو شــد؛ ناچــار روز دیگــر بــه همــان نیــت در مجلــس رســول اکــرم؟ص؟ حاضــر
شــد .آن روز هــم همــان جملــه را از او شــنید .ایــن دفعــه نیــز بــدون اینکــه ســخنی بگویــد ،بــه خانــه برگشــت؛
امــا چــون خــود را همچنــان در چنــگال فقــر ،ضعیــف و ناتــوان میدیــد ،بــرای ســومین بــار ،بــه همــان نیــت نــزد
پیامبــر؟ص؟ خــدا رفــت .بــاز هــم لبهــای آن حضــرت بــه حرکــت آمــد و بــا همــان آهنــگ کــه بــه دل قــوت و بــه
روح اطمینــان میبخشــید ،همــان جملــه را تکــرار کــرد .ایــن بــار کــه جملــه را شــنید ،اطمینــان بیشــتری در قلــب
خــود احســاس کــرد .حــس کــرد کــه کلیــد مشــکل خویــش را در همیــن جملــه یافتــه اســت.
 . 1قطره ای از دریا ،ج  ،1ص .138
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وقتــی کــه خــارج شــد ،بــا قدمهــای مطمئنتــری راه میرفــت .بــا خــود فکــر میکــرد کــه دیگــر هرگــز بــه دنبــال
کمــک و مســاعدت بنــدگان نخواهــم رفــت .بــه خــدا تکیــه میکنــم و از نیــرو و اســتعدادی کــه در وجــود خــودم
بــه ودیعــت گذاشــته شــده ،اســتفاده میکنــم و از او میخواهــم کــه مــرا در کاری کــه پیــش میگیــرم ،موفــق کنــد
و بــی نیــازم ســازد.
بــا خــودش فکــر کــرد کــه از مــن چــه کاری ســاخته اســت؟ بــه نظــرش رســید در حــال حاضــر تنهــا کاری کــه از او
ســاخته اســت ،جمــع آوری هیــزم از صحــرا و فــروش آن اســت .رفــت و تیشـهای بــه عاریــه گرفــت .بــه صحــرا رفــت
و هیــزم جمــع کــرد و آن را فروخــت .لــذت حاصــل دســترنج خــود را چشــید .روزهــای دیگــر بــه ایــن کار ادامــه داد
تــا بــه تدریــج توانســت از همیــن پــول ،بــرای خــود تیشــه و حیــوان و ســایر لــوازم کار را بخــرد .بــاز هــم بــه کار خــود
ادامــه داد تــا صاحــب ســرمایه و غالمانــی شــد.
روزی رســول اکــرم؟ص؟ بــه او رســید و تبس ـمکنان فرمــود« :نگفتــم کــه اگــر کســی بینیــازی بــورزد ،خداونــد او را
1
بینیــاز میکنــد؟».
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حکمت 34

سنجیده سخن گفتن

َ ْ َ ْ َ َ َ َّ
الناس ب َما َي ْك َر ُهونَ
و قال؟ع؟ :من اسرع ِالى ِ ِ
َ َ ََْ
َ ُ
َ
ُ
يه ما لا يعلمون.
قالوا ِف ِ
َ

ْ ُ

َ

َیک َره َ
ون :کراهت دارند.
واژگان مهم :ا ْس َرع :سرعت گرفت ،شتافت گرفت
ترجمــه :هــر کــه بشــتابد بــه ســوی چیــزی کــه مــردم ( از آن) میرنجنــد( ،آنهــا نیــز) دربــارهی او چیــزی را
میگوینــد کــه نمیداننــد.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت میفرمایــد :کســی کــه در نســبت دادن امــوری کــه مــردم ناخــوش دارنــد بــه آنهــا شــتاب
کنــد ،مــردم نســبتهای ناروایــی بــه او میدهنــد؛ چــرا کــه مــردم از آشــکار شــدن عیــوب خــود ناراحــت میشــوند
و بــرای دفــاع از خــود ،آشــکار کننــده عیــوب را بــه امــوری متهــم میکننــد کــه چــه بســا واقعیــت هــم نداشــته باشــد
و بــا ایــن کار ،آبــروی او را لکـهدار میکننــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1چنانکــه از ایــن حکمــت اســتفاده میشــود ،عجلــه در گفتــار و رفتــار ،انســان را از نظرهــا میانــدازد و دهــان
مــردم را بــرای گفتــن هــر ســخنی بــاز میکنــد؛ زیــرا وقتــی انســان چیـ ِـز ناخوشــایندی را ببینــد یــا بنشــود ،ناراحــت
ً
میشــود و در ایــن حالــت معمــوال تصمیــم گیرنــده عقــل نیســت؛ بلکــه خشــم آدمــی اســت کــه تصمیــم میگیــرد
و هــر ســخنی را بــه زبــان مـیآورد.
 -2کالمــی نافــذ ،و بیانــی فصیــح و بلیــغ اســت کــه در آن ،حــال و مقــام ،زمــان و مــکان و شــرایط مخاطــب رعایت
شــود .بنابرایــن ،ســخنی کــه از روی دقــت و تأمــل نباشــد و در آن طبــع ،فرهنــگ و آداب مــردم مالحظــه نشــود،
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ّ
بــه جــز تنفــر و در معــرض افتــرا و تهمــت قــرار گرفتــن حاصلــی نخواهــد داشــت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

عملکــرد شــتابزده آن هــم بــر خــاف میــل دیگــران ،خــود مصداقــی از مصادیــق وارد شــدن در جایــگاه تهمــت
اســت .بنابرایــن اگــر میخواهیــم مــردم احتــرام مــا را حفــظ کننــد و نســبتهای نــاروا بــه مــا ندهنــد و عیــوب
پنهانــی مــا را آشــکار نســازند ،بایــد:
* هوشمندانه با مردم سخن بگوییم؛
* از تعبیرات و رفتارها که سبب ناراحتی مردم میشود ،بپرهیزیم؛
ّ
* بــا رعایــت احتــرام و در کمــال دقت و ظرافت انتقاد کنیم؛
* بــرای آغــاز حرکــت درســتی کــه احتمــال ناســازگاری بــا فرهنــگ عمومــی مــردم میدهیــم ،مقدمهچینــی کنیــم
و آمادگیهــای الزم را در مــردم ایجــاد کنیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن ز خ
چ�و مردم �ب ر� ج� نا�د ا� �ود کسی

92

سخ
ز
�بود ا� پ�ی او �ناه �بسی

حکمت 35
عاقبت آرزوهای دراز

ََ َ ْ َ َ
ْ
َ
َ
َ
و قال علیه السلامَ :م ْن أطال الأ َم َل أس َاء العم َل.

َ

َ

َْ َ

ال َمل :آرزو
واژگان مهم :ا َطال :دراز گردانید
ترجمه :هر که آرزو را دراز گردانید ،کردار را بد نمود.
چکیده مفاهیم

شــکی نیســت کــه آرزوهــا ،انگیــزه حرکــت و عمــل انســان بــرای هرگونــه فعالیــت اســت ،امــا نبایــد آرزوهــا از حــد
اعتــدال خــارج شــود .از ایــن رو میبینیــم امــام؟ع؟ میفرمایــد :کســی کــه آرزویــش را طوالنــی کنــد ،بــه دنبــال
کــردار زشــت م ـیرود.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1آرزوهــای طوالنــی موجــب توجــه و روی آوردن بــه دنیــا اســت و فراموشــی آخــرت را در پــی دارد؛ فراموشــی و
غفلتــی کــه زمینــه پدیــد آمــدن رفتارهــای نادرســت میشــود.
 -2حدیــث معروفــی اســت کــه هــم از پیامبــر؟ص؟ و هــم از امیرمؤمنــان؟ع؟ روایــت شــده کــه فرمودنــد:
«خطرنا کتریــن چیــزی کــه بــر شــما میترســم ،پیــروی از هــوای نفــس و آرزوهــای دراز اســت؛ زیــرا پیــروی از
1
هــوای نفــس انســان را از حــق بــاز مــیدارد و آرزوهــای دراز موجــب فراموشــی آخــرت میشــود».
 -3یکــی از دامهــای مهــم شــیطان همیــن طــول امــل اســت :خــدای ســبحان در قرآنــش فرمود« :شــیطان چنین
گفتــه کــه از بنــدگان خــود ســهم معینــی خواهــم گرفــت؛ آنهــا را گمــراه میکنــم و بــه آرزوهــا ســرگرم میســازم و بــه
 . 1کافی ،ج  ،2ص  ،335ح .3
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آنهــا فرمــان میدهــم ...شــیطان بــه آنهــا وعدههــای دروغیــن میدهــد و بــه آرزوهــا ســرگرم میســازد و جــز فریــب
1
و نیرنــگ بــه آنهــا فرمــان نمیدهــد».
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

آری ،افتــادن در چــاه بیانتهــای آرزوهــا ،نــه ســقوط شــخص ،بلکــه ســقوط شــخصیت را بــه همــراه م ـیآورد
و آدمــی را در وادی بدکــرداری گرفتــار میســازد ،اگــر بــه دنبــال اصــاح رفتارهــای خویــش هســتیم ،یکــی از
مهمتریــن راهکارهــا آن اســت کــه خــود را از آمــال و آرزوهــای بلنــد دنیایــی رهــا کنیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

عمــر بــن ســعد فرزنــد کســی بــود کــه ســابقه طوالنــی در اســام داشــت و از صحابــه معــروف پیامبــر بــود .شــناخت
ایــن پــدر و فرزنــد از پیامبــر و اهــل بیتــش؟مهع؟ ،بــه گونـهای نبــود کــه عظمــت روحی و کمــاالت و فضایــل فرزندان
رســول خــدا؟ص؟ را نداننــد .عمــر بــن ســعد هنگامــی کــه فرماندهــی ســپاه یزیــد را بــر عهــده گرفــت ،از جنــگ بــا امام
حســین؟ع؟ بســیار ناراحــت بــود و کوشــید عبیــداهلل بــن زیــاد ،فرمانــدار کوفــه ،را از جنــگ بــا امــام حســین؟ع؟
منصــرف کنــد؛ امــا موفــق بــه ایــن کار نشــد .فرمــان عبیــداهلل نبــرد بــا امــام و کشــتن او و اصحابــش بــود ،امــا عمــر
کــه حقیقــت را خــوب میدانســت و راه حــق و باطــل را میشــناخت ،خــود را بیــن بهشــت و جهنــم میدیــد؛ ولــی
آرزوی رســیدن بــه حکومــت ری ،او را بــه راهــی کشــانید کــه مرتکــب بدتریــن رفتــار انســانی در طــول تاریــخ شــد،
او امــام معصــوم و اصحــاب و فرزنــدان رســول خــدا؟ص؟ را بــه شــهادت رســاند ،زنــان و کودکانشــان را بــه اســارت
بــرد و عــذاب ابــدی را بــرای خــود فراهــم ســاخت تــا شــاید بــه آرزویــی برســد کــه هرگــز نرســید!
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حکمت 36

سنتهای غیر الهی

َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ ُ َ
و قال؟ع؟َ :و َق ْد َلق َي ُه ع ْن َ
َ
ين الأن َب ِار فت َر َّجلوا ل ُه
ام ده ِاق
الش
ى
ل
إ
هِ
ير
س
م
د
ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ
َ ّ
ََ ُ ُُ َ ُ ّ
ْ ُ
َو اش َت ّدوا َب ْي َن َي َد ْيهِ  َ : ما َهذا ال ِذي َص َن ْع ُت ُم ُوه؟ فقالوا :خل ٌق ِم ّنا ن َع ِظ ُم
ُ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ ُ ُّ َ َ َ
ذ أمراؤكم ،و ِإنكم لتشقون على
ِبهِ أمراءنا ،فقال :و الل ِه ما ينت ِفع ِبه ا
َ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ
َْ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
ْ
أنف ِسكم فِي دنياكم ،و تشقون ِبهِ فِي ِآخر ِتكم، و ما أخسر المشقة
َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ َّ
وراءها ال ِعقاب و أربح الدعة معها الأمان ِمن الن ِار.
ََ

ُ

واژگان مهم :ده ِاق ن
ي :کدخدایان و بزرگان
َ

َ َ

ف +ت َر ّجلوا :پس +پیاده شدند (از مرکبشان)

ّ

ا َ
شتدوا :محکم شدند (دویدند)
ِ

َ ُ ُّ

َّ َ َ

ُ ّ

ن َع ِظ ُم :بزرگ میداریم ،احترام میکنیم

الدعة :آسودگی

ل َتشق َ
ون :هر آینه به رنج و سختی میاندازید

ترجمــه :امــام علــی؟ع؟ در مســیر خــود بــه شــام ،بــا کدخدایــان و بــزرگان شــهر انبــار (از شــهرهای عــراق) مواجــه
شــد کــه آنــان بــه احتــرام آن حضــرت از اسبهایشــان پیــاده شــدند و در رکابــش دویدنــد ،امــام بــا دیــدن ایــن
صحنــه فرمــود :ایــن چــه کاری بــود کــه کردیــد؟ عــرض کردنــد ایــن رســوم و آدابــی اســت کــه مــا ،امیــران خــود
را بــا آن بــزرگ میداریــم ،امــام؟ع؟ در پاســخ آنــان فرمــود :ســوگند بــه خــدا حکمرانــان شــما از ایــن کار ســود
نمیبرنــد و شــما ،خــود را در دنیاتــان بــه رنــج و زحمــت میاندازیــد و در آخرتتــان بــا ایــن کار بــه بدبختــی گرفتــار
میســازید ،و چــه بســیار زیــان دارد رنجــی کــه در پــی آن کیفــر باشــد ،و چــه بســیار ســود دارد آســودگی کــه همــراه
آن ایمنــی از آتــش (دوزخ) باشــد.
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چکیده مفاهیم

ایــن ســخن را امــام زمانــی بیــان فرمــود کــه در مســیر حرکتــش بــه شــام دهاقیــن انبــار بــه نشــانه خضــوع ،بــه
گونــهای خــاص از امــام اســتقبال کردنــد ،از ایــن رو امــام ،مــردم را از ســنتها و رســوم غلــط بــر حــذر داشــت؛
رســومی کــه نــه فایــده دنیــوی دارد و نــه ســود اخــروی ،بلکــه فقــط زحمتــی اســت کــه بــر خــود بــار میکننــد .در
ادامــه ایــن حکمــت ،امــام؟ع؟ میفرمایــد :گاه انســان حاضــر میشــود هالکــت اخــروی را نــه بــا عیــش دنیــا،
بلکــه بــا زحمــت و رنــج بــرای خــود بخــرد و ســپس آن حضــرت ایــن نکتــه را یــادآوری میکنــد کــه بــرای نجــات از
ـذاب خــدا ،همیشــه نیــاز بــه تحمــل ســختی نیســت بلکــه ،گاهــی اوقــات بــا عیــش و راحتــی میتــوان بهشــت
عـ ِ
را بــه دســت آورد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1برخــی تشــریفات ،آداب و رســوم و احترامــات فــردی و اجتماعـ ِـی ،بــر اســاس آموزههــای اخــاق و مدیریــت
اســامی نادرســت و ناپســند اســت.
ّ
 -2عملکــرد مثبــت نیروهــای متواضــع ،بیتکلــف و بســیجی در اوایــل انقــاب و موفقیتهــای آنهــا در امــور
نظامــی ،اقتصــادی و تربیــت انســانهای وارســته نشــان داده کــه بــدون تشــریفات دولتــی و اداری میتــوان
کارهــای بــزرگ انجــام داد.
 -3پیشــوایان اســامی ،همیشــه از مــردم زندگــی باعــزت و در مســیر عبودیــت را خواســته و آنهــا را از فروتنــی بــرای
غیــر خــدا بــر حــذر داشــتهاند .حضــرت علــی؟ع؟در ایــن حکمــت بــه ایــن مطلــب اشــاره میفرمایــد کــه حتــی اگــر
قصدتــان از انجــام دادن ایــن کارهــا خــدا باشــد ،نــه اهــداف و اغــراض شــخصی ،بــاز هــم نفعــی عقالیــی بــرای
ـران شــما نــدارد و بــرای خــود شــما هــم رنـ ِـج در هــر دو جهــان را بــه همــراه دارد.
دنیــا و آخــرت امیـ ِ
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

بــزرگان را احتــرام کنیــم ،امــا از تشــریفات زائــد و نادرســت بپرهیزیــم ،و بــه بهانــه یــک عــادت و ســنت غلــط ،خــود
را در برابــر حاکمــان ،ذلیــل و خــوار نســازیم ،زیــرا هــر نــوع حقــارت و کوچکــی بــرای غیــر خــدا ،گنــاه و معصیــت
اســت و مایــه غــرور و خــود برتربینــی احتــرام شــدگان خواهــد شــد.
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حکمت 37

سفارش چهار نکته مهم به فرزند

َ ُ َ َّ ْ َ ْ َ ّ َ ْ َ ً َ َ ْ َ ً
ْ ْ
عا َلا َي ُض ُّركَ
َ
َ
و قال ؟ع؟ِ :لاب ِنهِ الحس ِن؟ع؟ يا بني ِاحفظ ع ِني أربعا و أرب
َ
َ َ ْ َ َ َ ُ َّ َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ َ
ما ع ِملت معهن ِإن أغنى ال ِغنى العقل و أكبر الفق ِر الحمق و أوحش
ُ ْ ُ ْ ُُ
َْ ْ َ ُْ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ
َ
َ
الوحشةِ العجب و أكرم الحس ِب حسن الخل ِق.
اك َو ُم َص َاد َق َة ْال َأ ْح َمق َفإ َّن ُه ُير ُيد َأ ْن َي ْن َف َع َك َف َي ُض ُّر َك َو إ َّي َ
َيا ُبنَ َّي إ َّي َ
اك وَ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ُ َ َ َ َ َْ
َ َّ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َ ْ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ
يل ف ِإنه يقعد عنك أحوج ما تكون ِإليهِ و ِإياك و مصادقة
مصادقة الب ِخ
ِ
َ
َْ
َ َّ ُ َ ُ َ َّ َ َّ َ َ ُ َ َ َ َ ْ َ ّ َ َّ ُ َ
ك َّ
الس َ
ه
ن
إ
ف
اب
ذ
ك
ال
ة
ق
اد
ص
م
و
اك
ي
إ
و
اف
الت
ب
ك
يع
ب
ي
ه
ن
إ
ف
ر
اج
ف
اب
ر
هِ
ِ
ِ
ال ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َْ
ُي َق ّر ُب َع َل ْي َك ْال َبع َ
يد َو ُي َب ِّع ُد َعل ْي َك الق ِريب.
ِ
ِ
َ

َْ

ُ َ

ل َيض ُّرك :ضرر و زیان نمیرســاند تو را
واژگان مهمِ :ا ْحفظ :به خاطر بســپار ،حفظ کن
َْ
َْ
ْ ُ
َیق ُعد :باز میدارد ،کوتاهی میکند
ا َل َسب :شرافت ،مجد ،بزرگی
ال ُع ْج ُب :خودپسندی
َ
ََ
ب َ
التافة :به چیز اندک
ا ْح َو َج :نیازمندتر
ُمصادقة :دوستی کردن
ِ
ترجمــه :بــه فرزنــدش امــام حســن؟ع؟ فرمــود :ای فرزنــدم بــه خاطــر بســپار از مــن چهــار [مطلــب] را و نیــز چهــار
توصیــه را کــه بــا وجــود عمــل بــه آنهــا ،بــه تــو زیــان نمیرســد [چهــار مطلــب اول ایــن اســت کــه]:
ســرآمد بینیازیهــا ،خــرد و عقــل اســت؛ و بزرگتریــن فقــر و نیازمنــدی ،بیخــردی اســت؛ و باالتریــن تــرس،
خودپســندی اســت؛ و گرامیتریــن بزرگــی ،خوشخویــی اســت.
ای فرزنــدم[ ،چهــار ســفارش ایــن اســت کــه] :از دوســتی بــا احمــق بپرهیــز کــه او میخواهــد بــه تــو ســود رســاند،
پــس زیــان میرســاند؛ و بپرهیــز از دوســتی بــا بخیــل کــه او [بــر اثــر بخــل] از تــو بــاز مـیدارد آنچــه را کــه بســیار بــه
آن نیازمنــد باشــی؛ و بپرهیــز از دوســتی بــا بــدکار کــه او تــو را بــه انــدک چیــزی میفروشــد؛ و بپرهیــز از دوســتی
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بــا کســی کــه بســیار دروغ میگویــد .پــس او ماننــد ســراب اســت کــه دور را بــرای تــو نزدیــک و نزدیــک را دور
میگردانــد.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت امــام؟ع؟ خطــاب بــه فرزنــدش و در واقــع خطــاب بــه همــه انســانها چهــار نکتــه کــه ناظــر
بــه صفــات اخالقــی و چهــار نکتــه دیگــر کــه ناظــر بــه امــور رفتــاری اســت را تبییــن کردنــد کــه شــرح آن بــا بیــان
نکتههــای زیــر خواهــد آمــد.
نکـــــــــــــــ ــات

 -1در نــگاه امــام علــی؟ع؟ ،عقــل ،ســرمایه گرانبهــای حیــات بشــری اســت؛ از ایــن رو ،افــرادی کــه بــا اســتفاده
صحیــح از ســرمایه خــود ،در امــور زندگــی ظاهــر میشــوند میــزان ضــرر و زیــان احتمالــی را بــه کمتریــن مرحلـهی
آن تنــزل میدهنــد و در راســتای توفیقــات روز افــزون گام بــر میدارنــد؛ زیــرا در نــگاه امــام علــی؟ع؟ ،عاقــل کســی
1
اســت کــه هــر چیــزی را در جــای خــودش قــرار میدهــد« .هــو الــذی َیضــع الـ َ
واض َعــه».
ـیء َم ِ
ِ
 -2دومیــن فــراز امــام در ایــن حکمــت ،نقطـهی مقابــل جملــه ّاول اســت؛ چــون فرمــود :بزرگتریــن فقــر ،حماقــت
و نادانــی اســت؛ زیــرا آدام احمــق ،هــم آخــرت را بــه بــاد فنــا میدهــد و هــم دنیایــش را.
 -3ســومین نکتــهای کــه مــورد عنایــت امــام قــرار گرفتــه ،صفــت ناپســند عجــب و خودپســندی اســت؛ زیــرا
خودپســندی و بلندپــروازی ،ترجمــان عقبماندگــی و ناتوانــی عقــل اســت .بــه همیــن دلیــل امــام؟ع؟ میفرماید:
َ ُ
الوحشــة ُ
العجــب؛ وحشــتبارترین وحشــتی کــه دامنگیــر آدمــی میشــود ،عجــب و خــود بــزرگ
«واوحــش
ِ

بینــی اســت» خودپســند بــه دلیــل خودخواهــی و برتربینــی ،دیگــران را تحقیــر و توهیــن میکنــد ،در نتیجــه تنهــا
میمانــد و منــزوی میشــود و هیــچ وحشــتی باالتــر و بدتــر از تنهایــی وجــود نــدارد.
 -4نکتــه چهــارم تأ کیــد بــر اخــاق شایســته اســت کــه بــه عنــوان گرامیتریــن حســب و شــرف مــورد توجــه قــرار
ُ
گرفتــه اســت ،بــرای ایــن کــه آدم خــوش خلــق ،کلیــد ورود بــه خان ـهی دل انســانها را در اختیــار دارد و ایــن
اســاس تمــام موفقیتهــا اســت .بــدون ایــن صفــت ،بــا هیــچ چیــزی نمیتــوان بــرای خــود شــرافت کســب کــرد و
ُ
مــردم آن کســی را کــه خلــق بهتــری دارد ،بیشــتر احتــرام میکننــد و وی نــزد همــه گرامــی و ارجمنــد اســت.
ُ
ُ
دربــاره اهمیــت ُحســن خلــق آیــات و روایــات فراوانــی وارد شــده تــا آنجــا کــه قــرآن کریــم ُحســن خلــق را یکــی از
عوامــل مهــم پیــروزی پیامبــر؟ص؟ دانســته و میفرمایــد« :پــس توبــه لطــف و رحمــت الهــی بــا آنــان نرمخــو شــدی
2
و اگــر درشــت خــوی و ســخت دل بــودی بــی شــک از گــرد تــو پراکنــده میشــدند».
 -5امــام؟ع؟ فرمــود :از رفاقــت و دوســتی صادقانــه بــا نــادان ،یعنــی آن کســی کــه از نعمــت عقــل و خــرد بیبهــره
 . 1نهج البالغه ،مالفتح اهلل ،ص .565
 . 2قلم ،آیه .4
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اســت [نــه درس نخوانــده و بیســواد ،کــه درس نخواندههــای زیــادی هســتند کــه از بــرکات عقــل برخوردارنــد]
پرهیــز کــن؛ چــرا کــه بــه دلیــل حماقــت و کــم خــردی ،هرچنــد کــه قصــد خیــر داشــته باشــد ،لکــن ضــرر میرســاند،
او از تجربــه اش اســتفاه نمــی کنــد ،عاقبــت کار را نمیســنجد و نتیجــه کار را نمیفهمــد و در نتیجــه در امــور
مــادی و معنــوی دچــار خســارت و زیــان میشــود ،پــس رفاقــت بــا چنیــن کســی زیــانآور اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1از ایــن گفتــار امــام میآموزیــم کــه عقــل در امــور دنیــا و آخــرت ،موجــب توانگــری اســت .عقــل ،مــا را بــه ســوی
خــدا و اعتقــاد صحیــح و فضایــل اخالقــی و اعمــال صالحــه دعــوت میکنــد؛ زیــرا عواقــب شــوم رذایــل اخالقــی را
بــه خوبــی درک میکنــد .در امــور مــادی نیــز بــا حســن تدبیــر و همــکاری صحیــح بــا دیگــران و تشــخیص دوســت
و دشــمن و درک فرصتهــا واســتفاده صحیــح از نیــروی دیگــران ،مــا را بــه فوایــد و بــرکات مــادی میرســاند.
 -2بــا هــر کســی نبایــد دوســت باشــیم ،بــه ویــژه از دوســتی بــا احمــق ،بخیــل ،فاســق و دروغگــو بایــد بپرهیزیــم؛
زیــرا:
* احمق ،با کمخردی ،چه بسا با انگیزه سودرسانی ،ضرر میرساند؛
* نتیج ـهی نشســت و برخاســت بــا بخیــل ،گریــز از خدمــت بــه دیگــران و دریــغ از مهــرورزی نســبت بــه مــردم
خواهــد بــود.
* فاســق و بیبنــد و بــار ،پیوســته بــه دنبــال هــوا و هــوس خویــش اســت و گاه همــه چیــز و همــه کــس را بــرای
رســیدن بــه خواســتهاش میفروشــد.
* دروغگــو ،مثــل ســراب اســت؛ کار محــال را ممکــن و کار ممکــن را محــال مینمایانــد ،دور را نزدیــک و نزدیــک
را دور جلــوه میدهــد و خالصــه ،واقعیتهــا را دگرگــون جلــوه میدهــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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تقدم واجبات بر مستحبات

َ ُ ْ َ َ َّ
َ َ َ َّ ْ ْ َ
َ
َ
و قال؟ع؟ :لا قربة ِبالنو ِاف ِل ِإذا أضرت ِبالفر ِائ ِض.
َ َ

َ ُ َ

اض َّر ْت :زیان رساند

واژگان مهم :ل ق ْر َبة :هیچ نزدیک شدنی نیست
ترجمه:

[انجام] مستحبات [بنده را به خدا] نزديك نگرداند ،اگر که به واجبات زيان رساند.
چکیده مفاهیم

هــرگاه کارهــای مســتحب ،بــه اعمــال واجــب ضــرر بزنــد ،دیگــر ارزشمنــد نخواهــد بــود؛ بــه تعبیــر دیگــر ،تــرک
واجــب کــردن و ســنت بــه جــای آوردن موجــب نزدیکــی بــه خداونــد نمیشــود!
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1ضــرر رســاندن بــه فرایــض و واجبــات ،بــه معنــای ایجــاد کاســتی در ارکان و شــرایط واجــب اســت .اگــر عبــادات
مســتحب ،مــا را از انجــام امــور واجــب بــاز میدارنــد ،یــا در انجــام درســت واجبــات اخاللــی ایجــاد میکننــد ،بایــد
انجــام واجــب را بــر انجــام مســتحب مقــدم بداریــم.
ّ
 -2ارزش هــر عمــل مســتحب یــا واجــب ،اطاعــت خــدا و رشــد و تقــرب روح انســان اســت .در مقابــل ،نافرمانــی
خــدا و تــرک واجبــات منجــر بــه ســقوط انســان میشــود .حــال ،اگــر عمـ ِـل مســتحبی کــه بایــد مقـ ّ ِـرب انســان
ـرک واجــب و عامـ ِـل ســقوط انســان شــود ،دیگــر ب ـیارزش و بیاثــر خواهــد بــود.
باشــد ،ســبب تـ ِ
 -3اگــر ســخن امــام را بــه معنــای حقیقــی آن بدانیــم ،توضیــح آن همــان اســت کــه گفتــه شــد؛ امــا اگــر ماننــد
برخــی ایــن ســخن را از بــاب مجــاز بدانیــم ،معنــا چنیــن میشــود کــه بایــد آنچــه مهــم اســت ،بــر آنچــه مهــم
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نیســت ،مقــدم باشــد و بــه عبــارت دیگــر ،بــا وجــود امـ ِـر اهـ ّـم ،نوبــت بــه امــور مهــم و کماهمیــت نمیرســد 1.پــس
اگــر واجــب رعایــت نشــود ،مســتحبات نجــات دهنــده و مقـ ّـرب نیســتند؛ مثــا اگــر در زیــارت حــرم اهــل بیــت؟مهع؟
یــا عــزاداری بــرای ســید الشــهداء؟ع؟ ،واجبــات تــرک شــوند ،یــا در نقــل احادیــث دقــت نشــود و نقلهــای غلــط
بیــان شــوند ،در ایــن مــوارد ،ایــن عبــادات مســتحب کــه بــا تــرک واجبــات همــراه شــدند ،باعــث نجــات آدمــی از
کیفــر خداونــد نخواهنــد شــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1مــاک درســتی یــا نادرســتی انجــام کار ،میــل و رغبــت مــا نیســت .بایــد وظیفــه را بیابیــم و بــدان عمــل کنیــم.
بــر ایــن اســاس ،اگــر تمــام شــب را بــه تــاوت قــرآن یــا عــزاداری سیدالشــهداء؟ع؟ ســپری کنیــم و خــدای نکــرده
نمــاز صبــح مــا قضــا شــود ،ایــن عــزاداری و تــاوت قــرآن آن ارزش و ّ
تقربــی را کــه میپنداریــم ،نــدارد.
 -2تمامیــت دیــن بــه دو چیــز اســت :انجــام دادن واجــب و تــرک کــردن حــرام ،و ایــن دو ،غــذای روح انســاناند،
امــا مســتحبات ،نقــش مکمــل غذایــی را دارنــد کــه انجــام آن انــرژی بیشــتری بــه روح آدمــی میدهــد .از ایــن رو،
چــه زیبــا اســت کــه بــا برنامهریــزی صحیــح و دقیــق بتوانیــم بیــن مســتحبات و واجبــات جمــع کنیــم ،بــدون آن
کــه هیــچ یــک موجــب اخــال در دیگــری شــود.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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تفاوت عاقل و احمق

ََ َ َْ َ َْ ُ َْ
َ ُ ْ
ْ
َ
َ
و قال علیه السلامِ :لسان الع ِاق ِل وراء قل ِب ِه و قلب الأحم ِق
َو َر َاء ِل َس ِان ِه.
واژگان مهمِ :ل َس ُ
ان العاقل :زبان خردمند

َو َر َاء :پشت

ترجمه :زبان خردمند پشت دل اوست و دل احمق پشت زبانش است.
چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در ایــن گفتــار حکیمانــه بــا کنایــه فرمــود :زبــان عاقــل پشــت قلــب او قــرار دارد ،در حالــی کــه قلــب
احمــق پشــت زبــان اوســت .یعنــی انســان عاقــل ،نخســت اندیشــه میکنــد و ســپس ســخن میگویــد در حالــی
کــه احمــق ،اول ســخن میگویــد و بعــد در اندیشــه فــرو مـیرود کــه ســخن درســتی گفتــه یــا نســنجیده حــرف زده
اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 -1یکــی از امتیــازات قطعــی بیــن عاقــل و احمــق آن اســت کــه انســان خردمنــد قبــل از تکلــم بــا اندیش ـهاش
تمــام جوانــب یــک موضــوع را بررســی میکنــد و آن گاه ســخن میگویــد ،امــا آدم بیخــرد نســنجیده ،بیتأمــل و
بیپــروا حــرف میزنــد .او بــه دیوانـهای میمانــد کــه اســلحه آتشــینی دارد و بــه هــر طــرف ،بیهــدف تیرانــدازی
میکنــد و آن گاه کــه قربانیانــی گرفتــه ،تــازه بــه دل و دانــش خــود مراجعــه کــرده و بــه حماقــت و بیخــردی
خــود حســرت میخــورد.
َ
ّ
 -2مؤمــن عاقــل اســت و عقــل ،زبــان عاقــل را کنتــرل میکنــد .در خطبــه  175آمــده اســت« :و ِان لســان ُ
المؤمــن
ِ
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َ
وراء ِلســانه» 1اگــر ایــن دو فرمایــش بــا هــم جمــع شــوند ،در مییابیــم کــه
وراء قلبــه و ِا ّن قلـ َـب المنافــق ِمــن ِ
مــن ِ
منافــق احمــق اســت و ایمــان جمــع نمیشــود مگــر بــا عقــل .پــس مؤمــن حســاب شــده و از روی عقــل حــرف
میزنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1همــواره ،در همــه زمانهــا و در تمــام حــاالت حاضــر جــواب بــودن ،ارزش نیســت .ارزش آن اســت کــه قبــل از
ّ
ســخن گفتــن بیاندیشــیم و بعــد از ّ
تأمــل و دقتنظــر ،ســخنمان را بــر زبــان جــاری کنیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

گوینــد دو مــرد دختــر دیمــاووس ،حکیــم یونــان را خواســتگاری کردنــد کــه یکــی از آن دو توانگــر بــود و دیگــری
فقیــر .حکیــم ،دختــرش را بــه فقیــر داد .اســکندر از وی ســبب ایــن کار را پرســید :حکیــم گفــت :آن توانگــر احمــق
2
بــود .از ایــن رو ،بیــم آن داشــتم کــه فقیــر شــود؛ ّامــا ایــن فقیــر عاقــل بــود ،لــذا امیــدوارم کــه توانگــر شــود!
همچنیــن گوینــد پادشــاهی خوابــی دیــد و بــرای تعبیــر آن ندیمــان خــود را حاضــر نمــود و از آنهــا خواســت
خوابگــزاری را پیــدا کننــد تــا خوابــش را تعبیــر کنــد .اطرافیــان پادشــاه شــخصی را کــه علــم تعبیــر میدانســت،
نــزد پادشــاه آوردنــد .او وقتــی خــواب را شــنید ،گفــت :عمــر پادشــاه کوتــاه اســت و بــه زودی از دنیا میرود! پادشــاه
ـزار بیچــاره را صــادر کــرد .بــا ناامیــدی بــه درباریــان خــود گفــت:
کــه بســیار ناراحــت شــده بــود ،دســتور قتــل خوابگـ ِ
او تعبیــر نمیدانســت ،اگــر معبــر دیگــری در شــهر وجــود دارد ،او را حاضــر کننــد .آنهــا شــخص دیگــری را معرفــی
کردنــد .پادشــاه خــواب خــود را بیــان کــردُ .م َع ِّبــر کمــی اندیشــید و بــه جهــت تــرس از غضــب او گفــت :شــما مــرگ
هیــچ یــک از عزیــزان و نزدیــکان خــود را نمیبینیــد .پادشــاه خوشــحال شــد و چنــد کیســه زر بــه او پــاداش داد.
ســپس بــه اطرافیــان خــود گفــت :معنــای ســخن ایــن شــخص بــا ّ
معبــر اول یکــی بــود و مــن عمــر زیــادی نخواهــم
داشــت؛ امــا ّ
معبــر اول ،نســنجیده و نفهمیــده ســخن گفــت و ایــن شــخص ابتــدا اندیشــید و بعــد بــا درایــت و عقــل
خــود ،همــان ســخن را بــه گونـهای بهتــر بیــان کــرد.

****
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ز خ ن
س
�
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ز حق ت
� ز��ان ،ق�ل� او ه�س ت
که � شپ� ت
�ناهی ب�اطل �ا م� �راود
� کامل
ب
ب

 . 1یعنــی :و بــه تحقیــق زبــان مؤمــن پشــت دل اوســت و دل منافــق پشــت زبــان او [و ســخن مؤمــن از روی دل و اعتقــاد اســت ،امــا منافــق
بــه آنچــه میگویــد ،اعتقــاد نــدارد].
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بیماری و ریزش گناهان

َ
َّ ْ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
ان م ْن َش ْك َواكَ
ك َ
َ
ْ
و قال؟ع؟ِ :ل َب ْع ِض أصح ِابهِ فِي ِعلةٍ اعتلها جعل الله ما
ِ
الس ّيئَ
َح ّط ًا ل َس ّي َئات َك َفإ َّن ْال َم َر َض َلا َأ ْج َر فيهِ َو َلك َّن ُه َي ُح ُّط َّ
ات َو َي ُح ُّتهاَ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ّ َ َ ََْ ْ
َ ْ ْ
َ َّ ْ َ ْ َ َ َّ َ ْ ْ ُ ْ َ
َ
ْ
ْ
ان و العم ِل ِبالأي ِدي و الأقد ِام
حت الأور ِاق و ِإنما الأجر فِي القو ِل ِب ِ
اللس ِ
َ
َ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ ُ ْ ّ َّ َ َّ َ َّ
النيةِ و الس ِريرةِ
الص ِال َحةِ َم ْن َ يش ُاء ِم ْن
و ِإن الله سبحانه يد ِخل ِب ِصد ِق ِ
ْ ََ
ِع َب ِادهِ ال َج ّنة.
َّ

ْ َّ َ

َ

ِاع َتلها :بیمار شد ،به آن
واژگان مهمِ :عل ٍة :مرض
َ ُ ُّ
یحتا :میریزد آن را
َح ّط :برطرف شدن
ترجمــه :امــام؟ع؟ بــه یکــی از اصحابــش هنگامــی کــه او بیمــار شــده بــود (دربــارهی اینکــه بیمــاری ســبب آمــرزش
گنــاه میشــود) فرمــوده اســت :خداونــد بیمــاری تــو را (ســبب) برطــرف شــدن گناهانــت قــرار داده ،پــس بیمــاری
را پاداشــی نیســت ،بلکــه (چــون شــخص را شکســته و ناتــوان مینمایــد و انســان در چنیــن حالتــی بــه ســوی
پــروردگارش توبــه و بازگشــت کــرده از معصیــت و نافرمانیــش پشــیمان و بــه تــرک آن تصمیــم میگیــرد ســبب
شــده کــه) گناهــان را از بیــن میبــرد ،و آنهــا را ماننــد ریختــن برگهــا (از درخــت) میریــزد ،و مــزد و پــاداش بــه
ســبب گفتــار بــه زبــان ،و کــردار بــه دسـتها و پاهــا داده میشــود (و بیمــاری نــه از گفتــار و نــه از کــردار اســت) و
خداونــد ســبحان بــه ســبب پاکــی نیــت و شایســتگی باطــن ،هــر کــه را از بندگانــش بخواهــد بــه بهشــت داخــل
میگردانــد (پــس اگــر کســی در بیمــاری شــکیبا و دارای باطــن نیکــو و دل پــاک باشــد ممکــن اســت خداونــد
بــدون عمــل دســت و پــا او را بیامــرزد).
َح ّت :ریختن

چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت امــام؟ع؟ بــه بیمــاران بشــارت بزرگــی داده و یکــی از آن فلســفههای بیمــاری ،یعنــی آمــرزش
گناهــان را تبییــن فرمــوده اســت .ســنت الهــی بــر ایــن اســت کــه لغــزش بنــده صالحــش را در همیــن دنیــا بــا درد و
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رنــج پــاک کنــد تــا حســاب او بــه قیامــت نیفتــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 -1اجــر ،بــه معنــای پــاداش و مــزدی اســت کــه کســی بــرای اجیــر و انجــام دهنــدهی کاری پســندیده ،پرداخــت
میکنــد .پــس بــرای دریافــت اجــر و پــاداش ،بایــد انســان کاری را انجــام دهــد.
 -2همــان گونــه کــه بــرگ درخــت در پاییــز بــرگ بــرگ میشــود و میافتــد تــا درخــت عــاری از برگهــای خشــک
شــود و برگهــای ســبز جــای آن را بگیــرد ،بــر اثــر بیمــاری نیــز بــار گناهــان یکــی پــس از دیگــری از دوش انســان
برداشــته و بخشــیده میشــوند تــا ســیاهی گنــاه از پرونــدهی گناهــکار پــاک شــود ،دوبــاره دل او بهــاری گــردد و
شــکوفهها و برگهــای کــردار نیــک جــای آنهــا را بگیــرد .ممکــن اســت ایــن ســؤال بــه ذهــن آیــد کــه اگــر بیمــاری
بــرای جبــران گنــاه اســت ،پــس چــرا معصومــان و بنــدگان و اولیــای خــاص خــدا بیمــار میشــوند؟ در پاســخ بایــد
گفــت :چــون آنــان اهــل معصیــت نیســتند ،بیماریهــا و گرفتاریهــا ،موجــب تقــرب بیشــتر و افزایــش درجــات
بهشــتی آنهــا میگــردد.
 -3امــام صــادق؟ع؟ فرمــود :رســول خــدا ســلمان فارســى را در بيماريــش عيــادت كــرد و فرمــود« :اى ســلمان تــو
را در بيمــارى ســه فضيلــت اســت.1 :در يــاد خدایــى و دعايــت مســتجاب اســت؛ .2و گناهــت را بريــزد؛ .3تــو را تــا
1
مــردن عافيــت بخشــد».
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 -1بــر اثــر بیمــاری ،حالــت انکســار ،تنبیــه و توجــه پدیــد میآیــد ،بایــد از ایــن فرصــت اســتفاده کنیــم ،رو بــه خــدا
آورده و از گناهــان توبــه کنیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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ّ
سیمای نورانی ّ
خباب بن ارت

َ
َو َق َال؟ع؟ :في ِذ ْكر َخ َّباب ْابن ْال َأ َر ِّت َي ْر َح ُم ا َّلل ُه َخ َّب َ
اب ْاب َن ْال َأ َر ِّت َف َل َق ْد أ ْس َلمَ
ِ ِ
ِ ِ
ً
َ
ْ
ً
َ
َ
َ
َ
َراغ ًبا َو َه َ َ
اف َو َر ِض َي َع ِن ا ّلل ِه َو َعاش ُم َج ِاهداُ ،طوبَى
ِ
اج َر ط ِائعا َو ق ِن َع ِبالكف ِ
َ ْ َ َ َ َْ َ َ َ َ َ ْ
َ
َ َ َ ْ ََ
َ
ف
ك
ال
ب
ع
ن
ق
و
اب
س
ح
ل
اف َو َر ِض َي َع ِن ا ّلل ِه.
ِ
ِلمن ذكر المعاد و ع ِمل ِل ِ ِ ِ ِ
واژگان مهمَ :ي ْر َح ُم :رحمت میکند (چون جمله دعایی است :رحمت کند)
َْ
َ
ـاب ْاب ِن ال َرت :از اصحاب خوب رسول خدا؟ص؟
خ َّبـ
ِ
ً
ً
َطا ِئعا :فرمانبردار
َر ِاغبا :با میل و رغبت
َ َ
ْ ََ
َ َ
اف (ب +الکفاف) :به +اندازه کفایت عاش :زندگی کرد
ِبالكف ِ
خبــاب بــن ّ
ترجمــه :خــدا ّ
ارت را رحمــت فرمایــد کــه بــا رغبــت مســلمان شــد و فرمانبــردار ،هجــرت کــرد و بــه
(انــدازه) کفایــت قناعــت کــرد ،و از خــدا راضــی بــود ،و مجاهدانــه زندگــی کــرد .خوشــا بــه (حــال) کســی کــه بــه یاد
معــاد باشــد ،و بــرای حســاب (آن روز) کار کنــد و بــه (قــدر) کفایــت قناعــت نمایــد و از (داده) خــدا راضــی باشــد.

َ َ
ا ْسل َم :اسالم آورد ،مسلمان شد
َ
ق ِن َع :قناعت کرد
َ
ُطوب :خوشا

چکیده مفاهیم

امــام؟ع؟ در اینجــا از یکــی از مؤثرتریــن شــیوههای تربیتــی ،یعنــی معرفــی الگــو بــه جــای توصیــه مســتقیم
اســتفاده میفرماینــد .بــر ایــن اســاس ،فرمایــش حضــرت؟ع؟ ایــن مفهــوم را منتقــل میســازد کــه هــر کــس
هفــت ویژگــی را داشــته باشــد ،پیــرو حقیقــی امامــان معصــوم؟ع؟ اســت و خداونــد از او خشــنود و مشــمول رحمــت
واســعه الهــی اســت .ایــن ویژگیهــا عبارتنــد از .1 :بــا رغبــت و عالقــه ایمــان َآو َرد؛  .2بــه خاطــر حفــظ ایمــان خــود
هجــرت نمایــد؛  .3در اســتفاده از مادیــات بــه حداقــل اکتفــا نمایــد؛  .4بــه سرنوشــت الهــی خــود راضــی باشــد؛ .5
در همــه حــال آمــاده جهــاد در راه خــدا باشــد؛  .6همــواره بــه یــاد خــدا و روز حســاب باشــد؛  .7از کار بــرای خــدا
خســته نشــود.
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نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ّ .1
خبــاب در زمــان جاهلیــت بــردهای بــود کــه بــا بعثــت پیامبــر اکــرم؟ص؟ در زمانــی کــه هیــچ یــک از مســلمانان
امنیــت مالــی و جانــی نداشــتند ،مســلمان شــد و در مقابــل شــکنجه مشــرکان اســتقامت نمــود .وی در جنگهــای
گوناگــون از جملــه در جنــگ بــدر حاضــر بــود و بعــد از رحلــت پیامبــر در جنگهــای صفیــن و نهــروان در رکاب امــام
علــی؟ع؟ شمشــیر زد و ســرانجام در  73ســالگی در کوفــه درگذشــت.
 .2در کتــب تفســیر آمــده کــه َ
«طوبــی» نــام درختــی در بهشــت اســت لــذا بــه کار بــردن تعبیــر «طوبــی» از ســوی
امــام؟ع؟ مخاطــب را بــه یــادآوری روز قیامــت و لحظــه حســاب و کتــاب و بهشــت وا مــیدارد و در نتیجــه در
او ایجــاد انگیــزه میکنــد تــا توش ـهای بــرای آخــرت خــود بــر گیــرد و اندیشــه خــود را بــه نیازهــای غیــر ضــروری
دنیایــی و زودگــذر مشــغول نســازد.
 .3ایمــان هــر فــردی ،زمانــی کامــل میشــود کــه خــود را در ســه ُبعــد اعتقــادی ،رفتــاری و عواطــف و احساســات
نشــان دهــد .در ایــن حکمــت امــام علــی؟ع؟ بــه ایمــان ّ
خبــاب در ایــن ســه ُبعــد اشــاره میکنــد و آن را میســتاید:
َ
ً
َ َ
َ
«هاجـ َـر ،ق َنـ َـع ،عــاش ،مجاهــدا و َع ِمــل»
کلمــه «أســلم» اشــاره بــه ُبعــد فکــری و اعتقــادی اوســت .کلماتــی چــون
ً
ً
َ
َ
بــه ُبعــد رفتــاری ایمــان ّ
خبــاب ،و اوصافــی ماننــد «راغبــا ،طائعــاَ ،ر ِضـ َـی و ذکـ َـر المعــاد» بــه ُبعــد احساســی او اشــاره
کــرده اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1یکــی از مؤثرتریــن شــیوههای تربیتــی ،روش اسوهســازی اســت .گاهــی بــه جــای توصیــه مســتقیم ،مقاصــد
تربیتــی خــود را در قالــب معرفــی الگوهــای موفــق دنبــال کنیــم ،ایــن کار بــرای همــه بــه ویــژه کــودکان بســیار
تأثیرگــذار اســت.
 .2برای رســیدن به رســتگاری واقعی باید محبت به کاالی ناچیز دنیا را از جان و دل خود بیرون کنیم.
 .3کســی میتوانــد الگــوی مســلمانان باشــد کــه در هــر لحظــه زندگــی بــه وظیفـهی خــود عمــل نمــوده و خــدا را
در موقعیتهــای مختلــف فرامــوش نکــرده باشــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ق
تن آ
ن
سعاد�م�د �ن كس كو �به د� ي�ا �       بود ه�ر دم� ،به �فكر دار ع� ب�ى
قن
زمش
ز
عم
�به كم �ا�ع ،ر ض�ا ا� حى داور
ا� و رو� ح�ر      
ل �بهر حس ب
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حکمت 42

جلوه گاه ایمان ،دوستی علی؟ع؟

َ
وم ْال ُم ْؤ ِمن ب َس ْيفي َه َذا َع َلى أ ْن ُي ْب ِغ َضني ماَ
َو َق َال؟ع؟َ :ل ْو َض َربْ ُت َخ ْي ُش َ
ِ ِ ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
أ ْب َغ َضنيَ ،و َل ْو َص َب ْب ُت ُّالد ْن َيا ب َج َّم ِات َها َع َلى ال ُم َن ِافق َعلى أ ْن ُي ِح َّبني ماَ
ِ
َ ِ
َ
َّ ِ ّ ْ ُ ّ ّ َ َّ ُ ِ َ َ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
َ
ُ
ََ
َ
َ
ان الن ِب ِي الأ ِم ِي؟ص؟ أنه قال:
أح ّب ِنيَ ،و ذ ِلك أنه ق ِض َي فانقضى على ِلس ِ
َ َ ُّ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ ٌ َ َ
َ
ٌ
َ
ُ
ُ
ُ
ّ
افق.
يا ع ِلي لا يب ِغضك مؤ ِمن و لا ي ِحبك من ِ
َ

َ

واژگان مهم :ل ْو +ض َر ْب ُت :اگر +زدم (چون شــرطی اســت :اگر بزنم)

َ

َ

َ ُ

ا ْنُ +ي ْب ِغض ِ ين :اینکه +دشمن شود با من
َ َّ
اتا َ
جَِ
(ج ّماة :جمع َج ّمة :محل جمع شدن آب) :همگی آن ،تمام دنیا

َ

ل ْوَ +ص َب ْب ُت :اگر ریختم (اگر بریزم)

خ ْيش َ
وم :بن بینی

ُ

قِ َ
ض :حکم شد
ي

َ َْ َ

فانقض :پس جاری شد

ترجمــه :اگــر بــا ایــن شمشــیرم بــه بینــی مؤمــن بزنــم کــه (تــا) بــا مــن دشــمن شــود ،بــا مــن دشــمن نخواهــد شــد ،و
اگــر همــه کاالی دنیــا را بــر ســر منافــق بریــزم کــه (بــه راســتی) مــرا دوســت بــدارد ،دوســت نخواهــد داشــت ،و ایــن
بــدان ســبب اســت کــه چنیــن مقــدر شــده و بــه زبــان پیامبــر ّامــی جــاری گشــته کــه فرمــوده :یــا علــی! مؤمــن بــا تــو
دشــمنی نمیکنــد و منافــق تــو را دوســت نمـیدارد.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت یــک معیــار و مــاک بــرای تشــخیص انســان مؤمــن از منافــق بیــان مینمایــد و
آن بــه تصریــح پیامبــر اکــرم ؟ص؟ دوســتی و اعتقــاد بــه امــام یــا دشــمنی بــا ایشــان اســت .کســی کــه مؤمــن واقعــی
ً
باشــد فرضــا حتــی اگــر آســیبی از امــام علــی؟ع؟ بــه او برســد ذرهای از محبــت و اعتقــاد او کــم نخواهــد شــد و
برعکــس اگــر حضــرت تمــام دنیــا را بــه انســان منافــق بدهــد ،ذرهای محبــت ایشــان بــه دل او راه نخواهــد یافت.
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 .1حدیثــی کــه از پیامبــر اکــرم؟ص؟ در ایــن حکمــت نقــل شــده اســت ،در حـ ّـد تواتــر اســت؛ بــه طــوری کــه انســان به
درســتی آن یقیــن میکنــد .همچنیــن احادیــث زیــادی از شــیعه و سـ ّـنی بــه همیــن مضمــون روایــت گردیــده اســت.
از جملــه ابــو ســعید خــدری ،صحابــی رســول خــدا؟ص؟ میگویــد« :مــا گــروه انصــار ،منافقیــن را نمیشــناختیم مگــر
1
بــه دشــمنی با علــی؟ع؟».
 .2تأ کیــد بــر دوســتی علــی؟ع؟ و اوالد او ،در حقیقــت اشــاره بــه تــداوم خــط رهبــری پیامبــر؟ص؟ و ادامــه مســأله
والیــت الهــی اســت ،و بدیهــی اســت کــه قبــول والیــت و رهبــری علــی؟ع؟ و معصومــان ،همانند نبــوت پیامبر؟ص؟
موجــب ســعادت و هدایــت مســلمانان اســت و نتیج ـهاش بــه خــود آنــان بــر میگــردد .ایــن مطلــب از حدیــث
نبــوی کــه زمخشــری ،فخــر رازی و قرطبــی در تفسیرشــان نقــل کردهانــد بــه دســت میآیــد« :هــر کــس بــا ّ
محبــت
آل ّ
محمــد؟مهع؟ بمیــرد ،شــهید اســت .آ گاه باشــید هــر کــس بــا ّ
محبــت آل محمــد؟مهع؟ از دنیــا بــرود ،بــا ایمــان
کامــل از دنیــا رفتــه اســت .آ گاه باشــید هــر کــس بــا ّ
محبــت آل محمــد؟مهع؟ از دنیــا بــرود ،بــر ســنت و جماعــت
اســام از دنیــا رفتــه اســت .آ گاه باشــید هــر کــس بــا عــداوت آل محمــد؟مهع؟ از دنیــا بــرود ،روز قیامــت در حالــی وارد
عرصــه محشــر میشــود کــه در پیشــانی او نوشــته شــده :مأیــوس از رحمــت خــدا .آ گاه باشــید هــر کــس بــا بغــض
2
آل محمــد؟مهع؟ از دنیــا بــرود ،کافــر از دنیــا رفتــه اســت».
 .3ایمــان در لغــت قــرار گرفتــن اعتقــاد در قلــب اســت بــه گون ـهای کــه فــرد بــا ایــن اعتقــاد قلبــی بــه امنیــت و
آرامــش میرســد .الزمــه ایــن اعتقــاد قلبــی ،انجــام دادن کارهــای متناســب بــا آن اســت .از ایــن رو ،ایمــان بــه خــدا
تأثیــری شــگرف بــر حــاالت روحــی و رفتــار افــراد میگــذارد.
 .4منافــق کســی اســت کــه تظاهــر بــه اســام میکنــد ،امــا در باطــن کافــر اســت .چنیــن کســی نمیتوانــد بــر
ـتن
اســاس اعتقــاد خــود ،هیــچ مســلمانی را بــه ســبب مســلمانیاش دوســت بــدارد چــه برســد بــه دوســت داشـ ِ
امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ کــه اولیــن مــردی اســت کــه بــه پیامبــر؟ص؟ ایمــان آورد و خــود امــام مســلمین اســت.
 .5ریشــه عالیــق ،احساســات و عواطــف آدمــی ،در تفکــرات و اعتقــادات اوســت؛ یعنــی همــان گونــه کــه فکــر
میکنــد ،احســاس هــم میکنــد .بــه طــور مثــال اگــر تصــور و اعتقــاد کســی از مــرگ نابــودی باشــد ،احســاس تــرس
و ناراحتــی بــه او دســت میدهــد ،امــا اگــر مــرگ را انتقــال از دنیــا بــه آخــرت و رهایــی از رنجهــای مــادی تفســیر
کنــد ،احســاس خوشــایندی از مــرگ خواهــد داشــت .انســان منافــق چــون تصــور درســتی از امــام نــدارد و ایشــان
را مانــع رســیدن بــه اهــداف خــود میدانــد ،لــذا احســاس او بــه امــام منفــی خواهــد بــود و هیــچ چیــزی نمیتوانــد
ایــن احســاس را کاهــش دهــد .امــا شــناخت و اعتقــاد انســان مؤمــن بــه امــام در حـ ّـدی اســت کــه هیــچ حادثــه
تلخــی نمیتوانــد از آن بکاهــد.
 . 1جامع ترمذی ،ج  ،2ص 299؛ صواعق المحرقة ،ص 73؛ ینابیع المودة ،باب 6؛ مطالب السؤل ،ص .17
 . 2تفسیر کشاف ،ج  ،4ص  220و 221؛ تفسیر کبیر فخر رازی ،ج  ،27ص 165؛ تفسیر قرطبی ،ج  ،8ص .5843
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 .6خشــم ولـ ّـی خــدا همچــون خشــم خــدا منشــأ نفســانی نــدارد ،بلکــه بــر اســاس خواســت و مصلحــت الهــی
اســت .بــه عبــارت دیگــر اگــر امــام؟ع؟ بــر کســی خشــم بگیــرد ،بــه خاطــر خــدا اســت نــه از روی امیــال و هواهــای
نفســانی.
ُ َ َ َ َ
 .7جملــه «قـ ِـی فانقــی» یعنــی« :حکــم شــد؛ پــس (آن حکــم) جــاری شــد ».منظــور از ایــن کالم آن اســت کــه

تأثیــرات ایمــان و نفــاق جزئــی از قوانیــن الهــی اســت کــه خــدا ایــن تأثیــرات را بــه آنهــا داده اســت و نمیتــوان از
آن فــرار نمــود و ماننــد قانــون جاذبــه و ســایر قوانیــن طبیعــی اســتثنابردار نیســتند .پــس تنهــا راه بــه دســت آوردن
محبــت بــه امــام ،داشــتن ایمــان اســت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1مــا بایــد معرفــت خــود را بــه جایــگاه علــی؟ع؟ افــزون کــرده تــا عشــق و محبــت مــا بــه ایشــان راس ـختر شــود.
محبتــی کــه روح تســلیم را در مــا زنــده کنــد و در هیــچ دشــواری و تنگنایــی دســت از عشــق بــه او برنداریــم.
شــناخت علــی؟ع؟ ،یعنــی شــناخت حقیقــت دیــن (چــرا کــه «عـ ٌ
ـی مــع احلـ ّـق و احلـ ّـق مــع عــی» و محبــت بــه
علــی؟ع؟ ،یعنــی عشــق بــه شــعائر و نمــاد واقعــی عمــل بــه دیــن .در نتیجــه ،بــا شــناخت و ّ
محبــت علــی؟ع؟ اســت
کــه مؤمــن از منافــق بازشــناخته میشــود.
لطـــــــــــــــائف
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 . 1زاســتر یعنــی :ز آن ســو تــر .معنــای بیــت :ای خــدا در هــر دو جهــان در مســیر رضایــت خــودت مــرا از خانــدان پیامبــر و خانــدان حــق آن
طرفتــر مبــر و مــرا از مســیر رســالت و والیــت منحــرف نکــن.
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حکمت 43

ارزش پشیمانی و زشتی غرور زدگی

َ َ
َ
ُ
َ َّ ٌ َ ُ ُ َ
َو قال؟ع؟ :س ِيئة تس
وء َك خ ْي ٌر ِع ْن َد ا ّلل ِه ِم ْن َح َس َن ٍة ت ْع ِج ُب َك.
ٌَ

َ

ت ُس ُوءَ +
ک :بد کند +تو را (تو را ناخوش دارد)
واژگان مهمَ :س ِّيئة :بدی
َ
َ
ُ
(تعجبَ +
ُ
ک) :خوش آید +تو را (تو را به خودبینی وا دارد)
ت ْع ِج ُبك
خ ْير :بهتر
ترجمه :بدیای که تو را اندوهگین سازد ،نزد خدا از خوبیای که تو را به خودبینی وادارد ،بهتر است.
چکیده مفاهیم

گنــاه و معصیــت گرچــه ناپســند اســت و انجــام دهنــده آن مســتحق مجــازات الهــی اســت و از طرفــی اطاعــت و
فرمانبــرداری پســندیده و انجــام دهنــده آن مســتحق ثــواب ،امــا گنهــکاری کــه از کــردهاش ناراحــت و پشــیمان
میشــود و بــه ســوی خوبیهــا مـیرود ،بــه مراتــب بهتــر از عابــدی اســت کــه عبادتــش ،وی را بــه طــرف ُعجــب
و خودپســندی بکشــاند.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ُ .1عجــب آن اســت کــه فــرد ،صفــت یــا نعمــت خــود را بــزرگ بشــمارد و نعمــت دهنــده را فرامــوش کنــد .چنیــن
کســی بــرای کارهــای خــود در برابــر خــدا اســتقالل قائــل شــده و خــدا را در توفیــق دادن او بــرای انجــام عبــادات
نادیــده گرفتــه اســت.
ّ
ّ
 .2تفــاوت ُعجــب بــا تکبــر در ایــن اســت کــه متکبــر کســی اســت کــه مقــام و منزلــت خــود را باالتــر از دیگــران
میبینــد ،ولــی انســانی کــه گرفتــار ُعجــب اســت کاری بــه دیگــران نــدارد .او تنهــا خــود را میبینــد و خودشــیفته
اســت و دهنــدهی توانمندیهــا و نعمتهایــش را فرامــوش کــرده اســت.
ـند ُعجــب شــود و انســان را بــه آن گرفتــار ســازد ،بــا آمــدن ایــن صفت،
 .3اگــر یــک کار خــوب ،مقدمــه صفـ ِـت ناپسـ ِ
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کار خــوب انســان ارزش خــود را از دســت میدهــد .یعنــی کار خــوب مبــدأ حرکــت بــه ســوی بدیهــا و خودبینــی
و ندیــدن خــدا گردیــده اســت .امــا گاهــی پشــیمانی از گنــاه نقطـهی حرکــت انســان بــه ســوی خداونــد شــود کــه
حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت ایــن حالــت و صــورت را بهتــر از حالــت و صــورت اول معرفــی میفرماینــد.
بنابرایــن ،ایــن حکمــت ارتــکاب گناهــان را تأییــد نمیکنــد تــا چنیــن نتیجــه بگیریــم کــه میتوانیــم مرتکــب گنــاه
شــویم و در آخــر عمــر توبــه کنیــم؛ بلکــه امیرمؤمنــان؟ع؟ بــه یکــی از مهمتریــن آفــات روح یعنــی ُعجــب اشــاره
فرمــوده اســت تــا بنــدگان اعمــال پســندیده خــود را تبــاه نســازند.
آمـــــــــــــوزهها

 .1انجــام کارهــای نیکــو ،هــر چنــد بســیار نشــانه ســعادتمندی نیســت .پــس از انجــام کارهــای شایســته
همچنــان بایــد مراقــب باشــیم کــه مبــادا آفتهایــی چــون عجــب و خودپســندی آنهــا را تبــاه ســازد.
 .2اگــر گناهــی از مــا ســر زد و پشــیمان شــدیم ،قــدر ایــن پشــیمانی و ســوز و گــداز را بدانیــم و از آن بــرای آغــاز
حرکتــی جدیــد و پرشــتابتر بــه ســوی کمــال بهــره بریــم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 44

ریشههای ارزشها

َو َق َال؟ع؟َ :ق ْد ُر َّ
الر ُجل َع َلى َق ْدر ِه َّم ِت ِه َو ِص ْد ُق ُه َع َلى َق ْدر ُم ُر َوء ِت ِه وَ
ِ
َ ِ
َِ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ
ش َج َاع ُت ُه َعلى قد ِر أنف ِت ِه َو ِعفته َعلى قد ِر غ ْي َر ِت ِه.
َْ

َ

َ

ِ ّه ِت ِه ِ ّ
(هة +ه) :قصد و اراده قوی َ +ش (او)
واژگان مهم :قدر :اندازه ،مقام ،مرتبه
ُُ َ ُ َ
ََ َ
انفة :کراهت داشتن از کار ناشایست
(م ُر وئة +ه) :جوانمردی َ +ش (او)
مر وء ِته
ّ
ترجمــه :مقــام و مرتبــه مــرد بــه انــدازه همــت او ،و راســتیاش بــه انــدازه جوانمــردی او ،و شــجاعت و دلیــری او
ّ
بــه انــدازه ّ
حمیــت و ننــگ داشــتن او از کار زشــت و ناشایســته ،و عفــت و پاکدامنـیاش بــه انــدازه غیــرت اوســت.
چکیده مفاهیم

درســت چهــار حالــت پســندیده را بیــان فرمــوده اســت .1 :معیــار و میــزان شــناخت
امــام؟ع؟ معیــار شــناخت
ِ
مقــام هــر انســانی ،همــت اوســت هــر انــدازه کــه فــردی همتــش بیشــتر باشــد مقــام و منزلــت باالتــری دارد؛ .2
مــاک شــناخت صــدق و راســتی ،جوانمــردی و ّ
مــروت اســت؛  .3مــاک و معیــار تشــخیص شــجاعت افــراد،
مقــداری اســت کــه آنهــا کار زشــت و ناپســند را ننــگ میداننــد؛  .4معیــار عفــت و پاکدامنــی هــر شــخص بــه انــدازه
غیرتمنــدی اوســت ،پــس هــر انــدازه آدمــی غیــرت بیشــتری داشــته باشــد ،عفیفتــر اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ّ .1
همــت از کلمــه ّ
«هــم» گرفتــه شــده و بــه معنــای توجــه انســان بــه یــک هــدف و مقصــد مهــم اســت؛ بــه
متحمــل رنــج شــود .بــه عبــارت دیگــر ،در ّ
ّ
همــت ،حــزن و دغدغــه
گونـهای کــه بــرای رســیدن بــه آن تــاش کنــد و
رســیدن بــه هــدف وجــود دارد .پــس هــر کــس همتــش بیشــتر اســت ،دغدغــه و حــزن بیشــتری دارد .بلنــد همتــی،
بــه ایــن معنــا اســت کــه انســان در رشــد و بالندگــی خــود بــه مرتبــه پاییــن و محــدود بســنده نکنــد.
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 .2صــدق و راســتی گاهــی در گفتــار اســت (مطابقــت کالم بــا واقعیــت) ،گاهــی صــدق و راســتی در عمــل اســت
ً
(مطابقــت داشــتن رفتــار انســان بــا اعتقــاد و گفتــارش) .از ایــن رو ،کســی کامــا صــادق اســت کــه هــم بــه اقتضــای
عمــل و اعتقــادش ســخن بگوییــد و هــم بــر طبــق آن عمــل نمایــد.
 .3غیــرت ،یعنــی نفــرت انســان از تصــور ورود دیگــران بــه حریــم شــخصیاش (چــه حریــم مــادی و چــه حریــم
معنــوی و اعتقــادی)
 .4کســی کــه تمــام همــت و نهایــت عزمــش تأمیــن نیازهــای جســمی و جمــع آوری مــال دنیــا باشــد ،ارزش او نیــز
بــه همــان انــدازه اســت؛ آنکــه همــت خــود را در راه تحصیــل علــم و دانشــی خــاص بــه کار گیــرد ،ارزش خــود را بــه
انــدازه آن علــم قــرار داده اســت و فــردی کــه تمــام همتــش رســیدن بــه خداســت ،خــود را تــا بــی نهایــت بــه اوج
رســانده و بیانــدازه ارزشــمند گشــته اســت.
 .5برخــی چیزهــا زکاتــی مخصــوص بــه خــود دارنــد بــه عنــوان مثــال زکات علــم ،آمــوزش آن بــه دیگــران اســت و
زکات دارایــی و ثــروت ،کمــک بــه مســتمندان اســت .زیبایــی نیــز زکات مخصــوص بــه خــود دارد .امــام علــی؟ع؟
1
میفرمایــد« :زکات زیبایــی ،پاکدامنــی اســت».
آمـــــــــــــوزهها

 .1بــرای فهــم و درک مقــدار صفــات مثبــت و منفــی در یــک انســان ،معیارهایــی وجــود دارد کــه مــا بایــد بــا
اســتفاده از آنهــا ابتــدا خودمــان را مــورد بررســی قــرار داده و نقصهــای خــود را جبــران نماییــم و در مرحلــه بعــد
بقیــه افــراد را بــا آن معیارهــا ســنجیده و رابطههــای خــود را بــا آنهــا بــر ایــن اســاس تنظیــم نماییــم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 45

راه پی ــروزی

َ َْ
َْ
َّ
َ َ َ
الرأيُ
الظ َف ُر ب ْال َح ْز ِم َو ْال َح ْز ُم بإ َجال ِة ّ
الرأي َو ّ
و قال؟ع؟:
ِ
ْ َ ِِ
ِ
ب َت ْحصين الأ ْس َ
ر
ار.
ِ
ِ ِ ِ
َّ َ

واژگان مهم :الظفر :پیروزی

َ

ِاجالة :به کار انداختن ،جوالن دادن

َْ

ْ

َْ
(ب +ا َل ْزم) :به +خودداری ،احتیاط
ِبالزم ِ

َ ْ
ا َّلرأي :نظر ،فکر و اندیشــه

َ ْت ِص ن
ي :نگهداری

ترجمــه :پیــروزی یافتــن بــه حــزم و خــودداری اســت ،و حــزم بــه کار انداختــن اندیشــه اســت ،و اندیشــه بــه
نگهــداری اســرار و امــور پنهــان اســت.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن ســخن شــریف ،قــدم اول پیــروزی را در حفــظ اطالعــات و اســرار میدانــد و میفرمایــد
بدیــن وســیله اســت کــه میتــوان درســت فکــر کــرد و تصمیــم گرفــت .و روشــن اســت کــه بــا تصمیــم درســت و
دقیــق ،نتیجــه مناســب و پیــروزی کامــل انســان در هــر امــری بــه دســت میآیــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ـوب آن اســت .پــس نبایــد بــه آغــاز شــیرین آن دلخــوش باشــیم.
 .1مهمتــر از آغــاز نیــک کار ،فرجــام و پایــان خـ ِ
ُ
بــه عنــوان مثــال ،فریــب خــوردن برخــی از مســلمانان در جنــگ احــد و نســنجیدن عاقبــت کار ،منجــر بــه تبدیــل
شــدن پیــروزی آنهــا بــه شکســت گردیــد.
 .2از جملــه مــوارد رازداری در اســام ،تقیــه اســت؛ زیــرا تقیــه همــان کار و جهــاد مســتمر و دور از دیــدگان دشــمنان
تــا رســیدن بــه نقطــه پیروزی اســت.
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 .3امــام علــی؟ع؟ فرمــود« :دوراندیشــی پایــان کار را نگریســتن و بــا خردمنــدان مشــورت کــردن اســت 1».البتــه
همیشــه الزمــه یــک مشــورت ایــن نیســت کــه انســان تمــام احــواالت و اســرار زندگ ـیاش را بــرای دیگــران بیــان
کنــد ،بلکــه میتــوان بــا دقــت و ظرافــت از راهنمایــی آنهــا بهــره گرفــت و فقــط آن بخشــی از مشــکالت کــه بــرای
مشــورت گرفتــن مــورد نیــاز اســت را بیــان نمــود .از ســوی دیگــر ،هــر انســانی صالحیــت مشــورت دادن و مشــاور
بــودن را نــدارد ،از ایــن رو ،انســان نبایــد هــر کــس را امیــن خــود بدانــد ،بلکــه تنهــا خردمنــدان و کســانی کــه صــاح
انســان را میخواهنــد ،مشــاوران خوبــی هســتند.
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر بــه همــراه حفــظ اســرار ،از رأی و اندیشــه صحیــح بهــره بگیریــم و ابعــاد گوناگــون موضــوع را بــا دقــت
بررســی کــرده ،و نقــاط ضعــف و قــوت را بیابیــم و بــرای جوانــب مشکلســاز و موانــع چــاره اندیشــی کنیــم،
ســرانجامی جــز پیــروزی نخواهیــم داشــت.
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لطـــــــــــــــائف
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حکمت 46

روش برخورد با بزرگواران نیازمند و فرومایگان توانگر

َ َ َّ
ْ َ ُ َ ََْ ْ َ
َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ
يم ِإذا ش ِبع.
و قال؟ع؟ :احذر وا صولة الك ِر ِيم ِإذا جاع و الل ِئ ِ
َ

َ

َص ْولة :حمله کردن
َ
ش ِب َع :سیر شد

واژگان مهمِ :ا ْحذ ُر وا :پرهیز کنید ،احتراز کنید
َ
َجاع :گرسنه شد

ترجمــه :بپرهیزیــد از حملــه کــردن کریــم و جوانمــرد ،هنگامــی کــه گرســنه (و نیازمنــد) گــردد ،و بپرهیزیــد از حملــه
لئیــم و ناکــس ،هنگامــی کــه ســیر (و توانگــر) شــود.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت شــیوه برخــورد حاکمــان بــا افــراد مختلــف را بیــانمیفرمایــد .حاکمــان بایــد
شــرایط اجتماعــی را بــه گون ـهای فراهــم ســازند کــه صالحــان و درســتکاران بــه نیازمنــدی و احتیــاج نیفتنــد و
فاســد نشــوند و افــراد پســت و فاســد نیــز ،قــدرت و تــوان نیابنــد کــه اگــر ســیر شــوند و قدرتــی بیابنــد ،فســادگری
میکننــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1در متــون اســامی و روایــات ،صفــت فرومایگــی و پســت بــودن بــه کافــر ،و صفــت بزرگــواری و کریــم بــودن را
بــه مؤمــن نســبت دادهانــد.
 .2صولــت و حملــه کریــم در زمــان گرســنگی او ،بــه معنــای بــه جــوش آمــدن غیــرت و ّ
حمیــت وی بــر اثــر شــدت
گرفتــاری ،نیــاز و اضطــرار و یــا برآشــفتن از ظلــم و خــواری اســت؛ چــون او بــرای رســیدن به خواســتهاش و مجازات
ّ
افــرادی کــه حقــش را گرفتهانــد ،تــا رســیدن بــه پیــروزی یــا مــرگ ،خــود را آمــاده کــرده اســت.
 .3افــراد پســت و فرمایــه از آنجایــی کــه بــه هیــچ ضابطــه و قانــون اخالقــی پایبنــد نیســتند و فقــط بــه فکــر
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منافــع شــخصی خــود هســتند و حاضرنــد همــه چیــز را فــدای منافــع خــود کننــد ،اگــر قــدرت و تــوان پیــدا کننــد،
در رســیدن بــه اهــداف خودخواهانهشــان لحظ ـهای درنــگ نمیکننــد .در تاریــخ از افــراد زیــاد نــام میبرنــد کــه
انســانی لئیــم و پســت بودنــد کــه یزیــد بــن معاویــه ،رضاخــان و صــدام حســین از جملــه آنانانــد کــه ایشــان پیــش
از دوران حکومتشــان ،زندگــی بــه دور از اخــاق انســانی داشــتند ،لــذا پــس از توانگــری و بــه دســت آوردن زمــام
قــدرت ،در صــدد اجــرای خواســتههای پســت خــود برآمدنــد .مطالعــه تاریــخ زندگــی ایــن گونــه افــراد ،بــرای همــه
میتوانــد عبرتآمــوز باشــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1یکــی از نقــاط ضعــف انســانها کــه شــیطان بســیار از آن بهــره میبــرد ،نیازمنــدی و احتیــاج اســت؛ از ایــن رو،
مــا بایــد مراقــب باشــیم کــه در چنیــن مواقعــی بــه دام شــیطان نیفتــاده و دســت بــه هــر کاری نزنیــم.
 .2همانطــور کــه بــرای حفــظ ســامت جســمانی بایــد از یــک طــرف بــا تغذیــه مناســب ،نیــاز ســلولهای مفیــد
بــدن را فراهــم کــرد و از طــرف دیگــر جلــوی تغذیــه ،تقویــت و تکثیــر میکروبهــا را گرفــت ،در اداره حکومــت نیــز
بایــد بــه ایــن دو جهــت توجــه نمــود .حکومــت بایــد زمینــه رســیدن مــردم بــه حقــوق مــادی خــود را فراهــم آورد.
امنیــت اقتصــادی ،داشــتن شــغل مناســب ،تعدیــل ثــروت و برقــراری عدالــت اجتماعــی ســبب میشــود تــا افــراد
درســتکار بــه خواســتههای اولیــه خــود دســت یابنــد و فقــر و نیازمنــدی ،آنهــا را بــه طغیــان نیفکنــد .از ســوی
دیگــر ،در هــر جامعــه افــرادی پســت و فرصتطلــب وجــود دارنــد کــه حکومــت بایــد از بــه قــدرت رســیدن آنهــا
جلوگیــری کنــد و آنهــا را ضعیــف نگــه دارد تــا دســت از شــرارت بردارنــد و اصــاح شــوند یــا بــه تدریــج ریش ـهکن
شــوند.
لطـــــــــــــــائف

ش
� ن� ش ن
� س ي�اه �به ت �ار يكى ار � ي��م �به       
� ب
آ ت� ش
ت
�
م
ك
ا� اولى�ر     
ان
حر
�
�ج گر �ب ر �
ب
ب

ش
ز غ ئ
كه ا� چ�را� ل� ي�مان �به من رسد ت �ا ب��
ش
ز
نن
   كه ا� س ق�ا�يهى ندو�ان ك��د س ي�را ب��

119

حکمت 47

شیوه نفوذ در دلها

ُ ُ ُ ّ َ َ ْ َّ ٌ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ
َ َ
ْ
الرج ِال وح ِشية فمن تألفها أقبلت علي ِه.
وب
ل
ق
ال؟ع؟:
ق
و
ِ
َ

َ َ َّ َ َ

َْ َ
اق َبلـ ْـت:

واژگان مهــمَ :و ْح ِشـ ّـية :رمنــده
روی آورد
ترجمــه :دلهــای مــردم رمنــده اســت ،پــس هــر کــه بــا آنهــا الفــت و انــس بگیــرد (و دلهایشــان را بــه دســت آورد)،
بــه او روی میآورنــد.

تألفهــا (تألّـ َ
ـف +هــا) :الفــت گرفــت +بــا آنهــا (قلبهــا)

چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن ســخن میفرمایــد دلهــای مــردم در ابتــدا بــا یکدیگــر نامأنــوس اســت و آنچــه آنهــا را
بــه هــم پیونــد میدهــد ،انــس گرفتــن و محبــت آنــان بــا یکدیگــر اســت .انســان وقتــی کــه بــا فــرد غریــب و
ناشــناختهای روبــرو میشــود بــه طــور طبیعــی رابطــه عاطفــی بــا آن فــرد نــدارد ،امــا اگــر از او محبــت ببینــد ،دلــش
بــه ســوی او نــرم شــده و دلهــا بــا هــم انــس میگیرنــد.

نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1در روایــات راههــای ایجــاد انــس و الفــت مــردم مطــرح شــده اســت کــه برخــی از آنهــا عبارتنــد از :محبــت
ورزیــدن ،گشــادهرویی ،ســام کــردن ،مصافحــه کــردن و دســت دادن ،پرســیدن از نــام دیگــری ،اظهــار نمــودن
دوســتی ،هدیــه دادن ،احتــرام گذاشــتن و  . ...عــاوه بــر اینهــا ،عیــادت مریــض ،صلــه رحــم و پیوســتن بــا کســی
کــه بــا انســان قطــع رابطــه کــرده ،بوســیدن پیشــانی یکدیگــر ،اهمیــت دادن بــه امــور مــردم و بــرآوردن حوایــج آنهــا
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از امــوری هســتند کــه بــرای تقویــت رابطــه دوســتی ،در روایــات بــه آنهــا ســفارش شــده اســت.
 .2ممکــن اســت کلمــه «رجــال» در ایــن حکمــت بــه معنــای مــردان بــزرگ باشــد کــه در ایــن صــورت بــه ایــن معنــا
اســت کــه اگــر کســی بخواهــد قلــب مــردان بــزرگ و ســران را مجــذوب خــود ســازد ،بایــد بــه آنهــا محبــت ورزد و بــا
درشــتی نمیتوانــد بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد.

آمـــــــــــــوزهها

 .1در برخــورد بــا دیگــران نبایــد انتظــار داشــته باشــیم کــه از ابتــدا برخــوردی صمیمانــه داشــته باشــند ،چــرا کــه
هنــوز دلهــا بــا هــم انــس نیافتــه اســت.
 .2انســان موجــودی انعطافپذیــر اســت کــه ممکــن اســت در برخــورد بــا دیگــران محافظهکارانــه و بــا احتیــاط
عمــل کنــد ،امــا بــا برخوردهــای صمیمانــه و مهرورزانــه ،حالــت غربــت ،بــه نزدیکــی و صمیمیــت تبدیــل میشــود.
 .3هــر کــس خواهــان بــه دســت آوردن دوســتان بیشــتر و نزدیــک شــدن دلهــای مــردم بــه خــود باشــد ،بایــد بــا
آنهــا الفــت داشــته و مهربانــی و صمیمیــت نشــان دهــد.

لطـــــــــــــــائف

� ک ن�د ،ا ق��ال �ا اوس ت
ه�مو ُال ف� ت
�
ب ب

دل مردان ،رم ن�ده ه� چم�و آ� ه�وس ت
�
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حکمت 48
به پنهانی عیبها ،مغرور نشو

َو َق َال؟ع؟َ :ع ْي ُب َك َم ْس ُت ٌور َما َأ ْس َع َد َك َج ُّدكَ.
َ

َ

واژگان مهمَ :م ْس ُتور :پوشیده ،پنهان شده
ُّ َ
َجدك :تالش و سعی تو
ترجمه :عیب تو (از دیدهها) پنهان است ،مادامی که دنیا به تو روی آورده است.

َما ا ْس َعدك :مادامی که نیکبخت کرد تو را

چکیده مفاهیم

عیبهــای انســان تــا زمانــی پوشــیده میمانــد کــه تــاش بــرای پوشــاندن آنهــا بــه نتیجــه برســد و شــرایط زندگــی
و موقعیتهــای اجتماعــی موافــق میــل انســان پیــش رود ،امــا همیشــه پردهپوشــی ممکــن نیســت ،گاه بــاد
مخالــف مـیوزد و دنیــا بــه انســان پشــت میکنــد و پــرده نقایــص و عیــوب انســان کنــار مـیرود و مــردم از آنهــا بــا
خبــر میشــوند .حــال کــه چنیــن اســت ،بهتریــن راه ممکــن بــرای حفــظ عیــوب از دیگــران ،برطــرف کــردن عیــوب
اســت ،نــه پوشــاندن آنهــا کــه چــه بســا تــاش انســان بــرای پوشــاندن عیــوب بــه جایــی نرســد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1ایــن حکمــت در صــدد برانگیختــن انســان بــرای برطــرف کــردن عیبهــا و مغــرور نشــدن بــه پردهپوشــی
خداونــد اســت.
 .2متأســفانه بســیاری بــه جــای پرداختــن بــه عیــوب پنهــان و آشــکار خویــش بــه دنبــال عیبجویــی و ســرزنش
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دیگــران هســتند .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در خطبــه  140نهــج البالغــه فرمودنــد« :ای بنــده خــدا! در گفتــن عیــب
کســی شــتاب مکــن؛ شــاید خدایــش بخشــیده باشــد و بــر گناهــان کوچــک خــود ایمــن مبــاش؛ شــاید بــرای آنهــا
کیفــر داده شــودی! پــس هــر کــدام از شــما کــه بــه عیــب کســی آ گاه اســت ،بــه خاطــر آنچــه کــه از عیــب خــود
میدانــد ،بایــد از عیبجویــی دیگــران خــودداری کنــد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1مخفــی بــودن عیــوب نبایــد باعــث فراموشــی آنهــا یــا غــرور شــود؛ بلکــه بایــد بــا اســتفاده از ایــن فرصــت بــه
اصــاح خــود و رفــع عیــوب بیردازیــم؛ چــرا کــه اگــر دنیــا از مــا روی گردانــد ،پردههــا کنــار رفتــه و مــردم از عیــوب مــا
ً
آ گاه میشــوند ،در آن حــال ،غالبــا همــت مــا بیشــتر صــرف پاســخگویی بــه مــردم و توجیــه عیبهــا میشــود ،نــه
اصــاح و برطــرف کــردن آنهــا!
لطـــــــــــــــائف

در نیایشــی از امــام زیــن العابدیــن؟ع؟ آمــده اســت :خداونــدا! چنــان کــن کــه عیبهــا و گناهــان نهــان ،مایــه
انــدرز مــا باشــد و از اخــاق ناپســند و ارتــکاب خطاهــا بــاز دارنــد و بــه ســوی توبــه محوکننــده گناهــان ســوق دهنــد
1
و بــه آن راه کــه مــورد پســند توســت ،بکشــانند.

*****
ف ق ت
ز
ن
ن
چ�ون که ا� حد ب�گ�ذرد رسوا ک�د
لط� ح� ب�ا �و مدارااه ک�د

 . 1صحیفه سجادیه ،دعای سی و چهارم.
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حکمت 49

گذشت به هنگام قدرت

َ َ َ َ ْ َ َّ
ْ َ ْ َْ َ ُ ُ ْ ََ ْ ُ ُ
َ
و قال؟ع؟ :أولى الن ِاس ِبالعف ِو أقدرهم على العقوب ِة.
َ َ
َا ْق َد ُر ُه ْم َ(ا ُ
قدرُ +هم) :تواناترین +شــان
واژگان مهم :ا ْو ل :ســزاوارترین
ترجمه :سزاوارترین مردم به عفو و بخشودن ،تواناترین ایشان است به کیفر رساندن.
چکیده مفاهیم

کســی کــه قــدرت و تــوان مجــازات کــردن نــدارد و بگویــد مــن از مجــازات تــو صــرف نظــر کــردم و تــو را بخشــیدم،
بیمعنــا اســت؛ زیــرا بخشــودن ،در صورتــی معنــا میدهــد کــه قــدرت بــر مجــازات و انتقــام وجــود داشــته باشــد.
امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت تأ کیــد دارد کــه هــر چــه شــخصی قدرتمندتــر باشــد ،بــه عفــو و چشمپوشــی ســزاوارتر
اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1بــه فرمــوده امــام صــادق؟ع؟ عفــو بــا وجــود قــدرت بــر انتقــام ســیره پیامبــرن و پرهیــزگاران اســت ،1همانگونــه
کــه یوســف؟ع؟ در اوج قــدرت بــرادران خطــاکارش را عفــو کــرد ،حتــی آنــان را ســرزنش نکــرد و فرمــود« :امــروز بــر
2
شــما سرزنشــی نیســت و خداونــد متعــال کــه رحــم کننــده رحیمــان اســت ،شــما را میآمــرزد».
 .2قدرتمندتر به بخشودن سزاوارتر است ،زیرا:
* عفو و گذشت ،یکی از بهترین راههای شکر نعمت توانمندی است؛
* انســانی کــه از نظــر مــادی قدرتمنــد اســت نیــاز بیشــتری بــه تواناییهــای روحــی دارد تــا بتوانــد نیروهــای
 . 1شرح مصباح الشریعه ،ص .374
ُ َ
َ َْ َ َ َْ ُ ُ َْْ َ َْ ُ ُ َ ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ّ
« . 2قال ال تثريب عليكم اليوم يغ ِفر اهَّلل لكم و هو أرحم الر ِاحمين» (یوسف)92 ،
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مــادی خــود را مهــار نمایــد و در مســیر صحیــح ،هدایــت کنــد؛ عفــو و بخشــش یکــی از تواناییهــای روحــی اســت
کــه مایــه مهــار قــدرت اســت.
 .3یکــی از عناصــر حیــات اجتماعــی ،عفــو و گذشــت اســت .اگــر همــه مــردم در گرفتــن حقــوق خویش ،ســختگیر
باشــند و از کوچکتریــن لغزشــی چشمپوشــی نکننــد ،زندگــی بســیار تلــخ میشــود و روح صفــا و صمیمیــت و
همــکاری بــه کلــی از جامعــه رخــت بــر میبنــدد و نتیجـهای جــز افســردگی و خشــم نــدارد.
 .4در حــدود الهــی ،گذشــت جایــز نیســت .خداونــد دربــاره مجــازات ّ
متعدیــان بــه حریــم اخالقــی میفرمایــد« :وَ
َْ ُ ْ ُ
َْ ٌ
ال تأخذكـ ْـم ِ ِبمــا َرأفــة يف ديـ ِـن اهَّلل؛ 1در اجــرای دیــن خــدا در مــورد آن دو ،گرفتــار دلســوزی نشــوید».
 .5گاهــی عفــو و گذشــت ،متجــاوزان و ســتمگران را بــه تکــرار نمــودن کارهــای نادرســت تشــویق میکنــد .در ایــن
مــوارد نیــز عفــو و بخشــش جایــز نیســت .امــام علــی؟ع؟ میفرماینــد« :عفــو و بخشــودن بــه همــان انــدازه کــه فــرد
2
بزرگــوار را اصــاح میکنــد ،فــرد پســت را فاســد و تبــاه میکنــد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1یکــی از راههــایرســیدن بــه عــزت و ســربلندی ،عفــو نمــودن دیگــران اســت .پیامبــر اســام؟ص؟ فرمــود :هرگــز
آدمــی از ســتمی کــه بــر او رفتــه اســت ،در نمیگــذرد جــز اینکــه خداونــد بــه عزتــش میافزایــد ».همچنیــن روایــت
شــده اســت کــه حضــرت موســی؟ع؟ عــرض کــرد« :پــروردگارا! کــدام یــک از بندگانــت نــزد تــو عزیزترنــد؟ خــدای
3
ســبحان فرمــود « :کســی کــه در وقــت قــدرت و توانایــی عفــو کنــد».
 .2اگــر میخواهیــم خــدا از مــا بگــذرد ،بایــد از دیگــران نیــز بگذریــم .خداونــد میفرمایــد« :بايــد عفــو كننــد و از
مجــازات درگذرنــد ،آيــا دوســت نمىداريــد خــدا شــما را بيامــرزد؟ [اگــر دوســت داريــد ،پــس شــما هــم ديگــران را
4
مــورد عفــو و گذشــت قــرار دهيــد] و خــدا بســيار آمرزنــده و مهربــان اســت».

 . 1سوره نور ،آیه .2
 . 2بحار االنوار ،ج  ،73ص .312
 . 3معراج السعادة ،ص.186
 . 4سوره نور ،آیه .22
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حکمت 50
سخاوت راستین

َ َ َ
َّ َ ُ َ َ َ ْ َ ً َ َ َّ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ
و قال؟ع؟ :السخاء ما كان اب ِتداء فأما ما كان عن مسأل ٍة
ََ
َ
ف َح َي ٌاء َو تذ ُّم ٌم.
َ َ

ََ

ََ ُ

واژگان مهمّ :
َم ْســألة :درخواســت تذ ّمم :رهیدن از ســرزنش
الســخاء :جود و بخشــش
ترجمــه :جــود و بخشــش آن اســت کــه بــی درخواســت باشــد ،و امــا آنچــه از روی درخواســت اســت( ،بــه خاطــر
رهیــدن از) شــرمندگی و ســرزنش اســت.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن بیــان نورانــی ،حقیقــت ســخاوت و بخشــندگی را معنــا میفرمایــد .بــر ایــن اســاس،
ً
ابتــداء اقــدام بــه عطــا و بخشــش میکنــد ،نــه بعــد از ابــراز حاجــت؛ زیــرا
ســخاوتمند کســی اســت کــه خــود
بخشــیدن پــس از ابــراز نیــاز ،یــا از روی شــرمندگی اســت ،یــا بــرای فــرار از ســرزنش شــدن و چنیــن بخششــی،
ســخاوت نامیــده نمیشــود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1ســامت اخالقــی افــراد جامعــه ،زمانــی تضمیــن میشــود کــه آنــان بــرای انجــام دادن کارهــای خــوب،
انگیزههــای درونــی مثبــت داشــته باشــند و تنهــا عوامــل و اغــراض بیرونــی ،محـ ّـرک آنهــا نباشــد .اگــر کســی از
ـرس ســرزش مــردم و حفــظ آبــروی خــود بــه دیگــران کمــک میکنــد ،اینهــا عوامــل بیرونــی هســتند کــه او را
تـ ِ
بــه ایــن کار برانگیختهانــد .در ایــن صــورت ،انســان بــرای حفــظ آبــرو و خدشــه دار نشــدن شــخصیت خویــش،
بخشــیده اســت ،نــه بــرای رضــای الهــی و برطــرف ســاختن نیـ ِـاز نیازمنــدان .برخــاف جایــی کــه انســان بــا یــک
میــل درونــی و بــرای رضــای خــدا پیــش از آنکــه نیازمنــد دســت نیــازش را پیــش آورد ،بــه او میبخشــد .در ایــن
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صــورت ،هــم آبــروی نیازمنــدان محفــوظ میمانــد ،هــم نیازمنــدان واقعــی بهرهمنــد میشــوند ،هــم همیشــگی
و فراگیــر اســت ،نــه موســمی و مــوردی.
 .2کســی کــه همیشــه بیــن رفتــارش بــا تفکــرات و باورهایــش تضــاد وجــود دارد و کاری میکنــد کــه هیــچ عقیــده
و احســاس خوبــی بــه آن نــدارد و آن را نوعــی تحمیــل بــر خــود میدانــد ،کــم کــم دچــار مشــکالت روحــی و روانــی
میشــود و از نظــر اجتماعــی نیــز از ســامت الزم برخــوردار نخواهــد بــود.
 .3یحیــی بــن زکریــا؟ع؟ ،ابلیــس را دیــد و بــه او گفــت« :ای ابلیــس! بــه مــن خبــر ده کــه محبوبتریــن و
مبغوضتریــن مــردم نــزد تــو کیســت؟» گفــت « :محبوبتریــن مــردم ،مؤمــن بخیــل اســت و مبغوضتریــن
آنــان ،فاســق بخشــنده اســت ».یحیــی؟ع؟ علــت را جویــا شــد .ابلیــس گفــت« :بــرای اینکــه بخــل بخیــل بــرای
1
مــن کافــی اســت؛ ولــی میترســم کــه خــدا بــه فاسـ ِـق بخشــنده بــر اثــر بخشــندگیاش توجه کنــد و او را ببخشــاید».
آمـــــــــــــوزهها

 .1از جملــه صفــات حمیــده ،ســخاوت اســت کــه حاصــل درخــت زهــد و دل نبســتن بــه دنیاســت .ســخاوت،
ضــد صفــت ُبخــل اســت و بخــل ،میــوه دوســتی دنیاســت .بــرای ســخاوتمند بــودن بایــد نــگاه خــود را بــه دنیــا
اصــاح کــرده و از دلبســتگی و وابســتگی بــه دنیــا رهاشــویم.
 .2بایــد از احــوال دیگــر مؤمنــان باخبــر باشــیم و زمانــی کــه احتمــال میدهیــم بــه یــاری نیــاز دارنــد بــه کمــک
آنهــا بشــتابیم و پیــش از آنکــه دســت نیــاز از آســتین بــرون آورنــد ،خالصانــه و ســخاوتمندانه و بــدون هیچگونــه
چشمداشــت بــه آنهــا ببخشــیم.
ابراز نیاز بخشیدن ،هنر است.
 .3زیاد بخشیدن خوب است ،اما پیش از ِ
لطـــــــــــــــائف

خ
گ ف� ت ت
ب �� ش� ش� آ�ن اس ت
� و � ق�ا ض�ا ب�ا ش�د
� که ب�ی

 . 1المحجۀ البیضاء ،ج  ،6ص .77
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حکمت 51

کماالت انسانی

َ َ َ َ َ َ َْْ َ َ ََْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ
و قال؟ع؟ :لا ِغنى كالعق ِل و لا فقر كالجه ِل و لا ِميراث
َ ََْ َ َ َ َ َ ُْ َ
َ
َ
كالأد ِب و لا ظ ِهير كالمشاورةِ .
َ

َ

َ

هیر :پشتیبان
واژگان مهم :ل ِغن :هیچ بی نیازی نیست
ظ ِ
ترجمــه :هیــچ ثروتــی چــون عقــل ،و هیــچ فقــری چــون نادانــی نیســت .هیــچ ارثــی چــون ادب ،و هیــچ پشــتیبانی
چــون مشــورت کــردن نیســت.
چکیده مفاهیم

در حالــی کــه بســیاری از مــردم ،بــی نیــازی و میــراث گذشــتگان را در ثــروت و مــال دنیــا جســت و جــو میکننــد
و بزرگتریــن پشــتیبان را خویشــان و دوستانشــان میداننــد ،امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــر ایــن نــوع اندیش ـهها خــط
بطــان میکشــد و میفرمایــد کــه باالتریــن بــی نیــازی و ثــروت ،داشــتن عقــل و بهرهمنــدی از آن اســت .بدتریــن
فقــر و بیچیــزی ،جهــل اســت .بهتریــن ارثــی کــه والدیــن بــرای فرزندانشــان بــه جــای میگذارنــد ادب ،و بهتریــن
پشــتیبان و کمــک کننــده بــه انســان ،مشــورت کــردن اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1جامع ـهای ثروتمنــد و غنــی اســت کــه عقــل جمعــی آن بیشــتر باشــد و هــر چــه جهــل و نادانــی در آن افــزون
باشــد ،گرفتــار مشــکالت اجتماعــی بیشــتری خواهــد بــود و در حقیقــت فقیرتــر اســت .پــس مــاک رشــد جوامــع و
معیــار ثروتمنــدی و بــی نیــازی ،عقــل جمعــی و رشــد فکــری مــردم هــر جامعــه اســت.
 .2بــزرگان دیــن هــر کــدام بــه روشــی خــاص در راه آ گاه ســازی و رهایــی جامعــه از جهــل کوشــیدهاند .امــام
علــی؟ع؟ بــا خطبههــای پــر مغــز ،امــام ســجاد؟ع؟ در قالــب دعــا و امــام صــادق؟ع؟ بــا بنیــان نهــادن مکتــب
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علمــی ،ســهمی بــه ســزا در بیــداری و هدایــت داشــتهاند.
 .3انســان ،نیازمنــد و محتــاج آفریــده شــده اســت؛ از ایــن رو ،انســان عاقــل بــا اســتفاده از نیــروی خــرد خــود عــاوه
بــر اینکــه راه رســیدن بــه نیازهــای مــادی را آســان میکنــد ،بــا دســتهبندی نیازهایــش ،نیازهــای مهمتــر را جــدا
میکنــد و تــاش خــود را بــرای همــان نیازهــا معطــوف میســازد .بــه همیــن دلیــل ،تعقــل مایــه بینیــازی و ثــروت
هــر خردمنــدی اســت .در امــور معنــوی و اخــروی نیــز ،عقــل بــه مــا حکــم میکنــد تــا از لذتهــای زودگــذر دنیــا
بگذریــم و بــه ثــروت حقیقــی کــه بهشــت اســت دســت یابیــم.
 .4پیامبــران الهــی بــا اینکــه مقربتریــن بنــدگان خداونــد بودنــد ،هی ـچگاه خــود را بینیــاز از ادب در پیشــگاه
خداونــد نمیدیدنــد .بــه عنــوان نمونــه حضــرت ایــوب؟ع؟ بــرای رفــع گرفتــاری خــود بــه طــور مســتقیم از
خداونــد درخواســت نکــرد کــه خدایــا گرفتــاری مــن را برطــرف نمــا ،بلکــه عــرض کــرد« :مــن گرفتــارم و تــو از همــه
مهربانتــری»1؛ یعنــی عــرض حاجــت بایــد از طــرف بنــده باشــد ،امــا چــون او نمیدانــد کــه آیــا رفــع مشــکل بــه
صالحــش هســت ،نبایــد بــرای رفــع آن بــه خداونــد اصــرار بــورزد و ایــن ،یکــی از آداب دعاســت.
 .5از امــام علــی؟ع؟ نقــل شــده اســت کــه« :خداونــد پیامبــرش را (بــا آداب و کمــاالت مخصــوص) مــؤدب ســاخت
ـؤدب کــرد و مــن مؤمنــان را (تربیــت و) مـ ّ
و رســول خــدا نیــز مــرا مـ ّ
ـؤدب میســازم و آداب (و ســیره شایســته بنــدگان
2
صالــح خــدا و) گرامیــان را بــه ارث میگــذارم».
 .6انســان هــر قــدر کــه از نظــر فکــری توانــا باشــد ،تنهــا میتوانــد از یــک یــا چنــد بعــد بــه یــک موضــوع بنگــرد و
ابعــاد دیگــر بــرای او مجهــول میمانــد .مهمتریــن اثــر مشــاوره آن اســت کــه فــرد را از خودرأیــی دور میکنــد و بــا
صــرف زمانــی انــدک ،از بهتریــن تجــارب دیگــران کــه ســالها بــرای دس ـتیابی آنهــا تــاش کردهانــد ،بهرهمنــد
میشــود.
 .7مشــورت کــردن در امــور اجرایــی و تشــخیص موضوعــات ،صحیــح و ســزاوار اســت ،نــه دربــاره احــکام دیــن؛
زیــرا ارائــه احــکام دیــن و بــه تعبیــر دقیقتــر «تشــریع» ،بیــرون از فهــم و عقــل محــدود انســان اســت و احــکام
الهــی ،تنهــا از مبــدأ وحــی و از کتــاب و ســنت دریافــت میشــود.
آمـــــــــــــوزهها

 .1ثــروت کشــور را تنهــا ذخائــر زیرزمینــی ودرآمدهــای ســالیانه نپنداریــم ،ثــروت واقعــی اندیشــههای خــاق
و مغزهــای متفکــر اســت .ارزش ســرمایه انســانی خــردورز را فراتــر از ســرمایههای مــادی بدانیــم و بــرای حفــظ
چنیــن ســرمایههایی بیشــتر تــاش کنیــم.
 .2بــرای پیشــرفت جامعــه و افزایــش توانمنــدی کشــور ،علمآمــوزی کافــی نیســت ،تعقــل و خــردورزی الزم اســت
و بایــد خــردورزی را گســترش دهیــم.
 . 1سوره انبیا  ،آیه .83
 .2بحاراالنوار ،ح  ،77ص.265
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 .3اگــر پــدر و مــادر بــه جــای اینکــه فقــط بــه فکــر آینــده مــادی فرزنــدان شــان باشــند ،بیشــتر بــه فکــر آشــنا کــردن
آنهــا بــا آداب صحیــح باشــند ،باارزشتریــن ثــروت را بــه آنهــا دادهانــد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :بــه راســتی
بهتریــن چیــزی کــه پــدران بــرای فرزنــدان خــود بــه ارث میگذارنــد ،ادب اســت نــه مــال؛ زیــرا مــال از بیــن مـیرود
و ادب باقــی میمانــد» 1.همچنیــن والدیــن بایــد بداننــد کــه بهتریــن راه ادبآمــوزی بــه فرزنــدان ،آن اســت کــه
خــود بــاادب باشــند و فرزندانشــان را بــا افــراد و دوســتان بــاادب آشــنا کننــد.
 .4برخــی بــا پشــتیبانی افــراد ،بســتگان ،دوســتان ،احــزاب و شــخصیتها و حتــی گاه بــه پشــتیبانی داراییهــای
مــادی و توانمندیهــای جســمی کاری را درســت پنداشــته ،آغــاز میکننــد ،در حالــی کــه بنــا بــه فرمــوده
امــام؟ع؟ بایــد بهتریــن پشــتیبان خــود را خــرد جمعــی و مشــورت بدانیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

حکمــا گفتهانــد کــه آدمــی بــه دو عمــر نیــاز دارد تــا بــا یکــی تجربــه بینــدوزد و بــا دیگــری تجربههــا را بــه کار بنــدد!
خوشــا بــه حــال کســی کــه بــا مشــورت کــردن بــه جــای چنــد بــار زیســتن ،تجربههــا را بــه دســت آرد!
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حکمت 52
انواع صبر و شکیبائی

َ َ
َ ْ
َ
ُ
َّ
َو قال؟ع؟:
الص ْب ُر َص ْب َر ِان َص ْب ٌر َعلى َما تك َر ُه َو َص ْب ٌر َع َّما ت ِح ُّب.
َ ْ

تك َر ُه :بدت میآید ،نمیپسندی
واژگان مهمَ :ص ْب َر ِان :دو (نوع) صبر
ترجمــه :شــکیبایی دو جــور اســت( :یکــی) شــکیبایی بــر آنچــه نمیپســندی ،و (دیگــری) شــکیبایی از آنچــه
دوســت داری.
چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن ســخن زیبــا صبــر را بــه دو دســته کلــی تقســیم مینمایــد .1 :صبــر بــر آنچــه انســان
نمیپســندد ،ماننــد بالیــا و مصیبتهــا ،ســختی عبــادات و ...؛  .2صبــر بــر تــرک آنچــه میپســندد ماننــد لــذت
گناهــان کــه هــر دو بــرای رشــد و کمــال آدمــی الزم اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1اســام بــه عنــوان مکتبــی کــه هــدف اصلــیاش تربیــت انســان و تســلیم کــردن او در برابــر حــق اســت،
آموزههــای زیــادی بــرای کنتــرل و هدایــت احساســات اعــم از عشــق و محبــت یــا تنفــر و کراهــت ارائــه داده اســت.
صبــر ،یکــی از ایــن تعالیــم الهــی اســت تــا هــرگاه ایــن احساســات بســیار قــوی برانگیختــه میشــود ،مقاومــت
آدمــی را در برابــر آنهــا افزایــش دهــد و بــه کمــک عقــل ،آنهــا را تعدیــل کنــد و از بیتابــی ،انحــراف و سرکشــی بــاز
دارد.
 .2در هفتــاد آیــه از قــرآن ســخن از صبــر بــه میــان آمــده کــه نشــاندهنده جایــگاه ویــژه آن نــزد خداســت .خــدا
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خــود را یــاور صابــرن دانســته 1و میفرمایــد«ِ :ا ّن َ
الصابر یــن» 2و امــام صــادق؟ع؟ صبــر را نســبت بــه ایمــان
اهلل مــع
ِ
3
چــون ســر نســبت بــه بــدن معرفــی کــرده اســت.
 .3اگــر انســانی بــاور کنــد کــه او و همــه چیزهایــی کــه بــه او تعلــق دارد ،از ســوی خداســت و همــه بــه ســوی خــدا
برمیگردنــد و زندگــی یکســره آزمــون و امتحــان اســت ،دیگــر بــه راحتـ ِـی روزگار ،دل نمیبنــدد و از ســرد و گــرم آن،
ناشــکیب نمیگــردد و اگــر بــه فقــر و بیمــاری و مــرگ عزیــزان و  ...مبتــا شــود ،همــه را میــدان آزمــون و امتحــان
الهــی میدانــد.
 .4احــکام الهــی ،گاهــی بــا طبیعــت مــادی و راحتطلبــی انســان ســازگاری نــدارد ،در اینجــا صبــر کــردن
ْ
مهــم اســت .خداونــد میفرمایــد«َ :ف ْ
اص ِبـ ْـر ِ ُلكـ ِـم َر ّ ِب ـك4؛ بــر اطاعــت پــروردگارت صبــور بــاش ».یــا در آیــه دیگــر
اص َطب ْــر لع َ
َ ْ ْ
باد ِتــه5؛ پــس او را ِب َپرســت و بــر پرســتيدنش شــكيبا بــاش».
میفرمایــد« :فاع ُبــد ُه َو ْ ِ ِ ِ
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1صبــر ،یعنــی کنتــرل خویشــتن؛ زندگــی میــان خوشــایندها و ناخوشــایندها اســت .اگــر بخواهیــم مهــار خویشــتن
را در همــه حــال بــه دســت داشــته باشــیم ،بایــد تمریــن کنیــم تــا صبــور باشــیم؛ صبــر بــر انجــام کارهــای درسـت
ناخوشــایند و صبــر بــر تــرک کارهــای درســت خوشــایند.

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

بزرگمهــر دچــار گرفتــاری و مشــکلی شــده بــود .از او پرســیدند :چگونـهای؟ گفــت :اندیشــیدن در چهــار چیــز ایــن
گرفتــاری را بــر مــن آســان میگردانــد .1 :از قضــا و سرنوشــت چــارهای نیســت؛  .2اگــر شــکیبایی نکنــم ،چــه
کنــم؟!  .3ممکــن اســت گرفتــاری ســختتر از ایــن هــم وجــود داشــته باشــد؛  .4امیــدوارم گشــایش کار نزدیــک
باشــد.
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 . 3کافی ،ج  ،2ص .87
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 . 5سوره مریم ،آیه .65
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حکمت 53

تفاوتهایتوانگری و تهیدستی

َ َ َ
َُْْ َ َ ٌ َ َْ ُْ ََْ َُْ ٌ
ْ َ
و قال؟ع؟ :ال ِغنى فِي الغرب ِة وطن و الفقر فِي الوط ِن غربة.
َْ ُ

واژگان مهم :الغ ْر َب ِة :غریبی ،دوری از وطن
ترجمه :و امام علی؟ع؟ فرمود :دارایی در غربت وطن و میهن است ،و بیچیزی در وطن غربت است.
چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حکمــت از یــک واقعیــت اجتماعــی پــرده برمیدارنــد و آن اینکــه بســیاری مــاک و
معیــار معاشــرت را ثــروت و توانگــری میداننــد .در نتیجــه ،ثروتمنــد حتــی در شــهری غیــر از وطــن خــود کــه
کســی کــه او را نمیشناســد ،احســاس غربــت نمیکنــد؛ مــردم دور او را خواهنــد گرفــت و او را تنهــا نمیگذارنــد.
در نقطـهی مقابــل ،فــرد فقیــر در شــهر و وطــن خــود نیــز احســاس غربــت و تنهایــی میکنــد؛ حتــی بســتگانش نیــز
بــا او چنــدان رفــت و آمــدی ندارنــد و خبــر از حــال او نمیگیرنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1فقــر معانــی مختلفــی دارد :گاهــی بــه معنــای بیبهــره بــودن از امکانــات مــادی اســت؛ گاهــی بــه معنــای
نداشــتن کمــاالت و فضایــل اخالقــی اســت .مقصــود از فقــر در تعابیــر عرفانــی ،آن اســت کــه انســان بایــد علــم،
قــدرت ،ثــروت و اســتعدادها را از خــودش نبینــد و همــه را از ِآن خــدا بدانــد حتــی وجــود و هســتی خــود را .روایاتــی
کــه از مطلــوب و پســندیده بــودن فقــر ســخن میگویــد ناظــر بــه معنــای ســوم اســت ،در حالــی کــه آنچــه در ایــن
حکمــت مــورد توجــه اســت همــان معنــای اول اســت.
 .2امــام؟ع؟ در ایــن ســخن از یــک واقعیــت اجتماعــی پــره برداشــته اســت ،امــا اینکــه آیــا چنیــن رفتاری شایســته
133

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

اســت یــا خیــر؟ مطلــب دیگــری اســت کــه در ایــن حکمــت عنــوان نشــده اســت .البتــه متــون دینــی بــه مــا میگویــد
کــه در جامعــه الهــی ،امــور مــادی نبایــد مــاک و معیــار برتــری افــراد باشــد ،بلکــه تنهــا معیــار ارزش ،خداخواهــی
و خداجویــی افــراد اســت« :مــال و فرزنــدان ،آرايــش و زيــور زندگــى دنيــا هســتند ،ولــى اعمــال شايســته پايــدار نــزد
1
پــروردگارت از جهــت پــاداش بهتــر و از لحــاظ اميــد داشــتن بــه آنهــا نيكوتــر اســت».
 .3تحمــل فقــر و تهیدســتی بــرای اکثــر افــراد جامعــه قابــل قبــول نیســت؛ وقتــی فقیــر میبینــد بــه خاطــر فقــر او را
کوچــک شــمرده بــا او ارتبــاط نمیگیرنــد ،ایــن احســاس حقارتهــا ســر منشــأ بســیاری از گناهــان و بزهکاریهــا
میشــود؛ چنــان کــه امــام علــی؟ع؟ در حکمــت  322خطــاب بــه فرزنــدش فرمــود« :ای فرزنــد! مــن از تهیدســتی
بــر تــو هراســناکم .از فقــر بــه خــدا پنــاه ببــر کــه همانــا فقــر ،دیــن انســان را ناقــص ،و عقــل را ســرگردان میکنــد».
امــام؟ع؟ در حکمــت  53یکــی از آثــار نامطلــوب اجتماعــی ایــن پدیــده را مطــرح کــرده اســت تــا اگــر فقــر در جامعــه
ّ
ریشــهکن نشــده اســت ،ال اقــل مؤمنــان از برخوردهــای نادرســت و تحقیرآمیــز بــا فقیــران خــودداری کننــد.
اعتــراض پیامبــر؟ص؟ بــه مــرد ثروتمنــدی کــه عبایــش را هنــگام نشســتن مــرد فقیــری در کنــارش ،جمــع نمــود،
نشــان دهنــده آن اســت کــه در برخــورد بــا فقــرا نبایــد عواطــف و احساســات آنهــا نادیــده گرفتــه شــود.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

بــر اســاس آیــات قــرآن و روایــات معصومیــن؟مهع؟ ،مــاک ارزشــمندی انســانها ،تقــوا اســت ،نــه مــال و ثــروت.
پــس بــه همــه افــراد جامعــه بــه ویــژه بــه فقــرا و درمانــدگان احتــرام بگذاریــم ،اگــر نمیتوانیــم فقرشــان را برطــرف
ســازیم ،دســت کــم ارتبــاط مناســب و شایســتهای بــا آنهــا داشــته باشــیم ،تــا احســاس غربــت و حقــارت نکننــد و
دچــار مشــکالت عاطفــی نشــوند.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 54

ثروت بی پایان

َ َ َ
ََْ َ ُ َ ٌ َ ََْ
ُ
و قال؟ع؟ :القناعة مال لا ينفد.
َ َ َ

واژگان مهــم :القناعــة :قناعــت ،رضایــت داشــتن بــه آنچــه هســت
نمیشــود
ترجمه :و امام علی؟ع؟ فرمود :قناعت ثروتی است که پایان نمیپذیرد.

َْ ُ

ال َينفــد :نابــود نمیشــود ،تمــام

چکیده مفاهیم

هــر مــال و ثروتــی یــک روز از بیــن مـیرود و پایــان مییابــد ،امــا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن ســخن کوتــاه و زیبــا،
قناعــت را یــک مــال و ثــروت پایاننایافتنــی و تمامناشــدنی معرفــی میفرمایــد .قناعــت ســبب میشــود انســان
بــه داشــت ه خــود اکتفــا کــرده و راضــی باشــد و چشــم بــه دســت دیگــران نداشــته باشــد .چنیــن فــردی ،بــا داشــتن
قناعــت ثروتــی را کســب کــرده کــه تمــام نمیشــود و بــا آن میتوانــد زندگــی خــود را مدیریــت کنــد امــا اگــر قناعــت
نباشــد ،انســان در دام اســراف و تبذیــر و ناسپاســی از نعمــات الهــی و ســایر رذائــل اخالقــی میافتــد و هــر چــه از
مــال دنیــا هــم داشــته باشــد ،تبــاه و تمــام خواهــد شــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1صفــت قناعــت کــه بــه معنــای راضــی بــودن انســان بــه انــدازه کفایــت زندگــی اســت ،بــه فــرد قانــع توانایــی
میدهــد کــه خــود را بــا موقعیتهــای گوناگــون ســازگار ســازد و چنــان قدرتــی بــه او میدهــد کــه هرگــز احســاس
نــاداری نکنــد و همــواره از نعمتهــایخداونــد راضــی باشــد .او حتــی در ســختترین شــرایط بــه ســوی اهــداف
خــود گام برمــی دارد و خــود را نیازمنــد دیگــران نمیدانــد .بــه همیــن دلیــل امــام؟ع؟ قناعــت را مالــی پایانناپذیــر
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دانســته اســت.
 .2قناعــت بــا انجــام کار بــرای کســب درآمــد و صــرف آن در راه خــدا ناســازگاری نــدارد .در مصــرف شــخصی
بایــد صرفــه جویــی و قناعــت داشــته باشــیم تــا خداونــد مــا را از نعمــت هایــش محــروم نکنــد ،امــا قناعــت کــردن
در تولیــد پســندیده نیســت؛ بلکــه برعکــس بایــد بــا تمــام تــوان ســعی کــرد تولیــدات را روز بــه روز افزایــش داده و
مملکــت خــود را از وابســتگی بــه بیگانــگان نجــات دهیــم.
 .3برخــی بیماریهــای روانــی و افســردگیها برخاســته از دغدغهمنــدی و نگرانــی دائمــی بــرای تأمیــن نیازهــای
اقتصــادی اســت .در ایــن وضعیــت ،تنهــا راهــی کــه بــه انســان آرامــش میدهــد ،داشــتن روحیــه بیاعتنایــی بــه
دنیاســت کــه آن از قناعــت و اکتفــا بــه داشــتهها بــه دســت میآیــد.
 .4یکــی از ثمــرات دیگــر قناعــت ،آســانی حســاب اســت .پیامبــر؟ص؟ میفرماینــد« :بــه آنچــه بــه تــو داده شــده،
1
قناعــت کــن تــا حســاب تــو ســبک باشــد».
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اگــر میخواهیــم خــود را از دنیازدگــی حفــظ نماییــم ،بایــد صفــت قناعــت و قانــع بــودن را در خــود تقویــت
کنیــم.
 .2مــال و دارایــی تنهــا امــوال ملمــوس و قابــل رؤیــت مثــل خانــه و ماشــین نیســت؛ بلکــه قناعــت نیــز یــک نــوع
ثــروت اســت ،بلکــه ثروتــی کــه بــه تعبیــر امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ نابودناشــدنی و تمامناشــدنی اســت .مــا کــه بــه دنبال
مــال و ثــروت هســتیم؛ نبایــد از ایــن ثــروت بیپایــان غفلــت ورزیــم.

لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 55
ریشه شهوات
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وات :خواهشهای نفسانی
واژگان مهم :مادة :مایه ،ماده ،اصل (ریشه)
الشه ِ
ترجمه :دارایی ،مایه و پایه شهوتها (و خواهشهای نفسانی) است.
چکیده مفاهیم

در ایــن ســخن شــریف مــال و ثــروت بــه عنــوان اصــل و ریشــهی شــهوترانیها معرفــی شــده اســت؛ زیــرا
تحقــق بســیاری از تمایــات نفســانی هنگامــی امکانپذیــر اســت کــه مــا از نعمتهــای مــادی و مالــی برخــوردار
باشــیم و آن کــس کــه هنــوز نتوانســته نیازهــای اولیــه خــود را برطــرف کنــد ،بــه فــرو رفتــن در شــهوات گوناگــون
نمیاندیشــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1مهمترین آفت مال و دارایی ،پدید آمدن تمایالت نفسانی در انسان است.
ّ
 .2شــهوت در لغــت بــه معنــای هرگونــه میــل و رغبــت بــه لذتهــای مــادی اســت و در اصطــاح علــم اخــاق ،بــه
ّ
تمایــل افــراط گونــه بــه لذتهــای مــادی گفتــه میشــود ،کــه نقطــه مقابــل عفــت اســت و عفــت همــان خویشــتن
داری در برابــر ایــن نــوع تمایــات اســت .شــهوات دامنــه گســتردهای دارنــد کــه رغبــت انســان بــه جــاه و مقــام،
حــب ثروتانــدوزی ،شــکمبارگی ،کامجویــی جنســی ،پوشــیدن لباسهــای فاخــر و نشــان دادن زر و زیــور خــود
بــه دیگــران از آن جملهانــد.
 .3داشــتن مــال بــه خــودی خــود ،نــه فضــل و کمالــی بــرای انســان اســت و نــه مذمــوم و نکوهیــده اســت،
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بلکــه خوبــی یــا بــدی مــال ،مربــوط بــه نحــوه ارتبــاط و اســتفاده انســان اســت؛ یعنــی انســان اســت کــه بــه دلیــل
اســتفاده درســت یــا نادرســت از مــال خــود ،مــورد ســتایش یــا ســرزنش قــرار میگیــرد ،نــه خــود مــال .بــه همیــن
1
دلیــل اســت کــه در روایــات ،داشــتن ثــروت ،گاهــی ســتایش و گاهــی نکوهــش شــده اســت.
 .4یکــی از عواملــی کــه زمینهســاز انحرافــات اخالقــی اســت و انســان را از مســیر عقالنــی و رفتــار عاقالنــه دور
مینمایــدّ ،
حــب مــال و ثــروت اســت .هــرگاه انســان بــه طــور دائــم ،در اندیشــه جمــع آوری و اندوختــن مــال
ً
باشــد ،هــر روز عالقـهاش بــه آن بیشــتر میشــود و ایــن عالقــه مفاســدی را بــه همــراه دارد .ثــروت و دارایــی معمــوال
از یــک ســو ،توجــه بــه معنویــات را کاهــش میدهــد و از ســوی دیگــر ،انگیــزه ارتــکاب بســیاری از گناهــان را
میافزایــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1کســی کــه فراتــر از نیازهــای خــود از امکانــات مــادی برخــوردار باشــد و تقــوای الهــی هــم نداشــته باشــد ،ثــروت
خــود را در راه هوسرانــی و بــرآوردن خواهشهــای نفســانی ،بیــرون از دایــره حــدود الهــی بــه کار خواهــد گرفــت.
از ایــن رو ،بایــد از خداونــد متعــال ،ظرفیــت بهرهمنــدی از نعمــات مــادی را نیــز طلــب نماییــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

یکــی از بــزرگان گفتــه اســت :بنــده خــدا بــه هنــگام مــردن در مــال خــود دچــار دو گرفتــاری میشــود :یکــی آنکــه
همــه مالــش را از او میگیرنــد ،و دیگــر آنکــه محاســبه همــه آن را از او میخواهنــد!
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�زر �نه م ت�اعى اس ت
      الح�ذر اى �زر طل ب�ان ،الح�ذر
�� ،زر

 . 1معراج السعادة ،ص .270
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حکمت 56
نصیحت و بشارت

َ َ َ َ ْ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ
َ
َ
و قال؟ع؟ :من حذرك كمن بشرك.
َّ
َّ
َّ
َبشـ َـرك (بشــر +ک) :مژده داد +به تو
(حذر +ک) :برحذر داشــت ،پرهیز داد +تو را
واژگان مهمَ :حذ َرك
ترجمــه :کســی کــه تــو را (از بدیهــا بــاز دارد و) برحــذر دارد ،ماننــد کســی اســت کــه تــو را (بــه خیــر و نیکــی) بشــارت
دهد.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت بــه اهمیـ ِـت مقــام و موقعیـ ِـت بازدارنــدگان اشــاره دارد و جایــگاه ایشــان را هماننــد یشــارتدهندگان
میدانــد ،پــس همانگونــه کــه بشــارتدهنگان را دوســت میداریــم و ارج مینهیــم؛ بایــد بازدارنــدگان را نیــز
دوســت بداریــم و ارج نهیــم؛ چــرا کــه هــر دو در جهــت حرکــت انســان بــه صــاح و خیــر و خوبــی بــه مــا یــاری
رســاندهاند.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1همــه انســانها ممکــن اســت ضعفهــا و عیــوب اخالقــی داشــته باشــند و از ایــن رو ،نیازمنــد رفــع نقایــص و
ً
اصــاح رفتــار خــود هســتند ،امــا چــون آدمــی ذاتــا خــود را دوســت دارد ،کمتــر میتوانــد عیــب هایــش را ببینــد.
بهتریــن راه بــرای پــی بــردن بــه عیــوب ایــن اســت کــه از دیگــران کمــک بگیریــم.
 .2هرچنــد ظاهــر یــک انتقــاد و تذکــر تلــخ اســت ،ولــی ایــن تلخــی ماننــد تلخــی دارویــی اســت کــه بــه وســیله آن
انســان از بیمــاری نجــات مییابــد.
 .3در ایــن حکمــت ارزش کســی کــه از روی خیرخواهــی ،انحرافــی را بــه دیگــری هشــدار دهــد و برحــذر دارد،
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بیــان شــده اســت .او میتوانســت لغــزش دیگــران را نادیــده بگیــرد و بــا تســاهل از کنــار آن بگــذرد ،ولــی حـ ّـس
مســؤلیت و خیرخواهــی در برابــر خطــاکار ،بــه او اجــازه بیتفاوتــی نمیدهــد.
 .4نهــی از منکــر و برحــذر داشــتن دیگــران از ناراســتیها ،باعــث جلوگیــری از هالکــت میشــود ،پــس ایــن کار
احیــا کننــده جامعــه و انسانهاســت ،و در حقیقــت حیــات بخشــیدن بــه جامعــه ،بشــارت اســت نــه ترســاندن.

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1نیــت و قصــد مــا بــرای بازدارندگــی از منکــر ،بایــد خیــر و صــاح دیگــری و نجــات او از لغــزش و هالکــت باشــد،
در ایــن صــورت اســت کــه هماننــد بشــارت دادن ارزش دارد.
 .2اگــر کســی خیــر مــا را خواســت و فکــر ،خــوی یــا کار نادرســت مــا را بــه نقــد کشــید و مــا را بــر حــذر داشــت ،بــه
جــای آنکــه ناراحــت شــده ،در مقــام توجیــه و عیبگیــری از دیگــران برآییــم ،بایــد تذکــر و انتقــاد او را هماننــد
بشــارت بدانیــم و از آن خشــنود باشــیم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 57

ضرورت کنترل زبان

َو َق َال؟ع؟ ّالل َس ُ
ان َس ُب ٌع إ ْن ُخ ِ ّل َي َع ْن ُه َع َقرَ.
ِ
ِ
َ
ُخ ِ ّ َ
ل :واگذار شود َعقر :میگزد
واژگان مهمَ :س ُبع :درنده
ي
ـوان) درنــدهای اســت کــه اگــر بــه حــال خــود واگــذار شــود،
ترجمــه :و امــام علــی؟ع؟ فرمــود :زبــان (ماننــد حیـ ِ
میگــزد (و ســبب تباهــی شــخص میشــود).
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت خطــر زبــان را گوشــزد میکنــد کــه اگــر از خدمــت عقــل درآیــد ،خــوی درندگــی و حیــوان صفتــی بــه
خــود میگیــرد و بــه دیگــران آســیب میرســاند .بنابرایــن ،افســار زبــان همیشــه بایــد در کنتــرل عقــل باشــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1زبــان یــک ابــزار مهــم اســت کــه خداونــد بــه انســان عطــا کــرده اســت .بــر اســاس روایــت امــام باقــر؟ع؟ ،زبــان
کلیــد هــر خیــر و شـ ّـر اســت 1.انســان بایــد بــه موقــع و بــه انــدازه از زبــان خــود اســتفاده کنــد و ســخن گفتــن بــدون
فکــر و اندیشــه بــه ســود انســان نیســت.
 .2در اســام نــه تنهــا بــه حفــظ زبــان ســفارش شــده اســت ،بلکــه ســکوت بــه عنــوان فضیلــت و کمــال بــرای رشــد
انســان معرفــی گردیــده اســت .امــام باقــر؟ع؟ فرمــود« :شــیعیان و دوســتان مــا (آن قــدر کــم ســخن گوینــد کــه
گویــی) زبانــی الل دارنــد 2».لقمــان حکیــم بــه پســر خــود گفــت« :ای فرزنــد! اگــر چنــان پنــداری کــه ســخن گفتــن
 . 1تحف العقول ،ص .298
 . 2معراج السعادة ،ص .451
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نقــره اســت ،بــدان کــه ســکوت ،طالســت!».
 .3آثــار منفــی آزاد گذاشــتن زبــان ،گوینــده را نیــز دچــار آســیبهایجســمی و روحــی میکنــد؛ چراکــه چنیــن
ـدید طــرف مقابــل مواجــه میشــود و خــود را در معــرض حمــات گفتــاری و آســیبهای
فــردی ،بــا واکنــش شـ ِ
جســمی او قــرار میدهــد .از ایــن رو ،امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :هیــچ روزی نیســت ،مگــر اینکــه اعضــای بــدن
2
بــه زبــان ســوگند میدهنــد کــه آنهــا را بــه عــذاب نیانــدازد!»
1

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اگــر زبــان را کنتــرل نکنیــم ،بــه آبــروی دیگــران تعـ ّـرض مینمایــد ،غیبــت میکنــد ،تهمــت میزنــد ،زخــم
زبــان میزنــد ،دشــنام میدهــد ،فخــر فروشــی مینمایــد ،عیــب جویــی میکنــد ،اســرار دیگــران را فــاش میســازد
و کارهــای دیگــری کــه هــر یــک از اینهــا بــه تنهایــی میتوانــد بــه شــخصیت ،آبــرو و روح و روان دیگــران لطمــات
جبــران ناپذیــری وارد کنــد .بــرای جلوگیــری از ایــن آســیبها بایــد زبــان مهــار شــود .امــام باقــر؟ع؟ فرمــود:
«بــه راســتی ایــن زبــان ،کلیــد همــه خوبیهــا و بدیهاســت .پــس ســزاوار اســت مؤمــن بــر زبانــش ُمهــر زنــد،
همانگونــه کــه بــر کیســه طــا و نقــرهاش ُمهــر میزنــد 3».یعنــی بــه خوبــی آن را کنتــرل کنــد.
 .2اگــر میخواهیــم بــا عالــم غیــب ارتبــاط پیــدا کنیــم ،بایــد زبــان را کنتــرل کنیــم .از رســول خــدا؟ص؟ پرســیده
شــد کــه شــما چگونــه خبرهــای غیبــی را میشــنوید و هــم حقایــق غیبــی را میشــنوید؟ فرمودنــد« :اگــر هــر حرفــی
را نگوییــد و دل را چــراگاه شــیطان نکنیــد (و بیگانــه را در آن راه ندهیــد) ،هــر چــه مــن میبینــم ،شــما هــم
4
میبینیــد و هــر چــه مــن میشــنوم ،شــما هــم میشــنوید».
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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 . 1همان.
 . 2معراج السعادۀ ،ص .449
 . 3تحفالعقول ،ص.298
 . 4شرح اصول کافی (صدرا) ،ج  ،1ص .331
 .5فردوسی
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حکمت 58

وی ـ ــژ گی زن

ْ ُ َّ
َ َ َ
ْ َ َُْ َ ْ
ُ
ْ
ٌ
َ
َ
َ
و قال؟ع؟ :المرأة عقرب حلوة اللسب ِة.

ْ

واژگان مهمُ :حل َوة :شیرین
ترجمه :نیش زن شیرین است.

َّ

الل ْس َبة :گزیدن
چکیده مفاهیم

ً
احتمــاال مــراد امــام؟ع؟ از بیــان ایــن ســخن کــه یکــی از ضــرب المثلهــای عــرب زبانــان اســت ،ایــن اســت کــه
اگــر همســر مــردی بــا او بــه نیــش زبــان آســیبی رســاند ،ایــن از روی دشــمنی یــا کینــه تــوزی نیســت؛ بلکــه چنــان
ـش عقــرب نــه از ره کیــن اســت ،اقتضــای طبیعتــش ایــن اســت» زنــان نیــز قصــد
کــه دربــاره عقــرب گفتهانــد« :نیـ ِ
ســوئی ندارنــد و از روی احساســات ســخنی بــر زبانشــان رفتــه کــه چــه بســا شــیرین هــم باشــد و چــه بســیارند
نیشهــای نوشــین.
نکـــــــــــــ ـ ــات

َّ
 .1برخــی از شــارحان نهــج البالغــه ماننــد شــیخ محمــد عبــده ،واژه «الل ْسـ َـبة» را بــه معنــای نیــش ندانســتهاند و
آن را بــه لبــاس ترجمــه کردهانــد کــه در ایــن صــورت منظــورَ از آن ازدواج اســت .قــرآن نیــز زن و شــوهر را ماننــد
ٌ َ ُ ْ َ ْ ُْ ٌ َ
لبــاس بــرای یکدیگــر معرفــی میکنــدُ :
ـاس ُلـ َّـن1؛ آنهــا لبــاس شــما هســتند و شــما
«هـ َّـن ِلبــاس لكــم و أنــم ِلبـ
لبــاس آنهــا (و هــر دو زینــت هــم و ســبب حفــظ یکدیگریــد)».
ً
 .2محمدجــواد مغنیــه ،شــارح نهــج البالغــه ،میگویــد :علــت تشــبیه زن بــه عقــرب بــه آن ســبب اســت کــه غالبــا
 . 1سوره بقره ،آیه .187
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احساســات و امیــال زن او را تحریــک میکنــد و در برابــر مــرد بــه ســرعت غضبنــاک و تنــد میشــود و در نتیجــه
بــا ســخنی یــا حرکتــی او را اذیــت میکنــد .البتــه در ایــن حالــت ،بــه مــرد توصیــه میشــود بــا همســرش مقابلــه بــه
1
مثــل نکنــد و صبــر نمایــد.
 .3برخــی گفتهانــد ممکــن اســت حضــرت در مــورد مصاحبــت و همنشــینی مــرد و زن نامحــرم ایــن مطلــب را
بیــان کــرده باشــند؛ یعنــی همانطــور کــه نیــش عقــرب کشــنده اســت ،رابطــه ناصحیــح هــم کشــنده و مرگآفریــن
2
اســت.
 .4روشــن اســت کــه ایــن حکمــت در مقــام نکوهــش زن شایســته و صالــح نیســت؛ بلکــه ممکــن اســت موضــوع
ّ
ســخن امــام؟ع؟ در نکوهــش لــذت مضـ ّـر و کشــنده از زنــان یــا کنایــه از حساسـ ّـیت زن در برابــر حــوادث و اتفاقــات
ناگهانــی باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،امــام؟ع؟ یــک خصلــت طبیعــی زنــان یعنــی حســاس بــودن در مقابــل حــوادث
و واکنــش ســریع ایشــان را بیــان مینمایــد کــه مــرد نــه تنهــا نبایــد برنجــد و نارحــت شــود ،بلکــه بــا توجــه بــه ایــن
نکتــه بایــد آن را شــیرین پنداشــته و زندگــی را مدیریــت کنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1یــک زوج زمانــی در زندگــی بــه آســایش و آرامــش میرســند کــه از اخــاق فطــری و طبیعــی زن و مــرد آ گاه
باشــند .مــرد و زن بایــد بداننــد کــه خداونــد چــه ویژگیهایــی را در همســر او قــرار داده اســت .در ایــن صــورت،
آنهــا بــه خاطــر هــر رفتــاری از طــرف مقابــل ،زندگــی را تلــخ نمیکننــد ،بلکــه بــا آ گاهــی از خلقیــات طــرف مقابــل
در برابــر رفتارهــا و واکنشهــای طبیعــی بــه نظــر ناخوشــایند چشمپوشــی کــرده و زندگــی را بــه درســتی مدیریــت
خواهنــد کــرد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

خ ش ش
ش خ ش
زگ ن
چ�و ا� ل ب��ى د ي�ده ب�ا�ى �و�ى       روا ب�ا ش�د ار ب�ار �ار� ك�ى
ت
خت
آن خ ش خ
ش خ
�
در��ى كه پ� ي�وس ت�ه ب�ار� �ورى         حمل كن ��كه �ار� �ورى

 . 1فی ظالل نهج البالغة ،ج  ،4ص .253
 . 2منهاج البراعة ،ج  ،21ص .99
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حکمت 59

روش پاسخ گویی به نیکی ها

َ َ َ
َ ُّ َ
يت ب َتح َّي ٍة َف َح ّي ب َأ ْح َس َن م ْن َها َو إ َذا ُا ْسديَ ْت إ َل ْي َك َيدٌ
و قال؟ع؟ِ :إذا ح ِي ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ ْ ِ ِ
َ
َ َ
َ َ
َْ ْ
فك ِاف ْئ َها ِب َما ُي ْربِي َعل ْي َها َو الفض ُل َم َع ذ ِلك ِلل َب ِادي.
َ
َ
واژگان مهمُ :ح ّي َ
يت :درود فرستاده شدی ف َح ّي (فَ +ح ِّی) :پس +درود فرست
ِ
َ

َ

ِ

با ْح َس َن (ب +ا َ
حس َن) :به +بهتر ،نیکوتر
ِ
ِ
ُ

ا ْس ِد َي ْت :دراز شد (به احسان و نیکی)

ْ

َ

َ ْ

َ

ف +ك ئ
اف +ها :پس +پاداش و عوض ده +آن را
ِ

ِلل َب ِادي :برای آغاز کننده
ُي ْر ِ يب :میچربد ،افزون است
ترجمــه :هــرگاه کســی بــه تــو درود فرســتد ،تــو بهتــر از آن درود بفرســت ،و هــرگاه دســتی بــه احســان و نیکــی ســوی
تــو دراز شــد ،آن را بــه افــزودن بــر آن پــاداش ده (و نیکــی را بــه نیکـ ِـی بهتــری تالفــی کــن) ،گرچــه فضیلــت بــرای
کســی اســت کــه در ابتــدا نیکــی کــرده اســت.
چکیده مفاهیم

اگــر کســی بــه انســان نیکــی کــرد چــه ســام و هدیــه باشــد و چــه ســایر نیکیهــا ،چنانچــه انســان بــرای جــواب بــه
همــان انــدازه جبــران کنــد و چیــزی اضافــه ننمایــد ،در واقــع کار نیــک او را بــه طــور کامــل جبــران نکــرده اســت،
بلکــه بایــد بــا احســانی بیشــتر کار نیــک او را جبــران نمایــد؛ زیــرا او ابتــدا اقــدام بــه نیکــی کــرده و از ایــن رو شایســته
نیکــی بیشــتری نیــز میباشــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1اســام بــرای بســیاری از امــور اجتماعــی از جملــه ســام کــردن ،برنامــه و روش خاصــی ارائــه کــرده اســت .بــرای
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نمونــه یکــی از آداب جــواب دادن ســام ،طوالنیتــر بــودن جــواب ســام از خــود ســام اســت .روزی مــردی بــه
رســول اکــرم؟ص؟ ســام کــرد و گفــت« :الســام علیــک» حضــرت فرمــود« :الســام علیــک و رحمــة اهلل» مــرد دیگــری
آمــد و گفــت« :الســام علیــک و رحمــة اهلل» آن حضــرت فرمــود« :الســام علیــک و رحمــة اهلل و برکاتــه» مــرد ســومی
وارد شــد و گفــت« :الســام علیــک و رحمــة اهلل و برکاتــه» حضــرت فرمــود« :و علیــک» (یعنــی آنچــه از رحمــت و
بــرکات الهــی بــرای مــن خواســتی ،مثــل همــان بــرای تــو باشــد) آن مــرد از پیامبــر ســؤال کــرد :چــرا پاســخ کوتــاه
بــه ســؤال مــن دادی و بــه دســتور قــرآن 1عمــل نکــردی؟! حضــرت فرمــود :زیــرا ســام تــو کامــل بــود و تــو بــرای
2
مــن چیــزی باقــی نگذاشــتی تــا مــن بهتــر از تــو ّرد ســام کنــم و بدیــن جهــت ،عیــن ســامت را بــه َتــو برگردانــدم.
َ
ـم ب َت ِح َّيـ ٍـة َف َح ُّيــوا بأ ْح َسـ َـن ِم ْنــا أ ْو ُر ُّدوهــا إ َّن َ
َ
ُ ّ ُْ
اهَّلل
ِ
 .2ایــن حکمــت بــه آیــه  86ســوره نســاء اشــاره دارد« :و ِإذا ح ِييـ ِ
ِ
ً
َ
كان َعــى ُك ّ ِل َ ْ
ش ٍء َحســيبا؛ و هنگامــى كــه بــه شــما درود گوينــد ،شــما درودى نيكوتــر از آن ،يــا هماننــدش را
ي ً
پاســخ دهيــد يقينــا خــدا همــواره بــر همــه چيــز حســابرس اســت».
 .3امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حکمــت بــه طــور غیــر مســتقیم مــردم را بــه دوری از غــرور فــرا میخوانــد؛ زیــرا
شــروع کننــده ســام را بهتــر از پاســخ دهنــده معرفــی میکنــد و همیــن نکتــه انگیــزه میشــود تــا مؤمنــان بــدون در
نظــر آوردن جایــگاه اجتماعــی خــود ،در ســام کــردن بــر یکدیگــر ســبقت گیرنــد.
 .4بــا وجــود تأ کیــد بــر ســام ،در پــاره ای مــوارد هــم از ســام کــردن نهــی شــده اســت؛ از جملــه در روایتــی آمــده
اســت کــه از ســام کــردن بــه افــرادی کــه در مســجد در حــال نمازنــد و نیــز از ســام بــه زنــان جــوان خودداری شــود.
 .5نــگاه اســام در روابــط اجتماعــی فراتــر از نــگاه حقوقــی یــا تــاش بــرای تعــادل و تــوازن اجتماعــی اســت.
نمیگویــد چــون فــان کــس حـ ّـق بــر گردنــت دارد ،پــس وظیفــه داری بــه او کمــک کنــی ،یــا نمیگویــد چــون تــو
نیــز زمانــی نیازمنــد میشــوی پــس بــه دیگــران کمــک کــن ،بلکــه فراتــر از اینهــا از مؤمــن میخواهــد بــه خاطــر خــدا
بــه یــاری دیگــران و احســان بشــتابد« :و در راه خــدا انفــاق كنيــد و [بــا تــرك ايــن كار پســنديده ،يــا هزينــه كــردن
ً
3
مــال در راه نامشــرو ع] خــود را بــه هالكــت نيندازيــد ،ونيكــى كنيــد كــه يقينــا خــدا نيكــوكاران را دوســت دارد».
در نتیجــه ســخن مؤمنــان ایــن اســت کــه« :مــا شــما را فقــط بــراى خشــنودى خــدا اطعــام مىكنيــم و انتظــار هيــچ
پــاداش و سپاســى را از شــما نداريــم 4».از ســوی دیگــر ،از مؤمنــان میخواهــد کــه اگــر کســی بــه شــما نیکــی کــرد،
نــه تنهــا احســان و نیکــی او را ســپاس گفتــه و شــما نیــز یاریــش کنیــد ،بلکــه وظیفــه شماســت که احســان بیشــتری
داشــته باشــید! بیشــک جامعـهای کــه بــه ایــن دســتورها عمــل کنــد ،پــر از صلــح و صفــا و همدلــی خواهــد بــود.

 . 1سوره نساء ،آیه . 86
 . 2ترجمه تفسیر المیزان ،ج  ،5ص .52
 . 3سوره بقره ،آیه .195
 . 4سوره انسان ،آیه .9

146

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهیـــــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر کســی دســت نیکــی و احســان بــه ســوی مــا دراز کــرد و در حــل مشــکالت مالــی ،فکــری یــا روحــی و روانــی از
وقــت ،مــال ،آبــرو یــا جــان خــود هزینــه کــرد ،مــا نیــز بایــد از داراییهــا و تواناییهــای خــود اســتفاده کنیــم ،بلکــه
بــا صــرف وقــت بیشــتر بــه دنبــال رفــع نیازهــای او برآییــم.
لطـــــــــــــــائف

ت
ن
ز
�به د� ی�ا چ�و د ی�دی � کس اح�رام
ت
ت آ ز
چ�و دس�ی �به سوی �و �مد درا�
ت
�بود جا�ر ب�ه�ر �ب رای کسی
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خ آ
ب�ده پ�اس� �ن� ،به سعی ت�مام
ش ز آن ش
ن ز
ب�ده ب��ی� ا� ��� که ب�ا ش�د � ی�ا�
�ش �
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حکمت 60
نقش واسطه در رسیدن به هدف

َ َ َ
َّ ُ َ َ ُ َّ
و قال؟ع؟ :الش ِفيع جناح الط ِال ِب.
َ َّ

واژگان مهــم :الشـ ِـفيع :واســطه ،میانجیگــر ،خواهشکننــده
درخواســتکننده
ترجمه :خواهش کننده برای درخواست کننده( ،مانند) بال است.

َ

َجنــاح :بــال

َ

ّ
الط ِالــب :خواهنــده،

چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میانجیگــر و شــفاعت کننــده را بــه بالهــاییــک پرنــده تشــبیه نمــوده اســت؛ همچنــان کــه
ـال پرنــده ،او را در رســیدن بــه مقصــد یــاری میکنــد ،واســطه و میانجـ ِـی توانــا هــم ،ناتــوان را بــرای رســیدن بــه
بـ ِ
ّ
خواســته و حقــش یــاری میکنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1اســام توصیــه فراوانــی بــه واســطهگری در کار خیــر دارد ،مهمتریــن مــواردی کــه در روایــات بــه آن اشــاره شــده
اســت ،عبارتنــد از :وســاطت در ازدواج ،وســاطت بــرای نجــات جــان بیگنــاه ،وســاطت در مســائل مالــی (هزینــه
کــردن آبــرو بــرای بدهــکار)
 .2شــفاعت طلبیــدن دیگــران در امــور خیــری همچــون :ازدواج ،جلوگیــری از قتــل ناحــق ،نجــات جــان بیگنــاه
و کمــک بــه نیازمنــدان درســت اســت ،امــا اگــر کســی بخواهــد بــا واســطه قــرار دادن دیگــران ،بــه اهــداف نادرســت
و ناپــاک خویــش دســت یابــد ،وســاطت و شــفاعت جایــز نخواهــد بــود.
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 .3نیــاز آدمــی بــه شــفاعت و واســطه شــدن دیگــران در روز قیامــت ،از هــر زمــان دیگــر ضروریتــر اســت؛ زیــرا
مشــکالت و ســختیهای آن روز قابــل مقایســه بــا مشــکالت و ســختیهای دنیــا نیســت.
 .4از قــرآن و روایــات اســتفاده میشــود کــه شــفاعت در روز قیامــت وجــود دارد ،امــا فقــط عــده خاصــی میتواننــد
شــفاعت کننــد یــا از شــفاعت شــفیعان بهرهمنــد گردنــد .در واقــع ،هــم شــفاعتکننده و هــم شفاعتشــونده بایــد
صالحیــت شــفاعت نــزد خداونــد را داشــته باشــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1گاهــی اوقــات دس ـتیابی بــه هــدف ،از عهــده و تــوان مــا خــارج اســت و بایــد از توانمنــدی دیگــران بهــره
بگیریــم .همچنــان کــه پرنــدگان بــرای پــرواز و بــاال رفتــن بــه بــال نیــاز دارنــد ،مــا نیــز بــرای رســیدن بــه برخــی از
اهــداف و مقاصــد خــود ،چــه در امــور دنیایــی و چــه بــرای رشــد تکامــل معنــوی ،نیازمنــد واســطهگران و یاورانــی
توانمنــد هســتیم و چــه یــاوران و شــفیعانی بهتــر از رســول خــدا؟ص؟ و خانــدان پاکــش ســراغ داریــم؟!
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 61
سواران خواب رفته

َ َ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ
ك َر ْكب ُ ي َس ُار به ْم َو ُه ْم ِن َيامٌ.
و قال؟ع؟ :أهل الدنيا
ِِ
ٍ

ْ

َُ ُ
َ
(بِ +ه ْم) :ســیر میدهند ،میبرند +آنها را ِن َيام :خوابیدهها
واژگان مهم :ركب :ســواران يســار ِ
ترجمه :اهل دنیا مانند سوارانی هستند که ایشان را میبرند ،در حالی که خواباند.
چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ کســانی را کــه بــه دنیــا دل بســتهّ ،
هــم و غــم خــود را صــرف آن کــرده و از آخــرت غافــل
ماندهانــد ،بــه مرکبســوارانی تشــبیه میکنــد کــه در خــواب فــرو رفتهانــد و بــدون اختیــار و انتخــاب آنهــا در
حرکــت هســتند و از اینکــه بــه کــدام سویشــان میبرنــد بیخبرنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ـام اذا ُ
 .1ایــن حکمــت بــا روایــت نبــوی «النـ ُ
ماتــوا ِا َنت َ ُبــوا1؛ مــردم خوابانــد .پــس زمانــی کــه بمیرنــد،
ـاس نیـ ٌ ِ
بیــدار میشــوند ».تناســب دارد.
ً
 .2انســان بــا فطــرت الهــی بــه دنیــا میآیــد و ذاتــا خداجــو اســت ،امــا گاهــی در خــواب غفلــت فــرو میبــرد؛ چــرا
کــه موجــودی دو بعــدی اســت؛ هــم نیازهــای مــادی دارد و هــم نیازهــای معنــوی و بایــد بــه هــر دو دســته نیازهــا
توجــه کنــد ،ولــی چــون نیازهــای اولیــه او ،نیازهــای مــادی اســت و بــا مظاهــر دنیــوی ســر و کار بیشــتری دارد،
از توجــه بــه آخــرت و نیازهــای معنــوی غافــل میشــود .از ایــن رو ،بــه جــای نــگاه ابــزاری بــه دنیــا ،آن را هــدف
 . 1مجموعه ورام ،ج  ،1ص .145
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اصلــی خــود قــرار میدهــد و آخــرت را -کــه در واقــع هــدف اصلــی اســت -فرامــوش میکنــد و گاهــی ایــن غفلــت تــا
زمــان مــرگ همــراه انســان باقــی میمانــد.
 .3اگــر کســی کــه ســوار بــر مرکــب اســت ،در خــواب باشــد ،مرکبــش او را بــه پرتگاههــا و بیراهههــا خواهــد بــرد و در
نهایــت او را هــاک میکنــد .آنــگاه کــه غفلــت ،اهــل دنیــا را فــرا بگیــرد ،غرایــز و هواهــای نفســانی از اختیــار عقــل
و تفکــر خــارج میشــوند و بــه هــر مســیر و بیراهــه ای کــه بخواهنــد انســان را میبرنــد.
 .4بــزرگان علــم اخــاق ،مراقبــه را یکــی از ابزارهــای بیــداری برمیشــمارند .مراقبــه بــه حالتــی گوینــد کــه انســان
بــه طــور پیوســته مراقــب رفتــار ،اندیشـهها و وسوسـههای جــان خــود باشــد.
 .5مراتــب و درجــات بیــداری و غفلــت مــردم متفــاوت اســت .برخــی همیشــه در خوابانــد کــه اینهــا بنــدگان
خالــص دنیــا هســتند و هیــچ توجهــی بــه آخــرت ندارنــد .برخــی دیگــر حتــی خوابیــدن ظاهریشــان همــراه بــا
توجــه اســت ،ماننــد رســول اکــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ کــه ایــن بزرگــواران هیچگونــه دلبســتگی بــه دنیــا
نداشــتند ،امــا بقیــه مــردم ،گاه بیــدار و گاه در غفلتانــد کــه بســته بــه درجــه ایمــان و میــزان مراقبتهایشــان
بهــره بیشــتری از بیــداری دارنــد.
 .6غفلــت ،مقابــل توجــه و هوشــیاری اســت .کســی کــه بــه خــواب رفتــه اســت ،قــدرت درک لــذت را نــدارد .هــر
انــدازه زمــان بیــداری و میــزان توجــه و هوشــیاری بیشــتر باشــد ،چش ـمها ،گوشهــا و دیگــر حــواس ،لذتهــای
مــادی را بیشــتر درک میکننــد ،هــر انــدازه توجــه بــه آخــرت و هوشــیاری و بیــداری معنــوی نیــز بیشــتر و بهتــر
گــردد ،لذتهــای معنــوی باالتــری بــه دســت میآیــد کــه بــا هیــچ چیــزی قابــل مقایســه نیســتند.
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر اهــل دنیــا باشــیم ،دلبســتگی بــه دنیــا و غفلــت از آخــرت ،مــا را از درک حقایــق و لــذات معنــوی بــاز
مـیدارد .اگــر میخواهیــم بیخبرانــه بــه ســوی مــرگ رهســپار نشــویم ،بایــد اهــل مراقبــه و اهــل آخــرت باشــیم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 62

فراق دوستان

َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ ْ َ ٌ
و قال؟ع؟ :فقد الأ ِحب ِة غربة.
َْ َ َ

َْ

ال ِح ّبة :دوســتان

واژگان مهم :فقد :از دســت دادن
ترجمه :از دست دادن دوستان ،غربت است.
چکیده مفاهیم

اگــر انســان ،دوســت و همراهــی را کــه بــا او انــس گرفتــه و رشــتههای محبــت و عالقــه بیــن آنهــا برقــرار شــده را از
دســت بدهــد ،بهنــاگاه احســاس بیکســی و غربــت میکنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1دوسـتگزینی ،محبــت کــردن و محبــت دیــدن یکــی از نیازهــای روانــی و طبیعــی انســان اســت .کمتــر کســی
ً
اســت کــه دوســت و همــدم نداشــته باشــد و اگــر چنیــن شــخصی پیــدا شــود ،احتمــاال از نوعــی بیمــاری روحــی-
روانــی رنــج میبــرد.
 .2ارزش ارتبــاط دوســتانه حتــی از رابطــه خویشــاوندی بیشــتر اســت .امــام حســن؟ع؟ معیــار قرابــت و نزدیکــی
را در دوســتی و نــه خویشــاوندی برشــمرده و فرمــوده اســت« :قریــب و نزدیــک کســی اســت کــه دوســتی ،او را
نزدیــک کــرده باشــد ،هرچنــد از نظــر نســب دور باشــد و دور کســی اســت کــه مـ ّ
ـودت او را دور گردانــده باشــد ،اگــر
چــه نســبش نزدیــک باشــد»1؛ یعنــی بــا وجــود ارتبــاط نســبی ،پیونــد دوســتی بیــن آنهــا برقــرار نباشــد.
 . 1بحاراألنوار ،جلد  ،78ص .106
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آمـــــــــــــوزهها

 .1از دســت دادن دوســتان همــراه ،همعقیــده و نیکاندیــش کــه بــه هنــگام مشــکالت ،یــار و غمخــوار انســان
هســتند ،آســیبهایی متعــددی در پــی دارد کــه از جملــه آنهــا تنهایــی و غربــت اســت ،پــس بایــد قــدر دوســتان را
بدانیــم و بــه راحتــی خــود را از آنهــا محــروم نســازیم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 63
روش خواستن
ِ

َ َ َ َ َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
َ َ َ ُ ْ َ َ
َ
َو قال؟ع؟ :ف ْوت الحاج ِة أهون ِمن طل ِبها ِإلى غي ِر أه ِلها.
َْ

َ

اه َو ُن :آسانتر
واژگان مهم :ف ْوت :از دست دادن
ترجمه :از دست رفتن حاجت و نیاز ،آسانتر است از طلبیدن آن از نااهل.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت شــریف بــر ایــن مطلــب تأ کیــد دارد کــه مهمتــر از بــرآورده شــدن نیــاز انســان ،حفــظ شــخصیت
انســانی و برخــورداری از عــزت نفــس اســت .اگــر انســان نتوانســت بــا کمــک گرفتــن از انســانهای شــریف و
جوانمــرد ،نیازهــای خــود را برطــرف نمایــد یــا بایــد دســت بــه ســوی نااهــان دراز کنــد یــا بایــد صبــوری پیشــه کنــد
و بــه حاجــت خویــش نرســد .در صــورت اول ،عــزت ،احتــرام و کرامــت انســانی خویــش را لکـهدار کــرده اســت در
حالــی کــه اگــر صبــر کنــد و حاجــت خویــش را نــزد چنیــن افــرادی نبــرد ،آبــرو و احتــرام خــود را حفــظ نمــوده اســت
و تحمــل از دســت رفتــن خواســتهها بســیار آســانتر و کماهمیتتــر از تحمــل زیــر پــا رفتــن عــزت و شــخصیت
انســانی اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1درخواســت کــردن از دیگــران ،بــازی بــا آبــرو اســت ،از ایــن رو ،از هــر کســی نمیتوان درخواســت کــرد .امام؟ع؟
در حکمــت  338میفرمایــد« :آبــروی تــو جامــدی اســت کــه درخواســت آن را میچکانــد (و آب میکنــد) .بنگــر
آن را نــزد چــه کســی میریــزی».
ّ
 .2در بیــن نیازهــای روانــی ،نیــاز بــه عــزت نفــس جایــگاه ویــژهای دارد؛ زیــرا بــا تأمیــن عــزت نفــس ،فــرد اعتمــاد
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ّ
ـس قــدرت ،لیاقــت ،کفایــت و
بــه نفــس پیــدا میکنــد و احســاس ارزشــمندی مینمایــد؛ همچنیــن در فــرد حـ ِ
مفیــد بــودن ایجــاد میشــود.
 .3انســان موجــودی اجتماعــی اســت و بســیاری از نیازهــای او بــه وســیله دیگــران تأمیــن میگــردد .بنابرایــن،
نمیتوانــد از خلــق خــدا بینیــاز باشــد .شــخصی در حضــور امــام ســجاد؟ع؟ عــرض کــرد" :خدایــا! مــرا از بندگانــت
ـدان
بینیــاز گــردان ".امــام فرمــود« :اینگونــه نگــو؛ زیــرا مــردم بــه هــم محتاجانــد؛ بلکــه بگــو :خدایــا! مــرا از بـ ِ
1
خلقــت بینیــاز گــردان».
ّ
 .4بــر اســاس روایــات از افــرادی مثــل تــازه بــه دوران رســیدهها ،منتگــذاران و ســرزنش کننــدگان نبایــد کمــک
طلبیــد .امــام حســین؟ع؟ میفرمایــد« :حاجــت خــود را جــز نــزد ســه کــس مبــر :دینــدار یــا جوانمــرد یــا بــزرگزاده؛
زیــرا دینــدار بــرای حفــظ دیــن خــود نیــازت را برمــی آورد ،جوانمــرد از مردانگــی خــود شــرم میکنــد و بــزرگزاده
2
میدانــد کــه تــو بــا رو انداختــن بــه او آبرویــت را فروخت ـهای و بــا بــرآوردن نیــازت ،آبــروی تــو را حفــظ میکنــد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر چــه در زندگــی ناگزیــر بــه درخواســت از دیگــران هســتیم ،امــا نبایــد از هــر کســی درخواســت کنیــم و اگــر فــرد
ّ
شایســتهای پیــدا نکردیــم ،رنـ ِـج نرســیدن بــه خواســته را بــه جــان بخریــم ،امــا تــن بــه ذلـ ِـت درخواســت از نااهــان
و ناجوانمــردان ندهیــم کــه تحمــل رنــج اولــی ،آســانتر اســت.
لطـــــــــــــــائف

ت
خ
ب خ�� ه ز
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ه�ر چ�ه ا� دو ان �به

***

 . 1میزان الحکمة ،عنوان الحاجة.
 . 2میزان الحکمة ،عنوان الحاجة.
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حکمت 64
از بخشش اندک خود شرمگین مباش

َو َق َال؟ع؟َ :لا َت ْس َتحي م ْن إ ْع َط ِاء ْال َقليل َفإ َّن ْالح ْر َم َ
ان َأ َق ُّل م ْنهُ.
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َ َ

ْ

ْ َ
شرم مکن
واژگان مهم :ل تست ِحی :خجالت نکشُّ َ َ ،
َْ
اقل :کمتر
ا ِل ْر َمان :محرومیت ،ناامیدی
ترجمه :از بخشیدن اندک شرم مکن؛ زیرا نومید کردن کمتر از آن (و به شرمندگی سزاوارتر) است.
ِاع َطاء :دادن ،بخشیدن

چکیده مفاهیم

بــر اســاس فرمایــش امیرالمؤمنیــن؟ع؟ اگــر کســی نمیتوانــد نیــاز حاجتمنــد را بــه طــور کامــل برطــرف کنــد،
ـک کــم نیــز دریــغ نــورزد؛ زیــرا بــا همیــن
ـک خــود ،از همــان کمـ ِ
بــه خاطــر احســاس شرمســاری از کــم بــودن کمـ ِ
کمــک کوچــک ،الاقــل بخشــی از نیــاز فــرد نیازمنــد برطــرف میشــود .بنابرایــن ،بخشــیدن -و لــو انــدک -بهتــر
از نبخشــیدن اســت و اگــر بخشــش انــدک ،ناچیــز اســت ،جایــگاه نبخشــیدن و ناامیــد کــردن نیازمنــد ،از جایــگاه
بخشــش کــم نیــز پایینتــر اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1ایــن حکمــت بــه احســاس شــرمندگی و خجالتــی اشــاره دارد کــه فــرد بــه خاطــر بخشــش کــم بــدان دچــار
میشــود .ایــن احســاس ،ناشــی از یــک تفکــر غلــط اســت کــه روانشناســان بــه آن تفکــر «هیــچ یا همــه» میگویند.
طبــق ایــن تفکــر غلــط ،انســان تصــور میکنــد هــر چیــزی را یــا بایــد بــه طــور کامــل انجــام دهــد یــا از انجــام آن
چشــم بپوشــد .در نتیجــه ،از انجــام بســیاری از کارهــای خیــر بــه دلیــل ناتوانــی از انجــام کامــل و صددرصــدی
آنهــا چشــم پوشــی کــرده و خــود و دیگــران را از آثــار مثبــت آنهــا محــروم میســازد.
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 .2بســیاری از اوقــات ،کمکــی کــه در نظــر مــا کوچــک و انــدک اســت ،بــرای نیازمنــد ،زیــاد و حائــز اهمیــت اســت،
پــس مــا نبایــد صرفــا بــه ایــن دلیــل کــه ایــن کار و کمــک خــود را کوچــک میبینیــم ،خــود را از انجــام دادن آن
محــروم کنیــم؛ زیــرا شــاید همیــن کار و کمــک کوچــک ،گــره بزرگــی را بــرای نیازمنــد بگشــاید و نیــاز شــدیدی را از
او برطــرف نمایــد.
 .3چــه بســا همیــن کارهــای کوچــک و تواناییهــای کــم ،بــا اســتقامت و تــداوم نتیجـهای ارزشــمند بدهــد .در
َ ٌ َ ُ ََ َ
ْ َ َُْ
َ
ْ
ـول ِم ْن ـه؛ امیــدواری بــه (کار)
ـ
ل
م
ـر
ـ
ي
ث
ك
ـن
ـ
م
ـى
ـ
ج
ر
أ
روایتــی از امــام علــی؟ع؟ میخوانیــم« :ق ِليــل تــد ُوم عل ْيـ ِـه
ِ
ٍ
ِ ٍ
1
کمــی کــه آن را ادامــه دهــی ،بیشــتر اســت از (کار) بســیاری کــه ماللــت و خســتگی آورد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1هــر حیــا و شــرمی خــوب و شایســته نیســت .کمــک و بخشــش مــا ،هرچنــد انــدک ،آثــار خوبــی بــرای نیازمنــد
و مــا بــه دنبــال دارد .نبخشــیدن چیــز انــدک از روی حیــا و شرمســاری ،یعنــی محــروم ســاختن دیگــران و در
نتیجــه ،محــروم ســاختن خودمــان از بــرکات ایــن بخشــش.
ّ
 .2همــه افــراد جامعــه در ّ
حدتــوان خویــش -هــر چنــد بســیار انــدک -بایــد در حــل معضــات اجتماعــی گام
بردارنــد و هزینــه کننــد و انفــاق انــدک خــود را بیاثــر نشــمارند کــه بــا کارهــا و بخش ـشهای انــدک ،گامهــای
بســیار بلنــدی برداشــته خواهــد شــد.
لطـــــــــــــــائف

� خ� ش
ت ز
ب ب �� مال و م�رس ا� کسی که ه�ر چ�ه هد�ی

 . 1نهج البالغه ،حکمت 270
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آ ى َ ز
�ج�ز ای �ن �به ݭݔݪکی ده � ،دادگر ی�ا ب�ی

حکمت 65

زینت تهیدستی و توانگری

َ َ َ
ََْ ُ
َ ُ ْ َ ْ َ ُّ ْ ُ َ ُ ْ َ
و قال؟ع؟ :العفاف ِزينة الفق ِر و الشكر ِزينة ال ِغنى.

َْ َ

َ

ِز ينة :زینت ،آرایش
واژگان مهم :ال َعفاف :خودداری از هر کار قبیح
ّ
ترجمــه :خــودداری از اظهــار ذلــت ،زینــت و آرایــش بیچیــز و درویــش اســت ،و سپاســگزاری (از نعمتهــای
خداونــد) آرایــش توانگــر اســت.
چکیده مفاهیم

یکــی از آزمایشهــای همیشــگی الهــی ،داشــتن یــا نداشــتن امکانــات مــادی اســت .خداونــد برخــی بنــدگان را بــه
فقــر و نیازمنــدی آزمایــش میکنــد و برخــی دیگــر را بــه ثــروت و راحتــی میآزمایــد .امــام؟ع؟ در ایــن بیــان زینــت
هــر دو حالــت فقــر و توانگــری را برمیشــمرد :زینــت فقــر ،خــودداری از اظهــار ذلــت و زینــت توانگــری ،شــکر و
سپاســگزاری اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1کلمــه «عفــت» در زبــان فارســی بــه معنــای «خــودداری از گناهــان جنســی (پاکدامنــی)» بــه کار م ـیرود ،امــا
َُْ
ـراء
ـان عربــی ایــن کلمــه بــه معنــای «خــودداری از هــر کار قبیــح» اســت .در قـ
ـرآن کریــم آمــده اســت«ِ :للفقـ ِ
َّدر زبـ ُ
َ ْ َ ُ َ َ ً ْ َ ْ َ ْ َ ُ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َّ َ ُّ
ْ
َ
َ
ــف َت ْعر ُف ُهــمْ
ْ
ُ
اهَّلل ال ي
ض يحســهم ج
ــبيل ِ
ال ِاهــل أغ ِنيــاء ِمــن التعف ِ ِ
الذيــن أح ِصــر وا ي ُف س ِ
ســتطيعون ضر بــا ِ يف الر ِ
ْ
ً
ـاس إلافــا 1؛ [صدقـ ْ
ُ ْ َ ْ َ َ َّ َ
ـات] حـ ّ ِـق نيازمندانــى اســت كــه در راه خــدا [بــه ســبب جنــگ يــا
ِبســيماهم ال يســئلون النـ ِ
طلــب دانــش يــا بيمــارى يــا عوامــل ديگــر] در مضيقــه و تنگنــا افتادهانــد [و بــراى فراهــم كــردن هزينــه زندگــى]
 . 1سوره بقره ،ص .273
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نمىتواننــد در زميــن ســفر كننــد .چنــان فقــر و نــاداری خــود را میپوشــانند و اظهــار ذلــت نمیکننــد کــه فــرد
نــاآ گاه آنــان را توانگــر و بىنيــاز مىپنــدارد».
 .2شــکر نعمتهــای الهــی ،از راههــا و بــا شــیوههای متعــددی میســر اســت از جملــه :مــال و ثــروت را از خــدا
دانســتن ،انفــاق در راه خــدا بــه نیازمنــدان ،اســراف و تبذیــر نکــردن ،گفتــن «الحمــد هلل» ،بــه جــا آوردن ســجده
شــکر ،تشــکر از واســطه نعمــت.
 .3در روایتــی از رســول اکــرم؟ص؟ نقــل شــده اســت؛ «ایمــان دو نیمــه دارد :نیمــی از آن ،صبــر و نیــم دیگــر آن،
شــکر و سپاســگزاری اســت 1».چــرا کــه انســان در همــه حــال ،یــا بــا امــری خوشــایند مواجــه اســت یــا ناخوشــایند.
بــه عنــوان مثــال ،از نظــر مالــی ،یــا بــی نیــاز اســت و یــا نیازمنــد کــه در حالــت اول بایــد شــکر نعمــت را بــه جــای آورد
و در حالــت دوم بایــد خودنگهــدار و شــکیبا باشــد.
 .4نیازمنــدان بــرای اینکــه بــه صفــت عفــاف دســت یابنــد الزم اســت روح قانــع بــودن را در خــود پــرورش داده و
از زندگــی بــه انــدازه احتیاجــات و ضروریــات ،راضــی باشــند .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه ایــن شــیوه زندگــی اشــاره دارد
َ ْ َ
ْ ََ
ّ
ـاف ُيـ َـؤ ِّدي ِإل ال َعفــاف؛ راضــی بــودن بــه آنچــه کفایــت کنــد ،عفــاف و خــودداری
الر َضــا ِبالكفـ ِ 
و میفرمایــدِ « :
2
از اظهــار فقــر و ذلــت را بــه همــراه آورد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1فقــر همیشــه هــم موجــب ذلــت انســان نیســت .ایــن خــود انســان فقیــر اســت کــه بــا اظهــار ذلــت و نــداری،
فقــر خــودش را مایــه زشــتی خــود میکنــد ،در حالــی کــه اگــر بردبــار باشــد و اظهــار حاجتمنــدیاش را فقــط بــه نــزد
خــدای خــود ببــرد و حاجتــش را نــزد بنــدگان عیــان نکنــد ،فقــرش هــم بــه فقــری زیبــا تبدیــل میشــود.
لطـــــــــــــــائف
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 . 1اوصاف االشراف ،ص .49
 . 2آثار االفعال و االقوال ،ص .346
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حکمت 66
بی اعتنایی به نا کامیها

َ َ َ
َ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ ََ َُ ْ َ َْ
ُ ْ َ
و قال؟ع؟ِ :إذا لم يكن ما ت ِريد فلا تبل كيف كنت.

َ

ُ

َ

َ ُ ْ

ف +ل ت َبل :پس +باک نداشته باش
واژگان مهمْ :ل َيك ْن :نبود
ترجمه :هرگاه به آنچه میخواهی نرسیدی ،پس به هر حال هستی باک نداشته باش.
چکیده مفاهیم

در ایــن فرمایــش امــام؟ع؟ ،انســان مؤمــن را از افســوس بیمــورد در مــورد نرســیدن بــه خواســتهها پرهیــز
میدهــد؛ زیــرا نتیجــه ایــن حالــت ،غــم و غصـهای بیفایــده اســت .بهتریــن راهــکار در ایــن مواقــع ،بیخیالــی و
بیاعتنایــی بــه ناکامیهــا اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

ّ
 .1انســان در طــول زندگــی ،خواســتهها ،هدفهــا و امیدهایــی دارد کــه بــرای محقــق ســاختن آنهــا روز و شــب
تــاش میکنــد ،ولــی مسـ ّـلما امــکان رســیدن بــه همــه آنهــا بــرای او ّ
میســر نیســت؛ چــون اراده و تــاش او تنهــا
ّ
یکــی از عوامــل تحقــق هــدف اســت و عوامــل دیگــری هــم وجــود دارد کــه از اختیــارش خــارج اســت .حــال ،در
ّ
مــواردی کــه ســایر عوامــل محقــق نمیشــود و فــرد بــه هــدف خــود نمیرســد ،یــا بایــد دچــار حــزن و انــدوه شــده
و همــواره در حســرت باشــد ،یــا چنــدان اهمیتــی بــه ایــن ناکامــی ندهــد و بــر آن افســوس نخــورد .شــیوه دوم
عاقالنهتــر اســت؛ زیــرا بیتابیهــا و ناراحتیهــا ،نــه تنهــا ناکامــی گذشــته را جبــران نمیکنــد ،بلکــه مشــکالت
روحــی دیگــری ماننــد افســردگی را بــه همــراه م ـیآورد ،حــال را هــم تبــاه میســازد و امیــد کامیابــی در آینــده و
حرکــت پرتــوان بــرای رســیدن بــه آن را نیــز بــا چالــش مواجــه میکنــد.
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 .2ایــن حکمــت بــه ایــن نکتــه تربیتــی و روانشــناختی نیــز اشــاره میکنــد کــه اگــر در رســیدن بــه خواســتههایت
نــاکام مانــدی ،بــه آن اهمیــت نــده تــا مشــکل در همــان حــد و انــدازه بمانــد و بــه درون تــو رخنــه نکنــد؛ امــا اگــر
بیصبــری کنــی و ّ
تحمــل خــود را از دســت دهــی ،بــه ایــن مشــکل بیرونــی ،مشــکل درونــی هــم اضافــه میشــود
و تــو را دچــار آســیبهای روانــی از قبیــل افســردگی ،اضطــراب و ناامیــدی مینمایــد.
 .3ایــن حکمــت میتوانــد بیانگــر حالــت زاهــد باشــد ،زیــرا علــی؟ع؟ فرمــود :همــه زهــد در دو جملــه از قــرآن آمــده
اســت کــه خــدای متعــال فرمــوده« :بــر آنچــه از دســتتان مـیرود ،اندوهگیــن نشــوید و بــه آنچــه دســتتان میآیــد،
شــادمانی مکنیــد ».پــس کســی کــه بــر ناکامــی گذشــته انــدوه نخــورد و بــرای آنچــه بــه دســتش میرســد ،شــاد
1
نشــود ،زاهــد اســت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1مــا بایــد هــدف درســتی را دنبــال کنیــم و در ایــن راه ،تمامــی تــاش خویــش را بــه کار گیریــم ،ولــی رســیدن
بــه نتیجــه ،نبایــد هــدف و تمــام همــت و مقصــود مــا قــرار گیــرد؛ چراکــه مــا مأمــور بــه وظیفهایــم ،نــه مأمــور بــه
نتیجــه.
 .2اگــر در مــوردی بــه نتیج ـهی دلخــواه نرســیدیم ،نبایــد ناکامیهــا و دســت نیافتــن بــه پیــروزی مــا را نگــران
و ناامیــد ســازد.
لطـــــــــــــــائف

زاهــدی گفــت :چــرا غــم دنیــا بخــورم؟ اگــر دنیــا برایــم بمانــد ،مــن نمیمانــم و اگــر مــن بمانــم دنیــا فانــی اســت و
نمیمانــد .پــس مــرا چــه غــم ،بــر چــه بنالــم؟!

 . 1بحارالنوار ،ج  ،70ص .317
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نشانههایجاهل

َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َّ ُ ْ ً َ ْ ُ َ ّ ً
و قال؟ع؟ :لا يرى الج ِاهل ِإلا مف ِرطا أو مف ِرطا.

َ

ْ

ُمفـ ِـرط :تنــدرو ،از انــدازه گــذر

واژگان مهــم :ل ُيـ َـر ى :دیــده نمیشــود
کوتاهــی
ترجمه :دیده نمیشود نادان ،مگر آنکه یا درحال تندروی است یا در حال کندروی.

َ

ُمفـ ّ ِـرط :کنــدرو ،اهــل

چکیده مفاهیم

بــه طــور طبیعــی انســان اگــر بــه چیــزی علــم نداشــته باشــد ،نمیتوانــد رفتــار درســت و متناســبی را در قبــال آن
انجــام دهــد .لــذا امیرالمؤمنیــن؟ع؟ ایــن نتیجـهی طبیعــی جهــل را در یــک قاعــده کلــی و عمومــی بیــان کــرده
و میفرمایــد :انســان نــادان ،هیــچ وقــت راه میانــه و درســت را انتخــاب نمیکنــد و همیشــه بیــن تنــدروی و
کوتاهــی ســرگردان اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1افــراط و تفریــط در دو نقطــه مقابــل هــم قــرار دارنــد و هــر دو نامطلــوب و مذمــوم هســتند؛ نقطــه بیــن ایــن
ً
دو ،همــان نقطــه تعــادل و بهتریــن وضعیــت ممکــن اســت؛ مثــا نقطــه تعــادل میــان حــاالت تــرس و بیباکــی،
شــجاعت و حالـ ِـت بیــن تنبلــی و کار بیــش از انــدازه ،میانـهروی در کســب درآمــد و همچنیــن نقطــه تعــادل بیــن
َ
ًَ
صفــات بخــل و اســراف ،بخشــش متعــادل اســت کــه قــرآن بــه آن دســتور داده اســت«َ :و ال جت َعــل َیـ َـد َک َمغلولـ 
ـة
َ َ
َ
إیل ُع ُن ِقـ َ
البسـ ِـط َف َت ُقعـ َـد َم ً
لومــا َّم ُسـ ً
ـطها ُک ّل َ
ٰ
ـورا؛  1هرگــز دســتت را بــر گردنــت زنجیــر مکــن [و تــرک
ـک َو ال ت ُبسـ
 .1سوره اسراء ،آیه .29
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انفــاق و بخشــش مکــن] و بیــش از حـ ّـد دســت خــود را مگشــای کــه مــورد ســرزنش قــرار گیــری و از کار فــرو مانــی».
 .2یکــی از دســتورهای اخالقــی و برنامههــای اولیــه تربیتــی بــرای همــه مــردم ،میانــهروی در تمــام شــئون
زندگــی مــادی و معنــوی اســت؛ ماننــد اعتــدال در اســتفاده از پوشــاک ،غــذا ،شــیوه و مقــدار عبــادت و ...؛ هرچنــد
معنــای اعتــدال بــر حســب ظرفیتهــا و اســتعدادهای افــراد ،در مراحــل مختلــف رشــد و تکامــل متفــاوت اســت؛
ً
مثــا وظایــف رهبــران دینــی در انجــام عبــادات ،بیــش از ســایر مــردم اســت.
 .3عقــل ،عامــل رشــد و تکامــل انســان بــه ســوی خوبیهاســت ،ولــی بــه خــاف آن ،جهــل ریشــه مفاســد و
انحرافهاســت .پــس بــرای ریشــهکن کــردن مفاســد اخالقــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و  ...بایــد رشــد فکــری
مــردم بیشــتر شــود تــا جهــل کــه ریشــه انحرافــات اســت ،از بیــن بــرود .از ایــن رو ،هــدف هم ـهی انبیــا ،هدایــت
بشــر بــه ســوی دانایــی و تعقــل و از بیــن بــردن هــر نــوع جهالــت بــوده اســت.
ّ
 .4اگــر آدمــی از برخــی نیازهــای خــود غفلــت ورزیــده و بــه بعضــی دیگــر بیــش از حــد توجــه نمایــد ،نشــانه ایــن
اســت کــه او بــه خویشــتن و نیازهایــش شــناخت کافــی نــدارد؛ زیــرا کســی کــه از آ گاهــی و معرفــت بــه خــود و عالــم
هســتی و اشــیای پیرامــون خــود برخــوردار اســت ،ارزش واقعــی هــر چیــز را میدانــد و از افــراط و تفریــط میپرهیــزد.

آمـــــــــــــوزهها

 .1در کارها باید تعادل را رعایت کرده ،نه به کندروی دچار شده و نه تندروی نماییم.
 .2بــرای شــناخت جاهــل ،بایــد بــه نــوع رفتــار او دقــت نماییــم؛ زیــرا طبــق ایــن بیــان نورانــی امــام علــی؟ع؟ رفتــار
جاهــل همــواره بــا افــراط و تفریــط همــراه اســت.

ز ش ش� ف
�
ن
ا بلهى كو رو� رو�ن ،مع كا�ورى �هد

لطـــــــــــــــائف

ز ٮن ش ش
غ
غ ن
� ،رو�ن � ،ب�ا ش�د در چ�را�
�      ود ،ݪ ݫݭݓىݔ�ى  ،ك� �به � ب
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حکمت 68

کم گویی نشانه خرد

َو َق َال؟ع؟ :إ َذا َت َّم ْال َع ْق ُل َن َق َص ْال َك َل ُ
ام.
ِ

ََ

واژگان مهمّ :ت :تمام شد ،کامل شد
ترجمه :چون عقل و خرد به مرتبه کمال برسد ،گفتار کم شود.

ََ

نق َص :کم شد

چکیده مفاهیم

ً
هــر چیــزی یــک ســری عالئــم و نشــانههایی دارد ،مثــا نشــانه شــجاعت آن اســت کــه فــرد در برابــر دشــمن تــرس
بــه دل راه نمیدهــد و ســریع پــا بــه فــرار نمیگــذارد .حضــرت امیــر؟ع؟ در ایــن ســخن شــریف ،نشــانه و عالمـ ِـت
کامــل شــدن عقــل را ،پــر حرفــی نکــردن و کــم ســخن گفتــن معرفــی میفرمایــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1امــام صــادق؟ع؟ دربــاره اثــر پرحرفــی ،بــه نقــل از حضــرت عیســی؟ع؟ فرمــوده اســت« :در غیــر یــاد خــدا ،زیــاد
ســخن مگوییــد؛ زیــرا کســانی کــه در غیــر یــاد خــدا ســخن میگوینــد ،بــه قســاوت و ســخت دلــی دچــار میشــوند؛
1
گرچــه خودشــان نداننــد».
 .2نمیتــوان بــه طــور کلــی گفــت کــه همیشــه و در همــه جــا ،ســکوت بهتــر اســت یــا صحبــت کــردن؛ زیــرا ایــن دو
شــرایطی دارنــد کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیرنــد .اگــر کســی بخواهــد ســخنی ناپســند و نســنجیده بگویــد ،بــرای
ً
ً
او مســلما ســکوت بهتــر اســت؛ ولــی اگــر کالم منشــأ خیــر و بیانگــر مســیر خیــر و صــاح باشــد ،قطعــا ســخن گفتــن
فضیلــت اســت و نتیجــه و ثمــره بیشــتری نســبت بــه ســکوت خواهــد داشــت.
 . 1اصول کافی ،ج  ،2ص .114
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 .3ریشــه کلمــه عقــلِ ،عقــال اســت و آن ریســمانی اســت کــه چیزهــا را بــا آن بــه بنــد میکشــند .بــا توجــه بــه
ایــن معنــا میتــوان گفــت کــه عقــل هماننــد ریســمانی اســت کــه نفــس را مهــار میزنــد و میتوانــد همــه اعضــا
و جــوارح ،از جملــه زبــان را تحــت اختیــار خویــش قــرار داده و از امــور لغــو و بیهــوده دور ســازد .بــا ایــن توضیــح،
ارتبــاط میــان تمــام بــودن عقــل و کمگویــی روشــن میشــود.
 .4زبــان در رســیدن بــه کمــاالت معنــوی نقــش بهســزایی دارد .یکــی از بهتریــن کاربردهــای زبــان ،گفتــن ذکــر
الهــی و خوانــدن قــرآن اســت .گفتهانــد هــرگاه خواســتید بــا خــدا صحبــت کنیــد ،نمــاز بخوانیــد و هــرگاه دوســت
داشــتید خــدا بــا شــما ســخن بگویــد ،قــرآن بخوانیــد و در ایــن دو حالــت ،زبــان راه ارتباطــی انســان بــا خداســت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر از عقــل بــه درســتی بهــره بریــم و بــه جــای حرکــت بــر اســاس امیــال و احساســات ،بــر مــدار عقــل حرکــت
کنیــم ،زبــان مــا تحــت ســیطره عقــل قــرار میگیــرد و تنهــا در مــکان و زمــان مناســب ســخن میگوییــم و در نتیجــه
ســخنان کمتــری خواهیــم گفــت و از آفــات پرگویــی نجــات خواهیــم یافــت.
لطـــــــــــــــائف

ت
ش
ز
ت �ا � نا�دک �و ج�ݡݠهان �ود �پ ر

کم گوی و گ�ز ی�ده گوی چ�ون ّدر
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حکمت 69

دشواریهای روزگار

َو َق َال؟ع؟َّ :الد ْه ُر ُي ْخ ِل ُق ْال َأ ْب َد َان َو ُي َج ّ ِد ُد ْال َ
آم َال َو ُي َق ّر ُب ْال َم ِن َّي َة وَ
ِ
َ
ُ َ ُ ْ ُ ْ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ُ
َ
يب ِاعد الأم ِنية من ظ ِفر ِب ِه ن ِصب و من فاته ت ِعب.
ْ ُ

ّ ُ

َْ َ

ا َل ِن ّية :مرگ
ُي جَ� ِدد :تازه و نو میکند
واژگان مهمُ :ي خ� ِلق :فرسوده میکند
َ
َ
ُي َب ُ
َْ ُ َ
ت ِع َب :خسته شد
ال ْم ِن ّية :آرزو ن ِص َب :به رنج افتد ،رنجور شد
اعد :دور میسازد
ِ
ترجمــه :روزگار بدنهــا را فرســوده میســازد ،و آرزوهــا را تــازه و نــو میکنــد ،و مــرگ را نزدیــک میگردانــد ،و
خواســتههارا دور میســازد .هــر کــه بــه روزگار دســت یافــت ،بــه رنــج افتــاد ،و هــر کــه آن را نیافــت ،بــه ســختی
گرفتــار شــد.
چکیده مفاهیم

ســیر روزگار انســان را فرســوده میســازد و بــا آنکــه بــه تدریــج در حــال فرســوده شــدن اســت ،در هــر بــازه از عمــرش
بــا آرزوهــای جدیــدی زندگــی میکنــد .او بــا آنکــه هــر روز قدمــی بــه ســوی مــرگ و پایــان عمــر برمـیدارد ،بــاز هــم
آرزوهایــش او را در غفلــت و توجــه ِصــرف بــه زندگــی دنیــا نگــه میدارنــد .بــا گــذر زمــان ،خواســتههایش از او دورتــر
و دس ـتنیافتنیتر میشــود ،امــا شــگفت اینکــه هــر چــه بــه پایــان زندگــی نزدیکتــر میشــود ،حــرص او بیشــتر
میشــود .بــا ایــن همــه ،وقتــی بــه دنیــا دســت مییابــد ،بــه رنــج و ســختی میافتــد و هــرگاه دســت نیابــد ،تنهــا از
ایــن همــه تــاش ،خســتگی و بیثمــری نصیبــش شــده اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1گذشــت زمــان ،حــوادث و رویدادهایــی را بــه دنبــال دارد کــه بــه مجموعــه اینهــا «دهــر» یــا «روزگار» گفتــه
میشــود .پــس منظــور از «دهــر» ،گذشــت زمــان و عمــر آدمــی اســت و در ایــن حکمــت بــه معنــای زندگــی مــادی
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اســت.
 .2اولیــن نتیجــه گذشــت زمــان و روزگار ،فرســوده شــدن بــدن و ســلولهای آن اســت .اثــر دیگــر روزگار ،پدیــد
آمــدن خواســتهها و آرزوهــای جدیــد و پیامــد دیگـ ِـر آن ،نزدیکتــر شــدن بــه مــرگ اســت.
 .3رســیدن یــا نرســیدن بــه مواهــب روزگار ،هــر دو بــرای انســان بــا دشــواریهایی اســت؛ چــون اگــر بــه آرزوهایــش
برســد ،حفــظ و افزایــش آن مواهــب بــرای او مشکلســاز میشــود و او همــواره در رنــج و غصــه خواهــد بــود کــه
چگونــه امــوال و دارایــی ،مقــام ،نعمــت و موقعیــت خــود و افــراد تحــت تســلط خــود را حفــظ کنــد .اگــر هــم بــه
آرزوهــای خــود نرســد ،همــواره در حســرت از دســت دادن یــا نداشــتن مواهــب و نعمتهــای دنیــا اســت و احســاس
میکنــد از ایــن همــه تــاش و تکاپــو ،جــز خســتگی و رنــج ناکامــی بهــره دیگــری نــدارد.
 .4در هــر دوره زندگــی ،آمــال و آرزوهــا بــه شــکلی جدیــد ،بــروز و ظهــور پیــدا میکنــد .خداونــد دربــاره انگیزههــای
مختلــف انســان در هــر دوره از زندگ ـیاش میفرمایــد« :بدانيــد كــه زندگــى دنيا[يــى كــه دارنــدهاش از ايمــان و
عمــل تهــى اســت ]،فقــط بــازى و ســرگرمى و آرايــش و فخرفروشــي بــه يكديگــر ،و افــزون خواهــى در امــوال و اوالد
اســت ».در ایــن آیــه ،پــس از مراحــل بــازی ،ســرگرمی ،آرایش و ّ
تجملپرســتی کــه به ترتیــب از خصوصیات دوران
کودکــی ،نوجوانــی و جوانــی اســت ،بــه مرحلــه چهــارم زندگــی اشــاره دارد کــه حـ ّـس فخرفروشــی و دسـتیابی بــه
مقــام در انســان زنــده میشــود و ســرانجام در دوره پنجــم عمــر ،انســان بــه فکــر افزایــش مــال و فرزنــد و ثــروت
1
میافتــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1بایــد از دل بســتن و امیــدوار شــدن بــه دنیــا و زندگــی مــادی برحــذر باشــیم و بــرای رســتگاری خــود چــاره
اندیشــی کنیــم .از امــور فانــی ،دل بکنیــم و بــه دنبــال چیزهایــی باشــیم کــه کهنگــی و مــرگ در آنهــا راه نــدارد و
لــذت و شــیرینیاش خالــص و بــی نهایــت اســت.
 .2دنیــا بــا ســختیها و مشــکالت آمیختــه اســت و نبایــد ایــن توقــع را داشــته باشــیم کــه روزی برســد کــه در
زندگانــی دنیایــی خــود هیــچ مشــکل و درد و رنجــی را نداشــته باشــیم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 70

آیین پیشوایی

َ
ًَ َ َ
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ُ َّ
َْ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ْ
يم نف ِس ِه
و قال؟ع؟ :من نصب نفسه ِللن ْ ِاس ِإماما فعلي ِه أن ْيبدأ ِبتع ِل ِ
َ
َ َ
ْ ُ َ
َق ْب َل َت ِْ
يم غ ْي ِرهِ َو ل َيك ْن تأ ِد ُيب ُه ِب ِس َير ِت ِه ق ْب َل تأ ِد ِيب ِه ِب ِل َس ِان ِه َو
ل
ع
ِ
َ
ّ
َ
ْ
َّ
َ ُ َ ّ ُ َ َ ُّ
َُُّ َْ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
ال ِمن مع ِل ِم الن ِاس و مؤ ِد ِب ِهم.
مع ِلم نف ِس ِه و مؤ ِدبها أحق ِبال ِإجل ِ
َ

َ

َ َ

ِس َی َرة :روش ،رفتار
ا ْن َي ْبدا :اینکه ،شروع کند
واژگان مهم :ن َص َب :نصب کرد ،قرار داد
َّ
َ ّ
ِاجالل :بزرگداشت ،احترام
ا َحق :سزاوارتر
ُمؤ ِدب :ادب کننده
ترجمــه :کســی کــه خــودش را پیشــوای مــردم قــرار دهــد ،پــس بــر او (واجــب) اســت کــه شــروع کنــد بــه تعلیــم
خــودش ،پیــش از تعلیــم دادن بــه دیگــران ،و بایــد تأدیــب کــردن دیگــران بــه وســیله روش و رفتــارش ،پیــش از
تأدیــب مــردم بــه وســیله زبانــش باشــد( .کســی کــه) معلــم خــودش و ادب کننــده نفســش (باشــد) ،بــه (احتــرام و)
بزرگداشــت ســزاوارتر اســت از آموزنــده مــردم و ادب کنندهشــان.
چکیده مفاهیم

ایــن کالم امــام نصیحتــی اســت بــه پیشــوایان ،زمامــداران ،علمــا ،واعظــان ،مربیــان ،معلمــان و هــر کســی کــه بــه
نوعــی جلــودار مــردم اســت .امــام بــه چنیــن کســانی ســفارش میکنــد کــه بایــد ابتــدا خــود را تربیــت کننــد و ســپس
بــه اصــاح جامعــه بپردازنــد .در ایــن صــورت اســت کــه ســزاوار تعظیــم مــردم میگردنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1دو نکتــه در روش تربیتــی رهبــران دینــی و پیشــوایان مــردم قابــل توجــه اســت :اول اینکه رهبــر پیش از تربیت
مــردم ،بــه تعلیــم خــود میپــردازد .و دوم اینکــه پیشــوای مــردم بــا رفتــارش به تأدیــب و تربیــت میپردازد.
 .2بــا توجــه بــه آیــات و روایــات و عمومیــت ایــن حکمــت« ،امــام» در اینجــا معنــای عامــی دارد و پیشــوایان امــور
دینــی و دنیایــی ،زمامــداران حکومتــی ،معلمــان ،مربیــان و همــه افــرادی کــه برخــی بــه آنهــا بــه چشــم الگــو نــگاه
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میکننــد ،در برمیگیــرد .بــر ایــن اســاس ،حتــی پــدر ،مــادر ،بــرادر یــا خواهــر بزرگتــر نیــز نوعــی امــام هســتند ،البتــه
مصــداق کامــل و حقیقــی امــام ،امــام معصــوم اســت.
 .3هــر کــس تــا خــود را تربیــت نکنــد ،نمیتوانــد تأثیــر خوبــی در تعلیــم و تربیــت دیگــران بگــذارد و چــه بســا
پیشــوای ناصالــح جامعـهای را هــم بــه فســاد بکشــد .بنابرایــن ،تربیــت خویشــتن ،اصــل اســت و تربیــت دیگــران
فــر ع .از ایــن رو ،آنکــه بــه تربیــت خویــش میپــردازد ،ســزاوارتر بــه تعظیــم و بزرگداشــت اســت.
 .4مــردم بــا دیــدن ناهماهنگــی و تضــاد بیــن رفتــار و گفتــار پیشــوایان ،نــه تنهــا دیگــر بــه گفتههــای او اطمینــان
و اعتقــاد پیــدا نمیکننــد ،بلکــه چــه بســا ســخنان او نتیجــه عکــس دهــد و ســبب انحــراف آنهــا شــود .از ایــن
رو ،در اســام از گفتــار بــدون عمــل بــه شــدت نهــی شــده اســت .چگونــه ممکــن اســت پــدری فرزنــدش را بــه
صرفهجویــی ســفارش کنــد ،امــا خــود در مصــرف آب و بــرق اســراف کنــد؟!
ً
 .5اگــر مســئوالن و پیشــوایان جامعــه طبــق ایــن حکمــت عمــل کننــد نتیجـهاش ایــن اســت کــه اوال ،عــاوه بــر
ً
ً
مــردم خودشــان هــم از علــوم خــود بهــره بردهانــد؛ ثانیــا ســخنان آنهــا از تأثیــر بیشــتری برخــوردار میگــردد؛ ثالثــا
اگــر در جایــی بــا زبــان دیگــران را دعــوت نکننــد ،همــان رفتارشــان باعــث گرایــش مــردم بــه رفتارهــای مطلــوب
و پســندیده میشــود.
 .6روش تربیتــی کــه در ایــن حکمــت بیــان شــده یــک روش تربیتــی غیرمســتقیم اســت کــه امتیازاتــی دارد .از
جملــه:
* عینی و خارجی است؛
* رفتار مشاهده شده بیشتر به خاطر سپرده میشود؛
* شخصیت مخاطب آسیبی نمیبیند؛
* مخاطب احساس تحمیل نمیکند و با انتخاب و اختیار خودش از رفتار مربی الگو برداری میکند.
 .7ایــن ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــه معنــای کنــار گذاشــتن تربیــت گفتــاری نیســت؛ بلکــه بــه معنــای اولویــت
تربیــت رفتــاری و تأثیرگــذاری بیشــتر آن اســت .بنابرایــن ،ابتــدا رفتــار مــورد نظــر در معــرض دیــد مخاطــب قــرار
گیــرد ،ولــی چنانچــه مشــاهده رفتــار مؤثــر واقــع نشــد ،طبیعــی اســت کــه بایــد برخــی نــکات بــه زبــان گفتــه شــود.
آمـــــــــــــوزهها

 .1پیشــوای هــر گــروه و امتــی ،سرنوشــت خــود و دیگــران را بــه دســت گرفتــه اســت و از ایــن رو ،او بایــد قبــل از
آنکــه بــه دیگــران بیامــوزد ،خــود را آمــوزش و تعلیــم دهــد تــا دیگــران را بــه تباهــی نکشــاند.
 .2در تأدیــب و تهذیــب دیگــران مراحــل مختلفــی وجــود دارد .گاهــی تأدیــب بــا زبــان ،گاه بــا بــی اعتنایــی و
گاهــی بــا حـ ّـد زدن و عقوبــت اســت .امــا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه بهتریــن راه تأدیــب ،همــان اســت کــه امــام
علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت بیــان فرمــود یعنــی ادب کــردن بــه وســیله رفتــار شایســته .پــس ،بیــش از آنکــه دغدغــه
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اصــاح دیگــران داشــته باشــیم ،بایــد بــه اصــاح رفتارهــای خــود بپردازیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

سفارش به فرماندار بصره
در زمــان حکومــت امیرالمؤمنیــن ؟ع؟ ،فرمانــدار بصــره ،عثمــان بــن حنیــف بــه دعــوت یکــی از ثروتمنــدان در
ّ
یــک مهمانــی مجلــل کــه تنهــا ثروتمنــدان در آن حضــور داشــتند ،شــرکت کــرد و خبــر ایــن اقــدام بــه گــوش مــوال
علــی ؟ع؟ رســید .امــام ؟ع؟ پــس از توبیــخ و پینوشــت:
«بــدان امــام شــما از دنیایــش بــه همیــن دو جــام کهنــه و از غذاهــا بــه دو قــرص نــان اکتفــا کــرده اســت ،آ گاه بــاش
کــه شــما نمیتوانیــد چنیــن باشــیدّ ،امــا میتوانیــد بــا ورع ،تــاش ،عفــت ،پاکــی و پیمــودن راه صحیــح مــرا یــاری
دهید».
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 .1نهجالبالغه ،نامه.2 .
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حکمت 71
یـ ــاد مـ ــرگ

َُ َ َ
َ َ َ ََ ُ ْ
ُ
َ
َ
ْ
و قال؟ع؟ :نفس المر ِء خطاه ِإلى أجِل ِه.
َْ

ُ

خ َطی :گام
واژگان مهم :ا َل ْرء :مرد
ترجمه :نفس کشیدن آدمی ،گام برداشتن وی به سوی مرگ است.
چکیده مفاهیم

ّ
یشء هالـ ٌ
ـک ِاال و
قــرآن کریــم بــه صراحــت بــه نابــودی هــر موجــود زنــدهای جــز خداونــد متعــال تأ کیــد دارد« :کل ٍ
َ
َ
جهــه» 1انســان نیــز نشــانههای ایــن نابــودی را در همــه لحظههــا درک میکنــد؛ چــرا کــه َنفــس کشــیدن ،بیانگــر
دو چیــز اســت :از طرفــی ،بــا هــر تنفــس ،حیــات و زندگانــی انســان و هــر موجــود زنــده دیگــری ادامــه مییابــد و از
ســوی دیگــر ،هــر نفســی نزدیــک شــدن بــه مــرگ را هشــدار میدهــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

َ
ُ
 .1وجــه تشــبیه و اســتعاره «خطـ َـوة» (گام) از َ«نفــس» ،آن اســت کــه همــان گونــه کــه گام برداشــتن پــی در پــی
َ
مــا را بــه هــدف نزدیــک میکنــدَ ،نفسهــای پــی در پــی و لحظــه بــه لحظــه نیــز انســان را بــه مــرگ نزدیــک
میســازد.
 .2انســان هماننــد کســی اســت کــه ســرمایه عظیمــی در اختیــار دارد و بیآنکــه خــود بخواهــد ،هــر روز بخشــی از
َ
آن را از او میگیرنــد 2.بنابرایــن ،هــر نفســی کــه بــر میآیــد ،او را یــک قــدم بــه پایــان عمــرش نزدیکتــر میســازد
و او بایــد ایــن زیــان قطعــی را جبــران کنــد.
 . 1سوره قصص ،آیه .88
خسر (سوره عصر ،آیات  1و ) 2
لفی
 . 2و العصر* ان االنسان
ٍ
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 .3برخی از شباهتهای تنفس به مرگ عبارت است از:
* حرکت به سوی مرگ و تنفس ،هر دو به سرعت ّ
طی میشوند؛
* حرکت انسان به سوی مرگ و حیات اخروی همچون تنفس او ضروری و اجتناب ناپذیر است؛
* همــان طــور کــه تنفــس بــه صــورت تدریجــی و آرام انجــام میگیــرد ،حرکــت مــا بــه ســوی مــرگ نیــز مــداوم و
تدریجــی اســت؛
ّ
* حرکت انسان به سوی مرگ همچون تنفس مختص به انسان خاصی نیست و شامل همه میشود.
 .4اگــر انســان بــرای رضــای خــدا عمــرش را در راه مســرور ســاختن همســر ،فرزنــدان ،بــرادران مؤمنــش یــا در راه
بــرآورده ســاختن حاجــت مؤمنــان صــرف کنــد ،نــه تنهــا عمــرش را بــه رایــگان از دســت نــداده ،بلکــه در مقابــل
آن ،رضــای خــدا را بــه دســت آورده کــه ارزش آن از همــه جهــان بیشــتر اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اگر قدر عمر و زندگی را بدانیم ،حتی به اندازه یک نفس کشیدن هم حاضر نیستیم آن را هدر بدهیم.
َ
َ
 .2اگــر آدمــی لحظــه بــه لحظــه و َنفــس بــه َنفــس بــه مــرگ نزدیکتــر میشــود ،دیگــر فرصتــی بــرای دل بســتن
بــه دنیــا یــا غــم و انــدوه زیــاد بــرای از دســت دادن آن نخواهــد داشــت .پــس بایــد ایــن نگــرش و تفکــر را در خــود
ایجــاد کنیــم ،تــا راحتتــر بتوانیــم از مادیــات و دنیاطلبــی دســت بکشــیم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ت
آ
ه�ر دم که �ب ر�وردی �و ،گامی

ن� ف
ز
ه�ر دم ا� عمر میرود �سی

***

172

ش
�ب ردا� ت�ه ای �به سوی مردن
ن ن
چ�ون �گه میک�م ن�م نا�د �بسی

حکمت 72

محدودیت و فنای دنیا

َ َ َ
ُ ُّ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ُ ُّ ُ َ َ ّ
آت.
و قال؟ع؟ :كل معد ٍ
ود منق ٍض و كل متو ِق ٍع ٍ

ُ

واژگان مهمَ :م ْعدود :شمرده شده ،شمردنی«( .شیء معدود» یعنی چیز قابل شمارش)
ّ
َْ
آت :رسنده (به در آینده)
ُم َت َو ِقع :انتظار رونده
ُمنقض :به سر آینده
ٍ
ترجمه :هر چه شــمردنی اســت ،پایان یافتنی اســت ،و هر چه انتظار آن میرود ،آمدنی اســت.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت بــه مــا تذکــر میدهــد کــه دنیــا و آنچــه در آن اســت ،بــه زودی از عرصــه هســتی رخــت خواهنــد
ً
بســت ،چنــان کــه گویــا اصــا وجــود نداشــته انــد و در مقابــل ،تمامــی آنچــه مربــوط بــه امــور اخــروی اســت ماننــد
ً
مــرگ و برانگیختــه شــدن ،قطعــا رخ خواهــد داد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1یکــی از ویژگیهــای مادیــات ،محدودیــت و پایانپذیــری آنهــا اســت .مظاهــر مــادی هــر چــه باشــد؛ عمــر،
جوانــی ،ســامتی ،مــال و ثــروت ،ریاســت ،شــهوتها و لذتهــا و  ،...همــه محــدود و شــمردنی اســت .و چیــز
محــدود نمیتوانــد اندیشــه انســان را کــه بــه دنبــال ســعادت ابــدی و لــذت و کمــال بیپایــان اســت ،ســیراب
کنــد.
ّ
 .2منظــور از «متوقــع» هــر چیــزی اســت کــه نمیتــوان از واقــع شــدن آن فــرار کــرد و دیــر یــا زود تحقــق مییابــد؛
ماننــد مــرگ و برانگیختــه شــدن پــس از آن .پــس الزم اســت کــه مــا نهایــت ســعی و تــاش خــود را بــرای مواجهــه
مناســب بــا آنهــا بــه کار گیریــم و از آنهــا غفلــت نورزیــم.
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آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1مــال و ثــروت هــر انــدازه کــه زیــاد باشــد ،بــاز هــم محــدود اســت و روزی تمــام میشــود .از ایــن رو ،بــه جــای
دل بســتن بــه امــور فناپذیــر ،بایــد ّ
همــت خــود را در رســیدن بــه لــذت ب ـیزوال و کمــال مطلقــی کــه هرگــز پایــان
َ َ َ
ـاق1؛ آنچــه نــزد شماســت ،تمــام میشــود و آنچــه
نمیپذیــرد ،صــرف نماییــم« :مــا عند ُکــم ینفــد و مــا عنــد اهلل بـ ٍ
ُّ َ َ
ـان و َیبـ ٰ
ـی َوجـ ُـه َر ّ ِبــک 2 ....؛ هــر چــه بــر آن [زمیــن] اســت،
نــزد خداونــد اســت باقــی میمانــد»؛ «کل مــن علهیــا فـ ٍ
فانــی شــونده اســت و ذات پــروردگارت  ...باقــی میمانــد».
 .2دفتــر عمــر بــا همــه تلخیهــا و شــیرینیها ،مشــخص و شــمرده شــده اســت و مــرگ کــه پایــان همــه
انتظارهاســت ،فــرا خواهــد رســید ،پــس بایــد از ایــن وقــت باقــی مانــده ،بهتریــن اســتفاده را کــرده و بهتریــن توشــه
را بــرای آخــرت خــود بفرســتیم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

آورده انــد کــه بــه بــوذر جمهــر حکیــم گفتنــد :چــرا بــه آنچــه از دســت تــو م ـیرود ،غمگیــن نمیشــوی و بدانچــه
از مــال دنیــا بــه دســتت میآیــد ،شــاد نمیگــردی؟ گفــت :چــرا بــه آنچــه غــم و انــدوه ،آن را بــاز نگردانــد محــزون
شــوم و بــه مالــی کــه بــه مــن وفــا نخواهــد کــرد ،شــاد گــردم؟
ش ف ن
آن آ
ش
�ود �ا�ی و �ب ر عدم ر ه�س پ�ار
ه�ر ���چه که � ی�د �به حد و �مار
آن
ز
ش�ود �قسم ت
� و �بهر رو�ی ،رصد
ه�ر ���چه که ب�ا ی�د رسد ،میرسد
***
ن
غ
فت ن
ش
آ ن آ
ش�د�ی می�ود و �صه �به ج�ا میم نا�د
ر���ی میرود و �مد�ی می �ی�د

 . 1سوره نحل ،آیه .96
 . 2سوره الرحمان ،آیه  26و .27

174

حکمت 73
توقف در امور شبهه نا ک

َ َ
َ َ َ
َّ ْ ُ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ّ
و قال؟ع؟ِ :إن الأمور ِإذا اشتبهت اعت ِبر ِآخرها ِبأو ِلها.
ُْ

آخر :سرانجام ،پایان
واژگان مهم :اع ُت ِب َر :مقایسه و سنجیده شد
ِ
ترجمه :آن گاه که امور مشتبه شوند ،پایان آنها را با آغازشان مقایسه میکنند.
چکیده مفاهیم

ّ
بــا توجــه بــه اینکــه ایــن حکمــت در فضــای مســمومی کــه معاویــه و عمــرو بــن عــاص ،در جنــگ صفیــن پدیــد
آورده بودنــد از امیرالمؤمنیــن؟ع؟ صــادر شــده اســت ،بایــد گفــت مــراد حضــرت ایــن اســت کــه هــرگاه امــور چنــان
مشــتبه شــد کــه حقیقــت آن از نظــر عقــل و یــا شــر ع آشــکار نبــود ،میبایســت توقــف کــرد و جوانــب امــر را ســنجید
و بــا بصیــرت کافــی وارد شــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1برخــی از شــارحان نهــج البالغــه گفتــه انــد کــه مقصــود امــام ایــن اســت کــه از وضــع موجــود میتــوان آینــده را
ً
حــدس زد؛ مثــا ضعــف و عــدم اعتمــاد بــه نفــس کســی ،از فــرار او در برابــر ســختیها و نامالیمــات در آینــده خبــر
میدهــد ،و بــه اصطــاح ســالی کــه نکوســت از بهــارش پیداســت.
 .2شــبهه را بــه ســبب شــبیه بــه حــق بودنــش ،شــبهه نامیدهانــد .بدیــن جهــت ،ابتــدا بایــد شــبهه را شــناخت و
ســپس در مقــام حــل آن برآمــد.
« .3اعتبــار» بــه معنــی مقایســه کــردن چیــزی بــا چیــز دیگــری از روی مشــابهت و ســنجیدن امــر نامعلــوم بــا امــر
معلومــی بــرای شــناخت نامعلــوم اســت و در بیــان حضــرت ،امــر نامعلــوم نتیجــه و پایــان یــک کار و امــر معلــوم،
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آغــاز آن اســت.
 .4ایــن حکمــت نورانــی چــراغ روشــنی بــرای مــوارد تردیــد اســت و بیانگــر آن اســت کــه تــا زمــان رفــع ابهامهــا در
یــک موضــوع ،پایــان امــور بــا آغــاز آنهــا ســنجیده و بــر اســاس آن تصمیمگیــری شــود و در حقیقــت بایــد در هــر کار،
گام ّاول را محکــم و حسابشــده برداشــت .بــه عبــارت دیگــر ،انســان عاقــل بــه دنبــال امــر مشــتبه نمـیرود و بــا
بصیــرت و اطمینــان بــا آن مواجــه میشــود تــا بــه پیــروزی دســت یابــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1در امــور مشــتبه نبایــد داخــل شــد؛ زیــرا گاهــی در اولیــن خطــا انســان در سراشــیبی ســقوط قــرار میگیــرد .وقتــی
دو کاســه وجــود دارد کــه یکــی از آنهــا زهرآلــود اســت ،البتــه عقــل حکــم میکنــد کــه بایــد از هــر دو اجتنــاب و
دوری کــرد.
ً
 .2امــر تربیــت را بایــد از همــان ابتــدا بــا روش صحیــح و برنامــه ریــزی و هــدف کامــا دقیــق و حسابشــده شــروع
نمــود ،تــا بــه هــدف مطلــوب دســت یافــت .از ایــن رو ،در اســام بــه تربیــت صحیــح کــودک از همــان آغــاز تولــد
اهمیــت فراوانــی داده شــده اســت.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ز
چ�ون گ�ذ ارد � شخ� ت
� اول �ب ر �م ی�ن معمار جک�
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ف
گر رس نا�د �ب ر �لک ب�ا ش�د ه�مان د�یوار جک�

حکمت 74

ای دنیا ،دیگری را بفریب

َ
َ ْ ََ َ ْ َ ََْ ّ
الض َباب ّي ِع ْن َد ُد ُخو ِلهِ َع َلى ُم َعاو َي َة َو َم ْسأ َل ِتهِ َل ُه َعنْ
و َ ِمن ْخب ِر ِضر ِار ب ِن َضمر َة ِ َ ِ ِ
َ
ِ َ ْ َ ْ َ َّ
َ
ُْ َ َ َ ْ
ين؟ع؟ قال :فأش َه ُد لق ْد َرأ ْي ُت ُه فِي َب ْع ِض َم َو ِاق ِفهِ َو قد أرخى الل ْي ُل
أ ِم ِير المؤ ِم ِن
ُس ُد َول ُه َو ُه َو َقائ ٌم في م ْح َرابهِ َقاب ٌض َع َلى ل ْح َيتهِ َي َت َم ْل َم ُل َت َم ْل ُم َل َّ
الس
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ِ ِ
ِ
َ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ
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ُ ُ
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ْ
ّ
َو َي ْب َكي ُب َك َاء ْال َ
ز
ح
ين َو َيقول َيا ُدن َيا َيا ُدن َيا ِإل ْي ِك َع ِني أ بِي ت َع َّر ْض ِت أ ْم ِإل َّي
ِ ِ
َ َ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ُ ّ َ ْ َ َ َ َ
َ َ ْ َ َّ ُْ
تشوق ِت لا حان ِحين ِك هيهات غ ِري غي ِري لا حاجة ِلي ِفيك قد طلقت ِك
َّ
ََ ًَ َ ْ َ َ َ ََ ْ ُ َ ٌ َ َ َ ُ َ ٌ َ ََُ
َ
ٌ
ْ
َ
ّ
ثلاثا لا رجعة ِفيها فعيش ِك ق ِصير و خطر ِك ي ِسير و أمل ِك ح ِقير آهِ ِمن ِقلةِ الز ِاد
ْ
َّ
الطريق َو ُب ْعد َّ
ُ
الس َفر َو َ
يم ال َم ْو ِر ِد.
ظ
ع
ِ
ِ
ِ
َو ط ِ
ول ِ ِ
ِ
َْ َ َ
َ َ
واژگان مهم :قد ا ْرخى (قد +ارخی) :به تحقیق +شل کرد ،زیاد کرد
ْ ُ
َ َ
ا ّلس ِل ِمي :مارگزیده
َي َت َمل َمل :میپیچد
ََ َْ
ت :شــوق پیدا کردی ،خواهان شــدی
تشـ ّـوق َِ
قدَ +ط ّل ُ
قت +ک :به تحقیق +طالق دادم +تو را
ترجمــه :در خبــر ورود ِضــرار بــن ضمــرة ضبابــی بــر معاویــه آمــده اســت کــه معاویــه از او دربــاره امیرالمؤمنیــن؟ع؟
پرســید .وی گفــت :گواهــی میدهــم کــه او را در یکــی از جاهــای عبادتــش دیــدم؛ در حالــی کــه شــب ،پــرده
ســیاهش را افکنــده و او در محــراب عبادتــش ایســتاده و محاســن خــود را بــه دســت گرفتــه بــود و چــون مارگزیــده
بــه خــود میپیچیــد و چــون غمــزده میگریســت و میگفــت :ای دنیــا ،ای دنیــا ،از مــن دور شــو! آیــا خــود را بــر
مــن عرضــه م ـیداری؟ یــا بــه مــن اظهــار شــوق میکنــی؟ هنــگام فریبــت نزدیــک مبــاد! هیهــات! دیگــری را
بفریــب ،مــرا در تــو نیــازی نیســت ،تــو را ســه طالقــه کــرده ام کــه دیگــر بازگشــتی در آن نیســت .زندگانــی ات کوتــاه
و ارزشــت انــدک و آرزویــت ناچیــز اســت .آه ،از کمــی توشــه ،و درازی راه ،و دوری ســفر ،و عظمــت مقصــد!
ُ َ

ُسدول :پردهها
َ ْ
ت َع َّرض ِت :مینمایی
ُ
غ ّ ِر ي :فریب ده

177

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت ،ســخن یکــی از یــاران امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در وصــف ایشــان اســت کــه بــه خوبــی ب ـیارزش بــودن
دنیــا را در چشــم آن حضــرت نشــان میدهــد و اینکــه زرق و برقهــای فناپذیــر و لذتهــای زودگــذر دنیــا هرگــز
جاذب ـهای بــرای آن حضــرت نداشــت تــا او را بفریبنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1امــام علــی؟ع؟ دلبســتگی شــدید بــه دنیــا را کــه غفلــت و گنــاه بــه بارم ـیآورد ،نکوهــش میکننــد؛ نــه مطلــق
دنیــا را؛ چــرا کــه دنیــا میتوانــد ســتوده و پســندیده باشــد؛ چنــان کــه آن حضــرت فرمــوده اســت« :بــه راســتی دنیــا
بــرای کســی کــه بــه عنــوان ســرای خویــش بــدان دل خــوش نکنــد و وطــن خویــش نســازد ،چــه جایــگاه نیکــی
1
اســت».
 .2هر کس اندکی درباره زندگی پس از مرگ بیندیشــد ،از وضعیت نامعلوم خود نگران میشــود و در اینجاســت
کــه در مییابــد بایــد بــرای رفــع نگرانــی تــاش کنــد و خــود را بــرای ســفر طوالنــی آخــرت آمــاده ســازد .عبادتهــای
طوالنــی ،گریههــای ســوزناک و ســخنان جانســوز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ نیــز بیانگــر همین نگرانیهاســت.
 .3یکــی از شــگردهای تبلیغاتــی معاویــه آن بــود کــه اصحــاب امــام؟ع؟ را بــه شــیوههای گوناگــون بــه شــام فــرا
میخوانــد و دســتور مـیداد کــه امــام را بــرای او توصیــف کننــد تــا بــه خیــال خــود عیبهایــی از حضــرت ذکــر شــود
و بــه ایــن طریــق حقانیــت خــود را در برخــورد بــا ایشــان اثبــات کنــد .یکــی از ایــن افــراد ضــرار بــن ضمــرة بــود کــه بــا
توصیــف نمــودن آن حضــرت ،معاویــه را نیــز تحــت تأثیــر قــرار داد و نقشـههای او را بــه هــم ریخــت.
 .4در تبییــن شــب زندهداریهــای شــورانگیز امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بایــد گفــت :اگــر چــه درک عظمــت خداونــد و
ّ
تجســم مشــکالت ســفر قیامــت ،امــری درونــی و باطنــی اســت ،امــا گاهــی توجــه بــه اینگونــه امــور ،چنــان شــدت
مییابــد کــه آرام و قــرار را ســلب میکنــد و حــاالت درونــی ،نمــود بیرونــی و ظاهــری مییابنــد.
 .5شــاید ضــرار بــن ضمــرة بــا ایــن توصیــف میخواهــد بــه معاویــه بگویــد کــه ایــن راهــی کــه تــو بــا حیلــه و نیرنــگ
در پیــش گرفتـهای ،برازنــده حاکــم اســامی نیســت .بــه فرمایــش مرحــوم خویــی ،زندگــی روزمــره حاکــم اســامی
2
در ســطح عمــوم مــردم اســت ،ولــی هیبــت اوســت کــه در قلــب مــردم حکمرانــی میکنــد.
 .6چنــد چیــز ســفر را آســان میســازد کــه عبارتنــد از :کوتــاه بــودن مســیر ،همــراه داشــتن توشــه کافــی ،امــن بــودن
جــاده و آســایش داشــتن در مقصــد .طبیعــی اســت کــه هــرگاه یکــی از ایــن مــوارد ّ
میســر نباشــد ،دلهــره و نگرانــی
بــروز میکنــد .امــا زمانــی ســفر دلهــره آورتــر میشــود کــه مســیر طوالنــی ،پــر پیــچ و خــم و ناامــن اســت ،توشــه کافــی
بــه همــراه نداریــم و بــه آســایش در مقصــد اطمینــان نداشــته باشــیم .مــرگ ،چنیــن ســفری اســت!
 . 1نهج البالغه ،فیض االسالم ،خطبه .214
 . 2منهاج البراعة ،ج .112 ،21
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آمـــــــــــــوزهها

 .1مجاهــدت همیشــه بــا شمشــیر نیســت؛ کار ِضــرار ،جهــاد بــود ،امــا جهــاد زبانــی؛ پــس مــا نیــز بــا زبــان ،قلــم ،نــوع
عملکــرد و  ...نیــز میتوانیــم جهــاد کنیــم.
 .2بــرای دســت کشــیدن از هدفهــای پســت و کوچــک ،بایــد افــراد را متوجــه اهــداف باالتــر کنیــم و بــا ایجــاد
و تقویــت انگیزههــای معنــوی کــه بســیار قویتــر اســت ،انگیزههــای مــادی را در آنهــا تضعیــف کنیــم .کســانی
کــه بــه نوعــی گرفتــار انحرافــات اخالقــی هســتند ،لــذت معنویــات را نچشــیدهاند و انگیزههــای معنــوی آنــان
تحریــک نشــده اســت .اگــر مربیــان هــر جامعــه بــه ایــن نکتــه مهــم تربیتــی توجــه کننــد ،جوانــان را آســانتر
میتواننــد بــه برنامههــای معنــوی جــذب کننــد.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 75

قضا و قدر خداوند

َّ ّ َ َّ َ َ َ ُ َ َ َ َ ُ َ َ َّ
َ ْ َ
ك َلام َل ُه؟ع؟) ل َّ
لس
(و ِمن
ام 
الش
ى
ل
إ
ا
ن
ير
س
م
ان
ك
أ
ه
ل
أ
س
ا
م
ل
ي
ام
الش
ل
ائ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ َ
َ ّ َ َ ْ َ
ََ ْ
َ َّ َ َ َ َ ْ َ َ
ك َلام َ
لل
ا
ن
م
اء
ٍ
ض
ِبق
ذ ُمخ َت ُار ُه َو ْي َح َك ل َعلك ظ َننت
يل ه ا
و
ط
د
ع
ب
ر
د
ق
و
ه
ِ
ِ
ٍ
ٍ
ِ
ٍ
َ َ ً َ ً َ َ َ ً َ ً َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َّ
اب َو ْال ِع َق ُ
الث َو ُ
قضاء لازما و قدرا ح ِاتما و لو كان ذ ِلك كذ ِلك لبطل
اب
َ َ َ َ ِ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َّ َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ْ ً َ َ َ ُ ْ َ ْ ً
و سقط الوعد و الو ِعيد ِإن الله سبحانه أمر ِعباده تخ ِييرا و نهاهم تح ِذيرا
َ ًَ َ
َ َ َّ َ َ ً َ َ ْ ُ َ ّ ْ َ ً َ َ ْ َ َ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
ْ
يل ك ِثيرا و لم يعص
و كلف ي ِسيرا و لم يك ِلف ع ِسيرا و أعطى على الق ِل
ِ
ْ َْ َ َ َ ً َ َ ْ ُْ ْ ُ ُ َ ْ
ْ ً َ
ُْ ً َ
َ
َمغلوبا َو ل ْم ُي َط ْع ُمك ِرها َو ل ْم ُي ْر ِس ِل الأن ِبياء ل ِعبا و لم ين ِز ِل الكتب ِلل ِعب ِاد
َع َب ًثا َو َلا َخ َل َق َّ
ات َو ْال َأ ْر َض َو َما َب ْي َن ُه َما َب ِاط ًلا (ذ ِل َك َظ ُّن َّال ِذينَ
الس َم َاو
ِ
َ َ ُ َ َ ْ ٌ َّ َ َ َ ُ َ َّ
كفروا فويل ِلل ِذين كفروا ِمن الن ِار).
َ َ

ََ

واژگان مهم :قضاء( :حکم حتمی خدا) قدر :قدر (سرنوشت ،اندازهگیریهای الهی)
َ
َْ
َْ ْ
َ
ال َو ِعيــد :بیــم و وعــده (بــه بــدی) دادن ْل ُي ْعــص :نافرمانــی نشــد
ال َوعــد :نویــد (بــه خیــر) دادن
ْ
ُمكـ ِـره :مجبــور کننــده
ترجمــه :از جملــه ســخنان امــام؟ع؟ مطلبــی اســت کــه در جــواب پرسشــگر شــامی فرمــود ،هنگامــی کــه پرســید:
آیــا رفتــن بــه ســوی شــام بــا قضــا و قــدر خداســت؟ حضــرت پــس از گفتــاری طوالنــی کــه ایــن برگزیــده آن اســت،
فرمــود :وای برتــو! شــاید قضــا و قــدر حتمــی را گمــان کــرده ای .اگــر چنیــن باشــد ،بایــد پــاداش و کیفــر خــدا باطــل،
و نویــد و تهدیــدش بیجــا باشــد .خــدای ســبحان بــه مــردم دســتورهایی داده و آنهــا را آزاد گذاشــته و از امــوری
نهــی کــرده اســت تــا بترســند .تکلیــف خــدا آســان اســت و مشــکل نیســت و بــرای کار کــم ،ثــواب بســیار میدهــد.
اگــر او را نافرمانــی کننــد ،مغلــوب نمیشــود و مــردم از روی اکــراه ،او را اطاعــت نمیکننــد .بــه بــازی ،پیامبــران
را نفرســتاد و بیهــوده کتابهــایآســمانی را بــرای بنــدگان نــازل نکــرد و اینکــه آســمانهاو زمیــن و آنچــه را کــه
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میــان آن دو اســت ،آفریــد ،بیهــدف نبــود .ایــن گمــان کســانی اســت کــه کافــر شــدند .پــس وای بــر آنــان کــه
کافــر شــدند از آتــش جهنــم!
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت تصریــح میفرمایــد کــه اگــر جبــر یــا تفویــض (اینکــه خداونــد امــور را بــه طــور
کامــل بــه انســانهاواگــذار کــرده و خــود هیــچ اثــر و دخالتــی در افعــال بنــدگان نــدارد) بــود ،پــاداش و کیفــر و
بشــارت و تهدیــد الهــی بیهــوده میبــود و از امــر و نهــی خداونــد معلــوم میشــود کــه بنــده ،مختــار و بــا اراده اســت.
همچنیــن فرســتادن پیامبــران و نــازل کــردن کتابهــایآســمانی نیــز شــواهدی بــر ایــن حقیقــت هســتند کــه
جبــر و یــا تفویضــی وجــود نــدارد و بنــدگان آزادی اراده دارنــد.
نکـــــــــــــــ ــات

َ
 .1واژه «قـ َـدر» بــه معنــای انــدازه ،و «تقدیــر» بــه معنــای ســنجش و انــدازه گیــری و ســاختن چیــزی بــا انــدازه
معیــن اســت .امــا واژه «قضــا» بــه معنــای یکســره کــردن و بــه انجــام رســاندن و داوری کــردن اســتعمال میشــود.
منظــور از «قضــای الهــی» ایــن اســت کــه پــس از فراهــم شــدن علــل و مقدمــات یــک پدیــده ،خداونــد آن را بــه
مرحلــه نهایــی و حتمــی میرســاند .گاهــی نیــز ایــن دو واژه بــه صــورت متــرادف بــه کار میرونــد و بــه قضــا و قــدر
حتمــی و غیــر حتمــی تقســیم میشــوند ،ماننــد روایاتــی کــه صلــه رحــم و دعــا را تغییــر دهنــده قضــا دانســتهاند.
 .2اعتقــاد بــه قضــا و قــدر ،هنگامــی مســتلزم جبــر اســت کــه فقــط اراده و مشــیت الهــی را دخیــل بدانیــم و آن را
تــوأم بــا اراده انســان ندانیــم.
ّ
 .3قضــا و قــدر الهــی ،علتــی در طــول علــل طبیعــی اســت نــه در عــرض آن .پــس هــر اثــری در عیــن اینکــه بــه مؤثــر
و انجــام دهنــده آن نســبت داده میشــود ،بــه خداونــد متعــال نیــز نســبت داده میشــود.
 .4اگــر انســان مجبــور بــود ،دیگــر دلیلــی نداشــت کــه خداونــد بــرای امــور پســندیده ،وعــده بهشــت و بــرای امــور
ناشایســت ،وعــده دوزخ بدهــد .امــا میبینیــم کــه در سرتاســر قــرآن کریــم موضــوع انــذار و تبشــیر و دوزخ و
بهشــت مطــرح شــده اســت.
ً
 .5هرچنــد انســان دارای اختیــار اســت ،ولــی وجــود و اراده او وابســته بــه اراده الهــی اســت .مثــا اتوبــوس برقــی در
عیــن حــال کــه در اختیــار راننــده اســت و او میتوانــد در هــر جــا کــه بخواهــد توقــف یــا حرکــت کنــد ،امــا از طرفــی
اتوبــوس متصــل بــه جریــان بــرق اســت و لحظــه بــه لحظــه بایــد نیــروی الکتریســیته بــه آن انتقــال یابــد .روشــن
اســت کــه اختیــار عمــل راننــده بــا قــدرت مافــوق یعنــی منبــع مولــد بــرق ،هیــچ منافاتــی نــدارد .مفهــوم اختیــار در
انســان نیــز همیــن اســت.
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آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1افعــال مــا از آن جهــت کــه افعــال مــا هســتند و در حقیقــت مــا اســباب طبیعــی آنهــا هســتیم و آنهــا تحــت اختیــار
و اراده مــا هســتند ،بــه مــا منتســباند و از آن جهــت کــه مقــدور خداونــد و تحــت ســلطنت او هســتند و همــو
افاضــه کننــده موجــودات اســت ،منتســب بــه حــق تعالــی هســتند .لــذا بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه نــه عقیــده
جبــر بــه تنهایــی درســت اســت و نــه عقیــده تفویــض و واگــذاری کامــل همــه امــور بــه بنــدگان.
 .2انســان زمانــی شایســته تمجیــد یــا ســرزنش اســت کــه کاری را از روی اختیــار انجــام دهــد و اگــر کســی بــدون
اراده ،رفتــار خــوب یــا ناپســندی داشــته باشــد ،مــورد تمجیــد یــا ســرزنش قــرار نمیگیــرد .از ایــن رو ،خداونــد
انســان را آزاد آفریــد و بــرای هدایــت او فقــط او را بــه ســوی خیــر ،راهنمایــی و تشــویق و از کارهــای بــد برحــذر
داشــت .بــر ایــن اســاس ،میتــوان گفــت بــرای تربیــت دینــی و معنــوی افــراد ،نبایــد آنهــا را مجبــور بــه انتخــاب راه
کــرد ،بلکــه بایــد اجــازه داد تــا آنــان بــه اختیــار خــود راه درســت را برگزیننــد و دربــاره خوبــی و بــدی قضــاوت کننــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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حکمت 76

ارزش حکمت
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ْ
ُ
َ
َو قال؟ع؟ :خ ِذ ال ِحكمة أنى كانت ف ِإن ال ِحكمة تكون فِي صد ِر
َ ْ َ َّ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ َ َ
َََ َْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
َ
َ
المن ِاف ِق فتلجلج فِي صد ِرهِ حتى تخرج فتسكن ِإلى صو ِاح ِبها فِي
ْ
َص ْد ِر ال ُم ْؤ ِم ِن.
ُ

ْ ْ

ال َ
كة :سخن درست و موافق حق
ِ

واژگان مهم :خذ :بگیر

َ َ َ

ََ َ

ف َتل ْجل ُج (ف +تلجل ُج) :پس +اضطراب و نگرانی میکند
َص َو ِاح َ
با (صواحب +ها) :دوستان +خود
ِ
ترجمــه :حکمــت را هرجــا کــه بــود ،فراگیــر؛ زیــرا گاه حکمــت در ســینه منافــق باشــد و در ســینه او آرام نگیــرد تــا
بیــرون آیــد و بــا دیگــر دوســتانش در ســینه مؤمــن جــای گیــرد.
چکیده مفاهیم

ایــن حکمــت دربــاره ضــرورت آموختــن ســخن حکیمانــه اســت؛ اگرچــه آن ســخن از کســی باشــد کــه الیــق آن
نیســت .خداونــد گاهــی بــه فــردی مشــرک یــا منافــق حکمتــی را میآمــوزد و چــه بســا میخواهــد فرصتــی را در
اختیــار او قــرار دهــد ،ولــی او چــون در دل بــه خــدا ایمــان نــدارد فقــط بــرای انگیزههــایمــادی آن را در اختیــار
دیگــران قــرار میدهــد تــا خــود را فــردی حکیــم نشــان دهــد .بدیــن طریــق ،او حکمــت را از ســینه خــود خــارج و
بــه جایــگاه اصل ـیاش یعنــی ســینه مؤمــن وارد میکنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1حکمــت بــه معنــای ســخن درســت و موافــق حــق اســت و جایــگاه آن قلــب منافــق نیســت .البتــه منافــق
میتوانــد حکمــت بیامــوزد؛ چــرا کــه او نیــز ماننــد هــر کــس دیگــر ،از تجاربــش حکمــت را میآمــوزد و آن را بــه
زبــان هــم جــاری میکنــد ،ولــی چــون بــه آنچــه میگویــد ،عمــل نمیکنــد ،دانســتههایش ســودی بــه حالــش
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نــدارد .در مقابــل ،مؤمــن کــه در پــی حــق اســت ،ماننــد دیدهبانــی ،حقیقــت و حکمــت را مییابــد و در ســلوکش
بــه کار میبنــدد.
 .2در قــرآن کریــم و روایــات اســامی ،حکمــت بــه حقایقــی گفتــه میشــود کــه شــناخت انســان را بــه مبــدأ و معــاد
میافزایــد و یــا وی را بــه انجــام عملــی کــه بــرای معــاد یــا زندگانــی وی ســودمند باشــد ،رهنمــون میشــود.
 .3نفــاق یــا دورویــی بــه حالتــی میگوینــد کــه فــرد بــه گفتههــایــا رفتارهــای ظاهــری خــود اعتقــادی نــدارد و
آنچــه انجــام میدهــد ،بــه منظــور مصالــح شــخصی اســت.
 .4در برخــی منابــع بــر توجــه بــه شــخصیت معلــم تأ کیــد شــده اســت؛ چــرا کــه معلــم خصوصیــات خــود را بــه
شــاگرد منتقــل میکنــد و شــاگرد نیــز آن ویژگیهــارا بــه طــور ناخــودآ گاه میپذیــرد .امــام باقــر؟ع؟ در تفســیر
َ
آیــه شــریفه َ«ف ْل َي ْن ُظــر ْال ْنسـ ُ
عامـه» ،1فرمــود« :مــراد از طعــام ،علــم اوســت کــه بایــد ببینــد از چــه کســی فــرا
ـان ِإىل ط ِ
ِ ِ
2
میگیــرد».
 .5روایاتــی کــه میگوینــد علــم و حکمــت را از هــر کســی فــرا گیریــد و بــه گوینــده آن نــگاه نکنیــد ،شــاید بــه ایــن
نکتــه توجــه میدهنــد کــه شــخصیت گوینــده یــک ســخن را معیــار حــق یــا باطــل بــودن گفتــه او قــرار ندهیــم .چــه
بســا فــرد منافقــی کــه ســخنی حکیمانــه گویــد و یــا مؤمنــی کــه ســخن حقــی بــه زبــان نیــاورد.
 .6وقتــی حکمــت ثبــات یافــت ،در دل محصــور نمیمانــد ،بلکــه آثــار آن در زبــان و عمــل و رفتــار نیــز ظهــور مییابد.
کســی کــه حکمــت در قلبــش ثبــات یافتــه ،ســخنانش حکیمانــه اســت و از گفتــار بیهــوده و لغو پرهیــز میکند.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها



 .1گزارههــایاخالقــی تنهــا در صورتــی میتواننــد بــه رشــد اخالقــی مــا کمــک کننــد کــه مــا آنهــا را بــاور کــرده و بــا
جــان و دل پذیرفتــه باشــیم.
 .2در مقــام تربیــت خــود و دیگــران الزم اســت بیــن اندیشــه و عمــل هماهنگــی ایجــاد کنیــم؛ زیــرا یکــی از اصــول
مهــم تربیتــی ،هماهنگــی بیــن اندیشــه و عمــل اســت .دادن دســتورالعملهایاخالقــی ،بــدون برخــورداری از
پشــتوانه فکــری و نیــز رشــد دادن اندیشــه افــراد بــدون تأثیــر دادن در رفتــار آنهــا ،آثــار تربیتــی مخربــی دارد کــه
یکــی از آنهــا ابتــا بــه نفــاق و دورویــی اســت.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

 .1سوره عبس ،آیه .24
 .2بحاراألنوار ،ج  ،2ص .96
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حکمت 77

گم گشته مؤمن

َ َ َ
ْ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ
و قال؟ع؟( :في مثل ذلك) ال ِحكمة ضالة المؤ ِم ِن فخ ِذ ال ِحكمة
َ َْ ْ َ ْ َّ
اق.
و لو ِمن أه ِل ِ
النف ِ
َ َّ

َ

َو ل ْو :و اگرچه
واژگان مهم :ضالة :گمشده
ترجمه :حکمت ،گمشده مؤمن است .پس حکمت را فراگیر ،هرچند از اهل نفاق باشد.
ً
بــا توجــه بــه مطالــب نســبتا مبســوطی کــه راجــع بــه حکمــت در فــراز پیشــین گذشــت ،در اینجــا فقــط بــه نکاتــی
چنــد بســنده میکنیــم.
چکیده مفاهیم

از آن جــا کــه انســان منافــق ،حکمــت را وســیلهای در جهــت ترویــج آرای فاســد خــود قــرار میدهــد ،لــذا حکمــت
تنهــا ســزاوار انســانهایمؤمــن اســت کــه بــا اســتفاده از آن ،خــود و ســایر مؤمنــان را از زندگــی دنیــوی و أخــروی
بهتــری بهرهمنــد ســازند .امیرالؤمنیــن در ایــن حکمــت ایــن نکتــه را تذکــر میدهــد کــه مؤمــن دنبــال حکمــت
اســت و بــه چشــم گمشــده بــه آن نــگاه میکنــد و حتــی از انســانهایی کــه فکــر و عملشــان بــا هــم متفــاوت
اســت و منافقانــه رفتــار میکننــد ،نیــز حکمــت میآمــوزد و خــود و ســایر همکیشــان خــود را از آن منتفــع میکنــد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1در موعظــه حســنه ،ایــن واعــظ اســت کــه نقــش خــود را ایفــا میکنــد؛ امــا در حکمــت ،ایــن مؤمــن اســت کــه
بایــد گمشــدهاش را بجویــد و بیابــد و در قلبــش جــای دهــد.
 .2هــرگاه انســان چیــز بــا ارزشــی را گــم میکنــد ،چنــان بــه تکاپــو میافتــد کــه آرامــش خــود را از دســت میدهــد
و بــرای رســیدن بــه گمشــده خویــش بــه هــر دری میزنــد .حکمــت ،ارزندهتریــن چیــزی اســت کــه در تأمیــن
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حیــات مــادی و معنــوی انســان نقــش دارد.
 .3هــرگاه گمشــدهی ارزشــمند خــود را مییابیــم ،مســرور میشــویم و بــرای مــا مهــم نیســت کــه آن چیــز کجــا
پیــدا شــده اســت .مؤمــن نیــز از یافتــن گمشــدهی خــود ،یعنــی «حکمــت» خرســند میشــود.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1هــرگاه چیــز بــا ارزشــی را گــم کنیــم ،هرجایــی را کــه احتمــال پیــدا شــدنش را بدهیــم ،مــورد جســتجو قــرار
میدهیــم .اهمیــت شــیء گمشــده باعــث میشــود تــا حتــی بــه کماهمیتتریــن مــکان هــم ســری بزنیــم .در
زندگانــی انســان نیــز حکمــت چنــان اهمیــت دارد کــه بــرای کســب آن حتــی بــه مشــرک و منافــق نیــز بایــد نظــر
کنیــم و از کنــار ســخنان آنــان نیــز بــه راحتــی نگذریــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

از ابوذرجمهــر ،حکیــم فرزانــه ایرانــی نقــل اســت کــه گفــت« :از هــر چیــزی ،نیکوتریــن آن را گرفت ـهام ،حتــی از
ّ
ســگ ،گربــه ،خــوک و کالغ :از ســگ ،دوســتی بــا اهــل و دفــاع از صاحبــش؛ از گربــه ،خــوش آوازی و تملــق بــه
هنــگام نیــازش؛ از خــوک ،شــتاب در رفــع احتیاجاتــش در بامــدادان؛ و از کالغ تــرس (و احتیــاط) زیــادش را درس
گرفت ـهام».
ف
ف
ح
ت�را �ا�د �ه سوی آ�ن ع ن�ان ت �ا� ت
� می ش�ود �ا� ت
�ه ه�ر �ا علم و کم ت
�
�
ب ج
بی ب
ی
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حکمت 78
مال ک ارزش انسان

َ َ
ُ ُ
َو قال؟ع؟ِ :ق َيمة ك ِ ّل ْام ِر ٍئ َما ُي ْح ِس ُن ُه.
ُُ
حسن +ه) :نیکو میدارد َ +ش ،آن را
واژگان مهمِ :ا ْم ِر ٍئ :مردی
ُي ْح ِسنه ُ(ی ِ
ترجمــه :ارزش هــر فــرد بــه قــدر هنــر اوســت .ســید رضــی؟هر؟ گفتــه اســت :نمیتــوان ایــن کالم را قیمــت گــذارد و
حکمتــی را بــا آن ســنجید و ســخنی را بــا آن برابــر دانســت.
چکیده مفاهیم

طبــق ایــن حکمــت معیــار ارزش گــذاری اشــخاص ،مــالَ ،ن َســب ،لقــب و یــا حتــی علــم و دانــش نیســت ،بلکــه
هنــر و کاری اســت کــه انســان بــه خوبــی آن را میدانــد و انجــام میدهــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1بــه طــور کلــی قــدر و منزلــت هــر چیــزی بــر اســاس فوایــد و آثــار مطلوبــی اســت کــه بــرای مــردم دارد؛ ماننــد
صنعــت ،تجــارت ،زراعــت و ماننــد آن ،و البتــه بایــد بــرای آنکــه ســرآمد قــرار گیــرد ،در کار خــود تخصــص پیــدا
کنــد.
ً
 .2هنــر هرچنــد ذاتــا جــذاب و زیباســت ،امــا بایــد باعــث تعالــی انســان گــردد و او را بــه پوچــی نرســاند؛ چنــان کــه
برخــی از شــاهکارهای ادبــی ،انســان را بــه ناامیــدی میرســانند .در واقــع هنــر ،بایــد پیشــرو باشــد؛ یعنــی بایــد
بتوانــد واقعیــات و وضــع موجــود را پاالیــش و حقایــق نــاب را از میــان آنهــا اســتخراج کنــد و بــا ظاهــری زیبــا و
جالــب آنهــا را عرضــه نمایــد.
 .3در ایــن بیــان نورانــی کــه بــه فرمــوده ســید رضــی؟هر؟ حکمتــی همــوزن آن نمیتــوان قــرار داد،
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دادن کار دانســته اســت .یکــی از شــارحان
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ معیــار ارزشــمندی انســان را ،خــوب انجــام ِ
نهجالبالغــه منظــور از آن را امــوری همچــون صنعــت ،کشــاورزی ،تجــارت و  ...دانســته کــه هرچــه فــرد بهتــر
بتوانــد آنهــا را بــه انجــام برســاند ،از ارزش بیشــتری برخــوردار خواهــد شــد.
 .4خــوب انجــام دادن عمــل ،هــم بــه تخصــص و هــم بــه نیــت درســت و مخلصانــه در انجــام آن بســتگی دارد؛
چــرا کــه فــرد متخصــص ،هرچنــد در نظــر مــردم از قــدر و منزلــت برخــوردار اســت ،ولــی چنانچــه نیــت خوبــی
نداشــته باشــد ،در نظــر خداونــد متعــال از ارزش الزم برخــوردار نیســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1انســانهارا بایــد بــر اســاس کارهــا ،رفتارهــا و هنرهایشــان ارزیابــی کنیــم ،نــه بــه صــرف عبادتهــایطوالنــی
یــا ســخنان زیبــای آنهــا ،فریــب خــورده و حقیقــت بــرای مــا مخفــی بمانــد.
 .2بــرای ارائــه و اجــرای بهتریــن برنامــه تربیتــی ،ابتــدا بایــد بــه ارزشهــایاصیــل و پایــدار انســانی توجــه کنیــم و
در مرحلــه بعــد ،تمــام ابزارهــای تربیتــی مثــل آمــوزش ،تقویــت ،تشــویق و امثــال آن ،بایــد در جهــت ایــن ارزشهــا
باشــد .در روشهــای تربیتــی معصومــان؟مهع؟ بــه ایــن نــکات توجــه شــده اســت .از بــاب مثــال ،پیامبــر اکــرم؟ص؟
شــجاعترین انســان را کســی میدانــد کــه تســلیم هــوا و هــوس خــود نشــود.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

اردشــیر بابــک ،از پادشــاهان ایــران ،میگفــت :در ارزش دانــش ،همیــن بــس کــه آن را در هــر زبانــی ســتودهاند و
نااهــان خــود را بــه آن ّ
مزیــن میکننــد و مدعــی آن هســتند و در ناپســند بــودن نادانــی ،همیــن بــس کــه هــر کــس
آن را از خــود دور میکنــد و اگــر بــه آن خوانــده شــود ،خشــمگین و ناخشــنود میگــردد.
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پندهای مشفقانه

َ َ ُ
َ َ َ ْ َ َ ًَْ َ
ُ ْ َ ْ َْ َ َ ُْ ْ ََْ َ َ ْ
وصيكم ِبخم ٍس لو ضربتم ِإليها آباط ال ِإ ِب ِل لكانت ِلذ ِلك أهلا لا
َو قال؟ع؟ :أ ِ
َ ْ ُ َ َّ َ َ ٌ ْ ُ ْ َّ َ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ ْ ُ ْ َ
يرجون أحد ِمنكم ِإلا ربه و لا يخافن ِإلا ذنبه و لا يست ِحين أحد ِمنكم ِإذا
ُ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ َ َ ْ َ ْ َ َّ
الش ْي َء َأنْ
س ِئ َل عما لا يعلم أن يقول لا أعلم و لا يست ِحين أحد ِإذا لم يعل ِم
َ َْ
َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ ْ ُ
َّ ْ َ َّ َّ ْ َ َ ْ
َ ْ َ َ َ َ
َ
ّ
ْ
ان كالرأ ِس ِمن الجس ِد و لا
يتعلمه و عليكم ِبالصب ِر ف ِإ ْن الصبر ِمن ال ِإيم ِ
َ َ
َ َْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ
ان لا َص ْب َر َم َع ُه.
يم
إ
ي
ف
ا
ل
خير فِي جس ٍد لا رأس معه و ِ ِ ٍ
َ

َ

َ

ل َي ْر ُج َو ّن :هرگز امیدوار نباشد ا َحد :هیچ کسی ،احدی
واژگان مهمَ :آباط :زیر بغلها
َ
َ َْ
َ َ ْ َ َ نَّ
َ َ َ
ل اعل ُم :نمیدانم
ي :هرگز شرم نکند
ل َي خ�اف َّن :هرگز نترسد ل يست ِح
ترجمــه :شــما را بــه پنــج مطلــب ســفارش میکنــم کــه اگــر بــرای بــه دســت آوردن آنهــا بــر شــتر ســوار شــوید (و رنــج
مســافرت را ّ
تحمــل کنیــد) ،ارزش دارد :امیــد هــر یــک از شــما فقــط بــه پــروردگارش باشــد ،و فقــط از گنــاه خــودش
بترســد ،هــرگاه کســی از شــما مطلبــی را پرســید کــه پاســخش را نمیدانیــد ،از گفتــن «نمــی دانــم» خجالــت
نکشــید ،و موقعــی کــه چیــزی را نمیدانیــد از آموختنــش شــرم نکنیــد ،و بــر شــما بــاد صبــر کــردن؛ زیــرا جایــگاه
«صبــر» نســبت بــه «ایمــان» ،هماننــد ســر در بــدن اســت و همــان طــور کــه خیــری نیســت در بدنــی کــه ســر نــدارد،
در ایمــان بــدون صبــر نیــز خیــری نیســت.
چکیده مفاهیم

حضــرت امیــر؟ع؟ در ایــن حکمــت پنــج ســفارش بســیار مهــم را مطــرح میکننــد کــه اگــر انســان ســختی زیــادی
را در راه کســب آنهــا تحمــل کنــد ،شایســته اســت .یکــی از آنهــا در مــورد رابطــه فــرد بــا خداســت و آن اینکــه
امیــد انســان بایــد فقــط بــه خــدا باشــد .دومیــن ســفارش در مــورد تدبیــر امــور اســت و آن اینکــه بایــد فقــط از
گناهــان ترســید .ســومین و چهارمیــن مطلــب در مــورد ادب در طریــق علــم آمــوزی اســت و آن شــجاعت در گفتــن

189

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

«نمیدانــم» در هنــگام جهــل نســبت بــه یــک مســئله و شــجاعت در رفــع جهالــت و کنــار گذاشــتن خجالــت و حیــا
در آموختــن علــم اســت .امــا پنجمیــن ســفارش امــام علــی؟ع؟ در مــورد چگونگــی رویارویــی بــا ســختیهایعنــی
صبــر نمــودن و اســتقامت نمــودن اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1اگــر امیــد انســان فقــط بــه خــدا باشــد ،فقــط از قطــع ارتبــاط خــود بــا خداونــد تــرس و نگرانــی خواهــد داشــت؛
چــون فــردی کــه رشــته ارتبــاط خــود بــا خــدا را نگسســته ،از هیــچ چیــز و هیــچ کــس هراس نــدارد و در ســختترین
شــرایط ،امیــد خــود را بــه فضــل خداونــد از دســت نخواهــد داد.
 .2اعتــراف بــه ندانســتن یــک مطلــب ،آثــار تربیتــی و اخالقــی فراوانــی دارد از جملــه :گمــراه نســاختن دیگــران،
خــروج از جهــل مرکــب و علــم پیــدا کــردن بــه جهــل خــود نســبت بــه آن مطلــب ،درمــان تکبــر و الگــو ســازی.
 .3فقــدان هــر یــک از اعضــای ظاهــر بــدن ماننــد دســت ،پــا و  ...را میشــود تحمــل کــرد ،امــا اگــر ســر ،کــه مرکــز
فرماندهــی اعصــاب اســت ،فلــج باشــد ،همــه اعضــا و اندامهــایدیگــر بــدن ،فلــج خواهــد شــد .صبــر نیــز چنیــن
اســت اگــر صبــر نباشــد ،توحیــد هــم پــا برجــا نمیمانــد ،نبــوت پیامبــران بــه ثمــر نمینشــیند ،جامعــه الهــی و
اســامی شــکل نمیگیــرد ،عبــادات نیــز برجــای نمیمانــد .لــذا تشــبیه صبــر بــه ســر بــه خوبــی فهمیــده میشــود.
 .4منظــور از امیــد ،دراز کــردن دســت نیــاز بــه ســوی خالــق بینیــاز اســت کــه تضــر ع و فروتنــی را بــه دنبــال دارد.
ً
البتــه درخواســت از دیگــری و ابــراز نیــاز ،ذاتــا ذلــت آور اســت ،ولــی در برابــر خــدا عــزت مـیآورد.
 .5بایــد میــان تــرس و امیــد بــه خداونــد متعــال موازنــه برقــرار نمــود؛ بــه گونـهای کــه نــه امیــد بــه رحمــت الهــی،
مؤمــن را از عــذاب الهــی ،غافــل کنــد و آن را از یــاد ببــرد و نــه تــرس ،باعــث نومیــدی او از درگاه حــق گــردد.
 .6انســان مؤمــن میبایســت در حــاالت گوناگونــی در کــوره آزمایــش قــرار گیــرد تــا میــزان شــکیباییاش آشــکار
گــردد .مصیبــت ،معصیــت ،طاعــت ،مشــکالت و ســختیها ،از جملــه مــواردی اســت کــه بایــد در برابــر آنهــا
شــکیبایی ورزیــد.
 .7بنابــر آنچــه از روایــات بــه دســت میآیــد ،صبــر را اینگونــه میتــوان توصیــف نمــود :مقــاوت آدمــی در راه
تکامــل ،در برابــر انگیزههــای ّ
شــر آفریــن ،فســادآفرین و انحطاطآفریــن.
 .8امید داشتن به خداوند آثاری دارد مثل :بزرگواری نفس ،شهامت و سعی و کوشش.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1یکــی از آفتهــایبــزرگ کــه میتوانــد از ارزش تعلیــم و هدایــت بکاهــد و حتــی آن را بــه ابــزاری خطرنــاک
مبـ ّـدل ســازد ،جهــل اســت .اگــر مربیــان جامعــه بــدون آ گاهــی الزم بــه ایــن مهــم اقــدام ورزنــد ،نــه تنهــا افــراد را
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بــه ســوی رشــد و کمــال ســوق نمیدهنــد ،بلکــه ســبب گمراهــی آنهــا خواهنــد شــد .از ایــن رو ،بــر مربــی دلســوز
الزم اســت کــه بــرای جلوگیــری از گمراهــی و مفاســد ،از اظهــار نظــر دربــاره امــوری کــه آ گاهــی کافــی از آن نــدارد،
بپرهیــزد و بــه صراحــت اظهــار بیاطالعــی کنــد.
 .2مؤمــن بایــد چنــان بینشــی داشــته باشــد کــه بــرای رســیدن بــه لذتهــایباالتــر کــه لذتهــایمعنــوی و
اخــروی اســت و بــرای رهایــی از رنجهــاو تلخیهــایبزرگتــر کــه عــذاب اخــروی اســت ،صبــر پیشــه کنــد و از
لذتهــایزودگــذر مــادی چشــم بپوشــد و بــه تلخیهــایمحــدود ،انــدک و زودگــذر دنیــا تــن بدهــد.

لطـــــــــــــــائف
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حکمت 80

همچون آینه باش

َّ َ َ َ ْ َ َ َ َ ُ ُ َّ ً
َ َ َ َ ُ َْ
ما َأ َنا ُد َ
َ
ون ماَ
َ
و قال؟ع؟ ِلرج ٍل أفرط فِي الثن ِاء علي ِه و كان له مت ِه
َْ
َُ ُ َ َ
تقول َو ف ْوق َما فِي نف ِس َك.
َْ

َ َّ َ

الثناء :ستودن
واژگان مهم :أف َر َط :زیاده روی کرد
ترجمــه :بــه مــردی کــه در ســتایش او زیــادهروی کــرد ،ولــی گمــان بــد بــه آن حضــرت داشــت ،فرمــود :مــن از آنچــه
بــه زبــان میگویــی ،فروتــرم و از آنچــه در دل داری ،فراتــر.
چکیده مفاهیم

ّ
انســان بایــد متواضــع باشــد و قــدر و منزلــت خــود را بشناســد و در کنــار آن اجــازه چاپلوســی و تملــق کــردن را بــه
دیگــران ندهــد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن ســخن هــم تواضــع و فروتنــی خــود را نشــان میدهنــد و هــم اجــازه
چاپلوســی نمیدهنــد ،بــه عــاوه اینکــه بــا آ گاهــی از نیــت و ســطح فکــر و شــناخت طــرف مقابــل از ایشــان ،خــود
را باالتــر از آن مقــدار ،معرفــی میکنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1فروتنــی و تواضــع همــواره مــورد توجــه معصومــان؟مهع؟ بــوده اســت .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــا اینکــه در اوج منزلــت
و برتــری قــرار دارد ،امــا بــا کمــال فروتنــی بــه شــخصی کــه در مــدح ایشــان زیــاده روی کــرده بــود ،میفرمایــد :ایــن
گونــه نیســت کــه میگویی.
ً
 .2بــه احتمــال قــوی فــرد مــدح کننــده در مــورد امــام علــی؟ع؟ غلـ ّـو کــرده و مثــا صفــات خــاص خداونــد را بــه آن
حضــرت نســبت داده اســت کــه ایشــان بــی تفــاوت از کنــار مســئله نمیگــذرد و واکنــش نشــان داده و میفرمایــد:
«مــن کمتــر از آنــم کــه میگویــی».
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 .3یکــی از نشــانههایســامت انســان ،یکــی بــودن ظاهــر و باطــن اوســت کــه بــه آن صداقــت و یکرنگــی
میگوینــد .چنیــن کســی در اظهــار دوســتی خــود ،بایــد صــادق باشــد و اگــر مــدح کســی را میکنــد ،بایــد بــه
ً
انــدازهای باشــد کــه قلبــا بــه آن اعتقــاد دارد .چنیــن فــردی نــه در اظهــار دوســتی زیــادهروی میکنــد و نــه در
اظهــار دشــمنی.
آمـــــــــــــوزهها

 .1مؤمــن بایــد ماننــد آینــه صــاف و بیپیرایــه باشــد و بــدون بزرگنمایــی یــا کوچکنمایــی ،ویژگیهــایمثبــت
یــا منفــی دوســت خــود را منعکــس کنــد .آینــه همانطــور کــه نقــاط ضعــف را نشــان میدهــد ،نقــاط قــوت را نیــز بــه
نمایــش میگــذارد .همچنیــن آینــه ظاهــر و باطــن متفاوتــی نــدارد و هــر چیــز را همــان طــور کــه هســت ،منعکــس
میسازد.
ّ
 .2در آموزههــایدینــی تملــق و چاپلوســی ،از صفــات مذمــوم بــه شــمار م ـیرود و همــه مــا موظفیــم کــه از ایــن
کار بپرهیزیــم؛ زیــرا ایــن کار نــه تنهــا ســبب ذلــت و نفــاق مــا میشــود و مــارا وادار میکنــد کــه ســخنی بــر خــاف
ً
اعتقــاد خــود بــر زبــان آوریــم ،بلکــه گمراهــی و طغیــان فــرد مقابــل را هــم فراهــم مـیآورد .اگــر جامعــه و خصوصــا
کارگــزاران حکومتــی ،بــه ایــن میکــروب خطرنــاک آلــوده شــوند ،صداقــت و یکرنگــی رخــت برمیبنــدد و نفــاق و
ریــاکاری و غــرور بــه جــای آن میآیــد.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 81
زندگی راستین

َ َ َ َ َّ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َ ً َ َ ْ َ ُ َ َ ً
و قال؟ع؟ ب ِقية السي ِف ابقى عددا و أكثر ولدا

َ َ

َ َ

ا ْبق :باقیتر ،ماندگارتر
واژگان مهم :ا ّلس ْيف :شمشیر
ترجمه :بازماندگان شمشیر از نظر عدد ،بادوامتر و از نظر فرزند ،فزونترند.
چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حکمــت آثــار مثبــت جهــاد در راه خــدا را بیــان میفرمایــد و بــه بازمانــدگان و رزمندگانــی
کــه بــه فیــض شــهادت نایــل نیامدهانــد  ،بشــارت میدهــد کــه آنــان نســبت بــه کســانی کــه در جنــگ و جهــاد
حضــور نیافتهانــد  ،عمــر طوالنیتــرو فرزنــدان بیشــتری خواهنــد داشــت؛ زیــرا اینــان در راه خداونــد ،مــرگ را بــر
خــواری ترجیــح دادهانــد  ،پــس آنــان مانــدگار واقعــی هســتند و هرچنــد برخــی از نزدیــکان خــود را از دســت داده
باشــند ،امــا نامشــان در میــان مــردم زنــده خواهــد بــود.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1از متــون اســامی و از جملــه نهــج البالغــه بــر میآیــد کــه زندگــی بــا عــزت در گــرو جهــاد اســت و تــرک آن از
ّ
روی بياعتنایــی ،باعــث میشــود تــا خداونــد لبــاس ذلــت را بــر تــن آدمــی بپوشــاند و خــواری ،تمــام زندگــی او را
فــرا گیــرد .بنابرایــن ،جهــاد نــه بــه دلیــل ارزشهــایمعنــوی آن جهانــی ،بلکــه بــرای ارزشهایــیکــه در همیــن
زندگــی دنیایــی میآفرینــد نیــز مطلــوب اســت.
 .2در زندگــی اجتماعــی ،گاهــی در مقابــل پیشــرفت و ترقــی جامعــه موانعــی ایجــاد میشــود ،اگــر چــه متوســل
شــدن بــه جنــگ ،موجــب خســارتهای مالــی و جانــی اســت ،ولــی بــه دلیــل آنکــه ســبب رفــع موانــع و فتنههــا
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میگــردد ،در نهایــت بــه نفــع مؤمنــان اســت و دنیــا و آخــرت آنهــا را اصــاح میکنــد.
 .3بــر اســاس ســنت الهــی کــه حتــی در تنــازع میــان موجــودات مــادی ،موجــود احســن باقــی میمانــد و موجــود
پس ـتترفانــی میگــردد ،باقــی مانــدگان و بازمانــدگان جهــاد نیــز ماندگارتــراز کســانی خواهنــد بــود کــه دســت از
جنــگ شســته و زندگــی خوارگونــه را بــه جــان خریدهانــد.
؟ع؟ بــه شــهادت رســیدند و از میــان مــردان جــز امــام زیــن
 .4در کربــا ،تعــداد بســیاری از خانــدان امــام حســین 
؟ع؟ باقــی نمانــد ،امــا خداونــد نســل آن حضــرت را چنــان افزایــش داده اســت کــه پــس از گذشــت
العابدیــن 
قرنهــا ،ســاله او را در تمــام نقــاط دنیــا میتــوان دیــد .همچنیــن فرعــون هــزاران پســر از بنــی اســرائیل را کشــت،
؟ع؟ باقــی مانــد و فرعــون نابــود شــد و نــام و یــاد و آموزههــایموســی؟ع؟
ولــی بــه اراده الهــی حضــرت موســی 
جاودانــه گردیــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1بــر اثــر تــرک جهــاد ،چنــان فتنــه و آشــوب بــه ســراغ یــک جامعــه میآیــد کــه نــه امنیــت اقتصــادی باقــی میمانــد
و نــه امنیــت اجتماعــی ،و در نتیجــه افــراد آن جامعــه بــه بردگــی دشــمن در میآینــد .برخــی ملتهــایمســلمان
کــه امــروزه بــه ایــن مصائــب گرفتارنــد چــارهای جــز برگشــت بــه انجــام ایــن فریضــه الهــی را ندارنــد.
 .2هــرگاه فــردی ببینــد کــه پیامــد عملــش ،زیــان یــا ســودی بــرای خــود او در پــی مـیآورد ،خــود بــه خــود انگیــزه
درونــی پیــدا میکنــد کــه عملــی را تــرک کنــد یــا انجــام دهــد و دیگــر نیــازی بــه الزامــات و عوامــل بیرونــی بــرای
واداشــتن فــرد بــه تــرک یــا انجــام عمــل نیســت .بــر ایــن اســاس ،هــر یــک از مــا در مقــام تربیــت بایــد زمینـهای را
فراهــم ســازیم تــا ّ
متربــی بــا پیامدهــای مثبــت و منفــی اعمــال خــود مواجــه گــردد.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 82

اعتراف به نادانی

َو َق َال؟ع؟َ م ْن َت َر َك َق ْو َل َ(لا َأ ْدري) ُأص َيب ْت َم َقات ُلهُ.
ِ
ِ
ِ

َ َْ

َ ُُ

َمقا ِتله (مقاتل +ه) :کشتنگاهها +یش
واژگان مهم :ل اد ِر ي :نمیدانم
ترجمه :کسی که کلمه «نمیدانم» را رها کند ،به قتلگاههای خود برخواهد خورد!
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت ،بــه ایــن اصــل مهــم اشــاره میفرمایــد کــه اگــر کســی در صــورت ندانســتن
مســئلهای ،بــه ســؤالی پاســخ دهــد ،ســرانجام بــه نابــودی و رســوایی خویــش کمــک کــرده اســت؛ زیــرا کار او
موجــب گمراهــی خــود و دیگــران از مســیر حــق میشــود و چــه بســا دنیــا و آخــرت کســی را تبــاه کنــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1علــت اینکــه عــدهای از گفتــن «نمیدانــم» میهراســند ،آن اســت کــه گمــان میکننــد بایــد پاســخ همــه
ســؤالهارا بداننــد و از ایــن رو ،گاهــی کــه پاســخ ســؤالی را نمیداننــد ،هــر چیــزی را کــه خیــال میکننــد درســت
اســت ،بــه عنــوان پاســخ مطــرخ میســازند؛ در حالــی کــه دانایــی ،بــه دســت آوردنــی اســت و بایــد همــواره بــر
دانایــی خــود بیفزاییــم.
 .2همــه مــردم در ایــن نقطــه ضعــف مشــترکاند کــه نادانیشــان بــه مراتــب بیشــتر از داناییشــان اســت و تنهــا
؟ع؟ بــود کــه میتوانســت بگویــد« :پیــش از آنکــه مــرا از دســت دهیــد ،بپرســید»1؛ زیــرا پرسـشها،
امیرالمؤمنیــن 
بيشــمار و گوناگونانــد و شــامل مســائل شــرعی ،عقلــی ،تجربــی ،مســائل مربــوط بــه عالــم شــهود ،عالــم غیــب،
 . 1نهج البالغه ،فیض االسالم ،خطبه  ،92ص .275
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گذشــته ،آینــده و  ...میشــود و تنهــا کســی میتوانــد پاسـخگوی همــه ایــن ســؤاالت باشــد کــه از جانــب خداونــد
تأییــد شــده و از سرچشــمه علــم و حکمــت الهــی بهرهمنــد باشــد.
 .3گفتــن «نمیدانــم» دو اثــر اساســی دارد .1 :فــرد از دام غــرور و ّ
تکبــر رهایــی مییابــد و بــا اعتــراف بــه جهــل
خویــش ،خــود را از حصــار ُعجــب و فخــر فروشــی خــارج میکنــد؛  .2فــرد در باطــن از جهــل خویــش آ گاه میشــود
و تــاش خــود را بــرای برطــرف ســاختن آن بــه کار میبنــدد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1اگــر کســی بــه ســؤاالتی کــه جوابشــان را نمیدانــد نیــز پاســخ دهــد و قــدرت اعتــراف بــر جهــل خــود را نداشــته
باشــد ،نتیج ـهاش ایــن اســت کــه عــاوه بــر آنکــه دیگــران را بــه اشــتباه میانــدازد و چــه بســا در مســائل دینــی و
اعتقــادی بدعتــی در دیــن میگــذارد ،بــه حیثیــت و آبــروی خــود نیــز آســیب میزنــد و اعتمــاد دیگــران را از خــود
ســلب میکنــد.
نبــار اعمالشــان
 .2بــرای اینکــه دیگــران را از انجــام کار نادرســت بــاز داریــم ،بایــد آنهــا را از پیامدهــای زیا 
؟ع؟ در ایــن حکمــت ،پیامــد نگفتــن «نمیدانــم» را کــه هالکــت اســت،
آ گاه ســازیم .چنــان کــه امیرالمؤمنیــن 
یــادآوری میکنــد.
لطـــــــــــــــائف

گفتــه انــد :جملــه «نمیدانــم» را فراگیــر ،کــه اگــر در پــارهای از ســؤاالت بگویــی« :نمیدانــم» ،آن قــدر بــه تــو
آمــوزش دهنــد تــا یــاد بگیــری و اگــر بگویــی« :میدانــم» ،آن قــدر از تــو میپرســند تــا ندانــی!
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حکمت 83
ارزش تدبیر پیران

َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ َ َ ُّ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َ
ام
و قال؟ع؟ رأي الشي ِخ أحب ِإلي ِمن جل ِد الغل ِ
َ ُ َ ْ َ ْ َ َُْ
ام).
(و ر ِوي ِمن مشه ِد الغل ِ
َ َّ

الش ْيخ :پیرمرد
واژگان مهمَ :رأي :نظر ،اندیشه
َ
ْ
َ
َُ
الغلم :پسر ،جوان
َجلد :قدرت و نیرو ،زیرکی
ستیزی جوان) دوست دارم.
ترجمه :تدبیر پیر را بیشتر از صالبت جوان (و به روایت دیگر از دشمن
ِ
چکیده مفاهیم

؟ع؟ در مقایســه میــان تجربــه و قــدرت ،تجربــه و کاردانــی را بــر شــجاعت و قــدرت برتــری داده اســت؛
امــام علــی 
پیـ ِـر خردمنــد بــه دلیــل داشــتن تجربــه ،چــه بســا بــا رأی خــود ،دشــمن را شکســت دهــد کــه جــوان ،بــا شــجاعتش
نتوانــد؛ زیــرا جــوان بــه خــود مغــرور اســت و ممکــن اســت بــا اقــدام عجوالنــه و نادرســت خــود ،دیگــران را بــه
ـان بــا تجربــه مقــدم اســت.
نابــودی کشــاند .پــس بــدون تردیــد ،رأی انسـ ِ
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1هــر کار موفــق ،دو رکــن اساســی دارد :یکــی برنامــه صحیــح ،و دیگــری عمــل و ّ
جد ّیــت .برنامــه صحیــح از رأی
درســت بــر میخیــزد و رأی درســت بــا تجربــه و عقــل کامــل بــه دســت میآیــد .قـ ّـوت و ّ
جد ّیــت در عمــل ،هنگامــی
ثمربخــش اســت کــه بــر روش صحیــح اســتوار باشــد ،در غیــر ایــن صــورت چــه بســا ،اعمــال قــدرت باعــث هالکــت
شود.
 .2در امــور اجتماعــی و فرهنگــی و تربیتــی نیــز تفکــر و تجربــه ،بیــش از هــر چیــز دیگــر ،کارآیــی و تأثیــر دارد؛ زیــرا بــا
نیــروی اندیشــه و فکــر میتــوان برنامهریــزی دقیــق کــرد ،از اتــاف ســرمایههاجلوگیــری بــه عمــل آورد و از تمــام
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امکانــات مــادی و معنــوی بــرای رســیدن بــه هــدف بهــره گرفــت.
 .3تکیــه و اعتمــاد بــر شــور ،احساســات و نیــروی فــوق العــاده جوانــان بــه جــای اســتفاده از تجربــه و اندیشــه
ـدان ســالخورده ،ممکــن اســت کمیــت کار را بــاال ببــرد ،ولــی بــه کیفیــت رضایتبخشــی منتهــی نمیگــردد.
خردمنـ ِ
آمـــــــــــــوزهها

 .1در انجــام امــور مهــم و از جملــه امــور نظامــی ،هــم بــه رأی و فکــر و هــم بــه قـ ّـوت و قــدرت جســم نیــاز داریــم.
ولــی در مقــام مقایســه ،بایــد بــرای رأی و اندیشـهی صحیــح ،ارزش و اهمیتــی باالتــر از تــوان و قــدرت جســمانی
قائــل شــویم.
؟ع؟ در ایــن حکمــت بــه کســانی کــه در صــدد ارتقــای ســطح فرهنگــی و اجتماعــی جامعهانــد ،
 .2امــام علــی 
توصیــه میکنــد کــه فقــط بــه نیروهــای جــوان اکتفــا نکننــد و از اندیشــه و تجربــه ســالخوردگان و افــراد بــا تجربــه
نیــز کــه ممکــن اســت بــه دالیلــی از کار افتــاده و بازنشســته شــده باشــند ،بیشــترین بهــره را بگیرنــد.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 84

جام مغفرت بنوش

است ْغ َفارُ.
َو َق َال؟ع؟َ عج ْب ُت ِل َم ْن َي ْق َن ُط َو َم َع ُه ا ِل ِْ
ِ
َْ

َ

َيقن ُط :ناامید میشود
واژگان مهم :ع ِج ْب ُت :عجب دارم ،در شگفتم
ترجمه :در شگفتم از کسی که از رحمت خدا نومید میشود؛ حال آنکه میتواند استغفار کند.
چکیده مفاهیم

؟ع؟ در ایــن حکمــت بــر بزرگتریــن نعمــت خداونــد کــه انســان از آن غافــل اســت ،دســت گذاشــته و
امــام علــی 
فرمــوده :اســتغفار و طلــب آمــرزش ،بهتریــن داروی درد ناامیــدی اســت و مــن در شــگفتم کــه انســان بــا دارا بــودن
چنیــن ســرمایه رایــگان ،از رحمــت الهــی ناامیــد میشــود!
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1نــا امیــدی از درگاه الهــی ،بزرگتریــن گنــاه اســت؛ زیــرا نومیــدی بــه معنــای آن اســت کــه خداونــد متعــال از
آمــرزش گنــاه ناتــوان و عاجــز اســت و ایــن برخــاف صریــح قــرآن مجیــد اســت کــه میفرمایــد« :ای بنــدگان مــن
کــه بــر خویشــتن زیــاده روی روا داشــتهاید -از رحمــت خداونــد نومیــد مشــوید .در حقیقــت ،خــدا همــه گناهــان1
را میآمــرزد ،کــه او خــود آمرزنــده مهربــان اســت».
 .2اســتغفار دارای شــرایط عــام و خــاص اســت .شــرایط عــام عبــارت انــد از :پشــیمانی از گنــاه ،تصمیــم و اراده
ّ
جــدی بــر تــرک دائمــی گنــاه ،برگردانــدن حــق مــردم ،بــه جــای آوردن حقــوق و تکالیــف الهــی کــه از دســت
رفتــه انــد .امــا شــرایط خــاص اســتغفار کــه انســان را در رتبــه ّ
علییــن قــرار میدهــد عبــارت انــد از :ذوب کــردن
گوش ـتهایی کــه بــر اثــر خــوردن مــال حــرام بــر بــدن روییــده ،و چشــاندن درد و رنــج طاعــت خداونــد بــه بــدن،
همــان گونــه کــه پیــش از ایــن شــیرینی گنــاه و نافرمانــی را بــه آن چشــانیده اســت.
 .3یکــی از دالیــل اســتغفار نمــودن پیامبــران و امامــان؟مهع؟ ایــن اســت کــه ایشــان بــرای ادای وظیفــه الهــی
 . 1سوره زمر ،آیه .53
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مجبــور بودهانــد کــه در عالــم طبیعــت و مــاده زندگــی کننــد و ایــن زندگــی مــادی ،آنــان را وا مـیدارد کــه بــر اســاس
مقتضیــات طبیعــت رفتــار کننــد .بــا آنکــه ایــن امــر بــه مقــام آنــان خللــی وارد نمیســازد ،امــا ممکــن اســت در خــود
احســاس نیــاز بــه اســتغفار داشــته باشــند .دلیــل دیگــری کــه میتــوان بــه آن اشــاره کــرد ایــن اســت کــه طلـ ِـب
ً
آمــرزش پیامبــران و امامــان ،بــرای آن اســت کــه راه و رســم توبــه را بــه خلــق بیاموزنــد ،نــه اینکــه واقعــا مرتکــب
گناهــی شــده باشــند.
 .4اســتغفار ،کلیـ ِـد حــل مشــکالت مــادی نیــز هســت و گاهــی معصومــان بدیــن منظــور ،بــه اســتغفار توصیــه
میفرمودنــد؛ از جملــه نقــل شــده مــوالی متقیــان علــی؟ع؟ بــه مــردی ذکــر اســتغفاری آموخــت .آن مــرد ســال
ّ
بعــد بــه آن حضــرت خبــر داد کــه بــه برکــت ذکــر اســتغفار ،شــتران و گوســفندانش آن قــدر زیــاد شــدهاند کــه محلــی
بــرای نگهــداری آنهــا نــدارد .در آیــات قــرآن نیــز میخوانیــم« :از پروردگارتــان آمــرزش بخواهیــد کــه او همــواره
آمرزنــده اســت[ .تــا] بــر شــما از آســمان بــاران پیدرپــی فرســتد و شــما را بــه امــوال و پســران پــاری کنــد و برایتــان
1
باغهــا قــرار دهــد و نهرهــا بــرای شــما پدیــد آورد».
 .5یکــی از آثــار روانــی مثبــت اســتغفار ایــن اســت کــه انگیــزه فــرد بــرای انجــام رفتارهــای شایســته و حالــت خضوع
و تســلیم او در برابــر حقیقــت را افزایــش میدهــد.


آمـــــــــــــوزهها

 .1ناامیــدی از مخلوقــات یــک ارزش بــه شــمار میآیــد؛ زیــرا ســبب میشــود انســان بــه خالــق مخلوقــات امیــد
داشــته باشــد و دســت بــه ســوی او دراز کــرده و بــه احســان او امیــدوار باشــد.
 .2هنگامــی کــه امــام علــی؟ع؟ تعجــب خــود را از کســی ابــراز م ـیدارد کــه بــا وجــود داشــتن ســاح اســتغفار بــه
ورطـهی ناامیــدی میافتــد ،در حقیقــت بــه مــا بشــارت میدهــد کــه رحمــت الهــی چقــدر گســترده اســت و نبایــد
از درگاه الهــی ناامیــد باشــد.
 .3یــک مربــی بایــد عــاوه بــر تشــویق افــراد بــه پایبنــدی بــه اصــول و قواعــد اخالقــی ،راه توبــه و بازگشــت را در
صــورت رخ دادن خطــا بــاز بگــذارد؛ زیــرا عــدم انعطــاف ،ســبب ناامیــدی میشــود و امــکان سرکشــی را افزایــش
میدهــد.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت 85

دو پنـــاه ــگاه الهـ ــی

َ َ َ َ ْ ُ َ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ ْ َ
ْ
و حكى عنه أبو جعف ٍر محمد بن ع ِل ٍ ّي الب ِاقر؟ع؟ أنه  قال كان فِي الأر ِض
َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ُ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ
ْ ََ
ََ َ
أمان
ان ِمن عذ ِاب الل ِه و قد ر ِفع أحدهما فدونكم الآخر فتمسكوا
ِ
َ
َ
َ
َ َّ ْ َ َ ُ ْ
َّ ْ َ َ ُ ّ ُ َ َ ُ َ َ ُ ُ َّ
َ
ِبهِ أما الأمان ال ِذي ر ِفع فهو رسول الل ِه (ص) و أما الأمان الباقِي
َ ْ ْ َ ُ َ َ َّ ُ َ َ َ
َ َّ ُ ُ َ ّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
فا ِلاس ِتغفار قال الله تعالى و ما كان الله ِليع ِذبهم و أنت ِف ِيهم و ما
َ
كان ا َّلل ُه ُم َع ّذ َب ُه ْم َو ُه ْم َ ي ْس َت ْغف ُر َ
ون.
ِ
ِ
َْ

واژگان مهم :قد ُر ِف َع :به تحقیق از دست رفت ،باال برده شد
ّ
َ ُ
َُ َ ُ
ِل ُي َع ِذ َ ُبم :تا اینکه عذاب کند آنها را
فدونكم (ف +دونکم) :پس +بگیرید
ّ
ُم َع ِذ َ ُب ْم :عذاب کننده آنها
؟ع؟ نقــل کــرده کــه فرمــود :در روی زمیــن دو امــان از عــذاب خــدا وجــود
ترجمــه :امــام باقــر؟ع؟ از امــام علــی 
داشــت کــه یکــی از آنهــا برداشــته شــد ،پــس دیگــری را بگیریــد و بــدان چنــگ زنیــد .امانــی کــه برداشــته شــد،
رســول خــدا؟ص؟ بــود و امانــی کــه باقــی اســت ،آمــرزش خواســتن اســت .خــدای متعــال فرمــوده« :خداونــد بــر آن
نیســت کــه آنــان را عــذاب کنــد تــا هنگامــی کــه تــو در میــان آنانــی ،و خداونــد عــذاب کننــده آنــان نخواهــد بــود تــا
هنگامــی کــه آمــرزش میطلبنــد».
مرحوم سیدرضی؟هر؟ گوید :این از بهترین نتیجهگیریهاینیکو و استنباطهایلطیف است.
چکیده مفاهیم

از آنجــا کــه عــذاب الهــی ،بــر اســاس قــرآن مجیــد و روایــات ،اجتنــاب ناپذیــر اســت و از ســوی دیگــر ،انســان غیــر
معصــوم ،هیــچ گاه از گنــاه خالــی نیســت ،بــرای چــاره اندیشــی ناگزیریــم کــه بــه امــان و پنــاه الهــی چنــگ زنیــم تــا
؟ع؟ در ایــن حکمــت ،امــان خداونــد را بــا اســتفاده از قــرآن ،در دو گوهــر
از عــذاب الهــی رهایــی یابیــم .امــام علــی 
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منحصــر کــرده اســت کــه یکــی از آنهــا از میــان مــا رفــت و آن وجــود مبــارک پیامبــر اســام؟ص؟ اســت .پــس ناچــار
بایــد بــه امــان باقــی چنــگ زنیــم و آن اســتغفار میباشــد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1روشــن اســت کــه منظــور از اســتغفار ،تنهــا گفتــن َ«اسـ ُ
ـتغفر اهلل» نیســت ،بلکــه بایــد ایــن ذکــر تــوأم بــا حالــت
بازگشــت بــه حــق و آمادگــی بــر جبــران گذشــته باشــد.
 .2عــاوه بــر رســول خــدا و ســایر معصومــان؟مهع؟ ،وجــود عالمــان ّربانــی و پیــروان راســتین اهــل بیــت؟مهع؟ نیــز از
نــزول بــا جلوگیــری میکنــد .بــه عنــوان نمونــه دربــاره زکریــا ابــن آدم کــه از علمــای معاصــر امــام رضــا؟ع؟ اســت،
نقــل شــده کــه وی بــه امــر آن امــام در قــم مانــد تــا بــه برکــت وجــود او ،بــا و گرفتــاری بــر مــردم قــم نــازل نشــود.
 .3در قــرآن کریــم ،امــور زیــادی از اســباب مغفــرت و محــو گناهــان معرفــی شــدهاند ،از جملــه :توبــه ،ایمــان و
عمــل صالــح ،تقــوا ،هجــرت و جهــاد و شــهادت ،انفــاق پنهانــی ،دادن قــرض الحســنه و پرهیــز از گناهــان کبیــره.
آمـــــــــــــوزهها

 .1بایــد همیشــه خــود را تحــت نظــارت الهــی ببینیــم؛ بــه گون ـهای کــه جــرأت ارتــکاب کار خــاف را نداشــته
باشــیم و اگــر هــم بــه طــور اتفاقــی مرتکــب گناهــی شــدیم ،خــود را در امنیــت نبینیــم و بــرای جبــران آن دســت بــه
ـذاب گناهــان شــان اســت.
دامــن توبــه و اســتغفار شــویم کــه تنهــا راه رهایــی انســانهااز عـ ِ
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حکمت 86

واعظی در درون

َو َق َال؟ع؟َ :م ْن َا ْص َل َح َما َب ْي َن ُه َو َب ْي َن ا َّلل ِه َا ْص َل َح ا َّلل ُه َما َب ْي َن ُه َو َب ْينَ
َّ
َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ َ
ك َ
ان َلهُ
الن ِاس و من اصلح امر ِآخر ِت ِه اصلح الله له امر دنياه و من
َْ
َ ٌ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ٌ
افظ.
ِم ْن نف ِس ِه و ِاعظ كان علي ِه ِمن الل ِه ح ِ
َ َ

ٌ

َح ِافظ :حفظ کنندهای ،نگهبانی
واژگان مهم :ا ْصل َح :شایسته کرد ،درست کرد
ترجمــه :کســی کــه میــان خــود و خــدا را اصــاح کنــد ،خــدا میــان او و مــردم را اصــاح میکنــد و کســی کــه کار آخــرت
خویــش را درســت گردانــد ،خــدا کار دنیایــش را ّ
مرتــب میســازد و کســی کــه خــود ،خویشــتن را انــدرز دهــد ،خــدا
نگهبانــی بــرای او میگمــارد.
چکیده مفاهیم

؟ع؟ در ایــن ســخن شــریف ،ســه مطلــب را بیــان میفرمایــد :اول اینکــه همــه مــا در تالشــیم تــا
امیرالمؤمنیــن 
رابطــه خــود بــا ســایر مــردم را درســت کنیــم ولــی راه صحیــح آن را نمیدانیــم کــه آن راه ایــن اســت کــه رابطــه
خــود بــا خداونــد را درســت کنیــم و خداونــد خــود رابطــه مــا بــا مــردم را اصــاح مینمایــد .دوم اینکــه مــا شــبانه روز
در ســدد ســر و ســامان دادن بــه امــور دنیــوی هســتیم در حالــی کــه راه صحیــح آن ایــن اســت کــه امــور اخــروی
خــود را درســت کنیــم و خداونــد خــود امــور دنیــوی مــا را اصــاح مینمایــد .مطلــب آخــر هــم اینکــه اگــر کســی
واعــظ درونــی و وجــدان بیــدار داشــته باشــد ،خداونــد متعــال نگهبــان و محافظــی بــرای او قــرار میدهــد کــه او را
از بالیــای دنیــوی و اخــروی حفــظ مینمایــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1همانگونــه کــه بــدن انســان بــرای فعالیتهــایخــود ،بــه توفیــق و نیــروی خداونــد نیازمنــد اســت ،دوری از
گنــاه نیــز نیازمنــد توفیقــات الهــی اســت؛ زیــرا قــوای شــهوانی و غضــب انســان همــواره او را بــه ســوی گنــاه ســوق
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میدهنــد.
 .2بــر خــاف گمــان دنیاپرســتان کــه راه نیــل بــه دنیــا را توجــه صــرف بــه آن و غوطــه ور شــدن در شــهوات
؟ع؟ اصــاح امــر آخــرت و توجــه بــه پیامدهــای اخــروی اعمــال را زمینهســاز اصــاح امــور
میداننــد ،امیرالمؤمنیــن 
دنیــوی میدانــد.
 .3وجــود واعــظ باطنــی و توجــه بــه موعظههــای آن ،کــه در حقیقــت مواعــظ ارزشــمند خــدای تعالــی اســت،
موجــب میشــود کــه فــرد ،تحــت حفاظــت و عنایــت الهــی قــرار گیــرد و از آســیبهای گوناگــون دور مانــد.
ّ
 .4موعظــه بــه قلــب رقــت و نرمــی میبخشــد ،عواطــف را تحریــک میکنــد ،انســان را از پلیدیهــابــاز مـیدارد و
او را بــه ســوی راســتیهاو خوبیهــاســوق میدهــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1قلــوب انســانهادر اختیــار خــود آنهــا نیســت ،بلکــه در اختیــار خالــق و ّ
رب آنهاســت و اوســت کــه قلــب را بــه
هــر ســو کــه بخواهــد متمایــل میســازد .پــس اگــر میخواهیــم دلهــایمــردم بــه ســوی مــا جلــب شــود ،بایــد
رابط ـهی خــود بــا خــدا را اصــاح کنیــم کــه همــه چیــز تحــت ســیطره اوســت.
 .2اگرچــه شــنیدن و بــه کار بســتن انــدرز دیگــران ،امــری مطلــوب و پســندیده اســت ،امــا ضروریتــراز آن ایــن
اســت کــه انســان در درون ،موعظهگــری داشــته باشــد تــا همیشــه بتوانــد از راهنماییهــایآن بهــره منــد گــردد؛
زیــرا وعظــی کــه برخاســته از نــدای درونــی باشــد ،بــه زمــان و مــکان خاصــی محــدود نیســت.
 .3نبایــد بــرای دنیــا ،از آخــرت دســت برداریــم و یــا بــرای آخــرت ،از دنیــا دســت بکشــیم ،بلکــه بایــد بــه هــر کــدام
بــه انــدازه خــود ارزش و بهــا دهیــم.
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توازن میان بیم و امید

َّ
َ ْ َْ َُ
َ َ َ ْ َ ُ ُ ُّ ْ َ
ّ
الن َاس ِم ْن َر ْح َم ِة ا َّلل ِه وَ
يه من لم يق ِن ِط
و قال؟ع؟ الف ِقيه كل الف ِق ِ
َ
َ َ
ْ َ
ل ْم ُي ْؤ ِي ْس ُه ْم ِم ْن َر ْو ِح ا ّلل ِه َو ل ْم ُي ْؤ ِم ْن ُه ْم ِم ْن َمك ِر ا ّلل ِه.
ُ ُّ ْ َ

َ َّ

ْل ُيق ِنط :نومید نکرد
واژگان مهم :كل الف ِقيه :کامل در علم و فهم
َ ْ
ُ
َر ْوح :لطف و رأفت ،خوشی و آسایش
ْل ُيؤ ِي ْس +ه ْم :مأیوس نکرد +آنها را
ترجمــه :فقیــه کامــل کســی اســت کــه مــردم را از رحمــت خــدا مأیــوس نگردانــد و از لطــف خــدا ناامیــد نســازد و از
مکــر خــدا ایمنــی ندهــد.
چکیده مفاهیم

عالــم آ گاه کــه امــر هدایــت و ارشــاد جامعــه را بــر عهــده دارد ،هرگــز نمیتوانــد تمــام افــراد جامعــه را بــه یــک شــیوه
پنــد و انــدرز دهــد؛ چــرا کــه انســانهاروحیــات متفاوتــی دارنــد :برخــی بــا وعــده و بشــارت ،و عــدهای دیگــر بــا
وعیــد و انــذار هدایــت مییابنــد و اصــاح میشــوند ،امــا حکمــت اقتضــا میکنــد کــه عالــم افــراد را میــان بیــم و
امیــد نگهــدارد؛ بــه گونـهای کــه نــه بــه کلــی رحمــت خداونــد را فرامــوش کننــد و نــه چنــدان امیــدوار باشــند کــه از
عــذاب الهــی غافــل ماننــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1روشــن اســت کــه خداونــد موجــود ترســناکی نیســت کــه از او بهراســیم ،بلکــه تــرس مــا از ایــن اســت کــه در
ادای رســالت و وظیفــه خویــش ،کوتاهــی کنیــم و عــذاب الهــی مــا را فــرا گیــرد .بنابرایــن ،در واقــع مــا از پیامدهــای
اعمــال ناپســند و عاقبــت خــود میهراســیم.
 .2خــوف از خــدا ،از مقامــات بلنــد و اوصــاف حســنهای اســت کــه نتیج ـهاش ســعادت و خشــنودی خداونــد
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اســت .یــاد قیامــت و عذابهــای دوزخ از یــک ســو ،و یــادآوری گناهــان از ســوی دیگــر ،انســان را دچــار وحشــت
و تــرس میکنــد و حتــی بــا وجــود عبــادات بســیار ،آدمــی از فرجــام نامعلــوم خــود هراســان میگــردد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1یــک مربــی در فراینــد پیچیــده امــر تربیــت کــه بــه صــورت تدریجــی صــورت میگیــرد ،از یــک ســو بایــد از ابــزار
تشــویق بهــره گیــرد و از ســوی دیگــر ،بایــد افــراد را از عواقــب سســتی و غفلــت بترســاند و هشــدار دهــد کــه بــدون
تــاش و تحمــل ســختیها ،امیــد بــه موفقیــت معنــا نــدارد.
 .2در هنــگام تربیــت دیگــران ،بایــد ابتــدا شــناخت درســتی از خصیصههــایحاکــم بــر فــرد مــورد نظــر داشــته
باشــیم و ســپس برنامــه تربیتــی مناســب بــا او را تنظیــم کنیــم؛ زیــرا برنامــه مــورد نیــاز کســی کــه نگرانــی شــدیدی
از عواقــب اخــروی اعمالــش دارد بــا کســی کــه بــه اوامــر و نواهــی الهــی بيتوجــه اســت ،متفــاوت اســت.
لطـــــــــــــــائف
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واالترین دانش
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َ
ان َو أرفعه ما ظه َر
َو قال؟ع؟ أ ْوضع ال ِعل ِم ما َوقف على ِاللس ِ
ْ َ َ َ ْ ََْ
ان.
فِي الجو ِار ِح و الأرك ِ
َ َ

ََ

َوقف :ایستاد ،جا گرفت
َواژگان مهم :ا ْوضع :بيارزشترین ،پستترین
َ َ َْ
َ ُ
ا جلو ِارح :اعضای بدن
أ ْرف ُعه :بلند مرتبهترین آن
ترجمــه :بیارزشتریــن دانــش ،دانشــی اســت کــه بــر زبــان جــا گرفتــه اســت ،و برتریــن علــم علمــی اســت کــه در
اعضــا و جــوارح آشــکار اســت.
چکیده مفاهیم

؟ع؟ در ایــن حکمــت ،بيارزشتریــن و بــا ارزشتریــن علــم را بیــان میفرمایــد :بيارزشتریــن
امیرالمؤمنیــن 
علــم ،علمــی اســت کــه تنهــا بــر زبــان انســان جــاری شــده و لقلقــه زبــان بــوده و در اعمــال انســان خــود را نشــان
ندهــد .عالــم بــه چنیــن علمــی در قــرآن کریــم بــه چهارپایــی تشــبیه شــده کــه تنهــا ســنگینی بــار کتــاب را بــر پشــت
خــود احســاس میکنــد ولــی از مفاهیــم آن بهــره ای نمیبــرد 1.امــا در نقطــه مقابــل بــا ارزشتریــن علــم ،علمــی
اســت کــه از زبــان انســان عبــور کــرده و بــه جــان و دل آدمــی نشســته باشــد و خــود را در جــای جــای اعمــال انســان
نشــان دهــد .چنیــن دانشــی بــرای انســان ســودمند اســت و چنیــن شــخصی را میتــوان عالــم واقعــی نامیــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1علــم ،بــار ســنگینی اســت کــه عالــم آن را بــر دوش میکشــد .علــم او اگــر از عمــل تهــی باشــد ،نــه بــه کار خــودش
میآیــد و نــه بــه کار دیگــران ،بلکــه تنهــا او را از خداونــد دور میکنــد؛ چنــان کــه پیامبــر اکــرم؟ص؟ فرمــود« :هــر
 . 1سوره جمعه ،آیه .5
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کــس علمــش افــزوده شــود ،ولــی بــر هدایتــش افــزوده نگــردد ،ایــن علــم ،جــز دوری از خداونــد متعــال ســودی بــه
1
حالــش نــدارد».
 .2افــکار و گرایشهــایباطنــی و درونــی انســان بــر رفتارهــای بیرونــی و ظاهــری او ،بســیار اثــر گــذار اســت؛ بــه
طــوری کــه از ظاهــر انســان میتــوان پــی بــرد کــه در درون او چــه میگــذرد .چنــان کــه گفتــه انــد« :از کــوزه همــان
بــرون تــراود کــه در اوســت».
 .3پزشــکی کــه دربــاره زیانهــایســیگار ،ســخنرانیهایزیــاده کــرده ولــی خــود بــه کشــیدن ســیگار مبتــا اســت،
علــم او چــون نتیجــه عملــی در بــر نــدارد ،در زمــره کمارزشتریــن علــوم قــرار میگیــرد .ولــی فــرد بيســوادی کــه
ســخنان پزشــک را شــنیده و آن را بــه کار بســته ،بیــش از او از دانــش بهــره گرفتــه اســت.
 .4دلیــل اینکــه گاهــی بــر خــاف علــم خــود عمــل میکنیــم ،آن اســت کــه خواســتههای دیگــر مــا بــا ایــن
شــناخت تزاحــم دارد و دلبســتگی زیــاد بــه ایــن خواســتههاو لذتهــایآن ،نمیگــذارد دل تســلیم حقیقــت
شــود.
آمـــــــــــــوزهها

 .1کســانی کــه بــه دنبــال تحصیــل علــم هســتند ،همــواره بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه داشــته باشــند کــه اگــر دانشــی
فقــط بــر زبــان جــاری گــردد و بــر اعمــال و کــردار انســان تأثیــر نگــذارد ،هیــچ ارزشــی نــدارد.
 .2دانشی مفید و ارزشمند است که از مرحله اندیشه و گفتار بگذرد و به مرحله عمل برسد.
 .3برای عمل به دانستههایخود ،الزم است خواستههایمزاحم را در قلب تضعیف و کم رنگ کنیم.
لطـــــــــــــــائف
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حکمت و شادابی دل

َ َ
َّ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُّ َ
ك َما َت َم ُّل ْال َأ ْب َد ُان َف ْاب َت ُغوا َلهاَ
َو قال؟ع؟ِ :ان ه ِذهِ القلوب تمل
َ َ َ ْ َ
طر ِائف ال ِحك ِم.
َ ُّ

َ

ُ

ف ْاب َتغــوا :پــس بطلبیــد َط َرا ِئــف :چیزهــای کمیــاب ،تازههــایشــگفت

واژگان مهــمَ :تــل :خســته میشــوند
آور
ترجمــه :همانــا ایــن دلهــاهماننــد بدنهــاافســرده میشــوند .پــس بــرای شــادابی دلهــا ،ســخنان زیبــای
حکمتآمیــز را بجوییــد.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن روایــت ،بــه یکــی از راههــایتجدیــد قــوای قلــب اشــاره کــرده کــه آن بهرهمنــد شــدن از
ُطرفــه حکمتهاســت .منظــور از آن ،کلمــات نغــز و حکیمانــه و لطیفــی اســت کــه شــنیدن یــا مطالعــه آن ،روح را
از لذتــی معنــوی برخــوردار میســازد و بــه آن طراوتــی دوبــاره میبخشــد.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1ایجــاد ّ
تنــو ع از ضرورتهــایآمــوزش اســت و بــا بــه کارگیــری صحیــح آن ،زمینــه پذیــرش دیگــر مطالــب
ّ
نیــز فراهــم میشــود .همچنیــن شــناخت زمــان مناســب بــرای طــرح امــور متنـ ّـو ع ،هنــر معلــم و مربــی کارآزمــوده
اســت.
 .2مــا عــاوه بــر امــور فــردی ،در تعامــات اجتماعــی نیــز نیازمنــد انــرژی روانــی و یــا همــان نشــاط و شــادابی روح
هســتیم و بــدون آن ،در رونــد عــادی زندگــی هــم دچــار اختــال و ضعــف و سســتی میشــویم.
 .3مــی تــوان حکمتهــایتــازه و ســخنان نغــز را در محیــط خانــواده ،روابــط میــان دوســتان ،ســایر روابــط
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اجتماعــی و هــر موقعیــت مناســب دیگــر مــورد اســتفاده قــرار داد .امــام علــی؟ع؟ در فرمایشــی دیگــری میفرمایــد:
«عاقــل هــر زمــان کــه ســخنی بگویــد ،در پــی آن حکمــت و مثلــی مـیآورد ،ولــی احمــق هــر زمــان کــه ســخن برانــد،
1
در پــی آن ســوگندی مـیآورد».
آمـــــــــــــوزهها

 .1روح نیــز هماننــد جســم در اثــر تمرکــز مــداوم بــر یــک موضــوع ،خســته میشــود .بــرای جلوگیــری از ایــن حالــت،
الزم اســت اصــل تربیتــی تنـ ّـو ع مــورد اســتفاده قــرار گیــرد ،بدیــن گونــه کــه پــس از مشــغولیت ذهنــی و قلبــی بــه
یــک موضــوع و پیــش از احســاس کســالت ،بایــد بــه گون ـهای فضــای ذهنــی و باطنــی را تغییــر داد تــا از ایجــاد
دلزدگــی پیشــگیری کــرد.
 .1مطالعــه آیــات حکمــت آمیــز قــرآن ،روایتــی لطیــف از اهــل بیــت؟ع؟ ،مثلــی دل پســند ،شــعری زیبــا ،حکایتــی
شــیرین و عبــرت آمــوز و یــا حتــی لطیفـهای فر حبخــش و البتــه مفیــد ،ضمــن تجدیــد شــادابی و طــراوت ،نکتـهای
آموزنــده را نیــز بــه انســان آمــوزش میدهــد.
لطـــــــــــــــائف

ز ن
عل ب�ح ث ق آ
� �ر�ن
�ما�ی درس م و
ن
ز�ما�ی ش�عر و ت� ف�ر ی�ح و حکا� ت
ی�

ن
که ب�ا ش�د روح ا�سان را کمالی
ق
که ب�ا ش�د روح را د�ع ماللی

***
آن
ق
چ�ر� و ش� ي�ر�ن ده ز� حكم ت
� روح را        ت �ا �وى گردد كه �� ج�ا مىرود
ي
ب
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پناهندگی به بارگاه الهی

َ َ
َ َ َ َ َ ُ َ َّ َ َ ُ ُ ْ َّ ُ َّ ّ َ ُ ُ
وذ ب َك ِم َن ْال ِف ْت َنةِ ِل َأ َّن ُه َل ْي َس أ َح ٌد إ ّلا وَ
و قال؟ع؟ لا يقولن أحدكم اللهم ِإنِي أع ِ
ِ
َ
ْ
ّ
ْ
َُ ُ ْ َ ٌ ََ َْ َ َ ْ َ ْ ََ َ َ َْ َ ْ
َ َ َّ
ُ
ْ
ات ال ِفت ِن ف ِإن
هو مشت ِمل على ِفتنةٍ و ل ِكن من استعاذ فليست ِعذ ِمن م ِضل ِ
َّ َ ُ ْ َ َ ُ َ ُ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ِ َ ْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ٌ َ َ ْ َ َ َ َ ّ َُ
الله سبحانه يقول «و اعلموا أنما أموالكم و أولادكم ِفتنة» و معنى ذ ِلك أنه
َُ َْ ُ َْ
َْ َ
َ َ
َ
الساخ ُط لر ْزقهِ َو َّ
الر ِاضي ِب ِق ْس ِمهِ 
ُس ْب َحانه َيخت ِب ُره ْم ِبالأ ْم َو ِال َو الأ ْول ِ
اد ِل َيت َب ّي َن ّ ِ ِ ِ ِ
َ
َ
َ ْ َ
ك َ
ان ُس ْب َح َان ُه أ ْع َل َم به ْم ِم ْن أ ْن ُف ِسه ْم َو َل ِك ْن ِل َت ْظ َه َر ْال َأ ْف َع ُال َّالتي بهاَ
و ِإن
ِ ِ
ِ
ِ َِ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ َ
ُ ْ َ َ ُّ ّ َ ُ َ َ ُ َ َ
ّ ُ
اب ِلأ ّن َب ْعض ُه ْم ُي ِح ُّب الذك َور َو َيك َر ُه ال ِإناث َو
يستحق الثواب و ال ِعق
َ ْ َ ُ ْ ُ ُّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َْ
ال و يكره ان ِثلام الح ِال.
بعضهم ي ِحب تث ِمير الم ِ
َ

ُ ََ

َ

ِف ْتنة :فتنه و آزمایش
واژگان مهم :ل َيقول ّن :نگوید هرگز
َ
َف ْل َي ْس َتع ْذ (ف +ل َی َ
ست ِعذ) :پس +پناه باید بجوید
ْاس َت َعاذ :پناه جست
ِ
ِ
ْ َ
ْ ُ
ِان ِثلم :شکسته شدن ،کم شدن
َي خ� َت ِب ُره ْم َ(ی خ� َت ِب ُر +هم) :امتحان میکند +آنها را
ترجمــه :هیــچ یــک از شــما نگویــد« :خدایــا ،از فتنــه و امتحــان بــه تــو پنــاه میبــرم»؛ زیــرا هــر کــس گرفتــار آزمایشــی
اســت .پــس کســی کــه میخواهــد پنــاه ببــرد ،بایــد از آزمایشهــای گمــراه کننــده بــه خــدا پنــاه ببــرد؛ زیــرا خــدای
ســبحان میفرمایــد« :بدانیــد کــه امــوال و اوالد شــما وســیله امتحــان شــما هســتند» .معنایــش ایــن اســت کــه
خداونــد ،بندگانــش را از طریــق امــوال و اوالد آزمایــش میکنــد تــا آن کــس کــه از رزق خــود ناخشــنود اســت و
آن کــه را بــه قســمت الهــی راضــی اســت ،آشــکار گردانــد .هرچنــد خــدای ســبحان مــردم را بهتــر از خودشــان
میشناســد ،ولــی میخواهــد کارهایــی کــه موجــب پــاداش یــا کیفــر اســت ،پدیــد آیــد؛ چــون بعضــی از مــردم ،فرزنــد
پســر را دوســت میدارنــد و از دختــر بدشــان میآیــد و بعضــی هــم افزایــش مــال را دوســت میدارنــد و از کاهــش
ســرمایه نگرانانــد.
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«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهیـــــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه
چکیده مفاهیم

همــه انســانهادر ایــن دنیــا بــه صورتهــای گوناگــون و مختلفــی مــورد آزمایــش و امتحــان قــرار میگیرنــد و هیــچ
کــس نمیتوانــد از آن فــرار کنــد .بنابرایــن معنــا نــدارد کســی بگویــد« :از امتحــان الهــی بــه خــدا پنــاه میبــرم»؛
بلکــه بایــد از فتنههــاو آزمایشهــایگمــراه کننــده بــه خــدا پنــاه بــرد تــا بــا کمــک الهــی از آنهــا ســربلند بیــرون آیــد.
البتــه بــا ایــن امتحانــات ،علــم خداونــد بــه نحــوه رفتــار مــا بیشــتر نمیشــود بلکــه زمینــه رشــد انســانهای بــا
تقــوا فراهــم گردیــده و راه عــذر تراشــی بــر افــراد بهانــه جــو بســته میشــود .مثــل معلمــی کــه بــه وضعیــت درســی
شــاگردان خــود علــم دارد امــا بــا امتحــان گرفتــن از آنهــا ،هــم زمینــه رشــد و ترقــی شــاگردان خــوب را فراهــم کــرده
و هــم بهان ـهای بــرای شــاگردانی کــه درس نمیخواننــد باقــی نمیگــذارد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1اســتعاذه بــه معنــای درخواســت پنــاه از خداونــد اســت .در اســتعاذه انســان خــود را تحــت حمایــت و حفاظــت
خداونــد قــرار میدهــد و بــه ایــن ترتیــب ،خــود را از آســیبهای گوناگــون محفــوظ مـیدارد.
 .2اســتعاذه واقعــی آن اســت کــه بــه صــورت عملــی بــه ذات خداونــد پنــاه ببریــم؛ همچنــان کــه در هنــگام حملــه
یســازد .در ماجــرای حضرت یوســف؟ع؟
هوایــی دشــمن ،گفتــن جملــه «بــه پناهــگاه مـیروم» ،خطــر را برطــرف نم 
نیــز میبینیــم کــه ایشــان بــه گفتــن «معــاذ اهلل» اکتفــا نکــرد ،بلکــه تــاش کــرد تــا از دســت زلیخــا بگریــزد.
 .3هــدف از ابتــا و آزمایــش آن اســت کــه فــرد در مواجهــه بــا شــداید و ســختیها ،گوهــر نهفتـهی در وجــودش را
آشــکار کنــد و اســتعدادهای نهفتــه خــود را شــکوفا ســازد.
 .4از نظــر قــرآن تمــام صحنههــایزندگــی صحنــه امتحــان اســت و انســان در هــر حالــی در بوتــه آزمایــش الهــی
قــرار دارد ،چــه در ســختیهاو تنگناهــا و چــه در خوشـیهاو راحتیهــا؛ زیــرا خداونــد هیــچ نعمتــی بــه بندگانــش
نمیدهــد و از هیــچ چیــز آنهــا را محــروم نمیکنــد ،مگــر آنکــه میخواهــد بــدان وســیله میــزان بندگــی و رضایــت
آنهــا را مشــخص کنــد.
آمـــــــــــــوزهها

 .1اســتعاذه بــرای پیشــگیری از وقــوع در ورطههــای خطــر بســیار مؤثــر اســت ،امــا چنــان کــه امیرالمؤمنیــن 
؟ع؟
در ایــن حکمــت اشــاره میفرمایــد ،نبایــد از چیــزی بــه خــدا پنــاه ببریــم کــه الزمــه آفرینــش انســان اســت؛ چــون
ابتــا و آزمــوده شــدن الزمــه زندگــی دنیــوی اســت و نبایــد و نمیتــوان از آن گریخــت و بــه خــدا پناهنــده شــد.
 .2بــر اســاس ایــن حکمــت شــریف ،از فتنههــایگمــراه کننــده بایــد بــه خــدا پنــاه ببریــم و یکــی از فتنههــاامــوال
و فرزنــدان هســتند کــه گذشــتن از آنهــا کار دشــواری اســت؛ چــه اینکــه افــراد بســیاری از امتحانــات دیگــر ســربلند
بیــرون آمدهانــد ،امــا در ایــن آزمــون شکســت خوردنــد.
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خیــر چیـست؟

َو ُسئ َل؟ع؟َ عن ْال َخ ْير َما ُه َو َف َق َال َل ْي َس ْال َخ ْي ُر َأ ْن َي ْك ُث َر َم ُال َك َو َو َل ُد َك َو َلك ّنَ
ِ
ْ ِ َ ِْ ْ ِ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ال َخ ْي َر أ ْن َيك ُث َر عل ُم َك َو أ ْن َي ْعظ َم حل ُم َك َو أ ْن ُت َباه َي ّ
الن َاس ِب ِع َب َادةِ َر ِّب َك
َ ْ ِ
ِ
ِ
ُّ ْ َّ
َ
َ
َ
َ
َ ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ َْْ ْ َ َّ َ َ
َ
ْ
َ
ف ِإن أحسنت ح ِمدت الله و ِإن أسأت استغفرت الله و لا خير فِي الدنيا ِإلا
َ ُ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ُ ُ ً َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َّ ْ َ َ َ ُ ُ َ ُ ْ َ
َ
ْ
ات
ِلرجلي ِن رج ٍل أذنب ذنوبا فهو يتداركها ِبالتوبةِ و رج ٍل يس ِارع فِي الخير ِ
َ َ
َ َ َ ُّ َ َ ٌ َ َ َّ ْ
َ
و لا ي ِقل عمل مع
التق َوى َو ك ْيف َي ِق ُّل َما ُي َتق َّب ُل.
َ
ُ َ
ُ
َ ُ
َ ُ
باه َی) :اینکه +سرافرازی کنی
اه َي (ان +ت ِ
واژگان ْ مهم :ا ْن َي ْ َعظ َم (انَ +یعظ َم) :اینکه +بزرگ شود ا ْن ت َب ِ
َ
ا ْن أ َسأ َت (ان +ا َس َ
دار ُ
َي َت َد َار ُك َها َ(ی َت َ
ک +ها) :تالفی میکند +آن را
أت) :اگر +بدی کردی
ِ
ِ
؟ع؟ پرســیدند «خیــر» چیســت؟ فرمــود) :خیــر آن نیســت کــه مــال و فرزنــدت زیــاد شــود ،بلکــه
ترجمــه( :از امــام 
خیــر آن اســت کــه دانــش تــو فــراوان و بردبــاری ات بــزرگ و گــران مقــدار شــود ،و در پرســش پــروردگار در میــان
مــردم ســرفراز باشــی .پــس اگــر کار نیکــی انجــام دهــی ،شــکر خــدا بــه جــا آوری ،و اگــر بــد کــردی از خــدا آمــرزش
خواهــی .در دنیــا جــز بــرای دو کــس خیــر نیســت :یکــی گناهــکاری کــه بــا توبــه جبــران کنــد ،و دیگــر نیکــوکاری
کــه در کارهــای نیکــو شــتاب ورزد؛ هیــچ کاری بــا تقــوا انــدک نیســت ،و چگونــه انــدک اســت آنچــه کــه پذیرفتــه
شــود.
چکیده مفاهیم

برخــی از مــردم تصــور میکننــد کــه خیــر و ســعادت انســان در زیــاد شــدن مــال و ثــروت و فرزنــدان اســت در حالــی
کــه اینهــاوســیله آزمایــش انســان در دنیــا هســتند و خیــر واقعــی در زیــاد شــدن علــم و بردبــاری اســت .و کســی کــه
علــم و بردبــاری او زیــاد گــردد ،اگــر بــه نعمتــی دســت یایــد ،شــکرگزاری میکنــد و اگــر مرتکــب گناهــی شــود ،توبــه
میکنــد .چنیــن کســی بــه خیــر واقعــی دســت یافتــه و چــون اعمــال او بــا تقــوا همــراه اســت نبایــد آنهــا را کوچــک
بدانــد؛ زیــرا خداونــد آنهــا را میپذیــرد و هرچــه خداونــد بپذیــرد کــم و کوچــک نیســت.
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نکـــــــــــــــ ــات

 .1هــرگاه عنصــر فضیلــت و برتــری در دارایــی و فرزنــد وجــود نداشــته باشــد ،عنــوان «خیــر» نیــز بــر آنهــا صــدق
نخواهــد کــرد .امــا علــم هــر گاه بــا حلــم پیونــد خــورد و بــا عبودیــت خداونــد همــراه شــد ،عیــن فضیلــت اســت و
هرگــز کاســتی و ضعــف در آن وجــود نخواهــد داشــت.
 .2اگــر مباهــات و تفاخــر بــه امــر ناپســندی تعلــق نگرفتــه باشــد و بــه منظــور برتــری نمایــی بــر دیگــران نباشــد،
نــه تنهــا مذمــوم نیســت ،بلکــه امــری ممــدوح نیــز خواهــد بــود .امــام علــی؟ع؟ در مناجــات معــروف خــود عرضــه
مـیدارد« :خداونــدا ،عـ ّـزت مــرا بــس اســت کــه بنــده تــو باشــم و ایــن افتخــار برایــم کافــی اسســت کــه تو پــروردگارم
باشــی» .در ایــن حکمــت نیــز متعلــق تفاخــر ،عبودیــت خداونــد کــه امــری برتــر و فضیلــت اســت ،میباشــد.
 .3بــا توجــه بــه اینکــه «خیــر» چیــزی اســت کــه برتــری دارد ،ســرعت گرفتــن در آن بســیار الزم اســت؛ چــون بــه
تأخیــر انداختــن کاری کــه فضیلــت آن قطعــی اســت ،موجــب میشــود تــا وسوس ـههاشــروع شــوند و اراده اولیــه
مــا را بــر انجــام کار بــه سســتی و ضعــف بکشــانند ،بــا وجــود ایــن وسوسـهها ،یــا کار خیــر بــه کلــی تــرک میشــود و
یــا انجــام آن بــس دشــوار میگــردد.
 .4انســان مؤمــن اگــر در مســیر بندگــی خداونــد ،توفیــق یابــد و بتوانــد رضایــت الهــی را کســب کنــد ،شــادمان
خواهــد میشــود و آن را توفیقــی از جانــب او میدانــد و شــکر و ســپاس میکنــد ،امــا اگــر مرتکــب خطــا و اشــتباهی
ً
شــد و بــه لغــزش و گنــاه مبتــا گردیــد ،فــورا توبــه و اســتغفار میکنــد و اجــازه نمیدهــد کــه شــیطان و هــوای نفــس
او را منحــرف ســازند.
 .5تقــوا زمینــه رشــد آدمــی و رســیدن او بــه کمــال را فراهــم م ـیآورد؛ بــه طــوری کــه کمتریــن کار خیــر نیــز بــر
ســعادت و پیشــرفت معنــوی انســان تأثیرگــذار اســت و از ایــن رو ،نبایــد هیــچ عمــل خیــری را ناچیــز شــمرد .ایــن
ســخن بــه ایــن نکتــه تربیتــی اشــاره دارد کــه اصــل در پیشــرفت ،توجــه بــه کیفیــت اســت نــه ّ
کمیــت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1بهتریــن شــکل عمــل آن اســت کــه ّ
کمیــت و کیفیــت را بــا هــم در خــود جمــع کنــد؛ یعنــی انســان کارهــای خــوب
زیــادی را بــه بهتریــن وجــه انجــام دهــد .امــا از آنجــا کــه جمــع میــان ایــن دو در مــوارد بســیاری ممکــن نیســت ،بــه
فرمــوده امیرالمؤمنیــن؟ع؟ مــا بایــد بــه کیفیــت عمــل توجــه کنیــم هرچنــد اعمالمان اندک باشــد.
 .2اگــر کســی بخواهــد از زندگــی دنیــا بهــره کافــی را بــرای آخــرت خــود بــه دســت آورد ،هــم بایــد از تــاش و فعالیت
دســت برنــدارد و هــم بایــد از کارهایــی کــه زحمــات او را بــر بــاد میدهــد ،پرهیــز کنــد؛ همــان طــور کــه بــرای تأمیــن
ســامتی هــم بایــد تغذیــه مناســب داشــته باشــیم و هــم بایــد از آلودگیهــاو عوامــل بیمــاریزا ،اجتنــاب کنیم.
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نزدیکترین فرد به پیامبر؟ص؟

ُ َّ َ َ
ْ َْ َ َ ْ َ
َ َ َ
َّ َ ْ َ َّ
ُ
َ
َ
ُ
ُ
ْ
و قال؟ع؟ِ إن أولى الن ِاس ِبالأن ِبي ِاء أعلمهم ِبما جاءوا ِبهِ ثم تلا؟ع؟
َ َ َّ َ َّ َ ُ ُ َ َ َّ ُّ َ َّ َ َ ُ ُ َّ َ َ
َّ َ ْ َ َّ
ْ
راهيم لل ِذين اتبعوه و هذا الن ِبي و ال ِذين آمنواثم قال
ِإن أولى الن ِاس ِب ِإب َ ِ
إ َّن َول َّي ُم َح َّمد َم ْن أ َط َ
اع ا َّلل َه َو إ ْن َب ُع َد ْت ُل ْح َم ُت ُه َو إ َّن َع ُد َّو ُم َح َّم ٍد َمنْ
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
َع َصى ا ّلل َه َو ِإ ْن ق ُربَت ق َر َاب ُت ُه.
َ َ

واژگان مهم :ا ْو ل :شایستهترو نزدیکتر

َ

َب ُعد ْت :دور شد (باشد)

ُ

َّ

َّ

ِات َب ُع ُوه (إت َب ُعوا +ه) :پیروی کردند +او را

ْل َم ُته :خویشاوندی او

ترجمــه :نزدیکتریــن مــردم بــه پیامبــران ،داناتریــن آنهاســت بــه دینــی کــه آوردهانــد .ســپس حضــرت ایــن آیــه
را تــاوت فرمــود« :نزدیکتریــن مــردم بــه ابراهیــم کســانی هســتند کــه از او پیــروی میکننــد و نیــز ایــن پیامبــر
و کســانی کــه ایمــان آوردهانــد» .آنگاه فرمــود :دوســت ّ
محمــد کســی اســت کــه خــدا را فرمــان بــرد ،هرچنــد بــا آن
حضــرت رابطــه خویشــاوندی دوری داشــته باشــد و دشــمن آن حضــرت کســی اســت کــه خــدا را نافرمانــی کنــد،
هرچنــد نســبتش بــا آن حضــرت نزدیــک باشــد.
چکیده مفاهیم

در دوران جاهلیــت و حتــی در دوران کنونــی اگــر از کســی ســؤال شــود کــه نزدیکتریــن مــردم بــه پیامبــران چــه
ً
کســانی هســتند ،غالبــا جوابــی کــه شــنیده میشــود ،نزدیکتریــن اقــوام و خویشــاوندان اســت .امــا خداونــد
متعــال پیوندهــا و روابــط قومــی را برداشــت و در قــرآن کریــم تصریــح فرمــود کــه نزدیکتریــن افــراد بــه حضــرت
ابراهیــم؟ع؟ و پیامبــر خاتــم (ص) ،کســانی هســتند کــه بیشــتر اطاعــت خــدا را کــرده و از او تبعیــت میکننــد ،نــه
کســانی کــه رابطــه قــوم و خویشــی دارنــد.
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نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1بســیاری از مــردم خویشــاوندان خــود را بــر دیگــران ترجیــح میدهنــد .ایــن گونــه افــراد در هنــگام بــروز اختــاف
بیــن خــود و دیگــران ،بــدون تحقیــق و بررســی ،از اقــوام خــود جانـبداری میکننــد و بــا طــرف مقابــل مخالفــت
میورزند.
 .2خداونــد متعــال ارزشهــایجاهلــی را تغییــر داد و مــاک دوســتی و نزدیکــی بــا پیامبــران؟ع؟ را اطاعــت و
بندگــی خــود قــرار داد .بــر ایــن اســاس ،شایســتگی افــراد بســته بــه میــزان اطاعــت آنــان و نــه بــه میــزان فاصلــه
خانوادگــی ایشــان بــا پیامبــران و اولیــای الهــی اســت .بــه همیــن جهــت افــرادی مثــل ســلمان و ابــوذر از محبــت
پیامبــر اکــرم؟ص؟ برخــوردار بودنــد ،ولــی کســانی چــون ابولهــب و ابوجهــل بــا وجــود خویشــاوندی بــا پیامبــر؟ص؟،
از دوســتی بــا آن حضــرت نصیبــی نداشــتند.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1در انتخــاب والیــان و حاکمــان اســامی بایــد دقــت نمــود و کســانی را کــه عالمتریــن مــردم بــه مقصــد و اهــداف
پیامبــران هســتند ،انتخــاب کــرد؛ زیــرا حاکــم دینــی عــاوه بــر آنکــه مدیریــت اجرایــی یــک کشــور و ملــت را بــر
عهــده دارد ،مدیریــت فرهنگــی و تربیتــی آن ملــت را بــر دوش میکشــد .بنابرایــن بــرای دسـتیابی بــه موفقیــت،
بایــد بتوانــد مــردم را بــه همــان مقصــدی کــه انبیــا داشــتند ،هدایــت کنــد.
 .2اگــر کســی میخواهــد بــه پیامبــر خــدا؟ص؟ نزدیــک شــود ،بایــد از خداونــد متعــال اطاعــت کــرده و همچنیــن
رشــته اطاعــت از خداونــد را بــا معصیــت و نافرمانــی پــاره نکنــد.
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خوابی که از نماز بهتر است

َ َ ْ َ َ َ ُ ً َ ْ َ ُ َّ َ َ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ْ ٌ َ َ
َ
ين
و قد س ِمع؟ع؟ رجلا ِمن الحر ِوري ِة َيتهجد و يقرأ فقال نوم على ي ِق ٍ
َ
َ
خ ْي ٌر ِم ْن َصلاةٍ فِي ش ٍّك.
ْ

َ

َ
ور ّية :خوارج نهروان
واژگان مهم :ال ُر ِ
َي َ َ َ ُ
ت ّجد :شب زنده داری میکند ،نماز شب میخواند
ّ
«حروریــه» نمــاز شــب بــه جــا مـیآورد و قــرآن میخوانــد .فرمــود :خوابیــدن بــا
ترجمــه :امــام؟ع؟ شــنید کــه یکــی از
یقیــن ،بهتــر از نمــاز خوانــدن بــا شــک اســت.
چکیده مفاهیم

ارزش هــر کار ،بســتگی بــه فــردی دارد کــه آن را انجــام میدهــد .اگــر او از ایمــان و اعتقــاد قــوی برخــوردار باشــد،
در طوفــان حــوادث ،راه را گــم نمیکنــد و بــا نــور یقیــن و ایمــان ،طریــق هدایــت را مییابــد .چنیــن فــردی حتــی
اگــر بســیاری از مســتحبات ،ماننــد نمــاز شــب و قرائــت قــرآن را تــرک کنــد و در بســتر بیاســاید ،بــاز هــم از نعمــت
ایمــان خــود بهــره میبــرد و بــا نــور یقیــن از وقــوع در ورطــه ی انحرافــات مصــون خواهــد مانــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1اگــر انســان از نعمــت بــاور و یقیــن محــروم باشــد و فقــط بــه انجــام امــور پســندیده بپــردازد ،بــه آســیبهای
گوناگونــی دچــار خواهــد شــد کــه مهمتریــن آن ،بیراهــه رفتــن و اشــتباه در انتخــاب مســیر اســت.
 .2ســخن امــام علــی؟ع؟ ناظــر بــه اهمیــت یقیــن اســت و آن حضــرت در مقــام مقایســه یقیــن بــا شــک اســت ،نــه
ً
در صــدد ترویــج تنبلــی ،پرخوابــی و  ...مســلما آن گاه کــه امــام ،یقیــن همــراه بــا عمــل را بــا یقیــن عــاری از عمــل
مقایســه کنــد ،یقیــن همــراه بــا عمــل را ترجیــح خواهــد داد؛ چنــان کــه زندگــی ایشــان گــواه بــر ایــن مطلــب اســت.
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 .3در دیــن اســام ،هــدف و نتیجــه نهایــی عبــادت و بندگــی خــدا ،رســیدن بــه یقیــن اســت .یقیــن باالتریــن
ً
مرتبــه معرفــت و علــم اســت کــه انســان در ایــن مرتبــه ،هیــچ شــک و تردیــدی دربــاره معــارف دینــی ،خصوصــا
اصــول اعتقــادی چــون توحیــد ،نبـ ّـوت و معــاد نــدارد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1مــا بایــد بــه مرتبــه یقیــن برســیم بــه گونـهای کــه در اندیشــه و قلــب و روان مــا هیــچ تردیــدی در مــورد خــدا و
ً
دســتورهایاو وجــود نداشــته باشــد .تنهــا در ایــن صــورت اســت کــه مــا خــود را دائمــا در حضــور پــروردگار احســاس
میکنیــم و خــواب مــا نیــز عبــادت بــه شــمار میآیــد.
 .2عبادتهــایمــا مثــل نمــاز و روزه ،زمانــی ارزشــمند هســتند کــه برخاســته از یقیــن و بــاور قلبــی باشــند یــا
حداقــل مــا را بــه مرتبــه یقیــن نزدیــک ســازند ،در غیــر ایــن صــورت ،آن ارزش واقعــی نخواهنــد داشــت.
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درایت و روای ــت

َ َ
َ َ
ُ ْ َ َ
َ ْ
ْ
َو قال؟ع؟ْ اع ِقلوا الخ َب َر ِإذا َس ِم ْع ُت ُم ُوه َعق َل ِر َع َاي ٍة لا َعق َل ِر َو َاي ٍة ف ِإ ّن
َُ َ ْ ْ َ
ك ِث ٌير َو ُر َع َات ُه َق ِليلٌ.
رواة ال ِعل ِم
ْ ُ

َ

َ

س ْع ُت ُم ُوه (س ُ
عت ُمو +ه) :شنیدید +آن را
واژگان مهم :إع ِقلوا :بشناسید ،بفهمید ،بیندیشید
ِ
ِ
َ
َ
ُرعاة :تدبیر کنندگان
ِرع َاية :نگاهداری و مراعات
ترجمــه :هــرگاه روایتــی را شــنیدید ،آن را خــوب درک کنیــد و بــه کار بریــد ،نــه فقــط بشــنوید و روایــت کنیــد؛ زیــرا
روایــت کننــدگان علــم بســیارند و رعایــت کننــدگان آن انــدک.
چکیده مفاهیم

تعمــق و ّ
؟ع؟ در ایــن حکمــت مــا را بــه ّ
تدبــر و بهــره گیــری از خبــر وامــی دارد و از اینکــه خبــری را
امیرالمؤمنیــن 
ً
صرفــا بــرای بازگــو کــردن نــزد دیگــران بشــنویم ،بــاز مـیدارد .اکثــر مــردم از شــنیدن خبــر ،هدفــی جــز نقــل بــرای
دیگــران ندارنــد و تعــداد کمــی هســتند کــه هــدف شــان از شــنیدن یــک خبــر و روایــت ،عمــل نمــودن و بــه کار
بســتن آن باشــد در حالــی کــه فضیلــت اصلــی بــرای انســان عمــل نمــودن بــه یــک خبــر و روایــت اســت نــه صــرف
شــنیدن و نقــل کــردن بــرای دیگــران.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1عقــل بــه معنــی بســتن و حبــس کــردن اســت .عقــل رعایــت بــه معنــی حبــس کــردن خبــر همــراه بــا حفــظ و
مراعــات آن اســت.
 .2عقــل روایــت ،یعنــی شــنونده خبــر را بــه قصــد نقــل و روایــت کــردن بشــنود و انگیــزه ای بــرای درک صحــت و
ســقم و بهــره بــرداری شــخصی از آن نداشــته باشــد .ایــن شــخص بــه منزلــه ضبــط صوتــی اســت کــه بــدون هیــچ
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تعمــق و ّ
گونــه ّ
تدبــر ،خبــر را میشــنود و بــه دیگــران منتقــل میکنــد.
 .3رهبــری انســان چــه در ُبعــد رفتــار و چــه در ُبعــد احســاس ،بــر عهــده عقــل و اندیشــه اســت .بــه عبــارت دیگــر،
نــه تنهــا رفتارهایــش را بــر اســاس تعقــل و شــناخت صحیــح قــرار میدهــد ،بلکــه دوســت داشــتنهاو دوســت
نداشــتنهایش نیــز مبتنــی بــر اندیشــه و تعقــل اســت.
 .4کســی کــه بــدون توجــه بــه عقــل و اســتدالل ،رهبــری درون خــود را بــه احساســات بدهــد ،از هماهنگــی بیــن
احســاس و رفتــار بهــرهای نخواهــد داشــت و هــر چنــد او ممکــن اســت رفتارهــای مثبتــی هــم داشــته باشــد ،امــا
چــون رهبــری رفتارهایــش بــه دســت احســاس و عاطفــه اســت ،نــه عقــل ،از نظــر دینــی بهــره چندانــی نــدارد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1وقتــی حدیثــی از بــزرگان دیــن بــه مــا رســید ،قبــل از اینکــه بــرای دیگــران نقــل کنیــم ،اول بایــد ســعی کنیــم
آن را در زندگــی خــود بــه کار بریــم و دردهــای روحــی و معنــوی خــود را بــا آن درمــان کنیــم و خــود را از جهالــت
دور ســازیم.
 .2روایــت کــردن و نقــل نمــودن یــک حدیــث ،کار آســانی اســت؛ ولــی آنچــه دشــوار اســت رعایــت کــردن و بــه جــا
آوردن حــق آن اســت.
 .3یــک حدیــث هــر چنــد صحیــح باشــد ،ولــی گاهــی نقــل آن در فضــای نامناســب ،ســبب گمراهــی افــراد
میشــود؛ چنانکــه یــک داروی مفیــد اگــر بجــا مصــرف شــود ،مفیــد خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت زیــان
آور اســت .بنابرایــن ،ناقــان و گوینــدگان حدیــث بایــد قبــل از بیــان آن ،خــوب بیاندیشــند و اگــر آن را مناســب
دیدنــد ،نقــل کننــد.
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مالک حقیقی هستی

ُ َ ََ َ َ َ َ
َو َق ْد َس ِم َع(ع) َر ُج ًلا َي ُق ُول إ َّنا ِل َّل ِه َو إ َّنا إ َل ِْ
ون فقال ِإ ّن ق ْول َنا
راجع
ه
ي
َِ
ِْ
َِ ِ
ُ َ َْ ٌ ََ
ْ
َ
َ
َّ َّ ْ َ ٌ َ َ َ ْ ُ
ّ
َ
َ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
راجعون ِإقرار على
ِإنا ِلل ِه ِإقرار على أنف ِسنا ِب َالمل ِك و ق ْول ْنا و ِإنا ِإلي ِه ِ
ُْ
أنف ِس َنا ِبال ُهل ِك.
ُْْ
واژگان مهم :راج ُع َ
اللك :به ُملک او بودن
ِب
ون :بازگشت کنندگان
ِ
ترجمــه :و آن حضــرت شــنید کــه مــردی میگویــد« :مــا همــه از خداییــم و همــه بــه ســوی او بــاز میگردیــم».
فرمــود اینکــه میگوییــم« :مــا همــه از خداییــم» ،بــه مملوکیــت خــود اقــرار کردهایــم ،و اینکــه میگوییــم« :و همــه
بــه ســوی او بــاز میگردیــم» ،بــه هالکــت و نابــودی خویــش اعتــراف داریــم.
چکیده مفاهیم

َّ َ َّ َ
؟ع؟ در ایــن حکمــت میخواهــد بینــش تــازه ای دربــاره آیــه اســترجاع یعنــی آیــه ِ«انــا ِ ّل َو ِانــا ِال ْيـ ِـه
امــام علــی 
راج ُعــو ن» 1بدهــد .آن حضــرت ایــن آیــه را بیــان کننــده مبــدأ و مقصــد انســان میدانــد و معتقــد اســت کــه فــرد بــا
ِ
ُ
گفتــن آن بــه دو چیــز اعتــراف میکنــد :نخســت اینکــه تحــت ملــک و حاکمیــت خداونــد قــرار دارد .دوم اینکــه
جایــگاه او در ایــن جهــان دائمــی نیســت و مقصــد او بــه ســوی خداونــد اســت.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1ثمــره و نتیجـهی فهــم ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در مــورد آیــه اســترجاع ،آن اســت کــه بــار ســنگین مصیبــت را
بــرای بســتگان و دوســتان ســبک و قابــل تحمــل میســازد؛ زیــرا چیــزی کــه اختصــاص بــه دیگــری داشــته باشــد،
نهایتـ ًـا بــه ســوی مالــک اصلــی بــاز میگــردد و ایــن بازگشــت امــری طبیعــی و قابــل ّ
تحمــل اســت.
 .2گفتــن اذکار الهــی ،ســبب زدوده شــدن غبــار غفلــت از فکــر و قلــب آدمــی اســت و موجــب میشــود انســان
 . 1سوره بقره ،آیه .156
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موقعیــت و جایــگاه خــود را در عالــم هســتی فرامــوش نکنــد و از ســردرگمی و بیهدفــی در زندگــی محفــوظ بمانــد.
 .3انســان گرچــه از توانایــی و قــدرت ویــژهای نســبت بــه ســایر موجــودات برخــوردار اســت ،ولــی او نیــز در برابــر
قوانیــن حاکــم بــر موجــودات ،بایــد ســر تســلیم فــرود آورد .انســان هیــچ اختیــاری در حیــات خــود نــدارد و بــدون
آنکــه بخواهــد ،روزی بــه دنیــا میآیــد و مراحــل زندگــی را از کودکــی تــا پیــری طــی میکنــد و در آخــر تســلیم مــرگ
میشــود .همــه انســانهابــه ایــن خــط ســیر زندگــی خــود اعتــراف دارنــد؛ هرچنــد اعتقــادی بــه دیــن و خالــق
نداشــته باشــند.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1بــر زبــان آوردن افــکار و اندیشـههایتربیتــی و بیــان آن در قالــب کلمــات و جمــات کوتــاه ،در هدایــت و رشــد
اندیشـههاو رفتارهــای مــا نقــش ســازنده دارد.
 .2هنــگام تــاوت قــرآن یــا قرائــت ادعیــه و یــا شــنیدن احادیــث و ســخنان بــزرگان ،بایــد بــا تدبــر و دقــت ســعی
کنیــم بــه عمــق معانــی آن پــی ببریــم و پیــام اصلــی آن را درک کنیــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

� كون و ف�ساد        خ�ل ق� را ج�مله م�داء اس ت
ه�مه زا� ص ن�ع اوس ت
� و معاد
ب
� �دو �       خ ي�ر و ش�ر ،ج�مله سرگ ش�ذ� ت
� ز �ز گ ش ت
� ،ب�دو
ه مه ا� او و با� � ب
ع ق�ل و �ان را مراد و مالك اوس ت
�        من� ت�هاى مر�د و سالك اوس ت
�
ج
ي
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حکمت 96

فروتنی در برابر ستایش دیگران

َ
َ
َو َق َال؟ع؟ َو َق ْد َم َد َح ُه َق ْو ٌم في َو ْجه ِهّ :الل ُه َّم إ َّن َك أ ْع َل ُم بي ِم ْن َن ْف ِسي وَ
َّ ِ
ِ ْ َ ًِ َ ُ ُ ِ
َ
ْ
َأ َنا َأ ْع َل ُم ب َن ْف ِسي م ْن ُه ْم الل ُه َّم ْاج َعل َنا خ ْيرا م ّما َيظ ّن َ
ون َو اغ ِف ْر ل َنا ماَ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
لا َي ْعل ُم َ
ون.
َ ُ

ِ يف َو ْج ِه ِه :مقابلش ،پیش رویش
واژگان مهمَ :مد َحه :ستود او را ،تعریف و تمجید کرد او را
ْ
َي ُظ ُّن َ
ون :گمان میکنند ،میپندارند
ِا ْج َعلنا :قرار بده ما را
ترجمــه :و امــام؟ع؟ در حالــی کــه گروهــی در برابــر وی ،زبــان بــه ســتایش او گشــودند ،فرمــود :خداونــدا! تــو از
خــودم بــه مــن داناتــری و مــن بــه وضــع خــودم از آنهــا آ گاهتــرم .خدایــا! مــا را بهتــر از آنچــه گمــان میکننــد ،قــرار
ده و ببخــش بــر مــا آنچــه را کــه نمیداننــد (و تــو میدانــی).
چکیده مفاهیم

ـتایش افــراد مغــرور شــود؛ چــرا کــه خــودش بــه کاســتیهای خویــش آ گاهتــر اســت .هنــگام
آدمــی نبایــد از مــدح و سـ ِ
ســتایش دیگــران ،بایــد بــه خداونــدی کــه بــه حــال بندگانــش از خودشــان داناتــر اســت ،پنــاه بــرده و از او بخواهــد
کــه مقامــی برتــر از گمــان ستایشــگران نصیبــش ســاخته و گناهــان و اشــتباهاتش را بیامرزد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1بــر اســاس روایــات مــدح و ســتایش افــراد در برابــر خودشــان کاری ناپســند اســت؛ چــرا کــه ایــن ســتایشها،
غــرور را در او زنــده کــرده و او را از توجــه بــه نقــاط ضعــف و عیــوب خویــش بــاز مــیدارد .خطــر ستایشــگری
تــا آنجاســت کــه در روایــات آن را بــا ذبــح و قتــل فــرد برابــر دانســتهاند .پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد« :اذا َمدحـ َـت
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َ
فکامنــا َامـ َ
ـررت عــی حلقــه ُ
املــویس؛ 1هنگامــی کــه در حضــور بــرادرت او را میســتایی ،گویــی
اخــاک یف وجهــه
بــر حلقــش تیــغ نهــادهای».
ً
 .2تمــام انــواع ستایشــگری مذمــوم و ناپســند نیســت ،بلکــه گونههایــی از آن بجــا و مناســب اســت؛ مثــا ممکــن
اســت بــه فــردی نســبتهای نــاروا داده باشــند ،در ایــن صــورت بایــد از او دفــاع کــرده و نقــاط قــوت او را بیــان
کنیــم یــا گاهــی شــخص اعتمــاد بــه نفــس خویــش را از دســت داده و تنهــا نقــاط ضعــف خویــش را میبینــد .در
چنیــن شــرایطی ،مشــاور و مربــی آ گاه ،بایــد او را ســتوده و نــکات قوتــش را یــادآور شــود.
 .3مــدح و ســتایش دیگــران شــروطی دارد کــه بایــد رعایــت شــود تــا آثــار نامطلــوب را در پــی نداشــته باشــد .از
جلمــه :کــذب و اغــراق در آن نباشــد ،موجــب مذمــت یــا توهیــن بــه دیگــران نشــود ،موجــب ُعجــب ،کبــر و سســتی
ـخص ممــدوح نگــردد.
در عمـ ِـل شـ ِ
 .4امامــان معصــوم؟ع؟ بــرای جلوگیــری از پیامدهــای نامطلــوب و آســیبزای ستایشــگری راهکارهــای زیــر
را مــورد توجــه قــرار دادنــد .1 :از ســتایش افــراد متملــق خوشــحال نشــویم .امــام باقــر؟ع؟ بــه جابــر فرمودنــد:
«اگــر تــو را ســتودند ،شــادمان مشــو .2 2».افــزون بــر ایــن ،بایــد از پیامدهــای ســوء آن نیــز بــر خــود بترســیم .امــام
علــی؟ع؟ در توصیــف متقیــن میفرمایــد« :هــر گاه یکــی از آنــان ســتوده شــود ،از آنچــه دربــارهاش گفتــه شــده،
3
ـتایش ستایشــگران جلوگیــری کنیــم .در روایــت نبــوی؟ص؟ آمــده
بــه هــراس میافتــد .3 ».در مرحلــه بعــد از سـ ِ
ـگران [چاپلــوس] خــاک بپاشــید .4 4».راهــکار دیگــر ،اقــرار بــه ضعفهــا و کاســتیها
اســت« :بــر چهــره ستایشـ ِ
اســت تــا جلــوی جوانــه زدن عجــب را بگیــرد؛ از ایــن رو ،امــام؟ع؟ ویژگــی دیگــر متقیــن را چنیــن برمیشــمرد:
«هــر گاه یکــی از آنــان ســتوده شــود ،از آنچــه دربــارهاش گفتــه شــده ،در هــراس میافتــد و میگویــد مــن از دیگــران
بــه حــال خــود آ گاهتــرم و پــروردگارم از مــن بــه مــن داناتــر اســت .5 5».راهــکار پایانــی ،تبدیــل ایــن تهدیــد بــه یــک
ّ
فرصــت و دعــا بــرای اوج گرفتــن اســت .از ایــن رو ،امــام؟ع؟ در برابــر تملــق دیگــران از خــدا اســتمداد جســته و
چنیــن دعــا میفرمایــد« :مــرا برتــر از گمــان ستایشــگران قــرار ده!»
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1پشــت ســر افــراد از آنهــا بــه نیکــی یــاد کنیــم و آنهــا را بســتاییم ،نــه در حضــور آنهــا ،مگــر آن کــه فــرد ظرفیــت
شــنیدن ســتایش را داشــته باشــد ،یــا قصــد الگوســازی بــرای دیگــران داشــته باشــیم.
 .2در مقــام تشــویق ،کار افــراد را بســتاییم نــه خودشــان را؛ همچنیــن بــه عیبهــا و اشــکاالت ایشــان هــم
 . 1میزان الحکمه ،ج  ،4ص .2681
 . 2بحار األنوار ،ج  ،75ص .162
 . 3بحار األنوار ،ج  ،64ص .316
 . 4بحار األنوار ،ج  ،70ص .294
 . 5بحار األنوار ،ج  ،75ص .162
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اشــارهای کنیــم تــا هــم بــه ثمــرات تشــویق دســت یابیــم و هــم از آســیبهایی چــون غــرور جلوگیــری کنیــم.
 .3مــدح و ســتایش دیگــران نبایــد ســبب شــود کــه عیبهایمــان را فرامــوش کنیــم؛ زیــرا افــراد تنهــا ظاهــر مــا را
میبیننــد؛ در حالــی کــه خداونــد کــه در همــه حــال بــا ماســت و از تمــام عیبهایمــان آ گاه اســت .پــس ،خــود را
بــرای حســاب الهــی آمــاده کنیــم.

فت خ ش
ش غ
م�و �ره �ب ر حسن گ��ار �و ی��

لطـــــــــــــــائف
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حکمت 97
شرایط برآوردن نیازهای مردم

َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ُ ْ َ َ َّ َ َ
اث ب ْ
اس ِت ْص َغار َها ِل َت ْع ُظمَ
و قال؟ع؟ لا يست ِقيم قضاء الحو ِائ ِج ِإلا ِبثل ٍ ِ
َ ِ
َ ْ ْ
ْ
اس ِتك َت ِام َها ِل َتظ َه َر َو ِب َت ْع ِج ِيل َها ِل َت ْه َنأ.
و ِب
ْ

َ َ

َ

ِل َ ْت َنأ:

َ
امها :با پنهان داشتن آن
واژگان مهمِ :ب ْاس ِتكت ِ
تا گوارا شــود
ترجمــه :بــرآوردن حاجــات درســت و کامــل نمیشــود ،مگــر بــا ســه (شــرط) :بــا کوچــک شــمردن آنهــا تــا (نــزد
پــروردگار) بــزرگ گــردد و پنهــان داشــتن آنهــا تــا (زمانــی کــه خــودش) آشــکار گــردد و شــتاب در انجــام آنهــا تــا
(بــرای حاجتمنــد) گــوارا گــردد.
ب ْ
اس ِت ْصغ ِارها :با کوچک شمردن آن
ِ

چکیده مفاهیم

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن کالم نورانــی بــه ذکــر ســه نکتــه زیبــا در مــورد شــیوه بــرآوردن حاجتهــاینیازمنــدان
ً
پرداختهانــد.1 :بایــد حاجتهــا را کوچــک بــه حســاب آوریــم تــا اوال بــرای انجــام آن اشــتیاق داشــته باشــیم و
ً
ثانیــا انجــام دادن آن بــرای مــا ســخت و دشــوار نباشــد تــا بــاز هــم رغبــت بــه انجــام آن کار را داشــته باشــیم.2 .
بایــد ســعی کنیــم کار خیــر را پنهانــی انجــام دهیــم و از مطــرح کــردن آن خــودداری کنیــم .3 .در انجــام دادن و
پیگیــری حاجــت نیازمنــدان شــتاب کنیــم تــا بــرای حاجتمنــد گــوارار گــردد؛ منتظــر تقاضــای مکــرر او نباشــیم و
بــه ســرعت انجــام دهیــم تــا عــرق شــرم و خجالـ ِـت درخواســت بــر پیشــانی او ننشــیند.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

شــدن احســان خــود را فراهــم میســازد؛ زیــرا
موجبــات بــزرگ
 .1فــرد نیکــوکار بــا ناچیــز شــمردن اقــدام خــود
ِ
ِ
هنگامــی کــه آن را کوچــک شــمارد ،دیگــر ّمنتــی بــه فــرد احســان شــده نمیگــذارد و کار نیکــش در نــزد شــخصی
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کــه بــه او احســان شــده بــزرگ جلــوه میکنــد .بــه عــاوه ،ایــن گونــه اعمــال خالصانــه نــزد پــروردگار بــا ارزش و
بــزرگ بــه حســاب میآیــد.
 .2منظــور از عجلــه در ایــن روایــت ،همــان ســرعت عمــل در مقابــل اهمــالکاری و تأخیــر بیجــا و امــروز و فــردا
ً
ـدادن بــه موقــع کارهــا
کــردن اســت کــه غالبــا موجــب بــروز مشــکالت عدیــده ای میشــود کــه ناشــی از انجــام نـ ِ
اســت.
 .3در قــرآن کریــم بــه مســلمانان دســتور داده شــده اســت در پنهــان و آشــکار انفــاق نماینــد؛ زیــرا چــه بســا انفــاق
آشــکار موجــب تشــویق دیگــران گــردد و در نتیجــه ،انفاقهــایدیگــر را در پــی داشــته باشــد .ولــی اصــل بــر ایــن
اســت کــه انفــاق ،خالصانــه باشــد و بــرآوردن حاجــات مــردم علنــی نباشــد ،جــز در مــوارد خــاص .پیامبــر؟ص؟
میفرمایــد« :صدقــه مســتحب اگــر پنهــان باشــد ،از صدقــه آشــکار هفتــاد مرتبــه باالتــر اســت و صدقــه واجــب اگــر
1
آشــکار باشــد ،از صدقــه پنهــان بیســت و پنــج مرتبــه باالتــر اســت».
ـرآوردن حاجــت دیگــران اشــاره کــرده
ـمردن بـ
ِ
 .4امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت بــه نتیجــه و عاقبـ ِـت کوچــک شـ ِ
ُ
صغارها َلتعظـ َـم)، نــه اینکــه فــرد بــه قصــد عظمــت
ـدن آن را نتیجــه قهــری آن دانســتهاند (باسـ ِـت
ِ
و بــزرگ شـ ِ
ـدن آن بــر شــمردهاند
یافتـ ِـن کار خیــر ،آن را کوچــک شــمارد .همچنیــن نتیجــه پنهــان ســازی عمــل را آشــکار شـ ِ
(باســتکتامها َلت َ
ظهـ َـر)  ،نــه آنکــه بــرای فــاش شــدن عمــل خیــر ،آن را پنهانــی انجــام دهیــم .بــه عبــارت دیگــر،
ِ ِ
حــرف «الم» بیانگـ ِـر علــت و هــدف نیســت ،بلکــه بیانگــر غایــت و نتیجــه کار اســت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1برآوردن نیازهای دیگران ،در صورتی کامل استکه برآورنده آن ،کار خود را ناچیز شمارد.
 .2ارزش خدمــت رســانی ،در کتمــان کــردن دســتگیری از نیازمنــدان اســت .پــس از تظاهــر و خودنمایــی در
خدمــت بــه خلــق خــودداری کنیــم.
 .3در دستگیری از نیازمندان باید شتاب کنیم تاخدمت در کام آنان گوار گردد.
لطـــــــــــــــائف
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دوران مسخ ارزش ها
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ّ
ُ
احل و لا يظرف ِفيهِ
و َقال؟ع؟ يأتِي على الن ِاس زمان لا يقرب ِفيهِ إلا الم ِ
ُْ ً
َّ ْ ُ ْ ُ َ ِ ُ ُّ َ َّ َ َ َ
ّ ْ َ ُ َ َ ُ َ َّ ُ
اجر و لا يضعف ِفيهِ ِإلا المن ِصف يعدون الصدقة ِفيهِ غرما
ِإلا ال َف ِ
ُ
َ
َ
ْ
ً
َ
َو صل َة َّ
الرحم َم ّنا َو الع َب َاد َة ْاست َطال ًة َعلى ّ
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ْ
ْ
ْ
ُّ
السل َط ُ
الص ْب َيان َو َت ْدبير ال ِخ ْ
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ُ

واژگان مهــمَ :
احــل :کســی کــه بــا مکــر و حیلــه نــزد رئیــس یــا پادشــاهی بدگویــی و ســخن چینــی دیگــران را
ال ِ
میکنــد
ُْ ً
َ ُ َ َّ ُ
غرما :ضرر مالی ،غرامت ،تاوان
ل يظرف :ظریف (باهوش و زیرک) شمرده نمیشود
َ
ْ
َ
ِالماء :کنیزان
ْاس ِت َطالة :برتری جستن
َ
ِْخ ْ َ
ان :کسانی که اخته شدهاند، خواجگان
الصي ِ
ترجمــه :و فرمــود :روزگاری بــر مــردم خواهــد آمــد کــه مقـ ّـرب و محتــرم شــمرده نمیشــود ،مگــر شــخص ســخن
چیــن ،و زیــرک و باهــوش شــمرده نشــود ،مگــر شــخص بــدکار و دروغ گــو ،و ناتــوان شــمرده نشــود ،مگــر انســان
عــادل و بــا انصــاف .در آن زمــان ،صدقــه دادن را خســارت و زیــان مالــی بــه حســاب میآورنــد و در احســان بــه
خویشــان بــر آنهــا ّمنــت مینهنــد و عبــادت خــدا را وســیله برتــری خــود بــر دیگــران قــرار میدهنــد .پــس (نتیجــه
ایــن کردارهــای زشــت آن اســت کــه) در آن هنــگام ،تدبیـ ِـر ســلطنت و حکومــت بــه وســیله مشــورت بــا کنیــزان و
فرمانروایــی کــودکان (جوانــان بیتجربــه و شــهوتران) و چــاره جویــی خواجــه ســرایان (مــردان ناالیــق) خواهــد
بــود.
چکیده مفاهیم

ـنت پیامبــر؟ص؟ وارونــه میشــود.
ایــن حکمــت از زمانــی یــاد میکنــد کــه در آن ،نظــام ارزشــی اســام و کتــاب و سـ ِ
ـان فاســد بــر ســر کار میآینــد و اخــاق پســت بــه جــای اخــاق پســندیده قــرار میگیــرد .در چنیــن شــرایطی
مردمـ ِ
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منکــر ،معــروف و معــروف ،منکــر میگــردد .لــذا ســخنچینان و فتنهانگیــزان مــورد محبــت قــرار میگیرنــد،
متجــاوزان بــه حقــوق مــردم ،زیــرک و باهــوش شــمرده میشــوند ،افــراد عــادل کــه بــه خــود اجــازه ظلــم و تجــاوز
نمیدهنــد ،ناتــوان محســوب میشــوند ،صدقــه و انفــاق را ضــرر میداننــد ،در صلــه رحــم منــت میگذارنــد و بــه
وســیله عبــادت کــردن بــر مــردم ّ
تکبــر میورزنــد .نتیجــه ایــن کردارهــای زشــت آن اســت کــه در آن زمــان ،افــراد
کــم ســن و ســال و بیتجربــه کــه شــرایط الزم را بــرای حکمرانــی ندارنــد ،بــا مشــورت کنیــزان و مــردان ناالیــق،
زمــام جامعــه را در دســت میگیرنــد .بیتردیــد ،وقتــی مفاســد اخالقــی در جامعــه ای رشــد کنــد ،فاســدان رشــد
پیــدا میکننــد ،و کارهــای مهــم اجتمــاع بــه دســت نااهــان میافتــد .در نتیجــه ،ســقوط جامعــه حتمــی خواهــد
شــد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1امــام علــی؟ع؟ شــاخصهای واژگونــی ارزشهــا را ایــن گونــه شــمرده اســت :محبوبیــت ســخنچینان،
جایگزینــی فجــور بــه جــای مؤمنــان ،ک ـمارزش شــدن انصــاف ،نــگاه نادرســت بــه صدقــه ،منــت گذاشــتن بــه
خویشــاوندان و فخــر فروشــی بــه وســیله عبــادت.
 .2امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در نامــه اش بــه مالــک اشــتر کــه او را بــه حکومــت مصــر منصــوب کــرد ،وی را بــه ارتبــاط و
گفتگــو بــا علمــا و دانشــمندان بــرای اصــاح امــور جامعــه توصیــه کــرده اســت 1.حــال اگــر ارزشهــا دگرگــون شــود،
افــراد و بــه ویــژه مدیــران جامعــه ،بــه جــای ارتبــاط بــا دانشــمندان و منتقــدان ،بــا افــراد چاپلــوس و ســخنچین
ارتبــاط برقــرار میکننــد و آنــان را محــرم اســرار خــود قــرار میدهنــد.
 .3انصــاف بــه معنــای رعایــت عدالــت و مســاوات بیــن دو شــخص در ادا کــردن حقــوق آنهاســت و بنابــر فرمایش
امیــر مؤمنــان؟ع؟ باالتریــن فضیلتهاســت؛ 2دلیــل برتــری انصــاف آن اســت کــه فــرد منصــف بــر مــدار حــق
میگــردد و در تقابــل بیــن حــق و هــوای نفــس ،حــق را بــر میگزینــد.

 .4صدقـه ،خــود مایــه برخــورداری از بــرکات مــادی و معنــوی گســترده اســت و امــام؟ع؟ دربــاره آن فرمــوده« :بــا
صدقــه روزی را جــاری ســازید ،3».امــا در هنــگام افــول ارزشهــا ،صدقــه ،غرامــت و خســران بــه حســاب میآیــد،
از ایــن رو ،افــراد از پرداخــت رضایتمندانــه آن اجتنــاب میکننــد.
ً
 .5ارتبــاط بــا خویشــاوندان از وظایــف مهــم اســامی اســت ،امــا در جامعــه ارزش گریــز ،غالبــا پــس از صلــه رحــم و
کمــک بــه خویشــاوند ،شــیرینی ایــن اقــدام خداپســندانه را بــا ّمنــت گذاشــتن بــه کام خویشــاوندان تلــخ میکننــد.

 . 1نهج البالغه ،نامه 53
 . 2تصنیف غرر الحکم ،ص  ،394ص .161
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آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1مســلمانان بایــد احــکام و معــارف اســامی را بــه خوبــی شــناخته و بــه آنهــا عمــل نماینــد و بــه راحتــی اجــازه
ندهنــد کــه جامعــه اســامی از درون تهــی شــده و ضــد ارزشهــا ،ارزش تلقــی شــده و همــه چیــز وارونــه جلــوه داده
شــود .در غیــر ایــن صــورت ،قطعــا ایــن جامعــه بــه افــول و فســاد روز افــزون دچــار میگــردد.
 .2در جامع ـهای کــه ارزشهــایاســامی از بیــن رفتــه باشــد ،عبــادت بــه جــای اینکــه ســبب قــرب و نزدیکــی
انســان بــه خداونــد و موجــب خضــوع و خشــوع و کســب معنویــات باشــد ،باعــث برتریجویــی و فخرفروشــی بــر
مــردم میگــردد.
 .3مراقــب باشــیم بــه جــای بهرهگیــری از افــراد خبــره هــر رشــته ،از افــراد ناالیــق و بیتجربــه اســتفاده نکنیــم و
تدبیــر خالفــت را بــه دســت نااهــان نســپاریم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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خ
گم ع� ت ش
� �و پ �ی� دگران �وا�هد �ب رد (سعدی)
ب�ی ان ی ب
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تأثیر پوشش بر روح و جان

َ َْ ُ َ ََْ َ ٌ ٌََ َُْ ٌ َ
يل َل ُه في َذل َك َف َق َال َ ي ْخ َش ُع َلهُ
َ
و قد رئِي علي ِه ِإزار خلق مرقوع ف ِق
ِ ِ
َ ُّ
ْ
َْ ْ
َّ ْ ُ َ َ ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
القلب و ت ِذل ِب ِه النفس و يقت ِدي ِب ِه المؤ ِمنون.
َ

ِازار :لباسی که نیمه پایین یا تمام بدن را بپوشاند
واژگان مهمُ :ر ِ ي َئ :دیده شد
َُْ
ٌََ
مرقوع :وصله دار
خلق :مندرس ،کهنه
ترجمــه :بــر تــن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ لباســی کهنــه و وصلــه دار دیدنــد .در ایــن بــاره از آن حضــرت ســؤال شــد.
امــام؟ع؟ فرمــود :دل در برابــر آن متواضــع میشــود و نفــس ّ
(امــاره) بــا آن خــوار (و رام) میشــود و مؤمنــان از آن
ِ
پیــروی میکننــد (و بــا پوشــیدن چنیــن لباســی فروتنــی پیشــه میســازند و بــه خواهشهــاینفــس بیاعتنایــی
میکننــد).
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت حضــرت علــی؟ع؟ راه مبــارزه بــا نفــس و تربیــت آن را نشــان میدهــد .وی در جواب شــخصی که
از حضــرت پرســید چــرا شــما لبــاس وصلــه دار میپوشــید ،فرمــود :همیــن لبــاس وصلــه دار انســان را از گردنکشــی
بــاز م ـیدارد و از ّ
تکبــر و خودبرتربینــی کــه سرچشــمه گناهــان بــزرگ اســت ،دور میگردانــد .فایــده دیگــر اینکــه
ـس ســرکش بــا آن رام میشــود و انســانهایبــا ایمــان از آن الگــو میگیرنــد و از زندگانــی تجمالتــی کــه انســان
نفـ ِ
را از خــدا غافــل میســازد ،پرهیــز میکننــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1تواضــع و فروتنـ ِـی دل بایــد در برابــر عظمــت خــدا باشــد ،نــه در برابــر دنیــا و زرق و بــرق آن کــه در چشــم مــا
بــزرگ جلــوه میکنــد.
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 .2بــر اثــر بیرغبتــی بــه دنیــا و پوشــیدن جامــه کهنــه کــه یکــی از نشــانههایبیرغبتــی بــه دنیاســت ،قلــب
انســان مؤمــن خاشــع میگــردد و بــه خواهشهــای نفــس بیاعتنــا میشــود ،بــه خــاف توجــه داشــتن بــه
جامههــاینــو و گــران قیمــت و دلبســتن بــه زرق و بــرق دنیــا کــه شــخص را خودبیــن میســازد ،او را از حــق
غافــل میکنــد و در ورطــه گنــاه میافکنــد.
 .3مهمتریــن و اساسـیترین وظیفـهای کــه خداونــد برعهــده بنــدگان خــود قــرار داده ،تربیــت و اصــاح خویشــتن
اســت کــه منظــور از آن ،زدودن صفــات و عادتهــایبــد و جایگزیــن کــردن اخــاق و صفــات خــوب اســت .ایــن
وظیفــه ،کــه علمــای اخــاق بــه آن خودســازی یــا تزکیــه نفــس میگوینــد ،جایــگاه ویــژهای در بیــن آموزههــای
1
دینــی دارد و در روایــات بــه عنــوان جهــاد اکبــر از آن یــاد شــده اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1پوشــیدن لباسهــای گرانقیمــت و فاخــر و توجــه زیــاد بــه ُمــد ،ســبب میشــود مــا بــه ســوی مادیــات و
ـش ســاده و
دنیاگرایــی ســوق پیــدا کنیــم و از اصــاح و تربیــت خــود غفلــت ورزیــم .بنابرایــن ،بکوشــیم تــا از پوشـ ِ
بیآالیــش اســتفاده کــرده و راه قناعــت پیــش بگیریــم تــا ذهــن مــا آســانتر بــه معنویــت و خودســازی توجــه پیــدا
کنــد.
 .2الگــو بــودن بــرای مؤمنــان یکــی از ویژگیهــایبرجســته رهبــران الهــی اســت .مــردم بــا مشــاهده شــیوه زندگــی
رهبــران خــود ،از کــردار و رفتــار آنــان الهــام میگیرنــد .از ایــن رو ،زندگــی رهبــران و پیشــوایان جامعــه بایــد بــه
گونـهای باشــد کــه الگــوی آرامشبخــش محرومــان و مؤمنــان جامعــه باشــند ،نــه اینکــه چنــان در ّ
تجمــل و زرق
و بــرق غــرق باشــند کــه آه از دل محرومــان بــرون زنــد.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ش شت
آ
ه�ر �ن کس مال و ج�ا ه�� ب � ی��ر ب�ی
ن
اگر �ب ر سر �هی چ�ون �خسروان ت � جا�

 . 1بحار االنوار ،ج  ،67ص .65
 .2بابا طاهر
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حکمت 100

رابطه دنیا و آخرت

َ َ َ
َّ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ ُ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ
ان
و قال َ؟ع؟ ِإن الدنيا و ال ِ
ان مخت ِلف ِ
ان و س ِبيل ِ
آخرة َعدو ِان متف ِاوت ِ
َ َ ْ َ َّ ُّ ْ َ َ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ ْ َ
آخرة و عاداها و هما ِبمن ِزل ِة
فمن أحب الدنيا و تولاها أبغض ال ِ
َ
َ َْ ُ َ ُ ّ َ َ
َْ ْ َ َْ ْ
اح ٍد َب ُع َد ِمنَ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
المش ِر ِق و المغ ِر ِب و م ٍاش بينهما كلما قرب ِمن و ِ
ََ
ْ َ
الآخ ِر َو ُه َما َب ْع ُد َض ّرتان.
َ َّ َ

َ
اش :راه رونده
واژگان مهم :ت َولها :به آن دل بست ،آن را به دوستی گرفت
م ٍ
َ
َ َّ َ
زن یک شوهر ،دو هوو
اح ٍد :نزدیک شد به یکی
ق ُر َب ِم ْن َو ِ
ضرتان :دو ِ
ترجمــه :و فرمــود :دنیــا و آخــرت دو دشــمن ناهمگــون و دو راه مختلــف انــد .پــس هــر کــه دنیــا را دوســت داشــت
و ِمهــر آن را در دل کاشــت ،آخــرت را دشــمن و مبغــوض میدانــد .و ایــن دو (دنیــا و آخــرت) بــه ســان مشــرق و
مغــرب انــد .کســی کــه میــان آن دو ســیر میکنــد ،هرچــه بــه یکــی نزدیــک شــود ،از دیگــری دور میگــردد و آن
دو َهــووی یکدیگرنــد.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت بــه یــک اصــل کلــی دربــاره دنیــا و آخــرت تصریــح میکنــد و میفرمایــد دنیــا و
آخــرت دو راه مختلــف و دشــمن یکدیگرنــد .از ایــن رو کســی کــه بــه دنیــا عشــق بــورزد و دلبســته آن گــردد ،بــه
همــان انــدازه از آخــرت غافــل و دور میشــود .ســپس میفرمایــد ایــن دو بــه منزلــه مشــرق و مغــرب انــد؛ یعنــی
هــر انــدازه کــه انســان بــه یکــی نزدیــک شــود بــه همــان انــدازه از دیگــری دور میشــود .کســی کــه بــه دنیــا عالقــه
منــد اســت ،بــه فکــر جمــع آوری پــول اســت و بــه زیــور دنیــا و خوشگذرانیهــایگوناگــون توجــه دارد کــه همــه
اینهــا انســان را از خــدا و آخــرت بــاز م ـیدارد .در طــرف مقابــل ،کســی کــه عالقهمنــد بــه آخــرت اســت ،بــه فکــر
عبــادت ،شـبزندهداری و کمــک بــه مــردم و مســتمندان اســت و روشــن اســت کــه پیمــودن هــم زمــان ایــن دو
راه بــرای یــک فــرد میســر نیســت.
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نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

گاه دنیــا ظاهــری فریبنــده و پــر
 .1برداشــتن توشــه ســفر آخــرت از منــزل دنیــا ،کار ســاده ای نیســت؛ زیــرا توقــف ِ
زرق و بــرق دارد و ممکــن اســت انســان را بــه خــود مشــغول کنــد و از آخــرت و ســفری کــه در پیــش دارد ،غافــل
ســازد.
 .2طالــب دنیــا هــر مقــدار کــه بــه طلــب دنیــا همــت گمــارد ،بــه همــان نســبت از آخــرت غافــل میمانــد و هرچــه در
کســب دنیــا بیشــتر بیندیشــد ،غفلــت و دوریاش از آخــرت افــزون میگــردد و بالعکــس ،دلبســته بــه آخــرت ،بــه
دنیــا بیرغبــت اســت .طالــب دنیــا بــه ســوی دوزخ ،و طالــب آخــرت بــه ســوی بهشــت مـیرود.
 .3منظــور از دنیــا در ایــن حکمــت ،دنیایــی اســت کــه از طریــق حــرام و امــوال نامشــروع بــه دســت آیــد .اگــر مــال
دنیــا از راه صحیــح بــه دســت آیــد و در راه درســت خــرج شــود و غفلــت و فراموشــی از خــدا نیــاورد ،چــه بســا موجــب
رشــد و تکامــل انســان گــردد ،بلکــه از ایــن منظــر ،دنیــا و آخــرت مکمــل یکدیگرنــد .امــام؟ع؟ در حکمــت 126
میفرمایــد:
«همانــا دنيــا ســراى راســتى اســت بــراى كســى كــه بــا آن بــه راســتى برخــورد كنــد ،و خانــه عافيــت اســت بــراى آن
ّ
كــه آن را فهميــد ،و محــل توانگــرى اســت بــراى آن كــه از آن توشــه گرفــت ،و جــاى پنــد اســت بــراى كســى كــه
بــا آن پنــد گيــرد .مســجد عاشــقان خــدا ،و جايــگاه نمــاز فرشــتگان ،و محــل فــرود آمــدن وحــى ،و تجارتخانــه
اوليــاء خداســت ،كــه در آن كســب رحمــت كردنــد ،و بهشــت را ســود بردنــد».
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1دلبســتگی مــا بــه دنیــا و امــوال آن ،مانــع خــرج کــردن آن بــرای ســرای آخــرت اســت .بــه دنیــا دل نبندیــم تــا
بــه ابدیــت دل ببندیــم!

 .2دنیادوســتی و دلبســتن بــه آن ،ســرآغاز دوری از حیــات ابــدی اســت .نمیتوانیــم غــرق در گرایشهــای
دنیایــی و مــادی باشــیم و چشــم امیــد بــه آخــرت هــم داشــته باشــیم.
 .3خیــر و صــاح انســان در بــه کارگیــری صحیــح از ظرفیــت دنیــا بــرای بــه دســت آوردن آخــرت و نعمتهــای

جاویــدان اســت .از ایــن رو ،انســان بایــد بــه دنیــا بــه عنــوان مزرعــه و گــذرگاه و وســیلهای بــرای رســیدن بــه آخــرت
آبــاد ،نــگاه کنیــم.
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لطـــــــــــــــائف

ن ز ش
�
کار د ی�ن و کار د� ی�ا رو� و � ب
آ ن� ی� ن�� حت�� ج س ت آ �
� �چه ا ج ا ا ی ا� ا
� �ن بکن
ن
د ي�ن و د� ي�ا دو ض�د ي�كد� نيگر�د

ن
ت ن
ت �ا چ�� ي�ن طال ب�ى �و د� ي�ا را   

***
***

ت ق ت خ ط
�
�و �به �در اح� ی� جا� �ود ل ب
�
و آ� ن��ه آ� ن��ا �ا� ت
د� درمان بکن
چ ج بی

نخ
       ه�ر جك�ا د ي�ن �بود درم �� نر�د
ت ن
ق
     كى �وا�ى ب�د ي�د ع� ب�ى را

***
ط
ق
ن تق
ن
ما ب�ا مى و م ي��ا سر ��وى دار�يم         د� ي�ا ل ب� ي�م و م ي�ل ع� ب�ى دار ي�م
� ش
ن
ن
       ا�ن اس ت
� كه �نه د ي�ن و �نه د� ي�ا دار�يم
كى د� ي�ا و د ي�ن �به ي�كد�يگر جمع � نو�د
ي

237

حکمت 101

دعا و نیایش ،بهترین محافظ زهدپیشگان
َ َ
َ َ ْ َ ْ ْ َ ّ َ َ ََْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ات ل ْيلةٍ َو ق ْد خ َر َج ِم ْن ِف َر ِاشهِ ف َنظ َر
و عن نو ٍف ال ِبك ِال ِي قال رأيت أ ِمير المؤ ِم ِنين؟ع؟ ذ
َ
َ ُّ ُ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ ٌ َ ْ َ َ ْ َ ٌ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ
وم فقال يا نوف أ ر ِاقد أنت أم ر ِامق فقلت بل ر ِامق يا أ ِمير المؤ ِم ِنين قال 
ِإلى النج ِ
ُ
َ ْ
َ َ َّ َ ُ ْ َ َ
َيا َن ْو ُف ُطوبَى ل َّلزاهد َين في ُّالد ْن َيا َّ
آخ َرةِ أول ِئ َك ق ْو ٌم اتخذوا الأ ْرض
الر ِاغ ِب
ين فِي ال ِ
ِ ِ ِ ِ
ً
َ ًُ َ
ً ُ
ً ُْ
ُ ْ
ً ُ
ِب َساطا َو ت َر َاب َها ِف َراشا َو َم َاء َها ِطيبا َو الق ْر َآن ِش َعارا َو ّالد َع َاء ِدثارا ث َّم ق َر ُضوا ّالدن َيا
َّ
َْ ً
ام في ِم ْثل َه ِذهِ َّ
ضا َع َلى ِم ْن َه ِاج ْال َم ِس ِيح َيا َن ْو ُف إ َّن َد ُاو َد؟ع؟ َق َ
قر
الس َاعةِ ِم َن الل ْي ِل
َِ
َ ُ ِ َّ َ ْ ِ ُ َ َ َّ ً َ َ ً َ
َف َق َال إ َّن َها َس َاع ٌة َلا َي ْد ُعو ِف َيها َع ْب ٌد إ ّلا ْاس ُتج َ
يب له ِإلا أن َيكون عشارا أ ْو ع ِريفا أ ْو
ِ
ِ ُّ ْ ُ ِ َ
َ
ً
َ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ َْ
ُ
َ َ
احب كوبةٍ (و ِهي الطبل و قد
اح َب ع ْرط َبةٍ َ(و ِه َي الطن ُبور) أ ْو َص ِ
ش ْر ِط ّيا أ ْو َص ِ
َ َ ْ ً َّ ْ َ ْ َ َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ ْ َ َ ُّ
الط ْن ُبور)ُ
ِقيل أيضا ِإن العرطبة الطبل و الكوبة
َر ِامق :بیدار
َ ً
ِدثارا :لباس رویین

واژگان مهمَ :ر ِاقد :خوابیده
ً
ِش َعارا :لباس زیرین
َ َّ ً
عشارا :باج گیر ،کسی که یک دهم اموال را میگیرد.
َ ً
ع ِر يفا :کارگزار سلطان ،کسی که احوال مردم را به حاکم گزارش میدهد.
ً
ُ
َ
همدم ساز (نوازنده ساز)
اح َب ع ْر َط َبة :مالزم و
ش ْر ِط ّيا :پاسبان ،مأمور دولت ظالم
َص ِ
ِ
َ
همدم طبل و نقاره (طبل و نقاره زن)
اح َب ك ْو َبة :مالزم و
َص ِ
ِ
ترجمــه :و از نــوف بکالــی روایــت شــده اســت کــه گفــت :شــبی امیــر مؤمنــان؟ع؟ را دیــدم کــه از بســتر خــود بیــرون
آمــد و ســتارهها را نگریســت و بــه مــن فرمــود :ای نــوف! خوابــی یــا بیــدار؟ عــرض کــردم :بیــدارم یــا امیرالمؤمنیــن!
فرمــود :ای نــوف! خوشــا بــه حــال کســانی کــه از دنیــا دل کندهانــدو بــه آخــرت دل بســته انــد .آنــان گروهــی
هســتند کــه زمیــن را فــرش ،و خــاک آن را بســتر خــواب ،و آب آن را عطــر قــرار دادنــد .قــرآن را لبــاس دل خویــش
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ســان حضــرت
کردنــد (و بــه جانشــان بســتند) و دعــا را لبــاس روییــن (و ِورد زبــان) قــرار دادنــد .ســپس به ِ
عیســی؟ع؟ از دنیــا (دل) بریدنــد (و بــه مقــدار ضــرورت از آن اســتفاده کردنــد) .ای نــوف! همانــا داوود؟ع؟ در
مثــل ایــن وقـ ِـت از شــب برخاســت و چنیــن فرمــود :بــه راســتی ،ایــن وقتــی اســت کــه هیــچ بنــدهای در ایــن وقــت
دعــا نمیکنــد ،جــز اینکــه دعــای او پذیرفتــه میشــود ،مگــر اینکــه آن بنــده باجگیــر ،یــا خبــر چیـ ِـن (فرمانــروا) ،یــا
مأمــور حاکــم ظالــم و یــا نوازنــده ســاز و دهــل باشــد.
ّ
ُ
ُ
َ
ســید رضــی؟هر؟ میفرمایــدَ :ع َرطبــه بــه معنــی ُطنبــور (ســاز) و کوبــه بــه معنــی طبــل (دهــل و نقــاره) اســت ،و نیــز
گفتــه شــدهَ :ع َرطبــه یعنــی طبــل و َ
کوبــه یعنــی ُطنبــور.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت دو مطلــب را بیــان فرمــوده اســت؛ ابتــدا بــه تبییــن نشــانههایزاهــدان و افــرادی
کــه بــه دنیــا پشــت پــا زدهانــد ،پرداختــه و فرمودهانــد« :زاهــدان افرادیانــدکــه بــه کمتریــن امکانــات مــادی اکتفــا
ٌ
کردهانــدو قــرآن را همــراه خــود ســاخته و اوقــات خــود را دائمــا در ذکــر و دعــا ســپری میکننــد ».در بخــش دوم،
حضــرت بــه ایــن نکتــه اشــاره کــرده اســت« :ســحر ،وقــت راز و نیــاز بــا خــدا و موقــع اســتجابت دعاســت ».البتــه بــه
فرمــوده حضــرت ،دعــای چنــد گــروه در وقــت ســحر نیــز مســتجاب نمیشــود« :باجگیــر ،نوازنــده ســاز و طنبــور،
خبرچیــن ،کســی کــه مــردم را بــه ســتمگران معرفــی کنــد».
نکـــــــــــــــ ــات

 .1زهــد یعنــی رغبــت نداشــتن بــه چیــزی بــه جهــت ب ـیارزش دانســتن آن ،و زهــد در دنیــا بــه معنــای توجــه
نداشــتن بــه ظواهــر زیبــا و فریبنــده دنیاســت.
 .2چــه بســا فــردی از مــال دنیــا فقــط یــک کــوزه ســفالی داشــته باشــد و هرگــز حاضــر نباشــد آن را بــه فقیــری
بدهــد ،امــا شــخص دیگــری کــه از مــال و مکنــت زیــادی برخــوردار اســت ،همــه اینهــا در نظــر او بــه انــدازه آن کــوزه
ارزش نداشــته باشــد .لــذا در فرهنــگ غنــی و اخــاق اصیــل اســامی ،مــورد اول ناپســند و مــورد دوم زهــد واقعــی
بــه شــمار میآیــد.
ً
ُ
 .3خداونــد هرگــز خلــف وعــده نمیکنــد و اگــر خالصانــه او را بخوانیــم مطمئنــا دعــا را بــه اجابــت میرســاند؛
گرچــه شــاید عواملــی باعــث بــه تأخیــر افتــادن آن شــود .گاهــی نیــز دعــای مــا بــه صورتــی دیگــر جبــران میشــود و
یــا در آخــرت چنــد برابــر آن را بــه انســان پــاداش میدهنــد.
 .4بــه پاخواســتن در نیمــه دوم شــب از آن جهــت اســت کــه در آن هنــگام امیــد اجابــت دعــا مـیرود؛ چــون نفــس
انســان از ســرگرمی بــه کارهــای محســوس روزانــه فــارغ اســت و پــس از خــواب ،توجــه فــراوان بــه آســتان ربوبــی
دارد و آمــاده پذیــرش الطــاف خداونــدی اســت .در روایــات ،از شــبزندهداری و بــرکات آن فــراوان یــاد شــده
اســت .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :نمــاز شــب چهــره را زیبــا میســازد و اخــاق را نیکــو میکنــد و روزی را پــاک
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میگردانــد و وام را ادا میکنــد و انــدوه را [از بیــن] میبــرد و دیــده را جــا میبخشــد .بــر شــما بــاد بــه نمــاز شــب!»
 .5امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حکمــت اســتجابت دعــای برخــی افــراد را اســتثنا کــرده کــه دعایشــان مســتجاب
نمیگــردد .علــت آن ،ارتبــاط ایــن افــراد بــا گنــاه اســت کــه دلهایشــان را از قبــول رحمــت پــرودگار بــاز مـیدارد.
1

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1دلبســتن بــه دنیــا و زر و زیــور آن ،امــری مذمــوم و ناپســند و دلنبســتن بــه آنهــا ،ارزشــمند و قابــل ســتایش
اســت.
 .2طبــق آموزههــایدینــی ،تحریــم طیبــات و مواهــب الهــی بــر خویشــتن ،بــه بهانــه زهدگرایــی امــری نابجــا و
ناشایســت اســت.
 .3هــر گاه حاجــت مهمــی داریــم ،خــوب اســت وقــت ســحر برخیزیــم و دســت بــه دعــا بلنــد کنیــم تــا خــدا حاجــت
مــا را بــرآورده ســازد.
 .4بعضی گناهان مانند استفاده از آالت موسیقی حرام ،باعث عدم استجابت دعا میشود.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ای ی�ک دله صد دله ،دل ی�ک دله کن
ص خ
ی�ک ب�ح �به ا�الص ب� ی�ا �ب ر در ما

***

ز زت
ن
ِدال ب�سو� که سو� �و کاراه ب�ک�د
خ ش
ت خ
خ َ ز
�و ب�ا �دای �و د نا�دا� کار و دل �و� دار
ز ب خ�� ت �خ ف
�
� � ت�ه ملولم �بود که ب� ی�داری

 . 1بحار االنوار ،ج  ،59ص .267
 .2حافظ
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ز
مهر دگران را ا� دل ی�له کن
ن
ت ز
�ب ر� ی�ا ی�د اگر کام �و ا� ما ،گله کن

ن زن ش ف
ن
� ی�ا� � ی�م � ب�ی د�ع صد ب�ال ب�ک�د
نن
خ ن
که رحم اگر �ک�د مدعی �دا ب�ک�د
ق� ت ف ت ص
ع �ک ن� 2
�به و
� �ا�حه ب�ح ی�ک د ا ب د
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به مرزها و حدود الهی پایبند باشید

َو َق َال؟ع؟ إ َّن ا َّلل َه ْاف َت َر َض َع َل ْي ُك ْم َف َرائ َض َف َلا ُت َض ّي ُع َ
وها َو َح َّد َل ُكمْ
ِ
َ ِ
ِ
َ
َ
ُ
ُ ُ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َْ
َ َ َ َ
حدودا فلا تعتدوها و نهاكم عن أشياء فلا تنت ِهكوها و سكت
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ً َ َ َ َ َ َّ ُ
َ
لكم عن أشياء و لم يدعها ِنسيانا فلا تتكلفوها.
َ َ َّ ُ َ

ََ َ ُ

ت َتكلفوهــا :پــس خــود را بــرای آنهــا بــه زحمــت

واژگان مهــم :فــا ت ْع َتدوهــا :پــس حرمــت آنهــا را نشــکنید
نیاندازید
ترجمــه :و فرمــود :خداونــد واجباتــی را بــر شــما الزم شــمرده ،پــس آنهــا را ضایــع نکنیــد ،و حــدودی بــرای شــما
معیــن کــرده ،پــس از آنهــا تجــاور نکنیــد ،و از چیزهایــی نهــی نمــوده ،پــس حرمــت آنهــا را نــگاه داریــد ،و دربــاره
چیزهایــی ســکوت کــرده ،امــا نــه از روی فراموشــی ،پــس خــود را دربــاره آنهــا بــه رنــج و زحمــت نینداریــد.
چکیده مفاهیم

خداونــد بــرای هدایــت و ســعادت دنیــوی و اخــروی انســانها بایدهــا (واجبــات) و نبایدهایــی (محرمــات) را
مشــخص کــرده و آنهــا را از طریــق پیامبــران بــه بشــر آمــوزش داده کــه بــه آن حــدود الهــی گفتــه میشــود .هیــچ
کــس نبایــد از ایــن حــدود و مرزهــای الهــی تجــاوز کنــد و بــا بیاعتنایــی آنهــا را ضایــع ســازد .همچنیــن اگــر خــدای
ســبحان در برخــی امــور ســکوت کــرده و حکمــی صــادر نفرمــوده ،بــر اســاس مصالــح و مفاســدی اســت کــه علــت
آن را فقــط خــود او میدانــد .از ایــن رو ،لزومــی نــدارد انســان بــا کنجــکاوی و پرس ـشهایپــی در پــی دربــاره
ایــن امــور ،خــود را بــه زحمــت بینــدازد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1خداونــد بنــدگان خــود را مجبــور بــر طاعــات یــا مجبــور بــر معاصــی نکــرده اســت ،بلکــه بــا اعطــای قــدرت و
اختیــار ،امــر بــه طاعــت و نهــی از معصیــت فرمــوده اســت .از ایــن رو« :هــر كــه از خــدا و رســولش نافرمانــى كنــد و از
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حــدود او تجــاوز نمايــد ،خــدا او را در آتشــى درآورد كــه در آن جاودانــه اســت و بــراى او عذابــى خواركننــده اســت».
 .2هیــچ کــس بهتــر از خالــق بشــر نمیتوانــد محــدوده آزادیهــایبشــر را تعییــن کنــد ،آن هــم بــه نحــوی کــه
مصالــح و مفاســد او را در نظــر بگیــرد .حــال کــه خداونــد مرزبندیهایــی کــرده ،بــر خداپرســتان اســت کــه آنهــا را
رعایــت کننــد و در هنــگام تزاحــم منافــع دنیــوی بــا مســائل اخــروی ،بــه دســتورهای دینــی پایبنــد باشــند؛ زیــرا
ـود ناچیــز زودرس و منافــع کالن دیــررس ،بــه منفعــت ناچیــز دل نمیبنــدد.
هیــچ عاقلــی بیــن سـ ِ
 .3شــکی نیســت کــه ســؤال کــردن ،کلیــد فهــم حقایــق اســت امــا پرسشــگر خردمنــد میدانــد کــه در ســؤال کــردن
بایــد مســائلی را در نظــر بگیــرد؛ چــرا کــه گاهــی پنهــان بــودن پــارهای از مســائل بــرای حفــظ نظــام اجتمــاع و تأمین
مصالــح افــراد بهتــر اســت .در ایــن گونــه مــوارد پرسـشهایپــی در پــی ،نــه تنهــا فضیلــت نیســت بلکــه مذمــوم و
ً
ناپســند اســت .مثــا اگــر پزشــکی صــاح دیــد بیمــاری ســختی را بــه بیمــار خــود نگویــد و فقــط بــه اطرافیــان اطــاع
دهــد ،در اینجــا ســؤال و اصــرار مکــرر بیمــار و آ گاهــی از مریضــی ،در نهایــت بــه وخامــت بیمــاری او میانجامــد و
درمــان را ســختتر میکنــد .امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت تأ کیــد م ـیورزد کــه بــا پرس ـشهای َ بیشــتر بــار تکلیــف
َّ
ـنگین نکنیــد .ایــن ســخن امــام؟ع؟ برگرفتــه از آیــه قــرآن اســت کــه فرمــود« :یــا أ ُّ َيــا الذيـ َـن َآم ُنــوا ال
خــود را سـ
َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ُ ْ ُْ
تســئلوا عــن أشــياء ِإن تبــد لكــم تســؤكم؛ اى اهــل ايمــان! از احــكام و معارفــى [كــه شــريعت اســام از بيــان آنهــا
خــوددارى مىكنــد و خــدا هــم بــه خاطــر آســان گرفتــن بــر بنـ ْ
ـدگان نهــى و امــرى نســبت بــه آنهــا نــدارد] مپرســيد
2
كــه اگــر بــراى شــما آشــكار شــود ،غمگينتــان كنــد».
1

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1بــه وظایــف شــرعی عمــل کنیــم و در مــواردی کــه خداونــد متعــال ســکوت کــرده اســت و حکمــی را بیــان
ّ
نفرمــوده ،خــود را بــه تکلــف و ســختی نیندازیــم؛ زیــرا خداونــد مثــل مــا انســانها نیســت کــه دچــار فراموشــی
گــردد ،بلکــه او مصلحــت بنــدگان را در نظــر گرفتــه و ســکوت کــرده اســت.

 . 1سوره نساء ،آیه .14
 . 2سوره مائده ،آیه .101
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حکمت 103
کیفر مقدم داشتن دنیا بر آخرت

َ
َ َ َ َ َ ْ ُ ُ َّ
است ْص َل ِاح ُد ْن َي ُ
الن ُاس َش ْي ًئا ِم ْن أ ْمر ِد ِينه ْم ِل ِْ
اهمْ
و قال؟ع؟ لا يترك
ِ ِ
إ َّلا َف َت َح ا َّلل ُه َع َل ْيه ْم َما ُه َو َأ َض ُّر م ْنهُ.
ِ
ِ
ِ
َ َ

َ

اض ُّر :زیان بارتر
واژگان مهمِ :ل ْس ِت ْصلح :برای آباد کردن
ِ
ترجمــه :و فرمــود :مــردم بــرای آبــاد کــردن دنیــای خــود ،چیــزی از امــر دینشــان را تــرک نمیکننــد ،جــز آنکــه
خداونــد چیــزی را زیــان بارتــر از آن ســود (کــه از تــرک آن امــر دیــن در نظــر داشــتند) ،بــر آنهــا میگشــاید.
چکیده مفاهیم

از آن جــا کــه خواســتههایدنیــوی و مــادی پایانپذیــر نیســتند ،بســیاری از مــردم بــرای بــه دســت آوردن مــال
دنیــا نمازهــای واجــب ،پرداخــت زکات ،کمــک بــه فقــراء و  ...را کنــار میگذارنــد .ایــن گونــه اشــخاص خیــال
ّ
میکننــد بــا چنیــن روشهایــی بــر مــال خــود میافزاینــد ،غافــل از آنکــه عــزت و ذلــت و کــم و زیــاد شــدن مــال بــه
دســت خداســت .ایــن چنیــن افــرادی کــه بــرای بــه دســت آوردن دنیــا ،دیــن را تــرک میکننــد ،مــورد بازخواســت
و عقوبــت خداونــد قــرار میگیرنــد کــه بســی زیانبارتــر و عظیمتــر اســت.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1ســود واقعــی انســان در توجــه بــه آخــرت و پیــروی از دیــن اســت .حــال اگــر کســی ایــن ســود را رهــا کــرد و بــه
ً
امــور دنیــوی پرداخــت ،هرچنــد ممکــن اســت ظاهــرا بــه منفعتــی زودگــذر برســد ولــی در واقــع ضــرر کــرده؛ زیــرا
چنیــن شــخصی خــود را از ســعادت جاودانــه در بهشــت موعــود محــروم نمــوده اســت.
 .2شــاید برخــی دنیاطلبــان بیــش از دینمــداران از مظاهــر دنیــوی برخــوردار باشــند ،امــا جــدا از اینکــه ایــن
برخــورداری زودگــذر و ناپایــدار اســت ،دنیاطلبــان دچــار نگرانیهــا و دغدغههــایفراوانیانــدو آرامــش واقعــی
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ندارنــد ،بلکــه اگــر آرامشــی هــم باشــد ظاهــری اســت .خداونــد میفرمایــد« :و هــر كــس از یادکــرن مــن روى
ً
بگردانــد ،قطعــا بــراى او زندگــى تنــگ [و ســختى] خواهــد بــود ،و روز قيامــت او را نابينــا محشــور مىكنيــم».
 .3همانگونــه کــه در آیــات و روایــات متعــدد آمــده اســت ،خداونــد آرامــش ظاهــری کفــار را مهلتــی میدانــد تــا
آنــان را آزمایــش کنــد .همچنیــن ممکــن اســت عــذاب نکــردن کفــار در دنیــا و برخــورداری آنــان از آرامــش دنیــوی،
پــاداش برخــی از اعمــال نیــک آنــان باشــد کــه در همیــن دنیــا بــه آن دســت مییابنــد ،ولــی در آخــرت بــا دســت
خالــی وارد میشــوند.
 .4امــوال و اوالد از مواهــب الهیانــد ،بــه شــرط آنکــه از آنهــا در راه خــدا و بــرای نیــل بــه ســعادت کمــک گرفتــه
شــود ،امــا اگــر عالقــه افراطــی بــه آنهــا ّ
ســدی در میــان انســان و خــدا ایجــاد کنــد ،بزرگتریــن بــا محســوب
میشــوند.
1

آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اگــر اصــاح امــور دنیــا و آرامــش دنیایــی را هــم میخواهیــم بایــد بــه یــاد خــدا باشــیم و بــه فکــر اصــاح امــر
آخــرت خویــش باشــیم کــه حضــرت در حکمــت  86فرمــود« :کســی کــه کار آخرتــش را اصــاح کنــد ،خــدا کار
دنیایــش را اصــاح خواهــد کــرد».
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ن
ن
نن
که د� ی�ا سر ب�سر نا�دوه و درده
�به د� ی�ا دل � ب��ده ه�ر که مرده
ن
ق ت
ن فقن ت
�� ط ه 2
�به � ب�رس�ون گ�ذر کن ت �ا �بوی��ی
که د� ی�ا ب�ا ر��ی�و�� چ�ه کرده ( با با ا�ر)
***
ف ش خَ
خ ز �خ
ف خ
َ
ف
3
�یوس� که �به ده ِدرم �رو�ی چ�ه �ری
بِ��رو� ت�های د ی� ِن �ود ا� ب�ی ب�ری
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حکمت 104
علم بدون منفعت
ِ

َ َ َ ُ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َ َ ْ َ
ُ
ُ
و قال؟ع؟ رب ع ِال ٍم قد قتله جهله و ِعلمه معه لا ينفعه.
َ

َ

َْ ُ

ل َينف ُعه :سود نمیرساند او را
واژگان مهمُ :ر ّب :چه بسا
ترجمــه :و فرمــود :بســا عالمــی کــه نادانــی اش او را از پــای در آورده؛ در حالــی کــه علمــش بــا او اســت و ســودی
بــه او نمیرســاند.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن گفتــار حکیمانــه بــه عالمــان بیعمــل ،یــا عالمانــی کــه از علــوم بیفایــده (مثــل جــادو و
تردســتی) بهــره منــد هســتند و از قوانیــن اســام آ گاهــی ندارنــد ،اشــاره کــرده و فرمــوده اســت :آنهــا از روی جهــل
فتــوا میدهنــد و موجــب هالکــت خــود و دیگــران میشــوند .لــذا حضرتــش میفرمایــد :چــه بســا دانشــمندی کــه
نادان ـیاش او را بــه هالکــت میافکنــد و علمــی کــه دارد ،بــه او ســودی نمیرســاند.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1در روایــات ،جهــل را در مقابــل عقــل آوردهانــد؛نــه در مقابــل علــم .از ایــن رو ممکــن اســت کســی کــه عالــم
اســت ،جاهــل هــم باشــد؛ یعنــی عقــل و تیزهوشــی و بصیــرت او کــم باشــد .ایــن گونــه افــراد چــون بــه علــم خــود
مینازنــد ،چــه بســا متوجــه جهــل و نادانــی خــود در بســیاری از امــور نباشــند و همیــن نقطــه ضعــف ،انســان را بــه
هالکــت میرســاند.
 .2شــاید مــراد از «جهــل» ،صفــات جاهالنـهای ماننــد غــرور ،تکبــر ،خودخواهــی ،ســودجویی و ریــاکاری باشــد.
هــر گاه علــم بــا ایــن صفــات نکوهیــده همــراه شــود ،نمیگــذارد عالــم از علــم خویــش بهــره بــرد و او را بــه نابــودی
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میکشــاند؛ مثــل طلحــه و زبیــر کــه جاهطلبــی و پیــروی از هــوای نفــس ،آنهــا را بــه جنــگ بــا امــام علــی؟ع؟
کشــاند ،بــا آنکــه از فضایــل و حقانیــت علــی؟ع؟ آ گاه بودنــد.
 .3نشــانه عالـ ِـم واقعــی ،خداترســی و خشــیت اســت« :تنهــا عالمــان از خــدا میترســند»1؛ و ایــن خداترســی اســت
کــه علــم او را ســودبخش خواهــد کــرد؛ زیــرا عالــم حقیقــی بــر اثــر تــرس از خــدا و ایمــان بــه او ،علــم خــود را در راه
ـان بســیاری از
ســعادت و پیشــرفت جوامــع و انســانها بــه کار میگیــرد و بــا بهــره گیــری صحیــح از علــوم ،بــه درمـ ِ
بیماریهــا ،ایجــاد ابزارهــای مفیــد بــرای مــردم و  ...مبــادرت مـیورزد ،نــه اینکــه بــا ســاخت و تولیــد ســاحهای
کشــتار جمعــی ،جــان صدهــا هــزار نفــر از انســانهایبــی گنــاه را بگیــرد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1دانشــی ارزشــمند اســت کــه نجاتبخــش انســان از هالکــت و نابــودی باشــد .از ایــن رو ،دانشــمند واقعــی بــه
دنبــال علومــی مـیرود کــه بــرای وی و مــردم مفیــد باشــد.

 .2عالــم بــودن بــه تنهایــی بــرای کامیابــی کافــی نیســت؛ بایــد افــزون بــر علمآمــوزی ،بــدان عمــل کنیــم و
بــرای آنکــه بتوانیــم بــه درســتی بــه آموختههــا عمــل کنیــم ،بایــد صفــات زشــت اخالقــی چــون عجــب و کبــر و
دنیاپرســتی و  ...را از خــود بزداییــم و خــود را بــه صفاتــی چــون حلــم و تواضــع و  ...بیاراییــم.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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قلب و اوصاف متضاد آن
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أذله الطمع و ِإن هاج ِبهِ الطمع أهلكه ال ِحرص و ِإن ملكه اليأس قتله
َ
ْال َأ َس ُف َو إ ْن َع َر َض َل ُه ْال َغ َض ُب ْاش َت َّد بهِ ْال َغ ْي ُظ َو إ ْن أ ْس َع َد ُه ّ
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الت َحفظ َو ِإن غاله الخ ْوف شغله ال َحذر َو ِإ ِن اتسع له الأمن استلبته ال ِغرة
َو إ ْن َأ َص َاب ْت ُه ُمص َيب ٌة َف َض َح ُه ْال َج َز ُع َو إ ْن َأ َف َاد َم ًالا َأ ْط َغ ُاه ْالغنَى َو إ ْن َع َّض ْتهُ
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ْ
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الفاقة شغله ال َبل ُاء َو ِإن َجهد ُه ال ُجوع ق َعد ِبهِ الض ْعف َو ِإن أف َرط ِبهِ
َ َّ
ُ ْ
ّ
ٌ
ْ ُ َ ُ َْ
َ ْ
الش َب ُع كظ ْت ُه ال ِب ْط َنة فك ُّل تق ِص ٍير ِبهِ ُم ِض ّر َو ك ُّل ِإف َر ٍاط ل ُه ُمف ِس ٌد.
ِ
ضخیم که متصل به قلب که اگر قطع شود ،شخص میمیرد (رگ آئورت)
واژگان مهمِ :ن َياط :رگ
ِ
َ
َ
ه َ
اج ِب ِه :به هیجان در آورد او را
َسن َح :عارض شد ،آشکار شد ،پیش آمد
َ
َ
ُ
َ ُ
ْاس َتل َب ْته :ربود او را
غاله :به طور ناگهانی او را گرفت
ْ ُ
َ َّ ُ
عض ْته :به دندان گرفت او را ،گزید او را
ال ِغ َّرة :غفلت
ْ َُ
ّ
َ َّ ُ
ال ِب ْطنة :زیاد خوردن ،سیری شکم
كظ ْته :رنجانیدن او را ،به مشقت انداخت او را
ترجمــه :و فرمــود :همانــا بــه رگ حیــات ایــن انســان پــاره گوشــتی آویختــه کــه از شــگفتترین اعضــای بــدن
اوســت و آن قلــب اســت؛ زیــرا در آن بخــش هایــی از حکمــت (و فضایــل اخالقــی) و خــاف آنهــا (رذایــل اخالقــی)
وجــود دارد :پــس اگــر امیــد بــر آن عــارض شــود طمــع خــوارش میســازد (امیــد افراطــی داشــتن ،انســان را بــه دام
طمــع میافکنــد) ،و اگــر طمــع آن را بــه هیجــان در آورد ،حــرص او را هــاک میکنــد (افــراط در طمــع ،انســان
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را حریــص میکنــد) ،و اگــر ناامیــدی بــر آن چیــره شــود حــزن و انــدوه ،او را میکشــد ،و اگــر غضــب بــر آن عــارض
شــود کینــه تــوزی و خشــم درونــی اش فزونــی میگیــرد ،و اگــر خشــنودی و رضایــت ،او را یــاری کنــد خویشــتن
داری را فرامــوش میکنــد ،و اگــر تــرس بــه طــور ناگهانــی او را فــرا گیــرد دوری و حــذر کــردن (از چیــزی کــه از آن
بیــم دارد) وی را بــه خــود مشــغول میکنــد (و از امــور دیگــر بــاز م ـیدارد) ،و اگــر ایمنــی و آســودگی بــر او گشــوده
شــود ( و بــه آرامــش برســد) غفلــت آن را از وی میربایــد ،و اگــر مصیبتــی بــه او برســد حــزن و بیتابــی او را رســوا
میســازد ،و اگــر مالــی بــه دســت آورد ،بینیــازی و ثــروت ،او را ســرکش و ّ
متکبــر میکنــد ،و اگــر فقــر و تنگدســتی او
را بگــزد (و تحــت فشــار قــرار دهــد) گرفتــار بــا و امتحــان الهــی میشــود ،و اگــر گرســنگی بــر او ســخت گیــرد ضعــف
ـیری او از انــدازه بگــذرد ُپــری معــده ،او را رنــج میدهــد؛ بنابرایــن
و ناتوانــی وی را از پــای درم ـیآورد ،و اگــر سـ ِ
هــر کوتاهــی از حـ ّـد و ســهلانگاری بــرای انســان ،زیانبــار و هرگونــه زیــادهروی (در هــر کاری) بــرای او فســادآور
اســت.
چکیده مفاهیم

در ایــن حکمــت ،امــام علــی؟ع؟ بــه اهمیــت و جایــگاه قلــب در بــدن آدمــی میپــردازد و میفرمایــد :قلــب از
اعضــای مهــم و شــگفتانگیز بــدن انســان و کانــون احساســات و عواطــف متضــاد و مرکــز فضایــل و رذایل اخالقی
اســت .آن حضــرت بــا طــرح بخــش مهمــی از اوصــاف پســندیده و ناپســندیده مربــوط بــه قلــب و خطرهایــی کــه
بــر اثــر افــراط و تفریــط در ایــن مــوارد ،انســان را تهدیــد میکنــد ،بــه ایــن نکتــه کلیــدی اشــاره دارنــد کــه چنانچــه
در غرایــزی کــه خــدا در جــان انســان قــرار داده ،افــراط و تفریــط نشــود ،ایــن غرایــز موجــب تعالــی و ترقــی ،رشــد
معنویــت و اخــاق و مایــه ســعادت آدمــی میشــوند.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1قلــب از دیــدگاه قــرآن و روایــات ،ابــزار شــناخت خوبیهــا و بدیهــایانســان بــه شــمار مــیرود .آدمــی بــا
اســتفاده صحیــح از ایــن ابــزار ،قــدرت درک و شــناخت معــارف الهــی را پیــدا میکنــد و برعکــس ،بــا لغــزش و آلــوده
شــدن بــه گنــاه ،از درک معــارف الهــی کمبهــره یــا بیبهــره میشــود و زنــگار قلــب ،مانــع از دریافــت حقایــق الهــی
1
میگــردد .از ایــن رو ،میفرمایــد« :رســتگار شــد کســی کــه قلــب خــود را از [آلودگیهــا] پــاک نگــه داشــت».
 .2انســان در ابتــدا از ارتــکاب گنــاه ،ناراحــت و پشــیمان میشــود ،ولــی بــه مــرور زمــان و بــر اثــر تکــرار آن ایــن
حالــت پشــیمانی از بیــن م ـیرود و بــه حــدی میرســد کــه نــه تنهــا از ارتــکاب گنــاه احســاس ندامــت نمیکنــد،
بلکــه آن را پیــروزی میدانــد و خشــنود میشــود .قلــب چنیــن افــرادی ســیاه و دگرگــون گشــته و بــه اصطــاح
دچــار قســاوت قلــب شــدهاند و بــه تعبیــر امــام صــادق؟ع؟ گنــاه بــر قلــب چیــره شــده و آن را واژگــون ســاخته
 .1سوره فاطر ،آیه .28

248

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهیـــــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

اســت.
 .3تــرس و نگرانــی از عاقبــت کار ،موجــب میشــود آدمــی از گناهــان گذشــته خــود توبــه کــرده و بــا مراقبــت بیشــتر
در صــراط مســتقیم قــرار گیــرد .در ایــن نــگاه ،تــرس نوعــی رحمــت اســت کــه موجــب میشــود انســان در مســیر
پاکــی و پارســایی حرکــت کنــد .البتــه بایــد انســان در حالــت میــان بیــم و امیــد باشــد؛ نــه از رحمــت الهــی مأیــوس
شــود و نــه بــه لطــف الهــی مغــرور گشــته و دچــار غفلــت شــود.
ـوق دیگــران آلــوده
 .4انســان طمـعکار و حریــص ،بــه انــواع گناهــان همچــون دروغ ،خیانــت ،ظلــم و غصــب حقـ ِ
میشــود؛ چــرا کــه از طرفــی حــرص ،رهایــش نمیکنــد و از ســوی دیگــر ،بــا رعایــت حقــوق دیگــران بــه مقصــودش
نمیرســد.
 .5منظــور از یــأس در اینجــا ،ناامیــدی افراطــی در عالــم اســباب اســت کــه انســان در صحنههــایعلــم و تجــارت
و کســب و کار از موفقیــت خــود مأیــوس باشــد .اشــخاص مأیــوس در زندگــی ضعیــف و ناتوانانــدو در صــورت
تــداوم ناامیــدی ،زندگــی ایــن افــراد نابــود میشــود .شــاید دلیــل اصلــی ناامیــدی ،بیاعتقــاد بــودن بــه قــدرت و
رحمــت پــروردگار جهــان باشــد ،در حالــی کــه خداونــد میفرمایــد« :از رحمــت خــدا ناامیــد نباشــید؛ زیــرا جــز گــروه
2
کافــران کســی از رحمــت خــدا نومیــد نمیشــود».
 .6خشــم یکــی از هیجانهــایمتــداول و طبیعــی در انســان اســت .امــا اگــر نابجــا بــه کار رود و از مســیر خــود
منحــرف شــود ،باعــث خطرهــای جــدی روحــی و جســمی و ایجــاد معضــات اجتماعــی میشــود .از نــگاه روایــات
برخــی از ایــن پیامدهــا عبارتنــد از .1 :آشــکار شــدن بدیهــا؛  .2دوری از اهــل بیــت؟مهع؟؛  .3بیاثــر شــدن تربیــت؛
 .4ناتوانــی تشــخیص درســت؛  .5دوری از دوســتان.
ـود شــخص ،یــا
 .7راه تشــخیص خشــم رحمانــی و خشــم نفســانی ایــن اســت کــه اگــر گنــاه یــا ماننــد آن از خـ ِ
بســتگانش ســر زنــد ،بــه همــان انــدازه کــه از دیــدن گنــاه دیگــری خشــم میکنــد ،بــر خــود یا بســتگانش خشــمگین
شــود ،ایــن گونــه خشــم را خشــم رحمانــی گوینــد؛ امــا اگــر از گنــاه دیگــری خشــم میکنــد ،ولــی از همــان گنــاه
یــا باالتــر از آن کــه از خــودش یــا بســتگانش ســر میزنــد ،خشــمگین نمیشــود و اهمیتــی بــه آن نمیدهــد ،ایــن
خشــم نفســانی و شــیطانی اســت.
 .8بیتابــی کــردن در مصیبتهــا و گرفتاریهــا و از جملــه ّ
تحمــل نکــردن فقــر و نــداری ،در حقیقــت نارضایتــی
از تقدیــر الهــی اســت و نشــان از ضعــف ایمــان فــرد و عــدم تــوکل وی بــر خــدای ســبحان دارد.
 .9فقــر و غنــا فقــط بــر فقــر و غنــای مالــی اطــاق نمیشــود؛ زیــرا بســیاری از مــردم در فقــر روحــی و روانــی قــرار
دارنــد ،در حالــی کــه شــاید از نظــر مالــی ثروتمنــد و غنــی باشــند .ایــن فقــر بدتــر از فقــر مالــی اســت.
1
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ُ
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َ
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َ
ـن خ ِطيئـ ٍـة ِإ َّن القلـ َـب ل ُي َو ِاقـ ُـع الخ ِطيئــة ف َمــا َتـ َـزال ِبـ ِـه َح ّتــى َت ْغ ِلـ َـب َعل ْيـ ِـه ف ُي َص ِّيـ َـر أ ْعــا ُه أ ْســفل ُه( ».کافــی ،ج ،2
ـب ِمـ 
«َ .1مــا ِمـ ْـن شـ ْـي ٍء أف َسـ َـد ِللقلـ ِ 
ص .)268
 .2سوره یوسف ،آیه .87
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 .10همانگونــه کــه پرخــوری نکوهیــده اســت و موجــب بســیاری از بیماریهــایجســمی میشــود ،کــم خــوردن
نیــز مایــه ضعــف و ناتوانــی اســت و قــدرت بــر انجــام مســئولیتها را از انســان ســلب میکنــد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1انســان بایــد همــواره در حالــت خــوف و رجــا باشــد؛ یعنــی همــان گونــه کــه بــه رحمــت الهــی امیــد دارد ،بایــد از
غضــب الهــی نیــز بترســد.
 .2اساسـیترین راه درمــان و غلبــه بــر خشــم ،جهــاد بــا نفــس ،تزکیــه روح و دوری از کبــر و خودپســندی اســت.
راهکارهــای موقتــی هــم بــرای کنتــرل خشــم وجــود دارد؛ ماننــد تــرک محیــط ،تغییــر حالــت دادن ،نوشــیدن آب
َ ّ
َ
ُ
َ ّ
ـیطان َّالرجیـ ِـم».
و گفتــن اذکاری ماننــد «ال حــول و ال قــوة إل بــاهلل» و «أعــوذ ِبـ ِ
ـاهلل مــن الشـ ِ
 .3مــا چــه در هنــگام فقــر و چــه در زمــان برخــورداری از ثــروت ،بایــد تــاش کنیــم کــه بــا خویشــتنداری ،تقــوا و
شــکرگزاری ،ایــن امتحــان را بــه بهتریــن صــورت پشــت ســر گذاریــم.

 .4بنــا و شــالوده ســخن امیرالمؤمنیــن؟ع؟ در ایــن حکمــت بــر محــور اعتــدال و میان ـهروی اســت .قلبــی کــه
اعتــدال و میانــهروی را از دســت نــداده باشــد ،ســود دنیــا و آخــرت را در مییابــد ،امــا برعکــس ،قلبــی کــه راه
افــراط و تفریــط را پیــش گیــرد ،مــورد هجــوم اضــداد حکمــت قــرار میگیــرد و بیماریهــایروحــی از جملــه طمــع،
ناامیــدی ،خشــم و شــکم بارگــی ســبب زنــگار و آلودگــی قلــب او میشــوند.
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حکمت 106

اهل بیت؟ع؟ تکیه گاه میانه

َ
َ َ َ َ ْ ُ ُّ ْ ُ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َّ
َْ
الت ِالي َو ِإل ْي َها َي ْر ِج ُع الغ ِالي.
و قال؟ع؟ نحن النمرقة الوسطى ِبها يلحق

ُّ َ ُ

واژگان مهم :الن ْم ُرقة :پشتی ،تکیه گاه

َ

ْ ُ

ِ َبا َيل َحق :به او میرسد ،ملحق میشود

َْ

ّ
الغ ِالي :کسی که از حد تجاوز کرده و جلوتر رفته است
الت ِال :کسی که از عقب میآید و جا مانده است
ترجمــه :و فرمــود مــا (خانــدان عصمــت و طهــارت) تکیـهگاه میانــه و معتــدل هســتیم .هــر کــه عقــب مانــده (اگــر
میخواهــد بــه کمــال برســد) ،بایــد خــود را بــه مــا برســاند و هــر کــه افــراط کــرده و جلوتــر رفتــه ،بایــد بــه ســوی مــا
بازگــردد.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت بــا تشــبیه جایــگاه اهــل بیــت؟ع؟ بــه تکیــه گاهــی کــه در وســط مجلــس قــرار
دارد ،بــه همیــن محوریــت و مرجعیــت اشــاره ادیبانــه نمودهانــد .اینهــا همــه بــدان معناســت کــه پیــروی بیکــم
و کاســت از اهــل بیــت؟ع؟ راه نجــات مســلمین و مایــه ســربلندی دیــن و مذهــب اســت .لــذا کســانی کــه عقــب
ماندهانــدبایــد خــود را بــه ایشــان رســانده و کســانی کــه جلــو افتادهانــدبایــد برگردنــد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1مســئله غلـ ّـو دربــاره پیشــوایان یکــی از مهمتریــن سرچشــمههایانحــراف در ادیــان آســمانی بــوده اســت .از
آنجــا کــه انســان بــه خــود عالقــه دارد ،مایــل اســت رهبــران و پیشــوایان خویــش را هــم بیــش از آنچــه هســتند،
بــزرگ نشــان دهــد تــا بــر عظمــت خــود افــزوده باشــد .گاهــی نیــز ایــن تصــور کــه غلـ ّـو دربــاره پیشــوایان ،نشــانه
ایمــان و عشــق و عالقــه بــه آنــان اســت ،ســبب گام نهــادن در ایــن ورطــه هولنــاک میشــود .غلـ ّـو ریشــه اصلــی
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ُ
دیــن یعنــی خداپرســتی و توحیــد را خــراب میکنــد .بــه همیــن جهــت ،اســام غــات را از بدتریــن کفــار معرفــی
میکنــد .عــدهای در دوســتی علــی؟ع؟ راه ّ
غلــو پیــش گرفتــه ،او را خــدا دانســتند و برخــی چــون خــوارج ،در
دشــمنی حضــرت چنــان پیــش رفتنــد کــه امــام را کافــر خواندنــد .از ایــن رو ،امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت بــر پیــروی
کامــل از اهــل بیــت؟مهع؟ و دوری از هــر گونــه افــراط و تفریــط تأ کیــد م ـیورزد.
ـور ســنگ آســیاب نامیــده کــه همــان نقــش ســتون را در
 .2اگــر نمــاز ســتون دیــن اســت ،علــی؟ع؟ خــود را محـ ِ
عــدم انحــراف ســنگ داراســت 1.در خطبــه  186جایــگاه خالفــت و امامــت مســلمین را بــه نـ ِـخ تســبیح تشــبیه
ُ
طاعتنــا
کــرده کــه همــه مهرههــا را در کنــار هــم نگــه مـیدارد .حضــرت زهــرا؟س؟ نیــز در خطبــه فدکیــه فرمــود« :و
ً ّ
َ ً ُ
للملــة و امانــا ِللفرقــة» امــام؟ع؟ در ایــن حکمــت بــا تشــبیه جایــگاه اهــل بیــت؟ع؟ بــه تکیــه گاهــی کــه
ِنظامــا ِ
در وســط مجلــس قــرار دارد ،بــه همیــن محوریــت و مرجعیــت اشــاره ادیبانــه نمودهانــد .یعنــی ،پیــروی بیکــم و
کاســت از اهــل بیــت؟ع؟ راه نجــات اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اهــل بیــت؟ع؟ مرجــع علمــی ،سیاســی و اجتماعــی هســتند؛ از ایــن رو ،معیــار بــرای پرهیــز از تنــدروی و
ُ
کنــدروی و رســیدن بــه نجــات ،هســتند .پــس ،تنهــا راه مــا بــرای رســیدن بــه ســعادت دنیــوی و اخــروی ،پیــروی
کامــل و عقــب نیفتــادن و جلــو نــزدن از ایشــان اســت.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

ش
ق
ز
�به ��هد و ورع کو� و صد� و ص ف�ا

 . 1نهج البالغۀ ،خ  3و .118
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حکمت 107

شرایط اقامه امر خدا

َ َ َ َ
يم َأ ْم َر ا َّلله ُس ْب َح َان ُه إ َّلا َم ْن َلا ُي َصان ُع َو َلا ُي َضارعُ
ُ
ُ
و قال؟ع؟ لا ي ِق
ِ
ِ
َِ َ ْ ِ
ّ
َو لا َيت ِب ُع ال َم َط ِام َع.
َ

َ

َ

ُ

واژگان مهم :ل ُي َصا ِن ُع :مماشات و مدارا نمیکند
ََْ
ام َع :هر چیزی که چشم طمع به آن دوخته شود
الط ِ
ترجمــه :فرمــان خــدا را برپــا نــدارد ،جــز کســی کــه در اجــرای حــق مــدارا نکنــد( ،و در برابــر باطــل) فروتنــی نکنــد و
از آرزوهــا پیــروی نکنــد.
ل ُيض ِارع :فروتنی نمیکند

چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت دربــاره اجــرای فرمــان الهــی بــه بیــان ســه مطلــب مهــم میپــردازد .1 :برپــا
دارنــدگان و مجریــان فرمــان الهــی نبایــد در اجــرای آن بــا هیــچ کــس مــدارا و مماشــات کننــد؛  .2بایــد تــوان و
قــدرت اجــرای فرمــان الهــی را داشــته باشــند و همچــون افــراد ذلیــل و زبــون در برابــر زورگویــان اظهار ذلــت نکنند؛
 .3نبایــد از آرزوهــا پیــروی کننــد؛ زیــرا بــر ســر دوراهیهــا ،طمــع ،آدمــی را فاســد کــرده و از اجــرای دســتورات الهــی
باز م ـیدارد.
نکـــــــــــــ ـ ــات

 .1در جامعــه اســامی اجــرای اوامــر الهــی وظیفــه آحــاد جامعــه اســت ،امــا بســته بــه جایــگاه افــراد ،بــرای برخــی
ســنگینتر اســت .بــرای نمونــه حاکــم اســامی نقــش کلیــدی و مســئولیتی ســنگین در اقامــه اوامــر الهــی دارد و
بــه همــان نســبت بایــد توجــه بیشــتری بــه ایــن کار معطــوف دارد.
ّ
 .2بــرای محقــق ســاختن اوامــر الهــی ،مــدارا نکــردن در اجــرای فرمــان الهــی ،قاطعیــت و تــوان اجرایــی و پیــروی
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نکــردن از آرزوهــا الزم اســت.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1اقامــه اوامــر الهــی ،مهمتریــن وظیفــه حاکمــان و فرمانروایــان جوامــع اســامی و نیــز وظیفــه ای همگانــی بــر
عهــده آحــاد جامعــه اســت.
 .2ســازشکاری ،ذلــت و تســلیم در برابــر دشــمنان و طم ـعورزی از مهمتریــن موانــع اجــرای فرامیــن الهــی در
جامعــه هســتند ،از ایــن رو ،بــرای داشــتن جامعــه اســامی بایــد بــا ایــن موانــع مبــارزه کــرده و از آنهــا عبــور نمــود.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف

خ
ن
مردان �دا �پ رده پ��دار در ی� ند�د
ز� ن�هار م�ز ن دس ت
� �به دامان ه
گرو�ی
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ن
�غ خ
�یع�ی ه�مه ج�ا ی�ر �دا ی�ار ن �د ی� ند�د
ق
ک�ز ح� �ب ب�ر ی� ند�د و �به ب�اطل گرو ی� ند�د

حکمت 108
جـ ـ ــام بـ ــال

َو َق َال؟ع؟ َو َق ْد ُت ُوفّ َي َس ْه ُل ْب ُن ُح َن ْي ٍف ْال َأ ْن َصار ُي ب ْال ُك َوفةِ َب ْع َد َم ْرج ِعهِ ِم ْن ِص ِّفينَ
ِ
ِ ِ
ِ
َ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َّ
َ ْ َ ْ َ َ َّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ
معه و كان أحب الن ِاس ِإليهِ لو أحب ِني جبل لتهافت.
و معنى ذلك أن المحنة تغلظ عليه فتسرع المصائب إليه و لا يفعل ذلك إلا
َ ْ َ َ َّ َ َ ْ َ ْ
ْ
َ
بالأتقياء الأبرار و المصطفين الأخيار و ه اذ مثل قوله ؟ع؟ :من أحبنا أهل البي ِت
َ َْْ ْ ً
َْ
فل َي ْس َت ِع ّد ِللفق ِر ِجل َبابا .و قد يؤول ذلك على معنى آخر ليس ه اذ موضع ذكره
ُ ّ

َم ْر ِج ِع ِه :بازگشتش
واژگان مهم :ت ُو ِ ي َف :وفات کرد
َ
َ
لَ َ
تاف َتّ :ذره ّذره فرو ریخت
َج َبل :کوه
ترجمــه :ســهل بــن حنیــف کــه محبوبتریــن مــردم نــزد امــام علــی؟ع؟ بــود بعــد از اینکــه همــراه ایشــان از جنــگ
صفیــن بازگشــت ،در کوفــه درگذشــت .امــام؟ع؟ پــس از وفــات او چنیــن فرمــود :اگــر کوهــی (هــم) مــرا دوســت
داشــته باشــد ،فــرو میریــزد و تکــه تکــه میشــود.
ســید رضــی؟هر؟ میگویــد :معنــای ایــن ســخن آن اســت کــه شــداید و مصائــب ،بــه ســرعت بــه ســراغ دوســتان مــا
میآینــد و ایــن سرنوشــت تنهــا در انتظــار پرهیــزکاران و برگزیــدگان اســت .ایــن ســخن هماننــد ســخن دیگــر امــام
اســت کــه فرمــوده :هــر کــس مــا اهــل بیــت را دوســت دارد ،بایــد پوشــش فقــر را بــرای خــود مهیــا ســازد (و آمــاده
انــواع محرومیتهــا و گرفتاریهــا گــردد).
(ســید رضــی؟هر؟ در پایــان اضافــه میکنــد ):بــرای ایــن کالم تفســیر دیگــری نیــز کردهانــدکــه اینجــا جــای شــرح
آن نیســت.
چکیده مفاهیم

امــام علــی؟ع؟ ایــن ســخن را بــه مناســبت رحلــت ســهل بــن حنیــف انصــاری کــه از اصحــاب خــاص رســول
خــدا؟ص؟ و امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود ،فرمــود و مفهــوم آن ایــن اســت کــه دوســتداران امــام؟ع؟ از کــوه مقاومتــر
255

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

و اســتوارترند .الزمــه کالم آن حضــرت ایــن اســت کــه ویژگــی کلیــدی ّ
محبــان واقعــی اهــل بیــت؟ع؟ ،مقاومــت و
یهاســت .ایــن مطلــب بــه بیوفایــی دنیــا و ناپایــداری آن و روی آوردن
اســتواری در برابــر ســختیها و گرفتار 
مصائــب مختلــف بــه دوســتان امــام؟ع؟ اشــاره دارد؛ مصائــب و ابتالئاتــی کــه هــم آزمونــی بــرای مــردان خداســت
و هــم نشــانگر میــزان پایــداری دوســتان اهــل بیــت؟ع؟ در پیــروی از ایشــان اســت .از ظاهــر ایــن حکمت اســتفاده
میشــود دوســتداران واقعــی اهــل بیــت بایــد آمادگــی پذیــرش مشــکالت اقتصــادی و تحمــل فقــر و نــداری را
داشــته باشــند.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1در ایــن حکمــت کلمــه «جلبــاب» بــه معنــای پیراهــن ،اســتعاره از صبــر آورده شــده؛ یعنــی همــان طــوری کــه
پیراهــن تــن را میپوشــاند ،صبــر هــم فقــر و بیچیــزی را میپوشــاند .ممکــن اســت منظــور از پوشــاندن فقــر،
پنهــان ســاختن عــوارض آن از جملــه بداخالقــی و ســرگردانی در مصائــب و مشــکالت باشــد.
 .2ممکــن اســت فقــر در ایــن روایــت بــه معنــای ظاهــری آن یعنــی «بیچیــزی و تنگدســتی» نباشــد ،بلکــه بــه
معنــای «بیاعتنایــی بــه دنیــا و قناعــت در زندگــی» باشــد .بــر ایــن اســاس ،معنــای کالم امــام ایــن میشــود« :هــر
کــه مــا را دوســت دارد ،بایــد بــرای دنیــا کوشــش نکنــد و قناعــت پیشــه کنــد».
 .3آیــت اهلل مــکارم شــیرازی معنــای ســومی بــرای عبــارت بیــان نمــوده کــه خالصــه آن چنیــن اســت :در زمــان
حکومتهــایظالــم بــه ویــژه بنیامیــه ،هــر کــس کــه شــیعه و محــب امیرالمؤمنیــن؟ع؟ بــود چنــان تحــت فشــار
حکومــت قــرار میگرفــت کــه دچــار فقــر و تنگدســتی میشــد.
از شــعبی کــه یکــی از تابیعــن معــروف اســت نقــل شــده کــه وی گفــت :نمیدانیــم بــا علــی؟ع؟ چــه کنیــم؟ اگــر او
را دوســت بداریــم (چنــان بــر مــا ســخت میگیرنــد کــه) فقیــر و نیازمنــد میشــویم و اگــر او را دشــمن بداریــم ،کافــر
1
میشــویم.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1دوســتان اهــل بیــت پیامبــر؟ص؟ بایســتی خــود را بــرای مبــارزه بــا انــواع ســختیها و مشــکالت آمــاده کننــد و در
رویارویــی بــا فقــر ،صبــر و شــکیبایی پیشــه کننــد.
ّ
ـای بنــدگان خویــش قــرار
ـش پـ ِ
 .2خداونــد متعــال مشــکالت را بــه عنــوان موقعیــت مناســب بــرای ترقــی ،پیـ ِ
میدهــد تــا بــا پیــروزی بــر مشــکالت ،بــه قــرب الهــی برســند .از ایــن رو ،هرکــس خــدا را بیشــتر دوســت داشــته
باشــد ،بایــد خــود را بــرای امتحانــات بیشــتری آمــاده کنــد تــا بــا پیــروزی در امتحانــات بــه محبــوب خــود نزدیکتر
شــود.
 . 1مناقب آل ابی طالب ،ج  ،3ص .214
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لطـــــــــــــــائف
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خ
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خ
م�ور نا�دوه �ان و مان چ�ون ن�م نا�د       ه�مى �ان و مان �و سلطان و �ان را
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حکمت 109

ویژ گیهایانسان کامل

َ
َ
َو َقـ َـال؟ع؟ َلا َمـ َـال أ ْعـ َـو ُد ِمـ َـن ْال َع ْقــل َو َلا َو ْحـ َـد َة أ ْو َحـ ُـش ِمـ َـن ْال ُعجـْ
ـب َو َلا َع ْقــلَ
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
َ َّ
َ
َ َ
َ َ َ َ َ َ َّ ْ
ُ
َ
التقـ َـوى َو لا ق ِريـ َـن ك ُح ْسـ ِـن الخلـ ِـق َو لا ِميــراث
الت ْد ِبيـ ِـر و لا كــرم ك
ك
َ َ ْ
َ
َ
َ ْ َ َ َ َ َ َ َ َّ
َّ
الت ْو ِفيـ ِـق َو لا ِت َجـ َـارة كال َع َمـ ِـل
كالأد ِب و لا ق ِائــد ك
الص ِالـ ِـح َو لا ِر ْبـ َـح
ْ
َ َّ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُ
ْ َ ُّ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ
ك ُّ
ـوف ِعنــد الشــبهةِ و لا زهــد
ـ
ق
الز ْهـ ِـد فِــي ال َحـ َـر ِام َو
اب و لا ورع كالو ِ
كالثــو ِ
َ
ُ
َْ
َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ
َ ْ َ َ َّ َ ّ َ َ َ َ َ َ
ـادة كأ َد ِاء الف َر ِائـ ِـض و لا ِإيمــان كالحيـ ِـاء و
لا ِعلــم كالتفكـ ِـر و لا ِعبـ
الص ْبـ ِـر
َ َ َ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ْ َ َ َّ َ ْ ْ َ َ ُ َ َ َ
اهـ َـرة
و لا حســب كالتواضـ ِـع و لا شــرف كال ِعلـ ِـم و لا ِعــز كال ِحلـ ِـم و لا مظ
َْ َ ُ َ ْ ُ َ
َ
َ
أوثــق ِمــن المشــاورةِ .
واژگان مهم:

ْ ْ

َ
ْ
َ
أعود :پرسودتر

َ
ل ِر ْبح :سود
َ َ
ُمظاه َرة :یاری کردن ،پشتیبانی کردن

اللم :خویشتن داری هنگام خشم ،بردباری
ِ

ترجمــه :و فرمــود :هیــچ دارایــی پرســودتر از خــرد نیســت و هیــچ تنهایی ترســنا کتر از خودپســندی نیســت ،و هیچ
خــردورزی ماننــد عاقبتاندیشــی نیســت ،و هیــچ شــرافتی مثــل پرهیــزکاری نیســت ،و هیــچ همنشــینی چــون
کخویــی نیســت ،و هیــچ میراثــی ماننــد ادب نیســت ،و هیــچ راهبــری چــون عنایــت الهــی نیســت ،و هیــچ
نی 
تجارتــی بهســان کــردار پســندیده نیســت ،و هیــچ ســودی مثــل پــاداش (الهــی) نیســت ،و هیــچ پاکدامن ـیای
ماننــد درنــگ در مواجهــه بــا شــبهه نیســت ،و هیــچ زهــدی ماننــد بیرغبتــی در حــرام نیســت ،و هیــچ دانشــی
چــون تفکــر نیســت ،و هیــچ عبادتــی چــون انجــام واجبــات نیســت ،و هیــچ ایمانــی ماننــد شــرم و شــکیبایی
نیســت ،و هیــچ شــرافت و بزرگــواری ماننــد فروتنــی نیســت ،و هیــچ مجــدی ماننــد دانــش نیســت ،و هیــچ ّ
عزتــی
چــون حلــم و بردبــاری نیســت ،و هیــچ پشــتیبانی ،اســتوارتر و مطمئنتــر از مشــورت کــردن نیســت.
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چکیده مفاهیم

مــوالی متقیــان؟ع؟ در ایــن حکمــت ،هیجــده جملــه بیــان میکننــد کــه بــه نظــر میآیــد همــه آنهــا یــک هــدف
را دنبــال میکننــد و آن ،معرفــی ویژگیهــایانســان کامــل اســت .نکتــه در خــور توجــه اینکــه همــه جمالتــی کــه
پشــت ســر هــم آمدهانــد، بــا هــم رابطــه دارنــد و تکمیــل کننــده همدیگرنــد .در ابتــدای کالم بــه ارزشــمندترین
نعمــت الهــی یعنــی عقــل اشــاره میکننــد ،ســپس یکــی از رذایــل نفســانی کــه موجــب فســاد عقــل میشــود ،یعنــی
ُعجــب را بیــان میکننــد .در ادامــه ،امــام؟ع؟ بهتریــن مصــداق اســتفاده از عقــل یعنــی تدبیــر و عاقب 
تاندیشــی
را مطــرح نمــوده و بالفاصلــه متذکــر میشــوند کــه تدبیــر بــدون تقــوا ،بیراهــه رفتــن اســت .انســان بــا تقــوا ،ادب
و اخــاق نیــک را در امــور اجتماعــی پیشــه خــود میســازد و چنیــن فــردی بــه راهبــر خــوب نیــاز دارد کــه بــه نظــر
امــام؟ع؟ بهتریــن راهبـ ِـر انســان ،توفیــق الهــی اســت .اگــر توفیــق همــراه انســان باشــد ،اعمــال شایســته انجــام
میدهــد ،از محرمــات دوری کــرده و در اتــکاب امــور شــبهه نــاک نیــز احتیــاط میکنــد.
انســان بــه شــرافت و عــزت نیــاز دارد کــه ایــن همــه از علــم و تواضــع و بربــاری بــه دســت میآنیــد .بهتریــن نــوع
علــم ،تفکــر در نعمتهــایالهــی اســت .انســان نیــاز بــه ارتبــاط بــا معبــود دارد و بهتریــن نــوع آن ،بــه جــا آوردن
واجبــات اســت .آنچــه انســان را در مشــکالت زندگــی یــاری میکنــد ،ایمــان اســت کــه دو رکــن اساســی آن حیــا
و صبرنــد .در نهایــت امیــر بیــان میفرمایــد :انســان کامــل بایــد خصوصیــت دیگــری هــم داشــته باشــد و آن
مشــورت بــا اشــخاصی اســت کــه صالحیــت همفکــری دارنــد.
نکـــــــــــــــ ــات

 .1اگــر انســان مطیــع شــهوت شــود ،پسـتتر از حیوانــات خواهــد بــود؛ زیــرا بــا وجــود یــاوری مثــل عقــل از شــهوت
اطاعــت کــرده اســت در حالــی کــه حیوانــات یــاوری مثــل عقــل ندارنــد.
ّ
 .2انســان خودبیــن ،خــودش را برتــر و باالتــر از غیــر خــودش میبینــد؛ پــس نســبت بــه مــردم تکبــر مـیورزد ،در
نتیجــه مــردم از اطــراف او پراکنــده میشــوند و فــرد خودبیــن را تنهــا میگذارنــد.
 .3اگــر کســی در جامعــه و خانــواده از اخــاق نیکــو برخــوردار باشــد ،همیشــه محبــوب همــگان اســت و هیـچگاه
ُ
تنهــا و بیهــم نشــین نیســت؛ زیــرا ُحســن خلــق جاذبــه عجیبــی دارد کــه همــه را بــه ســوی خــود جــذب میکنــد.
ُ
 .4ادب ،مفهــوم گســتردهای دارد کــه در برخــی مــوارد متــرادف ُحســن خلــق اســت ،ولــی مفهومــش خیلــی
ً
وســیعتر از ایــن اســت؛ مثــا در دیــن مبیــن اســام هــر عمــل عبــادی ،ادب مخصــوص بــه خــود را دارد؛ ماننــد
آداب نمــاز ،روزه ،احــرام و  ...کــه باعــث تکامــل عمــل میشــود.
 .5بیشــک سرچشــمه توفیــق از ســوی خداونــد ســبحان اســت .هــر قــدر انســان در راه خــدا گام بــردارد ،خداونــد
بــر توفیقــات او میافزایــد .امــا گناهــان ،ظلــم بــه مــردم و رعایــت نکــردن حقــوق دیگــران بــه ویــژه والدیــن ،از
علـ ِـل اصلــی فقــدان توفیقــات الهــی اســت.
259

«زمــــزم حمکـــــــــت» ترجـمـــــه و مفاهی ـ ــم حمکـ ــت  1تا  110نـهــج الب ـ ـ ـ ـ ــالغه

 .6عمل صالح ،نوعی تجارت است؛ زیرا:
ً
* اوال سود دارد؛
ً
* ثانیــا ســود و منفعتــش ثــواب الهــی اســت کــه هیــچ منفعتــی باالتــر از آن نیســت؛ چــرا کــه ســود تجارتهــای
ً
دیگــر افزایــش مــال اســت کــه نهایتــا تــا زمــان مــرگ قابــل اســتفاده اســت ،ولــی ســود عمــل صالــح حتــی بعــد از
مــرگ همــراه تجــارت کننــده اســت .از طرفــی ،هــر تجارتــی ســودآور نیســت و خطــر زیــان کــردن و ورشکســتگی
همیشــه تاجــر را تهدیــد میکنــد؛ در حالــی کــه عمــل صالــح بیتردیــد ســودآور اســت.
ً
 .7هــر چیــزی کــه مــا یــاد میگیریــم ،لزومــا علــم محســوب نمیشــود ،بلکــه چیــزی علــم اســت کــه انســان را از
حقیقــت هســتی و خالـ ِـق آن آ گاه کنــد و بــه او رفتــار درســت بــرای دسـتیابی بــه ســعادت ابــدی را بیامــوزد .البتــه
اگــر هــدف از یادگیــری علــم ،خدمــت بــه خلــق باشــد ،وســیله تقـ ّـرب بــه خــدا خواهــد بــود و در غیــر ایــن صــورت،
جــز ّ
تکبــر ،غــرور و  ...چیــزی بــه بــار نخواهــد آورد.
 .8بــه کســی حلیــم میگوینــد کــه در برابــر افــراد نــادان و ب ـیادب عکــس العملــی نشــان ندهــد و بــا بردبــاری،
خشــم و غضــب خــود را مدیریــت کنــد.
 .9از صفــات برجســته مؤمنــان ،مشــورت کــردن بــا دیگــران اســت .بدیهــی اســت هــرگاه چنــد عقـ ِـل ســلیم بــا
یکدیگــر همیــاری کننــد ،آســانتر میتــوان از هرگونــه اقــدام نســنجیده جلوگیــری کــرد.
آم ـ ـ ـ ـ ـ ــوزهها

 .1عقــل ،مهمتریــن و ســودمندترین ســرمایه و بــا ارزشتریــن ودیعــه الهــی اســت ،پــس بایــد آن را ارج نهیــم و

نگذاریــم پردههــای احساســات ،شــهوتها و آداب و رســوم اجتماعــی آن را بپوشــاند.
 .2کســانی کــه بــه َن َســب یــا مــال و فرزنــدان خــود فخــر میورزنــد ،بایــد بداننــد کــه ارزش واقعــی در پیــش خــدا،
ـتن تقــوا و تواضــع اســت.
داشـ ِ
 .3توفیــق الهــی بــدون دلیــل نصیــب انســان نمیشــود و بــرای رســیدن بــه توفیــق بایــد کارهــای خودمــان را
الهــی کنیــم.
 .4تفکــر کــردن در خلقـ ِـت آســمانها و زمیــن ،تفکــر در اجــزاء و اعضــای بــدن انســان و تفکــر در معانــی آیــات قــرآن
و اخبــار معصومــان؟ع؟ همــه از مــواردی هســتند کــه مــا را بــه شــناختن خــدا نزدیــک میکند.
 .5مهمتریــن وظیفــه عبــادی انســان ،انجــام دادن واجبــات اســت و میتــوان بــا ادا کــردن همیــن واجبــات ،بــه
اهــداف معنــوی رســید .پــس کســانی کــه بــه نــام عرفــان یــا عنــوان دیگــری ،واجبــات را تــرک کــرده و بــه اعمــال و
اذکار دیگــری روی میآورنــد ،بــه گمــان خودشــان عبــادت میکننــد ولــی در واقــع بــه بیراهــه میرونــد.
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حکمت 110

خوش گمانی و بدگمانی

َ َ َ َ ْ َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َّ َ َ َ َ ُ َّ
َ
ّ
ُ
َ
ان و أه ِلهِ ثم أساء رج ٌل الظن ِبرج ٍل
و قال؟ع؟ ِإذا استولى الصلاح على الزم ِ
ٌ ََ َ َ
َ َْ
ل ْم تظ َه ْر ِم ْن ُه ِخ ْز َية فق ْد ظل َم
َ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ َّ
الظ َّن ب َر ُجل َف َق ْد َغ َّررَ.
ان و أه ِلهِ فأحسن رج ٌل
و ِإذا استولى الفساد على الزم ِ
ِ ٍ
َ

َ

َّ َ

ا َس َاء الظ ّن :بدگمان شد
واژگان مهمِ :ا ْس َت ْو ل :چیره گشت ،غالب شد
َ
غ َّر َر :فریب داده اســت خودش را
ِخ ْز َية :خصلتی که مایه شرمســاری و خواری اســت ،رســوایی
ترجمــه :و فرمــود :هــرگاه نیکــوکاری ،بــر روزگار و اهلــش غلبــه کــرد (و همــه جــا را فــرا گرفــت) ،آن گاه شــخصی
ً
بــه شــخص دیگــری کــه از او رســوایی (و گناهــی) ســر نــزده اســت بدگمــان شــود ،قطعــا بــه او ســتم کــرده اســت،
ً
و اگــر فســاد و تباهــی بــر زمــان و اهلــش چیــره گــردد ،آن گاه شــخصی بــه دیگــری گمــان نیــک بــرد ،قطعــا خــود
را فریفتــه اســت.
چکیده مفاهیم

حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن حکمــت یــک مطلــب عاقالنــه را بــه زیبــا تذکــر میدهنــد و آن اینکــه در زمــان و روزگاری
کــه غالــب مــردم صالــح هســتند ،بایــد در مــورد مــردمُ ،حســن ظــن داشــته و خوشبیــن باشــید ،گفتــار و کردارشــان
را حمــل بــر صحــت کــرده و بــه آنهــا اعتمــاد کنیــد ،مگــر آنکــه خــاف آن ثابــت شــده باشــد؛ امــا وقتــی زمانــه بــه
فســاد گراییــد و کارهــای ناشایســت معمــول شــد ،در ایــن صــورت اگــر کســی بــدون دلیــل حســن ظــن داشــته
باشــد ،خــود را فریــب داده اســت.
نکـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات

 .1زمــان بــه خــودی خــود ،نــه صالــح اســت و نــه فاســد ،بلکــه بــه اعتبــار اوضــاع و احوالــی کــه در هــر زمانــی موجــود
اســت و بــه اعتبــار اهــل هــر زمــانّ ،متصــف بــه یکــی از دو صفــت صالــح یــا فاســد میشــود .پــس اگــر در ایامــی
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کارهــای نیــک زیــاد شــد ،میگوینــد زمانــه خوبــی اســت و اگــر کارهــای ناشایســت زیــاد شــد ،مــردم از آن زمــان بــه
بــدی یــاد میکننــد.
 .2ســوء ظــن و بدبینــی نــه تنهــا بــه طــرف مقابــل و حیثیــت او لطمــه میزنــد ،بلکــه بــرای صاحــب آن نیــز بالیــی
بــزرگ اســت؛ زیــرا وی را از همــکاری بــا مــردم و تعــاون اجتماعــی محــروم و دنیایــی وحشــتناک و آ کنــده از غربــت
و انــزوا برایــش فراهــم میســازد.
ً
 .3ســوء ظــن داری ســه مرحلــه اســت :قلبــی ،زبانــی و عملــی .گمــان بــدی کــه صرفــا در قلــب خطــور میکنــد،
مشـ َـمول تکلیــف نیســت ،چــون از اختیــار خــارج اســت ،امــا انســان از ســوء ظــن عملــی و زبانــی نهــی شــده اســت:
َّ
َ َّ
َّ
ْ
َ ً
َ
«يــا أ ُّ َيــا الذيـ َـن َآم ُنــوا ْاج َت ِن ُبــوا كثيــرا ِمـ َـن الظـ ِّـن ِإ ّن َب ْعــض الظـ ِّـن ِإ ٌث» ،1پــس اگــر گمــان بــد بــه کســی پیــدا کردیــم،
نبایــد بــه آن ترتیــب اثــر داده و در گفتــار و رفتارمــان آن را نمایــان ســازیم.
 .4اســام میخواهــد مــردم در زندگــی خصوصــی خــود در امنیــت باشــند .بدیهــی اســت اگــر انســان مجــاز بــه
کنجــکاوی دربــاره دیگــران باشــد ،حیثیــت و آبــروی مــردم بــر بــاد مـیرود و جهنمــی بــه وجــود میآیــد کــه همــه
ّ
افــراد اجتمــاع در آن ُمعــذب خواهنــد بــود.
 .5اگــر در جامعــهای فســاد حاکــم شــد ،ارزشهــای اخالقــی از میــان خواهــد رفــت و حســن ظــن و اعتمــاد
انســانها بــه یکدیگــر دچــار آســیبهایجــدی خواهــد شــد .در چنیــن شــرایطی ،خوشگمانــی بــه دیگــران
مایــه فریــب خــوردن و زیــان خواهــد بــود و رعایــت احتیــاط و پرهیــز از خوشبینــی ،راه بــرون رفــت از خطرهــای
احتمالــی و مایــه نجــات اســت.
 .6افــرادی کــه در یــک زمــان زندگــی میکننــد ،بــا هــم متفاوتانــد .برخــی ســوابق خوبــی دارنــد کــه بایــد بــه آنهــا
حســن ظــن داشــت و برخــی ســوابق ســوئی دارنــد کــه بایــد دربــاره آنهــا جانــب احتیــاط را رعایــت کــرد .بنابرایــن،
معیـ ِـار فســاد مــردم ،فقــط زمانــه و روزگار نیســت و عــاوه بــر وضعیـ ِـت اکثــر مــردم در هــر دوره و زمــان ،بــه ایــن
نکتــه هــم بایــد توجــه داشــت.
آمـــــــــــــوزهها

 .1انســان بایــد بــا تمرینهــایفکــری گمــان بــد را از خــود دور ســازد ،بدیــن ترتیــب کــه در راههایــی کــه میتــوان
کار دیگــران را درســت پنداشــت ،بیندیشــد و احتمــاالت صحیحــی را کــه در مــورد آن عمــل وجــود دارد ،در ذهــن
ً
خــود مجســم ســازد و تدریجــا بــر گمــان بــد غلبــه کنــد.

 .2مــا نبایــد بــه طــور مطلــق بــه افــراد خوشبیــن و یــا بدبیــن باشــیم ،بلکــه موقعیــت و شــرایط زمانــی و مکانــی
را بایــد در نظــر بگیریــم.
ً
 .3هــرگاه دولتهــایســتمگر کــه غالبــا در فکــر و عمــل ،منافــع خــود را بــر منافــع ملتهــا ترجیــح میدهنــد،
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چــراغ ســبز بــه مــا نشــان دادنــد؛ بایــد احتیــاط ورزیــم و نبایــد نســبت بــه آنهــا خوشبیــن باشــیم؛ چــه بســا بــرای
فریــب ملــت و دولــت مــا دام گســترده باشــند؛ بیشــک ،چنیــن ســوءظنی پســندیده و ممــدوح اســت.
لط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائف
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