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اخالق و روانکاوی از نظر
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اسالم

به قلم:

سید احمد علم الهدی
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به نام نامی
خجسته فرزند برومندش ولی دوران صاحب االمر و الزمان حجتهبن الحسن العسگری ارواحنا
له الفدأ این هدیه ناقابل را به درگاه بزرگ منجی عالم بشریت خاتم انبیاا محمادبن عبادا
علیه صلواتا و صلوات مالئکه ورسله تقدیم میکنم.

پیشگفتار چاپ اول
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بسما الرحمن الرحیم

انسان موجودی است سرگردان و حیران و کتابی است بدون صدر و ذیلل از کولون خلوی
اطالعی ندارد ذخائر وجودی

بروی مجهول است.

هرچه دامنه علوم او وسیعشود و هر اندازه بر پیشرفتهای مدنی وی افلزوده گلردد بلاز هلم
ناتوان و جاهل است.
اگر اعصار مختلفه ای در تحصیل علم بکوشد و قرون متوادیهای در طلب سعادت صرف کند
باز هم نوی تواند در دیاری ژرف وجودش متعوق گردد واز حقلایق مکونله در هسلتی

هگلاه

شود زمانی چهره فریبای زندگی مادی او را به سوی ماده پرسلتی ملیکشلاند و عفریلتهلای
نکبت رزایل و جنایات را در دیده وی به صورت فرشلته فیلیلت و تلدبیر و سیاسلت جللوه
میدهد هنگاه است که بشر فکر می کنلد طبیعلت انسلانی
احساسات روانی
روحبخ
جان

مقتیلی ارتکلائ جلرائم اسلت و

را رزایل اخالقی تشکیل میدهند اما گاهی از ضویر ناخود هگلاه

نلدای

وجدان سرکوئ شده بلند میگردد وبه وی هشلدار ملیدهلد کله تقاضلای طبیعلی
فیایل اختالقی و کش

روانی وی ارتکائ کارهای نتیک و اجتنائ از جنحله و جلرم

است.
بیچاره انسان سرگردان بین این دو قدرت متیاد گرفتار گاهی بطرف بهیویت و جانور صلفتی
کشیده میشود و زمانی تحت شکنجه وجدان و فطرت انسانی قرار میگیرد ناله و فریادش بلند
است:
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ای فرشللتگان فیللیلت ای نیروهللاتی ملکللوتی دادرسللی ای همللوزشهللای فللو انسللانی ای
محکوههای عادالنه غیر مادی ای دست های برازنده الهی بفریادم برسلید از چنگلال دژخلیم
اضطرائ و پریشانیس نجاتم دهید به من بگویید من چه بخواهم؟ ذخایر وجودی من چیست؟
تقاضای انسانی من کدام است؟
در مقابل این سراسیوگیها نغوهای ملکوتی از جهان غیب در فیای خاکدانی زیست انسانها
طنینانداز است:
فطره اهلل التی فطرالناس علیها ال تبدیل لخلقاهلل ذلک الدین القیم  -ای انسان عووم دستورات و
فرامینی که به صورت دین بر تو فرود هوردم خواستهای فطری تو بشر بوده کله در وجلودت
مفطور شده است -یعنلی تقاضلای طبعلی هدملی زاد فیلایل اخالقلی و اجتنلائ از جلرائم و
کردارهای ناهنجار است این بیان هسوانی پروردگار داللت ملیکنلد هن هنگلامی کشل هلای
انسانی ارضاء می شوندکه سجایای اخالقی را در خود به جلود هوریلم و در نتیجله بله اعولال
ناشایست دست نیاالئیم و روی این حسائ رهبر عالیقدر اسالم میفرماید :بعث التولم مکلارم
الخال  -برانگیخته شدم تا سجایای اخالقی را تکویل کلنم -چلون فلسلفه انگیلزش پیلامبران
تکویل شئون انسانی است خواست روانی انسانها به فیائل اخالقی تعلق میگیرد لذا ایجلاد
سجایای اخالقی در انسانها و تکویل اخال در بشر بزرگ عامل کوالبخ

انسلان محسلوئ

میشود.
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در این کتائ :در طی یازده بخ

که در یازده موضوع اخالقی تنظیم شده است بلا تحقیلق در

تفسیر هیات و روایات و اخبار وارده در هر موضوع و تطبیق هنها با بیانات و تحقیقلات علولی
روانکاوان و دانشوندان علم اخال دنیای روز این حقیقت را برای خوانندگان ارجونلد اابلت
میکند که فیائل اخالقی از یک سلسلله عقلده هلای روحلی و انحرافلات روانلی سرچشلوه
میگیرد.
این کتائ :در عین اینکه یک کتائ علوی و تحقیقی به حسائ می هیلد وللی چلون تنهلا بیلان
حقایق علوی خشک خسته کننده و کسالتهور بود لذا بوناسبت موضوعات مطالب این کتلائ
با نقل بعیی از داستانها و نگارش برخی اشعار نغز تلفیق شده است که در هنگام مطالعه برای
خوانندگان عزیز ماللانگیز نباشد.
این کتائ :به افراد کوتاه فکری که درهای توام حقلایق و مکاتیلب روحلانی را بله روی خلود
بسته اند و تنها چشم بلاز کلرده و دانل

و فیلیلت را منحصلر دا در دنیلای ماشینیسلت غلرئ

مشاهدهمی کنند و حقایق انسانی را در البالی چلر و پرکارخانجلات و مراکلز صلنعتی اروپلا
کاوش مینوایند و حتی فییلت انسانیت را هم میخواهند در اشعه بر و هالههای بخار پیلدا
کنند اابت میکنند که هنچه در دنیا علم امروز و جهان پسیکانالیز و تشکیل تحقیقات فو العاده
و زحوات زیاد و صرف هزینههای گران و تشکیل دانشگاه ها و هکادمیهای علوی توانسته بله
عنوان اصول روانی انسانی به دنیا اابت کند و به خیال خود با اجلراء ایلن اصلول جهلان را از
چنگال پریشانی و امراض روانی برهاند :رهبران هسوانی اسالم در قرون پیشین در البالی بیانلا
ملکوتی خود با بیانی ساده توضیح دادهاند و نه تنها به گفتن اکتفا نکردند بلکه با اجرای نیروی
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غیبی ایوان توانستهاند این اصول ارزنده (سجایای اخالقی را در پیروان خود به وجود هورنلد و
هنها را انسانهای نوونهای بسازند).
وجود این کتاب به عنوان یک پروگرام تربیتی ،یک طبیب روانی و یک آموزگار اخالق در
کانسون هر خانه و خانوادهای ضرورت دارد.
فرزند خود را با هموزش مطالب این کتائ از نظر اخالقی بسازید روان هنها را در سلایه تعللیم
اخالقی قرهن و خاندان والیت دور از هرگونه گزند و بیواری نگهدارید.
موفقیت عووم خوانندگان عزیز را در مقام ایجاد سجایای اخالقلی و عولل بلر مبنلای فیلایل
روحی از خدای یکتا خواهانم
تهران – سید احمد علمالهدی

پیشگفتار چاپ دوم
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به نام خدا

و به یاد شهیدان قهرمان و جان باخته در راه اعتالی اسالم و تداوم انقالی اسالمی ایران چاپ
سوم این کتائ در زمانی انتشار مییابد که رژیم مقدس جوهلوری اسلالمی ایلران بله رهبلری
پیشوای قهرمانساز امت اسالمی حیرت امام خوینی روحی فداه مراحل سازندگی خود را طی
می کند و امت به پا خواسته ما در این موقعیت نیاز مبرمی به شناخت اصول و قواعلد اخالقلی
دارند تا در خط تداوم انقالئ بتوانند با کسب فیایل اخالقی رسالت زنلدگی سلایر جواملع و
ملل اسالمی و خللق هلای مستیلعج جهلان را در جهلت رهلایی از قیلد اسلارت و بردگلی
قدرتوداران جهان خوار بدوش بگیرند.
با تشکر و تقدیر از برادران متعهد انتشارات یاسر که در راه نشر معارف انقالئسلاز مسلئولیت
خطیر خود را ایفا میکنند.
تهران -سید احمد علمالهدی
دی ماه 0631
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بخش اول
اخالق از دیدگاه اسالم و تمدن اروپا

11

بسما الرحمن الرحیم

اخالق و انسانیت
هر یک از موجودات عالم دارای خواص و مزایای هستند که بوسیله اتصاف بدان خلواص بله
هن مرحله از وجود رسیده اند مثال جواهر دارای خاصیتی است که بلا وجلود هن جواهلد شلده
است و سنگ پاره هم خاصیتی دارد که با هن خصوصیت به صورت سنگپاره وجود پیدا کلرده
است پس اگر از جواهر مزیت جوهریهاش بر طرف گردد با هن سنگ یکسان است مثال زمرد با
کوال و خاصیتی دارد که با هن خاصیت در الواس و ههن و خشت پیدا نویشود و به هن جهت
زمرد شده است و موکن نیست که ههن یا خشت خاصیت هن زمرد را پیدا کنند این قلانون در
جویع موجودات جاری می باشد و ضونا بشریت هم از این قانون تکوینی هوگلانی برخلوردار
است هدمی در میان توام موجودات نیز خواص و مزایائی دارد که موجب شده است او انسان
باشد.
و به بیان دیگر می گوییم هر شیئی از اشیاء و هر موجودی از موجودات در هر مرحله از وجود
که قرارگرفته باشند هن هنگامی جزء هن مرحله و مرتبه از وجود محسوئ میشوند که به کوال
در هن درجه نائل شده باشند و تا هوان اندازه وظیفله خلود را انجلام دهنلد ملثال شوشلیر هن
هنگامی شوشیر است و در دست یکهتازان قرار میگیرد که به مرحلله کولال برنلدگی رسلیده
باشد هر شوشیری که از کردار خود باز ماند و کند شد دیگر شوشیر بر او اطال نولیشلود و
جزء ههن پاره محسوئ میگردد هوینطور گل تا هن هنگامی در رتبه اختصاصلی خلود بلاقی
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است که دارای بوی معطلر و روحافلزا بلوده و بلا گلبلرگهلای شلاداب

در صلفحه بوسلتان

خودنوایی کند و با قیافه طنازش در هغوش نسیم صبحگاهی اعالم نواید؟
ملللن بلللرگ گللللم بلللات شبسلللتان منسلللت
هن بلبللل خللوشلهجلله غللزلخللوان منسللت
نوبلللاوه شلللب کللله شلللبنو

ملللیخواننلللد
هللر صللبح بلله نللیم بوسلله مهوللان منسللت

ولی هنگاه که الشه پژمردهاش دستخوش تهاجم باد گردیده و گلبرگهای افسرده اش پرپرزنلان
در البالی خار و خاشاک اطراف بوتهاش جا بگیرند هن هنگامی از مرحله اختصاصی وجودی
تساقط نووده و بر او نام گل زیبا اطال نویشود بلکه با یک علج هرزه تفاوتی ندارد.
هوچنین است انسان که اول مرتبه از وجود او جواد است بعد نباد بعد حیوان وبعد انسان شده
هوانطوریکه اگر احساس ظاهری او لغو شود و بیحرکت بوانلد از مرحلله حیوانیلت نلزول
کرده در مرحله جواد و نبات خواهد بود .هوچنین اگر خواص انسانی او و کوالبشری وی که
فیائل و سجایای اخالقی است رخت ببندد و دیگر انسان نخواهد بود.
قال علیعلیهالسالم :من لم یعرف الخیر من الشر فهو بمنزله البهیمه.
موالی متقیان امیر الوومنین علیعلیه السالم فرموده اسلت کسلی کله از نظلر او نیکلی و بلدی
یکسان باشد و احساس روانی وی از جهت تویز خوبی و بدی از بین رفته باشد چنین انسلانی
در رتبه چهارپایان است.
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از بهیولللی اسلللت خلللوردن و خفلللتن

وز ددی دان بللللللللللللللللدی و هزردن

از فرشلللته اسلللت خلللوبی و نیکلللی

ز اهللللللرمن مفسللللللدی و ناپللللللاکی

بنگلللر ای خواجللله تلللا کلللدامی تلللو

ببللللر خویشللللتن چلللله نللللامی تللللو

زندگی و روح و اخالق
دوران نه ماهه حول در رحم برای این است که بدن همادگی زندگی در دنیا پیدا کنلد و سللول
اولیه حیاتی نویتواند بدون توقج دوران حول از اول در دنیا زندگیز کند و بهوان ترتیب رشد
و نوو نواید پس بایستی در طول نه ماه از نظر اعیاء و جوارح کامل بشود تلا بتوانلد قلدم در
دنیا بگذارد و زندگی جهانی خود را هغاز کند زندگی روح انسان در دنیا به منزله زندگی بلدن
انسان در رحم است هوانطور که حفظ جنین در دوران حولل الزم اسلت و اگلر کلوچکترین
لطوهای بر او وارد شود از بین رفته و به زندگی این جهان نائل نویگردد هوچنین حفلظ روح
از رذائل اخالقی در دنیا الزم است به طوری که اگر روح انسان را صفات و خلقیات رزیله فرا
گیرد او را از حیات ابدی و زندگی دائم در عالم هخرت بینصیب میسازد.
و روی هوین حسائ اعوال نیکو هن هنگامی میتوانند به عنوان توشه زندگانی ابلدی بشلر در
عالم هخرت واقع شوند که توأم با محاسن اخال باشند و کسی که دارای اخالقی نیکو نباشلد
عول صالح او هم بی نتیجه است مانند هن خانه ای است که در شب تاریک در داخل هن خانله
چرات روشن نکنید ولی در خارج هن چرات بیافروزید.
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نور چرات خارج منزل ظلوت داخل هن را از بین نویبرد و نیز کسی که دارای اخال های رزیله
باشد اما عول صالح انجام بدهد مثل هن زارعی است که به او میگویند هقای کشاورز علجهای
هرزه را از زراعت خود دور کن و هن زارع مرتب زراعت را هئ بدهد اما علجهلا را از ریشله
نویکند.
«قیل لرسولا صلیا علیه و آله ان فالنه تصوم النهار و تقوم اللیل و های سای ه الخلا
توذی جیرانها قال الخیر فیها هی من اهل النار» .
«به عرض مبارک رسولاهلل (ص) رسید که فلالن زن بسلیار پرهیزکلار اسلت روزهلا را بلروزه
میگذراند و شبانگاه را به شب زنده داری اشتغال دارد ولی فاقد سجایای اخالقی بوده و خللق
ناپسندش هوسانگان

را رنج میدهد حیرت رسول (ص) فرمودند این هوه اعولال فلراوان

حائز مقام ارجوندی در هخرت نگردیده است به جهت اخال رزیلهاش باید در دوز معلذئ
باشد».
قال النبی صلیعلیه و آل «سو الخل یفسد العمال کماا یفساد الخال العسال» -رسلول
خدا(ص) فرمودند اخال بلد کلردار نیکلو را فاسلد ملیکنلدهوچنان کله اگرمقلداری سلرکه
رادرظرفی ازعسل بریزندطعم ترش وزننده سرکه حالوت وشهدعسل را زایل مینواید.

 -2جامعالسعادات
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صحابی پیغمبر در تنگنای گور
سعدبن معاذ از یاران وفادار پبغوبر اکرم (ص) و از شخصیتهای برجسته صدر اسالم به شوار
میرفت در معرکههای کارزار شرکت میجست و فداکاریهای او اار بزرگی در پیشرفت اسالم
داشت این مرد با پرونده ای ظاهرا روشن و درخشنده از دنیا چشم بربست خبر مرگ سلعد بله
عرض رسولاهلل (ص) رسید و پیغوبر اکرم(ص) هم به پاس خدمات ارزنده ایلن ملرد جهلت
بزرگداشت این شخصیت اسالمی دستور تشییع با عظوت از جنلازه سلعد صلادر فرملود و بلا
دست مبارک خود بدن سعد را غسل داده کفن نووده و در تشییع جنلازه وی پیغوبلر بلا پلای
برهنه بدون ردا حرکت میکرد تا وقتی که داخل قبرستان شلدند قبلری بلرای سلعد حفلر شلد
حیرت داخل قبر گردید و با دست خود او را در لحد گذاشت در این هنگلام ملادر داغدیلده
سعد کنار قبر همد با دلی ماالمال از امید نسبت به سرنوشت فرزند خود اظهار داشلت یلا سلعد
هنیئالک الجنه « ای سعد بهشت و نعوت هخرت بر تو گوارا باد» پیغوبر اکرم (ص) فرمود:
مادر سعد به این جزم و یقین از طرف خدا خبر مده از کجا فهویدی فرزندت حائز نعم بهشتی
گردیده است متاسفانه اکنون هن چنلان دیلواره هلای قبلر بلدن سلعد را در خلود فشلرده کله
استخوان های وی خورد گردید اصحائ با کوال تعجب عرض داشلتند یلا رسلولاهلل سلعدبن
معاذ کسی که تا این اندازه مسورد لطج و مرحوت شوا بلود چگونله تحلت فشلار قبلر قلرار
گرفت .حیرت فرمود به خاطر اینکه سعد در محیط خانوادهاش بدخلقی میکرد.

16

موازنه فضایل و رزایل اخالقی
از امور شگفتانگیز نظم جهان هفرین

است بشر هر ااندازه که دربلاره نظلم علالم فکلر کنلد

واقعا مات و مبهوت میماند که چگونه امور تکوینی جهان منظم هر یک بله جلای خلود قلرار
گرفته است.
نظم بزرگ قانون کلی است که بر جزئیات و کلیات جهان حکومت میکند و بزرگترین دلیلل
بر وجود پروردگار برهان نظم هفرین

موجودات است.

هنگامیکه موسی وارد دربار فرعون شد معجزهای که فرعون از او خواسلت تلاریگ گذشلتگان
بود «فسأله مابال القرون االولی» از موسی پرسید شرح زندگی پیشینیان چگونله بلوده اسلت»
موسی بر اینکه او را متوجه هدف خود ساخته و ضونا تبلیغ خود را هم بنواید فورا او را بله
برهان نظم توجه داده فرمود:
علمها عند ربی الذی جعل االرض فراشا و السما بنا او انزل من السما .
«علم تاریگ گذشتگان در نزد پروردگار منست هن خدایی که زمین را مهد هرام

و زندگی بشر

وسایه هسوان را بر سر انسانها قرار داده است و از هسوان هئ نازل فرموده است» این مطلب
داللت بر اهویت نظم هفرین

میکند و ما هنگامی که بلین فیلایل و رزایلل اخالقلی مقایسله

میکنیم میبینیم که فیایل اخالقی مناسب با نظم جهان اسلت و در تحکلیم نظلام املور علالم
کوک می کند بعکس رزایل اخالقی بر خالف نظم عالم و مخل به نظام جهان میباشد مثال نظم
جهان هفرین

اقتیاء می کند که افراد در عین هسای

و راحتی زنلدگی کننلد خیانلت دروت

تقلب اموری هستند که باین نظم صدمه وارد میکنند .نظم جهان اقتیاء دارد که توام افراد در
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یک مرتبه و در یک مرحله هر کدام در موقعیت خود بسر برد عدالت امری است کله موجلب
تحکیم این نظم میگردد وقس علی هذا روی این حسائ مالبران

که یکی از فالسلفه بلزرگ

بوده در مقام تعریج فییلت میگوید:
«فییلت عبارت است از دوستی نظام» و افالطون در مقام تعریج فییلت میگوید  -الفیلیله
هی التشبه بالوولی« -فییلت عبارت است از شلباهت رسلاندن بله خداونلد متعلال» یکلی از
دانشوندان بین این دو قول را جوع کرده و گفته است تعریج ملالبران

بلا تعریلج افالطلون

تفاوتی ندارد زیرا افعاد پروردگار هم عبارت است از ترتیب نظام و تناسق جهان و شخصی که
دارای فیایل اخالقی باشد اعوالی که از او سر میزند نسبت به ایجاد نظام موجودات نیز موار
میباشد بر اینکه اشخاص مفلوک و بیچاره از بین نروند و بتوانند بزندگی خود ادامه بدهند.
گذشته از اینکه فیایل اخالقی در نظم جهان خلقت دخالت فو العلاده دارد در نظلم زنلدگی
خود افراد بشر هم دخیل است زیرا انتظامات زندگی یک انسان وقتی محفوظ است که نگرانی
روانی برای او نباشد او فیایل اخالقی اینست که هولواره یلک اطوینلان خلاطری بله انسلان
میبخشد و هوواره شخص از خودش خشنود است ولی اار رزیلله اخالقلی اینسلت کله روح
تحت فشار قرار میگیرد انسان از مصاحبت با افراد رنج میبرد مایل است از اجتولاع بلر کنلار
باشد هدم بخیل مثال از صحبت سخاوت رنج میبرد و هوواره خودش را یک فرد جانی میبیند
ضویر و باطن او را سرزن

میکند.

«عن ابی عبدا علیه السالم من سا خلقه عذب نفسه»

6

 -0تحت التعقول
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امام صاد علیه السالم فرمود :هدم بد اخال هوواره روان

معذئ و رنجیده است.

نقش اخالق و پسیکانالیز در روانکاوی
هرام

و اطوینان روحی هنگامی برقرار میشود که جویع خواستهها و غرایز روانی هر کدام در

حد معین خود اجراء و ارضاء شوند و ارضاء بسیاری از غرایز انسانی بستگی به فیائل اخالقی
دارد یکی از غرایزی که در افراد است میل به محبت است این غریزه از هولان دوران کلودکی
در بشر وجود دارد و دریچه به طور واضح مشهود میباشد.
کودک در جویع عولیات شیرین خود در نظر دارد خود را مورد توجه پدر و مادر قرار دهلد و
به این وسیله محبت هنها را برای خود جلب کند و لذا از اظهار محبت پدر و ملادر بلاو للذت
میبرد و اگر بی اعتنائی از هنها احساس کند با عولیات فو العادهای سعی میکند نظر و محبلت
هنها را جذئ نواید و اگر موفق نشود دست به گریه میزند زیرا این غریلزه خلود را سلرکوئ
مییابد.
یگانه عاملی که در جویع عور موجب ارضاء این غریزه میشود فیایل اخالقی است و علاملی
که موجب سقوط و سرکوبی این غریزه میگردد رزایل اخالقی اسلت زیلرا افلرادی کله دارای
فییلت اخالقی هستند بر حسب اخال خوی

خود مورد محبت سایرین واقع میشوند.

بحسن خلق توان کرد صید اهل نظر
بدام و دانه بگیرند مرت دانا را
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برخالف کسانی که اخالقشان رزل و پست است این خواسته انسانیشان سرکوبی میبیند و بلا
محبتی روبه رو نخواهد شد.
«عن ابی جعفر الباقر علیه السالم البشر الحسن و طالقه الوجه مکسبه للمحبه و قربه من ا
و عبوس الوجه و سو البشر مکسبه للمقت و بعد من ا »
«امام باقر علیهالسالم میفرماید :اخال خوش و صورت گشاده محبت افراد و تقرئ پروردگار
را کسب میکند و اخال بد و ترشرویی خشم دگران را بر ملیانگیزنلد و انسلان را از محبلت
خدا دور میکند».
سجایای اخالقی در غریزه میل به جوال افراد متکون است همچنلان کله افلراد بشلر بله ویلژه
جوانان طالب جوال ظاهری هستند به جوال روحانی و سجایای اخالقلی هلم طبعلا عالقونلد
میباشد و ایدههل اخالقی یا ایده هل جوال پسندی جوان بستگی دارد هر مربی و معلوی کله از
ندای ارزشهای اخالقی غافل بواند و از این قلدرت اسلتفاده نکنلد مقصلر و بلدبخت اسلت
ارزشهای اخالقی جوانان با نوع ارزشهای سنین کامال متفاوتند تعاون و هوکاری به نظر هنان
هوچون فداکاری است نیکی مفهوم ترحم دارد بردباری که در دوران جلوانی بسلیار مشلکل
است صورت یک جوانوردی قهرمانی را پیدا میکند.
پس باید مربیان نسل جوان به این نکته توجه داشته باشند که با تقویت ایدههل اخالقلی جلوان
میتوان غریزه جوالپسندی او را ارضلاء کلرد دارویلن  Darvinطبلق فرضلیه تکاملل خلود
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شخصیت انسان را منحصرا در پروش عواطج می دانلد و تنهلا راه تقویلت عواطلج را ایجلاد
فیایل اخالقی میشورد.
بزرگترین کوالی که موجودات جاندار در سلیر
تحللولی و تکللاملی بلله هن رسللیدهانللد پیللدای
عواطج قلبی است که در انسان بوجلود هملده
است و اگر انسان میخواهد حیوان نباشد بایلد
این عواطج را کله عبلارت از رحلم و کلرم و
مروت و شجاعت و نوعدوستی و خیرخلواهی
است بپرورد و در عین این حال کوش

در راه

حیات و بقاء هم با رعایت مقتییات انسلانیت
بالطبیعه جریان خواهلد داشلت بلکله مجاهلده
اخالقی خود در مرحله انسانیت هوان کوشل
بللرای بقللاء و حیللات بایللد بصللورت مجاهللده
اخالقی باشد و خواهد بود.
توجه به فیایل اخالقی نق

فلو العلادهای در روانکلاوی افلراد دارد و روی هولین حسلائ

هانری بارووک Hanry barookمیگوید:
کسی که درباره بیواریهلای عصلبی و روحلی
مطالعه می کنلد بایلد معلوملات اخالقلی را بله
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یکدیگر پیونلد دهلد بلرای یلافتن بهداشلت و
درمانی نیکو باید مجووع شخصلیت بشلری را
بشناسیم پسلیکانالیز دامنله بحلث خلود را بله
غرایز منحصر می کند و در غم هنست کله ایلن
غرایز را به صورت پیلروان مسللک للذت کله
کوی هم فاقد جنبه اخالقی اسلت ارضلاء کنلد
دیگر از هدف اساسی شخصیت و روابط هن بلا
نیکی و بدی و در نتیجه بلا هولاهنگی اجتولاع
سخنی نوی گوید و از اهویلت هن غافلل اسلت
بلکه اگر هلم موکلن بلود نولیتوانسلت مایله
هسای

درون گردد زیرا این هسای

به ارضلاء

وجدان اخالقی بستگی دارد بله هولین جهلت
بیهنکه کامیابیهای مهلم پسلیکانالیز را دربلاره
هزادی پاره ای از امیال و هرزوهای وازده نلاچیز
بگیریم یک درمان روحلی خلوئ بایلد هلدفی
عالی تر داشته باشد تا بتواند با سنج

نیروهای
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شخصیت را عالی و برجسته و هسلای

فلرد و

اجتواع را تامین کند».
فیایل اخالقی نه تنها موجب ارضاء صحیح بسیاری از غرایز شده بلکه احساسات را در یلک
حد معین تعدیل میکند.
عواطج درونی انسان سرچشوه فعالیتهای بشر میباشد و طغیات و سرکشی غرایلز افلراد را
به سقوط و نابودی میکشاند یگانه قدرتی که موجب میشود غرایز در حد خود ارضاء گلردد
و از طغیان هنه جلوگیری کند عقل به ضویوه سجایای اخالقی است کسی که عفلت دارد ایلن
صفت او از طغیان غریزه جنسلی وی جللوگیری نولوده و بارضلاء در حلد خلود هن را قلانع
می سازد و اصوال هنگامی که عواطج با اخال ضلویوه شلونده محلیط موللو از مهلر و صلفا
بوجود میهورند و در کوال مهربانی و در سنی با هم زندگی میکنند.

منشا امراض اجتماعی
بدن انسان مانند هر ماده مرکب دیگر از ذرات بیشوار کوچکی است که تا این اواخر هنها را به
نام اتم مینامیدند و فعال کشج کردهاند که این اتم مرکلب اسلت از ذرات کلوچکی کله جلز
تووج چیز دیگری از هنها دیده نویشود و هن ذرات را الکتلرون  Electoronملینامنلد و بلا
امواج منفی الکتریکی است و بدور هسته مرکزی به نام پروتون  Protonو نلوترونNotron
میچرخند و چند اتم تشکیل یک سلول می دهد و چند سلول با هم جوع شلده هیئلتهلایی
 -چه میدانم (بیواری های روحی) ص  1و 12
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مانن د قلب دمات جگر معده کلیه و غیره و هر هیئت وظیفه خود را با خلوص نیت و محبت
به جا بیاورد حاال که دانستیم الکترونها جز تووجات الکتریکی چیز دیگر نیستند و حرکت هم
هویشه تولید حرارت میکند و حرارت نیز اشیاء را منبسط میسازد پس فر میان اقسلام ملاده
از حیث لطافت و ضخامت و چگونگی رنگ فقط از چگلونگی تولوج ذرات یلا الکتلرون هلا
حاصل میشود ماده هر قدر لطیج تر باشد تووجات ذرات هن زیادتر و تندتر است مانند امواج
نور و الکتریک و غیره چنانکه در هئ میبینیم که اگر حرکت ذرات هن را بله وسلیله حلرارت
زیاد کنیم مبدل به بخار که لطیج تر است میشود و اگر حرکت هن را به وسیله برودت پلایین
بیاوریم منجود یعنی درشتتر می شود و چون درجات حرکت ذرات مانند اعداد بیشوار است
از هن جهت اقسام ماده نیز در مراتب خود بیحسائ میباشد از روی این تحقیقلات فنلی بله
این حقیقت و اصل می شویم که جهان و هر چه در اوهست جز تووج یلک قلوه واحلد چیلز
دیگر نیست و تووج هم جز توالی اعداد چیز دیگر نیست بنابراین هلر یلک از اعیلای بلدن
انسان یک مقدار معین تووجات الکتریکی در هر اانیه به عول ملیهورد و بله جهلت اخلتالف
درجه این تووجات شکل و رنگ و جسامت و وظیفه هنها هم مختللج ملیشلود از روی ایلن
اییاحات میتوان به خوبی فهیود که منشاء امراض جسوانی چیست.
این منشاء عبارت است از نقصان و یا زیادتی که در عدد تووجات طبیعی الکترونها یک واحد
و یا چند عیو به عول میهید و هن عیو را از ایفای وظیفه هنها مودوعه خود بازمیدارد از این
بیانات پی به منشاء امراض اجتواعی هم میتوان برد زیرا افراد هر اجتواع به منزله سللولهلای
یک بدن هستند که باید الکترونهای اتمهای هن سلول در امواج الکتریک خلود کنلدی نلورزد
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امواج الکتریکی که در حفظ جامعه موار است عبلارت اسلت از فیلایل اخالقلی کله انلوار و
برقهای افکار محسوئ میشوند هوچنان که موالی متقیان علی علیه السلالم در وصلج افلراد
پرهیزکار میفرماید:
قداحبی قلبه و امات نفسه حتی رق جلیله و لطف غلیظه و برق له المع کثیر البرق فایان له
الطری و سلک له السبیل و تدافعته االبواب الی باب السالمه و دار االقامه و تثبت رجااله
لطمأنینه بدنه فی قرار االمن و الراحه بما استعمل قلبه و ارضی ربه

3

«انسان پرهیزکار کسی است که دل و روان خود را زنده گرداند و خواستههای حیوانی خلود را
بویراند به طوری که حالت رقت و مهربانی نسبت به سایرین به او دست دهد و خوی تند وی
به لطج و صفا مبدل گردد هنگاه است که در سایه این سجایای اخالقی فکلر درخشلندهای در
مغزش تابیدن میگیرد و راه زندگی را به او مینوایاند و بائ سالمت بر او ملیگشلاید و او را
در جایگاه پایداری و امید دارد که زندگی را در سایه امینت و هسلای

بگذرانلد تولامی ایلن

پیشبردها بر حسب ملکاتی است که در روان خود ایجلاد کلرده و خلواد خلود را ازخویشلتن
خوشنود گردانیده است».
و هنگامی که فیایل اخالقی از وجود یک فرد رخلت بلر بنلدد و بله ایلن معنلی کله املواج
الکتریکی این عیو جامعه از بین برود به هوین اندازه بر اجتواع صدمه وارد میشود و اجتواع
مریض میگردد.

 -6نهج البالغه
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مثال اگر جامعه را به یک هللت موسلیقی و تلار
تشبیه کنیم افراد جامعله بله منزلله رشلتههلا و
پرههای مختلج هن می شوند که هر یکی بلرای
ادای یک درجله مخصلوص از صلوت ملامور
است و فقط وقتی ایلن تلار در کولال صلحت
میتواند ادای وظیفه نووده گوشهای ملا را بلا
نغوات دلنشلین و اهتلزازات روحافلزای خلود
محفوظ سازد که هر یک از رشتههای هن درجه
اهتزاز مخصوصی را که اسلتاد موسلیقی بله او
داده است نگاه دارد و اگر یکی از هن رشتهها از
خط خود انحراف پیدا کند و درجه اهتزاز خود
را تغییر دهلد ههنلگ نلاهووار هن تلوازن هوله
رشته ها را به هم خواهلد زد و ملاهم خلواهیم
فهوید که ائتالف کامل در میان تووجلات ایلن
رشتهها موجود نیست.

1
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افراد جامعه به منزله رشته های تار هستند اگر یلک فلرد از افلراد از نظلر اخلال ملریض شلد
وظایج اجتواعی و وجدانی خود را انجام نداد خواه و ناخواه نظام جامعه به هم ملیخلورد و
اجتواع مریض میشود و اینجاست که ما به اشتباه بزرگ جهان متودن امروز پی میبریم.

خطای جهان متمدن
خطای بزرگ اجتواع امروزی اینست که از پیروی قانون تعالی روانی سرپیچی کلرده مسلتبدانه
روان خود را به قوای عقالنی منحصر نووده است و در تربیت قوای فکری میکوشد زیرا فکلر
به کوک علم تسلط بر هوهچیز را تامین میکند ولی فعالیتهای دیگر روانلی را از یلاد بلرده
است مردم امروزی هنوز نفهویده اندکه سرپیچی از قانون تعالی روانی چقدر خطرناک است و
گوان می برند که پرورش فکری معادل با تربیت روانی است و هنوز ندانسلتهانلد کله در کنلار
عقل فعالیت های معنوی قرار دارند که برای مشی زندگی الزم است استیالی تدریجی زشتی و
پلیدی و بیادبی والکلیسم و راحتطلبی و حسد و بدگوئی و کینله و تزویلر و دروغگلویی و
خیانت وقتی است که قانون تعالی روانی پایوال شود.
اشتباه بزرگی است که متجوددین به هیچ وجله
به تکامل روحی خود نویاندیشند سلن روانلی
قسلللوت اعظلللم ملللردم از  2یلللا  0سلللال
نویگذرد.
 -راه زندگی –ص 62
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هوچنان که یک مهندس دانا در ساختن اتومبیل مراعات موازنه را بین قدرت موتلور و قلدرت
ترمز میکند به هر نسبتی که موتور را در جهت مثبت یعنی حرکت قویتلر بسلازد بلر قلدرت
ترمز که عامل منفی و توقج است میافزاید تا در لحظه و نقطه پرتگاه ماشین را نگله دارد و از
خطر سقوط هن جلوگیری کند .ترقی علم در جهان متودن به منزله تکاملل روزافلزون قلدرت
موتور محرک اجتواع است و سجایای اخالقی به منزله ترمزی است که بشر را در لب پرتگلاه
از سقوط و نیستی حفظ میکند .بشر زمانی خوشبخت است که با مقایسه ترقیات علوی جهان
سطح ایوان و اخال نیز ت رقی کند تا علم فقط در راه مفید و به نفع انسان به کار افتد بدبختانه
چندی است بشر به جهت مخالفت این را می پیواید دنیای امروز با ضعج جهلان اخالقلی بله
صورت ماشین بیترمزی درهمده که غیر مطوئن به راه خود ادامه میدهد و مردم جهان عولری
را با اضطرائ و نگرانی طی میکنند به طوری که یکی از دانشوندان میگوید هلوش اگلر هزاد
مانده و تابع درک عقالنی یا الهامی ارزشهای اخالقی نباشد خطرناک است هوش نه تنها ما را
به سوی مادیات بلکه به جانب حیوانیت کشانده است .این سطور مدتی قبل از اینکه از اختراع
بوب اتوتیک اطالع پیدا کند در کتائهای جامعهشناسی علم اخال نوشتهشده بود این اختراع
معنی هن حرف ها را به طور برجسته ای هشکار کرد ناگهان مردم جهان متوجه شلدند کله یلک
پیروزی تعجب هور علم امنیت توام بشر را به طور خشونت همیز به مبارزه طلبیلده اسلت یلک
باره کشورهایی که هنها را متودن مینامیم دیدند که تنها یک اتحاد اخالقی میتواند هنهلا را در
برابر این خطر حفظ کند دانشوند نلامی جهلان دکتلر هلکسلیس کلارل Dr.Alexis Carrel
میگوید:
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«انسان امروزی پرداخته محیط خلود و علادات
زندگی و افکاری است که اجتواع به او تحویل
کرده است این عادات لطواتی به جسم و جلان
ما میزند در حال حاضر تطابق ما با محیطی که
به کوک وسائل علوی در پیرامون خود ایجلاد
کردهایم بدون انحطلاط موکلن نیسلت در ایلن
مورد علم را نباید مقصلر بشلوریم بلکله بایلد
هدمی را خطاکلار دانسلت ملا ندانسلتهایلم کله
چگونه صوائ را از خطا و جلایز را از مونلوع
بشناسیم و بدین ترتیلب بله قلوانین طبیعلی و
سرشتی خود پشت پا زده و گناهی بزرگ را که
هیچگاه بدون کیفر نویماند مرتکب شدها یم».
مگر زندگی عصر حاضر سطح اخالقی مردم را تنزل نداده است؟ چرا بایلد هلر سلال چنلدین
بیلیون دالر برای مبارزه با جنایتکاران صرف شود؟ چرا باید در مقابل چنین خلرج گزافلی بلاز
دزدان و راهزنان فاتحانه به بانکها حولله برنلد و ملامورین انتظلامی را بشلکند و کودکلان را
بدزدند و مقتول یا گرو کشی کنند؟ چرا شواره افراد ناقص عقلل و دیوانله بایلد اینقلدر زیلاد
باشد؟ جای هن دارد که با مشاهده سیر قهقرائی تودن از خود بپرسیم که هیا علل این انحطلاط
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در خود ما و در تشکیالت ما نیست؟ علم نباید منحصلرا بله خلاطر خلود و ظرافلت طلر و
روشنایی و زیبائی

پی

برود بلکه هدف

بایلد تکاملل انسلانیت باشلد ملا بایلد بله مسلائل

احساسی نیز مانند قیایای ترمودینامیک  Termodinamicاهویت بدهیم و به تولام مظلاهر
حقیقت توجه کنیم.
از مجووع هنچه تا کنون بیان کردیم به این نتیجه رسیدیم زندگی بشر بدون اخال قابلل ادامله
دادن نخواهد بود و زندگی فاقد اخال هوچون زندگانی جانوران با توح

و نکبلت همیختله

خواهد بود البته در اینجا یک موضوع باقی میملاد و هن اینکله راه پلرورش اخلال در افلراد
چیست؟

پرورش اخالق یا معالجات روانی
در این باره علوای اخال در نظریه اظهار داشتهاند یکی تکلرر اعولال نیلک و دیگلر تقیلد و
ایوان به یک دین و برنامه هسوانی کامل هنها میگویند طرز ایجاد فیلایل اخالقلی و حصلول
ملکات نفسانیه به تکرر اعوال است شخصی که سخی نیست با تکلرر عولل خلود ملیتوانلد
سخاوت را در خود ایجاد کند مثل اینکه اگر شوا بخواهید ذغالی هتل

بگیلرد و بله صلورت

هت

درهید و نور و حرارت بدهد ابتدا بایستی پاره هتشی را در کنار ذغال بگیرید و مرتبا ایلن

هت

را در هن ذغال بدمید این ذغال ابتدا کوی دارای حرارات شده و هنگامی که دمیدن هتل

در این ذغال تکرار شد کم کم خود این ذغالی که ابتدا سرد و سیاه بود به صلورت پلاره هتل
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نورانی و داع درهمده که باز به اشیاء دیگر نور و حرارت میبخشد هوینطور اگر عولل رزللی
را انسان تکرار کند کمکم صفت رزیله را که قبال نداشته در وجود او استوار میگردد.
ولی باید گفت این طریق هم بدون ایوان به خدا و پیروی از برنامه کاملل هسلوانی پروردگلار
(قرهن) قابل پیوودن نیست زیرا اوال تکرار عول خود محتلاج بله یلک ضلامن اجلرا و نیلروی
محرک قوی است وتنها عامل به منافع فییلت نویتواند انسلان را وادار کنلد قلدرت نیرومنلد
ایوان است که میتواند محرک شخص را در ارتکائ کردار نیک تا با تکرار هن عول نیک ملکه
اخالقی در فرد به وجود هید.
و اانیا تکرر عول نویتواند ملکه نفسانی و سجیه اخالقی در انسان ایجاد کند بلکه یک اخال
مصنوعی برای فرد به بار میهورد که با پی همد کوچکترین مرحلهای هن را از یاد میبرد ولی
هن قدرتی که ملکه اخالقی برای شخص ایجاد میکند که به طور خودکار فیایل و سجایای از
وی بروز کند نیروی ایوان و تربیت دینی است.
لکنت دونوئی میگوید:

دین بزرگ ضامن اجرای سجایای اخالقی
«بعیی از المذهب ها که طبعا اخالقی هستند
می گویند که چون مشکل اساسی اطاعلت از
قوانین اخالقی است پس اگر عولال بتلوانیم
این قواعد را به کار بندیم به ملذهب محتلاج
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نخللواهیم بللود ایللن روش نشللانه ندانسللتن
پسیکولوژی است چه انسان هویشه در اعتبار
قواعدی که سرچشوه هن را نولیدانلد شلک
میکند .به عالوه چنین روشی دلیل نفهویلدن
اصل مشکل است زیرا مقصود این است کله
انسان در درون تکویل شود تا بتواند اخالقی
فکر کند هدف این نیست که انسلان را وادار
کنیم که حرکات اخالقلی بکنلد ملادامی کله
رفتار هر فلرد نشلانه تکاملل عویلق درونلی
نباشللد عولیللات او یللک رشللته تحدیللدات
مصنوعی قرارداری و موقت خواهد بلود کله
با اول بهانهای به یاد خواهد رفت اگر قواعلد
اخالقی به طور دلخواه تحویل شود هر قلدر
هم که ارزش عولی داشته باشلد هلیچ وقلت
موفقانه بر ضد جنلب هلای حیلوانی جلدال
نخواهد نوود.
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ایوان به خداوند که پایه اساسی مذهب است بهترین ضامن اجرای تعالیم اخالقی است کسانی
که به پروردگار ایوان دارند و به وظایج خود عول میکنند و از حدود فییلت و اخلال کله
مرز تعالیم الهی است تجاوز نوی نواید و اگر احیانا در موردی دچار لغزش شلوند و از برنامله
مذهب تخلج نوایند ناراحت میشوند ترتیبی که بر پایه ایمان به خدا استوار نباشد ضاامن
اجرا ندارد ،ادکارب  Edcarbechروانشناس معروف فرانسوی میگوید:
ظواهر ایدئولوژیک و اخالقی که تودن اروپایی
را زینت میدادند از هنجا که مبنای هنها منحصرا
مادی بود بر االر جنلگ جهلانی منهلدم شلدند
ترس و اضطرائ با وسعت و شدت بیشری در
جنگ دوم جهانی سراسلر دنیلا را فلرا گرفلت
احترام به زندگی و مقلام انسلانیت و هوچنلین
تصور ارزش ها اخالقی در هم جا ناپدیلد شلد
تبعیللدها قتللل عللامهللای مللردم غیرنظللامی
اردوگاه هلای کلار اجبلاری کله در هنجلا فقلط
قحطی و بیواری ساری بیداد میکرد بلکه انواع
بللدرفتاری و شللکنجه نیللز عولللی مللیگردیللد
تخریللبهللای نللامعقول و سرتاسللری توسللط
بوبللارانهللا هولله بلله منزللله روشهللا عللادی و
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معوولی در جنگ به کار برده می شدند در ایلن
گیللر و دار یللک عللده از مللولفین حقللو هللم
کوش

میکردند ایلن حلق جدیلد را مشلروع

جلوه دهند و تصور ذهنلی علدالت را تلا یلک
میزان پست پایین بیاورند بنا به مطالب ملذکور
وقت هن رسیده است که توام کسانی که حسن
نیت دارند در ایلن مسلئله حیلاتی بله تعولق و
کاوض بپردازند تودان دارای چه ماهیتی است؟
و مردم را به کجلا ملی برنلد؟ مردملان متولدن
بیشواری هستند که از تصور ارتکلائ قتلل یلا
ارتباط جنسی با محارم وحشلتزده ملیشلوند
ولی هوین اشخاص از ارضاء حرص و هز خود
تجاوزطلبی و مطلامع جنسلی خلودرو گلردان
نیستند هنها اگر بتوانند از کیفر فرار کنند به هلم
نوع خلوی

بله وسلیله دروت فریلب بهتلان

افتراء هزار میرسانند دولتها به هنگلام جنلگ
هولله بللیعللدالتیهللا و هولله تعرضللاتی را کلله
کللوچکترین هنهللا در زمللان عللادی موجللب
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بیهبرویی است مجاز میدانند برای این منظلور
دولتها نه تنها فقط در مقابل دشون به مکلر و
حیله متوسل می شوند بلکه از گفتن دروتهلای
عالوانه و عودی نیز خودداری نوی کننلد و بله
طوری که مالحظه شد تزویر و دروت بله طلور
بی سابقه ای در جنلگ جهلانی رایلج بلود ایلن
وضت نه تنها هر نوع کوششی را بلرای ارتقلاء
مقام انسانیت از بین می برد بلکه دولتهلا بلدین
وسیله به تخریب اجتواعی که بر هن حکوفرملا
هستند نیز کولک ملی نواینلد و بله طلور غیلر
مسلتقیم مبللانی اخالقللی را کلله بللا خللون دل و
زحوت زیاد برپا شلدهانلد میلوحل و معلدوم
میسازند.
خالصه هنکه برنامه تربیتی هر قدر هم ریشه علوی و روانی داشته باشد در صورتی که متکی به
ایوان الهی و اطاعت اوام خداوند نباشد در مقابل توایالت غریزی قدرت مقاومت ندارد و هوه
جا نویتواند انسان را باانجام وظایج وادار کند هری فقط افراد مومن میتوانند حائز فیلایل و
سجایای اخالقی گردند زیرا در تعالیم عالیه اسالم شرط اول ایوان تخلق بله فیلایل اخالقلی
 -اندیشههای فروید
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قرار گرفته و رهبران دینی در غالب بیانات خود این حقیقت را گوشزد افراد با ایوان فرمودهاند
رهبر عظیم الشأن اسالم پیغوبر اکرم(ص) در یکی از بیانان خود حقیقت دین را فقط در اخال
معرفی میفرماید:
«جا رجل الی رسول ا صلی ا علیه و آله من بین یدیه فقال یا رسول ا ماالدین؟ فقال
حسنالخل  ،ثم اتاه من یمینه فقال یا رسول ا ماالدین؟ ؟ فقال حسنالخل  ،ثم اتااه مان
قبل شمال فقال ما الدین؟ فالتفت الیه فقال اما تفقه؟ هو ان ال تغضب».
«مردی خدمت پیغوبر اکرم (ص) شرفیائ شد و عرضله داشلت یلا رسلول اهلل حقیقلت دیلن
چیست؟ پیغوبر بیدرنگ فرمود حقیقت دین اخال نیکواست سپس این مرد از طرف راسلت
پیغوبر درهمده برای مرتبه دوم سوال خود را تکرار کرد حیرت در جوائ فرمود حقیقت دین
حسن اخال است کان هیم این مطلب برای وی مشکل بود للذا در مرتبله سلوم از طلرف
چپ رسول اهلل (ص) خود را نوایاند و سوال خوی

را در سومین مرتبه تکلرار کلرد در ایلن

مرتبه هم باز هوان جوائ را شنید ولی تردید وی بعد از سه بار جلوائ دادن پیغوبلر برطلرف
نشد مرتبه چهارم از پشت سر پیغوبر در همده و عرضه داشت میگویم دیلن چیسلت؟ رسلول
اهلل به او نگریست گویا از عدم توجه او تعجب فرموده بود هیا نفهویدی چله گفلتم ملیگلویم
حقیقت دین این است که خشم و تندخوئیت خاطره تلگ برای مردم ایجاد نکند».
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله لما خل االیمان قال اللهم قونی فقواه بحسن الخلا و
السخاوه لما خل ا الکفر قال اللهم قونی فقواه بالبخل و سو الخل »

0

 - 2جامع السعادت
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«پیغوبر اکرم(ص) فرمود هنگامی که ایوان خلق شد از خداوند خواست که نیرویی ملددکار از
قرار دهد خداوند اخال نیکو و سخاوت را نیروی ایوان قرار داد وقتی که پروردگلار کفلر را
هفرید او هم نیز تقاضای کوک و مساعده از خداوند نوود هفریدگار بخل و اخلال بلد را قلوه
کفر قرار داد» کنایه از اینکه ایوان به کوک این دو نیرو ضامن اجرای مصالح و کفر بلا قلدرت
این دوعامل موجب پدید همدن مفاسد است.
«عن ابی عبدا علیهالسالم اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا»

06

«امام صاد (ع) فرمود  :کاملترین افراد مومن از نظر ایوان کسی است که از زیباترین اخالق
نیکوتر باشد».
«س ل النبی صلی ا علیه و آله ای المومنین افضلهم ایمانا؟ قال احسنهم اخالقا».
« از رسول گرامی سوال شد از توامی افراد با ایوان کدام یک برترند؟ حیرت در جوائ فرمود
هر یک از نظر اخال نیکوتر باشد».
«عن علی بی الحسین علیهالسالم ان احبکم الی ا احسنکم خلقا.

0

«امام چهارم زینالعابدین علیهالسالم فرمود :محبوئترین شوا نزد خدا کسی است که اخالق
از هوه نیکوتر باشد».

 - 0جامعاالخبار
 - 4جامعاالخبار
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بخش دوم

مظهر اخالق ا (نرمخوئی و گشادهروئی)
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عش و زندگی
توامی موجودات جهان هفرین

در پرتو یک نور میدرخشند و یک انلرژی حیلاتبخشلی در

اصول و رعیان کلیه موکنات سریات دارد هم او از افق نقرهفام صلبحگاهی خورشلید طالیلی
ظاهر میسازد تا پرده های زربفت خود را بر کنگره کا ها و قله کوههلا پهلن کنلد و هلم وی
قطره دردانه شبنم را هم هغوش گلبرگهای رنگارنگ لطیج قرار داده است.
گاهی با گرداندن گردونه زمین بدور خود شب و روز را پدید میهورد که جهان گرم فعالیت و
کار در سیاهی اسرار همیز شب فرو برد و زمانی با سیر دادن این مهلد خلاکی در ملدار بییلی
مانند خورشید موجودات را صفا و گرمی بهلار و تابسلتان در دل گرفتگلی و سلرمای پلاییز و
زمستان داخل میسازد و گلستان زیبا را بباد غارت بادهای مهاجم خزانی میسپارد.
این هوان قدرتی است که امواج منفی الکترونهای یک اتم را دیوانهوار با سرعت سرسامهوری
به اطراف هسته مرکزی هن میچرخاند این موجود نلام زیبلای

لرزاننلده دلهلای مشلتاقان و

پدیدهوردنده هزها و ایدههای مهجوران است .گاهی از نام روانبخ
تالطم زندگی هرام

قللب میلطرل در املواج

می گیرد و زمانی یاد فتنه انگیزش دل هرامی را ببلاد نگرانلی درد و رنلج

میدهد.
«مردم او را محبت میگویند ،و در نزد اهل دل عش نام دارد».
فللللک جلللز عشلللق محرابلللی نللللدارد
جهللان بللیخللاک عشللق هبللی نللدارد
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جهللان عللی

اسللت و دیگللر رز نللازی
هولله بللازی اسللت اال عشللق بللازی

نرویلللد تخلللم کسلللی بیدانللله عشلللق
کس ایون نیسلت جلز در خانله عشلق
ز سلللوز عشلللق بهتلللر در جهلللان نیسلللت
کلله بللیاو گللل نخندیللد ابللر نگریسللت

توام فعالیت های افراد بشر در زندگی بر محور عشق و محبت قرار گرفته اسلت و للذا بلزرگ
فیلسوف اسالمی خواجه نصیرالدین طوسی میفرماید:
«و الفعل منایفتقر الی تصور جزیی لیتخصص به الفعل ثم شوق ثام اراده ثام حرکاه مان
العضالت».
از هنجا که بشر هر عولی را که انجام میدهلد متکلی بله شلعور و ادراک اختیلار و نفلعطلبلی
میباشد باید مبادی مقدماتی در کار باشد.
تصور عول جزئی که میخواهد در خارج انجام شود که قبل از ایجاد شخص فاعل هنرا با خصوصیات و منافع تصور میکند.
 - 2شو بایجاد عول بعد از هنکه عول جزئی را بانفع هن تصور نوود نسبت به هن شو و
عالقه در او ایجاد میشود و عول محبوئ او میگردد.
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 - 3اراده جازمه و عزم جازم به عول بعد از هنکه عولی محبوئ و خواسته شخص گردید
تصویم میگیرد و اراده میکند که هن را انجام دهد.
 - 4حرکت اعیاء برای انجام عول.
پس توام اعوال از هاار محبت است زیرا انجام هر عول مترتب بلر اراده و اراده متکلی بله
شو و محبت است و اگر عولی محبوئ نباشد این مراحل نخواهد بلود و عوللی وجلود
نخواهد یافت پس باید گفت توام کارها و فعالیتهلای فلردی و اجتولاعی و سیاسلی بلر
اساس محبت است.
و اصوال تشکیل اجتواع که در زندگی بشریت نق

اول را ایفا میکند بر اساس محبلت و

دستی استوار است زیرا تا محبت نباشد افرادی بگرد هلم جولع نولیشلوند و اگلر عشلق
درافراد یک ملت و جامعه نسبت به هودیگر وجود نداشته باشلد ادامله زنلدگی بلرای هن
مردم امکانپذیر نیست انساندوستی یکی از شریجترین و درخشانترین عواطلج بشلری
است هر فردی از افراد از هر ملت و نژاد باید طوری تربیت شود که خیرخواه بشر باشد و
رد باطن خود از نظر انسانی نسبت به توام ملل و اقوام احساس محبلت کنلد بشردوسلتی
یکی از ارکان اساسی صلح جهان و از پایه های سعادت انسانی اسلت بشردوسلتی نشلانه
انسانیت و عالمت تکامل و تعالی روان بشر است کسی که بشردوستی را درک نویکند بله
محیط سراسر صفای انسانی راه پیدا نکرده است.
پیشوای گرامی اسالم ابوالحسن علیه السالم فرموده است:
«ان اهل االرض لمر حومون ما تحابوا و ادوااالمانه و عمول الح »
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توا مردم روی کره زمین مشوول رحوت و فیض الهی هستند مادامی که با این اسله اصلل
اساسی عول کنند بشردوست باشند در امانتها خیانت نکنند عوال پیرو حق باشند.
اما علی بنموسیالرضا علیه السالم از امیرالوومنین علیه السالم و هن جنائ از پیغوبر اکلرم
صلیاهلل علیه و هله نقل نوود که حیرت فرمود:
الیزال امتی فای خبرماا تحاابوا و ادواالماناه و اجتنباوا الحارام و اقاروا الضایف و
اقاموالصلوه و آتو الزکوه فاذالم یفعلوا ذلک ابتلو ابالقحط و السنین.
امت من هویشه در خیر و نیکی خواهند بود در صورتی کله دارای ایلن صلفات ششلگانه
باشند:
نسبت به هم مهربان باشند.- 2در امانت خیانت نکنند.
- 0از حرام دوری کنند.
- 4مهواننواز باشند.
نواز را بپا دراند.- 6زکوه را ادا نوایند.
پس هر گاه به این هاعول نکنند مبتال به قحطی و کوتاهی عور میشوند .نکته جالب توجله در
این روایت این است که وجود مقدس پیغوبر رمز سعادت و نیکبختی بشر را عواملی دانسته که
برگشت هوه هنها به محبت است و توام هنها از عشق سرچشوه گرفتهاند باید بین افراد جامعه
رشته محبتی موجود باشد تا هنان را از خیانت نسبت به یکدیگر بازبلدارد و نیلز بایسلتی یلک
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خاصیت عشق خدایی بر دل و مغزشان حاکم باشد تا اینکه از فرملان وی پیلروی کننلد .عولل
حرام مرتکب نشوند و در مقابل او به عنلوان نولاز حیلوع و خشلوع کننلد مهولاننلوازی و
دستگیری از هونوعات به عنوان تادیه زکوه نیز از هاار محبت و مهربانی است.
پس نتیجه می گیریم اولین شرط رفاه و هسای

یک فرد در زندگی اجتواعیاش این اسلت کله

در محیط جامعه محبوئ افراد قرار بگیرد و مورد عشق سایرین واقع شود و بزرگترین وسیله
جلب محت خشروئی و نرمخویی می باشد کسی که دارای خلق خوش باشد توام افلراد بله او
عالقوند خواهند شد کسی که اخالقل

ناملانوس و طلبع

بله گرفتگلی و خشلونت توایلل

مخصوص دارد میان خود و دیگران دیواری به وجود میهورد که موکن نیست بتواند بلا پرتلو
درخشان مودت روبهرو بشود.
«قال علی علیهالسالم المومن من مالوف والخیر فیمن الیألف و الیؤلف»

0

امیرالوومنین (ع) فرمود مومن الفت میگیرد و خیری نیست در کسی کله او بلا دیگلران الفلت
نویگیرد و مورد الفت سایرین هم واقع نشود.
«قال الصادق (ع) صانع المعروف و حسن البشر یکسان المحبه»

03

امام ششم (ع) فرمود هدم خوشرفتار و خوشرو محبوئ واقع می شود حسن خلق نیرومندترین
عاملی است که در تامین موفقیت شخص اار قطعی دارد مثال پیشرفت یک مرکز معلامالتی بله
نسبت وسیعی وابسته به حسن خلق و گشاده رویلی گرداننلدگان هنسلت یکلی از نویسلندگان

 جامعالسعادات- 6جامعالسعادات
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غربی میگوید «هوه درها برروی شخص خوش خلق باز است ولی اشخاص بلد خللق بلرای
ورود به جایی به درئ بسته فشار بیاورند».
دکتر ساندرسن  Dr.sundersonمیگوید: 1
«در پیشگیری از بیولاری هلا و معالجله هنهلا
نشاط یکی از عوامل مهم است اغلب داروها
به دنبال یک بهبلودی مصلنوعی و زودگلذر
عکسالعول ضعیجکننده ای تولید ملی نوایلد
ولی نشاط تاایر مداومی به وجود میهورد که
در هوه جای بدن منعکس می گردد و نشلاط
چشمها را پرفروت و اندام را ظریج و قدمها
را محکم میسازد و در اشخاص خوش خلق
و با نشاط گردش خون سریعتلر اسلت هلوا
بهتر وارد ریله ملیشلود و سلالمت در بلدن
ریشه میدواند.

«قال رسول ا صلی ا علیه و آله حسن الخل یثبت الموده

0

 - 1راه زندگی ص 3
-تحج العقول
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رسول خدا (ص) فرمود بهترین فرد از شوا مسلوانان کسی است که بلا دگلران الفلت ببنلد دو
مورد الفت سایرین واقع بشود.
«قال الصادق علیه السالم البر و حسن الخل یعمران الدیار و یزیدان فیاالعمار»
امام صاد (ع) فرمود خوشرفتاری و نیکویی موجب هبادانی موالک و اجتواعات میشود و بله
ایجاد سالمتی در افراد بر عور هنان میافزاید.
«قال النبی صلی ا علیه و آله ثالث یضفین و دالمر الخیه المسلم یلقا بالبشر اذالقیمه ،و
0

یوسع له فی المجلس ،اذا جلس الیه و یدعوه با حب االسما الیه»

پیغوبر اکرم(ص) فرمود سه چیز بر محبت و دوستی مرد نسبت به برادر مسلوان

میافزاید:

در موقع مالقات با گشاده رویی با او روبهرو بشود.- 2هرگاه خواست نزد وی بنشیند با او جای دهد.
- 0وی را با نام نیکو صدا بزند.
- 4
دکتر نیکال حداد مصری میگوید:
« یکی از هدائ مجالست و معاشرت نرمخلویی
و خوشخلقث است به طوری که هلم نشلینت
را به اخال پاکیزه برسانی و از اعوال نکوهیده

 تحج العقول -2کافی ج2
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اش بازبداری به اسلوبی که دلگیر نشلود و بله
طریقی که رنجیدهخاطر نگردد.

23

نرمخویی و گشاده رویی رمز موفقیت و کامیابی در توام جریانات است هدف هر اندازه بزرگ
باشد هنگامی انسان به هن میرسد که خوشرویی را پیشه خود قرار دهد انسان با نیروی اخال
و گشادهرویی افراد را به خود جذئ می کنلد بله طلوری کله در اجلرای هلدف وی را کولک
می کنند و انسان هر اندازه در جامعه بیشتر طرفدار داشته باشد به هوان اندازه بر پیشلرفت وی
افزوده میگردد.
ساموئیل اسوایلز  Samoiel Smylesمیگوید:
«مثلی است مشهور که پیشلرفت و کامیلابی در
زندگی هر قدر مربوط به قوای ذاتی و استعداد
فطری شخص است هوان قدر هلم مربلوط بله
خلق نیکو و اعتدال مزاج او میباشلد حقیقلت
امر این است که سعادت و نیک بختی اشخاص
تا انلدازه مهولی مربلوط بله خلوبی اخلال و
مهربانی هنها نسبت به دیگران است

2

 -23راه زندگانی ص 3
 -2راه زندگانی ص 3
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نقش نرمخویی در اجرای ماموریت
عیسیبن مریم (ع) به منظور هدایت و ارشاد مردم از طرف خداونلد هلب مقلام پیغوبلری بلر
انگیخته شد و به دعوت افراد به سوی یکتا پرسلتی پروردگلار پرداخلت تلا در سلایه تعلالیم
هسوانی خود بتواند جوعیتها را از رزائل اخالقی تزکیه کند و هنان را در مسیر مستقیم سعادت
و نیکبختی به سوی هدف خلقت سو دهد.
و البته در راه اجرای ماموریت غیبلی خلود زحولات فلو العلاده ای متحولل شلد گذشلته از
فعالیتهای پی گیری که شخص حیرت عیسی در مقام ارشاد مردم انجام میداد ملامورین بلا
استقامتی را هم در این مسیر به کارگوارده بود که هنلان هلم از هلیچ نلوع فعالیلت خلودداری
نویکردند.
در هن روزگارشهر زیبای انطاکیه از مراکز تودن و صنعت و اروت دنیا محسوئ میشد از نظر
فکری مردمان برجستهای در هن سامان زندگی میکردند وللی شلئون ملادی تولام جنبلههلای
انسانی هنهلا را احاطله کلرده بلود و کوتلرین تلوجهی بله مراتلب ترقیلات معنلوی و تلامین
نیازمندیهای روانی نداشتند چشم باز کرده چهلار دیلواری ملاده را دیلده بودنلد و هوچلون
ملتهای مادهپرست املروز بله تولام فیلایل انسلانی پشلتپلا زده و در راه تلامین و تکویلل
شخصیت مادی خود از هیچ نوع جنایت و عول غیر انسانی خودداری نویکردند.
عیسیبن مریم(ع) به منظور ادامه وظیفه ارشادی خود دونفر از یاران

را مامو کرد بله عنلوان

اجرای یک نقشه تبلیغی جهت هدایت اهالی انطاکیه به سوی خداپرستی بلدان دیلار مسلافرت
کنند.
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مامورین حسب االمر حیرت رحاهلل(ع) به طرف شهر انطاکیه بله راه افتادنلد هنگلامیکله بله
حوالی شهر رسیدند به چوپان کهنسالی برخورد کردند که چند راس گوسلفندی را جللو خلود
انداخته و مشغول چرانیدن هنها بود .مامورین در اولین برخورد خود با پیرمرد به او سالم کردند
پیرمرد جوائ هنها را داد و از اینکه به دو نفر بیگانه برخلورد کلرد تعجلب کلرد پرسلید شلوا
کیستید؟ از کجا میهیید به چه منظور به این سرزمین مسافرت کردهاید؟ گفتنلد ملا فرسلتادگان
عیسی پیغوبریم و به منظور نجات ملت غفلتزده از شرک و بتپرستی و دعوت هنان به سوی
خدای یگانه همده ایم پیر مرد پخته و روشن ضویر سوال کرد شوا که خدای یگانه پرستیدید و
در مقابل وی کرن

کردید چه امتیازی توانستید بر ما کسب کنید و از ایلن عولل چله نتیجله

گرفتید رسوالن گفتند ما از نظر عبادت و پرست

پروردگلار بله مقلامی رسلیدیم کله هنچله از

خدای یگانه که مبدا توام هستیها است مسئلت کنیم بیدرنگ بر ایوان برهورده میکنلد حتلی
اگر درمان و بهبود بیواری را که توام قدرتهای بهداشتی و پزشلکی و کلیله عواملل ملادی از
معالجهاش مایوس گردیده اند از معبود یکتای خود بخواهیم بالفاصله شفای عاجل بدو عنایلت
میکند.
پیرمرد چوپان که سالیان دراز بود در انتظار چنین ادعایی به سر میبرد که شاید روزنله امیلدی
در دل نا امیدش راجع به فرزند زمینگیرش باز کند از شنیدن ایلن سلخنان برهشلفت و اظهلار
داشت اگر شوا واقعا راست میگویید من پسر بیواری دارم که عووم پزشکان از درمان

عاجز

شدند شوا با من به خانه بیایید و ادعای خود را عولی سازید مامورین همادگی خلود را اعلالم
کرده و هوراه پیرمرد چوپان به طرف خانه وی به راه افتادند هنگلامی کله وارد منلزل پیرملرد
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شدند جوان زمینگیر با بدن استخوانی اش نق

زمین شلده بلود و بله کللی قلدرت حرکلت

نداشت درست اندام الغرش مانند نیای که باد در هن داخل و خارج گردد و صدا کنلد نفلس
میکشید امید حیاتی در هینده وی نبود و هر لحظه پدر و مادر فرسودهاش در انتظار مرگ

بله

سر میبردند رسوالن مسیح بعد از انجام یک عول عبادی با ارتباط مخصوصی که بین خلود و
خالق برقرار کردند شفای بیوار را از خداوند خواسته بالفاصله جلوان از جلای حرکلت کلرده
نشست و توام عوارض مرض از او زایل شد پیرمرد در مقابل این عول خار العلاده دو نفلر از
مردان خدا سراپا مجذوئ شده در این هنگام فطرت خفته درونی

بیلدار گردیلده و بله طلور

ناخودهگاه در قبال ساحت مقدس توحید سرفرود هورده و به یکتایی پروردگار و نبوت عیسلی
مسیح ایوان هورد.
این خبر در شهر انتشار یافت بیواران متعدد بدانها مراجعه میکردند و هنان هم صرفا به وسلیله
دعا و نیای

شفایشان را از خداوند میخواستند و مرضشان بهبود مییافت کمکم این جریان

دستگاههای حکومتی را به خود متوجه کرد و مطلب به سوع امپراطور رسید.
شاه در حالی که از این قییه سخت متحوش شده بود که نکند این یک دسیسه سیاسلی علیله
حکومت

باشد فرستادگان مسیح را احیار کرد.

در ساعت مقرر مامورین عیسی به دربار حیور به هم رساندند شاه در اولین برخلورد از هنلان
سوال کرد شوا چه کارهاید؟ وا ز کدام مرز و بوم به اینجا همدهاید و هدف شوا از این مسافرت
چیست؟
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مبلغین مسیحی بدون در نظرگرفتن اصول معاشرت و نرمخویی بلا کولال غلظلت و خشلونت
گفتند ما را عیسی پیغوبر فرستاده است که تو را پرست
جوادی بی جاتن بی

بتهایی که نویبینند و نویشلنوند و

نیستند منع کنیم و به عبادت خدای یکتای سویع و بصیر امر نواییم این

تعبیرات از خدایانی که در نظر امپراطور مقدسترین موجودات به شوار میرفتند خشم شلاه را
برانگیخت دستور داد به پاس بزرگداشت خدایان و بتها این دو نفر مخلالج را در بلتخانله
زندانی کنند مدتی از این جریان گذشت و عیسی بن مریم (ع) در انتظار نتیجه اعلزام مبللغ بله
انطاکیه بود و از هنها خبری نشد در مقام تحقیق برهمد متوجه شد که هنان متاسفانه در زندان بله
سرمیبرند حیرت مسیح در این موقع مبلغ سومی که کارهزمودهتر از هن دو نفر بود به طلرف
انطاکیه گسیل داشت و ضونا به او گوشزد کرد که طوری برنامه تبلیغی خود را پیلاده کنلد کله
عالوه بر اینکه گرفتار نشود شاید بتوانلد وسلایل اسلتخالص هن دو نفلر را هلم فلراهم کنلد
مامورسوم عیسی (ع) وارد انطاکیه شد و در اولین وحله فرصت با وسائلی به دربار شاه راه پیدا
کرد و توانست از امپراطور وقت مالقات بگیرد.
هن روزی که برای مالقات شاه به دربار رفت با کوال گرمی و خوشرویی با امپراطور برخلورد
کرد و اظهار داشت من مردی عابدم که در میان بیابان در گوشه انزوا به پرسلت

خلدایان شلاه

اشتغال داشتم و هم اکنون خواسته ام از شوا این است که این افتخار را به من عنایت کنیلد کله
در بت خانه سلطنتی به عبادت بتها وخدایانم شوا مشلغول شلوم شلاه از ایلن اظهلار بسلیار
خشوقت شد به درباریان دستور داد وی را به بتخانه خصوصی شاه بردند و حقو گزافی هلم
از دربار برای وی مقرر شد مبلغ زبردست وارد بتخانه شاه گردید و با هن دو نفر هوکار خلود
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مالقات کرد جریان پی

همد هنها را استفسار کرد به هنها نوید داد به زودی وسائل نجاتشان

را فراهم خواهد کرد.
مدت یک سال در بتخانه شاه به سر بدر و هرچند گاه یک مرتبه شاه او را میطلبید مشکالت
سیاسی وحکومتی را با او در میان میگذاشت و میگفت چلون در نلزد خلدایان مقربلی حلل
مشکالت مرا از هنها بخواه .کار به جایی رسید که کمکم این مرد از مقرئترین افراد بله درگلاه
امپراطور محسوئ می شد و از هر جهت مورد اطوینان واقع شد تا اینکه در یکی از روزها کله
با شاه خلوت کرده بود گفت من در بتخانه با دونفر برخورد کردم که هنها به صلورت زنلدانی
در هنجا مغلول بودند.
جریان هنها چیست؟ امپراطور گفت اینها دو نفر از دشونان سرسخت خدایان ملن بودنلد و بله
عنوان مبارزه با این موجودات مقدس در مولکتم قیام کرده بودند من هنها را به جرم مخالفت با
بت پرستی محبوس کردم این مرد سوال کرد هیا ا یشان جهت اابات ادعلای خلود دلیللی هلم
اظهار داشتند؟ شاه گفت به طوری که در شهر شهرت داشت هنها میتوانند به طور خار العاده
امراضی را که قابل معالجه نیستند به درمان برسانند مبلغ مسیحی تبسوی کلرد و گفلت قربلان
این موضوع از من هم که همکی

شوایم ساخته است بد نیست هنها را احیار فرمایید و عین

کرامتی را که هنها انجام می دهند من هم در حیلور شلوا بله جلای هورم تلا اگلر شلبههای در
خصوص حقانیت هنها در مغز بعیی باشد برطرف گردد .شاه با کوال خرسندی اظهلار داشلت
بسیار پیشنهاد خوبی است و در یک روز معین شاه زندانیان خداپرسلت را احیلار کلرده و از
عووم رجال برجسته کشور و وزراء و امراء دعوت به عول هورد هوگی حیور به هم رسانند.
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مبلغ مسیحی که خود را بتپرست معرفی کرده بود رو کرد به هن دو نفر و گفت ادعلای شلوا
چیست! گفتند ما مدعی هستیم توام موجودات دنیا را خدایی بصیر و حکیم هفریده اسلت کله
شریک و نظیری ندارد وهم او است که صورت زیبا را در کانون رحم به هر نقشی که بخواهلد
تصویر میکند و به هر نحوی که اراده کند درختان و گلهلا را ملیرویانلد و از هسلوان بلاران
میفرستد هن مرد گفت بسیار خوئ هیا این خدایی کله شلوا ادعلا کردیلد قلدرت دارد کلور
مادرزادی را از بدو والدت

فاقد نیروی بینایی بوده و بصیر و بینا سازد .گفتند هری رو کرد بله

پادشاه گفت قربان دستور فرمایید کوری چنینی را بیاورند کور مادرزاد را حاضر کردنلد هن دو
نفر به پادشاه گفت امر بفرمایید کور دیگری بیاورند نابینای دومی را وی شفا داد و ایلن عولل
موجب مزید ارادت شاه به او گردید به هوین طرز تا چند جریان را با هنها مسابقه گذاشلت و
هر چه هنها انجام دادند عین هوان کرامت را هن مرد به جا هورد تا اینکه هخراالملر گفلت اگلر
شوا یک عول دیگر انجام دهید من به خدای شوا ایوان میهورم چون این کار دیگلر از عهلده
من ساخته نیست و هن این است که امپراطور پسری داشت در عنفوان جوانی که در چندی قبل
از دنیا رفته است اگر شوا بتوانید او را زنده بگردانید به وسیله دعا و نیای

خئود من به خلدا

شوا ایوان خواهم هورد پادشاه گفت اگر اینها واقعا بتوانند این کار را بکنند ملن هلم از کلی
خود دست برداشته هئین هنان را پیروی خواهم کرد .هن دو نفر این مطلب را قبول کردند به دعا
و راز و نیاز مشغول شدند دعای هنان در دربار الهی مستجائ گردیده رو کردند به شلاه گفتنلد
بفرست سر قبر فرزندت که او زنده شده است او از قبر خارج گردیده مردم دسته جوعلی سلر
قبر فرزند امپراطور تهاجم کردند مشاهده نوودند شاهزاده در حالیکه خلاک از سلر و صلورت
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خود پاک می کند از قبر خارج شده است و این جریان باعث گردید که شاه با عولوم مللت و
ساکنین انطاکیه از بتپرستی دست کشیده و به خدای عیسی ایوان هوردند.
خداوند هم در قرهن مجید به این جریان اشاره میفرماید:
«و اضرب لهم مثال اصحاب القریه اذجائها المرسلون اذارسلنا الیهم اثنین فکذبوهما فعزز نا
بثالث فقالوانا الیکم مرسلون» (مثال بزن ای پیغوبر برای امتت داستان اهلل هن قریله را در هن
هنگامی که پیکهای ما بر هنها وارد شدند ابتدا دو فرستاده را به سوی هنها اعزام داشلتیم پلس
هنها را تکذیب کردند فرستاده کارهمدتری را به عنوان نفر سوم فرستادیم و موجب عزت هن دو
نفر فرستاده اول شد و پس از نتیجهگیری از اجرای ماموریت خود اظهار داشتند که ملا هوگلی
فرستاده عیسی به سوی شوا بودیم)
بزرگترین عاملی که موجب ارشاد و راهنوایی یک ملت بزرگ گردیلد و در اجلرای ماموریلت
این سه مبلغ نق

اول را ایفا میکرد حسن برخورد و خوشرویی و نرمخویی مبلغ سوم بلود و

تنها عاملی که هن دو نفر مبلغ اول را از کار انداخت و گوشهنشین سلول زندان کرد درشلتی و
غیب و خشونت هنها در گفتار با امپراطور بود و این خود بزرگترین درسی است که قلرهن در
مقام تعلیم خوش خلقی و نرمی به هن اشاره میکند و به پیغوبر اسالم (ص) امر میفرماید کله
پیروان

را در خصوص اخال این گونه پرورش دهد.

و روی این حسائ پیشوایان دینی دستور دادهاند که افراد با ایوان با بیگانگان به نرمی و ملدارا
رفتار کنند.

53

«قال الصادق علیهالسالم -قولو اللناس حسنا -کلهم مومنهم و مخالفهم اما المومنون فیبسط
لهم وجه و بشره و اما المخالفون فیکلمهم بالمدارات الجتذابهم الی االیمان فان یاس مان
ذلک یکف شروز هم عن نفعه و اخوانه المومنین».
( امام صاد علیه السالم فرمود وظیفه افراد با ایوان این است که با جویع افراد اعم از ملومن و
مخالج با گفتار و رفتار خوش برخورد کنند اما مومنین در مقابل با وی بلا صلورت گشلاده و
خوشرویی رفتار خواهند کرد و اما مخالفین هم این خوشخلقی موجب کش

هنها بله ایولان

میشود و یا الاقل از شر هنها محفوظ خواهد بود).

رمز پیشرفت سریع اسالم
اینجاست که ما به رمز پیشرفت اسالم پی می بریم پیشلرفت سلریع اسلالم کله بله قلول دکتلر
لوراواکسللیاواگلیری  Dr.Lora-Vacheiavagilryماننللد چشللوه کللوچکی از قللله حللرا در
سرزمین عربستان جاری شد و در مدت کوتاه نیم قرن هوچون دریای ژرف عظیم نصلج کلره
زمین را فرا گرفت»برای توامی افراد بشر تعجبهور است؛ این تعالی فو العاده مرهون اخلال
خوش و رفتار نیکوی رسول خدا صلیاهلل علیه و هله بوده است و خداوند هم در قلرهن مجیلد
به این رمز موفقیت اشاره فرموده است میفرماید« :انک لعلی خل عظایم» « -تلو ای پیغوبلر
دارای اخال بزرگی هستی) انس بن مالک میگویلد روزی در خلدمت پیغوبلر اکلرم(ص) در
بازار میرفتیم مرد عرئ بیابانی جلو همده با کوال جسارت گریبان رسول خدا (ص) را گرفلت
به طوری که ردای هن حیرت گردن مبارک

را هزرد فریاد زد یا محود «هب لی من مال ا
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الذی عندک» «ای محود به من بده از دارایی خدا که در نزد تو اندوخته شده است» حیرت با
کوال خونسردی و گشادهرویی تبسوی فرمود عرئ را مورد نوازش قرار داد املر فرملود بله او
عطایی کردند این سبک اخال بود که عرئ خشن و سنگدل را در مقابل تعللیم عالیله اسلالم
خاضع نوود.
امیرالوومنین علیه السالم نقل میکند روزی در خدمت پیغوبر اکلرم (ص) از راهلی ملیرفتلیم
مردی یهودی که مدتی بلود رسلول خلدا(ص) بلدو بلدهکار بلود از جللو پیغوبلر درهملده و
بستانکاری خود را مطالبه نوود رسول خدا اظهار داشت هماکنون ادای دین تو برای من مقدور
نیست یهودی گفت از شوا جدا نوی شوم تا طلب مرا بپردازید پیغوبر فرمود من هم اینجا با تو
مینشینم رسول خدا(ص) مدت یک شبانه روز هوان جا نشست این جریان کمکم نظم شهر را
به هم زد که یک فرد یهودی برای یک طلب ناچیز خود رهبر اسالم را وسط راه بازداشت کرده
است اصحائ جوع شدند یهودی را تهدید کردند پیغوبر(ص) به هنها اعتراض کرد که این چه
کار است میکنید عرض کردند یا رسول اهلل هخر یک یهودی ذمهدار شوا را بازداشت کند؟
حیرت فرمود خداوند مرا مبعوث نکرده به کسانی که معاهده مذهبی بلا ملن دارنلد سلتم روا
دارم صبحگاه روز بعد یهودی مسلوان شد و شهادتین جاری کرد و عرض کرد بله خلدا قسلم
این کاریی که با شوا کردم نظرم جسارت نبود بلکه ملیخواسلتم بیبلنم اوصلاف شلوا مطابقله
میکند با هنچه در تورات خواندهام یا نه؟
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زیبایی
زیبایی از بزرگترین امتیازات افراد محسوئ میشود جولال و زیبلایی مایله برتلری در محلیط
اجتواعی است و مردم زیبا صورت محبوبیت فو العادهای در جامعه کسب ملیکننلد و ملورد
عالقه افراد قرار می گیرند اصوال میل به زیبایی و جوال از غرایز متکونه در وجود انسان اسلت
ولذا افراد هووارهع سعی دارند بلر زیبلایی وجولال خلود بیافزاینلد زیبایلان هولواره قهرملان
داستانهای نویسندگان و مورد ستای
شاهکارهای هنری خود را ستای

شعرا قرار میگیرند و گویندگان و نویسندگان و شاعران

جوال زیبا به کار میبرند.

گللر تللو روزی بللدر هیللی ز پللس پللرده راز
هفتللائ از ر زیبللای تللو پنهللان گللردد
پرتللو روی تللو چللون بللر ر عللالم تابللد
هولله عللالم ز فللروت تللو زرافشللان گللردد

و جالبترین استعارات را در مورد زیبایی استعوال میکنند:
پیللرهن دارد بلله تللن یللا نقللره انللدر پرنیللان
ملله بزیللر ابللر دارد یللا کلله ر انللدر نقللائ
لللب بللود یللا لعللل یللا بیجللاده یللاقوت روان
چشم باشد یا پیالله یلا کله دو حلم شلرائ
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ج

هندوی چشم است یا جادوگری از خاک هنلد
حلقه جعد است یا دامی برای شیگ و شلائ
هوچنانکه هر چیزی در عامل کوالی دارد زیبایی و جوال هم چنین است کاملترین جوالها هن
جوالی است که موجب محبوبیت صاحب خود گردد هنگامی جوال به حد کوال میرسد کهع
انسان هم زیبایی روح و هم جوال جسم داشته باشد اگر از نظر جسوانی انسان زیبا بود املا از
نظر روح زشت و قبیح هن زیبایی صورت در ایجاد محبوبیت اار نخواهد داشت.
صللد نکتلله غیللر حسللن ببایللد کلله تللا کسللی
مقبللول طبللع مللردم صللاحبنظللر شللود
لذا هوچنانکه یک جوان در مقام تحصیل زیبایی و جوال ظاهر است باید برای جوال و زیبایی
روح هم نیز سعی و کوش
صرف هرای

نوود متاسفانه یک جوان در هر روز مقدار زیادی از وقت خود را

موی سر و پوشیدن لباس میکند و به این کیفیت ملیخواهلد خلود را جلالبتر و

جاذبتر معرفی کندد ولی غافل از اینکه تنها زیبایی صورت و موهلای مجعلد هرایل

و لبلاس

مدرن نویتواند هنها را جالب قرار بدهد و محبوئ اجتواع واقع سازد بلکه این مطلب فقلط بلا
زیبایی و جوال روح حاصل می گردد و هن بهترین جوالی است که شایسته مقام بشلر اسلت و
به انسان کوال حقیقی و عزت واقعی میبخشد.
جوال روح عبارت است از علم و اخال و زیبایی و صفات حویده و سجایای اخالقی انسانی.
«قال علی علیه السالم میزه الرجل عقله و جماله مروته»
 -22غررالحکم ص

1وص4
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( علی علیه السالم فرمود امتیاز مرد به عقل او وجوال و زیبایی

به مردانگی و فیائل اخالقلی

است)
«عنه علیهالسالم العلم جمال الیخفی و نسب ال یجفی»
(زیور دان

6

برای انسان جوالی است که پوشاننده نویشود و نسبی است که ملورد جفلا قلرار

نویگیرد)
«قال ابومحمد العسگری علیه السالم حسن الصوره جماال اااهر و حسان العقال جماال
باطن»
(امام عسگری علیه السالم فرموده است زیبایی صورت جوال ظلاهری انسلان اسلت و زیبلایی
فکری و عقل جوال باطنی او است) در روایات اسالمی و در ادعیه وارده مکلرر کلوله جولال
درباره ذات مقدس حق به کار رفته و اولیاء گرامی اسالم خدا را با صفت جوال یاد کردهاند.
«عن ابی عبدا علیه السالم ان ا جمیل و یحب الجمال و یحب ان یری اثر النعماه علای
عبده»
( امام صاد علیه السالم فرملود خداونلد جویلل اسلت و جولال و زیبلایی را دوسلت دراد و
هوچنین دوست دارد که اار نعوتهای خود را در مردم مشاهده فرماید).

 -20غررالحکم ص

1وص4
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بدون تردید جوال در مورد خداوند بزرگ به معنی زیبایی طبیعی یلا تجولل مصلنوعی نیسلت
بلکه مراد از جوال الهی صفات جوالیه و کوال معنوی است که در ذات الیزال الهی به نحو اتم
و اکول موجود است او خیر مطلق جوال مطلق کوال مطلق است و در ذات منزه از عیب و
نقص

چیزی جز کوال و جوال نیست.

«اللهم انی اس لک من جمالک با جمله و کل جمالک جمیل ،اللهم انای اسا لک بجمالاک
کله»:
(علم قدرت رحوت حلم جود وفای به عهد عیب پوشی قبول عذر عفلو از گنلاه و علدل
صفاتی ا ست که حق تعالی برای خود برگزیده است این صفات جویلله پایله اساسلی جولال
معنوری است خداوند دوست دارد که بندگان

نیز به این صفات پسندیده متصلج گردنلد و

به زیباییهای معنوی مزین شوند.

زیبایی از لحاظ متافیزیک
شناخت زیبلایی از لحلاظ متافیزیلک مشلکلتلرین نظریلاتی اسلت کله در ایلن بلائ وجلود
دارد متافیزیک یا فلسفه ماوراء طبیعت عبارت اسلت از پلی بلردن بله وجلود مطللق و وجلود
فی نفسه است هدف این رشته دان

این است که از ظواهر اشلیاء کله بله وسلیله حلواس یلا

وجدان شناخته می شوند تجاوز کرده و حقیقت را دریابد متافیزیک پدیدهها را کله نسلبت بله
یکدیگر ونسبت به فکر شخص فر و اختالف پیدا میکنند کنلار گلذارده جسلتجوی مطللق
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تغییرناپذیر و بالشرط را منظور خود قرار میدهد اشیاء وقتی زیبا هستند که نصلیب و پرتلوی
از هن دریافته باشند خوئ مطلق و خیر اکول هوان زیبایی و جوال محض است.

26

کسی که سیوای جان خود را به زیور علم و اخال بیارایلد کسلی کله ضلویر خلوی

را بله

صفات جوالیه و سجایای انسانیه مزین نواید او دارای جوال معنوی و زیبایی روحانی اسلت و
با این عول توانسته است به خدا نزدیک شود خویشتن را محبوئ خللق نوایلد بلرای هنکله
خوانندگان عزیز به ارزش جوال معنوی و فیائل روحانی بیشتر پلی ببرنلد و ایلن حقیقلت را
بهتر درک نوایند و خود را به زیور سجایای اخالقی بیارایند مثل سادهای میهورم که برای هوه
قابل درک باشد:
گلهای گوناگون با رنگهاتی مختلج و جوال طبیعی خود محبوئ زیباپسندان و مورد عالقله
مردمند گل فروشان هنها را از شاخهها جدا میکنند و از اقسام مختلجشان دسته گل میسلازند
و نوارهای رنگارنگ به هن میپیچند و با این کار بر زیبایی و جلوه گل میافزایند و سپس دسته
گل نوار بسته را در گلدان زیبایی قرار میدهند و دوستداران جوال و زیبایی هن را به قیولت
قابل مالحظهای میخرند و در سالن پذیرایی یا روی میز غذاخوری ملیگذارنلد تلا از جولال
طبیعی گل و تجول مصنوعیاش محفوظ و بهره مند گردند گلی که بوی مطبوع یلا نلامطبوعی
ندارد و تنها زیبا و جویل است به سبب جوال دلپذیرش مورد عالقه مردم است جوالدوسلتان
که شیفته زیبایی هستند هن را خریداری میکنند و از تواشای جوال با طراوت

لذت ملیبرنلد

 -26شناخت زیبایی ص4
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گل زیبایی که عالوه بر جوال طبیعی بوی مطبوع و عطر دلخواهی دارد محبوبیت بیشلتری دارا
خواهد بود و مردم رغبت و عالقه زیادتری نسبت به هن نشان میدهند زیرا از یک طرف روی
زیبای

چشم را محظوظ میکند و از طرف دیگر بوی مطبوع

شامه را بهرهمند میسازد هیچ

کس راضی نویشود هن گل بد بو را هر قدر هم که زیبا باشد در سلالن پلذیرایی یلا روی میلز
غذای خود قرار دهد مردم از چنین گلی میگریزند و از جوال و زیبایی هن چشم میپوشلند و
به قیوت تواشای هن سالمت و هسای

خود را به خطر نویاندازند جوانان در بوستان بشلریت

به منزله گل های نوشکفته و زیبایی هستند که به علت طراوت و جولال طبیعلی از نظلر ملردم
جوال شناس عزیز و محبوئاند.
تزئین و خودهرایی موهای منظم و معطر لباسهای هراسته و خالصه تجول ظلاهری بله منزلله
نوارهای خوشرنگ و زیبایی است که بر جلوه جوال جوانان میافزاید و هنان را بیشتر دلخلواه
و محبوئ میکند.
صفات خوئ و بد و خلقیات پسندیده وناپسند برای جوانان به منزله بوهای مطبوع و نلامطبوع
گلهای مختلج است.
شخصی که دارای سجایای اخالقی و صفات انسانی است جوانی که پاکدل و با ایوان راستگو
و درستکار خدمتگزار و فداکار و امین و خیرخواه و خالصه دارای ملکات پسلندیده اسلت در
جامعه محبوبیت بسیار دارد و او واجد زیبایی ظاهری وجولال معنلوی اسلت وهولواره ملورد
عالقه و احترام خواهد بود چنین جوانی مانند شاخه گل معطری است که عالوه بلر طلراوت و
جوال طبیعی دارای بوی مطبوع و شامه نواز است این گل محبوئ دست به دست میگلردد و
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مردم از دیدن روی زیبا و بوی مطبوع هن لذت میبرند و هوواره در نگاهداری

ملیکوشلند و

به هن ابراز عالقه می کنند بعیی از جوانان که فاقد صفات پسندیده و سجایای انسلانی هسلتند
ولی به صفات ناپسند و پلیدهای اخالقی هم هلوده نشدهاند اینان اگر خدمتی نویکنند خیلانتی
هم نوینوایند اگر خیرشان به مردم نویرسد شری هم ندارد اگر نویتوانند دو رنجیده خاطر را
هشتی دهند تقنین و فساد هم نویکنند اگر از بینوایان دستگیری نولینواینلد بله هنلان هزار هلم
نوی رسانند اگر یار مظلومان نیستند به ستوگران هم کوک نویکننلد اگلر بلازوی افتادگلان را
نویگیرند هنان را هم لگد کوئ نوی نوایند خالصه اگر از فیائل انسانی محروم اند به رزائلل
اخالقی هم هلوده نشده اند این گروه از افراد نیز تا اندازهای محبوئ اجتواعاند زیلرا بله ملردم
هسیبی نوی رسانند و جامعه از شر هنان در امان است اینان مانندگلهای زیبا و با طراوتی هستند
که اگر عطر مطبوعی ندارند بوی بد و هزاردهندهای هم ندارند که باعث ناراحتی و ایذاء ملردم
گردند کسی که هلوده به صفات رذیله و فساد اخال است و مردم از رفتار و گفتار ناپسلندش
هوواره در عذابند هر قدر زیبا و جویل باشد و به هلر انلدازه ملوی و روی خلود را بیارایلد و
جامه زیبا بپوشد باز هم مورد بدبینی و انزجار اسلت و ملردم از دیلدن وی متنفرنلد جولال و
تجول و خودهرایی قادر نیست نقائص معنوی او را جبران نواید و حسن ظاهر هرگز نویتواند
قبح باطن وی را بپوشاند و از وی محبوبیتی نزد مردم ایجاد نواید او مانند گل زیبایی است که
مردم از بوی بد و زنندهاش دچار انقالئ و ناراحتی میشوند گل بدبو و هزاردهنده هر قدر هم
زیبا باشد محبوئ نخواهد شد و کسی حاضر نیست هن را در منزل خود نگاهلداری کنلد و در
کنارش بنشیند اگر جوان زیبا و خوشلباس مرتکب عول جنایی و غیرانسلانی شلود و کلودک
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بی گناهی را در کوال قساوت قلب و بیروحی به قتل برساند سیل خشم و تنفر جامعله بلوی
را در روزنامه مشاهده میکننلد نله تنهلا از

متوجه میشود مردم وقتی او را میبینند یا عکس

دیدنم روی زیبا و اندام موزون و لباس زیبای وی مسرور نویشوند بلکه بلرعکس بله شلدت
ابراز انزجار میکنند و اگر دستشان برسد هزارش مینوایند زیرا قبح جنایتکاری و فساد اخال
به قدری شدید است که با وجود هن زیبایی طبیعی و حسلن ظلاهری قلدر و قیوتلی نخواهلد
داشت.
اردشیر بابکان سرسلسله سالطین ساسانی محسوئ می شد و از نظر کواالت اخالقی هلم ملرد
فو العاده ای به شوار می رفت یک روز فرزند خود را مشاهده کرد که جامه قیوتی پوشلیده و
با قیافه زیبایی به محیر پدرش شرفیائ شد وبه این وسیله میخواست توجه پادشاه را به خود
جلب کند اردشیر با کوال بی اعتنایی نظری به قاملت هراسلته پسلر انلداخت و اظهلار داشلت
شاهزادگان باید لباسی بپوشند که در میان مردم کم نظیر باشند و این لباس تلو را افلراد زیلادی
میپوشند و شاید دیگران از این بهتر هم برای خود لباس تهیه کرده باشند.
پسر پرسید پدر هن لباسی که شوا می فرمایید از چله جنسلی اسلت و از کجلا بایدتهیله کلرد؟
اردشیر فرمود هن لباسی است که تارش از نیکی و پردش از خوشخویی میباشد.
از گللل فللروش الللله رخللی الللله مللیخریللد
می گفلت بلی تبسلم گلل خانله بلی صفاسلت
گفللتم صللفای خانلله کفایللت نوللیکنللد
بایلللد صلللفای روح بیلللابی کللله کیویاسلللت
ج
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خوبسللت ای کسللی کلله بگلللزار زنللدگی
روی تو هوچلو اللله صلفابخ

و دلرباسلت

روح تللو نیللز چللون ر گللل بللا صللفا بللود
تللا بنگللری کلله خانلله تللو خانلله خداسللت

از مجووع بیانات این نتیجه به دست همد که با یک عامل میتوان هم زیبایی ظاهر و هم جوال
باطن و روح را تحصیل کرد و هن نرمخویی و گشادهرویی است خوشرویی از نظر صلورت و
ظاهر انسان را زیبا جلوه میدهد.
از حسللن خلللق دیللو شللود در نظللر پللری
برقللع بلللود گشللاده جبلللین روی زشلللترا

و هم مظهر اخال و جولال روحلانی شلخص گشلادهرویلی و نرملی اسلت اصلوال عنلوان
خوش اخال از نظر مردم به کسی اطال می شود که با اشخاص به نرملی سلخن بگویلد و بلا
خوشرویی و خوش صورتی مالقات کند اگر یک فرد سخاوتوند و کلریم بلا ابلروان در هلم و
صورت پرچین و چروک با افراد روبهرو شود عالوه بر اینکه او را به خاطر فیلیلت وجلودش
خوش خلق نوینامند به جهت تندخوئی

عنوان بداخال بر او اطال میکنند.

«قیل البیعبدا علیه السالم ما حد حسن الخل ؟ قال تلین جانبک و تطیب کالمک و تلقای
اخاک ببشر حسن».
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از امام صاد علیه السالم پرسیدند هیا ماهیت اخال خوش چیست؟ حیلرت فرملودخوش خلقی در این است که با هم نوعان خود با نرمی و گشاده رویی مالقات کنی؟»
چون گل شکفته باش در این انجون که صبح
تسللخیر کللرد روی زمللین را بلله نوشللخند
افراد بداخال و تندخو دارای هر صفت مقدس و خصلت پسلندیدهای هلم کله باشلند ارزش
اجتواعی نخواهند داشت سجیه و فییلت هن نویتوانند هنها را در جامعه محبوئ قرار دهد.

تنللدخویان را نباشللد جللز کللدورت حاصلللی
نیست در کج غیر خاک از تندی خود باد را
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بخش سوم
بدبینی نوعی از فرافکنی

«یا ایها الذین آمنو اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم»
«ای کسانی که به خدا ایوان هوردهاید از بسیاری گوانها بپرهیزید زیرا بعیی از گوانها گنلاه
محسوئ میشود».
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کامیابی در نشاط
انسان در زندگی هوواره با نشاط پیشروی میکند و بزرگتلرین علاملی کله موجلب موفقیلت
انسان در شئون مختلج زندگی می گردد نشاط و سرور است انسان در هر کاری که بلا نشلاط
وارد شد هر اندازه مشکل باشد از پی

میبرد و در مقابل سختی ها و ناهوواریها بله وسلیله

نشاط می شود استقامت کرد از هن طرف تنها چیزی که در زندگی انسلان را از پلا در ملیهورد
غم و اندوه می باشد اندوه و غصه بزرگ عاملی هستند که اعصائ را فرسلوده و قلوای فکلری
بشر را از کار می اندازد پس در زندگی بایستی به دنبال عواملی برویم که برای ما نشاط ایجلاد
کنند و از اندوه و غصه ما جلوگیری نوایند بزرگ عاملی که برای ما نشاط ایجاد میکند حسن
ظن و خوشبینی است زیرا وقتی انسانی به افراد خوشبین بود هر چله از دوسلتان خلود ببینلد
حول بر دوستی میکند و با اینکه موردعالقه و دوستی واقع شده مرور ملیگلردد وبله عکلس
بدبینی بزرگ نیرویی است که برای ما غم و اندوه به بار میهورد.
روی این حسائ وجود مقدس موال علی علیهالسالم میفرماید :حسن الظن یخفاف الهام -
خوشبینی غصههای درونی را تخفیج ملی دهلد» ژ  -موسسلیان  J-Mossionکله از علولای
اخال اروپا است میگوید:
«خوشبینی عبارت است از شلادی بلا بله نظلر
هوردن هینده و بدبینی عبارت است از غم با بله
نظر هوردن امری در هینده»
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بزرگان گفتهاند «الکأس یترشح مافیه» -از کوزه هوان برون تراود که در اوست -اگر شلوا بله
کسی گوان بدی بردید مواظب باشید که هوان بدی در خود شوا موجود است.
اگر وزنه سنگینی به روی استخوان پا بیفتد و اار هنطوری باشد کله چنلدین ملاه احسلاس درد
کنیم موکن است نوع وزنه و هنگام حاداه فراموش بشود اما درد که اار هن وزنله ملیباشلد در
استخوان پا مدت ها باقی بواند تاارات در بدن هدمی شباهتی به ابات تالم و تاار روحلانی دارد
دلهای گرفته و غوگین را موجباتی گرفته و مغووم ملیسلازد در بیشلترین مواقلع عواملل هن
گرفتگیها معلوم است ولی در هن هنگامی که بدبینی مرموزی زندگی معنوی ما را تللگ و تبلاه
میسازد هن عوامل در پناه تاریکی به سر میبرند.
مسبب ایجاد دستهای از عوامل بدبینی خود ما هستیم اشخاصی هستند که پس از جسلتجو در
اعوا ذهن خود اگر دقیق و نکته سنج باشند دریابند که هوان ناراحتیهلا وجلدان اسلت کله
ایشان را به بدبینی گرفتار کرده است.
قال علی علیه السالم -الشریر الیظن باحد خیراالنه الیراه اال بطبع نفسه.
امیرالوومین علی علیه السالم فرمود :بد کردار گوان خوئ به کسی نولیبلرد زیلرا ملردم را از
دیدگاه کردار خود میبیند.
مان  Monدر اصول روانشناسی خود میگوید:
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«منظللور از فرافکنللی هن اسللت کلله افکللار و
احساسات و انگیزههای خود را از خود بیلرون
کنیم و بدگیری نسبت دهیم این نوع واکن

نیز

جبرانی و دفاعی است به منظلور جللوگیری از
اضطرائ صلورت ملی گیلرد فرافکنلی نلوعی
قیاس به نفس است که بله صلورت ناهوشلیار
انجام میگیرد وقتی حس نسلبت دادن امیلال و
انگیزهها بله دیگلران زیلاد قلوی شلود گلوییم
شخص از راه سالمت برگشته و دچار بیولاری
روانی شده اسلت فرافکنلی گلاه نتیجله حلس
گنهکاری است وقتی عولی را مرتکلب شلدیم
که این حس را در ملا برانگیختله اسلت بلرای
دفاع در مقابل این حس هن عول را به دیگلران
نسبت میدهیم»
هنگامی که رسول خدا صلی اهلل علیه و هله وارد مدینه شد یکی از اهالی به حیور هن حیرت
شرفیائ شد و عرض کرد یا رسول اهلل مردم این شهر مردملانی بسلیار نیلک و پلاک سرشلت
هستند و چه مناسب بود که شوا به اینجا تشریج هوردید.
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پیغوبر(ص) فرمود راست می گویی پس از اندکی دیگری شرفیائ شد و اظهار داشلت اهلالی
این شهر افرادی پست و فرومایه اند حیج از وجود مقدس پیغوبر که به میان چنین مردمی قدم
گذارده است پیغوبر به او نیز فرمود راست میگویی .یکی از صحابه که در هنجا حاضر بلود از
اینکه پیغوبر قول موافق و مخلالج را تصلدیق فرملود تعجلب کلرد .سلبب را پرسلید رسلول
خدا(ص) پاسگ داد هر کدام از این دونفر مطابق روحیات و اخال خودشان درباره این ملردم
قیاوت کردند و هر صفتی را که خود دارا بودند به این مردم نسبت دادند.
قال الصادق علیه السالم حسنالظن اصله من حسن ایمان المر و سالمه صدره
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امام هشتم علیه السالم فرمود :ریشه خوشبینی در حسن ایوان و پاکدلی است.
قال علی علیه السالم - ،اناالنسان میزان عقله و فعله اصدق شاهد علی اصله
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امیرالوومنین علی علیه السالم فرمود خوشبینی میزان شلعور انسلان اسلت و کلردار هلرکس از
ریشه او حیات میکند.
قال امیرالمومنین علی علیهالسالم -ضع امر اخیک علی احسنه حتی تاتیک ما یغلبک مناه و
ال تظنن بکلمه خرجت من اخیک سوأ و انت تجدلها فی الخیر محمال
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امیرالوومنین علیه السالم فرمود تا موقعی که بدی کسی بر تو واضح نشده کارهای او را حولل
بر خوبی بنوا و اگر کالمی از وی شنیدی تا مادامی کله محولل صلحیحی دارد گولان بلد بله
سخن

مبر.

در مراحل خفیج بدبینی هدم نوی داند چه عیبی دارد زیرا انحراف افکار به پایهای نرسیده است
که برتری دیگران را دریابد یعنی نویتواند در وجود خود عیب و علتی پیدا کند تصور میکند
هر چه میگوید راست است و اگر دوستان و هشنایان به او نویرسلند بلیعاطفله و نامهرباننلد
بعیی از روان شناسان عقیده دارند فطرت و خلق انسان است که او را خوشبین و بدبین جلوه
میدهد بعیی دیگر محیط تربیت را مسبب پیدای

بدبینی میدانند دستهای ملیگوینلد افلراد

قوی خوشبین و افرادضعیج بدبین میشوند دستهای هم حاللت بلدبینی را معللول طلرز کلار
دستگاه اعصائ میدانند.
خالصه این بیواری بزرگ بیواری روانی است که موجب افترا میشود زیرا وقتی شخصی به
دیگران بدبین بود از هنها کناره می گیلرد و هنگلامی کله افلراد متوجله ایلن کسلالت او شلدند
خواهناخواه او را مالمت و سرزن

میکنند و اصال بدبینی انسلان بلا دیگلران موجلب بلدبینی

دیگران نسبت به او میشود.
به هوان میزانی که بدبینی موجد عدوات و دشونی دیگران نسبت بله انسلان اسلت خوشلبینی
محبت افراد را به شخص معطوف میدارد.
قال علی علیهالسالم من حسن انه بالناس حاز منهم المحبه
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امیر الوومنین علیه السالم فرمود هر کس نسبت به مردم خوشلبین باشلد محبلت هنهلا را حلائز
گردیده است.

آسایش خاطر
بشر در صفحه پرغوغای زندگی بی

از هر چیز به هسای

خاطر نیازمند است در میدان نبلرد

زندگی کسی که بدون این سالح مشغول پیکار شود مبارزهاش منتهی بله شکسلت ملیشلود و
بایستی در نظر داشت که هسای

خاطر با پول و مقام و زور و قدرت تحصیل نویشود.

به قول اپیکتوس  Apiecktoothفیلسوف نامی یونان که میگوید:
«باید به مردم هموخت که سعادت و نیکبختی را
در هنجایی که هنها کورکورانه جستجو میکننلد
نوی توان بله دسلت هورد سلعادت حقیقلی در
قللدرت و قللوت نیسللت زیللرا(مللیمیللرد) و
(اقلیللوس) بللا وجللود توانللایی فللو العللاده
خوشبخت نبودند سلعادت در الروت و تولول
بسیار نیست زیرا«کروسوس» با هوه گلنجهلا و
خللزاین بیشللوار خللوی

سللعادتوند نبللود در

اقتدارات دولتی و اختیارات سیاسی نیست زیرا
«کنسولهای روم» با هوه اقتدارات وسیع خلود
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خوشبخت نبودند .در مجووع توام این مزایلا و
عطایا هم نیست زیلرا «نلرو» و «سلاردناپال» و
«هگامتن» با هنکه توام هنها را در حیطه تصلرف
خود داشتند معذلک هویشله هه ملیکشلیدند و
می گریستند و بازیچه دست حوادث و اتفاقات
بودند سعادت حقیقی را هر کس باید در نفلس
و ضویر خوی

افزای

جستجو کند».

و تکویل تجهیزات زندگی و خالصه زندگی ماشینیسم امروز نه تنها نتوانسلته هسلای

فکر برای ما به وجود هورد بلکه بیشتر ما را دچلار اضلطرائ گردانیلده اسلت هولانطلور کله
هسای

جسوانی از انواع بیواریها مختل میگردد هسای

فکری نیز در اار عوامل گونلاگون و

عادات و صفات مذمومی اختالل پیدا میکند یکی از عواملی که به هسای

فکری کوک میکند

حس خوشبینی و اعتواد به مردم است برای کسی که در میدان زندگی قرار دارد خوشبینی یک
نوع تیونین و اطوینان است.
قال علی علیه السالم ،حسن الظن راحه القلب و سالمه الدین
امیرالوومنین علیه السالم فرمود «خوشبینی هسای
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دل و سالمتی دین را به بار میهورد»

قال علی علیه السالم :من کذب سو الظن باخیه کان ذاعقل صحیح و قلب مستریح
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ونیز موال علی علیه السالم فرمود « هر کس بدبینی خود را نسبت به برادر ایوانی

تکذیب کند

دارای فکر صحیح و دل هرامی خواهد بود»
برخالف بدبینی که فعالیت فکری را متوقج و از تظاهر کوال قلدرت هن ملیکاهلد خوشلبینی
هوچون برقی است که در ظلوات حیات میدرخشد و بدینوسیله در طرز جهانبینلی شلخص
پیشرفت حاصل میگردد دنیا در جلوهگاه چشم خوشبین رنگ دلپذیرتری دارد اگر انسلان در
زندگی به افراد خوشبین نباشد حس اعتواد او از جامعه سلب میشود و زندگی اجتواعی برای
او مشکل میشود.
دکتر ماردن  Dr.Mardonمیگوید:
«خود را مجبلور کنیلد کله بلا هلرکس تولاس
بگیرید فقط خصایص خوئ و مزایای اخالقلی
و روحی او را ببینید و این خصایص و مزایا را
در مغز خود بزرگترین کنید اگر بتوانید به دقت
ایللن موضللوع را در مغزتللان جللای دهللدی
زندگیتان خیلی خوشتر میشود و هر کس بله
شوا قیافه صلح و صفا نشان خواهلد داد و هلر
کس خواهد کوشید که با شوا روابلط دوسلتان
پیدا کند».
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و باز در جای دگر میگوید:
«هیچ چیز به اندازه خوشبینی نویتواند زنلدگی
را زیباتر بسازد و از رنج هلای هن بکاهلد و راه
موفقیت را هووار سازد هوانطور که از بیواری
وعوارض خطرنلاک وحشلت داریلد از افکلار
اندوهبار نیز بترسید و درهای فکرتلان را بلرای
افکار خوی بینانه بازبگذارید به این ترتیلب از
دیدن اینکه به چله هسلانی از قیلد افکلار سلیاه
نجات یافتید تعجب خواهید کرد»
عن الرضا علیهالسالم :الیتم عقل امر مسلم حتی یکون فیه عشار خصاال الای ان قاال ا
العاشر قیل له ماهی؟ قال (ع) الیری احدا االقل هو خیر منی و اتقی».
امام هشتم علیه السالم فرمود« :نیروی فکری انسان هن هنگامی تکویلل ملیشلود کله در او ده
خصلت به وجود بیاید یکایک هنها را شورد تا به خصلت دهوی رسید فرملود صلفت دهلم از
هوه اهویت

زیادتر اسلت از جنلاب

سلوال شلد هن چیسلت؟ حیلرت فرملود هن خصللت

خوشبینی است که انسان هوه را از خو بهتر و پرهیزکارتر ببیند».
ساموئیل اسوایلز  Samoel Snylesمیگوید:
«اابت شده است کله هلر کلس دارای طبیعتلی
قوی و روحی بزرگ باشلد بلالطبیع شلادمان و
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مسرور و امیدوار میشود و به هوهچیز و به هم
کللس بلله نظللر اعتوللاد و اطوینللان مللینگللرد
خردمندان و صاحبنظران در پس هر ابر ظلوانی
و تیره ای هفتابی درخشنده و نورانی میبینند در
پشت هر بدبختی و محنتلی دورنولای اقبلال و
سعادتی مشاهده میکنند از هر درد و مصلیبتی
زور و قوتی تازه میگیرند و هلر غلم ورنلج و
اندوهی جرأت و معرفت و دان

جدیلدی بله

هنها می بخشد این گونله طبلایع خوشلبخت و
سعادتوندند و به صاحبان هنهلا انصلافا بایسلتی
رشک برد زیرا هویشه در گوشه چشم هنها یک
نور خوشحالی و مسرت در گوشه لبشلان یلک
تبسم فیلسوفانه دیده میشود قلب این اشخاص
مانند هفتائ میدرخشد و به هلر چله کله نظلر
بیاندازد هن را به رنلگهلای روشلن و دلنشلین
رنگهمیزی میکنند».
اصال خوشبینی نسبت به مردم و اعتواد به افراد خود بزرگترین عاملی است که اگر هنهلا واقعلا
در مسیر بدی خیانت باشند هنها را به راه صالح و خیر میکشاند و روی ایلن حسلائ وجلود
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مقدس موال امیرالوومنین علیه السالم میفرماید :حسن الظن ینجی من تقلد االثام «خوشلبینی
افراد را از هوگردنی با گناه نجات میدهد».
ژیلبرت روبن Jilbert Robonمیگوید:
«به طفل اعتواد کنید یعنی به او چنلین وانولود
کنید که گویی هیچ خالفی مرتکب نشده اسلت
یعنی بر گذشته قللم فراموشلی بکشلید یعنلی
فراری مختلس یا شلخص کثیفلی کله قواعلد
بهداشتی را مراعات نوی کند و یا باالخره کسی
را که مخل نظم عوومی است عهده دار وظایج
مهوی کنید گذشته از این دقت کنیلد تلا افعلال
وی نشان دهد که من

اصلی او بهتلر شلده و

واقعا شایسته هن اعتواد بوده اسلت بلا خلوش
رفتاری و اعتواد میتوان موانع را از بین بلرد از
این رو میتوان گفت که بیشلتر اعولال ناپسلند
عکسالعوللهلایی اسلت کله جهلت جبرانلت
وضعی به وجلود هملده اسلت سلریل برانلت
 Ceril Browntراههلای بسلیار علالی بلرای
رفتار با غرایز پیشنهاد می کند .او معتقلد اسلت
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که باید به طفلی که دزدی میکنلد پلول سلپرد
کسی را که عالقه به ولگردی دارد باید به کاری
گواشت که فعالیت بدنی داشته باشد و مطلابق
با ذو او باشد».
عن محمد بن الفضیل عن ابی الحسن موسی علیه السالم قال قلت له جعلت فداک الرجال
من اخوانی یبلغنی منه الشیی الذی اکره له فاس له عنه فینکر ذلک و قد اخبر عنه قوم ثقات
فقال لی یا محمد کذب سمعک و بصرک عن اخیک فان شهد عنک خمسون قسامه و قال
لک قوال فصدقه و کذبهم و ال تذیعن علیه شی ا تشینه و به تهدم به مروته فتکون من الذین
قال ا عزوجل ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه.

6

محود بن فییل که یکی از شیعیان است می گوید خدمت املام هفلتم موسلی بلن جعفرعلیله
السالم عرضه داشتم فدایت گردم عدهای از افراد مورد اطوینان به من مراجعه کردنلد و دربلاره
یکی از دوستانم بدگویی کردند و بوی چیزی را نسبت دادند که من خیلی از او بدم همد بله او
اظهار داشتم درباره تو مردم چنین و چنان میگویند او انکار کرد ملن نولیدانلم سلخن او را
قبول کنم یا حرف دگران را درباره وی بپذیرم امام (ع) فرمود در مقابل بدیهلایی کله دربلاره
دوستت شنیدی نیروی سامعه خود را تکذیب کن و انکار وی را بپذیر و هیچگاه چیزی را بله
مخاطره مده که موجب بشود او تجری به گناه پیدا کند و انسانیت

را به مخاطره اندازد که اگر

-0سفینه البحار -کلوه ظن
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بر خالف دستورم رفتار کنی از جوله کسانی خلواهی بلود کله خداونلد در قلرهن ملیفرمایلد
«دوست دارند فحشاء و جنایات شایع شود».
از این بیانات امام هفتم استفاده می کنیم که بدبینی گذشته از هنکه در روح خود انسان اار دارد
هاار سوئی نیز در روحیه و اخال دیگران میبخشد و موکن است افرادی که مورد سلوء ظلن
واقع شدند طبیعت و اخال شان از جاده راستی منحرف شود لذا علی علیه السالم میفرماید:
سو الظن یفسد االمور و یبعث علی الشرور
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«بدبینی امور اجتواعی را فاسد میگرداند و افراد جامعه را به بدرفتاری وادار میکند».
دکتر ماردن  Dr.mardonمیگوید:
« بعیی نوکرها هستند که پیوسته اربابشان نسبت به هنها سوءظن دارند و احتوال دزد بودنشان
را می دهد چنین نوکرانی باالخره دست به دزدی می زنند چنین سوءظنی اگر هم به زیان نیامده
باشد تاایر خود را ملیبخشلد و روح او را مسلووم ملیسلازد و او را بله سلوی دزدی سلو
میدهد».

زیان بدبینی و بهداشت
اار سوءبدبینی تنها مربوط به روح نیست بلکه بر روی جسم نیز هاار سوئی میگذارد و درملان
بیواریها را مشکل میسازد یکی از پزشکان برجسته اظهار میدارد معالجه کسیکه با هر کلس
و هرچ یزی مخالج است از کوش

برای نجات کسی که با تصویم بانتحلار خلود را بله دریلا

 -06غرر الحکم
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میافکند مشکل تر است دارو دادن کسی که تا خشنودی و هیجان مداوم زندگی ملیکنلد مثلل
این است که انسان در روغن زیتون جوشانی هئ بریزد زیرا برای اینکه هر دارویی تاایر الزم را
ببخشد بیوار باید دارای روح اعتواد باشد و هرام

فکر خود را حفظ نواید.

دکتر کارل  Carlمیگوید:
«بعیی عادات نیلز وجلود دارد کله از قلدرت
زندگی می کاهد مثل عادت به تنقید از هوهچیز
و بدبینی زیرا ایلن علادات منفلی روانلی روی
دستگاه سلوپاتیک بلزرگ و غلدد داخللی االر
میکند و می تواننلد اخلتالالت عوللی و حتلی
عیوی شوند».
لذا موال علی علیه السالم میفرماید «ال یلقی المریب صحیحا»
«فرد شکاک و بدبین صحت را درک نخواهد کرد»
دکتر مارن  Dr. Mardonمیگوید:
«بدبینی صحت را از بین میبلرد و مشخصلات
اخالقی را ضعیج میسلازد یلک روح متلوازن
هرگز در انتظار بدی نیست امیلدوار اسلت کله
پیوسته با نیکی روبرو شود زیلرا ملی دانلد کله
نیکی یک حقیقت ابدی اسلت و بلدی چیلزی
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جللز ضللعج نیکللی نیسللت هوللان طللوری کلله
تاریکی در نفس خوی

چیز مسلتقلی شلورده

نویشود بلکه عبارت از نبودن روشنایی است».
امیرالمومنین علیه السالم میفرماید :ایاک و التغاایر فای غیار موضاعه فاان ذلاک یادعو
الصحیحه الی السقم و البری ه الی الریب.
«از تغییر عقیده و در غیر مورد -گوان بیجا بپرهیزید زیرا ایلن عولل سلالمتی را بله ملرض و
اطوینان را به شک منجر میکند».

81

بخش چهارم

زندگی در راستی
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شخصیت در سخن
زبان راز گوی قلب و ترجوان احساسات باطنی است .بیان نلودار شخصلیت و نواینلده ارزش
انسانی است.
رنگلللین سلللخنان در سلللخن خلللوی

نهاننلللد
از نکهللت خللود نیسللت بلله هللر حللال جللداگل
میشود و قلب رنجیده تسللی ملییابلد اگلر

از نعوت سخن محفل دوستان گرم و لذت بخ

نوک بر هر زخوی موجب تألم میگردد مالحت بیان هزردگی دل للرا ملرهم ملیگلذارد بیلان
است که بنیان گذار کا های رفیع دان

گردیده و با هوین نیروی انقالئهای بلزرگ سیاسلی

ملتها را از چنگال ستم و جنایت رهانیده است.
سللللخن صللللیقلگر مللللرأت روح اسللللت
سلللخن مفتلللاح ابلللوائ فتلللوح اسلللت
سلخن گللنج اسللت و دل گنجللور ایللن گللنج
و از میلللزان عقلللل و جلللان گهلللر سلللنج
سلللخن طغلللر اسلللت منشلللور قلللدم را
معلللللم شللللد سللللخن لللللوح و قلللللم را
سلللللپهر کهنللللله و خلللللاک کهلللللن زاد
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سللللخن نللللازاده دارد هللللر دو را یللللاد

هزادی بیان بی

از هزادی فکر قابل اهویت است زیرا اگر انحلراف و لغزشلی در ناحیله افکلار

پدید همد هاار سوء هن تنها متوجه شخص فکر کننده است.
اما هزادی بیان در حدود مصالح اجتواعی میباشد و از این رهگذر سود و زیلان هن دامنلهدار و
عوومی خواهد بود غزالی میگوید:
«زبان از نعوت های بزرگ و مصنوعات دقیق و
لطیج پروردگار است این عیو گرچه از نظلر
حجم و جرم کوچلک املا اطاعلات و جلرم
بزرگ و سنگین میباشد زیرا کفلر و ایولان بلا
گواهی زبان هشکار میشلود و ایلن دو منتهلای
طغیان و بندگی است ».سلپس اضلافه ملیکنلد
«کسی که از شر زبان رهایی مییابلد کله هن را
با لگام دین در قید کشد و جز در ملواردی کله
سود دنیا و هخرت باشد هزارش نسازد».

علی علیه السالم درباره حفظ زبان میفرماید:
«فان االنسان جموح بصاحبه و ا ما اری عبد ایتقی تقوی حتی یخزن لسانه».
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انسان تحت تاایر دوست خود قرار میگیرد قسم بله خلدا بنلدهای ندیلدم کله از نظلر تقلوی
برگزیده باشد مگر هنکس که زبان خود را حفظ کند .بزرگترین دستوری که دین در مقام حفظ
زبان فرموده است اجتنائ از دروتگویی است.
وجه توایز بشر از سایر جانواران بیان و زبان است اگلر کسلی معلروف بله دروتگلویی شلد
سخنان وی مورد اعتواد نخواهد بود و در صورتی که سخنان انسلان مفیلد نباشلد او و حیلوان
مساوی هستند.
من کالم بعض الحکما الکاذب و المیت سوآ الن فضله الحی النط فاذالم یوث بکالماه
فقد بطلت حیاته

6

بعیی از بزرگان فرمودهاند :هدم دروت گو با مرده یکسان است زیرا امتیاز زندگی انسان به بیلان
و سخن است و وقتی سخن شخصی از درجه اعتبار ساقط شد زندگانی بشری او باطلل شلده
است.

نقش راستی در زندگی
اصوال زنگی اجتواعی انسان بدون صد و راستی قابل ادامله نیسلت .زیلرا انسلان در زنلدگی
اجتواعیاش به تعاون و هوکاری نیازمند است و اساسا نیاز به هوکاری افراد نسبت به یکدیگر
موجب تشکیل اجتواع گردیده است و تعاون و هوکلاری یلک مللت و جامعله بله راسلتی و
درستی بستگی دارد زیرا یک فرد دروغگلو حسلائ ملیکنلد تنهلا بله وسلیله چلرئزبلانی و
 -01انیس الوحده
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دروتگویی میتواند تن از زیر بار جامعه خارج کند .وظیفه خود را در اجتواع انجام ندهد و در
عین حال به نفع زندگیاش از اجتواع بهرهمند گردد .با اینکه خود را با دروت به عنوان یک فرد
عالم و با فییلت جا بزند بر دوش مردم سوار شود و حاصل دسلترنلج اجتولاع را بله طلور
رایگان تصاحب کند با دروت خود را عادل و دادگستر و دلسوز ملت جلوه دهلد و هوچنلین
گرگ ستوکار حیثیت و شئون استقاللی مولکت را پاره پاره کند و خالصه افرادی کله در یلک
جامعه و ملت در پستها و شئون مختلج اجتواعی قرار گرفتهاند اگر دروغگو شلدند زنلدگی
اجتواعی هن ملت را مختل می سازند .اگر طبقه حاکوه مولکت دروغگو شد وبله مللت وعلده
دروت داد و از روی کذئ خود را با عدالت جلوه داد اگر بنا شد یک بازرگان دروتگوباشد و با
استوداد از دروت کاالی فاسد را به جای متاع ذیقیوت به مردم بار کند اگلر علالم و دانشلوند
دروغگو شد و مطالب پوشالی را به خورد ملت داد اگر پسر دروغگو شلد و بلرخالف فرملان
پدر عولی را انجام داد و گفت نکردم و اگر زن دروتگو شد و به شوهر خود خیانت کرد اگلر
سرپرست خانواده ای در اظهار عاطفه نسبت به زن و فرزند خوی

راه کذئ را پلی

گرفلت

این هوه دروتهای گوناگون در جامعه رایج شد ریشه زنلدگی اجتولاعی و خلانوادگی هنهلا را
میسوزاند و هنان را به روزگار سیاهی دچار خواهد ساخت.
عن الباقر علیه السالم قالی لی علی بن الحسین علیه السالم یا بنی انظر خمسه فالتصاحبهم
و التحادثهم و ال ترافتهم فی طری فقلت یا ابه من هم؟ قال ایاک و مصاحبه الکذاب فاناه
بمنزله السراب یقرب لک البعید و یباعدلک القریب الحدیث
 -0بحار االنوار ج
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امام باقر علیه السالم از پدرش زینالعابدین علیه السالم نقل میکند که هن جانب فرمود با پنج
نفر رفاقت مکن و در راه با هنها هوسفر مشو .من پرسیدم پدر هن پلنج نفلر کیلانانلد؟ فرملود
بپرهیز از مصاحبت با دروغگو زیرا دروغگو به منزله سلرائ اسلت راه دور را نزدیلک جللوه
میدهد و مسیر نزدیک را دور میگرداند.
قال علی علیه السالم اقبح الخالئ الکذب

6

امیرالوومنین علی علیه السالم فرمود :قبیح ترین خلقها دروتگویی است.
عن السجاد علیه السالم خیر مفاتیح االمور الصدق االخبر.
از امام چهارم نقل شده که هن حیرت فرمود بهترین کلیدهای امور زندگی راستگویی است.
قال علی علیه السالم الزموا الصدق فانه منجاه

1

امیر الوومنین علی علیه السالم فرمود مالزم راستگویی باشید زیرا هن وسیله نجات است.
قال صلی ا علیه و آله ان التجار هم الفجار فقیل یا رسول ا الیس ا قد احل البیع فقال
نعم و لکنهن یحلفون فیأثمون و یحدثون فیکذبون

0

پیغوبر اکرم صلی اهلل علیه و هله فرمود بازرگانان مردمانی فاسقی هستند و به حیلرت علرض
کردند مگر بیع را خداوند حالل نفرموده است پس چگونه موکن است که هنها فاسلق و فلاجر

 -0غررالحکم
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باشندحیرت فرمود بیع و معامله حالل است ولی هنها چون در مسلیر خریلد و فلروش خلود
دروت میگویند و بنا حق سوگند یاد میکنند لذا فاسق میشوند.

دروغ و نکبتهای فردی
دروغگو مجالی برای تامل و اندیشه به خود نویدهد وبه تصور این که کسی از راز او هگلاهی
ندارد به عاقبت کار باریک نوی شود ولذا پیوسته در طی گفتار دچلار اشلتباه و تنلاقض گلوی
گردیده و عاقبت با افتیاح و شکست مواجه میشود و خجلت ورسوایی عجیبی بار ملیهورد.
پس بیاساس نیست که میگویند دروغگو حافظه ندارد.
قال الصادق علیه السالم ان مما اعان ا علی الکاذبین النسایان «املام صلاد علیله السلالم
فرمود از چیزهایی که خداوند بر ضرر دروغگویان ایجاد کرده است این است که فراموشلی را
بر هنها غلبه داده است» یکی از خصائص دروغگویان این اسلت کله خیللی دیلر باورنلد و بله
دشواری سخنان دیگران را میپذیرند.
رسول اکرم صلی اهلل علیه و هله فرمود:
«عن اشدالناس تصدیقا اصدقهم حدیثا و ان اشد الناس تکذیبا اکذبهم حدیثا»
«خوشباورترین مردم راستگوترین هنهاست و دیرباورترین مردم دروغگوترین هنهاست».
ساموئل اسوایلز  Samoel Smylesمیگوید:
«بعیی ها طبیعت زشت خود را مقیاس طبلایع
سایرین قلرار ملیدهنلد املا بایلد دانسلت کله
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دیگران در حقیقت هینه اخالقی ما هستند و هر
خوبی و بدی که ما در هنها میبینیم انعکلاس از
خوئ و بدفطرتی خودمان است».
اولین ااری که دروت روی شخص ملی گلذارد ایلن اسلت کله فلرد را از نظلر شلهوترانلی و
جنایتکاری بیباک قرار رمیدهد زیرا انسان دروغگو به توهم اینکله راز او فلاش نولیشلود و
هوهجا می تواند عول خود را بر خالف حقیقت جللوه دهلد از انجلام هلر نلوع جنلایتی بلاک
نخواهد داشت و با کوال جرات و شهامت گناه مرتکب میشود.
شخصی خدمت پیغوبر اکرم صلی اهلل علیه و هله شرفیائ شد و از پیشگاه حیلرت

تقاضلای

دستوری برای سعادت خود نوود حیرت در جوائ فرمود راستگو باش شخص مزبور کلالم
حیرت را گرفت و بدان عول نوود سپس بعدها اعتراف کرد که من منجالئ زشلتخلویی و
بدکرداری غوطهور بودم .راستگویی از هن هوه بدبختی ملرا نجلات داد زیلرا در برخوردهلای
روزانه اگر از من سوال میشد و حقیقت عولم را میگفتم پرده از اسرار من برداشته میشلد و
مفتیح و رسوا میشدم و از طرفی هم مقید بودم که دروت نگویم لذا مجبلور شلدم اعولالم را
صحیح گردانم و از من عول خالفی سر نزند و اگلر کسلی در هن بلاره سلوال کلرد یلا دروت
بگویم و یا مفتیح شوم.
«قال الرسول صلی ا علیه و آله ایاکم و الکذب فأن الکذب یهدی الی الفجور و الفجاور
یهدی الی النار»
 -42جامع السعادات ص 060
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رسول اکرم صلی اهلل علیه و هله فرمود:
«بپرهیزید از دروت زیرا دروت انسان را به کلردار ناپسلند ارشلاد ملیکنلد و فجلور و کارهلای
ناشایست شخص را به دوز و هت

سوزان می کشاند»

«قال الصادق علیه السالم ال تغتروا و ابصالتهم و صیامهم فان الرجل ربما لهج بالصالوه و
الصوم حتی لو ترکه استوحش والک اختبر و هم عند صدق الحدیث و ادا االمنه»

6

امام صاد علیه السالم فرمود« :اگر خواستید مردم را بشناسید هلیچگلاه بله نولاز و روزهشلان
فریب نخورید زیرا موکن است نوازخوان برای هنها یک امر معتادی شده باشد بهطوری که اگر
هن را ترک کنند وحشتزده میشوند ولکن هنها را برای راستگویی و امانتداری ملورد اختیلار
قرار دهیم»
«قال ابومحمد العسگری علیه السالم جعلت الخبائث کلها فی بیت و جعل مفتاحها الکذب»
امام یازدهم علیه السالم فرمود« :عووما بدیها تواما بر خانهای قرار گرفته اسلت کله کلیلد هن
دروت است»
«عن الباقر علیه السالم من صدق لسانه زکی عمله»
«امام باقر علیه السالم فرمود« :ضامن اجرای عول پاک راستگویی است»
«عن ابی جعفر علیه السالم قال ان ا عزوجل جعل للشر اقفال و جعل مفاتیح تلک االفقال
الشراب و الکذب شر من الشراب»
 -40اصول کافی ص 463
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امام باقر علیه السالم فرمود :خداوند توام بدیها را به منزله قفلهایی قرار داده است و شلرائ
را کلید این قفلها قرار داده است وحال هنکه دروتگویی از شرائخواری بدتر است».
میگساری و مستی عامل مواری برای ارتکائ گناهان است زیرا مستی موجلب دریلدگی پلرده
حیا و تیرگی چشم عقل میشود با بیپروایی به هلر نلاروایی دسلت ملیزنلد و وقتلی مسلتی
برطرف شد موکن است حالت ندامت برای او پی

هید ولی کسی که به دروت عادت کلرد از

هیچ گناهی باک ندارد و نادم هم نویشود.
اصوال دروت بزرگ هفتی است که ریشه ایوان را می سوزاند و ایوان با دروت سازش ندارد .زیرا
ترتب اار و نفوذ علت به معلول فرع بر وضع محاذات است هئ وقتی جذئ حرارت میکنلد
که در برابر هت

یا هئ قرار گیرد و صورت زمانی منعکس در هینه و دوربین عکاسی میشلود

که مقابل هن واقع شود اار دروت و دروغگویی این است که مبنای زندگی انسان را بلر خلالف
وقایع قرار می دهد هنگامی که کذئ ملکه شخصی شد فعل و قول و قلب او را فرا میگیلرد و
هوه برخالف حقیقت واقع می شوند و ایوان هنگامی در قلب اار میکند کله قللب بلا دروت و
کذئ پرورش نیافته باشد چون خالف واقع بودن واژه ای است ضد ایوان و هیچگلاه شلیی در
ضد خودش تجلی نویکند موکن نیست هئ در هت

یا هت

در هئ تجلی داشته باشلد روی

این حسائ علی علیه السالم میفرماید:
«ال یجد العبد طعم االیمان حتی یترک الکذب هزله وجده»
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امیرالوومنین علی علیه السالم فرمود« :طعم ایوان را نوی چشلد بنلده خلدا مگلر هنگلامی کله
دروغگویی را ترک کند چه دروت مزاح و شوخی و چه دروت جدی».
«قال ابو جعفر علیه السالم الکذب هو خراب االیمان»

3

امام باقر علیه السالم فرمود« :دروغگویی موجب انهدام بنیان رفیع ایوان است».
«عن الرضا علیه السالم س ل رسول ا صلی ا علیه و آله یکون المومن جبانا؟ قال نعام،
قیل و یکون بخیال؟ قال نعم ،قیل و یکون کذابا؟ قال ال».
امام هشتم علیه السالم فرمود « :از پیغوبر صلی اهلل علیه و هله سوال شد هیا موکن است ملومن
ترسو و ضعیجالنفس باشد فرمود بلی .سپس از حیرت

سوال شد هیلا موکلن اسلت بخیلل

باشد فرمود امکان دارد در مرحله سوم سوال شد موکن است دروتگو هم باشد فرمود خیر».
«قال علی علیه السالم عالمه االیمان ان توثر الصدق حیث یضارک علای الکاذب حیاث
ینفعک»
امیر الوومنین علیه السالم فرمود نشانه ایوان این است که اگر صحنهای برای تو پی

هملد کله

راستگوییات از نظر ظاهر موجب زیان و دروغگویی موجلب اسلتفاده بلود راسلتگویی را بلر
دروغگویی مقدم بدارید».
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روانکاوی دروغگو
خداوند حکیم به منظور صیانت ذات و تامین شئون زندگی بشر غرایز و تولایالتی را در نهلاد
هدمیان به ودیعه گذارده است وجود هر یک از هن غرایز و خواه های عاطفی بر جلای خلود
ضروری و الزم است اگر غرایز به خوبی تعدیل گردند و از سرکشی و طغیانشان جللوگیری
به عول هید اگر عواطج و احساسات هر یک با اندازه گیری صحیح و در جای مناسلب خلود
اعوال شوند موجب خوشبختی و کوال بشر و مایه سعادت فرد و اجتواع خواهد بود بلرعکس
اگر غرایز و احساسات مهار نشوند اگر هزادانه و بدون قید و شرط اعوال گردند اگر در مسلیر
سرکشی و طغیان قرار گیرند هدمی را به جرائم و جنایلت عظیولی واملی دارد پلس ملا نتیجله
می گیریم و سرگردانی و هالک هر فرد بشر در شئون زندگی بر اار یکی دو امر میشود .یا این
که بعیی از غرایز و توایالت او ارضاء نشده است یا در راه ارضاء بعیی از خواه ها دچلار
تندروی شده است.
این دو عامل فاسد و پریشانی و نکبت روحی در هدم دروغگو با دروت گفتن

ایجاد ملیشلود

زیرا انسان وقتی دروغی را گفت یکی از فطرتهای سلیم انسانی خود را پشت پا زده و خلود
این دروت هم معلول طغیان و سرکشی بعیی از غرایز نفسانی او میباشد زیرا اوال راستی برای
هر فرد بشر یک امر فطری است یک کودک تا قبل از اینکه دروغگلویی خلالف واقلع را یلاد
نگرفته باشد هنچه بگوید راست میگوید و هر چه بشنود حول بر راستی میکند یعنی اگر یک
دستک

پشوی را به او نزدیک کنند بگویند این تو را میخورد چلون تجربلهای در خصلوص

این دستک

ندارد و از طرفی هم طبق فطرت سلیم خود هر سختی را حول بر راست میکنلد
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قبول میکند و از هن میترسد و فریاد میکشد و گریه میکند لذا رهبران اسالم بله ملا دسلتور
داده اند حتی در مقابل بچه هم دروت نگویید زیرا اگر او به دروت شوا توجه کند چون برخالف
فطرت سلیم او عول کردید در روان او واکن

سوئی میگذارد.

«قال عبدا ابن عامر جا رسول ا (ص) الی بیتنا انا صبی صغیر فذهبت ال لعل یا عبدا
تعال اعطیک فقال رسول ا (ص) و ما اردت ان تعطیه فقالت تمرا فقال رساول ا (ص)
اما انک لولم تفعلی کتبت علیک کذبه»
«عبداهلل بن عامر میگوید :روزی رسول خدا(ص) به منزل ما همد و من در هن هنگلام کلودکی
بودم خواستم جهت بازی از منزل خارج بشوم مادرم صدا زد عبداهلل بیا میخواهم به تو چیزی
بدهم پیغوبر (ص) از مادرم پرسید چه میخواهی به او بدهی؟ ملادرم گفلت یلک دانله خرملا
پیغوبر فرمود اگر دانه خرما را به او ندهی و باین بچه دروت بگویی هوچون دروغگویان رسوی
در نزد خدا معاقب خواهی بود».
در خصوص فطری بودن راستی نیکال حداد مصری میگوید:
« انسان بالفطره صاد و بالطبع راستگو است و
هیچ چیز وی را ناچار به کذئ نویکنلد .مگلر
ناپاکی نیت یا طوع گلزاف یلا غللط و خطلا و
امثال اینها که میخواهد به دروت عیوئ خود را
بپوشاند و اغالط و اشلتباهات خلود را مسلتور
 -4محجه البییاء ج
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دارد و مقاصلللد شلللریرانه و مطلللامع سلللبعانه
خویشتن را پنهان نواید».

3

روی این حسائ دروغگو با گفتن دروت بر خالف غریزه ذاتی خود قدم برداشلته و روی ایلن
جهت یک عقده روانی برای خلوی

ایجلاد نول وده اسلت دلیلل ایلن مطللب ایلن اسلت کله

دروغگویی چون یک امر خالف فطرت است وقتی که انسان ملیخواهلد دروت بگویلد وضلع
قیافه و صورت او تغییر میکند و این مطلب در کودکلان بیشلتر مشلهود اسلت وقتلی بچلهای
بخواهد دروت بگوید ابتدا رنگ صورت

متغیر میشود لبهای او میللرزد حرکلات چشلم او

میطرئ است و یک حالت تردیدی که از تلجلج زبان

احساس میشود مطللب دروت را ادا

می کند بر حسب ارتباط بین روح و جسم چون دروت یلک انحلراف روانلی اسلت هالارش در
جسم و صورت ظاهر میشود.
لذا بعیی بر اار اینکه چنین عقدهای در ایشان ایجاد میشود سعی میکند از طرفی ضویر خود
را راضی کند بدین جهت دانشوند مزبور (نیکال حداد مصری) میگوید:
اگر بعیی از ملردم خویشلتن را فریلب داده و
چون طفل برای رفع مالمت ضویر خود خدعه
کرده دروغی را مصلحتهمیز نام داده و راسلتی
را فتنهانگیز خوانده یا راه توریه پلی

گرفتله و

بی خیال خود طریق صد و راستی رفته اسلت
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اما این بلدبختی هلا در بلازار هدمیلت خرمهلره
خریللدهانللد و لللذتی از عطللر صللد و راسللتی
نچشیده اند و عفریت تن هنهلا را بله بلیراهله
میبرد و پیراهن تقوا را میدرد.
گذشته از اینکه دروت یک انحراف روانی ایجاد میکند منشاء دروت هم بعیی از انحرافهلای
روانی و عقدههای روحی میباشند گاهی دروت از طغیان غریزه سودجویی سرچشوه می گیرد
و زمانی از عقده های روانلی کسلر محبلت منشلعب ملیشلود و از ایلن عقلده روانلی حلس
خودنوایی را به طرز شدیدی در او تحریک میکند که در این راه مجبور ملیشلود دسلت بله
دروغگویی بزند.
دکتر استاس چسر Ostasscheeserمی گوید:
«یکللی از دروتهللا دروت خودنوللایی اسللت.
خودنوایی یکی از غریزه های اولیه بشلر اسلت
وقتی شلوا بچله بلودهایلد طبعلا ملیخواسلتید
گه گاهی خود را در نظر ملردم هدم بلا اهویتلی
جلوه دهید بچه موجلود کلوچکی اسلت وللی
دل

میخواهد دیگلران بله او اهیولت بدهنلد

مثالشوا در بچگی گاهی پی

همبازی خود از
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اروت زیلاد پلدرتان صلحبت ملیکردیلد و در
نتیجه وانوود میکردید که دارای پدر اروتوندی
هستید یا ملثال وقتلی ملیخواسلتید راجلع بله
اتومبیل عووی تان صحبت کنید اتومبیلل فلورد
کهنه او را تبدیل بله یلک روللزرویس Pools
 roiceهخرین سیستم می گردید چه بسا موکن
است شوا اشخاص بزرگ سالی را ببینید به هلر
وسیله که شلده اهویلت خلود را بله ر شلوا
بکشد زیرا این اشخاص در واقع هنوز خلود را
بچهای می داند که احساسات

جریحهدار شلده

و در نتیجه خود را کوچک و پست میپنلدارد
بسیاری از خانمها پلالتوی پوسلت بلرای گلرم
شدن در زمستان یا برای اینکه خز هن زیبا است
نویپوشند بلکه برای اینکه به دنیا نشلان دهنلد
خودشان زیبا و اروتوند هستند.

2

خالصه دانشوندان و پسیاکانالیزها در روانکاوی دروغگویان به این نتیجه رسیدند کله دروت از
ضعج فو العاده دروغگو حکایت می کند درضویر و باطن دروغگو یک حالت روانی وجلود
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دارد که او را از جاده مستقم راستگویی منحرف می سلازد اشخاصلی کله در خلود احسلاس
ضعج و زبونی میکنند به دروت متوسل می شوند دروت پناهگاه افراد ترسو و جبلان و نلاتوان
است.
امیر الوومنین علیه السالم میفرماید:
«لو تمیزت االشیا لکان الصدق مع الشجاته و کان الجبن مع الکذب»
موال علی علیه السالم میفرماید :اگر بنا باشد دستجات و طبقات اشیا از هم امیتاز حاصل کنند
شجاعت با راستگویی و جبن و ترس با دروغگویی در یک طبقه خواهد بود.

ریووند پیچ Rimond Pitchمیگوید:
«دروت بهترین حربه دفاعی افراد نلاتوان اسلت
سریع ترین وسیله رد کردن خطر ملی باشلد بله
هوین دلیل میان افراد نژاد رنگی که پیوسته زیر
یوت نژاد سفید دچار توقعات و فشارها سلنگین
هنها میباشلند و نفلوذ و قلدرت ایلن دسلته از
انسان ها را بر خود احساس میکنند دروت ایلن
هوه رایج است .دروت در برخی از جهات جلز
انعکاس ضعج و ناتوانی است هنگامی کله بله
کودکی بگوییم هیا تو به این هبنبلاتهلا دسلت
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زده ای یا این گلدان را تو شکستهای اگر کودک
بداند که اقرار او به بهای یک گوشلوالی تولام
می شود غریزه دفاع از خویشتن او را وامیدارد
که بگوید نه من نکردم»
اصوال در موالکی که جنگ بیشتر متداول باشد و سفاکی و خونریزی زیلاد شلده چلون ملردم
ترس دارند یا در محیطهایی کله قلدرت اسلتبدادی حکوملت ملیکنلد بلر االر ضلعج افلراد
دروغگویی در میان هنها شایعتر است.
«برش نقل می کند از هنود دکوتا که اینها اصال حرف راست هیچگاه نویزنند» زیلرا در تحلت
سیطره ظلم به سر میبرند و نقل شده که منطق اهالی اواسط قاره هسیا این است که:
«الصدق آله بید القوی و من یحکم باللین قلما یکرم»
«راستی هلتی است به دست نیرومند هر فرد ضعیفی که راست بگوید مورد اکرام واقع نویشود»
این بر اار ضعج و زبونی این مردم است که تحت تاایر استعوارگران قرار گرفتند.
نرمن  Normanمیگوید:
«در جزایللر فیلیپللین اصللوال دروغگللویی خطللا
نوی پندارند بلکه دروت را یلک نلوع زرنگلی و
حیلهبازی فرض میکنند و شخص دروتگلو را
ماهر و زیرک میخوانند».
دالیت  Deliteمیگوید:
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«بعیی از ایاالت متحده همریکلا کله در تحلت
حکومت مستبدانه و سفاک به سر میبرند افراد
دروتگللو هسللتند دروت روش رسللوی هنللان
می باشد پس خالصه ما به این نتیجه می رسلیم
که دروت گفتن از یک بیواری روانلی حکایلت
میکند».

0

بدون تردید یک حالت روانی در باطن دروتگو وجود دارد که باعث دروت گفتن او میشلود و
روی این حسائ رسول اکرم صلی اهلل علیه و هله میفرماید:
«ال تکذب الکاذب الی من مهانت النفسه»
«هدم دروغگو دروت نویگوید مگر به واسطه پستی و ذلتی که در خود احساس کرده است»
دروغگویی یکی از انواع ظلم است و از نظر روانی ظلم ناشی از ضعج ظالم اسلت کله خلون
مردم بیگناه را میریزد به علت ضعفی است که در باطن خود احسلاس ملیکنلد و روی ایلن
حسائ امام سجاد علیه السالم میفرماید:
« و قد علمت انه لیس قی حکمک الم و الفی نقمتک عجله و انما یعمل من یخاف الفوت
و انما یحتاج الی الظلم الضعیف و قد تعالیت یا الهی عن ذلک علوا الکبیر».

 - 0الخلقالکامل ص 040
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«بار خدایا من بنده تو می دانم که در فرمانت ظلوی وجود ندارد در نعولت و مکافلات شلتائ
نویکنی زیرا شتائزدگی از کسی که میترسد فرصت از او گرفتله شلود و تلو چنلین ترسلی
نداری و فرد ضعیج نیازمند به ظلم است و مقام کبریاییات منزه از ضعج و ناتوانی است».
مدیونی که عاجز از پرداخت دین خویشتن است در منلزل ملینشلیند و بله فرزنلدش دسلتور
می دهد که به طلبکاران بگوید پدرم خانه نیست از این قبیل است کسی که در مجللس علولا
حاضر شده و سواد ندارد و احساس حقارت میکند یا ادارهای که در سرپرست

حیور به هم

نرسانیده است.
ریووند پیچ  Rimond Pitchمیگوید:
«دختر جلوانی را ملی شناسلم کله اکنلون یلک
دروغگوی درمان ناپذیر اسلت او هنگلامی کله
هفت سلال داشلت هلر روز بله کلالس درس
میرفت و در هن  2نفر دانل

هملوز تحصلیل

می کردند پرسلتاری هلر روز او را بله مدرسله
میبرد و در پایان درس نیلز خلودش عقلب او
میرفت این پرستار وظیفه داشت که دخترک را
مورد مراقبت قلرار داده تلا تکلالیف
دهد و درسهای

را انجلام

را بیلاموزد و منحصلرا ایلن

زن مسئول تربیت این کودک بود ردر هن زملان
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بللر حسللب روش مرسللومهای کلله همللوزش و
پرورش هن را به کلی بیمصلرف و بلیحاصلل
می داند شلاگردان کلالس هلر روز بلر حسلب
نورههای امتحانات کتبی طبقهبندی میشلدند و
شاگرد اول و دوم معین ملیشلد .دختلرک هلر
روز هوین که کیج به دست از کلالس خلارج
مللیشللد باپرسلل

یکنواخللت و حریصللانه

پرستارش که می پرسید چنلد شلدی رو بله رو
میشد هر گاه او ملیتوانسلت بگویلد «اول یلا
دوم» کار درست بود اما یک بار اتفا افتاد کله
سه نوبت پی در پی این بچه شاگرد سلوم شلد
پرستار دو نوبت اول را بردبلاری کلرد املا بلار
سوم نتوانست خودداری کند در حالی که بچله
از وحشت دچار بهت شده بود فریلاد زد پلس
این شاگرد سومی تو پایان ندارد فردا بایلد اول
بشوی.
این دختلر سرسلخت حلدی در تولام هن روز
دچار خیاالت بود وفردا هم در مدرسله دچلار
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هوین غم و وحشت بود توام دقلت و تلوجهی
را که امکان داشت هن روز در انجام تکلیلج و
دروس

به کار برد ولی متاسلفانه بلاز شلاگرد

سوم شلد هنگلامی کله زنلگ هخلر را زدنلد و
پرسللتار دم کللالس در کوللین ایللن طفلللک
ایستاده بود هوین که چشو

به او افتاد فریلاد

زد چه خبر؟ دخترک که دل گفلتن حقیقلت را
نداشت پاسلگ داد اول شلدم و بله ایلن گونله
دروغگویی او هغاز شد»
منشاء دروت گفتن این دختر ترس و حقلارت بلوده اسلت اوسلتاس چسلرOstass cheeser
میگوید:
«یکی از این دروت ها دروت بقلای نفلس اسلت
این هوان غریزهای است که از اجداد اولیه خود
به ارث برده ای به این معنی که هنها فقط به این
فکر بودند به هر وسیله موکن است خود را در
برابر خطلرات حفلظ کننلد زیلرا در غیلر ایلن
صورت نوی توانستند در دنیای هن روز زنلدگی

 -رشد زندگی ص 22
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کنند .شوا می دانید منظلورم از ایلن نلوع دروت
چیست .مثال جوالتلی قبیلل ملن ایلن کلار را
نکردم او کرد یا مامان بشقائ خلودش افتلاد
من او را نینداختم و یا من پول را گم نکلردهام
یک مرد گنده همد و هن را از دستم گرفت».

6

خالصه نتیجهای که از روانکاوی دروغگو به دست همد اینکه دروغگو از نظر روحلی یلک هدم
ضعیجالنفس و زبونی است.

- 6رشد و زندگی ص 22
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بخش پنجم

دو روئی و فریبندگی
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نفاق
مهوترین عاملی که درسعادت و خوشبختی انسان موار میباشد شخصیت است بشر برای این
قدم به عرصه هستی گذارده که در راه پرورش سجایا و ذخائر وجود خود و هوچنین برای باال
بردن سطح فکر و ادراک خوی

صویوانه بکوشد تا فعالیتهای روانیاش نیرومند گردید و به

کوال رشد خود برسد و باالخره بتواند به خوبی وظیفه خود را در صحنه دنیا ایفا کند.
شوپنهاور Shopenhbureمیگوید:
«اختالف شخصیت کامال طبیعی اسلت و تلاایر
هن در سعادت و بدبختی افراد به مراتلب بلی
از اار اختالفاتی است که ناشی از مقررات بشر
باشد»
امتیازات فردی از قبیل عقل نیرومند و تدبیر و احساسات پاک و لطیج با امتیازاتی که میتواند
در طی زندگانی به دست هورد .از جوله دارایی و مقام و درجه و غیره به هیچوجه قابل مقایسه
نیست.
نخستین قلدم بله سلوی تقویلت و تکویلل شخصلیت هن اسلت کله شلخص راه اسلتفاده و
بهرهبرداری از تجهیزات و ذخایری که در وجودش قرار داده شده است بیاموزد و با هلر گونله
عواملی که زنجیر پای تکامل میباشد مبارزه نووده و پستی و رذالت را از دامان خود فرو ریزد
یکی از عواملی که شخصیت را میوحل می سازد نفا و دوروئی است نفا هفلت خطرنلاکی
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است که شرافت و ارزش انسان را بر باد میدهد و بیبندوباری وسقوط اخالقی را بلا خودبله
ارمغان میهورد.

یک فرد فریبنده که انحراف

به اوج اعال رسیده است با مهارت خاصی خود را بله هولهکلس

دلسوز وخیرخواه معرفی می کند و اگر کینه و ادواتی میان دونفر باشد با هر کلدام معاشلرت و
همیزش مینواید چهره دوستی و یکرنگی به خود گرفته و الف محبت میزند.
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله مثال المناف کمثل الشاه العائره بین الغنمین
«پیغوبر اکرم صلی اهلل علیه و هله فرمود مثل منافق مثل گوسفندی است که در بین دو رمه چنان
همد و شد کند که معلوم نشود جزء کدام یک است»
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله مثال للمناف ثالث عالمات اذا حدث کذب و اذا وعدا
خلف و اذا ئتمن خان»
«رسول اکرم صلی اهلل علیه و هله فرمود منافق و دورو دارای سه عالمت است هر گلاه سلخن
بگوید دروت بر زبان جاری میکند و هر زمان پیوان ببندد تخلج خواهد کرد و اگر امانلت بله
وی سپرده شود خیانت میکند»

 - 1عائر -در لسان عرئ به چیزی گویند که کثرت حرکت هن مانع از دید هن باشد.
و العائر من السهام ماال یری رامیه (الونجد)
 نهجالفساحه ص 62 -بهارج
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«عن ابی جعفر علیه السالم  ،ب س العبد عبد یکاون ذا وجهاین و ذالساانین یطاری اخاا
شاهداو یاکله غائبان ان اعطی حسده و ان ابتلی خذله»

31

«امام باقر علیه السالم فرمود بدترین بندگان خدا هن بندهای است که دو رو و دو زبان باشلد در
مقابل دوست

به او اظهار محبت کند و در پشت سر گوشت بدن او را به وسلیله بلدگوییاش

بخورد اگر مورد عطای دوست

قرار بگیرد به او حسلادت ملیورزد و اگلر بلرادر خلودرا در

گرفتاری و پریشانی ببیند او را مخذول میسازد»
«قال الصادق علیه السالم و للمناف ثالث عالمات یخالف لسانه قلبه و قلبه فعله و عالنیته
سریرته»

30

« امام ششم علیه السالم فرمود منافق و دورو سه عالمت دارد زبلان
کردارش بر خالف قلب

باشد ظاهرش از باطن

بلا دلل

یکلی نباشلد و

حکایت نکند».

نفاق آفت استقالل ملتها
یکی از عوامل پیشرفت اجتواعات اتحاد و برادری است و این حقیقت را بشلریت در زنلدگی
اجتواعی گذشته خود تجربه کرده است .که در میان هر جامعهای که اتحلاد و بلرادری برقلرار
بوده است توانسته اند استقالل خود را حفظ کنندو برعکس در میلان هلر مردملی کله وحلدت
وجود نداشته در تحت استعوار بیگانگان به سر میبردند و اروت و حاصل دسترنجشان ملورد
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دستبرد یغواگران قرار میگرفته است لذا اسالم عزیز که کاملترین برنامههای زندگی را برای
بشر هورده است در سرلوحه دستورات خود روی موضوع اتحاد توجه خاصی مبذول داشلته و
در امور قوانین اجتواعیاش تیوین وحدت را در بین مسلوانان در نظر گرفته است.
رسول اهلل صلی اهلل علیه و هله بعد از سیزده سال تبلیغ دین و اعالی کلوه حق برنامه دعلوت
به اینجا منتهی شد که باید از مکه هجرت کند و مدینه را سنگر اسالم و پایتخت مسلوین قلرار
دهد .روزی که بعد از طی کردن لطوات خروج ازمکه و تعقیبهای شلبانه ملیخواسلت وارد
مدینه شود و در یک فرسخی شهر در دهکده ای به نام قبا اطرا کرد و اظهار داشت تا برادرم
علی به من ملحق نشود من قدم در شهر یثرئ نویگذارم روی این حسلائ دو سله روزی در
قبا توقج داشت و در این دو سه روز توقج خود در دهکده قبا که رفت و هملد هلم بله هنجلا
زیاد بود مهمترین اقدامی که رسول اهلل (ص) به عول هورد سلاخت مسلجد قبلا بلود پیغوبلر
اکرم(ص) در هوین دو سه روز دست به کار شده با هوراهی مسلوین مسجدی در این دهکلده
بنا فرمود این جریان ما را با اهویت داشتن اتحاد از دیلدگاه نبلی اکلرم صللی اهلل علیله و هلله
متوجه میگرداند چون وحدت اجتواعی در تحکیم مبانی استقالل جامعه اسالمی اار فو العاده
داشته لذا تنها اقدامی که رسول اهلل(ص) در یک دهکده مسلوان نشین انجام میدهد سلاختوان
یک خانه اتحاد و مجوع برادران دینی است که هن را مسجد نامگذاری فرموده است.
مومنلللان بلللیحلللد ولیلللک ایولللان یکلللی
جسللمشللان معللدود ولللیکن جللان یکللی
چللللون نباشللللد خللللانهللللا را قاعللللده
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مومنلللللان باشلللللند نفلللللس واحلللللده
جللان گرگللان و سللگان از هللم جداسللت
متحلللد جلللانهلللای شلللیران خداسلللت
هوچللللون هن نللللور خورشللللید و سللللوا
صللد بللود نسللبت بلله صللحن خانللههللا
لیللللک یللللک باشللللد هولللله انوارشللللان
چلللون کللله برگیلللری تلللو دیلللوار از میلللان

به هوان میزانی که اتحاد موجب تحکیم مبانی اجتواع است یکی از بزرگترین عواملل بلدبختی
اجتواع شیوع نفا و نیرنگ و ریا در میان طبقات مردم است.
دانشوند شهیر انگلیسی ساموئیل اسوایلز Samoel Smylesمیگوید:
«اخال رجال سیاسی و اجتواعی عصر ما تواما
روبه انحطاط و فساد میرود امروزه عقایدی که
در اتا های پذیرایی شخص اظهار میشلود بلا
هنکه در پشت میز خطابه گفته می شود مغایرت
دارد در محافل عوومی از تعصبات عامه توجید
و تحسین می شود اما در مجالس خصوصی بله
هنها میخندند و توسخر میکنند».

111

هخر این دیو صفت مردم ناکس چلهکلس انلد
که به معنی هوه دزدند و به صورت عسساند
نوش از این قوم چه امید کله نلی انلد هوله
گل از اینان چه توقع که هوه خار و خس انلد
خللوائ مگللر هتل شللان بللاد کلله در بیللداری
رهللزن قافللله و گللوش بلله بانللگ جللرسانللد
اژدهلللا وار کشلللیدند بللله دم بهولللن مللللک
بللار هللم مدعیاننللد کلله عیسللی نفللسانللد
زات و بللومانللد کلله در بللات بلنللد هوازنللد
بلبالننللد کلله پللر بسللته اسللیر قفللسانللد
صد زبانان دور و بلین کله هوله چلون شلانه
مو به مو عیبشواران هوه از پی

و پلسانلد

در عیان ملرد حقیقلت بله نهلان اهلل مجلاز
در زبللان مللدعی عشللق و بللدل بوالهللوسانللد
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«عن امیرالمومنین علی علیه السالم قال قال لی رسول ا صلی ا علیه و آله انی ال اخاف
علی امتی مومنا وال مشرکا اما المومن فیمنعه ا بایمان و اما المشرکه و لکنی اخاف علیکم
کل مناف الجنان عالم اللسان یقول ما تعرفون و یفعل ما تنکرون»

3

«امیرالوومنین علیه السالم فرمود که رسول اهلل صلی اهلل علیه و هله میفرمود :من نسبت به هینده
اسالم از افراد مومن و مشرک باک ندارم زیرا ایوان مومن مانع است از اینکه بر خالف مصالح
ملی اسالم قدم بردارد و فر مشرک هوچون شناخته شده است به شرک و دشونی نولیتوانلد
صدمه کلی به مسلوین وارد کند اما از منافق دورویی که اظهار ایوان میکند در مقام عول هنچه
را که شوا انکار دارید به جا میهورد هراس دارم».

ز دوستان دو رنگلم دل هویشله تنلگ اسلت
فدای هوت دشون شلوم کله یکرنلگ اسلت

ابوعامر راهب سردسته منافقین مدینه بود این مرد پی

از هجرت رسول اهلل صللی اهلل علیله و

هله به مدینه رهبری مذهبی یهود و نصاری را به عهده داشت و به واسطه داشتن چنین منصلبی
مورد احترام مردم بود او مکرر به مردم مژده تشریجفرمایی رسول اکرم (ص) را میداد و خود
در اوایل امر اسالم را پذیرفت اما با گسترش اسالم و نفوذ پیغوبر(ص) چون موقعیت خلود را
در مخاطره دید و مورد بیتوجهی مردم قرار گرفت نتوانست چنلین وضلعی را تحولل کنلد و
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عاقبت رهسپار مکه گردید در هنجا در برابر اسالم دست به تحریکاتی زد و به نفع مشرکین در
جنگ بدر و احد شرکت نوود و سپس به روم گریخت و در هنجا برای برکنلدن ریشله اسلالم
نقشهها میریخت به منظ ور اجرای نقشه خلود ابتلدا بله هودسلتان خلوی

در مدینله دسلتور

ساختوان مسجدی داد اما ساختوان هن بدون کسب اجازه از محیر پیغوبر(ص) امکان نداشت
لذا یکی از سران منافقین ماموریت یافت تا به بهانههای گوناگون کسلب اجلازه کنلد او اجلازه
گرفت و بنای مسجد به تدریج ساخته شد هوین که رسول اکرم(ص) از جنگ تبوک مراجعلت
نوود بانیلان موافلق بلرای افتتلاح مسلجد هن حیلرت را دعلوت کردنلد و منتظلر بودنلد بلا
تشریج فرمایی پیشوای اسالم به مسجد منویات شوم خود را عولی سازند اما رسول خدا(ص)
از توطئه هنان اطالع حاصل کرد و از رفتن به مسجد خودداری نوود و به امر پروردگار کلانون
توطئه منافقین و پایگاه فاسد را مسجد ضرار خواند و هرگونه اجتواعی را در هن قدغن کلرد و
بدین وسیله نقشه خائنانه هنها برای هویشه نق

بر هئ شد و دستور تخریب هن خانه نفلا از

طرف پیغوبر(ص) صادر گردید.
ساختوان مسجد از نظر مسلوانان باید مورد احترام قرار بگیرد و کسی حق کوچکترین اهلانتی
نسبت به هن ندارد در عین حال چون وجود این مسجد موجب ایجاد نفلا در بلین مسللوین
می شود و در نتیجه استقالل اسالم را نابود میکند پیغوبر(ص) بدون لحاظ جنبه حرمت دستور
تخریب هن را صادر میکند.
نفا یک فرد منافق عالوه بر زیانهایی که برای جامعه ایجاد میکند موجب بلیهبرویلی خلود
منافق می گردد زیرا فرد منافق بر حسب اطوینانی که به خود دارد و خیلال ملیکنلد زرنگلی و
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دورویی اش برهوه پنهان میماند دست به فریبندگی میزند ولی غافل است از این که افکلار و
حاالت باطنیاش بر کسی مخفی نویماند اندیشهها و افکار و حلاالت درونلی چهلره واقعلی
انسان را هویدا می سازد اگر کسی بخواهد با ماسک تظاهر و ریلا رو حیلات خلوی
سازد توفیق حاصل نخواهد کرد و عاقبت نیات حقیقی و ماهیت

را پنهلان

روشن و هشکار میگردد لذا

علی (ع) میفرماید:
«الضمائر الصحاحح اصدق شهاده منااللسن الفصاح»

36

«باطنهای صحیح بهتر از زبانهای گویا و فصیح شخصیت افراد را ظاهر میسازد»
«سأله رجل عن الشخص یقول لی ادوک فکیف اعلم انه یودنی فقال امتحن قبلک فان کنت
توده فانه یدوک انظر قبلک فان انکر صاحبک فان احد کما قد احدث شیاً»

3

«مردی از محیر انور موال (ع) سوال کرد فردی است که ادعا میکند من تو را دوسلت دارم از
کجا بدانم که در ادعای خود راستگو است یا خیر .حیرت فرمود به قلبت نگاه کن اگر او را
دوست می داری او هم تو را دوست دارد باطن هر کسی مطابق با هن چیزی است کله افکلار و
نیروی معنوی او توانسته ایجاد کند»
کنایه از اینکه اگر هن شخص تو را دوست بدارد دوستی او باید محبتی در قلب تو ایجاد کند.
دکتر ماردن  Mardonمیگوید:
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«اگر تصور می کنید که خواهید توانست فقط با
گفتههایتان خلود را بله جهانیلان معرفلی کنیلد
خودتان را گول زده اید دیگران درباره شلوا بلا
مقیاسی که خودتان در دسلت داریلد قیلاوت
نوی کننلد بلکله از روی حاللت شلوا و وضلع
درونی شوا شوا را می شناسند کسلانی کله بلا
شوا طرف صحبت هسلتند اوصلاف افکارتلان
یعنی ضعج یا قوت پاکی و یا ساختگی بلودن
هن را احساس میکنند حتی در لحظاتی هم کله
خللاموش هسللتید بلله وسللیله اشللعهای کلله بلله
اطرافیان خود پخ
پخ

میکنید همال مقاصلدتان را

میکنند و عقیدهشان دربلاره شلوا چنلان

قطعی میشود که هرچه اعتراض به عقیده هنهلا
کنید عقیده شان تغییر نوی کند گلاهی از دهلان
بعییها میشلنویم کله ملیگوینلد قیافله ایلن
شخص را نویتوانم تحول کنم و از او خوشلم
نوی هیلد کسلی کله ایلن حلرف را ملیزنلد از
شخص مورد بحث پیوسته روی خندان و رفتار
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خوئ دیده است با وجود ایلن بلاز هلم او را
دوست نوی دارد زیلرا افکلار بلد درونلی او را
خوانده و احسلاس کلرده اسلت ایلن تلاایرات
مختلج زاییده تشعشعات فکری است خود ملا
هم در دیگران چنین تاایری ملیکنلیم هنچله را
فکر و احساس ملی کنلیم بله صلورت املواج
ناپیدایی در اطرافمان منتشر می شود»

بسلللان هینللله بلللا کائنلللان یلللک رو بلللاش
کلله شللد سللیاه ر کاغللذ از دورویللیهللا

نفاق بیماری روحی
ضعج نفا و دورویی عکسالعول یک نوع بیواری روحی و حقارت و زبونی است عللی(ع)
میفرماید:
«احذروا اهل النفاق فانهم الضالون المظلمون المزلون قلوبهم دویه و صحافهم نقیه»

3

«بپرهیزید از اهل نفا زیرا هنها مردمان گوراه و گوراه کننلده سسلتعنصلری هسلتند قللب و
روحشان ایوان و ظاهرشان پاک و سالم است»
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هلن شاختر Helen shakhterمیگوید:
«بعیی صلرفا بلرای اظهلار وجلود و خلود را
شناساندن به معارضله و مخالفلت ملیپردازنلد
یعنی عقیده خود را در نتیجله تحقیلق و تعولق
به دست نیلاورده و بلدان ملومن نیسلتند بلکله
نامربوط گفتن و مورد انتقاد واقلع شلدن را بلر
گوان بودن ترجیه میدهند .زیرا هیچ حلالتی از
تحوللل بللیتللوجهی و بللیاعتوللادی دیگللران
دشوارتر نیست و چه بسا اشلخاص کله وقتلی
مورد بی توجهی واقع می شوند بالوره راه نفلا
پی

می گیرنلد و بله کارهلای خلالف دسلت

میزنند».
و نیز موال(ع) میفرماید:
«المناف قوله جمیل و باطنه علیل»

33

«منافق و دورو گفته گفتارش زیبا ولی روان و باطن

علیل و بیوار است».

از خصائص منافق این است که هوواره از خود جانلبداری ملیکننلد و دیگلران را نکلوه
مینوایند.
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«قال علی علیه السالم المناف لنفس مداهن و علی الناس طاعن»

3

امیرالوومنین(ع) فرمود( :دورو و منافق با خود مداهنه میکند و به دیگران طعنه میزند).
ساموئل اسوایلز Samoel Smylesمیگوید:
«مردمان ریاکار چون هویشه مشغول بله نفلس
خللوی

هسللتند هللیچ وقللت فکللر دیگللران را

نوی کنند و هنقدر چشم بله کارهلای خودشلان
می دوزند و راجع به خودشان فکر ملی کننلد و
حاالت خود را مورد دقلت قلرار ملیدهنلد تلا
اینکه باالخره وجود حقیر و ناچیز هنها به منزله
عالم وسیع و مبعود واقعی هنان قرار میگیرد».

بللر درمیخانلله رفللتن کللار یکرنگللان بللود
خودفروشان را به کوی میفروشلان راه نیسلت
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اساسا دوروی و نفا بر توام امور دنیوی و دینی دلیل بر ضعج و حقارتی است کله در بلاطن
منافق وجود دارد علی (ع) میفرماید:
«نفاق المر من ذل یجده فی نفسه»

3

دورویی انسان از حقارت و ضعج و ذاللتی است که در باطن خود احساس میکند.
منافقین صدر اسالم در هت

عقده حقارت میسوختند برای جبران شکستهای درونلی خلود

در مواقعی که حیورا جرات توسخر نداشتند پنهانی موقعی که گرد هم جوع میشلدند بلرای
قانع کردن خود میگفتند ما مسلوین را استهزاء میکنیم.
«و اذا لقوالذین قالوا آمنو واذا خلوا الی شیاطینهم قالوا انا معکم انما نحن مستهزئون»
«هرگاه منافقین مومنین را مالقات می کردند ما هم مثل شوا ایوان هوردهایم و با دوستان شیطان
و منافق خود مالقات میکردند میگفتند ما با شوا هستیم و هنها را مسخره میکنیم».
نق

نفا در ایجاد انحرافات روانی با تحقیقات عویق علوی اابت شده است زیلرا در وجلود

بشر غرایز و روحیات متخالج و متیاد وجود دارد که با ارضاء یکی از هنهلا ارضلای دیگلری
امکان ندارد مگر اینکه هر دوی اینها در یک حد به اندازه معینی اجرا گردند شخصی که طبعا
منافق است نسبت به خود هم نفا به کار میبرد و میخواهد توام غرایز را هر کلدام بله حلد
اشباع ارضاء کند مثال عول نیکی را ریا به جای میهورد با این عول سر خود را کلاله گذاشلته
غریزه حب ذات و سودجویی خود را کامال ارضاء کرده است خیال میکند غریزه معنوی خود
را هم نیز ارضاء کرده و حال اینکه باطنا چنین نیست این رویه باعث ملیشلود کله بعیلی از
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غرایز در ضویر ناخودهگاه سرکوئ شده و به صورت عقدههلای روانلی در هینلد و بعیلی از
غرایز طغیان نووده او را بدخت و هالک سازند خالصه سرنوشت منافق هوان است که پیغوبر
اکرم(ص) می فرماید:
«مثل المناف مثل جذع النخل اراد صاحبه ان بنتفع به فی بعض بنائه فلام یساتقم لاه فای
الموضع الذی اراد فحوله فی موضع آخر فلم یستقم له فکان آخر ذلک ان احرقه بالنار»

3

«منافق هوچون شاخه درختی است کله باغبلان بله جهلت بهلرهبلرداری از او او را در موضلع
مخصوصی از دوستان غرس میکند ولی به جای خود قرار نویگیرد باز او را از هنجا میکند و
در جای دیگر مینشاند و در هن مکان هم مستقر نویشود تا اینکه هخر االمر مجبلور ملیشلود
این شاخه نارسای خشک شده را با هت

بسوزاند».

منافق در نتیجه زندگی ماالمال از نفاق

باید در هت

بسوزد تا بویرد و به هت

املراض روانلی و فالکلتهلای زنلدگی

سوزان دوز و عذائ شدید الهی سپرده شود.

«قال رسول ا صلی ا علیه و آله یج ی یوم القیامه ذوالوجهین دالعالسانه فی فقاه و اخار
من قدامه یلتهبان ناراحتی یلتهبا خذه ثم یقال هذی الاذی کاان فای ا لادنیا ذالاوجهین و
ذالسانین یعرف بذلک یوم القیامه»

1

«رسول خدا(ص) فرمود :هدم دورو در روز قیامت وارد صحرای محشر میشود در حلالتی کله
دو صورت دارد یکی از پس و دیگری از پی
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همده و از سر هن هت

زبانه میکشد و صورت

را میسوزاند و با اهل محشر اعالم ملیشلود

این است هدمی که در دنیا دو رو و دو زبان بود و به این وصج در روز قیامت شناخته و رسوا
میشود».
چلللون تلللویی تلللو هنلللوز از تلللو نرفلللت
سللللوختن بایللللد تللللو را در نللللار تفللللت
خللللام را جللللز هتلل ل

هجللللر و فللللرا
گلللله پللللزد گلللله وانوللللارد از نفللللا

121

فصل ششم

غیبت و نهانگویی
این شیوهام ز شوع خوش همد که هیچگاه
پروانه را نسوخت مگر در حیور خوی

122

امنیت عرض
عدالت باید برای مردم هنقدر نیرومند و صحیح اجرا شود که خاطر توام طبقات ملردم مطولئن
باشد و یکی هرام

هوه جانبه برای توام افراد ملت از دوست و دشون ایجاد گردد و خالصله

افرادی که در یک کشور زندگی می کنند باید مطوئن باشند که در زیر لقای مقلدس علدالت از
هوهجهت مصون از تعرض نابهجا است یکی از مسائلی که در دنیای امروز بسیار اهویت دارد
و ذهن سازمانهای بینالوللی را به خود متوجه کرده اسلت و زماملداران هوشلیار دنیلا بله هن
عنایت دارند موضوع امینت است این مطلب یکی از شاخههای عدل است که اسالم در چهارده
قرن قبل به هن کوال توجه داشته و در پی تشریع قوانین مقدسه خود در راه تامین امنیت ملادی
و اجتواعی کوشیده است.
اسالم امینت دارد ملل زنده دنیا امروز هم امنیت دارند اما دامنه امنیت در اسالم هنقلدر وسلیع
است که نه ملل اروپایی و نه امریکایی می تواند درجه امنیت خود را به هنجا بکشاند که اسلالم
کشانده است .اسالم درباره امنیت مال و امنیت جان و امنیت عرض کامال بحث کرده است.
در موضوع امنیت جان از نظر اسالم که مطلب روشن است .اما امنیت مال اسلالم ارزش ملال
مردم را دقیقتر از دنیای امروز می داند زیرا اسالم هم مال دارد وهلم ماللک دارد یلک جلوال
گندم هم ملک است و هم مال یعنی هم مالک دارد و هم در مقابل او مردم مال ملیدهنلد .املا
یک حبه گندم مالک دارد ولی مردم در مقابل او مالی نویدهند .در تولام محلاکم قیلایی دنیلا
دعاوی امنیت مالی را درباره چیزی قبول می کنند که هم مال باشد و هم مللک اگلر کسلی در
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دادگستری برود بگوید فالنی به خانه من همد و از ملک من بدون اجازه یک دانه تخوه خلورد
دادستان به او میخندد اما اگر این دعوی را به نزد پیغوبر(ص) میبردند پیغوبر نویخندید و
عرض حال را میپذیرفت قرهن میگوید:
«فمن یعمل مثقال ذره خیراًیره»
« اگر کسی به اندازه یک ذره از قانون اسالم تجاوز کند عول خالف انجام دهد به نتیجله شلوم
کردارش میرسد».
دراسالم امنیت مالی را هنقدر دقیق هورده که اگر در لباس شوا نیم گرم نگ غصبی باشد یا بایلد
هن نگ را خارج کنید واال حق تصرف در هن لباس را نخواهید داشت.
اما درباره عرض اسالم منطق عرض را در قوانین خود از منطق دادگستری قویتر دارد محاکم
قیایی و دادگاهها هن عرضی را رسیدگی میکنند که مثال کسلی شلکایت کنلد فالنلی بله ملن
دربازار فح

داده است که هوه شاهداند و هتلک شلرافت ملن نولوده املا اگلر کسلی بلرود

دادگستری شکایت کند که من دیشب در خانهام خوابیده بودم مردم هوسایهام به زن
«ری

فالنی کوسه است» و به من توهین کرده است دادستان میگوید «مگر ریل

گفت:
تلو کوسله

نیست؟» جوائ میدهد چرا می گوید«:خب این کله شلکایت نلدارد» ا یلن علرض حلال را
دادستان نویپذیرد املا اگلر ایلن شلکایت بله پیغوبلر(ص) عرضله ملی داشلتند پیغوبلر(ص)
میفرمود«هه فاسق شد»
ال یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا فکر هتموه.
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( نباید بعیی از شوا بعض دیگر را غیبت کند هیا یکی از شوا دوست دارد گوشت مردار برادر
خود را بخورد؟ مسلم کراهت خواهید داشت» در اسالم برای اینکه عرض مردم در ظل قلانون
در مهد امنیت باشد غیبت برادر مسلوان را به عنوان عول محرم معرفی فرموده است.
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله الغیبه علی اربعه اوجه االول ینجر الی الکفار و الثاانی
الی النفاق و الثالث الی المعصیه و الرابع الی المباح اما ان الغیبه ینجر الی الکفر من اغتاب
مسلما قیل له لم تغتب قال لیس هذا بغیبه فهو کفر ،و اما انه ینجر الی النفااق مان اغتااب
مسلما و لم یذکر اسمه و المستمعون یعرفونه و اما انه ینجر الی المعصیه من اغتاب مسلما
بشیئ اذا سمع یسیئ و اما انه ینجر الی المباح فغیبه االمیر الفاس الجایر و الفاجر»

0

«رسول خدا(ص) فرمود غیبت بر چهار قسم است :قسم اول از غیبت منجر به کفر ملیشلود و
قسم دوم هن به نفقا و دورویی منتهی میگردد و قسم سوم هن موجب ارتکائ معصیت است و
قسم چهارم غیبت از نظر اسالم به عنوان عول مباح و بیاشکالی قلوداد شلده املا قسلم اول
عبارت است از اینکه کسی غیبت مسلوانی را بنواید ووقتی کله او را از غیبلت نهلی ملیکننلد
بگوید این سخن که میگویم غیبت نیست این نوع غیبت کفر است که حلرام خلدا را حلالل
میداند».
قسم دوم عبارت است از این که کسی غیبت مسلوانی را بکند و اسم او را نبرد اما مستوعین او
را بشناسد این نوع از غیبت موجب نفا است.
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قسم سوم غیبت عبارت است از اینکه برادر مسلوان

چیزی نسلبت دهلد کله اگلر او بشلنود

بدش میهید.
قسم چهارم عبارت است از غیبت زمامدار فاسق و فاجر و جابر.
نکته قابل توجه در این روایت این است که پیغوبر اکرم(ص) تا هنجایی که غیبت موجب هتک
عرض باشد هن را کفر و نفا و معصیت معرفی میکند ولی اگر غیبت موجلب هتلک علرض
نشد بلکه باعث بیداری ملت مظلوم و غافل گردید هن را تجویز میفرمایدو هن غیبت زمامداری
است که خود با جنایت کاری و ستو

عرض خوی

را معلدوم سلاخته و علرض و هبرویلی

ندارد تا غیبت او موجب هتک عرض شود و از طرفی هم اگر جنایات وی ناگفته بواند و مردم
به عنوان اینکه غیبت است هن را گوشزد مظلومین غافل نکننلد چنگلالهلای دژخیوانلهاش در
گوشت ملت بیشتر فرو رفته و خونهشامیاش افزون میگردد .لذا پیغوبر روشنانلدی

اسلالم

این نوع از غیبت را تجویز فرموده.
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله ماا عمار مجلاس بالغیباه اال خارب بالادین فتنزهاوا
اسماعکم من استماع العیبه فان القائل و المستمع لها شریکان فی االثم»
« رسول اکرم فرمود هر مجلسی که از نظر غیبت هبلاد باشلد از نظلر دیلن خلرائ اسلت پلس
بپرهیزید از استواع غیبت زیرا گوینده و شنونده غیبت هر دو در گناه هن شریکاند».
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«روی ان عایشه قالت المراه ذکرت عندالنبی (ص) ان هذه الطویله الذیل فقال لهاا الفظای
الفظی فلفظت بضعه من لحم»

6

«روایت شده روزی درخدمت پیغوبر اکرم سخن از زنی به میلان هملد عایشله گفلت هن زنلان
طویلالذلیل است (یعنی قسوت پایین تنهاش بلند است) پیغوبر بلا کولال عتلائ بله او فرملود
(تج کن) وی تج کرد و یک قطعه گوشت از دهان

افتاد»

« قال رسول ا صلی ا علیه و آله من اغتاب مسالما او مسالمه لام یقبال ا صالوته و
الصیامه اربعین یوما و لیله اال ان یغفر له صاحبه»
«پیغوبر فرمود هرکس برادر یا خواهر مسلوان خود را غیبت کند روزه و نوازش تلا چهلل روز
در درگاه خدا پذیرفته نویشود مگر اینکه صاحب غیبت او را ببخشد»
نتیجه بدگویی و غیبت دگران ایجاد حقه و کینه و عداوت در دلها است زیرا وقتی انسان فردی
را در غیاب

بدگویی کرد این بدگویی به وی می رسد و در نتیجله کینله و علداوت ایلن فلرد

غیبتکننده در دل وی جای گرفته و در مقام انتقام بر میهید تا هنجا که او هلم بله بلدگویی و
غیبت او میپردازد و عرض

را در مخاطره میاندازد.

«عن الصادق علیه السالم قال ال تغتب و ال تخفر الخیک حفره فتقع فیها فانک کماا تادین
تدان»
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«امام صاد (ع) فرمود غیبت کسی را نکن که غیبت تو را خواهند کرد و گودالی برای برادرت
حفر ننوا که تو خود در هن واقع خواهی شد بله هلر دسلتی کله بلدهی بله هولان دسلت بلاز
میستانی».
مولوی در کتائ مثنوی این حقیقت را به صورت مثلی بیان کرده است میگوید:
روزی شیر مریض شد توام حیوانات به دیدن او همدند مگر روباه گرگ سخنچین از موقعیلت
استفاده کرده به شیر گفت هوه حیوانات به عیادتت همدهاند فقط روباه است کله انجلام وظیفله
ننوود شیر گفت وقتی همد مرا یادهوری کن تا سزای

را بدهم

این خبر به روباه رسید با عجله به خدمت شیر همد شیر به او عتائ کرد تا حاال کجا بلودی در
جوائ گفت من وقتی شوا مریض هستید به فکر این افتادم دوایلی بلرایتلان تهیله نولایم تلا
بهبودی حاصل کنید پرسید چیزی بله دسلت هوردی؟ جلوائ داد هری در پشلت پلای گلرگ
غده ای هست که برای معالجه شوا موار است شیر پرید با چنگال خود مقداری از پشلت پلای
گرگ را بیرون هورد روباه ههسته از گوشهای خارج شد در بین راه چشو

به گرگ افتاد که با

پای خونهلود میهود گفت ای چکوه قرمز وقتی در حیور بزرگان مینشینی مواظلب بلاش از
دهانت چه خارج شود.
هرصللدایی را صللدا هیللد جللوائ
ناسللللزا را ناسللللزا هیللللد خطللللائ
چون هجلا گلویی تلرا گویلد هجلا
هن کلللله هن را گفتلللله تللللو نللللاروا
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هنچلله انللدر معنللی غیبللت بللود
دوست را از هن رنج

و کدرت بلود

دم فللرو بسللت ز بللدگویی خلللق
عیللب نگللرفتن بلله ژنللده جاملله دلللق
دل نیلللازردن بللله شوشلللیر زبلللان
حفللظ غیبللت دوسللتان انللدر نهللان
شللرط سللیر سللالکان حللق بللود
بال عیلان ایلن قیلد حلق مطللق بلود
ج

نقش غیبت در روانکاوی
از نظر روانکاوی منشاء غیبت بعیی از انحرافات روحی میباشد طغیان بعیلی از غرایلز بله
ضویوه عقده حقارت موجب میشود که انسان از برادر ایوانی خود غیب کند در یک محفللی
که عدهای از دوستان گرد هم نشستهاند و وقتی که سخن از معایلت بعیلی از افلراد بله میلان
می هید وظیفه شرعی و وجدانی هر کس در هن مجلس نشسته این است کله از مجللس خلارج
شود و یا غیبتکننده را منع کند ولی در عین حال این شخص موظج عالوه بلر اینکله انجلام
وظیفه نوی کند در این بدگویی با سایرین هم شلرکت جسلته و هنهلا را تاییلد ملینوایلد زیلرا
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نویترسد اگر به هنها اعتراض کند مورد حوله قرار میگیرد این عول از غریزه محبوبیت طلبلی
سرچشوه میگیرد و طغیان این غریزه موجب شده است که دست به این گناه بزرگ هلوده کند.
بدگویی و غیبت نواینده ترس و جبن است و داللت داردکه ما قدرت صراحت لهجه نداریم و
نویتوانیم حقیقت را هشکار بگوییم لذا علی (ع) می فرماید:
«الغیبه جهد العاجز»
«غیبت کوش

3

فرد ناتوان است»

هلن شاختر Helen Shakhterمیگوید:
«هر احتیاجی که برهورد نشد موجلب نلاراحتی
میشود و هلر نلاراحتی ملا را بله تلدبیر عولل
وامی دارد ولی هوه کلس بلرای رفلع نلاراحتی
خود که از برنیامدن احتیاجات اجتواعی تولیلد
میشود یکسان عول نویکننلد وقتلی شخصلی
خللود را چنللان کلله احتیللاج دارد مللورد توجلله
نویبیند یکباره از مردم میگریزد مبادا در میلان
جوع مورد تحقیق واقع شود کناره گیری را بلر
هر گونه خلطه و همیزش ترجیه میدهد یا هنکه
در میان جوعیت ناراحت و پریشلان و ترسلیده
 -16غررالحکم
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به کنجی مینشیند و یک کلوه حرف نولیزنلد
یا هنکه بنای مسخرگی میگذارد و شلوخی هلا
و خندههای بیجا ملی گلذارد و از غلائبین بلد
می گوید و به حاضلرین ملیپلرد و بله هرچله
بگویند ایراد میگیرد تا بلدین وسلائل خلود را
طرف توجه کرده باشد».
مان Manدر اصول روانشناسی میگوید:
«برای جبران شکست و پوشانیدن عیوئ خلود
گاهی از این راه میرویم که گنلاه را بله گلردن
دیگران بیاندازیم و بلدین طریلق حرملت ذات
خود را در نظر خود حفظ کنیم اگر در امتحانی
شکست خورده ایم سلوال امتحلان یلا معللم را
مالمت می کنیم اگر نتلوانیم بله مقلامی برسلیم
هنهایی که به هن مقام رسیده اند تخطئه میکنلیم
گاه نیز دیگران را مسئول شکست خود میدانیم
که در واقع هیچ مسئولیتی ندارند».
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بخش هفتم

عیبجویی

کوال صد و محبت بین نه نقص گناه
که هرکه بیهنر افتد نظر به عیب کند
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خودکاوی
یکی از نعوته ای خداونلد کله حیلات و زنلدگی بشلر بله هن بسلتگی دارد عللم و یکلی از
بدبختیهای بشر که برای هویشه شخص را مفلوک و بیچاره خواهلد سلاخت جهلل و نلادانی
میباشد .بهترین علومی که به حال بشر مفید است علم به نفس و خود میباشد .بدترین جهلل
برای انسان نادانی از خود انسان است.
کسی که به امور باطنی خود جاهل است و از هنها اطالعلی نلدارد هویشله بلدبخت و بیچلاره
خواهد بود هنگامی که انسان بنده جهل خود میشود و روح فیلیلت در وجلودش ملیمیلرد
اسیر شهوت و امیال گوناگون گردیده و از حریم سلعادت محلروم ملیمانلد در ایلن صلورت
هرگونه تالش و را هنوایی اخالقی منتهی به شکست خواهلد گردیلد .پلس انسلان بایسلتی از
باطن خود باخبر باشد و عیوئ و نواقص خود را بشناسد.
دانشوند شهیر پروفسور کارل Carlمیگوید:
«بللرای هنکلله مشللی زنللدگی عالقالنلله گللردد
مؤارترین روش این اسلت کله هلر روز صلبح
طرح کار روزانه و هر شب نتیجه کلار حاصلله
را مورد غور قرار دهد هوانطور که پلی بینلی
می کنیم که کار ملا چله سلاعتی شلورع و چله
ساعتی توام میشود و چه کسانی را ملیبینلیم
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هوانطور باید پی بینی کنیم که چه کوکهایی
باید بله دیگلران بنولاییم و چگونله در کارهلا
معتدل باشیم».
امیرالوومنین(ع) میفرماید:
من حاسب نفسه ربح و من غفل عنها فقد خسر
«هرکس به حسائ نفس خود رسیدگی کند سود میبرد و هلر کله ازهن غافلل بوانلد زیانکلار
است».
پس بایستی انسان عالم به نواقص خود باشد و اعوال و رفتارش را ملورد دقلت قلرار دهلد و
عیوئ خود را برطرف کند یکی از نتایج بیخبری از عیوئ ایلن اسلت کله انسلان بله ملرض
عیبجویی گرفتار میشود؛ در نهاد گروهی از افراد توایل شومی وجود دارد که پیوسته هنهلا را
به تجسس لغزشها و تحقیقات پیرامون اسرار مردم وامیدارد و به انتقاد و بدگویی از هنها کله
با سرزن

و استهزاء همیخته است تحریص و ترغیب ملیکنلد بلا اینکله خلود دارای عیلوئ

فراوانی هستند و نقائص در وجودشان بر فیائل چیرگی دارد معهذا هوه هنها را نادیده گرفته و
از تهذیب خوی

چشم می پوشد و تنها به تعقیب نواقص مردم میپردازند عیبجویان نیروی

دقت و مالحظه خود را در راهی به مصرف میرسانند که دوستان و هشنایان خلوی

را تحلت

نظر بگیرند و مراقب اعوال و رفتارشان باشند تا نقطه ضعفی از هنها به دست هورده شلروع بله
انتقاد و بدگویی کنند قهرا بنابراین فرصت کافی برای بررسی خوی

پیدا نویکنند.
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134

«عن الباقر علیه السالم کفی بالمر عیبا ان یبصر من الناس ما یعمی عنه من نفساه او یعیار
الناس بما ال یستطیع ترکه او یؤدی خلیه بما ال بعنبه»
«امام باقر علیه السالم فرمود هوین یک عیب برای مرد بس که در مردم عیبی را ببیند که خود
داراست ولی نسبت به عیببینی خویشتن کور باشد یا سرزن
قدرت بر طرف کردن

کند مردم را به عیبلی کله هنهلا

را ندارند یا دوست خود را به کارهای بیمعنی و بیجا وادار کند».

«قال علی علیه السالم اکبر العیب ان تعیب ما فیک مثله»
«امیر الوومنین علیه السالم فرمود بزرگترین عیب این است که بر مردم چیزی را عیلب بگیلری
که در خود تو هم مثل هن موجود است».
سزاوار است وقتی که ما عیبی را در کسی می بینیم به جای اینکه انتقاد و بدگویی کنلیم پنلد و
اندرز بگیریم که اگر هن عیب در ما وجود دارد هن را از خود دور کنیم.
علی علیه السالم میفرماید:
«کفی بالمر غباوه ان ینظر من عیوب الناس الی ما خفی علیه من عیوبه»

1

« بس است در کودنی شخص اینکه متوجه عیبی در مردم بشود کله خلود هن عیلب در او هلم
هست و از عیب خود بیخبر است».
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هویبور  Avibourمیگوید:
«غالبا از فلرط نلادانی معایلب خلود را نادیلده
میگیریم پردهای از غفلت و تجاهل بر روی هن
می کشیم تا به این وسیله خودمان را گول بزنیم
واقعا تعجبهور است مردم میکوشلند معایلب
خود را از نظرها بپوشند ولی برای اصالح هنهلا
فکری نویکنند»
علی علیه السالم میفرماید:
«من یحث عیوب الناس فلیبد بنفسه»
«هرکس بخواهد عیوئ مردم را بشوارد بهتر این است که از خود شروع کند».
هلن شاختر  retek he neleHمیگوید:

«چه خوئ است به جای اینکه به رفتار و گفتار
ناروای اشخاص ایراد بگیریم به دردشان برسیم
و اگر بتوانیم هدایتشان کنیم از این واجبتر
اینکه به دردهای خودمان برسیم یعنی بیریا و
بیپروا عیبها و نقصهای خود را روبهرو
بگذاریم و به عالج خوی

بپردازیم».
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انسان به جای اینکه عیب جویی دیگران بپردازد بهتر این است که بله روانکلاوی و خودکلاری
خویشتن مشغول شود علی علیهالسالم با بیانی جذائ و دلنشین کشج بیواری روانی و درملان
هن را از طریق خودکاوی توصیه میفرماید:
«علی العاقل ان یحصی مساویها فی الدین و الرأی و االخالق و االدب فیجمع ذلاک فای
صدره اوفی کتاب و یعمل فی ازالتها».
«بر هر فرد با شعور و متفکر واجب است بدیهای اخالقی و اجتوعای و مذهبی و روانی خود
را احصا کند و هنها را در مغز خود و یا در نوشتهای ضبط کند و در مقام ازاله و عالج یکایلک
هنها بکوشد».
در علم پسیکانالیز و روانکاوی همچنین دستور میدهلد «در اطلا سلاکت و هراملی در جلای
راحت بنشینید و بسپارید یک ساعت کسی مزاحمتان نشود چون کاری که میخواهیلد بکنیلد
شرط حتوی اش این است که ذهنتان متوجه هیچ سروصدایی نگردد و به اصطالح حواستان
پرت نشود مقداری کاغذ و یک قلم روان در دست داشته باشید.
نوع احساسات و هیجاناتی که هوان روز یلا روز قبلل در درون شلوا پیلدا شلده فهرسلتوار
بنویسید وقتی فهرست هیجانات و احساسات هن روز خود را نوشتید بعلد برگردیلد بله یکلی
یکی هنها و هر فکری که به مناسبت هن به خاطرتان میهید بیقید و بند روی کاغذ هوریلد هلر
قدر طوالنی شود عیبی ندارد پس از اینکه اعوال و افکار و احساسات و هیجانات هن روز را به
طریق فو نوشتید هن را هاار و عوارض عزلتطلبی مهرطلبی برتریطلبی را در مقابلل خلود
بگذارید و هر یک از اعوال و افکار و احساسات و هیجانات خود را علیحده در نظر بیاورید
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و در مورد هر یک از خود سوال کنید این عول با احساسات به تحریک کدام یک از علوارض
بوده است هدف اصلی روانکاوی این است که تغییراتی در شخصیت روحی مریض داده شود
بهطوری که نیروی سازنده و مثبت وجود او بتواند او را از حاالت عصبیاش خالصی بخشد و
تیادهای روانی خود را مرتفع کند شخصیت جدیدی در خود احسلاس نوایلد و ارزشهلای
جدید و هدفهای نوینی در زندگی پیدا کند و در واقع طریقه جدیدی در زندگی پی

گیرد.

دوستیابی
معاشرت و دوستی با افراد از ضروریات زندگی است که میخواهد در دنیلای معاشلرت قلدم
بگذارد باید به وظایج خوی

هشنا باشد از امور منافی با معاشرت و دوستی عیبجویی است

کسی که شیوهاش عیبجویی است نویتواند برای خود دوسلتان واقعلی تهیله کنلد و در پنلاه
محبت و عنایت هنها قرار بگیرد زیرا مرتبا از هنها عیبجویی میکند و بله حیثیلت هنهلا لطوله
می زند هرگاه انسان بخواهد به منظور اصالح دوست خلود نواقصل

را تلذکر دهلد بایلد بلا

مهارت خاصی به این کار مبادرت ورزد بدون اینکه خاطر او هزرده شلود و قللب

جریحلهدار

گردد.
یکی از مربیان اخال میگوید:
«شوا می توانید با نگاهی تغییر لحنی حرکتلی
طرف خود را مطلع کنید کله اشلتباه ملیرود و
محتاج گفتار نیسلتید زیلرا اگلر خطلا ملی رود
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هرگز او را با عقیده خود موافق نتوانید ساخت
به سبب هنکه شوا با این بیان لطوه مستقیوی به
عقللل و فکللر او زدهایللد و خودپسللندی او را
مجروح کرده اید ایلن عولل او را بله اعتلراض
وامللیدارد ولللی هللیچوقللت بلله تغییللر عقیللده
نویکشاند».
دیل کارنگی Deal Karngyمیگوید:
«شارئ شوائ  Sharb Shobکه از معتودین
انلللدروکارنگی  Andero Karngyسللللطان
فوالد بود به واسطه حسن تدبیر و سیاستی کله
در کار داشت مورد احترام عووم بود روزی در
راهرو کارخانه قدم میزد در گوشهای جوعلی
از کارگران را در حال کشلیدن سلیگار و چپلق
دید در صورتیکه اتفاقا باالی سلر هنهلا للوحی
نصب بود که استعوال دخانیات را در هن منطقه
منع میکرد شوائ چه کرد؟ ههسته نزدیک هنان
رفت و به هلر یلک سلیگاری تعلارف نولود و
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گفت خیلی مونون می شوم اگر ایلن سلیگار را
در خارج بکشید!»
به این طرز باید از اعوال ناهنجار افراد انتقاد کرد.
دکتر اوستاس چستر  Ostass Cheeserمیگوید:
«غالبا میلل بله تغییلر عقایلد دیگلران ناشلی از
توایلی معنوی است برای تسلط بر دیگران کله
شوا از این قبیل اشلخاص کله فکلر ملیکننلد
وظیفه هنها نجات روح دیگران و راهنوایی هنها
در زندگی است می بینید باید دانست که وظیفه
هیچکس نیست که زندگی دیگران رهبری کنلد
یا اینکه وضع زندگی یا عقاید هنها را تغییر دهد
هر کسی برای اداره زندگی خود وظایج زیادی
دارد و باید سعی کند تا هنجا که میتواند خلود
را اصالح کند اگر زندگی او نوونه خوبی برای
دیگللران باشللد مسلللوا دیگللران از او سرمشللق
خواهند گرفت و دیگر نیازی نیسلت کله او بلا
حرف بخواهد دیگران را به پیروی از عقایلد و
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نظریات خود وادار سازد حوله شدید به عقاید
مذهبی یا سیاسی یا اصول اخالقی کسی که بله
هنها سخت پایبند است کلار عاقالنلهای نیسلت
بلکه نشانه بیمالحظهگی و بیتربیتلی اسلت او
نسبت به عقاید خود هوان حق را دارد که شوا
نسبت به عقاید خود دارید گرچه موکن اسلت
عقاید او به نظر شوا بسلیار بیهلوده و احوقانله
باشد ولی اگر سعی کنید به زور عقاید خلود را
به او تحویل کنید نه به خودتان خدمت کردهاید
و نه بله او و بله علالوه موفلق نخواهیلد شلد
نظریات و عقاید خود را به او بقبوالنید».

2

هاری وبوناراورستریت  Hary boonar Orestristمیگوید:
«بیتردید اگر اطرافیان شلخص بلالغ کله گلواه
خطای او هستند دوست و مسلاعد باشلند و از
شللواتت خللودداری نواینللد و خطللا را بلله او
ببخشند از رنلج شرمسلاری او بسلی خواهنلد
کاست در صورتیکه اگر در شواتت و مالملت
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اصرار بورزند موکن است شخص خطاکلار در
عول خود مصوم و سرسخت بشود و به جلای
پشیوانی به دفاع ازخود بپردازد».

0

از نظر مکتب اسالم انتقاد و توجه به عیوئ دیگران تا حدی تجویز شده است که روی مبنلای
راهنوایی افراد باشد امام صاد علیه السالم میفرماید:
«ان المومن من لیسکن المومن کما یسکن الظمأن اال الما البارد»
«به درستی که مومن به سوی مومن هرام

میگیرد و التهائ خاطرش ساکن میشود هوچنلان

که هدم تشنهکام به وسیله هئ خنک هرام

میگیرد».

ولی اگر این انتقاد موجب تحقیر اشخاص گردد از نظر اسالم محکوم است.
«عن ابی عبدا علیه السالم ان ا تعالی یقول من اهان لی ولیاً فقد ارصد لمحار بتی و ان
اسرع شیئ الی نصره اولیایی»
«امام صاد علیه السالم فرمود خدا می فرماید هرکس به دوست من اهانت کند برای مبارزه بلا
من کوین کرده است و من سریعترین افراد هستم در یاری کردن دوستانم»
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله یا معشر من اسلم بلسانه ولم یسلم بقلبه التتبعوا عثرات
الموسلمین فانه من یتبع عثرات المسلمین یتبع ا عثراته و من یتبع ا عثراتع یفضحه»
 - 0سالمت روح ص 3
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«پیغوبر اکرم(ص) فرمود ای کسانی که به زبان مسلوانید و به قلب خود هنوز اسالم نیاوردهاید
در مقام عیبجویی مسلوین نباشید زیرا هرکس در مقام عیبجویی مسلوانان باشلد خداونلد
اورا عیبجویی میکند و هر کس را خدا عیب جویی کند مسلم رسوا خواهد شد».
«قال الباقرعلیه السالم اقرب ما یکون العبد الی الکفران یواخی الرجل علی الدین فیحصای
علیه عثرات وزالته لیعیره بها یوما»

3

«امام باقر علیه السالم فرمود نزدیکترین بنده به سوی کفران پروردگار هن بندهای است کله بلا
مردی در امور دین

برادری کند پس احصاء عیوئ و لرزشهای او را برای اینکه روزی به هن

عیوئ او را تغییر کند».
«قیل للصادق علیه السالم شیئ یقوله الناس عوره المومن علی المومن حارام فقاال لایس
تحیث تذهبون انما عنی عوره المومن ان یزل زله اویتکم به شیئ یعاب علیه فیح فضه علیه
لیعیره به یوماما»
«س ائلی از محیر امام صاد علیه السالم سلوال کلرد معنلی ایلن جولله چیسلت؟ کله ملردم
میگویند (عورت مومن بر مومن حرام است) حیرت در جوائ فرمود مراد از ایلن جولله هن
چیزی نیست که مردم گوان کرده اند بلکه مراد از این جوله این است که حرام است بر ملومن
که هرگاه از برادر خود لغزش یا عیبی مشاهده کرد به خاطر بسپارد برای اینکه یک روزی وی
را با این عیب تعییر و سرزن

کند».
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روانکاوی عیبجویی
بعیی از افراد محروم از تکریم و احترام برای اینکه توجه اشخاص را به خلود جللب کننلد و
شخصیت خوی

را به دیگران بنوایند افراد را به باد مسخره میگیرنلد البتله ایلن موضلوع بلا

تربیت دوران کودکی هم ارتباط فراوان دارد.
«هر.ا.اوراسلتیریت  H.A. Auristreetاسلتاد
دانشگاه کالیفرنیا  Kalliforniaدرباره بعیلی
از نوجوانان امریکا کله در کلودکی بلد تربیلت
شده اند چنین می گویلد :گلاه در جیلب خلود
سیگاری ترقه ای که منفجر می شود گلذارده هن
را یک مرتبه منفجر میکنلد و گلاه گللی را بلا
بوی زننده هغشته میکند تا از قیافله کسلی کله
ندانسته گل را بو کلرده اسلت دیگلران لبخنلد
بزنند و یا بوب کوچکی را که ظاهرا بلیضلرر
است زیر چر اتومبیل ملیگذارنلد کله وقتلی
افراد میخواهند از حیلور جولع خلداحافظی
کنند بترکد وسایرین بخندند و او لذت ببلرد و
گاه مبل و اااث هتل و گاه لباس خانمها را پاره
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می کند با وجود هنکله بلزرگ شلده او خلود را
هوانند پسر بچه شیطان سابق فرض ملیکنلد و
طبق رفتار هن زمان عول مینواید»
و نیز شخصیت عیب جو بر اار هوین عقده حقارت است که به فکر عیوئ دیگران میافتلد تلا
در هنها عیبی پیدا کند و با معیوئ بودن افراد دل خلود را تشلفی دهلد اصلوال مسلخره کلردن
دیگران عالوه بر اینکه در ظاهر تحقیر هنها است اصوال موجب ایجلاد ملرض روانلی در افلراد
مورد توسخر میشود به این ترتیب که این توسخر باعث میشود که او از خودش بدش بیایلد
و از خودش متنفر گردد و هوواره از وجود خودش رنلج ملیبلرد -کولا اینکله ژهموسسلیان
 Mossianمیگوید:
«هرگاه کسی مورد توسخر دیگران قلرار گیلرد
یعنی مورد شادی هنها برای ضعج خلود واقلع
شود بله انلدازه ایلن توسلخر ضلعج خلود را
صللریحتر تصللور خواهللد کللرد و بلله انللدازه
صراحت این تصور غوگین می شود بنابراین به
اندازه توسخر دیگران غوگلین خواهلد شلد و
چون علت هن را چیزی جز شیئ مورد توسخر
تصور نویکند بله هولان انلدازه نسلبت بله هن
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متنفر خواهد شد پس نتیجه این میشود که اگر
هن چیز مورد توسخر قبال مورد دوستی ما بوده
است به انلدازه منتجله دوسلتی خلود و ارزش
تنفللر دیگ لران بللرای مللا نسللبت بلله هن دارای
احساسللات خللواهیم شللد و اگللر از هن نفللرت
داشته باشیم این تنفر تقویت میشود».
کسی که افلیج است اگر دست فلج او مورد توسخر واقع شود یا نسبت به هن احساساتی پیلدا
میکند که به بهداشت روانی او صدمه میزند و یا اینکه از دست خود متنفر میشود و این تنفلر
او را رنج میدهد .باز در جای دیگر ژهموسسیان J. Mossianمیگوید:
«انسان هرقدر خود را قوی تصور کند به هوان
اندازه خوشحال می شود و چون قدرت خود را
نسبت به ضلعج دیگلران بسلنجد شلادی وی
بیشتر می شود پس به هوان اندازه هم از ضعج
دیگللران شللادی حاصللل کللرده و لذاس لت کلله
دیگران را تحقیر میکند»
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پیرزنی خویده پشت را گفتند هیا مایلی که خداوند پشت خویده تو را راسلت گردانلد؟ گفلت
من مایلم که دیگران مثل من گوژپشت شوند تا به هن چشوی که هنها در من نگریستهاند من به
هنها بنگرم.

عیبجویی از نظر دیل کارنگی
این نوونه جامعی است از طبیعت انسلانی هلر
مجرمللی را کلله بنگللری هولله کللس را مالمللت
میکند جز خودش را (چه باید کرد مارا چنلین
ساختهاند) بنابراین اگر فکری در سر ملا افتلاده
کسی را عیب جویی و سرزن

کنیم باید بدانیم

که عیبجویی مثل کبوتر مسافر اسلت هولواره
به مبدا عزیوت خود بازمیگردد با خود بگوییم
شخصی که مورد انتقاد ما واقع شده است توام
مساعی خوی

را برای تبرئه و دفلاع خلود بله

کار خواهد برد و در مقابل ما را ملتهم خواهلد
ساخت. 3
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جللان وانللامیکر  John Vanamicrصللاحب
مغازههای وسیعی اسلت کله اکنلون بله نلام او
مشهور است روزی چنین می گفلت سلی سلال
است که من معتقد شده ام انتقاد و خردهگیلری
فایدهای ندارد من برای اصلالح عیلوئ خلودم
بسیار در زحوتم و هر قدمی کله برملیدارم بلا
رنج بزرگ هوراه است چگونه از عهده اصالح
دیگران به وسیله عیب جویی برتوانم همد انسان
ناقص است و خلدای تعلالی مصللحت ندیلده
است کله بله هوگلان نعولت عقلل را یکسلان
عنایت بفرماید .عیب جلویی بلیفایلده عبلث
است زیرا که طرف را مجبور به دفاع از اعولال
خود میسازد -انتقاد خطرناک اسلت زیلرا کله
حس خودپسندی شخص را مجروح میکنلد و
کینه او را تحریک میکند -در سپاه هلوان یلک
نفر سرباز حق نلدارد بالفاصلله پلس از وقلوع
اهانت به مافو خود شکایت کند نخست باید
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شبی با خشلم بله روز هورد و غیلب خلود را
تسکین دهد اگر بی تامل به شکایت بپلردازد او
را تنبیه میکنند.

2

عالوه بر اینکه عیبجویی خود محصول و فرهورده انحرافات شدید روانی است در دیگران نیز
ایجاد عقده حقارت میکند.

عیبجویی موجد عقده حقارت
کسی که یک چشو

کور است کسی که بینیاش را مرض جزام خورده است و خالصه کسی

که دارای عیبی می باشد در باطن ناراحت است و در خود احساس حقارت میکند اگلر کسلی
عیب او را بر زبان هورد قهراد در روان او اار نامطلوبی میگذارد و این احساس به عقده بزرگی
مبدل میشود رهبران اسالم برای جلوگیری از این موضوع فرمودهاند با افراد معیلوئ بله نظلر
طوالنی نگاه نکنید تا چه رسد که هنها را به مناسبت عیبشان توسخر و مالمت کنید.
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله ال تدیموا النظار الای اهال الابال والمجاذومین فاناه
یحزنهم».
«پیغوبر اکرم(ص) فرمود هیچگاه به سوی مجذومین و مبتالیان نگاه طوالنی خود را ندوزید».

 - 2هیین دوست یابی ص  1و

149

بخ

هشتم

بدخواهی  ،حسادت

151

حب ذات
از غریزه حب به ذات غریزه جلب سود و دفع زیان زاییده میشود و موجبات زندگی انسان به
وسیله این غریزه پابرجاست این غریزه در حیوانات هم دیده ملیشلود ملثال هن کلرم خلاکی
هنگامی که با فشار از خارج تواس پیدا می کند فورا خلود را جولع نولوده و نیلروی خلود را
متورکز کرده هماده دفاع می شود زیرا فطرت کرم از زیلان فشلار ملیهراسلد و اگلر موقعیلت
مالیوی پی

هید و مکان سودمندی پیدا کند خود را باز نووده و به تغذیه میپردازد حتی ایلن

غریزه در بعیی گیاهان هم موجود میباشد گلهایی هستند که هنگام شکفته شدن اگر به هنهلا
دستی خورده شود فورا بسته می شوند حوادث و هفات گوناگونی در طول زندگی بشر ملانع از
اجرای این غریزه میشود.
یکی از نویسندگان شهیر میگوید« :جان ما مانند صحرایی بیقلعه و حصار دستخوش تاراج و
محل دستبرد دزدان هسای

و سعادت است کوترین نسیوی دریای بیپایان دل مارا به اضطرائ

و تالطم میاندازد».
یکی از عوامل منافی با اجرای این غریزه حسادت است حسود گاهی زیان صد در صد خود را
طلب می کند برای اینکه یک درصد به محسود خود صدمه وارد کند و لذا گفتهاند «کل حاسلد
عدو نفسه و صدیق عدوه» هر حسودی دشون خود و دوست دشون

میباشد .حسود بیچاره

است که عور را در تافتن دل از هه و حسرت و برافروختن شلعه عداوت صرف میکند.
«قال ابوعبدا علیه السالم -الحاسد مضر بنفسه قبل ان یضر بالمحسود».
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«امام صاد علیه السالم فرمود بدخواه به خود زیان میرساند قبل از اینکله بله محسلود ضلرر
بزند».

خودکشی برمبنای بدخواهی
در زمان موسی هادی در بغداد مردی توانگر بلود و هوسلایهای داشلت کله بله شلدت بله او
حسادت میورزید چون دل مرد هوسایه از حسادت مرد توانگر پلر شلد غالملی خریلد و او را
تربیت کرد درباره غالم مهربانی فراوان نوود تا اینکه غالم به حد جوانی رسید و نیرومند شد به
او گفت فرزندم من از تو خواهشی دارم در انجام هن چگونه خواهی بود؟ غالم جوائ داد املر
موال هرچه باشد انجام می دهم موال گفت خواه

من این است که تو مرا بکشی و جسلدم را

پشت بام هوسایها م بیاندازی تا او را عوض من به قصاص بکشند غالم گفت این کار چگونله
موکن است انجام بگیرد تو از پدر ارزشت برای من بیشتر است موال گفت امر مرا انجام ندهی
مخالفت مرا نووده ای غالم هرچه التواس کرد موال از این تصویم منصرف نشد باالخره او را بر
انجام این عول راضی نوود و از الث مال

نیز سه هزار درهم به او داد و گفت پس از خاتوله

کار این پول را بردار و به هرجا که میخواهی برو .چون شد معهود فرا رسید به او گفت هملاده
باش در اواخر شب بیدارت میکنم .نزدیکی سحر بیدارش کرد چاقویی نیز به او داد با هلم بله
پشت بام هوسایه رفتند در هنجا رو به قبله دراز کشید بیا کلار را تولام کلن غلالم کلارد را بلر
حلقوم موالی

کشید و کار را توام کلرد هنگلاه پلایین هملد در رختخلوائ خلود هرمیلد فلردا

خانواده اش خبری از او نیافتند تا عصر جسدش را بر پشت بام هوسایه یافتند بزرگان محلله را
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حاضر نووده هنها نیز وضع را مشاهده نووده خبر بله هلادی رسلید هلادی هوسلایه تلوانگر را
احیار کرد هرچه توضیح خواست انکار نوود باالخره او را زندانی کرد غالم به اصفهان رفلت
اتفاقا یکی از بستگان محبوس متصدی جیره و حقو قشون بود غالم را دیلد از حلال هقلای
جویا شد غالم توام جریان را به او گفت هنگاه اورا به پی

موسی هادی فرستاد و چند نفلر را

بر جریان غالم شاهد گرفت .غالم در نزد هادی نیلز تولام جریلان را گفلت.هلادی بلیانلدازه
متعجب شد امر کرد زندانی را هزاد کردند و غالم را مرخص نوود.
«قال علی علیه السالم

در الحسدفما اعدله بدابصاحبه فقتله»

6

«برای خداست پاداش بدخواهی که درمقام زیان رساندن حسد از صاحب خود شروع میکند و
باعث قتل وی میگردد»

بدخواهی آفت سالمت
فرد بدخواه و حسود از بهداشت و سالمتی جسوانی محروم است.
«قال علی علیه السالم عجبت لغفله الحاسد عن سالمه االجساد»
امیرالوومنین(ع) میفرماید من تعجب میکنم از اینکه چگونه بدخواهان از سالمتی و بهداشلت
بدنی خود غافل هستند.
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فرانک هورک  Frank Hoorkمیگوید:
«حسادت اندوه احساسات ناموافق را از مغزتان
برانید اینها شیطان های روحی هستند فقط به بر
هم زدن نظم دماغی اکتفا نویکننلد بلکله مایله
رشد سلولهای مصووم در بدن ملیشلود و در
نتیجه مانع جریان خون میگردند با سوومی که
تولیللد مللیکننللد سلسللله اعصللائ را ضللعیج
میسلازند و لطوله جبلرانناپلذیری بله روح و
جسللم مللیزننللد و امیللد را از میللان مللیبرنللد
هدف های علالی را نلابود ملیسلازند و سلطح
استعداد مغز را پایین میهوردند»
باز در جای دیگر موال علی (ع) میفرماید:
«الحسد یفنا الجسد»
«حسد جسد را فانی میکند»
حسادت تنها هفت جسم نیست بلکه ضربات و زیانهای هن به روح هم نیلز زیلاد اسلت کولا
اینکه موال(ع) میفرماید:
«احذروا من الحسد فانه یزری بالنفس»
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از حسد بپرهیزید زیرا به روح شوا زیان وارد میکند از نظر روانکاوی هلم ایلن مطللب اابلت
شده است و در روانکاوی مینویسد «حسادت مبالغه همیز حتوا یکی از رازهای روحی عویق و
شدید است که موجب رنج فراوان اشتباهات زیاد و بیانصافیهای فلراوان ملی گلردد و البتله
می دانید که مقداری زیادی از اعوال و کردار حسود به میل و اراده خودش نیست و بله فرملان
متاع عفریت حسادت است».

حسد میکروب محبوبیت اجتماعی
از اساسیترین عوامل پیشرفت و پیروزی های زندگی محبوبیت اجتواعی است هنکلس کله بلا
ابزار لیاقت توانست بلر کشلور دل هلا حکوملت کنلد بلر پیولودن نردبلان ترقلی از تعلاون و
هوکاریهای افراد جامعه برخوردار میگردد اما حسود هوچون پردهای میان شخص و دیگران
حائل میشود و هرگز نویگذارد انسان در قلوئ معاشران خوی

موقعیتی پیدا کند.

شوپنهاور هلوانی  Shopen Hawerمیگوید:
«حسود و بدخواهی از خطرناکتلرین عواطلج
انسللان اسللت و بنللابراین بایللد هن را بلله منزللله
موح ترین دشون سلعادت تلقلی نولود و در
رفع و سرکوبی اش کوشید»
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بدخواه نه تنها از گردونه انسانیت خارج است بلکه به پایینتر از دایلره حیوانیلت نیلز تنلزل و
سقوط مینواید کسی از محنت دیگران بیغم است انسان نیست پلس کسلی محنلت را بلرای
دیگران بخواهد از حیوان هم پستتر است.
ریشه ایجاد حسادت در افراد محیط خانوادهها و تربیت غلط پدران و مادران است .پدر وملادر
به واسطه ترجیح بالمرجح یکی از فرزندان بلر دیگلری روح حسلادت را در هنهلا بله وجلود
میهورد لذا رسول خدا(ص) میفرماید:
«ساوابین اوالدکم فیالعطیه»
«بین اوالد خود در مقام اهداء رعایت مساوات را بنوایید»
برتراندراسل Bertrand Rasselمینویسد:
«در کتائ خانواده (فیرچایلد) فصللی اسلت از
گناهان پنهانی قلب که راههای دوری جستن از
هن را نشان میدهد .لوس در خود ملیبینلد کله
رفتارش نیکو بوده است مادرش به او می گوید
اگر چه رفتارش نیک است اما افکارش به خطا
است و از ارمیا روایت می کند قلب قبل از هلر
چیز فریبدهنده بسیار پلید و فاسد است سپس
به لوس دفتر کوچکی داده میشود که در حلین
اینکه ظاهری هراسلته و رفتلاری خلوش نشلان
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میدهد در هن دفتر هنچه که بسیار پلید و فاسلد
است و در قلب وی جا دارد ابت کنلد هنگلام
ناشتایی صبح والدین

نواری بله خلواهرش و

گیالسی به برادرش می دهند املا بله او چیلزی
نوی دهند لذا او در دفتر خود چنلین یادداشلت
میکند:
که در این لحظه که جداد فکر بدی به خلاطرش
خطور کرده و هن این بود که پدر و ملادرش او
را کوتر از خواهرش و برادرش دوسلت دارنلد
او را تعلیوات الزم دادند و چنین عقدهای پیلدا
کرد که باید به قوه انیباط اخالقی با این فکلر
مبارزه کند لکن این متد نتیجهای نداد جز اینکه
فکر مزبور را در زوایای وجود او نهفته ساخت
تا اینکه در سالهای هینده هاار کج و معوج وی
ظاهر گردد».
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حسادت و ندیدن واقعیت
انسان دارای دو بینایی است یکی بینایی حسد و ظاهری و دیگر بینایی معنوی که هن از بین

و

بصیرت می باشد نابینایی نیز بر دوقسم است یکی کوری هشکار و دیگر نابینایی درونی به اینکه
انسان نتواند حق را درک کند یا اینکه نخواهد حق را ببیند.
امام صاد (ع) میفرماید:
«الحسد اصله من القلب و الجحود لفضل ا تعالی و هما جناحان للکفر و بالحسد وقع ابن
آدم فی حسره االبد و هلک مهلکاال ینجونه ابدا»

3

«بدخواهی ریشهاش در کوری دل و انکار فیل پروردگار است کله ایلن دو بله منزلله دو بلال
هستند برای کفر و به سبب حسادت واقع شده فرزند هدم در حسرت هویشگی و در مهلکلهای
افتاده است که وی نجات را نخواهد دید»
مان  Manدر اصول روانشناسی میگوید:
«پاسگ بعیی کسان به تعارضات نفس خود هن
است که وجلود تعلارض را منکلر شلوند و در
مورد این کسان گوییم انگیزه های امیال خود را
سرکوئ کردهاند کلودک حسلودی کله وجلود
برادر کوچک خود را قبول ندارد افکار ناراحت
کننده را سرکوئ کرده است سرکوبی بله بیلان
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دقیقتر منکر واقع شدن است و ندیلدن چیلزی
که هست هنچه سرکوئ میکنیم و از هوشیاری
خود بیرون می رانیم معووال چیزی هزاردهنده و
دردناک است».

مرز حرمت حسد
حسد دو حالت دارد که یکی برخاسته از دیگری است حالت نخستی صفتی است کله از نظلر
روانشناسی به روح سرشته شده است به اصطالح یک نوع بیواری روانی محسوئ ملیشلود و
به تعبیر فالسفه بلکه حسد نامیده میشود .حالت دوم از هاار حالت اول است که قلبلا شلخص
بدخواه کسی باشد و برای دیگران ناروا بخواهد و سپس بر این حالت قلبی ترتیب اار بدهلد و
به دنبال هن زبان و دست و پا را به کار بیاندازد.
از رسول خدا (ص) روایت شده که حسد از امت من برداشته شده یعنی اگر حسد بله خلودی
خود سزاوار کفر باشد و حسودان باید بازخواست شوند خدای تعالی به واسطه لطفلی کله بلر
پیغوبر دارد از امت هن حیرت بازخواست نویکند مادامی که حالت دوم تکویلل نشلود و بلر
طبق هن گفتار و رفتاری از افراد سر نزند بلکه اگر در حالت دوم هم حسد از قلب تجاوز نکند
نیز کیفر ندارد پس بایستی انسان حسد را معالجه کند تا به دست و زبان نرسد.

159

وردفی بعض االحادیث القدسیه ان الحسد عدو لنعمتی یتسخط لقضائی غیر راض لقسمتی
التی قسمته بین عبادی.
خداوند می فرماید بدخواه دشون نعوت من و نسبت به قیایم خشم میورزد و بله تقسلیم در
بین بندگانم راضی نیست.

 - 1جامع السعادات

161

بخش نهم

خودخواهی ا تکبر
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غرور
به منظور بقاء حیات و ادامه زندگی بشر خداوند متعال در انسان غریزه حب ذات را قلرار داده
است که در مقابل پی همدها و حوادث و زیانها انسان بر حسب خواه

این غریزه از خلود

دفاع می نواید و وسایل زندگی را در جهان برای خویشتن کسب نواید روی حسائ این غریزه
حب ذات است که انسان چون خودش را بی

ازهوه چیز دوست دارد و هر چه را میخواهد

برای خود میخواهد لذا خود را هم از هوه برتر و بهتر تصور میکند حتی جنایتکارترین افراد
معتقد نیست به اینکه او از دیگران بدتر است یا اینکه دیگران از اوبهتر هسلتند اصلوال فلرض
میکند که در اجتواع حق

از بین رفته و جامعه از او قدردانی نویکند.

دیل کارنگی  Deal Carngyمیگوید:
«با استدالل برهانی یا مغالطی اکثر جنایتکاران
می کوشند اعوالی را که بر ضد جامعه مرتکلب
شللدهانللد در انظللار درسللت جلللوه دهنللد مللن
نامه های بسیار شلیرین و جاللب توجله کله از
متروالس  Metro - Lassمدیر زندان سینگ
سینگ  Sing- Singدارم که ملیگویلد کوتلر
جنایتکاری در سینگ سینگ (زندان نیویلورک)
خود را بدکار و شرور می پندارد این اشلخاص
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خود را مانند دیگران سالم و سلیم ملیداننلد و
در بائ اعوال خود اسلتداللهلایی ملیکننلد و
علت و موجب هنها را بیان مینواینلد کله ملثال
چرا مجبور شده ان گاوصلندو را بشلکنند یلا
ماشه تنفگی را بفشار بیاورند.
هلکلاپن Alkaponeرئللیس راهزنلان شللیکاگو
میگوید:
«من بهترین سالها عور عزیلز خلود را صلرف
مسرور کردن و مشغول ساختن مردمان کلردهام
هیا پاداش من این بود؟ دشنام – فشلار سلختی
کراولی Keravelyقاتل معروف که به مرد دو
طپانچه ای معروف شلده اسلت از جنایتکلاران
بزرگ امریکا است هنگامی که در جزیلره دراز
میخواهد در مجلس عی

شرکت کند وقتی از

اتومبیل خود پیاده شد پاسبانی به او نزدیک شد
و گفت اجازه نامه خود را ارائله دهیلد کراوللی
بدون اینکه سخنی بگویلد طپانچله را کشلید و
پاسبان را سورا سورا کرد این مرد را وقتلی
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پلیس نیویورک در خانه معشلوقه اش محاصلره
کرد برای اینکه او را دستگیر کننلد در حالیکله
صندلی بلزرگ را سلنگر خلود قلرار داده و بلا
پلیس تیراندازی می کرد در هن اانلا کله بلدن
خون هلود بود خطائ بله هنلان کله جسلد او را
خواهند می نوشت در این سینه قلب خسته ولی
پاک در طپ

است که هرگز برای کسلی بلد

نخواسته و به کسی بدی نکرده اسلت هنگلامی
که او را دستگیر کردند و در دادگاه محکوم بله
سیاست صندلی برقی شده بود چون بله اطلا
سیاستگاه رسید با خود گفت و فریاد میزد این
پللاداش مللن اسللت کلله بللرای دفللاع از خللود
میکوشیدم»
خالصه این غریزه حب ذات هنگامی که طغیان کرد به مرحله تکبر میرسد و عجب به وجلود
می هورد تکبر و خودپسندی از نظر مکتب اسالم به عنوان یک خوی ناپسلند و زشلت معرفلی
شده است و رهبران دینی مردم را از هن بر حذر داشتهاند:

 -هیین دوستیابی – ص  1و 4
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«قال رسول ا صلی ا علیه و آل -لولم تذنبوالخشیت علیکم ماهو اکبرمن ذلک العجاب
العجب»
«رسول خدا(ص) فرمود اگر گناه نکنید من می ترسم بر شوا از چیزی که از گناه بدتر اسلت و
هن عجب و به خود گیری است»
اوحی ا تعالی الی داود علیه السالم یا داوود بشر المذنبین و انذر الصدیقین قاال کیاف
ابشر المذنبین و انذ الصدیقین؟ قال بشرالمذنبین انی اقبل التوبه و انذرالصدیقین اال تعجبوا
باعمالهم فانه لیس عبدانصبه للحساب االهلک

011

خداوند وحی فرستاد به داود پیغوبر(ع) که بشارت ده گناهکاران را و اعالم خطر کن به بندگان
عابد و فرمانبردارم داود عرضه داشت :خداوند چگونه گناهکلاران را بشلارت دهلم و عبلاد را
بترسانم خداوند فرمود به بندگان عاصیم مژده بده که من توبه و بازگشت هنهلا را ملیپلذیرم و
بندگان عابد را بترسان از اینکه اگر محکوه علدل ملا برقلرار گلردد و بخلواهیم از هنلان دقیقلا
محاسبه کنیم هوگی هالک خواهند شد.
قال الباقر علیه السالم دخل رجالن المسجد احد هما عابدواالخر فاس فخر من المسجد و
الفاس صدی و العابد فاس و ذلک انه دخل العابد المسجد مدالبعبادته یدل بهاا فیکاون

 جامع السعادات - 33جامع السعادات
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فکرته فی ذلک و یکون فکار الفاسا فای النادم علای فساقه و یساتغفرا مماا صانع
منالذنوب

010

امام باقر(ع) فرمود دو مرد با هم داخل مسجد شدند یکی از هندو عابد و دیگری فاسلق بلود و
هوین دو نفر با هم خارج شدند در حالی که عابد فاسق و فاسق عابد گشته بود زیلرا عابلد هن
ساعتی که از مسجد بیرون همد به عبادت خود میبالید و هوراه با خود فکر میکرد کله چقلدر
عبادت برای خدا انجام داده ام و فاسق از مسجد خارج شد در حالی که متقی گردیده و در این
فکر بود که در مقابل این هوه نافرمانی چقدر در قبال خداوند شلرمنده خلواهم بلود و مرتلب
استغفار میکرد از گناهانی که انجام داده بود.
قال الصادق علیه السالم ان المتکبرین یجعلون فی صور الذریتوا طاهم الناس حتی یفرغ ا
من الحساب

01

امام صاد (ع) فرمود خودخواهان در صحرای محشر هوچون ذرات ناچیز زیلر دسلت و پلای
مردم پایوال هستند تا محاسبات خداوندی توام شود.
مطرف بن عبداهلل که از عرفاء و دانشوندان یا کوال بود روزی مشاهده نوود مهلب کله یکلی از
رجال مادی بود لباس خز پوشیده و با کوال تبختر قدم برمیدارد مطرف فریاد زد یا مهلب هذه
مشیه یبغیها اهلل این راه رفتنی است که خداوند از این سبک راه رفتن غیبناک میشود.
مهلب گفت مگر مرا نویشناسی که چه شخصیتی هستم مطرف فرمود چلرا تلو را ملیشناسلم
اولت یک قطره هئ گندیده بودی هخر االمر هم به صورت مردار متعفنی در میهیی و در داخل
 - 3جامع السعادات
 - 32جامع السعادات
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هیکل خود هم مقداری نجاست و عذره حول میکنی مهلب متنبه شد و این طلرز راه رفلتن را
ترک کرد.
مردی بود در بنی اسرائیل که او را خلیع بنی اسرائیل میگفتند و شغل

دزدی بود روزی عبور

کرد عابدی از بنی اسرائیل که ابر بر سرش سایه افکنده بود با خود گفت من ملردی فاسلدم و
این شخص شخص عابد است به او نزدیک شوم شاید خدا به برکت او ملرا بیلامرزد نزدیلک
عابد همد عابد هوین که متوجه شد خلیع نزد او همده با خود گفت ملن ملردی عابلدم و ایلن
شخص فاسدی است شایسته نیست من عابد با این فاسق در یک جا جولع شلویم از او کنلار
گرفت به ناگاه ابر از باالی سر عابد حرکت و بر سر خلیع نشست و خداوند بله پیغوبلر زملان
وحی فرستاد که من گناه خلیع را همرزیدم و عول عابد را حبط تن نوودم.

خلللاک صلللفت راه تواضلللع گلللزین

خللاکی و از خللاک نبایللد جللز ایللن

کفلله چللو خللالی اسللت شللود سللرافراز

پللر چللو شللد افتللاده بلله خللاک نیللاز

چنلللد شلللوی هوچلللو گلللل بوسلللتان

در صلللفت خلللوی

سراسلللر زیلللان

گشلللت پلللر از بلللاد تلللن گوسلللفند

پنجللله قصلللائ از او پوسلللت کنلللد

چنللد در ایللن بللاد بلله سللر مللیبللری

نیسللللللتی هخللللللر دم ههنگللللللری

167

جلب دوستی
انسان در دوران زندگی به دوست احتیلاج دارد
و به وجود رفیق در فراز و نشیب عالم نیازمنلد
میباشد.
دکتر کارل  Dr.karlدر کتائ راه و رسم زندگی چنین مینویسد:
«برای هنکه جامعه روی سعادت را ببیند باید که
افرادش مانند خشتهای یک بنا با هم بسلتگی
داشته باشد ولی با چه سیوانی می توان مردم را
این چنین به هم نزدیک کرد تنها سیوان مقلاوم
محبت است»
جللز محبللت نپللذیرم کلله بللر لللوح وجللود
نیسللت پاینللدهتللر از نقلل

محبللت رقوللی

این جلب دوستی گاهی از مسیر خود منحرف شده به صورت هزار مهرطلبی در ملیهیلد البتله
مهرطلبی تا اندازه ای برای بشر الزم است ولی بی

از اندازه هن انسان را دچار انحرافات روانی

خود خواهد کرد و چون این غریزه در ما موجود میباشد بایستی برای خلود ایجلاد امیتلازاتی
بکنیم تا به خاطر هن امتیازات محبوئ دیگران واقع بشویم روی این حسائ چلون هویشله در
فکر ایجاد امتیازات خود هستیم بسیار از اموری که در ما هست هنها را امتیاز خودمیپنلداریم و
برحسب هن اجتواع را موظج می دانیم که ما را دوست داشته باشد و روی این حسائ هوواره
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دیگران را از خود پستتر مینگریم از اینجاست که تکبر سرچشوه میگیرد و کبلر و عجلب و
غرور در وجود ما یافت می شود.
ژهموسسیان J. Mossianمیگوید:

«نظر به اینکه هر چله بیشلتر میلل داریلم شلاد
باشیم و هرچله بیشلتر دیگلران ملا را دوسلت
داشته بدارند ما را بیشتر شاد خواهند کلرد للذا
مایلیم که دیگران ما را بیشلتر دوسلت بدارنلد
ولی چون ملا هنهلا را بله عنلوان عللت (عللت
شادی) به نظر بیاوریم باید هنها را بیشتر دوست
داشته باشیم اما هر گلاه نخلواهیم چنلین کنلیم
یعنی فقط میل داشته باشلیم محبلوئ دیگلران
واقع بشویم جاهطلبلی یلا خودپرسلتی خواهلد
بود»

30

و هوین خودبینی و تکبر بزرگ هفت محبت و دوستی دیگران نسبت به متکبر خواهد بود زیرا
خودبین هوواره متوجه خود است و میخواهد به دیگران بفروشد لذا هوه از او متنفرند -جلان
بی کایزل John-Bekassel -میگوید:

 - 30کتائ تحقیق در صفات انسان ص
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«توجلله و دوسللتی اشللخاص وقتللی بلله دسللت
می هید که بدانند شوا بیشتر به او توجه دارید تا
به خودتان ولی گوان نکنیلد بلا ظاهرسلازی و
تعارفات دروغی بتوان احوال حقیقی خود را از
دیگران پنهان نوود .هن که دائم متوجه خلوی
است و به دیگران نوی کوشد هوچون کسی که
بیرقی به دست داشته باشد بین هوه مشخص و
نوایان است و هر چله ظاهرسلاز باشلد بلاطن
خود را نویتواند از انظار پنهان سازد»

34

از مردملللک دیلللده بللله بایلللد هموخلللت
دیلللدن هولللهکلللس را ندیلللدن خلللود را
«عن علی علیه السالم :ایاک ان ترضی عن نفسک فیکثر الساخط علیک»

01

« امیرالوومنین علیه السالم فرمود بپرهیز از انکله از خلود راضلی باشلد زیلرا در ایلن صلورت
دشونان تو زیاد خواهد شد»
چللون زلللج بتللان شکسللتگی عللادت کللن
تلللا صلللید کنلللی هلللزار دل در نفسلللی

 - 34کتائ شادکامی ص63
 - 3روایت این صفحه مربوط به کتائ غررالحکم است.
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شخص خودخواه عالوه بر هنکه مورد عالقه افراد نیست اصال شخصیت و موقعیلت اجتولاعی
نخواهد داشت زیرا توام افراد مردم از هر طبقه و هر مقامی که باشند دارای ارزش معین و حد
معوولی هستد جامعه هنها را به هوان حد میشناسد و حاضر است در حدود ارزش واقعی بله
هنان احترام کند کسانی که به درستی حد خود را شناختهاند و از اجتواع بله انلدازه شایسلتگی
خوی

توقع احترام میکنند مردم از نظر وظیفه شناس با هغوش بلاز بله هن توقلع ترتیلب االر

میدهند و به هوان اندازه هن را احترام میکنند -امیرالوومنین علیه السالم میفرماید:
«من وقف عند قدره اکرمه الناس»
« هر کس در حد خود بایستد و بی

از اندازه از مردم توقع اکلرام نداشلته باشلد جامعله او را

گرامی میدارد»
کسانی که دارای سجیه تواضع هستند و خود را کوتر از ارزش واقعی خوی

به حسائ جامعه

میگذارند مردم در مقابل هن فروتنی عکسالعول نشان میدهند و با هنان بی

از هنچه شایسته

و سزاوارند احترام میکنند.
«قال رسول ا صلی ا علیه و آله ان تواضع الیزیدالعبد اال رفعه فتوا ضعوارحکم ا »
«پیغوبر اکرم فرمود فروتنی موجب ترفیع مقام است تواضع کنید خدا شوا را رحوت کند»
اشخاصی که بر اار خودخواهی میخواهند خویشتن را چندین برابلر ارزش حقیقلی خلود بله
حسائ جامعه بگذارند مورد اهانت قرار میگیرند.
«قال علی علیه السالم من تعدی حده اهانه الناس»
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««امیرالوومنین(ع) فرمود هر کس در شئون اجتواعی اش بی

از حد بخواهد به جامعه بفروشد

مورد اهانت مردم واقع میشود».
خللواهی عزیللز دهللر شللوی خاکسللار بللاش
در دیدههلا ز سلرمه شلدن جاسلت سلنگ را
«قال علی علیه السالم من سأل فوق قدره استح الحرمان»
«امیرالوومنین (ع) فرمود هرکس مافو اندازه سهم خود از اکرام مطالبه کند استحقا حرمان و
نومیدی دارد»
خواهی که دوسلتدار تلو گلردد جلوان و پیلر
چو نخلل پلر اولر بله تواضلع خویلده بلاش

روانکاوی متکبر
وقتی اهریون تکبر در نهاد انسان را پیدا میکند که شخص بیواری روانی (احساس حقلارت)
مبتال شده باشد.
مک براید  Mek Brideمیگوید:
«برتری طلبی یک فرد یلا یلک مللت معنلای
خوار کردن و پست شوردن افراد و مللتهلای
دیگر است .خصومت و نفرت کشلوک هلای
امروزی هم اغلب مولد عقده حقلارت اسلت و
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باطن ریشه چنین طرز تفکری در حقیقت یلک
نوع جبران کاذئ احساس حقارت است»

36

یکی از بیواریهای خطرناک روانی هذیان تفسیر است یعنی بیوار حالتی پیدا میکند که هر چه
در اشیا و دیگران میبیند به باطن تفسیر میکند و این مرض و بیواری از تکبر ایجاد میشود.
هانری باروک Henry Barookدر این باره بحث مفصلی دارد و میگوید:
این بیواران در نخستین نظر دیوانه نولینواینلد
زیرا نیروی استدالل خود را از دست ندادهاند و
کسی که با هنان سخن میگوید چنین میپندارد
که با مردمی دانا و دوراندی

سلر و کلار دارد

به هوین جهت هم این حاالت را نخست به نام
دیوانگی معقول نامیده بودنلد و اخلتالل غالبلا
متوجه یک شخص معین با یلک حاداله معینله
است و بقیه قوا طبیعی به نظر میرسند عبلارت
جنون جزئی یا عبارت قدیم (مونومانی) مربوط
به هوین تشخیصات است اختالل اساسلی کله
عوقا این توایل روح را رهبری میکند اختاللی
نفسانی و عقالنی است و نوعی حاللت نفسلی

 - 36شادکامی ص 1
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می باشد و از تکبر قوی همده بیوار را از داوری
بیطرفانه بلازمیدارد و بله هشلکارا بله نحلوی
خودسرانه کسانی را که موکن است فرضا خار
سر راه انجام مقاصد جاه پرستانه وی می باشلند
متهم می کند این اختالل که صفتی خلاص دارد
در جریللان زنللدگی معوللولی مخصوصللا در
محیط های سیاسی کله مجتهیلات و کینلههلا و
تحقیرات مجالی وسیع دارند دیده ملیشلود در
پاره ای بیواران ایلن اخلال و مخصوصلا ایلن
احتیاج به غلبه و تفو برجستهتلر و هشلکارتر
است و نوعی را که فلالره (هزار کننلده) هزرده
نامیده است به وجود میهورد وجلدان اخالقلی
این بیواران درباره خلود بله نلوعی کرختلی و
بیهوشی دچار شده است به هوین جهت هنچه
میخواهند یا میخواهند انجام دهند به نظرشان
علیه کوال می نواید ولی رفتار و گفتار دیگلران
را با سختی و بدبینی نکوه

ملیکننلد هرکله

مخالفللت کنللد یللا کللامال در برابللر کارهللای
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خودسرانه هن سر تسلیم فرود نیاورد بله زودی
او را دشون ملی خواننلد و خلود را هزرده ملی
پندارند ولی در واقع از این موضوع هگاه نیستند
که خود هنان هزارکننده میباشلند ایلن نلوع از
بیواری طبیعتا انعکلاس اجتولاعی مهولی دارد
توایل به استبداد و تکبر و بیاعتنایی توایلی که
غالبا سرچشلوه علوارض هلذیان مخصلوص
میباشد (پاناروئیا خوانده میشود).

31

روایات اسالمی هم به این حقیقت علوی اشاره کردهاند.
«قال علی علیه السالم شر آفات العقل الکبر»

01

«امیر الوومنین(ع) فرمود بدترین هفت عقل تکبر و به خودگیری است»
« قال الباقر علیه السالم ما دخل قلب امر من الکبر االنقص من عقله مثل ما دخله قل ذلک
او کثر»

01

«امام باقر (ع) فرمود به هر مقداری که عجب و تکبر در قلب مرد وارد شود به هوان انلدازه از
عقل او میکاهد کم باشد یا زیاد»

 - 31چه میدانم (بیواری روحی) ص 04
 - 3غرر الحکم
 - 3سفینه البحار کلوه کبر
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عن جابر بن عبدا قال مر رسول ا صلی ا علیه و آله برجب مصر وع قد اجتمع علیاه
الناس ینظرون الیه فقال (ص) علی ما اجتماع ه و الفقیل له علی مجنون یصرع فنظار الیاه
فقال ماهذا بمحبون االخبرکم بالمجنون ح الجنون قالو بلی یا رسولا  .قال ان المجنون
ح المجنون المتبختر فی مشیته الناار فی عطفیه المحرک جنبیه بمنکبیه فذلک المجنون و
هذا المبتلی

001

جابربن عبداهلل از پیغوبر اکرم(ص) نقل می کند که روزی حیرت در راه به اجتواعی برخلورد
سوال فرمود سبب ازدحام شوا چیست؟ عرض کردندیا رسلول اهلل ملردی دیوانله کله اخلتالل
حواس پیدا کرده اینجا نشسته و او را تواشا میکنیم حیرت جلو همد و به دیوانه نظلر افکنلده
فرمود این شخص که مغزش مشوش شده دیوانه نیست هن خودخواهی است که با تبختر گلام
برمی دارد و دو طرف بدن

را تکان می دهد چنین فردی دیوانه اسلت نله ایلن شلخص ایلن

بیچاره مریض و مبتال است»

آسایش روحی
برای ادامه حیات و زندگی هسای

روحی برای افراد الزمتر است از هسای

بدنی زیلرا جسلم

هر اندازه مریض باشد اما اگر شخص دارای روحی قوی باشد و در دوران خود نشلاط داشلته
باشد مرض بر او گوارا میگذرد ولی اگر بدن
او کامال هماده باشد ولی هسای

راحت باشد خورد و خوراک و مسکن و پلول

روحی نداشته باشد بدن او هلم للذت نخواهلد بلرد یکلی از

 - 3لئالی االخبار
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عواملی که موجب سلب هسای

روان انسان میگردد عجب و خودبینی است شخص خودبین

هویشه مایل است خود را به مردم بنوایاند مواظب خود هست و اگر مورد توجله قلرار نگیلرد
رنج میبرد.
جای بی کایزل John- Bakasselمیگوید:
«کسی که دائم متوجله خلود باشلد در حیلور
دیگران ناراحت است نویداند هیا لباسی را کله
پوشللیده اسللت هولله مللیپسللندند هیللا درسللت
نشسته و خلود را خلوئ گرفتله هیلا هوله بله
خوبیهای او متوجهاند؟ هیا از نقلائص او خبلر
دارند؟»
اصوال خودپسندی شخص بزرگترین دلیل بر کوبود فییلت و امتیاز اوست زیرا از نظلر افلراد
انسان هر چیز کویائتر باشد ارزش

بیشتر و اهویت

فراوانتلر ملیباشلد شلخص متکبلر و

خودبین فیایل در وجودش کویائ میباشد لذا جلوه میکند و بدان تبختر و مباهات مینواید
اما انسان فروتن چون خصایل نیک را در وجود خود بسلیار نشلان دارد فیلایل

در نظلرش

چندان جلوه ندارد.

 -شادکامی ص
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کایزل Kasselمیگوید:
«کسی که طبع بلند و نجابت ذاتی دارد پلس از
فتح و ظفر خاضع و فلروتن ملیشلود هنکله از
شرح موفقیت خود گوش شنوندگان را میازارد
کسی است که تازه موفقیتی بله دسلت هورده و
به هوان قناعت کرده وبه دیگران امید ندارد»
شخص خودبین هیچ گاه موفق به اصالح فاسد خوی

2

نویشود زیرا خلودبینی ماننلد پلردهای

جلو دید عقل انسان را میگیرد و نویتواند عیوئ خود را ببیند تلا اینکله در مقلام اصلالح هن
بکوشد.
«قال امیرالمومنین علیه السالم من اعجب بحسن حالته قصرعن حسن حلیته»

006

«موال علی علیه السالم فرمود هر کس که به نیک حالت خود عجب کند از زینت دادن محاسن
خوی

غافل میماند»

هلن شاختر Helen Shkhterمیگوید:
«وسللیله دیگللری کلله در عللین ناکللامی و عللدم
موفقیت بلرای جللب توجله دیگلران بله کلار
مللیبللریم و از خللود تعریللج کللردن اسللت
موفقیت هایی که به دسلت نیلاورده و کارهلای
 - 2شادکامی ص 1
 - 0غررالحکم
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مهوی که انجام ندادهایم خلود را بله ایلن قلانع
می کنیم که متصل از کارهایی که انجام دادهایلم
صحبت کنیم و هنها را هر اندازه ناچیز باشد در
نظر بزرگ جلوه دهیم این چنین اشخاص چنان
گول الف گزاف خود را میخورند و خود را به
دروت راضی می کنند که فرصت هرگونه سلعی
و موفقیتی از دستشان میرود»
قال موسی بن جعفر علیه السالم العجب درجات منها یزین للعبد سو عملاه فیاراه حسانا
فیحبه و یحسب انه یحسن صنعا

00

«موسی بن جعفر (ع) فرمود یکی از هاار عجب این سات که هر نوع عول بدی که از خلودبین
سر بزنود در نظرش نیکو جلوه میکند».
عن علی علیه السالم کفی بالمر غرور ان تث بکلما تسول له نفسه

00

«از موال علی (ع) روایت شده که فرمود از نظر صد غرور هوین اندازه کفایلت ملیکنلد کله
انسان به هنچه نفس

برای

جلوه دهد اطوینان پیدا کند».

از این بیان امام (ع) استفاده می شود کله فرملود خودپسلند چلون تولام فیلایل و کولاالت را
درخودجوع میبیند اصال در مقام تحصیل کوال و کسب ترقی و پیشرفت برنویهید.
قال علی علیه السالم العجب یفسد العقل.
 - 4وسائل الشیعه ج
 -غرر الحکم

179

«امیر الوومنین (ع) فرمود تکبر اندیشه را فاسد میگرداند»
و عنه علیه السالم من ضعفت فکرته قویت عزته.
«هر هنکس که عقل

ضعیج باشد غرورش نیرومند است».

و عنه علیه السالم التواضع راس العقل و التکبر راس الجهل.
«فروتنی سر فکر و تکبر راس جهالت واقع شده است»
گاهی از اوقات جهل متکبر به جایی میرسد که با اینکه عیوئ و نواقص

هنقدر زیاد است از

نظر خود محرز و مسلم است ولی در مقابل توصیج دیگلران و دروت پلردازی سلایرین قلول
میخورد و تعریج مردمان متولق را درباره خود باور میکند و این موضوع را یکلی از عرفلای
خوش ذو در ضون شعر وداستانی چنین مجسم میکند:
بلللود سلللفیهی بللله سلللفاهت عللللم

سلللاخته محکلللم بللله جهاللللت قلللدم

داشللت یکللی الشلله خرپشللت ریلل

بللللرتن او زخللللم ز انللللدوه بللللی

بلللوی بلللد زخلللم تلللن هن حولللار

باعللللث قللللی کللللردن مردارخللللوار

شل به یکی دست و به یک پلای لنلگ

کللور شللده بللس کلله زده سللر بلله سللنگ

کللرد رسللن بللر سللر و بللردش کشللان

داد بلللللله دالل سللللللر ریسللللللوان

گفلللت کللله ازدسلللت عنلللان دادهام

هوچلللو خلللر انلللدر وحلللل افتلللادهام

زیلللن وحلللل از لطلللج بلللرهور ملللرا

بلللاز خلللر از خلللاری ایلللن خلللر ملللرا

ملللرد فروشلللنده زبلللان بلللاز کلللرد

در صلللفت خلللر سلللخن هغلللاز کلللرد
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کللین خللر صرصللر تللک ههللو نهللاد

گلللوی بلللرون بلللرده ز میلللدان بلللاد

گلللر بنهلللی بلللر ز بلللر بلللار فیلللل

پیللللل صللللفت بگللللذرد از رود نیللللل

کللله سلللتون تننلللد

چارسللللللتونند کلللللله از ههننللللللد

کلللللرهخلللللر شلللللیره نیانداختللللله

بلللا هوللله اسلللبان بللله گلللرو باختللله

صاحب خر این سخنان را چون شنفت

رفلللت بللله دالل خلللر ههسلللته گفلللت

کاینهوه تعریج تو گلر هسلت راسلت

هسللت حوللاری کلله مللرا مدعاسللت

داشلللتم ایلللن طلللور حولللاری ملللراد

شللکر کلله بللیرنللج طلللب دسللت داد

گفلللت فروشلللنده کللله ای غلتبلللان

چنللللد از ایللللن دردسللللر رایگللللان

الشه خلر خلود نشناسلی کله چیسلت

رو کلله بللر ایللن عقللل ببایللد گریسللت

دسلللت و پلللای

مطالعه تاریگ جهان به ما نشان می دهدکله مردملان مقتلدر در االر کلی خودخلواهی در مقابلل
ضعیج ترین دشونان خود شکست خوردنلد و عللت

ایلن بلود کله هنقلدر بله قلدرت خلود

میبالیدند در مقابل مبارزه به فکر احتیاط و مراقبت نبودند ودر نتیجه با شکست و بلیچلارگی
روبهرو میشدند.
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یعقوب لیث در چنگال سرنوشت غرور
هنگامی که امیراحود ابن اسواعیل سامانی بر سر عولر و لیلث صلفاری تاختله و بلا یکلدیگر
روبهرو شدند هن روز با عور و هفتاد هزار سرباز مجهز و هماده وجود داشت به غیر از هوراهان
دیگر و امیر احود بی

از دوازده هزار مرد جنگجو نداشت با اندیشه و تزلزل در مقابل عور و

فرود همد عورو چنان فریفته سپاه هراسته خود بود که متصدی هشپزخانه پی

او همده گفت غذا

حاضر است اگر اجازه می فرمایید بعد از صرف هن به جنلگ مشلغول شلوید عولرو در پاسلگ
گفت اکنون این سپاه اندک را در هم میشکنم پس از هن غذا میخوریم از جا حرکت کرده بله
میدان رفت اتفاقا اسب
سپاه

او را به میان سپاه امیر احود برد سربازان امیر عورو را گرفته بسلتند و

را در هم شکستند امیر احود دستور داد عورو را در طویلهای زندانی کنند تا سله روز

برای او غذا نیاوردند روز سوم یکی از نوکران خلود را دیلد گفلت ملن سله روز اسلت غلذا
نخورده ام دیگر از گرسنگی نزدیک به مرگ رسیدهام نوکر از مهتر فوری سطل گرفته غذا تهیله
نوود سطل را بر زمین گذاشت و رفت تا ظرف دیگری بیاورد در این موقع که او در پی ظرف
رفته بودسگی همد سر در داخل سطل نووده و به خوردن غذا مشغول شلد هن ملرد برگشلت و
شک را نهیب زده و حیوان از وحشت خواست سرش از از سطل خارج کنلد دسلته سلطل در
گردن

هویزان شده سطل را با غذا برد عورو شروع کرد به خندیدن امیر اصطبل از سبب خنده

پرسید عورو گفت سه روز پی

به من گفتند سیصد شتر اسبائ هشپزخانه را حولل ملیکننلد

هنوز نصج هن بر زمین مانده هم اکنون میبینم سگی هن را برداشته میبرد.
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بخش دهم

ستمگری ا الم
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عدل
عدالت قانونی است طبیعی که در سراسر عالم تکوین مشاهده می شلود خلط سلیر جهلان بلر
اساس عدل تعیین گردیده و تخلج از این قانون طبیعی امکانپذیر نیست هواهنگی اسلرارهمیز
و هوکاری میان اعیاء که در سازمان بدن خود احساس میکنیم درخشانتلرین مظهلر تعلادل
دقیق و حیرتهور دستگاههای عظیم خلقت است و باالخره ما از مطالعه صفحه خوی
مجووعه عالم واقج میگردیم تعادل که در جهان هفرین

به نظام

است یک توازن قهلری اسلت وللی

چون بشر دارای استقالل فکر و اراده است لذا باید عدل در اجتواع با اراده او پیریزی شود.
«قال النبی صلی ا علیه و اله قامت السموات واالرض بالعدل»

003

«رسول اکرم(ص) فرمود قوام هسوانها و زمین به سبب عدل است»
بایستی موضوع عدالت را از دوران کودکی با فکر کودک هشنا ساخت تا اینکه در بزرگلی ایلن
مفهوم در ذهن او کامال جایگزین شده باشد به طوری که طبعا به خیانت و تجاوز دستدرازی
نکند رسول اکرم(ص) با توجه به این موضوع فرموده است:
«اعدلوابین اوالدکم بالنحل کما تحبون ان بعدلوابینکم فی البر و اللطف»

00

«پیغوبر گرامی فرمود بین فرزندان خود به شیرینی عدالت را رعایت کنید هوچنان کله دوسلت
دارید هنها به نیکی و مالطفت و عدل را در بین شوا پدران و مادران رعایت نوایند»
فیلسوف معاصر برتراندراسل Bertrand-Rasselمیگوید:

 - 6انیس الوحده
 - 1نهج القصاحه
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«نفس بشر مانند بخلار هویشله رو بله اتسلاع
است هلدف تربیلت از ایلن جهلت اسلت کله
وادارد فشار خارجی به صورت عادت افکلار
توایالت عاطفی در عقل خود طفل درهیلد نله
زدن و نه نواختن و شکنجه کردن و فکر الزم د
راین بائ عدل است عدل مفهومی است که ما
باید سعی کنیم هن را در افکار و علادات طفلل
تدریجا وارد سازیم تربیت صحیح و عدل فقط
وقتی میهید که با بچه مزبور کودکان دیگر هلم
باشند جایی که اطفال برای خوشی و لذت کله
فقط یلک نفلر در یلک وقلت ملیتوانلد از هن
محظوظ باشد با یکلدیگر مناقشله ملیکننلد از
قبیل سواری در یک چر دستی ملیبینلیم کله
انسان به فوریت معنی عدالت را میفهود البتله
میل هر یک از انان ایلن اسلت کله خلودش را
بدون دیگران برای خود بخواهد اما تعجلب در
این است که موقعی که بزرگلان و بلالغین بلین
هنان قرار میگذارند که هر کدام به نوبت از این
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خوشی و لذت برخوردار شوند به چه سلرعتی
این میل مغلوئ میگردد»
یک ساختوان که از صدها تن هجر و ههن و سنگ ساخته شده است تلا زملانی بلاقی و سلرپا
است که موازنه و تعادل پایههای هن محفوظ باشد .ستونها و دیوارها از حدودی کله مهنلدس
عالم بنا کرده است خارج نشود اگر عوارتی از اول ناموزون و بیحسائ بنا شود یا پی همدها
و عواملی موازنه وتعادل هن را بر هم زند قابل دوام نیسلت و قطعلا خلرائ خواهلد شلد هلر
کشوری به منزله یک ساختوان بزرگ است و از میلیونها مردم تشکیل شده و باید بلر اسلاس
توازن و تعادل استوار باشد کشورهایی که با عدل و قانون اداره میشوند و حدود توام طبقلات
در انها با اصول حق و انصفا تعیین شده است مردم هرام

فکلر و هزادی خلاطر دارنلد و اگلر

میلیونها سال از عور هن کشور بگذرد باز هم قلوی و نیرومنلد اسلت وللی بلالعکس اگلر در
کشوری عدل نباشد ظلم و بیدادگری اساس ملیت هن کشور را بر هم خواهد زد.
گویند سلطان محوود غزنوی عدهای را گواشت برای اینکه احوقترین افراد را پیدا کرده نزد او
بیاورند اینها به گردش پرداختند در این بین شخصی را دیدند که روی شاخه درخت نشسته و
هوان شاخه را که بر روی هن شاخه نشسته بود با اره قطلع ملیکلرد او را گرفتله نلزد سللطان
هوردند و جریان را به سلطان عرضه داشتند شاه فرمود از او نیز احوقتری هسلت و هن حلاکم
جابری است که با اره تعدی و ستم رعیت خود را که بیگ درخت دولتاند قطع کند و خلودرا
از دوره برتری به خاک هالک افکند.

186

یکلللی بلللر سلللر شلللا و بلللن ملللیبریلللد
خداونللللد بسللللتان نظللللر کللللرد و دیللللد
بگفتلللا کللله ایلللن ملللرد بلللد ملللیکنلللد
نلله بللرمن کلله بللا نفللس خللود مللیکنللد
نصلللللیحت بجانسلللللت گلللللر بشلللللنوی
ضلللللعیفان ملللللیفکن بکتلللللج قلللللوی
کلللله فللللردا بللللداور بللللود خسللللروی
گللللدایی کلللله پیشللللت نیللللرزد جللللوی

«قال امیر المومنین علیه السالم ثبا الملک بالعدل»

00

«امیر الوومنین(ع) میفرماید پایداری سلنطت به دادگری است».
مونتسکیو Monteskioمیگوید:
«در دولت های استبدادی مردم هوگی بندگان و
کسی را به سر دیگران امتیازی نیست مستبد به
هیچ گونه قاعده ای پایبند نیست و هوسهای او
مافو توام مقررات است و میخواهد دیگلران
را نابود کند».
 -انیس الوحده
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در حکومت های اسلتبدادی طبیعلت حکوملت
یک اطاعت نامحدودی را ایجلائ ملیکنلد در
این حکومت ها درباره اوامر صادره تغییر مهلت
سازش موعد نعم البدل مذاکرات ایرادات و
هللیچ نللوع میللانجگری وجللود نللدارد در ایللن
حکومت ها انسان یک مخلوقی است کله تلابع
اراده یک مخلو دیگر میباشد در ایلن چنلین
حکومتی نویتوان از احتوال و قوع پی هملدی
اظهار نگرانی کرد در لوای حکومت اسلتبدادی
انسان مانند حیوانات نصیبی جز غریزه طبیعلی
و اطاعت و تنبیه ندارد»
حکومت استبدادی مبتنی بر اصل ترس است و
برای ملل ترسو و نادان و از پلا افتلاده قلوانین
زیدی الزم نیست هوه چیز در هنجا باید بلر دو
یا سه فکر استوار باشد بنابراین افکار جدیلدی
لزوم ندارد زیرا هنگامی که شوا یک حیوانی را
تربیت می کنید فقط مواظب هسلتید کله کسلی
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حیللوان را از شللوا نگیللرد و صللاحب خللود را
بشناسد و رفتار او عوض نشود .شارل دوازدهم
 Sharlهنگامی که در بندر بود چون دید سنای
سوئد اندک مخالفتی ابراز میدارد به هن مجلس
نوشت که یکی از چکوه های خلود را خواهلد
فرستاد تا بر هنها فرمانروایی کند»

23

خشونت بشر یا حیوانگری آدمیزاد
بشر اولیه زندگی کامال مادی و طبیعی داشته است و درباره دنیایی که در هن زندگی ملیکلرده
کنجکاو بوده است گاهی چیزی را تکهتکه میکرده فقلط بلرای اینکله بدانلد هن چیلز از چله
ساخته شده است او برای بقاء با هونوع خود میجنگید و بلرای بله دسلت هوردن خلوراک و
هوچنین نیرومند کردن بدن خود که مایه لذت او میشد شکار میکرد ما میبینیم که در بعیی
فیلمها و کتائ ها زورگویی و خشونت را یک صفت برجسته و قابل ستای

نشان میدهلد در

این کتائها و فیلمها هن مرد راهلزن و تبهکلار (کانگسلتر )Congesterو هوچنلین هن بشلر
جنگلی (تارزان ) Tarssanرا ایدههل و سرمشق زندگی ما معرفی میکند قدرت بدنی هلر دو
پسندیده و خوئ است ولی چنانکه (شکسپیر ) Shekspirمیگوید:
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«داشتن زور و نیروی غلول هسلا چیلزی اسلت
خوئ و عالی ولی به کار بردن هن زور و نیلرو
مانند غول معوولی است وحشیانه»
ستای

زور به خاطر زور و یا قدرت برای از بین بردن ملال و جلان و هسلای

2

ملردم یادگلار

دوران کودکی جهان است تفاوت زندگی هسلان و حیلوان از جهلات متعلددی اسلت یکلی از
جهات تفاوت بین زندگی انسان و حیوان این است که حیوانات در زمینه اخلتالف زود فصلل
خصومت میکنند هر حیوانی که قویتر است او غلبه میکنلد و حیوانلات ضلعیج شکسلت
میخورند در جهان حیوان فصل خصومت زور است اما در جهلان انسلان ایلن یلک خالصله
مختصری است اگر در یک اجتواع میزان غلبه کردن زور باشد یعنلی یلک هدم نیرومنلد چلون
مشت گره کرده دارد بتواند پول جیب فالن ضعیج را در هورد یک هدمی چون نفوذ اجتولاعی
دارد بتواند مال یتیم را بخورد اگر اجتواع چنین باشد باید کلوه انسان را از تلابلو ایلن جامعله
برداشت و به جای هن کلوه حیوان را نوشت .اگر فصل خصلومت بلرود روی پایله زور هنجلا
جهان حیوان است جهان ببر و پلنگ است و امثال هن.
شوا گاهی دیدهاید االت مردهای را در خرابهای میاندازند که سی سگ الغر دارد و یلک سلگ
قلدر هن سگ زورمند تا گلوی

خورده و سیرسیر شده اما این سگهای دیگر جلرات ندارنلد

جلو بیایند تا این سگها جلو بیایند سگ قلدر یک غرش میکشد و هنها فلرار ملیکننلد ایلن
جهان حیوان است و جهان سگ اما جهان انسان عاطفه دارد و عالوه بر علدالت احسلاس هلم
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دارد .بنابراین اقامه عدل و احسن نشانه انسانیت است و اعوال زور و قدرت نشلانه حیوانیلت
است.

سوال؟ چرا بشر زور میگوید و گاهی انسان ستم میکند؟
جواب :این است که غلبه غرایز بر عقل موجب این ستوگریها ملیشلود اگلر در پیکلر یلک
انسان غریزه غلبه کرد و صاحب

نتوانست غریزه خود را کنترل کند هنجا بدبختی وسلیهروزی

میهید اما اگر عقل غلبه کرد انسانیت و سعادت میهید.
اما بشر در عین اینکه عقل دارد عقل

ضعیج است و غریزهاش قوی میباشد.

مثل عقل مثل چراغی است که راه را روشن میکنلد اگلر هلوا طوفلانی باشلد هن چلرات راه را
روشن نویکند .اگر مزاج ما طوفانی نباشد یعنی موقع تحریک شهوت و تحریک غیب نباشد.
در مقام حسد بردن و رشک ورزیدن نباشد چرات نفتی عقل میسوزد اما وای بر هن موقلع کله
مزاج طوفانی شود موقعی که غیب تحریک شود مثل حیوان درنلده فریلاد ملیزنلد و عربلده
میکشد هنجا چرات نفتی عقل در مقابل باد شدید قرار گرفته بیچلاره عقلل بلالبلال ملیزنلد و
عاقبت فراموش می شود هدم غیب کرده به هن شدت عقلل نلدارد عقلل ملا دو برابلر غیلب
گرفتار در مقابل شهوت گرفتار در مقابل مقام گرفتار در مقابل الروت گرفتلار بیچلاره یلک
چرات نفتی ناتوان و این هوه طوفان ستوگری یعنی خاموش شدن عقل و وجدان و بیدار شدن
سگها و پلنگ های خفته توایالت و شهوت پس ظلم زائیده مرگ عقل و بیدار شلدن غریلزه
است در توام ادوار بشر غریزه داشته و روز غلبه غریزه ظلم کرده است .بشلر غارنشلین ظللم
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کرده بشر قرن اتم امروز هم ظلم میکند امروز توام ملل پی

افتاده جهانت ملیگوینلد علدل.

اروپا میگوید عدل .افریقا میگوید عدل ولی هن اندازه که حرف عدل را دنیای متودن میزنلد
نصج هن قدر عول نویکنند.
سخن عدل خیلی گفته میشود عول عدل خیلی کم اجراء میشود در مقام بیلان میلدان علدل
خیلی وسیع است اما در مقام مردانگی و شرافت و انصاف پای ملردم ملیلغلزد غریلزه غلبله
میکند انسان هشکارا جنایت میکند.

اسالم و عدالت اجتماع
قرهن میگویلد« :لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهام الکتااب و المیازان لیقاوم انااس
بالقسط»
«فرستادیم فرستادگان را با دلیلهای روشن و نازل کردیم برایشلان برنامله هسلوانی (کتلائ) و
قانون و وسیله سنج

حق از باطل (میزان) را تا مردمان را به دادگری وادار نوایند».

خالصه این هیه میخواهد بگوید که توام انبیاء علیهم السالم برای اقامه عدل همدند.
ابراهیم میگوید نمرود آمده ام بگویم زور نگو ،موسی میگوید فرعون آمدهام بگاویم زور
نگو .پیغمبر اسالم هم آمده میگوید بوجهل ها و بولهبها و اشراف مانشهاای جاهلیات
زوگوها آمدهام به شما بگویم ستم نکنید .جانشینان انبیا هم همین هدف را داشتند علی(ع)
میگوید عدل ،حسین میگوید عدل ،برای این کلماه تاا پاای مارگ هام مایرود .اماام
صادق(ع) میگوید عدل .موسی بن جعفر(ع) می گوید عدل و برای این کار تا عم زندان
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می رود .هدف امام زمان(عج) هم همین یک کلمه است به یماال االرض قساطا و عادال
بعدما مل ت الما و جورا.
«به سبب وی زمین پر از عدل میشود پس از هنکه پر از ظلم و جور شده باشد»
انبیاء خودشان به عدل دعوت میکردند و خودشان اول عادل بودند پیغوبر (ص) خلودش اول
عادل بود هر پی همدی که میشد طبق قانون عول میکرد.

خواهر رضاعی پیغمبر در چنگال سربازان اسالم
پس از اینکه جنگ قبیله بنی سعد پایان پذیرفت و سربازان اسلالم فاتحانله از میلدان مراجعلت
کردند عدهای را با خود اسیر هورده بودند در بین اسلرا زنلی خلدمت پیغوبراکلرم(ص) هملده
عرضه داشت یا رسول اهلل من خواهرت دختر حلیوله سلعدیه هسلتم املر کلن ملرا هزاد کننلد
پیغوبر(ص) فرمود خواهر از اسیریت متاارم اما حق مربوط به مسلوین است من نویتلوانم بله
حقو مسلوین تجاوز کنم باید مردم در بخشودن فدیه تو با من موافقت کننلد .زن کله انتظلار
شنیدن چنین جوابی از رسول اهلل(ص) نداشت عرض کرد پس من چه کنم؟ حیلرت فرملود
من فقط حق خودم و حق بنوعبدالوطلب را که به من اجازه دادند میبخشم اما بقیله اختیلارات
دست مردم است وقتی من به نواز رفتم تو بین اللصلوتین بیا و مقابل سربازان بایسلت و بگلو
مردم من خواهر پیغوبر شوایم به من منت بگذارید مرا هزاد کنید اگر ملردم بله ملن مراجعلت
کردند من اظهار توایل میکنم نه تقاضا حق ندارم چنین تقاضایی کنم مولکت من قانونی است
من شخص اول نوی توانم از مرز قانون تجاوز کنم زن این کار را کلرد ملردم بله پیغوبلر(ص)
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مراجعه کردند رسول اهلل (ص) فرمود من حقی ندارم شوا را بر این امر وادار کنون شوا هزادید
اما اگر از خواهد من صرفنظر کنید من خوشنود میشود مردم هوصدا گفتند انانر جومرضاتاهلل
برضاء اهلل -و از فدیه خواهر اسیر پیغوبر با طیب خاطر صرفنظر کردند .در صدر اسلالم کسلی
جرات نوی کرد یک کلوه زور بگوید پس از مرگ پیغوبر(ص) برای غیلب فلدک فاطوله(ع)
مجبور شدند قانون جعل کردند.
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در زمان حکومت خلیفه دوم یک روز عور رفت باالی منبر یک حرفی را برای هزمای

گفلت.

مردم اگر من به شوا بگویم نواز صبح را سه رکعت بخوانید و نواز مغرئ را دو رکعت به جلا
هورید یعنی یک قانون قطعی اسالم را لغو کنم با من چه خواهید کرد یک عرئ حرکلت کلرد
ایستاد گفت اول به تو میگویم توبه کن و از این قانونشکنی استغفار نوا اگر پلذیرفتی خلوئ
اگر نپذیرفتی با این شوشیر هن عیوی را از بدنت جدا میکنم که دو چشوت در هن عیو قرار
دارد یعنی کلهات را میبریم چقدر پیغوبر(ص) هزادی داده است.
در نهصد سال پیش که جزیره انگلستان محل دزدان بود و نژاد انگل و ساکسون این دوتاا
در دریا راهزنی میکردند شیخ طوسی موسس حوزه علمیه نجف قاانون مادون و حقاوق
اسالم (ف ) مینوشت:
چه کرده اسالم؟
نهصد سال قبل به اتکاء روایات هزار و چهارصد سال پی

شیگ طوسی مینویسد (باید قاضی

عادل باشد) اگر دو نفر متداعیی وارد شود در محکوه و با هم سالم کردند قاضی بایلد بگویلد
 - 22برای توضیح درباره این مطلب به کتائ اشکهای فاطوه(ع) پشتوانه شوشیر علی(ع) که از تالیفات اینجانب است مراجعه
فرمایید.
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سالم علیکوا متداعیین زانو به زانوی هم بنشینند .قاضی نباید بگوید جنائ هقای فالن فرمایشی
دارید؟ قاضی باید سرش را پایین بیاندازد بگوید «هر یک از شوا کله ملدعی هسلتید شلکایت
خود را اظهار کنید».

چارق شتربان بر گونه وزیر
یک نمونه از عدل اسالم:
مردی است از شیعیان اهل البیت(ع) به نام علیبن یقطین وی را هارون دعوت کرده بود بلرای
پست نخست وزیری گفت باید مقداری فکر کنم از حیور هارون مرخص شلد محرمانله هملد
خدمت موسی بن جعفر(ع) عرضه داشت شوا که امام زمان من هستید به من اجلازه ملیدهیلد
دعوت هارون را بپذیرم یا نه؟
حیرت فرمود  :من به تو اجازه میدهم این شغل را بپذیری به یک شلرط «در مقلام صلدارت
اقامه عدل کنی حقو ضعفا را رعایت نوایی مخصوصا شلیعیان ضلعیج ملا کله یلک اقلیلت
مظلومی هستند برای خدا حقو این اقلیت را حفظ کنید» اگر میتوانی این پیوان را عول کنی
از طرف من مجازی این مقام را بپذیری و اگر نویتوانی به عهده نگیر.
عهدنابستن از هن به که ببندی و نپایی
علی بن یقطین قول داد که عدل را عول کند هن پست حساس را قبول کرد و خوئ هم عولل
نوود و از طرفی هم مورد محبوبیت هارون قرار گرفت .کارمندان دولت شروع کردند بلرای او
زدن هقای علی بن یقطین مورد گزارشهای خطرناک واقع شد بله هلارون نوشلتند ایلن شلیعه
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است .رافیی است .علی بن یقطین استشوام خطر کرد محرمانه خلدمت املام(ع) هملد عرضله
داشت هقا برایم پرونده سازی میکنند اجازه میدهید استعفا بدهم؟ حیرت فرمود پسر یقطلین
نترس تو یک عهد با من ببند من با تو سه پیوان میبیندم/
تو ستم نکن .اقامه عدل بنما .درب کاخ وزارتت بروی پابرهنهها باز باشد.
گفت عهد بستم فرمود من عهد میکنم بحول قوه الهی  -هرگز سقج زندان بلر سلرت سلایه
نیافکند -2 .هرگز لبه تیز شوشیر حیاتت را تهدید نکند -0 .فقر و فالکت در خانوان راه نیابد.
چندگاهی از این ماجرا گذشت روزی یک از شیعیان فقیر به نام ابراهیم جوال دم دروازه بغداد
مورد ظلم واقع گرفت و مامورین دروازهبان به او ستوی وارد کردند برای یک شتربان دو تومان
عوارض گرفتن یعنی زور گفتن گفت االن میروم به نخست وزیر شکایت میکنم همد نزد علی
بن یقطین این یقطین هم به خالف عهدی که با امام(ع) بسته بود ابراهیم را رد کرد هن بیچلاره
از هستی ساقط شد و این خبر کمکم به گوش موسی بن جعفر(ع) رسید .ایام حج فرا همد علی
بن یقطین با یک تشکیالت مجهز عازم حج شد هنگامی که به مدینه رسید پلس از ورود پلی
خدمت محرم راز را فرستاد درئ خانه موسی بن جعفر(ع) که از حیرت وقت مالقات بگیلرد
پیشخدمت همد درئ منزل موسی بن جعفر(ع) جریان را با نوکر حیرت در میان گذارد نلوکر
رفت تو برگشت گفت هقا میفرمایند من وقت مالقات ندارم مستخدم برگشت نلزد عللی بلن
یقطین گفت وقت گرفتی گفت حیرت وقت ندارد.
فرد او را فرستاد باز حیرت وقت نداد هوینطور تا سه روز مرتب مستخدم هملد درئ منلزل
امام(ع) و حیرت اجازه مالقات صادر نفرمود بند دل علی بن یقطین پاره شد هه برمن .امام(ع)
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مرا نویپذ یرد به نوکر گفت دو سه تلا افلراد محلرم را بیاوریلد هنهلا را فرسلتاد اطلراف خانله
موسیبن جعفر(ع) گفت کشیک بشکید هر وقتی هقا از منزل خلارج شلد بیاییلد بله ملن خبلر
بدهید .یک روز که حیرت از خانه خارج شد به علیبن یقطین خبر دادنلد بلا عجلله هرچله
توامتر سوار بر اسب شد درمیان کوچه خدمت امام(ع) رسید از اسب پیاده شلد دسلت هقلا را
بوسید سالم کرد هقا فقط جوائ واجب داد دیگر احوالپرسی نکرد.
علیبن یقطین عرض هقا چرا اجازه شرفیابی به من ندادید امام(ع) ایستاد یک پرده اشک جلو
چشوان هقا را گرفت فرمود ابن یقطین تو که با بیچارهها کاری نداری با ما چکار داری مگر من
به تو نگفته بودم به داد بینوایان برس .عرض کرد هقا مگر من چه کردم .حیلرت فرملود چلرا
ابراهیم شتربان را جوائ رد دادی علی بن یقطین متوجه اشتباه خود شد عرض کرد هقا ببخشید
اشتباه کردم حیرت فرمود حاال میخواهی کجا بروی عرض کرد مکه برای زیارت خانه خلدا
حیرت فرمود مکه برای تو چه فایده دارد حج تو اقامه عدل است باید علدل را برپلاکنی تلا
ابراهیم جوال از تو راضی نشود حج تو فایدهای ندارد.
عرض کرد هقا ابراهیم ساربان کوفه است من اینجا چگونه رضایت او را کسلب کلنم حیلرت
فرمود با اسرع وسیله باید بروی خالصه امام(ع) ابنیقطین را برگرداند علیبن یقطین میگویلد
من به کوفه برگشتم البته به طور مخفیانه و تنهایی درئ خانه ابراهیم رفلتم پشلت درئ هملد
علیبن یقطین همد توی داالن ا زاو تقاضای بخشل

کلردم و هنقلدر پلول بله وی داد تلا او را

راضی نوود هن وقت زانوها را روی زمین گلذارد و گونله راسلت

را روی خلاک داالن منلزل
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ابراهیم نهاد از وی خواه

کرد با چار خود به روی رخساره نازپرورده هقلای نخسلتوزیلر

بکشد.
ای مسلمانها عدل اسالم یعنی این.
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بخ

یازدهم

حقد ل کینه توزی
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عش و محبت
هنچه باعث وجود و پیدای

موجودات شده است موضوع محبت و پیوستگی بوده است اما در

اجسام پیوستگی ذرات اتوی و محبت هنها بله یکلدیگر تشلکیل اجسلام و ملواد داده اسلت و
زندگی روحی انسان ها و حیوانات بر اساس محبت و بله هلم بسلتگی روح بلا بلدن اسلت و
زیباییهایی عالم بر اار محبت تشکیل یافته است.
جلللز بللله محبلللت جهلللان قلللرار نگیلللرد
کلللوی و مکلللان بلللاقی از بقلللای محبلللت
گللللر زمحبللللت نبللللود هسللللتی انسللللان
خانللله دل کلللی شلللدی بنلللای محبلللت

حتی در افالک محبت موجب تجوع کرات و منظومه شوسی شده اسلت و از هن طلرف فنلا و
نیستی موجودات بر اار جدایی و سلب دوسلتی و بله هلم پیوسلتگی اسلت و اصلوال وجلود
موجودات رهین وصل و فنای هنها بر اار فیل است و لذا مولوی میگوید:

بشلللنو از نلللی چلللو حکایلللت ملللیکنلللد
از جللللداییهللللا شللللکایت مللللیکنللللد
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کللللز نیسللللتان تللللا مللللرا ببریللللدهانللللد
از نفیلللللرم ملللللرد و زن نالیلللللدهانلللللد

دانشوند روانشناس هاری  Hurryو بونارواروستریت BeeHlieHes keelمیگویند:
«اساس حیات بر محبت است و بلاری وگرنله
هیچ مولودی زنده نوی ماند جانور تا وقتلی بله
حد رشد نرسیده اگر از یلاری و نلوازش ملادر
محروم باشد خواهد مرد انسان نیز از این قانون
برون نیست منتها چون رشلد نامحلدود اسلت
توام عور را به دوستی و دستگیری دیگران نیاز
دارد و مهربانی بنیادی است که زندگی بشر بلر
هن نهاده هرجا که این پایه سست و لغزان شلد
بنای هسای

فرو ملیریلزد و بلددلی و کلین و

دشونی در میان میافتد و جهان را به ویرانلی و
سیه روزی می کشاند شاید گربه سیر و فربه که
بر بستر فراغت لیوده از حال زار گربله گرسلنه
که بر سر دیوار فغان میکند نویاندیشد و غوی
به دل نویگیرد و اما از صفات انسان یکی ایلن

211

است که خود را به جای گرفتلاران و بلدبختان
میبیند و از غم و درد همنوع خلود پریشلان و
دردمندمیشود»

20

بیللا تللا مللونس هللمیللار هللم غوخللوار هللم باشللیم
انلللیس جلللان هلللم فرسلللوده بیولللار هلللم باشلللیم
شب هید شوع هم گردیلد و بهلر یکلدیگر سلوزیم
شود چون روز دست و پلای هلم در کلار هلم باشلیم
دوای هللم شللفای هللم فللدای هللم بللرای هللم
دل هللم جللان هللم جانللان هللم دلللدار هللم باشللیم
بهم یک تلن شلویم و یکلدل و یکرنلگ و یکپیشله
سللری در کللار هللم هریللم دوش بللار هللم باشللیم
جلللدایی را نباشلللد بهلللرهای تلللا در میلللان باشلللد
بهلللم هریلللم سلللرگرد هلللم پرگلللار هلللم باشلللیم
غم هلم شلادی هلم دیلن هلم دنیلای هلم گلردیم
بللالی جللان هللم را چللاره و ناچللار هللم باشللیم
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حیللات یکللدیگر باشللیم و بهللر یکللدگر میللریم
گهللی خنللدان و هللم گلله خسللته و افکللار هللم باشللیم

یکی از روانشناسان جان بی کایزل John- Bakizelبحث جلامع و مفصللی دربلاره عشلق و
محبت دارد و ما متن سخنان و گفتار وی را در اینجا نقل میکنیم:
«احتیاج به محبت با هر نوزادی به دنیا ملیهیلد
ظللاهرا کللودک نللوزاد ابتللدا غللذا و هسللای
میخواهد لکن چند هفته نویگذرد که به ملادر
می چسبد و لبخنلد ملی زنلد و تونلای محبلت
میکند یعنی پس از هنجه برای حفظ بقلاء الزم
دارد اولین احتیاج کودک به دوسلت داشلتن و
محبوئ بودن است»

24

محبت قوی ترین هیجان روح است هلر حلس
دیگری را خاموش می کند و زیرپا میگلذارد و
هم هزار گونهلع حلس خلوئ و بلد از هن بله
وجود می هید در تعریج ایلن غریلزه گفتلهانلد
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محبت شبیه به هن حسی است که ما را به هنچه
دلپذیر است عالقوند میسازد.
اساس دلبستگی و عالقوندی خواه بین دوستان
خویشاوندان و یلا عشلا باشلد و یلا اعیلای
جوعیت و افراد ملتی بر توایالت مشترک هنهلا
است دو نفر در کاری با هلم شلریک و ذینفلع
شدند چه بسا که به یکدیگر عالقوند و دلبسته
می شوند حتی اشخاص مخالج وقتی بله یلک
نظر گفتار و مجبور به هوکاری باشند غالبا کینه
دیرینه را فراموش میکنند.
پیوند دوستی در اوائل زندگی هسان میگیلرد و
غالبا در توام عور دوام میکند اما هرچه سالیان
بر ما می گذرد در دوست گلرفتن محتلاطتلر و
ایرادگیرتر میشویم زیرا بنای دوستی در جوانی
بر خواه

دل هسان پذیر و بعدها بر تویز عقل

مشکلپسند است.
مراد خسرو از شیرین کنلاری بلود و هغوشلی
محبت کار فرهاد است و کوه بیسلتون کنلدن
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خالصه زندگی اجتواعی که موارترین عوامل در تکوین شخصیت هدمی است نباید بله محلیط
جسوانی محدود گردد بلکه بایست همیزشها نتیجه اتحاد روانها بوده و حشلر و تولاسهلای
صوری مظهری از هم ههنگی و تناسب روحی باشلد و هنگلامی کله جامعله از یلک وحلدت
صوری و معنوی برخوردار بود محال است زندگی صفا و جذبه خود را از دست بدهد بلزرگ
وسیله این هوبستگی روحی داشتن حس اغواض و گذشت از خطاهلا و بلدیهلای دیگلران
است باالترین هسای

هن است که شخص با سایرین راه مسالوت و مدارا را بپیواید.

در مقابل در میان بیواریهای گوناگون اخالقی کینهجویی یکی از بزرگترین بالهای سلعادت و
هسای

است که از نیروی وحشتناک غیب سرچشوه میگیرد و موازنه روحی انسان را بلرهم

می زنند هرچند دشونی و کینه برای تسکین هیجان درونی صورت میگیرد اما زیلان و هسلیبی
که انسان از ناحیه دیگری می بیند به مراتب کوتر است از اینکه بخواهد بدی را به بدی مقابلله
نووده و با صدمه مشابهی پاسگ گوید زیرا هن هزار به هر مقدار دشوار باشد میگذرد ولی اگلر
رشته خصومت را گرفت هوچون خار زهرهلود در جان و دل

میخلد و پیوسته او را معلذئ

میدارد علی (ع) میفرماید:
«الحقود معذب النفس متضاعف اللهم»
«کینه جو هوواره در عذائ روح و غم افزون به سر میبرد

2

دیل کارنگی میگوید:
«وقتی که ما ازدشونانمان کینه به دل میگیلریم
هن را بللر خللوائ و خللوراک و فشللار خللون و
 - 2غررالحکم
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سالمتی بلدن خلود و حتلی خوشلی و شلادی
خوی

مسلط می کنیم قدرتی برای این کار بله

هنها می دهیم کینه ما هزاری به هنها نولیرسلاند
بلکه روز و شب خودمان را به یلک هشلوئ و
غوغای جهنوی تبدیل میکند.

26

و گذشته از این عداوت نویتواند بدی را از میان ببرد بلکه شکاف را عویلقتلر و دامنلهدارتلر
خواهد ساخت و قهرا خصم به مقتیای غریلزه دفلاع از خویشلتن بلرای مبلارزه هملاده تلر و
مجهزتر خواهد گردید هنگامی انسان به هسای
لوح دل خوی

بزداید امیرالوومنین(ع) میفرماید:

«من اطرح الحقد استراح قلبه و لبه»

0

«هرکس که کینهتوزی را ترک کند هسای
در بخ

روحی دست مییابد که نق

کینهتلوزی را از

دل و روان مییابد»

روانی مجله – سلکسیون Sellexionمینویسد:
«اگر فوری از سرکشی و افلراط خشلم و کینله
خود جلوگیری کنید از ابتالی به بیولاری هلای
عصبی که منجر به عدم تعادل روحی میگلردد
برکنار خواهید ماند»

 - 26هیین دوست یابی
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قال علی علیه السالم اشد القلب غال قلب الحقود»
«سختترین دلها از نظر غ

0

داشتن دل کینهتوز است»

«عن ابی محمد العسکری علیه السالم اقل الناس راحه الحقود»
«هسای

کینهجو از توام مردم کوتر است اساسا کینهتوزی زیانهای بیشواری به بار میهورد»

بنا به نوشته هاری  Hurryو بونارواروستریت:leeHlieHes keeB
«چه شب های هسای

و روزهلای فراغلت کله

صللرف دشللونی و خللود خللوری و حسللادت
می شود چه اوقات گرانبها که به جای معرفلت
اندوختن و کار مفید کردن و خلوش گذرانلدن
به خون دل و زهر دشونی خلوردن ملیگلذرد
کینلله ورزیللدن و دشللونی کللردن و از عاقبللت
نیندیشیدن نه تنها خطایی اسلت کله اشلخاص
مرتکللب مللیشللوند گنللاهی اسللت کلله حتللی
سیاسللتوداران و راهنوایللان ملللل بلله گللردن
میگیرند و مردم بیگناه را بله ذللت و مصلیبت
می کشانند از افسر عالیوقامی پرسیدند هیلا اگلر
باز جنگی عالم را بگیلرد بولب اتولی بله کلار
خواهد رفت گفت بلی منتها بلرای فلاتحین بله
 - 2غررالحکم
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جللز صللحرایی بللیهئ و علللج چیللزی بللاقی
نخواهد ماند یعنی غرض از جنگ کینهورزی و
دشونی است نه سود و منفعت»

2

«قال لقمان البنه کذب من قال ان الشریطفی الشر فان کان صادقا فلیوقد نارا الی جنب نار
فلینظر هل تطفی احدا هما االخری االفان الخیر یطفی الشر کما یطفی الما النار»
«لقوان به پسرش فرمود :دروت گفته است کسی که گفته بدی بدی را فرو مینشاند زیلرا اگلر
این مطلب راست باشد الزمهاش این است که هرگاه هتشی را کنار هتشی روشن کنند هن هتل
دوم هت

اول را خاموش کند و حال اینکه چنین امری موکن نیست بلکه خوبی بلدی را فلرو

مینشاند هنچنانکه هئ هت

را خاموش میکند.

سرخصللم اگللر بشللکند مشللت تللو

شللللود نیللللز هزرده انگشللللت تللللو

جان بی کایزل John- Bakizelمیگوید:
«زبانی که به شوا وارد همد با زبانی که شوا بله
دیگری وارد بیاورید جبلران نولیشلود پلوچی
انتقام به خصوص در احلوال طوایلج وحشلی
خوئ نوایلان اسلت کله سلال هلا از یکلدیگر
میکشند در صورتی که گلاهی حلس موضلوع
اولیه انتقام فراموش شده ا ست لکن اگر بتواند
اضافه بر گذشت بدیهلای طلرف را قلبلا نیلز
 - 2سالمت روح ص 4
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ببخشید و به او محبت کنید بهتر اسلت و اگلر
خوئ تامل کنید غالبا صدمه ای به شوا رسلیده
بیشتر وهم است»
«قال الصادق علیه السالم من زرع العدواه حصد ما بذر»
«امام صاد (ع) فرمود هر کسی دشونی را در زمین دل خود بکارد درو میکند هنچله را کاشلته
است.
این روایت اشاره به هاار سوء روانی کینه دارد که خود به تولام معنلی عقلده روانلی شلدیدی
است زیرا انتقامجویی که نتیجه و محصول عداوت است یکی از مهلمتلرین و خطرنلاکتلرین
عکسالعولهای عقده حقارت است کتابی است تالیج یکی از روانشناسان بزرگ به نام کتلائ
عقده حقارت در صحفه  6هن کتائ مینویسد:
«علت دیگر پیدای

عقده حقارت رفتار خشن

و بللیرحوانللهای اسللت کلله دربللاره بعیللی از
کودکان اعوال می گردد یعنی بله هنهلا بله نظلر
حقارت و نفرت نگریسته می شود چنین هدملی
طغیان میکند قلب

جایی برای عشق و صفا و

محبت ندارد و در صج کینهتلوزترین دشلونان
جامعه در میهید و در اولین فرصت فکر انتقلام
گرفتن است»
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گاهی از اوقات انسان در مقام انتقام گیری به مصائبی دچار میشود که از این انتقامجلویلیاش
سخت نادم و پشیوان میگردد روی این حسائ امام باقر(ع) میفرماید:
«الندامه علی العفو افضل و ایسر من الندامه علی العقوبه»
«پشیوانی از بخش

061

بهتر و هسانتر است از ندامت بر عقوبت»

کونللد مهللر چنللان پللاره کللن کلله گللر روزی
شلللوی ز کلللرده پشلللیوان بهلللم تلللوانی بسلللت

با خواست خدا و تاییدات حجت دوران بقیه ا فی االرضای صااحب العصار و الزماان
عجلا تعالی فرجه الشریف این جزوه ناقابل در تاریخ

دیماه  06 0شمسی مصادف با

زادروز سلطان سریر ارتضا ابیالحسن علیبن موسیالرضا علیه آالف التحیاه و الثناا در
آستان ملک پاسبان حضرتش پایان پذیرفت.
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فهرست مطالب
صفحه

عنوان
بخش اول :اخالق از دیدگاه اسالم و تمدن اروپا
زندگی روح واخال
صحابی پیغوبر در تنگنای گور
موازنه فیایل اخالقی
نق

اخال و پسیکانالیز

منشأ امراض اجتواعی
خطای جهان متودن
پرورش اخال یا معالجات روانی
دین بزرگ ضامن سجایای اخالقی
بخش دوم :مظهر اخالق ا (نرمخویی و گشادهرویی)
عشق و زندگی
نق

نرمخویی در اجراء ماموریت

رمز پیشرفت سریع اسالم
زیبایی
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صفحه

عنوان
زیبایی از لحاظ متافیزیک
بخش سوم :بدبینی نوعی از فرافکنی
کامیابی در نشاط
هسای

خاطر

زیان بدبینی و بهداشت
بخش چهارم :زندگی در راستی
شخصیت در سخن
نق

راستی در زندگی

دروت و نکبتهای فردی
روانکاوی دروغگو
بخش پنجم :دورویی و فریبندگی
نفا
نفا هلت استقالل ملتها
نفا بیواری روحی
بخش ششم :غیبت و نهانگویی
امنیت عرض
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عنوان
نق

صفحه

غیبت در روانکاوی
بخش هفتم :عیبجویی

خودکاوی
دوستیابی
روانکاوی عیبجو
عیبجویی از نظر دیل کارنگی
عیبجویی موجد عقده حقارت
بخش هشتم :بدخواهی -حسادت
غریزه حب ذات
خودکشی بر مبنای بدخواهی
بدخواهی هفت سالمت
حسد میکروئ محبوبیت اجتواعی
حسادت و ندیدن واقعیت
مرز حرمت حسد
بخش نهم :خودخواهی ا تکبر
غررو
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صفحه

عنوان
جلب دوستی
روانکاوی متکبر
هسای

روحی

یعقوئ لیث در چنگال سرنوشت غرور
بخش دهم :ستمگری ا الم
عدل
خشونت بشر یا حیوانگری هدمیزاد
اسالم و عدالت اجتواع
خواهر رضائی پیغوبر در چنگال سربازان اسالم
یک نوونه از عدل اسالم
بخش یازدهم :ح ا کینهتوزی
عشق و محبت
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پوزش
از عموم نویسندگان فاضل و اندیشمندی که در تحقی مطالب اخالقی و روانای بار ایان
کتاب سبقت گرفتهاند و در تحقیقات این کتاب از آثار ارزنادهشاان بادون ذکار مادرک
استفاده شده است :علتش این بوده که فهرست مفصلی از نظر مدارک و مأخد برای مطالب
این کتاب ترتیب داده شده بود و چون چاپ اول آن به بحرانهای شدیدی دچار شاد ،آن
فهرست در چاپخانه مفقود گردید و به ضمیمه کتاب انتشار نیافت و نسخه دیگری هام از
آن در دست نبود که در چاپ دوم منتشر شود.
العذر عند کرام الناس مقبول
مولف
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