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در قرآن کریم واژه های هم خانواده عقل 49 بار، واژه تفکر 
و مشــتقات آن 18 بار مورد استفاده قرار گرفته است.کلمه 
تدبّر با تأکید بر تدبّــر در قرآن 4 بار وکلمه اولوااللباب هم 
16 بار در قرآن تکرار شــده و صاحبان خرد بارها توســط 
خداوند متعال مورد خطاب قرار گرفته  اند که این خود نشان 
مي دهد عقــل در قرآن از جایگاه واالیي برخوردار اســت.

عاقل بیش از آنکه گوینده باشد شنونده است و افسار زبان 
خویش در دســت دارد و اجازه جوالن به آن نمی دهد. امام 
علی)ع(فرمود: خردمند کسی است که زبان خود را در بند کشد. 
بســیاری از بدبختی ها و مشــکالت، از عدم کنترل زبان 
اســت؛ چرا که اکثر مردم قبل از اینکــه خوب فکر کنند 
حرف می زنند، به همین خاطر اســت که بیشــتر مردم از 
غالب گفته هایشان پشــیمانند و  ای کاش قضیه به همین 
جا ختم می شــد؛ چه گرفتاری ها، جدایی ها، کشمکش ها 
که به خاطر عدم کنترل زبان، نصیب انســان می شــود.

پرسش و پاسخ

معیار انسانیت)۱(
پرسش:

اینکه در روایت آمده است اگر دین ندارید الاقل انسان و آزاده باشید، 
مالک ها و معیارهای انسانیت و  آزادگی کدام است؟

پاسخ:
نگاه کلی به مالک ها

1- اگر از نظر زیست شناســی، پزشکی و حتی روان شناسی بخواهیم معیار 
انســانیت را به دست آوریم کار ساده و آســانی است، و میان امام حسین)ع( و 

یزید نمی  توان فرقی گذاشت.
2- در علوم انسانی سخن از انسان  کامل و انسان ناقص است. سخن از انسان 
منحط و انســان متعالی است. قرآن کریم انسان هایی را برتر و باالتر از مالئکه و 
شایسته ســجده مالئکه می داند و از طرفی در مورد برخی انسان ها، می فرماید 
که چهارپایان بر این ها برتری دارند در اینجا مالک ها و مقیاس هایی این مقدار 
تفاوت را به وجود آورده اســت؟ این امر بــه دین و مذهب هم ارتباطی ندارد و 
حتی فیلســوفان مادی هم که به خدا و دیــن و مذهب اعتقادی هم ندارند باز 
مســئله انسان و انسانیت و مسئله انســان برتر و انسان فروتر را مطرح کرده  اند. 
در اینجا سوال اصلی دین است که آنان چه مالک هایی را برای انسان برتر و یا 

انسان فروتر مطرح کرده اند؟
دیدگاه های مختلف درباره معیار انسانیت

1- علم و آگاهی
آیا می توان علم و آگاهی افراد را مالک و معیار انسانیت قرار داد؟ یعنی بگوییم 
انسان ها از نظر زیست شناسی و پزشکی با یکدیگر مساوی هستند ولی یک چیز 
هست که اکتسابی است و با آن معیار، انسانیت با غیر انسانیت تفاوت می کند و 
مرزی است میان انسان برتر و انسان فروتر و آن علم و آگاهی است. هر اندازه که 
انسان از دانش و آگاهی بیشتری برخوردار باشد، انسان تر است و هر اندازه که از 
علم و دانش کمتری بهر ه مند باشد انسان فروتر است آیا به تفاوت امام حسین)ع( 
و یزید در این بود که امام حسین)ع( دانش و  آگاهی اش بیشتر از یزید بود؟ آیا 
اینکه صرف علم و دانش معیار انسانیت است می تواند تنها مالک انسانیت باشد؟

2- خلق و خوی
براساس این دیدگاه انسانیت انسان تنها با مالک دانش و علم نیست، اگرچه 
آگاهی و دانش شرط و پایه ای است برای انسانیت اما کافی نیست. مالک انسانیت 
به خلق و خوی آدمی اســت. بنابراین علم و دانش شرط الزم انسانیت است نه 
شرط کافی. یعنی ممکن انسانی مراتب دانش و آگاهی او باال باشد ولی خلق و 

خوی او خلق و خوی انسانی نباشد.
این دیدگاه طرفداران بیشــتری دارد. اما در اینجا باز هم این ســوال مطرح 
می شود که کدام خلق و خوی معیار انسانیت است؟ دیدگاه های مختلفی در این 

رابطه مطرح است: 
الف( انسان دوستی و محبت

انسان دوستی و محبت، آن خلق و خویی است که معیار انسانیت است و مادر 
همه خلق و خوی های دیگر است. پس اگر کسی خلق و خویش انسان دوستی و 
محبت به دیگران بود و به سرنوشت دیگران همان قدر می اندیشید که به سرنوشت 
خود، و بلکه به سرنوشــت دیگران بیشتر از سرنوشت خود اندیشیدن )ایثار در 
منطق دین( این شخص انسان برتر است و مقام انسانیت در او شکوفا و متبلور 
شده است. به همین دلیل آموزه مشترک همه ادیان جهان همین عبارت است 
که؛ آن چیزی را که برای خود دوست می داری برای دیگران هم همان را دوست 
بدار و آن چیزی را که برای خود نمی پسندی برای دیگران هم آن را نپسند. در 
احادیث ما هم به این نکته کلیدی تاکید فراوان شده است: امام علی)ع( می فرماید: 

»احبب لغیرک ما تحب لنفسک واکره له ما تکره له« )نهج البالغه- نامه 31( 
ب( ترجیح منافع جمعی بر منافع فردی

ما چرا علی )ع( را یک انسان کامل می دانیم؟ برای اینکه درد اجتماع را حس 
می کرد، برای اینکه »من« او تبدیل به »ما« شده بود. برای اینکه خود او خودی 
بود که همه انســان ها را جذب می کرد. او به صورت یک فرد مجزا از انسان های 
دیگر نبود بلکه واقعا خودش را به منزله یک عنصر،  یک انگشت، یک عصب در 
یک بدن احساس می کرد که وقتی ناراحتی در یک جای بدن پیدا می شود این 
عضو نــاآرام و بی قرار می گردد. آری امام علــی )ع( درد مردم را از درد خودش 
بیشــتر احساس می کرد و ستایش ما از امام علی)ع( نه فقط به خاطر این است 
کــه باب علم پیامبر)ص( بوده »انا مدینه العلــم و علی بابها« )غایه المرام، باب 
29( بلکه بیشتر از این جهت ستایش می کنیم که این رکن از انسانیت را داشت 
که به سرنوشت انسان های محروم بیشتر می اندیشید و درد دیگران را احساس 

می کرد و از آنان غافل نبود.
ادامه دارد

شاخص  قوی ترین مردم
قال االمام علی)ع(: »اقوی الناس، اعظمهم سلطانا علی نفسه«.

امام علی)ع( فرمود: قوی ترین مردم کسی است که بر نفس خویش، مسلط تر 
باشد. )1(

____________
1- میزان الحکمه، ج 1، ص 526

چهار راهبرد بندگی
امــام صادق)ع( فرمود: خداوند متعال بــه حضرت آدم وحی کرد: من تمام 

سخن را در چهار کلمه برایت جمع کرده و خالصه می کنم.
1- یک کلمه از آن من اســت، و آن اینکه تنها مرا عبادت کنی و چیزی را 

شریکم نسازی.
2- یک کلمه از برای توست، پاداش عمل تو را می دهم، آن هنگامی که بیش 

از هر وقت نیازمندتر هستی.
3- یک کلمه میان من و تو است، و آن اینکه دعا از تو و اجابت از من است.

4- یک کلمه میان تو و مردم اســت، و آن این اســت که آنچه را برای خود 
می پسندی برای مردم نیز پسند کنی، و آنچه را که برای خود نمی خواهی، برای 

آنان نیز نخواهی. )1(
____________

1- اصول کافی، ج 3، ص 216

دخالت قومیت عربی در شهادت امام حسین)ع(
)بدان ای سالک راه خدا!( در کشتن امام حسین)ع( همان اساس قومیت عربی 
خیلی دخالت داشت. ما یک وقت می گوییم امام حسین)ع( را کی کشت؟ و یک 
وقت می گوییم امام حسین)ع( را چی کشت؟ این چی از کی مهم تر است. امام 
حسین)ع( را جهالت و نادانی و عدم تشخیص )درست( کشت، ولی یکی از عوامل 
کشته  شدن او همان احساسات جاهالنه قومی و قبیله ای است که در عرب بود. )1(

____________ 
1- اسالم و مسئله ملیت، شهید مرتضی مطهری )ره(، ص 68

استفتاء 
از رهبر معظم انقالب اسالمی

حکایت اهل راز

ازدواج بعد از اتمام تحصیالت، 
فرهنگ وارداتِی غربی 

رســم بعضی از تمدن ها و فرهنگ هــای وارداتی، این چیزی بود 
کــه اروپایی ها اینجــا وارد کردند، که باید حتمــاً جوان ها بگذارند تا 
تحصیالتشــان تمام بشود، شغل بگیرند، شغل هم، حتماً شغل اداری 
باشد، بعد ازدواج کنند. دخترها هم در سن اوایل بلوغ، که اصاًل معنی 
نــدارد ازدواج، باید بمانند تا یک زن بزرگی بشــوند، همه چیز دنیا را 
تجربــه کنند، بعد ازدواج کنند. این رســم اروپایی ها بود، خیلی هم 
چیــز بدی بود. چون آنها هم کــه ازدواج را تأخیر می انداختند، نه از 
باب این تأخیر می انداختند که معتقد بودند جوان ها در سنین جوانی 
نیاز جنسی ندارند، نخیر، کاماًلً هم درک می کردند و قبول می کردند 
که نیاز جنسی هست، منتها معتقد بودند که نیاز جنسی را در دوران 
جوانی بایســتی جوانها آزادانه تأمین کنند؛ یعنی همان چیزی که از 
نظر ما فساد و فسق و گناه و موجب خراب کردِن وضع اجتماع است. 
برای همین هم بود که زن و شوهر اروپایی و اروپایی منش، پیوندشان 
یک پیوند محکم نبود... زن و شوهر، دوران جوانی شان را گذرانده اند 
ـ نمی گویــم همه، خیلی ها اینجور بودند و اینجورند ـ بدون اینکه به 
همدیگر احتیاج داشته باشند، بعد هم سِر سیری با هم ازدواج کرده اند... 

اسالم این را قبول ندارد. )1362/12/19(
* پایگاه اطالع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای

در محضر امام خمینی)ره(

 رعایت حال دیگران  
 به هنگام نماز شب

در دل شــب هنگامی که امام برای نماز شب     برمی خاستند، 
از یک چراغ قّوه کوچک- که تنها جلوی     پای ایشــان را روشــن 
می کرد- استفاده می کردند و هیچ گاه     چراغ اتاق و یا چراغ راهرو 
و دستشــویی را نیز روشن     نمی کردند و مراقب بودند که دیگران 

بیدار نشوند و بسیار     آرام قدم برمی داشتند. 
  برای وضوی نماز شب نیز یک تکه اسفنجی زیر شیر     می گذاشتند 

که صدای چکیدن آب مزاحم خواب دیگران     نشود. 
  خویشاوندان امام که از نوجوانی با ایشان بودند،     می گفتند: آقا 
در پانزده سالگی در خمین یک چراغ موشی     کوچک می گرفتند 
و به یک قســمت دیگر می رفتند که     هیچ     کس بیدار نشود و نماز 

شب می خواندند. 
همســر حضرت امام نیز می گوید: هیچ گاه من از نماز     شــب 

ایشان بیدار نشدم.
* سرگذشت های ویژه – ج 3- صفحه 31.

ما معرفت الرجال نداریم 
  در همان روزها که دولت موقت تازه می خواســت شکل بگیرد 
تعدادی از حقوقدانان   و دانشــگاهیان جلسه ای خصوصی با امام 
در ســالن نمایش مدرسه علوی داشــتند. در میان صحبت های 
آقای هــادوی جمله ای بود که حاکــی از این بود که انقالب ما در 
شــرایطی پیروز شده است که قحط الرجال است و شاید ما برای 
پست ها و مسئولیت ها افراد کافی نداشته باشیم. امام در پاسخ به 
آنها فرمودند: بحمدهلل اســالم عزیز رجال و نساء )زنان و مردان( 
فراوانی  تربیت کرده است. آنچه ما نداریم معرفت الرجال است که 
ان شاءاهلل انقالب وسیله ای می شود تا ما نسبت به رجال این مردم 

معرفت بیشتری پیدا بکنیم و از وجود آنها استفاده بکنیم.  
* اقای حبیب اهلل عســکر اوالدی مسلمان- ویژه نامه رسالت- 

خرداد13۷2

فروش اعضای گوسفند قربانی برای فقرا
س( با کمک مردم گوسفندانی برای قربانی خریداری شد؛ آیا 
می توان بعضی از اعضای آنها مثل کله و پاچه و جگر را به هر دلیلی 
فروخت و تبدیل به گوشت کرد تا گوشت به مصرف فقرا برسد؟

ج( با اجازه صاحبان پول  اشکالی ندارد.
انجام اعمال عبادی در زمان عادت ماهیانه

س( آیا برای زنی که در دوران عادت ماهیانه می باشد، انجام 
ذکر و دعا  اشکال دارد؟

ج(  اشکال ندارد، مخصوصاًً در وقت هر نماز، مستحب است وضو بگیرد 
و اگر نمی تواند وضو بگیرد، تیمم کند و در جای نماز رو به قبله بنشیند 

و به مقدار نماز، مشغول ذکر و دعا و صلوات شود.
روزه مستحبی زن بدون اذن شوهر

س( آیا زن می تواند بدون اذن شوهر روزه مستحبی بگیرد؟
ج( بنابر احتیاط واجب زن نباید بدون اذن شــوهر، روزه مستحبی 

بگیرد.

صحبت حور نخواهم که بود عین قصور
 اراده و هّمــت افراد فرق می کند. یکی هّمت و اراده اش در بهشــت 
در حّد همان خوراکی ها و پوشــاکی ها و حور و قصور اســت ، یکی هم 

همنشینی با اهل بیت )ع(را می خواهد و می گوید:
 به وقت صبح قیامت که سرزخاک برآرم     به جست وجوی تو خیزم 

به گفت وگوی توباشم 
یکی بهشت می خواهد، یکی بهشت آفرین و صاحب بهشت را. مرحوم 
ســید الکریم محمودی تهرانی معروف به سید کریم کفاش ، از اولیای 
الهی و از عاشقان )واقعی( امام زمان )عج( بود. در مالقاتی با حضرت ولی 
عصر)ع(حضرت جای او را در بهشــت به او نشان دادند. پرسید: آقا شما 
هم آنجا هســتید؟ فرمود : خیر. چون جای حضرت بسیار باالتر از آنجا 
بود. سید کریم گفت : آقا من هم آنجا را نمی خواهم. بهشتی که شما در 
آنجا نیستی فایده ندارد! صحبت حور نخواهم که بود عین قصورا خیال 

تو اگر با دگری پردازم)حافظ(
* مسعود عالی ، بهشت و جهنم ، ص 54.

هیچ دیني به اندازه اسالم به موضوع عقل و 
عقل گرایی و رفتار های بر اساس محاسبات عقلی 
اهمیت نداده است. عقل، مهم ترین و بزرگ ترین 
سرمایه بشری است و آنچه روح انسانی را از سایر 
جانداران جدا می سازد، همین نعمت عقل انسانی 
اســت که همه اسماء الهی را در خود جای داده 
است. عقل به منزله قدرتی است که انسان را از 
درون به صالح و خیر راهنمایی می کند و از بدی 

و شرور باز می دارد.
در حدیث شــریف نبوی)ص( آمده اســت: 
قیل لــه: ما العقُل؟ قــال: العمُل بطاعــْهً اهللِ و 
ِ اهلل ُهُم الُعقــالُء؛ از حضرت  إَنّ العّمــاَل بطاعْهً
رسول)صلی اهلل علیه وآله( سؤال شد: عقل چیست؟ 
فرمود: عمل به فرمان خداوند، عاقالن راستین، 
آنهایند که از خداوند اطاعت می کنند. )بحاراألنوار، 

ج 1، ص 131(
 امام رضــا)ع( در بیان ارزش و اهمیت عقل 
می فرماید: صدیــق کل امرء عقله و عدوه جهله 
دوست هرکس عقل او و دشمنش جهل اوست. 

)تحف العقول، ص 443(
در قرآن کریم واژه های هم خانواده عقل 49 
بار، واژه تفکر و مشتقات آن 18 بار مورد استفاده 
قرار گرفته اســت.کلمه تدبّر با تأکید بر تدبّر در 
قرآن 4 بار وکلمه اولوااللباب هم 16 بار در قرآن 
تکرار شــده و صاحبان خرد بارها توسط خداوند 
متعــال مورد خطاب قرار گرفته  اند که این خود 
نشــان مي دهد عقل در قــرآن از جایگاه واالیي 

یکی از مهم ترین و اصلی ترین، بلکه نخستین 
ابتالئات الهی، ابتالء به شرور و بدی ها است؛ خدا 
می فرماید: و شــما را با بدیها و خوبیها آزمایش 
می کنیم. )انبیاء، آیه 35( از همین روســت که 
بسیاری از مردم با مصیبت و بیماری و فقر آزموده 
می شوند؛ چنانکه امیرمومنان علی)ع( از بیماری 
خویش به عنوان ابتالء به شــر یاد می کند. امام 
صادق)ع( روایت می کند:َمِرَض اَمیُرالمؤِمنیَن)ع(

َفعاَدُه َقْوٌم َفقالُوا لَُه: َکْیَف اَْصَبْحَت یا اَمیَرالُمؤِمنیَن؟ 
. َفقالُوا لَُه: ُسْبحاَن اهلل هذا َکالُم  َفقاَل: اَْصَبْحُت بَِشٍرّ
ِمْثلَِک؟ َفقــاَل: یَُقوُل اهلّلِ تَعالی»َو نَْبُلوُکْم بِالَْخْیِر 
َحْهً  ــِرّ فِْتَنْهً َو اِلَْینا تُْرَجُعــوَن « َفالَْخْیُر: اَلِصّ َو الَشّ
: اَلَْمَرُض َوالَْفْقُر، اِبِْتالًء َو اِْخِتبارا؛  ُوالِْغنا، َو الَشــُرّ
امیرمؤمنان)ع(مریض شد، گروهی از او عیادت 
کردند، به او گفتنــد: ای امیرمؤمنان چطوری؟ 
چطور صبح کردی؟ فرمود: به بـــدی صـــبح 
کردم، آنان گفـــتند: این سخن از امثـال شما 
عجب است؟ فرمود: خداوند )در قرآن( میفرماید: 
»ما شما را با خوبی و بدی به عـــنوان آزمـایش 

ویژگیهایانسانعاقل
علیرضا یوسفی راستگو 

برخوردار است.
شاید این آیه شریفه: قطعاً بدترین جنبندگان 
نزد خدا کــران و الالنی اند که نمی اندیشــند.

)أنفال/22(؛ یکی از تندترین انتقادهای قرآن از 
اقدامات جاهالنه و غیرعاقالنه باشــد. آنها که از 
شــنیدن حق کر و از گفتن آن اللند و با وجود 
دو پیامبر درونــی و برونی از آن بهره نمی برند؛ 
انسان نیستند، بلکه جانورند. آنهم از نوع بدترین 
جانوران! خلقت آسمان و زمین، تحوالت شب و 
روز، آیات الهی در جهان و قرآن و حوادث عالم، 
بهترین راه های تفکر و تذّکر و شناخت جهان و 

وظایف انسان است.
در بیــان نورانی پیامبر اکــرم)ص(، نادانی 
بدترین فقرها و عقل بهترین و ســودمند ترین 

ثروت ها معرفی شده است.)تحف العقول ص6(
بنابراین هر کس از این نعمت بزرگ الهی در 
زندگی خویش بهره برد، به سعادت دنیا و آخرت 
دست یافته و آنکه عقل را چراغ راه زندگی قرار 
ندهد، جز بدبختــی و هالکت نصیبی حاصلش 

نخواهد شد. 
نشانه های خردمندی

خردمندان دارای نشــانه هایی هســتند که 
بــا کمک گرفتن از آیات الهــی و احادیث ائمه 
طاهریــن)ع( بــه ذکر برخــی از مهم ترین آنها 

می پردازیم. 
شجاعت و نترسی

از ویژگی های انسان عاقل، شجاعت، نترسیدن 
و فرار نکردن از میدان های سخت در جنبه های 

مختلف نظامی اقتصادی و... است.
قــرآن کریــم پیامبر اعظــم)ص( را الگوی 
مومنان معرفی کــرده ومی فرماید: »یقیناً برای 
شما در ]روش و رفتار[ پیامبر خدا الگوی نیکویی 

است.«)احزاب/21(
 عمده آیات سوره احزاب از جمله همین آیه 
21 در رابطه با جنگ احزاب)خندق( نازل شده 
که یکی از سخت ترین وحساس ترین مقاطع تاریخ 
صدر اسالم بود و نقش مدیریتی عاقالنه ومعنوی 
پیامبر اکرم)ص( وشجاعت امام علی)ع( در این 
جنگ مایه شکســت اتحاد مشرکان، یهودیان و 
منافقان داخلی علیه اســالم نوپا وانقالب عظیم 
نبوی نمایان شــد. نقش پیامبر اکرم در جنگ 
احزاب، الگوی مسئوالن و فرماندهان است: هدایت 
لشکر، امید دادن، خندق کندن، شعار حماسی 
دادن، به دشمن نزدیک بودن و استقامت کردن. 
البته الگو بودن پیامبر، اختصاص به مورد جنگ  
نظامی ندارد و به اطالق آیه، رفتار و سیره پیامبر 
عزیز در همه ابعاد زندگی قابل تاسی و الگو برداری 

است.)تفسیر نور جلد ۷- صفحه 345(
 امام علی)ع( در بیان شجاعت بی نظیر پیامبر 
ا إَِذا اْحَمَرّ الَْبْأُس اتََّقْیَنا  اکرم)ص( می فرمایند: ُکَنّ
بَِرُســوِل اهللِ َفلَْم یَُکْن أََحٌد ِمَنّــا أَْقَرَب إِلَی الَْعُدِوّ 
ِمْنُه. )کلمات غریب نهج البالغه شماره 9(. هرگاه 
آتش جنگ، سخت شعله ور میشد ما به رسول 
خدا پناه می بردیم و در آن هنگام هیچ یک از ما 

به دشمن از او نزدیک تر نبود.
سّید رضی، مولف نهج البالغه که هدفش شرح 
نکته های فصیح و بلیغ این جمله بوده است در 
توضیح این حدیث شرف می گوید: »معنای این 
سخن این است که وقتی ترس از دشمن شدید 
می شد وجنگ به گونه ای بود که گویا می  خواهد 
جنگجویان را در کام خود فرو ببرد، مســلمانان 
به پیامبر)ص( پناهنده میشــدند تا رسول خدا 
شــخصا به نبرد پردازد و خداوند به برکت وجود 
او نصرت و پیروزی را بر آنان نازل کند و در سایه 
آن حضرت ایمن گردند. این مسئله واقعاًً عجیب 
است، فرمانده دشمن معموالً در تیررس دشمن 
قرار نمیگیــرد، آن هم به گونه ای که از همه به 
تیررس دشمن نزدیک تر باشد تا بتواند مدیریت 
لشکر را انجام دهد. این نشانه مهمی از شجاعت 
پیغمبــر اکرم و توکل او بر ذات پاک پروردگار و 
آرامش بخشــیدن به نفرات لشــکر است تا آنها 
بدانند یاری خداوند در انتظارشــان اســت و به 
یقین پیروز میشوند و هرگز احتمال شکست را 
در وجود خود راه ندهند که این خود عامل مهم 

پیروزی در میدان نبرد است.
برخــالف آنچــه بعضــی می پندارنــد که 
پیامبر)ص(شــخصاً در میدان جنگ به مبارزه 

برنمیخاســت، مورخان اســالمی نوشته اند که 
در جنگ های فراوانی شــخصا وارد میدان نبرد 
شد؛ از جمله »ابن اسحاق« در کتاب تاریخ خود 
مینویســد که پیامبر اکرم در نُه غزوه از غزوات 
اسالمی شخصاً به نبرد پرداخت، در جنگ بدر، 
احد، خنــدق، بنی قریظه، بنی المصطلق، خیبر، 
فتح، حنین و طائف. و بعضی بیش از این تعداد 

را شمرده اند.)پیام امام، آیت اهلل مکارم، ج14 (
حال باید پرسید: آیا پیامبر و وصی برحق او 
که عقل کل وکل عقلند وقتی در ســخت ترین 
نبردها خود شخصا در برابر دشمن قرار می گیرند 
وهیچگاه در برابر تهدیــدات و هجمه های آنان 
منفعل نشــده و هیچ  ترس و واهمه ای به خود 
راه نداده استوار و مقاوم تا پای جان می ایستند 

و نعوذباهلل بی عقلی می کنند؟؟ 
شنیدن سخن ناصحان

از نشــانه های بارز اهل خرد این اســت که 
به پند و نصیحــت ناصحان گوش فرا می دهند. 
خداوند حکیم در قرآن کریم می فرماید: ومتذکر 
نمی گردنــد مگر صاحبان خــرد. )بقره / 269(، 
ویا در سوره رعد آیه 13 فرموده: فقط صاحبان 
خرد متذکر )بیدار و هشــیار نسبت به حقیقت( 

می گردند.
از جملــه مواردی که خداوند به ویژگی های 
صاحبان خرد  اشاره فرموده است آیات 1۷ و18 
ســوره زمر است: بشــارت ده به آن بندگانم که 
سخنان)مختلف( را می شنوند و از بهتریِن آنها 
پیروی میکنند. آنان کســانی هستند که خدا 

هدایت شان کرده و آنان صاحبان خردند.
انسانهای عاقل به شنیدن سخنان و برگزیدن 
بهترین آنها، که تنها راه مطمئن و خردورزانه برای 
دستیابی به حقایق الهی است همت می گمارند و 
نظرات انتقادی کارشناسان دلسوز را به بهانه هایی 
چون تخریب و برخورد جناحی و سیاســی کنار 
نمی گذارند. گوش سپردن به سخنان و برگزیدن 
بهترین آنها، نشانه عقل سلیم و خرد ناب است.

)تفسیر نور ج 8 ص 15۷(
 امــام علی)ع( در این باره بیان زیبایی دارند، 

ایشان فرموده اند: بدانید عاقل، کسی است که با 
فکر درست، به استقبال نظرات گوناگون برود و 
در عواقب امور بنگرد.)غررالحکم، ج 1، ص1۷8(

اما از طرف دیگر این انسان های نادان هستند 
کــه خود را عقل کل دانســته و فقط به  نظرات 
خود در میدان مسئولیت اهمیت می دهند و به 
هیچ ســخنی از طرف منتقدان وصاحب نظران 
وقعــی نمی نهند و ناتواني هــا ، بی عرضگی ها و 
بی تدبیری های خود را نه تنها نمی پذیرند بلکه آن 
را عین عقالنیت و تدبیر می پندارند وبه رفتارهای 
جاهالنه و بزدالنه خود، رنگ عاقالنه مي زنند. امام 
علي)ع(می فرماینــد: از احمق بر حذر باش؛ زیرا 
آدم احمق، خودش را اگرچه بدکار باشد، نیکوکار 
میداند و ناتواني اش را زیرکی و شّر و بدی اش را 
خیر و خوبی میشــمارد .)نهج السعادْهً: ج3 ص 
225( و نیز فرمودند: احمق ترین مردم کسي است 
که خیال کند عاقلترین مردم است.)غررالحکم، 

ج1، ص۷۷(
راستگویی

اگر ازکســی سؤال کنند: عقل تو بین انسان 
راســتگو و دروغگو، کــدام را انتخاب می کند؟! 
بی درنگ انســان راستگو را انتخاب می کند، این 
انتخاب در واقع، انتخاب فطری همه انســان ها 
اســت. یعنی در وجود و فطرت هر انسانی، میل 

به صداقت و راستی وجود دارد.
راســتگویی یعنی هماهنگی زبــان و دل و 
بنابرایــن دروغ ناهماهنگی این دو اســت؛ نفاق 
نیــز چیزی جز تفاوت ظاهر و باطن نیســت و 
عقل نیز نفاق را نمی پسندد و از نفاق و دورویی 

پرهیز می دهد.
انگیزه هایی که عقال، سبب صادق بودن انسان 

می شود عبارتند از:
الف( اعتماد به نفس و نداشتن عقده حقارت، 

انسان را به راستگویی دعوت می کند؛
ب( شجاعت و شهامت ذاتی و اکتسابی سبب 

می شود که انسان واقعیت ها را بگوید؛
ج( پاک بودن حساب و نداشتن نکته ضعف 
سبب گرایش انسان به راستی می شود در حالی 
که آلودگان برای پوشانیدن عیوب خود به سراغ 

دروغ می روند؛
د( از همــه مهم تر ایمان به خدا و روز جزا و 
بر خــورداری از تقوای الهی عامل اصلی صدق و 

راستی است.
کسی از امام رضا)ع( پرسید: حّجت خداوند 
بر خلق چیســت؟ حضرت فرمود: عقل است که 

با آن انسان راســتگو شناسایی شده، راستی او 
گواهی می شود و نیز دروغگو شناخته  شده، دروغ 

او گواهی می شود.
استفاده از تجربیات

یکی از ویژگی های مهم انسان عاقل استفاده 
از تجربیات دیگران و آدرس گرفتن از آنهاست.

امام علی)ع( در نامه ســی ویکم نهج البالغه 
می فرماید: و العقل حفظ الّتجارب. )نشانه( عقل، 

حفظ و نگهداری تجربه هاست. 

ابوموسی  اشعری حین مذاکرات حکمیت در 
جنگ صفین، نامه ای به محضر امیر مؤمنان)ع( 
قی  فرســتاد. امام در پاسخ، هشدار داد: »أِّن الَشّ
؛ همانا  َمن ُحِرَم نَفَع ما اوتی ِمن الَعقَل و الَتّجِربْهًً
بدبخت کسی است که از سود عقل و تجربه داده 

شده به او، محروم بماند«.)نامه ۷8 نهج البالغه(
دقت و ادب در سخن گفتن

ازدیگر شــاخصه های انســان عاقل، مودبانه 
ســخن گفتن و دقت در ایراد ســخن اســت.
امیرالمومنین)ع( می فرماید: اّن لِســاَن المؤمِن 
ِمن َوراءِ َقلِبِه. و إّن َقلَب الُمنافِِق ِمن َوراءِ لِسانِِه؛ 
ألّن المؤمــَن إذا أراَد أن یَتَکلَّم بکالٍم تََدبََّرُه في 
نَفِســِه. فإن کاَن َخیرا أبداُه و إن کاَن َشّرا و اراُه. 
و إّن الُمنافَِق یَتَکلُّم بما أتی علی لِسانِِه ال یَدري 
مــا ذا لَُه و مــا ذا علَیِه)خطبه 1۷6 نهج البالغه( 
زبان مؤمن، در پشــت دل اوســت و دل منافق، 
در پشــت زبان او؛ به این معنی که مؤمن هرگاه 
بخواهد سخنی بگوید، ابتدا درباره آن میاندیشد؛ 
اگر خوب بود اظهارش می کند و اگر بد بود، آن 
را پنهان میدارد. اما منافق هرچه به زبانش آید 
میگوید، بیآنکه بداند چه سخنی به سود و چه 

سخنی به زیان اوست.
انسان نادان دیگران را با ادبیات زشت، زننده، 
تحقیرآمیز، با طعنه و مالمت و زخم زبان مورد 

خطاب قرار مي دهد.
 امام علي)ع( فرمود: هرکس عقلش کم باشد 
دیگران را به  صورتي زشــت مــورد خطاب قرار 

مي دهد.)غررالحکم ج1، ص233(
انســان عاقل و مودب ســعی می کند حتی 
سخنان نسنجیده دیگران را با سعه صدر شنیده 
و سنجیده پاسخ می دهد و هرگز منتقدان خود 

را با القاب سخیف خطاب نمی کند.
عاقل بیش از آنکه گوینده باشد شنونده است 
و افسار زبان خویش در دست دارد و اجازه جوالن 
به آن نمی دهــد. امام علی)ع(فرمود: العاقل من 
عقل لسانه.)غررالحکم.1.ص5۰2(، خردمند کسی 

است که زبان خود را در بند کشد. 
بســیاری از بدبختی ها و مشــکالت، از عدم 
کنترل زبان اســت؛ چرا که اکثــر مردم قبل از 
اینکه خوب فکر کنند حرف می زنند، به همین 
خاطر است که بیشتر مردم از غالب گفته هایشان 
پشــیمانند و  ای کاش قضیه به همین جا ختم 
می شد؛ چه گرفتاری ها، جدایی ها، کشمکش ها 
که به خاطــر عدم کنترل زبان، نصیب انســان 
می شود. مخصوصاًً قدرت عقل در هنگام خشم و 
عصبانیت خود را نشان می دهد. آنجا که شخص 
در اوج غضب زبان و رفتار خود را کنترل می کند. 
انسان خردمند اگر هم رفتار یا سخن نسنجیده 
و خطایی از او سرزند جرأت عذرخواهی وجبران 

خطا را دارد.
عمل گرایی 

از دیگر نشانه های عقل در وجود انسان عمل 
کردن و رفتار متناســب با گفتار است. عاقل اگر 
حرفی بزند و وعده ای اگر دهد به آن عمل می کند.

امام علــی)ع( می فرمایند: العاقل من صدق 
اقوالــه افعاله( میزان الحکمه/ ج 8/ ص 3891(، 
خردمند کسی است که کردارهایش، گفتارهای 

او را تصدیق کند. 
 عاقل اهل حرافی نیست بلکه پیش از گفتن 
بــرای دیگران، به آنچه می داند و باور دارد عمل 
می کند؛ به بیان دیگر قول و عمل او هر دو دارای 

یک چهره اند.
در روایتــی زیبا امام کاظــم)ع( فرق مومن 
و منافــق را این گونــه بیان فرمــوده اند: مؤمن 
کم حرف و پرکار است و منافق پرحرف و کم کار.

)تحف العقول، ص39۷(
انسان احمق و غیرعاقل نه تنها خود اهل کار و 
فعالیت نیست بلکه از کار و تالش دیگران ناراحت 
شده زبان به  اشکال گیری باز می کند. به فرموده 
موالی عاقالن، نادان دوست دارد دیگران مثل او 
باشند. امام علي)ع( فرمود: با کسي که به شدت 
احمق اســت همراه مشو، زیرا او کارش را برایت 
جلوه مي دهد و دوست دارد تو هم مثل او باشي.

)غررالحکم ج1 ص432(

فراهم سازی شرایط امتحان
گرفـتار می کنیم و شما بسوی ما برمی گردید« 
پس خوبی عبارت اســت از سالمتی و بی نیازی 
و بدی عـبارت است از بیماری و نیازمـندی که 
هر دو آزمـایش و امتحـان است. )بحاراألنوار، ج 

81، ص 2۰9(
خدا در قــرآن بیان می کند که از روش های 
الهی برای ابتالء این است که زمینه را به گونه ای 
فراهم می کند که امکان »گناه« کردن با اراده و 
اختیار مهیا باشد تا ببیند شخص مومن و مسلمان 
تا چه اندازه بهره مند از تقوای الهی است و خویش 
را از گنــاه حفظ می کند و حدود الهی را نادیده 
نمی گیرد. خدا در فرمانی چنین می فرماید: یَا أَیَُّها 
ْیَد َوأَنُْتْم ُحُرٌم؛ ای کسانی  الَِّذیَن آَمُنوا اَل تَْقُتُلوا الَصّ
که ایمان آوردید، صید را در هنگامی که ُمحرم 

هستید نکشید.)مائده، آیه 95( 
خدا در کنار این دســتور، شرایط را طوری 

فراهم می آورد تا امکان شــکار به سادگی مهیا 
باشد تا معلوم شود چه کسی بر اساس آن عمل 
می کند و چه کســی خالف آن: ای کسانی که 
ایمان آورده  اید، خدا شما را به چیزی از شکار که 
در دســترس شما و نیزه  های شما باشد خواهد 
آزمود تا معلوم دارد چه کســی در نهان از او می  
ترســد. پس هر کس بعد از آن تجاوز کند برای 

او عذابی دردناک خواهد بود. )مائده، آیه 94(
پس همان طوری که شکار را نزدیک حاجیان 
می کند تــا آنان را بیازماید؛ یعنــی حیوانات و 
جانوران را به سوی حاجی می کشاند تا ببیند آن 
را شکار می کنند یا نه؟ و آیا دست به گناه شکار 
می زنند یا خیر، همچنین زنان و مردان با ایمان 
را در شــرایطی قرار می دهد که گناه را ببینند و 
در آن صورت معلوم شود شخص مدعی اسالم و 
ایمان تا چه اندازه ایمان دارد و آیا از حدود الهی 

می گذرد یا تقوا می ورزد؟
 این وضعیت، مصداقی از آزمایش های الهی 
است، اما معنایش این نیست که هر شر و گناهی 
را که انســان انجام می دهد شرایط ومقدماتش 
راخدا فراهم می کند.زیرا انسان دربسیاری ازموارد 
زمینه ها و بسترها را خودش ایجاد می کند و عمل 
شر را هم به دنبالش انجام می دهد. خدا در واقع با 
نمونه ها وشرایط مختلفی بندگان را مورد آزمایش 

قرارمی دهد.
بــه عبارت دیگر خدا مقدمه شــر و گناه را 
برای امتحان انسان فراهم می کند. اینها در واقع 
بسترامتحان الهی است.به عنوان مثال حضرت 
آدم وحوا رابا منع کردن ازشجره ممنوعه و یاران 
طالوت را با نخوردن آب مگر یک مشت، یامورد 
ذبح اسماعیل وقوم بنی اسرائیل را با نکشتن گاو 
مورد آزمون قرار می دهد. و...همه اینها مقدمات 
راستی آزمایی ایمان بندگان است نه فراهم کردن 

مقدمات گناه.
محمد میرزایی


