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نهجالبالغه
«غريب» و «تنها» در میان شیعیان
شيخ محمد عبده ،مفتى اسبق مصر كه نهجالبالغه را با شر ح مختصرى
در مصر چاپ كرد و منتشر ساخت و براى اولين بار به توده مصرى معرفى
كرد ،مدعى است كه ً
اصل نهجالبالغه را نمىشناخته و نسبت به آن آگاهى
نداشته است ،تا اينكه در يك حالت دورى از وطن اين كتاب را مطالعه
مى كند و سخت در شگفت مىماند؛ احساس مى كند كه به گنجينهاى
گرانبها دست يافته است .همان وقت تصميم مىگيرد آن را چاپ كند و
به توده عرب معرفى نمايد.
بيگانگى يك عالم ســنى با نهجالبالغه چندان عجيب نيست.عجيب
اين اســت كه نهجالبالغه در ديار خودش ،در ميان شــيعيان على ،در
حوزههاى علميه شــيعه« ،غريب» و «تنها» است ،همچنانكه خود على
غريب و تنهاست.
بديهى اســت كه اگر محتويات كتابى و ياانديشــهها و احساسات و
عواطف شــخصى با دنياى روحى مردمى سازگار نباشد ،اين كتاب و يا
آن شخص ً
عمل تنها و بيگانه مىماند ،هرچند نامشان با هزاران تجليل
و تعظيم برده شود.
ما طالب بايد اعتراف كنيم كه با نهجالبالغه بيگانهايم؛ دنياى روحى
اى كه براى خود ساختهايم دنياى ديگرى است غير از دنياى نهجالبالغه.
مجموعه آثار استاد شهيد مطهرى (سيرى در نهجالبالغه)
ج ،۱۶صص -۳۴۶-۳۴۷ :با ویرایش جزئی

استفتاء
از رهبر معظم انقالب اسالمی
نماز قضای پدر       

س) با توجه به اینکه نماز قضای پدر بر پســر بزرگ واجب
است ،اگر پســر نتوانست ایستاده بخواند ،آیا میتواند نشسته
بخواند یا باید حتما اجیر بگیرد؟ اگر تمکن مالی برای اجیر گرفتن
نداشت چطور؟
ج) اگر نمازهای خود را نشســته میخوانــد و به بهبودی در آینده
امید ندارد ،میتواند نمازهای قضای پدر را نشسته بخواند و الزم نیست
اجیر بگیرد.

خرید گوشت در کشورهای غیر اسالمی

س) کســی که در کشور غیر اســامی زندگی میکند ،آیا
میتواند از قصابی که صاحب آن مســلمان است گوشت تهیه
کند ،بدون اینکه یقین به تذکیه(ذبح) شرعی آن داشته باشد؟
ج) اگر در معرض فروش مسلمانان قرار گرفته و احتمال تذکیه شرعی
داده شود ،خرید گوشت از مسلمان و مصرف آن اشکال ندارد.

پیش افتادن از رکوع امام جماعت           

س) با توجه به اینکه کم و زیاد شــدن ارکان ،نماز را باطل
میکند ،اگر مأموم سهوا سر از رکوع بردارد و ببیند که امام هنوز
در رکوع است ،چه وظیفهای دارد؟
ج) بایــد به رکوع برگردد و در این صورت زیاد شــدن رکن ،نماز را
حد رکوع،
باطل نمیکند؛ ولی اگر به رکوع برود و پیش از رســیدن به ّ
امام سر از رکوع بردارد ،نمازش باطل است.

نذر روزه در سفر   

س) حکم نذر برای روز معین چیست؟
ج)اگر کســی نذر کند در روز معینی؛ مانند اول ماه رجب حتی در
حال سفر روزه بگیرد ،اگر آن روز در سفر باشد ،باید آن روز را روزه بگیرد
و واجب نیست قصد اقامت ده روز کند.

جهان مرکز تضادهاست و آدمی همواره میان خیر و شر گرفتار است .هر روز با موارد
و مصادیق بسیاری از این تضادها به ویژه در حوزه خیر و شر روبرو میشویم .انسانها با
خیر و شر در جهان از سوی خداوند آزموده میشوند تا در یک فرآیند تکاملی ظرفیتها
و توانمندیهای خویش را آشکار سازند .در حقیقت خیر و شر در نگاه قرآن ابزاری برای
آزمون بشر است تا شخص ،خود را به درستی بیابد و استعدادهای خویش را شکوفا سازد.
خداوند در قرآن میفرماید:نبلوکم بالشر و الخیر فتنه؛ شما را با شر و خیری که فتنه است
میآزماییم( .انبیاء آیه  )35در آیه  155سوره بقره به صورت مصداقی برخی از شروری
که با آن انسان آزموده میشود بیان شده است که از آن میان میتوان به ترس و ناامنی
و گرسنگی و نقص در جان و مال و فرزند اشاره کرد :ولنبلونکم بشی من الخوف و الجوع
گستره معنایی خیر

خیر چیزی است که مورد رغبت و گرایش
همگان اســت و انسانها میکوشند تا بدان
دســت یابند و از آن بهــر ه گیرند .برخی از
مصادیق خیر را میتوان عقل و عدل و فضل
دانســت که در برابر آن شرور قرار میگیرد.
بنابراین خیری امری اســت که شری را در
پی نداشته و یا در درونش شری نهفته نباشد
و همواره و همیشه مطلوب و محبوب انسان
باشد .خیر امری است که عقل مستقل انسانی
آن را مطلوب میشمارد و برای دستیابی بدان
تالش میکند .از اینرو هرگز عقل و عدل از
مطلوبیت بشــر عاقل و دارای فطرت ســالم
بیرون نمیرود.
خیر بر دو گونه است :خیری که در همه
حــال و نزد همگان مطلــوب و مورد رغبت
باشــد که از آن به خیر مطلق یاد میشــود.
در برابر آن خیر نسبی و مقید قرار میگیرد
که برای شــخصی خیر و برای دیگری شر و
یا در زمانی خیر و در زمان و حالی دیگر شر
میباشد.
در کاربردهای قرآنی خیر گاه به شــکل
اسمی و گاه به شکل وصفی به کار رفته است.
در آیه  104ســوره آل عمران خیر به شکل
اسمی به کار رفته است و خداوند میفرماید:
ولتکن منکم امه یدعــون الی الخیر؛ باید از
شما برخی و گروهی باشد که به خیر دعوت
میکند.
در آیه  16سوره بقره خیر به شکل وصفی
به کار رفته است و خداوند میفرماید :نات به
خیر منها .در این آیــه خیر به معنای افعل
تفضیل و وصف به کار رفته اســت و خداوند
فرموده که ما بهتر از آن را میآوریم.
در این آیه خیر به معنای بهتر به کار رفته
است نه به معنای اسمی آن .به هر حال خیر
چه به معنای اســمی و چه وصفی و نیز چه
به معنای مقید و چه مطلق آن مطلوب بشر
اســت اما به یقیــن آن چیزی که مطلوبیت
تام برای بشــر دارد ،خیر مطلق است که در
همه حال خیر باشد و گاه تغییر چهره نداده
و شر نشود.

خیر و مصادیق آن اشتباه میکند و به اموری
به عنوان مصداق روی میآورد که جز شر نیست
ولی همین گرایش به خیر است که وی را وادار
میسازد که به سوی شر ناخواسته برود .قرآن
در آیات چندی با بیان مصادیقی که شر بوده
است ولی انسان به عنوان خیر آن را فرض کرده

و نقص من االموال و االنفس و الثمرات گویی با هر خیری ،شری همراه و همزاد است.
انســانها خود نیز نه تنها در دنیا با تضاد میان خیر و شر درگیر هستند بلکه گاهی
خودشان عاملی مهم در ایجاد آن به شمار میآیند .به این معنا که تضادهای میان خیر و
شر در دنیا هرچند امری تکوینی و بیرون از اختیار بشر است؛ اما خیر و شر در انسان به
معنای رفتار خیرخواهانه و شرورانه امری اختیاری است.
اما خیر چیست و چه تاثیر در رفتار و آینده بشر دارد؟ چرا انسان باید رفتار خیرخواهانه
داشته باشد و چگونه میتواند اینگونه رفتاری را در پیش گیرد؟ مصادیق خیر چیست؟
در این نوشــتار تالش بر آن است تا به بخشی از این پرسشها با تحلیل و تبیین آیات
قرآنی پاسخ داده شود.
وصفی میشــود در برخی از مصادیق خیر
بیان میشود تا دانسته شود که چه کارها و
یا مسائلی به عنوان خیر شناخته میشود تا
انســان خیرخواه به دنبال آن بوده و در حق
دیگران آن را انجام دهد.
از آنجایی که خداوند دنیا را مزرعه آخرت

کسانی که به سوی خیر سبقت میگیرند انسانهایی هستند که از
خدا و قیامت ترس دارند و همواره به معاد توجه داشته و از رسیدگی
به اعمال خویش در آخرت آگاه هستند .ایمان به آیات خدا توجه به
قدرت او و خشوع در برابرش و دوری از شرک و پرداخت زکات و
دیگر احکام الهی عامل مهمی برای شتابگیری اشخاص به سوی
کارهای خیر است.

دو کرامت
(ع)
از حضرت عبدالعظیم حسنی

آیتاهلل سید عبدالجواد َعلَم ال ُهدی ،در ضمن سخنرانیای در تاالر شیخ
صدوق آســتان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) ،دو کرامت از آن حضرت
ِ
نقل کردند .من از ایشان تقاضا کردم که آنها را مکتوب کنند .ایشان در
تاریخ  1376/7/25متن ذیل را ارسال فرمود:
ســید عبدالمهدی سِ لمی نجفی ،پسر دایی پدرم ،که
مرحوم مغفور
ّ
در زمان رضاخان پهلوی در تهران تبلیغ میکرد ،به دستور طاغوت وقت
دستگیر میشود .ایشان بعد از آزادی به مافرمود :بعد از یک سال زندان
به شــهر بیرجند تبعید شــدم .یکی از شبها که بسیار دلتنگ بودم،به
متوسل شدم و با چشمگریان به خواب رفتم .در رؤیا
حضرت عبدالعظیم
ّ
دیدم وارد مجلسی شدم که جالسین همه روحانی بودند و صدر مجلس،
سید عبدالعظیم با صورتی نورانی و مجلّل نشسته است .جلو رفتم و بعد
ّ
از سالم شکایت حالم را به عرض رساندم.
فرمودنــد« :وقتی در تهران بودی نزد ما نمیآمدی؛ ولی بعد از این
به دیدار ما بیا».
از خواب بیدار شدم و تا صبح فکر میکردم .بعد از اذان صبح مأمور
شهربانی در منزل آمد و گفت :عبدالمهدی سِ لمی اینجاست؟
معرفی کردم ،گفت :مرخّ ص شدی ،هر کجا
در منزل رفتم و خود را ّ
میخواهی برو!
تعرض و تعقیب و تع ّهد به تهران آمدم و با خود عهد کردم
بدون هیچ ّ
تا آخر عمر زیارت آن حضرت را شبهای جمعه ترک نکنم.
کرامت دوم آن بود که حقیر یکی دو ســال قبل از پیروزی انقالب
توسلی شرکت میکردم که جمع
اسالمی شــبهای جمعه در مجلس ّ
خاصی در آن بودند و تا صبح طول میکشــید .در آن مجلس بزرگانی
ّ
بودند که در مسأل ۀ احضار ارواح اولیا نصیبی داشتند .یکی از آنان شبی
معرفی
از قول شــخصی که راضی نبود با وضع اختناق و سلطۀ ساواک ّ
شود ،این ماجرا را نقل کرد:
حدی ایمان داشــت و از
یکی از مشــاورین محمدرضا پهلوی که تا ّ
عاقبت طغیان طاغوت ناراحت بود ،از من خواســت اگر ممکن است به
متوسل شوم و عاقبت این سلطنت را از روح آن
حضرت عبدالعظیم(ع)
ّ
مدتی بعد با مقدمات زیاد توفیق یافتم تا به روح مط ّهر
حضرت بپرسمّ .
آن جناب نزدیک شوم .گویا آن حضرت میدانست حاجت من چیست،
بــا خطابی تند فرمود« :به این مرد بگوییــد باید این هرزگیها را کنار
بگذاری .من از خدای متعال خواستهام ریشۀ تو و اهلت را برای همیشه
قطع کند».
آنجا دیگر اجازه نداشتم سؤال دیگری بکنم ،ولی اصل مطلب را گرفتم.
بعد ندیم شــاه را دیدم و مطلب را به او گفتم ،او سخت مضطرب شد و
گفت چگونه این خطاب تند را به شاه برسانم.
چندی بعد ندیم شــاه گفت :به هر طوری بود خودم را آماده کردم
و روزی به شــاه عین جریان را بدون نقل واسطه بیان کردم .شاه معنی
کلمه هرزگی را نفهمید .حســین عال  -که نخستوزیر وقت بود  -را به
حضور خواســت و گفت میگویند در مملکت هرزگی هســت؟ حسین
عال گفت :خاطر شهریاری آســوده باشد ،هیچگونه هرزگی در مملکت
وجود ندارد!
کتاب :خاطرههای آموزنده ،نوشته آیتاهلل محمدی ری شهری
انتشارات دار الحديث قم

و به باور خیر بودن در پی آن رفته است اشاره
میکند و توضیح میدهد که چگونه این پندار و
تخیل و خیر بودن ،آسیبهای شدیدی به انسان
وارد کرده اســت .از جمله مصادیق اشتباهی،
خدایگان متعدد و گناه و اعمال زشت است که
به عنوان راه دســتیابی به خیر انسان را دچار
بدبختی و شر و بدی کرده است( .بقره آیه  61و
توبه آیه  109و یوسف آیه  39و اسرا ء آیه )11

انسان اگر بخواهد به رستگاری برسد افزون بر اینکه باید در پی
اعمال و رفتار نیک و پســندیده باشد بلکه باید رفتاری را در پیش
گیرد تا خیر را به دیگران برســاند .رفتارهای خیرخواهانه نشان از
عظمت روحی شــخص دارد .هر انسانی که به سوی امور خوب و
نیک گرایش دارد انســانی است که بر فطرت سالم است و همین
فطرت ســالم است که وی را به ســوی خیر و نیکی میکشاند و
یدارد تا در حق دیگری نیز نیکی کند.
دوست م 
همیــن اهمیت و ارزش خیر در بینش و
نگرش قرآنی است که ارزش انسان را در خیر
رساندن به دیگران دانسته است و میفرماید
که شخص خوب کسی است که اگر سرور و
موالیش او را به هر سوی بفرستد با خیر باز
میگردد .انســان خوب در این بینش کسی
اســت که برای دیگران خیر داشــته باشد و
اثر مثبت در زندگــی دیگران به جا بگذارد.
(نحل آیه )76
انســانها به طور طبیعی و فطری عالقه
شدیدی به خیر و مصادیق آن دارند ،هر چند
که این مصادیق ممکن است از مصادیق خیر
نسبی باشد و یا اموری باشد که در واقع خیر
نیســت بلکه گمان و پندار وی موجب شده
است تا آن را خیر بشمارد .با این همه گرایش
ذاتی و فطری انسان به خیر و دوری از شر و
مصادیق آن است که قرآن در آیات بسیاری
بدان اشاره کرده است( .عادیات آیه  6و  8و
ص آیه  32و فصلت آیه  49و بقره آیه )61
قرآن با اشــاره به رفتار و گفتار حضرت
ســلیمان پیامبر(ع) بیان میکند که عالقه
انســان به خیر و مصادیق آن حتی موجب
میشود تا به عنوان عاملی بازدارنده انسان را
از یاد خدا غافل کند و ســبب ترجیح آن بر
یاد خدا شود( .ص آیه )32
همین گرایش ذاتی و فطری بشر به خیر
و مصادیق آن اســت که انسان را موجودی
خستگی ناپذیر در طلب خیر و مصادیق آن
مانند مال و اسب و ثروت و فرزند میکند و نه
تنها از دیگران و خدا خواهش خیر دارد بلکه
تمام تالش خویــش را مصروف آن میکند.
(فصلت آیه )49
البته انســان به علل مختلف در تشخیص
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شعار بدون پشتوانه عملی کافی نیست!

«برید عجلی» به امام باقر(ع) گفت :اصحاب شما در کوفه ،جمعیت
انبوهی هستند که اگر به آنها دستور فرمایید از شما پیروی میکنند .امام
باقر(ع) پرسیدند :آیا شما میتوانید از جیب برادر مومنتان مایحتاج خود
را بردارید؟! «برید عجلی» پاسخ داد :خیر .امام محمد باقر(ع) فرمودند:
آنها نسبت به خونشان ،خسیستر از مالشان هستند(جانشان را بیشتر از
()1
مالشان دوست دارند) ،و از ما تبعیت نمیکنند!
____________
 -1وسایلالشیعه ،ج  ،3ص 425

شرایط پاالیش افکار و عقاید ()1

محمدرضا طالبیان

حکایت اهل راز

موانع خیر

بخل (نساء آیه  )128مخالفت و تکذیب
حق (قلم آیه  8و  )12حرص شــدید انسان
(معارج آیه  19و  )21شرک و دوگانهپرستی
(ق آیــه  25و  )26عنــاد برخاســته از کفر
(همان) نفاق (احــزاب آیه  )19از مهمترین
علل و عواملی است که مانع از خیررسانی به
دیگران میشود.

قالالنبی(ص) :انما اهلک الناس العجله ولو ان الناس تثبتوا
لم یهلک احد».
پیامبر اکرم(ص) فرمود :مردم را در حقیقت شــتابزدگی به هالکت
افکنده اســت .اگر مردم آرام و از شــتابکاری به دور بودند ،هیچکس
()1
هالک نمیشد.
____________

پرسش و پاسخ

خیر و خیرخواهی در قرآن

در بینــش و نگرش قرآنی خیر از جایگاه
ویژهای برخوردار است ،لذا مالک جعل احکام
الهی ،خیر واقعی و مصالح بشــری اســت و
خداوند هر حکم و آموزه دستوری را تنها به
جهت خیری که در آن یا در عمل به آن است
جعل کرده اســت و اگر خیری در آن نباشد
هرگز جعل نمیشد( .بقره آیه  184و  216و
نساء آیه  19و جمعه آیه )9

 )184احکام الهی (بقره آیه  )106و مانند آن
یاد کرد .البته اینها تنها نمونههایی از رفتارهای
پسندیده است که بیان شده است .حتی موارد
و مصادیــق 114گانهای که واژه خیر در آنها
به کار رفته است تنها بخشی از مواردی است
که به عنوان نمونه در آیات قرآنی آمده است.
در یک کالم خیر هر چیزی اســت که انسان
را به سوی کمال میبرد.

شتابزدگی عامل هالکت است!

کافران و گمراهکنندگانی چون شیطان با
سوءاستفاده از این گرایش ذاتی و فطری بشر
کوشیدند تا انسانهای دیگر را گمراه کنند.
کافران مدعی این هستند که آنان همواره در
جستوجوی ارزشها و خیر بودهاند و مردمانی
ارزشگرا و خیرخواه هستند.
مصادیق خیر

قرآن برای خیــر مصادیقی را بیان کرده
است .این مصادیق گســتره بسیاری دارد و
شــامل خیر مطلق و مقید و خیر اســمی و

و راهی برای تکامل انســان قرار داده است.
خیر واقعی را در آخرت و پاداشهای آنهایی
میدانــد .از این رو خیر مطلق را پاداشهای
آخرتی برمیشمارد( .نحل آیه  30و نمل آیه
 89و اعلی آیه  16و  17و ضحی آیه )4
از دیدگاه قرآن هر امری که ناپسند و زشت
و بازدارنده رشد و تکامل بشر است به عنوان
ضد خیر مطرح اســت .لذا پرهیز از اموری از
این دست را خیر میشمارد .به عنوان نمونه
اجتناب از جنگ (انفال آيه  ،)19دروغ (حج
آیه  )30فســاد و تباهی در زمین (اعراف آیه
 )85کفر (انفال آیه  )19کمفروشی (اعراف آیه
 )85گناهان کبیره (بقره آیه  )269به عنوان
خیر مطرح میشود.
در مقابل ،هرگونه رفتار پسندیده و اعمال
نیک و خوب بهعنوان خیر مطرح میشود و
از مردمــان میخواهد که به این گونه اعمال
رو آورند.
از جمله ایــن اعمال میتــوان از اجازه
گرفتن هنگام ورود به خانه دیگران (نور آیه
 )37احترام به سائل (بقره آیه  )263احسان
و نیکی به ناتوانان (نســاء آیه  )127اسالم و
ایمــان (قلم آیه  )12اصــاح امور (بقره آیه
 )220اطاعت از خدا (هود آیه  )86اطاعت از
پیامبر (نساء آیه  )59اطاعت از اولواالمر (نساء
آیــه  )59اعتصام به حبلاهلل (آل عمران آیه
 103و  )104اطعام مساکین (بقره آیه )46
و امــر به معروف و رعایت آن (آلعمران آیه
 )104انفــاق (تغابن آیه  )16جهاد (بقره آیه
 )216زکات (بقــره آیه  )110روزه (بقره آیه

اخراج نامه اعمال از درون انسان
بر اســاس تعالیم قــرآن ،نامه اعمال یا به تعبیر قرآنی کتــاب اعمال ،یک کتاب و
نوشته درونی است که از درون هر شخصی بیرون انداخته میشود و نشر مییابد؛ خدا
میفرماید :و هر انسانی ،اعمالش را بر گردنش آویختهایم؛ و روز قیامت ،کتابی برای او
بیرون میآوریم که آن را در برابر خود ،گشوده میبیند! (این همان نامه اعمال اوست!)
(و به او میگوییم ):کتابت را بخوان ،کافی است که امروز ،خود حسابگر خویش باشی!.
(اسراء ،آیات  13و )14
علت اینکه انســان با نامه اعمالی که از درونش استخراج شده و بر گردنش آویخته
مالقات میکند ،این اســت که هر کسی اعمالش را با خود به قیامت میبرد و اینگونه
نیست که چیزی از بیرون با او همراه شود و بهعنوان نامه اعمال به او داده میشود؛ زیرا
خدا میفرمایدَ :م ْن َجا َء ب ِال ْ َح َس َنه َفلَ ُه...؛ هر کسی حسنهای را با خود بیاورد ،پس برایش
چنین و چنان اســت(انعام ،آیه 160؛ نمل ،آیه 89؛ قصص ،آیه )84؛ یا میفرمایدَ :من
ِالس ّ ِی َئ ِه َفلَ ُه...؛ هر کسی زشتی و سیئهای بیاورد پس چنان و چنان است(.قصص،
َجا َء ب َّ
آیه 84؛ نمل ،آیه )160
بنابراین هر کسی با نامه اعمالی که جزو شخصیت و شاکله وجودی اوست در قیامت
وارد میشــود و نامه از درون انســان بیرون آورده شد ه و بر خودش عرضه میشود و از
خودش میخواهند تا درباره اعمالش قضاوت کند و به محاسبه بپردازد.خود شخص وقتی
اعمالش را بر معیار الهی «حق» توزین میکند در مییابد در کدام طرف قرار میگیرد:
بهشت یا دوزخ.

از دیدگاه قرآن هر امری که
ناپسند و زشت و بازدارنده
رشــد و تکامل بشر است
به عنوان ضــد خیر مطرح
است .لذا پرهیز از اموری از
این دست را خیر میشمارد.
به عنــوان نمونه اجتناب از
جنگ ،دروغ ،فساد و تباهی
در زمین ،کفر ،کمفروشــی
گناهان کبیره به عنوان خیر
مطرح میشود.
به هر حال انسان اگر بخواهد به رستگاری
برسد باید افزون بر اینکه در پی اعمال و رفتار
نیک و پسندیده باشــد بلکه باید رفتاری را
در پیش گیرد تا خیر را به دیگران برســاند.
رفتارهای خیرخواهانه نشان از عظمت روحی
شــخص دارد .هر انســانی که به سوی امور
خوب و نیک گرایش دارد انسانی است که بر
فطرت سالم است و همین فطرت سالم است
که وی را به ســوی خیر و نیکی میکشاند و
یدارد تا در حق دیگری نیز نیکی
دوســت م 
کند .در حقیقت انسان سالم و بر فطرت پاک
مانند سرزمین و خاک پاک و خوبی است که
میوههای خوب و شیرین و محصوالت نیکو
میپروراند و زمینی که ناپاک اســت نیز جز
زشتی و ناپاکی و زشتی نمیپروراند.
از ایــن رو انســانهای بافطرت ســالم
انسانهایی هستند که هم به چیزهای خوب
و پاک و پسندیده گرایش دارند و هم دیگران
را بدان میخوانند.
ویژگیهای انسان خوب

انســانهای خوب و پاک و خیرخواه در
عمل به خیر از یکدیگر ســبقت میگیرند و
در انجام دادن کارهای خیر میکوشند تا از
دیگری پیش بیفتند و پیش از آنکه دیگری به
کار خیری بشتابد آن را انجام میدهند( .فاطر
آیه  )32این رفتار افزون بر اینکه باعث رشد و
تعالی شخص میشود زمینهای برای رستگاری
و ورود به بهشت میشود( .همان) همچنین
موجب میشــود تا شخص از دوستان خوب
بهرهمند گردد و در دنیا و آخرت دوســتان و
رفیقانی خوب و پسندیده داشته باشد( .بقره
آیه )148
کسانی که به سوی خیر سبقت میگیرند
انسانهایی هستند که از خدا و قیامت ترس
دارند (مومنون آیه  57و  )61و همواره به معاد
توجه داشته و از رسیدگی به اعمال خویش
در آخرت آگاه هستند( .مائده آیه  48و بقره
آیــه  )148ایمان به آیات خدا (مومنون آیه
 58و  )61توجه به قدرت او (بقره آیه )148
و خشوع در برابرش (انبیاء آیه  )90و دوری
از شــرک (مومنون آیه  59و  )61و پرداخت
زکات (مومنون آیه  60و  )61و دیگر احکام
الهی عامل مهمی برای شتابگیری اشخاص
به سوی کارهای خیر است.

پرسش:
از منظر آموزههای وحیانی اسالم ،چه بسترها و شرایطی
به انسان کمک میکند تا او بتواند افکار و عقاید صحیح و
حق را تحصیل کند و از افتادن به ورطه انحراف و گمراهی
نجات پیدا کند؟
پاسخ:
کسی که در جستوجوی حق و حقیقت است و میخواهد به
حقایق این عالم هســتی دسترسی پیدا کند و از هرگونه لغزش و
انحراف مصون بماند ،الجرم باید این بسترها و شرایطی را که ذیال
به آنها خواهیم پرداخت در سلوک نظری و عملی خود پیاده کند.
 -1تأنی
تأنی به معنای خودداری از شتاب کردن در اظهارنظر و انتظار
پخته شــدن رأی است .پژوهشــگر و طالب حقیقت آنگاه که در
مسئلهای میاندیشد ،نخست به یک اندیشه ابتدایی میرسد که
نمیتوان بر آن اعتماد کرد .تأنی به انسان حقطلب و حقیقتجو،
این فرصت را میدهد تا به تدریج با بررسی دقیق و توجه به جوانب
گوناگون مسئله ،اندیشهای پخته و قابل اعتماد ،عرضه بدارد .پیامبر
اکــرم(ص) میفرماید« :من تأنی اصــاب اوکاد ،و من عجل اخطأ
اوکاد» آن کسی که تأنی بورزد ،به واقعیت میرسد .یا بدان نزدیک
میشــود ،آنکس که عجله کرده و شتاب بورزد ،خطا میکند یا
به خطا نزدیک میشود(.کنزالعمال ،ج ،3ص )99امام علی(ع) در
این زمینه میفرماید« :الرأی مع االناه ،وبئس الظهیر الرأی الفطیر»
رأی (درســت) ،با تأنی حاصل میگردد ،و بدترین پشتوانه ،رأی
ناپخته (خام) است(.بحاراالنوار ،ج ،78ص ،81ح )76نقطه مقابل
تأنی عجله و شــتاب کردن اســت .از آنچه که عجله پژوهشگر و
حقطلب را از فرصتهای کافی برای بررســی کامل و رسیدگی
تمامعیار ،محروم میکند ،زمینهســاز لغزش اندیشه و اشتباه در
بررســی حقیقت میگردد .اما علی(ع) میفرماید« :العجل یوجب
العثار» شتاب کردن ســبب لغزش(اندیشه) میشود(.غررالحکم،
ح )432امام علی(ع) به فرزندش امام حســن(ع) چنین سفارش
کرده است :انهاک عن السرع بالقول و الفعل» تو را از شتابزدگی
در گفتار و کردار برحذر میدارم(.بحاراالنوار ،ج ،71ص ،339ح)5
 -2تجربه
بهطور طبیعی ،نظر و رای کسانی که در اظهارنظر و بررسیهای
حقیقتجویانه خود ،از تجربه و خبرویت بهره کافی نمیبرند ،به
افکار و عقاید نادرســت و غیرواقعی نزدیکتر است .امام علی(ع)
در زمینــه نقش تجربــه و تاثیر آن در شــناخت و افکار صحیح
میفرمایــد« :کل معرفه تحتاج الی التجارب» هر شــناختی به
تجربههایی نیازمند است(.مطالب السؤول ،ص )50آن حضرت در
روایتی دیگر میفرماید« :فی التجارب علم مستأنف» در تجربهها
در دانش جدید (نهفته) است(الکافی ،ج ،8ص ،22ح )4هرچقدر
تجربه انسان در زمینههایی که اظهارنظر میکند افزونتر گردد،
اظهارنظرش به واقعیت نزدیکتر میشود .به تعبیر دیگر هرکس با
تجربهتر و خبرهتر باشد رای و نظرش متقنتر و استوارتر است .امام
علــی(ع) در این رابطه میفرماید« :رای الرجل علی قدر تجربته»
(ارزش) رای آدمی ،به اندازه تجربه و خبرویت او است(.غررالحکم،
ح )5426در حدیثی دیگر میفرماید« :املک الناس لسداد الرأی
کل مجرب» سرآمد مردم در داشتن رای و نظر استوار ،انسانهای
باتجربهاند(.غررالحکم ،ح  )3048بنابراین دانشی که از راه تجربه
به دســت میآید دقیقتر و اســتوارتر از دانشی است که فقط در
فضای درس و بحث و در عرصه نظری به دســت میآید .این یک
قاعده عمومی اســت که در هر زمینــهای که تجربه کافی فراهم
شود ،کارها محکمتر و استوارتر میگردد .امام علی(ع) این مطلب
را به صورت شفاف در این عبارت ارزشمند فرمودهاند« :من حفظ
التجارب اصابت افعاله» آن کس که تجربه آموزد ،رفتارش استوار
و به هدف میرسد(.غررالحکم ،ح )9180بنابراین تجربه ،بستر و
شــرایط اندیشه صحیح و پاالیش افکار و عقاید غلط و انحرافی را
برای انسان به وجود میآورد .اینکه گفتهاند« :التجربه فوق العلم»
تجربه ارزشمندتر از علم است به این دلیل است که محصول کار فرد
مجرب ،سالم و قابل اطمینان است و حادثه ناگواری به بار نمیآورد.

نزاع همیشگی حق و باطل
و غلبه نهایی حق و حقیقت

جامعه ممزوجی است از خیر و شر .این نزاع و درگیری حق و باطل
همیشه در صحنه وجود فرد و در صحنه اجتماع حکمفرما است ...البته
ما معتقدیم که غلبه نهایی با حق و حقیقت اســت .عدل بر ظلم غلبه
خواهد کرد و خیر بر شــر پیروز خواهد شد ،نور بر ظلمت غلبه خواهد
()1
کرد و دین بر کفر پیروز خواهد شد.
____________
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