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تربیت در محیط خانوادگی: ۱
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيمَو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی اُل َعليه و آلِه و سلّم(: » إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيماِن ]1[ «

در جلسات آخر ماه صفر، بحث ما کشيده شد به بحثی اخالقی، که علمای اخالق در باب غيرت داشتند. البته 
يک سنخ مسائلی را که در اين ارتباط بود به طور اجمال تذکر دادم؛ بعد از آن مراجعات خيلی زيادی شد) شايد 

چند هزار( که اين بحث ادامه پيدا کند.

کم رنگ شدن غیرت؛ منشاء بسیاری از مفاسد جامعه
اين بحثی است که شديداً مورد احتياج است، خصوصاً برای جامعه متديّنين و نقشی اساسی دارد که مي توان 

گفت بسياری از مفاسد بر محور کم رنگ شدن همين غيرت است.
در باب غيرت عرض کردم، غيرت حالتی است مربوط به روح که نشأت گرفته از حّب به شیء است و اين موجب 
مي شود که انسان کوشش کند، آن شیء را که حفظ او عقاًل و شرعاً الزم است، حفظ کند. اين تعريف علمای 

اخالق ااز غيرت بود.

انواع غیرت ها از نظر ریشه  ی حّب
از نظر حبّ که امری است درونی، مي توانيم سه تصوير کنيم:

1- حبّ حيوانی، که بسياری از حيوانات هم اين را دارند و از اين هم غيرت نشأت مي گيرد، که مي شود غيرت 
حيوانی. حبّ، حيوانی است، غيرت هم غيرت حيوانی مي شود. ديده ايد که حيوانات نسبت به حفظ و حراست از 

فرزندان خودشان، چه مي کنند.
البته برای اينها مقطعی است. بعضی از آنها، تا يک مقطعی هست بعد از همديگر بيگانه مي شوند. ما حتی در 
بعضی رواياتمان هم داريم که وقتی مي خواهند ما را نکوهش کنند، مي گويند برويد از خروس غيرت را ياد بگيريد. 
خروس نسبت به همسرداري اش غيرتمند است، حاال بي غيرت ها را نسبت به آن در جامعه مي شناسيد. حتی بي غيرت 

حيوانی. ديگر تطبيق با شماست، کار ما اينها نيست؛ کار ما کلّيات گفتن است، تطبيق مصاديق با شما.

حّب انسانی
2- حّب انسانی. که حّب انسانی در ارتباط با عقل عملی است. يعنی انسان يک سنخ اموری در درون او هست که 
آميخته به وجود او است و من از آن تعبير کردم به عقل عملی. حُسن و قبح ها نسبت به يک سنخ از اعمال که 
ربطی به دين هم ندارد. مثل اينکه ظلم بد است، عدل خوب است. که اينها در ارتباط با آن حّب انسانی است که 
انسان عدل را دوست مي دارد، امانت داری را دوست مي دارد و... از آن طرف، يک سنخ مسائل قبيح است. آنهايی 

را که حَسَن است دوست مي دارد، و از آنهايی که قبيح است بد ش مي آيد.
در اينجا هم غيرت انسانی مطرح مي شود. نسبت به آن اموری که دوست مي دارد و َحَسن است، بايد غيور باشد. 
يعنی آن را حفظ کند. اين از امور فطری انسان است. نزد عقل من َحَسن است و حفظ آن هم الزم است؛ کاری 

نکنم که اين امور آميخته به وجود من از بين برود.
مثاًل عّفت، يک چيز تحميلی نيست، اکتسابی است و مربوط به انسان است و َحَسن است. لذا حفظ اين هم عقاًل 
الزم است. در ارتباط با تعريف غيرت علمای اخالق گفته اند: حفظ و حراست از امری که حفظ آن عقاًل الزم 

است. اين مربوط به اين جاست که مي رويم سراغ اين سنخ از مسائل.

حب مربوط به بُعد معنوی انسان
3- حبّی که در ارتباط با بُعد ديگری از وجود انسان است. بحث همه ی ابعاد انسان نيست؛ دايره و مدار آن در 
اينجا يک مقدار تنگ مي شود، و آن بُعد معنوی انسان است که مربوط به معتقدات دينی و ايمان است. يعنی 
دلبستگی به ماوراء طبيعت و دلبستگی به خداوند. اينجا هم حبّ است که از اين حبّ هم غيرت نشأت مي گيرد؛ 

غيرتی که اسم آن را مي گذاريم غيرت دينی؛ حفظ دين. يعنی دين خودم را حفظ کنم.
ما اين سه گونه حّب را داريم، سه گونه هم غيرت داريم چون غيرت نشأت گرفته از حّب است. آنچه را که علمای 
اخالق مطرح مي کنند در ارتباط با بُعد انسانی است، غيرت انسانی و غيرت دينی و ايمانی است؛ » انَّ الِغيَرَة ِمَن 
االيمان « غيرت از ايمان، يعنی اين. اين مطالب مختصری بود در باب تقسيم  بندی غيرت به اعتبار منشأ غيرت 

که عبارت از حبّ است که اين معنی را اقتضا مي کند.

خانواده؛ کانون قوی ترین پیوندها
در  جلسات گذشته اين را مطرح کردم که پيوندهای انسان با ديگران را تقسيم بندی مي کنيم به نسبی، سببی، 

* حُسن و قبح ها نسبت به یک سنخ از اعمال 
که ربطی به دین هم ندارد. مثل اینکه ظلم بد 
با  ارتباط  در  اینها  که  است.  است، عدل خوب 
آن حّب انسانی است که انسان عدل را دوست 
می دارد، امانت داری را دوست می دارد و... از آن 
را  طرف، یک سنخ مسائل قبیح است. آنهایی 
که حَسَن است دوست می دارد، و از آنهایی که 

قبیح است بد ش می آید.
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ََّما  آموزشی، شغلی، رفاقتی و... تا رسيد به معنوی که عبارت بود از پيوند دينی. همين که قرآن مي فرمايد » إِن
المُؤمنونَ إِخوَة]2[ «. گفتم هر کدام از اين پيوندها محبّت هايی را در پی دارد و هر محبتی از اينها که بوجود 

مي آيد بايد غيرت را داشته باشد. اين بحثی بود که من مطرح کردم.
در اينجا من به سراغ اولين محيط که قوي ترين پيوند است و قوي ترين حب در آنجا هست رفتم، و عرض کردم که 
آن عبارت از پيوند خانوادگی است. پيوند و محّبت ميان فرزند و پدر و مادر، برادر و خواهر و...  قهراً شديدترين 

محبت ها در اينجاست.

فرزند دنباله  وجودی انسان است
اين را هم عرض کردم که انسان از اين عالم که مي رود، انقطاع کلّی ندارد. فرزند دنباله وجودی و به منزله ادامه 
وجود پدر و مادر است. اما اين به چه لحاظ است؟ به اين است که فرزند برای والدين مفيد است. با وجود فرزند 
انگار که هنوز از اين نشئه نرفته است و چه بسا بتواند با همين ادامه وجود ش، از او بهره بگيرد. روايتی را هم 

مطرح کردم.
عرض کردم اين در ارتباط با آن تربيتی است که نسبت به فرزندش داشته. ما تعبيرات مختلفی راجع به اوالد 
داريم. يک تعبير در روايات اين بود که اوالد ميراث الهی است. دوم اينکه اوالد، در دست ابوين امانتی است الهی. 

يک تعبيری هم من کردم که اوالد، ادامه هستی پدر و مادر در اين نشئه است.

بقاء انسان به تربیت صحیح فرزند است
انسان نبايد ادامه وجودش را منقطع کند و از بين ببرد. هيچ کسی نمي خواهد از بين برود. آدم بقا مي خواهد نه 
فنا. از آن طرف هم انسان هيچ گاه نبايد در امانت خيانت کند. اينها چيزهايی است که جزء مفطورات ما است، 
فطرت مي گويد که خيانت قبيح است. يا اين تعبير که فرزند ميراث الهی است، نبايد انسان ارثّيه را به هدر بدهد. 
اين تعبيرها را انسان خيلی خوب ادراک مي کند. راه عدم انقطاع و راه اينکه انسان خيانت نکند، راه اينکه ميراث 

را به هدر ندهد چيست؟ راه آن ادب و تربيت است.
من از اينجا وارد اين بحث مي شوم، ما در رواياتمان هم اين مطلب را داريم. مثاًل از علی )عليه السالم( نقل شده 

که حضرت فرمود: » َخيُر ما ورََّث اآلباُء اأَلَبناء اأَلََدب]3[«.
بهترين چيزی که پدر برای فرزند به ارث مي گذارد ، از خودش باقی مي گذارد، همان تربيت اوست. ارثّيه در مال 
نيست، چرا؟ چون رابطه آن با انسان اعتباری است. تو که رفتی ديگر تو مالک نيستی! وقتی ُمردی، ديگر تمام 

شد، برو آنجا هرچه مي خواهی دست و پا بزن.

اشتغال اصلی والدین باید تربیت فرزند باشد نه تأمین ماّدی او!
و  بيش ترين سعی  کلّی،  به طور  خاندانتان  خانواده تان،  با  ارتباط  در  که شما  داريم  را  اين  درمعارفمان  ما  لذا 
ِّ تو، تربيت او باشد. چون او ادامه ی  کوششتان را برای مسائل مادی او نگذاريد! بلکه از اين طرف بيش ترين هَم
وجود تو است، بقاء تو به بقاء انسانيّت و معنويّت اوست نه حيوانيّت او. اگر او از بُعد انساني اش تربيت بشود، از 

نظر بُعد معنوي اش تربيت شود، اين ادامه حيات انسانی توست، ادامه حيات معنوی تو است.
لذا نه اينکه َهمَّت را نگذار برای اداره مادی او. نه! بيشتر روی مسأله ی تربيتی تکيه داشته باش. در نهج البالغه 
است که علی )عليه السالم( مي فرمايد،: » اَل تَْجَعلَنَّ أَْکَثَر ُشْغلَِک بَِأْهلَِک َو َولَِدک، َفإن يَُکن أهُلَک و َولَُدَک أولياَء 

ال َفإنَّ الَ ال يُضيع أوليائَه]4[«.
بيشتر مشغولّيات خويش را نسبت به خانواده و فرزندت قرار مده، چرا که اگر خانواده و فرزندت اولياء خدا باشند، 

خدا آنها را فرو گذار نمي کند.
بيش ترين مشغوليّات خودت را که در اين عالم مي خواهی کار کنی برای آنها، از نظر ماّديشان قرار نده. بعد خيلی 
زيبا توضيح مي دهد که اين قبلی را روشن مي کند که تو اگر بيايی کار کنی، بيش ترين َهمِّ خودت را بگذاری برای 
اينکه اينها از دوستان خدا شوند، روی بُعد معنوی اينها کار کنی، پيوند اينها را با خدا محکم کنی، اگر اين کار 
را بکنی، اين را بدان خدا دوستانش را هيچ وقت وا نمي گذارد، رهايشان نمي کند. چقدر زيبا تفهيم مي کند. برو 
اين فرزند و خانواده ات را ولي ال  بکن، وقتی اين رابطه اش با خدا درست شد، غّصه اين را نخور، هيچ وقت موال 

عبد را رها نمي کند.
گاهی بعضي ها مي آيند پيش من صحبت هايی مي کنند. به آن ها مي گويم چطور شد؟ تو خدا داشتی و نسبت به تو 
رازق بود آن وقت نسبت به اين رازق نيست؟! بله؟! تو که هستی که خيال کردی رازق اينها هستی؟ تو که رازق 
او نيستی که! خيال کردی اگر تو مُردی خدا هم ـ نعوذبال ـ مي ميرد؟ خدا که نمي ميرد، او زنده است. بعضي ها 

مي خواهند آتيه فرزندانشان را تأمين بکنند. آن هم تا چند نسل!!
اکثر شغلت را مي گذاری برای دنيايش؟ نه! بيشترين همّتت را برای دنيای او نگذار ، بيش ترين کار را بگذار روی 
بُعد معنوی ـ انسانی او. تو اگر مي خواهی نسبت به او غيرت به خرج بدهی و از او بر محور محّبت به او حفظ و 
حراست کنی، به اين است که تو انسان باقی بگذاری و بروی، مؤمن بال باقی بگذاری بروی، نه ـ نعوذبال ـ يک 
حيوان چموش بگذاری و بروی. چون از آن طرف هم هست، حاال من فقط اين سمت آن را وارد شدم که اگر 

فقط روی محبت حيوانی و غيرت حيوانی بخواهی کارکنی، نتيجه اين می شود.

در  شما  که  داریم  را  این  درمعارفمان  ما   *
کّلی،  طور  به  خاندانتان  خانواده تان،  با  ارتباط 
مسائل  برای  را  کوششتان  و  سعی  بیش ترین 
بیش ترین  طرف  این  از  بلکه  نگذارید!  او  مادی 
ِّ تو، تربیت او باشد. چون او ادامه ی وجود تو  هَم
است، بقاء تو به بقاء انسانّیت و معنویّت اوست 
تربیت  انسانی اش  بُعد  از  او  اگر  او.  حیوانیّت  نه 
این  شود،  تربیت  معنوی اش  بُعد  نظر  از  بشود، 
ادامه حیات انسانی توست، ادامه حیات معنوی 

تو است.

دنیایش؟  برای  می گذاری  را  شغلت  اکثر   *
 ، نگذار  او  دنیای  برای  را  هّمتت  بیشترین  نه! 
بیشترین کار را بگذار روی بُعد معنویـ  انسانی 

او.
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جامعه  ی الهی با غیرت انسانی و غیرت دینی ساخته می شود
فرق بين غيرت حيوانی با غيرت انسانی و غيرت دينی در اين است که اکثر هّمتت را برای اين بگذاری. اگر 
بخواهيد جامعه انسانی بشود، الهی بشود، بايد روی غيرت انسانی جامعه کار کنيد، روی غيرت دينی جامعه کار 
کنيد. نه اينکه بارها برويد در کانال غيرت حيوانی و هميشه آن را پررنگ کنيد و در نتيجه آنها تحت الشعاع قرار 
بگيرد که بعد ـ نعوذبال ـ  اگر غيرت دينی و انسانی آرام آرام از يک جامعه رخت بربندد، چيزی برای آن جامعه 

باقی نمي ماند، بدبختی جايی است که گرفتار اين شود.

ضرورت شّدت غیرت در محیط خانوادگی
لذا اولين محيطی که دارد اين نقش را ايفا مي کند، همين محيط خانوادگی است. و روی اين بسيار تأکيد شده 

است که من عرض کردم از همان هنگام نطفه اهميت دارد و شروع مي شود.
اين محيط خانوادگی که غالباً شديدترين محبت در آن هست، بايد غيرت هم خيلی قوي تر باشد، چون پيوند، 
پيوندی قوی است. و روی آن زياد تأکيد شده است. انسان در اين محيط از نظر نقشی که از مربيان در آن محيط 

مي گيرد نقش آن خيلی اساسی و سرنوشت ساز است. غير آن محيط های ديگر است.

فطریات اکتسابی نیست!
من اين را مقدّمتاً بگويم که انسان وقتی پا به اين نشئه مي گذارد، بچّه از مادر که متولد مي شود، مفطور به فطرت

هايی است که اينها آميخته به وجود او هستند. و اين فطرت ها در همين دو بُعدی که ما بحث کرديم مي باشد، 
يعنی عقل عملی و دين. همان موقع که به دنيا آمده است. الزم نيست به او بگويی، اکتسابی نيست. او در بُعد 
معنوی، هم خداجو است، هم خداخواه است. هم دنبال خدا مي گردد، هم خدا را دوست مي دارد. اين فطرت او 
ُّ مَولودٍ يولَدُ عَلَی الفِطرَة]5[« هر فرزندی بر اساس فطرت به دنيا مي آيد.  است يعنی آميخته به حق است » کُل
بعد فطرت را هم معنی مي کند » أَلفِطرَةُ هِی التّوحيد «. اين آميخته به او است. اصال و ابدا  نمي خواهد تو به او 

تحميل کنی.

تربیت یعنی شکوفایی فطرت
تو فقط يک کار بکن و آن اين است که اين فطرت را بيا کمک کن، شکوفا کن، رو به رشد ببر، و ااّل خود او 
سرمايه دارد، نمي خواهد تو برای او سرمايه فراهم کنی، چه در بُعد الهی او، چه در بُعد انسانی او. همان موقع که 
پا به عرصه اين نشئه گذاشت در فطرت او اين مطلب هست که ظلم بد است، عدل خوب است، فحش بد است، 
دروغ بد است، خيانت بد است، امانت داری خوب است و... اين ها همه در فطرت او است. مي گوييم اينها جزء فطريات 

اوست، يعنی مربوط به بُعد عقل عملی است.
تحميلی نيست که تو بخواهی به او بگويی، فقط وقتی به دنيا آمد خرابکاری نکن، خواهشی که از تو داريم اين 
است که تو به اين بچّه ضربه نزن. تو به اين امانت الهی، خيانت نکن. اين خيانت است تو داری مي کنی. خواهم 
گفت که خيانت ها چگونه است. گاهی عمالً،  گاهی لفظاً که من اآلن وارد نمي شوم. اآلن فقط مقدمات بحثم را 

مي گويم.

صفحه وجودی کودک پاک است
يک سنخ امور هست که اينها به عنوان ملکات نسبت به اعمال مطرح است. ملکه اين است که با تکرار يک سنخ 
اعمال چه از خودش صادر بشود، چه از غير انعکاس پيدا کند در وجود انسان نقش ببندد. چه سمعی آن، چه 
بصری آن، اينها بحث بعدی است. صفحه وجودی فرزند، صفحه پاکی است، هيچ چيزی در آن نوشته نيست. از 

نظر ملکات چطور؟ پاک است. هيچ ملکه ای نقش ندارد نسبت به کارها و هيچ زمينه و گرايشی ندارد.
ما در معارفمان داريم که فرزند در خانواده که محيط اوّلی است، به انسان های ديگر چشم باز مي کند و چهره ها 
را مي بيند، اعمال را مي بيند و.. اين ها است که دانه دانه جزء واردات او مي شود و اين روی صفحه سفيد پاک اثر 
مي گذارد و نقش مي بندد. اينجاست که دست گذاشتند، گفتند بايد مراقب باشيد! تربيت در ارتباط با اينجاست.

َقلُب  َّما  إِن السالم( خطاب کرد، فرمود: »  امام حسن)عليه  به  السالم(  رواياتمان داريم که مثاًل  علی )عليه  در 
الَحَدث َکاألَرِض الَخاليِة ما ألِقَی فيها ِمن َشٍئ َقِبلَتُه َفباَدرتَُک بِاألََدِب َقبَل أَن يَقُسوا َقلُبَک ]6[« قلب بّچه مانند 
زمين خالی است که هر چه در آن ريخته شود آن  را قبول مي کند، پس من به تربيت تو مبادرت ورزيدم، پيش 
از آنکه قلبت سخت شود. اين بچّه، هيچ چيزی در او نيست، هر چيزی در آن بريزی، مثل زمين مي ماند که در 
آن بذری، درختی، بنشانی قبول مي کند. اين زمين صاف است. حضرت فرمود من قبل از آنکه اين دل تو سخت 
بشود شروع کردم. قبل از اينکه اين زمين چيزی قبول نکند، تو را ادب کردم. فرزند ابتدا که مي آيد، پاک و تميز 
است. فطرياتی هم همراه خودش آورده است چه در بُعد معنوي اش، چه در بُعد انساني اش. خدا در او نهاده، آمده 

است اينجا. تو هستی که اآلن مي خواهی پايه ريزی کنی.

تربیت در کودکی راحت تر است
مسئله مهم اينجاست که فرق بين اين محيط با محيط های ديگر در اين است که ملکات در اين محيط سريع تر 
نفوذ مي کند. يک وقت مي گويی که پاک است، يک وقت بحث سرعت اثرپذيری  است. اين دوتاست با آن فرق 

پا  انسان وقتی  بگویم که  مقّدمتًا  را  این  * من 
متولد  که  مادر  از  بّچه  می گذارد،  نشئه  این  به 
اینها  که  است  فطرت هایی  به  مفطور  می شود، 
در  فطرت ها  این  و  او هستند.  وجود  به  آمیخته 
می باشد،  کردیم  بحث  ما  که  بُعدی  دو  همین 

یعنی عقل عملی و دین

* تو فقط یک کار بکن و آن این است که این 
فطرت را بیا کمک کن، شکوفا کن، رو به رشد 
تو  نمی خواهد  دارد،  سرمایه  او  خود  الّ  و  ببر، 
الهی  بُعد  در  چه  کنی،  فراهم  سرمایه  او  برای 
پا  که  موقع  همان  او.  انسانی  بُعد  در  چه  او، 
این  او  فطرت  در  گذاشت  نشئه  این  عرصه  به 
خوب  عدل  است،  بد  ظلم  که  هست  مطلب 
خیانت  است،  بد  دروغ  است،  بد  فحش  است، 
همه  این ها  و...  است  خوب  امانت داری  است،  بد 
در فطرت او است. می گوییم اینها جزء فطریات 

اوست، یعنی مربوط به بُعد عقل عملی است.
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مي کند، سريع اثر مي گذارد روی آن.
مِن باب مثال، اين عبارت را در باب تعليم و تعلّم شنيديد که ديگر جزء تکيه  کالم های مشهور است » أَلِعلُم فی 

الصِّغَر کَالنَّقشِ فِی الَحجَر «. علم در کودکی مانند حکاکی بر روی سنگ است. سريع اثر مي کند و مي ماند.
اين »يَقسوا« که اميرالمؤمنين در روايت فرمود، معنايش اين است. هنوز سخت نشده که بخواهم با زور وارد 
دل تو بکنم. چون اگربزرگ شدی، ديگر نمي شود به اين زودی در اين زمين چيزی بار آورد. اگر بخواهم تعبير 
مسامحی کنم، اين زمين حتی شخم  زدن نمي خواهد؛ که بخواهيم سنگ و کلوخ و... را جمع کنيم که بعد بکاريم. 
بقدری آماده است! و زود و حسابی هم در آن نفوذ مي کند. سرعت نفوذ در اينجا خيلی باالست. مي خواستم اينها 
را به شما بگويم، اين که اسالم اين  همه تکيه کرده در بارة محيط خانواده، برای اين رابطه  قوي ايست که در کار 

است. اولين محيط است که مي خواهد اين ملکات را، در اين دل پاک و صاِف روح، صفحه تميز، وارد کند.
انبياء، نسبت به مأموريت های الهی، اينکه به آنها  ما اين همه سفارش در رواياتمان داريم. حتی راجع به خود 
هم ميگويند اول برو سراغ خانواده ات، به اين خاطر است. حاال من آمدم خيلی دايره آن را هم ضيق کردم. لذا 

ميخواستم اين را عرض بکنم که اين همه سفارش که شده است، جهتش اين است.

اقتضای غیرت انسانی و الهی تربیت فرزند به آداب انسانی و الهی است
غيرت انسانی و الهی اقتضا مي کند که فرزند را به آداب انسانی و الهی تربيت کنی. يک انسان تحويل جامعه بده، 
يک مؤمن تحويل جامعه بده، نه يک حيوان. به خدا قسم حيوان دو پا زياد است. نمي خواهد تو دلسوزی کنی که 
بخواهی حيوان دو پا زياد کنی! خدا خيلی فراوان دارد! دنبال اين باشيد که يک انسان تحويل جامعه بدهيد. يک 
مؤمن تحويل جامعه بدهيد. غيرت ايمانی، يعنی دينی و انسانی تو اقتضای اين معنا را مي کند، اگر حّب صادقانه، 

خالصانه داری بايد اين گونه تربيت کنی.
تو که انسانی و نسبت به فرزندت حبّ انسانی و الهی داری، مسئله حيوانيّت تحت الشعاع است. لذا علی )عليه 
السالم( مي گويد: بيش ترين کارت را برای تربيت و بعد معنوی او بگذار. حيوانيّت او را بگذار باشد. خدا به او مي دهد 

مثل بقيه حيوانات که برای آنها روزی مي دهد و اين ها از گرسنگی نمردند، در بيابان ها مي چرند..
د و آل محّمد ... اللهم صّل علی محمَّ

 
]1[ بحار االنوار، ج 68، ص342 

]2[ سوره مبارکه حجرات، آيه شريفه 10.
]3[  اصول کافی، ج 8، ص 150.

]4[ نهج البالغه، حکمت352.
]5[ بحار االنوار، ج 26، ص 277.

]6[نهج البالغه، نامه 31.

که  نمی خواهد؛  شخم  زدن  حتی  زمین  این   *
بخواهیم سنگ و کلوخ و... را جمع کنیم که بعد 
بکاریم. بقدری آماده است! و زود و حسابی هم 
در آن نفوذ می کند. سرعت نفوذ در اینجا خیلی 

بالست.

* دنبال این باشید که یک انسان تحویل جامعه 
بدهید. یک مؤمن تحویل جامعه بدهید. غیرت 
این  اقتضای  تو  انسانی  و  دینی  یعنی  ایمانی، 
معنا را می کند، اگر حّب صادقانه، خالصانه داری 

باید این گونه تربیت کنی.
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تربیت در محیط خانوادگی: ۲
ادب؛ ارثی جاودانه برای فرزندان 

ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم  َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلَّی اُل َعليه و آلِه و َسلَّم( قال: » إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيمان]1[«  غيرت از آثار ايمان است.

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به محيط هايی بود که انسان در آن محيط ها ساخته مي شود و رابطه  ها در آن محيط ها محّبتی است. 
غيرت هم از محبّت نشأت مي گيرد و همان محبّت موجب مي شود که شخص غيور، چه نسبت به خودش، چه 
نسبت به آن کسانی که تحت نظر او در آن محيط هستند نقش سازندگی داشته باشد. گفته شد اولين محيط 
که قوي ترين رابطه محّبتی در آن است، محيط خانوادگی است و باالترين رابطه هم، رابطة ميان پدر و مادر در 

ارتباط با فرزند است که نقش سازندگی دارد.
بحث به اينجا رسيد که فرزند برای والدينش ميراث است. اين را هم عرض کردم که فرزند ادامه وجودی پدر و 
مادر در اين نشئه است، و بقاء والدين به بقاء اوست. از طرفی هم فرزند امانتی الهی است. يک وقت مي گويی به 
اينکه خودِ فرزند ميراث است، يک وقت تو خودت مي خواهی ميراثی برای او بگذاری. اينها دو گونة متفاوت است.

ادب، ارثی جاودانه برای فرزند
در اينجا اين مطلب مطرح مي شود که: معموالً وقتی ارثيّه گفته مي شود، مي روند سراغ  مال! حال اينکه اگر امر 
دائر بشود به اينکه در دست فرزند چيزی بماند، باقی باشد بهتر است يا مثل مال فانی؟ در اينکه اگر ارث فانی 
شود به درد نمي خورد، شبهه ای نيست. باقی باشد بهتر است. بقاء هم، نه به اين معنا که تا در دنياست باقی بماند؛ 
بلکه در تمام نشئات وجودی - چه نشئه دنيا، چه نشئه برزخ و چه آخرت - باقی باشد. چيزی به او ارث بدهی 
و برای او بگذاری که وسيلة سير او در اين نشئات باشد. حضرت امام صادق )عليه السالم( در باب آنچه که برای 
فرزند به ارث گذاشته مي شود فرمودند: »إِنَّ َخيَر ما َورََّث اآلباُء أِلَبنائِِهم األََدب اَل المال َفإِنَّ الماَل يَذَهُب َو األََدُب 
يَبقَی]2[«  همانا بهترين چيزی که پدران برای فرزندان به ارث مي گذارند، ادب است نه مال. چرا که مال از بين 
مي رود و ادب باقی مي ماند. امام صادق )عليه السالم( فرق مي گذارد بين مال و ادب. بهترين چيزی که پدران برای 
فرزندان به ارث مي گذارند ادب است نه مال، بعد علّت را هم خيلی روشن بيان مي فرمايند: مال از بين رفتنی 

است، امّا ادب از بين نمي رود.

 ادب، سازنده شاکلۀ وجودی هر شخص
چرا مال از بين رفتنی است و ادب باقی مي ماند؟ زيرا ادب شاکلة وجودی و روحی انسان را مي سازد و شکل به 

آن مي دهد. وجود برزخی ما هم تا قيامت، همان شاکلة وجودی است.
شاکلة وجودی هر فردی که ظاهراً شبيه انسان است، ممکن است انسان نباشد. باطن او را که تو نمي بينی! چشم 
برزخی تو باز نشده است تا بفهمی در باطن او چه هست! باطن هرکس شکل خاّص خودش را دارد. ممکن است 
باطن انسان يک گرگ درنده ای باشد. البتّه  با مرگ چشم برزخی آدمی  باز مي شود: » َفَبَصُرَک الَيوَم َحديٌِد]3[« 
امروز چشمت تيزبين شده است يعنی حقيقت همه چيز را مي بينی. آن موقع است که انسان مي بيند  وضعش 
چگونه است. وقتی از اين عالم دارد مي رود مي فهمد انسان مي رود، يا يک حيوان مي رود. راجع به قيامت هم داريم 

» وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت]4[« و هنگامی که حيوانات وحشی برانگيخته مي شوند.
پس ادب شاکلة وجودی هر انسانی را مي سازد. حاال اگر تعبير مي کنم به انسان، مسامحه است. بايد بگويم هر 

شخص. اين ادب است که موجب مي شود شخصی به شکل انسانی الهی بشود. يعنی ملکات الهی پيدا کند.

نقش پدر و مادر در الهی شدن فرزند
در اينجا اين مسئله مطرح مي شود که: نقش پدر و مادر در اين مسئله چيست؟ آن کسانی که پرورش   دهنده 
انسان هستند - يعنی والدين - چه نقشی در رابطه با الهی شدن فرزند دارند؟ چون اولين محيط که مي خواهد 
انسان را بسازد اينجاست. منشاء غيرت آنها محّبت است و غيرتشان هم همانطور که در جلسه گذشته گفتم، 

غيرت حيوانی نيست. غيرت انسانی و الهی است، بُعِد معنوی انسان است.
اگر والدين مي خواهند فرزند از نظر باطن، صورتی الهی و انسانی پيدا کند، بدانند اين امر از همان تربيتی که آنها 
مي کنند، تحقق مي يابد. دربارة نقش والدين تعبيراتی وجود دارد که همة اينها مّتخذ و برگرفته از معارف ماست 
مانند اينکه نقش والدين مانند نقش زارع و دهقان است. امّا با تفاوت هايی! زارع هم بايد زمين را شخم بزند و آماده 

کند، هم بذر بپاشد يا نِشا کند و بعد هم آبياری بکند تا آرام  آرام، محصول برسد و ثمر دهد.

تربیت فرزند از زراعت آسانتر است
والدين هم نقش زارع و دهقان را دارند امّا به يک معنا خيلی آسان تر. شايد اين تعبير را تا به حال نشنيده باشيد 

شبیه  ظاهراً  که  فردی  هر  وجودی  شاکلۀ   *
باطن  نباشد.  انسان  است  ممکن  است،  انسان 
او را که تو نمی بینی! چشم برزخی تو باز نشده 
باطن  هست!  چه  او  باطن  در  بفهمی  تا  است 
هرکس شکل خاّص خودش را دارد. ممکن است 

باطن انسان یک گرگ درنده ای باشد.

* نقش والدین مانند نقش زارع و دهقان است. 
شخم  را  زمین  باید  هم  زارع  تفاوت هایی!  با  امّا 
بزند و آماده کند، هم بذر بپاشد یا نِشا کند و 
بعد هم آبیاری بکند تا آرام  آرام، محصول برسد 

و ثمر دهد.
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که تربيت برای والدين خيلی آسان تر است نسبت به کاری که زارع و دهقان برای محصولش انجام مي دهد، نه 
سخت تر! زارع بايد سه کار بکند: هم بايد زمين را شخم بزند و آماده  کند، هم بذر را بپاشد، هم آبياری کند. بعد 
بنشيند دستش را روی هم بگذارد ببيند ثمری مي گيرد يا نه. ولی در مورد تربيت طفل الزم نيست دو کاِر اّول 
را بکنی، يک کار بکن. چون از نظر زمين، زمينِ آن طفل آماده است، هيچ شخم زدن نمي خواهد. در روايتی که 
جلسه گذشته مطرح شد ديديد که علی)عليه السالم( به اين مضمون فرمودند که بچّه  ای که تازه در دامن تو 
چشم باز کرده، صفحه روح او، قلب او، پاک است. هيچ سنگ و کلوخی در آن نيست. اتفاقاً سريع هم اثر مي گذارد. 

هم سريع است و هم عميق. هر دو در تعبير حضرت وجود دارد.
بذر هم الزم نيست تو بپاشی، بذر آن را خدا پاشيده است. بذرش همان عقِل عملی است. تمام اموری که از 
ديدگاه عقل ما حَسَن است يا قبيح است، همه اينها را مي داند. اّما به صورت بالقّوه است، استعداد است. تو فقط 
اين را در طفل به فعلّيت برسان. يعنی اينکه تو فقط بايد آبياری بکنی. زمين آماده است، نِشا را خدا کاشته است، 

بذر را پاشيده است. تو مي توانی خيانت نکنی؟!! مي توانی جنايت نکنی؟!!

ادب، آب حیات تربیت انسان است
حرف اين است که اِی پدر و مادر! فقط آب بده! حال مي گويم که آب دادن يعنی چه. علی)عليه السالم( فرمودند: 
رع اِلَی الَمَطر]5[« نياز ذوی العقول به ادب مانند نياز  »إِنَّ بَِذوی الُعقول ِمَن الحاَجة اِلی األََدب َکما يَظَمُأ الزَّ

زرع است به باران.
 اين عقل، عقل نظری نيست، عقل عملی است. همه انسانها احتياج به ادب دارند، اما مي دانی ادب برای آنها مثل 
چه مي ماند؟ احتياجشان مثل اين است که زرع احتياج به باران داشته باشد، نقش ادب مانند نقش باران و آب 

است.
والدين بايد فقط کاری کنند که عقل عملی طفل، به فعلّيت برسد. به فعلّيت برسد يعنی چه؟ يعنی عقل عملی 

را که جنبه استعدادی دارد و به صورت بالقّوه است، شکوفا کنند.

ادب یعنی شکوفایی عقل عملی
لذا در رواياتمان داريم که والدين بايد به او شکل بدهند و در او ملکات ايجاد کنند. چگونه ملکه را برای او درست 

مي کنند؟ علی )عليه السالم( اين تعبير را مي فرمايد که: »األََدُب ُصورُة الَعقل]6[«  ادب صورت عقل است.
مراد عقل عملی است. يعنی آن بذرها بايد به فعليّت برسد، ادب آنها را به فعليّت مي رساند. ما در بحث های طلبگی 
خودمان مي گوييم فعلّيت شیء به صورت شیء است. نقش ادب اين است که آن چيزهايی که در مکنون طفل 
نهفته است را آشکار مي کند و به فعليت مي رساند. چه در بعد انسانی او، چه در بعد الهی او. »ُکلُّ ُمولُوٍد يُولَُد َعلَی 

الِفطَرة]7[« هر طفلی بر سرشت الهی بدنيا می آيد.

 تربیت از دو طریق سمعی و بصری است
بنابراين، تو اگر مي خواهی چيزی برای او به ارث بگذاری، يک چيزی را انتخاب کن که در تمام نشئات وجودي اش 
از آن بهره بگيرد. و آن تربيت است. تربيت مانند مسئله زراعت است. امّا با اين تفاوت که خيلی آسان تر از آن  است. 
اين زمين شخم زدن نمي خواهد ، بذر پاشيدن نمي خواهد، نِشا کاشتن نمي خواهد. خدا کاشته است. تو خرابکاری 

نکن! فقط آن را آب بده! حاال با چه چيزی آب بدهی؟ تربيت از دو طريق سمعی و بصری است.
ملکات ما بر اثر تکرار ايجاد مي شود. هنگامی که بچّه به دنيا مي آيد، از نظر درونی اينگونه است که يک قوة حافظه 
بايگانی  اش مي گذارد. سرعت  اتاق  ببيند، سريع مي برد و در  او بگويی وهر چه  به  بايگانی(. هر چه  )اتاق  دارد 
گيرندگی اش زياد و عميق است. وقتی هم رفت آنجا، به اين زودی بيرون نمي آيد. وقتی که اين کار تکرار شد، 
به صورت ملکه در مي آيد و شاکلة او را تشکيل مي دهد. شاکلة وجودی معنايش اين است که ملکات، از دو راه 

سمعی و بصری شاکلة وجودی و درونی انسان را تشکيل مي دهد.
ما در رواياتمان داريم که بّچه وقتی به دنيا آمد، مستحّب است همان روز اّول، در گوش راست او اذان گفته شود 
و در گوش چپ او اقامه. يعنی اوّلين صوت و آهنگی که از راه سمع و گوش به او مي رسد، توحيد و نبوت و... باشد. 
اين در روز اوّل مستحب است. مي گويند تا قبل از اينکه ناف او بيفتد که معموالً حدود ده روز طول مي کشد اين 

کار مستحب است و اين از طريق سمع است.
روايتی از امام باقر )عليه السالم(  است و هم از امام صادق )صلوات ال عليه( است که فرمودند: » إِذا بَلََغ الُغالم 
ات ُقل: الإِله اال ال ثُمَّ يَتُرک]8[«.  بچه وقتی به سه سالگی رسيد به او هفت مرتبه  ثاَلث ِسنين يُقاُل لَُه َسبع َمرَّ

اينگونه گفته شود که: بگو: ال اله اال ال سپس رها  شود«
وقتی بچّه به سن سه سالگی رسيد يعنی دو سالش تمام شد، مي خواست وارد سه سال بشود و معموالً بچه زبان 
باز می کند که مي تواند کلمات را بگيرد و ادا کند - »بَلَغَ« يعنی مي رسد به اينجا - به او کلمة توحيد را بگو و 

هفت بار هم بگو. چرا هفت بار؟ برای اينکه اين کالم با تکرار ملکه  ی او بشود، يادش نرود.

تأثیر مخّرب صداهای شیطانی بر تربیت کودکان
معارف ما اين است. انسان الهی بساز، از همان کوچکی، از روز اول کالم الهی به گوشش بخورد. آهنگ الهی 
را بشنود نه آهنگ شيطانی را. وای به حال آن جامعه ای که اطفال آن به آهنگ شيطانی معتاد بشوند. به خدا 

* بذر هم لزم نیست تو بپاشی، بذر آن را خدا 
است.  عملی  عقِل  همان  بذرش  است.  پاشیده 
َحَسن است  ما  از دیدگاه عقل  که  اموری  تمام 
یا قبیح است، همه اینها را می داند. اّما به صورت 
در  را  این  فقط  تو  است.  استعداد  است،  بالقّوه 
طفل به فعلّیت برسان. یعنی اینکه تو فقط باید 
خدا  را  نِشا  است،  آماده  زمین  بکنی.  آبیاری 
میتوانی  تو  است.  پاشیده  را  بذر  است،  کاشته 

خیانت نکنی؟!! می توانی جنایت نکنی؟!!

* هنگامی که بچّه به دنیا می آید، از نظر درونی 
)اتاق  دارد  حافظه  قوۀ  یک  که  است  اینگونه 
ببیند،  چه  وهر  بگویی  او  به  چه  هر  بایگانی(. 
می گذارد.  اش  بایگانی   اتاق  در  و  می برد  سریع 
سرعت گیرندگی اش زیاد و عمیق است. وقتی 
هم رفت آنجا، به این زودی بیرون نمی آید. وقتی 
که این کار تکرار شد، به صورت ملکه در می آید 
وجودی  شاکلۀ  می دهد.  تشکیل  را  او  شاکلۀ  و 
معنایش این است که ملکات، از دو راه سمعی و 
بصری شاکلۀ وجودی و درونی انسان را تشکیل 

می دهد.
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نمي بود. مي فهميد چه داريد مي کنيد؟  اينگونه اصرار  اين آهنگ های شيطانی استحباب دارد،  اگر مي گفتند  قسم 
دشمنانتان دارند به اهدافشان مي رسند.

 
]1[ . بحار االنوار، ج 68، ص342
]2[ . اصول کافی، ج 8، ص 150.

]3[ . سوره مبارکه ق، آيه شريفه 22.
]4[ . سوره مبارکه تکوير، آيه شريفه5.
]5[ . غرر الحکم، ص 53، روايت 406

]6[ . غرر الحکم، ص 247، روايت 5097
]7[ . بحار االنوار، ج 3، ص 279

]8[ . بحار االنوار، ج 85، ص 131.
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تربیت در محیط خانوادگی: ۳
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم( :  » إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيمان]1[ « غيرت از آثار ايمان است.

مروری بر مباحث گذشته
طول  در  انسان  که  محيط هايی  پيرامون  همچنين  مي شود.  ناشی  محبّت  از  که  بود  غيرت  مسئله  در  ما  بحث 
زندگی، در آن محيط ها ساخته مي شود بحث شد. گفته شد اولين محيط، محيط خانوادگی است، که به طور 
غالب شديدترين محبّت ها در اين محيط است و اين رابطه محّبتی در محّبت پدر و مادر به فرزند برقرار است و 
لذا غيرتی که از محبّت ناشی مي شود و ريشه در محبّت دارد، اقتضا مي کند که پدر و مادر فرزندشان را در بُعد 
انسانی و الهی بسازند. عرض کردم که ساختار وجودی انسان )که شاکلة انسان را تشکيل مي دهد( بوسيله تربيت 

ايجاد مي شود و در همين محيط هاست که انسان ساخته مي شود.
 بحث به اينجا رسيد که تربيت غالباً از دو راه سمعی و بصری است. لذا وارد اين بحث شدم که در اسالم برای 
پدر و مادر، آدابی وجود دارد که برای ساختن فرزند از همان هنگام تولد چه کارهايی را بايد انجام دهند. اسالم 
کارهايی که برای ساختن فرزند و ساختن شاکلة وجودی او از روز تولّد تا دو سالگی الزم است را، از راه سمعی 

بيان کرده  است.
در باب گفتاری و شنيداری گفتيم در آداب اسالمی امر کرده اند که دو سال او که تمام شد و وارد سه سال  شد ) 
که در اين زمان غالباً هم دريافت مي کند و هم بازگو مي کند( کلمة توحيد را به او بياموز و تکرار هم بکن تا اينکه 

برای او ملکه شود. يعنی شاکلة  توحيدی داشته باشد.

تأثیر اعمال دیداری در تربیت فرزند
اقدامات بصری  و  اعمال  به  ما  رفتاری است؛  و  مقابل کارهای گفتاری و شنيداری، کرداری  آنجايی که در  از 
)ديداری( مي پردازيم. راجع به اقدامات ديداری، در روايات اشاره شده به اينکه وقتی کودک، شش سالش تمام 
شد و مي خواهد وارد هفت سال بشود، اينجا مقتضی آموختن را دارد. قبل از هفت سالگی بحث گفتار بود، اينجا 
الِة إِذا بَلَغوا َسبعاً]2[« فرزندتان را  بحث اعمال است. در يک روايتی پيغمبر اکرم فرمودند: »َعلِّموا أَوالَدُکم أَلصَّ

آنگاه که به هفت سالگی وارد مي شوند نماز بياموزيد.
شش سال او که تمام مي شود و وارد هفت سال مي شود، جنبة ديداری و رفتاری دارد. به پدر و مادرمي گويد: بايست 

و نماز را بخوان و به او اين عمل را بياموز! بحث آموزش رفتاری است نه گفتاری.
مي فرمايد بعد از آموزش عملی رهايش نکن، بيا سراغ آموزش گفتاری. ايستادی نماز خواندی، به او بگو: بابا جان! 

مرا نگاه کن! به اين مي گويند نماز.  بابا جان نماز مي خوانم، نگاه کن!
کم کم اين عمل تو را ياد مي گيرد. در اين سنين سريع ياد مي گيرد و گيرنده اش بسيار قوی، سريع و عميق است 
و فوراً به حافظه مي برد. حافظه هم اتاق بايگانی است. آن را در اتاق بايگاني اش نگاه مي دارد. قشنگ عکسبرداری 

مي کند، فيلم مي گيرد.

تأکید و تکرار با روشهای صحیح در تربیت مؤثر است
اين عمل را که آموزش دادی، باز هم رهايش نکن، دوباره بيا سراغ اقدامات گفتاری. يک روايت از علی )عليه 
الطَّهُورِ]3[« کودکانِ خانواده ات را با  بلِسانِکَ عَلَی الصَّالةِ وَ  بَيتِکَ  ِّب صِغارَ أَهلِ  أَد السالم( است که فرمود: » 

زبانت به نماز و وضو تربيت کن.
اگر مي خواهی در بُعد معنوی او اين روح را بسازی، بدان که با تکرار ملکه مي شود. تربيت خيلی ظرافت دارد. 
برخالف آنچه همه مي گويند اين مباحث خيلی مشکل نيست ولی به نظر من از نظر مباحث علمی ظرافت دارد و 
ظرافتش اين است که در اين سنين که داری عمالً به او آموزش مي دهی، و بعد هم لفظاً روی آن تأکيد مي کنی، 
مواظب باش يک وقت روشی غير الهی و غير انسانی به کار نگيری.  ـ نعوذ بال ـ با خشونت رفتار نکنی! وگرنه 

بَری  مي شود از هر چه دين است. اگر به اين نحو باشد، کشف از جهالت تو است.

تفاوت میان اصِل تربیت و روِش تربیت
يک بحث ديگری هم هست که من فقط تذکر مي دهم و آن اينکه روش در تربيت، جدای از اصِل تربيت است. 
او را بايد تربيت کنی ولی نه با الفاظ خشن و امثال اينها. بلکه بايد او را به شوق بياوری، که اينها روش تربيتی 

است. بايد ميان اصِل تربيت و روِش تربيت، جداسازی بکنيم.
ما يک آيه داريم از آيات شريفه قرآن که اصل مسئله آموزش و تربيت را، چه نسبت به خود، چه نسبت به کسانی 
که جزو خاندان محسوب مي شوند، مطرح مي کند و به طور کلی به ما که مؤمن هستيم و اعتقاد به مبدأ و معاد 
َّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَکمُ ْ وَ أَهْلِيکمُ ْ نَاراً]4[ « ای کسانيکه ايمان آورديد، جان های  داريم، خطاب مي کند که: » يَأَيهَُّا ال

هفت  وارد  و  می شود  تمام  که  او  سال  شش   *
سال می شود، جنبۀ دیداری و رفتاری دارد. به 
و  بخوان  را  نماز  و  بایست  مادرمی گوید:  و  پدر 
به او این عمل را بیاموز! بحث آموزش رفتاری 

است نه گفتاری.
می فرماید بعد از آموزش عملی رهایش نکن، بیا 
سراغ آموزش گفتاری. ایستادی نماز خواندی، 
به او بگو: بابا جان! مرا نگاه کن! به این می گویند 
کم  کم  نگاه کن!  می خوانم،  نماز  بابا جان  نماز.  
این عمل تو را یاد می گیرد. در این سنین سریع 
و  یاد می گیرد و گیرنده اش بسیار قوی، سریع 

عمیق است و فوراً به حافظه می برد.

* مواظب باش یک وقت روشی غیر الهی و غیر 
انسانی به کار نگیری.  ـ نعوذ باهلل ـ با خشونت 
از هر چه دین  بَری  می شود  رفتار نکنی! وگرنه 
است. اگر به این نحو باشد، کشف از جهالت تو 

است.

* روش در تربیت، جدای از اصِل تربیت است. 
الفاظ خشن و  با  نه  تربیت کنی ولی  باید  را  او 
امثال اینها. بلکه باید او را به شوق بیاوری، که 
اینها روش تربیتی است. باید میان اصِل تربیت 

و روِش تربیت، جداسازی بکنیم.
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خودتان و خاندانتان را از آتش جهّنم حفظ کنيد. اين يک فرمان کلی است.
راههای نجات خود و خانواده از آتش

َِّذيَن َءاَمُنواْ ُقواْ أَنُفَسکمُ ْ  ا ال در روايتی از امام صادق )عليه السالم( آمده است که حضرت فرمود: » لَّما نََزلَت يََأيهَُّ
َو أَْهلِيکمُ ْ نَارا قاَل الّناس َکيَف نَِقی أَنُفَسنا َو أَهلِيَنا؟«  وقتی اين آيه نازل شد مردم گفتند: چگونه ما خودمان و 
بوُهم  ُروا به أَهلِيُکم َو أَدِّ خانوادمان را از آتش جهنم حفظ کنيم؟ پيغمبر اکرم جواب دادند: »إِعَمُلوا الَخيَر َو َذکِّ
عَلی طَاعَةِ الِ]5[«کارهای خير انجام دهيد و خانواده هايتان را به آن يادآور شويد و آنها را بر بندگی خدا ادب 

نمائيد. من فهرست  وار توضيح مي دهم که پيامبر اکرم چه مي فرمايند.

عمل خیر
اول به راه کرداری و رفتاری اشاره مي فرمايد » إِعَمُلوا الَخير« شما کردار و رفتارتان را، يک رفتاری بکنيد که 
خوب و پسنديده باشد. خود اين عمل در خانواده، يک تير و دو نشان است؛ در بعد الهی و انسانی خودت را از 
آتش نجات مي دهی؛ مثالً نماز مي خوانی، کمک به مستمندان مي کنی و... با اين کار ، هم خودت را از آتش نجات 
َِّذيَن  ا ال مي دهی؛ هم خانواده ات را. چون داری آنها را آموزش مي دهی و وظيفه  تو هم آموزش دادن بوده  است. يََأيهَُّ
ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَکمُ ْ وَ أَهْلِيکمُ ْ نَارا به همه مؤمنين خطاب مي کند که هم خودت را بايد از آتش نجات بدهی، هم 
خانواده ات را. يعنی نجات آنها با دست تو است. بعد سؤال مي کنند آقا! چگونه اين کار را انجام دهيم؟ مي فرمايد: 
کار خير بکنيد! آيا با کار خير من او از آتش نجات پيدا مي کند؟ بله! ببينيد چگونه پيغمبر مسأله را روشن می 
فرمايد. وظيفه  ات اين بوده است که کار خير کنی. با اين کار هم خودت نجات پيدا مي کنی، هم او را عماًل تأديب 
مي کنی و به او مي آموزی. اين که تعبير کردم يک تير و دو نشان است، اين مطلب است: هم خودت را از آتش 

نجات مي دهی، هم او را. چون داری آموزش عملی مي کنی.

یادآوری و تذکر
ِّرُوا به أَهليِکُم« يادآور شو به خانواده  ات! يعنی وقتی کار خير کردی و او هم ياد گرفت، بعد  بعد مي فرمايد: »وَ ذَک
به آنها يادآوری کن. خودت که عمل را ادامه مي دهی، به آنها هم يادآوری بکن که نکند آنها را ترک کنند. تا 

شاکله و ملکه برای آنها بشود و شاکلة وجودی آنها را تشکيل دهد.

کار خیر را با دست کودک انجام دهید
»َو َذکِّروا بِه )أَی بِالَخيِر( أَهليُکم«. يادآورشان کن به کارهای خير. ما در باب اعمال نيک داريم که خير، به طور 
عملی و لفظی بايد کنار هم باشد. نسبت به تربيت کسانی که تحت تربيت انسان قرار مي گيرند مثل فرزند انسان، 
ِبیَّ  بايد با هم باشد تا خوب تأثير بگذارد. در يک روايتی از امام رضا عليه السالم آمده که حضرت فرمود: »ُمِر الصَّ
]6[ « کودک را امر کن تا با دست خود صدقه بدهد، اگرچه  یِء َو إن َقلَّ ق بَِيِده بِالِکسَرِة َو الَقبَضِة و الشَّ َفلَيَتَصدَّ

کم باشد.
بصورت گفتاری به او امر کن اين کار را بکند! حال که مي خواهی دست گيری از مستمند کنی و صدقه بدهی با 

دست او بده! پول را بده به او بگو: تو بده! صدقه را تو مي دهی اّما به دست او بده!
را يک ُمشت  بچّه ات - قبضه  با دست  بِيَدِه «  َّق  فَليَتَصَد بيان مي فرمايد: »  را  زيبا مي آيد مطلب  ببينيد چقدر 
مي گويند - مي خواهی در راه خداانفاق کنی، دست گيری از مستمندان بکنی، هم به او امر کن، هم با دست او اين 

کار را بکن! يعنی هم گفتاری هم کرداری. هر دو با هم.

خیر یعنی کار انسانی و کار خداپسندانه
ِّروا به« به خير يادآوری کن. چون ضمير به خير برمي گردد.  حضرت دو جمله را فرمود: »إِعمَلُوا الخَير«  و »وَ ذَک
در اينجا دو مطلب است که اشاره مي کنم. اول اينکه خير به معنای خوبی است. مفهوم عام دارد. هم رفتارهای 
انسان پسندانه است، هم خداپسندانه. هر دو آن را خير مي گويند. يعنی هم به کاری که از ديدگاه الهی نيک است 
خير مي گويند، و هم به کاری که از ديدگاه انسانی پسنديده است. به هر دو آنها خير مي گويند. روايت هر دو آنها 
را در بر مي گيرد، کمک به مستمندان از ديدگاه انسانی خير است. اّما نماز خواندن از ديدگاه الهی خير است. خير 
که گفته مي شود، دو مصداق دارد؛ هم از ديدگاه انسانی يک مصداق دارد، هم از ديدگاه الهی. هيچ مانعی هم 

ندارد کاری از ديدگاه انسانی خير باشد و الهی هم باشد. که اين بحثی است که بعد ـ انشاء ال ـ وارد مي شوم.

تأکید بر تربیت الهی
ِّبوهُم عَلی طاعَةِ ال« اين را جداسازی   اول کلّی را بيان مي فرمايد که هر دو آن را در بر مي گيرد. بعد مي فرمايد: »وَ أَد
مي کند و روی اين تکيه مي کند که آنچه از ديدگاه الهی خير است، و خداوند به او امر فرموده است - طاعت - روی 
اين کار کن! يک شاکلة وجودی الهی هم بساز! هم انسانی، هم الهی! اما روی بعد الهی آن سرمايه  گذاری کن! »َو 

بوُهم َعلی طاَعِة ال« او را تربيت کن، يک تربيت الهی! أَدِّ

موعظه  ی کسی که عامل است تاثیر می گذارد
چهارم اينکه تمام اين جمالت حساب شده است. يعنی  همينطورـ  نعوذ بالـ  بی  اساس نيست. اينها همه حساب 

* می فرماید: کار خیر بکنید! آیا با کار خیر من 
او از آتش نجات پیدا می کند؟ بله! ببینید چگونه 
وظیفه  ات  فرماید.  می  روشن  را  مسأله  پیغمبر 
این بوده است که کار خیر کنی. با این کار هم 
خودت نجات پیدا می کنی، هم او را عماًل تأدیب 
کردم  تعبیر  که  این  می آموزی.  او  به  و  می کنی 
یک تیر و دو نشان است، این مطلب است: هم 

خودت را از آتش نجات می دهی، هم او را.
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شده است که چه چيزی را اول بگويد، چه چيزی را بعد بفرمايد. چه بسا در باب تربيت اشاره به اين نکته بسيار 
اساسی است که اول »إِعَمُلوا الَخير « بعداً » َو َذکِّروا بِه أَهليُکم «.

ِّروا بِه أَهليکُم« بعد به بچه ات بگو کار  اول مي گويد: » إِعمَلوا « اول خودت برو کار خوب بکن. بعد مي گويد » وَ ذَک
خوب بکن! چرا؟ چون اگر بخواهی اين گفتار تو اثر داشته باشد، بايد مسبوق به کردار تو باشد. گفتاری مؤثر 
است که مسبوق به کردار باشد و االّ بی  فايده است. بلکه اگر منافات داشته باشد اثر عکس دارد. ما اين را منافقانه 

مي گوييم. بچه با خود مي گويد: به من مي گويد اين کار را بکن، خود او آن کار را نمي کند!!!
اگر مي خواهی بچه  ات درست بشود بايد اينگونه عمل کنی. موعظه اگر بخواهد مؤثر باشد، واعظ بايد عامل باشد. 
علی)عليه السالم( مي گويد من شما را موعظه مي کنم چون خودم قباًل به آنها عمل کردم. موعظه کار هرکسی 
نيست. آن کسی که عامل است بايد موعظه کند. آن وقت مؤثر واقع مي شود. اول مي فرمايد »إِعَمُلوا الَخير« و 

ِّروا بِهِ أَهليکُم« خودت کار انسانی و الهی بکن، بعد به فرزندان و خانواده ات بگو و تذّکر بده. بعد مي گويد »وَ ذَک

یادآوری و تذکر خیر، موجب شکوفایی فطریات است
پنجم. چه بسا يک نکته دقيقی در اين جملة » َذکِّروا بِِه أَهليُکم « به کار رفته است. »به ياد او بياور« و »ياد 
او بده« با هم تفاوت دارد. در روايت »ياد او بده« نيست. بلکه اين است:  به او يادآوری کن! يعنی آنچه را که 
مي دانسته است را به ياد او بياور! فرق است بين ياد دادن و يادآوری کردن. در » َو َذکِّروا بِِه أَهليُکم « يادآوری 
را مطرح مي کند. يک وقت ظاهر روايت را مي گيريم، معنای آن اين است که وقتی خود تو انجام دادی، بعد به 
يادآوری او کن که آن کاری را که من کردم تو هم انجام بده! اين ظاهر آن است. يک وقت آنچه را در وجود 

اوست يادآوری مي کنی.
 اين بحث گذشت که هر انسانی که پا به اين عرصه و نشئه مي گذارد، هم فطرت های انسانی از ناحية الهی در او 
نهفته است، هم الهی. هر دو آنها هست. يعنی چه در بُعد انسانی - که مي گوييم عقل عملی - چه در بُعد الهی او. 
در جلسات گذشته گفتم که خدا در اين زمين، هم بذِر خيرهای انسانی پاشيده است، هم خيرهای الهی. نِشای 

هر دو را کاشته است. تو فقط او را آب بده و اين را شکوفايش کن!
چه بسا اشاره به اين باشد آن خير را يادآوری کن. » بِهِ « به خير برمي گردد نه به عمل. َو َذکِّروا بِالَخيِر أَهليُکم 
) ال بَِعَملُِکم (. يعنی خير را، اين نِشايی را که خدا در دل او کاشته است و در وجود او هست، مفطور است به 
فطرت خير را به يادش بيانداز. چه در بُعد انسانی او، چه در بعد الهی او. تو يادآوری کن! َکَأنَّه اگر فراموش کرده 
است، مي فهمد و به يادش مي آيد. تا به او بگويی کمک کردن به مستمندان خوب است، همانی که در درون او 

هست شکوفا مي شود، و بيرون مي ريزد.
ِّروا بِالخَير( أَهليکُم « نمي خواهد ياد او  ِّروا بِهِ  )أَی ذَک در بُعد الهی آن هم همينطور است. لذا تعبير مي کند » وَ ذَک
بدهی، خدا ياد او داده است. تو فقط يادآوری کن و با کارهايت نگذار به فراموشی بسپرد! هم غيرت انسانی تو 

اقتضا مي کند، هم غيرت الهی تو اقتضا مي کند که اين بچه را اينگونه تربيت  بکنی.
نهفته در آن را آشکار کن، يک روايت از علی )عليه السالم (مي خوانم که در اين جلسه نمي توانم باز کنم. حضرت 
فرمود: » أَألَدَبُ فِی اإلِنسان کَشَجَرَةٍ أصلُها العَقل]7[ « ادب در آدمی مانند درختی است که ريشه  اش عقل است. 
تو که داری تربيت مي کنی و اين مسائلِ خير را به او مي گويی، بدان اين درخت يک ريشه دارد. ريشه اش تو 
نيستی. تو نمي توانی ريشه به اين بدهی. ريشه  اش را خدا کاشته است و آن عبارت است از عقل! چه در بُعد انسانی 
او، چه در بُعد الهی او. عقل اعمّ از نظری و عملی است. در حقيقت تو آنچه را که نهفته است در او آشکار  کن...

]1[ بحار االنوار، ج 68، ص342   
. ]2[

]3[ مجموعه ورام، ج2، ص155
]4[  سوره مبارکه تحريم، آيه 6

]5[مستدرک الوسائل، ج 12، ص 201
]6[ اصول کافی، ج 4، ص 4

]7[ غررالحکم، ص 247، روايت 5098

إِعَملوا « اول خودت برو کار  * اول می گوید: » 
بِه أَهلیُکم«  َو َذکِّروا  خوب بکن. بعد می گوید » 
چون  چرا؟  بکن!  خوب  کار  بگو  بچه ات  به  بعد 
اگر بخواهی این گفتار تو اثر داشته باشد، باید 
است  مؤثر  گفتاری  باشد.  تو  کردار  به  مسبوق 
که مسبوق به کردار باشد و الّ بی  فایده است. 
بلکه اگر منافات داشته باشد اثر عکس دارد. ما 
می گوید:  با خود  بچه  می گوییم.  منافقانه  را  این 
به من می گوید این کار را بکن، خود او آن کار 

را نمی کند!!!

* ادب در آدمی مانند درختی است که ریشه 
می کنی  تربیت  داری  که  تو  است.  عقل  اش 
این  بدان  می گویی،  او  به  را  خیر  مسائلِ  این  و 
درخت یک ریشه دارد. ریشه اش تو نیستی. تو 
نمی توانی ریشه به این بدهی. ریشه  اش را خدا 

کاشته است



13

 تربیت در محیط
خانوادگی

تربیت در محیط خانوادگی: ۴
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلَّی ال عليه و آلِه و سلَّم(: »إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيماِن]1[ «
 

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به محيط  هايی بود که انسان در آنها ساخته مي شود و شاکلة روحی او را تشکيل مي دهد؛ که اولين 
محيط، محيط خانوادگی است. و اين رابطه بين پدر و مادر با فرزندان بر محور محبّت شکل مي گيرد و شديدترين 
محبّت ها هم هست. لذا غيرت که از محبّت نشأت مي گيرد، اقتضا مي کند که پدر و مادر فرزندان خودشان را در 

بُعد انسانی و الهی تربيت کنند.
بحث به اينجا رسيد که تربيت از دو طريق سمعی و بصری است. پدر و مادر از اين دو طريق فرزند را تربيت 
مي کنند. بعد به اين مسئله اشاره کردم که نقش مربّی در اين وادی تربيتی، نسبت به انسان هايي که مي خواهد 
تربيت کند، نقش دهقان و باغبان است. البتّه از اين جهت که دهقان بذر مي پاشد، نشا را غرس مي کند، در زمين 
قرار مي دهد و... دهقان و باغبان اين کارها را مي کند. در تربيت اينطور نيست. در تربيت  نقش مربّي مثل دهقان 
است، اّما به آن مقدار زحمت ندارد؛ چه از نظر آماده کردن زمين، و چه از نظر بذر پاشيدن. بلکه تربيت از کار 
زارع، باغبان و دهقان خيلی آسان تر است. جهت آن هم اين است که بذِر تربيت انساني را - که همان مسئله 
تشخيص حق از باطل است - و نشای او را خداوند در نهاد هر انسانی پاشيده است. و همچنين بذر تشخيص 
خوبی از بدی در اعمال و کردارها را خدا در انسانها قرار داده است. يعنی هر انسانی با نظر فطرتش اين مطالب 
را مي فهمد و درک مي کند. اين تشخيص در نهاد او هست و نقش مربّی در اينجا اين است که آن را شکوفا کند 

و اين استعداد را به فعلّيت برساند.

رابطۀ عقل و ادب
حضرت علی)عليه السالم( فرمودند: »أأَلََدُب فی اإلنساِن َکَشَجَرٍة أَصُلَها الَعقُل]2[« ادب در انسان مانند درختي 
است که ريشه  اش عقل است. حضرت ادب را در انسان به درختی تشبيه فرموده است که ريشه او عقل است. ما 
وقتي به رواياتمان مراجعه مي کنيم، مي بينيم يک رابطه مستقيم بين عقل و ادب مطرح مي شود. روايات متعّددي 
داريم که در آنها رابطه بين عقل و ادب را با تعبيرات مختلفه مطرح مي کند. مثاًل در روايتی از علی )عليه السالم( 
آمده است: » ُکلُّ َشٍئ يَحتاُج أِلَی الَعقِل َو الَعقُل يَحتاُج إِلَی األََدِب]3[« هر چيزي به عقل احتياج دارد و عقل 

محتاج ادب است.
حضرت در اين روايت احتياج عقل را به ادب مطرح مي فرمايد، يعنی اگر عقل بود و ادب نبود، اين عقل بی  فايده 
است. اين مفهوم روايت است. در روايتي ديگر از علی )عليه السالم(: » لَْن يَنَجَع أأَلََدُب َحّتی يُقاِرنَُه الَعقُل]4[« 

ادب سود نمي دهد مگر آنکه همراه با عقل شود.
ادب به عقل محتاج است، و عقل به ادب. حضرت يک رابطه تنگاتنگ بين عقل و ادب برقرار مي کند. تعبيرات 
زياد ديگري در اين رابطه داريم. مانند: »نِعَم َقريُن الَعقِل أأَلََدُب]5[« بهترين همنشين عقل ادب است. »ال أََدَب 

لَِمن ال َعقَل لَُه]6[« کسي که عقل ندارد، ادب ندارد. امثال اين تعبيرات زياد است.

عقل نظري و عملي با ادب به فعلیّت می رسد
من قبالً به اين مطالب اشاره کرده ام که اين عقل اعّم از عقل نظری و عقل عملی است. عقل نظری قوة تشخيص 
حق از باطل است که جنبه  های استداللی دارد و در ارتباط با تشخيص حق از باطل پيش مي آيد. مثاًل راجع به 
توحيد، برهان اقامه مي کند که توحيد حق است و شرک باطل است. ولي در تشخيص افعال ظالمانه و عادالنه 
عقل عملی مي گويد که چه خوب است و چه بد است. خوبی و بدی را ما با عقل عملي مان تشخيص مي دهيم. مثاًل 
امانت داری خوب است، خيانت بد است، دروغ گفتن زشت است، راستی و درستی زيباست و... هيچ کدام از اينها، 

جنبه استداللی ندارد که بخواهيم با عقل نظري اثبات کنيم. عقل عملی اينها را مي فهمد.
در روايات ما که رابطه بين عقل و ادب و بالعکس را مطرح مي کند، اينها گويای اين مطلب است که آن بذر 
الهی که در درون انسان پاشيده شده است- اعم از عقل نظری که استداللي است و عقل عملی که قّوه و نيروي 
تشخيص است - اين نشای الهی بايد با ادب و تربيت به فعليّت برسد و بارور شود. هر کودکی که به دنيا مي آيد، 
هر دو گونه عقل را دارد. پدر و مادر بايد چه کنند؟ بايد کاری کنند که اين بذر بيرون بيايد، اين نشا رشد کند، 

بارور بشود و به فعلّيت برسد، کاری ندارد.

 تربیت از راه سمع و بصر، روش خداوند است
گفتيم که تربيت عمدتاً از دو طريق صورت مي گيرد، سمعی و بصری. اين روش تربيتی را که من عرض کردم، 
يک روش الهي است؛ خدا هم همينطور تربيت مي کند. تربيتی را که پدر و مادر در ارتباط با فرزندشان بايد پيش 

ادب.  به  عقل  و  است،  محتاج  عقل  به  ادب   *
ادب  و  عقل  بین  تنگاتنگ  رابطه  یک  حضرت 
این  در  دیگري  زیاد  تعبیرات  می کند.  برقرار 

رابطه داریم.

* عقل نظری که استدللي است و عقل عملی 
نشای  این   - است  تشخیص  نیروي  و  قّوه  که 
و  برسد  فعلّیت  به  تربیت  و  ادب  با  باید  الهی 
بارور شود. هر کودکی که به دنیا می آید، هر دو 

گونه عقل را دارد.
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بگيرند، همان روش تربيت است که خدا برای تربيت ابناء بشر استفاده کرده است. چه در بُعد مسائل عقل نظری 
که جنبه  های اعتقادی است، چه از نظر بُعد عملی که جنبه  هاي رفتاري دارد. خدا چه کار کرده است؟ البته من 
َّا َخلَْقَنا  نمي رسم و جای آن هم نيست که اين بحث ها را به طور کامل بشکافم، فقط به مقدار بحث اشاره مي کنم » إِن
االْنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَاً بَصِيرًا ]7[« همانا ما انسان را از نطفه اي آميخته آفريديم و او را 

پرورانديم، پس او را شنوا و بينا قرار داديم.
مي گويد ما انسان را از نطفه کذايی خلق کرديم... تا اينکه هم سميعش کرديم هم بصير. شنيداری و ديداری. 
چرا فقط اين را مطرح مي کند؟ و فقط سراغ همين دو مورد رفته است؟ » َفَجَعلَْناُه َسِميَعاً بَِصيًرا«. يعنی نيروی 
شنوايی و ديداری. جهت اين است که اينها دو وسيله  ي الهی برای تربيت انسان هستند. براي اينکه انسان تربيت 
بشود و به غايتی که برايش در نظر گرفته شده است -که همان انسان شدن و الهی شدن است- برسد، اينها دو 
وسيله هستند. اگر انسان بخواهد به آن غايت از خلقتش برسد، با بهره گيري از اين دو وسيله مي رسد و بايد از 

اين دو وسيله استفاده کند.
در بُعد ديداری آيات الهيّه را ببيند و به او پی ببرد. نشانه  های خلقت و آفريده  های الهی )زمين و آسمان و کرات 
و کهکشانها و... ( را ببيند تا از طريق معلول پی به علّت ببرد و به وسيلة آن پی به مبدأ و معاد ببرد؛ که اين روش 
استداللی و برهانی است. از چه وسيله ای دارد استفاده مي کند؟ به طور غالب ديداری است. از آن طرف آنچه را 
که از طريق وحی بوسيله ارسال رسل وانزال کتب برای ابناء بشر فرستاده است و پيام الهی را که به وسيله گفتار 
به ابناء بشر مي رسانند و ارائه مي کنند  جنبه  ي شنيداری- آنها را بشنود. خدا از اين دو راه سمعی و بصری و با 
استفاده از اين دو وسيله است که انسان را تربيت مي کند. اين روش الهی است. يعني خدا هم که مي خواهد انسان 
را به غايت خلقتش برساند، تدبير ربوبی )تربيت(  کند، کارهايش از طريق سمعی و بصری است. از همين دو راه 

است. شنيداری و ديداری است.

بذر هدایت در همه وجود دارد
َّا  اگر انسان بخواهد به غايت تربيت برسد، يعنی انسانی بشود الهی، راه آن همين است. آن وقت بعد مي فرمايد: »إِن

ِبيَل]8[« ما انسان را به راه، هدايت کرديم. َهَديَْناُه السَّ
ضمناً اين يادت نرود، اينها دو وسيله هستند، دو وسيله بسيار خوب؛ اما آنچه که اصل است آن بذر الهی است 
ِبيَل«  َّا َهَديَْناُه السَّ که خدا در درون انسان پاشيده است و آن نشاء الهی است که در درون انسان نهاده است »إِن
که اين عبارت از همان عقل است، چه در بُعد نظری آن که تشخيص حق از باطل است چه در بُعد عملی آن، 

که تشخيص خوبی از بدی است.
در ذيل اين آيه شريفه يک عبارتی است از پيغمبر اکرم دارد: » َقاَل رسوُل ال )صلّی ال عليه و آله وسلّم( ُکلُّ 

مَولودٍ يولَدُ عَلَی الفِطرَة]9[« هر فرزندي بر فطرت الهي زاده مي شود.
روايت در ذيل اين آيه، اشاره به همين معنا دارد که خدا فطرت را در جان آدمي آميخته  است. اّما اين بايد به 
َّا َهَديَْناُه « ما او را هدايت کرديم. فعلّيت برسد و بايد از طريق سمعی و بصری تربيت بشود تا به فعلّيت برسد. » إِن

انسان بر اثر کارهاي زشت مسخ می شود
گفتم روايات زياد داريم که رابطه بين عقل و ادب و تربيت را مطرح مي کند. مي گويد اين بدون او بي فائده است، 
او بدون اين بي فائده است، يا او به اين محتاج است و اين به آن. توّجه کنيد که صرِف آن استعدادی که در نهاد 
انسان است برای اينکه شخص را انسان کند و الهی کند، کافی نيست. صرِف اينکه آيات را ببيند و بشنود ولی 
آن طرف خراب شده باشد، کارساز نيست. گاهی انسان بر اثر افعال قبيحه مسخ مي شود و هرچه به او بگويی يا 

به او نشان بدهی به تو مي خندد. هر دو بايد باشد، هم عقل هم ادب.
اما آنچه را که الهی است و موهبتی است، خدا به همه ابناء بشر داده است؛ استثناء هم قائل نشده، چون بحث 
خلقت است. به آيه نگاه کنيد، در بحث خلقت، مي گويد من وجود اين موجود را به فطرت آميخته  ام؛ و به او ارائه 
ِبيَل« اين کار  َّا َهَديَْناُه السَّ طريق کردم چه ارائه طريق به حق- نظري- ، چه ارائه طريق به خوبي ها - عملي- »إِن
را در نهاد او من کردم. اين بذر را من پاشيدم. اين نهال را من کاشتم. بحث اين طرف است و آن مسئله تربيت 
است. در تربيت، بايد آن طريق دروني به کار گرفته بشود تا بارور شود. اين روش تربيت، روش تربيت الهی است 
و اين سنخ کار کردن و اين ابزار را به کار گرفتن همان روشی است که خداوند براي ابناء بشر به کار گرفته است.

انسان راه را خودش انتخاب می کند.
َّا کَفُورًا« يا سپاسگزار مي شود و يا کافر. َّا شَاکِرًا وَ إِم اما بدان که اختيار هم در کنار آن داده است  » إِم

انسان در انتخاب راه مجبور نيست. هرطور که خودش انتخاب کرد. بذر را من پاشيدم، ارائه طريق هم چه از نظر 
سمعی و از نظر بصری کردم، حاال انتخاب با توست. ببينم تو باادب مي شوی يا بی  ادب؟! انتخاب اين با تو است.

رُع الی الَمَطِر]10[«  در گذشته روايتی را مطرح کردم که » إِنَّ بَِذِوي الُعقوِل ِمَن الحاجِة إِلَی األََدِب َکما يَظَمُأ الزَّ
نياز ذوی العقول به ادب مانند نياز کشت است به باران.

مثال مي زند که اين کسانی که عقل آنها کار مي کند و هنوز از کار نيفتاده، احتياج آنها به ادب مثل احتياج و 
تشنگی بذر به باران است که اگر باران نبارد اين رشد نمي کند. که من تعبير کردم که تربيت نسبت به بذر الهی و 
نشائی که خدا در درون انسان نشا کرده است، نقش آبياری دارد. اين مثل آن مي ماند. هر طفلی در هر خانواده  ای 

خلق  کذایی  نطفه  از  را  انسان  ما  می گوید   *
کردیم... تا اینکه هم سمیعش کردیم هم بصیر. 
شنیداری و دیداری. چرا فقط این را مطرح می
کند؟ و فقط سراغ همین دو مورد رفته است؟ 
» َفَجَعْلَناُه َسِمیَعًا بَِصیًرا«. یعنی نیروی شنوایی 
و دیداری. جهت این است که اینها دو وسیله  ي 

الهی برای تربیت انسان هستند.

راه مجبور نیست. هرطور  انتخاب  انسان در   *
پاشیدم،  من  را  بذر  کرد.  انتخاب  خودش  که 
ارائه طریق هم چه از نظر سمعی و از نظر بصری 
باادب  تو  ببینم  توست.  با  انتخاب  حال  کردم، 

می شوی یا بی  ادب؟! انتخاب این با تو است.
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به دنيا مي آيد اين بذر الهی در او هست چه در بعد نظری او چه در بُعد عملی او. هم تشخيص حق از باطل و هم 
تشخيص افعال خوب از بد را. خدا گذاشته است، جزء فطريات اوست، و نقش تربيت اين است که پدر و مادر بايد 

همان روش تربيت الهی را پياده کنند و از طريق سمع و بصر اين فرزند را تربيت کنند...
اللهم صّل علی محّمد و آل محّمد...

]1[ بحار االنوار، ج 68، ص342   
]2[  غرر الحکم و درر الکلم، ص 247، روايت 5098

]3[  همان، ص 248، روايت 5102
]4[ همان، ص 53، روايت 426

]5[  همان، ص 248، روايت 5104
]6[  بحار االنوار، ج 75، ص 111

]7[  سوره مبارکه انسان، آيه 2
]8[  سوره مبارکه انسان، آيه 3
]9[  بحار االنوار، ج 3، ص 279

]10[  غرر الحکم، ص 53، روايت 406
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تربیت در محیط خانوادگی: ۵
تأثیرگذاری تربیت در سه رابطۀ دیداری- گفتاری -کرداری

ِ َربّ ِ الَْعالَِمين  ِحيم  َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين.  ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال:  » إنَّ الَغيَرَة ِمَن اإليماِن]1[« غيرت از ثمرات ايمان است.
 

مروری بر مباحث جلسات گذشته 
بحث راجع به مسئله غيرت بود و گفتيم که غيرت از محبّت ناشی مي شود و اولين محيط و مؤثرترين محيط که 
شديدترين محّبت غالباً در اينجاست و بايد باالترين غيرت نيز از او نشأت بگيرد، محيط خانوادگی انسان است. 
رابطه  محبّتی ميان پدر و مادر با فرزند، غيرت نسبت به خانواده را ايجاد مي کند و اين غيرتشان اقتضا مي کند که 
فرزند را در دو بُعد انسانی و الهی تربيت کنند. اشاره شد که طريق و راه تربيت عبارت است از دو راه سمعی و 

بصری، که اين روش، روشی الهی است.

معنای تربیت
از اين جلسه به بعد به طور مستقل وارد اصل بحث تربيت مي شويم که اوالً تربيت يعنی چه؟ اگر بخواهيم تربيت 
را در يک مرتبة نازله و در بُعد اخالقی تعريف کنيم - زيرا در بُعد معرفتی هم بحث شده است - معنای تربيت در 
يک عبارت اين است: روش رفتاری و گفتاری دادن به غير، به طوری  که اين روش، ملکه او بشود. اين را تربيت 
مي گويند. کسی را تربيت کردن يعنی اينکه روش رفتاری و گفتاری به او ياد داده شود. تربيت در بُعد اخالقی اين 
است و اگر اين ملکة او شد، به اين معنا که هر وقت کاری انجام مي دهد، بر اساس روش رفتاری و گفتاری باشد 

که مربّی به او آموزش داده، ملکة او شده است و مي گويند: مربّی او را تربيت  کرده است.

نتیجۀ تربیت
ِّی او خوب يا بد بود که اين  دو گونه تربيت داريم؛ هم تربيت حَسَن داريم و هم تربيت بد داريم. مي گويند: مرب
طور تربيت شد. مردم وقتی يک کار خوب را از بچّه  مي بينند، مي گويند: اينها ثمرات تربيت است. مثاًل فرض کنيد 
اگر فرد، عملی يا حرفی، رفتار و گفتاری انجام بدهد که بر هيأت حسنه است و عقاًل و شرعاً پسنديده و سزاوار 
است، مردم مي گويند: اين ثمرة تربيت است. يعنی اين کار از آن ملکه ای که برای او حاصل شده است، تراوش 
مي کند. يعنی کارهايی که مي کند، کارهايی است که هم عقل و هم شرع مي پسندد. اين ثمرة تربيت است که از 
او ديده مي شود. بعد هم مي گويند: آدم مؤدبی است. اگر هم کارهايش از جنبة شرعی خوب بود، مي گويند: مؤّدب 

به آداب شرعی است.

تربیت از دیدگاه اهل معرفت
اهل معرفت تعريف خاصی از تربيت دارند و بحث هايی دارند. آنها مسئله تربيت و ادب را در سه رابطه مطرح 
مي کنند. مي گويند: تربيت در ربط با قلب و عقل و نفس آدمی است. آدم بايد هم قلب خودش را تربيت کند، هم 
عقلش را و هم نفسش را. چگونه قلب تربيت  و ادب مي شود؟ يا اينکه چگونه عقل ادب مي شود؟و.. آنها در يک 
مرحله باالتری وارد مي شوند که نمي خواهم به آن بحث بپردازم؛ فقط تذکر دادم که آن مباحث جای خودش را 
دارد و اصطالحات خودش را هم دارد. ما فعالً بحثمان راجع به تربيت، در يک سطح پايين  تر، در بُعد اخالقی به 

معنای روش رفتاری دادن به غير و روش گفتاری دادن به ديگری است.

روِش یاد دادن روش
خودِ اين روش رفتاری و روش گفتاری به غير دادن، يک روش مي خواهد. من چگونه به بّچه بگويم آنگونه که عقل 
مي پسندد و آنطور که شرع مي پسندد، حرف بزن و عمل کن؟ همين گفتن و ياد دادن چه روشی دارد؟ چگونه 
به او بياموزم؟ اين همان مطلبی است که جلسه گذشته اشاره کردم. اين بايد به روش الهی باشد که البته روش 
الهی، عقالنی هم هست. خدا از دو راه سمعی و بصری، ابناء بشر را تربيت کرده است. اين روش تربيت الهی است.

زبان حال گویاتر از زبان قال است
اگر برای تربيت هر دو راه بصری و سمعی ممکن باشد، اين بحث مطرح است که کدام مؤثرتر است؟ گفتيم  که 
روش رفتاری و گفتاری برای آموختن به غير، بايد با هم باشد؛ اما اينجا بحث در تأثيرگذاری بيشتر است. کدام 
يکی، اثرش قوي تر است؟ حاال جواب را در يک قالب تقريباً همگانی مي ريزم. يک زبان حال داريم و يک زبان قال 
داريم. زبان حال، گوياتر است يا زبان قال؟ زبان حال بُردش قوي تر از زبان قال است. البته اين بحث که اشاره 

مي کنم، تمام اينها متن معارف ماست و از روايات گرفته شده است.

* معنای تربیت در یک عبارت این است: روش 
رفتاری و گفتاری دادن به غیر، به طوری  که این 
می گویند.  تربیت  را  این  بشود.  او  ملکه  روش، 
کسی را تربیت کردن یعنی اینکه روش رفتاری 

و گفتاری به او یاد داده شود.

* اهل معرفت تعریف خاصی از تربیت دارند و 
را  ادب  و  تربیت  مسئله  آنها  دارند.  بحث هایی 
تربیت  می گویند:  می کنند.  مطرح  رابطه  در سه 
در ربط با قلب و عقل و نفس آدمی است. آدم 
باید هم قلب خودش را تربیت کند، هم عقلش 

را و هم نفسش را.
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زبان حال در رابطه کارهای ديداری و شنيداری و رفتاری مطرح است. عبدال بن عباس نقل مي کند، مي گويد: 
ُرُکم ال ُرؤيَُته َو يَزيُد فی ِعلِمُکم  »قيل: يا َرسوَل ال)صلّی ال عليه و آله و سلّم ( أَیُّ الُجلَساِء َخيٌر؟ قال: َمن تَُذکِّ
ِّبُکُم فی اآلخِرَةِ عَمَلُهُ]2[« به پيغمبراکرم گفته شد: بين همنشين ها، کدام يک از آنها خوب است؟  مَنطِقُه و يُرَغ
حضرت فرمود: آنکه ديدارش شما را به ياد خدا بياندازد، کالمش فهم شما را بارور کند و کردارش رغبت شما 

را به آخرت بيافزايد.

تأثیر معاشرت در تربیت
سه خصوصيت را پيغمبر گفتند؛ 1- ديداری، 2- گفتاری، 3- رفتاری. اول فرمود: آن کسی که وقتی او را مي بينی، 
با ديدن او به ياد خدا بيفتی! که تو به ياد خدا بيفتی نه آنکه اين مطلب را از صفر به تو ياد دهد. يادآور خدا 
باشی! توحيد در نهاد تو هست. اين همان حرفی است که جلسه گذشته با يک روايت ديگر گفتم که بذر توحيد، 
در نهاد همه ما هست. بذر تربيت چه در بُعد الهی آن و چه در بُعد انساني اش، همه در وجود انسان هست؛ به 
عنوان عقل عملی و عقل نظری. اول از نظر ديداری، به چهره او که نگاه مي کنی به ياد خدا بيفتی. دّوم؛ وقتی 
حرف مي زند به علم تو بيفزايد، يعنی نادانی را از تو بکاهد. سوّم؛ عمل او را که نگاه مي کنی، کار او را که مي بينی، 

تو را به آخرت ترغيب کند.

ظاهر انسان ها پیام دارد
در اينجا ديدار و رفتار، هر دو لِسان حال دارند؛ )اول و آخر روايت( ديدن که مسلّماً لسان حال است. هيکل او 
را نگاه مي کنی، ياد خدا بياندازد. همين هيکل با تو حرف مي زند. خيلی چيزها نشان مي دهد که انسان، انسان 
الهی است يا شيطانی؟ اين شکل و قيافه خودش زبان حال است. اّول حضرت لسان حال را مطرح کرد، که در 
اين شبهه  ای نيست. حال سؤال اين است که چرا اول به لسان حال اشاره کردند؟ روايت از علی )عليه السالم( 
» قال علی )عليه السالم(: لِساُن الحاِل أَصَدُق ِمن لِساِن الَمقال]3[« اميرالمؤمنين عليه السالم فرمود: زبان حال 

راستگوتر است از زبان قال.
به اصطالح مردم مي گويند که: دم خروس را ببينم يا قسم حضرت عباس ت را؟! دم خروس گوياتر است از قسم 

حضرت عباس.

هیکل پدر و مادر در تربیت فرزند تاثیر دارد
لذا از نظر تربيت، وقتی بچّه مي خواهد تربيت شود، بدان آنکه بُرد بيشتر دارد، هيکل پدر و مادر اوست. هيکل 
پدر و مادر را بچّه مي بيند و اين ديدن بيشتر از گفتنهای پدر و مادر بر روی او تاثير مي گذارد. پدر را مي بيند، 
مادر را مي بيند، تشخيص بدهد که او از نظر پيکره اش، انسان است يا حيوان است؟ من بايد اينها را بگويم. من 

طبق روايت بحث مي کنم.
آيا مي دانی تشبّه رجال به نساء حرام است که حاال خودت را در ذیّ نساء در آوری و شبيه زنان کرده  ای؟ اين 
بحث در فقه سر جايش بحث شده است؛ اآلن بحث تربيتی است. فرزند نگاه مي کند و مي بيند و تشخيص مي دهد. 
وقتی نگاه مي کند، قوه شهوتش بروز و ظهور پيدا مي کند يا فطرت الهی  اش؟ گفتيم همه بذرها در اين بّچه هست؛ 
شهوت هست، غضب هم هست. با اين ديدن، به ياد شيطان مي افتد يَُذکُِّرکُم- يا به ياد خدا مي افتد؟ بُعد معنوي اش 

فعال مي شود يا شهوتش؟ به ياد حيوان مي افتد، يا به ياد خدا مي افتد؟

بچه از همه چیز عکسبرداری می کند
جمله اول، با زبانِ حالِ پيکره ات و هيکلت او را تربيت مي کنی. او اين صحنه  ها را عکسبرداری مي کند و فوری در 
روحش بايگانی مي کند. اسم بايگانی روحش را مي گذاريم »حافظه«. اتاق بايگانی او حافظة اوست. همينطور هر 

چيزی که مي بيند، عکسبرداری مي کند و به حافظه  اش مي سپارد. اين فقط تأثير هيکل بود.

راستگویی را با راستگویی بیاموز
»وَ يَزيدُ فی عِلِمکُم مَنِطُقهُ« دوّم؛ حرف که مي زند، بايد حرف هايش به قدری درست باشد که شبيه به ديداری 
»َخيُر  فرمود:  السالم(  علی)عليه  مي کنم.  معنا  را  آن  بعد  مي خوانم  روايت  يک  من  چه؟  يعنی  اين  حاال  بشود. 
إِخوانِکَ مَن دَعاکَ إِلی صِدقِ المَقال بِصِدقِ مَقالِه]4[« بهترين برادرانت آن کسی است که با راستگويي اش تو را 

به راستگويی بکشاند.
اين همانی است که عرض کردم. آنجا که کالم جنبة اخباری دارد، بايد به نحوی باشد که شبيه به ديداری است. 
حتی ما در محاورات عرفيه و روزمرة خودمان، از آن تعبير به ديداری مي کنيم، مي گوييم: ديدم راست مي گفت! 
ديدی يا شنيدی که راست مي گفت؟ ديدم دروغ مي گفت! ما هم اين تعبيرات را داريم، چون آنقدر روشن است که 
َکأَنَّه صحّت آن را مي بينيم. پدر! مادر! با بچّه تان که صحبت مي کنيد و حرف مي زنيد، مواظب حرفهايتان باشيد که 
جلوی او دروغ نگوييد! راستگويی را با راستگويی بياموز. اينها معارف ما است. مي خواهی اثر بکند؟ روش گفتاری 
مي خواهی به او آموزش دهی؟ اينگونه روش گفتاری مي دهند. اين از طريق سمعی است. قبلی بصری بود. راست 
بگو! چه به او، چه در حرف ها و نقل هايی که او مّطلع است راست بگو! هم به بّچه راست بگو، هم جلوی بّچه راست 

بگو! نگذار دروغ گفتن را ياد بگيرد!

* هیکل پدر و مادر را بچّه می بیند و این دیدن 
بیشتر از گفتنهای پدر و مادر بر روی او تاثیر 
می بیند،  را  مادر  می بیند،  را  پدر  می گذارد. 
انسان  پیکره  اش،  نظر  از  او  که  بدهد  تشخیص 

است یا حیوان است؟

می کنید  صحبت  که  بچّه  تان  با  مادر!  پدر!   *
باشید  حرفهایتان  مواظب  می زنید،  حرف  و 
را  راستگویی  نگویید!  دروغ  او  جلوی  که 
است.  ما  معارف  اینها  بیاموز.  راستگویی  با 
می خواهی  گفتاری  روش  بکند؟  اثر  می خواهی 
گفتاری  روش  اینگونه  دهی؟  آموزش  او  به 

می دهند.
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فطرت بّچه دروغ بلد نیست!
چرا؟ بچّه  ها از خودتان ياد مي گيرند و به خودتان تحويل مي دهند. معروف است که: حرف راست را از بّچه بشنو! 
اين يعنی چه؟ يعنی اين هنوز در درونش دروغ شکل نگرفته، هنوز آن فطرت از بين نرفته، راستی و درستی 
درون او هست، اگر پدر و مادر جور ديگر عمل مي کنند، بر خالف فطرت اين بّچه است. تمام اينها ريشه دارد در 

نهاد هر انسانی که راستگويی حسنه است و دروغ بد است.

خوب عمل کردن بهترین آموزش است
مي رويم سراغ رفتاری آن، در آن روايت داشت»َو يَُرغُِّبُکم فی اآلِخَرِة َعَمُلُه« اينجا علی )عليه السالم( در اين روايتی 
که خواندم فرمود: »َخيُر إِخوانَِک َمن ... َو نََدبََک إِلی أَفَضِل األَعمال بُِحسِن أَعمالِه« بهترين برادرانت کسی است 
که ... تو را با بهترين کارهايی که جلو تو انجام مي دهد به بهترين کارها دعوت بکند. که اين هم دوباره روشی 

بصری است.
از اين دو طريق سمعی ـ بصری، فرزند تربيت مي شود. آن هم به اين نحو که در روايت آمده است؛ هم ديداری، 
هم شنيداری و هم رفتاری. اين به بزرگ ترها هم اختصاص ندارد. اتفاقاً بچه زودتر مي گيرد. اثر تربيت هم اين است 
که فرزند با بکارگيری روش گفتاری و رفتاری خاصی که آموخته و برايش ملکه شده، هر چه انجام مي دهد، چه 

گفتار و چه کردار، کارهايش عقاًل و شرعاً نيکو باشد.
اللهم صّل علی محّمد و آل محّمد.

 
]1[ . وسائل الشيعة، جلد 20، صفحه 154

]2[ . وسائل الشيعه، ج 12، ص 23
]3[  . غررالحکم، ص 153

]4[ . وسائل الشيعه، ج 12، ص 23

* معروف است که: حرف راست را از بّچه بشنو! 
این یعنی چه؟ یعنی این هنوز در درونش دروغ 
نرفته،  بین  از  فطرت  آن  هنوز  نگرفته،  شکل 
و  پدر  اگر  هست،  او  درون  درستی  و  راستی 
مادر جور دیگر عمل می کنند، بر خالف فطرت 

این بّچه است
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تربیت در محیط خانوادگی: ۶
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

 
ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(:  » إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيماِن]1[« غيرت از آثار ايمان است.

 
مروري بر مباحث گذشته

بحث ما در باب غيرت بود و به بحث تربيت کشيده شد. جهتش هم اين بود که غيرت از محّبت نشأت گرفته 
است و اين محبّت اقتضا مي کند که انسان در محيط  هايی که مسئله محّبت مطرح است، در کنار آن غيرت داشته 
باشد. بعد هم مسئله تربيت از غيرت نشأت مي گيرد. اوّلين و مؤثّرترين محيطی که انسان در او ساخته مي شود، 
محيط خانوادگی است و مهمترين و تأثيرگذارترين نقش ها بر روی فرزند، نقش پدر و مادر است که والدين کمال 
تأثير را بر روي فرزند خود دارند. جلسه گذشته نيز تربيت را از ديدگاه مباحث اخالقی معنا کردم که تربيت 
عبارتست از: آموزش رفتاری و گفتاری. به مناسبت هم روايتی را از پيغمبراکرم مطرح کردم که آن را برای آن 

کسانی که اين مباحث را تعقيب مي کنند، تذکّر مي دهم.
روايتی را که جلسه گذشته من مطرح کردم، روايتی از پيغمبر اکرم)صلّي ال عليه و آله و سلّم( بود که عبد ال 
بن عباس آن را نقل کرده است. اين روايت را من از وسائل الشيعة، احکام ِعشرت، باب يازدهم، حديث چهارم 
بِرؤيَِته َو يَزيُد فی ِعلِمُکم َمنِطُقه َو  ُرُکُم الَ  نقل کردم، که »قيل يا رسوَل ال: أَیُّ الُجلَساِء َخيٌر؟ قال: َمن تَُذکِّ

يَُرغُِّبُکم فِی اآلخَرِة َعَمُلُه]2[«.
اين روايت در بحار االنوار، جلد 74، حديث 18 هم آمده است - البته در چند جلد ديگر بحار مانند جلد 71 هم 
هست- جابر بن عبدال انصاری از پيغمبر اکرم نقل مي کند، که ايشان فرمود: » َو قال الَحواريّون لِعيسی: لَِمن 

ُرُکُم ال ُرؤيَُته َو يَُرغُِّبُکم فِی اآلِخَرِة َعَمُله َو يَزيُد فی َمنِطِقُکم ِعلُمُه]3[ « نُجالِس؟ َفقال: َمن يَُذکِّ
حواريّون از حضرت عيسی مي پرسند: ما با چه کسی مجالست کنيم؟ يعنی با چه کسي رابطه تنگاتنگ داشته 

باشيم؟ آنها مي پرسند و حضرت پاسخ مي دهد.
در کنزُ العُمّال هم اگر مراجعه کنيد، در چهار جای آن آمده است؛ عامّه و خاصّه هم اين روايت را نقل مي کنند. 
من غرضم اين است که اين روايت يکی نيست. شايد عبارات مختلف باشد - حاال تقدّم و تأخّر و اين تفاوت هاي 

جزئي مدخليّت ندارد- اساس کار در همه شان سه چيز است؛ مسئله ديداری، شنيداری و کرداری.
با فرزند نداريم. دوم، اين رابطه  از رابطه پدر و مادر  در بحث تربيت اوالً ما به طور غالب رابطه ای تنگاتنگ تر 
تنگاتنگ هم در يک مقطع زمانی خاصّ است که روح طفل از نظر اثرپذيری در آن مقطع، هم سريع تر و هم 

عميق تر است.
  

آیا تربیت کردن نیاز به قصِد تربیت دارد؟
سوم، بحث اين جلسه است. در باب تربيت يک مسئله  ای مطرح است که اين روايات هم گويای همين است. و 
آن اينکه: آيا تربيت از عناوين قصديّه است؟ يعنی در تربيت، قصد و نّيت مدخلّيت دارد تا اينکه تحقق پيدا کند 
يا نه؟ يک سنخ از امور است که در آنها تا نيّت نکنی در خارج تحقق پيدا نمي کند؛ مثل عبادات. نماز را تا نّيت 
نکنی، نماز نيست. خم و راست شدن را نماز نمي گويند. گاهی در گذشته  راجع به فلسفه عبادات و راجع به نماز 
مي گفتند: نماز، ورزش صبحگاهی و شبانگاهی است. اينها تا اين اندازه از معارف دورند و با آن اجنبی هستند!! 
درباره  ي روزه هم تا نيّت نکنی روزه تحقق پيدا نمي کند. نّيت رکن نماز است، نّيت رکن روزه است. اينها اموری 
هستند که نيّت و قصد در تحقق آنها مدخليّت دارد. لذا مي گوييم از عناوين قصديّه هستند و نّيت، رکن آنهاست.

نفسِ عمل تأثیر تربیتي می گذارد؛ نه عمل همراه با نّیت 
اما يک سنخ امور هستند که از عناوين قصديّه نيست و نّيت نقشی در آنها ندارد. چه نّيت بکنی، چه نّيت نکنی، 
تحقق پيدا مي کند؛ مثل آموزش. ما مي گوييم وقتي مربّی مي خواهد کسي را تربيت کند آيا بايد قصد تربيت داشته 
باشد يا الزم نيست؟ در اين روايات که سئوال شده بود، با چه کسی رابطه تنگاتنگ داشته باشم؟ سه خصوصيت 
بعداً  هم  را  کرداری  و  رفتاری  مسئله  گفتاری-و  مسئله  هم  بعد  و  شنيداری  يکي  ديداري،  يکی  شد؛  مطرح 
ميگوييم- و اصاًل به اينکه نّيت بکند يا نکند، کار ندارد. يعنی با يک کسی رابطه تنگاتنگ پيدا کن  که پيکره او 
را ببينی اثر داشته باشد. حاال او مي خواهد اين پيکره اش را ساخته باشد براي اينکه به تو چيزي را ياد بدهد يا 
نه. اراده، قصد و نّيت کرده باشد، يا نکرده باشد. چون تربيت از عناوين قصديّه نيست و قصد در آن دخالت ندارد. 
بخواهی يا نخواهی، حرف که مي زني اثر مي گذارد و آموزش مي گيرد؛ حاال قصد بکني يا نکني. همين که فرزند به 
حرف زدن پدر و مادر گوش مي دهد، اثر مي پذيرد. خود عمل تأثير مي گذارد نه عمل همراه با نّيت. روايات را ديديد  

که همه بر روي اين مسأله تاکيد داشت.

مواجهه با شایستگان، انسان را به سوی شایستگی می کشاند

* تربیت از عناوین قصدیّه نیست و قصد در آن 
دخالت ندارد. بخواهی یا نخواهی، حرف که می
زني اثر می گذارد و آموزش می گیرد؛ حال قصد 
زدن  حرف  به  فرزند  که  همین  نکني.  یا  بکني 
خود  می پذیرد.  اثر  می دهد،  گوش  مادر  و  پدر 

عمل تأثیر می گذارد نه عمل همراه با نّیت.
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اين روايتی که من مطرح کردم برای اين بود که مي خواستم بگويم که نفسِ رابطه، مطرح شده  است. اصاًل نفِس 
ُمجالََسُة   « مي فرمايد:  السالم(  )عليه  العابدين  زين  امام  از  است  روايتی  است. يک  آموزش  فرزند،  با  مواجهه  ی 
الصّالحينَ داعيَةٌ الی الصَّالحِ]4[« نشست و برخاست با نيکوکاران، دعوت کننده  ي بسوي نيکي و شايستگي است.

همين رابطه و مواجهه با شايستگان، انسان را به سوی شايستگی مي کشاند. بخواهی يا نخواهی، مي کشاند. چه آن 
شخص شايسته و صالح، اراده کرده باشد يا اراده نکرده باشد.

اسوه  هاي قرآني
من اينها را محکم مي گويم. اينکه مي گوييم: تربيت آموزش دادن است، يعنی روِش رفتاری و گفتاری دادن است؛ 
اين نکته ظريف را دارد که کسي که مي خواهد روش بدهد، الزم نيست اين روش دادن را اراده کرده باشد. لذا 
مي بينيم در اصطالح قرآنی، هم راجع به پيغمبر داريم، هم راجع به حضرت ابراهيم - هر دو تا را تحت يک عنوان 
مطرح مي کنند- که تعبير به اسوه می کند. اينها اسوه هستند. يعني اينها روش مي دهند، حاال مي خواهد روش 

دادن را قصد بکنند يا قصد نکنند.
 َ َ َو الَْيْوَم االَِْخَر َو َذَکَر الَّ َِّمن کاََن يَْرُجواْ الَّ ِ أُْسَوٌة َحَسَنٌة ل ََّقْد کاََن لَُکْم فِی َرُسوِل الَّ درباره پيغمبر مي گويد: » ل

َکِثيًرا]5[«
َِّذيَن َمَعُه ]6[«  در باره حضرت ابراهيم مي فرمايد: » َقْد کاَنَْت لَُکْم أُْسَوٌة َحَسَنٌة فِی إِبَْراِهيَم َو ال

پدر و مادر باید اسوه حسنه باشند!
اسوه در لغت به معنای مقتدا و پيشوا است. هر محيطی که انسان در آن محيط ساخته مي شود، آنجا برای خودش 
يک اسوه دارد. در محيط خانوادگی پدر و مادر اسوه اند. در خانه هم براي فرزند آموزش خوب جا مي افتد. چون 
هنوز فرزند به آن حّدی که استقالل پيدا بکند، نرسيده است و تحت تکّفل و حمايت آنها است. اگر بخواهيم اين 
مطالب را در قالب قرآنی بريزيم، بايد بگوييم: پدر بايد اسوه حسنه باشد! مادر بايد اسوه حسنه باشد! در چند 
رابطه؟ در سه رابطه؛ هم ديداري اش، هم شنيداري اش، هم گفتاری  و کرداري اش. اين بايد اسوه حسنه باشد. قصد 
هم اينجا مطرح نيست. يعنی وقتی فرزند پيکره پدر را مي بيند، دارد از او الگو مي گيرد. پدر بخواهد يا نخواهد، 

دارد فرزندش را آموزش مي دهد.

پیکر و پوشش والدین فرزند را تربیت می کند
او، که نزديک ترين  بايد اسوه حسنه باشد. همان پيکره  اش، خودش و تبعاتش؛ هم خودش و هم پوشش  مادر 
تبعه اوست. چه پوشش خودشان، چه پوششی که به تن فرزندشان مي کنند. پوششی را که پدر دارد، بخواهد يا 
نخواهد، دارد به فرزندش اين پوشش را آموزش مي دهد. پوششی که مادر دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، دارد 

از طريق ديداری، آموزش مي دهد.

پوشش والدین، حیا را شکوفا کرده یا سرکوب می کند.
او به فرزندش حيا، عفاف و پاکدامنی آموزش مي دهد؟ يا سرکوب کردن حيا در درون او را آموزش مي دهد؟ حيا از 
فطريات است. حيا يک بحث مستقل است. اين مطلب را بعداً بحث مي کنم که حيا از فطريات انسان است. آيا دارد 
شکوفا می کند حيا را در درون فرزند؟ يا دارد اين فطرت را در درون او سرکوب مي کند؟ تو کدام يک از اينها را 
انجام مي دهي؟ بحث اينکه اراده کردی يا نکردی، قصد کردی يا نکردی نيست؛ هيکالت را که اينگونه پوشاندی، 
همين پوشش تو، بخواهی يا نخواهی به بچّه آموزش مي دهد. چه پدر، چه مادر، خودشان و نزديک ترين تبعات 
آنها، يکی پيکره  شان، بعد هم آنچيزی که به پيکره  شان مي پوشانند، اين به بچّه آموزش مي دهد. اين مباحث کاماًل 
حساب شده و دقيق، همه با آنچه که خداوند در نهاد هر انسانی به وديعه گذاشته است، همسو است. پيکره  ات 

بايد به گونه ای باشد که آنچه که خدا در نهاد او قرار داده است، آن را شکوفا کنی نه سرکوب کنی!
مي خواستم اين را عرض کنم که اين سه خصيصه، برای تربيت فرزند نقش اساسی دارد. نقش زيربنايی دارد؛ يعنی 
پدر و مادر در جنبه  های ديداری ، شنيداری  و رفتاری، بايد برای فرزند اسوه حسنه باشند. از نظر پيکرشان  بچه 

را به ياد خدا می  اندازند يا شيطان؟ نسبت به تبعاتشان هم، مسأله  ي پوشش هم همينطور است.

پوشش حضرت زهرا)سالم اهلل علیها( هنگام ایراد خطبه فدک
من به مناسبت ايام بروم سراغ بحث راجع به حضرت زهرا )سالم ال عليها(، که ايشان در رابطه با قضايای فدک، 
به مسجد رفتند و جمعيت هم همه آنجا بودند که خطبه معروفشان را خواندند. من نمي خواهم وارد خطبه بشوم، 
آنکه مورد استشهاد برای بحثم است، اين است که نقل شده حضرت هنگام خروج » الثَت ِخماِرها َعلی رأِسها 

»]7[
»الثَ« به معنای پيچيدن است، مي گوييم »الثَ العَمّامَةَ عَلی رَأسِه«. خِمار يک چيزی بوده است که بزرگ تر از 
روسري های فعلی بوده، يعنی سر و گردن و همه اينها را مي پوشانده، وقتی که خبردار شدند که مردم از مهاجر و 
انصار در مسجد جمع شدند، حضرت بلند شدند و ِخمار را به سر مبارکشان بستند، به نحوي که تمام سر و گردن 
را پوشاند، »وَاشتَمَلَت بِجِلبابِها«، جلباب يک پوشش سراسری بوده که روی لباس بوده، اآلن در مناطق عرب  نشين 

تعبير به عبا مي کنند، ما مي گوييم: پوشش برتر؛ چادر. اين را هم بر سرشان انداختند که تمام بدن پوشيده شد.

روِش  یعنی  است،  دادن  آموزش  تربیت   *
رفتاری و گفتاری دادن است؛ این نکته ظریف 
را دارد که کسي که می خواهد روش بدهد، لزم 

نیست این روش دادن را اراده کرده باشد.

* پوششی را که پدر دارد، بخواهد یا نخواهد، دارد به 
فرزندش این پوشش را آموزش می دهد. پوششی که 
مادر دارد، چه بخواهد و چه نخواهد، دارد از طریق 

دیداری، آموزش می دهد.

* پدر و مادر در جنبه  های دیداری ، شنیداری  
و رفتاری، باید برای فرزند اسوه حسنه باشند.
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پوشش در میان همراهان
از  هماهنگ ها  سال ها،  و  هم سن  گروهی  با  همراه  يعنی حضرت  َقومِها«  نِساِء  َو  حَفَدَتِها  مِن  ٍة  لُمَّ فی  »وَأَقبَلَت   
ياران و اعوان خودشان حرکت کردند. اول مسئله پوشش شخصی بود که چگونه خودش را پوشاند، بعد مسئله 
همراهان. اينجا درباره اين پوشش و نحوه  ي خروج، دو احتمال وجود دارد؛ يکي اين است که اينگونه پوشش 
دادند، اعوانشان را خبر کردند و آمدند دور حضرت زهرا را گرفتند، برای اين بود که وقتی حضرت زهرا )سالم 
ال عليها( مي خواهند خارج شوند، در بين اين اجنبي ها، حتی پيکره  اش را هم نبينند. حتی پوشش چادر آنقدر 
بلند بوده که وقتي حضرت مي خواستند حرکت کنند، بخشی از اين پوشش، زير پای حضرت مي رفته است. من 
اينها را خواندم برای اين که مي گويند حضرت زهرا تشريف بردند مسجد و حتي در بين آنها، خطبه هم خواندند؛ 
اما چگونه رفتند؟ ببينيد پوشش را ! اين چون تبعات بود گفتم. با چه وضعی رفت؟ با اينکه ِخمار بود، پوشش 
سراسری بود، آنقدر هم بلند بوده که زير پاهايشان مي رفته، دوباره خبر کرد که دور او را بگيرند تا اينکه حتي 

پيکره او را نبينند. اجنبی او را نبيند.

حضرت زینب در مجلس یزید
دختر او زينب هم وقتی که در مجلس يزيد بود آنجايی را که ديگر خيلی آتشين شروع کرد صحبت کردن، يزيد 
لَقاِء تَخديُِرَک َحرائَِرَک و إمائََک َو َسوُقَک بَناِة رسوِل ال َسبايا َقد  را مخاطب قرار داد، گفت: » أَِمَن الَعدِل يابَن الطُّ
َّ ]8[«، آيا اين از عدالت است ای پسر آزاد شده  ها؟ که همسرانت را و کنيزات  َّ وَ أَبدَيتَ وُجوهَهُن هَتَکتَ سُتُورَهُن
را پشت پرده ببری که نامحرم نبيند؟ در حالي که دخترهای پيغمبر را در شهرها گردش بدهی؟ پرده حشمت 

آن ها را هتک کنی؟ چهره  های اينها را آشکار کنی که مردهای اجنبی ببينند؟
ببينيد ما پيرو اينها هستيم؟ ما تربيت شده اينها هستيم، جامعه ما آيا اين است؟ شما زهرايی و زينبی هستيد؟ 

من اين را مي خواستم بگويم.

توسل
التماس دعا. من ديگر توسلم را شروع کنم. زهرا رفت مسجد، مي نويسند که علی )عليه السالم( در خانه نشسته 
بود، منتظر بود زهرا برگردد. من ديدم نوشتند که علی )عليه السالم( بارها سر مي کشيد ببيند زهرا آمد يا نه؟ 
يک وقت ديد زهرا وارد شد، زهرا وارد شد، يک نگاهی به چهره علی کرد، رو کرد گفت: » يابن ابی طالب! عليَک 
نين]9[« مثل جنين در رحم مادر زانوی غم به بغل گرفتی؟  السالم إِشَتَملَت َشملََة الَجنين؟ َو َقَعدَت ُحجَرَة الظَّ

و مثل آدم های متهم نشسته  اي؟
معلوم مي شود علی )عليه السالم( وقتی نشسته بود زانوهايش را در بغالش گرفته بود. در بعضی از نقل ها نوشتند 
داشت زهرا اين جمالت را که به علی )عليه السالم( مي گفت، يک وقت مؤذن گفت » ال اکبر « صدای اذان 
بلند شد، شهادت به وحدانّيت داد و بعد تا شهادت به رسالت رسيد، آنجا بود که علی سر را از روی زانوهايش 
برداشت، يک نگاه کرد به چهره زهرا، جواب او را به او داد، گفت: » أَيَُسرَُّک أاَّل تَسَمعی هذا َو ال يَسَمعون؟]10[ 
«، چون زهرا به او گفته بود که تو آن مرد ميدان جنگ ها بودی، تو گرگ ها را مي دريدی! مگس ها جمع شدند دارند 
تو را مي درند! علي عليه السالم به چهره  ي زهرا يک نگاه کرد، گفت: زهرا! خوشحال مي شوی که ديگر اين شهادت 
به نبوت را نشنوی؟ من همان علی هستم که خيبر را فتح کردم، تغيير نکردم، اما اگر اآلن قيام کنم ديگر نامی 
از پدرت برده نخواهد شد! مي گويند اينجا بود زهرا گفت: »إِذاً نَصبِر« حاال اين است صبر مي کنم، اّما صبر زهرا... 
اينگونه رفتار  با دخترت  بِإبَنِتک« ای پدر!  يُفَعُل  أَبَتاه هکذا  بلند شد:»يا  او فشار آوردند که فريادش  بر  چنان 

مي شود...

]1[ . وسائل الشيعه، ج 20، ص 154
]2[ . وسائل الشيعه، ج 12، ص 23

]3[ . بحار االنوار؛ جلد 71، صفحه 189
]4[ . اصول کافی، ج 1، ص 20

]5[ . سوره ی مبارکه  احزاب، آيه20
]6[ . سوره ی مبارکه ی ممتحنه، آيه 4

]7[ . بحار االنوار، ج 29، ص 220
]8[ . بحار االنوار، ج45، ص 157
]9[ . بحار االنوار، ج29، ص 234

]10[ . همان
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تربیت در محیط خانوادگی: ۷
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

 ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: »إِنَّ الَغْيَرَة ِمَن االيمان]1[«
 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. گفته شد اوّلين محيطی که قوي ترين نقِش 
سازندگی را بر روی انسان دارد؛ محيط خانوادگی و رابطه پدر و مادر با فرزند است. پدر و مادر در سه بُعد نقِش 
را دارند؛ 1- ديداری 2- شنيداری 3- رفتاری. در جلسة گذشته، بحث ما  روش دادن و تربيت کردن فرزند 
به اينجا رسيد که در ارتباط با مسئله ديداری، هم پيکره ی پدر و مادر و هم تبعات آنها از نظر پوشش، نقِش 

سازندگی و تربيتی دارد و به فرزند روش مي دهد. چه رسد به پوشش خوِد فرزند.
بحث به اينجا رسيد که پدر و مادر بايد اين معنا را در نظر داشته باشند که در اين رابطة ديداری، به نحوی عمل 
نکنند که آن وديعة الهّيه به نام »حياء« در درون فرزند سرکوب شود، بلکه بايد او را زنده کنند نه اينکه بميرانند؛ 
که جلسة گذشته عرض کردم در اين جلسه وارد اين بحث مي شوم. چون در تربيت به طور کلّی نقش اساسی دارد.

 نقش »حیاء« در تربیت
حياء و شرم چيست؟ چون اينجا بحثم به روش مسائل اخالقی است اوّل مي روم سراغ تعريف علمای اخالق. آ نها 
در مباحث اخالقی يکی از رذائل اخالقی را به عنوان »وَقاحت« مطرح مي کنند که ما به آن مي گوييم: بی  شرمی؛ و 
ضدّ آن را »عَفاف« مي گويند. وقاحت از رذائل نفسانّيه است و عبارت است از: عدم مباالت نفس از ارتکاب محّرمات 
شرعيّه و عقليّه و عرفيّه. در مقابل آن، ما مي گوييم ضد او حياء است. )البّته شايد در جلسة آينده اين را بگويم 

که عفاف ضدّ خاص است امّا من فعالً ضدّ عام آن را مي گويم. فعالً نمي خواهم دراصطالحات پيچيده وارد بشوم(

تعریف حیاء
حياء عبارت است از: محصور کردن و انفعال نفس از ارتکاب محّرمات شرعّيه و قبائح عقلّيه وعرفّيه، به جهت 

اينکه نکوهش نشود.
 مرحوم مجلسی)رضوان ال تعالی عليه(هم تعريفی راجع به حياء دارد که مي فرمايد: »اَلَحياُء َملََکٌة لِلنَّفِس تُوِجُب 
َّلْوِم]1[« اگر بخواهم مطلب و بحث را ساده کنم؛  إِنِقباُضها َعِن الَقبيِح َو إِنِزجاُرها َعن ِخالِف اآلداِب َخْوفاً ِمَن ال
حياء يک نوع پوشش برای روح است. اين تعبير که عرض  کردم تقريباً هم در آيات قرآن وارد شده است هم در 
روايات. که البتّه در روايات روشن تر است. در باب روح اينطور است که اين برای انسان يک امری است از امور 

فطری و اکتسابی نيست. يک پوششی برای روح است.

حیاء در ارتباط با خداوند، دیگران و خود
 آن وقت اين پوشش، در روابط گوناگون قرار مي گيرد. يک وقت در ارتباط با خدا قرار مي گيرد، يک وقت در ارتباط 
با مخلوق و حتّی يک وقت در ارتباط با خود انسان قرار مي گيرد. من نمي خواهم االن وارد بحث حياء بشوم چون 
چندين سال پيش اين را بحث کرده  ام]2[. لذا تقسيم  بندی مي کنند و مي گويند »أَلَحياُء ِمَن الِ تعالی« يعنی: 
از خدا خجالت بکش » أَلَحياُء ِمَن الَخلق « يعنی: از مردم خجالت بکش » أَلَحياُء ِمَن النَّفس « يعنی: الاقل از 

خودت خجالت بکش.

»الحیاء من اهلل« عبارت از تقوا است
 در بابِ آنجايی که »حياء مِن ال«  و خجالت کشيدن از خدا است، تعبير مي کنند به »تقوا«. شما در قرآن اين 
تعبير را ببينيد :» يَابَنِی َءاَدَم َقْد أَنَزلَْنا َعلَْيکمُ ْ لَِباًسا يَُواِری َسْوَءاتُِکْم َو ِريًشا َو لَِباُس التَّْقَوی  َذلَِک َخيْرٌ  َذلَِک ِمْن 
ءَايَاتِ ال...]3[ « ای فرزندان آدم! لباسی برای شما خلق کرديم که شما را مي پوشاند و مايه  ی زينت شماست. اّما 

لباس پرهيزکاری بهتر است. اينها )همه( از آيات خداست تا متذّکر نعمتهای او شوند.
تقوا يک چيز درونی و مربوط به روح است. پوششی برای روح است. در اين آيه از آن تعبير  به لباس مي کند. 
پوشش است. من نمي خواهم وارد تفسير اين آيه بشوم؛ که بله! برخی مفسرين در اين آيه »يَابَنِی َءاَدَم َقْد أَنَزلَْنا 
عَلَيْکمُ ْ لِبَاسًا يُوَارِی سَوْءَاتِکُمْ وَ رِيشًا« رفتنه اند سراغ همين پيراهن و لباس ظاهری و... ولی يک احتمال اين است 

که نه! مقصود حياء است.
و در »أَنَزلنا« معنای نزول، خلقت است. در آيات زيادی هم داريم که نزول به معنای خلقت است مانند اين آيه: 
»َو أَنَْزلَْنا الَْحديَد فيِه بَْأٌس َشديٌد]4[« خداوند آهن را که از آسمان پايين نينداخته است؛ غرض خلقت است. 
لُُه إاِلَّ بَِقَدٍر  و آياتی مثل: » َو أَنَْزَل لَُکْم ِمَن اأْلَنْعاِم ثَمانَِيَة أَْزواٍج]5[ « »َو إِْن ِمْن َشيْ ٍء إاِلَّ ِعْنَدنا َخزائُِنُه َو ما نَُنزِّ
َمْعلُومٍ]6[« که در همة اين آيات، نزول به معنای خلقت را مي گويد. حاال من نمي خواهم از بحثم منحرف شوم. 

* »أَلَحیاُء ِمَن اهلِل تعالی« یعنی: از خدا خجالت 
مردم  از  یعنی:   » الَخلق  ِمَن  أَلَحیاُء   « بکش 
خجالت بکش » أَلَحیاُء ِمَن النَّفس « یعنی: لاقل 

از خودت خجالت بکش.
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عمدة بحثم اين بود که تقوا، »الحياُء ِمن ال« است و حياء يک پوشش است. لذا علی )عليه السالم( در روايتی 
مي فرمايد: »أَحسَنُ مَالبِسِ الدُّنيا أَلحَياء]7[« بهترين لباس های دنيا، حياء است.در اين روايت خيلی ديگر روشن و 

شفاف است. حياء يک پرده ای  است بر روی روح.

حیاء امری فطری و آمیخته با خلقت انسانها است
 ديگر اينکه اين يک امری است فطری و آميخته شده با خلقت هر انسانی است و از مختّصات انسان هم هست. 
آن هايی که اهلش هستند را ارجاع مي دهم به آن حديثی که جنود عقل و جهل را دارد. در اصول کافی است و 
ُه  مرحوم صدرالمتألهين )رضوان ال تعالی عليه( آن را شرح کرده است. در آن روايت مي فرمايد » ...َو الَحياُء َو ِضدُّ
الخُلعْ]8[« ضدّ حياء را مي گويد: پرده  دری. خُلعْ يعنی پرده  دری. پس معلوم مي شود حياء پرده است. بعد مرحوم 
انسانی  إِنسانيَّة]9[« حياء غريزه ه ای  المتألهين که مي خواهد حياء را معنا کند، مي فرمايد: »أَلحَياءُ غَريزَةٌ  صدر 
است. بنابراين حياء از مختصّات انسان است و امری است آميخته به وجود و خلقت انسان. مابه  االمتياز انسان از 
ساير حيوانات در همين است. يکی از فرق های انسان با حيوان همين جا است. ما يک مابه االشتراکات با حيوانات 
داريم مانند اينکه: آنها مي خورند ما هم مي خوريم، آنها مي آشامند ما هم می  آشاميم. غريزة جنسی و امثال اين ها را 
دارند. اّما انسان يک مابه االمتياز دارد. مابه االمتياز انسان از حيوان به حيای انسان است، به همين است يعنی 
همين پوشش که خداوند در درون انسان به وديعه گذاشته است و خدا بذر حياء را در درون هر انسانی پاشيده 
است، نشای حياء را کاشته است. امری اکتسابی نيست. مثل بقيه امور فطريّه در انسان است که بايد انسان او 
را شکوفا کند. من بحثم اينجا بود. و اين هم در ارتباط با عقل عملی است که ادراک حسن و قبح است. لذا 
علی)عليه السالم( در روايتی مي فرمايد: »أَعقَلُ الّناِس أَحياهُم]10[« عاقل ترين مردم با حياترين و باشرم  ترين مردم 
است. يعنی اين غريزه هرچه رشد پيدا کند در انسان. اين در بُعد انسانی بود. در بُعد الهی آن هم اين است، چون 
ما هم بُعد انسانی داريم هم بُعد الهی داريم، انسان اينگونه است ابعاد گوناگون دارد؛ در بُعد الهی ما هم همين 
است؛ روايت از امام صادق )عليه السالم( است که مي فرمايند: »ال ايماَن لَِمن ال َحياَء لَُه]11[« کسی که شرم 
ندارد ايمان ندارد. من در ابتدا گفتم: »الحياُء ِمَن ال تعالی«. همين حياء است که انسان را از نظر اعمال زشت و 
قبيح باز مي دارد و ما در روايت از علی )عليه السالم( داريم: » أَلَحياُء يَُصدُّ َعِن فِعِل الَقبيِح]12[ « حياء انسان را 
از انجام عمل قبيح باز مي دارد. حال قبح آن قبح عقلی باشد يا قبح شرعی. من اينها را فهرست  وار مي گويم. يک 
پوشش الهی است. انسان از نظر ذاتش پرده  دار است يعنی با حياست، پرده  دَر نيست؛ چه در بُعد انسانی ، چه در 

بُعد الهی . انسان در هر دو بُعد اينطور است. اصاًل در درون او است، يک چيز تحميلی برای انسان نيست.

 پرده  داری در درون فرزند موجود است
هر بچّه  ای که به دنيا مي آيد، از نظر درونی  نهاد او اين چنين است. پرده  دار است نه پرده  دَر و همان پرده  داری 
موجب مي شود که به طرف فعل قبيح و زشت نمي رود، من عرض کردم »حيای من ال« داريم، »حيا من الناس« 
داريم، »حيا من النفس« داريم. اينها در جای خودش بحث دارد، ولی بدانيد ريشه اين است. اين که من عرض 
کردم راجع به حيا، هم نسبت به پيشگيری نسبت به افعال زشت است؛ هم قبل از آن است هم بعد ازآن است. 
کارسازی دارد. قبل از آن مانعيّت دارد يعنی اين موجب مي شود که انسان به سمت کار بد و زشت نرود، يعنی 
همين شرم که درونی است موجب مي شود شرم او مي آيد. اگر يک وقتی هم ـ نعوذ بال ـ فرض کنيد يک کار 
زشتی از او سر زد تا آنجايی که هنوز مسخ نشده است و اين پرده  به طور کلّی دريده نشده و از بين نرفته، متأثّر 
مي شود. خودِ او خجالت مي کشد؛ خودش، خودش را سرزنش مي کند. الزم نيست ديگران به او بگويند. که ما تعبير 
ناراحتم معنای آن همان مسئله حياء بوده که خداوند در درون  ناراحتم. اين وجداناً  مي کنيم مي گوييم: وجداناً 
او گذاشته بوده است. اين پرده را دريد و مرتکب اين کار زشت شد يعنی اين مرزشکنی را کرد، چه مرز الهی 
باشد، چه مرز انسانی باشد، تا برسد به عرفی آن، در هر رابطه  ای، هم قبل را مي گيرد هم بعد را مي گيرد؛ اين تا 
آنجايی است که من عرض کردم و آن اينکه به طور کلّی بر اثر تکرار قبائح اين پرده حيا از بين نرفته باشد. اين 
را مي خواستم بگويم خيال نکنيد که فقط راجع به قبل است نخير، بعد از عمل او هم هست. آن وقت اينجاست 
که ـ نعوذ بال ـ اگر مسخ شد و اين حيا و پرده  داری او از بين رفت، دست به هر جنايتی مي زند. ما تعبير مي کنيم 

مي گوييم: آدم دريده  ای است. چه را دريده است؟ پردة حيا را دريده و پاره کرده است.
لذا ما اين را در روايات متعدّده داريم و اين روايات را هم خاصّه نقل مي کنند، هم عاّمه. خيال نکنيد فقط از طريق 
ماست. نه! اهل سنّت هم نقل مي کنند. آنها هم متعدد نقل مي کنند، ما هم متعّدد داريم. دارد از پيغمبراکرم )صلی 
اال عليه و آله و سلم( » لَم يَبِق ِمن أَمثاِل األَنبياء إاِّل َقوُل الّناس إِذا لَم تَْسَتْحِی َفاْصَنْع ما ِشْئَت]13[ « حضرت 
فرمودند از مثال هايی را که پيامبران الهی مي زدند باقی نماند مگر اين حرفی که حرف همه مردم است، اين را 
خوب دقت کنيد، قول همه مردم. چرا؟ چون همه انسان  اند، حيوان نيستند. و آن مثال شايع در ميان مردم اين 

است: وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی هر جنايتی مي خواهی بکن.
يک روايت ديگر از امام هشتم )عليه السالم( دارد حضرت فرمود: » ما بَِقَی ِمن أَمثاِل األَنبياِء )عليهم السالم( إاِّل 
َکلَِمٌة: إِذا لَم تَْسَتْح َفاْعَمْل ما ِشْئَت]14[« در روايت قبلی »َفاصَنع« بود اين »َفاعَمل« است. يک جمله از مثالهای 

انبيا در ميان مردم ماند و آن اينکه وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی هر چه مي خواهی بکن.
عامّه هم نقل مي کنند. در دو جای کنز العّمال دارد و آن اين است از پيغمبر اکرم » آَخُر ما أَدَرَک الّناس ِمن َکالِم 

ة االولی: إِذا لَم تَسَتح َفاصَنع ما ِشئت]15[ « نُُبوَّ

یعنی  است  پرده  دار  ذاتش  نظر  از  انسان   *
انسانی ،  بُعد  در  چه  نیست؛  پرده  دَر  باحیاست، 
اینطور  بُعد  دو  هر  در  انسان  الهی .  بُعد  در  چه 
است. اصاًل در درون او است، یک چیز تحمیلی 

برای انسان نیست.

* وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی 
هر جنایتی می خواهی بکن.
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وظیفه پدر ومادر در رشد دادن حیای فرزندان در همه ابعاد
مسئله حياء در باب تربيت يک نقش زير بنايی دارد به اين معنا که پدر و مادر که به طور معمول و متعارف دو 
مربّیِ دست اوّل برای انسان  هستند، اينها آنچه را که بايد روی آن دّقت کنند اين است که نکند من پرده حيای 
اين بچّه را بدرم، بلکه پردة حيای او را حراست و حفاظت و رشد بدهند. نمي خواهد تو به او حيا بياموزی نه! 
سرکوبش نکن، خود او شرم ذاتی دارد. اين را رشد ش بده. چه در بُعد ديداري ات، چه در بُعد شنيداري ات، چه در 
بُعد رفتاري ات، چه با هيکل  ات، چه با لباست، چه با لباسش. باالترين جنايت پدر و مادر در باب تربيت نسبت به 
فرزند اينجاست که ـ نعوذ بال ـ در اين سه رابطه پرده حيای الهی اين بّچه را بدرند. اينکه بّچه هر کاری دل او 
مي خواهد بکند و هرچه مي خواهد بگويد و هرچه مي خواهد ببيند. لذا در باب تربيت اين مسئله را داريم هيچ قابل 
شبهه هم نيست، که آن هسته مرکزی که کاربرد زياد دارد در باب تربيت اينجاست. اين را بدانيد آن کسانی که 
اسير هواهای نفسانيشان هستند که مي خواهند در جامعه به اهداف شيطانيشان برسند از همين راه وارد مي شوند: 
ترويج الابالي گری، چه در بُعد الهی آن، چه در بُعد انسانی آن، در هر دو بُعد. همين کار را مي کنند و به اهدافشان 
مي رسند، جامعه را سوق مي دهند به بي بندوباری به معنای پرده  دری، پرده حيای جامعه را مي درند چه در بُعد 
دينی آن، و چه در بُعد الهی آن، و چه در بُعد انسانی آن و ديگر هر جنايتی بخواهند مي کنند. » َفاصَنع ما ِشئت«.

  
ذکر توّسل

و اين را هم بگويم که از کجا شروع شد؟ من چند جمله ذکر مصيبت بيشتر ندارم. بعد از وفات پيغمبر در هر دو 
بُعد يعنی بي شرمی چه در بُعد الهی آن، چه در بُعد انسانی آن. التماس دعا. کجا؟ جای آن را مي خواهم برای شما 
بگويم. مي گويند آمدند در خانه علی جمع شدند، زهرا )سالم ال عليها( آمد، در را باز نکرد، در را آتش زدند. من 
دو سه جمله بيشتر نمي گويم در آن روايتی که از خود زهرا )سالم ال عليها( است، ببينيد اينها نه حريم الهی را 

حفظ کردند، نه از خدا خجالت کشيدند و شرم کردند، نه از بُعد انسانی آن.
َّ « درب نيم سوخته را انداخت روی من » َو أَنا  َّهُ عَلَی » وَ رَکَلَ البابَ بِرِجلِه]16[« چنان لگدی به اين در زد » فَرَد
حَاِملٌ « من باردار بودم، حامله بودم »وَ النّارُ تَسَعرُ وَ تَْسَفعُ وَجهِی« آتش زبانه مي کشيد و صورت من را مي سوزاند. 
اين بي حياها نه از خدا، نه از خلق خدا، از هيچ کدام شرم نکردند. بعد مي دانيد چه مي گويد؟ زهرا مي گويد: » 

َّی انْتَثَرَ قُرْطِی مِنْ اُذُنِی« گوشواره هايم پراکنده شد. فَضَرَبَنِی بِيَدِه « چنان سيلی به صورتم زد » حَت
 

]1[ . بحار االنوار، جلد 68، صفحه 329
]2[ . بحث حيا در سال 1365 در طی 9جلسه و در سال 1378 در طی 8 جلسه، توسط معظم له بحث شده است.

]3[ . سوره مبارکه اعراف، آيه 26
]4[ . سوره مبارکه حديد، آيه 25

]5[ . سوره مبارکه زمر، آيه 6
]6[ . سوره مبارکه حجر، آيه 21

]7[ . غرر الِحکم و ُدرر الَکلِم، صفحه 257، روايت 5441
]8[ . بحاراالنوار، جلد 1، صفحه 109

]9[ . شرح اصول کافی مالصدرا، کتاب عقل و جهل
]10[ . غرر الِحکم و ُدرر الَکلِم، صفحه 256، روايت 5440

]11[ . اصول کافی، جلد 2، صفحه 106
]12[ . غرر الِحکم و ُدرر الَکلِم، صفحه 257، روايت 5454

]13[ . بحاراالنوار، جلد 68، صفحه 333
]14[ . بحاراالنوار، جلد 68، صفحه 335

]15[ . کنز العّمال، روايت 5780 و 5792
]16[ . . بحاراالنوار، جلد 30، صفحه 349

* سرکوبش نکن، خود او شرم ذاتی دارد. این 
در  چه  دیداری ات،  بُعد  در  چه  بده.  رشد ش  را 
با  چه  رفتاری ات،  بُعد  در  چه  شنیداری ات،  بُعد 
هیکل  ات، چه با لباست، چه با لباسش. بالترین 
به  نسبت  تربیت  باب  در  مادر  و  پدر  جنایت 
این سه  در  ـ  باهلل  نعوذ  ـ  که  اینجاست  فرزند 

رابطه پرده حیای الهی این بّچه را بدرند
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تربیت در محیط خانوادگی: ۸
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعْن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: »إِنَّ الَغْيَرَة ِمَن االيِمان«]1[

مروری بر مباحث گذشته
اوّلين محيطی که به طور غالب انسان در آن ساخته مي شود محيط  بحث ما راجع به تربيت بود و گفته شد 
خانوادگی و رابطه تنگاتنگ پدر و مادر با فرزند است؛ و در سه رابطه فرزند تربيت مي شود چه از نظر ديداری، 
چه شنيداری و چه کرداری. جلسه گذشته وارد اين بحث شدم که آن چيزی که در باب تربيت نقش زيربنايی و 
اساسی دارد، مسئله حياء است. يعنی پرده داری که در مقابل آن پرده دری است و حياء هم يک غريزه انسانی 

است. يعنی هر انسانی فطرتاً با حياء است و مابه االمتياز انسان از ساير حيوانات همين است.
باألخره در آخر جلسه به رواياتی که وارد شده بود )که هم عاّمه داشتند، هم خاّصه( در گفتار انبياء ـ يعنی بحث 
اين نيست که يک پيغمبر بوده است. بلکه گويا همه پيامبران الهی اين مطلب را داشتندـ اشاره کردم که »إِذا 
لَم تَسْتَحِ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ«؛]2[ اگر حياء را از دست دادی آنجاست که دست به هر جنايتی مي زنی. و روايتی از 
ُّ عَنِ فِعلِ القَبيحِ«]3[، حياء است که مانع مي شود انسان دستش  علی)عليه السالم( که مي فرمايد: »أَلحَياءُ يَصُد

آلوده به کار زشت و قبيح شود؛ چه قبِح شرعی باشد، چه قبح عقلِی عقلی باشد.
بحث راجع به اوّلين محيطی بود که انسان در آن محيط ساخته مي شود، که محيط خانوادگی است و ايّام طفولّيت 
که در اين مقطع زمانی سريع در طفل اثر مي کند؛ هم در بُعد ديداری ، هم در بُعد شنيداری و هم در بُعد رفتاری، 
و عميق هم اثر مي کند. جلسه گذشته بحث را در باب تربيت، بر اين محور قرار دادم که آنچه نقش اساسی دارد 

عبارت از عنصر حياء است و در مقابل آن وَقاحت است. آن پرده داری و اين پرده دری است.

امر قرآن کریم به اجازه خواستن کودکان نابالغ هنگام ورود به خلوتگاه پدر ومادر 
در باب محيط خانوادگی در ارتباط با اطفال مي روم سراغ آياتی که در قرآن هست. در سورة نور است: »يا أَيَُّها 
اٍت ِمْن َقْبِل َصالِة الَْفْجِر َو  الَّذيَن آَمُنوا لَِيْسَتْأِذنُْکُم الَّذيَن َملََکْت أَيْمانُُکْم َو الَّذيَن لَْم يَْبُلُغُوا الُْحُلَم ِمْنُکْم ثاَلَث َمرَّ
هيَرِة َو ِمْن بَْعِد َصالِة الِْعشاِء ثاَلُث َعْوراٍت لَُکْم لَْيَس َعلَْيُکْم َو ال َعلَْيِهْم ُجناٌح بَْعَدُهنَّ  حِيَن تََضُعوَن ثِيابَُکْم ِمَن الظَّ
ُ َعليٌم َحکيٌم. َو إَِذا بَلََغ اأْلَْطَفاُل ِمنُکُم الُْحُلَم  ُ لَُکُم اآْلياِت َو الَّ اُفوَن َعلَْيُکْم بَْعُضُکْم َعلی  بَْعٍض َکذلَِک يَُبيُِّن الَّ َطوَّ

ُ َعلِيٌم َحِکيٌم«]4[ ُ لَُکْم َءايَِتِه َو الَّ َِّذيَن ِمن َقْبلِِهْم َکَذلَِک يَُبيُِّن الَّ ِذنُواْ َکَما اْسَتأَذَن ال َفلَْيْسَتْ
و  بودند(  َمحَرم  بايد مملوک های شما )چون مملوکات  آورده  ايد  ايمان  به مؤمنين است؛ ای کسانی که  خطاب 
کودکان نابالغ شما در سه وقت اجازه وارد شدن بگيرند. يعنی هنگامی که مي خواهند در اتاق های شما وارد شوند 

شما را آگاه کنند. منظور کودکان نابالغ است!
 اول: پيش از نماز صبح. دوم: هنگام نيمروز که جامه  های خويش را می  نهيد. سوم: بعد از  نماز عشاء، يعنی وقتی 
که آماده خواب مي شويد. بعد مي فرمايد: »ثاَلُث َعْوراٍت لَُکْم« اينها، سه وقِت خلوت شماست. »لَْيَس َعلَْيُکْم َو ال 
«؛ در غير اين سه وقت بر شما و آنها باکی نيست که بدون اجازه و آگاه ساختن، سرزده بر  َعلَْيِهْم ُجناٌح بَْعَدُهنَّ
شما وارد شوند. چون آنها و شما با يکديگر زياد ارتباط داريد؛ اين اشاره به رابطه تنگاتنِگ داخل خانه بين فرزند 
و پدر و مادر است. در ادامه مي فرمايد: خداوند آيات را چنين بيان مي کند، خداوند دانا و حکيم است. آيه بعد: »َو 
إَِذا بَلََغ اأْلَْطَفاُل ِمنُکُم الُْحُلَم« چون کودکان شما به حّد بلوغ رسيدند، بايد مانند ديگران اجازه ورود بگيرند. ديگر  

بين آنها و ديگران فرقی نمي کند.
سه مطلب را که مربوط به بحث من است مي گويم؛ اول: آية شريفه مي گويد: در سه نوبت فرزندان شما اگر بخواهند 
در اتاق های شما وارد شوند کسب اجازه کنند. اين که من تعبير به اتاق مي کنم، به اين جهت است که در آيات 
قبل مي فرمايد: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْدُخُلوا بُُيوتاً َغْيَر بُُيوتُِکْم َحتَّی تَْسَتأنُِسوا َو تَُسلُِّموا َعلی  أَْهلِها ذلُِکم َخيٌر لَُکم 
ُروَن]5[«  که مسئله آگاه ساختن و اجازه گرفتن در وارد شدن است. »حتَّی تَْسَتأنُِسوا َو تَُسلُِّموا َعلی   لََعلَُّکم تََذکَّ
أَهْلِها« يعنی شما سرزده وارد نشويد. در آيه »بيت« داريم، بيت آن موقع به اتاق اطالق مي شده اّما »دار« خانه 

است که صحن و حياط دارد.

اجازه خواستن پیامبر اکرم)ص( هنگام ورود به خانه حضرت زهرا )سالم اهلل علیها(
آيه بعدی آن اين است: »َفإِْن لَْم تَِجُدوا فيها أََحداً َفال تَْدُخُلوها َحتَّی يُْؤَذَن لَُکْم َو إِْن قيَل لَُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو 
أَزْکی  لَُکمْ]6[« که پيغمبر اکرم خودشان هم به همين عمل مي کردند که هيچ وقت سرزده وارد نمي شدند، اين را 
هم شما زياد شنيديد که حتی وقتی مي خواست وارد خانه فرزندش يعنی يگانه دخترش بشود، مي آمد درب خانه 
مي ايستاد و مي فرمود: »السّالمُ عليکم يا اَهلَ بَيتِ النُّبوة« اگر اجازه ورود مي دادند داخل مي شد، اگر نه، بار دوم 
مي فرمود، اگر اجازه ورود نمي دادند بار سوم... اگر پيغمبر مي ديد اجازه نمي دهند، برمي گشت. سرزده وارد نمي شد 

اين آيه هم به همين شيوه اشاره مي کند.



26

 تربیت در محیط
خانوادگی

عرض کردم اينکه تعبير به اتاق کردم جهت آن اين است که آيات قبل آن بيوت دارد، مراد از »بيت« هم اتاق 
است، ولی »دار«، خانه است. جای اين بحث ها اينجا نيست و من خيلی نمي خواهم طلبگی  اش بکنم، مي خواهم فقط 

به آن اندازه  ای که مربوط به بحثم است اشاره کنم.

امر قرآن کریم در این آیات به پدر ومادر است نه فرزندان!
اينجا سه نوبت برای وارد شدن فرزندان مطرح مي کند: صبح، ظهر، شب. امّا در اينجا اين خطاب به بچّه  ها نيست، 
خطاب به بزرگ تر هاست، به پدر مادرها است. مي فرمايد: »يا أَيُّها الَّذيَن آَمنوا« ندارد يا أَيُّها األطفال. ای پدرها و 
مادرها! بچّه  هايتان بايد در سه نوبت که در اتاقِ شما وارد مي شوند از شما اجازه بگيرند و شما را آگاه کنند که 
مي خواهند وارد اتاق شوند. سه نوبت چه وقت است؟ صبح، ظهر، شب. در اينجا شايد کسی بگويد آخر چرا؟ بچّه  ام 
َّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ«، بچه  های نابالغ شما ، يعنی هنوز بالغ  است، آن هم بچه نابالغ )صريح آيه است: »وَ ال
نشده است، او بايد اجازه بگيرد و تو بايد اين روش تربيتی را به او بدهی( مي گويد چرا بايد اجازه بگيرد؟ در آيه 
راجع به ظهر )يعنی در وسط روز( توضيح مي دهد. و بعد از توضيح،  صبح و شب آن را هم مي فهميد، در وسط روز 

که راجع به ظهر است )» وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَکُم مِّنَ الظَّهِيرَه « اين مربوط به ظهر است( چه مي گويد؟
من اينجا يک توضيحی بدهم: اين آيات در حجاز نازل شده، و حجاز منطقه حارّه )گرم( است. نيمروز که مي شد 
وقتی اينها از سر کار برمي گشتند به خانه ، چون هوا گرم بود چه مي کردند؟ لباس رو را در مي آوردند و تخفيف 

مي دانند، گرمشان بود. کأنّه نيمه  عريان مي شدند.
مي گويد اين سه وقت، اوقاتِ خلوت شماست، يعنی صبح قبل از نماز فجر که بلند مي شوی، از کجا بلند مي شوی؟ 
از داخل بسترت بيرون مي آيی. به تعبير روز مي گويم: هيچ وقت ما نشنيديم کسی با لباس بيرون از منزل بخوابد. 
موقعی که از خواب بلند مي شوی، از رختخواب مي آيی تو نيمه  عريانی يعنی لباس خواب تن تو است. بعد از نماز 
عشاء چه؟ چون آن موقع نماز عشاء را که مي خواندند، مي رفتند در بستر که بخوابند. موقع خواب در لباس تخفيف 
مي دهند. » ثاَلَثُ َعْورَاتٍ « بچّه  های نابالغ  در اين سه موقعّيت اگر بخواهند وارد شوند در اتاِق شما که خلوتگاه 
شماست، بايد به آنها ياد بدهی و تربيتش کنی که با اجازه و آگاه ساختن شما وارد بشوند. به در بزند و کسب 

اجازه کند؛ چون تو نيمه  عريانی و در اين حالت شما را نبيند.

عّلِت امر به اجازه خواستن: دریده نشدن حیای فرزندان
چرا؟ اينها همه برای اين بوده است که وقتی تو نيمه  عريانی و او با اين حال وارد شود پرده حيای او دريده مي شود. 
معموالً در اين حالت نيمه  عريانی که آدم هست چه بسا يک سنخ اعمال قبيحه هم از او صادر بشود که قبح عقلی 
و عرفی و امثال اينها دارد. در جلسه قبل گفتم، نسبت به فرزندانتان شماها پرده  داری را بياموزيد نه پرده  دری 

را. نگاه کنيد بچه های نابالغ را مي گويد.
 اين آيات همه در سوره نور است که مسئلة عفّت و عفاف را مطرح مي کند. عّفت را گفتم که شاخه حياء است؛ 

که من بعداً در باب مسئلة عفّت وارد مي شوم.
لََعلَُّکم  لَُکم  َخيٌر  ذلکم  أَْهلِها  َعلی   تَُسلُِّموا  َو  تَْسَتْأنُِسوا  َحتَّی  بُُيوتُِکْم  َغْيَر  بُُيوتاً  تَْدُخُلوا  ال  آَمُنوا  الَّذيَن  أَيَُّها  يا   «
را که پيغمبر مي کرد، دربِ خانة دخترش که مي رسيد سالم مي کرد و مي فرمود: »  تَذَکَّرُونَ]7[«، همين کاری 
السّالمُ عليکم يا اَهلَ بَيتِ النُّبوة« سرزده داخل نمي شد. »َفإِْن لَْم تَِجُدوا فيها أََحداً َفال تَْدُخُلوها َحتَّی يُْؤَذَن لَُکْم َو 
إِْن قيَل لَُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا ُهَو أَْزکی  لَُکْم]8[ «، بدون اجازه وارد نشويد » َو إِْن قيَل لَُکُم اْرِجُعوا َفاْرِجُعوا « اگر 

به شما گفته شد بازگرديد، باز گرديد. اآلن در يک حالی نيست که بتواند تو را بپذيرد.
 بعد در آنجا وقتی يک سنخ احکام را مطرح مي کند، در آخر حّتی نسبت به آن کسانی را که در باب ازدواج 
اميد ازدواج آنها نيست، مثل عجوزه ها )پيرزن ها(، مي گويد: » َو لَْيْسَتْعِفِف الَّذيَن ال يَِجُدوَن نِکاحاً]9[«  و کسانی 
که ديگر اميد ازدواج برای آنها نيست عفاف بورزند. روی عفّت دارد دور مي زند» َو لَْيْسَتْعِفِف « عّفت را برای آن 
کسانی که ديگر عجوزه شده و ديگر اميد اينکه او ازدواج کند نيست. مي گويد او هم عّفت! هم از بچه عّفت، هم 

از پيرزن عّفت.

 انتقاد از بی  مبالتی پدران و مادران در نوع پوشش خود و فرزندان
بعد من مي رسم به احکام ولی اين را به شما بگويم، اسالم بر محور پرده  داری است که پرده  داری امری است فطری 
برای انسان، مابه االمتياز انسان از حيوانات است، روی اين تکيه مي کند، همسو با او است. نکند يک کاری کنی 
آنچه را که من در نهاد او گذاشتم به عنوان وديعه الهّيه که حياست، اين پرده را تِو پدر و مادر بدری! بّچه نابالغ 
را مي گويد. بالغ شد که هيچ! وای به حال آن کسانی که اين بچّه  های نابالغ را نيمه  عريان در مأل عام بياورند، وای 
به حالتان! مي گويد در خانه  ات، در اتاقت که مي خواهد بيايد ـ ای پدر، ای مادر ـ به او بگو وقتی خواست وارد شود، 
به درب بزند و اجازه بگيرد و سرزده وارد نشود. وای به حال تو ای پدر و مادر! که ـ نعوذ بال ـ خودت بخواهی 
اينگونه در مأل عام بيايی، تو مسلمانی!؟ تو دنباله  رو فاطمه)سالم ال عليها(هستی؟! آيه  خواندم برای تو، من اهل 
خطابه و شعار نيستم! مي گويد اينها در اين سه نوبت اجازه بگيرند. چون آن سه نوبت که در اتاقت هستی خلوتگاه 

تو است، نيمه  عريانی. با لباس خواب هم تو را نبيند، پرده حيای او دريده مي شود.

عنصر حیاء در حضرت فاطمه زهرا )سالم اهلل علیها(

بیاموزید  را  پرده  داری  شماها  فرزندانتان  به   *
نه پرده دری را.
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همه شما شنيده  ايد ديگر و مي دانيد که پيغمبر اکرم)ص( راجع به حضرت زهرا )سالم ال عليها(: فرمود »فاِطَمٌة 
بَضعَةٌ مِنّی« فاطمه پارة تن من است. مي دانيد اين را چه جاهايی گفته است؟ اکثر مواردی که پيغمبر گفته است 
»اين پارة تن من است« کجا بوده است؟ در چه رابطه  ای گفته است؟ اين تعبير متواتر است، عاّمه و خاّصه نقل 
کرده اند، در اين هيچ شبهه  ای نيست، يک نفر شبهه نکرده که اين را پيغمبر اکرم نگفته است، من چند مورد 

آن را مي گويم:

بهترین زن ها کیست؟
 اول: داريم پيغمبر اکرم خودشان نشسته بودند و اصحابشان هم بودند، سؤال کرد: » ما هو َخيُر للنِّساِء؟« بهترين 
َفَأخَبَرها  فاِطَمة  إِلی  َعلِیٌّ  نَقوُل« گفتيم نمي دانيم چه بگوييم، »َفصاَر  نَدرِ ما  زن ها کيست؟ راوی مي گويد: »فلَم 
بِذلِک«؛ دارد آنجا امير المؤمنين علی)عليه السالم( رفت و وارد منزل شد و قضيه را گفت. گفت يک همچنين 
سؤالی پيغمبر کرده همه در جواب آن مانده  اند، زهرا)سالم ال عليها( گفت: بهترين زنان، آن زنی است که به مرد 
نامحرم نگاه نکند و مرد نامحرم هم او را نبيند. علی)عليه السالم( برگشت، به پيغمبر جواب را گفت. پيغمبر رو 
کرد و گفت: »َفقاَل لَه: َمن َعلََّمَک هذا؟«، بگو ببينم چه کسی اين را به تو ياد داد ؟ »قال: فاطمة« گفت: فاطمه. 
َّها بَضَعٌة ِمّنی«]10[ يک مورد اينجا بود. در روايت ديگری آمده است که علی)عليه  اينجا بود که پيغمبر فرمود: »إِن
ِ أَيُّ َشيْ ٍء َخْيٌر لِلَْمْرأَِة َفلَْم يُِجْبُه أََحٌد ِمنَّا َفَذَکْرُت َذلَِک لَِفاِطَمَة َفَقالَْت َما ِمْن  السالم( فرمودند: »َقاَل لََنا َرُسوُل الَّ

ََّها بَْضَعٌة ِمنِّي«.]11[ ِ َفَقاَل َصَدَقْت إِن َشيْ ٍء َخْيٌر لِلَْمْرأَِة ِمْن أَْن اَل تََری َرُجاًل َو اَل يََراَها َفَذَکْرُت َذلَِک لَِرُسوِل الَّ

حجاب از مرد نابینا
 دوم: روايت از امام هفتم )عليه السالم( است که اين را شنيديد و شايد منبري ها برای شما نقل کرده باشند، من 
اينها را مي گويم چون من در اينها نکته دارم، يک شخص نابينايی آمد و اجازه گرفت که وارد بشود، و زهرا )سالم 
ال عليها( بالفاصله رفت و پوشش را بر تن کرد. ما مي گوييم چادر. هرچه بود. پيغمبر رو کرد به او و گفت چرا 
رفتی چادر سرت کردی؟! اينکه نابينا است! البته اين را پيغمبر عمداً گفت، برای اينکه اين مطلب به من و تو 
يَح  برسد. )ای مادرها! توجّه کنيد( گفت اين که تو را نمي بيند » َفقالَْت إِْن لَْم يَُکْن يَرانِی َفإِنّی أََراُه َو ُهَو يَُشمُّ الرِّ
َّکَ بَضْعَةٌ مِنّی«؛]12[ زهرا )سالم ال عليها( عرضه داشت: او من را نمي بيند؛ ولی من که  فَقَالَ رسوُلُ اللهأَشْهَدُ أَن
او را مي بينم! او بوی من را استشمام مي کند. من نشنيده  ام که زهرا )عليهاالسالم( مثاًل آن موقع عطر زده بوده 

است. اينجا پيغمبر فرمود: من گواهی مي دهم که تو پارة تن منی.

پوشاندن خود از نامحرم؛ نزدیک ترین حالت زن به پروردگار
ِّها« در چه حالتی است   سوم: پيغمبر اکرم راجع به زن از اصحابش سؤال کرد و بعد گفت: »َمتی تَکُوُن أَْدنَی ِمْن َرب
که زن خيلی به پروردگارش نزديک  مي شود؟ نزديک ترين جا به پروردگارش کجا است؟ قرب الی ال تعالی مراتب 
دارد، درجات دارد. آنجايی که خيلی نزديک مي شود به خدا کجاست؟ »َفلَّما َسِمَعْت فاِطَمُة )سالم ال عليها( ذلَِک 
قالَتْ: أَدْنَی مَا تَکوُنُ أنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَيْتِها« وقتی زهرا)سالم ال عليها( شنيد با يک جملة کنايه ای فرمود: آن حالتی 
که خودش را از نامحرم مي پوشاند، نزديک ترين حالت به خدا است. نه نماز! نه سجده! نه روزه! آن وقت مي دانی 

پيغمبر چه گفت؟ »َفقال ُرسوُل ال إِنَّ فاِطَمَة بَضَعٌة ِمّنی«.]13[
 خيلی روايت داريم؛ من فقط اين موارد را گفتم. کجاها گفت؟ در چه رابطه  ای گفت؟ مربوط به چه خصوصّيت 

او بود که پاره تن اوست؟ آنجايی را که پرده  دار است نه پرده  در.
 

احکام اسالم بر محور حیاست
من مقصدم اين بود. ما بسياری از احکامی که در شريعت داريم چه در بُعد اجتماعی، چه در بُعد فردی بر محور 

حياست. در  بُعد اجتماعی و فردی مثال مي زنم:
در  بُعد اجتماعی: شما خيلی مي گوييد امربه معروف نهی از منکر، البته اين روزها لَق لَقه زبان شده است ولی عماًل 
خبری نيست. شوخی هم مي کنند، نمي خواهم حرف هايی را بزنم. اين پرده  داری است و پرده  دری در سطح جامعه. 
اينکه نهی از منکر واجب است برای همين است. مي خواهد پرده  دری کند در جامعه؛ منکر، پرده  دری است. جلوی 
پرده  دری در جامعه را مي خواهد بگيرد، مي گويد نهی از منکر واجب است. چرا؟ چون پرده  دری است در جامعه، 
پُررو کردن مردم نسبت به خدا است، حريم الهی را شکستن است، حيای من ال را از بين بردن است، بياورم 
در قالب اصطالح، چون جلسه گذشته گفتم حياء من ال، حياء من الخلق، حياء من النفس. باالترين حياء، حياء 
من ال است. اين مي خواهد پرده  دری کند. لذا اينجا نگاه کنيد مسئله اين است، دوباره حياء محوريت دارد، بحث 

پرده  داری است و پرده  دری است.
مثال در بعد فردی: غيبت حرام است. چرا؟ چون پرده  دری است، عيب ديگران را فاش کردن و بازگو کردن حرام 

است. اين پرده دری است. مي گويد حرام است. بايد پرده  دار باشی نه پرده  در.
 حاال اگر خودش پرده خودش را دريد، خودش سوا است مي گويد اينجا ديگر رهايش کن.

» َقاَل َرسُوُل ال )صلّی ال عليه و آله وسلّم(: َمن أَلَْقی ِجلَْباَب الَْحياَء َفال ِغْيَبَة لَُه]14[« کسی که خودش پرده 
حياء را کنار زد، اينجا غيبت او اشکال ندارد. حتی پيغمبر در روايت »جلباب« يعنی پرده مصرف مي کند. يعنی 
خودش، خودش را بی  آبرو کرده است. نگاه کنيد من به عنوان مثال گفتم، غالب احکام شرعّيه بر محور حياء 

* زهرا)سالم اهلل علیها( گفت: بهترین زنان، آن 
مرد  و  نکند  نگاه  نامحرم  مرد  به  که  است  زنی 

نامحرم هم او را نبیند.
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است. من نمي خواهم وارد اين بحث بشوم، اين بحث خودش، بحث مفّصلی است، چه فردی آن، چه اجتماعی آن، 
محور، حياء و پرده  داری است و در مقابل پرد ه  دری است که حرام است. پرده  داری واجب و پرده  دری حرام است.

وظیفه پدر ومادر شکوفا کردن عنصر حیاء در فرزند است
حاال غرض اين که: چون بحثم راجع به خانواده بود، پدر و مادر بايد اين غريزه انسانيّه ای که در او است را شکوفا 
کنند نه اينکه حياء را در بچّه سرکوب کنند. لذا آيه صريحاً  اينها را مي گويد. تا مي گويی آخر اين چه قيافه  ای 
است که دختر بچّه را بيرون آوردی؟ مي گويد هنوز تکليف نشده است؛ تويی که مَحرَم او هستی، قرآن مي گويد 
بدون اجازه وارد نشود، آن وقت تو او را نيمه  عريان آورده  ای در مأل عام؟ خاک بر سر شيطان. ـ نعوذ بال ـ خودت 
هم در کنار او همين گونه؟ ـ نعوذ بال ـ گفتم نمي توانم من حرف بزنم، بدان که تو داری به او روش مي دهی و 

تربيتش مي کنی و او را بی  حياء بار مي آوری.

ذکر توّسل
بگذرم مي خواهم توّسل پيدا کنم. حق داشت پيغمبر، آنگونه که در روايات معتبره هم هست، هنگام وفاتش که 
مي شود ابن عباس نقل مي کند که ديديم بارها و بارها پيغمبر گريه مي کند، گريه هم به گونه ايست که اشکهايش 
روی محاسنش سرازير مي شود، همه هم تعّجب کرديم، سؤال کرديم: يا رسول ال سبب گريه شما چيست؟ چرا 
اينقدر گريه مي کنيد؟ فرمود: گريه مي کنم برای فرزندانم و آنچه را که اين امّت بعد از من به آنها روا مي دارند، به 
تعبير من اين کلّی بود. دومی آن: مي دانی چيست؟ اسطورة عصمت و حيا را مي کوبند. بَضَعٌة ِمّنی را. يعنی حضرت 
زهرا )سالم ال عليها(، اسطوره عصمت و حيا را مي کوبندش. مي گويد »کَأَنّی بِفاطِمة]15[«. اسم مي برد ديگر. گويا 
مي بينم دخترم فاطمه را، مي بينم، که به او ستم شده است، منِ بابا را صدا مي کند، مي گويد » يا أَبَتاه «، مِن پدر 
را صدا مي کند، احدی از اين امّت او را اجابت نمي کند، کمک او نمي کند، اين چه وقت بود؟ مي گويند موقعی که 

زهرا بين در و ديوار قرار گرفت، صدای او بلند شد » يا أَبَتاه «...
 

]1[ . وسائل الشيعة، ج 20، صفحه 154
]2[ . بحاراالنوار، جلد 68، صفحه 333

]3[ . غرر الحکم، صفحه 257، روايت 5454
]4[ . سوره مبارکه نور، آيات 58-59

]5[ . سوره مبارکه نور، آيه 27
]6[ . سوره مبارکه نور، آيه 28
]7[ . سوره مبارکه نور، آيه 27
]8[ . سوره مبارکه نور، آيه 28
]9[ . سوره مبارکه نور، آيه 33

]10[ . حلية األولياء، ج 2، ص 41
]11[  مستدرک الوسائل، ج 14، ص 182

]12[ . بحار االنوار، جلد 43، صفحه 91
]13[ . بحار االنوار، جلد 43، صفحه 92

]14[ . مستدرک الوسائل، جلد 8، صفحه 461
]15[ . بحاراالنوار، جلد 43، صفحه 156
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تربیت در محیط خانوادگی: ۹
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم( قال: » إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيمان]1[« غيرت از آثار ايمان است.
 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفتيم اولين محيطی هم که انسان در 
آن ساخته مي شود و روش ياد مي گيرد و در روشگيري اش هم بسيار سريع است، محيط خانوادگی است. رابطه 
تنگاتنگ که بر محور محّبتهای شديد بين پدر و مادر و فرزند است، از نظر روش دادن به فرزند، نقش اساسی 

و زيربنايی دارد.
در تربيت فرزند، پدر و مادر بايد پرده داری کنند و مراقب فرزند باشند که اين وديعه الهّيه يعنی حياء در او 
رشد کند نه اينکه او را سرکوب کنند. جلسه گذشته به يک خصوصيتی که در آيات قرآنی، نسبت به همين 
معنا آمده است اشاره کردم که پدر و مادر بايد مراقبت کنند که پرده  دری نشود. من فقط يک تذکر بدهم چون 
اينها در جای خود بحث های مستقلی دارد. عرض کردم بسياری از احکام شرعّيه ما بر محور حيا استوار است؛ چه 
احکام اجتماعی و چه احکام فردی. در باب اجتماعی، مسئله امر به معروف و نهی از منکر و در باب مسائل فردی، 

غيبت مثالی است که من به آنها اشاره ای کردم و رد شدم.

رابطه  ی حیا و ایمان
در مورد رابطه بين حيا و ايمان اين تذکر را عرض کنم که حيا و دين، خودش يک بحث مفّصل است. من فقط 
راجع به رابطه  ی حيا با احکام يک اشاره کردم، و ااّل رابطه بين حيا و ايمان، رابطه بين حيا و دين يک رابطه 
بسيار دقيق و محکم است و اين بحث معموالً در مباحث معرفتی مطرح مي شود. رابطه حيا با عقل و قلب و نفس 
و جوارح هر کدام يک بحث مجّزاست. اينها که در بحث ما هست، حيای جوارحی است. بعد هم حيا من ال، حيا 

من الخلق، حيا من النفس و مطالبی از اين دست مطرح است.

حیا، نخ تسبیح ایمان است
ما روايات بسياری در اين زمينه داريم که رابطه بين حيا و ايمان را مطرح مي کند. يک روايتی را هم من اشاره 
کردم که از امام صادق )عليه السالم( نقل شده که: » ال ايماَن لَِمن ال َحياَء لَه]2[« کسی که حيا ندارد، ايمان 

ندارد.
اصالً به طور کلی، حضرت ايمان را کأنه برحياء استوار مي کند. در اين باره ما در رواياتمان مثاًل از امام باقر )عليه 
السالم( داريم که فرمود: »أَلَحياُء َو االيماُن َمقروناِن فی َقَرٍن َو أِذا َذَهَب أََحُدُهما تَِبَعُه صاِحُبُه]3[« حيا و ايمان 

دو همراه هستند که هرگاه يکی از آنها برود ديگری بدنبالش خواهد رفت.
يعنی حيا و ايمان به تعبيری با يک نخ، به هم پيوند دارند؛ مثل بند تسبيح که دانه  ها را به همديگر متصل 
کرده است. اينها تمام، جنبه  های کنايی دارد و زيبا هم هست. اگر اين پرده  ی حيا دريده شود، دين هم رفته 

است. مطمئن باشيد!
علی )عليه السالم( »االيِماُن و الَحياُء َمقُرونَان فی َقَرٍن َو ال يَفَتِرقاِن]4[« حيا و ايمان دو همراهند که از يکديگر 

جدا نمي شوند.

اگر حیا برود، دین هم می رود؛ حتی اعتقادات
 تا جايی که يک روايت از پيغمبراکرم داريم که » قال رسول ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: أَلَحياء ُهَو الّدين 

ُّه]5[« پيامبر اکرم فرمودند: حيا همه ی دين است. کُل
عجب! پيغمبر اکرم يک هُو هُويّت درست مي کند. )اين همانی( اصالً، دين همين حيا است. مي خواهد بگويد که 

اين را بدانيد: اگر حيا برود ديگر از دين و ايمان خبری نيست؛ حتی در بُعد اعتقادی.
چون اآلن بحث من اين نيست، آن را کنار مي گذارم. خواستم اين را بگويم که تأثير حيا نه تنها بر بيشتر احکام 

است بلکه بر تمام دين تأثير دارد. حتی نسبت به اصل دين؛ که بايد در جای خودش بررسی شود.
آيات درباره  ی روابط خانواده، خيلی روشن است که مراقب باشيد و نگذاريد اطفالتان در خلوتگاه  های شما سرزده 
وارد شوند. مراقب باشيد که وقتی آنها مي آيند شما در يک حالی باشيد که قباحت دارد نباشيد. طوری نشود که 
پرده  دری بشود! پرده حيای فرزند را حفظ بکنيد و به اينها بياموزيد که با اجازه وارد بشوند و سرزده وارد نشوند.

هشدار؟! نه، اعالم خطر!
اما مطلب دوم، ما راجع به فرزند يک دستور داريم که من اول روايت را مي خوانم بعد توضيح ميدهم. »عن جعفر 
بی َو  بی َو الصَّ بن محمد، عن ابيه، َعن آبائِه )عليهم السالم( قال: قال رسول ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: أَلصَّ

به  نخ،  یک  با  تعبیری  به  ایمان  و  حیا  یعنی   *
دانه  ها  که  تسبیح  بند  مثل  دارند؛  پیوند  هم 
تمام،  اینها  کرده است.  متصل  همدیگر  به  را 
جنبه  های کنایی دارد و زیبا هم هست. اگر این 
است.  رفته  هم  دین  شود،  دریده  حیا  پرده  ی 

مطمئن باشید!
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ُق بَيَنُهم فِی الَمضاِجع لَِعشِر ِسنيَن]6[« از امام صادق نقل شده که حضرت  بيَّة يَُفرَّ بيَّة َو الصَّ بيَّة َو الصَّ بی َو الصَّ الصَّ
از پدرشان و ايشان از پدرانشان نقل کردند که پيامبر اکرم فرمودند: پسر بچه! پسر بچه! پسر بچه! دختر بچه! 

دختر بچه! دختر بچه! وقتی به ده  سالگی رسيدند جايشان بايد از همديگر جدا شود.
فرمود: پسر بچه! پسر بچه! پسر بچه! بعد از آن، دختر بچه! دختر بچه! دختر بچه! خيلی مهم است که هرکدام را 
سه بار گفتند. رسول خدا چه مي خواهند بگويند؟ بين بسترهای اين ها فاصله بيندازيد، وقتی به ده سالگی رسيدند! 
يعنی دو پسربچه  ی ده ساله را در يک بستر نخوابانيد! دو دختر بچه که ده ساله شدند را در يک بستر نخوابانيد! 
اين تکرار خيلی روشن و  را! بعد مي گويد دخترها را در اين سن جدا کنيد!  دقت کنيد اول مي فرمايد: پسرها 
گوياست. اگر بخواهيم ضعيفش کنيم، بخاطر اين است که حضرت مي خواهد هشدار بدهد. اگر بخواهيم با انصاف تر 

برخورد کنيم، بايد بگوييم: دارد اعالم خطر ميکند!
جهت اين است که وقتی بچّه به اين سن مي رسد، مميّز مي شود. ده سالگی  سّنی است که بّچه در آن غالباً ممّيز 
مي شود، تميز مي دهد. اين رابطه تنگاتنگ ممکن است به پرده  داری  اش ضربه بزند و در نتيجه به پاکدامنی  اش 

سرايت کند.

ریشه  ی پاکدامنی حیاست
السالم(  )عليه  علی  حياست.  شاخه  های  از  عفت  عفت چيست؟  ريشه  بسيار خوب،  پاکدامنی!  عفت،  مي گويد: 

ِة، أَلَحياء« سبب پاکدامنی حياست. مي فرمايد:    » َسَبُب الِعفَّ
آنچه موجب پاکدامنی مي شود، عبارت از پرده  داريست، حيا است. حتی حضرت يک موازنه مي کند بين اينها و 

مي فرمايد: »عَلی قَدرِ الحَياء، تَکونُ الِعفَّةِ]7[« پاکدامنی به مقدار حيا و پرده  داري ست.
 چون حيا جنبه کّمی ندارد و مربوط به روح است، جنبه کيفی دارد، شّدت و ضعف دارد. هر چه حيا شديدتر 
باشد، و پدر و مادر  روی آن کار کردند، عفّت و پاکدامنی او بيشتر مي شود. فرزند به مقدار حيايش، پاکدامنی 
پيدا مي کند. اينکه عرض کردم در تربيت آنکه نقش زيربنايی دارد حيا است اين است. در روابط گوناگون هم 
مطرح است که من اآلن وارد اين فضای محدود خانوادگی شدم. پدر و مادر بايد دنبال اين باشند که از همان 
کوچکی، مراقبت کنند که اين پرده الهّيه، اين حيا که يک پوشش الهی بر روی روح  انسان است و هر انسانی 
هم دارد،دريده نشود. بايد روی آن کار بکنند تا شکوفا شود. ما همه ما از نظر نهادمان موّحد هستيم، اما بحث 

چيست؟ اگر روی آن کار کنيم مي رود باال، کار نکنی از بين مي رود؛ استعداد است، در وجود فرزند هست.
پيغمبر اکرم در اين روايت، ده سالگی را فرمود؛ روايت مرسلی هم صدوق دارد که حتی در آن سن را کمتر نقل 
مي کند. آنجا شش سال را نقل مي کند. اينکه مسلم است، اين است که وقتی بچه به اين حد برسد - ما تعبير 
مي کنيم - چشم و گوش او باز مي شود، بايد مراقب اين روابط بود. چشم وگوش او باز مي شود. با اين شدت پيغمبر 

مي فرمايد.

اختالط پسر و دختر، خیانت به جامعه
گاهی يک سنخ امور را مطرح مي کنند که مثاًل اختالط پسر و دختر چه اشکالی دارد؟ ببينيد چه جنايتی را 
اينها نسبت به جامعه دارند مرتکب مي شوند! من روايت خواندم. ده سال ديگر تمام شد، يک وقت نشود اينها با 
هم رابطه تنگاتنگ اينگونه پيدا کنند. در خلوتگاه والدين بی  اجازه وارد نشود! به اين سن مي رسد، وقتی به بستر 
بی، دوم،  بی َو الصَّ بی َو الصَّ مي رود، با همجنس خودش در يک جا نخوابد! يک وقت اشتباه نکنيد! اول فرمود: أَلصَّ

جدا کرد. نه دختران در يک بستر بخوابند و نه پسران!
نترسيد که مي گويند: فالنی سّنتگرا است. بله افتخار من اين است که سّنتگرا هستم! چون پيغمبر من سنتگرا 
است. من تابع او هستم. تابع سنت انسانيّه و الهیّ ه ام. نه سنت حيوانيّه روشنفکرمآبانه ! از چه کسی اين حرفها 

را نقل مي کنند؟

حیای زلیخا از بتش
نترسيد! مي گويند: سنت گرا! بله، افتخارم اين است. اولين سنّتگرا پيغمبر بود. او مي گويد، من نمي گويم. »َو َما يَنِطُق 
عَنِ الهَوَی إِْن هَُو إِالَّ وَحٌْی يُوحَی]8[« او از سر هوس سخن نمي گويد. هرچه مي گويد وحي ای است که به او شده 

است.
آنچه که در اين باب مي گويد، با فطرت انسانيت همسو است. ای کاش الاقل مي رفتند آن بت  پرست را می  ديدند و 
حيا را از او ياد مي گرفتند. شما قصّه حضرت يوسف را مي دانيد. من يک روايت از امام باقر )عليه السالم( برای شما 
مي خوانم، که وقتی از ايشان راجع به جريان حضرت يوسف سؤال مي شود، حضرت فرمودند: در آنجايی که زليخا 
يوسف را به گناه دعوت کرد، پوششی روی بتش انداخت. من يک تکّه  از روايت را مي خوانم. »َفقاَل لَها يوسف: ما 
َصَنعِت؟« يوسف به او گفت: چه کار بود کردی؟ »قالت: َطَرحُت َعلَيها ثوباً أَسَتحِيی أَن يَرانَا « روی او پوششی 
انداختم. پيراهن، پوشش را ثوب مي گويند. خجالت مي کشم، شرمم مي آيد که ما را ببيند. حيا مي کنم که اين بت ما 
را ببيند. »قال )عليه السالم(: َفقال يوسف )عليه السالم(: َفَأنِت تَسَتحييَن ِمن َصَنِمِک َو ُهَو ال يَسَمُع َو ال يَبُصر َو 
ال أَستَحيی أنا مِن رَبّی؟]9[« حضرت امام باقر فرمود: که يوسف در جواب او گفت: تو از بت خود حيا مي کنی، و 
حال آنکه او نه مي شنود و نه مي بيند. نه سميع است، نه بصير است. حال من نبايد از پروردگارم خجالت بکشم؟ 

تو از بت خود خجالت بکشی، من از خدايم خجالت نکشم؟!

غالبًا  آن  در  بّچه  که  است  سّنی  سالگی   ده   *
ممیّز می شود، تمیز می دهد. این رابطه تنگاتنگ 
در  و  بزند  ضربه  پرده  داری  اش  به  است  ممکن 

نتیجه به پاکدامنی  اش سرایت کند.

* نترسید که می گویند: فالنی سّنتگرا است. بله 
هستم! چون  سّنتگرا  که  است  این  من  افتخار 
هستم.  او  تابع  من  است.  سنتگرا  من  پیغمبر 
تابع سنت انسانیّه و الهیّ ه ام. نه سنت حیوانّیه 

روشنفکرمآبانه !
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مالصدرا مي گويد: مسئله حيا غريزه ای انسانی است. ما به االمتياز انسان از حيوان است. بت پرست هم خجالت 
َ يَری]10[« آيا نمي داند که خدا  َّ الَّ می کشد، اکتسابی نيست. تو از خدايت خجالت نمي کشی؟ »أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَن

مي بيند؟
مسئله اين است که انسان - نگاه کنيد؛ انسان!- اگر بخواهد انسانيّتش را حفظ بکند، بايد پرده  دار باشد. پرده دری 

انسان را از وادی انسانيّت، دور مي کند. شخص را بيرون مي کند.

آموزش حیا، در خانواده با پدر و مادر است
تمام دستورات دينی ما، دقيقاً حساب شده است. تمامش برای حفظ انسانّيت من و تو است؛ و بعد از آن هم 
برای حفظ الهيّت است. هم بعد انسانی، هم بعد الهی است. نگاه کنيد از کجا هم شروع مي کند؟! از همان اول، از 

محيط خانواده؛ همان موقع کودکی دستورات داده شده تا آخرآخرآ.
اينکه من عرض کردم ـ ای پدر، ای مادر ـ بدان تو غيرت داری؟ - گفتم: غيرت، حالتی روحی  است که از محّبت 
نسبت به فرزند نشأت گرفته  است. به اين مي گويند: غيرت برای حفظ و حراست محبوب؛- بايد هرکس ديگری 
را که دوست داری، نسبت به او غيرت داشته باشی و او را حراست کنی. پدر که به بچّه  ات عالقه  مندی! مادر که 
به بچه  ات عالقه  مندی! غيرت داشته باش! او را در بُعد انسانی و الهی  اش حفظ کن! نگذار مثل حيوانات بشود، 
»إِنَّ الَغيَرةَّ ِمَن االيمان« اگر دين داری بايد غيرت داشته باشی و از انسانّيت و الهّيت وجودی فرزندت حفاظت 

کنی. بحث ما اينجاست.

منشاء بی عفتی، رواج بی حیایی در جامعه است
رابطه ميان غيرت و مسئله حيا هم تماماً هماهنگ است. معارف ما اينگونه است، يک انسان - من حتی مي خواهم 
بگويم، انسان نه مؤمن!- هر آدمی که بخواهد انسانّيت خودش را حفظ بکند، بايد يک همچنين غيرتی نسبت به 
بچّه اش داشته باشد؛ چه دخترش، چه پسرش. اگر بخواهيد فرزندانتان را عفيف بار بياوريد، بدانيد عفت از حيا 
نشأت گرفته است، شاخه   ايست از حياء. علی )عليه السالم( فرمود: سبب عفت، حيا است. هر مقدار حيا باال برود، 

سطح عفت و پاکدامنی هم باال مي رود.
منشأ بی  عفتی در جامعه ما، بی  حيايی است. مردم را دريده کردند. عواملی هم که اين پرده را مي درند، متعّدد 
است. پدر و مادر بايد بر سرشان بزنند؛ هيچ کار هم نمي توانند بکنند. تا آن موقع که در محيط خانواده است، 
در دست والدين است. وقتی که رفت بيرون و در محيط آموزشی قرار گرفت، بدبختی او باال مي رود. بدتر از همه 
هم محيط حاکم بر جامعه است. رسانه  های تصويری، جنايتکارهای جامعه هستند. نمي توانم ديگر حرف بزنم. 

بفهميد چه کار دارند مي کنند.

وداع حسنین با مادرشان از زبان علی)علیهم الصلوه و السالم(
السالم(  )عليه  به علی  عليها(  ال  دارد که زهرا )سالم  روايات  السالم(. در  )عليه  بريم خانه علی  دعا.  التماس 
لنی َو َکفِّّنی بِالَّيل]11[« من را شب غسل بده! من را شب دفن کن! من را شب تجهيزم کن!  وصيت فرمود: »َغسِّ
نمی خواهم آنهايی را که به من ظلم کردند بر جنازه من حاضر شوند. علی )عليه السالم( بر طبق وصيت زهرا 
)سالم ال عليها( او  را تجهيز کرد. مي نويسند که زهرا )سالم ال عليها( به اسماء بنت عميس هم وصيت کرد 
که وقتی علی مي خواهد من را تجهيز کند، تو برو او را کمک کن! در روايت دارد که اسماء آب مي ريخت، علی 
)عليه السالم( زهرا)سالم ال عليها( را شست و شو مي کرد. حاال چه صحنه هايی در بين غسل دادن پيش آمد 
بماند. وقتی علی )عليه السالم( غسل دادنش تمام شد، حنوط کرد، بعد هم تکفين حضرت زهرا )سالم ال عليها( 
را انجام داد، علی )عليه السالم( نقل مي کند، مي گويد: »َفلَّما َهَممُت أَن أَعُقَد الرِّداء ناَديُت يا امَّ ُکلُثوم يا زينب 
َّه]12[« مي دانيد يعنی چه؟ يعنی وقتی  ِّقاء فی الجَن ِّکُم وَ هذا الفِراق وَ الل َّدوا مِن أُم يا حَسن يا حُسين هَلُمّوا تَزَو
خواستم بند کفن زهرا را ببندم، بچّه  های زهرا را صدا زدم، بچّه  ها بياييد از مادر توشه بگيريد! ديگر شما مادر 
را نمي بينيد. فقط در بهشت مادر را مي بينيد. اين بچه  ها آمدند، امام حسن و امام حسين خودشان را انداختند 
روی سينه زهرا )سالم ال عليها(. علی )عليه السالم( نقل مي کند، سوگند ياد مي کند، مي گويد: من يک وقت ديدم 
دستهای زهرا از کفن بيرون آمد، يک دست گردن حسن انداخت، يک دست گردن حسين انداخت، چنان ناله 

زد، که منادی ندا کرد: يا علی! اين بچّه  ها را از روی سينه  ی زهرا بردار! مالئکه  آسمانها به گريه آمدند...
 

]1[ . وسائل الشيعة، ج 29، ص154
]2[ . اصول کافی، ج 2، ص 106

]3[ . همان
]4[ . غررالحکم، ص 256
]5[ . کنز العمال، 5757

]6[ . وسائل الشيعة، ج 20، ص 231
]7[ . غرر الحکم، ص 256

]8[ . سوره ی مبارکه نجم، آيات شريفه ی 3 و 4
]9[ . تفسير عياشی،ج 2، ص 174

انسانّیتش را حفظ بکند،  * انسان اگر بخواهد 
باید پرده  دار باشد. پرده دری انسان را از وادی 

انسانیّت، دور می کند. شخص را بیرون می کند.

* منشأ بی  عفتی در جامعه ما، بی  حیایی است. 
مردم را دریده کردند. عواملی هم که این پرده 
بر  باید  مادر  و  پدر  است.  متعّدد  می درند،  را 
سرشان بزنند؛ هیچ کار هم نمی توانند بکنند. تا 
آن موقع که در محیط خانواده است، در دست 
والدین است. وقتی که رفت بیرون و در محیط 

آموزشی قرار گرفت، بدبختی او بال می رود.
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]10[ . سوره مبارکه  ی علق،آيه ی شريفه ی 14
]11[ . بحار االنوار، ج 43، ص 214
]12[ . بحار االنوار، ج 43، ص 179
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تربیت در محیط خانوادگی: ۱۰
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: »إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيمان]1[« غيرت از آثار ايمان است.
 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفته شد در بين محيط  هايی که انسان 
درون آنها ساخته مي شود، مؤثرترين  آنها محيط خانوادگی است. اين مسئله را نيز مطرح کرديم که در تربيت 
آنچه نقش اساسی داشته و جنبة زيربنايی دارد؛ عنصر حيا و پرده  داری است، که امری فطری است و در هر 
انسانی وجود دارد. بعد مواردی از آيات و روايات مطرح شد. حاال در اين جلسه يکی دو مورد ديگر را هم برای 

تأييد اينکه حياء برای تربيت نقش زيربنايی دارد، مطرح مي کنم بعد چند تذکّر مي دهم.

نهی از تربیت در حالت خشم
يکی از مواردی که در باب تربيت مطرح شده است اين است که مربّی در يک حال خاّصی، از تربيت ديگران نهی 
شده است؛ که در اين حال ديگری را تربيت نکن! خود اين يک مسئله است. جهت آن هم اين است که ممکن 
است در اين حال نتيجة مطلوب را نگيری، بلکه نتيجه عکس بشود. دربارة  پيغمبر اکرم نقل شده که » نََهی َرُسوُل 
ال )صلّی ال عليه وآله و سلّم( َعِن األََدب ِعنَد الَغَضب]2[« رسول خدا از تأديب به هنگام خشم، نهی فرمودند.

يعنی آنگاه که خشمگين شدی، آنگاه تربيت نکن! ادب همان تربيت است. در روايتی است از علی )عليه السالم( 
آمده است: »ال أََدَب َمَع الَغَضب]3[« ادب کردن،  هنگام خشم ممکن نيست.

در حال خشم، ممکن است فرزند ُرو در روی  تو بایستد!
تربيت همراه غضب، اصاًل تربيت نيست. چون آنچه که در باب تربيت نقش زيربنايی دارد و برای تأديب و تربيت 
می  خواهيم از او استفاده کنيم، حياء و پرده  داری است. اگر بخواهی در آن حال که خشمگين هستی، فرزندت 
را تربيت کنی، چون هنوز نتواستی خودت را کنترل کنی، ممکن است حرکتی از تو سر بزند که اين موجب 
پرده دری شود. چون عصبانی شده  ای ممکن است يک دفعه يک حرکتی از تو سر بزند - اعّم از گفتار و کردار- 
که موجب پرده  دری و بي حيايی شود. مثاًل موجب شود که طرف مقابل، جلوی تو بايستد؛ يعنی بر اثر اين روش 
تو نتيجة عکس دهد. تو با اين کارت پرده  دری کردی. آن پرده  داری و حيا يی که برای تربيت فرزند زيربنا بود 
را دريدی. تربيت در اين موقعيّت ديگر فايده ندارد. چون محور  و زير بنا، پرده  داری است نه پرده  دری. ببينيد 
اين مسئله  ای را که من مطرح کردم، جنبه  ی عينی دارد و مربوط به معارف ماست. مربوط به معارف قرآنی و 
روايی ماست. من خطابه بلد نيستم. شعار هم بلد نيستم؛ من ضّد شعارم و اهل شعورم. آدم بايد نسبت به معارف 
دينی  اش شعور پيدا بکند. اگر مي خواهد اصالح بکند، بداند که اصالح بر محور شعور است نه شعار. در اين حال 
خشم و غضب، بدان که روايات از تربيت نهی کرده اند. دليل آن را هم گفتم؛ برای اين است که بايد در تربيت 

حياء و پرده  داری در فرد شکوفا شود. در تربيت محور پرده  داری و حياست.

تأکید اول: چه قصد تربیت باشد، چه نباشد، آموزش داده می شود.
اين را عرض کردم  که در هنگام تربيت ديگران چه قصد بکنی، چه نکنی، تربيت صورت می  پذيرد و فرزند روش 
عملی را از تو مي آموزد. اما اگر يک وقت هم قصد کردی، باز هم تربيت صورت مي پذيرد. من گفتم که قصد در 
تربيت مدخلّيت ندارد، يعنی تربيت نسبت به قصد »ال به شرط« است، )يعنی الزم نيست نّيت و قصد باشد تا 
تربيت انجام شود.( »به شرط ال« نيست. )يعنی الزم نيست که نيت و قصد نشود تا تربيت صورت پذيرد( آدم چه 

قصد بکند، چه قصد نکند، آموزش داده مي شود. چه آموزش ديداری، چه گفتاری، و چه کرداري اش.
اما معنای آن اين نيست که اگر قصد کردی اين ديگر تربيت نيست. يک وقت اشتباه نشود.

تأکید دّوم: برخورد تربیتی،  با اشاره و کنایه باشد!
در معارفمان به ما آموخته  اند آنجايی که قصد مي کنی ديگری را با گفتارت تربيت کنی که گاهی هم با کردار 
ممکن است؛ ولی اينجا گفتار روشن تر است- دو راه را پيش بگير؛ 1-  تلويح )اشاره(، 2- تعريض )کنايه(! برای 
اينکه انسان اگر بخواهد ديگری را تربيت کند و قصد تربيت داشته باشد، در خانواده با کسی مواجه است که 
هنوز خوبی را از بدی تشخيص مي دهد.  مي خواهی به او بگويی: »اين کار زشت است؛ نکن! يا اين کار خوب است؛ 
انجام بده!« او هنوز حسن و قبح را مي فهمد. عقل عملي اش را از دست نداده. ما مي گوييم: عاقل است. هنوز عقل 
عملي اش را از دست نداده و مسخ نشده است. خصوصاً در محيط خانواده، بچّه هنوز خوب و بد را مي فهمد و خوبی 

و زشتی سرَش مي شود. در اينجا مي گويند، روش تربيتی چون متناسب با مکان هاست- تلويحی يا تعريضی باشد.

* ادب کردن،  هنگام خشم ممکن نیست.
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در مؤاخذه، صراحت لهجه به خرج نده!
روايت از علی )عليه السالم( است که فرمود: » ُعُقوبَُة الُعَقالِء التَّلويح]4[« عقوبت کردن عقالء با تلويح )اشاره( 

است.
اگر ديديد بچّه کار بد کرده است و مي خواهيد مؤاخذه  اش بکنيد، با تلويح او را مؤاخذه کنيد. تلويح در مقابل 
تصريح قرار مي گيرد و تلويح به معنای اشاره است. ما هم در مکالمات، محاورات عرفيّه و حتی نوشته  هامان اين 
هست که مي گوييم: تلويحاً مطلب را به او فهماند؛ يعنی با اشاره. صراحت لهجه به خرج نده! چرا؟ چون پرده دری 
او  از  اشاره  با  بد کرده، کار زشت کرده،  تربيت کنی؛ کار  را مي خواهی  بچّه  اگر  بين مي رود.  از  اثر آن  مي شود. 

بازخواست کن!
به بچه بگو: يک نفر اين کار بد را کرد ... !

ُّ عِتابِه]5[« کنايه برای عاقل شديدترين عتاب ها است. روايت دوم از علی )عليه السالم(: »أَلتَّعريض لِلعاقِلِ أَشَد
تعريض، کنايه است. مثاًل انسان بگويد يک کسی بود يک همچين کاری کرد و چنين و چنان شد. نگو تو کردی! 
تو اين کار را کردی، تو آن کار را کردی! اگر صريحاً بگويی معلوم مي شود خودت بايد تربيت شوی. روش تربيت 

اين نيست. بايد با ظرافت عمل کنی.
نگاه کنيد اسالم، چقدر ظريف برخورد مي کند! روش تربيت در اسالم، همسو با فطرت انسانی است. مي خواهم 
بگويم: اصالً، زيربنای تربيت و اصالح، حياست. مي خواهيد اصالح  کنيد؟ تربيت کنيد؟ حياء زيربناست. آنجايی که 
مي خواهی روش رفتاری و گفتاری به ديگری بدهی، خيلی بايد مراقب باشی که پرده  دری نکنی؛ تا اثر داشته باشد.

بايد حياء در فرزند، ملکه شود!
بايد مراقب باشی که حياء صدمه نخورد؛ بلکه اين استعداد را مثل  لذا در آنجايی هم که قصد تربيت داريد، 
بقيه استعدادها و قوهّ  هايی که خداوند در انسان نهفته است، روز به روز بايد در فرزند شکوفا کنی! بايد رو به 
فزونی برود، شّدت و قّوت بگيرد و به صورت ملکه در بيايد. آن وقت، رفتارها، کردارها و گفتارهايش همه اصالح 
مي شود. من فکر مي کنم که تا حدودی توانسته باشم مطلب را رسانده باشم که مسئله، رابطة مستقيم بين تربيت 

و پرده داری و حياست و اال اگر حياء نباشد ديگر تربيت هيچ معنايی ندارد.
تذّکر اول: تربیت شدن هم غیر ارادی است.

دو تذکر بايد بدهم. يکی اينکه در مسئله تربيت کردن، گفتيم قصد مدخلّيت ندارد و تربيت از عناوين قصديّه 
نيست. تربيت شدن هم همين گونه است. از عناوين قصديّه نيست و قصد نمي خواهد. خواه ناخواه تحقّق مي يابد و 
اثر مي گذارد. در آموزش دادن روش ها، قيد نشده است که فرستنده  اش بايد قصد کند تا تربيت انجام شود. مثاًل 
هيکل پدر و مادر - هم ديداری، هم گفتاری و هم شنيداری  اش- فرستنده است. بخواهی، نخواهی، دارد پخش 
مي کند و به بچه روش رفتاری و گفتاری آموزش مي دهد؛ قصد هم الزم ندارد. در گيرنده هم وضع همينطور 
است. گيرندگی بچّه هم قصد نمي خواهد. قصد در آن هم مدخلّيت ندارد که الزم باشد بّچه قصد کند که تربيت 
بشود، تا تربيت بشود. خواه ناخواه است. نه در فرستنده  اش اراده  ی تربيت - به اين معنا- مدخلّيت دارد، نه در 

گيرنده  اش؛ هيچ کدام.

انسان تا کامالً تربیت نشده است، در معرض خطر است.
چون ما بحثمان راجع به خانواده و فرزند بود، تذکر بدهم که ممکن است شخص وارسته  ای باشد و در برخورد 
با افراد فاسد، منحرف نشوند. اينها قبالً موضع  گيری کرده  اند و اين برخورد روی آنها اثر ندارد. يک وقت اشتباه 
نکنيد! انسان وارسته  قبالً موضع  گيری و جبهه  گيری کرده، حرفهای بی  ربطی که از دهان يک فاسد در مي آيد، 

روی او اثر ندارد. او مي فهمد که اين آدم چه موجودی  است. اين خارج از بحث ماست.
همانگونه که تربيت کردن منوط به قصد کردن نيست و به آن بستگی ندارد، تربيت شدن در اين محيط  ها هم 
همينگونه است. آن وقت فرزند وقتی باال مي آيد و بعد از محيط خانوداگی، وارد محيط آموزشی مي شود، همينگونه 
است که تا وقتی از نظر تربيتی ساخته نشده، در اين محيط جديد تغيير مي کند. بدان که تا وقتی ساخته نشده  
است، خراب شدنش ارادی نيست. خراب شدن و فاسد شدن تو ارادی تو نيست. بخواهی يا نخواهی در همين 

سه بُعد ديداری، شنيداری و کرداری، فاسد خواهی شد.

مصونیت تربیتی؛ مخصوص اولیای خاص خدا
خيال نکنی بيمه شدی! اصال و ابدا! در باب تربيت، اين خبرها نيست. اوليای خاص خدا جای خودشان را دارند 
و اال همه ما در معرض اين فساد هستيم. خيال نکنی سّن و سال و اين چيزها مدخلّيت دارد! خيال کردی مثاًل 
پدر مصونيت دارد؟ مادر مصونيت دارد؟ اصال و ابدا، نه پدر و نه مادر، هيچ کدام مصونيت ندارند. اين حرفها 

نيست. هميشه در معرض خطری و اتوماتيک  وار خراب مي شوی.

تذّکر دوم: تربیت امری تدریجی الحصول است.
تذکر دوم اينکه:  تربيت تدريجی الحصول است و دفعی الحصول نيست. يعنی چه؟ معنای آن اين است که با 
تکرار شخص صالح مي شود. بايد تکرار بشود تا شخص فاسد بشود. چه در رابطه با آموزش های ديداری، چه گفتاری 
و چه رفتاری. با يک دفعه تربيت نمي شود. لذا مي گوييم تربيت تدريجی الحصول است، دفعی الحصول نيست. من 
اين را در باب »حال« و »ملکه و خصلت« عرض کردم که فرق بين اين ها چيست؟ حال: حالت و کاری است که 

* اگر بچّه را می خواهی تربیت کنی؛ کار بد کرده، 
کار زشت کرده، با اشاره از او بازخواست کن!

ابدا! در باب  * خیال نکنی بیمه شدی! اصال و 
خدا  خاص  اولیای  نیست.  خبرها  این  تربیت، 
جای خودشان را دارند و ال همه ما در معرض 

این فساد هستیم.
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انسان يکدفعه انجام مي دهد. فرض کنيد من -در بُعد ديداری- يک نگاهی کنم، در يک لحظه عکس برداری کنم؛ 
اين حال است. اما اگر اين در من بماند، ثبت و ضبط شود بطوری  که فراموش نکنم، اين ملکه و خصلت است که 
با يک بار هم حاصل نمي شود. شما هم چيزی را بخواهی حفظ کنی، با يک بار حفظ نمي شوی. وقتی تکرار شد 
به صورت ملکه در مي آيد. اوّل حال است، يک چيزی روی روح مي آيد، و نقشی مي گذارد. اّما چه وقت عمق پيدا 
مي کند و به صورت روش در مي آيد که در من اثر مي گذارد؟ آن موقعی است که به صورت ملکه در بيايد. ملکه 

چگونه پيدا مي شود؟ با تکرار. مدام بيايد، مّکرر شود؛ هرچه بيشتر، عمق آن هم بيشتر!

بچّه هرچه را که ببیند، در درونش اثر می گذارد.
اگر در نظرتان باشد نسبت به بچه اين را گفتيم که کودک اينگونه است که اوالً اين خزانه  ی ذهن او، اتاق بايگانی 
او، خالی است و در حافظه  اش چيزی ندارد، تو مي آيی مدام، به او نقش مي دهی، و در آنجا مطلب مي گذاری. ثانياً 
چون هيچ چيز ندارد، زود مي گيرد. هم سريع مي گيرد و هم عميق. اما من وتو اينقدر بيچارگی به سرمان آمده 

است که هرچه مي آيد، حواسمان پرت مي شود. اما او اينگونه نيست.

ملکه باعث سهولت انجام فعل و موضعگیری می شود.
لذا در اينجا، تربيت برای او به تدريج به صورت يک ملکه مي شود و روش مي شود. آن وقت فرق بين کسانی که 
ملکة يک کاری در آن ها هست با کسی که ملکة آن کار را ندارد، اين است که آن کسی که ملکه دارد، خيلی با 
سهولت آن کار را انجام مي دهد و برايش فشار ندارد؛ اما آن کسی که ملکه  اش را ندارد، کار برايش همراه با فشار 
است. وقتی در فرزند حالت خوبی ملکه  بشود، هنگامی که او به کاری مخالف و ضدّ آن برخورد کند، جبهه  گيری 
مي کند. خود او جبهه  گيری مي کند. چون تو به او روش دادی، و اين ملکه  اش شده است. به اين آسانی کار بد 
انجام نمي دهد، جبهه  گيری هم مي کند.در باب صالح اينگونه است، فساد آن هم همينطور است. اگر ـ نعوذ بال ـ 

روش فاسدی به او بدهی، به آسانی عمل مي کند.

رابطه  ی تنگاتنگی که از چاشنی محّبت برخوردار است، اثر تربیتی دارد.
ما رواياتی در دو باب داريم که همين معنای تدريجی الحصول بودن در آنها هست و به آن اشاره مي کند؛ يک 
باب مصاحبت، و يک باب مجالست. حاال من مي گويم چرا اين دو تا را انتخاب کردم. مصاحبت و مجالست يعنی 
رابطه تنگاتنگ؛ رابطه تنگاتنگی که از چاشنی محّبت برخوردار است. فرض بفرماييد يک کسی است که در محل 
کار خود نشسته است و همه گونه مشتری مي آيد؛ جنس مي خرد و مي رود. اين را مصاحبت و مجالست نمي گويند. 
اينگونه هم نيست که اين رفت و آمد در او اثر عميق بگذارد. بله ممکن است که خود او فاسد باشد بعد هم 
وقتی يک فاسد ديگری بيايد و با او برخورد کند، اين فسادش را تر و تازه کند. فيل او ياد هندوستان کند. اين 
يک بحث جدايی است. اشتباه نکنيد! در باب مصاحب، مجالست، رابطه تنگاتنگ ميان انسانها که از يک چاشنی 

محبت هم برخوردار باشد، مطرح است.

رابطه درون خانواده؛ روابطی تنگاتنگ و مّکرر.
قوي ترين رابطه های محبّتی و تنگ ترين رابطه در محيط خانواده بين پدر و فرزند، مادر و فرزند است. چون قوي ترين 
رابطه اينجاست، ما مي بينيم اسالم خيلی دقيق شده. مراقب باش اين رابطه تنگاتنگ وقتی مکّرر مي شود، تکرار 
موجب فساد  مي شود! البته اسالم آنجايی که صالح باشد، تأييد و تأکيد مي کند. آنجايی که فاسد باشد اعالن خطر 
مي کند و هشدار مي دهد. همه اين ها گويای همين معناست که اين مجالست و اين مصاحبت، تنگاتنگ است و 

زياد هم است؛ مراقب آن باشيد.

همنشینی با خوبان مایه  ی نجات
يک روايتی را من از علی )عليه السالم( عرض کنم: » لَيَس َشٌئ أَدَعی لَِخْيٍر َو أَنَْجی ِمْن شرٍّ ِمْن ُصْحَبِة األَْخياِر]6[« 

چيزی به اندازه ی همنشينی با خوبان، انسان را به خير نخوانده و از بدی نجات نمي دهد.
هيچ چيزی دعوت کننده تر و جاذب تر به سوی خير و صالح از همنشينی با خوبان نيست. همنشينی با نيکان آدم 
را به سمت خوبی مي کشد. زبانی نيست، عملی است. خواه ناخواهی است. رابطه تنگاتنگ اثر حسن مي گذارد. 
مصاحبت با افراد نيکو و  وارسته تو را به صالح مي کشد و از شرّ نجات مي دهد. همين مصاحبت و همراهی؛ خود 

او، اتوماتيک  وار و ناخودآگاه روی تو اثر مي گذارد.
ِر  بعد در يک روايتی علی )عليه السالم( خيلی زيبا اين را توضيح مي دهد؛ مي فرمايد: »ُصْحَبُة األَْشراِر تَْکِسُب الشَّ
لَْت نَْتناً ]7[« همنشينی با بدان، بدی مي آورد؛ مانند نسيمی که از لجن زار مي گذرد و بوی  کالّريِح إِذا َمرَّ بِالنَّتِن َحمَّ

بد مي گيرد.
اگر با آدم های فاسد رابطه تنگاتنگ پيدا کردی - که اين رابطه چاشنی محّبت هم داشته باشد- روی تو اثر 
مي گذارد، و تو را هم فاسد مي کند. بعد مثال مي زند. مي گويد: مصاحبت تو با او، مثل يک باد مي ماند که اگر به يک 
شئ بدبويی برخورد کند، اين باد، بوی بد را همراه خودش مي برد؛ خواه ناخواه. همين که از روی نجاست رد 
شد، - همين مصاحبت - بوی بد را همراه خودش مي برد. بدان تو هم با افراد فاسد مصاحبت داشته باشی - چه 

رسد که چاشنی محبت هم باشد و تنگاتنگ باشد- بوی بد آن، به تو هم مي رسد، تو هم بدبو مي شوی!

بشود،  ملکه   خوبی  حالت  فرزند  در  وقتی   *
هنگامی که او به کاری مخالف و ضّد آن برخورد 
کند، جبهه گیری می کند. خود او جبهه  گیری می
کند. چون تو به او روش دادی، و این ملکه  اش 

شده است.
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نشست و برخواست با علما، مایه  ی تزکیه نفس
در باب مجالست، علی )عليه السالم( مي فرمايد : »جالِِس الُعلََماء يَزَدْد ِعلُمَک َو يَْحُسُن أََدبَُک َو تَُزکَّ نَْفُسَک]8[« 

با علما نشست و برخاست کن که علمت را زياد، ادبت را نيکو و جانت را پاک مي سازد.
با افراد فهميدة وارسته رابطه تنگاتنگ برقرار کن! به فهم و شعور تو مي افزايد. ادب همان تربيت است. خوب 
تربيت مي شوی. از نظر امور نفسانيت، اين رابطة نفس تو را تزکيه مي کند. يعنی اين نفسی که خبيث و سرکش 
است همين رابطه او را مهار مي کند؛ صِرف رابطه! يعنی چه بخواهی، چه نخواهی، اين ارتباط اثر مي گذارد. حضرت 

رِّ نِْقَمة]9[« همنشين خوب نعمت و همنشين بد بالست. در جايی مي فرمايد: » َجليُس الَخيِر نِْعَمٌة، َجليُس الشَّ
تعبيرات مختلف دارد علی )عليه السالم( »جانُِبوا األَْشرار و جالُِسوا األَْخيار]10[« از بدان کناره بگيريد و با خوبان 

درآميزيد.
اين روايات گويای همين مطلب است که، در تربيت تداوم مطرح است. مصاحبت، تداوم دارد. مجالست هم تداوم 
دارد. اينکه مي گويم تدريجی الحصول است به اين خاطر است. اين روايات، هم غير ارادی بودن را مي رساند، هم 
تدريجی الحصول بودن را. نفِس اين رابطه تنگاتنگ - خصوصاً که چاشنی محّبت هم داشته باشد- اثر خودش 
را مي گذارد. هم نقش سازندگی دارد. هم نقش تخريبی دارد. حال اگر آن رابطه ديداری، گفتاری و کرداری تو با 
يک انسان وارسته باشد، برای تو وارستگی مي آورد. ـ نعوذ بال ـ اگر از آن طرف باشد، مثل اينکه بادی از روی 

نجاست بگذرد، يک چيز بدبو همراه خودت مي بری؛ بخواهی يا نخواهی.

جمع  بندی
بحثم را خالصه کنم. اول؛ مسأله تربيت بر محور حياء و پرده  داری است و اساس کار اين است. دوم؛ قصد و نّيت 
در مسأله تربيت -چه در ارتباط با مربّی و چه در ربط با مربّا- نقش ندارد. سّوم؛ تربيت تدريجی الحصول است، 

دفعی الحصول نيست.

مجالسی که خدا بد می داند و به آن بدی نازل می کند
حاال من چون جلسه گذشته يک تعبيری کردم، مي خواستم آن را توضيح دهم. اين روايت در اصول کافی است. 
مرحوم کلينی )رضوان ال تعالی عليه( آن را نقل مي کند. من از وسائل نقل مي کنم. در وسائل در کتاب امر به 
معروف و نهی از منکر، ابواب امر و نهی، باب 38 حديث 11 آمده است. روايت هم روايت نسبتاً مفصلی است. عن 
ابی عبدال )عليه السالم( »قال: ثاَلثَُة َمجالٍِس يَُمقُِّتُه ال َو يُرِسُل نِْقَمَتُه َعلی أَْهلِها َفال تُقاِعدوُهم َو ال تُجالِسُوُهم 
]11[« از امام صادق )عليه السالم( است که فرمود: سه مجلس هست که خدا از آن مجالس خشمگين است 
و نقمتش را بر اهل آن مجلس مي فرستد. پس شما به آنها نرويد ! با اين ها ننشينيد! با اين ها رابطه برقرار نکنيد! 

»تُجالِسوُهم« همين است که اآلن گفتم.

آیا دشمنان اهل بیت متجددّ هستند و اهل بیت)علیهم السالم( سنت گرا؟!
يکی از آن مجالس، مورد نظر من است؛ چون مي فرمايد سه مجلس. » ... َو َمجلِساً ُذِکَر أَعدائُنا فيه َجديد َو ُذِکَرنا 
فيِه رَثٌّ« مجلسی که دشمنان ما جديد شمرده  مي شوند. اين جنبه ی شخصی ندارد. بحث شخص نيست. يعنی 
آن کسانی که با روش ما سر ناسازگاری دارند، روششان جديد تلقّی شود. اعداء ما، در روش با ما ناهمگون  اند. در 
جاهايی که به کسانی که با روش ما مخالفند، متجدّد مي گويند، نباشيد. اعداء ما در آنجا جديد خوانده مي شوند. 
مي گويند: اين ها نوآورند، روشنفکراند. »وَ ذَکَرَنا فيهِ رَثّ« ما را رثّ مي دانند. َرّث يعنی کهنه؛ از ما، بعنوان کهنه 

ياد مي کنند.

آقا! این روشنفکر است، آن سنت گراست.
چون جلسه قبل من اين عبارات را گفته بودم، مي خواستم بگويم: اين  حرفهايی که من مي گويم، با توجه مي گويم. 
مي گويند: آقا اين حرف ها قديمی شده، کهنه است. به ما مي گويند: کهنه! يعنی چه؟ يعنی روش ما کهنه است. 

وگرنه خود من را که نمي گويند: کهنه شده! روش ما را مي گويند.
اين حرف ها آقا کهنه شده! اين ها واپس  گرايند! اُمُّلَند! مُرتجعند! سنّت گرايند! کسی که مخالف آنها مي گويد روشنفکر 

است. متجّدد است.

خبر امام صادق)علیه السالم(  از حال امروز ما  
اگر غير از اين حرف ها در مناقب اهل بيت هيچ چيزی نبود، کافی بود. کَأنه امام صادق )عليه السالم( امروز من و 
تو را دارد مي بيند. آن موقع بحث تجدّد و اين حرف ها نبود. يک روز مي آيد که روش و سنّت الهيّه انسانيّه مي شود: 

کهنه  گرايی، واپس  گرايی؛ و نظرات مقابل آنها مي شود: نوآوری، روشنفکری، تجّدد.
چرا از شرکت در اين مجالس نهی مي کند؟ بخاطر اينکه خواه ناخواه اين مجالس روی تو اثر مي گذارد. خدا نسبت 
به اين مجلس ها خشمگين است و نقمتش را بر اينها فرو مي ريزد. با اين ها نشين! هم ال تُقاِعدوا دارد، هم ال تُجالِسوا. 
چون شما که آدم وارسته نيستی، خواه ناخواه اثر مي پذيری. آن وقت آنجاست که ديگر وا مصيبت است. تو نرو! 

اگر مسلمانی، اگر تابع اهل بيتی؛ نرو !
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 فضیلت انسان بر حیوانات، تربیت انسانی و الهی
ما حرفمان اين بود که معارفمان همه بر محور فطرت بشر است. دقيقاً بر محور مسائل علمی مي گوييم، اين هايی 
را که گفتيم، تمام بر محور خلقت بشر است. اکتسابی نيست، تحميلی نيست. اسالم در امور تربيتی، از درون ما 
گرفته به ما تحويل داده. مي گويد همانی که در خود تو هست، بيا و همان را شکوفا کن! انسان باش! تو انسانی، 
بُعد انسانيت را بايد شکوفا کنی! تو بُعد معنويت، الهيت را بايد شکوفا بکنی! بله بُعد حيوانی داری، اما به مقدار 
کافی رشد پيدا کرده و کافيست. فضيلت تو بر حيوانات فقط در اين رابطه است. مابه االمتياز تو اين است،  چرا 

مي روی در اين مجالس، بعد هم فريب اين حرف ها را مي خوری؟

روشنفکر، اقالً انسانیت خود را می بیند!
جلسه گذشته کسی در اين رابطه از من سؤال کرد؛ گفتم: من ريشه اين حرف ها را مي دانم. اين حرف ها را نسبت به 
امور اجتماعی، جامعه  شناس های غربی مطرح کرده  اند - نمي خواهم اسم ببرم، چون اصالً برای خودم سبک مي دانم 
که اسمش را هم ببرم- اين ها از آن ها گرفتند. اسمش را هم بلدم، حرف هايشان را هم مي دانم. همه را خبر دارم که 

از آن ها گرفتند. آن ها چيزی جز حيوانيّت سرشان نمي شود.
از اين شعارهای حيوانی، نهراسيد! بدبختی اين است که به اينها مي گويند: روشنفکر! روشن نيست. تاريک  فکر 
است. اگر روشن بود، اقالً انسانيت خودش را مي ديد. يعنی آن ندای درونی خودش را مي شنيد. جلسه پيش گفتم، 
آن بت پرست )زليخا( مي فهمد، اين يکی نمي فهمد. مطالبی که جلسه گذشته گفتم، حساب شده بود؛ جزء معارف 

ما بود. روايت آن را هم خواندم.

ذکر توسل
التماس دعا مي خواهم بروم سراغ توسل. امشب شب آخر جلسه ماست. من که خودم با اميد آمدم. امشب هم که 
نماز مي خواندم، در بين دو نمازم گفتم: خدايا امشب هر کسی اينجا مي آيد حاجت او را بده! و بعيد مي دانم کسی 

بي حاجت باشد.
توسل ما هم به موجودی است که آبرومند است. شايد آبرومندتر از او در بين اوليای خدا نداشته باشيم. چون 
اينطور برای ما نقل شده که، عقل کل، يعنی صادره اول، وقتی مي آمد، خم مي شد و دست او را مي بوسيد. مي دانيد 
اين چقدر عظمت دارد؟ و در روايات داريم که ائمه )عليهم السالم( هر وقت حاجتی داشتند، چند مرتبه بلند 

مي گفتند: يا فاطمه! مادرشان را واسطه قرار مي دادند، مي گفتند: يا فاطمه!
احوال علی عليه السالم در هنگام دفن زهرا سالم ال  عليها

علی )عليه السالم( بدن زهرا را تجهيز کرد، وقتی تمام شد، مجلسی مي نويسد »َفَصلّی َعلَيها ثُمَّ َصلّی َرکَعَتين]12[«، 
نماز بر پيکر زهرا خواند، اما بعد آن دو رکعت نماز خواند. خوب اين چه بود؟ طبق آيه عمل کرد: »إِسَتعينوا 
بِالصَّبرِ وَ الصَّلوة]13[«، مگر علی )عليه السالم( مي تواند جنازه را در قبر بگذارد ؟ دست او مي رود؟ نه! اينجا علی 
تا خطاب دارد. يک خطاب به خدا مي کند. مجلسی  السالم( هنگامی که خواست زهرا را دفن کند، دو  )عليه 
مي نويسد: »وَ رَفَعَ يَدَيه إِلی السَّماء« قبل از آنکه جنازه را داخل قبر کند، دست هايش را رو به آسمان بلند کرد، 
ُلماِت أِلَی النُّور« از اين  »َفنادی هذه بِنُت نَبيِّک فاطمة« خدا! اين دختر پيغمبر تو فاطمه است. »أَخَرْجَتها ِمَن الظُّ

دنيای تاريک به سوی آن نشئه روشن بردي اش.
بعد جنازه را برداشت وارد قبر کرد. يک وقت مي بينيم خطاب علی)عليه السالم( عوض شد. مخاطب او ديگر خدا 
نيست. مي گويد: »السالم عليک يا رسول ال عّنی َو عِن ابَنِتَک الناِزلَِة فی َجواِرک]14[« چطور شد به پيغمبر 
سالم مي کند؟ آن هايی که اهل معرفت هستند، مي گويند: علی )عليه السالم( تمثّل دست های پيغمبر را ديد. کأنه 
پيغمبر دست ها را آورده دخترش را بگيرد. تا چشم او افتاد، دست ها را شناخت. »السالم عليک يا رسول ال َعّنی َو 
عَنِ إِبنَتِکَ النازِلَةِ فی جَوارِک« بسيار خوب سالم داد از طرف خودش، از طرف دخترش. بعد مي دانيد چه گفت؟ 
تِکَ صَبری« علی که کانون صبر بود، استوانه صبر بود، مي گويد يا رسول ال صبر  َّ يا رسول ال عَن صَفيَّ گفت: »قَل
هيَنه« ای پيغمبر امانتی تو را، به تو تحويل دادم. اينجاست که  علی کم شد. »َفلََقِد اْسُترِجَعِت الَوديَعة َو أُِخَذِت الرَّ
ٌد«،  خيلي ها مي گويند: تحويل دادی ولی آن امانتی نبود. اين با آن تفاوت داشت. »أَّما ُحْزنی َفَسرَمٌد َو لَْيلی َفُمَسهَّ
يا رسول ال اندوه علی ديگر پايان پذير نيست. شب علی ديگر هيچ وقت پايان ندارد. يعنی تمام زندگی علی پر 
ِة َعلی َهْضِمها  از حزن و اندوه و تاريکی است، بعد شروع کرد اين جمله را گفت: »َسُتَنبُِّأَک ابَنُتَک بَِتظاُفِر اأُلمَّ
فأْحفِها السؤال وَاسَتْخِبرْها الحالَ«، يا رسول ال مي دانی امّت جمع شدند، خبرهای آن را زهرا به تو مي دهد، چه 

کار کردند؟ مي دانی چه کار کردند؟ نمي گويم ديگر. زهرا برايت خواهد گفت...

]1[ . وسائل الشيعة، ج 20، ص 154
]2[ . وسائل الشيعة، ج 28، ص 48

]3[ . غرر الحکم، ص 303
]4[ . غرر الحکم، ص 56

]5[ . غررالحکم، ص 215
]6[ . غررالحکم، ص 414
]7[ . غررالحکم، ص 431

بدبختی  نهراسید!  این شعارهای حیوانی،  از   *
روشنفکر!  می گویند:  اینها  به  که  است  این 
روشن نیست. تاریک  فکر است. اگر روشن بود، 

اقالً انسانیت خودش را می دید.
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]8[ . غررالحکم، ص 430
]9[ . غررالحکم، ص 429

]10[ . غررالحکم، ص 431
]11[ . وسائل الشيعه، ج 16، ص 262

]12[ . بحاراالنوار، ج 43، ص 214
]13[ . سوره ی مبارکه بقره، آيه ی شريفه ی 45

]14[ . بحار االنوار، ج 43، ص 193
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تربیت در محیط خانوادگی: ۱۱
انسان به سوی فساد سریع تر کشیده می شود تا به سوی صالح 

ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ َو الَْحْمُد ِلَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم(: »إِنَّ الَغيَرَه ِمَن االيمان«]1[ همانا غيرت از آثار ايمان است.

مروری بر مباحث گذشته
بين  است. عرض کردم در  و گفتاری دادن  رفتاری  به معنای روش  اخالقی،  بعد  تربيت در  به  راجع  ما  بحث 
محيط هايی که انسان از آنها روش مي گيرد، اولين محيط »محيط خانوادگی« است. به طور غالب آنجايی که انسان 
در اين جهان ماديت چشم مي گشايد و در آن بستر رشد مي کند،  محيط خانواده است؛ خصوصاً که اين محيط با 
محبت آميخته است. در خانواده رابطه تنگاتنگ همراه با محبت وجود دارد و اين نوع رابطه، روی انسان نقش 

سازندگی دارد؛ اعم از اينکه نقش تخريبی داشته باشد و اثرش فساد باشد يا اثر صالح داشته باشد.

 محیط  های پنج گانه تربیتی
اولين محيط، محيط  انسان معموالً در محيط هايی که ساخته مي شود،  را بدهم که  اين تذکر  ابتدای بحث  در 
خانوادگی است، بعد محيط آموزشی، بعد محيط شغلی، بعد محيط رفاقتی و بعد هم محيط پنجم يعنی فضای 
کلی جامعه است که در تربيت او نقش دارد. جوّ پنجم حتی بر ديگر فضاها نيز غالب و حاکم است. من نمي توانم 
در بحث تربيت، آنچه مربوط به محيط آموزشی است را در خالل بحث خانواده که مربوط به بچه ی در دامن پدر 
و مادر است بياورم. ابتدا آنچه مربوط به محيط خانوادگی است را بحث مي کنيم و بعد  به سراغ محيط دوم که 
محيط آموزشی است مي رويم که بچه در آن بزرگ مي شود و او را به مدرسه مي فرستند؛ بعد هم محيط های باالتر را 
بحث مي کنيم. هر محيطی برای خودش يک سنخ مسائل خاّصی دارد و بايد آن را از نظر تربيتی جداگانه بررسی 
کرد. اين را از اين جهت عرض مي کنم که يک عده که گويا کم  حوصله هستند يا گرفتاري هايی در محيط های ديگر 

دارند، از مسائل مربوط به محيط های ديگر مي پرسند؛ حال آنکه بحث ما فعاًل در رابطه با محيط خانواده است.

جامعه را نمی توان با »شعار« اداره کرد
ـ يعنی شعاری که همراه با عمل نباشد ـ اثر ندارد. شعار، بدون شعور، اگر اثری  اين را بدانيد که شعار بی  شعور 
هم داشته باشد، اثرش مختصر است و رد مي شود. گاهی هم اثر عکس دارد. شعاری که همراه با عمل نباشد، اگر 
خيلی خوب و درجه يک هم باشد، يک شعله  ای مي گيرد و بعد هم خاموش مي شود. اين را هم بگويم که يکی از 
مشکالت جامعه ما همين است؛ نمي شود جامعه را بر محور شعار اداره کرد. برای اصالح جامعه، شعارها بايد با 
شعور و همراه با عمل باشد؛ چه در بُعد دنيوی و چه در بُعد اخروی، چه مادی و چه معنوی. با ِصرِف شعار که 
چيزی اصالح نمي شود. اگر انسان برای اصالح مشکالت جامعه فقط شعار بدهد، گاهی اثرش چند ساعت بيشتر 
نيست؛ به چند روز هم نمي کشد که اثرش از بين مي رود. به خصوص اگر در کنار آن شعار، عمل هم نباشد که 

ديگر هيچ! گاهی نتيجه عکس هم مي دهد.

همنشینی با بدان و خوبان، هر دو اثر گذار است                              
بحثی که ما در جلسه گذشته داشتيم اين بود که مسئله تربيت ـ که از عناوين قصديّه هم نيست ـ تدريجیُّ الحصول 
است. چه در بُعد فساد انسان و چه در بُعد صالح او، هر دو تدريجیُّ الحصول است و اين روش بر اثر تکرار به 
صورت ملکه برای انسان حاصل مي شود. رواياتی را هم که آنجا مطرح کردم، در بُعد فساد بود. حاال در بُعد صالح 
هم روايتی را مي خوانم. روايات متعددی هم تحت عنوان مصاحبت و مجالست هست که من آن ها را جلسه گذشته 

عرض کردم.
ر َکالّريح إِذا َمرَّت  در بُعد فساد اين روايت از علی را عرض کردم که حضرت فرمود: »ُصحَبْة األَشرار تَکِسُب الشَّ
بِالنَِّتن َحَملَت نَتناً«؛]2[ همنشينی با بدان، بدی را به همراه دارد، مانند بادی که اگر از روی شيئی بد بو بگذرد، 
با خود بوی بد را مي برد. اين روايت به فساد و جنبه تخريبی در تربيت اشاره داشت؛ يعنی نقش تخريبی رابطه 
تنگاتنگ با بدها، آن هم با چاشنی محبت)همنشينی( مطرح شده بود. کاماًل عکس آن هم از علی نقل شده است 
که »ُصحَبُة األَخيار تَکِسُب الَخير َکالّريح إِذا َمرَّت بِالّطيب َحَملَت طيباً«؛]3[ همنشينی با خوبان، خوبی بدست 
مي آورد، مانند بادی که چون بر بوی خوشی گذر کند، بوی خوش مي گيرد. يعنی حضرت دوباره عين مثالی که 

درباره فساد گفته بود را مي زند؛ بوی خوش.

آیا سرعت فاسد شدن و اصالح شدن برابر است؟
آيا اين تدريجیُّ الحصول بودن صالح و  مطلب ديگری که مي خواهم در همين رابطه مطرح کنم اين است که 

* شعار، بدون شعور، اگر اثری هم داشته باشد، 
اثرش مختصر است و رد می شود. گاهی هم اثر 

عکس دارد.

با خوبان، خوبی بدست می آورد،  * همنشینی 
کند،  گذر  بوی خوشی  بر  که چون  بادی  مانند 
یعنی حضرت دوباره عین  می گیرد.  بوی خوش 
مثالی که درباره فساد گفته بود را می زند؛ بوی 

خوش.
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فساد، سرعتش مساوی است؟ يعنی وقتی که مي خواهند کسی را فاسد  کنند، آيا فاسد کردن او از نظر سرعت و 
بُطئ)کندی( مانند اصالح کردن زما ن مي برد؟ مثاًل فرض کنيد اگر کسی دو ماه با شخص فاسدی رفاقت داشته 
باشد، آيا فاسد مي شود؟ يا اگر مدتی در يک محيط فاسد باشد، آيا فاسد مي شود؟ و همين طور اگر کسی دو ماه 
در يک محيط سالمِ صالح باشد يا رفيق سالمِ صالح داشته باشد، آيا صالح مي شود؟ اصل مسأله تدريجیُّ الحصول 
است؛ حاال اين مسأله مطرح مي شود که آيا سرعت و کندی  شان برابر است؟ آيا نقش تخريبی و نقش سازندگی 
از نظر بطیء بودن و سريع بودن يکسانند يا اين دو با هم مختلف هستند؟ اين يک بحث ريشه  ای است. من 
نمي خواستم اينگونه اين بحث را مطرح کنم، چون ممکن است يک مقدار برای عموم سنگين باشد؛ ولی تا آنجايی 

که در توانم هست بحث را تنزّل  مي دهم.

قوای بالفعل حیوانی و استعداد انسانی در وجود کودک
استاد ما )رضوان ال تعالی عليه(]4[ در اين رابطه مطالبی دارد که من عين مطالب و عبارات ايشان را نقل 
مي کنم. ايشان مي فرمايد: »انسان در ابتدای ورود به اين عالم، حيوانی بالفعل است و تحت هيچ ميزان، چيزی 
جز شريعت حيوانات ـ که اداره شهوت و غضب است ـ نيست«. در جمله  ای ديگر ايشان مي فرمايد: »در مقام خود 
ُمبرَهن است که انسان در اّول پيدايش، پس از طی منازلی، حيوان ضعيفی است که جز به قابليِت انسانّيت، 
امتيازی از ساير حيوانات ندارد و آن قابليِت انسانّيت، فعلّيه نيست )فعليت ندارد(. اگر در  تحت تأثير مربی )يعنی 

تربيت او( واقع نشود، پس از رسيدن به حد رشد و بلوغ، يک حيوان عجيب و غريبی مي شود«.
مراد ايشان اين است که هر بچه ای که به دنيا مي آيد، يک فعليّت و يک سری استعدادهايی دارد. ايشان مي فرمايد 
وقتی که بچه به دنيا مي آيد يک حيوان تمام عيار است. من از استادم نقل مي کنم و البته از جنبه  های علمی هم 
واقعيت مطلب همين است. همه ما که به دنيا آمديم، در ابتدا از نظر فعليت، يک حيوان دو پا بوديم. حيوان دو 
پا از چه چيزی تشکيل مي شود؟ قوای حيوانی؛ يعنی شهوت و غضب و وهم. اين سه مورد است که در کودک 
از ابتدای تولد و ورودش به اين عالم وجود دارد. همه ما از اين نظر، فعلی هستيم. يعنی اين قوا در وجود ما 
فعلّيت دارد. اما از نظر استعدادی دو بخش از استعدادها را خدا در ما نهفته که من بارها از آنها به بذر و نشاء 
تعبير کرده ام. اگر يادتان باشد در حرف هايم مي گفتم که خداوند در وجود ما، هم بذر انسانيت را پاشيده است 
و هم بذر معنويت را. به عبارت ديگر ما مفطوريم به فطرت انسانی؛ يعنی اين مسائل با وجود ما همراه است. 
فطريات انسانی زياد است؛ از جمله حيا؛ بذر و نشاء حيا را خدا در وجود همه ما کاشته است. از آن طرف در 
بُعد معنويت، آنجا هم فطريات هست. مثل خداجويی. در روايات هم داريم »ُکلُّ َمولوٍد يولَُد َعلَی الِفطَرة«]5[  و 

»أَلِفطَرة ِهی الّتوحيد«]6[.

وظیفه مربّی؛ شکوفایی بذر انسانی و الهی
حاال بحث در مورد مربّی است که وظيفه او چيست؟ تنها کار او اين است که اين استعدادها را با دستوراتی که 
از ناحيه خالق رسيده است به فعليت برساند. وظيفه مربّی اين است که اين دستورات را به کار ببندد تا کودک 
در بُعد انسانی، يک انسان  شود و در بُعد الهی، يک فرشته  شود. استعدادش را خدا در او گذاشته است. کار مربّی 
اين است که آن استعدادها را با دستوراتی که رسيده است شکوفا کند. چون آن کسی که او را خلق کرده مي داند 
که بايد چه کاری روی اين انجام شود تا اين بذر سر در آورد. اصاًل احتياج نيست که مربّی زمين را شخم بزند يا 
بذر بپاشد؛ خصوصاً بچه، همه اين استعداد ها در او هست. فقط مربّی بايد آن را آبياری کند. همه اين ها بحث های 

گذشته من است. اين ها را يادآوری مي کنم تا به مطلب اين جلسه برسيم.

تربیت انسان؛ هدف از بعثت انبیاء
بعثت انبياء برای همين بود. آنها آمدند برای اينکه دستوراتی را که برای به فعليت رساندن اين استعدادهاست، به 
ابناء بشر بگويند. يعنی انبياء فقط برای تربيت اين حيوان دو پا آمدند. مابه االمتياز انسان از حيوانات ديگر همين 
استعدادهای او است، که در فرمايشات استاد ما هم آمده بود که مابه االمتياز انسان همين است. انبياء مبعوث 

شدند برای اين هدف که اين حيوان را انسان کنند و او را فرشته کنند.

دعوت به دنیا مقصد بعثت انبیاء نیست
انبياء دعوتشان هم برای تربيت  گاهی بعضي ها يک سنخ مطالبی مي گويند که اصال صحيح نيست؛ مثل اينکه 
ايشان  مي روم.  استادم  فرمايشات  سراغ  به  دوباره  من  او.  دنيايی  امور  به  دادن  سامان  برای  هم  و  بوده  انسان 
می فرمايند: »بعضي ها خيال کرده  اند که دعوت پيغمبر اکرم دو جنبه دارد، دنيايی و آخرتی. اين را مايه سرفرازی 
هم مي دانند و اين مطلب را کمال نبوت فرض کرده  اند«. در ادامه استاد ما مي گويد: »اين ها از ديانت بی  خبرند 
و از مقصد نبوّت عاری و برئ هستند«. من حرف های خودم را نمي گويم؛ حرف های ايشان را نقل مي کنم. ايشان 
خيلی زيبا می فرمايند: »دعوت به دنيا از مقصد انبياء به کلی خارج است، به جهت اين که حس شهوت و غضب 
و شيطان باطنی )وهم(، برای دعوت به دنيا کفايت مي کند و ديگر احتياجی به بَعث ُرُسل نيست و شهوت و 
غضب، قرآن و نبی الزم ندارد«. اين ها حرف های امام)رضوان ال تعالی عليه( است. اين کودک که به دنيا آمده، هم 
»شهوت« او فعلی است، هم »غضب« او فعلی است و هم »وهم« او. اين قوای حيوانی او در بستر طبيعت تقويت 
هم مي شود. مثالً وقتی که فرد به حد بلوغ برسد، شهوت جنسی او گل مي کند. الزم نيست تو کاری بکنی؛ خود او 

منازلی،  از طی  پیدایش، پس  اّول  در  انسان   *
حیوان ضعیفی است که جز به قابلیِت انسانّیت، 
قابلیِت  آن  و  ندارد  حیوانات  سایر  از  امتیازی 
در   اگر  ندارد(.  )فعلیت  نیست  فعلّیه  انسانّیت، 
تحت تأثیر مربی )یعنی تربیت او( واقع نشود، 
پس از رسیدن به حد رشد و بلوغ، یک حیوان 

عجیب و غریبی می شود.

به کلی خارج  انبیاء  از مقصد  دنیا  به  * دعوت 
غضب  و  شهوت  حس  که  این  جهت  به  است، 
دنیا  به  دعوت  برای  )وهم(،  باطنی  شیطان  و 
ُرُسل  بَعث  به  احتیاجی  دیگر  و  می کند  کفایت 
لزم  نبی  و  قرآن  غضب،  و  شهوت  و  نیست 

ندارد.
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گل مي کند. احتياجی به تو ندارد که بخواهی کاری کنی که شهوت جنسی او تحريک شود؛ بدون تو هم تحريک 
مي شود. اين تعبيراتی است که ايشان دارد.

پیامبر آمده است تا تو به وادی حیوانّیت نروی
َم  ما در معارفمان راجع به پيغمبر اکرم داريم ـ که ظاهراً قابل انکار هم نيست ـ که حضرت فرمودند: »بُِعثُت أِلُتَمِّ
مَکارِمَ االخالقَ«؛]7[ من فقط برای اين مبعوث شدم که مکارم اخالقی را تمام کنم. اصالً مي گويد غايِت بعثت 
همين است. امام)رضوان ال تعالی عليه( در اينجا مي فرمايد: »در احاديث شريفه مجماًل و مفّصاًل به مکارم اخالق 
بيش از هز چيز بعد از معارف اهميّت داده اند«. يعنی پيغمبر اکرم مي گويد مبعوث شده  ام برای تربيت و به اين 
امور  به خدا پيدا خواهی کرد و فرشته خواهی شد. مکارم اخالق و اخالق، همان  ترتيب تو خودبه خود قرب 
تربيتی است. مبعوث شده  ام که به انسان  روش رفتاری، گفتاری و کرداری بدهم. آمده ام تا تو آدم شوی و به 
ـ و به تعبير استاد ما ـ يک حيوان عجيب و غريب نشوی. من برای اين مبعوث شدم. خدا  وادی حيوانيت نروی 
ََّک لََعلی ُخُلٍق َعظيم«؛]8[ همانا تو دارای اخالقی  هم که در قرآن مي خواهد پيامبرش را مدح کند، مي فرمايد: »إِن
بزرگ هستی. باالترين تعريفی که خدا از پيغمبر اکرم کرده، اين است. يعنی همين تربيت و ارائه روش رفتاری 
و کرداری. من برای آن چيزها مبعوث نشدم؛ بلکه آمده  ام تربيتتان کنم. برای تربيت آمده ام. چون وقتی که من 
اين روش را ارائه کردم، ديگر همه چيز درست مي شود. وقتی که آدم شدی ديگر مسأله تمام است. چون رو به 

فساد رفتن مؤونه  ای الزم ندارد؛ تربيت است که به پيغمبر نياز دارد.

کسی که نفس خود را تربیت نکند شریک جرم او است
حاال من يک روايت از علی بخوانم: »النَّفس َمجبولٌَه علی سوء األََدب َو الَعبد َمأموٌر بُِمالَزَمِه ُحسِن األََدب َو النَّفُس 
تَجری فی َميدان الُمخالَفة َو الَعبد يَجَهد بَِردِّها َعن سوِء الُمطالََبِة َفَمن أَطلََق َعنانَها َفُهَو شريٌک فی َفساِدها َو َمن 
أَعاَن نَفَسه فی َهوی نَفِسه َفَقد أَشَرَک نَفَسُه فی َقتِل نَفِسه«؛]9[ نفس به بی ادبی پيچيده است و بنده مأمور است 
به پايبندی به ادب نيک و نفس به سمت عرصه مخالفت مي رود و بنده برای برگرداندن او از خواسته  های ناپسند، 
تالش مي کند. پس هر کس افسار نفس را رها کند، در تباه کردن آن شريک شده و هر کس برای نيل به هواهای 

نفسانی خود تالش کند، در قتل نفس خود شريک شده است.

بعثت انبیاء برای مهار کردن حیواِن نفس
اين نفس که ما مي گوييم يعنی آن نيروی حيوانيِت تو، فعلی است؛ غضب و شهوت و وهم تو فعلّيت دارد. اما 
تو بايد تربيتش کنی. اگر اين حيوان را رهايش کنی، در بستر مخالفت پيش مي رود؛ يعنی بر خالف وديعه های 
انسانی و الهیِ درون تو مي رود. چون حيوانيت در او فعليت دارد و احتياج ندارد که آن را به فعلّيت برسانی. حيوان 
که ديگر مرز نمي شناسد. مثالً او نمي فهمد که اين مال کس ديگری است، که به او بگويی: آنجا نرو! اينها مال 
فالنی است...! اصالً اين حرف ها را نمي فهمد. بنده مي داند که نفس يک حيوان است؛ لذا به او مهار مي زند، دهنه او 
را مي کشد. اگر کسی هم اين را مهار نکند و رهايش کند، در فساد آن شريک است. بعثت انبياء و ُرُسل برای اين 
است که به نفس، مهار عقل و شرع بزند. مي خواهد يک دهنه بزند، که با اين افسار حيوان نفس را مهار کنی تا 

شهوت و وهم و غضب فعلی او رها نباشد و به طور افسار گسيخته عمل نکند و مهار شود.

سرازیری افساد و سربالیی اصالح
مي گيرد؛  سرعت  برود،  هرچه  هم  بعد  مي رود.  خودش  کنی،  رهايش  را  نفس  اگر  رفتن.  سرازير  يعنی  فساد 
چون سرازير است. صالح و درست کردن، سربااليی است و کاماًل برعکس فساد است. درست است که هر دو 
تدريجیُّ الحصول  هستند، اما در بُطئ و سرعت خيلی تفاوت دارند. انسان زود فاسد مي شود، اما به صالح رفتن دير 

حاصل مي شود. تربيت خيلی حوصله مي خواهد.

شهوت و غضب را ریشه  کن نکن؛ تربیت کن
بله الزم نيست بذر بپاشی. بذر را خدا پاشيده است. الزم نيست تو نهالی درون او بکاری. نشاء را خدا زده است. 
تو بايد جلوی شهوت و غضب فعلی را بگيری. نه آنکه قمعش کنی و ريشه اش را بزنی. به شهوت او روش بده! به 
غضب او روش بده! انبياء آمدند که به من و تو روش بدهند، چه در بُعد شهوتمان، چه در بُعد غضبمان؛ نيامدند 
اين ها را از بين ببرند. وجود، خيِر محض است. همين که خدا اينها را در وجود ما قرار داده، يعنی فايده دارد و 
بايد باشد. اما نبايد رها باشند. انبياء مي خواهند روش بدهند و آن استعدادهای انسانی و الهی درونی من و تو را 
شکوفا کنند. لذا امام در اينجا مي فرمايد که بعضی خيال کرده اند که انبيا آمده اند تا شهوت و غضب را نسبت 
به امور دنيا تحريک کنند. ايشان مي گويد معلوم مي شود که اينها اصالً از ديانت بي خبرند که اين حرف ها را مي زنند.

اصالح، بطیئ الحصول و افساد، سریع الحصول است
لذا من مطلبی را که مي خواستم عرض کنم اين است که چه شخص و چه جامعه، در هرمحيطی که باشد ـ بحث 
من اآلن کلی است و ديگر اختصاص به محيط خانواده نداردـ روش های بد را زودتر ياد مي گيرد. اين بحث کلی 
است. تربيت تدريجیُّ الحصول است، چه محيط خانوادگی باشد وچه محيط آموزشی باشد يا محيط شغلی باشد؛ 

را  نفس  اگر  رفتن.  سرازیر  یعنی  فساد   *
هرچه  هم  بعد  می رود.  خودش  کنی،  رهایش 
است.  سرازیر  چون  می گیرد؛  سرعت  برود، 
صالح و درست کردن، سربالیی است و کاماًل 
دو  هر  که  است  درست  است.  فساد  برعکس 
تدریجیُّ الحصول  هستند، اما در بُطئ و سرعت 
می شود،  فاسد  زود  انسان  دارند.  تفاوت  خیلی 
تربیت  می شود.  حاصل  دیر  رفتن  صالح  به  اما 

خیلی حوصله می خواهد.
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هر جا که بروی تربيت تدريجیُّ الحصول است. اما روش رفتاری دادن برای فساد يا برای صالح با هم فرق دارد. 
چون مسائل شهوی و غضبی، با آنچه که در من فعليّت دارد همسو است و لذا سريع اثر مي کند. اصالح، بطيئ 
الحصول و ُکند است. فساد هم تدريجی است اما سريع الحصول است. اگر يک جامعه را رهايش کنی، سرازيری 
است و خودش مي رود. اصاًل الزم نيست که مظاهر فساد را بياوريد و نمايش دهيد؛ اتفاقاً بايد جلوی آن را بگيری! 
اين حرف  که »بايد بی  تفاوت بود«، بر خالف حرکت و هدف انبياء و اولياست. بی  تفاوت؟! آن هايی که مسؤولند، 
بايد جلوی مظاهر فساد را بگيرند. اگر رهايش کنيد، جامعه خودش به سمت فساد مي رود. الزم نيست تحريکش 
کنيد؛ چه رسد که با مظاهر فساد برخورد هم نکنيد. اگر برخورد نشود، جامعه سريع به فساد کشيده مي شود. 

مگر آن وقت مي شود اين جامعه را به اين زودی ها درست و اصالح کرد؟!

* به فساد کشیدن جامعه، آسان و سریع است؛ بر خالف اصالح آن
يک ساختمان بيست طبقه را در عرض چند روز شما مي توانيد خرابش کنيد؟ چند سال طول کشيده تا آماده 
شده است؟ مقدار زمانی که برای ساختن الزم است با مقدار زمانی که تخريب نياز دارد، قابل قياس نيست! پدر 
و مادر روی فرزندشان، بيست سال زحمت کشيدند، تو خيلی آسان مي توانی خرابش کنی. تخريب، آسان و سريع 
است. به فساد کشيدن جامعه، آسان و سريع است. همين که رهايش کنی، خودش مي رود؛ سرازيری است. انبياء 
برای اصالح جامعه آمدند. برای تربيت جامعه آمدند. اصاًل تمام بعثت انبياء و اولياء برای تربيت است. ابناء بشر را 
می خواهند آدم  کنند و از حيوانيت بيرون بياورند و با روش گفتاری و کرداری دادن ابناء بشر را به سوی انسانيت 
و فرشته شدن رهنمون کنند. انسان، حيوان فعلی است. امام)رضوان ال تعالی عليه( مي گويد: »رهايش کنی، 
حيوان عجيب و غريب در مي آيد«! خودش، خود به خود اينجوری مي شود. وظيفه مربّی اين است که نسبت به 

شهوت و غضب به او روش بدهد. يعنی همان روشی که از طريق وحی به ابناء بشر رسيده است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد... 
 

]1[ وسائل االشيعه، ج 20، ص 154
]2[ غررالحکم، ص 431
]3[ غررالحکم، ص 429

]4[ امام خمينی )رحمة ال عليه(
]5[ بحاراألنوار، ج 3، ص 279

َِّتي َفَطَر النَّاَس َعلَْيها َقاَل ِهَي  ِ ال ِ َعزَّ َو َجلَّ فِْطَرَت الَّ ِ فِي َقْوِل الَّ ]6[ بحاراألنوار، ج 3، ص 280؛ »َعْن أَبِي َعْبِد الَّ
ِ َو أَنَّ َعلِّياً أَِميُر الُْمْؤِمِنين« داً َرُسوُل الَّ التَّْوِحيُد َو أَنَّ ُمَحمَّ

]7[ بحاراالنوار، ج 68، ص 382
]8[ سوره مبارکه قلم، آيه شريفه 4

]9[ مستدرک الوسائل، ج 11، ص 137

* پدر و مادر روی فرزندشان، بیست سال زحمت 
کشیدند، تو خیلی آسان می توانی خرابش کنی. 
تخریب، آسان و سریع است. به فساد کشیدن 
جامعه، آسان و سریع است. همین که رهایش 

کنی، خودش می رود؛ سرازیری است
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تربیت در محیط خانوادگی: ۱۲
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم(: »إِنَّ الَغيَرَه ِمَن االيمان«؛]1[ همانا غيرت از آثار ايمان است.
 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت در محيط هايی که انسان در آنها ساخته شده و روش رفتاری و گفتاری می  آموزد، بود. 
اشاره شد که اولين محيط و تاثيرگذارترين محيط، محيط خانوادگی است و بطور کلی مسأله تربيت، در هر 
محيطی که باشد، تدريجی  الحصول است و انسان به تدريج روشها را ياد مي گيرد. البته در مقام مقايسه ميان روش 
فساد و روش صالح، روش فساد برای انسان سريع تر حاصل شده و روش صالح، بطيئ  تر و کندتر صورت مي پذيرد. 
اجماالً به سّر اين مطلب هم اشاره شد که چون انسان حين تولد، از نظر شهوت و غضب و وهم يک حيوان بالفعل 
است و آن چيزهايی که از نظر انسانی و الهی  دارد، در او نهفته است و جنبه استعدادی دارد که بايد با تربيت 

شکوفا شود؛ لذا حرکت رو به صالح، کندتر از حرکت رو به فساد اثر مي گذارد.

قواي حیواني، افسار گسیخته است!
گفتيم که تربيت يعنی روش دادن؛ اصل آن هم اين است که به قوای حيوانی انسان، روش داده شود و آدمی از 
افسارگسيختگی قوای حيوانی خود نجات پيدا کند. قهراً وقتی که قوای حيوانی بالفعل است و شهوت و غضب 
و وهم در بچه ای که متولد مي شود وجود دارد، اين سوال مطرح مي شود که آيا اين قوا کنترل شده است يا نه؟ 
بدانيد که اين قوای حيوانی شهوت، غضب و وهم، سقف ندارد و مرز نمي شناسد! افسارگسيخته است. و تربيت 
در مراحل اوليه، اين است که بايد جلوی افسارگسيختگی اين قوای حيوانی را گرفت. در تربيت اسالمی، از بين 
بردن شهوت و غضب مطرح نيست. آنچه اهميت داشته و صحيح است، روش دادن، محدود کردن و مرز تعيين 

کردن برای قوای حيوانی نفس است.

 هواي نفس یعني: خواسته  هاي حیواني بي مرز
من به دو اصطالح اشاره کنم که استاد ما)رضوان ال تعالی عليه( هم  آنها را به کار مي بردند. ايشان مي فرمودند: 
»شهوت و غضب در انسان اطالق دارد«. اين يک اصطالح است که معنايش همان است که من عرض کردم؛ يعنی 
مرز نمي شناسد. يک عبارت هم در روايات ما وجود دارد - که خيلی زياد شنيده  ايد و استعمال هم مي کنيد- که 
عبارت است از »هوای نفس«. اين هوای نفس که مي گويند، يعنی چه؟ اين همان مرز نشناسی است. خواسته  های 
حيوانی بی  مرز، هوای نفس است. بحث در اين است که برای تربيت، اين نيروها بايد کنترل شود و حد و مرز پيدا 
کند. اين مسأله نسبت به تمام محيط  هايی که انسان در آنها ساخته مي شود، مطرح است؛ از محيط خانوادگی 
گرفته، تا محيط آموزشی، شغلی، رفاقتی و حتی آن جوّ حاکم بر کل جامعه که مسؤوليت آن با عده  ای خاص 

است؛ در هر محيطی اين بحث مطرح است.

دست عقل، نفس را از سرکشي باز می دارد.
من حاال در رابطه با  بحث، دو روايت مي خوانم. يک روايت از علی)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »الّنفوُس 
َّتَها عَنِ النُّحوس«؛]2[ نفوس، رها و يله اند، ولی دستان عقل است که آنها را  طَلِقَةُ لکِن أَيدی العُقول تُمسِکُ أَعِن

از سرکشی باز مي دارد.
نفوس يعنی همان قوای حيوانی که اشاره شد. نْفس همان روح حيوانِی شهوت، غضب و وهم است. َطلَِقة يعنی 
آزادی حيوانی. مي فرمايد: نفْس، آزادی حيوانی مي خواهد. اما آنچه او را از سرکشی باز مي دارد، دستان عقل است. 

اين در ابتدا کاِر عقل عملی است و بعد هم عقل نظری که زيربنای اعتقادات است.

سر چشمه را با بیل می شود گرفت؛ اما ...
مسأله اين است که اگر انسان قوای نفسانی  اش را رها کند، حدّ يَقِف ندارد. هيچگاه نمی  ايستد و دائماً به دنبال 
با هم تفاوت داردند. مثاًل اگر کودکی را  البته محيط هايی که انسان در آنها ساخته مي شود،  ميل خود مي رود. 
بخواهيم در محيط خانوادگی تربيت کنيم و قوای حيوانی  اش را مهار کنيم، خيلی آسان تر است، نسبت به انسانی 
که وارد محيط ديگری شده است. قباًل هم من گفتم که تربيت بچه خيلی آسان است. چون کودک هم سريع و 

زود و هم عميق و مؤثر ياد مي گيرد. حاال بعداً مي گويم که اين تربيت و روش  دهی بايد از کجا شروع شود.
بحث اين است که هرچه کودک رشد حيوانی پيدا کند، روش دادن به او مشکل تر مي شود؛ تا به حالت تمييز 
برسد. به بلوغ طبيعی نه شرعی- که برسد، کار مشکل مي شود. اگر کودک تربيت نشود، وقتی وارد محيط های 
بعدی مي شود  محيط آموزشی، شغلی، رفاقتی و ... - به جايی مي رسد که اگر آن وقت بخواهد اين قوای حيوانی را 
مهار کند، کارش بسيار مشکل است. مي گويند: سرچشمه را با بيل مي شود گرفت؛ اما اگر همان ابتدا جلوی آن را 
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نگيری، بعداً با پيل هم نمي شود جلويش را گرفت!

تربیت بعد از دوران کودکي، بسیار سخت است.
اينکه روی اين محيط تأکيد مي شود برای اين است که اولين محيط، محيط خانوادگی است. سازندگی و تربيت در 
آن، آسان تر از محيط های ديگر است. حال اگر انسان در کودکی تربيت نشد، و هواهای نفسانی در او غالب شدند، 
ديگر تربيت بسيار سخت است. در روايتی از حضرت عيسی)عليه السالم( يک تعبيری وجود دارد که می گويد: 
َّ الغالِبَ لِهَواه أَشَدُ مِنَ الَّذی يَفتَحُ المَدينَه وَحدَه«؛]3[ کسی که بخواهد بر هوای نفْسش چيره شود، سخت تر  »إِن

از کسی است که به تنهايی شهری را فتح مي کند.
است که  اين  مثل  بگيری،  را  قوای حيوانی  افسارگسيختگی  اين  بخواهی جلوی  اگر  مي رسد که  به جايی  کار 
بخواهی به تنهايی شهری را فتح  کنی! کسی که بخواهد بر هوای نفْسش چيره شود، سخت تر از آن کسی است 
که به او بگويند برو به تنهايی يک شهر را فتح  کن! اينکه من بارها تأکيد کردم و بحث را روی محيط خانواده 
آوردم، برای اين است که در اين محيط و در اين سن و سال، هنوز هوای نفسانی بر انسان چيره نشده است که 

بخواهی آن را مغلوب کنی.

نفس با لجام عقل و شرع مهار می شود.
در اينجا اين بحث که در اصطالح اهل معرفت هم هست- مطرح مي شود که برای تربيت بايد به اين قوای حيوانی، 
لجام و دهنه  از عقل و شرع زد. در تمام مراحل هم، همينطور است که بايد يک لجام عقل و شرع به اين حيوان 
زد! چرا مي گوييم حيوان؟ چون گفتيم که انسان در ابتدای کار يک حيوان بالفعل است. لذا برای کنترل کردن او 

و مهار کردنش بايد يک لجام عقلی و شرعی به او زد.

 چرا لجام عقل و شرع؟
يک سنخ مسائلی هست که حتی اگر دين هم نبود و دستوراتی هم برايش نيامده بود، خود ما آنها را با عقلمان 
مي فهميديم. مثالً مي دانستيم که ظلم کردن بد است؛ آدم ُکشی بد است؛ عدل خوب است؛ و... فهميدن اين امور 
احتياجی به وحی نداشت و عقل ما -عقل عملی ما- به تنهايی اين مسائل را درک مي کند. حاکم بر اين امور، 
عقل عملی است. يک سنخ امور دقيق تر و ظريف تری هم هست که فهم آنها برای ما پيچيده است. لذا شرع 
می آيد و اينها را برای ما ظاهر و آشکار کرده و مفاسد آن را برای ما مي گويد. اينکه ما تعبير مي کنيم به لجام عقل 

و شرع، برای اين است.

شارع روش هاي مهار نفس را آموزش داده است.
لذا شارع همين مسائل ظريف که همان روشهاست را برای ما تبيين مي کند. او پيامبران را فرستاده که به من 
روش گفتاری و رفتاری بدهد، تا من اين غضب و شهوتم را در محدوده ای که عقل عملی مي گويد، مهار کنم. از 

آنجا که انسان دو بُعدی است، خداوند در بُعد معنوی او نيز، دستورالعمل تربيتی داده است.

آدمی سه بعدی است؛ الهی، انسانی و حیوانی
البته انسان سه بُعدی است. يک بعد ديگرش هم حيوانيتی است که مي خواهد جلوی انسان شدن و الهی شدن را 
بگيرد. اين بُعد حيوانی فعلی است و بُعد های ديگر هنوز فعلی نشده  اند. اين مانع شکوفايی آنها مي شود. تا جلوی 

اين گرفته نشود، بُعد انسانی و الهی انسان رشد نمي کند. 

هوي و هوس، علفهاي هرز وجود آدمي
علف هرزه در باغ و باغچه را ديده ايد؟ تا جلوی اين علفهای هرز را نگيری، آن بذری که کاشته ای رشد نمي کند. 
همينطور تا وقتی جلوی هوی و هوس ها گرفته نشود، آن نشائی که خدا - در بُعد انسانی و الهی - در دل آدمی 

گذاشته است، شکوفا نمي شود؛ نه آدم درست مي شود نه فرشته. اين اولين گام است.

اولین گام تربیت، مهار نْفس سرکش
علی)عليه السالم( در يک روايت فرمود: »َضبُط النَّفس ِعنَد الرَّغب و الرَّهب ِمن أَفَضِل األََدب«؛]4[ مهار نْفس 
هنگام ميل و رويگردانی، از بافضيلت ترين ادب هاست. مهار کردن شهوت و غضب نْفس، هنگام روآوری و روگردانی، 
از بافضيلت ترين تربيت ها و ادب ها است. يعنی همين، اولين گام است. وقتی که نْفس به يک کار نامشروِع نامعقول رو 
آورده و مي خواهد آن را انجام دهد، جلوی آن را بگير! از آن طرف وقتی نفْس مي خواهد از يک کار خوب روگردان 
شود، آنجا هم جلوی روگردانيش را بگير! هر دو مورد، هم »رغب« و هم »رهب« آمده است؛ هم به روآوری و 

هم به روگردانی اشاره شده است.
استاد ما)رضوان ال تعالی عليه( اين اصطالح اهل معرفت را مطرح مي کنند که »تقييِد اطالِق شهوت و غضب«؛ 
تا فهم آن  از اين اصطالحات کردم  اين همان مهارکردن و افسارزدنی است که من گفتم. من بحث را خالی 
آسان شود. وقتی ايشان مي گويد »تقييِد اطالِق شهوت و غضب«، يعنی مهار زدن به اين قوای سرکش. نْفس را 

رهايش نکن!

* کسی که بخواهد بر هوای نْفسش چیره شود، 
سخت تر از آن کسی است که به او بگویند برو 

به تنهایی یک شهر را فتح  کن! 

* بُعد حیوانی فعلی است و بُعد های دیگر هنوز 
فعلی نشده  اند. این مانع شکوفایی آنها می شود. 
الهی  و  انسانی  بُعد  این گرفته نشود،  تا جلوی 

انسان رشد نمی کند. 
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مرزکشي براي خواسته  ها، کار انبیاست.
انبياء تأديب نفوس و تحديد هواهای نفسانّيه است«. مقصد همه  امام)رضوان ال عليه( مي گويند: »مقصد  لذا 
انبياء، اين است که مي خواهند نفوس را تربيت کنند. تحديد در اينجا يعنی مرزکشی؛ انبياء مي خواهند نفوس 

سرکش را  مرزشناس  کنند.

حیوانات وحشی تربیت می شوند؛ چرا ناامیدی؟!
مگر نمی  شود حيوان را تربيت کرد؟ اآلن درنده  ها را تربيت مي کنند. آيا تو که از تربيت خود نااميدی، بدتر از شير 
و ببر و پلنگی؟ خوب است که اينها را مي بينيد! حيوان را مي شود تربيت کرد. حيوانات را دارند تربيت مي کنند. 
بدترين آن ها را می  بينيد که تربيت شده  اند. وقتی حيوان را مي شود تربيت  کرد، چطور اين موجود دو پا در بين اين 
حيوانات چموش تر از همه در مي آيد؟! مگر انبياء آمدند و يکسری چيزهای خارق  العاده به ما گفته  اند؟! می گويند: 

آمده  ام تا روش رفتاری، گفتاری و کرداری به تو بدهم و مي خواهم تو را آدم  کنم.

روش دادن به شهوت، غضب و وهم، هدف انبیاء عظام است.
خالصه اينکه انسان عالوه بر دو بُعد انسانی و الهی دارای يک بُعد بالفعل حيوانی است که مانع انسان شدن اوست. 
اگر قوای نفْس، افسارگسيخته باشد همين آدم، از حيوانات هم بدتر مي شود. لذا بزرگان مي فرمايند که مقصد انبياء 
عظام، تأديب نفوس و تحديد هواهای نفسانيه است. هدف پيامبران روش رفتاری دادن به شهوت، غضب و وهم 
است. در همين رابطه يک روايت از رسول خدا هست که: »قال رسول ال)صلی ال عليه و آله و سلم( إِنَّ ال 
تعالی َحدَّ لَُکم حدوداً َفال تَعَتدوها«؛]5[ پيغمبر اکرم فرمود خداوند برای شما، مرزهايی قرار داده است، پس از 
آن مرزها تجاوز نکنيد. تجاوز نکنيد، يعنی به آداب الهی مؤدب شويد تا انسان شده و در بُعد الهی، فرشته شويد. 

کسانی رستگاری جاودانه پيدا مي کنند که مؤدب به آداب الهی شوند.

قبول آداب شرعي، رسیدن به فالح ابدي است.
َب بِآداّب ال عزوجل أَبداُه إِلَی الَفالِح الّدائم«؛]6[ هر کس مؤدب به آداب  علی)عليه السالم( مي فرمايد: »َمن تََأدَّ
الهي شود، ادبش او را به رستگاري ابدي مي رساند. اگر کسی تربيت الهی را بپذيرد و مؤدب به آداب الهی شود، به 
رستگاری جاوادنه مي رسد؛ يعني هم يک انسان مي شود و هم در بُعد الهی  و معنوی رشد کرده و فرشته مي شود. 
سؤال اصلي اين است که حاال که مي خواهيم تربيت شويم و تربيت کنيم بايد از کجا شروع کنيم؟ اين يک بحث 
مستقلي است که اآلن شايد در ذهن همه هم باشد. البته چون اين بحث ها تقريباً همگانی است، در پاسخ به اين 
سؤال من نمي خواهم اصطالحات پيچيده اي به کار ببرم. تنها به قدري که الزم است به مطالبي اشاره خواهم کرد.

نقطه آغاز، ساختن ظاهر است.
اهل معرفت به اين نقطه  ي شروع اشاره دارند که من ابتدا جمالتی را هم از آن ها مي خوانم و بعد توضيح مي دهم. در 
باب تربيت مي فرمايند: »اگر انسان بخواهد از نظر باطني و حقيقي اصالح شود، تنها راهش گذر از ظاهر به باطن 
است«. بحث ما اين است که مي خواهيم حيوان نباشيم و آدم بشويم؛ يعني مي خواهيم مابه  االمتياز انساني خود را 
شکوفا کنيم. مثالً اگر اهل معنويت هستيم، مي خواهيم نورانيت قلبيّه پيدا کنيم؛ اگر اهلش هستيم، مي خواهيم 
عالم غيب را شهود کنيم؛ اگر مي خواهيم اين کارها را  بکنيم، بزرگان مي گويند که اين منزل يک راه بيشتر ندارد؛ 

آن راه منحصر هم اين است که از راه ظاهر به باطن برويم.

ظاهر، تنها مسیر نفوذ به باطن است.
حاال اين ها را مي خواهم توضيح بدهم که »رخنه کردن از ظاهر به باطن« يعني چه؟ آيا تو مي خواهی آن بذر الهيه 
انسانی که خدا در وجودت پاشيده و آن نهالي را که او درون تو کاشته است را آبياری کنی و زنده اش کنی؟ آيا 
مي خواهی آدم بشوی؟ بايد از ظاهر خود سراغ باطن بروی، تا کار سامان يابد. راه فقط همين است. اگر مي خواهی 
آن بذر الهی در بُعد معنويت را شکوفا کنی و قلب و دلت را روشن و منور به نور الهی کنی، بدان که راه فقط اين 

است! بايد از ظاهر به باطن بروي! اين همان راهی است که انبياء و مکتب انبياء برای ما آوردند.

انسانیت در گرو التزام به شرع است.
اين کليت بحث بود. بعداً آرام  آرام مي رويم و به جزئيات آن مي پردازيم. ما تعبيراتی از اهل معرفت داريم که مثاًل 
امام)رضوان ال تعالی عليه( - که البته من هرچه دارم از استادم دارم- مي گويند: »بدان که هيچ راهی در معارف 
الهيه پيموده نمي شود مگر آنکه انسان ابتدا کند از ظاهر شريعت؛ و تا انسان مؤدب به آداب شريعت حّقه نشود، 
هيچ يک از اخالق حسنه )که همان انسانيت است( از برای او، به حقيقت پيدا نشود و نور معرفت الهی در قلب 

او تابش نکند«. اين جمالت هم به بُعد معنوی مسأله اشاره مي کند.

شرع یعني آداب ظاهري که انسان ساز است.
منظور امام از آداب ظاهريه چيست؟ منظور ايشان همين احکام شرعيه است. اين ها آدم ساز است. من کاری به 
جنبه  های معنوی آن ندارم. اصالً خود اين احکام، آدم ساز است. در بُعد انساني، انسانيت را شکوفا مي کند. بايد 

الهی مؤدب شوید تا انسان شده و  * به آداب 
رستگاری  کسانی  شوید.  فرشته  الهی،  بُعد  در 
الهی  آداب  به  مؤدب  که  می کنند  پیدا  جاودانه 

شوند.

حقیقي  و  باطني  نظر  از  بخواهد  انسان  اگر   *
به باطن  از ظاهر  اصالح شود، تنها راهش گذر 

است.
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ظاهر انسان، شکل و شمايلش، لباس های تن او، حرف ها، رفتارها، ديده  هايش، همه و همه در محدوده احکام شرعيه 
باشد تا انسانيتش شکوفا شود.

ضرورت آموزش ظواهر به فرزندان
اآلن درباره تربيت فرزند در محيط خانوادگی بحث مي کنيم. چون روايات آن را هم قبال اشاره کرده  ام، دوباره 
تکرار نمي کنم. ولي ديديد که تربيت فرزند چقدر آداب دارد. بعد از دوران خردسالی هم روايات مي گويند که 
وقتي بزرگ شد، بايد روزه را به او ياد داد؛ نماز يادش داد؛ وضو يادش داد؛ من قبالً اين ها را گفته  ام. از علی)عليه 
هور«؛]7[ کوچکترهاي خانواده ات را با  لوه َو الطَّ السالم( است که فرمود: »أَدِّب ِصغاَر أَهَل بَيِتَک بِلِسانَِک َعلَی الصَّ

زبانت براي نماز و وضو تربيت کن!
وم«؛]8[ بچه بايد براي روزه گرفتن تربيت شود. بعد هم سن  بی َعلَی الصَّ ُب الصَّ امام صادق )عليه السالم(: »يَُؤدِّ
اين کار را مشخص مي کند، مي فرمايد اين کار بين پانزده و شانزده سال انجام شود. از ظاهر شريعت بايد شروع 
کرد. از شکل و شمايلت، پوششت و صحبت کردنت بايد شروع کنی، تا برسی به روابطي که با ديگران-اشخاص 

صالح و فاسد- داری؛ همه اينها بايد بر اساس شرع تنظيم شود تا باطن اصالح گردد.

تذکر اول: فرق میان اصالح ظاهر و ظاهرسازي
اما من در اينجا بايد به دو نکته اشاره کنم که مغالطه  اي صورت نگيرد. اول اينکه ما يک ظاهر و باطن داريم، يک 
سرّ و َعلَن. اينکه بزرگان مي فرمايند از ظاهر مي توان به باطن رخنه کرد، يعنی اينکه اگر آدمی در تمام جهات مقّيد 
باشد که مطابق اسالم عمل کند، مثالً از نظر پوشش، شکل وشمايل، گفتار و رفتار با ديگران و همه  ي زندگی  اش 
اسالمی باشد يا تالش  کند که اسالمي باشد، در حقيقت از راه ظاهر اقدام به اصالح باطن کرده است. اين فرق 
مي کند با کسي که مثالً جلوي آدم جانماز آب مي کشد ولي از آن طرف ـ نعوذ بال ـ در خفا دروغ مي گويد و 
تهمت مي زند و... اّولي ظاهرش درست است هرچند هنوز باطنش اصالح نشده است، ولي دومي سّرش با علنش 
فرق دارد. رفتار دومي فريبکارانه است و جنبه  ي اصالحي ندارد. يک سنخ مسائلی هست که چون از درون افراد 
اطالعي نداريد، شما هم از آن ها سر درنمی  آوريد. مثاًل اگر من در گفتارم هيچ توجهی نکنم، دروغ بگويم، غيبت 
کنم، تهمت بزنم و... تو از کجا مي فهمی که من دارم دروغ مي گويم؟ به يک معنا اين سّر من است. کاِر علنی 

کارساز نيست. بلکه بايد تمام کارها و اعمال را اصالح کرد تا درون درست شود.

ظاهر سازي و ریاکاري اثر ندارد.
ظاهر آراسته در باطن اثر مي گذارد، نه اين کارهاي علني که به همراه بسياري کارهاي خالف ديگر انجام مي شود. 
اهل معرفت اين حرف را نمي زنند که هر نوع ظاهرسازي، باعث اصالح باطن مي شود. يک وقت اشتباه نکنيد! من 
اين نکته را بگويم که رياکاری اثري ندارد.  کسي که تالش مي کند مسائل درآمدی  اش و همه زندگي اش- نه 
فقط صوم و صالة- همه و همه، اسالمي باشد، اگر بر اين امر مراقبت کند، در باطنش اثر می گذارد. گفتيم که 
صورتِ ملکه، با تکرار و مراقبت براي انسان حاصل مي شود. اگر تالش کند که در معامالتش، عباداتش، معاشرات 
و مجالساتش، همه و همه خالف شرع انجام ندهد، مثاًل زبانش غيبت نکند، دروغ نگويد، تهمت نزند، ايذاء نکند؛ 

اين از ظاهر به باطن رخنه مي کند.

ظاهر سازي، نفاق است. 
اما وقتي من جلوی تو دعا مي خوانم، خم و راست مي شوم، ادعای معنويت مي کنم، دعای فرج مي خوانم، دعای توسل 
مي خوانم، سينه مي زنم، پابرهنه راه مي افتم، شال عزا به گردن مي اندازم و امثال اين ها -همه چيزهايی که جنبه 
فريبندگی دارد را مي گويم- ولي در سرّ و خفا، به صورت پنهاني کار خالف انجام مي دهم، اين ظاهرسازي است 
و اثر سازندگي ندارد. مسأله نفاق، همين است. ظاهر و باطن را با سّر و علن يک وقت اشتباه نکنيد. می خواستم 
اين را بگويم که تفاوت سرّ و علن، نفاق است. نفاق هم بدترين کارها است. حتی مي گويند از کفر هم بدتر است. 

در آيات ما هم اين مضمون هست.

تذکر دوم: باید به تمام دین پاي بند بود نه بخشي از آن
دومين تذکر اين است که آداب شريعت، يک مجموعه است. يک بخش نيست؛ نماز و روزه و وضو و ذکر نيست، 
که اين را رعايت بکنی، اما مال مردم  خوری کنی! هرگز اينطور نيست که بتوانی به بخشي از دين عمل کني و 
بخش ديگر را رها کني. دستورات و احکام اسالم مجموعه است. مجموعه احکام شرعيه، همان احکام ظاهريه 
است که اگر اينها را رعايت کنی، بدون شک در تو اثر مي گذارد. يعنی آن بُعد انسانی تو را شکوفا مي کند و بُعد 
بايد شروع کرد:  اينجا  از  الهی تو را هم به ثمر مي نشاند. اگر بپرسي از کجا شروع کنيم؟ پاسخ اين است که 

پای بندی به تمام دستورات شرع.

رعایت ظواهر شرع در خانه، کار والدین با غیرت
بحث راجع به محيط خانواده بود و اينکه اگر پدر و مادر نسبت به بچه از کودکی، تمام آداب شرعی را رعايت 
کنند، وقتي او بزرگتر شده و به قوه تمييز برسد، باطن او، باطن يک آدم مي شود. اولين محيط سازندگی برای 

دروغ  نکنم،  توجهی  هیچ  گفتارم  در  من   *
کجا  از  تو  و...  بزنم  تهمت  کنم،  غیبت  بگویم، 
می فهمی که من دارم دروغ می گویم؟ به یک معنا 
این سّر من است. کاِر علنی کارساز نیست. بلکه 
باید تمام کارها و اعمال را اصالح کرد تا درون 

درست شود.
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انسان، خانواده است. لذا چون در اين محيط، رابطه ها تنگاتنگ است و از چاشنی محبت قوی برخوردار است، اگر 
پدر و مادرِ غيرتمند بخواهند فرزند شان آدم شود و الهی شود، بايد ظواهر شرع را رعايت کنند.

اللهم صل علی محمد و آل محمد...
 

]1[ . وسائل الشيعه، ج 20، ص 154
]2[ . غرر الحکم، ص 235

]3[ . شرح نهج البالغه، ج 20، ص 233
]4[ . غرر الحکم، ص 238

]5[ . بحاراالنوار، ج2، ص 263
]6[ . وسائل الشيعه، ج 6، ص 197
]7[ . مجموعه وّرام، ج 2، ص 155

]8[ . وسائل الشيعه، ج 10، ص 237
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تربیت در محیط خانوادگی: ۱۳
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلّی ال عليه و آله و سلّم(: »إِنَّ الَغيَرَة ِمَن االيمان]1[« همانا غيرت از آثار ايمان است.  
 

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود و گفته شد اولين محيطی که انسان در 
آن محيط روش رفتاری و گفتاری مي گيرد، محيط خانوادگی است که در آن رابطه  ها غالباً تنگاتنگ و بر محور 
محبت است. در آخر جلسه گذشته مطلبی را در باب تربيت عنوان کردم که برای تربيت به طور کلی از کجا 
بايد شروع کرد؟ عرض کردم بايد از ظاهر، شروع بشود. يعنی انسان از نظر ظاهر، هم خودش را مؤدب به آداب 
انسانی و الهی بکند، و هم آن کسی را که تحت تربيت اوست، که عبارت از فرزند است. پدر و مادر بايد از ظاهر 
فرزند شروع کنند و او را به شکلی در بياورند که شکل او، انسانی و الهی باشد، نه حيوانی. قهراً خودشان هم 
بايد اينچنين باشند تا فرزند آنچنان بشود. عرض کردم در رابطة ميان ظاهر و باطن، ظاهر به تدريج در باطن اثر 
مي گذارد و به آن شکل مي دهد. لذا اولين گام و بلکه مي شود گفت منحصرترين راه برای اينکه شخص، انسانی و 
الهی بشود، همين است. يعنی بايد از ظاهر شروع شود. البته اين تذکر را هم دادم که ما بحثمان ظاهر و باطن 
است نه خِفاء و عَلَن. من تعبير به سِرّ کردم، نه خفا و پنهان. بحث خفاء و علن نيست. اين ها با هم اشتباه نشود. 

بحث ظاهر و باطن است.

اخالق، در گرو ادب است
را  و مطلب ديگری  مي کنم  روايت عرض  دو  يکی،  اشاره کردم که حاال  روايات هم  از  بعضی  به  رابطه  اين  در 
ُحْسُن  األَخالق  تَْزِکَيِةِ  َسَبُب   « مي فرمايد:  که  داريم  السالم(  )عليه  علی  از  روايت  در  ما  کنم.  مطرح  مي خواهم 

األََدب]2[« ادب نيکو، سبب تزکيه اخالق است.
 نگاه کنيد! علی )عليه السالم( مسئله ملکات نفسانيه را پيش مي کشد. تعبير مي کند به »تزکيه اخالق« که اگر 
انسان مي خواهد اخالقش را تطهير کند، رذايل اخالقی را کنار بگذارد و متَّصف به فضايل اخالقی بشود، مي فرمايد: 
سبب، »حُسنُ األَدَب« است. بحث آداب ظاهری را پيش مي کشد. يعنی همين مسائلی که ما از آن به کارهای 

ظاهری تعبير مي کنيم. در هر سه رابطه -ديداری ، گفتاری  و مسئله رفتاری - بايد خودش را تنظيم بکند.
»آداب  به  مؤدب  معرفت  اهل  بکند.  »آداب شرعی«  به  مؤدب  را  مي گوييم خودش  معنوی  اصطالح  در  گاهی 

انسانی« را هم دارند.

رابطۀ ظاهر و باطن متقابل است
در اين جلسه مطلبی را مي خواستم مطرح کنم و آن اين است که: رابطة مستقيم هست بين ظاهر انسان و باطن 
و اثرگذاری ظاهر روی باطن. عکس آن را هم داريم يعنی اثرگذاری باطن روی ظاهر، هر دو مورد هست. اينطور 
نيست به اينکه هر کدام از يکديگر بيگانه باشند، يعنی اينطور نيست که ظاهرم از باطنم بيگانه شود و باطن از 
ظاهر بيگانه بشود، اين هم نيست. من چند مورد روايت مي خوانم بعد سراغ مطلب بعدی مي روم. در يک روايتی 
از علی )عليه السالم( است که مي فرمايد: »لُِکلِّ ظاِهٍر باِطٌن َعلی ِمثالِه َفمن طاَب ظاِهُرُه طاَب باِطُنه َو ما َخُبَث 
ظاهِرُهُ خَبُثَ باطِنُه]3[« برای هر ظاهری باطنی   همانند ظاهر هست. پس هرکه ظاهرش پاک باشد باطنش نيز 

پاک است و هرکه ظاهرش پليد است، باطنش نيز پليد است.
اول اشاره به رابطة مستقيم دارد بعد مي فرمايد: آن کسی که ظاهرش صالح باشد، اثر مي گذارد و باطن او هم بر 
ظاهرش اثر مي گذارد و آن را به سمت صالح مي برد. کسی هم که ظاهرش پليد باشد آن هم اثر مي گذارد و باطن 
او را هم پليد مي کند. اين حرف ها را خوب دقت کنيد! چون من مي خواهم گام به گام جلو بروم. اينطور نيست که 
اگر ظاهر فاسد باشد، ممکن است باطن صالح باشد. اتفاقاً از اين طرف اگر باطن صالح شد روی ظاهر اثر مي گذارد. 

قوي تر هم اثر مي گذارد. اين تأثير بدون ترديد است. از اين طرف هم، ظاهر بر باطن اثر مي گذارد.

تاثیر باطن بر ظاهر قوی تر است.
ما در اين باب روايات متعدده داريم؛ مثال از علی )عليه السالم( است که فرمود: »َمْن َحُسَنْت َسريَرتُه َحُسَنْت 

عَالنِيَتُه]4[« هرکس درونش نيکو باشد، ظاهرش نيز نيکو مي گردد.
 اينجا که تعبير به سريره مي کند، شبهه  ای نيست که مراد همان باطن است. يا از امام صادق )عليه السالم( است: 

» إِنَّ السَّرِيَرةَ إِذَا َصحَّتْ َقِويَتِ الَْعالَنَِيةُ ]5[« وقتی درون سالم مي شود، ظاهر نيرو مي يابد.
چه بسا اشاره به اين باشد که اگر باطن صالح باشد، اتفاقاً اين اثرگذاري اش روی ظاهر خيلی بيشتر است، چون 

باطن توان مندتر است.

* برای هر ظاهری باطنی   همانند ظاهر هست. 
پس هرکه ظاهرش پاک باشد باطنش نیز پاک 
نیز  باطنش  است،  پلید  ظاهرش  هرکه  و  است 

پلید است.

* اگر باطن صالح باشد، اتفاقًا این اثرگذاری اش 
باطن  چون  است،  بیشتر  خیلی  ظاهر  روی 

توانمندتر است.
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می توان اعمال ظاهری را ترک کرد؟
اين را مقدمتاً عرض کنم بعداً سراغ مطلب بعد مي روم. اآلن رابطة بين ظاهر و باطن را گفتيم. در اينجا يک مطلب 
هست که حاال اگر کسی باطنش را خوب کرد، ديگر کافيست؟ مي تواند دست از اعمال ظاهری بردارد؟ چون همه 
برای باطن بود. مي خواست باطناً آدم بشود، انسان بشود و الهی بشود. خوب ديگر وقتی که شديم، پس اعمال 
ظاهريّه را کنار بگذاريم ؟ يک همچنين چيزی مي شود گفت؟ چون دو مورد در اينجا مطرح است؛ يکی اين است 
که بگويند: آقا برويم باطن را درست بکنيم. نيازی نيست به ظاهر بپردازيم. اين يک حرف خيلی سطحی است، 
ولی دومی که چرا بايد وقتی به هدف رسيديم همچنان به اعمال ظاهريّه ادامه دهيم؟ شبهه خيلی قوي تری است. 

ما که از راه ظاهر وارد شديم و باطن را هم درست  کرديم، حاال که باطن درست شد دست از ظاهر برمي داريم.

این حرف نشان از جهل گوینده دارد!
الهيه  ايشان مي فرمايد: »بدان که هيچ راهی درمعارف  از استادم]6[ برای شما مي خوانم.  اينجا جمالتی را  من 
پيموده نمي شود مگر اينکه ابتدا کند انسان از ظاهر شريعت )که من جلسه گذشته اين ها را گفته  ام( و تا انسان 
مؤدب به آداب شريعت حّقه نشود هيچ يک از اخالق حسنه از برای او به حقيقت پيدا نشود. و ممکن نيست که 
نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند )قسمت اول مربوط به جنبه  های انسانی است، آنجا که به »اخالق حسنه« 
تعبير مي کند. دومی جنبه  های، بعد معنوی انسان را مدّ نظر دارد. ايشان اين دو را جداسازی هم کرده  است.( 
هيچ يک از اخالق حسنه )که مربوط به بعد انسانی است( از برای او به حقيقت پيدا نشود و ممکن نيست که 
نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار برای او منَکَشف شود و پس از انکشاف حقيقت و بروز 
انوار معارف در قلب نيز مؤدب به آداب ظاهره خواهد بود.« مي گويد حاال که از راه ظاهر وارد شدی و باطنت را 
هم تطهير کردی و انوار معارف در قلبت آمد؛ بايد باز هم پايبند به شرع باشی! »پس از انکشاف حقيقت و بروز 
انوار معارف در قلب نيز متأدب به آداب ظاهر خواهد بود.« نبايد از اين ظاهر دست برداری! بعد مي فرمايد: »و از 
اين جهت دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر، علم باطن پيدا شود، يا پس از پيدايش آن به آداب ظاهره 

احتياج نباشد.« ايشان هر دو مورد آن را آورده است. 
»و اين از جهل گوينده است به مقامات عبوديت و مدارج انسانيت.« دوباره هر دو مورد آن را مي گويد؛ هم مقامات 

پرستشی، هم مدارج انسانی، هر دو مورد را آورده است.
اوالً »برو دلت را صاف بکن، عمده آن است!« مي گويد اين حرف بی ربطی است و آن را کنار بگذار. دوم، حاال 
مثاًل »وقتی رفتی و توانستی درون خودت را اصالح کنی، از آداب ظاهره شريعت وانسانيت دست بردار!« اين را 

هم مي گويد که غلط است.

اصالح ظاهر؛ تنها محور تربیت
ابتدا از کجا شروع کنيم؟ از آداب ظاهری! ابتدای راه اينجاست. پدر و مادر! مي خواهيد بچه را تربيت  کنيد؟ حاال 
که مي خواهيد به او روش بدهيد - در هر محيطی که در بحث تربيت هست -  از اينجا بايد شروع کنيد، از ظاهر 
بايد شروع کنيد. بعد که روش گرفت، نبايد رهايش کنی! خود تو هم همينگونه  هستی که نبايد خودت را رها 
کنی! محور اين است؛ اين مسأله برای اينکه شخص، انسان بشود و الهی شود، محور است. محور اصاًل همين 

است، غير از اين نيست.

کاری به ظاهر نداشته باش! یا برو دلت را صاف کن! غلط است
اينطور نيست که يک کسی باطن خوب داشته باشد، در عين حال ظاهر بدی داشته باشد. من اين ها را مي گويم 
چون اينها خيلی اين  حرفها بر سر زبانها مي گردد. مي گويند: به ظاهرش نگاه نکن! باطن خوبی دارد. از آن طرف، 

مي گويد برو دلت را صاف بکن!

اگر ظاهر مهم نبود، چرا مقربترین بنده خدا)ص( خود را به سختی می انداخت؟
نمي شود! نمي شود! اگر مي شد عقل کل عالم وجود، مقرب ترين شخص به خدا که انسانی ما فوق او نبود، خوب او که 
دست برنمي داشت! اينقدر مقيد به آداب ظاهره بود - چه از نظر انسانی  اش، چه ازنظر الهی  اش - که خدا خطاب به 
او فرمود: » طه، ما أَنَْزلْنا َعلَْيَک الُْقْرآَن لَِتْشَقی ]7[« ما قرآن را بر تو نازل نکرديم که تو خود را به سختی بياندازی؟

خودت را چرا اينقدر به زحمت مي اندازی؟ اين مرز دارد. حد دارد. پيغمبر اينقدر ملتزم بود. اين مسئله است.

ملکات خوب هم از بین رفتنی  اند
از کجا شروع شود؟ از ظاهر؛ چه پدر، چه مادر و چه بچه ؛ چه شکل ظاهری ، چه گفتار و چه کردار. از اينجا بايد 
شروع کنی تا بعد به تدريج در درون تو ملکه شود. تازه اين را به شما عرض کنم اينگونه نيست که ملکات زائل 
نشود؛ بلکه ملکات زائل مي شود. اگر يک کسی يک رذيله  ای مثل حرص، کبر و امثال اين ها در او بود، چگونه آنها را 
مداوا کند وقتی که قابل زائل شدن نيست؟! اصالً اگر اين ها قابل معالجه نبود، اين همه دستورات که نبود! ملکات 
هم زائل مي شود. هيچ فرقی هم بين ملکة سيئه و حسنه نيست. ملکه انسانی يا ملکه الهی هم که باشد اگر از 
اعمال ظاهريه دست برداری، اين ملکه زائل مي شود و از بين مي رود. يک رابطه تنگاتنگ بين ظاهر و باطن است 

که من رواياتی را که هر دو طرف اين مسأله را داشت خواندم.

* حال که از راه ظاهر وارد شدی و باطنت را هم 
تطهیر کردی و انوار معارف در قلبت آمد؛ باید 

باز هم پایبند به شرع باشی!

خوب  باطن  کسی  یک  که  نیست  اینطور   *
داشته  بدی  ظاهر  حال  عین  در  باشد،  داشته 
خیلی  اینها  چون  می گویم  را  این ها  من  باشد. 
می گویند:  می گردد.  زبانها  سر  بر  حرفها  این  
آن  از  دارد.  باطن خوبی  نکن!  نگاه  به ظاهرش 

طرف، می گوید برو دلت را صاف بکن!
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این حرف یعنی چه؟!
گاهی به گوشمان مي خورد که: »بايد برای اصالح جامعه، کار فرهنگی کرد.« چقدر ظاهر اين جمله قشنگ است!! 
ولی يعنی چه؟ يعنی بايد از اعمال ظاهريه دست برداريم؟! اگر منظورشان اين است، جواب ما را بدهند که اين 
همه آيات و روايات در باب امر به معروف و نهی از منکر، مربوط به ظاهر است يا مربوط به باطن است؟ امر به 
معروف و نهی از منکر از اهمّ واجبات در اسالم است. اين مربوط به ظاهر است يا باطن؟ اينجا مي توانی ما را دور 

بزنی؟ اينها از اهم واجبات است و جزو اعمال ظاهريه است.

تنها راه اصالح خود و جامعه، اصالح ظاهر است
من  که  است،  همين  هم  معرفتی  بُعد  حتی  و  داريم  را  اين  اسالم  فرهنگ  در  ما  اينجاست.  از  جامعه  اصالح 
فرمايشات استادم )رضوان ال تعالی عليه( را خواندم و حتی ايشان فرمودند: سير معرفتی آن هم به اين است. آن 
کسی که مي خواهد سير باطنی بکند، تا اين ها نباشد، نمي تواند سير کند. چه رسد بخواهيم جامعه را از نظر ظاهر 
اصالح بکنيم، که اساساً به ظاهر بستگی دارد. راهی جز اين نيست. از همين راه بايد وارد شد. امر به معروف و 
نهی از منکر همه مربوط به ظواهر شريعت است. اينکه ما حتی جرأت نمي کنيم لساناً هم چيزی بگوييم، يک 

بحث ديگری است.

شانه خالی کردن مسئولین برای چیست؟
حاال يک راه حمل به صحت آن اين است که بگوييم عدم معرفت به فرهنگ اسالم است، لذاست که از اين حرفها 
زده مي شود. ولی اگر با يک ديد عرفی بخواهيم اين حرف ها را بررسی کنيم، و ريشه  يابی بکنيم، ببينيم از دهان 
چه کسانی در مي آيد؟ می  بينيم از دهان افرادی در مي آيد که  مسئوليت دارند عماًل جامعه را اصالح بکنند. با 
اينکه مسئوليت دارد که عمالً جامعه را اصالح بکند، توپ را در زمين ديگری مي اندازد. مي گويد: اين کار فرهنگی 
الزم دارد. برويم جلوتر سر از کجا در مي آورد؟ چرا شانه خالی مي کند؟ هر کس مي خواهد باشد، من به شخص 
کار ندارم. هر کس مسئوليت دارد که جامعه را عماًل اصالح کند و اين را بگويد که »کار، فرهنگی است.« و از 
عهده خودش خارج بکند، اگر با يک ديد عرفی نگاه بکنيم شايد سر از اين در بياورد که شايد يک سری اهداف 
شيطانی دارد و مي خواهد آن کسانی که مثال الابالی هستند از او روگردان نشوند و يک جاهايی که - مثال فرض 
کنيد در تأييد او - احتياج به آن ها هست ، از آنها بهره بگيرد. آدم اگر بخواهد عميق روی اين ها فکر بکند، به اينجا 
مي رسد و اال اين حرفها قابل انکار نيست که اصالح جامعه، از ظاهر شروع مي شود. آقا! شرعاً وظيفه  تان اين است.

تا سر به سنگ لحد بخورد، باید این آداب ظاهری حفظ بشود
در نتيجه مي خواستم اين را عرض کنم که در باب تربيت - چه فرد و چه جامعه - بايد از ظاهر شروع بشود. نقطه 
شروع از آنجاست. مؤدب شدن به آداب انسانی و آداب الهی، از اينجاست. اين است که روی باطن اثر مي گذارد. 
وقتی هم که اثر گذاشت دستت را روی هم نگذار! بدان که اين زائل مي شود. تا سر به سنگ لحد بخورد، بايد اين 

آداب ظاهری در جامعه حفظ بشود و اال جامعه رو به فساد خواهد رفت.

راه عملی مقدم بر کار فرهنگی است، بلکه زمینه ساز است
لذا مهم همان مطلب گذشته، يعنی مسئله شعور و عمل است. نمي گوييم کار فرهنگی نه! کار فرهنگی بايد باشد 
ولی درجای خودش. و اينکه کار فرهنگی موجب نمي شود که ما از راه عملی بی  نياز بشويم. راه فرهنگی رفتن ما 
را بی  نياز نمي کند از راه عملی؛ بلکه راه عملی مقدم است بر آن راه بلکه برای اينکه کار فرهنگی مؤثر واقع بشود، 

اين راه زمينه  ساز است.

اللهم صل علی محمد و آل محمد ...
 

]1[ . وسائل الشيعه، ج 20، ص 154
]2[ . غررالحکم، ص 247

]3[. غررالحکم، ص479
]4[ . غررالحکم، ص 254

]5[ .  بحار االنوار، ج 69، ص 289
]6[ . امام خمينی )ره(

]7[ . سوره طه، آيات شريفه 1و2

* در باب تربیت - چه فرد و چه جامعه - باید 
از ظاهر شروع بشود. نقطه شروع از آنجاست. 
از  الهی،  آداب  و  انسانی  آداب  به  مؤدب شدن 
اینجاست. این است که روی باطن اثر می گذارد. 
هم  روی  را  دستت  گذاشت  اثر  که  هم  وقتی 
نگذار! بدان که این زائل می شود. تا سر به سنگ 
جامعه  در  ظاهری  آداب  این  باید  بخورد،  لحد 
حفظ بشود و ال جامعه رو به فساد خواهد رفت.

* نمی گوییم کار فرهنگی نه! کار فرهنگی باید 
باشد ولی درجای خودش. و اینکه کار فرهنگی 
موجب نمی شود که ما از راه عملی بی  نیاز بشویم.
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تربیت در محیط خانوادگی: ۱۴
ِ َربّ  الَْعلَِمين ِحيمَو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم(: »إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن]1[« همانا غيرت از آثار ايمان است.
 

مروری بر مباحث جلسه گذشته 
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن به غير بود. درباره ی روش دادن گفتيم محيط هايی 
که انسان در آنها ساخته مي شود و روش مي گيرد، ابتدا محيط خانوادگی است. لذا بحث را در اين محيط مطرح 
کرديم و گفتيم فرزند از پدر و مادر - هم در بعد ديداری ، شنيداری ، گفتاری و کرداری - روش می گيرد و باالخره 

جلسه گذشته بحث ما به اينجا رسيد که تربيت از ظاهر شروع مي شود و بعد به باطن رخنه مي کند.

اولین عامل موثر در تربیت، رابطه شخصی است
چند مطلب را مي خواهم در باب تربيت و عواملی که در آن مدخليت دارند عرض بکنم که قبال هم به آن ها اشاره 
شده بود، ولی من اآلن مي خواهم يک مقدار بيشتر توضيح بدهم. اولين عامل که در تربيت مؤثر است، عامل رابطه 
شخص با شخص است. اينکه محيط خانوادگی را مطرح کردم، به دليل اين بود که در اين محيط رابطه اشخاص 
تنگاتنگ است؛ محدود به گاهی اوقات نيست. شبانه  روزی است و تقريباً در همه حاالت است. اين رابطه است که 
هم به انسان روش مي دهد و هم باعث مي شود که طرف مقابل روش بگيرد. رابطه  ی تنگاتنگ ميان اشخاص اين 

اقتضا را دارد. به خصوص که فرزند هم سريع مي گيرد و هم عميق.

رابطه تنگاتنگ مخصوص خانواده نیست
لذا اگر ما بحث را دائرمدار رابطه تنگاتنگ خصوص رابطه پدر و مادر با فرزند قرار بدهيم و آن را فقط متمرکز 
در اين کنيم، درست نيست. اين رابطه تنگاتنگ، هرچند که معموالً در روابط خانوادگی هست، اما گاهی اوقات 
دايره  اش يک مقدار وسيع تر مي شود. مسئله به طور غالب، خويشاوندی است - نزديکان مثل خواهر، برادر و ...- 
ولی ممکن است نسبت به کسانی که از نظر نَسَب با انسان رابطه  ای ندارند نيز مطرح باشد. يعنی اين نوع رابطه  ی 
موثر در تربيت، درباره تمام کسانی است که انسان در زندگی با آن ها آميخته باشد و يک نوع آميختگی داشته 

باشد. اين ها هم از نظر تربيت، همين حکم را دارند.
لذا گفتيم اصال انبياء بعثتشان برای روش دادن و آموختن روش اخالقی به بشر بوده است؛ چه در بعد انسانی 
َم َمَکاِرَم اأْلَْخاَلِق]2[« من  و چه در بُعد الهی  شان. پيغمبر اکرم وقتی به رسالت مبعوث شد فرمود: » بُِعْثُت أِلُتَمِّ

برای تمام کردن مکارم اخالق مبعوث شدم.

انسان اول نسبت به نزدیکان مسئولیت تربیتی دارد
خداوند خطاب به پيغمبر مي گويد: »َو أَنِْذْر َعشيَرتََک اأْلَْقَربيَن]3[« و اقوام نزديکت را انذار بده!

اول خويشاوندانت را انذار بده. البته خويشاوندان نزديک، آنها مقدم اند. ماده عشيره از نظر لغت »عشرت« است، 
لذا عشيره که گفته  با يکديگر است.  آميختگی  و  زياد  ارتباط  نوعی  يعنی معاشرت  از عشرت است.  معاشرت 
می شود، از همين باب است و مسئله خانواده را مطرح مي فرمايد. لغت عشيره را هم که به کار مي گيرد، معنايش 
آن است که از نظر خانوادگی آن هايی را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار بده! حتی قيد أقربين را هم مي گذارد، 

که اشاره به نزديکان دارد.

دایره تربیتی مومن: خانواده، نزدیکان و همسایه  ها
لذا در باب تربيت آنچه را که مي توان به عنوان عامل ابتدايی معرفی کرد، مسئله رابطه تنگاتنگ است که اين 
عامل موجب مي شود که شخص به ديگری روش بدهد و شخص ديگر از او روش بگيرد. در يک روايتی از امام 
الَِح َحتَّی  اأْلََدَب الصَّ َو  الِْعلَْم  بَْيِتِه  الُْمْؤِمُن يُوِرُث أَْهَل  يََزاُل  صادق )عليه السالم( دارد که حضرت فرمودند: » اَل 

يُْدِخلَُهُم الَْجنََّة ]َجِميعاً[]4[«
مؤمن هميشه اينگونه است که برای خانواده  و اهل بيتش، علم و ادب صالح و شايسته، به ميراث مي گذارد تا اينکه 

آنها را به بهشت مي برد.]5[ »َحتَّی اَل يَْفِقَد فِيَها ِمْنُهْم َصِغيراً َو اَل َکِبيراً َو اَل َخاِدماً َو اَل َجاراً«
به طوری که وقتی در  بهشت رفت، هيچ کدام از اين ها را مفقود نمی  بيند. همه آن هايی  که تربيتشان کرده است، 
هستند؛ کوچکشان هست، بزرگشان هست. بعد مي گويد »وَ ال خادِماً« اين را اضافه مي گويد، حتی خدمتکاری را 
که رابطه تنگاتنگ و روزانه با او داشت و در متن زندگی او بود نيز همراه او هست. »وَ ال جاراً« حتی همسايه  های 

او هم، بواسطه تربيت او و ارثی که برای آنها گذاشته است، در بهشت هستند.

همسایگی در گذشته با روابط نزدیک همراه بود

* مؤمن همیشه اینگونه است که برای خانواده  
به  و شایسته،  ادب صالح  و  بیتش، علم  اهل  و 
بهشت  به  را  آنها  اینکه  تا  می گذارد  میراث 

می برد.
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من حاال يک نکته ای را اينجا به آن اشاره کنم. سابق بر اين، مسئله همسايگی، يک مسئله مهمی بوده است. چون 
رابطه ها خيلی تنگاتنگ بود. ما هم در اسالم بسيار نسبت به همسايه سفارش داريم. مثل اآلن نبود که همسايه، 
همسايه اش را نمي شناسد که اصالً کيست! ما عجب مسلمانی هستيم! در آن موقع اين روايت ها صادر شده است. 
در آن موقع، همسايگی معنا داشته؛ از نظر بعد معنوی، اخالقی، انسانی. فکر نکنيد، اين حرف ها تَعبُّد است. 
انسانيت اقتضا دارد که رابطه ها اينگونه باشد. يک رابطه تنگاتنگ ميان همسايه ها بوده است. هر روز اين ها با 
هم برخورد داشتند؛ برخورد روزانه. بعد رفت و آمد داشتند و ... اين ها همه گويای اين مسئله است که اين رابطه 

تنگاتنگ، نقش سازندگی دارد.
قبالً هم گفتم: غالباً اين رابطه در خانواده هست! تعبير به غالب مي کردم که در رابطه ميان پدر و مادر با فرزند، 
آنچه که در روش دادن و روش گرفتن، نقش دارد، مسئله رابطه تنگاتنگ است که هم نقش سازندگی دارد، هم 

تخريبی و غالباً در خانواده هست.

 گناهکاران، خود، خانواده، دوستان و همسایگان خود را به جهنم می  برند.
يَِّئ]6[« بقيه روايت را مي خوانم »َو اَل يََزاُل الَْعْبُد الَْعاِصي يُوِرُث أَْهَل بَْيِتِه اأْلََدَب السَّ

بنده گناهکار هميشه روش زشت، به ميراث مي گذارد. در قسمت اول روايت »مؤمن« آمده بود، اينجا در مقابل 
را  اين ها  است. من همه  افسار گسيخته  و  نمي شود  مهار شرع سرش  که  آن کسی  يعنی  می فرمايد: »عاصی«. 
قبالً معنا کردم، دوباره توضيح نمي دهم. »َحتَّی يُدِخلَهُم النّارَ جَميعاً« اينقدر اين روش بد مي دهد و آن ها هم ياد 
مي گيرند، که همه آن ها را به جهنم مي برد. »َحتَّی ال يَفِقَد فيها ِمنُهم َصغيراً و ال َکبيراً و ال خاِدماً و ال جاراً« تا 
از خانواده و عيال و همسايگانش را مفقود نمی  يابد. آنقدر روی خانواده  اش، خدمتکارش و  آنجا که هيچ يک 
همسايه اش اثر سوء و زشت مي گذارد که هم شان وارد جهنم مي شوند. در تربيت آنچه که هسته مرکزی است، 

رابطه تنگاتنگ است.

در تربیت نسبت خانوادگی موضوعیت ندارد
لذا ما آمديم گفتيم اولين محيط، محيط خانوادگی است. اما چون آنکه نقش اساسی دارد مسئله رابطه است  
و نَسب مدخليت ندارد، بايدد انست که اين بحث در محيط های بعدی - آموزشی، شغلی، رفاقتی- هم همين  

عواملی را که مي گويم محوريت پيدا مي کند.

عامل دوم در تربیت: محبت
عامل دوم، عامل محبت است. اصالً بحث ما پيرامون غيرت بود که از محبت ناشی مي شود، و از اينجا شروع  
کرديم که رابطه پدر و مادر با فرزند، رابطه تنگاتنگ همراه با چاشنی محبت است؛ آنهم محبت قوی. کمی جلوتر 
برويم. سوال اساسی اينجاست که خودِ اين محبت - که از شئون قلب و دل است- با چه چيزی حاصل مي شود؟ 
با احسان. لذا ما در بحث تربيت يک عامل را به عنوان عامل احسان مطرح مي کنيم که در باب روش گرفتن نقش 

اساسی دارد. در پذيرش روش ها نقش دارد. يعنی اگر مربی به مربايش احسان بکند، پذيرش  او قوی مي شود.

احسان جلب محبت می کند
لذا يکی از مسائلی که در باب تربيت مطرح است - حتی نسبت به رابطه پدر و مادر و فرزند هم همين است- آن 
چيزی که جلب محبت مي کند و نقش سازنده دارد، احسان است. يعنی عامل احسان از عواملی است که در باب 
تربيت نقش اساسی دارد. چون قلوب را جذب مي کند. ما روايات متعدده ای هم در اين باب داريم که من به بعضی 
از آن ها اشاره مي کنم. اين روايت از پيغمبر اکرم است که حضرت فرمودند: »ُجِبلَِت الُْقُلوُب َعلَی ُحبِّ َمْن أَْحَسَن 

إِلَيْهَا]7[« دل ها بر حب کسی که به او محبت بکند، آميخته است.
علی )عليه السالم( که تعبيرات زيادی دارند »بِاإلحسَانِ تُملَکُ القُلُوبُ]8[« با نيکی دلها بدست مي آيند.

»کَم مِن إنسَانٍ اِستَعَبَدهُ إحسَانٌ]9[« چه بسيارند انسانهايی که بنده  ی نيکی شده  اند.
َّةِ أَإلِحسان]10[« سبب محبت نيکوکاری ا ست. »سَبَبُ المَحَب

اصالً يک جايی دارد به اينکه مي فرمايد: »أإَلِحساُن َمَحبٌَّة]11[« احسان همان محبت است.
در اينجا حضرت هوهويت )اين همانی( درست مي کند. مسئله اين است که عامل »رابطه تنگاتنگ« و »احساني« 

هستند که در باب روش دادن و روش گرفتن - که اسم آن را ما تربيت گذاشتيم- نقش اساسی دارند.

عامل سوم: پذیرش برتری مربی
عواملی ديگری هم داريم که چون اآلن بحث درباره آنها نيست، فقط يک اشاره  ای مي کنم و رد مي شوم. اين را 
بايد در محيط دوم - يعنی محيط آموزشی- مطرح کرد و مسئله تربيت آنجا خيلی هم اساسی مطرح است. در 
ِق غير از نظر درونی است. اين يعنی اينکه مربا بپذيرد که  محيط آموزشی آنچه الزمه تربيت است، پذيرش تفوُّ
مربي اش از او بهتر مي فهمد. حاال در روابط گوناگون مطرح است؛ جنبه علمی- تجربی و ... وقتی معلم به شاگرد 
مطلبی را مي گويد، يا وقتی شاگرد هيکل معلمش مي بيند که چطور حرف مي زند و ... وقتی از او تاثير مي پذيرد که 

تفوق و برتری او را پذيرفته باشد و قبول کند که او باالتر و بهتر از خودش است.

و  خدمتکارش  خانواده  اش،  روی  آنقدر   *
که  می گذارد  زشت  و  سوء  اثر  همسایه اش 
همشان وارد جهنم می شوند. در تربیت آنچه که 

هسته مرکزی است، رابطه تنگاتنگ است.

یا  می گوید،  را  مطلبی  شاگرد  به  معلم  وقتی   *
که چطور  می بیند  معلمش  هیکل  وقتی شاگرد 
او تاثیر می پذیرد که  از  ... وقتی  حرف می زند و 
تفوق و برتری او را پذیرفته باشد و قبول کند 

که او بالتر و بهتر از خودش است.



53

 تربیت در محیط
خانوادگی

تفاوت میان پذیرش و سلطه
البته پذيرش مطرح است نه سلطه. يک وقت اشتباه نکنيد! اين دو، دو مورد جدای از هم است. يک سلطه بر 
ابدان داريم و يک سلطه بر قلوب. من دومی را دارم مي گويم که از عواملی است که در تربيت نقش اساسی پيدا 

مي کند. اين خودش يک بحثی است، من گفتم چون اينجا جای بحث نبود فقط اشاره کردم.
در محيط آموزشی مربی مافوق است و مربا هم اين را پذيرفته  است. تربيت هم ناخودآگاه صورت مي گيرد و شاگرد 
روش معلمش را ياد مي گيرد. لذا من در باب تربيت گفتم که از عناوين قصديه نيست. البته جهات ديگر هم هست 

ولی من سه عامل تقريبا اساسی را عرض کردم.

سقف سنی برای تربیت وجود دارد؟
اينجا يک مطلب مطرح است که من آن را تحت يک سؤال مطرح مي کنم. آيا تربيت ابوين)پدر و مادر( نسبت 
به فرزند از نظر سنی سقف دارد يا ندارد؟ من مقدمتاً يک مطلبی را عرض کنم بعد مي روم سراغ روايات. ما اين 
را در باب تربيت گفتيم که انسان از نظر روحی دارای ابعاد مختلفی است؛ حيوانی، انسانی و الهی. گفتيم بُعد 
حيوانی - شهوت، غضب و وهم- خودش فعليت دارد و روبه تکامل هم مي رود. هيچ احتياجی به اين ندارد که 
انسان بخواهد ساخته و پرداخته اش بکند. خواه ناخواه هست. وقتی گرسنه ات مي شود، غذا را مي خوری. ما در 
باب تربيت داشتيم که در تربيت اين بعد حيوانی بايد يک لجام عقل و شرع به او بزنی و محدودش کنی. چون 
خواسته  های او نامحدود است و سقف ندارد. اين را بايد محدودش بکنی که در منطقه عقل عملی و بعد معنوی 
کار بکند. لذا گفتيم بايد به دهان اين حيوان، مهار عقل و شرع بزنی، تا آن دو بعد - انسانی و الهی - که جنبه 

استعدادی داشت، شکوفا بشود و به فعليت برسد.

بیست و یک سالگی، سن کمال قوای نفسانی است.
بحث اين است که انسان از نظر روند رشد در اين نشئه که پيش مي آيد و جلو مي رود، به طور غالب از نظر سنی 
وقتی به حدود بيست-بيست و يک سال که مي رسد، از نظر قوای حيوانی ديگر کامل شده است. کامِل کامل است 
و هيچ کم و کسری ندارد؛ چه شهوت او، چه غضبش و چه وهم او. در اين سنين، فوران شهوت و فوران غضب 

است. مي  گويند: جوان ماجراجوست. اين برای غضب او است.

باید انسانیت و الهیت، همراه با قوای حیوانی رشد کند
اين را اول من گفتم، چون مسئله تربيت در ارتباط با همين بعد حيوانی است که پاياپای آن بايد دو بعد ديگر را 
پيش ببريم. بدون اينکه کسی به ما بگويد خود ما به اينجا مي رسيم که ما بايد گام به گام با اين بُعد حيوانی پيش 
بياييم. چون وقتی که به اين مرز مي رسد، از نظر حيوانی، خوب جا مي افتد و بايد آن دو مورد ديگر را هم خوب 
جا بيندازيم. يعنی بعد انسانی و الهی  را که جنبه استعدادی داشت، اين را هم بايد به فعليت برسانيم. بايد وقتی 
به اين سنی رسيد که از نظر قوای حيوانی، شهوت و غضبش، کاماًل به فعليت رسيده است، از اين طرف انسانيت 

او هم بايد دوشادوش آن کامل بشود. افسارگسيخته نباشد. از نظر بعد معنوی هم همينطور است.

باید تا پیش از بیست و یک سالگی اساس انسانیت و معنویت در فرد شکل بگیرد.
لذا اگر ما اين تعبير را بکنيم و بگوييم وقتی انسان به اين سن رسيد، همانگونه که اسکلت حيوانی دارد، بايد 
يک اسکلت انسانی پيدا کند. بايد يک اسکلت انسانی و معنویِ الهی هم داشته باشد. چون همه اين ها در رابطه 

با يکديگر بودند و از يکديگر بيگانه نبودند.

سنین خردسالی، زمان بازی است
اصالً تربيت و روش دادن ها و روش گرفتن  ها، برای اين بود که يک نفر، انسان بشود. يعنی عقل عملی او به فعليت 
برسد. اين همان تعبيری است که مي گويم بايد اسکلت انسانی  اش درست بشود و شاکله پيدا کند. بايد در درون 

خودش و در بعد معنوي اش هم همين طور، شکل پيدا کند.
يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ]12[« بچه  ات را  ابْنَکَ  السالم( »دَعْ  امام صادق )عليه  از  حاال من دو روايت بخوانم. روايت 
رهايش کن تا هفت  سالگی، بازی کند. ما هم همينطور هستيم که از هفت سال به بعد او را به مدرسه مي بريم. يعنی 
نْيا لَِعٌب َو لَْهٌو َو زيَنٌة َو تَفاُخٌر بَْيَنُکْم]13[«  ََّما الَْحياُة الدُّ اين مقتضای سنی  اوست که در آيه هم دارد » اْعلَُموا أَن

همانا زندگی دنيا فقط بازی و سرگرمی و زينت و فخرفروشی و ... است.
آيه شريفه هم اول از لعب شروع مي کند که ظاهراً همين است. اين مسائل وجودی است و تمام معارف ما هم 
سو با آن هاست. چرا؟ چون دستورات خالق ماست. آن که سازنده من است، خودش خوب بلد بوده است که راه 

را به من نشان دهد.

هفت سال دوم، زمان تربیت و یادگیری است
َّبْ سَبْعاً« از آن سن به بعد، ديگر قوه تمييز پيدا مي کند. يادش بده! به او روش بده! تا اينجا او از نظر  »وَ يُؤَد
ديداری، شنيداری  و رفتاری  از شما ياد مي گيرد و هيچ احتياجی نيست که تو بخواهی او را ادب کنی. يادگيری اش 
خواه ناخواه و خودکار است. مي گويد از هفت سال به باال آرام  آرام قوه تمييز او به کار مي افتد و مي توانی به او 

* از هفت سال به بال آرام  آرام قوه تمییز او به 
یَُؤدَّب  »َو  بفهمانی.  او  به  کار می افتد و می توانی 
او  به  تا به چهارده سال برسد، می توانی  سَبعاً« 
بگویی: ـ باباجان ـ این کار به این دلیل درست 
 !... دخترم  است!  غلط  کار  این  پسرم  است! 

امثال این حرف ها.
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َّب سَبعاً« تا به چهارده سال برسد، مي توانی به او بگويی: ـ باباجان ـ اين کار به اين دليل درست  بفهمانی. »وَ يُؤَد
است! پسرم اين کار غلط است! دخترم ...! امثال اين حرف ها.

 هفت سال سوم، باید او را زیر سایه خود بگیری
» وَ الْزَمْهُ نَفْسَکَ سَبْعَ سِنِينَ« نگذاريد تنها جايی برود! زيرِ سايه خودت نگه اش دار! رهايش کنی هرجا برود 
َُّه َمْن اَل َخْيَر فِيِه« بيست و يک سال که رسيد اگر تربيت  نمي توانی جلويش رابگيری!!! بعد دارد »َفإِْن أَْفلََح َو إاِلَّ َفإِن

شده باشد، که هيچ وگرنه درست نمي شود.

بعد از بیست و یک سالگی هم احتمال خطر هست ولی کمتر
بعضي ها از من سؤال مي کنند که اين بحث  هايی که راجع به بچه مي کنی، تا چند سالگی است؟ برای تا سن بيست 
و يک سال است. اين مسلم است. چون بچه به اين مرز سنی که برسد، به طور غالب شهوت، غضب و و همش 
تکامل پيدا مي کند و به حد اعلي يشان مي رسند. بايد بيايی و پاياپای آنها، در بعد انسانی  و معنوی ، اسکلت آن را 
هم تا آن موقع بسازی. آسيب پذيری او با اين کار کمتر مي شود. نمي گويم غير ممکن مي شود؛ ولی کمتر مي شود. 

چون به درونش يک اسکلت داده ای. تقريباً محکم کاری را کردی و شاکله وجودی به او دادی.

روایتی دیگر
روايت دوم از امام صادق )صلوات ال عليه( است که: »الَْولَُد َسيٌِّد َسْبَع ِسِنيَن]14[ «، بچه، هفت سال، آقاست.

از پيغمبر اکرم است، که حضرت فرمود: »أَوْالَدُنَا أَکْبَادُنَا، صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَاُؤنَا]15[« فرزندان ما جگرگوشه  های ما 
هستند، کوچکانشان سروران ماهستند. واقعاً هم همينطور است که آنها فرمانده  اند؛ البته نه اينکه هر فرمانی 
بدهند ما بايد گوش دهيم؛ ولی نوعاً چون بچه در اين سن و سال هنوز تکامل پيدا نکرده که عقل عملی  اش 

شکوفا شده باشد او فرمانده است.
»وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ«، در هفت سال اول آقاست. از هفت تا چهارده، زير پوشش توست و محکوم به حکم  های 
توست. با توجه به روايت قبل که در اين باره فرمود »يَُؤدَّب« مي فهميم که آنجاست که مي توانی، به او امر و نهی 

کنی و او را تربيت کنی. دقت کنيد چقدر زيباست. من اين دو روايت را کنار هم گذاشتم.

اگر تا بیست و یک سالگی فرزند متخلق شد، کار تمام است و ال...
»وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ« در هفت سال سوم - از چهارده تا بيست و يک سالگی- بازوی تو مي شود، به تو، کمک 
مي کند و همراه تو است. وزير هميشه همراه است. بعد دارد »َفإِْن َرِضيَت َخاَلئَِقُه إِلِْحَدی َو ِعْشِريَن]16[« تا اينکه 

تا بيست و يک سالگی از خلق و خوهايش راضی شوی.
خالئق، يعنی خلق و روش و چيزهای درونی او. که بيست و يک سال، زمان کامل شدن قوای اوست. مسئله اين 
است، و همه هم ريشه  اش، ريشه  های دقيق علمی-خلقتی دارد. مي گويی سقف آن تا چه موقع است؟ تا بيست 
و يک سال است. چون در آن موقع تمام قوای او به تکامل  مي رسد. تفاوت اينجاست که قوای حيوانی خودش به 

تکامل مي رسد، و بُعد انسانی و الهی را تو بايد به تکامل برسانی.

باید والدین مسائل انسانی و الهی را در فرزند شکوفا کنند.
شهوت خودش مي رسد. غضب خودش تکامل پيدا مي کند. اما مسائل انسانی  اش را تو بايد آبياری کنی. مسائل 
الهی، معنوي اش را تو وظيفه داری که به فعليت برسانی. اين وظيفه توست که اينها را که خودش تکامل پيدا 
کرده، گام به گام بيايی تا به اين سن و مهارش کنی. اينجاست که آدم وقتی ديد ساخته شده و اسکلتش ساخته 
شده است، تا حدودی احساس ايمنی مي کند. روکاری  هايش اشکال ندارد، محکم  کاری را تو کرده باش. عمده 

اين است.

آفت جوانی، جو زدگی است
آفات  آن - خصوصاً اين سنی را که اينجا در روايت مطرح مي فرمايند و من راجع به بُعد غضبش مطرح کردم- اين 
است که او ماجراجوست. حواست را جمع کن! چه در بعد خشم او و چه شهوت او که يک وقت فريب نخورد. 

مراقبت بايد باشد. نه اينکه ديگر حاال رهايش کنی و بروی! باز هم مراقبت مي خواهد.

جوان سرشار از احساسات است
چون من در جلسات قبل مسئله جّو را گفتم که جو حاکم و شعارها ممکن است احساسات او را تحت تاثير قرار 
دهد. بچه اينگونه است که احساساتی است. لذا ايمنی کامل ندارد. يک وقت اشتباه نکنيد که تمام شده است و 
دست را روی هم بگذاريد! خير! جوهای کاذب هم فراوان است. کسانی که مثال اهداف شيطانی دارند، با امکاناتی 
که در دست داشتند، او را فريب ندهند. اين جوان به طور طبيعی که نمي فهمد که اين جو ساختگی است. عوامل 

پشت پرده را که نمي فهمد. متوجه نمي شود که جو را ساخته  اند. يک وقت مي بينی که اين هم رفت بين آنها.

باید به جوان یاد داد که جوزده نشود

* بیست و یک سال که رسید اگر تربیت شده 
باشد، که هیچ وگرنه درست نمی شود.

که  کسانی  است.  فراوان  هم  کاذب  جوهای   *
در  که  امکاناتی  با  دارند،  شیطانی  اهداف  مثال 
دست داشتند، او را فریب ندهند. این جوان به 
این جو ساختگی  نمی فهمد که  طور طبیعی که 
است. عوامل پشت پرده را که نمی فهمد. متوجه 
نمی شود که جو را ساخته  اند. یک وقت می بینی 

که این هم رفت بین آنها.
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بايد طوری جوان را تربيت کرد که جو زده نشود. بايد شعور به او داد تا تحت تأثير هر جوی قرار نگيرد. خيال 
نکند اين جوها همه  اش صادق و طبيعی است، خودجوش است. نه! به او بفهمان که گاهی اين جوها ساختگی  اند. 
به او بفهمان که اگر اين طرف و آن طرف کردند، بعد امثال تو را به داخل جمعيت نکشانند! جوزده نشو! شعارزده 

نشو! مراقب باش!
باالخره بايد از اين ها مراقبت بکنيم. مي خواهم بگويم اينگونه نيست که جوان بعد از اين سن ايمنی کامل پيدا 
بکند. اتفاقاً يک نوع خطراتی آنجا دارد که حاال من به يکی از آن اشاره کردم. مسئله اين است که جوزده نشود؛ 

چون در معرض خطر است. به او بفهمان! به او شعور بده! او را به اينجا برسان و از او مراقبت هم بکن.

اللهم صل علی محمد و آل محمد
 

]1[  وسائل الشيعه، ج 20، ص 154
]2[  بحار االنوار، ج 67، ص 372

]3[  سوره مبارکه شعراء، آيه شريفه 214
]4[  مستدرک الوسائل،ج 12، ص 201     

]5[  من بخش اول آن را به مناسبتی در جلسات گذشته مطرح کردم، که جنبه ميراثی است. فعاًل بخش دوم 
روايت مورد نظر است.

]6[  همان
]7[  بحاراألنوار، ج 74، ص 142

]8[ غررالحکم، ص 385
]9[ همان

]10[ غررالحکم، ص 386
]11[ . همان

]12[ . بحاراألنوار، ج 101، ص 95
]13[ . سوره مبارکه حديد، ايه شريفه 20

]14[ . وسائل الشيعة، ج 21، ص 476
]15[ . بحاراألنوار، ج 101، ص 97
]16[ . بحاراألنوار     101     95

این است که جوزده نشود؛ چون در  * مسئله 
معرض خطر است. به او بفهمان! به او شعور بده! 

او را به اینجا برسان و از او مراقبت هم بکن.
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تربیت در محیط رفاقتی: ۱
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

 ُرِوَی َعن َرسوِل ال)صلی ال عليه و آله و سلم( قال :
َّ الْغَيْرَةَ مِنَ اإلِْيمَانِ«]1[ غيرت از نشانه  های ايمان است.  »إِن

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در باب تربيت بود که گفتيم تربيت، به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن است و اشاره کرديم که 
انسان معموالً در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی تربيت شده و ساخته می شود. يک محيط 
پنجم هم داريم که ان شاءال در آينده مطرح مي کنيم. بحِث جلسه گذشته محيط آموزشی بود که عرض کردم در 
بين محيط های چهارگانه قوی ترين و اثرگذارترين محيط از نظر رفتاری  و گفتاری بر روی انسان،  محيط آموزشی 
است. يکی از جهات اثرگذارِی قوی محيط آموزشی اين است که معموالً از محيط آموزشی، محيط سوم، يعنی 
محيط رفاقتی، متولد مي شود. بعد هم در بحث محيط رفاقتی وارد شدم و مسأله پيوندها را هم مطرح کردم. در 
آخِر جلسه روايتی از پيغمبر اکرم خواندم که پيغمبر اکرم فرمودند: »الَْمْرُء َعلَی ِديِن َخلِيلِِه َفلَْيْنُظْر أََحُدُکْم َمْن 

يُخَالِلُ«]2[ شخص بر دين دوستش است. پس هر کس بايد بنگرد که چه کسی را به دوستی مي گيرد.

پیوند رفاقتی، قوی ترین پیوند
جلسه گذشته عرض کردم که محيط رفاقتی نيز، از محيط هايی است که بر روی روح انسان، يعنی تمام ابعادش، 
اثر می گذارد و جهت آن هم اين است که دوستی و رفاقت بر محور پيوند محبت است. جلسه گذشته گفتم 
روابط  در  پيوند  يک  پيوند هستند.  همه  اين ها  دينی،  اخّوت  و  دينی  بُعد  نسبی،  پيوندهای جسمی، حسبی، 
اجتماعی، پيوند محبتی است که پيوندی قوی است. لذا اثرگذاری اش هم بر روی انسان قوی است به طوری  که 
موجب می شود نسبت به آنچه که انسان در دو محيط قبلی، يعنی محيط خانواده و محيط آموزشی، فراگرفته 

است يا نسبت به اثرگذاری که روی روح داشته است، گاهی جنبه تخريبی داشته باشد، گاهی هم بر عکس.
مثالً اگر محيط خانوادگی انسان مناسب نبود، محيط آموزشی  اش مناسب نبود، امّا محيط رفاقتی  اش مناسب 
بود، به اين معنا که با شرع و عقل هم سو بود، اين رفاقت نقش تخريبی آن ها را از بين مي برد. برعکس، اگر محيط 
خانوادگی مناسب بود، محيط آموزشی مناسب بود، اّما محيط رفاقتی مناسب نبود و هم سو با شرع و عقل نبود، 

اين رفاقت، آنچه را که در محيط خانواده و آموزش ساخته شده بود، ويران می کند.

نقش »رفاقت« بر »تربیت«
بحث مفصلی راجع به نقِش بسيار اساسِی محيط رفاقتی مطرح است که من فقط به آن اشاره می کنم. قرآن 
همين محيط رفاقتی را در آيات متعدد، مطرح می کند. روايات زيادی هم راجع به نقش اين محيط داريم. من 
الُِم َعلی  يََديِْه يَُقوُل يا  الظَّ يکی، دو آيه را به عنوان نمونه می خوانم. در سوره فرقان آمده است: »َو يَْوَم يََعضُّ 
« يعنی  ُسوِل َسبيال« روز قيامت، روزی است که ستمکار دست هايش را می گزد. »يََعضُّ الرَّ َمَع  اتََّخْذُت  لَْيَتِني 
مي گزد. می گويد: ای کاش ما، رابطه و پيوندی با پيغمبر برقرار می کرديم. منظور پيوند محبتی و رفاقتی است. 
ْيطاُن لِْلِنْساِن  ْکِر بَْعَد إِْذ جاَءني  َو کاَن الشَّ بعد می گويد: »يا َويْلَتی  لَْيَتني  لَْم أَتَِّخْذ ُفالناً َخليال لََقْد أََضلَّني  َعِن الذِّ
َخُذوالً«.]3[ برعکس! کاش من فالنی را رفيق نمی گرفتم. او مرا گمراه کرد. هر دو نوع را دارد. هر دو مورد، پيونِد 

رفاقتی است. ای کاش من با اين آقا پيونِد رفاقت برقرار می کردم و ای کاش با فالنی رفيق نمی شدم.
در آيه ای ديگر در سوره زخرف آمده که: »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُْمتَّقين«]4[ بعضی از رفيق ها 

در آن روز با يکديگر دشمن می شوند، مگر مّتقين.
اين يک مسأله ديگر است که عرض می کنم. ما راجع به دوستی در قيامت، آيات زيادی داريم و مثل اين  آيه که: 
»ِمْن َقْبِل أَْن يَْأتَِي يَْوٌم ال بَْيٌع فيِه َو ال ُخلٌَّة َو ال َشفاَعة«]5[ يا در آيه ديگر دارد: »َفما لَنا ِمْن شافِعين َو اَل َصِديٍق 
َحِميم«.]6[ تحت عنوان خليل يا صديق دارد. همه اين ها در آيات آمده است. می خواهم بگويم مسأله رفاقت در 

آيات فراوانی در قرآن مطرح است.

اثر رفاقت بر انسانّیت انسان
اثر رفاقت چيست؟ همين که رفيق شديم، بر اثر رابطه محبتی، پيوند محبتی بين ما دو نفر برقرار شد، اين 
رابطه چه اثری دارد؟ روايتی از علی)عليه السالم( مي خوانم و بعد آن را توضيح می دهم. اتفاقاً روايت، در ارتباط 
با همين آيه شريفه ای است که دارد: »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُْمتَّقين«. حضرت فرمود: »َفَساُد 
َفَهاِء َو َصاَلُح اأْلَْخاَلِق بُِمَناَفَسِة الُْعَقاَلِء َو الَْخلُْق أَْشَکاٌل »َفُکلٌّ يَْعَمُل َعلی  شاِکلَِتِه« َو النَّاُس  اأْلَْخاَلِق بُِمَعاَشَرِة السُّ
ُء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ  ََّها تَُحوُز َعَداَوًة َو َذلَِک َقْولُُه تََعالَی »اأْلَِخالَّ ِ َفإِن إِْخَواٌن َفَمْن َکانَْت إِْخَوتُُه فِي َغْيِر َذاِت الَّ

إاِلَّ الُْمتَِّقينَ ««.]7[
محور  بر  را  مسأله  اينجا  در  السالم(  علی)عليه  است.  ملکه  معنای  به  »خو«  است.  »خو«  معنای  به  »ُخلق«   

نبود،  مناسب  انسان  خانوادگی  محیط  اگر   *
محیط  اّما  نبود،  مناسب  آموزشی  اش  محیط 
رفاقتی  اش مناسب بود، به این معنا که با شرع و 
عقل هم سو بود، این رفاقت نقش تخریبی آن ها 
را از بین می برد. برعکس، اگر محیط خانوادگی 
اّما  بود،  مناسب  آموزشی  محیط  بود،  مناسب 
شرع  با  هم سو  و  نبود  مناسب  رفاقتی  محیط 
و عقل نبود، این رفاقت، آنچه را که در محیط 
ویران  بود،  شده  ساخته  آموزش  و  خانواده 

می کند.

برقرار  رفاقت  پیونِد  آقا  این  با  من  کاش  ای   *
می کردم و ای کاش با فالنی رفیق نمی شدم.
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معاشرت، يعنی همان رابطه تنگاتنگ بين دو نفر مطرح مي کنند و اين اثرگذار و ملکه ساز است. گاهی همراه خود 
ملکه فاسده و گاهی ملکه شايسته می آورد. »َفَساُد اأْلَْخاَلِق، َصاَلُح اأْلَْخاَلِق« اول درستی و نادرستِی اخالق را 
می فرمايد، بعد می آيد روی اين معنا که »َو الَْخلُْق أَْشَکاٌل«، يعنی خلق، برای تو شاکله وجودی درست می کند 
و باطنت را می سازد. همين ملکات است که باطن ما را می سازد. اين است که انسان را می سازد. ملکات سيئه 
ـ نعوذ بال ـ انسان را به صورت حيوان می سازد؛ ملکات حسنه به صورت فرشته می سازد. درون من را که روز 

رائُِر«،]8[ يعنی آن شاکله و شکل درونی تو در آن روز هست. قيامت با آن محشور می شوم. »يَْوَم تُْبلَی السَّ

رفیق بر ناخودآگاه انسان اثر می گذارد
آيه بر محور دوستی ها است. »اأْلَِخالَُّء«. اين رابطه رفاقتی که قوی ترين پيوندها است، چون بر محور محبت است، 
باطن انسان را در ابعاد گوناگون می سازد؛ لذا من گفتم دو نفر که رشته محبت، اين ها را به هم پيوند داد و رفيق 
شدند، ناخودآگاه رفيقش را می سازد. جلسه گذشته روايت آن را هم که از علی)عليه السالم( بود، خواندم. گفتم 
»تربيت« از عناوين قصديّه نيست و در رابطه رفاقتی سريع روی ناخودآگاه دوست اثر می گذارد و او را مي سازد و 
در نهايت هم موجب می شود که او با دوستش محشور است. هر روز هيکل او را می بيند. بارها می آيد و می رود 
در اتاق بايگانی ذهن و در حافظه  اش شکل می گيرد. اعمال او به روح رفيقش شکل می دهد، گفتار او نيز اينگونه 

است. درون رفيقش را می سازد. محور پيوند هم در اينجا قوی ترين پيوندها است.

رفیق عاقل، بهترین رفیق
در اين محيط های چهارگانه که گفتيم، آن محيطی که از نظر درونی روی انسان، می تواند بيشتر از همه اثر 
بگذارد، محيط رفاقتی است. اين هم که ما آمديم روی محيط آموزشی و حساسّيت به خرج داديم، به اين دليل 
بود که از آن، »رفيق « متولّد می شوند. در محيط آموزشی بچه ها با هم رفيق می شوند. يک محيط رفاقتی که 
در سازندگی انسان از نظر درونی اش، قوی ترين محيط ها است، متولد می شود. لذا در روايات، زياد داريم. از خود 
علی)عليه السالم( می فرمايد: »ُصحَبُة الَولِيِّ اللَِّبيِب َحَياُة الرُّوِح«]9[ دوست عاقل، روح تو را زنده می کند و او را 

نمی ميراند.]10[ در اينجا خود روايات، مطلب را توضيح دادند و برای ما تبيين کردند که رفيق خوب کيست.

رفیق فاسق، بدترین رفیق
رِّ ُملَْحق«.]11[ از  رَّ بِالشَّ اِق َفإِنَّ الشَّ از آن طرف از علی)عليه السالم( نقل شده است که: »إِيَّاَک َو ُمَصاَحَبَة الُْفسَّ
دوستی با فاسق بپرهيز که تو هم مثل او مي شوی. دوست عاقل روح تو را زنده می کند، اّما دوست فاسق، تو را 
مثل خودش مي کند. اين همان معنايی است که ما در باب رفاقت عرض کرديم؛ رفيق ممکن است نقش سازنده 
داشته باشد و به قدری قوی باشد که اثر دو محيط خانوادگی و آموزشی را تحت الشعاع قرار دهد. اگر محيط 
امّا اگر رفيق مناسب بود، روح او را مي سازد. عکس هم  خانودگی مناسب نبود، محيط آموزشی مناسب نبود، 

همينطور است، اگر نامناسب بود، روح او را مي ميراند.

تبدیل دوستی به دشمنی
حاال رفيق خوب کيست؟ بدانيد که به طور غالب در دنيا پيوند رفاقت، از نظر اثرگذاری ، قوی ترين پيوند است. 
چون محورش محبت است. و اين پيوند غير پيوندهای معنوی ، نسبی، حسبی، و سببی است و تمامی اين پيوندها 
ْرُء ِمْن أَِخيِه َو أُمِِّه َو أَبِيه«،]12[ اصاًل برادر از برادر فرار می کند ، از  در نشئه ديگر، از بين می رود. »يَْوَم يَِفرُّ الْمَ
پدر و مادرش فرار می کند؛ يعنی اين پيوند منقطع می شودو از بين می رود. اين »قطع پيوند« که آيه می گويد، 

پيوند حسبی، نسبی، جسمانی و... است. اين ها از بين می رود.
اّما در ارتباط با آن قوی ترين پيوند که بر محور محبت بود، اگر آن پيوند نامناسب باشد، يعنی محور معنوی و 
الهی نداشته باشد؛ حيوانی، مادی و دنيايی بود، نه اينکه قطع می شود؛ بلکه دوستی به دشمنی تبديل می شود. 
ْرُء ِمْن أَِخيِه َو أُمِِّه َو أَبِيه«، اينجا راجع به آن پيوند حسبی، نسبی و سببی است.  اين عجيب است! »يَْوَم يَِفرُّ الْمَ
وقتی پيوند قوم و خويشی برطرف شد، همه از هم فرار می کنيم، اما »رفاقت« کجا است؟ می گويد پيوند رفاقتی 
آنگونه اثر دارد که اگر بر محور معنويت نباشد، تبديل به دشمنی می شود. »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ 
الُْمتَّقين«، در دنيا رفيق های جان جانی بودند، اّما در روز قيامت با همديگر دشمن می شوند. آيه اين را می گويد.

رفیق چهره ساز قیامتی است
ُسوِل َسِبياًل يَاَويْلَتیَ  لَْيَتنِی لَْم  ْذُت َمَع الرَّ الُِم َعلیَ  يََديِْه يَُقوُل يَلَْيَتنِی اتخََّ در سوره فرقان فرمود: »َو يَْوَم يََعضُّ الظَّ
ْذ ُفاَلنًا َخلِيال« ای کاش من با اين شخص رفاقت نمی کردم! ببين امروز من را به چه صورتی در آورده است.  ِ أَتخَّ
شاکله من را ساخته است و چه شکل بدی پيدا کرده ام! در دنيا می گفتند: او انسان است. اما اينجا می گويند: 
خوک است. چون رفاقتش بر محور شهوت بود، خوک هم مظهر شهوت است! يا حيوانات ديگر، چون هر کدام 

از نظر قوايشان مظهر چيزی هستند.

تنهایی بهتر از رفاقت با بدان است!
اينکه اين قدر در روايات ما در ارتباط با اين محيط، تأکيد می کنند به اين دليل است که شاکله ما را مي سازد. 

اینجا  اما  است.  انسان  او  می گفتند:  دنیا  در   *
بر محور  می گویند: خوک است. چون رفاقتش 
یا  است!  شهوت  مظهر  هم  خوک  بود،  شهوت 
حیوانات دیگر، چون هر کدام از نظر قوایشان 

مظهر چیزی هستند.
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روايات زيادی داريم که به اين محيط تکيه می کنند که تا آنجايی که می توانی مراقب باش. روايتی از علی )عليه 
السالم( است که می فرمايد: »کن بالوحدة آنس منک بقرناء السوء«،]13[ به تنهايی انس بگيری بهتر از اين است 
که رفيق بد بگيری. گفت: دال خو کن به تنهايی که از تنها بال خيزد. اين تنهايی، برای تو بهتر است تا اينکه با 
رفيقی که شاکله ات را تغيير می دهد رفاقت کنی که روز قيامت دشمن شويد و بارها بگويی ای کاش من با اين 
رفيق نشده بودم! جهتش هم اين است که شاکله وجودی ات را می سازد. اين رابطه برای تو »خو« درست می کند، 
يعنی »ملکه« و »ملکه« يعنی شکل درونی تو؛ لذا آيه »ُکلٌّ يَْعَمُل َعلی  شاِکلَِته«]14[ را حضرت استخدام می کند 
و در فرمايشش می آورد. ناخودآگاه تو را می سازد. اينکه خيلی روی اين محيط تأکيد می شود که مراقب باش، 

برای اين جهت است که درون تو را درست می کند.

مشخصات اجمالی رفیق خوب
بعد راجع به اين وارد می شوم که بسيار خوب، به ما بگوييد مشخصات رفيق خوب چيست؟ روايات زياد داريم. در 
فيُق«. ديُق الشَّ اِر الَباقِيِة َو أعانََک َعلی الَعمِل لََها َفُهو الصَّ روايتی علی)عليه السالم( مي فرمايد: »َمن َدعاَک إلی الدَّ

]15[ آن کسی که تو را به آن نشئه جاودانه دعوت کند و به تو در اعمال صالحه ات کمک کند، آن صديق است 
و دوست شفيق تو است. حضرت مسأله معاد را مطرح مي کنند، جهتش هم اين است که درون تو را به گونه ای 

می سازد که روز قيامت ديگر نمي توانی از اين فرار  کنی.

تنها رفاقتی که گسستنی نیست، حتی در قیامت!
اگر دوستی بر محور جنبه های معنوی باشد، اين پيوند در قيامت منقطع نمی شود. همه پيوندها قطع می شود. 
پيوندهای جسمی، حسبی و نسبی، همه اين ها قطع مي شود. اگر پيوند رفاقتی،  سوء باشد، به دشمنی تبديل 

می شود. درست وارونه می شود. آنکه می ماند، دوستی بر محور جنبه  های معنوی است.

نتیجه دوستی معنویتی، شفاعت در قیامت است
لذا من اشاره مي کنم به مسأله شفاعت. ما داريم در قيامت شفاعت می شود، نسبت به چه کسانی است؟ نسبت 
به مؤمنين است؟ نه! در آن آيه داشت که: »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُمتَّقين«. اين دوستی بر محور 
معنويت بود، از بين نمی رود، تبديل به دشمنی هم نمی شود؛ بلکه کنار آن شفاعت است. در آن آيه هم می گويد 
ای کاش به سوی پيغمبر راه باز کرده بودم، با اين ولی خدا پيوند کرده بودم، به اين دليل است که می بيند 
پيغمبر در قيامت دست رفيق هايش را می گيرد. ديگر اينجا اين را شهود می کند و مي بيند که دوستی با خوبان 

چه آثاری دارد.

پیوند پایدار، پیوند خدا محور
برای اين است که علی)عليه السالم( وقتی می خواهد مشخّصه دوست خوب را بگويد، می گويد: »َمن َدعاَک إلی 
فيُق«. دوست دلسوز کسی است که تو را به قيامت دعوت  ديُق الشَّ اِر الَباقِيِة َو أعانََک َعلی الَعمِل لََها َفُهو الصَّ الدَّ
کند و برای کارهای خير کمک کارت باشد. در روايتی از امام صادق)عليه السالم( آمده است که: »انُْظْر إِلَی ُکلِّ َمْن 
نَّ بِِه« نگاه کن! دقت کن با چه کسی داری رفاقت می کنی! ببين اگر برای تو  اَل يُِفيُدَک َمْنَفَعًة فِي ِديِنَک َفاَل تَْعَتدَّ
سود دينی ندارد، به او اعتنا نکن! »َو اَل تَْرَغَبنَّ فِي ُصْحَبِتِه« يک وقت ميل پيدا نکنی که با او رفيق شوی!؟ »َفإِنَّ 
ِ تََباَرَک َو تََعالَی ُمْضَمِحلٌّ َوِخيٌم َعاقَِبُتُه«.]16[ همه اين پيوندها در روز قيامت قطع می شود، مگر  ُکلَّ َما ِسَوی الَّ
پيوندی که خدا محور باشد. گاهی هم تبديل به دشمنی می شود. پيوند رفاقتی اينگونه است که در قيامت گاهی 
ُّ« يعنی فرار مي کنند و پيوند  تبديل به دشمنی می شود، امّا برای پدر و مادر و برادر و اين ها، فقط داشت: »يَفِر
قطع مي شود، اّما تبديل به دشمنی نداشت. پيوندهای حسبی و نسبی و سببی را می گويد قطع می شود، اّما پيوند 

رفاقت را می گويد تبديل به دشمنی می شود. اين به دليل حساسيت مسأله پيوند رفاقت است.

1. وسائل الشيعة     20     154    77
2. بحاراألنوار     71     192    باب 14

3.سوره الفرقان آيات27،28و29
4.سوره الزخرف آيه 67
5.سوره البقره آيه 254

6.سوره الشعراء آيات100و101
7. بحاراألنوار     75     82    باب 16

8.سوره الطارق آيه 9
9. غررالحکم          429

]10[. اگر واليت را به معنای دوستی بگيريم، »ولی« می شود دوست. اما اگر ولی را به معنای سرپرست بگيريم، 
قهراً آن هم ديگر خانوادگی می شود. البته اين نيست. ظهورش در دوستی است.

10. نهج البالغة          459    69
11.سوره عبس آيات 34و35

* آن کسی که تو را به آن نشئه جاودانه دعوت 
کند و به تو در اعمال صالحه ات کمک کند، آن 

صدیق است و دوست شفیق تو است.
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12. غررالحکم          431 
13. سوره اإلسراء آيه 84

14. غررالحکم          424
15. بحاراألنوار     71     191    باب 14
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تربیت در محیط رفاقتی: ۲
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ
ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال : » إِنَّ الَغيَرَه ِمَن االيمان«

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود، به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن. گفته شد انسان معموالً در چهار محيط 
خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد که فضای پنجمی حاکم بر آن ها است که بعداً ـ إنشاء ال ـ 
بحث می کنيم. بحث ما رسيد به محيط سوم )رفاقتی( که انسان، در آن ساخته می شود. بعد از محيط خانوادگی 
و محيط آموزشی، انسان در محيط رفاقتی است که روش می گيرد و در آن ساخته می شود. نکته مهم اين است 
که محيط رفاقتی نسبت به دو محيط گذشته، اثرگذاری اش قوی تر است و غالباً اين طور است که به نوعی، بر 
روی تأثيرات دو محيط قبلی اثر می گذارد. روشی که انسان در اين محيط می گيرد، می تواند روش های قبلی را 
از بين ببرد. در جلسه گذشته من در باب مسأله رفاقت ها و پيوندها عرض کردم که همه پيوندها در قيامت از 

هم گسسته می شوند،به جز يک پيوند؛ که اين يک پيوند همان »پيوند رفاقتی« است.
البته در باب پيوند رفاقتی، يک مطلب خاص وجود دارد و آن اين است که در قيامت، اين پيوند رفاقتی، به پيوند 
ديگر تبديل می شود. به تعبير دقيق تر اين طور نيست که اين پيوند گسسته شود، بلکه تبديل می شود. يک وقت 
می بينيد دو نفر که با هم رفيق بودند، رابطه شان گسسته شد، و از هم جدا شدند. اين يکی می رود دنبال کارش 

و آن يکی هم می رود دنبال کار خودش. از تو به خير و از ما به سالمت! تمام شد.
اين ها در قيامت قطع  اين طور نيست. خوب گوش کنيد! پيوند حسبی، نسبی، خانوادگی، همه  اّما در قيامت 

می شود. » يَوَم يَِفرُّ الَمرُء ِمن أِخيِه َو اُمِِّه َو أبِيِه« تمام شد و رفت. اما پيوند رفاقتی اين طور نيست.

توضیح آیه شریفه
إاِلَّ  َعُدوٌّ  لَِبْعٍض  بَْعُضُهْم  يَْوَمِئٍذ  اين است که: »اأْلَِخالَُّء  آيه شريفه  تعبير  من در جلسه گذشته عرض کردم که 
الُْمتَّقيَن« همه دوستان در قيامت، با هم دشمن می شوند، مگر پرهيزکاران. آخر جلسه من اين آيه را معنا کردم و 
حاال می خواهم توضيح بدهم. در قيامت اين طور نيست که رفقا مثل پدر، مادر و برادر که می روند دنبال کارشان، 
نيست. يک دسته از رفاقت ها به جای دوستی، دشمنی می آورد. در آيه هم بود و در جلسه گذشته هم گفتم. در 
سوره ديگر هم ما داشتيم که وقتی پيوند رفاقتی بر يک محور خاصی بود، اين دوستی به دشمنی شديد تبديل 
می شود و اين ها به جان هم می افتند. چه بسا اين، او را لعن کند، آن، اين را لعن کند. يک وقت هست می گويی 
جدا شدند و رفتند سراغ کارشان، يک وقت می گويی جدا شدند ولی همديگر را رها نمی کنند، دوستی شان تبديل 
به دشمنی می شود. دسته ديگر، دوستی هايشان باقی می ماند و از هم دستگيری می کنند. رابطه اين ها در قيامت 
به خاطر پيوند رفاقتی آنها در دنيا است. اين که من عرض کردم در بين همه پيوندها آن پيوندی که هم در ربط 

با امور دنيايی و هم در ربط با امور اخروی خيلی اثرگذار است، عبارت است از پيوند رفاقتی به اين جهت بود.
سبب  يک  پيوندی،  هر  کلی  طور  به  می روم.  اصلی  بحث  سراغ  به  بعد  می کنم  عرض  را  مطلبی  مقدمتاً  من 
می خواهد. بايد چيزی به عنوان »محور رفاقت« باشد تا دو نفر با هم رفيق شوند. دو نفر که دارند در خيابان راه 
می روند که يکدفعه با هم رفيق نمی شوند! يک چيزی بايد باشد تا اينها را به هم ربط بدهد. به طور خالصه، آن 
چيزی که می خواهد محور قرار بگيرد و سبب اين پيوند بشود، يا يک امر مادی است و يا يک امر معنوی. يعنی 
اتصال ها، يک وقت بر محور ماديت درست می شود و يک وقت بر محور معنويت ايجاد می شود. اتصال انسان با 

انسان بر محور يکی از اين دو مسأله است.

دوستی کارساز و دوستی ناکارآمد
ما در معارفمان داريم رفاقت هايی که بر محور ماديت و امور دنيايی درست شده است، در آخرت به دشمنی 
تبديل می شود. »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ« اّما اگر رفاقت بر محور معنويت و امور اخروی باشد چنين 
نمی شود؛ »إاِلَّ الُْمتَّقيَن« رفاقت پرهيزکاران استثناء شده است. يعنی اگر پيوند رفاقت بر محور معنويت باشد، به 
دشمنی و عداوت تبديل نمی شود و باقی می ماند. اين رفاقت در قيامت کارساز نيز هست. اين يک قضيه و مطلب 

کلّی است که در متن معارف ما هست.
روايتی از امام صادق)عليه السالم( است که مثل »ضرب قانون« می ماند. گويی حضرت در باب دوستی يک قانون 
ََّها تَِصيُر َعَداَوًة يَْوَم  َفإِن  ِ نَْيا فِي َغْيِر الَّ کلی را مطرح می فرمايند. حضرت می فرمايد: »أاََل ُکلُّ َخلٍَّة َکانَْت فِي الدُّ
الِْقَياَمة«]1[فی غير ال« بر محور معنويت نباشد، »تصير عداوة يوم القيامة« در روز قيامت، تبديل به دشمنی 
می شود. حضرت اين آيه شريفه را کاماًل توضيح می دهد: »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ الُْمتَّقيَن« ايشان، 
اين آيه را در اين قالب می ريزد و بيان می کند. حرفی که من زدم متن فرمايش حضرت است، ايشان می فرمايد: 

آگاه باشيد! هر دوستی رفاقتی که در دنيا »

درست  مادیت  محور  بر  وقت  یک  اتصال ها،   *
ایجاد  معنویت  محور  بر  وقت  یک  و  می شود 
یکی  محور  بر  انسان  با  انسان  اتصال  می شود. 

از این دو مسأله است.
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انواع دوستی ها و عاقبتشان
باقی  بلکه  نمی کند.  ايجاد  قيامت مشکلی  در  معنويت شکل می گيرد،  بر محور  دنيا  در  که  رفاقتی  پيوندهای 
می ماند و بعد هم کارساز است. کارسازی اش نيز، مسأله شفاعت و دست گيری است. اين رفاقت برای آن ها مشکل 
ساز نيست. ما در معارفمان داريم که مؤمنين بعضی، بعضی ديگر را شفاعت می کنند. اين جزء معارف دين ما 
است. مؤمن از مؤمن شفاعت می کند. اين مسأله مربوط به مؤمن هايی است که بر محور ايمانی با يکديگر رابطه 

داشتند، نه ماديت.
اين  تکليف  بود.  ماديت  بر محور  فقط  و دوستی شان  رفاقت  اصاًل  که  اول هستند  گروه  مقابل  در  دوم،  دسته 
رفاقت ها هم در اينجا معلوم است. اّما دسته سومی همه ممکن است که يک طرف رفاقت قصدش امور مادی 
باشد و طرف ديگر جهت معنوی داشته باشد. اين رفاقت اصاًل در دنيا باقی نمی ماند که بخواهد به قيامت برسد. 
اين ها به يکجايی می رسند که ديگر نمی توانند ادامه بدهند. همين جا، رفاقتشان را به هم می زنند و از يکديگر 

جدا می شوند. به قيامت نمی رسد.

گسست و دشمنِی دوستان در دنیا
اّما بحث اصلی؛ ما از بعضی از آثار و روايات به دست می آوريم که رفاقت هايی که بر محور معنويت نيست، و فقط 
ماديت در آنها مطرح است، اين طور نيست که فقط در آخرت تبديل به دشمنی شود و در آن جا پشيمان شوند. 
گاهی در دنيا گسسته شده و به دشمنی تبديل می گردد. اين مطلبی است که ديگر برای شما مشهود و آشکار 

است، احتياج به توضيح ندارد. شما اين  مسائل را به خوبی درک می کنيد.

دلیل ناپایداری دوستی های »مادی محور«
دليل اين مطلب چيست؟ من اشاره ای به يک نکته  می کنم که وجهه و جنبه کالمی- فلسفی دارد، ولی خوب 
و مفيد است. »ماده« محدود است اّما معنويت نامحدود است. اگر »ماده« محور دوستی قرار بگيرد، رفاقت بر 
محور انتفاع ها و منفعت ها پايدار می ماند. يعنی تا وقتی که از رفيق سود برده شود، رفاقت پابرجا است. آن چه 
مطرح است سودبری است. آن چه مهم است اين است که نيازها و توقعات انسان هم نامحدود است. لذا اگر محور 
رفاقت مادی باشد، چون ماده محدود بوده و توقع انسان هم نامحدود است، حاال بايد دو طرف با يکديگر نزاع 

کنند تا به منافعشان برسند.
اين که در فلسفه می گويند: دنيا دار تزاحم است، يعنی سرای مزاحمت است. يعنی چون ماده محدود است، تزاحم 
و نزاع پيش می آيد. بعد هم همين رفاقت به جايی می رسد که دعوا می شود. يا بر سر رياست، يا مال يا هر چه 
می خواهد باشد، می بينی سال ها دستشان در دست هم بود، اّما يک مرتبه با هم اختالف پيدا کردند! اين ها رفيق 
صميمي بودند، حاال دشمن خونی شدند! چه شد که اين طور شد؟ جواب، روشن است. محور رفاقتشان پول بود، 
رياست بود، »الُملُک َعقيٌم« اينها سر پول، رياست و امثال اين ها که امور مادی است، دعوايشان می شود و دشمن 

خونی می شوند. دليلش اين است که اين رفاقت، بر محور معنويت نبود، بر محور ماديت بود.

دوستی هایی همراه با پشیمانی
حاال من يک روايت می خوانم. ما روايتی از علی )عليه السالم( داريم که امام صادق در ادامه روايت قبلی آن را نقل 
ِء نََداَمٌة« انسان به هر شکل که با کسی دوستی کند، پشيمان می شود،  می کند که اميرالمومنين فرمودند: »لأِلِخالَّ
»إال الُمتَِّقيَن«]2[ مگر متقين. در اين جا مطلب را به طور کلی بيان می فرمايند. در روايت حرفی از آخرت نيامده 
است. در آن روايت »روز قيامت« داشت، اّما اين جا بحث قيامت مطرح نيست. به اصطالح روايت اطالق دارد. هر 
دوستی و رفاقتی، پايانش پشيمانی است، چه در دنيا يا چه در آخرت؛ مطلب کاماًل روشن و ساده است. دوستان، 

آخرش همه پشيمان اند، مگر چه کسانی؟ آن کسی که محور دوستی شان معنويت بود.

دوستی بر محور غیر الهی، مشکل ساز است
اينکه در آيه شريفه داشت، دوستی ها به دشمنی تبديل می شود، جهتش اين است. حاال من جنبه های ديگر آن 
را هم توضيح دادم. اين ها مشهود است و واقعاً انسان می بيند که چه طور کسانی که بر محور امور دنيايی با هم 
رفاقت کردند، رفاقتشان پايدار نمی ماند و بعضاً به دشمنی و کينه توزی هم منجر می شود. سّر آن را هم گفتم 
که چيست. اگر محور دوستی امر مادی بود، ماده محدود است و هر دو نفر هم نفع خودشان را در نظر گرفته اند، 
لذا تزاحم پيش می آيد و آخر تزاحم چيست؟ دشمنی و رو در روی هم ايستادن. گفتم فرقی نمی کند که چه 
باشد، مال باشد، رياست باشد يا چيز ديگر. همين که محور الهی نباشد، مشکل ساز است. من کلی دارم بحث 
می کنم. خودمان هم داريم می بينيم و در متن جامعه ما نيز فراوان است، در هر دو رابطه مصاديق فراوانی وجود 
دارد، چه رياستش، چه مالش. دليل تبديل دوستی به دشمنی چيست؟ چون خدا نيست. چون دوستی »فی 

غير ال« است.

هیچ کدام از انبیاء با یکدیگر نزاع ندارند!
من همين حاال يک مطلب يادم آمد. استاد ما، امام )رضوان ال تعالی عليه( می فرمود: » اگر تمام انبياء را جمع 
ـ می شود يک شهر صد و بيست و چهار هزار نفری ـ اصاًل و ابداً يک دعوا، يک دادگستری در اين شهر  کنند، 

نامحدود  معنویت  اّما  است  محدود  »ماده«   *
بگیرد،  قرار  دوستی  محور  »ماده«  اگر  است. 
پایدار  منفعت ها  و  انتفاع ها  محور  بر  رفاقت 
برده  سود  رفیق  از  که  وقتی  تا  یعنی  می ماند. 
است  مطرح  آن چه  است.  پابرجا  رفاقت  شود، 

سودبری است.
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نمی بينيد.« خيلی زيبا تبيين می فرمايد. همه با هم رفيق هستند. اما نزاع و درگيری نيست. چرا؟ جهت اين 
است که محور رابطه آن ها خدا است. محور خدا است نه دنيا. دعوا جايی است که محور دنيا باشد. درگيری از 

اينجاها شروع می شود.

مشّخصات دوست خوب
حاال می رويم سراغ مشخصات رفيق خوب. در معارف ما اين مطب آمده است که اگر خواستی رفيق پيدا کنی، 
مقابلت  طرف  بايد  ثانياً  دنيا،  محور  بر  نه  باشد  خدا  برای  رابطه ات  بايد  اوالً  بگردی.  کسی  چه  دنبال  به  بايد 
ويژگی هايی داشته باشد تا رفاقت و دوستی ات سودمند باشد. شرع به تو مشخصه می دهد. مشخصه ها کاماًل بر 
محور همين بحثی که اآلن عرض کردم. در دو رابطه مطرح است. هم در رابطه با درون افراد، هم در رابطه با 

بيرون افراد مالک ها و مشخصاتی بيان شده است.

۱. خصوصّیت درونی »دوست خوب«
از نظر درونی، به طور کلی، کسی را انتخاب کن که بعد معنوی تو را شکوفا کند. يادآور بعد معنوی تو باشد. تو 
را به ياد خدا بياندازد. نه اين که شهوت تو را تحريک کند يا هواهای نفسانيه تو را برانگيزد. در يک روايتی دارد: 
»قيَل لِنَّبیِّ صلی ال عليه و آله وسلم(: أَيُّ اأْلَْصَحاِب أَْفَضُل« از پيغمبر پرسيدند: بهترين رفيق کيست؟ آدم که 
می خواهد رفيق انتخاب کند که با او مصاحبت کند و رابطه تنگاتنگ داشته باشد، چه خصوصياتی بايد دارا باشد؟ 
»َقاَل: إَِذا َذَکْرَت أََعانََک َو إَِذا نَِسيَت َذَکَرَک«]3[ حضرت فرمود: آن کسی که اگر به ياد خدا افتادی، تو را کمک 

کند و اگر خدا از يادت رفته است، تو را به ياد خدا بياندازد.]4[ اين جنبه درونی دارد.

کمک کار صالح
از نظر ظاهر هم عرض کردم، خصوصيتی مطرح است. يک روايت ديگر از پيغمبر اکرم است که تقريباً نظير روايت 
ُ بَِعْبٍد َخْيراً َجَعَل لَُه َوِزيراً َصالِحاً « وقتی خداوند بخواهد به بنده ای خيری برساند، برای او  قبلی است. »إَِذا أََراَد الَّ
َرُه  يک وزير صالح قرار می دهد. وزير يعنی کسی که کمک کار انسان است، تقريباً همان رفيق است. »إِْن نَِسَي َذکَّ
َو إِْن َذَکَر أََعانَُه«]5[ اگر ازخدا غافل شد او را به ياد خدا می اندازد و اگر به ياد خدا افتاد او را ياری می کند.]6[

۲. خصوصّیت بیرونی »دوست خوب«
من درباره بعد بيرونی، سه تصوير می کنم تا مطلب روشن شود. يک، زبانی؛ دوست بايد از نظر بيرونی، يعنی کارها 
و اعمالی که می خواهم انجام بدهم، لفظاً مرا راهنمايی و کمک کند. يعنی اگر ديد من دارم معصيت می کنم، من 
را نهی کند. اگر دارم کار خالف می کنم، او مرا نهی کند. دو، عملی؛ اگر ديد من دارم کار خير می کنم، مرا کمک 
کند که من کار خيرم را ادامه دهم. مرا تشويق کند. مرا به کار خير امر کند. برای کار خير مرا کمک کند. يک 
همچنين رفيقی انتخاب کن. من اين ها را می گويم، بعد می خواهم بروم و رواياتش را بخوانم. سه، رفتاری؛ من 
کسی را انتخاب کنم که او از نظر عمل به من روش بدهد. از نظر عملش به من کار درست کردن را ياد بدهد. 
الزم نيست که لفظاً به من چيزی بگويد. عماًل بياموزد. چرا؟ چون بُرد عمل در تأثيرگذاری از بعد لفظی باالتر 
و أقوی است. رفيقی انتخاب کن که کار خير بکند، از آن طرف هم از شر پرهيز کند. به تو آموزش عملی بدهد 

چون اين بُرداش بيشتر است، تا آن که لفظاً بگويد.

دوست »امر و نهی کن« بهتر از دوست »چاپلوس و متملق«
ما در روايات باب رفاقت، هر سه مطلب را داريم که اين ها، مستقيماً با مسأله تربيت رابطه تنگاتنگ دارد. حاال 
من روايت را می خوانم. دقت کنيد! اما قولی و زبانی؛ علی )عليه السالم( می فرمايد: » َصِديُقَک َمن نََهاَک « دوست 
تو آن کسی است که اگر خواستی معصيت بکنی، تو را نهی  کند. اگر خواستی کار زشت کنی، به تو بگويد: نکن! 
حرام است! معصيت است! تو را نهی از منکر کند. » َو َعُدوَُّک َمن أغَراَک«]7[َمن أغَراَک« اين مراد باشد. اين 
دوست تو است که اگر کار بد کردی، تو را نهی کند، و دشمنت کسی است که اگر کار بد کردی، بگويد به به! 
چه کار خوبی کردی! جمله اول با جمله دوم روايت تناسب دارد. دشمن تو آن است که اگر خواستی ـ نعوذ بال 
ـ کار زشت انجام بدهی، تو را فريب  بدهد و مغرورت کند. چه به امر شر دعوت کند، چه اگر کار زشتی انجام 

دادی، تو را تشويق کند. 

کمک کار برای اطاعت الهی
اَعِة َخيُر األصَحاِب«]8[ بهترين دوستان کسی است که برای  اما دوم، از علی )عليه السالم(: »الُمعيُن َعلَی الطَّ
اطاعت الهی کمک کند. تو داری طاعت الهی انجام می دهی، عملی انجام می دهی که مورد رضای خداوند است، 
آن  کسی که به تو کمک کند، بهترين رفيق تو است. اين شخص بهترين رفيق تو است. اين ها همه در بُعد عملی 

است. سه گونه من عرض کردم.

دوستی با نیکان، بهترین وسیله نجات از بدی ها
سوم، آنکه از نظر رفتاری به من روش بدهد، نه اين که مرا لفظی کمک کند، عماًل من را تربيت کند. علی )عليه 

کیست؟    رفیق  بهترین  پرسیدند:  پیغمبر  از   *
خدا  یاد  به  اگر  که  کسی  آن  فرمود:  حضرت 
افتادی، تو را کمک کند و اگر خدا از یادت رفته 

است، تو را به یاد خدا بیاندازد.
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السالم( فرمودند: »لَيَس َشيٌئ أدَعی لَِخيٍر َو أنَجی ِمن َشرٍّ ِمن ُصحَبِه األخَياِر« چيزی بهتر از دوستی با خوبان 
انسان را به عمل خير دعوت نکرده و او را از شر نجات نمی دهد. اخيار، کسانی هستند که از نظر عملی آدم خيری 
است، يعنی آن هايی که عملشان اين گونه است. اين تعبير به » أدعی، أنجی « در روايت يعنی خيلی دعوتش 
بيشتر است. چرا؟ چون دعوت اينها عملی است و عمل بُردش روی انسان از نظر آموزشی أقوی است تا قول و 

حرف. لذا حضرت می گويد: » أدعی «
اين که می گويد: » أنجی « برای چيست؟ پيش آمده يک کار زشتی بخواهی مرتکب شوی و به ياد رفيقت بيافتی 
و پاکی و خوبی او را به ياد بياوری و خجالت بکشی و آن کار را ترک کنی؟ اين دوستی تو را از گناه نجات داده 

است.
اين تعبير » أدعی، أنجی « که می فرمايد جهتش اين است که عمل تأثيرگذاری اش در تربيت بيشتر است. لذا 
کسی که انسان می خواهد به او روش بدهد، اگر آموزش با عمل باشد، بُردش از گفتار بيشتر است. نقش رفتار 
در تربيت را قباًل هم بحث کرديم. می خواستم اين را عرض کنم که در انتخاب رفيق، آن چيزی که بايد محور 
باشد همين مسأله معنويت است، نه ماديت. اين بايد محور رفاقت باشد، چنين رفاقتی پايدار است و در دنيا و 

قيامت به دشمنی تبديل نخواهد شد.

]1[. بحاراألنوار     66     237
]2[. همان

]3[. بحاراألنوار     74     140
]4[. ذکر در اين جا به معنی ياد خدا است. »ذکر« از نظر استعماالت اش، عبارت از ياد خدا کردن است هرچند 
معنای خودش صرفاً چيزی را به ياد آوردن است. لذا اگر ذکر به طور مطلق استعمال شود، که روايات ما و حتی 

در محاورات ما معموالً اين طور است، منظور همان ياد خدا است.
]5[. بحاراألنوار     74     166

]6[. فرضاً اگر »ذکر« راجع به عمل بيرونی هم باشد، مسأله ای نيست.
]7[. غررالحکم     415
]8[. غررالحکم     416

مرتکب  بخواهی  زشتی  کار  یک  آمده  پیش   *
خوبی  و  پاکی  و  بیافتی  رفیقت  یاد  به  و  شوی 
بیاوری و خجالت بکشی و آن کار  یاد  به  را  او 
نجات  گناه  از  را  تو  این دوستی  را ترک کنی؟ 

داده است.
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تربیت در محیط رفاقتی: ۳
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ  َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( :
» إِنَّ الَغيَرَه ِمَن االيمان«]1[ غيرت از نشانه هاي ايمان است.

بحث ما راجع به تربيت به معناي روش رفتاری و کرداری دادن بود و گفته شد که انسان به طور معمول و متعارف 
در چهار محيط روش می گيرد؛ خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی. فضای پنجمی هم وجود دارد که حاکم بر 
آن ها است. در جلسات گذشته بحث ما پيرامون محيط سوم يعنی محيط رفاقتی بود که نکاتي را درباره مصاحبت 
و معاشرت که معموالً رفاقت ها هم از همين  امور نشأت می گيرد مطرح کرديم. همچنين عرض کردم که اين 
محيط، اثرش نسبت به دو محيط قبلي بيشتر است و چه بسا ممکن است که آثار تربيتي آنها را خنثی کند. لذا 

اين محيط برای انسان چه در بعد تخريبی ، چه در بعد سازندگی ، نقش سرنوشت ساز دارد.

باالخره بحث ما به اينجا رسيد که آن چيزي که بايد در معاشرت ها، رفاقت ها و مصاحبت ها و به طور کلّي در 
روابط تنگاتنگ، محور قرار بگيرد، معنويّت است. اگر معنويت محور باشد، اين پيوند رفاقتی پايدار می ماند و در 
نشأتين، يعني در دنيا و آخرت مؤثر است و انسان از آن سود می برد. اّما اگر محور دوستي ماديّت باشد، آنجا 
است که انسان ضرر مي گند و حتی ممکن است که در همين دنيا نيز باألخره  پشيمان شود. روايات متعددي را 

نيز مطرح کردم.

اّما اين جلسه! در اين جلسه من مي خواهم يک قانون کلی الهی را در ارتباط با معاشرت، رفاقت و مصاحبت يعنی 
رابطه تنگاتنگ مطرح کنم. اين آيه شريفه در سوره کهف آمده و خطاب به پيغمبر اکرم است که مسأله مصاحبت 
و معاشرت پيغمبر را مطرح مي نمايد. به طور کلّي مجالست و معاشرت از رفاقت و پيوند رفاقتی نشأت می گيرد 
که من در ابتدا آيه شريفه را می خوانم بعد اشاراتی که نسبت به اين جهت، در آيه وجود دارد را عرض می کنم. 
َُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِشيِّ يُريُدوَن َوْجَهُه َو  خداوند خطاب به پيغمبر اکرم می فرمايد: »َو اْصِبْر نَْفَسَک َمَع الَّذيَن يَْدُعوَن َرب
نْيا َو ال تُِطْع َمْن أَْغَفلْنا َقلَْبُه َعْن ِذْکِرنا َو اتََّبَع َهواُه َو کاَن أَْمُرُه ُفُرطاً«]2[  ال تَْعُد َعْيناَک َعْنُهْم تُريُد زيَنَة الَْحياِة الدُّ
خود را به همراه کساني قرار ده که خداي خويش را شبان و روزان مي خوانند و به دنبال رضايت اويند! و چشم 
از آنها برمدار براي اين که زيبايي هاي دنيا را مي خواهي! و از کسي که قلبش را از ياد خويش غافل ساخته ايم، 

اطاعت نکن! همچنين از کسي که از هواي نفسش پيروي مي کند و در کار خود زياده روي دارد.

راجع به شأن نزول آيه بعضی ها گفته اند که پيغمبر اکرم با کساني چون سلمان رابطه تنگاتنگي داشت که باعث 
شد که بعضی از دنياداران که محور تمامي معاشرت ها، مجالست ها و رفاقت هايشان دنيا و مسائل مادی بود، 
بيايند و به پيغمبر بگويند که اگر اين ها را از خودت دور کنی، يعنی پيوند رفاقتی ات را با اين ها قطع کنی، ما 
می آييم و با تو رفيق می شويم. بعضی ها اينگونه نقل کرده اند که بعد از اين ماجرا، اين آيه نازل شد.چون من 
نمي خواهم وارد تفسير شوم، فقط به همين مقدار که در ارتباط با بحث است عرض کردم. در اين آيه چند مطلب 

هست که من اين ها را شمارش می کنم.

يک، اين که خداوند در امر مصاحبت، معاشرت و رفاقت امر به پايداری می کند. اّما نسبت به چه اشخاص و چه 
کسانی؟ »َو اْصِبْر نَْفَسَک« امر به پايداری در رفاقت است. خداوند پيغمبر را به استقامت و پايداري در دوستي و 
« صبح و شام خداوند، رّب و پروردگارشان  َُّهْم بِالَْغداِة َو الَْعِشيِّ همنشيني »َمَع الَّذيَن« با کسانی که »يَْدُعوَن َرب
را می خوانند امر مي کند. »شبانه  روز« بحث صبح و شب نيست. اشتباه نشود! اين کنايه است از اين که اينها در 

طول شبانه روز غفلت از خدا ندارند.

انسان اين گونه است که اگر چيزی برايش مهم بوده و از نظر درونی  برايش خيلی اهميت داشته باشد، هميشه 
همان چيز در نظرش مجسم مي شود و ممکن نيست که آن را فراموش کند. بستگي دارد به آن اهميتی که آن 
مسأله دارد، فکر و ذهن انسان را مشغول مي کند. يعني هرچه مهم تر باشد و بيشتر در نظر انسان اهمّيت داشته 
باشد، بيشتر ذهن و ياد انسان را به خود مشغول مي کند. پيش اين افراد چه چيزي اهميت دارد که پيغمبر به 
دوستي با آن ها و استقامت در اين رفاقت امر شده است؟ نزد اين ها »خدا« اهميت دارد، چون در تمام شبانه روز 
َُّهْم بِالَْغداِة  به ياد خدا هستند. خدا مي فرمايند: رفاقتت را با اين ها پايدار بدار! »َو اْصِبْر نَْفَسَک َمَع الَّذيَن يَْدُعوَن َرب

» َو الَْعِشيِّ

اين يک قانون است که به شما مي گويم. من اين آيه را مطرح کردم تا به صورت کامل و واضح مطلب را بگويم. 
اين نکته به درد همگان می خورد! بايد رفاقت، با اين افراد باشد و پايدار هم بماند. از حرف اين و آن نهراس! پس 

* خداوند پیغمبر را به استقامت و پایداري در 
دوستي و همنشیني »َمَع الَّذیَن« با کسانی که 
شام  و  صبح   » الَْعِشيِّ َو  بِالَْغداِۀ  َُّهْم  َرب »یَْدُعوَن 
امر  را می خوانند  پروردگارشان  و  رّب  خداوند، 

مي کند.
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در اين جا آن چه که محور معاشرت، رفاقت، مصاحبت و رابطه تنگاتنگ با ديگران است، ياد خدا است. با کسي 
رفيق شو که خدا از يادش نرود! در طول شبانه روز، خدا از يادش نرود!

در اين جا يک مسأله پيش می آيد که من اين را نيز تذکر بدهم که انسان از کجا مي تواند بفهمد که فالن شخص، 
با خدا است و خدا از يادش نمی رود؟ چون می گويند ظاهر و باطن انسان ها کاماًل مطابق و برابر با يکديگر نيست. 
مثاًل اگر کسي دائماً ذکر مي گويد، بسيار دعا مي خواند و ... همان کسي است که مورد بحث ما است؟ خداوند 
می گويد: نه! شعور پيدا کن و باشعور باش! ببين که او اين کارها را براي چه انجام مي دهد. آيا براي ظاهر سازي 
است يا براي انجام تکاليف الهي؟! اگر »يُريُدوَن َوْجَهُه« بود، خوب است. اين ها ظواهر است که می بينيم رعايت 
کرده و به اصطالح متشّرع است، اما اين کافي نيست. اگر ظواهر دين را اظهار می کند و اين طور جلوه مي نمايد 
که خدا سرش می شود، کافی نيست. بلکه عالوه بر ظاهر نيکو بايد از نظر باطن هم اين ها »يُريُدوَن َوْجَهُه« خدا 
را بخواهند. هدفشان از انجام فرائض و پايبندي به شرع اين نباشد که بخواهند من و تو را فريب دهند. قصدشان 

رياکاری نباشد! ِمن باب خدعه و خودنمايی نباشد!

چون ممکن است ظاهری فريبنده داشته باشد، ولی از نظر باطن هدفی شيطانی داشته باشد! مثاًل بخواهد امثال 
من را که مذهبی ها را دوست داريم، فريب دهد. فريب ظواهر را نخور! در انتخاب در رفاقت دقت کن! معيارت، 

ظاهر فريبنده نباشد! بلکه بايد معيار و مالکت، باطن باشد.

من گام به گام پيش می روم. مطلب چهارم، که دوباره تأکيد می کند اين است که چنين آدم هايی را اگر به دست 
آوردی، اول در رفاقت با آنها پايداری کن، بعد می گويد دست از او نکش! چشم از او نپوش! »َو ال تَْعُد َعْيناَک 
َعْنُهْم« چشم هايت را از اين ها برندار! دو چشمت را از آنها برندار، کنايه است از اين که پاي آن بايست! يک وقت 
از او منصرف نشوی و به جای ديگر بروي! وقتي می گوييم فالني را زير نظر داشته باش، معنايش اين است که 
حواست به او باشد، نکند او را از دست بدهي! چرای اين قضيه هم خيلی روشن است. چون ما در بحث هايمان 
گفتيم که اين رابطه، يک رابطه سرنوشت ساز در دنيا و آخرت است. اين رابطه دوستي در نشئه قيامت هم که 
جاودانه است، نقش دارد و چون در نشأتين برای تو مؤثر است، نقش سرنوشت ساز دارد و تو را می سازد، چشم 

به او بدوز!

خداوند تا اينجا، گام به گام جنبه های کسانی که انسان بايد در انتخاب رفيق، معاشر و مصاحب خود مّد نظر 
داشته باشد را، به پيغمبر می فرمايد. اين يک قانون الهی است. چه کسی را انتخاب کنم؟ می گويد يک چنين 

آدمی را انتخاب کن! در رفاقت با او نيز، پايدار باش! از او منصرف نشو و چشم از او برندار!

با چه کسی نکن؟  رفاقت  آيه مي گويد که مقابلش کيست.  تو طرح می کند. در همين  برای  را هم  مقابل اش 
نْيا« آن کسی که فقط ماديت و نشئه دنيا را  ببينيد چقدر جامع و مطلب را بيان مي فرمايد. »تُريُد زيَنَة الَْحياِة الدُّ
هدف گيری کرده است، زندگی مرفِه و زيباي دنيايی را دنبال مي کند به درد دوستي و معاشرت نمي خورد. نهی 
از معاشرت و مصاحبت با اين ها می کند. دليلش هم معلوم است. چون چنين رابطه اي نقش تخريبی اش بيشتر 

از نقش سازندگی آن است بلکه فقط نقش تخريبی دارد.

حال ببينيم سرآمد زينت زندگي دنيايی چيست؟ اگر ما بخواهيم خالصه اش کنيم، سرآمد زينت زندگی دنيا، 
مال و جاه است. يک وقت از کساني که اين چيزها را هدف گيری کرده اند روش نگيري! »َو ال تُِطْع َمْن أَْغَفلْنا 
َقلَْبُه َعْن ِذْکِرنا« از کسی که دلش بی خبر از خدا است و از معنويت غافل است، پيروي نکن و از او روش نگير! 

سراغ اين ها نرو!

بعد می گويد »َو اتََّبَع َهواُه« يعني اين آدم، کسي است که هميشه اسير خواسته های شهوی، غضبی و وهمی  
خويش است. اگر بخواهيم توضيح دهيم که »هوا« چيست بايد بگوييم: خواسته های حيوانی! در يک جمله، هوا 
يعني خواسته های حيوانی. پول، براي او بت است. رياست، بت  است. »أََفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه«]3[ در سوره 
جاثيه دارد چنين آدمي هواي نفساني خويش را خداي خود قرار داده است. »َو اتََّبَع َهواُه« همان است که فرمود: 
»أََفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه« از اين هايی که پول و رياست برايشان »بُت« شده است، روش نگيريد! اينها انسان 

را بيچاره می کنند. دنيا و آخرتتان را به باد می دهند.

اين را می گويد، بعد مي فرمايد: »َو کاَن أَْمُرُه ُفُرطاً« چنين کسي کارهايش بر محور افراطی گری و زياده روی است. 
حاال توضيح می دهم که اين يعنی چه. ما يک افراط و تفريط داريم و يک اعتدال که ميانه روی است. اين جا 
منظور آيه زياده روی است. مي گويد کسانی هستند که در بعد حيوانی شان زياده روی می کنند و افراطی گری 

دارند.

انسان مجموعه اي از قوا است. در اين شبهه ای نيست که هم عقل دارد، هم قلب دارد، هم شهوت دارد، هم غضب 

رفاقت  انتخاب در  نخور! در  را  * فریب ظواهر 
بلکه  نباشد!  دقت کن! معیارت، ظاهر فریبنده 

باید معیار و مالکت، باطن باشد.
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دارد، و همچنين وهم دارد. يک مجموعه است. همه اين ها هم خوب است و حّتي مقدس است. مثاًل غضب خوب 
است، و غضب مقّدس هم داريم، مانند تنّفر از گناه. اّما انسان نبايد افراط گری کند! مرزشناسی بايد داشته باشيد! 
اگر کسي زياده روی مي کند و مرزشناسی ندارد، يعني مرز سرش نمی شود و نه بُعد انسانی سرش می شود نه 

شرعی، به درد دوستي نمي خورد.

اعتدال به معنای حفظ مرز انسانيت و الهيت است. آقا تو هم بعد انسانی داري و هم بُعد الهی، بعد حيوانی نيز 
در تو وجود دارد. نبايد اين بُعد حيوانی بعد الهی و انساني را در تو تخريب کند. تعبير به افراط به اين معنا است. 
»َو کاَن أَْمُرُه ُفُرطاً« کارهايش را که نگاه می کنم، می بينم نه خدا سرش می شود نه انسانيت. فقط همان بُعد 

حيوانيت، پول و رياست برايش مهم است و بس. نه عقل]4[ سرش مي شود، نه شرع.

چه بسا اين مطلب جواب به سؤال مقّدر باشد. يعني ممکن است که کسی به ذهنش بيايد اين که شما برای من 
گفتی رفيق می خواهی انتخاب کنی و با او مجالست و مصاحبت کنی که بعد هم مي گويي چشم از او برندار، 
اين چگونه آدمی است؟ خداوند در ادامه آيه مقابالت آن را می گويد و تو مي فهمي که آن که بايد با رفاقت کني 
کيست. اين طرف را برای تو روشن می کند تا آن طرف هم برای تو روشن شود. به کارهايش نگاه کن! به روشش 
نگاه کن! چه کار دارد می کند؟ آيا از کارهايش می فهمی که به دنبال خواست خدا است يا دارد ظاهرسازي 
مي کند که به همان هواهاي نفساني اش برسد؟ چه بسا به دنبال رياست است و مي خواهد من و تو را فريب دهد. 
ـ نعوذ بال ـ اين ها را نگاه نکن! ببين او در ارتباط با پول، يا ارتباط با رياست  بحث، بحِث ُسمعه و رياکاري است 

که سرآمد زيبايي هاي دنيايي است، چه رفتاري دارد.]5[

اين يک قانون کلی الهی است برای مصاحبت و معاشرت که اين ها همه منشأ برای رفاقت هستند. رابطه های 
تنگاتنگ از آنها متولد می شود که در بحث آموزشی هم من گفتم آنجا يکی از محيط هايی است که رفاقت از آن 
بيرون می آيد. اينجا هم از اين رابطه ها، رفاقت بيرون می آيد. خدا قانون کلی می دهد. مقابلش را هم می گويد. با 

اين ها رفاقت کن! و با اين ها رفاقت نکن!

من چون جلسه گذشته روايتی از علی )عليه السالم( خواندم، امروز هم به دو، سه روايت اشاره می کنم. علی 
لِْم َو الُْعْدَواِن« دوست  ِديُق َمْن َکاَن نَاِهياً َعِن الظُّ )عليه السالم( چه تعبيرات زيبايی دارد. حضرت مي فرمايد: »الصَّ
کسي است که انسان را از ظلم و دشمني باز دارد. »رفيق« به کسي می گويند که جلوی تو را بگيرد و نگذارد 
تو حق کشی و مرزشکنی کنی. »ُمِعيناً َعلَی الِْبرِّ َو اإْلْحَساِن«]6[ از اين طرف وقتی که مي بيند تو می خواهی مرز 

الهی را رعايت کنی و اطاعت الهی را به جا آوري، به تو کمک می کند. معيارهايی رفيق، اين است.

»َصِديُقَک َمْن نََهاَک َو َعُدوَُّک َمْن أْغَراَک«]7[ دوست تو کيست؟ آن که وقتي می خواهی مرزشکنی کنی، جلوی 
تو را را مي گيرد و نمي گذارد که مرزشکنی کنی. به تو مي گويد: اين کار را نکن! اين خيانت است! اين جنايت 
است! اين معصيت است! رفيق با رفيق خود اين طور حرف مي زند. »َو َعُدوَُّک َمْن أْغَراَک« آن کسی که تو را فريب 
مي دهد، مغرورت مي کند و تو را به وادی مرزشکنی مي کشاند، دشمن تو است. کاري مي کند که تو، نه شرع 

َسَرت بشود و نه عقل. کسي که تو را از وادي انسانيت و الهيت دور مي کند، دشمن تو است.

حضرت يک تعبير در ارتباط با رياست دارد که به نظر من خيلی گويا است. علی )عليه السالم( مي فرمايد: »ِعْنَد 
از دشمن شناخته مي شود. وقتی که  پايان قدرت، دوست  الَْعُدوِّ «]8[ هنگام  ِمَن  ِديُق  الصَّ يََتَبيَُّن  الُْقْدَرِة  َزَواِل 
به رياست]9[ رسيدي دنبال تو هستند اّما همين که مسئوليت را از تو گرفتند، همه مي گويند: خداحافظ! به 
سالمت! آن جا دوست از دشمن  شناخته مي شود. آنجا می بينيد که چه کسانی پشت کردند و رفتند و چه کسانی 
هم باقی ماندند. حضرت معيار می دهد تا کسانی را که برای دنيا به سوی تو آمدند و معيار رفاقتی شان دنيا بود 

و چه کسانی را که معيار رفاقتی شان دنيا نبود، بشناسي. آنجا می فهمی.

قدرت در اينجا اعم است يعنی هر نوع تمکن و توانايي. چون ظهور قدرت در رياست است من اين طور گفتم 
وگرنه بحث دنيا است که سرآمدش رياست و قدرت مالی است. تمّکن مالي هم قدرت است. لذا تا موقعی که از 

نظر دنيايی دست تو پر بود با تو رفيق اند. اّما وقتی که دست تو خالی شد، آنجا ديگر رفاقت بي رفاقت.

اين تعبيرات علی )عليه السالم( معيار است. گفتم يک بحث اساسی اين قانون الهی است که در باب رفاقت بايد 
توضيح مي دادم. لذا ما می بينيم که قرآن به پيغمبرش می گويد با چه کسی رفاقت کن و با چه کسی رفاقت 
باشد، اصالح  الهی  اگر طبق معيار  لذا  اين رابطه نقش سازندگي دارد.  نکن! جهت آن هم روشن است، چون 
مي کند و اگر نباشد، نقش تخريبی دارد و سازندگی و تخريب هم براي انسان بسيار سرنوشت ساز است. هم در 
نشئه دنيا و هم در نشئه آخرت که جاودانه است. آن وقت در آيه داشت »اأْلَِخالَُّء يَْوَمِئٍذ بَْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدوٌّ إاِلَّ 
الُْمتَّقين «]10[ توجه کن که با که رفاقت مي کني! گروهي رفاقت شان به دشمني تبديل می شود، اّما دوستي 

گروهي ديگر پايدار می ماند.

کسي  اگر  باشید!  داشته  باید  مرزشناسی   *
یعني  ندارد،  مرزشناسی  و  مي کند  زیاده روی 
سرش  انسانی  بُعد  نه  و  نمی شود  سرش  مرز 

می شود نه شرعی، به درد دوستي نمي خورد.

از نظر دنیایی دست تو پر بود  * تا موقعی که 
با تو رفیق اند. اّما وقتی که دست تو خالی شد، 

آنجا دیگر رفاقت بي رفاقت.
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]1[. وسائل الشيعه، ج 20، ص 150
]2[. سوره مبارکه کهف، آيه 28
]3[. سوره مبارکه جاثيه، آيه 23

]4[. منظور از عقل هم عقل عملی است. چون در بحث تربيت عقل عملي در کار است.
]5[. اگر شما بخواهي  مطلب را باز کنی، مسائل شهوی خيلی زياد است. شخص را بايد در آن موقيت ها سنجيد. 

]6[. غرر الحکم، ص 415
]7[. همان

]8[. غرر الحکم، ص 424
فرقي  را گذاشتند »مسئوليت«.  و پست«  اسم »مقام  را عوض کنند،  اسمش  که می خواهند  اخيراً  البته   .]9[

نمي کند!
]10[. سوره مبارکه زخرف، آيه 67
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تربیت در محیط رفاقتی: ۴
ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ

يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ  َو الَْحْمُد ِلَّ
ُرِوَی َعن َرسوِل ال صلی ال عليه و آله و سلم قال:

»إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[ همانا غيرت از نشانه های ايمان است.

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت، يعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود و در جلسات گذشته عرض کردم که انسان به 
طور معمول در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد و در اين چهار محيط ساخته 
می شود. گفته شد فضای پنجمی بر اين چهار محيط حاکم است که ـ ان شاء ال ـ آن را در آينده مطرح مي کنيم. 
بحث ما در مورد محيط سوم، يعنی محيط رفاقتی يعنی پيوند درونِی بر محور مّودت و محبت بود که گفتيم اين 
پيوند، نقش اساسی دارد. همچنين عرض کردم اثرگذاری آن، به قدری قوی است که گاهی ممکن است محيط 

آموزشی و خانوادگی را هم، چه در ساختن و چه در تخريب کردن، تحت تأثير خود قرار دهد.
بحث ما در مورد محيط رفاقتی، در جلسه گذشته مطلبی را مطرح کردم که به نوعی يک قانون کلی در انتخاب 
رفيق و دوست، بود. در آيه شريفه هم خطاب به پيغمبر اکرم، همين قانون بيان شده بود. در ذيل آن، دو بحث 
مطرح شده که يکی درباره انتخاب دوست بود يعنی چه کسانی را بايد به عنوان رفيق انتخاب کرد؛ يکی هم 
بحث جنبه های نفی  بود که چه کسانی را نبايد به عنوان دوست و رفيق انتخاب کرد. »چه کسانی را برای رفاقت 
َُّهْم بِالَْغداِة  انتخاب کنم و چه کسانی را انتخاب نکنم.« در آيه شريفه مي فرمايد: »َو اْصِبْر نَْفَسَک َمَع الَّذيَن يَْدُعوَن َرب
ِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَ ال تَعْدُ عَيْناکَ عَنْهُم« تا اين جا مي فرمايد که چه کسی را انتخاب کنيد و روی خود را از  وَ الْعَشِي
نْيا َو ال تُِطْع َمْن أَْغَفلْنا  اينها برنگردانيد. بعد می آيد سراغ اين که چه کسی را انتخاب نکنيد. »تُريُد زيَنَة الَْحياِة الدُّ

َقلَْبُه َعْن ِذْکِرنا َو اتََّبَع َهواُه َو کاَن أَْمُرُه ُفُرطاً«.]2[ لذا انسان نبايد با برخی اشخاص، پيوند دوستی برقرار کند.

اینها را دوست  نگیرید!

۱. یهود و نصاری
حاال در اين جلسه، می خواهم چند آيه را مطرح کنم. يک آيه در سوره مائده است که مي فرمايد: »يا أَيَُّها الَّذيَن 
َ ال يَْهِدي الَْقْوَم  َُّه ِمْنُهْم إِنَّ الَّ َُّهْم ِمْنُکْم َفإِن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َو النَّصاری  أَْولِياَء بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعٍض َو َمْن يََتَول
و  برقرار کن  پيوند  با چه کسانی  پيغمبر!  ای  داشت که  اثباتی  آيه، جنبه  ابتدای  قبل،  آيه  در  الِميَن«]3[  الظَّ
مجالست کن؛ امّا مفاد اين آيه »نهی« است، خيلی هم صريح است. »ای کسانی که ايمان آورده ايد، يهود و 
نصاری را به عنوان دوستان خود نگيريد! »اولياء« اين جا به معنای »دوستان« است. آن ها خودشان، با همديگر 

پيوند دارند.

عّلت منع از رفاقت با ایشان
َُّه ِمْنُهم« اين عبارت دليلی است که برای اين مطلب و اين نهی می آورد.  َُّهْم ِمْنُکم َفإِن دليلش چيست؟ »َو َمْن يََتَول
کسانی که از نظر اعتقادی با تو همسو نيستند، يعنی از نظر اعتقادی با شما مختلف هستند، نمی توانند دوستان 
خوبی باشند. چرا که شما با هم از نظر پيوند درونی و در ارتباط با امور اعتقادی با هم سر ناسازگاری داريد. چون 
پيوند درونی است و اعتقاد هم همين طور است. شما در باب نبوت از نظر درونی، با پيغمبر اکرم پيوند داريد و 

آن ها اين پيوند را ندارند و اصاًل قبول ندارند. يعنی بين شما مقابله است.

هیج وجه مشترکی برای رفاقت وجود ندارد!
من می خواهم مطلبی باالتر از اين را عرض کنم. اگر ما بخواهيم دقيق تر پيش برويم و بر طبق قرآن بحث کنيم، 
به اين نکته می رسيم که ما با آنها حتی در مسأله توحيد هم مقابله داريم. در اختالف با نصاری شکی نيست، 

چون ما خدا را يکی می دانيم و آن ها طبق فرمايش قرآن، خدا را سه تا می دانند. عقايد با هم جور در نمی آيد.

هر که از کسی خوشش بیاید، از او است!
»يا أيها الذين آمنوا« خطاب به چه کسانی است؟ اهل ايمان، يعنی دلبستگان به خداوند. گفتيم که ايمان عبارت 
از دلبستگی به خداوند است، »يا أيها الذين آمنوا« يعنی ای کسانی که پيوند و دلبستگی به خدا داريد، شما با 
َُّه ِمْنُهم« هر که  َُّهْم ِمْنُکْم َفإِن اين ها پيوند دوستی نبنديد! دليلش چيست؟ در خود آيه اشاره دارد که »َو َمْن يََتَول
از شما، با آنها دوستی کند، همانا يکی از آنها شده است. رابطه دوستی اين طور است که جاذبه دارد و همين 
جاذبه، موجب می شود تو به سوی او کشيده شوی. پيوند درونی تو با خدا از بين برود و پيوندی نظير آن ها پيدا 

کنی. اين رابطه بر روی اعتقاد شما، اثر سوء می گذارد.

* اینها را دوست  نگیرید!
یهود و نصاری

اهل کتاب و کّفار
طعن زنندگان به قرآن

مسلمان های لأبالی
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تضعیف ایمان، قطع ایمان و جایگزینی اعتقادات غلط
ابتدا آن پيوند ايمانی را تضعيف مي کند و بعد هم آن را قطع مي کند. در آخر هم وصل شدن به آن پيوند سوء و 
اعتقاد غلط را به دنبال دارد. حاال ما در اين جا به مرحله وصل، کاری نداريم و حرفمان اين است که يک سنخ 
انسان را  اعتقادی  از نظر درونی، پيوند  اثر سوء می گذارد و  انسان  اعتقاد  دوستی ها و رفاقت ها است که روی 

متزلزل می کند و باالخره هم سر از قطع پيوند در می آورد.

رابطه دوستی و دین داری
لذا در گذشته اين روايت را از پيغمبر اکرم خواندم که فرمودند: »قال رسول ال صلی ال عليه و آله و سلم: الَْمْرُء 
َعلَی ِديِن َخلِيلِِه« اگر بخواهيم ببينی که شخص چه دينی دارد، رفيقش را ببين که چه دينی دارد. از رفيق 
می توانی بفهمی که او چه دينی دارد. »َفلَْيْنُظْر أََحُدُکْم َمْن يَُخالُِل«]4[ دقت کنيد که با چه کسی پيوند دوستی 
می بنديد! چرا که پيوند دوستی، روی دين تو و در بُعد اعتقادی ات اثر می گذارد. در بين همه پيوندها قوی ترين  
پيوند، همين رابطه و پيوند رفاقتی است، چون بر محور محبت است؛ لذا ما می بينيم که عالوه بر جنبه اثبابی و 
بيان خصوصيات دوست خوب، جنبه نفی هم وجود دارد. به اين معنا که قرآن می گويد: مواظب باش و با کسانی 

که اثر سوء در بُعد اعتقادی و دينی تو دارند رفاقت نکن و آنها را برای دوستی انتخاب نکنی.

فرق رابطه ظاهری و رابطه هدایتی!
ما يک دسته روابط ظاهری اجتماعی داريم که اين آيه ناظر به آن روابط نيست. اشتباه نکنيد! مثاًل معامله  و 
خريد و فروش از سنخ مسائلی است که در محيط زندگی  وجود دارد ولی ظاهری است و به درون افراد ربطی 
ندارد. در آيه فوق بحث »رفاقت« مطرح است و بحث ما، پيرامون رابطه درونی رفاقتی است، نه رابطه ظاهری 

اجتماعی. اين ها با هم فرق می کند.
کمی بيشتر توضيح می دهم تا مطلب روشن شود. يک رابطه محبتی درونی داريم که به آن رفاقت می گوييم، 
يک رابطه ظاهری اجتماعی هم داريم، که از قبيل معامالت و داد و ستدها است. يک رابطه سومی هم وجود دارد 
که، رابطه هدايتی است. اين رابطه عبارت از اين است که يک نفر به قصد هدايت، با شخصی که از نظر اعتقادی 
با او مخالف است، مثاًل نصرانی يا يهودی است، رابطه برقرار کند. اين رابطه ظاهری اجتماعی نيست، بلکه رابطه 
هدايتی است. آن چه که در اين جا مورد بحث ما است رابطه ظاهری اجتماعی است چون خود قرآن هم دارد 
که اين ها را هدايت کنيد و از آن رابطه نهی نکرده است. البته در مورد رابطه هدايتی، يک شرط وجود دارد و 
اين رابطه که وظيفه هم هست، کار هر کسی نيست. اين کار مخصوص کسی است که به مبانی اعتقادی دينی 

و مسائل برهانی و امثال اين ها، مسلّط باشد. کار نيکان را قياس از خود مگير!

موسی به دین خود؛ عیسی به دین خود؟!
من می خواهم در اين جا مطلبی را که در ميان مردم مشهور است، مطرح کنم. می گويند: آقا موسی به دين خود، 
عيسی به دين خود! می فهميد که چه جمله بسيار غلطی است؟! برو دنبال کارت! گفتن اين جمله، معنايش 
اين است که تو معراف را نفهميده ای. شعور تو که بيشتر از شعور خدا نيست . خدا بيشتر از من و تو می فهمد. 

او می گويد چنينی باش!
چنين کسی می گويد: من چه کار دارم به اين که او چه اعتقادی دارد! ما با همديگر رفيق هستيم. اتّفاقاً بحث در 
همين جا است. اگر مراد و منظور تو از رفاقت، پيوند درونی محّبتی است، همين رفاقت برای تو مضر است. اگر 

هم منظورت روابط ظاهری اجتماعی است نه.

رابطه هدایتی کار هر کس نیست.
صحبِت عيسی و موسی و ديگر پيامبران الهی)عليهم السالم( نيست. مثل اينکه دِر مغازه ای می روی، می خواهی 
از آن جنس بخری، رابطه تجاری داری، اين جا رابطه دوستی و رفاقتی مطرح نيست و ضرری هم برای تو ندارد. 
اگر مراد از اين جمله و عبارت اين است که می خواهی بگويی: ما با هم رفيق هستيم و به نوعی پيوند محبتی و 
درونی داريم، اين را قرآن قبول ندارد. خدا اين را قبول ندارد. ولی اگر مراد تو اين است که رابطه  ما با هم صرفاً 
يک رابطه ظاهری اجتماعی است، اشکالی ندارد. در باب رابطه هدايتی هم، يک شرط وجود دارد که بايد حواست 

را جمع کنی و ببينی کار تو هست، يا نه.

۲. اهل کتاب و کّفار
تا اين جا اين مسأله مربوط به يهود و نصاری بود. »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد َو النَّصاری  أَْولِياء«، در 
همين سوره مائده، بعد از پنج يا شش آيه می فرمايد: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُکْم ُهُزواً َو 
اَر أَْولِياء«]5[ آنجا دو مورد از اديان الهی را که نسخ شده اند، مطرح  لَِعباً ِمَن الَّذيَن أُوتُوا الِْکتاَب ِمْن َقْبلُِکْم َو الُْکفَّ
می کند؛ اين جا بطور کلی اّول اهل کتاب، بعد مدار را باز می کند و بعد از چند آيه، می گويد: »َو الُْکفَّار« مطلب 
را توسعه می دهد. يعنی خيال نکن که نصرانيت و يهوديت در موضوع نهی، مدخليت دارند! آنچه مدخليت دارد 
مسأله تقابل بين پيوندهای درونی اعتقادی شما است. مثاًل کسی هم که کمونيست است، شامل اين نهی از 

رفاقت می شود چون او نصرانی يا يهودی نيست ولی کافر که هستند! »َو الُکّفار«.

* هر که از شما، با آنها دوستی کند، همانا یکی 
از آنها شده است. رابطه دوستی این طور است 
که جاذبه دارد و همین جاذبه، موجب می شود 

تو به سوی او کشیده شوی.
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اعتقادات نباید خراب شود!
اين که خداوند مطلب را گسترش  می دهد، منظور چيست؟ معلوم است، چون اين رابطه درونی که بر محور محّبت 
است، روی پيوند درونی اعتقادی انسان را تخريب می کند. اين رابطه اثر سوء دارد. لذا مدار بحث را باز می کند 
و می گويد خيال نکنی فقط نصرانيت و يهوديت اين طور هستند! آن ها موضوعيت ندارند. عمده اين است که در 

رابطه محبتی، پيوند درونی اعتقادی انسان نبايد خراب شود. لذا ما را نهی می کند.

همنشینی های ممنوع

۱. طعن زنندگان به قرآن
تا اين جا بحث نسبت به پيوند درونی و »رفاقت« بود، اّما سراغ »مجالست و هم نشنينی« هم می رود. در سوره 
انعام درباره هم نشينی می فرمايد: »َو إِذا َرأَيَْت الَّذيَن يَُخوُضوَن في  آياتِنا َفَأْعِرْض َعْنُهْم َحتَّی يَُخوُضوا في  َحديٍث 
َغْيِرِه«]6[ اگر ديديد گروهی نشسته اند و دارند به آيات قرآنی ما »طعن« می زنند، از اين ها اعراض کن! حاال بحث 
در اين جا نسبت به مجالستی است که در آنها بر خالف معتقداِت دينی تو حرف می زنند. اگر در جايی، بطور کلی 

بر خالف معتقدات دينی تو حرف می زدند، بايد مجلس را ترک کنی.
 مثاًل تو به قرآن اعتقاد داری که اين کتاب الهی است، کالم الهی است و از مبدأ وحی نازل شده است، کسانی 
اينها مجالست کنی!  با  نبايد  ببينی،  اعتقادی  اين جا هم چون ممکن است ضربه  به آن طعنه می زنند،  دارند 
اين جا هم چون دارند بر تو ضربه اعتقادی می زنند و اين مجالست موجب می شود که به پيوند اعتقادی درونی 
تو ضربه وارد شود، لذا خدا از شرکت در آن نيز نهی می کند. با اين هايی که »يَُخوُضوَن في  آياتِنا« مجالست نکن. 

»َفَأْعِرْض َعْنُهم«

۲. دوری از دوستی با »مسلمان های لأبالی«
بعد از آن دايره را بازتر می کند. به اين حرف ها خوب گوش کنيد! گاهی من کسی را می بينم که هم دين من 
است، ولی الابالی است؛ يعنی از نظر عملی، رفتارهايش با اعتقاداتش  تطبيق نمی کند؛ انگار دين خودش را به 
بازی گرفته است. آيا با او می توانم دوستی کنم؟ او نه نصرانی و يهودی است و نه کافر و بی دين! اّما خداوند 
نْيا«،]7[ کسی که دين خود را به بازی و  تُْهُم الَْحياُة الدُّ َو َغرَّ َو لَْهواً  می فرمايد: »َو َذِر الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُهْم لَِعباً 
بيهوده گرفته است، را رها کن! نه کسی که دين تو را به بازی گرفته، بلکه کسی که دين خودش را بازيچه گرفته 
است هم به درد رفاقت نمی خورد و دوستی با او ضرر دارد. بازيچه گرفتن دين يعنی عمل نکردن به آن! می گويد 

مسلمانم، مؤمنم، اّما عمل نمی کند.

لفظًا مسلمان، عماًل منکر خدا!!!
يکی از بزرگان گاهی می فرمود: لفظاً منکر خدا نيستی، ولی عماًل منکر خدايی! اين تعبير را من از او دارم. لفظاً 
منکر خدا نيست، خيلی ـ يا ال يا ال ـ هم می کند؛ يا رّب يا رّب هم زياد می گويد ولی عماًل منکر خدا است. 
از اين آدم ها هم در جامعه مان، زياد داريم که فقط لفظاً مي گويند: ما مسلمانيم؛ مؤمنيم؛ ولی عمل را که نگاه 
می کنيم، می بينم با اسالم تطبيق نمی کند. يک مؤمن اينگونه عمل نمی کند. يک مسلمان اين طور عمل نمی کند. 
تُْهُم  اين ها همانهايی هستند که دين خودشان را به بازيچه گرفته اند. »َو َذِر الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُهْم لَِعباً َو لَْهواً َو َغرَّ

نْيا« با اين ها هم نشينی و مجالست نکن. اين هم از راه صحيح بيرون رفته است. الَْحياُة الدُّ

دلیل بی دینی!
نْيا«  تُْهُم الَْحياُة الدُّ بعد خداوند منشأش را بيان مي فرمايد که چرا اينها دين را به بازی و مسخره گرفته اند. »َو َغرَّ
تمام شد. زندگی دنيا اين ها را مغرور کرده است. پول و رياست برای او بت شده است. الزم نيست که بگويد پول 
و مقام بُت من است، بلکه عملش نمايانگر اين مطلب است. الابالی گران در جامعه مسلمين و در ميان مؤمنين، 

اينها هستند که عملشان با اعتقادات اسالمی خودشان، تطبيق نمی کند.

عاقبت دوستی با اهل گناه
رِّ ُملَْحق«،]8[ از  رَّ بِالشَّ اِق َفإِنَّ الشَّ حاال به سراغ روايات برويم. علی)عليه السالم( فرمودند: »إِيَّاَک َو ُمَصاَحَبَة الُْفسَّ
رفاقت و مصاحبت با فاسقان بپرهيز! چرا؟ علی)عليه السالم( دليلش را اين طور می گويد که چون تو هم آن طور 
ِّ مُلْحَق« بدان که تو هم همان طوری  َّ بِالشَّر َّ الشَّر َّ« در مقام تعليل است، »فَإِن خواهی شد، بايد از او بپرهيزی. »فَإِن
خواهی شد. پيوند دوستی و رفاقتی با اشرار نتيجه اش اين است که تو را هم به شرارت می کشاند. باالخره در 
يک جا به خاطر پيوند محّبتی مجبور خواهی شد که از رابطه دورونی و پيوند اعتقادی خود و خدا، دست برداری! 

اين دوستی، دلبستگی تو را نسبت به خدا در خطر قرار می دهد؛ پس از آن بپرهيز!
َقوٍم  بِِفعِل  اِضي  الرَّ َفإنَّ  الُفسوِق!  السالم( است که فرمودند: »إياَک و ُمصاَحَبَة أهِل  از علی)عليه  روايت ديگری 
کَالدَّاخِلِ مَعَهُم«]9[ از دوستی با اهل گناه و بی بندوباران بپرهيز که اگر از فسق آن ها خوشت بيايد و کار آنها 
را بپسندی، اثرش اين است که تو هم مثل آنها می شوی. چون روش آنها، روش اسالمی و ايمانی نيست، اگر 

روششان را بپسندی، تو هم مثل آن هستی.

داریم  زیاد  جامعه مان،  در  هم  آدم ها  این  از   *
مؤمنیم؛  مسلمانیم؛  ما  می گویند:  لفظاً  فقط  که 
ولی عمل را که نگاه می کنیم، می بینم با اسالم 
تطبیق نمی کند. با این ها هم نشینی و مجالست 

نکن. این هم از راه صحیح بیرون رفته است.
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جمع بندی بحث
غرضم اين است که در آيات مربوط به بحث رفاقت، هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی نهی داريم که 
مشخص می کند با چه کسانی نبايد دوستی کرد. يک جا »اولياء« را آورد و مسأله محبت و رفاقت را پيش کشيد، 
يک جا هم بحث مجالست را پيش کشيد. در نهايت فرمود که با کسانی که بر روی اعتقادات تو اثر سوء دارند، 

رفاقت نکن! با کسانی هم که روی بعد عملی تو اثر سوء دارند، رفاقت نکن!

1. وسائل الشيعة     20     154
2.سورة الکهف آيه 28
3.سورة المائده آيه 51

4 بحاراألنوار     71     192  
5. سورة المائده آيه57
6.سورة االنعام آيه 68
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تربیت در محیط رفاقتی: ۵
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال)صلی ال عليه و آله و سلم( قال : »إِنَّ الَغيَرَه ِمَن االيمان«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت، يعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفته شد انسان به طور غالب و معمول در چهار 
محيِط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی ساخته می شود و روش می گيرد. فضای پنجمی هم حاکم بر آن چهار 
محيط است که اگر بعداً رسيديم ـ ان شاءال ـ بحث می کنيم. بحث ما به محيط سوم، يعنی محيط رفاقتی رسيد 
و عرض کردم در بين اين  محيط ها، محيط رفاقتی قوی ترين محيط است که از نظر تربيتی و روش گرفتن، در 

ابعاد گوناگون وجودی انسان، اعمّ از بُعد اعتقادی و نفسانی و عملی بر روی او اثر مي گذارد.
در جلسه گذشته آياتی را در باب انتخاب رفيق مطرح کردم که خداوند در چند بُعد نهی می فرمايد از اينکه برخی 
افراد را به عنوان دوست و رفيق انتخاب کنيد. در بُعد اعتقادی مي فرمايد: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَتَِّخُذوا الَْيُهوَد 
الِمين«.]2[ در بُعد  َ ال يَْهِدي الَْقْوَم الظَّ َُّه ِمْنُهْم إِنَّ الَّ َُّهْم ِمْنُکْم َفإِن َو النَّصاری  أَْولِياَء بَْعُضُهْم أَْولِياُء بَْعٍض َو َمْن يََتَول
نْيا«.]3[ که در جلسه گذشته گفتيم  تُْهُم الَْحياُة الدُّ عملی هم می فرمايد: »َو َذِر الَّذيَن اتََّخُذوا ديَنُهْم لَِعباً َو لَْهواً َو َغرَّ

اينها از نظر عملی افراد الاُبالی هستند. جلسه گذشته بُعد اعتقادی و بُعد عملی بحث شد.

آزمودن دوست در بُعد نفسانی
در اين جلسه بُعد نفسانی را مطرح مي کنيم. ما بُعد نفسانی هم داريم که انسان بايد در بحث صداقت و رفاقت 
با او بساط دوستی را پهن نکند. روايتی از امام  اين را هم در نظر داشته باشد که با هر کسی رفيق نشود و 
ُجَل َصِديقاً ِسَمًة َمْعُروَفًة َحتَّی تَْخَتِبَرُه«؛ کسی را به نام  صادق)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »اَل تَُسمَّ الرَّ
دوست نخوان تا اينکه او را بيازمايی؛ يعنی کسی را به عنوان اينکه دوست تو است نخوان به طوری که مردم 
بگويند فالنی رفيق فالنی است، يا خودت بگويی، رفيقم فالنی است؛ اصاًل اين کار را نکن، »َحتَّی تَْخَتِبَرُه«. نکته 
اينجا است که بايد او را بيازمايی و امتحانش کنی. اِختبار يعنی آزمودن. حاال به چه چيز او را امتحان کنی؟ 

حضرت سه چيز را مطرح می فرمايد؛

اّولین مالک؛ هنگام غضب
اول: »تُْغِضُبُه َفَتْنُظُر َغَضَبُه يُْخِرُجُه ِمَن الَْحقِّ إِلَی الَْباِطِل«؛ خشمش را آزمايش کن، ببين آيا اين از افرادی است 
که وقتی عصبانی می شود، مرزی را رعايت نمي کند؟ آيا خشم، او را از حق به سوی باطل می کشاند؟ آيا آنجاهايی 
که عصبانی می شود، چه در بُعد گفتاری اش و چه در بُعد رفتاری اش لجامی از شرع به دهانه نفسش زده است؟ 
يا نه، چون عصبانی شده هر چه به دهانش بيايد، می گويد و هر کاری که از دستش بر آيد، می کند؟ اين اشاره به 
ـ نعوذبال ـ  بُعد نفسانی است. رفيق می خواهی بگيری، از نظر خشم آزمايش و امتحانش کن. چون ممکن است 
يک مقدار رذالت داشته باشد؛ لذا اّول ببين آيا مثل حيوان می ماند يا انسان است؟ چون حيوان است که وقتی 
خشمگين می شود هر کاری می کند؛ هم گاز می گيرد، هم لگد می زند. انسان که اين کارها را نمی کند. حاال که 

انسان است و زبان دارد، ببين آيا موقع خشم هرچه به زبانش می آيد را می گويد؟

دومین مالک؛ هنگام شهوت
ْرَهِم«.]4[ اين  يَناِر َو الدِّ حضرت به عنوان دومين مالک برای آزمودن فرد پيش از دوستی می فرمايند: »َو ِعْنَد الدِّ
خشم نيست، اين شهوت است؛ شهوت نسبت به مال است. يعنی امتحان کن، ببين اين شخص راجع به پول 
چگونه است؟ آيا مرزهای شرعی را رعايت مي کند يا اصاًل به حرام و حالل کاری ندارد؟ اين را امتحانش کن. 

همين طوری او را رفيق خود نخوان و نگو فالنی رفيق ما است.
اينجا يک نکته  طلبگی بگويم؛ ظاهر اين روايت در مورد روابط اجتماعی است. چون اگر او را به خودت نسبت 
اين  ببينند  دهی و بگويی فالنی رفيق من است، تو هم در اجتماع خراب می شوی. چون وقتی مردم جامعه 
شخص در جايی خرابکاری کرد، آبروی تو هم می رود. اگر ديدند جايی عصبانی شد و حرف های بی ربط و قبيح و 
ناپسندی گفت، يا ديدند از هر جايی که رسيده مال مردم را می خورد، می گويند رفيق تو است و کارهای ناپسند 
او آبروی تو را هم می برد. تازه اينها همه مربوط به ظاهر است؛ يعنی حضرت درباره ظاهرش اين طور می فرمايند؛ 
انتخاب کنی،  اُولی وقتی می خواهی رفيق  چه رسد به باطن. چون باطن مهم نر است. لذا می گوييم به طريق 
ببين از نظر درونی اش چگونه است. از نظر درونی و باطنی اولويّت دارد که ببينی اين شخص کيست. چون تو 

می خواهی با انسان رفيق شوی و رابطه درونی پيدا کنی، نه با حيوان!

اّول اِختبار، بعد دوستی
حاال مطلبی می خواهم عنوان کنم که خودش در باب تربيت در محيط رفاقتی مسأله مهمی است. ما در معارفمان 

* رفیق می خواهی بگیری، از نظر خشم آزمایش 
ـ نعوذباهلل ـ  است  ممکن  کن. چون  امتحانش  و 
ببین  اّول  لذا  باشد؛  داشته  رذالت  مقدار  یک 
چون  است؟  انسان  یا  می ماند  حیوان  مثل  آیا 
هر  می شود  خشمگین  وقتی  که  است  حیوان 
کاری می کند؛ هم گاز می گیرد، هم لگد می زند. 
انسان که این کارها را نمی کند. حال که انسان 
است و زبان دارد، ببین آیا موقع خشم هرچه به 

زبانش می آید را می گوید؟

ببین  کنی،  انتخاب  رفیق  می خواهی  وقتی   *
درونی  نظر  از  است.  چگونه  درونی اش  نظر  از 
شخص  این  ببینی  که  دارد  اولویّت  باطنی  و 
کیست. چون تو می خواهی با انسان رفیق شوی 

و رابطه درونی پیدا کنی، نه با حیوان!
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باب  اين است که در  تَْخَتِبَرُه«. مطلب  بود که حضرت فرمودند: »َحتَّی  اين روايت هم  مسأله  ای داريم که در 
دوست يابی ما به طور کلی مسأله »اِختبار« را داريم؛ يعنی با هرکه مي خواهی رابطه رفاقتی برقرار کنی، قبلش 

او را آزمايش و امتحان کن.
روايتی از علی)عليه السالم( است که فرمودند: »الَ تَثِق بِالصَّدِيقِ قَبلَ الخُبرَةِ«.]5[ اگر مي خواهی به عنوان صداقت 
به رفيق اعتماد کنی، قبل از آنکه او را بيازمايی هيچ وقت اعتماد نکن. قبل از اينکه او را بيازمايی، به او دل نبند. 
ممکن است سؤال کنيد چرا؟ جهتش اين است که اگر قبل از اِختبار و امتحان با او دوستی کردی و رابطه ات 
تنگاتنگ شد، محّبت او در دل تو تشديد می شود و اين رابطه محّبتی موجب می شود که اين رفاقت در ابعاد 
گوناگون اعتقادی و نفسانی  و عملی ات، چه رفتاری و چه گفتاری بر روی تو اثر بگذارد؛ چون گفتار هم عمل 

است؛ گفتار عمِل زبان است. اين يک مطلب.

مطلب دوم آن است که اگر انسان بدون اينکه قباًل آزمايشی کرده باشد، با شخصی در رفاقت رابطه محبتی برقرار 
کند -اصاًل رفاقت بر مبنای محبت است- اگر کسی »قبل اإلختبار« بيايد رفيق شود، اين محبت رفيق در دل او 
آمده است و اينجا است که ديگر نمی تواند تشخيص بدهد که آن شخص دوست خوبی است يا خير. اگر بخواهم 
قبل از آنکه آن رشته محّبتی رفاقتی بين من و شما تقويت شود شما را بيازمايم، می توانم؛ چون می توانم چه 
در بُعد اعتقادی ، چه در بُعد عملی و چه در بُعد نفسانِی شما دقيق شوم که آيا با هم، هم سو هستيم يا نيستيم. 
آدم عصبانی مزاجی هستی، افسارگسيخته ای يا نه؟ در بُعد شهوتی ات، کسی هستی که به اسارت شهوت رفته 
يا نه؟ حاال چه شهوت مالی  باشد، چه جنسی  باشد، فرقی نمی کند. در بُعد عملِی خارجی می توانم بفهمم که آيا 
انسان متشّرعی هستی يا نه، بی بندوبار و الاُبالی هستی.؟ اگر هم شخص متديّن بی غرض و بی مرضی که درباره 
تو اطالعاتی دارد مطلبی بگويد، از او می پذيرم. قبل از دوستی است که می توانم اينها را تشخيص دهم؛ اّما اگر 
بعد از اينکه رفيق شدی، آن وقت بخواهی آزمايش کنی، بدان که حاال کور و کر هستی. نه می توانی عيب هايش 

را ببينی، نه می توانی بشنوی.

محبّت کور و کر می کند
چند روايت در اين زمينه بخوانم. علی)عليه السالم( فرمودند: »َعيُن الُمِحبِّ ُعمَيٌة َعن َمَعايِِب الَمحُبوِب«؛ چشم 
کسی که ديگری را دوست دارد، از اينکه عيب های او را ببيند کور است. در ادامه مي فرمايند: »َو أُُذنُُه َصَماٌء َعن 
ُّ«.]7[ حبّ شیء انسان را کور و کر مي کند. اينجا شئ است، آنجا  ُّکَ لِلشَّيْ ءِ يُعْمِي وَ يُصِم قُبحِ مَسَاوِيهِ«.]6[حُب
بحث ُمحّب و محبوب بود. اينکه اين همه به ما در باب دوست يابی سفارش می کنند که آقا مراقب باش، برای 
اين است که رفاقت بر محور محبّت است و محبّت چنين کاری می کند که مي فرمايند تو را کور و کر مي کند. 
يعنی گوشش هم به خاطر حّب کر است. کر است از اينکه بخواهد عيب ها و زشتی های او را بشنود. اين يک 

قانون کلی است.

دین بر محور محّبت است
شما نگاه کنيد که در مسأله دين هم می گويند که اصاًل دين بر محور محّبت است. روايتی از امام باقر)عليه السالم( 
يُن«.]8[ يعنی اصاًل اينها با هم تفاوت ندارند. يعنی  يُن ُهَو الُْحبُّ َو الُْحبُّ ُهَو الدِّ است که حضرت فرمود: »الدِّ
فاقة« را مطرح می کنند. با هر کس  اين قدر محّبت نقشش قوی است؛ لذا در باب مسأله رفاقت، »اِختبار قبَل الرِّ
مي خواهی دوستی کنی، به صِرفِ ظواهر بسنده نکن. در ابعاد سه گانه اعتقادی ، نفسانی  و عملی  او را آزمايش کن؛ 
وگرنه بِدان که رفاقت چون نقش سازندگی و نقش تخريبی اش بسيار قوی است، تأثيرش خيلی زياد است. حاال 
من از اينجا وارد شوم در اين جهت که در رواياتمان هم زياد داريم که می فرمايند برويد با اولياءال رفيق شويد. 
حّبتان نسبت به اولياءال باشد، چرا؟ جهتش معلوم و مشخص است؛ چون اين محّبت است که مظهر رفاقت 

است. اين محّبت اولياءال نقش سازندگی دارد.

پرهیز از حب دشمنان خدا
در روايتی از علی)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »إيَّاَک أن تُِحبَّ أعَداَء الِ«؛ از محّبت نسبت به دشمنان 
َک لَِغيِر  خدا بپرهيز. آنهايی که دشمن خدا هستند، يک وقت رشته محّبتی با اينها برقرار نکنی. »أو تُصِفَي ُودَّ
اينکه  از  بپرهيز  يعنی  نکنی!  اوليای خدا خالص  غير  برای  را  مّبحتت  يعنی  داشت؛  تُصِفَي«  الِ«.]9[أو  أولَِياِء 
محّبتت را برای غير دوستان خدا خالص کنی. جهتش اين است که اين رابطه تنگاتنگ، محّبت آور است؛ محّبت 
که آمد خطرناک است. البته بِدان آنجايی که بدون اختبار و آزمودن در سه بُعد اعتقادی، عملی و نفسانی باشد 
خطرناک است؛ ولی اگر اختبار و آزمايش شد، بهترين نقش سازندگی را بر روی انسان دارد. عرض کردم در 

روايات داريم که يک وقت با غير اولياء خدا »لحمک کلحمی« نشوی! خيلی صميمی نشوی! 

حّب علی، نشانه مؤمن
چون شب عزيزی است )شب عيد سعيد غدير(، به مناسبت روايتی در همين باب از پيغمبر اکرم )صلی ال عليه 
و آله و سلم( مي خوانم که فرمودند: »ُعْنَواُن َصِحيَفِة الُْمْؤِمِن ُحبُّ َعلِيِّ بِْن أَبِي َطالٍِب«.]10[ البته نمی رسم که 
بحث مفّصل کنم؛ لذا فقط اشاره می کنم. »عنوان« يعنی تيتر و سرخط. منظور از »صحيفه« هم نامه عمل است؛ 

دوستی  او  با  امتحان  و  اِختبار  از  قبل  اگر   *
در  او  محّبت  شد،  تنگاتنگ  رابطه ات  و  کردی 
محّبتی  رابطه  این  و  می شود  تشدید  تو  دل 
موجب می شود که این رفاقت در ابعاد گوناگون 
اعتقادی و نفسانی  و عملی ات، چه رفتاری و چه 

گفتاری بر روی تو اثر بگذارد
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صحيفه مؤمن که می گويند، يعنی نامه عمل مؤمن. حاال در صحيفه چيست؟ در آن همه چيز هست. چه مسائل 
اعتقادی، چه مسائل ملکات و چه اعمال خارجی، همه در آن صحيفه هست. ولی ظاهرش راجع به اعمال است؛ 
اعّم از جوارحی و جوانحی. روز قيامت نشر ُصحف می شود؛ حاال اين تعبير پيغمبر يعنی چه؟ تعبير پيغمبر جنبه 
کنايی دارد. »عنواِن صحيفه« يعنی اگر تيتر صحيفه عمل هرکس اين بود که اين شخص محّب علی)عليه السالم( 
است، معلوم می شود که تمام صحيفه اش خوب است؛ يعنی اين حّب علی)عليه السالم( در ابعاد گوناگون انسانی، 

چه بُعد اعتقادی و چه بُعد نفسانی و چوارحی، نقش سازندگی دارد.

البته اين را هم دّقت داشته باشيد که حتماً نبايد از نظر فيزيکی با حضرت مواجهه پيدا کنيم تا با ايشان رفيق 
شويم؛ رفاقت رشته محّبتی بين دو موجود است. ممکن است اينجا نباشد، اما دوستش داشته باشم، هر چند 
اينکه او را نبينم. بيا با علی)عليه السالم( رفيق شو! بيا محبت علی)عليه السالم( را در دلت جای گزين کن که تو را 
در سه بُعد می سازد. لذا اگر روز قيامت مؤمن بيايد، همان تيتر نامه عملش را که نگاه می کنند، ديگر قضيه تمام 
می شود. همان تيتر را نگاه می کنند و می بينند اين با علی )عليه السالم( رفيق بوده است. اگر با علی)عليه السالم( 
رفيق بوده، حتماً حّب علی)عليه السالم( هم در دلش بوده و ُمسلّم است که اين شخص مسائل شرعی را هم 
رعايت می کرده است. حاال اين بحث ديگری است که اگر غفلتاً خطاهايی يا لغزش هايی از او سر زده چه مي شود، 

که شب آخر بحث می کنيم.

]1[. وسائل الشيعة     20     154   
]2[. سوره مبارکه مائده، آيه 51
]3[. سوره مبارکه انعام، آيه 70
]4[. بحار االنوار     74     180

]5[. غررالحکم          416   
]6[. غررالحکم          481   

]7[. بحاراألنوار     74     166   
]8[. بحاراألنوار     66     238   

]9[. غررالحکم          204   
]10[. بحاراألنوار     27     142   

گوناگون  ابعاد  در  علی)علیه السالم(  حّب   *
و  نفسانی  بُعد  چه  و  اعتقادی  بُعد  چه  انسانی، 

چوارحی، نقش سازندگی دارد.
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تربیت در محیط رفاقتی: ۶
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه وآله وسلّم( قال :»إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت، يعنی روش رفتاری و روش گفتاری دادن بود. عرض کرديم به طور غالب و معمول، انسان 
در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد و ساخته می شود. فضای پنجمی هم حاکم 
بر اين چهار محيط است که ـ ان شاءال ـ آن را بعداً بحث مي کنيم. بحث ما در مورد محيط رفاقتی بود. جلسات 
گذشته عرض کردم در بين اين محيط ها، آن محيطی که نقش قوی و اساسی دارد، چه نقش سازندگی و چه 

نقش تخريبی، محيط رفاقتی و دوستی است.
پيوند  او  با  را که می خواهد  بايد شخصی  ابتدا  انسان  که  باب دوست يابی عرض کردم  در  آخر جلسه گذشته 
محّبتی، دوستی و رفاقتی برقرار کند، در روابط گوناگون بيازمايد؛ نه اينکه بعد از آنکه دوستی و محّبتی برقرار 
شد بخواهد ببيند دوستش در ابعاد گوناگون اعتقادی، اخالقی و عملی چگونه است؛ چون وقتی محّبت آمد، مانع 
مي شود که انسان درباره محبوبش مطلبی بشنود يا ببيند. روايتی هم از پيغمبر اکرم خواندم که فرمودند محّبت 
انسان را هم کور می کند و هم َکر می کند. لذا در روايات گذشته مسأله »اِختبار قبل از اختياِر رفيق« مطرح بود. 

جهتش را هم ذکر کردم.

غیرت مذمومه، آفِت اختیاِر بی اختباِر رفیق
اّما اين جلسه می خواهم اين مطلب را عنوان کنم که تنها ضرر و زيان عدم اختبار و بی حساِب پيوند رفاقتی و 
محبتی، دوستی کورکورانه و نديدن عيوب رفيقش نسبت به مسائل گوناگون نيست؛ بلکه چيز ديگری در کنارش 
هست که آن هم برای انسان خطرناک است. آن مسأله خطرناک اين است که انسان به يک رذيله اخالقی به نام 
»غيرت مذمومه« مبتال می شود. اين روايتی هم که اول بحثم می خوانم، مربوط به غيرت است. تربيت هم بر محور 
غيرت است. علمای اخالق، غيرت را به غيرت ممدوحه، يعنی ستايش شده و غيرت مذمومه يعنی نکوهش شده 
تقسيم می کنند. »غيرت ممدوحه« عبارت است از اين که انسان آن چيزی را که عقاًل و شرعاً حراستش الزم 
است، حفظ و حراست کند. بعد هم عرض کردم که غيرت از محبّت نشأت مي گيرد، يعنی منشأ غيرت، محّبت 

است. مثالً آدم چون فرزندش را دوست دارد از او حراست مي کند. اصاًل تربيت از غيرت شروع می شود.

غیرت مذمومه، همان عصبّیت و حمّیت جاهلّیه است
»غيرت مذمومه« عبارت است از اين که انسان از کسی يا چيزی که شرعاً و عقاًل حمايتش سزاوار نيست، چه 
به صورت گفتار و چه به صورت کردار حمايت کند. اسم اين را غيرت مذمومه می گذارند. در اينجا بحثی تحت 
عنوان »حمّيت« يا »عصبّيت« مطرح می شود که اين عنوان هم در قرآن و هم در روايات ما آمده است و غالباً 
عند اإلطالق عصبيت، به همين غيرت مذمومه يعنی حمايت از چيزی که شرعاً و عقاًل الزم نيست، منصرف است. 
اگر در قالب اصطالحی بريزيم، حمايت از باطل، حميت و عصبيت است که قرآن اين را با قيد »حمّيت جاهلّيه« 

تعبير می کند. در گذشته يک بحث مستقل تحت اين عنوان کرده ام.

عصبّیت، از رذائل قّوه غصبّیه است
اين را تذکر می دهم که غيرت ممدوحه از فضائل نفسانِی مربوطه به قّوه غضبّيه انسان است و غيرت مذمومه 
از رذائل اخالقی در ارتباط با قّوه غضبّيه است؛ يعنی در بحث قوای انسانی، می گويند قّوه غضبّيه رذائلی دارد و 
فضائلی دارد. يکی از فضائلش، غيرت ممدوحه است و يکی از رذائلش غيرت مذمومه است که از آن به حمّيت 
و عصبّيت تعبير می شود. اگر انسان قبل از آنکه شخصی را در روابط اعتقادی، اخالقی و عملی بيازمايد، با او 
رابطه رفاقتی برقرار کند، رشته محّبت ايجاد می شود و اينجا غير از اينکه نمی تواند عيوب او را بشنود و ببيند، 
به بدتر از اينها مبتال می شود و جايی که نبايد از او حمايت کند، حمايت می کند. چرا؟ چون رفيقش است. 
چون رفيقش است، ديگر کور و کر است و نمی بيند که آيا عملی که دوستش انجام می دهد يا حرفی که می زند 
حق است يا باطل. اين حمايت، از رذائل نفسانی است. بدانيد اگر انتخاب رفيق بدون اختبار باشد، کار به اينجا 
کشيده می شود. اين هم که گفتم محيط رفاقت، در روابط انسان محيط خيلی حّساسی است به اين دليل است 

که بسياری از معاصی از اينجا نشأت می گيرد.

نکوهش غیرت مذمومه در آیات
اين غيرت مذمومه ، هم در قرآن و هم در روايات ما نکوهش شده است. در قرآن در باب صلح حديبّيه است که 
اين آيه شريفه در سوره فتح نازل شد: »إِْذ َجَعَل الَّذيَن َکَفُروا في  ُقُلوبِِهُم الَْحِميََّة َحِميََّة الْجاِهلِيَِّة«. کّفار در دلشان 
حمّيت جاهليه را قرار دادند. خدا هيچ وقت حمّيت جاهليه در دل کسی نخواهد گذاشت. برای کّفار هم می گويد 

از باطل، حمیت و عصبیت است که  * حمایت 
تعبیر  جاهلّیه«  »حمّیت  قید  با  را  این  قرآن 

می کند.

* با او رابطه رفاقتی برقرار کند، رشته محّبت 
نمی تواند  اینکه  از  غیر  اینجا  و  می شود  ایجاد 
اینها  از  بدتر  به  ببیند،  و  بشنود  را  او  عیوب 
حمایت  او  از  نباید  که  جایی  و  می شود  مبتال 
رفیقش  چون  چرا؟  می کند.  حمایت  کند، 
است. چون رفیقش است، دیگر کور و کر است 
انجام  دوستش  که  عملی  آیا  که  نمی بیند  و 
می دهد یا حرفی که می زند حق است یا باطل. 

این حمایت، از رذائل نفسانی است.
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آنها خودشان در دلِ خودشان، حميّت جاهليه را قرار دادند؛ امّا از اين طرف در مورد مؤمنين مي فرمايد: »َفَأنَْزَل 
ُ َسکيَنَتُه َعلی  َرُسولِِه َو َعلَی الُْمْؤِمنيَن َو أَلَْزَمُهْم َکلَِمَة التَّْقوی«.]2[ خدا بر قلب پيامبرش و مؤمنين آرامش نازل  الَّ
کرد. تعبير »َحِميََّة الْجاِهلِيَّة« هم که می فرمايد، يعنی نرفت  تحقيق کند، فکر کند و شعورش را به کار بيندازد و 

بعد اين حمّيت و غيرت را در دل خودش قرار دهد؛ بلکه بدون اِختبار او را به دوستی گرفت.

نکوهش غیرت مذمومه در روایات
در روايتی از پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( است که فرمودند: »َمْن َکاَن فِي َقلِْبِه َحبٌَّة ِمْن َخْرَدٍل ِمْن َعَصِبيٍَّة 
ُ تََعالَی يَْوَم الِْقَياَمِة َمَع أَْعَراِب الَْجاِهلِيَِّة«.]3[ هرکس در قلبش ذّره ای عصبّيت باشد، خداوند در روز قيامت  بََعَثُه الَّ
او را با اعراب جاهلّيت مبعوث می کند. حضرت دوباره »قلب« را مطرح می کند؛ چون اين پيوند، پيوند درونی 
است؛ اّما يک پيوند درونِی حساب نشدة احمقانه است. اينجا تعبير به عصبّيت عند اإلطالق است. يعنی مرادشان 

همان غيرت مذمومه است.
ُ َعزَّ َو َجلَّ بِِعَصابٍَة  َب َعَصَبُه الَّ روايت زياد داريم. روايتی از امام صادق)عليه السالم( است که فرمودند: »َمْن تََعصَّ
ِمْن نَاٍر«.]4[ يا از امام ششم)عليه السالم( است که از پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( نقل می فرمايند: »َمْن 
َب لَُه َفَقْد َخلََع ِربَْقَة اإْلِْساَلِم ِمْن ُعُنِقِه«.]5[ دو طرفه می فرمايد نه يک طرفه. اگر کسی نسبت به  َب أَْو تُُعصِّ تََعصَّ
رفيقش تعّصب به خرج دهد، به اين معنا که از او حمايت باطل کند و رفيقش هم به اين حمايت راضی باشد، هر 
دوی اينها آن ريسمان ايمانی که بر گردِن دلشان هست را باز کرده اند و از زمره مؤمنين حقيقی خارج شده اند. 
يعنی تنها نه آنکه تعّصب به خرج داده، بلکه آن کسی هم که برای او تعّصب شده و لذت آن را برده، هر دو از 

زمره مؤمنين حقيقی خارج می شوند.

تأثیر عصبّیت های جاهالنه بر رفتار و گفتار
در باب عصبّيت يا حمّيت، يک معنايش که تا به حال بحث کرديم از نظر قلبی و درونی است؛ اّما يک وقت هست 
که اين غيرت مذمومه به بيرون ترشح می کند. بيرون که بيايد، حمايت رفتاری و گفتاری شروع می شود و اينجا 
است که ديگر گناهان شروع می شود. تا وقتی که صرفاً راجع به درون بود، ريسمان ايمان از گردنش گسسته 
می شود؛ يعنی اين رذيله با ايمان سر سازگاری ندارد. اّما وقتی که از او گفتار و کردار پيش می آيد به بيرون 

تراوش مي کند.
روايتی هست از امام زين العابدين)عليه السالم( که ايشان عصبيت را تعريف می فرمايند: »ُسِئَل َعلِيُّ بُْن الُْحَسْيِن 
َِّتي يَْأثَُم َعلَْيَها َصاِحُبَها«. فرمودند مراد  َعِن الَْعَصِبيَِّة«؛ از حضرت در مورد عصبّيت سؤال کردند. »َفَقاَل الَْعَصِبيَُّة ال
از عصبيّت مذمومه آن عصبيّتی است که شخصی که آن عصبيّت را داشته باشد، گناه کار می شود. به اين صورت 
ُجُل ِشَراَر َقْوِمِه َخْيراً ِمْن ِخَياِر َقْوٍم آَخِرين«. يعنی کارش به اينجا می کشد که ِشرار قومش را از  که: »أَْن يََری الرَّ
لِْم«.]6[  خوبان قوم های ديگر بهتر می داند! تا می رسد به اينجا که »َو لَِکنَّ ِمَن الَْعَصِبيَِّة أَْن يُِعيَن َقْوَمُه َعلَی الظُّ
يعنی آن وقت اين عصبيّت به بيرون هم تراوش می کند و می آيد قومش را در ظلم اعانه و ياری مي کند. چه اعانه 

گفتاری باشد و چه رفتاری باشد.
اينکه گفتم در اين محيط های چهارگانه، اين محيط رفاقت برای انسان خيلی سرنوشت ساز است، دليلش اين 
است که اثر آن اين گونه است که اگر انتخاب رفيق و دوست بی حساب باشد، انسان را کور و کر می کند و بدتر 

اينکه از او حمايت می کند و به وادی عصبّيت، يعنی غيرت مذمومه کشيده می شود.

حمّیت، از جنود جهل
ُه الَْحِميََّة«.]7[ تقابل را بين انصاف و حمّيت مطرح  در باب عقل و جهل در کافی هست که دارد: »اإْلِنَْصاُف َو ِضدَّ
می کند. من اينها را قباًل بحث کرده ام و اآلن هم جای بحثش نيست. می خواستم اين نکته را بگويم که حضرت 
انصاف را از جنود عقل می داند، اما حمّيت را از جنود جهل می شمارد؛ يعنی انصاف از عقل نشأت می گيرد و 
حميت از جهل نشأت می گيرد. اينکه می گويند قبل از آنکه می خواهی با کسی رفاقت کنی، ابتدا او را در روابط 
گوناگون اِختبار کن و بعد با او طرح محّبت بريز و به عنوان رفيق انتخابش کن، دليلش اين است که اگر اين کار 

را نکنی آخِر سر چه به صورت گفتاری و چه رفتاری ُمعين ظلم خواهی شد.
اين در محيط شخصی بود که مطرح   کرديم. فرض کنيد زيد می خواهد با َعمرو رفاقت کند، می خواهد انتخابش 
کند، بايد قبل از انتخاب برود از نظر ابعاد گوناگون اعتقادی و اخالقی و رفتاری اش تحقيق کند، ببيند چگونه 
است. در اينجا او می فهمد که چه چيزش درست است، چه چيزش نادرست است. برای اينکه هنوز به آن صورت 
اّما اگر منشأ انتخابش، جهل باشد، کور و کر می شود و حمّيت و عصبّيت جاهلی پيدا  کور و کر نشده است. 

می کند. حاال چه طرف مقابلش شخص باشد و چه گروه باشد.

گروه گرایی و حزب بازی، از مصادیق حمّیت جاهلّیه
اينجا  دوستی،  و  رفاقت  می گويند  آنجا  است.  مطرح  »گروه گرايی«  عنوان  تحت  که  است  بحثی  خودش  اين 
و  عشيره  را  آن  اسم  روايات  در  که  است،  خانواده  محور  بر  گاهی  اجتماع،  اين  حاال  »گروه گرايی«.  می گويند 
ُجُل ِشَراَر َقْوِمِه َخْيراً ِمْن ِخَياِر َقْوٍم آَخِرين«. گاهی هم بر محور  قوم می گذارند که حضرت فرمود: »أَْن يََری الرَّ
گروه هايی است که به قول ما جنبه های اعتباری دارد و ـ نعوذ بال ـ حزبی و حزب بازی است. لذا بايد گفت: 

است  آن عصبّیتی  مذمومه  از عصبّیت  مراد   *
باشد،  داشته  را  عصبّیت  آن  که  شخصی  که 
به  کارش  که  صورت  این  به  می شود.  گناهکار 
خوبان  از  را  قومش  ِشرار  که  می کشد  اینجا 
قوم های دیگر بهتر می داند! تا می رسد به اینجا 
که این عصبّیت به بیرون هم تراوش می کند و 
یاری می کند.  اعانه و  را در ظلم  می آید قومش 

چه اعانه گفتاری باشد و چه رفتاری باشد.
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»اللّهم العن غير حزب اللّهی«؛ چون »حزب الِ واقعی«، اجتماعشان بر محور ايمان است و جنبه حقيقی دارد 
هم  بعد  و  می کند  کر  و  کور  را  انسان  که  و حزب گرايی هايی  گروه گرايی ها  ساير  بر خالف  نيست.  اعتباری  و 

حمايت های حساب نشده و جاهالنه پيش مي آيد.

مبارزه امام حسین)علیه السالم( با عصبّیت های جاهلّیه
حاال که بحث به اينجا رسيد ـ ان شاءال ـ اگر موفق شوم، دهه عاشورا در مورد مبارزه امام حسين)عليه السالم( 
با اين عصبّيت جاهلّيه قومّيه و غير آن صحبت می کنم. چون من سال ها است که محور بحثم در دهه عاشورا، 
ابعاد گوناگون قيام امام حسين)عليه السالم( است و يکی از اساسی ترين ابعاد حرکت حسين)عليه السالم( مبارزه 

با عصبّيت جاهلّيه قومّيه و غير آن بود.

1. وسائل الشيعة     20     154    77
2. سورة الفتح آيه 26

3. بحاراألنوار     70     284   
4. بحاراألنوار     70     291   
5. بحاراألنوار     70     291   
6. بحاراألنوار     70     288  

7. الکافي     1     20

الّلهی«؛ چون »حزب  العن غیر حزب  * »الّلهم 
اهلِل واقعی«، اجتماعشان بر محور ایمان است و 
جنبه حقیقی دارد و اعتباری نیست. بر خالف 
که  حزب گرایی هایی  و  گروه گرایی ها  سایر 
انسان را کور و کر می کند و بعد هم حمایت های 

حساب نشده و جاهالنه پیش می آید.
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تربیت در محیط رفاقتی: ۷
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ
ُروِیَ َعن َرسولِ ال)صلي الله عليه وآله وسلم( قال: »إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[]1[

مروری بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. عرض کردم انسان معموالً در چهار محيط 
ساخته می شود که هم ممکن است نقش سازندگی و هم نقش تخريبی روی انسان داشته باشد. اولين محيط، 
محيط خانوادگی است؛ دومين محيط، به طور متعارف محيط آموزشی است؛ محيط سوم، محيط رفاقتی است و 

محيط چهارم، محيط شغلی است. فضای پنجمی هم داريم که حاکم بر اين چهار محيط است.
درگذشته بحث ما نسبت به محيط سوم، يعنی محيط رفاقتی بود. عرض کردم محيط رفاقتی، نقش اساسی 
در اثرگذاری روی انسان دارد و نقشش نسبت به آن دو محيط گذشته قوی تر است؛ حتی گاهی نقش محيط 
آموزشی و محيط خانوادگی را خنثی می کند، يعنی اگر محيط خانوادگی و آموزشی خوب بود و محيط رفاقتی، 

محيط مناسبی نبود، تمام آن ساخته ها را تخريب می کند. اثرگذاری محيط رفاقتی خيلی قوی است.
بحثمان به اينجا رسيد که انسان در باب انتخاب رفيق، بايد »إختبار قبل اإلنتخاب« داشته باشد. يعنی شخصی 
را که می خواهد با او علقه دوستی برقرار کند، بيازمايد که از آن به دوست يابی تعبير کردم. در معارف ما اين 
مسأله وجود دارد که انسان وقتی می خواهد با شخصی دوست شود، بايد او را در سه رابطه عقلی، نفسی و عملی 
بيازمايد و امتحان کند؛ يعنی از نظر اعتقادی، از نظر نفسانی که عبارت از شهوت و غضب است و از نظر عملی 
او را بيازمايد. ببيند که آيا اين شخص افسارگسيخته است، يا مهار انسانّيت و شرع دارد؛ مرز را رعايت می کند يا 
نه. از نظر عملی، الابالی گری و بی بند و باری مي کند يا متديّن است. همه اين ها را بحث کردم و آيات و رواياتشان 

را هم خواندم.
جهت اين اختبار را هم عرض کردم اين است که وقتی انسان رابطه تنگاتنگ نسبت به افراد پيدا کند، محبت 
و دلبستگی ايجاد مي شود و اين دلبستگی، گاهی برای انسان نقش حياتی دارد و گاهی بر عکس؛ چون وقتی 
دلبستگی آمد، انسان نسبت به رفيق هم کور می شود و هم کر می شود. قبل از آنکه کور و کر شوی، برو ببين 
چه عيوبی دارد، قبل از آنکه کور و کر شوی، يعنی دلبستگی پيدا کنی او را بيازما. آزمايش بايد قبل از دلبستگی 

باشد.

شرایط زمانه و دوستی
روايتی از امام صادق)صلوات  ال  عليه( است که تعبير ايشان به خصوص در ارتباط با مسأله شرايط زمانی است؛ در 
َمْأنِيَنُة إِلَی ُکلِّ أََحٍد َعْجٌز«]2[ َماُن َزَماَن َجْوٍر َو أَْهُلُه أَْهَل َغَدٍر َفالطُّ روايت دارد که حضرت فرمودند: »إَِذا َکاَن الزَّ

يعنی اگر زمان، زمان جور بود و مردم هم اهل نيرنگ بودند اعتماد به افراد از روی ناتوانی است.،
حضرت مسأله شرايط زمانی را مطرح می کند و مي فرمايد اگر زمانه طوری است که اوالً مرزشناسی کنار رفته 
َماُن َزَماَن َجْوٍر« و ثانياً  است، جائر يعنی مرزشکن، نه مرز انسانی را رعايت می کنند و نه مرز الهی را، »إَِذا َکاَن الزَّ
»َو أَْهُلُه أَْهَل َغَدٍر« جوِّ غالب در جامعه فريب کاری، حقه، نيرنگ و غدر شده است و در اجتماع فريب غلبه دارد 
که گاهی هم تعبير به زرنگی می کنند، مي گويند: فالنی خيلی زرنگ است چون خوب سر مردم کاله می گذارد، 
واقعاً اينکه در روايات می گويند منکر به معروف و معروف به منکر تبديل می شود، اتفاق مي افتد. در اين شرايط 
َمْأنِيَنُة إِلَی ُکلِّ أََحٍد َعْجٌز« با هر کس رابطه برقرار کنی بعد هم به او اعتماد کنی، دليل بر ناتوانی تو است.  »َفالطُّ
آدم توانا هيچ وقت اينطور نيست، می رود تحقيق می کند، آن شخص را در سه رابطه اعتقادی، نفسانی و عملی 
زير نظر می گيرد. توجه مي کند مسائل اعتقادی  و بينشی اش چگونه است؟ آيا با بينش های صحيح و با معيارهای 
صحيح هم سو است؟ همچنين از نظر نفسانی، افسارگسيخته است يا نه؟ از نظر عملی الابالی است يا نه، شخصی 

است که مرزشناس است؟ انسان بايد در اين سه رابطه إختبار داشته باشد، إختبار يعنی آزمايش.

زمان  های آزمودن دوست
که  هم هست  نشانه های خوبی  يک سنخ  مطرح خواهم  کرد،  را  اين ها  که  داريم  رواياتی  آزمايش  باب  در  ما 
در روايات داريم. مثالً در روايتی از علی)عليه  السالم( است که فرمودند: »فی الشدِة يُخَتَبُر الصديُق«]3[، کجا 
از  روايت ديگری  تو پيش می آيد. در  برای  تو است؟ در گرفتاری هايی که  بفهمی چه کسی دوست  می توانی 
علی)عليه  السالم( است که فرمودند: »عند زوال القدرة يََتَبيَُّن الصديُق ِمن العدوِّ«]4[، در هنگام زوال قدرت يعنی 
زوال توانايی، آنجا می فهمی چه کسی رفيق تو است، چه کسی رفيق تو نيست. اين چيزی است که درخودمان 
هم مطرح است، در مسائل اجتماعی مان هم مطرح است که آيا اين شخص فقط در سّراء و شادی با بنده است، 

يا در ضّراء هم با بنده است؟ اين ها نشانه های خوبی است، ولی خيال نکنيد که تمام اش همين است.

محبت یعنی دل بستگی و تسلیم 

در  را  شخص  آن  می کند،  تحقیق  می رود   *
زیر  عملی  و  نفسانی  اعتقادی،  رابطه  سه 
اعتقادی   مسائل  می کند  توجه  می گیرد.  نظر 
بینش های  با  آیا  است؟  چگونه  بینشی اش  و 
است؟  هم سو  صحیح  معیارهای  با  و  صحیح 
است  افسارگسیخته  نفسانی،  نظر  از  همچنین 
یا نه؟ از نظر عملی لابالی است یا نه، شخصی 
این  در  باید  انسان  است؟  مرزشناس  که  است 
یعنی  إختبار  باشد،  داشته  إختبار  رابطه  سه 

آزمایش.
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بحثم راجع به آزمايش بود، شما بايد دوستت را پيش از انتخاب بيازمايی. يعنی تا وقتی شخص امتحانش را خوب 
پس نداده است، دلبستگی به او بی جا و اشتباه است. مکّرر گفتم که مقدس ترين و ارزشمندترين بُعد وجودی 
انسان، دل و قلب انسان است که از عقل هم باالتر است. قلب از نظر ارزشی باالتر از عقل است، لذا ايمان را هم 
در ارتباط با قلب مطرح می کنند، يعنی اگر کارکرد عقل در قلب منعکس شود اينجا است که ارزش پيدا می کند 

وإاّل ارزشی ندارد.
می خواهم بگويم کار قلب اصاًل دلبستگی است، ايمان دلبستگی به خدا است. اينکه خيلی تأکيده شده است که 
ابتدا طرف را بيازمای، برای اين است که وقتی دلبستگی آمد مثل اين است که انسان يک نوع تسليم شدن پيدا 
می کند. مثل قضيه ايمان است که دلبستگی به خدا است، اين منشأ می شود که انسان رضا به رضای الهی دهد، 
تسليم او شود، به او توکل و اعتماد کند. در رفاقت هم همين گونه است، چون دلبستگی است تسليم و رضا را در 

پی دارد، لذا در روايت تعبير طمأنينه داشت.

سبب و محور محبت
در معارفمان يک بحث دقيق تری  راجع به رفاقت و دوستی داريم، باالتر از آنچه که گفتيم و آن اينکه حاال من 
رفتم کسی را امتحان  کردم، ديدم آدمی است که او از نظر نفسانيات  و شهوت  افسارگسيخته نيست، غضبش 
آدم  نيست،  الابالی  آدم  بيرونی اش  اعمال  و  کارها  نظر  از  است،  مرزشناس  انسان  کاّل  و  نيست  افسارگسيخته 
بی بند و باری نيست، چه بسا ديگران بگويند: آدم متديّنی هم هست و از نظر شرعی رعايت جهات شرعی را 
هم می کند، آيا اين ديگر آدم خاطرجمعی است؟ آيا اگر من با اين رفاقت کنم دلهره ای ندارم که در ربط با امور 
مالی  و آبرويی ام، کاله سرم مي گذارد يا از من کالهبرداری مي کند؟ چون از اين دو حال خارج نيست. اين همان 
تعبيری است که امام صادق)عليه السالم(کردند که زمان، زمان جور باشد و مردم اهل غدر باشند، وضع چنين 
خواهد بود. در روابط گوناگون اجتماعی، مادی و دنيايی آدم مورد اعتماد و اطمينان است و چه بسا از آن هايی 

هم نيست که فقط در سّراء با من باشد، از آن کسانی نيست که در رفاقت بی وفا باشد.
البته اين جهاتی که گفتم، همه مزيّت است که »فی الشدة يختبر الصديق« نشانه های خوبی هم هست. اّما بحث 
در اين است که آيا همين کافی است يا نه؟ نگاه کنيد گام به گام پيش آمدم. آيا کافی است که من با او رفيق 
شوم يا نه؟ جواب اين است که در يک بُعد بله و در يک بُعد نه. مهم آن بُعد نفيی است. در بعد نشئة دنيايی 
چنين آدمی برای رفاقت خوب است. روايت ما هم اشاره دارد در اين نشئه خوب است. اما درستی صد درصدی 

اين حرف  هم محل حرف است.

 »دوست خوب« اّما بی فایده! 
اما بُعد نفی؛ حاال می گويم چرا از يک بُعد خوب نيست، چون ما گفتيم رابطه تنگاتنگ منشأ محبت می شود. خود 
محبت يک علت و سبب می خواهد، درست است اين رابطه محبت را می آفريند، اما سبب خود محبت چيست؟ 
از چه چيز اين خوشت آمد؟ برای چه خوشت آمد؟ اين ها دو مورد است. از چه چيز اين خوشت آمد؟ چون مال 
مردم خور نيست. برای چه خوشت آمد؟ مهم اين دومی است. اگر برای اين خوشت آمده که در زندگی دنيايی سر 
تو کاله نمی گذارد، خاطرت جمع است که مال تو را نمی خورد، آبروی تو را نمی برد، اين ها چيزهای بدی نيست، 

همه خوب است. اّما اگر محّبت برای اين است، اين محبت در بُعد معنوی و الهی ارزش ندارد.
اينها عين معارف ما است که اگر سبب رفاقت مسائل مادی است يعنی منشأ محبت، ماديت است، اين محبت 
ارزش ندارد. علتش را هم در روايات بيان کرده  ا ند، روايت از علی)عليه  السالم( است که فرمودند: »ود أبناء الدنيا 
ينقطع إلنقطاع سببه و ود أبناء اآلخرة يدوم لدوام سببه]5[« اگر سبب محبت به اين شخص ماديت بود، ماديت 
از بين می رود، اين رفاقت فقط به درد زندگی دنيا مي خورد، منشأ آن هم امور مالی بود، مال هم که هميشه 
نيست. شما در برزخ يا نشئه قيامت که می روی، خانه و زندگی و پول و اين ها را همه را دنبال خودت می بری؟ 
بعد هم می گويی رفيقم مالم را نمی خورد؟! آنجا کاله سرم نمی گذارد يا نه؟! بايد يک سببی مطرح کنی و آن را 
محور قرار دهی که قطع شدنی نباشد، جاودانه باشد، هميشگی باشد، اين رفاقت و محبت محدود به نشئه نشود. 

دنيا، برزخ و آخرت نداشته باشد.

کدام دوستی، جاودانه است؟ 
در روايات داريم که کدام سبب است که هيچ وقت از بين رفتنی نيست، من در گذشته هم اشاره داشتم. روايتی 
از علی)عليه  السالم( است که فرمودند: »من لم تکن مودته فی ال فأحذره  کل مودة مبنيه علی غير ذات ال 
ضالل و اإلعتماد عليها محال«]6[، ببين سبب محبت چيست؟ اگر ديدی خدا نيست، دوستي ات ارزش و دوامی 
ندارد. مثل اينکه علی)عليه السالم(، قانون عقلی پيش کشيده است که هر رفاقتی بر محور غير خدا گمراهی 

است و اعتماد به آن محال است.
ما روايات متعدده در باب حّب فی ال و بغض فی ال داريم، آن هايی که اهلش هستند می دانند که آن روايات 
چه می خواهند بگويند. يعنی دوستی و دشمنی بر محور خدا باشد. با فالنی رفيقم؛ چون آدم مورد اعتمادی است 
و کذا و اين حرف ها، از نظر زندگی دنيايی  به من ضرر نمی زند، نفع هم به من می رساند. با اين دشمنم؛ برای 

اينکه اين کمکم نمی کند. همه  اين حرف ها بر محور دنيا است.
اگر از اين منظری که من گفتم، توجه کنيد مي بينيد يک بُعد اين حّب هيچ ارزشی ندارد. آن حّبی ارزشمند است 

* تا وقتی شخص امتحانش را خوب پس نداده 
است، دلبستگی به او بی جا و اشتباه است.

* اینها عین معارف ما است که اگر سبب رفاقت 
مادیت  محبت،  منشأ  یعنی  است  مادی  مسائل 

است، این محبت ارزش ندارد.
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که دوام داشته باشد، محورش چيزی باشد که دائم و زوال ناپذير است.  در ميان تمام موجودات نيز آن کسی که 
زوال نمي پذيرد، ال تعالی است. لذا اين حب و اين دوستی جاودانه است، در هيچ نشيب و فرازی از بين نمی رود.

دوستی برای خدا
يَْوَمِئٍذ  در گذشته اگر يادتان باشد راجع به شفاعت در قيامت، راجع به مؤمنين ذيل آن آيه شريفه »اأْلَِخالَُّء 
َّقين«]7[ به اين معنا اشاره کردم که غير متقين در قيامت دشمن مي شوند. با مرگ  ٌّ إِالَّ الْمُت بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو
تمام پيوندها قطع می شود، يعنی وقتی انسان از اين دنيا رفت، تمام اين پيوندها و عالقه ها قطع مي شود، اما يک 
پيوند می ماند، آن پيوندی که بر محور ال تعالی باشد باقی مي ماند؛ لذا ما در بحث رفاقت می بينيم که تأکيد 

مي کنند مراقب باش رفيقت را برای خدا دوست  داشته باشی، نه برای خودت.
يک وقت هست تو را برای خودم می خواهم، يک وقت تو را برای خدا می خواهم، اين ها فرق می کند. اين هايی 
که اينجا هست برای خودم است؛ اين ها خوب است نه اينکه بد باشد، روايتش را هم خواندم. چون اين رفيق در 
سختي ها کمکم مي کند، کاله سرم نمی گذارد، همه چيزهايش درست است. اما اين داليل برای انتخاب دوست، 
معنايش اين است که من دوست را برای خودم می خواهم؛ چون به من ضرر نمی زنی، نفع هم به من می رسانی. 

در دنيا بهتر از اين رفيق می خواهی؟
متأسفانه همه ما در باب رفاقت عينک ماديت به چشمانمان داريم. می خواستم اين را بگويم که رفيق را بايد برای 
خدا بخواهم و خدا محور دوستی ما باشد. لذا آنجايی که داری إختبار می کنی، آزمايش می کنی، همه اين ها سر 
جای خودش، اما دست آخر، چون می خواهم با او پيوند درونی ببندم، بايد اين دوستی پيوند برای خدا باشد. 

اين مهم است.
 آيا کافی است که من با کسی رفيق شوم که اهل دوز و کلک نيست، دنبال مال و مقام من هم نيامده و خيالم 
از او راحت است؟ آيا اينها کافی است که من با او دوست شوم يا نه؟ جواب اين است که در يک بُعد بله و در 
يک بُعد نه. مهم آن بُعد نفيی است. در نشئة دنيا چنين آدمی برای رفاقت خوب است. روايت هايی هم داريم که 
خوبی اين دوستی را در دنيا تأييد می کند. البته صّحت و درستی صد درصدی اين حرف  هم محل حرف است 

که چنين آدمی در دنيا کاماًل مورد اعتماد است.
با  را  دوستی  يعنی  اينها،  از  غير  است؛  ديگری  مطلب  اشاره شده،  آن  به  هم  روايات  در  که  ظريفی  نکتة  اّما 

مالحظات ديگری مفيد و سودمند می داند. 

]1[وسائل الشيعة، ج 20، ص 154
]2[بحاراألنوار، ج 75، ص 239 

]3[غررالحکم، ص 424
]4[غررالحکم، ص 424

]5[غررالحکم، صص 137و417
]6[غررالحکم، ص 423 

]7[سورة مبارکة زخرف، آيه67

* رفیق را باید برای خدا بخواهم و خدا محور 
إختبار  داری  که  آنجایی  لذا  باشد.  ما  دوستی 
می کنی، آزمایش می کنی، همه این ها سر جای 
او  با  می خواهم  چون  آخر،  دست  اما  خودش، 
پیوند  دوستی  این  باید  ببندم،  درونی  پیوند 

برای خدا باشد. این مهم است.
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تربیت در محیط رفاقتی: ۸
ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ

يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ َو الَْحْمُد ِلَّ
ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال : »إِنَّ الَغيَرَه ِمَن اإليماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن، بود و گفته شد که انسان به طور معمول در چهار 
البته عرض کردم که فضای پنجمی هم  محيط، روش می گيرد؛ محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی. 
وجود دارد که حاکم بر همه آنها است و ما در آينده به آن می رسيم. بحث ما راجع به محيط رفاقتی بود. گفتيم 
که اثرگذاری محيط رفاقتی بر روی انسان، در ابعاد گوناگون وجودی از همه محيط های بيشتر است. يعنی چه 
در بعد اعتقادی ، چه نفسانی، چه جوارحی و در بعد اعمال ظاهری اثرگذارترين محيط است. لذا اين محيط نقش 
اساسی دارد؛ هم در بعد سازندگی انسان و هم در بعد تخريبی. در ادامه بحث وارد اين مسأله شديم که جهت 
قّوت تأثيرگذاری چيست؟ گفتيم رابطه تناتنگ، موّرث محّبت است و دوستی از آنجايی که يک رابطه تنگاتنگ 

است، موجب پيدايش محّبت شده و محّبت نيز انسان را تحت تأثير قرار می دهد و به آدمی روش می دهد. 

محور محّبت ها
بحثمان در جلسه گذشته به اينجا رسيد که محّبت، خودش محور می خواهد و دليلی خاّصی موجب می شود 
که انسان از چيزی يا کسی خوشش بيايد. محور محّبت در انسان، به طور کلّی يا يک امر مادی است و يا يک 
امر معنوی است. لذا ما وارد اين بحث شديم که محّبت پايدار، رفاقت پايدار را در پی دارد. لذا اگر محور رفاقت 
و دوستی ال تعالی باشد، يعنی محور رفاقت جنبه های معنوی باشد، اين محّبت اين پايدار است. اّما اگر محور، 
امور مادی باشد، اين محّبت ناپايدر است. من رواياتی را نيز در اين رابطه مطرح کردم و گفتم که در روايات هم 

اين معنا مطرح شده است.
حّتی اين پيوند رفاقتی، از نظر قدرت و بُرد، با پيوندهايی که انسان در اين عالم دارد، نسبت سنجی می کنند. در 
ميان پيوندهای انسان با موجودات عالم، نزديکترين و قوی ترين پيوند، به طور معمول و غالب پيوند نسبی است. 
مثاًل پيوند پدر و فرزند، يک پيوند نسبی است و از قوی ترين پيوندها است. اّما وقتی که ما در باب محّبت وارد 
می شويم، می بينيم که اگر پيوندی بر اساس محّبت و حول محور دوستی ايجاد شود، از پيوند نََسبی هم اَقوی 
می شود و بُردش نيز بيشتر خواهد بود. علی)عليه السالم( در روايتی پيرامون دوستی و پيوندی که محور و سببش 

»ال تعالی«  باشد، می فرمايد: »الموّدُة ل أقرُب نََسٍب«.]2[

حّب هلِلّ و حّب فی اهلل
« داريم و يکی حّب »فِی ال«. حّب ل يعنی اين که من تو را  ما دو تعبير در رواياتمان داريم؛ يکی حّب »ِلّ
برای خاطر خدا دوست دارم. حّب فِی ال يعنی اين که من تو را فی سبيل ال و در راه خدا دوست دارم. اين دو 
تفاوت هايی با هم دارند، اّما هر دو از يک چشمه می جوشند. تعبيرات مختلف است، اّما يک چيز بيشتر نيست. 
هر دوی اينها در باب رفاقت، در روايات ما وارد شده است. مجموعه روايات به ما می گويد رفاقت هايتان ِلّ و 
فِی ال باشد. رابطه هايتان با ديگران را، بر اين محور تشکيل دهيد، چون محور اين روابط محّبت است و محّبت 

يعنی دل بستگی.
برخوردهای اجتماعی زودگذر است. مثاًل ما با کسی که رفيق نيستيم و به عنوان مشتری در مغازه آمده است، کار 
داريم ولی دل بستگی نداريم. اين روابط عادی اجتماعی است. اّما در جايی که با کسی رفاقت داريم، مسأله فرق 
می کند. دوستی يعنی جايی که محّبت مطرح می شود؛ جايی که من می خواهم دل بستگی درست کنم. اينها را 
با هم اشتباه نکنيد. روايات ما مسأله حّب ِلّ و حّب فِی ال را مطرح می کنند، لذا اين دو رابطه با هم فرق دارد. 
آن چه مورد تأکيد واقع شده دوستی ِلّ و پيوند فی ال است و اين رابطه از پيوند نسبی هم نزديک تر و قوی تر 

است. »الموّدُة ل أقَرُب نََسٍب«.

محکم ترین پیوند
ِحِم«.]3[ محّبت  تعبير ديگری در اين رابطه وجود دارد که حضرت می فرمايند: »الموّدُة فِی الِ آَکٌد ِمن َوِشيِج الرَّ
در راه خدا، محکم تر از پيوند نسبی است. »وشيج« يعنی پيوستگی خويشاوندی؛ يعنی رابطه قوی ميان پدر و 
فرزند، يا مادر و فرزند که به طور معمول قوی ترين رابطه است، پيوستگی اش از محّبت فی ال بيشتر نيست. به 
عنوان مثال در طول تاريخ خصوصاً در صدر اسالم، بسيار اتفاق افتاده که افرادی اسالم می آوردند در حالی که 
خويشاوندان نزديکشان با اسالم مخالف بودند. هرچه هم که آنها را نهی می کردند و با آنها مبارزه می کردند، باز 
هم دست از پيغمبر برنمی داشتند. اين که علی)عليه السالم( می فرمايد دوستی برای خدا و در راه خدا، محکم ترين 
پيوند است، يعنی همين؛ يعنی آنها دوستی برای خدا را بر دوستی پدر و مادر ترجيح می دادند و از رسول خدا 
دست برنمی داشتند. چون حّبشان فی ال بود. پس حّب و دوستی اين طور در بينش انسان تأثير می گذارد که 

* در میان پیوندهای انسان با موجودات عالم، 
معمول  به طور  پیوند،  قوی ترین  و  نزدیکترین 
و  پدر  پیوند  مثاًل  است.  نسبی  پیوند  غالب  و 
قوی ترین  از  و  است  نسبی  پیوند  یک  فرزند، 
محّبت  باب  در  ما  که  وقتی  اّما  است.  پیوندها 
بر  پیوندی  اگر  که  می بینیم  می شویم،  وارد 
اساس محّبت و حول محور دوستی ایجاد شود، 
نیز  بُردش  و  اَقوی می شود  هم  نََسبی  پیوند  از 

بیشتر خواهد بود.
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انسان برای دينی که پذيرفته و برايش جا افتاده است، اين طور استقامت کند و حّتی در برابر خانواده و خويشان 
خود، بايستد.

اينها اگر دست از پيغمبر بر نمی داشتند به خاطر حّب فی ال بود، وگرنه پيغمبر اکرم هيچ کس را با ابزارهای 
مادی، به خودش جذب نمی کرد. پيغمبر چنين کارهايی نکرده بود و در هيچ جای تاريخ هم چنين مطلبی نقل 
نشده است که پيغمبر کسی را به خودش جذب کند. هم خودش گرسنه بود، هم کسانی که اطرفش بودند؛ سنگ 
به شکمشان می بستند تا جلوی گرسنگی شان را بگيرند. ياران حضرت، پيغمبر را ل و فی ال دوست داشتند و 

نسبت به اسالم بينش پيدا کرده بودند، که اين طور ايستادگی می کردند.

عّلت ناپایداری دوستی های دنیایی
اين روايات نکته ای را به ما می فهماند که اگر محور دوستی خدا باشد، دوستی دوام پيدا کرده و بسيار محکم 
خواهد بود. توجه کنيد! اينها دو ويژگی متفاوت دوستی برای خدا است؛ يکی از نظر کّمی و زمانی است که 
اّما يک بحث هم  می گوييم دوستی برای خدا دوام و پايداری اش بيشتر است و تا قيامت پابرجا خواهد ماند. 
کيفی است و می گوييم دوستی برای خدا و در راه خدا، محکم ترين پيوند است. بحث ما در جلسات گذشته 
ناپايدار است، رفاقت  در مورد کّميت رابطه ها بود که گفتيم اگر محور دوستی امور دنيايی باشد، چون سبب 
نَيا يَنَقِطُع إِلنِقطاِع َسَبِبِه ُودُّ أبَناِء اآلِخَرِة يَُدوُم لَِدَواِم َسَبِبِه«.]4[ انقطاع و دوام،  هم ناپايدار می شود؛ »ُودُّ أبَناِء الدُّ
مطرح بود که کدام دوستی پايدار است و کدام ناپايدار است. اّما امروز بحث کيفی را مطرح کرديم و گفتيم که 
روايات می فرمايد: اگر محور دوستی ل و فی ال باشد، اين پيوند خيلی محکم خواهد بود، تا جايی که از پيوند 

خويشاوندی هم محکم تر خواهد شد.

معیار ارزیابی دوستی ها
من گام به گام پيش می روم و مباحثم با يکديگر ارتباط دارد. حاال ببينيم در معارف ما، از نظر ارزيابی دوستی 
که آيا فی ال هست يا نه چه معياری مطرح شده است.]5[ از طرفی می بينيم که برای چنين دوستی ای که 
بر محور معنويّت است، در روايات ارزش بسياری قائل شده اند. ارزش اين دوستی ها عند ال، ارزش خود اين 
رفاقت های فی ال، نسبت به باقی صالحات و کارها و اعمالی که انجام می دهد، از همه بيشتر است. نفس اين 
رابطه محّبتی و دوستی و خود اين دلبستگی فی ال و ل، در مقايسه با اعمالی که انسان انجام می دهد، عندال 

ارزش بيشتری دارد.

افضل اعمال، دوستی برای خدا
«؛ خداوند به  َ تََعالَی َقاَل لُِموَسی َهْل َعِملَْت لِي َعَماًل َقطُّ حاال من روايتی را در همين رابطه می خوانم. »أَنَّ الَّ
موسی گفت آيا تا به حال کاری برای من انجام داده ای؟ حضرت موسی که پيغمبر مرسل است، گفت: »َقاَل 
ْقُت َو َذَکرُت لََک«؛ روزه گرفتم، صدقه دادم و ذکر گفتم.  َصلَّْيُت لََک«؛ برای تو نماز خوانده ام. »َو ُصْمُت َو تََصدَّ
اَلُة َفلََک بُْرَهاٌن«؛ خداوند فرمود نمازی که خواندی دليل اين است که تو دين  ا الصَّ ُ تََباَرَک َو تََعالَی لَُه: أَمَّ »َقاَل الَّ
«؛ صدقه هايی هم که  َدَقُة ِظلٌّ ْوُم ُجنٌَّة«؛ روزه هم سپری است که در جهنم نروی. »َو الصَّ داری و مسلمانی. »َو الصَّ
دادی برای اين است که در روز قيامت زير سايه بان آنها قرار بگيری و از حرارت روز قيامت که می گويند چه قدر 
کُر نُوٌر«؛ ذکر هم که برای اين است که نورانّيت پيدا کنی. »َفَأيَّ َعَمٍل  زياد است و طوالنی، در امان بمانی. »َو الذِّ

َعِملَْت لِي«؛ چه کار برای من کردی؟
مرا  لََک«؛ عرض کرد خدايا، خودت  ُهَو  الَِّذي  الَْعَمِل  َعلَی  َِّني  ُدل ُموَسی  »َقاَل  پاسخ درماند.  حضرت موسی در 
راهنمايی کن تا من آن را انجام دهم. »َقاَل يَا ُموَسی َهْل َوالَْيَت لِي َولِّياً«؛ خداوند فرمود ای موسی! آيا پيوند 
دوستی با دوستان من برقرار کرده ای؟ يعنی آيا شده که به خاطر من کسی را دوست بداری؟ رفاقت برای خدا 
و رابطه برای خدا، عملی است که برای خدا است. قطع رابطه برای خدا هم هست که آن هم بايد باشد. »َو َهْل 
 ِ «؛ آيا با کسی به خاطر من قطع رابطه کرده ای؟ »َفَعلَِم ُموَسی أَنَّ أَْفَضَل اأْلَْعَماِل الُْحبُّ فِي الَّ َعاَديَْت لِي َعُدّواً َقطُّ
«.]6[ پس موسی دانست که بافضيلت ترين عمل، دوستی برای خدا، و جدايی برای خدا است.  َو الُْبْغُض فِي الَّ
دقت کنيد که تعبير روايت داشت: »أَْفَضُل اأْلَْعَماِل« باالترين عمل اين است. خيال نکنيد که دوستی يک چيز 
خيلی ساده  است! اصاًل و ابداً اين طور نيست. دوستی برای خدا و دوستی در راه خدا از همه اعمال خير، برتر 

است و ارزشش نزد خدای متعال، از همه آنها باالتر است.

دوستی برای خدا، محکم ترین دست آویز ایمان
حاال چند روايت می خوانم و بعد می گويم که سّرش چيست که اين طور روی آن تأکيد شده است. اين روايات 
را هم عامه در منابعشان دارند و هم خاصه. از هر دو طريق نقل شده است که: »ُرِوَی َعن َرُسولِ الِ )َصلَّی ال عليه ِ

ِ«.]7[ افضل اعمال همين بود که در روايت قبلی راجع  ِ َو الُْبْغُض فِي الَّ َوآلِهِ َوَسلََّم(: أَْفَضُل اأْلَْعَماِل الُْحبُّ فِي الَّ
 ِ به خطاب به حضرت موسی بود. روايت ديگر دوباره از پيغمبر اکرم: »ِمْن أَْوثَِق ُعَری اإْلِيَماِن أَْن تُِحبَّ فِي الَّ
ِ«.]8[ يکی از محکم ترين دست آويزهای ايمان، اين است که برای خدا دوست بداری و برای او  َو تُْبِغَض فِي الَّ
دشمن بداری. در منابع خاّصه دارد: »ِمن أَْوثَِق ُعَری اإْلِيَماِن«، ولی در عامه نقل می کنند: »إنَّ أَْوثَِق ُعَری اإلسالم 
ِ«.]9[ مضمون ها يکی است. اختالفشان فقط در همين يک کلمه است. هر دو  ِ َو تُْبِغَض فِي الَّ أَْن تُِحبَّ فِي الَّ

ایمان،  دست آویزهای  محکم ترین  از  یکی   *
این است که برای خدا دوست بداری و برای او 

دشمن بداری.
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هم روايت را از پيغمبر نقل می کنند. تمام شد. تعبر ديگری هست از پيغمبر اکرم هست که فرمودند: »الُْحبُّ فِي 
ِ َفِريَضٌة«.]10[ يعنی بر روی دوستی برای خدا و دشمنی برای او تأکيد شده است. ِ َفِريَضٌة َو الُْبْغُض فِي الَّ الَّ

 
مراقب دل بستگی هایت باش!

حال سؤالی در اينجا مطرح می شود که چرا اين قدر روی اين نوع رابطه تأکيد شده است؟ پاسخ اين است که چون 
اين رابطه نقش سرنوشت ساز دارد. اين دوستی و پيوند، يک پيوند سرنوشت ساز در ابعاد گوناگون وجودی انسان 
است. يعنی دلبستگی چه در بعد اعتقادی، چه در بعد نفسانی و چه در بعد عقلی و چه در بعد رفتاری، اعم از 
کردار و گفتار،  تأثيرگذار است. برای همين است که تا اين اندازه روی اين تأکيد می کند که مراقب باش رفاقت، 
دلبستگی و محّبتت فی ال و ل باشد. اگر غير اين باشد، برای تو خطرناک است. نعوذ بال؛ زمانی چشمت باز 

می شود که ديگر راه برگشت نداری.

دل بستگی های انسان، مالک ارزیابی هر شخص
مطلب ديگری در روايات هست که خيلی هم عجيب است؛ تا اينجا سخن از اين بود که رفيقت را ارزيابی کن 
و بعد خود رفاقت را محک بزن و عيارش را بسنج، اّما در روايات اين نکته را داريم که اگر می خواهی خودت را 
ارزيابی کنی باز هم به رفاقت ها و دل بستگی هايت نگاه کن! مثاًل من می خواهم خودم را بشناسم که آدم خوبی 
هستم يا آدم بدی هستم؟ شما دلتان نمی خواهد بفهميد؟ هر کسی می خواهد اين را بفهمد که خودش آدم 

خوبی است، يا آدم بدی است؟ با چه چيزی خودمان را بسنجيم؟ معيار سنجش »خودم« چيست؟
حاال من روايت می خوانم تا مسأله روشن شود. در روايتی جابر جعفی که از اصحاب امام باقر)عليه السالم( است، 
نقل می کند که حضرت فرمود: »إَِذا أََرْدَت أَْن تَْعلََم أَنَّ فِيَک َخْيراً«؛ اگر می خواهی بفهمی که تو از نظر درونی آدم 
خوبی هستی يا نه، »َفانُْظْر إِلَی َقلِْبَک«؛ به دلت نگاه کن! »نظر« هم که حضرت می فرمايد، يعنی »نگاه با دقت« 
که با رؤيت فرق می کند. »َفانُْظْر إِلَی َقلِْبَک«؛ برو به انتهای دلت، نگاه کن که چه چيزی در آنجا هست. »َفإِْن 
ِ َو يُْبِغُض أَْهَل َمْعِصَيِتِه َفِفيَک َخْيٌر«؛ اگر در عمق قلبت ديدی که دوستان خدا و کسانی  َکاَن يُِحبُّ أَْهَل َطاَعِة الَّ
که اهل طاعت خدا هستند را دوست داری و از کسانی هم که گناهکاراند و از فرمان الهی سرپيچی می کنند، 
خوشت نمی آيد، بفهم که تو درون خوبی داری. برو و از انتهای دلت خبر بگير و ببين در آنجا چه خبر است! 
ُ يُِحبَُّک«؛ بدان که خدا هم تو  حضرت برای اين که انسان خودش را بشناسد، »دوستی« را مطرح می کند. »َو الَّ
ِ َو يُِحبُّ أَْهَل َمْعِصَيِتِه َفلَْيَس فِيَک َخْيٌر«؛ اّما اگر ديدی، اهل  را دوست می دارد. »َو إَِذا َکاَن يُْبِغُض أَْهَل َطاَعِة الَّ
طاعت و بندگی و کسانی را که با خدا پيوند دارند، دوست نمی داری، و برعکس، اهل معصيت را دوست داری، 
ُ يُْبِغُضَک«.]11[ و خدا هم از تو بدش می آيد. حتی معيار  بفهم که در تو خيری نيست و آدم خوبی نيستی، »َو الَّ

ارزيابی خود انسان هم همين است؛ يعنی ببين که آيا حّب و بغضت فی ال هست يا نه.
من دو مطلب را از هم جدا کردم؛ دّقت کنيد! گاهی می خواهيم دوستی و رفاقت را ارزيابی کنيم، اين مطلبی بود 
که در ابتدای بحث گفتيم. اّما اگر می خواهی خودت را ارزيابی کنی و ارزش خودت را بفهمی، راه اين است. در 
اينجا بحث اين است که می خواهم خودم را ارزيابی کنم. حضرت می گويد: خودت را نيز با همين دوستی ارزيابی 

کن! من جداسازی کردم و اميدوارم که ان شاءال، مطلب روشن شده باشد.

رفیقی برگزین که پاپیچت شود!
لذا من بحث را به يک جنبه ظاهری می کشم که انسان در روابط اجتماعی خود، خودش تشخيص می دهد که 
چرا با يک نفر رفاقت دارد و چرا با ديگری رابطه را قطع کرده است. اين طور نيست که انسان تشخيص ندهد. 
گفتيم که آدم پيش از انتخاب بايد اختبار کند که آيا طرف مقابل مهارگسيخته است يا قيد عقل و شرع دارد. 
حال که اختبار کرديم و ديديم که مثاًل آدم متديّنی است اّما پاپيچ می شود، بايد ببينيم که برای خدا با او رفاقت 
می کنيم يا نه! مثاًل تا من می آيم حرفی بزنم، می گويد: پشت سر مردم حرف نزن! اين کار حرام است عزيز من! تا 
می خواهم کاری انجام دهم، سنگ جلوی پايم می اندازد، ولی سنگ هايش، سنگ های الهی است. پاپيچم می شود 
ولی برای اين است که من خالفی را مرتکب نشوم. آيا با اين آدم رفاقت می کنی يا با کسی که خودش خوب 
است و کاری به کار تو ندارد؟! خودت می فهمی که اين رفاقت هر چند که سنگ اندازی دارد، ولی به نفع تو است. 
اين موجب نشود که تو رابطه ات را با او قطع کنی. اين به نفع تو است که او در هر جايی تو را نهی از منکر کند. 

دوستی بايد فی ال باشد، يعنی برای انجام دستورات خدا باشد وگرنه ضرر دارد.

با کسی که برای اصالح تو با تو کلنجار می رود قطع رابطه نکن!
البّته ممکن است که چنين رفيقی و چنين رفاقتی در اين نشئه ماديت و دنيا که موافق با هوای نفس است، 
خوب باشد و من آن را بپسندم، و اگر مخالف با نفس باشد، من آن را نپسندم، ولی نبايد از اين رفاقت گريز 
داشته باشی! نبايد از افرادی که برای تو از نظر الهی، نقش سازندگی دارند، نبايد فرار کنی! دوستی برای خدا 
در بعد اجتماعی يعنی همين که با چنين افرادی رفاقت کنی. ما در روايت داريم که دوست بدار کسی را که با 
تو کلنجار می رود؛ برای اين که تو را اصالح کند. اين اعتراض ها و بگو مگوها موجب نشود که پيوند دوستی الهی 
شما با يکديگر تضعيف شود. آدمی باش که اگر در رفاقت و دوستی، برخوردهايی پيدا شد که در راستای اوامر 
الهی بود، دست از اين رفاقت نکشی! علی)عليه السالم( می فرمايد: »أحِبب فِی الِ َمن يَُجاِهُدَک َعلَی َصالِح ِديٍن«؛ 

محّبتت  و  دلبستگی  رفاقت،  باش  مراقب   *
فی اهلل و هلل باشد. اگر غیر این باشد، برای تو 
باز  چشمت  زمانی  باهلل؛  نعوذ  است.  خطرناک 

می شود که دیگر راه برگشت نداری.

* اگر می خواهی خودت را ارزیابی کنی باز هم 
به رفاقت ها و دل بستگی هایت نگاه کن! 

آدم  مثاًل  که  دیدیم  و  کردیم  اختبار  که  حال 
ببینیم  باید  می شود،  پاپیچ  اّما  است  متدیّنی 
مثاًل  نه!  یا  می کنیم  رفاقت  او  با  خدا  برای  که 
می گوید: پشت سر  بزنم،  می آیم حرفی  من  تا 
مردم حرف نزن! این کار حرام است عزیز من! 
جلوی  سنگ  دهم،  انجام  کاری  می خواهم  تا 
سنگ های  سنگ هایش،  ولی  می اندازد،  پایم 
الهی است. پاپیچم می شود ولی برای این است 
با این آدم  که من خالفی را مرتکب نشوم. آیا 
خوب  خودش  که  کسی  با  یا  می کنی  رفاقت 
است و کاری به کار تو ندارد؟! خودت می فهمی 
دارد،  که سنگ اندازی  هر چند  رفاقت  این  که 
تو  که  نشود  موجب  این  است.  تو  نفع  به  ولی 

رابطه ات را با او قطع کنی
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کسی که برای نفع دينت با تو کلنجار می رود را در راه خدا دوست بدار! »َو يَکِسُبَک ُحسَن يَِقيٍن«.]12[ و کسی 
را دوست بدار که باعث می شود يقين نيکو پيدا کنی! البّته اين قسمت مربوط به جنبه های درونی است. يعنی او 
کاری می کند که تو را از نظر بعد معنوی و پيوند الهی درست می کند، يقينت را محکم می کند. کلنجار رفتنش 
موجب نشود که دوستی بر محور الهی شما ضربه بخورد. برخوردهای ظاهری با خواسته های نفسانی نمی سازد. 

لذا مواظب باش که به خاطر نفس، دوستی الهی را کنار نگذاری و قطع پيوند در راه هوای نفس نکنی!

جمع بندی مطالب
در نتيجه ما به اينجا می رسيم که محيط رفاقتی نقش سازندگی اش از دو محيط قبلی، اَقوی است؛ آن هم نسبت 
به تمام ابعاد وجودی انسان. لذا در محيط رفاقتی از آنجا که رابطه تنگاتنگ وجود دارد و اين رابطه محّبت را در 
پی دارد، بايد محور محّبت خدا باشد. رفاقت ها بايد برای خدا باشد. رابطه برای خدا، قطع رابطه هم برای خدا! 
آنجا که می بينم من نمی توانم کسی را درست کنم و بلکه او ممکن است من را خراب کند، انسان بايدرابطه اش 

را قطع کند. اين يعنی همان معياری که روايات به دست ما داده است: »الحبُّ فی ال و البغُض فی ال«.

]1[. وسائل الشيعه، ج 20، ص 154
]2[. غررالحکم، ص 422؛ البته اين روايت به اين شکل هم نقل شده است که: »الموّدة فی ال أقرُب نسٍب«

]3[. همان
]4[. غررالحکم، ص 137 

]5[. البته اگر بخواهيم به صورت جزئی بحث کنيم، مطالب بسياری وجود دارد که به برخی از آنها در جلسات 
قبل اشاره کرديم؛ مثل اين که آيا من برای اين که دنيايم تأمين شود، دوستی با کسی دارم يا نه؟ اين بحث ها را 

قباًل گفتيم.
]6[. بحاراألنوار، ج 66، ص 252

]7[. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 225
]8[. اصول کافي، ج 2، ص 125

]9[. کنزالعمال، ج 9، ص 6
]10[. بحاراألنوار، ج 66، ص 252

]11[. وسائل الشيعة، ج 16، ص 183
]12[. غررالحکم، ص 415



86

 تربیت در محیط
رفاقتی

تربیت در محیط رفاقتی: ۹
ِ َربّ ِ الَْعالَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُروِیَ َعن َرسولِ ال)صلي الله عليه وآله وسلم( قال: »إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
محيط  چهار  در  معمول  طور  به  انسان  کردم  عرض  بود.  دادن  رفتاری  روش  يعنی  تربيت،  به  راجع  ما  بحث 
خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد و ساخته می شود و فضای پنجمی هم حاکم بر آن ها است 
که در آينده درباره آن بحث خواهيم کرد. بحث ما به محيط سوم يعنی محيط رفاقتی و دوستی رسيد و مطالبی 
را هم در باب رفاقت و دوستی که مورد نظر بود، مطرح کردم. اين را هم عرض کردم که اين محيط چه در بعد 
ساختن و چه در بعد تخريب، نقش اساسی بر روی انسان دارد و حتی نسبت به محيط های دوگانه گذشته هم 
تأثيرگذارتر است. گاهی ممکن است محيط رفاقتی آن چيزهايی که محيط خانواده و آموزشی ساخته می شود را 

تخريب کند و يا آن روش غلطی را که ـ نعوذ بال ـ انسان در گذشته در پيش گرفته بود، تصحيح کند.
محيط رفاقتی برخاسته از محبت است و محبت منشأ می خواهد. لذا بايد ببينيم که محبت بين دو دوست از چه 
چيزی نشأت گرفته است؟ در اينجا دو نکته را مطرح کردم؛ يک اين که محبت اگر از امور مادی نشأت گرفته 
باشد، دوستی و رفاقت، نقش سازندگی نخواهد داشت، بلکه نقش تخريبی دارد، ولی اگر از بعد معنوی انسان 
نشأت گرفته باشد که تعبير کردم از حب به خدا نشأت گرفته باشد، در ابعاد گوناگون اعتقادی، نفسانی و عملی 

انسان نقش سازندگی دارد.

آثار رفاقت برای خدا در دنیا
در جلسه گذشته مسأله حب فی ال يا حب ل و اثرش را عرض کردم، تکرار هم نمی کنم. چون می خواهم در اين 
جلسه بحث رفاقت را ببندم، به طور اشاره بعضی از آثار دوستی و رفاقِت نشأت گرفته از خدا را عرض می کنم. 
ـ  البته فقط پنج، شش مورد، آن هم سربسته ـ نقل  در اينجا برخی از آثار معنوی  رفاقِت نشأت گرفته از خدا را 

می کنم.

۱. تکامل ایمانی
است؛  مهمی  بسيار  مسأله  اين  می کند.  پيدا  ايمانی  تکامل  انسان،  که  است  اين  خدا  برای  دوستی  اثر  اولين 
يعنی اگر انسانی که خدا سرش می شود و مؤمن بال است، دوستی اش با افراد ديگر بر محور خدا باشد، همين 
دوستی ها منشأ تکامل ايمان او می شود. چون ايمان دارای درجات است و شدت و ضعف دارد. اگر دوستی با 

افراد بر محور خدا باشد، موجب می شود که انسان رشد ايمانی پيدا  کند.]2[
ابوعبيده از اصحاب امام صادق)عليه السالم( است و روايتی را از آن حضرت نقل می کند که در کتب حديث ما، 
ِ َو  اين روايت به دو شکل ضبط شده است. در يکی از اين روايت ها آمده است که حضرت فرمود: »َمْن أََحبَّ ِلَّ
ْن َکَمَل إِيَمانُُه«]3[ هرکس برای خدا دوستی و دشمنی کند، از کسانی است که  ِ َفُهَو ِممَّ ِ َو أَْعَطی ِلَّ أَبَْغَض ِلَّ
ايمانش کامل شده است. تعبير در اينجا »ل« است. حضرت می فرمايد: اين دوستی، منشأ کمال ايمان می شود. 
ِ َو أَبَْغَض فِي  همين ابوعبيده دوباره از امام صادق)عليه السالم( نقل می کند که حضرت فرمود: »َمْن أََحبَّ فِي الَّ
ْن َکَمَل إِيَمانُُه«]4[ تعبير در اينجا »فی ال« است. جلسه گذشته گفتم که ما هم  ِ َفُهَو ِممَّ ِ َو أَْعَطی فِي الَّ الَّ

»حب ل« داريم و هم »حب فی ال« و گفتم که هر دوی آنها تقريباً به يک معنا است.
آنچه که موجب می شود انسان از نظر معنوی، در اين عالم مبتال به خطاها گناهان شود که امور مبغوض الهی 
هستند، نقص ايمانی است. يعنی اگر انسان ايمانش کامل بود، اين کار را نمی کرد و مثاًل اين حرف را نمی زد. 
چون ايمان اش ناقص است، اين کارها را می کند. حاال چه کنيم که به کمال ايمانی برسيم تا مرتکب اين سنخ 
خطاها نشويم و ابتال به اين مسائل پيدا نکنيم؟ دوستی تان را برای خدا کنيد. روابطتان را، قطع و وصل هايی که 
با افراد داريم بر محور خدا انجام دهيم. اين کار جلوی اين سنخ مسائل را می گيرد. اين يکی از آثار حب برای 

خدا بود.

۲. دوستی خدا
اثر ديگر حب ل، اين است که اگر انسان رابطه دوستی  و عالقه قلبی اش به ديگری برای خدا باشد، موجب 
می شود که خدا او را دوست بدارد. مثاًل من شما را برای خدا دوست دارم، اين منشأ می شود که خدا من را دوست 
بدارد. انعکاس از آن طرف است. يک روايت هست  که من دو گونه اين را معنا می کنم. اگر انسان دوستی اش با 

ديگران را بر محور حب به خدا قرار دهد، محبوب خدا می شود.

۳. ولیت خدا
اثر سوم اين است که اين محبت منشأ اين می شود که خداوند من را تحت سرپرستی خودش قرار دهد. اگر کسی 

* آثار رفاقت برای خدا در دنیا
تکامل ایمانی
دوستی خدا

ولیت خدا
چشیدن طعم ایمان
تصفیه و اخالص هلل

* اگر انسان رابطه دوستی  و عالقه قلبی اش به 
دیگری برای خدا باشد، موجب می شود که خدا 

او را دوست بدارد.
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بی سرپرست باشد، بی تربيت می شود و بعد هم پايش در چاله ها می رود و گرفتاری های زيادی در پی دارد. ولی 
اگر سرپرست داشته باشد، يک حالت آرامش دارد، چون تکيه گاه دارد، سر پرست دارد. ما يک روايت داريم که 
عرض کردم من آن را به دو گونه معنا می کنم. يک اين که مورد حب الهی قرار می گيرم، دو اين که خداوند من 

را تحت واليت خودش قرار می دهد، واليت هم يعنی سرپرستی.
ما دو گونه واليت داريم، يکی رشته محبتی و دوستی است و ديگری به معنای سرپرست است. اگر رفاقت و 
دوستی با اشخاص بر محور خدا باشد، محبت خدا را به خود جلب می کند و موجب می شود من محبوب خدا 
 شوم و چه بسا وقتی که محبوب او شدم، او هم سرپرستی مرا می پذيرد، که ما از آن به واليت ال و واليت الهی 

تعبير می کنيم.

خدا نکند خدا انسان را رها کند!
ما در معارفمان يک سنخ اعمالی را داريم که ـ نعوذ بال ـ منشأ اين می شود خداوند از سرپرستی نسبت به يک 
شخص صرف نظر کند و او را به خودش واگذار کند. اگر آدمـ  نعوذ بالـ  به خودش واگذار شود، سراسر زندگی اش 
آميخته به مشکالت مادی و معنوی خواهد شد.]5[ روايت از پيغمبر اکرم است. امام عسکری)عليه السالم( اين 
ِ لَِبْعِض  روايت را از آباء گرامشان نقل مي کنند تا متصل می شود به پيغمبر اکرم که حضرت فرمود: »َقاَل َرُسوُل الَّ
ِ إاِلَّ  َُّه اَل تََناُل َواَليََة الَّ ِ َفإِن ِ َو َعاِد فِي الَّ ِ َو َواِل فِي الَّ ِ َو أَبِْغْض فِي الَّ ِ أَِحبَّ فِي الَّ أَْصَحابِِه َذاَت يَْوٍم يَا َعْبَد الَّ
بَِذلَِک«]6[ روزی حضرت به يکی از اصحابشان، فرمودند: ای بنده خدا! تو به واليت الهی دسترسی پيدا نمی کنی، 
مگر آن که برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری! البته من گفتم که واليت يا به معنای محبت است 

و يا سرپرستی.
يک معنای واليت محبت خدا است، به قرينه سابق روايت که سخن از حب بود و در سياق روايت داشت: »أحب 
فی ال« يا »و وال فی ال« اين يعنی اگر رابطه رفاقتی و دوستی ات با ديگران بر محور خدا بود و در راه خدا 
بود، موجب می شود که محبت خدا را به خودت جلب کنی، تو محبوب الهی می شوی. اگر واليت را به معنای 
سرپرستی بگيريم، معنای روايت اين می شود که اگر برای خدا دوستی کنی، تحت سرپرستی خدا قرار می گيری. 
اين سرپرستی الهی از همين رفاقت و دوستی بر محور خدا، قطع و وصل از اشخاص بر محور خدا نشأت گرفته 

است.

۴. چشیدن طعم ایمان
اثر ديگری که در روايات ما مطرح است، مسأله چشيدن است که خودش يک بحث مفّصل است. ما در مباحث 
گذشتمان داشتيم و اآلن هم نمی خواهم آن را تکرار کنم. رواياتی هم در باب داريم که جزء معارف ما است که 
می فرمايد: ما غير از اين قوای ظاهريه از قبيل باصره، سامعه، المسه، ذائقه و شاّمه که ادراکات حيوانی است، 
در باطن هم دارای قوايی هستيم که آنها هم تلخ و شيرينی هايی را در بعد انسانی و معنوی درک می کنند. اين 

حرف هايی که می گويم متن روايت است. نمی خواهم من وارد اين بحث شوم.
متن روايت می فرمايد: از نظر درونی ما قوايی داريم که دقيقاً در مقابل قوای ظاهری است و عين آنها عمل 
می کند ولی در يک بعد ديگر و باالتر. يعنی همين طور که من چشم ظاهر دارم، چشم باطن هم دارم. قرآن هم 
ـ إنما الکالم ـ حرف در اين است  اين مطلب را دارد. همين طور که گوش ظاهر دارم، گوش باطن هم دارم و ... 
که گوش باطن ما کر است و آهنگ هايی که به آن می رسد را نمی شنود؛ چشم باطن ما کور است و چيزهايی 
را که بايد ببينيم، نمی توانيم ببينيم؛ از آن تصويرها و صداهای ملکوتی محروم هستيم. وگرنه اين  قوا در درون 

ما هست.

اثر دوستی برای خدا، باز شدن ذائقه معنوی
حاال من به سراغ ذائقه می روم. همان طور که من ذائقه و حّس چشايی دارم که از نظر حيوانی تلخ را از شيرين، 
تشخيص می دهم، اگر دوستی هايم را بر محور خدا قرار دادم، ذائقه درونی من باز می شود. اين مسأله مهمی است 
که شکوفايی ذائقه درونی انسان، مربوط به حب ل است. يعنی من می توانم شيرينی امور معنوی را که چه بسا 
ذائقه حيوانی من تلخ است، به وسيله اين ذائقه بچشم. اين مسأله بسيار دقيقی است. اين اثر حب فی ال است.

اگر دوستی بر محور خدا بود، این اثر را نیز دارد.
اگر دوستی ما ل و فی ال باشد، به تعبيری که عين تعبير روايت است، طعم ايمان را می چشيم. ما طعم ايمان 
را نچشيده ايم. چون نچشيده ايم يک سنخ مسائل معنوی به ذائقه ما تلخ می آيد. اگر آن را بچشيم محال است که 
از آنها دست برداريم. آيا يک آدم از نظر ذائقه حيوانی اش، حاضر است از يک چيز خيلی خوش مزه دست بردارد؟ 
هيچ وقت از آن دست برنمی دارد و مثاًل هر وقت از او سؤال کنند چه می خواهی و چه ميل داری؟ می گويد اين 
غذا را می خواهم. به تعبير ديگر، ما مّزه ايمان را نچشيده ايم، طعم آن در ذائقه ما نيامده است. اين ذائقه باطنی 
ما است که مّزه ايمان را می چشد. يکی از آثار حب فی ال اين است که ذائقه باطنی انسان يعنی آن چشايی اين 

به فعليت می رسد. من هم می توانم بچشم.

تنها راه باز شدن ذائقه معنوی انسان

* اگر رفاقت و دوستی با اشخاص بر محور خدا 
و  می کند  جلب  خود  به  را  خدا  محبت  باشد، 
موجب می شود من محبوب خدا  شوم و چه بسا 
وقتی که محبوب او شدم، او هم سرپرستی مرا 
ولیت  و  اهلل  ولیت  به  آن  از  ما  که  می پذیرد، 

الهی تعبیر می کنیم.
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آثار زيادی بر دوستی و رفاقت خدامحور مترتب است که يکی از آنها اين است که اين دوستی برای ما يک نوع 
مصونيت می آورد. در روايتی که از پيغمبر اکرم بود، داشت: »و َو اَل يَِجُد َرُجٌل َطْعَم اإْلِيَماِن َو إِْن َکُثَرْت َصاَلتُُه 
َو ِصَياُمُه َحتَّی يَُکوَن َکَذلَِک«]7[ نماز زياد می خواند، روزه هم زياد می گيرد، که با اين کارها ذائقه معنوی او باز 
شود. حضرت می فرمايد: تو خيال کردی نماز و روزه چشايی تو را باز می کند؟! اين ذائقه باطنی زمانی باز می شود 
که قطع و وصلت برای خدا باشد. »و اليجد رجل طعم اإليمان و إن کثرت صالته حتی يکون کذلک« کذلک 
يعنی چه؟ يعنی: »حتی يکون أحب فی ال و أبغض فی ال« اين روايت ادامه همان روايتی است که اآلن خواندم.

از  استثناء  حضرت،  إال...«  رجل  »اليجد  می فرمايد:  که  وقتی  چون  است.  مهّمی  بسيار  تعبير  يک  تعبير  اين 
نفی کرده است و آقايان اهل ادبيات می گويند: از استثنای بعد از نفی، حصر فهميده می شود. يعنی يگانه راه 
اين که طعم ايمان را بچشی اين است که رفاقت ها و دوستی هايت بر محور خدا باشد. من روايت را خواندم. اگر 
رفاقت ها و دوستی هايت بر محور خدا بود، دشمنی هايت بر محور خدا بود، قطع و وصل هايت يعنی دلبستن و 

دلکندن هايت برای خدا بود، ذائقه درونی تو، چشايی تو شکوفا می شود و طعم ايمان را به خوبی می چشی.

رفاقت برای غیر خدا، هیچ ارزشی ندارد
َعلَْيَها  نَْيا  الدُّ أَْکَثُرَها فِي  َهَذا  يَْوَمُکْم  النَّاِس  ُمَؤاَخاُة  َقْد َصاَرْت  در ذيل همين روايت دارد که حضرت فرمود: »َو 
برای دنيا است و ما هم که اآلن نگاه  َشْيئاً«]8[ ها   ِ ِمَن الَّ َعْنُهْم  يُْغِني  اَل  َذلَِک  َو  يََتَباَغُضوَن  َعلَْيَها  َو  وَن  يََتَوادُّ
می کنيم، می بينم اکثر دوستی ها باز هم بر محور دنيا است. وصل هايش برای دنيا است، قطع هايش هم اين طور 

ِ َشْيئاً«  است. دوستی ها و دشمنی های دنيا محور به هيچ دردی نمی خورد. »َو َذلَِک اَل يُْغِني َعْنُهْم ِمَن الَّ
اگر آن روز اين طور بوده است، امروز وضع چگونه است؟ بنده نمی خواهم تطبيق دهم، روايت خودش با زمان 
حال، انطباق دارد. آيا دوستی ها و دشمنی هايی که در جامعه ما می شود، محورش خدا است يا دنيا است؟! حاال 

هر چه می خواهد باشد؛ سرآمد دنيا يا پول است، يا رياست.

۵. تصفیه و اخالص هلل
پنجم، رفاقت و دوستی بر محور خدا، موجب تصفيه انسان از ناخالصی های معنوی می شود. در اينجا يک بحثی 
مطرح است که همه تصفيه ها، »بتوفيٍق من ال« است يعنی خدا راه ها را برای انسان باز می کند که او بتواند 
درونش را از ناپاکی ها پاک کند. خدا پيش دستی می کند و بعد هم خودش به انسان کمک می کند که موفق شود. 
من اين بحث را به صورت ظاهری مطرح کردم. من تعبير روايت را می خوانم که او از اصفياءال می شود. معنای 
ظاهری صفی ال را من گفتم. اين دوستی موجب می شود که او از ناخالصی ها پاک شود و از مخلَصين شود. تعبير 

قرآنی اين است که مخلَصين، أصفياءال هستند.

عامل صفای دل
يک عامل اساسی برای اين که انسان از اصفياء ال شود اين است که محور دوستی و رفاقتش را حب به خدا قرار 
ِ: ُودُّ الُْمْؤِمِن  دهد. يعنی حّبش فی ال باشد. در روايتی از امام باقر)عليه السالم( آمده است که: »َقاَل َرُسوُل الَّ
ِ ِمْن أَْعَظِم ُشَعِب اإْلِيَمانِ « دوستی مؤمن با مؤمن، اگر برای خدا باشد از باالترين مراتب ايمان  لِلُْمْؤِمِن فِي الَّ
«]9[ چشد، درست  ِ َفُهَو ِمْن أَْصِفَياِء الَّ ِ َو َمَنَع فِي الَّ ِ َو أَْعَطی فِي الَّ ِ َو أَبَْغَض فِي الَّ است. »أاََل َو َمْن أََحبَّ فِي الَّ
است و ما از همه اينها گذشتيم. ولی اين چه بسا باالتر از همه باشد. چون بحث تصفيه باطن از همه ناخالصی ها 
است که در قرآن از آن به مخلَصين تعبير می شود. ديگر ما باالتر از اين نداريم. حضرت تعبير می کند: »فهو من 
أصفياء ال« يعنی به اينجا می رسد. آگاه باشيد که هر کس برای خدا دوست بدارد و برای او دشمن دارد، در راه 
او ببخشد و به خاطر او دوست بدارد، از اصفياء ال است. اينجا آخر کار است. چون يک وقت می گويی از مراتب 

کمال ايمان است و چنين کسی طعم ايمان را ميچشد.

دقت در انتخاب دوست، یعنی پاسداری از حرم خدا
ارزشمندترين  بدانيد  نيست!  رفاقت يک کار کوچک  و  را عرض کنم که دقت کنيد، دوستی  اين  می خواستم 
بعد وجودی انسان دل و قلب او است و اين دل، حرم ال است. بر طبق روايات، دل، خانه خدا است، پس به 
ِ«]10[ در يک روايت دارد که برای خدا  ِ َغْيَر الَّ ِ َفاَل تُْسِکْن َحَرَم الَّ صاحب خانه اش تحويل بده! »الَْقلُْب َحَرُم الَّ
در روی زمين جايگاهی نيست، جز قلب مؤمن.]11[ برای اين است که دلبستگی به غير خدا، بسيار مذّمت شده 
است. هيچ وقت به جای خدا کس ديگری را نگذاری! روابطی برقرار کن، که همسو با خدا باشد! دلبستگی هايت 

را برای خدا کن!

* اثر و بروز دوستی هلل در قیامت
تقريباً می شود گفت بحث ما در رابطه با اين نشئه بود. حاال يک اشاره هم به بروز و ظهور اين محبت در نشئه 
قيامت کنم و رد شوم. هر کدام از اعمال ما چه قلبی، چه قالبی و چه اعتقادی، مربوط به عقل، نفس يا جوارح، 
در قيامت بروز و ظهور دارند. کارکرد دل در قيامت بروز و ظهور دارد، همانطور که کارکرد عقل بروز و ظهور 
دارد. حتی آن هايی که اهل اش هستند، می گويند ما يک جّنت اعتقادی داريم، يک جنت اعمال جوارحی داريم. 
بهشت های خدا هم در قيامت مختلف است. لذا همين محبتی که بر محور خدا است، و حب فی ال است، در 

بر محور خدا، موجب تصفیه  رفاقت و دوستی 
می شود.  معنوی  ناخالصی های  از  انسان 
او  که  می کند  باز  انسان  برای  را  راه ها  خدا 
خدا  کند.  پاک  ناپاکی ها  از  را  درونش  بتواند 
پیش دستی می کند و بعد هم خودش به انسان 

کمک می کند که موفق شود.
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قيامت ببينيد چگونه بروز می کند. ما روايات متعدده داريم که من به يک روايت اشاره می کنم. ما در روايتی از 
ِّيَن« دو نفر که با هم دوستی  امام صادق )عليه السالم( داريم که ابوبصير از حضرت نقل می کند که: »إِنَّ الُْمَتَحاب
ُکلِّ  َعلَی  َمَنابِِرِهْم  نُوُر  َو  أَْجَساِدِهْم  نُوُر  َو  ُوُجوِهِهْم  نُوُر  أََضاَء  َقْد  نُوٍر  ِمْن  َمَنابَِر  َعلَی  الِْقَياَمِة  يَْوَم   ِ الَّ دارند، »فِي 
َشيْ ٍء« شعاع نور آنها همه چيز قيامت را نورانی می کند. چه نور پيکره آنها باشد، چه محل و جايگاه آنها باشد! 
ُّوَن  ببين چه قدر اثر می گذارد. »َحتَّی يُْعَرُفوا بِِه« آن قدر که با اين نور شناخته می شوند. »َفُيَقاُل َهُؤاَلِء الُْمَتَحاب
ِ«]12[ طور درخشيده اند، کسانی بودند که رفاقت هايشان در دنيا بر محور خدا بود. روايت های ديگری هم  فِي الَّ
داريم که من وارد آنها نمی شوم. حتی از نظر سرعت سير به سوی بهشت هم اينها از ديگران سريع تر هستند. 

اهل محشر می گويند: اينهايی را که می بينيد اين دوستانی هستند که در دنيا رفاقتشان بر محور خدا بود.
ابعاد گوناگون وجودی  انسان نقش بسيار اساسی و سرنوشت ساز دارد. در  بنابراين دوستی ها و رفاقت ها برای 
انسان، و نشئات وجودی عالم، در هر دو مورد اثر دارد و اينها شوخی بردار نيست. لذا من گفتم اين محيط أقوی 
از همه محيط ها است. لذا انسان بايد مراقبت داشته باشد که طبق روايات بی خود دل به هر کس و به هر چيز 
نبندد؛ اول اختبار کند سپس انتخاب کند و غرضش هم جلب رضای خدا باشد و دوستی اش ل و فی ال باشد.

1. وسائل الشيعة     20     154    77
]2[. فقط اشارتاً اين ها را عرض می کنم چون اين ها بحث های مفصلی است.

]3[. اصول کافی، ج 2، ص 124
]4[. بحاراألنوار، ج 66، ص 239

]5[. بحث در مورد آن هايی است که می گويند ما مؤمن بال هستيم وإاّل ما به مشرک و ُملِحد کاری نداريم، 
اصاًل خدا به اين ها چه کار دارد؟ حيوان خدا زياد است، در خيابان ها می چراند. همه گونه حيوانی را هم درست 
کرده است، مستوی القامه درست کرده، منحنی القامه درست کرده است. برای او فرقی نمی کند که خم باشد، 
دراز باشد، کوتاه باشد، چهار دست و پا باشد يا روی دوپا راه رود. بحث در مورد آن هايی است که می گويند با 

خدا پيوند داريم.
]6[. بحاراألنوار، ج 27، ص 54

]7[. همان
]8[. بحاراألنوار، ج 27، ص 54

]9[. بحاراألنوار، ج 66، ص 240
]10[. بحاراألنوار، ج 67، ص 25

]11[. عوالي الآللي، ج 4، ص 7؛ »يقول ال عز و جل ال يسعني أرضي و ال سمائي و لکن يسعني قلب عبدي 
المؤمن «

]12[. وسائل الشيعة، ج 16، ص 166
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تربیت در محیط آموزشی: ۱
ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ

يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ َو الَْحْمُد ِلَّ
ِ الَغيَرَه ِمَن االيماِن«.]1[ غيرت از نشانه های ايمان است. ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال: »إِنَّ

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود و گفتيم »تربيت« از »غيرت« نشأت گرفته است. در گذشته درباره محيط هايی که 
انسان در آن ساخته می شود و به عبارتی در ابعاد گوناگون تربيت می شود و روش گفتاری و رفتاری می گيرد، 
خانوادگی،  محيط های  دارد؛  انسان  روی  بر  را  اثر  اين  که  است  محيط  چهار  که  کردم  عرض  و  شد  صحبت 
آموزشی، شغلی و رفاقتی. البته اين را هم گفتم که فضای پنجمی هست که حاکم بر اين محيط ها است که اين 
را ـ إن شاءال ـ بعداً توضيح خواهم داد. در جلسات گذشته بحث راجع به محيط خانوداگی و اثرگذاری آن بر روی 

انسان بود و روش گفتاری و رفتاری گرفتن انسان در تمام ابعاد گوناگون را در آن جلسات بحث کرديم.

محیط دوم؛ محیط آموزشی
انسان در محيط  وقتی  است.  آموزشی  غالب محيط  به طور  وارد محيط دوم شوم که  اين جلسه می خواهم  از 
آموزشی قرار می گيرد، در اين محيط به تعليم و تعلّم که همان »رابطه استاد و شاگردی« است، می پردازد. اين 
محيط، باالتر از محيط خانوادگی است. چون انسان چه بخواهد و چه نخواهد، روحش در ابعاد گوناگون در اين 
محيط شکل می گيرد که بعد اين مطلب را بيشتر باز خواهم کرد. در اينجا چند بحث مطرح است که من به 

اين ها اشاره می کنم.

رابطه تعلیم و تربیت در معارف اسالمی
بحث اّول اين است که رابطه تعليم و تربيت چيست و چرا ما اين ها را کنار هم می گذاريم؟ تعليم و تعلّم مسأله 
آموزش است و در کنار آن مسأله تربيت مطرح می شود که عبارت است از  روش گرفتن انسان از غير و روش 
دادن به غير. اگر دقت کنيم، می بينيم کسی که تزريق علم می کند و در مقام معلّم قرار می گيرد، در کنار بحث 
آموزش، به انساِن مقابل خودش روش رفتاری و گفتاری هم می دهد که من قباًل اين رابطه را بحث کرده ام. لذا 
ما در معارف اسالمی، هم از نظر آيات و هم از نظر روايات، می بينيم که اين دو مورد را کنار هم مطرح می کنند. 
يعنی هرگاه مسأله تعليم و تعلّم را مطرح می کنند، در کنارش هم مسأله تربيت که جنبه های تأديبی و روش 
دادنی دارد را هم می آوردند. در معارف اسالمی اين دو مورد را کنار هم می گذارند که اين امر نشان می دهد که 

بايد جهتی در کار باشد که من فهرست وار به بعضی از آن ها اشاره می کنم.

دوشادوشی تعلیم و تزکیه در آیات قرآن
ما آيات متعددی داريم که در باب تعليم و تزکيه مطرح شده است که تزکيه همان تربيت نفس است. مثاًل در 
سوره بقره دارد: »َکما أَْرَسلْنا فيُکْم َرُسوالً ِمْنُکْم يَْتُلوا َعلَْيُکْم آياتِنا َو يَُزکِّيُکْم َو يَُعلُِّمُکُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة َو يَُعلُِّمُکْم 
ما لَْم تَُکونُوا تَْعلَُمون «.]2[ اين آيه شريفه، سه مأموريت را برای انبيا مطرح می کند؛ اّول: »يَْتُلوا َعلَْيُکْم آياتِنا«؛ 
تالوت آيات الهی است که من اين مطلب را در گذشته بحث کرده ام و اآلن جای بحث آن نيست. به طور خالصه 
اّولين هدف و وظيفه انبياء اين است که آنها به ابناء بشر »بيدار باش« می دهند تا آنها را از خواب غفلت بيدار 
کنند. وقتی که بشر از خواب غفلت بيدار شد و متوجه انسانيت و جنبه الهی خود شد، مأموريت دوم مطرح 
می شود که فرمود: »َو يَُزکِّيُکْم«؛ يعنی بحث تزکيه را مطرح می کند. حاال که انسان چشم باز کرد و از خواب 
غفلت بيدار شد، مسأله تربيت و تطهير نفس مطرح می شود. اين به جهت اهميت مسأله تربيت نفوس است. بعد 
از آن هم مأموريت سوم است که می فرمايد: »َو يَُعلُِّمُکُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة«؛ اين هم جزء مأموريت انبيا است. لذا 

انبيا هم مأمور به تعليم انسان ها هستند و هم مأمور به تربيت آنها.

تربیت نفوس، اّولین مأموریت انبیا
ُ َعلَی الُْمْؤِمنيَن إِْذ بََعَث فيِهْم َرُسوالً ِمْن أَنُْفِسِهْم يَْتُلوا َعلَْيِهْم آياتِِه َو  در سوره آل عمران آمده است: »لََقْد َمنَّ الَّ
يَُزکِّيِهْم َو يَُعلُِّمُهُم الِْکتاَب َو الِْحْکَمة«.]3[ خداوند بر مومنين مّنت گذاشت که پيامبری از خودشان برای تالوت 
آيات، تزکيه جان  ها و تعليم کتاب برانگيخت. مفاّد اين آيه هم همان مطلب قبلی است. آيه دوم سوره جمعه هم 
که معروف است که می فرمايد: »ُهَو الَّذي بََعَث فِي اأْلُمِّيِّيَن َرُسوالً ِمْنُهْم يَْتُلوا َعلَْيِهْم آياتِِه َو يَُزکِّيِهْم َو يَُعلُِّمُهُم 
الِْکتاَب َو الِْحْکَمَة«.]4[ از همه اين آيات فهميده می شود که مأموريت اّوليه انبيا، همين مسأله تربيت و تزکيه 

نفوس است.

توجه به تربیت، پیش از تشکیل کالس درس
گفتيم بحثمان درباره »محيط آموزشی« است. محيط آموزشی يعنی چه؟ هر محيطی که در رابطه با مسأله 

* اّولین هدف و وظیفه انبیاء این است که آنها 
به ابناء بشر »بیدار باش« می دهند تا آنها را از 
خواب غفلت بیدار کنند. وقتی که بشر از خواب 
غفلت بیدار شد و متوجه انسانیت و جنبه الهی 
که  می شود  مطرح  دوم  مأموریت  شد،  خود 
فرمود: »َو یَُزکِّیُکْم«؛ یعنی بحث تزکیه را مطرح 
می کند. حال که انسان چشم باز کرد و از خواب 
نفس  تطهیر  و  تربیت  مسأله  بیدار شد،  غفلت 
مسأله  اهمیت  جهت  به  این  می شود.  مطرح 
مأموریت  هم  آن  از  بعد  است.  نفوس  تربیت 
ُِّمُکُم الِْکتاَب َو  سوم است که می فرماید: »َو یَُعل
الِْحْکَمَۀ«؛ این هم جزء مأموریت انبیا است. لذا 
انبیا هم مأمور به تعلیم انسان ها هستند و هم 

مأمور به تربیت آنها
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تعليم و تعلّم است، داخل در اين بحث است. مثاًل وقتی می خواهيد کالس درس درست کنيد، بحث تعليم و تعلّم 
مطرح است؛ حاال چه می خواهد اين کالس برای يک نفر باشد، چه هزار نفر. تعليم، در کنارش خواه ناخواه تزکيه 
هم مطرح می باشد. اين يک مأموريت الهی است که در هر محيط درسی و تعليمی، بايد بحث تزکيه و تربيت 
باشد. شما نگاه کنيد که سرآمد مأموريت انبيا در اين آيات، مسأله تعليم و تزکيه است. لذا می بينيم خداوند در 
بحث محيط آموزشی که برای انبيای خود ترسيم می کند، اين دو مورد را در کنار هم مطرح می کند؛ يعنی تعليم 

و تربيت. پس به هيچ وجه جداسازی اين دو مقوله صحيح نيست.

دوشادوشی تعلیم و تزکیه در روایات
به سراغ روايات برويم. چند روايت را به عنوان نمونه می خوانم. در يک روايت از علی )عليه السالم( آمده است 
که حضرت خطاب به شخصی فرمود: »يَا ُمْؤِمُن إِنَّ َهَذا الِْعلَْم َو اأْلََدَب ثََمُن نَْفِسَک«؛ ای مومِن به خدا! آنچه به تو 
ارزش می دهد علم و ادب تو است. حضرت علم و ادب را کنار هم گذاشت و فرمود آنچه که به تو ارزش می دهد 
تنها »علم« نيست؛ بلکه در کنارش بايد ادب و تربيت هم باشد. »َفاْجَتِهْد فِي تََعلُِّمِهَما«؛ پس در هر دو مورد 
کوشش کن! يعنی اين دو را نبايد از يکديگر جدا کنی. »َفَما يَِزيُد ِمْن ِعلِْمَک َو أََدبَِک يَِزيُد فِي ثََمِنَک َو َقْدِرَک«.

]5[ حضرت در اينجا بين »ميزان علم و ادب شخص« از يک طرف و »قدر و ارزش او« از طرف ديگر موزانه 
برقرار کردند؛ می فرمايند هرقدر به علم و ادبت افزوده شود، به ارزش تو افزوده می شود. يعنی اين دو مورد در 

کنار هم به انسان ارزش می دهد.

اخالق نیکو را به آنها بیاموز!
در روايتی آمده است که پيغمبر اکرم )صلّی ال عليه وآله وسلّم( معاذ را به يمن فرستادند. حضرت به او مأموريت 
او  به  از رفتِن معاذ، حضرت خطاب  به آنجا برود و گروهی را سرپرستی کند. پيش  ايشان  از طرف  دادند که 
الَِحِة«.]6[ ای معاذ، به آنها قرآن ياد بده و  ِ َو أَْحِسْن أََدبَُهْم َعلَی اأْلَْخاَلِق الصَّ فرمودند: »يَا ُمَعاُذ َعلِّْمُهْم ِکَتاَب الَّ
ادبشان را بر اساس اخالق نيکو بيارای. حضرت به مسأله تعليم کتاب و تربيت، با هم اشاره فرمودند. »َو أَْحِسْن 
الَِحِة«. يعنی روش رفتاری و گفتاری خوب و شايسته به آن ها بده! ما احاديث زيادی  أََدبَُهْم َعلَی اأْلَْخاَلِق الصَّ
در اين رابطه داريم که من همين طور به عنوان نمونه می خوانم و خوب هم هست که اين ها را بگوييم. از جمله 
َدٌة«.]7[ می بينيد که  روايتی از علی)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »الِْعلُْم ِوَراثٌَة َکِريَمٌة َو اآْلَداُب ُحلٌَل ُمَجدَّ

باز علم و ادب با همديگر مطرح شده است.

تربیت »خود«، مقّدم بر تربیت »دیگران«
بِِهْم«.]8[ يعنی کسی که  بَُها أََحقُّ بِاإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّ در نهج البالغه آمده است: »َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ
به خودش آموزش می دهد و خود را تربيت می کند، بيشتر از معلّم و مربّی ديگران سزاوار احترام و بزرگداشت 
است. اگر خودت به خودت چيز ياد دهی، بعد هم خودت را تربيت کنی، تو برای تجليل سزاوارتر از آن کسی 
هستی که ديگران را آموزش می دهد و تربيت می کند. يعنی تو »خودت« مقّدمی که شعور پيدا کنی و روش 
اخالقی و روش رفتاری صحيح را بياموزی. لذا کسی که دارد خودش را می سازد، او سزاوارتر است که تجليل 

شود تا آن کسی که از خود غافل است و دنبال سازندگی ديگران رفته است.

»علم و ادب« دوشادوش یکدیگر، در تمام محیط ها
جلسه گذشته در همين رابطه روايتی را از امام صادق )عليه السالم( مطرح کردم که حضرت فرمودند: »اَل يََزاُل 
الَِح َحتَّی يُْدِخلَُهُم الَْجنََّة«.]9[ يعنی مؤمن دائماً برای خاندانش علم  الُْمْؤِمُن يُوِرُث أَْهَل بَْيِتِه الِْعلَْم َو اأْلََدَب الصَّ
و ادب به جا می گذارد تا آنها را به بهشت وارد کند. اين روايت مربوط به محيط خانوادگی است؛ اّما من اين را 
خواندم که بگويم در آنجا هم علم و ادب کنار همديگر است. لذا مؤمن اين طور است که اّول برای خاندان خودش 
»علم« می گذارد و يکی هم »ادب شايسته«؛ يعنی هم تعليم و هم تربيت. در مجموعه معارف ما، چه در آيات و 
چه در روايات، محيط آموزشی همراه با تربيت مطرح شده است. يعنی محيط تعليمی بايد همراه با تربيت باشد. 
اينکه می گوييم بايد همراه باشند، يعنی اين دو بايد با هم و دوشادوش هم باشند. اين يک مطلب اجمالی بود 

که من اّول بحثم مطرح کردم.

تفکیک ناپذیری محیط آموزشی از محیط تربیتی
در اين جا مسائل مختلفی مطرح می شود که يک بحث اين است که آيا می شود بين تعليم و تربيت جداسازی 
کرد يا نه؟ اين مسأله بسيار مهمی است. در حالت عادی و به روش معمولی، يک استاد است و يک شاگرد؛ استاد 
به شاگرد رشته ای از علوم را می آموزد. آيا در اينجا می توان گفت که اآلن استاد فقط دارد به او علم می آموزد و 
از نظر تربيتی، هيچ نقشی ندارد؟ می توانيم اين را بگوييم يا نه؟ من اين روش معمول و متداول را دارم می گويم.

يک وقت نگوييد من به روش معمول درس نمی خوانم و نوار گذاشته ام و از روی نوار درس می خوانم! اتفاقاً در 
ابتال است  البته من فعاًل درباره همين موضوعات و شيوه هايی که مورد  تأثيرگذاری تربيتی هست.  آن جا هم 
با اگر نوار هم علم می آموزی، آنجا هم تو داری از استاد روش گفتاری  صحبت می کنم؛ ولی اين را بدان که 
می گيری. خيال نکنی که با نوار از استاد تأثير نمی پذيری! تعليم و تربيت را به هيچ وجه نمی توان از يکديگر جدا 

او  می سازد،  را  خودش  دارد  که  کسی   *
سزاوارتر است که تجلیل شود تا آن کسی که 
دیگران  سازندگی  دنبال  و  است  غافل  از خود 

رفته است.
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کرد. از جداسازی خبری نيست. با اين توضيحات آيا می توانيم اين ها را از هم جدا کنيم؟ شما در هيچ محيط 
آموزشی، نمی توانيد محيط تربيتی را جدا کنيد و بگوييد تعليم هست ولی تربيت نيست.

هیکل استاد روی شاگرد اثر دارد!
تربيت در روابط گوناگون مطرح است؛ هم ديداری اش هست، هم شنيداری اش هست، هم رفتاری اش هست. 
يعنی شاگرد هيکل استاد را که می بيند، خواه ناخواه و خودبه خود، در ذهنش ثبت می شود و تأثير می پذيرد. 
استاد می گذرد و می رود ،ولی اثرش را می گذارد و از بين نمی رود و به طور خواه ناخواه تأثير می گذارد. من قباًل 
گفتم که تربيت از عناوين قصديّه نيست. اين يعنی همين که گفتم و توضيح دادم. استاد چه در ربط با نکات 
ديداری، چه در ربط با گفتارش و چه در ربط با اعمالش، بر دانش آموز اثر می گذارد و آن فرد ناخودآگاه از او 
روش می گيرد؛ چه استاد بخواهد و چه نخواهد. حّتی اين را به شما بگويم که چه شاگرد بخواهد و چه نخواهد. 

نگاه کنيد! هر دو طرف را گفتم؛ فرقی نمی کند.

»تنّفر« مانع اثرپذیری
البّته قباًل هم گفته ام که اين مسأله يک استثناء دارد؛ آن هم جايی است که شاگرد خودش را کنار بکشد و 
تنّفر ندارند  از معلم  اين طور نيست و چون شاگردها  برابر استادش جبهه گيری کند. وگرنه به طور طبيعی  در 
تأثيرگذاری استاد بر شاگرد قطعی است. می شود کسی از يک استاد بدش بيآيد و از قيافه اش تأثير نپذيرد؛ ولی 
اين مورد استثنايی است؛ اين را بگذار کنار! ما در مورد محيط آموزشی و آنچه که معمول و غالب است داريم 
بحث می کنيم. در شرايط معمول، اثرگذاری و اثرپذيری خواه ناخواه است. لذا تعليم و تربيت دوشادوش يکديگر 

است.

دلیل توصیه بر همنشینی با علمای وارسته
نَفُسَک«. تَزُک  َو  أَدبَُک  يَحُسن  َو  ِعلُمَک  يَزَدد  الُعلََماَء  »َجالِِس  بخوانم؛  السالم(  )عليه  علی  از  روايت  يک  من 

]10[ نزد دانشمندان بنشين که به علمت افزوده می شود و ادبت نيکو می گردد و جانت وارسته می شود. البته 
علی )عليه السالم( »ُعلمای وارسته« را مطرح می کند. با همنشينی با اينها هم به عملت افزوده می شود که اين 
مربوط به آن جايی است که جنبه  ارادی دارد و تعليم است، هم به ادبت افزوده می شود که اينجا ديگر ارادی 

نيست. تربيت و مجالست، تفکيک کردنی نيست. بخواهی، نخواهی معلّم بر روی شاگرد اثر می گذارد.

معلم، »الگوی ناخودآگاه« شاگرد
لذا يکی از محيط هايی که بر روی انسان اثر دارد و از نظر سازندگی و ساختار روحی انسان اثر قوی هم دارد، 
محيط آموزشی است؛ چه در بُعد عقالنی ، چه در بُعد نفسانی و چه در بُعد جوارحی. اگر بخواهيم مطلب را در 
قالب اصطالح بريزيم، بايد بگوييم آموزش چه از نظر اعتقادی ، چه از نظر اخالقی و چه نسبت به جنبه های 
نفسانی تأثيرگذار است. معلّم با هيکل خود، با کالم خود، با تمام رفتارهای خود شاگرد را تربيت می کند. يکی 
از مصاديق رفتار، همان گفتار است. اصاًل گفتار، بخشی از رفتار است. کار گوش شنوايی است؛ کار چشم بينايی 
است؛ کار زبان هم جنبه های گفتاری است. گفتار، عمِل زبان است. چون هر يک از اعضای بدن، عملی متناسب 

با خود دارند که معلّم با تمام آنها الگوی شاگرد است و او را تربيت می کند.

سنین تربیت؛ هفت تا بیست و یک سالگی
در اينجا يک مطلب مطرح است که تأثيرگذاری معلّم بر روی متعلّم از چه چيزی نشأت می گيرد؟ خوب دّقت 
کنيد! من از بحث محيط خانوادگی بيرون آمدم و رفتم به محيط آموزشی. جلسه گذشته نسبت به اين بحث من 
دو روايت را خواندم که مربوط به سّن بچه بود. بچه در چه سّن و سالی روحش ساخته می شود؟ به طور غالب و 
معمول از هفت سالگی تا چهارده سالگی است. در روايت داشت تا هفت سالگی بچه بازی می کند؛ از هفت سال 
تا چهارده سال و از چهارده سالگی که دوباره هفت سال ديگر بگذرد، تا بيست و يک سالگی زمان روش گيری و 
تربيت پذيری است. روايت را تکرار می کنيم، خوب است. از امام صادق)عليه السالم( است که: »َدِع ابَْنَک يَلَْعْب 
ُب َسْبَع ِسِنيَن«؛ فرزندت را رها کن تا هفت سال بازی کند؛ بعد از هفت سال ادبش کن! اينجا  َسْبَع ِسِنيَن َو يَُؤدَّ
است که روش می گيرد؛ اينجا تربيت می شود. »َو الَْزْمُه نَْفُسَک َسْبَع ِسِنيَن«.]11[ هفت سال هم حواست جمع 
باشد و همراه خودت باشد؛ مراقبتش کن که از دستت نرود. ما دو روايت از امام صادق داشتيم که اين يکی از 

آنها بود.

دوران مدرسه؛ اوج دوران تربیتی
پس چهارده سال است که در اين چهارده سال، روح انسان در ابعاد گوناگون وجودی اش شکل می گيرد و ساختار 
پيدا می کند؛ از نظر روحی، جسمی، اعتقادی  و اخالقی، تا برسد به عملی  که روش رفتار کردن است. تربيت چه 
بود؟ روش دادن و روش گرفتن بود. سّن روش دادن در ابعاد گوناگون، چهارده سال است؛ يعنی از هفت سالگی 
تا بيست و يک سالگی. به طور غالب اين طور است. اين چهارده سال، همان چهارده سالی است که محيط های 
آموزشی را تشکيل می دهد. اين همان چهارده سال است که در روايات آمده است. اينجا است که تعليم ها همراه 

نمی توانید  آموزشی،  محیط  هیچ  در  شما   *
تعلیم  بگویید  و  کنید  جدا  را  تربیتی  محیط 

هست ولی تربیت نیست.

* هر یک از اعضای بدن، عملی متناسب با خود 
دارند که معّلم با تمام آنها الگوی شاگرد است و 

او را تربیت می کند.
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با تربيت ها است؛ خواسته يا ناخواسته.

عّلت اهمّیت محیط آموزشی: »برتری علمی + رابطه محّبتی«
بيشتر است. در محيط  اثرش  از محيط خانوادگی هم  تربيتی هم در همين محيط است. حّتی  اثر  قوی ترين 
خانوادگی، رابطه بين فرزند، پدر و مادر، يک رابطه محّبتی است، يا جنبه های مادی و سرپرستی هم مطرح است. 
اّما در اين محيط، يک چيز اضافه وجود دارد که غير رابطه محّبتی است. آن چيزی است که محّبت حاشيه  آن  
است. آن رابطه »برتری علمی« است. وقتی که اين احساس با چاشنی محّبت مخلوط می شود، خيلی مؤثر است. 
همين که بچه می گويد »استاد بهتر از من می فهمد«، کافی است که تمام رفتارها، ُخلقيات و اعتقاداتش را هم 

از او بگيرد.
يا  و چهره کذايی درست کند،  بيايد  معلّمش  اگر  به مدرسه می رود،  وقتی چنين شاگردی  است که  اين طور 
حرکات کذايی داشته باشد و حرف های خاصی بزند، شاگرد هميشه خودش را تخطئه می کند و می گويد کار 
او درست است چون او بيشتر از من می فهمد. با خودش می گويد حتماً کار او درست است. لذا احساس برتری 
علمی، کمال تأثير را نسبت به امور تربيتی دارد و سبب می شود که طرف مقابل از او روش بگيرد. اين عنصر 

»برتری علمی« همان چيزی است که در محيط خانوادگی نيست.

»معّلم من« بهتر از پدر و مادرم می فهمد!
حّتی اين را به شما عرض کنم که ممکن است بچه ای در محيط خانوادگی اش، پدر و مادرش از نظر علمی در 
سطح باال نباشند؛ چه بسا اکثر جامعه ما همين طور باشد. بعد اين بچه ها به محيط آموزشی می روند؛ آن جا که 
رفتند چه می شود؟ آن  کسی که بر روی اينها اثرگذار است، معلّم او است. يعنی فرزند، معلم را بر پدر و مادرش 
مقّدم می کند. چون می گويد »معلّمم بهتر می فهمد؛ پدر و مادر من که به اين اندازه عالم نيستند«! من اين ها را 
می گويم تا بفهميد که محيط آموزشی چه می کند. بعضی از اين محيط ها چنان زحمات هفت ساله پدر و مادر 
را، در هفت سال دوم خنثی می کند! خصوصاً در آن زمانی که هنوز بچه خودش به قدرت تمييز و تعّقل نرسيده 

است؛ اين جا محيط آموزشی شمشير دو لبه می شود و بيشتر بچه را تحت تأثير قرار می دهد.

خدمت و جنایت متصّدیان امور آموزشی!
کسانی که متصدی امور آموزشی هستند، اگر صحيح عمل کنند، چه »خدمت« بزرگی کرده اند و اگر غلط عمل 
کنند، چه »جنايت« بزرگی به جامعه کرده اند! حرف های من پيچيدگی نداشت، خيلی روشن بود و چه بسا غالب 
شما بلکه همه شما در گير اين حرف ها بوده و هستيد. اينکه روی محيط آموزشی زياد تأکيد شده است و ما در 
معارفمان داريم که مراقب باشيد، به اين جهت است. اين دوران هم از نظر مقطع سّنی که سّن فراگيری است، 

و هم نسبت به رابطه ای بين استاد و شاگرد، بسيار اهميت دارد.
 

]1[.  وسائل الشيعة     20     154
]2[. سوره مبارکه بقره، آيه 151

]3[ . سوره مبارکه آل عمران، آيه 164
]4[ . سوره مبارکه جمعه، آيه 2

]5[. بحاراألنوار     1     180
]6[. بحاراألنوار     74     128
]7[. بحاراألنوار     66     408

]8[. نهج البالغة          480
]9[. مستدرک الوسائل     12     201   

]10[. غررالحکم          430
]11[. وسائل الشيعة     21     475

هستند،  آموزشی  امور  متصدی  که  کسانی   *
بزرگی  »خدمت«  چه  کنند،  عمل  صحیح  اگر 
»جنایت«  چه  کنند،  عمل  غلط  اگر  و  کرده اند 

بزرگی به جامعه کرده اند!
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تربیت در محیط آموزشی: ۲
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال:
ِ الَغيَرَه ِمَن االيماِن«.]1[ غيرت از نشانه های ايمان است. »إِنَّ

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود که تربيت، از غيرت نشأت گرفته و به معنای روش دادن است؛ روش رفتاري و 
گفتاري. عرض کردم انسان غالباً در چهار محيط ساخته می شود؛ محيط خانوادگی، آموزشی، شغلی و رفاقتی و 
فضای پنجمی هم هست که حاکم بر آنها است و در آينده به آن اشاره خواهم کرد. بحث ما به محيط آموزشی 
رسيد و گفتيم در باب محيط آموزشی آيات و روايات متعّددي وجود دارد که تعليم را در کنار تربيت مطرح کرده 
است و هيچ گاه نمی شود تعليم بدون تربيت باشد. تفکيک بين اين دو مورد يعني بين تعليم و تربيت ممکن 
نيست. يعنی هر تعليمی، يک نوع تربيت را همراه دارد. در جلسه گذشته آيات و روايات را مطرح کردم و ديگر 

تکرار نمی کنم.
به اين جا رسيديم که مقطع زمانی تعلّم و آموزش، يعني از هفت سالگی تا بيست ويک سالگی، که مسأله آموزش 
و يادگيري در آن دوره مطرح است، مقطعی است که اثرگذاری تربيتي اش بر روی انسان بيش از مقاطع ديگر 
عمر او است. در روايت هم اين مطلب بود و گفتيم که از طرفي هم اگر رابطه بين »استاد و شاگرد« و »معلّم 
و دانش آموز«، همراه با چاشنی محّبت باشد که غالباً هم اين طور هست، وقتي با احساس تفّوق و برتري علمی 

آميخته مي شود، اثر تربيتي استاد بر روي شاگرد تشديد می شود.

 گام اّول: دّقت در معّلم
حاال در اين جلسه من وارد مسأله رابطه بين »استاد و شاگرد« و »معلّم و متعلّم« مي شوم که همين روند در 
معارف ما نيز هست. من اين مطلب را با يک روش خاص و به صورت فهرست وار عرض می کنم. ما می بينيم 
در معارفمان روی »معلّم« خيلی تکّيه شده است، که انسان بايد در انتخاب معلّم مراقب باشد. اين نيست مگر 
برای اينکه هميشه تعلّم همراه با تربيت است. در ذيل اين آيه شريفه  »َفلَْيْنُظِر اإْلِنْساُن إِلی  َطعاِمِه«]2[ روايتی 
ْن يَْأُخُذُه«.]3[ ُمراد از اين  از امام باقر)عليه السالم( نقل شده است که حضرت فرمودند: »ِعلُْمُه الَِّذي يَْأُخُذُه َعمَّ
که انسان در خوراکش دّقت کند، اين نيست که انسان به لقمه اي که بر می دارد، نگاه کند که دارد چه می خورد! 
مثاًل ببيند مواّدش چيست، چه ويتامين هايي در آن هست و امثال اينها؛ اينجا بحث شکم مطرح نيست! حضرت 
ْن يَْأُخُذُه«؛ يعنی به علمي که دارد مي آموزد نگاه کند که  می فرمايند بحث اين است که: »ِعلُْمُه الَِّذي يَْأُخُذُه َعمَّ

از چه کسي دارد مي آموزد.

»شخص معّلم« موضوعیت دارد
ما در روايات داريم که روح انسان همان طور که جسم انسان احتياج به غذا دارد تا نيرو بگيرد و پرورش پيدا 
کند، آن هم نياز به غذاي متناسب با خودش دارد. نگاه کن ببين آشپز کيست و دست پخت چه کسي را داري 
مي خوري! به کسي که مي خواهي غذای روحت را از او بگيری نگاه کن! ببين کيست! نقطه ثقل و تأکيد اين 
روايت بر روي »شخص« است. اين ها را دقت کنيد! يک وقت مي گويد به آنچه که او می گويد توجه کن، يک 
وقت مي گويد خودش مهم است و »شخص معلّم« موضوعّيت دارد. »ِعلُْمُه الَِّذي يَْأُخُذُه« اين غذاي روح را که 
ْن يَْأُخُذُه«؛ ببين اين آشپز چگونه آدمی است؟ اين معلّم و استاد چگونه آدمی است؟ ببين دانشت  می گيری، »َعمَّ
را از چه کسی می گيری؟ در روايتی از پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( آمده است: »َفانُظُروا َعن َمن تَأُخُذوَن 
َهَذا الِعلَم«.]4[ نگاه کنيد که اين علم را از چه کسي مي گيريد! اينجا حضرت به نوع علم کاری ندارد، بلکه به 
شخص کار دارد. مي فرمايد دّقت کنيد که علم را، هرچند علم دين را، از چه کسی می گيريد؟ اين شخِص معلّم 

را بررسی کن!

تنها، استاِد »تربیت شده« عالم است
يک روايت از امام هفتم)عليه السالم( داريم که حضرت در آنجا مسأله را براي ما روشن می کند. ايشان می فرمايد: 
«.]5[ دانش و علم وجود ندارد مگر نزد عالم ربّاني. خوب، اين روايت مطلب را روشن  َّانِيٍّ »اَل ِعلَْم إاِلَّ ِمْن َعالٍِم َرب
کرد. حضرت به صورت بسيار واضح، عنواِن »علم بودن« را، از غيِر »عالم تربيت شده« نفی می کند. اصاًل علمّيت 
ندارد و خبري از دانش نيست، مگر اينکه دانش را از يک دانشمند تربيت شده بگيری. نمي تواني از هر کسي 
علم بياموزي! استادی که تربيت شده است، عالم است. بحث اين نيست که چه چيزي به تو تحويل می دهد؛ بايد 

خودش را بررسی کنی!

چنین آدمي به درد »معّلم شدن« مي خورد!

از  را  روحت  غذای  مي خواهي  که  کسي  به   *
و  ثقل  نقطه  کیست!  ببین  کن!  نگاه  بگیری  او 
تأکید این روایت بر روي »شخص« است. این ها 
را دقت کنید! یک وقت مي گوید به آنچه که او 
می گوید توجه کن، یک وقت مي گوید خودش 

مهم است و »شخص معّلم« موضوعّیت دارد.
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به سير بحث دّقت کنيد! اّول فرمود به استادت نگاه کن؛ چون او است که غذاي روح تو را مي دهد. بعد در روايت 
نبوي هم اين معنا تکرار شد و در روايت سوم فرمود استاد بايد مؤّدب باشد، ولي در چه رابطه اي بايد تربيت شده 
باشد؟ بايد چه نوع تربيتي داشته باشد؟ بايد مؤّدب به آداب انسانی و الهی باشد يا نه؟ حضرت مسأله را خيلی 
روشن بيان کردند که معلّم بايد ربّانی باشد و تربيت الهي شده باشد. تربيت هم اين است که به ادب الهی و 

انسانی آراسته باشد. يک چنين آدمی، به درد استاد شدن مي خورد و نزد چنين آدمي بايد تعلّم کرد.

استاِد بی تربیت، دزِد با چراغ!
اگر اين طور نباشد و تو نزد يک انسان بي تربيت درس بخواني، بدان که آن دانشی که او به تو می آموزد، براي 
تو دانش نيست. اين کار تو را به جايی نمی رساند. گاهی هم ممکن است که چه بسا مضّر باشد. دانش است اما 
دانشی است مضّر. وقتي او تربيت نشده تو را بد تربيت مي کند و دانشي که به تو مي دهد مانند چراغي است که 

به دست دزد مي دهد. چو دزدي با چراغ آيد، گزيده تر بََرد کاال!

»مرز استادي« این است که »مرز شکن« نباشد!
لذا يک دسته ديگر از روايات ما تحت اين عنوان مطرح می شود که چه معلّمي را بايد پيدا کرد و از او علم 
آموخت. می گويند وقتي مي خواهي معلّم انتخاب کنی، استادی را انتخاب کن که مرزشکن نباشد؛ پرده َدر نباشد. 
من همين طور گام به گام پيش آمدم. اين ها از ائمه ما رسيده است. اين روايات مرز انسانی و الهی را مطرح کرده 
است. روايتش معروف است که علی)عليه السالم( فرمودند: »َقَصَم َظْهِري َعالٌِم ُمَتَهتِّک «.]6[ کمر مرا عالِم بي حيا 
شکسته است! دانشمند است، اّما پرده َدر است. حاال من خواهم گفت که اين يعنی چه. امام صادق)عليه السالم( 
نيز فرمودند: »َقَطَع َظْهِري اثَْناِن َعالٌِم ُمَتَهتٌِّک«.]7[ دو گروه کمر مرا شکستند؛ يکي  از آنها داناي مرزشکن است.

۱. مرزهاي دیداري
اين پرده َدری و مرزشکنی که ما مي گوييم، چگونه است و در چه رابطه اي مطرح است؟ در چند رابطه مطرح 
است؛ يک ديداری، دو گفتاری، سه رفتاری. شايد آنچه که برجسته تر به ذهن مي آيد »رابطه گفتاری« باشد، اّما 
در هر سه رابطه مسأله پرده داري مطرح است. يعني وقتي من به معلّم نگاه می کنم، نبايد ببينم که او مرز شرع را 
رعايت نکرده است. هيکل او را که می بينم، بايد رنگ شرع داشته باشد. در بحث عفاف گفتم که پوشش و شکل 
و قيافه حرف مي زند و تأثيرگذار است. اگر استادی را که انتخاب کرد ه ام، وقتي به او نگاه می کنم از قيافه اش پيدا 
است که اصاًل مرز شرع َسِر او نمی شود، معلوم است که او »عالِم متهّتک« است؛ او مرزشکن است. پرده شريعت 
را دريده است. گاهی هم از ظاهر و قيافه پيدا است که او حّتي انسانّيت هم نمي فهمد و جنبه هاي انساني را هم 

رعايت نمي کند. همه اين ها ممکن است که از ظاهر، پوشش، هيکل و قيافه معلّم فهميده شود.

۲. مرزهاي گفتاري و رفتاري
گاهي که رفتار معلّم متشّرعانه نيست و حّتي ممکن است اصاًل انسانی هم نباشد، گفتارش هم همين طور است! 
يعنی می بينم که معلّم در حرکاتش و حرف زدن هايش به هيچ وجه مسائل شرعی را رعايت نمی کند. او دانشمند 
است، عالم است، اّما »عالم متهّتک« است. پرده َدر است. مرزشکن است. پيش او نرو! چون او تو را فاسد می کند. 
اين را بدان! او دين و انسانّيت َسَرش نمی شود. گفتم که گفتار خيلی برجسته و مهم است. کسي که نه غيبت 
َسَرش می شود، نه دروغ، نه تهمت، نه ناسزا و هيچ حّد و مرزی َسَرش نمی شود، پيش او نرو که خرابت می کند! 
نه اين که آبادت نمي کند، نه! تو را »خراب« مي کند. يعنی حّتی آنچه که خداوند درون تو به وديعه نهاده بود را 
نيز زير و رو خواهد کرد. انسانّيت دروني و فطري تو را هم از نظر عقلی، قلبی و نفسی تخريب مي کند؛ حتی از 

نظر جوارحی که مربوط به عمل است هم براي تو مضّر است و در آينده بحث آن را خواهيم داشت.

اثر تخریبي »َرج گوِی کج گو«!
چه رسد به اين که در مورد گفتار، خوش بيان هم باشد. اگر معلّم پرده َدری »خوش بيان و خوش زبان« باشد، در 
تخريب غوغا می کند! از اين دسته افراد، در لسان روايات به »عليُم اللِّسان« تعبير مي شود. اين کنايه است از اين 
است که او مي داند چگونه حرف غلط خود را بزند و مخاطب را خام کند. معلوم است آدمی که مرز نمی شناسد، 
اين است. علی)عليه السالم( می فرمايد:  اللّسان« معنايش  َرج مي گويد« چه مي کند! »عليم  اّما  »کج می گويد، 
نَْيا َرُجٌل َعلِيُم اللَِّساِن َفاِسٌق«؛ حضرت مطلب را کاماًل باز کردند. فسق از مصاديق  »َقَطَع َظْهِري َرُجاَلِن ِمَن الدُّ
پرده َدری است. معنای »فسق« هم دريدگی است. حضرت می گويد کمر من را در دنيا دو دسته شکستند؛ يک 
دسته کساني بودند که خوش زبان و خوش بيان بودند، اّما به هيچ وجه »مرز شرع« را رعايت نمی کردند. »رجل 

عليم اللّسان« اّما بالفاصله می گويد »فاسق«.
بعد مي فرمايد: »َفاتَُّقوا الَْفاِسَق ِمَن الُْعلََماِء «. از دانشمندانی که مرز الهی را می شکنند، بپرهيزيد. از عالماني که 
مرزدار نيستند، بپرهيزيد. ممکن است که خيلی خوش قلم باشد، اّما ببين که چه چيزي تحويل تو می دهد. کسي 
که خيلی خوب شعار می دهد، با شعارش چنان فريب می دهد که نگو و نپرس! اما ببين که اين آيا مرزهای شرعی 

را در اين نوشته هايش و در اين گفته هايش رعايت می کند يا نه؟

تربیت  بد  را  تو  نشده  تربیت  که  استادی   *
مي کند و دانشي که به تو مي دهد مانند چراغي 

است که به دست دزد مي دهد.

* اگر معّلم پرده َدری »خوش بیان و خوش زبان« 
دسته  این  از  می کند!  غوغا  تخریب  در  باشد، 
اللِّسان«  »علیُم  به  روایات  لسان  در  افراد، 
است  این  از  است  کنایه  این  مي شود.  تعبیر 
که او مي داند چگونه حرف غلط خود را بزند و 
مخاطب را خام کند. معلوم است آدمی که مرز 
مي گوید«  َرج  اّما  می گوید،  »کج  نمی شناسد، 

چه مي کند!
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شعار بدون عمل، کار منافق است!
معيار ما عمل مطابق با شرع است، نه پشت هم اندازی. خوب شعار دادن و شعار خوب دادن بدون عمل به شرع 
و داشتن ظاهري آراسته و مطابق با دستورات دين، سازندگي ندارد. اگر عمل مطابق شرع نباشد، از آن تعبير 
«؛  ِ يَُقوُل يَا َعلِيُّ ِّي َسِمْعُت َرُسوَل الَّ به »منافق« می کنند. در ادامه همين روايت، علی)عليه السالم( می گويد: »َفإِن
پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( به من فرمود ای علی! »َهاَلَک أُمَِّتي َعلَی يََدْي ُکلِّ ُمَنافٍِق َعلِيِم اللَِّساِن«.]8[ 
هالکت اّمت من به دست منافقي است که بداند چگونه حرف بزند. چون »عليم اللّسان« جامعه اسالمی را به 
هم می ريزد. هالکت اّمت پيغمبر به دست منافق هايی است که خوش زبانند و پشتِ هم اندازند. اينها با زبانشان 
ديگران را تسخير می کنند و مرز شرع را هم رعايت نمی کنند. يعني حرفشان خوب است اّما عملشان مطابق با 
شرع نيست. ظاهرسازي و مرز ناشناسي، نفاق است. چون تعبير اين است  که منافق به ظاهر متشّرع است، اّما 
می بينی مرز شرع را رعايت نمی کند. مورد بحث در اينجا، »شخص« است. حضرت روی »شخص« تأکيد کرده اند. 

وقتي مي خواهي معلّم و استاد انتخاب کنی، حواست جمع باشد؛ فريب اين را نخوری که خوب درس می دهد!

هشدار! بچه های مردم را به که می سپارید؟!
و  می دهد  درس  اين که کسي خوب  بدانيد صرف  را  اين  است!  شما  در دست  آموزشی  مراکز  که  کسانی  ای 
خوش بيان است، براي درس دادن کافي نيست! تنها به خاطر بيان خوب، صالحّيت معلّمي را ندارد! اين را بدانيد 
و شما را فريب ندهد که قيامت داريد! بچه های مردم را دست چه کسی می سپاريد؟ من اين ها را بگويم، که کسي 

نگويد نمي دانستيم يا توجه به اين مطالب نداشتيم.
نگو خوب تدريس می کند و مسلّط است؛ بگو ببينم تربيت شده هست يا نه؟ چون تربيت کردن او، ارادی نيست. 
من اين را بحث کرده ام که تربيت از عناوين قصديّه نيست. يعني براي روش دادن، الزم نيست مربّي قصد کند. 
الگو  بچه ناخودآگاه روش را می گيرد. او بدون توّجه و قصد تو، از تک تک کلمات و حرکات و حّتي ظاهر تو 
ـ نعوذ بال ـ معلّم و استاد، در البالي بحث هاي علمي،  می گيرد. از هيکل معلّم الگو می گيرد، چه رسد به اينکه 

مسائلی را که خالف شرع و معارف اسالمي است، طرح کند. اينجا ديگر وامصيبتا است!

تبدیل »خوشحالي ها« به »بدحالي ها«!
خوشحال نباشيد که معلّم خوب آورده ايد! يک روزی خوشحالی هايتان چنان تبديل به بدحالی ها مي شود که در 
باورتان هم نمی گنجد. حّتي اگر به قيامت هم توّجه نداشته باشيد و دنيايي فکر کنيد، باز هم اين انتخاب غلط 
است. چون کسي که از انسانّيت دور شود و تربيت صحيح نشود، ديگر درمان ندارد. ِصرف اين که خوش بيان 
است و خوب تدريس می کند، خوشحالي ندارد. بّچه مردم، فرزندی که ميوه دل پدر و مادر است را به دست 
اينها مي سپاريد و بعد می بيند که چگونه از کار در می آيد که اين پدر و مادرها بايد بر سرشان بزنند و باز هم 
نتوانند کاری کنند. ريشه بسياری از مشکالت جامعه ما از همين مراکز آموزشی است. بسياری از مشکالت ما از 
همين جا است. نتيجه آموزش بدون رعايت مسائل انسانی و الهی همين مي شود. من حاال به مسائل مادی کاری 

ندارم؛ فقط در رابطه بحث تربيتی بحث می کنم.

گام دوم: دّقت در علم
روايات ما می فرمايد دّقت کن که معلّم کيست؛ بعداً سراغ مسأله »آن چه  از دهانش در می آيد« می رود. حاال که 
از فاسق نبودن معلّم خيالت راحت شد، ببين چه چيزي را القا می کند و چه مطالبي را در دهان بچه مي گذارد! 
لذا ما در رواياتمان داريم  که معلّم روح من را تغذيه مي کند. يعني علم، تغذيه روحی است و اين غذا، غذای روح 
است. ما هم غذای جسم داريم و هم غذای روح که پرورش است. ما روايات متعددي داريم که شما همان گونه 
که در تغذيه جسمتان دقت می کنيد، در غذايی که برای روحتان از ديگری می گيريد هم دّقت کنيد. اينجا ديگر 

مطلب درباره مسائل علمي است.

حرف معّلم، غذاي روح است
پس اّول ببين معلّم چه کسی است و بعد هم ببين چه می گويد. روايتی از امام حسن)عليه السالم( است که 
َما  َصْدَرُه  يُوِدُع  َو  يُْؤِذيِه  َما  بَْطَنُه  َفُيَجنُِّب  َمْعُقولِِه  فِي  ُر  يََتَفکَّ اَل  َکْيَف  َمْأُکولِِه  فِي  ُر  يََتَفکَّ لَِمْن  می فرمايد: »َعَجٌب 
يُْرِديِه«]9[ در شگفتم از آدمی که وقتی می خواهد چيزی بخورد، دّقت می کند؛ يعني فکر می کند که چه بخورد، 

اّما نسبت به آن چيزی که مربوط به روحش است و غذای روح او است، فکر نمی کند که چيست.

دّقت کن تا »اعتقاد غلط« یا »گناه« به خوردت ندهند!
َعاُم لَْياًل تَُکلُِّفوا  علی)عليه السالم( اين مطلب را خيلی باز می کند و می فرمايد: »َما لِي أَری النَّاَس إَذا َقُرَب إلَيِهُم الطَّ
إنَاَرَة الَمَصابِيَح لَِيْبُصُروا َما يَْدُخُلوَن بُُطونَُهْم«؛ چه طور است که من مردم را می بينم که وقتی در شب برايشان غذا 
می آورند، به دنبال نور چراغ مي روند تا ببينند که چه می خواهند بخورند؛ شب است، تشخيص نمی دهند که غذا 
چيست؛ مثاًل کسی غذا را آورده و معلوم نيست که  سّم است، ُمهلک است يا ُمغّذی است؛ اينجا می روند خود را 
وَن  به زحمت می اندازند و چراغی پيدا می کنند که ببينند چه می  خواهند بخورند؛ اّما از آن طرف »َو ال يَْهَتمُّ
بَِغَذاِء النَّْفِس«؛ به غذای روح اهتمام نمی ورزند. »بِأْن يُِنيُروا َمَصابِيَح ألَْبابِِهْم بِالِعلِْم لُِيسلُِموا ِمن لَواِحِق الَجهالَِة«؛ 

با  می دهد،  شعار  خوب  خیلی  که  کسي   *
نپرس!  و  نگو  که  فریب می دهد  شعارش چنان 
این  در  را  مرزهای شرعی  آیا  این  که  ببین  اما 
رعایت  گفته هایش  این  در  و  نوشته هایش 

می کند یا نه؟

* ریشه بسیاری از مشکالت جامعه ما از همین 
ما  مشکالت  از  بسیاری  است.  آموزشی  مراکز 
رعایت  بدون  آموزش  نتیجه  است.  همین جا  از 

مسائل انسانی و الهی همین مي شود.
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چراغ های عقلت را روشن کن که سالم بماني! لُّب يعني عقل سالمت. دّقت کن تا روحت سالم بماند. از چه؟ 
نُوِب فِي إعِتقاَداتِِهْم َو أعَمالِِهْم«.]10[ تا از جهالت در اعتقادات و گناهان ايمني بيابي!  »ِمن لَواِحِق الَجهالَِة َو الذُّ
حضرت کامالً  واضح دست روي جنبه دروني و بيروني گذاشت. مراقب باش اين چيزی که او به تو می خوراند، به 
اعتقادات تو ضربه نزند، به اعمالت صدمه نزند. تو مسلمانی! ببين او چه می گويد؛ چرا دنبال کسي مي روي که 

خرابت مي کند؟ چه آنجايی که خود معلّم خراب است و چه آنجايی که حرف او غلط باشد.

بي اهمیتي به تربیت فرزند؛ تخریب سرنوشت فرزند و خریدن جهّنم براي خود
در معارف ما نسبت به مسائل آموزشی  دقيقاً رسيدگی شده است. چرا؟ در مسأله افراد، به خصوص در اين سنين، 
چون رابطه معلّم و شاگرد رابطه خاصی است، براي فرزند نقش سرنوشت ساز دارد. يعنی رابطه بين معلّم و متعلّم، 
بسيار اهميت دارد؛ چه از نظر سازندگی  و چه از نظر تخريبی . اين سّن خاص، تأثير به سزايي در تربيت فرزند 
دارد. لذا بايد اهميت داد. چون فرزند در اختيار تو بوده  است. لذا اگر از او مراقبت نکنی، او را فاسد خواهي کرد. 

يعني هم سرنوشت او را خراب مي کني و هم خودت را ـ نعوذ بال ـ به جهنم می فرستی.

]1[.  وسائل الشيعة     20     154
]2[. سوره عبس، آيه 24
]3[. الکافي     1     49

]4[. منية المريد     238
]5[. وسائل الشيعة     27     19

]6[. بحاراألنوار     2     111
]7[. بحاراألنوار     1     208
]8[. بحاراألنوار     2     106
]9[. بحاراألنوار     1     218

]10[. شرح نهج البالغة     20     261
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تربیت در محیط آموزشی: ۳
ِحيم ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ أعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ

يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ َو الَْحْمُد ِلَّ
ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال:

ِ الَغيَرَه ِمَن االيماِن«.]1[ غيرت از نشانه های ايمان است. »إِنَّ

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود و گفتيم که »تربيت« از »غيرت« نشأت می گيرد و تربيت به معنای روش رفتاری و 
گفتاری دادن است و به طور غالب و معمول اين روش در چهار محيط قرار می گيرد؛ محيط خانوادگی، محيط 
آموزشی، محيط شغلی و محيط رفاقتی. همچنين عرض کردم فضای پنجمی هم بر اين چهار محيط حاکم است 
که إن شاءال ما بعداً به آن می رسيم. بحث ما در جلسه گذشته راجع به محيط دوم، يعنی محيط آموزشی بود 
که به طور غالب انسان در اين محيط در ابعاد گوناگون اعتقادی، قلبی، نفسی و عملی ساخته می شود. بعد هم 

گفتيم که اين روش ها هم از بُعد شنيداری و هم از بُعد ديداری و هم رفتاری است.
جلسه گذشته بحث من به اينجا رسيد که در بين تمام محيط های چهارگانه، اثرگذاری محيط آموزشی از جهاتی 
قوی تر است. هم از جهت مقطع سّنی است که در آن مقطع سّنی معموالً انسان بيشترين اثرپذيری را دارد که 
رواياتش را هم خواندم؛ همچنين از جهت نگرشی که شاگرد به استاد دارد، که برتری علمی استاد اثرگذار است 

و موجب تقويت اثرگذاری بر انسان می شود. خصوصاً اگر اين برتری همراه با چاشنی محبت هم باشد.
در آخر جلسه گذشته بحثم به اينجا رسيد که چون رابطه بين استاد و شاگرد است، انسان در انتخاب استاد 
دقت کند و هر علمی که می خواهد بياموزد اين طور نباشد که متمرکز شود روی »عليم اللّسان« که در روايت از 
علی)عليه السالم( خوب تبيين شده بود؛ بلکه از اين طرف، کنار »تعليم«، »تربيت« است و اين ها از هم جداشدنی 

نيستند.

تالزم بین تعلیم و تربیت
اين ها را بحث کرديم که بين تعليم و تربيت يک نوع تالزم است. در روابط گوناگون آنجايی که تعليم هست، 
ـ بحث علم دين نيست. يک وقت اشتباه نشود ـ  خواه ناخواه همراهش تربيت نيز هست. لذا انسان در هر علمی 
نبايد فقط سراغ اين برود که اين درس مشکل است، اين استاد هم خوب تدريس می کند و خوش بيان است، 
پس بروم و از او بياموزم. چون ممکن است اين استادی که خوب تدريس می کند، از طرفی مفيد باشد ولی از 

ناحيه ای هم مضّر باشد و نقش تخريبی داشته باشد.

ضرورت پرهیز از دانشمنداِن مرزشکن
در روايات ما هم روی همين معنا تأکيد شده است. روايتی را جلسه گذشته از علی)عليه السالم( مطرح کردم که 
نَْيا َرُجٌل َعلِيُم اللَِّساِن َفاِسق«؛ دو دسته کمر مرا در اين دنيا شکستند؛  حضرت فرمود: »َقَطَع َظْهِري َرُجاَلِن ِمَن الدُّ
يکی همين دانشمنداِن خوش بيان اّما فاسق است. بعد هم می فرمايد: »َفاتَُّقوا الَْفاِسَق ِمَن الُْعلََماء«.]2[ بپرهيزيد 
و بر حذر باشيد از اين فاسقاِن دانشمند. يک روايت هم از پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( بود که حضرت به 
علی ) عليه السالم( فرمودند: »يَا َعلِيُّ َهاَلَک أُمَِّتي َعلَی يََدْي ُکلِّ ُمَنافٍِق َعلِيِم اللَِّسان«.]3[ نابودی و هالکت اّمت 

من به دست اينهايی است که خوش بيانند اّما از نظر عملی، مرزهای الهی را رعايت نمی کنند.

با ارزش ترین و بی ارزش ترین علم
شخصی خوب درس می گويد. يعنی همين چيزی که مصّب بحث ما است. تعليِم او خوب است اّما در مسائل 
تربيتی نقش تخريبی دارد؛ در معارف ما از نظر ارزشی به اين علم بها نمی دهند. در روايات اصاًل به اين علمی 
ُوقَِف  َما  الِْعلِْم  »أَْوَضُع  فرمود  علی)عليه السالم(  که  نهج البالغه،  در  است  روايتی  نمی دهند.  بها  می آموزد  او  که 
َعلَی اللَِّساِن«؛ بی ارزش ترين دانش، دانشی است که فقط در زبان جاگرفته باشد. دقت کنيد که حضرت »علم« 
می گويد، علم خاصی را مطرح نمی کند. »العلم« اسم جنس است. جنس دانش مّد نظر است. فيزيک، شيمی، 
تاريخ، جغرافی، هر علمی را شامل می شود. »أَْوَضُع الِْعلِْم َما ُوقَِف َعلَی اللَِّساِن«؛ استاد، خوش بيان است. اين همان 
چيزی است که من جلسه گذشته گفتم در آن روايات بود. بعد هم می فرمايد: »َو أَْرَفُعُه َما َظَهَر فِي الَْجَواِرِح َو 
اأْلَْرَکاِن«.]4[ يعنی برترين علم، آن است که در همه اندام هويدا و آشکار باشد. چرا؟ چون رفتار روش می دهد. 

رفتار آموزندگی دارد و آموزندگی رفتار قوی تر از آموزندگی زبان است.

دو راهِی انتخاب استاد!
دو معلّم و دو استاد هستند؛ هر دو يک درس را می گويند، اّما فهميدِن درِس يکی برای من آسان تر است و 
او آسان تر  از  را  استادی که خوش بيان است و درس  برای من مشکل است. آن  نه، فهميدِن درسش  ديگری 
می فهمم، از نظر عملی اثر سوء روی من دارد، اّما استاد ديگر اين اثر سوء را ندارد. حاال کدام يکی را انتخاب 

* برترین علم، آن است که در همه اندام هویدا 
و آشکار باشد. چرا؟ چون رفتار روش می دهد. 
رفتار آموزندگی دارد و آموزندگی رفتار قوی تر 

از آموزندگی زبان است
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کنم؟ اين فشار دارد اّما نقش تخريبی ندارد؛ ديگری فشار ندارد، اما نقش تخريبی دارد. معارف ما می گويد آن 
استادی را انتخاب کن که نقش تخريبی ندارد. روايات متعّددی داشتيم و يکی دو مورد نبود. دليل آن هم معلوم 
است. به اين دليل که اين مفاهيم از نظر سير وجودی من، به درد من نمی خورد. آنچه که در سير وجودی ام به 
درد من می خورد، روش رفتاری و گفتاری است که بنده می گيرم. آن است که به درد من می خورد. آن است که 

سازنده شاکله روحی من است. شکل روحی من را »تربيت« درست می کند نه »تعليم«. 

تبلیغات به نفع علیم الّلسان ها!
يکی از چيزهايی که واقعاً مورد تأسف ما است، همين است که جامعه اسالمی است اّما تمام توّجه ها می رود به 
سمِت »عليم اللّسان«؛ متأسفانه اآلن در جامعه ما حرف اّول را همين دسته اّول می زنند؛ يعنی کسانی که از نظر 
قدرت بيان در سطح باال هستند، ولی از نظر تربيتی اثر منفی و نقش تخريبی دارند. اگر هم کسی غير از اين 
باشد، او ديگر حرف اّول را نمی زند؛ بلکه حرف دوم را می زند! اگر استاد خوبی که از نظر تربيتی مناسب باشد 
پيدا شود، حرف او در جامعه حرف دوم است. حرف اّول را همان عليم اللّسان ها می زنند. ثقل و سنگينی به نفِع 
آن طرف است. در حالی که معارف ما برخالف واقعياتی است که امروز در جامعه به نام جامعه اسالمی می بينيم. 
ديگر نمی خواهم توضيح بدهم؛ خودتان می بينيد و می دانيد هم که چگونه تبليغات شيطانی ـلعنت ال عليهـ 

برای آن صورت می گيرد.

استاد دینِی بی دین!
بحث  تعليمی  و جنبه  و شاگرد  معلّم  از  کلّی  به طور  تقسيم بندی می کنم. يک وقت هست  اينجا من يک  در 
اّما يک وقت هست نه،  می کنيم و علم هر چه می خواهد باشد، فرقی نمی کند؛ بحث ما هم تا اينجا کلّی بود. 
مطلب از اين باالتر است؛ بحث درباره معلّم دينی و استاد معارف است. حاال می رويم سراغ اين. چنين معلّمی 
اگر منحرف باشد، از دو حال خارج نيست؛ حالت اّول اين است که آنچه را از نظر علمی می آموزد صحيح است و 
انحرافی از نظر آموزش علمی اش ندارد، اما از نظر عملی مخّرب است. شک نيست که اين از آنکه غير علم دين را 
می آموزد أضّر است و از نظر رفتاری  بيشتر تخريب می کند. اين ضررش بيشتر است. اين ها را من همين طور گام 
به گام پيش می آيم؛ چون می خواهم محيط آموزشی را بحث کنم. اين محيط ها می خواهد جوان های ما را بسازد.

ديگر  جای  در  َوبَاٌل«.]5[  الَعَمِل  بَِغيِر  »الِعلُم  فرمودند:  علی)عليه السالم(  داريم.  زيادی  روايت  مورد  اين  در  ما 
حضرت فرمود: »ِعلُم الُمَنافِِق فِي لَِسانِِه«.]6[ و باز فرمودند: »ِعلُم الُمؤِمِن فِی َعَملِِه«.]7[ بر اساس اين روايات، 
معلّمی که درس دين می دهد ولی از نظر تربيتی اثر تخريبی دارد، به تعبيری بسيار ساده، بذر نفاق را در درون 
آن شاگرد می افشاند. چون اين بچه می فهمد و تفاوت قول و عمل را در اين استاد می بيند. گفت  قسم حضرت 

عباست را ببينم يا دم خروس را؟! کدام يکی از اين ها را باور کنم؟!
اين استاد بذر نفاق را از همان موقع که می خواهد فراگيری داشته باشد و از نظر روحی روانی ، ساختار وجودی 
پيدا کند، در دل اين شاگرد می افشاند. وای به حال اين ها! »أشدُّ الّناِس َعذاباً يَوَم القياَمة«،]8[ اين ها هستند. 
سخت ترين عذاب را روز قيامت دارند. من روايت زياد ديدم نمی خواهم وارد اين بحث شوم، اين خودش يک بحث 
مستقل دارد. نمی خواهم وارد شوم که ديدگاه اسالم راجع به اين افراد چيست. چون نمی خواهم از بحثم منحرف 

شوم. لذا به اين ها کاری ندارم، چون بحثم، بحث تربيت است. اّما بدانيد که وضع اين ها خيلی خراب است.

درس توحید از زبان شیطان!
چنين استادی نقش سازندگی ندارد و نقش تخريبی دارد. با اينکه آنچه را که می آموزد صحيح است. اصاًل فرض 
ما اين است که معارف می گويد و معارف صحيح هم می گويد؛ معلّم دينی است، درست هم می گويد؛ اّما از نظر 
رفتاری می بينيم که مرز الهی و مرز انسانی را رعايت نمی کند. نه تنها نقش سازندگی ندارد و نقش تخريبی دارد؛ 
بلکه باالتر، نقش تخريبی اين بيش از آن کسی است که آن علمی را که می آموزد غير علم دين است. استاد ما، 
امام)رضوان ال تعالی عليه( يک وقت اين را نقل می کرد و در صحبت ها می فرمود: »درس توحيد از زبان شيطان«! 

ايشان خيلی زيبا می فرمود! اين جزء کلمات قصار ايشان بود! درس توحيد است، اّما از زبان شيطان است.

استاِد دینی منحرف
حالت دوم آن است که استاد به عنوان معارف، علوم دينی تدريس می کند، اّما آنچه می گويد اشتباه است. آن 
انحراف  تدريسش هم  و  اين دومی، گفتار  ولی  نداشت.  تطبيق  رفتارش  با  اّما گفتارش  اّولی درست می گفت، 
دارد. ظاهراً ديگر خيلی روشن است که چنين استادی چقدر خطرناک و مضّر است و چقدر نقش تخريبی در 
شاگرد دارد. من يک روايت می خوانم. روايت مفّصلی است از امام حسن عسگری)عليه السالم( در باب همين 
دانشمندان سوء که حضرت می فرمايد،: »َو ُهْم أََضرُّ َعلَی ُضَعَفاِء ِشيَعِتَنا ِمْن َجْيِش يَِزيَد َعلَْيِه اللَّْعَنُة َعلَی الُْحَسْيِن 
بِْن َعلِيٍّ َو أَْصَحابِهِ «؛ اين دانشمنداِن سوء نسبت به ُضعفای شيعه ما، شّرشان بيشتر است تا لشگر يزيد عليه 

حسين)عليه السالم(؛ حضرت بعد سّرش را هم می فرمايد که چيست.
اّما ُضعفا يعنی چه؟ ُضعفا از نظر پيکره ظاهری که نيست؛ بلکه جنبه های روحی مطرح است. يعنی آن کسانی 
که از نظر ايمانی، هنوز يک ايمان مستقّر پايداری از نظر درونی پيدا نکرده اند که بيدی نباشند که با اين بادها 
بلرزند. خوب بچه در اين سّن اين چنين است. چون بحث ما بچه چهارده، پانزده ساله است. آيا اين از نظر ايمانی 

* آن استادی را انتخاب کن که نقش تخریبی 
ندارد.
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ضعيف است يا نيست؟ شّکی نيست که به طور غالب ضعيف هستند و هنوز ايمان در قلب آنها به صورت استوار پا 
نگرفته است. بله، از نظر درونی و از جهت فطرتش ايمان دارد؛ اما اينها هنوز در وجود او آن طور به فعليت نرسيده 
که بتواند در برابر ُشبهات اعتقادی مقاومت کند. حاال اين استاد رفته سر کالس و برای او »دينی« می گويد و 

مسائل انحرافی را مطرح می کند! اين چه جنايتی دارد می کند.
مضّرتر  و  بدتر  اصحابش  و  حسين)عليه السالم(  امام  عليه  بر  يزيد  لشکريان  آن  از  آدم  اين  می گويد  حضرت 
است. من اين ها را می گويم که حواستان را جمع کنيد؛ ای کسانی که آمده ايد به عنوان معلّم دينی و معارف 
در مراکز آموزشی و داريد مسائل انحرافی را مطرح می کنيد، اين را بدانيد که شما از لشکر يزيد بدتريد. حاال 
َُّهْم يَْسُلُبونَُهُم اأْلَْرَواَح َو اأْلَْمَواَل«؛ مگر لشکر يزيد چه کار می کرد؟ آنها جان و مال  علت آن را هم می گويم؛ »َفإِن
حسين)عليه السالم( و اصحابش را گرفتند. ُکشتند و بردند! غير از اين بود؟! اّما اين دانشمنداِن سوء چه می کنند؟ 
اين  ايمانی  پايه های  اينها  َفُيِضلُّونَُهم«.]9[  ِشيَعِتَنا  ُضَعَفاِء  َعلَی  ْبَهَة  الشُّ َو  کَّ  الشَّ يُْدِخُلوَن  ْوِء  السَّ ُعلََماُء  َهُؤاَلِء  »َو 
بچه ها را می لرزانند. ارزش روح باالتر است يا جسم يا پول؟! کار لشگريان يزيد اين بود، اما کار اينها اين است 

که با اين تدريس هايی که دارند، ُضعفای شيعه ما را منحرف می کنند.

خاطرجمعی از محیط آموزشی اشتباه است!
لذا می خواستم اين را عرض کنم که در اين چند محيطی که ما گفتيم، آن محيطی که خيلی نقش دارد، چه در 
سازندگی و چه در تخريب، »محيط آموزشی« است. من حاال سفارش می کنم به اوليا که حواستان جمع باشد! 
اين بچه تا موقعی که تحت نظر شما بود، تا حدودی توانسته بوديد از نظر اعتقادی و عملی روبه راهش کنيد؛ 
حاال که او را به مدرسه فرستاديد، خيال نکنيد اين پايدار می ماند. وقتی در محيط آموزشی برود، بدانيد که آنجا 
قوی تر از شما هست. آن محيط قوی تر از محيط خانوادگی شما است. اين طور نبايد باشد که خيالتان راحت شود.

من خصوصاً به آن دسته ای می گويم که اينها واقعاً هم دلسوز هستند و هم از نظر تربيتی دينی و هم از جهات 
انسانی دلسوز فرزندانشان هستند. اگر فرزندتان را در بهترين مدرسه ها هم گذاشتيد، خاطر جمع نشويد. دستتان 
را روی دست نگذاريد. اين اشتباه است. حتی اگر بهترين مدرسه ها از جهت دينی را هم انتخاب کرديد، نبايد 
خيالتان آسوده شود. چون يک موقع چشم باز می کنيد و می بينيد همين بچه ای که در آن محيط بوده وامصيبتا 

است.

تربیت فرزند در کالم امام صادق)علیه السالم(
در آن روايتی که از امام صادق )عليه السالم( بود، داشت که اين چهارده سال نبايد فرزند را رها کنی. حضرت سه تا 
»هفت سال« درست کردند؛ هفت سال اّول بگذار بازی کند. هفت سال دوم ادبش کن. هفت سال سوم مالزمش 
َو الَْزْمُه نَْفَسَک َسْبَع ِسِنين «. ْب َسْبعاً  باش. يک بار ديگر روايت را بخوانم؛ »َدْع ابَْنَک يَلَْعْب َسْبَع ِسِنيَن َو يَُؤدَّ

]10[ يعنی چهارده سالگی اش که تمام شد، از پانزده سالگی تا بيست و يک سالگی  او را جدايش نکنی؛ مالزمش 
باش. يعنی از خاطرجمعی خبری نيست! تازه من فرضم اين بود که مدرسه و محيط آموزشی اش، محيط خوبی 
است که با خاطرجمع او را آنجا گذاشته ای ؛ چه رسد که بدانی اينجا که رفت، رفت؛ يعنی جّو حاکم بر محيط 

آموزشی اش، مغاير جّو تربيتی خانوادگی اش باشد. وای به آنجاهای ديگر! دستورات تربيتی اسالم اينها نيست.

تقّدم ادب بر علم
يا استاد معارف  راجع به کسانی که می خواهند آموزش های دينی بدهند  من حاال روايتی می خوانم؛ خصوصاً 
هستند. ما در يک روايت از علی)عليه السالم( داريم که حضرت فرمودند پيغمبر تربيت شده خدا است و مربّی 
او خدا بوده است؛ مربّی من هم پيغمبر بوده است؛ حاال من می خواهم مربّی مؤمنين باشم. يعنی مگر می شود 
«؛ پيغمبر را خدا تربيت کرد؛ »َو  ُ َعزَّ َو َجلَّ بَُه الَّ ِ أَدَّ هرکسی مربّی باشد؟! در اين روايت هست که: »إِنَّ َرُسوَل الَّ
ِمين«.]11[ من هم مؤمنين  ُب الُْمْؤِمِنيَن َو أَُورُِّث اأْلََدَب الُْمَکرَّ بَِني«؛ من را هم پيغمبر تربيت کرد؛ »َو أَنَا أَُؤدِّ ُهَو أَدَّ
را تربيت می کنم. يعنی انسان بايد استادی را پيدا کند که مؤّدب به آداب الهی و انسانی باشد. اين را بدانيد که 
حرف اّول را »ادب« می زند، نه »علم« به معنای مفاهيم. اگر غير از اين فکر می کنيد، بدانيد که اشتباه می کنيد. 
بعد می بينی  ِوزر و وبال می شود؛ وبال می شود روی گردنت!  بعد  تعليم بدون تربيت،  چون علم بدون ادب و 
فرزندت با پوشش برتر اسالمی رفت در اين مرکز آموزشی، دو ترم نگذشته بی حجاب بيرون آمد. آن وقت چنان 

به چه کنم، چه کنم بيفتی که مفّری پيدا نکنی.

]1[.  وسائل الشيعة     20     154
2. بحاراألنوار     2     106 
3. بحاراألنوار     2     106 

4. نهج البالغة، کلمات قصار، 92
5. غررالحکم          45   

6. غررالحکم          459   
7. غررالحکم          152   
8. بحاراألنوار     2     38   

بود،  شما  نظر  تحت  که  موقعی  تا  بچه  این   *
و  اعتقادی  نظر  از  بودید  توانسته  حدودی  تا 
عملی روبه راهش کنید؛ حال که او را به مدرسه 

فرستادید، خیال نکنید این پایدار می ماند.

مؤّدب  که  کند  پیدا  را  استادی  باید  انسان   *
به آداب الهی و انسانی باشد. این را بدانید که 
حرف اّول را »ادب« می زند، نه »علم« به معنای 
مفاهیم. اگر غیر از این فکر می کنید، بدانید که 
اشتباه می کنید. چون علم بدون ادب و تعلیم 
وبال  می شود؛  وبال  و  ِوزر  بعد  تربیت،  بدون 
فرزندت  می بینی  بعد  گردنت!  روی  می شود 
مرکز  این  در  رفت  اسالمی  برتر  پوشش  با 
بیرون  بی حجاب  نگذشته  ترم  دو  آموزشی، 
بیفتی  چه کنم  چه کنم،  به  چنان  آن وقت  آمد. 

که مفّری پیدا نکنی.
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9. بحاراألنوار     2     88   
10. بحاراألنوار     101     95   
11. بحاراألنوار     74     268   
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تربیت در محیط آموزشی: ۴
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛  بِْسِم الَّ أعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ
يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرِوَی َعن َرسوِل ال )صلی ال عليه و آله و سلم( قال:
ِ الَغيَرَه ِمَن االيماِن«.]1[ غيرت از نشانه های ايمان است. »إِنَّ

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود. عرض کردم که »تربيت« از »غيرت« نشأت گرفته است و به معنای روش رفتاری و 
گفتاری دادن و گرفتن است. در باب اين روش گرفتن و روش دادن به طور معمول و غالب چهار محيط است که 
انسان در آن محيط ها ساخته می شود؛ محيط خانوادگی، محيط آموزشی، محيط رفاقتی و محيط شغلی. البته 

عرض کردم که فضای پنجمی هم بر آنها حاکم است.
مباحثی که ما در گذشته داشتيم راجع به محيط دوم، يعنی »محيط آموزشی« بود؛ عرض کردم که نقش محيط 
آموزشی از محيط اّول يعنی محيط خانوادگی قوی تر است. چه بسا کسانی باشند که از نظر محيط خانوادگی ، 
روش صحيح الهی و انسانی نداشته  اند، ولی اگر ايشان را در محيط آموزشی بياوريد، ساخته می شوند و همين طور 
عکس؛ به اين معنا که ممکن است محيط خانوادگی ، محيط خوبی باشد اّما محيط آموزشی نقش تخريبی داشته 
باشد و موجب شود آنچه که در محيط خانوادگی ساخته شده است، خراب شود و از بين برود. چون محيط 

آموزشی قوی تر از محيط خانواده است و در گذشته در مورد جهتش به چند جهت هم اشاره کردم.
 لذا من عرض کردم که انسان بايد نسبت به اين محيط دوم، يعنی محيط آموزشی خيلی دّقت و توجه داشته 
باشد. چون گفتم در محيط آموزشی تنها مسأله دريافت مسائل مفهومِی علمی مطرح نيست؛ بلکه اين دريافت 

علمی هميشه با روش گرفتن و روش دادن در سه بعد ديداری، گفتاری و رفتاری همراه است.

نفی علمّیت از استاِد بی تربیت
آخر جلسه گذشته روايتی خواندم که آن را تکرار می کنم. ما در روايتی از امام صادق)عليه السالم( داريم به اين 
َّانِي«.]2[ اين مسأله آموزشی و علمی است. اصاًل حضرت نفی  تعبير که حضرت فرمودند: »اَل ِعلَْم إاِلَّ ِمْن َعالٍِم َرب
انسانی تربيت نشده باشد، نمي تواند به تو علم  الهی و  علميّت می کنند؛ يعنی اگر آن معلّم و استاد به تربيت 
بياموزد. يک وجه از معنای »ربّانی« اين است که خودش تربيت شده است و بعد هم همان را به شاگرد منتقل 
می کند. »ربّانی« که می گويند دو بُعد دارد که من هر دو را گفتم؛ هم خود و هم انتقال به ديگری. تا خوِد شخص 
موصوف به وصفی نباشد نمی تواند آن را به ديگری بدهد. لذا حضرت اصاًل نفی علمّيت می کنند و می گويند اين 

 علومی که تو داری از اين استاد می آموزی، اصاًل علم نيست. يعنی بدان که علم اينها ُمضّر است.
جلسه گذشته سخنی را از استادمان امام )رضوان ال تعالی عليه( نقل کردم که بعضی تعجب کردند! ايشان فرموده 
بودند »درس توحيد از زباِن شيطان«! تعجب نکنيد! اينها همه از اين حديث گرفته شده است که: »اَل ِعلَْم إاِلَّ 
َّانِي«. يعنی اين اصاًل علم نيست. چرا؟ چون آموزنده اش تربيت نشده و بی تربيت است. به خصوص در  ِمْن َعالٍِم َرب
آن مقطع خاّص ِسّنی بر اين مطلب تأکيد کرده اند؛ چون بحث من راجع به مقطع خاّص ِسّنی است که از شش 
سالگی شروع می شود. در اين مقطع خاص، روش رفتاری و گفتاری دادن، کمال اثر را روی انسان می گذارد و 

نقش سرنوشت ساز دارد. اينکه می بينيد در روايات اين تعبيرات را می کنند به همين دليل است.

هجده ساله ها مراقب باشید!
آيه ای از آيات شريفه قرآن است که من اين را تالوت می کنم و روايتی از امام صادق)عليه السالم( ذيل آيه هست 
که آن را هم می خوانم که ببينيد همين مقطع آموزشی که روی آن تأکيد دارم، يک مقطع بسيار حساسی است 
و در زندگی انسان نقش سرنوشت ساز هم دارد. آيه در سوره فاطر است که دارد: »َو ُهْم يَْصَطِرُخوَن فيها َربَّنا 
َر«.]3[ اين نقل سخنان گروهی از  ُر فيِه َمْن تََذکَّ ْرُکْم ما يََتَذکَّ أَْخِرْجنا نَْعَمْل صالِحاً َغْيَر الَّذي ُکنَّا نَْعَمُل أَ َو لَْم نَُعمِّ
جهّنمی ها است که در جهنم فرياد می کنند ای پروردگار ما، ما را از اين جهنم بيرون بياور! چرا؟ تا کرداری غير 
از آنچه که کرديم انجام دهيم؛ تا کردار شايسته و صالح انجام دهيم. »أَْخِرْجنا نَْعَمْل صالِحاً َغْيَر الَّذي ُکنَّا نَْعَمُل«. 
يعنی خدايا، ما را از جهّنم نجات بده تا کاِر خوب کنيم. به آنها خطاب می شود: آيا ما به شما آن قدر عمر نداديم 

که در آن پند بگيريد که هر کس می خواست پند بگيرد، می گرفت؟
امام  از  روايتی  آيه  ذيل  است؟  زمانی  مقطع  کدام  آمده  آيه  در  که  عمری  اين  از  منظور  که  است  اين  سؤال 
صادق)عليه السالم( است که فرمود: »تَْوبِيٌخ اِلبِْن ثََماَن َعْشَرَة َسَنًة«.]4[ اين آيه خطاب به هجده ساله ها است. 
يعنی خطاب خدای متعال در اين آيه، توبيخِ هجده ساله  هايی است که به جهّنم رفته اند؛ ُمراد، هفتاد ساله و 
هشتاد ساله ها نيست؛ چهل سال به باال نيست؛ منظور، هجده ساله ها است! هجده ساله هايی که روش رفتاری غلط 
گرفتند و سراغ معصيت رفتند و جهّنمی شدند. اّما چرا خدا هجده ساله های جهّنمی را اين طور توبيخ می کند؟ 
جهت اين است که انسان از نظر رشد روحی به اين مقطع که رسيد، ديگر عذری ندارد و می تواند کاماًل تمييز 

بدهد؛ در اين سن، دريافت و فهم بهترين دريافت و باالترين فهم است.

نباشد  وصفی  به  موصوف  شخص  خوِد  تا   *
حضرت  لذا  بدهد.  دیگری  به  را  آن  نمی تواند 
این  می گویند  و  می کنند  علمّیت  نفی  اصاًل 
می آموزی،  استاد  این  از  داری  تو  که   علومی 
اصاًل علم نیست. یعنی بدان که علم اینها ُمضّر 

است.

* چرا خدا هجده ساله های جهّنمی را این طور 
توبیخ می کند؟ جهت این است که انسان از نظر 
رشد روحی به این مقطع که رسید، دیگر عذری 
ندارد و می تواند کاماًل تمییز بدهد؛ در این سن، 
دریافت و فهم بهترین دریافت و بالترین فهم 

است.
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خوب، بگو ببينم چه کسی تو را جهّنمی کرد؟ اين روش رفتارِی غلط را از چه کسی ياد گرفتی؟ تو که نونهال 
بودی و در مقطعی بودی که می شد تو را به هر سو کشاند؛ پس تحت سرپرستی چه کسی قرار گرفتی؟ اين 
اعوجاج از کجا پديد آمد؟ اين مطلب به اين مربوط است که حضرت فرمودند از نظر عمر حّساس ترين مقطع 
زمانی، اين مقطع است. ای جوان ها! حواستان را جمع کنيد. وقتی به اين مقطع برسی ديگر خوب می توانی زشت 
را از زيبا تشخيص دهی. تو ديگر انسانی و می فهمی! ديگر در بُعد اعتقادی ات هم خوب می توانی بفهمی. اّما بگو 
ببينم چه کسی تو را خراب  کرد؟ در محيط آموزشی، به تو رفتار غلط دادند، تو هم تأثير گرفتی و جهّنمی شدی.

مربّی باید تربیت شده الهی باشد
لذا من روايتی را آخر جلسه گذشته خواندم و گذشتم که شخصی که خود را در اختيار غير قرار می دهد و غير 
می خواهد او را سرپرستی کند و بسازد، بايد خودش ساخته شده باشد. اّول ببين اين طور هست يانه؛ يعنی ببين 
عالم ربّانی است، يا شيطانی به صورتی انسان است؟ کدام يکی است؟ روايت از علی)عليه السالم( بود، که حضرت 
بَِني«؛ او هم من را تربيت کرد؛  «؛ خدا پيغمبر را تربيت کرد؛ »َو ُهَو أَدَّ ُ َعزَّ َو َجلَّ بَُه الَّ ِ أَدَّ فرمود: »إِنَّ َرُسوَل الَّ
ِمين«.]5[ يعنی حاال که من به واسطه پيغمبر تربيت شده ای الهی  ُب الُْمْؤِمِنيَن َو أَُورُِّث اأْلََدَب الُْمَکرَّ »َو أَنَا أَُؤدِّ

هستم، سرپرستی ديگران را می پذيرم.
لذا من خطابم به اساتيد است که اگر خودتان تربيت الهی نداريد، نبايد وارد عرصه تربيت ديگران شويد. از آن 
طرف هم جوان و دانش آموز نبايد خودش را در اختيار هر کسی قرار دهد و سرپرستی هر کسی را نبايد بپذيرد. 
اين است که من عرض کردم بايد در محيط های آموزشی دّقت شود. حّتی در بهترين محيط های آموزشی هم 

انسان نبايد خيال راحت هم داشته باشد.

اقسام روابط؛ رابطه بر محور احتیاج، رابطه بر محور پیوند
در اينجا می خواهم به نکته ای اشاره کنم که َمدَخلی باشد که از اينجا وارد محيط سوم، يعنی محيط رفاقتی 
شوم. ابتدا مقّدمه ای را نسبت به روابط انسان ها با يکديگر عرض کنم و بعد وارد می شوم. يک وقت هست روابط 
انسان ها بر محور »پيوندها« است، يک وقت هست نه! پيوندی نيست؛ بلکه روابط بر محور »احتياجات« است. در 
باب احتياجات همانی است که مثاًل شخص به طور معمول می خواهد برود خريدی کند يا امثال اينها؛ فروشنده 
را هم نمي شناسد که چه کسی است؛ کاری  هم ندارد که فروشنده کيست و چه خصوصياتی دارد. رابطه خريدار 
و فروشنده برای رفع احتياج و بر محور احتياج است. اين گاهی در محيط شغلی، مطرح می شود که من اآلن 

وارد آن نمی شوم.

اقسام پیوندها؛ پیوندهای جسمانی، پیوندهای روحانی
اّما در طرف مقابل، روابطی هست که بر محور پيوندها است. اين پيوندها مختلف می شود؛ پيوندهايی داريم 
جسمانی، که شامل پيوندهای َحَسبی، نََسبی، َسَببی، مثل پدر و مادر و همسر است. ولی يک دسته از پيوندها، 
پيوندهای روحانی است. در پيوندهای روحانی يکی از پيوندهايی که در معارف ما هست، پيوند ايمانی و معنوی 
است؛  روحی  پيوندی  است؛  ايمانی  پيوند  يک  اخّوت،  اين  برادرند.  مؤمنين  إِْخَوة«.]6[  الُْمْؤِمُنوَن  ََّما  »إِن است. 
برادری است. اسم آن را »برادر ايمانی« می گذاريم؛ برادِر ايمانی است نه جسمانی. اين پيوند روحی بر محور 

همان مسأله معنوِی ايمانی است.

قوی ترین پیوند، پیوند قلبی و محّبتی
و  محّبتی  پيوند  محور  بر  دارند،  که  رابطه ای  چون  است.  محّبتی  پيوند  يعنی  قلبی  پيوند  پيوند،  قوی ترين 
عالقه مندی است که اين کاربرد دارد. لذا معارف ما روی اين خيلی تکيه می کند. من يک وقت در ماه مبارک 
رمضان راجع به حّب به خدا بحث می کردم و بعد انس به خدا و حّب به اوليای خدا. اينها را من بحث کرده ام. 
من اينها را می گويم تا بفهميد که خيلی روی پيوند قلبی تکيه می شود. پيوندی که بر محور پيوند قلبی است، 
خيلی تأثيرگذار است. کاِر قلب، دل بستگی است. دل بستگی، همين پيوند يعنی پيوند محّبتی است. اين مقدمه 

بود و حاال وارد بحثم می شوم.

پیوند قلبی در محیط رفاقتی
در محيط آموزشی غالباً اين طور است که از محيط آموزشی، محيط سوم که محيط رفاقتی است متولّد می شود. 
من گام به گام پيش می روم. اين بچه که به مدرسه می رود، يک محيط ديگری در مقابلش باز می شود و آن محيط 
رفاقتی است. عجيب اين است که چون اين بچه ها با يکديگر هم اُفق هم هستند و از نظر باطن، صفای باطن هم 
دارند، زود همديگر را جذب می کنند و »چسبندگی سريع« دارند! من اآلن ديگر به استاد کاری ندارم. رفتم سراغ 
بخش شاگردها در محيط آموزشی. اين شاگردها در محيط آموزشی به همديگر پيوند می خورند. چه پيوندی؟ 

قوی ترين پيوندها که پيوند محّبتی است. لذا از دل محيط آموزشی، محيط رفاقتی متولّد می شود.

قّوت و بُرد پیوند رفاقتی
ِديُق أقَرُب األَقاِرِب«.]7[ رفيق، نزديک تريِن نزديکاِن  چند روايت از علی)عليه السالم( بخوانم؛ حضرت فرمود: »ألصَّ

خودتان  اگر  که  است  اساتید  به  خطابم  من   *
تربیت  عرصه  وارد  نباید  ندارید،  الهی  تربیت 
و  جوان  هم  طرف  آن  از  شوید.  دیگران 
دانش آموز نباید خودش را در اختیار هر کسی 
قرار دهد و سرپرستی هر کسی را نباید بپذیرد.
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انسان است. يعنی دوست از همه نزديکان َحَسبی، نََسبی، َسَببی و همه کسانی که به آنها می گوييم »أقارب«، به 
انسان نزديک تر است. يعنی قدرت و بُرد و نقش اين پيوند محّبتی  روی انسان از آن پيوند نسبی پدر و مادر هم 

باالتر است؛ نقش دوست از همه اينها بيشتر است.
َقة«.]8[ رفيق ها يک روح  در يک روايت ديگر از علی)عليه السالم( داريم: »أألصِدَقاُء نَفٌس َواِحَدٌة فِی ُجُسوٍم ُمَتَفرَّ
هستند، اّما در بدن های متعّدد! اينجا علی)عليه السالم( از نظر روحی، وحدت را پيش می کشد؛ يعنی آن قدر اين 

پيوند قلبی قوی است که اصاًل موجب يگانگی روحی می شود.

اثرگذاری ناخودآگاه دوست
خوب، حاال بچه رفته در محيط آموزشی و غالباً هم اين طور است که از محيط آموزشی، محيط رفاقتی متولّد 
می شود. يعنی بچه ها با هم رفيق می شوند؛ در ِسّنی هم هستند که هم اُفق هستند. با هم که رفيق شدند، آن وقت 
از رفيقش می گيرد. روش رفتاری را از  اثر می گذارد؟ روش را  انسان  انسان نقش دارد. چگونه روی  اين روی 
او می گيرد؛ روش گفتاری را از او می گيرد. حّتی آن بچه، خودش هم نمی خواهد رفيقش را تربيت کند؛ اّما او 
ناخودآگاه از اين تأثير می پذيرد و روش رفتاری و گفتاری می گيرد. در باب تربيت گفتيم که تربيت از عناوين 
قصديّه نيست. لذا اين رفيق از رفيقِ خودش از هر جهت، ديداری ، گفتاری  و شنيداری  تأثير مي گيرد. حّتی دوست 
دارد پيراهنش مثل پيراهن او شود. دوست دارد لباسش هم مثل لباس او شود. او هم نمی خواهد به اين رفيق 

اين چيزها را بياموزد؛ خودش خودبه خود می آموزد.
نِيَِّته«.]9[ چقدر زيبا می فرمايد! چه بسا  روايت از علی )عليه السالم( است: »ُربَّ َصِديٍق يُؤتِی ِمن َجهلِِه اَل ِمن 
دوستی که به دوست ديگرش چيزی را تقديم می کند که منشأش جهل و نفهمی است و نّيتی هم در کار نيست. 
يعنی چه بسا نمی خواهداو را خراب کند؛ قصد تخريب ندارد، اّما صداقت و رفاقت اين تأثيرپذيری را به همراه 
با همديگر رفيق  اينها  نبوده و حاال  بال ـ مناسب  ـ نعوذ  او در يک محيط خانوادگی تربيت شده که  می آورد. 
شده اند؛ بعد می بينی بچه ات خراب شد! نقش رفيق هم که از پدر و مادر خيلی قوی تر است. پدر خوب، مادر 

خوب، معلّم خوب، رفيق بد! ببين چه در می آيد!

مصیبِت بزرِگ خانواده های خوب!
در محيط های  وقتی می آيند  بچه هايشان  که  است  اين  دارند،  که خانواده های خوب  از مصيبت هايی  بسياری 
آموزشی، خراب می شوند که منشأ خيلی از آنها هم رفاقت هايی است که بچه ها در محيط آموزشی پيدا کرده اند. 
غير از اين است؟! آن هايی که مبتال هستند، حرف های من را خوب می فهمند! اين همه زحمت کشيدی، معلّم 
هم بد نيست ، اّما رفيق بد است. نگاه کن فرضيه را چگونه گام به گام پيش رفتم. همه خوب، اّما بچه چگونه شد؟!

اين مسأله متأسفانه از مسائل مبتالبه جامعه ما است. من که عرض می کنم محيط آموزشی خيلی مهم است، 
همان  گفتم،  حاال  تا  که  سيری  همان  نمی شود.  توجه  چيزها  اين  به  متأسفانه  اّما  است.  چيزها  همين  برای 
است. مصيبت اين است که فقط دنبال اين هستند که بچه درسی را ياد بگيرد که يک وقت پشت کنکور نماند! 
می گويند هر چه شود، بشود اّما پشت کنکور نماند. چقدر روی آن هم تبليغ می کنند! اين جامعه اسالمی است؟! 

جامعه انسانی است؟!

تأثیر پیوند رفاقتی بر دین انسان
ِديِن  َعلَی  از پيغمبر اکرم)صلّی ال عليه وآله وسلّم( است که حضرت فرمود: »الَْمْرُء  يک روايت می خوانم؛ روايت 
خَلِيلِهِ«؛ اگر مي خواهی ببينی دين شخصی چيست، ببين رفيقش چه دينی دارد. از آنجا بفهم دين او چيست. 
»الَْمْرُء َعلَی ِديِن َخلِيلِِه َفلَْيْنُظْر أََحُدُکْم َمْن يَُخالُِل«.]10[ حواست را جمع کن با چه کسی رفيقی! با هر کسی که 
رفيقی، دين او را هم داری؛ با او هم دين هستی. اين همان مسأله قدرت و بُرد پيوند رفاقتی و محّبتی را می رساند 

که هم نقش سازندگی دارد و هم نقش تخريبی دارد. من سراغ هر دو مورد رفتم.
بنابراين من عرض کردم در باب محيط آموزشی، يک محيط سوم که چه بسا قدرتمندتر از محيط دوم است، 
از آن تولّد پيدا می کند. حاال آيا اين درست است که انسان بی تفاوت باشد؟ لذا گفتم مدرسه و محيط آموزشی 
فرزندت هر قدر هم خوب و مطمئن بود، هيچ وقت خاطر جمع نباش؛ چون يک خطر بزرگ تر کنار گوش او 
هست. خاطرجمعی در کار نيست. بلکه انسان بايد از نظر تربيتی نسبت به کسانی که تحت سرپرستی او هستند 

دّقت داشته باشد.

]1[.  وسائل الشيعة     20     154
2. بحاراأل نوار     1     138   

3. سوره فاطر: آيه 37
4. بحاراألنوار     70     388    باب 141

5. بحاراألنوار     74     268    باب 11
6. سوره الحجرات: آيه 10
7. غررالحکم          413
8. غررالحکم          416 

است.  انسان  نزدیکاِن  نزدیک تریِن  رفیق،   *
نََسبی،  َحَسبی،  نزدیکان  همه  از  دوست  یعنی 
می گوییم  آنها  به  که  کسانی  همه  و  َسَببی 
»أقارب«، به انسان نزدیک تر است. یعنی قدرت 
از  انسان  این پیوند محّبتی  روی  بُرد و نقش  و 
است؛  بالتر  هم  مادر  و  پدر  نسبی  پیوند  آن 

نقش دوست از همه اینها بیشتر است.

جهت،  هر  از  خودش  رفیِق  از  رفیق  این   *
می گیرد.  تأثیر  شنیداری   و  گفتاری   دیداری ، 
او  پیراهن  مثل  پیراهنش  دارد  دوست  حّتی 
او  لباس  مثل  هم  لباسش  دارد  دوست  شود. 
شود. او هم نمی خواهد به این رفیق این چیزها 

را بیاموزد؛ خودش خودبه خود می آموزد.
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9. غررالحکم          424
10. بحاراألنوار     71     192    باب 14
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تربیت در محیط شغلی: ۱
ِحيم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطاِن الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ ِمَن الشَّ

يِّبيَن الّطاِهرين َو لَعَنُة الِ َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين. ٍد َو آلِِه الطَّ ِ َربّ ِ الَْعلَِمين َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ َو الَْحْمُد ِلَّ
ُرِوَی َعن َرسوِل ال)صلی ال عليه وآله وسلم( قال: »إِنَّ الَغيَرَة ِمَن اإليَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربيت به معنای »روش رفتاری دادن« بود و عرض کرديم که انسان به طور معمول، 
در چهار محيط روش می گيرد. اين يادگيری از محيط خانوادگی شروع شده، در محيط آموزشی ادامه می يابد، 
در محيط سوم يعنی فضای رفاقتی و چهارمين محيط که محيط شغلی است، کامل می شود. همچنين عرض 

کرديم فضای پنجمی داريم که حاکم بر هر چهار محيط است.
بحث ما راجع به سه محيط اّول به طور تقريباً مختصر، تمام شد و من فکر می کنم همه رؤوس مطالب را گفتم. 
از امشب می خواهم وارد بحث محيط چهارم يعنی محيط شغلی شوم. من قبل از آن که وارد بحث دربار محيط 
چهارم شوم، بايد تذکری را عرض کنم که هر چند تکراری است، ولی الزم و مفيد است؛ من می خواهم مصّب 

بحث و اصل مطلب کاماًل روشن شود.

یک تذکر؛ تأثیر تربیتی تدریجی است
روش هايی را که انسان ياد می گيرد، غالباً يا از طريق ديداری است، يا گفتاری و يا رفتاری. انسان معموالً از اين 
سه راه، روش می گيرد. يعنی اين امور در قوه خيال انسان تأثير می گذارد و انسان الگو برداری کرده و يک نوع 
رفتار را ياد می گيرد. من قباًل توضيح داده ام که انسان با ديدار، گفتار و همچنين کردار، روش می گيرد، اّما اين 
امر در صورتی است که آن عمل تکرار شود. اگر عملی تکرار شد، به تدريج برای انسان به صورت ملکه در  آمده 
و ما اسم آن را »روش« می گذاريم. روش يعنی چه؟ يعنی همان ملکه ای که بر اثر تکرار عمل برای انسان حاصل 

شده است. اين تذکری بود که قباًل گفته بودم ولی جا داشت که در اينجا دوباره تکرار کنم.

سه بحث محوری پیرامون محیط شغلی
بحث محيط شغلی يک بحث بسيار گسترده ای است. اگر ما بخواهيم وارد آن شويم، بحث خيلی مفصل خواهد 
و  دارای جنبه ها  که  را  مسائلی  رؤوس  فهرست وار  فقط  و  آن شوم  وارد  اين گونه  که  نمی خواهم  شد، من هم 
نقش های اساسی هستند، عرض می کنم. اگر بخواهيم درباره شغل بررسی کنيم، بايد بگوييم که گاهی بحث ما 
در ارتباط با نفس شغل و خود شغل است که به انسان روش می دهد؛ يک وقت هم بحث پيرامون محيط شغلی 
است. اين دو، با هم فرق دارند و هر کدام تأثير خودشان را بر روی انسان می گذارند. شغل من يک تأثير بر روی 

من دارد و محيط کاری ام نيز تأثير ديگری دارد. من همه اينها را توضيح خواهم داد.
گاهی هم هست که جدای از شغل و محيط شغلی، مراجعاتی در محيط کاری هست که اين را هم بايد از موارد 
قبلی تفکيک کرد. حاال من اشارتاً عرض کنم که ممکن است شغل خوب باشد، ولی در محيطی باشد که آن 
محيط مناسب نباشد و نقش تخريبی داشته باشد. ممکن است شغل خوب باشد، محيط هم خوب باشد ولی 

مراجعانی که به آنجا مراجعه می کنند، افراد مناسبی نباشند.
اين که من اين سه مورد را تفکيک کردم برای اين است که اينها هر کدام بحث خاص خود را دارد. ما بايد ابتدا 
به سراغ خود شغل برويم، بعد هم محيط و بعد هم مراجعه ها مثل مشتری هايی که به آدم مراجعه می کنند. در 
ادارات  هم همين طور است که مراجعه کنندگانی هستند که در روش گيری انسان تأثيرگذار هستند. اين مسائل، 

از امور مبتلی به روز همه ما است.

اّول؛ تأثیر شغل  ها از نظر تربیتی
اما اّول؛ نفس شغل و حرفه. ما در اسالم راجع به حرفه ها احکام متفاوتی داريم. مثاًل حرفه هايی هست که حرام 
هستند و برخی حرفه ها مکروه اند و ... ما به سراغ حرفه های حرام نمی رويم. بحث در مورد آنها معلوم است و 
الزم نيست بگوييم چه آثار تخريبی بر روی تربيت انسان می گذارند. اگر هم بخواهيم به جنبه های فقهی اين 
مشاغل بپردازيم، بايد مکاسب محرمه بگوييم که اينجا جای اين حرف ها نيست. لذا بحث ما در مورد شغل های 

غير حرام است.

بررسی انواع شغل های غیر حرام
ما می بينيم که شارع مقّدس، از بعضی مشاغل به نوعی تنزيه کرده و به اصطالح آنها را به عنوان شغل های مکروه 
معرفی نموده است. مثاًل گفته است که فالن شغل، مکروه است. يک دسته از مشاغل و حرفه ها را هم می بينيم 
برعکس ترغيب کرده و گفته است که مستحب است. هر دو مورد اشکال شرعی ندارد ولی يکی مکروه و ديگری 
مستحب است. چرا اين طور است که نسبت به يک شغل، تنزيه شرعی وجود دارد و به يکی ترغيب شده است؟ 
چون من دارم کلی بحث می کنم، لذا اّول پاسخ را به صورت کلی می گويم و بعد بعضی از مصاديق را نيز با روايات 

* ممکن است شغل خوب باشد، ولی در محیطی 
نقش  و  نباشد  مناسب  محیط  آن  که  باشد 
باشد. ممکن است شغل خوب  تخریبی داشته 
باشد، محیط هم خوب باشد ولی مراجعانی که 
به آنجا مراجعه می کنند، افراد مناسبی نباشند.
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توضيح می دهم.

جهت کراهت داشتن برخی شغل ها
در همان رواياتی که  درباره نهی از بعضی شغل ها و حرفه ها وارد شده است، اشاره ای هم به جهت حکم هم وجود 
دارد. مثاًل در رواياتی اين طور آمده است که شما به دنبال اين حرفه نباشيد و به نرويد سراغ آن نرويد، در ادامه 
هم به جهت اين کراهت اشاره کرده اند که دليل اين حکم آن است که اين شغل، بر روی روح شما نقش تخريبی 
دارد. به طور کلّی نقش تخريبی يک حرفه نسبت به روح انسان، دليل کراهت داشتن آن شغل است. اين همان 
نکته ای است که ما در باب تربيت می گوييم که انسان بايد مواظب چيزهايی که بر روی روش و ملکات او تأثير 
می گذارند باشد؛ لذا چون اين شغل ها بر روی روح انسان اثر منفی گذاشته و به آدمی ملکه و روشی می دهد که 

زشت است، به ضرر انسان بوده و مکروه است.
عکس اين قضيه هم در شرع وجود دارد که شارع بعضی از مشاغل را تحسين کرده و گفته است که فالن شغل 
و حرفه نه تنها نقش تخريبی ندارد، بلکه سازنده است. آن وقت نقش تخريبی و سازندگی مشاغل نسبت به روح 
انسان، هر کدام ابعادی دارد که من اآلن به آنها نمی پردازم و اگر بخواهيم مباحث را خرد کنيم، بايد ده ها جلسه 

بلکه بيشتر بياييم و مورد به مورد مشاغل را بررسی کنيم و با معارفمان تطبيق بدهيم.

آثار تخریبی شغل
جهت کلّی اين تنزيه ها و ترغيب های شرعی نسبت به مشاغل و حرفه ها، اين است که شارع نسبت به آثار تخريبی 
و يا سازندگی اين حرفه ها بر روی روح انسان ها نظر داشته است، لذا برخی از شغل ها را مورد تحسين قرار داده 
است، چون برای انسان نقش سازندگی داشته و برخی از حرفه ها را مذّمت کرده است، چون نقش تخريبی داشته 
است. توجه کنيد که بحث ما در مورد خود شغل است، مراحل بعدی را بعداً بررسی می کنيم. اين کلی قضيه بود.

بررسی معیار انتخاب شغل از منظر ائمه اطهار)علیهم السالم(
اما من می خواهم بعضی از مشاغل را به عنوان مثال ذکر کنم و اين مطلب را در مورد آنها توضيح و تطبيق دهم. 
ما در مجموعه رواياتمان، روايات متعددی نسبت به مشاغل  داريم که شارع مقدس بعضی از آنها را نهی کرده 
است. در روايت مفصلی از امام صادق)عليه السالم( که اسحاق بن عمار آن را نقل می کند، آمده است که: اسحاق 
به حضرت وارد شد و به ايشان گفت: خداوند پسری را به من داده است و... اسحاق می گويد: به حضرت عرض 
کردم: »َفُقلُْت ُجِعلُْت فَِداَک فِي أَيِّ اأْلَْعَماِل أََضُعُه؟« من می خواهم فرزندم را بر سر يک کار گذاشته و شغلی 
برايش انتخاب کنم. چه کنم و او را بر سر چه کاری بفرستم؟ سائل از حضرت می پرسد که شما دوست داريد 

پسرم چه کاره شود؟ 

۱. زرگری نزدیک به ربا است!
حضرت به او فرمودند: او را بر سر يک سری از کارها مگذار! »اَل تُْسلِْمُه َصْيَرفِّياً«، او را به زرگری نفرست. جهت آن 
بَا«]2[، اگر او را به زرگری بفرستی، سر از  ْيَرفِيَّ اَل يَْسلَُم ِمَن الرِّ را هم گفتند و من عين آن را می خوانم: »َفإِنَّ الصَّ
ربا در می آورد. چون شما می دانيد که زرگری از شغل ها و معامالتی است که به سرعت ربا در آن پيدا می شود. 
مثاًل در تبديل طال به طال، اگر يک گرم اضافه تر شود، اين ربا است. آدم يک باره به چاله حرام خواری می افتد. 
اين شغل مخاطره دارد. اصل شغل حرام نيست ولی چون ممکن است تو را به گناه بياندازد، و گناه هم روح تو را 
تخريب کرده و استمرار آن روش صحيح تو را تخريب می کند، لذا شغل مکروهی است و از آن نهی شده است.

زراعت کار انبیاء است
حاال من می خواهم به يک نکته روانی اشاره کنم که در رواياتمان هست و آن مقابل اين حرف است. يعنی در 
روايات ما نسبت به زرگری نهی وجود دارد و در مقابل آن نسبت به شغلی ديگر ترغيب و تشويق وجود دارد 
که اينها از نظر روانی در مقابل هم هستند. يکی نهی است، حاال مقابلش آن شغلی که امر است را نگاه کنيد! 
تا ببينيم چه نکته ای از آن به دست می آيد. در ميان مشاغل، شغلی که به آن بسيار امر شده است »فالحت 
ٍد  َجْعَفَربْنَ ُمَحمَّ امام صادق )عليه السالم( است، می گويد: »َسَألُْت  از اصحاب  و زراعت« است. هارون واسطی که 
 ِ اِرُعوَن ُکُنوُز الَّ ِحيَن« از امام صادق)عليه السالم( درباره فاّلحان سؤال کردم؛ »َفَقاَل ُهُم الزَّ عليهماالسالم َعِن الَْفالَّ
َُّه  الُم َفإِن ُ نَِبّياً إاِلَّ َزاِرعاً إاِلَّ إِْدِريَس َعليهِ السَّ َراَعِة َو َما بََعَث الَّ ِ ِمَن الزِّ فِي أَْرِضِه َو َما فِي اأْلَْعَماِل َشيْ ٌء أََحبَّ إِلَی الَّ
َکاَن َخيَّاطاً للفالحين«]3[ حضرت فرمودند: آنها کشاورز بودند و هيچ کاری نزد خداوند از کشاورزی بهتر نيست. 
هيچ پيغمبری نبود مگر آن که زراعت می کرد جز إدريس که خياط بود. من اين روايت را برای مقابله با روايت 

قبلی آوردم.

کار با »ِگَرم« و کار با »خروار« فرق دارد!
اثرگذاری بر روی روح، کاماًل تقابل دارند. يکی  از نظر  من می خواهم نکته دقيقی را عرض کنم؛ اين شغل ها 
تنگ نظری می آورد، يکی وسعت نظر می آورد. چرا اين را نهی  می کند و به آن امر می کند؟ چون زرگری، با وزن 
کم يعنی مثقال و گرم سر و  کار دارد و تنگ نظری می آورد. آدمی که هر روز با »گرم« کار می کند، از نظر روحی 

* من می خواهم نکته دقیقی را عرض کنم؛ این 
کاماًل  روح،  روی  بر  اثرگذاری  نظر  از  شغل ها 
یکی  می آورد،  تنگ نظری  یکی  دارند.  تقابل 

وسعت نظر می آورد.
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تنگ نظری پيدا می کند. اّما زراعت کاری است که سر و کار آدم با خروار است و روح انسان را کوچک نمی کند. 
اين شغل از نظر روانی حسن دارد و برای آدم بلندنظری می آورد. معارف ما خيلی دقيق است.

به اندازه مطمئن وزن کنید!
ل معارف ما  اين مطالبی را که من می گويم، از خودم نيست، همه از آيات و روايات ما گرفته شده است و محصَّ
است. »َو ِزنوا بِالِقسطاِس الُمسَتقيم«]4[ با مکيال و ترازوی دقيق وزن کنيد. کم گذاشتن که حرام است، منظور 
اين است که طوری وزن کنيد که مطمئن شويد، کم نگذاشته ايد. اين کار، با روحيه تنگ نظری قابل انجام نيست. 
لذا حضرت در روايت قبلی به اين سراشيبی اشاره می کنند که اين حرفه انسان را به سمت سقوط در گناه سوق 
می دهد. بسيار احتمال دارد که انسان در اين شغل به حرام آلوده شود. وقتی تنگ نظر شدی، به ربا می افتی، 

ربايی که در روايات و در آيات قرآن کريم شديداً از آن نهی شده است.

شکسته شدن قبح ربا
انسان با چنين شغلی، از نظر روحی و روانی، حريمش نسبت به ربا، از بين می رود. يعنی يک انسان مسلمان، که 
آيات و روايات، اينهمه دارند او را از ربا می ترسانند، وقتی وارد اين کار می شود، کم کم ترسش از بين می رود و 
آرام آرام به رباخواری عادت می کند. حرمت اين کار شکسته می شود و کار تمام می شود. اين شغل اثر سوء روی 
روح می گذارد. وقتی هم که رباخواری عادی شد که ديگر وامصيبت است! به اين می گويند: نقش تخريبی در 

بعد دينی و حضرت هم به همين مطلب اشاره می کنند، لذا نهی می کنند که فرزندت را بر سر اين کار نگذار!

تأثیر تدریجی از تکرار عمل
البته اين طور نيست که فقط به همين خاطر از اين کار نهی شده باشد و چه بسا ابعاد گوناگون و نقش های 
ديگری وجود داشته باشد، که به خاطر آنها از اين شغل ها نهی کرده اند، ولی آنچه اشاره شده است اين جنبه 
است. روح با استمرار يک عمل، روش می گيرد و کار برايش عادی می شود. وقتی يک چيز عادت شد يعنی ملکه 
شده است و ملکه هم همان تربيت است. در اينجا محيط شغلی و خود شغل، مربی من شده است. »شغل« چگونه 
دارد من را تربيت می کند؟ با تکرار عمل، تربيت تخريبی و اثر سوء دارد. چنين روشی را می دهد که قبح برخی 

گناهان را از بين می برد. زرگری قبح رباخواری را پيش من از بين می برد. 

۲. کفن فروش، مرگ مردم را می خواهد!
إَِذا َکاَن«، حضرت در ادامه فرمودند: فرزندت را به  الَْوبَاُء  ُه  اأْلَْکَفاِن يَُسرُّ َفإِنَّ َصاِحَب  اأْلَْکَفاِن  بَيَّاَع  »َو اَل تُْسلِْمُه 
کفن فروشی هم نفرست. ما در روايات داريم که اين شغل هم مکروه است. چون کفن فروش، دائماً در فکر اين 
است که مردم زودتر بميرند تا او کفن هايش را بفروشد. بدانيد جمله به جمله اين مطالبی که من می گويم، متن 
روايات است و من از خودم حرفی ندارم. در روايت آمده است که کفن فروش می گويد: هر چه مرده بيشتر شود، 

برای من بهتر است؛ لذا اين شغل هم مکروه است. نفس شغل بر روی روح اثر سوء دارد. 

۳. قّصاب دل سخت می شود!
اراً«، جزار يعنی ساّلخ؛ حضرت فرمودند: فرزندت را به کار سالخی  بعد در ادامه حديث دارد: »َو اَل تُْسلِْمُه َجزَّ
نگمار! در روايت ديگری که آن هم از امام صادق)عليه السالم( است آمده است که امام صادق از پيغمبر اکرم نقل 
می کند: »عن أبی عبدال جعفربن محمد)عليهماالسالم( قال: إن رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم( قال:« پيغمبر 
اباً«، اين  ِّي أَْعَطْيُت َخالَِتي ُغاَلماً َو نََهْيُتَها أَْن تَْجَعلَُه َقصَّ فرمودند که من به خاله ام غالمی را هديه دادم و گفتم: »إِن

اماً أَْو َصائِغاً«]5[ »صائغ« همان زرگر است.  غالم را برای کار قصابی نگذار! »أَْو َحجَّ

قصاب با گوشت فروش فرق دارد
در روايت قبلی داشت »جزار« و در اينجا دارد »قصاب« که البته معنای اينها قصابی به معنايی که امروزه متداّول 
است، نيست. اصل آن از نظر لغت، به کسی گفته می شود که شتر و گوسفند را سر می برد، يعنی کارش سر بريدن 
است نه گوشت فروختن.]6[ روايت می گويد ولو اين که قصاب سر حيوان را می برد، ولی اين شغل و حرفه، از نظر 
ْحَمُة«،  اَر تُْسلَُب ِمْنُه الرَّ تربيتی اثر سوء دارد. حضرت در ادامه جهت اين نهی را بيان می فرمايد که: »َفإِنَّ الَْجزَّ
اُب  چرا که قصاب، مهربانی اش را از دست می دهد. در روايت ديگر در مورد جهت اين نهی آمده است: »َو اّما الَْقصَّ

ْحَمُة ِمْن َقلِْبِه«]7[ قصاب آن قدر ذبح می کند تا مهر و عطوفت از دلش می رود.]8[ َُّه يَْذبَُح َحتَّی تَْذَهَب الرَّ َفإِن

تضعیف روحّیات و ملکات فطری
انسان از نظر فطری اين گونه است که از کشتار بدش می آيد. اين جزء فطرت همه ما است. انسان از کشتن بدش 
می آيد. چه بسا انسان از کشتن بعضی از جانوران موذی هم خوشش نمی آيد. اگر بنا شود که کشتار، حرفه آدم 
شود، اين روحيه ملکه خواهد شد. می دانيد اگر اين روش، برای انسان ملکه شود، چه می شود؟ فطرت انسان 
ضربه می خورد. اين شغل به فطرت، ضربه می زند. اگر اين يک روش شود، روش بدی است. ملکه، ملکه ای است 
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که برای انسان مضر است. اين شغل به بعد انسانی تو ضرر می زند. 

۴. برده فروشی، بدترین کار است!
»حّجام« کسی است که شغلش حجامت کردن است. حجام هم مثل سالخ است که به ديگری تيغ می زند، ولی 
تيغ سالخ بزرگتر است. در بعضی از روايات دارد، » نحاسی « هم مکروه است. در همان روايت اّولی که خواندم 
ِ صلّی ال عليه وآله وسلّم َقاَل َشرُّ النَّاِس َمْن بَاَع النَّاَس« آن موقع ها بوده  اساً َفإِنَّ َرُسوَل الَّ داشت: »َو اَل تُْسلِْمُه نَخَّ

است و امروزه بحمدال، ديگر از برده فروشی خبری نيست.
چون من به طور کلی بحث کردم، اينها را به عنوان مثال مطرح کردم و می خواستم به عنوان نمونه چند روايت 
را بخوانم و توضيح دهم که خود شغل اهمّيت دارد. از آنجايی که شغل هايی وجود دارد که اثر سوئی بر روی روح 

انسان دارد، لذا شارع مقدس هم روی آنها دست گذاشته و از آنها نهی کرده است.

شغل فرق دارد با انجام چندباره ی این کارها
البته گاهی پيش می آيد که آدم بايد کاری را انجام دهد؛ اين شغل شدن آن کار نيست. مثاًل ممکن است آدم 
به دکان بزازی برود و کفن بخرد. اين بزاز که کفن فروش نيست. کراهت در مورد جايی است که اين کار بشود 
شغل و حرفه دائمی انسان. اينها را اشتباه نکنيد! حرفه چون تکرار دارد و مدام تجديد می شود بر روی روح اثر 
تخريبی دارد و ملکات زشتی را به دنبال می آرود. ممکن هم هست که اين حرفه ها به ملکات نيکوی اخالقی و 

محسنات فطری انسان ضربه بزند. لذا است که از اين حرفه ها نهی شده است.
همه اينها مربوط به نفس شغل است. اين که من عرض  کردم محيط شغلی، ممکن است هم نقش سازندگی 
داشته باشد و هم نقش تخريبی، اين در ربط با نفس شغل است و ما در رواياتمان هم اين مطلب را داريم. شغلی 
انتخاب کنيد که بر روی روح شما نقش تخريبی نداشته باشد، بلکه بر عکس، شغلی انتخاب کنيد که بر روی 

روح شما نقش سازندگی داشته باشد.

 
]1[. وسائل الشيعه، ج 20، ص 154

]2[. اصول الکافي، ج 5، ص 114
]3[. تهذيب األحکام، ج 6، ص 384
]4[. سوره مبارکه شعراء، آيه 182

]5[. وسائل الشيعة، ج 17، ص 136
]6[. البته بحث ما در مورد آثار تربيتی اين کار است به جنبه های ديگر کاری نداريم و بررسی آنها بحث مستقلی 

می طلبد.
]7[. من اليحضره الفقيه، ج 3، ص 158

]8[. روايت متعددی در اين رابطه مطرح است که من، تنها بخشی از اين مجموعه را خواندم وگرنه مباحث بسيار 
گسترده است.

شما  روح  روی  بر  که  کنید  انتخاب  شغلی   *
عکس،  بر  بلکه  باشد،  نداشته  تخریبی  نقش 
شغلی انتخاب کنید که بر روی روح شما نقش 

سازندگی داشته باشد.
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تربیت در محیط شغلی: ۲
اعوذ بال من الشيطان الرجيم؛ بسم ال الرحمن الرحيم؛

والحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محّمد و آله الطّيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
»ُروی َعن َرُسولِ ال)َصلّی الُ َعليه َوآلِهِ َوَسلَّم( قاَل: إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود. انسان به طور معمول و غالب در چهار محيط 
خانوادگی، آموزشِی تحصيلی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد. گفتيم که سومين محيط، يعنی محيط رفاقتی 
قوی تر و اثرگذارتر از محيط های ديگر است و بحث ما به چهارمين محيط، يعنی محيط شغلی رسيد. البته ما 

فضای پنجمی هم داريم که حاکم بر محيط های چهارگانه است.
جلسه گذشته عرض کردم که در باب محيط شغلی برای انسان در سه رابطه بحث می شود. يک؛ نفِس شغل، دو؛ 

محيطی که در آن کار می کند، سه؛ روابطی که با افراد نسبت به آن کار پيدا می کند.
اّما اول که جلسه گذشته وارد آن شدم، نفس شغل است. عرض کردم اگر چه بعضی از شغل ها حرام نيستند و 
از نظر شرعی، نسبت به آنها نهی الزامی نيست، اّما ممکن است در بُعدی از ابعاد انسان اثر سوء داشته باشند. در 
قالب اصطالح فقهی می گويند نهی تنزيهی شده است و کراهت دارد. رواياتی را هم در باب شغل هايی که بر انسان 
اثر تخريبی دارد و موجب تضعيف بُعد انسانِی انسان يا بُعد معنوِی انسان می شود مطرح کردند که نمونه هايش 

را جلسه گذشته عرض کردم .

محیط های شغلی سازنده

۱. فضای باز و سیر آفاق
بر عکس، شغل هايی داريم که نقش سازندگی برای انسان دارد؛ لذا در آخر جلسه روايتی خواندم که انبيای ما 
شغل زراعت را انتخاب می کردند. روايت از امام صادق)صلوات ال عليه( بود که حضرت فرمودند: »َو َما فِي اأْلَْعَماِل 
َُّه َکاَن َخيَّاطاً«]2[ چون نمی خواهم به  اعاً إاِلَّ إِْدِريَس ع َفإِن ُ نَِبّياً إاِلَّ َزرَّ َراَعِة َو َما بََعَث الَّ ِ ِمَن الزِّ َشيْ ٌء أََحبَّ إِلَی الَّ
طور مفّصل بحث کنم فقط به عنوان نمونه بيان کردم و می خواستم اين را عرض کنم که نفِس شغل هم در بُعد 

انسانی و هم در بُعد معنوی، روی انسان اثر می گذارد.

اکثر انبیا چوپان بودند
حاال می خواهم بروم سراغ بخش دوم، يعنی محيطی که انسان در آن شاغل است. در باب اثر گذاری محيط روی 
انسان، بحث مفّصلی وجود دارد، اّما من چاره ای ندارم جز اين که اشاره کنم و رد شوم. هر محيطی که انسان در 
آن باشد، هم نقش سازندگی و هم نقش تخريبی دارد. هيچ ارتباطی هم با کار انسان ندارد. ممکن است شغل تو 

خوب باشد اّما محيطی که داری در آن کار می کنی، خوب نباشد.
ُ نَِبّياً إاِلَّ َزرَّاعاً«  مثاًل در مورد نقش سازندگی شغل زراعت، همين روايتی است که حضرت فرمودند: »َما بََعَث الَّ
انبيا زراعت می کردند. شما اگر برويد در تاريخ انبيا نگاه کنيد، می بينيد که اکثر انبيا چوپان بودند، هم زراعت 
می کردند و هم چوپانی؛ يعنی بيابان گرد بودند. تا به حال فکر کرديد که چرا اينها سر به بيابان گذاشته بودند؟ 
پيغمبر اکرم ما هم وقت نزول وحی، تنها، در غار حراء بودند. مثال می زنم که کمی ذهن هايتان را آماده کنم. 

خوِد پيغمبر هم چوپانی می کرد.

بیابان محیطی سازنده است
چرا انبيا شغل زراعت و چوپانی را انجام می دادند؟ چون محيط اين شغل ها يک محيط زنده کننده بُعِد معنوِی 
انسان است. من در باب زراعت راجع به نفِس شغل بحث کردم، اّما حاال راجع به نفِس شغل نيست، اينها را با 
هم تفکيک کنيد. ظاهراً زراعت در بيابان است، کسی در حياط خانه  يا پشت بامش زراعت نمی کند. چوپانی هم 
همين طور است، در خيابان ها چوپانی نمی کنند، هيچ وقت گله  حيوانات را در خيابان های شهر نمی آورند. محيط 

بيابان برای انبيا نقش سازندگی داشته است.

مشاهده بیابان سیر آفاقی است
ما در باب بُعد معرفتی مان يک سير داريم که بايد در آن قدم گذاشت و پيش رفت. من همان تعبير قرآنی را 
می گويم. ِسيری داريم که اين ِسير، سطح معرفتِی انسان را باال می برد، اين سير هم با مشاهده است. تعبيری در 
َُّه الَْحق«]3[َسُنريِهم  آيه شريفه است که می فرمايد: »َسُنريِهْم آياتِنا فِي اآْلفاِق َو في  أَنُْفِسِهْم َحتَّی يََتَبيََّن لَُهْم أَن
آياتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم« قرآن سير در آفاق را قبل از انفس می آورد و می گويد ما آيات خود را نشان 
می دهيم، پس مسأله شهود مطرح است. بزرگان اين تعبير قرآنی را در قالب اصطالح می ريزند و می گويند: ِسير 

آفاقی و ِسير انفسی. ِسير آفاقی همين محيط هايی است که گفتيم اثر سازندگی دارند و اينها شهود است؛

* ما در باب بُعد معرفتی مان یک سیر داریم که 
باید در آن قدم گذاشت و پیش رفت. من همان 
این  که  داریم  ِسیری  می گویم.  را  قرآنی  تعبیر 
این  می برد،  بال  را  انسان  معرفتِی  سطح  ِسیر، 

سیر هم با مشاهده است.
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تأثیر دیداری این مشاغل
در باب تربيت، هم مسأله ديداری ، هم گفتاری و هم شنيداری است. در اينجا بحث ديداری است. خداوند در 
بُعِد معنوی، پيامبرش را پرورش می دهد. در بيابان زخارف ماّدی نيست،  بيابان ها، دارد در بُعد ديداری و در 
جاذبه های ماّدی نيست که من را به خودش جلب کند، منطقه ای آرام که هيچ رابطه ای با مظاهر ماّديت ندارد، 
چشم انسان دارد می بيند. انسان در اين محيط، به خصوص در شب هايش که نگاه می کند، پِی به عظمت خالقش 

می برد.

ارتباط با خدا در محیط های باز و وسیع
پيغمبرها راه می افتادند در بيابان ها چوپانی می کردند، خودشان را در بُعد معرفتی  تربيت می کردند. سير آفاقی 
داشتند. انتخاب اين شغل، برای سيِر آفاقی  او است. از مظاهر دنيايی و ماّدی و از جلوات ماّديت منقطع می شدند. 
کوه را نگاه می کردند، آسمان را نگاه می کردند، هرجا را نگاه می کردند، می گفتند: »جّل الخالق«، »العظمُة ل«؛ 

اين محيط شغلی برای شخص سازنده است.

۲. محیط زندگی و محدودیت های تربیتی
اين يک محيط، در مقابل، محيطی است که در آن مظاهر شيطانی است. يعنی آن بُعد شيطانی من را تحريک 
و زنده مي کند. شغلم بد نيست، محيط شغلی ام بد است. اين محيط، روی انسان نقش دارد. دقيقاً در معارف ما 
اينها آمده است. حاال من به عنوان نمونه عرض می کنم که ما هم از نظر محيط شغلی و هم از نظر شهری در 
انتخاب شهر، به رواياتی برخورد می کنيم که عجيب است. ما رواياتی داريم که از سعادت شخص اين است که 
شغل او در شهر خودش باشد. روايت از زين العابدين)صلوات ال عليه( است: »َقاَل َعلِيُّ بُْن الُْحَسْيِن: إِنَّ ِمْن َسَعاَدِة 
الَْمْرِء أَْن يَُکوَن َمْتَجُرُه فِي بَلَِدِه َو يَُکوَن ُخلََطاُؤُه َصالِِحيَن َو يَُکوَن لَُه ُولٌْد يَْسَتِعيُن بِِهم«]4[ از سعادت فرد اين 
است که محل کسب و کارش در شهر خودش بوده و با نيکان رفت و آمد داشته باشد و فرزندانی داشته باشد 

که کمک کارش باشند.]5[

شهر خود و آبروداری
به طور غالب اين طور است که اگر انسان در همان محيطی که زندگی کرده است، شغل او باشد، يک سنخ تقّيدات 
دارد. گاهی تقّيدات انسان در ربط با اعتقادات دينی اش است، گاهی نه خيلی متديّن نيست، اّما در آن محيط، 
حساب آبرويش را می کند. يک سنخ از خالف کاری ها را نمی کند برای اين که از محيط زندگی اش شرم می کند. 

اگر شغلش در محيط  زندگی اش باشد، يک سنخ خالف کاری را نمی کند، اين قيد و بندها وجود دارد.
اگر از اين محيط به يک محيط ديگر رود باألخره همان هواهای نفسانی، همان ابعاد حيوانی در او وجود دارد. 
اگر محيط هم خراب باشد. ممکن است که هر خالفی را  از قفس آزاد شده، خصوصاً  می شود مثل يک مرغ 
مرتکب شود که اگر در شهر و محله خود بود، هيچ گاه مرتکب آنها نمی شد. من مسأله را خيلی ساده کردم که 

همه متوجه شوند.

جابه جایی شغلی و تحصیلی مخرب است!
اين نکته که عرض می کنم، در محيط شغلی که هست هيچ؛ در محيط تحصيلی هم هست که به آن اشاره کرده 
بودم. اين از ظرائف معارف ما است که فرد از محيط خانوادگی اش به محيط ديگر نرود. آنجا که رفت خالف 
کردن، برايش آسان می  شود. اين جابه جايی ها نقش تخريبی دارد. آن محيط بيابان، آنجا نقش سازندگی بود، بُعد 

معرفتی را باال می برد، اينجا ببين چه کار دارد می کند؟!

شغل در شهر خود مانع پرده دری است
از سعادت شخص اين است که کارش در شهر خودش باشد و از شهرخودش بيرون نرود. روی اين حساب نشده 
است. آيا می توان هرکس را به هرجا فرستاد؟ می دانيد اين کارها منشأ فساد است؟ برخی افراد از معارف دينی 
ْوَجُة  َعاَدِة الزَّ ِ: ثاََلثٌَة ِمَن السَّ بي خبر هستند و با اين کاهايشان جامعه را هم به فساد می کشند. »َقاَل أَبُو َعْبِد الَّ
ُجُل يُْرَزُق َمِعيَشَتُه بَِبلَِدِه يَْغُدو إِلَی أَْهلِِه َو يَُروح«]6[ سه چيز مايه خوشبختی است؛  الُْمَؤاتَِيُة َو اأْلَْواَلُد الَْبارُّوَن َو الرَّ
همسر همراه، فرزندان نيکوکار و شغلی که در شهر فرد باشد و فرد پس از کار، نزد خانواده اش رفته و با آنها 
خوش باشد. چنين شخصی، صبح ها چشمش در خانواده اش باز می کند و بعد به سر کار می رود. شب هم سر 

خانه و زندگی اش بر می گردد. آيا باز هم ممکن است خطا کند و به بيراهه برود؟
بعضی ها می گويند: اسم فرزندم برای کار يا تحصيل، در فالن جا در آمده است؛ چه کار کنيم؟ گويا از اين معارف، 
دور هستند. بگذار سر خانه و زندگی اش باشد. حداقل اين است که آن ُحجب و حيايی که در منطقه خودش 
هست، مانع می شود که يک سنخ کارهای خطا را برای حفظ آبرويش انجام دهد. همين خوب است که با اين 

کار، پرده حيا را ندرد.

مرغ از قفس پریده!
اگر او از شهرش برود و برگردد، ديگر آدم سابق نيست. عين مرغ از قفس پريده است. همين منطقه شهر خودش، 

اشاره  آن  به  که  هست  هم  تحصیلی  محیط   *
که  است  ما  معارف  ظرائف  از  این  بودم.  کرده 
دیگر  محیط  به  خانوادگی اش  محیط  از  فرد 
نرود. آنجا که رفت خالف کردن، برایش آسان 
دارد.  تخریبی  نقش  جابه جایی ها  این  می  شود. 
آن محیط بیابان، آنجا نقش سازندگی بود، بُعد 
معرفتی را بال می برد، اینجا ببین چه کار دارد 

می کند؟!
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برايش يک قفس است. اينجا مالحظه می کند، اّما اگر رفت جای ديگر، مالحظه نمی کند، بعد هم پرده دری 
می کند، مگر می شود به اين زودی درستش کرد. خراب کردن آسان است، ساختن خيلی سخت است. لذا ما 
می بينيم در روايت، فقط محيط را می گويد، آن هم محيطی که انسان می خواهد در آن محيط با مسائل ماّديت 

رو به رو شود.

۳. محیط فریفته شدن نسبت به مظاهر دنیا
اينجا اصاًل با شغل کاری نداريم. جای پول در آوردن است، گفتيم بحث ما درباره محيط شغلی است. شغل هم 
که می گوييم، يعنی شخص می خواهد معيشتش را با اين کار و حرفه بگذراند. سر و کارش با مسائل ماّدی است. 
جايی که برای مسائل ماّدی آماده شده، خيلی بايد مراقبت شود که جلوات ماّديت زيادی نداشته باشد و انسان 
را فريب ندهد. محيط کاری، شما را فريب ندهد و -نعوذ بال - ريشه های رذايل اخالقی را در شما زنده نکند، 

زياده طلبی نياورد، حرص و آز نياورد.

بازارها جولن گاه شیطان
به تعبيری که در روايات است، در محل کسب که جايی است که انسان پول در می آورد، عوامل شيطانی برای 
تحريک ابعاد شيطانی انسان فراهم است؛ حواست را بايد در اين محيط جمع کنی! من به َکسب کاری ندارم، در 

مورد محيط َکسب بحث می کنم.
ما در باب محيط کسب، روايات متعدده داريم. به عنوان نمونه روايتی است از پيغمبر که فرمودند: »َقاَل َرُسوُل 
ِ: َشرُّ بَِقاِع اأْلَْرِض اأْلَْسَواُق« شرترين جا در ميان قطعه های زمين، مرکزی است که می خواهی با مسائل ماّدی  الَّ
رو به رو شوی و مال به دست بياوری، »َو ِهَي َمْيَداُن إِبْلِيَس« و اين قطعه جوالن گاه شيطان است. »يَْغُدو بَِرايَِتِه 
َو يََضُع ُکْرِسيَُّه َو يَُبثُّ ُذرِّيََّتُه« اينجا شيطان می آيد و کرسی اش را می گذارد و بعد هم بچه هايش را در محيط 
پراکنده می کند. بعد هم هر کسی را متناسب با خودش فريب می دهد؛ يکی کم می گذارد، يکی دروغ می گويد 
و ... »َفَبْيَن ُمَطفٍِّف فِي َقِفيٍز أَْو َساِرٍق فِي ِذَراٍع أَْو َکاِذٍب فِي ِسلَْعٍة«]7[ همه طور کلک می زند برای اين که پول 

در بياورد.

پاداش یک سبحان اهلل در بازار
باز روايتی ديگر از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »ُروی عن رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم( قال: السوُق داُر سهٍو 
و غفله« محل کسب، جايی است که آدم در آن غفلت می کند، »فمن سبََّح فيها تسبيحًه کتب له بها الف الف 
حسنه« اگر انسان در اين محيط، يک سبحان ال بگويد، يک ميليون حسنه برايش نوشته می شود. يعنی اگر آدم 
به جايی برود که مظاهر ماّديت او را جذب می کند و از خدا بی خبر می شود و به ياد خدا باشد بسيار ارزش دارد.

را می سازد  انسان  ماّديت،  بگذاريد! جاذبه محيط  اينجا بحث شغل نيست، فرق  را می کند.  اين کار  »محيط« 
اين يک تسبيح  اين است که  و تخريب می کند. همين يک تسبيح که يک ميليون به حساب می آيد، جهت 
بسيار ارزنده است، چون ديگر از خدا غافل نشده است، محيط نمی تواند بُعد معنوی او را تخريب کند. حّتی 
را توضيح می دهد، که ديگر در  به مالک اشتر می نويسد، همين مطالب  نامه ای که  علی)عليه السالم( در عهد 

حوصله بحث نيست.

]1[. وسائل الشيعة، ج 20، ص 154
]2[. وسائل الشيعة، ج 17، ص 41

]3[. سوره فصلّت، آيه 53
]4[. الکافي ، ج 5، ص 257

]5[. در روايتی ديگر است که وقتی خواستم اشاره به علّت کار کنم، آن  را می گويم.
]6[. الکافي ، ج 5، ص 258

]7[. وسائل الشيعة، ج 17، ص 468
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تربیت در محیط شغلی: ۳
اعوذ بال من الشيطان الرجيم؛ بسم ال الرحمن الرحيم؛ 

والحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محّمد و آله الطّيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
»ُروی َعن َرُسولِ ال)َصلّی الُ َعليه َوآلِهِ َوَسلَّم( قاَل:إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت، يعنی روش رفتاری و گفتاری دادن به غير بود. انسان معموالً در چهار محيط روش 
می گيرد؛ اول محيط خانوادگی، بعد هم محيط آموزشِی تحصيلی، سوم محيط رفاقتی و چهارم محيط شغلی 
است و فضای پنجمی هم حاکم بر همه اين محيط ها داريم که بعداً به آن می رسيم. بحث ما در جلسه گذشته، 
درباره محيط چهارم يعنی »محيط شغلی« بود. بنده عرض کردم که در محيط شغلی، روش گرفتِن انسان در 
اثر گذار است و  انسان  نفِس شغل است که خوِد شغل فی نفسه، روی  به  اول، نسبت  رابطه مطرح است؛  سه 
ممکن است اثِر تخريبی يا سازندگی داشته باشد. دوم، محيطی است که انسان در آن، اشتغال به اموِر معيشتِی 

دنيايی اش دارد و سوم، روابط انسان نسبت به مراجعين شغلی است.
بحث ما در مورد رابطه دوم بود. ما نفِس شغل و اثر گذاری  آن را بحث کرديم و گفتيم که به طور کلی شغل ها 
دوگونه هستند: شغل هايی که در ابعاد گوناگون انسانی  و معنوی ، بر روی انسان نقِش سازندگی دارند و شغل هايی 
که نقش تخريبی دارند. مسأله نفس محيط را هم در جلسه گذشته مطرح کردم و به روايات متعّددی اشاره کردم 

که يک بحث کلّی بود و ما همه مطالب را از روايات استفاده  کرديم.

»فضای کاری« جدای از »خود شغل« است!
آن بحث کلّی اين است که محيط و فضايی که انسان در آن است، روی انسان مؤثّر است. اگر در نظرتان باشد، 
آخر جلسه  روايتی از پيغمبر اکرم نقل کردم که حضرت فرمودند: »السوُق داُر سهٍو و غفله«؛ بازار محل فراموشی 
و لغزش است. حضرت تعبير به »سوق« فرمودند که مراد همان فضای محل کسب است، فضايی که انسان در 

همان فضا قرار می گيرد و به سوی ماّديّت می رود.
ما اين مطلب را به طور کلّی داريم و من، همانند نفس شغل که دوگونه بود، فضاِی شغِل انسان را هم به دوگونه 
يا  باشد و  اّما فضا، فضای مسمومی  باشد،  سازنده و مخرِّب تقسيم می کنم. ممکن است که خوِد شغل خوب 
بالعکس. به تعبيرساده تر، بحث ما جوِّ غالب و فضای حاکم بر محيطی است که انسان در آن مشغول به کار است.

شیطان فرصت طلب است
اگر اين جّو و اين فضا، فضای ماّديّت باشد، از نظر طبيعی اين طوراست که آن عوامِل درونی انسان که با امور 
دنيوی و ماّدی مرتبط است، زنده می شوند. اين درون ما وجود دارد وهيچ شبهه ای نيست. به طور کلّی، هواهای 
نفسانی، وهمی، شيطنت و همه اينها در ما وجود دارد. اگر فضای حاکم، فضای ماّدی باشد، هواهای نفسانِی درون 
من را زنده می کند و اين را بدانيد که شيطان، چه درونی و چه بيرونی، فرصت طلب است. در روايت داريم که 
شيطان فرصت طلب است. اين فرصت طلبی در هر فضايی برای انسان کاربرد ندارد. اگر فضا با اهداف شيطانی، 
مساعد باشد، اين فرصت طلبی خوب کاربرد دارد. اما اگر مساعد نباشد، آنجا است که شيطان به زحمت می افتد.

شکارشدن، هنگام غوطه وری در مال
ْيَطاَن يُِديُر ابَْن آَدَم فِي ُکلِّ َشيْ ٍء«  روايتی ازامام صادق)عليه السالم( نقل شده است که حضرت فرمودند: »إِنَّ الشَّ
در بعض روايات به جای »يُدير«، »يُدبّر« هم دارد. آنهايی که اهلش هستند، به اصول کافی مراجعه کنند. آنجا 
هم »يدير« دارد و هم »يدبّر«. »َفإَِذا أَْعَياُه َجَثَم لَُه ِعْنَد الَْماِل َفَأَخَذ بَِرَقَبِتِه«.]2[ شيطان در هر چيزی دور انسان 
می چرخد تا او را به دام اندازد و هنگامی که خوب خسته اش کرد، او را به سينه روی زمين می خواباند و گردنش 

را می گيرد.

شیطان شکارچی باحوصله ای است!
اگر متن روايت »يُديُر« باشد، يعنی شيطان، انسان رادور می زند و دنبال فرصت برای شکار است. فرض کنيد 
صّيادی، می خواهد شکاری را صيد کند، دنبال فرصت می گردد تا در نهايت، صيِد خود را به دام بياندازد. شيطان 
به دنبال  اين مطلب، خيلی روشن است. شکارچی  پرنده ها  تا خسته اش کند. در  انسان می گردد  اين قدر دور 
صيد که می رود، باال می رود، پايين می رود، اين طرف می رود، آن طرف می رود، شکار را رها نمی کند. وقتی که 
خسته اش کرد، آنجا است که او را می گيرد و با سينه به زمين می کوبد. در قرآن هم دارد که »َفَأْصَبُحوا في  داِرِهْم 

جاثِمين «]3[ يعنی اينها در خانه هاشان صبح کردند در حالی که سينه هايشان بر روی زمين بود.

وقتی که انسان خسته شود ...؛
حاال اين فرصتی که شيطان به دست می آورد، چه وقتی است؟ حضرت فرمودند: »َفإَِذاأَْعَياُه« يعنی وقتی که 

* اگر فضای حاکم، فضای ماّدی باشد، هواهای 
نفسانِی درون من را زنده می کند و این را بدانید 
فرصت  بیرونی،  چه  و  درونی  چه  شیطان،  که 

طلب است.
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خسته اش کرد، »َجَثَم لَُه ِعْنَد الَْماِل« او را به سينه روی زمين می خواباند. وقتی بحث پول و مال است، بهترين 
فرصت است. در اين زمان »َفَأَخَذ بَِرَقَبِتِه« از پشت گردنش را می گيرد و ديگر او نمی تواند تکان بخورد، همانجا 

شکارش می کند.

جو کار، زمینه ساز اسارت شیطان است.
در فضا و محيطی که جّوآن ماّديّت است، در فضايی که تو برای کسب معيشت رفتی و می خواهی کار کنی 
و زندگی ات را بگذرانی، چون بحث مال مطرح است، بهترين فرصت برای شيطان است. محيِط شغلی بهترين 
محيط است برای اين که تو صيد شيطان باشی. شيطان اينجا صيدت می کند. هر جا نتوانست تو را از پا در 
بياورد، اينجا تو را از پا در می آورد. لذا جّو حاکم بر محيط که جّو ماّديّت است، خود به خود زمينه ساز است برای 

اين که انسان اسير شيطان شود. خود جّو، که بايد با آن مبارزه کنی.

کارنکردن غلط است، در کارت هم دینداری کن!
پس آيا بگوييم حاال که اين طور است، نمی رويم کار کنيم؟ نخير؛ سنگر را که نبايد خالی کنی، بايد بايستی. 
اصاًل دين داری کار مشکلی است. دين داری خيلی کار مشکلی است، ظاهر سازی کارآسانی است اّما دين داری 

کار مشکلی است.

غفلت یعنی تضعیف بُعد معنوی
را  اکرم که جلسه گذشته گفتم، می خواستم توضيح دهم که حضرت می خواهد جّو حاکم  پيغمبر  روايت  در 
بُعد معنوی اش  آن  انسان هستند، زنده می شوند و قهراً  بفرمايد که در جّو ماّديّت، هواهای نفسانی که درون 
تضعيف می  شود که ما از آن تعبير به غفلت می کنيم. محيط هايی که هم سو با امور شيطانی است، غفلت آور 
هستند. جلسه گذشته بقيه روايت را خواندم که يک تسبيِح انسان در بازار، معادل يک ميليون تسبيح است؛ چون 

محيط و فضا اقتضای غفلت از خدا می کند و کسی که در اين محيط، ياد خدا کند بسيار ارزنده است.

زندگی با مشرکین، موجب دوری از دین است
مع  اقام  ممن  الذمه  برئت  ال)صلی ال عليه و آله وسلم(:  رسول  »قال  فرمودند:  که  است  اکرم  پيغمبر  از  روايت 
يعنی  برود در منطقه مشرکين،  بخواهد  است؛ کسی که  اساسی  اين يک مطلب  ديارهم«.]4[  المشرکين فی 
مکانی که جّو حاکم بر آنجا جو شرک است، زندگی کند، برائت الذمه است. اين شخص اصاًل با ما سر و کاری 

ندارد. ناخودآگاه از آنها تأثير می پذيرد.
انسان  روی  بر  حاکم  جّو  اين  می گذارد.  اثر  ما  روی  محيط  نيست.  قصديّه  امور  از  تربّيت  که  گفتم  قباًل  من 
اثر می گذارد. من دارم راجع به محيط شغلی بحث می کنم. محيط شغلی يک چنين محيطی است. تأثيرش 
ناخودآگاه است چون امور ماّدی است. اگر انسان با امور ماّدی سر و کار پيدا کرد، همان ابعادی که با ماّديّت 

هم سو هستند، زنده می شوند.

قسم راست برکت را می برد و قسم دروغ سعادت را!
در گذشته اين روايت را از علی)عليه السالم( گفتم که وقتی حضرت وارد بازار می شد، به تّجار و کسبه خطاب 
می کرد که ازخدا بترسيد! قسم نخوريد! قسم راست برکت را از مال می برد و قسم دروغ که انسان را به جهنم 

می برد. همه اينها جزو احکام و معارف ما است، آدابی است که در شرع ما وارد شده است.

محیط های سازنده
ما از نظر جو عکسش را هم داريم. همان طور که راجع به نفِس شغل گفتم، همان راه را می روم. راجع به شغل 
گفتيم يک صنف شغل ها است مثل زراعت و چوپانی که اصاًل خود شغل سازنده است؛ در روايت هم داشتيم 
که اين مشاغل مستحب هم هستند. عکسش هم وجود دارد، شغل هايی داريم که مکروه هستند و از آنها نهی 
تنزيهی شده است. فضاها هم به همين صورت است که برخی فضاها تخريبی است، يعنی بايد حواست را جمع 
کنی! و بر عکس، فضاهايی داريم که سازنده است. فضاهايی که با بُعد معنوی انسان هم سو هستند، نقش سازنده 

دارند؛ چون آن بُعد معنوی درونی را زنده می کنند.

مساجد، پاک کنده گناهان
در روايات تعبيرات فرق می کند، من چيزی را که مورد ابتالی همه باشد، می گويم. روايت از امام صادق)عليه السالم( 
ُ ِمْن ُذنُوبِِه َو  َرُه الَّ راً َطهَّ ِ فِي اأْلَْرِض َو َمْن أَتَاَها ُمَتَطهِّ ََّها بُُيوُت الَّ است که فرمودند: »َعلَْيُکْم بِإِتَْياِن الَْمَساِجِد َفإِن
َعاِء«]5[ بحث قبلی درباره اسواق بود، اينجا بحث مسجد است. من  اَلِة َو الدُّ اِرِه َفَأْکِثُروا فِيَها ِمَن الصَّ ُکِتَب ِمْن ُزوَّ
دارم بين اينها يک »مقابله« درست می کنم. به مساجد که خانه های خدا بر روی زمين است، برويد. هر کس با 

طهارت به مسجد بيايد، خدا او را از گناهانش پاک می کند.

پاداش نفس کشیدن در مسجد

راست  قسم  نخورید!  قسم  بترسید!  ازخدا   *
برکت را از مال می برد و قسم دروغ که انسان را 

به جهنم می برد.
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تََعالَی   َ إِنَّ الَّ أَبَاَذرٍّ  يَا  از پيغمبر اکرم است که فرمودند:»قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(:  روايت ديگری 
يُْعِطيَک َماُدْمَت َجالِساً فِي الَْمْسِجِد بُِکلِّ نََفٍس تََنفَّْسَت َدَرَجًة فِي الَْجنَِّة« پيغمبر اکرم خطاب به ابوذر می فرمايند: 
تا موقعی که در مسجد هستی، هر نفسی که می کشی خدا يک درجه در بهشت تو را باال می برد. »َو تَُصلِّي َعلَْيَک 
الَْماَلئَِکُة« مالئکه برايت درود می فرستند. »َو تُْکَتُب لََک بُِکلِّ نََفٍس تََنفَّْسَت فِيِه َعْشُر َحَسَنات«]6[ هر نفس که 

می کشی ده حسنه برايت ثبت می شود.

تأثیر محیط مسجد بر انسان
همه اينها برای محيط است. همان طور که برای اسباب داشتيم اين هم راجع به محيط است. می خواهد بفرمايد: 
محيط هايی هست که انسان را از نظر بُعد انسانی  و الهی ، زنده می کند، توصيه می شود که به اين محيط ها برويد 

و از آن طرف محيط هايی هست که بايد حواست جمع باشد يک وقت شيطان فريبت ندهد.

هم کاری که انسان را به جهّنم می برد!
حاال من اين را مدخلی برای سومين رابطه يعنی مراجعين، قرار می دهم. قبل از اين که وارد مراجعين شوم به 
سراغ همکارها می روم، چون در روايات هم داريم. انسان همکاری را که انتخاب می کند بايد غافل از خدا باشد 
يا همکاری که مذکِّر خدا باشد؟! اين بحث در محيط شغلی مطرح است. مثاًل ما قباًل هيچ رفاقتی با هم نداشتيم. 
محيط خانوادگی، رفاقتی و آموزشی مان هم از هم جدا بوده است و رابطه مان مربوط به محيط شغلی است. 
همکار در ارتباط با محيط شغلی است. بسيار اتّفاق افتاده است که همکار نامناسب، انسان را به جهنم برده است.

من سرفصل ها را بگويم و رد شوم. اين مطالب حتی در بحث شرکت هم مطرح است ولی تأثير آن خيلی کمتر 
است. انسان بايد مراقب باشد که می خواهد با چه کسی هم کار شود! يک وقت سرمايه گذاری است نه همکاری! 
اين تأثير چندانی ندارد. در همکاری هم، مسأله سرمايه گذاری مطرح نيست که مثاًل طرفين حتماً شريک در مال 
همديگر نيز باشد. مهم اين است که انسان در نهادها و سر کار، با چه کسی دارد کار می کند. يک وقت اشتباه 

نشود و عده ای نگويند که منظور سرمايه گذاری دو نفربا هم است! نخير.

»حرف« و »قیافه« هم کار تأثیر تربیتی دارد!
منظور من اين است که تو در اتاقی که نشسته ای ببين چه کسانی در آنجا هستند؟ چه می گويند؟ چه قيافه هايی 
دارند؟ ما گفتيم: ابعاِد تربيتی، ديداری، گفتاری و رفتاری است. هر روز که می روم آنجا چشمم به صورت چه 
کسی می افتد؟ حرف هايی که می زند به گوشم می خورد چيست؟ ممکن است کسی به او مراجعه کند و با من 
کاری نداشته باشد، ولی من که برخورد او با مراجعه کننده را می بينم و حرف هايش را می شنوم؛ پس بايد در 

اين دقت کنم.

نوع برخورد هم کار با مراجعین، روی من تأثیر می گذارد!
من مطالب را خيلی جزئی می گويم تا خيال نکنی مسأله هم کار شوخی بردار است. بايد حواسم باشد که هم کارم 
با مردم به چه سبکی عمل می کند؟ اينها خواه نا خواه اثر گذار است، يعنی خواه نا خواه از او روش می گيرم. من 
عرض کردم راجع به محيط، يک جّو حاکم داريم که به آن معنا است، يکی هم در ارتباط با هم کارهايی است 
که من دارم با آنها کار می کنم؛ غير از مراجعين، در مراجعين رابطه مستقيم است. اينها را از هم جدا کردم؛ در 

مراجعه رابطه مستقيم است.
در معارف ما از نظر تربيتی، يعنی روش گرفتن انسان همه اينها حساب شده است. او با زبان بی زبانی دارد به من 
روش می دهد و من هم بدون توجه روش می گيرم. بعد از يک مّدتی اين شخص ديگر آن شخص اّول نيست، 
آموزشی، مؤثر است، همان طور که محيط  و  اين محيط کار می کند. همان طور که محيط تحصيلی  چون در 
خانوادگی اثر می گذارد، محيط شغلی هم مؤثر است. اين محيط ها روی انسان اثر می گذارد، البته محيط های 

خانوادگی و آموزشی قوی تر است.

مراقب مراجعین هم باش!
رابطه مستقيم است. چه مراجعينی  رابطه،  باالتر است، چون  اين جا مصيبت  بعد می رويم سراغ مراجعين که 
به من مراجعه می کنند؟ از چه طايفه ای هستند؟ با چه شکل و قيافه ای می آيند؟ بيش از اين اشاره نمی کنم. 
خودتان می توانيد تطبيق دهيد. آيا اين مراجعين ديدارشان من را به ياد خدا می اندازد يا من را به ياد شيطان 

می اندازد؟ چه با قيافه اش، چه با سخن گفتنش و امثال اينها کدام نيروی درونی من را تحريک می کند؟

]1[. وسائل الشيعة،ج 20،ص 154
]2[ . الکافي،ج 2،ص 315
]3[. سوره االعراف، آيه 78

]4[. کنز العمال، ج 4، ص 384
]5[. بحاراألنوار، ج 80 ، ص384

]6[. بحاراألنوار،ج 74،ص 86
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تربیت در محیط شغلی: ۴
اعوذ بال من الشيطان الرجيم؛ بسم ال الرحمن الرحيم؛ 

و الحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محّمد و آله الطّيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
»ُروی َعن َرُسولِ ال)َصلّی الُ َعليه َوآلِهِ َوَسلَّم( قاَل: إِنَّ الَْغْيَرَة ِمَن اإْلِيَماِن«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحِث ما راجع به تربيت به معنای روِش رفتاری و کرداری دادن است. انسان به طوِر معمول در چهار محيط 
بعداً  که  است  حاکم  آنها  بر  هم  پنجمی  فضای  البته  گيرد؛  می  روش  شغلی  و  رفاقتی  آموزشی،  خانوادگی، 
می گوييم. بحِث ما به محيِط چهارم، يعنی محيط شغلی رسيد و عرض کرديم که مباحث مربوط به محيط شغلی، 
در سه رابطه مطرح است؛ اول، نفِس شغل، دوم، فضايی که انسان در آن محيط کار می  کند و سوم، مراجعين. 
مبحث اول و دوم را بحث کردم و گفتم که بعضی از شغلها نقِش سازندگی و بعضی نقِش تخريبی دارند. آن 
فضايی هم که انسان در آن کار می کند نيز چنين است. در آخِر جلسه گذشته عرض کردم که خوِد فضاهايی که 
انسان در آنها قرار می گيرد، يا فضاهايی است که بُعِد شيطانی و حيوانی را در انسان زنده می کند و يا فضاهايی 

است که بُعِد معنوی و الهی انسان را شکوفا می کند. در اين مورد رواياتی را خواندم و مثال هايی هم زدم.

بُعد سوم؛ مراجعه کنندگان
همين بحث درست در باب بُعِد سوم مسأله محيِط شغلی، يعنی مراجعين نيز است. برخی از مراجعينی که انسان 
در محيِط شغلِی خود با ايشان سروکار دارد، بُعِد شيطانی و حيوانی و هواهای نفسانی و امثاِل اينها را در آدم 
زنده می کند. يک سنخ از مراجعين بر عکس هستند و آن بُعِد الهی و رحمانی را در انسان زنده می کنند. حاال تا 

جايی که فرصت دارم مصاديِق آن را هم عرض می کنم.

مرا به خیِر تو امید نیست، شر مرسان!
من در مورد مراجعين، به حداقل اکتفا می کنم. انسان حداقل بايد آن محيِط شغلی يا شغلی را انتخاب کند که 
مراجعيِن آن زنده کننده بُعِد شيطانِی انسان نباشند. گفتم حداقل؛ يعنی آن بُعد شيطانی را زنده نکند؛ الزم 
نيست که مراجعه کننده، بعِد رحمانی و الهی را در انسان زنده کند. مثِل معروفی است که می گويند: »مرا به 

خيِر تو اميد نيست، شر مرسان!« اصل و مهم اين است.
برخی به عنوان اعتراض به من می گويند: »فالنی بّچه های مردم را به انزوا می کشاند!« اينها شعارهای بدون  شعور 
است که می دهند و مسائلی از اين قبيل که می خواهند الابالی گری را ترويج دهند. اين مطلب را دّقت کنيد که 
من به اين نکته توجه دارم؛ من گفتم آنچه در محيط شغلی بايد به عنوان معيار حداقلی رعايت شود اين است 
که مراجعه کنندگانی که پيِش انسان می آيند، او را فاسد نکنند! اين دعوت به انزوا نيست؛ اين دعوت به رعايت 

حدود الهی است.

قرآن می گوید: »بگو: از روابط مخرِّب به خدا پناه می برم!«
بحِث تربيت، يک بحِث تدريجی الحصول است و يکی پس از ديگری اثر دارد. خدا در آخرين سوره قرآن، يعنی 
سوره ناس که خطاب به خوِد پيغمبر هم هست، می فرمايد:  »ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس؛ َملِِک النَّاِس؛ إِلِه النَّاِس؛ ِمْن 
َشرِّ الَْوْسواِس الَْخنَّاِس؛ الَّذي يَُوْسِوُس في  ُصُدوِر النَّاِس؛ ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس«]2[ اين سوره به طوِر کلی برای روابِط 

اجتماعی است. ای پيغمبر بگو: به خدا پناه می برم که با افرادی که به من شر می رسانند، مواجه نشوم.
حاال من از شما سؤال می کنم شّر چيست؟ »ِمْن َشرِّ الَْوْسواِس الَْخنَّاِس؛ الَّذي يَُوْسِوُس في  ُصُدوِر النَّاِس« شّری 
که بُعِد درونِی شيطانی من را زنده می کند. در تفاسير می گويند: خناس، شيطان است. توجه کنيد اين شيطان 
درونی است، حاال می خواهد پنهانی باشد يا آشکار. چون مي فرمايد: »ِمَن الِْجنَِّة َو النَّاِس« جّن پنهان است و ناس 

آشکار است. مسأله اين است که اينها در بحِث روابط است.
خدايا از اين روابطی که من را خراب می کنند، به تو پناه می برم. من اين بحث را به طور کلّی، يعنی اثر برخورِد 
انسان با انسان مطرح کردم؛ روابِط شغلی يکی از مصاديِق آن می شود. اثری که اين رابطه روی من می گذارد، 
نبايد نقِش تخريبی داشته باشد. بعِد درونِی شيطانِی و هواهای نفسانی من را شکوفا و زنده نکند؛ اين يک قانوِن 
کلّی است که يک مصداِق آن محيِط شغلی است. شما بايد شغلی را انتخاب کنيد که مراجعينی که به شما 
مراجعه می کنند، بُعِد شيطانی تان را تحريک نکنند. الزم نيست که قصدی در کار باشد؛ نخير! اصاًل و ابداً قصد 

تأثيرپذيری مهم نيست.
لذا در باِب محيِط شغلی، بحث را در سه رابطه مطرح کردم: نفِس شغل، محيِط شغلِی و مراجعيِن، هر سه می تواند 
هم نقِش تخريبی و هم نقِش سازندگی داشته باشد. من در مورد مراجعين گفتم حداقل اين است که مرا خراب 

نکنند و بيش از اين هم نمی گويم.

مراجعه جنس مخالف، زمینه ساز تخریب

* این یک قانوِن کّلی است که یک مصداِق آن 
انتخاب  باید شغلی را  محیِط شغلی است. شما 
کنید که مراجعینی که به شما مراجعه می کنند، 
بُعِد شیطانی تان را تحریک نکنند. لزم نیست 
که قصدی در کار باشد؛ نخیر! اصاًل و ابداً قصد 

تأثیرپذیری مهم نیست.
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من به طور مفصل در باب اثر تخريبی وارد می شوم، چون ممکن است که مراجعيِن انسان در روابِط گوناگون 
اينها می توانند نقِش سازندگی داشته  ديداری، رفتاری و شنيداری نقِش تخريبی داشته باشند. همان طور که 
باشند، نقِش تخريبی هم دارند و اينها هم در سه رابطه مطرح است: ديداری، شنيداری و گفتاری. مثاًل افرادی 
که مراجعه می کنند در موردی که خيلی بارز هم هست مراجعين به شخص، از جنِس مخالف باشند. اين مسأله 
چون مورد ابتال است، عرض می کنم که اگر شخص زن است، مراجعه کننده او مرد باشد و اگر مرد است، مراجعه 
کننده او زن باشد. اين از آن جاهايی است که زمينه برای تخريب آماده است. من نمی خواهم به طور مفّصل وارد 

اين مورد شوم، فقط به طور گذرا به آن اشاره می کنم.
از پيغمبر اکرم داريم که فرمودند:»قال رسول ال صلی ال عليه وآله وسلم: ما من صباح اال و ملکان  در روايتی 
يناديان: ويل للرجال من النساء و ويل من نساء من الرجال!« هيچ روزی نيست مگر اين که دو فرشته با هم ندا 

می کنند و داد می زنند که »وای بر مردان از زنان و وای بر زنان از مردان!«.
نکته ای در اين روايت است که من اين را عرض می کنم. در روايت دارد »ما من صباح« يعنی هيچ روزی، هيچ 
صبحی نيست دو ملک ندا می کنند »وای بر مردان از زنان و وای بر زنان از مردان«؛ حاال چرا نمی گويند: هيچ 
شبی نيست مگر اين که...؟ جهت اين است که روابط اجتماعی در روز برقرار می شود. شب هر کسی در خانه  خود 
است.]3[ در روز است که هم جنس ها و مخالف جنس ها در صبح روابِط اجتماعی دارند. سخن پيغمبر اکرم در 

مورد اختالف جنسّيتی است.
بعِد  آن  می شود  فراهم  زمينه  که  است  اينجا  نباشند،  که هم جنس  است  اين  مراجعين  مهم  از خطرات  يکی 
شيطانی را شکوفا و زنده کند و نقِش تخريبی داشته باشد. مخصوصاً اين که شرايط هم طوری باشد که جنبه 
خصوصی پيدا کند. يک وقت به قول ما طلبه ها در مالء عام است و يک وقت رابطه شکل پنهانی دارد و در برابر 

ديگران نيست. آن  رابطه ای که جنبه خصوصی دارد، بدتر است.

در خلوت با اجنبی، شیطان نفر سوم است
ثَالَِثُهَما  َفإِنَّ  بِاَمَرأٍَة  َرُجٌل  اَليَْخُلَونَّ  صلی ال عليه وآله وسلم:   ِ الَّ َرُسول  »قال  فرمودند:  که  پيامبر  از  است  روايتی 
َشْيطان«]4[ حضرت چه قدر زيبا مطلب را بيان می فرمايند! خيال نکنيد در مالقاِت خصوصی زن و مرد نامحرم، 
فقط شما دو نفر هستيد، در واقع شما سه نفر هستيد و سومين نفر شما شيطان است! چشمهايتان نمی بيند. بی 
برو برگرد شيطان سومين نفر است. من نمی خواهم وارِد مسائل فقهی شوم، فکر کنم در توضيح المسائل نوشته ام 

که »خلوت با اجنبی حرام است«.

دوری از اجنبی، بهترین صفت زنان
خلوت کردن با نامحرم در روابِط گوناگون که سرآمدش ديداری و شنيداری و رفتاری است، اثر گذار است. روايتی 
از حضرت زهرا)سالم ال عليها( است که از حضرت سؤال کردند بهترين صفت زن ها چه چيزی است؟ حضرت 
َجاَل َو اَليََراُهنَّ الرَِّجال«]5[ بهترين صفت برای زنان اين است که مرد، زن را  فرمودند: »َخْيٌر لَُهنَّ أَْن اَليََريَْن الرِّ

نبيند و زن، مرد اجنبی را نبيند.
اگر کسانی که شعار می دهند، اّما شعور ندارند، بگويند: خوِد حضرِت زهرا رفتند مسجد و خطبه خواندند و يا 
حضرت زينب هم خطبه خواندند؛ ما در جواب می گوييم: وقتی حضرت زهرا به مسجد رفتند، بحِث وظيفه شرعی 
و واجب الهی مطرح بود و بايد حضرت به مسجد می رفتند و به وظيفه شان عمل می کردند. بحث وظيفه غير از 
حرفی است که ما داريم می زنيم. آنجا بحث مراجعه نيست، يک وقت اشتباه نشود! گاهی عوام چنين مغالطه هايی 

می کنند. حضرت وظيفه اش بود که برود و رفت.
من در مورد اين خطبه حضرت زهرا بحث کرده ام و آن را نوشته ام که الحمدل منتشر هم شده است. نوشته ام 
به چه صورت و با چه پوششی به مسجد رفتند؛ حتی زنانی آمدند و اطراف حضرت زهرا را گرفتند که حتی 

پيکره اش هم معلوم نشود.
لََقاِء تَْخِديُرَک َحَرائَِرَک َو إَِماَءَک َو  حضرت زينب هم در مجلسی که رفتند، به يزيد گفتند: »أَِمَن الَْعْدِل يَاابَْن الطُّ
ِ َسَبايَا«]6[ آيا اين عدالت است که زنهای خود را آن طور پوشش دهی، اّما ما را جلوی  َسْوُقَک بََناِت َرُسوِل الَّ
مردان بياوری؟ در جايی که بحث وظيفه  مطرح است، بايد به وظيفه عمل کرد اما ما اينجا داريم در مورد شغل 

که انتخابی است و مراجعين آن بحث می کنيم.

انسان به راه های جلب توجه آگاه است!
روايتی از علی)عليه السالم( است که فرمودند: »ِصَيانَُة الَمْرأَِة أَنَْعُم لَِحالَِها َو أَْدَوُم لَِجَمالَِها«.]7[ اين که زن خود را 
بپوشاند و حفظ کند برای خودش و زيبايی اش بهتر است. طرفين خودشان بهتر از همه می فهمند که در اين 
روابط شغلی و کاری که مراجعه کننده دارند، رابطه شان چگونه است؛ آيا رابطه با حفظ صيانت است، يا برای 
جلب توجه و پرده دری است؟! طرفين خوب می داند که مراجعه  کننده جنِس مخالف چه منظوری دارد. هر دو 
طرف می دانند که فرد با چه پوششی چگونه آمده و چه غرضی دارد. از نظِر رفتاری و حرکاتشان هم، هر دو خوب 

می فهمند که به دنبال چه هستند.
کرد.  تحريک  را  قوای شيطانی کسی  می توان  که چگونه  بگويم  را  مسائل شيطانی شان  ننشسته ام  اينجا  بنده 
خودشان می فهمند که از نظِر گفتاری چه می گويند و از نظر رفتاری چه کار می کنند و يا چه پوششی از نظر 
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ديداری دارند.
رابطه از نظر گفتاری، هم در مورد مواِدّ گفتار است که فرد چه سخنی را می گويد و يکی هم درباره کيفّيت ادا 
است که حرفش را چگونه می زند. يکی اين که از چه کلماتی در صحبِت خود استفاده می کند و ديگر اين که وقتی 

که می خواهد حرف بزند، چه طور کلمات را ادا می کند که جلِب نظر شود.

خانم ها مراقب حرف زدنشان باشند!
در سوره احزاب، خطاب به همسراِن پيغمبر می فرمايد: »َفالتَْخَضْعَن بِالَْقْوِل َفَيْطَمَع الَّذي في  َقلِْبِه َمَرٌض َو ُقلَْن 
پيغمبر  همسِر  به  خطاب  قرآن  است.  کلمات  کردن  ادا  کيفّيِت  مورد  در  بِالَْقْوِل«  َمْعُروفاً«]8[َفالتَْخَضْعَن  َقْوالً 
می گويد: صدايتان را نازک نکنيد! اگر کيفّيِت گفتار، شيطانی باشد »َفَيْطَمَع الَّذي في  َقلِْبِه َمَرٌض« آن شيطانی که 
»يَُوْسِوُس في  ُصُدوِر النَّاِس« است، طرف مقابل را به وسوسه می اندازد. »َوُقلَْن َقْوالً َمْعُروفاً« يعنی گفتاِر پسنديده 

و خداپسندانه داشته باشيد؛ چه از نظِر مواد و چه از نظِر کيفّيِت ادا.
من می خواستم اين را عرض کنم که در باب محيط شغلی تنها شغل نيست که اثرگذار است. ممکن است »خود 
شغل« خيلی خوب باشد، »محيط« آن هم محيِط بدی نباشد، اما از راِه »مراجعه کنندگان« خراب شوی. ما در 
اين بحث فقط به دنباِل جلوگيری از خرابی هستيم و به سازندگی فعاًل کاری نداريم. اين حداقل مطلب است که 
مراجعين روی تو نقِش تخريبی نداشته باشند. من به صراحت می گويم که محيِط شغلی از آن محيط هايی است 

که در تربيت انسان، خيلی نقش دارد.

عادی سازی روابط با نامحرم
اگر اين حداقل رعايت نشود، کم کم رابطه با نامحرم برايت عادی می شود و نعوذبال يک سنخ محرمات اصاًل 
قباحتش از بين می رود. به خاطر مراوده با نامحرم ها به اقتضای شغل خود، ديگر قبحی سرت نمی شود. البته 
فرض من در جايی است که همه جهاِت شرعی به طوِر ظاهری حفظ می شود وااّل آنجاهايی که شرع رعايت نشود، 

ديگر وا مصيبت است! چون جلسه آخر بحث است، اين مطالب را کمی فشرده کرده ام.
يک بحثی هم وجود دارد که مراجعيِن انسان، آن بُعِد رحمانی را در ما تقويت کنند، يعنی انسان را به ياِد خدا 

بياندازند، نه به ياِد شيطان که گفتم اينها پيش کشتان. اين بحث ديگری است که ديگر به آن نمی پردازيم.

]1[. وسائل الشيعة،ج 20،ص 154
]2[. سوره الناس، آيات 1 الی 6

]3[. آن موقع اين طور بوده است، مثل حاال نبوده که شب و روز يکی شده باشد، اگر نگوييم امروزه جای روز و 
شب عکس شده است. اين حديث برای زماِن پيغمبر است.

]4[. مستدرک الوسائل،ج14، ص266
]5[. بحاراألنوار،ج43،ص54

]6[. بحاراألنوار،ج45،ص133
]7[. مستدرک الوسائل،ج14،ص255 

]8[. سوره االحزاب، آيه 32
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حیاء در بعد تربیتی )۱(
ریشه همه مشکالت اخالقی

 اعوذ بال من الشيطان الرجيم؛ بسم ال الرحمن الرحيم؛
والحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
در گذشته بحث ما راجع به تربيت، يعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود. عرض کردم به طور معمول، انسان 
در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی روش می گيرد؛ فضای پنجمی هم داريم که حاکم بر هر 
چهار محيط است. اينها بحث های گذشته ما بود. من راجع به چهار محيط بحث کردم، اّما بحث فضای پنجم ماند.

در ضمن بحث محيط خانوادگی، دو سه جلسه به طور اختصار در مورد مسأله حيا در بُعد اخالقی اش بحث کردم، 
چون حيا ارتباط تنگاتنگی با آن محيط داشت؛ اّما به طور مستقل وارد اين بحث نشدم. چند چيز موجب شد 
که احساس کنم »بحث حيا« مستقاًل، مورد ابتال است و نه تنها نسبت به محيط خانوادگی بلکه به طور کلّی، 
نسبت به کل جامعه نقش دارد؛ به خصوص نسبت به آن فضای پنجمی که می خواستم مطرح کنم. چون اصاًل 
رکن اساسی  در مورد فضای کلّی جامعه حيا است. از طرفی هم، همان موقع نيز من مراجعات متعّددی راجع به 
همين مسأله داشتم؛ لذا به ذهنم آمد که چون اين بحث، نسبت به همه آنها نقش اساسی دارد، آن را مطرح کنم.

اشاره به تاریخچه این بحث
البته من در گذشته، در دو بُعد حيا را مستقاًل بحث کردم؛ يکی در بُعد اخالقی در سال شصت و پنج، حدود 
بيست و پنج سال پيش بود. يکی هم در بُعد معرفتی، در منازل سلوک الی ال تعالی، بحث کردم که »حيا« سی 
و چهارمين منزل از منازل سلوک الی ال تعالی، است و من بعد از منزل شکر، آن بحث را کردم. اين بحث هم 
حدود دوازده سال قبل بوده است. فعاًل نمی خواهم بحث حيا را در بُعد معرفتی مطرح کنم و به دنبال آن نيستم. 
چون اين دوره بحث من، بحث تربّيتی است؛ لذا در مورد بُعد اخالقی حيا بحث می کنم. چون از آن هم تقريباً 
ده ها سال گذشته است و غالب افراد جلسه ما هنوز به دنيا هم نيامده بودند و از طرفی هم ديدم آن مباحث هنوز 

منتشر نشده است، احساس نياز کردم که بحث حيا را دوباره مطرح کنم.]2[

چند مقّدمه در مورد مباحث اخالقی
حاال برای آشنايی به مباحث اخالقی، مقّدمه ای را می گويم و بعد وارد بحث می شوم.

۱. کیفّیت سیر مباحث اخالقی
مباحث اخالقی بر محور قوای درونی انسانی، يعنی قوه شهوت، غضب و وهم مطرح می شود. مباحث اخالقی 
اين قوا رذايل و  از  اين طور هستند و من هم مفّصل راجع به آن بحث کرده ام. علمای اخالق، برای هر کدام 
فضايلی را می شمارند و وارد بحث آن می شوند. مثاًل رذيله های قوه شهوت را شمارش می کنند، يا مثاًل راجع به 
خشم و غضب و رذايلش و مقابالتش بحث می کنند. يک رذيله را می گويند بعد ضّد آن را که فضيلت است، بيان 
می کنند.]3[ تا بحث می رسد به جايی که يک قّوه به تنهايی نقش ندارد، مثاًل جاهايی ممکن است از دو قّوه يا 
سه قّوه، يک رذيله پيش بيايد. يعنی شهوت و غضب منشأ همان رذيله می شود. رذيله را موضوع بحث قرار داده 
و می گويند: گاهی ممکن است ريشه اين رذيله، شهوت باشد و گاهی ممکن است، غضب باشد. اينها مقّدمه است 

برای اين که به بحث مان برسيم.

»وقاحت« یعنی »بی حیایی«
در مباحث اخالقی، رذيله ای تحت عنوان »وقاحت« مطرح است که من می خواهم توضيح دهم، گاهی در ارتباط 
با شهوت قرار می گيرد و منشأش شهوت است و گاهی منشأش غضب است. »وقاحت« از نظر لغت، به معنای 
»بی شرمی« است که ما هم اين لفظ را در همين معنا استفاده می کنيم. بحث ما »حيا« است نه بی حيايی ولی از 
آنجا که گاهی تعريف به ضد، مطلب را خوب تفهيم می کند مجبورم اّول اين رذيله را بگويم بعد سراغ آن فضيلت 
بروم. علما می گويند: »يُعَرُف االشياء بأضدادها«. چون ضّد او حيا است و من می خواهم بحث ضد را بکنم،. خود 
ما هم در محاورات عرفی مان می گوييم: فالنی خيلی بی حيا است؛ و منظورمان همين وقاحت است. يا می گوييم 

وقيح است يا بی حيا است. اين يک بحث لغوی بود.
علمای اخالق، وقتی وقاحت را از نظر اصطالح تعريف می کنند، می گويند: »وقاحت عبارت است از عدم مباالت 
ما  تعبير  به  ارتکاب«  از  نفس  مباالت  عرفّيه«. »عدم  و  عقلّيه  قبايح  ارتکاب محّرمات شرعّيه،  به  نسبت  نفس 
يعنی »پررويی«. اگر انسان، کاری را که از ديدگاه عقل زشت است انجام دهد، و اصاًل هم به روی خود نياورد و 
برايش اهميت نداشته باشد، انسان پررو و بی حيايی است. از نظر درونی، برای چنين کسی ذّره ای ناراحتی ايجاد 

نفس  مبالت  عدم  از  است  عبارت  »وقاحت   *
نسبت به ارتکاب محّرمات شرعّیه، قبایح عقلّیه 
به  ارتکاب«  از  نفس  مبالت  »عدم  عرفّیه«.  و 
را  کاری  انسان،  اگر  »پررویی«.  یعنی  ما  تعبیر 
و  دهد،  انجام  است  زشت  عقل  دیدگاه  از  که 
اهمیت  برایش  و  نیاورد  خود  روی  به  هم  اصاًل 

نداشته باشد، انسان پررو و بی حیایی است.
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نمی شود.
قبايح عقلّيه در ارتباط با عقل عملی است، چون ادراک ُحسن و ُقبح مربوط به عقل عملی است. محّرمات شرعّيه 
هم يعنی دستورات شرعی. لذا منشأ اين که يک نفر با اين که می گويد: من معتقد به معاد و نبّوت و همه اينها 
هستم، در عين حال گناهی می کند و از نظر درونی هم هيچ ناراحتی برايش ايجاد نمی شود، منشأ اين عدم 
مباالت نفس، بی حيايی است. حاال چه شده که او بی حيا شده است، بحث مفّصلی است که قباًل در همين مباحث 

تربيتی به آن اشاره ای کردم، اما در آينده به آن بحث می رسم و مفّصل صحبت می کنم.
روايتی در اصول کافی به نام حديث عقل و جهل است که در آن بيش از هفتاد جنود عقل و جهل را شمرده است. 
لشکر عقل چيست؟ لشکر جهل چيست؟ در آنجا هم مسأله حيا مطرح هست. البته از ضّد حيا که می گوييم 
اينها را در آينده بحث می کنم  به ُخلع می کند که من ان شاءال همه  آنجا تعبير  قباحت و وقاحت است، در 
که چرا در آن روايت، تعبير ُخلع است؟ روايت را سماعه از امام هفتم)عليه السالم( نقل می کند. من هم تحت 
همين عنوان ُخلع در محيط خانوادگی، بحث کردم و گفتم که معنای ُخلع، پرده دری است، حيا را هم گفتم که 

پرده داری است.

۲. افراط و تفریط قوا منشأ گناه هستند
انسان که مرتکب يک عملی زشت و قبيح يا مرتکب گناهی می شود، چه در بُعد عقلی  و چه در بُعد شرعی ، اين 
عمل در ارتباط با يکی از همين قوای درونی او است؛ يا شهوت بوده يا غضب بوده و يا وهم بوده است. انسان در 
ارتباط با خواسته های نفس است که گناه کرده و يا عمل زشتی را انجام می دهد که حتی عقل تقبيح می کند و 

می گوييم وقيح است؛ لذا گاهی ممکن است منشأ کار زشت و گناه، شهوت و گاهی غضب باشد.
قوای نفسانی ما چه غضب و چه شهوت، ممکن است يک حالت افراطی و يا يک حالت تفريطی داشته باشند، 
ممکن هم هست که حالت اعتدالی داشته باشند. حاال من چند تا مثال می زنم. مثاًل فرض کنيد در باب شهوت، 
شخص به دنبال ربا خواری، حرص و مال اندوزی است. اين موارد در حالت افراطی شهوت است . يعنی حالت 
افراطی شهوت، او را به اين رذيله حرص و مال اندوزی می کشد و منشأ اين می شود که »پول و مال« را روی 
هم انباشته کند، از هر جايی و هر دری که می شود. چنين آدمی ديگر هيچ مرزی نمی شناسد. اين شخص، آدم 

وقيحی است و غير از اين هم نمی شود چيزی در مورد او گفت.
به اين حالت افراطی در ربط با خشم يا غضب »بغی« می گويم که معنايش به اصطالح ما »سرکشی« است. مثاًل 
»ضرب و شتم« يا »ناسزاگويی« حالت افراطی غضب است. منشأ همه اينها آن حالت افراطی خشم است. اين 

شخص حالت تعادلش را از دست داده و ديگر متعادل نيست که اين کارها از او سر می زند.

»بی حیا« دین ندارد!
ممکن است برخی بخواهند اعمال وقيح خودشان را توجيه کنند، ولی شما فريب اين چيزها را نخوريد و بدانيد 
که اين کارها از عدم تعادل قوای نفسانی نشأت گرفته است. من اخيراً می شنوم که درباره کسی که فحاشی 
نيست  مهّمی  »چيز  می گويد:  ديگران  و  می دهد  فحش  دارد  او  نيست.  خوب  ادبّياتش  او  می گويند:  می کند، 
ادبّياتش خوب نيست«! ما اخيراً داريم اين حرف ها را می شنويم. يک نفر »آدم بی حيا و بی شرمی« است و حتی 
»آدم بی دينی« است، چون بسياری از اين بی شرمی ها خالف شرع است، اما می گويند: »مهم نيست، ادبّياتش 

خوب نيست يا بدسليقه است«!
ندارد.  ايمان  ندراد،  لَُه«.]4[ کسی که حيا  َحَياَء  اَل  لَِمْن  إِيَماَن  حاال من رواياتی را می خوانم که فرمودند: »اَل 
در روايتی پيغمبر می گويد: »ال ديَن لَِمن ال َحياَء لَه« هرکس حيا ندارد، اصاًل دين ندارد. بحث ما بحث تقريباً 
سلسله وار و علمی است. من اآلن در مورد بحث ريشه يابی حيا وارد شده ام که بسياری از رذائل اخالقی، به خاطر 

افراط قوای نفسانی است.
حالت افراطی شهوت و غضب را گفتم و برايش مثال هم زدم. اين قوا، حالت تفريطی هم دارند؛ يعنی گاهی 
»بی غيرتی«  آن  به  ما  که  »عدم غيرت«  مثل  نمی گيرد.  بگيرد،  بهره  قوا  اين  از  بايد  که  مقدار  آن  به  شخص 
می گوييم. اين به خاطر حالت تفريط غضب است. يا فرض کنيد »کتمان حق«؛ اين که کسی حق را می پوشاند، 
برای اين است که جرأت ندارد حق را بگويد. اين حالت تفريطی غضب است و به چنينی شخصی می گويند: 

»ترسو!«
گاهی ممکن است که شهوت منشأ يک رذيله شود و غضب هم منشأ همان رذيله شود، با اين که اينها دو نيروی 
جدا از هم هستند؛ شهوت يک نيرو در انسان است، غضب هم نيروی ديگری در انسان است، ولی اينها هر دو 
منشأ يک رذيله می شوند. گاهی هم حتی ممکن است »وهم« نيز موثّر باشد. البته من چون نمی خواهم بحث 

پيچيده شود، همين دو قّوه را می گويم.

ریشه غیبت کردن
من می روم سراغ گناهانی که مبتالبه است، مثل: »غيبت کردن« گاهی ممکن است منشأ غيبت، غضب باشد، با 
کسی دشمنی دارد و اين موجب شده است که غيبت او را کرده است، می خواهد رسوايش کند. در اينجا منشأ 
غيبت، خشم است. گاهی منشأ غيبت خشم نيست، شهوت است، مثاًل برای خوشايند ديگری غيبت می کند. اين 

شخص خيلی بدبخت است! من از معاصی کبيره برايتان مثال  زدم که ان شاءال مطلب جا بيافتد.

* من اخیراً می شنوم که درباره کسی که فحاشی 
می کند، می گویند: او ادبّیاتش خوب نیست. او 
»چیز  می گوید:  دیگران  و  می دهد  فحش  دارد 
اخیراً  ما  ادبّیاتش خوب نیست«!  مهّمی نیست 
داریم این حرف ها را می شنویم. یک نفر »آدم 
بی حیا و بی شرمی« است و حتی »آدم بی دینی« 
خالف  بی شرمی ها  این  از  بسیاری  چون  است، 
نیست،  »مهم  می گویند:  اما  است،  شرع 

ادبّیاتش خوب نیست یا بدسلیقه است«!
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حاال يک تقسيم بندی ديگر؛ گاهی رذيله، از فعل نشأت می گيرد و گاهی از ترک فعل. يک وقت فرد، فعل حرام 
انجام می دهد، مثل اين که غيبت می کند، اين يک فعل است و حرام هم هست، يک وقت ترک واجب است. مثل 
کتمان حق، که گفتن حق واجب است. آن فعل بود و اين ترک است. چون هر دو قسم را گفته بودم اين توضيح 

را دادم که کاماًل متوجه شويد. کسانی که اهل بحث هستند، خوب دقت کنند!
تمام گناهان انسان از همين امور نشأت می گيرد؛ حالت افراط  و تفريط در ارتباط با نيروهای نفسانی، چه فعل 

باشد و چه ترک باشد. سرچشمه همه اينها هم »وقاحت، بی حيايی و بی شرمی« است.

۳. بی حیایی سرسلسله شرارت ها است
به جای حساس بحث رسيديم که گفتم بحث اساسی است و مبتالبه جامعه ما بوده و بحث اساسی مباحث 
گذشته تربّيتی ما است. حاال من برايتان چند روايت می خوانم. يک؛ »القحة عنوان الشر«]5[ عنوان همه زشتی ها 
وقاحت و بی شرمی است. »عنوان« يعنی »تيتر«، يعنی اگر بخواهی برای شرور، يک تيتر بگذاری، آن بی حيايی 

است. همه شرور زيرمجموعه بی حيايی است.
حاال روايت ديگری که خيلی روشن تر است، می فرمايد: »رأس کل شر القحة«]6[ سرآمد هر شری بی حيايی 
َقاِق َو الُْکْفِر«]7[  است. يک روايت از امام صادق)عليه السالم( است که می فرمايد: »الَْوَقاَحُة َصْدُر النَِّفاِق َو الشِّ

سرآمد همه اينها بی حيايی است، يعنی سرآمد نفاق، شقاق و کفر اين است.

همه دین، حیا است
روايات دو نوع است، يک دسته وقاحت را مطرح می کند، مثل اين رواياتی که اآلن خواندم و در مورد با خود 
وقاحت بود. در يک دسته از روايات، ضّدش را وطرح می کنند و می گويند: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه« بی شرم 
ايمان ندارد. اين ضّد وقاحت است. روايتی از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله و

سلم(: الحيا هو الدين کلُّه« پيغمبر با اين سخن، کار را تمام کرد. اصاًل دين حيا است. لذا آن روايتی که از امام 
صادق)عليه السالم( خواندم در باب وقاحت که فرمود: صدر نفاق و شقاق و کفر، بی حيايی است، همه با هم ديگر 
هم سو است. اين بحث، بحث مفّصلی است که ان شاءال اگر خدا توفيق عنايت کند بيش از سابق تذّکراتی هم 
داشته باشم. وقاحت و در مقابلش حيا، در تخريب و سازندگی انسان نقش اساسی دارد که من بعد در بحثم 
وارد آن می شوم. اگر حيا نباشد، دست ما هم از انسانّيت خالی است و هم ازالهّيت. نه انسان هستيم و نه متديّن. 
در دو رابطه من دارم مطرح می کنم، هم عقل عملی و هم بُعد معنوی. از هر دو، دست خالی می شود که بعد 

ان شاءال وارد می شوم.

یک وقاحت تاریخی در صدر اسالم
شب اّول جلسه ما است. التماس دعا دارم، می خواهم توسّل پيدا کنم و يک وقاحت تاريخی را برايتان بگويم. 
اين يک وقاحت تاريخی در تاريخ اسالم است! ايّام، ايّام فاطمّيه است. به ذهنم آمد که بنشينيم و آن وقايع را 
تصوير کنيم، ببينيم چه چيزی از کار در می آيد؟ جوانی پدرش را از دست داده است، بنابر بعضی از نقل ها جنازه 
پدرش هنوز روی زمين است. اين خانم جوان، حامله هم هست. بنابر بعضی از نقل ها بچه هايش هم آنجا حضور 
دارند. ببينيد وقاحت و بی شرمی چه قدر است! شما می توانيد تصوير کنيد که بيايند در خانه اش را آتش بزنند ؟!

به اين هم اکتفا نکنند، آن جور که در روايت ديدم خود زهرا)سالم ال عليها( نقل می کند: »َو َرَکَل الَْباَب بِِرْجلِِه« 
« اين در را انداخت روی من »َو أَنَا َحاِمٌل« من باردار  ُه َعلَيَّ می گويد: چنان لگدی به اين در نيم سوخته زد، »َفَردَّ
بودم. آتش زبانه می کشيد، صورت من را می سوزاند. اّما رها نکرد؛ »َفَضَربَِني بَِيِدِه« چنان سيلی به صورت من زد 

»َحتَّی انَْتَثَر ُقْرِطي ِمْن أُُذنِي«]8[ بی حيايی را ببين! می گويد چنان سيلی زد که گوشواره هايم پاره شد.

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
]2[. وقتی به نوشته های اين جلسات مراجعه کردم، ديدم که من در بعد اخالقی، نُه جلسه و در بُعد معرفتی 
هشت جلسه بحث کردم، يعنی من حدود هفده جلسه اينها را در دو بُعد بحث کردم. فعاًل غرضم اين است که 

که ان شاءال خدا توفيق بفرمايد اين شب ها راجع به حيا در بُعد اخالقی اش بحث کنيم.
]3[. من هم روی همين ترتيب اين بحث ها را کرده ام و پيش آمدم. مباحث اخالقی سلسله وار و به هم پيوسته 

است.
]4[. الکافي، ج2، ص106
]5[. غررالحکم، ص257
]6[. غررالحکم، ص257

]7[. بحاراألنوار، ج68، ص336 
]8[. بحاراألنوار، ج30، ص349

نشأت  امور  همین  از  انسان  گناهان  تمام   *
با  ارتباط  در  تفریط  و  افراط   حالت  می گیرد؛ 
ترک  چه  و  باشد  فعل  چه  نفسانی،  نیروهای 
»وقاحت،  هم  اینها  همه  سرچشمه  باشد. 

بی حیایی و بی شرمی« است.



125

حیاء در بعد
تربیتی

حیاء در بعد تربیتی )۲(
»حیا« چیست؟

 اعوذ بال من الشيطان الرجيم. بسم ال الرحمن الرحيم. 
والحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعبن.

ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
در جلسه گذشته عرض کردم موضوع بحث ما حيا است که يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما هم ترويج 
بی حيايی در سه رابطه ديداری، گفتاری و رفتاری است. من در جلسه گذشته عرض کردم که ما »حيا« را در 
بُعد اخالقی مطرح می کنيم. در مباحث اخالقی، ابتدا مسأله »وقاحت« مطرح می شود که يکی از رذايل اخالقی 
است و من هم آن را تا حدودی توضيح دادم که مسأله وقاحت همان »بی مباالتی« يعنی عدم مباالت نفس انسان 
نسبت به ارتکاب قبائح عقليه، شرعيه و حتی عرفيه است. اّما در مقابل آن »حيا« قرار دارد که علمای اخالق 

می گويند ضّد وقاحت بوده و از فضايل اخالقی است.
آقايان در باب »حيا« تعريف هايی کردند که من اينها را عرض می کنم تا بحث، تقريباً از ابعاد گوناگون جامعّيت 
داشته باشد. مثاًل در مفردات راغب که نويسنده آن از نحويون معروف و مورد اعتماد است، از نظر لغت حيا را 
اين طور تعريف و معنا می کند که: »الحياُء انقباض النفس عن القبائح و ترُکه لذلک« حيا آن حالت گرفتگی نفس 

و خويشتن داری نفس نسبت به کارهای زشت است که به جهت زشتی آن کارها را انجام ندهد.
علمای اخالق، مثل مرحوم نراقی)رضوان ال تعالی عليه( ايشان می فرمايد: حياء انحصار و انفعال نفس از ارتکاب 
محّرمات شرعيه و قبائح عقليه و عاّديه به جهت پرهيز از نکوهش و سرزنش است. بعد هم می گويد: حيا اعم است 
از تقوا؛ چون تقوا عبارت است از اجتناب معاصی شرعيه ولی حيا اعم است از اجتناب معاصی شرعيه و اجتناب 

از آنچه که عقل و عرف آن را زشت می شمارند. بعد هم می گويد: اين خصلت، از صفات شريفه نفسانيه است.
مرحوم مجلسی)رضوان ال تعالی عليه( ايشان در ذيل روايتی که از امام صادق)عليه السالم(نقل می فرمايد: »الحياُء 
من االيمان و االيماُن فی الجّنه« مطلبی را در موردحيا بيان می کنند که: »الحياء ملکٌه للنفس« حيا ملکه ای 
نفسانی است که موجب گرفتگی روح »عن القبيح« می شود. يعنی جلوی روح را می گيرد که عمل زشت انجام 

ندهد. »و انضجارها عن خالف آداب خوفاً من العقاب«]2[ ايشان هم چنين تعريفی دارند.
من تا اينجا معنای لغوی حيا و برخی از نظرات علمای اخالق و محدثين را گفتم؛ حاال می خواهم بعد کالمی 
مسأله را هم بگويم. مرحوم صدرالمتألهين)رضوان ال تعالی عليه( که رأس حکمای ما است، در شرح حديث جنود 
و  می کند  تعبير  اين طور  ايشان  است.  نوع شکستگی  يک  حياء  انکسار«]3[  »الحياء  می فرمايد:  و جهل،  عقل 
می فرمايد: »الحياء غريزة انسانّية« که همه اينها را من در آينده می گويم و ان شاء ال مورد به مورد وارد می شوم. 
البته اين را به شما عرض کنم که من در بُعد معرفتی حيا را مطرح نکردم و در اين بحث نياوردم. بُعد معرفتی 

بحث جدايی دارد که من دوازده سال پيش آن را ذيل منازل سلوک الی ال تعالی، بحث کردم.
من در اين جلسه می خواهم چهار مطلب را تذّکر دهم و بعد بحث را جلو ببرم.

۱. »حیا« موهبتی الهی و امری فطری است
تذّکر اّول؛ از مجموعه معارف ما، به خصوص مباحث کالمی، اين نکته به دست می آيد که »حيا« يک امر فطری 
است. يعنی حيا يک موهبت و وديعه الهی است. برای همين است که صدرالمتألهين می گويد: »و الحياء غريزة 
انسانّية« حيا غريزی است، يعنی اين که اکتسابی نيست. ما يک امور فطری داريم که همراه با خلقت ما است، 
آميخته به خلقت ما است. همان گونه که در بُعد معنوی، انسان موحد خلق شده است، »ُکلُّ َمْولُوٍد يُولَُد َعلَی 

الِْفْطَرِة« هر انسانی که به دنيا می آيد موحد است، در بعد اخالقی هم »باحيا« خلق شده است.
َرانِِه«]4[ فرزند در دامن پدر و مادر که می آيد،  َدانِِه َو يَُنصِّ ما در روايات مان هم داريم، که »َحتَّی يَُکوَن أَبََواُه يَُهوِّ

انحراف از فطرت پيدا می کند و از مسير توحيد خارج می شود.
من اين مسأله را تنظير کردم که بدانيد انسان با حيا خلق می شود ولی از وقتی که با ديگران ارتباط پيدا می کند 
انحراف پيدا کرده و بی حيا می شود. انحراف در روابط پديد می آيند، و ااّل انسان خودش، مفطور به توحيد و حيا 
است. فطرت اّولّيه انسان خداجو و خداخواه است. يعنی هر انسانی که به دنيا می آيد، خداوند اين موهبت يعنی 

حيا را مثل بقّيه فطريّات، به او عطا کرده است. لذا صدر المتألهين می گويد: »غريزة انسانّية ال اکتسابّية«

ما به اإلمتیاز انسان نسبت به حیوانات »حیا« است
من گام به گام پيش می روم. اصاًل مابه االمتياز انسان، از ساير حيوانات »حيا« است. يعنی در حيوانات حيا نيست، 
اين موهبت الهّيه در آنها نيست ولی در انسان هست؛ به همين خاطر انسان از ديگر حيوانات جدا شده است. به 
ُل إِلَی  توحيد مفّضل از امام صادق)عليه السالم( مراجعه کنيد! حضرت خطاب به مفّضل می فرمايد: »انُْظْر يَا ُمَفضَّ
َما ُخصَّ بِِه اإْلِنَْساُن ُدوَن َجِميِع الَْحَيَواِن«]5[ ايشان خيلی صريح می گويد که آنچه غير از بقيه حيوانات، تنها به 
انسان اختصاص داده شده است، چيست؟ »الحياء« حضرت آن قدر واضح مطلب را گفتند که ديگر جای هيچ 

خویشتن  و  نفس  گرفتگی  حالت  آن  حیا   *
داری نفس نسبت به کارهای زشت است که به 

جهت زشتی آن کارها را انجام ندهد.

از وقتی که  با حیا خلق می شود ولی  انسان   *
پیدا  انحراف  می کند  پیدا  ارتباط  دیگران  با 
کرده و بی حیا می شود. انحراف در روابط پدید 
می آیند، و اّل انسان خودش، مفطور به توحید 

و حیا است.
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شک و شبهه ای در آن نماند. من بعداً به آيات می رسم که در آنجا بحث های ديگری مطرح است.
پس اين نکته اّول بود که حيا يک امر اکتسابی مانند برخی از ملکات انسان که کسب شدنی است و به دست 
می آيد، نيست. گاهی انسان خودش ملکه ای را تحصيل می کند و به دست می آورد، اّما »حيا« به دست آوردنی 

نيست، امری خدادادی است که خداوند به هر انسانی داده است.

۲. »حیا« یک امر فراگیر و همگانی است
مطلب دوم همگانی بودن حيا است. اّول اين که حيا غريزی است يعنی فطری و موهبتی الهی است، دوم اين که 
همگانی است. دقت کنيد که من اينها را از هم جداسازی کردم. اين طور نيست که حيا را فقط به مؤمن داده 
باشد و کافر حيا نداشته باشد. اصاًل و ابداً چنين حرفی درست نيست. خداوند حيا را هم به مؤمن داده است و 

هم به کافر. خدا در فطرت و نهاد هر موجودی که ما به آن »انسان« می گوييم، حيا را قرار داده است.
من حاال يک روايت بخوانم. روايت از امام صادق)عليه السالم( است که حضرت فرمودند که حضرت عيسی فرموده 
ْزَق«]6[ اين روايت چه قدر زيبا است! خداوند حيا را بين انسان ها  َم الرِّ َم الَْحَياَء َکَما َقسَّ َ تََعالَی َقسَّ است: »َفإِنَّ الَّ
تقسيم کرده، همان طور که روزی را پخش کرده است. نگاه کنيد! اين تشبيه، خيلی زيبا است. مگر خدا فقط به 
مؤمن روزی می دهد؟ او به کافر هم روزی می دهد. روزی رسان او است. در اين مطلب که هيچ شبهه ای نيست؟ 
روزی را او می دهد، تو روزی را تحصيل نمی کنی، روزی را فقط او می دهد، او روزی بندگان را قسمت کرده است. 
ديگر صحبت اين نيست که من را قبول داری يا قبول نداری؟ موّحد باشد، مشرک باشد، هرچه باشد، به همه 
روزی می دهد. حيا را هم به همه داده است. می خواستم اين را عرض کنم که حياء همگانی است. اين طور نيست 

که شما خيال کنيد خدا فقط به بعضی از بندگانش حيا می دهد.
اين روايت چه بسا باز هم اشاره به اين مسأله داشته باشد که حيا، امری موهبتی است؛ چون فرمود: »إّن ال 
م الحيا« »خداوند« حيا را ميان بندگانش تقسيم کرد. اينها دو چيز است: يک؛ حيا امر موهبتی  تبارک و تعالی قسَّ

و الهی است و ديگر اين که همگانی است.
اين طور نيست که ما شکايت کرده و بگوييم: چه  کار کنم؟! خدا به من حيا نداده است. تو الحمدل آدم با حيايی 
هستی و اين اشکال درس نيست که خدا به ما حياء نداده، لذا من بی حيا هستم.]7[ چون يکی از بزرگ ترين 
مشکالت جامعه ما همين است. بی حيايی در سه رابطه ديداری، گفتاری و کرداری  است و همين است که اهّم 

مفاسد اجتماعی ما است.

۳. »حیا« پوشش نفس انسان است
مطلب سوم؛ نقش حيا در رابطه با روح و نفس انسان است. حيا چه نقشی دارد؟ اين که خدا به همه ما حيا داده 
است برای چيست؟ ما از مجموعه آنچه که در باب حيا داريم اين مسأله را در می يابيم که حيا نقش پوششی 
برای نفس انسان دارد. مثل يک پوشش بر روی نفس، يعنی شهوت و غضب است. ما اين مطلب را در روايات 
متعدده داريم؛ به خصوص از امير المؤمنين)عليه السالم( است که فرمودند: »َمْن َکَساُه الَْحَياُء ثَْوبَُه لَْم يََر النَّاُس 
َعْيَبُه«]8[ هر کس لباس حيا را به تن کند، ديگران عيوبش را نمی بينند. روايت ديگری نظير اين روايت است 
که حضرت در جای ديگر می فرمانيد: »َو َمْن َکَساُه الَْحَياُء ثَْوبَُه اْخَتَفی َعِن الُْعُيوِن َعْيُبه «]9[ هر که لباس حيا بر 

تن کند، عيب هايش از مردم مخفی می ماند. اين همان مضمون روايت قبلی است.
روايت ديگر هم از علی)عليه السالم( است که: »أحسن مالبس الدين الحياء«]10[ بهترين لباس های دين، حيا 
است. در روايات قبلی اصاًل بحث دين مطرح نبود، کلّی بود و راجع به همه انسان ها بود. معنای اين روايت را من 
اآلن عرض می کنم. ما در جلسه گذشته گفتيم که نفس، وقتی تعادلش را از دست می دهد، خراب کاری می کند. 
حيا مثل يک پوشش است که روی نفس می آيد و شهوت و غضب را مهار می کند. چون وقتی اين قوا از تعادل 

خارج شود، آبرويم را می برد و عيوب نفسانی از من بروز می کند و ظاهر می شود.
عيوب نفسانی انسان کجا ظاهر می شود؟ مثاًل تا فالنی را عصبا نی  نکردی، نمی فهمی که چه کاره است. وقتی 
عصبانی شد، تازه می بينی که نعوذ بال چه حرف های زشتی از دهانش در می آيد، و چه رذالت هايی که از او 
بيرون می ريزد. يا اين که تا به جايی نرسيدی که به منافع ماّدی دنيايی فرد برخورد داشته باشی، خيلی با او 
رفيق هستی. اما همين که يک بحث مادی مطرح شد خواهی ديد که چگونه برای پول و منافع خودش تو را 

لگدمال می کند.

انسان در فشار شناخته می شود
انتخاب دوست، او را امتحان کنيد! يک روايت در  از  ما در باب دوست يابی هم اين مطلب را داريم که پيش 
باب دوست يابی به ذهنم آمد که اگراشتباه نکنم از علی)عليه السالم( است،]11[ روايات متعددی داريم که اگر 
شخصی را خواستی از نظر رفاقتی ببينی که رفاقتش با تو صميمی است يا نه؟ او را عصبانی کن! اين روايت است 
که او را آن قدر عصبانی کن تا از دستت عصبانی شود. حاال خواهی فهميد که آيا واقعاً به تو عالقه مند است يا 

نه؟ آنجا است که می بينی چه می گويد و چه چيزی را بيرون می ريزد؟
غرضم اين است که حيا مثل يک پوشش برای شهوت و غضب است. چون اينها قوای نفسانی است و حيا مانع 
ظهور و بروز عيوب انسان است. يعنی حيا مانع می شود که آدم کاری انجام دهد که زشت باشد. لذا در روايات 

از حيا به پوشش تعبير شده است.

گفتاری  دیداری،  رابطه  سه  در  بی حیایی   *
مفاسد  اهّم  که  است  همین  و  است  کرداری   و 

اجتماعی ما است.

می دهد،  دست  از  را  تعادلش  وقتی  نفس،   *
خراب کاری می کند. حیا مثل یک پوشش است 
که روی نفس می آید و شهوت و غضب را مهار 
خارج  تعادل  از  قوا  این  وقتی  چون  می کند. 
از من  شود، آبرویم را می برد و عیوب نفسانی 

بروز می کند و ظاهر می شود.
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۴. »حیا« زیبایی انسانی است
چهارم؛ اين که گفتيم حيا پوشش است، يعنی اين لباس بر روی روح دو نقش دارد: يک نقش اين است که مانع 
بروز و ظهور عيوب انسان می شود، مانند اين روايت که فرمود: »َمْن َکَساُه الَْحَياُء ثَْوبَُه لَْم يََر النَّاُس َعْيَبُه« يا »َو 

َمْن َکَساُه الَْحَياُء ثَْوبَُه اْخَتَفی َعِن الُْعُيوِن َعْيُبه «و ديگر اين که اين پوشش، خودش زيبا است.
مثاًل کسی که عريان است يک وقت به دنبال لباسی است که فقط بدن او را بپوشاند و آبرويش نرود، اين امر با 
يک گونی هم ممکن می شود و همين ساتری است که نمی گذارد عورتش آن فرد نمايان شود. اما گاهی کسی که 
عريان است به دنبال لباسی است که او را زيبا کند، ستر عورت ديگر مد نظر نيست. او به دنبال لباسی است که 
خود لباس زيبا است و آدم را نيز زيبا می کند. حيا هم دو نقش دارد؛ يک نقش اين است که مانع بروز و ظهور 
عيوب انسان است و نقش ديگرش زيبايی خودش است که انسان را هم زيبا کرده و به او جلوه می دهد. لذا از 
علی)عليه السالم( آمده است که »الحياُء جميٌل«]12[ حيا خودش زيبا است. ما روايت زيادی داريم که من فقط 

به عنوان نمونه به آن اشاره کردم.

تطبیق بحث با آیات قرآن کریم
من چون در بحث تربّيتی   اين مباحث را گفته ام اآلن فقط آنها را تکميل می کنم. من در باب محيط خانوادگی 
اين آيه را خواندم و توضيح دادم، ولی اآلن می خواهم آن را باز کنم. آن موقع جای اين نبود که بيشتر به اين 
آيه بپردازم. همه حرف هايی را که گفتم، می خواهم از اين آيه استخراج کنم. » يا بَني  آَدَم َقْد أَنَْزلْنا َعلَْيُکْم لِباساً 
ُروَن«]13[ خطاب آيه »يا بنی  کَّ لََعلَُّهْم يَذَّ  ِ َو لِباُس التَّْقوی  ذلَِک َخْيٌر ذلَِک ِمْن آياِت الَّ يُواري َسْوآتُِکْم َو ريشاً 
آدم« است، يعنی همه انسان ها مخاطب اين پيام الهی هستند. »يا ايهاالذين آمنوا« نيست. »قد انزلنا اليکم« 
»انزل« اينجا به معنای خلق است يعنی ما برای شما خلق کرديم. شايد برای بعضی قبول اين معنا سخت باشد 
ولی ما در موارد متعددی داريم که از خلق با لفظ »نزول« تعبير شده است. مثاًل در جايی فرمود: » َو أَنَْزلَْنا 
الَْحديَد فيِه بَْأٌس َشديٌد َو َمنافُِع لِلنَّاس ...«]14[ ما آهن را فرستاديم، اين آيه به اين معنا نيست که واقعاً آهن ها 
از آسمان پايين ريخت، چون اگر اين طور بود که خيلی از سرها می شکست و خيلی ها از بين می رفتند. معنای 
آيه اين است که ما آهن را برای شما »خلق کرديم«. يا در جای ديگر می فرمايد: » َو أَنَْزَل لَُکْم ِمَن اأْلَنْعاِم ثَمانَِيَة 
أَْزواٍج«]15[ يعنی ما برای شما هشت جفت چهاپا خلق کرديم. اينها به معنای خلق است و ما آيات زيادی در 

اين رابطه داريم. »يا بنی آدم قد انزلنا عليکم أی خلقنا لکم«
از اينجا معلوم می شود که مسأله درباره امری موهبتی، فطری، الهی و خلقتی است. گفتيم پوشش دو نقش 
دارد: يک اين که؛ »يُواری سوئاتکم« زشتی هايتان را می پوشاند و دو؛ »و ريشا« شما را زيبا می کند. »ريشا« يعنی 

زيبايی و زينت. اين همان »حيا« است.
بعد می گويد: »و لباس التقوی ذلک خير« لباس تقوا بهتر است. چرا اينها را از همديگر جدا می کند؟ چون حيا 
امری موهبتی است ولی تقوا امری اکتسابی است. بايد زحمت بکشی تا تقوا را به دست بياوری؛ ايمان مستمر و 
عمل مکرر موجب می شود که ملکه تقوا برای انسان پيدا شود. لذا خودت بايد وارد عمل شوی. اّما حيا خدادادی 

است. برای همين آيه، اين دو را از يکديگر جدا می کند.
اين که می گويد: تقوا بهتر است برای اين است که تقوا اخّص از حيا است و من ان شاء ال راجع به اين مسأله 
بعداً صحبت می کنم. حيا همگانی و فراگير است ولی تقوا يک محدوده خاص خودش را دارد. بعد هم می گويد: 

»ذلک من آيات ال لعلکم يذکرون«.
من امشب چهار مطلب را گفتم: اين که حيا يک امر فطری است. اين که خداوند حيا را به همه داده است و هيچ 
فرقی هم بين مؤمن و کافر نگذاشته است. يعنی اين طور نيست که بگويی: خدا به او داده است ولی به من نداده 
است. حيا هم دو نقش دارد، هم پوشش زشتی های نفسانی انسان است و هم به انسان جلوه می دهد، اين لباس 

به تو زينت می بخشد.

ذکر توسل
اهل  مصائب  در  ما  وقتی  که  کردم  عرض  را  اين  گذشته  جلسه  دعا.  التماس  بروم؛  توسلم  سراغ  ديگر  من 
بيت)عليهم السالم( ريشه يابی می کنيم، می بينيم که همين مسأله »حيا« و بی حيايی خيلی نقش داشته است. 
من حاال يک نکته ای را به شما عرض کنم. شما شنيده ايد که امام حسين، روز عاشورا وقتی که از مرکب به روی 
زمين افتاده بود، ديد که لشکريان به سراغ خيمه ها رفتند. امام حسين يک جمله به آنها گفت، فرمود: »ان لم 
يکن لکم دين فکونوا احرار فی دنياکم« ما به دين کاری نداريم، آخر مگر شما انسان نيستيد؟ حيا کنيد! مگر 
اين زن و بچه چه کردند؟ »ان لم يکن لکم دين فکونوا احرار فی دنياکم« اينجا که دو گروه در مقابل هم بودند، 

حسين)عليه السالم( دم از حيا می زند.
اّما راجع به زهرا)سالم ال عليها( مسأله اين طور است که بعد از آن حادثه، زهرا)سالم ال عليها( بيمار شد و در بستر 
خوابيد، معلوم بود که آن بی حياها با او چه کردند. اسماء می گويد: من يک وقت ديدم حال زهرا)سالم ال عليها( 
دگرگون شد. احساس خطر کردم. علی)عليه السالم( به مسجد رفته بود که نماز ظهر بخواند. چند نفر از اين 
پرستارها را خواستم و به آنها گفتم: زود برويد و علی را خبر کنيد! بگوييد خودش را زود به خانه برساند. اينها 
سراسيمه آمدند و در بين راه علی را ديدند که داشت به سمت خانه می آمد. علی)عليه السالم( ديد اينها خيلی 
َور؟« چرا شما همه مضرب هستيد؟ چرا رنگ  از  مضطرب هستند، گفت: »َما لِي أََراُکنَّ ُمَتَغيََّراِت الُْوُجوِه َو الصُّ

و غضب  برای شهوت  پوشش  یک  مثل  حیا   *
است. چون اینها قوای نفسانی است و حیا مانع 
ظهور و بروز عیوب انسان است. یعنی حیا مانع 
می شود که آدم کاری انجام دهد که زشت باشد.

است  این  نقش  یک  دارد؛  نقش  دو  هم  حیا   *
که مانع بروز و ظهور عیوب انسان است و نقش 
را هم  انسان  زیبایی خودش است که  دیگرش 

زیبا کرده و به او جلوه می دهد.

این که حیا  را گفتم:  * من امشب چهار مطلب 
به  را  این که خداوند حیا  است.  امر فطری  یک 
و  مؤمن  بین  هم  فرقی  هیچ  و  است  داده  همه 
که  نیست  این طور  یعنی  است.  نگذاشته  کافر 
نداده  به من  ولی  داده است  او  به  بگویی: خدا 
پوشش  هم  دارد،  نقش  دو  هم  حیا  است. 
زشتی های نفسانی انسان است و هم به انسان 
جلوه می دهد، این لباس به تو زینت می بخشد.
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چهره هايتان پريده است؟ مگر چه شده است؟ گفتند: علی! خودت را زود به خانه برسان! معلوم نيست که فاطمه 
را زنده بيابی! دارد علی)عليه السالم( خودش را به سرعت به خانه رساند و وارد شد. وقتی وارد حجره شد، ديد 
که زهرا)سالم ال عليها( در بستر است. شروع کرد صدا کردن؛ يا زهرا! ديد خانم جواب نمی دهد. گفت: ای دختر 
پيغمبر! باز هم جواب نداد. عمامه را از سر برداشت، عبا را از دوش برداشت، نشست، سر زهرا را به دامن گرفت. 
به او گفت »يا فاطمه انا ابن عمک علی بن ابيطالب«]16[ زهرا! من علی ام! با من حرف بزن! می گويند: وقتی 

زهرا اسم علی را شنيد، چشم هايش را باز کرد. هم علی گريه می کند و هم زهرا گريه می کند...

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
]2[. بحاراألنوار، ج 68، ص 329

انفعالية تعتري اإلنسان تنقبض معها  ]3[. فرهنگ اصطالحات فلسفی مالصدرا، صص : 219؛ )»الحياء« صفة 
النفس عن ظهور ما يشبه القبيح عند طائفة مخافة أن يعاب به و يذّم- و إن لم يکن قبيحا في نفسه- و هو 
من الصفات المحمودة في اإلنسان لتوّسطه بين طرفين مذمومين و هما الوقاحة التي هي الجرأة علی القبائح، و 
الخجل الذي هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن و اشتقاقه من »الحياة« ألنّه انکسار للقّوة الحيوانّية، 

فيمنعها عن أفعالها(
]4[. بحاراألنوار، ج 3، ص 281

ُل إِلَی َما ُخصَّ بِِه اإْلِنَْساُن ُدوَن َجِميِع الَْحَيَواِن ِمْن َهَذا الَْخلِْق الَْجلِيُل  ]5[. بحاراألنوار، ج 3، ص81؛ )انُْظْر يَا ُمَفضَّ
َقْدُرُه الَْعِظيُم َغَناُؤُه أَْعِني الَْحَياَء(

]6[. وسائل الشيعة، ج 20، ص 135
]7[. من بعداً خواهم گفت تو که حيا نداری، چه هستی؟ چون بحث ما إن شاء ال ادامه پيدا خواهد کرد.

]8[. وسائل الشيعة، ج 12، ص 167
]9[. وسائل الشيعة، ج 12، ص 168

]10[. غررالحکم، ص 257
]11[. البته من روايت را به طور قطعی به حضرت علی، نسبت نمی دهم، ولی روايت مسلّم است.

]12[. غررالحکم، ص 256
]13[. سوره مبارکه اعراف، آيه 26
]14[. سوره مبارکه حديد، آيه 25

]15[. سوره مبارکه زمر، آيه 6
]16[. بحاراألنوار، ج 43، ص 177
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حیاء در بعد تربیتی )۳(
 اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،

والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به »حيا« بود و عرض کردم که يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی در سه رابطه 
ديداری، گفتاری و رفتاری است. در جلسه گذشته عرض کردم که حياء يک امر اکتسابی نيست، بلکه يک امر 
غريزی يعنی يکی از مواهب الهی است. انسان مجموعه ای از غرايز و فطرت ها است و يکی از غرايز او نيز »حيا« 

است. اين را هم عرض کردم که در معارف ما از حياء به »پوشش روح« نيز تشبيه شده است.
در آخر جلسه گذشته آيه شريفه ای را در اين رابطه مطرح کردم، به رواياتی درباره اين بحث هم اشاره کردم. در 
روايتی از علی)عليه السالم( آمده است که حضرت می فرمايد: »أحسن مالبس الدنيا الحياء«]2[ يعنی »بهترين 
لباس دنيوی حياء است« و اين لباس هم دو بُعدی است و دو کار از آن می آيد: هم موجب می شود که قبائح 
انسان پوشيده شود و از طرفی انسان را می آرايد. در آيه هم اين تعبير بود که »يُواري َسْوآتُِکْم« يعنی اين پوشش، 

قبائح را می پوشاند »َو ريشا«]3[ يعنی لباس پاکيزه و زيبايی است.

»ُخلع« و »عریان شدن« ضد حیاء است
َها الُخلع«]4[ حياء يکی از جنود  در روايتی که از سماعه درباره جنود عقل وجهل بود، داشت: »الَْحَياُء َو ِضدَّ
صدرالمتألهين)رضوان ال تعالی عليه(  مرحوم  چيست؟  »ُخلع«  است.  »ُخلع«  ضدش  و  است  عقل  سپاهيان  و 
می فرمايد: ُخلع از ماده َخلََع است، »َخلََع ثوبَه« يعنی »لباسش را از تن برکند و بيرون آورد«. حياء يک پوشش 
برای روح است که جلوی افراط و تفريط شهوت و غضب را می گيرد که افعال ناروا از انسان سر نزند. چون اين 
کارها زشت است و موجب می شود انسان خجالت بکشد. حياء است که هم مانعّيت داشته و هم انسان را می آرايد. 
اّما ضد اين خصوصّيت، آن است که انسان اين لباس را از تن روحش بيرون بياورد و »َخلع« کند. اين بيان خيلی 

روشن است و فرمايش ايشان خيلی واضح است.
برای همين است که من در بحث های تربيتی عرض کردم که نکته اساسی و اصل مهم در معارف اسالمی و 
مکتب اسالم، پرده داری است، نه پرده دری است. اصل حياء است، نه بی حيايی. اين عبارت خالصه و چکيده ای 

از روايات و فرمايشات بزرگان دين است.

»حیاء« حالت شرمندگی و خجالت است
من در اين جلسه می خواهم مطلبی را در مورد حياء مطرح کنم. آن چيزی که موجب می شود روح انسان در 
ربط با اعمال زشت، يک حالت انفعال پيدا کرده و به تعبيری شرمنده شود، حياء است. مرحوم صدرالمتألهين 
کار  که  وقتی  انسان  گاهی  است.  و شرمنده شدن  اإلنکسار« حقيقت حياء شکستن  الحياء  فرمودند: »حقيقة 
ناشايستی مرتکب می شود، می گويد: منفعل شدم، شرمنده شدم، خجالت کشيدم و ... اين تعبيرات مختلف، در 
محاورات ما متداول است. پس معلوم می شود که »حيا« از مقوله انفعال است. به اصطالح منطقيون، »حياء« 

حالت روح، در ربط با عمل قبيح و زشت است.

»رابطه حیاء« نسبت به اعمال انسان
حاال من ادامه بحث را به عنوان سؤال مطرح می کنم؛ آيا بايد يک عمل زشت انجام شود و بعد روح انسان منفعل 
گردد؟ حرف هايم را خوب گوش کنيد! آيا بايد انسان عمل زشتی انجام دهد و بعد منفعل شده و شرمنده شود؟ 
آيا اين اثر پرده و پوشش حياء است که بر روی روح است؟ يعنی اين غريزه انسانی که از مختصات انسان است، 
تا وقتی که با عمل زشت مواجه نشود بی معنا است؟ تا کار بدی انجام نشده است، حياء معنايی ندارد و هيچ 

تاثير و بُردی ندارد؟ هيچ انفعالی در کار نيست؟ اين سؤال خيلی روشن است.
جوابش اين است که: خير! مسأله اين طور نيست. اتفاقاً حياء نسبت به عمل زشت، نقش بازدارندگی دارد. نقش 
را مرتکب شود جلوگيری می کند. اصاًل  انسان عمل قبيحی  اين که  از  اين که حياء  بازدارندگی داشتن، يعنی 
اهّمّيت اين موهبت الهّيه در درون انسان نيز اين است که نقش بازدارندگی دارد و از ارتکاب کارهای ناشايست 

پيش گيری می کند. نه اين که صرفاً بعد از انجام گناه، تازه به کار افتد و منفعل شود.

سودمندی حیاء، برای دین دار و بی دین
حاال من چند روايت می خوانم و بعد نکاتش را برايتان توضيح می دهم. علی)عليه السالم( فرمود: »الحياُء يُصدُّ عن 
فعِل القبيِح«]5[ حياء جلوی عمل زشت را می گيرد، روايت خيلی روشن است. يعنی حيا، جلوگير عمل زشت 
الَْحَياُء  است. در روايتی از پيغمبر اکرم آمده است که حضرت فرمودند: »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: 
يِن َو َمْن اَل ِديَن لَُه َعِن الَْقِبيِح َفُهَو ِجَماُع ُکلِّ َجِميل«]6[ سراپای حياء خير است،  َُّه يَُکفُّ َذا الدِّ َخْيٌر ُکلُُّه يَْعِني أَن

* حیاء نسبت به عمل زشت، نقش بازدارندگی 
این که  یعنی  داشتن،  بازدارندگی  نقش  دارد. 
را مرتکب  قبیحی  انسان عمل  که  این  از  حیاء 

شود جلوگیری می کند.
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برای شخص بی دين و با دين سود دارد و هر دو را از کار زشت باز می دارد. نقش حياء اين است که مانع انجام 
کا ر زشت انجام می شود.

من در جلسه گذشته هم گفتم که خطاب آيه »يا بنی آدم« بود و اين يعنی ايمان دخالتی در اين مسأله ندارد. 
»کّف« به معنای بازدارندگی است. بازدارندگی هم گاهی ابتدايی است و گاهی انتهايی است گاهی از ارتکاب 
عمل جلوگيری می کند و گاهی از تکرار آن مانع می شود.]7[ اصاًل حيايی که ما می گوييم و نسبت به افعال قبيح 

و اعمال زشت مطرح است، آن حيايی است که جلوگير باشد.

بازدارندگی حیاء نسبت به کارهای ارادی
اصاًل حياء مربوط به اعمال اختياری و ارادی انسان است. يعنی همين که انسان که می خواهد کاری را با اختيار 
و اراده خودش انجام  دهد، حياء پيش می آيد و نقش بازدارندگی خود را ايفا می کند. بحث ما در جايی است که 
عمل جنبه اختياری و ارادی دارد. اين خيلی روشن است، چون در جايی که حياء بازدارنده نيست، حياء کردن 
معنا ندارد يا فرض کنيد که اگر عمل انجام شود و انسان بعد از آن شرمنده شود که حياء نکرده است. به قول 

ما طلبه ها مصّب بحث حياء، اين است.

مراحل تبدیل فکر به عمل
حاال به سراغ کارهای اختياری مان می رويم. کارهای اختياری ما، اين طور نيست که تنها با فکر کردن و اراده 
ممکن باشد. در مباحث فلسفی و کالمی اين مسأله مطرح است که ما هر کاری را که انجام می دهيم، مقدماتی 
دارد، اراده دارای مقدماتی است. بزرگان می گويند: اّول انسان بايد عمل را تصوير کند، تا کار را تصوير نکند 
نمی تواند آن را انجام دهد. انسان هر کاری را که بخواهد انجام دهد، چه زشت و چه زيبا بايد ابتدا آن کار را 
تصّور کند و سپس آن را انجام دهد. مثاًل وقتی که کسی می خواهد نماز بخواند، اّول نماز را تصّور می کند و 
سپس بلند می شود؛ نه اين که نداند چه کار می خواهد بکند. انسان ابتدا عمل را تصّور می کند و بعد از آن به 
سراغ فايده اش رفته و می سنجد که اگر آن کار مفيد است، انجامش دهد و اگر مفيد نيست، انجام ندهد. وقتی 
که ديد يک کاری مفيد است، حّب به او پيدا می کند. حب به شيئ، شوق به او را ايجاد کرده و بعد از اينها انسان 
آن کار را انجام می دهد. لذا اگر فردی، از يک کار متنّفر باشد آن را انجام نمی دهد. اين مطلب فلسفی را من 

خيلی روشن و ساده گفتم.
آيا وقتی که انسان می خواهد عمل زشتی را انجام دهد، آن را تصّور نمی کند؟ مثاًل وقتی می خواهد به گوش 
کسی سيلی بزند، ابتدا اين کار را تصوير کرده و سپس انجام می دهد وگرنه، سيلی را به گوش خودش می زد! 

پس معلوم می شود که انسان ابتدا کار را تصّور کرده و بعد از آن انجام می دهد.

»فرد معصوم« تصّور گناه هم نمی کند!
اينجا نقطه حّساس کار است؛ وقتی که انسان کار زشت را تصّور می کند، چه حالی به او دست می دهد؟ روح 
متمايل می شود يا متنفر می گردد؟ کسی که عمل زشت را تصّور می کند، اگر پرده فطری و الهی، اين وديعه 
الهی در انسان باشد و دريده نشده باشد، برای انسان از بدی تنّفر ايجاد کرده و هم او مانع ارتکاب آن عمل زشت 

می شود، يعنی آن حالت انفعال، قبل از عمل به انسان دست می دهد.
مثال ديگری بزنم که مطلب کاماًل جا بيافتد. اگر کسی تصّور کند که يک نجاست را بخورد، چه حالتی به او 
دست می دهد؟ آن قدر متنفر می شود که حتی بر روی چهره اش نيز اثر می گذارد. هنوز کار بدی نکرده ولی شکل 

و ظاهرش تغيير می کند.
حتی ما راجع به عصمت معصومين)صلوات ال وسالمه عليهم اجمعين( اين را داريم که آنها حتی تصوير معصيت 
و غضب هايمان  ما، شهوت  ولی  می شوند  منزجر  کنند،  تصوير  بخواهند  را  گناه  که  همين  آنها  نمی کنند.  هم 
خوشش می آيد. آنها متنفر می شود اّما ما خوش مان می آيد. نقش حياء در تصوير عمل قبيح و زشت است و 

انسان را از بدی متنفر می کند.

انسان باید پیش از ارتکاب گناه، حیاء کند!
درست است که گفتيم حيا، از مقوله انفعال است اّما الزم نيست که حتماً بعد از عمل باشد، قبل از عمل می آيد. 
خود ما، حاال می آيم مثال ساده می زنم. اگر کسی بخواهد کار زشتی را انجام دهد، پيش از آن که آن کار را بکند، 
ديگران به او می گويند: حياء کن! ببينيد چه قدر متداول است! اين جزء مسائل درونی ما است. به او می گوييم: 
خجالت بکش! تو و اين کارها! او هنوز آن کار را نکرده است، همين که ما فهميديم او می خواهد اين کار را بکند، 

به او می گوييم: خجالت بکش! حياء کن! همه اين حرف ها برای قبل از عمل است.
کاربرد مهم»حيا«، قبل از عمل است. اگر فرض کرديم شخص زير فشار نيروی غضب، مرتکب افسارگسيختگی 
شد و بعد سر عقل آمد و  فهميد چه کار کرده است، اين حالت باز هم حالت انفعالی است، اّما بُرد اين حالت 
انفعالی مربوط به عمل گذشته نيست، بُرد آن نسبت به اعمال نظير اين عمل در آينده است و پيش گيری می کند 

که ديگر آن را تکرار نکند. بنابراين نقش اساسی حيا، در ارتباط با پيش گيری است.

رابطه حیاء با عقل عملی

تصّور می کند،  را  کار زشت  انسان  که  وقتی   *
متمایل  روح  می دهد؟  دست  او  به  حالی  چه 
می شود یا متنفر می گردد؟ کسی که عمل زشت 
این  الهی،  و  فطری  پرده  اگر  می کند،  تصّور  را 
ودیعه الهی در انسان باشد و دریده نشده باشد، 
برای انسان از بدی تنّفر ایجاد کرده و هم او مانع 
ارتکاب آن عمل زشت می شود، یعنی آن حالت 

انفعال، قبل از عمل به انسان دست می دهد.

پیش گیری  با  ارتباط  در  حیا،  اساسی  نقش   *
است.
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ما در اصول کافی در روايت سماعه داشتيم که حياء را يکی ازجنود و لشکريان عقل به حساب می آورد، چون 
هفتاد و پنج لشکر برای عقل می آورد که مرحوم مالصدرا)رضوان ال تعالی عليه( آن را شرح کرده است. مراد از 
عقل در روايت عقل عملی است نه عقل نظری، يعنی اين نيرويی که خدا در من و شما قرار داده است و با او 
ُحسن و ُقبح اعمال را تشخيص می دهيم. اين که چه فعلی خوب است و چه فعلی بد است، مربوط به اعمال است. 
بنابراين حياء از جنود عقل است و ما هم در روايات داريم که هرکس اين بُعد وجودی اش، يعنی عقل عملی اش 
شکوفاتر شود، حياءش بيشتر است و باعث می شود اين احساس نسبت به اعمال در او ايجاد شود که چه کاری 

خوب است و چه کاری بد است، هر قدر اين احساس در او قوی تر و شکوفاتر شود، حياءش بيشتر می شود.

»عاقل ترین« مردم با »حیاترین« آنها است
يکی دو روايت، در اين مورد برای تان می خوانم؛ از علی)عليه السالم( است که فرمودند: »اعقلکم احياکم« و يا 
می فرمايند: »أعقل الناس أحياهم«]8[ عاقل ترين شما کسی است که با حياترين شما است. يعنی آن کسی که 
اين بُعدش شکوفاتر است اين غريزه »حيا« در او زنده تر است. به همين دليل هم حياء در جنود عقل و جهل 

آورده شده است.

همه احکام بر محور زشتی و زیبایی است
حاال من می خواهم سراغ نتيجه گيری بحثم بروم. ما راجع به تمام احکام شرعيه الهيه، »اوامر و نواهيا« بحثی 
داريم و آن بحث اين است که تمام اينها برمحور حسن و قبح است. گاهی در مباحث اصولی مان ازاين حسن و 
قبح به مصلحت و مفسده تعبير می کنيم. می گوييم واجبات مصلحت دارد، محرمات مفسده دارد؛ لذا آن چه را 
که مصلحت دارد می گويد انجام بده و آن چه را که مفسده دارد می گويد انجام نده. اين همان حسن و قبح است.

»ترویج بی حیایی« مشکل اساسی جامعه
حسن و قبح دارای مراتب است. زشتی و زيبايی از نظر آثار، دارای مراتب است. اگر حسن يک عمل زياد است 
و مصلحتش الزام  آور باشد، خدا آن عمل را واجب می کند که حتماً بنده آن کار را انجام دهد. بحث ما در مورد 
بايد و نبايدها است. از آن طرف اگر عملی مفسده زيادی داشته و قبح شديدی داشته باشد، چه در ارتباط با فرد 

و چه در ارتباط با جامعه، خداوند از آن نهی  کرده و حرامش می کند.

»حیاء« زیربنای دین داری
ما قاصر هستيم، در يک حد، دين را می شناسيم اّما سطحی نگريم، گاهی ممکن است نتوانيم ابعاد يک فعل را 
از نظر مفاسدش ادراک کنيم. آن کسی که خالق من و تو است خيلی خوب می فهمد که اگر اين کار از من سر 
بزند برای من يا جامعه من چه نقش تخريبی ای دارد. لذا آن کار را تحريم می کند که نبايد اين کار انجام شود 

يا عملی را واجب می کند که بايد اين کار انجام شود.
اينجا است که مسأله حياء مطرح می شود، چون اصاًل نقش حياء اين است که از عمل قبيح و زشت بازدارندگی 

می کند. دقت کنيد که مسأله حياء نقش زيربنايی دارد، اين طور نيست که يک امر سطحی باشد.

اثر ترویج بی حیایی توسط »فرهنگ سازان جامعه«
برخی فهميده يا نفهميده سطح حياء را پايين آوردند. يکی از مشکالت اساسی جامعه ما ترويج بی حيايی است 
يعنی دارند ُقبح اعمال قبيحه را در سه رابطه ديداری، گفتاری و رفتاری می شکنند. همان کسانی که فضای 
پنجم در جامعه را می سازند، يعنی فضايی که حاکم بر آن چهار محيط خانوادگی و آموزشی و رفاقتی و شغلی 
باز می کنند. پدر و مادر، مدرسه بچه را درست می کنند  افراد  است. هرچه در آن چهار محيط می بافند، اين 
اّما آن فضاسازان که فضای حاکم بر سطح کل جامعه را می سازند، می آيند با ترويج بی حيايی بچه را تخريب 
می کنند. ُقبح قبيح را از بين می برند. يعنی در يک محيط متشّرعانه يک سنخ  هستند که قبح اعمال قبيح را از 

نظر گفتاری، رفتاری و ديداری  از بين می برند.

ذکر توّسل به حضرت زهراء)سالم اهلل علیها(
من سراغ توسلم بروم. به منزل علی)عليه السالم( و عصمت کبری برويم. حياء می خواهی، به خانه زهرا)سالم ال عليها( 
برو. واقعاً عجيب است. شما بدانيد بعد از پيغمبر اکرم در جامعه اسالمی دو تا خط بود؛ يک خط آن خطی 
بود که هر چه مسائل ارزشی بود، می کوبيد. اينها هم در اقلّّيت بودند. من در مباحث تربّيت خانوادگی گفتم 
که زهرا)سالم ال عليها( به مسجد رفت، نه اين که نرفت، رفت و خطبه هم خواند، اّما چطور رفت؟ نمی گويند 
چه جوری رفت. می گويد زهرا)سالم ال عليها( به مسجد رفت و خطبه خواند، آخر با انصاف بيا بگو اين عصمت 
کبرای حق چه جوری رفت. بگو لباسش چه جوری بود. بگو دورش را گرفته بودند که  کسی پيکر مبارکش را 

نبيند.
شايد مثل امشبی بوده است، در روايت دارد که اسماء بنت عميس می گويد: وقتی وفات زهرا)سالم ال عليها( 
نزديک شد، حضرت به من فرمود اسماء برو آب بياور، من رفتم آب آوردم. حضرت وضو گرفت، در يک روايت 
هم داريم که غسل کرد، بهترين غسل را کرد. بعد به من فرمود: برو برای من چيزی بياور، می خواهم خودم را 

»اعقلکم  فرمودند:  علی)علیه السالم(   *
که  است  کسی  شما  عاقل ترین  احیاکم« 

با حیاترین شما است.

را  حیاء  سطح  نفهمیده  یا  فهمیده  برخی   *
پایین آوردند. یکی از مشکالت اساسی جامعه 
ما ترویج بی حیایی است یعنی دارند ُقبح اعمال 
و  گفتاری  دیداری،  رابطه  سه  در  را  قبیحه 

رفتاری می شکنند.
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خوش بو کنم. برو جامه نوی من را بياور، نمی دانم واقعاً در اينها اسراری است. اسماء می گويد حضرت جامه نو را 
به تن کرد. به من گفت که هنگام وفات پدرم جبرئيل آمد و از بهشت برای او حنوط آورد، پدرم اين را سه حّصه 
کرد، يک حّصه برای خودش گذاشت، يک حّصه به من داد و يک حّصه هم برای علی گذاشت. برو آن را هم 
بياور. می گويد من آوردم. گفت بگذار باالی سرم باشد، گذاشتم باالی سرحضرت. گفت يک وقت ديدم پاهايش 
را رو به قبله کشيد. يک جامه ای را هم روی خودش، روی صورتش کشيد. به من گفت اسماء ساعتی صبر کن 

بعد من را صدا بزن اگر ديدی جوابت را ندادم بدان به پدرم ملحق شدم.
می گويد من صبر کردم بعد صدا زدم ای دختر مصطفی! ديدم جوابم را نمی دهد. ای دختر بهترين فرزندان 
آدم! جواب نداد. ای دختر کسی که شب به معراج رفت ديدم جواب نمی دهد. گفت جامه را از روی چهره زهرا 
برداشتم ديدم روح مقدسش به سوی جّنت پرواز کرده. اينجا بود که شروع کردم چهره زهرا را بوسيدم. گفتم هر 
وقت پيغمبر را مالقات کردی سالم اسماء بنت عميس را برسان. می گويد يک وقت ديدم اين دو تا فرزندان زهرا 
وارد حجره شدند، حسنين آمدند از من پرسيدند که مادر ما خواب است؟ عرض کردم نه. می گويد امام حسن 
آمد خودش را انداخت روی صورت زهرا. صورت مادر را می بوسيد، می گفت: ای مادر با من صحبت کن قبل از 
آن که روح از بدنم مفارقت کند. ديدم حسين)عليه السالم( صورت به پاهای مادر گذاشت، می گويد: ای مادر من 

حسينم، اين تعبير در روايت است. با من صحبت کن قبل از آن که قلبم شکافته شود.

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
2. غررالحکم، ص257

]3[. سوره االعراف، آيه 26
]4[. الکافي، ج1، ص20
]5[. غررالحکم، ص257

]6[. وسائل الشيعة، ج12، ص168
]7[. من اينها را بعداً توضيح می دهم. چاره ای هم جز اين ندارم؛ چون ضرورت دارد اينها را می گويم.

]8[. غررالحکم، ص 256
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حیاء در بعد تربیتی )۴(
اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،

والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
بی حيايی  رواج  ما، همين مسأله  اساسی جامعه  از مشکالت  يکی  بود. عرض کردم  به »حياء«  راجع  ما  بحث 
انسانی است که  از غرايز  در روابط گوناگون ديداری، گفتاری و شنيداری است. گفته شد که حياء غريزه  ای 
بازدارنده انسان از اعمال زشت و قبيح می باشد. در آخر جلسه گذشته رابطه بين عقل عملی و حياء را مطرح 
کردم و رواياتی هم در اين رابطه خواندم. روايت از علی)عليه السالم( بود که فرمودند: »اعقل الناس احياهم«،]2[ 
عاقل ترين مردم، باحياترين آنها است. بعد رابطه ُحسن و ُقبح با اعمال شرعيه را که اين هم رابطه با حياء است، 
مطرح کردم وگفتم که احکام شرعيه ما بر محور مصالح و مفاسد است، مصلحت و مفسده همان ُحسن و ُقبح 
است. اگر مصلحت اهّمی باشد، حکم الزامی می آيد و آن عمل واجب می شود و اگر مفسده، مفسده ملزمه باشد 
حکم حرمت می آيد. آخر جلسه گذشته عرض کردم که مصلحت و مفسده همان ُحسن و ُقبح است و احکام 

شرعيه ما هم بر همين محور است؛ لذا رابطه مستقيم با حياء دارد که برای تان توضيح می دهم.

حسن و قبح درجه دارد
ُحسن و ُقبح نسبت به بايدها و نبايدها است که به آنها احکام يا اعمال می گوييم. در اين شکی نيست که زيبايی 
يک عمل با زيبايی عمل ديگر مساوی نيست. خود انسان درک می کند که يک عمل زيبا است، يک عمل ديگر 

را هم می بيند که زيبا است، اّما اين دو را با هم مقايسه می کند، اين مراتب حسن و قبح است.
بعد ُقبح اعمال هم همين طور است، يک عمل زشت است، يک عمل زشت تر است. سيلی زدن به صورت غير 
زشت است، قتل هم زشت است، اّما آيا اين دو مساوی هستند؟ نه. لذا می گويند: ُحسن و ُقبح دارای مراتب است.

تبعیت احکام از مراتب مصلحت ها و مفسده ها
احکام ما که بايد و نبايدها است چون بر محور حسن و قبح است، اگر مصلحت ملزمه باشد، حکم الزامی و جّدی 
است که نبايد ترک کنی. اگر از آن طرف مفسده زياد باشد، نبايد انجام دهی. اين مصلحت و مفسده مراتب دارد، 
آنهايی که اهلش هستند می فهمند، ما احکام واجب داريم و از آن طرف احکام مستحب داريم، مستحب آنجايی 
است که انجام عمل رجحان دارد، يعنی انجام دادن با انجام ندادنش فرق می کند؛ در انجام دادن يک چيزی 
نصيب انسان می شود، لذا می گويند: اين کار رجحان دارد؛ اّما مصلحت، ملزمه نيست يعنی به اندازه ای نيست که 
الزم باشد، حتماً آن کار را انجام دهی. در باب مکروهات هم همين طور است. لذا تمام بايدها و نبايدها در شريعت 

اسالم بر محور »مصلحت ها و مفسده ها« و »ُحسن ها و ُقبح ها« است، هميشه اين طور است.

شکر ُمنِعم امری فطری است
چون من سراغ احکام شرعيه آمدم، می خواهم حياء را در اين فضا بحث کنم. ما در باب شکر ُمنِعم بحثی داريم 
که يک امر فطری است.]3[ از همان فطريات انسان است، يعنی اگر کسی به آدم محبتی کرد، احسانی کرد، 
انسانّيت اقتضا می کند که از آن تشکر کنيم. اين مطلب، چيزی نيست که قابل انکار باشد، مگر اين که شخصی 
مسخ شده باشد. شکر انواعی دارد، شکِر قلبی داريم، زبانی داريم، عملی داريم. حتی در روايات اين تعبير آمده 

است که »االنسان عبيد االحسان«.]4[ انسان بنده احسان است.
ما اآلن داريم در منطقه شريعت بحث می کنيم، چون وارد احکام شرعيه شديم. کسانی که خودشان را متديّن 
اينهايی که مدعی  می دانند، مسلمان می دانند، مؤمن می دانند و می گويند ما معتقد به مبدأ و معاد هستيم، 
هستند که تمام نعمت هايی که در اختيار ما است چه متصل و چه منفصل]5[ خدا به ما داده است، بحث درباره 
احکام شرعيه، مربوط به اينها است. عقل عملی جزء غرايز و فطريات است، اين عقل اقتضا می کند که انسان از 

کسی که به او نيکی کرده است، به نحوی تشکر نمايد.

عقل عملی، تشکر را لزم می داند
مثاًل اگر کسی کادويی به من داد و محبتی کرد، من در صدد اين هستم که يک وقت آن را جبران کنم، يک 
شرايطی پيش بيايد که بتوانم جواب محبت او را بدهم، زمينه ای فراهم شود تا بتوانم جبران کنم که از آن به 
»مکافات« تعبير می کنيم، اين لزوم جبران را چه کسی به من می گويد؟ از درون من است، هيچ احتياجی نيست 
که ديگری به من تذکر دهد. خودم فطرتاً اين طور هستم. اينها همه عقل عملی است، تمام اينها درونی من است، 

خود درون من می گويد که جواب نيکی، نيکی است.
اّما اگر کسی بخواهد بر عکس عمل کند، يعنی جواب نيکی را با بدی دهد، اينجا عقل تقبيح می کند، خجالت 
می کشد، حياء می کند، الزم نيست کسی به من بگويد، خودم به خودم می گويم: خجالت نمی کشی که فالنی اين 
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همه به تو محبت کرده است، حال تو اين طوری با او رفتار می کنی و اين طوری سزا می دهی؟!

دین داری یعنی »انجام خواسته های کسی که همه چیز به ما داده است!«
در باب عمل به احکام شرعيه، اعم از الزامی و غير الزامی، يعنی واجب، مستحب، حرام و مکروه همه اينها، وجدان 
انسان می گويد: آن ُمنِعمی که به تو اين همه نعمت داده است، اين همه محبت کرده است حاال از تو عملی را 
خواسته است، پس جواب احسان او را بده! بايد تشکرت اين باشد که به امر و نهی او جواب مثبت دهی. حاال 
می خواهد درخواستش يک درخواست مثبت يا منفی باشد، اين هيچ فرقی نمی کند. مثاًل موال می گويد: من اين 
کار را از تو می خواهم، اين کار را برای من بکن! من گره از کارت باز کردم، اين گره را هم تو از کار من باز کن! 
حال اگر تو آن کار را نکنی درونت تو را نکوهش می کند. آيا منفعل نمی شوی؟ منزجر نمی شوی؟ خودت از 

خودت متنفر نمی شوی؟ درونت به تو می گويد: اين چه برخوردی است؟ حياء نمی کنی؟

پشتوانه عمل به »همه احکام« حیاء است
من در تعبيراتم عرض کردم: حياء »انکسار النفس« است، انفعال در ربط با عمل قبيح است. عمل حرام، نزد عقل 
قبيح است، ترک واجب نزد عقل قبيح است. يعنی غريزه حياء است که موجب می شود انسان به واجب عمل کند، 

همان غريزه حياء است که موجب می شود حرام را ترک کند. البته اين مطلب درجه بندی دارد.
کسی حيائش خيلی بيشتر است اين هم به واجب عمل می کند و هم به مستحب، يکی حيائش کمتر است 
فقط به واجب بسنده می کند. منظور اين است که به فرد بستگی دارد که آيا شخص بخيلی است يا اين که واقعاً 
می خواهد کادوها و نيکی های طرف مقابل را جبران کند. در باب حرام و مکروه هم همين است. پشتوانه عمل 

به احکام حياء است.

از خدا حیاء کن!
حاال من در بُعد معرفتی وارد نشدم. آنجا بحث از »حياء من ال تعالی« است. گاهی هم در زبان  ما است که 
می گوييم: از خدا حياء کن! از خدا خجالت بکش! اين تعبيری است که ما خودمان می کنيم. لذا پشتوانه تمام 
احکام شرعيه ما، بايدها و نبايدها عبارت از همين حياء است. حاال من آخر بحثم به سراغش می روم. من اينهايی 

را که می گويم می خواهم بر حسب آنچه که در معارف ما است بحث کرده باشم.

حیاء کلید هر خیری است
اين تعبير را در روايات داريم، در روايتی از علی)عليه السالم( است که خيلی هم زيبا است، می فرمايد: »الحياُء 
مفتاُح کّل خير« يعنی هر عمل نيکی که از تو سر بزند کليدش حياء است. واجب خير است، مستحب خير است، 
ترک حرام خير است. من طلبه هستم، کسی نگويد ترک جنبه  عدمی است، نه خير، ترک، کّف نفس است. کّف 
نفس امر وجودی است، من دارم نفسانی بحث می کنم. جلوگيری و خودداری امر وجودی است نه عدمی. اگر 

روی يک چيزی حکم واجب نيامد يعنی حرام است؟ خير! اين طور نيست.
است که می فرمايد:  از علی)عليه السالم(  روايت ديگری  است.  مفتاح کل خير« حياء کليد هر خيری  »الحياء 
»الَْحَياُء َسَبٌب إِلَی ُکلِّ َجِميل«]6[ حياء سبب هر عمل نيکی است که انسان انجام می دهد. روايت ديگری است 
که می فرمايد: »الحياء تمام الکرم و احسن الشيم«.]7[ غرضم اين است که روايات متعددی داريم گفتم. اينها 
همه جزء معارف ما است که من در يک قالبی می ريزم و سطحش را پايين می آورم. پشتوانه تمام اعمال خيری 
که ما انجام می دهيم حياء است و زير بنای تمام آن گناهانی که ما می کنيم، بی حيايی است، وقاحت است. حاال 

درست عکس است، از اين طرف، زير بنای تمام اطاعات حياء است.

منشأ ملکات حسنه حیا است
اباعبدال  »قال  می گويد:  امام صادق)عليه السالم(  از  می کند  نقل  بن سرحان  داود  را  اين  که  است  روايتی  در 
پيدا می شود  انسان  در  زيبايی که  اين خصال   » بَِبْعٍض  ُمَقيٌَّد  بَْعُضَها  الَْمَکاِرِم  ِخَصاَل  إِنَّ  َداُوُد  يَا  )عليه السالم(: 
ُجِل َو اَل  با هم رابطه دارند، حضرت اول رابطه را می فرمايد، اين را خداوند تقسيم کرده است؛ » يَُکوُن فِي الرَّ
يَُکوُن فِي ابِْنِه َو يَُکوُن فِي الَْعْبِد َو اَل يَُکوُن فِي َسيِِّدِه«]8[ بله ممکن است يکی داشته باشد و يکی نداشته باشد. 
داشتن و نداشتنش را خدا تعيين کرده است. خصال يعنی ملکه که حاال من توضيح می دهم. »ِصْدُق الَْحِديِث« 
اّول، راستگويی، خود راست گويی از حياء نشأت می گيرد، چون آخر روايت دارد »و َرأُْسُهنَّ الَْحَياء« چون من 

می خواهم بخوانم تا به آخر برسم.

حیاء منشاء »راستی در گفتار« و «راستی در ناامیدی از غیر خدا«
عقل عملی می گويد دروغ زشت است، قبيح است حياء کن. نتيجه اش چه می شود؟ آدم از هر چيزی که بدش 
می آيد به ضدش رو می کند. معمولی اش اين است که به ضدش رو می کند. ُقبح دروغ من را به راست گويی 
ِصْدُق  َو  الَحديَث  نمی گويم. »ِصدُق  دروغ  و  است، حياء می کنم  وقتی درک کردم که دروغ زشت  می کشاند، 

الَْيْأِس«
چون هر کدام از اينها بحث دارد، من مجبورم اشاره ای رد شوم و بروم. يعنی آدم در زندگی اش که مدعی است، 

به  که  ُمنِعمی  آن  می گوید:  انسان  وجدان   *
این همه محبت  نعمت داده است،  این همه  تو 
است،  را خواسته  تو عملی  از  است حال  کرده 
پس جواب احسان او را بده! باید تشکرت این 

باشد که به امر و نهی او جواب مثبت دهی.

انجام  ما  که  خیری  اعمال  تمام  پشتوانه   *
می دهیم حیاء است و زیر بنای تمام آن گناهانی 
است.  وقاحت  است،  بی حیایی  ما می کنیم،  که 
حال درست عکس است، از این طرف، زیر بنای 

تمام اطاعات حیاء است.
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متشرع است می گويد: همه امور دست خدا است، مسبب االسباب او است، از اين حرف ها می زند بعد ته دلش را 
که می بينی پول و رياست را مسبب االسباب می داند. تمام اميدش به پول ها و رياست است، از اينها دل نبريده 

است. اينها لفظی است. »يأس« يعنی انقطاع الی ال. بايد تو تمام اميدت خدا باشد.
در روايت بالفاصله بعد دروغ، يأس را می گويد. صدق حديث از مکارم اخالق است، يأس هم از مکارم است يعنی 
انقطاع الی ال. اول اميد به پول و رياست نبند و بعد مدعی به ديانت شو! کسی که مدعی به ديانت است اميد 

به پول و رياست نمی بندد.

حیاء منشاء »بخشیدن« و »جبران کردن«
ائِِل«کسی به تو مراجعه کرده است تمکن داری، می توانی کمکش کنی، اّما کمک نکنی و ردش  »َو إِْعَطاُء السَّ
کنی، خود وجدان تو می گويد اين عمل تو قبيح است. باز همان حياء پشتوانه می شود که به او کمک کنی. 
َنائِِع « که من در بحثم اين را مثال زدم. محبت کرده است، جواب محبت محبت است، جواب  »َو الُْمَکاَفاُة بِالصَّ

احسان احسان است.

حیاء منشاء »امانت داری«، »صله رحم« و ...
»َو أََداُء اأْلََمانَِة« خيانت در امانت زشت است، قبيح است. باز همين جا است که عقل عملی انسان می گويد قبيح 
ِحِم« از خويشاوند نُبر.  است، حياء کن. حضرت همين جوری می آيد يکی پس از ديگری بيان می کند. »َو ِصلَُة الرَّ
اِحِب« نيکی کردن به همسايه. واقعاً وجدان می گويد  ُد إِلَی الَْجاِر َو الصَّ بريدن از خويشاوند زشت است. »َو التََّودُّ
ْيِف« وجدان آدم از بی اعتنايی کردن به مهمان و از او پذيرايی  اذيت کردن همسايه کار خوبی نيست. »َو قَِری الضَّ

نکردن، ناراحت می شود.

سرآمد همه خصال نیک »حیاء« است
حضرت تک تک خصال نيک را بيان می کند چه آنهايی را که جنبه های الزامی دارد و چه آنهايی را که جنبه 
الزامی ندارد، همه را به داود بن سرحان می فرمايد و مثال می زند، بعد می فرمايد: »َو َرأُسُهنَّ الَحياُء« سرآمدش 

حياء است، چون پشتوانه همه اينها حياء است.
ُب ِمْنُه  ا الَْحَياُء َفَيَتَشعَّ روايت ديگری از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: َو أَمَّ
َماَحة«]9[ يعنی همه  رِّ َو الَْبَشاَشُة َو السَّ اَلَمُة َو اْجِتَناُب الشَّ رِّ َو الَْعاَلنَِيِة َو السَّ ِ فِي السِّ أَْفُة َو الُْمَراَقَبُة ِلَّ اللِّيُن َو الرَّ
خوبی ها از حياء سرچشمه می گيرد. درست مقابل هم. وقاحت، بی شرمی پشتوانه تمام خالف کاری ها و معاصی 

در جامعه است. از آن طرف در باب عمل به احکام شرعيه پشتوانه اش حياء است.

»اسالمی شدن جامعه« به »باحیاء شدن« آن است
اگر يک جامعه ای بخواهد اسالمی باشد بايد حياء را تقويت کرد نه بی حيايی را. بايد حياء را تقويت کنی، همه 
چيز از درون اين حياء در می آيد. من اين را خواستم بگويم که از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی 

است.

رابطه »حیاء« با »تقوا و ورع«
رابطه بين حياء و عقل را گفتم، رابطه بين حياء و احکام شرعيه را هم گفتم، نگاه کنيد کالسيک جلو می آيم. حاال 
رابطه بين حياء و تقوا را می گويم. هر چه سطح حياء باال رود، سطح عمل هم باال می آيد. رابطه بين تقوا و ورع، 
يک وقت می گويی ورع هم دوش با تقوا است، يکی است، يک وقت می گويی نه دو تا است. تقوا پرهيز از محرمات 
است، ورع پرهيز از مشتبهات هم هست. هرچه سطح حياء باال رفت، مشتبه هم ترک می شود. نمی دانم اين غذا 
حرام است يا حالل تا نفهمم حالل است نمی خورم. دست از مشتبه هم می کشم. نمی دانم اين حرف حرام است 

يا حالل است، حرف نمی زنم. رابطه حياء و تقوا، حياء و ورع يک رابطه مستقيم است.
در روايتی دارد که علی)عليه ا لسالم( فرمود: »َمن َقلَّ َحيائُُه َقَلََّ َوَرُعُه«]10[ حياء که کم شد ورع هم کم می شود. 
ورع جنبه های عملی است. در روايت امام صادق تعبير خصال بود حاال من اين را توضيح بدهم که بحثم را ببندم.

کارایی حیاء، پشتوانه جمیع ملکات انسانی
افعال حاصل  به  اثر کثرت عمل  بر  انسانی است، ملکات حسنه است. ملکات  پشتوانه جميع ملکات و فضايل 
می شود. من قباًل در بحث هايم گفتم، کاری را مکرر انجام دادی ملکه می شود. ملکه که شد ديگر به آسانی انجام 
می دهی، آن چيزی که ملکه نشده است، انجامش سخت است. نماز خواندن ملکه شده هيچ سختی برايت ندارد. 
ملکات بر اثر تکّرر هستند. گفتيم ايمان مستمر، عمل مکّرر تقوا ساز است. امام تعبير به خصال می فرمايند. همين 
حياء است که موجب می شود تو عمل خوب کنی. همين حياء است که موجب می شود دست از عمل زشت 
برداری و اين ملکه  ات می شود. زيربنای ملکات حسنه حياء است و که زير بنای ملکات سيئه است بی حيايی است.

»َمن َقلَّ َحيائُُه َقَلََّ َوَرُعُه« ورع از ملکات حسنه معنويه است.]11[ ما به اين نتيجه می رسيم اين که اسالم آمده 
حياء را مطرح کرده است، به اين دليل است که يک نقش زير بنايی برای انسان سازی دارد. فرق تو باحيوان در 

حيای تو است.

* اگر یک جامعه ای بخواهد اسالمی باشد باید 
حیاء را تقویت کرد نه بی حیایی را. باید حیاء 
حیاء  این  درون  از  چیز  همه  کنی،  تقویت  را 
از  که  بگویم  خواستم  را  این  من  می آید.  در 
بزرگ ترین مشکالت جامعه ما ترویج بی حیایی 

است.

می شود.  ملکه  دادی  انجام  مکرر  را  کاری   *
می دهی،  انجام  آسانی  به  دیگر  شد  که  ملکه 
آن چیزی که ملکه نشده است، انجامش سخت 
تو  موجب می شود  که  است  است. همین حیاء 
موجب  که  است  حیاء  همین  کنی.  خوب  عمل 
این  و  برداری  زشت  عمل  از  دست  می شود 

ملکه  ات می شود.
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ذکر مصیبت حضرت زهراء)سالم اهلل علیها(
التماس دعا. می خواهم سراغ توسلم بروم. ما در روايات داريم که زهرا)سالم ال عليها(، به علی)عليه السالم( وصيت 
کرد: »غسلنی بالليل و کفننی بالليل« من را شب تجهيز کن و کسی را هم خبر نکن. من در روايت ديدم به 
اسماء هم سپرد و وصيت کرد که تو بيا علی را کمک کن. علی)عليه السالم( می گويد خودم شخصاً آمدم متکفل 
شدم که زهرا را تجهيز کنم. خود اين کار، خيلی کار مشکلی است؛ کسی بخواهد همسر جوانش را با آن وضع 

غسل بدهد، کفن کند، دفن کند.
آب  اسماء  می دادم.  پيراهن غسل  زير  از  را  زهرا)سالم ال عليها(  من  که  اين  به  فرمود  دارد حضرت  روايت  در 
می ريخت من هم غسل می دادم، حاال از خصوصيات می گذرم. چند جمله بيشتر نمی گويم. بعد می گويد: »فلما 
حممت عن اعقد الردا« وقتی کارم تمام شد خواستم بند کفن زهرا را ببندم »ناديت يا ام کلثوم يا زينب يا فضه 
يا حسن يا حسين حلموا تزودوا من امکم« بچه های زهرا را صدا زدم که بياييد از مادر توشه برگيريد »و هذا 

الفراق و اللقا فی الجنه« شما ديگر مادر را نمی بينيد مگر در بهشت.
می گويد اين بچه ها آمدند، حسن و حسين می آمدند »واحسرتا« می گفتند. جمالتی می گويند اين دو تا بچه 
و همين جوری می دوند. آمدند خودشان را روی بدن اين مادر انداختند. متن روايت اين است »أنی اشهد ال« 
علی)عليه السالم( می گويد من خدا را گواه می گيرم. »انها قد أنّت و مدت يديها« خدا را گواه می گيرم زهرا چنان 
ناله ای زد، دست را از کفن بيرون آورد »فذمتهما الی صدرها مليا« يعنی اين دو تا پسر را بغل کرد به سينه اش 
چسباند اّما خيلی آرام. می گويد اينجا بود که منادی ندا داد يا علی اينها را بردار، مالئکه  آسمان ها به گريه افتادند.

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
]2[. غررالحکم، ص256

]3[. از اصطالحات نترسيد من همه اينها را توضيح می دهم تا ان شاءال همه بفهمند، شکر ُمنِعم
]4[. بحاراألنوار، ج71، ص117

]5[. نعمت متصل مثل اعضا و جوارح و قوای ما است و نعمت منفصل مثل امور مادی که در اختيار ما قرار گرفته 
است، مانند تغذيه و امثال اينها.
]6[. بحاراألنوار، ج74، ص212

]7[. غررالحکم، ص256
]8[. بحاراألنوار، ج66، ص375
]9[. بحاراألنوار، ج1، ص117

]10[. نهج البالغة، ص536
]11[. بحثم ادامه دارد من ديگر به اين بحث کشيده شدم، ساده تمام نمی شود، تازه اوايل بحث حياء هستم.
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حیاء در بعد تربیتی )۵(
أعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،

والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به موضوع »حيا« بود. عرض کردم يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی در سه 
رابطه ديداری و گفتاری و رفتاری است. در جلسه گذشته به اين مسأله که حياء يک امر غريزی و مربوط به انسان 
است و نقش بازدارندگی از يک سنخ اعمال قبيحه و زشت و محرمات الهّيه دارد، اشاره کردم. در آخر جلسه هم 

رابطه بين حياء و عقل، حياء و تقوا و حياء و ورع را مطرح کردم.

رابطه »حیا« و »ایمان«
در اين جلسه می خواهم رابطه بين حياء و ايمان را بحث کنم، روايتی که اّول بحثم در اين چند جلسه از امام 
صادق)صلوات ال عليه( می خوانم که حضرت فرمودند: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«، مربوط به نقش حياء بر روی 
ايمان است. اين مطلب، تا قدری موضوع بحث اين جلسه است. ما روايات متعّددی داريم که رابطه حياء و ايمان 
را مطرح می کند که يکی از آنها همين روايتی است که در اّول هر بحثم مطرح می کنم. در روايتی از پيغمبر 
اکرم است که حضرت فرمودند: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: اإليمان و العمل أخوان شريکان فی قرنة 
ال يقبل ال تعالی احد ما اال حسابه«.]2[ السالم( است که فرمودند: »الَْحَياُء َو اإْلِيَماُن َمْقُرونَاِن فِي َقَرٍن َفإَِذا َذَهَب 
أََحُدُهَما تَِبَعُه َصاِحُبُه«،]3[ رود، اگر حياء رفت، ايمان هم می رود. اين همان است که اّول بحثم می خوانم. روايت 
ديگری از علی)عليه السالم( داريم که فرمودند: »کثرة حياء الرجل دليٌل علی ايمانه«]4[ های متعّددی داريم، من 
به عنوان نمونه اينها را گفتم. بحث ما نقش حياء بر روی ايمان و رابطه ای است که اين دو با هم دارند، آن هم 
رابطه ای که اگر يکی رفت، ديگری هم می رود. روايت يعنی ايمان و حياء در يک رشته و همراه هم هستند، اگر 

يکی برود ديگری هم می ايمان و عمل مثل دو برادر هستند که به تعبير من در يک ريسمان هستند. 

»حیاء« لباس ایمان
اکرم می خوانم؛ حضرت  از پيغمبر  بيان می کنند. من دو روايت  لباس  را تحت عنوان  در روايات نقش »حيا« 
فرمودند: »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: اإْلِيَماُن ُعْريَاٌن َو لَِباُسُه الَْحَياء«]5[ فرمايد. در روايتی ديگر حضرت 
می فرمايد: »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: اإْلِْساَلُم ُعْريَاٌن َفلَِباُسُه الَْحَياء«]6[ کنند. حضرت بحث عريانی را 
مطرح می کنند. ايمان لخت است و لباس آن حياء است. ما يک سؤال می کنيم؛ نقش لباس برای بدن چه نقشی 
است؟ نقش حفاظتی است. که اينجا اسالم را بيان می اين يک روايت که اينجا ايمان را لباس که فقط برای 
زيبايی نيست. آدم لخت را حساب کن، نه لباس روی لباس که برای زينت است، چون می فرمايد »عريان«. آدم 
لخت برای حفاظت از آفات لباس می پوشد. مثاًل لباس، او را از سرما محافظت می کند. نقش لباس نقش حفاظتی 
است، يعنی کار لباس در ارتباط با بدن کار حفاظتی است؛ چون تعبير در هر دو روايت عريان است. خوب دّقت 
کنيد اينها بحث های طلبگی است که می کنم. ايمان لخت است، اگر بخواهی آن را حفظ کنی بايد با حياء حفظ 

کنی. بحث کيفّيت است.
توّجه کنيد من دارم گام به گام پيش می روم. اّول که ايمان و حياء مالزم هم هستند، اگر يکی برود، ديگری هم 
رفته است، اين مطلب اّول بود. مطلب دوم اين است که حياء چه نقشی دارد؟ چگونه است که اگر آن برود ايمان 
هم می رود؟ می گويد مثل اين می ماند که ايمان لخت است و حياء هم لباسش است، لباس آن را حفظ می کند، 

لباس نباشد سرما می خورد بعد هم می افتد می ميرد، تمام شد رفت.

ایمان، همان عمل است
حاال من وارد کيفّيت حفاظت می شوم. جلسه گذشته رابطه بين ايمان و تقوا را مطرح کردم. آنجا اين مطلب 
را گفتم که اصاًل زيربنای تمام اعمال انسان، اعمال نيکی که انجام می دهد و هم چنين اعمال شری را که ترک 
می کند و کّف نفس می کند، جلوی خودش را می گيرد که کار بد و زشت نکند، زيربنای تمام اينها حياء بود. حياء 
موجب می شود که کار زشت نکند و کار خير کند، رواياتش را هم خواندم، ديگر تکرار نمی کنم. بايد سراغ رابطه 

عمل و ايمان برويم. نقش حياء اين بود که موجب عمل می شد و زيربنای اعمال بود.
ما در باب ايمان و عمل رواياتی داريم که اگر عمل نباشد، از ايمان خبری نيست. حاال ايمان را هرچه می خواهی 
بگير، در بُعد عقالنی اش می گويی اعتقادات، در بُعد قلبی اش می گويی دل بستگی به خدا، هر چيزی می خواهی 
بگويی در اين جهت برای من فرق نمی کند، ايمان هرچه می خواهد باشد، چه اعتقادات باشد و چه دل بستگی به خدا 
باشد، حفظ اين ايمان به اعمال خارجی ما بستگی دارد؛ حتی در روايات داريم که وقتی از حضرات)عليهم السالم( 
ايمان، عمل است. يعنی می خواهند  العمل«]7[ گويند:  ايمان سؤال می کنند، می گويند: »االيمان هو  در مورد 

نقش عمل روی ايمان را بگويند که بين عمل و ايمان يک رابطه تنگاتنگ است.
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حياء به يک معنا مولِد عمل است. می خواستم چگونگی نقش حياء بر روی ايمان را بگويم، اين نقش به واسطه 
عمل است. حياء موجب می شود که از انسان اعمال خير صادر شود و جلوی اعمال شّر را بگيرد و آن دل بستگی به 
خدا حفظ  شود، آن اعتقادات حفظ شود که اگر اين اعتقاد و دل بستگی نباشد، آن اعمال »َهباًء َمْنُثوراً«]8[ شود 

و از بين می رود که اين تعبير در روايات ما بود.

بی حیایی مسّلط کردن نفس اّماره است
انسان عمل زشتی سر  از  با حياء است که غفلتاً  انسان برويم. اين خودش مطلبی در رابطه  حاال سراغ درون 
می زند، در غير معصومين اين طوری است، متوسطين از مؤمنين هم اين طوری هستند. من در رابطه حياء و عقل 
مطرح کردم که بعد از عمل، سر عقل که آمد خودش ناراحت می شود، ُمنَفعل می شود، شرمنده می شود، اينجا 

معلوم می شود که اين پوشش هنوز به طور کلّی از بين نرفته است، ضربه خورده است اّما از بين نرفته است.
البته به تعبير من، اين گاهی است، اگراين تداوم پيدا کند يعنی شخص مرتب شروع به انجام کار زشت کند، اين 
پرده دريده می شود و به طور کلّی از بين می رود و انسان مسخ می شود. بحث ما در آن مرحله غفلتی است، به 
تعبير قرآنی نفس لّوامه از بين نرفته است. اگر کار زشت کرد، بعد پشيمان شد و خودش را نکوهش کرد، نفس 
لّوامه هنوز در نهادش هست، سرزنشش می کند، ولی وقتی که تکرار شد به طوری که به طور کلّی اين پرده حياء 

از بين رفت، اينجا است که »نفس اّماره به سوء« فرمانده کل قوا در درون می شود، سلطه کامل پيدا می کند.
ديگر اين شخص از نظر واقعی انسان نيست، چون عقل عملی سرکوب شد و از بين رفت، بُعد الهی از بين رفت. 
روايات هم در مورد گاهی ها و تصادفی ها نيست، برای کسانی است که به کارهای زشت تداوم بخشند به طوری 

که جزو ملکات سيئه آنها شود، اينجا است که در درون، نفس اّماره بالسوء همه کاره است.

بی حیاء باش و هرچه خواهی کن!
چند روايت بخوانم. اين روايتی که می خوانم هم عاّمه و هم خاّصه آن را از پيغمبر اکرم نقل می کنند و فقط در 
يک کلمه با هم تفاوت دارند که از نظر معنا هيچ تفاوتی ندارند. در روايتی است از امام هشتم)عليه السالم( که 
َقْوُل  إاِلَّ  اأْلَنِْبَياِء  أَْمَثاِل  ِمْن  يَْبَق  لَْم  آبائه)عليهم السالم( أنَّ رسول ال)صلّی ال عليه وآله وسلم( قال:  فرمودند: »عن 
النَّاِس إَِذا لَْم تَْسَتْحِي َفاْصَنْع َما ِشْئت«،]9[ های همگانی که انبيا می زدند، اين است که وقتی حياء از بين رفت 

هر کاری می خواهی بکن. 
الناس من  عاّمه اين طور نقل می کنند که پيامبر فرمود: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: إن مما أدرک 
َُّه َقاَلَ َما بَِقَي ِمْن أَْمَثاِل اأْلَنِْبَياِء ع  کالم النبوة األولی إذا لم تستحي فاصنع ما شئت«]10[َعْن أَبِي الَْحَسِن اأْلَوَِّل أَن
ََّها فِي بَِني أَُميََّة«،]11[ حياها بنی امّيه هستند، بی حياتر از آنها  إاِلَّ َکلَِمٌة إَِذا لَْم تَْسَتِح َفاْعَمْل َما ِشْئَت َو َقاَل أََما إِن
نداريم چون جنايت کارتر از آنها نداشتيم. طبق تاريخ می دانيد که بنی اميه چه کردند. در اينجا فقط تفاوت  در 

»فاصنع« و »فاعمل« است که هر دو هم يک معنا می دهد. 

»حیاء« افسار نفس است
مرحوم صدرالمتألهين)رضوان ال تعالی عليه( در اينجا آن معنای مشهور راجع به روايت را مطرح می کند که: »اذا 
لم تستح من العيب لم تخشی النار مما تفعله فافعل ما يحدثک به نفسک من اغراضها« اين همان نفس اّماره 
بالسوء است که وقتی حياء رفت ديگر عيب سرش نمی شود، ديگر خدا هم سرش نمی شود، نمی فهمد که جهنم 
هم چه هست. »فافعل ما يحدثک به نفسک« هرچه که از درون، نفس اّماره بالسوء تو می گويد »من اغراضها« 

خواسته هايش را گوش می دهی.
ايشان می فرمايد که لفظ امر، معنايش توبيخ و تهديد است، يعنی ديگر آزاد نشدی. بعد ايشان تشبيهی دارد و 
می فرمايد حياء مثل افسار بر دهان حيوان می ماند که جلوگيری می کند تا حيوان شرارت نکند؛ چون ايشان در 
ذيل بحث جنود عقل و جهل اين مطالب را می فرمايد، می فرمايد ُخلع که ما هم گفتيم مقابل حياء است، حياء 
نقش لجام بر نفس را دارد، افساری به دهان اين حيوان نفس، شهوت، غضب و وهم است. وقتی بنا شد که شخص 

افسار گسيخته شود، اين حيوان و شيطان آزاد می شوند. »فاعمل ما شئت« معنايش اين است.
هرچه حيوان درونی ات، شيطان درونی ات می گويد انجام می دهی، همه رقم جنايت می کنی. اگر حياء برود، ايمان 
هم می رود، انسانّيت هم می رود.  ظاهر را نگاه نکنيد، اين واقعّياتی است که داريم می گوييم و بعد عرض می کنم 
که کار به کجا می کشد . وقتی که حياء رفت، ايمان و انسانيت می رود؛ چون حياء پوششی برای ايمان است، 

همان طور که پوشش برای جنبه های انسانی است.

از بی حیایی تا کفر جحودی
اين را به شما عرض کنم که نعوذ بال نه تنها ايمان می رود، بلکه انسان به خطرناک ترين چيز، يعنی وادی کفر 
و انکار کشيده می شود. واقعّيت ها را می بيند، حتی واقعّيت ها در باب مفاسد دامنش را هم می گيرد؛ در عين 
حال باز انکار می کند، به اين می گويند: کفر جحودی. آيه شريفه در باب کفر جحود قوم فرعون اين طور دارد که: 
ا جاَءتُْهْم آياتُنا ُمْبِصَرًة قالُوا هذا ِسْحٌر ُمبين َو َجَحُدوا بِها« ديدند معجزه است، اّما گفتند ِسحر است؛ اين کفر  »َفلَمَّ
جحودی است. »َو اْسَتْيَقَنْتها أَنُْفُسُهْم« با اين که يقين داشتند. ما باالتر از يقين نداريم، تا اآلن می گفتيم ايمان، 
َو ُعُلّوا َفانُْظْر َکْيَف کاَن عاقَِبُة  ببين يقين را هم جلو می آورد. يعنی يقين داشتند که اين معجزه است. »ُظلْماً 

* حیاء موجب می شود که از انسان اعمال خیر 
آن  و  بگیرد  را  شّر  اعمال  جلوی  و  شود  صادر 
اعتقادات  آن  حفظ  شود،  خدا  به  دل بستگی 
دل بستگی  و  اعتقاد  این  اگر  که  شود  حفظ 

نباشد، آن اعمال از بین می رود.

انسانّیت  می رود،  هم  ایمان  برود،  حیاء  اگر   *
واقعّیاتی  این  نکنید،  نگاه  را  هم می رود.  ظاهر 
می کنم  عرض  بعد  و  می گوییم  داریم  که  است 
رفت،  حیاء  که  وقتی  می کشد .  کجا  به  کار  که 
پوششی  حیاء  چون  می رود؛  انسانیت  و  ایمان 
برای  پوشش  که  همان طور  است،  ایمان  برای 

جنبه های انسانی است.
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الُْمْفِسدين«.]12[ رود، از آن طرف کفری که می آورد کفر معمولی نيست.

باروت یا شادونه!؟
استاد ما امام)رضوان ال تعالی عليه( در باب کفر جحود قضيه ای را نقل می کردند، من دارم از ايشان نقل می کنم، 
می فرمود که سابقاً، مثاًل صد سال پيش حمل باروت از روستاها به شهر ممنوع بود، آن موقع ها که ماشين نبود، با 
اين چهارپاها حمل می کردند، در بين راه هم پاسگاه های ژاندارمری بود که به آنها امنيه می گفتند. اينها می آمدند 
جلوی افرادی را که چيزی حمل می کردند، می گرفتند. ايشان می فرمود: جلوی شخصی را گرفتند، سؤال کردند 
باَرت چيست؟ گفت: شادونه. شادونه شبيه به دانه های باروت است. بعد آن وسيله ای که داشت داخل باَرش کرد 

و معلوم شد باروت است. گفت: اين چيست؟ باز گفت: شادونه است.
آن موقع ها مرسوم بود که ريش داشتند ريش های بلندی هم داشتند، شما اين اتابک ها را ديديد؟ البته من اين 
ريش ها را به ريش بی ريشه تعبير می کنم، ما ريش بی ريشه زياد داريم. گفت دستت را جلو بياور، دستش را 
جلو آورد، از آن باروت ها کف دستش ريخت، گرفت زير ريشش گفت چيست؟ گفت شادونه. دست در جيبش 
کرد، کبريت را در آورد به اينها زد، باروت ها آتش گرفت، تمام ريش هايش شروع به سوختن کرد گفت: نگفتم 

شادونه است.
ايشان اين را برای ما نقل کرد. به اين می گويند کفر جحودی. واقعيت دامن گيرش شده، باز هم انکار می کند. 

حّب به دنيا اين کار را می کند.

برخی از مسئولن اشتباهشان را قبول نمی کنند!
اين تعبيراتی را که من عرض می کردم و اّول بحثم هم می گفتم که يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج 
بی حيايی است، يکی از جهاتش همين بود. بعضی از آن کسانی که وظيفه اسالمی جامعه را دارند، مبتال به 
کفر جحود هستند، وقتی به آنها تذکر می دهی نمی خواهند قبول کنند، می گويند: نگفتم شادونه است، با اين 
که مفاسدش را می بينند. گاهی هم دامن گير خودشان شده است، اّما حّب رياست، حّب شهرت، حّب به مال 

نَْيا َرأُْس ُکلِّ َخِطيَئٍة«]13[ کند. با اين که يقين دارد، قبول نمی کند. نمی گذارد قبول کنند. »ُحبُّ الدُّ

بی حیاء مسخ می شود!
من اينهايی را که عرض می کردم بی جهت نمی گفتم. ازآن طرف هم بياييد ببينيد چه رواج پيدا می کند؟ دروغ، 
دروغ، چون حياء نيست. دروغ، فريب کاری، ُخدعه، تملّق و... که مبدأ همه بی حيايی است. اگر کسی حياء نداشته 
باشد، ايمان ندارد و حتی به کفر جحود کشيده می شود. من تعبير می کنم که يک نوع مسخ می شود؛ لذا از 
خطرات بسيار مهم در ارتباط با جامعه ما همين است. اين چيزها را کوچک نگيريد، مگر می شود به سادگی اينها 

را اصالح کرد؟ وقتی حياء رفت خيال کردی به زودی سر جايش می آيد؟ به تدريج می رود.
خراب کردن آسان است، ساختن مشکل است. يک ساختمان را شما در عرض چند روز می ريزی روی هم اّما 
اگر بخواهی بسازی گاهی چند سال طول می کشد. من حرف هايی که می زدم حساب شده بود که می گفتم از 
مشکالت بزرگ جامعه ما همين است. بايد در صدد اين بود که انسان حياء را تحکيم کند، آن وقت هم انسان 

ساخته می شود و هم مؤمن ساخته می شود.

ذکر توسل
به  امشب  آمدم،  داشتم  اميد  خيلی  من  است.  ما  جلسه  آخر  شب  امشب،  بروم.  توسلم  سراغ  دعا.  التماس 
اينجا همه  آمدند  اينهايی هم که  نکن. می دانم  رد  را دست خالی  ما  امشب  زهرا)سالم ال عليها( عرض کردم: 

حاجت دارند. خدا شاهد است گفتم خودم و همه جمعی را که آمدند، دست خالی بر نگردان.
مجلسی می نويسد: علی)عليه السالم( جنازه زهرا را روی زمين گذاشت، »َفَصلَّی َعلَْيَها ثُمَّ َصلَّی َرْکَعَتْيِن« بر پيکر 
زهرا)سالم ال عليها( نماز خواند، اّما نمازش که تمام شد باز دو رکعت نماز خواند. »استعينوا بالصبر و الصلوه« ديد 
َماِء« دو تا دست هايش  نمی تواند زهرا را دفن کند، از خدا کمک گرفت، از نماز کمک گرفت. »َو َرَفَع يََديِْه إِلَی السَّ
را رو به آسمان ها بلند کرد. »َفَناَدی َهِذِه بِْنُت نَِبيَِّک َفاِطَمُة« با صدای بلند گفت: اين فاطمه است ها  . »أَْخَرْجَتَها 

ُلَماِت إِلَی النُّور«]14[ اينجا بود که توان پيدا کرد. ِمَن الظُّ
دارد  اينجا  رسول ال«  يا  عليک  »السالم  می گويد:  ديدند  وقت  يک  کرد،  قبر  وارد  را  زهرا)سالم ال عليها(  بدن 
به پيغمبر سالم می دهد »و بنتک نازله فی جوارک« از طرف خودم سالم می کنم، از طرف فاطمه به تو سالم 
می کنم. اين طور نقل می کنند که يک وقت علی ديد دو تا دست آمده پيکر زهرا را بگيرد. رو کرد گفت »فلقد 
استرجع وديعه و اخذت الرهينه« يا رسول ال امانتی که به من دادی به تو برگرداندم. می گويند جا داشت پيغمبر 

بگويد آيا امانتی من دستش، آيا امانتی من صورتش، آيا امانتی من پهلو شکسته بود؟

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
.]2[

]3[. الکافي، ج2، ص106
]4[. غررالحکم، ص 257

سر  زودی  به  کردی  خیال  رفت  حیاء  وقتی   *
جایش می آید؟
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]5[. مستدرک الوسائل، ج8، ص465
]6[. الکافي، ج2، ص46

]7[. األلفين، ص319
]8[. سوره الفرقان، آيه 23

]9[. بحاراألنوار، ج68، ص333
]10[. مشکاةاألنوار، ص235

]11[. بحاراألنوار، ج68، ص335 
]12[. سوره النمل، آيات 13 و 14

]13[. الکافي، ج2، ص130
]14[. بحاراألنوار، ج43، ص214
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حیاء در بعد تربیتی )۶(
امام زمان را با معصيت نيازاريد!

اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم، 
والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.

ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
رابطه  ترويج بی حيايی در سه  ما  از بزرگ ترين مشکالت جامعه  بود، گفته شد يکی  به »حيا«  بحث ما راجع 
ديداری، گفتاری و رفتاری است. عرض کردم که حيا يک موهبت الهی و غريزه انسانی برای انسان است و در 
روابط گوناگون فردی و اجتماعی نقش بسيار بزرگی دارد. در جلسات گذشته رابطه حيا و عقل و رابطه حيا و 

تقوا را مطرح کردم. جلسه گذشته نيز رابطه حيا و ايمان را بحث کردم.

تقسیم بندی حیا؛ عامل، عمل، ناظر
حاال وارد بحث تقسيم بندی حيا می شويم؛ حيا در روابط گوناگون دارای اقسامی است. مقّدمتاً اين مطلب را عرض 
کنم که چه بسا از تعريف هايی هم که از حيا کرده بودند، اين تقسيم بندی به دست می آيد؛ ما گفتيم که حيا 
عبارت است از آن انفعال درونی انسان که در ربط با عمل زشتی که از او سر می زند، پيدا می شود و از آن حالت 

به »انفعال نفس« يا »انکسار نفس« تعبير می شود.
ما در باب حيا يک عامل داريم، يک عمل داريم و يک ناظر. يعنی شخصی هست که عملی از او سر می زند، عملی 
که زشت و قبيح است و بعد هم ناظری هست که به آن عمل نظارت دارد. اين حالت انفعال، به عامل در ربط با 
آن ناظر دست می دهد. علمای اخالق هم در تعريف هايشان داشتند که اين ناظر موجب سرزنش و نکوهش آن 

عامل در ربط با آن عمل قبيحی که انجام داده است، می شود.
بنابراين ما سه چيز داريم: يک؛ شخصی که عمل زشتی از او سر می زند، دو؛ عمل زشت و سوم؛ مسأله ناظر است 

که عمل او را نظاره می کند و اين در ربط با آن شهود شاهد است که منفعل و منکسر می شود.

انواع ناظر
در اينجا يک تقسيم بندی در باب حيا نسبت به ناظر وجود دارد. در باب ناظر، يعنی به اصطالح شخص دوم، 
می گويند ناظری که شهود می کند، يک وقت ناظری است که از نظر ظاهری »شهود ظاهری« دارد، نفس عمل را 
در خارج می بيند و خود ناظر هم مشهود است، به طوری که عامل او را می بيند و شهود می کند. يعنی شخصی 
که دارد کار قبيح را انجام می دهد در مرئی و منظر شخص ديگری است که آن شخص ديگر را هم اين عامل به 

رؤيت ظاهريه می بيند.
اّما يک وقت هست که اين ناظر، بيرونی است اّما عامل، آن کسی که دارد عمل قبيحرا انجام می دهد، از نظر 
ظاهر شهودش نمی کند، عامل او را نمی بيند ولی او هم عامل و هم عمل را می بيند. يک وقت هست که نه، آن 
کسی که ناظر است و عمل قبيح را شهود می کند، بيرونی نيست، درونی است. حاال من وارد همه اينها می شوم.

يکی اينکه ناظر بيرونی نيست، درونی است، اين طور نيست که مثل حسن و حسين و تقی باشد. ديگر اينکه، 
بيرونی است که من را می بيند و من نيز او را می بينم و ديگری اينکه بيرونی است که من و کار من را می بيند،  
اّما من او را نمی بينم. يک قسم هم داريم که مافوق همه اينها است که بعد عرض می کنم. حاال اينها را فهرست وار 

جلو می آيم و بحث می کنم.

۱. ناظر بیرونی و مشهود
مسأله در آنجايی است که ناظر بيرونی است و من او را می بينم و او هم من را به رؤيت ظاهری می بيند. اين فرد 
شاخصی است که ما در باب حيا مطرح می کنيم، يعنی در مرئی و منظر مردم عملی صورت می گيرد. عامل يک 

انسان است و شاهد هم يک انسان ديگر است که دارد می بيند عمل قبيح از کسی سر می زند.
اگر اين شخصی که دارد کار قبيح را انجام می دهد هنوز از نظر انسانّيت مسخ نشده باشد، يعنی آن امر موهبتی 
الهّيه، غريزه انسانّيه که خدا در نهاد او قرار داده است از بين نرفته باشد، شرمنده و منفعل می شود که در ديدگاه 
شخصی مثل خودش، دارد اين عمل زشت را انجام می دهد. قباًل هم گفتم انفعال يک وقت حين عمل است، يک 
وقت بعد از عمل است، ما در اينجا مشکلی نداريم چون من بعد از عملش را هم بحث کردم که ممکن است غفلتاً 
عمل قبيحی از شخصی سر بزند بعد خودش پشيمان و منفعل  شود که چرا اينها را گفتم؟! و تکرار هم نمی کنم!

بدترین اشرار کسی است که از مردم حیا نکند
ما در رواياتمان داريم، چون روايات متعدد است من يکی را به عنوان نمونه می خوانم، بعد بحث نسبتاً مفّصلی 
راجع به اين مسأله داريم. روايت از علی)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »شر األشرار من ال يستحيي من 
الناس«]2[ يعنی اگر بخواهيم انسان ها را دسته بندی کنيم و بگوييم يک دسته اشرار هستند، در برجسته ترين 

عمل  یک  داریم،  عامل  یک  حیا  باب  در  ما   *
که  هست  شخصی  یعنی  ناظر.  یک  و  داریم 
عملی از او سر می زند، عملی که زشت و قبیح 
عمل  آن  به  که  هست  ناظری  هم  بعد  و  است 
نظارت دارد. این حالت انفعال، به عامل در ربط 
با آن ناظر دست می دهد. علمای اخالق هم در 
موجب  ناظر  این  که  داشتند  تعریف هایشان 
سرزنش و نکوهش آن عامل در ربط با آن عمل 

قبیحی که انجام داده است، می شود.

انواع ناظر
۱. ناظر بیرونی و مشهود

۲. ناظر درونی؛ حیاء من النفس
۳. ناظر بیرونی و غیر مشهود
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آنها از نظر شرارت آن شخصی است که از مردم خجالت نکشد؛
لذا در اصطالح تعبير می کنند »حياء من الخلق«، »حياء من الناس«. اين يک قسم از اقسام حيا در ارتباط با 
ناظر فعل قبيح است. اين قسم بيرونی بود نه درونی ، البته بيرونی که پيش من مشهود است و او را می بينم، غير 

مشهودش را بعد بحث می کنم، اينها از نظر کاربردی بحثی دارد که مطرح می کنيم.

۲. ناظر درونی؛ حیاء من النفس
دوم؛ اين که شخص دوم يک شاهد و ناظر بيرونی نباشد، درونی باشد. حتی در محاورات عرفی ما هم هست که 
من اينها را در قالب روايتی خودمان می ريزم. ما گفتيم انسان مجموعه ای از قوای شهوت و غضب و عقل عملی 
و نظری و وهم است. انسان اين طوری است که خودش از خودش خجالت می کشد که من گفتم اين حتی در 
محاورات عرفی ما هم هست. امر قبيحی که از او سر زد و بعد سر عقل آمد، عقلش او را نکوهش می کند. اين 

همان نفس لّوامه است. من اينها را در همين بحث حيا گفتم. خودش خودش را سرزنش می کند.
از  روايت  است.  ما  معارف  همه اش  می گويم  که  اينهايی  است.  النفس«  من  »حياء  که  داريم  حيايی  ما  لذا 
تمام  اإليمان«]3[است که می فرمايد: »من  ثمرة  نفسه  الرجل من  فرمودند: »حياء  علی)عليه السالم( است که 
اين است که  تعبير  بکشی. حتی  از خودت خجالت  اين است که  نفسک«]4[ مردی  أن تستحيي من  المروءة 
می فرمايند: »أحسن الحياء استحياؤک من نفسک«]5[غاية الحياء أن يستحيي المرء من نفسه«]6[ که اصطالح 
حيا از نفس را از اين روايات گرفته اند. زيباترين حياها اين است که خودت از خودت خجالت بکشی. ما زياد 
روايت داريم مثاًل تعبير ديگری است که فرمودند: » تمام جوان ثمره ايمان اين است که انسان از خودش حيا 

کند. 
پس قسم اّول حيا از مردم »من الخلق« است و قسم دوم؛ »حيا من النفس« است. اينها که من گفتم برجسته تر 
بود. انسان خالفی می کند و ديگری ايستاده است او را می بيند و انسان شرمنده می شود يا کسی نيست خودم 
هستم اّما من خودم از خودم خجالت می کشم، البته تا وقتی که هنوز مسخ نشدم. به اين می گويند »حيا من 

النفس«.

۳. ناظر بیرونی و غیر مشهود
حاال سراغ بقيه اقسام می رويم. ادراک دو قسم اّول که شخصی ايستاده است و مرا می بيند و اين که خودم خودم 
را ادراک می کنم خيلی روشن است، چون اينها متعارف است. به تعبير ديگر؛ اينجا الزم نيست که به آن اعتقاد و 
ايمان بياوری، از اين حرف ها خبری نيست، خودم خودم را درک می کنم يا تو را می بينم که به اعمالم می نگری، 
ظاهراً در آن پيچيدگی ندارد. در آن پيچيدگی ندارد. از تو خجالت می کشم، از خودم هم خجالت می کشم. اين 
جزو محاورات عرفی خودمان هم هست. می رويم آنجايی که شخص دوم، يعنی ناظر، از نظر شهود ظاهری مشهود 

من نيست. اين ديگر جنبه اعتقادی است. اينجا بحث، بحث ايمانی است.

دو فرشته ناظر اعمال ما هستند
کسی که مدعی است مسلمان هستم، کسی که مدعی است مؤمن هستم، کسی که می گويد من به قرآن اعتقاد 
ماِل َقعيٌد ؛ ما يَلِْفُظ  دارم که کالم ال است، در قرآن اين آيه را داريم: »اإِْذ يََتلَقَّی الُْمَتلَقِّياِن َعِن الَْيميِن َو َعِن الشِّ
ِمْن َقْوٍل إاِلَّ لََديِْه َرقيٌب َعتيد«،]7[ نويسند، پس دو تا ناظر اينجا شد يکی چپ و يکی راست. يعنی دو تا فرشته 
انسان را فرا می گيرد، يکی طرف راست، يکی طرف چپ، نگاه بانانی آماده و مهّيا هستند، مواظب هستند که 

هرچه بگويی و هرچه بکنی آنها را می نويسند.
بعد هم می فرمايد اينها هيچ چيز را از ذهن شان بيرون نمی ريزند، اصاًل هيچ چيزی را فروگذار هم نمی کنند. اينها 
به تعبير ما مأمورهای ثبت اعمال هستند، اينها احاطه بر انسان دارند و تا نبينند نمی نگارند، بايد کار را ببينند 

و بنويسند. برای اين که در اين شبهه ای نکنيد اين آيه را خواندم.

از این فرشته ها باید خجالت کشید!
الَذيِن  ملکيه  من  احدکم  ليستحيی  رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(  »قال  می فرمايد:  پيامبر  که  است  روايتی 
النهار« پيغمبر اکرم فرمود: از اين دو  معه کما يستحيی من رجلين صالحين من جيرانه و هما معه بالليل و 
آنها  با  از همسايه ها که  تا آدم شايسته  از دو  با شما هستند خجالت بکشيد همان طور که  تا فرشته هايی که 
رودربايستی داريد و خجالت می کشيد که نکند آبرويتان برود. هم همسايه چپ داريد و هم همسايه راست داريد. 

»و هما معه باليل و النهار« اين دو فرشته شب و روز رهايتان نمی کنند، از اين دو تا خجالت بکشيد.
روايت زياد داريم، از وصيت های پيغمبر به ابی ذر هم هست که راجع به خودش هم می فرمايد. ناظر دارم، دارد 
عمل من را می بيند، هر کاری می کنم و هرچه می گويم همه را دارد می نويسد. اول از قرآن آوردم، بعد روايت 
آوردم و ما ديگر باالتر از قرآن نداريم، قرآن می گويد که اين دو فرشته رهايت نمی کنند و همراهت هستند، 
می بينند و ثبت و ضبط می کنند. اين دو فرشته شاهد عامل و عمل هستند، در روايت هم می گويد که از اينها 

خجالت بکش.

پیامبر هم ناظر اعمال ما است

ایستاده  دیگری  و  می کند  خالفی  انسان   *
انسان شرمنده می شود  و  بیند  می  را  او  است 
از  خودم  من  اّما  هستم  خودم  نیست  کسی  یا 
خودم خجالت می کشم، البته تا وقتی که هنوز 
مسخ نشدم. به این می گویند »حیا من النفس«.

* پیغمبر اکرم فرمود: از این دو تا فرشته هایی 
که با شما هستند خجالت بکشید همان طور که 
آنها  با  که  همسایه ها  از  شایسته  آدم  تا  دو  از 
که  می کشید  خجالت  و  دارید  رودربایستی 
دارید  چپ  همسایه  هم  برود.  آبرویتان  نکند 
بالیل  معه  هما  »و  دارید.  راست  و هم همسایه 
رهایتان  روز  و  شب  فرشته  دو  این  النهار«  و 

نمی کنند، از این دو تا خجالت بکشید.
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اين قسم که شاهد، مشهود من نيست و من آن را به ظاهر رؤيت نمی کنم، مصاديق ديگر هم دارد. تا اآلن يک 
مثالش را زديم که دو فرشته  را نمی بينم، چشم ملکوتی ام  هم بسته است، کور باطن هستم، اگر کور باطن نبودم 

اين دو تا را هم می ديدم. چه بسا اگر می ديدم خجالت می کشيدم.
ما بحثی داريم که من اين بحث را گذشته مطرح کرده ام و اآلن يک اشاره می کنم و رد می شوم؛ در بعضی از 
روايات دارد که اعمال ما که اين فرشته ها ثبت و ضبط می کنند، هر روز به پيغمبر اکرم عرضه می شود. در اينجا 
اين پيش می آيد که وقتی عرضه می شود، آيا نوشته را می برند که آقا می بيند که مثاًل چنين کاری کردم، خبر به 
آقا می رسد يا خود عمل را می برند؟ در همه اينها بحث است. اگر من بدانم کاری که دارم می کنم می نويسند و 
بعد می برند می دهند به شخصی مثل پيغمبر و ايشان از کار من مطلع می شود؛ يا اينکه نه، خود کار را می برند، 
نفس عمل را به پيغمبر اکرم عرضه می کنند، چه می شود؟ اينها اطالع بر عمل است، صحبت در اين است يک 
وقت اطالع، اطالع شهودی ظاهری است و يک وقت شهودِی ظاهری نيست، اينها همه تحت عنوان اطالع است.

از پیامبر خجالت بکش!
 ِ  روايتی از امام صادق)صلوات ال عليه( است که فرمودند: »قال)عليه السالم( إِنَّ أَْعَماَل الِْعَباِد تُْعَرُض َعلَی َرُسوِل الَّ
اَرَها َفاْحَذُروا َفلَْيْسَتْحِي أََحُدُکْم أَْن يُْعَرَض َعلَی نَِبيِِّه الَْعَمُل الَْقِبيح«]8[ ال بدهند. برای اين  ُکلَّ َصَباٍح أَبَْراَرَها َو ُفجَّ
که تا حدودی اين روايت را تثبيت کرده باشم، اين آيه شريفه را می خوانم که می فرمايد: »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَری 
هاَدِة َفُيَنبُِّئُکْم بِما ُکْنُتْم تَْعَمُلوَن«]9[ هر کاری  وَن إِلی  عالِِم الَْغْيِب َو الشَّ ُ َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن َو َسُتَردُّ الَّ
می خواهی بکنی بکن، اّما اين را بدان که اين عمل تو را خدا، پيغمبر و مؤمنين می بينند. خجالت بکش، حيا کن 

که يک وقت نکند عمل زشتت را ببرند نشان آقا رسول ال بدهند.

»ائمه« ناظر دیگری بر اعمال ما
اينجا در ذيل آيه روايتی داريم از امام صادق)عليه السالم( که فرمودند: »ُسِئل الصادق)عليه السالم( عن هذه اآليه 
ة«]10[ باالتر رفت، شاهدان بيشتر شدند، ائمه هم می بينند. ما روايات زيادی داريم  فقال: َو الُْمْؤِمُنوَن ُهُم اأْلَئِمَّ
که گناه نکن، با اين گناهانت داری پيغمبر را اذيت می کنی، چون می بيند. امام زمان)صلوات ال عليه( را اذيت 

نکن! او دارد می بيند.
َ يَری«،]11[ بعد سراغ خدا می روم. هنوز سراغ خدا نرفتم. او جدا است »أَ لَْم يَْعلَْم بَِأنَّ الَّ

امام زمان را با معصیت نیازارید!
»حياء از خلق، حياء از نفس، حياء از فرشتگان، حيا از پيغمبر، حيا از ائمه«. اينها شخص دوم ها و ناظرهايی 
هستند که ما اينجا می توانيم درست کنيم. من از خودم نمی گويم، اينها در معارفمان هست. خيال نکنی اينها 
داريم که  روايات متعدده  را بحث کردم.  اين  قباًل  اين بحث شوم چون  وارد  مطلع نمی شوند. من نمی خواهم 
می گويند ما را با اين معصيت هايتان اذيت نکنيد. وقتی می آورند وضع شماها را می بينيم، کاری نکنيد که ما را 
اذيت کنيد. شما نمی دانيد حيا چه بحثی است، يک بحث ريشه ای است. من گفتم حيا برای انسان چه نقش 

تخريبی اش و چه نقش سازندگی اش زير بنايی است، از آن طرف شما ببينيد بی شرمی چه می کند!

خدا بالترین ناظر
فکر کردی در خلوت هستی کسی نمی بيند؟ پس دروغ می گويی من مؤمنم، مسلمانم، قرآن را قبول دارم. اگر 
راست می گويی که مسلمانی هيچ وقت تنها نيستی، تو سّر و علن نداری، برای تو هميشه علن است. اينها تازه 
مراحل پايين بود که گفتم. مرحله باالتر آن است که آن موجودی که بر تمام وجودت احاطه دارد، او دارد تو را 

هاَدة« است. می بيند. او »عالِم الَْغْيِب َو الشَّ
اّول اين آيه شريفه را دقت کنيد که چه قدر زيبا است وقتی که می خواهد مسأله فرشتگان را تعبير کند اّولش 
ماِل َقعيٌد«]12[ اّول  می گويد: »َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوريد ؛ إِْذ يََتلَقَّی الُْمَتلَقِّياِن َعِن الَْيميِن َو َعِن الشِّ
می گويد من از رگ گردن به تو نزديک تر هستم. اسم اين حيا »حيا من ال« است. در مباحث معرفتی اين را 
مطرح کردم و اينجا نمی خواهم مطرح کنم. »حيا من الخلق، من النفس، من ال« اينها همه معارف ما است. ياد 
اين جمله امام)رضوان ال تعالی عليه« افتادم که فرمود: »عالم محضرخدا است، در محضر خدا گناه نکنيد«، چه 

قدر زيبا گفته است. تو او را نمی بينی ولی در حضور او هستی. عمل زشت انجام ندهيد.

.]1[ الکافي، ج2، ص106 
. ]2[غررالحکم، ص257
]3[. غررالحکم، ص89

]4[. غررالحکم، ص236
]5[. غررالحکم، ص257
]6[. غررالحکم، ص236

]7[. سوره ق، آيات 17و 18
]8[. بحاراألنوار، ج17، ص149

* با این گناهانت داری پیغمبر را اذیت می کنی، 
را  زمان)صلوات اهلل علیه(  امام  می بیند.  چون 

اذیت نکن! او دارد می بیند.

* فکر کردی در خلوت هستی کسی نمی بیند؟ 
پس دروغ می گویی من مؤمنم، مسلمانم، قرآن 
را قبول دارم. اگر راست می گویی که مسلمانی 
نداری،  علن  و  سّر  تو  نیستی،  تنها  وقت  هیچ 

برای تو همیشه علن است.
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]9[. سوره التؤبه، آيه 105
]10[. بحاراألنوار، ج23، ص351

]11[. سوره العلق، آيه 14
]12[. سوره ق، آيات 16 و 17
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حیاء در بعد تربیتی )۷(
»با بی حجابی« باز هم می پرسی: چرا خدا جوابم را نمی دهد؟!

 اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،
و الحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.

ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
ترويج بی حيايی در  ما مسأله  بزرگ ترين مشکالت جامعه  از  بود. عرض کردم يکی  به »حيا«  را جع  ما  بحث 
سه رابطه ديداری، گفتاری و رفتاری است. جلسه گذشته بحث ما به تقسيماتی در ارتباط با حياء رسيد. يک 
تقسيم بندی در ارتباط اين بود که انسان -نعوذ بال- عمل زشتی را در مرئَی، منظر و ديدگاه کسی انجام دهد 

و حياء در آنجا به معنای ُمنفِعل شدن روح، انکسار روح و شرمندگی درونی است.
اگر عمل زشتی در ديدگاه و منظر غير انجام شود، يک وقت غير عبارت است از انسان هايی مثل خود شخص که 
از آن به »حياء من الخلق« تعبير می کنند، در روايت هم داشتيم. قسم دوم؛ آن است که »غير« به اين معنا که در 
منظر يک انسان ديگر باشد، نيست؛ در مرئی و منظر خود انسان، ديدگاه خود شخص انجام دهنده کار باشد که از 
آن به »حياء من النفس« تعبير می کنند. جلسه گذشته روايت اينها را هم به صورت فهرست وار اشاره کردم. حتی 
جزو محاورات عرفّيه ما هم هست که می گوييم: »خودم از خودم خجالت کشيدم!« اين مسأله پيچيده ای نيست.

سوم؛ در ديدگاه غير است اّما غير، غيِر مشهود ظاهری نباشد. يعنی اعمال ما در مرئی و منظر کسی هست که ما 
او را نمی بينيم. ما در روايات مان داريم، آيه شريفه را هم مطرح کردم و گفتم کسانی که معتقد به مبدأ و معاد 
و وحی الهی هستند، ادعای تديّن و اسالم و ايمان می کنند، بايد به اين ناظران توجه کرده و از آنها حياء کنند. 
صريح قرآن است که برای هر انسانی دو فرشته مأمور است، يکی سمت چپ و يکی سمت راست، ما را می بينند 
و رؤيت می کنند و به تعبير ما اينها هستند که اعمال را ثبت و ضبط می کنند، پس عمل زشت در مرئی و منظر 
آنها قرار می گيرد. يک قسم حياء، حياء از آنها است. جلسه گذشته همه را گفتم، آيه را هم خواندم و روايتش را 

هم خواندم، ديگر تکرار نمی کنم.

حیاء از اولیای خدا:
چهارم؛ مسأله »حياء من اولياء ال« است. آخر جلسه گذشته به اين قسم اشاره ای کردم و ظاهراً يک روايت هم 
بيشتر نخواندم، ولی از من خواستند که اين را بيشتر توضيح دهم. چون از من خواستند وارد می شوم. پنجم؛ 
»حياء من ال« است. من همين جور به ترتيب فهرست وار آمدم. »حياء من الخلق«، »حياء من النفس«، »حياء 

من المالئکه«، »حياء من االولياء«.
»حياء من اولياء ال« که ما در معارفمان داريم، هم در آيه شريفه داريم و هم در روايات بسيار داريم که من 
جلسه گذشته فقط به آن اشاره کردم، بعد هم چند جمله گفتم که همه آنها مضمون روايت بود. ما در قرآن 
آيه ای داريم که در ربط با اعمال است که در جلسه گذشته آن را خواندم. آيه شريفه می فرمايد: »َو ُقِل اْعَمُلوا 
هاَدِة َفُيَنبُِّئُکْم بِما ُکْنُتْم تَْعَمُلون «]2[  وَن إِلی  عالِِم الَْغْيِب َو الشَّ ُ َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن َو َسُتَردُّ َفَسَيَری الَّ
ترجمه آيه روشن است. خطاب به پيغمبر اکرم است که بگو، البته بگو يعنی به همه بگو، ديگر در اينجا صحبت 
از مؤمن و منافق و اين حرف ها نيست، به همه بگو، هرچه می خواهيد بکنيد، اّما بدانيد که به زودی خداوند و 
هاَدِة« و به زودی شما به  وَن إِلی  عالِِم الَْغْيِب َو الشَّ پيغمبر و مؤمنين اعمال شما را می بينند. بعد دارد »َو َسُتَردُّ
سوی خداوندی برمی گرديد که دانای پنهان و آشکار است. »َفُيَنبُِّئُکْم بِما ُکْنُتْم تَْعَمُلون« پس به آنچه که انجام 

داديد، آگاهتان می کند.
من نمی خواهم تفسير بگويم ولی اين را دّقت کنيد، من آنچه را که مربوط به بحثم هست می گويم. اين آيه 
شريفه دو بخش دارد؛ يک بخش اّول و يک بخش دوم دارد. بخش اّول مربوط به دنيا است، برويد هر کاری 
می خواهيد بکنيد بکنيد، اّما اين را بدانيد هم خدا، هم پيغمبر خدا و هم مؤمنين می بينند، اين برای دنيا است. 

بخش دوم مربوط به قيامت است.

اعمالمان هر روز به پیامبر عرضه می شود
در بخش اّول در ذيل آيه شريفه راجع به همين معنا روايات بسيار داريم، حاال من بعضی از اينها را می خوانم. 
ِ« يعنی اعمال  ابوبصير از امام صادق)عليه السالم( نقل می کند که حضرت فرمود: »تُْعَرُض اأْلَْعَماُل َعلَی َرُسوِل الَّ
اُرَها« هر روز صبح، ابرارش و فّجارش،  به پيغمبر عرضه می شود. بعد دارد »أَْعَماُل الِْعَباِد ُکلَّ َصَباٍح أَبَْراُرَها َو ُفجَّ
ِ تََعالَی  ابرار يعنی کار خوب و فّجار يعنی کار زشت. »َفاْحَذُروَها« بپرهيزيد. بعد حضرت فرمود: »َو ُهَو َقْوُل الَّ
ُ َعَملَُکْم َو َرُسولُُه« بعد دارد »و َسَکَت«]3[ حاال در اين نکته است که حضرت »المؤمنون« را  اْعَمُلوا َفَسَيَری الَّ

نگفتند.

ائمه هم اعمالمان را می بینند

* بروید هر کاری می خواهید بکنید بکنید، اّما 
هم  و  خدا  پیغمبر  هم  خدا،  هم  بدانید  را  این 
بخش  است.  دنیا  برای  این  می بینند،  مؤمنین 

دوم مربوط به قیامت است.
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ألبی  قلُت  »قال:  می کند:  نقل  ابوبصير  هم  باز  که  است  اين  نظير  تقريباً  هم  آن  داريم،  ديگر  روايت  يک 
اِب َکاَن يَُقوُل« می گويد من به حضرت گفتم که عمر خطاب اين جور می گويد:  عبدال)عليه السالم( إنَّ أَبَا الَْخطَّ
ِتِه ُکلَّ َخِميٍس« اعمال بندگان خدا را پنج شنبه ها به پيغمبر عرضه می کنند،  ِ تُْعَرُض َعلَْيِه أَْعَماُل أُمَّ »إِنَّ َرُسوَل الَّ
ِتِه ُکلَّ  ِ تُْعَرُض َعلَْيِه أَْعَماُل أُمَّ ِ لَْيَس َهَکَذا« حضرت فرمود: اين طوری نيست. »َو لَِکنَّ َرُسوَل الَّ »َفَقاَل أَبُو َعْبِد الَّ
ُ َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنوَن« بعد  ِ َعزَّ َجلَّ َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَری الَّ اُرَها َفاْحَذُروا َو ُهَو َقْوُل الَّ َصَباٍح أَبَْراُرَها َو ُفجَّ
ة«]4[ من جلسه گذشته گفتم، در تفسير صافی است که از علی بن ابراهيم  ََّما َعَنی اأْلَئِمَّ اينجا ابوبصير می گويد: »إِن
نقل می کند که مراد از مؤمنون ائمه هستند. اوليای خدا را هم که بحث کردم و گفتم که اعمال ما بر اوليای خدا 
هم عرضه می شود، از نظر آيه، اوليای خدا عبارت است از پيامبر اکرم و ائمه طاهرين)عليهم السالم(. من اينها را 
می گويم برای اين که خيال نکنيد اين بحث، بحث کوچکی است. من همه اينها را می گويم که ان  شاءال اينها را 

در ذهن هايتان برای جاهای ديگر ثبت و ضبط کنيد.

چرا با گناهت پیامبر را ناراحت می کنی؟!
روايتی از ُسماعه است که نقل می کند: »عن ابی عبدال)عليه السالم( َقاَل َسِمْعُتُه يَُقوُل َما لَُکْم تَُسوُءوَن َرُسوَل 
ِ؟!« حضرت رو کرد گفت: چرا شماها پيغمبر را ناراحت می کنيد؟ معلوم می شود که جمعّيتی نشسته بودند،  الَّ
چون خطابی که حضرت می کند به جمع می کند، »ما لکم«. برای چه شماها اين قدر پيغمبر را اذيت می کنيد؟ 
»َفَقاَل َرُجٌل« يکی بلند شد گفت: »َکْيَف نَُسوُؤُه؟« چطوری ما حضرت را اذيت می کنيم؟ »َفَقاَل أَ َما تَْعلَُموَن« 
شما نمی دانيد؟ »أَنَّ أَْعَمالَُکْم تُْعَرُض َعلَْيِه« شما نمی دانيد اعمال شما به پيغمبر عرضه می شود؟ »َفإَِذا َرأَی فِيَها 
ِ« پيغمبر  َمْعِصَيًة« وقتی می بيند که شما معصيت کرده ايد »َساَءُه َذلَِک« ناراحت می شود. »َفاَل تَُسوُءوا َرُسوَل الَّ
را اذيت نکنيد. »َو ُسرُّوُه«]5[ خوشحالش کنيد. يعنی از او اطاعت کنيد، معصيت نکيند، پيغمبر را اذيت نکنيد.

اعمالمان هر روز به ائمه نیز عرضه می شود
جلسه گذشته من به اينها اشاره کردم، اّما روايت نخواندم. گفتم اينهايی که می گويم همه متن روايت است. 
ِعْنَد  َمِکيناً  »َکاَن  می کند:  نقل  ايشان  داشت،  جايگاهی  هشتم)عليه السالم(  امام  پيش  َزيّاد،  ابان  بن  عبدال 
َ لِي َو أِلَْهِل بَْيِتي« به حضرت گفتم: آقا برای من و زن و بچه ام  الرَِّضاعليه السالم َقاَل ُقلُْت لِلرَِّضاعليه السالم اْدُع الَّ
دعا کنيد! ديديد می گويند: »التماس دعا!« گفت: برای خودم و زن و بچه ام دعا کنيد! »َفَقاَل أَ َو لَْسُت أَْفَعُل« 
ِ إِنَّ أَْعَمالَُکْم لَُتْعَرُض َعلَيَّ فِي ُکلِّ يَْوٍم َو لَْيلٍَة« تمام کارهايی که تو و زن و بچه ات  من اين کار را نمی کنم؟ »َو الَّ

می کنيد صبح و شب همه به من عرضه می شود.
»َقاَل َفاْسَتْعَظْمُت َذلَِک« در دلم گفتم خيلی عجيب غريب شد، ما تا حاال نمی دانستيم که هر کاری خودمان و 
زن و بچه مان می کنيم همه را خدمت آقا عرضه می کنند! می گويد: همين که در ذهنم گذشت، همان جا ذهنم 
« حضرت فرمود:  ِ َعزَّ َو َجلَّ را خواند. همان عمل باطنی من و ذهنی من را هم ديد. »َفَقاَل لِي أَ َما تَْقَرأُ ِکَتاَب الَّ
ُ َعَملَُکْم َو َرُسولُُه َو الُْمْؤِمُنون«]6[ تو قرآن نمی خوانی؟ متن آيه  تو قرآن نمی خوانی؟ »َو ُقِل اْعَمُلوا َفَسَيَری الَّ
قرآن است. همان جا عماًل به او نشان داد که همين که در ذهنت آمد جوابت را دادم. تا در ذهنم آمد بالفاصله 

حضرت گفت: مگر تو قرآن نمی خوانی؟ اينها يک دسته خيلی روشن از آيات و روايات بود.

»عرضه خوِد عمل« به پیامبر نه گزارش عمل
حاال اين روايت را گوش کنيد؛ روايت در تفسير صافی است که علی بن ابراهيم آن را از امام هشتم)عليه السالم( 
اَرَها َفاْحَذُروا َفلَْيْسَتْحِي أََحُدُکْم  ِ ُکلَّ َصَباٍح أَبَْراَرَها َو ُفجَّ نقل می کند: »قاَل إِنَّ أَْعَماَل الِْعَباِد تُْعَرُض َعلَی َرُسوِل الَّ
أَْن يُْعَرَض َعلَی نَِبيِِّه الَْعَمُل الَْقِبيح«]7[ اين روايتی بود که به عنوان بحث حياء آوردم. يک روايت بود، اّما اين 

روايت، پيش قراول های اين بحث آيه و روايات است.]8[
من دو تا تفسير می کنم ببينيم کدام يک از اينها در آيه و روايات است؟ يک وقت هست که فرشته ها مأمور 
هستند اعمال ما را گزارش کنند، اينجا بين عمل زشت من و اّطالع آقا يک واسطه می خورد، مثل اين که گزارش 
می کنند، می نويسند و می برند به پيامبر می دهند. يک وقت هست که خود عمل را می برند، هم آيه و هم روايات 

اين را می گويند. ما خوِد کار تو را می بينيم، اين خيلی مسأله مهّمی است.
»َو ُقل اعَملوا َفَسَيری اُل« خدا، پيغمبر و ائمه عملت را می بينند، نه اينکه برای آنها گزارش می کنند، در تمام 
روايات هم اين آمده است. همان هم که آمد پيش امام هشتم)عليه السالم(، امام به او گفت: ما اعمال شما را 
می بينيم، همين که در ذهن فرد، اين مسأله خيلی عجيب آمد، امام به او فهماند که من ذهن تو را ديدم. آن 

چيزی که در ذهن تو گذشت، همين اآلن ديدم.

بی حجاب، دروغ گو و ... از امام زمان حیاء کن!
پس ائمه اعمال ما را در بعد ديداری، گفتاری و رفتاری می بينند. حاال من سؤالم اين است؛ اين چه قيافه ای است 
برای خودت درست کردی؟ زن ها را می گويم، تو چه خيالی کردی؟ امام زمان)صلوات ال عليه( دارد اين هيکلت 

را می بيند، کنار مرد نامحرم داری می روی. َمرد دارد هيکلت را می بيند. بی حيا!
حرف هايی که داری می زنی، آن موقع که داری دروغ می گويی، دروغت را دارد می شنود! قبل از آن که مستمع 
حرف تو را بشنود او می شنود! به شماها معارف تان را نگفتند و گر نه خجالت می کشيديد. تمام کارهايی که 

اولیای خدا هم عرضه می شود،  بر  ما  اعمال   *
پیامبر  از  است  عبارت  اولیای خدا  آیه،  نظر  از 
اینها  من  طاهرین)علیهم السالم(.  ائمه  و  اکرم 
را می گویم برای این که خیال نکنید این بحث، 
را می گویم  اینها  بحث کوچکی است. من همه 
برای  ذهن هایتان  در  را  اینها  ان  شاءاهلل  که 

جاهای دیگر ثبت و ضبط کنید.

امام  پیش  آمد  که  هم  همان   *
او گفت: ما اعمال  به  امام  هشتم)علیه السالم(، 
این  فرد،  ذهن  در  که  همین  می بینیم،  را  شما 
مسأله خیلی عجیب آمد، امام به او فهماند که 
من ذهن تو را دیدم. آن چیزی که در ذهن تو 

گذشت، همین اآلن دیدم.
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داری می کنی، اين روابط نامشروعی که در جامعه است، همه را می بيند و همه را می شنود. از پيغمبر گرفته تا 
امام زمان)صلوات ال عليه( همه اين کارها را می بينند. از اوليای خدا حياء نمی کنی؟ من هم آيه خواندم و هم 
روايات. اطالعات تفسيری هم دادم با اين که دنبال تفسير هم نبودم. آنهايی که اهلش هستند بروند ببينند.  کسی 

نمی تواند اين نکته را که پيامبر و ائمه همه چيز را می بينند، انکار کند.

پیامبر آزاری و توقع دست گیری؟!
من در اينجا می خواهم نکته ای بگويم. بعضی می گويند: چرا ائمه جوابم را نمی دهند؟ بايد به آنها گفت: خجالت 
بکشيد! چرا توّسالت من اثر نمی کند؟ خجالت بکش! حياء کن! با اين قيافه ات، با اين حرف هايت و با اين کارهايت 
چه توّقعی داری؟! خيلی آقا هستند، واقعاً خيلی بزرگ هستند. از خودت حياء نمی کنی، از مردم حياء نمی کنی، 
حّداقل از اينها حياء کن. يکی دو تا هم نيستند، روايات زيادی در اين باب داريم. هر روز و هر شب به پيغمبر 
رنج می دهی، بعد می خواهی پيغمبر دستت را بگيرد، مدام توّسل می کنی، مدام دعای توسل می خوانی؟ مدام 

دعای فرج می خوانی؟
امشب برويد بنشينيد فکر کنيد، می توانيد بفهميد گره کار کجا است؟ خيال کردی کارهايت از اينها پنهان 
است؟ جلوی مردم قيافه دين داری می گيری اّما آيا او هم نمی فهمد که داری دروغ می گويی؟ داری رياکاری 
می کنی، داری فريب کاری می کنی، او نمی فهمد؟ فرض کن سر من کاله گذاشتی، سر آقا که نمی توانی کاله 

بگذاری.

از خدا حیاء کن آن طور که حق حیاء است!
به نظر من »حياء من اولياء ال«، در ديدگاه افراد متعدد است، يک وقت می گويی در ديدگاه شخص واحد است، 
يک وقت می گويی ديدگاه خودم است، اينها را می آيی مطرح می کنی، يک وقت می گويی ديدگاه اوليای خدا 

است، يکی و دو تا نيست، متعدد است.
چون قول داده بودم و وعده کرده بودم خواستم بگويم، »حياء من ال تعالی« نيز داريم. يعنی در باب اقسام حيا، 
در اين تقسيم بندی که در ديدگاه باشد، قسم پنجم حياء از خدا است. روايات متعدده داريم. من چند تا روايت 
می خوانم که مطلبی در آن هست که ان شاءال جلسه بعد اگر خدا توفيق داد و عمری داد می گوييم. روايتی از 
ِ َحقَّ الَْحَياء«،]9[ از خدا  پيغمبر اکرم است که فرمودند: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: اْسَتْحُيوا ِمَن الَّ
ُ َعْبداً اْسَتْحَيا  حياء کنيد آن طور که حق حياء است. روايت ديگری از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »َرِحَم الَّ
ِِّه َحقَّ الَْحَياِء«،]10[ خدا رحمت کند بنده ای را که از پروردگارش حياء می کند آن طور که حق حياء است. ِمْن َرب

حیاء از خدا و ورود بهشت
در روايتی هست که حضرت به ابی ذر فرمودند: »أَ تُِحبُّ أَْن تَْدُخَل الَْجنََّة؟ ُقلُْت نََعْم فَِداَک أَبِي« به ابوذر گفتند: 
دلت می خواهد به بهشت بروی؟ گفت: بله. چه کسی دلش نمی خواهد؟ »َقاَل َفاْقِصْر ِمَن اأْلََمِل« آرزوهايت را کوتاه 
کن. »َو اْجَعِل الَْمْوَت نُْصَب َعْيَنْيَک« مرگ را هميشه در نظر داشته باش، يادت نرود که می ميری. »َو اْسَتِح ِمَن 

ِ َحقَّ الَْحَياء«]11[ از خدا حق حياء را داشته باش، اينجا فقط برای ابی ذر است. الَّ
در يک روايت ديگر هست که فرمودند: »قال: أ کلکم يحب أن يدخل الجنة« آيا همه شماها دوست داريد که وارد 
بهشت شويد؟ »قالوا نعم يا رسول ال« خطابی که فرمودند عمومی بود، چون کلُّکم دارد. »قال قصروا من األمل« 
آرزوهايتان را کوتاه کنيد »و ثبتوا آجالکم بين أبصارکم« مرگ را هميشه پيش چشم هايتان ثبت و ضبط نگه 
داريد. يادتان نرود که می ميريد. »و استحيوا من ال حق الحياء«]12[ از خدا شرم کنيد آن طور که از خدا شرم 
کردن سزاوار است. حاال إن شاءال جلسه آينده روی اين تکيه می کنم که حق حياء از خدا يعنی چه؟ آن طور که 
سزاوار است، انسان از خدا شرم کند، يعنی چه؟ اين خودش بحثی است، چون در تمام اين روايات داشت که از 

خدا شرم کن آن جوری که سزاوار است از خدا شرم کنی، اين خودش بحثی است.

. الکافي، ج2، ص106]1[
. سوره التؤبه، آيه 105]2[
. الکافي، ج1، ص219]3[

. وسائل الشيعة، ج16، ص109]4[
. الکافي، ج1، ص219]5[
. الکافي، ج1، ص219]6[

. بحاراألنوار، ج17، ص149]7[
]8[. گاهی حق با آن آقايانی است که به من می گويند: حق اين بحث هايی که می کنيد، اين است که آنها را 
تفصيل دهيد، لذا من اين کار را کردم. من جلسه گذشته اشاره کردم و رد شدم، اّول آيه را خواندم و بعد هم يک 

روايت که می گويد حياء کنيد، شرم کنيد که اين اعمال زشت شما به پيغمبر شما عرضه می شود
. بحاراألنوار، ج6، ص131]9[

. بحاراألنوار، ج68، ص336]10[
. بحاراألنوار، ج74، ص84]11[

* هر روز و هر شب به پیغمبر رنج می دهی، بعد 
می خواهی پیغمبر دستت را بگیرد، مدام توّسل 
مدام  می خوانی؟  توسل  دعای  مدام  می کنی، 

دعای فرج می خوانی؟
توانید  می  کنید،  فکر  بنشینید  بروید  امشب 
کردی  خیال  است؟  کجا  کار  گره  بفهمید 
کارهایت از اینها پنهان است؟ جلوی مردم قیافه 
که  نمی فهمد  او هم  آیا  اّما  دین داری می گیری 
می کنی،  ریاکاری  داری  می گویی؟  دروغ  داری 
فرض  نمی فهمد؟  او  می کنی،  فریب کاری  داری 
کن سر من کاله گذاشتی، سر آقا که نمی توانی 

کاله بگذاری.
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. مجموعةورام، ج1، ص272]12[
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حیاء در بعد تربیتی )۸(
 اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،

و الحمد ل رّب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در مورد »حيا« بود. حياء آن وديعه الهی و غريزه انسانّيه است که انسان را از اعمال زشت باز می دارد؛ 
يعنی چه قبل از عمل که انسان عمل را تصوير می کند و چه بعد از عمل، حياء نقش بازدارندگی دارد. به اين 
معنا که روح وقتی با يک عمل زشت روبرو می شود و وقتی که عمل زشت را تصوير می کند، منفعل و منکسر 
می شود و همين حالت موجب بازدارندگی او است و بعد از عمل هم، اين حالت بازدارندگی نسبت به تکرار آن 

عمل زشت پيدا می شود.
انسان  ناظر کرديم و گفتيم که حيايی که  با  در جلسات گذشته ما يک تقسيم بندی راجع به حياء در ربط 
نسبت به ناظر دارد، گاهی »حياء من الخلق« است، گاهی »حياء من النفس« بوده و گاهی »حياء من المالئکه« 
اولياء ال« است که جلسه  انسان هستند. گاهی »حياء من  اعمال  می باشد؛ يعنی فرشتگانی که مأمور ضبط 

گذشته آن را بحث کردم. پنجمين نوع آن »حياء من ال« است، يعنی از خدا خجالت کشيدن و شرم کردن.
در باب »حياء من ال« ما يک بحث معرفتی داريم که من وارد آن نمی شوم، چون من قباًل اين را بحث کردم 
و اآلن بحث ما تربيتی است. در مورد بحث تربيتی، ما روايات متعّددی داريم که »حياء من ال« را در روابط 

گوناگون مطرح می فرمايند. يعنی اين که انسان بايد با توجه به اين روابط حياء داشته باشد.

۱. خدا می بیند!
يک دسته از روايات هست که »اصل ناظر بودن خداوند« را مطرح می کنند. انسان در »حياء من الخلق« از اين 
شرمش می آيد که عمل زشت را در ديدگاه غير انجام دهد. حاال اگر يک ذّره معرفتش باالتر باشد، در ديدگاه 
فرشتگانی که او را می بينند و اعمالش را ثبت و ضبط می کنند، نيز حياء می کند. دسته اّول روايات، »حياء من 
ال« را در همين رابطه مطرح می کنند که خداوند به اعمال تو ناظر است، تو در ديدگاه خدا هستی، اين کار را 

که می کنی بايد از خدا شرمت بيايد!

از خدا خجالت بکش و معصیت نکن!
از  اّول  آيات قرآن دارد. روايت  به  اشاره  نمونه چند روايت می خوانم که بعضی هايشان هم  به عنوان  حاال من 
حضرت زين العابدين)صلوات ال عليه( است که می فرمايد: »خف ال عز و جل لقدرته عليک« از خدا بيم داشته 
باش، چون او بر تو توانا است! اين طور نيست که بتوانی از چنگ خدا فرار کنی، خجالت بکش و معصيت نکن! 
خيال نکن می توانی از عذابی که وعده  کرده است فرار کنی. بعد دارد »و استح منه لقربه منک«]2[ از خدا 

خجالت بکش، چون به تو نزديک است. اين روايت اشاره به همين معنا است که خدا ناظر است.

تو مرا نمی بینی ولی من ...!
َ يََری «]3[ در آيات ديگری هم اشاره به ُقرب و نزديکی دارد، مثاًل  در آيه شريفه هم می فرمايد »أَ لَْم يَْعلَْم بَِأنَّ الَّ
می فرمايد: »َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْن َحْبِل الَْوري«]4[ يا »َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْيِه ِمْنُکْم َو لِکْن ال تُْبِصُروَن«]5[ شماها 
نمی بينيد ولی ما به او نزديک تر از شما هستيم. تو کور هستی و چشم باطنت کور است و مرا نمی بينی ولی من 

که می بينم که چه کار داری می کنی.

گریه شدید محبوب ترین بنده خدا
در سوره يونس در آيه ای هست »َو ال تَْعَمُلوَن ِمْن َعَمٍل إاِلَّ ُکنَّا َعلَْيُکْم ُشُهوداً«]6[ هيچ کاری نيست که شما انجام 
دهيد مگر اين که ما آن را می بينيم. کارهايتان در مرئَی و منظر ما است و ما داريم می بينيم. من نمی خواهم 
بحث تفسيری کنم، ولی اين را بگويم که »عمل« در اينجا اطالق دارد، يعنی هم اعمال درونی ات را می گيرد و 
هم اعمال بيرونی ات را می گيرد. من بعد می رسم که شهود خدا هم سّر انسان را در بر می گيرد و هم علن او را 

می گيرد. هرچه را که او انجام دهد، خدا می بيند. »ما من عمٍل« استثنا ندارد. همه را می گيرد.
بکاًء  بکی  اآليه  هذه  قرأ  اذا  رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(  »کان  که  است  که  آمد  روايتی  آيه  اين  ذيل  در 
شديدا«]7[ پيغمبر اکرم وقتی به قرائت اين آيه می رسيد، به شّدت گريه می کرد. اين آيه خودش خيلی روشن 
است. اينها يک دسته از روايت در باب »حياء من ال« است که عرض کردم به آيات هم اشاره دارد و جنبه های 

اعتقادی دارد و هم ريشه های ايمانی و درونی دارد.

۲.خدا ِسّر و َعَلنت را می بیند!
يک دسته ديگر رواياتی هستند که به چگونگی ُقرب خداوند اشاره می کند که من هم اآلن به آن اشاره کردم و 

* »َو نَْحُن أَْقَرُب إِلَْیِه ِمْنُکْم َو لِکْن ل تُْبِصُروَن« 
شماها نمی بینید ولی ما به او نزدیک تر از شما 
هستیم. تو کور هستی و چشم باطنت کور است 
و مرا نمی بینی ولی من که می بینم که چه کار 

داری می کنی.
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از اطالق آيه آن را گرفتم. ُقرب خداوند سّر و علن ندارد. حياء از مردم در جايی است که در منظر مردم باشد، 
ولی در خفا چه؟ آنجا کسی نيست. اما در باب خدا، اشتباه نکنيد! حيای از او مثل »حياء من الخلق« نيست. 
ِ فِي َسَرائِِرُکْم َکَما تَْسَتْحُيوَن ِمَن النَّاِس فِي  اشتباه نکنيد! روايت از امام هفتم)عليه السالم( است »َفاْسَتْحُيوا ِمَن الَّ
َعاَلنَِيِتُکم «]8[ خيلی روشن است. از خدا در سّرتان خجالت بکشيد، همان طور که در علن از مردم خجالت می 

کشيد! همه کار را جلوی مردم نمی کنيد، در برابر خدا هم همين طور باشيد.

»بزرگی ناظر« و »همراهی او« دلیل حیاء
يک دسته ای از روايات هم در باب »حياء من ال تعالی« اينها هستند که من دسته بندی  کردم. اينها خودشان 
دو جهت دارند که بحثش مفّصل است؛ يک، در ارتباط با جايگاه خدا نزد انسان است و دو، در ارتباط با نحوه 
برخورد خدا با انسان است. ما در باب اعمال ميان انسان ها فرق می گذاريم »حياء من الخلق« متناسب با افراد 
مختلف است. من تعبير ساده می کنم و سطح مطلب را پايين می آورم؛ مثاًل ما از بعضی ها به خاطر جايگاهشان، 

خيلی شرم نمی کنيم. چون جايگاه زياد مهّمی برايشان نمی بينيم.
مثاًل می گوييم فالنی خودمانی است. حاال چون جلوی او رو در بايستی نداريم، ـ نعوذ بال ـ چه بسا کارهايی انجام 
دهيم که درست نبوده و حاضر نيستيم جلوی همه آن کارها را انجام دهيم و اگر شخص بزرگی حاضر باشد که 
ما با او رو در بايستی داشته باشيم اين کار را نمی کنم. اينها همه اش مربوط به حياء بوده و نسبت به ناظر است.

اّما در مورد ديگر حياء به خاطر جايگاه نيست بلکه به خاطر برخورد با او است. مثاًل کسی که تنها گاهی اوقات 
چشممان به هم می افتد و او را می بينيم، با کسی که هر روز و هر شب با او برخورد می کنيم، چشم مان در 
چشمش می افتد، فرق دارد. آدم از اين فرد خجالت می کشد. در مورد اّولی شايد بگوييم: فالنی رفت دنبال کارش! 
شايد کاله مان هم پيش او نيافتد و ديگر همديگر را نبينيم و ... اّما کسی که هميشه همراه آدم است، فرق می کند 

و انسان از او شرم می کند. ما ميان اين دو نفر فرق می گذاريم.

نحوۀ حیاء از خداوند
در بخشی از رواياِت ما اين مسأله مطرح است که حيای بندگان از خداوند، هم از نظر جايگاه و هم از نظر برخورد، 
از اين سنخ باشد. يعنی مانند جايگاه کسانی که پيش شما شايستگی دارند، نه کسانی که ـ نعوذ بال ـ سطحشان 
خيلی پايين است. نگاهتان به جايگاه خدا، مانند نگاه به جايگاه افراد شايسته باشد. خود ما هم اين گونه هستيم 
که وقتی با افراد بزرگی رو به رو می شويم، خودمان را جمع و جور می کنيم، که نکند يک وقت حتی اشتباهاً 

خالفی از ما سر بزند!
حال اگر فرد شايسته بود و بعد هم هر روز آدم با او سر و کار داشته باشد، خيلی مراقبت بيشتر می شود. آدم از 
او شرم می کند که عمل بدی در مرئَی و منظر او کند. در يک روايتی داريم از پيغمبر اکرم که دارد؛ »قال رسو

ِ اْسِتْحَياَءَک ِمْن َصالِِحي ِجيَرانِک «]9[ حضرت دو کلمه را کنار هم  ل ال)صلی ال عليه وآله وسلم( : اْسَتْحِي ِمَن الَّ
گذاشته است که اّولی به يک مطلب اشاره داشته و دومی هم مطلب ديگری را بيان می کند. ايشان می فرمايد: 
از خدا خجالت بکش، همانطور که از همسايه ای که جايگاه رفيعی نزد تو دارد و از شايستگان است خجالت 

می کشی!
گاهی انسان همسايه ای دارد که  ـ نعوذ بال ـ بدتر از خودش است؛ لذا جايگاهی ندارد و حياء از او معنا ندارد. نه! 
گاهی اوقات همسايه، آدم بزرگ و شايسته ای است، از صلحا و نيکان است. يک انسان صالح که همسايه است و 

هر روز و هر شب، چشمم به چشمش می افتد، انسان چگونه از او حياء می کند!؟
حضرت چه قدر سطح مطلب را پايين آورده است تا شايد ما از خدا خجالت بکشيم. همان طور که از همسايه 
شايسته ات خجالت می کشی و جلوی روی او هر کاری را انجام نمی دهی، از خدا هم خجالت بکش! البته اين طور 
نيست که حضرت فقط بفرمايند از خدا خجالت بکشيد! نه مطلب ادامه دارد و من همين طور گام به گام پيش 

می روم.

بالترین نوع حیاء
بحث  يک  چون  می گويم،  بعداً  را  آنها  که  می کنند  بيان  را  ال«  من  »حياء  ارزشِی  نقش  روايات  از  دسته ای 
مستقل در اين رابطه ـ ان شاءال ـ خواهم داشت. يک تقسيم بندی راجع به همين مسأله ارزشی است که مثاًل از 
علی)عليه السالم( هست که »أفضل الحياء استحياؤک من ال «]10[ با فضيلت ترين حياها حيای از خداوند است. 

چرايش را بعداً می گويم.

اثر حیای از خداوند
يک دسته  از روايات هست که اثر مترتّب بر »حياء من ال« را بيان می کند. روايت از علی)عليه السالم( است که 
فرمودند: »الحياء من ال يمحو کثيراً من الخطايا«]11[ اين هم توضيح می خواهد که من بعداً توضيح می دهم. 

من اآلن خواستم فقط دسته بندی روايات را بگويم.

حق حیاء از خداوند
اينها مقدمه بود برای مطلبی که در آخر جلسه گذشته مطرح کردم. حاال سراغ بحث خودم می آيم که ما در 

* با فضیلت ترین حیاها حیای از خداوند است.
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روايات متعّدده داريم که »استحيوا من ال حق الحياء«]12[ اين روايت از پيغمبر اکرم است که از خداوند آنگونه 
که حق حياء است، حياء کنيد! حق حياء از خدا يعنی چه؟

ِِّه َحقَّ الَْحَياء«]13[ يا روايت ديگری از پيغمبر اکرم  ُ َعْبداً اْسَتْحَيا ِمْن َرب در روايت ديگری آمده است: »َرِحَم الَّ
است که به ابی ذر فرمود: »يَا أَبَاَذرٍّ أَ تُِحبُّ أَْن تَْدُخَل الَْجنََّة؟ َفُقلُْت: نََعْم! « بعد حضرت: پس سه کار کن که آخرين 
ِ َحقَّ الَْحَياِء«]14[ همچنين روايت ديگری بود که شخص ديگری همين مطلب  آن، اين بود که »َو اْسَتْحِي ِمَن الَّ
را داشت که حضرت پرسيدند: »أ کلکم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول ال!« حضرت هم همان مطالبی 
را که در روايت ابی ذر بود فرمودند و سومين مطلب اين بود که »و استحيوا من ال حق الحياء«]15[ در همه 

اين روايت ها يک حقی آمده است. منظور از اين چيست؟
من اين مقّدمات را گفتم تا بفهميد که حق حياء يعنی چه.]16[ حاال دقت کنيد که حق حيا، آن طور که سزاوار 

است، با آن مقّدماتی که گفتم يعنی چه. ما اآلن مورد به مورد پيش می رويم.

خداوند، ناظری که هیچ چیز از او پوشیده نیست!
يک؛ خداوند ناظری است که جدا نشدنی است؛ يعنی هيچ گاه از من جدا نمی شود. او نزديکی به من است که 
نزديک تر از او نيست. بزرگی است که بزرگ تر از او نيست. مّطلعی بر من است که مّطلع تر از او نيست. به تمام 

شراشر وجود من احاطه دارد؛ از درون و بيرون. مطلعی است که سّر و علن برای او معنا ندارد.
بعداً ان شاءال می رسم که در يک تقسيم بندی نسبت به خود اعمال، ما يک قبائح عقلّيه داريم، يک قبائح شرعّيه 
داريم و يک قبائح عرفّيه متشرعه داريم. اينها سه چيز جدا است. قبايح عقلّيه مربوط به عقل عملی است، شرعّيه 

مربوط به احکام شرعی است و عرفّية متشرعه مربوط به افراد متديّن است که آنها اين کار را زشت می دانند.

حق حیاء یعنی حیاء از تمام زشتی ها
حق حياء اين است که انسان در هر سه رابطه از خدا خجالت بکشد. چه عملت ُقبح عقلی داشته باشد، چه ُقبح 
شرعی داشته باشد، چه ُقبح عرفی در محيط متشرعه داشته باشد و باألخره حق حياء اين طور است که اگر 

بخواهيم به طور مطلق بگوييم نسبت به »جميع قبائح« است.
خود ما همين طوری هستيم که با اين مقّدماتی که من گفتم بايد اين طور از خداوند حياء داشته باشيم. نتيجه 
اين مقّدمات همين می شود. من مطلبی را از خودم تحميل نکردم. عمده اين است که بايد ببينی ناظر بودن 
خدا چه وسعتی دارد، تا بفهمی حق حياء چيست؟ هر حرکت قبيحی نسبت به اين سه محيط، چه درونی و چه 

بيرونی از انسان سر بزند، بر خالف حياء است.

انسان باحیاء حتی »فکر گناه« هم نمی کند!
از خدا حياء کن! شرم کن! انجام نده! حتی فکر معصيت هم نکن! چون عمل، برای خداوند ديگر بيرونی و درونی 
ندارد. آيه اش را خواندم. يادت نرود که هيچ عملی نيست که ما آن را شهود می کنيم. اينها همه مقّدمه »حق 

حياء« بود و چون من در جلسه گذشته گفتم که بعداً درباره حق حياء صحبت می کنم اينها را گفتم.
تو بايد چنين خدايی را قبول داشته باشی! اين حرف من نيست، کالم ال است. من از خودم نگفتم، آيات قرآن 
اين چنين می گويد و قابل انکار هم نيست. تازه من گفتم که بحث معرفتی نکردم. آن خودش بحث ديگری 
است که در جای خودش می گوييم درجاتی دارد و... بحث ما خيلی عرفی بود. يک بحث تربيتی و عرفی کردم 

که همه متوّجه شوند.
اين که روايات متعّدده می فرمايد: از خدا خجالت بکشيد آن طور که سزاوار است! يعنی اين مطلب که گفتم. 
هرکس سزاوار يک نوع شرم کردن و يک طور خجالت کشيدن است. آن طور که سزاوار است انسان از خدا خجالت 

بکشد اين است که در روابط گوناگون هر نوع عمل قبيحی را انجام ندهد. 
»استحيوا من ال حق الحياء« نه يک روايت نه دو روايت، آنهايی که اهلش هستند بروند مراجعه کنند! ببينيد 
چه قدر پيغمبر اکرم روی آن تأکيد کرده است. چه جنبه های شخصی و چه عمومی! من همه اينها را در جلسه 

گذشته گفتم. »استحيوا من ال حق الحياء«

]1[. الکافي، ج2، ص106
]2[. کشف الغمة، ج 2، ص 108
]3[. سوره مبارکه علق، آيه 14

]4[. سوره مبارکه ق، آيه 16
]5[. سوره مبارکه واقعه، آيه 85
]6[. سوره مبارکه يونس، آيه 61
]7[. تفسير قمی، ج1، ص 313
]8[. بحاراألنوار، ج 1، ص 148

]9[. بحاراألنوار، ج 75، ص 200
]10[. غررالحکم، ص 257

]11[. همان

است؛  نشدنی  جدا  که  است  ناظری  خداوند   *
یعنی هیچ گاه از من جدا نمی شود. او نزدیکی به 
من است که نزدیک تر از او نیست. بزرگی است 
که بزرگ تر از او نیست. مّطلعی بر من است که 
مّطلع تر از او نیست. به تمام شراشر وجود من 
احاطه دارد؛ از درون و بیرون. مطلعی است که 

سّر و علن برای او معنا ندارد.
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]12[. بحاراألنوار، ج 8، باب الحياء من ال
]13[. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 462
]14[. وسائل الشيعة، ج 1، ص 304   

]15[. مجموعةورام، ج 1، ص 272
]16[.البته ما در روايت داريم که حق حياء چيست و من هم بعد وارد می شوم و اگر زنده بودم بحث را با آنها 
ان شاء ال تطبيق می دهم. دو روايت داريم که حق حياء را برای ما تبيين کردند ولی اآلن مطلب را بر اساس 

اين مقدماتی را که گفتم توضيح می دهم.
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حیاء در بعد تربیتی )۹(
اعوذ بال من الشيطان الرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم،

والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علی اعدائهم اجمعين.
ُروَی عن الصادق)عليه السالم( قال: »اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَُه«.]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حياء بود و گفته شد يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی است. ما در جلسات 
گذشته حياء را تقسيم بندی کرديم. يک تقسيم بندی نسبت به شاهدانی بود که اعمال انسان را شهود می کنند 
و گفتيم ما »حيامن الخلق« داريم »حياء من النفس« داريم، »حياء من المالئکه« داريم، »حياء من اولياءال« 
و باألخره »حياء من ال«. من در جلسه گذشته »حياء من ال« را عرض کردم و روايات متعّددی را هم در اين 

رابطه خواندم.

خصوصّیت حیاء من اهلل
اّما ما در روايات می بينيم که يک قيد نسبت به »حياء من ال« مطرح شده است وآن هم مسأله »حق حياء« 
است. اين قيد مخصوص به حياء از خدا است و در مورد اقسام ديگر حياء ذکر نشده است. نه درباره »حياء من 
الخلق« نه »حياء من النفس« نه »حياء من المالئکه« و نه »حياء من اولياء ال«. من همه اينها را بحث کردم، 
ولی ما در باب »حياء من ال« می بينيم که در روايات يک جمله اضافی وجود دارد و آن هم »حياء من ال حق 

الحياء« است.

معنای حیای از خداوند
حاال من دو روايت را می خوانم که قباًل هم اينها را خواندم ولی نکته دارد. در روايتی دارد »ُروَی عن رسول 
ِ َحقَّ الَْحَياِء«]2[ اين يک روايت، روايتی ديگری از پيغمبر اکرم  ال)صلی ال عليه وآله وسلم( قال:اْسَتْحُيوا ِمَن الَّ
ِِّه َحقَّ الَْحَياِء«]3[ در اّولی حياء از »ال« مطرح شده و در دومی حياء از  اْسَتْحَيا ِمْن َرب ُ َعْبداً  هست »َرِحَم الَّ

»رّب« آمده است.

عّلت حیاء کردن از خدا
من در جلسه گذشته به طور مفّصل در ارتباط با »حياء من ال« صحبت کردم که علّت اين حياء چيست. مطالبی 
پيرامون اين گفته شد که يک دليل حياء به خاطر عظمت ناظر يعنی ال تعالی است، دليل ديگر ُقرب و نزديکی 
او است که او نزديک  ترين موجودات به انسان است و حتی اين را هم در روايات داشتيم که حياء به خاطر اين 

باشد که او آگاه ترين موجودات نسبت به افعال انسان است. من همه اين روايات را خواندم و توضيح دادم.

خدا به همه چیز ما آگاه است.
اما در اينجا، در روايت اّول حضرت فرموده بودند: »استحيوا من ال حق الحياء« حياء از ال تعالی مطرح شده 
است. شرم کنيد از خدا آن طور که سزاوار است حياء از خدا است! در اينجا چون »من ال« دارد، چه بسا اشاره 
به مسأله احاطه علمّيه خداوند نسبت به انسان و اعمال او است. احاطه علمّيه، يعنی اينکه او همه چيز را می داند. 
َ يَری ؟!«]4[ البته من در جلسه گذشته به اين آيه اشاره کردم. شايد  در آن آيه شريفه داشت: » أَ لَْم يَْعلَْم بَِأنَّ الَّ

اين روايت بخواهد که به اين آيه توجه داشته باشد.

خدا پرورش دهنده ما است
ِِّه َحقَّ الَْحَياِء« رب از نظر لغت يعنی »پرورش دهنده«.  اْسَتْحَيا ِمْن َرب ُ َعْبداً  دومی کلمه »رّب« دارد؛ »َرِحَم الَّ
انسان مربّی ای که دارد که او را مانند طفلی پرورش می دهد. چون فرد در دامان مربی اش پرورش پيدا می کند، 
مربّی هم تمام اعمالش را بررسی می کند و تمام حرکاتش را زير نظر دارد. اصاًل مربّی اين طور است که تمام 
حرکات کسی را که دارد تربّيت می کند، زير نظر دارد. لذا در اين روايت حضرت تعبير به »رّب« کرده است، 
يعنی خداوند مربّی انسان است و انسان کأنّه دارد در دامان اين مربّی، تربّيت می شود، لذا تمام حرکات و اعمالش 
زير نظر مربّی است. پس ای انسان از اين مربّی خجالت بکش که کار زشت کنی! اين حق حياء است. اين يک 

توضيح مختصر درباره تعبيری که در اين روايت آمده بود.

معنای حق حیاء از خداوند
اّما ما دو روايت داريم که حضرات معصومين در آنها »حق حياء« را برای متوسطين از مؤمنين، تبيين فرموده اند. 
چون بحث من بحث معرفتی نيست و من بحث حياء را در منازل سلوک الی ال تعالی انجام داده ام وارد آن 
مباحث عالی نمی شوم. اينجا بحثمان تربيتی است. من اين دو روايت را می خوانم بعد می گويم که حق حياء و 

اينکه سزاوار انسان مؤمن متوسط، از خدا شرم کند آن طور که سزاوار شرم کردن از خدا است، يعنی چه.

* رب از نظر لغت یعنی »پرورش دهنده«. انسان 
پرورش  مانند طفلی  را  او  که  دارد  که  مربّی ای 
پرورش  مربی اش  دامان  در  فرد  چون  می دهد. 
پیدا می کند، مربّی هم تمام اعمالش را بررسی 
می کند و تمام حرکاتش را زیر نظر دارد. اصاًل 
مربّی این طور است که تمام حرکات کسی را که 
این  در  لذا  دارد.  نظر  زیر  تربّیت می کند،  دارد 
روایت حضرت تعبیر به »رّب« کرده است، یعنی 
دارد  کأنّه  انسان  و  است  انسان  مربّی  خداوند 
تمام  لذا  می شود،  تربّیت  مربّی،  این  دامان  در 
حرکات و اعمالش زیر نظر مربّی است. پس ای 
انسان از این مربّی خجالت بکش که کار زشت 

کنی! این حق حیاء است.
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حق حیای متوسطین از خداوند در کالم پیغمبر
ِ َحقَّ  روايت اّول از پيغمبرگرامی اسالم است؛ »ُروَی عن رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم( قال: اْسَتْحُيوا ِمَن الَّ
الَْحَياِء« اين جمله در روايات قبل هم بود. حياء کنيد از خدا آن طور که سزاوار حياء کردن است. »َفِقيَل يَا َرُسوَل 
ِ َحقَّ الَْحَياِء؟« چه کسی از خدا آن طور  ِ!« کسی به پيغمبر عرض کرد: ای رسول خدا! »َو َمْن يَْسَتْحِيي ِمَن الَّ الَّ
ِ َحقَّ الَْحَياِء« کسی  شرم می کند که سزاوار شرم کردن از او است؟ »َفَقاَل:« حضرت فرمود: »َمِن اْسَتْحَيا ِمَن الَّ
نَْيا َو  که از خدا آن طور که سزاوار است شرم می کند، بايد اينگونه باشد: »َفلَْيْکُتْب أََجلَُه بَْيَن َعْيَنْيِه َو لَْيْزَهْد فِي الدُّ
أَْس َو َما َحَوی َو الَْبْطَن َو َما َطَوی َو اَل يَْنَسی الَْمَقابَِر َو الِْبلَی«]5[ حضرت شروع کرد خصوصّيات  ِزيَنِتَها َو يَْحَفُظ الرَّ
آن آدم را گفتن. چنين آدمی بايد هميشه مرگ جلوی چشمانش باشد، بايد از دنيا و زيبايی هايش دوری کند، 

سر و آنچه در آن است، همچنين شکم و خوراکش را حفاظت نمايد.

همان خصوصّیات در کالم امام باقر)علیه السالم(
روايت دوم را هم می خوانم بعد مجموع دو روايت را باز می کنم. تعبير اينها با هم يکی است و چه بسا روايت دوم، 
ُ َمِن اْسَتْحَيا  از روايت اّول گرفته شده باشد. روايت از امام هفتم)عليه السالم( است. »قال)عليه السالم(: َرِحَم الَّ
أَْس َو َما  ِ َحقَّ الَْحَياِء« رحمت خدا بر کسی که از خدا آن طورکه سزاوار است، شرم می کند. »َفَحِفَظ الرَّ ِمَن الَّ
َهَواِت«]6[ اين  َحَوی َو الَْبْطَن َو َما َوَعی َو َذَکَر الَْمْوَت َو الِْبلَی َو َعلَِم أَنَّ الَْجنََّة َمْحُفوَفٌة بِالَْمَکاِرِه َو النَّاَر َمْحُفوَفٌة بِالشَّ
جمالت همان عباراتی است که در روايت قبل بود.خدا رحمت کند کسی که حق حياء را به جا آورده، پس سر 
و آنچه در آن است، همچنين شکم و آنچه در آن جمع می شود را مراقبت می نمايد، مرگ و سختی های پس از 
آن را ياد می کند، می داند که خوشی بهشت در سختی ها پيچيده شده و آتش جهّنم مغز لّذت ها و گناهان است.

معنای »سر و آنچه در سر است«
اين دو روايت حق حياء را تفسير می کند. حاال من به مقداری که بتوانم اينها را توضيح می دهم. بحث حياء در 
ارتباط با اعمال است، شرم کردن نسبت به عمل قبيح، زشت است. ما نسبت به اعمالمان، يک سنخ اعمال بيرونی 
و جوارحی داريم که در روايت، اّول به آنها اشاره شده است. حضرت در ابتدا می فرمايد: سر خود را حفظ کند »َو 
أَْس َو َما َحَوی« هوی يعنی آنچه که سر در بر دارد. حاال بگوييد ببينم، سر هايتان چه در بر دارد؟ مغز  يَْحَفُظ الرَّ
و فکر منظور نيست ها! اشتباه نکنيد! چون تفکر که اعمال جوارحی نيست! منظور آن چيزی است که عمل از او 

سر می زند وآن چشم، گوش، زبان و شکل تو است.

معنای حفظ چشم، گوش و زبان
اگر يادتان باشد من گفتم که حياء در سه رابطه ديداری، گفتاری و رفتاری بحث می شود. لذا سرت را حفظ کن، 
يعنی شکل صورتت را حفظ کن! چشمت را حفظ کن! گوشت و زبانت را حفظ کن! اگر بخواهيم مطلب را باز 

کنيم خيلی زياد می شود ولی مطلب کاماًل روشن است.

حفظ چشم یعنی حرام را نبین!
حفظ چشم، يعنی اينکه بر چيزی که حرام است يعنی از نظر شرع قبيح است، نگاه نکن! هم بحث قبح را گفته ام 

و هم بحث شرعی را.

حفظ گوش یعنی گناه را نشنو!
حفظ گوش يعنی، به آهنگی که محّرم است گوش مده! حاال هرچه می خواهد باشد؛ خيال نکن من فقط موسيقی 
را می گويم، شنيدن غيبت هم حرام است، شنيدن تهمت هم قبيح است، ناسزا و... برو تا آخر؛ گوشت را از اينها 
نگاه دار! همه اينها از طريق گوش است. از راه گوش داری يک عمل زشت انجام می دهی. اين عمل زشت و قبيح 

است. ُقبح شرعی دارد.

حفظ زبان یعنی لب به گناه مگشا!
حفظ زبان يعنی، زبانت را برای گفتار زشت، هر چه باشد، غيبت کردن، تهمت زدن، و همه کارهايی که محّرم 
است، و چه بسا بسياری از اينها قبح عقلی دارد و حتی در محيط متشرعه هم قبح دارد، به کار نبر! من در 
جلسات گذشته گفتم که ما سه نوع ُقبح داريم: قبح شرعی، عقلی و عرف متشّرعه يعنی قبحی که در ميان 

أَْس َو َما َحَوی« سر و اعضای سر را حفظ کند. متديّنين و متشّرعه مطرح است. »َو يَْحَفُظ الرَّ

حفظ سر یعنی مراقب قیافه ات باش!
ببين چه شکل و قيافه ای درست می کنی و با آن مرتکب حرام الهی می شوی! حرام قبيح است، اين قيافه حرام 
است، پس زيبا هم نيست و زشت است. چه مسأله گوش، چه مسأله چشم، چه زبان و چه خود قيافه ات را مراقب 

باش که از اينها اعمال زشت و قبيح سر می زند. از اينها محافظت کن که قبيح از آنها صادر نشود.

راه فساد جامعه امروز
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اينکه حضرت در ابتدا و اّول اين مسأله را پيش می کشد و محرماتی که به وسيله سر انسان انجام می شود را 
مطرح می فرمايد، معلوم می شود که چقدر حفاظت از اينها مؤثّر است. بسياری از محرمات و قبائح از همين ناحيه 
نشأت می گيرد و جامعه نيز از همين ناحيه به فساد می رسد. اين که من می گويم از مشکالت بزرگ جامعه مان 
همين است برای اين است که بسياری از گناهان از همين راه انجام می شود؛ چه گناه شکلی، چه حرفی و چه 

چشمی و چه گوشی. از خدا خجالت بکشيد! حاال فهميديد حق حياء يعنی چه؟

حفظ از شکم و غذا
در ادامه روايت دارد: »َو الَْبْطَن َو َما َوَعی« انسان با حياء که حق حياء را به جا می آورد، شکم و آنچه در شکم 
جمع می شود را نيز حفظ می کند. اينجا مسأله حرام خواری و مال مردم خواری مطرح است. از خدا حياء کن! به 
هر دری نزن که مال به دست بياوری و بخوری! لعنت به شکمی که اين طور است! اصاًل خجالت نمی کشی؟! حاال 
محّرم تنها حرام خوری نيست، خوردن خمر هم مثل خوردن مال مردم است و هر دو از اين جهت حرام هستند. 
مال مردم خواری هم شرعاً قبيح است، هم قبح عقلی دارد و حتی قبح عرفی هم دارد. مجموعه قبائح اين طور 

هستند که قبح دارند. حضرت دارند سه بُعدی حرف می زنند.

روی سخن با مسلمانان است
نَْيا َو  لَْيْزَهْد فِي الدُّ َعْيَنْيِه َو  بَْيَن  بعد در اين دو روايت نکات ديگری هم هست. مسأله اين که »َفلَْيْکُتْب أََجلَُه 
ِزيَنِتَها« حضرت در اين فراز بر روی يک نقطه حّساس دست می گذارد. البته من نمی رسم بحث را زياد باز کنم. 
به طور مجمل بگويم که اين مطالب مربوط به کسانی است که معتقد به مبدأ و معاد هستند. کسانی که می گويند 
ما مسلمان و مؤمنيم. ما داريم راجع به اينها صحبت می کنيم و ااّل بحث راجع به کمونيست ها و ملحدين که 
نيست! لذا وقتی می گوييم: قبائح عملی، عمل زشت، چه عقلی و چه شرعی، مورد نظر است. کاری که انسان 
مرتکب می شود، بعد خودش يا ديگری که دارد آن عمل را می بيند، شرمنده می گردد، عمل قبيح است. مسلمانان 
از ديدن گناه شرم می کنند. اين يعنی گناه زشت است. حاال ديگران ممکن است که فرشتگان باشند يا اوليای 

خدا، يا خود خدای متعال.

صورت و چهره اعمال زشت
ما يک بحث در باب همه اعمال داريم که اعمال به يک معنا، از بين رفتنی نيست. هيچ عملی که انسان انجام 
می دهد، از بين نمی رود. اينها يک صورت ملکوتی دارند که ما آن را نمی بينيم. نه اين که فقط صورت دارد، حتی 
بوی تعّفن هم دارد. ما چون شاّمه درونی مان به کار نيفتاده است، بويش را نمی شنويم، وااّل بعضی اعمال بوی 
بسيار بدی دارد. ادکلنی که يک نفر به خودش می زند که پيش نامحرم بوی خوش بدهد، اگر بدانی چقدر بوی 

تعفن دارد! وقتی که ُمردی بوی گندش در می آيد. من فقط يک مثال زدم.

صورت اعمال و صحنه ارتکاب گناه
اعمال صورت ملکوتی دارد. ما يک بحث شهود داريم و يک بحث صورت عمل. شهود، يعنی بينندگان عمل. 
ـ  نعوذ بال ـ در  بينندگان عمل يک وقت مخلوقات هستند و گاهی اين طور نيست، خود خدا است. چه بسا من 
يک جای مخفی بروم و خطايی کنم که هيچ کس آنجا نباشد، بعد هم خيال کنم که اينجا بيننده ای نيست که 
مرا ببيند. بدان که بينندگانی هستند که تو آنها را نمی بينی ولی آنها تو را می بينند. از طرفی ديگر اين اعمال 
پنهانی زشت تو، در جايی ظاهر خواهد شد. صورت عمل زشتی که در مرئی و منظر شاهدان مرکتب شده ای، 

ظاهر خواهد شد.

کجا صورت عملت را خواهی دید؟
انسان کجا عملش را می بيند؟ همين که خيال کردم آن کار ديگر تمام شده، رفته و گذشته، آيا واقعاً تمام شده 
است؟! موقعی خواهد رسيد که تو شاهدان مخفی اعمال زشتت را خواهی ديد؛ چه عمل زشتی که از سر قوه 
شهوتت انجام دادی، يا به خاطر غضبت بوده و يا از سر وهم اين کار را مرتکب شده ای! هم عملت را خواهی 
ديد و هم شاهدان عملت را. چه موقعی خواهی ديد که اين کارهايت در مرئی و منظر آنها انجام داده ای و ديگر 

پشيمانی سودی ندارد؟! ديگر آنجا جای شرمندگی و واخجالتا است.

چشم تیزبین و ریزبین
الَْيْوَم َحديٌد«]7[ می دانی چه موقع تيزبين می شوی؟ آن  در آيه شريفه دارد »َفَکَشْفنا َعْنَک ِغطاَءَک َفَبَصُرَک 
موقعی که حجاب ماّديّت کنار می رود، » َفَکَشْفنا َعْنَک ِغطاَءَک« و پرده از چشمانت می افتد، آن روز چشمت 
تيزبين می شود. »َفَبَصُرَک الَْيْوَم َحديٌد« هم تيزبين می شوی و هم ريزبين. تمام اعمالت مجّسم می شود و همه 

شاهدان را می بينی که دارند عمل تو را می بينند! وای به حالت! آيا تو مسلمانی؟

مرگ جلوی چشمانت باشد!
اين که در روايت داشت که چه کسی از خداوند، حقاً حياء می کند؟ روايت اّول فرمود: »َفلَْيْکُتْب أََجلَُه بَْيَن َعْيَنْيِه 

بین  از  انجام می دهد،  انسان  * هیچ عملی که 
که  دارند  ملکوتی  صورت  یک  اینها  نمی رود. 
صورت  فقط  که  این  نه  نمی بینیم.  را  آن  ما 
ما چون شاّمه  دارد.  تعّفن هم  بوی  دارد، حتی 
را  بویش  است،  نیفتاده  کار  به  درونی مان 
بدی  بسیار  بوی  اعمال  بعضی  واّل  نمی شنویم، 
دارد. ادکلنی که یک نفر به خودش می زند که 
پیش نامحرم بوی خوش بدهد، اگر بدانی چقدر 
بوی تعفن دارد! وقتی که ُمردی بوی گندش در 

می آید. من فقط یک مثال زدم.

آن  می شوی؟  تیزبین  موقع  چه  می دانی 
پرده  و  می رود  کنار  ماّدیّت  حجاب  که  موقعی 
تیزبین  چشمت  روز  آن  می افتد،  چشمانت  از 
تیزبین  هم  َحدیٌد«  الَْیْوَم  »َفَبَصُرَک  می شود. 
مجّسم  اعمالت  تمام  ریزبین.  هم  و  می شوی 
دارند  که  می بینی  را  شاهدان  همه  و  می شود 
تو  آیا  حالت!  به  وای  می بینند!  را  تو  عمل 

مسلمانی؟
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نَْيا َو ِزيَنِتَها« يادت نرود که می ميری، جلوی چشمت بنويس که من می ميرم! روايت دوم داشت  َو لَْيْزَهْد فِي الدُّ
»َو َذَکَر الَْمْوَت َو الِْبلَی« اين دو تا مثل هم است، موتش که همان بود، معنايش هم همان است.

ابزار گناه، یعنی همین بدنت می پوسد
اين ابزاری که به کار گرفتی و با آنها اين زشتی ها را انجام دادی، بدان که تا ابد در اختيار تو نيست. يادت نرود که 
از اين نشئه به نشئه برزخ می روی. قبر نشئه برزخ است، بال هم پوسيدگی است. تمام اين ابزار پوسيده می شود، 
اّما آيا عملت هم پوسيده می شود؟ نه تازه عمل در آنجا جلوه می کند. در آنجا تو هستی و روحت، اعمالت و 

گواهان اعمالت! آنجا چه خواهی کرد؟!

آرزوی دوری از اعمال زشت
آنجا فضيحتش هم بيشتر است. چه بسا بسياری بودند که از قبائح من مّطلع نبودند ولی در نشئه ديگر بر قبائح 
من مّطلع شدند. آنجا است که انسان می گويد: » يا لَْيَت بَْيني  َو بَْيَنَک بُْعَد الَْمْشِرَقْيِن«]8[ اين آيه است که انسان 

در آنجا می گويد: ای کاش ميان من و عملم آنقدر فاصله بود که آبروريزی نمی شد!

حق حیاء یعنی یادت نرود که می میری!
معنای حق حياء اين است که يادت نرود می ميری، از اين نشئه می روی و اعمال همراه روحت خواهد بود. بدان 
که اين بدن و هيکلت که از نظر ديداری، خوشگل است ولی تو با آنها کار زشت انجام می دهی، با گوش، چشم 
و زبانت، اين قبائح را مرتکب می شوی، پوسيده می شود. اينها ابزار است که می رود، اّما عمل هست. هم عمل 
را خوب می بينی، تيزبين و ريزبين، و هم گواهان و شاهدان را می بينی، ديدارکنندگان عملت را می بينی. آنجا 
است که وافضيحتا است. حق حياء به اين معنا است. از خدا خجالت بکش! آن طور که سزاوار است از او شرم کن!

ریشه همه بی شرمی ها دنیا دوستی است
نَْيا َو ِزيَنِتَها« اين منشأ همه  البته در ادامه مطلبی دارد که جهت ارتکاب قبائح را می فرمايد: »َو لَْيْزَهْد فِي الدُّ
زشتی ها است. چه شد که به اين وادی کشيده شدی و اين قدر بی شرمی کردی؟ چرا اين کارها را کردی؟ می دانی 
منشأش چيست؟ عالقه و دل بستگی به دنيا و زينت و زيورهای دنيا، برای همين است که حيا را کنار گذاشتی 

و به سراغ کارهای زشت رفتی.

شرمندگی آخرت با شرمندگی دنیا قابل مقایسه نیست
و  دنيا  به  است، خجالت می کشد، دل  آن طور که سزاوار  از خدا  که  آن کسی  ِزيَنِتَها«  َو  نَْيا  الدُّ فِي  لَْيْزَهْد  »َو 
زينت های دنيا نمی بندد. او شعور دارد و از اين چيزها دست می کشد. هر کسی اين چيزها را می گذارد و می رود. 
وقتی رفت، قبائح را همراه خودش می برد. آنجا است که اينها بروز و ظهور می کند و در مرئی و منظر ديگران قرار 
می گيرد. شرمندگی آنجا غير از شرمندگی دنيا است. آن کسی که اهل خجالت از خدا است به دنيا و زينت های 

نَْيا َو ِزيَنِتَها« اشاره به ريشه کار است. آن دل نمی بندد. »َو لَْيْزَهْد فِي الدُّ

بهشت با سختی ها پیچیده شده است و جهّنم با شهوات
بله در روايت بعدی هم دارد که اين آدم می داند که »أَنَّ الَْجنََّة َمْحُفوَفٌة بِالَْمَکاِرِه« اگر بخواهی بهشت بروی، بايد 
سختی بکشی! چون بهشت محفوف و پيچيده به چيزهايی است که شهوت، غضب و وهم آن را نمی خواهد، نفس 
از آن کراهت دارد و متنّفر است. هم شهوت متنفر است، هم هوای نفس از اين عمل بيزار است. بهشت محفوف 
به اين چيزها است. جهّنم درست برعکسش محفوف به شهوات است. يعنی آن چيزهايی که دلت می خواهد، 

چيزهايی که شهوتت و غضبت می خواهد.

جمع بندی مطالب روایات
اعمال  به خصوص  قبيح،  افعال  و  گناه  ارتکاب  مسأله  باب  در  که  را  تمام خصوصّياتی  اينکه حضرت  خالصه 
جوارحی، نقش اساسی دارند را مطرح کرده و ريشه يابی می کند. در آخر هم تذکر می دهد که چنين آدم هايی 
که به اين نکات توّجه دارند، مرتکب گناه نشده و اين قبايح از آنها صادر نمی شود. کسانی که می دانند همه چيز 
را بايد بگذارند و بروند، کسانی که می دانند اين بدن پوسيده می شود، کسانی که می دانند انسان از اين نشئه به 
نشئه ديگر می رود، عمل می ماند و وافضيحتای بعد از آن، عمل می ماند و رسوايی های سنگين قبر و قيامت و در 

آخر کار هم جهنم در پيش است، اين افراد از خدا حياء می کنند، همان طور که سزاوار حياء کردن از او است.
آيا خيال کرده ای که در دنيا کيف کردی و لّذت بردی؟ بدان که جهنم محفوف است به همين شهوات و همين 

کيف ها! يعنی همين عمل های قبيحه ای که انسان در دنيا انجام می دهد، باعث افتادن به جهّنم است.

.]1[ اصول کافي، ج2، ص106 
]2[. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 45

]3[. بحاراألنوار، ج 68، ص 336

و  شدی  کشیده  وادی  این  به  که  شد  چه   *
را  کارها  این  چرا  کردی؟  بی شرمی  این قدر 
و  عالقه  چیست؟  منشأش  می دانی  کردی؟ 
دل بستگی به دنیا و زینت و زیورهای دنیا، برای 
همین است که حیا را کنار گذاشتی و به سراغ 

کارهای زشت رفتی.

 اگر بخواهی بهشت بروی، باید سختی بکشی! 
چیزهایی  به  پیچیده  و  محفوف  بهشت  چون 
است که شهوت، غضب و وهم آن را نمی خواهد، 
هم  است.  متنّفر  و  دارد  کراهت  آن  از  نفس 
شهوت متنفر است، هم هوای نفس از این عمل 
بیزار است. بهشت محفوف به این چیزها است. 
شهوات  به  محفوف  برعکسش  درست  جهّنم 
می خواهد،  دلت  که  چیزهایی  آن  یعنی  است. 

چیزهایی که شهوتت و غضبت می خواهد.
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]4[. سوره مبارکه علق، آيه 14
]5[. مستدرک الوسائل، ج 12، ص 45

]6[. بحاراألنوار، ج 1، ص 142
]7[. سوره مبارکه ق، آيه 22

]8[. سوره مبارکه زخرف، آيه 38
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حیاء در بعد تربیتی )۱۰(
تمام انسانّيت به »حياء« است.

»اَعُوُذ بِال ِمَن الَشيطاِن الرَّجيم؛ بِسِم الِ الرَّحمِن الرَّحيم؛ اَلَحمُد ِل َربِّ العالَمين
ٍد َوآلِِه الَطِيبيَن الطاِهرين َو لَعَنُه ال َعلی اَعدائِِهم اَجَمعين« َو َصلَی اُل َعلی ُمَحمَّ

ُرَوی َعن الّصاِدِق عليه السالم قال: »ال ايماَن لَِمن ال َحياَء لَه«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حياء بود. عرض کردم يکی از بزرگترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی است. در گذشته 
به مناسبت ها و روابط گوناگون، تقسيم بندی هايی برای حياء گفتيم؛ از جمله آخرين تقسيم بندی ما در ارتباط با 
حياء نسبت به شاهد و ناظر عمِل قبيح انسان است؛ لذا عرض کردم ما يک حياء من الخلق داريم، يک حياء من 
النفس داريم، يک حياء من المالئکه، يک حياء من اولياء ال و يکی هم حياء من ال داريم. در گذشته اينها را 
مختصری توضيح داده ام و حّتی در جلسه قبل درباره چگونگی حياء من ال تا حدودی توضيح دادم و رواياتش 

را هم خواندم. اين اقسام پنج گانه ای که برای حياء گفتيم، همه برگرفته از روايات ما بود.
حاال چند سؤال مطرح است. يک؛ کدام  يک از اينها با ارزش تر است؟ دو؛ از نظر زيبايی کدام  يک از اينها زيباتر 

است؟ سه؛ از نظر کاربرد در سطح جامعه، کدام  يک از اينها کاربردی تر است؟

با ارزش ترین حیاء
اّول سراغ ارزش اينها برويم. بحث در اين است که در معارف ما، کدام يک از حياء من الخلق، حياء من النفس، 
حياء من ال، از نظر ارزشی با ارزش تر است؟ قبل از اينکه وارد بحث شوم، مقدمتاً مسأله ای را يادآوری می کنم 
که ما گفتيم: در باب حياء که همان حالت انکسار و انفعال روح در ربط با عمِل قبيح است، سه نکته مطرح است: 
يک؛ عامِل عمل، دو؛ عمل و ُقبِح ناشی از عمل و سه؛ آن شاهدی که عمل قبيح را شهود می کند. اينها در باب 
مسأله حياء وجود دارد. در مورد قبح نيز، ما هم قبح عقلی داريم، هم قبح شرعی داريم و هم قبح عرفی يعنی 

قبح متشرعه داريم.

حیاء از شاهد غایب
با توّجه به اين مقّدمه کوتاه، به سراغ بحث اّول می رويم. اگر نعوذبال عمل قبيحی از انسان صادر شود و شاهدی 
که آن عمل را شهود می کند، شاهدی بيرونی و غير مشهود باشد و بعداً انسان منفعل شود، اين حياء افضل و 
باارزش ترين حياها است. يعنی حيای نسبت به شاهدی که من نه شهود ظاهری نسبت به او دارم و نه شهود او 
را می بينم ولی او بر احوال من آگاه است و مرا می بيند، باالترين حيا است. اگر از چنين شاهدی حياء کنم اين 
با فضيلت ترين حياها است چون نه او را می بينم و نه ديدنش را می بينم، بلکه فقط درک کرده ام که آن شاهد 

بيرونی، بر اعمال من آگاهی دارد و به خاطر همين مرتکب خالف و عمل قبيح نمی شوم.

حیای از خداوند
اگر انسان بخواهد فعل قبيحی نزد شاهِد بيرونِی غيِر مشهود انجام دهد ولی در اين رابطه منفعل شود، يا اگر 
نعوذبال غفلتاً عمل قبيحی انجام دهد و بعد منفعل شود و همين حالت مانع تکرار آن عمل زشت شود، اين حياء 
افضل حياها است. چون انسان آن شاهد را نمی بيند، ديدن او را هم نمی بيند، ولی ادراک می  کند که او بر اعمالش 
آگاهی دارد و از اين که عملی انجام دهد که نزد او قبيح است، شرم می کند. اين قسم، با ارزش ترين حياها است. 
ما در روايت از علی)عليه الّسالم( داريم: »اَفَضُل الَحياء اِسِتحياؤَک ِمَن ال«]2[ با فضيلت ترين و ارزشمند ترين فرِد 
حياء اين است که انسان از خدا خجالت بکشد؛ به خصوص در ارتباط با معاصی و گناهان. حياء يعنی من از آن 

فعلی که نزد شاهد اعمالم قبيح است، خجالت بکشم و آن ترک کنم.

حیاء اثر سوء اعمال زشت را از بین می برد
ما در روايت داريم خود اين حيا، دارای آثاری است. حاال چون اين روايت را قباًل خوانده ام، آن را تکرار نمی کنم. 
از آثار اين که متوّجه می شوم فعلی عند ال قبيح است و برای اينکه از خدا خجالت می کشم، آن فعل را انجام 
نمی دهم، اين است که اگر در گذشته، غفلتاً فعل قبيحی از من صادر شده بود، اين حياء اثِر سوء آن را از بين 
می برد. اگر عمل زشتی از من سر زده است که مرضی عند ال نبوده و حاال متوّجه شده ام و از خدا خجالت 
می کشم، همين حياء من ال موجب می شود بسياری از آن خطاهای گذشته من محو شود، يعنی اثِر سوء آن 

از بين برود.

حیاء »اثر« و »خود گناهان« را محو می کند
در روايتی از علی)عليه الّسالم( است که فرمودند: »اَلَحياء ِمَن ال يَمحُو َکثيراً ِمَن الَخطايا«]3[ چه تعبير زيبايی 
است. حياء از خدا، موجب می شود آثار سوء بسياری از گناهان از انسان برطرف شود. البته اين يک برداشت از 

* اگر عمل زشتی از من سر زده است که مرضی 
از خدا  و  متوّجه شده ام  و حال  نبوده  اهلل  عند 
موجب  اهلل  من  حیاء  همین  می کشم،  خجالت 
من  گذشته  خطاهای  آن  از  بسیاری  می شود 

محو شود، یعنی اثِر سوء آن از بین برود.
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روايت است. از نظر طلبگی يک طور ديگر هم می توان اين را معنا کرد. به تعبير ما سالبه به انتفاء موضوع می شود، 
يعنی همين که انسان از خدا شرم کند و گناه نکند، موجب می شود که در آينده دست او آلوده به گناه نشود. 
طبق برداشت دوم »يَمحُو َکثيراً« يعنی در آينده جلوی بسياری از گناهان را می گيرد و محو می کند. چه بسا ما 

بتوانيم از اين روايت، اين برداشت را هم بکنيم، ولی ظاهر روايت آن بود.

زیباترین حیاء
سراغ زيبايی اقسام حياء می رويم، در بين اين اقسام، آنجايی که انسان از شاهدی درونی که غير مشهود است 
حياء می کند، زيباترين قسم حياء است. شاهد درونی است و غيريّتی بيِن انسان و او نيست، بلکه همراه انسان 

است و اصاًل جدا شدنی نيست. زيباترين قسم حياء، حياء من النفس است.

حیاء من النفس یعنی وجود انسانّیت
اين قسم از حيا، کاشف از آن است انسان هنوز انسانّيت داشته و عقل عملی اش کار می کند. هنوز قوای حيوانی 
نتوانسته آن وديعه الهّيه انسانّيه ای را که در او نهاده است، محو کند. هنوز عقل عملی وجود دارد، به طوری که 

مانع ارتکاب اعمال زشت می شود.

»انسان« از خودش حیاء می کند!
حياء من النفس يعنی خودم خجالت می کشم؛ اينجا ديگر صحبت خدا نيست. از خودم خجالت می کشم که 
کاری کنم که موجب سرافکندگی در مقابل خدا باشد. چون من شهود او را نسبت به اعمالم، ادراک می کنم و 
می دانم که او هميشه همراه من است، جدای از من نيست، خجالت می کشم و شرم می کنم. معنای آن اين است 
که هنوز عقل عملی که ادراِک ُحسن و ُقبح می کند، سرجای خودش هست. هنوز انسان بوده و مسخ نشده است. 
من صريح می گويم، حيای از نفس، يعنی اين که انسان هنوز حيوان نشده است و هنوز بهره ای از انسانّيت دارد؛ 

لذا حسن و قبح عمل سرش می شود. اين در بيِن اقساِم حياء، زيباترين حياء است.

فرق حیای زیبا و حیای افضل
اين حياء زيباترين است نه با فضيلت ترين. اين با قبلی فرق می کند. قبلی غيريّت بين شاهد و انسان بود، ولی 
اينجا غيريّتی در کار نيست. نفس هميشه همراه من است. آن لذا فضيلت و ارزشش بيشتر بود و اين زيبايی اش. 
در اّولی من شاهد را نمی بينم، ديدن او را هم نمی بينم، پس حياء خيلی زياد است و بسيار ارزش دارد. اّما اينجا، 
اينجا نفس که هميشه همراه من است و غيريّت بين من و او نيست آن قدر ارزش ندارد ولی زيباترين حياء است؛ 
لذا تعبير در روايت اين است. علی)عليه الّسالم( فرمودند: »اَحَسُن الَحياء اِسِتحياؤَک ِمن نَفِسک«]4[ زيباترين 

حياها آن حيائی است که از پيش خود و درون خود حياء کنی.

نهایت حیاء، شرم از خود است
ما تعبيرات گوناگونی در اين رابطه داريم که در روايات وجود دارد. مثاًل در روايت ديگری از علی)عليه الّسالم( 
داريم: »غايَُة الَحياء أن يَسَتحيَی الَمرُء ِمن نَفِسه«]5[ نهايت حياء اين است که شخص از خودش در برابر عمل 
قبيح حياء کند و آن را انجام ندهد. اين تعبير »ِمن نَفِسه« يعنی هنوز عقِل عملی او حسن و قبح سرش می شود 

و هنوز از وادِی انسانّيت خارج نشده است.

تمام انسانّیت به حیاء است
علی)عليه الّسالم( در يک روايت ديگر فرمودند: »ِمن تَماِم الُمُروَّه أَن تَسَتحيی ِمن نَفِسک«]6[ تمام مرّوت اين 
از مرّوت به »جوان مردی« تعبير می کنيم و می گوييم: مرّوت، همان  از خودت حياء کنی. ما گاهی  است که 
جوان مردی است که يکی از خصلت های انسانی است. به حيوان نمی شود گفت »جوان مرد«. پس با اين توضيح، 

روايت می فرمايد: کسی که از خودش حياء می کند، هنوز خصلت انسانّيت خود را از دست نداده است.
همه ی اين روايات مؤيد اين معنا است که زيبايی، زيباترين اقسام حياء اين است که انسان از خود حياء کند. 
اين حياء ديگر جنبه تحميلی هم ندارد، خيلی هم زيبا است چون خود جوش است و نشانه اين است که فرد 

هنوز از وادی انسانّيت خارج نشده است.

پرکاربردترین حیاء
اما سوم، از نظِر کاربرد در سطح جامعه که بسيار هم مهم است، کدام قسم حياء است؟ حيائی که از همه اقسام 
کاربرد بيشتری در جامعه دارد، حياء از خلق است. چرا؟ چون اينجا ديگر بحث شاهدی است که ظاهراً مشهود 
است و من هم دارم او را می بينم که او مرا می بيند. به حِس ظاهری دارم اين را می بينم. مثل اقسام ديگر نيست.

]7[

حیای از مردم زیربنای حیای از خود و خدا
از نظر درجه بندی، ابتدايی  ترين اقسام حياء همين نوع حياء است. يعنی ابتدايی تری اقسام حياء، حياء من الخلق 

* زیباترین قسم حیاء، حیاء از خود است. این 
هنوز  انسان  است  آن  از  کاشف  حیا،  از  قسم 
می کند.  کار  عملی اش  عقل  و  داشته  انسانّیت 
الهّیه  ودیعه  آن  نتوانسته  حیوانی  قوای  هنوز 

انسانّیه ای را که در او نهاده است، محو کند. 

الخلق  من  حیاء  حیاء،  اقسام  ابتدایی تری   *
است و انتهای ترین آن، حیای من اهلل است.
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است و انتهای ترين آن، حيای من ال است. ولی اين مطلب هست که زيربنای حياء در انسان حياء من الخلق 
است. که اگر اين حياء بود، بقيه می تواند دانه دانه در درون انسان شکل بگيرد و پشت سر اين بيايد. اگر اين 
نباشد بدانيد که ديگر از هيچ يک از اين اقسام حيا، خبری نيست. نه حياء من اولياءال دارد، نه حياء من المالئکه 

دارد، نه حياء من النفس دارد و نه حيای من ال دارد. هيچ چيز ديگر ندارد.

وقتی از کسی که او را داری می بینی حیاء نمی کنی ...!
جهت آن را عرض می کنم. امام حسن عسکری می فرمايند: »َمْن لَْم يَتَِّق ُوُجوَه النَّاِس لَْم يَتَِّق الَّ َ«]8[ اگر کسی 
پرهيز از مردم نداشته باشد که آنها دارند او را می بينند، ديگر پرهيز از خدا ندارد. چون او مردم را دارد خودش 
با اين چشم سرش می بيند که آنها دارند کارهايش را می بينند؛ وقتی از آنها حيا نمی کند آيا از خدايی حياء 
می کند که با اين چشم سر ديده نمی شود؟! وقتی که مالحظه اين را نمی کند، مالحظه خدا نکردن برايش سهل 
است. علی)عليه الّسالم( فرمود: »َمن لَم يَسَتحِی ِمَن الناس لَم يَسَتحِی ِمَن ال«]9[ خيلی روشن است؛ هر کس 
که از مردم خجالت نکشد، از خدا خجالت نمی کشد. اينجا اين دانه دانه روايات را می خوانم؛ حضرت در جای 
ديگر می گويد: »َشرُّ االَشرار َمن اليَسَتحِی ِمَن الّناِس«]10[ در بين اشرار، شرترين آنها يک چنين آدمی است 

که از مردم خجالت نمی کشد.

»حیاء« در چشم و نگاه پیدا است
بود  باحياء  ما يک جمله ای در تعامالت ُعرفی داريم که می گوييم: حياء به چشم است. مثاًل می گويند فالنی 
چون وقتی ما می رفتيم و می آمديم، سرش را پائين می آورد و چشم و نگاهش را به زمين می انداخت. اگر کسی 
ببيند که ديگری با اين که دارد به او نگاه می کند ولی به کارش ادامه می دهد و اصاًل خجالت نمی کشد ديگر چه 
انتظاری از او دارد؟ اين مطلب مّتخذ از روايات است. يک روايت از امام باقر عليه الّسالم داريم که حضرت به خادم 
ُر إَِذا َطلَْبَت َحاَجًة َفاَل تَْطُلْبَها بِاللَّْيِل َو اْطُلْبَها بِالنََّهاِر َفإِنَّ الَْحَياَء فِي الَْوْجه «]11[ اگر  ر فرمود: »يَا ُمَيسِّ خود ُمَيسِّ
خواسته ای از کسی داشتی شب به او مراجعه نکن، کارت را در روز انجام بده! چون حياء در صورت است. اين 

روايت مطابق همان تعبير »حياء به چشم است« می باشد.]12[

حیای زیربنایی
حاال شما دقت کنيد! ببينيد که چقدر معارف و احکام ما در اسالم حساب  شده است. من در ابتدای بحث تعبيری 
کردم که حياء عبارت است از پرده داری. من در بحث وارد شده ام و توضيح داده ام که حياء پوششی برای روی 
روح است. بی حيايی پرده دری است. اآلن هم گفتيم که اّولين قسم حياء، همين حيای از مردم است و ديگر 
اقسام حياء از اينجا شروع می شود و جلو می رود. اين حياء مربوط به روابط اجتماعی در سطح جامعه است که 
اگر بنا شود اين از بين برود، ديگر اقسام حياء هم در جامعه از بين رفته و حتی زمينه پيدايش هم پيدا نمی کنند.

امر به معروف و نهی از منکر، ضامن حیای عمومی
حاال ببينيد اين جمله ای که من در اّول بحث های خودم می گويم که »يکی از بزرگترين مشکالت جامعه ما 
ترويج بی حيايی است« يعنی چه! مشکل اصلی ما در سطح جامعه »پرده دری« است. اين که شما می بينيد در 
اسالم، از اهِمّ واجبات، امر به معروف و نهی از منکر است، برای اين است که اسالم می خواهد در جامعه پرده دری 
رواج پيدا نکند. چون اگر اين پرده حياء در سطح جامعه شکسته شود، يعنی کسی از ديگری خجالت نکشد، 
ديگر سنگ روی سنگ بند نمی شود. وقتی که بنا شد من از تو خجالت نکشم، آيا از خدا در انجام احکام شرعّيه 
ـ بينی و بين ال ـ وقتی من از خودم، که با خودم خودمانی هستم، خجالت نکشم آيا ممکن  خجالت می کشم؟ 
است که با تو رو در بايستی داشته باشم؟ اين که در اسالم اين همه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تأکيد 

شده، برای همين است.

سیر جامعه بدون حیاء
اگر اين پرده در سطح جامعه دريده شود، يک جامعه ای درست می شود که هر روز به سمت حيوانيت می رود و 
ديگر انسانّيت تمام می شود. نه الهّيت، بلکه حّتی انسانّيت هم از چنين جامعه ای می رود. ديگر کسی ُقبح سرش 

نمی شود.

راه رسیدن دشمن به اهداف خود
لذا من اين را تذکر بدهم که دشمنان اسالم هم از اين جهت، مسأله را خوب فهميده اند که راه ضربه زدن به 
جامعه اسالمی ترويج بی حيايی است. اگر اين بشود، آنها به اهداف خود رسيده اند. آنجا ديگر دشمن با انسان 
رو به رو نيست که بخواهد با آنها بجنگد. بلکه با يک سری حيوان، طرف است و کارش بسيار راحت است. چون 
افرادی  کند. چنين  دفاع  دينشان  از  بخواهد  که  نيستند  انسان  ديگر  و  بی حيای جامعه، حيوان هستند  افراد 

احساس شرف می کنند!؟ ناموس می فهمند يعنی چه!؟ اينها ديگر انسان نيستند.

»حیاء« لزمه غیرت و دفاع از دین

خدا  از  نکشد،  خجالت  مردم  از  که  هرکس   *
خجالت نمی کشد.

فهمیده اند  خوب  را  مسأله  اسالم  دشمنان   *
ترویج  اسالمی  جامعه  به  زدن  ضربه  راه  که 
اهداف  به  آنها  بشود،  این  اگر  است.  بی حیایی 
انسان  با  دشمن  دیگر  آنجا  رسیده اند.  خود 
بلکه  بجنگد.  آنها  با  بخواهد  که  نیست  رو به رو 
با یک سری حیوان، طرف است و کارش بسیار 

راحت است.
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کسی از دين و انسانيت دفاع می کند، که پرده ای از حياء داشته باشد. حياء من ال بايد باشد. ديگر وقتی از 
اين خبری نشد و مردم از همديگر خجالت نکشيدند، مثِل حيوانات زندگی داشتند، دشمن به راحتی می تواند 
بر آن جامعه احاطه پيدا کنند. در اين جامعه ديگر خبری از غيرتمندی هم نيست. چون در بحث غيرت گفتيم 
که کسی غيرت دارد که حياء داشته باشد. چنين افرادی نه غيرت دينی دارند، نه غيرت انسانی و نه حياء الهی 

دارند. هيچ چيزی ندارند.

»بی تفاوتی« زمینه ساز بی حیایی
لذا من عرض کردم که اگر نعوذبال اين معنا ترويج پيدا کند، ديگر جامعه انسانی نخواهد بود. يک وقت می گوييد: 
 حياء در جامعه ترويج نمی شود ولی يک وقت می گوييد: در جامعه ترويج بی حيايی وجود دارد. پرده داری که 
نيست، پرده دری هم دارد ترويج پيدا می کند؛ نه اين که به پرده داری اهمّيت داده نمی شود، بلکه پرده دری رواج 
نگاه  کار زشتی،  به  که  مثاًل کسی  است.  پرده دری  زمينه ساِز  بی تفاوتی،  دارند.  فرق  ترويج،  با  بی تفاوتی  دارد. 
می کند و ککش هم نمی گزد، حالت بی تفاوتی دارد. اّما يک نفر که مرتکب حرام می شود، پرده دری کرده است.

نهی از منکر، پرده داری است
وقتی کسی به او می گويی: پرده دری نکن! يعنی عمل زشت را انجام نده! اين يعنی دارد پرده داری می کند. نهی 
از منکر، پرده داری است. اينکه من وقتی کار زشت را می بينم بايد جلويش را بگيرم، برای اين است که در جامعه 
پرده داری شود. ما تعبير می کنيم به »پيش گيری«، چون اين کار، زمينه ساز پرده دری در جامعه است. البته حياء 

اقسام ديگری هم دارد که اآلن وارد آنها نمی شوم.

]1[. اصول کافی، ج 2، ص 106
]2[. غررالحکم، ص 257

]3[. همان
]4[. همان

]5[. غررالحکم، ص 236
]6[. همان

]7[. حاال چه کاربردی دارد را بعداً عرض می کنم.
]8[. بحاراألنوار، ج 68، ص 336

]9[. غررالحکم، ص 257
]10[. همان

]11[. مستدرک الوسائل، ج 8، ص 461
]12[. من همين طور گام به گام پيش آمدم و شايد يک جلسه بيشتر نداشته باشيم، که به بحث ترتيبی برخورد 

کنيم.

مثاًل  است.  پرده دری  زمینه ساِز  بی تفاوتی،   *
ککش  و  می کند  نگاه  زشتی،  کار  به  که  کسی 
هم نمی گزد، حالت بی تفاوتی دارد. اّما یک نفر 
که مرتکب حرام می شود، پرده دری کرده است.
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حیاء در بعد تربیتی )۱۱(
اعوذ بال من الشيطان الرجيم؛ بسم ال الرحمن الرحيم؛ 

والحمد ل رب العالمين و صلّی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
»ُرِوَی عِن الصادق)عليه السالم( قال: اَل إِيَماَن لَِمْن اَل َحَياَء لَه«]1[

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حياء بود، عرض کردم يکی از بزرگ ترين مشکالت جامعه ما ترويج بی حيايی است. من در بحث 
حياء تقسيماتی را هم عرض کردم و در جلسه گذشته حياء را در سه رابطه از نظر ارزشی و فضيلتی، از نظر 

زيبايی و از نظر کاربردی در جامعه تقسيم کرديم.

حیای ممدوح و مذموم
يک  اختصار  طور  به  است،  حياء  مبحث  جلسه  آخرين  جلسه  اين  چون  اّما  است،  مفّصلی  بحث  حياء  بحث 
تقسيم بندی ديگری راجع به حياء را مطرح می کنم که علمای اخالق آن را تحت عنوان حيای ممدوح و حيای 
مذموم مطرح می کنند؛ حيای ستايش شده و حيايی که نکوهش شده است. حاال اين چيست؟ چه طور می شود 

با آن بيانی که ما راجع به حياء داشتيم، حياء مذموم باشد؟
من مقّدمتاً مطلبی را عرض کنم. حياء يکی از مواهب الهّيه و از مختّصات انسان است و به تعبير صدرالمتألّهين 
»غريزه انسانّيه« است و اين حياء »ما به االمتياِز« انسان از ساير حيوانات است. حيوانات حياء نمی کنند، اّما 
انسان حياء می کند. اين موهبت الهّيه مخصوص انسان بوده و حالتی برای روح، در ارتباط با عمل زشت است؛ 
حاال زشتی عمل در ارتباط با عقل عملی باشد يا در ارتباط با شرع باشد، ُقبح، ُقبِح عقلی باشد يا ُقبِح شرعی 
باشد، فرقی نمی کند. اين حالت موجب می شود که روح ُمنفِعل  و ُمنکِسر می شود و اين حالت نقش بازدارندگی 
نسبت به آن عمل زشت دارد. اگر هم انسان مرتکب آن کار شده است، باز همين حالت موجب می شود که ديگر 
تکرار نکند و از نظر اثر است که حياء را تقسيم بندی می کنند. اثر به معنايی که مانع ارتکاب عمل قبيح شود يا 

بر عکس، مانع ترک عمل َحَسن باشد؛ در هر دو رابطه فعل و ترک است.

ریشه حیاء »قّوت نفس و ایمان«
ما در رواياتمان در باب مسأله حياء، حيای ممدوح و حيای مذموم داريم. اآلن از نظر ريشه يابی، مطلبی را عرض 
می کنم و بعد وارد می شوم و اين تقسيم بندی را توضيح می دهم. کسانی که اهل حياء هستند و دستشان به 
عمل زشت آلوده نمی شود و خودداری می کنند، يعنی اين حالت، مانع انجام عمل قبيح يا مانع ترک عمل نيک 
می شود، قّوت انسانی و ايمانی دارند. در ارتباط با قبح هم گفتيم که ما يک قبح عقلی داريم و يک قبح شرعی 

داريم.
ريشه حياء از قبايح عقلی چيست؟ اينکه کسی قبح عقلی انجام نمی دهد به خاطر قّوت روح انسانِی او است، چون 
اين از مختّصاِت انسان است. می گويند: قّوِت نفس، اينجا نفس به معنای بُعد انسانی اش است. اين حياء کاشف 
از اين است که بُعد انسانی اش قوی است. در ارتباط با قبح شرعی، اين حياء کاشف از اين است که شخص، قّوت 
ايمانی دارد. هر دو حکايت از قّوت می کند؛ يکی قّوت روِح انسانی و يکی قّوت بُعد ايمانی. اين دو تا است که 

موجب می شود شخص، دستش به عمل زشت آلوده نشود.

ریشه بی حیایی »ضعف نفس و ایمان«
در مقابل، کسانی که الاُبالی هستند و دستشان به عمل قبيح آلوده می شود، چه قبح انسانی و چه قبح شرعی، 
يعنی گناه، چه در ارتباط با ارتکاب حرام و چه در ارتباط با ترک واجب، اين بی حيايی کاشف از اين است که 
شخص يا از نظر بُعد انسانی ضعف دارد، يا از نظر ايمانی ضعف دارد. همه اينها را گفتيم و ريشه يابی هم کرديم.

حیاء از انگشت نما شدن در محیط لابالی گرها
حاال سراغ آن تقسيم بندی می رويم؛ انسان هايی هستند که وقتی در محيط ها يا شرايطی قرار می گيرند، دستشان 
آلوده به عمل قبيح می شود و يا فرض بفرماييد واجبی را ترک می کنند يا عمل غيرشرعی را مرتکب می شوند 
از نظر شرعی يا انسانی فرقی نمی کند. چه فعل و چه ترک، زشت و قبيح است، وقتی در محيِط عرفِی الاُبالی 
قرار می گيرد، خالف را مرتکب می شود. اين شخص چون بُعد انسانی  و بُعد ايمانی اش ضعف دارد، مرتکب عمل 

قبيح می شود.

معنای تسامح عرفی
ما به اين حالت می گوييم »تسامح عرفی«. اگر از او بپرسی فالنی چرا نمازت را نخواندی؟ می گويد: جايی بودم که 
خجالت می کشيدم. خجالت می کشيدی؟ از چه کسی؟ از چه چيزی؟ يا اينکه می گوييم: فالنی! اين چه کاری بود 
که کردی؟ اين کار که حرام بود! می گويد: خوب اگر نمی کردم، در اين جمع انگشت نما می شدم. شرايط محيط 

بُعد  قّوت  یکی  و  انسانی  روِح  قّوت  یکی   *
می شود  موجب  که  است  تا  دو  این  ایمانی. 

شخص، دستش به عمل زشت آلوده نشود.

* شرایط محیط عرفِی لاُبالی، موجب می شود 
بعد  شود.  واجب  ترک  یا  قبیح  فعل  مرتکب 
او می پرسی: چرا؟ می گوید: خجالت  از  که  هم 

کشیدم! در اینجا حیاء را مصرف می کند.
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عرفِی الاُبالی، موجب می شود مرتکب فعل قبيح يا ترک واجب شود. بعد هم که از او می پرسی: چرا؟ می گويد: 
خجالت کشيدم! در اينجا حياء را مصرف می کند.

حیای ضعف و حیای قّوت
حياء به معنای واقعی اش، ممدوح است، لذا در روايات ما بر محور همين حيای ممدوح بحث کرده اند، چون در 
عرف اين حياء متداول است. البته اين تقسيم بندِی حيای ممدوح و مذموم را هم کرده اند. من اين مقدمه را 
برای اين گفتم که رواياتی را که می خوانم، معنايش مشخص شود. در روايتی از امام صادق)عليه السالم( دارد 
ٌة«، با اين مقّدمه ای که گفتم ديگر خيلی روشن  ْعُف َو ِمْنُه ُقوَّ که حضرت فرمود: »الَْحَياُء َعلَی َوْجَهْيِن َفِمْنُه الضَّ
می شود. يک قسم از حياء کشف از ضعف می کند و يک قسم آن کشف از قّوت در بُعد انسانی و در بُعد ايمانی 
می کند، »َو إِْساَلٌم َو إِيَماٌن«]2[ حاال معنای روايت ديگر تقريباً روشن می شود که حضرت اين را ريشه يابی کردند.

حیای عقل و حیای ُحمق
در روايتی از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: الَْحَياُء َحَياَءاِن َحَياُء َعْقٍل َو 
َحَياُء ُحْمٍق َفَحَياُء الَْعْقِل ُهَو الِْعلُْم َو َحَياُء الُْحْمِق ُهَو الَْجْهُل«]3[ آن حيايی که پشتوانه اش قدرت روحِی انسانی 

است، حيای علم است و آن حيايی که پشتوانه اش ضعف انسانی و ايمانی است، ُحمق و جهل است.

خواهی نشوی رسوا، هم رنگ جماعت شو!
من خواستم اين تقسيم بندی را بگويم، البته بحثم تا حدودی کامل نيست. ما در روايات مواردی را می بينيم 
که رويشان دست می گذارند که اينها حيای مذموم است که تو از آن ها به »خجالت« تعبير می کنی. ما موارد 
متعّددی داريم که می گويند: اين خجالت يعنی چه؟ مثل همين عمل به واجبات و ترک محّرمات. اگر کسی 
واجبی را عمل نمی کند و می گويد: خجالت می کشم، عمل حرام مرتکب می شود. شما را به خدا قسم اصاًل اين 
جمله »خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو«، حرف صحيحی است؟ حماقت هم حّدی دارد! اين همان حيای 
ُحمقی است که در روايت بود. من هيچ حرفی را از خودم نمی گويم. از چه کسی خجالت کشيدی؟ برو از خدا 

خجالت بکش! حاال من دو سه مورد از آن موارد را عرض می کنم.

موارد مختلف حیای ُحمق

۱. حیاء در »سؤال کردن«
يک نفر، چيزی را نمی داند و نمی رود بپرسد که آگاه شود. چرا؟ می گويد: خجالت می کشم که بپرسم. اين حيای 
ُحمق است. ما در يک روايت از امام صادق)صلوات ال عليه( داريم که فرمودند: »يَا ابَْن النُّْعَماِن! اَل تَْطُلِب الِْعلَْم 
لَِثاَلٍث لُِتَرائَِي بِِه َو اَل لُِتَباِهَي بِِه َو اَل لُِتَماِرَي« برای اين سه چيز دنبال تعلّم و ياد گرفتن علم نرو! اينکه انگشت نما 

شوی، پُز بدهی يا با مردم مجادله کنی.
»َو اَل تََدْعُه لَِثاَلٍث َرْغَبٍة فِي الَْجْهِل َو َزَهاَدٍة فِي الِْعلِْم َو اْسِتْحَياٍء ِمَن النَّاس«]4[ برای سه جهت نيز ياد گرفتن را 
رها نکن! »َرْغَبٍة فِي الَْجْهِل« يک: دوستی نادانی؛ يعنی می گوييم: چرا نمی روی ياد بگيری؟ می گويد: حاال اگر 
بدانم چه می شود؟ ندانم بهتر است. اين را می گويند: »َرْغَبٍة فِي الَْجْهِل«. دو: »َزَهاَدٍة فِي الِْعلِْم« يعنی همين قدر 
که می دانم بس است، اين را می گويند: »َزَهاَدٍة فِي الِْعلِْم«. بحث من مربوط به اين مورد سوم  است، »َو اْسِتْحَياٍء 
ِمَن النَّاس« خجالت می کشد برود بپرسد. خجالت می کشد برود مسأله شرعی را بپرسد. اين حياء، حيای ُحمق 

است و مذموم است. اين اصاًل حياء نيست که فرد می گويد: خجالت می کشم.

۲. حیاء در گفتن »نمی دانم«
دوم؛ چيزی را نمی داند و نمی گويد که نمی دانم، چون خجالت می کشد که بگويد نمی دانم. ببينيد روايات ما 
چه قدر ظريف برخورد می کنند. روايتی از علی)عليه السالم( است که فرمودند: »ال يستحيين أحد إذا سئل عما 
ال يعلم أن يقول ال أعلم«]5[ خجالت نکش آقا! نمی دانی؟ بگو نمی دانم. »و ال يستحيين أحد إذا لم يعلم الشي ء 

أن يتعلمه«]6[ اين روايت يعنی اگر چيزی نمی دانی، خجالت نکش، برو بپرس.
همين اآلن ياد قضيه ای افتادم که اين را شخصی برای من نقل کرد که فوت کرده است. محله اش را نمی گويم، او 
به من گفت من در يک جای عمومی به يکی از علمای بزرگ و مشهور تهران برخورد کردم. سالم کردم. ايشان 
خيلی هم ادب کردند. از ايشان يک مسأله شرعی سؤال کردم. ايشان فکری کرد، سرش را بلند کرد و گفت: 
مثل شير يادم نيست! هيچ هم خجالت نکشيد، با اين که می شود گفت: ايشان از أعلم علمای تهران هم بود. »ال 

يستحيين أحد إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم« گفتن »نمی دانم« که خجالت ندارد.

۳. حیاء در »گفتن سخن حق«
آنجايی که حق را می دانی و چون خجالت می کشی، ابراز نکنی نيز حيای احمقانه است. روايت از علی)عليه السالم( 
است که فرمودند: »من استحيا من قول الحق فهو أحمق«،]7[ اگر کسی بگويد خجالت کشيدم که حرف حق را 

بزنم، آدم احمقی است. نگاه کنيد چه تعبيری است!

روحِی  قدرت  پشتوانه اش  که  حیایی  آن   *
انسانی است، حیای علم است و آن حیایی که 
پشتوانه اش ضعف انسانی و ایمانی است، ُحمق 

و جهل است.

* موارد مختلف حیای ُحمق
۱. حیاء در »سؤال کردن«

۲. حیاء در گفتن »نمی دانم«
۳. حیاء در »گفتن سخن حق«
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ُ ال يَْسَتْحيي  ِمَن الَْحق«]8[ اين آيه  در اين جلسه من چاره ای جز اين ندارم که اينها را فهرست وار بگويم. »َو الَّ
قرآن است. خدا از بيان حق حياء نمی کند.

غرضم اين بود که اين تقسيم بندی را فهرست وار بگويم و ااّل بحث مفّصلی است و من هم فرصت ندارم. اين را 
هم گفته باشم که اين تقسيم بندی هم در روايات ما است و هم در مباحث اخالقی ما است و از نظر ريشه ای 
هم گفتم که ريشه اش چيست. آنهايی که اهل حياء هستند، چه در رابطه با قبح عقلی و چه در رابطه با قبح 
شرعی ، کسانی هستند که از نظر بُعد انسانی و از نظر ايمانی قوی هستند و کسانی که ضعف ايمانی يا ضعف 
نيروی انسانی دارند، در وادی بی حيايی قرار می گيرند و نمی توانند پرده داری کنند و در جامعه پرده َدر می شوند.

راه حّل ترویج بی حیایی
و خصوصاً اين تعبير را عرض می کنم که »يکی از مشکالت بزرگ جامعه ما ترويج بی حيايی است«. در اين بحث 
حياء مکّرر از من سؤالی شده است که راه حل اين مشکل چيست؟ شايد در ذهن بسياری از شماها هم همين 
آمده باشد. اين مسأله يک چيز عاّدی هم هست. گفت: چرا مشکل را می گويی ولی راه حّل آن را نمی گويی؟ 

بی انصاف نيستم حق هم با آنها است.

شیوه های گسترش بی حیایی

۱. ترویج بی حیایی
من مقّدمه ای را بگويم بعد وارد راه حّل مشکل می شوم. ترويج بی حيايی دو تصوير دارد، گاهی ترويج بی حيايی 
به صورت ترويج زشتی ها و اعمال قبيح در سه رابطه ديداری، گفتاری و رفتاری است. فرد شاخصی که مرّوج 
اين نوع بی حيايی در جامعه ما است، رسانه ها هستند که چه از نظر ديداری، چه گفتاری و چه رفتاری پرده دری 

می کنند. ظاهراً کسی هم در حرف من تأّمل ندارد که رسانه ها در جامعه مرّوج بی حيايی هستند.

۲. سکوت در برابر بی حیایی
گاهی ترويج بی حيايی نمی کنند، يعنی اعمال زشت را ترويج نمی کنند، بلکه سکوت می کنند و با عمل زشتی 
که در جامعه واقع می شود، برخورد نمی کنند. اين هم ترويج بی حيايی است. کسانی که در جامعه مسئولّيت 
دارند با هر عمل زشت در بُعد ديداری، گفتاری و رفتاری که برخورد کنند، اگر به وظيفه شان عمل نکنند، اين ها 
هم بی حيايی را ترويج داده اند. يعنی بازگذاشتن ميدان در جامعه برای انجام کار زشت، ترويج بی حيايی است. 

پس ترويج دو نوع است. دقت کنيد که من اينها را از هم جدا کردم.

فضای پنجم حاکم بر چهار محیط، فضای حکومت است:
بحث من در گذشته در مورد تربّيت بود، عرض کردم که انسان ها در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی 
و شغلی، روش رفتاری می گيرند. در آنجا تعبيری داشتم که گفتم ما فضای پنجمی داريم که اين فضای پنجم، 
حاکم بر آن چهار محيط است. مثاًل اگر محيط خانوادگی، آموزشی، رفاقتی و شغلی نقش سازندگی داشته باشند، 

اّما فضای پنجم که حاکم بر هر چهار محيط است می تواند تمام زحمات آن ها را خنثی کند.
اگر فضای پنجمی که حاکم بر چهار محيط است، نقش سازندگی داشت، »سطح جامعه« به سمت سازندگی 
می رود؛ حتی اگر بعضی از اين محيط ها نقش تخريبی داشته باشد. اّما اگر آن فضا نقش تخريبی داشت، نقش 
سازندگی اين فضا ها تضعيف می شود و بلکه از بين می رود. اين ها بحث هايی بوده که من در سابق کرده ام. من 
اين بحث را با بحثی که امروز در اين جلسه گفتم، تلفيق می کنم تا راه حل مسأله روشن شود. من ديگر چاره ای 

ندارم و مجبورم از بحث تربّيت وارد بحث حياء شوم. حاال اين دو تا را به هم مّتصل می کنم.

راه حّل اصالح بی حیایی در جامعه
حاال سراغ راه حل مشکل برويم. راه حّل اين مشکل که در سطح جامعه وجود دارد، چيست؟ راه حّل اين است 
که حاکمان جامعه، يعنی سازندگان فضای پنجم، دارای صالحّيت باشند. اگر اينها افراد صالح باشند، مشکل هم 

در بحث فضای پنجم و هم در نقش سازندگی چهار محيط اّول، حّل می شود.

اصالح فقیهان و اصالح مسئولن
در جامعه دو دسته اند که فضاساز هستند، اگر اين ها اصالح شوند، جامعه روی صالح خواهد ديد. من اّول يک 
روايت می خوانم و بعد مطلب را توضيح می دهم. روايت از پيغمبر اکرم است که فرمودند: »قال رسول ال)صلی 

ال عليه وآله وسلم(: ِصْنَفاِن ِمْن أُمَِّتي إَِذا َصلََحا َصلََحْت أُمَِّتي« حضرت فرمودند: دو گروه از اّمت من هستند که 
اگر صالح و شايسته باشند، جامعه و اّمت من هم رو به صالح می رود، »َو إَِذا َفَسَدا َفَسَدْت أُمَِّتي« اگر اين دو 
ِ َو َمْن ُهَما« از پيغمبر سؤال کردند که اين  گروه فاسد باشند، جامعه هم رو به فساد می رود، »قِيَل يَا َرُسوَل الَّ
دو گروه و دو صنف که می فرماييد، چه کسانی هستند؟ »َقاَل الُْفَقَهاُء َو اأْلَُمَراُء«]9[ دسته اّول فقها يعنی علما و 
دانشمندانی که معارف و احکام شرعّيه را می دانند و دسته دوم هم اَُمرا يعنی کسانی که زمام امور اجرايی جامعه 

را در دست دارند، هستند.

* انسان ها در چهار محیط خانوادگی، آموزشی، 
می گیرند. رفتاری  روش  شغلی،  و  رفاقتی 
پنجم،  فضای  این  که  داریم  پنجمی  فضای  ما 
حاکم بر آن چهار محیط است. مثاًل اگر محیط 
نقش  شغلی  و  رفاقتی  آموزشی،  خانوادگی، 
که  پنجم  فضای  اّما  باشند،  داشته  سازندگی 
تمام  می تواند  است  محیط  چهار  هر  بر  حاکم 
پنجمی  فضای  کند.اگر  خنثی  را  آن ها  زحمات 
که حاکم بر چهار محیط است، نقش سازندگی 
سازندگی  سمت  به  جامعه«  »سطح  داشت، 
می رود؛ این فضای پنجم حاکم بر چهار محیط، 

فضای حکومت است

اّمت  از  حضرت محمد )ص( فرمودند: دو گروه 
باشند،  شایسته  و  صالح  اگر  که  هستند  من 
می رود،  صالح  به  رو  هم  من  اّمت  و  جامعه 
رو  هم  جامعه  باشند،  فاسد  گروه  دو  این  اگر 
علما  یعنی  فقها  اّول  دسته  می رود،  فساد  به 
را  شرعّیه  احکام  و  معارف  که  دانشمندانی  و 
کسانی  یعنی  اَُمرا  هم  دوم  دسته  و  می دانند 
که زمام امور اجرایی جامعه را در دست دارند، 

هستند.
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وظیفه فقها و امرا: تبیین دین و اجرای آن
کار فقها امور فرهنگی است و کار اَُمرا امور اجرايی است. اينها اگر صالح شدند، جامعه هم صالح می شود. معنای 
اين که صالح شدند يا فاسد شدند، چيست؟ معنايش اين است که به وظيفه ای که خداوند به آن ها محّول کرده 
است، عمل کنند. وظيفه علما و فقها يک وظيفه فرهنگی است، يعنی اين ها بايد بيايند احکام شرعّيه را تبيين 
کنند، معارف الهّيه را بگويند، بايدها و نبايدها را به تعبير خيلی ساده برای مردم بيان کنند. اين وظيفه فقها است. 
وظيفه اَُمرا چيست؟ وظيفه اينها پياده کردن احکام شرعّيه در سطح جامعه است، چون اينها مسئول اجرايی 

هستند. اينها بايد احکام شرعيه را اجرا کنند.

»سکوت« ترویج بی حیایی است!
من در اينجا می خواهم اين نکته را عرض کنم که فقها و عالمان دينی که وظيفه تبليغ دين و آموزش احکام الهی 
را دارند، اگر در برابر بی حيايی هايی که در جامعه می شود، سکوت کنند، يا مجريان و مسئوالن امور حکومتی که 
وظيفه اجرای احکام را دارند، اگر در برابر بی حيايی هايی که در سطح جامعه اتّفاق می افتد، کاری نکنند، همين 
سکوتشان ترويج بی حيايی است. اگر مردم و جامعه منحرف شوند و فقها چيزی نگويند و کسانی که وظيفه 
اجرايی دارند، دست روی دست بگذارند و کاری برای اصالح جامعه نکنند، اين خودش ترويج بی حيايی است. 

چه رسد به اينکه نعوذ بال خودشان بی حيايی را ترويج کنند.]10[

فقها و امرا باید دوشادوش هم کار کنند
اين طور نيست که فقها و امرا از يک ديگر جدا باشند، بايد موازی با هم کار کنند. کار فرهنگی و کار اجرايی بايد 
دوشادوش جلو رود وااّل اگر کار فرهنگی شود، اّما کار اجرايی نشود، بی فايده است. هرچه فقها داد بکشند و از 
اين طرف اَُمرا عمل نکنند، فايده ای ندارد. چون برخی از شما راه حّل مشکل جامعه را خواستيد، من اين مطالب 

را می گويم.

هر کس به وظیفه شرعی اش عمل نکند، فاسق است!
ضمناً اين را هم بدانيد که اين مصيبت برای جامعه اسالمی تازگی ندارد. ما در باب احکام داريم که اگر کسی 
به وظيفه شرعی اش عمل نکرد، مرتکب حرام شده است. سراغ اهّم واجبات برويم. اهّم واجبات چيست؟ »امر 
به معروف و نهی از منکر« با آن مراتبی که شنيديد. اگر کسی به اين اهّم واجبات در سطح جامعه عمل نکند، 
يعنی آن کسی که در اين رابطه وظيفه ای دارد، اگر به اين وظيفه عمل نکند، فاسق است. اين که می گويم خيلی 
روشن است، همه اينها مسأله شرعی است؛ اين شخص فاسق است. اين مصيبت بزرگ از صدر اسالم بعد از 

پيغمبر اکرم در جامعه اسالمی شروع شد.

مصیبت تاریخی اسالم، زمام داری فّساق ظاهرالصالح
ُفّساق ظاهرالصالح، زمام امور اجرايی را در سطح جامعه به دست گرفتند و جامعه اسالمی رو به فساد رفت. 
اينها زمام امور اجرايی جامعه را به دست گرفتند و چون به وظيفه الهی عمل نکردند، جامعه روز به روز، رو به 
فساد رفت. مصيبت واقعی اين بود. اگر فاسق بودند ولی ظاهرالصالح نبودند مشکل زيادی نبود، مردم هم فريب 
نمی خوردند. به تعبير من اگر بی رياء و بی دين بودند اين همه مصيبت به بار نمی آمد. اگر باصفا بودند ولی در 
وظايف شرعی کاهل بودند، مردم سراغ اين ها نمی رفتند. مصيبت »فاسق ظاهرالصالح« باالتر از فاسقی است که 

ظاهرالصالح نيست.
من تا حدودی خواستم راه حل مشکل را بگويم. راه حل چيست؟ فضاسازان بايد اصالح شوند تا جامعه اصالح 
شود. فضاسازان بايد به وظايفشان عمل کنند وااّل وضع جامعه همين است که می بينيد. اينهايی که می گويم، 
استداللی است و همه داليل را هم گفتم و پيش آمدم. سؤال کرديد راه حّل چيست، من هم روايت  خواندم. 

راهش اين است. ديگر بهتر از اين می خواهيد؟

کار فرهنگی، بدون کار اجرایی جواب نمی دهد!
عالم دينی هر چه کار فرهنگی کند، تا اجرا نشود، هيچ اثری ندارد و جامعه اصالح نمی شود. اينها بايد هماهنگ 
جلو بروند. اينها بايد اصالح شوند، ما راهی جز اين نداريم. من در اين بحث حياء وارد فضای پنجم شدم و گفتم 
که اگر امرا قابل اصالح هستند، بايد آنها را اصالح کرد. چون اين ها نقش اساسی برای پياده کردن احکام را دارند.

کار فرهنگی، بدون اجرا ذهنّيت گرايی است!
ذهنّيت گرايی به چه درد می خورد؟ مهم اين است که احکام در سطح جامعه عمل شود. پرده دری را در سه 
رابطه گفتم و همه را هم بحث کردم و گفتم مصيبت بزرگ ما از صدر اسالم همين بوده است. گفتم اگر اين 
ظاهرالصالح ها نبودند، کاراصالح جامعه آسان تر بود. اين ظاهر الصالح ها مشکل را پيچيده کرده اند. خدا ان  شاءال 

جامعه را نجات دهد.

]1[ . الکافي، ج2، ص106
]2[ . بحاراألنوار، ج68، ص334

* وظیفه علما و فقها یک وظیفه فرهنگی است، 
یعنی این ها باید بیایند احکام شرعّیه را تبیین 
کنند، معارف الهّیه را بگویند، بایدها و نبایدها 
را به تعبیر خیلی ساده برای مردم بیان کنند. 
چیست؟  اَُمرا  وظیفه  است.  فقها  وظیفه  این 
در  شرعّیه  احکام  کردن  پیاده  اینها  وظیفه 
سطح جامعه است، چون اینها مسئول اجرایی 

هستند. اینها باید احکام شرعیه را اجرا کنند.

* فضاسازان باید اصالح شوند تا جامعه اصالح 
به وظایفشان عمل کنند  باید  شود. فضاسازان 

واّل وضع جامعه همین است که می بینید
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]3[ . بحاراألنوار، ج68، ص331
]4[ . بحاراألنوار، ج75، ص291

]5[ . غررالحکم، ص48
]6[ . خصائص األئمة)ع(، ص94

]7[ . غررالحکم، ص70
]8[ . سوره االحزاب، آيه 53
]9[ . بحاراألنوار، ج2، ص49

]10[. حاال ما داريم حمل به صّحت می کنيم و اين حرف ها را می زنيم.
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تربیت ومربیان تربیتی۱
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين 

و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ  روی عن علی)عليه السالم( قال: »َمْن تََأدَّ

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربيت و محيط هايی بود که انسان در آنها ساخته می شود. تربيت به معنای روش 
رفتاری و گفتاری دادن به غير است. انسان در چهار محيط خانوادگی، آموزشی، شغلی و رفاقتی ساخته می شود 
که همه اينها را بحث کردم و عرض کردم که فضای پنجمی حاکم بر اين چهار محيط است؛ چه بسا که انسان در 
آن چهار محيط ساخته شود و اين فضای پنجم نقش تخريبی بر او داشته باشد و بر عکس هم همين طور است. 
نسبت به فضای پنجم هم اشاره ای کردم که در جامعه دو گروه فضاساز هستند و نسبت به اين فضاسازان بحثی 

مطرح است که من فعاًل وارد آن نمی شوم، اگر چه قباًل به مناسبت، به آن اشاره کرده ام.
اّما آنچه که در بحث تربيت مورد نظر من است و در گذشته هم آن را تذکر دادم، اين مسأله است که روش 
گرفتن از غير، متوّقف بر قصد روش دهنده نيست؛ يعنی اگر من بخواهم چه از نظر گفتاری و چه از نظر رفتاری 
از ديگری روش بگيرم، متوّقف بر اين نيست که او قصد کند و بخواهد به من روش دهد. چه او قصد کند و چه 

قصد نکند، من آن روش را می گيرم.
گيرنده  کند، روش  قصد  او  اگر  که  نيست  اين طور  يعنی  ندارد،  گرفتن مدخليت  در روش  قصد روش دهنده 
می تواند روش بگيرد و اگر او قصد نکند، ديگری نمی تواند از او روش بگيرد. اين مطلب دقيقی است که قباًل هم 

به آن اشاره کرده ام.

شرایط مربّیان
بحث من فقط متمرکز به يک گروه است و آنها کسانی هستند که قصد می کنند به ديگران روش بدهند. من 
تربيت  و  يعنی روش دهندگان  مربّيان  تعبير می کنند.  مربّيان  به  آنها  از  که  را مطرح کنم  افرادی  می خواهم 
کنندگانی که می خواهند با قصد به ديگری روش دهند. در اين رابطه مطالبی را در گذشته عرض کردم، ولی 

اآلن می خواهم مستقاًل بحث کنم.
و  باشند  کننده  تربيت  و  دهنده  آموزش  مربّی،  عنوان  به  محيطی  هر  در  و  جامعه  در  می خواهند  که  کسانی 
می خواهند غير را تربيت کنند، بايد دارای شرايطی باشند. اّولين شرط و اساسی ترين شرط نسبت به آنها اين 
است که آن ها بايد خود ساخته باشند تا بتوانند ديگران را بسازند. ما در رواياتمان تحت عناوين مختلفی اين 
معنا را داريم که انسان ابتدا بايد خودش و بعد ديگران را تربيت کند، ان شاءال روابطش را بعداً می گويم. کسی 
که خودش را نساخته و تربيت نکرده است، اگر بخواهد ديگری را تربيت کند، نه تنها فايده ندارد، بلکه گاهی اثر 
عکس هم دارد. من قباًل به اينها اشاره کرده ام. کسی که خودش مؤّدب به آداب شرع و عقل نيست، نمی تواند 

ديگری را مؤّدب به آداب شرع و عقل کند.

مقدم داشتن تربیت خود بر دیگران
در روايتی از علی)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »أفضل األدب ما بدأت به نفسک«]2[ با فضيلت ترين 
تربيت ها اين است که از خودت شروع کنی. اّول برو خودت را تربيت کن! اگر توانستی به سراغ ديگران برو! چون 

فضيلت اين بيشتر است.
ی لَِصاَلِح النَّاِس َو نَْفُسُه أََشدُّ َشيْ ٍء َفَساداً«]3[ در شگفتم  حضرت در جمله ای ديگر می فرمايد: »َعِجْبُت لَِمْن يََتَصدَّ
از کسی که می خواهد زمام تربيت مردم را به دست گيرد و حال اين که نفس خودش از نظر فساد و خرابی 

بدترين چيز است. اّول برو خودت را آباد کن! نمی خواهد ديگری را آباد کنی!
باز در روايت ديگری از علی)عليه السالم( داريم که فرمود: »من ساس نفسه أدرک السياسة«، کسی که خودش را 
ساخته است، می تواند جامعه را بسازد و زمام امور جامعه را به دست بگيرد. »من ساس نفسه أدرک السياسة«]4[ 

سياست تدبير جامعه و سازندگی در سطح کالن است.
اينکه ما می گوييم »اّول برو خودت را تربيت کن« در جميع ابعاد وجودی به خصوص در بُعد نفسانی است، چون 
ما بُعد قلبی و بُعد عقالنی هم داريم. ان شاءال بعداً وارد اين مسائل می شويم. من اآلن بحث را بر بُعد نفسانی، 
يعنی در رابطه با نفس که يک مجموعه از شهوت، غضب و وهم است، متمرکز می کنم. انسانی که می خواهد 
نسبت به غير مربّی گری کند، بايد ابتدا خودش را ساخته باشد تا بتواند مربّی ديگری شود. در هر محيطی که 

باشد، فرقی نمی کند.

تربیت، سرلوحه دعوت انبیای الهی
از استادم)رضوان ال تعالی عليه( جمالتی را برايتان نقل می کنم. ايشان در رابطه با تأديب نفس، در باب نفوس 
می فرمايد: »آنچه که سرلوحه دعوت انبيای عظام است، تأديب نفوس و تحديد هواهای نفسانيه و روش رفتاری 

هر  در  و  جامعه  در  می خواهند  که  کسانی   *
و  دهنده  آموزش  مربّی،  عنوان  به  محیطی 
تربیت کننده باشند و می خواهند غیر را تربیت 
کنند، باید دارای شرایطی باشند. اّولین شرط و 
اساسی ترین شرط نسبت به آنها این است که 
آن ها باید خود ساخته باشند تا بتوانند دیگران 

را بسازند. 



169

تربیت و مربیان
تربیتی

دادن به شهوت، غضب و وهم انسان ها است«. يعنی انبياء مرزبندی های الهيه را برای إعمال غضب و شهوت، 
بيان می کنند و می گويند: »انسان ها بايد بر طبق آن مرزبندی ها تربيت شوند«.

بعد ايشان می فرمايد که بعضی ها گمان کردند که دعوت نبی اکرم)صلی ال عليه وآله وسلم( دو جنبه دارد؛ دعوت 
به دنيا و دعوت به آخرت؛ دنيايی و اخروی به طور مطلق. به تعبير ايشان چه بسا بعضی هم اين را کمال نبّوت 

فرض کردند. می فرمايد: »اينها اصاًل از ديانت بی خبر هستند، نمی فهمند دين يعنی چه«!
ببينيد ايشان چه قدر محکم می فرمايد! بعد از اين می فرمايد: »دعوت به دنيا، از مقصد انبيا به کلی خارج است«. 
جهت هم اين است که حّس شهوت و غضب و به تعبير ايشان شيطان باطنی و ظاهری برای دعوت به دنيا کفايت 
می کند. آن کسی که دارد می رود، ديگر »هول دادن« ندارد. دعوت به دنيا، احتياجی به قرآن و نبی ندارد؛ همان 

شهوت و غضب کافی است. پس انبيا برای چه آمدند؟ ايشان آمدند که مخلوقات را تربيت کنند.

کالم امیرالمؤمنین در مورد تربیت نفس
اين مطالبی که ايشان گفتند، مّتخذ از معارف ما است، حاال من روايتی را از علی)عليه السالم( مطرح می کنم؛ 
دارد که حضرت فرمود: »النَّْفُس َمْجُبولٌَة َعلَی ُسوِء اأْلََدِب«، نفس از نظر درونی، به قول ما جبلّت و ساختارش 
بر سوء ادب و بی تربيتی استوار است. »َو الَْعْبُد َمْأُموٌر بُِماَلَزَمِة ُحْسِن اأْلََدِب« و بنده هم از ناحيه خداوند مأمور 
است که نفس خود را خوب تربيت کند. »َو النَّْفُس تَْجِري بَِطْبِعَها فِي َمْيَداِن الُْمَخالََفِة« شهوت، غضب و وهم 
می خواهند به طور گسترده عمل کنند، يعنی هم از فرمان الهی و هم از فرمان عبد سرپيچی کنند، »َو الَْعْبُد 
َها َعْن ُسوِء الُْمَطالََبِة«، درحالی که بنده مأمور است، نفسش را از خواسته های زشتی که دارد، باز دارد.  يَْجَهُد بَِردِّ
»َفَمَتی أَْطلََق ِعَنانََها َفُهَو َشِريٌک فِي َفَساِدَها«، پس هر کس که مهار شهوت و غضب و وهم را رها کند، در فساد 
آنها شريک است. »َو َمْن أََعاَن نَْفَسُه فِي َهَوی نَْفِسِه َفَقْد أَْشَرَک نَْفَسُه فِي َقْتِل نَْفِسِه«]5[ و هر کس که به نفس، 
در خواسته هايش کمک کند و هر چه که شهوت، غضب و وهم او می خواهد، به آنها بدهد، در خودکشی اش 

شرکت کرده است، يعنی خود کشی کرده است.
استاد ما می فرمايد: »نه تنها کار انبياء دعوت به دنيا نيست، بلکه تمام تالش آنها برای بازداشتن از دعوت نفس، 
يعنی بی بند و باری شهوت و غضب و شيطان باطنی است«. تعبير ايشان که يک تعبير علمی است، اين است: 
»مأموريت انبيا اين است که تقييد اطالق شهوت و غضب کنند و تحديد موارد منافع دنيايی کنند. اين طور 

نيست که هر جا نفس خواست، سر کند و هر جا که نخواست رو برگرداند«.
لذا علی)عليه السالم( در روايتی می فرمايد: »ضبط النفس عند الرغب و الرهب من أفضل األدب«]6[ آنجايی که 
شهوتت راغب است و آنجايی که می خواهد از خوبی رو برگرداند، مهارش را در دستت بگير! اين عمل از بهترين 
تربيت ها است، حاال من بعداً اينها را توضيح می دهم. من خواستم محل و مصّب بحثم را در آينده روشن کنم 

که بحثم راجع به مربّيان است.
گفتم اّول خودت را در ربط با نفست بساز و بعد هم گفتم که نفس چه کار می کند.

]1[ . بحاراألنوار، ج89، ص214 
]2[ . غررالحکم، ص247 

]3[ . مستدرک الوسائل، ج11، ص315
]4[ . غررالحکم، ص331

]5[ . مستدرک الوسائل، ج11، ص137
]6[ . غررالحکم، ص238

* آنجایی که شهوتت راغب است و آنجایی که 
از خوبی رو برگرداند، مهارش را در  می خواهد 
دستت بگیر! این عمل از بهترین تربیت ها است
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تربیت ومربیان تربیتی۲
»روی عن علی)عليه السالم( قال: من تأدب بآداب ال عز و جل اّداه الی الفالح الدائم«

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به کسانی بود که می خواهند روش رفتاری به ديگران بدهند و قصدشان تربيت کردن ديگران است، 
به تعبير ديگر مربيان جامعه هستند. جلسه گذشته عرض کردم مربی بايد دارای شرايطی باشد که اّولين آنها که 
اهم شرايط هم هست اين است که مربّی بايد ابتدا خود را ساخته و تربيت و اصالح کرده باشد، تا بتواند ديگران 
را اصالح کند. اگر مربّی خود را نساخته باشد، تربيت او يا بی فايده است و يا مضر است. دومين شرط کار تربيتی 
اين است که مربّی خودش را در جميع ابعاد وجودی، چه از نظر عقل و چه از نظر قلب و چه از نظر نفسانی در 

سه بُعد شهوت و غضب و وهم کنترل کرده باشد.
آنچه را که من در اين بحث، مقّدم می دارم »بُعد نفسانی« است؛ يعنی مربّی بايد شهوت و غضب و وهم خود را 
کنترل نمايد. اصاًل انبيای عظام که مبعوث شدند، برای اين نيامدند که انسان ها را به دنيا و ماّديت دعوت کنند، 
بلکه آنها آمدند تا جلوی اين سه قوه را که در هر انسانی وجود دارد، بگيرند؛ يعنی می خواهند جلوی شهوت و 
غضب و وهم را بگيرند و آنها را مهار کنند؛ و ااّل دعوت به دنيا و ماديت در نهاد هر انسانی هست و همه از درون 
خود، کششی به سوی دنيا دارند. اين قوا به طور افسار گسيخته انسان را به سوی دنيا و ماّديت می کشاند و انبيا 

هم آمده اند تا جلوی اين افسار گسيختگی را بگيرند.

کار انبیا، کنترل کردن خواسته ها
من در جلسه گذشته، در قالب اصطالح از اين مطلب، اين طور تعبير کردم که »انبيا آمده اند که جلوی اطالق 
دعوت نفوس به دنيا را بگيرند«. اين تعبير اهل معرفت است که خواسته های شهوی، غضبی  يا وهمی انسان 
وقتی شيطانی  شود، ديگر حد و مرز ندارد. انبيا آمدند تا اينها را محدود کنند. چرايش را من در آخر بحث عرض 

می کنم.

سرآمد خواسته های مادی و »نقاط ضعف انسان«
حاال من موادی را که غالباً انسان با آنها درگير است و نسبت به او برجستگی دارد و مبتال به او است در رابطه 

با قوه شهوت و غضب عرض می کنم.

۱.پول و مال
اّول مسأله مال است. مال يکی از مواردی است که انسان به مقتضای شهوت خود به دنبال آن است. انبيا نسبت 
به مال به ما می گويند: انسان نبايد مال را از هر راهی انسان تحصيل کرده و به دست آورد. دست به هر مالی 
نزن! اگر چه شيطان درونی انسان، چه بسا برخی شياطين بيرونی هم انسان را دعوت کنند انسان نبايد از حدود 

الهی تجاوز کند.

جایی که انسان زمین می خورد!
يکی از نقاط ضعف انسان، همين مسأله مال است. در روايتی از امام صادق)عليه السالم( که حضرت فرمودند: »إِنَّ 
ْيَطاَن يُِديُر ابَْن آَدَم فِي ُکلِّ َشيْ ٍء« البته اين روايت را به دو صورت می شود خواند؛ هم »يُِديُر« درست است  الشَّ
ُِّر«. شيطان اين طور است که قوه واهمه انسان را احاطه می کند و نسبت به هر چيزی، دور انسان  و هم »يَُدب
می گردد؛ يعنی حواسش جمع است که در موقعيتی او را به زمين بزند. » َفإَِذا أَْعَياُه« وقتی خسته اش کرد، »َجَثَم 
لَُه ِعْنَد الَْماِل« وقتی مسائل مالی مطرح شد، به روی انسان می جهد و »َفَأَخَذ بَِرَقَبِتِه«]1[ گردنش را می گيرد 

و ديگر رهايش نمی کند. من بعداً عرض می کنم که از نظر حتی قرآن هم، مطلب همين طور بيان شده است.

۲.جاه و مقام
نقطه ضعف ديگری که در انسان وجود دارد، مسأله مقام، جاه و رياست است. اين نقطه ضعف در ارتباط با نيروی 
غضب و خشم است. علما در مباحث اخالقی می گويند: لّذت جاه و مقام، لذيذتر از لذت مال است. يعنی رياست 
خيلی بيشتر به انسان می چسبد. لذا کسانی که مبتال به حب جاه هستند، مالشان را فدا می کنند تا به رياست 
برسند. اين مطلب جزو چيزهايی است که توضيح نمی خواهد و شما هم نمونه های زيادی از آن را ديده ايد. برای 

اين است که بزرگان می گويند: لذت رياست، جاه و مقام، بيش از لذت مال است.

۳.شهوت جنسی
يک مورد ديگر که در ارتباط با نفس مطرح است، شهوت جنسی است. انبيا هم چون برای اين آمده اند که شهوت 
جنسی انسان را نيز کنند، می گويند: نبايد شهوت جنسی را از هر طريقی اشباع کنی! مرزبندی کردند که اين 

هم نوعی مهار کردن است.

* نقاط ضعف انسان
۱.پول و مال

۲.جاه و مقام
۳.شهوت جنسی
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پیام انبیا »محدود کردن« است، نه نفی کّلی!
من اين مطلب را تذکر بدهم تا يک وقت اشتباه نشود و افراطی گری در معارف به وجود نيايد؛ انبيا نيامدند که 
جلوی تحصيل مال را از هر طريقی مثل تجارت، کسب، زراعت و صناعت بگيرند، نمی گويند: نکاح نباشد! اينها 
به طور کلی مقابل اين قوا و کشش های نفسانی نايستاده اند. چون اين تمايالت در کانون وجود انسان هست و 
خداوند اينها را در وجود آدمی قرار داده است. او خير محض است و هر چه را در عالم وجود آفريده است، جنبه 
خير و صالح دارد. ولی اين هم هست که انسان از نظر طلب، بی نهايت را می خواهد و درخواستش در اين موارد 
هيچ حد و مرزی ندارد. انبيا هم آمده اند جلوی اين بی بند و باری را بگيرند. به تعبير اهل علم، انبيا می خواهند 

جلوی اطالق اين مطلق را بگيرند نه اين که آنها را قلع و قمع کنند.

درآمدهای نامشروع؛ ممنوع
لذا ما وقتی به معارف مان، چه آيات و چه روايات، مراجعه می کنيم می بينيم اّولين مسأله ای که مطرح شده است، 
مسأله بازدارندگی است. حاال من يک مثال می زنم تا مطلب روشن شود. يکی از آيات شريف قرآن که ما در فقه 
هم به آن تمسک می کنيم و در به دست آوردن احکام مربوط به معامالت نيز نقشی اساسی دارد اين است: »ال 
تَْأُکُلوا أَْموالَُکْم بَْيَنُکْم بِالْباِطِل إاِلَّ أَْن تَُکوَن تِجاَرًة َعْن تَراٍض ِمْنُکم «]2[ آنهايی که اهل دقت هستند اگر به آيه 
توجه کنند، می فهمند که روح اين آيه، بازدارندگی است. اّول می فرمايد: اموال تان را بين خودتان به سبب باطل 
نخوريد! حرف و پيام اّول، »بازدارندگی« است. اّول می گويد: »نخوريد!«، بعد می گويد: »إاِلَّ أَْن تَُکوَن تِجاَرًة َعْن 
تَراٍض ِمْنُکم« بعد از نهی، استثنا می کند که اگر از راه صحيح باشد، اشکال ندارد. راه های باطل برای به دست 
آوردن مال زياد است و نيازی به توضيح ندارد. امآ قرآن می فرمايد فقط از راه درست کسب مال کنيد. اين روح 

دعوت قرآن در ارتباط با مال است و مطابق با همان غرضی است که انبيا برای آن آمده اند.

»ازدواج« برای جلوگیری از فجور و فحشاء
ما در باب نکاح هم می بينيم که روح دعوت به نکاح، برای بازدارندگی و کنترل آن است. من نمی خواهم اينجا به 
طور مفّصل وارد بحث شوم، ولی کسانی که اهل دقت هستند اگر در باب نکاح، به آيات مراجعه کنند، خواهند 
ديد که روح کلّی همه دستورات در رابطه با قوای جنسی، »تحديد، مرزبندی و جلوگيری از فجور و زنا« است.

يعنی قرآن می خواهد جلوی بی بند و باری را بگيرد و اگر هم در جايی به نکاح دعوت می کند، برای اين است 
که جلوی آن سفاح و فجور به وسيله نکاح گرفته می شود؛ اين »دعوت به نکاح« نيست که مردم با اين دعوت 
قرآنی به دنبال اشباع کردن اين غريزه بوده و به اين کار ترغيب شوند. قرآن هيچ گاه به اين امور دعوت نمی کند 
و همين قوای درونی برای اينکه انسان را به سمت آنها بکشاند، کافی است؛ انبيا هم به دنبال محدود کردن اين 

کشش ها هستند.

تعادل در دعوت انبیاء
اگر خوب دقت کنيد می بينيد که آنها آمدند تا در اين روابط، نيروی شهوت، غضب و وهم انسان را مهار کنند. 
اگر کسی بگويد انبيا می خواهد اين قوا را از بين ببرند، حرفش مخالف نظام اتّم است و اصاًل مورد قبول نيست. نه 
آمده اند انسان را به سمت نفسانيات حرکت بدهند و نه آمده اند ريشه تمايالت را بخشکانند. انبيا برای جلوگيری 
از اطالق اين مطلق ها آمده اند. اينکه ما می بينيم در دعوت انبيا، در رابطه با اين سه قوه  نفسانی، اين همه دستور 

و فرمان وجود دارد برای اين است که انسان با کنترل و تحديد اين نيروها می تواند به سعادت برسد.

انبیاء انسان را به فطرتش دعوت می کنند
البته در درون انسان، هم اين قوا وجود دارد و هم »حس احتياج به زندگی جاودانه« هست. يعنی انسان در 
درون خود هيچ وقت فنا شدن و پايان يافتن را نمی خواهد. اينجا است که مسأله معارف پيش می آيد و انبيا هم 
برای يادآوری نسبت به همين مسأله فرستاده شده اند. انسان می بيند که در دنيا از جاودانگی خبری نيست و 
فرو رفتن در حب مال و حب جاه و... او را از درک اين مطلب باز می دارد. انبيا آمده اند تا اين حس را در انسان 
زنده کنند و نگذارند که اين دوستی ها و دلدادگی ها موجب غفلت از آن حس عميق »ميل به جاودانگی« شود.

اين نشئه، جای ماندن نيست و انسان نبايد آن قدر مشغول دنيا شود که از سرای جاودانگی يعنی همان آخرت، 
غافل شود. در قالب اصطالحی بايد بگوييم: »انبيا آمدند تا انسان را به آداب الهی مؤدب و تربيت کنند«؛ يعنی 
اين حسی موجود درون او را شکوفا کنند. انبيا می خواهند انسان را به فکر بياندازند که او به خودش بگويد: »من 

روزی می ميرم و از اين نشئه می روم؛ نشئه ديگری در کار است که من متعلّق به آنجا هستم«.

کنترل خواسته های بی پایان نفس با لجام عقل
اين روايت از علی)عليه السالم( است که فرمود: »النفوس طلقه«، »نفوس« يعنی مجموعه سه نيرو و »طلقه« 
يعنی بی بند و بار، نفس انسان می خواهد در هر سه بعد شهوت، غضب و وهم به طور مطلق آزاد بوده و هرطور که 
اين قوا می خواهند کند، مرز نشناسی در نهاد شهوت، غضب و وهم است. »لکن ايدی العقول تمسک اعّنتها عن 
النحوس«]3[ دستان عقل افسار نفس را می کشد و او را باز می دارد. شرع با عقل هم سو است، لذا دست های عقل 
است که نفس را مهار می کند و او را از بی بند و باری ها باز می دارد تا نفس به چيزهايی که نه شرع می پسندد و 

می خواهد  را  بی نهایت  طلب،  نظر  از  انسان   *
و مرزی  موارد هیچ حد  این  و درخواستش در 
ندارد. انبیا هم آمده اند جلوی این بی بند و باری 
انبیا می خواهند  اهل علم،  تعبیر  به  بگیرند.  را 
جلوی اطالق این مطلق را بگیرند نه این که آنها 

را قلع و قمع کنند.

* انسان می بیند که در دنیا از جاودانگی خبری 
نیست و فرو رفتن در حب مال و حب جاه و... او 
را از درک این مطلب باز می دارد. انبیا آمده اند 
تا این حس را در انسان زنده کنند و نگذارند که 
این دوستی ها و دلدادگی ها موجب غفلت از آن 

حس عمیق »میل به جاودانگی« شود
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نه عقل برآن صحه می گذارد، آلوده نشده و به دام نحسی ها گرفتار نشود.
است؛  خواسته ها  همان  هواها،  اين  از  منظور  است.  توجه  مورد  خيلی  نفسانی  هواهای  مسأله  ما  روايات  در 
خواسته های شهوی، غضبی و وهمی. حتی وقتی کسانی از اهل بيت سؤال می کنند که انسان چه موقع راحت 
می شود و راه رسيدن به راحتی چيست؟ ايشان جواب می دهند: زمانی که با خواسته های نفسانی اش که به طور 

گسترده عمل می کند، مخالفت کند.

راحتی در مخالفت با نفس است!
در روايتی از امام صادق)عليه السالم( که از مواعظ حضرت هم هست، آمده است که »و قيل له« به حضرت عرض 
اَحِة َفَقاَل؟« راه رسيدن به راحتی چيست؟ »فقال)عليه السالم( فِي ِخاَلِف الَْهَوی«  شد: »قِيَل لَُه أَيَْن َطِريُق الرَّ
آنجايی که انسان با خواسته های گسترده نفسش مخالفت کند. اگر يادتان باشد گفتيم که علی)عليه السالم( در 

رابطه با اين خواسته ها فرمودند که طلقه است.

زمان استراحت، روز ورود به بهشت است!
اَحَة؟« دوباره پرسيدند: با اين وضع که هميشه بايد بر خالف خواسته های نفس عمل کرد  » قِيَل: َفَمَتی يَِجُد الرَّ
و او را مدام محدود ساخت؛ پس کجا راحتی را می توان به دست آورد؟ »و قال)عليه السالم( ِعْنَد أَوَِّل يَْوٍم يَِصيُر 
فِي الَْجنَِّة«]4[ اولين روزی که انسان به سمت بهشت می رود. يعنی همان زندگی جاودانه ای را که خداوند به 
او وعده فرموده است. پس بايد تا آخرين لحظه عمر انسان مواقب نفس بوده و خواسته های او را مطابق با شرع 

تنظيم و تحديد نمايد.

]1[. الکافی، ج2، ص315
]2[. سوره مبارکه نساء، آيه29

]3[. غررالحکم، ص235
]4[. بحاراالنوار، ج75، ص254
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تربیت ومربیان تربیتی۳
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين
و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ  »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به مربّيان بود، يعني کسانی که می خواهند زمام تربيتی ديگران را به دست بگيرند و به آنها روش 
گفتاری و کرداری دهند و در اين روش دادن به ديگران، قاِصد هستند. من در جلسات گذشته عرض کردم که اگر 
اين روش دادن بخواهد مفيد بوده و ضرر نداشته باشد، کار هر کسی نيست و کسانی که مي خواهند مربّی باشند 
بايد دارای شرايطی باشند. اّولين شرط و سرآمد شرايط مربی تربيتی بودن، اين است که فرد بايد »خود ساخته« 
باشد؛ البته ان شاءال اگر برسم عرض می کنم که در حّدی که خود ساخته شده است، می تواند مربّی باشد. خود 
ساختگی در ابعاد گوناگون مطرح است. يکي از اين ابعاد، مسأله نفس است، يعني شخصي که مي خواهد مربّي 
باشد، بايد نفس خود را چه در بُعد شهوی، چه غضبی و چه وهمی اش تربيت کرده باشد. سرآمد دعوت انبيا 
نسبت به ابنای بشر نيز همين »تأديب نفوس« است يعنی اگر مربّي خود ساخته نباشد، تربيت بی فايده است. 

لذا انبيا سراغ تأديب نفوس مي رفتند.

تقدم تربیت خود بر تربیت دیگران
از  را  جمالتی  جلسه،  اين  در  و  کردم  مطرح  رابطه  اين  در  را  معارفمان  از  بعضی  گذشته  جلسات  در  من 
علی)عليه السالم( برای تتميم آنها عرض می کنم. در نهج البالغه است که حضرت علی)عليه السالم( فرمود: »َمْن 
نََصَب نَْفَسُه لِلنَّاِس إَِماماً َفلَْيْبَدأْ بَِتْعلِيِم نَْفِسِه َقْبَل تَْعلِيِم َغْيِرِه« هر کس بخواهد خود را زمام دار ديگری قرار دهد، 

بايد پيش از تعليم دادن به ديگران، به تعليم خويش بپردازد؛ تعليم همان تأديب است.

تقّدم تربیت با رفتار بر تربیت با زبان
»وَ لْيَکُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ« و بعد که خودش را تربيت کرد و مي خواهد مردم را تربيت کند، بايد 
اّول آنها را با کردار خويش تأديب کند، نه با زبان؛ يعني قبل از اينکه بخواهد ديگران را با زبان خود تربيت کند، 
بايد آنها را با عمل خود تربيت کند. همين اعمالی که از او صادر می شود، قبل از آن که بخواهد دهان باز کند 

و به زبان بياورد روش می دهد.

ارزشمندی و برتری »انسان خودساخته« بر »مربّی دیگران«
بِِهْم«]2[ و آن کسي که دارد خود را می سازد و  بَُها أََحقُّ بِاإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو ُمَؤدِّ »َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ
تربيت می کند نسبت به کسی که می خواهد مردم را تأديب کند، براي تجليل سزاوارتر است، حتي اگر شخصي 
که مي خواهد ديگري را تربيت کند خودش هم تربيت کرده باشد، باز آن کسي که دارد خودش را تربيت مي کند 

براي تجليل سزاوارتر است، چون خودسازي اين قدر ارزش مند است.

خود را ادب کنید!
 اصاًل مکتب انبيا و اوليا همين است. سرلوحه دعوت آنها همين مسأله تأديب نفوس است. علی)عليه السالم( در 
َّْوا ِمْن أَنُْفِسُکْم تَْأِديَبَها« ای مردم، تربيت خود را به دست بگيريد! خودتان را  نهج البالغه مي فرمايد: »أَيَُّها النَّاُس تََول
تربيت و ادب کنيد! »َو اْعِدلُوا بَِها َعْن َضَراَوِة َعاَداتَِها«]3[ و نفس را از گستاخِی پذيرفتن خوهای زشت و نکوهيده 
روی گردان سازيد؛ لذا در روايتي ديگر از علی)عليه السالم( دارد که فرمود: »االشتغال بتهذيب النفس أصلح«]4[

»نفس« انسان را به بی بندوباری دعوت می کند
عرض کردم مسأله، مسأله تأديب نفس است؛ انسانی که می خواهد مربّی باشد، بايد ابتدا خودش را در رابطه با 
نفسش بسازد. دليلش را هم در جلسه گذشته گفتم که نفس، يعنی شهوت، غضب و وهم، مرز نشناس است. 
وِء«]5[ نفس می آيد انسان  اَرٌة بِالسُّ شهوت همين طور بی  پروا انسان را به شهوت رانی دعوت مي کند، »إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ
را به بی بند و باری، شهوت رانی، خشم وهم و شيطنت دعوت می کند. نفس اين است لذا من عرض کردم به تعبير 

اهلش بايد جلوی اين اطالق مطلق را گرفت.

برخی بزرگان: »نفس انسان، لجام می خواهد«!
من خودم از بعضی بزرگان شنيدم که مي فرمودند: »جلوی اين يابوی چموِش نفست را بگير«! ما بايد دهنه اي 
از شرع و عقل به آن بزنيم و آن را به آداب الهيه مؤدب کنيم. چون من جلسه گذشته توضيح دادم اآلن فقط 

اشاره کردم و رد شدم.

* مربی قبل از اینکه بخواهد دیگران را با زبان 
خود تربیت کند، باید آنها را با عمل خود تربیت 
کند. همین اعمالی که از او صادر می شود، قبل 
از آن که بخواهد دهان باز کند و به زبان بیاورد 

روش می دهد.
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نگو: »دلم می خواهد«؛ بگو: »شهوتم می خواهد«، »غضبم می خواهد«!
کسی که در زندگی اش از نظر شهوت، غضب و وهم نه شرع سرش می شود و نه عقل، هر کاری بگويی می کند! 
وقتي هم که بگوييم:  چرا اين کارها را می کنی؟ می گويد: دلم می خواهد! اين دل نيست؛ بلکه شهوت تو است و 

اسمش را عوض کرده ای! »قلب« خانه خدا است و تو به شهوت و غضب خود می گويی »دل«؟

تربیت یعنی اینکه دیگر نگویی: »دلم می خواهد«
اين شخص اگر بخواهد نفسش تربيت کند، در ابتدا کارش خيلی مشکل است. من مراجعات زيادي داشتم که 
برخی به من می گويند: »من نمی توانم گناه نکنم!«، من به آنها می گويم: »نه! به من دروغ نگو! نگو: نمی توانم؛ 
تو  و  است  داده  را  قدرت  نخير خدا  است،  نداده  به من  را  قدرتش  يعنی خدا  نمی خواهم!«. »نمی توانم«  بگو: 

می توانی؛ ولی نمی خواهی! چون مخالفت با نفس فشار دارد و سخت است.

»جهاد اکبر« یعنی »تربیت نفس«
تأديب نفس و مهار کردن شهوت، غضب و وهم، در ابتدا برای انسان خيلی فشار دارد و فشارش هم آنقدر زياد 
است که از آن به جهاد اکبر تعبير کرده  اند. در اصطالح به »مقابله کردن با نفس و مهار کردن آن« غلبه بر 
هوای نفسانی مي گويند. هوا يعنی خواسته ها، چه در بُعد شهوت باشد، چه غضب و چه وهم. چون نفس به معنای 
خاّصش از اين قوا تشکيل می شود. اين تعليم به تعبير علی)عليه السالم( و اين تأديب، ابتدا مشکل است و از غلبه 
کردن بر اين نفس به »جهاد اکبر« تعبير شده است. اين که می گويند جهاد اکبر همين تربيت نفس و غلبه بر 
هوای نفس است. روايتي از علی)عليه السالم( است که می فرمايد: »ردع النفس عن الهوی الجهاد األکبر«]6[ اگر 

بخواهی نفست را از خواسته های گسترده اش برگردانی و جلوی اطالقش را بگيری، جهاد اکبر کرده  اي.

»تربیت نفس« سخت تر از »فتح شهر«
از  از مسلمين به جبهه رفته بودند. وقتی نزد پيامبر برگشتند و  تاريخ صدر اسالم آمده است که گروهی  در 
سختي هاي زياد جنگ بحث کردند، پيامبر فرمودند: اين جهاد و جنگ و کشتن دشمن، جهاد اصغر بود، جهاد 

اکبر بر شما باقی مانده است؛ آن جنگ داخلی است، غلبه بر هوای نفس است، اين مشکل تر است.
من در روايتی ديدم که از حضرت سليمان نقل می کردند که دارد: »إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة 
وحده«]7[ آن کسی که بخواهد با هوای نفس مبارزه کند و بر هوای نفسش غلبه کند، کارش سخت تر است از 
کسي که بخواهد تنهايی يک شهر را فتح کند. يعنی فتح يک شهر به تنهايی آسان تر از جنگ و غلبه بر هوای 

نفس است.

»تربیت کردن« کم کم آسان می شود
در ابتدا مشکل است و فشار دارد، اّما گام اّول را که برداشتی، گام دوم فشارش شايد نصف گام اّول باشد، گام 
سوم نصفِ نصف است. همين طور که انسان جلو برود فشار کم مي شود تا جايي که غلبه بر هوای نفس بسيار 
ساده می شود. ابتدا بايد پايش بايستد. همه اينها روش دارد و ما فقط اصل قضيه را مطرح کرديم؛ کسانی که 
می خواهند مربّی ديگران شوند بايد اّول خودشان را در بُعد نفسانی تربيت کنند که تربيت در بُعد نفسانی فشار 
دارد، ولی بعد فشارش کم می شود. البته شيطان در اينجا هم شيطنت می کند، ان شاء ال اگر توانستم در بحث 

بعدی اين مطلب را توضيح مي دهم.

حیات معنوی در گرو تربیت نفس است
اين مطلب به خصوص در مورد کسانی است که معتقد به نشئه ديگر هستند، چون سّر کار را من جلسه گذشته 
گفتم که شکوفا کردن آن بُعد معنوی است. انبيا هم که آمدند، سرلوحه دعوتشان تربيت نفوس بود. انسان چند 
بُعدی است، آن بُعد سرنوشت ساز که برای ما حيات جاودانه خوب می آورد تا از آن لذت ببريم، با جلوگيری از 

گستردگی هوای نفس و تربيت نفوس حاصل می شود.

انسان بی تربیت، کر و کور است
اگر انسان بخواهد نفس را رها کند، آن بُعد درونی اش که در ارتباط با امور انسانی و معنوی اش هست، از بين 
خواهد رفت و به تعبيری در روايات داريم که کر و کور می شود؛ نه آهنگ معنويت را می شنود و نه ماورای ماده 
را می تواند شهود کند. اگر در آن بُعد معرفتی اش برويم، انسان اگر بخواهد نفس را رها کند آن بعد معنوي اش 

کر و کور می شود.
َک َو أَْعَماَک َو أَْفَسَد ُمْنَقلََبَک َو أَْوَداَک«]8[  ََّک إِْن أََطْعَت َهَواَک أََصمَّ در روايتي دارد که علی)عليه السالم( فرمود: »إِن
اگر تو بخواهی تحت فرمان خواسته های نفسانی ات عمل کنی کر و کور می شوی و اين خواسته ها در عاقبت تو را 
به وادی هالکت می کشاند. عرض کردم تعبيرات مختلفه است و چه بسا می شود گفت که عقل را از انسان زائل 
می کند، چون کار عقل روشن گری است و تبعيت از هواي نفساني چراغ عقل را در درون انسان خاموش می کند.

»عاقل« خود را تربیت می کند

* کسی که در زندگی اش از نظر شهوت، غضب 
هر  عقل،  نه  و  می شود  سرش  شرع  نه  وهم  و 
کاری بگویی می کند! وقتي هم که بگوییم:  چرا 
این کارها را می کنی؟ می گوید: دلم می خواهد! 
این دل نیست؛ بلکه شهوت تو است و اسمش 
را عوض کرده ای! »قلب« خانه خدا است و تو به 

شهوت و غضب خود می گویی »دل«؟
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بر  که  است  عاقل کسی  کنند می گويند:  تعريف  را  عاقل  وقتی می خواهند  که  می بينيم  روايات مان  در  ما  لذا 
هوای نفسش غلبه کند و ديوانه کسی است که هوای نفس بر او غلبه کند: »العاقل من غلب هواه و لم يبع 
آخرته بدنياه«]9[ در روايت ديگر دارد: »العاقل من عصی هواه في طاعة ربه«]10[ روايات متعدده داريم که من 
نمی خواهم وارد شوم. انسان عاقل همين روشي را که انبيا به آن دعوت کرده اند در تربيت خودش می گيرد، تا 

صالحيت تربيت نسبت به غير خودش را پيدا کند.

]1[ . بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[ . نهج البالغة، ص480
]3[ . نهج البالغة، ص537
]4[ . غررالحکم، ص239

]5[ . سوره يوسف، آيه 53
]6[ . غررالحکم، ص241

]7[ . مجموعةورام، ج1، ص60
]8[ . مستدرک الوسائل، ج12، ص114

]9[ . غررالحکم، ص54
]10[ . غررالحکم، ص54
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تربیت ومربیان تربیتی۴
اّولین و سخت ترین گام تربیت

 اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين 
و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ  »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به کسانی بود که قصد دارند ديگران را تربيت کنند؛ يعنی روش گفتاری و رفتاری به ديگران 
اساسی و  برای شخص مربی که نقش  اّولين شرط  تعبير می شود. عرض کردم  به »مربی«  آنها  از  بدهند، که 
زيربنايی دارد، اين است که ابتدا خود را در ابعاد گوناگون وجودی اش، مثل عقل، قلب و نفس تربيت کند. در 
اين ارتباط نيز عرض کردم انبيای عظام ما هم بر روی آن چيزی که تکيه  کرده اند، مسأله تربيت نفوس است و 

نفس هم مجموعه ای از قوای سه گانه شهوت، غضب و وهم است.

»تربیت خیال و اوهام« اّولین مرحله تربیت نفس
در جلسه گذشته عرض کردم که تربيت نفس روش دارد، از کجا شروع کنيم؟ چون ما قوای سه گانه را مطرح 
کرديم و گفتيم که تشکيل دهنده نفس به معنای اخص است، می گويند ابتدا بايد انسان به سراغ قوه خيال و 
واهمه برود]2[ که آن دستاويز شيطان است، يعنی شيطان آنچه را که می خواهد اِعمال کند، ابتدا سراغ خيال 

و واهمه انسان می رود.
لذا از واهمه به شيطان درونی انسان تعبير می کنند. حتی در مباحث اخالقی هم اين مسأله را مطرح می کنند که 
انسان ابتدا بايد سراغ ضبط خيال برود. خيال و واهمه در انسان مثل پرنده ای است که هر لحظه روی يک شاخه 
است و آرام و قرار هم ندارد، اگر آن را از روی يک شاخه بپرانی، می رود و فوراً روی شاخه ديگري می نشيند. قوه 
خيال است که در انسان معصيت، مسائل شهويه و مسائل غضبی را جلوه می دهد. لذا می فرمايند مهم ترين چيز 

در انسان ضبط خيال است که انسان بتواند آن را مهار کند. روش مهار کردن را بعد عرض می کنم.

قدرتمند، بر خیالت خود چیره می شود
چه بسا بعضی از اين رواياتی که تعبيرات خيلی شديدی نسبت به مسأله نفس دارند، ناظر به همين معنا باشد. 
جلسه گذشته روايتی را مطرح کردم، حاال روايت ديگري را از پيغمبر اکرم مي گويم، دارد که حضرت فرمودند: 
ِديَد َمْن َغلََب نَْفَسُه«]3[ انسان  ِديَد لَْيَس َمْن َغلََب النَّاَس َو لَِکنَّ الشَّ »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: إِنَّ الشَّ
قوی کسی نيست که بر مردم چيره شود و سلطه پيدا کند، آن کسی قوي است که چيره بر نفسش شود و بتواند 
اين قوای سه گانه  شهوت، غضب و وهم را که تشکيل دهنده نفس به معنای اخص هستند، مهار کند. اين قوه 
شيطانی وهم در رأسش است. اگر بتوانی جلوی اين خياالت باطله را بگيری و نگذاری اين قوه هرزه گری کند، 

قوی و نيرومند هستی. اين مهم است.

اّولین و سخت ترین گام تربیت
در باب تربيت نفس اولين گام و به تعبيری سخت ترين گام، ضبط خيال است که البته سختی آن ابتدايی است. 
اين اوهامی که می آيد برخالف رضای خدا و عقل است و هم سو با خواسته  های شيطان است، جلوی اين اوهام را 
در درون خودت بگير. ما از اين به سنگری بسيار مهم تعبير می کنيم، خط اّول است، به تعبيری بايد گفت خط 

شکن باش، اين خط اّول است.

»خیال پیغمبر« در حال سجده بود
بين همه چيزهای  در  اکرم  پيغمبر  لََک خَيالِي«]4[  »َسَجَد  فرمود:  داريم که  اکرم  پيغمبر  از  را  تعبير  اين  ما 
درونی شان سراغ خيالشان رفتند و مي فرمايد: من خيالم را  طوری مهار کردم که سجده کرده است؛ يعنی اين طور 
بشوم. حّتی حضرت در جايی  است  پيغمبر  به  مربوط  وارد مسائلی که  نمي خواهم  است. من  تسليم من شده 
روشن تر فرمود: »قد اسلم شيطانی بيدی« اين تعبير را ديگر هيچ کاری نمی توانی بکنی. عجب! معلوم می شود 

پيغمبر اکرم هم شيطان داشته است، ولی شيطانش را به دست خودش مسلمان کرده است.

»قوه واهمه« شیطان درونی است
شيطان من و تو همين قوه واهمه و خيال است که معاصی را جلوه می دهد، چه در ارتباط با شهوت باشد، چه 
در ارتباط با غضب باشد و چه دوز و کلک باشد که مربوط به خود خيال و واهمه است. ابتدا بايد اين را مؤدب 

به آداب ال کنی.

کار واهمه حّقه بازی است

کند،  اِعمال  می خواهد  که  را  آنچه  شیطان   *
ابتدا سراغ خیال و واهمه انسان می رود. لذا از 

واهمه به شیطان درونی انسان تعبیر می کنند.

خیال  و  واهمه  قوه  همین  تو  و  من  شیطان   *
است که معاصی را جلوه می دهد، چه در ارتباط 
با شهوت باشد، چه در ارتباط با غضب باشد و 
چه دوز و کلک باشد که مربوط به خود خیال و 

واهمه است.
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ابتدا همين خبيث است که اين مسأله را بزرگ جلوه می دهد، از حقه بازی هايش واهمه است که مي گويد: »مؤّدب 
شدن، مشکل است؛ مگر می شود آدم جلوی خيالش را بگيرد«. ما طلبه ها راجع به احتماالت که غير تخيالت 
است، می گوييم: »احتمال بی عار است« يعنی همين طور خودش به ذهن می آيد. توّهمات هم همين طور است. 
يکی از دستاويزهای شيطان که مهم ترينش هم هست خيال است که شيطان به وسيله همين خيال انسان را به 

شقاوت، بی دينی و بيچارگی می کشاند.

تفّکر، اّولین راه ضبط خیال
در اينجا بحث اين طوری مطرح می شود که چطوری من اين را که گاهی به اين شاخه و گاهی به آن شاخه 
می پرد مهار کنم؟ راهش چيست؟ راهی که بزرگان ما مطرح کردند می گويند: اولين راه تفکر است، اّما خود 
تفکر روش دارد. انسان می تواند فکر خودش را مشغول کند، اآلن ذهنم سراغ چيزی رفته است، می توانم آن را 
برگردانم، در اين اختيار دارم. حاال ذهن را در چه وادی بياورم؟ در وادی ابعاد نعمت هايی که خداوند به تو عنايت 

کرده است بياور. يک؛ نعمت های ماّدی، دو؛ نعمت های معنوی .

به نعمت ها و وظایفت فکر کن!
از اين به منزل تفکر تعبير می کنند، من نمی خواهم وارد مسائل معرفتی شوم، اين منزل تفکر است بعضی ها 
می گويند اّولين منزل است و بعضی ها می گويند پنجمی است. ذهن را در اين وادی بياور و باينديش که خدا 
اين همه نعمت های مادّی و معنوی در اختيار تو قرار داده است، اين همه پيامبر مبعوث کرده  است که را ه های 
معنويت را در اختيار تو قرار دهند. سراغ اين نعمت ها برو! حاال از خودت سؤال کن که آيا من نسبت به اين خدايی 

که اين همه به من نعمت ماّدی و معنوی داده است، وظيفه ای دارم يا نه؟

با فکر کردن خیالت را کنترل کن!
اگر من به خانه شما بيايم و در بزنم و هديه  اي براي شما بياورم، به ذهنتان نمی آيد که اين را تالفی کنيد؟ ظاهراً 
شکر ُمنعم جزو فطريات بشر است. آيا من نسبت به مواليم وظيفه ای دارم يا نه؟ برای اين که جلوی اين خيال 
را بگيري و سرگرمش کنی بيا شروع به فکر کردن کن. اين همه بساط نعمت آيا فقط برای زندگی حيوانی من 
است؟ به تعبير اهلش اينها فقط براي اداره کردن شهوت و غضب من است يا نه يک مقصود ديگری هم در کار 

است؟
سرنخ هاي تفکر، مهارکننده خیال

اينها سرنخ تفکر است. فرق من با حيوانات ديگر چيست؟ فکر کن آيا اين همه انبيا که آمدند و ما را به قانون 
عقل و شرع دعوت کردند، اينها با ابنای بشر دشمن بودند؟ می خواستند دشمنی کنند يا اينها آمده بودند و صالح 
و سعادت ما را می خواستند؟ همه اينها روش تفکری است. اينها با من دشمنی نداشتند، می گفتند اين زندگی 
زود گذر است، زندگی ديگري هست که جاودانه است. تو يک التذاذات ديگری داری، تو خلق نشدی برای اين 
چمن زار طبيعت که مثل حيوانات مشغول دنيا باشی؛ مدام بخوری و دفع کنی. محصول تو، سه نجاست عينيه، 

يعني بول و غائط و منی نيست. نبايد محصول تو اين باشد.

تو برای خدا خلق شده ای!
بله، تمام اينها را برای من خلق کرده است، بشر بر همه اينها سلطه دارد، اينها را برای من خلق کرده است اّما 
من را برای چه خلق کرده است؟ آيا نشستيد اين فکرها را بکنيد؟ اين نعمت ها برای تو است، حاال بگو ببينم تو 
را برای چه خلق کرده است؟ »خلقت االشياء الجلک و خلقتک الجلی« همه اينها را خلق کردم برای تو اّما تو 

را برای خودم خلق کردم. من تو را خلق کردم برای اين که جاودانه بمانی، جاودانگی که در اين نشئه نيست.
»خلقتم للبقاء ال للفنا«]5[ اينها روايت است. در اين نشئه که از بقا خبری نيست. اينها سرنخ هايی برای تفکر 
است که انسان خودش را از چنگ واهمه  هاي شيطانی نجات دهد. مي گويي چه کار کنم که نجات پيدا کنم؟ 
می گويم در وادی تفکر بيا و بعد می بينی که از آن هرزه گری خيال جلوگيری کردی و رفته رفته آن را ضبطش 

می کنی.

]1[ . بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[. حضرت استاد در اين مباحث در صدد بيان وجوه افتراق قوه واهمه و خيال نيستند.

]3[ . مستدرک الوسائل، ج11، ص13
]4[ . بحاراألنوار، ج22، ص245

]5[ . غررالحکم، ص133

* همه اینها را خلق کردم برای تو اّما تو را برای 
خودم خلق کردم. من تو را خلق کردم برای این 
نشئه  این  در  که  بمانی، جاودانگی  که جاودانه 

نیست.
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تربیت ومربیان تربیتی۵
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين
و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته:
بحث ما در گذشته راجع به تربيت بود. گفته شد اگر کسي قصد کند که براي ديگري مربّي باشد، يعني اگر 
بخواهد به ديگري روش گفتاري و رفتاري بدهد، اّول بايد خودش را تربيت کرده باشد، يعني بايد خودش را 

مؤّدب کرده باشد تا بتواند ديگران را ادب کند. مربّي بايد اول خودش مربّا شده باشد سپس بيايد مربّي شود.
من در گذشته عرض کردم که انسان از نظر تربيتي در تمام ابعاِد وجودي، مثل عقل و قلب و نفس محتاج به 
تربيت است. منظور از نفس هم معناي خاّص نفس، يعني شهوت و غضب و وهم است. همچنين گفتيم که انبياي 
عظام هم آنچه را که در ابتدا هدفگيري کردند و بر آن تأکيد کردند، مسأله تربيت نفوس، به معناي خاص، يعني 
شهوت و غضب و وهم بود. انبيا آمدند که نگذارند قواي نفس لجام گسيخته عمل کنند. من قباًل اينها را گفته 

بودم و اآلن فقط تذکر دادم.
اين بحث پيش آمد که اولين گام در تربيِت نفوس که هم شهوت است، هم غضب است و هم وهم است، چيست؟ 
سه نيرو است که معناي اخص نفس را تشکيل مي دهد. حاال ابتدا بايد از کدام شروع کرد؟ گفتم که گام اول 
بايد سراغ آن برود و تربيتش کند، چون وهم است که مسايل شهوي و غضبي  اول  وهم، يعني خيال است. 
وء«]2[، اين همان نيروي وهم است که اهلش در  اَرٌة بِالسُّ را براي انسان مي آرايد. در آيه دارد: »إِنَّ النَّْفَس أَلَمَّ
اصطالح مي گويند: اين نيروي شيطانِي درونِي انسان است. تعبير به شيطاني مي کنند. نيروي شيطانِي درونِي 

انسان وهم است.

اولین گام، ضبط قّوه خیال:
حاال سراغ وهم مي رويم. در تربيت وهم از کجا شروع کنيم؟ جلسات گذشته عرض کردم که گام اول در تربيِت 
وهم اين است که انسان بايد قّوه خيال را ضبط کند. من به قّوه خيال تعبير مي کنم، اهلش هم مي گويند قّوه 
خيال. اولين گام، ضبط قوّه خيال است که من جلسه گذشته توضيح دادم. گفتم که قوّه خيال مثل پرنده  اي 
در درون است که روي يک شاخه مي پرد، وقتي مي خواهي ردش کني از آنجا مي پرد و روي يک شاخه ديگر 
مي رود. وهم است که معاصي، گناهان و خالف کاري ها را براي انسان جلوه مي دهد و وقتي مي خواهي آن را از اين 
کار منصرف کني مي پرد و روي يک شاخه ديگر مي رود؛ شاخه دومي هم باز گناه ديگري است. قّوه خيال چنين 

حالتي دارد و اولين گام تربيت ضبط قّوه خيال است.

سوق دادِن خیال به وادي تفّکر در نعمات الهي:
حاال چه طوري خيال را ضبط کنيم؟ اينجا است که مي گويند اولين منزل، منزل تفکّر است. مي گويند خيال را به 
وادي تفّکر بکش. تفّکر نسبت به چه چيز؟ نگاه کنيد گام به گام پيش مي روم. تفکر نسبت به آالء الهي و خلقت 
خودم. در روايت هم دارد: »تفکر في آالء ال« يعني تفکّر در نعمت هاي خدا. فکر کن که خدا چه قدر به تو نعمت 
داده است؟ خيال را به اين وادي بکش. انسان فطرياتي دارد و اين تفکّر در نعمت هاي خدا در زمينه هاي خاّصي 
بروز و ظهور پيدا مي کند، از جمله اين که تفکر نسبت به نعمت هايي که خدا به من داده است موجب يک مسأله 
فطري در من مي شود که: »االنسان عبيد االحسان«]3[. آيا سزاوار است که در عوِض اين احساني که خدا به من 
کرده است بيايم و مقابل ُمحسن و ُمنعمم بايستم؟ آيا سزاوار است عملي را که او گفته نکن، بکنم؟ چون بحث 
ما بحث تربيت است و تربيت هم روش گفتاري و رفتاري است، البته گفتار هم بخشي از رفتار است. همين تفّکر 
و مسأله فطري يک مقدار انسان را از تندروي ها و بهره برداري هايي که قّوه خيال مي خواهد از غضب و شهوت 
انسان بکند، باز مي دارد و جلويش را مي گيرد. از اين گذشته تفّکر نسبت به اين که آيا من فقط براي اين در اين 
عالم خلق شده ام که مثل حيوانات، خودم، شهوتم و غضبم را اشباع کنم يا نه غرض از خلقت من چيز ديگري 

بوده است، موجب ضبط قوّه خيال مي شود که جلسه گذشته به اشاره کردم.

محور تربیت، خود شخص:
در رابطه با شاخه هاي تفکر براي ضبط خيال، تفکّر في آالء ال را گفتم، حاال سراغ يک تفکر ديگر مي آيم که ما 
از آن به موازنه تعبير مي کنيم. من قبل از آن که وارد مسأله موازنه شوم، مطلبي را عرض مي کنم که البته در 
گذشته هم اين مطلب را عرض کرده ام؛ تربيت يک امر تحميلي از غير به انسان نيست. همه اينطور فکر مي کنند 
که تربيت يعني در خدمت يک مربّي باشيد و تحت تربيت او قرار بگيريد و او هم به شما روش رفتاري و گفتاري 
بدهد. غالباً اينطور فکر مي کنند و حال اينکه اين اشتباه است، اين نيست. اگر انسان به طور عميق وارد شود، 
مي فهمد که اين امور تربيتي و روش دادن که ما مي گوييم، ريشه در عقل عملِي انسان دارد. عقل عملي يعني 
چه؟ يعني آن نيرويي که انسان با آن خير و شّر را در اعمال تشخيص مي دهد، بحث عمل است. حسن و قبح 

* وهم است که معاصي، گناهان و خالف کاری ها 
را براي انسان جلوه مي دهد و وقتي مي خواهي 
آن را از این کار منصرف کني مي پرد و روي یک 

شاخه دیگر مي رود
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اعمال را تشخيص مي دهد، به اصطالح ما عقل عملي تشخيص مي دهد که اين کار قبيح است و آن کار حسن 
است، اين شّر است و آن خير است. انسان، خودش خير و شّر را تا حّدي نسبت به اعمالش تشخيص مي دهد، 
لذا اينطور نيست که حتماً بايد کسي بيايد من را تربيت کند. البته غير هم مي تواند، اّما بعد برايتان مي گويم که 
او چه کار مي کند. آن کسي که اساس کار است، خوِد من هستم. خودم بايد خودم را تربيت کنم. به وسيله چه 

چيزي؟ عقلم. اين که مي گويم تفّکر، مي خواهم اين بحث را جا بيندازم.

مربّي حضرت عیسي که بود؟
در موازنه مي خواهم اين نکته را بگويم که فکر کنيد، ما مي توانيم فکر کنيم و مثل حيوانات نيستيم، فکر کنيد 
داريد چه کار مي کنيد. در درونتان از خودتان سؤال کنيد که اگر کسي با شما چنين کاري کند مي پسنديد؟ 
اين مطالب خيلي زيبا است که در روايات هم آمده است. ببينيد اگر کسي امواِل شما را بخورد، مي گوييد زشت 
است، ماِل مردم خوري ظلم است، پس چرا مال مردم را مي خوريد؟ خيلي صريح گفتم. اين سخنان را قبل از 
همه به خودم مي گويم. در روايتي داريم که از حضرت عيسي)عليه السالم( سؤال شد که چه کسي شما را تربيت 
بََک« در فکرشان همين بوده که بايد کسي بيايد ديگري را ادب کند. سؤال  کرد: »َو قِيَل لِعيَسي ابِن َمريَمَمْن أَدَّ
بَِني أََحٌد« هيچ کسي من را تربيت نکرد،  بََک َقاَل َما أَدَّ بر محور همين تفّکر است: »َو قِيَل لِعيَسي ابِن َمريَمَمْن أَدَّ
بلکه »َرأَيُْت ُقْبَح الَْجْهِل َفَجانَْبُته«]4[ زشتِي جهل و نفهمي و بي شعوري را که ضّد عقل است، ديدم و آن را ترک 
کردم، يعني جنبه دروني دارد، اين را براي اهِل عملش مي گويم، ديدم اين کار واقعاً کار زشتي است، جاهالنه 

است، لذا ترکش کردم، خودم خودم را تربيت کردم.
بَُها أََحقُّ بِاإْلِْجاَلِل ِمْن ُمَعلِِّم النَّاِس َو  روايتي از علي)عليه السالم( است که حضرت فرمود: »َو ُمَعلُِّم نَْفِسِه َو ُمَؤدِّ
بِِهْم«]5[ کسي که دارد خودش را تربيت مي کند، براي احترام سزاوارتر است از کسي که مي خواهد مردم را  ُمَؤدِّ
تعليم بدهد و تربيت کند. يعني تربيت از يک نيروي دروني مي جوشد که آن عقل عملي است. بله از بيرون هم 
داريم، خيلي هم داريم، اما اينطور نيست که شخصي از بيرون به من چيزي بگويد و من هم تعبداً از او قبول 
کنم و عمل کنم، در باب تربيت، تعّبد نيست. ممکن است که افراد در تربيت مانند طفل باشند و قبول کنند، 
اّما بعد ِسّر قضيه را به آنها يادآور مي شوند، آنهايي که مربّي واقعي هستند اين کار را مي کنند. حّتي براي بّچه 
مثال هاي ساده مي زنند تا همان عقِل عملي اش شکوفا شود و خودش در درونش بفهمد که کار بدي کرده است.

ْکری  تَْنَفُع الُْمْؤِمنين«]6[ تذّکر، يادآوري است، يادآوري، يعني روي عقل عملي  ْر َفإِنَّ الذِّ در قرآن مي فرمايد:»َو َذکِّ
پرده غفلت کشيده شده و شخص دست به عمل زشتي زده است که عقاًل هم قبيح بوده است؛ اينجا به او يادآوري 
کن، يعني او مي دانست که کارش زشت بوده اّما يادش رفته است، تو اين را به يادش بياور. آيه مي گويد: »َفإِنَّ 
ْکری  تَْنَفُع الُْمْؤِمنين«. مسأله، مسأله يادآوري است، يعني اينطور نيست که تربيت از خارج گفته شود و امر  الذِّ

تحميلي بر انسان باشد، بلکه امر درونِي انسان است.

آیا فضائل و رذائل یکسان هستند؟
حاال سراغ موازنه مي روم. در اينجا مراد از موازنه اين است که خودت فکر کن -اين هم تفّکر است- آن کساني 
که از خيال و شهوت و غضِب خودشان به طور گسترده متابعت کردند و به تعبير ما خودشان را اشباع کردند 
و آلوده به رذائل اخالقي شدند، با آن کساني که تحت تأثير عقِل عملي قرار گرفتند و نگذاشتند که قّوه خيال، 
شهوت و غضب را به اسارِت خود ببرد و به فضائل اخالقي آراسته شدند، يکسان هستند؟ خودت فکر کن و 
بين اين دو يعني فضائل و رذائل يک موازنه کن. آيا آن کسي که از وهم و خيال و شيطاِن درون متابعت کرد 
و دستاوردش هم رذائل اخالقي شد با آن کسي که از عقل متابعت کرد و خودش را به فضائل اخالقي آراسته 

کرد، نزِد تو يکي هستند؟
ظاهراً هيچ عاقلي نمي تواند چنين حرفي بزند. لذا عرض کردم اولين گامي را که انسان بايد براي تربيت نفس 
بردارد، مسأله ضبط قّوه خيال است. خيال را مهار کن، نگذار تفّکر شهوي يا غضبي بيايد بر تو مسلّط شود. نگذار 
که خيال شهوت و غضب را براي تو آراسته کند. اگر بگوييد دست خودم نيست، مي گويم چرا دست خودت است، 
راهش تفکر است، تفّکر، تفّکر! حاال در چه چيزي تفکر کنم؟ من دو تا چيز گفتم؛ يکي تفکر در آالء الهي و بعد 
هم اين مسأله که اصالً تو براي چه خلق شده اي که اين را قباًل بحث کردم. ديگري موازنه که در اين جلسه 

مطرح کردم. تفکر کن، تو عقل داري و مي تواني مقايسه کني.

قدم به منزل عزم:
از تفّکر به منزل عزم قدم  انسان  انسان به منزل عزم قدم بگذارد.  باز شود و  اين گام موجب مي شود که راه 
مي گذارد. اينکه عزم چيست، بحثي است در علِم کالم و اينجا جايش نيست. مرحوم شيخ الرئيس در اشارات 
مي گويد عزم غير از اراده است. همينطور هم هست. جهتش اين است که ما يک عزم داريم و يک جزم داريم؛ 
عزم در ارتباط با اعمال است، تصميم گرفتم فالن کار را بکنم، صد در صد اين کار را مي کنم، اسم اين را عزم و 
تصميم مي گذاريم. يک وقت هست که در ارتباط با عمل نيست، نسبت به عقل نظري است، به قول ما مربوط به 
صّحت و ُسقم است، مقدماتي را جور مي کنم و از آن نتيجه مي گيرم، آنجا اگر قطعي باشد من جزم پيدا مي کنم 
و مي گويم جزم پيدا کردم. وقتي فهميدم که صد رد صد مطلب همين است، به آن جزم پيدا مي کنم، اين مربوط 
به عقل نظري است. لذا شيخ الرئيس مي فرمايد که عزم، غير از اراده است. اگر بخواهم اراده را در قالب بريزم، 

شد  سؤال  عیسي)علیه السالم(  حضرت  از   *
که چه کسي شما را تربیت کرد: هیچ کسي من 
و  نفهمي  و  جهل  زشتِي  بلکه  نکرد،  تربیت  را 
بي شعوري را که ضّد عقل است، دیدم و آن را 
ترک کردم، یعني جنبه دروني دارد، این را براي 
کار  واقعًا  کار  این  دیدم  مي گویم،  عملش  اهِل 
کردم،  ترکش  لذا  است،  جاهالنه  است،  زشتي 

خودم خودم را تربیت کردم.
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چون به اصطالح مقدّمات دارد، در قالب جزم مي رود، اّول جزم پيدا مي شود و بعد اراده حاصل مي شود. جزم از 
مقّدمات اراده است. مي خواستم اين نکته را تذکر داده باشم.

عزم به انجام واجبات و ترک محّرمات:
بعد از اين که شخص از منزل تفّکر گذشت، پا به منزل عزم مي گذارد. حاال نسبت به چه چيز عزم پيدا مي کنيم؟ 
از ساير  انسان  امتيازات  از  اصاًل مي گويند که عزم  به عمل است؛ تصميم قطعي است.  گفتيم که عزم نسبت 
حيوانات است و مي گويند که جوهره انسانيت عزم است. ميزان امتياِز انسان از ساير حيوانات، عزِم انسان است، 
حّتي تفاوِت درجات انسانها، به تفاوت درجاِت عزم آنها است. هر که عزمش بيش، انسانّيتش بيشتر. هر که عزم 
دارد انسان است، آن کسي که عزم ندارد، انسان نيست. در اينجا که مي گوييم شخص از منزل تفّکر به منزل 
عزم پا مي گذارد، عزم به چه معنا است؟ تصميم گيري بر ترِک معاصي و فعِل واجبات. اين تصميم مي گيرد که 
اموِر فوت شده در ايّام حياتش را جبران کند. چه چيزي از او فوت شده است؟ کارهاي خوبي که بايد مي کرد و 
نکرد و تصميم مي گيرد که اينها را جبران کند، يعني معاصي را ترک کند و خيرات را انجام دهد. از آن طرف هم 
تصميم مي گيرد که ظاهرش را از نظر اعمال، ظاهري انساني، عقلي، شرعي و الهي بکند. کاري را انجام مي دهد 
که وقتي يک عقِل عملِي سالم نگاه کند، مي گويد او انسان است، چه انساني! ما خودمان وقتي يک انسان متشّرع 
را مي بينيم، مي گوييم چه قدر نسبت به امور ديني اش فرد مراقبي است! تصميم مي گيرد که ظاهرش را به اينکه 

بگويند او انساني عقلي و شرعي است، آراسته کند.

]1[ . بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[ . سوره يوسف، آيه 53

]3[ . بحاراألنوار، ج71، ص117
]4[ . بحاراألنوار، ج14، ص326

]5[ . نهج البالغة، ص480
]6[ . سوره الذاريات، آيه 55

* عزم به چه معنا است؟ تصمیم گیري بر ترِک 
معاصي و فعِل واجبات.
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تربیت ومربیان تربیتی۶
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين 

و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به تربيت و مربّيان بود. گفته شد کساني که قصد دارند مربّي گري کنند و ديگران را تربيت کنند 
و به تعبير ساده به ديگران روش گفتاري و رفتاري بدهند، بايد شروطي را رعايت کنند. شرط اّول اين است که 
بايد خودشان مؤّدب به آداب الهي شده باشند، بعد وارد اين وادي شوند. اين بحثي بود که ما درگذشته داشتيم 
و گفتيم که اين مؤّدب شدن هم بايد در تمام ابعاد وجودي، يعني عقل، قلب و نفس باشد و عرض کرديم که 

نفس يعني غضب و شهوت و وهم.
در جلسات گذشته در مورد اينکه تربيت را از کجا شروع کنيم، گفتيم که سفارش شده است اّول انسان قّوه 
خيال و وهم خود را تربيت کند که به آن مي گويند: ضبط خيال. چون مبدأ افعال و اقوالي که از انسان صادر 
مي شود، همان مسائلي است که در درون انسان مي گذرد و مرتبط با تصّوراتي است که منشأ آن، وهم و خيال 
است؛ لذا اّولين گاِم تربيت، ضبط خيال است. حاال چگونه خيال را ضبط کنيم؟ گفتيم که خيال بايد وارد منزل 
تفّکر شود. چند شاخه از منزل تفّکر را هم تذّکر دادم که انسان بايد چگونه تفّکر کند تا بتواند اين نيرويي را که 

از نظر واردات دروني اش افسار گسيخته است، مهار کند.
در آخِر جلسه گذشته عرض کردم که اينجا است که مي گويند: فرد وارد منزل عزم مي شود. عزم به معناي بنا 
گذاشتن و تصميم گرفتن جّدي است. حاال عزم بايد نسبت به چه چيز باشد؟ به تعبير ما ُمتعلَِّق عزم چيست؟ 
عزم نسبت به اينکه ديگر دستش آلوده به گناه و خالف کاري نشود و از آن طرف هم واجباتي را که بر عهده اش 
است، انجام دهد و از طرف ديگر مسأله جبران مافات است. بنا بگذارد آنچه را در گذشته به تعبيري خراب کاري 

کرده، آنها را اصالح کند.

تغّنیات، موجب سستِي عزم:
در اينجا تذکّري را عرض مي کنم که قباًل هم در مباحث معرفتي اين مطلب را گفتم؛ استاد ما)رضوان ال تعالي عليه( 
از استادشان نقل کردند که آن چيزي که موجب خدشه در عزم و تصميم جّدِي انسان مي شود و انسان را در 
درون به حسب عزم و بنايي که براي عمل داشته است، سُست مي کند، عبارت است از گوش دادن به تغّنيات. 
گوش دادن به تغنّيات انسان را از نظر عزم سُست مي کند، يعني آن طور که بايد پاي عزم و بنا گذاري اش بايستد، 
نمي ايستد و سستي مي کند و عمل نمي کند. به تعبير ديگر اصاًل عزم جوهره وجودي انسان است، عزم از مختّصات 
انسان است و حّتي درجات انسانّيِت انسان بر محور عزم آن است، هر کسي که عزمش محکم تر و قوي تر باشد، 
انسانيّت او در درجه باالتري است و هر که عزمش سُست تر باشد، از نظر انسانيت نيز ضعيف تر است. چون حيوانات 
به اين معنا که ما مي گوييم عزم ندارند. اين ويژگي از مختّصات انسان است. چون من قباًل اينها را در مباحث 

گذشته داشته ام، عبور مي کنم.

جایگاه عمل در تربیت:
انسان بعد از آن که قّوه خيال را ضبط کرد و آن را در اختيار گرفت، يعني نگذاشت هر ِسنخ تصّوري در ذهنش 
عبور کند و در نتيجه اسيرِ آن تصوّرات و واهمه هايي که در نفس نقش مي بندند و غالباً هم چه در ربط با انسانيت 
و چه تديّن از اموِر باطله هستند و بعد هم تصميم به اصالح، يعني تربيِت خودش گرفت، اينجا است که نتيجه 
روي عمل ظاهر مي شود. اين مسأله، مسأله تعقّلي و نشستن و بحث و اين حرف ها نيست. بنا گذاشتم به اينکه از 
اين به بعد آنچه را که مطابق عقل و شرع است عمل کنم. مسأله، مسأله عمل است. آنچه را که در گذشته از نظر 
تکاليفم کسر گذاشته  ام، جبران کنم. يعني چه؟ عماًل جبران کنم، همه اينها عملي است. لذا علماي اخالق وقتي 
که وارد بحِث تربيت و خودسازي مي شوند، مي گويند که اّول بايد از ظاهر شروع کرد، چون جنبه عملي است. 
ظاهر را چه از نظر ديداري، چه از نظر گفتاري و چه از نظر رفتاري مطابق شرع و عقل قرار بده، لذا مي گويند: 

بايد از ظاهر شروع کرد و اسم اين را تربيِت جوارح مي گذارند.
چشم به هر چيزي نگاه نمي کند، گوش به هر آهنگي گوش نمي دهد، تربيِت عملي همين است. وقتي انسان وارد 
اين مرحله مي شود که تصميم گرفت اعمالش را اصالح کند، جنبه عملي دارد. من در گذشته راجع به اين مسأله 
که اگر در تربيت، مسأله عمل نباشد، اصاًل بقيه امور هيچ اثري ندارد، مفّصل بحث کرده ام و ديگر تکرار نمي کنم. 

به همان مباحث مراجعه کنيد، مسائل را هم گفته ام.
اآلن بحث درباره واديِ عمل است و وارد واديِ عمل مي شويم. ما همين طور گام به گام جلو مي آييم. حاال نوبت 
به قواي ديگر نفس مي رسد، چون نفس به معناي اخّص از سه قّوه شهوت و غضب و وهم تشکيل شده است. 
انسان بايد هر سه را تربيت کند. حاال کسي رفته است و ان شاءال وهم را تربيت کرده است، ضبط خيال کرده 
است، همين طور که گفتيم اينجا وارِد عمل مي شويم. اينجا نوبت به آن قواي ديگر، يعني شهوت و غضب مي رسد؛ 

* آن چیزي که موجب خدشه در عزم و تصمیم 
به  درون  در  را  انسان  و  مي شود  انسان  جّدِي 
حسب عزم و بنایي که براي عمل داشته است، 
به  دادن  گوش  از  است  عبارت  می کند،  سُست 

تغّنیات. 
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چون آن ها را هم بايد تربيت کرد. آن ها را هم بايد مهار کرد. يک مهار، مهار تصّورات است که مي گويند ذهنت 
را نسبت به اموري که باطله است و تو را تحريک مي کند، مهارکن. اين تصّورات چه چيزي را تحريک مي کنند؟ 

شهوت و غضب را، مي گويند اين تصّورات را ضبط کن، وهم مي خواهد تو را به جاي آن تصّورات ببرد.

قّوه دوم، شهوت:
اصاًل بحث، بحث خود شهوت است. فرض کنيد اگر شخص در منطقه اي قرار گرفت که در آنجا مسائِل محّرک 
شهوت بود، بايد چه کار کند؟ اين خودش بحث خيلي مفّصلي است. در اينجا بحثي است که در قرآن و روايات 
ما وارد شده است و من به طور اشاره عرض مي کنم. به طور کلّي وقتي انسان در قرآن نگاه مي کند، مي بيند که 
قرآن تحت دو عنوان مسأله نيروي شهوت را مطرح مي کند. يکي خود شهوت که اسم شهوت در قرآن است. 
اينکه مي گويم، همان نفس است. شايد دّومي،  يکي مسأله هوا. هوا يعني خواسته، خواسته چيست؟ شهوت. 
يعني تعبير به هوا در آيات بيشتر باشد که متابعت از هوا نکن، يعني از آنچه که شهوتت متمايل به آن است، 

متابعت نکن.
ِِّه َکَمْن ُزيَِّن لَُه ُسوُء َعَملِِه َو اتََّبُعوا  در آياتي که مسأله هوا را مطرح کرده است، دارد: »أَ َفَمْن کاَن َعلی  بَيَِّنٍة ِمْن َرب
ُ َعلی  ِعلٍْم َو َخَتَم َعلی  َسْمِعِه َو َقلِْبِه«]3[أَ َفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه  أَْهواَءُهم «]2[أَ َفَرأَيَْت َمِن اتََّخَذ إِلَهُه َهواُه َو أََضلَُّه الَّ
َهواُه«، دو تعبير وجود دارد که آن کسي که خواسته هاي شهوي اش براي او بُت شده و به گمراهي کشيده شده 
ُ َعلی  ِعلٍْم َو َخَتَم َعلی  َسْمِعِه َو َقلِْبِه« که از نظر دروني   است، اين طور است که خدا با او کاري ندارد. »َو أََضلَُّه الَّ
ِ«]4[ از  است و من بعداً بايد اينها را توضيح دهم. يا با لحن صريح دارد: »َو ال تَتَِّبِع الَْهوی  َفُيِضلََّک َعْن َسبيِل الَّ
هواي نفساني ات و خواسته  هاي شهوي ات متابعت نکن که تو را به گمراهي مي کشاند و از راه الهي باز مي دارد. 
آياتي را که تحت عنوان هوا بود مطرح کردم.. در تعبيِر » متابعت از هواها يعني متابعت از درخواست هاي گسترده 

و افسار گسيخته شهوي و حيواني. هر چه آن بگويد، او هم دنبال خواسته هاي نفساني است.

مسأله شهوت در روایات:
ما روايات زيادي در اين مورد داريم که من يک دسته از روايات را براي نمونه مي خوانم که اينها تحت عنوان 
ُ يُِريُد أَْن يَُتوَب  َهوات«]5[َو الَّ الَة َو اتََّبُعوا الشَّ شهوات است. در روايتي دارد: »َفَخلََف ِمْن بَْعِدِهْم َخلٌْف أَضاُعوا الصَّ
َّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْالً عَظِيماً«]6[ نگاه کنيد مي گويد شهوات! نمي گويد: هوا؛ به  َّذِينَ يَت عَلَيْکُمْ وَ يُرِيدُ ال
قول ما طلبه ها از نظر دّقت لغوِي علمي هم مي توانيم اينها را جداسازي کنيم. مي گوييم: هوا اَعم است از شهوات. 
يعني هوا خواسته نفساني است، حاال خواسته مي خواهد در ربط با شهوت باشد يا غضب. در غضب هم شخص 
مي خواهد مثاًل ديگري را بکشد. اين هم برادر هوا است، هواي نفس است، درست است يا نه؟ ولي شهوات اخّص 
از اين است. شهوات يک بخش است و فقط در بُعد شهوت است، ديگر در بُعد غضب نيست. گفتم اين يک بحث 
طلبگي است و مي توانيم اينها را جداسازي کنيم، ولي چون هر دو عنوان مناسب بحث ما است، من هر دو را 

مطرح کردم.. 
اِمهار کردن و ضبطِ شهوت و غضب برويم که ابتدا شهوت را مي گوييم که مسأله تمّيالت  در اينجا بايد سراغ 
است. من اين نکته را کامل نگفتم که وقتي مي گوييم شهوت، يک وقت در ذهنتان نرود شهوت که گفتم، شهوت 
نسبت به امور جنسي را مي گويم، چون اآلن معموالً شهوت را نسبت به امور جنسي مطرح مي کنند و حال اينکه 
مسأله اين طور نيست. اين شهوِت جنسي فردي از افراد شهوت و فرد شاخص آن است. شهوِت مال، جمع کردن 
مال، اين هم شهوت است. من هرکدام از اينها را در مباحث اخالقي ام مطرح کرده ام. شهوت که مي گوييم اشتباه 
نشود، فقط در مورد شهوِت جنسي نيست، به هر نوعش که باشد، ولو شهوِت جمع کردن مال هم باشد، شهوت 
نسبت به ثروت مي گويند. البته رياست نه، رياست در ارتباط با غضب است. رياست در ارتباط با شهوت اصطالحي 

در باب قواي نفساني نيست، در ارتباط با قّوه غضبيه است.

شهوت، سّم کشنده:
روايات ما هم همينطور است. توجه کنيد من گفتم همه اين روايات را به عنوان نمونه مطرح مي کنم. در روايت 
دارد: »الَْهَوی أَسُّ الِْمَحن«]7[آفة العقل الهوی«]8[أهلک الشيء الهواء« نابود کننده ترين چيز عبارت است از هوا. 
انسان را نابود مي کند.. روايتي از علي)عليه السالم( است که فرمود: » اصالً هوا پايه بدبختي  ها است، تعبير به هوا 

مي کنيم، يعني همان خواسته هاي نفساني . 
ْيَطاِن«]10[ َهَواُت َمَصايُِد الشَّ يا فرض کنيد در باب شهوت که مي رويم در آنجا دارد: »الشهوات سموم قاتالت«]9[الشَّ

ْهَوِة أَِسيٌر اَل يَْنَفکُّ أَْسُرُه«.  ْهَوِة أَِسيٌر اَل يَْنَفکُّ أَْسُرُه«]12[َعْبُد الشَّ عبد الشهوة أذل من عبد الرق«]11[َعْبُد الشَّ
تعبير عجيبي است. کسي که بنده شخصي شده است، ممکن است روزي آزاد شود، مثاًل کسي بيايد او را بخرد 
و آزادش کند. فرض کنيد کسي مي خواهد کّفاره بدهد، گفتند يک بنده آزاد کن، بيايد او را بخرد و آزادش کند 
يا خود اين مالک دلش مي خواهد آزادش کند، احتمالش هم خيلي قوي است، اما کسي که اسير شهوِت خود 
شده است مگر به اين زودي مي شود آزاد شود؟ اصاًل و ابداً؛ گويا حبس ابد است. اسير شهوت، اسير ابدي است. 
روايت از علي)عليه السالم( بود که فرمود: » کسي که بنده شهوت شده است، خوارتر است از آن کسي که بنده 
شخصي شده است. يا اين تعبير که دارد: » يکي از دام هاي شيطان، شهوت است. در روايتي دارد: » شهوات 

َسم هايي کشنده هستند، عجب! 

و  شهوت  قّوه  سه  از  اخّص  معناي  به  نفس   *
باید  انسان  است.  شده  تشکیل  وهم  و  غضب 
هر سه را تربیت کند. حال کسي رفته است و 
ان شاءاهلل وهم را تربیت کرده است، ضبط خیال 
کرده است، اینجا نوبت به آن قواي دیگر، یعني 
شهوت و غضب مي رسد؛ چون آن ها را هم باید 
یک  کرد.  مهار  باید  هم  را  آن ها  کرد.  تربیت 
مهار، مهار تصّورات است که مي گویند ذهنت را 
نسبت به اموري که باطله است و تو را تحریک 

مي کند، مهارکن.

* اسیر شهوت، اسیر ابدي است.
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انسان  لذا وقتي به حسب ظاهر  چون من بحث کلّي را مطرح کردم، وارد مسأله شهوت و هواي نفس شدم. 
سراغ  مي رويم  بعد  آن چيست.  راه هاي  گفتيم  که  است  خيال  مرحله ضبِط  اّولين  مي شود  تربيت  بحث  وارد 
شهوت يا غضب. انسان بايد اينها را در خودش کنترل کند. کسي که مي خواهد براي ديگري مربّي شود، اگر بنا 
شود خودش به اسارت رفته باشد، آيا مي تواند اسيري را آزاد کند؟ به قول ما طلبه  ها که اصاًل نمي شود. حاال 
آيا تو که اسير  اين قياس ها بروم. بنده نمي تواند بنده ديگري را آزاد کند.  از  نمي خواهم سراغ تنزيل کردن و 
شهوت خود هستي مي تواني بيايي مربّي شوي و ديگري را تربيت کني؟ آيا مي تواني او را از اسارت بيرون بکشي؟

شعار دادن، غير از شعور پيدا کردن و غير عمل کردن است. شعار دادن آسان است، ممکن است بنده هم چند 
صباحي فکر کنم که تو راست مي گويي، اّما بعد که خالفش ظاهر شد افتضاحش باال مي آيد. مي خواستم اين را 
عرض کنم که ما روي ترتيب و خودسازي جلو مي آييم، يعني خودسازي را از کجا شروع کنيم و چگونه؟ من تا 

اآلن وارد اين بحث شدم.

]1[ . بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[ . سوره محمد، آيه 14
]3[ . سوره الجاثيه، آيه 23

]4[ . سوره ص، آيه 26
]5[ . بحاراألنوار، ج11، ص3
]6[ . بحاراألنوار، ج5، ص90

]7[ . مستدرک الوسائل، ج12، ص113 
]8[ . غررالحکم، ص64 

]9[ . غررالحکم، ص304 
]10[ . مستدرک الوسائل، ج11، ص343 

]11[ . غررالحکم، ص304 
]12[ . مستدرک الوسائل، ج11، ص346

کند.  کنترل  خودش  در  را  اینها  باید  انسان   *
شود،  مربّي  دیگري  براي  مي خواهد  که  کسي 
آیا  باشد،  رفته  اسارت  به  بنا شود خودش  اگر 

مي تواند اسیري را آزاد کند؟
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تربیت ومربیان تربیتی۷
اعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ال الرحمن الرحيم
 والحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

 مرور مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربيت بود و اينکه اگر انسان بخواهد مربّی شود و ديگری را تربيت کند، يعنی روش 
گفتاری و رفتاری به او بدهد، بايد خودش مربّا به اين تربيت باشد. به اين مناسبت گفتيم که بحث تربيت در 
تمام ابعاد وجودی مطرح است؛ هم در عقل، هم قلب و هم نفس تربيت مخصوص به خود را دارند و حّتی اين 
مسأله دربارة جوارح و اعضا هم هست. ولی آنچه که در آثار خودمان مصّب قرار گرفته، نفس است. البّته چيزهای 
ديگر هم هست، اّما آنچه که خيلی مورد نظر است، نفس است؛ نفس به معنای شهوت، غضب و وهم. انسان بايد 

اين ها را مؤّدب به آداب الهی کند. من در باب وهم قباًل بحث کردم و روش تأديب وهم را گفتم.

روش تأدیب شهوت و غضب
اّما شهوت و غضب؛ در باب شهوت و غضب عرض کردم که ما هم در آيات و هم روايات به تعبيرات مختلف داريم 
که بايد اين قوا کنترل شود. تعابير مختلف است؛ هم تعبير هوای نفس هست، هم شهوت. در روايات هم بسيار 
است که من نمی خواهم وارد آن شوم. آخرين جلسه بحث هم رسيديم به همين مسأله که راجع به روايات بود. 

من به عنوان نمونه روايتی را می خوانم و می خواهم بحثم را ادامه دهم.
در روايتی از علی)عليه السالم( است که فرمودند: »َمْن أَْجَهَد نَْفَسُه فِي إِْصاَلِحَها َسِعَد«؛]2[ اگر کسی کوشش 
کند که نفس خودش را اصالح کند، سعادتمند می شود. اصالح نفس يعنی تربيت، تأديب و مؤّدب کردن نفس 
اتَِها َشِقَي«؛]3[ اّما اگر کسی نفسش  به آداب الهی. حضرت در روايت ديگری می فرمايند: »َمْن أَْهَمَل نَْفَسُه فِي لَذَّ

را يعنی شهوت و غضبش را در لّذات رها کند، نفسش را به شقاوت می کشد.

مراد از تأدیب نفس
حاال ببينيم مراد از تأديب نفس چيست؟ مراد از تأديب نفس که اين همه در آيات و روايات آمده که انسان بايد 
نفسش را به آداب الهی مؤّدب کند، چيست؟ من يک روايت می خوانم که در اين روايت، مسأله بر محور يک چيز 
قرار می گيرد. يعنی اگر انسان بخواهد نفسش را به آداب الهی تربيت و مؤّدب کند، يک کار بايد انجام دهد؛ آن 
ائِِم«.]4[ روايت می فرمايد: تنها اطاعت امر خدا انسان  اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ چيست؟ »َمْن تََأدَّ
را به رستگاری ابدی می رساند. يعنی انسان، با اطاعت امر خدا خودش را به آداب الهی تربيت و مؤّدب می کند.

باارزش ترین موجود نزد خدا
وقتی که نفس، تربيت شد، يعنی بعد از آنکه به آداب الهی مؤّدب شد، هيچ چيز نزد خداوند بر روی زمين برتر 
از او نيست. يعنی در مکتب ما از نظر ارزشی، نفوسی که خودشان را به آداب الهی تربيت و مؤّدب کردند، نزد 
خدا از همه باکرامت تر بوده و چيزی عند ال، باالتر از آن ها روی زمين نيست. من يک روايت می خوانم؛ »ُرِوَی 
ِ ُسْبَحانَُه ِمَن النَّْفِس الُْمِطيَعِة أِلَْمِرِه«؛]5[ در پهنه  )عليه السالم( َقاَل: لَْيَس َعلَی َوْجِه اأْلَْرِض أَْکَرُم َعلَی الَّ َعْن َعلِیٍّ

زمين نزد خداوند، کسی أکرم و با ارزش تر و محترم تر از آن نفسی نيست که مطيع امر خدا باشد.

تنظیر تقوا و اطاعت الهی
ِ أَتْقاُکم «]6[ هم آمده است که آيه شريفه می گويد: انسان باتقوا، کريم ترين آدم  کريم در آيه »إِنَّ أَْکَرَمُکْم ِعْنَد الَّ
نزد خدا است. تقوا هم از اطاعت امر الهی به وجود می آيد. يعنی نفسی که در سه بُعد وهمی، شهوی و غضبی اش، 
در محدوده امر خدا عمل کند، باتقوا است و مطيع امر الهی است. »الُْمِطيَعِة أِلَْمِر الِ« يعنی کسی که بر اساس 

شهوت و غضبش کاری نکند که مخالف امر خدا باشد.

معنای تربیت
اوامر الهی موجب می شود که عمل خارجی انسان بر طبق انجام شود. »الُْمِطيَعِة أِلَْمِر الِ« سراغ عمل خارجی 
می رود. حاال من اين را با يک مقّدمه کوتاه کمی توضيح می دهم. ما در باب تعريف تربيت گفتيم: تربيت يعنی 
»روش گفتاری و رفتاری به ديگران دادن« که اين هم مربوط به عمل است. رفتار و گفتار، هر دو عمل است. 

همين حرف هايی که من می زنم عمل است.

معنای تأدیب الهی
تأديب چيست؟ تأديب هم در ارتباط با عمل است و معنايش اين است که اگر انسان بخواهد مؤّدب به آداب الهی 

که  است  علی)علیه السالم(  از  روایتی  در   *
نفس  که  کند  کوشش  کسی  اگر  فرمودند: 
می شود.  سعادتمند  کند،  اصالح  را  خودش 
اگر  اّما  می فرمایند:  دیگری  روایت  در  حضرت 
را در  و غضبش  یعنی شهوت  را  نفسش  کسی 

لّذات رها کند، نفسش را به شقاوت می کشد.

* وقتی که نفس، تربیت شد، یعنی بعد از آنکه 
به آداب الهی مؤّدب شد، هیچ چیز نزد خداوند 
بر روی زمین برتر از او نیست. یعنی در مکتب 
به  را  خودشان  که  نفوسی  ارزشی،  نظر  از  ما 
از  نزد خدا  مؤّدب کردند،  و  تربیت  الهی  آداب 
همه باکرامت تر بوده و چیزی عند اهلل، بالتر از 

آن ها روی زمین نیست.
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شود و خودش را به تربيت الهی تربيت کند، فقط و فقط بايد نسبت به اعمال خارجی اش مقّيد باشد که بر طبق 
دستور خدا عمل کند. اين هم اطاعت امر الهی است.]7[

عّلت تأکید پیامبران بر اصالح عمل
يک بحث ديگر هست که من بايد اشاره اي به آن داشته باشم. اينکه شما می بينيد انبيا و اوليا آمده اند روي اصالح 
عمل تکيه کردند و انسان را به عمل کردن به دستورات الهی ترغيب کردند و از آن طرف انسان را از محّرمات و 
چيزهايی که مغبوض خداوند است، نهی کردند، به دليل »اطاعت امر الهي« است. هم فعل و هم ترک، در هر 
دو اطاعت مطرح است. باألخره همه بحث اطاعت، از عمل خارجی سر در آورد که گاهی از آن به تربيت اعضا و 

جوارح تعبير می کنند.

تربیت اعضا و جوارح، مقّدم بر دیگر تربیت ها
يک وقت می گوييم: تربيت عقل، تربيت قلب، تربيت نفس، اّما يک وقت می گوييم: تربيت اعضا و جوارح. مي گوييم: 
ابتدا اعضا و جوارحت را تربيت کن. گوشت را، چشمت را، زبانت را، دستت را و پايت را تربيت کن. يعنی اعضا 
و جوارحت را به روش رفتاری و گفتاری بر طبق امر الهی مؤّدب کن و اين ها را در وادي اطاعت امر الهي قرار 
بده. در اينجا سراغ اين می رويم که هسته مرکزی تربيت انسان، عبارت از اين است که اعمالش را سر خود انجام 

ندهد و رضای خداوند را در نظر بگيرد.
چرا انبيا و اوليا بر روی اين تکيه می کنند؟ حاال عرض می کنم، روايات هم داريم، وارد بحثش هم می شوم، به 

اين ادب، ادب ظاهری می گويند.

صورت ُملکي ظاهري و ملکوتي غیبي
اهل معرفت در اين باب مطلبی دارند که به وسيله آن، برای ما روشن می سازند، چرا انبيا و اوليا، اين قدر روي 
اصالح عمل تکيه مي کنند. من خالصه اش را برايتان می گويم. آن ها می گويند: انسان يک صورت ُملکِی ظاهری 
و يک صورت ملکوتِی غيبی دارد. صورت ُملکِی ظاهری  انسان، همين ظاهر انسان است که من ظاهر شماها را 
می بينم و شما هم ظاهر من را؛ اين صورت ظاهری است. سازنده صورت ملکوتِی غيبی ما که ديده نمي شود، 

خود ما هستيم؛ بر خالف صورت ُملکِی ظاهريمان که ما سازنده آن نيستيم.
اين مطلب خيلی دقيق است. صورت ظاهري ما با تولّد و رشد بر اساس وراثت شکل می گيرد، مثاًل من که خودم 
را از نظر ظاهری اين گونه نساختم. خدا مرا ساخته است. اّما مسأله، صورت ملکوتِی غيبی است که من خودم آن 
را می سازم. صورت غيبي را با ابزار ماّدی نمی سازند، مثاًل اينکه برايش نقشه بکشند و آن را طّراحی کنند. بلکه 

به شيوه ديگری شکل می گيرد.
حّتی ما اين را داريم عمده چيزی که سرنوشت انسان، در عوالم بعد از دنيا به آن بستگی دارد، همين صورِت 

ملکوتِی غيبی است، چه در برزخ و چه در قيامت؛ و ما اين صورت ملکوتِي غيبي را با اعمال مان می سازيم.

ما »صورت برزخی« خود را با اعمالمان می سازیم
من مجبور هستم اين حرف بزرگان را کمی توضيح بدهم. وقتی من عملی را انجام می دهم، اين کار بر روی روحم 
نقش می بندد که ابتدا يک نقش گذرا است، اّما وقتي آن عمل را تکرار می کنم، برايم تبديل به يک ملکه می شود.

من با آن ملکه صورت باطنم را می سازم.
عمل خارجی را انجام مي دهم، روی روحم نقش می بندد. تکرارش که کردم اين نقش در درونم رسوخ می کند. ما 
به اين می گوييم: »ملکه«. اگر يک کاری را يک بار انجام دهم يادم می رود؛ اّما آن کسی که حرفه اش اين است 
که هر روز اين کار را انجام دهد، چه بسا در خواب هم اين کار را انجام می دهد. چون اين عمل برايش ملکه شده 
است. ما صورت غيبی و باطنی مان را با ملکاتمان می سازيم. حشر و نشر ما در عوالم ديگر با همان صورت غيبی 

و باطنی است که خود ساخته ايم، نه با اين صورت ظاهری که داريم.

بعضی به صورت »گرگ«، بعضی »خوک« و بعضی »خوِد شیطان«...
آن وقت اينجا است که می گويند: اگر عملی را که من انجام دادم، بر اساس شهوِت بی بند و بار بود، آن صورِت 
حيوانی که برای باطنم می سازم و از آن تعبير به صورت بهيميه می کنيم، مثاًل خوک می شود که در بين حيوانات 
مظهر شهوت است. غضب را به کار می گيرم و با آن ملکه درست می کنم، ملکه اش صورت سُبعّيت و درندگی 
است؛ شير باشد يا پلنگ. اگر کسی ُخدعه و نيرنگ را تکرار کند که مربوط به وهم است و اين ملکه اش شود، 
صورت ملکوتی او، صورت شيطان است. شيطان، مجسمه خدعه و نيرنگ است. عمل منعکس می شود و تکرار 

عمل ملکه ساز است و ملکه، صورت باطنی من را می سازد.

صورتی زشت تر از خوک و میمون!
در يک روايت، مسأله ترکيب ملکات در ساختن صورت باطنی و غيبی انسان مطرح شده است که اگر هم شهوت 
و هم غضب برای انسان ملکه شده باشد، صورتش چطور می شود؟ حّتی اگر وهم نيز با اين ها ملکه شده باشد که 

انسان، در عوالم  * عمده چیزی که سرنوشت 
همین صورِت  دارد،  بستگی  آن  به  دنیا  از  بعد 
در  چه  و  برزخ  در  چه  است،  غیبی  ملکوتِی 
با  را  غیبي  ملکوتِي  صورت  این  ما  و  قیامت؛ 

اعمال مان می سازیم.
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مربوط به مسأله شيطنت است فرد چه صورتی پيدا می کند؟ يعنی وقتي اين ها با هم جمع شود انسان به چه 
شکلي در مي آيد؟ اين ملکات منشأ آن می شود که صورت ملکوتی انسان، شکل عجيبي پيدا کند.

لذا در روايتي آمده که پيغمبر اکرم فرمود: »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: يحشر بعض الناس علی صور 
تحسن عنده القرده و الخنازير«؛]8[ بعضی از مردم به صورتی محشور می شوند که صورت ميمون و خوک پيش 

آن ها زيبا است. وقتی محشور می شوند، صورت عجيبی پيدا می کنند! اين برای همان ملکات است.

معنای ادب ظاهر
ملکات به وسيله اعمال ساخته می شوند. مسأله مربوط به اعمال، تربيت و تأديب است. اينکه انسان خودش را 
تربيت و ادب کند. اّول ادب ظاهر مطرح است. ادِب ظاهر يعني عمل و تأديب آن يعني محدود کردن عمل به 
آنچه رضای خدا در او است. من کاری با اين ندارم، من فقط سراغ حالل و حرام می روم. عمل حرام انجام ندهد. 
اگر شهوت بی بند و بار باشد، خوک است. غضب بی بند و بار باشد، گرگ است. حّقه بازی و کلک ملکه  شود، 

شيطان است.

تالش برای آدم ماندن!
اينکه انبيا و اوليا آمدند نفس را هدف گيری کردند، نفس به معناي قواي سه گانه که وهم، شهوت و غضب است، 
جهت اين بوده که می خواستند کساني که در اين دنيا صورت انسان دارند در برزخ و قيامت صورت شان عوض 

نشود.

با هرکس، همان طور که آمده، برخورد می کنند!
اّما صورت باطن مان را خودمان  ما سازنده صورت باطن خود هستيم. صورت ظاهرمان را خودمان نمی سازيم 
می سازيم و جا دارد که در قيامت، بر طبق صورت باطن ما با ما رفتار کنند. من يک مثال بزنم؛ تا حاال شده است 
مثاًل در منزل تان يک حيوان کثيِف متعّفن بيايد و شما آن را احترام کنيد و آن را در اتاق مهمان خانه ببريد و از 
او پذيرايی کنيد؟ حّتی از اين هم ساده تر؛ اگر کسی به شکل حمار بيايد، با او چطور رفتار می کنيد؟! برای حمار 
طويله درست می کنيد. غذای حيوان مخصوص است و جايش هم مخصوص است. من اين مثال ها را می زنم تا 
خوب متوّجه شويد که عدل الهی درست است. در نشئات ديگر هرطور خودمان را ساخته باشيم، بر طبق ساخته 

ما، با ما عمل می کنند.
نمی شود کسي در اين دنيا هر جنايتی و هر کار زشتی انجام دهد، بعد در قيامت از صدر نشينان بهشت قرار 
بگيرد. لذا جهت اينکه در باب تربيت و ادب تکيه می شود، اين است که اهل معرفت می گويند. آن ها مي گويند: 
تو سازنده صورت باطني غيبی ات هستی. وقتی که از اين دنيا رفتی، اين صورت می ماند و آن صورت غيبي باطني، 

در برزخ و قيامت ظاهر می شود.

اقسام ادب
اين ادب، ظاهری بود که گفتيم. اّما در باب قسم ديگر ادب بايد بگوييم: »االدب ادبان ادب السر و ادب العالنيه 
فادب السر طهاره القلوب و ادب العالنيه حفظ الجوارح من الذنوب«؛ ما دو نوع ادب داريم؛ ادب باطن و ادب 
ظاهر. اهل معرفت ادب باطن را طهارت قلوب می دانند که بعد بحث می کنم و ادب ظاهر هم »حفظ الجوارح من 

الذنوب«؛ يعنی حفظ اعضا و جوارح از گناهان است.

دلیل بعثت پیغمبر اکرم
بعثت پيغمبر اکرم هم بر روی همين محور بود. حضرت می گفت: من می خواهم شماها را از وادی حيوانيت و 
شيطنت بيرون بياورم! شما می ميريد، برزخ داريد، قيامت داريد، آنجا به صورت حيوانات و درندگان و شيطان 

و... در نياييد!
اينکه پيغمبر بر امر و نهی تأکيد می کرد، برای اين بود که انسان در قيامت به صورت حيوان درنيايد و مي فرمود: 
از  يعنی مجموعه ای  نيست.  عالم نظيرش  اين  بياييد که در  به صورت حيواناتی در  آنجا  من نمی خواهم شما 
َم  ََّما بُِعْثُت أِلُتَمِّ حيوانات به هم آميخته شوند. حّتی اين تعبير هم از پيغمبر اکرم صادر شد که معروف است؛ »إِن
َمَکاِرَم اأْلَْخاَلِق«؛]9[ من برای تعالی مکارم اخالق آمده ام. مکارم االخالق هم مربوط به اعمال است. من برای 

اين آمدم.
اّما آيا اين حرکت، ثمره ای به طور غالب در آن جامعه داشت؟ نه؛ گروهی بودند که اين ها دست پرورده پيغمبر 
بودند. ولی در مقابل، کسانی بودند که من نمی توانم بگويم اين ها در برزخ و قيامت، صورت غيبی شان مثل گرگ، 
پلنگ، شير و ديگر درنده ها باشد، بلکه صورتشان خيلی بدتر از اين ها است. مثل همين که خود پيغمبر تعبير 

فرمود: بعضی ها بدتر از ميمون ها و خوک ها هستند.

توّسل
يک عبارتی است که اين را می خوانم. آدم واقعاً تعجب می کند که پيغمبر اکرم اين همه زحمت کشيد و اين 
همه گفت، آخرش ببينيد اين ها چه در آمدند. عجيب اين است که اين ها همان هايی بودند که متصل به پيغمبر 

یعني  آن  تأدیب  و  عمل  یعني  ظاهر  ادِب   *
او  در  خدا  رضای  آنچه  به  عمل  کردن  محدود 

است

* من یک مثال بزنم؛ تا حال شده است مثاًل در 
منزل تان یک حیوان کثیِف متعّفن بیاید و شما 
آن را احترام کنید و آن را در اتاق مهمان خانه 
هم  این  از  حّتی  کنید؟  پذیرایی  او  از  و  ببرید 
او  با  بیاید،  حمار  شکل  به  کسی  اگر  ساده تر؛ 
چطور رفتار می کنید؟! برای حمار طویله درست 
می کنید. غذای حیوان مخصوص است و جایش 
هم مخصوص است.نمی شود کسي در این دنیا 
هر جنایتی و هر کار زشتی انجام دهد، بعد در 

قیامت از صدر نشینان بهشت قرار بگیرد.
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بودند. من اين جمالت را از ابن قطيبه نقل می کنم. ابن قطيبه در سنه سوم هجری؛ دويست و شانزده تا دويست 
و هفتاد و خرده ايزندگي مي کرده، شايد اّولين تاريخ اهل سنت را ابن قطيبه نوشت که معتبرترين تاريخ است.

من از اينجا شروع می کنم. بعد از فوت پيغمبر آمدند جمع شدند در پشت درب خانه علی »َفَدَعا بِالَْحَطب«؛ بعد 
معلوم می شود چه کسی بوده است که گفته است »َفَدَعا بِالَْحَطب«. گفت برويد هيزم بياوريد. »َفَقاَل َو الَِّذي نَْفُس 
«؛ يا اين که اين ها  فالٌن بَِيِده«؛ برگشت گفت قسم به آن موجودی که جان فالنی در دست او است »لََتْخُرُجنَّ
بيرون می آيند، آمده بود علی)عليه السالم( را مسجد ببرد. »أَْو أَلُْحِرَقنََّها َعلَْيُکْم َعلَی َمْن فِيَها«؛ يا بيايد بيرون يا 
و ااّل آنکه را در اين خانه است آتش می زنم. شقاوت را ببينيد. »َفِقيَل لَُه«؛ آنجا يک کسی رو کرد به او گفت »يَا 
أَبَا َحْفٍص«؛ فالنی »إِنَّ فِيَها َفاِطَمَة«؛ می دانی در اين خانه کيست؟ در اين خانه فاطمه است. »َفَقاَل َو إِْن«؛]10[ 
اگر چه او باشد. التماس دعا دارم از شما. شب اّول جلسه است. دو سه جمله بيشتر نمی گويم. درب خانه را به 
آتش کشيد. »َو َرَکَل الَْباَب بِِرْجلِِه«؛ درب خانه را به آتش کشيد چنان لگد به درب خانه زد. زهرا)سالم ال عليها( 
«؛ يعنی اين درب نيم سوخته را روی من انداخت. »َو أَنَا َحاِمٌل«؛]11[ من  ُه َعلَيَّ می گويد چنان لگد زد »َِفَردَّ

حامله بودم درب خانه را روی من انداخت. به اين اکتفا نکرد چنان سيلی به صورت من زد.

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص214
]2[. غررالحکم، ص237
]3[. غررالحکم، ص305

]4[. بحاراألنوار، ج89، ص214
]5[. مستدرک الوسائل، ج11، ص259

]6[. سوره مبارکه حجرات، آيه13
]7[. در اينجا يک بحثی است که قباًل بحث کردم و جلسه گذشته هم به آن اشاره کردم؛ ما اين را داريم که انسان 

بايد ابتدا رفتار ظاهری اش را درست کند، بعد سراغ باطن برود. من اين ها را فعاًل کنار می گذارم.
]8[. ؟؟؟؟

]9[. مستدرک الوسائل، ج11، ص187
]10[. بحار االنوار، ج28، ص356
]11[. بحار االنوار، ج30، ص349
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تربیت ومربیان تربیتی ۸
اعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ال الرحمن الرحيم
 والحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ اَلِم( َقاَل: َمْن تََأدَّ »ُرِوَی َعْن َعلٍِی)َعلَْيهِ السَّ

 مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به مسأله تربيت غير بود، به اين معنا که اگر کسی قصد دارد کسی را تربيت و مؤّدب به آداب الهی 
کند و به او روش گفتاری و رفتارِی الهی بدهد، شرط اساسی و زيربنايی اين است که ابتدا خودش مؤّدب به 
آداب الهی شده باشد، تا اين تأديب اثرگذار باشد و ااّل تأديب او بی اثر خواهد بود؛ بلکه گاهی اثر عکس هم دارد.

انسان بايد ابعاد وجودی خود را مؤّدب به آداب الهی کند
 انسان بايد در ابعاد گوناگوِن وجودی، يعنی بُعد عقالنی، قلبی، نفسی و باألخره اعضا و جوارح ظاهری، خودش 
را مؤّدب به آداب الهی کند. البته در جلسات گذشته عرض کردم که تکيه انبيا و اوليا هم روی همين معنا است. 
آن ها می گويند: ما بايد نفوس، به معنای قوای سه گانه ای که درون انسان هست، يعنی وهم، شهوت و غضب  را 

مؤّدب به آداب الهی کنيم و ابتداًء روی تربيت نفوس هدف گيری می کنند.

اعمال ظاهری ما، صورت باطنی مان را می سازد!
راه و روش تربيت در ارتباط با اعمالی است که از انسان صادر می شود. يعنی انسان اعمالش را بر طبق دستورات 
الهی انجام دهد. در روايت هم آمده بود، که انسان بايد مطيع امر خدا باشد. جهت اطاعت امر الهی اين است که 
اعمال ظاهری ما، از اعضا و جوارح ما صادر می شود. يعنی اعمال ظاهری که از ما صادر می شود، صورت باطنی 
ما را می سازد. صورت باطنی، يعنی همان صورت ملکوتيه غيبيه ای که فعاًل از ما پنهان و برای اوليای خدا عيان 
است و در عوالم ديگر، مثل برزخ و قيامت، ظاهر می شود. انسان ها در برزخ و قيامت، به همان صورت باطنی 
خودشان، که با اعمالشان ساخته اند محشور می شوند. لذا، عرض کردم که انسان، سازنده صورت باطنيه خودش 
هست. من و شما صورت باطنيه خودمان را می سازيم و با همان صورتی که خودمان ساختيم در نشئه برزخ و 

قيامت ظاهر می شويم.

اقسام ادب و تعریف آن ها
من در آخر جلسه گذشته، جمله ای را خواندم که ادب را تقسيم کرده بود. من می خواهم از اينجا وارد بحث  بقّيه 
ابعاد وجودی انسان، نسبت به ادب شوم؛ »االدب ادبان ادب السر و ادب العالنية فادب السر طهارة القلوب و ادب 
العالنية حفظ الجوارح من الذنوب«؛ ادب بر دو گونه است؛ ادب سر، يعنی باطن و ادب عالنيه، يعنی ظاهر. ادب 
سر، يعنی طهارت دل ها و ادب عالنيه، يعنی حفظ اعضا و جوارح از گناهان، به اين معنا که انسان مراقب خودش 

باشد تا گناه نکند. اين ادب ظاهری است، يعنی انسان مؤّدب به آداب الهی شود.

تطهیر قلوب و تهذیب ُخلق در باب ادب السر
در باب ادب السر، تطهير قلوب و تهذيب ُخلق مطرح است. نکته اساسی که بايد قبل از ورود به بحث تذکر بدهم، 
اين است که اين دو، يعنی تطهير قلب و تهذيب ُخلق تحقق پيدا نمی کنند مگر به ادب عالنيه. بين ادب سر و 
ادب عالنيه رابطه مستقيم وجود دارد. به اين معنا که، اگر کسی ادب عالنيه نداشته باشد، محال است به ادب سر 
راه پيدا کند، يعنی تا انسان حدود الهّيه را حفظ نکند، عماًل به سوی قرب به خداوند، که اثر تطهير باطن است، 
راه پيدا نمی کند. لذا انسان، بايد اين را بداند که اگر ادب ظاهر را رعايت نکرد، زيان هايی بر او مترتّب است. يکی 

از زيان های عدم رعايت ادب ظاهر، اين است که سّد راه قرب به حق تعالی می شود.

ادب در ربط با عمل

روش گفتاری
به روايتی که می خوانم دقت کنيد؛ »عن علی)عليه السالم( قال: اقرب العباد الی ال تعالی اقولهم للحق و ان کان 
عليه و اعملهم بالحق و ان کان فيه کره«؛ علی)عليه السالم( فرمود: نزديک ترين بندگان خدا به خداوند، کسی 
است که از نظر گفتاری، مقّيدتر است که خالف نگويد. بحث ما ادب، تربيت، روش گفتاری و رفتاری است »و 
ان کان عليه«؛ اگرچه که اين گفتار به ضرر خودش باشد. ولی چون به حق نزديک تر است آن را می گويد. اين 

روش گفتاری است.

روش رفتاری
روش رفتاری؛ »و اعملهم بالحق و ان کان فيه کره« کسی که مقّيد است عملش، مطابق با حق باشد. أعمل أفعل 

* ادب بر دو گونه است؛ ادب سر، یعنی باطن و 
ادب عالنیه، یعنی ظاهر. ادب سر، یعنی طهارت 
دل ها و ادب عالنیه، یعنی حفظ اعضا و جوارح 

از گناهان

مستقیم  رابطه  عالنیه  ادب  و  سر  ادب  بین   *
ادب  کسی  اگر  که،  معنا  این  به  دارد.  وجود 
عالنیه نداشته باشد، محال است به ادب سر راه 
را حفظ  الهّیه  انسان حدود  تا  یعنی  کند،  پیدا 
اثر  که  خداوند،  به  قرب  سوی  به  عماًل  نکند، 

تطهیر باطن است، راه پیدا نمی کند.
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تفضيل است، يعنی عملی که انجام می دهد، دستور الهی است، نه اينکه عمل به حق بکند. أعمل مثل آنجا است 
که در باب گفتار هم، أقَول داشت. يعنی دنبال آن نيست که راهی پيدا کند تا کاری را مباح کند، بعد آن را 
انجام دهد. اباحه گری نمی کند. می گردد، آنکه واقعاً دستور الهی است و در آن هيچ نوع شبهه ای نيست را پيدا 
می کند. اين را می گويند: »اعملهم بالحق«. ممکن است بعضی ها، اعملهم بالحق را طوری معنا کنند که از نظر 
اعمالی که انجام می دهد، جنبه های کّمی اش را مطرح کند. مثاًل اگر ما صد تا حق داريم که بايد به آنها عمل 
شود، هرچه عمل بيشتر باشد به آن بگويند: أعمل. نه، کيفيت مهم است. دنبال اين نيست آنچه را مطابق هوای 
نفس خودش هست توجيه کند. آن عملی که در آن هيچ شبهه ای نيست را عمل می کند. اگرچه می دانم که 
اگر اين کار را انجام دهم خوشم نمی آيد، ولی چون متن واقع به حق است عمل می کنم. اين هم روش رفتاری 

و ادب در ربط با عمل.

ضرر و زیان  تخلف از روش الهی
من به يکی دو تا از ضررها و زيان های مترتب بر کسانی که از روش الهی تخلف می کنند اشاره می کنم. بدتر از 
همه اين است که وقتی از آنچه رضای خدا در آن بود تخلف کرد، مغبوض حق تعالی می شود و در معرض سخط 

ربّش قرار می گيرد.

خروج از دیوان صدیقین و ورود به دیوان ظالمین!
مطلب ديگری که اهل معرفت در اين رابطه مطرح می کنند اين است: کسی که از روش الهی تخلف کند و حدود 
الهی را حفظ نکند، از ديوان صّديقين خارج می شود و در ديوان ظالمين قرار می گيرد. صّديقين؛ يعنی کسانی 
که مقّيد هستند به اينکه صدق در عمل داشته باشند، تا خودشان را مورد پسند حق تعالی قرار دهند. کسانی 
که مقّيد هستند با صدق در اعمال، گفتار و رفتارشان، خودشان را مورد پسند خدا قرار دهند، به اينها می گويند: 
صّديقين. البته صّديقين مراتب دارند. چون در اعمال مراتب هست صّديقين هم مراتب دارند، که من نمی خواهم 

وارد اين بحث ها شوم.

آراستن خود برای خدا با صدق در عمل
روايتی است از امام باقر)عليه السالم(؛ »قال: و تزين ل عز و جل بالصدق فی االعمال«؛ با صدق در عمل، خودت 

را برای خداوند عّز و جّل بيآرای. يعنی صدق در عمل، آرايش است برای عبد، تا مورد پسند ربّش قرار گيرد.

تعّدی از حدود الهی = ورود در دیوان ظالمین
حاال ظالمان را می گويم »و من يتعد حدود ال و اولئک هم الظالمون«؛ اين هم برای داخل شدن در ديوان 
ظالمين. »قال رسول ال)صل ال عليه وآله وسلم(: ان ال قد حد لکم حدودا فال تعتدوها«؛ خدا، برای شما مرز قرار 
داده است از اين مرزها تجاوز نکنيد. و باألخره عدم رعايت ادب ظاهری و حدود الهّيه، خروج از ديوان صّديقين 

و ورود در ديوان ظالمين را به همراه دارد.

ادب الهّیه یعني مرزشناسی و مرزداری الهی
ما اگر بخواهيم ادب الهّيه را خالصه کنيم معنايش مرزشناسی و مرزداری الهی است. دو تا چيز است؛ مرزشناسی 
و مرزداری. مرزشناسی يعنی احکام الهّيه را ياد بگيرد. چه چيز حالل است و چه چيز حرام؟ اين را می گويند: 
مرزشناسی الهی، يعنی مرزهای الهی را بشناسيم. مرزداری؛ حکم را بلد است ولی عمل نمی کند. مرزداری يعنی 

عمل به احکام الهی. ادب الهّيه عبارت از مرزشناسی و مرزداری الهی است.

مرزداری و مرزشناسی الهی، راهی برای رسیدن به معنویّت و قرب الهی!
اگر کسی بخواهد مؤّدب به آداب الهّيه شود، راهش فقط همين است که مرزشناس و مرزدار الهی شود، يعنی 
احکام الهی را بشناسد و به آن ها عمل کند. کسی با ترک واجبات و عمل به محّرمات، راهی به سوی معنويّت 
پيدا نخواهد کرد. راه منحصر است به همين که گفتم. راه به سوی معنويّت و راه به سوی قرب الهی، فقط به 

همين راه است: مرزشناسی الهی و مرزداری الهی. يعنی همين راهی که انبيا گفتند.

اّولین گام مکتب انبیا، تطبیق ظاهر خود با ظاهر آن ها است!
مکتبی غير از مکتب انبيا، باطل محض است و هيچ راهی به سوی حق ندارد، هر مکتبی می خواهد باشد. فقط 
مکتب انبيا مکتب حق است. اّولين گام در مکتب انبيا اين است که انسان ظاهرش را با ظاهر آن ها تطبيق دهد، 
تا راه به سوی باطن آنها پيدا کند. ظاهرم را با ظاهر پيغمبر اکرم تطبيق بدهم. نگاهش چه طوری بود؟ چه چيز 
را نگاه می کرد و چه چيز را می گفت حرام است؟ چه آهنگ هايی را می شنيد و چه آهنگ هايی را می گفت حرام 
است؟ چه حرف هايی را می زد و چه حرف هايی را نمی زد؟ دست و پايش و ظاهرش چطور بود؟ در مکتب انبيا 
اّولين گام اين است: تطبيق دادن ظاهر خودمان با ظاهر انبيا. خود انبيا هم روی همين هم تأکيد می کردند. 

اّولين گام اين است تا آنجا که راه پيدا کنيد به سوی باطنی که انبيا داشتند.

الهّیه،  حدود  و  ظاهری  ادب  رعایت  عدم   *
دیوان  در  ورود  و  صّدیقین  دیوان  از  خروج 

ظالمین را به همراه دارد.

الهّیه را یاد بگیرد.  * مرزشناسی یعنی احکام 
را  این  حرام؟  چیز  چه  و  است  حالل  چیز  چه 
مرزهای  یعنی  الهی،  مرزشناسی  می گویند: 
الهی را بشناسیم. مرزداری؛ حکم را بلد است 
به  عمل  یعنی  مرزداری  نمی کند.  عمل  ولی 
مرزشناسی  از  عبارت  الهّیه  ادب  الهی.  احکام 

و مرزداری الهی است.

* اّولین گام در مکتب انبیا این است که انسان 
ظاهرش را با ظاهر آن ها تطبیق دهد، تا راه به 

سوی باطن آنها پیدا کند.
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مگر می شود به سوی باطن پیغمبر راه پیدا کرد؟!
مگر هرکسی می تواند به سوی باطن پيغمبر اکرم يا علی)عليه السالم( و امثال اينها راه پيدا کند؟ اصال و ابدا. 
اّول بايد ظاهر خود را با ظاهر آن ها تطبيق دهد، يعنی مرزشناسی و مرزداری الهی. مرزهای الهی را انبيا به 
ما گفتند و خودشان هم به اين ها عمل می کنند. انبيا هم مرز شناس هستند و هم مرزدار. اين ها الگو هستند، 
پيغمبر اکرم اسوه بود، در بين مردم هم زندگی می کرد. ما هم هيچ عذری نداريم، چون پيغمبر عين ما است، 
تمام قوای درونی که در ما وجود دارد در او هم همان بوده است. واهمه داشت، شهوت داشت و غضب هم داشت. 

هيچ عذری هم نمی توانيم بياوريم.

ادب قلب به تطهیر آن است
حاال سراغ ادب باطن می رويم. اّول ادب قلب بود که ان شاء ال ادب قلب را در جلسه آينده بحث می کنم. قلب مان 
را چطوری ادب کنيم؟ با اين مقّدمه ای که گفتم جا دارد که ببينيم تطهير قلب به چيست، بايد قلب را ادب 

کنيم، ادب قلب هم به تطهير آن است.
من يک روايت می خوانم، ان شاء ال در جلسه آينده آن را شرح می دهم. »عن علی)عليه السالم( قال: زکی قلبک 
باالدب کما يزکی النار بالحطب«؛ حضرت امر کردند که قلبت را پاک کن. اين که قلب چگونه پاک می شود را 

در جلسه آينده بحث می کنم. التماس دعا.

توّسل
علی)عليه السالم( نماز ظهر را در مسجد خواند. از مسجد بيرون آمد. در بين راه پرستاران زهرا)سالم ال عليها( را 
ديد که سراسيمه و دوان دوان، دارند می آيند. من در تاريخی ديدم که گريان بودند و وحشت زده. علی)عليه السالم( 
چشمش به آن ها افتاد، روکرد به آن ها »و قال لهن«؛ به اينها گفت: »ما الخبر«؛ چه شده است؟ »مالی اراکن 
متغيرات الوجوه و الصور«؛ چرا من چهره های شما را اين طور درهم می بينم، وحشت زده می آييد، چه خبر است؟ 
چه شده است؟ گفتند: علی زودتر خودت را به زهرا برسان، گرچه بعيد می دانيم که تو زهرا را زنده درک کنی.

در تاريخ دارد که علی)عليه السالم( خودش را با عجله به خانه رساند. وارد حجره شد، ديد زهرا در بستر است. 
عمامه از سر برداشت و کنار گذاشت، عبا از دوش برداشت، نشست و سر زهرا را به دامن گرفت. اّولين جمله ای 
که گفت اين بود: يا زهرا با من صحبت کن. ولی ديد هيچ حرفی نمی زند، جواب نيامد »يا بنت محمد«؛ ای دختر 
پيغمبر با من صحبت کن. جواب نيامد. ای دختر کسی که زکات را برای فقرا به اطراف ردائش پخش می کرد. 
شروع کرد خصوصّيات پيغمبر را مطرح کرد. ولی ديد هيچ جوابی نيامد. باألخره اين جمله را گفت: يا فاطمه! با 
من سخن بگو، من پسر عّمه ات علی بن ابی طالب هستم. در تاريخ می نويسند؛ تا اسم علی را شنيد چشمانش را 

باز کرد. هر دو شروع کردند به گريه کردن.

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص214

مرزدار.  هم  و  هستند  شناس  مرز  هم  انبیا   *
الگو هستند، پیغمبر اکرم اسوه بود، در  این ها 
بین مردم هم زندگی می کرد. ما هم هیچ عذری 
پیغمبر عین ما است، تمام قوای  نداریم، چون 
درونی که در ما وجود دارد در او هم همان بوده 
است. واهمه داشت، شهوت داشت و غضب هم 

داشت. هیچ عذری هم نمی توانیم بیاوریم.
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تربیت ومربیان تربیتی ۹
اعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ال الرحمن الرحيم
والحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ اَلِم( َقاَل: َمْن تََأدَّ »ُرِوَی َعْن َعلٍِی)َعلَْيهِ السَّ

 مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به مسأله تأديب و تربيت بود. انسان بايد تمام ابعاد وجودی اش؛ يعنی عقل، قلب، نفس، اعضا و 
جوارحش را ادب کند. در جلسه گذشته بحث ما به ادب قلب رسيد که اين موضوع در روايات هم آمده است. در 
روايت می فرمايد: » َزکِّ َقلَْبَک بِاأْلََدِب َکَما يَُذکَّی النَّاُر بِالَْحَطب «]2[. روايات متعدد است. من قباًل روايت ديگری 

خوانده بودم، که تطهير سر و باطن، به تطهير قلب است.

تطهیر قلب و تزکیه نفس
من در اينجا دو تا مطلب را به طور خالصه عرض می کنم؛ يک بحث در باب تطهير قلب است و  يک بحث در 
باب تزکيه نفس. تزکيه، هم شامل تطهير می شود و هم شامل رشد. انسان، هم وظيفه دارد دلش را پاک کند و 

هم وظيفه دارد آن را رشد بدهد.

قلبی که تطهیر نشده باشد بی ادب است! 
در باب تطهير، قلبی که تطهير نشده است بی ادب است. ما در باب ادب و تربيت گفتيم که ادب الهی، عبارت 
از مرزشناسی و مرزداری است. در اين باب از روايت هم استفاده کرديم. مرزشناسی و مرزداری به طور خالصه 
يعنی؛ انسان نيرويش را در راه رضای الهی مصرف کند. مرزشناسی يعنی اوامر الهی و دستورات خدا. مرزداری 
يعنی به کار بستن اوامر و دستورات الهی، که مصرف نيرو در مرزداری است. خالصه بحث اين است که انسان، 
اگر نيرويی که در هر بُعدی از ابعاد وجودی اش دارد، در راه رضای خدا مصرف کند، آن بُعد وجودی اش را مؤّدب 

کرده است و اگر در راه غير رضای الهی مصرف کند آن بُعد وجودی اش بی ادب است.

قلب باادب، قلب بی ادب
قلب، يک بُعد از ابعاد وجودی انسان است. بحث در اين است که کارايی قلب در چيست که انسان از او کار 
می کشد. اگر کاری را که انسان از قلب کشيد، در راه رضای خدا بود، آن قلب می شود باادب. اّما اگر در راه رضای 

خدا نبود، آن قلب می شود بی ادب. من در باب قلب مفّصل بحث کردم و ديگر نمی خواهم بحث کنم.

قلب ها ظروف خدا هستند!
قلب يک ظرف است و ادب و بی ادبی اين  ظرف در ربط با مظروف آن است. ما راجع به قلب روايات متعّدده 
أَْوِعَيٌة«؛ اين دل ها ظروف هستند.  الُْقُلوَب  َهِذِه  داريم که همين تعبير است. علی)عليه السالم( می فرمايد: »إِنَّ 
»َفَخْيُرَها أَْوَعاه«]3[. در روايتی ديگر از پيغمبر اکرم هست که فرمودند: »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: 
ان ل تعالی فی االرض اوانی اال فيها القلوب«؛ در زمين، برای خدا ظرف هايی وجود دارد که عبارت از دل ها است. 

صحبت در اين است که اين ظرف برای کيست و مظروفش چيست؟

قلب؛ مخزن حّب الهی، دار حق تعالی، حرم اهلل و ناموس خدا است!
چون بحث قلب، بحث مفّصلی است من نمی خواهم واردش شوم، فقط اشاره می کنم و رد می شوم. در باب قلب، 
الهی است،  قلب، مخزنی است که مظروفش حّب  تعبير می کنند. می گويند:  اشکال گوناگون  به  را  اين ظرف 
»مخزن حّب الهی«. گاهی از اين ظرف به »دار حق تعالی« تعببير می کنند. گاهی به »بيت حق تعالی«. در 
ِ«]4[؛  ِ َغْيَر الَّ ِ َفاَل تُْسِکْن َحَرَم الَّ روايت به »حرم حق تعالی« تعبير می کنند. در روايتی است که؛ »الَْقلُْب َحَرُم الَّ
هم ظرف را می گويد و هم مظروف را. استاد ما)رضوان ال تعالی عليه(، تعبيرشان از قلب اين بود که قلب و دل 

ناموس الهی است.

ادب کردن قلب
آن  در  خدا  غير  حّب  اگر  باشد،  الهی  حّب  بايد  مظروفش  که  اين ظرف  می گويند:  است.  دل بستگی  دل  کار 
جايگزين شود، بی ادب است. آنچه که متناسب با آن ظرف بود و بايد در آن راه، که مورد رضای الهی بود، مصرف 
می شد، اين بود که حّب خدا در اين ظرف می آمد و جايگزين می شد نه حّب غير خدا. لذا اين مطلبی که در 
روايات هست که قلب خود را ادب کن و اينکه می گويند: ادب قلب به تطهيرش است، يعنی پاک کردن قلب از 

حّب به غير خدا. به اين می گويند: ادب قلب.

* اگر کاری را که انسان از قلب کشید، در راه 
اّما  باادب.  می شود  قلب  آن  بود،  خدا  رضای 
می شود  قلب  آن  نبود،  خدا  رضای  راه  در  اگر 

بی ادب.

* در باب قلب، این ظرف را به اشکال گوناگون 
است  مخزنی  قلب،  می گویند:  می کنند.  تعبیر 
حّب  »مخزن  است،  الهی  حّب  مظروفش  که 
تعالی«  به »دار حق  این ظرف  از  الهی«. گاهی 
تعببیر می کنند. گاهی به »بیت حق تعالی«. در 

روایت به »حرم حق تعالی« تعبیر می کنند.
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دلی که به غیر خدا تعّلق پیدا کند هرزه و بی ادب است!
دلی که هر روز و هر آن، به چيزی غير خدا تعلّق پيدا کند، قلبی هرزه و بی ادب است و اين هرزه گری قلب است. 
دلی که در دل بستگی به خدا، راسخ و پابرجا است و غير حّب به خدا را در خود راه نمی دهد، اين دل و قلب 

مؤّدب به ادب الهی است.

قلب بی ادب، بیمار است!
لذا در معارف ما، در باب سالمت قلب و بيماری قلب، که کدام دل سالم است و کدام دل بيمار، معيار حّب به خدا 
است. دلی که به دنيا تعلّق گرفته باشد، يعنی در آن دل، حّب به دنيا رسوخ کرده باشد و دل بسته به دنيا شده 
باشد، اين قلب مريض است. گفتم: بی ادب است، در بيماری اش هم می گويم: اين بی ادب، بيمار است. بی ادب ها 

بيمار هستند.

آن دل که در راه رضای خدا باشد سالمت است
آن دل که نيرويش را در راه رضای الهی مصرف کرده باشد، يعنی اين دل، به ال تعالی و اوليای خدا که آن ها 

را هم به خاطر خدا دوست دارد، تعلّق پيدا کرده باشد، اين دل سالمت است.

در قیامت، فقط قلب سالم به درد می خورد!
َ بَِقلٍْب َسليٍم«]5[؛ قيامت،  حاال من برای نمونه روايتی را می خوانم »يَْوَم ال يَْنَفُع ماٌل َو ال بَُنوَن ، إاِلَّ َمْن أَتَی الَّ
روزی است که نه پول، نه فرزند و نه چيز ديگری، به درد انسان نمی خورد بلکه دل سالمت است که به درد او 

می خورد.

قلب سالم چه قلبی است؟
روايت از امام صادق)صلوات ال عليه( در ذيل همين آيه منقول است که حضرت فرمود: »ُهَو الَْقلُْب الَِّذي َسلَِم ِمْن 
نَْيا«]6[ قلب سليم آن قلبی است که از حّب به دنيا سالمت باشد و نگذارد حّب به دنيا در آن رسوخ کند،  ُحبِّ الدُّ

اين در ربط با ادب قلب که همان تطهير قلب است.

همه ابعاد وجودی انسان قابل رشد هستند
يک بحث ديگری در همين رابطه هست که در روايات هم مطرح است و آن مسأله رشد دل و قلب است. به اين 
معنا که رشد قلب به چه چيز است. ابعاد وجودی  انسان، غير از بُعد ماّدی  او که از نظر روند رشد و نمو جدا از 

بقّيه ابعاد است، همگی قابل رشد هستند. عقل و حّتی نفس هم قابل رشد هستند.

هرچه مظروف بزرگ تر، ظرف بزرگ تر
رشد قلب به همين است که ما گفتيم. هرچه مظروف بزرگ تر، ظرف هم بزر گتر و هرچه مظروف کوچک تر، ظرف 
هم کوچک تر. چون مظروِف قلب حب و دوستی است، اگر تعلّق دل به يک چيز محدود باشد، قلب هم محدود 

می شود. اّما اگر تعلّق دل، به يک چيز نامحدود باشد، رشد قلب هم بی نهايت می شود.

مظروف قلب حب به خدا است
مظروف قلب، حّب به خدا است. خدا نامحدود است پس حّب به او هم نامحدود است. يک وقت خط کش های 
ماّديّت را وسط نگذاريد. بحث شّدت و ضعف است. يعنی شّدت رشد، به شّدت تعلّق به خدا است. اين رشد قلب، 

گاهی در ربط با حاالت است و گاهی در ربط با اعمال.

 رشد قلب در ربط با حالت
در روايت هست که »قال ال تعالی لعيسی)عليه السالم( أدِّب قلبک بالخشيه«؛ خشيت يک حالت درونی است 
که بر محور علم و معرفت استوار است. چه بسا آن خوفی که از درک عظمت خدا ناشی می شود را خشيت تعبير 

می کنند. »أدب قلبک بالخشية«]7[؛ در ربط با حاالت است.

رشد قلب در ربط با اعمال
روايت از امام صادق)عليه السالم( است؛ » إِنَّ الَْقلَْب يَْحَيا َو يَُموُت «؛ قلب زنده می شود و می ميرد. » َفإَِذا َحيَّ «؛ 
ِع « آن را با مستحّبات ادب کن. عمل واجب را چه دلت بخواهد و چه نخواهد  بُْه بِالتََّطوُّ وقتی که زنده بود » َفَأدِّ
مجبور هستی انجام دهی. اگر قلب سرحال بود، جايی است که می توانی قلبت را با عملی ادب کنی که آن را 
توسعه دهی، يعنی عمل مستحب. » َو إَِذا َماَت َفاْقُصْرُه َعلَی الَْفَرائِِض «]8[؛ اگر قلبت مرده است، فقط واجباتت 

را انجام بده. آن مستحّبی که از روی کسالت است، رشد درونی نمی آورد.

اولیای خدا عاشق عبادت بودند
اوليای خدا هم در ربط با اعمال خودشان همين روش را داشتند. آن ها هيچ گاه از عبادت ، زدگی پيدا نمی کردند. 

* قیامت، روزی است که نه پول، نه فرزند و نه 
چیز دیگری، به درد انسان نمی خورد بلکه دل 

سالمت است که به درد او می خورد.

* مظروف قلب، حّب به خدا است. خدا نامحدود 
یک  است.  نامحدود  هم  او  به  حّب  پس  است 
نگذارید.  وسط  را  ماّدیّت  خط کش های  وقت 
بحث شّدت و ضعف است. یعنی شّدت رشد، به 

شّدت تعّلق به خدا است.
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اَلِة «]9[ نماز نور چشم  ُة َعْيِني فِي الصَّ اين است که می بينيد آن ها عاشق عبادت بودند. از پيغمبر اکرم؛ » ُقرَّ
من است. در روايتی از امام باقر)عليه السالم( نقل شده است که؛ » َکاَن َعلِيُّ بُْن الُْحَسْيِن ع يَُصلِّي فِي الَْيْوِم َو 
اللَّْيلَِة أَلَْف َرْکَعٍة «]10[؛ اين تعبيرات را راجع به اميرالمؤمنين هم داريم. نه اينکه اينها خسته نمی شدند، کأنّه 
از امام حسن)عليه السالم( است که حضرت می گويد شب جمعه بود، ديدم مادرم  نيرو هم می گرفتند. روايت 
در محراب ايستاد و مشغول به نماز و عبادت شد و تا صبح مشغول عبادت بود. يا اين تعبيراتی که راجع به 
زهرا)سالم ال عليها( است که به قدری به عبادت می ايستاد، که پاهای حضرت ورم می کرد، احساس نمی کرد.

اوليای خدا، رشدی را که برای دل مملو از حّب به خدا بود را از حاالت و اعمال تغذيه می کردند و اين اعمال 
برايشان رشد صعودی داشت. التماس دعا.

توّسل
چه بسا زهرا)سالم ال عليها( در همين ايّام با آن امور مواجه شد. در يک روايتی ديدم اسماء بنت اميس نقل 
می کند. می گويد: وقتی حضرت من را صدا زدند، به من گفتند: اسماء برو کمی آب بياور. من رفتم آب آوردم. 
ايشان وضو گرفت. در روايتی نقل شده است که غسل کرد، بهترين غسل ها را. اسماء می گويد: بعد خودش را 
خوش بو کرد. جامه نو طلبيد. جامه نو آوردم و جامه نو بر تن کرد. به من گفت: اسماء برو آن سهم و حصه حنوط 
من را بياور و برای اسماء نقل کرد که هنگام وفات پدرم، پيغمبر، جبرئئل آمد و برای او از بهشت کافور و حنوط 
آورد. پدرم آن را سه قسمت کرد، يک قسمت را خودش برداشت، يک قسمت برای من گذاشت و يک قسمت 
هم برای علی. برو سهم من را بياور. می گويد: من رفتم، حنوط را آوردم. گفت: اين را بگذار باالی سرم. اسماء 
می گويد: زهرا در بستر بود، يک وقت ديدم پاهايش را به سمت قبله کشيد. جامه ای آنجا بود، آن را هم به روی 
صورتش کشيد و به من فرمود: ای اسماء! يک ساعت صبر کن، بعد من را صدا بزن، اگر ديدی جوابت را ندادم، 
برو علی را خبر کن و بدان که من، به پدرم ملحق شدم. اسماء می گويد: صبر کردم، بعد صدا زدم ای دختر 
مصطفی! ديدم جواب نمی دهد. ای دختر بهترين فرزندان آدم! جواب نمی دهد. جامه از روی چهره زهرا برداشتم، 
ديدم زهرا)سالم ال عليها( به پدر ملحق شده است. شروع کردم چهره زهرا را بوسيدن. گفتم: يا فاطمه! آن گاه که 
پدر را مالقات کردی سالم اسماء را به او برسان. در اين هنگام بود که ديدم، حسنين وارد حجره شدند. به من 
گفتند: ای اسماء! اآلن چه وقتی است؟ چرا مادر در اين حال است؟ گفت: مادر به خواب رفته. گفتند: اآلن وقت 
خوابيدن مادر ما نيست. امام حسن آمد خودش را روی صورت مادر انداخت. صورت مادر را می بوسيد. می گفت: 
ای مادر! من پسر تو، حسن هستم، با من سخن بگو قبل از آنکه روح از بدنم مفارقت کند. اسماء می گويد: ديدم 
حسين)عليه السالم( صورت، روی پای مادر گذاشت و پای مادر را می بوسيد. می گفت: مادر! من حسين تو هستم، 

با من صحبت کن قبل از اينکه قلبم شکافته شود.

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص214
]2[. بحاراألنوار، ج74، ص207
]3[. بحاراألنوار، ج1، ص188
.]4[ بحاراألنوار، ج67، ص25

]5[.شعرا،آيه 88و89
]6[. بحاراألنوار، ج7، ص152
]7[. تحف العقول، ص 500   
]8[. بحاراألنوار، ج84، ص47

]9[. الکافي، ج5، ص 321
]10[. وسائل الشيعة،ج 1، ص 92  
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۰
اعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ال الرحمن الرحيم
 الحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ اَلِم( َقاَل: َمْن تََأدَّ »ُرِوَی َعْن َعلٍِی)َعلَْيهِ السَّ

مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأديب انسان در تمام ابعاد وجودی اش بود. بُعد عقلی، نفسی و اعضا و جوارحی. بحث ما به ادب 
قلب رسيد و گفته شد که انسان، بايد قلبش را ادب کند، ادب قلب هم به تطهير آن است و تطهير قلب، يعنی 

تخلّيه قلب از جميع ما سوی ال.

خداوند نسبت به جایگاهش انحصار طلب است!
اين طور نيست که انسان بتواند حّب به خداوند را و حّب غير خدا را در دل جمع کند. جمع شدن حّب به خدا و 
حّب غير خدا، با يک ديگر، نشدنی است. خداوند نسبت به جايگاهش، انحصار طلب است. خودش را صاحب خانه 
می بيند. می گويد: دل، جايگاه من است، خانه من است، برای من است و نبايد غير از من در دل باشد. به تعبير 

اهل معرفت؛ قلب، بيت ال است.

حّب به غیر خدا در دل یک نوع شرک است!
خداوند در قلب، هيچ نوع شرکت را، از نظر دل بستگی نمی پذيرد، يعنی نمی پذيرد که قلب، تعلّق به غير پيدا 
کند. می توان به تعبير ناقصی گفت: حّب به خدا و حّب به غير خدا در دل، يک نوع شرک است. جهتش هم اين 
است که در عالم خلقت، خداوند در ابعاد وجودی انسان، يک بُعد را برای خودش خلق کرده است و آن بُعد، قلب 

انسان است. اين سخن، از معارف ما به دست می آيد.

قلب مؤمن، عرش الهی است!
من در جلسه گذشته يک روايتی خواندم، اآلن دوباره تکرار می کنم. ما نظير آن روايت باز هم داريم، نه اينکه 
منحصر به همان يک روايت باشد. روايت از پيغمبر اکرم بود؛ »قال رسول ال)صلی ال عليه وآله وسلم(: ان ل 
تعالی فی االرض أوانی«؛ برای خداوند، در روی زمين ظروفی است که اين ظرف ها برای خود خدا است. »اال و هی 
القلوب«]2[؛ و آن ظروف ، دل ها هستند. چرايش در روايات ديگر هست. البته من در جلسه گذشته اشاره کردم 
و در اين جلسه توضيح می دهم. جهتش اين است که جايگاه خداوند، بايد طوری باشد که متناسب با او باشد. 
اين تعبيری که در روايت هست را می خوانم » ال يسعني أرضي و ال سمائي «؛ زمين و آسمان، گنجايش من را 
ندارد. » و لکن يسعني قلب عبدي المؤمن «]3[؛ ولی آن موجودی که گنجايش من را دارد، قلب بنده مؤمن من 
است. ببينيد قلب چه قدر ارزش مند است. اين تعبير، مّتخذ از روايات است و مصطلح بين اهل معرفت هم هست 

ْحَمِن«]4[ قلب مؤمن عرش الهی است. ما باالتر از عرش الهی نداريم. که »َقلُْب الُْمْؤِمِن َعْرُش الرَّ

قلب بیت اهلل است
اينکه من عرض کردم تطهير دل به تخليه آن از حّب ما سوی ال است، جهت اين است که، اين ظرف، ظرف 
اختصاصی برای خداوند است و خداوند هم انحصارطلب است. لذا خداوند خودش را صاحب البيت می داند و اهل 

معرفت می گويند: قلب بيت ال است، خانه خدا است.

قلب؛ با ارزش ترین بُعد وجودی انسان
من می خواهم خيلی کوتاه، در يک بحثی وارد شوم. ما وقتی ابعاد وجودی انسان را ارزيابی می کنيم، می گوييم: با 
ارزش ترين بُعد وجودی انسان، قلب انسان است. با ارزش ترين بُعد انسان، عقل، نفس و اعضا و جوارحش نيست، 
بلکه قلب انسان است. چون قلب انسان، جايگاه خداوند است، با ارزش ترين بُعد وجودی او است. عقل دنبال خدا 

می گردد، خداجو است. اّما آنکه خدا را در خود می گيرد قلب است.

با ارزش ترین ادب، ادب قلب است
ما  اگر  يعنی  نيست.  اين شبهه ای  در  و  دارد  ارزشی  انسان، جنبه  برای  انسانی،  ابعاد  از  بُعدی  ادب کردن هر 
بخواهيم روی انسان ها اتيکت بگذاريم، که بفهميم هرکس چه قدر ارزش دارد، می رويم سراغ اينکه هرکس، کدام 
بُعد وجودی اش را ادب کرده است. محور ارزشی انسان ها ادب انسان ها است. چه نسبت به اعضا و جوارحش، چه 
نسبت به نفس و ملکاتش، که ادب نفس و ملکات، تهذيب ملکات است، چه نسبت به عقلش باشد که بعداً بحث 

می کنم و چه نسبت به قلبش باشد. اّما در بين اين ها با ارزش ترين ادب، ادب قلب است.

* خداوند در قلب، هیچ نوع شرکت را، از نظر 
که  نمی پذیرد  یعنی  نمی پذیرد،  دل بستگی 
قلب، تعّلق به غیر پیدا کند. می توان به تعبیر 
ناقصی گفت: حّب به خدا و حّب به غیر خدا در 

دل، یک نوع شرک است

* با ارزش ترین بُعد انسان، عقل، نفس و اعضا و 
جوارحش نیست، بلکه قلب انسان است. چون 
قلب انسان، جایگاه خداوند است، با ارزش ترین 
بُعد وجودی او است. عقل دنبال خدا می گردد، 
خداجو است. اّما آنکه خدا را در خود می گیرد 

قلب است.
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قیمت انسان به مرزشناسی و مرزداری الهی است
در يک روايتی هست که اميرالمؤمنين)عليه السالم(، به کسی خطاب کرد که » يَا ُمْؤِمُن إِنَّ َهَذا الِْعلَْم َو اأْلََدَب 
ثََمُن نَْفِسَک «؛]5[ اينکه تو اوامر الهی را دريافت کنی، يعنی مرزشناسی مرزهای الهی و بعدش می فرمايد: » َو 
اأْلََدَب «؛ مرزداری، » ثََمُن نَْفِسَک «؛ قيمت تو مربوط به اين دو تا است يعنی مرزشناسی و مرزداری الهی. » 
َفاْجَتِهْد فِي تََعلُِّمِهَما «؛ کوشش کن و اين دو را به دست بياور. » َفَما يَِزيُد ِمْن ِعلِْمَک َو أََدبَِک يَِزيُد فِي ثََمِنَک 
َو َقْدِرَک «]6[ به هر مقدار که سطح مرزشناسی و مرزداری ات باال برود، قيمت تو هم باال می رود. در بين آداب 
الهی، آنکه بيش از همه، ارزش و ثمن تو را باال می برد، ادب قلب است. چه در بُعد حالی  و چه در بُعد عملی  قلب.

ستایش بزرگ خداوند از پیغمبر اکرم
ستايش بزرگی که خداوند، از پيغمبر اکرم در قرآن کرده است، بر محور ادب قلب پيغمبر است. می گويد: ادب 
َب نَِبيَُّه َعلَی  َ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ قلب تو موجب شد که به اين مقام رسيدی. »روی عن الصادق)عليه السالم( قال: »إِنَّ الَّ
َمَحبَِّتِه«؛ خدا پيغمبر را، بر محور محّبت خودش ادب کرده است. سراغ عقل، نفس و اعضا و جوارحش نرفت. رفت 
َب نَِبيَُّه َعلَی َمَحبَِّتِه « محّبت در دل است. تأديب محّبت کرد يعنی آن تعلّقاتی که نسبت  سراغ قلب پيغمر. »أَدَّ
به ماسوی ال بود، از اين دل بيرون کشيد و آن را با محّبت خودش پر کرد و جايی برای محّبت غير نگذاشت. 
ََّک  ََّک لََعلی  ُخُلٍق َعِظيم «؛ حاال می آيم از تو تعريف می کنم »إِن َب نَِبيَُّه َعلَی َمَحبَِّتِه َفَقاَل َو إِن َ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ »إِنَّ الَّ

لََعلی  ُخُلٍق َعِظيم«]7[.

اصالح قلب، تعمیر قلب و جال دادن قلب
شما اگر در رواياتی که راجع به اصالح قلب، تعمير قلب و جال دادن قلب است، مراجعه کنيد، می بينيد تمام اينها 
بر محور ذکر ال مطرح می شود. » أصل صالح القلب اشتغاله بذکر ال «]8[؛ » جالء هذه القلوب ذکر ال «]9[؛ 
ْکَر  َ ُسْبَحانَُه َجَعَل الذِّ ذک ر خدا و تالوت قرآن. علی)عليه السالم( در خطبه هايش اين مطلب را زياد دارد »إِنَّ الَّ
ِ يَا بَُنيَّ َو لُُزوِم أَْمِرِه  ِجالًء لِلُْقُلوب«]10[. يا در وصّيتی که به امام حسن)عليه السالم( می کند » َفُأوِصيَک بَِتْقَوی الَّ
َو ِعَماَرِة َقلِْبَک بِِذْکِرِه َو ااِلْعِتَصاِم بَِحْبلِه «]11[؛ جهت همين است. ارزش مندترين بُعد وجودی انسان، دل انسان 

است ، ارزش و ثمن دل، به ادب آن است و ادب دل به تخليه آن از حّب ماسوی ال است.

دلی که حّب به دنیا دارد، ُمرده است!
در روايات، حّتی اين تعبير هست که دل با چه زنده می شود و با چه می ميرد. بعد می آيد روی موت و حيات 
دل بحث می کند. می گويد: موت دل به حّب به دنيا است. دلی که محّبت غير خدا در آن است، مرده است. نهج 

نَْيا َقلَْبه «]12[. البالغه خطبه صد و نه »َمْن َعِشَق َشْيئاً أَْعَشی بََصَرُه َو أَْمَرَض َقلَْبُه ... َو أََماتَِت الدُّ
اگر يادتان باشد، در اعمال گفتيم، آن موقع که سرحال هستی، مستحّبات را انجام بده، در اين صورت، قلبت 
می کنند،  اباحه گری  و  نمی کنند  رعايت  را  شبهات  که  کسانی  آن  داريم،  مقابلش  در  درست  می کند.  زنده  را 
قلب هايشان ُمرده است. از علی)عليه السالم( در نهج البالغه نقل شده است که » َمْن َقلَّ َوَرُعُه َماَت َقلُْبه «]13[؛ 

چون حّب به دنيا داشت، به اين عمل شبهه ناک کشيده شد.

قلب همان قدر که ارزش مند است، همان قدر هم خطرناک است!
در بين تأديب ها، با ارزشترين تأديب، تأديب قلب است. من اين را از نظر ارزيابی ظاهری بررسی کردم و ااّل؛ 
اگرخواهيم ريشه يابی کنيم، همه اين مسائل سر از قلب در می آورد. يعنی بی ادبی اعضا و جوارح نفس، همه سر 
از قلب در می آورد. قلب، همين طور که اين قدر ارزش مند است، به قدری هم خطرناک است که محّبت غير خدا 
در دل رسوخ کند، به طوری که محّبت خدا، تحت الّشعاع قرار بگيرد و رفتنی شود. اين منشأ بدبختی و شقاوت 

انسان خواهد بود.

توّسل
به حسب رواياتی که ما داريم، وفات زهرا)سالم ال عليها( هفتاد و پنج روز بعد از وفات پيغمبر بوده است که 
تقريباً همين روزها می شود و امروز را به عنوان وفات می گيرند. امشب بايد برنامه خانه علی)عليه السالم( اين 

باشد که عرض می کنم.
زهرا)سالم ال عليها(، به علی)عليه السالم( وصّيت کرد که خودت متکّفل تجهيز من شو و کس ديگری را نگذار. 
تو خودت من را غسل بده، کفن کن، حنوط کن و خودت من را دفن کن. البته يک وصّيت هم به اسماء کرده 
بود  که تو در اين کارها، به علی)عليه السالم( کمک کن. از طرفی هم وصّيت کرد که اين کارها را شب انجام 
بده. قاعدتاً بايد مثل امشبی باشد که علی)عليه السالم( بدن مقّدس زهرا را پيش رويش گذاشته و می خواهد او 
را تجهيز کند. در روايت دارد اسماء که کمک می کرد آب می ريخت و علی)عليه السالم( شست وشو می داد. اّما بر 
طبق وصّيت حضرت زهرا، حضرت از زير پيراهن غسل می داد. چرايش را شما می دانيد. آخر مّيت را که از زير 
لباس غسل نمی دهند. بايد لباس هايش را در بياورند. چرا زهرا وصّيت کرد که لباس هايم را درنياور؟ می خواست 
چشم علی)عليه السالم( به بدن زهرا نيافتد با اينکه همسرش بود. در بين غسل، علی)عليه السالم( دست از غسل 
برداشت و شروع کرد های های گريه کردن. چرا؟ چون دست علی)عليه السالم( به موضعی خورد که آنجا بحث، 

مستحّبات  هستی،  سرحال  که  موقع  آن   *
زنده  را  قلبت  صورت،  این  در  بده،  انجام  را 
کسانی  آن  داریم،  مقابلش  در  درست  می کند. 
اباحه گری  و  نمی کنند  رعایت  را  شبهات  که 

می کنند، قلب هایشان ُمرده است.
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بحث رنگش نبود.  غسل تمام شد. زينب)سالم ال عليها( را صدا کرد، برو حنوط مادر را بياور. حنوط را آورد. حنوط 
َداَء «  ا َهَمْمُت أَْن أَْعِقَد الرِّ کرد. زهرا)سالم ال عليها( را کفن کرد. يک جمله از علی)عليه السالم( می خوانم » َفلَمَّ
ُة يَا َحَسُن يَا ُحَسْيُن  وقتی قصد کردم که بند کفن زهرا را ببندم، » نَاَديُْت يَا أُمَّ ُکلُْثوٍم يَا َزيَْنُب يَا ُسَکيَنُة يَا فِضَّ
ُدوا ِمْن أُمُِّکْم َفَهَذا الِْفَراُق َو اللَِّقاُء فِي الَْجنَّة«]14[ بّچه های زهرا را صدا کرد. می گويد: وقتی خواستم بند  وا تََزوَّ َهُلمُّ
کفن را ببندم بّچه ها را صدا کردم، بياييد اين آخرين ديدار است با مادر، ديگر مادر را نمی بينيد مگر در بهشت. 
اين بّچه ها آمدند. خودشان را روی بدن مادر انداختند. حسن و حسين)عليهم السالم( خودشان را روی سينه مادر 
انداختند. علی)عليه السالم(، قسم می خورد و می گويد: وقتی اين ها خودشان را روی سينه مادر انداختند، شروع 
کردند گريه کردن، ديدم دست های زهرا از کفن بيرون آمد. يک دست به گردن حسن انداخت و يک دست به 

گردن حسين. از آسمان ندا شد يا علی! بّچه ها را بردار. تمام فرشته های آسمان ها به گريه در آمدند.

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص214
]2[. ميزان الحکمه ج5 ص217

]3[. عوالي الآللي ج4 ص 7   
.]4[ بحاراألنوار، ج55، ص39

]5[. هذا العلم است نه مطلق علم يعنی علم دين.
]6[. بحاراألنوار، ج1، ص180

]7[. الکافي،ج 1، ص 265
]8[. غررالحکم، ص188

]9[. مجموعةورام، ج2، ص121 
]10[. بحاراألنوار، ج66، ص325

]11[.نهج البالغه، نامه 21 ص 391
]12[.نهج البالغه،ص159
]13[. نهج البالغه،ص536

]14[. بحاراألنوار، ج43، ص179
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۱
اعوذ بال من الشيطان الرجيم

بسم ال الرحمن الرحيم
 الحمد ل رب العالمين و صل ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.

ائِِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ اَلِم( َقاَل: َمْن تََأدَّ »ُرِوَی َعْن َعلٍِی)َعلَْيهِ السَّ

 مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأديب انسان بود. گفته شد که انسان بايد، جميع ابعاد وجودی اش يعنی عقل، قلب، نفس و اعضا 

و جوارحش را مؤّدب به آداب ال کند.بحث ما راجع به تأديب قلب بود، که بحث کرديم.

مطلق نماز مستحب موجب تطهیر قلب نمی شود!
در اينجا يک نکته ای هست که ديدم اگر بخواهم بگذرم شايد جفا کرده باشم. من در باب تأديب قلب، بر طبق 
رواياتی که خواندم، عرض کردم که بايد قلب را، هم با حالت تأديب کرد و هم با عمل خارجی. حالت عبارت از 
خشيت است. در روايت داشت که خداوند به حضرت عيسی خطاب فرمود: »يا عيسی أدب قلبک بالخشية«]2[. 
از طرفی هم در روايتی از امام صادق )عليه السالم( بود که حضرت در باب عمل فرمودند: » إِنَّ الَْقلَْب يَْحَيا َو يَُموُت 
ِع «. » َو إَِذا َماَت َفاْقُصْرُه َعلَی الَْفَرائِِض «؛  بُْه بِالتََّطوُّ «؛ قلب زنده می شود و می ميرد، آن موقع که زنده شد؛ » َفَأدِّ
من اين جمله را توضيح ندادم، بعد متوّجه شدم که چه بسا ممکن است در کار يک اشتباهاتی بشود. يعنی اگر 
بخواهی قلب را از نظر عمل ادب کنی، با چه عملی بايد اين کار را بکنی؟ حضرت فرمود: با تطّوع. تطّوع عبارت 
از نافله است، نمازهای نافله مستحّبی را تطّوع گويند. چون ذيل آن روايت، هست که؛ » َو إَِذا َماَت َفاْقُصْرُه َعلَی 
الَْفَرائِِض «]3[؛ يعنی واجبات. ما هم نماز واجب داريم و هم مستحب. من در اينجا يک سؤالی را مطرح می کنم 
که در جواب اين سؤال، مطلب روشن می شود. آيا مطلق نماز مستحب، موجب تأديب قلب، يعنی تطهير قلب از 
حّب ما سوی ال، می شود؟ اگر قلب، مؤّدب به آداب الهی شود، يعنی از حّب ما سوی ال تخليه شود و سراسر 
آن را دوستی خدا بگيرد، آيا با صرف خواندن نماز مستحب، قلب انسان از حب ما سوی ال تخليه می شود؟ نه؛ 
مطلقاً اين طور نيست. چه بسا آن موقع که نماز مستحّبی می خواند، فکرش آن طرف تر از دنيا باشد. حّب به پول، 
مال، جاه و مقام داشته باشد. من ديدم اين را توضيح ندادم و رد شدم، يک وقت اشتباه می شود. يک عّده خيال 
می کنند دارند نماز مستحب می خوانند، قلب شان را تأديب به ادب الهی می کنند و حّب ما سوی ال از قلب شان 
خارج می شود و سراسر دلشان، پر از محّبت خدا می شود. نعوذ بال من همزات الشياطين. لذا من مجبورم به 

نحو کوتاه مطلبی را عرض کنم.

در تطهیر قلب، نمازی مؤثر است که با حضور قلب باشد!
آن صاله و نمازی روی قلب انسان مؤثّر است که با حضور قلب باشد، نه هر نمازی. حضور قلب هم، ابتداًء متوقف 
بر دو چيز است: يک؛ فراقت وقت و دو؛ فراقت قلب. در بين عبادات، يک عبادت است که مخلوق با خالقش و عبد 
با ربّش در آن، بدون واسطه و روياروی او سخن می گويد و آن نماز است. در نماز، عبد با ربّش سخن می گويد 
و با او مواجهه دارد. گرچه اين تعبير تعبير ناقصی است و ممکن است حضاضت داشته باشد، اّما با خدا، چهره 
به چهره رو به رو است. کدام نماز است که چهره به چهره می شود و عبد، ربّش را می بيند؟ کدام نماز است که 
موجب می شود، انسان دل از ما سوی ال بُبرد و تمام سراسر دلش را، حّب به معبودش، فرا بگيرد؟ آن نماز است 

که، يک؛ فراقت وقت را رعايت کرده باشد و دو؛ فراقت قلب را. تازه اين دو مقّدمه هستند.

تعریف فراقت وقت:
معنای فراقت وقت، رعايت اوقات موّظفه برای نماز است. يعنی انسان در شبانه روز، يک وقتی را برای نماز خالی 
کند. وقتی را خالی کند، که می داند در اين وقت، هيچ کاری نبايد بکند، اين نماز مؤثّر است. مثاًل ظهر که شد، 
کارهايش تمام شود. آن وقت وقتی است که بايد همه کارها را کنار بگذارد و برود سراغ نماز. يک وقتی را برای 

نماز، خالی کند.

تعریف فراقت قلب:
فراقت قلب، يعنی در اين وقت که می خواهم نماز بخوانم، دلم را از تمام تعلّقاتی که دارد و افکاری که در آن 
است، فارق کنم. در نماز به فکر مال، جاه، اوالد و مسائل غير خدا نباشم. در اين وقت که می خواهم نماز بخوانم، 

روی دلم به سوی خدا باشد.

مثالی برای فراقت قلب:
مثاًل می خواهم با شخصّيت بزرگی صحبت کنم و در بين صحبت، رويم را طرف ديگر  کنم، با يک کس ديگری 
مشغول شدم. اين کار معنا ندارد. فراقت قلب يعنی، دل در موقع عبادت به چيزی مشغول نباشد. می گويند: 

* آن صاله و نمازی روی قلب انسان مؤثّر است 
حضور  نمازی.  هر  نه  باشد،  قلب  حضور  با  که 
بر دو چیز است: یک؛  متوقف  ابتداًء  قلب هم، 

فراقت وقت و دو؛ فراقت قلب.
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فراقت قلب فشار دارد و برای انسان مشکل است. ولی انسان بايد اين را بداند، که اگر اين حاصل نشود هيچ 
چيزی دست گير او نمی شود. تازه اين دو، مقّدمه هستند برای اينکه انسان در وادی ای برود که آن وادی، روح 
و حقيقت عبادت است. روح و حقيقت عبادت، عبارت است از حضور قلب. حضور قلب است که به نماز ارزش 

می دهد چه نماز واجب و چه مستحب.

اقسام حضور قلب:
حضور قلب را تقسيم می کنند به حضور قلب در عبادت و حضور قلب در معبود. اگر بخواهيم حضور قلب در 
عبادت را توضيح دهيم بايد مثال بزنيم. عبادت اصاًل به طور کلّی، عبارت از مدح، ثنا و ستايش معبود است. 
منتهی هرکدام از عبادات، ثنای حق است. يک وصفی از اوصاف معبود را پيش می کشد و بعد آن وصف را مدح 

می کند.

در نماز، تمام اوصاف الهّیه مطرح می شود
در بين عبادات، يک عبادت است که تمام اسماء و اوصاف الهّيه در آن مطرح می شود و آن اسماء و اوصاف را، 
مدح و ثنا می کند، آن عبادت، نماز است. در تمام عبادات، فقط نماز است که يک مجموعه ای از مدح و ثنا، نسبت 

به معبود، در ربط با جميع اوصافش است.

مثال حضرت امام)رضوان اهلل تعالی علیه(، در ارتباط با حضور قلب
استاد  می کند.  مدح  را  کسی  چه  بفهمد  می کند،  مدح  دارد  که  موقعی  انسان،  يعنی  عبادت،  در  قلب  حضور 
از بزرگان و  بّچه ای برود در محضر يکی  اگر  اين طوری مثال می زدند، می فرمودند:  من)رضوان ال تعالی عليه(، 
قصيده ای که در وصف او است را بخواند، چه بسا خودش اين اوصافی که راجع به آقا هست را دقيقاْ و مفّصاْل 
نفهمد. مثاْل بگويد: او باالترين عرفای دهر است. نمی داند عارف يعنی چه؟ دهر يعنی چه؟ اجماالْ می داند که 

دارد او را ثنا، مدح و وصف می کند.

اقسام حضور قلب:

یک؛ درک اجمالی:
ثنای خدا  از  آنها می گويند: حضور قلب که عبارت  دارند.  قلب  به حضور  راجع  تقسيم بندی  اهل معرفت يک 
است، به دو نحو است؛ يکی به نحو اجمالی است و ديگری به نحو تفصيلی. اجمالی يعنی اين مثالی که استاد 
من)رضوان ال تعالی( می زد. ال اقل در نمازت اين حالت را داشته باش، که در مقابل و حضور چه کسی هستی؟ 
چه کسی را توصيف می کنی؟ گرچه وصف هايش را ادراک نمی کنی و به کنه آن نمی رسی، ولی اجماْل اين را 

بفهم. به اين می گويند: درک اجمالی.

دو؛ درک تفصیلی:
درک تفصيلی مربوط به من و شما نيست. مربوط به اوليای خاص خدا است، که وقتی نماز می خواند و می گويد: 
»اياک نعبد و اياک نستعين« آن چيزی که او می گويد و اينکه من می گويم، از زمين تا آسمان فرق دارد. هر دو 
يک جمله می گوييم و يک وصف می کنيم، اّما من فقط می دانم که اين وصف از اوصاف خدا است. اّما به کنه اين 

وصف نرسيدم. البته چون اوليای خدا مراتب دارند در اينجا هم مراتب وجود دارد.

بفهمیم در مقابل چه کسی هستیم
آن چيزی که ما در باب تطهير قلب می گوييم مؤثّر است، اين است که در روايت بود که؛ آن موقع که دلت زنده 
است ادبش کن به تطّوع. يعنی قلبت را به آن نمازی که در آن حضور قلب داری، ادب کن. حضور قلب در حد 
خودت. ال اقل، بفهمی اين چيزهايی که از دهانت در می آيد چيست؟ گرچه به ژرفای او نمی رسی، اّما بفهمی 

در مقابل چه کسی هستی.

آن نافله ای که با حضور قلب باشد انسان را ِسیر می دهد
آن نافله ای که با حضور قلب باشد، انسان را ِسير می  دهد و حّب ما سوی ال را از دل او خارج می کند. آنجا است 
که اين دل، منّور به نور الهی می شود، تمام ظلمت های ما سوی اللّهی از دل خارج می شود و تلؤلؤ پيدا می کند.

حضرت زهرا)سالم سالم ال عليها( با دلش، بر عبادت خداوند روی آورده است!
نَِساِء  َسيَِّدُة  ََّها  َفإِن َفاِطَمُة  ابَْنِتي  ا  أَمَّ َو  قال:  ال)صل ال عليه وآله وسلم(  رسول  عن  »روی  بخوانم.  روايت  يک  من 
لِيَن َو اآْلِخِريَن «؛ اّما دخترم فاطمه، سرور زن های دنيا و آخرت از اّولين و آخرين. » َو ِهَي بَْضَعٌة  الَْعالَِميَن ِمَن اأْلَوَّ
ِمنِّي «؛ او پاره تن من است. » َو ِهَي نُوُر َعْيِني «؛ نور چشم من است. » َو ِهَي ثََمَرُة ُفَؤاِدي «؛ ميوه دل من است. 
َِّتي بَْيَن َجْنَبيَّ «؛ او روحی است که در پيکر من است. » َو ِهَي الَْحْوَراُء اإْلِنِْسيَُّة «؛ او حوريه ای  » َو ِهَي ُروِحَي ال
است به شکل انسان » َمَتی َقاَمْت فِي ِمْحَرابَِها «؛ آن گاه که برای نماز و عبادت، در محراب بايستد، » ِمْحَرابَِها 
َماِء «؛ نور او برای فرشتگان آسمانی تلؤلؤ می کند. » َکَما يَْزَهُر  َِّها َجلَّ َجاَللُُه َزَهَر نُوُرَها لَِماَلئَِکِة السَّ بَْيَن يَِدي َرب

تمام  که  است  عبادت  یک  عبادات،  بین  در   *
و  می شود  مطرح  آن  در  الهّیه  اوصاف  و  اسماء 
آن  می کند،  ثنا  و  مدح  را،  اوصاف  و  اسماء  آن 
نماز  نماز است. در تمام عبادات، فقط  عبادت، 
است که یک مجموعه ای از مدح و ثنا، نسبت 

به معبود، در ربط با جمیع اوصافش است.

انسان  باشد،  قلب  حضور  با  که  نافله ای  آن   *
دل  از  را  اهلل  سوی  ما  حّب  و  می  دهد  ِسیر  را 
منّور  دل،  این  که  است  آنجا  می کند.  خارج  او 
تمام ظلمت های ما سوی  الهی می شود،  نور  به 
الّلهی از دل خارج می شود و تلؤلؤ پیدا می کند.
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ُ َعزَّ َو َجلَّ  نُوُر الَْکَواِکِب أِلَْهِل اأْلَْرِض «؛ همان گونه که نور ستارگان، برای اهل زمين می درخشد. » َو يَُقوُل الَّ
لَِماَلئَِکِتِه «؛ خدا به فرشتگانش می گويد: » يَا َماَلئَِکِتي «؛ ای فرشتگان من؛ » انُْظُروا إِلَی أََمِتي َفاِطَمَة َسيَِّدِة إَِمائِي 
َقائَِمًة بَْيَن يَِديَّ «؛ فاطمه در پيشاروی من ايستاده است. » تَْرتَِعُد َفَرائُِصَها ِمْن ِخيَفِتي «؛ از خشيت نسبت به من، 
بند بند وجودش می لرزد. اين حالت کسی است که قلبش مؤّدب به آداب الهی است. » َو َقْد أَْقَبلَْت بَِقلِْبَها َعلَی 
ِعَباَدتِي «؛ او با دلش، بر عبادت من رو آورده است و در عبادت، حضور قلب دارد. » أُْشِهُدُکْم «؛ آی فرشته ها، 
ِّي َقْد آَمْنُت «؛ من ايمنی بخشيدم » ِشيَعَتَها ِمَن النَّار«]4[؛ آن کسانی که پيرو زهرا  شماها را گواه می گيرم. » أَن

هستند را از آتش جهنم ايمنی بخشيدم.

توّسل
من ديروز ضمن مطالعاتی که می کردم، يک مطلبی به ذهنم آمد. می خواهم اين مطلب را با شما هم در ميان 
بگذارم. چه بسا در ذهن شما هم باشد. در ذهن من اين آمد که اگر يک کسی در خانه من بيايد، من می دانم اين 
چه گرفتاری دارد و می توانم گرفتاری او را برطرف کنم و هيچ زحمتی هم برای من ندارد، با يک اشاره می توانم. 
هيچ چيزی هم به من نگويد و تقاضا هم نکند. ولی من می دانم اين برای گرفتاری اش پيش من آمده. سؤال 
می کنم؛ اين طور نيست که شماها بگوييد: کار اين را راه بياندازم؟ اين آمده است ديگر، گرچه به من چيزی نگفته 
ولی می دانم برای همين هم آمده است. خصوصاً اگر مکّرر هم بيايد، آن هم چند روز پشت سرهم. می آيد من 
را نگاه می کند هيچ چيز هم نمی گويد. من چه کار می کنم؟ حاال اگر طرف کريم باشد، من نباشم، يک کريمی 
است. به تعبير ما در خانه باز است. همه می آيند در خانه اش. از آن طرف هم آن شخصی که می آيد تقاضا هم 
بکند. ديروز من در اين فکر بودم، گفتم: ما پنج شب مرتّب رفتيم در خانه زهرا)سالم ال عليها(، کريمه اهل بيت. 
می شود امشب ما را دست خالی رد کند؟ حاشا و کاّل. مگر می شود؟ محال است. يا زهرا خودت گرفتاری های ما 
را می دانی. الزم به گفتن هم نيست. می دانی ما برای چه آمديم در خانه ات. »حسبی من سؤالی علمک بحالی« 

کافی است از تو درخواست کنم اين که می دانی.
مجلسی می نويسد: » َفَصلَّی َعلََيها « جنازه زهرا را روی زمين گذاشت و به او نماز خواند. نماز جنازه را خواند، اّما 
بعد از آن نقل شده است که؛ » ثُمَّ َصلَّی َرْکَعَتْيِن «؛ دو رکعت ديگر نماز خواند. به نظر من اين است؛ »استعينوا 
َماِء «؛ دو  بالصبر و الصلوه«؛ ديد نمی تواند اين جنازه را در قبر بگذارد. خدا کمکم کن. » َو َرَفَع يََديِْه إِلَی السَّ
تا دست هايش را به سمت آسمان بلند کرد. » َفَناَدی «؛ بلند گفت: »َهِذِه بِْنُت نَِبيَِّک َفاِطَمُة«؛ خدا اين دختر 
ُلَماِت إِلَی النُّور «]5[. آماده شد. جنازه را بلند کرد و به سمت قبر برد.  پيغمبرت فاطمه است. » أَْخَرْجَتَها ِمَن الظُّ
ِ َعنِّي َو َعِن ابَْنِتَک النَّاِزلَِة فِي ِجَواِرَک«؛ به  اَلُم َعلَْيَک يَا َرُسوَل الَّ يک وقت شروع کرد اين جمالت را گفتن: »السَّ
پيغمبر سالم داد. معلوم می شود آنجا دست های پيغمبر را ديد که دارد پيکر دخترش را از علی می گيرد. سالم 
ِهيَنه«؛  کرد به پيغمبر و گفت: از طرف خودم و دخترت به تو سالم می کنم. »َفلََقِد اْسُتْرِجَعِت الَْوِديَعُة َو أُِخَذِت الرَّ
ِ َعْن َصِفيَِّتَک َصْبِري «؛ صبر علی خيلی کم شد، اّما پيغمبر بيا، امانتی ات را به تو  اّول گفت: » َقلَّ يَا َرُسوَل الَّ
ِهيَنه «]6[؛ يا رسول ال، آن امانتی که پيش من داشتی از من گرفتی. اينجا است که  برگرداندم. » َو أُِخَذِت الرَّ
می گويند: جا داشت علی به سؤال پيغمبر جواب بدهد و پيغمبر به او بگويد: يا علی، آيا دختر من با اين وضع 

بود که به تو دادم؟ صورت او اين رنگ را داشت؟ بازوی او اين ورم را داشت؟

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص214
]2[. تحف العقول، ص 500   
]3[. بحاراألنوار، ج84، ص47
]4[. بحاراألنوار، ج28، ص37

]5[. بحاراألنوار، ج43، ص214
]6[.نهج البالغه،خ202،ص320
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۲
اعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم ال الرحمن الرحيم الحمد ل رب العالمين

و صلی ال علی محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ َوَجلَّ أَدَّ ِ َعزَّ َب بِآَداِب الَّ  »ُرِوَی َعن َعلی)عليه السالم( َقاَل: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأديب و تربيت بود. عرض شد اگر شخصي بخواهد ديگری را مؤّدب به آداب الهی کند و روش 
رفتاری و گفتاری به او بدهد، بايد قبل از آن خود را در تمام ابعاد وجودی عقلی، نفسی، جوارحی و.. مؤّدب به 

آداب الهي نمايد.
در بحث »تأديب قلب« گفتيم: انسان بايد قلبش را به »ادب الهی«، ادب کند. مراد از »تأديب قلب« اين است 
که انسان اجازه ندهد »حّب ماسوی ال« در آن نفوذ کند و اگر چيزي از اين محّبت در قلب وجود دارد بايد آن 

را »تخليه« نمايد. در جلسات گذشته رواياتي را نيز در اين زمينه مطرح کرديم.

تخلیه دل و تجّلي خدا
عرض شد اين طور نيست که اگر انسان قلبش را به آداب الهی ادب کند و آن را از »حّب ماسوی ال« تخليه 
الهی تربيت می کند آثاری بر آن مترتّب  انسان خود را به آداب  اثر باشد. هنگامي که  الهی بی  از نظر  نمايد، 
مي شود. اهل معرفت اين بحث را در قالبی می ريزند و مي گويند: »تأديب قلب« و »تخليه« آن موجب »تجلّی« 
خداوند در دل خواهد شد.]2[ در واقع اگر دل، از »حّب ماسوی ال« تخليه شود و »حّب به خدا« سراسر آن 
را فرا بگيرد، محّل »تجلّي« خدا مي شود. قلب »بيت ال« است! قلب خانه خدا است! صاحب اين خانه هم خدا 
است؛ اگر کسي »ماسوی ال« را از اين خانه خارج کند، صاحب خانه خود وارد آن می شود. صاحب خانه که آمد، 
دل از حالت غصبی بيرون خواهد آمد. اين تعبيری که می گويند: »خدا تجلّی می کند«، به معناي ورود صاحب 

خانه است.
در گذشته گفتيم که قلب اگر از نظر حالی داراي »خشيت« شود و از نظر افعالی به »نوافل« روي آورد، مورد 
محّبت خدا قرار مي گيرد. دلی که از »حّب ماسوی ال« تخليه شد و »حّب به ال« سراسرش را فرا بگيرد دچار 
بارز ايجاد »خشيت« نيز که در روايت به آن اشاره شده اين است که مورد  اثر بسيار  »خشيت« خواهد شد. 
محّبت خدا قرار می گيرد و هنگامي که خدا او را دوست داشت همه کاره اش می شود، به گونه اي که تمام امورش 

را خدا انجام می دهد.

تأثیر نوافل در جذب حّب خدا
ُب إِلَيَّ بِالنَّافِلَِة َحتَّی أُِحبَُّه«، اّولين اثر »نافله« حّب خدا است. هنگامي  َُّه لََيَتَقرَّ در روايت معروفي آمده است: »َو إِن
که دل »تخليه« شد، خدا »تجلّی« مي کند، هنگامي که خدا به وسيله هم حال و هم افعاِل شخص وارد دل شد، 
مورد محّبت خدا قرار مي گيرد و هنگامي که خدا او را دوست داشت، آن گاه همه کاره اش مي شود؛ »ُکْنُت َسْمَعُه 
الَِّذي يَْسَمُع بِِه«، ديگر تعبير باالتر از اين نمی شود؛ گوشی که با او می شنود گوش خدا است، »َو بََصَرُه الَِّذي يُْبِصُر 
َِّتي يَْبِطُش بَِها«.]3[ کسی که قلبش  بِِه« چشمی که می بيند چشم خدا است، »َو لَِسانَُه الَِّذي يَْنِطُق بِِه َو يََدُه ال

را به آداب الهی مؤّدب کند، يعنی آن را از »حّب ماسوی ال« تخليه نمايد، قوا و اعضايش همه الهی می شود.

»قلب سلیم« قلبي است که »حّب دنیا« در آن نفوذ نکرده باشد
َ بَِقلٍْب  همان طور که در جلسه گذشته عرض کردم امام صادق)عليه السالم( در ذيل آيه شريفه » إاِلَّ َمْن أَتَی الَّ
نَْيا«،]5[ که  َسليٍم«]4[ که درباره قيامت است می فرمايد: مراد از سالمت قلب »ُهَو الَْقلُْب الَِّذي َسلَِم ِمْن ُحبِّ الدُّ
سالمت قلب بر محور اين است که حّب دنيا در آن »نفوذ« نکرده باشد. به کلماتی که در اينجا استخدام می کنم 
دّقت کنيد! نه اينکه حّب به دنيا وارد نشده باشد، »نفوذ« نکرده باشد. بعضي مواقع بر سر يک دو راهي قرار 
مي گيريم که در آن بايد بين خدا و غير خدا يکي را انتخاب کنيم، اگر در اينجا به دنبال غير خدا يا حّب دنيا 
برويم می گويند: حّب به دنيا در قلبش »نفوذ« کرده است، حّب خدا در قلبش »نفوذ« نکرده، چون اگر »نفوذ« 

کرده باشد آن را رها می کرد.

»حسن ادب« و »سوء ادب« قلب
در اينجا اهل معرفت بحثی دارند که من نمی خواهم به طور مفّصل وارد آن شوم، فقط به اندازه اي که به بحث 
ما مربوط مي شود اشاره می کنم. در تعابير اهل معرفت آمده است: »حسن ادب قلب«، »سوء ادب قلب«. من 

برای اينکه مطلب روشن شود مجبورم مطلبی را که جنبه معرفتی دارد ولی تقريباً همگانی است مطرح کنم.

قلب با دوري از افراط و تفریط به حسن ادب الهي دست پیدا مي کند
در باب حاالت قلب نسبت به همه امور معرفتی سه حالت تصوير می کنند: يک؛ »افراط«، دو؛ »تفريط«، سه؛ 

شد  تخلیه  اهلل«  ماسوی  »حّب  از  که  دلی    *
دچار  بگیرد  فرا  را  سراسرش  اهلل«  به  »حّب  و 
ایجاد  بارز  بسیار  اثر  شد.  خواهد  »خشیت« 
اشاره شده  به آن  نیز که در روایت  »خشیت« 
می گیرد  قرار  خدا  محّبت  مورد  که  است  این 
همه  داشت  دوست  را  او  خدا  که  هنگامي  و 
کاره اش می شود، به گونه اي که تمام امورش را 

خدا انجام می دهد.
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»تعادل«. به عنوان مثال »خوف« و »رجا«، هر دو از حاالت معرفتی قلبی محسوب مي شوند. صفت »خوف« و 
»رجا« که در مقابل هم قرار مي گيرند هرکدام، يک حالت افراط، يک حالت تفريط و يک حالت تعادل دارند. 
حالت »تعادل« خوف و رجا، ترس از جهّنم و عذاب و اميد به رحمت الهی است. اّما »خوف« در حالت افراطی 
باعث ايجاد »يأس از رحمت خدا« مي شود و »رجا« در حالت افراطی »احساس ايمنی از عذاب الهی« ايجاد 

مي کند، تا جايي که در نهايت باعث می شود شخص جرأت معصيت کردن پيدا کند.
هم خوف و هم رجا از حاالت بسيار خوب است، اّما بايد در حالت تعادل باشد. امام صادق)عليه السالم( در روايتي 
َُّه لَْيَس  فرمود: »َقاَل: َکاَن أَبِي)عليه السالم( يَُقوُل«، حضرت فرمود که پدر بزرگوارشان يعنی امام باقر فرمودند: »إِن
ِمْن َعْبٍد ُمْؤِمٍن إاِلَّ َو فِي َقلِْبِه نُوَراِن«، هيچ بنده مؤمنی نيست مگر اين که در دلش دو نور وجود دارد، »نُوُر ِخيَفٍة 
َو نُوُر َرَجاٍء«، هم نور بيم از عذاب الهی و هم نور اميد به رحمت الهی در دل قرار دارد. اين ها مربوط به حاالت دل 
است. »لَْو ُوِزَن َهَذا لَْم يَِزْد َعلَی َهَذا َو لَْو ُوِزَن َهَذا لَْم يَِزْد َعلَی َهَذا«،]6[ اگر قرار باشد آن ها را با هم بسنجيم، نه 
اين بر آن فزونی دارد و نه آن بر اين؛ يعنی يک حالت تعادل بين آن دو برقرار  است. اين ها موقعی نور هستند 
که تعادلشان حفظ شود. نه اين بر آن بچربد و نه آن بر اين. جهت اين است که اگر هر کدام، تعادل خود را 
از دست داده و به سمت افراط يا تفريط بروند اثر بسيار بدي به بار خواهند گذاشت. »افراط در خوف« موجب 
»يأس از رحمت الهی« و »افراط در رجا« باعث »جرأت بر معصيت« می شود. لذا اگر به روايات و آيات مراجعه 
کنيد خواهيد ديد که هر دو حالت را نکوهش کرده اند. در قرآن نسبت به يأس از رحمت خدا نهي شده است: »ال 
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْکافُِروَن«،]8[ يأس از  َُّه ال يَْيَأُس ِمْن َرْوِح الَّ ِ«.]7[ در جاي ديگر مي فرمايد: »إِن تَْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الَّ
رحمت خدا که نتيجه افراط در خوف مي باشد، از خصوصيات کافر است. از طرف ديگر راجع به کساني که نسبت 
ِ َفال يَْأَمُن  به صفت رجا حالت افراطی پيدا کرده و احساس ايمنی از عذاب الهي دارند مي فرمايد: »أَ َفَأِمُنوا َمْکَر الَّ
ِ إاِلَّ الَْقْوُم الْخاِسُروَن«.]9[ همه اين ها برای قلب است. ارزش اين حاالت متعلّق به انسان، بر محور نقش  َمْکَر الَّ
سازندگی آن ها است؛ اگر قرار باشد که اين ها برای انسان نقش تخريبی پيدا کنند مذموم خواهند بود. خوف از 
عذاب الهی آن گاه برای قلب ممدوح است که نقش سازندگی داشته باشد نه تخريبی. انسان هنگامي که مأيوس 

شد ديگر پا در وادی اطاعت نخواهد گذاشت؛ می گويد: آب که از سر گذشت چه يک وجب، چه صد وجب.
اگر اميد و رجا هم بخواهد از حّد اعتدال بگذرد، ديگر مرز سرش نمی شود! حالل و حرام نمی فهمد! به تعبير 

ديگر نقش تخريبی پيدا می کند.

»حسن ادب قلب« به معناي حفظ تعادل و دوري از افراط و تفریط است
حسن ادب و سوء ادبي که اهل معرفت در باب قلب نسبت به کسي که می خواهد دلش را در وادی حّب به خدا 
قرار دهد مطرح می کنند، ميگويد به اين معنا است که انسان دل را چنان تربيت کند که نسبت به اين حاالت 
اُه إِلَی الَْفاَلِح  َوَجلَّ أَدَّ ِ َعزَّ َب بِآَداِب الَّ مربوط به قلب حالت تعادل حفظ شده و از افراط و تفريط دور بماند. »َمْن تََأدَّ

ائِم«، حسن ادب و يا ادب الهی نسبت به قلب اين است. الدَّ
ما در باب مسأله قلب و تاديب]10[ آن که راجع به حّب به خدا بود بحث کرديم و حسن ادب و سوء ادب را در 

ارتباط با مقامات معنويه مطرح کرديم.

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[. بحث »جلوه های الهی« با بحث »تجلّي الهي« تفاوت دارد

]3[. اصول کافي، ج2، ص352
]4[. سوره مبارکه شعرا، آيه89

]5[. بحاراالنوار، ج7، ص152
]6[. اصول کافي، ج2، ص71

]7[. سوره مبارکه زمر، آيه53
]8[. سوره مبارکه يوسف، آيه87
]9[. سوره مبارکه اعراف، آيه99

]10[. ما در باب ادب قلب تذّکري داديم و وارد آن نشديم.

امور  همه  به  نسبت  قلب  حالت  باب  در   *
یک؛  می کنند:  تصویر  حالت  سه  معرفتی 
»افراط«، دو؛ »تفریط«، سه؛ »تعادل«. به عنوان 
مثال »خوف« و »رجا«، هر دو از حالت معرفتی 
و  »خوف«  صفت  مي شوند.  محسوب  قلبی 
»رجا« که در مقابل هم قرار مي گیرند هرکدام، 
یک حالت افراط، یک حالت تفریط و یک حالت 
تعادل دارند. حالت »تعادل« خوف و رجا، ترس 
از جهّنم و عذاب و امید به رحمت الهی است. 
اّما »خوف« در حالت افراطی باعث ایجاد »یأس 
حالت  در  »رجا«  و  مي شود  خدا«  رحمت  از 
افراطی »احساس ایمنی از عذاب الهی« ایجاد 
می شود  باعث  نهایت  در  که  جایي  تا  مي کند، 

شخص جرأت معصیت کردن پیدا کند.
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۳
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم، بسم ال الرحمن الرحيم، و الحمد ل رّب العالمين، 

و صلّي ال علي محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة ال علي اعدائهم اجمعين.
ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ روي عن علي)عليه السالم( : »قال: َمْن تََأدَّ

مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت به معناي روش رفتاري و گفتاري بود. عرض شد انسان اگر بخواهد ديگران را به آداب 
الهي مؤّدب نمايد، بايد قبل از آن خود را در ابعاد گوناگون وجودي  عقل و قلب و نفس و اعضاء و جوارح مؤّدب 

به ادب الهي کرده باشد.
در جلسه گذشته مطلبي را در ارتباط با »ادب قلب« از اهل معرفت نقل کردم. در تعابير اهل معرفت راجع به 
اين مسئله آمده است: »ُحسن ادب قلب« و »سوء ادب قلب« که اين را هم در جلسه گذشته توضيح دادم و ديگر 

تکرار نمي کنم. در اين جلسه مي خواهم اين مطلب را مقداري توسعه بدهم.

»ُحسن ادب«
»ُحسن ادب« و »سوء ادب« که راجع به قلب مطرح مي شود، في نفسه به چه معنا است؟ در تعريف ادب نسبت 
به ُحسن  آن، مي گويند: »ُحسن ادب«، يعني آن هيئت َحَسنه اي که سزاوار است فعل، کار و رفتار انسان بر آن 

هيئت واقع شود. اين به اصطالح ُحسن ادب است.

»عقل عملي« ُمدِرک حسن و قبح
در اينجا مطلبي را عرض مي کنم و آن اينکه مسأله ُحسن و ُقبح از مسائلي است که به اصطالح ما »عقل عملي« 
آن را ادراک مي کند. به تعبير ما ُحسن و ُقبح از ُمدَرکات »عقل عملي« است. عقل مثاًل مي گويد: عدل َحسن 
و زيبا است، ظلم زشت و قبيح است. حال مصاديق آن نسبت به ديدگاه گروه ها مختلف مي شود. مثاًل فرض 
کنيد گروهي اين طور هستند که در برخورد ابتدايي با افراد ادب را در اين مي دانند که اگر کاله سرشان است 
کالهشان را بردارند، يا عّده اي ديگر به هم دست مي دهند، عّده اي دستشان را بلند مي کنند، عّده اي به حالت 
اِنِحنا خم مي شوند. تشخيص اين مصاديق متعلّق به گروه ها و اقوام مختلفه  است. هرکدام از اين اقوام به اين 
حاالت مخصوص به خود مي گويند: »ادب«. هر گروهي براي خود از نظر مصداق ادب »هيئت حسنه اي« دارد 

که با گروه ديگر فرق مي کند.

ُحسن ادب، هنگام برخورد با دیگران از دیدگاه مکتب الهي
با ديگران در  الهي، حسن ادب در برخورد  بحث ما راجع به »ادب الهي« است. مي خواهيم ببينيم در مکتب 

چيست؟ هم از قرآن و هم از روايات مطالبي را در اين زمينه مطرح مي کنم.
ُ لَُکُم اآْلياِت لََعلَُّکْم  ِ ُمباَرَکًة َطيَِّبًة َکذلَِک يَُبيُِّن الَّ فرمود: »َفإِذا َدَخلُْتْم بُُيوتاً َفَسلُِّموا َعلی  أَنُْفِسُکْم تَِحيًَّة ِمْن ِعْنِد الَّ
تَْعِقُلون«.]2[ در جاي ديگر فرمود: »يا أَيَُّها الَّذيَن آَمُنوا ال تَْدُخُلوا بُُيوتاً َغْيَر بُُيوتُِکْم َحتَّی تَْسَتْأنُِسوا َو تَُسلُِّموا َعلی  
ُرون«،]3[ قرآن مي گويد: در برخورد اّوليه هنگام وارد شدن به خانه، تحّيت و  أَْهلِها ذلُِکْم َخْيٌر لَُکْم لََعلَُّکْم تََذکَّ
سالم کنيد. در روايات بسياري هم آمده است که در برخورد اولّيه مصداق احترام و يا به تعبير ما حسن ادب 
)صلّي ال عليه وآله وسلّم( إَِذا  اين است که به يکديگر سالم کنيد. پيغمبر اکرم در روايتي فرمود: »َقاَل َرُسوُل الَّ
اَلُم  تاََلَقْيُتْم َفَتاَلَقْوا بِالتَّْسلِيِم«،]4[ هنگام مالقات با يکديگر  سالم کنيد! امام صادق)عليه السالم( مي فرمايد: »السَّ
اَلُم َقْبَل الَْکاَلِم«،]6[ قبل از آغاز کالم  تَِحيٌَّة لِِملَِّتَنا«.]5[ باز از امام صادق)عليه السالم( روايت شده است که: »السَّ

اّول سالم کنيد! حّتي در آداب جدا شدن هم داريم که هنگام خداحافظي نيز سالم کنيد!
»سالم« يعني چه؟ »سالم« يعني »خدا« به تو سالمتي بدهد! آيه »َفإِذا َدَخلُْتْم بُُيوتاً َفَسلُِّموا َعلی  أَنُْفِسُکْم تَِحيًَّة 
ِ ُمباَرَکًة َطيَِّبًة«، هم مي فرمايد: »سالمتي از خدا است«. »سالم« خود يک نوع دعا مي باشد. از نظر  ِمْن ِعْنِد الَّ
اسالم و مکتب الهي »سالم کردن« مصداقي زيبا]7[ براي برخورد با ديگران محسوب مي شود؛ يعني در مکتب 

الهي ادب هنگام برخورد اين است که اّول سالم کنيد.

فراگیري دستورات مکتب الهي نسبت به همه شئون زندگي فردي و اجتماعي
من از باب نمونه به ادب هنگام برخورد اشاره کردم وااّل در مکتب الهي براي تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي 
و چگونه انجام دادن کارها مثل نشستن، بلند شدن، غذا خوردن و خوابيدن، دستوراتي الهي وجود دارد. جايي 
را پيدا نمي کنيد که دستوري و فعلي  مبني بر ادب الهي به اقتضاي آن وجود نداشته باشد. نسبت به همه شئون 

حّتي براي دستشويي رفتن هم دستور وجود دارد، باالتر از اين که نداريم!
در روايتي است که شخصي به يکي از ائّمه عرض مي کند: آقا! ما وقتي دستشويي مي رويم اشکال ندارد ذکر و 
نام خدا را در آنجا ببريم؟ خيال مي کرد نبايد اسم خدا را در آنجا برد! پيش خودش فکر مي کرد که چون آنجا 
ِ َحَسٌن  محّل خّست و زشتي است خوب نيست که انسان در آنجا اسم خدا را ببرد! حضرت به او فرمود: »ِذْکُر الَّ

که  َحَسنه اي  هیئت  آن  یعني  ادب«،  »ُحسن   
آن  بر  انسان  رفتار  و  کار  فعل،  است  سزاوار 

هیئت واقع شود. 
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َعلَی ُکلِّ َحاٍل«،]8[ ذکر خدا در هر حال پسنديده است. در حالي که در دستشويي نشسته اي همان جا ذکر بگو. 
من اين ها را مي گويم براي اينکه بدانيد از ديدگاه مکتب الهي انسان چگونه بايد تربيت شود و يا به قول ما به 
چه تربيتي مربّي شود. توّجه کنيد! اسالم به عنوان يک مکتب الهي مي گويد: اگر حّمام مي روي، اگر دستشويي 

مي روي و به طور کلّي هر کاري که انجام مي دهي بايد همراه با حسن ادب الهي باشد.

توحید باید در جمیع اعمال انسان سرایت کند
ممکن است به قول ما طلبه ها إن  ُقلت شود که چرا تشخيص مصاديق فعل حسن را به اقوام و گروه ها واگذار 
نکردند و نگفته اند: هر چيزي را که خوب مي دانيد انجام دهيد؟ در اسالم به هيچ وجه اين مسئله را به ما واگذار 
نکرده اند که هرچه را »تو« خوب و زيبا مي داني، خوب است و مصداق واقعي حسن ادب مي باشد. به هيچ وجه 
چنين حرفي  وجود ندارد! جهت اين است که در مکتب الهي اسالم بايد مقصد اعلي »توحيد« باشد و اين توحيد 
نيز بايد در جميع اعمال انسان سرايت کند، به اين معنا که بر روي تمام کارهاي او سايه بيافکند و در نهايت 
عمل انسان يک نوع تمّثل توحيدي الهي پيدا کند؛ مانند آينه اي گردد که حاکي از توحيد شخص باشد. اگر اين 
تعبير را به کار بريم چه بسا اغراق و مبالغه نکرده باشيم که: اگر عمل انسان را تجريد کنيم، اعتقاد محض شود و 
از ماّديت به شکل اعتقاد در بيايد، آن هم اعتقاد توحيدي الهي؛ يا گاهي اين تعبير را به کار مي بريم که: »اعتقاد 
توحيدي« بايد تبديل به »عمل« گردد!]9[ يک وقت مي گويي: اگر عمل را تجريد کنيم بايد به شکل اعتقاد 
در بيايد، يک وقت هم مي گويي: نه! اعتقاد توحيدي بايد تبديل به عمل شود؛ اين دو موضوع متفاوت است. لذا 
مي گوييم: اعتقاد موّحد بايد بر روي جميع اعمالش سايه داشته باشد! مثل کساني که داراي ملکاتي هستند و 
اين ملکات در همه اقوال و اعمالشان ظاهر مي شود. بنابراين ما مي بينيم در اسالم نسبت به هر عملي از ناحيه 

شارع مقّدس دستوري وجود دارد.

شروع کارها با نام خدا
يک وقت هست که مي گوييم: »شکل عمل« را چگونه انجام دهيم؟ يا شکل آن اعمالي که بايد انجام دهيم چگونه 
بايد باشد؟ در مکتب الهي ما نسبت به تمام رفتارها و گفتارها، »شکل عملي« که عند ال زيبا است را براي ما 
تعريف کرده اند. اّما از بحث »شکل عمل« باالتر اين است که مي گويد: هر عملي که خواستي انجام بدهي، نه 
تنها بايد اين گونه باشد، بلکه قبل از انجام آن بايد بگويي: خدا! يک وقت مي گويد: کار را اين گونه انجام بده! يک 
ِ َفُهَو أَبَْتُر«. دستور است که  وقت مي گويد: قبل از انجام عمل بگو: »بسم ال«! »ُکلُّ أَْمٍر ِذي بَاٍل لَْم يُبَدأ بِِبْسِم الَّ
هر کاري را که مي خواهي شروع کني با نام خدا شروع کن! اين بحث را تا جايي گسترش پيدا مي کند که در آن 
حّتي اثر وضعي اين مسئله را هم مطرح مي کنند.]10[ لذا اين را توّجه کنيد! ما مي گوييم: مؤّدب به ادب الهي، 

کسي است که بر اساس همان هيئتي که عند ال زيبا است رفتار مي کند.

»ُحسن ادب« در مکتب الهي بازتاب توحید بر روي جمیع رفتارها است
بحث ما اين بود که اگر بخواهي ديگران را مؤّدب کني بايد قبل از آن خودت موّدب به آداب الهي شوي يعني 
بايد کارهايي که مي خواهي انجام دهي خداپسندانه و مورد رضاي الهي باشد. اين را مي گويند: »حسن ادب«. از 
نظر مکتب ما »حسن ادب« اين است.]11[ به طور کلّي »حسن ادب« در مکتب ما بازتاب توحيد بر روي جميع 

رفتارها و گفتارهاي انسان مي باشد.

خدا به وسیله »اسوه حسنه« با ابناي بشر اتمام حّجت مي کند
در اينجا بحث مفّصلي وجود دارد]12[ و آن اين است که ما در روايات داريم: خداوند انساني را مؤّدب به آداب 
خود نمود و او را به عنوان الگو به ابناي بشر معّرفي کرد تا به تعبير من، کسي نتواند بگويد: »نمي دانستيم«، 
»نمي توانستيم«. دّقت کنيد! در اينجا به دو مطلب اشاره کردم، يک؛ »نمي دانستيم« و دو؛ »مي دانستيم ولي  
نمي توانستيم«. مشکل ما در همين دو مطلب است. خدا براي اينکه جلوي اين دو مشکل را بگيرد، »اُسوه حسنه« 

براي ما فرستاد. »اُسوه حسنه« يعني همان کسي که مؤّدب به ادب الهي است.

پیامبر دست   پرورده خدا و علي دست پرورده پیامبر
ديگر  جاي  در  تَْأِديَبُه«.]13[  َفَأْحَسَن  نَِبيَُّه  َب  أَدَّ َعّزَوَجّل   َ الَّ »إِنَّ  فرمود:  روايتي  در  صادق)عليه السالم(  امام 
َب نَِبيَُّه َحتَّی إَِذا أََقاَمُه َعلَی َما أََراَد«.]14[ شبيه به اين روايات نسبت به پيغمبر اکرم باز  َ أَدَّ مي فرمايد: »إِنَّ الَّ
هم وجود دارد. در بُعد رسالت قرآن نيز رسول ال را »اسوه حسنه« معّرفي مي کند. اّما در بُعد واليت مي توان 
ُ َعّزَوَجّل«،  بَُه الَّ ِ)صلّي ال عليه وآله( أَدَّ به اين روايت از علي)عليه السالم( اشاره کرد که فرمود: »قال: إِنَّ َرُسوَل الَّ
ُب  بَِني«، پيغمبر هم من را ادب نمود؛ من دست پرورده او هستم، »َو أَنَا أَُؤدِّ خدا پيغمبر را ادب کرد، »َو ُهَو أَدَّ
ِميَن«.]15[ اين چنين حّجت بر همه تمام مي شود، به گونه اي که ديگر هيچ کس  الُْمْؤِمِنيَن َو أَُورُِّث اآْلَداَب الُْمَکرَّ
نمي تواند بگويد: »نمي توانستم«! اگر کسي چنين حرفي بزند به او خواهند گفت: چه طور شد که آن ها توانستند، 
تو نتوانستي!؟ آن ها هم مثل تو انسان بودند! شما در اعضاء و جوارح و قوا با پيغمبر و ائمه مشترک بوديد! چگونه 
برخي مي گويند: »ما نمي توانيم«!؟ چه طور آن ها مؤّدب به آداب الهي شدند، اّما ما »نمي توانيم«!؟ بي صفايي 
نکن! با صفا بگو: »نمي خواهم«! بگو: »شهوت و غضب و وهمم نمي گذارد«! چرا مي گويي: »نمي دانستم«؟ چرا 

* مؤّدب به ادب الهي، کسي است که بر اساس 
رفتار  است  زیبا  اهلل  عند  که  هیئتي  همان 

مي کند.

ولي   »مي دانستیم  دو؛  و  »نمي دانستیم«   *
مطلب  دو  همین  در  ما  نمي توانستیم«. مشکل 
است. خدا براي اینکه جلوي این دو مشکل را 
»اُسوه  ما فرستاد.  براي  »اُسوه حسنه«  بگیرد، 
ادب  به  مؤّدب  که  کسي  همان  یعني  حسنه« 

الهي است.
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مي گويي: »نمي توانستم«؟ بگو: »هواي نفسم نمي گذارد«!
ِّي«، حضرت  بَِني َرب در روايتي داريم از خود پيغمبر اکرم آمده است: »قال رسول ال)صلي ال عليه وآله وسلم(: أَدَّ
در اينجا از تعبير »رّب« استفاده مي کند و »ربوبّيت« حّق را مطرح مي نمايد. »رّب« به معناي »پرورش دهنده« 
ِّي«، پروردگارم من را تربيت کرد و ادب نمود، »َفَأْحَسَن تَْأِديِبي«،]16[ و من را به کارهاي  بَِني َرب است. فرمود: »أَدَّ

زيبا و احسن ادب مؤّدب ساخت.
ِ«، بسيار زيبا است! من کسي هستم که مربّاي تربيت الهي هستم، من تربيت شده يدال ام، »أَنَا  »أَنَا أَِديُب الَّ
ِ َو َعلِيٌّ أَِديِبي«،]17[ او هم تربيت شده دست من است. مي خواستم اين را بگويم که: اين گونه حّجت  أَِديُب الَّ

را بر ما تمام کرده اند.

تشخیص مصادیق »ُحسن ادب« به عهده ما نیست
بنابراين »حسن ادب« در جميع ابعاد وجودي ما مطرح مي شود و آن به اين معنا است که رفتار و گفتارمان بر 
يک هيئت زيبا واقع شود. البته تشخيص اين  زيبايي با ما نيست، هر چند زيبايي و زشتي برخي از امور بسيار 
روشن است، مانند قبيح بودِن ظلم و نيکو بودِن عدل و... اّما صحبت يک يا دو مورد نيست، بلکه صحبت از 
همه رفتارها در تمامي شئون اجتماعي و فردي انسان مي باشد؛ مثل اينکه وقتي خواستم در رختخواب بروم چه 

بگويم؟ چگونه بروم؟ و...
دارد اميرالمومنين)عليه السالم( هنگام شب وارد شبستان مسجد کوفه شد. آن خبيث را ديد که به رو خوابيد 
است. گفت: اين طور نخواب! خوابيدن يک امر فردي است. فرمود: به طرف راست و به طرف چپ و به پشت 
انبيا است. حضرت در آنجا شروع کرد به بيان آداب خوابيدن براي آن خبيث. توّجه کنيد!  بخواب که خواب 
آن ها چيزي براي ما کم نگذاشته اند. خدا الگويي تربيت کرد و آن را تحويل جامعه بشريّت داد. او هم باز تربيت 
کرد. البته آن دست خدا بود که توانست چنين انساني تربيت کند. پيغمبر هم مي گويد: من علي را ادب کردم. 
علي)عليه السالم( مي گويد: من را پيغمبر تربيت نمود. تربيت اين الگو هم در بُعد رسالت و هم در بُعد واليت است.

بنابراين »حسن ادب« تنها در بعد قلبي نيست بلکه در جميع ابعاد مطرح مي شود و آن هم با دستورات الهّيه اي 
که توّسط انبياء و اولياء به ما گفتند و بر اساس آن رفتار کردند و نشان جامعه هم دادند، تحّقق پيدا مي کند. 
کساني هم که در کنارشان بودند کارهايشان را ديدند و همه را براي ما نقل کردند، به گونه اي که ديگر قابل 

انکار نيست.
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۴
اعوذ بال من الشيطان الّرجيم؛ بسم ال الّرحمن الّرحيم؛ و الحمد ل رّب العالمين 

و صلّی ال علی محّمد و آله الّطّيبين الّطاهرين و لعنه ال علی اعدائهم اجمعين.
ائِم«]1[ اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ »روی عن علی)عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

 مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود. عرض شد اگر انسان بخواهد شخص ديگري را تربيت کند، شرط اساسي اش اين 
است که ابتدا خود را در جميع ابعاد وجودي  مؤّدب به آداب الهي سازد و بعد براي ديگران مربّي باشد. در جلسه 
گذشته گفتيم: در تعابير اهل معرفت آمده است: »ُحسن ادب قلب« و »سوء ادب قلب«. مي شود گفت آن ها 
»ُحسن و سوء ادب« را در مسئله قلب متمرکز کرده اند، ولي همان طور که عرض کردم من اين بحث را توسعه 
دادم و گفتم: »حسن و سوء ادب« تنها مربوط به قلب نيست، بلکه جميع ابعاد وجودي انسان، چون عقل و قلب 
و نفس و تمام اعضاء و جوارحش را در برمي گيرد. به طور کلّي »ُحسن ادب« اين است که افعال انسان بر هيئتي 
نيک واقع شود و از ديدگاه الهي به اين معنا است که اعتقاد دروني انسان به توحيد، بر روي افعال و اعمال انسان 
سايه بيافکند، به گونه اي که اعمال او گوياي توحيد دروني او باشد و به تعبير ديگر اگر »عمل« انسان را تجريد 
کنند »اعتقاد محض توحيدي« ظاهر شود و اگر بخواهند »اعتقاد« او را تجّسم بخشند جز »عمل توحيدي« 

مجّسم نگردد.
عرض کرديم انسان قبل از آن که خود را ادب کند، صالحّيت تأديب ديگران را ندارد. بايد ابتدا خود و تمام ابعاد 
وجودي اش را مؤّدب به آداب الهي نمايد؛ در اينجا است که صالحّيت مربّي گري را پيدا کرده و مي تواند ديگران 

را مؤّدب به آداب الهي کند.

پیامبر، ادب آموخته خدا است
است.  عليه(  امام صادق)صلوات ال  از  روايت  اشاره مي کنم.  روايات جلسه گذشته  از سنخ  روايتي  به  اينجا  در 
ََّک لََعلی  ُخُلٍق َعِظيٍم ثُمَّ  ا أَْکَمَل لَُه اأْلََدَب َقال َو إِن َب نَِبيَُّه َفَأْحَسَن أََدبَُه َفلَمَّ َ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ حضرت مي فرمايند: »إِنَّ الَّ
ِة لَِيُسوَس«،]2[ امام صادق)صلوات ال عليه( فرمودند: خداوند عّزوجّل پيامبرش را ادب  َض إِلَْيِه أَْمَر الّناس َو اأْلُمَّ َفوَّ
ََّک لََعلی  ُخُلٍق َعِظيٍم«،  کرد، پس او را نيکو ادب نمود؛ پس از آنکه براي پيغمبر ادب را کامل کرد فرمود: »َو إِن
به اصطالح ما خدا با اين جمله از او ستايش کرد. مي گويند: بزرگترين ستايش قرآن کريم از پيغمبر همين آيه 
َض ِالَيِه أَْمَر الّناِس«، سپس کار مردم »َو اأْلُمَِّة« و اّمت را به  ََّک لََعلی  ُخُلٍق َعِظيٍم«]3[ است. »ثُمَّ َفوَّ شريفه »َو إِن

او تفويض کرد، » لَِيُسوَس« تا براي آن ها تدبير امور کند.

کسي که »تربیت نشده« صالحّیت »تربیت کردن« ندارد!
حال مطالبي را که از اين روايت برداشت مي شود به نحو اختصار، تذّکر مي دهم. اّول؛ همان موضوعي که محور 
بحث ما است که مربّي بايد اّول خود به تربيت الهي تربيت شود، تا بعد براي تربيت ديگران صالحّيت پيدا کند، 
َض  َب نَِبيَُّه َفَأْحَسَن أََدبَُه...«، بعد مي فرمايد: »ثُمَّ َفوَّ َ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ از اين روايت استفاده مي شود. فرمود: »إِنَّ الَّ

إِلَْيِه«، خداوند ابتدا پيامبر را تربيت نمود، بعد فرمود: برو مردم را تربيت کن! اّول خوِد پيغمبر، سپس ديگران!
                       »ذات نايافته از هستي بخش             کي تواند که شود هستي بخش«

خداوند او را تربيت نمود، بعد از آنکه پيغمبر صالحّيت پيدا کرد به او گفت: حاال برو مردم را تربيت کن!

مربّي باید »مربّاي الهي« باشد تا »مربّي الهي« گردد
مطلب ديگر اينکه بايد مربّي، خدا و تربيت، الهي باشد، به اين معنا که خوِد مربّي بايد مربّاي الهي باشد تا مربّي 
الهي گردد؛ يعني در ابتدا خود تربيت شده »يدال« باشد، بعد بيايد و مشغول تربيت ديگران شود. من به اين 

موضوع اشاره خواهم  کرد.

»مربّي الهي« باید در تمام ابعاد وجودي به »کمال ادب« رسیده باشد
ا أَْکَمَل لَُه اأْلََدَب«، يعني وقتي ادب را  مطلبي که در اين روايت بسيار اهّميت دارد آنجا است که فرمود: »َفلَمَّ
براي پيغمبر کامل کرد؛ همان طور که عرض کردم انسان داراي ابعاد وجودي است و هر بُعد از ابعاد انسان ادب 
متناسب با خودش دارد. »عقل« بايد مؤّدب شود، »قلب« بايد مؤّدب شود، »نفس« که ترکيبي از شهوت و غضب 
و وهم است بايد ادب شود و همين طور »اعضاء و جوارح« انساني.]4[ توّجه کنيد! همه  اين ابعاد بايد در انسان 
ا أَْکَمَل لَُه اأْلََدَب  تربيت شود تا جايي که، »أَْکَمَل لَُه اأْلََدَب«، هيچ نقص تربيتي و ادبي در او باقي نماند. »َفلَمَّ
َقال...«، پيغمبر بعد از اکمال ادب و تربيت الهي مورد ستايش واقع شد، اّما مطلب مهمتر آنجا است که فرمود: 
ِة لَِيُسوَس«، يعني کسي صالحّيت ادب کردن ديگران را دارد که اّوالً؛ خود ادب  َض إِلَْيِه أَْمَر الّناِس َو اأْلُمَّ »ثُمَّ َفوَّ
شده باشد، دوماً؛ ادب و تربيتش به کمال رسيده باشد، »أَْکَمَل لَُه اأْلََدَب«، خصوصاً اينکه شخصي بخواهد مربّي 
به همين مسئله يعني »تربيت  اأْلُمَِّة« صريحاً  شخص نباشد، بلکه جامعه را تربيت کند. عبارت »أَْمَر الناس َو 

بعد  نمود،  تربيت  را  پيامبر  ابتدا  خداوند 
خوِد  اّول  کن!  تربيت  را  مردم  برو  فرمود: 
پيغمبر، سپس ديگران! بعد از آنکه پيغمبر 
صالحّيت پيدا کرد به او گفت: حاال برو مردم 

را تربيت کن!
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جامعه« اشاره دارد.

کسي که »به طور کامل« تربیت نشده نمي تواند »مربّي جامعه« باشد
اگر کسي بخواهد »مربّي جامعه« گردد بايد »تمام ابعاد وجودي اش« آن هم »به طور کامل«، تربيت الهي شده 
اّما نمي تواند غضبش را کنترل کند کافي نيست. چنين  باشد. صرف اينکه مي تواند جلوي شهوتش را بگيرد، 
شخصي به درد سرپرستي هيچ »گروهي« نمي خورد! بحث شخص نمي کنم. اين »گروه« شامل هر جمع کوچک 
و بزرگي مي شود، از خانواده و مدرسه شروع کنيد تا برسيد به کّل جامعه. کسي که نمي تواند جلوي غضبش را 
بگيرد، کسي که نمي تواند شهوت يا وهم خود را مهار کند و يا کسي که تمام ابعاد وجودي اش را به طور کلّي 

مؤّدب نساخته، از ديدگاه مکتب و معارف ما، صالحّيت سرپرستي و تربيت هيچ گروهي را نخواهد داشت.

»ادب الهي« یا »بالواسطه« است و یا »باواسطه«
آخر بحث جلسه گذشته جمله اي گفتم که مي خواهم در اينجا کمي آن را باز مي کنم و آن اينکه »ادب الهي« يا 
»بالواسطه« است و يا »باواسطه«؛]5[ يعني خداوند يک وقت »بالواسطه« تربيت مي کند، يک وقت »باواسطه«. 

ما در اينجا راجع به پيغمبر صحبت مي کنيم؛ چون بحث ما درباره ايشان است.

خداوند پیغمبراکرم را »بالواسطه« تربیت  نمود
َب نَِبيَُّه«،]6[ خدا خود »بالواسطه« پيغمبرش را تربيت  نمود. ما در  َ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ ، در روايت آمده است: »إِنَّ الَّ
اين زمينه روايت متعّددي داريم، صحبت از يک يا دو روايت نيست، روايات زيادي در اين باب وجود دارد. از خود 

پيغمبر نقل شده است که فرمود: »أنا اَديُب ال«، من تربيت شده خدا هستم.

تربیت الهي علي، »باواسطه« پیغمبر و تربیت مؤمنین، »باواسطه« علي)علیه السالم(
اّما تربيت »باواسطه« آن جايي است که وقتي کسي که خدا او را تربيت کرده و »بال واسطه« مؤّدب به آداب 
الهي شده، بخواهد ديگري را ادب کند. به اين تربيت که توّسط يک واسطه صورت مي گيرد، تربيت »با واسطه« 
مي گويند. در روايت دارد علي)عليه السالم( که خليفه رسول ال)صلّي ال عليه وآله وسلّم( است، در دامن تربيت 
پيغمبر، تربيت شد؛ يعني خداوند، پيغمبر را »بالواسطه« و علي)عليه السالم( را »باواسطه« پيغمبر تربيت نمود، 
ُ َعزَّ َو َجلَّ  بَُه الَّ ِ)صلّي ال عليه وآله وسلّم( أَدَّ چنانچه از خود علي)عليه السالم( در روايات آمده است: »إِنَّ َرُسوَل الَّ
ُب الُْمْؤِمِنيَن«، و من نيز  بَِني«، پيغمبر را خدا و من را پيغمبر تربيت نمود؛ آن گاه مي فرمايد: »َو أَنَا أَُؤدِّ َو ُهَو أَدَّ

مؤمنين را ادب مي کنم.

تربیت باید به خدا منتهي شود
نکته اي که در اينجا بايد اشاره کرد اين است که مسئله تربيت بايد به خدا منتهي شود. ما تربيت و ادب الهي 
ِميَن«،]7[ توّجه  مي خواهيم، لذا با صد واسطه هم باشد بايد در نهايت به خدا ختم شود. »َو أَُورُِّث اأْلََدَب الُْمَکرَّ

کنيد! يعني من، ادب مکّرمين را به ميراث مي گذارم.
َفَأْحَسَن  ِّي  َرب بَِني  همان طور که عرض کردم روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد. پيغمبر اکرم فرمود: »أَدَّ

تَْأِديِبي«،]8[ پيغمبر خودش نيز اين حرف را مي زند.
در روايت تربيت »بالواسطه« هم يا »مستقيم« است و يا »غير مستقيم«. روايت ديگري دارد که پيغمبر فرمود: 

ِ َو َعلِيٌّ أَِديِبي«.]9[ »قال: رسول ال)صلّي ال عليه وآله وسلّم( أَنَا أَِديُب الَّ

تربیت »بالواسطه«، یا »مستقیم« است و یا »غیر مستقیم«
يا »غير  يا »مستقيم« است و  يا »باواسطه«.]10[ تربيت »بالواسطه« هم  يا »بالواسطه« است و  الهي  تربيت 
مستقيم«. اين ها بحث هاي مفّصلي دارد. در تربيت »مستقيم« که نسبت به جميع ابعاد وجودي انسان مي باشد 
از نظر دروني و در ارتباط با واليت خداوند، مسأله »ادب عبوديّت«، »اعتراف به مملوکّيت« و به تعبير ما »وقوف 
عبد، موقف َمسَکنت و ذلّت و عبوديّت« مطرح مي شود. اين خود آدابي دارد. مثاًل »ادب ثنا گويي« از خداوند، 
اينکه چگونه او را مدح کنيم؟ يا »ادب درخواست« از خداوند، اينکه چگونه از او درخواست کنيم؟ مدح و دعا و 

درخواست کردن از خدا هرکدام آداب مخصوص به خود را دارد.]11[

نمونه هایي از تربیت شدن »مستقیم« پیامبر توّسط خدا در قرآن
خداوند پيغمبراکرم را در تمام ابعاد و مسائل دروني ادب کرده است. اين ها در قرآن وجود دارد. فرمود: »ُقِل 
ْن تَشاُء َو تُِعزُّ  ...«، به پيغمبر مي گويد: بگو! »ُقِل اللَُّهمَّ مالَِک الُْملِْک تُْؤتِي الُْملَْک َمْن تَشاُء َو تَْنِزُع الُْملَْک ِممَّ اللَُّهمَّ
ََّک َعلی  ُکلِّ َشيْ ٍء َقدير«،]12[ مي فرمايد: »بگو«! دارد يادش مي دهد،  َمْن تَشاُء َو تُِذلُّ َمْن تَشاُء بَِيِدَک الَْخْيُر إِن
مي خواهد ادبش  کند، اين چه ادبي است؟ اين »ادب عبوديّت« و »اعتراف به مملوکّيت« است. توّجه کنيد! اينکه 
چگونه اعتراف کند و اينکه چگونه در برابر معبود اظهار َمسَکنت و ذلّت نمايد را در اين آيه دارد به او ياد مي دهد.

هاَدِة أَنَْت تَْحُکُم بَْيَن ِعباِدَک  ماواِت َو اأْلَْرِض عالَِم الَْغْيِب َو الشَّ در باب ثنا گويي  مي فرمايد: »ُقِل اللَُّهمَّ فاِطَر السَّ
لَُه  فاَعُة َجميعاً  الشَّ  ِ في  ما کانُوا فيِه يَْخَتلُِفون«.]13[ بعد مي رود سراغ معاد و قيامت و مي فرمايد: بگو: »ُقْل ِلَّ
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ماواِت َو اأْلَْرِض ثُمَّ إِلَْيِه تُْرَجُعوَن«،]14[همه اين ها را دارد »بالواسطه« و »مستقيم«]15[ به پيغمبر ياد  ُملُْک السَّ
ِ َو َسالٌم َعلی  ِعباِدِه الَّذيَن اْصَطفی«.]16[ مي دهد. »ُقِل الَْحْمُد ِلَّ

»ادب فنایي«
همه اين ها پيغمبر را تا به آنجايي مي کشاند که به تعبير اهلش »ادب فنايي« به آن حضرت ياد مي دهد. »ادب 
فنايي« هم در بُعد فعلي، هم در بُعد صفتي و هم در اصل وجود مطرح مي شود؛ فرمود: »ُقْل إِنَّ َصالتي  َو نُُسکي  
ِ َربِّ الْعالَمين ال َشريَک لَُه َو بِذلَِک أُِمْرُت َو أَنَا أَوَُّل الُْمْسلِميَن«.]17[ نمازم، مناسکم، حياتم،  َو َمْحياَي َو َمماتي  ِلَّ
مماتم، سر تا پايم، همه چيزم،]18[ همه براي خدا است. اين همان »ادب فنايي« است. بگو: »ُقْل إِنَّ َصالتي  َو 
ِ َربِّ الْعالَمين ال َشريَک لَُه َو بِذلَِک أُِمْرُت«، من به اين امر شده ام، »َو  نُُسکي  َو َمْحياَي َو َمماتي «، همه اين ها »ِلَّ

أَنَا أَوَُّل الُْمْسلِميَن«.

اّولین مسلمان »عالم َذر«
در ذيل جمله که فرمود: »َو أَنَا أَوَُّل الُْمْسلِميَن«، روايتي داريم که مي فرمايد: »هو اّول من اقر في الذر بالوحدانيه 
و النه اول من اتصف بدين االسالم«، پيغمبر اّولين کسي است که در عالم َذر به وحدانّيت خداوند اعتراف کرد 
و همچنين او اّولين کسي است که به دين اسالم اتّصاف پيدا نمود؛ به همين علّت خداوند به او مي گويد: بگو: 

»أَنَا أَوَُّل الُْمْسلِميَن«.
ُِّکْم قالُوا بَلی «،]19[ يعني خدا در عالم َذر اعتراف گرفته است. اين روايت  لَْسُت بَِرب در آيات قرآن دارد که: »أَ 
هم مي گويد: در عالم َذر اّولين کسي که به وحدانّيت خداوند اعتراف کرده پيغمبر اکرم است، لذا او در عالم 
وجود اّولين مسلمان محسوب مي شود. او حّتي بر اين عالم نيز سبقت مي گيرد. اينکه در قرآن آمده: »أَنَا أَوَُّل 

الُْمْسلِميَن« اشاره به اين مطلب است. گفت:
                   »آواز اَلَست آمد و گفتيم  بال را              زان گفته بالکش همه از اهل الستيم«

]1[. بحاراألنوار، ج89، ص21
]2[. اصول کافي، ج1، ص266
]3[. سوره مبارکه قلم، آيه4

]4[. من راجع به همه اين ها بحث کرده ام
]5[. اين تقسيم بندي منشأ روايي دارد

]6[. اصول کافي، ج1، ص266
]7[. بحاراالنوار، ج74، ص268
]8[. بحاراالنوار، ج68، ص382
]9[. بحاراالنوار، ج16، ص231

]10[. اين بحث، بحث مفّصلي است که من فقط به آن اشاره کردم و رد شدم
از  ادامه بحث دعا و درخواست  آينده ان شاءال  اگر خدا عمري دهد و توفيقي عنايت کند ماه رمضان   .]11[

خداوند را مطرح خواهم کرد.
]12[. سوره مبارکه آل عمران، آيه26

]13[. سوره مبارکه زمر، آيه46
]14[. سوره مبارکه زمر، آيه44

]15[. تربيت بالواسطه غير مستقيم را اگر رسيديم، توضيح خوهيم داد.
]16[. سوره مبارکه نمل، آيه 52

]17[. سوره مبارکه انعام، آيه هاي162و163
]18[. منظور همه ابعاد فعلي، صفتي و اصل وجود او است

]19[.سوره االعراف، آيه172
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۵
مرور مباحث گذشته

در جلسه گذشته، رواياتي را در باب تربيت از پيامبر اکرم و ائمه)صلوات ال اجمعين( مطرح کردم که خود پيغمبر 
فرمود: خدا من را ادب کرد و بعد از آنکه پيغمبر به واسطه خدا ادب و تربيت شد، براي تربيت ديگران مأموريت 
پيدا کرد. پيغمبر راجع به علي)عليه السالم( هم فرمود: من تربيت شده خدا هستم، علي هم تربيت شده دست 

من است. اين ها مطالبي است که در جلسه گذشته مطرح شد.

دو نحو ادب الهی
اّما مطلبي را که در جلسه گذشته مطرح کردم، مي خواهم به طور اختصار در اين جلسه تتميم کنم. عرض شد 
ادب الهي حّتي نسبت به انبياء به دو نحو انجام مي شود؛ يک؛ »تربيت مستقيم« دو؛ »تربيت غير مستقيم«. اين 

يک چيز مخفي هم نيست، آشکار است.
در جلسه گذشته با اشاره به بعضي از آياتي که خطاب به پيغمبر اکرم درباره تأديب الهی بود، راجع به »تربيت 
مستقيم«، مطالبي را مطرح کردم؛ گفتيم: خدا اّول به طور مستقيم به آن حضرت خطاب مي کند و مي گويد: اين 

کار را بکن! آن کار را نکن! اين طور باش! آن طور نباش! همه اين ها نسبت به ابعاد گوناگونش بود.
اّما خداوند در تربيت انبياء روش ديگري دارد و آن روش »تربيت غير مستقيم« است که در اين جلسه مي خواهم 

راجع به آن بحث کنم.

خداوند پیغمبران را تربیت نمود
من مي خواهم حّتي راجع به پيغمبر اکرم عرض کنم. جلسه گذشته هم راجع به پيغمبر اکرم، در سوره انعام از 
آيه هشتاد به اين طرف بحث کردم که شروع مي کند انبياء را شمارش کردن و اينکه خداوند ضمن مأموريتي 
دستوراتي به آن ها داد و ايشان نيز به آن عمل کردند. خداوند در آخر کار به پيغمبر که خاتم آن ها است خطاب 
ُ«؛ يعني انبياء کساني بودند که خداوند هدايتشان کرد، »َفِبُهداُهُم  مي کند و مي فرمايند: »أُولِئَک الَّذيَن َهَدی الَّ

اْقَتِدْه«؛]1[ خداوند مي گويد: پس تو به هدايتي که اين ها پيدا کردند اقتدا کن!
من اينجا نکته اي را عرض کنم و آن اينکه در اينجا مراد از هدايت انبياء و بعد هم هدايت پيغمبر چيست؟ وقتی 
مي گويد: تو به آنها اقتدا کن! منظور هدايت اعتقادي نيست؛ چون »اعتقاد« اقتدا کردني نيست. در »اعتقاد«، 
اقتدا اصاًل معنا ندارد. اين  »اقتدا کردن« مربوط به عمل است. مي خواهم اين را بگويم که اين، به روش رفتاري 
مربوط مي شود؛ يعني همان بحث تربيت ما. خدا مي گويد: من اين ها را تربيت  کردم که از نظر عملي چه کاري 
انجام بدهند، چه کاري انجام ندهند، چه اعمالي از آن ها صادر شود، چه اعمالي صادر نشو.، من به آن ها گفته ام. 
به پيغمبر مي گويد: تو بيا به آن ها اقتدا کن! منظور »اقتداء عملي« است. ببين آن ها چه کار مي کردند؟ از آن ها 
الگو بگير! حال مي گويم که چرا به پيغمبر مي گويد از آن ها الگو بگير؟ ولي اين را بدانيد که پيغمبر نمي تواند 
براي حضرت نوح الگو شود؛ يک وقت اين حرف ها در ذهنتان نيايد. در اينجا، اين تعبير که دارد: »َفِبُهداُهُم 
اْقَتِدْه«؛ يعني تو اعمال صالحي را که انبياء عمل مي کردند اختيار کن چون من اين اعمال و روش هاي رفتاري 

و گفتاري را به آن ها آموزش دادم.
ديگر  اينجا  الَْخْيراِت«؛  فِْعَل  إِلَْيِهْم  أَْوَحْينا  َو  بَِأْمِرنا  يَْهُدوَن  ًة  أَئِمَّ »َوَجَعلْناُهْم  که:  است  آمده  انبياء  سوره  در   
ما هدايت  امر  به  کارهايشان  نظر  واز  دادم  قرار  پيشروان  را  را مي گويد که آن ها  انبياء  واضح،  و  خيلي روشن 
کاِة َوکانُوا لَنا  الِة َو إيتاَء الزَّ شدند. »أَْوَحْينا«؛ به آن ها وحي کرديم؛ اين مستقيم است. »َوأَْوَحْينا إِلَْيِهْم َوإِقاَم الصَّ
عابِدين«؛]2[ ما به اين ها روش داديم، لذا مي گويند: اين روش را از اين ها بگيريد، اين روشي است که من دادم. 

اين ها تربيت شدة يدال  هستند.

خداوند پیغمبر را با سبک مستقیم و غیر مستقیم تربیت مي کند
به حسب ظاهر خداوند پيغمبر را به هر دو سبک مستقيم و غير مستقيم تربيت مي کنند؛ خداوند به آن حضرت 
مي گويد: »ُقْل َربِّ ِزْدني  ِعلْماً«؛]3[ »ُقل«؛ تند تند به آن مي گويد، مي گويد مستقيم به آن وحي مي کنيم. از آن 

طرف هم به آن دستور مي دهد که روش انبياء گذشته را هم فرا بگير. هم مستقيم هم غير مستقيم.
در باب مسأله تربيت بحثي وجود دارد مبني بر اينکه انسان اگر بخواهد خودش را بسازد و از اسارت هوا هاي 
نفساني واز اين ظلمات بيرون بيايد و بهترين روش، روش ديداري است. يعني اگر شما بخواهي کسي را تربيت 
کني، هم گفتاري مي تواني، هم ديداري. آنچه اثر بيشتري دارد روش ديداري است. در باب همه اين گونه است، 

صحبت انبياء و اولياء و غير آنها نيز به همين صورت است.

انقیاد و ولیت پذیری از اولیای خدا
ًة يَْهُدوَن بَِأْمِرنا«؛ و ما  خداوند در اينجا به پيغمبر اين گونه خطاب مي کند: »َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه«؛ يا اينکه اينها را »أَئِمَّ
آمديم اين ها را تربيت کرديم؛ به پيغمبر نيز مي گويد: شما از آن ها پيروي کنيد. براي اينکه به من و شما برساند، 
که يگانه راهي که بيشترين اثر را در تربيت دارد اين است که انسان افعال کساني را که تربيت شده مکتب 

کني،  تربیت  را  کسي  بخواهي  شما  اگر   *
اثر  آنچه  دیداري.  هم  مي تواني،  گفتاري  هم 
بیشتري دارد روش دیداري است. در باب همه 
این گونه است، صحبت انبیاء و اولیاء و غیر آنها 

نیز به همین صورت است.
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الهي هستند از نزديک مشاهده کند، زيرا همين که رفتار آن ها را ببينيد رفتار آن ها بر روي او اثر مثبت خواهد 
داشت. اين مسئله را در قالب هاي مختلف مي ريزند و تحويل مي دهند. در روايات ما مسأله اِنقياد و واليت پذيري 
از اولياء خدا آمده است. انقياد و تسليم بودن از روش رفتاري آن ها؛ روش گرفتن. واليت از نظر عملي به معناي 
سرپرستي است که ما به آن يک محّبت دروني مي گوييم، نه سرپرستي او را، که همين اُسوه بودنش را بپذير، 
ُمنقاد او بشو و اين بهترين راه است براي اينکه انسان خودش را تربيت کند. لذا خدا به پيغمبر با آن جاللت و 
قدري که داشت امر مي کند: »َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه«، ديگر من و تو حسابمان پاک است که بخواهيم از پيغمبر روش 
بگيريم و اقتدا به پيغمبر کنيم! مي گويد من به پيغمبر خاتمم گفتم، از آن انبيائي که همه شان مادون پيغمبرند 

ولي تربيت شده الهي هستند، نگاه کن چه کار مي کنند، اعمال صالح آن ها را بگير!

بهترین راه و روش
من يک روايتي مي خوانم، روايت از امام صادق عليه السالم است، مي فرمايد: »الطريق لألکياس«؛ راهي نيست 
براي زيرکان. »من المؤمنين أسلم من االقتداء ألنه المنهج األوضح«؛ راه روشن همين است که تربيت شده دست 
الهي و مکتب الهي را ببينند و به او اقتدا کنند. »ألنه المنهج األوضح و المقصد األَصح قاَل ال عزوجل ألعز خلقه 
َِّذيَن َهَدی  محمد)صلي ال عليه وآله وسلم«؛ خداوند به عزيز ترين خلقش يعنی به پيغمبر اکرم مي گويد: »أُولِئَک ال
ُ َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه«؛ حضرت به آيه استدالل مي کند و مي گويد: اين ها دست پرورده هاي خدا هستند. به پيغمبر  الَّ
مي گويد: تو به اين دست پرورده هاي خدا اقتدا کن! »فلوکان لدين ال مسلک أقَوم«؛ اگر براي دين الهي يک 
روشي محکم تر بود »من االقتداء لََندب أنبياءه و أولياءه إليه«؛]4[ خدا انبياء را به آن راه سفارش مي کرد. معلوم 
مي شود اينکه در قرآن سفارش مي شود به پيغمبرش و مي گويد که »َفِبُهداُهُماْقَتِدْه«؛ ما از نظر سازندگي روشي 

باالتر از اين نداريم.

اگر خدا را دوست دارید، باید از من متابعت کنید
در اين باب هم از پيغمبر اکرم و هم از علي)عليه السالم( در نهج البالغه تعبيراتي وجود دارد. در يک روايتي است 
از پيغمبر اکرم »قال رسول ال)صلي ال عليه وآله وسلم(أَْحَسَن الُْهَدی ُهَدی اأْلَنِْبَياء«؛]5[ علي)عليه السالم( »اْقَتُدوا 
َُّه أَْفَضُل الَْهْدِي«؛]6[ بنابراين يک تربيت از ناحيه خدا داريم که مستقيم است و يک تربيت غير  بَِهْديِ نَِبيُِّکْم َفإِن
مستقيم داريم، به تعبيري حاال غير مستقيمش کرديم. اين اختصاص به انبياء ندارد، يک روش کلّي الهي است. 
خدا بخواهد تربيت بکند هم مستقيم، هم غير مستقيم، به همين نحو است که گفتيم. اگر شما در قرآن هم 
ُسوَل«؛]7[ اّولي  َ َوأَِطيُعوا الرَّ َِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا الَّ َُّها ال برويد همين را مي بينيد، خطاب به مؤمنين می فرمايد: »ياأَي
مستقيم است، دومي غير مستقيم. روش الهي پيغمبر از قرآن است. اين برمي گردد به اين تعبير که به پيغمبر 
ُ«؛]8[اگر شما خدا را دوست  َ َفاتَِّبُعونِي يُْحِبْبُکُم الَّ مي فرمايند: »ُقل«؛ به مؤمنين بگو: »ُقْل إِْن ُکْنُتْم تُِحبُّوَن الَّ

داريد، بايد از من متابعت کنيد؛ يعني به من اقتدا کنيد، آن وقت آنجا خدا شما را دوست دارد.

اقتداء عملی
لذا در باب تربيت، تربيت الهي يک قانون کلّي مي شود. خدا دو روش دارد به کار مي گيرد، يکي مستقيم و يکي 
غير مستقيم، چه نسبت به انبياء و اوليائش و چه نسبت به عموم مردم، هيچ فرقي نمي گذارد. اّما دوم که غير 
مستقيم است، اقتداء عملي است چون اين روش، روش مؤثرتري محسوب مي شود. اين روش مؤثر تر از روش 
قولي است. لذا در قرآن از آن تعبير مي کنند به اقتدا. در نماز جماعت مي گوييد: به آقاي فالني اقتدا کردم؛ يعني 
هر کاري او مي کند من هم مي کنم، پشت سرش است. اگر انسان بخواهد خودش را بسازد، راهي جز راه انبياء 
ندارد. نشستن و بحث کردن و استدالل کردن و باال و پايين کردن، اين ها سر جاي خودش. اگر اين ها در حيطه 
عمل يعني اقتداي عملي نيايد، فايده ندارد. آن ها بايد در وادي عمل بيايد، اگر نيايد فايده اي ندارد، آدم شدن 

نيست، تمام شد رفت. انسان شدن نيست، چه برسد به الهي شدن. اين در تربيت مکتب الهي است.
ما اگر بخواهيم واقعاً خودمان راتربيت کنيم، بايد به انبياء و اولياء اقتداي عملي کنيم. ما که باالتر از پيغمبر 
نيستيم، به پيغمبرش خطاب مي کند بايد اقتدا کني. من مکّرر در بحث هايم گفته ام که ما از نظر سازندگي خود 
انسان، يک راه بيشتر نداريم. چه فردي اش باشد و چه اجتماعي اش. چون اين بحث، بحث مفّصلي است و من 
هم به ذهنم مي رسد يک وقتي تحت يک عنوان »روش نبوي و روش علوي« اين را مطرح کردم. چون اين ها 
روش رفتاري است ديگر. به ذهنم اين است که اين بحث را کردم و روايات را آنجا آورده ام، فقط مي خواستم يک 

اشاره اي کرده باشم.

ماه رجب وارد شد
اّما مطلبي که مي خواهم به دوستان تذّکر بدهم اين است که که در روايات داريم ماه رجب شهر ال است. ماه 
شعبان، ماه پيغمبر اکرم است. ماه رمضان هم ماه اّمت است. در بين زمان هايي که در به اجابت رسيدن دعا ها 
تأثير زيادی دارد، ماه رجب است. عجيب اين است که اين اختصاص به اسالم هم ندارد؛ يعني ماه رجب قبل از 
اسالم نيز در ارتباط با حوائج، عظمت داشته است! مردم در زمان جاهلّيت هم منتظر بودند که ماه رجب بيايد، 
ماه رجب  در  بخواهند. چون مي گفتند:  ماه رجب  در  عقيده هاي خودشان  روي همان  را حاال  حاجت هايشان 
بخواهيم به اجابت مي رسد و به حاجت هايمان مي رسيم. در جاهلّيت که از اسالم خبري نبود هم اين طور بوده 

خدا به پيغمبر مي گويد: شما از آن ها پيروي 
کنيد. براي اينکه به من و شما برساند، که 
تربيت  در  را  اثر  بيشترين  که  راهي  يگانه 
دارد اين است که انسان افعال کساني را که 
نزديک  از  الهي هستند  مکتب  تربيت شده 
آن ها  رفتار  که  همين  زيرا  کند،  مشاهده 
مثبت  اثر  او  روي  بر  آن ها  رفتار  ببينيد  را 

خواهد داشت.
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است. مي خواهم بگويم ماه رجب، در تاريخ يک سابقه اين چنيني دارد. اگر شما به دعا هاي ماه رجب مراجعه 
کنيد می بينيد که روی اين مسأله خيلي سفارش شده است. در دعا هاي ماه رجب هم زياد مسأله حوائج مطرح 
شده است، »يا َمن يَملُِک َحوائَِج الّسائِليَن«؛ اّولين دعا در اعمال روز های اين ماه  است. در مورد دعا هايي که بعد 
از نماز آمده »يَا َمْن أَْرُجوُه لُِکلِّ َخْيٍر َو آَمُن َسَخَطُه ِعْنَد ُکلِّ َشرٍّ يَا َمْن يُْعِطي الَْکِثيَر بِالَْقلِيِل يَا َمْن يُْعِطي َمْن َسَألَُه 
يَا َمْن يُْعِطي َمْن لَْم يَْسَألُْه َو َمْن لَْم يَْعِرْفُه تَُحنُّناً ِمْنُه َو َرْحَمة«؛]9[ دعاهايي که در ماه رجب وارد شده غالباً در 

ارتباط با حوائج است .
ابَِعِة َملَکاً«؛ خداوند در آسمان  َماِء السَّ َ تََعالَی نََصَب فِي السَّ در يک روايتي ازپيغمبر اکرم دارد که فرمود: »إِنَّ الَّ
اِعي«؛ اسمش داعي است. داعي يعني جارچي. »َفإَِذا َدَخَل َشْهُر  هفتم فرشته اي را نصب فرموده است »يَُقاُل لَُه الدَّ
َباِح«؛ وقتي ماه رجب وارد مي شود فرشته اي که در آسمان هفتم  َرَجٍب يَُناِدي َذلَِک الَْملَُک ُکلَّ لَْيلٍَة ِمْنُه إِلَی الصَّ
ائِِعيَن«؛ اين حرف او است، »وَ يَُقوُل  اِکِريَن ُطوبَی لِلطَّ است هر شب از ماه رجب تا به صبح ندا مي دهد: »ُطوبَی لِلذَّ
ُ تََعالَی«؛ اين ملک مي گويد: اي مردم! مي دانيد امشب خدا دارد چه مي گويد؟ »أَنَا َجلِيُس َمْن َجالََسِني«؛ من  الَّ
هم نشين کسي هستم که با من بنشيند. »َو ُمِطيُع َمْن أََطاَعِني«؛ چه تعبير عجيبي! من اطاعت مي کنم از کسي 
که از من اطاعت کند. هر چه بخواهي به تو مي دهم. »َو َغافُِر َمِن اْسَتْغَفَرنِي«؛ هر که از من طلب غفران کند، 
ْهُر َشْهِري«؛ ماه ماه من است. ماه رجب ماه خدا است. »َو الَْعْبُد َعْبِدي«؛ بنده هم بنده من  او را مي آمرزم. »الشَّ
ْحَمُة َرْحَمِتي«؛ رحمت، رحمت من است. »َفَمْن َدَعانِي فِي  است، هيچ کسي را طرد نمي کند. »َوالَْعْبُد َعْبِدي َوالرَّ
ْهِر أََجْبُتُه«؛ هر که در اين ماه من را بخواند، من جوابش را مي دهم. »َوَمْن َسَألَِني أَْعَطْيُتُه«؛ هر که در  َهَذا الشَّ
اين ماه از من درخواستي کند به آن عطا مي کنم. »َو َمِن اْسَتْهَدانِي َهَديُْته«؛ هر که از من طلب هدايت کند، 
ْهَر َحْباًل بَْيِني َو بَْيَن ِعَباِدي« من اين ماه را ريسماني قرار دادم بين خودم و  هدايتش مي کنم. »َوَجَعلُْت َهَذا الشَّ
«؛]10[ چه تعبير بااليي است! اگر کسي در ماه رجب اعتصام به اين ماه  بنده خودم. »َفَمِن اْعَتَصَم بِِه َوَصَل إِلَيَّ
پيدا کند، يعني به اين َحبل و به اين ريسمان اعتصام پيدا کند، اين به من مي رسد؛ يعني بهترين موقعيت ها 
براي ما فراهم آمده است. مي خواستم بگويم اين ماه را قدر بدانيد، اين ماه مقّدمه است براي ماه مبارک رمضان. 
همه چيز در آن هست و مهمتر از همه اينکه خدا اين ماه را وسيله اي قرارداده است که ما بتوانيم خودمان را 
به خدا برسانيم، خودمان را تطهير کنيم. همه چيز در اين روايت بود. لذا مي خواستم به دوستان سفارش کنم 
که از اين ماه غفلت نکنيد! اين دعا هايي را که در ماه رجب وارد شده است بخوانيد! اين ها خيلي مؤثّر است. به 
خصوص از نظر اعمال و رفتارتان يک کاري کنيد که خودتان را مهّذب کنيد، تطهير کنيد، آماده کنيد براي ماه 
ِ«،]11[ است. بياييد در اين ماه، خودتان را براي مهماني خدا آماده  مبارک رمضان که »ُدِعيُتْم فِيِه إِلَی ِضَياَفِة الَّ

کنيد. ان شاءال موفق باشيد!

]1[. سوره مبارکه انعام، آيه90
]2[. سوره مبارکه انبياء، آيه73
]3[. سوره مبارکه طه، آيه114

]4[. بحاراالنوار، ج2، ص265
]5[. بحاراالنوار، ج21، ص210

]6[. نهج البالغه، خطبه110
]7[. سوره مبارکه محّمد، آيه33

]8[. سوره مبارکه آل عمران، آيه31
]9[. بحاراالنوار، ج95، ص390

]10[. بحاراالنوار، ج97، ص377
]11[. وسايل الشيعه، ج10، ص313
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۶
ِ َربّ ِ الَْعلَِمين ِحيم؛ َو الَْحْمُد ِلَّ ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ يطانِ  الرَّجيم؛ بِْسِم الَّ اَعوُذ بِالِ  ِمَن  الشَّ
يِّبيَن الّطاِهريَن َو لَعَنُة الِ َعلی أَعدائِِهم أَجَمعِين.  ٍد َو آلِِه الطَّ َو َصلَّی اُل َعلی ُمَحمَّ

ائِِم«. اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ ِ َعزَّ َو َجلَّ أَدَّ َب بِآَداِب الَّ  »روی عن علی )عليه السالم( قال: َمْن تََأدَّ

 مروري بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته نسبت به ادب و تأديب بود. گفته شد اگر انسان بخواهد ديگری را تأديب کند ابتدا بايد 
خودش را ادب کند، آن هم نسبت به جميع ابعاد وجودی اش مانند عقل و قلب و نفس و اعضا و جوارح. اگر کسي 
در ابتدا خود را مؤّدب به آداب الهی کند آنجا است که می تواند ديگران را مؤّدب ساخته و بلکه روش رفتاری و 
گفتاری او در تأديبش نسبت به ديگران مؤثّر خواهد بود. جلسة گذشتة چگونگی مؤّدب شدن به آداب الهی را 

مطرح کرديم. اين بحث يک بحث گسترده ای است.

زشتي و زیبایي رفتار باید از دیدگاه الهي نشأت بگیرد
در اينجا من به نکته ای اشاره مي کنم که می شود گفت هستة مرکزی بحث ادب محسوب مي شود و آن قيدي 
ِ«، اين  َب بِآَداِب الَّ است که در اين روايت از علی )عليه السالم( آمده است. دّقت کنيد! حضرت فرمودند: »َمْن تََأدَّ
ادب هر ادبی نيست. کسی که خود را مؤّدب به آداب الهی نمايد، يعنی آنچه خدا می خواهد را در جميع ابعاد 
ائِِم«؛ او را به سوي رستگاری هميشگی خواهد  بُرد.  اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ وجودي اش پياده سازد، آن گاه خداوند، »أَدَّ
می خواهم روی اين نکته تکيه کنم. در آيات و روايات می بينيم که بر اين مسئله تأکيد شده است. چرا؟ يک سنخ 
امور از ديدگاه سّنت های بشری اعمال خوب محسوب می شود. خوب دّقت کنيد! گفتاری باشد يا رفتاری فرق 
نمی کند. يک سنخ اعمال نيز از نظر سّنت های بشری چه بسا خوب به حساب نيامده و زشت محسوب مي شود. 
آنچه ما در روايات داريم زشتی و زيبايی از ديدگاه الهی است؛ زشتی و زيبايی در گفتار و رفتار. چون ادب يک 
نوع اخالق و روش است. چه بخواهم خودم روش بگيرم، چه بخواهم روش بدهم، در اين روش گرفتن و روش 
دادن از چه ديدگاهی بايد زشتی و زيبايی را مطرح کنم؟ در جواب بايد گفت اين روش بايد روش الهی باشد. 
ِ« يعني آن روشي که  َب بِآَداِب الَّ روش الهی يعنی چه؟  يعني آنچه از نظر الهی زشت و زيبا است. »َمْن تََأدَّ

انسان بايد اعمال و رفتار و گفتار و روشش را با آن تطبيق دهد.

ادب، با معنویات ادب است
استاد ما )رضوان ال تعالی عليه( جمالتی دارد که من عين جمالت ايشان را نقل مي کنم. ايشان هم در باب علم 
و هم در باب ادب می فرمايد:]1[ »علم تنها فائده ندارد، علم با معنويّات علم است«. اين نسبت به علم که من 
نمی خواهم در اينجا راجع به آن بحث کنم. اصاًل کاری به آن ندارم. جملة بعد اين است که مي فرمايد: »ادب 
تنها فائده ندارد«. اين  را حتماً شنيده بوديد. آقا می فرمايد: »ادب تنها فايده ندارد«. پس برويم بی ادب شويم؟ 
نعوذبال! »ادب با معنويّات ادب است«، يعنی ادبي که جنبة الهی داشته باشد. معنويّات است که تمام سعادت 
بشر را بيمه می کند. اين ها همه عين جمالت امام )رضوان ال تعالی عليه( است. عين جمالت است. صرف اينکه 
روشي از نظر ديدگاه بشری مورد پسند قرار بگيرد يا ناپسند باشد فايده ندارد. نه فعل آن و نه ترک آن؛ هيچ کدام. 

روش بايد مورد پسند خدا قرار گيرد.

ادب الهي در آیات و روایات
آن وقت اينجا بحثی پيش می آيد که آن  را جلسة اشاره کردم. اينکه در باب گفتار و رفتار، پسند خدا را چگونه 
بدست بياوريم؟ اين يک بحثی است. اگر نظرتان باشد در يکی دو جلسة قبل روايات مربوط به اين بحث را به 

سرعت خواندم و رد شدم و حاال در اينجا بعضی  از آن روايات را تکرار می کنم.
پيغمبراکرم فرمودند: من را خدا ادب کرد. يعنی او به من روش رفتاری و گفتاری داد. اينکه چگونه عمل کن، 
چگونه حرف بزن و... . بعد از اينکه تربيت شدة مکتب الهی شدم خدا به من اجازه داد که بيايم و شما را تربيت 

کنم.
ِّي َفَأْحَسَن تَْأِديِبي«.]2[ خدا من را ادب کرد، خيلی هم زيبا من را  بَِني َرب در روايتی از پيغمبراکرم است که: »أَدَّ
)عليه السالم( أَِديِبي«،]3[ علي)عليه السالم(  ِ«؛ من تربيت شدة دست خدا هستم، »َو َعلِيٌّ تربيت نمود. »أَنَا أَِديُب الَّ

هم تربيت شدة دست من است. اين روايات را کنار يکديگر بگذاريد.
«. اين روايت مثل همان قبلی  َوَجلَّ ُ َعزَّ بَُه الَّ ِ)صلّي ال عليه وآله وسلّم( أَدَّ علی )عليه السالم( فرمود: »إِنَّ َرُسوَل الَّ
بَِني«، پيغمبر هم من را ادب کرد، »َو أَنَا  است. علی )عليه السالم( فرمود که پيغمبر را خدا ادب کرد، »َو ُهَو أَدَّ
ُب الُْمْؤِمِنيَن«.]4[ اينجا است که شخص مجّوز پيدا مي کند تا مؤمنين را تربيت نمايد. روند، اين روند است.  أَُؤدِّ

آيات هم همين را مي گويد.]5[

انواع روش تأدیب

خود  که  کسی  می فرمایند  )ع(  علی  جضرت 
الهی نماید، یعنی آنچه خدا  را مؤّدب به آداب 
پیاده  وجودي اش  ابعاد  جمیع  در  را  می خواهد 
ائِِم«؛  اُه إِلَی الَْفاَلِح الدَّ سازد، آن گاه خداوند، »أَدَّ

او را به سوي رستگاری همیشگی خواهد  بُرد.
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يک تأديب الهی داريم که مستقيم است. حّتی راجع به خود پيغمبر هم داريم که خدا به او مي فرمايد اين کار 
را بکن و آن کار را نکن، اين را بگو و آن را نگو. ما به اين می گوييم روش تأديبی مستقيم. يک روش هم داريم 
که روش غير مستقيم است. روش غير مستقيم مدار بسيار بازي دارد. يکی از آن روش هاي غير مستقيمي که 
قرآن روی آن تکيه می کند و حّتی نسبت به خود پيغمبر، اين است که خطاب به پيغمبر می فرمايد: من انبيا 
را تربيت و ادبشان کردم. تو رفتار و گفتارشان را نگاه کن، ببين چکار می کنند؟ تو هم به آن  ها اقتدا کن. هر 
روشی را که آن ها به  کار می گيرند تو هم آن روش را به کار ببر. اين را می گويند: روش غير مستقيم. يعنی خدا 
به پيغمبراکرم مستقيم دستور داده است که ببين آن کسي که من تربيتش کرده ام چگونه عمل می کند، تو هم 

آن گونه عمل کن.
ُ َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه«.]6[ امام صادق)صلوات ال عليه(  خداوند خطاب به پيغمبر اکرم می گويد: »أُولِئَک الَّذيَن َهَدی الَّ
د)صلّی الُ عليه وَ آله و سلّم(«؛ خداوند به عزيزترين  ُمَحمَّ َخلِقِه  أِلََعزِّ  َوَجلَّ  َعزَّ اُل  در ذيل اين آيه مي فرمايد: »َقاَل 
ُ َفِبُهداُهُم اْقَتِدْه... َفلَو َکاَن لِديِن الِ َمسلٌَک أقَوَم ِمن االقتداِء لََنَدَب أنبياَءُه  مخلوقش گفت: »أُولِئَک الَّذيَن َهَدی الَّ
َو أولياَءُه إلَيِه«.]7[ حضرت فرمود اگر برای دين خدا روشی استوارتر و محکم تر از اقتداء و پيروی عملی وجود 

داشت اوليا و انبياي خود را به همان روش مي خواند.

بهترین روش  تأدیبی همان روش انبیا است
البّته در اين مسأله مطالب زيادی وجود دارد.]8[ يکي از مطالب اين است که سيرة انبيا و اوليا، همه جنبه های 
عملی دارد. اين تأديب غير مستقيم است که همان روش عملی انبيا و اوليا است و ما گاهی از آن به سّنت تعبير 
می کنيم. البّته سّنت، مدار بازتری دارد. اين اصطالحی که ما به کار می گيريم، هم روش گفتاری و هم رفتاری 

را در برمی گيرد.]9[
انبيا چه طور عمل کردند  ببينيد  اين روش رفتاری بسيار تکيه می کنند. مي گويند  بر روي  اينکه  آنچه هست 
شما هم همان طور رفتار کنيد. لذا می گويند بهترين روش  تأديبی همان روش انبيا است. »أَْحَسَن الُْهَدی ُهَدی 

اأْلَنِْبَياِء«.]10[

تأثیر رفتار بیش از گفتار است
در اينجا بحث مستقلّي وجود دارد که من در مباحث تربيتی ام به آن اشاره کرده ام و آن اين است که از نظر 
اثرگذاری]11[ اثري که در رفتار وجود دارد در گفتار نيست.]12[ شما اگر نگاه کنيد می بينيد که در روايات ما 
بر معاشر و مصاحب و مجالس و تعبيراتي از اين دست تکيه شده است. مثل اينکه مي فرمايد: »َجالِِس الُْعلََماء«.

]13[ دستور مي دهد که با اين ها نشست و برخاست کنيد، با اين ها باشيد و... اين برای چيست؟ برای اينکه روش 
بگيريم. به تعبير ديگر از کسانی که مربّا به تربيت ربوبی شده اند  روش بگيريد و سراغ آن ها برويد. هر کاری که 
آن ها کردند شما هم انجام بدهيد. در موقعّيت های مختلف اين برای شما پيش آمده است که روش رفتاري آن ها 
را ديده باشيد. در تاريخ هم روش آن ها وجود دارد. به هيچ وجه هم پوشيده نيست. برای ما اين روش ها را بسيار 
نقل کرده اند. مثاًل فرض کنيد گفته اند که: کان رسول ال )صلّي ال عليه وآله وسلّم(، يا کان امام صادق )عليه السالم(، 
يا کان امام باقر )عليه السالم( و... و در آن تک تک  کارهايشان را نقل کرده اند. گفته اند اينجا اين کار را کردند و 
آنجا آن کار را انجام دادند. غرض من اين بود که اّوالً؛ مطلق ادب به آن معنا که مورد پسند ما باشد يا ناپسند ما 
باشد نيست؛ بلکه ادب بايد الهی و مورد پسند خدا باشد. دوماً؛ راه کشف پسند خدا آن است که ببينيم آن هايی 
که به آداب الهی مؤّدب شده اند چگونه رفتار کرده اند و ما هم همان گونه رفتار کنيم. ادب الهي را بايد از آن ها 
بگيريم و هيچ احتياج به قول و زبان آن ها هم ندارد. ما در روايات بسيار داريم حّتی از بزرگان اوليا داريم که مثاًل 
به آن ها مي گويند چه کسی شما را ادب کرد؟ در جواب مي گويند: هيچ کس، خودم! اگر از او بپرسند تو چگونه 
خودت را ادب کردی؟ می گويد: به دستورالعمل هايی که دستمان بود، به روش های انبيا که به ما رسيده بود نگاه 
کردم و آنچه را که به آن عمل کردند  را گرفتم و آنچه را که برخالف آن عمل کردند را کنار گذاشتم. اين گونه 
خودم، خودم را تربيت کردم، با روش انبيا. لذا ما می بينيم که در باب اثرگذاری، بهترين روش در تربيت روش 
بََک«؛ به حضرت عيسی گفتند که چه کسی تو را تربيت  عملی است. »َو قِيَل لِعيَسي بن َمريم)عليه السالم( َمْن أَدَّ
بَِني أََحٌد«؛ هيچ کس مرا تربيت نکرد، »َرأَيُْت ُقْبَح الَْجْهِل َفَجانَْبُتُه«؛]14[ حسن و قبح که جزء  کرد؟ »َقاَل َما أَدَّ
مستقاّلت عقليه ما است؛ ديدم از ديدگاه الهی اين مردود و حرام است، آن را کنار گذاشتم. کسی من را ادب 
نکرد. کسی به من نگفت که نکن و بکن. به طور خالصه روش ادب الهي در اوامر و نواهی الهی خالصه می شود.

اللهّم صّل علی محّمد و آل محّمد

]1[. اين حرف ايشان است حرف من نيست.
]2[. بحاراالنوار، ج68، ص382
]3[. بحاراالنوار، ج16، ص231
]4[. بحاراالنوار، ج74، ص268

اينکه خدا چگونه ادب  الهی و  اين ها تحت عنوان چگونگی تأديب  اين آيات را خوانده ام و به همة  . من   ]5[
می کند؟ يکی پس از ديگری اشاره کرده ام، لذا همه را تکرار نمی کنم. من اين ها را تقسيم بندی کردم. يادم هم 

نيست که اين بحث براي بيست سال پيش يا سی سال پيش است. من اين ها را مفّصل بحث ها کرده ام.

کردند  عمل  چه طور  انبیا  ببینید  مي گویند   *
می گویند  لذا  کنید.  رفتار  همان طور  هم  شما 

بهترین روش  تأدیبی همان روش انبیا است.
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]6[ . سورة مبارکة انعام، آية90
]7[. بحاراالنوار، ج2، ص265

]8[. من در اينجا نمي خواهم تفسير بگويم.
]9[. جاي قول و فعل معصوم در بحث هاي طلبگي است.

]10[. بحاراالنوار، ج21، ص210
]11[. چه تربيت خود، چه شخصي که انسان مي خواهد او را تربيت کند.

]12[. اين يک بحث گسترده اي است که من يک وقت به آن اشاره کرده ام.
]13[. بحاراالنوار، ج1، ص204

]14[. بحاراالنوار، ج14، ص326
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