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َیر َة م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
هلل َعلیه و آل ِه و سلّم) « :إ ِ َّن الغ َ
در جلسات آخر ماه صفر ،بحث ما کشیده شد به بحثی اخالقی ،که علمای اخالق در باب غیرت داشتند .البته
یک سنخ مسائلی را که در این ارتباط بود به طور اجمال تذکر دادم؛ بعد از آن مراجعات خیلی زیادی شد( شاید
چند هزار) که این بحث ادامه پیدا کند.
کم رنگ شدن غیرت؛ منشاء بسیاری از مفاسد جامعه
این بحثی است که شدیداً مورد احتیاج است ،خصوصاً برای جامعه متدیّنین و نقشی اساسی دارد که میتوان
گفت بسیاری از مفاسد بر محور کمرنگ شدن همین غیرت است.
حب به شیء است و این موجب
در باب غیرت عرض کردم ،غیرت حالتی است مربوط به روح که نشأت گرفته از ّ
میشود که انسان کوشش کند ،آن شیء را که حفظ او عق ً
ال و شرعاً الزم است ،حفظ کند .این تعریف علمای
اخالق ااز غیرت بود.
حب
انواع غیرتها از نظر ریشهی ّ
از نظر حبّ که امری است درونی ،میتوانیم سه تصویر کنیم:
 -1حبّ حیوانی ،که بسیاری از حیوانات هم این را دارند و از این هم غیرت نشأت میگیرد ،که میشود غیرت
حیوانی .حبّ ،حیوانی است ،غیرت هم غیرت حیوانی میشود .دیدهاید که حیوانات نسبت به حفظ و حراست از
فرزندان خودشان ،چه میکنند.
البته برای اینها مقطعی است .بعضی از آنها ،تا یک مقطعی هست بعد از همدیگر بیگانه میشوند .ما حتی در
بعضی روایاتمان هم داریم که وقتی میخواهند ما را نکوهش کنند ،میگویند بروید از خروس غیرت را یاد بگیرید.
خروس نسبت به همسرداریاش غیرتمند است ،حاال بیغیرتها را نسبت به آن در جامعه میشناسید .حتی بیغیرت
حیوانی .دیگر تطبیق با شماست ،کار ما اینها نیست؛ کار ما کلّیات گفتن است ،تطبیق مصادیق با شما.
حب انسانی
ّ
حب انسانی در ارتباط با عقل عملی است .یعنی انسان یک سنخ اموری در درون او هست که
که
انسانی.
حب
ّ
ّ -2
آمیخته به وجود او است و من از آن تعبیر کردم به عقل عملی .حُسن و قبحها نسبت به یک سنخ از اعمال که
حب انسانی است که
ربطی به دین هم ندارد .مثل اینکه ظلم بد است ،عدل خوب است .که اینها در ارتباط با آن ّ
انسان عدل را دوست میدارد ،امانت داری را دوست میدارد و ...از آن طرف ،یک سنخ مسائل قبیح است .آنهایی
را که حَسَن است دوست میدارد ،و از آنهایی که قبیح است بدش میآید.
در اینجا هم غیرت انسانی مطرح میشود .نسبت به آن اموری که دوست میدارد و َح َسن است ،باید غیور باشد.
یعنی آن را حفظ کند .این از امور فطری انسان است .نزد عقل من َح َسن است و حفظ آن هم الزم است؛ کاری
نکنم که این امور آمیخته به وجود من از بین برود.
ال ع ّفت ،یک چیز تحمیلی نیست ،اکتسابی است و مربوط به انسان است و َح َسن است .لذا حفظ این هم عق ً
مث ً
ال
الزم است .در ارتباط با تعریف غیرت علمای اخالق گفتهاند :حفظ و حراست از امری که حفظ آن عق ً
ال الزم
است .این مربوط به اینجاست که میرویم سراغ این سنخ از مسائل.
حب مربوط به ب ُعد معنوی انسان
 -3حبّی که در ارتباط با بُعد دیگری از وجود انسان است .بحث همهی ابعاد انسان نیست؛ دایره و مدار آن در
اینجا یک مقدار تنگ میشود ،و آن بُعد معنوی انسان است که مربوط به معتقدات دینی و ایمان است .یعنی
دلبستگی به ماوراء طبیعت و دلبستگی به خداوند .اینجا هم حبّ است که از این حبّ هم غیرت نشأت میگیرد؛
غیرتی که اسم آن را میگذاریم غیرت دینی؛ حفظ دین .یعنی دین خودم را حفظ کنم.
حب است .آنچه را که علمای
حب را داریم ،سه گونه هم غیرت داریم چون غیرت نشأت گرفته از ّ
ما این سه گونه ّ
ِیر َة م َِن
اخالق مطرح میکنند در ارتباط با بُعد انسانی است ،غیرت انسانی و غیرت دینی و ایمانی است؛ « َّ
ان الغ َ
االیمان » غیرت از ایمان ،یعنی این .این مطالب مختصری بود در باب تقسیمبندی غیرت به اعتبار منشأ غیرت
که عبارت از حبّ است که این معنی را اقتضا میکند.
خانواده؛ کانون قویترین پیوندها
در جلسات گذشته این را مطرح کردم که پیوندهای انسان با دیگران را تقسیمبندی میکنیم به نسبی ،سببی،
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* حُسن و قبحها نسبت به یک سنخ از اعمال
که ربطی به دین هم ندارد .مثل اینکه ظلم بد
است ،عدل خوب است .که اینها در ارتباط با
حب انسانی است که انسان عدل را دوست
آن ّ
میدارد ،امانت داری را دوست میدارد و ...از آن
طرف ،یک سنخ مسائل قبیح است .آنهایی را
که حَسَن است دوست میدارد ،و از آنهایی که
قبیح است بدش میآید.

آموزشی ،شغلی ،رفاقتی و ...تا رسید به معنوی که عبارت بود از پیوند دینی .همین که قرآن میفرماید « إِن ََّما
المُؤمنونَ إِخوَة[ .» ]2گفتم هر کدام از این پیوندها محبّتهایی را در پی دارد و هر محبتی از اینها که بوجود
میآید باید غیرت را داشته باشد .این بحثی بود که من مطرح کردم.
در اینجا من به سراغ اولین محیط که قویترین پیوند است و قویترین حب در آنجا هست رفتم ،و عرض کردم که
محبت میان فرزند و پدر و مادر ،برادر و خواهر و ...قهرا ً شدیدترین
آن عبارت از پیوند خانوادگی است .پیوند و ّ
محبتها در اینجاست.
فرزند دنبال ه وجودی انسان است
این را هم عرض کردم که انسان از این عالم که میرود ،انقطاع کلّی ندارد .فرزند دنباله وجودی و به منزله ادامه
وجود پدر و مادر است .اما این به چه لحاظ است؟ به این است که فرزند برای والدین مفید است .با وجود فرزند
انگار که هنوز از این نشئه نرفته است و چه بسا بتواند با همین ادامه وجودش ،از او بهره بگیرد .روایتی را هم
مطرح کردم.
عرض کردم این در ارتباط با آن تربیتی است که نسبت به فرزندش داشته .ما تعبیرات مختلفی راجع به اوالد
داریم .یک تعبیر در روایات این بود که اوالد میراث الهی است .دوم اینکه اوالد ،در دست ابوین امانتی است الهی.
یک تعبیری هم من کردم که اوالد ،ادامه هستی پدر و مادر در این نشئه است.
بقاء انسان به تربیت صحیح فرزند است
انسان نباید ادامه وجودش را منقطع کند و از بین ببرد .هیچ کسی نمیخواهد از بین برود .آدم بقا میخواهد نه
فنا .از آن طرف هم انسان هیچگاه نباید در امانت خیانت کند .اینها چیزهایی است که جزء مفطورات ما است،
ارثیه را به هدر بدهد.
فطرت میگوید که خیانت قبیح است .یا این تعبیر که فرزند میراث الهی است ،نباید انسان ّ
این تعبیرها را انسان خیلی خوب ادراک میکند .راه عدم انقطاع و راه اینکه انسان خیانت نکند ،راه اینکه میراث
را به هدر ندهد چیست؟ راه آن ادب و تربیت است.
ً
من از اینجا وارد این بحث میشوم ،ما در روایاتمان هم این مطلب را داریم .مثال از علی (علیه السالم) نقل شده
ور َث اآلبا ُء اَألَبناء اَألَ َدب[.»]3
یر ما َّ
که حضرت فرمودَ « :خ ُ
ارثیه در مال
بهترین چیزی که پدر برای فرزند به ارث میگذارد  ،از خودش باقی میگذارد ،همان تربیت اوستّ .
نیست ،چرا؟ چون رابطه آن با انسان اعتباری است .تو که رفتی دیگر تو مالک نیستی! وقتی ُمردی ،دیگر تمام
شد ،برو آنجا هرچه میخواهی دست و پا بزن.
اشتغال اصلی والدین باید تربیت فرزند باشد نه تأمین ما ّدی او!
لذا ما درمعارفمان این را داریم که شما در ارتباط با خانوادهتان ،خاندانتان به طور کلّی ،بیشترین سعی و
کوششتان را برای مسائل مادی او نگذارید! بلکه از این طرف بیشترین هَم ِّ تو ،تربیت او باشد .چون او ادامهی
وجود تو است ،بقاء تو به بقاء انسانیّت و معنویّت اوست نه حیوانیّت او .اگر او از بُعد انسانیاش تربیت بشود ،از
نظر بُعد معنویاش تربیت شود ،این ادامه حیات انسانی توست ،ادامه حیات معنوی تو است.
لذا نه اینکه َهمَّت را نگذار برای اداره مادی او .نه! بیشتر روی مسألهی تربیتی تکیه داشته باش .در نهجالبالغه
ِك َو َولَدِكَ ،فإن یَ ُکن أه ُل َ
ِك ب َِأ ْهل َ
است که علی (علیه السالم) میفرمایدَ « :،ل ت َْج َعلَ َّن أَ ْكث ََر شُ ْغل َ
ک و َول َ ُد َ
ک أولیا َء
إن اهللَ ال یُضیع أولیائ َه[.»]4
اهلل َف َّ
مشغولیات خویش را نسبت به خانواده و فرزندت قرار مده ،چرا که اگر خانواده و فرزندت اولیاء خدا باشند،
بیشتر
ّ
خدا آنها را فرو گذار نمیکند.
بیشترین مشغولیّات خودت را که در این عالم میخواهی کار کنی برای آنها ،از نظر ما ّدیشان قرار نده .بعد خیلی
زیبا توضیح میدهد که این قبلی را روشن میکند که تو اگر بیایی کار کنی ،بیشترین َه ِّم خودت را بگذاری برای
اینکه اینها از دوستان خدا شوند ،روی بُعد معنوی اینها کار کنی ،پیوند اینها را با خدا محکم کنی ،اگر این کار
را بکنی ،این را بدان خدا دوستانش را هیچ وقت وا نمیگذارد ،رهایشان نمیکند .چقدر زیبا تفهیم میکند .برو
غصه این را نخور ،هیچ وقت موال
این فرزند و خانوادهات را ولیاهلل بکن ،وقتی این رابطهاش با خدا درست شدّ ،
عبد را رها نمیکند.
گاهی بعضیها میآیند پیش من صحبتهایی میکنند .به آنها میگویم چطور شد؟ تو خدا داشتی و نسبت به تو
رازق بود آن وقت نسبت به این رازق نیست؟! بله؟! تو که هستی که خیال کردی رازق اینها هستی؟ تو که رازق
او نیستی که! خیال کردی اگر تو مُردی خدا هم ـ نعوذباهلل ـ میمیرد؟ خدا که نمیمیرد ،او زنده است .بعضیها
میخواهند آتیه فرزندانشان را تأمین بکنند .آن هم تا چند نسل!!
اکثر شغلت را میگذاری برای دنیایش؟ نه! بیشترین همّتت را برای دنیای او نگذار  ،بیشترین کار را بگذار روی
محبت به او حفظ و
بُعد معنوی ـ انسانی او .تو اگر میخواهی نسبت به او غیرت به خرج بدهی و از او بر محور ّ
حراست کنی ،به این است که تو انسان باقی بگذاری و بروی ،مؤمن باهلل باقی بگذاری بروی ،نه ـ نعوذباهلل ـ یک
حیوان چموش بگذاری و بروی .چون از آن طرف هم هست ،حاال من فقط این سمت آن را وارد شدم که اگر
فقط روی محبت حیوانی و غیرت حیوانی بخواهی کارکنی ،نتیجه این می شود.

4

تربیت در محیط
خانوادگی
* ما درمعارفمان این را داریم که شما در
ارتباط با خانوادهتان ،خاندانتان به طور ک ّلی،
بیشترین سعی و کوششتان را برای مسائل
مادی او نگذارید! بلکه از این طرف بیشترین
هَم ِّتو ،تربیت او باشد .چون او ادامهی وجود تو
است ،بقاء تو به بقاء انسان ّیت و معنویّت اوست
نه حیوانیّت او .اگر او از بُعد انسانیاش تربیت
بشود ،از نظر بُعد معنویاش تربیت شود ،این
ادامه حیات انسانی توست ،ادامه حیات معنوی
تو است.

* اکثر شغلت را میگذاری برای دنیایش؟
نه! بیشترین ه ّمتت را برای دنیای او نگذار ،
بیشترین کار را بگذار روی بُعد معنوی ـ انسانی
او.

جامعهی الهی با غیرت انسانی و غیرت دینی ساخته میشود
همتت را برای این بگذاری .اگر
اکثر
که
است
فرق بین غیرت حیوانی با غیرت انسانی و غیرت دینی در این
ّ
بخواهید جامعه انسانی بشود ،الهی بشود ،باید روی غیرت انسانی جامعه کار کنید ،روی غیرت دینی جامعه کار
کنید .نه اینکه بارها بروید در کانال غیرت حیوانی و همیشه آن را پررنگ کنید و در نتیجه آنها تحتالشعاع قرار
بگیرد که بعد ـ نعوذباهلل ـ اگر غیرت دینی و انسانی آرامآرام از یک جامعه رخت بربندد ،چیزی برای آن جامعه
باقی نمیماند ،بدبختی جایی است که گرفتار این شود.
شدت غیرت در محیط خانوادگی
ضرورت ّ
لذا اولین محیطی که دارد این نقش را ایفا میکند ،همین محیط خانوادگی است .و روی این بسیار تأکید شده
است که من عرض کردم از همان هنگام نطفه اهمیت دارد و شروع میشود.
این محیط خانوادگی که غالباً شدیدترین محبت در آن هست ،باید غیرت هم خیلی قویتر باشد ،چون پیوند،
پیوندی قوی است .و روی آن زیاد تأکید شده است .انسان در این محیط از نظر نقشی که از مربیان در آن محیط
میگیرد نقش آن خیلی اساسی و سرنوشتساز است .غیر آن محیطهای دیگر است.
فطریات اکتسابی نیست!
من این را مقدّمتاً بگویم که انسان وقتی پا به این نشئه میگذارد ،بچّه از مادر که متولد میشود ،مفطور به فطرت
هایی است که اینها آمیخته به وجود او هستند .و این فطرتها در همین دو بُعدی که ما بحث کردیم میباشد،
یعنی عقل عملی و دین .همان موقع که به دنیا آمده است .الزم نیست به او بگویی ،اکتسابی نیست .او در بُعد
معنوی ،هم خداجو است ،هم خداخواه است .هم دنبال خدا میگردد ،هم خدا را دوست میدارد .این فطرت او
است یعنی آمیخته به حق است « کُل ُّ مَولودٍ یولَدُ عَلَی الفِطرَة[ »]5هر فرزندی بر اساس فطرت به دنیا میآید.
بعد فطرت را هم معنی میکند « أَلفِطرَةُ هِی التّوحید » .این آمیخته به او است .اصال و ابدا نمیخواهد تو به او
تحمیل کنی.
تربیت یعنی شکوفایی فطرت
تو فقط یک کار بکن و آن این است که این فطرت را بیا کمک کن ،شکوفا کن ،رو به رشد ببر ،و ّال خود او
سرمایه دارد ،نمیخواهد تو برای او سرمایه فراهم کنی ،چه در بُعد الهی او ،چه در بُعد انسانی او .همان موقع که
پا به عرصه این نشئه گذاشت در فطرت او این مطلب هست که ظلم بد است ،عدل خوب است ،فحش بد است،
دروغ بد است ،خیانت بد است ،امانتداری خوب است و ...اینها همه در فطرت او است .میگوییم اینها جزء فطریات
اوست ،یعنی مربوط به بُعد عقل عملی است.
تحمیلی نیست که تو بخواهی به او بگویی ،فقط وقتی به دنیا آمد خرابکاری نکن ،خواهشی که از تو داریم این
است که تو به این بچّه ضربه نزن .تو به این امانت الهی ،خیانت نکن .این خیانت است تو داری میکنی .خواهم
گفت که خیانتها چگونه است .گاهی عمالً ،گاهی لفظاً که من اآلن وارد نمیشوم .اآلن فقط مقدمات بحثم را
میگویم.
صفحه وجودی کودک پاک است
یک سنخ امور هست که اینها به عنوان ملکات نسبت به اعمال مطرح است .ملکه این است که با تکرار یک سنخ
اعمال چه از خودش صادر بشود ،چه از غیر انعکاس پیدا کند در وجود انسان نقش ببندد .چه سمعی آن ،چه
بصری آن ،اینها بحث بعدی است .صفحه وجودی فرزند ،صفحه پاکی است ،هیچ چیزی در آن نوشته نیست .از
نظر ملکات چطور؟ پاک است .هیچ ملکهای نقش ندارد نسبت به کارها و هیچ زمینه و گرایشی ندارد.
ما در معارفمان داریم که فرزند در خانواده که محیط اوّلی است ،به انسانهای دیگر چشم باز میکند و چهرهها
را میبیند ،اعمال را میبیند و ..اینها است که دانهدانه جزء واردات او میشود و این روی صفحه سفید پاک اثر
میگذارد و نقش میبندد .اینجاست که دست گذاشتند ،گفتند باید مراقب باشید! تربیت در ارتباط با اینجاست.
در روایاتمان داریم که مث ً
لب
ال علی (علیه السالم) به امام حسن(علیه السالم) خطاب کرد ،فرمود « :إِن َّما َق ُ
َ
َ
ُک ب ِاأل َدبِ َق َ
قسوا َق ُلب َ
الخالی ِة ما ألق َِی فیها مِن شَ ٍئ َق ِبلَت ُه َفبا َدرت َ
رض َ
بچه مانند
الح َدث َکاألَ ِ
ک [ »]6قلب ّ
َ
بل أن یَ ُ
زمین خالی است که هر چه در آن ریخته شود آنرا قبول میکند ،پس من به تربیت تو مبادرت ورزیدم ،پیش
از آنکه قلبت سخت شود .این بچّه ،هیچ چیزی در او نیست ،هر چیزی در آن بریزی ،مثل زمین میماند که در
آن بذری ،درختی ،بنشانی قبول میکند .این زمین صاف است .حضرت فرمود من قبل از آنکه این دل تو سخت
بشود شروع کردم .قبل از اینکه این زمین چیزی قبول نکند ،تو را ادب کردم .فرزند ابتدا که میآید ،پاک و تمیز
است .فطریاتی هم همراه خودش آورده است چه در بُعد معنویاش ،چه در بُعد انسانیاش .خدا در او نهاده ،آمده
است اینجا .تو هستی که اآلن میخواهی پایهریزی کنی.
تربیت در کودکی راحت تر است
مسئله مهم اینجاست که فرق بین این محیط با محیطهای دیگر در این است که ملکات در این محیط سریعتر
ی است .این دوتاست با آن فرق
نفوذ میکند .یک وقت میگویی که پاک است ،یک وقت بحث سرعت اثرپذیر 
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تربیت در محیط
خانوادگی
مقدمت ًا بگویم که انسان وقتی پا
* من این را ّ
بچه از مادر که متولد
به این نشئه میگذاردّ ،
میشود ،مفطور به فطرتهایی است که اینها
آمیخته به وجود او هستند .و این فطرتها در
همین دو بُعدی که ما بحث کردیم میباشد،
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
ببر ،و الّ خود او سرمایه دارد ،نمیخواهد تو
برای او سرمایه فراهم کنی ،چه در بُعد الهی
او ،چه در بُعد انسانی او .همان موقع که پا
به عرصه این نشئه گذاشت در فطرت او این
مطلب هست که ظلم بد است ،عدل خوب
است ،فحش بد است ،دروغ بد است ،خیانت
بد است ،امانتداری خوب است و ...اینها همه
در فطرت او است .میگوییم اینها جزء فطریات
اوست ،یعنی مربوط به بُعد عقل عملی است.

میکند ،سریع اثر میگذارد روی آن.
َ
ِلم فی
مِن باب مثال ،این عبارت را در باب تعلیم و تعلّم شنیدید که دیگر جزء تکیهکالمهای مشهور است « ألع ُ
الحجَر » .علم در کودکی مانند حکاکی بر روی سنگ است .سریع اثر میکند و میماند.
الصِّغَر کَالنَّقشِ فِی َ
این «یَقسوا» که امیرالمؤمنین در روایت فرمود ،معنایش این است .هنوز سخت نشده که بخواهم با زور وارد
دل تو بکنم .چون اگربزرگ شدی ،دیگر نمیشود به این زودی در این زمین چیزی بار آورد .اگر بخواهم تعبیر
مسامحی کنم ،این زمین حتی شخمزدن نمیخواهد؛ که بخواهیم سنگ و کلوخ و ...را جمع کنیم که بعد بکاریم.
بقدری آماده است! و زود و حسابی هم در آن نفوذ میکند .سرعت نفوذ در اینجا خیلی باالست .میخواستم اینها
را به شما بگویم ،این که اسالم این همه تکیه کرده در بارۀ محیط خانواده ،برای این رابطه قویایست که در کار
است .اولین محیط است که میخواهد این ملکات را ،در این دل پاک و صافِ روح ،صفحه تمیز ،وارد کند.
ما این همه سفارش در روایاتمان داریم .حتی راجع به خود انبیاء ،نسبت به مأموریتهای الهی ،اینکه به آنها
هم میگویند اول برو سراغ خانوادهات ،به این خاطر است .حاال من آمدم خیلی دایره آن را هم ضیق کردم .لذا
میخواستم این را عرض بکنم که این همه سفارش که شده است ،جهتش این است.
اقتضای غیرت انسانی و الهی تربیت فرزند به آداب انسانی و الهی است
غیرت انسانی و الهی اقتضا میکند که فرزند را به آداب انسانی و الهی تربیت کنی .یک انسان تحویل جامعه بده،
یک مؤمن تحویل جامعه بده ،نه یک حیوان .به خدا قسم حیوان دو پا زیاد است .نمیخواهد تو دلسوزی کنی که
بخواهی حیوان دو پا زیاد کنی! خدا خیلی فراوان دارد! دنبال این باشید که یک انسان تحویل جامعه بدهید .یک
حب صادقانه،
مؤمن تحویل جامعه بدهید .غیرت ایمانی ،یعنی دینی و انسانی تو اقتضای این معنا را میکند ،اگر ّ
خالصانه داری باید اینگونه تربیت کنی.
تو که انسانی و نسبت به فرزندت حبّ انسانی و الهی داری ،مسئله حیوانیّت تحتالشعاع است .لذا علی (علیه
السالم) میگوید :بیشترین کارت را برای تربیت و بعد معنوی او بگذار .حیوانیّت او را بگذار باشد .خدا به او میدهد
مثل بقیه حیوانات که برای آنها روزی میدهد و اینها از گرسنگی نمردند ،در بیابانها میچرند..
اللهم ّ
محمد ...
صل علی مح َّمد و آل ّ
[ ]1بحار االنوار ،ج  ،68ص342
[ ]2سوره مبارکه حجرات ،آیه شریفه .10
[ ]3اصول کافی ،ج  ،8ص .150
[ ]4نهج البالغه ،حکمت.352
[ ]5بحار االنوار ،ج  ،26ص .277
[]6نهج البالغه ،نامه .31
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تربیت در محیط
خانوادگی
* این زمین حتی شخم زدن نمیخواهد؛ که
بخواهیم سنگ و کلوخ و ...را جمع کنیم که بعد
بکاریم .بقدری آماده است! و زود و حسابی هم
در آن نفوذ میکند .سرعت نفوذ در اینجا خیلی
باالست.

* دنبال این باشید که یک انسان تحویل جامعه
بدهید .یک مؤمن تحویل جامعه بدهید .غیرت
ایمانی ،یعنی دینی و انسانی تو اقتضای این
حب صادقانه ،خالصانه داری
معنا را میکند ،اگر ّ
باید اینگونه تربیت کنی.

تربیت در محیط خانوادگی۲ :
ادب؛ ارثی جاودانه برای فرزندان
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
جمعين.
هلل َعلی ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه الط ِّي َ
بين الطاهِرين َو لع َنة اهلل ِ َعلی اعدائ ِ ِهم ا َ
سول اهلل (صلَّی ا ُ
َیر َة م َِن االیمان[ »]1غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
هلل َعلیه و آل ِه و َسلَّم) قال « :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
محبتی است.
بحث ما راجع به محیطهایی بود که انسان در آن محیطها ساخته میشود و رابطهها در آن محیطها ّ
غیرت هم از محبّت نشأت میگیرد و همان محبّت موجب میشود که شخص غیور ،چه نسبت به خودش ،چه
نسبت به آن کسانی که تحت نظر او در آن محیط هستند نقش سازندگی داشته باشد .گفته شد اولین محیط
محبتی در آن است ،محیط خانوادگی است و باالترین رابطه هم ،رابطۀ میان پدر و مادر در
که قویترین رابطه ّ
ارتباط با فرزند است که نقش سازندگی دارد.
بحث به اینجا رسید که فرزند برای والدینش میراث است .این را هم عرض کردم که فرزند ادامه وجودی پدر و
مادر در این نشئه است ،و بقاء والدین به بقاء اوست .از طرفی هم فرزند امانتی الهی است .یک وقت میگویی به
اینکه خودِ فرزند میراث است ،یک وقت تو خودت میخواهی میراثی برای او بگذاری .اینها دو گونۀ متفاوت است.
ادب ،ارثی جاودانه برای فرزند
در اینجا این مطلب مطرح میشود که :معموالً وقتی ارثیّه گفته میشود ،میروند سراغ مال! حال اینکه اگر امر
دائر بشود به اینکه در دست فرزند چیزی بماند ،باقی باشد بهتر است یا مثل مال فانی؟ در اینکه اگر ارث فانی
شود به درد نمیخورد ،شبههای نیست .باقی باشد بهتر است .بقاء هم ،نه به این معنا که تا در دنیاست باقی بماند؛
بلکه در تمام نشئات وجودی  -چه نشئه دنیا ،چه نشئه برزخ و چه آخرت  -باقی باشد .چیزی به او ارث بدهی
و برای او بگذاری که وسیلۀ سیر او در این نشئات باشد .حضرت امام صادق (علیه السالم) در باب آنچه که برای
َ
المال یَذ َه ُب َو األَ َد ُب
یر ما َو َّر َث اآلبا ُء ِلَبنائ ِ ِهم األَ َدب َل المال َفإِ َّن
فرزند به ارث گذاشته میشود فرمودند« :إ ِ َّن َخ َ
یَبقَی[ »]2همانا بهترین چیزی که پدران برای فرزندان به ارث میگذارند ،ادب است نه مال .چرا که مال از بین
میرود و ادب باقی میماند .امام صادق (علیه السالم) فرق میگذارد بین مال و ادب .بهترین چیزی که پدران برای
فرزندان به ارث میگذارند ادب است نه مال ،بعد علّت را هم خیلی روشن بیان میفرمایند :مال از بین رفتنی
است ،امّا ادب از بین نمیرود.
ادب ،سازنده شاکلۀ وجودی هر شخص
چرا مال از بین رفتنی است و ادب باقی میماند؟ زیرا ادب شاکلۀ وجودی و روحی انسان را میسازد و شکل به
آن میدهد .وجود برزخی ما هم تا قیامت ،همان شاکلۀ وجودی است.
شاکلۀ وجودی هر فردی که ظاهراً شبیه انسان است ،ممکن است انسان نباشد .باطن او را که تو نمیبینی! چشم
خاص خودش را دارد .ممکن است
برزخی تو باز نشده است تا بفهمی در باطن او چه هست! باطن هرکس شکل
ّ
باطن انسان یک گرگ درندهای باشد .البتّه با مرگ چشم برزخی آدمی باز میشودَ « :ف َب َص ُر َ
الیو َم َحدی ٌِد[»]3
ک َ
امروز چشمت تیزبین شده است یعنی حقیقت همه چیز را میبینی .آن موقع است که انسان میبیند وضعش
چگونه است .وقتی از این عالم دارد میرود میفهمد انسان میرود ،یا یک حیوان میرود .راجع به قیامت هم داریم
« وَ إِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَت[ »]4و هنگامی که حیوانات وحشی برانگیخته میشوند.
پس ادب شاکلۀ وجودی هر انسانی را میسازد .حاال اگر تعبیر میکنم به انسان ،مسامحه است .باید بگویم هر
شخص .این ادب است که موجب میشود شخصی به شکل انسانی الهی بشود .یعنی ملکات الهی پیدا کند.
نقش پدر و مادر در الهی شدن فرزند
در اینجا این مسئله مطرح میشود که :نقش پدر و مادر در این مسئله چیست؟ آن کسانی که پرورش دهنده
انسان هستند  -یعنی والدین  -چه نقشی در رابطه با الهی شدن فرزند دارند؟ چون اولین محیط که میخواهد
محبت است و غیرتشان هم همانطور که در جلسه گذشته گفتم،
انسان را بسازد اینجاست .منشاء غیرت آنها ّ
غیرت حیوانی نیست .غیرت انسانی و الهی است ،بُع ِد معنوی انسان است.
اگر والدین میخواهند فرزند از نظر باطن ،صورتی الهی و انسانی پیدا کند ،بدانند این امر از همان تربیتی که آنها
میکنند ،تحقق مییابد .دربارۀ نقش والدین تعبیراتی وجود دارد که همۀ اینها م ّتخذ و برگرفته از معارف ماست
مانند اینکه نقش والدین مانند نقش زارع و دهقان است .امّا با تفاوتهایی! زارع هم باید زمین را شخم بزند و آماده
کند ،هم بذر بپاشد یا نِشا کند و بعد هم آبیاری بکند تا آرام آرام ،محصول برسد و ثمر دهد.
تربیت فرزند از زراعت آسانتر است
والدین هم نقش زارع و دهقان را دارند امّا به یک معنا خیلی آسانتر .شاید این تعبیر را تا به حال نشنیده باشید
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تربیت در محیط
خانوادگی
* شاکلۀ وجودی هر فردی که ظاهرا ً شبیه
انسان است ،ممکن است انسان نباشد .باطن
او را که تو نمیبینی! چشم برزخی تو باز نشده
است تا بفهمی در باطن او چه هست! باطن
خاص خودش را دارد .ممکن است
هرکس شکل
ّ
باطن انسان یک گرگ درندهای باشد.

* نقش والدین مانند نقش زارع و دهقان است.
امّا با تفاوتهایی! زارع هم باید زمین را شخم
بزند و آماده کند ،هم بذر بپاشد یا ن ِشا کند و
بعد هم آبیاری بکند تا آرام آرام ،محصول برسد
و ثمر دهد.

که تربیت برای والدین خیلی آسانتر است نسبت به کاری که زارع و دهقان برای محصولش انجام میدهد ،نه
سختتر! زارع باید سه کار بکند :هم باید زمین را شخم بزند و آماده کند ،هم بذر را بپاشد ،هم آبیاری کند .بعد
بنشیند دستش را روی هم بگذارد ببیند ثمری میگیرد یا نه .ولی در مورد تربیت طفل الزم نیست دو کا ِر ا ّول
را بکنی ،یک کار بکن .چون از نظر زمین ،زمینِ آن طفل آماده است ،هیچ شخم زدن نمیخواهد .در روایتی که
جلسه گذشته مطرح شد دیدید که علی(علیه السالم) به این مضمون فرمودند که بچّهای که تازه در دامن تو
چشم باز کرده ،صفحه روح او ،قلب او ،پاک است .هیچ سنگ و کلوخی در آن نیست .اتفاقاً سریع هم اثر میگذارد.
هم سریع است و هم عمیق .هر دو در تعبیر حضرت وجود دارد.
عقل عملی است .تمام اموری که از
بذر هم الزم نیست تو بپاشی ،بذر آن را خدا پاشیده است .بذرش همان ِ
دیدگاه عقل ما حَسَن است یا قبیح است ،همه اینها را میداند .ا ّما به صورت بالق ّوه است ،استعداد است .تو فقط
فعلیت برسان .یعنی اینکه تو فقط باید آبیاری بکنی .زمین آماده است ،ن ِشا را خدا کاشته است،
این را در طفل به ّ
بذر را پاشیده است .تو میتوانی خیانت نکنی؟!! میتوانی جنایت نکنی؟!!
ادب ،آب حیات تربیت انسان است
حرف این است که اِی پدر و مادر! فقط آب بده! حال میگویم که آب دادن یعنی چه .علی(علیه السالم) فرمودند:
الم َطر[" »]5نیاز ذوی العقول به ادب مانند نیاز
«إ ِ َّن ب َِذوی ال ُعقول م َِن
َ
ظم ُأ ال َّزرع اِلَی َ
الحاجة اِلی األَ َدب َکما یَ َ
زرع است به باران.
این عقل ،عقل نظری نیست ،عقل عملی است .همه انسانها احتیاج به ادب دارند ،اما میدانی ادب برای آنها مثل
چه میماند؟ احتیاجشان مثل این است که زرع احتیاج به باران داشته باشد ،نقش ادب مانند نقش باران و آب
است.
فعلیت برسد یعنی چه؟ یعنی عقل عملی
فعلیت برسد .به ّ
والدین باید فقط کاری کنند که عقل عملی طفل ،به ّ
را که جنبه استعدادی دارد و به صورت بالق ّوه است ،شکوفا کنند.
ادب یعنی شکوفایی عقل عملی
لذا در روایاتمان داریم که والدین باید به او شکل بدهند و در او ملکات ایجاد کنند .چگونه ملکه را برای او درست
میکنند؟ علی (علیه السالم) این تعبیر را میفرماید که« :األَ َد ُب ُصور ُة ال َعقل[ »]6ادب صورت عقل است.
مراد عقل عملی است .یعنی آن بذرها باید به فعلیّت برسد ،ادب آنها را به فعلیّت میرساند .ما در بحثهای طلبگی
فعلیت شیء به صورت شیء است .نقش ادب این است که آن چیزهایی که در مکنون طفل
خودمان میگوییم ّ
ُّ
َ
َ
ُ
ُ
نهفته است را آشکار میکند و به فعلیت میرساند .چه در بعد انسانی او ،چه در بعد الهی او« .کل ُمولو ٍد یُول ُد َعلی
ِطرة[ »]7هر طفلی بر سرشت الهی بدنیا می آید.
الف َ
تربیت از دو طریق سمعی و بصری است
بنابراین ،تو اگر میخواهی چیزی برای او به ارث بگذاری ،یک چیزی را انتخاب کن که در تمام نشئات وجودیاش
از آن بهره بگیرد .و آن تربیت است .تربیت مانند مسئله زراعت است .امّا با این تفاوت که خیلی آسانتر از آن است.
این زمین شخم زدن نمیخواهد  ،بذر پاشیدن نمیخواهد ،نِشا کاشتن نمیخواهد .خدا کاشته است .تو خرابکاری
نکن! فقط آن را آب بده! حاال با چه چیزی آب بدهی؟ تربیت از دو طریق سمعی و بصری است.
ملکات ما بر اثر تکرار ایجاد میشود .هنگامی که بچّه به دنیا میآید ،از نظر درونی اینگونه است که یک قوۀ حافظه
دارد (اتاق بایگانی) .هر چه به او بگویی وهر چه ببیند ،سریع میبرد و در اتاق بایگانی اش میگذارد .سرعت
گیرندگی اش زیاد و عمیق است .وقتی هم رفت آنجا ،به این زودی بیرون نمیآید .وقتی که این کار تکرار شد،
به صورت ملکه در میآید و شاکلۀ او را تشکیل میدهد .شاکلۀ وجودی معنایش این است که ملکات ،از دو راه
سمعی و بصری شاکلۀ وجودی و درونی انسان را تشکیل میدهد.
مستحب است همان روز ا ّول ،در گوش راست او اذان گفته شود
بچه وقتی به دنیا آمد،
ما در روایاتمان داریم که ّ
ّ
و در گوش چپ او اقامه .یعنی اوّلین صوت و آهنگی که از راه سمع و گوش به او میرسد ،توحید و نبوت و ...باشد.
این در روز اوّل مستحب است .میگویند تا قبل از اینکه ناف او بیفتد که معموالً حدود ده روز طول میکشد این
کار مستحب است و این از طریق سمع است.
َ
روایتی از امام باقر (علیه السالم) است و هم از امام صادق (صلوات اهلل علیه) است که فرمودند « :إِذا بَلغَ الغُالم
ثَالث سِ نین یُ ُ
ترک[ .»]8بچه وقتی به سه سالگی رسید به او هفت مرتبه
قال ل َ ُه َسبع َم َّرات ُقل :الإِله اال اهلل ثُ َّم یَ ُ
اینگونه گفته شود که :بگو :ال اله اال اهلل سپس رهاشود»
ً
وقتی بچّه به سن سه سالگی رسید یعنی دو سالش تمام شد ،میخواست وارد سه سال بشود و معموال بچه زبان
باز می کند که میتواند کلمات را بگیرد و ادا کند « -بَلَغَ» یعنی میرسد به اینجا  -به او کلمۀ توحید را بگو و
هفت بار هم بگو .چرا هفت بار؟ برای اینکه این کالم با تکرار ملکهی او بشود ،یادش نرود.
تأثیر مخ ّرب صداهای شیطانی بر تربیت کودکان
معارف ما این است .انسان الهی بساز ،از همان کوچکی ،از روز اول کالم الهی به گوشش بخورد .آهنگ الهی
را بشنود نه آهنگ شیطانی را .وای به حال آن جامعهای که اطفال آن به آهنگ شیطانی معتاد بشوند .به خدا
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* بذر هم الزم نیست تو بپاشی ،بذر آن را خدا
عقل عملی است.
پاشیده است .بذرش همان
ِ
تمام اموری که از دیدگاه عقل ما َح َسن است
یا قبیح است ،همه اینها را میداند .ا ّما به صورت
بالق ّوه است ،استعداد است .تو فقط این را در
طفل به فعل ّیت برسان .یعنی اینکه تو فقط باید
آبیاری بکنی .زمین آماده است ،ن ِشا را خدا
کاشته است ،بذر را پاشیده است .تو میتوانی
خیانت نکنی؟!! میتوانی جنایت نکنی؟!!

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

قسم اگر میگفتند این آهنگهای شیطانی استحباب دارد ،اینگونه اصرار نمیبود .میفهمید چه دارید میکنید؟
دشمنانتان دارند به اهدافشان میرسند.
[ . ]1بحار االنوار ،ج  ،68ص342
[ . ]2اصول کافی ،ج  ،8ص .150
[ . ]3سوره مبارکه ق ،آیه شریفه .22
[ . ]4سوره مبارکه تکویر ،آیه شریفه.5
[ . ]5غرر الحکم ،ص  ،53روایت 406
[ . ]6غرر الحکم ،ص  ،247روایت 5097
[ . ]7بحار االنوار ،ج  ،3ص 279
[ . ]8بحار االنوار ،ج  ،85ص .131
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تربیت در محیط خانوادگی۳ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
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َیر َة م َِن االیمان[ » ]1غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)  « :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در مسئله غیرت بود که از محبّت ناشی میشود .همچنین پیرامون محیطهایی که انسان در طول
زندگی ،در آن محیطها ساخته میشود بحث شد .گفته شد اولین محیط ،محیط خانوادگی است ،که به طور
محبت پدر و مادر به فرزند برقرار است و
محبتی در ّ
غالب شدیدترین محبّتها در این محیط است و این رابطه ّ
لذا غیرتی که از محبّت ناشی میشود و ریشه در محبّت دارد ،اقتضا میکند که پدر و مادر فرزندشان را در بُعد
انسانی و الهی بسازند .عرض کردم که ساختار وجودی انسان (که شاکلۀ انسان را تشکیل میدهد) بوسیله تربیت
ایجاد میشود و در همین محیطهاست که انسان ساخته میشود.
بحث به اینجا رسید که تربیت غالباً از دو راه سمعی و بصری است .لذا وارد این بحث شدم که در اسالم برای
پدر و مادر ،آدابی وجود دارد که برای ساختن فرزند از همان هنگام تولد چه کارهایی را باید انجام دهند .اسالم
کارهایی که برای ساختن فرزند و ساختن شاکلۀ وجودی او از روز تولّد تا دو سالگی الزم است را ،از راه سمعی
بیان کرده است.
در باب گفتاری و شنیداری گفتیم در آداب اسالمی امر کردهاند که دو سال او که تمام شد و وارد سه سالشد (
که در این زمان غالباً هم دریافت میکند و هم بازگو میکند) کلمۀ توحید را به او بیاموز و تکرار هم بکن تا اینکه
برای او ملکه شود .یعنی شاکلۀ توحیدی داشته باشد.
تأثیر اعمال دیداری در تربیت فرزند
از آنجایی که در مقابل کارهای گفتاری و شنیداری ،کرداری و رفتاری است؛ ما به اعمال و اقدامات بصری
(دیداری) میپردازیم .راجع به اقدامات دیداری ،در روایات اشاره شده به اینکه وقتی کودک ،شش سالش تمام
شد و میخواهد وارد هفت سال بشود ،اینجا مقتضی آموختن را دارد .قبل از هفت سالگی بحث گفتار بود ،اینجا
لصال ِة إِذا بَلَغوا َسبعاً[ »]2فرزندتان را
بحث اعمال است .در یک روایتی پیغمبر اکرم فرمودندَ « :علِّموا أَوال َد ُکم أَ َّ
آنگاه که به هفت سالگی وارد میشوند نماز بیاموزید.
شش سال او که تمام میشود و وارد هفت سال میشود ،جنبۀ دیداری و رفتاری دارد .به پدر و مادرمیگوید :بایست
و نماز را بخوان و به او این عمل را بیاموز! بحث آموزش رفتاری است نه گفتاری.
میفرماید بعد از آموزش عملی رهایش نکن ،بیا سراغ آموزش گفتاری .ایستادی نماز خواندی ،به او بگو :بابا جان!
مرا نگاه کن! به این میگویند نماز .بابا جان نماز میخوانم ،نگاه کن!
کم کم این عمل تو را یاد میگیرد .در این سنین سریع یاد میگیرد و گیرندهاش بسیار قوی ،سریع و عمیق است
و فوراً به حافظه میبرد .حافظه هم اتاق بایگانی است .آن را در اتاق بایگانیاش نگاه میدارد .قشنگ عکسبرداری
میکند ،فیلم میگیرد.
تأکید و تکرار با روشهای صحیح در تربیت مؤثر است
این عمل را که آموزش دادی ،باز هم رهایش نکن ،دوباره بیا سراغ اقدامات گفتاری .یک روایت از علی (علیه
السالم) است که فرمود « :أَدِّب صِغارَ أَهلِ بَیتِکَ بلِسانِکَ عَلَی الصَّالةِ وَ الطَّهُورِ[ »]3کودکانِ خانوادهات را با
زبانت به نماز و وضو تربیت کن.
اگر میخواهی در بُعد معنوی او این روح را بسازی ،بدان که با تکرار ملکه میشود .تربیت خیلی ظرافت دارد.
برخالف آنچه همه میگویند این مباحث خیلی مشکل نیست ولی به نظر من از نظر مباحث علمی ظرافت دارد و
ظرافتش این است که در این سنین که داری عمالً به او آموزش میدهی ،و بعد هم لفظاً روی آن تأکید میکنی،
مواظب باش یک وقت روشی غیر الهی و غیر انسانی به کار نگیری .ـ نعوذ باهلل ـ با خشونت رفتار نکنی! وگرنه
ی میشود از هر چه دین است .اگر به این نحو باشد ،کشف از جهالت تو است.
بَر 
روش تربیت
اصل تربیت و
تفاوت میان ِ
ِ
اصل تربیت است.
یک بحث دیگری هم هست که من فقط تذکر میدهم و آن اینکه روش در تربیت ،جدای از ِ
او را باید تربیت کنی ولی نه با الفاظ خشن و امثال اینها .بلکه باید او را به شوق بیاوری ،که اینها روش تربیتی
روش تربیت ،جداسازی بکنیم.
است .باید میان ِ
اصل تربیت و ِ
ما یک آیه داریم از آیات شریفه قرآن که اصل مسئله آموزش و تربیت را ،چه نسبت به خود ،چه نسبت به کسانی
که جزو خاندان محسوب میشوند ،مطرح میکند و به طور کلی به ما که مؤمن هستیم و اعتقاد به مبدأ و معاد
مُ نَاراً[ » ]4ای کسانیکه ایمان آوردید ،جانهای
مُ وَ أَهْلِيك ْ
داریم ،خطاب میکند که « :يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَك ْ
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تربیت در محیط
خانوادگی
* شش سال او که تمام میشود و وارد هفت
سال میشود ،جنبۀ دیداری و رفتاری دارد .به
پدر و مادرمیگوید :بایست و نماز را بخوان و
به او این عمل را بیاموز! بحث آموزش رفتاری
است نه گفتاری.
میفرماید بعد از آموزش عملی رهایش نکن ،بیا
سراغ آموزش گفتاری .ایستادی نماز خواندی،
به او بگو :بابا جان! مرا نگاه کن! به این میگویند
نماز .بابا جان نماز میخوانم ،نگاه کن! کم کم
این عمل تو را یاد میگیرد .در این سنین سریع
یاد میگیرد و گیرندهاش بسیار قوی ،سریع و
عمیق است و فوراً به حافظه میبرد.
* مواظب باش یک وقت روشی غیر الهی و غیر
انسانی به کار نگیری .ـ نعوذ باهلل ـ با خشونت
ی میشود از هر چه دین
رفتار نکنی! وگرنه بَر 
است .اگر به این نحو باشد ،کشف از جهالت تو
است.

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

خودتان و خاندانتان را از آتش جه ّنم حفظ کنید .این یک فرمان کلی است.
راههای نجات خود و خانواده از آتش
َ
َ
َّ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
ُ
كم ْ
ِين َءا َم ُنوا قوا أنف َس ُ
در روایتی از امام صادق (علیه السالم) آمده است که حضرت فرمود « :ل ّما ن َ َزلت يَأي َُّها الذ َ
ِيكم ْ ن َارا َ
قال ال ّناس َک َ
یف نَقِی أَن ُف َسنا َو أَهل ِی َنا؟» وقتی این آیه نازل شد مردم گفتند :چگونه ما خودمان و
َو أَ ْهل ُ
عم ُلوا َ
یر َو َذ ِّک ُروا به أَهل ِی ُکم َو أَدِّبو ُهم
خانوادمان را از آتش جهنم حفظ کنیم؟ پیغمبر اکرم جواب دادند« :إ ِ َ
الخ َ
عَلی طَاعَةِ اهللِ[»]5کارهای خیر انجام دهید و خانوادههایتان را به آن یادآور شوید و آنها را بر بندگی خدا ادب
نمائید .من فهرستوار توضیح میدهم که پیامبر اکرم چه میفرمایند.
عمل خیر
ُ
عملوا َ
الخیر» شما کردار و رفتارتان را ،یک رفتاری بکنید که
اول به راه کرداری و رفتاری اشاره میفرماید « إ ِ َ
خوب و پسندیده باشد .خود این عمل در خانواده ،یک تیر و دو نشان است؛ در بعد الهی و انسانی خودت را از
آتش نجات میدهی؛ مثالً نماز میخوانی ،کمک به مستمندان میکنی و ...با این کار ،هم خودت را از آتش نجات
ِين
میدهی؛ هم خانوادهات را .چون داری آنها را آموزش میدهی و وظیفه تو هم آموزش دادن بودهاست .يَ َأي َُّها الَّذ َ
مُ نَارا به همه مؤمنین خطاب میکند که هم خودت را باید از آتش نجات بدهی ،هم
ءَامَنُواْ قُواْ أَنفُسَكمُْ وَ أَهْلِيك ْ
خانوادهات را .یعنی نجات آنها با دست تو است .بعد سؤال میکنند آقا! چگونه این کار را انجام دهیم؟ میفرماید:
کار خیر بکنید! آیا با کار خیر من او از آتش نجات پیدا میکند؟ بله! ببینید چگونه پیغمبر مسأله را روشن می
فرماید .وظیفهات این بوده است که کار خیر کنی .با این کار هم خودت نجات پیدا میکنی ،هم او را عم ً
ال تأدیب
میکنی و به او میآموزی .این که تعبیر کردم یک تیر و دو نشان است ،این مطلب است :هم خودت را از آتش
نجات میدهی ،هم او را .چون داری آموزش عملی میکنی.
یادآوری و تذکر
ِّ
بعد میفرماید« :وَ ذَکرُوا به أَهلیِکُم» یادآور شو به خانوادهات! یعنی وقتی کار خیر کردی و او هم یاد گرفت ،بعد
به آنها یادآوری کن .خودت که عمل را ادامه میدهی ،به آنها هم یادآوری بکن که نکند آنها را ترک کنند .تا
شاکله و ملکه برای آنها بشود و شاکلۀ وجودی آنها را تشکیل دهد.
کار خیر را با دست کودک انجام دهید
« َو َذ ِّکروا ب ِه (أَی ب َ
ِالخی ِر) أَهلی ُکم» .یادآورشان کن به کارهای خیر .ما در باب اعمال نیک داریم که خیر ،به طور
عملی و لفظی باید کنار هم باشد .نسبت به تربیت کسانی که تحت تربیت انسان قرار میگیرند مثل فرزند انسان،
الصب َِّی
باید با هم باشد تا خوب تأثیر بگذارد .در یک روایتی از امام رضا علیه السالم آمده که حضرت فرمودُ « :م ِر َّ
ِسر ِة َو القَبضَ ِة و الشَّ ی ِء َو إن َق َّل[ » ]6کودک را امر کن تا با دست خود صدقه بدهد ،اگرچه
َف َ
لی َت َص َّدق ب َِیدِه ب ِالک َ
کم باشد.
بصورت گفتاری به او امر کن این کار را بکند! حال که میخواهی دستگیری از مستمند کنی و صدقه بدهی با
دست او بده! پول را بده به او بگو :تو بده! صدقه را تو میدهی ا ّما به دست او بده!
ببینید چقدر زیبا میآید مطلب را بیان میفرماید « :فَلیَتَصَدَّق بِیَدِه » با دست بچّهات  -قبضه را یک ُمشت
میگویند  -میخواهی در راه خداانفاق کنی ،دستگیری از مستمندان بکنی ،هم به او امر کن ،هم با دست او این
کار را بکن! یعنی هم گفتاری هم کرداری .هر دو با هم.
خیر یعنی کار انسانی و کار خداپسندانه
حضرت دو جمله را فرمود« :إِعمَلُوا الخَیر» و «وَ ذَکِّروا به» به خیر یادآوری کن .چون ضمیر به خیر برمیگردد.
در اینجا دو مطلب است که اشاره میکنم .اول اینکه خیر به معنای خوبی است .مفهوم عام دارد .هم رفتارهای
انسان پسندانه است ،هم خداپسندانه .هر دو آن را خیر میگویند .یعنی هم به کاری که از دیدگاه الهی نیک است
خیر میگویند ،و هم به کاری که از دیدگاه انسانی پسندیده است .به هر دو آنها خیر میگویند .روایت هر دو آنها
را در بر میگیرد ،کمک به مستمندان از دیدگاه انسانی خیر است .ا ّما نماز خواندن از دیدگاه الهی خیر است .خیر
که گفته میشود ،دو مصداق دارد؛ هم از دیدگاه انسانی یک مصداق دارد ،هم از دیدگاه الهی .هیچ مانعی هم
ندارد کاری از دیدگاه انسانی خیر باشد و الهی هم باشد .که این بحثی است که بعد ـ انشاء اهلل ـ وارد میشوم.
تأکید بر تربیت الهی
ِّ
اول کلّی را بیان میفرماید که هر دو آن را در بر میگیرد .بعد میفرماید« :وَ أَدبوهُم عَلی طاعَةِ اهلل» این را جداسازی
میکند و روی این تکیه میکند که آنچه از دیدگاه الهی خیر است ،و خداوند به او امر فرموده است  -طاعت  -روی
این کار کن! یک شاکلۀ وجودی الهی هم بساز! هم انسانی ،هم الهی! اما روی بعد الهی آن سرمایهگذاری کن! « َو
أَدِّبو ُهم َعلی طا َع ِة اهلل» او را تربیت کن ،یک تربیت الهی!
موعظهی کسی که عامل است تاثیر میگذارد
چهارم اینکه تمام این جمالت حساب شده است .یعنی همینطور ـ نعوذ باهلل ـ بیاساس نیست .اینها همه حساب
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تربیت در محیط
خانوادگی
* میفرماید :کار خیر بکنید! آیا با کار خیر من
او از آتش نجات پیدا میکند؟ بله! ببینید چگونه
پیغمبر مسأله را روشن می فرماید .وظیفهات
این بوده است که کار خیر کنی .با این کار هم
خودت نجات پیدا میکنی ،هم او را عم ً
ال تأدیب
میکنی و به او میآموزی .این که تعبیر کردم
یک تیر و دو نشان است ،این مطلب است :هم
خودت را از آتش نجات میدهی ،هم او را.

شده است که چه چیزی را اول بگوید ،چه چیزی را بعد بفرماید .چه بسا در باب تربیت اشاره به این نکته بسیار
الخیر » بعدا ً « َو َذ ِّکروا ب ِه أَ ُ
عم ُلوا َ
هلیکم ».
اساسی است که اول «إ ِ َ
ِّ
اول میگوید « :إِعمَلوا » اول خودت برو کار خوب بکن .بعد میگوید « وَ ذَکروا بِه أَهلیکُم» بعد به بچهات بگو کار
خوب بکن! چرا؟ چون اگر بخواهی این گفتار تو اثر داشته باشد ،باید مسبوق به کردار تو باشد .گفتاری مؤثر
است که مسبوق به کردار باشد و الّ بیفایده است .بلکه اگر منافات داشته باشد اثر عکس دارد .ما این را منافقانه
میگوییم .بچه با خود میگوید :به من میگوید این کار را بکن ،خود او آن کار را نمیکند!!!
اگر میخواهی بچهات درست بشود باید اینگونه عمل کنی .موعظه اگر بخواهد مؤثر باشد ،واعظ باید عامل باشد.
علی(علیه السالم) میگوید من شما را موعظه میکنم چون خودم قب ً
ال به آنها عمل کردم .موعظه کار هرکسی
عم ُلوا َ
الخیر» و
نیست .آن کسی که عامل است باید موعظه کند .آن وقت مؤثر واقع میشود .اول میفرماید «إ ِ َ
ّ
بعد میگوید «وَ ذَکِّروا بِهِ أَهلیکُم» خودت کار انسانی و الهی بکن ،بعد به فرزندان و خانوادهات بگو و تذکر بده.
یادآوری و تذکر خیر ،موجب شکوفایی فطریات است
ُ
پنجم .چه بسا یک نکته دقیقی در این جملۀ « َذ ِّکروا ب ِ ِه أَهلیکم » به کار رفته است« .به یاد او بیاور» و «یاد
او بده» با هم تفاوت دارد .در روایت «یاد او بده» نیست .بلکه این است :به او یادآوری کن! یعنی آنچه را که
میدانسته است را به یاد او بیاور! فرق است بین یاد دادن و یادآوری کردن .در « َو َذ ِّکروا ب ِ ِه أَهلی ُکم » یادآوری
را مطرح میکند .یک وقت ظاهر روایت را میگیریم ،معنای آن این است که وقتی خود تو انجام دادی ،بعد به
یادآوری او کن که آن کاری را که من کردم تو هم انجام بده! این ظاهر آن است .یک وقت آنچه را در وجود
اوست یادآوری میکنی.
این بحث گذشت که هر انسانی که پا به این عرصه و نشئه میگذارد ،هم فطرتهای انسانی از ناحیۀ الهی در او
نهفته است ،هم الهی .هر دو آنها هست .یعنی چه در بُعد انسانی  -که میگوییم عقل عملی  -چه در بُعد الهی او.
در جلسات گذشته گفتم که خدا در این زمین ،هم بذ ِر خیرهای انسانی پاشیده است ،هم خیرهای الهی .ن ِشای
هر دو را کاشته است .تو فقط او را آب بده و این را شکوفایش کن!
َ
ِّ
ُ
َ
َ
چه بسا اشاره به این باشد آن خیر را یادآوری کن « .بِهِ » به خیر برمیگردد نه به عملَ .و ذکروا ب ِالخی ِر أهلیکم
( ال ب ِ َع َمل ِ ُکم ) .یعنی خیر را ،این ن ِشایی را که خدا در دل او کاشته است و در وجود او هست ،مفطور است به
فطرت خیر را به یادش بیانداز .چه در بُعد انسانی او ،چه در بعد الهی او .تو یادآوری کن! َک َأن َّه اگر فراموش کرده
است ،میفهمد و به یادش میآید .تا به او بگویی کمک کردن به مستمندان خوب است ،همانی که در درون او
هست شکوفا میشود ،و بیرون میریزد.
ِّ
ِّ
در بُعد الهی آن هم همینطور است .لذا تعبیر میکند « وَ ذَکروا بِهِ (أَی ذَکروا بِالخَیر) أَهلیکُم » نمیخواهد یاد او
بدهی ،خدا یاد او داده است .تو فقط یادآوری کن و با کارهایت نگذار به فراموشی بسپرد! هم غیرت انسانی تو
ت بکنی.
اقتضا میکند ،هم غیرت الهی تو اقتضا میکند که این بچه را اینگونه تربی 
نهفته در آن را آشکار کن ،یک روایت از علی (علیه السالم )میخوانم که در این جلسه نمیتوانم باز کنم .حضرت
فرمود « :أَألَدَبُ فِی اإلِنسان کَشَجَرَةٍ أصلُها العَقل[ » ]7ادب در آدمی مانند درختی است که ریشهاش عقل است.
تو که داری تربیت میکنی و این مسائلِ خیر را به او میگویی ،بدان این درخت یک ریشه دارد .ریشهاش تو
نیستی .تو نمیتوانی ریشه به این بدهی .ریشهاش 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 حقیقت تو آنچه را که نهفته است در او آشکار کن...
[ ]1بحار االنوار ،ج  ،68ص342
[. ]2
[ ]3مجموعه ورام ،ج ،2ص155
[ ]4سوره مبارکه تحریم ،آیه 6
[]5مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص 201
[ ]6اصول کافی ،ج  ،4ص 4
[ ]7غررالحکم ،ص  ،247روایت 5098
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تربیت در محیط
خانوادگی
* اول میگوید « :إِع َملوا » اول خودت برو کار
خوب بکن .بعد میگوید « َو َذکِّروا ب ِه أَ ُ
هلیکم»
بعد به بچهات بگو کار خوب بکن! چرا؟ چون
اگر بخواهی این گفتار تو اثر داشته باشد ،باید
مسبوق به کردار تو باشد .گفتاری مؤثر است
که مسبوق به کردار باشد و الّ بیفایده است.
بلکه اگر منافات داشته باشد اثر عکس دارد .ما
این را منافقانه میگوییم .بچه با خود میگوید:
به من میگوید این کار را بکن ،خود او آن کار
را نمیکند!!!

* ادب در آدمی مانند درختی است که ریشه
اش عقل است .تو که داری تربیت میکنی
و این مسائلِ خیر را به او میگویی ،بدان این
درخت یک ریشه دارد .ریشهاش تو نیستی .تو
نمیتوانی ریشه به این بدهی .ریشهاش را خدا
کاشته است

تربیت در محیط خانوادگی۴ :
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االیمان[» ]1
َیر َة م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
سول اهلل (صلَّی اهلل علیه و آل ِه و سلَّم)« :إ ِ َّن الغ َ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به محیطهایی بود که انسان در آنها ساخته میشود و شاکلۀ روحی او را تشکیل میدهد؛ كه اولین
محیط ،محیط خانوادگی است .و اين رابطه بین پدر و مادر با فرزندان بر محور محبّت شكل ميگيرد و شدیدترین
محبّتها هم هست .لذا غیرت که از محبّت نشأت میگیرد ،اقتضا میکند که پدر و مادر فرزندان خودشان را در
بُعد انسانی و الهی تربیت کنند.
بحث به اینجا رسيد که تربیت از دو طریق سمعی و بصری است .پدر و مادر از این دو طریق فرزند را تربیت
میکنند .بعد به این مسئله اشاره کردم كه نقش مربّی در این وادی تربیتی ،نسبت به انسانهايي كه ميخواهد
تربيت كند ،نقش دهقان و باغبان است .البتّه از این جهت که دهقان بذر میپاشد ،نشا را غرس میکند ،در زمین
قرار میدهد و ...دهقان و باغبان این کارها را میکند .در تربيت اينطور نيست .در تربیت نقش مربّي مثل دهقان
است ،ا ّما به آن مقدار زحمت ندارد؛ چه از نظر آماده کردن زمین ،و چه از نظر بذر پاشیدن .بلکه تربیت از کار
زارع ،باغبان و دهقان خیلی آسانتر است .جهت آن هم اين است كه بذ ِر تربيت انساني را  -كه همان مسئله
تشخیص حق از باطل است  -و نشای او را خداوند در نهاد هر انسانی پاشیده است .و همچنین بذر تشخیص
خوبی از بدی در اعمال و کردارها را خدا در انسانها قرار داده است .یعنی هر انسانی با نظر فطرتش اين مطالب
را ميفهمد و درك ميكند .این تشخيص در نهاد او هست و نقش مربّی در اینجا این است كه آن را شکوفا کند
فعلیت برساند.
و این استعداد را به ّ
رابطۀ عقل و ادب
َ
َ
َ
اإلنسان َکشَ َج َر ٍة أص ُل َها ال َع ُ
قل[ »]2ادب در انسان مانند درختي
حضرت علی(علیه السالم) فرمودند« :أأل َد ُب فی
ِ
است كه ريشهاش عقل است .حضرت ادب را در انسان به درختی تشبیه فرموده است که ریشه او عقل است .ما
متعددي
وقتي به روایاتمان مراجعه میکنیم ،میبینیم یک رابطه مستقیم بین عقل و ادب مطرح میشود .روایات
ّ
داریم که در آنها رابطه بین عقل و ادب را با تعبیرات مختلفه مطرح میکند .مث ً
ال در روایتی از علی (علیه السالم)
قل َو ال َع ُ
حتاج إِلَی األَ َدبِ [ »]3هر چيزي به عقل احتياج دارد و عقل
حتاج أِلَی ال َع ِ
قل یَ ُ
آمده استُ « :ک ُّل شَ ٍئ یَ ُ
محتاج ادب است.
حضرت در این روایت احتیاج عقل را به ادب مطرح میفرماید ،یعنی اگر عقل بود و ادب نبود ،این عقل بیفایده
نج َع أَألَ َد ُب َح ّتی یُقا ِرن َ ُه ال َع ُ
قل[»]4
است .اين مفهوم روايت است .در روايتي ديگر از علی (علیه السالم) « :ل َ ْن یَ َ
ادب سود نميدهد مگر آنكه همراه با عقل شود.
ادب به عقل محتاج است ،و عقل به ادب .حضرت یک رابطه تنگاتنگ بین عقل و ادب برقرار میکند .تعبیرات
قل أَألَ َد ُب[ »]5بهترين همنشين عقل ادب است« .ال أَ َد َب
رین ال َع ِ
ِعم َق ُ
زیاد دیگري در اين رابطه داريم .مانند« :ن َ
ل َِمن ال َع َ
قل ل َ ُه[ »]6كسي كه عقل ندارد ،ادب ندارد .امثال این تعبیرات زیاد است.
عقل نظري و عملي با ادب به فعليّت ميرسد
اعم از عقل نظری و عقل عملی است .عقل نظری قوۀ تشخیص
من قبالً به اين مطالب اشاره كردهام كه این عقل ّ
حق از باطل است که جنبههای استداللی دارد و در ارتباط با تشخیص حق از باطل پیش میآید .مث ً
ال راجع به
توحید ،برهان اقامه میکند كه توحید حق است و شرک باطل است .ولي در تشخیص افعال ظالمانه و عادالنه
عقل عملی میگوید كه چه خوب است و چه بد است .خوبی و بدی را ما با عقل عملیمان تشخیص میدهیم .مث ً
ال
امانتداری خوب است ،خیانت بد است ،دروغ گفتن زشت است ،راستی و درستی زیباست و ...هيچ كدام از اینها،
جنبه استداللی ندارد که بخواهیم با عقل نظري اثبات كنيم .عقل عملی اینها را میفهمد.
در روایات ما که رابطه بین عقل و ادب و بالعکس را مطرح میکند ،اینها گویای این مطلب است که آن بذر
الهی كه در درون انسان پاشیده شده است -اعم از عقل نظری كه استداللي است و عقل عملی که ق ّوه و نيروي
تشخیص است  -این نشای الهی باید با ادب و تربیت به فعلیّت برسد و بارور شود .هر کودکی که به دنیا میآید،
هر دو گونه عقل را دارد .پدر و مادر باید چه کنند؟ باید کاری کنند که این بذر بیرون بیاید ،این نشا رشد کند،
فعلیت برسد ،کاری ندارد.
بارور بشود و به ّ
تربيت از راه سمع و بصر ،روش خداوند است
گفتیم كه تربيت عمدتاً از دو طریق صورت ميگيرد ،سمعی و بصری .این روش تربیتی را که من عرض کردم،
يك روش الهي است؛ خدا هم همینطور تربیت میکند .تربیتی را که پدر و مادر در ارتباط با فرزندشان باید پیش

13

تربیت در محیط
خانوادگی
* ادب به عقل محتاج است ،و عقل به ادب.
حضرت یک رابطه تنگاتنگ بین عقل و ادب
برقرار میکند .تعبیرات زیاد دیگري در اين
رابطه داريم.

* عقل نظری كه استداللي است و عقل عملی
که ق ّوه و نيروي تشخیص است  -این نشای
الهی باید با ادب و تربیت به فعل ّیت برسد و
بارور شود .هر کودکی که به دنیا میآید ،هر دو
گونه عقل را دارد.

بگیرند ،همان روش تربیت است که خدا برای تربیت ابناء بشر استفاده کرده است .چه در ب ُعد مسائل عقل نظری
که جنبههای اعتقادی است ،چه از نظر بُعد عملی كه جنبههاي رفتاري دارد .خدا چه کار کرده است؟ البته من
نمیرسم و جای آن هم نیست که این بحثها را به طور کامل بشکافم ،فقط به مقدار بحث اشاره میکنم « إِن َّا َخلَ ْق َنا
الْنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعَاً بَصِيرًا [ »]7همانا ما انسان را از نطفهاي آميخته آفريديم و او را
پرورانديم ،پس او را شنوا و بينا قرار داديم.
میگوید ما انسان را از نطفه کذایی خلق کردیم ...تا اينكه هم سمیعش کردیم هم بصیر .شنیداری و دیداری.
يرا» .یعنی نیروی
چرا فقط این را مطرح میکند؟ و فقط سراغ همین دو مورد رفته است؟ « َف َج َعلْ َنا ُه َسمِي َعاً بَصِ ً
شنوایی و دیداری .جهت این است که اینها دو وسیلهي الهی برای تربیت انسان هستند .براي اينکه انسان تربیت
بشود و به غایتی که برايش در نظر گرفته شده است -که همان انسان شدن و الهی شدن است -برسد ،اینها دو
وسیله هستند .اگر انسان بخواهد به آن غایت از خلقتش برسد ،با بهره گيري از این دو وسیله میرسد و بايد از
این دو وسیله استفاده کند.
در بُعد دیداری آیات الهیّه را ببیند و به او پی ببرد .نشانههای خلقت و آفریدههای الهی (زمین و آسمان و کرات
و کهکشانها و ) ...را ببیند تا از طریق معلول پی به علّت ببرد و به وسیلۀ آن پی به مبدأ و معاد ببرد؛ که این روش
استداللی و برهانی است .از چه وسیلهای دارد استفاده میکند؟ به طور غالب دیداری است .از آن طرف آنچه را
که از طریق وحی بوسیله ارسال رسل وانزال کتب برای ابناء بشر فرستاده است و پیام الهی را که به وسیله گفتار
به ابناء بشر میرسانند و ارائه میکنند جنبهي شنیداری -آنها را بشنود .خدا از این دو راه سمعی و بصری و با
استفاده از این دو وسیله است که انسان را تربیت میکند .این روش الهی است .يعني خدا هم که میخواهد انسان
را به غایت خلقتش برساند ،تدبیر ربوبی (تربیت) کند ،كارهايش از طریق سمعی و بصری است .از همین دو راه
است .شنیداری و دیداری است.
بذر هدايت در همه وجود دارد
اگر انسان بخواهد به غایت تربیت برسد ،یعنی انسانی بشود الهی ،راه آن همین است .آن وقت بعد ميفرمايد« :إِن َّا
السب َ
ِيل[ »]8ما انسان را به راه ،هدايت كرديم.
َه َديْ َنا ُه َّ
ضمناً این یادت نرود ،اینها دو وسیله هستند ،دو وسیله بسیار خوب؛ اما آنچه که اصل است آن بذر الهی است
السب َ
ِيل»
که خدا در درون انسان پاشیده است و آن نشاء الهی است که در درون انسان نهاده است «إِن َّا َه َديْ َنا ُه َّ
که این عبارت از همان عقل است ،چه در بُعد نظری آن که تشخیص حق از باطل است چه در بُعد عملی آن،
که تشخیص خوبی از بدی است.
رسول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله وسلّم) ُکلُّ
در ذیل این آیه شریفه یک عبارتی است از پیغمبر اکرم داردَ « :قالَ
ُ
مَولودٍ یولَدُ عَلَی الفِطرَة[ »]9هر فرزندي بر فطرت الهي زاده ميشود.
روايت در ذیل این آیه ،اشاره به همین معنا دارد كه خدا فطرت را در جان آدمي آميخت ه است .ا ّما این باید به
فعلیت برسد « .إِن َّا َه َديْ َنا ُه » ما او را هدايت كرديم.
فعلیت برسد و باید از طریق سمعی و بصری تربیت بشود تا به ّ
ّ
انسان بر اثر كارهاي زشت مسخ ميشود
گفتم روایات زیاد داریم که رابطه بین عقل و ادب و تربیت را مطرح میکند .میگوید این بدون او بیفائده است،
توجه كنيد كه صرفِ آن استعدادی که در نهاد
او بدون این بیفائده است ،يا او به این محتاج است و این به آنّ .
انسان است برای اینکه شخص را انسان کند و الهی کند ،کافی نیست .صرفِ اینکه آيات را ببيند و بشنود ولی
آن طرف خراب شده باشد ،كارساز نيست .گاهی انسان بر اثر افعال قبیحه مسخ میشود و هرچه به او بگویی يا
به او نشان بدهی به تو میخندد .هر دو باید 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 آیه نگاه کنید ،در بحث خلقت ،میگوید من وجود این موجود را به فطرت آمیختهام؛ و به او ارائه
السب َ
ِيل» این کار
طریق کردم چه ارائه طریق به حق -نظري ، -چه ارائه طریق به خوبیها  -عملي« -إِن َّا َه َديْ َنا ُه َّ
را در نهاد او من کردم .این بذر را من پاشیدم .این نهال را من کاشتم .بحث این طرف است و آن مسئله تربیت
است .در تربیت ،باید آن طريق دروني به کار گرفته بشود تا بارور شود .این روش تربیت ،روش تربیت الهی است
و این سنخ کار کردن و این ابزار را به کار گرفتن همان روشی است که خداوند براي ابناء بشر به کار گرفته است.
انسان راه را خودش انتخاب ميكند.
اما بدان كه اختیار هم در کنار آن داده است « إِما شَاكِرًا وَ إِما كَفُورًا» يا سپاسگزار ميشود و يا كافر.
َّ
َّ
انسان در انتخاب راه مجبور نیست .هرطور که خودش انتخاب کرد .بذر را من پاشیدم ،ارائه طریق هم چه از نظر
سمعی و از نظر بصری کردم ،حاال انتخاب با توست .ببینم تو باادب میشوی یا بیادب؟! انتخاب این با تو است.
الم َط ِر[»]10
ظم ُأ ال َّز ُ
در گذشته روایتی را مطرح کردم که « إ ِ َّن ب َِذ ِوي ال ُع ِ
رع الی َ
قول م َِن الحاج ِة إِلَی األَ َدبِ َکما یَ َ
نياز ذوی العقول به ادب مانند نياز كشت است به باران.
مثال میزند كه این کسانی که عقل آنها کار میکند و هنوز از کار نیفتاده ،احتیاج آنها به ادب مثل احتیاج و
تشنگی بذر به باران است که اگر باران نبارد این رشد نمیکند .که من تعبیر کردم كه تربیت نسبت به بذر الهی و
نشائی که خدا در درون انسان نشا کرده است ،نقش آبیاری دارد .این مثل آن میماند .هر طفلی در هر خانوادهای
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تربیت در محیط
خانوادگی
* میگوید ما انسان را از نطفه کذایی خلق
کردیم ...تا اينكه هم سمیعش کردیم هم بصیر.
شنیداری و دیداری .چرا فقط این را مطرح می
کند؟ و فقط سراغ همین دو مورد رفته است؟
« َف َج َع ْلنَا ُه َسمِي َع ًا ب َ ِصي ًرا» .یعنی نیروی شنوایی
و دیداری .جهت این است که اینها دو وسیلهي
الهی برای تربیت انسان هستند.

* انسان در انتخاب راه مجبور نیست .هرطور
که خودش انتخاب کرد .بذر را من پاشیدم،
ارائه طریق هم چه از نظر سمعی و از نظر بصری
کردم ،حاال انتخاب با توست .ببینم تو باادب
میشوی یا بیادب؟! انتخاب این با تو است.

به دنیا میآید این بذر الهی در او هست چه در بعد نظری او چه در بُعد عملی او .هم تشخیص حق از باطل و هم
تشخيص افعال خوب از بد را .خدا گذاشته است ،جزء فطریات اوست ،و نقش تربیت این است كه پدر و مادر باید
همان روش تربیت الهی را پیاده کنند و از طریق سمع و بصر این فرزند را تربیت کنند...
اللهم ّ
محمد...
محمد و آل ّ
صل علی ّ
[ ]1بحار االنوار ،ج  ،68ص342
[ ]2غرر الحکم و درر الکلم ،ص  ،247روایت 5098
[ ]3همان ،ص  ،248روایت 5102
[ ]4همان ،ص  ،53روایت 426
[ ]5همان ،ص  ،248روایت 5104
[ ]6بحار االنوار ،ج  ،75ص 111
[ ]7سوره مبارکه انسان ،آیه 2
[ ]8سوره مبارکه انسان ،آیه 3
[ ]9بحار االنوار ،ج  ،3ص 279
[ ]10غرر الحکم ،ص  ،53روایت 406
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تربیت در محیط
خانوادگی

تربیت در محیط خانوادگی۵ :
تأثیرگذاری تربیت در سه رابطۀ دیداری -گفتاری -کرداری
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
جمعين.
هلل َعلی ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه الط ِّي َ
بين الطاهِرين َو لع َنة اهلل ِ َعلی اعدائ ِ ِهم ا َ
اإلیمان[ »]1غیرت از ثمرات ایمان است.
َیر َة م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قالَّ « :
إن الغ َ
مروری بر مباحث جلسات گذشته
بحث راجع به مسئله غیرت بود و گفتیم که غیرت از محبّت ناشی میشود و اولین محیط و مؤثرترین محیط که
محبت غالباً در اینجاست و باید باالترین غیرت نیز از او نشأت بگیرد ،محیط خانوادگی انسان است.
شدیدترین ّ
رابطه محبّتی میان پدر و مادر با فرزند ،غیرت نسبت به خانواده را ایجاد میکند و این غیرتشان اقتضا میکند که
فرزند را در دو بُعد انسانی و الهی تربیت کنند .اشاره شد که طریق و راه تربیت عبارت است از دو راه سمعی و
بصری ،که این روش ،روشی الهی است.

تربیت در محیط
خانوادگی
* معنای تربیت در یک عبارت این است :روش
ی که این
رفتاری و گفتاری دادن به غیر ،به طور 
روش ،ملکه او بشود .این را تربیت میگویند.
کسی را تربیت کردن یعنی اینکه روش رفتاری
و گفتاری به او یاد داده شود.

معنای تربیت
از این جلسه به بعد به طور مستقل وارد اصل بحث تربیت میشویم که اوالً تربیت یعنی چه؟ اگر بخواهیم تربیت
را در یک مرتبۀ نازله و در بُعد اخالقی تعریف کنیم  -زیرا در بُعد معرفتی هم بحث شده است  -معنای تربیت در
یک عبارت این است :روش رفتاری و گفتاری دادن به غیر ،به طوری که این روش ،ملکه او بشود .این را تربیت
میگویند .کسی را تربیت کردن یعنی اینکه روش رفتاری و گفتاری به او یاد داده شود .تربیت در بُعد اخالقی این
است و اگر این ملکۀ او شد ،به این معنا که هر وقت کاری انجام میدهد ،بر اساس روش رفتاری و گفتاری باشد * اهل معرفت تعریف خاصی از تربیت دارند و
بحثهایی دارند .آنها مسئله تربیت و ادب را
ت کرده است.
که مربّی به او آموزش داده ،ملکۀ او شده است و میگویند :مربّی او را تربی 
نتیجۀ تربیت
دو گونه تربیت داریم؛ هم تربیت حَسَن داریم و هم تربیت بد داریم .میگویند :مربِّی او خوب یا بد بود که این
طور تربیت شد .مردم وقتی یک کار خوب را از بچّه میبینند ،میگویند :اینها ثمرات تربیت است .مث ً
ال فرض کنید
اگر فرد ،عملی یا حرفی ،رفتار و گفتاری انجام بدهد که بر هیأت حسنه است و عق ً
ال و شرعاً پسندیده و سزاوار
است ،مردم میگویند :این ثمرۀ تربیت است .یعنی این کار از آن ملکهای که برای او حاصل شده است ،تراوش
میکند .یعنی کارهایی که میکند ،کارهایی است که هم عقل و هم شرع میپسندد .این ثمرۀ تربیت است که از
او دیده میشود .بعد هم میگویند :آدم مؤدبی است .اگر هم کارهایش از جنبۀ شرعی خوب بود ،میگویند :مؤ ّدب
به آداب شرعی است.
تربیت از دیدگاه اهل معرفت
اهل معرفت تعریف خاصی از تربیت دارند و بحثهایی دارند .آنها مسئله تربیت و ادب را در سه رابطه مطرح
میکنند .میگویند :تربیت در ربط با قلب و عقل و نفس آدمی است .آدم باید هم قلب خودش را تربیت کند ،هم
ت و ادب میشود؟ یا اینکه چگونه عقل ادب میشود؟و ..آنها در یک
عقلش را و هم نفسش را .چگونه قلب تربی 
مرحله باالتری وارد میشوند که نمیخواهم 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 تربیت ،در یک سطح پایینتر ،در بُعد اخالقی به
معنای روش رفتاری دادن به غیر و روش گفتاری دادن به دیگری است.
روش یاد دادن روش
ِ
بچه بگویم آنگونه که عقل
خودِ این روش رفتاری و روش گفتاری به غیر دادن ،یک روش میخواهد .من چگونه به ّ
میپسندد و آنطور که شرع میپسندد ،حرف بزن و عمل کن؟ همین گفتن و یاد دادن چه روشی دارد؟ چگونه
به او بیاموزم؟ این همان مطلبی است که جلسه گذشته اشاره کردم .این باید به روش الهی باشد که البته روش
الهی ،عقالنی هم هست .خدا از دو راه سمعی و بصری ،ابناء بشر را تربیت کرده است .این روش تربیت الهی است.
زبان حال گویاتر از زبان قال است
اگر برای تربیت هر دو راه بصری و سمعی ممکن باشد ،این بحث مطرح است که کدام مؤثرتر است؟ گفتیم که
روش رفتاری و گفتاری برای آموختن به غیر ،باید با هم باشد؛ اما اینجا بحث در تأثیرگذاری بیشتر است .کدام
یکی ،اثرش قویتر است؟ حاال جواب را در یک قالب تقریباً همگانی میریزم .یک زبان حال داریم و یک زبان قال
داریم .زبان حال ،گویاتر است یا زبان قال؟ زبان حال بُردش قویتر از زبان قال است .البته این بحث که اشاره
میکنم ،تمام اینها متن معارف ماست و از روایات گرفته شده است.
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در سه رابطه مطرح میکنند .میگویند :تربیت
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.

زبان حال در رابطه کارهای دیداری و شنیداری و رفتاری مطرح است .عبداهلل بن عباس نقل میکند ،میگوید:
«قیل :یا َر َ
زید فی عِل ِم ُکم
یر؟ قالَ :من ت َُذ ِّک ُر ُکم اهلل ُرؤیَ ُته َو یَ ُ
سول اهلل(صلّی اهلل علیه و آله و سلّم ) أَ ُّی ُ
الجلَسا ِء َخ ٌ
مَنطِقُه و یُرَغِّبُکُم فی اآلخِرَةِ عَمَلُهُ[ »]2به پیغمبراکرم گفته شد :بین همنشینها ،کدام یک از آنها خوب است؟
حضرت فرمود :آنکه دیدارش شما را به یاد خدا بیاندازد ،کالمش فهم شما را بارور کند و کردارش رغبت شما
را به آخرت بیافزاید.

تربیت در محیط
خانوادگی

تأثیر معاشرت در تربیت
سه خصوصیت را پیغمبر گفتند؛  -1دیداری -2 ،گفتاری -3 ،رفتاری .اول فرمود :آن کسی که وقتی او را میبینی،
با دیدن او به یاد خدا بیفتی! که تو به یاد خدا بیفتی نه آنکه این مطلب را از صفر به تو یاد دهد .یادآور خدا
باشی! توحید در نهاد تو هست .این همان حرفی است که جلسه گذشته با یک روایت دیگر گفتم که بذر توحید،
در نهاد همه ما هست .بذر تربیت چه در بُعد الهی آن و چه در بُعد انسانیاش ،همه در وجود انسان هست؛ به
عنوان عقل عملی و عقل نظری .اول از نظر دیداری ،به چهره او که نگاه میکنی به یاد خدا بیفتی .د ّوم؛ وقتی
حرف میزند به علم تو بیفزاید ،یعنی نادانی را از تو بکاهد .سوّم؛ عمل او را که نگاه میکنی ،کار او را که میبینی،
تو را به آخرت ترغیب کند.
* هیکل پدر و مادر را بچّه میبیند و این دیدن
ظاهر انسانها پیام دارد
در اینجا دیدار و رفتار ،هر دو ل ِسان حال دارند؛ (اول و آخر روایت) دیدن که مسلّماً لسان حال است .هیکل او
را نگاه میکنی ،یاد خدا بیاندازد .همین هیکل با تو حرف میزند .خیلی چیزها نشان میدهد که انسان ،انسان
الهی است یا شیطانی؟ این شکل و قیافه خودش زبان حال است .ا ّول حضرت لسان حال را مطرح کرد ،که در
این شبههای نیست .حال سؤال این است که چرا اول به لسان حال اشاره کردند؟ روایت از علی (علیه السالم)
المقال[ »]3امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود :زبان حال
ِسان
الحال أَ َ
ِ
صدقُ مِن ل ِ
« قال علی (علیه السالم) :ل ُ
ِسان َ
راستگوتر است از زبان قال.
به اصطالح مردم میگویند که :دم خروس را ببینم یا قسم حضرت عباست را؟! دم خروس گویاتر است از قسم
حضرت عباس.
هیکل پدر و مادر در تربیت فرزند تاثیر دارد
لذا از نظر تربیت ،وقتی بچّه میخواهد تربیت شود ،بدان آنکه بُرد بیشتر دارد ،هیکل پدر و مادر اوست .هیکل
پدر و مادر را بچّه میبیند و این دیدن بیشتر از گفتنهای پدر و مادر بر روی او تاثیر میگذارد .پدر را میبیند،
مادر را میبیند ،تشخیص بدهد که او از نظر پیکرهاش ،انسان است یا حیوان است؟ من باید اینها را بگویم .من
طبق روایت بحث میکنم.
آیا میدانی تشبّه رجال به نساء حرام است که حاال خودت را در ذیّ نساء در آوری و شبیه زنان کردهای؟ این
بحث در فقه سر جایش بحث شده است؛ اآلن بحث تربیتی است .فرزند نگاه میکند و میبیند و تشخیص میدهد.
بچه هست؛
وقتی نگاه میکند ،قوه شهوتش بروز و ظهور پیدا میکند یا فطرت الهیاش؟ گفتیم همه بذرها در این ّ
شهوت هست ،غضب هم هست .با این دیدن ،به یاد شیطان میافتد یُ َذک ُِّرکُم -یا به یاد خدا میافتد؟ بُعد معنویاش
فعال میشود یا شهوتش؟ به یاد حیوان میافتد ،یا به یاد خدا میافتد؟
بچه از همه چیز عکسبرداری میکند
جمله اول ،با زبانِ حالِ پیکرهات و هیکلت او را تربیت میکنی .او این صحنهها را عکسبرداری میکند و فوری در
روحش بایگانی میکند .اسم بایگانی روحش را میگذاریم «حافظه» .اتاق بایگانی او حافظۀ اوست .همینطور هر
چیزی که میبیند ،عکسبرداری میکند و به حافظهاش میسپارد .این فقط تأثیر هیکل بود.
راستگویی را با راستگویی بیاموز
«وَ یَزیدُ فی عِل ِمکُم مَنطِ ُقهُ» دوّم؛ حرف که میزند ،باید حرفهایش به قدری درست باشد که شبیه به دیداری
بشود .حاال این یعنی چه؟ من یک روایت میخوانم بعد آن را معنا میکنم .علی(علیه السالم) فرمودَ :
یر
«خ ُ
إِخوانِکَ مَن دَعاکَ إِلی صِدقِ المَقال بِصِدقِ مَقالِه[ »]4بهترین برادرانت آن کسی است که با راستگوییاش تو را
به راستگویی بکشاند.
این همانی است که عرض کردم .آنجا که کالم جنبۀ اخباری دارد ،باید به نحوی باشد که شبیه به دیداری است.
حتی ما در محاورات عرفیه و روزمرۀ خودمان ،از آن تعبیر به دیداری میکنیم ،میگوییم :دیدم راست میگفت!
دیدی یا شنیدی که راست میگفت؟ دیدم دروغ میگفت! ما هم این تعبیرات را داریم ،چون آنقدر روشن است که
َکأَنَّه صحّت آن را میبینیم .پدر! مادر! با بچّهتان که صحبت میکنید و حرف میزنید ،مواظب حرفهایتان باشید که
جلوی او دروغ نگویید! راستگویی را با راستگویی بیاموز .اینها معارف ما است .میخواهی اثر بکند؟ روش گفتاری
میخواهی به او آموزش دهی؟ اینگونه روش گفتاری میدهند .این از طریق سمعی است .قبلی بصری بود .راست
بگو! چه به او ،چه در حرفها و نقلهایی که او ّ
بچه راست
بچه راست بگو ،هم جلوی ّ
مطلع است راست بگو! هم به ّ
بگو! نگذار دروغ گفتن را یاد بگیرد!
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بیشتر از گفتنهای پدر و مادر بر روی او تاثیر
میگذارد .پدر را میبیند ،مادر را میبیند،
تشخیص بدهد که او از نظر پیکرهاش ،انسان
است یا حیوان است؟

* پدر! مادر! با بچّهتان که صحبت میکنید
و حرف میزنید ،مواظب حرفهایتان باشید
که جلوی او دروغ نگویید! راستگویی را
با راستگویی بیاموز .اینها معارف ما است.
میخواهی اثر بکند؟ روش گفتاری میخواهی
به او آموزش دهی؟ اینگونه روش گفتاری
میدهند.

بچه دروغ بلد نیست!
فطرت ّ
بچه بشنو!
از
را
راست
حرف
که:
است
معروف
میدهند.
تحویل
خودتان
به
و
میگیرند
یاد
خودتان
از
ها
چرا؟ بچّه
ّ
این یعنی چه؟ یعنی این هنوز در درونش دروغ شکل نگرفته ،هنوز آن فطرت از بین نرفته ،راستی و درستی
بچه است .تمام اینها ریشه دارد در
درون او هست ،اگر پدر و مادر جور دیگر عمل میکنند ،بر خالف فطرت این ّ
نهاد هر انسانی که راستگویی حسنه است و دروغ بد است.

تربیت در محیط
خانوادگی

خوب عمل کردن بهترین آموزش است
ُ
ِّ
ُ
میرویم سراغ رفتاری آن ،در آن روایت داشت« َو یُ َرغ ُبکم فی اآلخِ َر ِة َع َمل ُه» اینجا علی (علیه السالم) در این روایتی
یر إِخوان َِک َمن َ ...و ن ََدب َ َ
که خواندم فرمودَ :
سن أَعمال ِه» بهترین برادرانت کسی است
ک إِلی أَفضَ ِل األَعمال ب ُِح ِ
«خ ُ
که  ...تو را با بهترین کارهایی که جلو تو انجام میدهد به بهترین کارها دعوت بکند .که این هم دوباره روشی
بصری است.
از این دو طریق سمعی ـ بصری ،فرزند تربیت میشود .آن هم به این نحو که در روایت آمده است؛ هم دیداری،
هم شنیداری و هم رفتاری .این به بزرگترها هم اختصاص ندارد .اتفاقاً بچه زودتر میگیرد .اثر تربیت هم این است
که فرزند با بکارگیری روش گفتاری و رفتاری خاصی که آموخته و برایش ملکه شده ،هر چه انجام میدهد ،چه
گفتار و چه کردار ،کارهایش عق ً
بچه بشنو!
* معروف است که :حرف راست را از ّ
ال و شرعاً نیکو باشد.
این یعنی چه؟ یعنی این هنوز در درونش دروغ
اللهم ّ
محمد.
محمد و آل ّ
صل علی ّ
[ . ]1وسائل الشیعة ،جلد  ،20صفحه 154
[ . ]2وسائل الشیعه ،ج  ،12ص 23
[ . ]3غررالحکم ،ص 153
[ . ]4وسائل الشیعه ،ج  ،12ص 23
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شکل نگرفته ،هنوز آن فطرت از بین نرفته،
راستی و درستی درون او هست ،اگر پدر و
مادر جور دیگر عمل میکنند ،بر خالف فطرت
بچه است
این ّ

تربیت در محیط خانوادگی۶ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
ا
م
ه
ئ
عدا
ا
لی
ع
هلل
ا
ة
ن
ع
ل
و
ِرين
ه
ا
الط
بين
ي
الط
ه
ل
آ
و
د
م
ح
م
َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
االیمان[ »]1غيرت از آثار ايمان است.
َیر َة م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) « :إ ِ َّن الغ َ
مروري بر مباحث گذشته
محبت نشأت گرفته
از
غیرت
که
بود
این
هم
جهتش
شد.
کشیده
تربیت
بحث
به
و
بحث ما در باب غیرت بود
ّ
محبت مطرح است ،در کنار آن غیرت داشته
است و این محبّت اقتضا میکند که انسان در محیطهایی که مسئله ّ
باشد .بعد هم مسئله تربیت از غیرت نشأت میگیرد .اوّلین و مؤثّرترین محیطی که انسان در او ساخته میشود،
محیط خانوادگی است و مهمترين و تأثيرگذارترين نقشها بر روی فرزند ،نقش پدر و مادر است که والدين کمال
تأثیر را بر روي فرزند خود دارند .جلسه گذشته نيز تربيت را از دیدگاه مباحث اخالقی معنا کردم که تربیت
عبارتست از :آموزش رفتاری و گفتاری .به مناسبت هم روایتی را از پیغمبراکرم مطرح کردم كه آن را برای آن
کسانی كه این مباحث را تعقیب میکنند ،تذکّر میدهم.
ّ
ّ
روایتی را که جلسه گذشته من مطرح کردم ،روایتی از پیغمبر اکرم(صلي اهلل عليه و آله و سلم) بود که عبد اهلل
بن عباس آن را نقل کرده است .این روایت را من از وسائل الشيعة ،احکام عِشرت ،باب یازدهم ،حدیث چهارم
َ
زید فی عِل ِم ُکم َمنطِ قُه َو
نقل کردم ،که «قیل یا
یر؟ قالَ :من ت َُذ ِّک ُر ُک ُم اهللَ ب ِرؤیَتِه َو یَ ُ
رسول اهلل :أَ ُّی ُ
الجلَسا ِء َخ ٌ
اآلخر ِة َع َم ُل ُه[.»]2
یُ َر ِّغ ُب ُکم فِی
َ
این روایت در بحار االنوار ،جلد  ،74حدیث  18هم آمدهاست  -البته در چند جلد ديگر بحار مانند جلد  71هم
الحواریّون ل ِعیسی :ل َِمن
هست -جابر بن عبداهلل انصاری از پیغمبر اکرم نقل میکند ،که ايشان فرمودَ « :و قال َ
ِلم ُه[» ]3
ن ُجال ِس؟ َفقالَ :من یُ َذ ِّک ُر ُک ُم اهلل ُرؤیَ ُته َو یُ َر ِّغ ُب ُکم فِی اآلخِ َر ِة َع َم ُله َو یَ ُ
زید فی َمنطِ ِق ُکم ع ُ
حواریّون از حضرت عیسی ميپرسند :ما با چه کسی مجالست كنيم؟ یعنی با چه كسي رابطه تنگاتنگ داشته
باشیم؟ آنها ميپرسند و حضرت پاسخ ميدهد.
در کنزُ العُمّال هم اگر مراجعه کنید ،در چهار جای آن آمده است؛ عامّه و خاصّه هم اين روايت را نقل میکنند.
من غرضم این است كه اين روايت یکی نيست .شايد عبارات مختلف باشد  -حاال تقدّم و تأخّر و این تفاوتهاي
جزئي مدخلیّت ندارد -اساس کار در همهشان سه چیز است؛ مسئله دیداری ،شنیداری و کرداری.
در بحث تربیت اوالً ما به طور غالب رابطهای تنگاتنگتر از رابطه پدر و مادر با فرزند نداریم .دوم ،این رابطه
تنگاتنگ هم در یک مقطع زمانی خاصّ است که روح طفل از نظر اثرپذیری در آن مقطع ،هم سریعتر و هم
عمیقتر است.
آيا تربيت كردن نياز به قصدِ تربيت دارد؟
سوم ،بحث این جلسه است .در باب تربیت یک مسئلهای مطرح است که این روایات هم گویای همین است .و
مدخلیت دارد تا اينكه تحقق پیدا کند
آن اینکه :آیا تربیت از عناوین قصدیّه است؟ یعنی در تربيت ،قصد و ّنیت
ّ
یا نه؟ یک سنخ از امور است که در آنها تا نیّت نکنی در خارج تحقق پیدا نمیکند؛ مثل عبادات .نماز را تا ّنیت
نکنی ،نماز نیست .خم و راست شدن را نماز نمیگویند .گاهی در گذشته راجع به فلسفه عبادات و راجع به نماز
میگفتند :نماز ،ورزش صبحگاهی و شبانگاهی است .اينها تا این اندازه از معارف دورند و با آن اجنبی هستند!!
دربارهي روزه هم تا نیّت نکنی روزه تحقق پیدا نمیکندّ .نیت رکن نماز استّ ،نیت رکن روزه است .اینها اموری
هستند که نیّت و قصد در تحقق آنها مدخلیّت دارد .لذا میگوییم از عناوین قصدیّه هستند و ّنیت ،رکن آنهاست.
نفسِ عمل تأثير تربيتي ميگذارد؛ نه عمل همراه با ن ّيت
اما یک سنخ امور هستند که از عناوین قصدیّه نیست و ّنیت نقشی در آنها ندارد .چه ّنیت بکنی ،چه ّنیت نکنی،
تحقق پیدا میکند؛ مثل آموزش .ما میگوییم وقتي مربّی میخواهد كسي را تربيت كند آيا بايد قصد تربیت داشته
باشد یا الزم نيست؟ در این روایات که سئوال شده بود ،با چه کسی رابطه تنگاتنگ داشته باشم؟ سه خصوصیت
مطرح شد؛ یکی دیداري ،يكي شنیداری و بعد هم مسئله گفتاری-و مسئله رفتاری و کرداری را هم بعدا ً
میگوییم -و اص ً
ال به اینکه ّنیت بکند يا نکند ،کار ندارد .یعنی با یک کسی رابطه تنگاتنگ پیدا کن که پیکره او
را ببینی اثر داشته باشد .حاال او میخواهد این پیکرهاش را ساخته باشد براي اينكه به تو چيزي را ياد بدهد يا
نه .اراده ،قصد و ّنیت کرده باشد ،یا نکرده باشد .چون تربیت از عناوین قصدیّه نیست و قصد در آن دخالت ندارد.
بخواهی یا نخواهی ،حرف که میزني اثر ميگذارد و آموزش ميگيرد؛ حاال قصد بکني یا نکني .همين كه فرزند به
حرف زدن پدر و مادر گوش میدهد ،اثر میپذيرد .خود عمل تأثير ميگذارد نه عمل همراه با ّنيت .روایات را دیدید
که همه بر روي اين مسأله تاكيد داشت.
مواجهه با شایستگان ،انسان را به سوی شایستگی میکشاند
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تربیت در محیط
خانوادگی

* تربیت از عناوین قصدیّه نیست و قصد در آن
دخالت ندارد .بخواهی یا نخواهی ،حرف که می
زني اثر ميگذارد و آموزش ميگيرد؛ حاال قصد
بکني یا نکني .همين كه فرزند به حرف زدن
پدر و مادر گوش میدهد ،اثر میپذيرد .خود
عمل تأثير ميگذارد نه عمل همراه با ن ّيت.

این روایتی که من مطرح کردم برای این بود كه میخواستم بگویم که نفسِ رابطه ،مطرح شده است .اص ً
نفس
ال ِ
مواجههی با فرزند ،آموزش است .یک روایتی است از امام زین العابدین (علیه السالم) میفرمایدُ « :مجال َ َس ُة
الصّالحینَ داعیَةٌ الی الصَّالحِ[ »]4نشست و برخاست با نيكوكاران ،دعوت كنندهي بسوي نيكي و شايستگي است.
همین رابطه و مواجهه با شایستگان ،انسان را به سوی شایستگی میکشاند .بخواهی یا نخواهی ،میکشاند .چه آن
شخص شایسته و صالح ،اراده کرده باشد یا اراده نکرده باشد.

تربیت در محیط
خانوادگی

اسوههاي قرآني
روش رفتاری و گفتاری دادن است؛
من اینها را محکم ميگویم .اینکه میگوییم :تربیت آموزش دادن است ،یعنی ِ
اين نكته ظريف را دارد كه كسي که میخواهد روش بدهد ،الزم نیست این روش دادن را اراده کرده باشد .لذا
میبینیم در اصطالح قرآنی ،هم راجع به پیغمبر داریم ،هم راجع به حضرت ابراهیم  -هر دو تا را تحت یک عنوان
مطرح میکنند -که تعبیر به اسوه می کند .اینها اسوه هستند .يعني اینها روش میدهند ،حاال میخواهد روش
دادن را قصد بکنند یا قصد نکنند.
ُ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ِّ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُ
ٌ
َ
ٌ
فى َر ُس ِ
درباره پیغمبر میگوید « :لَّق َْد كاَ َن لك ْم ِ
روش
ول الل ِ أ ْس َوة َح َس َنة ل َمن كا َن يَ ْر ُجوا الل َو ال َي ْو َم االخِ َر َو ذك َر الل * تربیت آموزش دادن است ،یعنی
ِ
رفتاری و گفتاری دادن است؛ اين نكته ظريف
ِيرا[»]5
َكث ً
ُ
را دارد كه كسي که میخواهد روش بدهد ،الزم
َّ
َ
َ
ُ
ٌ
ِين َم َع ُه [»]6
ِيم َو الذ َ
در باره حضرت ابراهیم میفرمایدَ « :ق ْد كان َْت لك ْم أ ْس َو ٌة َح َس َنة ِ
فى إِب ْ َراه َ
پدر و مادر باید اسوه حسنه باشند!
اسوه در لغت به معنای مقتدا و پیشوا است .هر محیطی که انسان در آن محیط ساخته میشود ،آنجا برای خودش
یک اسوه دارد .در محیط خانوادگی پدر و مادر اسوهاند .در خانه هم براي فرزند آموزش خوب جا میافتد .چون
حدی که استقالل پیدا بکند ،نرسیده است و تحت تک ّفل و حمایت آنها است .اگر بخواهيم اين
هنوز فرزند به آن ّ
مطالب را در قالب قرآنی بریزیم ،بايد بگوييم :پدر باید اسوه حسنه باشد! مادر باید اسوه حسنه باشد! در چند
رابطه؟ در سه رابطه؛ هم دیداریاش ،هم شنیداریاش ،هم گفتاری و کرداریاش .این باید اسوه حسنه باشد .قصد
هم اینجا مطرح نیست .یعنی وقتی فرزند پیکره پدر را میبیند ،دارد از او الگو میگیرد .پدر بخواهد یا نخواهد،
دارد فرزندش را آموزش میدهد.

نیست این روش دادن را اراده کرده باشد.

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

پيكر و پوشش والدين فرزند را تربيت ميكند
مادر باید اسوه حسنه باشد .همان پیکرهاش ،خودش و تبعاتش؛ هم خودش و هم پوشش او ،که نزدیکترین
تبعه اوست .چه پوشش خودشان ،چه پوششی که به تن فرزندشان میكنند .پوششی را که پدر دارد ،بخواهد یا * پدر و مادر در جنبههای دیداری ،شنیداری
نخواهد ،دارد به فرزندش این پوشش را آموزش میدهد .پوششی که مادر دارد ،چه بخواهد و چه نخواهد ،دارد و رفتاری ،باید برای فرزند اسوه حسنه باشند.
از طریق دیداری ،آموزش میدهد.
پوشش والدين ،حيا را شكوفا كرده يا سركوب ميكند.
او به فرزندش حیا ،عفاف و پاکدامنی آموزش میدهد؟ یا سرکوب کردن حیا در درون او را آموزش ميدهد؟ حیا از
فطریات است .حيا یک بحث مستقل است .این مطلب را بعداً بحث میکنم كه حيا از فطریات انسان است .آیا دارد
شکوفا می کند حیا را در درون فرزند؟ یا دارد این فطرت را در درون او سرکوب میکند؟ تو کدام یک از اینها را
انجام ميدهي؟ بحث اینکه اراده کردی يا نکردی ،قصد کردی يا نکردی نیست؛ هیکالت را كه اینگونه پوشاندی،
همين پوشش تو ،بخواهی یا نخواهی به بچّه آموزش میدهد .چه پدر ،چه مادر ،خودشان و نزدیکترین تبعات
آنها ،یکی پیکرهشان ،بعد هم آنچیزی که به پیکرهشان ميپوشانند ،این به بچّه آموزش میدهد .اين مباحث كام ً
ال
حساب شده و دقیق ،همه با آنچه که خداوند در نهاد هر انسانی به ودیعه گذاشته است ،همسو است .پیکرهات
باید به گونهای باشد که آنچه که خدا در نهاد او قرار داده است ،آن را شکوفا کنی نه سرکوب کنی!
میخواستم این را عرض کنم که این سه خصیصه ،برای تربیت فرزند نقش اساسی دارد .نقش زیربنایی دارد؛ یعنی
پدر و مادر در جنبههای دیداری ،شنیداری و رفتاری ،باید برای فرزند اسوه حسنه باشند .از نظر پیکرشان بچه
را به یاد خدا میاندازند یا شیطان؟ نسبت به تبعاتشان هم ،مسألهي پوشش هم همينطور است.
پوشش حضرت زهرا(سالم اهلل علیها) هنگام ايراد خطبه فدك
من به مناسبت ایام بروم سراغ بحث راجع به حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) ،كه ايشان در رابطه با قضایای فدک،
به مسجد رفتند و جمعیت هم همه آنجا بودند که خطبه معروفشان را خواندند .من نمیخواهم وارد خطبه بشوم،
آنکه مورد استشهاد برای بحثم است ،اين است كه نقل شده حضرت هنگام خروج « الثَت خِ ما ِرها َعلی رأسِ ها
[»]7
«الثَ» به معنای پیچیدن است ،میگوییم «الثَ العَمّامَةَ عَلی رَأسِه» .خِمار یک چیزی بوده است که بزرگتر از
روسریهای فعلی بوده ،یعنی سر و گردن و همه اینها را میپوشانده ،وقتی که خبردار شدند که مردم از مهاجر و
انصار در مسجد جمع شدند ،حضرت بلند شدند و خِ مار را به سر مبارکشان بستند ،به نحوي که تمام سر و گردن
را پوشاند« ،وَاشتَمَلَت بِجِلبابِها» ،جلباب یک پوشش سراسری بوده که روی لباس بوده ،اآلن در مناطق عربنشین
تعبیر به عبا میکنند ،ما میگوییم :پوشش برتر؛ چادر .این را هم بر سرشان انداختند که تمام بدن پوشیده شد.
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پوشش در ميان همراهان
«وَأَقبَلَت فی ل ُ َّم ٍة مِن حَفَدَتِها َو نِسا ِء َقومِها» یعنی حضرت همراه با گروهی همسن و سالها ،هماهنگها از
یاران و اعوان خودشان حرکت کردند .اول مسئله پوشش شخصی بود که چگونه خودش را پوشاند ،بعد مسئله
همراهان .اينجا درباره اين پوشش و نحوهي خروج ،دو احتمال وجود دارد؛ يكي اين است كه اینگونه پوشش
دادند ،اعوانشان را خبر کردند و آمدند دور حضرت زهرا را گرفتند ،برای این بود که وقتی حضرت زهرا (سالم
اهلل علیها) میخواهند خارج شوند ،در بین این اجنبیها ،حتی پیکرهاش را هم نبینند .حتی پوشش چادر آنقدر
بلند بوده که وقتي حضرت میخواستند حرکت کنند ،بخشی از این پوشش ،زیر پای حضرت میرفته است .من
اینها را خواندم برای این که ميگويند حضرت زهرا تشریف بردند مسجد و حتي در بین آنها ،خطبه هم خواندند؛
اما چگونه رفتند؟ ببینید پوشش را ! این چون تبعات بود گفتم .با چه وضعی رفت؟ با اینکه خِ مار بود ،پوشش
سراسری بود ،آنقدر هم بلند بوده كه زیر پاهایشان ميرفته ،دوباره خبر کرد که دور او را بگیرند تا اینكه حتي
پیکره او را نبینند .اجنبی او را نبیند.
حضرت زينب در مجلس يزيد
دختر او زینب هم وقتی که در مجلس یزید بود آنجایی را که دیگر خیلی آتشین شروع کرد صحبت کردن ،یزید
یابن ُّ
َک َو َسو ُق َ
ک و إمائ َ
ک َحرائ َِر َ
الطلَقا ِء تَخدی ُِر َ
رسول اهلل َسبایا َقد
ک بَنا ِة
ِ
را مخاطب قرار داد ،گفت « :أَم َِن ال َع ِ
دل َ
هَتَکتَ سُتُورَهُن َّ وَ أَبدَیتَ وُجوهَهُن َّ [ ،»]8آیا این از عدالت است ای پسر آزاد شدهها؟ كه همسرانت را و کنیزات
را پشت پرده ببری که نامحرم نبیند؟ در حالي كه دخترهای پیغمبر را در شهرها گردش بدهی؟ پرده حشمت
آنها را هتک کنی؟ چهرههای اینها را آشکار کنی که مردهای اجنبی ببینند؟
ببینید ما پیرو اینها هستیم؟ ما تربیت شده اینها هستیم ،جامعه ما آیا این است؟ شما زهرایی و زینبی هستید؟
من این را میخواستم بگویم.
توسل
التماس دعا .من دیگر توسلم را شروع کنم .زهرا رفت مسجد ،مینویسند که علی (علیه السالم) در خانه نشسته
بود ،منتظر بود زهرا برگردد .من دیدم نوشتند که علی (علیه السالم) بارها سر میکشید ببیند زهرا آمد یا نه؟
َ
علیک
یک وقت دید زهرا وارد شد ،زهرا وارد شد ،یک نگاهی به چهره علی کرد ،رو کرد گفت « :یابن ابی طالب!
جر َة َّ
الظنین[ »]9مثل جنین در رحم مادر زانوی غم به بغل گرفتی؟
الجنین؟ َو َق َع َ
السالم إِش َت َم َ
لت شَ ملَ َة َ
دت ُح َ
و مثل آدمهای متهم نشستهاي؟
معلوم میشود علی (علیه السالم) وقتی نشسته بود زانوهایش را در بغالش گرفته بود .در بعضی از نقلها نوشتند
داشت زهرا این جمالت را که به علی (علیه السالم) میگفت ،یک وقت مؤذن گفت « اهلل اکبر » صدای اذان
وحدانیت داد و بعد تا شهادت به رسالت رسید ،آنجا بود که علی سر را از روی زانوهایش
بلند شد ،شهادت به
ّ
َ
َ
ّ
َ
سمعون؟[]10
َسمعی هذا َو ال یَ َ
برداشت ،یک نگاه کرد به چهره زهرا ،جواب او را به او داد ،گفت « :أیَ ُس ُّرک أل ت َ
» ،چون زهرا به او گفته بود که تو آن مرد میدان جنگها بودی ،تو گرگها را میدریدی! مگسها جمع شدند دارند
تو را میدرند! علي عليه السالم به چهرهي زهرا یک نگاه کرد ،گفت :زهرا! خوشحال میشوی که دیگر این شهادت
به نبوت را نشنوی؟ من همان علی هستم که خیبر را فتح کردم ،تغییر نکردم ،اما اگر اآلن قیام کنم دیگر نامی
از پدرت برده نخواهد شد! میگویند اینجا بود زهرا گفت« :إِذاً نَصبِر» حاال این است صبر میکنم ،ا ّما صبر زهرا...
چنان بر او فشار آوردند که فریادش بلند شد«:یا أَبَتاه هکذا یُف َع ُل ب ِإب َنتِک» ای پدر! با دخترت اینگونه رفتار
میشود...
[ . ]1وسائل الشیعه ،ج  ،20ص 154
[ . ]2وسائل الشیعه ،ج  ،12ص 23
[ . ]3بحار االنوار؛ جلد  ،71صفحه 189
[ . ]4اصول کافی ،ج  ،1ص 20
[ . ]5سورهی مبارکه احزاب ،آیه20
[ . ]6سورهی مبارکهی ممتحنه ،آیه4
[ . ]7بحار االنوار ،ج  ،29ص 220
[ . ]8بحار االنوار ،ج ،45ص 157
[ . ]9بحار االنوار ،ج ،29ص 234
[ . ]10همان

21

تربیت در محیط
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تربیت در محیط خانوادگی۷ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
ا
م
ه
ئ
عدا
ا
لی
ع
هلل
ا
ة
ن
ع
ل
و
ِرين
ه
ا
الط
بين
ي
الط
ه
ل
آ
و
د
م
ح
م
َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)« :إ ِ َّن الغ َْی َر َة م َِن االیمان[»]1
ُر ِو َی َعن َر ِ
مروری بر مباحث گذشته
نقش
قویترین
که
محیطی
ّلین
و
ا
شد
گفته
بود.
دادن
گفتاری
و
رفتاری
روش
معنای
بحث ما راجع به تربیت به
ِ
نقش
سازندگی را بر روی انسان دارد؛ محیط خانوادگی و رابطه پدر و مادر با فرزند است .پدر و مادر در سه بُعد ِ
روش دادن و تربیت کردن فرزند را دارند؛  -1دیداری  -2شنیداری  -3رفتاری .در جلسۀ گذشته ،بحث ما
نقش
به اینجا رسید که در ارتباط با مسئله دیداری ،هم پیکرهی پدر و مادر و هم تبعات آنها از نظر پوششِ ،
سازندگی و تربیتی دارد و به فرزند روش میدهد .چه رسد به پوشش خو ِد فرزند.
بحث به اینجا رسید که پدر و مادر باید این معنا را در نظر داشته باشند که در این رابطۀ دیداری ،به نحوی عمل
الهیه به نام «حیاء» در درون فرزند سرکوب شود ،بلکه باید او را زنده کنند نه اینکه بمیرانند؛
نکنند که آن ودیعۀ ّ
ّ
که جلسۀ گذشته عرض کردم در این جلسه وارد این بحث میشوم .چون در تربیت به طور کلی نقش اساسی دارد.
نقش «حیاء» در تربیت
حیاء و شرم چیست؟ چون اینجا بحثم به روش مسائل اخالقی است اوّل میروم سراغ تعریف علمای اخالق .آنها
در مباحث اخالقی یکی از رذائل اخالقی را به عنوان «وَقاحت» مطرح میکنند که ما به آن میگوییم :بیشرمی؛ و
محرمات
ضدّ آن را «عَفاف» میگویند .وقاحت از رذائل
ّ
نفسانیه است و عبارت است از :عدم مباالت نفس از ارتکاب ّ
شرعیّه و عقلیّه و عرفیّه .در مقابل آن ،ما میگوییم ضد او حیاء است( .الب ّته شاید در جلسۀ آینده این را بگویم
که عفاف ضدّ خاص است امّا من فعالً ضدّ عام آن را میگویم .فعالً نمیخواهم دراصطالحات پیچیده وارد بشوم)
تعریف حیاء
وعرفیه ،به جهت
عقلیه
محرمات
ّ
شرعیه و قبائح ّ
ّ
حیاء عبارت است از :محصور کردن و انفعال نفس از ارتکاب ّ
اینکه نکوهش نشود.
فس تُوجِ ُب
لحیا ُء َملَ َک ٌة ل ِل َّن ِ
مرحوم مجلسی(رضوان اهلل تعالی علیه)هم تعریفی راجع به حیاء دارد که میفرماید« :ا َ َ
جارها َعن خِ الفِ اآلدابِ َخ ْوفاً م َِن الَّلْو ِم[ »]1اگر بخواهم مطلب و بحث را ساده کنم؛
إِنقِباضُ ها َع ِن الق ِ
َبیح َو إِن ِز ُ
حیاء یک نوع پوشش برای روح است .این تعبیر که عرضکردم تقریباً هم در آیات قرآن وارد شده است هم در
روایات .که البتّه در روایات روشنتر است .در باب روح اینطور است که این برای انسان یک امری است از امور
فطری و اکتسابی نیست .یک پوششی برای روح است.
حیاء در ارتباط با خداوند ،دیگران و خود
آن وقت این پوشش ،در روابط گوناگون قرار میگیرد .یک وقت در ارتباط با خدا قرار میگیرد ،یک وقت در ارتباط
با مخلوق و حتّی یک وقت در ارتباط با خود انسان قرار میگیرد .من نمیخواهم االن وارد بحث حیاء بشوم چون
لحیا ُء م َِن اهللِ تعالی» یعنی:
چندین سال پیش این را بحث کردهام[ .]2لذا تقسیمبندی میکنند و میگویند «أَ َ
لحیا ُء م َِن َ
لحیا ُء م َِن ال َّنفس » یعنی :الاقل از
الخلق » یعنی :از مردم خجالت بکش « أَ َ
از خدا خجالت بکش « أَ َ
خودت خجالت بکش.
«الحیاء من اهلل» عبارت از تقوا است
در بابِ آنجایی که «حیاء مِن اهلل» و خجالت کشیدن از خدا است ،تعبیر میکنند به «تقوا» .شما در قرآن این
ير َذل َِك م ِْن
نى َءا َد َم َق ْد أَن َزل ْ َنا َعلَ ْي ُ
تعبیر را ببینید  «:يَاب َ ِ
كم ْ ل َِب ً
اسا يُ َوا ِرى َس ْو َءات ُِك ْم َو ِريشً ا َو ل َِب ُ
اس ال َّت ْق َوى َذل َِك َخ ٌْ
ءَايَاتِ اهلل » ]3[...ای فرزندان آدم! لباسی برای شما خلق کردیم که شما را میپوشاند و مایهی زینت شماست .ا ّما
لباس پرهیزکاری بهتر است .اینها (همه) از آیات خداست تا متذ ّکر نعمتهای او شوند.
تقوا یک چیز درونی و مربوط به روح است .پوششی برای روح است .در این آیه از آن تعبیر به لباس میکند.
نى َءا َد َم َق ْد أَن َزل ْ َنا
پوشش است .من نمیخواهم وارد تفسیر این آیه بشوم؛ که بله! برخی مفسرین در این آیه «يَاب َ ِ
عَلَيْكمُْ لِبَاسًا يُوَارِى سَوْءَاتِكُمْ وَ رِيشًا» رفتنهاند سراغ همین پیراهن و لباس ظاهری و ...ولی یک احتمال این است
که نه! مقصود حیاء است.
و در «أَن َزلنا» معنای نزول ،خلقت است .در آیات زیادی هم داریم که نزول به معنای خلقت است مانند این آیه:
ديد[ »]4خداوند آهن را که از آسمان پایین نینداخته است؛ غرض خلقت است.
« َو أَن ْ َزل ْ َنا ال ْ َح َ
س شَ ٌ
ديد في ِه ب َ ْأ ٌ
َ
َ
َ
ْ
ي ٍء إِالَّ ِع ْن َدنا َخزائ ِ ُن ُه َو ما ن ُ َن ِّزل ُ ُه إِالَّ بِق ََد ٍر
واج[َ « » ]5و إ ِ ْن م ِْن شَ ْ
و آیاتی مثلَ « :و أن ْ َز َل ل َ ُك ْم م َِن الن ْعا ِم ثَمان َِي َة أ ْز ٍ
َم ْعلُومٍ[ »]6که در همۀ این آیات ،نزول به معنای خلقت را میگوید .حاال من نمیخواهم از بحثم منحرف شوم.
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ِن ا ِ
هلل تعالی» یعنی :از خدا خجالت
* «أَ َ
لحیا ُء م َ
َ
َ
ِن الخلق » یعنی :از مردم
بکش « أ َ
لحیا ُء م َ
ِن النَّفس » یعنی :الاقل
خجالت بکش « أَ َ
لحیا ُء م َ
از خودت خجالت بکش.

عمدۀ بحثم این بود که تقوا« ،الحیا ُء مِن اهلل» است و حیاء یک پوشش است .لذا علی (علیه السالم) در روایتی
میفرماید« :أَحسَنُ مَالبِسِ الدُّنیا أَلحَیاء[ »]7بهترین لباسهای دنیا ،حیاء است.در این روایت خیلی دیگر روشن و
شفاف است .حیاء یک پردهایاست بر روی روح.
حیاء امری فطری و آمیخته با خلقت انسانها است
مختصات انسان هم هست.
از
و
است
انسانی
هر
خلقت
با
دیگر اینکه این یک امری است فطری و آمیخته شده
ّ
آنهایی که اهلش هستند را ارجاع میدهم به آن حدیثی که جنود عقل و جهل را دارد .در اصول کافی است و
الحیا ُء َو ضِ ُّد ُه
مرحوم صدرالمتألهین (رضوان اهلل تعالی علیه) آن را شرح کرده است .در آن روایت میفرماید « َ ...و َ
الخُلعْ[ »]8ضدّ حیاء را میگوید :پردهدری .خُلعْ یعنی پردهدری .پس معلوم میشود حیاء پرده است .بعد مرحوم
صدر المتألهین که میخواهد حیاء را معنا کند ،میفرماید« :أَلحَیاءُ غَریزَةٌ إِنسانی َّة[ »]9حیاء غریز ههای انسانی
است .بنابراین حیاء از مختصّات انسان است و امری است آمیخته به وجود و خلقت انسان .ماب ه االمتیاز انسان از
سایر حیوانات در همین است .یکی از فرقهای انسان با حیوان همین جا است .ما یک مابه االشتراکات با حیوانات
داریم مانند اینکه :آنها میخورند ما هم میخوریم ،آنها میآشامند ما هم میآشامیم .غریزۀ جنسی و امثال اینها را
دارند .ا ّما انسان یک مابه االمتیاز دارد .مابه االمتیاز انسان از حیوان به حیای انسان است ،به همین است یعنی
همین پوشش که خداوند در درون انسان به ودیعه گذاشته است و خدا بذر حیاء را در درون هر انسانی پاشیده
است ،نشای حیاء را کاشته است .امری اکتسابی نیست .مثل بقیه امور فطریّه در انسان است که باید انسان او
را شکوفا کند .من بحثم اینجا بود .و این هم در ارتباط با عقل عملی است که ادراک حسن و قبح است .لذا
اس أَحیاهُم[ »]10عاقلترین مردم باحیاترین و باشرمترین مردم
علی(علیه السالم) در روایتی میفرماید« :أَعقَلُ ال ّن ِ
است .یعنی این غریزه هرچه رشد پیدا کند در انسان .این در بُعد انسانی بود .در بُعد الهی آن هم این است ،چون
ما هم بُعد انسانی داریم هم بُعد الهی داریم ،انسان اینگونه است ابعاد گوناگون دارد؛ در بُعد الهی ما هم همین
ایمان ل َِمن ال َحیا َء ل َ ُه[ »]11کسی که شرم
است؛ روایت از امام صادق (علیه السالم) است که میفرمایند« :ال
َ
ندارد ایمان ندارد .من در ابتدا گفتم« :الحیا ُء م َِن اهلل تعالی» .همین حیاء است که انسان را از نظر اعمال زشت و
َبیح[ » ]12حیاء انسان را
لحیا ُء یَ ُص ُّد َع ِن ف ِ
ِعل الق ِ
قبیح باز میدارد و ما در روایت از علی (علیه السالم) داریم « :أَ َ
از انجام عمل قبیح باز میدارد .حال قبح آن قبح عقلی باشد یا قبح شرعی .من اینها را فهرستوار میگویم .یک
پردهدَر نیست؛ چه در بُعد انسانی ،چه در
پوشش الهی است .انسان از نظر ذاتش پردهدار است یعنی باحیاست ،
بُعد الهی .انسان در هر دو بُعد اینطور است .اص ً
ال در درون او است ،یک چیز تحمیلی برای انسان نیست.
پردهداری در درون فرزند موجود است
پردهدَر و همان پردهداری
هر بچّهای که به دنیا میآید ،از نظر درونی نهاد او این چنین است .پردهدار است نه 
موجب میشود که به طرف فعل قبیح و زشت نمیرود ،من عرض کردم «حیای من اهلل» داریم« ،حیا من الناس»
داریم« ،حیا من النفس» داریم .اینها در جای خودش بحث دارد ،ولی بدانید ریشه این است .این که من عرض
کردم راجع به حیا ،هم نسبت به پیشگیری نسبت به افعال زشت است؛ هم قبل از آن است هم بعد ازآن است.
کارسازی دارد .قبل از آن مانعیّت دارد یعنی این موجب میشود که انسان به سمت کار بد و زشت نرود ،یعنی
همین شرم که درونی است موجب میشود شرم او میآید .اگر یک وقتی هم ـ نعوذ باهلل ـ فرض کنید یک کار
زشتی از او سر زد تا آنجایی که هنوز مسخ نشده است و این پرده به طور کلّی دریده نشده و از بین نرفته ،متأثّر
میشود .خودِ او خجالت میکشد؛ خودش ،خودش را سرزنش میکند .الزم نیست دیگران به او بگویند .که ما تعبیر
میکنیم میگوییم :وجداناً ناراحتم .این وجداناً ناراحتم معنای آن همان مسئله حیاء بوده که خداوند در درون
او گذاشته بوده است .این پرده را درید و مرتکب این کار زشت شد یعنی این مرزشکنی را کرد ،چه مرز الهی
باشد ،چه مرز انسانی باشد ،تا برسد به عرفی آن ،در هر رابطهای ،هم قبل را میگیرد هم بعد را میگیرد؛ این تا
آنجایی است که من عرض کردم و آن اینکه به طور کلّی بر اثر تکرار قبائح این پرده حیا از بین نرفته باشد .این
را میخواستم بگویم خیال نکنید که فقط راجع به قبل است نخیر ،بعد از عمل او هم هست .آن وقت اینجاست
که ـ نعوذ باهلل ـ اگر مسخ شد و این حیا و پردهداری او از بین رفت ،دست به هر جنایتی میزند .ما تعبیر میکنیم
میگوییم :آدم دریدهای است .چه را دریده است؟ پردة حیا را دریده و پاره کرده است.
لذا ما این را در روایات متعدّده داریم و این روایات را هم خاصّه نقل میکنند ،هم عا ّمه .خیال نکنید فقط از طریق
متعدد داریم .دارد از پیغمبراکرم (صلی
ماست .نه! اهل سنّت هم نقل میکنند .آنها هم متعدد نقل میکنند ،ما هم
ّ
مثال األَنبیاء إ ِ ّل َق ُ
َ
اص َن ْع ما شِ ْئ َت[ » ]13حضرت
ف
ی
ح
ت
َس
ت
بق مِن أَ ِ
ااهلل علیه و آله و سلم) « لَم یَ ِ
ول ال ّناس إِذا لَم ْ َ ْ ِ ْ
فرمودند از مثالهایی را که پیامبران الهی میزدند باقی نماند مگر این حرفی که حرف همه مردم است ،این را
خوب دقت کنید ،قول همه مردم .چرا؟ چون همه انساناند ،حیوان نیستند .و آن مثال شایع در میان مردم این
است :وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی هر جنایتی میخواهی بکن.
َ
مثال األَنبیا ِء (علیهم السالم) إِلّ
یک روایت دیگر از امام هشتم (علیه السالم) دارد حضرت فرمود « :ما بَق َِی مِن أ ِ
اعمل» است .یک جمله از مثالهای
َکل َِم ٌة :إِذا لَم ت َْس َت ْح َفا ْع َم ْل ما شِ ْئ َت[ »]14در روایت قبلی « َفاص َنع» بود این « َف َ
انبیا در میان مردم ماند و آن اینکه وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی هر چه میخواهی بکن.
َ
َ
َ
العمال دارد و آن این است از پیغمبر اکرم « َ
درک ال ّناس مِن کال ِم
عامّه هم نقل میکنند .در دو جای کنز ّ
آخ ُر ما أ َ
ن ُُب َّوة االولی :إِذا لَم تَس َتح َفاص َنع ما شِ ئت[» ]15
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تربیت در محیط
خانوادگی
* انسان از نظر ذاتش پردهدار است یعنی
باحیاست ،پردهدَر نیست؛ چه در بُعد انسانی،
چه در بُعد الهی .انسان در هر دو بُعد اینطور
است .اص ً
ال در درون او است ،یک چیز تحمیلی
برای انسان نیست.

* وقتی که بنا شد شرم نداشته باشی
هر جنایتی میخواهی بکن.

وظیفه پدر ومادر در رشد دادن حیای فرزندان در همه ابعاد
مسئله حیاء در باب تربیت یک نقش زیر بنایی دارد به این معنا که پدر و مادر که به طور معمول و متعارف دو
مربّیِ دست اوّل برای انسان هستند ،اینها آنچه را که باید روی آن د ّقت کنند این است که نکند من پرده حیای
این بچّه را بدرم ،بلکه پردۀ حیای او را حراست و حفاظت و رشد بدهند .نمیخواهد تو به او حیا بیاموزی نه!
سرکوبش نکن ،خود او شرم ذاتی دارد .این را رشدش بده .چه در بُعد دیداریات ،چه در بُعد شنیداریات ،چه در
بُعد رفتاریات ،چه با هیکلات ،چه با لباست ،چه با لباسش .باالترین جنایت پدر و مادر در باب تربیت نسبت به
بچه هر کاری دل او
بچه را بدرند .اینکه ّ
فرزند اینجاست که ـ نعوذ باهلل ـ در این سه رابطه پرده حیای الهی این ّ
میخواهد بکند و هرچه میخواهد بگوید و هرچه میخواهد ببیند .لذا در باب تربیت این مسئله را داریم هیچ قابل
شبهه هم نیست ،که آن هسته مرکزی که کاربرد زیاد دارد در باب تربیت اینجاست .این را بدانید آن کسانی که
اسیر هواهای نفسانیشان هستند که میخواهند در جامعه به اهداف شیطانیشان برسند از همین راه وارد میشوند:
ترویج الابالیگری ،چه در بُعد الهی آن ،چه در بُعد انسانی آن ،در هر دو بُعد .همین کار را میکنند و به اهدافشان
میرسند ،جامعه را سوق میدهند به بیبندوباری به معنای پردهدری ،پرده حیای جامعه را میدرند چه در بُعد
دینی آن ،و چه در بُعد الهی آن ،و چه در بُعد انسانی آن و دیگر هر جنایتی بخواهند میکنندَ « .فاص َنع ما شِ ئت».
توسل
ذکر ّ
و این را هم بگویم که از کجا شروع شد؟ من چند جمله ذکر مصیبت بیشتر ندارم .بعد از وفات پیغمبر در هر دو
بُعد یعنی بیشرمی چه در بُعد الهی آن ،چه در بُعد انسانی آن .التماس دعا .کجا؟ جای آن را میخواهم برای شما
بگویم .میگویند آمدند در خانه علی جمع شدند ،زهرا (سالم اهلل علیها) آمد ،در را باز نکرد ،در را آتش زدند .من
دو سه جمله بیشتر نمیگویم در آن روایتی که از خود زهرا (سالم اهلل علیها) است ،ببینید اینها نه حریم الهی را
حفظ کردند ،نه از خدا خجالت کشیدند و شرم کردند ،نه از بُعد انسانی آن.
« وَ رَکَلَ البابَ بِرِجلِه[ »]16چنان لگدی به این در زد « فَرَدَّهُ عَلَی َّ » درب نیمسوخته را انداخت روی من « َو أناَ
حَا ِملٌ » من باردار بودم ،حامله بودم «وَ النّارُ تَس َعرُ وَ ت َْس َفعُ وَجهِی» آتش زبانه میکشید و صورت من را میسوزاند.
این بیحیاها نه از خدا ،نه از خلق خدا ،از هیچ کدام شرم نکردند .بعد میدانید چه میگوید؟ زهرا میگوید« :
فَضَرَبَنِی بِیَدِه » چنان سیلی به صورتم زد « حَتَّی انْتَثَرَ قُرْطِی مِنْ اُذُنِی» گوشوارههایم پراکنده شد.
[ . ]1بحار االنوار ،جلد  ،68صفحه 329
[ . ]2بحث حیا در سال  1365در طی 9جلسه و در سال  1378در طی  8جلسه ،توسط معظمله بحث شده است.
[ . ]3سوره مبارکه اعراف ،آیه 26
[ . ]4سوره مبارکه حدید ،آیه 25
[ . ]5سوره مبارکه زمر ،آیه 6
[ . ]6سوره مبارکه حجر ،آیه 21
[ . ]7غرر الحِ کم و ُدرر ال َکل ِم ،صفحه  ،257روایت 5441
[ . ]8بحاراالنوار ،جلد  ،1صفحه 109
[ . ]9شرح اصول کافی مالصدرا ،کتاب عقل و جهل
[ . ]10غرر الحِ کم و ُدرر ال َکل ِم ،صفحه  ،256روایت 5440
[ . ]11اصول کافی ،جلد  ،2صفحه 106
[ . ]12غرر الحِ کم و ُدرر ال َکل ِم ،صفحه  ،257روایت 5454
[ . ]13بحاراالنوار ،جلد  ،68صفحه 333
[ . ]14بحاراالنوار ،جلد  ،68صفحه 335
العمال ،روایت  5780و 5792
[ . ]15کنز ّ
[ . . ]16بحاراالنوار ،جلد  ،30صفحه 349
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تربیت در محیط
خانوادگی
* سرکوبش نکن ،خود او شرم ذاتی دارد .این
را رشدش بده .چه در بُعد دیداریات ،چه در
بُعد شنیداریات ،چه در بُعد رفتاریات ،چه با
هیکلات ،چه با لباست ،چه با لباسش .باالترین
جنایت پدر و مادر در باب تربیت نسبت به
فرزند اینجاست که ـ نعوذ باهلل ـ در این سه
بچه را بدرند
رابطه پرده حیای الهی این ّ

تربیت در محیط خانوادگی۸ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
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َ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)« :إ ِ َّن الغ َْی َر َة م َِن االی ِمان»[]1
ُر ِو َی َع ْن َر ِ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود و گفته شد اوّلین محیطی که به طور غالب انسان در آن ساخته میشود محیط
خانوادگی و رابطه تنگاتنگ پدر و مادر با فرزند است؛ و در سه رابطه فرزند تربیت میشود چه از نظر دیداری،
چه شنیداری و چه کرداری .جلسه گذشته وارد این بحث شدم که آن چیزی که در باب تربیت نقش زیربنایی و
اساسی دارد ،مسئله حیاء است .یعنی پردهداری که در مقابل آن پردهدری است و حیاء هم یک غریزه انسانی
است .یعنی هر انسانی فطرتاً با حیاء است و مابهاالمتیاز انسان از سایر حیوانات همین است.
خاصه) در گفتار انبیاء ـیعنی بحث
باألخره در آخر جلسه به روایاتی که وارد شده بود (که هم عا ّمه داشتند ،هم ّ
این نیست که یک پیغمبر بوده است .بلکه گویا همه پیامبران الهی این مطلب را داشتندـ اشاره کردم که «إِذا
لَم تَسْتَحِ فَاعْمَلْ ما شِئْتَ»؛[ ]2اگر حیاء را از دست دادی آنجاست که دست به هر جنایتی میزنی .و روایتی از
علی(علیه السالم) که میفرماید« :أَلحَیاءُ یَصُد ُّ عَنِ فِعلِ القَبیحِ»[ ،]3حیاء است که مانع میشود انسان دستش
عقلی عقلی باشد.
قبح شرعی باشد ،چه قبح
ِ
آلوده به کار زشت و قبیح شود؛ چه ِ
طفولیت
ام
ی
ا
و
است
خانوادگی
محیط
که
میشود،
ساخته
محیط
آن
در
انسان
بحث راجع به اوّلین محیطی بود که
ّ
ّ
که در این مقطع زمانی سریع در طفل اثر میکند؛ هم در بُعد دیداری ،هم در بُعد شنیداری و هم در بُعد رفتاری،
و عمیق هم اثر میکند .جلسه گذشته بحث را در باب تربیت ،بر این محور قرار دادم که آنچه نقش اساسی دارد
عبارت از عنصر حیاء است و در مقابل آن وَقاحت است .آن پردهداری و این پردهدری است.
امر قرآن کریم به اجازه خواستن کودکان نابالغ هنگام ورود به خلوتگاه پدر ومادر
َ
در باب محیط خانوادگی در ارتباط با اطفال میروم سراغ آیاتی که در قرآن هست .در سورۀ نور است« :يا أي ُّ َها
الث َم َّراتٍ م ِْن َق ْب ِل َصال ِة ال ْ َف ْج ِر َو
ذين ل َ ْم يَ ْب ُل ُغ ُوا ال ْ ُح ُل َم ِم ْن ُك ْم ثَ َ
ذين َملَ َك ْت أَيْمان ُُك ْم َو ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ل َِي ْس َت ْأ ِذن ُْك ُم ال َّ َ
ال َّ َ
ون ث ِياب َ ُك ْم م َِن َّ
ناح ب َ ْع َد ُه َّن
هير ِة َو م ِْن ب َ ْع ِد َصال ِة الْعِشا ِء ثَ ُ
حي َِن تَضَ ُع َ
س َعلَ ْي ُك ْم َو ال َعلَ ْي ِه ْم ُج ٌ
الث َع ْوراتٍ ل َ ُك ْم ل َ ْي َ
الظ َ
َ
ْ
َّ
َّ
ْ
ُ
ُ
كيمَ .و إ ِ َذا بَلَغَ ال ْط َف ُ
ال م ُ
ِنك ُم ال ْ ُح ُل َم
ون َعلَ ْي ُك ْم ب َ ْعضُ ُك ْم َعلى ب َ ْع ٍ
َط َّوا ُف َ
ليم َح ٌ
ض َكذل َِك يُ َب ِّي ُن الل ل َ ُك ُم الياتِ َو الل َع ٌ
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حرم بودند) و
خطاب به مؤمنین است؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید باید مملوکهای شما (چون مملوکات َم َ
کودکان نابالغ شما در سه وقت اجازه وارد شدن بگیرند .یعنی هنگامی که میخواهند در اتاقهای شما وارد شوند
شما را آگاه کنند .منظور کودکان نابالغ است!
اول :پیش از نماز صبح .دوم :هنگام نیمروز که جامههای خویش را مینهید .سوم :بعد از نماز عشاء ،یعنی وقتی
الث َع ْوراتٍ ل َ ُك ْم» اینها ،سه ِ
س َعلَ ْي ُك ْم َو ال
که آماده خواب میشوید .بعد میفرماید« :ثَ ُ
وقت خلوت شماست« .ل َ ْي َ
ناح ب َ ْع َد ُه َّن»؛ در غیر این سه وقت بر شما و آنها باکی نیست که بدون اجازه و آگاه ساختن ،سرزده بر
َعلَ ْي ِه ْم ُج ٌ
ِ
تنگاتنگ داخل خانه بین فرزند
شما وارد شوند .چون آنها و شما با یکدیگر زیاد ارتباط دارید؛ این اشاره به رابطه
و پدر و مادر است .در ادامه میفرماید :خداوند آیات را چنین بیان میکند ،خداوند دانا و حکیم است .آیه بعدَ « :و
إ ِ َذا بَلَغَ ْالَ ْط َف ُ
حد بلوغ رسیدند ،باید مانند دیگران اجازه ورود بگیرند .دیگر
ال مِن ُك ُم ال ْ ُح ُل َم» چون کودکان شما به ّ
بین آنها و دیگران فرقی نمیکند.
سه مطلب را که مربوط به بحث من است میگویم؛ اول :آیۀ شریفه میگوید :در سه نوبت فرزندان شما اگر بخواهند
در اتاقهای شما وارد شوند کسب اجازه کنند .این که من تعبیر به اتاق میکنم ،به این جهت است که در آیات
َ
یر ل َ ُکم
قبل میفرماید« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ال ت َْد ُخ ُلوا ب ُ ُيوتاً َغ ْي َر ب ُ ُيوت ِ ُك ْم َحتَّى ت َْس َتأن ُِسوا َو ت َُسل ِّ ُموا َعلى أ ْهل ِها ذل ُِکم َخ ٌ
ون[ »]5که مسئله آگاه ساختن و اجازه گرفتن در وارد شدن است« .حتَّى ت َْس َتأن ُِسوا َو ت َُسل ِّ ُموا َعلى
ل َ َعلَّ ُکم ت ََذ َّک ُر َ
أَهْلِها» یعنی شما سرزده وارد نشوید .در آیه «بیت» داریم ،بیت آن موقع به اتاق اطالق میشده ا ّما «دار» خانه
است که صحن و حیاط دارد.
اجازه خواستن پیامبر اکرم(ص) هنگام ورود به خانه حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
آیه بعدی آن این استَ « :فإِ ْن ل َ ْم تَجِ ُدوا فيها أَ َحدا ً َفال ت َْد ُخ ُلوها َحتَّى يُ ْؤ َذ َن ل َ ُك ْم َو إ ِ ْن َ
ارجِ ُعوا ُه َو
قيل ل َ ُك ُم ْارجِ ُعوا َف ْ
أَزْكى ل َ ُكمْ[ »]6که پیغمبر اکرم خودشان هم به همین عمل میکردند که هیچ وقت سرزده وارد نمیشدند ،این را
هم شما زیاد شنیدید که حتی وقتی میخواست وارد خانه فرزندش یعنی یگانه دخترش بشود ،میآمد درب خانه
میایستاد و میفرمود« :السّالمُ علیکم یا اَهلَ بَیتِ النُّبوة» اگر اجازه ورود میدادند داخل میشد ،اگر نه ،بار دوم
میفرمود ،اگر اجازه ورود نمیدادند بار سوم ...اگر پیغمبر میدید اجازه نمیدهند ،برمیگشت .سرزده وارد نمیشد
این آیه هم به همین شیوه اشاره میکند.
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عرض کردم اینکه تعبیر به اتاق کردم جهت آن این است که آیات قبل آن بیوت دارد ،مراد از «بیت» هم اتاق
است ،ولی «دار» ،خانه است .جای این بحثها اینجا نیست و من خیلی نمیخواهم طلبگیاش بکنم ،میخواهم فقط
به آن اندازهای که مربوط به بحثم است اشاره کنم.
امر قرآن کریم در این آیات به پدر ومادر است نه فرزندان!
اینجا سه نوبت برای وارد شدن فرزندان مطرح میکند :صبح ،ظهر ،شب .امّا در اینجا این خطاب به بچّهها نیست،
ذین آ َمنوا» ندارد یا أَیُّها األطفال .ای پدرها و
خطاب به بزرگترهاست ،به پدر مادرها است .میفرماید« :یا أَیُّها ال َّ َ
مادرها! بچّههایتان باید در سه نوبت که در اتاقِ شما وارد میشوند از شما اجازه بگیرند و شما را آگاه کنند که
میخواهند وارد اتاق شوند .سه نوبت چه وقت است؟ صبح ،ظهر ،شب .در اینجا شاید کسی بگوید آخر چرا؟ بچّهام
است ،آن هم بچه نابالغ (صریح آیه است« :وَ الَّذينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ» ،بچههای نابالغ شما  ،یعنی هنوز بالغ
نشده است ،او باید اجازه بگیرد و تو باید این روش تربیتی را به او بدهی) میگوید چرا باید اجازه بگیرد؟ در آیه
راجع به ظهر (یعنی در وسط روز) توضیح میدهد .و بعد از توضیح ،صبح و شب آن را هم میفهمید ،در وسط روز
که راجع به ظهر است (« وَ حِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرَه » این مربوط به ظهر است) چه میگوید؟
* به فرزندانتان شماها پردهداری را بیاموزید
من اینجا یک توضیحی بدهم :این آیات در حجاز نازل شده ،و حجاز منطقه حارّه (گرم) است .نیمروز که میشد
نه پردهدری را.
وقتی اینها از سر کار برمیگشتند به خانه ،چون هوا گرم بود چه میکردند؟ لباس رو را در میآوردند و تخفیف
میدانند ،گرمشان بود .کأنّه نیمهعریان میشدند.
میگوید این سه وقت ،اوقاتِ خلوت شماست ،یعنی صبح قبل از نماز فجر که بلند میشوی ،از کجا بلند میشوی؟
از داخل بسترت بیرون میآیی .به تعبیر روز میگویم :هیچوقت ما نشنیدیم کسی با لباس بیرون از منزل بخوابد.
موقعی که از خواب بلند میشوی ،از رختخواب میآیی تو نیمهعریانی یعنی لباس خواب تن تو است .بعد از نماز
عشاء چه؟ چون آن موقع نماز عشاء را که میخواندند ،میرفتند در بستر که بخوابند .موقع خواب در لباس تخفیف
اتاق شما که خلوتگاه
غ در این سه
میدهند « .ثَلَثُ َع ْورَاتٍ » بچّههای نابال 
موقعیت اگر بخواهند وارد شوند در ِ
ّ
شماست ،باید به آنها یاد بدهی و تربیتش کنی که با اجازه و آگاه ساختن شما وارد بشوند .به در بزند و کسب
اجازه کند؛ چون تو نیمهعریانی و در این حالت شما را نبیند.
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ع ّل ِ
ت امر به اجازه خواستن :دریده نشدن حیای فرزندان
چرا؟ اینها همه برای این بوده است که وقتی تو نیمهعریانی و او با این حال وارد شود پرده حیای او دریده میشود.
معموالً در این حالت نیمهعریانی که آدم هست چه بسا یک سنخ اعمال قبیحه هم از او صادر بشود که قبح عقلی
و عرفی و امثال اینها دارد .در جلسه قبل گفتم ،نسبت به فرزندانتان شماها پردهداری را بیاموزید نه پردهدری
را .نگاه کنید بچههای نابالغ را میگوید.
این آیات همه در سوره نور است که مسئلۀ عفّت و عفاف را مطرح میکند .ع ّفت را گفتم که شاخه حیاء است؛
که من بعداً در باب مسئلۀ عفّت وارد میشوم.
َ
ْ
یر ل َ ُکم ل َ َعلَّ ُکم
« يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ذين آ َم ُنوا ال ت َْد ُخ ُلوا ب ُ ُيوتاً َغ ْي َر ب ُ ُيوت ُِك ْم َحتَّى ت َْس َتأن ُِسوا َو ت َُسل ِّ ُموا َعلى أ ْهل ِها ذلکم َخ ٌ
تَذَکَّرُونَ[ ،»]7همین کاری را که پیغمبر میکرد ،دربِ خانة دخترش که میرسید سالم میکرد و میفرمود« :
السّالمُ علیکم یا اَهلَ بَیتِ النُّبوة» سرزده داخل نمیشدَ « .فإِ ْن ل َ ْم تَجِ ُدوا فيها أَ َحدا ً َفال ت َْد ُخ ُلوها َحتَّى يُ ْؤ َذ َن ل َ ُك ْم َو
ارجِ ُعوا ُه َو أَ ْزكى ل َ ُك ْم[ ،» ]8بدون اجازه وارد نشوید « َو إ ِ ْن َ
إ ِ ْن َ
ارجِ ُعوا » اگر
قيل ل َ ُك ُم ْارجِ ُعوا َف ْ
قيل ل َ ُك ُم ْارجِ ُعوا َف ْ
به شما گفته شد بازگردید ،باز گردید .اآلن در یک حالی نیست که بتواند تو را بپذیرد.
بعد در آنجا وقتی یک سنخ احکام را مطرح میکند ،در آخر ح ّتی نسبت به آن کسانی را که در باب ازدواج
امید ازدواج آنها نیست ،مثل عجوزهها (پیرزنها) ،میگویدَ « :و ل ْ َي ْس َت ْعف ِ
ون ن ِكاحاً[ »]9و کسانی
ذين ال يَجِ ُد َ
ِف ال َّ َ
که دیگر امید ازدواج برای آنها نیست عفاف بورزند .روی عفّت دارد دور میزند« َو ل ْ َي ْس َت ْعف ِ
ِف » ع ّفت را برای آن
کسانی که دیگر عجوزه شده و دیگر امید اینکه او ازدواج کند نیست .میگوید او هم ع ّفت! هم از بچه ع ّفت ،هم
از پیرزن ع ّفت.
انتقاد از بیمباالتی پدران و مادران در نوع پوشش خود و فرزندان
بعد من میرسم به احکام ولی این را به شما بگویم ،اسالم بر محور پردهداری است که پردهداری امری است فطری
برای انسان ،مابه االمتیاز انسان از حیوانات است ،روی این تکیه میکند ،همسو با او است .نکند یک کاری کنی
بچه نابالغ
الهیه که حیاست ،این پرده را ت ِو پدر و مادر بدری! ّ
آنچه را که من در نهاد او گذاشتم به عنوان ودیعه ّ
را میگوید .بالغ شد که هیچ! وای به حال آن کسانی که این بچّههای نابالغ را نیمهعریان در مأل عام بیاورند ،وای
به حالتان! میگوید در خانهات ،در اتاقت که میخواهد بیاید ـ ای پدر ،ای مادر ـ به او بگو وقتی خواست وارد شود،
به درب بزند و اجازه بگیرد و سرزده وارد نشود .وای به حال تو ای پدر و مادر! که ـ نعوذ باهلل ـ خودت بخواهی
اینگونه در مأل عام بیایی ،تو مسلمانی!؟ تو دنبالهرو فاطمه(سالم اهلل علیها)هستی؟! آیهخواندم برای تو ،من اهل
خطابه و شعار نیستم! میگوید اینها در این سه نوبت اجازه بگیرند .چون آن سه نوبت که در اتاقت هستی خلوتگاه
تو است ،نیمهعریانی .با لباس خواب هم تو را نبیند ،پرده حیای او دریده میشود.
عنصر حیاء در حضرت فاطمه زهرا (سالم اهلل علیها)
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همه شما شنیدهاید دیگر و میدانید که پیغمبر اکرم(ص) راجع به حضرت زهرا (سالم اهلل علیها) :فرمود «فاط َِم ٌة
بَضعَةٌ مِنّی» فاطمه پارۀ تن من است .میدانید این را چه جاهایی گفته است؟ اکثر مواردی که پیغمبر گفته است
خاصه نقل
«این پارۀ تن من است» کجا بوده است؟ در چه رابطهای گفته است؟ این تعبیر متواتر است ،عا ّمه و ّ
کردهاند ،در این هیچ شبههای نیست ،یک نفر شبهه نکرده که این را پیغمبر اکرم نگفته است ،من چند مورد
آن را میگویم:
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بهترین زنها کیست؟
َ
یر للنِّساءِ؟» بهترین
اول :داریم پیغمبر اکرم خودشان نشسته بودند و اصحابشان هم بودند ،سؤال کرد « :ما هو خ ُ
زنها کیست؟ راوی میگوید« :فلَم نَدرِ ما نَقوُل» گفتیم نمیدانیم چه بگوییمَ « ،فصار َعل ِی إِلی فاط َِمة َف َ
خب َرها
أ
َ
َ ٌّ
بِذلِک»؛ دارد آنجا امیرالمؤمنین علی(علیه السالم) رفت و وارد منزل شد و قضیه را گفت .گفت یک همچنین
سؤالی پیغمبر کرده همه در جواب آن ماندهاند ،زهرا(سالم اهلل علیها) گفت :بهترین زنان ،آن زنی است که به مرد
نامحرم نگاه نکند و مرد نامحرم هم او را نبیند .علی(علیه السالم) برگشت ،به پیغمبر جواب را گفت .پیغمبر رو
* زهرا(سالم اهلل علیها) گفت :بهترین زنان ،آن
قال لَهَ :من َعلَّ َم َ
کرد و گفتَ « :ف َ
ک هذا؟» ،بگو ببینم چه کسی این را به تو یاد داد ؟ «قال :فاطمة» گفت :فاطمه .زنی است که به مرد نامحرم نگاه نکند و مرد
اینجا بود که پیغمبر فرمود« :إِن َّها بَض َع ٌة ِم ّنی»[ ]10یک مورد اینجا بود .در روایت دیگری آمده است که علی(علیه نامحرم هم او را نبیند.
ول َّ
السالم) فرمودندَ « :ق َ
ال ل َ َنا َر ُس ُ
ي ٍء َخ ْي ٌر لِلْ َم ْرأَ ِة َفلَ ْم يُجِ ْب ُه أَ َح ٌد ِم َّنا َف َذ َك ْر ُت َذل َِك ل ِ َفاط َِم َة َفقَال َ ْت َما م ِْن
الل ِ أَ ُّي شَ ْ
َ
ول َّ
الل ِ َفق َ
َال َص َد َق ْت إِن َّ َها بَضْ َع ٌة ِمنِّي»]11[.
شَ ْ
ي ٍء َخ ْي ٌر لِلْ َم ْرأَ ِة م ِْن أ ْن َل ت ََرى َر ُج ًل َو َل يَ َرا َها َف َذ َك ْر ُت َذل َِك ل َِر ُس ِ
حجاب از مرد نابینا
دوم :روایت از امام هفتم (علیه السالم) است که این را شنیدید و شاید منبریها برای شما نقل کرده باشند ،من
اینها را میگویم چون من در اینها نکته دارم ،یک شخص نابینایی آمد و اجازه گرفت که وارد بشود ،و زهرا (سالم
اهلل علیها) بالفاصله رفت و پوشش را بر تن کرد .ما میگوییم چادر .هرچه بود .پیغمبر رو کرد به او و گفت چرا
رفتی چادر سرت کردی؟! اینکه نابینا است! البته این را پیغمبر عمدا ً گفت ،برای اینکه این مطلب به من و تو
یح
برسد( .ای مادرها! توجّه کنید) گفت این که تو را نمیبیند « َفقال َ ْت إ ِ ْن ل َ ْم یَ ُک ْن یَران ِی َفإِن ّی أَ َرا ُه َو ُه َو یَشُ ُّم ال ِّر َ
فَقَالَ رسوُلُ اللهأَشْهَدُ أَنَّکَ بَضْعَةٌ مِنّی»؛[ ]12زهرا (سالم اهلل علیها) عرضه داشت :او من را نمیبیند؛ ولی من که
او را میبینم! او بوی من را استشمام میکند .من نشنیدهام که زهرا (علیهاالسالم) مث ً
ال آن موقع عطر زده بوده
است .اینجا پیغمبر فرمود :من گواهی میدهم که تو پارۀ تن منی.
پوشاندن خود از نامحرم؛ نزدیکترین حاالت زن به پروردگار
سوم :پیغمبر اکرم راجع به زن از اصحابش سؤال کرد و بعد گفتَ « :متی تَک ُو ُن أَ ْدن َی م ِْن َربِّها» در چه حالتی است
که زن خیلی به پروردگارش نزدیک میشود؟ نزدیکترین جا به پروردگارش کجا است؟ قرب الی اهلل تعالی مراتب
دارد ،درجات دارد .آنجایی که خیلی نزدیک میشود به خدا کجاست؟ « َفلَ ّما َس ِم َع ْت فاط َِم ُة (سالم اهلل علیها) ذل َِک
قالَتْ :أَدْنَی مَا تَکوُنُ أنْ تَلْزَمَ قَعْرَ بَیْتِها» وقتی زهرا(سالم اهلل علیها) شنید با یک جملۀ کنایهای فرمود :آن حالتی
که خودش را از نامحرم میپوشاند ،نزدیکترین حالت به خدا است .نه نماز! نه سجده! نه روزه! آن وقت میدانی
پیغمبر چه گفت؟ « َفقال ُر ُ
سول اهلل إ ِ َّن فاط َِم َة بَض َع ٌة ِم ّنی»]13[.
خصوصیت
خیلی روایت داریم؛ من فقط این موارد را گفتم .کجاها گفت؟ در چه رابطهای گفت؟ مربوط به چه
ّ
او بود که پاره تن اوست؟ آنجایی را که پردهدار است نه پردهدر.
احکام اسالم بر محور حیاست
من مقصدم این بود .ما بسیاری از احکامی که در شریعت داریم چه در بُعد اجتماعی ،چه در بُعد فردی بر محور
حیاست .در بُعد اجتماعی و فردی مثال میزنم:
در بُعد اجتماعی :شما خیلی میگویید امربه معروف نهی از منکر ،البته این روزها لَقلَقه زبان شده است ولی عم ً
ال
خبری نیست .شوخی هم میکنند ،نمیخواهم حرفهایی را بزنم .این پردهداری است و پردهدری در سطح جامعه.
اینکه نهی از منکر واجب است برای همین است .میخواهد پردهدری کند در جامعه؛ منکر ،پردهدری است .جلوی
پردهدری در جامعه را میخواهد بگیرد ،میگوید نهی از منکر واجب است .چرا؟ چون پردهدری است در جامعه،
پُررو کردن مردم نسبت به خدا است ،حریم الهی را شکستن است ،حیای من اهلل را از بین بردن است ،بیاورم
در قالب اصطالح ،چون جلسه گذشته گفتم حیاء من اهلل ،حیاء من الخلق ،حیاء من النفس .باالترین حیاء ،حیاء
من اهلل است .این میخواهد پردهدری کند .لذا اینجا نگاه کنید مسئله این است ،دوباره حیاء محوریت دارد ،بحث
پردهداری است و پردهدری است.
مثال در بعد فردی :غیبت حرام است .چرا؟ چون پردهدری است ،عیب دیگران را فاش کردن و بازگو کردن حرام
است .این پردهدری است .میگوید حرام است .باید پردهدار باشی نه پردهدر.
حاال اگر خودش پرده خودش را درید ،خودش سوا است میگوید اینجا دیگر رهایش کن.
« َق َ
اب ال ْ َحیا َء َفال غ ِْی َب َة ل َ ُه[ »]14کسی که خودش پرده
ال َرس ُو ُل اهلل (صلّی اهلل علیه و آله وسلّم)َ :من أَلْقَی جِ لْ َب َ
حیاء را کنار زد ،اینجا غیبت او اشکال ندارد .حتی پیغمبر در روایت «جلباب» یعنی پرده مصرف میکند .یعنی
شرعیه بر محور حیاء
خودش ،خودش را بیآبرو کرده است .نگاه کنید من به عنوان مثال گفتم ،غالب احکام
ّ
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مفصلی است ،چه فردی آن ،چه اجتماعی آن،
است .من نمیخواهم وارد این بحث بشوم ،این بحث خودش ،بحث ّ
محور ،حیاء و پردهداری است و در مقابل پردهدری است که حرام است .پردهداری واجب و پردهدری حرام است.
وظیفه پدر ومادر شکوفا کردن عنصر حیاء در فرزند است
حاال غرض این که :چون بحثم راجع به خانواده بود ،پدر و مادر باید این غریزه انسانیّهای که در او است را شکوفا
کنند نه اینکه حیاء را در بچّه سرکوب کنند .لذا آیه صریحاً اینها را میگوید .تا میگویی آخر این چه قیافهای
است که دختر بچّه را بیرون آوردی؟ میگوید هنوز تکلیف نشده است؛ تویی که مَحرَم او هستی ،قرآن میگوید
بدون اجازه وارد نشود ،آن وقت تو او را نیمهعریان آوردهای در مأل عام؟ خاک بر سر شیطان .ـ نعوذ باهلل ـ خودت
هم در کنار او همین گونه؟ ـ نعوذ باهلل ـ گفتم نمیتوانم من حرف بزنم ،بدان که تو داری به او روش میدهی و
تربیتش میکنی و او را بیحیاء بار میآوری.
توسل
ذکر ّ
توسل پیدا کنم .حق داشت پیغمبر ،آنگونه که در روایات معتبره هم هست ،هنگام وفاتش که
بگذرم میخواهم ّ
میشود ابن عباس نقل میکند که دیدیم بارها و بارها پیغمبر گریه میکند ،گریه هم به گونهایست که اشکهایش
تعجب کردیم ،سؤال کردیم :یا رسول اهلل سبب گریه شما چیست؟ چرا
روی محاسنش سرازیر میشود ،همه هم ّ
اینقدر گریه میکنید؟ فرمود :گریه میکنم برای فرزندانم و آنچه را که این امّت بعد از من به آنها روا میدارند ،به
تعبیر من این کلّی بود .دومی آن :میدانی چیست؟ اسطورۀ عصمت و حیا را میکوبند .بَض َع ٌة ِم ّنی را .یعنی حضرت
زهرا (سالم اهلل علیها) ،اسطوره عصمت و حیا را میکوبندش .میگوید «کَأَنّی بِفاطِمة[ .»]15اسم میبرد دیگر .گویا
من پدر
میبینم دخترم فاطمه را ،میبینم ،که به او ستم شده است ،منِ بابا را صدا میکند ،میگوید « یا أَبَتاه »ِ ،
را صدا میکند ،احدی از این امّت او را اجابت نمیکند ،کمک او نمیکند ،این چه وقت بود؟ میگویند موقعی که
زهرا بین در و دیوار قرار گرفت ،صدای او بلند شد « یا أَبَتاه »...
[ . ]1وسائل الشیعة ،ج  ،20صفحه 154
[ . ]2بحاراالنوار ،جلد  ،68صفحه 333
[ . ]3غرر الحکم ،صفحه  ،257روایت 5454
[ . ]4سوره مبارکه نور ،آیات 58-59
[ . ]5سوره مبارکه نور ،آیه 27
[ . ]6سوره مبارکه نور ،آیه 28
[ . ]7سوره مبارکه نور ،آیه 27
[ . ]8سوره مبارکه نور ،آیه 28
[ . ]9سوره مبارکه نور ،آیه 33
[ . ]10حلیة األولیاء ،ج  ،2ص 41
[ ]11مستدرک الوسائل ،ج  ،14ص 182
[ . ]12بحار االنوار ،جلد  ،43صفحه 91
[ . ]13بحار االنوار ،جلد  ،43صفحه 92
[ . ]14مستدرک الوسائل ،جلد  ،8صفحه 461
[ . ]15بحاراالنوار ،جلد  ،43صفحه 156
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تربیت در محیط خانوادگی۹ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
ا
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َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
َیر َة م َِن االیمان[ »]1غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) قال « :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفتیم اولین محیطی هم که انسان در
آن ساخته میشود و روش یاد میگیرد و در روشگیریاش هم بسیار سریع است ،محیط خانوادگی است .رابطه
محبتهای شدید بین پدر و مادر و فرزند است ،از نظر روش دادن به فرزند ،نقش اساسی
تنگاتنگ که بر محور ّ
و زیربنایی دارد.
الهیه یعنی حیاء در او
در تربیت فرزند ،پدر و مادر باید پردهداری کنند و مراقب فرزند باشند که این ودیعه ّ
رشد کند نه اینکه او را سرکوب کنند .جلسه گذشته به یک خصوصیتی که در آیات قرآنی ،نسبت به همین
معنا آمدهاست اشاره کردم که پدر و مادر باید مراقبت کنند که پردهدری نشود .من فقط یک تذکر بدهم چون
شرعیه ما بر محور حیا استوار است؛ چه
اینها در جای خود بحثهای مستقلی دارد .عرض کردم بسیاری از احکام
ّ
احکام اجتماعی و چه احکام فردی .در باب اجتماعی ،مسئله امر به معروف و نهی از منکر و در باب مسائل فردی،
غیبت مثالی است که من به آنها اشارهای کردم و رد شدم.
رابطهی حیا و ایمان
مفصل است .من فقط
در مورد رابطه بین حیا و ایمان این تذکر را عرض کنم که حیا و دین ،خودش یک بحث ّ
راجع به رابطهی حیا با احکام یک اشاره کردم ،و ا ّال رابطه بین حیا و ایمان ،رابطه بین حیا و دین یک رابطه
بسیار دقیق و محکم است و این بحث معموالً در مباحث معرفتی مطرح میشود .رابطه حیا با عقل و قلب و نفس
و جوارح هر کدام یک بحث مج ّزاست .اینها که در بحث ما هست ،حیای جوارحی است .بعد هم حیا من اهلل ،حیا
من الخلق ،حیا من النفس و مطالبی از این دست مطرح است.
حیا ،نخ تسبیح ایمان است
ما روایات بسیاری در این زمینه داریم که رابطه بین حیا و ایمان را مطرح میکند .یک روایتی را هم من اشاره
ایمان ل َِمن ال َحیا َء لَه[ »]2کسی که حیا ندارد ،ایمان
کردم که از امام صادق (علیه السالم) نقل شده که « :ال
َ
ندارد.
ً
اصالً به طور کلی ،حضرت ایمان را کأنه برحیاء استوار میکند .در اینباره ما در روایاتمان مثال از امام باقر (علیه
قرونان فی َق َر ٍن َو أ ِذا َذ َه َب أَ َح ُد ُهما تَ ِب َع ُه صاحِ ُب ُه[ »]3حیا و ایمان
االیمان َم
لحیا ُء َو
ِ
ُ
السالم) داریم که فرمود« :أَ َ
دو همراه هستند که هرگاه یکی از آنها برود دیگری بدنبالش خواهد رفت.
یعنی حیا و ایمان به تعبیری با یک نخ ،به هم پیوند دارند؛ مثل بند تسبیح که دانهها را به همدیگر متصل
کردهاست .اینها تمام ،جنبههای کنایی دارد و زیبا هم هست .اگر این پردهی حیا دریده شود ،دین هم رفته
است .مطمئن باشید!
َ
قان[ »]4حیا و ایمان دو همراهند که از یکدیگر
ر
ت
ف
ی
ال
و
ن
ر
ق
فی
َان
ن
و
قر
م
ء
یا
الح
و
ِمان
ی
«اال
علی (علیه السالم)
َ
َ ٍ َ َ ِ ِ
ُ
َ ُ َ ُ
جدا نمیشوند.
اگر حیا برود ،دین هم میرود؛ حتی اعتقادات
َ
ّ
ّ
الدین
لحیاء ُه َو ّ
تا جایی که یک روایت از پیغمبراکرم داریم که « قال رسول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) :أ َ
کُلُّه[ »]5پیامبر اکرم فرمودند :حیا همهی دین است.
عجب! پیغمبر اکرم یک هُو هُویّت درست میکند( .این همانی) اصالً ،دین همین حیا است .میخواهد بگوید که
این را بدانید :اگر حیا برود دیگر از دین و ایمان خبری نیست؛ حتی در بُعد اعتقادی.
چون اآلن بحث من این نیست ،آن را کنار میگذارم .خواستم این را بگویم که تأثیر حیا نه تنها بر بیشتر احکام
است بلکه بر تمام دین تأثیر دارد .حتی نسبت به اصل دین؛ که باید در جای خودش بررسی شود.
آیات دربارهی روابط خانواده ،خیلی روشن است که مراقب باشید و نگذارید اطفالتان در خلوتگاههای شما سرزده
وارد شوند .مراقب باشید که وقتی آنها میآیند شما در یک حالی باشید که قباحت دارد نباشید .طوری نشود که
پردهدری بشود! پرده حیای فرزند را حفظ بکنید و به اینها بیاموزید که با اجازه وارد بشوند و سرزده وارد نشوند.
هشدار؟! نه ،اعالم خطر!
اما مطلب دوم ،ما راجع به فرزند یک دستور داریم که من اول روایت را میخوانم بعد توضیح میدهم« .عن جعفر
الصبی َو
لصبی َو َّ
بن محمد ،عن ابیهَ ،عن آبائ ِه (علیهم السالم) قال :قال رسول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم) :أَ َّ
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* یعنی حیا و ایمان به تعبیری با یک نخ ،به
هم پیوند دارند؛ مثل بند تسبیح که دانهها
را به همدیگر متصل کردهاست .اینها تمام،
جنبههای کنایی دارد و زیبا هم هست .اگر این
پردهی حیا دریده شود ،دین هم رفته است.
مطمئن باشید!

نین[ »]6از امام صادق نقل شده که حضرت
المضاجِ ع ل ِ َعش ِر سِ َ
الصب َّیة َو َّ
الصب َّیة َو َّ
الصبی َو َّ
َّ
الصب َّیة یُ َف َّرقُ بَی َن ُهم فِی َ
از پدرشان و ایشان از پدرانشان نقل کردند که پیامبر اکرم فرمودند :پسر بچه! پسر بچه! پسر بچه! دختر بچه!
دختر بچه! دختر بچه! وقتی به دهسالگی رسیدند جایشان باید از همدیگر جدا شود.
فرمود :پسر بچه! پسر بچه! پسر بچه! بعد از آن ،دختر بچه! دختر بچه! دختر بچه! خیلی مهم است که هرکدام را
سه بار گفتند .رسول خدا چه میخواهند بگویند؟ بین بسترهای اینها فاصله بیندازید ،وقتی به ده سالگی رسیدند!
یعنی دو پسربچهی ده ساله را در یک بستر نخوابانید! دو دختر بچه که ده ساله شدند را در یک بستر نخوابانید!
دقت کنید اول میفرماید :پسرها را! بعد میگوید دخترها را در این سن جدا کنید! این تکرار خیلی روشن و
گویاست .اگر بخواهیم ضعیفش کنیم ،بخاطر این است که حضرت میخواهد هشدار بدهد .اگر بخواهیم با انصافتر
برخورد کنیم ،باید بگوییم :دارد اعالم خطر میکند!
ً
ممیز
جهت این است که وقتی بچّه به این سن میرسد ،ممیّز میشود .ده سالگی س ّنی است که ّ
بچه در آن غالبا ّ
میشود ،تمیز میدهد .این رابطه تنگاتنگ ممکن است به پردهداریاش ضربه بزند و در نتیجه به پاکدامنیاش
سرایت کند.
ریشهی پاکدامنی حیاست
میگوید :عفت ،پاکدامنی! بسیار خوب ،ریشه عفت چیست؟ عفت از شاخههای حیاست .علی (علیه السالم)
لحیاء» سبب پاکدامنی حیاست.
میفرمایدَ « :س َب ُب ال ِع َّفةِ ،أَ َ
آنچه موجب پاکدامنی میشود ،عبارت از پردهداریست ،حیا است .حتی حضرت یک موازنه میکند بین اینها و
میفرماید« :عَلی قَدرِ الحَیاء ،تَکونُ ال ِعفَّةِ[ »]7پاکدامنی به مقدار حیا و پردهداریست.
شدت و ضعف دارد .هر چه حیا شدیدتر
کمی ندارد و مربوط به روح است ،جنبه کیفی داردّ ،
چون حیا جنبه ّ
باشد ،و پدر و مادر روی آن کار کردند ،عفّت و پاکدامنی او بیشتر میشود .فرزند به مقدار حیایش ،پاکدامنی
پیدا میکند .اینکه عرض کردم در تربیت آنکه نقش زیربنایی دارد حیا است این است .در روابط گوناگون هم
مطرح است که من اآلن وارد این فضای محدود خانوادگی شدم .پدر و مادر باید دنبال این باشند که از همان
الهیه ،این حیا که یک پوشش الهی بر روی روح انسان است و هر انسانی
کوچکی ،مراقبت کنند که این پرده ّ
موحد هستیم ،اما بحث
نهادمان
نظر
از
ما
همه
ما
شود.
شکوفا
تا
بکنند
هم دارد،دریده نشود .باید روی آن کار
ّ
چیست؟ اگر روی آن کار کنیم میرود باال ،کار نکنی از بین میرود؛ استعداد است ،در وجود فرزند هست.
پیغمبر اکرم در این روایت ،ده سالگی را فرمود؛ روایت مرسلی هم صدوق دارد که حتی در آن سن را کمتر نقل
میکند .آنجا شش سال را نقل میکند .اینکه مسلم است ،این است که وقتی بچه به این حد برسد  -ما تعبیر
میکنیم  -چشم و گوش او باز میشود ،باید مراقب این روابط بود .چشم وگوش او باز میشود .با این شدت پیغمبر
میفرماید.
اختالط پسر و دختر ،خیانت به جامعه
گاهی یک سنخ امور را مطرح میکنند که مث ً
ال اختالط پسر و دختر چه اشکالی دارد؟ ببینید چه جنایتی را
اینها نسبت به جامعه دارند مرتکب میشوند! من روایت خواندم .ده سال دیگر تمام شد ،یک وقت نشود اینها با
هم رابطه تنگاتنگ اینگونه پیدا کنند .در خلوتگاه والدین بیاجازه وارد نشود! به این سن میرسد ،وقتی به بستر
الصبی ،دوم،
الصبی َو َّ
لصبی َو َّ
میرود ،با همجنس خودش در یک جا نخوابد! یک وقت اشتباه نکنید! اول فرمود :أَ َّ
جدا کرد .نه دختران در یک بستر بخوابند و نه پسران!
نترسید که میگویند :فالنی س ّنتگرا است .بله افتخار من این است که س ّنتگرا هستم! چون پیغمبر من سنتگرا
است .من تابع او هستم .تابع سنت انسانیّه و الهیّهام .نه سنت حیوانیّه روشنفکرمآبانه! از چه کسی این حرفها
را نقل میکنند؟
حیای زلیخا از بتش
نترسید! میگویند :سنتگرا! بله ،افتخارم این است .اولین سنّتگرا پیغمبر بود .او میگوید ،من نمیگویمَ « .و َما يَنطِ قُ
عَنِ الهَوَى إ ِْن هُ َو إِلَّ وَح ٌْى يُوحَى[ »]8او از سر هوس سخن نمیگوید .هرچه میگوید وحیای است که به او شده
است.
آنچه که در این باب میگوید ،با فطرت انسانیت همسو است .ای کاش الاقل میرفتند آن بتپرست را میدیدند و
حیا را از او یاد میگرفتند .شما قصّه حضرت یوسف را میدانید .من یک روایت از امام باقر (علیه السالم) برای شما
میخوانم ،که وقتی از ایشان راجع به جریان حضرت یوسف سؤال میشود ،حضرت فرمودند :در آنجایی که زلیخا
یوسف را به گناه دعوت کرد ،پوششی روی بتش انداخت .من یک تکّه از روایت را میخوانمَ « .ف َ
قال لَها یوسف :ما
َص َن ِ
حت َعلَیها ثوباً أَس َتحیِی أَن یَران َا » روی او پوششی
عت؟» یوسف به او گفت :چه کار بود کردی؟ «قالتَ :ط َر ُ
انداختم .پیراهن ،پوشش را ثوب میگویند .خجالت میکشم ،شرمم میآید که ما را ببیند .حیا میکنم که این بت ما
حیین مِن َص َنم ِ
را ببیند« .قال (علیه السالم)َ :فقال یوسف (علیه السالم)َ :ف َأ ِ
بصر َو
نت تَس َت
َ
سم ُع َو ال یَ ُ
ِک َو ُه َو ال یَ َ
ال أَستَحیی أنا مِن رَبّی؟[ »]9حضرت امام باقر فرمود :که یوسف در جواب او گفت :تو از بت خود حیا میکنی ،و
حال آنکه او نه میشنود و نه میبیند .نه سمیع است ،نه بصیر است .حال من نباید از پروردگارم خجالت بکشم؟
تو از بت خود خجالت بکشی ،من از خدایم خجالت نکشم؟!
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تربیت در محیط
خانوادگی
بچه در آن غالب ًا
* ده سالگی سنّی است که ّ
ممیّز میشود ،تمیز میدهد .این رابطه تنگاتنگ
ممکن است به پردهداریاش ضربه بزند و در
نتیجه به پاکدامنیاش سرایت کند.

* نترسید که میگویند :فالنی سنّتگرا است .بله
افتخار من این است که سنّتگرا هستم! چون
پیغمبر من سنتگرا است .من تابع او هستم.
تابع سنت انسانیّه و الهیّهام .نه سنت حیوان ّیه
روشنفکرمآبانه!

مالصدرا میگوید :مسئله حیا غریزهای انسانی است .ما به االمتیاز انسان از حیوان است .بتپرست هم خجالت
میکشد ،اکتسابی نیست .تو از خدایت خجالت نمیکشی؟ «أَ لَمْ يَعْلَمْ بِأَن َّ َّاللَ يَری[ »]10آیا نمیداند که خدا
میبیند؟
مسئله این است که انسان  -نگاه کنید؛ انسان! -اگر بخواهد انسانیّتش را حفظ بکند ،باید پردهدار باشد .پردهدری
انسان را از وادی انسانیّت ،دور میکند .شخص را بیرون میکند.

تربیت در محیط
خانوادگی

آموزش حیا ،در خانواده با پدر و مادر است
انسانیت من و تو است؛ و بعد از آن هم
تمام دستورات دینی ما ،دقیقاً حساب شده است .تمامش برای حفظ
ّ
برای حفظ الهیّت است .هم بعد انسانی ،هم بعد الهی است .نگاه کنید از کجا هم شروع میکند؟! از همان اول ،از
محیط خانواده؛ همان موقع کودکی دستورات داده شده تا آخرآخرآ.
محبت
از
که
است

ی
روح
حالتی
غیرت،
گفتم:
اینکه من عرض کردم ـ ای پدر ،ای مادر ـ بدان تو غیرت داری؟ -
ّ
نسبت به فرزند نشأت گرفتهاست .به این میگویند :غیرت برای حفظ و حراست محبوب؛ -باید هرکس دیگری
را که دوست داری ،نسبت به او غیرت داشته باشی و او را حراست کنی .پدر که به بچّهات عالقهمندی! مادر که
* انسان اگر بخواهد انسان ّیتش را حفظ بکند،
به بچهات عالقهمندی! غیرت داشته باش! او را در بُعد انسانی و الهیاش حفظ کن! نگذار مثل حیوانات بشود،
باید پردهدار باشد .پردهدری انسان را از وادی
َیر َّة م َِن االیمان» اگر دین داری باید غیرت داشته باشی و از
انسانیت و ّ
ّ
«إ ِ َّن الغ َ
الهیت وجودی فرزندت حفاظت انسانیّت ،دور میکند .شخص را بیرون میکند.
کنی .بحث ما اینجاست.
منشاء بی عفتی ،رواج بی حیایی در جامعه است
رابطه میان غیرت و مسئله حیا هم تماماً هماهنگ است .معارف ما اینگونه است ،یک انسان  -من حتی میخواهم
انسانیت خودش را حفظ بکند ،باید یک همچنین غیرتی نسبت به
بگویم ،انسان نه مؤمن! -هر آدمی که بخواهد
ّ
بچّهاش داشته باشد؛ چه دخترش ،چه پسرش .اگر بخواهید فرزندانتان را عفیف بار بیاورید ،بدانید عفت از حیا
نشأت گرفته است ،شاخهایست از حیاء .علی (علیه السالم) فرمود :سبب عفت ،حیا است .هر مقدار حیا باال برود،
سطح عفت و پاکدامنی هم باال میرود.
متعدد
منشأ بیعفتی در جامعه ما ،بیحیایی است .مردم را دریده کردند .عواملی هم که این پرده را میدرند،
ّ
است .پدر و مادر باید بر سرشان بزنند؛ هیچ کار هم نمیتوانند 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 باال میرود .بدتر از همه
هم محیط حاکم بر جامعه است .رسانههای تصویری ،جنایتکارهای جامعه هستند .نمیتوانم دیگر حرف بزنم.
بفهمید چه کار دارند میکنند.
وداع حسنین با مادرشان از زبان علی(علیهم الصلوه و السالم)
التماس دعا .بریم خانه علی (علیه السالم) .در روایات دارد که زهرا (سالم اهلل علیها) به علی (علیه السالم)
وصیت فرمودَ « :غ ِّسلنی َو َک ِّف ّنی ب ِالَّیل[ »]11من را شب غسل بده! من را شب دفن کن! من را شب تجهیزم کن!
نمیخواهم آنهایی را که به من ظلم کردند بر جنازه من حاضر شوند .علی (علیه السالم) بر طبق وصیت زهرا
(سالم اهلل علیها) او را تجهیز کرد .مینویسند که زهرا (سالم اهلل علیها) به اسماء بنت عمیس هم وصیت کرد
که وقتی علی میخواهد من را تجهیز کند ،تو برو او را کمک کن! در روایت دارد که اسماء آب میریخت ،علی
(علیه السالم) زهرا(سالم اهلل علیها) را شست و شو میکرد .حاال چه صحنههایی در بین غسل دادن پیش آمد
بماند .وقتی علی (علیه السالم) غسل دادنش تمام شد ،حنوط کرد ،بعد هم تکفین حضرت زهرا (سالم اهلل علیها)
یت یا ا َّم ُکلثُوم یا زینب
مت أَن أَعق َُد ال ِّرداء نا َد ُ
را انجام داد ،علی (علیه السالم) نقل میکند ،میگویدَ « :فلَ ّما َه َم ُ
َّ
یا حَسن یا حُسین هَلُمّوا تَزَوَّدوا مِن أُمِّکُم وَ هذا الفِراق وَ اللِّقاء فی الجَنه[ »]12میدانید یعنی چه؟ یعنی وقتی
خواستم بند کفن زهرا را ببندم ،بچّههای زهرا را صدا زدم ،بچّهها بیایید از مادر توشه بگیرید! دیگر شما مادر
را نمیبینید .فقط در بهشت مادر را میبینید .این بچهها آمدند ،امام حسن و امام حسین خودشان را انداختند
روی سینه زهرا (سالم اهلل علیها) .علی (علیه السالم) نقل میکند ،سوگند یاد میکند ،میگوید :من یک وقت دیدم
دستهای زهرا از کفن بیرون آمد ،یک دست گردن حسن انداخت ،یک دست گردن حسین انداخت ،چنان ناله
زد ،که منادی ندا کرد :یا علی! این بچّهها را از روی سینهی زهرا بردار! مالئکه آسمانها به گریه آمدند...
[ . ]1وسائل الشیعة ،ج  ،29ص154
[ . ]2اصول کافی ،ج  ،2ص 106
[ . ]3همان
[ . ]4غررالحکم ،ص 256
[ . ]5کنز العمال5757 ،
[ . ]6وسائل الشیعة ،ج  ،20ص 231
[ . ]7غرر الحکم ،ص 256
[ . ]8سورهی مبارکه نجم ،آیات شریفهی  3و 4
[ . ]9تفسیر عیاشی،ج  ،2ص 174
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* منشأ بیعفتی در جامعه ما ،بیحیایی است.
مردم را دریده کردند .عواملی هم که این پرده
متعدد است .پدر و مادر باید بر
را میدرند،
ّ
سرشان بزنند؛ هیچ کار هم نمیتوانند 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 باال میرود.

[ . ]10سوره مبارکهی علق،آیهی شریفهی 14
[ . ]11بحار االنوار ،ج  ،43ص 214
[ . ]12بحار االنوار ،ج  ،43ص 179
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تربیت در محیط خانوادگی۱۰ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
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َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
َیر َة م َِن االیمان[ »]1غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)« :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفته شد در بین محیطهایی که انسان
ن آنها محیط خانوادگی است .این مسئله را نیز مطرح کردیم که در تربیت
درون آنها ساخته میشود ،مؤثرتری 
آنچه نقش اساسی داشته و جنبۀ زیربنایی دارد؛ عنصر حیا و پردهداری است ،که امری فطری است و در هر
انسانی وجود دارد .بعد مواردی از آیات و روایات مطرح شد .حاال در این جلسه یکی دو مورد دیگر را هم برای
تأیید اینکه حیاء برای تربیت نقش زیربنایی دارد ،مطرح میکنم بعد چند تذکّر میدهم.
نهی از تربیت در حالت خشم
خاصی ،از تربیت دیگران نهی
یکی از مواردی که در باب تربیت مطرح شده است این است که مربّی در یک حال ّ
شده است؛ که در این حال دیگری را تربیت نکن! خود این یک مسئله است .جهت آن هم این است که ممکن
است در این حال نتیجۀ مطلوب را نگیری ،بلکه نتیجه عکس بشود .دربارۀ پیغمبر اکرم نقل شده که « ن َ َهی َر ُس ُ
ول
ِند الغَضَ ب[ »]2رسول خدا از تأدیب به هنگام خشم ،نهی فرمودند.
اهلل (صلّی اهلل علیه وآله و سلّم) َع ِن األَ َدب ع َ
یعنی آنگاه که خشمگین شدی ،آنگاه تربیت نکن! ادب همان تربیت است .در روایتی است از علی (علیه السالم)
آمده است« :ال أَ َد َب َم َع الغَضَ ب[ »]3ادب کردن،هنگام خشم ممکن نیست.
در حال خشم ،ممکن است فرزند ُرو در روی تو بایستد!
تربیت همراه غضب ،اص ً
ال تربیت نیست .چون آنچه که در باب تربیت نقش زیربنایی دارد و برای تأدیب و تربیت
میخواهیم از او استفاده کنیم ،حیاء و پردهداری است .اگر بخواهی در آن حال که خشمگین هستی ،فرزندت
را تربیت کنی ،چون هنوز نتواستی خودت را کنترل کنی ،ممکن است حرکتی از تو سر بزند که این موجب
اعم از گفتار و کردار-
پردهدری شود .چون عصبانی شدهای ممکن است یک دفعه یک حرکتی از تو سر بزند ّ -
که موجب پردهدری و بیحیایی شود .مث ً
ال موجب شود که طرف مقابل ،جلوی تو بایستد؛ یعنی بر اثر این روش
تو نتیجۀ عکس دهد .تو با این کارت پردهدری کردی .آن پردهداری و حیایی که برای تربیت فرزند زیربنا بود
را دریدی .تربیت در این موقعیّت دیگر فایده ندارد .چون محور و زیر بنا ،پردهداری است نه پردهدری .ببینید
این مسئلهای را که من مطرح کردم ،جنبهی عینی دارد و مربوط به معارف ماست .مربوط به معارف قرآنی و
ضد شعارم و اهل شعورم .آدم باید نسبت به معارف
روایی ماست .من خطابه بلد نیستم .شعار هم بلد نیستم؛ من ّ
دینیاش شعور پیدا بکند .اگر میخواهد اصالح بکند ،بداند که اصالح بر محور شعور است نه شعار .در این حال
خشم و غضب ،بدان که روایات از تربیت نهی کردهاند .دلیل آن را هم گفتم؛ برای این است که باید در تربیت
حیاء و پردهداری در فرد شکوفا شود .در تربیت محور پردهداری و حیاست.
تأکید اول :چه قصد تربیت باشد ،چه نباشد ،آموزش داده میشود.
این را عرض کردم که در هنگام تربیت دیگران چه قصد بکنی ،چه نکنی ،تربیت صورت می پذیرد و فرزند روش
عملی را از تو میآموزد .اما اگر یک وقت هم قصد کردی ،باز هم تربیت صورت میپذیرد .من گفتم که قصد در
مدخلیت ندارد ،یعنی تربیت نسبت به قصد «ال به شرط» است( ،یعنی الزم نیست ّنیت و قصد باشد تا
تربیت
ّ
تربیت انجام شود« ).به شرط ال» نیست( .یعنی الزم نیست که نیت و قصد نشود تا تربیت صورت پذیرد) آدم چه
قصد بکند ،چه قصد نکند ،آموزش داده میشود .چه آموزش دیداری ،چه گفتاری ،و چه کرداریاش.
اما معنای آن این نیست که اگر قصد کردی این دیگر تربیت نیست .یک وقت اشتباه نشود.
تأکید د ّوم :برخورد تربیتی ،با اشاره و کنایه باشد!
در معارفمان به ما آموختهاند آنجایی که قصد میکنی دیگری را با گفتارت تربیت کنی که گاهی هم با کردار
ممکن است؛ ولی اینجا گفتار روشنتر است -دو راه را پیش بگیر؛  -1تلویح (اشاره) -2 ،تعریض (کنایه)! برای
اینکه انسان اگر بخواهد دیگری را تربیت کند و قصد تربیت داشته باشد ،در خانواده با کسی مواجه است که
هنوز خوبی را از بدی تشخیص میدهد .میخواهی به او بگویی« :این کار زشت است؛ نکن! یا این کار خوب است؛
انجام بده!» او هنوز حسن و قبح را میفهمد .عقل عملیاش را از دست نداده .ما میگوییم :عاقل است .هنوز عقل
عملیاش را از دست نداده و مسخ نشده است .خصوصاً در محیط خانواده ،بچّه هنوز خوب و بد را میفهمد و خوبی
و زشتی سرَش میشود .در اینجا میگویند ،روش تربیتی چون متناسب با مکانهاست -تلویحی یا تعریضی باشد.
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در مؤاخذه ،صراحت لهجه به خرج نده!
روایت از علی (علیه السالم) است که فرمودُ « :عقُوب َ ُة ال ُعقَال ِء التَّلویح[ »]4عقوبت کردن عقالء با تلویح (اشاره)
است.
اگر دیدید بچّه کار بد کرده است و میخواهید مؤاخذهاش بکنید ،با تلویح او را مؤاخذه کنید .تلویح در مقابل
تصریح قرار میگیرد و تلویح به معنای اشاره است .ما هم در مکالمات ،محاورات عرفیّه و حتی نوشتههامان این
هست که میگوییم :تلویحاً مطلب را به او فهماند؛ یعنی با اشاره .صراحت لهجه به خرج نده! چرا؟ چون پردهدری
میشود .اثر آن از بین میرود .اگر بچّه را میخواهی تربیت کنی؛ کار بد کرده ،کار زشت کرده ،با اشاره از او
بازخواست کن!
به بچه بگو :یک نفر این کار بد را کرد ! ...
روایت دوم از علی (علیه السالم)« :أَلتَّعریض لِلعاقِلِ أَشَد ُّ عِتابِه[ »]5کنایه برای عاقل شدیدترین عتابها است.
تعریض ،کنایه است .مث ً
ال انسان بگوید یک کسی بود یک همچین کاری کرد و چنین و چنان شد .نگو تو کردی!
تو این کار را کردی ،تو آن کار را کردی! اگر صریحاً بگویی معلوم میشود خودت باید تربیت شوی .روش تربیت
این نیست .باید با ظرافت عمل کنی.
نگاه کنید اسالم ،چقدر ظریف برخورد میکند! روش تربیت در اسالم ،همسو با فطرت انسانی است .میخواهم
بگویم :اصالً ،زیربنای تربیت و اصالح ،حیاست .میخواهید اصالح کنید؟ تربیت کنید؟ حیاء زیربناست .آنجایی که
میخواهی روش رفتاری و گفتاری به دیگری بدهی ،خیلی باید مراقب باشی که پردهدری نکنی؛ تا اثر داشته باشد.
باید حیاء در فرزند ،ملکه شود!
لذا در آنجایی هم که قصد تربیت دارید ،باید مراقب باشی که حیاء صدمه نخورد؛ بلکه این استعداد را مثل
بقیه استعدادها و قوهّهایی که خداوند در انسان نهفته است ،روز به روز باید در فرزند شکوفا کنی! باید رو به
شدت و ق ّوت بگیرد و به صورت ملکه در بیاید .آن وقت ،رفتارها ،کردارها و گفتارهایش همه اصالح
فزونی برودّ ،
میشود .من فکر میکنم که تا حدودی توانسته باشم مطلب را رسانده باشم که مسئله ،رابطة مستقیم بین تربیت
و پردهداری و حیاست و اال اگر حیاء نباشد دیگر تربیت هیچ معنایی ندارد.
تذ ّکر اول :تربیت شدن هم غیر ارادی است.
مدخلیت ندارد و تربیت از عناوین قصدیّه
دو تذکر باید بدهم .یکی اینکه در مسئله تربیت کردن ،گفتیم قصد
ّ
نیست .تربیت شدن هم همینگونه است .از عناوین قصدیّه نیست و قصد نمیخواهد .خواه ناخواه تحقّق مییابد و
اثر میگذارد .در آموزش دادن روشها ،قید نشده است که فرستندهاش باید قصد کند تا تربیت انجام شود .مث ً
ال
هیکل پدر و مادر  -هم دیداری ،هم گفتاری و هم شنیداریاش -فرستنده است .بخواهی ،نخواهی ،دارد پخش
میکند و به بچه روش رفتاری و گفتاری آموزش میدهد؛ قصد هم الزم ندارد .در گیرنده هم وضع همینطور
بچه قصد کند که تربیت
است .گیرندگی بچّه هم قصد نمیخواهد .قصد در آن هم
مدخلیت ندارد که الزم باشد ّ
ّ
مدخلیت دارد ،نه در
بشود ،تا تربیت بشود .خواه ناخواه است .نه در فرستندهاش ارادهی تربیت  -به این معنا-
ّ
گیرندهاش؛ هیچ کدام.
انسان تا کامالً تربیت نشدهاست ،در معرض خطر است.
چون ما بحثمان راجع به خانواده و فرزند بود ،تذکر بدهم که ممکن است شخص وارستهای باشد و در برخورد
با افراد فاسد ،منحرف نشوند .اینها قبالً موضعگیری کردهاند و این برخورد روی آنها اثر ندارد .یک وقت اشتباه
نکنید! انسان وارسته قبالً موضعگیری و جبههگیری کرده ،حرفهای بیربطی که از دهان یک فاسد در میآید،
روی او اثر ندارد .او میفهمد که این آدم چه موجودی است .این خارج از بحث ماست.
همانگونه که تربیت کردن منوط به قصد کردن نیست و به آن بستگی ندارد ،تربیت شدن در این محیطها هم
همینگونه است .آن وقت فرزند وقتی باال میآید و بعد از محیط خانوداگی ،وارد محیط آموزشی میشود ،همینگونه
است که تا وقتی از نظر تربیتی ساخته نشده ،در این محیط جدید تغییر میکند .بدان که تا وقتی ساخته نشده
است ،خراب شدنش ارادی نیست .خراب شدن و فاسد شدن تو ارادی تو نیست .بخواهی یا نخواهی در همین
سه بُعد دیداری ،شنیداری و کرداری ،فاسد خواهی شد.
مصونیت تربیتی؛ مخصوص اولیای خاص خدا
خیال نکنی بیمه شدی! اصال و ابدا! در باب تربیت ،این خبرها نیست .اولیای خاص خدا جای خودشان را دارند
مدخلیت دارد! خیال کردی مث ً
ال
سن و سال و این چیزها
و اال همه ما در معرض این فساد هستیم .خیال نکنی ّ
ّ
پدر مصونیت دارد؟ مادر مصونیت دارد؟ اصال و ابدا ،نه پدر و نه مادر ،هیچ کدام مصونیت ندارند .این حرفها
نیست .همیشه در معرض خطری و اتوماتیکوار خراب میشوی.
تذ ّکر دوم :تربیت امری تدریجی الحصول است.
تذکر دوم اینکه :تربیت تدریجی الحصول است و دفعی الحصول نیست .یعنی چه؟ معنای آن این است که با
تکرار شخص صالح میشود .باید تکرار بشود تا شخص فاسد بشود .چه در رابطه با آموزشهای دیداری ،چه گفتاری
و چه رفتاری .با یک دفعه تربیت نمیشود .لذا میگوییم تربیت تدریجی الحصول است ،دفعی الحصول نیست .من
این را در باب «حال» و «ملکه و خصلت» عرض کردم که فرق بین اینها چیست؟ حال :حالت و کاری است که
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* خیال نکنی بیمه شدی! اصال و ابدا! در باب
تربیت ،این خبرها نیست .اولیای خاص خدا
جای خودشان را دارند و اال همه ما در معرض
این فساد هستیم.

انسان یکدفعه انجام میدهد .فرض کنید من -در بُعد دیداری -یک نگاهی کنم ،در یک لحظه عکسبرداری کنم؛
این حال است .اما اگر این در من بماند ،ثبت و ضبط شود بطوریکه فراموش نکنم ،این ملکه و خصلت است که
با یک بار هم حاصل نمیشود .شما هم چیزی را بخواهی حفظ کنی ،با یک بار حفظ نمیشوی .وقتی تکرار شد
به صورت ملکه در میآید .اوّل حال است ،یک چیزی روی روح میآید ،و نقشی میگذارد .ا ّما چه وقت عمق پیدا
میکند و به صورت روش در میآید که در من اثر میگذارد؟ آن موقعی است که به صورت ملکه در بیاید .ملکه
چگونه پیدا میشود؟ با تکرار .مدام بیاید ،م ّکرر شود؛ هرچه بیشتر ،عمق آن هم بیشتر!
بچّه هرچه را که ببیند ،در درونش اثر میگذارد.
اگر در نظرتان باشد نسبت به بچه این را گفتیم که کودک اینگونه است که اوالً این خزانهی ذهن او ،اتاق بایگانی
او ،خالی است و در حافظهاش چیزی ندارد ،تو میآیی مدام ،به او نقش میدهی ،و در آنجا مطلب میگذاری .ثانیاً
چون هیچ چیز ندارد ،زود میگیرد .هم سریع میگیرد و هم عمیق .اما من وتو اینقدر بیچارگی به سرمان آمده
است که هرچه میآید ،حواسمان پرت میشود .اما او اینگونه نیست.
ملکه باعث سهولت انجام فعل و موضعگیری میشود.
لذا در اینجا ،تربیت برای او به تدریج به صورت یک ملکه میشود و روش میشود .آن وقت فرق بین کسانی که
ملکۀ یک کاری در آنها هست با کسی که ملکۀ آن کار را ندارد ،این است که آن کسی که ملکه دارد ،خیلی با
سهولت آن کار را انجام میدهد و برایش فشار ندارد؛ اما آن کسی که ملکهاش را ندارد ،کار برایش همراه با فشار
است .وقتی در فرزند حالت خوبی ملکه بشود ،هنگامی که او به کاری مخالف و ضدّ آن برخورد کند ،جبههگیری
میکند .خود او جبههگیری میکند .چون تو به او روش دادی ،و این ملکهاش شده است .به این آسانی کار بد
انجام نمیدهد ،جبههگیری هم میکند.در باب صالح اینگونهاست ،فساد آن هم همینطور است .اگر ـ نعوذ باهلل ـ
روش فاسدی به او بدهی ،به آسانی عمل میکند.
رابطهی تنگاتنگی که از چاشنی مح ّبت برخوردار است ،اثر تربیتی دارد.
ما روایاتی در دو باب داریم که همین معنای تدریجی الحصول بودن در آنها هست و به آن اشاره میکند؛ یک
باب مصاحبت ،و یک باب مجالست .حاال من میگویم چرا این دو تا را انتخاب کردم .مصاحبت و مجالست یعنی
محبت برخوردار است .فرض بفرمایید یک کسی است که در محل
رابطه تنگاتنگ؛ رابطه تنگاتنگی که از چاشنی ّ
کار خود نشستهاست و همه گونه مشتری میآید؛ جنس میخرد و میرود .این را مصاحبت و مجالست نمیگویند.
اینگونه هم نیست که این رفت و آمد در او اثر عمیق بگذارد .بله ممکن است که خود او فاسد باشد بعد هم
وقتی یک فاسد دیگری بیاید و با او برخورد کند ،این فسادش را تر و تازه کند .فیل او یاد هندوستان کند .این
یک بحث جدایی است .اشتباه نکنید! در باب مصاحب ،مجالست ،رابطه تنگاتنگ میان انسانها که از یک چاشنی
محبت هم برخوردار باشد ،مطرح است.
رابطه درون خانواده؛ روابطی تنگاتنگ و ّ
مکرر.
قویترین رابطههای محبّتی و تنگترین رابطه در محیط خانواده بین پدر و فرزند ،مادر و فرزند است .چون قویترین
رابطه اینجاست ،ما میبینیم اسالم خیلی دقیق شده .مراقب باش این رابطه تنگاتنگ وقتی مکّرر میشود ،تکرار
موجب فساد میشود! البته اسالم آنجایی که صالح باشد ،تأیید و تأکید میکند .آنجایی که فاسد باشد اعالن خطر
میکند و هشدار میدهد .همه اینها گویای همین معناست که این مجالست و این مصاحبت ،تنگاتنگ است و
زیاد هم است؛ مراقب آن باشید.
همنشینی با خوبان مایهی نجات
َ
یس شَ ٌئ أَد َعی ل َِخ ْی ٍر َو أَن َْجی م ِْن ش ٍّر م ِْن ُص ْح َب ِة األَ ْخیا ِر[»]6
ل
«
کنم:
عرض
السالم)
یک روایتی را من از علی (علیه
َ
چیزی به اندازهی همنشینی با خوبان ،انسان را به خیر نخوانده و از بدی نجات نمیدهد.
هیچ چیزی دعوتکنندهتر و جاذبتر به سوی خیر و صالح از همنشینی با خوبان نیست .همنشینی با نیکان آدم
را به سمت خوبی میکشد .زبانی نیست ،عملی است .خواه ناخواهی است .رابطه تنگاتنگ اثر حسن میگذارد.
مصاحبت با افراد نیکو و وارسته تو را به صالح میکشد و از شرّ نجات میدهد .همین مصاحبت و همراهی؛ خود
او ،اتوماتیکوار و ناخودآگاه روی تو اثر میگذارد.
َ
«ص ْح َب ُة األشْ را ِر تَ ْکسِ ُب الشَّ ِر
بعد در یک روایتی علی (علیه السالم) خیلی زیبا این را توضیح میدهد؛ میفرمایدُ :
یح إِذا َمرَّ بِال َّنتِن َح َّمل َْت نَ ْتناً [ »]7همنشینی با بدان ،بدی میآورد؛ مانند نسیمی که از لجنزار میگذرد و بوی
کالر ِ
ّ
بد میگیرد.
محبت هم داشته باشد -روی تو اثر
اگر با آدمهای فاسد رابطه تنگاتنگ پیدا کردی  -که این رابطه چاشنی ّ
میگذارد ،و تو را هم فاسد میکند .بعد مثال میزند .میگوید :مصاحبت تو با او ،مثل یک باد میماند که اگر به یک
شئ بدبویی برخورد کند ،این باد ،بوی بد را همراه خودش میبرد؛ خواه ناخواه .همین که از روی نجاست رد
شد - ،همین مصاحبت  -بوی بد را همراه خودش میبرد .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 میرسد ،تو هم بدبو میشوی!
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* وقتی در فرزند حالت خوبی ملکه بشود،
ضد آن برخورد
هنگامی که او به کاری مخالف و ّ
کند ،جبههگیری میکند .خود او جبههگیری می
کند .چون تو به او روش دادی ،و این ملکهاش
شده است.

نشست و برخواست با علما ،مایهی تزکیه نفس
ک َو تُ َز َّ
َ
ک ن َ ْف ُس َ
ک َو یَ ْح ُس ُن أَ َدب ُ َ
ِلم َ
ک[»]8
ع
د
د
ز
ی
اء
م
ل
ع
ال
ِس
ل
در باب مجالست ،علی (علیه السالم) میفرماید« :جا
َ
ْ
ِ
ُ َ َ
ُ
با علما نشست و برخاست کن که علمت را زیاد ،ادبت را نیکو و جانت را پاک میسازد.
با افراد فهمیدۀ وارسته رابطه تنگاتنگ برقرار کن! به فهم و شعور تو میافزاید .ادب همان تربیت است .خوب
تربیت میشوی .از نظر امور نفسانیت ،این رابطۀ نفس تو را تزکیه میکند .یعنی این نفسی که خبیث و سرکش
است همین رابطه او را مهار میکند؛ صِرف رابطه! یعنی چه بخواهی ،چه نخواهی ،این ارتباط اثر میگذارد .حضرت
لیس َ
لیس الشَّ ِّر نِق َْمة[ »]9همنشین خوب نعمت و همنشین بد بالست.
الخی ِر ن ِ ْع َم ٌةَ ،ج ُ
در جایی میفرمایدَ « :ج ُ
َ
َ
تعبیرات مختلف دارد علی (علیه السالم) «جان ُِبوا األشْ رار و جال ُِسوا األ ْخیار[ »]10از بدان کناره بگیرید و با خوبان
درآمیزید.
این روایات گویای همین مطلب است که ،در تربیت تداوم مطرح است .مصاحبت ،تداوم دارد .مجالست هم تداوم
دارد .اینکه میگویم تدریجی الحصول است به این خاطر است .این روایات ،هم غیر ارادی بودن را میرساند ،هم
محبت هم داشته باشد -اثر خودش
تدریجی الحصول بودن راِ .
نفس این رابطه تنگاتنگ  -خصوصاً که چاشنی ّ
را میگذارد .هم نقش سازندگی دارد .هم نقش تخریبی دارد .حال اگر آن رابطه دیداری ،گفتاری و کرداری تو با
یک انسان وارسته باشد ،برای تو وارستگی میآورد .ـ نعوذ باهلل ـ اگر از آن طرف باشد ،مثل اینکه بادی از روی
نجاست بگذرد ،یک چیز بدبو همراه خودت میبری؛ بخواهی یا نخواهی.
جمعبندی
بحثم را خالصه کنم .اول؛ مسأله تربیت بر محور حیاء و پردهداری است و اساس کار این است .دوم؛ قصد و ّنیت
در مسأله تربیت -چه در ارتباط با مربّی و چه در ربط با مربّا -نقش ندارد .س ّوم؛ تربیت تدریجی الحصول است،
دفعی الحصول نیست.
مجالسی که خدا بد میداند و به آن بدی نازل میکند
حاال من چون جلسه گذشته یک تعبیری کردم ،میخواستم آن را توضیح دهم .این روایت در اصول کافی است.
مرحوم کلینی (رضوان اهلل تعالی علیه) آن را نقل میکند .من از وسائل نقل میکنم .در وسائل در کتاب امر به
معروف و نهی از منکر ،ابواب امر و نهی ،باب  38حدیث  11آمده است .روایت هم روایت نسبتاً مفصلی است .عن
ِس یُ َم ِّق ُت ُه اهلل َو یُرسِ ُل نِق َْم َت ُه َعلی أَ ْهل ِها َفال تُقاعِدو ُهم َو ال تُجال ِس ُو ُهم
ابی عبداهلل (علیه السالم) «قال :ثَالثَ ُة َمجال ٍ
[ »]11از امام صادق (علیه السالم) است که فرمود :سه مجلس هست که خدا از آن مجالس خشمگین است
و نقمتش را بر اهل آن مجلس میفرستد .پس شما به آنها نروید! با اینها ننشینید! با اینها رابطه برقرار نکنید!
«تُجال ِسو ُهم» همین است که اآلن گفتم.
آیا دشمنان اهل بیت متجددّ هستند و اهل بیت(علیهم السالم) سنتگرا؟!
یکی از آن مجالس ،مورد نظر من است؛ چون میفرماید سه مجلسَ ... « .و َمجل ِساً ُذک َِر أَعدائ ُنا فیه َجدید َو ُذک َِرنا
فی ِه رَثٌّ» مجلسی که دشمنان ما جدید شمرده میشوند .این جنبهی شخصی ندارد .بحث شخص نیست .یعنی
آن کسانی که با روش ما سر ناسازگاری دارند ،روششان جدید تلقّی شود .اعداء ما ،در روش با ما ناهمگوناند .در
جاهایی که به کسانی که با روش ما مخالفند ،متجدّد میگویند ،نباشید .اعداء ما در آنجا جدید خوانده میشوند.
میگویند :اینها نوآورند ،روشنفکراند« .وَ ذَکَرَنا فیهِ رَثّ» ما را رثّ میدانندَ .ر ّث یعنی کهنه؛ از ما ،بعنوان کهنه
یاد میکنند.
آقا! این روشنفکر است ،آن سنتگراست.
چون جلسه قبل من این عبارات را گفته بودم ،میخواستم بگویم :این حرفهایی که من میگویم ،با توجه میگویم.
میگویند :آقا این حرفها قدیمی شده ،کهنه است .به ما میگویند :کهنه! یعنی چه؟ یعنی روش ما کهنه است.
وگرنه خود من را که نمیگویند :کهنه شده! روش ما را میگویند.
این حرفها آقا کهنه شده! اینها واپسگرایند! اُمُّلَند! مُرتجعند! سنّتگرایند! کسی که مخالف آنها میگوید روشنفکر
متجدد است.
است.
ّ
خبر امام صادق(علیه السالم) از حال امروز ما
اگر غیر از این حرفها در مناقب اهل بیت هیچ چیزی نبود ،کافی بودَ .
کأنه امام صادق (علیه السالم) امروز من و
تو را دارد میبیند .آن موقع بحث تجدّد و این حرفها نبود .یک روز میآید که روش و سنّت الهیّه انسانیّه میشود:
تجدد.
کهنهگرایی ،واپسگرایی؛ و نظرات مقابل آنها میشود :نوآوری ،روشنفکریّ ،
چرا از شرکت در این مجالس نهی میکند؟ بخاطر اینکه خواه ناخواه این مجالس روی تو اثر میگذارد .خدا نسبت
به این مجلسها خشمگین است و نقمتش را بر اینها فرو میریزد .با اینها نشین! هم ال تُقاعِدوا دارد ،هم ال تُجال ِسوا.
چون شما که آدم وارسته نیستی ،خواه ناخواه اثر میپذیری .آن وقت آنجاست که دیگر وا مصیبت است .تو نرو!
اگر مسلمانی ،اگر تابع اهل بیتی؛ نرو!
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فضیلت انسان بر حیوانات ،تربیت انسانی و الهی
ما حرفمان این بود که معارفمان همه بر محور فطرت بشر است .دقیقاً بر محور مسائل علمی میگوییم ،اینهایی
را که گفتیم ،تمام بر محور خلقت بشر است .اکتسابی نیست ،تحمیلی نیست .اسالم در امور تربیتی ،از درون ما
گرفته به ما تحویل داده .میگوید همانی که در خود تو هست ،بیا و همان را شکوفا کن! انسان باش! تو انسانی،
بُعد انسانیت را باید شکوفا کنی! تو بُعد معنویت ،الهیت را باید شکوفا بکنی! بله بُعد حیوانی داری ،اما به مقدار
کافی رشد پیدا کرده و کافیست .فضیلت تو بر حیوانات فقط در این رابطه است .مابه االمتیاز تو این است ،چرا
میروی در این مجالس ،بعد هم فریب این حرفها را میخوری؟
روشنفکر ،اقالً انسانیت خود را میبیند!
جلسه گذشته کسی در این رابطه از من سؤال کرد؛ گفتم :من ریشه این حرفها را میدانم .این حرفها را نسبت به
امور اجتماعی ،جامعهشناسهای غربی مطرح کردهاند  -نمیخواهم اسم ببرم ،چون اصالً برای خودم سبک میدانم
که اسمش را هم ببرم -اینها از آنها گرفتند .اسمش را هم بلدم ،حرفهایشان را هم میدانم .همه را خبر دارم که
از آنها گرفتند .آنها چیزی جز حیوانیّت سرشان نمیشود.
از این شعارهای حیوانی ،نهراسید! بدبختی این است که به اینها میگویند :روشنفکر! روشن نیست .تاریکفکر
است .اگر روشن بود ،اقالً انسانیت خودش را میدید .یعنی آن ندای درونی خودش را میشنید .جلسه پیش گفتم،
آن بتپرست (زلیخا) میفهمد ،این یکی نمیفهمد .مطالبی که جلسه گذشته گفتم ،حساب شده بود؛ جزء معارف
ما بود .روایت آن را هم خواندم.
ذکر توسل
التماس دعا میخواهم بروم سراغ توسل .امشب شب آخر جلسه ماست .من که خودم با امید آمدم .امشب هم که
نماز میخواندم ،در بین دو نمازم گفتم :خدایا امشب هر کسی اینجا میآید حاجت او را بده! و بعید میدانم کسی
بیحاجت باشد.
توسل ما هم به موجودی است که آبرومند است .شاید آبرومندتر از او در بین اولیای خدا نداشته باشیم .چون
اینطور برای ما نقل شده که ،عقل کل ،یعنی صادره اول ،وقتی میآمد ،خم میشد و دست او را میبوسید .میدانید
این چقدر عظمت دارد؟ و در روایات داریم که ائمه (علیهم السالم) هر وقت حاجتی داشتند ،چند مرتبه بلند
میگفتند :یا فاطمه! مادرشان را واسطه قرار میدادند ،میگفتند :یا فاطمه!
احوال علی علیهالسالم در هنگام دفن زهرا سالماهللعلیها
َ
ّ
ّ
َ
علی (علیه السالم) بدن زهرا را تجهیز کرد ،وقتی تمام شد ،مجلسی مینویسد «ف َصلی َعلیها ثُ َّم َصلی َرک َع َتین[،»]12
نماز بر پیکر زهرا خواند ،اما بعد آن دو رکعت نماز خواند .خوب این چه بود؟ طبق آیه عمل کرد« :إِس َتعینوا
بِالصَّبرِ وَ الصَّلوة[ ،»]13مگر علی (علیه السالم) میتواند جنازه را در قبر بگذارد ؟ دست او میرود؟ نه! اینجا علی
(علیه السالم) هنگامی که خواست زهرا را دفن کند ،دو تا خطاب دارد .یک خطاب به خدا میکند .مجلسی
مینویسد« :وَ رَفَعَ یَدَیه إِلی السَّماء» قبل از آنکه جنازه را داخل قبر کند ،دستهایش را رو به آسمان بلند کرد،
َ
خر ْج َتها م َِن ُّ
الظ ُلماتِ أِلَی ال ُّنور» از این
« َفنادی هذه ب ُ
ِنت ن َب ِّیک فاطمة» خدا! این دختر پیغمبر تو فاطمه است« .أ َ
دنیای تاریک به سوی آن نشئه روشن بردیاش.
بعد جنازه را برداشت وارد قبر کرد .یک وقت میبینیم خطاب علی(علیه السالم) عوض شد .مخاطب او دیگر خدا
عن اب َنت َ
ِک النا ِزل َ ِة فی َجوا ِرک[ »]14چطور شد به پیغمبر
نیست .میگوید« :السالم علیک یا رسول اهلل ع ّنی َو ِ
سالم میکند؟ آنهایی که اهل معرفت هستند ،میگویند :علی (علیه السالم) تمثّل دستهای پیغمبر را دید .کأنه
پیغمبر دستها را آورده دخترش را بگیرد .تا چشم او افتاد ،دستها را شناخت« .السالم علیک یا رسول اهلل َع ّنی َو
عَنِ إِبنَتِکَ النازِلَةِ فی جَوارِک» بسیار خوب سالم داد از طرف خودش ،از طرف دخترش .بعد میدانید چه گفت؟
گفت« :قَل َّ یا رسول اهلل عَن صَف َّیتِکَ صَبری» علی که کانون صبر بود ،استوانه صبر بود ،میگوید یا رسول اهلل صبر
ُ
استُرجِ َع ِ
الرهی َنه» ای پیغمبر امانتی تو را ،به تو تحویل دادم .اینجاست که
علی کم شدَ « .فلَ َق ِد ْ
ت ال َودی َعة َو أخِ َذتِ َّ
َ
خیلیها میگویند :تحویل دادی ولی آن امانتی نبود .این با آن تفاوت داشت« .أ ّما ُح ْزنی َف َسر َم ٌد َو ل َ ْیلی َف ُم َس َّه ٌد»،
یا رسول اهلل اندوه علی دیگر پایانپذیر نیست .شب علی دیگر هیچ وقت پایان ندارد .یعنی تمام زندگی علی پر
ک ب ِ َتظا ُف ِر ُ
ک اب َن ُت َ
«س ُت َن ِّب ُأ َ
األ َّم ِة َعلی َهضْ مِها
از حزن و اندوه و تاریکی است ،بعد شروع کرد این جمله را گفتَ :
فأحفِها السؤال وَاس َت ْخ ِبرْها الحالَ» ،یا رسول اهلل میدانی امّت جمع شدند ،خبرهای آن را زهرا به تو میدهد ،چه
ْ
کار کردند؟ میدانی چه کار کردند؟ نمیگویم دیگر .زهرا برایت خواهد گفت...
[ . ]1وسائل الشیعة ،ج  ،20ص 154
[ . ]2وسائل الشیعة ،ج  ،28ص 48
[ . ]3غرر الحکم ،ص 303
[ . ]4غرر الحکم ،ص 56
[ . ]5غررالحکم ،ص 215
[ . ]6غررالحکم ،ص 414
[ . ]7غررالحکم ،ص 431
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* از این شعارهای حیوانی ،نهراسید! بدبختی
این است که به اینها میگویند :روشنفکر!
روشن نیست .تاریکفکر است .اگر روشن بود،
اقالً انسانیت خودش را میدید.

[ . ]8غررالحکم ،ص 430
[ . ]9غررالحکم ،ص 429
[ . ]10غررالحکم ،ص 431
[ . ]11وسائل الشیعه ،ج  ،16ص 262
[ . ]12بحاراالنوار ،ج  ،43ص 214
[ . ]13سورهی مبارکه بقره ،آیهی شریفهی 45
[ . ]14بحار االنوار ،ج  ،43ص 193
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تربیت در محیط خانوادگی۱۱ :
انسان به سوی فساد سریعتر کشیده میشود تا به سوی صالح
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهللِ م َِن الشَّ
الرحِ يم
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
ُ
َّ
َّ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ُ
جمعين.
َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ب ِ ال َعلمِين َو َصلی اهلل َعلی ُم َح َّم ٍد َو آل ِ ِه الط ِّي َ
بين الطاهِرين َو لع َنة اهلل ِ َعلی اعدائ ِ ِهم ا َ
َیر َه م َِن االیمان»[ ]1همانا غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم)« :إ ِ َّن الغ َ

تربیت در محیط
خانوادگی

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت در بعد اخالقی ،به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن است .عرض کردم در بین
محیطهایی که انسان از آنها روش میگیرد ،اولین محیط «محیط خانوادگی» است .به طور غالب آنجایی که انسان
* شعار ،بدون شعور ،اگر اثری هم داشته باشد،
ً
در این جهان مادیت چشم میگشاید و در آن بستر رشد میکند ،محیط خانواده است؛ خصوصا که این محیط با اثرش مختصر است و رد میشود .گاهی هم اثر
نقش
انسان
روی
محبت آمیخته است .در خانواده رابطه تنگاتنگ همراه با محبت وجود دارد و این نوع رابطه،
عکس دارد.
سازندگی دارد؛ اعم از اینکه نقش تخریبی داشته باشد و اثرش فساد باشد یا اثر صالح داشته باشد.
محیطهای پنجگانه تربیتی
در ابتدای بحث این تذکر را بدهم که انسان معموالً در محیطهایی که ساخته میشود ،اولین محیط ،محیط
خانوادگی است ،بعد محیط آموزشی ،بعد محیط شغلی ،بعد محیط رفاقتی و بعد هم محیط پنجم یعنی فضای
کلی جامعه است که در تربیت او نقش دارد .جوّ پنجم حتی بر دیگر فضاها نیز غالب و حاکم است .من نمیتوانم
در بحث تربیت ،آنچه مربوط به محیط آموزشی است را در خالل بحث خانواده که مربوط به بچهی در دامن پدر
و مادر است بیاورم .ابتدا آنچه مربوط به محیط خانوادگی است را بحث میکنیم و بعد به سراغ محیط دوم که
محیط آموزشی است میرویم که بچه در آن بزرگ میشود و او را به مدرسه میفرستند؛ بعد هم محیطهای باالتر را
خاصی دارد و باید آن را از نظر تربیتی جداگانه بررسی
بحث میکنیم .هر محیطی برای خودش یک سنخ مسائل ّ
کرد .این را از این جهت عرض میکنم که یک عده که گویا کمحوصله هستند یا گرفتاریهایی در محیطهای دیگر
دارند ،از مسائل مربوط به محیطهای دیگر میپرسند؛ حال آنکه بحث ما فع ً
ال در رابطه با محیط خانواده است.
جامعه را نمیتوان با «شعار» اداره کرد
این را بدانید که شعار بیشعور ـیعنی شعاری که همراه با عمل نباشدـ اثر ندارد .شعار ،بدون شعور ،اگر اثری
هم داشته باشد ،اثرش مختصر است و رد میشود .گاهی هم اثر عکس دارد .شعاری که همراه با عمل نباشد ،اگر
خیلی خوب و درجه یک هم باشد ،یک شعلهای میگیرد و بعد هم خاموش میشود .این را هم بگویم که یکی از
مشکالت جامعه ما همین است؛ نمیشود جامعه را بر محور شعار اداره کرد .برای اصالح جامعه ،شعارها باید با
شعور و همراه با عمل باشد؛ چه در بُعد دنیوی و چه در بُعد اخروی ،چه مادی و چه معنوی .با صِ رفِ شعار که
چیزی اصالح نمیشود .اگر انسان برای اصالح مشکالت جامعه فقط شعار بدهد ،گاهی اثرش چند ساعت بیشتر
نیست؛ به چند روز هم نمیکشد که اثرش از بین میرود .به خصوص اگر در کنار آن شعار ،عمل هم نباشد که
دیگر هیچ! گاهی نتیجه عکس هم میدهد.
همنشینی با بدان و خوبان ،هر دو اثر گذار است
تدریجیالحصول
ـ
ت
نیس
هم
ه
ی
قصد
عناوین
از
که
ـ
تربیت
مسئله
بحثی که ما در جلسه گذشته داشتیم این بود که
ّ
ُّ
تدریجیالحصول است و این روش بر اثر تکرار به
است .چه در بُعد فساد انسان و چه در بُعد صالح او ،هر دو
ُّ
صورت ملکه برای انسان حاصل میشود .روایاتی را هم که آنجا مطرح کردم ،در بُعد فساد بود .حاال در بُعد صالح
هم روایتی را میخوانم .روایات متعددی هم تحت عنوان مصاحبت و مجالست هست که من آنها را جلسه گذشته
عرض کردم.
َ
َ
ْ
کسِ
الشَّ
الریح إِذا َم َّرت
ک
ر
ب
ت
شرار
األ
ة
حب
«ص
فرمود:
حضرت
که
کردم
عرض
را
علی
از
روایت
این
فساد
در بُعد
َ ُ
ُ َ
ّ
ب ِال َّنتِن َح َملَت ن َتناً»؛[ ]2همنشینی با بدان ،بدی را به همراه دارد ،مانند بادی که اگر از روی شیئی بد بو بگذرد،
با خود بوی بد را میبرد .این روایت به فساد و جنبه تخریبی در تربیت اشاره داشت؛ یعنی نقش تخریبی رابطه
تنگاتنگ با بدها ،آن هم با چاشنی محبت(همنشینی) مطرح شده بود .کام ً
ال عکس آن هم از علی نقل شده است
الریح إِذا َم َّرت ب ّ
حب ُة األَخیار تَکسِ ُب َ
ِالطیب َح َملَت طیباً»؛[ ]3همنشینی با خوبان ،خوبی بدست
که ُ
«ص َ
الخیر َک ّ
میآورد ،مانند بادی که چون بر بوی خوشی گذر کند ،بوی خوش میگیرد .یعنی حضرت دوباره عین مثالی که
درباره فساد گفته بود را میزند؛ بوی خوش.
آیا سرعت فاسد شدن و اصالح شدن برابر است؟
تدریجیالحصول بودن صالح و
مطلب دیگری که میخواهم در همین رابطه مطرح کنم این است که آیا این
ُّ
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* همنشینی با خوبان ،خوبی بدست میآورد،
مانند بادی که چون بر بوی خوشی گذر کند،
بوی خوش میگیرد .یعنی حضرت دوباره عین
مثالی که درباره فساد گفته بود را میزند؛ بوی
خوش.

فساد ،سرعتش مساوی است؟ یعنی وقتی که میخواهند کسی را فاس د کنند ،آیا فاسد کردن او از نظر سرعت و
بُطئ(کندی) مانند اصالح کردن زمان میبرد؟ مث ً
ال فرض کنید اگر کسی دو ماه با شخص فاسدی رفاقت داشته
باشد ،آیا فاسد میشود؟ یا اگر مدتی در یک محیط فاسد باشد ،آیا فاسد میشود؟ و همینطور اگر کسی دو ماه
تدریجیالحصول
در یک محیط سالمِ صالح باشد یا رفیق سالمِ صالح داشته باشد ،آیا صالح میشود؟ اصل مسأله
ُّ
است؛ حاال این مسأله مطرح میشود که آیا سرعت و کندیشان برابر است؟ آیا نقش تخریبی و نقش سازندگی
از نظر بطیء بودن و سریع بودن یکسانند یا این دو با هم مختلف هستند؟ این یک بحث ریشهای است .من
نمیخواستم اینگونه این بحث را مطرح کنم ،چون ممکن است یک مقدار برای عموم سنگین باشد؛ ولی تا آنجایی
ل میدهم.
که در توانم هست بحث را تنزّ 
قوای بالفعل حیوانی و استعداد انسانی در وجود کودک
استاد ما (رضوان اهلل تعالی علیه)[ ]4در این رابطه مطالبی دارد که من عین مطالب و عبارات ایشان را نقل
میکنم .ایشان میفرماید« :انسان در ابتدای ورود به این عالم ،حیوانی بالفعل است و تحت هیچ میزان ،چیزی
جز شریعت حیوانات ـکه اداره شهوت و غضب استـ نیست» .در جملهای دیگر ایشان میفرماید« :در مقام خود
ِ
انسانیت،
قابلیت
ُمبر َهن است که انسان در ا ّول پیدایش ،پس از طی منازلی ،حیوان ضعیفی است که جز به
ّ
ِ
فعلیه نیست (فعلیت ندارد) .اگر در تحت تأثیر مربی (یعنی
قابلیت
امتیازی از سایر حیوانات ندارد و آن
انسانیتّ ،
ّ
تربیت او) واقع نشود ،پس از رسیدن به حد رشد و بلوغ ،یک حیوان عجیب و غریبی میشود».
مراد ایشان این است که هر بچهای که به دنیا میآید ،یک فعلیّت و یکسری استعدادهایی دارد .ایشان میفرماید
وقتی که بچه به دنیا میآید یک حیوان تمام عیار است .من از استادم نقل میکنم و البته از جنبههای علمی هم
واقعیت مطلب همین است .همه ما که به دنیا آمدیم ،در ابتدا از نظر فعلیت ،یک حیوان دو پا بودیم .حیوان دو
پا از چه چیزی تشکیل میشود؟ قوای حیوانی؛ یعنی شهوت و غضب و وهم .این سه مورد است که در کودک
از ابتدای تولد و ورودش به این عالم وجود دارد .همه ما از این نظر ،فعلی هستیم .یعنی این قوا در وجود ما
فعلیت دارد .اما از نظر استعدادی دو بخش از استعدادها را خدا در ما نهفته که من بارها از آنها به بذر و نشاء
ّ
تعبیر کردهام .اگر یادتان باشد در حرفهایم میگفتم که خداوند در وجود ما ،هم بذر انسانیت را پاشیده است
و هم بذر معنویت را .به عبارت دیگر ما مفطوریم به فطرت انسانی؛ یعنی این مسائل با وجود ما همراه است.
فطریات انسانی زیاد است؛ از جمله حیا؛ بذر و نشاء حیا را خدا در وجود همه ما کاشته است .از آن طرف در
ِطرة»[ ]5و
بُعد معنویت ،آنجا هم فطریات هست .مثل خداجویی .در روایات هم داریم « ُک ُّل َمولو ٍد یول َ ُد َعلَی الف َ
َ
ِطرة هِی ال ّتوحید»[.]6
«ألف َ
وظیفه مربّی؛ شکوفایی بذر انسانی و الهی
حاال بحث در مورد مربّی است که وظیفه او چیست؟ تنها کار او این است که این استعدادها را با دستوراتی که
از ناحیه خالق رسیده است به فعلیت برساند .وظیفه مربّی این است که این دستورات را به کار ببندد تا کودک
در بُعد انسانی ،یک انسانشود و در بُعد الهی ،یک فرشتهشود .استعدادش را خدا در او گذاشته است .کار مربّی
این است که آن استعدادها را با دستوراتی که رسیده است شکوفا کند .چون آن کسی که او را خلق کرده میداند
که باید چه کاری روی این انجام شود تا این بذر سر در آورد .اص ً
ال احتیاج نیست که مربّی زمین را شخم بزند یا
بذر بپاشد؛ خصوصاً بچه ،همه این استعدادها در او هست .فقط مربّی باید آن را آبیاری کند .همه اینها بحثهای
گذشته من است .اینها را یادآوری میکنم تا به مطلب این جلسه برسیم.
تربیت انسان؛ هدف از بعثت انبیاء
بعثت انبیاء برای همین بود .آنها آمدند برای اینکه دستوراتی را که برای به فعلیت رساندن این استعدادهاست ،به
ابناء بشر بگویند .یعنی انبیاء فقط برای تربیت این حیوان دو پا آمدند .مابهاالمتیاز انسان از حیوانات دیگر همین
استعدادهای او است ،که در فرمایشات استاد ما هم آمده بود که مابهاالمتیاز انسان همین است .انبیاء مبعوث
شدند برای این هدف که این حیوان را انسان کنند و او را فرشته کنند.
دعوت به دنیا مقصد بعثت انبیاء نیست
گاهی بعضیها یک سنخ مطالبی میگویند که اصال صحیح نیست؛ مثل اینکه انبیاء دعوتشان هم برای تربیت
انسان بوده و هم برای سامان دادن به امور دنیایی او .من دوباره به سراغ فرمایشات استادم میروم .ایشان
میفرمایند« :بعضیها خیال کردهاند که دعوت پیغمبر اکرم دو جنبه دارد ،دنیایی و آخرتی .این را مایه سرفرازی
هم میدانند و این مطلب را کمال نبوت فرض کردهاند» .در ادامه استاد ما میگوید« :اینها از دیانت بیخبرند
و از مقصد نبوّت عاری و برئ هستند» .من حرفهای خودم را نمیگویم؛ حرفهای ایشان را نقل میکنم .ایشان
خیلی زیبا میفرمایند« :دعوت به دنیا از مقصد انبیاء به کلی خارج است ،به جهت این که حس شهوت و غضب
و شیطان باطنی (وهم) ،برای دعوت به دنیا کفایت میکند و دیگر احتیاجی به بَعث ُر ُسل نیست و شهوت و
غضب ،قرآن و نبی الزم ندارد» .اینها حرفهای امام(رضوان اهلل تعالی علیه) است .این کودک که به دنیا آمده ،هم
«شهوت» او فعلی است ،هم «غضب» او فعلی است و هم «وهم» او .این قوای حیوانی او در بستر طبیعت تقویت
هم میشود .مثالً وقتی که فرد به حد بلوغ برسد ،شهوت جنسی او گل میکند .الزم نیست تو کاری بکنی؛ خود او
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تربیت در محیط
خانوادگی
* انسان در ا ّول پیدایش ،پس از طی منازلی،
ِ
قابلیت انسان ّیت،
حیوان ضعیفی است که جز به
ِ
قابلیت
امتیازی از سایر حیوانات ندارد و آن
انسان ّیت ،فعل ّیه نیست (فعلیت ندارد) .اگر در
تحت تأثیر مربی (یعنی تربیت او) واقع نشود،
پس از رسیدن به حد رشد و بلوغ ،یک حیوان
عجیب و غریبی میشود.

* دعوت به دنیا از مقصد انبیاء به کلی خارج
است ،به جهت این که حس شهوت و غضب
و شیطان باطنی (وهم) ،برای دعوت به دنیا
کفایت میکند و دیگر احتیاجی به بَعث ُر ُسل
نیست و شهوت و غضب ،قرآن و نبی الزم
ندارد.

گل میکند .احتیاجی به تو ندارد که بخواهی کاری کنی که شهوت جنسی او تحریک شود؛ بدون تو هم تحریک
میشود .این تعبیراتی است که ایشان دارد.
پیامبر آمده است تا تو به وادی حیوان ّیت نروی
ُ
ً
ِثت ِلتَ ِّم َم
ما در معارفمان راجع به پیغمبر اکرم داریم ـکه ظاهرا قابل انکار هم نیستـ که حضرت فرمودند« :بُع ُ
ِ
غایت بعثت
مَکارِمَ االخالقَ»؛[ ]7من فقط برای این مبعوث شدم که مکارم اخالقی را تمام کنم .اصالً میگوید
مفص ً
همین است .امام(رضوان اهلل تعالی علیه) در اینجا میفرماید« :در احادیث شریفه مجم ً
ال به مکارم اخالق
ال و ّ
بیش از هز چیز بعد از معارف اهمیّت دادهاند» .یعنی پیغمبر اکرم میگوید مبعوث شدهام برای تربیت و به این
ترتیب تو خودبهخود قرب به خدا پیدا خواهی کرد و فرشته خواهی شد .مکارم اخالق و اخالق ،همان امور
ن روش رفتاری ،گفتاری و کرداری بدهم .آمدهام تا تو آدم شوی و به
تربیتی است .مبعوث شدهام که به انسا 
وادی حیوانیت نروی ـو به تعبیر استاد ماـ یک حیوان عجیب و غریب نشوی .من برای این مبعوث شدم .خدا
هم که در قرآن میخواهد پیامبرش را مدح کند ،میفرماید« :إِن َ
َّک ل َ َعلی ُخ ُل ٍق َعظیم»؛[ ]8همانا تو دارای اخالقی
بزرگ هستی .باالترین تعریفی که خدا از پیغمبر اکرم کرده ،این است .یعنی همین تربیت و ارائه روش رفتاری
و کرداری .من برای آن چیزها مبعوث نشدم؛ بلکه آمدهام تربیتتان کنم .برای تربیت آمدهام .چون وقتی که من
این روش را ارائه کردم ،دیگر همه چیز درست میشود .وقتی که آدم شدی دیگر مسأله تمام است .چون رو به
فساد رفتن مؤونهای الزم ندارد؛ تربیت است که به پیغمبر نیاز دارد.
کسی که نفس خود را تربیت نکند شریک جرم او است
َ
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ِ
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َ
َ
َ
المطال َب ِة ف َمن أطلقَ َعنان َها ف ُه َو شریک فی فسادِها َو َمن
المخال َفة َو ال َعبد یَج َهد ب َِردِّها َعن سو ِء ُ
تَجری فی َمیدان ُ
َ
َ
َ
َ
َفسِ
تل ن َفسِ ه»؛[ ]9نفس به بیادبی پیچیده است و بنده مأمور است
ق
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عان ن َ
َ
به پایبندی به ادب نیک و نفس به سمت عرصه مخالفت میرود و بنده برای برگرداندن او از خواستههای ناپسند،
تالش میکند .پس هر کس افسار نفس را رها کند ،در تباه کردن آن شریک شده و هر کس برای نیل به هواهای
نفسانی خود تالش کند ،در قتل نفس خود شریک شده است.
حیوان نفس
بعثت انبیاء برای مهار کردن
ِ
ِ
فعلیت دارد .اما
این نفس که ما میگوییم یعنی آن نیروی
حیوانیت تو ،فعلی است؛ غضب و شهوت و وهم تو ّ
تو باید تربیتش کنی .اگر این حیوان را رهایش کنی ،در بستر مخالفت پیش میرود؛ یعنی بر خالف ودیعههای
فعلیت برسانی .حیوان
انسانی و الهیِ درون تو میرود .چون حیوانیت در او فعلیت دارد و احتیاج ندارد که آن را به ّ
که دیگر مرز نمیشناسد .مثالً او نمیفهمد که این مال کس دیگری است ،که به او بگویی :آنجا نرو! اینها مال
فالنی است !...اصالً این حرفها را نمیفهمد .بنده میداند که نفس یک حیوان است؛ لذا به او مهار میزند ،دهنه او
را میکشد .اگر کسی هم این را مهار نکند و رهایش کند ،در فساد آن شریک است .بعثت انبیاء و ُر ُسل برای این
است که به نفس ،مهار عقل و شرع بزند .میخواهد یک دهنه بزند ،که با این افسار حیوان نفس را مهار کنی تا
شهوت و وهم و غضب فعلی او رها نباشد و به طور افسار گسیخته عمل نکند و مهار شود.
سرازیری افساد و سرباالیی اصالح
فساد یعنی سرازیر رفتن .اگر نفس را رهایش کنی ،خودش میرود .بعد هم هرچه برود ،سرعت میگیرد؛
چون سرازیر است .صالح و درست کردن ،سرباالیی است و کام ً
ال برعکس فساد است .درست است که هر دو
ل هستند ،اما در بُطئ و سرعت خیلی تفاوت دارند .انسان زود فاسد میشود ،اما به صالح رفتن دیر
تدریجیُّالحصو 
حاصل میشود .تربیت خیلی حوصله میخواهد.
شهوت و غضب را ریشهکن نکن؛ تربیت کن
بله الزم نیست بذر بپاشی .بذر را خدا پاشیده است .الزم نیست تو نهالی درون او بکاری .نشاء را خدا زده است.
تو باید جلوی شهوت و غضب فعلی را بگیری .نه آنکه قمعش کنی و ریشهاش را بزنی .به شهوت او روش بده! به
غضب او روش بده! انبیاء آمدند که به من و تو روش بدهند ،چه در بُعد شهوتمان ،چه در بُعد غضبمان؛ نیامدند
اینها را از بین ببرند .وجود ،خی ِر محض است .همین که خدا اینها را در وجود ما قرار داده ،یعنی فایده دارد و
باید باشد .اما نباید رها باشند .انبیاء میخواهند روش بدهند و آن استعدادهای انسانی و الهی درونی من و تو را
شکوفا کنند .لذا امام در اینجا میفرماید که بعضی خیال کردهاند که انبیا آمدهاند تا شهوت و غضب را نسبت
به امور دنیا تحریک کنند .ایشان میگوید معلوم میشود که اینها اصالً از دیانت بیخبرند که این حرفها را میزنند.
اصالح ،بطیئ الحصول و افساد ،سریع الحصول است
لذا من مطلبی را که میخواستم عرض کنم این است که چه شخص و چه جامعه ،در هرمحیطی که باشد ـبحث
من اآلن کلی است و دیگر اختصاص به محیط خانواده نداردـ روشهای بد را زودتر یاد میگیرد .این بحث کلی
تدریجیالحصول است ،چه محیط خانوادگی باشد وچه محیط آموزشی باشد یا محیط شغلی باشد؛
است .تربیت
ُّ
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تربیت در محیط
خانوادگی
* فساد یعنی سرازیر رفتن .اگر نفس را
رهایش کنی ،خودش میرود .بعد هم هرچه
برود ،سرعت میگیرد؛ چون سرازیر است.
صالح و درست کردن ،سرباالیی است و کام ً
ال
برعکس فساد است .درست است که هر دو
ل هستند ،اما در بُطئ و سرعت
تدریجیالحصو 
ُّ
خیلی تفاوت دارند .انسان زود فاسد میشود،
اما به صالح رفتن دیر حاصل میشود .تربیت
خیلی حوصله میخواهد.

تدریجیالحصول است .اما روش رفتاری دادن برای فساد یا برای صالح با هم فرق دارد.
هر جا که بروی تربیت
ُّ
چون مسائل شهوی و غضبی ،با آنچه که در من فعلیّت دارد همسو است و لذا سریع اثر میکند .اصالح ،بطیئ
الحصول و ُکند است .فساد هم تدریجی است اما سریع الحصول است .اگر یک جامعه را رهایش کنی ،سرازیری
است و خودش میرود .اص ً
ال الزم نیست که مظاهر فساد را بیاورید و نمایش دهید؛ اتفاقاً باید جلوی آن را بگیری!
ف که «باید بیتفاوت بود» ،بر خالف حرکت و هدف انبیاء و اولیاست .بیتفاوت؟! آنهایی که مسؤولند،
این حر 
باید جلوی مظاهر فساد را بگیرند .اگر رهایش کنید ،جامعه خودش به سمت فساد میرود .الزم نیست تحریکش
کنید؛ چه رسد که با مظاهر فساد برخورد هم نکنید .اگر برخورد نشود ،جامعه سریع به فساد کشیده میشود.
مگر آن وقت میشود این جامعه را به این زودیها درست و اصالح کرد؟!
* به فساد کشیدن جامعه ،آسان و سریع است؛ بر خالف اصالح آن
یک ساختمان بیست طبقه را در عرض چند روز شما میتوانید خرابش کنید؟ چند سال طول کشیده تا آماده
شده است؟ مقدار زمانی که برای ساختن الزم است با مقدار زمانی که تخریب نیاز دارد ،قابل قیاس نیست! پدر
و مادر روی فرزندشان ،بیست سال زحمت کشیدند ،تو خیلی آسان میتوانی خرابش کنی .تخریب ،آسان و سریع
است .به فساد کشیدن جامعه ،آسان و سریع است .همین که رهایش کنی ،خودش میرود؛ سرازیری است .انبیاء
برای اصالح جامعه آمدند .برای تربیت جامعه آمدند .اص ً
ال تمام بعثت انبیاء و اولیاء برای تربیت است .ابناء بشر را
میخواهند آدم کنند و از حیوانیت بیرون بیاورند و با روش گفتاری و کرداری دادن ابناء بشر را به سوی انسانیت
و فرشته شدن رهنمون کنند .انسان ،حیوان فعلی است .امام(رضوان اهلل تعالی علیه) میگوید« :رهایش کنی،
حیوان عجیب و غریب در میآید»! خودش ،خود به خود اینجوری میشود .وظیفه مربّی این است که نسبت به
شهوت و غضب به او روش بدهد .یعنی همان روشی که از طریق وحی به ابناء بشر رسیده است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد...
[ ]1وسائل االشیعه ،ج  ،20ص 154
[ ]2غررالحکم ،ص 431
[ ]3غررالحکم ،ص 429
[ ]4امام خمینی (رحمة اهلل علیه)
[ ]5بحاراألنوار ،ج  ،3ص 279
َ
َّ
َّ
َّ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
اس َعل ْيها قال ه َِي
[ ]6بحاراألنوار ،ج  ،3ص 280؛ « َع ْن أب ِي َع ْب ِد الل ِ فِي ق ْو ِل الل ِ َع َّز َو َجل فِط َر َت الل ِ التِي فط َر ال َّن َ
َ
ول َّ َ
يد َو أَ َّن ُم َح َّمدا ً َر ُس ُ
ِير ال ْ ُم ْؤ ِمنِين»
ال َّت ْوحِ ُ
الل ِ َو أ َّن َعل ِّياً أم ُ
[ ]7بحاراالنوار ،ج  ،68ص 382
[ ]8سوره مبارکه قلم ،آیه شریفه 4
[ ]9مستدرک الوسائل ،ج  ،11ص 137
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تربیت در محیط
خانوادگی
* پدر و مادر روی فرزندشان ،بیست سال زحمت
کشیدند ،تو خیلی آسان میتوانی خرابش کنی.
تخریب ،آسان و سریع است .به فساد کشیدن
جامعه ،آسان و سریع است .همین که رهایش
کنی ،خودش میرود؛ سرازیری است

تربیت در محیط خانوادگی۱۲ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهللِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
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َیر َه م َِن االیمان»؛[ ]1همانا غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم)« :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت در محیطهایی که انسان در آنها ساخته شده و روش رفتاری و گفتاری میآموزد ،بود.
اشاره شد که اولین محیط و تاثیرگذارترین محیط ،محیط خانوادگی است و بطور کلی مسأله تربیت ،در هر
محیطی که باشد ،تدریجیالحصول است و انسان به تدریج روشها را یاد میگیرد .البته در مقام مقایسه میان روش
فساد و روش صالح ،روش فساد برای انسان سریعتر حاصل شده و روش صالح ،بطیئتر و کندتر صورت میپذیرد.
سر این مطلب هم اشاره شد که چون انسان حین تولد ،از نظر شهوت و غضب و وهم یک حیوان بالفعل
اجماالً به ّ
ی دارد ،در او نهفته است و جنبه استعدادی دارد که باید با تربیت
است و آن چیزهایی که از نظر انسانی و اله 
شکوفا شود؛ لذا حرکت رو به صالح ،کندتر از حرکت رو به فساد اثر میگذارد.
قواي حيواني ،افسار گسيخته است!
گفتیم که تربیت یعنی روش دادن؛ اصل آن هم این است که به قوای حیوانی انسان ،روش داده شود و آدمی از
افسارگسیختگی قوای حیوانی خود نجات پیدا کند .قهرا ً وقتی که قوای حیوانی بالفعل است و شهوت و غضب
و وهم در بچهای که متولد میشود وجود دارد ،این سوال مطرح میشود که آیا این قوا کنترل شده است یا نه؟
بدانید که این قوای حیوانی شهوت ،غضب و وهم ،سقف ندارد و مرز نمیشناسد! افسارگسیخته است .و تربیت
در مراحل اولیه ،این است که باید جلوی افسارگسیختگی این قوای حیوانی را گرفت .در تربیت اسالمی ،از بین
بردن شهوت و غضب مطرح نیست .آنچه اهمیت داشته و صحیح است ،روش دادن ،محدود کردن و مرز تعیین
کردن برای قوای حیوانی نفس است.
هواي نفس يعني :خواستههاي حيواني بي مرز
من به دو اصطالح اشاره کنم که استاد ما(رضوان اهلل تعالی علیه) هم آنها را به کار میبردند .ایشان میفرمودند:
«شهوت و غضب در انسان اطالق دارد» .این یک اصطالح است که معنایش همان است که من عرض کردم؛ یعنی
مرز نمیشناسد .یک عبارت هم در روایات ما وجود دارد  -که خیلی زیاد شنیدهاید و استعمال هم میکنید -که
عبارت است از «هوای نفس» .این هوای نفس که میگویند ،یعنی چه؟ این همان مرز نشناسی است .خواستههای
حیوانی بیمرز ،هوای نفس است .بحث در این است که برای تربیت ،این نیروها باید کنترل شود و حد و مرز پیدا
کند .این مسأله نسبت به تمام محیطهایی که انسان در آنها ساخته میشود ،مطرح است؛ از محیط خانوادگی
گرفته ،تا محیط آموزشی ،شغلی ،رفاقتی و حتی آن جوّ حاکم بر کل جامعه که مسؤولیت آن با عدهای خاص
است؛ در هر محیطی این بحث مطرح است.
دست عقل ،نفس را از سركشي باز ميدارد.
فوس
ن
«ال
فرمود:
حضرت
که
است
السالم)
علی(علیه
از
روایت
یک
من حاال در رابطه با بحث ،دو روایت میخوانم.
ّ
ُ
طَلِقَةُ لکِن أَیدی العُقول تُمسِکُ أَعِنتَها عَنِ النُّحوس»؛[ ]2نفوس ،رها و یلهاند ،ولی دستان عقل است که آنها را
َّ
از سرکشی باز میدارد.
حیوانی شهوت ،غضب و وهم استَ .طلِقَة یعنی
نفوس یعنی همان قوای حیوانی که اشاره شد .ن ْفس همان روح
ِ
آزادی حیوانی .میفرماید :نفْس ،آزادی حیوانی میخواهد .اما آنچه او را از سرکشی باز میدارد ،دستان عقل است.
این در ابتدا کا ِر عقل عملی است و بعد هم عقل نظری که زیربنای اعتقادات است.
سر چشمه را با بیل میشود گرفت؛ اما ...
مسأله این است که اگر انسان قوای نفسانیاش را رها کند ،حدّ یَقِف ندارد .هیچگاه نمیایستد و دائماً به دنبال
میل خود میرود .البته محیطهایی که انسان در آنها ساخته میشود ،با هم تفاوت داردند .مث ً
ال اگر کودکی را
بخواهیم در محیط خانوادگی تربیت کنیم و قوای حیوانیاش را مهار کنیم ،خیلی آسانتر است ،نسبت به انسانی
که وارد محیط دیگری شده است .قب ً
ال هم من گفتم که تربیت بچه خیلی آسان است .چون کودک هم سریع و
زود و هم عمیق و مؤثر یاد میگیرد .حاال بعداً میگویم که این تربیت و روشدهی باید از کجا شروع شود.
بحث این است که هرچه کودک رشد حیوانی پیدا کند ،روش دادن به او مشکلتر میشود؛ تا به حالت تمییز
برسد .به بلوغ طبیعی نه شرعی -که برسد ،کار مشکل میشود .اگر کودک تربیت نشود ،وقتی وارد محیطهای
بعدی میشود محیط آموزشی ،شغلی ،رفاقتی و  - ...به جایی میرسد که اگر آنوقت بخواهد این قوای حیوانی را
مهار کند ،کارش بسیار مشکل است .میگویند :سرچشمه را با بیل میشود گرفت؛ اما اگر همان ابتدا جلوی آن را
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نگیری ،بعداً با پیل هم نمیشود جلویش را گرفت!
تربيت بعد از دوران كودكي ،بسيار سخت است.
اینکه روی این محیط تأکید میشود برای این است که اولین محیط ،محیط خانوادگی است .سازندگی و تربیت در
آن ،آسانتر از محیطهای دیگر است .حال اگر انسان در کودکی تربیت نشد ،و هواهای نفسانی در او غالب شدند،
دیگر تربیت بسیار سخت است .در روایتی از حضرت عیسی(علیه السالم) یک تعبیری وجود دارد که میگوید:
«إِن الغالِبَ لِهَواه أَشَدُ مِنَ الَّذی یَفتَحُ المَدینَه وَحدَه»؛[ ]3کسی که بخواهد بر هوای نفْسش چیره شود ،سختتر
َّ
از کسی است که به تنهایی شهری را فتح میکند.
کار به جایی میرسد که اگر بخواهی جلوی این افسارگسیختگی قوای حیوانی را بگیری ،مثل این است که
ح کنی! کسی که بخواهد بر هوای نفْسش چیره شود ،سختتر از آن کسی است
بخواهی به تنهایی شهری را فت 
که به او بگویند برو به تنهایی یک شهر را فتح کن! اینکه من بارها تأکید کردم و بحث را روی محیط خانواده
آوردم ،برای این است که در این محیط و در این سن و سال ،هنوز هوای نفسانی بر انسان چیره نشده است که
بخواهی آن را مغلوب کنی.
* کسی که بخواهد بر هوای ن ْفسش چیره شود،
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نفس با لجام عقل و شرع مهار ميشود.
در اینجا این بحث که در اصطالح اهل معرفت هم هست -مطرح میشود که برای تربیت باید به این قوای حیوانی،
لجام و دهنه از عقل و شرع زد .در تمام مراحل هم ،همینطور است که باید یک لجام عقل و شرع به این حیوان
زد! چرا میگوییم حیوان؟ چون گفتیم که انسان در ابتدای کار یک حیوان بالفعل است .لذا برای کنترل کردن او
و مهار کردنش باید یک لجام عقلی و شرعی به او زد.
چرا لجام عقل و شرع؟
یک سنخ مسائلی هست که حتی اگر دین هم نبود و دستوراتی هم برایش نیامده بود ،خود ما آنها را با عقلمان
میفهمیدیم .مثالً میدانستیم که ظلم کردن بد است؛ آدم ُکشی بد است؛ عدل خوب است؛ و ...فهمیدن این امور
احتیاجی به وحی نداشت و عقل ما -عقل عملی ما -به تنهایی این مسائل را درک میکند .حاکم بر این امور،
عقل عملی است .یک سنخ امور دقیقتر و ظریفتری هم هست که فهم آنها برای ما پیچیده است .لذا شرع
میآید و اینها را برای ما ظاهر و آشکار کرده و مفاسد آن را برای ما میگوید .اینکه ما تعبیر میکنیم به لجام عقل
و شرع ،برای این است.
شارع روشهاي مهار نفس را آموزش داده است.
لذا شارع همین مسائل ظریف که همان روشهاست را برای ما تبیین میکند .او پیامبران را فرستاده که به من
روش گفتاری و رفتاری بدهد ،تا من این غضب و شهوتم را در محدودهای که عقل عملی میگوید ،مهار کنم .از
آنجا که انسان دو بُعدی است ،خداوند در بُعد معنوی او نیز ،دستورالعمل تربیتی داده است.
آدمی سه بعدی است؛ الهی ،انسانی و حیوانی
البته انسان سه بُعدی است .یک بعد دیگرش هم حیوانیتی است که میخواهد جلوی انسان شدن و الهی شدن را
بگیرد .این بُعد حیوانی فعلی است و بُعدهای دیگر هنوز فعلی نشدهاند .این مانع شکوفایی آنها میشود .تا جلوی
این گرفته نشود ،بُعد انسانی و الهی انسان رشد نمیکند.
هوي و هوس ،علفهاي هرز وجود آدمي
علف هرزه در باغ و باغچه را دیدهاید؟ تا جلوی این علفهای هرز را نگیری ،آن بذری که کاشتهای رشد نمیکند.
همینطور تا وقتی جلوی هوی و هوسها گرفته نشود ،آن نشائی که خدا  -در بُعد انسانی و الهی  -در دل آدمی
گذاشته است ،شکوفا نمیشود؛ نه آدم درست میشود نه فرشته .این اولین گام است.
اولين گام تربيت ،مهار ن ْفس سركش
َ
َ
ُ
الرهب مِن أفضَ ِل األ َدب»؛[ ]4مهار ن ْفس
علی(علیه السالم) در یک روایت فرمود« :ضَ بط ال َّنفس ع َ
الرغب و َّ
ِند َّ
هنگام میل و رویگردانی ،از بافضیلت ترین ادبهاست .مهار کردن شهوت و غضب ن ْفس ،هنگام روآوری و روگردانی،
از بافضیلتترین تربیتها و ادبها است .یعنی همین ،اولین گام است .وقتی که ن ْفس به یک کار نامشرو ِع نامعقول رو
آورده و میخواهد آن را انجام دهد ،جلوی آن را بگیر! از آن طرف وقتی نفْس میخواهد از یک کار خوب روگردان
شود ،آنجا هم جلوی روگردانیش را بگیر! هر دو مورد ،هم «رغب» و هم «رهب» آمدهاست؛ هم به روآوری و
هم به روگردانی اشاره شده است.
ِ
اطالق شهوت و غضب»؛
د
«تقیی
که
میکنند
مطرح
را
معرفت
اهل
اصطالح
این
استاد ما(رضوان اهلل تعالی علیه)
ِ
این همان مهارکردن و افسارزدنی است که من گفتم .من بحث را خالی از این اصطالحات کردم تا فهم آن
اطالق شهوت و غضب» ،یعنی مهار زدن به این قوای سرکش .ن ْفس را
آسان شود .وقتی ایشان میگوید «تقیی ِد
ِ
رهایش نکن!
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سختتر از آن کسی است که به او بگویند برو
ح کن!
به تنهایی یک شهر را فت 

* بُعد حیوانی فعلی است و بُعدهای دیگر هنوز
فعلی نشدهاند .این مانع شکوفایی آنها میشود.
تا جلوی این گرفته نشود ،بُعد انسانی و الهی
انسان رشد نمیکند.

مرزكشي براي خواستهها ،كار انبياست.
نفسانیه است» .مقصد همه
هواهای
تحدید
و
نفوس
تأدیب
انبیاء
لذا امام(رضوان اهلل علیه) میگویند« :مقصد
ّ
انبیاء ،این است که میخواهند نفوس را تربیت کنند .تحدید در اینجا یعنی مرزکشی؛ انبیاء میخواهند نفوس
س کنند.
سرکش را مرزشنا 
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حیوانات وحشی تربیت میشوند؛ چرا ناامیدی؟!
مگر نمیشود حیوان را تربیت کرد؟ اآلن درندهها را تربیت میکنند .آیا تو که از تربیت خود ناامیدی ،بدتر از شیر
و ببر و پلنگی؟ خوب است که اینها را میبینید! حیوان را میشود تربیت کرد .حیوانات را دارند تربیت میکنند.
بدترین آنها را میبینید که تربیت شدهاند .وقتی حیوان را میشود تربیت کرد ،چطور این موجود دو پا در بین این
حیوانات چموشتر از همه در میآید؟! مگر انبیاء آمدند و یکسری چیزهای خارقالعاده به ما گفتهاند؟! میگویند:
آمدهام تا روش رفتاری ،گفتاری و کرداری به تو بدهم و میخواهم تو را آد م کنم.

روش دادن به شهوت ،غضب و وهم ،هدف انبياء عظام است.
خالصه اینکه انسان عالوه بر دو بُعد انسانی و الهی دارای یک بُعد بالفعل حیوانی است که مانع انسان شدن اوست.
اگر قوای نفْس ،افسارگسیخته باشد همین آدم ،از حیوانات هم بدتر میشود .لذا بزرگان میفرمایند که مقصد انبیاء
عظام ،تأدیب نفوس و تحدید هواهای نفسانیه است .هدف پیامبران روش رفتاری دادن به شهوت ،غضب و وهم
است .در همین رابطه یک روایت از رسول خدا هست که« :قال رسول اهلل(صلی اهلل علیه و آله و سلم) إ ِ َّن اهلل
تعالی َح َّد ل َ ُکم حدودا ً َفال تَع َتدوها»؛[ ]5پیغمبر اکرم فرمود خداوند برای شما ،مرزهایی قرار داده است ،پس از
آن مرزها تجاوز نكنيد .تجاوز نکنید ،یعنی به آداب الهی مؤدب شوید تا انسان شده و در بُعد الهی ،فرشته شوید * .اگر انسان بخواهد از نظر باطني و حقيقي
اصالح شود ،تنها راهش گذر از ظاهر به باطن
کسانی رستگاری جاودانه پیدا میکنند که مؤدب به آداب الهی شوند.
* به آداب الهی مؤدب شوید تا انسان شده و
در بُعد الهی ،فرشته شوید .کسانی رستگاری
جاودانه پیدا میکنند که مؤدب به آداب الهی
شوند.

قبول آداب شرعي ،رسيدن به فالح ابدي است.
َ
َ
الدائم»؛[ ]6هر كس مؤدب به آداب
الح ّ
ِآداب اهلل عزوجل أبدا ُه إِلی ال َف ِ
علی(علیه السالم) میفرمایدَ « :من ت ََأ َّد َب ب ّ
الهي شود ،ادبش او را به رستگاري ابدي ميرساند .اگر کسی تربیت الهی را بپذیرد و مؤدب به آداب الهی شود ،به
رستگاری جاوادنه میرسد؛ يعني هم یک انسان میشود و هم در بُعد الهی و معنوی رشد کرده و فرشته میشود.
سؤال اصلي اين است كه حاال كه ميخواهيم تربيت شويم و تربيت كنيم بايد از کجا شروع کنیم؟ این یک بحث
مستقلي است كه اآلن شايد در ذهن همه هم باشد .البته چون این بحثها تقریباً همگانی است ،در پاسخ به اين
سؤال من نمیخواهم اصطالحات پیچیدهاي به کار ببرم .تنها به قدري كه الزم است به مطالبي اشاره خواهم کرد.
نقطه آغاز ،ساختن ظاهر است.
اهل معرفت به این نقطهي شروع اشاره دارند که من ابتدا جمالتی را هم از آنها میخوانم و بعد توضيح ميدهم .در
باب تربیت میفرمایند« :اگر انسان بخواهد از نظر باطني و حقيقي اصالح شود ،تنها راهش گذر از ظاهر به باطن
است» .بحث ما این است كه میخواهيم حیوان نباشيم و آدم بشويم؛ يعني ميخواهيم مابهاالمتیاز انساني خود را
شکوفا کنيم .مثالً اگر اهل معنویت هستيم ،میخواهيم نورانیت قلبیّه پیدا کنيم؛ اگر اهلش هستيم ،ميخواهيم
عالم غیب را شهود کنيم؛ اگر میخواهیم این کارها را بکنیم ،بزرگان میگویند كه اين منزل یک راه بیشتر ندارد؛
آن راه منحصر هم این است كه از راه ظاهر به باطن برويم.
ظاهر ،تنها مسير نفوذ به باطن است.
حاال اینها را میخواهم توضیح بدهم كه «رخنه کردن از ظاهر به باطن» يعني چه؟ آيا تو میخواهی آن بذر الهیه
انسانی که خدا در وجودت پاشیده و آن نهالي را كه او درون تو كاشته است را آبياری کنی و زندهاش کنی؟ آیا
میخواهی آدم بشوی؟ بايد از ظاهر خود سراغ باطن بروی ،تا كار سامان يابد .راه فقط همین است .اگر میخواهی
آن بذر الهی در بُعد معنویت را شکوفا کنی و قلب و دلت را روشن و منور به نور الهی کنی ،بدان كه راه فقط این
است! بايد از ظاهر به باطن بروي! این همان راهی است که انبیاء و مکتب انبیاء برای ما آوردند.
انسانيت در گرو التزام به شرع است.
این کلیت بحث بود .بعداً آرامآرام میرویم و به جزئیات آن ميپردازيم .ما تعبیراتی از اهل معرفت داريم كه مثالً
امام(رضوان اهلل تعالی علیه)  -كه البته من هرچه دارم از استادم دارم -میگویند« :بدان كه هیچ راهی در معارف
الهیه پیموده نمیشود مگر آنکه انسان ابتدا کند از ظاهر شریعت؛ و تا انسان مؤدب به آداب شریعت حقّه نشود،
هیچ یک از اخالق حسنه (که همان انسانیت است) از برای او ،به حقیقت پیدا نشود و نور معرفت الهی در قلب
او تابش نکند» .این جمالت هم به بُعد معنوی مسأله اشاره ميكند.
شرع يعني آداب ظاهري که انسان ساز است.
منظور امام از آداب ظاهریه چیست؟ منظور ایشان همین احکام شرعیه است .اینها آدم ساز است .من کاری به
جنبههای معنوی آن ندارم .اصالً خود این احكام ،آدم ساز است .در بُعد انساني ،انسانیت را شکوفا میکند .بايد
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است.

ظاهر انسان ،شکل و شمایلش ،لباسهای تن او ،حرفها ،رفتارها ،ديدههايش ،همه و همه در محدوده احکام شرعیه
باشد تا انسانیتش شکوفا شود.
ضرورت آموزش ظواهر به فرزندان
اآلن درباره تربیت فرزند در محیط خانوادگی بحث ميكنيم .چون روایات آن را هم قبال اشاره کردهام ،دوباره
تكرار نميكنم .ولي دیدید كه تربیت فرزند چقدر آداب دارد .بعد از دوران خردسالی هم روایات میگویند که
وقتي بزرگ شد ،بايد روزه را به او یاد داد؛ نماز یادش داد؛ وضو یادش داد؛ من قبالً اینها را گفتهام .از علی(علیه
َ
الصلوه َو َّ
غار أَ َ
هل بَیت َ
الطهور»؛[ ]7كوچكترهاي خانوادهات را با
ِک بِل ِسان َِک َعلَی َّ
السالم) است كه فرمود« :أدِّب صِ َ
زبانت براي نماز و وضو تربيت كن!
َ
الصوم»؛[ ]8بچه بايد براي روزه گرفتن تربيت شود .بعد هم سن
الصبی َعلی َّ
امام صادق (علیه السالم)« :یُ َؤد ُِّب َّ
اين كار را مشخص ميكند ،ميفرمايد این کار بین پانزده و شانزده سال انجام شود .از ظاهر شریعت بايد شروع
كرد .از شکل و شمایلت ،پوششت و صحبت کردنت باید شروع کنی ،تا برسی به روابطي که با ديگران-اشخاص
* من در گفتارم هیچ توجهی نکنم ،دروغ
صالح و فاسد -داری؛ همه اینها بايد بر اساس شرع تنظيم شود تا باطن اصالح گردد.
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تذكر اول :فرق ميان اصالح ظاهر و ظاهرسازي
اما من در اينجا بايد به دو نکته اشاره کنم که مغالطهاي صورت نگيرد .اول اينكه ما یک ظاهر و باطن داریم ،یک
مقيد
سرّ و َعلَن .اینکه بزرگان میفرمایند از ظاهر ميتوان به باطن رخنه كرد ،یعنی اينكه اگر آدمی در تمام جهات ّ
باشد كه مطابق اسالم عمل کند ،مثالً از نظر پوشش ،شکل وشمایل ،گفتار و رفتار با ديگران و همهي زندگیاش
اسالمی باشد يا تالشكند كه اسالمي باشد ،در حقیقت از راه ظاهر اقدام به اصالح باطن کرده است .این فرق
ميكند با كسي كه مثالً جلوي آدم جانماز آب ميكشد ولي از آن طرف ـ نعوذ باهلل ـ در خفا دروغ میگويد و
سرش با علنش
تهمت میزند و ...ا ّولي ظاهرش درست است هرچند هنوز باطنش اصالح نشده است ،ولي دومي ّ
فرق دارد .رفتار دومي فريبكارانه است و جنبهي اصالحي ندارد .یک سنخ مسائلی هست که چون از درون افراد
اطالعي نداريد ،شما هم از آنها سر درنمیآورید .مث ً
ال اگر من در گفتارم هیچ توجهی نکنم ،دروغ بگویم ،غیبت
سر من است .کا ِر علنی
کنم ،تهمت بزنم و ...تو از کجا میفهمی كه من دارم دروغ میگویم؟ به یک معنا اين ّ
کارساز نیست .بلکه باید تمام کارها و اعمال را اصالح کرد تا درون درست شود.
ظاهر سازي و رياكاري اثر ندارد.
ظاهر آراسته در باطن اثر میگذارد ،نه این كارهاي علني که به همراه بسياري كارهاي خالف ديگر انجام ميشود.
اهل معرفت این حرف را نمیزنند كه هر نوع ظاهرسازي ،باعث اصالح باطن ميشود .یک وقت اشتباه نکنید! من
این نکته را بگویم که ریاکاری اثري ندارد .كسي كه تالش ميكند مسائل درآمدیاش و همه زندگياش -نه
فقط صوم و صالة -همه و همه ،اسالمي باشد ،اگر بر این امر مراقبت کند ،در باطنش اثر میگذارد .گفتيم كه
صورتِ ملکه ،با تكرار و مراقبت براي انسان حاصل ميشود .اگر تالش كند كه در معامالتش ،عباداتش ،معاشرات
و مجالساتش ،همه و همه خالف شرع انجام ندهد ،مث ً
ال زبانش غیبت نکند ،دروغ نگوید ،تهمت نزند ،ایذاء نکند؛
این از ظاهر به باطن رخنه میکند.
ظاهر سازي ،نفاق است.
اما وقتي من جلوی تو دعا میخوانم ،خم و راست میشوم ،ادعای معنویت میكنم ،دعای فرج میخوانم ،دعای توسل
میخوانم ،سینه میزنم ،پابرهنه راه میافتم ،شال عزا به گردن میاندازم و امثال اینها -همه چیزهایی که جنبه
فریبندگی دارد را میگویم -ولي در سرّ و خفا ،به صورت پنهاني كار خالف انجام ميدهم ،اين ظاهرسازي است
سر و علن یک وقت اشتباه نکنید .میخواستم
و اثر سازندگي ندارد .مسأله نفاق ،همین است .ظاهر و باطن را با ّ
این را بگویم كه تفاوت سرّ و علن ،نفاق است .نفاق هم بدترین كارها است .حتی میگویند از کفر هم بدتر است.
در آیات ما هم اين مضمون هست.
تذکر دوم :بايد به تمام دين پايبند بود نه بخشي از آن
دومین تذکر این است که آداب شریعت ،یک مجموعه است .یک بخش نیست؛ نماز و روزه و وضو و ذکر نیست،
که این را رعایت بکنی ،اما مال مردمخوری کنی! هرگز اینطور نیست که بتوانی به بخشي از دين عمل كني و
بخش ديگر را رها كني .دستورات و احكام اسالم مجموعه است .مجموعه احکام شرعیه ،همان احکام ظاهریه
است كه اگر اينها را رعایت کنی ،بدون شك در تو اثر میگذارد .یعنی آن بُعد انسانی تو را شکوفا میکند و بُعد
الهی تو را هم به ثمر مينشاند .اگر بپرسي از کجا شروع کنیم؟ پاسخ اين است كه از اینجا بايد شروع كرد:
پایبندی به تمام دستورات شرع.
رعايت ظواهر شرع در خانه ،كار والدين با غيرت
بحث راجع به محیط خانواده بود و اینکه اگر پدر و مادر نسبت به بچه از کودکی ،تمام آداب شرعی را رعایت
کنند ،وقتي او بزرگتر شده و به قوه تمییز برسد ،باطن او ،باطن یک آدم میشود .اولین محیط سازندگی برای
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بگویم ،غیبت کنم ،تهمت بزنم و ...تو از کجا
میفهمی كه من دارم دروغ میگویم؟ به یک معنا
اين س ّر من است .کا ِر علنی کارساز نیست .بلکه
باید تمام کارها و اعمال را اصالح کرد تا درون
درست شود.

انسان ،خانواده است .لذا چون در این محیط ،رابطهها تنگاتنگ است و از چاشنی محبت قوی برخوردار است ،اگر
پدر و مادرِ غیرتمند بخواهند فرزندشان آدم شود و الهی شود ،باید ظواهر شرع را رعایت کنند.
اللهم صل علی محمد و آل محمد...
[ . ]1وسائل الشیعه ،ج  ،20ص 154
[ . ]2غرر الحکم ،ص 235
[ . ]3شرح نهج البالغه ،ج  ،20ص 233
[ . ]4غرر الحکم ،ص 238
[ . ]5بحاراالنوار ،ج ،2ص 263
[ . ]6وسائل الشیعه ،ج  ،6ص 197
ورام ،ج  ،2ص 155
[ . ]7مجموعه ّ
[ . ]8وسائل الشیعه ،ج  ،10ص 237
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تربیت در محیط
خانوادگی

تربیت در محیط خانوادگی۱۳ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
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م
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ه
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َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
َیر َة م َِن االیمان[ »]1همانا غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلّی اهلل علیه و آله و سلّم)« :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش گفتاری و رفتاری دادن بود و گفته شد اولین محیطی که انسان در
آن محیط روش رفتاری و گفتاری میگیرد ،محیط خانوادگی است که در آن رابطهها غالباً تنگاتنگ و بر محور
محبت است .در آخر جلسه گذشته مطلبی را در باب تربیت عنوان کردم که برای تربیت به طور کلی از کجا
باید شروع کرد؟ عرض کردم باید از ظاهر ،شروع بشود .یعنی انسان از نظر ظاهر ،هم خودش را مؤدب به آداب
انسانی و الهی بکند ،و هم آن کسی را که تحت تربیت اوست ،که عبارت از فرزند است .پدر و مادر باید از ظاهر
فرزند شروع کنند و او را به شکلی در بیاورند که شکل او ،انسانی و الهی باشد ،نه حیوانی .قهرا ً خودشان هم
باید اینچنین باشند تا فرزند آنچنان بشود .عرض کردم در رابطۀ میان ظاهر و باطن ،ظاهر به تدریج در باطن اثر
میگذارد و به آن شکل میدهد .لذا اولین گام و بلکه میشود گفت منحصرترین راه برای اینکه شخص ،انسانی و
الهی بشود ،همین است .یعنی باید از ظاهر شروع شود .البته این تذکر را هم دادم که ما بحثمان ظاهر و باطن
است نه خِفاء و عَلَن .من تعبیر به سِرّ کردم ،نه خفا و پنهان .بحث خفاء و علن نیست .اینها با هم اشتباه نشود.
بحث ظاهر و باطن است.
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ی همانند ظاهر هست.
* برای هر ظاهری باطن 
پس هرکه ظاهرش پاک باشد باطنش نیز پاک
است و هرکه ظاهرش پلید است ،باطنش نیز
پلید است.

اخالق ،در گرو ادب است
را
دیگری
مطلب
و
میکنم
عرض
روایت
دو
یکی،
حاال
که
کردم
اشاره
هم
روایات
در این رابطه به بعضی از
* اگر باطن صالح باشد ،اتفاق ًا این اثرگذاریاش
َ
میخواهم مطرح کنم .ما در روایت از علی (علیه السالم) داریم که میفرمایدَ « :س َب ُب تَ ْزک َِی ِة األخالق ُح ْس ُ
ن روی ظاهر خیلی بیشتر است ،چون باطن
األَ َدب[ »]2ادب نیکو ،سبب تزکیه اخالق است.
توانمندتر است.
نگاه کنید! علی (علیه السالم) مسئله ملکات نفسانیه را پیش میکشد .تعبیر میکند به «تزکیه اخالق» که اگر
انسان میخواهد اخالقش را تطهیر کند ،رذایل اخالقی را کنار بگذارد و م َّتصف به فضایل اخالقی بشود ،میفرماید:
سبب« ،حُسنُ األَدَب» است .بحث آداب ظاهری را پیش میکشد .یعنی همین مسائلی که ما از آن به کارهای
ظاهری تعبیر میکنیم .در هر سه رابطه -دیداری ،گفتاری و مسئله رفتاری -باید خودش را تنظیم بکند.
گاهی در اصطالح معنوی میگوییم خودش را مؤدب به «آداب شرعی» بکند .اهل معرفت مؤدب به «آداب
انسانی» را هم دارند.
رابطۀ ظاهر و باطن متقابل است
در این جلسه مطلبی را میخواستم مطرح کنم و آن این است که :رابطۀ مستقیم هست بین ظاهر انسان و باطن
و اثرگذاری ظاهر روی باطن .عکس آن را هم داریم یعنی اثرگذاری باطن روی ظاهر ،هر دو مورد هست .اینطور
نیست به اینکه هر کدام از یکدیگر بیگانه باشند ،یعنی اینطور نیست که ظاهرم از باطنم بیگانه شود و باطن از
ظاهر بیگانه بشود ،این هم نیست .من چند مورد روایت میخوانم بعد سراغ مطلب بعدی میروم .در یک روایتی
طاب با ِط ُنه َو ما َخ ُب َث
از علی (علیه السالم) است که میفرماید« :ل ِ ُک ِّل ظا ِه ٍر باط ٌ
طاب ظاه ُِر ُه َ
ِن َعلی مِثال ِه َفمن َ
ظاهِرُهُ خَبُثَ باطِنُه[ »]3برای هر ظاهری باطنیهمانند ظاهر هست .پس هرکه ظاهرش پاک باشد باطنش نیز
پاک است و هرکه ظاهرش پلید است ،باطنش نیز پلید است.
اول اشاره به رابطۀ مستقیم دارد بعد میفرماید :آن کسی که ظاهرش صالح باشد ،اثر میگذارد و باطن او هم بر
ظاهرش اثر میگذارد و آن را به سمت صالح میبرد .کسی هم که ظاهرش پلید باشد آن هم اثر میگذارد و باطن
او را هم پلید میکند .این حرفها را خوب دقت کنید! چون من میخواهم گام به گام جلو بروم .اینطور نیست که
اگر ظاهر فاسد باشد ،ممکن است باطن صالح باشد .اتفاقاً از این طرف اگر باطن صالح شد روی ظاهر اثر میگذارد.
قویتر هم اثر میگذارد .این تأثیر بدون تردید است .از این طرف هم ،ظاهر بر باطن اثر میگذارد.
تاثیر باطن بر ظاهر قویتر است.
ریرتُه َح ُس َن ْت
س
ت
ن
س
ح
ن
م
«
فرمود:
که
است
السالم)
(علیه
علی
از
مثال
داریم؛
ما در این باب روایات متعدده
ْ
َ
َ ْ َ ُ
َ َ
عَالنِیَتُه[ »]4هرکس درونش نیکو باشد ،ظاهرش نیز نیکو میگردد.
اینجا که تعبیر به سریره میکند ،شبههای نیست که مراد همان باطن است .یا از امام صادق (علیه السالم) است:
ِيرةَ إِذَا َصحَّتْ َق ِويَتِ ال ْ َعلَن َِيةُ [ »]5وقتی درون سالم میشود ،ظاهر نیرو مییابد.
« إِنَّ السَّر َ
چه بسا اشاره به این باشد که اگر باطن صالح باشد ،اتفاقاً این اثرگذاریاش روی ظاهر خیلی بیشتر است ،چون
باطن توانمندتر است.
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میتوان اعمال ظاهری را ترک کرد؟
این را مقدمتاً عرض کنم بعداً سراغ مطلب بعد میروم .اآلن رابطۀ بین ظاهر و باطن را گفتیم .در اینجا یک مطلب
هست که حاال اگر کسی باطنش را خوب کرد ،دیگر کافیست؟ میتواند دست از اعمال ظاهری بردارد؟ چون همه
برای باطن بود .میخواست باطناً آدم بشود ،انسان بشود و الهی بشود .خوب دیگر وقتی که شدیم ،پس اعمال
ظاهریّه را کنار بگذاریم؟ یک همچنین چیزی میشود گفت؟ چون دو مورد در اینجا مطرح است؛ یکی این است
که بگویند :آقا برویم باطن را درست بکنیم .نیازی نیست به ظاهر بپردازیم .این یک حرف خیلی سطحی است،
ولی دومی که چرا باید وقتی به هدف رسیدیم همچنان به اعمال ظاهریّه ادامه دهیم؟ شبهه خیلی قویتری است.
ما که از راه ظاهر وارد شدیم و باطن را هم درست کردیم ،حاال که باطن درست شد دست از ظاهر برمیداریم.
این حرف نشان از جهل گوینده دارد!
من اینجا جمالتی را از استادم[ ]6برای شما میخوانم .ایشان میفرماید« :بدان که هیچ راهی درمعارف الهیه
پیموده نمیشود مگر اینکه ابتدا کند انسان از ظاهر شریعت (که من جلسه گذشته اینها را گفتهام) و تا انسان
مؤدب به آداب شریعت حقّه نشود هیچ یک از اخالق حسنه از برای او به حقیقت پیدا نشود .و ممکن نیست که
نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند (قسمت اول مربوط به جنبههای انسانی است ،آنجا که به «اخالق حسنه»
تعبیر میکند .دومی جنبههای ،بعد معنوی انسان را مدّ نظر دارد .ایشان این دو را جداسازی هم کردهاست).
هیچ یک از اخالق حسنه (که مربوط به بعد انسانی است) از برای او به حقیقت پیدا نشود و ممکن نیست که
نور معرفت الهی در قلب او جلوه کند و علم باطن و اسرار برای او من َکشَ ف شود و پس از انکشاف حقیقت و بروز
انوار معارف در قلب نیز مؤدب به آداب ظاهره خواهد بود ».میگوید حاال 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! «پس از انکشاف حقیقت و بروز
انوار معارف در قلب نیز متأدب به آداب ظاهر خواهد بود ».نباید از این ظاهر دست برداری! بعد میفرماید« :و از
این جهت دعوی بعضی باطل است که به ترک ظاهر ،علم باطن پیدا شود ،یا پس از پیدایش آن به آداب ظاهره
احتیاج نباشد ».ایشان هر دو مورد آن را آورده است.
«و این از جهل گوینده است به مقامات عبودیت و مدارج انسانیت ».دوباره هر دو مورد آن را میگوید؛ هم مقامات
پرستشی ،هم مدارج انسانی ،هر دو مورد را آورده است.
اوالً «برو دلت را صاف بکن ،عمده آن است!» میگوید این حرف بی ربطی است و آن را کنار بگذار .دوم ،حاال
مث ً
ال «وقتی رفتی و توانستی درون خودت را اصالح کنی ،از آداب ظاهره شریعت وانسانیت دست بردار!» این را
هم میگوید که غلط است.
اصالح ظاهر؛ تنها محور تربیت
ت کنید؟ حاال
ابتدا از کجا شروع کنیم؟ از آداب ظاهری! ابتدای راه اینجاست .پدر و مادر! میخواهید بچه را تربی 
که میخواهید به او روش بدهید  -در هر محیطی که در بحث تربیت هست  -از اینجا باید شروع کنید ،از ظاهر
باید شروع کنید .بعد که روش گرفت ،نباید رهایش کنی! خود تو هم همینگون ه هستی که نباید خودت را رها
کنی! محور این است؛ این مسأله برای اینکه شخص ،انسان بشود و الهی شود ،محور است .محور اص ً
ال همین
است ،غیر از این نیست.
کاری به ظاهر نداشته باش! یا برو دلت را صاف کن! غلط است
اینطور نیست که یک کسی باطن خوب داشته باشد ،در عین حال ظاهر بدی داشته باشد .من اینها را میگویم
ن حرفها بر سر زبانها میگردد .میگویند :به ظاهرش نگاه نکن! باطن خوبی دارد .از آن طرف،
چون اینها خیلی ای 
میگوید برو دلت را صاف بکن!
اگر ظاهر مهم نبود ،چرا مقربترین بنده خدا(ص) خود را به سختی میانداخت؟
نمیشود! نمیشود! اگر میشد عقل کل عالم وجود ،مقربترین شخص به خدا که انسانی ما فوق او نبود ،خوب او که
دست برنمیداشت! اینقدر مقید به آداب ظاهره بود  -چه از نظر انسانیاش ،چه ازنظر الهیاش  -که خدا خطاب به
او فرمود « :طه ،ما أَن ْ َزلْنا َعلَ ْي َ
آن لِتَشْ قَى[ »]7ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که تو خود را به سختی بیاندازی؟
ك الْق ُْر َ
خودت را چرا اینقدر به زحمت میاندازی؟ این مرز دارد .حد دارد .پیغمبر اینقدر ملتزم بود .این مسئله است.
ملکات خوب هم از بین رفتنیاند
از کجا شروع شود؟ از ظاهر؛ چه پدر ،چه مادر و چه بچه؛ چه شکل ظاهری ،چه گفتار و چه کردار .از اینجا باید
شروع کنی تا بعد به تدریج در درون تو ملکه شود .تازه این را به شما عرض کنم اینگونه نیست که ملکات زائل
نشود؛ بلکه ملکات زائل میشود .اگر یک کسی یک رذیلهای مثل حرص ،کبر و امثال اینها در او بود ،چگونه آنها را
مداوا کند وقتی که قابل زائل شدن نیست؟! اصالً اگر اینها قابل معالجه نبود ،این همه دستورات که نبود! ملکات
هم زائل میشود .هیچ فرقی هم بین ملکۀ سیئه و حسنه نیست .ملکه انسانی یا ملکه الهی هم که باشد اگر از
اعمال ظاهریه دست برداری ،این ملکه زائل میشود و از بین میرود .یک رابطه تنگاتنگ بین ظاهر و باطن است
که من روایاتی را که هر دو طرف این مسأله را داشت خواندم.

49

تربیت در محیط
خانوادگی
* حاال 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!

* اینطور نیست که یک کسی باطن خوب
داشته باشد ،در عین حال ظاهر بدی داشته
باشد .من اینها را میگویم چون اینها خیلی
ن حرفها بر سر زبانها میگردد .میگویند:
ای 
به ظاهرش نگاه نکن! باطن خوبی دارد .از آن
طرف ،میگوید برو دلت را صاف بکن!

این حرف یعنی چه؟!
گاهی به گوشمان میخورد که« :باید برای اصالح جامعه ،کار فرهنگی کرد ».چقدر ظاهر این جمله قشنگ است!!
ولی یعنی چه؟ یعنی باید از اعمال ظاهریه دست برداریم؟! اگر منظورشان این است ،جواب ما را بدهند که این
همه آیات و روایات در باب امر به معروف و نهی از منکر ،مربوط به ظاهر است یا مربوط به باطن است؟ امر به
معروف و نهی از منکر از اهمّ واجبات در اسالم است .این مربوط به ظاهر است یا باطن؟ اینجا میتوانی ما را دور
بزنی؟ اینها از اهم واجبات است و جزو اعمال ظاهریه است.

تربیت در محیط
خانوادگی

تنها راه اصالح خود و جامعه ،اصالح ظاهر است
اصالح جامعه از اینجاست .ما در فرهنگ اسالم این را داریم و حتی بُعد معرفتی هم همین است ،که من
فرمایشات استادم (رضوان اهلل تعالی علیه) را خواندم و حتی ایشان فرمودند :سیر معرفتی آن هم به این است .آن
کسی که میخواهد سیر باطنی بکند ،تا اینها نباشد ،نمیتواند سیر کند .چه رسد بخواهیم جامعه را از نظر ظاهر
اصالح بکنیم ،که اساساً به ظاهر بستگی دارد .راهی جز این نیست .از همین راه باید وارد شد .امر به معروف و
نهی از منکر همه مربوط به ظواهر شریعت است .اینکه ما حتی جرأت نمیکنیم لساناً هم چیزی بگوییم ،یک
بحث دیگری است.
* در باب تربیت  -چه فرد و چه جامعه  -باید

از ظاهر شروع بشود .نقطه شروع از آنجاست.
مؤدب شدن به آداب انسانی و آداب الهی ،از
اینجاست .این است که روی باطن اثر میگذارد.
وقتی هم که اثر گذاشت دستت را روی هم
نگذار! بدان که این زائل میشود .تا سر به سنگ
لحد بخورد ،باید این آداب ظاهری در جامعه
حفظ بشود و اال جامعه رو به فساد خواهد رفت.

شانه خالی کردن مسئولین برای چیست؟
حاال یک راه حمل به صحت آن این است که بگوییم عدم معرفت به فرهنگ اسالم است ،لذاست که از این حرفها
زده میشود .ولی اگر با یک دید عرفی بخواهیم این حرفها را بررسی کنیم ،و ریشهیابی بکنیم ،ببینیم از دهان
چه کسانی در میآید؟ میبینیم از دهان افرادی در میآید که مسئولیت دارند عم ً
ال جامعه را اصالح بکنند .با
اینکه مسئولیت دارد که عمالً جامعه را اصالح بکند ،توپ را در زمین دیگری میاندازد .میگوید :این کار فرهنگی
الزم دارد .برویم جلوتر سر از کجا در میآورد؟ چرا شانه خالی میکند؟ هر کس میخواهد باشد ،من به شخص
کار ندارم .هر کس مسئولیت دارد که جامعه را عم ً
ال اصالح کند و این را بگوید که «کار ،فرهنگی است ».و از
عهده خودش خارج بکند ،اگر با یک دید عرفی نگاه بکنیم شاید سر از این در بیاورد که شاید یک سری اهداف
شیطانی دارد و میخواهد آن کسانی که مثال الابالی هستند از او روگردان نشوند و یک جاهایی که  -مثال فرض
کنید در تأیید او  -احتیاج به آنها هست ،از آنها بهره بگیرد .آدم اگر بخواهد عمیق روی اینها فکر بکند ،به اینجا
* نمیگوییم کار فرهنگی نه! کار فرهنگی باید
میرسد و اال این حرفها قابل انکار نیست که اصالح جامعه ،از ظاهر شروع میشود .آقا! شرعاً وظیفهتان این است .باشد ولی درجای خودش .و اینکه کار فرهنگی
تا سر به سنگ لحد بخورد ،باید این آداب ظاهری حفظ بشود
در نتیجه میخواستم این را عرض کنم که در باب تربیت  -چه فرد و چه جامعه  -باید از ظاهر شروع بشود .نقطه
شروع از آنجاست .مؤدب شدن به آداب انسانی و آداب الهی ،از اینجاست .این است که روی باطن اثر میگذارد.
وقتی هم که اثر گذاشت دستت را روی هم نگذار! بدان که این زائل میشود .تا سر به سنگ لحد بخورد ،باید این
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 ،یعنی مسئله شعور و عمل است .نمیگوییم کار فرهنگی نه! کار فرهنگی باید باشد
ولی درجای خودش .و اینکه کار فرهنگی موجب نمیشود که ما از راه عملی بینیاز بشویم .راه فرهنگی رفتن ما
را بینیاز نمیکند از راه عملی؛ بلکه راه عملی مقدم است بر آن راه بلکه برای اینکه کار فرهنگی مؤثر واقع بشود،
این راه زمینهساز است.
اللهم صل علی محمد و آل محمد ...
[ . ]1وسائل الشیعه ،ج  ،20ص 154
[ . ]2غررالحکم ،ص 247
[ .]3غررالحکم ،ص479
[ . ]4غررالحکم ،ص 254
[ . ]5بحار االنوار ،ج  ،69ص 289
[ . ]6امام خمینی (ره)
[ . ]7سوره طه ،آیات شریفه 1و2
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موجب نمیشود که ما از راه عملی بینیاز بشویم.

تربیت در محیط خانوادگی۱۴ :
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ان[ »]1همانا غیرت از آثار ایمان است.
ُر ِو َی َعن َر ِ
يم ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم)« :إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
مروری بر مباحث جلسه گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن به غیر بود .دربارهی روش دادن گفتیم محیطهایی
که انسان در آنها ساخته میشود و روش میگیرد ،ابتدا محیط خانوادگی است .لذا بحث را در این محیط مطرح
کردیم و گفتیم فرزند از پدر و مادر  -هم در بعد دیداری ،شنیداری ،گفتاری و کرداری  -روش میگیرد و باالخره
جلسه گذشته بحث ما به اینجا رسید که تربیت از ظاهر شروع میشود و بعد به باطن رخنه میکند.
اولین عامل موثر در تربیت ،رابطه شخصی است
چند مطلب را میخواهم در باب تربیت و عواملی که در آن مدخلیت دارند عرض بکنم که قبال هم به آنها اشاره
شده بود ،ولی من اآلن میخواهم یک مقدار بیشتر توضیح بدهم .اولین عامل که در تربیت مؤثر است ،عامل رابطه
شخص با شخص است .اینکه محیط خانوادگی را مطرح کردم ،به دلیل این بود که در این محیط رابطه اشخاص
تنگاتنگ است؛ محدود به گاهی اوقات نیست .شبانهروزی است و تقریباً در همه حاالت است .این رابطه است که
هم به انسان روش میدهد و هم باعث میشود که طرف مقابل روش بگیرد .رابطهی تنگاتنگ میان اشخاص این
اقتضا را دارد .به خصوص که فرزند هم سریع میگیرد و هم عمیق.
رابطه تنگاتنگ مخصوص خانواده نیست
لذا اگر ما بحث را دائرمدار رابطه تنگاتنگ خصوص رابطه پدر و مادر با فرزند قرار بدهیم و آن را فقط متمرکز
در این کنیم ،درست نیست .این رابطه تنگاتنگ ،هرچند که معموالً در روابط خانوادگی هست ،اما گاهی اوقات
دایرهاش یک مقدار وسیعتر میشود .مسئله به طور غالب ،خویشاوندی است  -نزدیکان مثل خواهر ،برادر و -...
ولی ممکن است نسبت به کسانی که از نظر نَسَب با انسان رابطهای ندارند نیز مطرح باشد .یعنی این نوع رابطهی
موثر در تربیت ،درباره تمام کسانی است که انسان در زندگی با آنها آمیخته باشد و یک نوع آمیختگی داشته
باشد .اینها هم از نظر تربیت ،همین حکم را دارند.
لذا گفتیم اصال انبیاء بعثتشان برای روش دادن و آموختن روش اخالقی به بشر بوده است؛ چه در بعد انسانی
ْت ِ ُلتَ ِّم َم َم َكا ِر َم ْالَ ْخ َل ِق[ »]2من
و چه در بُعد الهیشان .پیغمبر اکرم وقتی به رسالت مبعوث شد فرمود « :ب ُ ِعث ُ
برای تمام کردن مکارم اخالق مبعوث شدم.
انسان اول نسبت به نزدیکان مسئولیت تربیتی دارد
َ
شيرت َ
بين[ »]3و اقوام نزدیکت را انذار بده!
َك ْالَ ْق َر َ
خداوند خطاب به پیغمبر میگویدَ « :و أنْذ ِْر َع َ
اول خویشاوندانت را انذار بده .البته خویشاوندان نزدیک ،آنها مقدماند .ماده عشیره از نظر لغت «عشرت» است،
معاشرت از عشرت است .یعنی معاشرت نوعی ارتباط زیاد و آمیختگی با یکدیگر است .لذا عشیره که گفته
میشود ،از همین باب است و مسئله خانواده را مطرح میفرماید .لغت عشیره را هم که به کار میگیرد ،معنایش
آن است که از نظر خانوادگی آنهایی را که با تو رابطه تنگاتنگ دارند را انذار بده! حتی قید أقربین را هم میگذارد،
که اشاره به نزدیکان دارد.
دایره تربیتی مومن :خانواده ،نزدیکان و همسایهها
لذا در باب تربیت آنچه را که میتوان به عنوان عامل ابتدایی معرفی کرد ،مسئله رابطه تنگاتنگ است که این
عامل موجب میشود که شخص به دیگری روش بدهد و شخص دیگر از او روش بگیرد .در یک روایتی از امام
صادق (علیه السالم) دارد که حضرت فرمودندَ « :ل يَ َز ُ
الصال َِح َحتَّى
ال ال ْ ُم ْؤم ُِن يُو ِر ُث أَ ْه َل ب َ ْي ِت ِه ال ْ ِعلْ َم َو ْالَ َد َب َّ
[جمِيعاً][»]4
يُ ْدخِ لَ ُه ُم ال ْ َج َّن َة َ
مؤمن همیشه اینگونه است که برای خانواده و اهل بیتش ،علم و ادب صالح و شایسته ،به میراث میگذارد تا اینکه
«حتَّى َل يَ ْفق َِد فِي َها ِم ْن ُه ْم َصغِيرا ً َو َل َكبِيرا ً َو َل َخادِماً َو َل َجاراً»
آنها را به بهشت میبردَ ]5[.
به طوری که وقتی در بهشت رفت ،هیچ کدام از اینها را مفقود نمیبیند .همه آنهایی که تربیتشان کرده است،
هستند؛ کوچکشان هست ،بزرگشان هست .بعد میگوید «وَ ال خادِماً» این را اضافه میگوید ،حتی خدمتکاری را
که رابطه تنگاتنگ و روزانه با او داشت و در متن زندگی او بود نیز همراه او هست« .وَ ال جاراً» حتی همسایههای
او هم ،بواسطه تربیت او و ارثی که برای آنها گذاشته است ،در بهشت هستند.
همسایگی در گذشته با روابط نزدیک همراه بود
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* مؤمن همیشه اینگونه است که برای خانواده
و اهل بیتش ،علم و ادب صالح و شایسته ،به
میراث میگذارد تا اینکه آنها را به بهشت
میبرد.

من حاال یک نکتهای را اینجا به آن اشاره کنم .سابق بر این ،مسئله همسایگی ،یک مسئله مهمی بوده است .چون
رابطهها خیلی تنگاتنگ بود .ما هم در اسالم بسیار نسبت به همسایه سفارش داریم .مثل اآلن نبود که همسایه،
همسایهاش را نمیشناسد که اصالً کیست! ما عجب مسلمانی هستیم! در آن موقع این روایتها صادر شده است.
در آن موقع ،همسایگی معنا داشته؛ از نظر بعد معنوی ،اخالقی ،انسانی .فکر نکنید ،این حرف ها تَع ُّبد است.
انسانیت اقتضا دارد که رابطه ها اینگونه باشد .یک رابطه تنگاتنگ میان همسایهها بوده است .هر روز اینها با
هم برخورد داشتند؛ برخورد روزانه .بعد رفت و آمد داشتند و  ...اینها همه گویای این مسئله است که این رابطه
تنگاتنگ ،نقش سازندگی دارد.
قبالً هم گفتم :غالباً این رابطه در خانواده هست! تعبیر به غالب میکردم که در رابطه میان 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
تخریبی و غالباً در خانواده هست.
گناهکاران ،خود ،خانواده ،دوستان و همسایگان خود را به جهنم میبرند.
َ
بقیه روایت را میخوانم « َو َل يَ َز ُ
الس ِّي َئ[»]6
ال ال ْ َع ْب ُد ال ْ َعاصِ ي يُو ِر ُث أ ْه َل ب َ ْي ِت ِه ْالَ َد َب َّ
بنده گناهکار همیشه روش زشت ،به میراث میگذارد .در قسمت اول روایت «مؤمن» آمده بود ،اینجا در مقابل
میفرماید« :عاصی» .یعنی آن کسی که مهار شرع سرش نمیشود و افسار گسیخته است .من همه اینها را
«حتَّی یُدخِ لَهُم النّارَ جَمیعاً» اینقدر این روش بد میدهد و آنها هم یاد
قبالً معنا کردم ،دوباره توضیح نمیدهمَ .
«حتَّی ال یَفق َِد فیها مِن ُهم َصغیرا ً و ال َکبیرا ً و ال خادِماً و ال جاراً» تا
میگیرند ،که همه آنها را به جهنم میبردَ .
آنجا که هیچ یک از خانواده و عیال و همسایگانش را مفقود نمییابد .آنقدر روی خانوادهاش ،خدمتکارش و
همسایهاش اثر سوء و زشت میگذارد که همشان وارد جهنم میشوند .در تربیت آنچه که هسته مرکزی است،
رابطه تنگاتنگ است.
در تربیت نسبت خانوادگی موضوعیت ندارد
لذا ما آمدیم گفتیم اولین محیط ،محیط خانوادگی است .اما چون آنکه نقش اساسی دارد مسئله رابطه است
و نَسب مدخلیت ندارد ،بایدد انست که این بحث در محیطهای بعدی  -آموزشی ،شغلی ،رفاقتی -هم همین
عواملی را که میگویم محوریت پیدا میکند.
عامل دوم در تربیت :محبت
عامل دوم ،عامل محبت است .اصالً بحث ما پیرامون غیرت بود که از محبت ناشی میشود ،و از اینجا شروع
کردیم که رابطه پدر و مادر با فرزند ،رابطه تنگاتنگ همراه با چاشنی محبت است؛ آنهم محبت قوی .کمی جلوتر
برویم .سوال اساسی اینجاست که خودِ این محبت  -که از شئون قلب و دل است -با چه چیزی حاصل میشود؟
با احسان .لذا ما در بحث تربیت یک عامل را به عنوان عامل احسان مطرح میکنیم که در باب روش گرفتن نقش
اساسی دارد .در پذیرش روش ها نقش دارد .یعنی اگر مربی به مربایش احسان بکند ،پذیرش او قوی میشود.
احسان جلب محبت میکند
لذا یکی از مسائلی که در باب تربیت مطرح است  -حتی نسبت به رابطه پدر و مادر و فرزند هم همین است -آن
چیزی که جلب محبت میکند و نقش سازنده دارد ،احسان است .یعنی عامل احسان از عواملی است که در باب
تربیت نقش اساسی دارد .چون قلوب را جذب میکند .ما روایات متعددهای هم در این باب داریم که من به بعضی
«ج ِبلَ ِ
ب َم ْن أَ ْح َس َن
از آنها اشاره میکنم .این روایت از پیغمبر اکرم است که حضرت فرمودندُ :
وب َعلَى ُح ِّ
ت ال ْ ُق ُل ُ
إِلَيْهَا[ »]7دلها بر حب کسی که به او محبت بکند ،آمیخته است.
علی (علیه السالم) که تعبیرات زیادی دارند «بِاإلحسَانِ تُملَكُ القُلُوبُ[ »]8با نیکی دلها بدست میآیند.
َعب َدهُ إحسَانٌ[ »]9چه بسیارند انسانهایی که بندهی نیکی شدهاند.
«كَم مِن إنسَانٍ اِست َ
«سَبَبُ المَحَبَّةِ أَإلِحسان[ »]10سبب محبت نیکوکاری است.
حسان َم َح َّب ٌة[ »]11احسان همان محبت است.
اصالً یک جایی دارد به اینکه میفرماید« :أَإلِ
ُ
در اینجا حضرت هوهویت (این همانی) درست میکند .مسئله این است که عامل «رابطه تنگاتنگ» و «احساني»
هستند که در باب روش دادن و روش گرفتن  -که اسم آن را ما تربیت گذاشتیم -نقش اساسی دارند.
عامل سوم :پذیرش برتری مربی
عواملی دیگری هم داریم که چون اآلن بحث درباره آنها نیست ،فقط یک اشارهای میکنم و رد میشوم .این را
باید در محیط دوم  -یعنی محیط آموزشی -مطرح کرد و مسئله تربیت آنجا خیلی هم اساسی مطرح است .در
محیط آموزشی آنچه الزمه تربیت است ،پذیرش تف ُّو ِق غیر از نظر درونی است .این یعنی اینکه مربا بپذیرد که
مربیاش از او بهتر میفهمد .حاال در روابط گوناگون مطرح است؛ جنبه علمی -تجربی و  ...وقتی معلم به شاگرد
مطلبی را میگوید ،یا وقتی شاگرد هیکل معلمش میبیند که چطور حرف میزند و  ...وقتی از او تاثیر میپذیرد که
تفوق و برتری او را پذیرفته باشد و قبول کند که او باالتر و بهتر از خودش است.
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* آنقدر روی خانوادهاش ،خدمتکارش و
همسایهاش اثر سوء و زشت میگذارد که
همشان وارد جهنم میشوند .در تربیت آنچه که
هسته مرکزی است ،رابطه تنگاتنگ است.

* وقتی معلم به شاگرد مطلبی را میگوید ،یا
وقتی شاگرد هیکل معلمش میبیند که چطور
حرف میزند و  ...وقتی از او تاثیر میپذیرد که
تفوق و برتری او را پذیرفته باشد و قبول کند
که او باالتر و بهتر از خودش است.

تفاوت میان پذیرش و سلطه
البته پذیرش مطرح است نه سلطه .یک وقت اشتباه نکنید! این دو ،دو مورد جدای از هم است .یک سلطه بر
ابدان داریم و یک سلطه بر قلوب .من دومی را دارم میگویم که از عواملی است که در تربیت نقش اساسی پیدا
میکند .این خودش یک بحثی است ،من گفتم چون اینجا جای بحث نبود فقط اشاره کردم.
در محیط آموزشی مربی مافوق است و مربا هم این را پذیرفتهاست .تربیت هم ناخودآگاه صورت میگیرد و شاگرد
روش معلمش را یاد میگیرد .لذا من در باب تربیت گفتم که از عناوین قصدیه نیست .البته جهات دیگر هم هست
ولی من سه عامل تقریبا اساسی را عرض کردم.

تربیت در محیط
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سقف سنی برای تربیت وجود دارد؟
اینجا یک مطلب مطرح است که من آن را تحت یک سؤال مطرح میکنم .آیا تربیت ابوین(پدر و مادر) نسبت
به فرزند از نظر سنی سقف دارد یا ندارد؟ من مقدمتاً یک مطلبی را عرض کنم بعد میروم سراغ روایات .ما این
را در باب تربیت گفتیم که انسان از نظر روحی دارای ابعاد مختلفی است؛ حیوانی ،انسانی و الهی .گفتیم بُعد
حیوانی  -شهوت ،غضب و وهم -خودش فعلیت دارد و روبه تکامل هم میرود .هیچ احتیاجی به این ندارد که
انسان بخواهد ساخته و پرداختهاش بکند .خواه ناخواه هست .وقتی گرسنهات میشود ،غذا را میخوری .ما در
باب تربیت داشتیم که در تربیت این بعد حیوانی باید یک لجام عقل و شرع به او بزنی و محدودش کنی .چون
خواستههای او نامحدود است و سقف ندارد .این را باید محدودش بکنی که در منطقه عقل عملی و بعد معنوی
کار بکند .لذا گفتیم باید به دهان این حیوان ،مهار عقل و شرع بزنی ،تا آن دو بعد  -انسانی و الهی  -که جنبه * از هفت سال به باال آرامآرام قوه تمییز او به
کار میافتد و میتوانی به او بفهمانیَ « .و یُ َؤدَّب
استعدادی داشت ،شکوفا بشود و به فعلیت برسد.
بیست و یک سالگی ،سن کمال قوای نفسانی است.
بحث این است که انسان از نظر روند رشد در این نشئه که پیش میآید و جلو میرود ،به طور غالب از نظر سنی
کامل کامل است
وقتی به حدود بیست-بیست و یک سال که میرسد ،از نظر قوای حیوانی دیگر کامل شده است.
ِ
و هیچ کم و کسری ندارد؛ چه شهوت او ،چه غضبش و چه وهم او .در این سنین ،فوران شهوت و فوران غضب
است .میگویند :جوان ماجراجوست .این برای غضب او است.
باید انسانیت و الهیت ،همراه با قوای حیوانی رشد کند
این را اول من گفتم ،چون مسئله تربیت در ارتباط با همین بعد حیوانی است که پایاپای آن باید دو بعد دیگر را
پیش ببریم .بدون اینکه کسی به ما بگوید خود ما به اینجا میرسیم که ما باید گام به گام با این بُعد حیوانی پیش
بیاییم .چون وقتی که به این مرز میرسد ،از نظر حیوانی ،خوب جا میافتد و باید آن دو مورد دیگر را هم خوب
جا بیندازیم .یعنی بعد انسانی و الهی را که جنبه استعدادی داشت ،این را هم باید به فعلیت برسانیم .باید وقتی
به این سنی رسید که از نظر قوای حیوانی ،شهوت و غضبش ،کام ً
ال به فعلیت رسیده است ،از این طرف انسانیت
او هم باید دوشادوش آن کامل بشود .افسارگسیخته نباشد .از نظر بعد معنوی هم همینطور است.
باید تا پیش از بیست و یک سالگی اساس انسانیت و معنویت در فرد شکل بگیرد.
لذا اگر ما این تعبیر را بکنیم و بگوییم وقتی انسان به این سن رسید ،همانگونه که اسکلت حیوانی دارد ،باید
یک اسکلت انسانی پیدا کند .باید یک اسکلت انسانی و معنویِ الهی هم داشته باشد .چون همه اینها در رابطه
با یکدیگر بودند و از یکدیگر بیگانه نبودند.
سنین خردسالی ،زمان بازی است
اصالً تربیت و روش دادنها و روش گرفتنها ،برای این بود که یک نفر ،انسان بشود .یعنی عقل عملی او به فعلیت
برسد .این همان تعبیری است که میگویم باید اسکلت انسانیاش درست بشود و شاکله پیدا کند .باید در درون
خودش و در بعد معنویاش هم همین طور ،شکل پیدا کند.
حاال من دو روایت بخوانم .روایت از امام صادق (علیه السالم) «دَعْ ابْنَكَ يَلْعَبْ سَبْعَ سِنِينَ[ »]12بچهات را
رهایش کن تا هفتسالگی ،بازی کند .ما هم همینطور هستیم که از هفتسال به بعد او را به مدرسه میبریم .یعنی
ِب َو ل َ ْه ٌو َو زي َن ٌة َو ت ُ
َفاخ ٌر ب َ ْي َن ُك ْم[»]13
این مقتضای سنی اوست که در آیه هم دارد « ا ْعلَ ُموا أَن ََّما ال ْ َحيا ُة ال ُّدن ْيا لَع ٌ
همانا زندگی دنیا فقط بازی و سرگرمی و زینت و فخرفروشی و  ...است.
آیه شریفه هم اول از لعب شروع میکند که ظاهرا ً همین است .این مسائل وجودی است و تمام معارف ما هم
سو با آنهاست .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
«وَ يُؤَدَّبْ سَبْعاً» از آن سن به بعد ،دیگر قوه تمییز پیدا میکند .یادش بده! به او روش بده! تا اینجا او از نظر
دیداری ،شنیداری و رفتاری از شما یاد میگیرد و هیچ احتیاجی نیست که تو بخواهی او را ادب کنی .یادگیریاش
خواه ناخواه و خودکار است .میگوید از هفت سال به باال آرام آرام قوه تمییز او به کار میافتد و میتوانی به او
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سَبعاً» تا به چهارده سال برسد ،میتوانی به او
بگویی :ـ باباجان ـ این کار به این دلیل درست
است! پسرم این کار غلط است! دخترم !...
امثال این حرفها.

بفهمانی« .وَ یُؤَدَّب سَبعاً» تا به چهارده سال برسد ،میتوانی به او بگویی :ـ باباجان ـ این کار به این دلیل درست
است! پسرم این کار غلط است! دخترم  !...امثال این حرفها.
هفت سال سوم ،باید او را زیر سایه خود بگیری
« وَ الْزَمْهُ نَفْسَكَ سَبْعَ سِنِينَ» نگذارید تنها جایی برود! زیرِ سایه خودت نگهاش دار! رهایش کنی هرجا برود
نمیتوانی جلویش رابگیری!!! بعد دارد « َفإِ ْن أَ ْفلَ َح َو إ ِ َّل َفإِن َّ ُه َم ْن َل َخ ْي َر فِيهِ» بیست و یک سال که رسید اگر تربیت
شده باشد ،که هیچ وگرنه درست نمیشود.

تربیت در محیط
خانوادگی

بعد از بیست و یک سالگی هم احتمال خطر هست ولی کمتر
بعضیها از من سؤال میکنند که این بحثهایی که راجع به بچه میکنی ،تا چند سالگی است؟ برای تا سن بیست
و یک سال است .این مسلم است .چون بچه به این مرز سنی که برسد ،به طور غالب شهوت ،غضب و و همش
ی و معنوی ،اسکلت آن را
تکامل پیدا میکند و به حد اعلییشان میرسند .باید بیایی و پایاپای آنها ،در بعد انسان 
هم تا آن موقع بسازی .آسیبپذیری او با این کار کمتر میشود .نمیگویم غیر ممکن میشود؛ ولی کمتر میشود * .بیست و یک سال که رسید اگر تربیت شده
باشد ،که هیچ وگرنه درست نمیشود.
چون به درونش یک اسکلت دادهای .تقریباً محکم کاری را کردی و شاکله وجودی به او دادی.
روایتی دیگر
ِين[]14» ،بچه ،هفت سال ،آقاست.
روایت دوم از امام صادق (صلوات اهلل علیه) است که« :ال ْ َول َ ُد َس ِّي ٌد َس ْب َع سِ ن َ
از پیغمبر اکرم است ،که حضرت فرمود« :أَوْلَدُنَا أَكْبَادُنَا ،صُغَرَاؤُهُمْ أُمَرَا ُؤنَا[ »]15فرزندان ما جگرگوشههای ما
هستند ،کوچکانشان سروران ماهستند .واقعاً هم همینطور است که آنها فرماندهاند؛ البته نه اینکه هر فرمانی
بدهند ما باید گوش دهیم؛ ولی نوعاً چون بچه در این سن و سال هنوز تکامل پیدا نکرده که عقل عملیاش
شکوفا شده باشد او فرمانده است.
«وَ عَبْدٌ سَبْعَ سِنِينَ» ،در هفت سال اول آقاست .از هفت تا چهارده ،زیر پوشش توست و محکوم به حکمهای
توست .با توجه به روایت قبل که در اینباره فرمود «یُ َؤدَّب» میفهمیم که آنجاست که میتوانی ،به او امر و نهی
کنی و او را تربیت کنی .دقت کنید چقدر زیباست .من این دو روایت را کنار هم گذاشتم.
اگر تا بیست و یک سالگی فرزند متخلق شد ،کار تمام است و اال...
«وَ وَزِيرٌ سَبْعَ سِنِينَ» در هفت سال سوم  -از چهارده تا بیست و یک سالگی -بازوی تو میشود ،به تو ،کمک
ين[ »]16تا اینکه
میکند و همراه تو است .وزیر همیشه همراه است .بعد دارد « َفإِ ْن َرضِ َ
يت َخ َلئ ِ َق ُه ِلِ ْح َدى َو عِشْ ِر َ
تا بیست و یک سالگی از خلق و خوهایش راضی شوی.
خالئق ،یعنی خلق و روش و چیزهای درونی او .که بیست و یک سال ،زمان کامل شدن قوای اوست .مسئله این
است ،و همه هم ریشهاش ،ریشههای دقیق علمی-خلقتی دارد .میگویی سقف آن تا چه موقع است؟ تا بیست
و یک سال است .چون در آن موقع تمام قوای او به تکامل میرسد .تفاوت اینجاست که قوای حیوانی خودش به
تکامل میرسد ،و بُعد انسانی و الهی را تو باید به تکامل برسانی.
باید والدین مسائل انسانی و الهی را در فرزند شکوفا کنند.
شهوت خودش میرسد .غضب خودش تکامل پیدا میکند .اما مسائل انسانیاش را تو باید آبیاری کنی .مسائل
الهی ،معنویاش را تو وظیفه داری که به فعلیت برسانی .این وظیفه توست که اینها را که خودش تکامل پیدا
کرده ،گام به گام بیایی تا به این سن و مهارش کنی .اینجاست که آدم وقتی دید ساخته شده و اسکلتش ساخته
شده است ،تا حدودی احساس ایمنی میکند .روکاریهایش اشکال ندارد ،محکمکاری را تو کرده باش .عمده
این است.
آفت جوانی ،جو زدگی است
آفاتآن  -خصوصاً این سنی را که اینجا در روایت مطرح میفرمایند و من راجع به بُعد غضبش مطرح کردم -این
است که او ماجراجوست .حواست را جمع کن! چه در بعد خشم او و چه شهوت او که یک وقت فریب نخورد.
مراقبت باید باشد .نه اینکه دیگر حاال رهایش کنی و بروی! باز هم مراقبت میخواهد.
جوان سرشار از احساسات است
چون من در جلسات قبل مسئله ج ّو را گفتم که جو حاکم و شعارها ممکن است احساسات او را تحت تاثیر قرار
دهد .بچه اینگونه است که احساساتی است .لذا ایمنی کامل ندارد .یک وقت اشتباه نکنید که تمام شده است و
دست را روی هم بگذارید! خیر! جوهای کاذب هم فراوان است .کسانی که مثال اهداف شیطانی دارند ،با امکاناتی
که در دست داشتند ،او را فریب ندهند .این جوان به طور طبیعی که نمیفهمد که این جو ساختگی است .عوامل
پشت پرده را که نمیفهمد .متوجه نمیشود که جو را ساختهاند .یک وقت میبینی که این هم رفت بین آنها.
باید به جوان یاد داد که جوزده نشود

54

* جوهای کاذب هم فراوان است .کسانی که
مثال اهداف شیطانی دارند ،با امکاناتی که در
دست داشتند ،او را فریب ندهند .این جوان به
طور طبیعی که نمیفهمد که این جو ساختگی
است .عوامل پشت پرده را که نمیفهمد .متوجه
نمیشود که جو را ساختهاند .یک وقت میبینی
که این هم رفت بین آنها.

باید طوری جوان را تربیت کرد که جو زده نشود .باید شعور به او داد تا تحت تأثیر هر جوی قرار نگیرد .خیال
نکند این جوها همهاش صادق و طبیعی است ،خودجوش است .نه! به او بفهمان که گاهی این جوها ساختگیاند.
به او بفهمان که اگر این طرف و آن طرف کردند ،بعد امثال تو را به داخل جمعیت نکشانند! جوزده نشو! شعارزده
نشو! مراقب باش!
باالخره باید از اینها مراقبت بکنیم .میخواهم بگویم اینگونه نیست که جوان بعد از این سن ایمنی کامل پیدا
بکند .اتفاقاً یک نوع خطراتی آنجا دارد که حاال من به یکی از آن اشاره کردم .مسئله این است که جوزده نشود؛
چون در معرض خطر است .به او بفهمان! به او شعور بده! او را به اینجا برسان و از او مراقبت هم بکن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد

تربیت در محیط
خانوادگی

[ ]1وسائل الشیعه ،ج  ،20ص 154
[ ]2بحار االنوار ،ج  ،67ص 372
[ ]3سوره مبارکه شعراء ،آیه شریفه 214
* مسئله این است که جوزده نشود؛ چون در
[ ]4مستدركالوسائل،ج  ،12ص 201
معرض خطر است .به او بفهمان! به او شعور بده!
ً
[ ]5من بخش اول آن را به مناسبتی در جلسات گذشته مطرح کردم ،که جنبه میراثی است .فعال بخش دوم او را به اینجا برسان و از او مراقبت هم بکن.
روایت مورد نظر است.
[ ]6همان
[ ]7بحاراألنوار ،ج  ،74ص 142
[ ]8غررالحکم ،ص 385
[ ]9همان
[ ]10غررالحکم ،ص 386
[ . ]11همان
[ . ]12بحاراألنوار ،ج  ،101ص 95
[ . ]13سوره مبارکه حدید ،ایه شریفه 20
[ . ]14وسائلالشيعة ،ج  ،21ص 476
[ . ]15بحاراألنوار ،ج  ،101ص 97
[ . ]16بحاراألنوار 95 101
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تربیت در محیط رفاقتی۱ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
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سول اهلل(صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال :
ُر ِو َی َعن َر ِ
«إِن الْغَيْرَةَ مِنَ الِْيمَانِ»[ ]1غیرت از نشانههای ایمان است.
َّ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در باب تربیت بود که گفتیم تربیت ،به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن است و اشاره کردیم که
انسان معموالً در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی تربیت شده و ساخته میشود .یک محیط
پنجم هم داریم که انشاءاهلل در آینده مطرح میکنیمِ .
بحث جلسه گذشته محیط آموزشی بود که عرض کردم در
بین محیطهای چهارگانه قویترین و اثرگذارترین محیط از نظر رفتاری و گفتاری بر روی انسان، محیط آموزشی
است .یکی از جهات اثرگذاریِ قوی محیط آموزشی این است که معموالً از محیط آموزشی ،محیط سوم ،یعنی
محیط رفاقتی ،متولد میشود .بعد هم در بحث محیط رفاقتی وارد شدم و مسأله پیوندها را هم مطرح کردم .در
ِين َخل ِيل ِ ِه َفلْ َي ْن ُظ ْر أَ َح ُد ُك ْم َم ْن
آخ ِر جلسه روایتی از پیغمبر اکرم خواندم که پیغمبر اکرم فرمودند« :ال ْ َم ْر ُء َعلَى د ِ
يُخَالِلُ»[ ]2شخص بر دین دوستش است .پس هر کس باید بنگرد که چه کسی را به دوستی میگیرد.

تربیت در محیط
رفاقتی
* اگر محیط خانوادگی انسان مناسب نبود،
محیط آموزشیاش مناسب نبود ،ا ّما محیط
رفاقتیاش مناسب بود ،به این معنا که با شرع و
عقل همسو بود ،این رفاقت نقش تخریبی آنها
را از بین میبرد .برعکس ،اگر محیط خانوادگی
مناسب بود ،محیط آموزشی مناسب بود ،ا ّما
محیط رفاقتی مناسب نبود و همسو با شرع
و عقل نبود ،این رفاقت ،آنچه را که در محیط
خانواده و آموزش ساخته شده بود ،ویران
میکند.

پیوند رفاقتی ،قویترین پیوند
جلسه گذشته عرض کردم که محیط رفاقتی نیز ،از محیطهایی است که بر روی روح انسان ،یعنی تمام ابعادش،
اثر میگذارد و جهت آن هم این است که دوستی و رفاقت بر محور پیوند محبت است .جلسه گذشته گفتم
پیوندهای جسمی ،حسبی ،نسبی ،بُعد دینی و اخ ّوت دینی ،اینها همه پیوند هستند .یک پیوند در روابط
اجتماعی ،پیوند محبتی است که پیوندی قوی است .لذا اثرگذاریاش هم بر روی انسان قوی است به طوریکه
موجب میشود نسبت به آنچه که انسان در دو محیط قبلی ،یعنی محیط خانواده و محیط آموزشی ،فراگرفته
است یا نسبت به اثرگذاری که روی روح داشته است ،گاهی جنبه تخریبی داشته باشد ،گاهی هم بر عکس.
مثالً اگر محیط خانوادگی انسان مناسب نبود ،محیط آموزشیاش مناسب نبود ،امّا محیط رفاقتیاش مناسب
* ای کاش من با این آقا پیوندِ رفاقت برقرار
بود ،به این معنا که با شرع و عقل همسو بود ،این رفاقت نقش تخریبی آنها را از بین میبرد .برعکس ،اگر محیط میکردم و ای کاش با فالنی رفیق نمیشدم.
خانوادگی مناسب بود ،محیط آموزشی مناسب بود ،ا ّما محیط رفاقتی مناسب نبود و همسو با شرع و عقل نبود،
این رفاقت ،آنچه را که در محیط خانواده و آموزش ساخته شده بود ،ویران میکند.
نقش «رفاقت» بر «تربیت»
اساسی محیط رفاقتی مطرح است که من فقط به آن اشاره میکنم .قرآن
نقش بسیار
بحث مفصلی راجع به ِ
ِ
همین محیط رفاقتی را در آیات متعدد ،مطرح میکند .روایات زیادی هم راجع به نقش این محیط داریم .من
ض َّ
الظال ُِم َعلى يَ َديْ ِه يَق ُ
یکی ،دو آیه را به عنوان نمونه میخوانم .در سوره فرقان آمده استَ « :و يَ ْو َم يَ َع ُّ
ُول يا
ول َسبيال» روز قیامت ،روزی است که ستمکار دستهایش را میگزد« .یَ َع ُّ
ض» یعنی
الر ُس ِ
ل َ ْي َتنِي ات ََّخ ْذ ُت َم َع َّ
میگزد .میگوید :ای کاش ما ،رابطه و پیوندی با پیغمبر برقرار میکردیم .منظور پیوند محبتی و رفاقتی است.
ْسان
ي َع ِن ال ِّذ ْك ِر ب َ ْع َد إ ِ ْذ جا َءن 
بعد میگوید« :يا َويْلَتى ل َ ْي َتني ل َ ْم أَتَّخِ ْذ ُفالناً َخليال لَق َْد أَضَ لَّن 
طان ل ِْلِن ِ
ي َو َ
كان الشَّ ْي ُ
َخ ُذوالً» ]3[.برعکس! کاش من فالنی را رفیق نمیگرفتم .او مرا گمراه کرد .هر دو نوع را دارد .هر دو مورد ،پیون ِد
رفاقتی است .ای کاش من با این آقا پیون ِد رفاقت برقرار میکردم و ای کاش با فالنی رفیق نمیشدم.
در آیهای دیگر در سوره زخرف آمده کهْ :
«الَخِ َّ
ض َع ُد ٌّو إِالَّ ال ْ ُمتَّقين»[ ]4بعضی از رفیقها
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
در آن روز با یکدیگر دشمن میشوند ،مگر م ّتقین.
ن آیه که:
این یک مسأله دیگر است که عرض میکنم .ما راجع به دوستی در قیامت ،آیات زیادی داریم و مثل ای 
ِيق
د
ص
ل
«م ِْن َق ْب ِل أَ ْن يَ ْأت َِي يَ ْو ٌم ال ب َ ْي ٌع في ِه َو ال ُخلَّ ٌة َو ال شَ فا َعة»[ ]5یا در آیه دیگر داردَ « :فما لَنا م ِْن شافِعين َو َ َ ٍ
َحمِيم» ]6[.تحت عنوان خلیل یا صدیق دارد .همه اینها در آیات آمده است .میخواهم بگویم مسأله رفاقت در
آیات فراوانی در قرآن مطرح است.
اثر رفاقت بر انسان ّیت انسان
اثر رفاقت چیست؟ همین که رفیق شدیم ،بر اثر رابطه محبتی ،پیوند محبتی بین ما دو نفر برقرار شد ،این
رابطه چه اثری دارد؟ روایتی از علی(علیه السالم) میخوانم و بعد آن را توضیح میدهم .اتفاقاً روایت ،در ارتباط
با همین آیه شریفهای است که داردْ :
«الَخِ َّ
ض َع ُد ٌّو إِالَّ ال ْ ُمتَّقين» .حضرت فرمودَ « :ف َسا ُد
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
َ
الس َف َها ِء َو َص َل ُح ْالَ ْخ َل ِق ب ُِم َنا َف َس ِة ال ْ ُعق ََل ِء َو ال ْ َخلْقُ أشْ َك ٌ
اس
ال « َف ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َعلى شا ِكلَ ِتهِ» َو ال َّن ُ
ْالَ ْخ َل ِق ب ُِم َعاشَ َر ِة ُّ
الل ِ َفإِن َّ َها ت َُحو ُز َع َدا َو ًة َو َذل َِك َق ْول ُ ُه تَ َعالَى ْ
ان َف َم ْن َكان َْت إ ِ ْخ َوتُ ُه فِي َغ ْي ِر َذاتِ َّ
ض َع ُد ٌّو
«الَخِ َّل ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
إ ِ ْخ َو ٌ
ِين»»]7[.
ق
ت
م
َّ
إ ِ َّل ال ْ ُ َ
ُ
«خلق» به معنای «خو» است« .خو» به معنای ملکه است .علی(علیه السالم) در اینجا مسأله را بر محور
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معاشرت ،یعنی همان رابطه تنگاتنگ بین دو نفر مطرح میکنند و این اثرگذار و ملکهساز است .گاهی همراه خود
نادرستی اخالق را
ملکه فاسده و گاهی ملکه شایسته میآوردَ « .ف َسا ُد ْالَ ْخ َل ِقَ ،ص َل ُح ْالَ ْخ َل ِق» اول درستی و
ِ
میفرماید ،بعد میآید روی این معنا که « َو ال ْ َخلْقُ أَشْ َك ٌ
ال» ،یعنی خلق ،برای تو شاکله وجودی درست میکند
و باطنت را میسازد .همین ملکات است که باطن ما را میسازد .این است که انسان را میسازد .ملکات سیئه
ـ نعوذ باهلل ـ انسان را به صورت حیوان میسازد؛ ملکات حسنه به صورت فرشته میسازد .درون من را که روز
السرائ ُِر» ]8[،یعنی آن شاکله و شکل درونی تو در آن روز هست.
قیامت با آن محشور میشوم« .يَ ْو َم ت ُْبلَى َّ
رفیق بر ناخودآگاه انسان اثر میگذارد
آیه بر محور دوستیها استْ .
«الَخِ َّ
ال ُء» .این رابطه رفاقتی که قویترین پیوندها است ،چون بر محور محبت است،
باطن انسان را در ابعاد گوناگون میسازد؛ لذا من گفتم دو نفر که رشته محبت ،اینها را به هم پیوند داد و رفیق
شدند ،ناخودآگاه رفیقش را میسازد .جلسه گذشته روایت آن را هم که از علی(علیه السالم) بود ،خواندم .گفتم
«تربیت» از عناوین قصدیّه نیست و در رابطه رفاقتی سریع روی ناخودآگاه دوست اثر میگذارد و او را میسازد و
در نهایت هم موجب میشود که او با دوستش محشور است .هر روز هیکل او را میبیند .بارها میآید و میرود
در اتاق بایگانی ذهن و در حافظهاش شکل میگیرد .اعمال او به روح رفیقش شکل میدهد ،گفتار او نیز اینگونه
است .درون رفیقش را میسازد .محور پیوند هم در اینجا قویترین پیوندها است.
رفیق عاقل ،بهترین رفیق
در این محیطهای چهارگانه که گفتیم ،آن محیطی که از نظر درونی روی انسان ،میتواند بیشتر از همه اثر
حساسیت به خرج دادیم ،به این دلیل
بگذارد ،محیط رفاقتی است .این هم که ما آمدیم روی محیط آموزشی و
ّ
بود که از آن« ،رفیق» متولّد میشوند .در محیط آموزشی بچهها با هم رفیق میشوند .یک محیط رفاقتی که
در سازندگی انسان از نظر درونیاش ،قویترین محیطها است ،متولد میشود .لذا در روایات ،زیاد داریم .از خود
وح»[ ]9دوست عاقل ،روح تو را زنده میکند و او را
حب ُة ال َول ِِّي اللَّب ِ
ِيب َح َيا ُة ال ُّر ِ
علی(علیه السالم) میفرمایدُ :
«ص َ
نمیمیراند ]10[.در اینجا خود روایات ،مطلب را توضیح دادند و برای ما تبیین کردند که رفیق خوب کیست.
رفیق فاسق ،بدترین رفیق
ْ
َ
َ
ُ
اق َفإِ َّن الشَّ َّر ب ِالشَّ ِّر ُملْ َحق» ]11[.از
س
ف
ل
ا
ة
ب
اح
ص
م
و
اك
ي
إ
«
که:
است
شده
نقل
السالم)
از آن طرف از علی(علیه
َّ ِ
ِ َّ
َ ُ َ َ َ
دوستی با فاسق بپرهیز که تو هم مثل او میشوی .دوست عاقل روح تو را زنده میکند ،ا ّما دوست فاسق ،تو را
مثل خودش میکند .این همان معنایی است که ما در باب رفاقت عرض کردیم؛ رفیق ممکن است نقش سازنده
داشته باشد و به قدری قوی باشد که اثر دو محیط خانوادگی و آموزشی را تحتالشعاع قرار دهد .اگر محیط
خانودگی مناسب نبود ،محیط آموزشی مناسب نبود ،امّا اگر رفیق مناسب بود ،روح او را میسازد .عکس هم
همینطور است ،اگر نامناسب بود ،روح او را میمیراند.
تبدیل دوستی به دشمنی
حاال رفیق خوب کیست؟ بدانید که به طور غالب در دنیا پیوند رفاقت ،از نظر اثرگذاری ،قویترین پیوند است.
چون محورش محبت است .و این پیوند غیر پیوندهای معنوی ،نسبی ،حسبی ،و سببی است و تمامی این پیوندها
الم ْر ُء م ِْن أَخِ ي ِه َو أُ ِّم ِه َو أَب ِيه» ]12[،اص ً
ال برادر از برادر فرار میکند  ،از
در نشئه دیگر ،از بین میرود« .يَ ْو َم يَ ِف ُّر َْ
پدر و مادرش فرار میکند؛ یعنی این پیوند منقطع میشودو از بین میرود .این «قطع پیوند» که آیه میگوید،
پیوند حسبی ،نسبی ،جسمانی و ...است .اینها از بین میرود.
ا ّما در ارتباط با آن قویترین پیوند که بر محور محبت بود ،اگر آن پیوند نامناسب باشد ،یعنی محور معنوی و
الهی نداشته باشد؛ حیوانی ،مادی و دنیایی بود ،نه اینکه قطع میشود؛ بلکه دوستی به دشمنی تبدیل میشود.
الم ْر ُء م ِْن أَخِ ي ِه َو أُ ِّم ِه َو أَب ِيه» ،اینجا راجع به آن پیوند حسبی ،نسبی و سببی است.
این عجیب است! «يَ ْو َم يَ ِف ُّر َْ
وقتی پیوند قوم و خویشی برطرف شد ،همه از هم فرار میکنیم ،اما «رفاقت» کجا است؟ میگوید پیوند رفاقتی
آنگونه اثر دارد که اگر بر محور معنویت نباشد ،تبدیل به دشمنی میشودْ .
«الَخِ َّ
ض َع ُد ٌّو إِالَّ
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ال ْ ُمتَّقين» ،در دنیا رفیقهای جانجانی بودند ،ا ّما در روز قیامت با همدیگر دشمن میشوند .آیه این را میگوید.
رفیق چهرهساز قیامتی است
ض َّ
ول َسب ً
لى يَ َديْ ِه يَق ُ
نى ََّ
در سوره فرقان فرمودَ « :و يَ ْو َم يَ َع ُّ
نى ل َ ْم
الر ُس ِ
ُول يَلَ ْي َت ِ
تى ل َ ْي َت ِ
اتخ ْذ ُت َم َع َّ
الظال ُِم َع َ
ِيل يَا َويْلَ َ
أَ َِّ
تخ ْذ ُف َلن ًا َخل ِيال» ای کاش من با این شخص رفاقت نمیکردم! ببین امروز من را به چه صورتی در آورده است.
شاکله من را ساخته است و چه شکل بدی پیدا کردهام! در دنیا میگفتند :او انسان است .اما اینجا میگویند:
خوک است .چون رفاقتش بر محور شهوت بود ،خوک هم مظهر شهوت است! یا حیوانات دیگر ،چون هر کدام
از نظر قوایشان مظهر چیزی هستند.
تنهایی بهتر از رفاقت با بدان است!
اینکه اینقدر در روایات ما در ارتباط با این محیط ،تأکید میکنند به این دلیل است که شاکله ما را میسازد.
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تربیت در محیط
رفاقتی

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

روایات زیادی داریم که به این محیط تکیه میکنند که تا آنجایی که میتوانی مراقب باش .روایتی از علی (علیه
السالم) است که میفرماید« :كن بالوحدة آنس منك بقرناء السوء» ]13[،به تنهایی انس بگیری بهتر از این است
که رفیق بد بگیری .گفت :دال خو کن به تنهایی که از تنها بال خیزد .این تنهایی ،برای تو بهتر است تا اینکه با
رفیقی که شاکلهات را تغییر میدهد رفاقت کنی که روز قیامت دشمن شوید و بارها بگویی ای کاش من با این
رفیق نشده بودم! جهتش هم این است که شاکله وجودیات را میسازد .این رابطه برای تو «خو» درست میکند،
یعنی «ملکه» و «ملکه» یعنی شکل درونی تو؛ لذا آیه « ُك ٌّل يَ ْع َم ُل َعلى شا ِكلَتِه»[ ]14را حضرت استخدام میکند
و در فرمایشش میآورد .ناخودآگاه تو را میسازد .اینکه خیلی روی این محیط تأکید میشود که مراقب باش،
برای این جهت است که درون تو را درست میکند.

تربیت در محیط
رفاقتی

مشخصات اجمالی رفیق خوب
بعد راجع به این وارد میشوم که بسیار خوب ،به ما بگویید مشخصات رفیق خوب چیست؟ روایات زیاد داریم .در
الباقِي ِة َو أعان َ
روایتی علی(علیه السالم) میفرمایدَ « :من َد َ
الصديقُ الشَّ فيقُ ».
عاك إلى َّ
َك َعلى ال َع ِ
مل ل َ َها َف ُهو َّ
الدا ِر َ
[ ]15آن کسی که تو را به آن نشئه جاودانه دعوت کند و به تو در اعمال صالحهات کمک کند ،آن صدیق است
* آن کسی که تو را به آن نشئه جاودانه دعوت
و دوست شفیق تو است .حضرت مسأله معاد را مطرح میکنند ،جهتش هم این است که درون تو را به گونهای
کند و به تو در اعمال صالحهات کمک کند ،آن
میسازد که روز قیامت دیگر نمیتوانی از این فرارکنی.
صدیق است و دوست شفیق تو است.
تنها رفاقتی که گسستنی نیست ،حتی در قیامت!
اگر دوستی بر محور جنبههای معنوی باشد ،این پیوند در قیامت منقطع نمیشود .همه پیوندها قطع میشود.
پیوندهای جسمی ،حسبی و نسبی ،همه اینها قطع میشود .اگر پیوند رفاقتی، سوء باشد ،به دشمنی تبدیل
میشود .درست وارونه میشود .آنکه میماند ،دوستی بر محور جنبههای معنوی است.
نتیجه دوستی معنویتی ،شفاعت در قیامت است
لذا من اشاره میکنم به مسأله شفاعت .ما داریم در قیامت شفاعت میشود ،نسبت به چه کسانی است؟ نسبت
به مؤمنین است؟ نه! در آن آیه داشت کهْ :
«الَخِ َّ
المتَّقین» .این دوستی بر محور
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو إ ِ َّل ُ
معنویت بود ،از بین نمیرود ،تبدیل به دشمنی هم نمیشود؛ بلکه کنار آن شفاعت است .در آن آیه هم میگوید
ای کاش به سوی پیغمبر راه باز کرده بودم ،با این ولی خدا پیوند کرده بودم ،به این دلیل است که میبیند
پیغمبر در قیامت دست رفیقهایش را میگیرد .دیگر اینجا این را شهود میکند و میبیند که دوستی با خوبان
چه آثاری دارد.
پیوند پایدار ،پیوند خدا محور
مشخصه دوست خوب را بگوید ،میگویدَ « :من َد َ
عاك إلى
خواهد
ی
م
وقتی
السالم)
برای این است که علی(علیه
ّ
الباقِي ِة َو أعان َ
الصديقُ الشَّ فيقُ » .دوست دلسوز کسی است که تو را به قیامت دعوت
َّ
َك َعلى ال َع ِ
مل ل َ َها َف ُهو َّ
الدا ِر َ
ِّ
ُ
َ
ُ
کند و برای کارهای خیر کمککارت باشد .در روایتی از امام صادق(علیه السالم) آمده است که« :ان ْظ ْر إِلى كل َم ْن
ك َم ْن َف َع ًة فِي دِين َ
ِيد َ
ِك َف َل تَ ْع َت َّد َّن بِهِ» نگاه کن! دقت کن با چه کسی داری رفاقت میکنی! ببین اگر برای تو
َل يُف ُ
َ
َ
سود دینی ندارد ،به او اعتنا نکن! « َو ل ت َْر َغ َب َّن فِي ُص ْح َب ِتهِ» یکوقت میل پیدا نکنی که با او رفیق شوی!؟ «فإِ َّن
ُك َّل َما سِ َوى َّ
ار َ
يم َعاق َِب ُت ُه» ]16[.همه این پیوندها در روز قیامت قطع میشود ،مگر
ك َو تَ َعالَى ُمضْ َمحِ ٌّل َوخِ ٌ
الل ِ ت ََب َ
پیوندی که خدا محور باشد .گاهی هم تبدیل به دشمنی میشود .پیوند رفاقتی اینگونه است که در قیامت گاهی
تبدیل به دشمنی میشود ،امّا برای پدر و مادر و برادر و اینها ،فقط داشت« :یَفِر» یعنی فرار میکنند و پیوند
ُّ
قطع میشود ،ا ّما تبدیل به دشمنی نداشت .پیوندهای حسبی و نسبی و سببی را میگوید قطع میشود ،ا ّما پیوند
رفاقت را میگوید تبدیل به دشمنی میشود .این به دلیل حساسیت مسأله پیوند رفاقت است.
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.5سوره البقره آیه 254
.6سوره الشعراء آیات100و101
 .7بحاراألنوار  82 75باب 16
.8سوره الطارق آیه 9
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 .9غررالحكم
[ .]10اگر والیت را به معنای دوستی بگیریم« ،ولی» میشود دوست .اما اگر ولی را به معنای سرپرست بگیریم،
قهرا ً آن هم دیگر خانوادگی میشود .البته این نیست .ظهورش در دوستی است.
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 .10نهجالبالغة
.11سوره عبس آیات 34و35

59

431
 .12غررالحكم
 .13سوره اإلسراء آیه 84
424
 .14غررالحكم
 .15بحاراألنوار  191 71باب 14

تربیت در محیط
رفاقتی

60

تربیت در محیط رفاقتی۲ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهللِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
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َیر َه م َِن االیمان»
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال  « :إ ِ َّن الغ َ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود ،به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن .گفته شد انسان معموالً در چهار محیط
خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد که فضای پنجمی حاکم بر آنها است که بعدا ً ـ إنشاء اهلل ـ
بحث میکنیم .بحث ما رسید به محیط سوم (رفاقتی) که انسان ،در آن ساخته میشود .بعد از محیط خانوادگی
و محیط آموزشی ،انسان در محیط رفاقتی است که روش میگیرد و در آن ساخته میشود .نکته مهم این است
که محیط رفاقتی نسبت به دو محیط گذشته ،اثرگذاریاش قویتر است و غالباً اینطور است که به نوعی ،بر
روی تأثیرات دو محیط قبلی اثر میگذارد .روشی که انسان در این محیط میگیرد ،میتواند روشهای قبلی را
از بین ببرد .در جلسه گذشته من در باب مسأله رفاقتها و پیوندها عرض کردم که همه پیوندها در قیامت از
هم گسسته میشوند،بهجز یک پیوند؛ که این یک پیوند همان «پیوند رفاقتی» است.
البته در باب پیوند رفاقتی ،یک مطلب خاص وجود دارد و آن این است که در قیامت ،این پیوند رفاقتی ،به پیوند
دیگر تبدیل میشود .به تعبیر دقیقتر اینطور نیست که این پیوند گسسته شود ،بلکه تبدیل میشود .یک وقت
میبینید دو نفر که با هم رفیق بودند ،رابطهشان گسسته شد ،و از هم جدا شدند .این یکی میرود دنبال کارش
و آن یکی هم میرود دنبال کار خودش .از تو به خیر و از ما به سالمت! تمام شد.
ا ّما در قیامت اینطور نیست .خوب گوش کنید! پیوند حسبی ،نسبی ،خانوادگی ،همه اینها در قیامت قطع
المر ُء مِن أخِ ی ِه َو ا ُ ِّم ِه َو أب ِیهِ» تمام شد و رفت .اما پیوند رفاقتی اینطور نیست.
میشود « .یَو َم یَ ِف ُّر َ
توضيح آيه شريفه
َ
ْ
َّ
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که:
است
این
شریفه
آیه
تعبیر
که
کردم
عرض
گذشته
من در جلسه
ُ َْ َ َْ ُ ْ َْ ٍ
َّقين» همه دوستان در قیامت ،با هم دشمن میشوند ،مگر پرهیزکاران .آخر جلسه من این آیه را معنا کردم و
ال ْ ُمت َ
حاال میخواهم توضیح بدهم .در قیامت اینطور نیست که رفقا مثل پدر ،مادر و برادر که میروند دنبال کارشان،
نیست .یک دسته از رفاقتها به جای دوستی ،دشمنی میآورد .در آیه هم بود و در جلسه گذشته هم گفتم .در
سوره دیگر هم ما داشتیم که وقتی پیوند رفاقتی بر یک محور خاصی بود ،این دوستی به دشمنی شدید تبدیل
میشود و اینها به جان هم میافتند .چه بسا این ،او را لعن کند ،آن ،این را لعن کند .یک وقت هست میگویی
جدا شدند و رفتند سراغ کارشان ،یک وقت میگویی جدا شدند ولی همدیگر را رها نمیکنند ،دوستیشان تبدیل
به دشمنی میشود .دسته دیگر ،دوستیهایشان باقی میماند و از هم دستگیری میکنند .رابطه اینها در قیامت
به خاطر پیوند رفاقتی آنها در دنیا است .این که من عرض کردم در بین همه پیوندها آن پیوندی که هم در ربط
با امور دنیایی و هم در ربط با امور اخروی خیلی اثرگذار است ،عبارت است از پیوند رفاقتی به این جهت بود.
من مقدمتاً مطلبی را عرض میکنم بعد به سراغ بحث اصلی میروم .به طور کلی هر پیوندی ،یک سبب
میخواهد .باید چیزی به عنوان «محور رفاقت» باشد تا دو نفر با هم رفیق شوند .دو نفر که دارند در خیابان راه
میروند که یکدفعه با هم رفیق نمیشوند! یک چیزی باید باشد تا اینها را به هم ربط بدهد .بهطور خالصه ،آن
چیزی که میخواهد محور قرار بگیرد و سبب این پیوند بشود ،یا یک امر مادی است و یا یک امر معنوی .یعنی
اتصالها ،یک وقت بر محور مادیت درست میشود و یک وقت بر محور معنویت ایجاد میشود .اتصال انسان با
انسان بر محور یکی از این دو مسأله است.
دوستی کارساز و دوستی ناکارآمد
ما در معارفمان داریم رفاقتهایی که بر محور مادیت و امور دنیایی درست شده است ،در آخرت به دشمنی
تبدیل میشودْ .
«الَخِ َّ
ض َع ُد ٌّو» ا ّما اگر رفاقت بر محور معنویت و امور اخروی باشد چنین
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
َّقين» رفاقت پرهیزکاران استثناء شدهاست .یعنی اگر پیوند رفاقت بر محور معنویت باشد ،به
نمیشود؛ «إِالَّ ال ْ ُمت َ
دشمنی و عداوت تبدیل نمیشود و باقی میماند .این رفاقت در قیامت کارساز نیز هست .این یک قضیه و مطلب
کلّی است که در متن معارف ما هست.
روایتی از امام صادق(علیه السالم) است که مثل «ضرب قانون» میماند .گویی حضرت در باب دوستی یک قانون
کلی را مطرح میفرمایند .حضرت میفرماید« :أَ َل ُك ُّل َخلَّ ٍة َكان َْت فِي ال ُّدن َْيا فِي َغ ْي ِر َّ
ير َع َدا َو ًة يَ ْو َم
الل ِ َفإِن َّ َها تَصِ ُ
الْق َِيا َمة»[]1فی غیر اهلل» بر محور معنویت نباشد« ،تصیر عداوة یوم القیامة» در روز قیامت ،تبدیل به دشمنی
ال توضیح میدهدْ :
«الَخِ َّ
میشود .حضرت این آیه شریفه را کام ً
َّقين» ایشان،
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ض َع ُد ٌّو إِالَّ ال ْ ُمت َ
این آیه را در این قالب میریزد و بیان میکند .حرفی که من زدم متن فرمایش حضرت است ،ایشان میفرماید:
آگاه باشید! هر دوستی رفاقتی که در دنیا «
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رفاقتی
* اتصالها ،یک وقت بر محور مادیت درست
میشود و یک وقت بر محور معنویت ایجاد
میشود .اتصال انسان با انسان بر محور یکی
از این دو مسأله است.

انواع دوستیها و عاقبتشان
پیوندهای رفاقتی که در دنیا بر محور معنویت شکل میگیرد ،در قیامت مشکلی ایجاد نمیکند .بلکه باقی
میماند و بعد هم کارساز است .کارسازیاش نیز ،مسأله شفاعت و دستگیری است .این رفاقت برای آنها مشکل
ساز نیست .ما در معارفمان داریم که مؤمنین بعضی ،بعضی دیگر را شفاعت میکنند .این جزء معارف دین ما
است .مؤمن از مؤمن شفاعت میکند .این مسأله مربوط به مؤمنهایی است که بر محور ایمانی با یکدیگر رابطه
داشتند ،نه مادیت.
دسته دوم ،در مقابل گروه اول هستند که اص ً
ال رفاقت و دوستیشان فقط بر محور مادیت بود .تکلیف این
رفاقتها هم در اینجا معلوم است .ا ّما دسته سومی همه ممکن است که یک طرف رفاقت قصدش امور مادی
باشد و طرف دیگر جهت معنوی داشته باشد .این رفاقت اص ً
ال در دنیا باقی نمیماند که بخواهد به قیامت برسد.
اینها به یکجایی میرسند که دیگر نمیتوانند ادامه بدهند .همینجا ،رفاقتشان را به هم میزنند و از یکدیگر
جدا میشوند .به قیامت نمیرسد.
دشمنی دوستان در دنیا
گسست و
ِ
ا ّما بحث اصلی؛ ما از بعضی از آثار و روایات به دست میآوریم که رفاقتهایی که بر محور معنویت نیست ،و فقط
مادیت در آنها مطرح است ،اینطور نیست که فقط در آخرت تبدیل به دشمنی شود و در آنجا پشیمان شوند.
گاهی در دنیا گسسته شده و به دشمنی تبدیل میگردد .این مطلبی است که دیگر برای شما مشهود و آشکار
ن مسائل را به خوبی درک میکنید.
است ،احتیاج به توضیح ندارد .شما ای 
دلیل ناپایداری دوستیهای «مادی محور»
دلیل این مطلب چیست؟ من اشارهای به یک نکت ه میکنم که وجهه و جنبه کالمی -فلسفی دارد ،ولی خوب
و مفید است« .ماده» محدود است ا ّما معنویت نامحدود است .اگر «ماده» محور دوستی قرار بگیرد ،رفاقت بر
محور انتفاعها و منفعتها پایدار میماند .یعنی تا وقتی که از رفیق سود برده شود ،رفاقت پابرجا است .آنچه
مطرح است سودبری است .آنچه مهم است این است که نیازها و توقعات انسان هم نامحدود است .لذا اگر محور
رفاقت مادی باشد ،چون ماده محدود بوده و توقع انسان هم نامحدود است ،حاال باید دو طرف با يكديگر نزاع
كنند تا به منافعشان برسند.
اینکه در فلسفه میگویند :دنیا دار تزاحم است ،یعنی سرای مزاحمت است .یعنی چون ماده محدود است ،تزاحم
و نزاع پیش میآید .بعد هم همین رفاقت به جایی میرسد که دعوا میشود .یا بر سر ریاست ،یا مال یا هر چه
میخواهد باشد ،میبینی سالها دستشان در دست هم بود ،ا ّما یک مرتبه با هم اختالف پيدا كردند! اینها رفیق
صميمي بودند ،حاال دشمن خونی شدند! چه شد که اینطور شد؟ جواب ،روشن است .محور رفاقتشان پول بود،
«الم ُ
قیم» اینها سر پول ،ریاست و امثال اینها که امور مادی است ،دعوایشان میشود و دشمن
ریاست بودُ ،
لک َع ٌ
خونی میشوند .دلیلش این است که این رفاقت ،بر محور معنویت نبود ،بر محور مادیت بود.
دوستیهایی همراه با پشیمانی
حاال من یک روایت میخوانم .ما روایتی از علی (علیه السالم) داریم که امام صادق در ادامه روایت قبلی آن را نقل
میکند که امیرالمومنین فرمودند« :ل ِألخِ َّل ِء ن ََدا َم ٌة» انسان به هر شکل که با کسی دوستی کند ،پشیمان میشود،
ِین»[ ]2مگر متقین .در اینجا مطلب را به طور کلی بیان میفرمایند .در روایت حرفی از آخرت نیامده
الم َّتق َ
«إال ُ
است .در آن روایت «روز قیامت» داشت ،ا ّما اینجا بحث قیامت مطرح نیست .به اصطالح روایت اطالق دارد .هر
دوستی و رفاقتی ،پایانش پشیمانی است ،چه در دنیا یا چه در آخرت؛ مطلب کام ً
ال روشن و ساده است .دوستان،
آخرش همه پشیماناند ،مگر چه کسانی؟ آن کسی که محور دوستیشان معنویت بود.
دوستی بر محور غیر الهی ،مشکل ساز است
اینکه در آیه شریفه داشت ،دوستیها به دشمنی تبدیل میشود ،جهتش این است .حاال من جنبههای دیگر آن
را هم توضیح دادم .اینها مشهود است و واقعاً انسان میبیند که چهطور کسانی که بر محور امور دنیایی با هم
سر آن را هم گفتم
رفاقت کردند ،رفاقتشان پایدار نمیماند و بعضاً به دشمنی و کینهتوزی هم منجر میشودّ .
که چیست .اگر محور دوستی امر مادی بود ،ماده محدود است و هر دو نفر هم نفع خودشان را در نظر گرفتهاند،
لذا تزاحم پیش میآید و آخر تزاحم چیست؟ دشمنی و رو در روی هم ایستادن .گفتم فرقی نمیکند که چه
باشد ،مال باشد ،ریاست باشد یا چیز دیگر .همین که محور الهی نباشد ،مشکل ساز است .من کلی دارم بحث
میکنم .خودمان هم داریم میبینیم و در متن جامعه ما نیز فراوان است ،در هر دو رابطه مصادیق فراوانی وجود
دارد ،چه ریاستش ،چه مالش .دلیل تبدیل دوستی به دشمنی چیست؟ چون خدا نیست .چون دوستی «فی
غیر اهلل» است.
هیچکدام از انبیاء با يكدیگر نزاع ندارند!
من همین حاال یک مطلب یادم آمد .استاد ما ،امام (رضوان اهلل تعالی علیه) میفرمود « :اگر تمام انبیاء را جمع
کنند ،ـمیشود یک شهر صد و بیست و چهار هزار نفریـ اص ً
ال و ابدا ً یک دعوا ،یک دادگستری در این شهر
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* «ماده» محدود است ا ّما معنویت نامحدود
است .اگر «ماده» محور دوستی قرار بگیرد،
رفاقت بر محور انتفاعها و منفعتها پایدار
میماند .یعنی تا وقتی که از رفیق سود برده
شود ،رفاقت پابرجا است .آنچه مطرح است
سودبری است.

نمیبینید ».خیلی زيبا تبیین میفرماید .همه با هم رفیق هستند .اما نزاع و درگیری نیست .چرا؟ جهت این
است که محور رابطه آنها خدا است .محور خدا است نه دنیا .دعوا جایی است که محور دنیا باشد .درگیری از
اینجاها شروع میشود.
ّ
مشخصات دوست خوب
حاال میرویم سراغ مشخصات رفیق خوب .در معارف ما این مطب آمده است که اگر خواستی رفیق پیدا کنی،
باید به دنبال چه کسی بگردی .اوالً باید رابطهات برای خدا باشد نه بر محور دنیا ،ثانیاً باید طرف مقابلت
ویژگیهایی داشته باشد تا رفاقت و دوستیات سودمند باشد .شرع به تو مشخصه میدهد .مشخصهها کام ً
ال بر
محور همین بحثی که اآلن عرض کردم .در دو رابطه مطرح است .هم در رابطه با درون افراد ،هم در رابطه با
بیرون افراد مالکها و مشخصاتی بیان شده است.
 .1خصوص ّیت درونی «دوست خوب»
از نظر درونی ،به طور کلی ،کسی را انتخاب کن که بعد معنوی تو را شکوفا کند .یادآور بعد معنوی تو باشد .تو
را به یاد خدا بیاندازد .نه اینکه شهوت تو را تحریک کند یا هواهای نفسانیه تو را برانگیزد .در یک روایتی دارد:
َ
بی صلی اهلل علیه و آله وسلم) :أَ ُّي ْالَ ْص َحابِ أَ ْفضَ ُل» از پیغمبر پرسیدند :بهترین رفیق کیست؟ آدم که
«قیل ل ِ َّن ِّ
میخواهد رفیق انتخاب کند که با او مصاحبت کند و رابطه تنگاتنگ داشته باشد ،چه خصوصیاتی باید دارا باشد؟
ال :إ ِ َذا َذ َك ْر َت أَ َعان َ
« َق َ
يت َذ َك َر َ
ك»[ ]3حضرت فرمود :آن کسی که اگر به یاد خدا افتادی ،تو را کمک
َك َو إ ِ َذا ن َسِ َ
کند و اگر خدا از یادت رفته است ،تو را به یاد خدا بیاندازد ]4[.این جنبه درونی دارد.
کمککار صالح
از نظر ظاهر هم عرض کردم ،خصوصیتی مطرح است .یک روایت دیگر از پیغمبر اکرم است که تقریباً نظیر روایت
قبلی است« .إ ِ َذا أَ َرا َد َّ ُ
الل ب ِ َع ْب ٍد َخ ْيرا ً َج َع َل ل َ ُه َو ِزيرا ً َصال ِحاً» وقتی خداوند بخواهد به بندهای خیری برساند ،برای او
یک وزیر صالح قرار میدهد .وزیر یعنی کسی که کمککار انسان است ،تقریباً همان رفیق است« .إ ِ ْن ن َسِ َي َذ َّك َر ُه
َو إ ِ ْن َذ َك َر أَ َعان َ ُه»[ ]5اگر ازخدا غافل شد او را به یاد خدا میاندازد و اگر به یاد خدا افتاد او را یاری میکند]6[.
 .2خصوص ّیت بیرونی «دوست خوب»
من درباره بعد بیرونی ،سه تصویر میکنم تا مطلب روشن شود .یک ،زبانی؛ دوست باید از نظر بیرونی ،یعنی کارها
و اعمالی که میخواهم انجام بدهم ،لفظاً مرا راهنمایی و کمک کند .یعنی اگر دید من دارم معصیت میکنم ،من
را نهی کند .اگر دارم کار خالف میکنم ،او مرا نهی کند .دو ،عملی؛ اگر دید من دارم کار خیر میکنم ،مرا کمک
کند که من کار خیرم را ادامه دهم .مرا تشویق کند .مرا به کار خیر امر کند .برای کار خیر مرا کمک کند .یک
همچنین رفیقی انتخاب کن .من اینها را میگویم ،بعد میخواهم بروم و روایاتش 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 یاد بدهد.
الزم نیست که لفظاً به من چیزی بگوید .عم ً
ال بیاموزد .چرا؟ چون بُرد عمل در تأثیرگذاری از بعد لفظی باالتر
و أقوی است .رفیقی انتخاب کن که کار خیر بکند ،از آن طرف هم از شر پرهیز کند .به تو آموزش عملی بدهد
چون این بُرداش بیشتر است ،تا آنکه لفظاً بگوید.
دوست «امر و نهی کن» بهتر از دوست «چاپلوس و متملق»
ً
ما در روایات باب رفاقت ،هر سه مطلب را داریم که اینها ،مستقیما با مسأله تربیت رابطه تنگاتنگ دارد .حاال
من روایت را میخوانم .دقت کنید! اما قولی و زبانی؛ علی (علیه السالم) میفرمایدَ « :صدِیق َ
ُک َمن ن َ َه َ
اک » دوست
ی کند .اگر خواستی کار زشت کنی ،به تو بگوید :نکن!
تو آن کسی است که اگر خواستی معصیت بکنی ،تو را نه 
أغر َ
َ
َ
اک» این مراد باشد .این
ن
م
»[]7
اک
أغر
ن
م
ک
و
َ
حرام است! معصیت است! تو را نهی از منکر کندَ « .و َع ُد ُّ َ
َ
َ
دوست تو است که اگر کار بد کردی ،تو را نهی کند ،و دشمنت کسی است که اگر کار بد کردی ،بگوید به به!
چه کار خوبی کردی! جمله اول با جمله دوم روایت تناسب دارد .دشمن تو آن است که اگر خواستی ـ نعوذ باهلل
ـ کار زشت انجام بدهی ،تو را فریب بدهد و مغرورت کند .چه به امر شر دعوت کند ،چه اگر کار زشتی انجام
دادی ،تو را تشويق کند.
کمککار برای اطاعت الهی
َّ
َ
َ
األصحابِ »[ ]8بهترین دوستان کسی است که برای
یر
«الم ُ
َ
اما دوم ،از علی (علیه السالم)ُ :
عین َعلی الطا َع ِة خ ُ
اطاعت الهی کمک کند .تو داری طاعت الهی انجام میدهی ،عملی انجام میدهی که مورد رضای خداوند است،
ن کسی که به تو کمک کند ،بهترین رفیق تو است .این شخص بهترین رفیق تو است .اینها همه در بُعد عملی
آ
است .سه گونه من عرض کردم.
دوستی با نیکان ،بهترین وسیله نجات از بدیها
سوم ،آنکه از نظر رفتاری به من روش بدهد ،نه اینکه مرا لفظی کمک کند ،عم ً
ال من را تربیت کند .علی (علیه
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* از پیغمبر پرسیدند :بهترین رفیق کیست؟
حضرت فرمود :آن کسی که اگر به یاد خدا
افتادی ،تو را کمک کند و اگر خدا از یادت رفته
است ،تو را به یاد خدا بیاندازد.

األخیا ِر» چیزی بهتر از دوستی با خوبان
حب ِه
یس شَ ٌ
یئ أد َعی ل َِخی ٍر َو َ
َ
أنجی مِن شَ ٍّر مِن ُص َ
السالم) فرمودند« :ل َ َ
انسان را به عمل خیر دعوت نکرده و او را از شر نجات نمیدهد .اخیار ،کسانی هستند که از نظر عملی آدم خیری
است ،یعنی آنهایی که عملشان اینگونه است .این تعبیر به « أدعی ،أنجی » در روایت یعنی خیلی دعوتش
بیشتر است .چرا؟ چون دعوت اینها عملی است و عمل بُردش روی انسان از نظر آموزشی أقوی است تا قول و
حرف .لذا حضرت میگوید « :أدعی »
این که میگوید « :أنجی » برای چیست؟ پیش آمده یک کار زشتی بخواهی مرتکب شوی و به یاد رفیقت بیافتی
و پاکی و خوبی او را به یاد بیاوری و خجالت بکشی و آن کار را ترک کنی؟ این دوستی تو را از گناه نجات داده
است.
این تعبیر « أدعی ،أنجی » که میفرماید جهتش این است که عمل تأثیرگذاریاش در تربیت بیشتر است .لذا
کسی که انسان میخواهد به او روش بدهد ،اگر آموزش با عمل باشد ،بُردش از گفتار بیشتر است .نقش رفتار
در تربیت را قب ً
ال هم بحث کردیم .میخواستم این را عرض کنم که در انتخاب رفیق ،آن چیزی که باید محور
باشد همین مسأله معنویت است ،نه مادیت .این باید محور رفاقت باشد ،چنین رفاقتی پایدار است و در دنیا و
قیامت به دشمنی تبدیل نخواهد شد.
* پیش آمده یک کار زشتی بخواهی مرتکب

تربیت در محیط
رفاقتی
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[ .]1بحاراألنوار
[ .]2همان
[ .]3بحاراألنوار 140 74
[ .]4ذکر در اینجا به معنی یاد خدا است« .ذکر» از نظر استعماالتاش ،عبارت از یاد خدا کردن است هرچند
معنای خودش صرفاً چیزی را به یاد آوردن است .لذا اگر ذکر به طور مطلق استعمال شود ،که روایات ما و حتی
در محاورات ما معموالً اینطور است ،منظور همان یاد خدا است.
[ .]5بحاراألنوار 166 74
[ .]6فرضاً اگر «ذکر» راجع به عمل بیرونی هم باشد ،مسألهای نیست.
[ .]7غررالحکم 415
[ .]8غررالحکم 416

64

237

شوی و به یاد رفیقت بیافتی و پاکی و خوبی
او را به یاد بیاوری و خجالت بکشی و آن کار
را ترک کنی؟ این دوستی تو را از گناه نجات
داده است.

تربیت در محیط رفاقتی۳ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهللِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
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لی
َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َع ُ َ َّ َ
َ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) :
ُر ِو َی َعن َر ِ
َیر َه م َِن االیمان»[ ]1غيرت از نشانههاي ايمان است.
« إ ِ َّن الغ َ

تربیت در محیط
رفاقتی

بحث ما راجع به تربیت به معناي روش رفتاری و کرداری دادن بود و گفته شد كه انسان بهطور معمول و متعارف
در چهار محیط روش میگیرد؛ خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی .فضای پنجمی هم وجود دارد كه حاکم بر
آنها است .در جلسات گذشته بحث ما پيرامون محیط سوم یعنی محیط رفاقتی بود كه نكاتي را درباره مصاحبت
ن امور نشأت میگیرد مطرح كرديم .همچنين عرض کردم كه این
و معاشرت که معموالً رفاقتها هم از همی 
محیط ،اثرش نسبت به دو محيط قبلي بيشتر است و چه بسا ممکن است كه آثار تربيتي آنها را خنثی کند .لذا
* خداوند پيغمبر را به استقامت و پايداري در
اين محيط برای انسان چه در بعد تخریبی ،چه در بعد سازندگی ،نقش سرنوشتساز دارد.
باالخره بحث ما به اینجا رسید که آن چيزي كه بايد در معاشرتها ،رفاقتها و مصاحبتها و به طور كلّي در
روابط تنگاتنگ ،محور قرار بگیرد ،معنویّت است .اگر معنویت محور باشد ،این پیوند رفاقتی پایدار میماند و در
نشأتین ،يعني در دنیا و آخرت مؤثر است و انسان از آن سود میبرد .ا ّما اگر محور دوستي مادیّت باشد ،آنجا
است که انسان ضرر ميگند و حتی ممكن است كه در همين دنیا نيز باألخره پشیمان شود .روایات متعددي را
نيز مطرح کردم.
ا ّما این جلسه! در این جلسه من ميخواهم یک قانون کلی الهی را در ارتباط با معاشرت ،رفاقت و مصاحبت یعنی
رابطه تنگاتنگ مطرح کنم .این آیه شریفه در سوره کهف آمده و خطاب به پیغمبر اکرم است كه مسأله مصاحبت
و معاشرت پیغمبر را مطرح مينمايد .به طور كلّي مجالست و معاشرت از رفاقت و پیوند رفاقتی نشأت میگیرد
كه من در ابتدا آیه شریفه را میخوانم بعد اشاراتی که نسبت به این جهت ،در آیه وجود دارد را عرض میکنم.
اصب ِْر ن َ ْف َس َ
ون َو ْج َه ُه َو
ون َرب َّ ُه ْم ب ِالْغَدا ِة َو ال ْ َعشِ ِّي يُ ُ
ريد َ
ذين يَ ْد ُع َ
ك َم َع ال َّ َ
خداوند خطاب به پیغمبر اکرم میفرمایدَ « :و ْ
َ
َ
ً
ْ
ْ
ال تَ ْع ُد َع ْي َ
ْ
ُ
َ
ْ
كان أ ْم ُر ُه ف ُرطا»[]2
ناك َع ْن ُه ْم ت ُ
ُريد زي َن َة ال ْ َحيا ِة ال ُّدن ْيا َو ال تُطِ ْع َم ْن أغ َفلنا قل َب ُه َع ْن ِذك ِرنا َو ات ََّب َع َهوا ُه َو َ
خود را به همراه كساني قرار ده كه خداي خويش را شبان و روزان ميخوانند و به دنبال رضايت اويند! و چشم
از آنها برمدار براي اينكه زيباييهاي دنيا را ميخواهي! و از كسي كه قلبش را از ياد خويش غافل ساختهايم،
اطاعت نكن! همچنين از كسي كه از هواي نفسش پيروي ميكند و در كار خود زياده روي دارد.
راجع به شأن نزول آیه بعضیها گفتهاند که پیغمبر اکرم با كساني چون سلمان رابطه تنگاتنگي داشت كه باعث
شد كه بعضی از دنیاداران كه محور تمامي معاشرتها ،مجالستها و رفاقتهایشان دنیا و مسائل مادی بود،
بيايند و به پيغمبر بگويند كه اگر اینها را از خودت دور کنی ،یعنی پیوند رفاقتیات را با اینها قطع کنی ،ما
میآییم و با تو رفیق میشویم .بعضیها اینگونه نقل کردهاند كه بعد از اين ماجرا ،این آیه نازل شد.چون من
نميخواهم وارد تفسير شوم ،فقط به همین مقدار که در ارتباط با بحث است عرض کردم .در اين آيه چند مطلب
هست كه من اینها را شمارش میکنم.
یک ،اینكه خداوند در امر مصاحبت ،معاشرت و رفاقت امر به پایداری میکند .ا ّما نسبت به چه اشخاص و چه
اصب ِْر ن َ ْف َس َ
ك» امر به پایداری در رفاقت است .خداوند پيغمبر را به استقامت و پايداري در دوستي و
کسانی؟ « َو ْ
رب و پروردگارشان
ذين» با کسانی که «يَ ْد ُع َ
همنشيني « َم َع ال َّ َ
ون َرب َّ ُه ْم ب ِالْغَدا ِة َو ال ْ َعشِ ِّي» صبح و شام خداوندّ ،
را میخوانند امر ميكند« .شبانهروز» بحث صبح و شب نیست .اشتباه نشود! اين كنايه است از اينكه اينها در
طول شبانهروز غفلت از خدا ندارند.
ی برايش خیلی اهمیت داشته باشد ،همیشه
انسان اینگونه است كه اگر چیزی برايش مهم بوده و از نظر درون 
همان چيز در نظرش مجسم ميشود و ممكن نيست كه آن را فراموش کند .بستگي دارد به آن اهمیتی که آن
اهميت داشته
مسأله دارد ،فكر و ذهن انسان را مشغول ميكند .يعني هرچه مهمتر باشد و بيشتر در نظر انسان ّ
باشد ،بيشتر ذهن و ياد انسان را به خود مشغول ميكند .پیش اين افراد چه چيزي اهمیت دارد كه پيغمبر به
دوستي با آنها و استقامت در اين رفاقت امر شده است؟ نزد اینها «خدا» اهمیت دارد ،چون در تمام شبانهروز
اصب ِْر ن َ ْف َس َ
ون َرب َّ ُه ْم ب ِالْغَدا ِة
ذين يَ ْد ُع َ
ك َم َع ال َّ َ
به یاد خدا هستند .خدا ميفرمايند :رفاقتت را با اینها پایدار بدار! « َو ْ
َو ال ْ َعشِ ِّي»
این یک قانون است كه به شما ميگویم .من این آیه را مطرح کردم تا به صورت كامل و واضح مطلب را بگویم.
اين نكته به درد همگان میخورد! بايد رفاقت ،با این افراد باشد و پایدار هم بماند .از حرف این و آن نهراس! پس
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ذين» با کسانی که
دوستي و همنشيني « َم َع ال َّ َ
ي» صبح و شام
«يَ ْد ُع َ
ون َرب َّ ُه ْم ب ِالْغَدا ِة َو ال ْ َع ِش ِّ
رب و پروردگارشان را میخوانند امر
خداوندّ ،
ميكند.

در اینجا آنچه که محور معاشرت ،رفاقت ،مصاحبت و رابطه تنگاتنگ با ديگران است ،یاد خدا است .با كسي
رفيق شو كه خدا از یادش نرود! در طول شبانهروز ،خدا از یادش نرود!
در اینجا یک مسأله پیش میآید كه من این را نيز تذکر بدهم که انسان از کجا ميتواند بفهمد كه فالن شخص،
با خدا است و خدا از یادش نمیرود؟ چون میگویند ظاهر و باطن انسانها كام ً
ال مطابق و برابر با يكديگر نيست.
مث ً
ال اگر كسي دائماً ذکر ميگوید ،بسيار دعا ميخواند و  ...همان كسي است كه مورد بحث ما است؟ خداوند
میگوید :نه! شعور پیدا کن و باشعور باش! ببين كه او اين كارها را براي چه انجام ميدهد .آيا براي ظاهر سازي
ون َو ْج َه ُه» بود ،خوب است .اینها ظواهر است كه میبینیم رعايت
است يا براي انجام تكاليف الهي؟! اگر «يُ ُ
ريد َ
متشرع است ،اما اين كافي نيست .اگر ظواهر دين را اظهار میکند و اينطور جلوه مينمايد
كرده و به اصطالح
ّ
ون َو ْج َه ُه» خدا
كه خدا سرش میشود ،کافی نیست .بلکه عالوه بر ظاهر نيكو بايد از نظر باطن هم اینها «يُ ُ
ريد َ
را بخواهند .هدفشان از انجام فرائض و پايبندي به شرع اين نباشد كه بخواهند من و تو را فریب دهند .قصدشان
ریاکاری نباشد! مِن باب خدعه و خودنمایی نباشد!

تربیت در محیط
رفاقتی

چون ممکن است ظاهری فریبنده داشته باشد ،ولی از نظر باطن هدفی شیطانی داشته باشد! مث ً
ال بخواهد امثال
من را كه مذهبیها را دوست داریم ،فریب دهد .فریب ظواهر را نخور! در انتخاب در رفاقت دقت كن! معیارت * ،فریب ظواهر را نخور! در انتخاب در رفاقت
دقت كن! معیارت ،ظاهر فریبنده نباشد! بلکه
ظاهر فریبنده نباشد! بلکه بايد معيار و مالكت ،باطن باشد.
بايد معيار و مالكت ،باطن باشد.

من گام به گام پیش میروم .مطلب چهارم ،كه دوباره تأکید میکند اين است كه چنین آدمهایی را اگر به دست
آوردی ،اول در رفاقت با آنها پایداری کن ،بعد میگوید دست از او نکش! چشم از او نپوش! « َو ال تَ ْع ُد َع ْي َ
ناك
َع ْن ُه ْم» چشمهایت را از اینها برندار! دو چشمت را از آنها برندار ،کنایه است از اين كه پاي آن بایست! یک وقت
از او منصرف نشوی و به جای دیگر بروي! وقتي میگوییم فالني را زیر نظر داشته باش ،معنایش این است كه
حواست به او باشد ،نكند او را از دست بدهي! چرای اين قضيه هم خیلی روشن است .چون ما در بحثهایمان
گفتیم كه این رابطه ،یک رابطه سرنوشتساز در دنيا و آخرت است .این رابطه دوستي در نشئه قیامت هم كه
جاودانه است ،نقش دارد و چون در نشأتین برای تو مؤثر است ،نقش سرنوشتساز دارد و تو را میسازد ،چشم
به او بدوز!
مد نظر
خداوند تا اینجا ،گام به گام جنبههای کسانی که انسان باید در انتخاب رفيق ،معاشر و مصاحب خود ّ
داشته باشد را ،به پیغمبر میفرماید .اين يك قانون الهی است .چه کسی را انتخاب کنم؟ میگوید یک چنین
آدمی را انتخاب کن! در رفاقت با او نيز ،پایدار باش! از او منصرف نشو و چشم از او برندار!
مقابلاش را هم برای تو طرح میکند .در همین آیه ميگويد كه مقابلش کیست .رفاقت با چه کسی نكن؟
ُريد زي َن َة ال ْ َحيا ِة ال ُّدن ْيا» آن کسی که فقط مادیت و نشئه دنیا را
ببینید چقدر جامع و مطلب را بيان ميفرمايد« .ت ُ
هدفگیری کرده است ،زندگی مرفِه و زيباي دنیایی را دنبال ميكند به درد دوستي و معاشرت نميخورد .نهی
از معاشرت و مصاحبت با اینها میكند .دليلش هم معلوم است .چون چنين رابطهاي نقش تخریبیاش بيشتر
از نقش سازندگی آن است بلكه فقط نقش تخریبی دارد.
حال ببينيم سرآمد زینت زندگي دنیایی چیست؟ اگر ما بخواهیم خالصهاش کنیم ،سرآمد زینت زندگی دنیا،
مال و جاه است .يك وقت از كساني که این چيزها را هدفگیری کردهاند روش نگيري! « َو ال تُطِ ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنا
َقلْ َب ُه َع ْن ِذ ْك ِرنا» از کسی که دلش بیخبر از خدا است و از معنویت غافل است ،پيروي نكن و از او روش نگير!
سراغ اینها نرو!
بعد میگوید « َو ات ََّب َع َهوا ُه» يعني اين آدم ،كسي است که همیشه اسیر خواستههای شهوی ،غضبی و وهم 
ی
خويش است .اگر بخواهیم توضیح دهیم كه «هوا» چيست بايد بگوييم :خواستههای حیوانی! در یک جمله ،هوا
يعني خواستههای حیوانی .پول ،براي او بت است .ریاست ،بت است« .أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َه ُه َهوا ُه»[ ]3در سوره
جاثیه دارد چنين آدمي هواي نفساني خويش را خداي خود قرار داده استَ « .و ات ََّب َع َهوا ُه» همان است كه فرمود:
«أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َه ُه َهوا ُه» از اینهایی که پول و ریاست برايشان «بُت» شده است ،روش نگیريد! اينها انسان
را بیچاره میکنند .دنیا و آخرتتان را به باد میدهند.
كان أَ ْم ُر ُه ُف ُرطاً» چنين كسي کارهایش بر محور افراطیگری و زیادهروی است.
این را میگوید ،بعد ميفرمايدَ « :و َ
حاال توضیح میدهم كه اين یعنی چه .ما یک افراط و تفریط داریم و یک اعتدال که میانهروی است .اینجا
منظور آيه زیادهروی است .ميگويد کسانی هستند که در بعد حیوانیشان زیادهروی میکنند و افراطیگری
دارند.
انسان مجموعهاي از قوا است .در این شبههای نیست كه هم عقل دارد ،هم قلب دارد ،هم شهوت دارد ،هم غضب
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دارد ،و همچنين وهم دارد .یک مجموعه است .همه اینها هم خوب است و ح ّتي مقدس است .مث ً
ال غضب خوب
مقدس هم داریم ،مانند تن ّفر از گناه .ا ّما انسان نبايد افراطگری کند! مرزشناسی بايد داشته باشيد!
است ،و غضب ّ
اگر كسي زیادهروی ميكند و مرزشناسی ندارد ،يعني مرز سرش نمیشود و نه بُعد انسانی سرش میشود نه
شرعی ،به درد دوستي نميخورد.
اعتدال به معنای حفظ مرز انسانیت و الهیت است .آقا تو هم بعد انسانی داري و هم بُعد الهی ،بعد حیوانی نيز
در تو وجود دارد .نباید این بُعد حیوانی بعد الهی و انساني را در تو تخریب کند .تعبیر به افراط به اين معنا است.
كان أَ ْم ُر ُه ُف ُرطاً» کارهایش را که نگاه میکنم ،میبینم نه خدا سرش میشود نه انسانیت .فقط همان بُعد
« َو َ
حیوانیت ،پول و ریاست برايش مهم است و بس .نه عقل[ ]4سرش ميشود ،نه شرع.

تربیت در محیط
رفاقتی

مقدر باشد .يعني ممكن است كه کسی به ذهنش بيايد اینکه شما برای من
چه بسا این مطلب جواب به سؤال ّ
گفتی رفیق میخواهی انتخاب کنی و با او مجالست و مصاحبت کنی كه بعد هم ميگويي چشم از او برندار،
این چگونه آدمی است؟ خداوند در ادامه آيه مقابالت آن را میگوید و تو ميفهمي كه آن كه بايد با رفاقت كني
كيست .این طرف را برای تو روشن میکند تا آن طرف هم برای تو روشن شود .به کارهایش نگاه کن! به روشش
نگاه کن! چه کار دارد میکند؟ آيا از کارهایش میفهمی که به دنبال خواست خدا است يا دارد ظاهرسازي
ميكند كه به همان هواهاي نفسانياش برسد؟ چه بسا به دنبال ریاست است و ميخواهد من و تو را فریب دهد.
بحث سمعه و رياكاري است ـنعوذ باهللـ اینها را نگاه نکن! ببين او در ارتباط با پول ،يا ارتباط با ریاست * مرزشناسی بايد داشته باشيد! اگر كسي
بحثُ ِ ،
زیادهروی ميكند و مرزشناسی ندارد ،يعني
كه سرآمد زيباييهاي دنيايي است ،چه رفتاري دارد]5[.
مرز سرش نمیشود و نه بُعد انسانی سرش
اين یک قانون کلی الهی است برای مصاحبت و معاشرت که اینها همه منشأ برای رفاقت هستند .رابطههای
تنگاتنگ از آنها متولد میشود که در بحث آموزشی هم من گفتم آنجا یکی از محیطهایی است که رفاقت از آن
بيرون میآید .اینجا هم از اين رابطهها ،رفاقت بيرون میآید .خدا قانون کلی میدهد .مقابلش را هم میگوید .با
اینها رفاقت کن! و با اینها رفاقت نکن!
من چون جلسه گذشته روایتی از علی (علیه السالم) خواندم ،امروز هم به دو ،سه روایت اشاره میکنم .علی
ان ن َاهِیاً َع ِن ُّ
ان» دوست
الظلْ ِم َو ال ْ ُع ْد َو ِ
«الص ِدیقُ َم ْن َک َ
(علیهالسالم) چه تعبیرات زیبایی دارد .حضرت ميفرمايدَّ :
كسي است كه انسان را از ظلم و دشمني باز دارد« .رفیق» به كسي میگویند كه جلوی تو را بگیرد و نگذارد
ان»[ ]6از این طرف وقتی كه ميبیند تو میخواهی مرز
تو حقکشی و مرزشکنی کنیُ « .معِیناً َعلَی ال ْ ِب ِّر َو ْال ْح َس ِ
الهی را رعايت کنی و اطاعت الهی را به جا آوري ،به تو کمک میکند .معیارهایی رفیق ،این است.
«صدِیق َ
ک َم ْن أ ْغ َر َ
اک َو َع ُد ُّو َ
ُک َم ْن ن َ َه َ
اک»[ ]7دوست تو کیست؟ آنکه وقتي میخواهی مرزشکنی کنی ،جلوی
َ
تو را را ميگیرد و نميگذارد كه مرزشکنی کنی .به تو ميگويد :اين كار را نکن! این خیانت است! این جنایت
ک َم ْن أ ْغ َر َ
است! این معصیت است! رفيق با رفيق خود اينطور حرف ميزندَ « .و َع ُد ُّو َ
اک» آن کسی که تو را فریب
ميدهد ،مغرورت ميکند و تو را به وادی مرزشکنی ميكشاند ،دشمن تو است .كاري ميكند كه تو ،نه شرع
َس َرت بشود و نه عقل .كسي كه تو را از وادي انسانيت و الهيت دور ميكند ،دشمن تو است.
حضرت یک تعبیر در ارتباط با ریاست دارد كه به نظر من خیلی گویا است .علی (علیه السالم) ميفرمايدِ « :ع ْن َد
الص ِدیقُ م َِن ال ْ َع ُد ِّو »[ ]8هنگام پايان قدرت ،دوست از دشمن شناخته ميشود .وقتی كه
َز َو ِ
ال الْق ُْد َر ِة یَ َت َب َّی ُن َّ
به ریاست[ ]9رسيدي دنبال تو هستند ا ّما همين كه مسئولیت را از تو گرفتند ،همه ميگويند :خداحافظ! به
سالمت! آنجا دوست از دشمنشناخته ميشود .آنجا میبینید كه چه کسانی پشت کردند و رفتند و چه کسانی
هم باقی ماندند .حضرت معیار میدهد تا کسانی را كه برای دنیا به سوی تو آمدند و معیار رفاقتیشان دنیا بود
و چه کسانی را که معیار رفاقتیشان دنیا نبود ،بشناسي .آنجا میفهمی.
قدرت در اینجا اعم است یعنی هر نوع تمکن و توانايي .چون ظهور قدرت در رياست است من اينطور گفتم
وگرنه بحث دنيا است كه سرآمدش ریاست و قدرت مالی است .تم ّكن مالي هم قدرت است .لذا تا موقعی که از
نظر دنیایی دست تو پر بود با تو رفیقاند .ا ّما وقتی كه دست تو خالی شد ،آنجا دیگر رفاقت بي رفاقت.
این تعبیرات علی (علیه السالم) معیار است .گفتم یک بحث اساسی اين قانون الهی است كه در باب رفاقت بايد
توضيح ميدادم .لذا ما میبینیم كه قرآن به پیغمبرش میگوید با چه کسی رفاقت کن و با چه کسی رفاقت
نکن! جهت آن هم روشن است ،چون این رابطه نقش سازندگي دارد .لذا اگر طبق معیار الهی باشد ،اصالح
ميكند و اگر نباشد ،نقش تخریبی دارد و سازندگی و تخریب هم براي انسان بسيار سرنوشتساز است .هم در
نشئه دنیا و هم در نشئه آخرت كه جاودانه است .آن وقت در آیه داشت ْ
«الَخِ َّ
ض َع ُد ٌّو إِالَّ
ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ ب َ ْعضُ ُه ْم ل َِب ْع ٍ
ال ْ ُمتَّقين»[ ]10توجه کن كه با كه رفاقت ميكني! گروهي رفاقتشان به دشمني تبدیل میشود ،ا ّما دوستي
گروهي ديگر پایدار میماند.
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میشود نه شرعی ،به درد دوستي نميخورد.

* تا موقعی که از نظر دنیایی دست تو پر بود
با تو رفیقاند .ا ّما وقتی كه دست تو خالی شد،
آنجا دیگر رفاقت بي رفاقت.
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[ .]7همان
[ .]8غرر الحكم ،ص 424
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نميكند!
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َ
سول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم قال:
ُر ِو َی َعن َر ِ
ْ
ان»[ ]1همانا غیرت از نشانههای ایمان است.
يم ِ
«إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن الِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود و در جلسات گذشته عرض کردم که انسان به
طور معمول در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد و در این چهار محیط ساخته
میشود .گفته شد فضای پنجمی بر این چهار محیط حاکم است که ـ ان شاء اهلل ـ آنرا در آینده مطرح میکنیم.
درونی بر محور م ّودت و محبت بود که گفتیم این
بحث ما در مورد محیط سوم ،یعنی محیط رفاقتی یعنی پیوند
ِ
پیوند ،نقش اساسی دارد .همچنین عرض کردم اثرگذاری آن ،بهقدری قوی است که گاهی ممکن است محیط
آموزشی و خانوادگی را هم ،چه در ساختن و چه در تخریب کردن ،تحت تأثیر خود قرار دهد.
بحث ما در مورد محیط رفاقتی ،در جلسه گذشته مطلبی را مطرح کردم که به نوعی یک قانون کلی در انتخاب
رفیق و دوست ،بود .در آیه شریفه هم خطاب به پیغمبر اکرم ،همین قانون بیان شده بود .در ذیل آن ،دو بحث
مطرح شده که یکی درباره انتخاب دوست بود یعنی چه کسانی را باید به عنوان رفیق انتخاب کرد؛ یکی هم
بحث جنبههای نفیبود که چه کسانی را نباید به عنوان دوست و رفیق انتخاب کرد« .چه کسانی را برای رفاقت
اصب ِْر ن َ ْف َس َ
ون َرب َّ ُه ْم ب ِالْغَدا ِة
ذين يَ ْد ُع َ
ك َم َع ال َّ َ
انتخاب کنم و چه کسانی را انتخاب نکنم ».در آیه شریفه میفرمایدَ « :و ْ
وَ الْعَشِي ِّ يُريدُونَ وَجْهَهُ وَ ال تَعْدُ عَيْناكَ عَنْهُم» تا اینجا میفرماید که چه کسی را انتخاب کنید و روی خود را از
ُريد زي َن َة ال ْ َحيا ِة ال ُّدن ْيا َو ال تُطِ ْع َم ْن أَ ْغ َفلْنا
اینها برنگردانید .بعد میآید سراغ اینکه چه کسی را انتخاب نکنید« .ت ُ
كان أَ ْم ُر ُه ُف ُرطاً» ]2[.لذا انسان نباید با برخی اشخاص ،پیوند دوستی برقرار کند.
َقلْ َب ُه َع ْن ِذ ْك ِرنا َو ات ََّب َع َهوا ُه َو َ
اینها را دوست نگیرید!
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َّ
ض َو َم ْن يَ َت َول ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفإِن َّ ُه ِم ْن ُه ْم إ ِ َّن الل ال يَ ْهدِي ال ْ َق ْو َم
آ َم ُنوا ال تَ َّتخِ ُذوا ال ْ َي ُهو َد َو ال َّنصارى أ ْول ِيا َء ب َ ْعضُ ُه ْم أ ْول ِيا ُء ب َ ْع ٍ
َّ
ِمين»[ ]3در آیه قبل ،ابتدای آیه ،جنبه اثباتی داشت که ای پیغمبر! با چه کسانی پیوند برقرار کن و
الظال َ
مجالست کن؛ امّا مفاد این آیه «نهی» است ،خیلی هم صریح است« .ای کسانی که ایمان آوردهاید ،یهود و
نصاری را به عنوان دوستان خود نگیرید! «اولیاء» اینجا به معنای «دوستان» است .آنها خودشان ،با همدیگر
پیوند دارند.
ع ّلت منع از رفاقت با ایشان
دلیلش چیست؟ « َو َم ْن يَ َت َول َّ ُه ْم ِم ْن ُكم َفإِن َّ ُه ِم ْن ُهم» این عبارت دلیلی است که برای این مطلب و این نهی میآورد.
کسانی که از نظر اعتقادی با تو همسو نیستند ،یعنی از نظر اعتقادی با شما مختلف هستند ،نمیتوانند دوستان
خوبی باشند .چرا که شما با هم از نظر پیوند درونی و در ارتباط با امور اعتقادی با هم سر ناسازگاری دارید .چون
پیوند درونی است و اعتقاد هم همینطور است .شما در باب نبوت از نظر درونی ،با پیغمبر اکرم پیوند دارید و
آنها این پیوند را ندارند و اص ً
ال قبول ندارند .یعنی بین شما مقابله است.
هیج وجه مشترکی برای رفاقت وجود ندارد!
من میخواهم مطلبی باالتر از این را عرض کنم .اگر ما بخواهیم دقیقتر پیش برویم و بر طبق قرآن بحث کنیم،
به این نکته میرسیم که ما با آنها حتی در مسأله توحید هم مقابله داریم .در اختالف با نصاری شکی نیست،
چون ما خدا را یکی میدانیم و آنها طبق فرمایش قرآن ،خدا را سه تا میدانند .عقاید با هم جور در نمیآید.
هر که از کسی خوشش بیاید ،از او است!
«یا أیها الذین آمنوا» خطاب به چه کسانی است؟ اهل ایمان ،یعنی دلبستگان به خداوند .گفتیم که ایمان عبارت
از دلبستگی به خداوند است« ،یا أیها الذین آمنوا» یعنی ای کسانی که پیوند و دلبستگی به خدا دارید ،شما با
اینها پیوند دوستی نبندید! دلیلش چیست؟ در خود آیه اشاره دارد که « َو َم ْن يَ َت َول َّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفإِن َّ ُه ِم ْن ُهم» هر که
از شما ،با آنها دوستی کند ،همانا یکی از آنها شده است .رابطه دوستی اینطور است که جاذبه دارد و همین
جاذبه ،موجب میشود تو به سوی او کشیده شوی .پیوند درونی تو با خدا از بین برود و پیوندی نظیر آنها پیدا
کنی .این رابطه بر روی اعتقاد شما ،اثر سوء میگذارد.
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تربیت در محیط
رفاقتی
* اینها را دوست نگیرید!
یهود و نصاری
اهل کتاب و ک ّفار
طعن زنندگان به قرآن
مسلمانهای الأبالی

تضعیف ایمان ،قطع ایمان و جایگزینی اعتقادات غلط
ابتدا آن پیوند ایمانی را تضعیف میکند و بعد هم آن را قطع میکند .در آخر هم وصل شدن به آن پیوند سوء و
اعتقاد غلط را به دنبال دارد .حاال ما در اینجا به مرحله وصل ،کاری نداریم و حرفمان این است که یک سنخ
دوستیها و رفاقتها است که روی اعتقاد انسان اثر سوء میگذارد و از نظر درونی ،پیوند اعتقادی انسان را
متزلزل میکند و باالخره هم سر از قطع پیوند در میآورد.

تربیت در محیط
رفاقتی

رابطه دوستی و دینداری
ْ
لذا در گذشته این روایت را از پیغمبر اکرم خواندم که فرمودند« :قال رسول اهلل صلی اهلل علیه و آله و سلم :ال َم ْر ُء
ِين َخل ِيلِهِ» اگر بخواهیم ببینی که شخص چه دینی دارد ،رفیقش را ببین که چه دینی دارد .از رفیق
َعلَى د ِ
َ
میتوانی بفهمی که او چه دینی داردَ « .فلْ َي ْن ُظ ْر أ َح ُد ُك ْم َم ْن يُ َخال ُِل»[ ]4دقت کنید که با چه کسی پیوند دوستی
میبندید! چرا که پیوند دوستی ،روی دین تو و در بُعد اعتقادیات اثر میگذارد .در بین همه پیوندها قویترین
پیوند ،همین رابطه و پیوند رفاقتی است ،چون بر محور محبت است؛ لذا ما میبینیم که عالوه بر جنبه اثبابی و
بیان خصوصیات دوست خوب ،جنبه نفی هم وجود دارد .به این معنا که قرآن میگوید :مواظب باش و با کسانی
که اثر سوء در بُعد اعتقادی و دینی تو دارند رفاقت نکن و آنها را برای دوستی انتخاب نکنی.
* هر که از شما ،با آنها دوستی کند ،همانا یکی
فرق رابطه ظاهری و رابطه هدایتی!
ما یک دسته روابط ظاهری اجتماعی داریم که این آیه ناظر به آن روابط نیست .اشتباه نکنید! مث ً
ال معامله و
ی وجود دارد ولی ظاهری است و به درون افراد ربطی
خرید و فروش از سنخ مسائلی است که در محیط زندگ 
ندارد .در آیه فوق بحث «رفاقت» مطرح است و بحث ما ،پیرامون رابطه درونی رفاقتی است ،نه رابطه ظاهری
اجتماعی .اینها با هم فرق میکند.
کمی بیشتر توضیح میدهم تا مطلب روشن شود .یک رابطه محبتی درونی داریم که به آن رفاقت میگوییم،
یک رابطه ظاهری اجتماعی هم داریم ،که از قبیل معامالت و داد و ستدها است .یک رابطه سومی هم وجود دارد
که ،رابطه هدایتی است .این رابطه عبارت از این است که یک نفر به قصد هدایت ،با شخصی که از نظر اعتقادی
با او مخالف است ،مث ً
ال نصرانی یا یهودی است ،رابطه برقرار کند .این رابطه ظاهری اجتماعی نیست ،بلکه رابطه
هدایتی است .آنچه که در این جا مورد بحث ما است رابطه ظاهری اجتماعی است چون خود قرآن هم دارد
که اینها را هدایت کنید و از آن رابطه نهی نکرده است .البته در مورد رابطه هدایتی ،یک شرط وجود دارد و
این رابطه که وظیفه هم هست ،کار هر کسی نیست .این کار مخصوص کسی است که به مبانی اعتقادی دینی
و مسائل برهانی و امثال اینها ،مسلّط باشد .کار نیکان را قیاس از خود مگیر!
موسی به دین خود؛ عیسی به دین خود؟!
من میخواهم در اینجا مطلبی را که در میان مردم مشهور است ،مطرح کنم .میگویند :آقا موسی به دین خود،
عیسی به دین خود! میفهمید که چه جمله بسیار غلطی است؟! برو دنبال کارت! گفتن این جمله ،معنایش
این است که تو معراف را نفهمیدهای .شعور تو که بیشتر از شعور خدا نیست .خدا بیشتر از من و تو میفهمد.
او میگوید چنینی باش!
چنین کسی میگوید :من چه کار دارم به اینکه او چه اعتقادی دارد! ما با همدیگر رفیق هستیم .اتّفاقاً بحث در
محبتی است ،همین رفاقت برای تو مضر است .اگر
همینجا است .اگر مراد و منظور تو از رفاقت ،پیوند درونی ّ
هم منظورت روابط ظاهری اجتماعی است نه.
رابطه هدایتی کار هر کس نیست.
ِ
صحبت عیسی و موسی و دیگر پیامبران الهی(علیهم السالم) نیست .مثل اینکه د ِر مغازهای میروی ،میخواهی
از آن جنس بخری ،رابطه تجاری داری ،اینجا رابطه دوستی و رفاقتی مطرح نیست و ضرری هم برای تو ندارد.
اگر مراد از این جمله و عبارت این است که میخواهی بگویی :ما با هم رفیق هستیم و به نوعی پیوند محبتی و
درونی داریم ،این را قرآن قبول ندارد .خدا این را قبول ندارد .ولی اگر مراد تو این است که رابطه ما با هم صرفاً
یک رابطه ظاهری اجتماعی است ،اشکالی ندارد .در باب رابطه هدایتی هم ،یک شرط وجود دارد که باید حواست
را جمع کنی و ببینی کار تو هست ،یا نه.
 .2اهل کتاب و ک ّفار
َ
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ذين آ َم ُنوا ال تَ َّتخِ ُذوا ال َي ُهو َد َو ال َّنصارى أ ْول ِياء» ،در
تا اینجا این مسأله مربوط به یهود و نصاری بود« .يا أي ُّ َها ال َ
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ذين ات ََّخ ُذوا دي َن ُك ْم ُه ُزوا ً َو
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آ
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َ
َّ
همین سوره مائده ،بعد از پنج یا شش آیه میفرماید« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ َ ُ
َ
ار أَ ْول ِياء»[ ]5آنجا دو مورد از ادیان الهی را که نسخ شدهاند ،مطرح
لَعِباً م َِن ال َّ َ
ذين أُوتُوا الْك َ
ِتاب م ِْن َق ْبل ُِك ْم َو ال ْ ُك َّف َ
ْ
ُ
َّ
میکند؛ اینجا بطور کلی ا ّول اهل کتاب ،بعد مدار را باز میکند و بعد از چند آیه ،میگویدَ « :و الكفار» مطلب
را توسعه میدهد .یعنی خیال نکن که نصرانیت و یهودیت در موضوع نهی ،مدخلیت دارند! آنچه مدخلیت دارد
مسأله تقابل بین پیوندهای درونی اعتقادی شما است .مث ً
ال کسی هم که کمونیست است ،شامل این نهی از
رفاقت میشود چون او نصرانی یا یهودی نیست ولی کافر که هستند! « َو ال ُک ّفار».
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از آنها شده است .رابطه دوستی اینطور است
که جاذبه دارد و همین جاذبه ،موجب میشود
تو به سوی او کشیده شوی.

اعتقادات نباید خراب شود!
محبت
محور
بر
که
درونی
رابطه
این
چون
است،
معلوم
چیست؟
منظور
دهد،
ی
م

ش
اینکه خداوند مطلب را گستر
ّ
است ،روی پیوند درونی اعتقادی انسان را تخریب میکند .این رابطه اثر سوء دارد .لذا مدار بحث را باز میکند
و میگوید خیال نکنی فقط نصرانیت و یهودیت اینطور هستند! آنها موضوعیت ندارند .عمده این است که در
رابطه محبتی ،پیوند درونی اعتقادی انسان نباید خراب شود .لذا ما را نهی میکند.
همنشینیهای ممنوع
 .1طعن زنندگان به قرآن
تا اینجا بحث نسبت به پیوند درونی و «رفاقت» بود ،ا ّما سراغ «مجالست و همنشنینی» هم میرود .در سوره
ض َع ْن ُه ْم َحتَّى يَ ُخوضُ وا في َح ٍ
ون في آيات ِنا َف َأ ْع ِر ْ
ديث
ذين يَ ُخوضُ َ
انعام درباره همنشینی میفرمایدَ « :و إِذا َرأَيْ َت ال َّ َ
َغ ْي ِرهِ»[ ]6اگر دیدید گروهی نشستهاند و دارند به آیات قرآنی ما «طعن» میزنند ،از اینها اعراض کن! حاال بحث
در اینجا نسبت به مجالستی است که در آنها بر خالف معتقداتِ دینی تو حرف میزنند .اگر در جایی ،بطور کلی
بر خالف معتقدات دینی تو حرف میزدند ،باید مجلس را ترک کنی.
مث ً
ال تو به قرآن اعتقاد داری که این کتاب الهی است ،کالم الهی است و از مبدأ وحی نازل شده است ،کسانی
دارند به آن طعنه میزنند ،اینجا هم چون ممکن است ضربه اعتقادی ببینی ،نباید با اینها مجالست کنی!
اینجا هم چون دارند بر تو ضربه اعتقادی میزنند و این مجالست موجب میشود که به پیوند اعتقادی درونی
ون في آيات ِنا» مجالست نکن.
تو ضربه وارد شود ،لذا خدا از شرکت در آن نیز نهی میکند .با اینهایی که «يَ ُخوضُ َ
« َف َأ ْع ِر ْ
ض َع ْن ُهم»
 .2دوری از دوستی با «مسلمانهای الأبالی»
بعد از آن دایره را بازتر میکند .به این حرفها خوب گوش کنید! گاهی من کسی را میبینم که همدین من
است ،ولی الابالی است؛ یعنی از نظر عملی ،رفتارهایش با اعتقاداتش تطبیق نمیکند؛ انگار دین خودش را به
بازی گرفته است .آیا با او میتوانم دوستی کنم؟ او نه نصرانی و یهودی است و نه کافر و بی دین! ا ّما خداوند
ذين ات ََّخ ُذوا دي َن ُه ْم لَعِباً َو ل َ ْهوا ً َو َغ َّرتْ ُه ُم ال ْ َحيا ُة ال ُّدن ْيا» ]7[،کسی که دین خود را به بازی و
میفرمایدَ « :و َذ ِر ال َّ َ
بیهوده گرفته است ،را رها کن! نه کسی که دین تو را به بازی گرفته ،بلکه کسی که دین خودش را بازیچه گرفته
است هم به درد رفاقت نمیخورد و دوستی با او ضرر دارد .بازیچه گرفتن دین یعنی عمل نکردن به آن! میگوید
مسلمانم ،مؤمنم ،ا ّما عمل نمیکند.
لفظ ًا مسلمان ،عم ً
ال منکر خدا!!!
ال منکر خدایی! این تعبیر را من از او دارم .لفظاً
یکی از بزرگان گاهی میفرمود :لفظاً منکر خدا نیستی ،ولی عم ً
رب هم زیاد میگوید ولی عم ً
ال منکر خدا است.
رب یا ّ
منکر خدا نیست ،خیلی ـ یا اهلل یا اهلل ـ هم میکند؛ یا ّ
از این آدمها هم در جامعهمان ،زیاد داریم که فقط لفظاً میگویند :ما مسلمانیم؛ مؤمنیم؛ ولی عمل را که نگاه
میکنیم ،میبینم با اسالم تطبیق نمیکند .یک مؤمن اینگونه عمل نمیکند .یک مسلمان اینطور عمل نمیکند.
ذين ات ََّخ ُذوا دي َن ُه ْم لَعِباً َو ل َ ْهوا ً َو َغ َّرتْ ُه ُم
اینها همانهایی هستند که دین خودشان را به بازیچه گرفتهاندَ « .و َذ ِر ال َّ َ
ال ْ َحيا ُة ال ُّدن ْيا» با اینها هم نشینی و مجالست نکن .این هم از راه صحیح بیرون رفته است.
دلیل بی دینی!
بعد خداوند منشأش را بیان میفرماید که چرا اینها دین را به بازی و مسخره گرفتهاندَ « .و َغ َّرتْ ُه ُم ال ْ َحيا ُة ال ُّدن ْيا»
تمام شد .زندگی دنیا اینها را مغرور کرده است .پول و ریاست برای او بت شده است .الزم نیست که بگوید پول
و مقام بُت من است ،بلکه عملش نمایانگر این مطلب است .الابالیگران در جامعه مسلمین و در میان مؤمنین،
اینها هستند که عملشان با اعتقادات اسالمی خودشان ،تطبیق نمیکند.
عاقبت دوستی با اهل گناه
حاال به سراغ روایات برویم .علی(علیه السالم) فرمودند« :إِيَّ َ
اق َفإِ َّن الشَّ َّر ب ِالشَّ ِّر ُملْ َحق» ]8[،از
اح َب َة ال ْ ُف َّس ِ
اك َو ُم َص َ
رفاقت و مصاحبت با فاسقان بپرهیز! چرا؟ علی(علیه السالم) دلیلش را اینطور میگوید که چون تو هم آنطور
خواهی شد ،باید از او بپرهیزی« .فَإِن» در مقام تعلیل است« ،فَإِن الشَّر َّ بِالشَّر ِّ مُلْحَق» بدان که تو هم همانطوری
َّ
َّ
خواهی شد .پیوند دوستی و رفاقتی با اشرار نتیجهاش این است که تو را هم به شرارت میکشاند .باالخره در
محبتی مجبور خواهی شد که از رابطه دورونی و پیوند اعتقادی خود و خدا ،دست برداری!
یکجا به خاطر پیوند ّ
این دوستی ،دلبستگی تو را نسبت به خدا در خطر قرار میدهد؛ پس از آن بپرهیز!
َ
َ
َ
ِعل قو ٍم
روایت دیگری از علی(علیه السالم) است که فرمودند:
الراضِ ي بِف ِ
صاح َب َة ِ
أهل ال ُف ِ
سوق! ف َّ
«إياك و ُم َ
إن َّ
كَالدَّاخِلِ مَعَهُم»[ ]9از دوستی با اهل گناه و بیبندوباران بپرهیز که اگر از فسق آنها خوشت بیاید و کار آنها
را بپسندی ،اثرش این است که تو هم مثل آنها میشوی .چون روش آنها ،روش اسالمی و ایمانی نیست ،اگر
روششان را بپسندی ،تو هم مثل آن هستی.
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تربیت در محیط
رفاقتی
* از این آدمها هم در جامعهمان ،زیاد داریم
که فقط لفظاً میگویند :ما مسلمانیم؛ مؤمنیم؛
ولی عمل را که نگاه میکنیم ،میبینم با اسالم
تطبیق نمیکند .با اینها هم نشینی و مجالست
نکن .این هم از راه صحیح بیرون رفته است.

جمعبندی بحث
غرضم این است که در آیات مربوط به بحث رفاقت ،هم در بعد اعتقادی و هم در بعد عملی نهی داریم که
مشخص میکند با چه کسانی نباید دوستی کرد .یکجا «اولیاء» را آورد و مسأله محبت و رفاقت را پیش کشید،
یکجا هم بحث مجالست را پیش کشید .در نهایت 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!
154

 .1وسائلالشيعة 20
.2سورة الکهف آیه 28
.3سورة المائده آیه 51
 4بحاراألنوار 192 71
 .5سورة المائده آیه57
.6سورة االنعام آیه 68
 .7سورة االنعام آیه 70
 .8بحاراألنوار 508 33
«فساق» ،اینجا دارد «أهل الفسوق»
 .9غررالحكم ،ص  .433آنجا داشت ّ

72

تربیت در محیط
رفاقتی

تربیت در محیط رفاقتی۵ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
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َیر َه م َِن االیمان»]1[.
ُر ِو َی َعن َر ِ
سول اهلل(صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال « :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود و گفته شد انسان به طور غالب و معمول در چهار
محیطِ خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی ساخته میشود و روش میگیرد .فضای پنجمی هم حاکم بر آن چهار
محیط است که اگر بعدا ً رسیدیم ـان شاءاهللـ بحث میکنیم .بحث ما به محیط سوم ،یعنی محیط رفاقتی رسید
ن محیطها ،محیط رفاقتی قویترین محیط است که از نظر تربیتی و روش گرفتن ،در
و عرض کردم در بین ای 
ابعاد گوناگون وجودی انسان ،اعمّ از بُعد اعتقادی و نفسانی و عملی بر روی او اثر میگذارد.
در جلسه گذشته آیاتی را در باب انتخاب رفیق مطرح کردم که خداوند در چند بُعد نهی میفرماید از اینکه برخی
ذين آ َم ُنوا ال تَ َّتخِ ُذوا ال ْ َي ُهو َد
افراد را به عنوان دوست و رفیق انتخاب کنید .در بُعد اعتقادی میفرماید« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
ض َو َم ْن يَ َت َول َّ ُه ْم ِم ْن ُك ْم َفإِن َّ ُه ِم ْن ُه ْم إ ِ َّن َّ
اللَ ال يَ ْهدِي ال ْ َق ْو َم َّ
الظال ِمين» ]2[.در بُعد
َو ال َّنصارى أَ ْول ِيا َء ب َ ْعضُ ُه ْم أَ ْول ِيا ُء ب َ ْع ٍ
ذين ات ََّخ ُذوا دي َن ُه ْم لَعِباً َو ل َ ْهوا ً َو َغ َّرتْ ُه ُم ال ْ َحيا ُة ال ُّدن ْيا» ]3[.که در جلسه گذشته گفتیم
عملی هم میفرمایدَ « :و َذ ِر ال َّ َ
اینها از نظر عملی افراد الاُبالی هستند .جلسه گذشته بُعد اعتقادی و بُعد عملی بحث شد.

تربیت در محیط
رفاقتی
* رفیق میخواهی بگیری ،از نظر خشم آزمایش
و امتحانش کن .چون ممکن است ـنعوذباهللـ
یک مقدار رذالت داشته باشد؛ لذا ا ّول ببین
آیا مثل حیوان میماند یا انسان است؟ چون
حیوان است که وقتی خشمگین میشود هر
کاری میکند؛ هم گاز میگیرد ،هم لگد میزند.
انسان که این کارها را نمیکند .حاال که انسان
است و زبان دارد ،ببین آیا موقع خشم هرچه به
زبانش میآید را میگوید؟

آزمودن دوست در بُعد نفسانی
در این جلسه بُعد نفسانی را مطرح میکنیم .ما بُعد نفسانی هم داریم که انسان باید در بحث صداقت و رفاقت
این را هم در نظر داشته باشد که با هر کسی رفیق نشود و با او بساط دوستی را پهن نکند .روایتی از امام
صادق(علیهالسالم) است که حضرت فرمودَ :
الر ُج َل َصدِيقاً سِ َم ًة َم ْع ُرو َف ًة َحتَّى ت َْخ َتب َِر ُه»؛ کسی را به نام
«ل ت َُس َّم َّ
دوست نخوان تا اینکه او را بیازمایی؛ یعنی کسی را به عنوان اینکه دوست تو است نخوان بهطوری که مردم
بگویند فالنی رفیق فالنی است ،یا خودت بگویی ،رفیقم فالنی است؛ اص ً
«حتَّى ت َْخ َتب َِر ُه» .نکته
ال این کار را نکنَ ،
اینجا است که باید او را بیازمایی و امتحانش کنی .ا ِختبار یعنی آزمودن .حاال به چه چیز او را امتحان کنی؟
حضرت سه چیز را مطرح میفرماید؛
* وقتی میخواهی رفیق انتخاب کنی ،ببین
ا ّولین مالک؛ هنگام غضب
َ
ْ
ْ
ْ
ِل»؛ خشمش را آزمایش کن ،ببین آیا این از افرادی است
ط
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ج
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خ
اول« :تُغْضِ ُب ُه َف َت ْن ُظ ُر َغضَ َب ُه يُ ِ ُ ُ َ َ قِّ ِ
َ ِ
که وقتی عصبانی میشود ،مرزی را رعایت نمیکند؟ آیا خشم ،او را از حق به سوی باطل میکشاند؟ آیا آنجاهایی
که عصبانی میشود ،چه در بُعد گفتاریاش و چه در بُعد رفتاریاش لجامی از شرع به دهانه نفسش زده است؟
یا نه ،چون عصبانی شده هر چه به دهانش بیاید ،میگوید و هر کاری که از دستش برآید ،میکند؟ این اشاره به
بُعد نفسانی است .رفیق میخواهی بگیری ،از نظر خشم آزمایش و امتحانش کن .چون ممکن است ـنعوذباهللـ
یک مقدار رذالت داشته باشد؛ لذا ا ّول ببین آیا مثل حیوان میماند یا انسان است؟ چون حیوان است که وقتی
خشمگین میشود هر کاری میکند؛ هم گاز میگیرد ،هم لگد میزند .انسان که این کارها را نمیکند .حاال که
انسان است و زبان دارد ،ببین آیا موقع خشم هرچه به زبانش میآید را میگوید؟
دومین مالک؛ هنگام شهوت
حضرت به عنوان دومین مالک برای آزمودن فرد پیش از دوستی میفرمایندَ « :و ِع ْن َد الدِّي َنا ِر َو الد ِّْر َه ِم» ]4[.این
خشم نیست ،این شهوت است؛ شهوت نسبت به مال است .یعنی امتحان کن ،ببین این شخص راجع به پول
چگونه است؟ آیا مرزهای شرعی را رعایت میکند یا اص ً
ال به حرام و حالل کاری ندارد؟ این را امتحانش کن.
همین طوری او را رفیق خود نخوان و نگو فالنی رفیق ما است.
اینجا یک نکته طلبگی بگویم؛ ظاهر این روایت در مورد روابط اجتماعی است .چون اگر او را به خودت نسبت
دهی و بگویی فالنی رفیق من است ،تو هم در اجتماع خراب میشوی .چون وقتی مردم جامعه ببینند این
شخص در جایی خرابکاری کرد ،آبروی تو هم میرود .اگر دیدند جایی عصبانی شد و حرفهای بیربط و قبیح و
ناپسندی گفت ،یا دیدند از هر جایی که رسیده مال مردم را میخورد ،میگویند رفیق تو است و کارهای ناپسند
او آبروی تو را هم میبرد .تازه اینها همه مربوط به ظاهر است؛ یعنی حضرت درباره ظاهرش اینطور میفرمایند؛
چه رسد به باطن .چون باطن مهمنر است .لذا میگوییم به طریق اُولی وقتی میخواهی رفیق انتخاب کنی،
ببین از نظر درونیاش چگونه است .از نظر درونی و باطنی اولویّت دارد که ببینی این شخص کیست .چون تو
میخواهی با انسان رفیق شوی و رابطه درونی پیدا کنی ،نه با حیوان!
ا ّول ا ِختبار ،بعد دوستی
حاال مطلبی میخواهم عنوان کنم که خودش در باب تربیت در محیط رفاقتی مسأله مهمی است .ما در معارفمان
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از نظر درونیاش چگونه است .از نظر درونی
و باطنی اولویّت دارد که ببینی این شخص
کیست .چون تو میخواهی با انسان رفیق شوی
و رابطه درونی پیدا کنی ،نه با حیوان!

«حتَّى ت َْخ َتب َِر ُه» .مطلب این است که در باب
مسألهای داریم که در این روایت هم بود که حضرت فرمودندَ :
دوستیابی ما به طور کلی مسأله «اِختبار» را داریم؛ یعنی با هرکه میخواهی رابطه رفاقتی برقرار کنی ،قبلش
او را آزمایش و امتحان کن.
روایتی از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :لَ تَثِق بِالصَّدِيقِ قَبلَ الخُبرَةِ» ]5[.اگر میخواهی به عنوان صداقت
به رفیق اعتماد کنی ،قبل از آنکه او را بیازمایی هیچ وقت اعتماد نکن .قبل از اینکه او را بیازمایی ،به او دل نبند.
ممکن است سؤال کنید چرا؟ جهتش این است که اگر قبل از ا ِختبار و امتحان با او دوستی کردی و رابطهات
محبتی موجب میشود که این رفاقت در ابعاد
محبت او در دل تو تشدید میشود و این رابطه ّ
تنگاتنگ شدّ ،
گوناگون اعتقادی و نفسانی و عملیات ،چه رفتاری و چه گفتاری بر روی تو اثر بگذارد؛ چون گفتار هم عمل
عمل زبان است .این یک مطلب.
است؛ گفتار ِ
مطلب دوم آن است که اگر انسان بدون اینکه قب ً
ال آزمایشی کرده باشد ،با شخصی در رفاقت رابطه محبتی برقرار
کند -اص ً
ال رفاقت بر مبنای محبت است -اگر کسی «قبل اإلختبار» بیاید رفیق شود ،این محبت رفیق در دل او
آمده است و اینجا است که دیگر نمیتواند تشخیص بدهد که آن شخص دوست خوبی است یا خیر .اگر بخواهم
محبتی رفاقتی بین من و شما تقویت شود شما را بیازمایم ،میتوانم؛ چون میتوانم چه
قبل از آنکه آن رشته ّ
نفسانی شما دقیق شوم که آیا با هم ،همسو هستیم یا نیستیم.
در بُعد اعتقادی ،چه در بُعد عملی و چه در بُعد
ِ
آدم عصبانی مزاجی هستی ،افسارگسیختهای یا نه؟ در بُعد شهوتیات ،کسی هستی که به اسارت شهوت رفته
عملی خارجی میتوانم بفهمم که آیا
یا نه؟ حاال چه شهوت مالی باشد ،چه جنسی باشد ،فرقی نمیکند .در بُعد
ِ
متشرعی هستی یا نه ،بیبندوبار و الاُبالی هستی.؟ اگر هم شخص متدیّن بیغرض و بیمرضی که درباره
انسان
ّ
تو اطالعاتی دارد مطلبی بگوید ،از او میپذیرم .قبل از دوستی است که میتوانم اینها را تشخیص دهم؛ ا ّما اگر
بعد از اینکه رفیق شدی ،آنوقت بخواهی آزمایش کنی ،بدان که حاال کور و کر هستی .نه میتوانی عیبهایش
را ببینی ،نه میتوانی بشنوی.
محبّت کور و کر میکند
ٌ
حِ
حبوبِ »؛ چشم
الم
ِب
ي
ا
ع
م
ن
ع
ة
مي
ع
ب
الم
ين
ع
«
فرمودند:
السالم)
ه
علی(علی
بخوانم.
چند روایت در این زمینه
ِ
ُ
َ
ُ
َ
ُ ِّ
ََ
َ ُ
َ
ُ
کسی که دیگری را دوست دارد ،از اینکه عیبهای او را ببیند کور است .در ادامه میفرمایندَ « :و أ ُذن ُ ُه َص َما ٌء َعن
قُبحِ مَسَاوِيهِ»]6[.حُبُّكَ لِلشَّيْءِ يُعْمِي وَ يُصِم» ]7[.حبّ شیء انسان را کور و کر میکند .اینجا شئ است ،آنجا
ُّ
حب و محبوب بود .اینکه این همه به ما در باب دوستیابی سفارش میکنند که آقا مراقب باش ،برای
بحث ُم ّ
این است که رفاقت بر محور محبّت است و محبّت چنین کاری میکند که میفرمایند تو را کور و کر میکند.
حب کر است .کر است از اینکه بخواهد عیبها و زشتیهای او را بشنود .این یک
یعنی گوشش هم به خاطر ّ
قانون کلی است.
دین بر محور مح ّبت است
ً
محبت است .روایتی از امام باقر(علیهالسالم)
شما نگاه کنید که در مسأله دین هم میگویند که اصال دین بر محور ّ
ِّين» ]8[.یعنی اص ً
ال اینها با هم تفاوت ندارند .یعنی
ب ُه َو الد ُ
است که حضرت فرمود« :الد ُ
ب َو ال ْ ُح ُّ
ِّين ُه َو ال ْ ُح ُّ
َ
محبت نقشش قوی است؛ لذا در باب مسأله رفاقت« ،ا ِختبار قبل ال ِّرفاقة» را مطرح میکنند .با هر کس
اینقدر ّ
میخواهی دوستی کنی ،به صِرفِ ظواهر بسنده نکن .در ابعاد سهگانه اعتقادی ،نفسانی و عملی او را آزمایش کن؛
وگرنه ب ِدان که رفاقت چون نقش سازندگی و نقش تخریبیاش بسیار قوی است ،تأثیرش خیلی زیاد است .حاال
من از اینجا وارد شوم در این جهت که در روایاتمان هم زیاد داریم که میفرمایند بروید با اولیاءاهلل رفیق شوید.
محبت است که مظهر رفاقت
حبتان نسبت به اولیاءاهلل باشد ،چرا؟ جهتش معلوم و مشخص است؛ چون این ّ
ّ
محبت اولیاءاهلل نقش سازندگی دارد.
است .این ّ
پرهیز از حب دشمنان خدا
َ
محبت نسبت به دشمنان
در روایتی از علی(علیهالسالم) است که حضرت فرمود« :إيَّاك أن تُحِ َّب َ
أعدا َء اهلل ِ»؛ از ّ
محبتی با اینها برقرار نکنی« .أو تُصف َِي ُو َّد َ
ك لِغَي ِر
خدا بپرهیز .آنهایی که دشمن خدا هستند ،یکوقت رشته ّ
مبحتت را برای غیر اولیای خدا خالص نکنی! یعنی بپرهیز از اینکه
أول َِيا ِء اهللِ»]9[.أو تُصف َِي» داشت؛ یعنی ّ
محبت
است؛
آور
ت
محب
تنگاتنگ،
رابطه
این
که
است
این
جهتش
کنی.
محبتت را برای غیر دوستان خدا خالص
ّ
ّ
ّ
که آمد خطرناک است .البته ب ِدان آنجایی که بدون اختبار و آزمودن در سه بُعد اعتقادی ،عملی و نفسانی باشد
خطرناک است؛ ولی اگر اختبار و آزمایش شد ،بهترین نقش سازندگی را بر روی انسان دارد .عرض کردم در
روایات داریم که یک وقت با غیر اولیاء خدا «لحمک کلحمی» نشوی! خیلی صمیمی نشوی!
حب علی ،نشانه مؤمن
ّ
چون شب عزیزی است (شب عید سعید غدیر) ،به مناسبت روایتی در همین باب از پیغمبر اکرم (صلی اهلل علیه
ب َعل ِِّي ب ْ ِن أَب ِي َطال ٍِب» ]10[.البته نمیرسم که
و آله و سلم) میخوانم که فرمودندُ « :ع ْن َو ُ
ان َصحِ ي َف ِة ال ْ ُم ْؤم ِِن ُح ُّ
مفصل کنم؛ لذا فقط اشاره میکنم« .عنوان» یعنی تیتر و سرخط .منظور از «صحیفه» هم نامه عمل است؛
بحث ّ
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* اگر قبل از ا ِختبار و امتحان با او دوستی
کردی و رابطهات تنگاتنگ شد ،مح ّبت او در
دل تو تشدید میشود و این رابطه مح ّبتی
موجب میشود که این رفاقت در ابعاد گوناگون
ی و عملیات ،چه رفتاری و چه
اعتقادی و نفسان 
گفتاری بر روی تو اثر بگذارد

صحیفه مؤمن که میگویند ،یعنی نامه عمل مؤمن .حاال در صحیفه چیست؟ در آن همه چیز هست .چه مسائل
اعتقادی ،چه مسائل ملکات و چه اعمال خارجی ،همه در آن صحیفه هست .ولی ظاهرش راجع به اعمال است؛
اعم از جوارحی و جوانحی .روز قیامت نشر ُصحف میشود؛ حاال این تعبیر پیغمبر یعنی چه؟ تعبیر پیغمبر جنبه
ّ
محب علی(علیهالسالم)
شخص
این
که
بود
این
هرکس
عمل
صحیفه
تیتر
اگر
یعنی
صحیفه»
«عنوان
دارد.
کنایی
ِ
ّ
حب علی(علیهالسالم) در ابعاد گوناگون انسانی،
است ،معلوم می شود که تمام صحیفهاش خوب است؛ یعنی این ّ
چه بُعد اعتقادی و چه بُعد نفسانی و چوارحی ،نقش سازندگی دارد.

تربیت در محیط
رفاقتی

البته این را هم د ّقت داشته باشید که حتماً نباید از نظر فیزیکی با حضرت مواجهه پیدا کنیم تا با ایشان رفیق
محبتی بین دو موجود است .ممکن است اینجا نباشد ،اما دوستش داشته باشم ،هر چند
شویم؛ رفاقت رشته ّ
اینکه او را نبینم .بیا با علی(علیهالسالم) رفیق شو! بیا محبت علی(علیهالسالم) را در دلت جایگزین کن که تو را
در سه بُعد میسازد .لذا اگر روز قیامت مؤمن بیاید ،همان تیتر نامه عملش را که نگاه میکنند ،دیگر قضیه تمام
می شود .همان تیتر را نگاه میکنند و میبینند این با علی (علیهالسالم) رفیق بوده است .اگر با علی(علیهالسالم)
حب علی(علیهالسالم) هم در دلش بوده و ُمسلّم است که این شخص مسائل شرعی را هم
رفیق بوده ،حتماً ّ
حب علی(علیهالسالم) در ابعاد گوناگون
*
ّ
رعایت میکرده است .حاال این بحث دیگری است که اگر غفلتاً خطاهایی یا لغزشهایی از او سر زده چه میشود،
انسانی ،چه بُعد اعتقادی و چه بُعد نفسانی و
که شب آخر بحث میکنیم.
چوارحی ،نقش سازندگی دارد.

[ .]1وسائلالشيعة 154 20
[ .]2سوره مبارکه مائده ،آیه 51
[ .]3سوره مبارکه انعام ،آیه 70
[ .]4بحار االنوار 180 74
416
[ .]5غررالحكم
481
[ .]6غررالحكم
[ .]7بحاراألنوار 166 74
[ .]8بحاراألنوار 238 66
204
[ .]9غررالحكم
[ .]10بحاراألنوار 142 27
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تربیت در محیط
رفاقتی

مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری و روش گفتاری دادن بود .عرض کردیم به طور غالب و معمول ،انسان
در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد و ساخته میشود .فضای پنجمی هم حاکم
بر این چهار محیط است که ـ انشاءاهللـ آن را بعداً بحث میکنیم .بحث ما در مورد محیط رفاقتی بود .جلسات
گذشته عرض کردم در بین این محیطها ،آن محیطی که نقش قوی و اساسی دارد ،چه نقش سازندگی و چه
نقش تخریبی ،محیط رفاقتی و دوستی است.
آخر جلسه گذشته در باب دوستیابی عرض کردم که انسان ابتدا باید شخصی را که میخواهد با او پیوند
* حمایت از باطل ،حمیت و عصبیت است که
محبتی برقرار
محبتی ،دوستی و رفاقتی برقرار کند ،در روابط گوناگون بیازماید؛ نه اینکه بعد از آنکه دوستی و ّ
ّ
قرآن این را با قید «حم ّیت جاهل ّیه» تعبیر
مانع
آمد،
ت
محب
وقتی
چون
است؛
چگونه
عملی
و
اخالقی
اعتقادی،
گوناگون
ابعاد
در
دوستش
ببیند
بخواهد
شد
ّ
میکند.
محبت
میشود که انسان درباره محبوبش مطلبی بشنود یا ببیند .روایتی هم از پیغمبر اکرم خواندم که فرمودند ّ
انسان را هم کور میکند و هم َکر میکند .لذا در روایات گذشته مسأله «ا ِختبار قبل از اختیا ِر رفیق» مطرح بود.
جهتش را هم ذکر کردم.
غیرت مذمومهِ ،
آفت اختیا ِر بیاختبا ِر رفیق
ا ّما این جلسه میخواهم این مطلب را عنوان کنم که تنها ضرر و زیان عدم اختبار و بیحسابِ پیوند رفاقتی و
محبتی ،دوستی کورکورانه و ندیدن عیوب رفیقش نسبت به مسائل گوناگون نیست؛ بلکه چیز دیگری در کنارش
هست که آن هم برای انسان خطرناک است .آن مسأله خطرناک این است که انسان به یک رذیله اخالقی به نام
«غیرت مذمومه» مبتال میشود .این روایتی هم که اول بحثم میخوانم ،مربوط به غیرت است .تربیت هم بر محور
غیرت است .علمای اخالق ،غیرت را به غیرت ممدوحه ،یعنی ستایششده و غیرت مذمومه یعنی نکوهششده
تقسیم میکنند« .غیرت ممدوحه» عبارت است از این که انسان آن چیزی را که عق ً
ال و شرعاً حراستش الزم
محبت
است ،حفظ و حراست کند .بعد هم عرض کردم که غیرت از محبّت نشأت میگیرد ،یعنی منشأ غیرتّ ،
است .مثالً آدم چون فرزندش را دوست دارد از او حراست میکند .اص ً
ال تربیت از غیرت شروع میشود.
غیرت مذمومه ،همان عصب ّیت و حم ّیت جاهل ّیه است
ً
ً
«غیرت مذمومه» عبارت است از این که انسان از کسی یا چیزی که شرعا و عقال حمایتش سزاوار نیست ،چه
به صورت گفتار و چه به صورت کردار حمایت کند .اسم این را غیرت مذمومه میگذارند .در اینجا بحثی تحت
«عصبیت» مطرح میشود که این عنوان هم در قرآن و هم در روایات ما آمده است و غالباً
«حمیت» یا
عنوان
ّ
ّ
عند اإلطالق عصبیت ،به همین غیرت مذمومه یعنی حمایت از چیزی که شرعاً و عق ً
ال الزم نیست ،منصرف است.
جاهلیه»
«حمیت
اگر در قالب اصطالحی بریزیم ،حمایت از باطل ،حمیت و عصبیت است که قرآن این را با قید
ّ
ّ
تعبیر میکند .در گذشته یک بحث مستقل تحت این عنوان کردهام.
عصب ّیت ،از رذائل ق ّوه غصب ّیه است
غضبیه انسان است و غیرت مذمومه
ه
و
ق
به
مربوطه
نفسانی
فضائل
از
ممدوحه
این را تذکر میدهم که غیرت
ِ
ّ
ّ
غضبیه رذائلی دارد و
غضبیه است؛ یعنی در بحث قوای انسانی ،میگویند ق ّوه
از رذائل اخالقی در ارتباط با ق ّوه
ّ
ّ
حمیت
فضائلی دارد .یکی از فضائلش ،غیرت ممدوحه است و یکی از رذائلش غیرت مذمومه است که از آن به ّ
عصبیت تعبیر میشود .اگر انسان قبل از آنکه شخصی را در روابط اعتقادی ،اخالقی و عملی بیازماید ،با او
و
ّ
محبت ایجاد میشود و اینجا غیر از اینکه نمیتواند عیوب او را بشنود و ببیند،
رابطه رفاقتی برقرار کند ،رشته ّ
به بدتر از اینها مبتال میشود و جایی که نباید از او حمایت کند ،حمایت میکند .چرا؟ چون رفیقش است.
چون رفیقش است ،دیگر کور و کر است و نمیبیند که آیا عملی که دوستش انجام میدهد یا حرفی که میزند
حق است یا باطل .این حمایت ،از رذائل نفسانی است .بدانید اگر انتخاب رفیق بدون اختبار باشد ،کار به اینجا
حساسی است به این دلیل است
کشیده میشود .این هم که گفتم محیط رفاقت ،در روابط انسان محیط خیلی ّ
که بسیاری از معاصی از اینجا نشأت میگیرد.
نکوهش غیرت مذمومه در آیات
حدیبیه است که
این غیرت مذمومه ،هم در قرآن و هم در روایات ما نکوهش شده است .در قرآن در باب صلح
ّ
ي ُق ُلوب ِ ِه ُم ال ْ َح ِم َّي َة َح ِم َّي َة الْجا ِهل ِ َّيةِ» .ک ّفار در دلشان
ذين َك َف ُروا ف 
این آیه شریفه در سوره فتح نازل شد« :إ ِ ْذ َج َع َل ال َّ َ
حمیت جاهلیه در دل کسی نخواهد گذاشت .برای ک ّفار هم میگوید
حمیت جاهلیه را قرار دادند .خدا هیچوقت ّ
ّ
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* با او رابطه رفاقتی برقرار کند ،رشته مح ّبت
ایجاد میشود و اینجا غیر از اینکه نمیتواند
عیوب او را بشنود و ببیند ،به بدتر از اینها
مبتال میشود و جایی که نباید از او حمایت
کند ،حمایت میکند .چرا؟ چون رفیقش
است .چون رفیقش است ،دیگر کور و کر است
و نمیبیند که آیا عملی که دوستش انجام
میدهد یا حرفی که میزند حق است یا باطل.
این حمایت ،از رذائل نفسانی است.

آنها خودشان در دلِ خودشان ،حمیّت جاهلیه را قرار دادند؛ امّا از این طرف در مورد مؤمنین میفرمایدَ « :ف َأن ْ َز َل
َّ ُ
ِنين َو أَل ْ َز َم ُه ْم َكل َِم َة ال َّتقْوى» ]2[.خدا بر قلب پیامبرش و مؤمنین آرامش نازل
الل َسكي َن َت ُه َعلى َر ُسول ِ ِه َو َعلَى ال ْ ُم ْؤم َ
«ح ِم َّي َة الْجا ِهل ِ َّية» هم که میفرماید ،یعنی نرفت تحقیق کند ،فکر کند و شعورش را به کار بیندازد و
کرد .تعبیر َ
حمیت و غیرت را در دل خودش قرار دهد؛ بلکه بدون ا ِختبار او را به دوستی گرفت.
بعد این ّ
نکوهش غیرت مذمومه در روایات
ان فِي َقلْ ِب ِه َح َّب ٌة م ِْن َخ ْر َد ٍل م ِْن َع َص ِب َّي ٍة
در روایتی از پیغمبر اکرم(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) است که فرمودندَ « :م ْن َك َ
َ
ب َ َع َث ُه َّ ُ
عصبیت باشد ،خداوند در روز قیامت
ذرهای
ّ
الل تَ َعالَى يَ ْو َم الْق َِيا َم ِة َم َع أ ْع َرابِ ال ْ َجا ِهل ِ َّيةِ» ]3[.هرکس در قلبش ّ
جاهلیت مبعوث میکند .حضرت دوباره «قلب» را مطرح میکند؛ چون این پیوند ،پیوند درونی
او را با اعراب
ّ
عصبیت عند اإلطالق است .یعنی مرادشان
درونی حساب نشدة احمقانه است .اینجا تعبیر به
است؛ ا ّما یک پیوند
ِ
ّ
همان غیرت مذمومه است.
روایت زیاد داریم .روایتی از امام صادق(علیهالسالم) است که فرمودندَ « :م ْن تَ َع َّص َب َع َص َب ُه َّ ُ
الل َع َّز َو َج َّل بِع َِصاب َ ٍة
م ِْن ن َا ٍر» ]4[.یا از امام ششم(علیهالسالم) است که از پیغمبر اکرم(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) نقل میفرمایندَ « :م ْن
تَ َع َّص َب أَ ْو تُ ُع ِّص َب ل َ ُه َفق َْد َخلَ َع ِرب ْ َق َة ْالِ ْس َل ِم م ِْن ُع ُن ِقهِ» ]5[.دو طرفه میفرماید نه یک طرفه .اگر کسی نسبت به
تعصب به خرج دهد ،به این معنا که از او حمایت باطل کند و رفیقش هم به این حمایت راضی باشد ،هر
رفیقش ّ
گردن دلشان هست را باز کردهاند و از زمره مؤمنین حقیقی خارج شدهاند.
بر
که
ایمانی
ریسمان
آن
دوی اینها
ِ
تعصب شده و لذت آن را برده ،هر دو از
تعصب به خرج داده ،بلکه آن کسی هم که برای او ّ
یعنی تنها نه آنکه ّ
زمره مؤمنین حقیقی خارج میشوند.
تأثیر عصب ّیتهای جاهالنه بر رفتار و گفتار
حمیت ،یک معنایش که تا به حال بحث کردیم از نظر قلبی و درونی است؛ ا ّما یکوقت هست
در باب
عصبیت یا ّ
ّ
که این غیرت مذمومه به بیرون ترشح میکند .بیرون که بیاید ،حمایت رفتاری و گفتاری شروع میشود و اینجا
است که دیگر گناهان شروع میشود .تا وقتی که صرفاً راجع به درون بود ،ریسمان ایمان از گردنش گسسته
میشود؛ یعنی این رذیله با ایمان سر سازگاری ندارد .ا ّما وقتی که از او گفتار و کردار پیش میآید به بیرون
تراوش میکند.
«سئ َِل َعل ُِّي ب ْ ُن ال ْ ُح َس ْي ِن
فرمایند:
ی
م
تعریف
را
عصبیت
ایشان
که
السالم)
ه
العابدین(علی
ن
زی
امام
از
روایتی هست
ُ
ْ
عصبیت سؤال کردندَ « .فق َ
َال ال ْ َع َص ِب َّي ُة الَّتِي يَأثَ ُم َعلَ ْي َها َصاحِ ُب َها» .فرمودند مراد
َع ِن ال ْ َع َص ِب َّيةِ»؛ از حضرت در مورد
ّ
از عصبیّت مذمومه آن عصبیّتی است که شخصی که آن عصبیّت را داشته باشد ،گناهکار میشود .به این صورت
َ
الر ُج ُل شِ َر َار َق ْو ِم ِه َخ ْيرا ً م ِْن خِ َيا ِر َق ْو ٍم َ
آخ ِرين» .یعنی کارش به اینجا میکشد که شِ رار قومش را از
که« :أ ْن يَ َرى َّ
ِين َق ْو َم ُه َعلَى ُّ
الظلْ ِم»]6[.
خوبان قومهای دیگر بهتر میداند! تا میرسد به اینجا که « َو لَك َّ
ِن م َِن ال ْ َع َص ِب َّي ِة أَ ْن يُع َ
یعنی آنوقت این عصبیّت به بیرون هم تراوش میکند و میآید قومش را در ظلم اعانه و یاری میکند .چه اعانه
گفتاری باشد و چه رفتاری باشد.
اینکه گفتم در این محیطهای چهارگانه ،این محیط رفاقت برای انسان خیلی سرنوشتساز است ،دلیلش این
است که اثر آن اینگونه است که اگر انتخاب رفیق و دوست بیحساب باشد ،انسان را کور و کر میکند و بدتر
عصبیت ،یعنی غیرت مذمومه کشیده میشود.
اینکه از او حمایت میکند و به وادی
ّ
حم ّیت ،از جنود جهل
ْ
ْ
َ
ُ
حمیت مطرح
در باب عقل و جهل در کافی هست که دارد« :الِن َْصاف َو ضِ َّد ُه ال َح ِم َّية» ]7[.تقابل را بین انصاف و ّ
میکند .من اینها را قب ً
ال بحث کردهام و اآلن هم جای بحثش نیست .میخواستم این نکته را بگویم که حضرت
حمیت را از جنود جهل میشمارد؛ یعنی انصاف از عقل نشأت میگیرد و
انصاف را از جنود عقل میداند ،اما
ّ
حمیت از جهل نشأت میگیرد .اینکه میگویند قبل از آنکه میخواهی با کسی رفاقت کنی ،ابتدا او را در روابط
محبت بریز و به عنوان رفیق انتخابش کن ،دلیلش این است که اگر این کار
گوناگون ا ِختبار کن و بعد با او طرح ّ
را نکنی آخ ِر سر چه به صورت گفتاری و چه رفتاری ُمعین ظلم خواهی شد.
این در محیط شخصی بود که مطرحکردیم .فرض کنید زید میخواهد با َعمرو رفاقت کند ،میخواهد انتخابش
کند ،باید قبل از انتخاب برود از نظر ابعاد گوناگون اعتقادی و اخالقی و رفتاریاش تحقیق کند ،ببیند چگونه
است .در اینجا او میفهمد که چه چیزش درست است ،چه چیزش نادرست است .برای اینکه هنوز به آن صورت
عصبیت جاهلی پیدا
حمیت و
کور و کر نشده است .ا ّما اگر منشأ انتخابش ،جهل باشد ،کور و کر میشود و
ّ
ّ
میکند .حاال چه طرف مقابلش شخص باشد و چه گروه باشد.
گروهگرایی و حزببازی ،از مصادیق حم ّیت جاهل ّیه
این خودش بحثی است که تحت عنوان «گروهگرایی» مطرح است .آنجا میگویند رفاقت و دوستی ،اینجا
میگویند «گروهگرایی» .حاال این اجتماع ،گاهی بر محور خانواده است ،که در روایات اسم آن را عشیره و
َ
الر ُج ُل شِ َر َار َق ْو ِم ِه َخ ْيرا ً م ِْن خِ َيا ِر َق ْو ٍم َ
آخ ِرين» .گاهی هم بر محور
قوم میگذارند که حضرت فرمود« :أ ْن يَ َرى َّ
گروههایی است که به قول ما جنبههای اعتباری دارد و ـ نعوذ باهلل ـ حزبی و حزببازی است .لذا باید گفت:
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تربیت در محیط
رفاقتی
* مراد از عصب ّیت مذمومه آن عصب ّیتی است
که شخصی که آن عصب ّیت را داشته باشد،
گناهکار میشود .به این صورت که کارش به
اینجا میکشد که شِ رار قومش را از خوبان
قومهای دیگر بهتر میداند! تا میرسد به اینجا
که این عصب ّیت به بیرون هم تراوش میکند و
میآید قومش را در ظلم اعانه و یاری میکند.
چه اعانه گفتاری باشد و چه رفتاری باشد.

«اللّهم العن غیر حزب اللّهی»؛ چون «حزب اهلل ِ واقعی» ،اجتماعشان بر محور ایمان است و جنبه حقیقی دارد
و اعتباری نیست .بر خالف سایر گروهگراییها و حزبگراییهایی که انسان را کور و کر میکند و بعد هم
حمایتهای حساب نشده و جاهالنه پیش میآید.
مبارزه امام حسین(علیهالسالم) با عصب ّیتهای جاهل ّیه
حاال که بحث به اینجا رسید ـ انشاءاهلل ـ اگر موفق شوم ،دهه عاشورا در مورد مبارزه امام حسین(علیهالسالم)
قومیه و غیر آن صحبت میکنم .چون من سالها است که محور بحثم در دهه عاشورا،
عصبیت
با این
جاهلیه ّ
ّ
ّ
ابعاد گوناگون قیام امام حسین(علیهالسالم) است و یکی از اساسیترین ابعاد حرکت حسین(علیهالسالم) مبارزه
قومیه و غیر آن بود.
عصبیت
با
جاهلیه ّ
ّ
ّ
 .1وسائلالشيعة 20
 .2سورة الفتح آیه 26
 .3بحاراألنوار 284 70
 .4بحاراألنوار 291 70
 .5بحاراألنوار 291 70
 .6بحاراألنوار 288 70
 .7الكافي 20 1
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* «ال ّلهم العن غیر حزب ال ّلهی»؛ چون «حزب
ا ِ
هلل واقعی» ،اجتماعشان بر محور ایمان است و
جنبه حقیقی دارد و اعتباری نیست .بر خالف
سایر گروهگراییها و حزبگراییهایی که
انسان را کور و کر میکند و بعد هم حمایتهای
حساب نشده و جاهالنه پیش میآید.

تربیت در محیط رفاقتی۷ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهلل ِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعالَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
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َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
ا
م
ه
ئ
عدا
ا
لی
ع
هلل
ا
ة
ن
ع
ل
و
ِرين
ه
ا
الط
بين
ي
الط
ه
ل
آ
و
د
م
ح
م
َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
ان»[]1[]1
يم ِ
ُروِیَ َعن َرسولِ اهلل(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قال« :إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
مروری بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود .عرض کردم انسان معموالً در چهار محیط
ساخته میشود که هم ممکن است نقش سازندگی و هم نقش تخریبی روی انسان داشته باشد .اولین محیط،
محیط خانوادگی است؛ دومین محیط ،به طور متعارف محیط آموزشی است؛ محیط سوم ،محیط رفاقتی است و
محیط چهارم ،محیط شغلی است .فضای پنجمی هم داریم که حاکم بر این چهار محیط است.
درگذشته بحث ما نسبت به محیط سوم ،یعنی محیط رفاقتی بود .عرض کردم محیط رفاقتی ،نقش اساسی
در اثرگذاری روی انسان دارد و نقشش نسبت به آن دو محیط گذشته قویتر است؛ حتی گاهی نقش محیط
آموزشی و محیط خانوادگی را خنثی میکند ،یعنی اگر محیط خانوادگی و آموزشی خوب بود و محیط رفاقتی،
محیط مناسبی نبود ،تمام آن ساختهها را تخریب میکند .اثرگذاری محیط رفاقتی خیلی قوی است.
بحثمان به اینجا رسید که انسان در باب انتخاب رفیق ،باید «إختبار قبل اإلنتخاب» داشته باشد .یعنی شخصی
را که میخواهد با او علقه دوستی برقرار کند ،بیازماید که از آن به دوستیابی تعبیر کردم .در معارف ما این
مسأله وجود دارد که انسان وقتی میخواهد با شخصی دوست شود ،باید او را در سه رابطه عقلی ،نفسی و عملی
بیازماید و امتحان کند؛ یعنی از نظر اعتقادی ،از نظر نفسانی که عبارت از شهوت و غضب است و از نظر عملی
انسانیت و شرع دارد؛ مرز را رعایت میکند یا
او را بیازماید .ببیند که آیا این شخص افسارگسیخته است ،یا مهار
ّ
نه .از نظر عملی ،الابالیگری و بیبند و باری میکند یا متدیّن است .همه اینها را بحث کردم و آیات و روایاتشان
را هم خواندم.
جهت این اختبار را هم عرض کردم این است که وقتی انسان رابطه تنگاتنگ نسبت به افراد پیدا کند ،محبت
و دلبستگی ایجاد میشود و این دلبستگی ،گاهی برای انسان نقش حیاتی دارد و گاهی بر عکس؛ چون وقتی
دلبستگی آمد ،انسان نسبت به رفیق هم کور میشود و هم کر میشود .قبل از آنکه کور و کر شوی ،برو ببین
چه عیوبی دارد ،قبل از آنکه کور و کر شوی ،یعنی دلبستگی پیدا کنی او را بیازما .آزمایش باید قبل از دلبستگی
باشد.
شرایط زمانه و دوستی
روایتی از امام صادق(صلواتاهللعلیه) است که تعبیر ایشان به خصوص در ارتباط با مسأله شرایط زمانی است؛ در
ان َج ْو ٍر َو أَ ْه ُل ُه أَ ْه َل َغ َد ٍر َف ُّ
الط َم ْأن ِي َن ُة إِلَى ُك ِّل أَ َح ٍد َع ْج ٌز»[]2
ان َز َم َ
روایت دارد که حضرت فرمودند« :إ ِ َذا َك َ
ان ال َّز َم ُ
یعنی اگر زمان ،زمان جور بود و مردم هم اهل نیرنگ بودند اعتماد به افراد از روی ناتوانی است،.
حضرت مسأله شرایط زمانی را مطرح میکند و میفرماید اگر زمانه طوری است که اوالً مرزشناسی کنار رفته
ان َج ْو ٍر» و ثانیاً
ان َز َم َ
است ،جائر یعنی مرزشکن ،نه مرز انسانی را رعایت میکنند و نه مرز الهی را« ،إ ِ َذا َك َ
ان ال َّز َم ُ
« َو أَ ْه ُل ُه أَ ْه َل َغ َد ٍر» ج ِّو غالب در جامعه فریبکاری ،حقه ،نیرنگ و غدر شده است و در اجتماع فریب غلبه دارد
که گاهی هم تعبیر به زرنگی میکنند ،میگویند :فالنی خیلی زرنگ است چون خوب سر مردم کاله میگذارد،
واقعاً اینکه در روایات میگویند منکر به معروف و معروف به منکر تبدیل میشود ،اتفاق میافتد .در این شرایط
« َف ُّ
الط َم ْأن ِي َن ُة إِلَى ُك ِّل أَ َح ٍد َع ْج ٌز» با هر کس رابطه برقرار کنی بعد هم به او اعتماد کنی ،دلیل بر ناتوانی تو است.
آدم توانا هیچ وقت اینطور نیست ،میرود تحقیق میکند ،آن شخص را در سه رابطه اعتقادی ،نفسانی و عملی
زیر نظر میگیرد .توجه میکند مسائل اعتقادی و بینشیاش چگونه است؟ آیا با بینشهای صحیح و با معیارهای
صحیح همسو است؟ همچنین از نظر نفسانی ،افسارگسیخته است یا نه؟ از نظر عملی الابالی است یا نه ،شخصی
است که مرزشناس است؟ انسان باید در این سه رابطه إختبار داشته باشد ،إختبار یعنی آزمایش.
زمانهای آزمودن دوست
ما در باب آزمایش روایاتی داریم که اینها را مطرح خواهم کرد ،یک سنخ نشانههای خوبی هم هست که
در روایات داریم .مثالً در روایتی از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :فی الشد ِة یُخ َت َب ُر الصدیقُ »[ ،]3کجا
میتوانی بفهمی چه کسی دوست تو است؟ در گرفتاریهایی که برای تو پیش میآید .در روایت دیگری از
علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :عند زوال القدرة یَ َت َب َّی ُن الصدیقُ مِن العد ِّو»[ ،]4در هنگام زوال قدرت یعنی
زوال توانایی ،آنجا میفهمی چه کسی رفیق تو است ،چه کسی رفیق تو نیست .این چیزی است که درخودمان
سراء و شادی با بنده است،
هم مطرح است ،در مسائل اجتماعیمان هم مطرح است که آیا این شخص فقط در ّ
ضراء هم با بنده است؟ اینها نشانههای خوبی است ،ولی خیال نکنید که تماماش همین است.
یا در ّ
محبت یعنی دلبستگی و تسلیم
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* میرود تحقیق میکند ،آن شخص را در
سه رابطه اعتقادی ،نفسانی و عملی زیر
نظر میگیرد .توجه میکند مسائل اعتقادی
و بینشیاش چگونه است؟ آیا با بینشهای
صحیح و با معیارهای صحیح همسو است؟
همچنین از نظر نفسانی ،افسارگسیخته است
یا نه؟ از نظر عملی الابالی است یا نه ،شخصی
است که مرزشناس است؟ انسان باید در این
سه رابطه إختبار داشته باشد ،إختبار یعنی
آزمایش.

بحثم راجع به آزمایش بود ،شما باید دوستت را پیش از انتخاب بیازمایی .یعنی تا وقتی شخص امتحانش را خوب
مکرر گفتم که مقدسترین و ارزشمندترین بُعد وجودی
پس نداده است ،دلبستگی به او بیجا و اشتباه استّ .
انسان ،دل و قلب انسان است که از عقل هم باالتر است .قلب از نظر ارزشی باالتر از عقل است ،لذا ایمان را هم
در ارتباط با قلب مطرح میکنند ،یعنی اگر کارکرد عقل در قلب منعکس شود اینجا است که ارزش پیدا میکند
ّ
وإل ارزشی ندارد.
میخواهم بگویم کار قلب اص ً
ال دلبستگی است ،ایمان دلبستگی به خدا است .اینکه خیلی تأکیده شده است که
ابتدا طرف را بیازمای ،برای این است که وقتی دلبستگی آمد مثل این است که انسان یک نوع تسلیم شدن پیدا
میکند .مثل قضیه ایمان است که دلبستگی به خدا است ،این منشأ میشود که انسان رضا به رضای الهی دهد،
تسلیم او شود ،به او توکل و اعتماد کند .در رفاقت هم همینگونه است ،چون دلبستگی است تسلیم و رضا را در
پی دارد ،لذا در روایت تعبیر طمأنینه داشت.
سبب و محور محبت
در معارفمان یک بحث دقیقتری راجع به رفاقت و دوستی داریم ،باالتر از آنچه که گفتیم و آن اینکه حاال من
ت و شهوت افسارگسیخته نیست ،غضبش
ن کردم ،دیدم آدمی است که او از نظر نفسانیا 
رفتم کسی را امتحا 
ّ
افسارگسیخته نیست و کل انسان مرزشناس است ،از نظر کارها و اعمال بیرونیاش آدم الابالی نیست ،آدم
بیبند و باری نیست ،چه بسا دیگران بگویند :آدم متدیّنی هم هست و از نظر شرعی رعایت جهات شرعی را
هم میکند ،آیا این دیگر آدم خاطرجمعی است؟ آیا اگر من با این رفاقت کنم دلهرهای ندارم که در ربط با امور
ی و آبروییام ،کاله سرم میگذارد یا از من کالهبرداری میکند؟ چون از این دو حال خارج نیست .این همان
مال 
تعبیری است که امام صادق(علیه السالم)کردند که زمان ،زمان جور باشد و مردم اهل غدر باشند ،وضع چنین
خواهد بود .در روابط گوناگون اجتماعی ،مادی و دنیایی آدم مورد اعتماد و اطمینان است و چه بسا از آنهایی
سراء با من باشد ،از آن کسانی نیست که در رفاقت بیوفا باشد.
هم نیست که فقط در ّ
البته این جهاتی که گفتم ،همه مزیّت است که «فی الشدة یختبر الصدیق» نشانههای خوبی هم هست .ا ّما بحث
در این است که آیا همین کافی است یا نه؟ نگاه کنید گام به گام پیش آمدم .آیا کافی است که من با او رفیق
شوم یا نه؟ جواب این است که در یک بُعد بله و در یک بُعد نه .مهم آن بُعد نفیی است .در بعد نشئة دنیایی
چنین آدمی برای رفاقت خوب است .روایت ما هم اشاره دارد در این نشئه خوب است .اما درستی صد درصدی
این حرف هم محل حرف است.
«دوست خوب» ا ّما بی فایده!
اما بُعد نفی؛ حاال میگویم چرا از یک بُعد خوب نیست ،چون ما گفتیم رابطه تنگاتنگ منشأ محبت میشود .خود
محبت یک علت و سبب میخواهد ،درست است این رابطه محبت را میآفریند ،اما سبب خود محبت چیست؟
از چه چیز این خوشت آمد؟ برای چه خوشت آمد؟ اینها دو مورد است .از چه چیز این خوشت آمد؟ چون مال
مردمخور نیست .برای چه خوشت آمد؟ مهم این دومی است .اگر برای این خوشت آمده که در زندگی دنیایی سر
تو کاله نمیگذارد ،خاطرت جمع است که مال تو را نمیخورد ،آبروی تو را نمیبرد ،اینها چیزهای بدی نیست،
محبت برای این است ،این محبت در بُعد معنوی و الهی ارزش ندارد.
همه خوب است .ا ّما اگر ّ
اینها عین معارف ما است که اگر سبب رفاقت مسائل مادی است یعنی منشأ محبت ،مادیت است ،این محبت
کردهاند ،روایت از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :ود أبناء الدنیا
ارزش ندارد .علتش را هم در روایات بیان 
ینقطع إلنقطاع سببه و ود أبناء اآلخرة یدوم لدوام سببه[ »]5اگر سبب محبت به این شخص مادیت بود ،مادیت
از بین میرود ،این رفاقت فقط به درد زندگی دنیا میخورد ،منشأ آن هم امور مالی بود ،مال هم که همیشه
نیست .شما در برزخ یا نشئه قیامت که میروی ،خانه و زندگی و پول و اینها را همه را دنبال خودت میبری؟
بعد هم میگویی رفیقم مالم را نمیخورد؟! آنجا کاله سرم نمیگذارد یا نه؟! باید یک سببی مطرح کنی و آن را
محور قرار دهی که قطع شدنی نباشد ،جاودانه باشد ،همیشگی باشد ،این رفاقت و محبت محدود به نشئه نشود.
دنیا ،برزخ و آخرت نداشته باشد.
کدام دوستی ،جاودانه است؟
در روایات داریم که کدام سبب است که هیچوقت از بین رفتنی نیست ،من در گذشته هم اشاره داشتم .روایتی
از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :من لم تکن مودته فی اهلل فأحذره کل مودة مبنیه علی غیر ذات اهلل
ضالل و اإلعتماد علیها محال»[ ،]6ببین سبب محبت چیست؟ اگر دیدی خدا نیست ،دوستیات ارزش و دوامی
ندارد .مثل اینکه علی(علیهالسالم) ،قانون عقلی پیش کشیده است که هر رفاقتی بر محور غیر خدا گمراهی
است و اعتماد به آن محال است.
حب فی اهلل و بغض فی اهلل داریم ،آنهایی که اهلش هستند میدانند که آن روایات
ما روایات متعدده در باب ّ
چه میخواهند بگویند .یعنی دوستی و دشمنی بر محور خدا باشد .با فالنی رفیقم؛ چون آدم مورد اعتمادی است
و کذا و این حرفها ،از نظر زندگی دنیایی به من ضرر نمیزند ،نفع هم به من میرساند .با این دشمنم؛ برای
اینکه این کمکم نمیکند .همه این حرفها بر محور دنیا است.
حبی ارزشمند است
آن
ندارد.
ارزشی
هیچ
حب
این
اگر از این منظری که من گفتم ،توجه کنید میبینید یک بُعد
ّ
ّ
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* تا وقتی شخص امتحانش را خوب پس نداده
است ،دلبستگی به او بیجا و اشتباه است.

* اینها عین معارف ما است که اگر سبب رفاقت
مسائل مادی است یعنی منشأ محبت ،مادیت
است ،این محبت ارزش ندارد.

که دوام داشته باشد ،محورش چیزی باشد که دائم و زوالناپذیر است .در میان تمام موجودات نیز آن کسی که
زوال نمیپذیرد ،اهلل تعالی است .لذا این حب و این دوستی جاودانه است ،در هیچ نشیب و فرازی از بین نمیرود.
دوستی برای خدا
َ
ْ
َّ
در گذشته اگر یادتان باشد راجع به شفاعت در قیامت ،راجع به مؤمنین ذیل آن آیه شریفه «الخِ ال ُء يَ ْو َم ِئ ٍذ
بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُو ٌّ إ َِّال الْمُتَّقين»[ ]7به این معنا اشاره کردم که غیر متقین در قیامت دشمن میشوند .با مرگ
تمام پیوندها قطع میشود ،یعنی وقتی انسان از این دنیا رفت ،تمام این پیوندها و عالقهها قطع میشود ،اما یک
پیوند میماند ،آن پیوندی که بر محور اهلل تعالی باشد باقی میماند؛ لذا ما در بحث رفاقت میبینیم که تأکید
ت داشته باشی ،نه برای خودت.
میکنند مراقب باش رفیقت را برای خدا دوس 
یک وقت هست تو را برای خودم میخواهم ،یک وقت تو را برای خدا میخواهم ،اینها فرق میکند .اینهایی
که اینجا هست برای خودم است؛ اینها خوب است نه اینکه بد باشد ،روایتش را هم خواندم .چون این رفیق در
سختیها کمکم میکند ،کاله سرم نمیگذارد ،همه چیزهایش درست است .اما این دالیل برای انتخاب دوست،
معنایش این است که من دوست را برای خودم میخواهم؛ چون به من ضرر نمیزنی ،نفع هم به من میرسانی.
در دنیا بهتر از این رفیق میخواهی؟
متأسفانه همه ما در باب رفاقت عینک مادیت به چشمانمان داریم .میخواستم این را بگویم که رفیق را باید برای
خدا بخواهم و خدا محور دوستی ما باشد .لذا آنجایی که داری إختبار میکنی ،آزمایش میکنی ،همه اینها سر
جای خودش ،اما دست آخر ،چون میخواهم با او پیوند درونی ببندم ،باید این دوستی پیوند برای خدا باشد.
این مهم است.
آیا کافی است که من با کسی رفیق شوم که اهل دوز و کلک نیست ،دنبال مال و مقام من هم نیامده و خیالم
از او راحت است؟ آیا اینها کافی است که من با او دوست شوم یا نه؟ جواب این است که در یک بُعد بله و در
یک بُعد نه .مهم آن بُعد نفیی است .در نشئة دنیا چنین آدمی برای رفاقت خوب است .روایتهایی هم داریم که
صحت و درستی صد درصدی این حرف هم محل حرف است
خوبی این دوستی را در دنیا تأیید میکند .البته ّ
که چنین آدمی در دنیا کام ً
ال مورد اعتماد است.
ا ّما نکتة ظریفی که در روایات هم به آن اشاره شده ،مطلب دیگری است؛ غیر از اینها ،یعنی دوستی را با
مالحظات دیگری مفید و سودمند میداند.
[]1وسائلالشيعة ،ج  ،20ص 154
[]2بحاراألنوار ،ج  ،75ص 239
[]3غررالحكم ،ص 424
[]4غررالحكم ،ص 424
[]5غررالحكم ،صص 137و417
[]6غررالحكم ،ص 423
[]7سورة مبارکة زخرف ،آیه67
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* رفیق را باید برای خدا بخواهم و خدا محور
دوستی ما باشد .لذا آنجایی که داری إختبار
میکنی ،آزمایش میکنی ،همه اینها سر جای
خودش ،اما دست آخر ،چون میخواهم با او
پیوند درونی ببندم ،باید این دوستی پیوند
برای خدا باشد .این مهم است.
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اإلیمان»[]1
َیر َه م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال « :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن ،بود و گفته شد که انسان بهطور معمول در چهار
محیط ،روش میگیرد؛ محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی .البته عرض کردم که فضای پنجمی هم
وجود دارد که حاکم بر همه آنها است و ما در آینده به آن میرسیم .بحث ما راجع به محیط رفاقتی بود .گفتیم
که اثرگذاری محیط رفاقتی بر روی انسان ،در ابعاد گوناگون وجودی از همه محیطهای بیشتر است .یعنی چه
در بعد اعتقادی ،چه نفسانی ،چه جوارحی و در بعد اعمال ظاهری اثرگذارترین محیط است .لذا این محیط نقش
اساسی دارد؛ هم در بعد سازندگی انسان و هم در بعد تخریبی .در ادامه بحث وارد این مسأله شدیم که جهت
محبت است و دوستی از آنجایی که یک رابطه تنگاتنگ
مورث ّ
ق ّوت تأثیرگذاری چیست؟ گفتیم رابطه تناتنگّ ،
محبت نیز انسان را تحت تأثیر قرار میدهد و به آدمی روش میدهد.
محبت شده و ّ
است ،موجب پیدایش ّ
محور مح ّبتها
خاصی موجب میشود
محبت ،خودش محور میخواهد و دلیلی ّ
بحثمان در جلسه گذشته به اینجا رسید که ّ
محبت در انسان ،بهطور کلّی یا یک امر مادی است و یا یک
که انسان از چیزی یا کسی خوشش بیاید .محور ّ
محبت پایدار ،رفاقت پایدار را در پی دارد .لذا اگر محور رفاقت
امر معنوی است .لذا ما وارد این بحث شدیم که ّ
محبت این پایدار است .ا ّما اگر محور،
و دوستی اهلل تعالی باشد ،یعنی محور رفاقت جنبههای معنوی باشد ،این ّ
محبت ناپایدر است .من روایاتی را نیز در این رابطه مطرح کردم و گفتم که در روایات هم
امور مادی باشد ،این ّ
این معنا مطرح شده است.
ح ّتی این پیوند رفاقتی ،از نظر قدرت و بُرد ،با پیوندهایی که انسان در این عالم دارد ،نسبتسنجی میکنند .در
میان پیوندهای انسان با موجودات عالم ،نزدیکترین و قویترین پیوند ،بهطور معمول و غالب پیوند نسبی است.
مث ً
محبت وارد
ال پیوند پدر و فرزند ،یک پیوند نسبی است و از قویترین پیوندها است .ا ّما وقتی که ما در باب ّ
محبت و حول محور دوستی ایجاد شود ،از پیوند ن ََسبی هم اَقوی
میشویم ،میبینیم که اگر پیوندی بر اساس ّ
میشود و بُردش نیز بیشتر خواهد بود .علی(علیهالسالم) در روایتی پیرامون دوستی و پیوندی که محور و سببش
ب»]2[.
«اهلل تعالی»باشد ،میفرماید« :المو ّد ُة هلل
أقرب ن ََس ٍ
ُ
حب ِ ّ
حب فیاهلل
لو ّ
ّ
ّ
ِ
ِ
حب هلل یعنی اینکه من تو را
اهلل».
ی
ف
«
حب
یکی
و
داریم
»
«ل
حب
یکی
داریم؛
روایاتمان
در
تعبیر
دو
ما
ّ
ّ
ّ
حب فِیاهلل یعنی اینکه من تو را فیسبیلاهلل و در راه خدا دوست دارم .این دو
برای خاطر خدا دوست دارمّ .
تفاوتهایی با هم دارند ،ا ّما هر دو از یک چشمه میجوشند .تعبیرات مختلف است ،ا ّما یک چیز بیشتر نیست.
هر دوی اینها در باب رفاقت ،در روایات ما وارد شده است .مجموعه روایات به ما میگوید رفاقتهایتان ِ ّل و
محبت
محبت است و ّ
فِیاهلل باشد .رابطههایتان با دیگران را ،بر این محور تشکیل دهید ،چون محور این روابط ّ
یعنی دلبستگی.
برخوردهای اجتماعی زودگذر است .مث ً
ال ما با کسی که رفیق نیستیم و به عنوان مشتری در مغازه آمده است ،کار
داریم ولی دلبستگی نداریم .این روابط عادی اجتماعی است .ا ّما در جایی که با کسی رفاقت داریم ،مسأله فرق
محبت مطرح میشود؛ جایی که من میخواهم دلبستگی درست کنم .اینها را
میکند .دوستی یعنی جایی که ّ
ّ
حب فِیاهلل را مطرح میکنند ،لذا این دو رابطه با هم فرق دارد.
حب ِل و ّ
با هم اشتباه نکنید .روایات ما مسأله ّ
آنچه مورد تأکید واقع شده دوستی ِ ّل و پیوند فیاهلل است و این رابطه از پیوند نسبی هم نزدیکتر و قویتر
ب».
أقر ُب ن ََس ٍ
است« .المو ّد ُة هلل َ
محکمترین پیوند
َ
محبت
تعبیر دیگری در این رابطه وجود دارد که حضرت میفرمایند« :المو ّد ُة فِی اهلل ِ آک ٌد مِن َوشِ ِ
یج َّ
الرحِ ِم»ّ ]3[.
در راه خدا ،محکمتر از پیوند نسبی است« .وشیج» یعنی پیوستگی خویشاوندی؛ یعنی رابطه قوی میان پدر و
محبت فیاهلل بیشتر نیست .به
فرزند ،یا مادر و فرزند که بهطور معمول قویترین رابطه است ،پیوستگیاش از ّ
عنوان مثال در طول تاریخ خصوصاً در صدر اسالم ،بسیار اتفاق افتاده که افرادی اسالم میآوردند در حالی که
خویشاوندان نزدیکشان با اسالم مخالف بودند .هرچه هم که آنها را نهی میکردند و با آنها مبارزه میکردند ،باز
هم دست از پیغمبر برنمیداشتند .اینکه علی(علیهالسالم) میفرماید دوستی برای خدا و در راه خدا ،محکمترین
پیوند است ،یعنی همین؛ یعنی آنها دوستی برای خدا را بر دوستی پدر و مادر ترجیح میدادند و از رسول خدا
حب و دوستی اینطور در بینش انسان تأثیر میگذارد که
حبشان فی اهلل بود .پس ّ
دست برنمیداشتند .چون ّ
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تربیت در محیط
رفاقتی
* در میان پیوندهای انسان با موجودات عالم،
نزدیکترین و قویترین پیوند ،بهطور معمول
و غالب پیوند نسبی است .مث ً
ال پیوند پدر و
فرزند ،یک پیوند نسبی است و از قویترین
پیوندها است .ا ّما وقتی که ما در باب مح ّبت
وارد میشویم ،میبینیم که اگر پیوندی بر
اساس مح ّبت و حول محور دوستی ایجاد شود،
از پیوند ن ََسبی هم اَقوی میشود و بُردش نیز
بیشتر خواهد بود.

انسان برای دینی که پذیرفته و برایش جا افتاده است ،اینطور استقامت کند و ح ّتی در برابر خانواده و خویشان
خود ،بایستد.
حب فی اهلل بود ،وگرنه پیغمبر اکرم هیچ کس را با ابزارهای
اینها اگر دست از پیغمبر بر نمیداشتند به خاطر ّ
مادی ،به خودش جذب نمیکرد .پیغمبر چنین کارهایی نکرده بود و در هیچجای تاریخ هم چنین مطلبی نقل
نشده است که پیغمبر کسی را به خودش جذب کند .هم خودش گرسنه بود ،هم کسانی که اطرفش بودند؛ سنگ
به شکمشان میبستند تا جلوی گرسنگیشان را بگیرند .یاران حضرت ،پیغمبر را هلل و فیاهلل دوست داشتند و
نسبت به اسالم بینش پیدا کرده بودند ،که اینطور ایستادگی میکردند.

تربیت در محیط
رفاقتی

ع ّلت ناپایداری دوستیهای دنیایی
این روایات نکتهای را به ما میفهماند که اگر محور دوستی خدا باشد ،دوستی دوام پیدا کرده و بسیار محکم
کمی و زمانی است که
خواهد بود .توجه کنید! اینها دو ویژگی متفاوت دوستی برای خدا است؛ یکی از نظر ّ
میگوییم دوستی برای خدا دوام و پایداریاش بیشتر است و تا قیامت پابرجا خواهد ماند .ا ّما یک بحث هم
کیفی است و میگوییم دوستی برای خدا و در راه خدا ،محکمترین پیوند است .بحث ما در جلسات گذشته
کمیت رابطهها بود که گفتیم اگر محور دوستی امور دنیایی باشد ،چون سبب ناپایدار است ،رفاقت
در مورد ّ
هم ناپایدار میشود؛ « ُو ُّد أب َنا ِء الد َ
ُّنیا یَنقَطِ ُع ِلنقِطا ِع َس َب ِب ِه ُو ُّد أب َنا ِء اآلخِ َر ِة یَ ُدو ُم ل َِد َوا ِم َس َب ِبهِ» ]4[.انقطاع و دوام * ،یکی از محکمترین دستآویزهای ایمان،
که
گفتیم
و
کردیم
مطرح
را
کیفی
بحث
امروز
ا
م
ا
است.
ناپایدار
کدام
و
است
مطرح بود که کدام دوستی پایدار
این است که برای خدا دوست بداری و برای او
ّ
روایات میفرماید :اگر محور دوستی هلل و فی اهلل باشد ،این پیوند خیلی محکم خواهد بود ،تا جایی که از پیوند دشمن بداری.
خویشاوندی هم محکمتر خواهد شد.
معیار ارزیابی دوستیها
من گام به گام پیش میروم و مباحثم با یکدیگر ارتباط دارد .حاال ببینیم در معارف ما ،از نظر ارزیابی دوستی
که آیا فی اهلل هست یا نه چه معیاری مطرح شده است ]5[.از طرفی میبینیم که برای چنین دوستیای که
بر محور معنویّت است ،در روایات ارزش بسیاری قائل شدهاند .ارزش این دوستیها عند اهلل ،ارزش خود این
رفاقتهای فی اهلل ،نسبت به باقی صالحات و کارها و اعمالی که انجام میدهد ،از همه بیشتر است .نفس این
محبتی و دوستی و خود این دلبستگی فی اهلل و هلل ،در مقایسه با اعمالی که انسان انجام میدهد ،عنداهلل
رابطه ّ
ارزش بیشتری دارد.
افضل اعمال ،دوستی برای خدا
َ
َّ
َ
َ
َ
َ
الل
ن
«أ
خوانم.
ی
م
رابطه
حاال من روایتی را در همین
وسى َه ْل َع ِملْ َت ل ِي َع َم ًل َق ُّط»؛ خداوند به
ِم
ل
ال
ق
ى
ل
ا
ع
ت
َ
َّ
َ
ُ َ
موسی گفت آیا تا به حال کاری برای من انجام دادهای؟ حضرت موسی که پیغمبر مرسل است ،گفتَ « :قالَ
رت ل َ َ
َصلَّ ْي ُت ل َ َ
ک»؛ روزه گرفتم ،صدقه دادم و ذکر گفتم.
ك»؛ برای تو نماز خواندهامَ « .و ُص ْم ُت َو ت ََص َّد ْق ُت َو َذ َک ُ
َ
ال َّ ُ
الص َل ُة َفلَ َ
« َق َ
ار َ
ان»؛ خداوند فرمود نمازی که خواندی دلیل این است که تو دین
ك ب ُ ْر َه ٌ
ك َو تَ َعالَى ل َ ُه :أ َّما َّ
الل ت ََب َ
ٌّ
ُ
ٌ
َ
الص َدقة ظِل»؛ صدقههایی هم که
الص ْو ُم ُج َّنة»؛ روزه هم سپری است که در جهنم نرویَ « .و َّ
داری و مسلمانیَ « .و َّ
دادی برای این است که در روز قیامت زیر سایهبان آنها قرار بگیری و از حرارت روز قیامت که میگویند چهقدر
نورانیت پیدا کنیَ « .ف َأ َّي َع َم ٍل
ُور»؛ ذکر هم که برای این است که
ّ
کر ن ٌ
زیاد است و طوالنی ،در امان بمانیَ « .و ال ِّذ ُ
َع ِملْ َت ل ِي»؛ چهکار برای من کردی؟
وسى ُدلَّنِي َعلَى ال ْ َع َم ِل الَّذِي ُه َو ل َ َ
حضرت موسی در پاسخ درماندَ « .ق َ
ك»؛ عرض کرد خدایا ،خودت مرا
ال ُم َ
ً
َ
ْ
َ
َ
وسى َهل َوال ْي َت ل ِي َول ِّيا»؛ خداوند فرمود ای موسی! آیا پیوند
راهنمایی کن تا من آن را انجام دهم« .قال يَا ُم َ
دوستی با دوستان من برقرار کردهای؟ یعنی آیا 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 باید باشدَ « .و َه ْل
ب فِي َّ
الل ِ
وسى أَ َّن أَ ْفضَ َل ْالَ ْع َم ِ
ال ال ْ ُح ُّ
َعا َديْ َت ل ِي َع ُد ّوا ً َق ُّط»؛ آیا با کسی به خاطر من قطع رابطه کردهای؟ « َف َعل َِم ُم َ
ْض فِي َّ
َو ال ْ ُبغ ُ
الل» ]6[.پس موسی دانست که بافضیلتترین عمل ،دوستی برای خدا ،و جدایی برای خدا است.
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ال» باالترین عمل این است .خیال نکنید که دوستی یک چیز
دقت کنید که تعبیر روایت داشت« :أفضَ ل ال ْع َم ِ
خیلی ساده است! اص ً
ال و ابدا ً اینطور نیست .دوستی برای خدا و دوستی در راه خدا از همه اعمال خیر ،برتر
است و ارزشش نزد خدای متعال ،از همه آنها باالتر است.
دوستی برای خدا ،محکمترین دستآویز ایمان
سرش چیست که اینطور روی آن تأکید شده است .این روایات
حاال چند روایت میخوانم و بعد میگویم که ّ
ِ
(صلَّیاهللعلیهِ
هلل
ا
ول
س
ر
ن
ع
ی
و
«ر
که:
است
شده
نقل
طریق
دو
را هم عامه در منابعشان دارند و هم خاصه .از هر
ِ
ِ
َ
ُ َ
َ
َ ُ
َّ
ب فِي َّ
الل ِ َو ال ْ ُبغ ُ
ْض فِي الل ِ» ]7[.افضل اعمال همین بود که در روایت قبلی راجع
َوآل ِ ِه َو َسلَّ َم) :أَ ْفضَ ُل ْالَ ْع َم ِ
ال ال ْ ُح ُّ
َ
َ
ان أ ْن تُحِ َّب فِي َّ
الل ِ
يم ِ
به خطاب به حضرت موسی بود .روایت دیگر دوباره از پیغمبر اکرم« :م ِْن أ ْوثَ ِق ُع َرى ْالِ َ
ِض فِي َّ
َو ت ُْبغ َ
الل ِ» ]8[.یکی از محکمترین دستآویزهای ایمان ،این است که برای خدا دوست بداری و برای او
َ
َ
ْ
َ
َ
«إن أ ْوث ِق ُع َرى اإلسالم
يم ِ
ان» ،ولی در عامه نقل میکنندَّ :
دشمن بداری .در منابع ّ
خاصه دارد« :مِن أ ْوث ِق ُع َرى الِ َ
ِض فِي َّ
أَ ْن تُحِ َّب فِي َّ
الل ِ َو ت ُْبغ َ
الل ِ» ]9[.مضمونها یکی است .اختالفشان فقط در همین یک کلمه است .هر دو
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ب فِي
هم روایت را از پیغمبر نقل میکنند .تمام شد .تعبر دیگری هست از پیغمبر اکرم هست که فرمودند« :ال ْ ُح ُّ
ْض فِي َّ
َّ
الل ِ َف ِريضَ ٌة َو ال ْ ُبغ ُ
الل ِ َف ِريضَ ٌة» ]10[.یعنی بر روی دوستی برای خدا و دشمنی برای او تأکید شده است.
مراقب دلبستگیهایت باش!
حال سؤالی در اینجا مطرح میشود که چرا اینقدر روی این نوع رابطه تأکید شده است؟ پاسخ این است که چون
این رابطه نقش سرنوشتساز دارد .این دوستی و پیوند ،یک پیوند سرنوشتساز در ابعاد گوناگون وجودی انسان
است .یعنی دلبستگی چه در بعد اعتقادی ،چه در بعد نفسانی و چه در بعد عقلی و چه در بعد رفتاری ،اعم از
کردار و گفتار ،تأثیرگذار است .برای همین است که تا این اندازه روی این تأکید میکند که مراقب باش رفاقت،
محبتت فی اهلل و هلل باشد .اگر غیر این باشد ،برای تو خطرناک است .نعوذ باهلل؛ زمانی چشمت باز
دلبستگی و ّ
میشود که دیگر راه برگشت نداری.
دلبستگیهای انسان ،مالک ارزیابی هر شخص
مطلب دیگری در روایات هست که خیلی هم عجیب است؛ تا اینجا سخن از این بود که رفیقت را ارزیابی کن
و بعد خود رفاقت را محک بزن و عیارش را بسنج ،ا ّما در روایات این نکته را داریم که اگر میخواهی خودت را
ارزیابی کنی باز هم به رفاقتها و دلبستگیهایت نگاه کن! مث ً
ال من میخواهم خودم را بشناسم که آدم خوبی
هستم یا آدم بدی هستم؟ شما دلتان نمیخواهد بفهمید؟ هر کسی میخواهد این را بفهمد که خودش آدم
خوبی است ،یا آدم بدی است؟ با چه چیزی خودمان را بسنجیم؟ معیار سنجش «خودم» چیست؟
حاال من روایت میخوانم تا مسأله روشن شود .در روایتی جابر جعفی که از اصحاب امام باقر(علیهالسالم) است،
نقل میکند که حضرت فرمود« :إ ِ َذا أَ َر ْد َت أَ ْن تَ ْعلَ َم أَ َّن ف َ
ِيك َخ ْيراً»؛ اگر میخواهی بفهمی که تو از نظر درونی آدم
خوبی هستی یا نهَ « ،فان ُْظ ْر إِلَى َقلْب َ
ِك»؛ به دلت نگاه کن! «نظر» هم که حضرت میفرماید ،یعنی «نگاه با دقت»
که با رؤیت فرق میکندَ « .فان ُْظ ْر إِلَى َقلْب َ
ِك»؛ برو به انتهای دلت ،نگاه کن که چه چیزی در آنجا هستَ « .فإِ ْن
ب أَ ْه َل َطا َع ِة َّ
ِض أَ ْه َل َم ْعصِ َي ِت ِه َفف َ
الل ِ َو يُ ْبغ ُ
ِيك َخ ْي ٌر»؛ اگر در عمق قلبت دیدی که دوستان خدا و کسانی
َك َ
ان يُحِ ُّ
که اهل طاعت خدا هستند را دوست داری و از کسانی هم که گناهکاراند و از فرمان الهی سرپیچی میکنند،
خوشت نمیآید ،بفهم که تو درون خوبی داری .برو و از انتهای دلت خبر بگیر و ببین در آنجا چه خبر است!
حضرت برای اینکه انسان خودش را بشناسد« ،دوستی» را مطرح میکندَ « .و َّ ُ
الل يُحِ ُّب َ
ك»؛ بدان که خدا هم تو
الل ِ َو يُحِ ُّ َ
ِض أَ ْه َل َطا َع ِة َّ
سف َ
ان يُ ْبغ ُ
ِيك َخ ْي ٌر»؛ ا ّما اگر دیدی ،اهل
را دوست میداردَ « .و إ ِ َذا َك َ
ب أ ْه َل َم ْعصِ َي ِت ِه َفلَ ْي َ
طاعت و بندگی و کسانی را که با خدا پیوند دارند ،دوست نمیداری ،و برعکس ،اهل معصیت را دوست داری،
بفهم که در تو خیری نیست و آدم خوبی نیستیَ « ،و َّ ُ
الل يُ ْبغِضُ َ
ك» ]11[.و خدا هم از تو بدش میآید .حتی معیار
حب و بغضت فی اهلل هست یا نه.
ارزیابی خود انسان هم همین است؛ یعنی ببین که آیا ّ
من دو مطلب را از هم جدا کردم؛ د ّقت کنید! گاهی میخواهیم دوستی و رفاقت را ارزیابی کنیم ،این مطلبی بود
که در ابتدای بحث گفتیم .ا ّما اگر میخواهی خودت را ارزیابی کنی و ارزش خودت را بفهمی ،راه این است .در
اینجا بحث این است که میخواهم خودم را ارزیابی کنم .حضرت میگوید :خودت را نیز با همین دوستی ارزیابی
کن! من جداسازی کردم و امیدوارم که انشاءاهلل ،مطلب روشن شده باشد.
رفیقی برگزین که پاپیچت شود!
لذا من بحث را به یک جنبه ظاهری میکشم که انسان در روابط اجتماعی خود ،خودش تشخیص میدهد که
چرا با یک نفر رفاقت دارد و چرا با دیگری رابطه را قطع کرده است .اینطور نیست که انسان تشخیص ندهد.
گفتیم که آدم پیش از انتخاب باید اختبار کند که آیا طرف مقابل مهارگسیخته است یا قید عقل و شرع دارد.
حال که اختبار کردیم و دیدیم که مث ً
ال آدم متدیّنی است ا ّما پاپیچ میشود ،باید ببینیم که برای خدا با او رفاقت
میکنیم یا نه! مث ً
ال تا من میآیم حرفی بزنم ،میگوید :پشت سر مردم حرف نزن! این کار حرام است عزیز من! تا
میخواهم کاری انجام دهم ،سنگ جلوی پایم میاندازد ،ولی سنگهایش ،سنگهای الهی است .پاپیچم میشود
ولی برای این است که من خالفی را مرتکب نشوم .آیا با این آدم رفاقت میکنی یا با کسی که خودش خوب
است و کاری به کار تو ندارد؟! خودت میفهمی که این رفاقت هر چند که سنگاندازی دارد ،ولی به نفع تو است.
این موجب نشود که تو رابطهات را با او قطع کنی .این به نفع تو است که او در هر جایی تو را نهی از منکر کند.
دوستی باید فی اهلل باشد ،یعنی برای انجام دستورات خدا باشد وگرنه ضرر دارد.
با کسی که برای اصالح تو با تو کلنجار میرود قطع رابطه نکن!
الب ّته ممکن است که چنین رفیقی و چنین رفاقتی در این نشئه مادیت و دنیا که موافق با هوای نفس است،
خوب باشد و من آن را بپسندم ،و اگر مخالف با نفس باشد ،من آن را نپسندم ،ولی نباید از این رفاقت گریز
داشته باشی! نباید از افرادی که برای تو از نظر الهی ،نقش سازندگی دارند ،نباید فرار کنی! دوستی برای خدا
در بعد اجتماعی یعنی همین که با چنین افرادی رفاقت کنی .ما در روایت داریم که دوست بدار کسی را که با
تو کلنجار میرود؛ برای اینکه تو را اصالح کند .این اعتراضها و بگو مگوها موجب نشود که پیوند دوستی الهی
شما با یکدیگر تضعیف شود .آدمی باش که اگر در رفاقت و دوستی ،برخوردهایی پیدا شد که در راستای اوامر
الهی بود ،دست از این رفاقت نکشی! علی(علیهالسالم) میفرماید« :أحبِب فِی اهلل ِ َمن یُ َجاه ُِد َ
ِین»؛
الح د ٍ
ک َعلَی َص ِ
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* مراقب باش رفاقت ،دلبستگی و مح ّبتت
فی اهلل و هلل باشد .اگر غیر این باشد ،برای تو
خطرناک است .نعوذ باهلل؛ زمانی چشمت باز
میشود که دیگر راه برگشت نداری.

* اگر میخواهی خودت را ارزیابی کنی باز هم
به رفاقتها و دلبستگیهایت نگاه کن!

حال که اختبار کردیم و دیدیم که مث ً
ال آدم
متدیّنی است ا ّما پاپیچ میشود ،باید ببینیم
که برای خدا با او رفاقت میکنیم یا نه! مث ً
ال
تا من میآیم حرفی بزنم ،میگوید :پشت سر
مردم حرف نزن! این کار حرام است عزیز من!
تا میخواهم کاری انجام دهم ،سنگ جلوی
پایم میاندازد ،ولی سنگهایش ،سنگهای
الهی است .پاپیچم میشود ولی برای این است
که من خالفی را مرتکب نشوم .آیا با این آدم
رفاقت میکنی یا با کسی که خودش خوب
است و کاری به کار تو ندارد؟! خودت میفهمی
که این رفاقت هر چند که سنگاندازی دارد،
ولی به نفع تو است .این موجب نشود که تو
رابطهات را با او قطع کنی

کسی که برای نفع دینت با تو کلنجار میرود را در راه خدا دوست بدار! « َو یَکسِ ُب َ
ِین» ]12[.و کسی
سن یَق ٍ
ک ُح َ
را دوست بدار که باعث میشود یقین نیکو پیدا کنی! الب ّته این قسمت مربوط به جنبههای درونی است .یعنی او
کاری میکند که تو را از نظر بعد معنوی و پیوند الهی درست میکند ،یقینت را محکم میکند .کلنجار رفتنش
موجب نشود که دوستی بر محور الهی شما ضربه بخورد .برخوردهای ظاهری با خواستههای نفسانی نمیسازد.
لذا مواظب باش که به خاطر نفس ،دوستی الهی را کنار نگذاری و قطع پیوند در راه هوای نفس نکنی!
جمعبندی مطالب
َ
در نتیجه ما به اینجا میرسیم که محیط رفاقتی نقش سازندگیاش از دو محیط قبلی ،اقوی است؛ آن هم نسبت
محبت را در
به تمام ابعاد وجودی انسان .لذا در محیط رفاقتی از آنجا که رابطه تنگاتنگ وجود دارد و این رابطه ّ
محبت خدا باشد .رفاقتها باید برای خدا باشد .رابطه برای خدا ،قطع رابطه هم برای خدا!
پی دارد ،باید محور ّ
آنجا که میبینم من نمیتوانم کسی را درست کنم و بلکه او ممکن است من را خراب کند ،انسان بایدرابطهاش
ُ
البغض فی اهلل».
«الحب فی اهلل و
را قطع کند .این یعنی همان معیاری که روایات به دست ما داده است:
ُّ
[ .]1وسائلالشیعه ،ج  ،20ص 154
نسب»
أقرب
[ .]2غررالحکم ،ص 422؛ البته این روایت به این شکل هم نقل شده است که« :المو ّدة فی اهلل
ٍ
ُ
[ .]3همان
[ .]4غررالحكم ،ص 137
[ .]5البته اگر بخواهیم به صورت جزئی بحث کنیم ،مطالب بسیاری وجود دارد که به برخی از آنها در جلسات
قبل اشاره کردیم؛ مثل اینکه آیا من برای اینکه دنیایم تأمین شود ،دوستی با کسی دارم یا نه؟ این بحثها را
قب ً
ال گفتیم.
[ .]6بحاراألنوار ،ج  ،66ص 252
[ .]7مستدركالوسائل ،ج  ،12ص 225
[ .]8اصولكافي ،ج  ،2ص 125
[ .]9کنزالعمال ،ج  ،9ص 6
[ .]10بحاراألنوار ،ج  ،66ص 252
[ .]11وسائلالشيعة ،ج  ،16ص 183
[ .]12غررالحكم ،ص 415
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تربیت در محیط رفاقتی۹ :
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يم ِ
ُروِیَ َعن َرسولِ اهلل(صلیاللهعلیهوآلهوسلم) قال« :إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری دادن بود .عرض کردم انسان به طور معمول در چهار محیط
خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد و ساخته میشود و فضای پنجمی هم حاکم بر آنها است
که در آینده درباره آن بحث خواهیم کرد .بحث ما به محیط سوم یعنی محیط رفاقتی و دوستی رسید و مطالبی
را هم در باب رفاقت و دوستی که مورد نظر بود ،مطرح کردم .این را هم عرض کردم که این محیط چه در بعد
ساختن و چه در بعد تخریب ،نقش اساسی بر روی انسان دارد و حتی نسبت به محیطهای دوگانه گذشته هم
تأثیرگذارتر است .گاهی ممکن است محیط رفاقتی آن چیزهایی که محیط خانواده و آموزشی ساخته میشود را
تخریب کند و یا آن روش غلطی را که ـ نعوذ باهلل ـ انسان در گذشته در پیش گرفته بود ،تصحیح کند.
محیط رفاقتی برخاسته از محبت است و محبت منشأ میخواهد .لذا باید ببینیم که محبت بین دو دوست از چه
چیزی نشأت گرفته است؟ در اینجا دو نکته را مطرح کردم؛ یک اینکه محبت اگر از امور مادی نشأت گرفته
باشد ،دوستی و رفاقت ،نقش سازندگی نخواهد داشت ،بلکه نقش تخریبی دارد ،ولی اگر از بعد معنوی انسان
نشأت گرفته باشد که تعبیر کردم از حب به خدا نشأت گرفته باشد ،در ابعاد گوناگون اعتقادی ،نفسانی و عملی
انسان نقش سازندگی دارد.

تربیت در محیط
رفاقتی
* آثار رفاقت برای خدا در دنیا
تکامل ایمانی
دوستی خدا
والیت خدا
چشیدن طعم ایمان
تصفیه و اخالص هلل

آثار رفاقت برای خدا در دنیا
در جلسه گذشته مسأله حب فی اهلل یا حب هلل و اثرش را عرض کردم ،تکرار هم نمیکنم .چون میخواهم در این
ِ
رفاقت نشأت گرفته از خدا را عرض میکنم.
جلسه بحث رفاقت را ببندم ،به طور اشاره بعضی از آثار دوستی و
ِ
رفاقت نشأت گرفته از خدا را ـ البته فقط پنج ،شش مورد ،آن هم سربستهـ نقل
ی
در اینجا برخی از آثار معنو 
میکنم.
 .1تکامل ایمانی
اولین اثر دوستی برای خدا این است که انسان ،تکامل ایمانی پیدا میکند .این مسأله بسیار مهمی است؛
یعنی اگر انسانی که خدا سرش میشود و مؤمن باهلل است ،دوستیاش با افراد دیگر بر محور خدا باشد ،همین
دوستیها منشأ تکامل ایمان او میشود .چون ایمان دارای درجات است و شدت و ضعف دارد .اگر دوستی با
افراد بر محور خدا باشد ،موجب میشود که انسان رشد ایمانی پیداکند]2[.
ابوعبیده از اصحاب امام صادق(علیهالسالم) است و روایتی را از آن حضرت نقل میکند که در کتب حدیث ما،
این روایت به دو شکل ضبط شده است .در یکی از این روایتها آمده است که حضرت فرمودَ « :م ْن أَ َح َّب ِ َّل ِ َو
أَبْغ َ
يمان ُ ُه»[ ]3هرکس برای خدا دوستی و دشمنی کند ،از کسانی است که
َض ِ َّل ِ َو أَ ْع َطى ِ َّل ِ َف ُه َو ِم َّم ْن َك َم َل إ ِ َ
ایمانش کامل شده است .تعبیر در اینجا «هلل» است .حضرت میفرماید :این دوستی ،منشأ کمال ایمان میشود.
همین ابوعبیده دوباره از امام صادق(علیهالسالم) نقل میکند که حضرت فرمودَ « :م ْن أَ َح َّب فِي َّ
الل ِ َو أَبْغ َ
َض فِي
الل ِ َو أَ ْع َطى فِي َّ
َّ
يمان ُ ُه»[ ]4تعبیر در اینجا «فی اهلل» است .جلسه گذشته گفتم که ما هم
الل ِ َف ُه َو ِم َّم ْن َك َم َل إ ِ َ
«حب هلل» داریم و هم «حب فی اهلل» و گفتم که هر دوی آنها تقریباً به یک معنا است.
آنچه که موجب میشود انسان از نظر معنوی ،در این عالم مبتال به خطاها گناهان شود که امور مبغوض الهی
هستند ،نقص ایمانی است .یعنی اگر انسان ایمانش کامل بود ،این کار را نمیکرد و مث ً
ال این حرف را نمیزد.
چون ایماناش ناقص است ،این کارها را میکند .حاال چه کنیم که به کمال ایمانی برسیم تا مرتکب این سنخ
خطاها نشویم و ابتال به این مسائل پیدا نکنیم؟ دوستیتان را برای خدا کنید .روابطتان را ،قطع و وصلهایی که
با افراد داریم بر محور خدا انجام دهیم .این کار جلوی این سنخ مسائل را میگیرد .این یکی از آثار حب برای
خدا بود.
 .2دوستی خدا
ی و عالقه قلبیاش به دیگری برای خدا باشد ،موجب
اثر دیگر حب هلل ،این است که اگر انسان رابطه دوست 
میشود که خدا او را دوست بدارد .مث ً
ال من شما را برای خدا دوست دارم ،این منشأ میشود که خدا من را دوست
بدارد .انعکاس از آن طرف است .یک روایت هست که من دو گونه این را معنا میکنم .اگر انسان دوستیاش با
دیگران را بر محور حب به خدا قرار دهد ،محبوب خدا میشود.
 .3والیت خدا
اثر سوم این است که این محبت منشأ این میشود که خداوند من را تحت سرپرستی خودش قرار دهد .اگر کسی

86

ی و عالقه قلبیاش به
* اگر انسان رابطه دوست 
دیگری برای خدا باشد ،موجب میشود که خدا
او را دوست بدارد.

بیسرپرست باشد ،بیتربیت میشود و بعد هم پایش در چالهها میرود و گرفتاریهای زیادی در پی دارد .ولی
اگر سرپرست داشته باشد ،یک حالت آرامش دارد ،چون تکیهگاه دارد ،سرپرست دارد .ما یک روایت داریم که
عرض کردم من آن را به دو گونه معنا میکنم .یک اینکه مورد حب الهی قرار میگیرم ،دو اینکه خداوند من
را تحت والیت خودش قرار میدهد ،والیت هم یعنی سرپرستی.
ما دو گونه والیت داریم ،یکی رشته محبتی و دوستی است و دیگری به معنای سرپرست است .اگر رفاقت و
دوستی با اشخاص بر محور خدا باشد ،محبت خدا را به خود جلب میکند و موجب میشود من محبوب خدا
شوم و چه بسا وقتی که محبوب او شدم ،او هم سرپرستی مرا میپذیرد ،که ما از آن به والیت اهلل و والیت الهی
تعبیر میکنیم.
خدا نکند خدا انسان را رها کند!
ما در معارفمان یک سنخ اعمالی را داریم که ـ نعوذ باهلل ـ منشأ این میشود خداوند از سرپرستی نسبت به یک
شخص صرف نظر کند و او را به خودش واگذار کند .اگر آدم ـ نعوذ باهلل ـ به خودش واگذار شود ،سراسر زندگیاش
آمیخته به مشکالت مادی و معنوی خواهد شد ]5[.روایت از پیغمبر اکرم است .امام عسکری(علیهالسالم) این
ول َّ
روایت را از آباء گرامشان نقل میکنند تا متصل میشود به پیغمبر اکرم که حضرت فرمودَ « :ق َ
ال َر ُس ُ
ض
الل ِ ل َِب ْع ِ
ال َو َليَ َة َّ
الل ِ َو َعا ِد فِي َّ
ال فِي َّ
ِض فِي َّ
الل ِ أَحِ َّب فِي َّ
ات يَ ْو ٍم يَا َع ْب َد َّ
الل ِ إِلَّ
الل ِ َفإِن َّ ُه َل تَ َن ُ
الل ِ َو أَبْغ ْ
أَ ْص َحاب ِ ِه َذ َ
الل ِ َو َو ِ
ب َِذل َِك»[ ]6روزی حضرت به یکی از اصحابشان ،فرمودند :ای بنده خدا! تو به والیت الهی دسترسی پیدا نمیکنی،
مگر آنکه برای خدا دوست بداری و برای خدا دشمن بداری! البته من گفتم که والیت یا به معنای محبت است
و یا سرپرستی.
یک معنای والیت محبت خدا است ،به قرینه سابق روایت که سخن از حب بود و در سیاق روایت داشت« :أحب
فی اهلل» یا «و وال فی اهلل» این یعنی اگر رابطه رفاقتی و دوستیات با دیگران بر محور خدا بود و در راه خدا
بود ،موجب میشود که محبت خدا را به خودت جلب کنی ،تو محبوب الهی میشوی .اگر والیت را به معنای
سرپرستی بگیریم ،معنای روایت این میشود که اگر برای خدا دوستی کنی ،تحت سرپرستی خدا قرار میگیری.
این سرپرستی الهی از همین رفاقت و دوستی بر محور خدا ،قطع و وصل از اشخاص بر محور خدا نشأت گرفته
است.
 .4چشیدن طعم ایمان
مفصل است .ما در مباحث
اثر دیگری که در روایات ما مطرح است ،مسأله چشیدن است که خودش یک بحث ّ
گذشتمان داشتیم و اآلن هم نمیخواهم آن را تکرار کنم .روایاتی هم در باب داریم که جزء معارف ما است که
میفرماید :ما غیر از این قوای ظاهریه از قبیل باصره ،سامعه ،المسه ،ذائقه و شا ّمه که ادراکات حیوانی است،
در باطن هم دارای قوایی هستیم که آنها هم تلخ و شیرینیهایی را در بعد انسانی و معنوی درک میکنند .این
حرفهایی که میگویم متن روایت است .نمیخواهم من وارد این بحث شوم.
متن روایت میفرماید :از نظر درونی ما قوایی داریم که دقیقاً در مقابل قوای ظاهری است و عین آنها عمل
میکند ولی در یک بعد دیگر و باالتر .یعنی همینطور که من چشم ظاهر دارم ،چشم باطن هم دارم .قرآن هم
این مطلب را دارد .همینطور که گوش ظاهر دارم ،گوش باطن هم دارم و  ...ـإنما الکالمـ حرف در این است
که گوش باطن ما کر است و آهنگهایی که به آن میرسد را نمیشنود؛ چشم باطن ما کور است و چیزهایی
را که باید ببینیم ،نمیتوانیم ببینیم؛ از آن تصویرها و صداهای ملکوتی محروم هستیم .وگرنه این قوا در درون
ما هست.
اثر دوستی برای خدا ،باز شدن ذائقه معنوی
حس چشایی دارم که از نظر حیوانی تلخ را از شیرین،
حاال من به سراغ ذائقه میروم .همانطور که من ذائقه و ّ
تشخیص میدهم ،اگر دوستیهایم را بر محور خدا قرار دادم ،ذائقه درونی من باز میشود .این مسأله مهمی است
که شکوفایی ذائقه درونی انسان ،مربوط به حب هلل است .یعنی من میتوانم شیرینی امور معنوی را که چه بسا
ذائقه حیوانی من تلخ است ،به وسیله این ذائقه بچشم .این مسأله بسیار دقیقی است .این اثر حب فی اهلل است.
اگر دوستی بر محور خدا بود ،این اثر را نیز دارد.
اگر دوستی ما هلل و فی اهلل باشد ،به تعبیری که عین تعبیر روایت است ،طعم ایمان را میچشیم .ما طعم ایمان
را نچشیدهایم .چون نچشیدهایم یک سنخ مسائل معنوی به ذائقه ما تلخ میآید .اگر آن را بچشیم محال است که
از آنها دست برداریم .آیا یک آدم از نظر ذائقه حیوانیاش ،حاضر است از یک چیز خیلی خوشمزه دست بردارد؟
هیچ وقت از آن دست برنمیدارد و مث ً
ال هر وقت از او سؤال کنند چه میخواهی و چه میل داری؟ میگوید این
غذا را میخواهم .به تعبیر دیگر ،ما م ّزه ایمان را نچشیدهایم ،طعم آن در ذائقه ما نیامده است .این ذائقه باطنی
ما است که م ّزه ایمان را میچشد .یکی از آثار حب فی اهلل این است که ذائقه باطنی انسان یعنی آن چشایی این
به فعلیت میرسد .من هم میتوانم بچشم.
تنها راه باز شدن ذائقه معنوی انسان
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تربیت در محیط
رفاقتی
* اگر رفاقت و دوستی با اشخاص بر محور خدا
باشد ،محبت خدا را به خود جلب میکند و
موجب میشود من محبوب خداشوم و چه بسا
وقتی که محبوب او شدم ،او هم سرپرستی مرا
میپذیرد ،که ما از آن به والیت اهلل و والیت
الهی تعبیر میکنیم.

آثار زیادی بر دوستی و رفاقت خدامحور مترتب است که یکی از آنها این است که این دوستی برای ما یک نوع
ان َو إ ِ ْن َكث َُر ْت َص َلتُ ُه
يم ِ
مصونیت میآورد .در روایتی که از پیغمبر اکرم بود ،داشت« :و َو َل يَجِ ُد َر ُج ٌل َط ْع َم ْالِ َ
ون َك َذل َِك»[ ]7نماز زیاد میخواند ،روزه هم زیاد میگیرد ،که با این کارها ذائقه معنوی او باز
َو صِ َيا ُم ُه َحتَّى يَ ُك َ
شود .حضرت میفرماید :تو خیال کردی نماز و روزه چشایی تو را باز میکند؟! این ذائقه باطنی زمانی باز میشود
که قطع و وصلت برای خدا باشد« .و الیجد رجل طعم اإلیمان و إن کثرت صالته حتی یکون کذلک» کذلک
یعنی چه؟ یعنی« :حتی یکون أحب فی اهلل و أبغض فی اهلل» این روایت ادامه همان روایتی است که اآلن خواندم.
مهمی است .چون وقتی که میفرماید« :الیجد رجل إال »...حضرت ،استثناء از
این تعبیر یک تعبیر بسیار ّ
نفی کرده است و آقایان اهل ادبیات میگویند :از استثنای بعد از نفی ،حصر فهمیده میشود .یعنی یگانه راه
اینکه طعم ایمان را بچشی این است که رفاقتها و دوستیهایت بر محور خدا باشد .من روایت را خواندم .اگر
رفاقتها و دوستیهایت بر محور خدا بود ،دشمنیهایت بر محور خدا بود ،قطع و وصلهایت یعنی دلبستن و
دلکندنهایت برای خدا بود ،ذائقه درونی تو ،چشایی تو شکوفا میشود و طعم ایمان را به خوبی میچشی.
رفاقت برای غیر خدا ،هیچ ارزشی ندارد
َ
ار ْت ُمؤ َ
اس يَ ْو َم ُك ْم َه َذا أَ ْكث َُر َها فِي ال ُّدن َْيا َعلَ ْي َها
ص
د
ق
و
«
فرمود:
در ذیل همین روایت دارد که حضرت
ْ
َاخا ُة ال َّن ِ
َ
َ َ
َّ
ً
ون َو َذل َِك َل يُ ْغنِي َع ْن ُه ْم م َِن الل ِ شَ ْيئا»[]8ها برای دنیا است و ما هم که اآلن نگاه
ون َو َعلَ ْي َها يَ َت َبا َغضُ َ
يَ َت َوا ُّد َ
میکنیم ،میبینم اکثر دوستیها باز هم بر محور دنیا است .وصلهایش برای دنیا است ،قطعهایش هم اینطور
است .دوستیها و دشمنیهای دنیا محور به هیچ دردی نمیخوردَ « .و َذل َِك َل يُ ْغنِي َع ْن ُه ْم م َِن َّ
الل ِ شَ ْيئاً»
اگر آن روز اینطور بوده است ،امروز وضع چگونه است؟ بنده نمیخواهم تطبیق دهم ،روایت خودش با زمان
حال ،انطباق دارد .آیا دوستیها و دشمنیهایی که در جامعه ما میشود ،محورش خدا است یا دنیا است؟! حاال
هر چه میخواهد باشد؛ سرآمد دنیا یا پول است ،یا ریاست.
 .5تصفیه و اخالص هلل
پنجم ،رفاقت و دوستی بر محور خدا ،موجب تصفیه انسان از ناخالصیهای معنوی میشود .در اینجا یک بحثی
«بتوفیق من اهلل» است یعنی خدا راهها را برای انسان باز میکند که او بتواند
مطرح است که همه تصفیهها،
ٍ
درونش را از ناپاکیها پاک کند .خدا پیشدستی میکند و بعد هم خودش به انسان کمک میکند که موفق شود.
من این بحث را به صورت ظاهری مطرح کردم .من تعبیر روایت را میخوانم که او از اصفیاءاهلل میشود .معنای
ظاهری صفیاهلل را من گفتم .این دوستی موجب میشود که او از ناخالصیها پاک شود و از مخلَصین شود .تعبیر
قرآنی این است که مخلَصین ،أصفیاءاهلل هستند.
عامل صفای دل
یک عامل اساسی برای اینکه انسان از اصفیاء اهلل شود این است که محور دوستی و رفاقتش را حب به خدا قرار
ول َّ
حبش فی اهلل باشد .در روایتی از امام باقر(علیه السالم) آمده است کهَ « :ق َ
ال َر ُس ُ
الل ُِ :و ُّد ال ْ ُم ْؤم ِِن
دهد .یعنی ّ
َ
لِلْ ُم ْؤم ِِن فِي َّ
َ
ْ
شُ
ان» دوستی مؤمن با مؤمن ،اگر برای خدا باشد از باالترین مراتب ایمان
الل ِ م ِْن أ ْعظ ِم َع ِ
يم ِ
ب الِ َ
َ
َ
َ
َ
الل ِ َف ُه َو م ِْن أ ْصف َِيا ِء َّ
الل ِ َو َم َن َع فِي َّ
الل ِ َو أ ْع َطى فِي َّ
َض فِي َّ
است« .أَ َل َو َم ْن أ َح َّب فِي َّ
الل ِ َو أبْغ َ
الل»[]9چشد ،درست
است و ما از همه اینها گذشتیم .ولی این چه بسا باالتر از همه باشد .چون بحث تصفیه باطن از همه ناخالصیها
است که در قرآن از آن به مخلَصین تعبیر میشود .دیگر ما باالتر از این نداریم .حضرت تعبیر میکند« :فهو من
أصفیاء اهلل» یعنی به اینجا میرسد .آگاه باشید که هر کس برای خدا دوست بدارد و برای او دشمن دارد ،در راه
او ببخشد و به خاطر او دوست بدارد ،از اصفیاء اهلل است .اینجا آخر کار است .چون یک وقت میگویی از مراتب
کمال ایمان است و چنین کسی طعم ایمان را میچشد.
دقت در انتخاب دوست ،یعنی پاسداری از حرم خدا
میخواستم این را عرض کنم که دقت کنید ،دوستی و رفاقت یک کار کوچک نیست! بدانید ارزشمندترین
بعد وجودی انسان دل و قلب او است و این دل ،حرم اهلل است .بر طبق روایات ،دل ،خانه خدا است ،پس به
الل ِ َغ ْي َر َّ
الل ِ َف َل ت ُْسك ِْن َح َر َم َّ
صاحبخانهاش تحویل بده! «ال ْ َقلْ ُب َح َر ُم َّ
الل ِ»[ ]10در یک روایت دارد که برای خدا
در روی زمین جایگاهی نیست ،جز قلب مؤمن ]11[.برای این است که دلبستگی به غیر خدا ،بسیار مذ ّمت شده
است .هیچ وقت به جای خدا کس دیگری را نگذاری! روابطی برقرار کن ،که همسو با خدا باشد! دلبستگیهایت
را برای خدا کن!
* اثر و بروز دوستی هلل در قیامت
تقریباً میشود گفت بحث ما در رابطه با این نشئه بود .حاال یک اشاره هم به بروز و ظهور این محبت در نشئه
قیامت کنم و رد شوم .هر کدام از اعمال ما چه قلبی ،چه قالبی و چه اعتقادی ،مربوط به عقل ،نفس یا جوارح،
در قیامت بروز و ظهور دارند .کارکرد دل در قیامت بروز و ظهور دارد ،همانطور که کارکرد عقل بروز و ظهور
دارد .حتی آنهایی که اهلاش هستند ،میگویند ما یک ج ّنت اعتقادی داریم ،یک جنت اعمال جوارحی داریم.
بهشتهای خدا هم در قیامت مختلف است .لذا همین محبتی که بر محور خدا است ،و حب فی اهلل است ،در
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رفاقت و دوستی بر محور خدا ،موجب تصفیه
انسان از ناخالصیهای معنوی میشود.
خدا راهها را برای انسان باز میکند که او
بتواند درونش را از ناپاکیها پاک کند .خدا
پیشدستی میکند و بعد هم خودش به انسان
کمک میکند که موفق شود.

قیامت ببینید چگونه بروز میکند .ما روایات متعدده داریم که من به یک روایت اشاره میکنم .ما در روایتی از
ين» دو نفر که با هم دوستی
امام صادق (علیه السالم) داریم که ابوبصیر از حضرت نقل میکند که« :إ ِ َّن ال ْ ُم َت َحاب ِّ َ
الل ِ يَ ْو َم الْقِيا َم ِة َعلَى َم َناب ِر م ِْن ن ُو ٍر َق ْد أَضَ ا َء ن ُور ُو ُجو ِه ِه ْم َو ن َ
دارند« ،فِي َّ
ُور َم َناب ِ ِره ِْم َعلَى ُكلِّ
َ
ُور أ ْج َسا ِده ِْم َو ن ُ
ُ
ُ
َ
يءٍ» شعاع نور آنها همه چیز قیامت را نورانی میکند .چه نور پیکره آنها باشد ،چه محل و جایگاه آنها باشد!
شَ ْ
ْ
َ
ُ
َ
ُ
ون
«حتَّى يُ ْع َرفوا بِهِ» آنقدر که با این نور شناخته میشوند« .ف ُيقَال َهؤُل ِء ال ُم َت َحاب ُّ َ
ببین چهقدر اثر میگذاردَ .
فِي َّ
الل ِ»[]12طور درخشیدهاند ،کسانی بودند که رفاقتهایشان در دنیا بر محور خدا بود .روایتهای دیگری هم
داریم که من وارد آنها نمیشوم .حتی از نظر سرعت سیر به سوی بهشت هم اینها از دیگران سریعتر هستند.
اهل محشر میگویند :اینهایی را که میبینید این دوستانی هستند که در دنیا رفاقتشان بر محور خدا بود.
بنابراین دوستیها و رفاقتها برای انسان نقش بسیار اساسی و سرنوشتساز دارد .در ابعاد گوناگون وجودی
انسان ،و نشئات وجودی عالم ،در هر دو مورد اثر دارد و اینها شوخیبردار نیست .لذا من گفتم این محیط أقوی
از همه محیطها است .لذا انسان باید مراقبت داشته باشد که طبق روایات بیخود دل به هر کس و به هر چیز
نبندد؛ اول اختبار کند سپس انتخاب کند و غرضش هم جلب رضای خدا باشد و دوستیاش هلل و فی اهلل باشد.
 .1وسائلالشيعة 77 154 20
[ .]2فقط اشارتاً اینها را عرض میکنم چون اینها بحثهای مفصلی است.
[ .]3اصولكافی ،ج  ،2ص 124
[ .]4بحاراألنوار ،ج  ،66ص 239
ّ
[ .]5بحث در مورد آنهایی است که میگویند ما مؤمن باهلل هستیم وإل ما به مشرک و ُملحِ د کاری نداریم،
اص ً
ال خدا به اینها چه کار دارد؟ حیوان خدا زیاد است ،در خیابانها میچراند .همه گونه حیوانی را هم درست
کرده است ،مستوی القامه درست کرده ،منحنی القامه درست کرده است .برای او فرقی نمیکند که خم باشد،
دراز باشد ،کوتاه باشد ،چهار دست و پا باشد یا روی دوپا راه رود .بحث در مورد آنهایی است که میگویند با
خدا پیوند داریم.
[ .]6بحاراألنوار ،ج  ،27ص 54
[ .]7همان
[ .]8بحاراألنوار ،ج  ،27ص 54
[ .]9بحاراألنوار ،ج  ،66ص 240
[ .]10بحاراألنوار ،ج  ،67ص 25
[ .]11عواليالآللي ،ج  ،4ص 7؛ «يقول اهلل عز و جل ال يسعني أرضي و ال سمائي و لكن يسعني قلب عبدي
المؤمن»
[ .]12وسائلالشيعة ،ج  ،16ص 166
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االیمان» ]1[.غیرت از نشانههای ایمان است.
َیر َه م َِن
ُر ِو َی َعن َر ِ
ِ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال« :إ ِ َِّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود و گفتیم «تربیت» از «غیرت» نشأت گرفته است .در گذشته درباره محیطهایی که
انسان در آن ساخته میشود و به عبارتی در ابعاد گوناگون تربیت میشود و روش گفتاری و رفتاری میگیرد،
صحبت شد و عرض کردم که چهار محیط است که این اثر را بر روی انسان دارد؛ محیطهای خانوادگی،
آموزشی ،شغلی و رفاقتی .البته این را هم گفتم که فضای پنجمی هست که حاکم بر این محیطها است که این
را ـإنشاءاهللـ بعدا ً توضیح خواهم داد .در جلسات گذشته بحث راجع به محیط خانوداگی و اثرگذاری آن بر روی
انسان بود و روش گفتاری و رفتاری گرفتن انسان در تمام ابعاد گوناگون را در آن جلسات بحث کردیم.
محیط دوم؛ محیط آموزشی
از این جلسه میخواهم وارد محیط دوم شوم که بهطور غالب محیط آموزشی است .وقتی انسان در محیط
آموزشی قرار میگیرد ،در این محیط به تعلیم و تعلّم که همان «رابطه استاد و شاگردی» است ،میپردازد .این
محیط ،باالتر از محیط خانوادگی است .چون انسان چه بخواهد و چه نخواهد ،روحش در ابعاد گوناگون در این
محیط شکل میگیرد که بعد این مطلب را بیشتر باز خواهم کرد .در اینجا چند بحث مطرح است که من به
اینها اشاره میکنم.
رابطه تعلیم و تربیت در معارف اسالمی
بحث ا ّول این است که رابطه تعلیم و تربیت چیست و چرا ما اینها را کنار هم میگذاریم؟ تعلیم و تعلّم مسأله
آموزش است و در کنار آن مسأله تربیت مطرح میشود که عبارت است از روش گرفتن انسان از غیر و روش
دادن به غیر .اگر دقت کنیم ،میبینیم کسی که تزریق علم میکند و در مقام معلّم قرار میگیرد ،در کنار بحث
انسان مقابل خودش روش رفتاری و گفتاری هم میدهد که من قب ً
ال این رابطه را بحث کردهام .لذا
آموزش ،به
ِ
ما در معارف اسالمی ،هم از نظر آیات و هم از نظر روایات ،میبینیم که این دو مورد را کنار هم مطرح میکنند.
یعنی هرگاه مسأله تعلیم و تعلّم را مطرح میکنند ،در کنارش هم مسأله تربیت که جنبههای تأدیبی و روش
دادنی دارد را هم میآوردند .در معارف اسالمی این دو مورد را کنار هم میگذارند که این امر نشان میدهد که
باید جهتی در کار باشد که من فهرستوار به بعضی از آنها اشاره میکنم.
دوشادوشی تعلیم و تزکیه در آیات قرآن
ما آیات متعددی داریم که در باب تعلیم و تزکیه مطرح شده است که تزکیه همان تربیت نفس است .مث ً
ال در
سوره بقره داردَ « :كما أَ ْر َسلْنا ُ
ِتاب َو الْحِ ْك َم َة َو يُ َعل ِّ ُم ُك ْم
فيك ْم َر ُسوالً ِم ْن ُك ْم يَ ْت ُلوا َعلَ ْي ُك ْم آيات ِنا َو يُ َز ِّكي ُك ْم َو يُ َعل ِّ ُم ُك ُم الْك َ
ما ل َ ْم ت َُكون ُوا تَ ْعلَ ُمون» ]2[.این آیه شریفه ،سه مأموریت را برای انبیا مطرح میکند؛ ا ّول« :يَ ْت ُلوا َعلَ ْي ُك ْم آيات ِنا»؛
تالوت آیات الهی است که من این مطلب را در گذشته بحث کردهام و اآلن جای بحث آن نیست .بهطور خالصه
ا ّولین هدف و وظیفه انبیاء این است که آنها به ابناء بشر «بیدار باش» میدهند تا آنها را از خواب غفلت بیدار
کنند .وقتی که بشر از خواب غفلت بیدار شد و متوجه انسانیت و جنبه الهی خود شد ،مأموریت دوم مطرح
میشود که فرمودَ « :و يُ َز ِّك ُ
يك ْم»؛ یعنی بحث تزکیه را مطرح میکند .حاال که انسان چشم باز کرد و از خواب
غفلت بیدار شد ،مسأله تربیت و تطهیر نفس مطرح میشود .این به جهت اهمیت مسأله تربیت نفوس است .بعد
ِتاب َو الْحِ ْك َم َة»؛ این هم جزء مأموریت انبیا است .لذا
از آن هم مأموریت سوم است که میفرمایدَ « :و يُ َعل ِّ ُم ُك ُم الْك َ
انبیا هم مأمور به تعلیم انسانها هستند و هم مأمور به تربیت آنها.
تربیت نفوس ،ا ّولین مأموریت انبیا
َ
در سوره آلعمران آمده است« :لَق َْد َم َّن َّ ُ
ِنين إ ِ ْذ ب َ َع َث في ِه ْم َر ُسوالً م ِْن أنْفُسِ ِه ْم يَ ْت ُلوا َعلَ ْي ِه ْم آيات ِ ِه َو
الل َعلَى ال ْ ُم ْؤم َ
ِتاب َو الْحِ ْك َمة» ]3[.خداوند بر مومنین م ّنت گذاشت که پیامبری از خودشان برای تالوت
يُ َز ِّكي ِه ْم َو يُ َعل ِّ ُم ُه ُم الْك َ
آیات ،تزکیه جانها و تعلیم کتاب برانگیخت .مفا ّد این آیه هم همان مطلب قبلی است .آیه دوم سوره جمعه هم
که معروف است که میفرمایدُ « :ه َو الَّذي ب َ َع َث فِي ْ ُ
ين َر ُسوالً ِم ْن ُه ْم يَ ْت ُلوا َعلَ ْي ِه ْم آيات ِ ِه َو يُ َز ِّكي ِه ْم َو يُ َعل ِّ ُم ُه ُم
ال ِّم ِّي َ
ِتاب َو الْحِ ْك َم َة» ]4[.از همه این آیات فهمیده میشود که مأموریت ا ّولیه انبیا ،همین مسأله تربیت و تزکیه
الْك َ
نفوس است.
توجه به تربیت ،پیش از تشکیل کالس درس
گفتیم بحثمان درباره «محیط آموزشی» است .محیط آموزشی یعنی چه؟ هر محیطی که در رابطه با مسأله
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* ا ّولین هدف و وظیفه انبیاء این است که آنها
به ابناء بشر «بیدار باش» میدهند تا آنها را از
خواب غفلت بیدار کنند .وقتی که بشر از خواب
غفلت بیدار شد و متوجه انسانیت و جنبه الهی
خود شد ،مأموریت دوم مطرح میشود که
فرمودَ « :و يُ َزكِّ ُ
يك ْم»؛ یعنی بحث تزکیه را مطرح
میکند .حاال که انسان چشم باز کرد و از خواب
غفلت بیدار شد ،مسأله تربیت و تطهیر نفس
مطرح میشود .این به جهت اهمیت مسأله
تربیت نفوس است .بعد از آن هم مأموریت
تاب َو
سوم است که میفرمایدَ « :و يُ َعل ِّ ُم ُك ُم الْكِ َ
الْحِ ْك َم َة»؛ این هم جزء مأموریت انبیا است .لذا
انبیا هم مأمور به تعلیم انسانها هستند و هم
مأمور به تربیت آنها

تعلیم و تعلّم است ،داخل در این بحث است .مث ً
ال وقتی میخواهید کالس درس درست کنید ،بحث تعلیم و تعلّم
مطرح است؛ حاال چه میخواهد این کالس برای یک نفر باشد ،چه هزار نفر .تعلیم ،در کنارش خواهناخواه تزکیه
هم مطرح میباشد .این یک مأموریت الهی است که در هر محیط درسی و تعلیمی ،باید بحث تزکیه و تربیت
باشد .شما نگاه کنید که سرآمد مأموریت انبیا در این آیات ،مسأله تعلیم و تزکیه است .لذا میبینیم خداوند در
بحث محیط آموزشی که برای انبیای خود ترسیم میکند ،این دو مورد را در کنار هم مطرح میکند؛ یعنی تعلیم
و تربیت .پس به هیچ وجه جداسازی این دو مقوله صحیح نیست.
دوشادوشی تعلیم و تزکیه در روایات
به سراغ روایات برویم .چند روایت را به عنوان نمونه میخوانم .در یک روایت از علی (علیه السالم) آمده است
که حضرت خطاب به شخصی فرمود« :يَا ُم ْؤم ُِن إ ِ َّن َه َذا ال ْ ِعلْ َم َو ْالَ َد َب ثَ َم ُن نَفْسِ َ
مومن به خدا! آنچه به تو
ك»؛ ای
ِ
ارزش میدهد علم و ادب تو است .حضرت علم و ادب را کنار هم گذاشت و فرمود آنچه که به تو ارزش میدهد
اج َت ِه ْد فِي تَ َعلُّ ِم ِه َما»؛ پس در هر دو مورد
تنها «علم» نیست؛ بلکه در کنارش باید ادب و تربیت هم باشدَ « .ف ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
يد فِي ث َمنِك َو ق ْد ِرك».
يد م ِْن ِعلمِك َو أ َدب ِك يَ ِز ُ
کوشش کن! یعنی این دو را نباید از یکدیگر جدا کنیَ « .ف َما يَ ِز ُ
[ ]5حضرت در اینجا بین «میزان علم و ادب شخص» از یک طرف و «قدر و ارزش او» از طرف دیگر موزانه
برقرار کردند؛ میفرمایند هرقدر به علم و ادبت افزوده شود ،به ارزش تو افزوده میشود .یعنی این دو مورد در
کنار هم به انسان ارزش میدهد.
اخالق نیکو را به آنها بیاموز!
در روایتی آمده است که پیغمبر اکرم (صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) معاذ را به یمن فرستادند .حضرت به او مأموریت
رفتن معاذ ،حضرت خطاب به او
دادند که از طرف ایشان به آنجا برود و گروهی را سرپرستی کند .پیش از
ِ
اب َّ
الصال َِحةِ» ]6[.ای معاذ ،به آنها قرآن یاد بده و
الل ِ َو أَ ْحسِ ْن أَ َدب َ ُه ْم َعلَى ْالَ ْخ َل ِق َّ
فرمودند« :يَا ُم َعا ُذ َعل ِّ ْم ُه ْم ِك َت َ
َ
ادبشان را بر اساس اخالق نیکو بیارای .حضرت به مسأله تعلیم کتاب و تربیت ،با هم اشاره فرمودندَ « .و أ ْحسِ ْن
الصال َِحةِ» .یعنی روش رفتاری و گفتاری خوب و شایسته به آنها بده! ما احادیث زیادی
أَ َدب َ ُه ْم َعلَى ْالَ ْخ َل ِق َّ
در این رابطه داریم که من همینطور به عنوان نمونه میخوانم و خوب هم هست که اینها را بگوییم .از جمله
اب ُحلَ ٌل ُم َج َّد َدةٌ» ]7[.میبینید که
يم ٌة َو ْال َد ُ
روایتی از علی(علیه السالم) است که حضرت فرمود« :ال ْ ِعلْ ُم ِو َراثَ ٌة َك ِر َ
باز علم و ادب با همدیگر مطرح شده است.
مقدم بر تربیت «دیگران»
تربیت «خود»ّ ،
اس َو ُم َؤ ِّدب ِ ِه ْم» ]8[.یعنی کسی که
در نهجالبالغه آمده استَ « :و ُم َعل ِّ ُم نَفْسِ ِه َو ُم َؤ ِّدب ُ َها أَ َحقُّ ب ِْالِ ْج َل ِل م ِْن ُم َعل ِّ ِم ال َّن ِ
به خودش آموزش میدهد و خود را تربیت میکند ،بیشتر از معلّم و مربّی دیگران سزاوار احترام و بزرگداشت
است .اگر خودت به خودت چیز یاد دهی ،بعد هم خودت را تربیت کنی ،تو برای تجلیل سزاوارتر از آن کسی
مقدمی که شعور پیدا کنی و روش
هستی که دیگران را آموزش میدهد و تربیت میکند .یعنی تو «خودت» ّ
اخالقی و روش رفتاری صحیح را بیاموزی .لذا کسی که دارد خودش را میسازد ،او سزاوارتر است که تجلیل
شود تا آن کسی که از خود غافل است و دنبال سازندگی دیگران رفته است.
«علم و ادب» دوشادوش یکدیگر ،در تمام محیطها
جلسه گذشته در همین رابطه روایتی را از امام صادق (علیه السالم) مطرح کردم که حضرت فرمودندَ :
«ل يَ َز ُ
ال
الصال َِح َحتَّى يُ ْدخِ لَ ُه ُم ال ْ َج َّن َة» ]9[.یعنی مؤمن دائماً برای خاندانش علم
ال ْ ُم ْؤم ُِن يُو ِر ُث أَ ْه َل ب َ ْي ِت ِه ال ْ ِعلْ َم َو ْالَ َد َب َّ
و ادب بهجا میگذارد تا آنها را به بهشت وارد کند .این روایت مربوط به محیط خانوادگی است؛ ا ّما من این را
خواندم که بگویم در آنجا هم علم و ادب کنار همدیگر است .لذا مؤمن اینطور است که ا ّول برای خاندان خودش
«علم» میگذارد و یکی هم «ادب شایسته»؛ یعنی هم تعلیم و هم تربیت .در مجموعه معارف ما ،چه در آیات و
چه در روایات ،محیط آموزشی همراه با تربیت مطرح شده است .یعنی محیط تعلیمی باید همراه با تربیت باشد.
اینکه میگوییم باید همراه باشند ،یعنی این دو باید با هم و دوشادوش هم باشند .این یک مطلب اجمالی بود
که من ا ّول بحثم مطرح کردم.
تفکیکناپذیری محیط آموزشی از محیط تربیتی
در اینجا مسائل مختلفی مطرح میشود که یک بحث این است که آیا میشود بین تعلیم و تربیت جداسازی
کرد یا نه؟ این مسأله بسیار مهمی است .در حالت عادی و به روش معمولی ،یک استاد است و یک شاگرد؛ استاد
به شاگرد رشتهای از علوم را میآموزد .آیا در اینجا میتوان گفت که اآلن استاد فقط دارد به او علم میآموزد و
از نظر تربیتی ،هیچ نقشی ندارد؟ میتوانیم این را بگوییم یا نه؟ من این روش معمول و متداول را دارم میگویم.
یک وقت نگویید من به روش معمول درس نمیخوانم و نوار گذاشتهام و از روی نوار درس میخوانم! اتفاقاً در
آنجا هم تأثیرگذاری تربیتی هست .البته من فع ً
ال درباره همین موضوعات و شیوههایی که مورد ابتال است
صحبت میکنم؛ ولی این را بدان که با اگر نوار هم علم میآموزی ،آنجا هم تو داری از استاد روش گفتاری
میگیری .خیال نکنی که با نوار از استاد تأثیر نمیپذیری! تعلیم و تربیت را به هیچ وجه نمیتوان از یکدیگر جدا
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تربیت در محیط
آموزشی
* کسی که دارد خودش را میسازد ،او
سزاوارتر است که تجلیل شود تا آن کسی که
از خود غافل است و دنبال سازندگی دیگران
رفته است.

کرد .از جداسازی خبری نیست .با این توضیحات آیا میتوانیم اینها را از هم جدا کنیم؟ شما در هیچ محیط
آموزشی ،نمیتوانید محیط تربیتی را جدا کنید و بگویید تعلیم هست ولی تربیت نیست.
هیکل استاد روی شاگرد اثر دارد!
تربیت در روابط گوناگون مطرح است؛ هم دیداریاش هست ،هم شنیداریاش هست ،هم رفتاریاش هست.
یعنی شاگرد هیکل استاد را که میبیند ،خواهناخواه و خودبهخود ،در ذهنش ثبت میشود و تأثیر میپذیرد.
استاد میگذرد و میرود ،ولی اثرش را میگذارد و از بین نمیرود و بهطور خواهناخواه تأثیر میگذارد .من قب ً
ال
گفتم که تربیت از عناوین قصدیّه نیست .این یعنی همین که گفتم و توضیح دادم .استاد چه در ربط با نکات
دیداری ،چه در ربط با گفتارش و چه در ربط با اعمالش ،بر دانشآموز اثر میگذارد و آن فرد ناخودآگاه از او
روش میگیرد؛ چه استاد بخواهد و چه نخواهد .ح ّتی این را به شما بگویم که چه شاگرد بخواهد و چه نخواهد.
نگاه کنید! هر دو طرف را گفتم؛ فرقی نمیکند.
«تن ّفر» مانع اثرپذیری
الب ّته قب ً
ال هم گفتهام که این مسأله یک استثناء دارد؛ آن هم جایی است که شاگرد خودش را کنار بکشد و
در برابر استادش جبههگیری کند .وگرنه بهطور طبیعی اینطور نیست و چون شاگردها از معلم تن ّفر ندارند
تأثیرگذاری استاد بر شاگرد قطعی است .میشود کسی از یک استاد بدش بیآید و از قیافهاش تأثیر نپذیرد؛ ولی
این مورد استثنایی است؛ این را بگذار کنار! ما در مورد محیط آموزشی و آنچه که معمول و غالب است داریم
بحث میکنیم .در شرایط معمول ،اثرگذاری و اثرپذیری خواهناخواه است .لذا تعلیم و تربیت دوشادوش یکدیگر
است.

تربیت در محیط
آموزشی
* شما در هیچ محیط آموزشی ،نمیتوانید
محیط تربیتی را جدا کنید و بگویید تعلیم
هست ولی تربیت نیست.

دلیل توصیه بر همنشینی با علمای وارسته
َفس َ
حسن أ َدب ُ َ
ِلم َ
ك َو ت ُ
ك».
«جال ِ
من یک روایت از علی (علیه السالم) بخوانم؛ َ
ِس ال ُعلَ َما َء يَز َدد ع ُ
َزك ن ُ
ك َو يَ ُ
[ ]10نزد دانشمندان بنشین که به علمت افزوده میشود و ادبت نیکو میگردد و جانت وارسته میشود .البته * هر یک از اعضای بدن ،عملی متناسب با خود
علی(علیهالسالم) « ُعلمای وارسته» را مطرح میکند .با همنشینی با اینها هم به عملت افزوده میشود که این دارند که مع ّلم با تمام آنها الگوی شاگرد است و
مربوط به آن جایی است که جنبه ارادی دارد و تعلیم است ،هم به ادبت افزوده میشود که اینجا دیگر ارادی او را تربیت میکند.
نیست .تربیت و مجالست ،تفکیککردنی نیست .بخواهی ،نخواهی معلّم بر روی شاگرد اثر میگذارد.
معلم« ،الگوی ناخودآگاه» شاگرد
لذا یکی از محیطهایی که بر روی انسان اثر دارد و از نظر سازندگی و ساختار روحی انسان اثر قوی هم دارد،
محیط آموزشی است؛ چه در بُعد عقالنی ،چه در بُعد نفسانی و چه در بُعد جوارحی .اگر بخواهیم مطلب را در
قالب اصطالح بریزیم ،باید بگوییم آموزش چه از نظر اعتقادی ،چه از نظر اخالقی و چه نسبت به جنبههای
نفسانی تأثیرگذار است .معلّم با هیکل خود ،با کالم خود ،با تمام رفتارهای خود شاگرد را تربیت میکند .یکی
از مصادیق رفتار ،همان گفتار است .اص ً
ال گفتار ،بخشی از رفتار است .کار گوش شنوایی است؛ کار چشم بینایی
عمل زبان است .چون هر یک از اعضای بدن ،عملی متناسب
است؛ کار زبان هم جنبههای گفتاری است .گفتارِ ،
با خود دارند که معلّم با تمام آنها الگوی شاگرد است و او را تربیت میکند.
سنین تربیت؛ هفت تا بیست و یک سالگی
ّ
ّ
ّ
در اینجا یک مطلب مطرح است که تأثیرگذاری معلم بر روی متعلم از چه چیزی نشأت میگیرد؟ خوب دقت
کنید! من از بحث محیط خانوادگی بیرون آمدم و رفتم به محیط آموزشی .جلسه گذشته نسبت به این بحث من
سن و سالی روحش ساخته میشود؟ بهطور غالب و
سن بچه بود .بچه در چه ّ
دو روایت را خواندم که مربوط به ّ
معمول از هفت سالگی تا چهارده سالگی است .در روایت داشت تا هفت سالگی بچه بازی میکند؛ از هفت سال
تا چهارده سال و از چهارده سالگی که دوباره هفت سال دیگر بگذرد ،تا بیست و یک سالگی زمان روشگیری و
تربیت پذیری است .روایت را تکرار میکنیم ،خوب است .از امام صادق(علیهالسالم) است کهَ « :د ِع اب ْ َن َ
ك يَلْ َع ْب
ِين»؛ فرزندت را رها کن تا هفت سال بازی کند؛ بعد از هفت سال ادبش کن! اینجا
ِين َو يُ َؤ َّد ُب َس ْب َع سِ ن َ
َس ْب َع سِ ن َ
ْ
َ
ِين» ]11[.هفت سال هم حواست جمع
است که روش میگیرد؛ اینجا تربیت میشودَ « .و ال َز ْم ُه ن َ ْف ُسك َس ْب َع سِ ن َ
باشد و همراه خودت باشد؛ مراقبتش کن که از دستت نرود .ما دو روایت از امام صادق داشتیم که این یکی از
آنها بود.
دوران مدرسه؛ اوج دوران تربیتی
پس چهارده سال است که در این چهارده سال ،روح انسان در ابعاد گوناگون وجودیاش شکل میگیرد و ساختار
پیدا میکند؛ از نظر روحی ،جسمی ،اعتقادی و اخالقی ،تا برسد به عملی که روش رفتار کردن است .تربیت چه
سن روش دادن در ابعاد گوناگون ،چهارده سال است؛ یعنی از هفت سالگی
بود؟ روش دادن و روش گرفتن بودّ .
تا بیست و یک سالگی .بهطور غالب اینطور است .این چهارده سال ،همان چهارده سالی است که محیطهای
آموزشی را تشکیل میدهد .این همان چهارده سال است که در روایات آمده است .اینجا است که تعلیمها همراه
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با تربیتها است؛ خواسته یا ناخواسته.
ع ّلت اهم ّیت محیط آموزشی« :برتری علمی  +رابطه مح ّبتی»
قویترین اثر تربیتی هم در همین محیط است .ح ّتی از محیط خانوادگی هم اثرش بیشتر است .در محیط
محبتی است ،یا جنبههای مادی و سرپرستی هم مطرح است.
خانوادگی ،رابطه بین فرزند ،پدر و مادر ،یک رابطه ّ
محبت حاشی ه آن
که
است
چیزی
آن
است.
تی
محب
رابطه
ا ّما در این محیط ،یک چیز اضافه وجود دارد که غیر
ّ
ّ
محبت مخلوط میشود ،خیلی مؤثر است.
است .آن رابطه «برتری علمی» است .وقتی که این احساس با چاشنی ّ
ُ
همینکه بچه میگوید «استاد بهتر از من میفهمد» ،کافی است که تمام رفتارها ،خلقیات و اعتقاداتش را هم
از او بگیرد.
ّ
اینطور است که وقتی چنین شاگردی به مدرسه میرود ،اگر معلمش بیاید و چهره کذایی درست کند ،یا
حرکات کذایی داشته باشد و حرفهای خاصی بزند ،شاگرد همیشه خودش را تخطئه میکند و میگوید کار
او درست است چون او بیشتر از من میفهمد .با خودش میگوید حتماً کار او درست است .لذا احساس برتری
علمی ،کمال تأثیر را نسبت به امور تربیتی دارد و سبب میشود که طرف مقابل از او روش بگیرد .این عنصر
* کسانی که متصدی امور آموزشی هستند،
«برتری علمی» همان چیزی است که در محیط خانوادگی نیست.
اگر صحیح عمل کنند ،چه «خدمت» بزرگی

تربیت در محیط
آموزشی

«مع ّلم من» بهتر از پدر و مادرم میفهمد!
ح ّتی این را به شما عرض کنم که ممکن است بچهای در محیط خانوادگیاش ،پدر و مادرش از نظر علمی در
سطح باال نباشند؛ چه بسا اکثر جامعه ما همینطور باشد .بعد این بچهها به محیط آموزشی میروند؛ آنجا که
رفتند چه میشود؟ آن کسی که بر روی اینها اثرگذار است ،معلّم او است .یعنی فرزند ،معلم را بر پدر و مادرش
مقدم میکند .چون میگوید «معلّمم بهتر میفهمد؛ پدر و مادر من که به این اندازه عالم نیستند»! من اینها را
ّ
میگویم تا بفهمید که محیط آموزشی چه میکند .بعضی از این محیطها چنان زحمات هفتساله پدر و مادر
را ،در هفت سال دوم خنثی میکند! خصوصاً در آن زمانی که هنوز بچه خودش به قدرت تمییز و تعقّل نرسیده
است؛ اینجا محیط آموزشی شمشیر دو لبه میشود و بیشتر بچه را تحت تأثیر قرار میدهد.
متصدیان امور آموزشی!
خدمت و جنایت
ّ
کسانی که متصدی امور آموزشی هستند ،اگر صحیح عمل کنند ،چه «خدمت» بزرگی کردهاند و اگر غلط عمل
کنند ،چه «جنایت» بزرگی به جامعه کردهاند! حرفهای من پیچیدگی نداشت ،خیلی روشن بود و چه بسا غالب
شما بلکه همه شما در گیر این حرفها بوده و هستید .اینکه روی محیط آموزشی زیاد تأکید شده است و ما در
سن فراگیری است،
معارفمان داریم که مراقب باشید ،به این جهت است .این دوران هم از نظر مقطع س ّنی که ّ
و هم نسبت به رابطهای بین استاد و شاگرد ،بسیار اهمیت دارد.
[ .]1وسائلالشيعة 154 20
[ .]2سوره مبارکه بقره ،آیه 151
[ . ]3سوره مبارکه آل عمران ،آیه 164
[ . ]4سوره مبارکه جمعه ،آیه 2
[ .]5بحاراألنوار 180 1
[ .]6بحاراألنوار 128 74
[ .]7بحاراألنوار 408 66
480
[ .]8نهجالبالغة
[ .]9مستدركالوسائل 201 12
430
[ .]10غررالحكم
[ .]11وسائلالشيعة 475 21
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کردهاند و اگر غلط عمل کنند ،چه «جنایت»
بزرگی به جامعه کردهاند!

تربیت در محیط آموزشی۲ :
الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
اَعو ُذ ب ِاهللِ م َِن الشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
الرحِ يم َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َو َصلَّی ا ُ
َّ
َ
َ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعين.
ا
م
ه
ئ
عدا
ا
لی
ع
هلل
ا
ة
ن
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ل
و
ِرين
ه
ا
الط
بين
ي
الط
ه
ل
آ
و
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م
ح
م
َ َ
ِ
ِّ َ
َ
هلل َعلی ُ َ َّ َ
َ
سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال:
ُر ِو َی َعن َر ِ
االیمان» ]1[.غیرت از نشانههای ایمان است.
َیر َه م َِن
ِ
«إ ِ َِّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود که تربیت ،از غیرت نشأت گرفته و به معنای روش دادن است؛ روش رفتاري و
گفتاري .عرض کردم انسان غالباً در چهار محیط ساخته میشود؛ محيط خانوادگی ،آموزشی ،شغلی و رفاقتی و
فضای پنجمی هم هست که حاکم بر آنها است و در آينده به آن اشاره خواهم كرد .بحث ما به محیط آموزشی
متعددي وجود دارد كه تعلیم را در کنار تربیت مطرح كرده
رسيد و گفتيم در باب محیط آموزشی آیات و روایات
ّ
است و هیچگاه نمیشود تعلیم بدون تربیت باشد .تفکیک بین این دو مورد يعني بین تعلیم و تربیت ممكن
نيست .یعنی هر تعلیمی ،يك نوع تربيت را همراه دارد .در جلسه گذشته آیات و روایات را مطرح کردم و دیگر
تکرار نمیکنم.
ّ
به اینجا رسیدیم که مقطع زمانی تعلم و آموزش ،يعني از هفت سالگی تا بیستویک سالگی ،كه مسأله آموزش
و يادگيري در آن دوره مطرح است ،مقطعی است که اثرگذاری تربیتياش بر روی انسان بیش از مقاطع دیگر
عمر او است .در روایت هم اين مطلب بود و گفتيم كه از طرفي هم اگر رابطه بین «استاد و شاگرد» و «معلّم
محبت باشد که غالباً هم اينطور هست ،وقتي با احساس تف ّوق و برتري علمی
و دانشآموز» ،همراه با چاشنی ّ
آميخته ميشود ،اثر تربيتي استاد بر روي شاگرد تشدید میشود.
گام ا ّول :د ّقت در مع ّلم
حاال در این جلسه من وارد مسأله رابطه بین «استاد و شاگرد» و «معلّم و متعلّم» ميشوم كه همین روند در
معارف ما نيز هست .من این مطلب را با یک روش خاص و به صورت فهرستوار عرض میکنم .ما میبینیم
تکیه شده است ،که انسان بايد در انتخاب معلّم مراقب باشد .این نیست مگر
در معارفمان روی «معلّم» خیلی ّ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
ْسان إِلى طعا ِمهِ»[ ]2روایتی
برای اینکه همیشه تعلّم همراه با تربیت است .در ذیل این آیه شریف ه «فل َي ْنظ ِر الِن ُ
ْ
از امام باقر(علیهالسالم) نقل شده است كه حضرت فرمودندِ « :علْ ُم ُه الَّذِي يَ ْأ ُخ ُذ ُه َع َّم ْن يَأ ُخ ُذ ُه»ُ ]3[.مراد از این
که انسان در خوراکش د ّقت کند ،اين نیست كه انسان به لقمهاي كه بر میدارد ،نگاه كند كه دارد چه میخورد!
مث ً
ال ببیند موا ّدش چیست ،چه ویتامینهايي در آن هست و امثال اينها؛ اینجا بحث شکم مطرح نیست! حضرت
ْ
ْ
میفرمایند بحث اين است كهِ « :علْ ُم ُه الَّذِي يَأ ُخ ُذ ُه َع َّم ْن يَأ ُخ ُذ ُه»؛ یعنی به علمي كه دارد ميآموزد نگاه كند كه
از چه كسي دارد ميآموزد.
«شخص مع ّلم» موضوعيت دارد
ما در روایات داریم كه روح انسان همانطور که جسم انسان احتیاج به غذا دارد تا نیرو بگیرد و پرورش پیدا
کند ،آن هم نياز به غذاي متناسب با خودش دارد .نگاه کن ببین آشپز كيست و دستپخت چه كسي را داري
ميخوري! به كسي كه ميخواهي غذای روحت را از او بگیری نگاه كن! ببين كيست! نقطه ثقل و تأکید این
روايت بر روي «شخص» است .اینها را دقت کنید! یک وقت ميگويد به آنچه که او میگوید توجه كن ،يك
موضوعيت داردِ « .علْ ُم ُه الَّذِي يَ ْأ ُخ ُذ ُه» این غذاي روح را که
وقت ميگويد خودش مهم است و «شخص معلّم»
ّ
میگیریَ « ،ع َّم ْن يَ ْأ ُخ ُذ ُه»؛ ببين این آشپز چگونه آدمی است؟ این معلّم و استاد چگونه آدمی است؟ ببين دانشت
را از چه کسی میگیری؟ در روایتی از پیغمبر اکرم(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) آمده استَ « :ف ُ
انظ ُروا َعن َمن ت ُ
ون
َأخ ُذ َ
ِلم» ]4[.نگاه كنيد كه اين علم را از چه كسي ميگيريد! اینجا حضرت به نوع علم کاری ندارد ،بلکه به
َه َذا الع َ
شخص معلّم
شخص کار دارد .ميفرمايد د ّقت کنید كه علم را ،هرچند علم دين را ،از چه کسی میگیرید؟ این
ِ
را بررسی کن!
تنها ،استا ِد «تربيت شده» عالم است
یک روایت از امام هفتم(علیهالسالم) داريم که حضرت در آنجا مسأله را براي ما روشن میکند .ایشان میفرماید:
َ
«ل ِعلْ َم إ ِ َّل م ِْن َعال ٍِم َربَّان ٍِّي» ]5[.دانش و علم وجود ندارد مگر نزد عالم ربّاني .خوب ،این روايت مطلب را روشن
عنوان «علم بودن» را ،از غي ِر «عالم تربيت شده» نفی میکند .اص ً
علمیت
ال
کرد .حضرت به صورت بسيار واضح،
ِ
ّ
ندارد و خبري از دانش نیست ،مگر اينكه دانش را از یک دانشمند تربیت شده بگیری .نميتواني از هر كسي
علم بياموزي! استادی که تربیت شده است ،عالم است .بحث این نیست که چه چيزي به تو تحویل میدهد؛ بايد
خودش را بررسی کنی!
چنين آدمي به درد «مع ّلم شدن» ميخورد!
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تربیت در محیط
آموزشی
* به كسي كه ميخواهي غذای روحت را از
او بگیری نگاه كن! ببين كيست! نقطه ثقل و
تأکید این روايت بر روي «شخص» است .اینها
را دقت کنید! یک وقت ميگويد به آنچه که او
میگوید توجه كن ،يك وقت ميگويد خودش
مهم است و «شخص مع ّلم» موضوع ّيت دارد.

به سير بحث د ّقت كنيد! ا ّول فرمود به استادت نگاه كن؛ چون او است كه غذاي روح تو را ميدهد .بعد در روايت
نبوي هم اين معنا تكرار شد و در روايت سوم فرمود استاد بايد مؤ ّدب باشد ،ولي در چه رابطهاي بايد تربيت شده
باشد؟ بايد چه نوع تربيتي داشته باشد؟ باید مؤ ّدب به آداب انسانی و الهی باشد یا نه؟ حضرت مسأله را خیلی
روشن بيان کردند كه معلّم بايد ربّانی باشد و تربیت الهي شده باشد .تربیت هم این است كه به ادب الهی و
انسانی آراسته باشد .یک چنین آدمی ،به درد استاد شدن ميخورد و نزد چنين آدمي بايد تعلّم كرد.
استا ِد بیتربیت ،دز ِد با چراغ!
اگر اینطور نباشد و تو نزد يك انسان بيتربيت درس بخواني ،بدان كه آن دانشی که او به تو میآموزد ،براي
مضر باشد .دانش است اما
تو دانش نیست .این كار تو را به جایی نمیرساند .گاهی هم ممكن است كه چه بسا ّ
مضر .وقتي او تربيت نشده تو را بد تربيت ميكند و دانشي كه به تو ميدهد مانند چراغي است كه
دانشی است ّ
به دست دزد ميدهد .چو دزدي با چراغ آيد ،گزیدهتر ب َ َرد کاال!

تربیت در محیط
آموزشی
* استادی که تربيت نشده تو را بد تربيت
ميكند و دانشي كه به تو ميدهد مانند چراغي
است كه به دست دزد ميدهد.

«مرز استادي» اين است كه «مرز شكن» نباشد!
لذا یک دسته دیگر از روایات ما تحت این عنوان مطرح میشود كه چه مع ّلمي را بايد پيدا كرد و از او علم
آموخت .میگویند وقتي ميخواهي معلّم انتخاب کنی ،استادی را انتخاب کن كه مرزشکن نباشد؛ پرده َدر نباشد.
من همینطور گام به گام پیش آمدم .اینها از ائمه ما رسیده است .این روایات مرز انسانی و الهی را مطرح كرده
است .روايتش معروف است كه علی(علیهالسالم) فرمودندَ « :ق َص َم َظ ْه ِري َعال ٌِم ُم َت َهتِّك» ]6[.كمر مرا عال ِم بيحيا
شكسته است! دانشمند است ،ا ّما پرده َدر است .حاال من خواهم گفت كه اين یعنی چه .امام صادق(علیهالسالم)
* اگر مع ّلم پرد هدَری «خوشبیان و خوشزبان»
ان َعال ٌِم ُم َت َهت ٌ
ِّك» ]7[.دو گروه كمر مرا شكستند؛ يكي از آنها داناي مرزشكن است.
نيز فرمودندَ « :ق َط َع َظ ْه ِري اثْ َن ِ
باشد ،در تخریب غوغا میکند! از این دسته
 .1مرزهاي ديداري
اين پرده َدری و مرزشکنی كه ما ميگوييم ،چگونه است و در چه رابطهاي مطرح است؟ در چند رابطه مطرح
است؛ یک دیداری ،دو گفتاری ،سه رفتاری .شايد آنچه که برجستهتر به ذهن ميآيد «رابطه گفتاری» باشد ،ا ّما
در هر سه رابطه مسأله پردهداري مطرح است .يعني وقتي من به معلّم نگاه میکنم ،نبايد ببینم كه او مرز شرع را
رعایت نکرده است .هیکل او را که میبینم ،بايد رنگ شرع داشته باشد .در بحث عفاف گفتم كه پوشش و شکل
و قيافه حرف ميزند و تأثيرگذار است .اگر استادی را كه انتخاب کردهام ،وقتي به او نگاه میکنم از قیافهاش پيدا
است كه اص ً
«عالم مته ّتک» است؛ او مرزشکن است .پرده شریعت
ال مرز شرع َس ِر او نمیشود ،معلوم است كه او
ِ
انسانیت هم نميفهمد و جنبههاي انساني را هم
را دریده است .گاهی هم از ظاهر و قيافه پيدا است كه او ح ّتي
ّ
رعايت نميكند .همه اينها ممكن است كه از ظاهر ،پوشش ،هيكل و قيافه معلّم فهميده شود.
 .2مرزهاي گفتاري و رفتاري
متشرعانه نیست و ح ّتي ممكن است اص ً
ال انسانی هم نباشد ،گفتارش هم همينطور است!
گاهي كه رفتار معلّم
ّ
ّ
یعنی میبینم كه معلم در حركاتش و حرف زدنهایش به هیچ وجه مسائل شرعی را رعایت نمیکند .او دانشمند
است ،عالم است ،ا ّما «عالم مته ّتک» است .پرده َدر است .مرزشکن است .پیش او نرو! چون او تو را فاسد میکند.
انسانيت َس َرش نمیشود .گفتم كه گفتار خیلی برجسته و مهم است .كسي كه نه غیبت
این را بدان! او دين و
ّ
حد و مرزی َس َرش نمیشود ،پیش او نرو كه خرابت میکند!
هیچ
و
ناسزا
نه
تهمت،
نه
دروغ،
َس َرش میشود ،نه
ّ
نه اینکه آبادت نميکند ،نه! تو را «خراب» ميكند .یعنی ح ّتی آنچه که خداوند درون تو به ودیعه نهاده بود را
انسانيت دروني و فطري تو را هم از نظر عقلی ،قلبی و نفسی تخریب ميكند؛ حتی از
نيز زیر و رو خواهد کرد.
ّ
مضر است و در آينده بحث آن را خواهيم داشت.
تو
براي
هم
است
عمل
به
نظر جوارحی که مربوط
ّ
گوی كجگو»!
اثر تخريبي « َرج
ِ
چه رسد به اینکه در مورد گفتار ،خوشبیان هم باشد .اگر معلّم پرده َدری «خوشبیان و خوشزبان» باشد ،در
«علیم اللِّسان» تعبير ميشود .اين کنایه است از اين
تخریب غوغا میکند! از این دسته افراد ،در لسان روایات به
ُ
است كه او ميداند چگونه حرف غلط خود را بزند و مخاطب را خام كند .معلوم است آدمی که مرز نمیشناسد،
«کج میگوید ،ا ّما َرج ميگوید» چه ميكند! «علیم اللّسان» معنایش این است .علی(علیهالسالم) میفرماید:
ان َفاسِ قٌ »؛ حضرت مطلب را كام ً
ال باز كردند .فسق از مصاديق
ِيم الل ِّ َس ِ
« َق َط َع َظ ْه ِري َر ُج َل ِن م َِن ال ُّدن َْيا َر ُج ٌل َعل ُ
پرده َدری است .معنای «فسق» هم دریدگی است .حضرت میگوید کمر من را در دنیا دو دسته شكستند؛ یک
دسته كساني بودند كه خوشزبان و خوشبیان بودند ،ا ّما به هیچ وجه «مرز شرع» را رعایت نمیکردند« .رجل
علیم اللّسان» ا ّما بالفاصله میگوید «فاسق».
بعد ميفرمايدَ « :فاتَّقُوا الْفَاسِ قَ م َِن ال ْ ُعلَ َما ِء » .از دانشمندانی که مرز الهی را میشکنند ،بپرهيزيد .از عالماني كه
مرزدار نیستند ،بپرهیزید .ممكن است كه خیلی خوشقلم باشد ،ا ّما ببين كه چه چيزي تحویل تو میدهد .كسي
كه خیلی خوب شعار میدهد ،با شعارش چنان فریب میدهد كه نگو و نپرس! اما ببین که این آیا مرزهای شرعی
را در این نوشتههایش و در این گفتههایش رعایت میکند یا نه؟
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«علیم اللِّسان»
افراد ،در لسان روایات به
ُ
تعبير ميشود .اين کنایه است از اين است
كه او ميداند چگونه حرف غلط خود را بزند و
مخاطب را خام كند .معلوم است آدمی که مرز
نمیشناسد« ،کج میگوید ،ا ّما َرج ميگوید»
چه ميكند!

شعار بدون عمل ،كار منافق است!
معیار ما عمل مطابق با شرع است ،نه پشت هماندازی .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 تعبیر
ول َّ
به «منافق» میکنند .در ادامه همين روايت ،علی(علیهالسالم) میگویدَ « :فإِن ِّي َس ِم ْع ُت َر ُس َ
الل ِ يَق ُ
ُول يَا َعل ُِّي»؛
پیغمبر اکرم(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) به من فرمود ای علی! « َه َل َ
ان»]8[.
ِيم الل ِّ َس ِ
ك أُ َّمتِي َعلَى يَ َد ْي ُك ِّل ُم َناف ٍِق َعل ِ
ّ
هالكت ا ّمت من به دست منافقي است كه بداند چگونه حرف بزند .چون «علیم اللسان» جامعه اسالمی را به
هم میریزد .هالکت ا ّمت پيغمبر به دست منافقهایی است که خوشزبانند و پشتِهم اندازند .اينها با زبانشان
ديگران را تسخیر میکنند و مرز شرع را هم رعایت نمیکنند .يعني حرفشان خوب است ا ّما عملشان مطابق با
متشرع است ،ا ّما
شرع نيست .ظاهرسازي و مرز ناشناسي ،نفاق است .چون تعبیر اين استکه منافق به ظاهر
ّ
میبینی مرز شرع را رعایت نمیکند .مورد بحث در اینجا« ،شخص» است .حضرت روی «شخص» تأكيد كردهاند.
وقتي ميخواهي معلّم و استاد انتخاب کنی ،حواست جمع باشد؛ فریب این را نخوری كه خوب درس میدهد!
هشدار! بچههای مردم را به که میسپارید؟!
ای کسانی که مراکز آموزشی در دست شما است! این را بدانید صرف اینکه كسي خوب درس میدهد و
صالحيت معلّمي را ندارد! این را بدانید
خوشبیان است ،براي درس دادن كافي نيست! تنها به خاطر بيان خوب،
ّ
و شما را فریب ندهد كه قیامت دارید! بچههای مردم را دست چه کسی میسپارید؟ من اینها را بگویم ،كه كسي
نگويد نميدانستيم يا توجه به اين مطالب نداشتيم.
نگو خوب تدریس میکند و مسلّط است؛ بگو ببینم تربیت شده هست یا نه؟ چون تربیتكردن او ،ارادی نیست.
من این را بحث کردهام كه تربیت از عناوین قصدیّه نیست .يعني براي روش دادن ،الزم نیست مربّي قصد کند.
توجه و قصد تو ،از تكتك كلمات و حركات و ح ّتي ظاهر تو الگو
بچه ناخودآگاه روش را میگیرد .او بدون ّ
ّ
میگیرد .از هیکل معلّم الگو میگیرد ،چه رسد به اينكه ـنعوذ باهللـ معلم و استاد ،در البالي بحثهاي علمي،
مسائلی را كه خالف شرع و معارف اسالمي است ،طرح کند .اينجا ديگر وامصيبتا است!
تبديل «خوشحاليها» به «بدحاليها»!
خوشحال نباشید كه معلّم خوب آوردهايد! یک روزی خوشحالیهایتان چنان تبدیل به بدحالیها ميشود كه در
توجه نداشته باشید و دنيايي فكر كنيد ،باز هم اين انتخاب غلط
باورتان هم نمیگنجد .ح ّتي اگر به قيامت هم ّ
انسانيت دور شود و تربيت صحيح نشود ،ديگر درمان ندارد .صِ رف اینکه خوشبیان
است .چون كسي كه از
ّ
بچه مردم ،فرزندی كه میوه دل پدر و مادر است را به دست
است و خوب تدریس میکند ،خوشحالي نداردّ .
اينها ميسپاريد و بعد میبیند که چگونه از کار در میآید که این پدر و مادرها باید بر سرشان بزنند و باز هم
نتوانند کاری کنند .ريشه بسیاری از مشکالت جامعه ما از همین مراکز آموزشی است .بسیاری از مشکالت ما از
همینجا است .نتيجه آموزش بدون رعایت مسائل انسانی و الهی همين ميشود .من حاال به مسائل مادی کاری
ندارم؛ فقط در رابطه بحث تربیتی بحث میکنم.
گام دوم :د ّقت در علم
روایات ما میفرماید د ّقت کن كه معلّم کیست؛ بعدا ً سراغ مسأله «آنچ ه از دهانش در میآید» میرود .حاال كه
از فاسق نبودن معلّم خيالت راحت شد ،ببين چه چيزي را القا میکند و چه مطالبي را در دهان بچه ميگذارد!
لذا ما در روایاتمان داریمکه معلّم روح من را تغذیه ميكند .يعني علم ،تغذیه روحی است و این غذا ،غذای روح
است .ما هم غذای جسم داریم و هم غذای روح كه پرورش است .ما روایات متعددي داریم که شما همانگونه
که در تغذیه جسمتان دقت میکنید ،در غذایی که برای روحتان از دیگری میگیرید هم د ّقت کنید .اینجا ديگر
مطلب درباره مسائل علمي است.
حرف مع ّلم ،غذاي روح است
پس ا ّول ببين معلّم چه کسی است و بعد هم ببين چه میگوید .روایتی از امام حسن(علیهالسالم) است که
میفرمایدَ « :ع َج ٌب ل َِم ْن يَ َت َف َّك ُر فِي َم ْأ ُكول ِ ِه َك ْي َف َل يَ َت َف َّك ُر فِي َم ْعقُول ِ ِه َف ُي َجن ُِّب ب َ ْط َن ُه َما يُ ْؤذِي ِه َو يُود ُِع َص ْد َر ُه َما
يُ ْردِيهِ»[ ]9در شگفتم از آدمی که وقتی میخواهد چیزی بخورد ،د ّقت میکند؛ يعني فکر میکند كه چه بخورد،
ا ّما نسبت به آن چیزی که مربوط به روحش است و غذای روح او است ،فکر نمیکند كه چیست.
د ّقت كن تا «اعتقاد غلط» يا «گناه» به خوردت ندهند!
اس إ َذا َق ُر َب إلَي ِه ُم َّ
الط َعا ُم ل َ ْي ً
ال تُ َكل ِّ ُفوا
علی(علیهالسالم) این مطلب را خیلی باز میکند و میفرمایدَ « :ما ل ِي َأرى ال َّن َ
ون ب ُ ُطون َ ُه ْم»؛ چهطور است که من مردم را میبینم كه وقتی در شب برايشان غذا
ِيح ل َِي ْب ُص ُروا َما يَ ْد ُخ ُل َ
الم َصاب َ
إن ََار َة َ
میآورند ،به دنبال نور چراغ ميروند تا ببینند که چه میخواهند بخورند؛ شب است ،تشخیص نمیدهند كه غذا
چيست؛ مث ً
سم استُ ،مهلک است یا ُم ّ
غذی است؛ اینجا میروند خود را
ال کسی غذا را آورده و معلوم نيست كه ّ
ون
به زحمت میاندازند و چراغی پیدا میکنند که ببینند چه می خواهند بخورند؛ ا ّما از آن طرف « َو ال يَ ْه َت ُّم َ
الجهالَةِ»؛
بِغ ََذا ِء ال َّن ْف ِ
س»؛ به غذای روح اهتمام نمیورزند« .ب ْ
ِيح أل ْ َباب ِ ِه ْم ب ِال ِعلْ ِم ل ُِيسل ُِموا مِن لَواحِ ِق َ
ِيروا َم َصاب َ
ِأن يُن ُ
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* كسي كه خیلی خوب شعار میدهد ،با
شعارش چنان فریب میدهد كه نگو و نپرس!
اما ببین که این آیا مرزهای شرعی را در این
نوشتههایش و در این گفتههایش رعایت
میکند یا نه؟

* ريشه بسیاری از مشکالت جامعه ما از همین
مراکز آموزشی است .بسیاری از مشکالت ما
از همینجا است .نتيجه آموزش بدون رعایت
مسائل انسانی و الهی همين ميشود.

چراغهای عقلت را روشن کن كه سالم بماني! ل ُ ّب يعني عقل سالمت .د ّقت كن تا روحت سالم بماند .از چه؟
أعمال ِ ِه ْم» ]10[.تا از جهالت در اعتقادات و گناهان ايمني بيابي!
«مِن لَواحِ ِق َ
الجهال َ ِة َو ال ُّذن ُوبِ فِي إعتِقا َدات ِ ِه ْم َو َ
حضرت كام ً
ال واضح دست روي جنبه دروني و بيروني گذاشت .مراقب باش این چیزی که او به تو میخوراند ،به
اعتقادات تو ضربه نزند ،به اعمالت صدمه نزند .تو مسلمانی! ببين او چه میگوید؛ چرا دنبال كسي ميروي كه
خرابت ميكند؟ چه آنجایی که خود معلّم خراب است و چه آنجایی که حرف او غلط باشد.
بياهميتي به تربيت فرزند؛ تخريب سرنوشت فرزند و خريدن جهنّم براي خود
در معارف ما نسبت به مسائل آموزشی دقیقاً رسیدگی شده است .چرا؟ در مسأله افراد ،به خصوص در این سنین،
چون رابطه معلّم و شاگرد رابطه خاصی است ،براي فرزند نقش سرنوشتساز دارد .یعنی رابطه بین معلّم و متعلّم،
سن خاص ،تأثير بهسزايي در تربيت فرزند
بسيار اهميت دارد؛ چه از نظر سازندگی و چه از نظر تخریبی .این ّ
دارد .لذا بايد اهميت داد .چون فرزند در اختیار تو بوده است .لذا اگر از او مراقبت نکنی ،او را فاسد خواهي كرد.
يعني هم سرنوشت او را خراب ميكني و هم خودت را ـنعوذ باهللـ به جهنم میفرستی.
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تربیت در محیط آموزشی۳ :
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سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال:
ُر ِو َی َعن َر ِ
االیمان» ]1[.غیرت از نشانههای ایمان است.
َیر َه م َِن
ِ
«إ ِ َِّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود و گفتیم که «تربیت» از «غیرت» نشأت میگیرد و تربیت به معنای روش رفتاری و
گفتاری دادن است و به طور غالب و معمول این روش در چهار محیط قرار میگیرد؛ محیط خانوادگی ،محیط
آموزشی ،محیط شغلی و محیط رفاقتی .همچنین عرض کردم فضای پنجمی هم بر این چهار محیط حاکم است
که إنشاءاهلل ما بعدا ً به آن میرسیم .بحث ما در جلسه گذشته راجع به محیط دوم ،یعنی محیط آموزشی بود
که به طور غالب انسان در این محیط در ابعاد گوناگون اعتقادی ،قلبی ،نفسی و عملی ساخته میشود .بعد هم
گفتیم که این روشها هم از ب ُعد شنیداری و هم از بُعد دیداری و هم رفتاری است.
جلسه گذشته بحث من به اینجا رسید که در بین تمام محیطهای چهارگانه ،اثرگذاری محیط آموزشی از جهاتی
قویتر است .هم از جهت مقطع س ّنی است که در آن مقطع س ّنی معموالً انسان بیشترین اثرپذیری را دارد که
روایاتش را هم خواندم؛ همچنین از جهت نگرشی که شاگرد به استاد دارد ،که برتری علمی استاد اثرگذار است
و موجب تقویت اثرگذاری بر انسان میشود .خصوصاً اگر این برتری همراه با چاشنی محبت هم باشد.
در آخر جلسه گذشته بحثم به اینجا رسید که چون رابطه بین استاد و شاگرد است ،انسان در انتخاب استاد
دقت کند و هر علمی که میخواهد بیاموزد اینطور نباشد که متمرکز شود روی «علیم اللّسان» که در روایت از
علی(علیهالسالم) خوب تبیین شده بود؛ بلکه از این طرف ،کنار «تعلیم»« ،تربیت» است و اینها از هم جداشدنی
نیستند.
تالزم بین تعلیم و تربیت
اینها را بحث کردیم که بین تعلیم و تربیت یک نوع تالزم است .در روابط گوناگون آنجایی که تعلیم هست،
خواهناخواه همراهش تربیت نیز هست .لذا انسان در هر علمی ـبحث علم دین نیست .یک وقت اشتباه نشودـ
نباید فقط سراغ این برود که این درس مشکل است ،این استاد هم خوب تدریس میکند و خوشبیان است،
پس بروم و از او بیاموزم .چون ممکن است این استادی که خوب تدریس میکند ،از طرفی مفید باشد ولی از
مضر باشد و نقش تخریبی داشته باشد.
ناحیهای هم ّ
دانشمندان مرزشکن
ضرورت پرهیز از
ِ
در روایات ما هم روی همین معنا تأکید شده است .روایتی را جلسه گذشته از علی(علیهالسالم) مطرح کردم که
ان َفاسِ ق»؛ دو دسته کمر مرا در این دنیا شکستند؛
ِيم الل ِّ َس ِ
حضرت فرمودَ « :ق َط َع َظ ْه ِري َر ُج َل ِن م َِن ال ُّدن َْيا َر ُج ٌل َعل ُ
دانشمندان خوشبیان ا ّما فاسق است .بعد هم میفرمایدَ « :فاتَّقُوا الْفَاسِ قَ م َِن ال ْ ُعلَ َماء» ]2[.بپرهیزید
یکی همین
ِ
فاسقان دانشمند .یک روایت هم از پیغمبر اکرم(صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم) بود که حضرت به
و بر حذر باشید از این
ِ
ُ
ِّ
ِّ
َ
َ
َ
ُ
ِيم الل َسان» ]3[.نابودی و هالکت ا ّمت
علی(علیهالسالم) فرمودند« :يَا َعل ُِّي َهلك أ َّمتِي َعلى يَ َد ْي كل ُم َناف ٍِق َعل ِ
من به دست اینهایی است که خوشبیانند ا ّما از نظر عملی ،مرزهای الهی را رعایت نمیکنند.
با ارزشترین و بیارزشترین علم
تعلیم او خوب است ا ّما در مسائل
مصب بحث ما است.
شخصی خوب درس میگوید .یعنی همین چیزی که
ِ
ّ
ً
تربیتی نقش تخریبی دارد؛ در معارف ما از نظر ارزشی به این علم بها نمیدهند .در روایات اصال به این علمی
که او میآموزد بها نمیدهند .روایتی است در نهجالبالغه ،که علی(علیهالسالم) فرمود «أَ ْوضَ ُع ال ْ ِعلْ ِم َما ُوق َِف
ان»؛ بیارزشترین دانش ،دانشی است که فقط در زبان جاگرفته باشد .دقت کنید که حضرت «علم»
َعلَى الل ِّ َس ِ
مد نظر است .فیزیک ،شیمی،
میگوید ،علم خاصی را مطرح نمیکند« .العلم» اسم جنس است .جنس دانش ّ
ان»؛ استاد ،خوشبیان است .این همان
تاریخ ،جغرافی ،هر علمی را شامل میشود« .أَ ْوضَ ُع ال ْ ِعلْ ِم َما ُوق َِف َعلَى الل ِّ َس ِ
چیزی است که من جلسه گذشته گفتم در آن روایات بود .بعد هم میفرمایدَ « :و أَ ْر َف ُع ُه َما َظ َه َر فِي ال ْ َج َوا ِر ِح َو
ان» ]4[.یعنی برترین علم ،آن است که در همه اندام هویدا و آشکار باشد .چرا؟ چون رفتار روش میدهد.
ْالَ ْر َك ِ
رفتار آموزندگی دارد و آموزندگی رفتار قویتر از آموزندگی زبان است.
راهی انتخاب استاد!
دو
ِ
ّ
درس یکی برای من آسانتر است و
فهمیدن
دو معلم و دو استاد هستند؛ هر دو یک درس را میگویند ،ا ّما
ِ
ِ
فهمیدن درسش برای من مشکل است .آن استادی که خوشبیان است و درس را از او آسانتر
دیگری نه،
ِ
میفهمم ،از نظر عملی اثر سوء روی من دارد ،ا ّما استاد دیگر این اثر سوء را ندارد .حاال کدام یکی را انتخاب
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تربیت در محیط
آموزشی
* برترین علم ،آن است که در همه اندام هویدا
و آشکار باشد .چرا؟ چون رفتار روش میدهد.
رفتار آموزندگی دارد و آموزندگی رفتار قویتر
از آموزندگی زبان است

کنم؟ این فشار دارد ا ّما نقش تخریبی ندارد؛ دیگری فشار ندارد ،اما نقش تخریبی دارد .معارف ما میگوید آن
متعددی داشتیم و یکی دو مورد نبود .دلیل آن هم معلوم
استادی را انتخاب کن که نقش تخریبی ندارد .روایات
ّ
است .به این دلیل که این مفاهیم از نظر سیر وجودی من ،به درد من نمیخورد .آنچه که در سیر وجودیام به
درد من میخورد ،روش رفتاری و گفتاری است که بنده میگیرم .آن است که به درد من میخورد .آن است که
سازنده شاکله روحی من است .شکل روحی من را «تربیت» درست میکند نه «تعلیم».

تربیت در محیط
آموزشی

تبلیغات به نفع علیمال ّلسانها!
توجهها میرود به
یکی از چیزهایی که واقعاً مورد تأسف ما است ،همین است که جامعه اسالمی است ا ّما تمام ّ
ِ
سمت «علیم اللّسان»؛ متأسفانه اآلن در جامعه ما حرف ا ّول را همین دسته ا ّول میزنند؛ یعنی کسانی که از نظر
قدرت بیان در سطح باال هستند ،ولی از نظر تربیتی اثر منفی و نقش تخریبی دارند .اگر هم کسی غیر از این
باشد ،او دیگر حرف ا ّول را نمیزند؛ بلکه حرف دوم را میزند! اگر استاد خوبی که از نظر تربیتی مناسب باشد
نفع
پیدا شود ،حرف او در جامعه حرف دوم است .حرف ا ّول را همان علیم اللّسانها میزنند .ثقل و سنگینی به ِ
آن طرف است .در حالی که معارف ما برخالف واقعیاتی است که امروز در جامعه به نام جامعه اسالمی میبینیم * .آن استادی را انتخاب کن که نقش تخریبی
دیگر نمیخواهم توضیح بدهم؛ خودتان میبینید و میدانید هم که چگونه تبلیغات شیطانی ـلعنت اهلل علیهـ ندارد.
برای آن صورت میگیرد.
دینی بیدین!
استاد
ِ
ّ
ّ
در اینجا من یک تقسیمبندی میکنم .یکوقت هست به طور کلی از معلم و شاگرد و جنبه تعلیمی بحث
میکنیم و علم هر چه میخواهد باشد ،فرقی نمیکند؛ بحث ما هم تا اینجا کلّی بود .ا ّما یکوقت هست نه،
مطلب از این باالتر است؛ بحث درباره معلّم دینی و استاد معارف است .حاال میرویم سراغ این .چنین معلّمی
اگر منحرف باشد ،از دو حال خارج نیست؛ حالت ا ّول این است که آنچه را از نظر علمی میآموزد صحیح است و
مخرب است .شک نیست که این از آنکه غیر علم دین را
انحرافی از نظر آموزش علمیاش ندارد ،اما از نظر عملی ّ
أضر است و از نظر رفتاری بیشتر تخریب میکند .این ضررش بیشتر است .اینها را من همینطور گام
میآموزد ّ
به گام پیش میآیم؛ چون میخواهم محیط آموزشی را بحث کنم .این محیطها میخواهد جوانهای ما را بسازد.
ِلم بِغَی ِر ال َع َم ِل َوب َ ٌ
ال» ]5[.در جای دیگر
ما در این مورد روایت زیادی داریم .علی(علیهالسالم) فرمودند« :الع ُ
المؤم ِِن فِی َع َملِهِ» ]7[.بر اساس این روایات،
ِلم ُ
ِلم ُ
الم َناف ِِق فِي ل َِسانِهِ» ]6[.و باز فرمودند« :ع ُ
حضرت فرمود« :ع ُ
معلّمی که درس دین میدهد ولی از نظر تربیتی اثر تخریبی دارد ،به تعبیری بسیار ساده ،بذر نفاق را در درون
ت قسم حضرت
آن شاگرد میافشاند .چون این بچه میفهمد و تفاوت قول و عمل را در این استاد میبیند .گف 
عباست را ببینم یا دم خروس را؟! کدام یکی از اینها را باور کنم؟!
این استاد بذر نفاق را از همان موقع که میخواهد فراگیری داشته باشد و از نظر روحی روانی ،ساختار وجودی
اس َعذاباً یَو َم القیا َمة» ]8[،اینها هستند.
پیدا کند ،در دل این شاگرد میافشاند .وای به حال اینها! «أش ُّد ال ّن ِ
سختترین عذاب را روز قیامت دارند .من روایت زیاد دیدم نمیخواهم وارد این بحث شوم ،این خودش یک بحث
مستقل دارد .نمیخواهم وارد شوم که دیدگاه اسالم راجع به این افراد چیست .چون نمیخواهم از بحثم منحرف
شوم .لذا به اینها کاری ندارم ،چون بحثم ،بحث تربیت است .ا ّما بدانید که وضع اینها خیلی خراب است.
درس توحید از زبان شیطان!
چنین استادی نقش سازندگی ندارد و نقش تخریبی دارد .با اینکه آنچه را که میآموزد صحیح است .اص ً
ال فرض
ما این است که معارف میگوید و معارف صحیح هم میگوید؛ معلّم دینی است ،درست هم میگوید؛ ا ّما از نظر
رفتاری میبینیم که مرز الهی و مرز انسانی را رعایت نمیکند .نه تنها نقش سازندگی ندارد و نقش تخریبی دارد؛
بلکه باالتر ،نقش تخریبی این بیش از آن کسی است که آن علمی را که میآموزد غیر علم دین است .استاد ما،
امام(رضواناهللتعالیعلیه) یک وقت این را نقل میکرد و در صحبتها میفرمود« :درس توحید از زبان شیطان»!
ایشان خیلی زیبا میفرمود! این جزء کلمات قصار ایشان بود! درس توحید است ،ا ّما از زبان شیطان است.
استا ِد دینی منحرف
حالت دوم آن است که استاد به عنوان معارف ،علوم دینی تدریس میکند ،ا ّما آنچه میگوید اشتباه است .آن
ا ّولی درست میگفت ،ا ّما گفتارش با رفتارش تطبیق نداشت .ولی این دومی ،گفتار و تدریسش هم انحراف
مضر است و چقدر نقش تخریبی در
دارد .ظاهرا ً دیگر خیلی روشن است که چنین استادی چقدر خطرناک و
ّ
مفصلی است از امام حسن عسگری(علیهالسالم) در باب همین
شاگرد دارد .من یک روایت میخوانم .روایت ّ
يد َعلَ ْي ِه اللَّ ْع َن ُة َعلَى ال ْ ُح َس ْي ِن
ش يَ ِز َ
دانشمندان سوء که حضرت میفرمایدَ « :،و ُه ْم أَضَ ُّر َعلَى ضُ َع َفا ِء شِ ي َع ِت َنا م ِْن َج ْي ِ
شرشان بیشتر است تا لشگر یزید علیه
ب ْ ِن َعل ٍِّي َو أَ ْص َحاب ِ ِه»؛ این
ِ
دانشمندان سوء نسبت به ضُ عفای شیعه ماّ ،
سرش را هم میفرماید که چیست.
حسین(علیهالسالم)؛ حضرت بعد ّ
ا ّما ضُ عفا یعنی چه؟ ضُ عفا از نظر پیکره ظاهری که نیست؛ بلکه جنبههای روحی مطرح است .یعنی آن کسانی
مستقر پایداری از نظر درونی پیدا نکردهاند که بیدی نباشند که با این بادها
که از نظر ایمانی ،هنوز یک ایمان
ّ
سن اینچنین است .چون بحث ما بچه چهارده ،پانزده ساله است .آیا این از نظر ایمانی
بلرزند .خوب بچه در این ّ
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ضعیف است یا نیست؟ ش ّکی نیست که به طور غالب ضعیف هستند و هنوز ایمان در قلب آنها به صورت استوار پا
نگرفته است .بله ،از نظر درونی و از جهت فطرتش ایمان دارد؛ اما اینها هنوز در وجود او آنطور به فعلیت نرسیده
که بتواند در برابر شُ بهات اعتقادی مقاومت کند .حاال این استاد رفته سر کالس و برای او «دینی» میگوید و
مسائل انحرافی را مطرح میکند! این چه جنایتی دارد میکند.
مضرتر
حضرت میگوید این آدم از آن لشکریان یزید بر علیه امام حسین(علیهالسالم) و اصحابش بدتر و
ّ
است .من اینها را میگویم که حواستان را جمع کنید؛ ای کسانی که آمدهاید به عنوان معلّم دینی و معارف
در مراکز آموزشی و دارید مسائل انحرافی را مطرح میکنید ،این را بدانید که شما از لشکر یزید بدترید .حاال
اح َو ْالَ ْم َو َ
ال»؛ مگر لشکر یزید چه کار میکرد؟ آنها جان و مال
علت آن را هم میگویم؛ « َفإِن َّ ُه ْم يَ ْس ُل ُبون َ ُه ُم ْالَ ْر َو َ
دانشمندان سوء چه میکنند؟
حسین(علیهالسالم) و اصحابش را گرفتندُ .کشتند و بردند! غیر از این بود؟! ا ّما این
ِ
ون الشَّ َّ
ك َو الشُّ ْب َه َة َعلَى ضُ َع َفا ِء شِ ي َع ِت َنا َف ُيضِ لُّون َ ُهم» ]9[.اینها پایههای ایمانی این
الس ْو ِء يُ ْدخِ ُل َ
« َو َهؤ َُل ِء ُعلَ َما ُء َّ
بچهها را میلرزانند .ارزش روح باالتر است یا جسم یا پول؟! کار لشگریان یزید این بود ،اما کار اینها این است
که با این تدریسهایی که دارند ،ضُ عفای شیعه ما را منحرف میکنند.
خاطرجمعی از محیط آموزشی اشتباه است!
لذا میخواستم این را عرض کنم که در این چند محیطی که ما گفتیم ،آن محیطی که خیلی نقش دارد ،چه در
سازندگی و چه در تخریب« ،محیط آموزشی» است .من حاال سفارش میکنم به اولیا که حواستان جمع باشد!
این بچه تا موقعی که تحت نظر شما بود ،تا حدودی توانسته بودید از نظر اعتقادی و عملی روبهراهش کنید؛
حاال که او را به مدرسه فرستادید ،خیال نکنید این پایدار میماند .وقتی در محیط آموزشی برود ،بدانید که آنجا
قویتر از شما هست .آن محیط قویتر از محیط خانوادگی شما است .اینطور نباید باشد که خیالتان راحت شود.
من خصوصاً به آن دستهای میگویم که اینها واقعاً هم دلسوز هستند و هم از نظر تربیتی دینی و هم از جهات
انسانی دلسوز فرزندانشان هستند .اگر فرزندتان را در بهترین مدرسهها هم گذاشتید ،خاطر جمع نشوید .دستتان
را روی دست نگذارید .این اشتباه است .حتی اگر بهترین مدرسهها از جهت دینی را هم انتخاب کردید ،نباید
خیالتان آسوده شود .چون یک موقع چشم باز میکنید و میبینید همین بچهای که در آن محیط بوده وامصیبتا
است.
تربیت فرزند در کالم امام صادق(علیهالسالم)
در آن روایتی که از امام صادق (علیهالسالم) بود ،داشت که این چهارده سال نباید فرزند را رها کنی .حضرت سهتا
«هفت سال» درست کردند؛ هفت سال ا ّول بگذار بازی کند .هفت سال دوم ادبش کن .هفت سال سوم مالزمش
ِين َو يُ َؤ َّد ْب َس ْبعاً َو ال ْ َز ْم ُه ن َ ْف َس َ
باش .یک بار دیگر روایت را بخوانم؛ « َد ْع اب ْ َن َ
ك َس ْب َع سِ نِين».
ك يَلْ َع ْب َس ْب َع سِ ن َ
[ ]10یعنی چهارده سالگیاش که تمام شد ،از پانزده سالگی تا بیست و یک سالگی او را جدایش نکنی؛ مالزمش
باش .یعنی از خاطرجمعی خبری نیست! تازه من فرضم این بود که مدرسه و محیط آموزشیاش ،محیط خوبی
است که با خاطرجمع او را آنجا گذاشتهای؛ چه رسد که بدانی اینجا که رفت ،رفت؛ یعنی ج ّو حاکم بر محیط
آموزشیاش ،مغایر ج ّو تربیتی خانوادگیاش باشد .وای به آنجاهای دیگر! دستورات تربیتی اسالم اینها نیست.
تقدم ادب بر علم
ّ
من حاال روایتی میخوانم؛ خصوصاً راجع به کسانی که میخواهند آموزشهای دینی بدهند یا استاد معارف
هستند .ما در یک روایت از علی(علیهالسالم) داریم که حضرت فرمودند پیغمبر تربیت شده خدا است و مربّی
او خدا بوده است؛ مربّی من هم پیغمبر بوده است؛ حاال من میخواهم مربّی مؤمنین باشم .یعنی مگر میشود
ول َّ
الل ِ أَ َّدب َ ُه َّ ُ
هرکسی مربّی باشد؟! در این روایت هست که« :إ ِ َّن َر ُس َ
الل َع َّز َو َج َّل»؛ پیغمبر را خدا تربیت کرد؛ « َو
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ِين َو أ َو ِّر ُث ال َد َب ال ُمك َّرمِين» ]11[.من هم مؤمنین
ُه َو أَ َّدبَنِي»؛ من را هم پیغمبر تربیت کرد؛ « َو أَن َا أُ َؤد ُِّب ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
را تربیت میکنم .یعنی انسان باید استادی را پیدا کند که مؤ ّدب به آداب الهی و انسانی باشد .این را بدانید که
حرف ا ّول را «ادب» میزند ،نه «علم» به معنای مفاهیم .اگر غیر از این فکر میکنید ،بدانید که اشتباه میکنید.
چون علم بدون ادب و تعلیم بدون تربیت ،بعد ِوزر و وبال میشود؛ وبال میشود روی گردنت! بعد میبینی
فرزندت با پوشش برتر اسالمی رفت در این مرکز آموزشی ،دو ترم نگذشته بیحجاب بیرون آمد .آنوقت چنان
مفری پیدا نکنی.
به چهکنم ،چهکنم بیفتی که ّ
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تربیت در محیط
آموزشی
* این بچه تا موقعی که تحت نظر شما بود،
تا حدودی توانسته بودید از نظر اعتقادی و
عملی روبهراهش کنید؛ حاال که او را به مدرسه
فرستادید ،خیال نکنید این پایدار میماند.

* انسان باید استادی را پیدا کند که مؤدّب
به آداب الهی و انسانی باشد .این را بدانید که
حرف ا ّول را «ادب» میزند ،نه «علم» به معنای
مفاهیم .اگر غیر از این فکر میکنید ،بدانید که
اشتباه میکنید .چون علم بدون ادب و تعلیم
بدون تربیت ،بعد ِوزر و وبال میشود؛ وبال
میشود روی گردنت! بعد میبینی فرزندت
با پوشش برتر اسالمی رفت در این مرکز
آموزشی ،دو ترم نگذشته بیحجاب بیرون
آمد .آنوقت چنان به چهکنم ،چهکنم بیفتی
که مف ّری پیدا نکنی.

 .9بحاراألنوار 88 2
 .10بحاراألنوار 95 101
 .11بحاراألنوار 268 74
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تربیت در محیط آموزشی۴ :
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سول اهلل (صلی اهلل علیه و آله و سلم) قال:
ُر ِو َی َعن َر ِ
االیمان» ]1[.غیرت از نشانههای ایمان است.
َیر َه م َِن
ِ
«إ ِ َِّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت بود .عرض کردم که «تربیت» از «غیرت» نشأت گرفته است و به معنای روش رفتاری و
گفتاری دادن و گرفتن است .در باب این روش گرفتن و روش دادن بهطور معمول و غالب چهار محیط است که
انسان در آن محیطها ساخته میشود؛ محیط خانوادگی ،محیط آموزشی ،محیط رفاقتی و محیط شغلی .البته
عرض کردم که فضای پنجمی هم بر آنها حاکم است.
مباحثی که ما در گذشته داشتیم راجع به محیط دوم ،یعنی «محیط آموزشی» بود؛ عرض کردم که نقش محیط
آموزشی از محیط ا ّول یعنی محیط خانوادگی قویتر است .چهبسا کسانی باشند که از نظر محیط خانوادگی،
روش صحیح الهی و انسانی نداشتهاند ،ولی اگر ایشان را در محیط آموزشی بیاورید ،ساخته میشوند و همینطور
عکس؛ به این معنا که ممکن است محیط خانوادگی ،محیط خوبی باشد ا ّما محیط آموزشی نقش تخریبی داشته
باشد و موجب شود آنچه که در محیط خانوادگی ساخته شده است ،خراب شود و از بین برود .چون محیط
آموزشی قویتر از محیط خانواده است و در گذشته در مورد جهتش به چند جهت هم اشاره کردم.
لذا من عرض کردم که انسان باید نسبت به این محیط دوم ،یعنی محیط آموزشی خیلی د ّقت و توجه داشته
مفهومی علمی مطرح نیست؛ بلکه این دریافت
باشد .چون گفتم در محیط آموزشی تنها مسأله دریافت مسائل
ِ
علمی همیشه با روش گرفتن و روش دادن در سه بعد دیداری ،گفتاری و رفتاری همراه است.
نفی علم ّیت از استا ِد بیتربیت
آخر جلسه گذشته روایتی خواندم که آن را تکرار میکنم .ما در روایتی از امام صادق(علیهالسالم) داریم به این
«ل ِعلْ َم إ ِ َّل م ِْن َعال ٍِم َربَّان ِي» ]2[.این مسأله آموزشی و علمی است .اص ً
تعبیر که حضرت فرمودندَ :
ال حضرت نفی
علمیّت میکنند؛ یعنی اگر آن معلّم و استاد به تربیت الهی و انسانی تربیت نشده باشد ،نمیتواند به تو علم
بیاموزد .یک وجه از معنای «ربّانی» این است که خودش تربیت شده است و بعد هم همان را به شاگرد منتقل
میکند« .ربّانی» که میگویند دو بُعد دارد که من هر دو را گفتم؛ هم خود و هم انتقال به دیگری .تا خو ِد شخص
موصوف به وصفی نباشد نمیتواند آن را به دیگری بدهد .لذا حضرت اص ً
علمیت میکنند و میگویند این
ال نفی
ّ
علومی که تو داری از این استاد میآموزی ،اص ً
ضر است.
ال علم نیست .یعنی بدان که علم اینها ُم ّ
جلسه گذشته سخنی را از استادمان امام (رضواناهللتعالیعلیه) نقل کردم که بعضی تعجب کردند! ایشان فرموده
زبان شیطان»! تعجب نکنید! اینها همه از این حدیث گرفته شده است کهَ :
«ل ِعلْ َم إ ِ َّل
بودند «درس توحید از ِ
م ِْن َعال ٍِم َربَّان ِي» .یعنی این اص ً
ال علم نیست .چرا؟ چون آموزندهاش تربیت نشده و بیتربیت است .بهخصوص در
خاص سِ ّنی است که از شش
مقطع
به
راجع
من
بحث
چون
اند؛
ه
کرد
تأکید
مطلب
خاص سِ ّنی بر این
آن مقطع
ّ
ّ
سالگی شروع میشود .در این مقطع خاص ،روش رفتاری و گفتاری دادن ،کمال اثر را روی انسان میگذارد و
نقش سرنوشتساز دارد .اینکه میبینید در روایات این تعبیرات را میکنند به همین دلیل است.
هجده سالهها مراقب باشید!
آیهای از آیات شریفه قرآن است که من این را تالوت میکنم و روایتی از امام صادق(علیهالسالم) ذیل آیه هست
که آن را هم میخوانم که ببینید همین مقطع آموزشی که روی آن تأکید دارم ،یک مقطع بسیار حساسی است
ون فيها َربَّنا
و در زندگی انسان نقش سرنوشتساز هم دارد .آیه در سوره فاطر است که داردَ « :و ُه ْم يَ ْص َط ِر ُخ َ
أَ ْخ ِر ْجنا ن َ ْع َم ْل صال ِحاً َغ ْي َر الَّذي ُك َّنا ن َ ْع َم ُل أَ َو ل َ ْم ن ُ َع ِّم ْر ُك ْم ما يَ َت َذ َّك ُر في ِه َم ْن ت ََذ َّك َر» ]3[.این نقل سخنان گروهی از
جه ّنمیها است که در جهنم فریاد میکنند ای پروردگار ما ،ما را از این جهنم بیرون بیاور! چرا؟ تا کرداری غیر
از آنچه که کردیم انجام دهیم؛ تا کردار شایسته و صالح انجام دهیم« .أَ ْخ ِر ْجنا ن َ ْع َم ْل صال ِحاً َغ ْي َر الَّذي ُك َّنا ن َ ْع َم ُل».
یعنی خدایا ،ما را از جه ّنم نجات بده تا کا ِر خوب کنیم .به آنها خطاب میشود :آیا ما به شما آنقدر عمر ندادیم
که در آن پند بگیرید که هر کس میخواست پند بگیرد ،میگرفت؟
سؤال این است که منظور از این عمری که در آیه آمده کدام مقطع زمانی است؟ ذیل آیه روایتی از امام
ان َعشْ َر َة َس َن ًة» ]4[.این آیه خطاب به هجده سالهها است.
صادق(علیهالسالم) است که فرمود« :تَ ْوب ِيخٌ ِلب ْ ِن ثَ َم َ
یعنی خطاب خدای متعال در این آیه ،توبیخِ هجده سالههایی است که به جه ّنم رفتهاند؛ ُمراد ،هفتاد ساله و
هشتاد سالهها نیست؛ چهل سال به باال نیست؛ منظور ،هجده سالهها است! هجدهسالههایی که روش رفتاری غلط
گرفتند و سراغ معصیت رفتند و جه ّنمی شدند .ا ّما چرا خدا هجده سالههای جه ّنمی را اینطور توبیخ میکند؟
جهت این است که انسان از نظر رشد روحی به این مقطع که رسید ،دیگر عذری ندارد و میتواند کام ً
ال تمییز
بدهد؛ در این سن ،دریافت و فهم بهترین دریافت و باالترین فهم است.
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* تا خو ِد شخص موصوف به وصفی نباشد
نمیتواند آن را به دیگری بدهد .لذا حضرت
اص ً
ال نفی علم ّیت میکنند و میگویند این
علومی که تو داری از این استاد میآموزی،
اص ً
ال علم نیست .یعنی بدان که علم اینها ُمض ّر
است.

* چرا خدا هجده سالههای جهنّمی را اینطور
توبیخ میکند؟ جهت این است که انسان از نظر
رشد روحی به این مقطع که رسید ،دیگر عذری
ندارد و میتواند کام ً
ال تمییز بدهد؛ در این سن،
دریافت و فهم بهترین دریافت و باالترین فهم
است.

خوب ،بگو ببینم چه کسی تو را جه ّنمی کرد؟ این روش رفتاریِ غلط را از چه کسی یاد گرفتی؟ تو که نونهال
بودی و در مقطعی بودی که میشد تو را به هر سو کشاند؛ پس تحت سرپرستی چه کسی قرار گرفتی؟ این
حساسترین مقطع
اعوجاج از کجا پدید آمد؟ این مطلب به این مربوط است که حضرت فرمودند از نظر عمر ّ
زمانی ،این مقطع است .ای جوانها! حواستان را جمع کنید .وقتی به این مقطع برسی دیگر خوب میتوانی زشت
را از زیبا تشخیص دهی .تو دیگر انسانی و میفهمی! دیگر در بُعد اعتقادیات هم خوب میتوانی بفهمی .ا ّما بگو
ب کرد؟ در محیط آموزشی ،به تو رفتار غلط دادند ،تو هم تأثیر گرفتی و جه ّنمی شدی.
ببینم چه کسی تو را خرا 
مربّی باید تربیت شده الهی باشد
لذا من روایتی را آخر جلسه گذشته خواندم و گذشتم که شخصی که خود را در اختیار غیر قرار میدهد و غیر
میخواهد او را سرپرستی کند و بسازد ،باید خودش ساخته شده باشد .ا ّول ببین اینطور هست یانه؛ یعنی ببین
عالم ربّانی است ،یا شیطانی به صورتی انسان است؟ کدام یکی است؟ روایت از علی(علیهالسالم) بود ،که حضرت
ول َّ
الل ِ أَ َّدب َ ُه َّ ُ
فرمود« :إ ِ َّن َر ُس َ
الل َع َّز َو َج َّل»؛ خدا پیغمبر را تربیت کرد؛ « َو ُه َو أَ َّدبَنِي»؛ او هم من را تربیت کرد؛
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ِين َو أ َو ِّر ُث ال َد َب ال ُمك َّرمِين» ]5[.یعنی حاال که من به واسطه پیغمبر تربیت شدهای الهی
« َو أَن َا أُ َؤد ُِّب ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
هستم ،سرپرستی دیگران را میپذیرم.
لذا من خطابم به اساتید است که اگر خودتان تربیت الهی ندارید ،نباید وارد عرصه تربیت دیگران شوید .از آن
طرف هم جوان و دانشآموز نباید خودش را در اختیار هر کسی قرار دهد و سرپرستی هر کسی را نباید بپذیرد.
این است که من عرض کردم باید در محیطهای آموزشی د ّقت شود .ح ّتی در بهترین محیطهای آموزشی هم
انسان نباید خیال راحت هم داشته باشد.
اقسام روابط؛ رابطه بر محور احتیاج ،رابطه بر محور پیوند
در اینجا میخواهم به نکتهای اشاره کنم که َم َ
دخلی باشد که از اینجا وارد محیط سوم ،یعنی محیط رفاقتی
مقدمهای را نسبت به روابط انسانها با یکدیگر عرض کنم و بعد وارد میشوم .یکوقت هست روابط
شوم .ابتدا ّ
انسانها بر محور «پیوندها» است ،یکوقت هست نه! پیوندی نیست؛ بلکه روابط بر محور «احتیاجات» است .در
باب احتیاجات همانی است که مث ً
ال شخص بهطور معمول میخواهد برود خریدی کند یا امثال اینها؛ فروشنده
را هم نمیشناسد که چه کسی است؛ کاری هم ندارد که فروشنده کیست و چه خصوصیاتی دارد .رابطه خریدار
و فروشنده برای رفع احتیاج و بر محور احتیاج است .این گاهی در محیط شغلی ،مطرح میشود که من اآلن
وارد آن نمیشوم.
اقسام پیوندها؛ پیوندهای جسمانی ،پیوندهای روحانی
ا ّما در طرف مقابل ،روابطی هست که بر محور پیوندها است .این پیوندها مختلف می شود؛ پیوندهایی داریم
جسمانی ،که شامل پیوندهای َح َسبی ،ن ََسبیَ ،س َببی ،مثل پدر و مادر و همسر است .ولی یک دسته از پیوندها،
پیوندهای روحانی است .در پیوندهای روحانی یکی از پیوندهایی که در معارف ما هست ،پیوند ایمانی و معنوی
ون إ ِ ْخ َوة» ]6[.مؤمنین برادرند .این اخ ّوت ،یک پیوند ایمانی است؛ پیوندی روحی است؛
است« .إِن ََّما ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
برادری است .اسم آن را «برادر ایمانی» میگذاریم؛ براد ِر ایمانی است نه جسمانی .این پیوند روحی بر محور
همان مسأله معنویِ ایمانی است.
قویترین پیوند ،پیوند قلبی و مح ّبتی
محبتی و
محبتی است .چون رابطهای که دارند ،بر محور پیوند
قویترین پیوند ،پیوند قلبی یعنی پیوند
ّ
ّ
عالقهمندی است که این کاربرد دارد .لذا معارف ما روی این خیلی تکیه میکند .من یک وقت در ماه مبارک
حب به اولیای خدا .اینها را من بحث کردهام.
حب به خدا بحث میکردم و بعد انس به خدا و ّ
رمضان راجع به ّ
من اینها را میگویم تا بفهمید که خیلی روی پیوند قلبی تکیه میشود .پیوندی که بر محور پیوند قلبی است،
محبتی است .این مقدمه
خیلی تأثیرگذار است .کا ِر قلب ،دلبستگی است .دلبستگی ،همین پیوند یعنی پیوند ّ
بود و حاال وارد بحثم میشوم.
پیوند قلبی در محیط رفاقتی
در محیط آموزشی غالباً اینطور است که از محیط آموزشی ،محیط سوم که محیط رفاقتی است متولّد میشود.
من گامبهگام پیش میروم .این بچه که به مدرسه میرود ،یک محیط دیگری در مقابلش باز میشود و آن محیط
رفاقتی است .عجیب این است که چون این بچهها با یکدیگر هماُفق هم هستند و از نظر باطن ،صفای باطن هم
دارند ،زود همدیگر را جذب میکنند و «چسبندگی سریع» دارند! من اآلن دیگر به استاد کاری ندارم .رفتم سراغ
بخش شاگردها در محیط آموزشی .این شاگردها در محیط آموزشی به همدیگر پیوند میخورند .چه پیوندی؟
محبتی است .لذا از دل محیط آموزشی ،محیط رفاقتی متولّد میشود.
قویترین پیوندها که پیوند ّ
ق ّوت و بُرد پیوند رفاقتی
ِ
نزدیکان
ترین
د
«ألص
فرمود:
حضرت
بخوانم؛
السالم)
چند روایت از علی(علیه
یقُ
ِ
أقر ُب األ َقا ِربِ » ]7[.رفیق ،نزدیک ِ
َّ
َ
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* من خطابم به اساتید است که اگر خودتان
تربیت الهی ندارید ،نباید وارد عرصه تربیت
دیگران شوید .از آن طرف هم جوان و
دانشآموز نباید خودش را در اختیار هر کسی
قرار دهد و سرپرستی هر کسی را نباید بپذیرد.

انسان است .یعنی دوست از همه نزدیکان َح َسبی ،ن ََسبیَ ،س َببی و همه کسانی که به آنها میگوییم «أقارب» ،به
محبتی روی انسان از آن پیوند نسبی پدر و مادر هم
انسان نزدیکتر است .یعنی قدرت و بُرد و نقش این پیوند ّ
باالتر است؛ نقش دوست از همه اینها بیشتر است.
َ
ِ
َفس َواحِ َد ٌة فِی ُج ُسو ٍم ُم َت َف َّر َقة» ]8[.رفیقها یک روح
ن
ء
ا
ق
د
«أألص
در یک روایت دیگر از علی(علیهالسالم) داریم:
ُ ٌ
متعدد! اینجا علی(علیهالسالم) از نظر روحی ،وحدت را پیش میکشد؛ یعنی آنقدر این
هستند ،ا ّما در بدنهای
ّ
پیوند قلبی قوی است که اص ً
ال موجب یگانگی روحی میشود.
اثرگذاری ناخودآگاه دوست
خوب ،حاال بچه رفته در محیط آموزشی و غالباً هم اینطور است که از محیط آموزشی ،محیط رفاقتی متولّد
میشود .یعنی بچهها با هم رفیق میشوند؛ در سِ ّنی هم هستند که هماُفق هستند .با هم که رفیق شدند ،آنوقت
این روی انسان نقش دارد .چگونه روی انسان اثر میگذارد؟ روش را از رفیقش میگیرد .روش رفتاری را از
او میگیرد؛ روش گفتاری را از او میگیرد .ح ّتی آن بچه ،خودش هم نمیخواهد رفیقش را تربیت کند؛ ا ّما او
ناخودآگاه از این تأثیر میپذیرد و روش رفتاری و گفتاری میگیرد .در باب تربیت گفتیم که تربیت از عناوین
ی تأثیر میگیرد .ح ّتی دوست
ی و شنیدار 
قصدیّه نیست .لذا این رفیق از رفیقِ خودش از هر جهت ،دیداری ،گفتار 
دارد پیراهنش مثل پیراهن او شود .دوست دارد لباسش هم مثل لباس او شود .او هم نمیخواهد به این رفیق
این چیزها را بیاموزد؛ خودش خودبهخود میآموزد.
ِيق يُؤت ِى مِن َجهل ِ ِه َل مِن ن ِ َّيتِه» ]9[.چقدر زیبا میفرماید! چهبسا
«ر َّب َصد ٍ
روایت از علی (علیهالسالم) استُ :
دوستی که به دوست دیگرش چیزی را تقدیم میکند که منشأش جهل و نفهمی است و ّنیتی هم در کار نیست.
یعنی چهبسا نمیخواهداو را خراب کند؛ قصد تخریب ندارد ،ا ّما صداقت و رفاقت این تأثیرپذیری را به همراه
میآورد .او در یک محیط خانوادگی تربیت شده که ـنعوذ باهللـ مناسب نبوده و حاال اینها با همدیگر رفیق
شدهاند؛ بعد میبینی بچهات خراب شد! نقش رفیق هم که از پدر و مادر خیلی قویتر است .پدر خوب ،مادر
خوب ،معلّم خوب ،رفیق بد! ببین چه در میآید!
ِ
ِ
بزرگ خانوادههای خوب!
مصیبت
بسیاری از مصیبتهایی که خانوادههای خوب دارند ،این است که بچههایشان وقتی میآیند در محیطهای
آموزشی ،خراب میشوند که منشأ خیلی از آنها هم رفاقتهایی است که بچهها در محیط آموزشی پیدا کردهاند.
غیر از این است؟! آنهایی که مبتال هستند ،حرفهای من را خوب میفهمند! این همه زحمت کشیدی ،معلّم
هم بد نیست ،ا ّما رفیق بد است .نگاه کن فرضیه را چگونه گامبهگام پیش رفتم .همه خوب ،ا ّما بچه چگونه شد؟!
این مسأله متأسفانه از مسائل مبتالبه جامعه ما است .من که عرض میکنم محیط آموزشی خیلی مهم است،
برای همین چیزها است .ا ّما متأسفانه به این چیزها توجه نمیشود .همان سیری که تا حاال گفتم ،همان
است .مصیبت این است که فقط دنبال این هستند که بچه درسی را یاد بگیرد که یکوقت پشت کنکور نماند!
میگویند هر چه شود ،بشود ا ّما پشت کنکور نماند .چقدر روی آن هم تبلیغ میکنند! این جامعه اسالمی است؟!
جامعه انسانی است؟!
تأثیر پیوند رفاقتی بر دین انسان
َ
ّ
ّ
ْ
ِين
د
ى
ل
ع
ء
ر
م
ل
«ا
فرمود:
حضرت
که
است
م)
ل
وس
ه
وآل
ه
اهللعلی
ی
ل
اکرم(ص
پیغمبر
یک روایت میخوانم؛ روایت از
ِ
َ ُْ َ
خَلِيلِهِ»؛ اگر میخواهی ببینی دین شخصی چیست ،ببین رفیقش چه دینی دارد .از آنجا بفهم دین او چیست.
ِين َخل ِيل ِ ِه َفلْ َي ْن ُظ ْر أَ َح ُد ُك ْم َم ْن يُ َخال ُِل» ]10[.حواست را جمع کن با چه کسی رفیقی! با هر کسی که
«ال ْ َم ْر ُء َعلَى د ِ
محبتی را میرساند
رفیقی ،دین او را هم داری؛ با او همدین هستی .این همان مسأله قدرت و بُرد پیوند رفاقتی و ّ
که هم نقش سازندگی دارد و هم نقش تخریبی دارد .من سراغ هر دو مورد رفتم.
بنابراین من عرض کردم در باب محیط آموزشی ،یک محیط سوم که چه بسا قدرتمندتر از محیط دوم است،
از آن تولّد پیدا میکند .حاال آیا این درست است که انسان بیتفاوت باشد؟ لذا گفتم مدرسه و محیط آموزشی
فرزندت هر قدر هم خوب و مطمئن بود ،هیچ وقت خاطر جمع نباش؛ چون یک خطر بزرگتر کنار گوش او
هست .خاطرجمعی در کار نیست .بلکه انسان باید از نظر تربیتی نسبت به کسانی که تحت سرپرستی او هستند
د ّقت داشته باشد.
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نزدیکان انسان است.
ترین
ِ
* رفیق ،نزدیک ِ
یعنی دوست از همه نزدیکان َح َسبی ،ن ََسبی،
َس َببی و همه کسانی که به آنها میگوییم
«أقارب» ،به انسان نزدیکتر است .یعنی قدرت
ی روی انسان از
و بُرد و نقش این پیوند مح ّبت 
آن پیوند نسبی پدر و مادر هم باالتر است؛
نقش دوست از همه اینها بیشتر است.

رفیق خودش از هر جهت،
* این رفیق از
ِ
ی تأثیر میگیرد.
دیداری ،گفتاری و شنیدار 
حتّی دوست دارد پیراهنش مثل پیراهن او
شود .دوست دارد لباسش هم مثل لباس او
شود .او هم نمیخواهد به این رفیق این چیزها
را بیاموزد؛ خودش خودبهخود میآموزد.
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تربیت در محیط شغلی۱ :
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اإلیم ِ
َیر َۀ م َِن َ
سول اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) قال« :إ ِ َّن الغ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربیت به معنای «روش رفتاری دادن» بود و عرض کردیم که انسان به طور معمول،
در چهار محیط روش میگیرد .این یادگیری از محیط خانوادگی شروع شده ،در محیط آموزشی ادامه مییابد،
در محیط سوم یعنی فضای رفاقتی و چهارمین محیط که محیط شغلی است ،کامل میشود .همچنین عرض
کردیم فضای پنجمیداریم که حاکم بر هر چهار محیط است.
بحث ما راجع به سه محیط ا ّول به طور تقریباً مختصر ،تمام شد و من فکر میکنم همه رؤوس مطالب را گفتم.
از امشب میخواهم وارد بحث محیط چهارم یعنی محیط شغلی شوم .من قبل از آنکه وارد بحث دربار محیط
مصب
چهارم شوم ،باید تذکری را عرض کنم که هر چند تکراری است ،ولی الزم و مفید است؛ من میخواهم
ّ
بحث و اصل مطلب کام ً
ال روشن شود.
یک تذکر؛ تأثیر تربیتی تدریجی است
روشهایی را که انسان یاد میگیرد ،غالباً یا از طریق دیداری است ،یا گفتاری و یا رفتاری .انسان معموالً از این
سه راه ،روش میگیرد .یعنی این امور در قوه خیال انسان تأثیر میگذارد و انسان الگو برداری کرده و یک نوع
رفتار را یاد میگیرد .من قب ً
ال توضیح دادهام که انسان با دیدار ،گفتار و همچنین کردار ،روش میگیرد ،ا ّما این
امر در صورتی است که آن عمل تکرار شود .اگر عملی تکرار شد ،به تدریج برای انسان به صورت ملکه درآمده
و ما اسم آن را «روش» میگذاریم .روش یعنی چه؟ یعنی همان ملکهای که بر اثر تکرار عمل برای انسان حاصل
شده است .این تذکری بود که قب ً
ال گفته بودم ولی جا داشت که در اینجا دوباره تکرار کنم.
سه بحث محوری پیرامون محیط شغلی
بحث محیط شغلی یک بحث بسیار گستردهای است .اگر ما بخواهیم وارد آن شویم ،بحث خیلی مفصل خواهد
شد ،من هم نمیخواهم که اینگونه وارد آن شوم و فقط فهرستوار رؤوس مسائلی را که دارای جنبهها و
نقشهای اساسی هستند ،عرض میکنم .اگر بخواهیم درباره شغل بررسی کنیم ،باید بگوییم که گاهی بحث ما
در ارتباط با نفس شغل و خود شغل است که به انسان روش میدهد؛ یک وقت هم بحث پیرامون محیط شغلی
است .این دو ،با هم فرق دارند و هر کدام تأثیر خودشان را بر روی انسان میگذارند .شغل من یک تأثیر بر روی
من دارد و محیط کاریام نیز تأثیر دیگری دارد .من همه اینها را توضیح خواهم داد.
گاهی هم هست که جدای از شغل و محیط شغلی ،مراجعاتی در محیط کاری هست که این را هم باید از موارد
قبلی تفکیک کرد .حاال من اشارتاً عرض کنم که ممکن است شغل خوب باشد ،ولی در محیطی باشد که آن
محیط مناسب نباشد و نقش تخریبی داشته باشد .ممکن است شغل خوب باشد ،محیط هم خوب باشد ولی
مراجعانی که به آنجا مراجعه میکنند ،افراد مناسبی نباشند.
اینکه من این سه مورد را تفکیک کردم برای این است که اینها هر کدام بحث خاص خود را دارد .ما باید ابتدا
به سراغ خود شغل برویم ،بعد هم محیط و بعد هم مراجعهها مثل مشتریهایی که به آدم مراجعه میکنند .در
ت هم همینطور است که مراجعه کنندگانی هستند که در روشگیری انسان تأثیرگذار هستند .این مسائل،
ادارا 
از امور مبتلیبه روز همه ما است.
ا ّول؛ تأثیر شغلها از نظر تربیتی
اما ا ّول؛ نفس شغل و حرفه .ما در اسالم راجع به حرفهها احکام متفاوتی داریم .مث ً
ال حرفههایی هست که حرام
هستند و برخی حرفهها مکروهاند و  ...ما به سراغ حرفههای حرام نمیرویم .بحث در مورد آنها معلوم است و
الزم نیست بگوییم چه آثار تخریبی بر روی تربیت انسان میگذارند .اگر هم بخواهیم به جنبههای فقهی این
مشاغل بپردازیم ،باید مکاسب محرمه بگوییم که اینجا جای این حرفها نیست .لذا بحث ما در مورد شغلهای
غیر حرام است.
بررسی انواع شغلهای غیر حرام
مقدس ،از بعضی مشاغل به نوعی تنزیه کرده و به اصطالح آنها را به عنوان شغلهای مکروه
ما میبینیم که شارع ّ
معرفی نموده است .مث ً
ال گفته است که فالن شغل ،مکروه است .یک دسته از مشاغل و حرفهها را هم میبینیم
برعکس ترغیب کرده و گفته است که مستحب است .هر دو مورد اشکال شرعی ندارد ولی یکی مکروه و دیگری
مستحب است .چرا اینطور است که نسبت به یک شغل ،تنزیه شرعی وجود دارد و به یکی ترغیب شده است؟
چون من دارم کلی بحث میکنم ،لذا ا ّول پاسخ را به صورت کلی میگویم و بعد بعضی از مصادیق را نیز با روایات
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* ممکن است شغل خوب باشد ،ولی در محیطی
باشد که آن محیط مناسب نباشد و نقش
تخریبی داشته باشد .ممکن است شغل خوب
باشد ،محیط هم خوب باشد ولی مراجعانی که
به آنجا مراجعه میکنند ،افراد مناسبی نباشند.

توضیح میدهم.
جهت کراهت داشتن برخی شغلها
در همان روایاتی کهدرباره نهی از بعضی شغلها و حرفهها وارد شده است ،اشارهای هم به جهت حکم هم وجود
دارد .مث ً
ال در روایاتی اینطور آمده است که شما به دنبال این حرفه نباشید و به نروید سراغ آن نروید ،در ادامه
هم به جهت این کراهت اشاره کردهاند که دلیل این حکم آن است که این شغل ،بر روی روح شما نقش تخریبی
دارد .بهطور کلّی نقش تخریبی یک حرفه نسبت به روح انسان ،دلیل کراهت داشتن آن شغل است .این همان
نکتهای است که ما در باب تربیت میگوییم که انسان باید مواظب چیزهایی که بر روی روش و ملکات او تأثیر
میگذارند باشد؛ لذا چون این شغلها بر روی روح انسان اثر منفی گذاشته و به آدمیملکه و روشی میدهد که
زشت است ،به ضرر انسان بوده و مکروه است.
عکس این قضیه هم در شرع وجود دارد که شارع بعضی از مشاغل را تحسین کرده و گفته است که فالن شغل
و حرفه نه تنها نقش تخریبی ندارد ،بلکه سازنده است .آن وقت نقش تخریبی و سازندگی مشاغل نسبت به روح
انسان ،هر کدام ابعادی دارد که من اآلن به آنها نمیپردازم و اگر بخواهیم مباحث را خرد کنیم ،باید دهها جلسه
بلکه بیشتر بیاییم و مورد به مورد مشاغل را بررسی کنیم و با معارفمان تطبیق بدهیم.
آثار تخریبی شغل
جهت کلّی این تنزیهها و ترغیبهای شرعی نسبت به مشاغل و حرفهها ،این است که شارع نسبت به آثار تخریبی
و یا سازندگی این حرفهها بر روی روح انسانها نظر داشته است ،لذا برخی از شغلها را مورد تحسین قرار داده
است ،چون برای انسان نقش سازندگی داشته و برخی از حرفهها را مذ ّمت کرده است ،چون نقش تخریبی داشته
است .توجه کنید که بحث ما در مورد خود شغل است ،مراحل بعدی را بعدا ً بررسی میکنیم .این کلی قضیه بود.
بررسی معیار انتخاب شغل از منظر ائمه اطهار(علیهمالسالم)
اما من میخواهم بعضی از مشاغل را به عنوان مثال ذکر کنم و این مطلب را در مورد آنها توضیح و تطبیق دهم.
ل داریم که شارع مقدس بعضی از آنها را نهی کرده
ما در مجموعه روایاتمان ،روایات متعددی نسبت به مشاغ 
است .در روایت مفصلی از امام صادق(علیهالسالم) که اسحاقبنعمار آن را نقل میکند ،آمده است که :اسحاق
به حضرت وارد شد و به ایشان گفت :خداوند پسری را به من داده است و ...اسحاق میگوید :به حضرت عرض
کردمَ « :ف ُقلْ ُت ُج ِعلْ ُت ف َِد َ
ال أَضَ ُع ُه؟» من میخواهم فرزندم را بر سر یک کار گذاشته و شغلی
اك فِي أَ ِّي ْالَ ْع َم ِ
برایش انتخاب کنم .چه کنم و او را بر سر چه کاری بفرستم؟ سائل از حضرت میپرسد که شما دوست دارید
پسرم چه کاره شود؟
 .1زرگری نزدیک به ربا است!
حضرت به او فرمودند :او را بر سر یکسری از کارها مگذار! َ
«ل ت ُْسل ِْم ُه َص ْي َرف ِّياً» ،او را به زرگری نفرست .جهت آن
َ
الص ْي َرف َِّي َل يَ ْسل ُم م َِن ال ِّربَا»[ ،]2اگر او را به زرگری بفرستی ،سر از
را هم گفتند و من عین آن را میخوانمَ « :فإِ َّن َّ
ربا در میآورد .چون شما میدانید که زرگری از شغلها و معامالتی است که به سرعت ربا در آن پیدا میشود.
مث ً
ال در تبدیل طال به طال ،اگر یک گرم اضافهتر شود ،این ربا است .آدم یکباره به چاله حرامخواری میافتد.
این شغل مخاطره دارد .اصل شغل حرام نیست ولی چون ممکن است تو را به گناه بیاندازد ،و گناه هم روح تو را
تخریب کرده و استمرار آن روش صحیح تو را تخریب میکند ،لذا شغل مکروهی است و از آن نهی شده است.
زراعت کار انبیاء است
حاال من میخواهم به یک نکته روانی اشاره کنم که در روایاتمان هست و آن مقابل این حرف است .یعنی در
روایات ما نسبت به زرگری نهی وجود دارد و در مقابل آن نسبت به شغلی دیگر ترغیب و تشویق وجود دارد
که اینها از نظر روانی در مقابل هم هستند .یکی نهی است ،حاال مقابلش آن شغلی که امر است را نگاه کنید!
تا ببینیم چه نکتهای از آن به دست میآید .در میان مشاغل ،شغلی که به آن بسیار امر شده است «فالحت
ن ُم َح َّم ٍد
«س َأل ْ ُت َج ْع َف َرب ْ َ
و زراعت» است .هارون واسطی که از اصحاب امام صادق(علیهالسالم) است ،میگویدَ :
ون ُك ُنو ُز الل َِّ
ين» از امام صادق(علیهالسالم) درباره ّ
فلحان سؤال کردم؛ « َفق َ
َال ُه ُم ال َّزا ِر ُع َ
علیهماالسالم َع ِن ال ْ َف َّلحِ َ
َ
ي ٌء أ َح َّب إِلَى َّ
الل ِ م َِن الز َِّرا َع ِة َو َما ب َ َع َث َّ ُ
السال ُم َفإِن َّ ُه
ال شَ ْ
فِي أَ ْرضِ ِه َو َما فِي ْالَ ْع َم ِ
يس َعلی ِه َّ
الل نَب ِّياً إ ِ َّل َزا ِرعاً إ ِ َّل إ ِ ْد ِر َ
ان َخ َّياطاً للفالحین»[ ]3حضرت فرمودند :آنها کشاورز بودند و هیچ کاری نزد خداوند از کشاورزی بهتر نیست.
َك َ
هیچ پیغمبری نبود مگر آنکه زراعت میکرد جز إدریس که خیاط بود .من این روایت را برای مقابله با روایت
قبلی آوردم.
کار با « ِگ َرم» و کار با «خروار» فرق دارد!
من میخواهم نکته دقیقی را عرض کنم؛ این شغلها از نظر اثرگذاری بر روی روح ،کام ً
ال تقابل دارند .یکی
ی میکند و به آن امر میکند؟ چون زرگری ،با وزن
تنگنظری میآورد ،یکی وسعتنظر میآورد .چرا این را نه 
کم یعنی مثقال و گرم سر وکار دارد و تنگنظری میآورد .آدمیکه هر روز با «گرم» کار میکند ،از نظر روحی
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* من میخواهم نکته دقیقی را عرض کنم؛ این
شغلها از نظر اثرگذاری بر روی روح ،کام ً
ال
تقابل دارند .یکی تنگنظری میآورد ،یکی
وسعتنظر میآورد.

تنگنظری پیدا میکند .ا ّما زراعت کاری است که سر و کار آدم با خروار است و روح انسان را کوچک نمیکند.
این شغل از نظر روانی حسن دارد و برای آدم بلندنظری میآورد .معارف ما خیلی دقیق است.
به اندازه مطمئن وزن کنید!
محصل معارف ما
این مطالبی را که من میگویم ،از خودم نیست ،همه از آیات و روایات ما گرفته شده است و
َّ
المس َتقیم»[ ]4با مکیال و ترازوی دقیق وزن کنید .کم گذاشتن که حرام است ،منظور
استَ « .و ِزنوا ب ِالق
ِ
ِسطاس ُ
این است که طوری وزن کنید که مطمئن شوید ،کم نگذاشتهاید .این کار ،با روحیه تنگنظری قابل انجام نیست.
لذا حضرت در روایت قبلی به این سراشیبی اشاره میکنند که این حرفه انسان را به سمت سقوط در گناه سوق
میدهد .بسیار احتمال دارد که انسان در این شغل به حرام آلوده شود .وقتی تنگنظر شدی ،به ربا میافتی،
ربایی که در روایات و در آیات قرآن کریم شدیدا ً از آن نهی شده است.
شکسته شدن قبح ربا
انسان با چنین شغلی ،از نظر روحی و روانی ،حریمش نسبت به ربا ،از بین میرود .یعنی یک انسان مسلمان ،که
آیات و روایات ،اینهمه دارند او را از ربا میترسانند ،وقتی وارد این کار میشود ،کمکم ترسش از بین میرود و
آرامآرام به رباخواری عادت میکند .حرمت این کار شکسته میشود و کار تمام میشود .این شغل اثر سوء روی
روح میگذارد .وقتی هم که رباخواری عادی شد که دیگر وامصیبت است! به این میگویند :نقش تخریبی در
بعد دینی و حضرت هم به همین مطلب اشاره میکنند ،لذا نهی میکنند که فرزندت را بر سر این کار نگذار!
تأثیر تدریجی از تکرار عمل
البته اینطور نیست که فقط به همین خاطر از این کار نهی شده باشد و چه بسا ابعاد گوناگون و نقشهای
دیگری وجود داشته باشد ،که به خاطر آنها از این شغلها نهی کردهاند ،ولی آنچه اشاره شده است این جنبه
است .روح با استمرار یک عمل ،روش میگیرد و کار برایش عادی میشود .وقتی یک چیز عادت شد یعنی ملکه
شده است و ملکه هم همان تربیت است .در اینجا محیط شغلی و خود شغل ،مربی من شده است« .شغل» چگونه
دارد من را تربیت میکند؟ با تکرار عمل ،تربیت تخریبی و اثر سوء دارد .چنین روشی را میدهد که قبح برخی
گناهان را از بین میبرد .زرگری قبح رباخواری را پیش من از بین میبرد.
 .2کفنفروش ،مرگ مردم را میخواهد!
ان» ،حضرت در ادامه فرمودند :فرزندت را به
« َو َل ت ُْسل ِْم ُه ب َ َّي َ
ان َفإِ َّن َصاحِ َب ْالَ ْك َف ِ
اع ْالَ ْك َف ِ
ان يَ ُس ُّر ُه ال ْ َوبَا ُء إ ِ َذا َك َ
ً
کفنفروشی هم نفرست .ما در روایات داریم که این شغل هم مکروه است .چون کفنفروش ،دائما در فکر این
است که مردم زودتر بمیرند تا او کفنهایش را بفروشد .بدانید جمله به جمله این مطالبی که من میگویم ،متن
روایات است و من از خودم حرفی ندارم .در روایت آمده است که کفنفروش میگوید :هر چه مرده بیشتر شود،
برای من بهتر است؛ لذا این شغل هم مکروه است .نفس شغل بر روی روح اثر سوء دارد.
قصاب دلسخت میشود!
ّ .3
بعد در ادامه حدیث داردَ « :و َل ت ُْسل ِْم ُه َج َّزاراً» ،جزار یعنی ّ
سلخ؛ حضرت فرمودند :فرزندت را به کار سالخی
نگمار! در روایت دیگری که آن هم از امام صادق(علیهالسالم) است آمده است که امام صادق از پیغمبر اکرم نقل
میکند« :عن أبی عبداهلل جعفربنمحمد(علیهماالسالم) قال :إن رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) قال »:پیغمبر
فرمودند که من به خالهام غالمیرا هدیه دادم و گفتم« :إِن ِّي أَ ْع َط ْي ُت َخالَتِي ُغ َلماً َو ن َ َه ْي ُت َها أَ ْن ت َْج َعلَ ُه َق َّصاباً» ،این
غالم را برای کار قصابی نگذار! «أَ ْو َح َّجاماً أَ ْو َصائ ِغاً»[« ]5صائغ» همان زرگر است.
قصاب با گوشت فروش فرق دارد
در روایت قبلی داشت «جزار» و در اینجا دارد «قصاب» که البته معنای اینها قصابی به معنایی که امروزه متدا ّول
است ،نیست .اصل آن از نظر لغت ،به کسی گفته میشود که شتر و گوسفند را سر میبرد ،یعنی کارش سر بریدن
است نه گوشت فروختن ]6[.روایت میگوید ولو اینکه قصاب سر حیوان را میبرد ،ولی این شغل و حرفه ،از نظر
الر ْح َم ُة»،
تربیتی اثر سوء دارد .حضرت در ادامه جهت این نهی را بیان میفرماید کهَ « :فإِ َّن ال ْ َج َّز َار ت ُْسلَ ُب ِم ْن ُه َّ
اب
چرا که قصاب ،مهربانیاش را از دست میدهد .در روایت دیگر در مورد جهت این نهی آمده استَ « :و ا ّما الْق ََّص ُ
الر ْح َم ُة م ِْن َقلْ ِبهِ»[ ]7قصاب آنقدر ذبح میکند تا مهر و عطوفت از دلش میرود]8[.
َفإِن َّ ُه يَ ْذب َ ُح َحتَّى ت َْذ َه َب َّ
تضعیف روح ّیات و ملکات فطری
انسان از نظر فطری اینگونه است که از کشتار بدش میآید .این جزء فطرت همه ما است .انسان از کشتن بدش
میآید .چه بسا انسان از کشتن بعضی از جانوران موذی هم خوشش نمیآید .اگر بنا شود که کشتار ،حرفه آدم
شود ،این روحیه ملکه خواهد شد .میدانید اگر این روش ،برای انسان ملکه شود ،چه میشود؟ فطرت انسان
ضربه میخورد .این شغل به فطرت ،ضربه میزند .اگر این یک روش شود ،روش بدی است .ملکه ،ملکهای است
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که برای انسان مضر است .این شغل به بعد انسانی تو ضرر میزند.
 .4بردهفروشی ،بدترین کار است!
«حجام» کسی است که شغلش حجامت کردن است .حجام هم مثل سالخ است که به دیگری تیغ میزند ،ولی
ّ
تیغ سالخ بزرگتر است .در بعضی از روایات دارد « ،نحاسی » هم مکروه است .در همان روایت ا ّولی که خواندم
ول َّ
الل ِ صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم َق َ
داشتَ « :و َل ت ُْسل ِْم ُه ن ََّخاساً َفإِ َّن َر ُس َ
اس» آن موقعها بوده
اس َم ْن ب َ َ
ال شَ ُّر ال َّن ِ
اع ال َّن َ
است و امروزه بحمداهلل ،دیگر از برده فروشی خبری نیست.
چون من به طور کلی بحث کردم ،اینها را به عنوان مثال مطرح کردم و میخواستم به عنوان نمونه چند روایت
اهمیت دارد .از آنجایی که شغلهایی وجود دارد که اثر سوئی بر روی روح
را بخوانم و توضیح دهم که خود شغل ّ
انسان دارد ،لذا شارع مقدس هم روی آنها دست گذاشته و از آنها نهی کرده است.
شغل فرق دارد با انجام چندبارهی این کارها
ً
البته گاهی پیش میآید که آدم باید کاری را انجام دهد؛ این شغل شدن آن کار نیست .مثال ممکن است آدم
به دکان بزازی برود و کفن بخرد .این بزاز که کفنفروش نیست .کراهت در مورد جایی است که این کار بشود
شغل و حرفه دائمیانسان .اینها را اشتباه نکنید! حرفه چون تکرار دارد و مدام تجدید میشود بر روی روح اثر
تخریبی دارد و ملکات زشتی را به دنبال میآرود .ممکن هم هست که این حرفهها به ملکات نیکوی اخالقی و
محسنات فطری انسان ضربه بزند .لذا است که از این حرفهها نهی شده است.
همه اینها مربوط به نفس شغل است .اینکه من عرض کردم محیط شغلی ،ممکن است هم نقش سازندگی
داشته باشد و هم نقش تخریبی ،این در ربط با نفس شغل است و ما در روایاتمان هم این مطلب را داریم .شغلی
انتخاب کنید که بر روی روح شما نقش تخریبی نداشته باشد ،بلکه بر عکس ،شغلی انتخاب کنید که بر روی
روح شما نقش سازندگی داشته باشد.
[ .]1وسائلالشیعه ،ج  ،20ص 154
[ .]2اصولالكافي ،ج  ،5ص 114
[ .]3تهذيباألحكام ،ج  ،6ص 384
[ .]4سوره مبارکه شعراء ،آیه 182
[ .]5وسائلالشيعة ،ج  ،17ص 136
[ .]6البته بحث ما در مورد آثار تربیتی این کار است به جنبههای دیگر کاری نداریم و بررسی آنها بحث مستقلی
میطلبد.
[ .]7مناليحضرهالفقيه ،ج  ،3ص 158
[ .]8روایت متعددی در این رابطه مطرح است که من ،تنها بخشی از این مجموعه را خواندم وگرنه مباحث بسیار
گسترده است.
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* شغلی انتخاب کنید که بر روی روح شما
نقش تخریبی نداشته باشد ،بلکه بر عکس،
شغلی انتخاب کنید که بر روی روح شما نقش
سازندگی داشته باشد.

تربیت در محیط شغلی۲ :
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
والحمد هلل ّ
رب العالمین و صلّی اهلل علی ّ
محمد و آله ّ
اهلل(صلّیا ُ
هلل َعلیه َوآل ِ ِه َو َسلَّم) َ
ان»[]1
ول
«روی َعن َر ُس ِ
يم ِ
َ
قال :إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
ُ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت به معنای روش رفتاری و گفتاری دادن بود .انسان به طور معمول و غالب در چهار محیط
آموزشی تحصیلی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد .گفتیم که سومین محیط ،یعنی محیط رفاقتی
خانوادگی،
ِ
قویتر و اثرگذارتر از محیطهای دیگر است و بحث ما به چهارمین محیط ،یعنی محیط شغلی رسید .البته ما
فضای پنجمی هم داریم که حاکم بر محیطهای چهارگانه است.
نفس شغل ،دو؛
یک؛
شود.
ی
م
بحث
رابطه
سه
در
جلسه گذشته عرض کردم که در باب محیط شغلی برای انسان
ِ
محیطی که در آن کار میکند ،سه؛ روابطی که با افراد نسبت به آن کار پیدا میکند.
ا ّما اول که جلسه گذشته وارد آن شدم ،نفس شغل است .عرض کردم اگر چه بعضی از شغلها حرام نیستند و
از نظر شرعی ،نسبت به آنها نهی الزامی نیست ،ا ّما ممکن است در بُعدی از ابعاد انسان اثر سوء داشته باشند .در
قالب اصطالح فقهی میگویند نهی تنزیهی شده است و کراهت دارد .روایاتی را هم در باب شغلهایی که بر انسان
انسانی انسان یا بُعد معنویِ انسان میشود مطرح کردند که نمونههایش
اثر تخریبی دارد و موجب تضعیف بُعد
ِ
را جلسه گذشته عرض کردم.
محیطهای شغلی سازنده
 .1فضای باز و سیر آفاق
بر عکس ،شغلهایی داریم که نقش سازندگی برای انسان دارد؛ لذا در آخر جلسه روایتی خواندم که انبیای ما
ال
شغل زراعت را انتخاب میکردند .روایت از امام صادق(صلواتاهللعلیه) بود که حضرت فرمودندَ « :و َما فِي ْالَ ْع َم ِ
ي ٌء أَ َح َّب إِلَى َّ
الل ِ م َِن الز َِّرا َع ِة َو َما ب َ َع َث َّ ُ
ان َخ َّياطاً»[ ]2چون نمیخواهم به
شَ ْ
يس ع َفإِن َّ ُه َك َ
الل نَب ِّياً إ ِ َّل َز َّراعاً إ ِ َّل إ ِ ْد ِر َ
نفس شغل هم در بُعد
مفصل بحث کنم فقط به عنوان نمونه بیان کردم و میخواستم این را عرض کنم که ِ
طور ّ
انسانی و هم در بُعد معنوی ،روی انسان اثر میگذارد.
اکثر انبیا چوپان بودند
حاال میخواهم بروم سراغ بخش دوم ،یعنی محیطی که انسان در آن شاغل است .در باب اثر گذاری محیط روی
مفصلی وجود دارد ،ا ّما من چارهای ندارم جز این که اشاره کنم و رد شوم .هر محیطی که انسان در
انسان ،بحث ّ
آن باشد ،هم نقش سازندگی و هم نقش تخریبی دارد .هیچ ارتباطی هم با کار انسان ندارد .ممکن است شغل تو
خوب باشد ا ّما محیطی که داری در آن کار میکنی ،خوب نباشد.
ال در مورد نقش سازندگی شغل زراعت ،همین روایتی است که حضرت فرمودندَ « :ما ب َ َع َث َّ ُ
مث ً
الل نَب ِّياً إ ِ َّل َز َّراعاً»
انبیا زراعت میکردند .شما اگر بروید در تاریخ انبیا نگاه کنید ،میبینید که اکثر انبیا چوپان بودند ،هم زراعت
میکردند و هم چوپانی؛ یعنی بیابانگرد بودند .تا به حال فکر کردید که چرا اینها سر به بیابان گذاشته بودند؟
پیغمبر اکرم ما هم وقت نزول وحی ،تنها ،در غار حراء بودند .مثال میزنم که کمی ذهنهایتان را آماده کنم.
خو ِد پیغمبر هم چوپانی میکرد.
بیابان محیطی سازنده است
چرا انبیا شغل زراعت و چوپانی را انجام میدادند؟ چون محیط این شغلها یک محیط زنده کننده بُع ِد معنویِ
نفس شغل نیست ،اینها را با
نفس شغل بحث کردم ،ا ّما حاال راجع به ِ
انسان است .من در باب زراعت راجع به ِ
هم تفکیک کنید .ظاهرا ً زراعت در بیابان است ،کسی در حیاط خانه یا پشتبامش زراعت نمیکند .چوپانی هم
همینطور است ،در خیابانها چوپانی نمیکنند ،هیچ وقت گله حیوانات را در خیابانهای شهر نمیآورند .محیط
بیابان برای انبیا نقش سازندگی داشته است.
مشاهده بیابان سیر آفاقی است
ما در باب بُعد معرفتیمان یک سیر داریم که باید در آن قدم گذاشت و پیش رفت .من همان تعبیر قرآنی را
معرفتی انسان را باال میبرد ،این سیر هم با مشاهده است .تعبیری در
میگویم .سِ یری داریم که این سِ یر ،سطح
ِ
َ
َ
ق»[]3س ُنری ِهم
ي أنْفُسِ ِه ْم َحتَّى يَ َت َب َّي َن ل َ ُه ْم أن َّ ُه ال ْ َح
فاق َو ف 
«س ُنري ِه ْم آيات ِنا فِي ْال ِ
َ
آیه شریفه است که میفرمایدَ :
آیاتنا فی اآلفاق و فی أنفسهم» قرآن سیر در آفاق را قبل از انفس میآورد و میگوید ما آیات خود را نشان
میدهیم ،پس مسأله شهود مطرح است .بزرگان این تعبیر قرآنی را در قالب اصطالح میریزند و میگویند :سِ یر
آفاقی و سِ یر انفسی .سِ یر آفاقی همین محیطهایی است که گفتیم اثر سازندگی دارند و اینها شهود است؛
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شغلی
* ما در باب بُعد معرفتیمان یک سیر داریم که
باید در آن قدم گذاشت و پیش رفت .من همان
تعبیر قرآنی را میگویم .سِ یری داریم که این
معرفتی انسان را باال میبرد ،این
سِ یر ،سطح
ِ
سیر هم با مشاهده است.

تأثیر دیداری این مشاغل
در باب تربیت ،هم مسأله دیداری  ،هم گفتاری و هم شنیداری است .در اینجا بحث دیداری است .خداوند در
بیابانها ،دارد در بُعد دیداری و در بُع ِد معنوی ،پیامبرش را پرورش میدهد .در بیابان زخارف ما ّدی نیست،
جاذبههای ما ّدی نیست که من را به خودش جلب کند ،منطقهای آرام که هیچ رابطهای با مظاهر ما ّدیت ندارد،
چشم انسان دارد میبیند .انسان در این محیط ،به خصوص در شبهایش که نگاه میکند ،پِی به عظمت خالقش
میبرد.
ارتباط با خدا در محیطهای باز و وسیع
پیغمبرها راه میافتادند در بیابانها چوپانی میکردند ،خودشان را در بُعد معرفتی تربیت میکردند .سیر آفاقی
داشتند .انتخاب این شغل ،برای سی ِر آفاقی او است .از مظاهر دنیایی و ما ّدی و از جلوات ما ّدیت منقطع میشدند.
ّ
«جل الخالق»« ،العظم ُۀ هلل»؛
کوه را نگاه میکردند ،آسمان را نگاه میکردند ،هرجا را نگاه میکردند ،میگفتند:
این محیط شغلی برای شخص سازنده است.
 .2محیط زندگی و محدودیتهای تربیتی
این یک محیط ،در مقابل ،محیطی است که در آن مظاهر شیطانی است .یعنی آن بُعد شیطانی من را تحریک
و زنده میکند .شغلم بد نیست ،محیط شغلیام بد است .این محیط ،روی انسان نقش دارد .دقیقاً در معارف ما
اینها آمده است .حاال من به عنوان نمونه عرض میکنم که ما هم از نظر محیط شغلی و هم از نظر شهری در
انتخاب شهر ،به روایاتی برخورد میکنیم که عجیب است .ما روایاتی داریم که از سعادت شخص این است که
شغل او در شهر خودش باشد .روایت از زینالعابدین(صلواتاهللعلیه) استَ « :ق َ
ال َعل ُِّي ب ْ ُن ال ْ ُح َس ْي ِن :إ ِ َّن م ِْن َس َعا َد ِة
ِين ب ِ ِهم»[ ]4از سعادت فرد این
ين َو يَ ُك َ
ون ُخلَ َطا ُؤ ُه َصال ِحِ َ
ون َم ْت َج ُر ُه فِي بَلَ ِد ِه َو يَ ُك َ
ال ْ َم ْر ِء أَ ْن يَ ُك َ
ون ل َ ُه ُول ْ ٌد يَ ْس َتع ُ
است که محل کسب و کارش در شهر خودش بوده و با نیکان رفت و آمد داشته باشد و فرزندانی داشته باشد
که کمککارش باشند]5[.
شهر خود و آبروداری
تقیدات
به طور غالب اینطور است که اگر انسان در همان محیطی که زندگی کرده است ،شغل او باشد ،یک سنخ ّ
تقیدات انسان در ربط با اعتقادات دینیاش است ،گاهی نه خیلی متدیّن نیست ،ا ّما در آن محیط،
دارد .گاهی ّ
حساب آبرویش را میکند .یک سنخ از خالفکاریها را نمیکند برایاینکه از محیط زندگیاش شرم میکند.
ط زندگیاش باشد ،یک سنخ خالفکاری را نمیکند ،این قید و بندها وجود دارد.
اگر شغلش در محی 
اگر از این محیط به یک محیط دیگر رود باألخره همان هواهای نفسانی ،همان ابعاد حیوانی در او وجود دارد.
میشود مثل یک مرغ از قفس آزاد شده ،خصوصاً اگر محیط هم خراب باشد .ممکن است که هر خالفی را
مرتکب شود که اگر در شهر و محله خود بود ،هیچگاه مرتکب آنها نمیشد .من مسأله را خیلی ساده کردم که
همه متوجه شوند.
جابهجایی شغلی و تحصیلی مخرب است!
این نکته که عرض میکنم ،در محیط شغلی که هست هیچ؛ در محیط تحصیلی هم هست که به آن اشاره کرده
بودم .این از ظرائف معارف ما است که فرد از محیط خانوادگیاش به محیط دیگر نرود .آنجا که رفت خالف
کردن ،برایش آسان میشود .این جابهجاییها نقش تخریبی دارد .آن محیط بیابان ،آنجا نقش سازندگی بود ،بُعد
معرفتی را باال میبرد ،اینجا ببین چه کار دارد میکند؟!
شغل در شهر خود مانع پرده دری است
از سعادت شخص این است که کارش در شهر خودش باشد و از شهرخودش بیرون نرود .روی این حساب نشده
است .آیا میتوان هرکس را به هرجا فرستاد؟ میدانید این کارها منشأ فساد است؟ برخی افراد از معارف دینی
ال أَبُو َع ْب ِد َّ
بیخبر هستند و با این کاهایشان جامعه را هم به فساد میکشندَ « .ق َ
الس َعا َد ِة ال َّز ْو َج ُة
الل ِ :ثَ َلثَ ٌة م َِن َّ
الر ُج ُل يُ ْرزَقُ َمعِيشَ َت ُه ب َِبلَ ِد ِه يَغ ُْدو إِلَى أَ ْهل ِ ِه َو يَ ُروح»[ ]6سه چیز مایه خوشبختی است؛
ال ْ ُمؤَات َِي ُة َو ْالَ ْو َل ُد ال ْ َبا ُّر َ
ون َو َّ
همسر همراه ،فرزندان نیکوکار و شغلی که در شهر فرد باشد و فرد پس از کار ،نزد خانوادهاش رفته و با آنها
خوش باشد .چنین شخصی ،صبحها چشمش در خانوادهاش باز میکند و بعد به سر کار میرود .شب هم سر
خانه و زندگیاش بر میگردد .آیا باز هم ممکن است خطا کند و به بیراهه برود؟
بعضیها میگویند :اسم فرزندم برای کار یا تحصیل ،در فالنجا در آمده است؛ چه کار کنیم؟ گویا از این معارف،
دور هستند .بگذار سر خانه و زندگیاش باشد .حداقل این است که آن ُحجب و حیایی که در منطقه خودش
هست ،مانع میشود که یک سنخ کارهای خطا را برای حفظ آبرویش انجام دهد .همین خوب است که با این
کار ،پرده حیا را ندرد.
مرغ از قفس پریده!
اگر او از شهرش برود و برگردد ،دیگر آدم سابق نیست .عین مرغ از قفس پریده است .همین منطقه شهر خودش،
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* محیط تحصیلی هم هست که به آن اشاره
کرده بودم .این از ظرائف معارف ما است که
فرد از محیط خانوادگیاش به محیط دیگر
نرود .آنجا که رفت خالف کردن ،برایش آسان
میشود .این جابهجاییها نقش تخریبی دارد.
آن محیط بیابان ،آنجا نقش سازندگی بود ،بُعد
معرفتی را باال میبرد ،اینجا ببین چه کار دارد
میکند؟!

برایش یک قفس است .اینجا مالحظه میکند ،ا ّما اگر رفت جای دیگر ،مالحظه نمیکند ،بعد هم پرده دری
میکند ،مگر میشود به این زودی درستش کرد .خراب کردن آسان است ،ساختن خیلی سخت است .لذا ما
میبینیم در روایت ،فقط محیط را میگوید ،آن هم محیطی که انسان میخواهد در آن محیط با مسائل ما ّدیت
رو به رو شود.
 .3محیط فریفتهشدن نسبت به مظاهر دنیا
اینجا اص ً
ال با شغل کاری نداریم .جای پول در آوردن است ،گفتیم بحث ما درباره محیط شغلی است .شغل هم
که میگوییم ،یعنی شخص میخواهد معیشتش را با این کار و حرفه بگذراند .سر و کارش با مسائل ما ّدی است.
جایی که برای مسائل ما ّدی آماده شده ،خیلی باید مراقبت شود که جلوات ما ّدیت زیادی نداشته باشد و انسان
را فریب ندهد .محیط کاری ،شما را فریب ندهد و -نعوذ باهلل -ریشههای رذایل اخالقی را در شما زنده نکند،
زیاده طلبی نیاورد ،حرص و آز نیاورد.
بازارها جوالنگاه شیطان
به تعبیری که در روایات است ،در محل کسب که جایی است که انسان پول در میآورد ،عوامل شیطانی برای
تحریک ابعاد شیطانی انسان فراهم است؛ حواست را باید در این محیط جمع کنی! من به َکسب کاری ندارم ،در
مورد محیط َکسب بحث میکنم.
ما در باب محیط کسب ،روایات متعدده داریم .به عنوان نمونه روایتی است از پیغمبر که فرمودندَ « :ق َ
ال َر ُس ُ
ول
َّ
ض ْالَ ْس َواقُ » شرترین جا در میان قطعههای زمین ،مرکزی است که میخواهی با مسائل ما ّدی
الل ِ :شَ ُّر بِقَا ِع ْالَ ْر ِ
ِيس» و این قطعه جوالنگاه شیطان است« .يَغ ُْدو ب َِرايَ ِت ِه
رو به رو شوی و مال به دست بیاوریَ « ،و ه َِي َم ْي َد ُ
ان إِبْل َ
َو يَضَ ُع ُك ْرسِ َّي ُه َو يَ ُب ُّ
ث ُذ ِّريَّ َت ُه» اینجا شیطان میآید و کرسیاش را میگذارد و بعد هم بچههایش را در محیط
پراکنده میکند .بعد هم هر کسی را متناسب با خودش فریب می دهد؛ یکی کم میگذارد ،یکی دروغ میگوید
و َ « ...ف َب ْي َن ُم َط ِّف ٍ
ف فِي َقفِي ٍز أَ ْو َسا ِر ٍق فِي ذ َِرا ٍع أَ ْو َكا ِذبٍ فِي سِ لْ َعةٍ»[ ]7همه طور کلک میزند برای این که پول
در بیاورد.
پاداش یک سبحان اهلل در بازار
دار سه ٍو
قال:
وسلم)
ه
وآل
ه
اهللعلی
ل
اهلل(ص
رسول
عن
وی
«ر
فرمودند:
که
است
باز روایتی دیگر از پیغمبر اکرم
السوقُ
ُ
ُ
و غفله» محل کسب ،جایی است که آدم در آن غفلت میکند« ،فمن س َّب َح فیها تسبیح ًه کتب له بها الف الف
حسنه» اگر انسان در این محیط ،یک سبحان اهلل بگوید ،یک میلیون حسنه برایش نوشته میشود .یعنی اگر آدم
به جایی برود که مظاهر ما ّدیت او را جذب میکند و از خدا بی خبر میشود و به یاد خدا باشد بسیار ارزش دارد.
«محیط» این کار را میکند .اینجا بحث شغل نیست ،فرق بگذارید! جاذبه محیط ما ّدیت ،انسان را میسازد
و تخریب میکند .همین یک تسبیح که یک میلیون به حساب میآید ،جهت این است که این یک تسبیح
بسیار ارزنده است ،چون دیگر از خدا غافل نشده است ،محیط نمیتواند بُعد معنوی او را تخریب کند .ح ّتی
علی(علیهالسالم) در عهد نامهای که به مالک اشتر مینویسد ،همین مطالب را توضیح میدهد ،که دیگر در
حوصله بحث نیست.
[ .]1وسائلالشيعة ،ج  ،20ص 154
[ .]2وسائلالشيعة ،ج  ،17ص 41
[ .]3سوره فصلّت ،آیه 53
[ .]4الكافي  ،ج  ،5ص 257
ّ
[ .]5در روایتی دیگر است که وقتی خواستم اشاره به علت کار کنم ،آن را میگویم.
[ .]6الكافي  ،ج  ،5ص 258
[ .]7وسائلالشيعة ،ج  ،17ص 468
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تربیت در محیط شغلی۳ :
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
والحمد هلل ّ
رب العالمین و صلّی اهلل علی ّ
محمد و آله ّ
هلل َعلیه َوآل ِ ِه َو َسلَّم) َ
ان»[]1
اهلل(صلّیا ُ
ول
«روی َعن َر ُس ِ
يم ِ
َ
قال:إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
ُ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری و گفتاری دادن به غیر بود .انسان معموالً در چهار محیط روش
آموزشی تحصیلی ،سوم محیط رفاقتی و چهارم محیط شغلی
میگیرد؛ اول محیط خانوادگی ،بعد هم محیط
ِ
است و فضای پنجمی هم حاکم بر همه این محیطها داریم که بعدا ً به آن میرسیم .بحث ما در جلسه گذشته،
گرفتن انسان در
درباره محیط چهارم یعنی «محیط شغلی» بود .بنده عرض کردم که در محیط شغلی ،روش
ِ
نفس شغل است که خو ِد شغل فینفسه ،روی انسان اثر گذار است و
سه رابطه مطرح است؛ اول ،نسبت به ِ
معیشتی
ممکن است اث ِر تخریبی یا سازندگی داشته باشد .دوم ،محیطی است که انسان در آن ،اشتغال به امو ِر
ِ
دنیاییاش دارد و سوم ،روابط انسان نسبت به مراجعین شغلی است.
نفس شغل و اثر گذاری آن را بحث کردیم و گفتیم که به طور کلی شغلها
بحث ما در مورد رابطه دوم بود .ما ِ
نقش سازندگی دارند و شغلهایی
دوگونه هستند :شغلهایی که در ابعاد گوناگون انسانی و معنوی ،بر روی انسان ِ
متعددی اشاره کردم
که نقش تخریبی دارند .مسأله نفس محیط را هم در جلسه گذشته مطرح کردم و به روایات
ّ
که یک بحث کلّی بود و ما همه مطالب را از روایات استفادهکردیم.
«فضای کاری» جدای از «خود شغل» است!
آن بحث کلّی این است که محیط و فضایی که انسان در آن است ،روی انسان مؤثّر است .اگر در نظرتان باشد،
دار سه ٍو و غفله»؛ بازار محل فراموشی
آخر جلس ه روایتی از پیغمبر اکرم نقل کردم که حضرت فرمودند« :السوقُ ُ
و لغزش است .حضرت تعبیر به «سوق» فرمودند که مراد همان فضای محل کسب است ،فضایی که انسان در
همان فضا قرار میگیرد و به سوی ما ّدیّت میرود.
شغل انسان را هم به دوگونه
ما این مطلب را به طور کلّی داریم و من ،همانند نفس شغل که دوگونه بود ،فضایِ
ِ
سازنده و مخ ِّرب تقسیم میکنم .ممکن است که خو ِد شغل خوب باشد ،ا ّما فضا ،فضای مسمومی باشد و یا
بالعکس .به تعبیرسادهتر ،بحث ما ج ِّو غالب و فضای حاکم بر محیطی است که انسان در آن مشغول به کار است.
شیطان فرصت طلب است
عوامل درونی انسان که با امور
اگر این ج ّو و این فضا ،فضای ما ّدیّت باشد ،از نظر طبیعی اینطوراست که آن
ِ
ّ
دنیوی و ما ّدی مرتبط است ،زنده میشوند .این درون ما وجود دارد وهیچ شبههای نیست .به طور کلی ،هواهای
نفسانی درون
نفسانی ،وهمی ،شیطنت و همه اینها در ما وجود دارد .اگر فضای حاکم ،فضای ما ّدی باشد ،هواهای
ِ
من را زنده میکند و این را بدانید که شیطان ،چه درونی و چه بیرونی ،فرصت طلب است .در روایت داریم که
شیطان فرصت طلب است .این فرصت طلبی در هر فضایی برای انسان کاربرد ندارد .اگر فضا با اهداف شیطانی،
مساعد باشد ،این فرصت طلبی خوب کاربرد دارد .اما اگر مساعد نباشد ،آنجا است که شیطان به زحمت میافتد.
شکارشدن ،هنگام غوطه وری در مال
ِّ
يءٍ»
ِير اب ْ َن آ َد َم فِي ُكل شَ ْ
روایتی ازامام صادق(علیهالسالم) نقل شده است که حضرت فرمودند« :إ ِ َّن الشَّ ْي َط َ
ان يُد ُ
در بعض روایات به جای «یُدیر»« ،یُدبّر» هم دارد .آنهایی که اهلش هستند ،به اصول کافی مراجعه کنند .آنجا
ال َف َأ َخ َذ ب َِر َق َب ِتهِ» ]2[.شیطان در هر چیزی دور انسان
هم «یدیر» دارد و هم «یدبّر»َ « .فإِ َذا أَ ْع َيا ُه َجث ََم ل َ ُه ِع ْن َد ال ْ َم ِ
میچرخد تا او را به دام اندازد و هنگامی که خوب خستهاش کرد ،او را به سینه روی زمین میخواباند و گردنش
را میگیرد.
شیطان شکارچی باحوصلهای است!
دیر» باشد ،یعنی شیطان ،انسان رادور میزند و دنبال فرصت برای شکار است .فرض کنید
اگر متن روایت «یُ ُ
صیادی ،میخواهد شکاری را صید کند ،دنبال فرصت میگردد تا در نهایت ،صی ِد خود را به دام بیاندازد .شیطان
ّ
اینقدر دور انسان میگردد تا خستهاش کند .در پرندهها این مطلب ،خیلی روشن است .شکارچی به دنبال
صید که میرود ،باال میرود ،پایین میرود ،اینطرف میرود ،آن طرف میرود ،شکار را رها نمیکند .وقتی که
خستهاش کرد ،آنجا است که او را میگیرد و با سینه به زمین میکوبد .در قرآن هم دارد که « َف َأ ْص َب ُحوا فيدا ِره ِْم
جاث ِمين»[ ]3یعنی اینها در خانههاشان صبح کردند در حالی که سینههایشان بر روی زمین بود.
وقتی که انسان خسته شود ...؛
َ
حاال این فرصتی که شیطان به دست میآورد ،چه وقتی است؟ حضرت فرمودندَ « :فإِ َذاأ ْع َيا ُه» یعنی وقتی که
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* اگر فضای حاکم ،فضای مادّی باشد ،هواهای
نفسانی درون من را زنده میکند و این را بدانید
ِ
که شیطان ،چه درونی و چه بیرونی ،فرصت
طلب است.

ال» او را به سینه روی زمین میخواباند .وقتی بحث پول و مال است ،بهترین
«جث ََم ل َ ُه ِع ْن َد ال ْ َم ِ
خستهاش کردَ ،
َ
فرصت است .در این زمان « َفأ َخ َذ ب َِر َق َب ِتهِ» از پشت گردنش را میگیرد و دیگر او نمیتواند تکان بخورد ،همانجا
شکارش میکند.
جو کار ،زمینه ساز اسارت شیطان است.
در فضا و محیطی که ج ّوآن ما ّدیّت است ،در فضایی که تو برای کسب معیشت رفتی و میخواهی کار کنی
و زندگیات را بگذرانی ،چون بحث مال مطرح است ،بهترین فرصت برای شیطان است .محیطِ شغلی بهترین
محیط است برای این که تو صید شیطان باشی .شیطان اینجا صیدت میکند .هر جا نتوانست تو را از پا در
بیاورد ،اینجا تو را از پا در میآورد .لذا ج ّو حاکم بر محیط که ج ّو ما ّدیّت است ،خود به خود زمینهساز است برای
این که انسان اسیر شیطان شود .خود ج ّو ،که باید با آن مبارزه کنی.
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کارنکردن غلط است ،در کارت هم دینداری کن!
پس آیا بگوییم حاال که این طور است ،نمیرویم کار کنیم؟ نخیر؛ سنگر را که نباید خالی کنی ،باید بایستی.
اص ً
ال دینداری کار مشکلی است .دینداری خیلی کار مشکلی است ،ظاهر سازی کارآسانی است ا ّما دینداری
* ازخدا بترسید! قسم نخورید! قسم راست
کار مشکلی است.
برکت را از مال میبرد و قسم دروغ که انسان را
غفلت یعنی تضعیف بُعد معنوی
در روایت پیغمبر اکرم که جلسه گذشته گفتم ،میخواستم توضیح دهم که حضرت میخواهد ج ّو حاکم را
بفرماید که در ج ّو ما ّدیّت ،هواهای نفسانی که درون انسان هستند ،زنده میشوند و قهرا ً آن بُعد معنویاش
تضعیف میشود که ما از آن تعبیر به غفلت میکنیم .محیطهایی که همسو با امور شیطانی است ،غفلت آور
تسبیح انسان در بازار ،معادل یک میلیون تسبیح است؛ چون
هستند .جلسه گذشته بقیه روایت را خواندم که یک
ِ
محیط و فضا اقتضای غفلت از خدا میکند و کسی که در این محیط ،یاد خدا کند بسیار ارزنده است.
زندگی با مشرکین ،موجب دوری از دین است
روایت از پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :برئت الذمه ممن اقام مع
المشرکین فی دیارهم» ]4[.این یک مطلب اساسی است؛ کسی که بخواهد برود در منطقه مشرکین ،یعنی
مکانی که ج ّو حاکم بر آنجا جو شرک است ،زندگی کند ،برائت الذمه است .این شخص اص ً
ال با ما سر و کاری
ندارد .ناخودآگاه از آنها تأثیر میپذیرد.
من قب ً
تربیت از امور قصدیّه نیست .محیط روی ما اثر میگذارد .این ج ّو حاکم بر روی انسان
ال گفتم که ّ
اثر میگذارد .من دارم راجع به محیط شغلی بحث میکنم .محیط شغلی یک چنین محیطی است .تأثیرش
ناخودآگاه است چون امور ما ّدی است .اگر انسان با امور ما ّدی سر و کار پیدا کرد ،همان ابعادی که با ما ّدیّت
همسو هستند ،زنده میشوند.
قسم راست برکت را میبرد و قسم دروغ سعادت را!
تجار و کسبه خطاب
در گذشته این روایت را از علی(علیهالسالم) گفتم که وقتی حضرت وارد بازار میشد ،به ّ
میکرد که ازخدا بترسید! قسم نخورید! قسم راست برکت را از مال میبرد و قسم دروغ که انسان را به جهنم
میبرد .همه اینها جزو احکام و معارف ما است ،آدابی است که در شرع ما وارد شده است.
محیطهای سازنده
نفس شغل گفتم ،همان راه را میروم .راجع به شغل
ما از نظر جو عکسش را هم داریم .همانطور که راجع به ِ
گفتیم یک صنف شغلها است مثل زراعت و چوپانی که اص ً
ال خود شغل سازنده است؛ در روایت هم داشتیم
که این مشاغل مستحب هم هستند .عکسش هم وجود دارد ،شغلهایی داریم که مکروه هستند و از آنها نهی
تنزیهی شده است .فضاها هم به همین صورت است که برخی فضاها تخریبی است ،یعنی باید حواست را جمع
کنی! و بر عکس ،فضاهایی داریم که سازنده است .فضاهایی که با بُعد معنوی انسان همسو هستند ،نقش سازنده
دارند؛ چون آن بُعد معنوی درونی را زنده میکنند.
مساجد ،پاککنده گناهان
در روایات تعبیرات فرق میکند ،من چیزی را که مورد ابتالی همه باشد ،میگویم .روایت از امام صادق(علیهالسالم)
وت َّ
ض َو َم ْن أَتَا َها ُم َت َط ِّهرا ً َط َّه َر ُه َّ ُ
الل م ِْن ُذن ُوب ِ ِه َو
ان ال ْ َم َساجِ ِد َفإِن َّ َها ب ُ ُي ُ
الل ِ فِي ْالَ ْر ِ
است که فرمودندَ « :علَ ْي ُك ْم بِإِت َْي ِ
َ
الصل ِة َو ال ُّد َعاءِ»[ ]5بحث قبلی درباره اسواق بود ،اینجا بحث مسجد است .من
ُكت َِب م ِْن ُز َّوا ِر ِه َف َأ ْكث ُِروا فِي َها م َِن َّ
دارم بین اینها یک «مقابله» درست میکنم .به مساجد که خانههای خدا بر روی زمین است ،بروید .هر کس با
طهارت به مسجد بیاید ،خدا او را از گناهانش پاک میکند.
پاداش نفس کشیدن در مسجد
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به جهنم میبرد.

روایت دیگری از پیغمبر اکرم است که فرمودند«:قال رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :يَا أَبَا َذ ٍّر إ ِ َّن َّ
اللَ تَ َعالَى
يُ ْعطِ َ
س تَ َن َّف ْس َت َد َر َج ًة فِي ال ْ َج َّنةِ» پیغمبر اکرم خطاب به ابوذر میفرمایند:
يك َما ُد ْم َت َجال ِساً فِي ال ْ َم ْسجِ ِد ب ُِك ِّل ن َ َف ٍ
تا موقعی که در مسجد هستی ،هر نفسی که میکشی خدا یک درجه در بهشت تو را باال میبردَ « .و ت َُصلِّي َعلَ ْيكَ
ال ْ َم َلئ ِ َك ُة» مالئکه برایت درود میفرستندَ « .و تُ ْك َت ُب ل َ َ
س تَ َن َّف ْس َت فِي ِه َعشْ ُر َح َس َنات»[ ]6هر نفس که
ك ب ِ ُك ِّل ن َ َف ٍ
میکشی ده حسنه برایت ثبت میشود.
تأثیر محیط مسجد بر انسان
همه اینها برای محیط است .همانطور که برای اسباب داشتیم این هم راجع به محیط است .میخواهد بفرماید:
محیطهایی هست که انسان را از نظر بُعد انسانی و الهی ،زنده میکند ،توصیه میشود که به این محیطها بروید
و از آن طرف محیطهایی هست که باید حواست جمع باشد یک وقت شیطان فریبت ندهد.
همکاری که انسان را به جهنّم میبرد!
حاال من این را مدخلی برای سومین رابطه یعنی مراجعین ،قرار میدهم .قبل از این که وارد مراجعین شوم به
سراغ همکارها می روم ،چون در روایات هم داریم .انسان همکاری را که انتخاب میکند باید غافل از خدا باشد
ال ما قب ً
یا همکاری که مذ ِّکر خدا باشد؟! این بحث در محیط شغلی مطرح است .مث ً
ال هیچ رفاقتی با هم نداشتیم.
محیط خانوادگی ،رفاقتی و آموزشیمان هم از هم جدا بوده است و رابطهمان مربوط به محیط شغلی است.
همکار در ارتباط با محیط شغلی است .بسیار اتّفاق افتاده است که همکار نامناسب ،انسان را به جهنم برده است.
من سرفصلها را بگویم و رد شوم .این مطالب حتی در بحث شرکت هم مطرح است ولی تأثیر آن خیلی کمتر
است .انسان باید مراقب باشد که میخواهد با چه کسی همکار شود! یک وقت سرمایهگذاری است نه همکاری!
این تأثیر چندانی ندارد .در همکاری هم ،مسأله سرمایهگذاری مطرح نیست که مث ً
ال طرفین حتماً شریک در مال
همدیگر نیز باشد .مهم این است که انسان در نهادها و سر کار ،با چه کسی دارد کار میکند .یک وقت اشتباه
نشود و عدهای نگویند که منظور سرمایهگذاری دو نفربا هم است! نخیر.
«حرف» و «قیافه» همکار تأثیر تربیتی دارد!
منظور من این است که تو در اتاقی که نشستهای ببین چه کسانی در آنجا هستند؟ چه میگویند؟ چه قیافههایی
دارند؟ ما گفتیم :ابعا ِد تربیتی ،دیداری ،گفتاری و رفتاری است .هر روز که میروم آنجا چشمم به صورت چه
کسی میافتد؟ حرفهایی که میزند به گوشم میخورد چیست؟ ممکن است کسی به او مراجعه کند و با من
کاری نداشته باشد ،ولی من که برخورد او با مراجعه کننده را میبینم و حرفهایش را میشنوم؛ پس باید در
این دقت کنم.
نوع برخورد همکار با مراجعین ،روی من تأثیر میگذارد!
من مطالب را خیلی جزئی میگویم تا خیال نکنی مسأله همکار شوخی بردار است .باید حواسم باشد که همکارم
با مردم به چه سبکی عمل میکند؟ اینها خواه نا خواه اثر گذار است ،یعنی خواه نا خواه از او روش میگیرم .من
عرض کردم راجع به محیط ،یک ج ّو حاکم داریم که به آن معنا است ،یکی هم در ارتباط با همکارهایی است
که من دارم با آنها کار میکنم؛ غیر از مراجعین ،در مراجعین رابطه مستقیم است .اینها را از هم جدا کردم؛ در
مراجعه رابطه مستقیم است.
در معارف ما از نظر تربیتی ،یعنی روش گرفتن انسان همه اینها حساب شده است .او با زبان بیزبانی دارد به من
مدتی این شخص دیگر آن شخص ا ّول نیست،
روش می دهد و من هم بدون توجه روش میگیرم .بعد از یک ّ
چون در این محیط کار میکند .همانطور که محیط تحصیلی و آموزشی ،مؤثر است ،همانطور که محیط
خانوادگی اثر میگذارد ،محیط شغلی هم مؤثر است .این محیطها روی انسان اثر میگذارد ،البته محیطهای
خانوادگی و آموزشی قویتر است.
مراقب مراجعین هم باش!
بعد میرویم سراغ مراجعین که اینجا مصیبت باالتر است ،چون رابطه ،رابطه مستقیم است .چه مراجعینی
به من مراجعه میکنند؟ از چه طایفهای هستند؟ با چه شکل و قیافهای میآیند؟ بیش از این اشاره نمیکنم.
خودتان میتوانید تطبیق دهید .آیا این مراجعین دیدارشان من را به یاد خدا میاندازد یا من را به یاد شیطان
میاندازد؟ چه با قیافهاش ،چه با سخن گفتنش و امثال اینها کدام نیروی درونی من را تحریک میکند؟
[ .]1وسائلالشيعة،ج ،20ص 154
[ . ]2الكافي،ج ،2ص 315
[ .]3سوره االعراف ،آیه 78
[ .]4کنز العمال ،ج  ،4ص 384
[ .]5بحاراألنوار ،ج  ، 80ص384
[ .]6بحاراألنوار،ج ،74ص 86
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تربیت در محیط
شغلی

تربیت در محیط شغلی۴ :
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و الحمد هلل ّ
رب العالمین و صلّی اهلل علی ّ
محمد و آله ّ
اهلل(صلّیا ُ
هلل َعلیه َوآل ِ ِه َو َسلَّم) َ
ان»[]1
ول
«روی َعن َر ُس ِ
يم ِ
َ
قال :إ ِ َّن الْغ َْي َر َة م َِن ْالِ َ
ُ

تربیت در محیط
شغلی

مروری بر مباحث گذشته
ِ
روش رفتاری و کرداری دادن است .انسان به طو ِر معمول در چهار محیط
بحث ما راجع به تربیت به معنای
ِ
خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش می گیرد؛ البته فضای پنجمی هم بر آنها حاکم است که بعدا ً
میگوییمِ .
بحث ما به محیطِ چهارم ،یعنی محیط شغلی رسید و عرض کردیم که مباحث مربوط به محیط شغلی،
نفس شغل ،دوم ،فضایی که انسان در آن محیط کار میکند و سوم ،مراجعین.
در سه رابطه مطرح است؛ اولِ ،
نقش تخریبی دارند .آن
بعضی
و
سازندگی
نقش
شغلها
از
بعضی
که
گفتم
مبحث اول و دوم را بحث کردم و
ِ
ِ
مصداق آن
قانون ک ّلی است که یک
فضایی هم که انسان در آن کار میکند نیز چنین است .در آخ ِر جلسه گذشته عرض کردم که خو ِد فضاهایی که * این یک
ِ
ِ
ِ
انسان در آنها قرار میگیرد ،یا فضاهایی است که بُع ِد شیطانی و حیوانی را در انسان زنده میکند و یا فضاهایی
محیط شغلی است .شما باید شغلی را انتخاب
کنید که مراجعینی که به شما مراجعه میکنند،
است که بُع ِد معنوی و الهی انسان را شکوفا میکند .در این مورد روایاتی را خواندم و مثالهایی هم زدم.
بُعد سوم؛ مراجعهکنندگان
همین بحث درست در باب بُع ِد سوم مسأله محیطِ شغلی ،یعنی مراجعین نیز است .برخی از مراجعینی که انسان
در محیطِ
امثال اینها را در آدم
شغلی خود با ایشان سروکار دارد ،بُع ِد شیطانی و حیوانی و هواهای نفسانی و
ِ
ِ
زنده میکند .یک سنخ از مراجعین بر عکس هستند و آن بُع ِد الهی و رحمانی را در انسان زنده میکنند .حاال تا
مصادیق آن را هم عرض میکنم.
جایی که فرصت دارم
ِ
مرا به خی ِر تو امید نیست ،شر مرسان!
من در مورد مراجعین ،به حداقل اکتفا میکنم .انسان حداقل باید آن محیطِ شغلی یا شغلی را انتخاب کند که
شیطانی انسان نباشند .گفتم حداقل؛ یعنی آن بُعد شیطانی را زنده نکند؛ الزم
مراجعین آن زنده کننده بُع ِد
ِ
ِ
مثل معروفی است که میگویند« :مرا به
نیست که مراجعه کننده ،بع ِد رحمانی و الهی را در انسان زنده کندِ .
خی ِر تو امید نیست ،شر مرسان!» اصل و مهم این است.
بچههای مردم را به انزوا میکشاند!» اینها شعارهای بدونشعور
برخی به عنوان اعتراض به من میگویند« :فالنی ّ
است که میدهند و مسائلی از این قبیل که میخواهند الابالیگری را ترویج دهند .این مطلب را د ّقت کنید که
من به این نکته توجه دارم؛ من گفتم آنچه در محیط شغلی باید به عنوان معیار حداقلی رعایت شود این است
پیش انسان میآیند ،او را فاسد نکنند! این دعوت به انزوا نیست؛ این دعوت به رعایت
که مراجعه کنندگانی که ِ
حدود الهی است.
قرآن میگوید« :بگو :از روابط مخ ِّرب به خدا پناه میبرم!»
بحث تربیت ،یک ِ
ِ
بحث تدریجیالحصول است و یکی پس از دیگری اثر دارد .خدا در آخرین سوره قرآن ،یعنی
َ
ْ
ُ
ُ
اس؛ َمل ِ
اس؛ م ِْن
اس؛ إِل ِه ال َّن ِ
ِك ال َّن ِ
سوره ناس که خطاب به خو ِد پیغمبر هم هست ،میفرماید:«قل أ ُعوذ ب َِر ِّب ال َّن ِ
اس»[ ]2این سوره به طو ِر کلی برای روابطِ
اس؛ م َِن الْجِ َّن ِة َو ال َّن ِ
ص ُدو ِر ال َّن ِ
واس ال ْ َخ َّن ِ
شَ ِّر ال ْ َو ْس ِ
س في ُ
اس؛ الَّذي يُ َو ْس ِو ُ
اجتماعی است .ای پیغمبر بگو :به خدا پناه میبرم که با افرادی که به من شر میرسانند ،مواجه نشوم.
شری
»
اس
ص ُدو ِر ال َّن ِ
واس ال ْ َخ َّن ِ
شر چیست؟ «م ِْن شَ ِّر ال ْ َو ْس ِ
س في ُ
اس؛ الَّذي يُ َو ْس ِو ُ
ّ
حاال من از شما سؤال میکنم ّ
درونی شیطانی من را زنده میکند .در تفاسیر میگویند :خناس ،شیطان است .توجه کنید این شیطان
که بُع ِد
ِ
ْ
جن پنهان است و ناس
درونی است ،حاال میخواهد پنهانی باشد یا آشکار .چون میفرماید« :م َِن الجِ َّن ِة َو ال َّن ِ
اس» ّ
آشکار است .مسأله این است که اینها در ِ
بحث روابط است.
خدایا از این روابطی که من را خراب میکنند ،به تو پناه میبرم .من این بحث را به طور کلّی ،یعنی اثر برخور ِد
مصادیق آن میشود .اثری که این رابطه روی من میگذارد،
انسان با انسان مطرح کردم؛ روابطِ شغلی یکی از
ِ
قانون
شیطانی و هواهای نفسانی من را شکوفا و زنده نکند؛ این یک
درونی
نقش تخریبی داشته باشد .بع ِد
ِ
نباید ِ
ِ
ِ
مصداق آن محیطِ شغلی است .شما باید شغلی را انتخاب کنید که مراجعینی که به شما
کلّی است که یک
ِ
مراجعه میکنند ،بُع ِد شیطانیتان را تحریک نکنند .الزم نیست که قصدی در کار باشد؛ نخیر! اص ً
ال و ابدا ً قصد
تأثیرپذیری مهم نیست.
محیطِ
لذا در بابِ محیطِ
مراجعین ،هر سه میتواند
و
شغلی
شغل،
نفس
کردم:
مطرح
رابطه
سه
در
را
بحث
شغلی،
ِ
ِ
ِ
نقش سازندگی داشته باشد .من در مورد مراجعین گفتم حداقل این است که مرا خراب
نقش تخریبی و هم ِ
هم ِ
نکنند و بیش از این هم نمیگویم.
مراجعه جنس مخالف ،زمینه ساز تخریب

118

بُعدِ شیطانیتان را تحریک نکنند .الزم نیست
که قصدی در کار باشد؛ نخیر! اص ً
ال و ابدا ً قصد
تأثیرپذیری مهم نیست.

مراجعین انسان در روابطِ گوناگون
من به طور مفصل در باب اثر تخریبی وارد میشوم ،چون ممکن است که
ِ
نقش سازندگی داشته
نقش تخریبی داشته باشند .همانطور که اینها میتوانند ِ
دیداری ،رفتاری و شنیداری ِ
ً
نقش تخریبی هم دارند و اینها هم در سه رابطه مطرح است :دیداری ،شنیداری و گفتاری .مثال افرادی
باشندِ ،
جنس مخالف باشند .این مسأله
که مراجعه میکنند در موردی که خیلی بارز هم هست مراجعین به شخص ،از
ِ
چون مورد ابتال است ،عرض میکنم که اگر شخص زن است ،مراجعه کننده او مرد باشد و اگر مرد است ،مراجعه
مفصل وارد
کننده او زن باشد .این از آن جاهایی است که زمینه برای تخریب آماده است .من نمیخواهم بهطور ّ
این مورد شوم ،فقط بهطور گذرا به آن اشاره میکنم.
در روایتی از پیغمبر اکرم داریم که فرمودند«:قال رسول اهلل صلیاهللعلیهوآلهوسلم :ما من صباح اال و ملکان
ینادیان :ویل للرجال من النساء و ویل من نساء من الرجال!» هیچ روزی نیست مگر اینکه دو فرشته با هم ندا
میکنند و داد میزنند که «وای بر مردان از زنان و وای بر زنان از مردان!».
نکتهای در این روایت است که من این را عرض میکنم .در روایت دارد «ما من صباح» یعنی هیچ روزی ،هیچ
صبحی نیست دو ملک ندا میکنند «وای بر مردان از زنان و وای بر زنان از مردان»؛ حاال چرا نمیگویند :هیچ
شبی نیست مگر اینکه...؟ جهت این است که روابط اجتماعی در روز برقرار میشود .شب هر کسی در خان ه خود
است ]3[.در روز است که همجنسها و مخالف جنسها در صبح روابطِ اجتماعی دارند .سخن پیغمبر اکرم در
جنسیتی است.
مورد اختالف
ّ
یکی از خطرات مهم مراجعین این است که همجنس نباشند ،اینجا است که زمینه فراهم میشود آن بع ِد
نقش تخریبی داشته باشد .مخصوصاً اینکه شرایط هم طوری باشد که جنبه
شیطانی را شکوفا و زنده کند و ِ
خصوصی پیدا کند .یک وقت به قول ما طلبهها در مالء عام است و یک وقت رابطه شکل پنهانی دارد و در برابر
ن رابطهای که جنبه خصوصی دارد ،بدتر است.
دیگران نیست .آ 
در خلوت با اجنبی ،شیطان نفر سوم است
َ
َّ
روایتی است از پیامبر که فرمودند« :قال َر ُسول الل ِ صلیاهللعلیهوآلهوسلمَ :ليَ ْخ ُل َو َّن َر ُج ٌل ب ِا َم َرأ ٍة َفإِ َّن ثَال ِ َث ُه َما
شَ ْيطان»[ ]4حضرت چه قدر زیبا مطلب را بیان میفرمایند! خیال نکنید در مالقاتِ خصوصی زن و مرد نامحرم،
فقط شما دو نفر هستید ،در واقع شما سه نفر هستید و سومین نفر شما شیطان است! چشمهایتان نمیبیند .بی
برو برگرد شیطان سومین نفر است .من نمیخواهم وار ِد مسائل فقهی شوم ،فکر کنم در توضیح المسائل نوشتهام
که «خلوت با اجنبی حرام است».
دوری از اجنبی ،بهترین صفت زنان
خلوت کردن با نامحرم در روابطِ گوناگون که سرآمدش دیداری و شنیداری و رفتاری است ،اثر گذار است .روایتی
از حضرت زهرا(سالماهللعلیها) است که از حضرت سؤال کردند بهترین صفت زنها چه چیزی است؟ حضرت
«خ ْي ٌر ل َ ُه َّن أَ ْن َليَ َريْ َن ال ِّر َج َ
فرمودندَ :
ال َو َليَ َرا ُه َّن ال ِّر َجال»[ ]5بهترین صفت برای زنان این است که مرد ،زن را
نبیند و زن ،مرد اجنبی را نبیند.
اگر کسانی که شعار میدهند ،ا ّما شعور ندارند ،بگویند :خو ِد حضرتِ زهرا رفتند مسجد و خطبه خواندند و یا
حضرت زینب هم خطبه خواندند؛ ما در جواب میگوییم :وقتی حضرت زهرا به مسجد رفتندِ ،
بحث وظیفه شرعی
و واجب الهی مطرح بود و باید حضرت به مسجد میرفتند و به وظیفهشان عمل میکردند .بحث وظیفه غیر از
حرفی است که ما داریم میزنیم .آنجا بحث مراجعه نیست ،یک وقت اشتباه نشود! گاهی عوام چنین مغالطههایی
میکنند .حضرت وظیفهاش بود که برود و رفت.
من در مورد این خطبه حضرت زهرا بحث کردهام و آن را نوشتهام که الحمدهلل منتشر هم شده است .نوشتهام
به چه صورت و با چه پوششی به مسجد رفتند؛ حتی زنانی آمدند و اطراف حضرت زهرا را گرفتند که حتی
پیکرهاش هم معلوم نشود.
َ
ُّ
َ
ْ
ك َو إ ِ َما َء َ
ك َح َرائ َِر َ
ِير َ
ْ
ِ
ك َو
د
َخ
ت
ء
َا
ق
ل
الط
ن
ب
اا
ي
ل
د
ع
ل
ا
ِن
م
«أ
گفتند:
یزید
به
رفتند،
که
مجلسی
حضرت زینب هم در
َ َ ْ ِ َ َْ
ُ
َّ
َس ْو ُق َ
ول الل ِ َس َبايَا»[ ]6آیا این عدالت است که زنهای خود را آن طور پوشش دهی ،ا ّما ما را جلوی
ك ب َ َناتِ َر ُس ِ
مردان بیاوری؟ در جایی که بحث وظیفه مطرح است ،باید به وظیفه عمل کرد اما ما اینجا داریم در مورد شغل
که انتخابی است و مراجعین آن بحث میکنیم.
انسان به راههای جلب توجه آگاه است!
َ
َ
َ
الم ْرأ ِة أن ْ َع ُم ل َِحال ِ َها َو أ ْد َو ُم ل َِج َمال ِ َها» ]7[.اینکه زن خود را
روایتی از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :صِ َيان َ ُة َ
بپوشاند و حفظ کند برای خودش و زیباییاش بهتر است .طرفین خودشان بهتر از همه میفهمند که در این
روابط شغلی و کاری که مراجعه کننده دارند ،رابطهشان چگونه است؛ آیا رابطه با حفظ صیانت است ،یا برای
جنس مخالف چه منظوری دارد .هر دو
جلب توجه و پردهدری است؟! طرفین خوب میداند که مراجع ه کننده
ِ
طرف میدانند که فرد با چه پوششی چگونه آمده و چه غرضی دارد .از نظ ِر رفتاری و حرکاتشان هم ،هر دو خوب
میفهمند که به دنبال چه هستند.
بنده اینجا ننشستهام مسائل شیطانیشان را بگویم که چگونه میتوان قوای شیطانی کسی را تحریک کرد.
خودشان میفهمند که از نظ ِر گفتاری چه میگویند و از نظر رفتاری چهکار میکنند و یا چه پوششی از نظر
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دیداری دارند.
کیفیت ادا
رابطه از نظر گفتاری ،هم در مورد موا ّ ِد گفتار است که فرد چه سخنی را میگوید و یکی هم درباره
ّ
ِ
صحبت خود استفاده میکند و دیگر اینکه وقتی
است که حرفش را چگونه میزند .یکی اینکه از چه کلماتی در
جلب نظر شود.
که میخواهد حرف بزند ،چهطور کلمات را ادا میکند که ِ
خانمها مراقب حرف زدنشان باشند!
ي َقلْ ِب ِه َم َر ٌ
ض َو ُقلْ َن
همسران پیغمبر میفرمایدَ « :فالت َْخضَ ْع َن ب ِال ْ َق ْو ِل َف َي ْط َم َع الَّذي ف 
در سوره احزاب ،خطاب به
ِ
ْ
َ
کیفی ِ
ت ادا کردن کلمات است .قرآن خطاب به همس ِر پیغمبر
َق ْوالً َم ْع ُروفاً»[َ ]8فالت َْخضَ ْع َن ب ِالق ْو ِل» در مورد
ّ
کیفی ِ
ت گفتار ،شیطانی باشد « َف َي ْط َم َع الَّذي في َقلْ ِب ِه َم َر ٌ
ض» آن شیطانی که
میگوید :صدایتان را نازک نکنید! اگر ّ
ً
ْ
ً
اس» است ،طرف مقابل را به وسوسه میاندازدَ « .و ُقل َن َق ْوال َم ْع ُروفا» یعنی گفتا ِر پسندیده
ص ُدو ِر ال َّن ِ
س في ُ
«يُ َو ْس ِو ُ
کیفی ِ
ت ادا.
ر
نظ
از
چه
و
مواد
ر
نظ
از
چه
باشید؛
داشته
خداپسندانه
و
ِ
ِ
ّ
من میخواستم این را عرض کنم که در باب محیط شغلی تنها شغل نیست که اثرگذار است .ممکن است «خود
شغل» خیلی خوب باشد« ،محیط» آن هم محیطِ بدی نباشد ،اما از را ِه «مراجعهکنندگان» خراب شوی .ما در
دنبال جلوگیری از خرابی هستیم و به سازندگی فع ً
ال کاری نداریم .این حداقل مطلب است که
این بحث فقط به
ِ
نقش تخریبی نداشته باشند .من به صراحت میگویم که محیطِ شغلی از آن محیطهایی است
مراجعین روی تو ِ
که در تربیت انسان ،خیلی نقش دارد.
عادیسازی روابط با نامحرم
اگر این حداقل رعایت نشود ،کمکم رابطه با نامحرم برایت عادی میشود و نعوذباهلل یک سنخ محرمات اص ً
ال
قباحتش از بین میرود .به خاطر مراوده با نامحرمها به اقتضای شغل خود ،دیگر قبحی سرت نمیشود .البته
فرض من در جایی است که همه جهاتِ شرعی به طو ِر ظاهری حفظ میشود ّ
وال آنجاهایی که شرع رعایت نشود،
دیگر وا مصیبت است! چون جلسه آخر بحث است ،این مطالب را کمی فشرده کردهام.
مراجعین انسان ،آن بُع ِد رحمانی را در ما تقویت کنند ،یعنی انسان را به یا ِد خدا
یک بحثی هم وجود دارد که
ِ
بیاندازند ،نه به یا ِد شیطان که گفتم اینها پیش کشتان .این بحث دیگری است که دیگر به آن نمیپردازیم.
[ .]1وسائلالشيعة،ج ،20ص 154
[ .]2سوره الناس ،آیات  1الی 6
[ .]3آن موقع این طور بوده است ،مثل حاال نبوده که شب و روز یکی شده باشد ،اگر نگوییم امروزه جای روز و
زمان پیغمبر است.
شب عکس شده است .این حدیث برای
ِ
[ .]4مستدركالوسائل،ج ،14ص266
[ .]5بحاراألنوار،ج،43ص54
[ .]6بحاراألنوار،ج،45ص133
[ .]7مستدركالوسائل،ج،14ص255
[ .]8سوره االحزاب ،آیه 32
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حیاء در بعد تربیتی ()۱
ریشه همه مشکالت اخالقی
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
والحمد هلل ّ
َ
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم
إ
«ل
قال:
السالم)
ه
الصادق(علی
وی عن
ِ
َ َ
ُر َ
مروری بر مباحث گذشته
در گذشته بحث ما راجع به تربیت ،یعنی روش رفتاری و گفتاری دادن بود .عرض کردم به طور معمول ،انسان
در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی روش میگیرد؛ فضای پنجمی هم داریم که حاکم بر هر
چهار محیط است .اینها بحثهای گذشته ما بود .من راجع به چهار محیط بحث کردم ،ا ّما بحث فضای پنجم ماند.
در ضمن بحث محیط خانوادگی ،دو سه جلسه به طور اختصار در مورد مسأله حیا در بُعد اخالقیاش بحث کردم،
چون حیا ارتباط تنگاتنگی با آن محیط داشت؛ ا ّما به طور مستقل وارد این بحث نشدم .چند چیز موجب شد
که احساس کنم «بحث حیا» مستق ً
ال ،مورد ابتال است و نه تنها نسبت به محیط خانوادگی بلکه به طور کلّی،
نسبت به کل جامعه نقش دارد؛ به خصوص نسبت به آن فضای پنجمی که میخواستم مطرح کنم .چون اصالً
متعددی راجع به
رکن اساسی در مورد فضای کلّی جامعه حیا است .از طرفی هم ،همان موقع نیز من مراجعات
ّ
همین مسأله داشتم؛ لذا به ذهنم آمد که چون این بحث ،نسبت به همه آنها نقش اساسی دارد ،آن را مطرح کنم.
اشاره به تاریخچه این بحث
ً
البته من در گذشته ،در دو بُعد حیا را مستقال بحث کردم؛ یکی در بُعد اخالقی در سال شصت و پنج ،حدود
بیست و پنج سال پیش بود .یکی هم در بُعد معرفتی ،در منازل سلوک الی اهلل تعالی ،بحث کردم که «حیا» سی
و چهارمین منزل از منازل سلوک الی اهلل تعالی ،است و من بعد از منزل شکر ،آن بحث را کردم .این بحث هم
حدود دوازده سال قبل بوده است .فع ً
ال نمیخواهم بحث حیا را در بُعد معرفتی مطرح کنم و به دنبال آن نیستم.
تربیتی است؛ لذا در مورد بُعد اخالقی حیا بحث میکنم .چون از آن هم تقریباً
چون این دوره بحث من ،بحث ّ
دهها سال گذشته است و غالب افراد جلسه ما هنوز به دنیا هم نیامده بودند و از طرفی هم دیدم آن مباحث هنوز
منتشر نشده است ،احساس نیاز کردم که بحث حیا را دوباره مطرح کنم]2[.
مقدمه در مورد مباحث اخالقی
چند ّ
مقدمهای را میگویم و بعد وارد بحث میشوم.
حاال برای آشنایی به مباحث اخالقیّ ،
 .1کیف ّیت سیر مباحث اخالقی
مباحث اخالقی بر محور قوای درونی انسانی ،یعنی قوه شهوت ،غضب و وهم مطرح میشود .مباحث اخالقی
مفصل راجع به آن بحث کردهام .علمای اخالق ،برای هر کدام از این قوا رذایل و
اینطور هستند و من هم ّ
ال رذیلههای قوه شهوت را شمارش میکنند ،یا مث ً
فضایلی را میشمارند و وارد بحث آن میشوند .مث ً
ال راجع به
ضد آن را که فضیلت است ،بیان
خشم و غضب و رذایلش و مقابالتش بحث میکنند .یک رذیله را میگویند بعد ّ
میکنند ]3[.تا بحث میرسد به جایی که یک ق ّوه به تنهایی نقش ندارد ،مث ً
ال جاهایی ممکن است از دو ق ّوه یا
سه ق ّوه ،یک رذیله پیش بیاید .یعنی شهوت و غضب منشأ همان رذیله میشود .رذیله را موضوع بحث قرار داده
مقدمه است
و میگویند :گاهی ممکن است ریشه این رذیله ،شهوت باشد و گاهی ممکن است ،غضب باشد .اینها ّ
برای این که به بحثمان برسیم.
«وقاحت» یعنی «بیحیایی»
در مباحث اخالقی ،رذیلهای تحت عنوان «وقاحت» مطرح است که من میخواهم توضیح دهم ،گاهی در ارتباط
با شهوت قرار میگیرد و منشأش شهوت است و گاهی منشأش غضب است« .وقاحت» از نظر لغت ،به معنای
«بیشرمی» است که ما هم این لفظ را در همین معنا استفاده میکنیم .بحث ما «حیا» است نه بی حیایی ولی از
آنجا که گاهی تعریف به ضد ،مطلب را خوب تفهیم میکند مجبورم ا ّول این رذیله را بگویم بعد سراغ آن فضیلت
ضد او حیا است و من میخواهم بحث ضد را بکنم .،خود
عر ُف االشیاء بأضدادها» .چون ّ
بروم .علما میگویند« :یُ َ
ما هم در محاورات عرفیمان میگوییم :فالنی خیلی بیحیا است؛ و منظورمان همین وقاحت است .یا میگوییم
وقیح است یا بیحیا است .این یک بحث لغوی بود.
علمای اخالق ،وقتی وقاحت را از نظر اصطالح تعریف میکنند ،میگویند« :وقاحت عبارت است از عدم مباالت
عرفیه»« .عدم مباالت نفس از ارتکاب» به تعبیر ما
عقلیه و
شرعیه ،قبایح
محرمات
نفس نسبت به ارتکاب
ّ
ّ
ّ
ّ
یعنی «پررویی» .اگر انسان ،کاری را که از دیدگاه عقل زشت است انجام دهد ،و اص ً
ال هم به روی خود نیاورد و
ذرهای ناراحتی ایجاد
برایش اهمیت نداشته باشد ،انسان پررو و بیحیایی است .از نظر درونی ،برای چنین کسی ّ
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* «وقاحت عبارت است از عدم مباالت نفس
نسبت به ارتکاب مح ّرمات شرع ّیه ،قبایح عقل ّیه
و عرف ّیه»« .عدم مباالت نفس از ارتکاب» به
تعبیر ما یعنی «پررویی» .اگر انسان ،کاری را
که از دیدگاه عقل زشت است انجام دهد ،و
اص ً
ال هم به روی خود نیاورد و برایش اهمیت
نداشته باشد ،انسان پررو و بیحیایی است.

نمیشود.
شرعیه
محرمات
ّ
قبایح ّ
عقلیه در ارتباط با عقل عملی است ،چون ادراک ُحسن و ُقبح مربوط به عقل عملی استّ .
هم یعنی دستورات شرعی .لذا منشأ این که یک نفر با این که میگوید :من معتقد به معاد و نب ّوت و همه اینها
هستم ،در عین حال گناهی میکند و از نظر درونی هم هیچ ناراحتی برایش ایجاد نمیشود ،منشأ این عدم
مفصلی است که قب ً
ال در همین مباحث
مباالت نفس ،بیحیایی است .حاال چه شده که او بیحیا شده است ،بحث ّ
مفصل صحبت میکنم.
تربیتی به آن اشارهای کردم ،اما در آینده به آن بحث میرسم و ّ
روایتی در اصول کافی به نام حدیث عقل و جهل است که در آن بیش از هفتاد جنود عقل و جهل را شمرده است.
ضد حیا که میگوییم
لشکر عقل چیست؟ لشکر جهل چیست؟ در آنجا هم مسأله حیا مطرح هست .البته از ّ
قباحت و وقاحت است ،در آنجا تعبیر به ُخلع میکند که من انشاءاهلل همه اینها را در آینده بحث میکنم
که چرا در آن روایت ،تعبیر ُخلع است؟ روایت را سماعه از امام هفتم(علیهالسالم) نقل میکند .من هم تحت
همین عنوان ُخلع در محیط خانوادگی ،بحث کردم و گفتم که معنای ُخلع ،پردهدری است ،حیا را هم گفتم که
پردهداری است.
 .2افراط و تفریط قوا منشأ گناه هستند
انسان که مرتکب یک عملی زشت و قبیح یا مرتکب گناهی میشود ،چه در بُعد عقلی و چه در بُعد شرعی ،این
عمل در ارتباط با یکی از همین قوای درونی او است؛ یا شهوت بوده یا غضب بوده و یا وهم بوده است .انسان در
ارتباط با خواستههای نفس است که گناه کرده و یا عمل زشتی را انجام میدهد که حتی عقل تقبیح میکند و
میگوییم وقیح 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 یک حالت افراطی و یا یک حالت تفریطی داشته باشند،
ممکن هم هست که حالت اعتدالی داشته باشند .حاال من چند تا مثال میزنم .مث ً
ال فرض کنید در باب شهوت،
شخص به دنبال ربا خواری ،حرص و مال اندوزی است .این موارد در حالت افراطی شهوت است .یعنی حالت
افراطی شهوت ،او را به این رذیله حرص و مالاندوزی میکشد و منشأ این میشود که «پول و مال» را روی
هم انباشته کند ،از هر جایی و هر دری که میشود .چنین آدمی دیگر هیچ مرزی نمیشناسد .این شخص ،آدم
وقیحی است و غیر از این هم نمیشود چیزی در مورد او گفت.
به این حالت افراطی در ربط با خشم یا غضب «بغی» میگویم که معنایش به اصطالح ما «سرکشی» است .مثالً
«ضرب و شتم» یا «ناسزاگویی» حالت افراطی غضب است .منشأ همه اینها آن حالت افراطی خشم است .این
شخص حالت تعادلش را از دست داده و دیگر متعادل نیست که این کارها از او سر میزند.
«بیحیا» دین ندارد!
ممکن است برخی بخواهند اعمال وقیح خودشان را توجیه کنند ،ولی شما فریب این چیزها را نخورید و بدانید
که این کارها از عدم تعادل قوای نفسانی نشأت گرفته است .من اخیرا ً میشنوم که درباره کسی که فحاشی
مهمی نیست
ادبیاتش خوب نیست .او دارد فحش میدهد و دیگران میگوید« :چیز ّ
میکند ،میگویند :او ّ
ً
ادبیاتش خوب نیست»! ما اخیرا داریم این حرفها را میشنویم .یک نفر «آدم بیحیا و بیشرمی» است و حتی
ّ
ادبیاتش
نیست،
«مهم
گویند:
ی
م
اما
است،
شرع
خالف
ها
ی
شرم
ی
ب
این
از
بسیاری
چون
است،
دینی»
ی
ب
«آدم
ّ
خوب نیست یا بدسلیقه است»!
َ
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه» ]4[.کسی که حیا ندراد ،ایمان ندارد.
يم
إ
«ل
فرمودند:
که
حاال من روایاتی را میخوانم
ِ َ َ
ال دین ندارد .بحث ما بحث تقریباً
دین ل َِمن ال َحیا َء لَه» هرکس حیا ندارد ،اص ً
در روایتی پیغمبر میگوید« :ال َ
سلسلهوار و علمی است .من اآلن در مورد بحث ریشهیابی حیا وارد شدهام که بسیاری از رذائل اخالقی ،به خاطر
افراط قوای نفسانی است.
حالت افراطی شهوت و غضب را گفتم و برایش مثال هم زدم .این قوا ،حالت تفریطی هم دارند؛ یعنی گاهی
شخص به آن مقدار که باید از این قوا بهره بگیرد ،نمیگیرد .مثل «عدمغیرت» که ما به آن «بیغیرتی»
میگوییم .این به خاطر حالت تفریط غضب است .یا فرض کنید «کتمانحق»؛ اینکه کسی حق را میپوشاند،
برای این است که جرأت ندارد حق را بگوید .این حالت تفریطی غضب است و به چنینی شخصی میگویند:
«ترسو!»
گاهی ممکن است که شهوت منشأ یک رذیله شود و غضب هم منشأ همان رذیله شود ،با این که اینها دو نیروی
جدا از هم هستند؛ شهوت یک نیرو در انسان است ،غضب هم نیروی دیگری در انسان است ،ولی اینها هر دو
منشأ یک رذیله میشوند .گاهی هم حتی ممکن است «وهم» نیز موثّر باشد .البته من چون نمیخواهم بحث
پیچیده شود ،همین دو ق ّوه را میگویم.
ریشه غیبتکردن
من میروم سراغ گناهانی که مبتالبه است ،مثل« :غیبت کردن» گاهی ممکن است منشأ غیبت ،غضب باشد ،با
کسی دشمنی دارد و این موجب شده است که غیبت او را کرده است ،میخواهد رسوایش کند .در اینجا منشأ
غیبت ،خشم است .گاهی منشأ غیبت خشم نیست ،شهوت است ،مث ً
ال برای خوشایند دیگری غیبت میکند .این
شخص خیلی بدبخت است! من از معاصی کبیره برایتان مثالزدم که انشاءاهلل مطلب جا بیافتد.
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حیاء در بعد
تربیتی
* من اخیرا ً میشنوم که درباره کسی که فحاشی
میکند ،میگویند :او ادب ّیاتش خوب نیست .او
دارد فحش میدهد و دیگران میگوید« :چیز
مه ّمی نیست ادب ّیاتش خوب نیست»! ما اخیرا ً
داریم این حرفها را میشنویم .یک نفر «آدم
بیحیا و بیشرمی» است و حتی «آدم بیدینی»
است ،چون بسیاری از این بیشرمیها خالف
شرع است ،اما میگویند« :مهم نیست،
ادب ّیاتش خوب نیست یا بدسلیقه است»!

حاال یک تقسیم بندی دیگر؛ گاهی رذیله ،از فعل نشأت میگیرد و گاهی از ترک فعل .یک وقت فرد ،فعل حرام
انجام میدهد ،مثل این که غیبت میکند ،این یک فعل است و حرام هم هست ،یک وقت ترک واجب است .مثل
کتمان حق ،که گفتن حق واجب است .آن فعل بود و این ترک است .چون هر دو قسم را گفته بودم این توضیح
را دادم که کام ً
ال متوجه شوید .کسانی که اهل بحث هستند ،خوب دقت کنند!
تمام گناهان انسان از همین امور نشأت میگیرد؛ حالت افراط و تفریط در ارتباط با نیروهای نفسانی ،چه فعل
باشد و چه ترک باشد .سرچشمه همه اینها هم «وقاحت ،بیحیایی و بیشرمی» است.

حیاء در بعد
تربیتی

 .3بیحیایی سرسلسله شرارتها است
به جای حساس بحث رسیدیم که گفتم بحث اساسی است و مبتالبه جامعه ما بوده و بحث اساسی مباحث
تربیتی ما است .حاال من برایتان چند روایت میخوانم .یک؛ «القحة عنوان الشر»[ ]5عنوان همه زشتیها
گذشته ّ
وقاحت و بیشرمی است« .عنوان» یعنی «تیتر» ،یعنی اگر بخواهی برای شرور ،یک تیتر بگذاری ،آن بیحیایی
است .همه شرور زیرمجموعه بیحیایی است.
حاال روایت دیگری که خیلی روشنتر است ،میفرماید« :رأس كل شر القحة»[ ]6سرآمد هر شری بیحیایی
* تمام گناهان انسان از همین امور نشأت
َاق َو ال ْ ُك ْف ِر»[]7
اق َو الشِّ ق ِ
اح ُة َص ْد ُر ال ِّن َف ِ
است .یک روایت از امام صادق(علیهالسالم) است که می فرماید« :ال ْ َو َق َ
میگیرد؛ حالت افراط و تفریط در ارتباط با
سرآمد همه اینها بیحیایی است ،یعنی سرآمد نفاق ،شقاق و کفر این است.
نیروهای نفسانی ،چه فعل باشد و چه ترک
همه دین ،حیا است
روایات دو نوع است ،یک دسته وقاحت را مطرح میکند ،مثل این روایاتی که اآلن خواندم و در مورد با خود
ضدش را وطرح میکنند و میگویندَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه» بی شرم
وقاحت بود .در یک دسته از روایاتّ ،
يم َ
«ل إ ِ َ
ضد وقاحت است .روایتی از پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهو
ایمان ندارد .این ّ
سلم) :الحیا هو الدین کلُّه» پیغمبر با این سخن ،کار را تمام کرد .اص ً
ال دین حیا است .لذا آن روایتی که از امام
صادق(علیهالسالم) خواندم در باب وقاحت که فرمود :صدر نفاق و شقاق و کفر ،بیحیایی است ،همه با همدیگر
مفصلی است که انشاءاهلل اگر خدا توفیق عنایت کند بیش از سابق تذ ّکراتی هم
همسو است .این بحث ،بحث ّ
داشته باشم .وقاحت و در مقابلش حیا ،در تخریب و سازندگی انسان نقش اساسی دارد که من بعد در بحثم
ازالهیت .نه انسان هستیم و نه متدیّن.
انسانیت خالی است و هم
وارد آن میشوم .اگر حیا نباشد ،دست ما هم از
ّ
ّ
در دو رابطه من دارم مطرح میکنم ،هم عقل عملی و هم بُعد معنوی .از هر دو ،دست خالی میشود که بعد
انشاءاهلل وارد میشوم.
یک وقاحت تاریخی در صدر اسالم
ّ
شب ا ّول جلسه ما است .التماس دعا دارم ،میخواهم توسل پیدا کنم و یک وقاحت تاریخی را برایتان بگویم.
فاطمیه است .به ذهنم آمد که بنشینیم و آن وقایع را
این یک وقاحت تاریخی در تاریخ اسالم است! ایّام ،ایّام
ّ
تصویر کنیم ،ببینیم چه چیزی از کار در میآید؟ جوانی پدرش را از دست داده است ،بنابر بعضی از نقلها جنازه
پدرش هنوز روی زمین است .این خانم جوان ،حامله هم هست .بنابر بعضی از نقلها بچههایش هم آنجا حضور
دارند .ببینید وقاحت و بی شرمی چه قدر است! شما میتوانید تصویر کنید که بیایند در خانهاش را آتش بزنند ؟!
اب ب ِ ِر ْجلِهِ»
به این هم اکتفا نکنند ،آن جور که در روایت دیدم خود زهرا(سالماهللعلیها) نقل میکندَ « :و َر َك َل ال ْ َب َ
میگوید :چنان لگدی به این در نیم سوخته زدَ « ،ف َر َّد ُه َعلَ َّي» این در را انداخت روی من « َو أَن َا َحام ٌِل» من باردار
بودم .آتش زبانه میکشید ،صورت من را میسوزاند .ا ّما رها نکرد؛ « َفضَ َربَنِي ب َِي ِدهِ» چنان سیلی به صورت من زد
«حتَّى ان ْ َتث ََر ُق ْرطِي م ِْن أُ ُذن ِي»[ ]8بیحیایی را ببین! میگوید چنان سیلی زد که گوشوارههایم پاره شد.
َ
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
[ .]2وقتی به نوشتههای این جلسات مراجعه کردم ،دیدم که من در بعد اخالقی ،ن ُه جلسه و در بُعد معرفتی
هشت جلسه بحث کردم ،یعنی من حدود هفده جلسه اینها را در دو بُعد بحث کردم .فع ً
ال غرضم این است که
که انشاءاهلل خدا توفیق بفرماید این شبها راجع به حیا در بُعد اخالقیاش بحث کنیم.
[ .]3من هم روی همین ترتیب این بحثها را کردهام و پیش آمدم .مباحث اخالقی سلسلهوار و به هم پیوسته
است.
[ .]4الكافي ،ج ،2ص106
[ .]5غررالحكم ،ص257
[ .]6غررالحكم ،ص257
[ .]7بحاراألنوار ،ج ،68ص336
[ .]8بحاراألنوار ،ج ،30ص349
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باشد .سرچشمه همه اینها هم «وقاحت،
بیحیایی و بیشرمی» است.

حیاء در بعد تربیتی ()۲
«حیا» چیست؟
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم .بسم اهلل الرحمن الرحیم.
والحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعبن.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
در جلسه گذشته عرض کردم موضوع بحث ما حیا است که یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما هم ترویج
بیحیایی در سه رابطه دیداری ،گفتاری و رفتاری است .من در جلسه گذشته عرض کردم که ما «حیا» را در
بُعد اخالقی مطرح میکنیم .در مباحث اخالقی ،ابتدا مسأله «وقاحت» مطرح میشود که یکی از رذایل اخالقی
است و من هم آن را تا حدودی توضیح دادم که مسأله وقاحت همان «بیمباالتی» یعنی عدم مباالت نفس انسان
نسبت به ارتکاب قبائح عقلیه ،شرعیه و حتی عرفیه است .ا ّما در مقابل آن «حیا» قرار دارد که علمای اخالق
ضد وقاحت بوده و از فضایل اخالقی است.
میگویند ّ
جامعیت
آقایان در باب «حیا» تعریفهایی کردند که من اینها را عرض میکنم تا بحث ،تقریباً از ابعاد گوناگون
ّ
داشته باشد .مث ً
ال در مفردات راغب که نویسنده آن از نحویون معروف و مورد اعتماد است ،از نظر لغت حیا را
اینطور تعریف و معنا میکند که« :الحیا ُء انقباض النفس عن القبائح و تر ُکه لذلک» حیا آن حالت گرفتگی نفس
و خویشتن دارینفس نسبت به کارهای زشت است که به جهت زشتی آن کارها را انجام ندهد.
علمای اخالق ،مثل مرحوم نراقی(رضواناهللتعالیعلیه) ایشان میفرماید :حیاء انحصار و انفعال نفس از ارتکاب
محرمات شرعیه و قبائح عقلیه و عا ّدیه به جهت پرهیز از نکوهش و سرزنش است .بعد هم میگوید :حیا اعم است
ّ
از تقوا؛ چون تقوا عبارت است از اجتناب معاصی شرعیه ولی حیا اعم است از اجتناب معاصی شرعیه و اجتناب
از آنچه که عقل و عرف آن را زشت میشمارند .بعد هم میگوید :این خصلت ،از صفات شریفه نفسانیه است.
مرحوم مجلسی(رضواناهللتعالیعلیه) ایشان در ذیل روایتی که از امام صادق(علیهالسالم)نقل میفرماید« :الحیا ُء
االیمان فی الج ّنه» مطلبی را در موردحیا بیان میکنند که« :الحیاء ملک ٌه للنفس» حیا ملکهای
من االیمان و
ُ
نفسانی است که موجب گرفتگی روح «عن القبیح» میشود .یعنی جلوی روح را میگیرد که عمل زشت انجام
ندهد« .و انضجارها عن خالف آداب خوفاً من العقاب»[ ]2ایشان هم چنین تعریفی دارند.
من تا اینجا معنای لغوی حیا و برخی از نظرات علمای اخالق و محدثین را گفتم؛ حاال میخواهم بعد کالمی
مسأله را هم بگویم .مرحوم صدرالمتألهین(رضواناهللتعالیعلیه) که رأس حکمای ما است ،در شرح حدیث جنود
عقل و جهل ،میفرماید« :الحیاء انکسار»[ ]3حیاء یک نوع شکستگی است .ایشان اینطور تعبیر میکند و
انسانیۀ» که همه اینها را من در آینده میگویم و ان شاء اهلل مورد به مورد وارد میشوم.
میفرماید« :الحیاء غریزۀ
ّ
البته این را به شما عرض کنم که من در بُعد معرفتی حیا را مطرح نکردم و در این بحث نیاوردم .بُعد معرفتی
بحث جدایی دارد که من دوازده سال پیش آن را ذیل منازل سلوک الی اهلل تعالی ،بحث کردم.
من در این جلسه میخواهم چهار مطلب را تذ ّکر دهم و بعد بحث را جلو ببرم.
« .1حیا» موهبتی الهی و امری فطری است
تذ ّکر ا ّول؛ از مجموعه معارف ما ،به خصوص مباحث کالمی ،این نکته به دست میآید که «حیا» یک امر فطری
است .یعنی حیا یک موهبت و ودیعه الهی است .برای همین است که صدرالمتألهین میگوید« :و الحیاء غریزۀ
انسانیۀ» حیا غریزی است ،یعنی اینکه اکتسابی نیست .ما یک امور فطری داریم که همراه با خلقت ما است،
ّ
آمیخته به خلقت ما است .همانگونه که در بُعد معنوی ،انسان موحد خلق شده استُ « ،ك ُّل َم ْولُو ٍد يُول َ ُد َعلَى
الْف ِْط َرةِ» هر انسانی که به دنیا میآید موحد است ،در بعد اخالقی هم «باحیا» خلق شده است.
ون أَب َ َوا ُه يُ َه ِّو َدان ِ ِه َو يُ َن ِّص َرانِهِ»[ ]4فرزند در دامن پدر و مادر که میآید،
«حتَّى يَ ُك َ
ما در روایاتمان هم داریم ،که َ
انحراف از فطرت پیدا میکند و از مسیر توحید خارج میشود.
من این مسأله را تنظیر کردم که بدانید انسان با حیا خلق میشود ولی از وقتی که با دیگران ارتباط پیدا میکند
انحراف پیدا کرده و بیحیا میشود .انحراف در روابط پدید میآیند ،و ّال انسان خودش ،مفطور به توحید و حیا
است .فطرت ا ّو ّلیه انسان خداجو و خداخواه است .یعنی هر انسانی که به دنیا میآید ،خداوند این موهبت یعنی
اکتسابیۀ»
انسانیۀ ال
بقیه فطریّات ،به او عطا کرده است .لذا صدر المتألهین میگوید« :غریزۀ
ّ
ّ
حیا را مثل ّ
مابهاإلمتیاز انسان نسبت به حیوانات «حیا» است
من گام به گام پیش میروم .اص ً
ال مابهاالمتیاز انسان ،از سایر حیوانات «حیا» است .یعنی در حیوانات حیا نیست،
الهیه در آنها نیست ولی در انسان هست؛ به همین خاطر انسان از دیگر حیوانات جدا شده است .به
این موهبت ّ
ُ
َ
ُ
توحید مفضّ ل از امام صادق(علیهالسالم) مراجعه کنید! حضرت خطاب به مفضّ ل میفرماید« :ان ْظ ْر يَا ُمفَضَّ ل إِلى
ان»[ ]5ایشان خیلی صریح میگوید که آنچه غیر از بقیه حیوانات ،تنها به
ِيع ال ْ َح َي َو ِ
ان ُد َ
ص ب ِ ِه ْالِن َْس ُ
ون َجم ِ
َما ُخ َّ
انسان اختصاص داده شده است ،چیست؟ «الحیاء» حضرت آنقدر واضح مطلب را گفتند که دیگر جای هیچ
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حیاء در بعد
تربیتی
* حیا آن حالت گرفتگی نفس و خویشتن
دارینفس نسبت به کارهای زشت است که به
جهت زشتی آن کارها را انجام ندهد.

* انسان با حیا خلق میشود ولی از وقتی که
با دیگران ارتباط پیدا میکند انحراف پیدا
کرده و بیحیا میشود .انحراف در روابط پدید
میآیند ،و ّال انسان خودش ،مفطور به توحید
و حیا است.

شک و شبههای در آن نماند .من بعدا ً به آیات میرسم که در آنجا بحثهای دیگری مطرح است.
پس این نکته ا ّول بود که حیا یک امر اکتسابی مانند برخی از ملکات انسان که کسب شدنی است و به دست
میآید ،نیست .گاهی انسان خودش ملکهای را تحصیل میکند و به دست میآورد ،ا ّما «حیا» به دست آوردنی
نیست ،امری خدادادی است که خداوند به هر انسانی داده است.
« .2حیا» یک امر فراگیر و همگانی است
مطلب دوم همگانی بودن حیا است .ا ّول اینکه حیا غریزی است یعنی فطری و موهبتی الهی است ،دوم این که
همگانی است .دقت کنید که من اینها را از هم جداسازی کردم .اینطور نیست که حیا را فقط به مؤمن داده
باشد و کافر حیا نداشته باشد .اص ً
ال و ابدا ً چنین حرفی درست نیست .خداوند حیا را هم به مؤمن داده است و
هم به کافر .خدا در فطرت و نهاد هر موجودی که ما به آن «انسان» میگوییم ،حیا را قرار داده است.
من حاال یک روایت بخوانم .روایت از امام صادق(علیهالسالم) است که حضرت فرمودند که حضرت عیسی فرموده
استَ « :فإِ َّن َّ
اللَ تَ َعالَى َق َّس َم ال ْ َح َيا َء َك َما َق َّس َم ال ِّرزْقَ »[ ]6این روایت چه قدر زیبا است! خداوند حیا را بین انسانها
تقسیم کرده ،همانطور که روزی را پخش کرده است .نگاه کنید! این تشبیه ،خیلی زیبا است .مگر خدا فقط به
مؤمن روزی میدهد؟ او به کافر هم روزی میدهد .روزی رسان او است .در این مطلب که هیچ شبههای نیست؟
روزی را او میدهد ،تو روزی را تحصیل نمیکنی ،روزی را فقط او میدهد ،او روزی بندگان را قسمت کرده است.
موحد باشد ،مشرک باشد ،هرچه باشد ،به همه
دیگر صحبت این نیست که من را قبول داری یا قبول نداری؟ ّ
روزی میدهد .حیا را هم به همه داده است .میخواستم این را عرض کنم که حیاء همگانی است .اینطور نیست
که شما خیال کنید خدا فقط به بعضی از بندگانش حیا میدهد.
«إن اهلل
این روایت چه بسا باز هم اشاره به این مسأله داشته باشد که حیا ،امری موهبتی است؛ چون فرمودّ :
قسم الحیا» «خداوند» حیا را میان بندگانش تقسیم کرد .اینها دو چیز است :یک؛ حیا امر موهبتی
تبارک و تعالی َّ
و الهی است و دیگر اینکه همگانی است.
اینطور نیست که ما شکایت کرده و بگوییم :چه کار کنم؟! خدا به من حیا نداده است .تو الحمدهلل آدم با حیایی
هستی و این اشکال درس نیست که خدا به ما حیاء نداده ،لذا من بیحیا هستم ]7[.چون یکی از بزرگترین
اهم
مشکالت جامعه ما همین است .بیحیایی در سه رابطه دیداری ،گفتاری و کرداری است و همین است که ّ
مفاسد اجتماعی ما است.
« .3حیا» پوشش نفس انسان است
مطلب سوم؛ نقش حیا در رابطه با روح و نفس انسان است .حیا چه نقشی دارد؟ این که خدا به همه ما حیا داده
است برای چیست؟ ما از مجموعه آنچه که در باب حیا داریم این مسأله را در مییابیم که حیا نقش پوششی
برای نفس انسان دارد .مثل یک پوشش بر روی نفس ،یعنی شهوت و غضب است .ما این مطلب را در روایات
اس
متعدده داریم؛ به خصوص از امیر المؤمنین(علیهالسالم) است که فرمودندَ « :م ْن َك َسا ُه ال ْ َح َيا ُء ثَ ْوب َ ُه ل َ ْم يَ َر ال َّن ُ
َع ْي َب ُه»[ ]8هر کس لباس حیا را به تن کند ،دیگران عیوبش را نمیبینند .روایت دیگری نظیر این روایت است
که حضرت در جای دیگر میفرمانیدَ « :و َم ْن َك َسا ُه ال ْ َح َيا ُء ثَ ْوب َ ُه ْ
ون َع ْي ُبه»[ ]9هر که لباس حیا بر
اخ َت َفى َع ِن ال ْ ُع ُي ِ
تن کند ،عیبهایش از مردم مخفی میماند .این همان مضمون روایت قبلی است.
روایت دیگر هم از علی(علیهالسالم) است که« :أحسن مالبس الدين الحياء»[ ]10بهترین لباسهای دین ،حیا
است .در روایات قبلی اص ً
ال بحث دین مطرح نبود ،کلّی بود و راجع به همه انسانها بود .معنای این روایت را من
اآلن عرض میکنم .ما در جلسه گذشته گفتیم که نفس ،وقتی تعادلش را از دست میدهد ،خرابکاری میکند.
حیا مثل یک پوشش است که روی نفس میآید و شهوت و غضب را مهار میکند .چون وقتی این قوا از تعادل
خارج شود ،آبرویم را میبرد و عیوب نفسانی از من بروز میکند و ظاهر میشود.
عیوب نفسانی انسان کجا ظاهر میشود؟ مث ً
ال تا فالنی را عصبانی نکردی ،نمیفهمی که چه کاره است .وقتی
عصبانی شد ،تازه میبینی که نعوذ باهلل چه حرفهای زشتی از دهانش در میآید ،و چه رذالتهایی که از او
بیرون میریزد .یا اینکه تا به جایی نرسیدی که به منافع ما ّدی دنیایی فرد برخورد داشته باشی ،خیلی با او
رفیق هستی .اما همین که یک بحث مادی مطرح شد خواهی دید که چگونه برای پول و منافع خودش تو را
لگدمال میکند.
انسان در فشار شناخته میشود
ما در باب دوستیابی هم این مطلب را داریم که پیش از انتخاب دوست ،او را امتحان کنید! یک روایت در
باب دوستیابی به ذهنم آمد که اگراشتباه نکنم از علی(علیهالسالم) است ]11[،روایات متعددی داریم که اگر
شخصی را خواستی از نظر رفاقتی ببینی که رفاقتش با تو صمیمی است یا نه؟ او را عصبانی کن! این روایت است
که او را آنقدر عصبانی کن تا از دستت عصبانی شود .حاال خواهی فهمید که آیا واقعاً به تو عالقهمند است یا
نه؟ آنجا است که میبینی چه میگوید و چه چیزی را بیرون میریزد؟
غرضم این است که حیا مثل یک پوشش برای شهوت و غضب است .چون اینها قوای نفسانی است و حیا مانع
ظهور و بروز عیوب انسان است .یعنی حیا مانع میشود که آدم کاری انجام دهد که زشت باشد .لذا در روایات
از حیا به پوشش تعبیر شده است.
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حیاء در بعد
تربیتی
* بیحیایی در سه رابطه دیداری ،گفتاری
اهم مفاسد
و کرداری است و همین است که ّ
اجتماعی ما است.

* نفس ،وقتی تعادلش را از دست میدهد،
خرابکاری میکند .حیا مثل یک پوشش است
که روی نفس میآید و شهوت و غضب را مهار
میکند .چون وقتی این قوا از تعادل خارج
شود ،آبرویم را میبرد و عیوب نفسانی از من
بروز میکند و ظاهر میشود.

« .4حیا» زیبایی انسانی است
چهارم؛ این که گفتیم حیا پوشش است ،یعنی این لباس بر روی روح دو نقش دارد :یک نقش این است که مانع
اس َع ْي َب ُه» یا « َو
بروز و ظهور عیوب انسان میشود ،مانند این روایت که فرمودَ « :م ْن َك َسا ُه ال ْ َح َيا ُء ثَ ْوب َ ُه ل َ ْم يَ َر ال َّن ُ
َم ْن َك َسا ُه ال ْ َح َيا ُء ثَ ْوب َ ُه ْ
ون َع ْي ُبه»و دیگر اینکه این پوشش ،خودش زیبا است.
اخ َت َفى َع ِن ال ْ ُع ُي ِ
مث ً
ال کسی که عریان است یک وقت به دنبال لباسی است که فقط بدن او را بپوشاند و آبرویش نرود ،این امر با
یک گونی هم ممکن میشود و همین ساتری است که نمیگذارد عورتش آن فرد نمایان شود .اما گاهی کسی که
عریان است به دنبال لباسی است که او را زیبا کند ،ستر عورت دیگر مد نظر نیست .او به دنبال لباسی است که
خود لباس زیبا است و آدم را نیز زیبا میکند .حیا هم دو نقش دارد؛ یک نقش این است که مانع بروز و ظهور
عیوب انسان است و نقش دیگرش زیبایی خودش است که انسان را هم زیبا کرده و به او جلوه می دهد .لذا از
ٌ
جمیل»[ ]12حیا خودش زیبا است .ما روایت زیادی داریم که من فقط
علی(علیهالسالم) آمده است که «الحیا ُء
به عنوان نمونه به آن اشاره کردم.
تطبیق بحث با آیات قرآن کریم
تربیتی این مباحث را گفتهام اآلن فقط آنها را تکمیل میکنم .من در باب محیط خانوادگی
من چون در بحث ّ
این آیه را خواندم و توضیح دادم ،ولی اآلن میخواهم آن را باز کنم .آن موقع جای این نبود که بیشتر به این
آیه بپردازم .همه حرفهایی را که گفتم ،میخواهم از این آیه استخراج کنم « .يا بَني آ َد َم َق ْد أَن ْ َزلْنا َعلَ ْي ُك ْم ل ِباساً
ِباس ال َّتقْوى ذل َِك َخ ْي ٌر ذل َِك م ِْن آياتِ َّ
ون»[ ]13خطاب آیه «یا بنی
الل ِ ل َ َعلَّ ُه ْم يَ َّذ َّك ُر َ
يُواري َس ْوآت ِ ُك ْم َو ريشاً َو ل ُ
آدم» است ،یعنی همه انسانها مخاطب این پیام الهی هستند« .یا ایهاالذین آمنوا» نیست« .قد انزلنا الیکم»
«انزل» اینجا به معنای خلق است یعنی ما برای شما خلق کردیم .شاید برای بعضی قبول این معنا سخت باشد
ولی ما در موارد متعددی داریم که از خلق با لفظ «نزول» تعبیر شده است .مث ً
ال در جایی فرمودَ « :و أَن ْ َزل ْ َنا
ً
ديد َو َمناف ُِع ل ِل َّناس ]14[»...ما آهن را فرستادیم ،این آیه به این معنا نیست که واقعا آهنها
ال ْ َح َ
س شَ ٌ
ديد في ِه ب َ ْأ ٌ
از آسمان پایین ریخت ،چون اگر اینطور بود که خیلی از سرها میشکست و خیلیها از بین میرفتند .معنای
آیه این است که ما آهن را برای شما «خلق کردیم» .یا در جای دیگر میفرمایدَ « :و أَن ْ َز َل ل َ ُك ْم م َِن ْالَن ْعا ِم ثَمان َِي َة
واج»[ ]15یعنی ما برای شما هشت جفت چهاپا خلق کردیم .اینها به معنای خلق است و ما آیات زیادی در
أَ ْز ٍ
این رابطه داریم« .یا بنی آدم قد انزلنا علیکم أی خلقنا لکم»
از اینجا معلوم میشود که مسأله درباره امری موهبتی ،فطری ،الهی و خلقتی است .گفتیم پوشش دو نقش
دارد :یک اینکه؛ «یُواری سوئاتکم» زشتیهایتان را میپوشاند و دو؛ «و ریشا» شما را زیبا میکند« .ریشا» یعنی
زیبایی و زینت .این همان «حیا» است.
بعد میگوید« :و لباس التقوی ذلک خیر» لباس تقوا بهتر است .چرا اینها را از همدیگر جدا میکند؟ چون حیا
امری موهبتی است ولی تقوا امری اکتسابی است .باید زحمت بکشی تا تقوا را به دست بیاوری؛ ایمان مستمر و
عمل مکرر موجب میشود که ملکه تقوا برای انسان پیدا شود .لذا خودت باید وارد عمل شوی .ا ّما حیا خدادادی
است .برای همین آیه ،این دو را از یکدیگر جدا میکند.
اخص از حیا است و من ان شاء اهلل راجع به این مسأله
اینکه میگوید :تقوا بهتر است برای این است که تقوا
ّ
بعدا ً صحبت میکنم .حیا همگانی و فراگیر است ولی تقوا یک محدوده خاص خودش را دارد .بعد هم میگوید:
«ذلک من آیات اهلل لعلکم یذکرون».
من امشب چهار مطلب را گفتم :اینکه حیا یک امر فطری است .اینکه خداوند حیا را به همه داده است و هیچ
فرقی هم بین مؤمن و کافر نگذاشته است .یعنی اینطور نیست که بگویی :خدا به او داده است ولی به من نداده
است .حیا هم دو نقش دارد ،هم پوشش زشتیهای نفسانی انسان است و هم به انسان جلوه میدهد ،این لباس
به تو زینت میبخشد.
ذکر توسل
من دیگر سراغ توسلم بروم؛ التماس دعا .جلسه گذشته این را عرض کردم که وقتی ما در مصائب اهل
بیت(علیهمالسالم) ریشهیابی میکنیم ،میبینیم که همین مسأله «حیا» و بیحیایی خیلی نقش داشته است.
من حاال یک نکتهای را به شما عرض کنم .شما شنیدهاید که امام حسین ،روز عاشورا وقتی که از مرکب به روی
زمین افتاده بود ،دید که لشکریان به سراغ خیمهها رفتند .امام حسین یک جمله به آنها گفت ،فرمود« :ان لم
یکن لکم دین فکونوا احرار فی دنیاکم» ما به دین کاری نداریم ،آخر مگر شما انسان نیستید؟ حیا کنید! مگر
این زن و بچه چه کردند؟ «ان لم یکن لکم دین فکونوا احرار فی دنیاکم» اینجا که دو گروه در مقابل هم بودند،
حسین(علیهالسالم) دم از حیا میزند.
ا ّما راجع به زهرا(سالماهللعلیها) مسأله اینطور است که بعد از آن حادثه ،زهرا(سالماهللعلیها) بیمار شد و در بستر
خوابید ،معلوم بود که آن بیحیاها با او چه کردند .اسماء میگوید :من یک وقت دیدم حال زهرا(سالماهللعلیها)
دگرگون شد .احساس خطر کردم .علی(علیهالسالم) به مسجد رفته بود که نماز ظهر بخواند .چند نفر از این
پرستارها را خواستم و به آنها گفتم :زود بروید و علی را خبر کنید! بگویید خودش را زود به خانه برساند .اینها
سراسیمه آمدند و در بین راه علی را دیدند که داشت به سمت خانه میآمد .علی(علیهالسالم) دید اینها خیلی
الص َور؟» چرا شما همه مضرب هستید؟ چرا رنگ از
مضطرب هستند ،گفتَ « :ما ل ِي أَ َرا ُك َّن ُم َت َغ َّي َراتِ ال ْ ُو ُجو ِه َو ُّ
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* حیا مثل یک پوشش برای شهوت و غضب
است .چون اینها قوای نفسانی است و حیا مانع
ظهور و بروز عیوب انسان است .یعنی حیا مانع
میشود که آدم کاری انجام دهد که زشت باشد.

* حیا هم دو نقش دارد؛ یک نقش این است
که مانع بروز و ظهور عیوب انسان است و نقش
دیگرش زیبایی خودش است که انسان را هم
زیبا کرده و به او جلوه می دهد.

* من امشب چهار مطلب را گفتم :اینکه حیا
یک امر فطری است .اینکه خداوند حیا را به
همه داده است و هیچ فرقی هم بین مؤمن و
کافر نگذاشته است .یعنی اینطور نیست که
بگویی :خدا به او داده است ولی به من نداده
است .حیا هم دو نقش دارد ،هم پوشش
زشتیهای نفسانی انسان است و هم به انسان
جلوه میدهد ،این لباس به تو زینت میبخشد.

چهرههایتان پریده است؟ مگر چه شده است؟ گفتند :علی! خودت را زود به خانه برسان! معلوم نیست که فاطمه
را زنده بیابی! دارد علی(علیهالسالم) خودش را به سرعت به خانه رساند و وارد شد .وقتی وارد حجره شد ،دید
که زهرا(سالماهللعلیها) در بستر است .شروع کرد صدا کردن؛ یا زهرا! دید خانم جواب نمیدهد .گفت :ای دختر
پیغمبر! باز هم جواب نداد .عمامه را از سر برداشت ،عبا را از دوش برداشت ،نشست ،سر زهرا را به دامن گرفت.
به او گفت «یا فاطمه انا ابن عمک علی بن ابیطالب»[ ]16زهرا! من علیام! با من حرف بزن! میگویند :وقتی
زهرا اسم علی را شنید ،چشمهایش را باز کرد .هم علی گریه میکند و هم زهرا گریه میکند...
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
[ .]2بحاراألنوار ،ج  ،68ص 329
[ .]3فرهنگ اصطالحات فلسفى مالصدرا ،صص 219 :؛ («الحياء» صفة انفعالية تعتري اإلنسان تنقبض معها
النفس عن ظهور ما يشبه القبيح عند طائفة مخافة أن يعاب به و يذ ّم -و إن لم يكن قبيحا في نفسه -و هو
لتوسطه بين طرفين مذمومين و هما الوقاحة التي هي الجرأة على القبائح ،و
من الصفات المحمودة في اإلنسان ّ
الحيوانية،
الخجل الذي هو قصور النفس و انحصارها عن الفعل الحسن و اشتقاقه من «الحياة» ألن ّه انكسار للق ّوة
ّ
فيمنعها عن أفعالها)
[ .]4بحاراألنوار ،ج  ،3ص 281
ُ
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يم َغ َنا ُؤ ُه أَ ْعنِي ال ْ َح َيا َء)
َق ْد ُر ُه ال ْ َعظِ ُ
[ .]6وسائلالشيعة ،ج  ،20ص 135
[ .]7من بعدا ً خواهم گفت تو که حیا نداری ،چه هستی؟ چون بحث ما إن شاء اهلل ادامه پیدا خواهد کرد.
[ .]8وسائلالشيعة ،ج  ،12ص 167
[ .]9وسائلالشيعة ،ج  ،12ص 168
[ .]10غررالحكم ،ص 257
ّ
[ .]11البته من روایت را به طور قطعی به حضرت علی ،نسبت نمیدهم ،ولی روایت مسلم است.
[ .]12غررالحكم ،ص 256
[ .]13سوره مبارکه اعراف ،آیه 26
[ .]14سوره مبارکه حدید ،آیه 25
[ .]15سوره مبارکه زمر ،آیه 6
[ .]16بحاراألنوار ،ج  ،43ص 177
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حیاء در بعد تربیتی ()۳
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به «حیا» بود و عرض کردم که یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی در سه رابطه
دیداری ،گفتاری و رفتاری است .در جلسه گذشته عرض کردم که حیاء یک امر اکتسابی نیست ،بلکه یک امر
غریزی یعنی یکی از مواهب الهی است .انسان مجموعهای از غرایز و فطرتها است و یکی از غرایز او نیز «حیا»
است .این را هم عرض کردم که در معارف ما از حیاء به «پوشش روح» نیز تشبیه شده است.
در آخر جلسه گذشته آیه شریفهای را در این رابطه مطرح کردم ،به روایاتی درباره این بحث هم اشاره کردم .در
روایتی از علی(علیهالسالم) آمده است که حضرت میفرماید« :أحسن مالبس الدنیا الحیاء»[ ]2یعنی «بهترین
لباس دنیوی حیاء است» و این لباس هم دو بُعدی است و دو کار از آن میآید :هم موجب میشود که قبائح
انسان پوشیده شود و از طرفی انسان را میآراید .در آیه هم این تعبیر بود که «يُواري َس ْوآت ِ ُك ْم» یعنی این پوشش،
قبائح را میپوشاند « َو ریشا»[ ]3یعنی لباس پاکیزه و زیبایی است.
ُ
«خلع» و «عریان شدن» ضد حیاء است
در روایتی که از سماعه درباره جنود عقل وجهل بود ،داشت« :ال ْ َح َيا ُء َو ضِ َّد َها ُ
الخلع»[ ]4حیاء یکی از جنود
«خلع» استُ .
و سپاهیان عقل است و ضدش ُ
«خلع» چیست؟ مرحوم صدرالمتألهین(رضواناهللتعالیعلیه)
َ
میفرمایدُ :خلع از ماده َخلَ َع استَ ،
«خل َع ثوبَه» یعنی «لباسش را از تن برکند و بیرون آورد» .حیاء یک پوشش
برای روح است که جلوی افراط و تفریط شهوت و غضب را میگیرد که افعال ناروا از انسان سر نزند .چون این
مانعیت داشته و هم انسان را میآراید.
کارها زشت است و موجب میشود انسان خجالت بکشد .حیاء است که هم
ّ
خصوصیت ،آن است که انسان این لباس را از تن روحش بیرون بیاورد و َ
«خلع» کند .این بیان خیلی
ا ّما ضد این
ّ
روشن است و فرمایش ایشان خیلی واضح است.
برای همین است که من در بحثهای تربیتی عرض کردم که نکته اساسی و اصل مهم در معارف اسالمی و
مکتب اسالم ،پردهداری است ،نه پردهدری است .اصل حیاء است ،نه بیحیایی .این عبارت خالصه و چکیدهای
از روایات و فرمایشات بزرگان دین است.
«حیاء» حالت شرمندگی و خجالت است
من در این جلسه میخواهم مطلبی را در مورد حیاء مطرح کنم .آن چیزی که موجب میشود روح انسان در
ربط با اعمال زشت ،یک حالت انفعال پیدا کرده و به تعبیری شرمنده شود ،حیاء است .مرحوم صدرالمتألهین
فرمودند« :حقیقۀ الحیاء اإلنکسار» حقیقت حیاء شکستن و شرمنده شدن است .گاهی انسان وقتی که کار
ناشایستی مرتکب میشود ،میگوید :منفعل شدم ،شرمنده شدم ،خجالت کشیدم و  ...این تعبیرات مختلف ،در
محاورات ما متداول است .پس معلوم میشود که «حیا» از مقوله انفعال است .به اصطالح منطقیون« ،حیاء»
حالت روح ،در ربط با عمل قبیح و زشت است.
«رابطه حیاء» نسبت به اعمال انسان
حاال من ادامه بحث را به عنوان سؤال مطرح میکنم؛ آیا باید یک عمل زشت انجام شود و بعد روح انسان منفعل
گردد؟ حرفهایم را خوب گوش کنید! آیا باید انسان عمل زشتی انجام دهد و بعد منفعل شده و شرمنده شود؟
آیا این اثر پرده و پوشش حیاء است که بر روی روح است؟ یعنی این غریزه انسانی که از مختصات انسان است،
تا وقتی که با عمل زشت مواجه نشود بی معنا است؟ تا کار بدی انجام نشده است ،حیاء معنایی ندارد و هیچ
تاثیر و بُردی ندارد؟ هیچ انفعالی در کار نیست؟ این سؤال خیلی روشن است.
جوابش این است که :خیر! مسأله اینطور نیست .اتفاقاً حیاء نسبت به عمل زشت ،نقش بازدارندگی دارد .نقش
بازدارندگی داشتن ،یعنی اینکه حیاء از این که انسان عمل قبیحی را مرتکب شود جلوگیری میکند .اص ً
ال
الهیه در درون انسان نیز این است که نقش بازدارندگی دارد و از ارتکاب کارهای ناشایست
ّ
اهم ّیت این موهبت ّ
پیشگیری میکند .نه این که صرفاً بعد از انجام گناه ،تازه به کار افتد و منفعل شود.
سودمندی حیاء ،برای دیندار و بیدین
يص ُّد عن
حاال من چند روایت میخوانم و بعد نکاتش را برایتان توضیح میدهم .علی(علیهالسالم) فرمود« :الحيا ُء ُ
القبيح»[ ]5حیاء جلوی عمل زشت را میگیرد ،روایت خیلی روشن است .یعنی حیا ،جلوگیر عمل زشت
فعل
ِ
ِ
است .در روایتی از پیغمبر اکرم آمده است که حضرت فرمودند« :قال رسولاهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم) :ال ْ َح َيا ُء
َخ ْي ٌر ُكلُّ ُه يَ ْعنِي أَن َّ ُه يَ ُك ُّ
اع ُك ِّل َجمِيل»[ ]6سراپای حیاء خیر است،
ِيح َف ُه َو جِ َم ُ
ف َذا الد ِ
ِّين َو َم ْن َل د َ
ِين ل َ ُه َع ِن ال ْ َقب ِ
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* حیاء نسبت به عمل زشت ،نقش بازدارندگی
دارد .نقش بازدارندگی داشتن ،یعنی اینکه
حیاء از این که انسان عمل قبیحی را مرتکب
شود جلوگیری میکند.

برای شخص بیدین و با دین سود دارد و هر دو را از کار زشت باز میدارد .نقش حیاء این است که مانع انجام
کار زشت انجام میشود.
من در جلسه گذشته هم گفتم که خطاب آیه «یا بنی آدم» بود و این یعنی ایمان دخالتی در این مسأله ندارد.
ّ
«کف» به معنای بازدارندگی است .بازدارندگی هم گاهی ابتدایی است و گاهی انتهایی است گاهی از ارتکاب
ً
عمل جلوگیری میکند و گاهی از تکرار آن مانع میشود ]7[.اصال حیایی که ما میگوییم و نسبت به افعال قبیح
و اعمال زشت مطرح است ،آن حیایی است که جلوگیر باشد.
بازدارندگی حیاء نسبت به کارهای ارادی
اص ً
ال حیاء مربوط به اعمال اختیاری و ارادی انسان است .یعنی همین که انسان که میخواهد کاری را با اختیار
و اراده خودش انجامدهد ،حیاء پیش میآید و نقش بازدارندگی خود را ایفا میکند .بحث ما در جایی است که
عمل جنبه اختیاری و ارادی دارد .این خیلی روشن است ،چون در جایی که حیاء بازدارنده نیست ،حیاء کردن
معنا ندارد یا فرض کنید که اگر عمل انجام شود و انسان بعد از آن شرمنده شود که حیاء نکرده است .به قول
مصب بحث حیاء ،این است.
ما طلبهها
ّ
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* وقتی که انسان کار زشت را تص ّور میکند،
چه حالی به او دست میدهد؟ روح متمایل
میشود یا متنفر میگردد؟ کسی که عمل زشت
را تص ّور میکند ،اگر پرده فطری و الهی ،این
ودیعه الهی در انسان باشد و دریده نشده باشد،
برای انسان از بدی تن ّفر ایجاد کرده و هماو مانع
ارتکاب آن عمل زشت میشود ،یعنی آن حالت
انفعال ،قبل از عمل به انسان دست میدهد.

مراحل تبدیل فکر به عمل
حاال به سراغ کارهای اختیاریمان میرویم .کارهای اختیاری ما ،اینطور نیست که تنها با فکر کردن و اراده
ممکن باشد .در مباحث فلسفی و کالمی این مسأله مطرح است که ما هر کاری را که انجام میدهیم ،مقدماتی
دارد ،اراده دارای مقدماتی است .بزرگان میگویند :ا ّول انسان باید عمل را تصویر کند ،تا کار را تصویر نکند
نمیتواند آن را انجام دهد .انسان هر کاری را که بخواهد انجام دهد ،چه زشت و چه زیبا باید ابتدا آن کار را
تص ّور کند و سپس آن را انجام دهد .مث ً
ال وقتی که کسی میخواهد نماز بخواند ،ا ّول نماز را تص ّور میکند و
سپس بلند میشود؛ نه این که نداند چه کار میخواهد بکند .انسان ابتدا عمل را تص ّور میکند و بعد از آن به
سراغ فایدهاش رفته و میسنجد که اگر آن کار مفید است ،انجامش دهد و اگر مفید نیست ،انجام ندهد .وقتی
حب به او پیدا میکند .حب به شیئ ،شوق به او را ایجاد کرده و بعد از اینها انسان
که دید یک کاری مفید استّ ،
آن کار را انجام میدهد .لذا اگر فردی ،از یک کار متن ّفر باشد آن را انجام نمیدهد .این مطلب فلسفی را من
خیلی روشن و ساده گفتم.
آیا وقتی که انسان میخواهد عمل زشتی را انجام دهد ،آن را تص ّور نمیکند؟ مث ً
ال وقتی میخواهد به گوش * نقش اساسی حیا ،در ارتباط با پیشگیری
کسی سیلی بزند ،ابتدا این کار را تصویر کرده و سپس انجام میدهد وگرنه ،سیلی را به گوش خودش میزد! است.
پس معلوم میشود که انسان ابتدا کار را تص ّور کرده و بعد از آن انجام میدهد.
«فرد معصوم» تص ّور گناه هم نمیکند!
حساس کار است؛ وقتی که انسان کار زشت را تص ّور میکند ،چه حالی به او دست میدهد؟ روح
اینجا نقطه ّ
متمایل میشود یا متنفر میگردد؟ کسی که عمل زشت را تص ّور میکند ،اگر پرده فطری و الهی ،این ودیعه
الهی در انسان باشد و دریده نشده باشد ،برای انسان از بدی تن ّفر ایجاد کرده و هماو مانع ارتکاب آن عمل زشت
میشود ،یعنی آن حالت انفعال ،قبل از عمل به انسان دست میدهد.
مثال دیگری بزنم که مطلب کام ً
ال جا بیافتد .اگر کسی تص ّور کند که یک نجاست را بخورد ،چه حالتی به او
دست میدهد؟ آنقدر متنفر میشود که حتی بر روی چهرهاش نیز اثر میگذارد .هنوز کار بدی نکرده ولی شکل
و ظاهرش تغییر میکند.
حتی ما راجع به عصمت معصومین(صلواتاهللوسالمهعلیهماجمعین) این را داریم که آنها حتی تصویر معصیت
هم نمیکنند .آنها همین که گناه را بخواهند تصویر کنند ،منزجر میشوند ولی ما ،شهوت و غضبهایمان
خوشش میآید .آنها متنفر میشود ا ّما ما خوشمان میآید .نقش حیاء در تصویر عمل قبیح و زشت است و
انسان را از بدی متنفر میکند.
انسان باید پیش از ارتکاب گناه ،حیاء کند!
درست است که گفتیم حیا ،از مقوله انفعال است ا ّما الزم نیست که حتماً بعد از عمل باشد ،قبل از عمل میآید.
خود ما ،حاال میآیم مثال ساده میزنم .اگر کسی بخواهد کار زشتی را انجام دهد ،پیش از آنکه آن کار را بکند،
دیگران به او میگویند :حیاء کن! ببینید چه قدر متداول است! این جزء مسائل درونی ما است .به او میگوییم:
خجالت بکش! تو و این کارها! او هنوز آن کار را نکرده است ،همین که ما فهمیدیم او میخواهد این کار را بکند،
به او میگوییم :خجالت بکش! حیاء کن! همه این حرفها برای قبل از عمل است.
کاربرد مهم«حیا» ،قبل از عمل است .اگر فرض کردیم شخص زیر فشار نیروی غضب ،مرتکب افسارگسیختگی
شد و بعد سر عقل آمد و فهمید چه کار کرده است ،این حالت باز هم حالت انفعالی است ،ا ّما بُرد این حالت
انفعالی مربوط به عمل گذشته نیست ،بُرد آن نسبت به اعمال نظیر این عمل در آینده است و پیشگیری میکند
که دیگر آن را تکرار نکند .بنابراین نقش اساسی حیا ،در ارتباط با پیشگیری است.
رابطه حیاء با عقل عملی
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ما در اصول کافی در روایت سماعه داشتیم که حیاء را یکی ازجنود و لشکریان عقل به حساب میآورد ،چون
هفتاد و پنج لشکر برای عقل میآورد که مرحوم مالصدرا(رضواناهللتعالیعلیه) آن را شرح کرده است .مراد از
عقل در روایت عقل عملی است نه عقل نظری ،یعنی این نیرویی که خدا در من و شما قرار داده است و با او
ُحسن و ُقبح اعمال را تشخیص میدهیم .این که چه فعلی خوب است و چه فعلی بد است ،مربوط به اعمال است.
بنابراین حیاء از جنود عقل است و ما هم در روایات داریم که هرکس این بُعد وجودیاش ،یعنی عقل عملیاش
شکوفاتر شود ،حیاءش بیشتر است و باعث میشود این احساس نسبت به اعمال در او ایجاد شود که چه کاری
خوب است و چه کاری بد است ،هر قدر این احساس در او قویتر و شکوفاتر شود ،حیاءش بیشتر می شود.

حیاء در بعد
تربیتی

«عاقلترین» مردم با «حیاترین» آنها است
یکی دو روایت ،در این مورد برایتان میخوانم؛ از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :اعقلکم احیاکم» و یا
میفرمایند« :أعقل الناس أحياهم»[ ]8عاقلترین شما کسی است که با حیاترین شما است .یعنی آن کسی که
این بُعدش شکوفاتر است این غریزه «حیا» در او زندهتر است .به همین دلیل هم حیاء در جنود عقل و جهل
* علی(علیهالسالم) فرمودند« :اعقلکم
آورده شده است.
همه احکام بر محور زشتی و زیبایی است
حاال من میخواهم سراغ نتیجهگیری بحثم بروم .ما راجع به تمام احکام شرعیه الهیه« ،اوامر و نواهیا» بحثی
داریم و آن بحث این است که تمام اینها برمحور حسن و قبح است .گاهی در مباحث اصولیمان ازاین حسن و
قبح به مصلحت و مفسده تعبیر میکنیم .میگوییم واجبات مصلحت دارد ،محرمات مفسده دارد؛ لذا آن چه را
که مصلحت دارد میگوید انجام بده و آن چه را که مفسده دارد میگوید انجام نده .این همان حسن و قبح است.
«ترویج بیحیایی» مشکل اساسی جامعه
حسن و قبح دارای مراتب است .زشتی و زیبایی از نظر آثار ،دارای مراتب است .اگر حسن یک عمل زیاد است
و مصلحتش الزامآور باشد ،خدا آن عمل را واجب میکند که حتماً بنده آن کار را انجام دهد .بحث ما در مورد
باید و نبایدها است .از آن طرف اگر عملی مفسده زیادی داشته و قبح شدیدی داشته باشد ،چه در ارتباط با فرد
و چه در ارتباط با جامعه ،خداوند از آن نهی کرده و حرامش میکند.
«حیاء» زیربنای دینداری
ما قاصر هستیم ،در یک حد ،دین را میشناسیم ا ّما سطحی نگریم ،گاهی ممکن است نتوانیم ابعاد یک فعل را
از نظر مفاسدش ادراک کنیم .آن کسی که خالق من و تو است خیلی خوب میفهمد که اگر این کار از من سر
بزند برای من یا جامعه من چه نقش تخریبیای دارد .لذا آن کار را تحریم میکند که نباید این کار انجام شود
یا عملی را واجب میکند که باید این کار انجام شود.
اینجا است که مسأله حیاء مطرح میشود ،چون اص ً
ال نقش حیاء این است که از عمل قبیح و زشت بازدارندگی
میکند .دقت کنید که مسأله حیاء نقش زیربنایی دارد ،اینطور نیست که یک امر سطحی باشد.
اثر ترویج بی حیایی توسط «فرهنگسازان جامعه»
برخی فهمیده یا نفهمیده سطح حیاء را پایین آوردند .یکی از مشکالت اساسی جامعه ما ترویج بیحیایی است
یعنی دارند ُقبح اعمال قبیحه را در سه رابطه دیداری ،گفتاری و رفتاری میشکنند .همان کسانی که فضای
پنجم در جامعه را میسازند ،یعنی فضایی که حاکم بر آن چهار محیط خانوادگی و آموزشی و رفاقتی و شغلی
است .هرچه در آن چهار محیط میبافند ،این افراد باز میکنند .پدر و مادر ،مدرسه بچه را درست میکنند
ا ّما آن فضاسازان که فضای حاکم بر سطح کل جامعه را میسازند ،میآیند با ترویج بیحیایی بچه را تخریب
متشرعانه یک سنخ هستند که قبح اعمال قبیح را از
میکنندُ .قبح قبیح را از بین میبرند .یعنی در یک محیط
ّ
نظر گفتاری ،رفتاری و دیداری از بین میبرند.
توسل به حضرت زهراء(سالماهللعلیها)
ذکر ّ
من سراغ توسلم بروم .به منزل علی(علیهالسالم) و عصمت کبری برویم .حیاء میخواهی ،به خانه زهرا(سالماهللعلیها)
برو .واقعاً عجیب است .شما بدانید بعد از پیغمبر اکرم در جامعه اسالمی دو تا خط بود؛ یک خط آن خطی
تربیت خانوادگی گفتم
بود که هر چه مسائل ارزشی بود ،میکوبید .اینها هم در اقلّ ّیت بودند .من در مباحث ّ
که زهرا(سالماهللعلیها) به مسجد رفت ،نه این که نرفت ،رفت و خطبه هم خواند ،ا ّما چطور رفت؟ نمیگویند
چهجوری رفت .میگوید زهرا(سالماهللعلیها) به مسجد رفت و خطبه خواند ،آخر با انصاف بیا بگو این عصمت
کبرای حق چهجوری رفت .بگو لباسش چهجوری بود .بگو دورش را گرفته بودند که کسی پیکر مبارکش را
نبیند.
شاید مثل امشبی بوده است ،در روایت دارد که اسماء بنت عمیس میگوید :وقتی وفات زهرا(سالماهللعلیها)
نزدیک شد ،حضرت به من فرمود اسماء برو آب بیاور ،من رفتم آب آوردم .حضرت وضو گرفت ،در یک روایت
هم داریم که غسل کرد ،بهترین غسل را کرد .بعد به من فرمود :برو برای من چیزی بیاور ،میخواهم خودم را

131

احیاکم» عاقلترین شما کسی است که
باحیاترین شما است.

* برخی فهمیده یا نفهمیده سطح حیاء را
پایین آوردند .یکی از مشکالت اساسی جامعه
ما ترویج بیحیایی است یعنی دارند ُقبح اعمال
قبیحه را در سه رابطه دیداری ،گفتاری و
رفتاری میشکنند.

خوشبو کنم .برو جامه نوی من را بیاور ،نمیدانم واقعاً در اینها اسراری است .اسماء میگوید حضرت جامه نو را
حصه
به تن کرد .به من گفت که هنگام وفات پدرم جبرئیل آمد و از بهشت برای او حنوط آورد ،پدرم این را سه ّ
حصه هم برای علی گذاشت .برو آن را هم
حصه به من داد و یک ّ
حصه برای خودش گذاشت ،یک ّ
کرد ،یک ّ
بیاور .میگوید من آوردم .گفت بگذار باالی سرم باشد ،گذاشتم باالی سرحضرت .گفت یک وقت دیدم پاهایش
را رو به قبله کشید .یک جامهای را هم روی خودش ،روی صورتش کشید .به من گفت اسماء ساعتی صبر کن
بعد من را صدا بزن اگر دیدی جوابت را ندادم بدان به پدرم ملحق شدم.
میگوید من صبر کردم بعد صدا زدم ای دختر مصطفی! دیدم جوابم را نمیدهد .ای دختر بهترین فرزندان
آدم! جواب نداد .ای دختر کسی که شب به معراج رفت دیدم جواب نمیدهد .گفت جامه را از روی چهره زهرا
برداشتم دیدم روح مقدسش به سوی ج ّنت پرواز کرده .اینجا بود که شروع کردم چهره زهرا را بوسیدم .گفتم هر
وقت پیغمبر را مالقات کردی سالم اسماء بنت عمیس را برسان .میگوید یک وقت دیدم این دو تا فرزندان زهرا
وارد حجره شدند ،حسنین آمدند از من پرسیدند که مادر ما خواب است؟ عرض کردم نه .میگوید امام حسن
آمد خودش را انداخت روی صورت زهرا .صورت مادر را میبوسید ،میگفت :ای مادر با من صحبت کن قبل از
آن که روح از بدنم مفارقت کند .دیدم حسین(علیهالسالم) صورت به پاهای مادر گذاشت ،میگوید :ای مادر من
حسینم ،این تعبیر در روایت است .با من صحبت کن قبل از آن که قلبم شکافته شود.
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
 .2غررالحكم ،ص257
[ .]3سوره االعراف ،آیه 26
[ .]4الكافي ،ج ،1ص20
[ .]5غررالحكم ،ص257
[ .]6وسائلالشيعة ،ج ،12ص168
[ .]7من اینها را بعدا ً توضیح میدهم .چارهای هم جز این ندارم؛ چون ضرورت دارد اینها را میگویم.
[ .]8غررالحكم ،ص 256
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حیاء در بعد
تربیتی

حیاء در بعد تربیتی ()۴
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به «حیاء» بود .عرض کردم یکی از مشکالت اساسی جامعه ما ،همین مسأله رواج بیحیایی
در روابط گوناگون دیداری ،گفتاری و شنیداری است .گفته شد که حیاء غریزه ای از غرایز انسانی است که
بازدارنده انسان از اعمال زشت و قبیح میباشد .در آخر جلسه گذشته رابطه بین عقل عملی و حیاء را مطرح
کردم و روایاتی هم در این رابطه خواندم .روایت از علی(علیهالسالم) بود که فرمودند« :اعقل الناس احیاهم»]2[،
عاقلترین مردم ،باحیاترین آنها است .بعد رابطه ُحسن و ُقبح با اعمال شرعیه را که این هم رابطه با حیاء است،
مطرح کردم وگفتم که احکام شرعیه ما بر محور مصالح و مفاسد است ،مصلحت و مفسده همان ُحسن و ُقبح
اهمی باشد ،حکم الزامی میآید و آن عمل واجب میشود و اگر مفسده ،مفسده ملزمه باشد
است .اگر مصلحت ّ
حکم حرمت میآید .آخر جلسه گذشته عرض کردم که مصلحت و مفسده همان ُحسن و ُقبح است و احکام
شرعیه ما هم بر همین محور است؛ لذا رابطه مستقیم با حیاء دارد که برایتان توضیح میدهم.
حسن و قبح درجه دارد
ُحسن و ُقبح نسبت به بایدها و نبایدها است که به آنها احکام یا اعمال میگوییم .در این شکی نیست که زیبایی
یک عمل با زیبایی عمل دیگر مساوی نیست .خود انسان درک میکند که یک عمل زیبا است ،یک عمل دیگر
را هم میبیند که زیبا است ،ا ّما این دو را با هم مقایسه میکند ،این مراتب حسن و قبح است.
بعد ُقبح اعمال هم همینطور است ،یک عمل زشت است ،یک عمل زشتتر است .سیلی زدن به صورت غیر
زشت است ،قتل هم زشت است ،ا ّما آیا این دو مساوی هستند؟ نه .لذا میگویندُ :حسن و ُقبح دارای مراتب است.
تبعیت احکام از مراتب مصلحتها و مفسدهها
جدی
احکام ما که باید و نبایدها است چون بر محور حسن و قبح است ،اگر مصلحت ملزمه باشد ،حکم الزامی و ّ
است که نباید ترک کنی .اگر از آن طرف مفسده زیاد باشد ،نباید انجام دهی .این مصلحت و مفسده مراتب دارد،
آنهایی که اهلش هستند میفهمند ،ما احکام واجب داریم و از آن طرف احکام مستحب داریم ،مستحب آنجایی
است که انجام عمل رجحان دارد ،یعنی انجام دادن با انجام ندادنش فرق میکند؛ در انجام دادن یک چیزی
نصیب انسان میشود ،لذا میگویند :این کار رجحان دارد؛ ا ّما مصلحت ،ملزمه نیست یعنی به اندازهای نیست که
الزم باشد ،حتماً آن کار را انجام دهی .در باب مکروهات هم همینطور است .لذا تمام بایدها و نبایدها در شریعت
«حسنها و ُقبحها» است ،همیشه اینطور است.
اسالم بر محور «مصلحتها و مفسدهها» و ُ
شکر ُمنعِم امری فطری است
چون من سراغ احکام شرعیه آمدم ،میخواهم حیاء را در این فضا بحث کنم .ما در باب شکر ُمنعِم بحثی داریم
که یک امر فطری است ]3[.از همان فطریات انسان است ،یعنی اگر کسی به آدم محبتی کرد ،احسانی کرد،
انسانیت اقتضا میکند که از آن تشکر کنیم .این مطلب ،چیزی نیست که قابل انکار باشد ،مگر اینکه شخصی
ّ
مسخ شده باشد .شکر انواعی دارد ،شک ِر قلبی داریم ،زبانی داریم ،عملی داریم .حتی در روایات این تعبیر آمده
است که «االنسان عبید االحسان» ]4[.انسان بنده احسان است.
ما اآلن داریم در منطقه شریعت بحث میکنیم ،چون وارد احکام شرعیه شدیم .کسانی که خودشان را متدیّن
میدانند ،مسلمان میدانند ،مؤمن میدانند و میگویند ما معتقد به مبدأ و معاد هستیم ،اینهایی که مدعی
هستند که تمام نعمتهایی که در اختیار ما است چه متصل و چه منفصل[ ]5خدا به ما داده است ،بحث درباره
احکام شرعیه ،مربوط به اینها است .عقل عملی جزء غرایز و فطریات است ،این عقل اقتضا میکند که انسان از
کسی که به او نیکی کرده است ،به نحوی تشکر نماید.
عقل عملی ،تشکر را الزم میداند
مث ً
ال اگر کسی کادویی به من داد و محبتی کرد ،من در صدد این هستم که یک وقت آن را جبران کنم ،یک
شرایطی پیش بیاید که بتوانم جواب محبت او را بدهم ،زمینهای فراهم شود تا بتوانم جبران کنم که از آن به
«مکافات» تعبیر میکنیم ،این لزوم جبران را چه کسی به من میگوید؟ از درون من است ،هیچ احتیاجی نیست
که دیگری به من تذکر دهد .خودم فطرتاً اینطور هستم .اینها همه عقل عملی است ،تمام اینها درونی من است،
خود درون من میگوید که جواب نیکی ،نیکی است.
ا ّما اگر کسی بخواهد بر عکس عمل کند ،یعنی جواب نیکی را با بدی دهد ،اینجا عقل تقبیح میکند ،خجالت
میکشد ،حیاء میکند ،الزم نیست کسی به من بگوید ،خودم به خودم میگویم :خجالت نمیکشی که فالنی این
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همه به تو محبت کرده است ،حال تو اینطوری با او رفتار میکنی و اینطوری سزا میدهی؟!
دینداری یعنی «انجام خواستههای کسی که همه چیز به ما داده است!»
در باب عمل به احکام شرعیه ،اعم از الزامی و غیر الزامی ،یعنی واجب ،مستحب ،حرام و مکروه همه اینها ،وجدان
انسان میگوید :آن ُمنعِمی که به تو این همه نعمت داده است ،این همه محبت کرده است حاال از تو عملی را
خواسته است ،پس جواب احسان او را بده! باید تشکرت این باشد که به امر و نهی او جواب مثبت دهی .حاال
میخواهد درخواستش یک درخواست مثبت یا منفی باشد ،این هیچ فرقی نمیکند .مث ً
ال موال میگوید :من این
کار را از تو میخواهم ،این کار را برای من بکن! من گره از کارت باز کردم ،این گره را هم تو از کار من باز کن!
حال اگر تو آن کار را نکنی درونت تو را نکوهش میکند .آیا منفعل نمیشوی؟ منزجر نمیشوی؟ خودت از
خودت متنفر نمیشوی؟ درونت به تو میگوید :این چه برخوردی است؟ حیاء نمیکنی؟
پشتوانه عمل به «همه احکام» حیاء است
من در تعبیراتم عرض کردم :حیاء «انکسار النفس» است ،انفعال در ربط با عمل قبیح است .عمل حرام ،نزد عقل
قبیح است ،ترک واجب نزد عقل قبیح است .یعنی غریزه حیاء است که موجب میشود انسان به واجب عمل کند،
همان غریزه حیاء است که موجب میشود حرام را ترک کند .البته این مطلب درجهبندی دارد.
کسی حیائش خیلی بیشتر است این هم به واجب عمل میکند و هم به مستحب ،یکی حیائش کمتر است
فقط به واجب بسنده میکند .منظور این است که به فرد بستگی دارد که آیا شخص بخیلی است یا اینکه واقعاً
میخواهد کادوها و نیکیهای طرف مقابل را جبران کند .در باب حرام و مکروه هم همین است .پشتوانه عمل
به احکام حیاء است.
از خدا حیاء کن!
حاال من در بُعد معرفتی وارد نشدم .آنجا بحث از «حیاء من اهلل تعالی» است .گاهی هم در زبان ما است که
میگوییم :از خدا حیاء کن! از خدا خجالت بکش! این تعبیری است که ما خودمان میکنیم .لذا پشتوانه تمام
احکام شرعیه ما ،بایدها و نبایدها عبارت از همین حیاء است .حاال من آخر بحثم به سراغش میروم .من اینهایی
را که میگویم میخواهم بر حسب آنچه که در معارف ما است بحث کرده باشم.
حیاء کلید هر خیری است
این تعبیر را در روایات داریم ،در روایتی از علی(علیهالسالم) است که خیلی هم زیبا است ،میفرماید« :الحیا ُء
مفتاح ّ
کل خیر» یعنی هر عمل نیکی که از تو سر بزند کلیدش حیاء است .واجب خیر است ،مستحب خیر است،
ُ
کف نفس استّ .
ترک حرام خیر است .من طلبه هستم ،کسی نگوید ترک جنبه عدمی است ،نه خیر ،ترکّ ،
کف
نفس امر وجودی است ،من دارم نفسانی بحث میکنم .جلوگیری و خودداری امر وجودی است نه عدمی .اگر
روی یک چیزی حکم واجب نیامد یعنی حرام است؟ خیر! اینطور نیست.
«الحیاء مفتاح کل خیر» حیاء کلید هر خیری است .روایت دیگری از علی(علیهالسالم) است که میفرماید:
«ال ْ َح َيا ُء َس َب ٌب إِلَى ُك ِّل َجمِيل»[ ]6حیاء سبب هر عمل نیکی است که انسان انجام میدهد .روایت دیگری است
که میفرماید« :الحیاء تمام الکرم و احسن الشیم» ]7[.غرضم این است که روایات متعددی داریم گفتم .اینها
همه جزء معارف ما است که من در یک قالبی میریزم و سطحش را پایین میآورم .پشتوانه تمام اعمال خیری
که ما انجام میدهیم حیاء است و زیر بنای تمام آن گناهانی که ما میکنیم ،بیحیایی است ،وقاحت است .حاال
درست عکس است ،از این طرف ،زیر بنای تمام اطاعات حیاء است.
منشأ ملکات حسنه حیا است
در روایتی است که این را داود بن سرحان نقل میکند از امام صادق(علیهالسالم) میگوید« :قال اباعبداهلل
(علیهالسالم) :يَا َدا ُو ُد إ ِ َّن خِ َص َ
ض » این خصال زیبایی که در انسان پیدا میشود
ال ال ْ َم َكا ِر ِم ب َ ْعضُ َها ُم َق َّي ٌد ب َِب ْع ٍ
الر ُج ِل َو لَ
ُ
با هم رابطه دارند ،حضرت اول رابطه را میفرماید ،این را خداوند تقسیم کرده است؛ « يَك ُ
ون فِي َّ
ون فِي َس ِّي ِدهِ»[ ]8بله ممکن است یکی داشته باشد و یکی نداشته باشد.
ون فِي ال ْ َع ْب ِد َو َل يَ ُك ُ
ون فِي اب ْ ِن ِه َو يَ ُك ُ
يَ ُك ُ
ْ
داشتن و نداشتنش را خدا تعیین کرده است .خصال یعنی ملکه که حاال من توضیح میدهم« .صِ ْدقُ ال َحد ِ
ِيث»
ا ّول ،راستگویی ،خود راست گویی از حیاء نشأت میگیرد ،چون آخر روایت دارد «و َرأْ ُس ُه َّن ال ْ َح َياء» چون من
میخواهم بخوانم تا به آخر برسم.
حیاء منشاء «راستی در گفتار» و »راستی در ناامیدی از غیر خدا»
عقل عملی میگوید دروغ زشت است ،قبیح است حیاء کن .نتیجهاش چه میشود؟ آدم از هر چیزی که بدش
میآید به ضدش رو میکند .معمولیاش این است که به ضدش رو میکندُ .قبح دروغ من را به راستگویی
الح َ
دیث َو صِ ْدقُ
میکشاند ،وقتی درک کردم که دروغ زشت است ،حیاء میکنم و دروغ نمیگویم« .صِ دقُ َ
س»
ال ْ َی ْأ ِ
چون هر کدام از اینها بحث دارد ،من مجبورم اشارهای رد شوم و بروم .یعنی آدم در زندگیاش که مدعی است،
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* وجدان انسان میگوید :آن ُمنعِمی که به
تو این همه نعمت داده است ،این همه محبت
کرده است حاال از تو عملی را خواسته است،
پس جواب احسان او را بده! باید تشکرت این
باشد که به امر و نهی او جواب مثبت دهی.

* پشتوانه تمام اعمال خیری که ما انجام
میدهیم حیاء است و زیر بنای تمام آن گناهانی
که ما میکنیم ،بیحیایی است ،وقاحت است.
حاال درست عکس است ،از این طرف ،زیر بنای
تمام اطاعات حیاء است.

متشرع است میگوید :همه امور دست خدا است ،مسبب االسباب او است ،از این حرفها میزند بعد ته دلش را
که میبینی پول و ریاست را مسبب االسباب میداند .تمام امیدش به پولها و ریاست است ،از اینها دل نبریده
است .اینها لفظی است« .یأس» یعنی انقطاع الی اهلل .باید تو تمام امیدت خدا باشد.
در روایت بالفاصله بعد دروغ ،یأس را میگوید .صدق حدیث از مکارم اخالق است ،یأس هم از مکارم است یعنی
انقطاع الی اهلل .اول امید به پول و ریاست نبند و بعد مدعی به دیانت شو! کسی که مدعی به دیانت است امید
به پول و ریاست نمیبندد.
حیاء منشاء «بخشیدن» و «جبران کردن»
السائ ِِل»کسی به تو مراجعه کرده است تمکن داری ،میتوانی کمکش کنی ،ا ّما کمک نکنی و ردش
« َو إ ِ ْع َطا ُء َّ
کنی ،خود وجدان تو میگوید این عمل تو قبیح است .باز همان حیاء پشتوانه میشود که به او کمک کنی.
ِالص َنائ ِِع » که من در بحثم این را مثال زدم .محبت کرده است ،جواب محبت محبت است ،جواب
« َو ال ْ ُم َكا َفا ُة ب َّ
احسان احسان است.
حیاء منشاء «امانت داری»« ،صله رحم» و ...
« َو أَ َدا ُء ْالَ َمانَةِ» خیانت در امانت زشت است ،قبیح است .باز همینجا است که عقل عملی انسان میگوید قبیح
الرحِ ِم» از خویشاوند ُنبر.
است ،حیاء کن .حضرت همینجوری میآید یکی پس از دیگری بیان میکندَ « .و صِ لَ ُة َّ
ب» نیکی کردن به همسایه .واقعاً وجدان میگوید
الصاحِ ِ
بریدن از خویشاوند زشت استَ « .و ال َّت َو ُّد ُد إِلَى ال ْ َجا ِر َو َّ
اذیت کردن همسایه کار خوبی نیستَ « .و ق َِرى الضَّ ْي ِ
ف» وجدان آدم از بی اعتنایی کردن به مهمان و از او پذیرایی
نکردن ،ناراحت میشود.
سرآمد همه خصال نیک «حیاء» است
حضرت تک تک خصال نیک را بیان میکند چه آنهایی را که جنبههای الزامی دارد و چه آنهایی را که جنبه
الحیا ُء» سرآمدش
أس ُه َّن َ
الزامی ندارد ،همه را به داود بن سرحان میفرماید و مثال میزند ،بعد میفرمایدَ « :و َر ُ
حیاء است ،چون پشتوانه همه اینها حیاء است.
َ
ْ
َ
روایت دیگری از پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسول اهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم)َ :و أ َّما ال َح َيا ُء ف َيتَشَ َّع ُب ِم ْن ُه
احة»[ ]9یعنی همه
الل ِّ ُ
الس َم َ
الس َل َم ُة َو ْ
اج ِت َن ُ
الرأْ َف ُة َو ال ْ ُم َرا َق َب ُة ِ َّل ِ فِي ِّ
اب الشَّ ِّر َو ال ْ َبشَ اشَ ُة َو َّ
الس ِّر َو ال ْ َع َلن َِي ِة َو َّ
ين َو َّ
خوبیها از حیاء سرچشمه میگیرد .درست مقابل هم .وقاحت ،بی شرمی پشتوانه تمام خالفکاریها و معاصی
در جامعه است .از آن طرف در باب عمل به احکام شرعیه پشتوانهاش حیاء است.
«اسالمی شدن جامعه» به «باحیاء شدن» آن است
اگر یک جامعهای بخواهد اسالمی باشد باید حیاء را تقویت کرد نه بی حیایی را .باید حیاء را تقویت کنی ،همه
چیز از درون این حیاء در میآید .من این را خواستم بگویم که از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی
است.
رابطه «حیاء» با «تقوا و ورع»
رابطه بین حیاء و عقل را گفتم ،رابطه بین حیاء و احکام شرعیه را هم گفتم ،نگاه کنید کالسیک جلو میآیم .حاال
رابطه بین حیاء و تقوا را میگویم .هر چه سطح حیاء باال رود ،سطح عمل هم باال میآید .رابطه بین تقوا و ورع،
یک وقت میگویی ورع همدوش با تقوا است ،یکی است ،یک وقت میگویی نه دو تا است .تقوا پرهیز از محرمات
است ،ورع پرهیز از مشتبهات هم هست .هرچه سطح حیاء باال رفت ،مشتبه هم ترک میشود .نمیدانم این غذا
حرام است یا حالل تا نفهمم حالل است نمیخورم .دست از مشتبه هم میکشم .نمیدانم این حرف حرام است
یا حالل است ،حرف نمیزنم .رابطه حیاء و تقوا ،حیاء و ورع یک رابطه مستقیم است.
در روایتی دارد که علی(علیهالسالم) فرمودَ « :من َق َّل َحیائ ُ ُه َق ََّل َو َر ُع ُه»[ ]10حیاء که کم شد ورع هم کم میشود.
ورع جنبههای عملی است .در روایت امام صادق تعبیر خصال بود حاال من این را توضیح بدهم که بحثم را ببندم.
کارایی حیاء ،پشتوانه جمیع ملکات انسانی
پشتوانه جمیع ملکات و فضایل انسانی است ،ملکات حسنه است .ملکات بر اثر کثرت عمل به افعال حاصل
میشود .من قب ً
ال در بحثهایم گفتم ،کاری را مکرر انجام دادی ملکه میشود .ملکه که شد دیگر به آسانی انجام
میدهی ،آن چیزی که ملکه نشده است ،انجامش سخت است .نماز خواندن ملکه شده هیچ سختی برایت ندارد.
مکرر تقوا ساز است .امام تعبیر به خصال میفرمایند .همین
تکرر هستند .گفتیم ایمان مستمر ،عمل ّ
ملکات بر اثر ّ
حیاء است که موجب میشود تو عمل خوب کنی .همین حیاء است که موجب میشود دست از عمل زشت
برداری و این ملکهات میشود .زیربنای ملکات حسنه حیاء است و که زیر بنای ملکات سیئه است بیحیایی است.
« َمن َق َّل َحیائ ُ ُه َق ََّل َو َر ُع ُه» ورع از ملکات حسنه معنویه است ]11[.ما به این نتیجه میرسیم این که اسالم آمده
حیاء را مطرح کرده است ،به این دلیل است که یک نقش زیر بنایی برای انسان سازی دارد .فرق تو باحیوان در
حیای تو است.
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* اگر یک جامعهای بخواهد اسالمی باشد باید
حیاء را تقویت کرد نه بی حیایی را .باید حیاء
را تقویت کنی ،همه چیز از درون این حیاء
در میآید .من این را خواستم بگویم که از
بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی
است.

* کاری را مکرر انجام دادی ملکه میشود.
ملکه که شد دیگر به آسانی انجام میدهی،
آن چیزی که ملکه نشده است ،انجامش سخت
است .همین حیاء است که موجب میشود تو
عمل خوب کنی .همین حیاء است که موجب
میشود دست از عمل زشت برداری و این
ملکهات میشود.

ذکر مصیبت حضرت زهراء(سالماهللعلیها)
التماس دعا .میخواهم سراغ توسلم بروم .ما در روایات داریم که زهرا(سالماهللعلیها) ،به علی(علیهالسالم) وصیت
کرد« :غسلنی باللیل و کفننی باللیل» من را شب تجهیز کن و کسی را هم خبر نکن .من در روایت دیدم به
اسماء هم سپرد و وصیت کرد که تو بیا علی را کمک کن .علی(علیهالسالم) میگوید خودم شخصاً آمدم متکفل
شدم که زهرا را تجهیز کنم .خود این کار ،خیلی کار مشکلی است؛ کسی بخواهد همسر جوانش را با آن وضع
غسل بدهد ،کفن کند ،دفن کند.
در روایت دارد حضرت فرمود به این که من زهرا(سالماهللعلیها) را از زیر پیراهن غسل میدادم .اسماء آب
میریخت من هم غسل میدادم ،حاال از خصوصیات میگذرم .چند جمله بیشتر نمیگویم .بعد میگوید« :فلما
حممت عن اعقد الردا» وقتی کارم تمام شد خواستم بند کفن زهرا را ببندم «نادیت یا ام کلثوم یا زینب یا فضه
یا حسن یا حسین حلموا تزودوا من امکم» بچههای زهرا را صدا زدم که بیایید از مادر توشه برگیرید «و هذا
الفراق و اللقا فی الجنه» شما دیگر مادر را نمیبینید مگر در بهشت.
میگوید این بچهها آمدند ،حسن و حسین میآمدند «واحسرتا» میگفتند .جمالتی میگویند این دو تا بچه
و همینجوری میدوند .آمدند خودشان را روی بدن این مادر انداختند .متن روایت این است «أنی اشهد اهلل»
علی(علیهالسالم) میگوید من خدا را گواه میگیرم« .انها قد أن ّت و مدت یدیها» خدا را گواه میگیرم زهرا چنان
نالهای زد ،دست را از کفن بیرون آورد «فذمتهما الی صدرها ملیا» یعنی این دو تا پسر را بغل کرد به سینهاش
چسباند ا ّما خیلی آرام .میگوید اینجا بود که منادی ندا داد یا علی اینها را بردار ،مالئکه آسمانها به گریه افتادند.
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
[ .]2غررالحكم ،ص256
[ .]3از اصطالحات نترسید من همه اینها را توضیح میدهم تا انشاءاهلل همه بفهمند ،شکر ُمنعِم
[ .]4بحاراألنوار ،ج ،71ص117
[ .]5نعمت متصل مثل اعضا و جوارح و قوای ما است و نعمت منفصل مثل امور مادی که در اختیار ما قرار گرفته
است ،مانند تغذیه و امثال اینها.
[ .]6بحاراألنوار ،ج ،74ص212
[ .]7غررالحكم ،ص256
[ .]8بحاراألنوار ،ج ،66ص375
[ .]9بحاراألنوار ،ج ،1ص117
[ .]10نهجالبالغة ،ص536
[ .]11بحثم ادامه دارد من دیگر به این بحث کشیده شدم ،ساده تمام نمیشود ،تازه اوایل بحث حیاء هستم.
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حیاء در بعد تربیتی ()۵
أعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به موضوع «حیا» بود .عرض کردم یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی در سه
رابطه دیداری و گفتاری و رفتاری است .در جلسه گذشته به این مسأله که حیاء یک امر غریزی و مربوط به انسان
الهیه دارد ،اشاره کردم .در آخر جلسه هم
است و نقش بازدارندگی از یک سنخ اعمال قبیحه و زشت و محرمات ّ
رابطه بین حیاء و عقل ،حیاء و تقوا و حیاء و ورع را مطرح کردم.
رابطه «حیا» و «ایمان»
در این جلسه میخواهم رابطه بین حیاء و ایمان را بحث کنم ،روایتی که ا ّول بحثم در این چند جلسه از امام
صادق(صلواتاهللعلیه) میخوانم که حضرت فرمودندَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه» ،مربوط به نقش حیاء بر روی
يم َ
«ل إ ِ َ
متعددی داریم که رابطه حیاء و ایمان
ایمان است .این مطلب ،تا قدری موضوع بحث این جلسه است .ما روایات
ّ
را مطرح میکند که یکی از آنها همین روایتی است که در ا ّول هر بحثم مطرح میکنم .در روایتی از پیغمبر
اکرم است که حضرت فرمودند« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :اإلیمان و العمل أخوان شریکان فی قرنۀ
َان فِي َق َر ٍن َفإِ َذا َذ َه َب
ان َمق ُْرون ِ
يم ُ
ال یقبل اهلل تعالی احد ما اال حسابه»]2[.السالم) است که فرمودند« :ال ْ َح َيا ُء َو ْالِ َ
أَ َح ُد ُه َما تَ ِب َع ُه َصاحِ ُب ُه»]3[،رود ،اگر حیاء رفت ،ایمان هم میرود .این همان است که ا ّول بحثم میخوانم .روایت
دیگری از علی(علیهالسالم) داریم که فرمودند« :کثرۀ حیاء الرجل ٌ
متعددی داریم ،من
دلیل علی ایمانه»[]4های
ّ
به عنوان نمونه اینها را گفتم .بحث ما نقش حیاء بر روی ایمان و رابطهای است که این دو با هم دارند ،آن هم
رابطهای که اگر یکی رفت ،دیگری هم میرود .روایت یعنی ایمان و حیاء در یک رشته و همراه هم هستند ،اگر
یکی برود دیگری هم می ایمان و عمل مثل دو برادر هستند که به تعبیر من در یک ریسمان هستند.
«حیاء» لباس ایمان
در روایات نقش «حیا» را تحت عنوان لباس بیان میکنند .من دو روایت از پیغمبر اکرم میخوانم؛ حضرت
اس ُه ال ْ َح َياء»[]5فرماید .در روایتی دیگر حضرت
ان ُع ْريَ ٌ
يم ُ
ان َو ل َِب ُ
فرمودند« :قال رسولاهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم)ْ :الِ َ
َ
َ
اس ُه ال ْ َح َياء»[]6کنند .حضرت بحث عریانی را
ِب
ل
ف
ان
ي
ر
ع
م
ل
س
ال
میفرماید« :قال رسولاهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم)ُ َ ٌ َ ْ ُ ُ ْ ِ ْ :
مطرح میکنند .ایمان لخت است و لباس آن حیاء است .ما یک سؤال میکنیم؛ نقش لباس برای بدن چه نقشی
است؟ نقش حفاظتی است .که اینجا اسالم را بیان می این یک روایت که اینجا ایمان را لباس که فقط برای
زیبایی نیست .آدم لخت را حساب کن ،نه لباس روی لباس که برای زینت است ،چون میفرماید «عریان» .آدم
لخت برای حفاظت از آفات لباس میپوشد .مث ً
ال لباس ،او را از سرما محافظت میکند .نقش لباس نقش حفاظتی
است ،یعنی کار لباس در ارتباط با بدن کار حفاظتی است؛ چون تعبیر در هر دو روایت عریان است .خوب د ّقت
کنید اینها بحثهای طلبگی است که میکنم .ایمان لخت است ،اگر بخواهی آن را حفظ کنی باید با حیاء حفظ
کیفیت است.
کنی .بحث
ّ
توجه کنید من دارم گام به گام پیش میروم .ا ّول که ایمان و حیاء مالزم هم هستند ،اگر یکی برود ،دیگری هم
ّ
رفته است ،این مطلب ا ّول بود .مطلب دوم این است که حیاء چه نقشی دارد؟ چگونه است که اگر آن برود ایمان
هم میرود؟ میگوید مثل این میماند که ایمان لخت است و حیاء هم لباسش است ،لباس آن را حفظ میکند،
لباس نباشد سرما میخورد بعد هم میافتد میمیرد ،تمام شد رفت.
ایمان ،همان عمل است
کیفیت حفاظت میشوم .جلسه گذشته رابطه بین ایمان و تقوا را مطرح کردم .آنجا این مطلب
حاال من وارد
ّ
را گفتم که اص ً
ال زیربنای تمام اعمال انسان ،اعمال نیکی که انجام میدهد و همچنین اعمال شری را که ترک
میکند و ّ
کف نفس میکند ،جلوی خودش را میگیرد که کار بد و زشت نکند ،زیربنای تمام اینها حیاء بود .حیاء
موجب میشود که کار زشت نکند و کار خیر کند ،روایاتش را هم خواندم ،دیگر تکرار نمیکنم .باید سراغ رابطه
عمل و ایمان برویم .نقش حیاء این بود که موجب عمل میشد و زیربنای اعمال بود.
ما در باب ایمان و عمل روایاتی داریم که اگر عمل نباشد ،از ایمان خبری نیست .حاال ایمان را هرچه میخواهی
بگیر ،در بُعد عقالنیاش میگویی اعتقادات ،در بُعد قلبیاش میگویی دلبستگی به خدا ،هر چیزی میخواهی
بگویی در این جهت برای من فرق نمیکند ،ایمان هرچه میخواهد باشد ،چه اعتقادات باشد و چه دلبستگی به خدا
باشد ،حفظ این ایمان به اعمال خارجی ما بستگی دارد؛ حتی در روایات داریم که وقتی از حضرات(علیهمالسالم)
در مورد ایمان سؤال میکنند ،میگویند« :االیمان هو العمل»[]7گویند :ایمان ،عمل است .یعنی میخواهند
نقش عمل روی ایمان را بگویند که بین عمل و ایمان یک رابطه تنگاتنگ است.
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حیاء به یک معنا مول ِد عمل است .میخواستم چگونگی نقش حیاء بر روی ایمان را بگویم ،این نقش به واسطه
شر را بگیرد و آن دلبستگی به
عمل است .حیاء موجب میشود که از انسان اعمال خیر صادر شود و جلوی اعمال ّ
ً
خدا حفظشود ،آن اعتقادات حفظ شود که اگر این اعتقاد و دلبستگی نباشد ،آن اعمال « َهبا ًء َم ْنثُورا»[]8شود
و از بین میرود که این تعبیر در روایات ما بود.
بیحیایی مس ّلط کردن نفس ا ّماره است
حاال سراغ درون انسان برویم .این خودش مطلبی در رابطه با حیاء است که غفلتاً از انسان عمل زشتی سر
میزند ،در غیر معصومین اینطوری است ،متوسطین از مؤمنین هم اینطوری هستند .من در رابطه حیاء و عقل
مطرح کردم که بعد از عمل ،سر عقل که آمد خودش ناراحت میشودُ ،من َفعل میشود ،شرمنده میشود ،اینجا
معلوم میشود که این پوشش هنوز به طور کلّی از بین نرفته است ،ضربه خورده است ا ّما از بین نرفته است.
البته به تعبیر من ،این گاهی است ،اگراین تداوم پیدا کند یعنی شخص مرتب شروع به انجام کار زشت کند ،این
پرده دریده میشود و به طور کلّی از بین میرود و انسان مسخ میشود .بحث ما در آن مرحله غفلتی است ،به
تعبیر قرآنی نفس ل ّوامه از بین نرفته است .اگر کار زشت کرد ،بعد پشیمان شد و خودش را نکوهش کرد ،نفس
ل ّوامه هنوز در نهادش هست ،سرزنشش میکند ،ولی وقتی که تکرار شد به طوری که به طور کلّی این پرده حیاء
از بین رفت ،اینجا است که «نفس ا ّماره به سوء» فرمانده کل قوا در درون میشود ،سلطه کامل پیدا میکند.
دیگر این شخص از نظر واقعی انسان نیست ،چون عقل عملی سرکوب شد و از بین رفت ،بُعد الهی از بین رفت.
روایات هم در مورد گاهیها و تصادفیها نیست ،برای کسانی است که به کارهای زشت تداوم بخشند به طوری
که جزو ملکات سیئه آنها شود ،اینجا است که در درون ،نفس ا ّماره بالسوء همه کاره است.
بیحیاء باش و هرچه خواهی کن!
خاصه آن را از پیغمبر اکرم نقل میکنند و فقط در
هم
و
ه
م
عا
هم
خوانم
ی
چند روایت بخوانم .این روایتی که م
ّ
ّ
یک کلمه با هم تفاوت دارند که از نظر معنا هیچ تفاوتی ندارند .در روایتی است از امام هشتم(علیهالسالم) که
َال ْالَنْب َِيا ِء إ ِ َّل َق ْو ُل
أن رسولاهلل(صلّیاهللعلیهوآلهوسلم) قال :ل َ ْم يَ ْبقَ م ِْن أَ ْمث ِ
فرمودند« :عن آبائه(علیهمالسالم) َّ
اص َن ْع َما شِ ْئت»]9[،های همگانی که انبیا میزدند ،این است که وقتی حیاء از بین رفت
ال َّن ِ
اس إ ِ َذا ل َ ْم ت َْس َت ْح ِي َف ْ
هر کاری میخواهی بکن.
عا ّمه اینطور نقل میکنند که پیامبر فرمود« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :إن مما أدرك الناس من
كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت»[َ ]10ع ْن أَب ِي ال ْ َح َس ِن ْالَ َّو ِل أَن َّ ُه َق َ
َال ْالَنْب َِيا ِء ع
ال َما بَق َِي م ِْن أَ ْمث ِ
إ ِ َّل َكل َِم ٌة إ ِ َذا ل َ ْم تَس َت ِح َفا ْع َم ْل َما شِ ْئ َت َو َق َ َ
ُ
امیه هستند ،بیحیاتر از آنها
ال أ َما إِن َّ َها فِي بَنِي أ َم َّي َة»]11[،حیاها بنی ّ
ْ
نداریم چون جنایتکارتر از آنها نداشتیم .طبق تاریخ میدانید که بنی امیه چه کردند .در اینجا فقط تفاوت در
«فاصنع» و «فاعمل» است که هر دو هم یک معنا میدهد.
«حیاء» افسار نفس است
مرحوم صدرالمتألهین(رضواناهللتعالیعلیه) در اینجا آن معنای مشهور راجع به روایت را مطرح میکند که« :اذا
لم تستح من العیب لم تخشی النار مما تفعله فافعل ما یحدثک به نفسک من اغراضها» این همان نفس ا ّماره
بالسوء است که وقتی حیاء رفت دیگر عیب سرش نمیشود ،دیگر خدا هم سرش نمیشود ،نمیفهمد که جهنم
هم چه هست« .فافعل ما یحدثک به نفسک» هرچه که از درون ،نفس ا ّماره بالسوء تو میگوید «من اغراضها»
خواستههایش را گوش میدهی.
ایشان میفرماید که لفظ امر ،معنایش توبیخ و تهدید است ،یعنی دیگر آزاد نشدی .بعد ایشان تشبیهی دارد و
میفرماید حیاء مثل افسار بر دهان حیوان میماند که جلوگیری میکند تا حیوان شرارت نکند؛ چون ایشان در
ذیل بحث جنود عقل و جهل این مطالب را میفرماید ،میفرماید ُخلع که ما هم گفتیم مقابل حیاء است ،حیاء
نقش لجام بر نفس را دارد ،افساری به دهان این حیوان نفس ،شهوت ،غضب و وهم است .وقتی بنا شد که شخص
افسار گسیخته شود ،این حیوان و شیطان آزاد میشوند« .فاعمل ما شئت» معنایش این است.
هرچه حیوان درونیات ،شیطان درونیات میگوید انجام میدهی ،همه رقم جنایت میکنی .اگر حیاء برود ،ایمان
واقعیاتی است که داریم میگوییم و بعد عرض میکنم
انسانیت هم میرود.ظاهر را نگاه نکنید ،این
هم میرود،
ّ
ّ
که کار به کجا میکشد .وقتی که حیاء رفت ،ایمان و انسانیت میرود؛ چون حیاء پوششی برای ایمان است،
همانطور که پوشش برای جنبههای انسانی است.
از بی حیایی تا کفر جحودی
این را به شما عرض کنم که نعوذ باهلل نه تنها ایمان میرود ،بلکه انسان به خطرناکترین چیز ،یعنی وادی کفر
واقعیتها در باب مفاسد دامنش را هم میگیرد؛ در عین
واقعیتها را میبیند ،حتی
و انکار کشیده میشود.
ّ
ّ
حال باز انکار میکند ،به این میگویند :کفر جحودی .آیه شریفه در باب کفر جحود قوم فرعون اینطور دارد که:
« َفلَ َّما جا َءتْ ُه ْم آياتُنا ُم ْبصِ َر ًة قالُوا هذا سِ ْح ٌر ُمبين َو َج َح ُدوا ب ِها» دیدند معجزه است ،ا ّما گفتند سِ حر است؛ این کفر
اس َت ْي َق َن ْتها أَن ْ ُف ُس ُه ْم» با این که یقین داشتند .ما باالتر از یقین نداریم ،تا اآلن میگفتیم ایمان،
جحودی استَ « .و ْ
ببین یقین را هم جلو میآورد .یعنی یقین داشتند که این معجزه استُ .
كان عاق َِب ُة
«ظلْماً َو ُع ُل ًّوا َفان ُْظ ْر َك ْي َف َ
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* حیاء موجب میشود که از انسان اعمال خیر
صادر شود و جلوی اعمال ش ّر را بگیرد و آن
دلبستگی به خدا حفظ شود ،آن اعتقادات
حفظ شود که اگر این اعتقاد و دلبستگی
نباشد ،آن اعمال از بین میرود.

* اگر حیاء برود ،ایمان هم میرود ،انسان ّیت
هم میرود .ظاهر را نگاه نکنید ،این واقع ّیاتی
است که داریم میگوییم و بعد عرض میکنم
که کار به کجا میکشد .وقتی که حیاء رفت،
ایمان و انسانیت میرود؛ چون حیاء پوششی
برای ایمان است ،همانطور که پوشش برای
جنبههای انسانی است.

ال ْ ُمفْسِ دين»]12[.رود ،از آن طرف کفری که میآورد کفر معمولی نیست.
باروت یا شادونه!؟
استاد ما امام(رضواناهللتعالیعلیه) در باب کفر جحود قضیهای را نقل میکردند ،من دارم از ایشان نقل میکنم،
میفرمود که سابقاً ،مث ً
ال صد سال پیش حمل باروت از روستاها به شهر ممنوع بود ،آن موقعها که ماشین نبود ،با
این چهارپاها حمل میکردند ،در بین راه هم پاسگاههای ژاندارمری بود که به آنها امنیه میگفتند .اینها میآمدند
جلوی افرادی را که چیزی حمل میکردند ،میگرفتند .ایشان میفرمود :جلوی شخصی را گرفتند ،سؤال کردند
بارش کرد
بارت چیست؟ گفت :شادونه .شادونه شبیه به دانههای باروت است .بعد آن وسیلهای که داشت داخل َ
َ
و معلوم شد باروت است .گفت :این چیست؟ باز گفت :شادونه است.
آن موقعها مرسوم بود که ریش داشتند ریشهای بلندی هم داشتند ،شما این اتابکها را دیدید؟ البته من این
ریشها را به ریش بی ریشه تعبیر میکنم ،ما ریش بی ریشه زیاد داریم .گفت دستت را جلو بیاور ،دستش را
جلو آورد ،از آن باروتها کف دستش ریخت ،گرفت زیر ریشش گفت چیست؟ گفت شادونه .دست در جیبش
کرد ،کبریت را در آورد به اینها زد ،باروتها آتش گرفت ،تمام ریشهایش شروع به سوختن کرد گفت :نگفتم
شادونه است.
* وقتی حیاء رفت خیال کردی به زودی سر
ایشان این را برای ما نقل کرد .به این میگویند کفر جحودی .واقعیت دامنگیرش شده ،باز هم انکار میکند .جایش میآید؟
حب به دنیا این کار را میکند.
ّ
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برخی از مسئوالن اشتباهشان را قبول نمیکنند!
این تعبیراتی را که من عرض میکردم و ا ّول بحثم هم میگفتم که یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج
بیحیایی است ،یکی از جهاتش همین بود .بعضی از آن کسانی که وظیفه اسالمی جامعه را دارند ،مبتال به
کفر جحود هستند ،وقتی به آنها تذکر میدهی نمیخواهند قبول کنند ،میگویند :نگفتم شادونه است ،با این
حب به مال
حب شهرتّ ،
حب ریاستّ ،
که مفاسدش را میبینند .گاهی هم دامنگیر خودشان شده است ،ا ّما ّ
س ُك ِّل َخطِ ي َئةٍ»[]13کند .با این که یقین دارد ،قبول نمیکند.
نمیگذارد قبول کنندُ .
«ح ُّ
ب ال ُّدن َْيا َرأْ ُ
بیحیاء مسخ میشود!
من اینهایی را که عرض میکردم بی جهت نمیگفتم .ازآن طرف هم بیایید ببینید چه رواج پیدا میکند؟ دروغ،
دروغ ،چون حیاء نیست .دروغ ،فریبکاریُ ،خدعه ،تملّق و ...که مبدأ همه بیحیایی است .اگر کسی حیاء نداشته
باشد ،ایمان ندارد و حتی به کفر جحود کشیده میشود .من تعبیر میکنم که یک نوع مسخ میشود؛ لذا از
خطرات بسیار مهم در ارتباط با جامعه ما همین است .این چیزها را کوچک نگیرید ،مگر میشود به سادگی اینها
را اصالح کرد؟ وقتی حیاء رفت خیال کردی به زودی سر جایش میآید؟ به تدریج میرود.
خراب کردن آسان است ،ساختن مشکل است .یک ساختمان را شما در عرض چند روز میریزی روی هم ا ّما
اگر بخواهی بسازی گاهی چند سال طول میکشد .من حرفهایی که میزدم حساب شده بود که میگفتم از
مشکالت بزرگ جامعه ما همین است .باید در صدد این بود که انسان حیاء را تحکیم کند ،آن وقت هم انسان
ساخته میشود و هم مؤمن ساخته میشود.
ذکر توسل
التماس دعا .سراغ توسلم بروم .امشب ،شب آخر جلسه ما است .من خیلی امید داشتم آمدم ،امشب به
زهرا(سالماهللعلیها) عرض کردم :امشب ما را دست خالی رد نکن .میدانم اینهایی هم که آمدند اینجا همه
حاجت دارند .خدا شاهد است گفتم خودم و همه جمعی را که آمدند ،دست خالی بر نگردان.
ْ
مجلسی مینویسد :علی(علیهالسالم) جنازه زهرا را روی زمین گذاشتَ « ،ف َصلَّى َعلَ ْي َها ثُ َّم َصلَّى َرك َع َت ْي ِن» بر پیکر
زهرا(سالماهللعلیها) نماز خواند ،ا ّما نمازش که تمام شد باز دو رکعت نماز خواند« .استعینوا بالصبر و الصلوه» دید
الس َماءِ» دو تا دستهایش
نمیتواند زهرا را دفن کند ،از خدا کمک گرفت ،از نماز کمک گرفتَ « .و َر َف َع يَ َديْ ِه إِلَى َّ
َ
را رو به آسمانها بلند کردَ « .ف َنا َدى َه ِذ ِه ب ِ ْن ُت ن َ ِب ِّي َ
ْ
ك َفاط َِم ُة» با صدای بلند گفت :این فاطمه استها« .أخ َر ْج َت َها
م َِن ُّ
الظ ُل َماتِ إِلَى ال ُّنور»[ ]14اینجا بود که توان پیدا کرد.
بدن زهرا(سالماهللعلیها) را وارد قبر کرد ،یک وقت دیدند میگوید« :السالم علیک یا رسولاهلل» اینجا دارد
به پیغمبر سالم میدهد «و بنتک نازله فی جوارک» از طرف خودم سالم میکنم ،از طرف فاطمه به تو سالم
میکنم .اینطور نقل میکنند که یک وقت علی دید دو تا دست آمده پیکر زهرا را بگیرد .رو کرد گفت «فلقد
استرجع ودیعه و اخذت الرهینه» یا رسولاهلل امانتی که به من دادی به تو برگرداندم .میگویند جا داشت پیغمبر
بگوید آیا امانتی من دستش ،آیا امانتی من صورتش ،آیا امانتی من پهلو شکسته بود؟
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
[.]2
[ .]3الكافي ،ج ،2ص106
[ .]4غررالحکم ،ص 257
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[ .]5مستدركالوسائل ،ج ،8ص465
[ .]6الكافي ،ج ،2ص46
[ .]7األلفين ،ص319
[ .]8سوره الفرقان ،آیه 23
[ .]9بحاراألنوار ،ج ،68ص333
[ .]10مشكاةاألنوار ،ص235
[ .]11بحاراألنوار ،ج ،68ص335
[ .]12سوره النمل ،آیات  13و 14
[ .]13الكافي ،ج ،2ص130
[ .]14بحاراألنوار ،ج ،43ص214
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حیاء در بعد تربیتی ()۶
امام زمان را با معصیت نیازارید!
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
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مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به «حیا» بود ،گفته شد یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی در سه رابطه
دیداری ،گفتاری و رفتاری است .عرض کردم که حیا یک موهبت الهی و غریزه انسانی برای انسان است و در
روابط گوناگون فردی و اجتماعی نقش بسیار بزرگی دارد .در جلسات گذشته رابطه حیا و عقل و رابطه حیا و
* ما در باب حیا یک عامل داریم ،یک عمل
تقوا را مطرح کردم .جلسه گذشته نیز رابطه حیا و ایمان را بحث کردم.
داریم و یک ناظر .یعنی شخصی هست که
عملی از او سر میزند ،عملی که زشت و قبیح
است و بعد هم ناظری هست که به آن عمل
نظارت دارد .این حالت انفعال ،به عامل در ربط
با آن ناظر دست میدهد .علمای اخالق هم در
تعریفهایشان داشتند که این ناظر موجب
سرزنش و نکوهش آن عامل در ربط با آن عمل
قبیحی که انجام داده است ،میشود.

تقسیمبندی حیا؛ عامل ،عمل ،ناظر
مقدمتاً این مطلب را عرض
حاال وارد بحث تقسیمبندی حیا میشویم؛ حیا در روابط گوناگون دارای اقسامی استّ .
کنم که چه بسا از تعریفهایی هم که از حیا کرده بودند ،این تقسیمبندی به دست میآید؛ ما گفتیم که حیا
عبارت است از آن انفعال درونی انسان که در ربط با عمل زشتی که از او سر میزند ،پیدا میشود و از آن حالت
به «انفعال نفس» یا «انکسار نفس» تعبیر میشود.
ما در باب حیا یک عامل داریم ،یک عمل داریم و یک ناظر .یعنی شخصی هست که عملی از او سر میزند ،عملی
که زشت و قبیح است و بعد هم ناظری هست که به آن عمل نظارت دارد .این حالت انفعال ،به عامل در ربط با
آن ناظر دست میدهد .علمای اخالق هم در تعریفهایشان داشتند که این ناظر موجب سرزنش و نکوهش آن
عامل در ربط با آن عمل قبیحی که انجام داده است ،میشود.
بنابراین ما سه چیز داریم :یک؛ شخصی که عمل زشتی از او سر میزند ،دو؛ عمل زشت و سوم؛ مسأله ناظر است
که عمل او را نظاره میکند و این در ربط با آن شهود شاهد است که منفعل و منکسر میشود.
انواع ناظر
انواع ناظر
در اینجا یک تقسیمبندی در باب حیا نسبت به ناظر وجود دارد .در باب ناظر ،یعنی به اصطالح شخص دوم،
میگویند ناظری که شهود میکند ،یک وقت ناظری است که از نظر ظاهری «شهود ظاهری» دارد ،نفس عمل را
در خارج میبیند و خود ناظر هم مشهود است ،به طوری که عامل او را میبیند و شهود میکند .یعنی شخصی
که دارد کار قبیح را انجام میدهد در مرئی و منظر شخص دیگری است که آن شخص دیگر را هم این عامل به
رؤیت ظاهریه میبیند.
ا ّما یک وقت هست که این ناظر ،بیرونی است ا ّما عامل ،آن کسی که دارد عمل قبیحرا انجام میدهد ،از نظر
ظاهر شهودش نمیکند ،عامل او را نمیبیند ولی او هم عامل و هم عمل را میبیند .یک وقت هست که نه ،آن
کسی که ناظر است و عمل قبیح را شهود میکند ،بیرونی نیست ،درونی است .حاال من وارد همه اینها میشوم.
یکی اینکه ناظر بیرونی نیست ،درونی است ،اینطور نیست که مثل حسن و حسین و تقی باشد .دیگر اینکه،
بیرونی است که من را میبیند و من نیز او را میبینم و دیگری اینکه بیرونی است که من و کار من را میبیند،
ا ّما من او را نمیبینم .یک قسم هم داریم که مافوق همه اینها است که بعد عرض میکنم .حاال اینها را فهرستوار
جلو میآیم و بحث میکنم.
 .1ناظر بیرونی و مشهود
مسأله در آنجایی است که ناظر بیرونی است و من او را میبینم و او هم من را به رؤیت ظاهری میبیند .این فرد
شاخصی است که ما در باب حیا مطرح میکنیم ،یعنی در مرئی و منظر مردم عملی صورت میگیرد .عامل یک
انسان است و شاهد هم یک انسان دیگر است که دارد میبیند عمل قبیح از کسی سر میزند.
انسانیت مسخ نشده باشد ،یعنی آن امر موهبتی
اگر این شخصی که دارد کار قبیح را انجام میدهد هنوز از نظر
ّ
انسانیه که خدا در نهاد او قرار داده است از بین نرفته باشد ،شرمنده و منفعل میشود که در دیدگاه
الهیه ،غریزه
ّ
ّ
ً
شخصی مثل خودش ،دارد این عمل زشت را انجام می دهد .قبال هم گفتم انفعال یک وقت حین عمل است ،یک
وقت بعد از عمل است ،ما در اینجا مشکلی نداریم چون من بعد از عملش را هم بحث کردم که ممکن است غفلتاً
عمل قبیحی از شخصی سر بزند بعد خودش پشیمان و منفعلشود که چرا اینها را گفتم؟! و تکرار هم نمیکنم!
بدترین اشرار کسی است که از مردم حیا نکند
ً
مفصلی
ما در روایاتمان داریم ،چون روایات متعدد است من یکی را به عنوان نمونه میخوانم ،بعد بحث نسبتا ّ
راجع به این مسأله داریم .روایت از علی(علیهالسالم) است که حضرت فرمود« :شر األشرار من ال يستحيي من
الناس»[ ]2یعنی اگر بخواهیم انسانها را دستهبندی کنیم و بگوییم یک دسته اشرار هستند ،در برجستهترین
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آنها از نظر شرارت آن شخصی است که از مردم خجالت نکشد؛
لذا در اصطالح تعبیر میکنند «حیاء من الخلق»« ،حیاء من الناس» .این یک قسم از اقسام حیا در ارتباط با
ناظر فعل قبیح است .این قسم بیرونی بود نه درونی ،البته بیرونی که پیش من مشهود است و او را میبینم ،غیر
مشهودش را بعد بحث میکنم ،اینها از نظر کاربردی بحثی دارد که مطرح میکنیم.
 .2ناظر درونی؛ حیاء من النفس
دوم؛ اینکه شخص دوم یک شاهد و ناظر بیرونی نباشد ،درونی باشد .حتی در محاورات عرفی ما هم هست که
من اینها را در قالب روایتی خودمان میریزم .ما گفتیم انسان مجموعهای از قوای شهوت و غضب و عقل عملی
و نظری و وهم است .انسان اینطوری است که خودش از خودش خجالت میکشد که من گفتم این حتی در
محاورات عرفی ما هم هست .امر قبیحی که از او سر زد و بعد سر عقل آمد ،عقلش او را نکوهش میکند .این
همان نفس ل ّوامه است .من اینها را در همین بحث حیا گفتم .خودش خودش را سرزنش میکند.
لذا ما حیایی داریم که «حیاء من النفس» است .اینهایی که میگویم همهاش معارف ما است .روایت از
علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :حياء الرجل من نفسه ثمرة اإليمان»[]3است که میفرماید« :من تمام
المروءة أن تستحيي من نفسك»[]4مردی این است که از خودت خجالت بکشی .حتی تعبیر این است که
میفرمایند« :أحسن الحياء استحياؤك من نفسك»[]5غاية الحياء أن يستحيي المرء من نفسه»[ ]6که اصطالح
حیا از نفس را از این روایات گرفتهاند .زیباترین حیاها این است که خودت از خودت خجالت بکشی .ما زیاد
روایت داریم مث ً
ال تعبیر دیگری است که فرمودند « :تمام جوان ثمره ایمان این است که انسان از خودش حیا
کند.
پس قسم ا ّول حیا از مردم «من الخلق» است و قسم دوم؛ «حیا من النفس» است .اینها که من گفتم برجستهتر
بود .انسان خالفی میکند و دیگری ایستاده است او را می بیند و انسان شرمنده میشود یا کسی نیست خودم
هستم ا ّما من خودم از خودم خجالت میکشم ،البته تا وقتی که هنوز مسخ نشدم .به این میگویند «حیا من
النفس».
 .3ناظر بیرونی و غیر مشهود
حاال سراغ بقیه اقسام میرویم .ادراک دو قسم ا ّول که شخصی ایستاده است و مرا میبیند و اینکه خودم خودم
را ادراک میکنم خیلی روشن است ،چون اینها متعارف است .به تعبیر دیگر؛ اینجا الزم نیست که به آن اعتقاد و
ایمان بیاوری ،از این حرفها خبری نیست ،خودم خودم را درک میکنم یا تو را میبینم که به اعمالم مینگری،
ظاهرا ً در آن پیچیدگی ندارد .در آن پیچیدگی ندارد .از تو خجالت میکشم ،از خودم هم خجالت میکشم .این
جزو محاورات عرفی خودمان هم هست .میرویم آنجایی که شخص دوم ،یعنی ناظر ،از نظر شهود ظاهری مشهود
من نیست .این دیگر جنبه اعتقادی است .اینجا بحث ،بحث ایمانی است.
دو فرشته ناظر اعمال ما هستند
کسی که مدعی است مسلمان هستم ،کسی که مدعی است مؤمن هستم ،کسی که میگوید من به قرآن اعتقاد
عيد ؛ ما يَلْف ُِظ
مال َق ٌ
مين َو َع ِن الشِّ ِ
يان َع ِن ال ْ َي ِ
دارم که کالم اهلل است ،در قرآن این آیه را داریم« :اإ ِ ْذ يَ َتلَ َّقى ال ْ ُم َتلَ ِّق ِ
قيب َعتيد»]7[،نویسند ،پس دو تا ناظر اینجا شد یکی چپ و یکی راست .یعنی دو تا فرشته
م ِْن َق ْو ٍل إِالَّ ل َ َديْ ِه َر ٌ
مهیا هستند ،مواظب هستند که
انسان را فرا میگیرد ،یکی طرف راست ،یکی طرف چپ ،نگاهبانانی آماده و ّ
هرچه بگویی و هرچه بکنی آنها را مینویسند.
ً
بعد هم میفرماید اینها هیچ چیز را از ذهنشان بیرون نمیریزند ،اصال هیچ چیزی را فروگذار هم نمیکنند .اینها
به تعبیر ما مأمورهای ثبت اعمال هستند ،اینها احاطه بر انسان دارند و تا نبینند نمینگارند ،باید کار را ببینند
و بنویسند .برای این که در این شبههای نکنید این آیه را خواندم.
از این فرشتهها باید خجالت کشید!
َ
ین
روایتی است که پیامبر میفرماید« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) لیستحیی احدکم من ملکیه الذ ِ
معه کما یستحیی من رجلین صالحین من جیرانه و هما معه باللیل و النهار» پیغمبر اکرم فرمود :از این دو
تا فرشتههایی که با شما هستند خجالت بکشید همانطور که از دو تا آدم شایسته از همسایهها که با آنها
رودربایستی دارید و خجالت میکشید که نکند آبرویتان برود .هم همسایه چپ دارید و هم همسایه راست دارید.
«و هما معه بالیل و النهار» این دو فرشته شب و روز رهایتان نمیکنند ،از این دو تا خجالت بکشید.
روایت زیاد داریم ،از وصیتهای پیغمبر به ابیذر هم هست که راجع به خودش هم میفرماید .ناظر دارم ،دارد
عمل من را میبیند ،هر کاری میکنم و هرچه میگویم همه را دارد مینویسد .اول از قرآن آوردم ،بعد روایت
آوردم و ما دیگر باالتر از قرآن نداریم ،قرآن میگوید که این دو فرشته رهایت نمیکنند و همراهت هستند،
میبینند و ثبت و ضبط میکنند .این دو فرشته شاهد عامل و عمل هستند ،در روایت هم میگوید که از اینها
خجالت بکش.
پیامبر هم ناظر اعمال ما است
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* انسان خالفی میکند و دیگری ایستاده
است او را می بیند و انسان شرمنده میشود
یا کسی نیست خودم هستم ا ّما من خودم از
خودم خجالت میکشم ،البته تا وقتی که هنوز
مسخ نشدم .به این میگویند «حیا من النفس».

* پیغمبر اکرم فرمود :از این دو تا فرشتههایی
که با شما هستند خجالت بکشید همانطور که
از دو تا آدم شایسته از همسایهها که با آنها
رودربایستی دارید و خجالت میکشید که
نکند آبرویتان برود .هم همسایه چپ دارید
و هم همسایه راست دارید« .و هما معه بالیل
و النهار» این دو فرشته شب و روز رهایتان
نمیکنند ،از این دو تا خجالت بکشید.

این قسم که شاهد ،مشهود من نیست و من آن را به ظاهر رؤیت نمیکنم ،مصادیق دیگر هم دارد .تا اآلن یک
مثالش را زدیم که دو فرشته را نمیبینم ،چشم ملکوتیام هم بسته است ،کور باطن هستم ،اگر کور باطن نبودم
این دو تا را هم میدیدم .چه بسا اگر میدیدم خجالت میکشیدم.
ما بحثی داریم که من این بحث را گذشته مطرح کردهام و اآلن یک اشاره میکنم و رد میشوم؛ در بعضی از
روایات دارد که اعمال ما که این فرشتهها ثبت و ضبط می کنند ،هر روز به پیغمبر اکرم عرضه میشود .در اینجا
این پیش میآید که وقتی عرضه میشود ،آیا نوشته را میبرند که آقا میبیند که مث ً
ال چنین کاری کردم ،خبر به
آقا میرسد یا خود عمل را میبرند؟ در همه اینها بحث است .اگر من بدانم کاری که دارم میکنم مینویسند و
بعد میبرند میدهند به شخصی مثل پیغمبر و ایشان از کار من مطلع میشود؛ یا اینکه نه ،خود کار را میبرند،
نفس عمل را به پیغمبر اکرم عرضه میکنند ،چه میشود؟ اینها اطالع بر عمل است ،صحبت در این است یک
وقت اطالع ،اطالع شهودی ظاهری است و یک وقت شهودیِ ظاهری نیست ،اینها همه تحت عنوان اطالع است.

حیاء در بعد
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از پیامبر خجالت بکش!
َ
ول الل َِّ
َ
ْ
َ
روایتی از امام صادق(صلواتاهللعلیه) است که فرمودند« :قال(علیهالسالم) إ ِ َّن أ ْع َمال الع َِبا ِد تُ ْع َر ُ
ض َعلى َر ُس ِ
ُك َّل َصب ٍ َ
اح َذ ُروا َفلْ َي ْس َت ْح ِي أَ َح ُد ُك ْم أَ ْن يُ ْع َر َ
این
برای
بدهند.
ض َعلَى ن َ ِب ِّي ِه ال ْ َع َم ُل ال ْ َقبِيح»[]8اهلل
* با این گناهانت داری پیغمبر را اذیت میکنی،
ار َها َف ْ
َ
اح أب ْ َر َار َها َو ُف َّج َ
ل ا ْع َم ُلوا َف َس َي َرى چون میبیند .امام زمان(صلواتاهللعلیه) را
که تا حدودی این روایت را تثبیت کرده باشم ،این آیه شریفه را میخوانم که میفرمایدَ « :و ُق ِ
ون»[ ]9هر کاری اذیت نکن! او دارد میبیند.
َّ ُ
ون إِلى عال ِِم الْغ َْي ِ
ب َو الشَّ ها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ب ِما ُك ْن ُت ْم تَ ْع َم ُل َ
ون َو َس ُت َر ُّد َ
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسول ُ ُه َو ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
میخواهی بکنی بکن ،ا ّما این را بدان که این عمل تو را خدا ،پیغمبر و مؤمنین میبینند .خجالت بکش ،حیا کن
که یک وقت نکند عمل زشتت را ببرند نشان آقا رسول اهلل بدهند.
«ائمه» ناظر دیگری بر اعمال ما
«سئِل الصادق(علیهالسالم) عن هذه اآلیه
فرمودند:
که
السالم)
ه
صادق(علی
امام
اینجا در ذیل آیه روایتی داریم از
ُ
ون ُه ُم ْالَئ ِ َّمة»[ ]10باالتر رفت ،شاهدان بیشتر شدند ،ائمه هم میبینند .ما روایات زیادی داریم
فقالَ :و ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
که گناه نکن ،با این گناهانت داری پیغمبر را اذیت میکنی ،چون میبیند .امام زمان(صلواتاهللعلیه) را اذیت
نکن! او دارد میبیند.
َ
َ
َّ
َ
َ
َ
هنوز سراغ خدا نرفتم .او جدا است «أ ل ْم يَ ْعل ْم ب ِأ َّن الل يَرى» ]11[،بعد سراغ خدا میروم.
امام زمان را با معصیت نیازارید!
«حیاء از خلق ،حیاء از نفس ،حیاء از فرشتگان ،حیا از پیغمبر ،حیا از ائمه» .اینها شخص دومها و ناظرهایی
هستند که ما اینجا میتوانیم درست کنیم .من از خودم نمیگویم ،اینها در معارفمان هست .خیال نکنی اینها
مطلع نمیشوند .من نمیخواهم وارد این بحث شوم چون قب ً
ال این را بحث کردم .روایات متعدده داریم که
میگویند ما را با این معصیتهایتان اذیت نکنید .وقتی میآورند وضع شماها را میبینیم ،کاری نکنید که ما را
اذیت کنید .شما نمیدانید حیا چه بحثی است ،یک بحث ریشهای است .من گفتم حیا برای انسان چه نقش
تخریبیاش و چه نقش سازندگیاش زیر بنایی است ،از آن طرف شما ببینید بیشرمی چه میکند!
خدا باالترین ناظر
فکر کردی در خلوت هستی کسی نمیبیند؟ پس دروغ میگویی من مؤمنم ،مسلمانم ،قرآن را قبول دارم .اگر
سر و علن نداری ،برای تو همیشه علن است .اینها تازه
راست میگویی که مسلمانی هیچ وقت تنها نیستی ،تو ّ
مراحل پایین بود که گفتم .مرحله باالتر آن است که آن موجودی که بر تمام وجودت احاطه دارد ،او دارد تو را
ب َو الشَّ ها َدة» است.
میبیند .او «عال ِم الْغ َْي ِ
ا ّول این آیه شریفه را دقت کنید که چه قدر زیبا است وقتی که میخواهد مسأله فرشتگان را تعبیر کند ا ّولش
عيد»[ ]12ا ّول
مال َق ٌ
مين َو َع ِن الشِّ ِ
يان َع ِن ال ْ َي ِ
میگویدَ « :و ن َْح ُن أَ ْق َر ُب إِل َ ْي ِه م ِْن َح ْب ِل ال ْ َوريد ؛ إ ِ ْذ يَ َتلَ َّقى ال ْ ُم َتلَ ِّق ِ
میگوید من از رگ گردن به تو نزدیکتر هستم .اسم این حیا «حیا من اهلل» است .در مباحث معرفتی این را
مطرح کردم و اینجا نمیخواهم مطرح کنم« .حیا من الخلق ،من النفس ،من اهلل» اینها همه معارف ما است .یاد
این جمله امام(رضواناهللتعالیعلیه» افتادم که فرمود« :عالم محضرخدا است ،در محضر خدا گناه نکنید» ،چه
قدر زیبا گفته است .تو او را نمیبینی ولی در حضور او هستی .عمل زشت انجام ندهید.
 ]1[.الكافي ،ج ،2ص106
]2[ .غررالحكم ،ص257
[ .]3غررالحكم ،ص89
[ .]4غررالحكم ،ص236
[ .]5غررالحكم ،ص257
[ .]6غررالحكم ،ص236
[ .]7سوره ق ،آیات 17و 18
[ .]8بحاراألنوار ،ج ،17ص149

143

* فکر کردی در خلوت هستی کسی نمیبیند؟
پس دروغ میگویی من مؤمنم ،مسلمانم ،قرآن
را قبول دارم .اگر راست میگویی که مسلمانی
هیچ وقت تنها نیستی ،تو س ّر و علن نداری،
برای تو همیشه علن است.

[ .]9سوره التؤبه ،آیه 105
[ .]10بحاراألنوار ،ج ،23ص351
[ .]11سوره العلق ،آیه 14
[ .]12سوره ق ،آیات  16و 17
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حیاء در بعد تربیتی ()۷
«با بیحجابی» باز هم میپرسی :چرا خدا جوابم را نمیدهد؟!
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و الحمد هلل ّ
َ
َ
َ
ان ل َِم ْن ل َح َيا َء ل ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
وی عن الصادق(علیهالسالم) قال« :ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما را جع به «حیا» بود .عرض کردم یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما مسأله ترویج بیحیایی در
سه رابطه دیداری ،گفتاری و رفتاری است .جلسه گذشته بحث ما به تقسیماتی در ارتباط با حیاء رسید .یک
تقسیمبندی در ارتباط این بود که انسان -نعوذ باهلل -عمل زشتی را در مرئ َی ،منظر و دیدگاه کسی انجام دهد
و حیاء در آنجا به معنای ُمنفعِل شدن روح ،انکسار روح و شرمندگی درونی است.
اگر عمل زشتی در دیدگاه و منظر غیر انجام شود ،یک وقت غیر عبارت است از انسانهایی مثل خود شخص که
از آن به «حیاء من الخلق» تعبیر میکنند ،در روایت هم داشتیم .قسم دوم؛ آن است که «غیر» به این معنا که در
منظر یک انسان دیگر باشد ،نیست؛ در مرئی و منظر خود انسان ،دیدگاه خود شخص انجامدهنده کار باشد که از
آن به «حیاء من النفس» تعبیر میکنند .جلسه گذشته روایت اینها را هم به صورت فهرستوار اشاره کردم .حتی
عرفیه ما هم هست که میگوییم« :خودم از خودم خجالت کشیدم!» این مسأله پیچیدهای نیست.
جزو محاورات ّ
سوم؛ در دیدگاه غیر است ا ّما غیر ،غی ِر مشهود ظاهری نباشد .یعنی اعمال ما در مرئی و منظر کسی هست که ما
او را نمیبینیم .ما در روایاتمان داریم ،آیه شریفه را هم مطرح کردم و گفتم کسانی که معتقد به مبدأ و معاد
و وحی الهی هستند ،ادعای تدیّن و اسالم و ایمان میکنند ،باید به این ناظران توجه کرده و از آنها حیاء کنند.
صریح قرآن است که برای هر انسانی دو فرشته مأمور است ،یکی سمت چپ و یکی سمت راست ،ما را میبینند
و رؤیت میکنند و به تعبیر ما اینها هستند که اعمال را ثبت و ضبط میکنند ،پس عمل زشت در مرئی و منظر
آنها قرار میگیرد .یک قسم حیاء ،حیاء از آنها است .جلسه گذشته همه را گفتم ،آیه را هم خواندم و روایتش را
هم خواندم ،دیگر تکرار نمیکنم.
حیاء از اولیای خدا:
چهارم؛ مسأله «حیاء من اولیاء اهلل» است .آخر جلسه گذشته به این قسم اشارهای کردم و ظاهرا ً یک روایت هم
بیشتر نخواندم ،ولی از من خواستند که این را بیشتر توضیح دهم .چون از من خواستند وارد میشوم .پنجم؛
«حیاء من اهلل» است .من همینجور به ترتیب فهرستوار آمدم« .حیاء من الخلق»« ،حیاء من النفس»« ،حیاء
من المالئکه»« ،حیاء من االولیاء».
«حیاء من اولیاء اهلل» که ما در معارفمان داریم ،هم در آیه شریفه داریم و هم در روایات بسیار داریم که من
جلسه گذشته فقط به آن اشاره کردم ،بعد هم چند جمله گفتم که همه آنها مضمون روایت بود .ما در قرآن
آیهای داریم که در ربط با اعمال است که در جلسه گذشته آن را خواندم .آیه شریفه میفرمایدَ « :و ُق ِل ا ْع َم ُلوا
َف َس َي َرى َّ ُ
ب َو الشَّ ها َد ِة َف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ب ِما ُك ْن ُت ْم تَ ْع َم ُلون»[]2
ون إِلى عال ِِم الْغ َْي ِ
ون َو َس ُت َر ُّد َ
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسول ُ ُه َو ال ْ ُم ْؤ ِم ُن َ
ترجمه آیه روشن است .خطاب به پیغمبر اکرم است که بگو ،البته بگو یعنی به همه بگو ،دیگر در اینجا صحبت
از مؤمن و منافق و این حرفها نیست ،به همه بگو ،هرچه میخواهید بکنید ،ا ّما بدانید که به زودی خداوند و
ب َو الشَّ ها َدةِ» و به زودی شما به
ون إِلى عال ِِم الْغ َْي ِ
پیغمبر و مؤمنین اعمال شما را میبینند .بعد دارد « َو َس ُت َر ُّد َ
سوی خداوندی برمیگردید که دانای پنهان و آشکار استَ « .ف ُي َن ِّب ُئ ُك ْم ب ِما ُك ْن ُت ْم تَ ْع َم ُلون» پس به آنچه که انجام
دادید ،آگاهتان میکند.
من نمیخواهم تفسیر بگویم ولی این را د ّقت کنید ،من آنچه را که مربوط به بحثم هست میگویم .این آیه
شریفه دو بخش دارد؛ یک بخش ا ّول و یک بخش دوم دارد .بخش ا ّول مربوط به دنیا است ،بروید هر کاری
میخواهید بکنید بکنید ،ا ّما این را بدانید هم خدا ،هم پیغمبر خدا و هم مؤمنین میبینند ،این برای دنیا است.
بخش دوم مربوط به قیامت است.
اعمالمان هر روز به پیامبر عرضه میشود
در بخش ا ّول در ذیل آیه شریفه راجع به همین معنا روایات بسیار داریم ،حاال من بعضی از اینها را میخوانم.
ول َّ
ض ْالَ ْع َم ُ
ابوبصیر از امام صادق(علیهالسالم) نقل میکند که حضرت فرمود« :تُ ْع َر ُ
الل ِ» یعنی اعمال
ال َعلَى َر ُس ِ
ال الْعِبا ِد ُك َّل َصب ٍ َ
َ
فجارش،
ار َها» هر روز صبح ،ابرارش و ّ
َ
به پیغمبر عرضه میشود .بعد دارد «أ ْع َم ُ َ
اح أب ْ َر ُار َها َو ُف َّج ُ
اح َذ ُرو َها» بپرهیزید .بعد حضرت فرمودَ « :و ُه َو َق ْو ُل َّ
الل ِ تَ َعالَى
ابرار یعنی کار خوب و ّ
فجار یعنی کار زشتَ « .ف ْ
ا ْع َم ُلوا َف َس َي َرى َّ ُ
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسول ُ ُه» بعد دارد «و َس َک َت»[ ]3حاال در این نکته است که حضرت «المؤمنون» را
نگفتند.
ائمه هم اعمالمان را می بینند
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* بروید هر کاری میخواهید بکنید بکنید ،ا ّما
این را بدانید هم خدا ،هم پیغمبر خدا و هم
مؤمنین میبینند ،این برای دنیا است .بخش
دوم مربوط به قیامت است.

قلت ألبی
یک روایت دیگر داریم ،آن هم تقریباً نظیر این است که باز هم ابوبصیر نقل میکند« :قالُ :
ان يَق ُ
ُول» میگوید من به حضرت گفتم که عمر خطاب اینجور میگوید:
عبداهلل(علیهالسالم) َّ
إن أَبَا ال ْ َخ َّطابِ َك َ
َ
ُ
ول َّ
َّ
َ
«إ ِ َّن َر ُس َ
ُ
ُ
َ
الل ِ تُ ْع َر ُ
ِيس» اعمال بندگان خدا را پنجشنبهها به پیغمبر عرضه میکنند،
ض َعل ْي ِه أ ْع َمال أ َّم ِت ِه كل خم ٍ
َ
ُ
ول َّ
َال أَبُو َع ْب ِد َّ
ِن َر ُس َ
« َفق َ
ض َعلَ ْي ِه أ ْع َم ُ
الل ِ تُ ْع َر ُ
ال أ َّم ِت ِه ُك َّل
س َه َك َذا» حضرت فرمود :اینطوری نیستَ « .و لَك َّ
الل ِ ل َ ْي َ
َ
َّ
َّ
ُ
َّ
َ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ون» بعد
اح َذ ُروا َو ُه َو َق ْول الل ِ َع َّز َجل َو ُق ِل ا ْع َملوا ف َس َي َرى الل َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َو ال ُم ْؤ ِم ُن َ
َص َب ٍ
ار َها ف ْ
اح أب ْ َر ُار َها َو ف َّج ُ
اینجا ابوبصیر میگوید« :إِن ََّما َع َنى ْالَئ ِ َّمة»[ ]4من جلسه گذشته گفتم ،در تفسیر صافی است که از علیبنابراهیم
نقل میکند که مراد از مؤمنون ائمه هستند .اولیای خدا را هم که بحث کردم و گفتم که اعمال ما بر اولیای خدا
هم عرضه میشود ،از نظر آیه ،اولیای خدا عبارت است از پیامبر اکرم و ائمه طاهرین(علیهمالسالم) .من اینها را
میگویم برای این که خیال نکنید این بحث ،بحث کوچکی است .من همه اینها را میگویم که انشاءاهلل اینها را
در ذهنهایتان برای جاهای دیگر ثبت و ضبط کنید.
چرا با گناهت پیامبر را ناراحت میکنی؟!
َ
ون َر ُسولَ
َ
ُ
ُ
َ
روایتی از ُسماعه است که نقل میکند« :عن ابی عبداهلل(علیهالسالم) قال َس ِم ْع ُت ُه يَقُول َما لك ْم ت َُسو ُء َ
َّ
جمعیتی نشسته بودند،
الل ِ؟!» حضرت رو کرد گفت :چرا شماها پیغمبر را ناراحت میکنید؟ معلوم می شود که
ّ
چون خطابی که حضرت میکند به جمع میکند« ،ما لکم» .برای چه شماها اینقدر پیغمبر را اذیت میکنید؟
َال َر ُج ٌل» یکی بلند شد گفتَ « :ك ْي َف ن َُسو ُؤ ُه؟» چطوری ما حضرت را اذیت میکنیم؟ « َفق َ
« َفق َ
ون»
َال أَ َما تَ ْعلَ ُم َ
َ
َ
َ
شما نمیدانید؟ «أ َّن أ ْع َمال َ ُك ْم تُ ْع َر ُ
ض َعلَ ْيهِ» شما نمیدانید اعمال شما به پیغمبر عرضه می شود؟ « َفإِ َذا َرأى فِي َها
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
«سا َء ُه ذل ِك» ناراحت می شود« .فل ت َُسو ُءوا َر ُسول الل ِ» پیغمبر
َم ْعصِ َي ًة» وقتی میبیند که شما معصیت کردهاید َ
را اذیت نکنیدَ « .و ُس ُّرو ُه»[ ]5خوشحالش کنید .یعنی از او اطاعت کنید ،معصیت نکیند ،پیغمبر را اذیت نکنید.
اعمالمان هر روز به ائمه نیز عرضه میشود
جلسه گذشته من به اینها اشاره کردم ،ا ّما روایت نخواندم .گفتم اینهایی که میگویم همه متن روایت است.
ان َمكِيناً ِع ْن َد
عبداهلل بن ابان َزیّاد ،پیش امام هشتم(علیهالسالم) جایگاهی داشت ،ایشان نقل میکندَ « :ك َ
ال ُقلْ ُت ل ِل ِّرضَ اعلیهالسالم ا ْد ُع َّ
ال ِّرضَ اعلیهالسالم َق َ
اللَ ل ِي َو ِلَ ْه ِل ب َ ْيتِي» به حضرت گفتم :آقا برای من و زن و بچهام
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ْ
دعا کنید! دیدید میگویند« :التماس دعا!» گفت :برای خودم و زن و بچهام دعا کنید! «فقَال أ َو ل ْس ُت أف َعل»
من این کار را نمیکنم؟ « َو َّ
الل ِ إ ِ َّن أَ ْع َمال َ ُك ْم ل َ ُت ْع َر ُ
ض َعلَ َّي فِي ُك ِّل يَ ْو ٍم َو ل َ ْيلَةٍ» تمام کارهایی که تو و زن و بچهات
میکنید صبح و شب همه به من عرضه میشود.
« َق َ
اس َت ْع َظ ْم ُت َذل َِك» در دلم گفتم خیلی عجیب غریب شد ،ما تا حاال نمیدانستیم که هر کاری خودمان و
ال َف ْ
زن و بچهمان میکنیم همه را خدمت آقا عرضه می کنند! میگوید :همین که در ذهنم گذشت ،همانجا ذهنم
اب َّ
را خواند .همان عمل باطنی من و ذهنی من را هم دیدَ « .فق َ
الل ِ َع َّز َو َج َّل» حضرت فرمود:
َال ل ِي أَ َما تَق َْرأُ ِك َت َ
تو قرآن نمیخوانی؟ « َو ُق ِل ا ْع َم ُلوا َف َس َي َرى َّ ُ
الل َع َملَ ُك ْم َو َر ُسول ُ ُه َو ال ْ ُم ْؤ ِم ُنون»[ ]6تو قرآن نمیخوانی؟ متن آیه
قرآن است .همانجا عم ً
ال به او نشان داد که همین که در ذهنت آمد جوابت را دادم .تا در ذهنم آمد بالفاصله
حضرت گفت :مگر تو قرآن نمیخوانی؟ اینها یک دسته خیلی روشن از آیات و روایات بود.
«عرضه خو ِد عمل» به پیامبر نه گزارش عمل
حاال این روایت را گوش کنید؛ روایت در تفسیر صافی است که علی بن ابراهیم آن را از امام هشتم(علیهالسالم)
الل ِ ُك َّل َصب ٍ َ
ول َّ
«قال إ ِ َّن أَ ْع َم َ
َ
ال الْع َِبا ِد تُ ْع َر ُ
اح َذ ُروا َفلْ َي ْس َت ْح ِي أَ َح ُد ُك ْم
نقل میکند:
ض َعلَى َر ُس ِ
ار َها َف ْ
َ
اح أب ْ َر َار َها َو ُف َّج َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
أَ ْن يُ ْع َر َ
ض َعلى ن َ ِب ِّي ِه ال َع َمل القبِيح»[ ]7این روایتی بود که به عنوان بحث حیاء آوردم .یک روایت بود ،ا ّما این
روایت ،پیش قراولهای این بحث آیه و روایات است]8[.
من دو تا تفسیر میکنم ببینیم کدام یک از اینها در آیه و روایات است؟ یک وقت هست که فرشتهها مأمور
هستند اعمال ما را گزارش کنند ،اینجا بین عمل زشت من و ّ
اطالع آقا یک واسطه میخورد ،مثل این که گزارش
میکنند ،مینویسند و میبرند به پیامبر میدهند .یک وقت هست که خود عمل را میبرند ،هم آیه و هم روایات
مهمی است.
این را میگویند .ما خو ِد کار تو را میبینیم ،این خیلی مسأله ّ
اعملوا َف َس َیری ا ُ
هلل» خدا ،پیغمبر و ائمه عملت را میبینند ،نه اینکه برای آنها گزارش میکنند ،در تمام
« َو ُقل َ
روایات هم این آمده است .همان هم که آمد پیش امام هشتم(علیهالسالم) ،امام به او گفت :ما اعمال شما را
میبینیم ،همین که در ذهن فرد ،این مسأله خیلی عجیب آمد ،امام به او فهماند که من ذهن تو را دیدم .آن
چیزی که در ذهن تو گذشت ،همین اآلن دیدم.
بیحجاب ،دروغگو و  ...از امام زمان حیاء کن!
پس ائمه اعمال ما را در بعد دیداری ،گفتاری و رفتاری میبینند .حاال من سؤالم این است؛ این چه قیافهای است
برای خودت درست کردی؟ زنها را میگویم ،تو چه خیالی کردی؟ امام زمان(صلواتاهللعلیه) دارد این هیکلت
را میبیند ،کنار مرد نامحرم داری میرویَ .مرد دارد هیکلت را میبیند .بیحیا!
حرفهایی که داری میزنی ،آن موقع که داری دروغ میگویی ،دروغت را دارد میشنود! قبل از آنکه مستمع
حرف تو را بشنود او میشنود! به شماها معارفتان را نگفتند و گر نه خجالت میکشیدید .تمام کارهایی که
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* اعمال ما بر اولیای خدا هم عرضه میشود،
از نظر آیه ،اولیای خدا عبارت است از پیامبر
اکرم و ائمه طاهرین(علیهمالسالم) .من اینها
را میگویم برای این که خیال نکنید این بحث،
بحث کوچکی است .من همه اینها را میگویم
که انشاءاهلل اینها را در ذهنهایتان برای
جاهای دیگر ثبت و ضبط کنید.

* همان هم که آمد پیش امام
هشتم(علیهالسالم) ،امام به او گفت :ما اعمال
شما را میبینیم ،همین که در ذهن فرد ،این
مسأله خیلی عجیب آمد ،امام به او فهماند که
من ذهن تو را دیدم .آن چیزی که در ذهن تو
گذشت ،همین اآلن دیدم.

داری میکنی ،این روابط نامشروعی که در جامعه است ،همه را میبیند و همه را میشنود .از پیغمبر گرفته تا
امام زمان(صلواتاهللعلیه) همه این کارها را میبینند .از اولیای خدا حیاء نمیکنی؟ من هم آیه خواندم و هم
روایات .اطالعات تفسیری هم دادم با این که دنبال تفسیر هم نبودم .آنهایی که اهلش هستند بروند ببینند .کسی
نمیتواند این نکته را که پیامبر و ائمه همه چیز را میبینند ،انکار کند.
پیامبر آزاری و توقع دستگیری؟!
من در اینجا میخواهم نکتهای بگویم .بعضی میگویند :چرا ائمه جوابم را نمیدهند؟ باید به آنها گفت :خجالت
توسالت من اثر نمیکند؟ خجالت بکش! حیاء کن! با این قیافهات ،با این حرفهایت و با این کارهایت
بکشید! چرا ّ
چه تو ّقعی داری؟! خیلی آقا هستند ،واقعاً خیلی بزرگ هستند .از خودت حیاء نمی کنی ،از مردم حیاء نمیکنی،
حداقل از اینها حیاء کن .یکی دو تا هم نیستند ،روایات زیادی در این باب داریم .هر روز و هر شب به پیغمبر
ّ
توسل میکنی ،مدام دعای توسل میخوانی؟ مدام
مدام
بگیرد،
را
دستت
پیغمبر
خواهی
ی
م
بعد
دهی،
ی
م
رنج
ّ
دعای فرج میخوانی؟
امشب بروید بنشینید فکر کنید ،می توانید بفهمید گره کار کجا است؟ خیال کردی کارهایت از اینها پنهان
است؟ جلوی مردم قیافه دینداری میگیری ا ّما آیا او هم نمیفهمد که داری دروغ میگویی؟ داری ریاکاری
میکنی ،داری فریبکاری میکنی ،او نمیفهمد؟ فرض کن سر من کاله گذاشتی ،سر آقا که نمیتوانی کاله
بگذاری.
از خدا حیاء کن آنطور که حق حیاء است!
به نظر من «حیاء من اولیاء اهلل» ،در دیدگاه افراد متعدد است ،یک وقت میگویی در دیدگاه شخص واحد است،
یک وقت میگویی دیدگاه خودم است ،اینها را میآیی مطرح میکنی ،یک وقت میگویی دیدگاه اولیای خدا
است ،یکی و دو تا نیست ،متعدد است.
چون قول داده بودم و وعده کرده بودم خواستم بگویم« ،حیاء من اهلل تعالی» نیز داریم .یعنی در باب اقسام حیا،
در این تقسیمبندی که در دیدگاه باشد ،قسم پنجم حیاء از خدا است .روایات متعدده داریم .من چند تا روایت
میخوانم که مطلبی در آن هست که انشاءاهلل جلسه بعد اگر خدا توفیق داد و عمری داد میگوییم .روایتی از
اس َت ْح ُيوا م َِن َّ
الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياء» ]9[،از خدا
پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم)ْ :
َّ
ُ
ً
حِ
اس َت ْح َيا
ا
د
ب
ع
الل
م
«ر
فرمودند:
که
است
حیاء کنید آنطور که حق حیاء است .روایت دیگری از پیغمبر اکرم
َْ ْ
َ َ
م ِْن َرب ِّ ِه َحقَّ ال ْ َح َياءِ» ]10[،خدا رحمت کند بندهای را که از پروردگارش حیاء میکند آنطور که حق حیاء است.
حیاء از خدا و ورود بهشت
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ب أ ْن ت َْد ُخل ال َج َّنة؟ ُقل ُت ن َ َع ْم ف َِداك أب ِي» به ابوذر گفتند:
در روایتی هست که حضرت به ابیذر فرمودند« :أ تُحِ ُّ
دلت میخواهد به بهشت بروی؟ گفت :بله .چه کسی دلش نمیخواهد؟ « َق َ
ال َفا ْقصِ ْر م َِن ْالَ َم ِل» آرزوهایت را کوتاه
اج َع ِل ال ْ َم ْو َت ن ُْص َب َع ْي َن ْي َ
اس َت ِح م َِن
کنَ « .و ْ
ك» مرگ را همیشه در نظر داشته باش ،یادت نرود که می میریَ « .و ْ
َّ
الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياء»[ ]11از خدا حق حیاء را داشته باش ،اینجا فقط برای ابیذر است.
در یک روایت دیگر هست که فرمودند« :قال :أ كلكم يحب أن يدخل الجنة» آیا همه شماها دوست دارید که وارد
بهشت شوید؟ «قالوا نعم يا رسول اهلل» خطابی که فرمودند عمومی بود ،چون کلُّکم دارد« .قال قصروا من األمل»
آرزوهایتان را کوتاه کنید «و ثبتوا آجالكم بين أبصاركم» مرگ را همیشه پیش چشمهایتان ثبت و ضبط نگه
دارید .یادتان نرود که میمیرید« .و استحيوا من اهلل حق الحياء»[ ]12از خدا شرم کنید آنطور که از خدا شرم
کردن سزاوار است .حاال إنشاءاهلل جلسه آینده روی این تکیه میکنم که حق حیاء از خدا یعنی چه؟ آنطور که
سزاوار است ،انسان از خدا شرم کند ،یعنی چه؟ این خودش بحثی است ،چون در تمام این روایات داشت که از
خدا شرم کن آنجوری که سزاوار است از خدا شرم کنی ،این خودش بحثی است.
 .الكافي ،ج ،2ص]1[106
 .سوره التؤبه ،آیه ]2[105
 .الكافي ،ج ،1ص]3[219
 .وسائلالشيعة ،ج ،16ص]4[109
 .الكافي ،ج ،1ص]5[219
 .الكافي ،ج ،1ص]6[219
 .بحاراألنوار ،ج ،17ص]7[149
[ .]8گاهی حق با آن آقایانی است که به من میگویند :حق این بحثهایی که میکنید ،این است که آنها را
تفصیل دهید ،لذا من این کار را کردم .من جلسه گذشته اشاره کردم و رد شدم ،ا ّول آیه را خواندم و بعد هم یک
روایت که میگوید حیاء کنید ،شرم کنید که این اعمال زشت شما به پیغمبر شما عرضه میشود
 .بحاراألنوار ،ج ،6ص]9[131
 .بحاراألنوار ،ج ،68ص]10[336
 .بحاراألنوار ،ج ،74ص]11[84
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* هر روز و هر شب به پیغمبر رنج میدهی ،بعد
توسل
میخواهی پیغمبر دستت را بگیرد ،مدام ّ
میکنی ،مدام دعای توسل میخوانی؟ مدام
دعای فرج میخوانی؟
امشب بروید بنشینید فکر کنید ،می توانید
بفهمید گره کار کجا است؟ خیال کردی
کارهایت از اینها پنهان است؟ جلوی مردم قیافه
دینداری میگیری ا ّما آیا او هم نمیفهمد که
داری دروغ میگویی؟ داری ریاکاری میکنی،
داری فریبکاری میکنی ،او نمیفهمد؟ فرض
کن سر من کاله گذاشتی ،سر آقا که نمیتوانی
کاله بگذاری.

 .مجموعةورام ،ج ،1ص]12[272
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حیاء در بعد تربیتی ()۸
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و الحمد هلل ّ
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
انسانیه است که انسان را از اعمال زشت باز میدارد؛
بحث ما در مورد «حیا» بود .حیاء آن ودیعه الهی و غریزه
ّ
یعنی چه قبل از عمل که انسان عمل را تصویر میکند و چه بعد از عمل ،حیاء نقش بازدارندگی دارد .به این
معنا که روح وقتی با یک عمل زشت روبرو میشود و وقتی که عمل زشت را تصویر میکند ،منفعل و منکسر
میشود و همین حالت موجب بازدارندگی او است و بعد از عمل هم ،این حالت بازدارندگی نسبت به تکرار آن
عمل زشت پیدا میشود.
در جلسات گذشته ما یک تقسیم بندی راجع به حیاء در ربط با ناظر کردیم و گفتیم که حیایی که انسان
نسبت به ناظر دارد ،گاهی «حیاء من الخلق» است ،گاهی «حیاء من النفس» بوده و گاهی «حیاء من المالئکه»
میباشد؛ یعنی فرشتگانی که مأمور ضبط اعمال انسان هستند .گاهی «حیاء من اولیاء اهلل» است که جلسه
گذشته آن را بحث کردم .پنجمین نوع آن «حیاء من اهلل» است ،یعنی از خدا خجالت کشیدن و شرم کردن.
در باب «حیاء من اهلل» ما یک بحث معرفتی داریم که من وارد آن نمیشوم ،چون من قب ً
ال این را بحث کردم
متعددی داریم که «حیاء من اهلل» را در روابط
و اآلن بحث ما تربیتی است .در مورد بحث تربیتی ،ما روایات
ّ
گوناگون مطرح میفرمایند .یعنی این که انسان باید با توجه به این روابط حیاء داشته باشد.
 .1خدا میبیند!
یک دسته از روایات هست که «اصل ناظر بودن خداوند» را مطرح میکنند .انسان در «حیاء من الخلق» از این
ذره معرفتش باالتر باشد ،در دیدگاه
شرمش میآید که عمل زشت را در دیدگاه غیر انجام دهد .حاال اگر یک ّ
فرشتگانی که او را میبینند و اعمالش را ثبت و ضبط میکنند ،نیز حیاء میکند .دسته ا ّول روایات« ،حیاء من
اهلل» را در همین رابطه مطرح میکنند که خداوند به اعمال تو ناظر است ،تو در دیدگاه خدا هستی ،این کار را
که میکنی باید از خدا شرمت بیاید!
از خدا خجالت بکش و معصیت نکن!
حاال من به عنوان نمونه چند روایت میخوانم که بعضیهایشان هم اشاره به آیات قرآن دارد .روایت ا ّول از
حضرت زینالعابدین(صلواتاهللعلیه) است که میفرماید« :خف اهلل عز و جل لقدرته عليك» از خدا بیم داشته
باش ،چون او بر تو توانا است! اینطور نیست که بتوانی از چنگ خدا فرار کنی ،خجالت بکش و معصیت نکن!
خیال نکن میتوانی از عذابی که وعده کرده است فرار کنی .بعد دارد «و استح منه لقربه منك»[ ]2از خدا
خجالت بکش ،چون به تو نزدیک است .این روایت اشاره به همین معنا است که خدا ناظر است.
تو مرا نمیبینی ولی من !...
در آیه شریفه هم میفرماید «أَ ل َ ْم يَ ْعلَ ْم ب َِأ َّن َّ
اللَ يَ َرى»[ ]3در آیات دیگری هم اشاره به ُقرب و نزدیکی دارد ،مثالً
ون»[ ]5شماها
میفرمایدَ « :و ن َْح ُن أَ ْق َر ُب إِل َ ْي ِه م ِْن َح ْب ِل ال ْ َوري»[ ]4یا « َو ن َْح ُن أَ ْق َر ُب إِل َ ْي ِه ِم ْن ُك ْم َو لك ِْن ال ت ُْبصِ ُر َ
نمیبینید ولی ما به او نزدیکتر از شما هستیم .تو کور هستی و چشم باطنت کور است و مرا نمیبینی ولی من
که میبینم که چه کار داری میکنی.
گریه شدید محبوبترین بنده خدا
ُ
ون م ِْن َع َم ٍل إِالَّ ُك َّنا َعلَ ْي ُك ْم شُ ُهوداً»[ ]6هیچکاری نیست که شما انجام
ل
م
ع
در سوره یونس در آیهای هست « َو ال تَ ْ َ َ
دهید مگر این که ما آن را میبینیم .کارهایتان در مرئ َی و منظر ما است و ما داریم میبینیم .من نمیخواهم
بحث تفسیری کنم ،ولی این را بگویم که «عمل» در اینجا اطالق دارد ،یعنی هم اعمال درونیات را میگیرد و
سر انسان را در بر میگیرد و هم علن او را
هم اعمال بیرونیات را میگیرد .من بعد میرسم که شهود خدا هم ّ
عمل» استثنا ندارد .همه را میگیرد.
میگیرد .هرچه را که او انجام دهد ،خدا میبیند« .ما من ٍ
در ذیل این آیه روایتی آمد که است که «کان رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) اذا قرأ هذه اآلیه بکی بکا ًء
شدت گریه میکرد .این آیه خودش خیلی روشن
شدیدا»[ ]7پیغمبر اکرم وقتی به قرائت این آیه میرسید ،به ّ
است .اینها یک دسته از روایت در باب «حیاء من اهلل» است که عرض کردم به آیات هم اشاره دارد و جنبههای
اعتقادی دارد و هم ریشههای ایمانی و درونی دارد.
.2خدا سِ ّر و َع َلنت را میبیند!
یک دسته دیگر روایاتی هستند که به چگونگی ُقرب خداوند اشاره میکند که من هم اآلن به آن اشاره کردم و
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ون»
ب إِل َ ْيهِ ِمن ُْك ْم َو لكِ ْن ال تُ ْب ِص ُر َ
* « َو ن َْح ُن أَ ْق َر ُ
شماها نمیبینید ولی ما به او نزدیکتر از شما
هستیم .تو کور هستی و چشم باطنت کور است
و مرا نمیبینی ولی من که میبینم که چه کار
داری میکنی.

سر و علن ندارد .حیاء از مردم در جایی است که در منظر مردم باشد،
از اطالق آیه آن را گرفتمُ .قرب خداوند ّ
ولی در خفا چه؟ آنجا کسی نیست .اما در باب خدا ،اشتباه نکنید! حیای از او مثل «حیاء من الخلق» نیست.
اس َت ْح ُيوا م َِن َّ
اس فِي
ون م َِن ال َّن ِ
الل ِ فِي َس َرائ ِ ِر ُك ْم َك َما ت َْس َت ْح ُي َ
اشتباه نکنید! روایت از امام هفتم(علیهالسالم) است « َف ْ
سرتان خجالت بکشید ،همانطور که در علن از مردم خجالت می
َع َلن َِي ِت ُكم»[ ]8خیلی روشن است .از خدا در ّ
کشید! همه کار را جلوی مردم نمیکنید ،در برابر خدا هم همینطور باشید.
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«بزرگی ناظر» و «همراهی او» دلیل حیاء
ی کردم .اینها خودشان
یک دستهای از روایات هم در باب «حیاء من اهلل تعالی» اینها هستند که من دستهبند 
مفصل است؛ یک ،در ارتباط با جایگاه خدا نزد انسان است و دو ،در ارتباط با نحوه
دو جهت دارند که بحثش ّ
برخورد خدا با انسان است .ما در باب اعمال میان انسانها فرق میگذاریم «حیاء من الخلق» متناسب با افراد
مختلف است .من تعبیر ساده میکنم و سطح مطلب را پایین میآورم؛ مث ً
ال ما از بعضیها به خاطر جایگاهشان،
مهمی برایشان نمیبینیم.
خیلی شرم نمیکنیم .چون جایگاه زیاد ّ
مث ً
ال میگوییم فالنی خودمانی است .حاال چون جلوی او رو در بایستی نداریم ،ـنعوذ باهللـ چه بسا کارهایی انجام
* با فضیلتترین حیاها حیای از خداوند است.
دهیم که درست نبوده و حاضر نیستیم جلوی همه آن کارها را انجام دهیم و اگر شخص بزرگی حاضر باشد که
ما با او رو در بایستی داشته باشیم این کار را نمیکنم .اینها همهاش مربوط به حیاء بوده و نسبت به ناظر است.
ا ّما در مورد دیگر حیاء به خاطر جایگاه نیست بلکه به خاطر برخورد با او است .مث ً
ال کسی که تنها گاهی اوقات
چشممان به هم میافتد و او را میبینیم ،با کسی که هر روز و هر شب با او برخورد میکنیم ،چشممان در
چشمش میافتد ،فرق دارد .آدم از این فرد خجالت میکشد .در مورد ا ّولی شاید بگوییم :فالنی رفت دنبال کارش!
شاید کالهمان هم پیش او نیافتد و دیگر همدیگر را نبینیم و  ...ا ّما کسی که همیشه همراه آدم است ،فرق میکند
و انسان از او شرم میکند .ما میان این دو نفر فرق میگذاریم.
نحوۀ حیاء از خداوند
در بخشی از روایاتِ ما این مسأله مطرح است که حیای بندگان از خداوند ،هم از نظر جایگاه و هم از نظر برخورد،
از این سنخ باشد .یعنی مانند جایگاه کسانی که پیش شما شایستگی دارند ،نه کسانی که ـنعوذ باهللـ سطحشان
خیلی پایین است .نگاهتان به جایگاه خدا ،مانند نگاه به جایگاه افراد شایسته باشد .خود ما هم اینگونه هستیم
که وقتی با افراد بزرگی رو به رو میشویم ،خودمان را جمع و جور میکنیم ،که نکند یک وقت حتی اشتباهاً
خالفی از ما سر بزند!
حال اگر فرد شایسته بود و بعد هم هر روز آدم با او سر و کار داشته باشد ،خیلی مراقبت بیشتر میشود .آدم از
او شرم میکند که عمل بدی در مرئ َی و منظر او کند .در یک روایتی داریم از پیغمبر اکرم که دارد؛ «قال رسو
اس َت ْح ِي م َِن َّ
است ِْح َيا َء َ
يران ِك»[ ]9حضرت دو کلمه را کنار هم
الل ِ ْ
لاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) ْ :
ك م ِْن َصال ِحِ ي جِ َ
گذاشته است که ا ّولی به یک مطلب اشاره داشته و دومی هم مطلب دیگری را بیان میکند .ایشان میفرماید:
از خدا خجالت بکش ،همانطور که از همسایهای که جایگاه رفیعی نزد تو دارد و از شایستگان است خجالت
میکشی!
گاهی انسان همسایهای دارد کهـنعوذ باهللـ بدتر از خودش است؛ لذا جایگاهی ندارد و حیاء از او معنا ندارد .نه!
گاهی اوقات همسایه ،آدم بزرگ و شایستهای است ،از صلحا و نیکان است .یک انسان صالح که همسایه است و
هر روز و هر شب ،چشمم به چشمش میافتد ،انسان چگونه از او حیاء میکند!؟
حضرت چه قدر سطح مطلب را پایین آورده است تا شاید ما از خدا خجالت بکشیم .همانطور که از همسایه
شایستهات خجالت میکشی و جلوی روی او هر کاری را انجام نمیدهی ،از خدا هم خجالت بکش! البته اینطور
نیست که حضرت فقط بفرمایند از خدا خجالت بکشید! نه مطلب ادامه دارد و من همینطور گام به گام پیش
میروم.
باالترین نوع حیاء
ً
ارزشی «حیاء من اهلل» را بیان میکنند که آنها را بعدا میگویم ،چون یک بحث
دستهای از روایات نقش
ِ
مستقل در این رابطه ـانشاءاهللـ خواهم داشت .یک تقسیمبندی راجع به همین مسأله ارزشی است که مث ً
ال از
علی(علیهالسالم) هست که «أفضل الحياء استحياؤك من اهلل»[ ]10با فضیلتترین حیاها حیای از خداوند است.
چرایش را بعدا ً میگویم.
اثر حیای از خداوند
یک دسته از روایات هست که اثر مترتّب بر «حیاء من اهلل» را بیان میکند .روایت از علی(علیهالسالم) است که
فرمودند« :الحیاء من اهلل یمحو کثیرا ً من الخطایا»[ ]11این هم توضیح میخواهد که من بعدا ً توضیح میدهم.
من اآلن خواستم فقط دستهبندی روایات را بگویم.
حق حیاء از خداوند
اینها مقدمه بود برای مطلبی که در آخر جلسه گذشته مطرح کردم .حاال سراغ بحث خودم میآیم که ما در
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متعدده داریم که «استحیوا من اهلل حق الحیاء»[ ]12این روایت از پیغمبر اکرم است که از خداوند آنگونه
روایات
ّ
که حق حیاء است ،حیاء کنید! حق حیاء از خدا یعنی چه؟
«رحِ َم َّ ُ
ْ
اس َت ْح َيا م ِْن َرب ِّ ِه َحقَّ ال َح َياء»[ ]13یا روایت دیگری از پیغمبر اکرم
الل َع ْبدا ً ْ
در روایت دیگری آمده استَ :
َ
َ
حِ
ب أ ْن ت َْد ُخ َل ال ْ َج َّن َة؟ َف ُقلْ ُت :ن َ َع ْم! » بعد حضرت :پس سه کار کن که آخرین
ت
أ
ر
ُ
ُّ
است که به ابیذر فرمود« :يَا أَبَا َذ ٍّ
اس َت ْح ِي م َِن َّ
الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياءِ»[ ]14همچنین روایت دیگری بود که شخص دیگری همین مطلب
آن ،این بود که « َو ْ
را داشت که حضرت پرسیدند« :أ كلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا :نعم يا رسول اهلل!» حضرت هم همان مطالبی
را که در روایت ابیذر بود فرمودند و سومین مطلب این بود که «و استحیوا من اهلل حق الحیاء»[ ]15در همه
این روایتها یک حقی آمده است .منظور از این چیست؟
مقدمات را گفتم تا بفهمید که حق حیاء یعنی چه ]16[.حاال دقت کنید که حق حیا ،آنطور که سزاوار
من این ّ
مقدماتی که گفتم یعنی چه .ما اآلن مورد به مورد پیش میرویم.
است ،با آن ّ
خداوند ،ناظری که هیچ چیز از او پوشیده نیست!
یک؛ خداوند ناظری است که جدا نشدنی است؛ یعنی هیچگاه از من جدا نمیشود .او نزدیکی به من است که
مطلعی بر من است که ّ
نزدیکتر از او نیست .بزرگی است که بزرگتر از او نیستّ .
مطلعتر از او نیست .به تمام
سر و علن برای او معنا ندارد.
شراشر وجود من احاطه دارد؛ از درون و بیرون .مطلعی است که ّ
شرعیه
قبائح
یک
داریم،
ه
عقلی
قبائح
یک
ما
بعدا ً انشاءاهلل میرسم که در یک تقسیمبندی نسبت به خود اعمال،
ّ
ّ
شرعیه
عقلیه مربوط به عقل عملی است،
ّ
عرفیه متشرعه داریم .اینها سه چیز جدا است .قبایح ّ
داریم و یک قبائح ّ
عرفیۀ متشرعه مربوط به افراد متدیّن است که آنها این کار را زشت میدانند.
مربوط به احکام شرعی است و ّ
حق حیاء یعنی حیاء از تمام زشتیها
حق حیاء این 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 محیط متشرعه داشته باشد و باألخره حق حیاء اینطور است که اگر
بخواهیم به طور مطلق بگوییم نسبت به «جمیع قبائح» است.
مقدماتی که من گفتم باید اینطور از خداوند حیاء داشته باشیم .نتیجه
خود ما همینطوری هستیم که با این ّ
مقدمات همین میشود .من مطلبی را از خودم تحمیل نکردم .عمده این است که باید ببینی ناظر بودن
این ّ
خدا چه وسعتی دارد ،تا بفهمی حق حیاء چیست؟ هر حرکت قبیحی نسبت به این سه محیط ،چه درونی و چه
بیرونی از انسان سر بزند ،بر خالف حیاء است.
انسان باحیاء حتی «فکر گناه» هم نمیکند!
از خدا حیاء کن! شرم کن! انجام نده! حتی فکر معصیت هم نکن! چون عمل ،برای خداوند دیگر بیرونی و درونی
مقدمه «حق
ندارد .آیهاش را خواندم .یادت نرود که هیچ عملی نیست که ما آن را شهود میکنیم .اینها همه ّ
حیاء» بود و چون من در جلسه گذشته گفتم که بعدا ً درباره حق حیاء صحبت میکنم اینها را گفتم.
تو باید چنین خدایی را قبول داشته باشی! این حرف من نیست ،کالم اهلل است .من از خودم نگفتم ،آیات قرآن
این چنین میگوید و قابل انکار هم نیست .تازه من گفتم که بحث معرفتی نکردم .آن خودش بحث دیگری
است که در جای خودش میگوییم درجاتی دارد و ...بحث ما خیلی عرفی بود .یک بحث تربیتی و عرفی کردم
متوجه شوند.
که همه
ّ
متعدده میفرماید :از خدا خجالت بکشید آنطور که سزاوار است! یعنی این مطلب که گفتم.
این که روایات
ّ
هرکس سزاوار یک نوع شرم کردن و یکطور خجالت کشیدن است .آنطور که سزاوار است انسان از خدا خجالت
بکشد این است که در روابط گوناگون هر نوع عمل قبیحی را انجام ندهد.
«استحیوا من اهلل حق الحیاء» نه یک روایت نه دو روایت ،آنهایی که اهلش هستند بروند مراجعه کنند! ببینید
چه قدر پیغمبر اکرم روی آن تأکید کرده است .چه جنبههای شخصی و چه عمومی! من همه اینها را در جلسه
گذشته گفتم« .استحیوا من اهلل حق الحیاء»
[ .]1الكافي ،ج ،2ص106
[ .]2كشفالغمة ،ج  ،2ص 108
[ .]3سوره مبارکه علق ،آیه 14
[ .]4سوره مبارکه ق ،آیه 16
[ .]5سوره مبارکه واقعه ،آیه 85
[ .]6سوره مبارکه یونس ،آیه 61
[ .]7تفسیر قمی ،ج ،1ص 313
[ .]8بحاراألنوار ،ج  ،1ص 148
[ .]9بحاراألنوار ،ج  ،75ص 200
[ .]10غررالحكم ،ص 257
[ .]11همان
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* خداوند ناظری است که جدا نشدنی است؛
یعنی هیچگاه از من جدا نمیشود .او نزدیکی به
من است که نزدیکتر از او نیست .بزرگی است
که بزرگتر از او نیستّ .
مطلعی بر من است که
ّ
مطلعتر از او نیست .به تمام شراشر وجود من
احاطه دارد؛ از درون و بیرون .مطلعی است که
س ّر و علن برای او معنا ندارد.

[ .]12بحاراألنوار ،ج  ،8باب الحیاء من اهلل
[ .]13مستدركالوسائل ،ج  ،8ص 462
[ .]14وسائلالشيعة ،ج  ،1ص 304
[ .]15مجموعةورام ،ج  ،1ص 272
[.]16البته ما در روایت داریم که حق حیاء چیست و من هم بعد وارد می شوم و اگر زنده بودم بحث را با آنها
ان شاء اهلل تطبیق میدهم .دو روایت داریم که حق حیاء را برای ما تبیین کردند ولی اآلن مطلب را بر اساس
این مقدماتی را که گفتم توضیح میدهم.
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حیاء در بعد تربیتی ()۹
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم ،بسم اهلل الرحمن الرحیم،
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنۀ اهلل علی اعدائهم اجمعین.
وی عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء ل َ ُه»]1[.
يم َ
ُر َ
«ل إ ِ َ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حیاء بود و گفته شد یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی است .ما در جلسات
گذشته حیاء را تقسیمبندی کردیم .یک تقسیم بندی نسبت به شاهدانی بود که اعمال انسان را شهود میکنند
و گفتیم ما «حیامن الخلق» داریم «حیاء من النفس» داریم« ،حیاء من المالئکه» داریم« ،حیاء من اولیاءاهلل»
متعددی را هم در این
و باألخره «حیاء من اهلل» .من در جلسه گذشته «حیاء من اهلل» را عرض کردم و روایات
ّ
رابطه خواندم.
خصوص ّیت حیاء من اهلل
ا ّما ما در روایات میبینیم که یک قید نسبت به «حیاء من اهلل» مطرح شده است وآن هم مسأله «حق حیاء»
است .این قید مخصوص به حیاء از خدا است و در مورد اقسام دیگر حیاء ذکر نشده است .نه درباره «حیاء من
الخلق» نه «حیاء من النفس» نه «حیاء من المالئکه» و نه «حیاء من اولیاء اهلل» .من همه اینها را بحث کردم،
ولی ما در باب «حیاء من اهلل» میبینیم که در روایات یک جمله اضافی وجود دارد و آن هم «حیاء من اهلل حق
الحیاء» است.
معنای حیای از خداوند
ً
وی عن رسول
«ر
دارد
روایتی
در
دارد.
نکته
ولی
خواندم
را
اینها
هم
ال
قب
که
خوانم
ی
حاال من دو روایت را م
ُ َ
َّ
قال:اس َت ْح ُيوا م َِن الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياءِ»[ ]2این یک روایت ،روایتی دیگری از پیغمبر اکرم
اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم)
ْ
«رحِ َم َّ ُ
اس َت ْح َيا م ِْن َرب ِّ ِه َحقَّ ال ْ َح َياءِ»[ ]3در ا ّولی حیاء از «اهلل» مطرح شده و در دومی حیاء از
الل َع ْبدا ً ْ
هست َ
«رب» آمده است.
ّ
ع ّلت حیاء کردن از خدا
مفصل در ارتباط با «حیاء من اهلل» صحبت کردم که علّت این حیاء چیست .مطالبی
من در جلسه گذشته به طور ّ
پیرامون این گفته شد که یک دلیل حیاء به خاطر عظمت ناظر یعنی اهلل تعالی است ،دلیل دیگر ُقرب و نزدیکی
او است که او نزدیکترین موجودات به انسان است و حتی این را هم در روایات داشتیم که حیاء به خاطر این
باشد که او آگاهترین موجودات نسبت به افعال انسان است .من همه این روایات را خواندم و توضیح دادم.
خدا به همه چیز ما آگاه است.
اما در اینجا ،در روایت ا ّول حضرت فرموده بودند« :استحیوا من اهلل حق الحیاء» حیاء از اهللتعالی مطرح شده
است .شرم کنید از خدا آنطور که سزاوار است حیاء از خدا است! در اینجا چون «من اهلل» دارد ،چه بسا اشاره
علمیه ،یعنی اینکه او همه چیز را میداند.
علمیه خداوند نسبت به انسان و اعمال او است .احاطه
به مسأله احاطه
ّ
ّ
در آن آیه شریفه داشت « :أَ ل َ ْم يَ ْعلَ ْم ب َِأ َّن َّ
اللَ يَرى؟!»[ ]4البته من در جلسه گذشته به این آیه اشاره کردم .شاید
این روایت بخواهد که به این آیه توجه داشته باشد.
خدا پرورشدهنده ما است
َّ
ُ
ً
ْ
اس َت ْح َيا م ِْن َرب ِّ ِه َحقَّ ال َح َياءِ» رب از نظر لغت یعنی «پرورشدهنده».
دومی کلمه ّ
«رحِ َم الل َع ْبدا ْ
«رب» دارد؛ َ
انسان مربّیای که دارد که او را مانند طفلی پرورش میدهد .چون فرد در دامان مربیاش پرورش پیدا میکند،
مربّی هم تمام اعمالش را بررسی میکند و تمام حرکاتش را زیر نظر دارد .اص ً
ال مربّی اینطور است که تمام
«رب» کرده است،
به
تعبیر
حضرت
تربیت میکند ،زیر نظر دارد .لذا در این روایت
ّ
حرکات کسی را که دارد ّ
تربیت میشود ،لذا تمام حرکات و اعمالش
یعنی خداوند مربّی انسان است و انسان کأن ّه دارد در دامان این مربّیّ ،
زیر نظر مربّی است .پس ای انسان از این مربّی خجالت بکش که کار زشت کنی! این حق حیاء است .این یک
توضیح مختصر درباره تعبیری که در این روایت آمده بود.
معنای حقحیاء از خداوند
ا ّما ما دو روایت داریم که حضرات معصومین در آنها «حق حیاء» را برای متوسطین از مؤمنین ،تبیین فرمودهاند.
چون بحث من بحث معرفتی نیست و من بحث حیاء را در منازل سلوک الی اهلل تعالی انجام دادهام وارد آن
مباحث عالی نمیشوم .اینجا بحثمان تربیتی است .من این دو روایت را میخوانم بعد میگویم که حق حیاء و
اینکه سزاوار انسان مؤمن متوسط ،از خدا شرم کند آنطور که سزاوار شرم کردن از خدا است ،یعنی چه.
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* رب از نظر لغت یعنی «پرورشدهنده» .انسان
مربّیای که دارد که او را مانند طفلی پرورش
میدهد .چون فرد در دامان مربیاش پرورش
پیدا میکند ،مربّی هم تمام اعمالش را بررسی
میکند و تمام حرکاتش را زیر نظر دارد .اص ً
ال
مربّی اینطور است که تمام حرکات کسی را که
دارد ترب ّیت میکند ،زیر نظر دارد .لذا در این
«رب» کرده است ،یعنی
روایت حضرت تعبیر به ّ
خداوند مربّی انسان است و انسان کأن ّه دارد
در دامان این مربّی ،ترب ّیت میشود ،لذا تمام
حرکات و اعمالش زیر نظر مربّی است .پس ای
انسان از این مربّی خجالت بکش که کار زشت
کنی! این حق حیاء است.

حقحیای متوسطین از خداوند در کالم پیغمبر
اس َت ْح ُيوا م َِن َّ
قال:
وسلم)
ه
وآل
ه
علی
هلل
ا
ی
اهلل(صل
رسول
وی عن
الل ِ َحقَّ
«ر َ
ْ
روایت ا ّول از پیغمبرگرامی اسالم است؛ ُ
ال ْ َح َياءِ» این جمله در روایات قبل هم بود .حیاء کنید از خدا آنطور که سزاوار حیاء کردن استَ « .فق َ
ِيل يَا َر ُسولَ
الل ِ!» کسی به پیغمبر عرض کرد :ای رسول خدا! « َو َم ْن يَ ْس َت ْحيِي م َِن َّ
َّ
الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياءِ؟» چه کسی از خدا آنطور
َّ
شرم میکند که سزاوار شرم کردن از او است؟ « َفق َ
اس َت ْح َيا م َِن الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياءِ» کسی
َال »:حضرت فرمودَ « :م ِن ْ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
که از خدا آنطور که سزاوار است شرم میکند ،باید اینگونه باشد« :فل َيك ُت ْب أ َجل ُه ب َ ْي َن َع ْي َن ْي ِه َو ل َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو
خصوصیات
س َو َما َح َوى َو ال ْ َب ْط َن َو َما َط َوى َو َل يَ ْن َسى ال ْ َمقَاب َِر َو ال ْ ِبلَى»[ ]5حضرت شروع کرد
الرأْ َ
ِزي َن ِت َها َو يَ ْح َف ُظ َّ
ّ
آن آدم را گفتن .چنین آدمی باید همیشه مرگ جلوی چشمانش باشد ،باید از دنیا و زیباییهایش دوری کند،
سر و آنچه در آن است ،همچنین شکم و خوراکش را حفاظت نماید.
همان خصوص ّیات در کالم امام باقر(علیهالسالم)
روایت دوم را هم میخوانم بعد مجموع دو روایت را باز میکنم .تعبیر اینها با هم یکی است و چه بسا روایت دوم،
از روایت ا ّول گرفته شده باشد .روایت از امام هفتم(علیهالسالم) است« .قال(علیهالسالم)َ :رحِ َم َّ ُ
اس َت ْح َيا
الل َم ِن ْ
ْ
م َِن َّ
س َو َما
الرأ َ
الل ِ َحقَّ ال ْ َح َياءِ» رحمت خدا بر کسی که از خدا آنطورکه سزاوار است ،شرم میکندَ « .ف َحف َِظ َّ
َ
ار َم ْح ُفو َف ٌة ب ِالشَّ َه َواتِ »[ ]6این
َح َوى َو ال ْ َب ْط َن َو َما َو َعى َو َذ َك َر ال ْ َم ْو َت َو ال ْ ِبلَى َو َعل َِم أ َّن ال ْ َج َّن َة َم ْح ُفو َف ٌة ب ِال ْ َم َكا ِر ِه َو ال َّن َ
جمالت همان عباراتی است که در روایت قبل بود.خدا رحمت کند کسی که حق حیاء را به جا آورده ،پس سر
و آنچه در آن است ،همچنین شکم و آنچه در آن جمع میشود را مراقبت مینماید ،مرگ و سختیهای پس از
آن را یاد میکند ،میداند که خوشی بهشت در سختیها پیچیده شده و آتش جه ّنم مغز ّ
لذتها و گناهان است.
معنای «سر و آنچه در سر است»
این دو روایت حق حیاء را تفسیر میکند .حاال من به مقداری که بتوانم اینها را توضیح میدهم .بحث حیاء در
ارتباط با اعمال است ،شرم کردن نسبت به عمل قبیح ،زشت است .ما نسبت به اعمالمان ،یک سنخ اعمال بیرونی
و جوارحی داریم که در روایت ،ا ّول به آنها اشاره شده است .حضرت در ابتدا میفرماید :سر خود را حفظ کند « َو
س َو َما َح َوى» هوی یعنی آنچه که سر در بر دارد .حاال بگویید ببینم ،سرهایتان چه در بر دارد؟ مغز
الرأْ َ
يَ ْح َف ُظ َّ
و فکر منظور نیستها! اشتباه نکنید! چون تفکر که اعمال جوارحی نیست! منظور آن چیزی است که عمل از او
سر میزند وآن چشم ،گوش ،زبان و شکل تو است.
معنای حفظ چشم ،گوش و زبان
اگر یادتان باشد من گفتم که حیاء در سه رابطه دیداری ،گفتاری و رفتاری بحث میشود .لذا سرت را حفظ کن،
یعنی شکل صورتت را حفظ کن! چشمت را حفظ کن! گوشت و زبانت را حفظ کن! اگر بخواهیم مطلب را باز
کنیم خیلی زیاد میشود ولی مطلب کام ً
ال روشن است.
حفظ چشم یعنی حرام را نبین!
حفظ چشم ،یعنی اینکه بر چیزی که حرام است یعنی از نظر شرع قبیح است ،نگاه نکن! هم بحث قبح را گفتهام
و هم بحث شرعی را.
حفظ گوش یعنی گناه را نشنو!
محرم است گوش مده! حاال هرچه میخواهد باشد؛ خیال نکن من فقط موسیقی
حفظ گوش یعنی ،به آهنگی که ّ
را میگویم ،شنیدن غیبت هم حرام است ،شنیدن تهمت هم قبیح است ،ناسزا و ...برو تا آخر؛ گوشت را از اینها
نگاه دار! همه اینها از طریق گوش است .از راه گوش داری یک عمل زشت انجام میدهی .این عمل زشت و قبیح
استُ .قبح شرعی دارد.
حفظ زبان یعنی لب به گناه مگشا!
محرم
که
کارهایی
همه
و
زدن،
تهمت
کردن،
غیبت
باشد،
چه
هر
زشت،
حفظ زبان یعنی ،زبانت را برای گفتار
ّ
است ،و چه بسا بسیاری از اینها قبح عقلی دارد و حتی در محیط متشرعه هم قبح دارد ،به کار نبر! من در
متشرعه یعنی قبحی که در میان
جلسات گذشته گفتم که ما سه نوع ُقبح داریم :قبح شرعی ،عقلی و عرف
ّ
س َو َما َح َوى» سر و اعضای سر را حفظ کند.
متدیّنین و
الرأْ َ
متشرعه مطرح استَ « .و يَ ْح َف ُظ َّ
ّ
حفظ سر یعنی مراقب قیافهات باش!
ببین چه شکل و قیافهای درست میکنی و با آن مرتکب حرام الهی میشوی! حرام قبیح است ،این قیافه حرام
است ،پس زیبا هم نیست و زشت است .چه مسأله گوش ،چه مسأله چشم ،چه زبان و چه خود قیافهات را مراقب
باش که از اینها اعمال زشت و قبیح سر میزند .از اینها محافظت کن که قبیح از آنها صادر نشود.
راه فساد جامعه امروز
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اینکه حضرت در ابتدا و ا ّول این مسأله را پیش میکشد و محرماتی که به وسیله سر انسان انجام میشود را
مطرح میفرماید ،معلوم می شود که چقدر حفاظت از اینها مؤثّر است .بسیاری از محرمات و قبائح از همین ناحیه
نشأت میگیرد و جامعه نیز از همین ناحیه به فساد میرسد .این که من میگویم از مشکالت بزرگ جامعهمان
همین است برای این است که بسیاری از گناهان از همین راه انجام میشود؛ چه گناه شکلی ،چه حرفی و چه
چشمی و چه گوشی .از خدا خجالت بکشید! حاال فهمیدید حق حیاء یعنی چه؟
حفظ از شکم و غذا
ْ
ْ
در ادامه روایت داردَ « :و ال َبط َن َو َما َو َعى» انسان با حیاء که حق حیاء را به جا میآورد ،شکم و آنچه در شکم
جمع میشود را نیز حفظ میکند .اینجا مسأله حرامخواری و مال مردمخواری مطرح است .از خدا حیاء کن! به
هر دری نزن که مال به دست بیاوری و بخوری! لعنت به شکمی که اینطور است! اص ً
ال خجالت نمیکشی؟! حاال
محرم تنها حرامخوری نیست ،خوردن خمر هم مثل خوردن مال مردم است و هر دو از این جهت حرام هستند.
ّ
مال مردم خواری هم شرعاً قبیح است ،هم قبح عقلی دارد و حتی قبح عرفی هم دارد .مجموعه قبائح اینطور
هستند که قبح دارند .حضرت دارند سه بُعدی حرف میزنند.
روی سخن با مسلمانان است
بعد در این دو روایت نکات دیگری هم هست .مسأله این که « َفلْ َي ْك ُت ْب أَ َجلَ ُه ب َ ْي َن َع ْي َن ْي ِه َو ل ْ َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو
حساس دست میگذارد .البته من نمیرسم بحث را زیاد باز کنم.
ِزي َن ِت َها» حضرت در این فراز بر روی یک نقطه ّ
به طور مجمل بگویم که این مطالب مربوط به کسانی است که معتقد به مبدأ و معاد هستند .کسانی که میگویند
ما مسلمان و مؤمنیم .ما داریم راجع به اینها صحبت میکنیم و ّال بحث راجع به کمونیستها و ملحدین که
نیست! لذا وقتی میگوییم :قبائح عملی ،عمل زشت ،چه عقلی و چه شرعی ،مورد نظر است .کاری که انسان
مرتکب میشود ،بعد خودش یا دیگری که دارد آن عمل را میبیند ،شرمنده میگردد ،عمل قبیح است .مسلمانان
از دیدن گناه شرم میکنند .این یعنی گناه زشت است .حاال دیگران ممکن است که فرشتگان باشند یا اولیای
خدا ،یا خود خدای متعال.
صورت و چهره اعمال زشت
ما یک بحث در باب همه اعمال داریم که اعمال به یک معنا ،از بین رفتنی نیست .هیچ عملی که انسان انجام
میدهد ،از بین نمیرود .اینها یک صورت ملکوتی دارند که ما آن را نمیبینیم .نه این که فقط صورت دارد ،حتی
بوی تع ّفن هم دارد .ما چون شا ّمه درونیمان به کار نیفتاده است ،بویش را نمیشنویمّ ،
وال بعضی اعمال بوی
بسیار بدی دارد .ادکلنی که یک نفر به خودش میزند که پیش نامحرم بوی خوش بدهد ،اگر بدانی چقدر بوی
تعفن دارد! وقتی که ُمردی بوی گندش در میآید .من فقط یک مثال زدم.
صورت اعمال و صحنه ارتکاب گناه
اعمال صورت ملکوتی دارد .ما یک بحث شهود داریم و یک بحث صورت عمل .شهود ،یعنی بینندگان عمل.
بینندگان عمل یک وقت مخلوقات هستند و گاهی اینطور نیست ،خود خدا است .چه بسا من ـنعوذ باهللـ در
یک جای مخفی بروم و خطایی کنم که هیچکس آنجا نباشد ،بعد هم خیال کنم که اینجا بینندهای نیست که
مرا ببیند .بدان که بینندگانی هستند که تو آنها را نمیبینی ولی آنها تو را میبینند .از طرفی دیگر این اعمال
پنهانی زشت تو ،در جایی ظاهر خواهد شد .صورت عمل زشتی که در مرئی و منظر شاهدان مرکتب شدهای،
ظاهر خواهد شد.
کجا صورت عملت را خواهی دید؟
انسان کجا عملش را میبیند؟ همین که خیال کردم آن کار دیگر تمام شده ،رفته و گذشته ،آیا واقعاً تمام شده
است؟! موقعی خواهد رسید که تو شاهدان مخفی اعمال زشتت را خواهی دید؛ چه عمل زشتی که از سر قوه
شهوتت انجام دادی ،یا به خاطر غضبت بوده و یا از سر وهم این کار را مرتکب شدهای! هم عملت را خواهی
دید و هم شاهدان عملت را .چه موقعی خواهی دید که این کارهایت در مرئی و منظر آنها انجام دادهای و دیگر
پشیمانی سودی ندارد؟! دیگر آنجا جای شرمندگی و واخجالتا است.
چشم تیزبین و ریزبین
ْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ديد»[ ]7میدانی چه موقع تیزبین میشوی؟ آن
در آیه شریفه دارد « َف َكشَ فنا َع ْنك غِطا َءك ف َب َص ُرك ال َي ْو َم َح ٌ
موقعی که حجاب ما ّدیّت کنار میرودَ « ،ف َكشَ ْفنا َع ْن َ
ك غِطا َء َ
ك» و پرده از چشمانت میافتد ،آن روز چشمت
تیزبین میشودَ « .ف َب َص ُر َ
مجسم میشود و همه
ديد» هم تیزبین میشوی و هم ریزبین .تمام اعمالت
ك ال ْ َي ْو َم َح ٌ
ّ
شاهدان را میبینی که دارند عمل تو را میبینند! وای به حالت! آیا تو مسلمانی؟
مرگ جلوی چشمانت باشد!
این که در روایت داشت که چه کسی از خداوند ،حقاً حیاء میکند؟ روایت ا ّول فرمودَ « :فلْ َي ْك ُت ْب أَ َجلَ ُه ب َ ْي َن َع ْي َن ْي ِه
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* هیچ عملی که انسان انجام میدهد ،از بین
نمیرود .اینها یک صورت ملکوتی دارند که
ما آن را نمیبینیم .نه این که فقط صورت
دارد ،حتی بوی تع ّفن هم دارد .ما چون شا ّمه
درونیمان به کار نیفتاده است ،بویش را
نمیشنویمّ ،
وال بعضی اعمال بوی بسیار بدی
دارد .ادکلنی که یک نفر به خودش میزند که
پیش نامحرم بوی خوش بدهد ،اگر بدانی چقدر
بوی تعفن دارد! وقتی که ُمردی بوی گندش در
میآید .من فقط یک مثال زدم.

میدانی چه موقع تیزبین میشوی؟ آن
موقعی که حجاب ما ّدیّت کنار میرود و پرده
از چشمانت میافتد ،آن روز چشمت تیزبین
میشودَ « .ف َب َص ُر َ
ديد» هم تیزبین
ك ال ْ َي ْو َم َح ٌ
مجسم
اعمالت
تمام
ریزبین.
میشوی و هم
ّ
میشود و همه شاهدان را میبینی که دارند
عمل تو را میبینند! وای به حالت! آیا تو
مسلمانی؟

َو ل ْ َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو ِزي َن ِت َها» یادت نرود که میمیری ،جلوی چشمت بنویس که من میمیرم! روایت دوم داشت
« َو َذ َك َر ال ْ َم ْو َت َو ال ْ ِبلَى» این دو تا مثل هم است ،موتش که همان بود ،معنایش هم همان است.
ابزار گناه ،یعنی همین بدنت میپوسد
این ابزاری که به کار گرفتی و با آنها این زشتیها را انجام دادی ،بدان که تا ابد در اختیار تو نیست .یادت نرود که
از این نشئه به نشئه برزخ میروی .قبر نشئه برزخ است ،بال هم پوسیدگی است .تمام این ابزار پوسیده میشود،
ا ّما آیا عملت هم پوسیده میشود؟ نه تازه عمل در آنجا جلوه میکند .در آنجا تو هستی و روحت ،اعمالت و
گواهان اعمالت! آنجا چه خواهی کرد؟!
آرزوی دوری از اعمال زشت
آنجا فضیحتش هم بیشتر است .چه بسا بسیاری بودند که از قبائح من ّ
مطلع نبودند ولی در نشئه دیگر بر قبائح
من ّ
مطلع شدند .آنجا است که انسان میگوید « :يا ل َ ْي َت ب َ ْيني َو ب َ ْي َن َ
ك ب ُ ْع َد ال ْ َمشْ ِر َق ْي ِن»[ ]8این آیه است که انسان
در آنجا میگوید :ای کاش میان من و عملم آنقدر فاصله بود که آبروریزی نمیشد!
حق حیاء یعنی یادت نرود که میمیری!
معنای حق حیاء این است که یادت نرود میمیری ،از این نشئه میروی و اعمال همراه روحت خواهد بود .بدان
که این بدن و هیکلت که از نظر دیداری ،خوشگل است ولی تو با آنها کار زشت انجام میدهی ،با گوش ،چشم
و زبانت ،این قبائح را مرتکب میشوی ،پوسیده میشود .اینها ابزار است که میرود ،ا ّما عمل هست .هم عمل
را خوب میبینی ،تیزبین و ریزبین ،و هم گواهان و شاهدان را میبینی ،دیدارکنندگان عملت را میبینی .آنجا
است که وافضیحتا است .حق حیاء به این معنا است .از خدا خجالت بکش! آنطور که سزاوار است از او شرم کن!

حیاء در بعد
تربیتی
* چه شد که به این وادی کشیده شدی و
اینقدر بیشرمی کردی؟ چرا این کارها را
کردی؟ میدانی منشأش چیست؟ عالقه و
دلبستگی به دنیا و زینت و زیورهای دنیا ،برای
همین است که حیا را کنار گذاشتی و به سراغ
کارهای زشت رفتی.

ریشه همه بیشرمیها دنیا دوستی است
ْ
البته در ادامه مطلبی دارد که جهت ارتکاب قبائح را میفرمایدَ « :و ل َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو ِزي َن ِت َها» این منشأ همه
زشتیها است .چه شد که به این وادی کشیده شدی و اینقدر بیشرمی کردی؟ چرا این کارها را کردی؟ میدانی
منشأش چیست؟ عالقه و دلبستگی به دنیا و زینت و زیورهای دنیا ،برای همین است که حیا را کنار گذاشتی اگر بخواهی بهشت بروی ،باید سختی بکشی!
چون بهشت محفوف و پیچیده به چیزهایی
و به سراغ کارهای زشت رفتی.
شرمندگی آخرت با شرمندگی دنیا قابل مقایسه نیست
« َو ل ْ َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو ِزي َن ِت َها» آن کسی که از خدا آنطور که سزاوار است ،خجالت میکشد ،دل به دنیا و
زینتهای دنیا نمیبندد .او شعور دارد و از این چیزها دست میکشد .هر کسی این چیزها را میگذارد و میرود.
وقتی رفت ،قبائح را همراه خودش میبرد .آنجا است که اینها بروز و ظهور میکند و در مرئی و منظر دیگران قرار
میگیرد .شرمندگی آنجا غیر از شرمندگی دنیا است .آن کسی که اهل خجالت از خدا است به دنیا و زینتهای
آن دل نمیبنددَ « .و ل ْ َي ْز َه ْد فِي ال ُّدن َْيا َو ِزي َن ِت َها» اشاره به ریشه کار است.
بهشت با سختیها پیچیده شده است و جهنّم با شهوات
بله در روایت بعدی هم دارد که این آدم میداند که «أَ َّن ال ْ َج َّن َة َم ْح ُفو َف ٌة ب ِال ْ َم َكا ِرهِ» اگر بخواهی بهشت بروی ،باید
سختی بکشی! چون بهشت محفوف و پیچیده به چیزهایی است که شهوت ،غضب و وهم آن را نمیخواهد ،نفس
از آن کراهت دارد و متن ّفر است .هم شهوت متنفر است ،هم هوای نفس از این عمل بیزار است .بهشت محفوف
به این چیزها است .جه ّنم درست برعکسش محفوف به شهوات است .یعنی آن چیزهایی که دلت میخواهد،
چیزهایی که شهوتت و غضبت میخواهد.
جمعبندی مطالب روایات
خصوصیاتی را که در باب مسأله ارتکاب گناه و افعال قبیح ،به خصوص اعمال
خالصه اینکه حضرت تمام
ّ
جوارحی ،نقش اساسی دارند را مطرح کرده و ریشهیابی میکند .در آخر هم تذکر میدهد که چنین آدمهایی
توجه دارند ،مرتکب گناه نشده و این قبایح از آنها صادر نمیشود .کسانی که میدانند همه چیز
که به این نکات ّ
را باید بگذارند و بروند ،کسانی که میدانند این بدن پوسیده میشود ،کسانی که میدانند انسان از این نشئه به
نشئه دیگر میرود ،عمل میماند و وافضیحتای بعد از آن ،عمل میماند و رسواییهای سنگین قبر و قیامت و در
آخر کار هم جهنم در پیش است ،این افراد از خدا حیاء میکنند ،همانطور که سزاوار حیاء کردن از او است.
آیا خیال کردهای که در دنیا کیف کردی و ّ
لذت بردی؟ بدان که جهنم محفوف است به همین شهوات و همین
کیفها! یعنی همین عملهای قبیحهای که انسان در دنیا انجام میدهد ،باعث افتادن به جه ّنم است.
 ]1[.اصول كافي ،ج ،2ص106
[ .]2مستدركالوسائل ،ج  ،12ص 45
[ .]3بحاراألنوار ،ج  ،68ص 336
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است که شهوت ،غضب و وهم آن را نمیخواهد،
نفس از آن کراهت دارد و متن ّفر است .هم
شهوت متنفر است ،هم هوای نفس از این عمل
بیزار است .بهشت محفوف به این چیزها است.
جهنّم درست برعکسش محفوف به شهوات
است .یعنی آن چیزهایی که دلت میخواهد،
چیزهایی که شهوتت و غضبت میخواهد.

[ .]4سوره مبارکه علق ،آیه 14
[ .]5مستدركالوسائل ،ج  ،12ص 45
[ .]6بحاراألنوار ،ج  ،1ص 142
[ .]7سوره مبارکه ق ،آیه 22
[ .]8سوره مبارکه زخرف ،آیه 38
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حیاء در بعد تربیتی ()۱۰
انسانیت به «حیاء» است.
تمام
ّ
َ
ُ
ِ
مد ِل َر ِّب العالَمین
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ا
حیم؛
الر
حمن
الر
هلل
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ِسم
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جیم؛
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یطان
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ِاهلل
ب
ذ
«اَع ُو
َ الشَ
َ ُ
ِ
َّ ِ َّ
ِ َّ
َو َصلَی ا ُ
هلل َعلی ُم َح َّم ٍد َوآل ِ ِه َ
جمعین»
الطی َ
ِبین الطاهِرین َو لَع َن ُه اهلل َعلی اَعدائ ِ ِهم ا َ َ
َ
ایمان ل َِمن ال َحیا َء له»[]1
الصاد ِِق علیهالسالم قال« :ال
َ
ُر َوی َعن ّ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حیاء بود .عرض کردم یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی است .در گذشته
به مناسبتها و روابط گوناگون ،تقسیمبندیهایی برای حیاء گفتیم؛ از جمله آخرین تقسیمبندی ما در ارتباط با
عمل قبیح انسان است؛ لذا عرض کردم ما یک حیاء من الخلق داریم ،یک حیاء من
حیاء نسبت به شاهد و ناظر ِ
النفس داریم ،یک حیاء من المالئکه ،یک حیاء من اولیاء اهلل و یکی هم حیاء من اهلل داریم .در گذشته اینها را
مختصری توضیح دادهام و ح ّتی در جلسه قبل درباره چگونگی حیاء من اهلل تا حدودی توضیح دادم و روایاتش
را هم خواندم .این اقسام پنج گانهای که برای حیاء گفتیم ،همه برگرفته از روایات ما بود.
حاال چند سؤال مطرح است .یک؛ کدامیک از اینها با ارزشتر است؟ دو؛ از نظر زیبایی کدام یک از اینها زیباتر
است؟ سه؛ از نظر کاربرد در سطح جامعه ،کدامیک از اینها کاربردیتر است؟
با ارزشترین حیاء
ا ّول سراغ ارزش اینها برویم .بحث در این است که در معارف ما ،کدام یک از حیاء من الخلق ،حیاء من النفس،
حیاء من اهلل ،از نظر ارزشی با ارزشتر است؟ قبل از اینکه وارد بحث شوم ،مقدمتاً مسألهای را یادآوری میکنم
عمل قبیح است ،سه نکته مطرح است:
که ما گفتیم :در باب حیاء که همان حالت انکسار و انفعال روح در ربط با ِ
بح ناشی از عمل و سه؛ آن شاهدی که عمل قبیح را شهود میکند .اینها در باب
یک؛
ِ
عامل عمل ،دو؛ عمل و ُق ِ
مسأله حیاء وجود دارد .در مورد قبح نیز ،ما هم قبح عقلی داریم ،هم قبح شرعی داریم و هم قبح عرفی یعنی
قبح متشرعه داریم.
حیاء از شاهد غایب
مقدمه کوتاه ،به سراغ بحث ا ّول میرویم .اگر نعوذباهلل عمل قبیحی از انسان صادر شود و شاهدی
توجه به این ّ
با ّ
که آن عمل را شهود میکند ،شاهدی بیرونی و غیر مشهود باشد و بعدا ً انسان منفعل شود ،این حیاء افضل و
باارزشترین حیاها است .یعنی حیای نسبت به شاهدی که من نه شهود ظاهری نسبت به او دارم و نه شهود او
را میبینم ولی او بر احوال من آگاه است و مرا میبیند ،باالترین حیا است .اگر از چنین شاهدی حیاء کنم این
با فضیلتترین حیاها است چون نه او را میبینم و نه دیدنش را میبینم ،بلکه فقط درک کردهام که آن شاهد
بیرونی ،بر اعمال من آگاهی دارد و به خاطر همین مرتکب خالف و عمل قبیح نمیشوم.
حیای از خداوند
بیرونی غی ِر مشهود انجام دهد ولی در این رابطه منفعل شود ،یا اگر
اگر انسان بخواهد فعل قبیحی نزد شاه ِد
ِ
نعوذباهلل غفلتاً عمل قبیحی انجام دهد و بعد منفعل شود و همین حالت مانع تکرار آن عمل زشت شود ،این حیاء
افضل حیاها است .چون انسان آن شاهد را نمیبیند ،دیدن او را هم نمیبیند ،ولی ادراک میکند که او بر اعمالش
آگاهی دارد و از این که عملی انجام دهد که نزد او قبیح است ،شرم میکند .این قسم ،با ارزشترین حیاها است.
َ
ِحیاؤک م َِن اهلل»[ ]2با فضیلتترین و ارزشمندترین فر ِد
الحیاء ا ِست
السالم) داریم« :اَفضَ ُل َ
ما در روایت از علی(علیه ّ
حیاء این است که انسان از خدا خجالت بکشد؛ به خصوص در ارتباط با معاصی و گناهان .حیاء یعنی من از آن
فعلی که نزد شاهد اعمالم قبیح است ،خجالت بکشم و آن ترک کنم.
حیاء اثر سوء اعمال زشت را از بین میبرد
ما در روایت داریم خود این حیا ،دارای آثاری است .حاال چون این روایت را قب ً
ال خواندهام ،آن را تکرار نمیکنم.
متوجه میشوم فعلی عند اهلل قبیح است و برای اینکه از خدا خجالت میکشم ،آن فعل را انجام
از آثار این که
ّ
ً
نمیدهم ،این است که اگر در گذشته ،غفلتا فعل قبیحی از من صادر شده بود ،این حیاء اث ِر سوء آن را از بین
متوجه شدهام و از خدا خجالت
میبرد .اگر عمل زشتی از من سر زده است که مرضی عند اهلل نبوده و حاال
ّ
میکشم ،همین حیاء من اهلل موجب میشود بسیاری از آن خطاهای گذشته من محو شود ،یعنی اث ِر سوء آن
از بین برود.
حیاء «اثر» و «خود گناهان» را محو میکند
َ
لحیاء م َِن اهلل یَمح ُو َکثیرا ً م َِن َ
الخطایا»[ ]3چه تعبیر زیبایی
ا
«
فرمودند:
السالم) است که
َ
در روایتی از علی(علیه ّ
است .حیاء از خدا ،موجب میشود آثار سوء بسیاری از گناهان از انسان برطرف شود .البته این یک برداشت از
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* اگر عمل زشتی از من سر زده است که مرضی
متوجه شدهام و از خدا
عند اهلل نبوده و حاال
ّ
خجالت میکشم ،همین حیاء من اهلل موجب
میشود بسیاری از آن خطاهای گذشته من
محو شود ،یعنی اث ِر سوء آن از بین برود.

روایت است .از نظر طلبگی یک طور دیگر هم میتوان این را معنا کرد .به تعبیر ما سالبه به انتفاء موضوع میشود،
یعنی همین که انسان از خدا شرم کند و گناه نکند ،موجب میشود که در آینده دست او آلوده به گناه نشود.
طبق برداشت دوم «یَمح ُو َکثیراً» یعنی در آینده جلوی بسیاری از گناهان را میگیرد و محو میکند .چه بسا ما
بتوانیم از این روایت ،این برداشت را هم بکنیم ،ولی ظاهر روایت آن بود.
زیباترین حیاء
سراغ زیبایی اقسام حیاء میرویم ،در بین این اقسام ،آنجایی که انسان از شاهدی درونی که غیر مشهود است
بین انسان و او نیست ،بلکه همراه انسان
حیاء میکند ،زیباترین قسم حیاء است .شاهد درونی است و غیری ّتی ِ
است و اص ً
ال جدا شدنی نیست .زیباترین قسم حیاء ،حیاء من النفس است.

حیاء در بعد
تربیتی

حیاء من النفس یعنی وجود انسان ّیت
انسانیت داشته و عقل عملیاش کار میکند .هنوز قوای حیوانی
این قسم از حیا ،کاشف از آن است انسان هنوز
ّ
* زیباترین قسم حیاء ،حیاء از خود است .این
الهیه
ّ
نتوانسته آن ودیعه ّ
انسانیهای را که در او نهاده است ،محو کند .هنوز عقل عملی وجود دارد ،به طوری که قسم از حیا ،کاشف از آن است انسان هنوز
مانع ارتکاب اعمال زشت میشود.
انسان ّیت داشته و عقل عملیاش کار میکند.
هنوز قوای حیوانی نتوانسته آن ودیعه اله ّیه
انسان ّیهای را که در او نهاده است ،محو کند.

«انسان» از خودش حیاء میکند!
حیاء من النفس یعنی خودم خجالت میکشم؛ اینجا دیگر صحبت خدا نیست .از خودم خجالت میکشم که
کاری کنم که موجب سرافکندگی در مقابل خدا باشد .چون من شهود او را نسبت به اعمالم ،ادراک میکنم و
میدانم که او همیشه همراه من است ،جدای از من نیست ،خجالت میکشم و شرم میکنم .معنای آن این است
ِ
ادراک ُحسن و ُقبح میکند ،سرجای خودش هست .هنوز انسان بوده و مسخ نشده است.
که هنوز عقل عملی که
انسانیت دارد؛
از
ای
ه
بهر
هنوز
و
است
نشده
حیوان
هنوز
انسان
که
ن
ای
یعنی
نفس،
از
حیای
من صریح میگویم،
ّ
بین اقسا ِم حیاء ،زیباترین حیاء است.
لذا حسن و قبح عمل سرش میشود .این در ِ
* ابتداییتری اقسام حیاء ،حیاء من الخلق
فرق حیای زیبا و حیای افضل
این حیاء زیباترین است نه با فضیلتترین .این با قبلی فرق میکند .قبلی غیریّت بین شاهد و انسان بود ،ولی
اینجا غیریّتی در کار نیست .نفس همیشه همراه من است .آن لذا فضیلت و ارزشش بیشتر بود و این زیباییاش.
در ا ّولی من شاهد را نمیبینم ،دیدن او را هم نمیبینم ،پس حیاء خیلی زیاد است و بسیار ارزش دارد .ا ّما اینجا،
اینجا نفس که همیشه همراه من است و غیریّت بین من و او نیست آنقدر ارزش ندارد ولی زیباترین حیاء است؛
َ
ِحیاؤک مِن ن َفسِ ک»[ ]4زیباترین
الحیاء ا ِست
حس ُن َ
السالم) فرمودند« :ا َ َ
لذا تعبیر در روایت این است .علی(علیه ّ
حیاها آن حیائی است که از پیش خود و درون خود حیاء کنی.
نهایت حیاء ،شرم از خود است
ً
السالم)
ما تعبیرات گوناگونی در این رابطه داریم که در روایات وجود دارد .مثال در روایت دیگری از علی(علیه ّ
المر ُء مِن ن َفسِ ه»[ ]5نهایت حیاء این است که شخص از خودش در برابر عمل
داریم« :غایَ ُۀ َ
حیی َ
الحیاء أن یَس َت َ
عقل عملی او حسن و قبح سرش میشود
قبیح حیاء کند و آن را انجام ندهد .این تعبیر «مِن ن َفسِ ه» یعنی هنوز ِ
انسانیت خارج نشده است.
و هنوز از وادیِ
ّ
تمام انسان ّیت به حیاء است
الم ُر َّوه أَن تَس َتحیی مِن ن َفسِ ک»[ ]6تمام مر ّوت این
م
َما
ت
ِن
م
«
فرمودند:
دیگر
روایت
السالم) در یک
ِ ُ
علی(علیه ّ
است که از خودت حیاء کنی .ما گاهی از مر ّوت به «جوانمردی» تعبیر میکنیم و میگوییم :مر ّوت ،همان
جوانمردی است که یکی از خصلتهای انسانی است .به حیوان نمیشود گفت «جوانمرد» .پس با این توضیح،
انسانیت خود را از دست نداده است.
روایت میفرماید :کسی که از خودش حیاء میکند ،هنوز خصلت
ّ
همهی این روایات مؤید این معنا است که زیبایی ،زیباترین اقسام حیاء این است که انسان از خود حیاء کند.
این حیاء دیگر جنبه تحمیلی هم ندارد ،خیلی هم زیبا است چون خود جوش است و نشانه این است که فرد
انسانیت خارج نشده است.
هنوز از وادی
ّ
پرکاربردترین حیاء
اما سوم ،از نظ ِر کاربرد در سطح جامعه که بسیار هم مهم است ،کدام قسم حیاء است؟ حیائی که از همه اقسام
کاربرد بیشتری در جامعه دارد ،حیاء از خلق است .چرا؟ چون اینجا دیگر بحث شاهدی است که ظاهرا ً مشهود
حس ظاهری دارم این را میبینم .مثل اقسام دیگر نیست.
است و من هم دارم او را میبینم که او مرا میبیند .به ِ
[]7
حیای از مردم زیربنای حیای از خود و خدا
از نظر درجهبندی ،ابتداییترین اقسام حیاء همین نوع حیاء است .یعنی ابتداییتری اقسام حیاء ،حیاء من الخلق
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است و انتهایترین آن ،حیای من اهلل است.

است و انتهایترین آن ،حیای من اهلل است .ولی این مطلب هست که زیربنای حیاء در انسان حیاء من الخلق
است .که اگر این حیاء بود ،بقیه میتواند دانهدانه در درون انسان شکل بگیرد و پشت سر این بیاید .اگر این
نباشد بدانید که دیگر از هیچیک از این اقسام حیا ،خبری نیست .نه حیاء من اولیاءاهلل دارد ،نه حیاء من المالئکه
دارد ،نه حیاء من النفس دارد و نه حیای من اهلل دارد .هیچ چیز دیگر ندارد.

حیاء در بعد
تربیتی

وقتی از کسی که او را داری میبینی حیاء نمیکنی !...
َّ
الل َ»[ ]8اگر کسی
اس ل َ ْم يَت َِّق 
جهت آن را عرض میکنم .امام حسن عسکری میفرمایندَ « :م ْن ل َ ْم يَت َِّق ُو ُجو َه ال َّن ِ
پرهیز از مردم نداشته باشد که آنها دارند او را میبینند ،دیگر پرهیز از خدا ندارد .چون او مردم را دارد خودش
با این چشم سرش میبیند که آنها دارند کارهایش را میبینند؛ وقتی از آنها حیا نمیکند آیا از خدایی حیاء
میکند که با این چشم سر دیده نمیشود؟! وقتی که مالحظه این را نمیکند ،مالحظه خدا نکردن برایش سهل
حی م َِن اهلل»[ ]9خیلی روشن است؛ هر کس
حی م َِن الناس لَم یَس َت ِ
السالم) فرمودَ « :من لَم یَس َت ِ
است .علی(علیه ّ
که از مردم خجالت نکشد ،از خدا خجالت نمیکشد .اینجا این دانه دانه روایات را میخوانم؛ حضرت در جای
اس»[ ]10در بین اشرار ،شرترین آنها یک چنین آدمی است
حی م َِن ال ّن ِ
دیگر میگوید« :شَ ُّر االَشرار َمن الیَس َت ِ
* هرکس که از مردم خجالت نکشد ،از خدا
که از مردم خجالت نمیکشد.
خجالت نمیکشد.

«حیاء» در چشم و نگاه پیدا است
ما یک جملهای در تعامالت ُعرفی داریم که میگوییم :حیاء به چشم است .مث ً
ال میگویند فالنی باحیاء بود
چون وقتی ما میرفتیم و میآمدیم ،سرش را پائین میآورد و چشم و نگاهش را به زمین میانداخت .اگر کسی
ببیند که دیگری با اینکه دارد به او نگاه میکند ولی به کارش ادامه میدهد و اص ً
ال خجالت نمیکشد دیگر چه
السالم داریم که حضرت به خادم
انتظاری از او دارد؟ این مطلب م ّتخذ از روایات است .یک روایت از امام باقر علیه ّ
اج ًة َف َل ت َْط ُل ْب َها ب ِاللَّ ْي ِل َو ْ
اط ُل ْب َها ب ِال َّن َها ِر َفإِ َّن ال ْ َح َيا َء فِي ال ْ َو ْجه»[ ]11اگر
خود ُم َی ِّسر فرمود« :یَا ُم َي ِّس ُر إ ِ َذا َطلَ ْب َت َح َ
خواستهای از کسی داشتی شب به او مراجعه نکن ،کارت را در روز انجام بده! چون حیاء در صورت است .این
روایت مطابق همان تعبیر «حیاء به چشم است» میباشد]12[.
* دشمنان اسالم مسأله را خوب فهمیدهاند
حیای زیربنایی
حاال شما دقت کنید! ببینید که چقدر معارف و احکام ما در اسالم حساب شده است .من در ابتدای بحث تعبیری
کردم که حیاء عبارت است از پردهداری .من در بحث وارد شدهام و توضیح دادهام که حیاء پوششی برای روی
روح است .بیحیایی پردهدری است .اآلن هم گفتیم که ا ّولین قسم حیاء ،همین حیای از مردم است و دیگر
اقسام حیاء از اینجا شروع میشود و جلو میرود .این حیاء مربوط به روابط اجتماعی در سطح جامعه است که
اگر بنا شود این از بین برود ،دیگر اقسام حیاء هم در جامعه از بین رفته و حتی زمینه پیدایش هم پیدا نمیکنند.
امر به معروف و نهی از منکر ،ضامن حیای عمومی
حاال ببینید این جملهای که من در ا ّول بحثهای خودم میگویم که «یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما
ترویج بیحیایی است» یعنی چه! مشکل اصلی ما در سطح جامعه «پردهدری» است .این که شما میبینید در
اهم واجبات ،امر به معروف و نهی از منکر است ،برای این است که اسالم میخواهد در جامعه پردهدری
اسالم ،از ّ ِ
رواج پیدا نکند .چون اگر این پرده حیاء در سطح جامعه شکسته شود ،یعنی کسی از دیگری خجالت نکشد،
شرعیه
دیگر سنگ روی سنگ بند نمیشود .وقتی که بنا شد من از تو خجالت نکشم ،آیا از خدا در انجام احکام
ّ
خجالت میکشم؟ ـبینی و بین اهللـ وقتی من از خودم ،که با خودم خودمانی هستم ،خجالت نکشم آیا ممکن
است که با تو رو در بایستی داشته باشم؟ اینکه در اسالم این همه نسبت به امر به معروف و نهی از منکر تأکید
شده ،برای همین است.
سیر جامعه بدون حیاء
اگر این پرده در سطح جامعه دریده شود ،یک جامعهای درست میشود که هر روز به سمت حیوانیت میرود و
انسانیت هم از چنین جامعهای میرود .دیگر کسی ُقبح سرش
الهیت ،بلکه ح ّتی
دیگر
ّ
انسانیت تمام میشود .نه ّ
ّ
نمیشود.
راه رسیدن دشمن به اهداف خود
لذا من این را تذکر بدهم که دشمنان اسالم هم از این جهت ،مسأله را خوب فهمیدهاند که راه ضربه زدن به
جامعه اسالمی ترویج بیحیایی است .اگر این بشود ،آنها به اهداف خود رسیدهاند .آنجا دیگر دشمن با انسان
روبهرو نیست که بخواهد با آنها بجنگد .بلکه با یکسری حیوان ،طرف است و کارش بسیار راحت است .چون
افراد بیحیای جامعه ،حیوان هستند و دیگر انسان نیستند که بخواهد از دینشان دفاع کند .چنین افرادی
احساس شرف میکنند!؟ ناموس میفهمند یعنی چه!؟ اینها دیگر انسان نیستند.
«حیاء» الزمه غیرت و دفاع از دین
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که راه ضربه زدن به جامعه اسالمی ترویج
بیحیایی است .اگر این بشود ،آنها به اهداف
خود رسیدهاند .آنجا دیگر دشمن با انسان
روبهرو نیست که بخواهد با آنها بجنگد .بلکه
با یکسری حیوان ،طرف است و کارش بسیار
راحت است.

کسی از دین و انسانیت دفاع میکند ،که پردهای از حیاء داشته باشد .حیاء من اهلل باید باشد .دیگر وقتی از
مثل حیوانات زندگی داشتند ،دشمن به راحتی میتواند
این خبری نشد و مردم از همدیگر خجالت نکشیدندِ ،
بر آن جامعه احاطه پیدا کنند .در این جامعه دیگر خبری از غیرتمندی هم نیست .چون در بحث غیرت گفتیم
که کسی غیرت دارد که حیاء داشته باشد .چنین افرادی نه غیرت دینی دارند ،نه غیرت انسانی و نه حیاء الهی
دارند .هیچ چیزی ندارند.
«بیتفاوتی» زمینهساز بیحیایی
لذا من عرض کردم که اگر نعوذباهلل این معنا ترویج پیدا کند ،دیگر جامعه انسانی نخواهد بود .یک وقت میگویید:
حیاء در جامعه ترویج نمیشود ولی یک وقت میگویید :در جامعه ترویج بیحیایی وجود دارد .پردهداری که
اهمیت داده نمیشود ،بلکه پردهدری رواج
نیست ،پردهدری هم دارد ترویج پیدا میکند؛ نه اینکه به پردهداری
ّ
دارد .بیتفاوتی با ترویج ،فرق دارند .بیتفاوتی ،زمینهسا ِز پردهدری است .مث ً
ال کسی که به کار زشتی ،نگاه
میکند و ککش هم نمیگزد ،حالت بیتفاوتی دارد .ا ّما یک نفر که مرتکب حرام میشود ،پردهدری کرده است.
نهی از منکر ،پردهداری است
وقتی کسی به او میگویی :پردهدری نکن! یعنی عمل زشت را انجام نده! این یعنی دارد پردهداری میکند .نهی
از منکر ،پردهداری است .اینکه من وقتی کار زشت را میبینم باید جلویش را بگیرم ،برای این است که در جامعه
پردهداری شود .ما تعبیر میکنیم به «پیشگیری» ،چون این کار ،زمینهساز پردهدری در جامعه است .البته حیاء
اقسام دیگری هم دارد که اآلن وارد آنها نمیشوم.
[ .]1اصول کافی ،ج  ،2ص 106
[ .]2غررالحکم ،ص 257
[ .]3همان
[ .]4همان
[ .]5غررالحکم ،ص 236
[ .]6همان
[ .]7حاال چه کاربردی دارد را بعدا ً عرض میکنم.
[ .]8بحاراألنوار ،ج  ،68ص 336
[ .]9غررالحکم ،ص 257
[ .]10همان
[ .]11مستدركالوسائل ،ج  ،8ص 461
[ .]12من همینطور گام به گام پیش آمدم و شاید یک جلسه بیشتر نداشته باشیم ،که به بحث ترتیبی برخورد
کنیم.
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حیاء در بعد
تربیتی
* بیتفاوتی ،زمینهسا ِز پردهدری است .مث ً
ال
کسی که به کار زشتی ،نگاه میکند و ککش
هم نمیگزد ،حالت بیتفاوتی دارد .ا ّما یک نفر
که مرتکب حرام میشود ،پردهدری کرده است.

حیاء در بعد تربیتی ()۱۱
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم؛ بسم اهلل الرحمن الرحیم؛
والحمد هلل رب العالمین و صلّی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
ان ل َِم ْن َل َح َيا َء لَه»[]1
«ر ِو َی ِ
يم َ
عن الصادق(علیهالسالم) قالَ :ل إ ِ َ
ُ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به حیاء بود ،عرض کردم یکی از بزرگترین مشکالت جامعه ما ترویج بیحیایی است .من در بحث
حیاء تقسیماتی را هم عرض کردم و در جلسه گذشته حیاء را در سه رابطه از نظر ارزشی و فضیلتی ،از نظر
زیبایی و از نظر کاربردی در جامعه تقسیم کردیم.

حیاء در بعد
تربیتی

حیای ممدوح و مذموم
مفصلی است ،ا ّما چون این جلسه آخرین جلسه مبحث حیاء است ،به طور اختصار یک
بحث حیاء بحث ّ
تقسیمبندی دیگری راجع به حیاء را مطرح میکنم که علمای اخالق آن را تحت عنوان حیای ممدوح و حیای
مذموم مطرح میکنند؛ حیای ستایش شده و حیایی که نکوهش شده است .حاال این چیست؟ چهطور میشود
با آن بیانی که ما راجع به حیاء داشتیم ،حیاء مذموم باشد؟
مختصات انسان است و به تعبیر صدرالمتألّهین
از
و
الهیه
من ّ
ّ
مقدمتاً مطلبی را عرض کنم .حیاء یکی از مواهب ّ
انسانیه» است و این حیاء «ما به االمتیا ِز» انسان از سایر حیوانات است .حیوانات حیاء نمیکنند ،ا ّما
«غریزه
ّ
الهیه مخصوص انسان بوده و حالتی برای روح ،در ارتباط با عمل زشت است؛
موهبت
این
کند.
ی
م
حیاء
انسان
ّ
بح شرعی
بح عقلی باشد یا ُق ِ
حاال زشتی عمل در ارتباط با عقل عملی باشد یا در ارتباط با شرع باشدُ ،قبحُ ،ق ِ
باشد ،فرقی نمیکند .این حالت موجب میشود که روح ُمنف ِعل و ُمنکسِ ر میشود و این حالت نقش بازدارندگی
نسبت به آن عمل زشت دارد .اگر هم انسان مرتکب آن کار شده است ،باز همین حالت موجب میشود که دیگر
عرفی الاُبالی ،موجب میشود
* شرایط محیط
ِ
تکرار نکند و از نظر اثر است که حیاء را تقسیمبندی میکنند .اثر به معنایی که مانع ارتکاب عمل قبیح شود یا مرتکب فعل قبیح یا ترک واجب شود .بعد
بر عکس ،مانع ترک عمل َح َسن باشد؛ در هر دو رابطه فعل و ترک است.
هم که از او میپرسی :چرا؟ میگوید :خجالت
روح انسانی و یکی ق ّوت بُعد
* یکی ق ّوت
ِ
ایمانی .این دو تا است که موجب میشود
شخص ،دستش به عمل زشت آلوده نشود.

ریشه حیاء «ق ّوت نفس و ایمان»
ما در روایاتمان در باب مسأله حیاء ،حیای ممدوح و حیای مذموم داریم .اآلن از نظر ریشهیابی ،مطلبی را عرض
میکنم و بعد وارد میشوم و این تقسیمبندی را توضیح میدهم .کسانی که اهل حیاء هستند و دستشان به
عمل زشت آلوده نمیشود و خودداری میکنند ،یعنی این حالت ،مانع انجام عمل قبیح یا مانع ترک عمل نیک
میشود ،ق ّوت انسانی و ایمانی دارند .در ارتباط با قبح هم گفتیم که ما یک قبح عقلی داریم و یک قبح شرعی
داریم.
انسانی او است ،چون
روح
ت
و
ق
خاطر
ه
ب
دهد
ی
نم
انجام
عقلی
قبح
کسی
اینکه
چیست؟
عقلی
قبایح
از
حیاء
ریشه
ِ
ّ
مختصاتِ انسان است .میگویند :ق ّوتِ نفس ،اینجا نفس به معنای بُعد انسانیاش است .این حیاء کاشف
این از
ّ
از این است که بُعد انسانیاش قوی است .در ارتباط با قبح شرعی ،این حیاء کاشف از این است که شخص ،ق ّوت
روح انسانی و یکی ق ّوت بُعد ایمانی .این دو تا است که
ایمانی دارد .هر دو حکایت از ق ّوت میکند؛ یکی ق ّوت ِ
موجب میشود شخص ،دستش به عمل زشت آلوده نشود.
ریشه بیحیایی «ضعف نفس و ایمان»
در مقابل ،کسانی که الاُبالی هستند و دستشان به عمل قبیح آلوده میشود ،چه قبح انسانی و چه قبح شرعی،
یعنی گناه ،چه در ارتباط با ارتکاب حرام و چه در ارتباط با ترک واجب ،این بیحیایی کاشف از این است که
شخص یا از نظر بُعد انسانی ضعف دارد ،یا از نظر ایمانی ضعف دارد .همه اینها را گفتیم و ریشهیابی هم کردیم.
حیاء از انگشتنما شدن در محیط الابالیگرها
حاال سراغ آن تقسیمبندی میرویم؛ انسانهایی هستند که وقتی در محیطها یا شرایطی قرار میگیرند ،دستشان
آلوده به عمل قبیح میشود و یا فرض بفرمایید واجبی را ترک میکنند یا عمل غیرشرعی را مرتکب میشوند
از نظر شرعی یا انسانی فرقی نمیکند .چه فعل و چه ترک ،زشت و قبیح است ،وقتی در محیطِ
عرفی الاُبالی
ِ
قرار میگیرد ،خالف را مرتکب میشود .این شخص چون بُعد انسانی و بُعد ایمانیاش ضعف دارد ،مرتکب عمل
قبیح میشود.
معنای تسامح عرفی
ما به این حالت میگوییم «تسامح عرفی» .اگر از او بپرسی فالنی چرا نمازت را نخواندی؟ میگوید :جایی بودم که
خجالت میکشیدم .خجالت میکشیدی؟ از چه کسی؟ از چه چیزی؟ یا اینکه میگوییم :فالنی! این چه کاری بود
که کردی؟ این کار که حرام بود! میگوید :خوب اگر نمیکردم ،در این جمع انگشتنما میشدم .شرایط محیط
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کشیدم! در اینجا حیاء را مصرف میکند.

عرفی الاُبالی ،موجب میشود مرتکب فعل قبیح یا ترک واجب شود .بعد هم که از او میپرسی :چرا؟ میگوید:
ِ
خجالت کشیدم! در اینجا حیاء را مصرف میکند.
حیای ضعف و حیای ق ّوت
حیاء به معنای واقعیاش ،ممدوح است ،لذا در روایات ما بر محور همین حیای ممدوح بحث کردهاند ،چون در
عرف این حیاء متداول است .البته این تقسیمبندیِ حیای ممدوح و مذموم را هم کردهاند .من این مقدمه را
برای این گفتم که روایاتی را که میخوانم ،معنایش مشخص شود .در روایتی از امام صادق(علیهالسالم) دارد
مقدمهای که گفتم دیگر خیلی روشن
که حضرت فرمود« :ال ْ َح َيا ُء َعلَى َو ْج َه ْي ِن َف ِم ْن ُه الضَّ ْع ُف َو ِم ْن ُه ُق َّوةٌ» ،با این ّ
میشود .یک قسم از حیاء کشف از ضعف میکند و یک قسم آن کشف از ق ّوت در بُعد انسانی و در بُعد ایمانی
ان»[ ]2حاال معنای روایت دیگر تقریباً روشن میشود که حضرت این را ریشهیابی کردند.
يم ٌ
میکندَ « ،و إ ِ ْس َل ٌم َو إ ِ َ

حیاء در بعد
تربیتی

حیای عقل و حیای ُحمق
ْ
ان َح َيا ُء َعق ٍ
در روایتی از پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسولاهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :ال َح َيا ُء َح َيا َء ِ
روحی
ْل َو * آن حیایی که پشتوانهاش قدرت
ِ
انسانی
روحی
َح َيا ُء ُح ْم ٍق َف َح َيا ُء ال ْ َعق ِْل ُه َو ال ْ ِعلْ ُم َو َح َيا ُء ال ْ ُح ْم ِق ُه َو ال ْ َج ْه ُل»[ ]3آن حیایی که پشتوانهاش قدرت
ِ
انسانی است ،حیای علم است و آن حیایی که
است ،حیای علم است و آن حیایی که پشتوانهاش ضعف انسانی و ایمانی استُ ،حمق و جهل است.
پشتوانهاش ضعف انسانی و ایمانی استُ ،حمق
و جهل است.

خواهی نشوی رسوا ،هم رنگ جماعت شو!
من خواستم این تقسیمبندی را بگویم ،البته بحثم تا حدودی کامل نیست .ما در روایات مواردی را میبینیم
که رویشان دست میگذارند که اینها حیای مذموم است که تو از آنها به «خجالت» تعبیر میکنی .ما موارد
محرمات .اگر کسی
ّ
متعددی داریم که میگویند :این خجالت یعنی چه؟ مثل همین عمل به واجبات و ترک ّ
واجبی را عمل نمیکند و میگوید :خجالت میکشم ،عمل حرام مرتکب میشود .شما را به خدا قسم اص ً
ال این
حدی دارد! این همان حیای
جمله «خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو» ،حرف صحیحی است؟ حماقت هم ّ
ُحمقی است که در روایت بود .من هیچ حرفی را از خودم نمیگویم .از چه کسی خجالت کشیدی؟ برو از خدا
خجالت بکش! حاال من دو سه مورد از آن موارد را عرض میکنم.
* موارد مختلف حیای ُحمق
موارد مختلف حیای ُحمق
 .1حیاء در «سؤال کردن»
یکنفر ،چیزی را نمیداند و نمیرود بپرسد که آگاه شود .چرا؟ میگوید :خجالت میکشم که بپرسم .این حیای
ب ال ْ ِعلْ َم
ان! َل ت َْط ُل ِ
ُحمق است .ما در یک روایت از امام صادق(صلواتاهللعلیه) داریم که فرمودند« :يَا اب ْ َن ال ُّن ْع َم ِ
لِث ََلثٍ ل ِ ُت َرائ َِي ب ِ ِه َو َل ل ِ ُت َباه َِي ب ِ ِه َو َل ل ِ ُت َما ِر َي» برای این سه چیز دنبال تعلّم و یاد گرفتن علم نرو! اینکه انگشتنما
شوی ،پُز بدهی یا با مردم مجادله کنی.
ْ
ْ
است ِْح َيا ٍء م َِن ال َّناس»[ ]4برای سه جهت نیز یاد گرفتن را
« َو َل ت ََد ْع ُه لِث ََلثٍ َر ْغ َب ٍة فِي ال ْ َج ْه ِل َو َز َها َد ٍة فِي ال ِعل ِم َو ْ
«ر ْغ َب ٍة فِي ال ْ َج ْه ِل» یک :دوستی نادانی؛ یعنی میگوییم :چرا نمیروی یاد بگیری؟ میگوید :حاال اگر
رها نکن! َ
ْ
ْ
ْ
«ر ْغ َب ٍة فِي ال َج ْه ِل» .دوَ « :ز َها َد ٍة فِي ال ِعل ِم» یعنی همینقدر
بدانم چه میشود؟ ندانم بهتر است .این را میگویندَ :
است ِْح َيا ٍء
و
«
است،
م

سو
مورد
این
به
مربوط
من
بحث
».
م
که میدانم بس است ،این را میگویندَ « :ز َها َد ٍة فِي ال ْ ِعلْ ِ
َ ْ
م َِن ال َّناس» خجالت میکشد برود بپرسد .خجالت میکشد برود مسأله شرعی را بپرسد .این حیاء ،حیای ُحمق
است و مذموم است .این اص ً
ال حیاء نیست که فرد میگوید :خجالت میکشم.
 .2حیاء در گفتن «نمیدانم»
دوم؛ چیزی را نمیداند و نمیگوید که نمیدانم ،چون خجالت میکشد که بگوید نمیدانم .ببینید روایات ما
چهقدر ظریف برخورد میکنند .روایتی از علی(علیهالسالم) است که فرمودند« :ال يستحيين أحد إذا سئل عما
ال يعلم أن يقول ال أعلم»[ ]5خجالت نکش آقا! نمیدانی؟ بگو نمیدانم« .و ال يستحيين أحد إذا لم يعلم الشيء
أن يتعلمه»[ ]6این روایت یعنی اگر چیزی نمیدانی ،خجالت نکش ،برو بپرس.
همین اآلن یاد قضیهای افتادم که این را شخصی برای من نقل کرد که فوت کرده است .محلهاش را نمیگویم ،او
به من گفت من در یک جای عمومی به یکی از علمای بزرگ و مشهور تهران برخورد کردم .سالم کردم .ایشان
خیلی هم ادب کردند .از ایشان یک مسأله شرعی سؤال کردم .ایشان فکری کرد ،سرش را بلند کرد و گفت:
مثل شیر یادم نیست! هیچ هم خجالت نکشید ،با این که میشود گفت :ایشان از أعلم علمای تهران هم بود« .ال
يستحيين أحد إذا سئل عما ال يعلم أن يقول ال أعلم» گفتن «نمیدانم» که خجالت ندارد.
 .3حیاء در «گفتن سخن حق»
آنجایی که حق را میدانی و چون خجالت میکشی ،ابراز نکنی نیز حیای احمقانه است .روایت از علی(علیهالسالم)
است که فرمودند« :من استحيا من قول الحق فهو أحمق» ]7[،اگر کسی بگوید خجالت کشیدم که حرف حق را
بزنم ،آدم احمقی است .نگاه کنید چه تعبیری است!
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 .1حیاء در «سؤال کردن»
 .2حیاء در گفتن «نمیدانم»
 .3حیاء در «گفتن سخن حق»

در این جلسه من چارهای جز این ندارم که اینها را فهرستوار بگویمَ « .و َّ ُ
الل ال يَ ْس َت ْحيي م َِن ال ْ َحق»[ ]8این آیه
قرآن است .خدا از بیان حق حیاء نمیکند.
ّ
مفصلی است و من هم فرصت ندارم .این را
غرضم این بود که این تقسیمبندی را فهرستوار بگویم و ال بحث ّ
هم گفته باشم که این تقسیمبندی هم در روایات ما است و هم در مباحث اخالقی ما است و از نظر ریشهای
هم گفتم که ریشهاش چیست .آنهایی که اهل حیاء هستند ،چه در رابطه با قبح عقلی و چه در رابطه با قبح
شرعی ،کسانی هستند که از نظر بُعد انسانی و از نظر ایمانی قوی هستند و کسانی که ضعف ایمانی یا ضعف
نیروی انسانی دارند ،در وادی بیحیایی قرار میگیرند و نمیتوانند پردهداری کنند و در جامعه پردهَ در میشوند.
راه ّ
حل ترویج بیحیایی
ً
و خصوصا این تعبیر را عرض میکنم که «یکی از مشکالت بزرگ جامعه ما ترویج بیحیایی است» .در این بحث
مکرر از من سؤالی شده است که راهحل این مشکل چیست؟ شاید در ذهن بسیاری از شماها هم همین
حیاء ّ
آمده باشد .این مسأله یک چیز عا ّدی هم هست .گفت :چرا مشکل را میگویی ولی راه ّ
حل آن را نمیگویی؟
بیانصاف نیستم حق هم با آنها است.
شیوههای گسترش بیحیایی
 .1ترویج بیحیایی
ّ
مقدمهای را بگویم بعد وارد راه حل مشکل میشوم .ترویج بیحیایی دو تصویر دارد ،گاهی ترویج بیحیایی
من ّ
به صورت ترویج زشتیها و اعمال قبیح در سه رابطه دیداری ،گفتاری و رفتاری است .فرد شاخصی که مر ّوج
این نوع بیحیایی در جامعه ما است ،رسانهها هستند که چه از نظر دیداری ،چه گفتاری و چه رفتاری پردهدری
میکنند .ظاهرا ً کسی هم در حرف من تأ ّمل ندارد که رسانهها در جامعه مر ّوج بیحیایی هستند.
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* انسانها در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی،
رفاقتی و شغلی ،روش رفتاری میگیرند.
ما فضای پنجمی داریم که این فضای پنجم،
حاکم بر آن چهار محیط است .مث ً
ال اگر محیط
خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی نقش
سازندگی داشته باشند ،ا ّما فضای پنجم که
حاکم بر هر چهار محیط است میتواند تمام
زحمات آنها را خنثی کند.اگر فضای پنجمی
که حاکم بر چهار محیط است ،نقش سازندگی
داشت« ،سطح جامعه» به سمت سازندگی
میرود؛ این فضای پنجم حاکم بر چهار محیط،
فضای حکومت است

 .2سکوت در برابر بیحیایی
گاهی ترویج بی حیایی نمیکنند ،یعنی اعمال زشت را ترویج نمیکنند ،بلکه سکوت میکنند و با عمل زشتی
مسئولیت
که در جامعه واقع میشود ،برخورد نمیکنند .این هم ترویج بی حیایی است .کسانی که در جامعه
ّ
دارند با هر عمل زشت در بُعد دیداری ،گفتاری و رفتاری که برخورد کنند ،اگر به وظیفهشان عمل نکنند ،اینها
هم بی حیایی را ترویج دادهاند .یعنی بازگذاشتن میدان در جامعه برای انجام کار زشت ،ترویج بیحیایی است.
حضرت محمد (ص) فرمودند :دو گروه از ا ّمت
پس ترویج دو نوع است .دقت کنید که من اینها را از هم جدا کردم.
فضای پنجم حاکم بر چهار محیط ،فضای حکومت است:
تربیت بود ،عرض کردم که انسانها در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی
بحث من در گذشته در مورد ّ
و شغلی ،روش رفتاری میگیرند .در آنجا تعبیری داشتم که گفتم ما فضای پنجمی داریم که این فضای پنجم،
حاکم بر آن چهار محیط است .مث ً
ال اگر محیط خانوادگی ،آموزشی ،رفاقتی و شغلی نقش سازندگی داشته باشند،
ا ّما فضای پنجم که حاکم بر هر چهار محیط است میتواند تمام زحمات آنها را خنثی کند.
اگر فضای پنجمی که حاکم بر چهار محیط است ،نقش سازندگی داشت« ،سطح جامعه» به سمت سازندگی
میرود؛ حتی اگر بعضی از این محیطها نقش تخریبی داشته باشد .ا ّما اگر آن فضا نقش تخریبی داشت ،نقش
سازندگی این فضاها تضعیف میشود و بلکه از بین میرود .اینها بحثهایی بوده که من در سابق کردهام .من
این بحث را با بحثی که امروز در این جلسه گفتم ،تلفیق میکنم تا راه حل مسأله روشن شود .من دیگر چارهای
تربیت وارد بحث حیاء شوم .حاال این دو تا را به هم م ّتصل میکنم.
ندارم و مجبورم از بحث ّ
راه ّ
حل اصالح بیحیایی در جامعه
حل این مشکل که در سطح جامعه وجود دارد ،چیست؟ راه ّ
حاال سراغ راه حل مشکل برویم .راه ّ
حل این است
صالحیت باشند .اگر اینها افراد صالح باشند ،مشکل هم
که حاکمان جامعه ،یعنی سازندگان فضای پنجم ،دارای
ّ
در بحث فضای پنجم و هم در نقش سازندگی چهار محیط ا ّولّ ،
حل میشود.
اصالح فقیهان و اصالح مسئوالن
در جامعه دو دستهاند که فضاساز هستند ،اگر اینها اصالح شوند ،جامعه روی صالح خواهد دید .من ا ّول یک
روایت میخوانم و بعد مطلب را توضیح میدهم .روایت از پیغمبر اکرم است که فرمودند« :قال رسولاهلل(صلی
ان م ِْن أُ َّمتِي إ ِ َذا َصلَ َحا َصلَ َح ْت أُ َّمتِي» حضرت فرمودند :دو گروه از ا ّمت من هستند که
اهللعلیهوآلهوسلم) :صِ ْن َف ِ
ُ
َ
َ
اگر صالح و شایسته باشند ،جامعه و ا ّمت من هم رو به صالح میرودَ « ،و إ ِ َذا ف َس َدا ف َس َد ْت أ َّمتِي» اگر این دو
ول َّ
گروه فاسد باشند ،جامعه هم رو به فساد میرود« ،ق َ
ِيل يَا َر ُس َ
الل ِ َو َم ْن ُه َما» از پیغمبر سؤال کردند که این
ُ
ْ
دو گروه و دو صنف که میفرمایید ،چه کسانی هستند؟ « َق َ
ال ال ْ ُف َق َها ُء َو ال َم َرا ُء»[ ]9دسته ا ّول فقها یعنی علما و
ُ
شرعیه را میدانند و دسته دوم هم ا َمرا یعنی کسانی که زمام امور اجرایی جامعه
دانشمندانی که معارف و احکام
ّ
را در دست دارند ،هستند.
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من هستند که اگر صالح و شایسته باشند،
جامعه و ا ّمت من هم رو به صالح میرود،
اگر این دو گروه فاسد باشند ،جامعه هم رو
به فساد میرود ،دسته ا ّول فقها یعنی علما
و دانشمندانی که معارف و احکام شرع ّیه را
میدانند و دسته دوم هم ا ُ َمرا یعنی کسانی
که زمام امور اجرایی جامعه را در دست دارند،
هستند.

وظیفه فقها و امرا :تبیین دین و اجرای آن
کار فقها امور فرهنگی است و کار ا ُ َمرا امور اجرایی است .اینها اگر صالح شدند ،جامعه هم صالح میشود .معنای
این که صالح شدند یا فاسد شدند ،چیست؟ معنایش این است که به وظیفهای که خداوند به آنها مح ّول کرده
شرعیه را تبیین
است ،عمل کنند .وظیفه علما و فقها یک وظیفه فرهنگی است ،یعنی اینها باید بیایند احکام
ّ
الهیه را بگویند ،بایدها و نبایدها را به تعبیر خیلی ساده برای مردم بیان کنند .این وظیفه فقها است.
کنند ،معارف ّ
شرعیه در سطح جامعه است ،چون اینها مسئول اجرایی
وظیفه ا ُ َمرا چیست؟ وظیفه اینها پیاده کردن احکام
ّ
هستند .اینها باید احکام شرعیه را اجرا کنند.
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«سکوت» ترویج بیحیایی است!
من در اینجا میخواهم این نکته را عرض کنم که فقها و عالمان دینی که وظیفه تبلیغ دین و آموزش احکام الهی
را دارند ،اگر در برابر بیحیاییهایی که در جامعه میشود ،سکوت کنند ،یا مجریان و مسئوالن امور حکومتی که
وظیفه اجرای احکام را دارند ،اگر در برابر بیحیاییهایی که در سطح جامعه اتّفاق میافتد ،کاری نکنند ،همین
سکوتشان ترویج بیحیایی است .اگر مردم و جامعه منحرف شوند و فقها چیزی نگویند و کسانی که وظیفه
* وظیفه علما و فقها یک وظیفه فرهنگی است،
اجرایی دارند ،دست روی دست بگذارند و کاری برای اصالح جامعه نکنند ،این خودش ترویج بیحیایی است .یعنی اینها باید بیایند احکام شرع ّیه را تبیین
چه رسد به اینکه نعوذ باهلل خودشان بیحیایی را ترویج کنند]10[.
کنند ،معارف اله ّیه را بگویند ،بایدها و نبایدها
فقها و امرا باید دوشادوش هم کار کنند
اینطور نیست که فقها و امرا از یکدیگر جدا باشند ،باید موازی با هم کار کنند .کار فرهنگی و کار اجرایی باید
دوشادوش جلو رود ّ
وال اگر کار فرهنگی شود ،ا ّما کار اجرایی نشود ،بیفایده است .هرچه فقها داد بکشند و از
اینطرف ا ُ َمرا عمل نکنند ،فایدهای ندارد .چون برخی از شما راه ّ
حل مشکل جامعه را خواستید ،من این مطالب
را میگویم.

را به تعبیر خیلی ساده برای مردم بیان کنند.
این وظیفه فقها است .وظیفه ا ُ َمرا چیست؟
وظیفه اینها پیاده کردن احکام شرع ّیه در
سطح جامعه است ،چون اینها مسئول اجرایی
هستند .اینها باید احکام شرعیه را اجرا کنند.

هر کس به وظیفه شرعیاش عمل نکند ،فاسق است!
ضمناً این را هم بدانید که این مصیبت برای جامعه اسالمی تازگی ندارد .ما در باب احکام داریم که اگر کسی
اهم واجبات برویمّ .
به وظیفه شرعیاش عمل نکرد ،مرتکب حرام شده است .سراغ ّ
اهم واجبات چیست؟ «امر * فضاسازان باید اصالح شوند تا جامعه اصالح
اهم واجبات در سطح جامعه عمل نکند ،شود .فضاسازان باید به وظایفشان عمل کنند
به معروف و نهی از منکر» با آن مراتبی که شنیدید .اگر کسی به این ّ
ّ
وال وضع جامعه همین است که میبینید
یعنی آن کسی که در این رابطه وظیفهای دارد ،اگر به این وظیفه عمل نکند ،فاسق است .این که میگویم خیلی
روشن است ،همه اینها مسأله شرعی است؛ این شخص فاسق است .این مصیبت بزرگ از صدر اسالم بعد از
پیغمبر اکرم در جامعه اسالمی شروع شد.
فساق ظاهرالصالح
مصیبت تاریخی اسالم ،زمامداری ّ
ُف ّساق ظاهرالصالح ،زمام امور اجرایی را در سطح جامعه به دست گرفتند و جامعه اسالمی رو به فساد رفت.
اینها زمام امور اجرایی جامعه را به دست گرفتند و چون به وظیفه الهی عمل نکردند ،جامعه روز به روز ،رو به
فساد رفت .مصیبت واقعی این بود .اگر فاسق بودند ولی ظاهرالصالح نبودند مشکل زیادی نبود ،مردم هم فریب
نمیخوردند .به تعبیر من اگر بیریاء و بیدین بودند این همه مصیبت به بار نمیآمد .اگر باصفا بودند ولی در
وظایف شرعی کاهل بودند ،مردم سراغ اینها نمیرفتند .مصیبت «فاسق ظاهرالصالح» باالتر از فاسقی است که
ظاهرالصالح نیست.
من تا حدودی خواستم راه حل مشکل را بگویم .راه حل چیست؟ فضاسازان باید اصالح شوند تا جامعه اصالح
شود .فضاسازان باید به وظایفشان عمل کنند ّ
وال وضع جامعه همین است که میبینید .اینهایی که میگویم،
استداللی است و همه دالیل را هم گفتم و پیش آمدم .سؤال کردید راه ّ
حل چیست ،من هم روایت خواندم.
راهش این است .دیگر بهتر از این میخواهید؟
کار فرهنگی ،بدون کار اجرایی جواب نمیدهد!
عالم دینی هر چه کار فرهنگی کند ،تا اجرا نشود ،هیچ اثری ندارد و جامعه اصالح نمیشود .اینها باید هماهنگ
جلو بروند .اینها باید اصالح شوند ،ما راهی جز این نداریم .من در این بحث حیاء وارد فضای پنجم شدم و گفتم
که اگر امرا قابل اصالح هستند ،باید آنها را اصالح کرد .چون اینها نقش اساسی برای پیاده کردن احکام را دارند.
ذهنیت گرایی است!
کار فرهنگی ،بدون اجرا
ّ
ذهنیت گرایی به چه درد میخورد؟ مهم این است که احکام در سطح جامعه عمل شود .پردهدری را در سه
ّ
رابطه گفتم و همه را هم بحث کردم و گفتم مصیبت بزرگ ما از صدر اسالم همین بوده است .گفتم اگر این
ظاهرالصالحها نبودند ،کاراصالح جامعه آسانتر بود .این ظاهرالصالحها مشکل را پیچیده کردهاند .خدا انشاءاهلل
جامعه را نجات دهد.
[ . ]1الكافي ،ج ،2ص106
[ . ]2بحاراألنوار ،ج ،68ص334
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[ . ]3بحاراألنوار ،ج ،68ص331
[ . ]4بحاراألنوار ،ج ،75ص291
[ . ]5غررالحكم ،ص48
[ . ]6خصائصاألئمة(ع) ،ص94
[ . ]7غررالحكم ،ص70
[ . ]8سوره االحزاب ،آیه 53
[ . ]9بحاراألنوار ،ج ،2ص49
صحت میکنيم و اين حرفها را میزنيم.
[ .]10حاال ما داريم حمل به ّ
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تربیت ومربیان تربیتی۱
رب العالمین
الرحیم؛ و الحمد هلل ّ
الرحمن ّ
الرجیم؛ بسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
روی عن علی(علیهالسالم) قالَ « :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربیت و محیطهایی بود که انسان در آنها ساخته میشود .تربیت به معنای روش
رفتاری و گفتاری دادن به غیر است .انسان در چهار محیط خانوادگی ،آموزشی ،شغلی و رفاقتی ساخته میشود
که همه اینها را بحث کردم و عرض کردم که فضای پنجمی حاکم بر این چهار محیط است؛ چه بسا که انسان در
آن چهار محیط ساخته شود و این فضای پنجم نقش تخریبی بر او داشته باشد و بر عکس هم همینطور است.
نسبت به فضای پنجم هم اشارهای کردم که در جامعه دو گروه فضاساز هستند و نسبت به این فضاسازان بحثی
ال وارد آن نمیشوم ،اگر چه قب ً
مطرح است که من فع ً
ال به مناسبت ،به آن اشاره کردهام.
ا ّما آنچه که در بحث تربیت مورد نظر من است و در گذشته هم آن را تذکر دادم ،این مسأله است که روش
گرفتن از غیر ،متو ّقف بر قصد روش دهنده نیست؛ یعنی اگر من بخواهم چه از نظر گفتاری و چه از نظر رفتاری
از دیگری روش بگیرم ،متو ّقف بر این نیست که او قصد کند و بخواهد به من روش دهد .چه او قصد کند و چه
قصد نکند ،من آن روش را میگیرم.
قصد روش دهنده در روش گرفتن مدخلیت ندارد ،یعنی اینطور نیست که اگر او قصد کند ،روش گیرنده
میتواند روش بگیرد و اگر او قصد نکند ،دیگری نمیتواند از او روش بگیرد .این مطلب دقیقی است که قب ً
ال هم
به آن اشاره کردهام.
شرایط مربّیان
بحث من فقط متمرکز به یک گروه است و آنها کسانی هستند که قصد میکنند به دیگران روش بدهند .من
میخواهم افرادی را مطرح کنم که از آنها به مربّیان تعبیر میکنند .مربّیان یعنی روش دهندگان و تربیت
کنندگانی که میخواهند با قصد به دیگری روش دهند .در این رابطه مطالبی را در گذشته عرض کردم ،ولی
اآلن میخواهم مستق ً
ال بحث کنم.
کسانی که میخواهند در جامعه و در هر محیطی به عنوان مربّی ،آموزش دهنده و تربیت کننده باشند و
میخواهند غیر را تربیت کنند ،باید دارای شرایطی باشند .ا ّولین شرط و اساسیترین شرط نسبت به آنها این
است که آنها باید خود ساخته باشند تا بتوانند دیگران را بسازند .ما در روایاتمان تحت عناوین مختلفی این
معنا را داریم که انسان ابتدا باید خودش و بعد دیگران را تربیت کند ،انشاءاهلل روابطش را بعدا ً میگویم .کسی
که خودش را نساخته و تربیت نکرده است ،اگر بخواهد دیگری را تربیت کند ،نه تنها فایده ندارد ،بلکه گاهی اثر
عکس هم دارد .من قب ً
ال به اینها اشاره کردهام .کسی که خودش مؤ ّدب به آداب شرع و عقل نیست ،نمیتواند
دیگری را مؤ ّدب به آداب شرع و عقل کند.
مقدم داشتن تربیت خود بر دیگران
در روایتی از علی(علیهالسالم) است که حضرت فرمود« :أفضل األدب ما بدأت به نفسك»[ ]2با فضیلتترین
تربیتها این است که از خودت شروع کنی .ا ّول برو خودت را تربیت کن! اگر توانستی به سراغ دیگران برو! چون
فضیلت این بیشتر است.
َ
ي ٍء َف َساداً»[ ]3در شگفتم
اس َو ن َ ْف ُس ُه أَشَ ُّد شَ ْ
ن
ال
ح
ل
ِص
ل
ى
د
ص
ت
ي
ن
ِم
ل
ت
ب
ع
«
فرماید:
ی
م
دیگر
حضرت در جملهای
َ جِ ْ ُ َ ْ َ َ َ َّ
َ ِ َّ ِ
از کسی که میخواهد زمام تربیت مردم را به دست گیرد و حال این که نفس خودش از نظر فساد و خرابی
بدترین چیز است .ا ّول برو خودت را آباد کن! نمیخواهد دیگری را آباد کنی!
باز در روایت دیگری از علی(علیهالسالم) داریم که فرمود« :من ساس نفسه أدرك السياسة» ،کسی که خودش را
ساخته است ،میتواند جامعه را بسازد و زمام امور جامعه را به دست بگیرد« .من ساس نفسه أدرك السياسة»[]4
سیاست تدبیر جامعه و سازندگی در سطح کالن است.
اینکه ما میگوییم «ا ّول برو خودت را تربیت کن» در جمیع ابعاد وجودی به خصوص در بُعد نفسانی است ،چون
ما بُعد قلبی و بُعد عقالنی هم داریم .انشاءاهلل بعدا ً وارد این مسائل میشویم .من اآلن بحث را بر بُعد نفسانی،
یعنی در رابطه با نفس که یک مجموعه از شهوت ،غضب و وهم است ،متمرکز میکنم .انسانی که میخواهد
نسبت به غیر مربّیگری کند ،باید ابتدا خودش را ساخته باشد تا بتواند مربّی دیگری شود .در هر محیطی که
باشد ،فرقی نمیکند.
تربیت ،سرلوحه دعوت انبیای الهی
از استادم(رضواناهللتعالیعلیه) جمالتی را برایتان نقل میکنم .ایشان در رابطه با تأدیب نفس ،در باب نفوس
میفرماید« :آنچه که سرلوحه دعوت انبیای عظام است ،تأدیب نفوس و تحدید هواهای نفسانیه و روش رفتاری
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* کسانی که میخواهند در جامعه و در هر
محیطی به عنوان مربّی ،آموزش دهنده و
تربیت کننده باشند و میخواهند غیر را تربیت
کنند ،باید دارای شرایطی باشند .ا ّولین شرط و
اساسیترین شرط نسبت به آنها این است که
آنها باید خود ساخته باشند تا بتوانند دیگران
را بسازند.

دادن به شهوت ،غضب و وهم انسانها است» .یعنی انبیاء مرزبندیهای الهیه را برای إعمال غضب و شهوت،
بیان میکنند و میگویند« :انسانها باید بر طبق آن مرزبندیها تربیت شوند».
بعد ایشان میفرماید که بعضیها گمان کردند که دعوت نبی اکرم(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) دو جنبه دارد؛ دعوت
به دنیا و دعوت به آخرت؛ دنیایی و اخروی به طور مطلق .به تعبیر ایشان چه بسا بعضی هم این را کمال نب ّوت
فرض کردند .میفرماید« :اینها اص ً
ال از دیانت بیخبر هستند ،نمیفهمند دین یعنی چه»!
ببینید ایشان چهقدر محکم میفرماید! بعد از این میفرماید« :دعوت به دنیا ،از مقصد انبیا به کلی خارج است».
حس شهوت و غضب و به تعبیر ایشان شیطان باطنی و ظاهری برای دعوت به دنیا کفایت
جهت هم این است که ّ
میکند .آن کسی که دارد میرود ،دیگر «هول دادن» ندارد .دعوت به دنیا ،احتیاجی به قرآن و نبی ندارد؛ همان
شهوت و غضب کافی است .پس انبیا برای چه آمدند؟ ایشان آمدند که مخلوقات را تربیت کنند.
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کالم امیرالمؤمنین در مورد تربیت نفس
این مطالبی که ایشان گفتند ،م ّتخذ از معارف ما است ،حاال من روایتی را از علی(علیه السالم) مطرح میکنم؛
س َم ْج ُبول َ ٌة َعلَى ُسو ِء ْالَ َدبِ » ،نفس از نظر درونی ،به قول ما جبلّت و ساختارش
دارد که حضرت فرمود« :ال َّن ْف ُ
ْ
َ
ْ
ور ب ُِم َل َز َم ِة ُح ْس ِن ال َدبِ » و بنده هم از ناحیه خداوند مأمور
بر سوء ادب و بیتربیتی استوار استَ « .و ال ْ َع ْب ُد َمأ ُم ٌ
َ
َ
ْ
ان ال ُم َخال َفةِ» شهوت ،غضب و وهم
س ت َْج ِري ب ِط ْب ِع َها فِي َم ْي َد ِ
است که نفس خود را خوب تربیت کندَ « .و ال َّن ْف ُ
* آنجایی که شهوتت راغب است و آنجایی که
ْ
د
ب
ع
ل
ا
و
«
کنند،
سرپیچی
عبد
فرمان
از
هم
و
الهی
فرمان
از
میخواهند به طور گسترده عمل کنند ،یعنی هم
َ َ ْ ُ میخواهد از خوبی رو برگرداند ،مهارش را در
يَ ْج َه ُد ب َِر ِّد َها َع ْ
ن ُسو ِء ال ْ ُم َطال َ َبةِ» ،درحالی که بنده مأمور است ،نفسش را از خواستههای زشتی که دارد ،باز دارد .دستت بگیر! این عمل از بهترین تربیتها است
ٌ
َ
َ
شَ
« َف َم َتى أَ ْطلَقَ ِع َنان َ َها ف ُه َو ِريك فِي ف َسا ِد َها» ،پس هر کس که مهار شهوت و غضب و وهم را رها کند ،در فساد
ان ن َ ْف َس ُه فِي َه َوى نَفْسِ ِه َفق َْد أَشْ َر َ
ك ن َ ْف َس ُه فِي َق ْت ِل نَفْسِ هِ»[ ]5و هر کس که به نفس،
آنها شریک استَ « .و َم ْن أَ َع َ
در خواستههایش کمک کند و هر چه که شهوت ،غضب و وهم او میخواهد ،به آنها بدهد ،در خودکشیاش
شرکت کرده است ،یعنی خود کشی کرده است.
استاد ما میفرماید« :نه تنها کار انبیاء دعوت به دنیا نیست ،بلکه تمام تالش آنها برای بازداشتن از دعوت نفس،
یعنی بیبند و باری شهوت و غضب و شیطان باطنی است» .تعبیر ایشان که یک تعبیر علمی است ،این است:
«مأموریت انبیا این است که تقیید اطالق شهوت و غضب کنند و تحدید موارد منافع دنیایی کنند .این طور
نیست که هر جا نفس خواست ،سر کند و هر جا که نخواست رو برگرداند».
لذا علی(علیه السالم) در روایتی میفرماید« :ضبط النفس عند الرغب و الرهب من أفضل األدب»[ ]6آنجایی که
شهوتت راغب است و آنجایی که میخواهد از خوبی رو برگرداند ،مهارش را در دستت بگیر! این عمل از بهترین
مصب بحثم را در آینده روشن کنم
تربیتها است ،حاال من بعدا ً اینها را توضیح میدهم .من خواستم محل و
ّ
که بحثم راجع به مربّیان است.
گفتم ا ّول خودت را در ربط با نفست بساز و بعد هم گفتم که نفس چه کار میکند.
[ . ]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ . ]2غررالحكم ،ص247
[ . ]3مستدركالوسائل ،ج ،11ص315
[ . ]4غررالحكم ،ص331
[ . ]5مستدركالوسائل ،ج ،11ص137
[ . ]6غررالحكم ،ص238
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«روی عن علی(علیهالسالم) قال :من تأدب بآداب اهلل عز و جل ا ّداه الی الفالح الدائم»
مروری بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به کسانی بود که میخواهند روش رفتاری به دیگران بدهند و قصدشان تربیت کردن دیگران است،
به تعبیر دیگر مربیان جامعه هستند .جلسه گذشته عرض کردم مربی باید دارای شرایطی باشد که ا ّولین آنها که
اهم شرایط هم هست این است که مربّی باید ابتدا خود را ساخته و تربیت و اصالح کرده باشد ،تا بتواند دیگران
را اصالح کند .اگر مربّی خود را نساخته باشد ،تربیت او یا بیفایده است و یا مضر است .دومین شرط کار تربیتی
این است که مربّی خودش را در جمیع 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.
مقدم میدارم «بُعد نفسانی» است؛ یعنی مربّی باید شهوت و غضب و وهم خود را
آنچه را که من در این بحثّ ،
کنترل نماید .اص ً
ال انبیای عظام که مبعوث شدند ،برای این نیامدند که انسانها را به دنیا و ما ّدیت دعوت کنند،
بلکه آنها آمدند تا جلوی این سه قوه را که در هر انسانی وجود دارد ،بگیرند؛ یعنی میخواهند جلوی شهوت و
غضب و وهم را بگیرند و آنها را مهار کنند؛ و ّال دعوت به دنیا و مادیت در نهاد هر انسانی هست و همه از درون
* نقاط ضعف انسان
خود ،کششی به سوی دنیا دارند .این قوا به طور افسار گسیخته انسان را به سوی دنیا و ما ّدیت میکشاند و انبیا
.1پول و مال
هم آمدهاند تا جلوی این افسار گسیختگی را بگیرند.
.2جاه و مقام
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کار انبیا ،کنترل کردن خواستهها
من در جلسه گذشته ،در قالب اصطالح از این مطلب ،اینطور تعبیر کردم که «انبیا آمدهاند که جلوی اطالق
دعوت نفوس به دنیا را بگیرند» .این تعبیر اهل معرفت است که خواستههای شهوی ،غضبی یا وهمی انسان
وقتی شیطانی شود ،دیگر حد و مرز ندارد .انبیا آمدند تا اینها را محدود کنند .چرایش را من در آخر بحث عرض
میکنم.
سرآمد خواستههای مادی و «نقاط ضعف انسان»
حاال من موادی را که غالباً انسان با آنها درگیر است و نسبت به او برجستگی دارد و مبتال به او است در رابطه
با قوه شهوت و غضب عرض میکنم.
.1پول و مال
ا ّول مسأله مال است .مال یکی از مواردی است که انسان به مقتضای شهوت خود به دنبال آن است .انبیا نسبت
به مال به ما میگویند :انسان نباید مال را از هر راهی انسان تحصیل کرده و به دست آورد .دست به هر مالی
نزن! اگر چه شیطان درونی انسان ،چه بسا برخی شیاطین بیرونی هم انسان را دعوت کنند انسان نباید از حدود
الهی تجاوز کند.
جایی که انسان زمین میخورد!
یکی از نقاط ضعف انسان ،همین مسأله مال است .در روایتی از امام صادق(علیهالسالم) که حضرت فرمودند« :إ ِ َّن
ِیر» درست است
ِير اب ْ َن آ َد َم فِي ُك ِّل شَ ْ
الشَّ ْي َط َ
يءٍ» البته این روایت را به دو صورت میشود خواند؛ هم «یُد ُ
ان يُد ُ
و هم «یُ َدب ِّ ُر» .شیطان این طور است که قوه واهمه انسان را احاطه میکند و نسبت به هر چیزی ،دور انسان
«جث ََم
میگردد؛ یعنی حواسش جمع است که در موقعیتی او را به زمین بزندَ « .فإِ َذا أَ ْع َيا ُه» وقتی خستهاش کردَ ،
ال» وقتی مسائل مالی مطرح شد ،به روی انسان میجهد و « َف َأ َخ َذ ب َِر َق َب ِتهِ»[ ]1گردنش را میگیرد
ل َ ُه ِع ْن َد ال ْ َم ِ
ً
و دیگر رهایش نمیکند .من بعدا عرض میکنم که از نظر حتی قرآن هم ،مطلب همین طور بیان شده است.
.2جاه و مقام
نقطه ضعف دیگری که در انسان وجود دارد ،مسأله مقام ،جاه و ریاست است .این نقطه ضعف در ارتباط با نیروی
غضب و خشم است .علما در مباحث اخالقی میگویندّ :
لذت جاه و مقام ،لذیذتر از لذت مال است .یعنی ریاست
خیلی بیشتر به انسان میچسبد .لذا کسانی که مبتال به حب جاه هستند ،مالشان را فدا میکنند تا به ریاست
برسند .این مطلب جزو چیزهایی است که توضیح نمیخواهد و شما هم نمونههای زیادی از آن را دیدهاید .برای
این است که بزرگان میگویند :لذت ریاست ،جاه و مقام ،بیش از لذت مال است.
.3شهوت جنسی
یک مورد دیگر که در ارتباط با نفس مطرح است ،شهوت جنسی است .انبیا هم چون برای این آمدهاند که شهوت
جنسی انسان را نیز کنند ،میگویند :نباید شهوت جنسی را از هر طریقی اشباع کنی! مرزبندی کردند که این
هم نوعی مهار کردن است.
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پیام انبیا «محدود کردن» است ،نه نفی ک ّلی!
من این مطلب را تذکر بدهم تا یک وقت اشتباه نشود و افراطیگری در معارف به وجود نیاید؛ انبیا نیامدند که
جلوی تحصیل مال را از هر طریقی مثل تجارت ،کسب ،زراعت و صناعت بگیرند ،نمیگویند :نکاح نباشد! اینها
به طور کلی مقابل این قوا و کششهای نفسانی نایستادهاند .چون این تمایالت در کانون وجود انسان هست و
خداوند اینها را در وجود آدمی قرار داده است .او خیر محض است و هر چه را در عالم وجود آفریده است ،جنبه
خیر و صالح دارد .ولی این هم هست که انسان از نظر طلب ،بینهایت را میخواهد و درخواستش در این موارد
هیچ حد و مرزی ندارد .انبیا هم آمدهاند جلوی این بیبند و باری را بگیرند .به تعبیر اهل علم ،انبیا میخواهند
جلوی اطالق این مطلق را بگیرند نه این که آنها را قلع و قمع کنند.
درآمدهای نامشروع؛ ممنوع
لذا ما وقتی به معارفمان ،چه آیات و چه روایات ،مراجعه میکنیم میبینیم ا ّولین مسألهای که مطرح شده است،
مسأله بازدارندگی است .حاال من یک مثال میزنم تا مطلب روشن شود .یکی از آیات شریف قرآن که ما در فقه
هم به آن تمسک میکنیم و در به دست آوردن احکام مربوط به معامالت نیز نقشی اساسی دارد این است« :ال
َراض ِم ْن ُكم»[ ]2آنهایی که اهل دقت هستند اگر به آیه
ت َْأ ُك ُلوا أَ ْموال َ ُك ْم ب َ ْي َن ُك ْم ب ِالْباط ِ
ِجار ًة َع ْن ت ٍ
ِل إِالَّ أَ ْن تَ ُك َ
ون ت َ
توجه کنند ،میفهمند که روح این آیه ،بازدارندگی است .ا ّول میفرماید :اموالتان را بین خودتان به سبب باطل
ِجار ًة َع ْن
نخورید! حرف و پیام ا ّول« ،بازدارندگی» است .ا ّول میگوید« :نخورید!» ،بعد میگوید« :إِالَّ أَ ْن تَ ُك َ
ون ت َ
َراض ِم ْن ُكم» بعد از نهی ،استثنا میکند که اگر از راه صحیح باشد ،اشکال ندارد .راههای باطل برای به دست
ت ٍ
آوردن مال زیاد است و نیازی به توضیح ندارد .امآ قرآن میفرماید فقط از راه درست کسب مال کنید .این روح
دعوت قرآن در ارتباط با مال است و مطابق با همان غرضی است که انبیا برای آن آمدهاند.
«ازدواج» برای جلوگیری از فجور و فحشاء
ما در باب نکاح هم میبینیم که روح دعوت به نکاح ،برای بازدارندگی و کنترل آن است .من نمیخواهم اینجا به
مفصل وارد بحث شوم ،ولی کسانی که اهل دقت هستند اگر در باب نکاح ،به آیات مراجعه کنند ،خواهند
طور ّ
دید که روح کلّی همه دستورات در رابطه با قوای جنسی« ،تحدید ،مرزبندی و جلوگیری از فجور و زنا» است.
یعنی قرآن میخواهد جلوی بیبند و باری را بگیرد و اگر هم در جایی به نکاح دعوت میکند ،برای این است
که جلوی آن سفاح و فجور به وسیله نکاح گرفته میشود؛ این «دعوت به نکاح» نیست که مردم با این دعوت
قرآنی به دنبال اشباع کردن این غریزه بوده و به این کار ترغیب شوند .قرآن هیچ گاه به این امور دعوت نمیکند
و همین قوای درونی برای اینکه انسان را به سمت آنها بکشاند ،کافی است؛ انبیا هم به دنبال محدود کردن این
کششها هستند.
تعادل در دعوت انبیاء
اگر خوب دقت کنید میبینید که آنها آمدند تا در این روابط ،نیروی شهوت ،غضب و وهم انسان را مهار کنند.
اتم است و اص ً
ال مورد قبول نیست .نه
اگر کسی بگوید انبیا میخواهد این قوا را از بین ببرند ،حرفش مخالف نظام ّ
آمدهاند انسان را به سمت نفسانیات حرکت بدهند و نه آمدهاند ریشه تمایالت را بخشکانند .انبیا برای جلوگیری
از اطالق این مطلقها آمدهاند .اینکه ما میبینیم در دعوت انبیا ،در رابطه با این سه قوه نفسانی ،این همه دستور
و فرمان وجود دارد برای این است که انسان با کنترل و تحدید این نیروها میتواند به سعادت برسد.
انبیاء انسان را به فطرتش دعوت میکنند
البته در درون انسان ،هم این قوا وجود دارد و هم «حس احتیاج به زندگی جاودانه» هست .یعنی انسان در
درون خود هیچ وقت فنا شدن و پایان یافتن را نمیخواهد .اینجا است که مسأله معارف پیش میآید و انبیا هم
برای یادآوری نسبت به همین مسأله فرستاده شدهاند .انسان میبیند که در دنیا از جاودانگی خبری نیست و
فرو رفتن در حب مال و حب جاه و ...او را از درک این مطلب باز میدارد .انبیا آمدهاند تا این حس را در انسان
زنده کنند و نگذارند که این دوستیها و دلدادگیها موجب غفلت از آن حس عمیق «میل به جاودانگی» شود.
این نشئه ،جای ماندن نیست و انسان نباید آن قدر مشغول دنیا شود که از سرای جاودانگی یعنی همان آخرت،
غافل شود .در قالب اصطالحی باید بگوییم« :انبیا آمدند تا انسان را به آداب الهی مؤدب و تربیت کنند»؛ یعنی
این حسی موجود درون او را شکوفا کنند .انبیا میخواهند انسان را به فکر بیاندازند که او به خودش بگوید« :من
روزی میمیرم و از این نشئه میروم؛ نشئه دیگری در کار است که من متعلّق به آنجا هستم».
کنترل خواستههای بیپایان نفس با لجام عقل
این روایت از علی(علیهالسالم) است که فرمود« :النفوس طلقه»« ،نفوس» یعنی مجموعه سه نیرو و «طلقه»
یعنی بیبند و بار ،نفس انسان میخواهد در هر سه بعد شهوت ،غضب و وهم به طور مطلق آزاد بوده و هرطور که
این قوا میخواهند کند ،مرز نشناسی در نهاد شهوت ،غضب و وهم است« .لکن ایدی العقول تمسک اع ّنتها عن
النحوس»[ ]3دستان عقل افسار نفس را میکشد و او را باز میدارد .شرع با عقل همسو است ،لذا دستهای عقل
است که نفس را مهار میکند و او را از بیبند و باریها باز میدارد تا نفس به چیزهایی که نه شرع میپسندد و
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* انسان از نظر طلب ،بینهایت را میخواهد
و درخواستش در این موارد هیچ حد و مرزی
ندارد .انبیا هم آمدهاند جلوی این بیبند و باری
را بگیرند .به تعبیر اهل علم ،انبیا میخواهند
جلوی اطالق این مطلق را بگیرند نه این که آنها
را قلع و قمع کنند.

* انسان میبیند که در دنیا از جاودانگی خبری
نیست و فرو رفتن در حب مال و حب جاه و ...او
را از درک این مطلب باز میدارد .انبیا آمدهاند
تا این حس را در انسان زنده کنند و نگذارند که
این دوستیها و دلدادگیها موجب غفلت از آن
حس عمیق «میل به جاودانگی» شود

نه عقل برآن صحه میگذارد ،آلوده نشده و به دام نحسیها گرفتار نشود.
در روایات ما مسأله هواهای نفسانی خیلی مورد توجه است .منظور از این هواها ،همان خواستهها است؛
خواستههای شهوی ،غضبی و وهمی .حتی وقتی کسانی از اهل بیت سؤال میکنند که انسان چه موقع راحت
میشود و راه رسیدن به راحتی چیست؟ ایشان جواب میدهند :زمانی که با خواستههای نفسانیاش که به طور
گسترده عمل میکند ،مخالفت کند.
راحتی در مخالفت با نفس است!
در روایتی از امام صادق(علیهالسالم) که از مواعظ حضرت هم هست ،آمده است که «و قیل له» به حضرت عرض
َ
شد« :ق َ
اح ِة َفق َ
َال؟» راه رسیدن به راحتی چیست؟ «فقال(علیهالسالم) فِي خِ َلفِ ال ْ َه َوى»
الر َ
ِيل ل َ ُه أيْ َن َطرِيقُ َّ
آنجایی که انسان با خواستههای گسترده نفسش مخالفت کند .اگر یادتان باشد گفتیم که علی(علیهالسالم) در
رابطه با این خواسته ها فرمودند که طلقه است.
زمان استراحت ،روز ورود به بهشت است!
«ق َ
اح َة؟» دوباره پرسیدند :با این وضع که همیشه باید بر خالف خواستههای نفس عمل کرد
الر َ
ِيلَ :ف َم َتى يَجِ ُد َّ
َ
ير
و او را مدام محدود ساخت؛ پس کجا راحتی را میتوان به دست آورد؟ «و قال(علیهالسالم) ِع ْن َد أ َّو ِل يَ ْو ٍم يَصِ ُ
فِي ال ْ َج َّنةِ»[ ]4اولین روزی که انسان به سمت بهشت میرود .یعنی همان زندگی جاودانهای را که خداوند به
او وعده فرموده است .پس باید تا آخرین لحظه عمر انسان مواقب نفس بوده و خواستههای او را مطابق با شرع
تنظیم و تحدید نماید.
[ .]1الکافی ،ج ،2ص315
[ .]2سوره مبارکه نساء ،آیه29
[ .]3غررالحکم ،ص235
[ .]4بحاراالنوار ،ج ،75ص254
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تربیت ومربیان تربیتی۳
رب العالمین
الرحیم؛ و الحمد هلل ّ
الرحمن ّ
الرجیم؛ بسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
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مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به مربّیان بود ،يعني کسانی که میخواهند زمام تربیتی دیگران را به دست بگیرند و به آنها روش
گفتاری و کرداری دهند و در اين روش دادن به ديگران ،قاصِ د هستند .من در جلسات گذشته عرض کردم که اگر
این روش دادن بخواهد مفید بوده و ضرر نداشته باشد ،کار هر کسی نیست و کسانی که ميخواهند مربّی باشند
باید دارای شرایطی باشند .ا ّولين شرط و سرآمد شرایط مربی تربیتی بودن ،این است که فرد باید «خود ساخته»
حدی که خود ساخته شده است ،میتواند مربّی باشد .خود
باشد؛ البته انشاءاهلل اگر برسم عرض میکنم که در ّ
ساختگی در ابعاد گوناگون مطرح است .يكي از اين ابعاد ،مسأله نفس است ،يعني شخصي كه ميخواهد مربّي
باشد ،بايد نفس خود را چه در بُعد شهوی ،چه غضبی و چه وهمیاش تربیت کرده باشد .سرآمد دعوت انبیا * مربی قبل از اينكه بخواهد ديگران را با زبان
نسبت به ابنای بشر نیز همین «تأدیب نفوس» است یعنی اگر مربّي خود ساخته نباشد ،تربيت بیفایده است .خود تربيت كند ،بايد آنها را با عمل خود تربيت
كند .همين اعمالی که از او صادر می شود ،قبل
لذا انبيا سراغ تأديب نفوس ميرفتند.
تقدم تربيت خود بر تربيت ديگران
من در جلسات گذشته بعضی از معارفمان را در اين رابطه مطرح کردم و در این جلسه ،جمالتی را از
علی(علیهالسالم) برای تتمیم آنها عرض میکنم .در نهجالبالغه است كه حضرت علی(علیهالسالم) فرمودَ « :م ْن
ِيم َغ ْي ِرهِ» هر کس بخواهد خود را زمامدار دیگری قرار دهد،
ن ََص َب ن َ ْف َس ُه ل ِل َّن ِ
ِيم نَفْسِ ِه َق ْب َل تَ ْعل ِ
اس إ ِ َماماً َفلْ َي ْب َدأْ ب ِ َت ْعل ِ
باید پیش از تعلیم دادن به دیگران ،به تعلیم خویش بپردازد؛ تعلیم همان تأدیب است.
تقدم تربیت با رفتار بر تربیت با زبان
ّ
«وَ لْيَكُنْ تَأْدِيبُهُ بِسِيرَتِهِ قَبْلَ تَأْدِيبِهِ بِلِسَانِهِ» و بعد که خودش را تربیت کرد و میخواهد مردم را تربیت کند ،باید
ا ّول آنها را با کردار خویش تأدیب کند ،نه با زبان؛ يعني قبل از اينكه بخواهد ديگران را با زبان خود تربيت كند،
بايد آنها را با عمل خود تربيت كند .همين اعمالی که از او صادر می شود ،قبل از آن که بخواهد دهان باز کند
و به زبان بیاورد روش میدهد.
ارزشمندی و برتری «انسان خودساخته» بر «مربّی دیگران»
اس َو ُم َؤ ِّدب ِ ِه ْم»[ ]2و آن کسي که دارد خود را میسازد و
« َو ُم َعل ِّ ُم نَفْسِ ِه َو ُم َؤ ِّدب ُ َها أَ َحقُّ ب ِْالِ ْج َل ِل م ِْن ُم َعل ِّ ِم ال َّن ِ
تربیت میکند نسبت به کسی که میخواهد مردم را تأدیب کند ،براي تجلیل سزاوارتر است ،حتي اگر شخصي
كه ميخواهد ديگري را تربيت كند خودش هم تربيت كرده باشد ،باز آن كسي كه دارد خودش را تربيت ميكند
براي تجليل سزاوارتر است ،چون خودسازي اینقدر ارزشمند است.
خود را ادب کنید!
اص ً
ال مکتب انبیا و اولیا همین است .سرلوحه دعوت آنها همین مسأله تأدیب نفوس است .علی(علیهالسالم) در
َ
َ
ْ
َّ
ِيب َها» ای مردم ،تربیت خود را به دست بگیرید! خودتان را
نهج البالغه ميفرمايد« :أي ُّ َها ال َّن ُ
اس تَ َول ْوا م ِْن أنْفُسِ ُك ْم تَأد َ
ِ
ِ
ضَ
گستاخی پذیرفتن خوهای زشت و نکوهیده
از
را
نفس
و
ا»[]3
ه
ت
ا
د
ا
ع
ة
و
ا
ر
ن
ع
ِ
تربیت و ادب کنید! « َو ا ْع ِدلُوا ب ِ َها َ ْ َ َ َ َ َ
رویگردان سازید؛ لذا در روايتي ديگر از علی(علیه السالم) دارد كه فرمود« :االشتغال بتهذيب النفس أصلح»[]4
«نفس» انسان را به بیبندوباری دعوت میکند
عرض کردم مسأله ،مسأله تأدیب نفس است؛ انسانی که میخواهد مربّی باشد ،باید ابتدا خودش را در رابطه با
نفسش بسازد .دليلش را هم در جلسه گذشته گفتم که نفس ،یعنی شهوت ،غضب و وهم ،مرز نشناس است.
شهوت همینطور بیپروا انسان را به شهوترانی دعوت میکند« ،إ ِ َّن ال َّن ْف َ َ
ِالسوءِ»[ ]5نفس میآید انسان
ار ٌة ب ُّ
َ
س ل َّم َ
را به بیبند و باری ،شهوترانی ،خشم وهم و شیطنت دعوت میکند .نفس این است لذا من عرض کردم به تعبیر
اهلش باید جلوی این اطالق مطلق را گرفت.
برخی بزرگان« :نفس انسان ،لجام میخواهد»!
چموش نفست را بگیر»! ما باید دهنهاي
من خودم از بعضی بزرگان شنیدم که ميفرمودند« :جلوی این یابوی
ِ
از شرع و عقل به آن بزنیم و آن را به آداب الهیه مؤدب کنیم .چون من جلسه گذشته توضیح دادم اآلن فقط
اشاره كردم و رد شدم.
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از آن که بخواهد دهان باز کند و به زبان بیاورد
روش میدهد.

نگو« :دلم میخواهد»؛ بگو« :شهوتم میخواهد»« ،غضبم میخواهد»!
کسی که در زندگیاش از نظر شهوت ،غضب و وهم نه شرع سرش میشود و نه عقل ،هر کاری بگویی میکند!
وقتي هم که بگوییم:چرا این کارها را میکنی؟ میگويد :دلم میخواهد! این دل نیست؛ بلکه شهوت تو است و
اسمش را عوض کردهای! «قلب» خانه خدا است و تو به شهوت و غضب خود میگویی «دل»؟
تربیت یعنی اینکه دیگر نگویی« :دلم میخواهد»
اين شخص اگر بخواهد نفسش تربيت كند ،در ابتدا کارش خیلی مشکل است .من مراجعات زیادي داشتم که
برخی به من میگویند« :من نمیتوانم گناه نکنم!» ،من به آنها میگویم« :نه! به من دروغ نگو! نگو :نمیتوانم؛
بگو :نمیخواهم!»« .نمیتوانم» یعنی خدا قدرتش را به من نداده است ،نخير خدا قدرت را داده است و تو
میتوانی؛ ولی نمیخواهی! چون مخالفت با نفس فشار دارد و سخت است.
«جهاد اكبر» یعنی «تربيت نفس»
تأدیب نفس و مهار کردن شهوت ،غضب و وهم ،در ابتدا برای انسان خیلی فشار دارد و فشارش هم آنقدر زیاد
است كه از آن به جهاد اكبر تعبير كردهاند .در اصطالح به «مقابله کردن با نفس و مهار کردن آن» غلبه بر
هوای نفسانی ميگويند .هوا یعنی خواستهها ،چه در بُعد شهوت باشد ،چه غضب و چه وهم .چون نفس به معنای
خاصش از این قوا تشکیل میشود .این تعلیم به تعبیر علی(علیهالسالم) و این تأدیب ،ابتدا مشکل است و از غلبه
ّ
کردن بر این نفس به «جهاد اکبر» تعبیر شده است .این که میگویند جهاد اکبر همین تربیت نفس و غلبه بر
هوای نفس است .روايتي از علی(علیهالسالم) است كه میفرماید« :ردع النفس عن الهوى الجهاد األكبر»[ ]6اگر
بخواهی نفست را از خواستههای گستردهاش برگردانی و جلوی اطالقش را بگیری ،جهاد اكبر كردهاي.
«تربيت نفس» سختتر از «فتح شهر»
در تاریخ صدر اسالم آمده است که گروهی از مسلمین به جبهه رفته بودند .وقتی نزد پیامبر برگشتند و از
سختيهاي زیاد جنگ بحث كردند ،پيامبر فرمودند :این 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 مشکلتر است.
من در روایتی دیدم كه از حضرت سلیمان نقل میکردند که دارد« :إن الغالب لهواه أشد من الذي يفتح المدينة
وحده»[ ]7آن کسی که بخواهد با هوای نفس مبارزه کند و بر هوای نفسش غلبه کند ،كارش سختتر است از
كسي که بخواهد تنهایی یک شهر را فتح کند .یعنی فتح یک شهر به تنهایی آسانتر از جنگ و غلبه بر هوای
نفس است.
«تربیت کردن» کم کم آسان میشود
در ابتدا مشکل است و فشار دارد ،ا ّما گام ا ّول را که برداشتی ،گام دوم فشارش شاید نصف گام ا ّول باشد ،گام
سوم نصفِ نصف است .همینطور كه انسان جلو برود فشار كم ميشود تا جايي كه غلبه بر هوای نفس بسیار
ساده میشود .ابتدا باید پایش بایستد .همه اینها روش دارد و ما فقط اصل قضیه را مطرح کردیم؛ کسانی که
میخواهند مربّی دیگران شوند باید ا ّول خودشان را در بُعد نفسانی تربیت کنند که تربیت در بُعد نفسانی فشار
دارد ،ولی بعد فشارش کم میشود .البته شیطان در اینجا هم شیطنت میکند ،ان شاء اهلل اگر توانستم در بحث
بعدی اين مطلب را توضيح ميدهم.
حیات معنوی در گرو تربیت نفس است
سر کار را من جلسه گذشته
چون
هستند،
دیگر
نشئه
به
معتقد
که
است
اين مطلب به خصوص در مورد کسانی
ّ
گفتم كه شکوفا كردن آن بُعد معنوی است .انبیا هم که آمدند ،سرلوحه دعوتشان تربیت نفوس بود .انسان چند
بُعدی است ،آن بُعد سرنوشتساز که برای ما حیات جاودانه خوب میآورد تا از آن لذت ببريم ،با جلوگیری از
گستردگی هوای نفس و تربیت نفوس حاصل میشود.
انسان بیتربیت ،کر و کور است
اگر انسان بخواهد نفس را رها کند ،آن بُعد درونیاش که در ارتباط با امور انسانی و معنویاش هست ،از بین
خواهد رفت و به تعبیری در روایات داریم كه کر و کور میشود؛ نه آهنگ معنویت را میشنود و نه ماورای ماده
را میتواند شهود کند .اگر در آن بُعد معرفتیاش برویم ،انسان اگر بخواهد نفس را رها کند آن بعد معنوياش
کر و کور میشود.
اك َو أَ ْف َس َد ُم ْن َقلَ َب َ
اك أَ َص َّم َ
در روایتي دارد كه علی(علیهالسالم) فرمود« :إِن َ
ك َو أَ ْو َد َ
ك َو أَ ْع َم َ
َّك إ ِ ْن أَ َط ْع َت َه َو َ
اك»[]8
اگر تو بخواهی تحت فرمان خواستههای نفسانیات عمل کنی کر و کور میشوی و اين خواستهها در عاقبت تو را
به وادی هالکت میکشاند .عرض کردم تعبیرات مختلفه است و چه بسا میشود گفت كه عقل را از انسان زائل
میکند ،چون کار عقل روشنگری است و تبعيت از هواي نفساني چراغ عقل را در درون انسان خاموش میکند.
«عاقل» خود را تربیت میکند
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* کسی که در زندگیاش از نظر شهوت ،غضب
و وهم نه شرع سرش میشود و نه عقل ،هر
کاری بگویی میکند! وقتي هم که بگوییم:چرا
این کارها را میکنی؟ میگويد :دلم میخواهد!
این دل نیست؛ بلکه شهوت تو است و اسمش
را عوض کردهای! «قلب» خانه خدا است و تو به
شهوت و غضب خود میگویی «دل»؟

لذا ما در روایاتمان میبینیم كه وقتی میخواهند عاقل را تعریف کنند میگویند :عاقل کسی است که بر
هوای نفسش غلبه کند و دیوانه کسی است که هوای نفس بر او غلبه کند« :العاقل من غلب هواه و لم يبع
آخرته بدنياه»[ ]9در روايت ديگر دارد« :العاقل من عصى هواه في طاعة ربه»[ ]10روایات متعدده داريم که من
نمیخواهم وارد شوم .انسان عاقل همین روشي را که انبیا به آن دعوت کردهاند در تربیت خودش میگیرد ،تا
صالحیت تربیت نسبت به غیر خودش را پیدا کند.
[ . ]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
[ . ]2نهجالبالغة ،ص480
[ . ]3نهجالبالغة ،ص537
[ . ]4غررالحكم ،ص239
[ . ]5سوره يوسف ،آيه 53
[ . ]6غررالحكم ،ص241
[ . ]7مجموعةورام ،ج ،1ص60
[ . ]8مستدركالوسائل ،ج ،12ص114
[ . ]9غررالحكم ،ص54
[ . ]10غررالحكم ،ص54
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تربیت ومربیان تربیتی۴
ا ّولین و سختترین گام تربیت
رب العالمین
هلل
الحمد
و
حیم؛
الر
حمن
الر
اهلل
بسم
الرجیم؛
ّ
ّ
ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
َّ
َّ
َ
َ
ْ
الدائ ِم»[]1
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ الل ِ َع َّز َو َجل أ َّدا ُه إِلى ال َفل ِح َّ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به کسانی بود که قصد دارند دیگران را تربیت کنند؛ یعنی روش گفتاری و رفتاری به دیگران
بدهند ،که از آنها به «مربی» تعبیر میشود .عرض کردم ا ّولین شرط برای شخص مربی که نقش اساسی و
زیربنایی دارد ،اين است که ابتدا خود را در ابعاد گوناگون وجودیاش ،مثل عقل ،قلب و نفس تربیت کند .در
این ارتباط نیز عرض کردم انبیای عظام ما هم بر روی آن چیزی که تکیهکردهاند ،مسأله تربیت نفوس است و
نفس هم مجموعهای از قوای سه گانه شهوت ،غضب و وهم است.

تربیت و مربیان
تربیتی

* شیطان آنچه را که میخواهد ا ِعمال کند،
ابتدا سراغ خیال و واهمه انسان میرود .لذا از
واهمه به شیطان درونی انسان تعبیر میکنند.

«تربیت خیال و اوهام» ا ّولين مرحله تربيت نفس
در جلسه گذشته عرض کردم كه تربیت نفس روش دارد ،از کجا شروع کنیم؟ چون ما قوای سه گانه را مطرح
کردیم و گفتيم كه تشکیل دهنده نفس به معنای اخص است ،میگویند ابتدا باید انسان به سراغ قوه خیال و
واهمه برود[ ]2که آن دستاویز شیطان است ،یعنی شیطان آنچه را که میخواهد ا ِعمال کند ،ابتدا سراغ خیال
و واهمه انسان میرود.
لذا از واهمه به شیطان درونی انسان تعبیر میکنند .حتی در مباحث اخالقی هم این مسأله را مطرح میکنند كه
انسان ابتدا باید سراغ ضبط خیال برود .خیال و واهمه در انسان مثل پرندهای است كه هر لحظه روی یک شاخه
است و آرام و قرار هم ندارد ،اگر آن را از روی یک شاخه بپرانی ،میرود و فورا ً روی شاخه دیگري مینشیند .قوه
خیال است که در انسان معصیت ،مسائل شهویه و مسائل غضبی را جلوه میدهد .لذا میفرمایند مهمترین چیز
* شیطان من و تو همین قوه واهمه و خیال
در انسان ضبط خیال است که انسان بتواند آن را مهار کند .روش مهار کردن را بعد عرض میکنم.
است كه معاصی را جلوه میدهد ،چه در ارتباط
قدرتمند ،بر خیاالت خود چیره میشود
چه بسا بعضی از این روایاتی که تعبیرات خیلی شدیدی نسبت به مسأله نفس دارند ،ناظر به همین معنا باشد.
جلسه گذشته روایتی را مطرح کردم ،حاال روایت دیگري را از پیغمبر اکرم ميگويم ،دارد كه حضرت فرمودند:
ِيد َم ْن َغلَ َب ن َ ْف َس ُه»[ ]3انسان
ِن الشَّ د َ
«قال رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم) :إ ِ َّن الشَّ د َ
اس َو لَك َّ
س َم ْن َغلَ َب ال َّن َ
ِيد ل َ ْي َ
قوی کسی نیست که بر مردم چیره شود و سلطه پیدا کند ،آن کسی قوي است که چیره بر نفسش شود و بتواند
این قوای سه گانه شهوت ،غضب و وهم را كه تشکیل دهنده نفس به معنای اخص هستند ،مهار کند .این قوه
شیطانی وهم در رأسش است .اگر بتوانی جلوی این خیاالت باطله را بگیری و نگذاری این قوه هرزهگری کند،
قوی و نیرومند هستی .این مهم است.
ا ّولین و سختترین گام تربیت
در باب تربیت نفس اولین گام و به تعبیری سختترین گام ،ضبط خیال است که البته سختی آن ابتدایی است.
این اوهامی که میآید برخالف رضای خدا و عقل است و همسو با خواستههای شیطان است ،جلوی این اوهام را
در درون خودت بگیر .ما از اين به سنگری بسیار مهم تعبیر میکنیم ،خط ا ّول است ،به تعبیری باید گفت خط
شکن باش ،این خط ا ّول است.
«خیال پیغمبر» در حال سجده بود
َ
َ
خيال ِي»[ ]4پیغمبر اکرم در بين همه چیزهای
ك
ل
د
ج
«س
فرمود:
كه
ما این تعبیر را از پیغمبر اکرم داریم
َ
َ َ
َ
درونیشان سراغ خیالشان رفتند و ميفرمايد :من خیالم راطوری مهار کردم که سجده کرده است؛ یعنی اینطور
تسلیم من شده است .من نمیخواهم وارد مسائلی که مربوط به پیغمبر است بشوم .ح ّتی حضرت در جایی
روشنتر فرمود« :قد اسلم شیطانی بیدی» این تعبير را دیگر هیچ کاری نمیتوانی بکنی .عجب! معلوم میشود
پیغمبر اکرم هم شیطان داشته است ،ولی شیطانش را به دست خودش مسلمان کرده است.
«قوه واهمه» شیطان درونی است
شیطان من و تو همین قوه واهمه و خیال است كه معاصی را جلوه میدهد ،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 .ابتدا بايد اين را مؤدب
به آداب اهلل کنی.
کار واهمه ح ّقهبازی است
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با شهوت باشد ،چه در ارتباط با غضب باشد و
چه دوز و کلک باشد که مربوط به خود خیال و
واهمه است.

ابتدا همین خبیث است كه این مسأله را بزرگ جلوه میدهد ،از حقه بازیهایش واهمه است که ميگويد« :مؤ ّدب
شدن ،مشکل است؛ مگر میشود آدم جلوی خیالش را بگیرد» .ما طلبهها راجع به احتماالت که غیر تخیالت
است ،میگوییم« :احتمال بیعار است» یعنی همینطور خودش به ذهن میآید .تو ّهمات هم همینطور است.
یکی از دستاویزهای شیطان که مهمترینش هم هست خیال است که شیطان به وسیله همین خیال انسان را به
شقاوت ،بیدینی و بیچارگی میکشاند.
ّ
تفكر ،ا ّولين راه ضبط خيال
در اینجا بحث این طوری مطرح میشود که چطوری من این را که گاهی به این شاخه و گاهی به آن شاخه
میپرد مهار کنم؟ راهش چیست؟ راهی که بزرگان ما مطرح کردند میگویند :اولين راه تفکر است ،ا ّما خود
تفکر روش دارد .انسان میتواند فكر خودش را مشغول کند ،اآلن ذهنم سراغ چیزی رفته است ،میتوانم آن را
برگردانم ،در این اختیار دارم .حاال ذهن را در چه وادی بیاورم؟ در وادی ابعاد نعمتهايی كه خداوند به تو عنایت
کرده است بياور .یک؛ نعمتهای ما ّدی ،دو؛ نعمتهای معنوی.
به نعمتها و وظایفت فکر کن!
از اين به منزل تفکر تعبیر میکنند ،من نمیخواهم وارد مسائل معرفتی شوم ،این منزل تفکر است بعضیها
میگویند ا ّولین منزل است و بعضیها میگویند پنجمی است .ذهن را در این وادی بیاور و بایندیش که خدا
این همه نعمتهای مادّی و معنوی در اختیار تو قرار داده است ،این همه پیامبر مبعوث کردهاست که راههای
معنویت را در اختیار تو قرار دهند .سراغ این نعمتها برو! حاال از خودت سؤال کن که آیا من نسبت به این خدایی
که این همه به من نعمت ما ّدی و معنوی داده است ،وظیفهای دارم یا نه؟
با فکر کردن خیالت را کنترل کن!
اگر من به خانه شما بيايم و در بزنم و هدیهاي براي شما بياورم ،به ذهنتان نمیآید که این را تالفی کنید؟ ظاهرا ً
شكر ُمنعم جزو فطریات بشر است .آیا من نسبت به موالیم وظیفهای دارم یا نه؟ برای این که جلوی این خیال
را بگیري و سرگرمش کنی بیا شروع به فکر کردن کن .این همه بساط نعمت آیا فقط برای زندگی حیوانی من
است؟ به تعبیر اهلش اينها فقط براي اداره کردن شهوت و غضب من است یا نه یک مقصود دیگری هم در کار
است؟
سرنخهاي تفكر ،مهاركننده خيال
اینها سرنخ تفکر است .فرق من با حیوانات ديگر چیست؟ فکر کن آيا این همه انبیا كه آمدند و ما را به قانون
عقل و شرع دعوت کردند ،اینها با ابنای بشر دشمن بودند؟ میخواستند دشمنی کنند یا اینها آمده بودند و صالح
و سعادت ما را میخواستند؟ همه اینها روش تفکری است .اینها با من دشمنی نداشتند ،میگفتند این زندگی
زود گذر است ،زندگی دیگري هست كه جاودانه است .تو یک التذاذات دیگری داری ،تو خلق نشدی برای این
چمنزار طبیعت که مثل حیوانات مشغول دنیا باشی؛ مدام بخوری و دفع کنی .محصول تو ،سه نجاست عینیه،
يعني بول و غائط و منی نیست .نباید محصول تو این باشد.
تو برای خدا خلق شدهای!
بله ،تمام اینها را برای من خلق کرده است ،بشر بر همه اینها سلطه دارد ،اینها را برای من خلق کرده است ا ّما
من را برای چه خلق کرده است؟ آيا نشستید این فکرها را بکنید؟ این نعمتها برای تو است ،حاال بگو ببینم تو
را برای چه خلق کرده است؟ «خلقت االشیاء الجلک و خلقتک الجلی» همه اینها را خلق کردم برای تو ا ّما تو
را برای خودم خلق کردم .من تو را خلق کردم برای این که جاودانه بمانی ،جاودانگی که در این نشئه نیست.
«خلقتم للبقاء ال للفنا»[ ]5اینها روایت است .در این نشئه که از بقا خبری نیست .اینها سرنخهایی برای تفکر
است که انسان خودش را از چنگ واهمههاي شیطانی نجات دهد .ميگويي چه کار کنم كه نجات پيدا كنم؟
میگویم در وادی تفكر بیا و بعد میبینی كه از آن هرزهگری خیال جلوگیری کردی و رفته رفته آن را ضبطش
میکنی.
[ . ]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
[ .]2حضرت استاد در این مباحث در صدد بیان وجوه افتراق قوه واهمه و خیال نیستند.
[ . ]3مستدركالوسائل ،ج ،11ص13
[ . ]4بحاراألنوار ،ج ،22ص245
[ . ]5غررالحكم ،ص133
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* همه اینها را خلق کردم برای تو ا ّما تو را برای
خودم خلق کردم .من تو را خلق کردم برای این
که جاودانه بمانی ،جاودانگی که در این نشئه
نیست.

تربیت ومربیان تربیتی۵
رب العالمین
الرحیم؛ و الحمد هلل ّ
الرحمن ّ
الرجیم؛ بسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
مروري بر مباحث گذشته:
بحث ما در گذشته راجع به تربيت بود .گفته شد اگر كسي قصد كند كه براي ديگري مربّي باشد ،يعني اگر
بخواهد به ديگري روش گفتاري و رفتاري بدهد ،ا ّول بايد خودش را تربيت كرده باشد ،يعني بايد خودش را
مؤ ّدب كرده باشد تا بتواند ديگران را ادب كند .مربّي بايد اول خودش مربّا شده باشد سپس بيايد مربّي شود.
من در گذشته عرض كردم كه انسان از نظر تربيتي در تمام ابعا ِد وجودي ،مثل عقل و قلب و نفس محتاج به
خاص نفس ،يعني شهوت و غضب و وهم است .همچنين گفتيم كه انبياي
تربيت است .منظور از نفس هم معناي
ّ
عظام هم آنچه را كه در ابتدا هدفگيري كردند و بر آن تأكيد كردند ،مسأله تربيت نفوس ،به معناي خاص ،يعني
شهوت و غضب و وهم بود .انبيا آمدند كه نگذارند قواي نفس لجام گسيخته عمل كنند .من قب ً
ال اينها را گفته
بودم و اآلن فقط تذكر دادم.
ِ
تربيت نفوس كه هم شهوت است ،هم غضب است و هم وهم است ،چيست؟
اين بحث پيش آمد كه اولين گام در
سه نيرو است كه معناي اخص نفس را تشكيل ميدهد .حاال ابتدا بايد از كدام شروع كرد؟ گفتم كه گام اول
وهم ،يعني خيال است .اول بايد سراغ آن برود و تربيتش كند ،چون وهم است كه مسايل شهوي و غضبي
را براي انسان ميآرايد .در آيه دارد« :إ ِ َّن ال َّن ْف َ َ
ِالسوء»[ ،]2اين همان نيروي وهم است كه اهلش در
ار ٌة ب ُّ
َ
س ل َّم َ
دروني
شيطاني
دروني انسان است .تعبير به شيطاني ميكنند .نيروي
شيطاني
اصطالح ميگويند :اين نيروي
ِ
ِ
ِ
ِ
انسان وهم است.
اولين گام ،ضبط ق ّوه خيال:
ِ
تربيت
حاال سراغ وهم ميرويم .در تربيت وهم از كجا شروع كنيم؟ جلسات گذشته عرض كردم كه گام اول در
وهم اين است كه انسان بايد ق ّوه خيال را ضبط كند .من به ق ّوه خيال تعبير ميكنم ،اهلش هم ميگويند ق ّوه
خيال .اولين گام ،ضبط قوّه خيال است كه من جلسه گذشته توضيح دادم .گفتم كه قوّه خيال مثل پرندهاي
در درون است كه روي يك شاخه ميپرد ،وقتي ميخواهي ردش كني از آنجا ميپرد و روي يك شاخه ديگر
ميرود .وهم است كه معاصي ،گناهان و خالف كاريها را براي انسان جلوه ميدهد و وقتي ميخواهي آن را از اين
كار منصرف كني ميپرد و روي يك شاخه ديگر ميرود؛ شاخه دومي هم باز گناه ديگري است .ق ّوه خيال چنين
حالتي دارد و اولين گام تربيت ضبط ق ّوه خيال است.
دادن خيال به وادي ّ
تفكر در نعمات الهي:
سوق
ِ
حاال چه طوري خيال را ضبط كنيم؟ اينجا است كه ميگويند اولين منزل ،منزل تفكّر است .ميگويند خيال را به
وادي تف ّكر بكش .تف ّكر نسبت به چه چيز؟ نگاه كنيد گام به گام پيش ميروم .تفكر نسبت به آالء الهي و خلقت
خودم .در روايت هم دارد« :تفكر في آالء اهلل» يعني تفكّر در نعمتهاي خدا .فكر كن كه خدا چه قدر به تو نعمت
خاصي
داده است؟ خيال را به اين وادي بكش .انسان فطرياتي دارد و اين تفكّر در نعمتهاي خدا در زمينههاي ّ
بروز و ظهور پيدا ميكند ،از جمله اين كه تفكر نسبت به نعمتهايي كه خدا به من داده است موجب يك مسأله
عوض اين احساني كه خدا به من
فطري در من ميشود كه« :االنسان عبيد االحسان»[ .]3آيا سزاوار است كه در
ِ
كرده است بيايم و مقابل ُمحسن و ُمنعمم بايستم؟ آيا سزاوار است عملي را كه او گفته نكن ،بكنم؟ چون بحث
ما بحث تربيت است و تربيت هم روش گفتاري و رفتاري است ،البته گفتار هم بخشي از رفتار است .همين تف ّكر
و مسأله فطري يك مقدار انسان را از تندرويها و بهره برداريهايي كه ق ّوه خيال ميخواهد از غضب و شهوت
انسان بكند ،باز ميدارد و جلويش را ميگيرد .از اين گذشته تف ّكر نسبت به اين كه آيا من فقط براي اين در اين
عالم خلق شدهام كه مثل حيوانات ،خودم ،شهوتم و غضبم را اشباع كنم يا نه غرض از خلقت من چيز ديگري
بوده است ،موجب ضبط قوّه خيال ميشود كه جلسه گذشته به اشاره كردم.
محور تربيت ،خود شخص:
در رابطه با شاخههاي تفكر براي ضبط خيال ،تفكّر في آالء اهلل را گفتم ،حاال سراغ يك تفكر ديگر ميآيم كه ما
از آن به موازنه تعبير ميكنيم .من قبل از آن كه وارد مسأله موازنه شوم ،مطلبي را عرض ميكنم كه البته در
گذشته هم اين مطلب را عرض كردهام؛ تربيت يك امر تحميلي از غير به انسان نيست .همه اينطور فكر ميكنند
كه تربيت يعني در خدمت يك مربّي باشيد و تحت تربيت او قرار بگيريد و او هم به شما روش رفتاري و گفتاري
بدهد .غالباً اينطور فكر ميكنند و حال اينكه اين اشتباه است ،اين نيست .اگر انسان به طور عميق وارد شود،
عملي انسان دارد .عقل عملي يعني
ميفهمد كه اين امور تربيتي و روش دادن كه ما ميگوييم ،ريشه در عقل
ِ
شر را در اعمال تشخيص ميدهد ،بحث عمل است .حسن و قبح
چه؟ يعني آن نيرويي كه انسان با آن خير و ّ
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* وهم است كه معاصي ،گناهان و خالف كاريها
را براي انسان جلوه ميدهد و وقتي ميخواهي
آن را از اين كار منصرف كني ميپرد و روي يك
شاخه ديگر ميرود

اعمال را تشخيص ميدهد ،به اصطالح ما عقل عملي تشخيص ميدهد كه اين كار قبيح است و آن كار حسن
حدي نسبت به اعمالش تشخيص ميدهد،
شر را تا ّ
شر است و آن خير است .انسان ،خودش خير و ّ
است ،اين ّ
ً
لذا اينطور نيست كه حتما بايد كسي بيايد من را تربيت كند .البته غير هم ميتواند ،ا ّما بعد برايتان ميگويم كه
او چه كار ميكند .آن كسي كه اساس كار است ،خو ِد من هستم .خودم بايد خودم را تربيت كنم .به وسيله چه
چيزي؟ عقلم .اين كه ميگويم تف ّكر ،ميخواهم اين بحث را جا بيندازم.
مربّي حضرت عيسي كه بود؟
در موازنه ميخواهم اين نكته را بگويم كه فكر كنيد ،ما ميتوانيم فكر كنيم و مثل حيوانات نيستيم ،فكر كنيد
داريد چه كار ميكنيد .در درونتان از خودتان سؤال كنيد كه اگر كسي با شما چنين كاري كند ميپسنديد؟
اموال شما را بخورد ،ميگوييد زشت
اين مطالب خيلي زيبا است كه در روايات هم آمده است .ببينيد اگر كسي
ِ
مال مردم خوري ظلم است ،پس چرا مال مردم را ميخوريد؟ خيلي صريح گفتم .اين سخنان را قبل از
استِ ،
همه به خودم ميگويم .در روايتي داريم كه از حضرت عيسي(عليهالسالم) سؤال شد كه چه كسي شما را تربيت
كردَ « :و ق َ
ريم َم ْن أَ َّدب َ َ
ك» در فكرشان همين بوده كه بايد كسي بيايد ديگري را ادب كند .سؤال
ِعيسي ِ
ابن َم َ
ِيل ل َ
َ
َ
َ
بر محور همين تف ّكر استَ « :و ق َ
ك َق َ
ريم َم ْن أ َّدب َ َ
ال َما أ َّدبَنِي أ َح ٌد» هيچ كسي من را تربيت نكرد،
ِعيسي ِ
ابن َم َ
ِيل ل َ
ضد عقل است ،ديدم و آن را ترك
«رأَيْ ُت ُق ْب َح ال ْ َج ْه ِل َف َجان َْب ُته»[]4
زشتي جهل و نفهمي و بيشعوري را كه ّ
ِ
بلكه َ
اهل عملش ميگويم ،ديدم اين كار واقعاً كار زشتي است ،جاهالنه
براي
را
اين
دارد،
دروني
جنبه
يعني
كردم،
ِ
است ،لذا تركش كردم ،خودم خودم را تربيت كردم.
َ
ِّ
ِّ
َ
ْ
اس َو
روايتي از علي(علیهالسالم) است كه حضرت فرمودَ « :و ُم َعل ُم نَفْسِ ِه َو ُم َؤ ِّدب ُ َها أ َحقُّ ب ِالِ ْجل ِل م ِْن ُم َعل ِم ال َّن ِ
ُم َؤ ِّدب ِ ِه ْم»[ ]5كسي كه دارد خودش را تربيت ميكند ،براي احترام سزاوارتر است از كسي كه ميخواهد مردم را
تعليم بدهد و تربيت كند .يعني تربيت از يك نيروي دروني ميجوشد كه آن عقل عملي است .بله از بيرون هم
داريم ،خيلي هم داريم ،اما اينطور نيست كه شخصي از بيرون به من چيزي بگويد و من هم تعبدا ً از او قبول
تعبد نيست .ممكن است كه افراد در تربيت مانند طفل باشند و قبول كنند،
كنم و عمل كنم ،در باب تربيتّ ،
بچه
ا ّما بعد سِ ّر قضيه را به آنها يادآور ميشوند ،آنهايي كه مربّي واقعي هستند اين كار را ميكنند .ح ّتي براي ّ
عقل عملياش شكوفا شود و خودش در درونش بفهمد كه كار بدي كرده است.
مثالهاي ساده ميزنند تا همان ِ
ْ
ّ
در قرآن ميفرمايدَ «:و َذ ِّك ْر َفإِ َّن ال ِّذ ْكرى تَ ْن َف ُع ال ُم ْؤمِنين»[ ]6تذكر ،يادآوري است ،يادآوري ،يعني روي عقل عملي
پرده غفلت كشيده شده و شخص دست به عمل زشتي زده است كه عق ً
ال هم قبيح بوده است؛ اينجا به او يادآوري
كن ،يعني او ميدانست كه كارش زشت بوده ا ّما يادش رفته است ،تو اين را به يادش بياور .آيه ميگويدَ « :فإِ َّن
ال ِّذ ْكرى تَ ْن َف ُع ال ْ ُم ْؤمِنين» .مسأله ،مسأله يادآوري است ،يعني اينطور نيست كه تربيت از خارج گفته شود و امر
دروني انسان است.
تحميلي بر انسان باشد ،بلكه امر
ِ
آيا فضائل و رذائل يكسان هستند؟
حاال سراغ موازنه ميروم .در اينجا مراد از موازنه اين است كه خودت فكر كن -اين هم تف ّكر است -آن كساني
غضب خودشان به طور گسترده متابعت كردند و به تعبير ما خودشان را اشباع كردند
كه از خيال و شهوت و
ِ
عقل عملي قرار گرفتند و نگذاشتند كه ق ّوه خيال،
و آلوده به رذائل اخالقي شدند ،با آن كساني كه تحت تأثير ِ
شهوت و غضب را به اسارتِ خود ببرد و به فضائل اخالقي آراسته شدند ،يكسان هستند؟ خودت فكر كن و
شيطان درون متابعت كرد
بين اين دو يعني فضائل و رذائل يك موازنه كن .آيا آن كسي كه از وهم و خيال و
ِ
و دستاوردش هم رذائل اخالقي شد با آن كسي كه از عقل متابعت كرد و خودش را به فضائل اخالقي آراسته
كرد ،نز ِد تو يكي هستند؟
ظاهرا ً هيچ عاقلي نميتواند چنين حرفي بزند .لذا عرض كردم اولين گامي را كه انسان بايد براي تربيت نفس
بردارد ،مسأله ضبط ق ّوه خيال است .خيال را مهار كن ،نگذار تف ّكر شهوي يا غضبي بيايد بر تو مسلّط شود .نگذار
كه خيال شهوت و غضب را براي تو آراسته كند .اگر بگوييد دست خودم نيست ،ميگويم چرا دست خودت است،
راهش تفكر است ،تف ّكر ،تف ّكر! حاال در چه چيزي تفكر كنم؟ من دو تا چيز گفتم؛ يكي تفكر در آالء الهي و بعد
هم اين مسأله كه اصالً تو براي چه خلق شدهاي كه اين را قب ً
ال بحث كردم .ديگري موازنه كه در اين جلسه
مطرح كردم .تفكر كن ،تو عقل داري و ميتواني مقايسه كني.
قدم به منزل عزم:
اين گام موجب ميشود كه راه باز شود و انسان به منزل عزم قدم بگذارد .انسان از تف ّكر به منزل عزم قدم
علم كالم و اينجا جايش نيست .مرحوم شيخ الرئيس در اشارات
ميگذارد .اينكه عزم چيست ،بحثي است در ِ
ميگويد عزم غير از اراده است .همينطور هم هست .جهتش اين است كه ما يك عزم داريم و يك جزم داريم؛
عزم در ارتباط با اعمال است ،تصميم گرفتم فالن كار را بكنم ،صد در صد اين كار را ميكنم ،اسم اين را عزم و
تصميم ميگذاريم .يك وقت هست كه در ارتباط با عمل نيست ،نسبت به عقل نظري است ،به قول ما مربوط به
صحت و ُسقم است ،مقدماتي را جور ميكنم و از آن نتيجه ميگيرم ،آنجا اگر قطعي باشد من جزم پيدا ميكنم
ّ
و ميگويم جزم پيدا كردم .وقتي فهميدم كه صد رد صد مطلب همين است ،به آن جزم پيدا ميكنم ،اين مربوط
به عقل نظري است .لذا شيخ الرئيس ميفرمايد كه عزم ،غير از اراده است .اگر بخواهم اراده را در قالب بريزم،
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* از حضرت عيسي(عليهالسالم) سؤال شد
كه چه كسي شما را تربيت كرد :هيچ كسي من
زشتي جهل و نفهمي و
را تربيت نكرد ،بلكه
ِ
ضد عقل است ،ديدم و آن را
بيشعوري را كه ّ
ترك كردم ،يعني جنبه دروني دارد ،اين را براي
اهل عملش ميگويم ،ديدم اين كار واقع ًا كار
ِ
زشتي است ،جاهالنه است ،لذا تركش كردم،
خودم خودم را تربيت كردم.

چون به اصطالح مقدّمات دارد ،در قالب جزم ميرود ،ا ّول جزم پيدا ميشود و بعد اراده حاصل ميشود .جزم از
مقدمات اراده است .ميخواستم اين نكته را تذكر داده باشم.
ّ
عزم به انجام واجبات و ترك مح ّرمات:
بعد از اين كه شخص از منزل تف ّكر گذشت ،پا به منزل عزم ميگذارد .حاال نسبت به چه چيز عزم پيدا ميكنيم؟
گفتيم كه عزم نسبت به عمل است؛ تصميم قطعي است .اص ً
ال ميگويند كه عزم از امتيازات انسان از ساير
حيوانات است و ميگويند كه جوهره انسانيت عزم است .ميزان امتيا ِز انسان از ساير حيوانات ،عز ِم انسان است،
انسانيتش بيشتر .هر كه عزم
ح ّتي تفاوتِ درجات انسانها ،به تفاوت درجاتِ عزم آنها است .هر كه عزمش بيش،
ّ
دارد انسان است ،آن كسي كه عزم ندارد ،انسان نيست .در اينجا كه ميگوييم شخص از منزل تف ّكر به منزل
عزم پا ميگذارد ،عزم به چه معنا است؟ تصميم گيري بر ِ
فعل واجبات .اين تصميم ميگيرد كه
ترك معاصي و ِ
امو ِر فوت شده در ايّام حياتش را جبران كند .چه چيزي از او فوت شده است؟ كارهاي خوبي كه بايد ميكرد و
نكرد و تصميم ميگيرد كه اينها را جبران كند ،يعني معاصي را ترك كند و خيرات را انجام دهد .از آن طرف هم
تصميم ميگيرد كه ظاهرش را از نظر اعمال ،ظاهري انساني ،عقلي ،شرعي و الهي بكند .كاري را انجام ميدهد * عزم به چه معنا است؟ تصميم گيري بر ِ
ترك
عملي سالم نگاه كند ،ميگويد او انسان است ،چه انساني! ما خودمان وقتي يك انسان
عقل
كه وقتي يك ِ
فعل واجبات.
ِ
متشرع معاصي و ِ
ّ
را ميبينيم ،ميگوييم چه قدر نسبت به امور دينياش فرد مراقبي است! تصميم ميگيرد كه ظاهرش را به اينكه
بگويند او انساني عقلي و شرعي است ،آراسته كند.
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[ . ]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
[ . ]2سوره يوسف ،آيه 53
[ . ]3بحاراألنوار ،ج ،71ص117
[ . ]4بحاراألنوار ،ج ،14ص326
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رب العالمین
الرحیم؛ و الحمد هلل ّ
الرحمن ّ
الرجیم؛ بسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
مروري بر مباحث گذشته:
بحث ما راجع به تربيت و مربّيان بود .گفته شد كساني كه قصد دارند مربّيگري كنند و ديگران را تربيت كنند
و به تعبير ساده به ديگران روش گفتاري و رفتاري بدهند ،بايد شروطي را رعايت كنند .شرط ا ّول اين است كه
بايد خودشان مؤ ّدب به آداب الهي شده باشند ،بعد وارد اين وادي شوند .اين بحثي بود كه ما درگذشته داشتيم
و گفتيم كه اين مؤ ّدب شدن هم بايد در تمام ابعاد وجودي ،يعني عقل ،قلب و نفس باشد و عرض كرديم كه
نفس يعني غضب و شهوت و وهم.
در جلسات گذشته در مورد اينكه تربيت را از كجا شروع كنيم ،گفتيم كه سفارش شده است ا ّول انسان ق ّوه
خيال و وهم خود را تربيت كند كه به آن ميگويند :ضبط خيال .چون مبدأ افعال و اقوالي كه از انسان صادر
ميشود ،همان مسائلي است كه در درون انسان ميگذرد و مرتبط با تص ّوراتي است كه منشأ آن ،وهم و خيال
است؛ لذا ا ّولين گا ِم تربيت ،ضبط خيال است .حاال چگونه خيال را ضبط كنيم؟ گفتيم كه خيال بايد وارد منزل
تف ّكر شود .چند شاخه از منزل تف ّكر را هم تذ ّكر دادم كه انسان بايد چگونه تف ّكر كند تا بتواند اين نيرويي را كه
از نظر واردات درونياش افسار گسيخته است ،مهار كند.
در آخ ِر جلسه گذشته عرض كردم كه اينجا است كه ميگويند :فرد وارد منزل عزم ميشود .عزم به معناي بنا
جدي است .حاال عزم بايد نسبت به چه چيز باشد؟ به تعبير ما ُمتعلَّ ِق عزم چيست؟
گذاشتن و تصميم گرفتن ّ
عزم نسبت به اينكه ديگر دستش آلوده به گناه و خالفكاري نشود و از آن طرف هم واجباتي را كه بر عهدهاش
است ،انجام دهد و از طرف ديگر مسأله جبران مافات است .بنا بگذارد آنچه را در گذشته به تعبيري خراب كاري
كرده ،آنها را اصالح كند.
سستي عزم:
تغنّيات ،موجب
ِ
ً
در اينجا تذكّري را عرض ميكنم كه قبال هم در مباحث معرفتي اين مطلب را گفتم؛ استاد ما(رضواناهللتعاليعليه)
جديِ انسان ميشود و انسان را در
از استادشان نقل كردند كه آن چيزي كه موجب خدشه در عزم و تصميم ّ
درون به حسب عزم و بنايي كه براي عمل داشته است ،سُست ميكند ،عبارت است از گوش دادن به تغ ّنيات.
گوش دادن به تغنّيات انسان را از نظر عزم سُست ميكند ،يعني آنطور كه بايد پاي عزم و بنا گذارياش بايستد،
نميايستد و سستي ميكند و عمل نميكند .به تعبير ديگر اص ً
مختصات
ال عزم جوهره وجودي انسان است ،عزم از
ّ
انساني ِ
ت انسان بر محور عزم آن است ،هر كسي كه عزمش محكمتر و قويتر باشد،
انسان است و ح ّتي درجات
ّ
انسانيّت او در درجه باالتري است و هر كه عزمش سُستتر باشد ،از نظر انسانيت نيز ضعيفتر است .چون حيوانات
مختصات انسان است .چون من قب ً
ال اينها را در مباحث
به اين معنا كه ما ميگوييم عزم ندارند .اين ويژگي از
ّ
گذشته داشتهام ،عبور ميكنم.
جايگاه عمل در تربيت:
انسان بعد از آن كه ق ّوه خيال را ضبط كرد و آن را در اختيار گرفت ،يعني نگذاشت هر سِ نخ تص ّوري در ذهنش
عبور كند و در نتيجه اسيرِ آن تصوّرات و واهمههايي كه در نفس نقش ميبندند و غالباً هم چه در ربط با انسانيت
ِ
تربيت خودش گرفت ،اينجا است كه نتيجه
و چه تديّن از امو ِر باطله هستند و بعد هم تصميم به اصالح ،يعني
روي عمل ظاهر ميشود .اين مسأله ،مسأله تعقّلي و نشستن و بحث و اين حرفها نيست .بنا گذاشتم به اينكه از
اين به بعد آنچه را كه مطابق عقل و شرع است عمل كنم .مسأله ،مسأله عمل است .آنچه را كه در گذشته از نظر
تكاليفم كسر گذاشتهام ،جبران كنم .يعني چه؟ عم ً
ال جبران كنم ،همه اينها عملي است .لذا علماي اخالق وقتي
كه وارد ِ
بحث تربيت و خودسازي ميشوند ،ميگويند كه ا ّول بايد از ظاهر شروع كرد ،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 ميگويند:
ِ
تربيت جوارح ميگذارند.
بايد از ظاهر شروع كرد و اسم اين را
ِ
تربيت عملي همين است .وقتي انسان وارد
چشم به هر چيزي نگاه نميكند ،گوش به هر آهنگي گوش نميدهد،
اين مرحله ميشود كه تصميم گرفت اعمالش را اصالح كند ،جنبه عملي دارد .من در گذشته راجع به اين مسأله
كه اگر در تربيت ،مسأله عمل نباشد ،اص ً
مفصل بحث كردهام و ديگر تكرار نميكنم.
ال بقيه امور هيچ اثري نداردّ ،
به همان مباحث مراجعه كنيد ،مسائل را هم گفتهام.
اآلن بحث درباره واديِ عمل است و وارد واديِ عمل ميشويم .ما همينطور گام به گام جلو ميآييم .حاال نوبت
اخص از سه ق ّوه شهوت و غضب و وهم تشكيل شده است.
به قواي ديگر نفس ميرسد ،چون نفس به معناي
ّ
انسان بايد هر سه را تربيت كند .حاال كسي رفته است و انشاءاهلل وهم را تربيت كرده است ،ضبط خيال كرده
است ،همينطور كه گفتيم اينجا وار ِد عمل ميشويم .اينجا نوبت به آن قواي ديگر ،يعني شهوت و غضب ميرسد؛
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* آن چيزي كه موجب خدشه در عزم و تصميم
جد ِي انسان ميشود و انسان را در درون به
ّ
حسب عزم و بنايي كه براي عمل داشته است،
سُست ميكند ،عبارت است از گوش دادن به
تغنّيات.

چون آنها را هم بايد تربيت كرد .آنها را هم بايد مهار كرد .يك مهار ،مهار تص ّورات است كه ميگويند ذهنت
را نسبت به اموري كه باطله است و تو را تحريك ميكند ،مهاركن .اين تص ّورات چه چيزي را تحريك ميكنند؟
شهوت و غضب را ،ميگويند اين تص ّورات را ضبط كن ،وهم ميخواهد تو را به جاي آن تص ّورات ببرد.
ق ّوه دوم ،شهوت:
اص ً
محرك
مسائل
آنجا
در
كه
گرفت
قرار
اي
ه
منطق
در
شخص
اگر
كنيد
فرض
است.
شهوت
خود
ال بحث ،بحث
ِ
ّ
مفصلي است .در اينجا بحثي است كه در قرآن و روايات
شهوت بود ،بايد چه كار كند؟ اين خودش بحث خيلي ّ
ّ
ما وارد شده است و من به طور اشاره عرض ميكنم .به طور كلي وقتي انسان در قرآن نگاه ميكند ،ميبيند كه
قرآن تحت دو عنوان مسأله نيروي شهوت را مطرح ميكند .يكي خود شهوت كه اسم شهوت در قرآن است.
يكي مسأله هوا .هوا يعني خواسته ،خواسته چيست؟ شهوت .اينكه ميگويم ،همان نفس است .شايد د ّومي،
يعني تعبير به هوا در آيات بيشتر باشد كه متابعت از هوا نكن ،يعني از آنچه كه شهوتت متمايل به آن است،
متابعت نكن.
َ
َ
َ
َ
كان َعلى ب َ ِّي َن ٍة م ِْن َرب ِّ ِه ك َم ْن ُزي ِّ َن ل ُه ُسو ُء َع َمل ِ ِه َو ات ََّب ُعوا
در آياتي كه مسأله هوا را مطرح كرده است ،دارد« :أ ف َم ْن َ
أَ ْهوا َء ُهم»[]2أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َه ُه َهوا ُه َو أَضَ لَّ ُه َّ ُ
الل َعلى ِعلْ ٍم َو َخ َت َم َعلى َس ْم ِع ِه َو َقلْ ِبهِ»[]3أَ َف َرأَيْ َت َم ِن ات ََّخ َذ إِل َه ُه
َهوا ُه» ،دو تعبير وجود دارد كه آن كسي كه خواستههاي شهوياش براي او بُت شده و به گمراهي كشيده شده
است ،اينطور است كه خدا با او كاري نداردَ « .و أَضَ لَّ ُه َّ ُ
الل َعلى ِعلْ ٍم َو َخ َت َم َعلى َس ْم ِع ِه َو َقلْ ِبهِ» كه از نظر دروني
بيل َّ
است و من بعدا ً بايد اينها را توضيح دهم .يا با لحن صريح داردَ « :و ال تَ َّتب ِِع ال ْ َهوى َف ُيضِ لَّ َ
الل ِ»[ ]4از
ك َع ْن َس ِ
هواي نفسانيات و خواستههاي شهويات متابعت نكن كه تو را به گمراهي ميكشاند و از راه الهي باز ميدارد.
آياتي را كه تحت عنوان هوا بود مطرح كردم ..در تعبي ِر « متابعت از هواها يعني متابعت از درخواستهاي گسترده
و افسار گسيخته شهوي و حيواني .هر چه آن بگويد ،او هم دنبال خواستههاي نفساني است.
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اخص از سه ق ّوه شهوت و
* نفس به معناي
ّ
غضب و وهم تشكيل شده است .انسان بايد
هر سه را تربيت كند .حاال كسي رفته است و
انشاءاهلل وهم را تربيت كرده است ،ضبط خيال
كرده است ،اينجا نوبت به آن قواي ديگر ،يعني
شهوت و غضب ميرسد؛ چون آنها را هم بايد
تربيت كرد .آنها را هم بايد مهار كرد .يك
مهار ،مهار تص ّورات است كه ميگويند ذهنت را
نسبت به اموري كه باطله است و تو را تحريك
ميكند ،مهاركن.

مسأله شهوت در روايات:
ما روايات زيادي در اين مورد داريم كه من يك دسته از روايات را براي نمونه ميخوانم كه اينها تحت عنوان
الصال َة َو ات ََّب ُعوا الشَّ َهوات»[َ ]5و َّ ُ
وب
الل يُ ِر ُ
شهوات است .در روايتي داردَ « :ف َخلَ َف م ِْن ب َ ْع ِده ِْم َخلْ ٌف أَضا ُعوا َّ
يد أَ ْن يَ ُت َ
عَلَيْكُمْ وَ يُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَواتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلً عَظِيماً»[ ]6نگاه كنيد ميگويد شهوات! نميگويد :هوا؛ به
قول ما طلبهها از نظر د ّقت لغويِ علمي هم ميتوانيم اينها را جداسازي كنيم .ميگوييم :هوا ا َعم است از شهوات.
يعني هوا خواسته نفساني است ،حاال خواسته ميخواهد در ربط با شهوت باشد يا غضب .در غضب هم شخص
ميخواهد مث ً
اخص
ال ديگري را بكشد .اين هم برادر هوا است ،هواي نفس است ،درست است يا نه؟ ولي شهوات ّ
از اين است .شهوات يك بخش است و فقط در بُعد شهوت است ،ديگر در بُعد غضب نيست .گفتم اين يك بحث
* اسير شهوت ،اسير ابدي است.
طلبگي است و ميتوانيم اينها را جداسازي كنيم ،ولي چون هر دو عنوان مناسب بحث ما است ،من هر دو را
مطرح كردم..
تميالت
در اينجا بايد سراغ اِمهار كردن و ضبطِ شهوت و غضب برويم كه ابتدا شهوت را ميگوييم كه مسأله ّ
است .من اين نكته را كامل نگفتم كه وقتي ميگوييم شهوت ،يك وقت در ذهنتان نرود شهوت كه گفتم ،شهوت
نسبت به امور جنسي را ميگويم ،چون اآلن معموالً شهوت را نسبت به امور جنسي مطرح ميكنند و حال اينكه
مسأله اينطور نيست .اين شهوتِ جنسي فردي از افراد شهوت و فرد شاخص آن است .شهوتِ مال ،جمع كردن
مال ،اين هم شهوت است .من هركدام از اينها را در مباحث اخالقيام مطرح كردهام .شهوت كه ميگوييم اشتباه
نشود ،فقط در مورد شهوتِ جنسي نيست ،به هر نوعش كه باشد ،ولو شهوتِ جمع كردن مال هم باشد ،شهوت
نسبت به ثروت ميگويند .البته رياست نه ،رياست در ارتباط با غضب است .رياست در ارتباط با شهوت اصطالحي
در باب قواي نفساني نيست ،در ارتباط با ق ّوه غضبيه است.
سم كشنده:
شهوتّ ،
روايات ما هم همينطور است .توجه كنيد من گفتم همه اين روايات را به عنوان نمونه مطرح ميكنم .در روايت
س الْم َِحن»[]7آفة العقل الهوى»[]8أهلك الشيء الهواء» نابود كنندهترين چيز عبارت است از هوا.
دارد« :ال ْ َه َوى أَ ُّ
انسان را نابود ميكند ..روايتي از علي(عليهالسالم) است كه فرمود « :اصالً هوا پايه بدبختيها است ،تعبير به هوا
ميكنيم ،يعني همان خواستههاي نفساني.
َ
الشَّ
قاتالت»[]9الشَّ
ان»[]10
ط
ي
ِد
ي
ا
ص
م
ات
و
ه
سموم
«الشهوات
دارد:
آنجا
يا فرض كنيد در باب شهوت كه ميرويم در
ََ ُ َ َ ُ ْ ِ
َ
َ
َ
َ
ير َل يَ ْن َف ُّ
ير َل يَ ْن َف ُّ
ك أ ْس ُر ُه».
ك أ ْس ُر ُه»[َ ]12ع ْب ُد الشَّ ْه َو ِة أسِ ٌ
عبد الشهوة أذل من عبد الرق»[َ ]11ع ْب ُد الشَّ ْه َو ِة أسِ ٌ
ً
تعبير عجيبي است .كسي كه بنده شخصي شده است ،ممكن است روزي آزاد شود ،مثال كسي بيايد او را بخرد
و آزادش كند .فرض كنيد كسي ميخواهد ك ّفاره بدهد ،گفتند يك بنده آزاد كن ،بيايد او را بخرد و آزادش كند
يا خود اين مالك دلش ميخواهد آزادش كند ،احتمالش هم خيلي قوي است ،اما كسي كه اسير شهوتِ خود
شده است مگر به اين زودي ميشود آزاد شود؟ اص ً
ال و ابداً؛ گویا حبس ابد است .اسير شهوت ،اسير ابدي است.
روايت از علي(عليهالسالم) بود كه فرمود « :كسي كه بنده شهوت شده است ،خوارتر است از آن كسي كه بنده
شخصي شده است .يا اين تعبير كه دارد « :يكي از دامهاي شيطان ،شهوت است .در روايتي دارد « :شهوات
َسمهايي كشنده هستند ،عجب!
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چون من بحث ك ّلي را مطرح كردم ،وارد مسأله شهوت و هواي نفس شدم .لذا وقتي به حسب ظاهر انسان
وارد بحث تربيت ميشود ا ّولين مرحله ضبطِ خيال است كه گفتيم راههاي آن چيست .بعد ميرويم سراغ
شهوت يا غضب .انسان بايد اينها را در خودش كنترل كند .كسي كه ميخواهد براي ديگري مربّي شود ،اگر بنا
شود خودش به اسارت رفته باشد ،آيا ميتواند اسيري را آزاد كند؟ به قول ما طلبهها كه اص ً
ال نميشود .حاال
نميخواهم سراغ تنزيل كردن و از اين قياسها بروم .بنده نميتواند بنده ديگري را آزاد كند .آيا تو كه اسير
شهوت خود هستي ميتواني بيايي مربّي شوي و ديگري را تربيت كني؟ آيا ميتواني او را از اسارت بيرون بكشي؟
شعار دادن ،غير از شعور پيدا كردن و غير عمل كردن است .شعار دادن آسان است ،ممكن است بنده هم چند
صباحي فكر كنم كه تو راست ميگويي ،ا ّما بعد كه خالفش ظاهر شد افتضاحش باال ميآيد .ميخواستم اين را
عرض كنم كه ما روي ترتيب و خودسازي جلو ميآييم ،يعني خودسازي را از كجا شروع كنيم و چگونه؟ من تا
اآلن وارد اين بحث شدم.
[ . ]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
[ . ]2سوره محمد ،آيه 14
[ . ]3سوره الجاثيه ،آيه 23
[ . ]4سوره ص ،آيه 26
[ . ]5بحاراألنوار ،ج ،11ص3
[ . ]6بحاراألنوار ،ج ،5ص90
[ . ]7مستدركالوسائل ،ج ،12ص113
[ . ]8غررالحكم ،ص64
[ . ]9غررالحكم ،ص304
[ . ]10مستدركالوسائل ،ج ،11ص343
[ . ]11غررالحكم ،ص304
[ . ]12مستدركالوسائل ،ج ،11ص346
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تربیت و مربیان
تربیتی
* انسان بايد اينها را در خودش كنترل كند.
كسي كه ميخواهد براي ديگري مربّي شود،
اگر بنا شود خودش به اسارت رفته باشد ،آيا
ميتواند اسيري را آزاد كند؟

تربیت ومربیان تربیتی۷
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ

تربیت و مربیان
تربیتی

مرور مباحث گذشته
بحث ما در گذشته راجع به تربیت بود و اینکه اگر انسان بخواهد مربّی شود و دیگری را تربیت کند ،یعنی روش
گفتاری و رفتاری به او بدهد ،باید خودش مربّا به این تربیت باشد .به این مناسبت گفتیم که بحث تربیت در
تمام ابعاد وجودی مطرح است؛ هم در عقل ،هم قلب و هم نفس تربیت مخصوص بهخود را دارند و ح ّتی این
مصب قرار گرفته ،نفس است .الب ّته چیزهای * در روایتی از علی(علیهالسالم) است که
مسأله دربارۀ جوارح و اعضا هم هست .ولی آنچه که در آثار خودمان
ّ
دیگر هم هست ،ا ّما آنچه که خیلی مورد نظر است ،نفس است؛ نفس به معنای شهوت ،غضب و وهم .انسان باید فرمودند :اگر کسی کوشش کند که نفس
خودش را اصالح کند ،سعادتمند میشود.
اینها را مؤ ّدب به آداب الهی کند .من در باب وهم قب ً
ال بحث کردم و روش تأدیب وهم را گفتم.
حضرت در روایت دیگری میفرمایند :ا ّما اگر
کسی نفسش را یعنی شهوت و غضبش را در
ّ
لذات رها کند ،نفسش را به شقاوت میکشد.

روش تأدیب شهوت و غضب
ا ّما شهوت و غضب؛ در باب شهوت و غضب عرض کردم که ما هم در آیات و هم روایات به تعبیرات مختلف داریم
که باید این قوا کنترل شود .تعابیر مختلف است؛ هم تعبیر هوای نفس هست ،هم شهوت .در روایات هم بسیار
است که من نمیخواهم وارد آن شوم .آخرین جلسه بحث هم رسیدیم به همین مسأله که راجع به روایات بود.
من به عنوان نمونه روایتی را میخوانم و میخواهم بحثم را ادامه دهم.
َ
در روایتی از علی(علیهالسالم) است که فرمودندَ « :م ْن أَ ْج َه َد ن َ ْف َس ُه فِي إ ِ ْصلحِ َها َسع َِد»؛[ ]2اگر کسی کوشش
کند که نفس خودش را اصالح کند ،سعادتمند میشود .اصالح نفس یعنی تربیت ،تأدیب و مؤ ّدب کردن نفس
َ
به آداب الهی .حضرت در روایت دیگری میفرمایندَ « :م ْن أ ْه َم َل ن َ ْف َس ُه فِي ل َ َّذات ِ َها شَ ق َ
ِي»؛[ ]3ا ّما اگر کسی نفسش * وقتی که نفس ،تربیت شد ،یعنی بعد از آنکه
را یعنی شهوت و غضبش را در ّ
لذات رها کند ،نفسش را به شقاوت میکشد.
به آداب الهی مؤدّب شد ،هیچ چیز نزد خداوند
مراد از تأدیب نفس
حاال ببینیم مراد از تأدیب نفس چیست؟ مراد از تأدیب نفس که این همه در آیات و روایات آمده که انسان باید
نفسش را به آداب الهی مؤ ّدب کند ،چیست؟ من یک روایت میخوانم که در این روایت ،مسأله بر محور یک چیز
قرار میگیرد .یعنی اگر انسان بخواهد نفسش را به آداب الهی تربیت و مؤ ّدب کند ،یک کار باید انجام دهد؛ آن
چیست؟ « َم ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِِم» ]4[.روایت میفرماید :تنها اطاعت امر خدا انسان
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
را به رستگاری ابدی میرساند .یعنی انسان ،با اطاعت امر خدا خودش را به آداب الهی تربیت و مؤ ّدب میکند.
باارزشترین موجود نزد خدا
وقتی که نفس ،تربیت شد ،یعنی بعد از آنکه به آداب الهی مؤ ّدب شد ،هیچ چیز نزد خداوند بر روی زمین برتر
از او نیست .یعنی در مکتب ما از نظر ارزشی ،نفوسی که خودشان را به آداب الهی تربیت و مؤ ّدب کردند ،نزد
«ر ِو َی
خدا از همه باکرامتتر بوده و چیزی عند اهلل ،باالتر از آنها روی زمین نیست .من یک روایت میخوانم؛ ُ
ض أَ ْك َر ُم َعلَى َّ
َع ْن َعل ٍِّی(علیهالسالم) َق َ
س ال ْ ُمطِ ي َع ِة ِلَ ْم ِرهِ»؛[ ]5در پهنه
الل ِ ُس ْب َحان َ ُه م َِن ال َّن ْف ِ
س َعلَى َو ْج ِه ْالَ ْر ِ
ال :ل َ ْي َ
زمین نزد خداوند ،کسی أکرم و با ارزشتر و محترمتر از آن نفسی نیست که مطیع امر خدا باشد.
تنظیر تقوا و اطاعت الهی
َ
َّ
ُ
کریم در آیه «إ ِ َّن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد الل ِ أتْقاكم»[ ]6هم آمده است که آیه شریفه میگوید :انسان باتقوا ،کریمترین آدم
نزد خدا است .تقوا هم از اطاعت امر الهی بهوجود میآید .یعنی نفسی که در سه بُعد وهمی ،شهوی و غضبیاش،
در محدوده امر خدا عمل کند ،باتقوا است و مطیع امر الهی است« .ال ْ ُمطِ ي َع ِة ِلَ ْم ِر اهللِ» یعنی کسی که بر اساس
شهوت و غضبش کاری نکند که مخالف امر خدا باشد.
معنای تربیت
اوامر الهی موجب میشود که عمل خارجی انسان بر طبق انجام شود« .ال ْ ُمطِ ي َع ِة ِلَ ْم ِر اهلل ِ» سراغ عمل خارجی
مقدمه کوتاه کمی توضیح میدهم .ما در باب تعریف تربیت گفتیم :تربیت یعنی
میرود .حاال من این را با یک ّ
«روش گفتاری و رفتاری به دیگران دادن» که این هم مربوط به عمل است .رفتار و گفتار ،هر دو عمل است.
همین حرفهایی که من میزنم عمل است.
معنای تأدیب الهی
تأدیب چیست؟ تأدیب هم در ارتباط با عمل است و معنایش این است که اگر انسان بخواهد مؤ ّدب به آداب الهی
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بر روی زمین برتر از او نیست .یعنی در مکتب
ما از نظر ارزشی ،نفوسی که خودشان را به
آداب الهی تربیت و مؤدّب کردند ،نزد خدا از
همه باکرامتتر بوده و چیزی عند اهلل ،باالتر از
آنها روی زمین نیست.

مقید باشد که بر طبق
شود و خودش را به تربیت الهی تربیت کند ،فقط و فقط باید نسبت به اعمال خارجیاش ّ
دستور خدا عمل کند .این هم اطاعت امر الهی است]7[.
ع ّلت تأکید پیامبران بر اصالح عمل
یک بحث دیگر هست که من باید اشارهاي به آن داشته باشم .اینکه شما میبینید انبیا و اولیا آمدهاند روي اصالح
محرمات و
عمل تکیه کردند و انسان را به عمل كردن به دستورات الهی ترغیب کردند و از آنطرف انسان را از ّ
چیزهایی که مغبوض خداوند است ،نهی کردند ،به دليل «اطاعت امر الهي» است .هم فعل و هم ترك ،در هر
دو اطاعت مطرح است .باألخره همه بحث اطاعت ،از عمل خارجی سر در آورد که گاهی از آن به تربیت اعضا و
جوارح تعبیر میکنند.
مقدم بر دیگر تربیتها
تربیت اعضا و جوارحّ ،
یکوقت میگوییم :تربیت عقل ،تربیت قلب ،تربیت نفس ،ا ّما يكوقت میگوییم :تربیت اعضا و جوارح .ميگوييم:
ابتدا اعضا و جوارحت را تربیت کن .گوشت را ،چشمت را ،زبانت را ،دستت را و پایت را تربیت کن .یعنی اعضا
و جوارحت را به روش رفتاری و گفتاری بر طبق امر الهی مؤ ّدب کن و اينها را در وادي اطاعت امر الهي قرار
بده .در اینجا سراغ این میرویم که هسته مرکزی تربیت انسان ،عبارت از این است که اعمالش را سر خود انجام
ندهد و رضای خداوند را در نظر بگیرد.
چرا انبيا و اوليا بر روی این تکیه میکنند؟ حاال عرض میکنم ،روایات هم داریم ،وارد بحثش هم میشوم ،به
این ادب ،ادب ظاهری میگویند.
صورت ُملكي ظاهري و ملكوتي غيبي
اهل معرفت در این باب مطلبی دارند که بهوسیله آن ،برای ما روشن میسازند ،چرا انبيا و اوليا ،اینقدر روي
لکی ظاهری
اصالح عمل تكيه ميكنند .من خالصهاش را برایتان میگویم .آنها میگویند :انسان یک صورت ُم ِ
لکی ظاهری انسان ،همین ظاهر انسان است که من ظاهر شماها را
و یک صورت
ملکوتی غیبی دارد .صورت ُم ِ
ِ
ملکوتی غیبی ما که ديده نميشود،
میبینم و شما هم ظاهر من را؛ این صورت ظاهری است .سازنده صورت
ِ
لکی ظاهریمان که ما سازنده آن نیستيم.
خود ما هستیم؛ بر خالف صورت ُم ِ
این مطلب خیلی دقیق است .صورت ظاهري ما با تولّد و رشد بر اساس وراثت شکل میگیرد ،مث ً
ال من که خودم
ملکوتی غیبی است كه من خودم آن
را از نظر ظاهری اینگونه نساختم .خدا مرا ساخته است .ا ّما مسأله ،صورت
ِ
را میسازم .صورت غيبي را با ابزار ما ّدی نمیسازند ،مث ً
طراحی کنند .بلکه
ال اینکه برایش نقشه بکشند و آن را ّ
بهشیوه دیگری شکل میگیرد.
ح ّتی ما این را داریم عمده چیزی که سرنوشت انسان ،در عوالم بعد از دنیا به آن بستگی دارد ،همین صورتِ
ملكوتي غيبي را با اعمالمان میسازیم.
ملکوتی غیبی است ،چه در برزخ و چه در قیامت؛ و ما اين صورت
ِ
ِ
ما «صورت برزخی» خود را با اعمالمان میسازیم
من مجبور هستم این حرف بزرگان را کمی توضیح بدهم .وقتی من عملی را انجام میدهم ،این کار بر روی روحم
نقش میبندد که ابتدا یک نقش گذرا است ،ا ّما وقتي آن عمل را تکرار میکنم ،برایم تبدیل به یک ملکه میشود.
من با آن ملکه صورت باطنم را میسازم.
عمل خارجی را انجام ميدهم ،روی روحم نقش میبندد .تکرارش که کردم این نقش در درونم رسوخ میکند .ما
به این میگوییم« :ملکه» .اگر یک کاری را یک بار انجام دهم یادم میرود؛ ا ّما آن کسی که حرفهاش این است
که هر روز این کار را انجام دهد ،چهبسا در خواب هم اين كار را انجام میدهد .چون این عمل برایش ملکه شده
است .ما صورت غیبی و باطنیمان را با ملکاتمان میسازیم .حشر و نشر ما در عوالم دیگر با همان صورت غیبی
و باطنی است که خود ساختهایم ،نه با این صورت ظاهری که داریم.
بعضی به صورت «گرگ» ،بعضی «خوک» و بعضی «خو ِد شیطان»...
آنوقت اینجا است که میگویند :اگر عملی را که من انجام دادم ،بر اساس شهوتِ بیبند و بار بود ،آن صورتِ
حیوانی که برای باطنم میسازم و از آن تعبیر به صورت بهیمیه میکنیم ،مث ً
ال خوك میشود كه در بين حيوانات
عیت و درندگی
سب ّ
مظهر شهوت است .غضب را بهکار میگیرم و با آن ملکه درست میکنم ،ملکهاش صورت ُ
است؛ شیر باشد یا پلنگ .اگر کسی ُخدعه و نیرنگ را تکرار کند که مربوط به وهم است و این ملکهاش شود،
صورت ملکوتی او ،صورت شیطان است .شیطان ،مجسمه خدعه و نیرنگ است .عمل منعکس میشود و تکرار
عمل ملکهساز است و ملکه ،صورت باطنی من را میسازد.
صورتی زشتتر از خوک و میمون!
در یک روایت ،مسأله ترکیب ملکات در ساختن صورت باطنی و غیبی انسان مطرح شده است که اگر هم شهوت
و هم غضب برای انسان ملكه شده باشد ،صورتش چطور میشود؟ ح ّتی اگر وهم نیز با اینها ملكه شده باشد که
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* عمده چیزی که سرنوشت انسان ،در عوالم
ِ
صورت
بعد از دنیا به آن بستگی دارد ،همین
ملکوتی غیبی است ،چه در برزخ و چه در
ِ
ملكوتي غيبي را با
قیامت؛ و ما اين صورت
ِ
اعمالمان میسازیم.

مربوط به مسأله شیطنت است فرد چه صورتی پیدا میکند؟ یعنی وقتي اینها با هم جمع شود انسان به چه
شكلي در ميآيد؟ این ملکات منشأ آن میشود که صورت ملکوتی انسان ،شکل عجیبي پیدا کند.
لذا در روايتي آمده که پیغمبر اکرم فرمود« :قال رسول اهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم) :یحشر بعض الناس علی صور
تحسن عنده القرده و الخنازیر»؛[ ]8بعضی از مردم به صورتی محشور میشوند که صورت میمون و خوک پیش
آنها زیبا است .وقتی محشور میشوند ،صورت عجیبی پیدا میکنند! این برای همان ملکات است.
معنای ادب ظاهر
ملکات بهوسیله اعمال ساخته میشوند .مسأله مربوط به اعمال ،تربیت و تأدیب است .اينکه انسان خودش را
تربیت و ادب کند .ا ّول ادب ظاهر مطرح است .ادبِ ظاهر يعني عمل و تأدیب آن يعني محدود كردن عمل به
آنچه رضای خدا در او است .من کاری با این ندارم ،من فقط سراغ حالل و حرام میروم .عمل حرام انجام ندهد.
اگر شهوت بیبند و بار باشد ،خوک است .غضب بیبند و بار باشد ،گرگ است .حقّه بازی و کلک ملکه شود،
شیطان است.
تالش برای آدم ماندن!
اینکه انبیا و اولیا آمدند نفس را هدفگیری کردند ،نفس به معناي قواي سهگانه كه وهم ،شهوت و غضب است،
جهت این بوده که میخواستند كساني که در این دنيا صورت انسان دارند در برزخ و قيامت صورتشان عوض
نشود.
با هرکس ،همانطور که آمده ،برخورد میکنند!
ما سازنده صورت باطن خود هستیم .صورت ظاهرمان را خودمان نمیسازیم ا ّما صورت باطنمان را خودمان
میسازیم و جا دارد که در قیامت ،بر طبق صورت باطن ما با ما رفتار کنند .من یک مثال بزنم؛ تا حاال شده است
مث ً
ِ
کثیف متع ّفن بیاید و شما آن را احترام کنید و آن را در اتاق مهمانخانه ببرید و از
ال در منزلتان یک حیوان
او پذیرایی کنید؟ ح ّتی از این هم سادهتر؛ اگر کسی به شکل حمار بیاید ،با او چطور رفتار میکنید؟! برای حمار
طویله درست میکنید .غذای حیوان مخصوص است و جایش هم مخصوص است .من این مثالها را میزنم تا
متوجه شوید که عدل الهی درست است .در نشئات دیگر هرطور خودمان را ساخته باشیم ،بر طبق ساخته
خوب
ّ
ما ،با ما عمل میکنند.
نمیشود كسي در اين دنيا هر جنایتی و هر کار زشتی انجام دهد ،بعد در قیامت از صدر نشینان بهشت قرار
بگیرد .لذا جهت اینکه در باب تربیت و ادب تکیه میشود ،این است که اهل معرفت میگویند .آنها ميگويند:
تو سازنده صورت باطني غیبیات هستی .وقتیکه از اين دنيا رفتی ،این صورت میماند و آن صورت غيبي باطني،
در برزخ و قيامت ظاهر میشود.
اقسام ادب
این ادب ،ظاهری بود که گفتیم .ا ّما در باب قسم دیگر ادب باید بگوییم« :االدب ادبان ادب السر و ادب العالنیه
فادب السر طهاره القلوب و ادب العالنیه حفظ الجوارح من الذنوب»؛ ما دو نوع ادب داریم؛ ادب باطن و ادب
ظاهر .اهل معرفت ادب باطن را طهارت قلوب میدانند که بعد بحث میکنم و ادب ظاهر هم «حفظ الجوارح من
الذنوب»؛ یعنی حفظ اعضا و جوارح از گناهان است.
دليل بعثت پيغمبر اكرم
بعثت پیغمبر اکرم هم بر روی همین محور بود .حضرت میگفت :من میخواهم شماها را از وادی حیوانیت و
شیطنت بیرون بیاورم! شما میمیرید ،برزخ دارید ،قیامت دارید ،آنجا به صورت حیوانات و درندگان و شیطان
و ...در نیایید!
اینکه پيغمبر بر امر و نهی تأکید میکرد ،برای این بود كه انسان در قيامت به صورت حيوان درنيايد و ميفرمود:
من نمیخواهم شما آنجا به صورت حیواناتی در بیایید که در این عالم نظیرش نیست .یعنی مجموعهای از
ْت ِ ُلتَ ِّم َم
حیوانات بههم آمیخته شوند .ح ّتی این تعبیر هم از پیغمبر اکرم صادر شد که معروف است؛ «إِن ََّما ب ُ ِعث ُ
َم َكا ِر َم ْالَ ْخ َل ِق»؛[ ]9من برای تعالی مکارم اخالق آمدهام .مکارم االخالق هم مربوط به اعمال است .من برای
این آمدم.
ا ّما آیا این حرکت ،ثمرهای بهطور غالب در آن جامعه داشت؟ نه؛ گروهی بودند که اینها دست پرورده پیغمبر
بودند .ولی در مقابل ،کسانی بودند که من نمیتوانم بگویم اينها در برزخ و قیامت ،صورت غیبیشان مثل گرگ،
پلنگ ،شیر و دیگر درندهها باشد ،بلکه صورتشان خیلی بدتر از اینها است .مثل همین که خود پیغمبر تعبیر
فرمود :بعضیها بدتر از میمونها و خوکها هستند.
توسل
ّ
ً
یک عبارتی است که این را میخوانم .آدم واقعا تعجب میکند که پیغمبر اکرم این همه زحمت کشید و این
همه گفت ،آخرش ببینید اینها چه در آمدند .عجیب این است که اينها همانهایی بودند که متصل به پیغمبر
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ادب ظاهر يعني عمل و تأدیب آن يعني
*
ِ
محدود كردن عمل به آنچه رضای خدا در او
است

* من یک مثال بزنم؛ تا حاال شده است مث ً
ال در
ِ
کثیف متع ّفن بیاید و شما
منزلتان یک حیوان
آن را احترام کنید و آن را در اتاق مهمانخانه
ببرید و از او پذیرایی کنید؟ حتّی از این هم
سادهتر؛ اگر کسی به شکل حمار بیاید ،با او
چطور رفتار میکنید؟! برای حمار طویله درست
میکنید .غذای حیوان مخصوص است و جایش
هم مخصوص است.نمیشود كسي در اين دنيا
هر جنایتی و هر کار زشتی انجام دهد ،بعد در
قیامت از صدر نشینان بهشت قرار بگیرد.

بودند .من این جمالت را از ابن قطیبه نقل میکنم .ابن قطیبه در سنه سوم هجری؛ دویست و شانزده تا دویست
و هفتاد و خردهایزندگي ميكرده ،شاید ا ّولین تاریخ اهل سنت را ابن قطیبه نوشت که معتبرترین تاریخ است.
من از اینجا شروع میکنم .بعد از فوت پیغمبر آمدند جمع شدند در پشت درب خانه علی « َف َد َعا ب ِال ْ َح َطب»؛ بعد
معلوم میشود چه کسی بوده است که گفته است « َف َد َعا ب ِال ْ َح َطب» .گفت بروید هیزم بیاوریدَ « .فق َ
س
َال َو الَّذِي ن َ ْف ُ
فالن ب َِيدِه»؛ برگشت گفت قسم به آن موجودی که جان فالنی در دست او است «ل َ َت ْخ ُر ُج َّن»؛ یا این که اینها
ٌ
بیرون میآیند ،آمده بود علی(علیهالسالم) را مسجد ببرد« .أَ ْو َ ُل ْح ِر َق َّن َها َعلَ ْي ُك ْم َعلَى َم ْن فِي َها»؛ یا بیاید بیرون یا
و ّال آنکه را در این خانه است آتش میزنم .شقاوت را ببینیدَ « .فق َ
ِيل ل َ ُه»؛ آنجا یک کسی رو کرد به او گفت «يَا
َ
َ
ص»؛ فالنی «إ ِ َّن فِي َها َفاط َِم َة»؛ میدانی در این خانه کیست؟ در این خانه فاطمه است« .فقَال َو إ ِ ْن»؛[]10
أَبَا َح ْف ٍ
اگر چه او باشد .التماس دعا دارم از شما .شب ا ّول جلسه است .دو سه جمله بیشتر نمیگویم .درب خانه را به
اب ب ِ ِر ْجلِهِ»؛ درب خانه را به آتش کشید چنان لگد به درب خانه زد .زهرا(سالماهللعلیها)
آتش کشیدَ « .و َر َك َل ال ْ َب َ
َ
میگوید چنان لگد زد «ِ َف َر َّد ُه َعلَ َّي»؛ یعنی این درب نیم سوخته را روی من انداختَ « .و أن َا َحام ٌِل»؛[ ]11من
حامله بودم درب خانه را روی من انداخت .به این اکتفا نکرد چنان سیلی به صورت من زد.
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ .]2غررالحکم ،ص237
[ .]3غررالحکم ،ص305
[ .]4بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ .]5مستدرك الوسائل ،ج ،11ص259
[ .]6سوره مبارکه حجرات ،آیه13
ً
[ .]7در اینجا یک بحثی است که قبال بحث کردم و جلسه گذشته هم به آن اشاره کردم؛ ما این را داریم که انسان
باید ابتدا رفتار ظاهریاش را درست کند ،بعد سراغ باطن برود .من اینها را فع ً
ال کنار میگذارم.
[ .]8؟؟؟؟
[ .]9مستدرك الوسائل ،ج ،11ص187
[ .]10بحار االنوار ،ج ،28ص356
[ .]11بحار االنوار ،ج ،30ص349
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تربیت ومربیان تربیتی ۸
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
الَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الس َل ِم) َق َ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
«ر ِو َی َع ْن َعل ٍِی( َعلَ ْی ِه َّ
ُ
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مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به مسأله تربیت غیر بود ،به این معنا که اگر کسی قصد دارد کسی را تربیت و مؤ ّدب به آداب الهی
کند و به او روش گفتاری و رفتاریِ الهی بدهد ،شرط اساسی و زیربنایی این است که ابتدا خودش مؤ ّدب به
آداب الهی شده باشد ،تا این تأدیب اثرگذار باشد و ّال تأدیب او بیاثر خواهد بود؛ بلکه گاهی اثر عکس هم دارد.
انسان باید ابعاد وجودی خود را مؤ ّدب به آداب الهی کند
گوناگون وجودی ،یعنی بُعد عقالنی ،قلبی ،نفسی و باألخره اعضا و جوارح ظاهری ،خودش
انسان باید در ابعاد
ِ
را مؤ ّدب به آداب الهی کند .البته در جلسات گذشته عرض کردم که تکیه انبیا و اولیا هم روی همین معنا است.
آنها میگویند :ما باید نفوس ،به معنای قوای سه گانهای که درون انسان هست ،یعنی وهم ،شهوت و غضب را
مؤ ّدب به آداب الهی کنیم و ابتدا ًء روی تربیت نفوس هدفگیری میکنند.

* ادب بر دو گونه است؛ ادب سر ،یعنی باطن و
ادب عالنیه ،یعنی ظاهر .ادب سر ،یعنی طهارت
دلها و ادب عالنیه ،یعنی حفظ اعضا و جوارح
از گناهان

اعمال ظاهری ما ،صورت باطنیمان را میسازد!
راه و روش تربیت در ارتباط با اعمالی است که از انسان صادر میشود .یعنی انسان اعمالش را بر طبق دستورات
الهی انجام دهد .در روایت هم آمده بود ،که انسان باید مطیع امر خدا باشد .جهت اطاعت امر الهی این است که
اعمال ظاهری ما ،از اعضا و جوارح ما صادر میشود .یعنی اعمال ظاهری که از ما صادر میشود ،صورت باطنی
ما را میسازد .صورت باطنی ،یعنی همان صورت ملکوتیه غیبیهای که فع ً
ال از ما پنهان و برای اولیای خدا عیان
است و در عوالم دیگر ،مثل برزخ و قیامت ،ظاهر میشود .انسانها در برزخ و قیامت ،به همان صورت باطنی
خودشان ،که با اعمالشان ساختهاند محشور میشوند .لذا ،عرض کردم که انسان ،سازنده صورت باطنیه خودش
هست .من و شما صورت باطنیه خودمان را میسازیم و با همان صورتی که خودمان ساختیم در نشئه برزخ و
قیامت ظاهر میشویم.

* بین ادب سر و ادب عالنیه رابطه مستقیم
وجود دارد .به این معنا که ،اگر کسی ادب
عالنیه نداشته باشد ،محال است به ادب سر راه
پیدا کند ،یعنی تا انسان حدود اله ّیه را حفظ
نکند ،عم ً
ال به سوی قرب به خداوند ،که اثر
تطهیر باطن است ،راه پیدا نمیکند.

اقسام ادب و تعریف آنها
بقیه
بحث
وارد
اینجا
از
خواهم
ی
م
من
بود.
کرده
تقسیم
را
ادب
که
خواندم
را
ای
ه
جمل
من در آخر جلسه گذشته،
ّ
ابعاد وجودی انسان ،نسبت به ادب شوم؛ «االدب ادبان ادب السر و ادب العالنیة فادب السر طهارة القلوب و ادب
العالنیة حفظ الجوارح من الذنوب»؛ ادب بر دو گونه است؛ ادب سر ،یعنی باطن و ادب عالنیه ،یعنی ظاهر .ادب
سر ،یعنی طهارت دلها و ادب عالنیه ،یعنی حفظ اعضا و جوارح از گناهان ،به این معنا که انسان مراقب خودش
باشد تا گناه نکند .این ادب ظاهری است ،یعنی انسان مؤ ّدب به آداب الهی شود.
تطهیر قلوب و تهذیب ُخلق در باب ادب السر
در باب ادب السر ،تطهیر قلوب و تهذیب ُخلق مطرح است .نکته اساسی که باید قبل از ورود به بحث تذکر بدهم،
این است که این دو ،یعنی تطهیر قلب و تهذیب ُخلق تحقق پیدا نمیکنند مگر به ادب عالنیه .بین ادب سر و
ادب عالنیه رابطه مستقیم وجود دارد .به این معنا که ،اگر کسی ادب عالنیه نداشته باشد ،محال است به ادب سر
الهیه را حفظ نکند ،عم ً
ال به سوی قرب به خداوند ،که اثر تطهیر باطن است،
راه پیدا کند ،یعنی تا انسان حدود ّ
راه پیدا نمیکند .لذا انسان ،باید این را بداند که اگر ادب ظاهر را رعایت نکرد ،زیانهایی بر او مترتّب است .یکی
سد راه قرب به حق تعالی میشود.
از زیانهای عدم رعایت ادب ظاهر ،این است که ّ
ادب در ربط با عمل
روش گفتاری
به روایتی که میخوانم دقت کنید؛ «عن علی(علیهالسالم) قال :اقرب العباد الی اهلل تعالی اقولهم للحق و ان کان
علیه و اعملهم بالحق و ان کان فیه کره»؛ علی(علیهالسالم) فرمود :نزدیکترین بندگان خدا به خداوند ،کسی
مقیدتر است که خالف نگوید .بحث ما ادب ،تربیت ،روش گفتاری و رفتاری است «و
است که از نظر گفتاریّ ،
ان کان علیه»؛ اگرچه که این گفتار به ضرر خودش باشد .ولی چون به حق نزدیکتر است آن را میگوید .این
روش گفتاری است.
روش رفتاری
مقید است عملش ،مطابق با حق باشد .أعمل أفعل
روش رفتاری؛ «و اعملهم بالحق و ان کان فیه کره» کسی که ّ
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تفضیل است ،یعنی عملی که انجام میدهد ،دستور الهی است ،نه اینکه عمل به حق بکند .أعمل مثل آنجا است
که در باب گفتار هم ،أق َول داشت .یعنی دنبال آن نیست که راهی پیدا کند تا کاری را مباح کند ،بعد آن را
انجام دهد .اباحهگری نمیکند .میگردد ،آنکه واقعاً دستور الهی است و در آن هیچ نوع شبههای نیست را پیدا
میکند .این را میگویند« :اعملهم بالحق» .ممکن است بعضیها ،اعملهم بالحق را طوری معنا کنند که از نظر
کمیاش را مطرح کند .مث ً
ال اگر ما صد تا حق داریم که باید به آنها عمل
اعمالی که انجام میدهد ،جنبههای ّ
شود ،هرچه عمل بیشتر باشد به آن بگویند :أعمل .نه ،کیفیت مهم است .دنبال این نیست آنچه را مطابق هوای
نفس خودش هست توجیه کند .آن عملی که در آن هیچ شبههای نیست را عمل میکند .اگرچه میدانم که
اگر این کار را انجام دهم خوشم نمیآید ،ولی چون متن واقع به حق است عمل میکنم .این هم روش رفتاری
و ادب در ربط با عمل.

تربیت و مربیان
تربیتی

ضرر و زیان تخلف از روش الهی
من به یکی دو تا از ضررها و زیانهای مترتب بر کسانی که از روش الهی تخلف میکنند اشاره میکنم .بدتر از
همه این است که وقتی از آنچه رضای خدا در آن بود تخلف کرد ،مغبوض حق تعالی میشود و در معرض سخط
ربّش قرار میگیرد.
* عدم رعایت ادب ظاهری و حدود اله ّیه،
خروج از دیوان صدیقین و ورود به دیوان ظالمین!
مطلب دیگری که اهل معرفت در این رابطه مطرح میکنند این است :کسی که از روش الهی تخلف کند و حدود
صدیقین؛ یعنی کسانی
صدیقین خارج میشود و در دیوان ظالمین قرار میگیردّ .
الهی را حفظ نکند ،از دیوان ّ
مقید هستند به اینکه صدق در عمل داشته باشند ،تا خودشان را مورد پسند حق تعالی قرار دهند .کسانی
که ّ
مقید هستند با صدق در اعمال ،گفتار و رفتارشان ،خودشان را مورد پسند خدا قرار دهند ،به اینها میگویند:
که ّ
صدیقین هم مراتب دارند ،که من نمیخواهم
هست
مراتب
اعمال
در
چون
دارند.
مراتب
یقین
صد
البته
یقین.
صد
ّ
ّ
ّ
وارد این بحثها شوم.
آراستن خود برای خدا با صدق در عمل
روایتی است از امام باقر(علیهالسالم)؛ «قال :و تزین هلل عز و جل بالصدق فی االعمال»؛ با صدق در عمل ،خودت
را برای خداوند ع ّز و ّ
جل بیآرای .یعنی صدق در عمل ،آرایش است برای عبد ،تا مورد پسند ربّش قرار گیرد.
تعدی از حدود الهی = ورود در دیوان ظالمین
ّ
حاال ظالمان را میگویم «و من یتعد حدود اهلل و اولئک هم الظالمون»؛ این هم برای داخل شدن در دیوان
ظالمین« .قال رسول اهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم) :ان اهلل قد حد لکم حدودا فال تعتدوها»؛ خدا ،برای شما مرز قرار
صدیقین
الهیه ،خروج از دیوان ّ
داده است از این مرزها تجاوز نکنید .و باألخره عدم رعایت ادب ظاهری و حدود ّ
و ورود در دیوان ظالمین را به همراه دارد.
ادب اله ّیه يعني مرزشناسی و مرزداری الهی
الهیه را خالصه کنیم معنایش مرزشناسی و مرزداری الهی است .دو تا چیز است؛ مرزشناسی
ما اگر بخواهیم ادب ّ
الهیه را یاد بگیرد .چه چیز حالل است و چه چیز حرام؟ این را میگویند:
احکام
یعنی
و مرزداری .مرزشناسی
ّ
مرزشناسی الهی ،یعنی مرزهای الهی را بشناسیم .مرزداری؛ حکم را بلد است ولی عمل نمیکند .مرزداری یعنی
الهیه عبارت از مرزشناسی و مرزداری الهی است.
عمل به احکام الهی .ادب ّ
مرزداری و مرزشناسی الهی ،راهی برای رسیدن به معنویّت و قرب الهی!
الهیه شود ،راهش فقط همین است که مرزشناس و مرزدار الهی شود ،یعنی
اگر کسی بخواهد مؤ ّدب به آداب ّ
محرمات ،راهی به سوی معنویّت
احکام الهی را بشناسد و به آنها عمل کند .کسی با ترک واجبات و عمل به ّ
پیدا نخواهد کرد .راه منحصر است به همین که گفتم .راه به سوی معنویّت و راه به سوی قرب الهی ،فقط به
همین راه است :مرزشناسی الهی و مرزداری الهی .یعنی همین راهی که انبیا گفتند.
ا ّولین گام مکتب انبیا ،تطبیق ظاهر خود با ظاهر آنها است!
مکتبی غیر از مکتب انبیا ،باطل محض است و هیچ راهی به سوی حق ندارد ،هر مکتبی میخواهد باشد .فقط
مکتب انبیا مکتب حق است .ا ّولین گام در مکتب انبیا این است که انسان ظاهرش را با ظاهر آنها تطبیق دهد،
تا راه به سوی باطن آنها پیدا کند .ظاهرم را با ظاهر پیغمبر اکرم تطبیق بدهم .نگاهش چهطوری بود؟ چه چیز
را نگاه میکرد و چه چیز را میگفت حرام است؟ چه آهنگهایی را میشنید و چه آهنگهایی را میگفت حرام
است؟ چه حرفهایی را میزد و چه حرفهایی را نمیزد؟ دست و پایش و ظاهرش چطور بود؟ در مکتب انبیا
ا ّولین گام این است :تطبیق دادن ظاهر خودمان با ظاهر انبیا .خود انبیا هم روی همین هم تأکید میکردند.
ا ّولین گام این است تا آنجا که راه پیدا کنید به سوی باطنی که انبیا داشتند.
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صدیقین و ورود در دیوان
خروج از دیوان ّ
ظالمین را به همراه دارد.

* مرزشناسی یعنی احکام اله ّیه را یاد بگیرد.
چه چیز حالل است و چه چیز حرام؟ این را
میگویند :مرزشناسی الهی ،یعنی مرزهای
الهی را بشناسیم .مرزداری؛ حکم را بلد است
ولی عمل نمیکند .مرزداری یعنی عمل به
احکام الهی .ادب اله ّیه عبارت از مرزشناسی
و مرزداری الهی است.

* ا ّولین گام در مکتب انبیا این است که انسان
ظاهرش را با ظاهر آنها تطبیق دهد ،تا راه به
سوی باطن آنها پیدا کند.

مگر میشود به سوی باطن پیغمبر راه پیدا کرد؟!
مگر هرکسی میتواند به سوی باطن پیغمبر اکرم یا علی(علیهالسالم) و امثال اینها راه پیدا کند؟ اصال و ابدا.
ا ّول باید ظاهر خود را با ظاهر آنها تطبیق دهد ،یعنی مرزشناسی و مرزداری الهی .مرزهای الهی را انبیا به
ما گفتند و خودشان هم به اینها عمل میکنند .انبیا هم مرز شناس هستند و هم مرزدار .اینها الگو هستند،
پیغمبر اکرم اسوه بود ،در بین مردم هم زندگی میکرد .ما هم هیچ عذری نداریم ،چون پیغمبر عین ما است،
تمام قوای درونی که در ما وجود دارد در او هم همان بوده است .واهمه داشت ،شهوت داشت و غضب هم داشت.
هیچ عذری هم نمیتوانیم بیاوریم.

تربیت و مربیان
تربیتی

ادب قلب به تطهیر آن است
حاال سراغ ادب باطن میرویم .ا ّول ادب قلب بود که انشاءاهلل ادب قلب را در جلسه آینده بحث میکنم .قلبمان
مقدمهای که گفتم جا دارد که ببینیم تطهیر قلب به چیست ،باید قلب را ادب
را چطوری ادب کنیم؟ با این ّ
کنیم ،ادب قلب هم به تطهیر آن است.
من یک روایت میخوانم ،ان شاء اهلل در جلسه آینده آن را شرح میدهم« .عن علی(علیهالسالم) قال :زکی قلبک
باالدب کما یزکی النار بالحطب»؛ حضرت امر کردند که قلبت را پاک کن .این که قلب چگونه پاک میشود را
در جلسه آینده بحث میکنم .التماس دعا.
* انبیا هم مرز شناس هستند و هم مرزدار.
توسل
ّ
علی(علیهالسالم) نماز ظهر را در مسجد خواند .از مسجد بیرون آمد .در بین راه پرستاران زهرا(سالماهللعلیها) را
دید که سراسیمه و دوان دوان ،دارند میآیند .من در تاریخی دیدم که گریان بودند و وحشت زده .علی(علیهالسالم)
چشمش به آنها افتاد ،روکرد به آنها «و قال لهن»؛ به اینها گفت« :ما الخبر»؛ چه شده است؟ «مالی اراکن
متغیرات الوجوه و الصور»؛ چرا من چهرههای شما را این طور درهم میبینم ،وحشت زده میآیید ،چه خبر است؟
چه شده است؟ گفتند :علی زودتر خودت را به زهرا برسان ،گرچه بعید میدانیم که تو زهرا را زنده درک کنی.
در تاریخ دارد که علی(علیهالسالم) خودش را با عجله به خانه رساند .وارد حجره شد ،دید زهرا در بستر است.
عمامه از سر برداشت و کنار گذاشت ،عبا از دوش برداشت ،نشست و سر زهرا را به دامن گرفت .ا ّولین جملهای
که گفت این بود :یا زهرا با من صحبت کن .ولی دید هیچ حرفی نمیزند ،جواب نیامد «یا بنت محمد»؛ ای دختر
پیغمبر با من صحبت کن .جواب نیامد .ای دختر کسی که زکات را برای فقرا به اطراف ردائش پخش میکرد.
خصوصیات پیغمبر را مطرح کرد .ولی دید هیچ جوابی نیامد .باألخره این جمله را گفت :یا فاطمه! با
شروع کرد
ّ
عمهات علی بن ابی طالب هستم .در تاریخ مینویسند؛ تا اسم علی را شنید چشمانش را
من سخن بگو ،من پسر ّ
باز کرد .هر دو شروع کردند به گریه کردن.
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
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اینها الگو هستند ،پیغمبر اکرم اسوه بود ،در
بین مردم هم زندگی میکرد .ما هم هیچ عذری
نداریم ،چون پیغمبر عین ما است ،تمام قوای
درونی که در ما وجود دارد در او هم همان بوده
است .واهمه داشت ،شهوت داشت و غضب هم
داشت .هیچ عذری هم نمیتوانیم بیاوریم.

تربیت ومربیان تربیتی ۹
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
والحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
الَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الس َل ِم) َق َ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
«ر ِو َی َع ْن َعل ٍِی( َعلَ ْی ِه َّ
ُ
مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به مسأله تأدیب و تربیت بود .انسان باید تمام ابعاد وجودیاش؛ یعنی عقل ،قلب ،نفس ،اعضا و
جوارحش را ادب کند .در جلسه گذشته بحث ما به ادب قلب رسید که این موضوع در روایات هم آمده است .در
ك َقلْب َ ْ َ
ار ب ِال ْ َح َطب»[ .]2روایات متعدد است .من قب ً
ال روایت دیگری
روایت میفرمایدَ « :ز ِّ َ
ك ب ِال َدبِ َك َما يُ َذ َّكى ال َّن ُ
خوانده بودم ،که تطهیر سر و باطن ،به تطهیر قلب است.
تطهیر قلب و تزکیه نفس
من در اینجا دو تا مطلب را به طور خالصه عرض میکنم؛ یک بحث در باب تطهیر قلب است و یک بحث در
باب تزکیه نفس .تزکیه ،هم شامل تطهیر میشود و هم شامل رشد .انسان ،هم وظیفه دارد دلش را پاک کند و
هم وظیفه دارد آن را رشد بدهد.

تربیت و مربیان
تربیتی
* اگر کاری را که انسان از قلب کشید ،در راه
رضای خدا بود ،آن قلب میشود باادب .ا ّما
اگر در راه رضای خدا نبود ،آن قلب میشود
بیادب.

قلبی که تطهیر نشده باشد بیادب است!
در باب تطهیر ،قلبی که تطهیر نشده است بیادب است .ما در باب ادب و تربیت گفتیم که ادب الهی ،عبارت
از مرزشناسی و مرزداری است .در این باب از روایت هم استفاده کردیم .مرزشناسی و مرزداری بهطور خالصه
یعنی؛ انسان نیرویش را در راه رضای الهی مصرف کند .مرزشناسی یعنی اوامر الهی و دستورات خدا .مرزداری
یعنی به کار بستن اوامر و دستورات الهی ،که مصرف نیرو در مرزداری است .خالصه بحث این است که انسان،
اگر نیرویی که در هر بُعدی از ابعاد وجودیاش دارد ،در راه رضای خدا مصرف کند ،آن بُعد وجودیاش را مؤ ّدب * در باب قلب ،این ظرف را به اشکال گوناگون
تعبیر میکنند .میگویند :قلب ،مخزنی است
کرده است و اگر در راه غیر رضای الهی مصرف کند آن بُعد وجودیاش بیادب است.
حب
حب الهی است« ،مخزن
که مظروفش
ّ
ّ
قلب باادب ،قلب بیادب
قلب ،یک بُعد از ابعاد وجودی انسان است .بحث در این است که کارایی قلب در چیست که انسان از او کار
میکشد .اگر کاری را که انسان از قلب کشید ،در راه رضای خدا بود ،آن قلب میشود باادب .ا ّما اگر در راه رضای
مفصل بحث کردم و دیگر نمیخواهم بحث کنم.
خدا نبود ،آن قلب میشود بیادب .من در باب قلب ّ
قلبها ظروف خدا هستند!
متعدده
قلب یک ظرف است و ادب و بی ادبی این ظرف در ربط با مظروف آن است .ما راجع به قلب روایات
ّ
وب أَ ْوع َِي ٌة»؛ این دلها ظروف هستند.
داریم که همین تعبیر است .علی(علیهالسالم) میفرماید« :إ ِ َّن َه ِذ ِه ال ْ ُق ُل َ
« َف َخ ْي ُر َها أَ ْو َعاه»[ .]3در روایتی دیگر از پیغمبر اکرم هست که فرمودند« :قال رسول اهلل(صلیاهللعلیهوآلهوسلم):
ان هلل تعالی فی االرض اوانی اال فیها القلوب»؛ در زمین ،برای خدا ظرفهایی وجود دارد که عبارت از دلها است.
صحبت در این است که این ظرف برای کیست و مظروفش چیست؟
حب الهی ،دار حق تعالی ،حرم اهلل و ناموس خدا است!
قلب؛ مخزن ّ
مفصلی است من نمیخواهم واردش شوم ،فقط اشاره میکنم و رد میشوم .در باب قلب،
چون بحث قلب ،بحث ّ
حب الهی است،
این ظرف را به اشکال گوناگون تعبیر میکنند .میگویند :قلب ،مخزنی است که مظروفش ّ
حب الهی» .گاهی از این ظرف به «دار حق تعالی» تعببیر میکنند .گاهی به «بیت حق تعالی» .در
«مخزن ّ
َّ
َّ
َّ
روایت به «حرم حق تعالی» تعبیر میکنند .در روایتی است که؛ «ال ْ َقلْ ُب َح َر ُم الل ِ َف َل ت ُْسك ِْن َح َر َم الل ِ َغ ْي َر الل ِ»[]4؛
هم ظرف را میگوید و هم مظروف را .استاد ما(رضواناهللتعالیعلیه) ،تعبیرشان از قلب این بود که قلب و دل
ناموس الهی است.
ادب کردن قلب
حب غیر خدا در آن
حب الهی باشد ،اگر ّ
کار دل دلبستگی است .میگویند :این ظرف که مظروفش باید ّ
جایگزین شود ،بیادب است .آنچه که متناسب با آن ظرف بود و باید در آن راه ،که مورد رضای الهی بود ،مصرف
حب غیر خدا .لذا این مطلبی که در
حب خدا در این ظرف میآمد و جایگزین میشد نه ّ
میشد ،این بود که ّ
روایات هست که قلب خود را ادب کن و اینکه میگویند :ادب قلب به تطهیرش است ،یعنی پاک کردن قلب از
حب به غیر خدا .به این میگویند :ادب قلب.
ّ
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الهی» .گاهی از این ظرف به «دار حق تعالی»
تعببیر میکنند .گاهی به «بیت حق تعالی» .در
روایت به «حرم حق تعالی» تعبیر میکنند.

دلی که به غیر خدا تع ّلق پیدا کند هرزه و بیادب است!
دلی که هر روز و هر آن ،به چیزی غیر خدا تعلّق پیدا کند ،قلبی هرزه و بیادب است و این هرزهگری قلب است.
حب به خدا را در خود راه نمیدهد ،این دل و قلب
دلی که در دلبستگی به خدا ،راسخ و پابرجا است و غیر ّ
مؤ ّدب به ادب الهی است.
قلب بیادب ،بیمار است!
حب به خدا
معیار
بیمار،
دل
کدام
و
است
سالم
دل
کدام
که
قلب،
بیماری
و
قلب
سالمت
لذا در معارف ما ،در باب
ّ
ّ
حب به دنیا رسوخ کرده باشد و دلبسته به دنیا شده
است .دلی که به دنیا تعلق گرفته باشد ،یعنی در آن دلّ ،
باشد ،این قلب مریض است .گفتم :بیادب است ،در بیماریاش هم میگویم :این بیادب ،بیمار است .بیادبها
بیمار هستند.

تربیت و مربیان
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آن دل که در راه رضای خدا باشد سالمت است
آن دل که نیرویش را در راه رضای الهی مصرف کرده باشد ،یعنی این دل ،به اهلل تعالی و اولیای خدا که آنها
را هم بهخاطر خدا دوست دارد ،تعلّق پیدا کرده باشد ،این دل سالمت است.
* قیامت ،روزی است که نه پول ،نه فرزند و نه
در قیامت ،فقط قلب سالم به درد میخورد!
ون  ،إِالَّ َم ْن أَتَى َّ
حاال من برای نمونه روایتی را میخوانم «يَ ْو َم ال يَ ْن َف ُع ٌ
ليم»[]5؛ قیامت،
اللَ ب ِ َقلْ ٍ
مال َو ال ب َ ُن َ
ب َس ٍ
روزی است که نه پول ،نه فرزند و نه چیز دیگری ،به درد انسان نمیخورد بلکه دل سالمت است که به درد او
میخورد.
قلب سالم چه قلبی است؟
روایت از امام صادق(صلواتاهللعلیه) در ذیل همین آیه منقول است که حضرت فرمودُ « :ه َو ال ْ َقلْ ُب الَّذِي َسل َِم م ِْن
حب به دنیا در آن رسوخ کند،
ُح ِّ
حب به دنیا سالمت باشد و نگذارد ّ
ب ال ُّدن َْيا»[ ]6قلب سلیم آن قلبی است که از ّ
این در ربط با ادب قلب که همان تطهیر قلب است.
همه ابعاد وجودی انسان قابل رشد هستند
یک بحث دیگری در همین رابطه هست که در روایات هم مطرح است و آن مسأله رشد دل و قلب است .به این
معنا که رشد قلب به چه چیز است .ابعاد وجودی انسان ،غیر از بُعد ما ّدی او که از نظر روند رشد و نمو جدا از
بقیه ابعاد است ،همگی قابل رشد هستند .عقل و ح ّتی نفس هم قابل رشد هستند.
ّ
هرچه مظروف بزرگتر ،ظرف بزرگتر
رشد قلب به همین است که ما گفتیم .هرچه مظروف بزرگتر ،ظرف هم بزرگتر و هرچه مظروف کوچکتر ،ظرف
هم کوچکتر .چون مظروفِ قلب حب و دوستی است ،اگر تعلّق دل به یک چیز محدود باشد ،قلب هم محدود
میشود .ا ّما اگر تعلّق دل ،به یک چیز نامحدود باشد ،رشد قلب هم بی نهایت میشود.
مظروف قلب حب به خدا است
حب به او هم نامحدود است .یک وقت خطکشهای
پس
است
نامحدود
خدا
حب به خدا است.
ّ
مظروف قلبّ ،
ّ
شدت تعلق به خدا است .این رشد قلب،
شدت رشد ،به ّ
شدت و ضعف است .یعنی ّ
ما ّدیّت را وسط نگذارید .بحث ّ
گاهی در ربط با حاالت است و گاهی در ربط با اعمال.
رشد قلب در ربط با حاالت
در روایت هست که «قال اهلل تعالی لعیسی(علیهالسالم) أدِّب قلبک بالخشیه»؛ خشیت یک حالت درونی است
که بر محور علم و معرفت استوار است .چه بسا آن خوفی که از درک عظمت خدا ناشی میشود را خشیت تعبیر
میکنند« .أدب قلبك بالخشية»[]7؛ در ربط با حاالت است.
رشد قلب در ربط با اعمال
وت »؛ قلب زنده میشود و میمیردَ « .فإِ َذا َح َّي »؛
روایت از امام صادق(علیهالسالم) است؛ « إ ِ َّن ال ْ َقلْ َب يَ ْح َيا َو يَ ُم ُ
مستحبات ادب کن .عمل واجب را چه دلت بخواهد و چه نخواهد
وقتی که زنده بود « َف َأ ِّدب ْ ُه ب ِالت ََّط ُّو ِع » آن را با
ّ
مجبور هستی انجام دهی .اگر قلب سرحال بود ،جایی است که میتوانی قلبت را با عملی ادب کنی که آن را
ِض »[]8؛ اگر قلبت مرده است ،فقط واجباتت
توسعه دهی ،یعنی عمل مستحبَ « .و إ ِ َذا َم َ
ات َفا ْق ُص ْر ُه َعلَى ال ْ َف َرائ ِ
مستحبی که از روی کسالت است ،رشد درونی نمیآورد.
را انجام بده .آن
ّ
اولیای خدا عاشق عبادت بودند
اولیای خدا هم در ربط با اعمال خودشان همین روش را داشتند .آنها هیچگاه از عبادت ،زدگی پیدا نمیکردند.
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چیز دیگری ،به درد انسان نمیخورد بلکه دل
سالمت است که به درد او میخورد.

حب به خدا است .خدا نامحدود
* مظروف قلبّ ،
حب به او هم نامحدود است .یک
است پس ّ
وقت خطکشهای ما ّدیّت را وسط نگذارید.
شدت رشد ،به
شدت و ضعف است .یعنی ّ
بحث ّ
شدت تع ّلق به خدا است.
ّ

الص َل ِة »[ ]9نماز نور چشم
این است که میبینید آنها عاشق عبادت بودند .از پیغمبر اکرم؛ « ُق َّر ُة َع ْينِي فِي َّ
ان َعل ُِّي ب ْ ُن ال ْ ُح َس ْي ِن ع يُ َصلِّي فِي ال ْ َي ْو ِم َو
من است .در روایتی از امام باقر(علیهالسالم) نقل شده است که؛ « َك َ
اللَّ ْيلَ ِة أَل ْ َف َر ْك َع ٍة »[]10؛ این تعبیرات را راجع به امیرالمؤمنین هم داریم .نه اینکه اینها خسته نمیشدند ،کأن ّه
نیرو هم میگرفتند .روایت از امام حسن(علیهالسالم) است که حضرت میگوید شب جمعه بود ،دیدم مادرم
در محراب ایستاد و مشغول به نماز و عبادت شد و تا صبح مشغول عبادت بود .یا این تعبیراتی که راجع به
زهرا(سالماهللعلیها) است که به قدری به عبادت میایستاد ،که پاهای حضرت ورم میکرد ،احساس نمیکرد.
حب به خدا بود را از حاالت و اعمال تغذیه میکردند و این اعمال
اولیای خدا ،رشدی را که برای دل مملو از ّ
برایشان رشد صعودی داشت .التماس دعا.
توسل
ّ
چه بسا زهرا(سالماهللعلیها) در همین ایّام با آن امور مواجه شد .در یک روایتی دیدم اسماء بنت امیس نقل
میکند .میگوید :وقتی حضرت من را صدا زدند ،به من گفتند :اسماء برو کمی آب بیاور .من رفتم آب آوردم.
ایشان وضو گرفت .در روایتی نقل شده است که غسل کرد ،بهترین غسلها را .اسماء میگوید :بعد خودش را
خوشبو کرد .جامه نو طلبید .جامه نو آوردم و جامه نو بر تن کرد .به من گفت :اسماء برو آن سهم و حصه حنوط
من را بیاور و برای اسماء نقل کرد که هنگام وفات پدرم ،پیغمبر ،جبرئئل آمد و برای او از بهشت کافور و حنوط
آورد .پدرم آن را سه قسمت کرد ،یک قسمت را خودش برداشت ،یک قسمت برای من گذاشت و یک قسمت
هم برای علی .برو سهم من را بیاور .میگوید :من رفتم ،حنوط را آوردم .گفت :این را بگذار باالی سرم .اسماء
میگوید :زهرا در بستر بود ،یک وقت دیدم پاهایش را به سمت قبله کشید .جامهای آنجا بود ،آن را هم به روی
صورتش کشید و به من فرمود :ای اسماء! یک ساعت صبر کن ،بعد من را صدا بزن ،اگر دیدی جوابت را ندادم،
برو علی را خبر کن و بدان که من ،به پدرم ملحق شدم .اسماء میگوید :صبر کردم ،بعد صدا زدم ای دختر
مصطفی! دیدم جواب نمیدهد .ای دختر بهترین فرزندان آدم! جواب نمیدهد .جامه از روی چهره زهرا برداشتم،
دیدم زهرا(سالماهللعلیها) به پدر ملحق شده است .شروع کردم چهره زهرا را بوسیدن .گفتم :یا فاطمه! آنگاه که
پدر را مالقات کردی سالم اسماء را به او برسان .در این هنگام بود که دیدم ،حسنین وارد حجره شدند .به من
گفتند :ای اسماء! اآلن چه وقتی است؟ چرا مادر در این حال است؟ گفت :مادر به خواب رفته .گفتند :اآلن وقت
خوابیدن مادر ما نیست .امام حسن آمد خودش را روی صورت مادر انداخت .صورت مادر را میبوسید .میگفت:
ای مادر! من پسر تو ،حسن هستم ،با من سخن بگو قبل از آنکه روح از بدنم مفارقت کند .اسماء میگوید :دیدم
حسین(علیهالسالم) صورت ،روی پای مادر گذاشت و پای مادر را میبوسید .میگفت :مادر! من حسین تو هستم،
با من صحبت کن قبل از اینکه قلبم شکافته شود.
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ .]2بحاراألنوار ،ج ،74ص207
[ .]3بحاراألنوار ،ج ،1ص188
 ]4[.بحاراألنوار ،ج ،67ص25
[.]5شعرا،آيه 88و89
[ .]6بحاراألنوار ،ج ،7ص152
[ .]7تحفالعقول ،ص 500
[ .]8بحاراألنوار ،ج ،84ص47
[ .]9الكافي ،ج ،5ص 321
[ .]10وسائلالشيعة،ج  ،1ص 92
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۰
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
الَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الس َل ِم) َق َ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
«ر ِو َی َع ْن َعل ٍِی( َعلَ ْی ِه َّ
ُ
مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأدیب انسان در تمام ابعاد وجودیاش بود .بُعد عقلی ،نفسی و اعضا و جوارحی .بحث ما به ادب
قلب رسید و گفته شد که انسان ،باید قلبش را ادب کند ،ادب قلب هم به تطهیر آن است و تطهیر قلب ،یعنی
تخلیه قلب از جمیع ما سوی اهلل.
ّ
خداوند نسبت به جایگاهش انحصار طلب است!
حب به خدا و
شدن
جمع
کند.
جمع
دل
در
را
خدا
غیر
حب
ّ
حب به خداوند را و ّ
اینطور نیست که انسان بتواند ّ
حب غیر خدا ،با یکدیگر ،نشدنی است .خداوند نسبت به جایگاهش ،انحصار طلب است .خودش را صاحبخانه
ّ
میبیند .میگوید :دل ،جایگاه من است ،خانه من است ،برای من است و نباید غیر از من در دل باشد .به تعبیر
اهل معرفت؛ قلب ،بیت اهلل است.
حب به غیر خدا در دل یک نوع شرک است!
ّ
خداوند در قلب ،هیچ نوع شرکت را ،از نظر دلبستگی نمیپذیرد ،یعنی نمیپذیرد که قلب ،تعلّق به غیر پیدا
حب به غیر خدا در دل ،یک نوع شرک است .جهتش هم این
حب به خدا و ّ
کند .میتوان به تعبیر ناقصی گفتّ :
است که در عالم خلقت ،خداوند در ابعاد وجودی انسان ،یک بُعد را برای خودش خلق کرده است و آن بُعد ،قلب
انسان است .این سخن ،از معارف ما به دست میآید.
قلب مؤمن ،عرش الهی است!
من در جلسه گذشته یک روایتی خواندم ،اآلن دوباره تکرار میکنم .ما نظیر آن روایت باز هم داریم ،نه اینکه
منحصر به همان یک روایت باشد .روایت از پیغمبر اکرم بود؛ «قال رسول اهلل(صلی اهللعلیهوآلهوسلم) :ان هلل
تعالی فی االرض أوانی»؛ برای خداوند ،در روی زمین ظروفی است که این ظرفها برای خود خدا است« .اال و هی
القلوب»[]2؛ و آن ظروف ،دلها هستند .چرایش در روایات دیگر هست .البته من در جلسه گذشته اشاره کردم
و در این جلسه توضیح میدهم .جهتش این است که جایگاه خداوند ،باید طوری باشد که متناسب با او باشد.
این تعبیری که در روایت هست را میخوانم « ال يسعني أرضي و ال سمائي »؛ زمین و آسمان ،گنجایش من را
ندارد « .و لكن يسعني قلب عبدي المؤمن »[]3؛ ولی آن موجودی که گنجایش من را دارد ،قلب بنده مؤمن من
است .ببینید قلب چهقدر ارزشمند است .این تعبیر ،م ّتخذ از روایات است و مصطلح بین اهل معرفت هم هست
که « َقلْ ُب ال ْ ُم ْؤم ِِن َع ْر ُ
الر ْح َم ِن»[ ]4قلب مؤمن عرش الهی است .ما باالتر از عرش الهی نداریم.
ش َّ
قلب بیت اهلل است
حب ما سوی اهلل است ،جهت این است که ،این ظرف ،ظرف
از
آن
تخلیه
به
دل
تطهیر
کردم
اینکه من عرض
ّ
اختصاصی برای خداوند است و خداوند هم انحصارطلب است .لذا خداوند خودش را صاحب البیت میداند و اهل
معرفت میگویند :قلب بیت اهلل است ،خانه خدا است.
قلب؛ با ارزشترین بُعد وجودی انسان
من میخواهم خیلی کوتاه ،در یک بحثی وارد شوم .ما وقتی ابعاد وجودی انسان را ارزیابی میکنیم ،میگوییم :با
ارزشترین بُعد وجودی انسان ،قلب انسان است .با ارزشترین بُعد انسان ،عقل ،نفس و اعضا و جوارحش نیست،
بلکه قلب انسان است .چون قلب انسان ،جایگاه خداوند است ،با ارزشترین بُعد وجودی او است .عقل دنبال خدا
میگردد ،خداجو است .ا ّما آنکه خدا را در خود میگیرد قلب است.
با ارزشترین ادب ،ادب قلب است
ادب کردن هر بُعدی از ابعاد انسانی ،برای انسان ،جنبه ارزشی دارد و در این شبههای نیست .یعنی اگر ما
بخواهیم روی انسانها اتیکت بگذاریم ،که بفهمیم هرکس چهقدر ارزش دارد ،میرویم سراغ اینکه هرکس ،کدام
بُعد وجودیاش را ادب کرده است .محور ارزشی انسانها ادب انسانها است .چه نسبت به اعضا و جوارحش ،چه
نسبت به نفس و ملکاتش ،که ادب نفس و ملکات ،تهذیب ملکات است ،چه نسبت به عقلش باشد که بعدا ً بحث
می کنم و چه نسبت به قلبش باشد .ا ّما در بین اینها با ارزشترین ادب ،ادب قلب است.
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* خداوند در قلب ،هیچ نوع شرکت را ،از نظر
دلبستگی نمیپذیرد ،یعنی نمیپذیرد که
قلب ،تع ّلق به غیر پیدا کند .میتوان به تعبیر
حب به غیر خدا در
حب به خدا و ّ
ناقصی گفتّ :
دل ،یک نوع شرک است

* با ارزشترین بُعد انسان ،عقل ،نفس و اعضا و
جوارحش نیست ،بلکه قلب انسان است .چون
قلب انسان ،جایگاه خداوند است ،با ارزشترین
بُعد وجودی او است .عقل دنبال خدا میگردد،
خداجو است .ا ّما آنکه خدا را در خود میگیرد
قلب است.

قیمت انسان به مرزشناسی و مرزداری الهی است
در یک روایتی هست که امیرالمؤمنین(علیهالسالم) ،به کسی خطاب کرد که « يَا ُم ْؤم ُِن إ ِ َّن َه َذا ال ْ ِعلْ َم َو ْالَ َد َب
ثَ َم ُن نَفْسِ َ
ك »؛[ ]5اینکه تو اوامر الهی را دریافت کنی ،یعنی مرزشناسی مرزهای الهی و بعدش میفرمایدَ « :و
ْالَ َد َب »؛ مرزداری « ،ثَ َم ُن نَفْسِ َ
ك »؛ قیمت تو مربوط به این دو تا است یعنی مرزشناسی و مرزداری الهی« .
يد فِي ثَ َمن َ
يد م ِْن ِعلْم َ
ِك
ِك َو أَ َدب َِك يَ ِز ُ
اج َت ِه ْد فِي تَ َعلُّ ِم ِه َما »؛ کوشش کن و این دو را به دست بیاورَ « .ف َما يَ ِز ُ
َف ْ
َ
َو َق ْد ِرك »[ ]6به هر مقدار که سطح مرزشناسی و مرزداریات باال برود ،قیمت تو هم باال میرود .در بین آداب
ی قلب.
الهی ،آنکه بیش از همه ،ارزش و ثمن تو را باال میبرد ،ادب قلب است .چه در بُعد حالی و چه در بُعد عمل 
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ستایش بزرگ خداوند از پیغمبر اکرم
ستایش بزرگی که خداوند ،از پیغمبر اکرم در قرآن کرده است ،بر محور ادب قلب پیغمبر است .میگوید :ادب
قلب تو موجب شد که به این مقام رسیدی« .روی عن الصادق(علیهالسالم) قال« :إ ِ َّن َّ
اللَ َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َعلَى
محبت خودش ادب کرده است .سراغ عقل ،نفس و اعضا و جوارحش نرفت .رفت
َم َح َّب ِتهِ»؛ خدا پیغمبر را ،بر محور ّ
َ
ّ
محبت کرد یعنی آن تعلقاتی که نسبت
محبت در دل است .تأدیب ّ
سراغ قلب پیغمر« .أ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َعلَى َم َح َّب ِت ِه » ّ
محبت غیر نگذاشت.
محبت خودش پر کرد و جایی برای ّ
به ماسوی اهلل بود ،از این دل بیرون کشید و آن را با ّ
«إ ِ َّن َّ
َّك ل َ َعلى ُخ ُل ٍق َعظِ يم»؛ حاال میآیم از تو تعریف میکنم «إِن َ
َال َو إِن َ
اللَ َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َعلَى َم َح َّب ِت ِه َفق َ
َّك
* آن موقع که سرحال هستی ،مستح ّبات
ل َ َعلى ُخ ُل ٍق َعظِ يم»[.]7
اصالح قلب ،تعمیر قلب و جال دادن قلب
شما اگر در روایاتی که راجع به اصالح قلب ،تعمیر قلب و جال دادن قلب است ،مراجعه کنید ،میبینید تمام اینها
بر محور ذکر اهلل مطرح میشود « .أصل صالح القلب اشتغاله بذكر اهلل »[]8؛ « جالء هذه القلوب ذكر اهلل»[]9؛
ذک ر خدا و تالوت قرآن .علی(علیهالسالم) در خطبههایش این مطلب را زیاد دارد «إ ِ َّن َّ
اللَ ُس ْب َحان َ ُه َج َع َل ال ِّذ ْك َر
َ
يك ب ِ َت ْق َوى َّ
وصیتی که به امام حسن(علیهالسالم) میکند « َف ُأوصِ َ
الل ِ يَا ب ُ َن َّي َو ل ُ ُزو ِم أ ْم ِر ِه
جِ ال ًء لِلْ ُق ُلوب»[ .]10یا در ّ
ار ِة َقلْب َ
ِك ب ِ ِذ ْك ِر ِه َو ِال ْعت َِصا ِم ب َِح ْبلِه»[]11؛ جهت همین است .ارزشمندترین بُعد وجودی انسان ،دل انسان
َو ع َِم َ
حب ماسوی اهلل است.
از
آن
تخلیه
به
دل
ادب
و
است
آن
ادب
به
دل،
ثمن
و
ارزش
است ،
ّ
حب به دنیا داردُ ،مرده است!
دلی که ّ
در روایات ،ح ّتی این تعبیر هست که دل با چه زنده میشود و با چه میمیرد .بعد میآید روی موت و حیات
محبت غیر خدا در آن است ،مرده است .نهج
دل بحث میکند .میگوید :موت دل به ّ
حب به دنیا است .دلی که ّ
البالغه خطبه صد و نه « َم ْن َعشِ قَ شَ ْيئاً أَ ْعشَ ى ب َ َص َر ُه َو أَ ْم َر َ
ض َقلْ َب ُه َ ...و أَ َمات َِت ال ُّدن َْيا َقلْ َبه»[.]12
مستحبات را انجام بده ،در این صورت ،قلبت
اگر یادتان باشد ،در اعمال گفتیم ،آن موقع که سرحال هستی،
ّ
را زنده میکند .درست در مقابلش داریم ،آن کسانی که شبهات را رعایت نمیکنند و اباحهگری میکنند،
ات َقلْ ُبه»[]13؛
قلبهایشان ُمرده است .از علی(علیهالسالم) در نهج البالغه نقل شده است که « َم ْن َق َّل َو َر ُع ُه َم َ
حب به دنیا داشت ،به این عمل شبههناک کشیده شد.
چون ّ
قلب همانقدر که ارزشمند است ،همانقدر هم خطرناک است!
در بین تأدیبها ،با ارزشترین تأدیب ،تأدیب قلب است .من این را از نظر ارزیابی ظاهری بررسی کردم و ال؛ّ
اگرخواهیم ریشهیابی کنیم ،همه این مسائل سر از قلب در میآورد .یعنی بی ادبی اعضا و جوارح نفس ،همه سر
محبت غیر خدا
از قلب در میآورد .قلب ،همینطور که اینقدر ارزشمند است ،به قدری هم خطرناک است که ّ
محبت خدا ،تحت الشّ عاع قرار بگیرد و رفتنی شود .این منشأ بدبختی و شقاوت
در دل رسوخ کند ،بهطوری که ّ
انسان خواهد بود.
توسل
ّ
به حسب روایاتی که ما داریم ،وفات زهرا(سالماهللعلیها) هفتاد و پنج روز بعد از وفات پیغمبر بوده است که
تقریباً همین روزها میشود و امروز را به عنوان وفات میگیرند .امشب باید برنامه خانه علی(علیهالسالم) این
باشد که عرض میکنم.
ّ
وصیت کرد که خودت متکفل تجهیز من شو و کس دیگری را نگذار.
زهرا(سالماهللعلیها) ،به علی(علیهالسالم) ّ
وصیت هم به اسماء کرده
یک
البته
کن.
دفن
را
من
خودت
و
کن
تو خودت من را غسل بده ،کفن کن ،حنوط
ّ
وصیت کرد که این کارها را شب انجام
بود که تو در این کارها ،به علی(علیهالسالم) کمک کن .از طرفی هم ّ
مقدس زهرا را پیش رویش گذاشته و میخواهد او
بده .قاعدتاً باید مثل امشبی باشد که علی(علیهالسالم) بدن ّ
را تجهیز کند .در روایت دارد اسماء که کمک میکرد آب میریخت و علی(علیهالسالم) شستوشو میداد .ا ّما بر
میت را که از زیر
وصیت حضرت زهرا ،حضرت از زیر پیراهن غسل میداد .چرایش را شما میدانید .آخر ّ
طبق ّ
وصیت کرد که لباسهایم را درنیاور؟ میخواست
زهرا
چرا
بیاورند.
در
را
هایش
س
لبا
باید
دهند.
ی
نم
غسل
لباس
ّ
چشم علی(علیهالسالم) به بدن زهرا نیافتد با اینکه همسرش بود .در بین غسل ،علی(علیهالسالم) دست از غسل
برداشت و شروع کرد های های گریه کردن .چرا؟ چون دست علی(علیهالسالم) به موضعی خورد که آنجا بحث،
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را انجام بده ،در این صورت ،قلبت را زنده
میکند .درست در مقابلش داریم ،آن کسانی
که شبهات را رعایت نمیکنند و اباحهگری
میکنند ،قلبهایشان ُمرده است.

بحث رنگش نبود.غسل تمام شد .زینب(سالماهللعلیها) را صدا کرد ،برو حنوط مادر را بیاور .حنوط را آورد .حنوط
کرد .زهرا(سالماهللعلیها) را کفن کرد .یک جمله از علی(علیهالسالم) میخوانم « َفلَ َّما َه َم ْم ُت أَ ْن أَ ْعق َِد ال ِّر َدا َء »
وقتی قصد کردم که بند کفن زهرا را ببندم « ،ن َا َديْ ُت يَا أُ َّم ُكلْثُو ٍم يَا َزيْ َن ُب يَا ُس َكي َن ُة يَا فِضَّ ُة يَا َح َس ُن يَا ُح َس ْي ُن
بچههای زهرا را صدا کرد .میگوید :وقتی خواستم بند
َه ُل ُّموا تَ َز َّو ُدوا م ِْن أُ ِّم ُك ْم َف َه َذا الْف َِراقُ َو اللِّقَا ُء فِي ال ْ َج َّنة»[ّ ]14
بچهها را صدا کردم ،بیایید این آخرین دیدار است با مادر ،دیگر مادر را نمیبینید مگر در بهشت.
کفن را ببندم ّ
بچهها آمدند .خودشان را روی بدن مادر انداختند .حسن و حسین(علیهمالسالم) خودشان را روی سینه مادر
این ّ
انداختند .علی(علیهالسالم) ،قسم میخورد و میگوید :وقتی اینها خودشان را روی سینه مادر انداختند ،شروع
کردند گریه کردن ،دیدم دستهای زهرا از کفن بیرون آمد .یک دست به گردن حسن انداخت و یک دست به
بچهها را بردار .تمام فرشتههای آسمانها به گریه در آمدند.
گردن حسین .از آسمان ندا شد یا علی! ّ
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ .]2میزان الحکمه ج 5ص217
[ .]3عواليالآللي ج 4ص 7
 ]4[.بحاراألنوار ،ج ،55ص39
[ .]5هذا العلم است نه مطلق علم یعنی علم دین.
[ .]6بحاراألنوار ،ج ،1ص180
[ .]7الكافي،ج  ،1ص 265
[ .]8غررالحكم ،ص188
[ .]9مجموعةورام ،ج ،2ص121
[ .]10بحاراألنوار ،ج ،66ص325
[.]11نهج البالغه ،نامه  21ص 391
[.]12نهج البالغه،ص159
[ .]13نهج البالغه،ص536
[ .]14بحاراألنوار ،ج ،43ص179
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۱
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم
بسم اهلل الرحمن الرحیم
الحمد هلل رب العالمین و صل اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
الَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الس َل ِم) َق َ
الدائ ِِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
«ر ِو َی َع ْن َعل ٍِی( َعلَ ْی ِه َّ
ُ
مرور مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأدیب انسان بود .گفته شد که انسان باید ،جمیع ابعاد وجودیاش یعنی عقل ،قلب ،نفس و اعضا
و جوارحش را مؤ ّدب به آداب اهلل کند.بحث ما راجع به تأدیب قلب بود ،که بحث کردیم.
مطلق نماز مستحب موجب تطهیر قلب نمیشود!
در اینجا یک نکتهای هست که دیدم اگر بخواهم بگذرم شاید جفا کرده باشم .من در باب تأدیب قلب ،بر طبق
روایاتی که خواندم ،عرض کردم که باید قلب را ،هم با حالت تأدیب کرد و هم با عمل خارجی .حالت عبارت از
خشیت است .در روایت داشت که خداوند به حضرت عیسی خطاب فرمود« :يا عيسى أدب قلبك بالخشية»[.]2
وت
از طرفی هم در روایتی از امام صادق (علیهالسالم) بود که حضرت در باب عمل فرمودند « :إ ِ َّن ال ْ َقلْ َب يَ ْح َيا َو يَ ُم ُ
ِض »؛
»؛ قلب زنده میشود و میمیرد ،آن موقع که زنده شد؛ « َف َأ ِّدب ْ ُه ب ِالت ََّط ُّو ِع »َ « .و إ ِ َذا َم َ
ات َفا ْق ُص ْر ُه َعلَى ال ْ َف َرائ ِ
متوجه شدم که چه بسا ممکن است در کار یک اشتباهاتی بشود .یعنی اگر
من این جمله را توضیح ندادم ،بعد
ّ
بخواهی قلب را از نظر عمل ادب کنی ،با چه عملی باید این کار را بکنی؟ حضرت فرمود :با تط ّوع .تط ّوع عبارت
ات َفا ْق ُص ْر ُه َعلَى
از نافله است ،نمازهای نافله
مستحبی را تط ّوع گویند .چون ذیل آن روایت ،هست که؛ « َو إ ِ َذا َم َ
ّ
ِض »[]3؛ یعنی واجبات .ما هم نماز واجب داریم و هم مستحب .من در اینجا یک سؤالی را مطرح میکنم
ال ْ َف َرائ ِ
که در جواب این سؤال ،مطلب روشن میشود .آیا مطلق نماز مستحب ،موجب تأدیب قلب ،یعنی تطهیر قلب از
حب ما سوی اهلل تخلیه شود و سراسر
حب ما سوی اهلل ،میشود؟ اگر قلب ،مؤ ّدب به آداب الهی شود ،یعنی از ّ
ّ
آن را دوستی خدا بگیرد ،آیا با صرف خواندن نماز مستحب ،قلب انسان از حب ما سوی اهلل تخلیه میشود؟ نه؛
حب به پول،
مطلقاً این طور نیست .چه بسا آن موقع که نماز
مستحبی میخواند ،فکرش آن طرفتر از دنیا باشدّ .
ّ
عده خیال
مال ،جاه و مقام داشته باشد .من دیدم این را توضیح ندادم و رد شدم ،یک وقت اشتباه میشود .یک ّ
حب ما سوی اهلل از قلبشان
میکنند دارند نماز مستحب میخوانند ،قلبشان را تأدیب به ادب الهی میکنند و ّ
محبت خدا میشود .نعوذ باهلل من همزات الشیاطین .لذا من مجبورم به
خارج میشود و سراسر دلشان ،پر از ّ
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 ،ابتدا ًء متوقف
بر دو چیز است :یک؛ فراقت وقت و دو؛ فراقت قلب .در بین عبادات ،یک عبادت است که مخلوق با خالقش و عبد
با ربّش در آن ،بدون واسطه و رویاروی او سخن میگوید و آن نماز است .در نماز ،عبد با ربّش سخن میگوید
و با او مواجهه دارد .گرچه این تعبیر تعبیر ناقصی است و ممکن است حضاضت داشته باشد ،ا ّما با خدا ،چهره
به چهره رو به رو است .کدام نماز است که چهره به چهره میشود و عبد ،ربّش را میبیند؟ کدام نماز است که
حب به معبودش ،فرا بگیرد؟ آن نماز است
موجب میشود ،انسان دل از ما سوی اهلل ُببرد و تمام سراسر دلش راّ ،
مقدمه هستند.
که ،یک؛ فراقت وقت را رعایت کرده باشد و دو؛ فراقت قلب را .تازه این دو ّ
تعریف فراقت وقت:
ّ
معنای فراقت وقت ،رعایت اوقات موظفه برای نماز است .یعنی انسان در شبانه روز ،یک وقتی را برای نماز خالی
کند .وقتی را خالی کند ،که میداند در این وقت ،هیچ کاری نباید بکند ،این نماز مؤثّر است .مث ً
ال ظهر که شد،
کارهایش تمام شود .آن وقت وقتی است که باید همه کارها را کنار بگذارد و برود سراغ نماز .یک وقتی را برای
نماز ،خالی کند.
تعریف فراقت قلب:
فراقت قلب ،یعنی در این وقت که میخواهم 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 غیر خدا نباشم .در این وقت که میخواهم نماز بخوانم،
روی دلم به سوی خدا باشد.
مثالی برای فراقت قلب:
مث ً
شخصیت بزرگی صحبت کنم و در بین صحبت ،رویم را طرف دیگرکنم ،با یک کس دیگری
ال میخواهم با
ّ
مشغول شدم .این کار معنا ندارد .فراقت قلب یعنی ،دل در موقع عبادت به چیزی مشغول نباشد .میگویند:
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* آن صاله و نمازی روی قلب انسان مؤثّر است
که با حضور قلب باشد ،نه هر نمازی .حضور
قلب هم ،ابتدا ًء متوقف بر دو چیز است :یک؛
فراقت وقت و دو؛ فراقت قلب.

فراقت قلب فشار دارد و برای انسان مشکل است .ولی انسان باید این را بداند ،که اگر این حاصل نشود هیچ
مقدمه هستند برای اینکه انسان در وادیای برود که آن وادی ،روح
چیزی دستگیر او نمیشود .تازه این دوّ ،
و حقیقت عبادت است .روح و حقیقت عبادت ،عبارت است از حضور قلب .حضور قلب است که به نماز ارزش
میدهد چه نماز واجب و چه مستحب.
اقسام حضور قلب:
حضور قلب را تقسیم میکنند به حضور قلب در عبادت و حضور قلب در معبود .اگر بخواهیم حضور قلب در
عبادت را توضیح دهیم باید مثال بزنیم .عبادت اص ً
ال به طور کلّی ،عبارت از مدح ،ثنا و ستایش معبود است.
منتهی هرکدام از عبادات ،ثنای حق است .یک وصفی از اوصاف معبود را پیش میکشد و بعد آن وصف را مدح
میکند.

تربیت و مربیان
تربیتی

در نماز ،تمام اوصاف اله ّیه مطرح میشود
الهیه در آن مطرح میشود و آن اسماء و اوصاف را،
در بین عبادات ،یک عبادت است که تمام اسماء و اوصاف ّ
مدح و ثنا میکند ،آن عبادت ،نماز است .در تمام عبادات ،فقط نماز است که یک مجموعهای از مدح و ثنا ،نسبت
* در بین عبادات ،یک عبادت است که تمام
به معبود ،در ربط با جمیع اوصافش است.
مثال حضرت امام(رضواناهللتعالیعلیه) ،در ارتباط با حضور قلب
حضور قلب در عبادت ،یعنی انسان ،موقعی که دارد مدح میکند ،بفهمد چه کسی را مدح میکند .استاد
بچهای برود در محضر یکی از بزرگان و
من(رضواناهللتعالیعلیه) ،این طوری مثال میزدند ،میفرمودند :اگر ّ
ْ
مفصالْ
قصیدهای که در وصف او است را بخواند ،چه بسا خودش این اوصافی که راجع به آقا هست را دقیقا و ّ
نفهمد .مث ْ
ال بگوید :او باالترین عرفای دهر است .نمیداند عارف یعنی چه؟ دهر یعنی چه؟ اجماالْ میداند که
دارد او را ثنا ،مدح و وصف میکند.

اسماء و اوصاف اله ّیه در آن مطرح میشود و
آن اسماء و اوصاف را ،مدح و ثنا میکند ،آن
عبادت ،نماز است .در تمام عبادات ،فقط نماز
است که یک مجموعهای از مدح و ثنا ،نسبت
به معبود ،در ربط با جمیع اوصافش است.

اقسام حضور قلب:
یک؛ درک اجمالی:
اهل معرفت یک تقسیمبندی راجع به حضور قلب دارند .آنها میگویند :حضور قلب که عبارت از ثنای خدا
است ،به دو نحو است؛ یکی به نحو اجمالی است و دیگری به نحو تفصیلی .اجمالی یعنی این مثالی که استاد
من(رضواناهللتعالی) میزد .ال اقل در نمازت این حالت را داشته باش ،که در مقابل و حضور چه کسی هستی؟
چه کسی را توصیف میکنی؟ گرچه وصفهایش را ادراک نمیکنی و به کنه آن نمیرسی ،ولی اجم ْ
ال این را
بفهم .به این میگویند :درک اجمالی.
دو؛ درک تفصیلی:
درک تفصیلی مربوط به من و شما نیست .مربوط به اولیای خاص خدا است ،که وقتی نماز میخواند و میگوید:
«ایاک نعبد و ایاک نستعین» آن چیزی که او میگوید و اینکه من میگویم ،از زمین تا آسمان فرق دارد .هر دو
یک جمله میگوییم و یک وصف میکنیم ،ا ّما من فقط میدانم که این وصف از اوصاف خدا است .ا ّما به کنه این
وصف نرسیدم .البته چون اولیای خدا مراتب دارند در اینجا هم مراتب وجود دارد.
بفهمیم در مقابل چه کسی هستیم
آن چیزی که ما در باب تطهیر قلب میگوییم مؤثّر است ،این است که در روایت بود که؛ آن موقع که دلت زنده
است ادبش کن به تط ّوع .یعنی قلبت را به آن نمازی که در آن حضور قلب داری ،ادب کن .حضور قلب در حد
خودت .ال اقل ،بفهمی این چیزهایی که از دهانت در میآید چیست؟ گرچه به ژرفای او نمیرسی ،ا ّما بفهمی
در مقابل چه کسی هستی.
آن نافلهای که با حضور قلب باشد انسان را سِ یر میدهد
حب ما سوی اهلل را از دل او خارج میکند .آنجا است
آن نافلهای که با حضور قلب باشد ،انسان را سِ یر میدهد و ّ
که این دل ،من ّور به نور الهی میشود ،تمام ظلمتهای ما سوی اللّهی از دل خارج میشود و تلؤلؤ پیدا میکند.
حضرت زهرا(سالمسالماهللعلیها) با دلش ،بر عبادت خداوند روی آورده است!
من یک روایت بخوانم« .روی عن رسول اهلل(صلاهللعلیهوآلهوسلم) قالَ :و أَ َّما اب ْ َنتِي َفاط َِم ُة َفإِن َّ َها َس ِّي َد ُة ن َِسا ِء
ين »؛ ا ّما دخترم فاطمه ،سرور زنهای دنیا و آخرت از ا ّولین و آخرینَ « .و ه َِي بَضْ َع ٌة
ِين َو ْالخِ ِر َ
ِين م َِن ْالَ َّول َ
ال ْ َعالَم َ
ُور َع ْينِي »؛ نور چشم من استَ « .و ه َِي ثَ َم َر ُة ُفؤَادِي »؛ میوه دل من است.
ِمنِّي »؛ او پاره تن من استَ « .و ه َِي ن ُ
« َو ه َِي ُروحِ َي الَّتِي ب َ ْي َن َج ْن َب َّي »؛ او روحی است که در پیکر من استَ « .و ه َِي ال ْ َح ْو َرا ُء ْالِن ْسِ َّي ُة »؛ او حوریهای
است به شکل انسان « َم َتى َقا َم ْت فِي م ِْح َراب ِ َها »؛ آنگاه که برای نماز و عبادت ،در محراب بایستد « ،م ِْح َراب ِ َها
الس َما ِء »؛ نور او برای فرشتگان آسمانی تلؤلؤ میکندَ « .ك َما يَ ْز َه ُر
ُور َها ل َِم َلئ ِ َك ِة َّ
ب َ ْي َن يَدِي َرب ِّ َها َج َّل َج َلل ُ ُه َز َه َر ن ُ
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* آن نافلهای که با حضور قلب باشد ،انسان
حب ما سوی اهلل را از دل
را سِ یر میدهد و ّ
او خارج میکند .آنجا است که این دل ،من ّور
به نور الهی میشود ،تمام ظلمتهای ما سوی
ال ّلهی از دل خارج میشود و تلؤلؤ پیدا میکند.

ُول َّ ُ
ض »؛ همانگونه که نور ستارگان ،برای اهل زمین میدرخشدَ « .و يَق ُ
الل َع َّز َو َج َّل
ُور ال ْ َك َواك ِ
ِب ِلَ ْه ِل ْالَ ْر ِ
ن ُ
َ
ل َِم َلئ ِ َك ِت ِه »؛ خدا به فرشتگانش میگوید « :يَا َم َلئ ِ َكتِي »؛ ای فرشتگان من؛ « ان ُْظ ُروا إِلَى أ َمتِي َفاط َِم َة َس ِّي َد ِة إ ِ َمائ ِي
ِي »؛ فاطمه در پیشاروی من ایستاده است « .ت َْرتَع ُِد َف َرائ ُِص َها م ِْن خِ ي َفتِي »؛ از خشیت نسبت به من،
َقائ َِم ًة ب َ ْي َن يَد َّ
َ
بند بند وجودش میلرزد .این حالت کسی است که قلبش مؤ ّدب به آداب الهی استَ « .و َق ْد أ ْق َبلَ ْت ب ِ َقلْ ِب َها َعلَى
ع َِبا َدت ِي »؛ او با دلش ،بر عبادت من رو آورده است و در عبادت ،حضور قلب دارد « .أُشْ ِه ُد ُك ْم »؛ آی فرشتهها،
شماها را گواه میگیرم « .أَن ِّي َق ْد آ َم ْن ُت »؛ من ایمنی بخشیدم « شِ ي َع َت َها م َِن ال َّنار»[]4؛ آن کسانی که پیرو زهرا
هستند را از آتش جهنم ایمنی بخشیدم.
توسل
ّ
من دیروز ضمن مطالعاتی که میکردم ،یک مطلبی به ذهنم آمد .میخواهم این مطلب را با شما هم در میان
بگذارم .چه بسا در ذهن شما هم باشد .در ذهن من این آمد که اگر یک کسی در خانه من بیاید ،من میدانم این
چه گرفتاری دارد و میتوانم گرفتاری او را برطرف کنم و هیچ زحمتی هم برای من ندارد ،با یک اشاره میتوانم.
هیچ چیزی هم به من نگوید و تقاضا هم نکند .ولی من میدانم این برای گرفتاریاش پیش من آمده .سؤال
میکنم؛ این طور نیست که شماها بگویید :کار این را راه بیاندازم؟ این آمده است دیگر ،گرچه به من چیزی نگفته
مکرر هم بیاید ،آن هم چند روز پشت سرهم .میآید من
ولی میدانم برای همین هم آمده است .خصوصاً اگر ّ
را نگاه میکند هیچ چیز هم نمیگوید .من چه کار می کنم؟ حاال اگر طرف کریم باشد ،من نباشم ،یک کریمی
است .به تعبیر ما در خانه باز است .همه میآیند در خانهاش .از آن طرف هم آن شخصی که میآید تقاضا هم
بکند .دیروز من در این فکر بودم ،گفتم :ما پنج شب مرتّب رفتیم در خانه زهرا(سالماهللعلیها) ،کریمه اهل بیت.
میشود امشب ما را دست خالی رد کند؟ حاشا و ّ
کل .مگر میشود؟ محال است .یا زهرا خودت گرفتاریهای ما
را میدانی .الزم به گفتن هم نیست .میدانی ما برای چه آمدیم در خانهات« .حسبی من سؤالی علمک بحالی»
کافی است از تو درخواست کنم این که میدانی.
مجلسی مینویسدَ « :ف َصلَّى َعلَ َيها » جنازه زهرا را روی زمین گذاشت و به او نماز خواند .نماز جنازه را خواند ،ا ّما
بعد از آن نقل شده است که؛ « ثُ َّم َصلَّى َر ْك َع َت ْي ِن »؛ دو رکعت دیگر نماز خواند .به نظر من این است؛ «استعینوا
الس َما ِء »؛ دو
بالصبر و الصلوه»؛ دید نمیتواند این جنازه را در قبر بگذارد .خدا کمکم کنَ « .و َر َف َع يَ َديْ ِه إِلَى َّ
تا دستهایش را به سمت آسمان بلند کردَ « .ف َنا َدى »؛ بلند گفتَ « :ه ِذ ِه ب ِ ْن ُت ن َ ِب ِّي َ
ك َفاط َِم ُة»؛ خدا این دختر
پیغمبرت فاطمه است « .أَ ْخ َر ْج َت َها م َِن ُّ
الظ ُل َماتِ إِلَى ال ُّنور »[ .]5آماده شد .جنازه را بلند کرد و به سمت قبر برد.
ول َّ
الل ِ َعنِّي َو َع ِن اب ْ َنت َ
ك يَا َر ُس َ
«الس َل ُم َعلَ ْي َ
ِك ال َّنا ِزل َ ِة فِي جِ َوا ِر َ
ك»؛ به
یک وقت شروع کرد این جمالت را گفتنَّ :
پیغمبر سالم داد .معلوم میشود آنجا دستهای پیغمبر را دید که دارد پیکر دخترش را از علی میگیرد .سالم
ُ
اس ُت ْرجِ َع ِ
الرهِي َنه»؛
کرد به پیغمبر و گفت :از طرف خودم و دخترت به تو سالم میکنمَ « .فلَ َق ِد ْ
ت ال ْ َودِي َع ُة َو أخِ َذتِ َّ
ول َّ
الل ِ َع ْن َص ِف َّيت َ
ا ّول گفتَ « :ق َّل يَا َر ُس َ
ِك َص ْب ِري»؛ صبر علی خیلی کم شد ،ا ّما پیغمبر بیا ،امانتیات را به تو
ُ
الرهِي َنه »[]6؛ یا رسول اهلل ،آن امانتی که پیش من داشتی از من گرفتی .اینجا است که
برگرداندمَ « .و أخِ َذتِ َّ
میگویند :جا داشت علی به سؤال پیغمبر جواب بدهد و پیغمبر به او بگوید :یا علی ،آیا دختر من با این وضع
بود که به تو دادم؟ صورت او این رنگ را داشت؟ بازوی او این ورم را داشت؟
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص214
[ .]2تحفالعقول ،ص 500
[ .]3بحاراألنوار ،ج ،84ص47
[ .]4بحاراألنوار ،ج ،28ص37
[ .]5بحاراألنوار ،ج ،43ص214
[.]6نهج البالغه،خ،202ص320
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۲
اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم الحمد هلل رب العالمین
و صلی اهلل علی محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
الَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
«ر ِو َی َعن َعلی(علیهالسالم) َق َ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
ُ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تأدیب و تربيت بود .عرض شد اگر شخصي بخواهد دیگری را مؤ ّدب به آداب الهی کند و روش
رفتاری و گفتاری به او بدهد ،باید قبل از آن خود را در تمام ابعاد وجودی عقلی ،نفسی ،جوارحی و ..مؤ ّدب به
آداب الهي نمايد.
در بحث «تأدیب قلب» گفتيم :انسان باید قلبش را به «ادب الهی» ،ادب کند .مراد از «تأدیب قلب» این است
محبت در قلب وجود دارد باید آن
که انسان اجازه ندهد
ّ
«حب ماسوی اهلل» در آن نفوذ کند و اگر چيزي از اين ّ
را «تخلیه» نمايد .در جلسات گذشته روایاتي را نيز در اين زمينه مطرح کرديم.
تخليه دل و تج ّلي خدا
«حب ماسوی اهلل» تخلیه
عرض شد این طور نیست که اگر انسان قلبش را به آداب الهی ادب كند و آن را از
ّ
نمايد ،از نظر الهی بی اثر باشد .هنگامي كه انسان خود را به آداب الهی تربیت میکند آثاری بر آن مترتّب
ميشود .اهل معرفت اين بحث را در قالبی میریزند و ميگويند« :تأديب قلب» و «تخليه» آن موجب «تجلّی»
«حب به خدا» سراسر آن
«حب ماسوی اهلل» تخلیه شود و
خداوند در دل خواهد شد ]2[.در واقع اگر دل ،از
ّ
ّ
ّ
محل «تجلّي» خدا ميشود .قلب «بیت اهلل» است! قلب خانه خدا است! صاحب اين خانه هم خدا
را فرا بگیرد،
است؛ اگر كسي «ماسوی اهلل» را از اين خانه خارج کند ،صاحب خانه خود وارد آن میشود .صاحب خانه که آمد،
دل از حالت غصبی بیرون خواهد آمد .این تعبیری که میگویند« :خدا تجلّی میکند» ،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
«حب به اهلل» سراسرش را فرا بگيرد دچار
«حب ماسوی اهلل» تخلیه شد و
محبت خدا قرار ميگيرد .دلی که از
ّ
ّ
ّ
«خشیت» خواهد شد .اثر بسیار بارز ايجاد «خشيت» نيز که در روایت به آن اشاره شده این است که مورد
محبت خدا قرار میگیرد و هنگامي كه خدا او را دوست داشت همه کارهاش میشود ،به گونهاي كه تمام امورش
ّ
را خدا انجام میدهد.
حب خدا
تأثير نوافل در جذب ّ
ُ
َ
َ
َ
حب خدا است .هنگامي
در روایت معروفي آمده استَ « :و إِن َّ ُه ل َي َتق ََّر ُب إِل َّي ب ِال َّنافِل ِة َحتَّى أحِ َّب ُه» ،ا ّولين اثر «نافله» ّ
افعال شخص وارد دل شد،
كه دل «تخلیه» شد ،خدا «تجلّی» ميكند ،هنگامي كه خدا به وسیله هم حال و هم
ِ
محبت خدا قرار ميگيرد و هنگامي كه خدا او را دوست داشت ،آنگاه همه کارهاش ميشود؛ « ُك ْن ُت َس ْم َع ُه
مورد ّ
الَّذِي يَ ْس َم ُع بِهِ» ،دیگر تعبیر باالتر از این نمیشود؛ گوشی که با او میشنود گوش خدا استَ « ،و ب َ َص َر ُه الَّذِي يُ ْبصِ ُر
ش ب ِ َها» ]3[.کسی که قلبش
بِهِ» چشمی که میبیند چشم خدا استَ « ،و ل َِسان َ ُه الَّذِي يَ ْنطِ قُ ب ِ ِه َو يَ َد ُه الَّتِي يَ ْبطِ ُ
«حب ماسوی اهلل» تخلیه نمايد ،قوا و اعضايش همه الهی میشود.
را به آداب الهی مؤ ّدب کند ،یعنی آن را از
ّ
«حب دنيا» در آن نفوذ نكرده باشد
«قلب سليم» قلبي است كه
ّ
َ
َّ
َ
َّ
ْ
َ
الل
َى
ت
أ
ن
م
ال
إ
«

شریفه
آیه
ذیل
در
السالم)
ه
صادق(علی
امام
کردم
عرض
گذشته
همان طور که در جلسه
ب
ل
ق
ب
ِ ٍ
ِ َ ْ
ب ال ُّدن َْيا» ]5[،که
َس ٍ
ليم»[ ]4که درباره قیامت است میفرماید :مراد از سالمت قلب « ُه َو ال ْ َقلْ ُب الَّذِي َسل َِم م ِْن ُح ِّ
حب دنيا در آن «نفوذ» نكرده باشد .به کلماتی که در اينجا استخدام میکنم
سالمت قلب بر محور این است كه ّ
حب به دنیا وارد نشده باشد« ،نفوذ» نکرده باشد .بعضي مواقع بر سر يك دو راهي قرار
د ّقت کنید! نه اینکه ّ
حب دنيا
ميگيريم كه در آن بايد بين خدا و غیر خدا يكي را انتخاب كنيم ،اگر در اينجا به دنبال غير خدا يا ّ
حب خدا در قلبش «نفوذ» نکرده ،چون اگر «نفوذ»
حب به دنيا در قلبش «نفوذ» كرده استّ ،
برويم میگویندّ :
کرده باشد آن را رها میکرد.
«حسن ادب» و «سوء ادب» قلب
مفصل وارد آن شوم ،فقط به اندازهاي كه به بحث
در اینجا اهل معرفت بحثی دارند که من نمیخواهم به طور ّ
ما مربوط ميشود اشاره میکنم .در تعابیر اهل معرفت آمده است« :حسن ادب قلب»« ،سوء ادب قلب» .من
برای اینکه مطلب روشن شود مجبورم مطلبی را که جنبه معرفتی دارد ولی تقریباً همگانی است مطرح کنم.
قلب با دوري از افراط و تفريط به حسن ادب الهي دست پيدا ميكند
در باب حاالت قلب نسبت به همه امور معرفتی سه حالت تصویر میکنند :یک؛ «افراط» ،دو؛ «تفریط» ،سه؛
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«حب ماسوی اهلل» تخلیه شد
* دلی که از
ّ
«حب به اهلل» سراسرش را فرا بگيرد دچار
و
ّ
«خشیت» خواهد شد .اثر بسیار بارز ايجاد
«خشيت» نيز که در روایت به آن اشاره شده
این است که مورد مح ّبت خدا قرار میگیرد
و هنگامي كه خدا او را دوست داشت همه
کارهاش میشود ،به گونهاي كه تمام امورش را
خدا انجام میدهد.

«تعادل» .به عنوان مثال «خوف» و «رجا» ،هر دو از حاالت معرفتی قلبی محسوب ميشوند .صفت «خوف» و
«رجا» که در مقابل هم قرار ميگيرند هركدام ،يك حالت افراط ،يك حالت تفریط و يك حالت تعادل دارند.
حالت «تعادل» خوف و رجا ،ترس از جه ّنم و عذاب و امید به رحمت الهی است .ا ّما «خوف» در حالت افراطی
باعث ايجاد «یأس از رحمت خدا» ميشود و «رجا» در حالت افراطی «احساس ایمنی از عذاب الهی» ايجاد
ميكند ،تا جايي كه در نهايت باعث میشود شخص جرأت معصیت كردن پيدا کند.
هم خوف و هم رجا از حاالت بسیار خوب است ،ا ّما باید در حالت تعادل باشد .امام صادق(علیهالسالم) در روایتي
فرمودَ « :ق َ
ان أَب ِي(عليهالسالم) يَق ُ
س
الَ :ك َ
ُول» ،حضرت فرمود که پدر بزرگوارشان یعنی امام باقر فرمودند« :إِن َّ ُه ل َ ْي َ
َّ
ْ
َ
ُور خِ يف ٍةَ
ُور ِ
ان» ،هیچ بنده مؤمنی نیست مگر این که در دلش دو نور وجود دارد« ،ن ُ
م ِْن َع ْب ٍد ُم ْؤم ٍِن إِل َو فِي قل ِب ِه ن َ
ُور َر َجاءٍ» ،هم نور بیم از عذاب الهی و هم نور امید به رحمت الهی در دل قرار دارد .اینها مربوط به حاالت دل
َو ن ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
است« .ل ْو ُو ِز َن َه َذا ل ْم يَ ِز ْد َعلى َه َذا َو ل ْو ُو ِز َن َه َذا ل ْم يَ ِز ْد َعلى َه َذا» ]6[،اگر قرار باشد آنها را با هم بسنجیم ،نه
این بر آن فزونی دارد و نه آن بر اين؛ یعنی یک حالت تعادل بين آن دو برقرار است .اینها موقعی نور هستند
که تعادلشان حفظ شود .نه این بر آن بچربد و نه آن بر این .جهت این است که اگر هر كدام ،تعادل خود را
از دست داده و به سمت افراط يا تفریط بروند اثر بسیار بدي به بار خواهند گذاشت« .افراط در خوف» موجب
«یأس از رحمت الهی» و «افراط در رجا» باعث «جرأت بر معصیت» میشود .لذا اگر به روایات و آیات مراجعه
کنید خواهيد دید که هر دو حالت را نکوهش کردهاند .در قرآن نسبت به يأس از رحمت خدا نهي شده است« :ال
س م ِْن َر ْو ِح َّ
تَ ْق َن ُطوا م ِْن َر ْح َم ِة َّ
ون» ]8[،یأس از
الل ِ إِالَّ ال ْ َق ْو ُم الْكاف ُِر َ
الل ِ» ]7[.در جاي ديگر ميفرمايد« :إِن َّ ُه ال يَ ْي َأ ُ
رحمت خدا كه نتیجه افراط در خوف ميباشد ،از خصوصیات کافر است .از طرف ديگر راجع به كساني كه نسبت
به صفت رجا حالت افراطی پیدا کرده و احساس ایمنی از عذاب الهي دارند ميفرمايد« :أَ َف َأ ِم ُنوا َم ْك َر َّ
الل ِ َفال يَ ْأ َم ُن
َم ْك َر َّ
ون» ]9[.همه اینها برای قلب است .ارزش این حاالت متعلّق به انسان ،بر محور نقش
الل ِ إِالَّ ال ْ َق ْو ُم الْخاسِ ُر َ
سازندگی آنها است؛ اگر قرار باشد که اینها برای انسان نقش تخریبی پیدا کنند مذموم خواهند بود .خوف از
عذاب الهی آنگاه برای قلب ممدوح است که نقش سازندگی داشته باشد نه تخریبی .انسان هنگامي كه مأیوس
شد دیگر پا در وادی اطاعت نخواهد گذاشت؛ میگوید :آب که از سر گذشت چه یک وجب ،چه صد وجب.
حد اعتدال بگذرد ،دیگر مرز سرش نمیشود! حالل و حرام نمیفهمد! به تعبير
اگر اميد و رجا هم بخواهد از ّ
ديگر نقش تخریبی پیدا میکند.
«حسن ادب قلب» به معناي حفظ تعادل و دوري از افراط و تفريط است
حب به خدا
حسن ادب و سوء ادبي كه اهل معرفت در باب قلب نسبت به كسي که میخواهد دلش را در وادی ّ
قرار دهد مطرح میکنند ،میگوید به اين معنا است كه انسان دل را چنان تربیت کند كه نسبت به این حاالت
مربوط به قلب حالت تعادل حفظ شده و از افراط و تفريط دور بماندَ « .م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح
الدائ ِم» ،حسن ادب و يا ادب الهی نسبت به قلب این است.
َّ
حب به خدا بود بحث کردیم و حسن ادب و سوء ادب را در
به
راجع
که
آن
تادیب[]10
و
قلب
مسأله
باب
در
ما
ّ
ارتباط با مقامات معنویه مطرح کردیم.
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
ّ
[ .]2بحث «جلوههای الهی» با بحث «تجلي الهي» تفاوت دارد
[ .]3اصولكافي ،ج ،2ص352
[ .]4سوره مباركه شعرا ،آيه89
[ .]5بحاراالنوار ،ج ،7ص152
[ .]6اصولكافي ،ج ،2ص71
[ .]7سوره مباركه زمر ،آيه53
[ .]8سوره مباركه يوسف ،آيه87
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تربیت و مربیان
تربیتی
* در باب حاالت قلب نسبت به همه امور
معرفتی سه حالت تصویر میکنند :یک؛
«افراط» ،دو؛ «تفریط» ،سه؛ «تعادل» .به عنوان
مثال «خوف» و «رجا» ،هر دو از حاالت معرفتی
قلبی محسوب ميشوند .صفت «خوف» و
«رجا» که در مقابل هم قرار ميگيرند هركدام،
يك حالت افراط ،يك حالت تفریط و يك حالت
تعادل دارند .حالت «تعادل» خوف و رجا ،ترس
از جهنّم و عذاب و امید به رحمت الهی است.
ا ّما «خوف» در حالت افراطی باعث ايجاد «یأس
از رحمت خدا» ميشود و «رجا» در حالت
افراطی «احساس ایمنی از عذاب الهی» ايجاد
ميكند ،تا جايي كه در نهايت باعث میشود
شخص جرأت معصیت كردن پيدا کند.

تربیت ومربیان تربیتی ۱۳
رب العالمين،
الرجيم ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،و الحمد هلل ّ
اعوذ باهلل من الشيطان ّ
و صلّي اهلل علي محمد و آله الطيبين الطاهرين و لعنة اهلل علي اعدائهم اجمعين.
روي عن علي(عليهالسالم) « :قالَ :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
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 مؤ ّدب نمايد ،بايد قبل از آن خود را در ابعاد گوناگون وجودي عقل و قلب و نفس و اعضاء و جوارح مؤ ّدب
به ادب الهي كرده باشد.
در جلسه گذشته مطلبي را در ارتباط با «ادب قلب» از اهل معرفت نقل كردم .در تعابير اهل معرفت راجع به
«حسن ادب قلب» و «سوء ادب قلب» كه اين را هم در جلسه گذشته توضيح دادم و ديگر
اين مسئله آمده استُ :
تكرار نميكنم .در اين جلسه ميخواهم اين مطلب را مقداري توسعه بدهم.
«حسن ادب»
ُ
«حسن ادب» و «سوء ادب» كه راجع به قلب مطرح ميشود ،في نفسه به چه معنا است؟ در تعريف ادب نسبت
ُ
«حسن ادب» ،يعني آن هيئت َح َسنهاي كه سزاوار است فعل ،كار و رفتار انسان بر آن
گويند:
ي
م
آن،
ن

س
ح
ُ
به ُ
هيئت واقع شود .اين به اصطالح ُحسن ادب است.
«عقل عملي» ُمد ِرك حسن و قبح
ُ
در اينجا مطلبي را عرض ميكنم و آن اينكه مسأله ُحسن و قبح از مسائلي است كه به اصطالح ما «عقل عملي»
دركات «عقل عملي» است .عقل مث ً
ال ميگويد :عدل َحسن
آن را ادراك ميكند .به تعبير ما ُحسن و ُقبح از ُم َ
و زيبا است ،ظلم زشت و قبيح است .حال مصاديق آن نسبت به ديدگاه گروهها مختلف ميشود .مث ً
ال فرض
كنيد گروهي اينطور هستند كه در برخورد ابتدايي با افراد ادب را در اين ميدانند كه اگر كاله سرشان است
عدهاي به حالت
عدهاي دستشان را بلند ميكنندّ ،
عدهاي ديگر به هم دست ميدهندّ ،
كالهشان را بردارند ،يا ّ
ّ
اِنحِ نا خم ميشوند .تشخيص اين مصاديق متعلق به گروهها و اقوام مختلف ه است .هركدام از اين اقوام به اين
حاالت مخصوص به خود ميگويند« :ادب» .هر گروهي براي خود از نظر مصداق ادب «هيئت حسنهاي» دارد
كه با گروه ديگر فرق ميكند.
ُحسن ادب ،هنگام برخورد با ديگران از ديدگاه مكتب الهي
بحث ما راجع به «ادب الهي» است .ميخواهيم ببينيم در مكتب الهي ،حسن ادب در برخورد با ديگران در
چيست؟ هم از قرآن و هم از روايات مطالبي را در اين زمينه مطرح ميكنم.
َّ
فرمودَ « :فإِذا َد َخلْ ُت ْم ب ُ ُيوتاً َف َسل ِّ ُموا َعلى أَنْفُسِ ُك ْم تَحِ َّي ًة م ِْن ِع ْن ِد َّ
ْ
ُ
َّ
بار َك ًة َط ِّي َب ًة َكذل َِك يُ َب ِّي ُن الل ل َ ُك ُم الياتِ ل َ َعل ُك ْم
الل ِ ُم َ
ذين آ َم ُنوا ال ت َْد ُخ ُلوا ب ُ ُيوتاً َغ ْي َر ب ُ ُيوت ِ ُك ْم َحتَّى ت َْس َت ْأن ُِسوا َو ت َُسل ِّ ُموا َعلى
تَ ْع ِق ُلون» ]2[.در جاي ديگر فرمود« :يا أَي ُّ َها ال َّ َ
َ
تحيت و
أ ْهل ِها ذل ُِك ْم َخ ْي ٌر ل َ ُك ْم ل َ َعلَّ ُك ْم ت ََذ َّك ُرون» ]3[،قرآن ميگويد :در برخورد ا ّوليه هنگام وارد شدن به خانهّ ،
اوليه مصداق احترام و يا به تعبير ما حسن ادب
سالم كنيد .در روايات بسياري هم آمده است كه در برخورد ّ
ول َّ
اين است كه به يكديگر سالم كنيد .پيغمبر اكرم در روايتي فرمودَ « :ق َ
ال َر ُس ُ
الل(صلّياهللعليهوآلهوسلّم) إ ِ َذا
«الس َل ُم
ت ََل َق ْي ُت ْم َف َت َل َق ْوا ب ِالت َّْسل ِ
ِيم» ]4[،هنگام مالقات با يكديگر سالم كنيد! امام صادق(عليهالسالم) ميفرمايدَّ :
«الس َل ُم َق ْب َل ال ْ َك َل ِم» ]6[،قبل از آغاز كالم
كه:
است
شده
روايت
السالم)
ه
صادق(علي
امام
تَحِ َّي ٌة ل ِ ِملَّ ِت َنا» ]5[.باز از
َّ
ا ّول سالم كنيد! ح ّتي در آداب جدا شدن هم داريم كه هنگام خداحافظي نيز سالم كنيد!
«سالم» يعني چه؟ «سالم» يعني «خدا» به تو سالمتي بدهد! آيه « َفإِذا َد َخلْ ُت ْم ب ُ ُيوتاً َف َسل ِّ ُموا َعلى أَنْفُسِ ُك ْم تَحِ َّيةً
م ِْن ِع ْن ِد َّ
بار َك ًة َط ِّي َب ًة» ،هم ميفرمايد« :سالمتي از خدا است»« .سالم» خود يك نوع دعا ميباشد .از نظر
الل ِ ُم َ
اسالم و مكتب الهي «سالم كردن» مصداقي زيبا[ ]7براي برخورد با ديگران محسوب ميشود؛ يعني در مكتب
الهي ادب هنگام برخورد اين است كه ا ّول سالم كنيد.
فراگيري دستورات مكتب الهي نسبت به همه شئون زندگي فردي و اجتماعي
من از باب نمونه به ادب هنگام برخورد اشاره كردم ّ
وال در مكتب الهي براي تمام شئون زندگي فردي و اجتماعي
و چگونه انجام دادن كارها مثل نشستن ،بلند شدن ،غذا خوردن و خوابيدن ،دستوراتي الهي وجود دارد .جايي
را پيدا نميكنيد كه دستوري و فعلي مبني بر ادب الهي به اقتضاي آن وجود نداشته باشد .نسبت به همه شئون
ح ّتي براي دستشويي رفتن هم دستور وجود دارد ،باالتر از اين كه نداريم!
ائمه عرض ميكند :آقا! ما وقتي دستشويي ميرويم اشكال ندارد ذكر و
در روايتي است كه شخصي به يكي از ّ
نام خدا را در آنجا ببريم؟ خيال ميكرد نبايد اسم خدا را در آنجا برد! پيش خودش فكر ميكرد كه چون آنجا
خست و زشتي است خوب نيست كه انسان در آنجا اسم خدا را ببرد! حضرت به او فرمودِ « :ذ ْك ُر َّ
ّ
الل ِ َح َس ٌن
محل ّ
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تربیت و مربیان
تربیتی
«حسن ادب» ،يعني آن هيئت َح َسنهاي كه
ُ
سزاوار است فعل ،كار و رفتار انسان بر آن
هيئت واقع شود.

ال» ]8[،ذكر خدا در هر حال پسنديده است .در حالي كه در دستشويي نشستهاي همان جا ذكر بگو.
َعلَى ُك ِّل َح ٍ
من اينها را ميگويم براي اينكه بدانيد از ديدگاه مكتب الهي انسان چگونه بايد تربيت شود و يا به قول ما به
حمام ميروي ،اگر دستشويي
چه تربيتي مربّي شودّ .
توجه كنيد! اسالم به عنوان يك مكتب الهي ميگويد :اگر ّ
ميروي و به طور كلّي هر كاري كه انجام ميدهي بايد همراه با حسن ادب الهي باشد.

تربیت و مربیان
تربیتی

توحيد بايد در جميع اعمال انسان سرايت كند
ن ُقلت شود كه چرا تشخيص مصاديق فعل حسن را به اقوام و گروهها واگذار
ممكن است به قول ما طلبهها إ 
نكردند و نگفتهاند :هر چيزي را كه خوب ميدانيد انجام دهيد؟ در اسالم به هيچ وجه اين مسئله را به ما واگذار
نكردهاند كه هرچه را «تو» خوب و زيبا ميداني ،خوب است و مصداق واقعي حسن ادب ميباشد .به هيچ وجه
چنين حرفي وجود ندارد! جهت اين است كه در مكتب الهي اسالم بايد مقصد اعلي «توحيد» باشد و اين توحيد
نيز بايد در جميع اعمال انسان سرايت كند ،به اين معنا كه بر روي تمام كارهاي او سايه بيافكند و در نهايت
عمل انسان يك نوع تمثّل توحيدي الهي پيدا كند؛ مانند آينهاي گردد كه حاكي از توحيد شخص باشد .اگر اين
تعبير را به كار بريم چه بسا اغراق و مبالغه نكرده باشيم كه :اگر عمل انسان را تجريد كنيم ،اعتقاد محض شود و
از ما ّديت به شكل اعتقاد در بيايد ،آن هم اعتقاد توحيدي الهي؛ يا گاهي اين تعبير را به كار ميبريم كه« :اعتقاد
توحيدي» بايد تبديل به «عمل» گردد![ ]9يك وقت ميگويي :اگر عمل را تجريد كنيم بايد به شكل اعتقاد * مؤدّب به ادب الهي ،كسي است كه بر اساس
همان هيئتي كه عند اهلل زيبا است رفتار
در بيايد ،يك وقت هم ميگويي :نه! اعتقاد توحيدي بايد تبديل به عمل شود؛ اين دو موضوع متفاوت است .لذا
ميكند.
موحد بايد بر روي جميع اعمالش سايه داشته باشد! مثل كساني كه داراي ملكاتي هستند و
ميگوييم :اعتقاد ّ
اين ملكات در همه اقوال و اعمالشان ظاهر ميشود .بنابراين ما ميبينيم در اسالم نسبت به هر عملي از ناحيه
مقدس دستوري وجود دارد.
شارع ّ
شروع كارها با نام خدا
يك وقت هست كه ميگوييم« :شكل عمل» را چگونه انجام دهيم؟ يا شكل آن اعمالي كه بايد انجام دهيم چگونه
بايد باشد؟ در مكتب الهي ما نسبت به تمام رفتارها و گفتارها« ،شكل عملي» كه عند اهلل زيبا است را براي ما
تعريف كردهاند .ا ّما از بحث «شكل عمل» باالتر اين است كه ميگويد :هر عملي كه خواستي انجام بدهي ،نه
تنها بايد اينگونه باشد ،بلكه قبل از انجام آن بايد بگويي :خدا! يك وقت ميگويد :كار را اينگونه انجام بده! يك
بدأ بِب ِْس ِم َّ
الل ِ َف ُه َو أَب ْ َت ُر» .دستور است كه
ال ل َ ْم يُ َ
وقت ميگويد :قبل از انجام عمل بگو« :بسم اهلل»! « ُك ُّل أَ ْم ٍر ذِي ب َ ٍ
هر كاري را كه ميخواهي شروع كني با نام خدا شروع كن! اين بحث را تا جايي گسترش پيدا ميكند كه در آن
توجه كنيد! ما ميگوييم :مؤ ّدب به ادب الهي،
ح ّتي اثر وضعي اين مسئله را هم مطرح ميكنند ]10[.لذا اين را ّ
كسي است كه بر اساس همان هيئتي كه عند اهلل زيبا است رفتار ميكند.
«حسن ادب» در مكتب الهي بازتاب توحيد بر روي جميع رفتارها است
ُ
بحث ما اين بود كه اگر بخواهي ديگران را مؤ ّدب كني بايد قبل از آن خودت مو ّدب به آداب الهي شوي يعني
بايد كارهايي كه ميخواهي انجام دهي خداپسندانه و مورد رضاي الهي باشد .اين را ميگويند« :حسن ادب» .از
نظر مكتب ما «حسن ادب» اين است ]11[.به طور كلّي «حسن ادب» در مكتب ما بازتاب توحيد بر روي جميع
رفتارها و گفتارهاي انسان ميباشد.
حجت ميكند
خدا به وسيله «اسوه حسنه» با ابناي بشر اتمام ّ
مفصلي وجود دارد[ ]12و آن اين است كه ما در روايات داريم :خداوند انساني را مؤ ّدب به آداب
در اينجا بحث ّ
معرفي كرد تا به تعبير من ،كسي نتواند بگويد« :نميدانستيم»،
بشر
ابناي
به
الگو
عنوان
به
خود نمود و او را
ّ
«نميتوانستيم» .د ّقت كنيد! در اينجا به دو مطلب اشاره كردم ،يك؛ «نميدانستيم» و دو؛ «ميدانستيم ولي
نميتوانستيم» .مشكل ما در همين دو مطلب است .خدا براي اينكه جلوي اين دو مشكل را بگيرد« ،اُسوه حسنه»
براي ما فرستاد« .اُسوه حسنه» يعني همان كسي كه مؤ ّدب به ادب الهي است.
دست پرورده خدا و علي دستپرورده پيامبر

پيامبر
َ
َ
ْ
َّ
َ
ّ
َ
ِيب ُه» ]13[.در جاي ديگر
امام صادق(عليهالسالم) در روايتي فرمود« :إ ِ َّن الل َع ّز َو َجل أ َّد َب ن َ ِب َّي ُه فأ ْح َس َن تَأد َ
ميفرمايد« :إ ِ َّن َّ
اللَ أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َحتَّى إ ِ َذا أَ َقا َم ُه َعلَى َما أَ َرا َد» ]14[.شبيه به اين روايات نسبت به پيغمبر اكرم باز
معرفي ميكند .ا ّما در بُعد واليت ميتوان
هم وجود دارد .در بُعد رسالت قرآن نيز رسول اهلل را «اسوه حسنه» ّ
َ
َّ
َّ
ُ
ّ
ّ
به اين روايت از علي(عليهالسالم) اشاره كرد كه فرمود« :قال :إ ِ َّن َر ُس َ
ول الل ِ(صلياهللعليهوآله) أ َّدب َ ُه الل َع ّز َو َجل»،
َ
ُ
خدا پيغمبر را ادب كردَ « ،و ُه َو أَ َّدبَنِي» ،پيغمبر هم من را ادب نمود؛ من دست پرورده او هستمَ « ،و أن َا أ َؤد ُِّب
حجت بر همه تمام ميشود ،به گونهاي كه ديگر هيچ كس
اب ال ْ ُم َك َّرم َ
ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
ِين» ]15[.اينچنين ّ
ِين َو أُ َو ِّر ُث ْال َد َ
نميتواند بگويد« :نميتوانستم»! اگر كسي چنين حرفي بزند به او خواهند گفت :چه طور شد كه آنها توانستند،
تو نتوانستي!؟ آنها هم مثل تو انسان بودند! شما در اعضاء و جوارح و قوا با پيغمبر و ائمه مشترك بوديد! چگونه
برخي ميگويند« :ما نميتوانيم»!؟ چه طور آنها مؤ ّدب به آداب الهي شدند ،ا ّما ما «نميتوانيم»!؟ بي صفايي
نكن! با صفا بگو« :نميخواهم»! بگو« :شهوت و غضب و وهمم نميگذارد»! چرا ميگويي« :نميدانستم»؟ چرا
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* «نميدانستيم» و دو؛ «ميدانستيم ولي
نميتوانستيم» .مشكل ما در همين دو مطلب
است .خدا براي اينكه جلوي اين دو مشكل را
بگيرد« ،اُسوه حسنه» براي ما فرستاد« .اُسوه
حسنه» يعني همان كسي كه مؤدّب به ادب
الهي است.

ميگويي« :نميتوانستم»؟ بگو« :هواي نفسم نميگذارد»!
َ
در روايتي داريم از خود پيغمبر اكرم آمده است« :قال رسول اهلل(صلياهللعليهوآلهوسلم) :أ َّدبَنِي َربِّي» ،حضرت
«رب» به معناي «پرورش دهنده»
«رب» استفاده ميكند و
«ربوبيت» حقّ را مطرح مينمايدّ .
در اينجا از تعبير ّ
ّ
است .فرمود« :أَ َّدبَنِي َربِّي» ،پروردگارم من را تربيت كرد و ادب نمودَ « ،ف َأ ْح َس َن ت َْأدِيبِي» ]16[،و من را به كارهاي
زيبا و احسن ادب مؤ ّدب ساخت.
ِيب َّ
الل ِ» ،بسيار زيبا است! من كسي هستم كه مربّاي تربيت الهي هستم ،من تربيت شده يداهللام« ،أَن َا
«أَن َا أَد ُ
ِيب َّ
حجت
الل ِ َو َعل ٌِّي أَدِيبِي» ]17[،او هم تربيت شده دست من است .ميخواستم اين را بگويم كه :اينگونه ّ
أَد ُ
را بر ما تمام كردهاند.
«حسن ادب» به عهده ما نيست
تشخيص مصاديق ُ
بنابراين «حسن ادب» در جميع ابعاد وجودي ما مطرح ميشود و آن به اين معنا است كه رفتار و گفتارمان بر
يك هيئت زيبا واقع شود .البته تشخيص اينزيبايي با ما نيست ،هر چند زيبايي و زشتي برخي از امور بسيار
بودن عدل و ...ا ّما صحبت يك يا دو مورد نيست ،بلكه صحبت از
بودن ظلم و نيكو
روشن است ،مانند قبيح
ِ
ِ
همه رفتارها در تمامي شئون اجتماعي و فردي انسان ميباشد؛ مثل اينكه وقتي خواستم در رختخواب بروم چه
بگويم؟ چگونه بروم؟ و...
دارد اميرالمومنين(عليهالسالم) هنگام شب وارد شبستان مسجد كوفه شد .آن خبيث را ديد كه به رو خوابيد
است .گفت :اينطور نخواب! خوابيدن يك امر فردي است .فرمود :به طرف راست و به طرف چپ و به پشت
توجه كنيد!
بخواب كه خواب انبيا است .حضرت در آنجا شروع كرد به بيان آداب خوابيدن براي آن خبيثّ .
آنها چيزي براي ما كم نگذاشتهاند .خدا الگويي تربيت كرد و آن را تحويل جامعه بشريّت داد .او هم باز تربيت
كرد .البته آن دست خدا بود كه توانست چنين انساني تربيت كند .پيغمبر هم ميگويد :من علي را ادب كردم.
علي(عليهالسالم) ميگويد :من را پيغمبر تربيت نمود .تربيت اين الگو هم در بُعد رسالت و هم در بُعد واليت است.
الهيهاي
بنابراين «حسن ادب» تنها در بعد قلبي نيست بلكه در جميع ابعاد مطرح ميشود و آن هم با دستورات ّ
توسط انبياء و اولياء به ما گفتند و بر اساس آن رفتار كردند و نشان جامعه هم دادند ،تحقّق پيدا ميكند.
كه ّ
كساني هم كه در كنارشان بودند كارهايشان را ديدند و همه را براي ما نقل كردند ،به گونهاي كه ديگر قابل
انكار نيست.
[ .]1بحاراالنوار ،ج ،89ص21
[ .]2سوره مباركه نور ،آيه61
[ .]3سوره مباركه نور ،آيه27
[ .]4وسايلالشيعه ،ج ،12ص222
[ .]5بحاراالنوار ،ج ،73ص12
[ .]6بحاراالنوار ،ج ،73ص12
[ .]7گفتيم :ادب فعلي است كه بر هيئت زيبايي انجام ميشود
[ .]8بحاراالنوار ،ج ،77ص175
[ .]9من در گذشته اين تعبير را در حرفهايم به كار بردهام.
[ .]10از عبارت « َف ُه َو اَب َتر» ميتوان فهميد كه عدم گفتن «بسم اهلل» اثر وضعي به جا خواهد گذاشت
[ .]11در اينجا ديگر بحث قلب نيست ،بلكه من اين بحث را گسترش دادم
[ .]12بعيد ميدانم در آينده مو ّفق شوم به اين موضوع بپردازم
[ .]13وسايلالشيعه ،ج ،14ص366
[ .]14مستدركالوسايل ،ج ،17ص58
[ .]15بحاراالنوار ،ج ،74ص414
[ .]16بحاراالنوار ،ج ،68ص382
[ .]17بحاراالنوار ،ج ،16ص231
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۴
رب العالمین
الرحیم؛ و الحمد هلل ّ
الرحمن ّ
الرجیم؛ بسم اهلل ّ
اعوذ باهلل من الشیطان ّ
الط ّیبین ّ
محمد و آله ّ
الطاهرین و لعنه اهلل علی اعدائهم اجمعین.
و صلّی اهلل علی ّ
َ
َ
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِم»[]1
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما راجع به تربيت بود .عرض شد اگر انسان بخواهد شخص ديگري را تربيت كند ،شرط اساسياش اين
ي مؤ ّدب به آداب الهي سازد و بعد براي ديگران مربّي باشد .در جلسه
است كه ابتدا خود را در جميع ابعاد وجود 
«حسن ادب قلب» و «سوء ادب قلب» .ميشود گفت آنها
گذشته گفتيم :در تعابير اهل معرفت آمده استُ :
«حسن و سوء ادب» را در مسئله قلب متمركز كردهاند ،ولي همان طور كه عرض كردم من اين بحث را توسعه
ُ
دادم و گفتم« :حسن و سوء ادب» تنها مربوط به قلب نيست ،بلكه جميع ابعاد وجودي انسان ،چون عقل و قلب
«حسن ادب» اين است كه افعال انسان بر هيئتي
و نفس و تمام اعضاء و جوارحش را در برميگيرد .به طور كلّي ُ
نيك واقع شود و از ديدگاه الهي به اين معنا است كه اعتقاد دروني انسان به توحيد ،بر روي افعال و اعمال انسان
سايه بيافكند ،به گونهاي كه اعمال او گوياي توحيد دروني او باشد و به تعبير ديگر اگر «عمل» انسان را تجريد
تجسم بخشند جز «عمل توحيدي»
كنند «اعتقاد محض توحيدي» ظاهر شود و اگر بخواهند «اعتقاد» او را ّ
مجسم نگردد.
ّ
صالحيت تأديب ديگران را ندارد .بايد ابتدا خود و تمام ابعاد
كند،
ادب
را
خود
كه
آن
از
قبل
انسان
كرديم
عرض
ّ
صالحيت مربّيگري را پيدا كرده و ميتواند ديگران
وجودياش را مؤ ّدب به آداب الهي نمايد؛ در اينجا است كه
ّ
را مؤ ّدب به آداب الهي كند.
پيامبر ،ادبآموخته خدا است
در اينجا به روايتي از سنخ روايات جلسه گذشته اشاره ميكنم .روايت از امام صادق(صلواتاهلل عليه) است.
حضرت ميفرمايند« :إ ِ َّن َّ
اللَ َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َف َأ ْح َس َن أَ َدب َ ُه َفلَ َّما أَ ْك َم َل ل َ ُه ْالَ َد َب َقال َو إِن َ
يم ثُ َّم
َّك ل َ َعلى ُخ ُل ٍق َعظِ ٍ
ض إِلَي ِه أَ ْمر ال ّناس َو ْ ُ
وس» ]2[،امام صادق(صلواتاهللعليه) فرمودند :خداوند ع ّز ّ
وجل پيامبرش را ادب
ال َّم ِة ل َِي ُس َ
َف َّو َ ْ
َ
ُ
َ
َ
يم»،
كرد ،پس او را نيكو ادب نمود؛ پس از آنكه براي پيغمبر ادب را كامل كرد فرمودَ « :و إِن َّك ل َعلى ُخل ٍق َعظِ ٍ
به اصطالح ما خدا با اين جمله از او ستايش كرد .ميگويند :بزرگترين ستايش قرآن كريم از پيغمبر همين آيه
اس» ،سپس كار مردم « َو ْ ُ
شريفه « َو إِن َ
يم»[ ]3است« .ثُ َّم َف َّو َ
ال َّمةِ» و ا ّمت را به
ض ِالَي ِه أَ ْم َر ال ّن ِ
َّك ل َ َعلى ُخ ُل ٍق َعظِ ٍ
وس» تا براي آنها تدبير امور كند.
س
ِي
ل
«
كرد،
او تفويض
َ ُ َ
كسي كه «تربيت نشده» صالح ّيت «تربيت كردن» ندارد!
حال مطالبي را كه از اين روايت برداشت ميشود به نحو اختصار ،تذ ّكر ميدهم .ا ّول؛ همان موضوعي كه محور
صالحيت پيدا كند،
بحث ما است كه مربّي بايد ا ّول خود به تربيت الهي تربيت شود ،تا بعد براي تربيت ديگران
ّ
از اين روايت استفاده ميشود .فرمود« :إ ِ َّن َّ
اللَ َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه َف َأ ْح َس َن أَ َدب َ ُه ،»...بعد ميفرمايد« :ثُ َّم َف َّو َ
ض
إِل َ ْيهِ» ،خداوند ابتدا پيامبر را تربيت نمود ،بعد فرمود :برو مردم را تربيت كن! ا ّول خو ِد پيغمبر ،سپس ديگران!
كي تواند كه شود هستي بخش»
«ذات نايافته از هستي بخش
صالحيت پيدا كرد به او گفت :حاال برو مردم را تربيت كن!
خداوند او را تربيت نمود ،بعد از آنكه پيغمبر
ّ
مربّي بايد «مربّاي الهي» باشد تا «مربّي الهي» گردد
مطلب ديگر اينكه بايد مربّي ،خدا و تربيت ،الهي باشد ،به اين معنا كه خو ِد مربّي بايد مربّاي الهي باشد تا مربّي
الهي گردد؛ يعني در ابتدا خود تربيت شده «يداهلل» باشد ،بعد بيايد و مشغول تربيت ديگران شود .من به اين
موضوع اشاره خواهمكرد.
«مربّي الهي» بايد در تمام ابعاد وجودي به «كمال ادب» رسيده باشد
َ
ْ
اهميت دارد آنجا است كه فرمودَ « :فلَ َّما أَ ْك َم َل ل َ ُه ال َد َب» ،يعني وقتي ادب را
مطلبي كه در اين روايت بسيار ّ
براي پيغمبر كامل كرد؛ همان طور كه عرض كردم انسان داراي ابعاد وجودي است و هر بُعد از ابعاد انسان ادب
متناسب با خودش دارد« .عقل» بايد مؤ ّدب شود« ،قلب» بايد مؤ ّدب شود« ،نفس» كه تركيبي از شهوت و غضب
توجه كنيد! همه اين ابعاد بايد در انسان
و وهم است بايد ادب شود و همين طور «اعضاء و جوارح» انسانيّ ]4[.
تربيت شود تا جايي كه« ،أَ ْك َم َل ل َ ُه ْالَ َد َب» ،هيچ نقص تربيتي و ادبي در او باقي نماندَ « .فلَ َّما أَ ْك َم َل ل َ ُه ْالَ َد َب
َقال ،»...پيغمبر بعد از اكمال ادب و تربيت الهي مورد ستايش واقع شد ،ا ّما مطلب مهمتر آنجا است كه فرمود:
اس َو ْ ُ
«ثُ َّم َف َّو َ
صالحيت ادب كردن ديگران را دارد كه ا ّوالً؛ خود ادب
وس» ،يعني كسي
ض إِل َ ْي ِه أَ ْم َر ال ّن ِ
ال َّم ِة ل َِي ُس َ
ّ
َ
َ
ْ
شده باشد ،دوماً؛ ادب و تربيتش به كمال رسيده باشد« ،أ ْك َم َل ل َ ُه ال َد َب» ،خصوصاً اينكه شخصي بخواهد مربّي
شخص نباشد ،بلكه جامعه را تربيت كند .عبارت «أَ ْمر الناس َو ْ ُ
ال َّمةِ» صريحاً به همين مسئله يعني «تربيت
َ
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خداوند ابتدا پيامبر را تربيت نمود ،بعد
فرمود :برو مردم را تربيت كن! ا ّول خو ِد
پيغمبر ،سپس ديگران! بعد از آنكه پيغمبر
صالحيت پيدا كرد به او گفت :حاال برو مردم
ّ
را تربيت كن!

جامعه» اشاره دارد.
كسي كه «به طور كامل» تربيت نشده نميتواند «مربّي جامعه» باشد
اگر كسي بخواهد «مربّي جامعه» گردد بايد «تمام ابعاد وجودياش» آن هم «به طور كامل» ،تربيت الهي شده
باشد .صرف اينكه ميتواند جلوي شهوتش را بگيرد ،ا ّما نميتواند غضبش را كنترل كند كافي نيست .چنين
شخصي به درد سرپرستي هيچ «گروهي» نميخورد! بحث شخص نميكنم .اين «گروه» شامل هر جمع كوچك
و بزرگي ميشود ،از خانواده و مدرسه شروع كنيد تا برسيد به ّ
كل جامعه .كسي كه نميتواند جلوي غضبش را
ّ
بگيرد ،كسي كه نميتواند شهوت يا وهم خود را مهار كند و يا كسي كه تمام ابعاد وجودياش را به طور كلي
صالحيت سرپرستي و تربيت هيچ گروهي را نخواهد داشت.
مؤ ّدب نساخته ،از ديدگاه مكتب و معارف ما،
ّ
«ادب الهي» يا «بالواسطه» است و يا «باواسطه»
آخر بحث جلسه گذشته جملهاي گفتم كه ميخواهم در اينجا كمي آن را باز ميكنم و آن اينكه «ادب الهي» يا
«بالواسطه» است و يا «باواسطه»؛[ ]5يعني خداوند يك وقت «بالواسطه» تربيت ميكند ،يك وقت «باواسطه».
ما در اينجا راجع به پيغمبر صحبت ميكنيم؛ چون بحث ما درباره ايشان است.
خداوند پيغمبراكرم را «بالواسطه» تربيت نمود
 ،در روايت آمده است« :إ ِ َّن َّ
ت نمود .ما در
اللَ َع َّز َو َج َّل أَ َّد َب ن َ ِب َّي ُه» ]6[،خدا خود «بالواسطه» پيغمبرش را تربي 
متعددي داريم ،صحبت از يك يا دو روايت نيست ،روايات زيادي در اين باب وجود دارد .از خود
اين زمينه روايت
ّ
َ
ديب اهلل» ،من تربيت شده خدا هستم.
ا
«أنا
فرمود:
كه
است
شده
پيغمبر نقل
ُ
تربيت الهي علي« ،باواسطه» پيغمبر و تربيت مؤمنين« ،باواسطه» علي(عليهالسالم)
ا ّما تربيت «باواسطه» آن جايي است كه وقتي كسي كه خدا او را تربيت كرده و «بال واسطه» مؤ ّدب به آداب
توسط يك واسطه صورت ميگيرد ،تربيت «با واسطه»
الهي شده ،بخواهد ديگري را ادب كند .به اين تربيت كه ّ
ميگويند .در روايت دارد علي(عليهالسالم) كه خليفه رسولاهلل(صلّياهللعليهوآله وسلّم) است ،در دامن تربيت
پيغمبر ،تربيت شد؛ يعني خداوند ،پيغمبر را «بالواسطه» و علي(عليهالسالم) را «باواسطه» پيغمبر تربيت نمود،
ول َّ
الل ِ(صلّياهللعليهوآلهوسلّم) أَ َّدب َ ُه َّ ُ
چنانچه از خود علي(عليهالسالم) در روايات آمده است« :إ ِ َّن َر ُس َ
الل َع َّز َو َج َّل
َ
ُ
ِين» ،و من نيز
َو ُه َو أَ َّدبَنِي» ،پيغمبر را خدا و من را پيغمبر تربيت نمود؛ آنگاه ميفرمايدَ « :و أن َا أ َؤد ُِّب ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
مؤمنين را ادب ميكنم.
تربيت بايد به خدا منتهي شود
نكتهاي كه در اينجا بايد اشاره كرد اين است كه مسئله تربيت بايد به خدا منتهي شود .ما تربيت و ادب الهي
توجه
ميخواهيم ،لذا با صد واسطه هم باشد بايد در نهايت به خدا ختم شودَ « .و أُ َو ِّر ُث ْالَ َد َب ال ْ ُم َك َّرم َ
ِين»ّ ]7[،
مكرمين را به ميراث ميگذارم.
كنيد! يعني من ،ادب ّ
همان طور كه عرض كردم روايات زيادي در اين زمينه وجود دارد .پيغمبر اكرم فرمود« :أَ َّدبَنِي َربِّي َف َأ ْح َس َن
ت َْأدِيبِي» ]8[،پيغمبر خودش نيز اين حرف را ميزند.
در روايت تربيت «بالواسطه» هم يا «مستقيم» است و يا «غير مستقيم» .روایت ديگري دارد كه پيغمبر فرمود:
ِيب َّ
الل ِ َو َعل ٌِّي أَدِيبِي»]9[.
«قال :رسولاهلل(صلّياهللعليهوآلهوسلّم) أَن َا أَد ُ
تربيت «بالواسطه» ،يا «مستقيم» است و يا «غير مستقيم»
تربيت الهي يا «بالواسطه» است و يا «باواسطه» ]10[.تربيت «بالواسطه» هم يا «مستقيم» است و يا «غير
مفصلي دارد .در تربيت «مستقيم» كه نسبت به جميع ابعاد وجودي انسان ميباشد
مستقيم» .اينها بحثهاي ّ
مملوكيت» و به تعبير ما «وقوف
از نظر دروني و در ارتباط با واليت خداوند ،مسأله «ادب عبوديّت»« ،اعتراف به
ّ
ً
عبد ،موقف َمس َكنت و ذلّت و عبوديّت» مطرح ميشود .اين خود آدابي دارد .مثال «ادب ثنا گويي» از خداوند،
اينكه چگونه او را مدح كنيم؟ يا «ادب درخواست» از خداوند ،اينكه چگونه از او درخواست كنيم؟ مدح و دعا و
درخواست كردن از خدا هركدام آداب مخصوص به خود را دارد]11[.
توسط خدا در قرآن
نمونه هايي از تربيت شدن «مستقيم» پيامبر ّ
ُ
خداوند پيغمبراكرم را در تمام ابعاد و مسائل دروني ادب كرده است .اينها در قرآن وجود دارد .فرمود« :ق ِل
ك َم ْن تَشا ُء َو تَ ْن ِز ُع ال ْ ُملْ َ
ك تُ ْؤت ِي ال ْ ُملْ َ
اللَّ ُه َّم ،»...به پيغمبر ميگويد :بگو! « ُق ِل اللَّ ُه َّم مال َِك ال ْ ُملْ ِ
ك ِم َّم ْن تَشا ُء َو تُ ِع ُّز
َم ْن تَشا ُء َو تُذ ُّ
ِك ال ْ َخ ْي ُر إِن َ
ِل َم ْن تَشا ُء ب َِيد َ
ي ٍء َقدير» ]12[،ميفرمايد« :بگو»! دارد يادش ميدهد،
َّك َعلى ُك ِّل شَ ْ
توجه كنيد! اينكه
ميخواهد ادبشكند ،اين چه ادبي است؟ اين «ادب عبوديّت» و «اعتراف به
مملوكيت» استّ .
ّ
چگونه اعتراف كند و اينكه چگونه در برابر معبود اظهار َمس َكنت و ذلّت نمايد را در اين آيه دارد به او ياد ميدهد.
ب َو الشَّ ها َد ِة أَن َْت ت َْح ُك ُم ب َ ْي َن عِباد َ
ِك
ض عال َِم الْغ َْي ِ
السماواتِ َو ْالَ ْر ِ
در باب ثنا گويي ميفرمايدُ « :ق ِل اللَّ ُه َّم فاط َِر َّ
ي ما كان ُوا في ِه يَ ْخ َتل ِ ُفون» ]13[.بعد ميرود سراغ معاد و قيامت و ميفرمايد :بگوُ « :ق ْل ِ َّلِ الشَّ فا َع ُة َجميعاً ل َ ُه
ف
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ُملْ ُ
ون»]14[،همه اينها را دارد «بالواسطه» و «مستقيم»[ ]15به پيغمبر ياد
السماواتِ َو ْالَ ْر ِ
ض ثُ َّم إِل َ ْي ِه ت ُْر َج ُع َ
ك َّ
َّ
اص َطفى»]16[.
ميدهدُ « .ق ِل ال ْ َح ْم ُد ِلِ َو َسال ٌم َعلى عِبا ِد ِه ال َّ َ
ذين ْ
«ادب فنايي»
همه اينها پيغمبر را تا به آنجايي ميكشاند كه به تعبير اهلش «ادب فنايي» به آن حضرت ياد ميدهد« .ادب
فنايي» هم در بُعد فعلي ،هم در بُعد صفتي و هم در اصل وجود مطرح ميشود؛ فرمودُ « :ق ْل إ ِ َّن َصالتي َو ن ُُسكي
ي ِ َّل ِ َر ِّب الْعالَمين ال شَ َ
ِمين» ]17[.نمازم ،مناسكم ،حياتم،
ياي َو َممات 
ريك ل َ ُه َو ب ِذل َِك أُم ِْر ُت َو أَن َا أَ َّو ُل ال ْ ُم ْسل َ
َو َم ْح َ
ْ
ُ
مماتم ،سر تا پايم ،همه چيزم ]18[،همه براي خدا است .اين همان «ادب فنايي» است .بگو« :قل إ ِ َّن َصالتي َو
ياي َو َمماتي» ،همه اينها ِ َّ
«ل ِ َر ِّب الْعالَمين ال شَ َ
ريك ل َ ُه َو ب ِذل َِك أُم ِْر ُت» ،من به اين امر شدهامَ « ،و
ن ُُسك 
ي َو َم ْح َ
ْ
ِمين».
أَن َا أَ َّو ُل ال ُم ْسل َ
ا ّولين مسلمان «عالم َذر»
َ
َ
ْ
ُ
ِمين» ،روايتي داريم كه ميفرمايد« :هو ا ّول من اقر في الذر بالوحدانيه
در ذيل جمله كه فرمودَ « :و أن َا أ َّول ال ُم ْسل َ
َ
وحدانيت خداوند اعتراف كرد
به
ر
ذ
عالم
در
كه
است
كسي
لين
و
ا
و النه اول من اتصف بدين االسالم» ،پيغمبر ّ
ّ
ّ
و همچنين او ا ّولين كسي است كه به دين اسالم اتّصاف پيدا نمود؛ به همين علت خداوند به او ميگويد :بگو:
ِمين».
«أَن َا أَ َّو ُل ال ْ ُم ْسل َ
در آيات قرآن دارد كه« :أَ ل َ ْس ُت ب َِرب ِّ ُك ْم قالُوا بَلى» ]19[،يعني خدا در عالم َذر اعتراف گرفته است .اين روايت
وحدانيت خداوند اعتراف كرده پيغمبر اكرم است ،لذا او در عالم
هم ميگويد :در عالم َذر ا ّولين كسي كه به
ّ
َ
َ
وجود ا ّولين مسلمان محسوب ميشود .او ح ّتي بر اين عالم نيز سبقت ميگيرد .اينكه در قرآن آمده« :أن َا أ َّو ُل
ِمين» اشاره به اين مطلب است .گفت:
ال ْ ُم ْسل َ
زان گفته بالكش همه از اهل الستيم»
«آواز اَلَست آمد و گفتيم بال را
[ .]1بحاراألنوار ،ج ،89ص21
[ .]2اصولكافي ،ج ،1ص266
[ .]3سوره مباركه قلم ،آيه4
[ .]4من راجع به همه اينها بحث كردهام
[ .]5اين تقسيم بندي منشأ روايي دارد
[ .]6اصولكافي ،ج ،1ص266
[ .]7بحاراالنوار ،ج ،74ص268
[ .]8بحاراالنوار ،ج ،68ص382
[ .]9بحاراالنوار ،ج ،16ص231
مفصلي است كه من فقط به آن اشاره كردم و رد شدم
[ .]10اين بحث ،بحث ّ
[ .]11اگر خدا عمري دهد و توفيقي عنايت كند ماه رمضان آينده انشاءاهلل ادامه بحث دعا و درخواست از
خداوند را مطرح خواهم كرد.
[ .]12سوره مباركه آل عمران ،آيه26
[ .]13سوره مباركه زمر ،آيه46
[ .]14سوره مباركه زمر ،آيه44
[ .]15تربيت بالواسطه غير مستقيم را اگر رسيديم ،توضيح خوهيم داد.
[ .]16سوره مباركه نمل ،آيه 52
[ .]17سوره مباركه انعام ،آيههاي162و163
[ .]18منظور همه ابعاد فعلي ،صفتي و اصل وجود او است
[.]19سوره االعراف ،آيه172
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تربیت ومربیان تربیتی ۱۵
مرور مباحث گذشته
در جلسه گذشته ،رواياتي را در باب تربیت از پيامبر اكرم و ائمه(صلواتاهللاجمعين) مطرح كردم كه خود پيغمبر
فرمود :خدا من را ادب كرد و بعد از آنكه پيغمبر به واسطه خدا ادب و تربيت شد ،براي تربيت ديگران مأموريت
پيدا كرد .پیغمبر راجع به علي(عليهالسالم) هم فرمود :من تربيت شده خدا هستم ،علي هم تربيت شده دست
من است .اينها مطالبي است كه در جلسه گذشته مطرح شد.
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دو نحو ادب الهی
ا ّما مطلبي را كه در جلسه گذشته مطرح كردم ،ميخواهم به طور اختصار در این جلسه تتميم كنم .عرض شد
ادب الهي ح ّتي نسبت به انبياء به دو نحو انجام ميشود؛ يك؛ «تربيت مستقيم» دو؛ «تربيت غير مستقيم» .اين
يك چيز مخفي هم نيست ،آشكار است.
در جلسه گذشته با اشاره به بعضي از آياتي كه خطاب به پيغمبر اكرم درباره تأدیب الهی بود ،راجع به «تربيت
مستقيم» ،مطالبي را مطرح كردم؛ گفتيم :خدا ا ّول به طور مستقيم به آن حضرت خطاب ميكند و ميگويد :اين
كار را بكن! آن كار را نكن! اينطور باش! آنطور نباش! همه اينها نسبت به ابعاد گوناگونش بود.
* اگر شما بخواهي كسي را تربيت كني،
ا ّما خداوند در تربيت انبياء روش ديگري دارد و آن روش «تربيت غير مستقيم» است كه در اين جلسه ميخواهم هم گفتاري ميتواني ،هم ديداري .آنچه اثر
بيشتري دارد روش ديداري است .در باب همه
راجع به آن بحث كنم.
خداوند پیغمبران را تربیت نمود
من ميخواهم ح ّتي راجع به پيغمبر اكرم عرض كنم .جلسه گذشته هم راجع به پيغمبر اكرم ،در سوره انعام از
آيه هشتاد به اين طرف بحث کردم که شروع ميكند انبياء را شمارش كردن و اینکه خداوند ضمن مأموريتي
دستوراتي به آنها داد و ايشان نيز به آن عمل كردند .خداوند در آخر كار به پيغمبر كه خاتم آنها است خطاب
ذين َه َدى َّ ُ
ميكند و ميفرمايند« :أُولئ َ
الل»؛ يعني انبياء كساني بودند كه خداوند هدايتشان كردَ « ،ف ِب ُهدا ُه ُم
ِك ال َّ َ
ا ْق َت ِد ْه»؛[ ]1خداوند ميگويد :پس تو به هدايتي كه اينها پيدا كردند اقتدا كن!
من اينجا نكتهاي را عرض كنم و آن اينكه در اينجا مراد از هدايت انبياء و بعد هم هدايت پيغمبر چيست؟ وقتی
ميگويد :تو به آنها اقتدا كن! منظور هدايت اعتقادي نيست؛ چون «اعتقاد» اقتدا كردني نيست .در «اعتقاد»،
اقتدا اص ً
ن «اقتدا كردن» مربوط به عمل است .ميخواهم اين را بگويم كه اين ،به روش رفتاري
ال معنا ندارد .اي 
مربوط ميشود؛ يعني همان بحث تربيت ما .خدا ميگويد :من اينها را تربيت كردم كه از نظر عملي چه كاري
انجام بدهند ،چه كاري انجام ندهند ،چه اعمالي از آنها صادر شود ،چه اعمالي صادر نشو ،.من به آنها گفتهام.
به پيغمبر ميگويد :تو بيا به آنها اقتدا كن! منظور «اقتداء عملي» است .ببين آنها چه كار ميكردند؟ از آنها
الگو بگير! حال ميگويم كه چرا به پيغمبر ميگويد از آنها الگو بگیر؟ ولي اين را بدانيد که پيغمبر نميتواند
براي حضرت نوح الگو شود؛ يك وقت اين حرفها در ذهنتان نيايد .در اينجا ،اين تعبير كه داردَ « :ف ِب ُهدا ُه ُم
ا ْق َت ِد ْه»؛ يعني تو اعمال صالحي را كه انبياء عمل ميكردند اختيار كن چون من اين اعمال و روشهاي رفتاري
و گفتاري را به آنها آموزش دادم.
َ
َ
َ
ون ب ِأ ْم ِرنا َو أ ْو َح ْينا إِل َ ْي ِه ْم فِ ْع َل ال ْ َخ ْيراتِ »؛ اينجا ديگر
در سوره انبياء آمده است كهَ « :و َج َعلْنا ُه ْم أئ ِ َّم ًة يَ ْه ُد َ
خيلي روشن و واضح ،انبياء را ميگويد كه آنها را پيشروان قرار دادم واز نظر كارهايشان به امر ما هدايت
الصال ِة َو إيتا َء ال َّزكا ِة َوكان ُوا لَنا
شدند« .أَ ْو َح ْينا»؛ به آنها وحي كرديم؛ اين مستقيم استَ « .وأَ ْو َح ْينا إِل َ ْي ِه ْم َوإِقا َم َّ
عاب ِدين»؛[ ]2ما به اينها روش داديم ،لذا ميگويند :اين روش را از اينها بگيريد ،اين روشي است كه من دادم.
اينها تربيت شدة يداهلل هستند.
خداوند پيغمبر را با سبك مستقيم و غير مستقيم تربيت ميكند
به حسب ظاهر خداوند پيغمبر را به هر دو سبك مستقيم و غير مستقيم تربيت ميكنند؛ خداوند به آن حضرت
ميگويدُ « :ق ْل َر ِّب ِز ْدني ِعلْماً»؛[ُ « ]3قل»؛ تند تند به آن ميگويد ،ميگويد مستقيم به آن وحي ميكنيم .از آن
طرف هم به آن دستور ميدهد كه روش انبياء گذشته را هم فرا بگير .هم مستقيم هم غير مستقيم.
در باب مسأله تربيت بحثي وجود دارد مبني بر اينكه انسان اگر بخواهد خودش را بسازد و از اسارت هواهاي
نفساني واز اين ظلمات بيرون بيايد و بهترين روش ،روش ديداري است .يعني اگر شما بخواهي كسي را تربيت
كني ،هم گفتاري ميتواني ،هم ديداري .آنچه اثر بيشتري دارد روش ديداري است .در باب همه اينگونه است،
صحبت انبياء و اولياء و غير آنها نيز به همين صورت است.
انقیاد و والیت پذیری از اولیای خدا
َ
َ
ً
َ
ْ
ون ب ِأ ْم ِرنا»؛ و ما
خداوند در اينجا به پيغمبر اينگونه خطاب ميكند« :ف ِب ُهدا ُه ُم اق َت ِد ْه»؛ يا اينكه اينها را «أئ ِ َّمة يَ ْه ُد َ
آمديم اينها را تربيت كرديم؛ به پيغمبر نيز ميگويد :شما از آنها پيروي كنيد .براي اينكه به من و شما برساند،
كه يگانه راهي كه بيشترين اثر را در تربيت دارد اين است که انسان افعال كساني را كه تربيت شده مكتب
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اينگونه است ،صحبت انبياء و اولياء و غير آنها
نيز به همين صورت است.

الهي هستند از نزديك مشاهده كند ،زيرا همین که رفتار آنها را ببينيد رفتار آنها بر روي او اثر مثبت خواهد
داشت .اين مسئله را در قالبهاي مختلف ميريزند و تحويل ميدهند .در روايات ما مسأله اِنقياد و واليت پذيري
از اولياء خدا آمده است .انقياد و تسليم بودن از روش رفتاري آنها؛ روش گرفتن .واليت از نظر عملي به معناي
محبت دروني ميگوييم ،نه سرپرستي او را ،كه همين اُسوه بودنش را بپذير،
سرپرستي است که ما به آن يك ّ
ُمنقاد او بشو و اين بهترين راه است براي اينكه انسان خودش را تربيت كند .لذا خدا به پيغمبر با آن جاللت و
قدري كه داشت امر ميكندَ « :ف ِب ُهدا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه» ،ديگر من و تو حسابمان پاك است كه بخواهيم از پيغمبر روش
بگيريم و اقتدا به پيغمبر كنيم! ميگويد من به پيغمبر خاتمم گفتم ،از آن انبيائي كه همهشان مادون پيغمبرند
ولي تربيت شده الهي هستند ،نگاه كن چهكار ميكنند ،اعمال صالح آنها را بگير!
بهترین راه و روش
من يك روايتي ميخوانم ،روايت از امام صادق عليه السالم است ،ميفرمايد« :الطريق لألكياس»؛ راهي نيست
براي زيركان« .من المؤمنين أسلم من االقتداء ألنه المنهج األوضح»؛ راه روشن همين است كه تربيت شده دست
األصح َ
قال اهلل عزوجل ألعز خلقه
الهي و مكتب الهي را ببينند و به او اقتدا كنند« .ألنه المنهج األوضح و المقصد َ
ُ
محمد(صلياهللعليهوآلهوسلم»؛ خداوند به عزيزترين خلقش یعنی به پيغمبر اكرم ميگويد« :أولئ َ
ِين َه َدى
ِك الَّذ َ
َّ ُ
الل َف ِب ُهدا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه»؛ حضرت به آيه استدالل ميكند و ميگويد :اينها دست پروردههاي خدا هستند .به پيغمبر
ميگويد :تو به اين دستپروردههاي خدا اقتدا كن! «فلوكان لدين اهلل مسلك أق َوم»؛ اگر براي دين الهي يك
روشي محكمتر بود «من االقتداء ل َ َندب أنبياءه و أولياءه إليه»؛[ ]4خدا انبياء را به آن راه سفارش ميكرد .معلوم
ميشود اينكه در قرآن سفارش ميشود به پيغمبرش و ميگويد که « َف ِب ُهدا ُه ُما ْق َت ِد ْه»؛ ما از نظر سازندگي روشي
باالتر از اين نداريم.
اگر خدا را دوست داريد ،بايد از من متابعت كنيد
در اين باب هم از پيغمبر اكرم و هم از علي(عليهالسالم) در نهج البالغه تعبيراتي وجود دارد .در يك روايتي است
از پيغمبر اكرم «قال رسولاهلل(صلياهللعليهوآلهوسلم)أَ ْح َس َن ال ْ ُه َدى ُه َدى ْالَنْب َِياء»؛[ ]5علي(عليهالسالم) «ا ْق َت ُدوا
ب ِ َه ْدي ِن َ ِب ِّي ُك ْم َفإِن َّ ُه أَ ْفضَ ُل ال ْ َه ْديِ »؛[ ]6بنابراين يك تربيت از ناحيه خدا داريم كه مستقيم است و يك تربيت غير
مستقيم داریم ،به تعبيري حاال غير مستقيمش كرديم .اين اختصاص به انبياء ندارد ،يك روش كلّي الهي است.
خدا بخواهد تربيت بكند هم مستقيم ،هم غير مستقيم ،به همين نحو است كه گفتيم .اگر شما در قرآن هم
ِين آ َم ُنوا أَطِي ُعوا َّ َ
الر ُس َ
ول»؛[ ]7ا ّولي
برويد همين را ميبينيد ،خطاب به مؤمنين میفرماید« :ياأَي ُّ َها الَّذ َ
اللَ َوأطِي ُعوا َّ
مستقيم است ،دومي غير مستقيم .روش الهي پيغمبر از قرآن است .اين برميگردد به اين تعبير كه به پيغمبر
ون َّ
اللَ َفاتَّ ِب ُعون ِي يُ ْحب ِْب ُك ُم َّ ُ
الل»؛[]8اگر شما خدا را دوست
ميفرمايندُ « :قل»؛ به مؤمنين بگوُ « :ق ْل إ ِ ْن ُك ْن ُت ْم تُحِ ُّب َ
داريد ،بايد از من متابعت كنيد؛ يعني به من اقتدا كنيد ،آن وقت آنجا خدا شما را دوست دارد.
اقتداء عملی
ّ
لذا در باب تربيت ،تربیت الهي يك قانون كلي ميشود .خدا دو روش دارد به كار ميگيرد ،يكي مستقيم و يكي
غير مستقيم ،چه نسبت به انبياء و اوليائش و چه نسبت به عموم مردم ،هيچ فرقي نميگذارد .ا ّما دوم كه غير
مستقيم است ،اقتداء عملي است چون اين روش ،روش مؤثرتري محسوب ميشود .اين روش مؤثرتر از روش
قولي است .لذا در قرآن از آن تعبير ميكنند به اقتدا .در نماز جماعت ميگوييد :به آقاي فالني اقتدا كردم؛ يعني
هر كاري او ميكند من هم ميكنم ،پشت سرش است .اگر انسان بخواهد خودش را بسازد ،راهي جز راه انبياء
ندارد .نشستن و بحث كردن و استدالل كردن و باال و پايين كردن ،اينها سر جاي خودش .اگر اينها در حيطه
عمل يعني اقتداي عملي نيايد ،فايده ندارد .آنها بايد در وادي عمل بيايد ،اگر نيايد فايدهاي ندارد ،آدم شدن
نيست ،تمام شد رفت .انسان شدن نيست ،چه برسد به الهي شدن .اين در تربيت مكتب الهي است.
ما اگر بخواهيم واقعاً خودمان راتربيت كنيم ،بايد به انبياء و اولياء اقتداي عملي كنيم .ما كه باالتر از پيغمبر
مكرر در بحثهايم گفتهام كه ما از نظر سازندگي خود
نيستيم ،به پيغمبرش خطاب ميكند بايد اقتدا كني .من ّ
مفصلي است و من
انسان ،يك راه بيشتر نداريم .چه فردياش باشد و چه اجتماعياش .چون اين بحث ،بحث ّ
هم به ذهنم ميرسد يك وقتي تحت يك عنوان «روش نبوي و روش علوي» اين را مطرح كردم .چون اينها
روش رفتاري است ديگر .به ذهنم اين است كه اين بحث را كردم و روايات را آنجا آوردهام ،فقط ميخواستم يك
اشارهاي كرده باشم.
ماه رجب وارد شد
ا ّما مطلبي كه ميخواهم به دوستان تذ ّكر بدهم اين است كه كه در روايات داريم ماه رجب شهر اهلل است .ماه
شعبان ،ماه پيغمبر اكرم است .ماه رمضان هم ماه ا ّمت است .در بين زمانهايي كه در به اجابت رسيدن دعاها
تأثیر زیادی دارد ،ماه رجب است .عجيب اين است كه اين اختصاص به اسالم هم ندارد؛ يعني ماه رجب قبل از
جاهليت هم منتظر بودند که ماه رجب بيايد،
اسالم نیز در ارتباط با حوائج ،عظمت داشته است! مردم در زمان
ّ
حاجتهايشان را حاال روي همان عقيدههاي خودشان در ماه رجب بخواهند .چون ميگفتند :در ماه رجب
جاهليت که از اسالم خبري نبود هم اینطور بوده
بخواهيم به اجابت ميرسد و به حاجتهايمان ميرسيم .در
ّ
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خدا به پيغمبر ميگويد :شما از آنها پيروي
كنيد .براي اينكه به من و شما برساند ،كه
يگانه راهي كه بيشترين اثر را در تربيت
دارد اين است که انسان افعال كساني را كه
تربيت شده مكتب الهي هستند از نزديك
مشاهده كند ،زيرا همین که رفتار آنها
را ببينيد رفتار آنها بر روي او اثر مثبت
خواهد داشت.

است .ميخواهم بگويم ماه رجب ،در تاريخ يك سابقه اين چنيني دارد .اگر شما به دعاهاي ماه رجب مراجعه
كنيد میبینید که روی این مسأله خيلي سفارش شده است .در دعاهاي ماه رجب هم زياد مسأله حوائج مطرح
شده است« ،يا َمن يَمل ُ
ِلين»؛ ا ّولين دعا در اعمال روزهای این ماه است .در مورد دعاهايي كه بعد
السائ َ
ِك َحوائ َِج ّ
َ
َ
ِيل يَا َم ْن يُ ْعطِ ي َم ْن َسأل َ ُه
ِير ب ِال ْ َقل ِ
از نماز آمده «يَا َم ْن أ ْر ُجو ُه ل ُِك ِّل َخ ْي ٍر َو آ َم ُن َس َخ َط ُه ِع ْن َد ُك ِّل شَ ٍّر يَا َم ْن يُ ْعطِ ي ال ْ َكث َ
يَا َم ْن يُ ْعطِ ي َم ْن ل َ ْم يَ ْس َأل ْ ُه َو َم ْن ل َ ْم يَ ْع ِر ْف ُه ت َُح ُّنناً ِم ْن ُه َو َر ْح َمة»؛[ ]9دعاهايي كه در ماه رجب وارد شده غالباً در
ارتباط با حوائج است.
َّ
َ
الساب ِ َع ِة َملَكاً»؛ خداوند در آسمان
الس َما ِء َّ
در يك روايتي ازپيغمبر اكرم دارد که فرمود« :إ ِ َّن الل تَ َعالَى ن ََص َب فِي َّ
َ
هفتم فرشتهاي را نصب فرموده است «يُق ُ
َ
َ
َ
شَ
الداعِي»؛ اسمش داعي است .داعي يعني جارچي« .فإِذا َدخل ْه ُر
َال ل َ ُه َّ
ب يُ َنادِي َذل َِك ال ْ َملَ ُ
اح»؛ وقتي ماه رجب وارد ميشود فرشتهاي كه در آسمان هفتم
َر َج ٍ
الص َب ِ
ك ُك َّل ل َ ْيلَ ٍة ِم ْن ُه إِلَى َّ
َّ
ُ
ُ
َّ
ِين»؛ اين حرف او است« ،و َيَقُولُ
ين طوبَى ل ِلطائِع َ
است هر شب از ماه رجب تا به صبح ندا ميدهد« :طوبَى ل ِلذا ِك ِر َ
َ
َّ ُ
ِيس َم ْن َجال َ َسنِي»؛ من
ل
ج
َا
ن
«أ
گويد؟
ي
م
چه
دارد
الل تَ َعالَى»؛ اين ملك ميگويد :اي مردم! ميدانيد امشب خدا
َ ُ
َ
يع َم ْن أ َطا َعنِي»؛ چه تعبير عجيبي! من اطاعت ميكنم از كسي
همنشين كسي هستم كه با من بنشيندَ « .و ُمطِ ُ
َ
َ
اس َت ْغف َرن ِي»؛ هر كه از من طلب غفران كند،
كه از من اطاعت كند .هر چه بخواهي به تو ميدهمَ « .و غاف ُِر َم ِن ْ
او را ميآمرزم« .الشَّ ْه ُر شَ ْه ِري»؛ ماه ماه من است .ماه رجب ماه خدا استَ « .و ال ْ َع ْب ُد َع ْبدِي»؛ بنده هم بنده من
الر ْح َم ُة َر ْح َمتِي»؛ رحمت ،رحمت من استَ « .ف َم ْن َد َعان ِي فِي
است ،هيچ كسي را طرد نميكندَ « .وال ْ َع ْب ُد َع ْبدِي َو َّ
َ
َ
َه َذا الشَّ ْه ِر أَ َج ْب ُت ُه»؛ هر كه در اين ماه من را بخواند ،من جوابش را ميدهمَ « .و َم ْن َسألَنِي أ ْع َط ْي ُت ُه»؛ هر كه در
اس َت ْه َدان ِي َه َديْ ُته»؛ هر كه از من طلب هدايت كند،
اين ماه از من درخواستي كند به آن عطا ميكنمَ « .و َم ِن ْ
هدايتش ميكنمَ « .و َج َعلْ ُت َه َذا الشَّ ْه َر َح ْب ًل ب َ ْينِي َو ب َ ْي َن ع َِبادِي» من اين ماه را ريسماني قرار دادم بين خودم و
بنده خودمَ « .ف َم ِن ا ْع َت َص َم ب ِ ِه َو َص َل إِل َ َّي»؛[ ]10چه تعبير بااليي است! اگر كسي در ماه رجب اعتصام به اين ماه
پيدا كند ،يعني به اين َحبل و به اين ريسمان اعتصام پيدا كند ،اين به من ميرسد؛ يعني بهترين موقعيتها
مقدمه است براي ماه مبارك رمضان.
براي ما فراهم آمده است .ميخواستم بگويم اين ماه را قدر بدانيد ،اين ماه ّ
همه چيز در آن هست و مهمتر از همه اينكه خدا اين ماه را وسيلهاي قرارداده است كه ما بتوانيم خودمان را
به خدا برسانيم ،خودمان را تطهير كنيم .همه چیز در اين روايت بود .لذا ميخواستم به دوستان سفارش كنم
که از اين ماه غفلت نكنيد! اين دعاهايي را كه در ماه رجب وارد شده است بخوانيد! اينها خيلي مؤثّر است .به
خصوص از نظر اعمال و رفتارتان يك كاري كنيد كه خودتان را ّ
مهذب كنيد ،تطهير كنيد ،آماده كنيد براي ماه
مبارك رمضان كه « ُدعِي ُت ْم فِي ِه إِلَى ضِ َيا َف ِة َّ
الل ِ» ]11[،است .بياييد در اين ماه ،خودتان را براي مهماني خدا آماده
كنيد .انشاءاهلل موفق باشيد!
[ .]1سوره مباركه انعام ،آيه90
[ .]2سوره مباركه انبياء ،آيه73
[ .]3سوره مباركه طه ،آيه114
[ .]4بحاراالنوار ،ج ،2ص265
[ .]5بحاراالنوار ،ج ،21ص210
[ .]6نهجالبالغه ،خطبه110
محمد ،آيه33
[ .]7سوره مباركه ّ
[ .]8سوره مباركه آلعمران ،آيه31
[ .]9بحاراالنوار ،ج ،95ص390
[ .]10بحاراالنوار ،ج ،97ص377
[ .]11وسايلالشيعه ،ج ،10ص313
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الرجيم؛ ب ِْس ِم َّ
هلل ِ م َِنالشَّ
ب ِ ال ْ َعلَمِين
الرحِ يم؛ َو ال ْ َح ْم ُد ِ َّل ِ َر ّ
ِ
اَعو ُذ ب ِا 
الر ْح َم ِن َّ
الل ِ َّ
يطان َّ
َ
َ
ُ
َّ
ّ
َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
جمعيِن.
أ
م
ه
ئ
عدا
أ
لی
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ا
ة
ن
ع
ل
و
ِرين
ه
ا
الط
بين
ي
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ه
ل
آ
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ح
م
لی
ع
هلل
َ َ َ
ِ
ِّ َ
َ
َو َصلَّی ا َ ُ َ َّ َ
َ
َ
َ
«روی عن علی(علیهالسالم) قالَ :م ْن تَأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الدائ ِِم».
الل ِ َع َّز َو َج َّل أ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
مروري بر مباحث گذشته
بحث ما در گذشته نسبت به ادب و تأدیب بود .گفته شد اگر انسان بخواهد دیگری را تأدیب کند ابتدا باید
خودش را ادب کند ،آن هم نسبت به جمیع ابعاد وجودیاش مانند عقل و قلب و نفس و اعضا و جوارح .اگر كسي
در ابتدا خود را مؤ ّدب به آداب الهی کند آنجا است که میتواند ديگران را مؤ ّدب ساخته و بلکه روش رفتاری و
گفتاری او در تأديبش نسبت به دیگران مؤثّر خواهد بود .جلسة گذشتة چگونگی مؤ ّدب شدن به آداب الهی را
مطرح کرديم .این بحث یک بحث گستردهای است.
زشتي و زيبايي رفتار بايد از ديدگاه الهي نشأت بگيرد
در اینجا من به نکتهای اشاره ميکنم که میشود گفت هستة مرکزی بحث ادب محسوب ميشود و آن قیدي
است که در این روایت از علی(علیهالسالم) آمده است .د ّقت کنید! حضرت فرمودندَ « :م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الل ِ» ،اين
ادب هر ادبی نیست .کسی که خود را مؤ ّدب به آداب الهی نمايد ،یعنی آنچه خدا میخواهد را در جميع ابعاد
الدائ ِِم»؛ او را بهسوي رستگاری همیشگی خواهد بُرد.
وجودياش پياده سازد ،آنگاه خداوند« ،أَ َّدا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
میخواهم روی این نکته تکیه کنم .در آیات و روایات میبینیم که بر این مسئله تأکید شده است .چرا؟ يك سنخ
امور از دیدگاه س ّنتهای بشری اعمال خوب محسوب میشود .خوب د ّقت کنید! گفتاری باشد یا رفتاری فرق
نمیکند .یک سنخ اعمال نيز از نظر س ّنتهای بشری چه بسا خوب به حساب نیامده و زشت محسوب ميشود.
آنچه ما در روايات داريم زشتی و زیبایی از دیدگاه الهی است؛ زشتی و زیبایی در گفتار و رفتار .چون ادب يك
نوع اخالق و روش است .چه بخواهم خودم روش بگیرم ،چه بخواهم روش بدهم ،در این روش گرفتن و روش
دادن از چه دیدگاهی باید زشتی و زیبایی را مطرح کنم؟ در جواب بايد گفت اين روش باید روش الهی باشد.
روش الهی یعنی چه؟ يعني آنچه از نظر الهی زشت و زیبا استَ « .م ْن ت ََأ َّد َب ب ِآ َدابِ َّ
الل ِ» يعني آن روشي كه
انسان بايد اعمال و رفتار و گفتار و روشش را با آن تطبیق دهد.
ادب ،با معنويات ادب است
استاد ما (رضواناهللتعالیعلیه) جمالتی دارد كه من عین جمالت ایشان را نقل ميكنم .ایشان هم در باب علم
و هم در باب ادب میفرماید« ]1[:علم تنها فائده ندارد ،علم با معنویّات علم است» .این نسبت به علم كه من
نمیخواهم در اينجا راجع به آن بحث کنم .اص ً
ال کاری به آن ندارم .جملة بعد اين است كه ميفرمايد« :ادب
تنها فائده ندارد» .این را حتماً شنیده بودید .آقا میفرماید« :ادب تنها فایده ندارد» .پس برویم بیادب شویم؟
نعوذباهلل! «ادب با معنویّات ادب است» ،یعنی ادبي كه جنبة الهی داشته باشد .معنویّات است که تمام سعادت
بشر را بیمه میکند .اینها همه عین جمالت امام (رضواناهللتعالیعلیه) است .عین جمالت است .صرف اینکه
روشي از نظر دیدگاه بشری مورد پسند قرار بگیرد یا ناپسند باشد فايده ندارد .نه فعل آن و نه ترک آن؛ هیچکدام.
روش باید مورد پسند خدا قرار گیرد.
ادب الهي در آيات و روايات
آنوقت اینجا بحثی پیش میآید که آنرا جلسة اشاره کردم .اينكه در باب گفتار و رفتار ،پسند خدا را چگونه
بدست بیاوريم؟ این یک بحثی است .اگر نظرتان باشد در یکی دو جلسة قبل روایات مربوط به اين بحث را به
سرعت خواندم و رد شدم و حاال در اينجا بعضی از آن روايات را تکرار میکنم.
پیغمبراکرم فرمودند :من را خدا ادب کرد .یعنی او به من روش رفتاری و گفتاری داد .اينكه چگونه عمل کن،
چگونه حرف بزن و . ...بعد از اینکه تربیت شدة مکتب الهی شدم خدا به من اجازه داد که بیایم و شما را تربیت
کنم.
َ
َ
ْ
در روایتی از پیغمبراکرم است كه« :أ َّدبَنِي َربِّي َفأ ْح َس َن تَأدِيبِي» ]2[.خدا من را ادب کرد ،خیلی هم زیبا من را
ِيب َّ
الل ِ»؛ من تربیت شدة دست خدا هستمَ « ،و َعل ٌِّي(عليهالسالم) أَدِيبِي» ]3[،علي(عليهالسالم)
تربیت نمود« .أَن َا أَد ُ
هم تربیت شدة دست من است .این روایات را کنار یکدیگر بگذاريد.
َّ
ول َّ
ُ
علی(علیهالسالم) فرمود« :إ ِ َّن َر ُس َ
الل ِ(صلّياهللعليهوآلهوسلّم) أَ َّدب َ ُه الل َع َّز َو َج َّل» .این روایت مثل همان قبلی
است .علی(علیهالسالم) فرمود که پیغمبر را خدا ادب کردَ « ،و ُه َو أَ َّدبَنِي» ،پیغمبر هم من را ادب کردَ « ،و أَن َا
ِين» ]4[.اينجا است كه شخص مج ّوز پیدا ميكند تا مؤمنین را تربیت نمايد .روند ،این روند است.
أُ َؤد ُِّب ال ْ ُم ْؤ ِمن َ
آیات هم همین را ميگويد]5[.
انواع روش تأدیب
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جضرت علی (ع) میفرمایند کسی که خود
را مؤدّب به آداب الهی نمايد ،یعنی آنچه خدا
میخواهد را در جميع ابعاد وجودياش پياده
الدائ ِِم»؛
سازد ،آنگاه خداوند« ،أَدَّا ُه إِلَى ال ْ َف َل ِح َّ
او را بهسوي رستگاری همیشگی خواهدبُرد.

یک تأدیب الهی داریم كه مستقیم است .ح ّتی راجع به خود پیغمبر هم داريم كه خدا به او ميفرمايد این کار
را بکن و آن کار را نکن ،اینرا بگو و آنرا نگو .ما به اين میگوییم روش تأدیبی مستقیم .یک روش هم داريم
كه روش غیر مستقیم است .روش غیر مستقیم مدار بسيار بازي دارد .یکی از آن روشهاي غير مستقيمي كه
قرآن روی آن تکیه میکند و ح ّتی نسبت به خود پیغمبر ،این است که خطاب به پیغمبر میفرمايد :من انبیا
را تربیت و ادبشان کردم .تو رفتار و گفتارشان را نگاه کن ،ببين چکار میکنند؟ تو هم به آنها اقتدا کن .هر
روشی را که آنها به کار میگیرند تو هم آن روش را به كار ببر .اینرا میگویند :روش غیر مستقیم .یعنی خدا
به پیغمبراکرم مستقیم دستور داده است که ببین آن کسي كه من تربیتش کردهام چگونه عمل میکند ،تو هم
آنگونه عمل کن.
ذين َه َدى َّ ُ
خداوند خطاب به پیغمبر اکرم میگوید« :أُولئ َ
الل َف ِب ُهدا ُه ُم ا ْق َت ِد ْه» ]6[.امامصادق(صلواتاهللعلیه)
ِك ال َّ َ
ال ا ُ
در ذیل این آیه ميفرمايدَ « :ق َ
هلل َع َّز َو َج َّل ِلَ َع ِّز َخل ِق ِه ُم َح َّمد(صلّیاهللُعلیهَ وآلهوسلّم)»؛ خداوند به عزیزترین
ذين َه َدى َّ ُ
مخلوقش گفت« :أُولئ َ
ِدين اهللِ َمسلَ ٌ
ك أق َو َم مِن االقتدا ِء ل َ َن َد َب أنبيا َء ُه
ان ل ِ
الل َف ِب ُهدا ُه ُم ا ْق َت ِد ْهَ ...فلَو َك َ
ِك ال َّ َ
َو أوليا َء ُه إلَيهِ» ]7[.حضرت فرمود اگر برای دین خدا روشی استوارتر و محکمتر از اقتداء و پیروی عملی وجود
داشت اولیا و انبیاي خود را به همان روش ميخواند.
بهترین روش تأدیبی همان روش انبیا است
الب ّته در این مسأله مطالب زیادی وجود دارد ]8[.يكي از مطالب اين است كه سيرة انبیا و اولیا ،همه جنبههای
عملی دارد .اين تأديب غیر مستقیم است که همان روش عملی انبيا و اوليا است و ما گاهی از آن به س ّنت تعبیر
میکنیم .الب ّته س ّنت ،مدار بازتری دارد .اين اصطالحی که ما به کار میگیریم ،هم روش گفتاری و هم رفتاری
را در برمیگیرد]9[.
آنچه هست اینکه بر روي این روش رفتاری بسيار تکیه میکنند .ميگويند ببینید انبیا چهطور عمل کردند
شما هم همانطور رفتار كنيد .لذا میگویند بهترین روش تأدیبی همان روش انبیا است« .أَ ْح َس َن ال ْ ُه َدى ُه َدى
ْالَنْب َِياءِ»]10[.
تأثير رفتار بيش از گفتار است
در اینجا بحث مستقلّي وجود دارد كه من در مباحث تربیتیام به آن اشاره كردهام و آن اين است كه از نظر
اثرگذاری[ ]11اثري كه در رفتار وجود دارد در گفتار نيست ]12[.شما اگر نگاه کنید میبینید که در روایات ما
ِس ال ْ ُعلَ َماء».
«جال ِ
بر معاشر و مصاحب و مجالس و تعبیراتي از اين دست تکیه شده است .مثل اينكه ميفرمايدَ :
[ ]13دستور ميدهد كه با اينها نشست و برخاست کنيد ،با اینها باشيد و ...این برای چیست؟ برای اینکه روش
بگیریم .به تعبیر دیگر از کسانی که مربّا به تربیت ربوبی شدهاندروش بگیرید و سراغ آنها بروید .هر کاری که
موقعیتهای مختلف اين برای شما پیش آمده است كه روش رفتاري آنها
آنها کردند شما هم انجام بدهيد .در
ّ
را ديده باشيد .در تاریخ هم روش آنها وجود دارد .بههیچوجه هم پوشیده نیست .برای ما اين روشها را بسيار
نقل کردهاند .مث ً
ال فرض کنید گفتهاند که :کان رسولاهلل (صلّياهللعليهوآلهوسلّم) ،یا کان امامصادق(علیهالسالم)،
یا کان امامباقر(علیهالسالم) و ...و در آن تك تك کارهایشان را نقل كردهاند .گفتهاند اینجا این کار را کردند و
آنجا آن کار را انجام دادند .غرض من این بود که ا ّوالً؛ مطلق ادب به آن معنا که مورد پسند ما باشد یا ناپسند ما
باشد نیست؛ بلکه ادب باید الهی و مورد پسند خدا باشد .دوماً؛ راه كشف پسند خدا آن است كه ببينيم آنهایی
که به آداب الهی مؤ ّدب شدهاند چگونه رفتار کردهاند و ما هم همانگونه رفتار كنيم .ادب الهي را بايد از آنها
بگیریم و هیچ احتیاج به قول و زبان آنها هم ندارد .ما در روایات بسيار داریم ح ّتی از بزرگان اولیا داریم که مث ً
ال
به آنها ميگويند چه کسی شما را ادب کرد؟ در جواب ميگويند :هیچ کس ،خودم! اگر از او بپرسند تو چگونه
خودت را ادب کردی؟ میگوید :به دستورالعملهایی كه دستمان بود ،به روشهای انبیا كه به ما رسيده بود نگاه
کردم و آنچه را كه به آن عمل کردندرا گرفتم و آنچه را كه برخالف آن عمل کردند را کنار گذاشتم .اينگونه
خودم ،خودم را تربیت کردم ،با روش انبيا .لذا ما میبینیم که در باب اثرگذاری ،بهترین روش در تربیت روش
عملی استَ « .و ق َ
ِعيسي بن َمريم(عليهالسالم) َم ْن أَ َّدب َ َ
ك»؛ به حضرت عیسی گفتند که چه کسی تو را تربیت
ِيل ل َ
َ
َ
کرد؟ « َق َ َ
ْ
َ
ُ
«رأيْ ُت ق ْب َح ال َج ْه ِل ف َجان َْب ُت ُه»؛[ ]14حسن و قبح که جزء
ال َما أ َّدبَنِي أ َح ٌد»؛ هیچ کس مرا تربیت نکردَ ،
ّ
مستقلت عقلیه ما است؛ دیدم از دیدگاه الهی این مردود و حرام است ،آن را کنار گذاشتم .کسی من را ادب
نکرد .کسی به من نگفت که نکن و بکن .بهطور خالصه روش ادب الهي در اوامر و نواهی الهی خالصه میشود.
اللهم ّ
محمد
محمد و آل ّ
صل علی ّ
ّ
[ .]1اين حرف ايشان است حرف من نيست.
[ .]2بحاراالنوار ،ج ،68ص382
[ .]3بحاراالنوار ،ج ،16ص231
[ .]4بحاراالنوار ،ج ،74ص268
[ . ]5من اين آیات را خواندهام و به همة اینها تحت عنوان چگونگی تأدیب الهی و اينكه خدا چگونه ادب
میکند؟ یکی پس از دیگری اشاره كردهام ،لذا همه را تکرار نمیکنم .من اینها را تقسیم بندی کردم .یادم هم
مفصل بحثها کردهام.
نیست كه اين بحث براي بیست سال پیش يا سی سال پیش است .من اینها را ّ
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* ميگويند ببینید انبیا چهطور عمل کردند
شما هم همانطور رفتار كنيد .لذا میگویند
بهترین روش تأدیبی همان روش انبیا است.

[ . ]6سورة مباركة انعام ،آية90
[ .]7بحاراالنوار ،ج ،2ص265
[ .]8من در اينجا نميخواهم تفسير بگويم.
[ .]9جاي قول و فعل معصوم در بحثهاي طلبگي است.
[ .]10بحاراالنوار ،ج ،21ص210
[ .]11چه تربيت خود ،چه شخصي كه انسان ميخواهد او را تربيت كند.
[ .]12اين يك بحث گستردهاي است كه من يك وقت به آن اشاره كردهام.
[ .]13بحاراالنوار ،ج ،1ص204
[ .]14بحاراالنوار ،ج ،14ص326
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