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ــا صالحــن فــا هــي عالمــة اإلنســان الصالــح؟  النشــاط أحــد أهــّم خصائــص األبــرار والصالحــن. إن كّن

ــكاء  ــه ال يقــدر عــى الب ــكاء كــا أن ــن النشــاط والب ــر؟ طبعــا ال تعــارض ب ــه الكث ــه يف بكائ هــل عالمت

ــة. أمــا أهــل الكآبــة والحســد فــال مهجــة لهــم. إن بعــض األشــخاص يســتهزء  إال أهــل النشــاط والحيويّ

ــر لــدى الجميــع  ــه متوفّ ــه يســتهزئ بالبــكاء وكأن بالبــكاء ويقــول ينبغــي لإلنســان أن يكــون مرحــا! إن

ــكاء فعــل مثــن وهــو  ــكاء؟! الب ــم! وهــل يقــدر كل امــرء عــى الب ــكاء عمــل عظي ــإن الب ــا! كال! ف مّجان

أهــون عــى أهــل النشــاط مــن غرهــم. ثــم باإلضافــة إىل أن مــرّد البــكاء هــو النشــاط، هــو أرجــح مــن 

ــر  ــه. األم ــة بكائ ــص قيم ــق، فتنق ــاط العمي ــى بالنش ــن ال يحظ ــي م ــا يب ــه! إذ رمب ــّدم علي ــكاء ومق الب

األصيــل لنــا هــو النشــاط! والبــكاء األصيــل هــو مــا كان ناجــا عــن نشــاط أو منتهيــا إىل نشــاط! كــا 

یــُن ُحبُوٌر«)غررالحکــم/20(  نشــرط يف البــكاء أن ال يكــون مخــال بنشــاطنا. قــال أمــر املؤمنــن)ع(: »الدِّ

يعنــي أنــه مدعــاة للــرور والبهجــة. ولكننــا نعــرّف الديــن مجــرّدا عــن صبغــة النشــاط والحيويــة فيــه. 

ــر  ــه عــى أث ــدى نشــاط طاّلب ــن م ــن الحــن واآلخــر ع ــد أن يســتفر ب ــن والعقائ ــم الدي ــي ملعلّ ينبغ

ــًة  ــة بهج ــٍة ديني ــث كلُّ معرف ــث تبع ــَن بحي ــم الدي ــب أن يعلّ ــن؟ یج ــارف الدي ــن مع ــوه م ــا تعلم م

ورسورا يف الطــالب ويشــعرون باشــتداد بهجتهــم خطــوة بعــد خطــوة بعــد فهــم مجموعــة مــن 

ــو كان شــبابنا يتمتعــون بالنشــاط الحقيقــي الناجــم  ــة. ل ــة الدقيقــة والراقي املضامــن واملعــارف الديني

عــن الديــن واملعنويــة األصيلــة، لتضاعفــت إبداعاتهــم العلميــة وقابلياتهــم الدراســية. ملــاذا تــرى 

ــذا  ــّف؟ ه ــدرس يف الص ــاء ال ــاء إعط ــأمون يف أثن ــا يس ــان م ــاىل ورسع ــدارس كس ــاّلب امل ــن ط ــر م الكث

مــا يــدل عــى فقــدان النشــاط فيهــم! ملــاذا تراهــم مولعــن باللهــو واللعــب؟! ألنهــم غــر نشــطن يف 

باطنهــم، فيعتاضــون باللعــب الخارجــي عــّا فقــدوه يف الداخــل! لقــد نــال املجاهــدون البهجــة والــرور 

ــر العجــب! ــّا يث ــداع م ــة وإب ــة وذكاء ودقّ ــون بفطن ــوا يتصف ــك كان ــد ذل ــا! وبع ــن الدني ــم ع بإقالعه



3

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

ــن  ــد شــاهدنا مــدراء أصبحــوا مبدعــن ومصّممــن وكفوءي ــا. فق ــرا مبدع ــُب العــايل مدي ال یخــّرج الرات

ــدراء  ــّجع امل ــة! إن أردت أن تش ــروح التضحي ــك ب ــال كل ذل ــد ن ــن وق ــاف الباق ــرة أضع ــغولن ع وش

واملوظفــن عــى العمــل بزيــادة الراتــب، فمثــل هــذا الحافــز ال ميّدهــم بالطاقــة إال قليــال. ولكننا شــاهدنا 

قــادًة يف الحــرب يجاهــدون بطاقــات مضاعفــة بــآالف األضعــاف، بــدون أن يكــون لهــم راتــب عــال، بــل 

كانــوا قــد أعــدوا أنفســهم للمــوت وفعــال قــد استشــهد منهــم الكثــر. هــل سیتحّســن أداؤنــا إن أعطونــا 

مزيــدا مــن املــال؟ نعــم سيتحّســن قليــال. فــإن أعطونــا ضعفــا هــل ســيصبح نشــاطنا ضعفــا؟ قــد يحــدث 

ذلــك، ولكــن بلدنــا هــذا يحتــاج يف ســبيل إنجــاز أهدافــه إىل ألــف ضعــف مــن النشــاط. فــرى أحدهــم 

قــد يرتكــب ألــف خطــأة حفاظــا عــى منصبــه أو مالــه، فــإذا جــاءه موظــف ذيكّ كفــوء، يعرقــل عليــه 

التعيــن خشــية أن يُســتَبدل بــه. فيعــّد الــكادر واملعاونــن مــن بــن أشــخاص أغبيــاء ليبقى هــو يف منصب 

الرئاســة بــال منافــس! ولذلــك تــرى النــاس يتســاءلون عــن ســبب عــدم حــل بعــض مشــاكل البلــد مــع 

وجــود هــذا الكــم الكبــر مــن املواهــب والقابليــات؟! النشــاط هــو ضالــة مجتمعنــا اليــوم وحاجــة حياتنا 

املدنيــة. االنتاجــات التــي تقــّدم للنــاس عــر وســائل اإلعــالم بغــرض ازديــاد نشــاط النــاس هــي بضائــع 

كاذبــة ال تزيدهــم نشــاطا بــل تســلبهم بعــض نشــاطهم! فمــن قــال بــأن املوســيقى تبعــث النشــاط دامئا؟


