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  نوزدهم چاپ مقدمه
 سال در كه است عنوان نيهم تحت يمطهر ديشه استاد يسخنران پنج بر مشتمل ياسالم تفكر ياياح

 مناسبت به7/2/1349 خيدرتار لاو يسخنران.است شده راديا ارشاد هينيحس در يشمس يهجر 1349
 هر يبعد يهايوسخنران شده برگزار))ينيد فكر يايواح اقبال((درباره،يالهور اقبال،ياسالم مصلح ادبودي
  .است شده انجام يقبل يهايسخنران از هفته كي فاصله به كي
 ديتجد نوبت هجده كنون شدوتا منتشر1360در))وباطل حق نبرد((بحث با همراه بار نياول كتاب نيا

 نوزدهم چاپ از،نداشت را الزم تناسب وباطل حق باموضوع موضوع نيا نكهيا به نظر. است شده چاپ
 كتاب ييبايز به مربوط ونكات شد ينيحروفچ وازنو شود ينيحروفچ مستقل بطور كه شد نيا بر ميتصم

 وپسند لقبو مورد است ديام؛شود يم عرضه يبهتر شكل به كتاب،چاپ نيا در د؛لذايگرد منظور
  .شود واقع محترم خواننده
 يعيوس دامنه اند كرده اشاره ديشه استاد خود كه چنان))ياسالم تفكر ياياح ((موضوع كه است روشن
  يسخنران پنج نيوادارد
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 موضوع نيا در يمباحث زين استاد آثار ريدرسا والبته است موضوع نيا يبرا يباب فتح واقع در
  .است آمده))ينيد فكر ياياح ((عنوان تحت گفتار ده بكتا در كه وجوددارد،مانندآنچه

 بزرگمرددر ان رآثاريسا همچون )ره( ينيخم امام تن وپاره عمر دوآنحاصليمتفكرشه اثر نيا است ديام
  .ميكن يم مسالت خدمت قيتوف متعال يخدا از.باشد وموثر ديمف ياسالم فكر اشاعه
   1380وريشهر 17      
   يمطهر ديشهاستاد آثارنشر بر نظارت يشورا    
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   ينيد فكر يايواح اقبال
  

 بسم  ميالرح لرحمن ا هللا
 و صفيه و حبيبه و رسوله و عبداهللا  علي والسالم هالصلوا و اجمعين الخالئق باري العالمين رب الحمدهللا

  :الرجيم الشيطان من اعوذباهللا) ص (محمد القاسم ابي موالنا و نبينا و سيدنا رساالته مبلغ و سره حافظ
  ).1 ( يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا ايهاالذين يا « ديني فكر احياي و اقبال 
 عنوان اينجا در است حسيني  اربعين روز كه امروز براي بودم گرفته نظر در خودم پيش قبال كه بحثي 

 دو اين و است داده رخ حادثه دو كه است روزي امروز اينكه  مناسبت به بود( شهيدان با پيوند( كنم،
   سبب حادثه

  
  : پاورقي

 به تا كنيد اجابت كنند دعوت  ايمان به را شما رسول و خدا چون ايمان اهل اي (24 /انفال سوره.1
  ).رسيد ابدي حيات
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  :باشد اربعين اربعين، كه است شده
 عبداهللا جابربن ورود روز  يعني السالم عليه اباعبداهللا زيارت به رسمي زائر اولين ورود داستان يكي 

 اين در السالم عليه علي بن حسين زيارت كلي بطور اينكه ديگر و زيارت، براي كربال به مدينه از انصاري
 مقدس تربت  زيارت به جابر آمدن است اباعبداهللا مخصوص زيارت روز روز، اين يعني  است مأثور روز

 شده وارد كه اي مأثوره زيارات با نزديك و دور از داهللاباعب كردن زيارت سنت همچنين و اباعبداهللا
   .است شهيدان با پيوند منظور به همه است،
 همين تحت ا كردنهاي زيارت و رفتنها زيارت فلسفه و كنم بحث مطلب اين درباره خواستم مي اول

 به كه اي جلسه سه در گذشته روز چند اين در چون ديگر  وقت به شد موكول اين ولي كنم، بيان عنوان
 بحث يك  كه بود اين بر قرار شد، تأسيس اينجا در پاكستاني اقبال اسالمي، بزرگ  مصلح يادبود مناسبت

 وقت اينكه به نظر كه كنم ايراد جلسه  همين در )ديني فكري احياء و اقبال( عنوان تحت اي ساعته نيم
   .باشد ديگر وقت به  موكول كه كردم تقاضا خودم گذشت،

 پايان را آن توان نمي ساعت نيم با كه است بحثي )ديني فكر احياء و اقبال( بحث ديدم ديگر رفيط از
 و مبهم كلي به شود، مي بحثها اينگونه درباره كوتاهي صحبت  وقت هر كه است داده نشان تجربه و داد،

 اين در متعدد  جلسات در بايد كه بيشتر مجالهاي براي باشد پس گفتيم لذا شود مي نامفهوم و ناقص
 تحت هايي كنفرانس اقبال خود كه موضوعي  همان اسالمي، تفكر احياء عنوان تحت كرد، صحبت باره

 اطراف در بود بنا هم من و اجتماعي، و علمي بسيار هاي كنفرانس ، است داده پاكستان در عنوان همين
  .كنم صحبت موضوع همين

 در ظاهرا كه پاكستان در او كنفرانس هفت از است يا مجموعه كه است شده چاپ كتابي مرد اين از 
  شده ايراد دانشگاهي محيطهاي
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 ايراد  عمومي مجامع در كه رسد مي نظر به بعيد كه است عالي آنقدر ها كنفرانس  اين سطح چون است، 
  .است عنوان همين  تحت اينها همه است شده ايراد علمي مجامع در اينها قطعا باشد شده

 تحت ديگري ،)ديني تجربه( عنوان تحت يكي دارد، مستقل عنوان يك خودش كنفرانسي هر البته 
 يكي و )بشري من جاوداني و آزادي( عنوان تحت ديگري ،)ديني تجربه در فلسفي محكهاي( عنوان
 در ديگر  يكي و)اسالم در حركت اصل( عنوان تحت يكي و )اسالمي تمدن و فرهنگ  روح( عنوان تحت

 باالخره و است، كرده كانت از كه است  اقتباسي گويند مي را تيتر اين كه)؟است ممكن ندي آيا(موضوع
 عنوان تحت مرد اين را اينها همه حال هر به )نيايش معني و خدا تصور( عنوان تحت كنفرانس يك

  .است كرده ايراد ديني فكر احياء
 يا و است، انتقاد بي است گفته  بزرگ ربسيا موضوع اين در او كه حرفهايي تمام كنم ادعا خواهم نمي من 

 عنوان او را موضوع اين اينكه باب از ولي است، كرده ايراد را آنها مرد اين كه است همان حرفها تمام
 بسيار بسيار است،  كرده بحث كند، بحث موضوعات اين در تواند مي مفكر نفر يك كه حدودي در و كرده

 او حرفهاي اطراف در را خودم حرف بيشتر قسمت بايد امروز نم است تبجيل و تمجيد و تقدير شايسته
 موفق ديگري جلسات در و شد پيدا توفيقي شايد و دارد وسيعي دامنه بحث  اين اينكه گو بدهم قرار
 اطالع به را او افكار برجسته نقاط آن خواهم مي ابتداء ولي كنم، بحث اسالمي تفكر احياي درباره  شدم
  .برسانم شما

 داشته عالي بسيار بهره جديد  تحصيالت از كه است مردي شناخته، اروپا و رفته اروپا است مردي لاقبا 
 كسي او شناسد، مي صاحبنظر و دانشمند و تفكر يك عنوان  به را او اروپا دنياي كه است مردي است،
 بخواهد بعد و باشد شده مجسم نظرش در اروپا از شبحي دور از و شده منزوي هند  گوشه در كه نيست

  و ديده نزديك از را اروپا او بكند، انتقاداتي
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 را مسلمان جوانان و است مند عالقه بسيار هم جديد علم به است كرده تحليل و تجزيه و شناخته 
 را مسلمين يا باشد مخالف جديد علوم با كه نيست كسي او بياموزند را جديد علوم كه كند مي تشويق
  .نياموزيد را دجدي علوم كه بدهد پرهيز

 و است شناخته را اروپا و كرده اروپا در را خودش عاليه تحصيالت كه است مردي كه حرفها اين همه با 
 مرد اين گفتار در كه چيزي اولين حال عين در است، معترف و واقف العاده فوق جديد علم ارزش به

 چيزي آن كه  است اين است، دهكر بيان منظوم صورت به خودش اشعار در را آن و كند مي  توجه جلب
 تمدن كه هائي آل ايده اروپائي، زندگي  شئون مجموع يعني گويند، مي( اروپائي تمدن( را آن امروز كه

 كه مسيري باالخره و عادات و اخالق آموزد، مي بشر به كه رسمي و  راه دهد، مي بشر به اروپائي امروز
 براي هم خطرناكي، بسيار بسيار امر يك بلكه داند نمي خوبي چيز يك تنها نه را دارد امروز  اروپاي
 را اروپا تمدن آينده شناخته، اروپا و رفته اروپا اقبال يعني .داند مي اروپا مردم خود براي هم و بشريت
 مايل من و  است گنجانده زياد خودش كلمات در را قسمتها اين و داند مي خطرناك و شوم" بسيار
 مرد اين ببينيد تا بخوانم شما براي  ام كرده يادداشت اقبال خود هاي نوشته از كه را قسمتها آن هستم

 تا اروپائي تمدن به است، خوشبين اروپائي علم به اينكه با و دارد اروپا امروز تمدن به راجع نظري چه
 رتأثي تحت كه دهد مي پرهيز را مسلمين مخصوصا و ها زميني مشرق اندازه چه تا و بدبين حدود  چه

  .نگيرند قرار اروپا تمدن
  : گويد مي چنين خودش كلمات در جمله از 

 فرهنگ اين كنند، درك را پرده بي حقايق توانند نمي است شده كور بردگي و تقليد از چشمشان كه آنها
  حيات را عرب و ايران كشورهاي تواند مي چگونه اروپائي مرده نيم تمدن و
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  .است رسيده گور لب به خود كه هنگامي بخشد  نوين 
  : گويد مي باز

 در روحي لحاظ از سرعت آن با اسالم جهان كه است عظيمي سرعت جديد، تاريخنمود نيتر برجسته
  .است زمين مغرب طرف به حركت حال

 بعد كنند مي حركت زمين  مغرب سوي به سرعت به كه است اين كشورها اين جديد تاريخ: گويد مي 
  : گويد مي كند تفكيك زمين مغرب تمدن و علم ميان اينكه براي

 فقط يعني( آن عقالني جنبه از اروپائي  فرهنگ چه، نيست، نادرست و باطل چيز هيچ حركت اين در و
  .است اسالمي فرهنگ مراحل بعضي از  گسترشي ،)فكري و علمي جنبه از

 ندارد خطر ما براي رويمب سو  آن به چه هر بگيريم نظر در را اروپا علمي و فكري جنبه تنها ما اگر يعني
 دنباله اروپا علم معني به اروپا فرهنگ است اسالمي علوم امتداد و دنباله اروپا علم و است علم علم، چون

   .است اسالمي فرهنگ
 رسيدن از و كند جلوگيري ما حركت از اروپائي فرهنگ كننده خيره ظاهر كه است اين از تنها ما ترس

  . بمانيم جزعا فرهنگ آن واقعي ماهيت به
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 آن اما ببينيم، را طبيعي علوم و صنعت ببينيم، را ظاهر اين ما كه است اين ترسم مي من آنچه: گويد مي 
 كتاب ديگر جاي در كنيم تحليل و تجزيه نتوانيم نبينيم، را دهد مي سوق آن سوي به را بشر كه باطني
  : گويد مي خودش

 خواهد مي كه است اين اروپا فرهنگ  عيب بزرگترين و هدبد رانجات بشر كه نيست قادر تنهائي به عقل
 كشتي عقل، نيروي با فقط باشد، داشته پيوندي ايمان با وجدان، با روح، با اينكه بدون تنهائي به عقل با

  .بدهد نجات مهلكه از را  بشريت
  : گويد مي 

  .است نيامده در آن حيات در اي زنده عامل صورت به هرگز اروپا مثاليگري
 مسلكهائي دهد، مي بشر به اروپائي  فرهنگ كه مطلوبهائي كمال اروپا، آليسم ايده يعني اروپا گري مثالي

 را بشر ها ايسم اين به شدن ملحق كند مي خيال و آورد مي وجود  به كه هائي ايسم آورد، مي وجود به كه
   .بدهد  نجات تواند مي
 و لفظ مرحله از و كند، انسانيش كند، عوض را اروپائي يتماه است نتوانسته واقعا ها ايسم اين: گويد مي
 خودش، كالم در انساندوستي و احسان از زياد اروپا و اروپائي تر،  ساده عبارت به است نيامده جلو زبان
 سرچشمه عقلش و فكر از فقط اينها چون ولي زند مي دم خودش هاي اعالميه در خودش، نوشته در
 انسان عمال ولي انسان، گويد مي اروپائي است نگذاشته اثر خودش  وجدان در ذال روحش، از نه و گيرد مي

  اروپائي نيست،  دوست
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 فرهنگ روي اروپائي نيست، قائل بشر حقوق و بشر براي احترامي واقعا و عمال ولي بشر حقوق گويد مي 
 گويد مي دارد،ن ايمان آزادي به خودش روح عمق در واقعا ولي آزادي، گويد مي خودش هاي ايسم

  :گويد مي اقبال .نيست بند پاي مساوات و عدالت به خودش وجدان عمق در ولي عدالت و مساوات
 با ناسازگار هاي دموكراسي ميان در  كه) است سرگرداني روح يعني (است سرگرداني )من( آن، نتيجه

  .است  توانگران سود به درويشان از كشي بهره منحصرا آنها كار كه پردازد مي خود جستجوي به يكديگر
 نهائي نتيجه شده، پيدا اروپا در كه نقيض و ضد هاي ايسم تمام است، زده عدالت از دم كه همه اين 

  .توانگران سود به درويشان از كشي بهره ؟چيست آنها
  :گويد مي بعد 
  .است بشريت اخالق پيشرفت  راه در مانع بزرگترين امروز اروپاي كه كنيد باور مرا سخن 
 مخصوصا مسلمانان، است مند عالقه و كند مي تبليغ زياد را اين كه اقبال آقاي روح در نكته يك اين 

 مرد اين از نكته اين به هستند آشنا غربي فرهنگ ظاهر با بيش و كم كه كساني آن مسلمان، جوانان
  .شوند  آگاه مطلع، آگاه خبير

  تمدن و فرهنگ در كه نقصي آن كه  است اين ارد،د اصرار بسيار باز آن روي مرد اين كه دومي نكته 
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 اساسي و اصيل انتقادهاي آن ندارد، وجود اسالمي اصيل تمدن و فرهنگ در دارد، وجود امروز اروپائي 
 در باز لهذا  نيست وارد اسالمي فرهنگ بر است، وارد است محض مادي فرهنگ كه اروپا  فرهنگ بر كه

 و فرهنگ مزاياي و اسالمي  فرهنگ اساسي هاي پايه كه ندك مي كوشش خودش كالم ديگر قسمت
 احياء مسئله وارد بعد تا خوانم مي شما براي را آنها از قسمتي باز من كه كند معرفي را اسالمي تمدن
  : گويد مي اينجور خودش سخنان از قسمت  آن در شوم ديني فكر

 از چون كه باشند مي وحيي بر بتنيم مطلق نهائي مطلوبهاي كمال و ها انديشه مالك مسلمانان،(
 مسلمان فرد براي دهد مي باطني رنگ آن بودن  ظاهري به شود، مي بيان زندگي ژرفناي ترين دروني
  .كند مي فدا را خود جان آساني به اعتقاد اين از دفاع براي و است، اعتقادي  امري زندگي روحاني شالوده
 چون كند مي پيشنهاد بشر براي كه را آنچه اسالم: يدگو مي بدهم، توضيح برايتان را حرفش خالصه
 نفوذ بشر روح اعماق تا تواند مي است، گرفته  سرچشمه وحي از چون است، مذهبي ايمان اش پشتوانه
  .دارد را قدرتي چنين حاضر، عصر در حتي كه دهد مي نشان و است  داده نشان كه طوري همين بدهد

 را دوستي انسان يا عدالت اگر كند، مي پيشنهاد را آزادي كند، مي هادپيشن را حريت مثال اسالم اگر پس 
 اجرائي ضمانت بشر روح در كه است پيشنهادهائي كند، مي پيشنهاد را بشر حقوق اگر كند، مي پيشنهاد

 سه به امروز بشريت گويد مي ندارد اجرائي ضمانت كه .است پيشنهادهائي گويد، مي اروپا  آنچه ولي دارد
  :است يازمندن چيز

   .جهان از روحاني تعبيري .1 
  جهان كه است اين است نيازمند آن به بشر كه چيزي اولين يعني
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 و است كرده  سرگردان را بشر كه چيزي اولين يعني مادي تفسيري نه بشود معنوي و روحاني  تفسيري 
 است، ماترياليسم آيد، نمي وجود به بشر در واقعي ايمان صورت به اي عقيده و فكر هيچ آن موجب به

 ماديات هست چه هر جهان اينكه صورت به يعني مادي صورت  به است جهان تفسير است، ماديگري
 سرش  هدف جهان است، ابله و احمق است، بيشعور جهان است، كر جهان است، كور جهان است،
 يك با باطل و حق جهان در فهمد، نمي نادرست و درست جهان فهمد، نمي باطل و حق جهان شود، نمي

 فكر اين گويد مي ايم شده آفريده عبث به ما و ندارد  هدف دنيا در چيز هيچ شود، مي سنجيده مقياس
  است نيازمند و محتاج آن به بشر كه چيزي اولين كند، مي و كرده ضايع را بشر تمدن روح كه است

 جهان نيست، كار در بيهودگي .)1(» عبثا خلقناكم انما افحسبتم « است، جهان اين از روحاني تعبيري
 جهان شود، نمي گم بدي و نيكي برپاست، عدالت به جهان برپاست، بحق جهان نام خدا باشد صاحبي را

 از روحاني  تعبيري (اين تنها ولي است عاقل و آگاه .)2(» نوم ال و سنة تأخذه ال «: است بصير و سميع
  .نيست كافي) جهان

 .2   .فرد روحاني آزادي
 جهان از انسان اگر  شدن قائل شخصيت فرد براي يعني فردي آزادي است مسيحيت مقابل در ن،اي 

  .كند نمي بروز استعدادها نباشد، قائل شخصيت فرد براي و كند روحاني تعبيري
 كه كند توجيه روحاني  مبناي بر را بشري اجتماع تكامل كه جهاني تأثير داراي و اساسي اصولي .3 

 خواني عبارت اقبال از زمينه دو اين در من  اين از بيش است اسالمي اساسي رراتمق باز مقصودش
  .كنم نمي

  يعنيشود؟ يم متوقف حد نيهم در،ما از ياريبس مثل اقبال ايآ
   

  : پاورقي
   115/ مؤمنون سوره.1
   255/بقره سوره.2
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 بعد و بيند مي خودش زنده و اساسي صورت در را اسالم بعد و بيند مي را اروپائي تمدن معاب و نواقص
 مؤمني روشنفكر مسلمان هر رسالت و خودش رسالت  اقبال كه مطلب يك نه ؟شد تمام مطلب: گويد مي
  ديني فكر احياء عنوان تحت مرد اين كه اي خطابه هفت اين است سوم قسمت  اين در داند، مي آن در را
 منظور همين بيش و كم  خودش اشعار در حتي است، سوم منظور اين براي است، كرده ايراد اسالم در

  .دارد هم را اول منظور البته دارد، را سوم
 كه اي كورانه كور تقليد از چقدر اقبال كه ديديد شما شد خوانده جلسات همين در كه اشعاري در 

 عاراش در است چنان و چنين اسالم كه اسالم درباره باز و كند مي انتقاد دارند غربي تمدن از مسلمانان
 در امروز واقعي اسالم آيا: است سوم قسمت است گفته بگويد است توانسته مي و بايد كه را آنچه خودش
  ؟ندارد وجود دارديا وجود مسلمين ميان

  است مرده نيمسلم در ياسالم روح
 وجود اسالم ندارد وجود  هم و دارد وجود مسلمين ميان در هم اسالم كه شده نكته اين متوجه اقبال 

 شنيده مردم ميان در اذان بانگ هست، مسلمين  ميان در اسالم شعائر بينيم مي ما اينكه صورت به ددار
  براي كنند، مي دفن اسالم رسم به را هاشان مرده آورند، مي مساجد به رو شود مي كه نماز موقع شود، مي

 محمد است، اسالمي  اسمهاي غالبا اسمهايشان شوند، مي قائل تشريفاتي اسالم رسم به نوزادهايشان
 اين در است اسالم روح كه آنچه ولي است  عبدالرحمن و عبدالرحيم است، حسين است، حسن است،
 حيات تجديد به شود مي معتقد كه است اين است مرده اسالمي جامعه در اسالم روح ندارد وجود مردم

 است، نمرده  اسالم چون هست تجديدش امكان و كرد تجديد بايد را اسالمي حيات اينكه و اسالمي،
  هست، آسمانيش  كتاب چون ؟چرا است، نمرده اسالم اند مرده مسلمين
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 آنچه بياورد آنها از بهتر نتوانسته دنيا يعني هستند، اي زنده صورت به اينها و هست، پيغمبرش سنت 
 نظريه كرد، نسخ را نظريه آن و آمد ديگري نظريه بگوئيم كه نيست  بطليموس هيئت آورده قرآن

 شما چهارگانه عناصر آن گفت و آمد امروز علم بگوئيم كه نيست چهارگانه عناصر بر مبتني  طبيعيات
 و گاه تكيه با است زنده اسالم خود ، نه حرفهاست اين از بيش عناصر و نيستند عنصر و مركبند همه

  ؟ كجاست در كار نقص پس زنده، مبناي
 اي زنده صورت به اسالم از مسلمين تلقي طرز مسلمين، فكر يعني است مسلمين تفكر در كار نقص

 كشاورزي اصول خالف بر شكلي به را اي زنده بذر شما كه است اين مثل است مرده صورت به نيست،
 عصاره ندود، زمين زير در هايش ريشه نزند، جوانه ولي بماند خاك زير در بذر اين كه كنيد خاك زير

 زنده االن نهال اين بكاريد ديگر جاي در جائي از خواهيد مي شما كه نهالي صورت به يا نمكد، را خاك
 هوا در بايد كه را آن سر و باال بياوريد را نهال اين ريشه يعني بكاريد  وارونه را اين شما اگر ولي است،
  .نيست هم و هست هم اين، بكنيد، خاك زير باشد

 لبس و «: فرمايد مي ذكر را  مسلمين و اسالم يندهآ السالم، عليه علي اميرالمؤمنين دارد لطيفي تعبير 
 را پوستين آنچنانكه ولي كنند مي تن به را اسالم جامه  مردم يعني .)1 (» مقلوبا الفرو لبس االسالم
  .كنند تن به وارونه

 در عور و لخت دور، اندازند مي را پوستين هست وقت يك سرماست، دفع براي زمستان در پوستين 
 يعني بپوشند، بايد كه آنطور نه اما پوشند مي را پوستين  هست هم وقت يك شوند مي ظاهر سرما مقابل
 و ندارد گرما تنها نه صورت اين در پوشند مي را پوست قسمت و گذارند مي بيرون را دار پشم قسمت

  وحشتناك و مضحك صورت يك به بلكه كند، نمي گرم را بدن
  

  : پاورقي
 نهج.1   324 .صفحه ،170 خطبه ،االسالم فيض البالغه
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  .آيد مي در هم اي  مسخره و 
 كرده وارونه را آن چون ولي دارند ندارند هم و دارند هم كرد، خواهند چنين مردم را اسالم: فرمايد مي 

 است اين نتيجه است گرفته قرار رو در بگيرد، قرار زير در بايد آنچه و است زير باشد رو بايد آنچه اند،
 حركت تواند نمي بدهد، حرارت تواند نمي ديگر كه اسالمي اثر، بي و خاصيت بي اسالم اما  هست اسالم كه
 اي زده آفت پژمرده درخت يك مثل بلكه بدهد،  بصيرت تواند نمي بدهد، نيرو تواند نمي بدهد، جنبش و

 است نزار و رزا حالت با پژمرده برگهاي دارد اگر هم برگ افسرده، و پژمرده اما هست پا سر كه شود مي
 جور چه و گيرند مي را اسالم جور چه كه اسالم از مسلمين تلقي بطرز دارد بستگي ؟كجاست از اين

 از قسمتي كنند، مي تجزيه را  آن گيرند، مي ته از گيرند، مي پا از گيرند، مي سر از را آن كنند، مي تلقي
 را لبش خواهند مي يا گيرند، نمي را لبش و گيرند مي را  قشرش گيرند، نمي را قسمتي و گيرند مي را آن

 مرده نه .)1(» يحيي ال و فيها يموت ال «: كه آيد درمي صورتي به باالخره كنند، رها را قشرش و بگيرند
  . نيست گفت شود مي نه و هست گفت شود مي نه زنده نه و است

 اسالمي فرهنگ از بكنيم، انتقاد  اروپائي فرهنگ و تمدن از بنشينيم ما تنها واال است، اساسي نكته اين، 
 ما كه است همان اسالم روح و اسالمي فرهنگ كه بكنيم  خيال و بنشينيم هم بعد و بكنيم تمجيد هم

 بيايند دنيا  مردم اگر خوب رود نمي پيش از كاري كنند، پيروي ما از بيايند دنيا مردم  پس داريم، امروز
  .آيند مي در اي  مرده نيمه صورت به يعني شوند مي ما مثل كنند، پيروي ما از
 را طرحش كه است اساسي اينها، همه اسالمي، تفكر حيات اسالمي، حيات: تعبيرات اين همه اساسا 

   قرآن خود از تعبيرها و است ريخته قرآن خود
  

  : پاورقي
  13/ اعلي سوره -  74/ طه سوره.1
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 نداي !مردم اي .)1(» يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا ايهاالذين يا «: گويد مي است 
 كند مي زنده را شما كه حقيقتي آن به كند مي دعوت را شما  كه پيغمبري اين بپذيريد، را پيغمبر اين
 حياتبخش است، بخش زندگي او تعليمات است، محيي يك است، اسرافيل يك شما  براي پيغمبر اين

  .است
 اينها گويد مي را جاهليت  مردم قرآن ؟چه يعني حيات اصال ؟چيست حيات خاصيت پرسم مي شما از

 كه مردمي اين: گويد مي .)3(» القبور في من بمسمع انت ما و ،)2 (الموتي تسمع ال انك « .امواتند
 روي دارند باشند، خاك زير اينكه جاي به كه هستند هائي مرده متحرك، هستند هائي  مرده بيني، مي

 بيائيد گويد مي مسلمين به ولي گفت، شود نمي زنده اينها به هستند، متحرك مرده درون مي راه زمين
 حيات و دهد مي نيرو و جان شما به كه است اين تعليمات  اين خاصيت بپذيريد را تعليمات اين
 بپرسيد كند، مي تعريف را حيات كه فيلسوفي هر از عالمي، هر از شما ؟چيست حيات  خاصيت بخشد مي
 مدعي كسي البته ؟چيست  زندگي و حيات معني اصال ؟زندگي و حيات گفت شود مي چيز چه به

 جور اين و شناسند مي آثارش روي از را حيات ولي كند تعريف را حيات ماهيت و حقيقت كه شود نمي
  ديگري و آگاهي يكي دارد، خاصيت دو كه الكنهي مجهول حقيقت يعني حيات: گفت خواهند شما به

  .جنبش
 جنبش و تحرك كه  نسبت هر به دارد بيشتري حيات دارد، بيشتري آگاهي كه نسبت بهر سانان 

 است تر مرده است، خبرتر بي و دارد كمتري  آگاهي كه نسبت بهر و دارد، بيشتري حيات دارد بيشتري
  بيشتر را خبري بي كه نسبت بهر و است تر مرده است، تر ساكن كه نسبت هر به
  

  :يپاورق
   24/ انفال سوره. 1
  80/نمل.2
  22/فاطر.3
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 دارد مردگي در مردگي پسندد، مي بيشتر را سكون كه نسبت بهر و دارد  مردگي در مردگي پسندد، مي 
 ؟تحرك يا است بيشتر احترامش سكون ما نظر در ؟نه يا هستيم اي مرده مردم ما ببينيد شما حاال
 و سكون كمال با كه آدمي يك براي يا است ئلقا احترام بيشتر جنبنده آدم يك براي ما جامعه يعني
  :گويد مي و خورد نمي تكان و نشسته خودش جاي سر وقار

 احترام بيشتر اين براي ما جامعه بينيد مي جنبم نمي خود جاي از من كه   بمند وگر زني مغزم به گر 
 باشد ناآگاهتر و خبرتر بي اندازه هر انساني هر كه است، اجتماع يك مردگي  كمال عالمت اين، است قائل

  .آيد مي در جور بيشتر او ذائقه با و پسندد مي بيشتر را او

   دودي ماشين منطق 
 بود گذاشته را اسمش ، داشت لطيف بسيار تعبير يك است، سنجي نكته مرد كه ما دوستان از يكي

 ديمق از را درسي يك من گفت مي ؟ چيست دودي ماشين منطق گفتيم مي دودي، ماشين منطق
 حضرت در منزلمان بودم بچه وقتي .شناسم مي دودي  ماشين منطق روي را جامعه و ام آموخته

 عبدالعظيم شاه - تهران قطار همين فقط و نبود امروز صورت به  آهن راه قطار وقتها آن و بود عبدالعظيم
 كنند مي تماشا را آن و شوند مي جمع دورش ها بچه ايستاده ايستگاه در وقتي قطار كه ديدم مي  من بود
 آن براي عظمتي و احترام يك كه بود معلوم است عجيبي موجود چه ببين گويند مي حال زبان به و

 تا كردند مي نگاه آن به اعجاب و احترام و تكريم و تعظيم نظر  يك با بود ايستاده قطار تا هستند قاسل
 سنگ دويدند، مي ها بچه افتاد مي راه كه همين افتاد مي راه قطار و رسيد مي قطار حركت  ساعت كم كم
 زد سنگ بايد قطار اين به اگر كه كردم مي  تعجب من دادند مي قرار حمله مورد را قطار و داشتند مي بر

  يك ايستاده كه وقتي چرا
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 كه است وقتي در بيشتر اعجاب بود، قائل اعجاب برايش بايد اگر و زنند، نمي آن به  هم كوچك يگر
  .ندك مي حركت

 ايرانيان ما زندگي كلي قانون  اين ديدم شدم اجتماع وارد و شدم بزرگ كه وقتي تا بود برايم معما اين 
 و تعظيم مورد است ساكت تا است احترام مورد است  ساكن كه وقتي تا چيزي هر و كسي هر كه است

 است سنگ  بلكه كند، ينم كمكش كسي تنها نه برداشت قدم يك و افتاد راه به همينكه اما است، تبجيل
  .شود مي پرتاب او بطرف كه
 متكلم كه است قائل احترام كساني براي فقط زنده جامعه يك ولي است، مرده جامعه يك نشانه اين

  .خبرتر بي نه باخبرترند ساكن، نه متحركند ساكت،  نه هستند
 عرض كه بودند حيات تر مشخص و بارزتر عالمت دو اينها، البته است موت و حيات عالئم اينها پس 

   .دارد هم ديگر عالئم واال كردم

   حيات عالئم از يكي همبستگي،
 مردگي، خاصيت است بيشتر افرادش ميان همبستگي كه است اين جامعه يك حيات عالئم از يكي

 به اجتماع يك زندگي خاصيت است، يكديگر از اعضا شدن جددا و شدن متفرق و شدن متالشي
 زنده جامعه يك امروز اسالمي جامعه آيا است اجتماع آن جوارح و اعضاء بيشتر يپيوستگ و همبستگي

 مساعيشان بيشتر و افتند مي يكديگر جان به بيشتر مسلمين كه دليل اين به ؟مرده جامعه  يك يا است
  استفاده زيرك دشمن نتيجه در و شود، مي خودشان داخلي اختالف و خودشان با دعوا و جنگ صرف
   .هستند مرده آنها كند، مي
 المؤمنين مثل «: فرمايد مي دارد، وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول مبارك وجود رسائي تعبير چه
  عضو منه اشتكي اذا الجسد مثل تعاطفهم و تراحمهم و تواددهم في
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 كه آنهائي ند،ايمان به زنده كه آنهايي ايمان، با مردم مثل ،)1 (» الحمي و بالسهر الجسد ساير له تداعي 
 در مؤمنين  مثل هستند،» يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا  الذين ايها يا « مصداق
 يكديگر، به نسبت همدردي در يكديگر،  به نسبت داشتن عاطفه در يكديگر، داشتن دوست در همدلي،

 با اعضا ساير آيد بدرد آن از عضوي راگ كه است زنده پيكر مثل يكديگر،  سرنوشت به بودن مند عالقه در
  .كنند مي همدردي عضو اين

 در عادي غير حرارت يك فورا شود، مي پيدا بدن از نقطه يك در كه چرك كانون يك است تب اولش 
 تشخيص طبيب كه شده پيدا روده يا كبد از اي گوشه در ضايعه يك مثال گردد مي ايجاد بدن تمام
 قدر اين اما چيست، كه شود نمي داده تشخيص بكنند هم عكسبرداري اگر  كه هست بسا دهد، نمي

 باال حرارتش  درجه شود، مي تب در غرق پا ناخن تا گرفته سر نوك از بدن تمام كه شود مي  معلوم
 فالن بدن جاي فالن در چرا كه افتد مي فعاليت  به بدن تمام افتند، مي فعاليت به خون گلبولهاي رود، مي

  ؟هستيم جور همين امروز مسلمين ما آيا است حيات  عالمت اين شده، پيدا ضايعه
 پانصد حدود ؟هستيم اينجور ما بدهد، رخ اسالمي نقاط از اي نقطه در اي گرفتاري اي، ضايعه اگر آيا 

 كهـ گرفتند مسلمانان از بود اسالمي پيكر اعضاي شريفترين از يكي كه را اندلس كه وقتي پيش سال
 كه نشدند خبردار اصال گويا و نشدند متوجه هيچ ديگر، مسلمين اساسا ـ)2(دارد عجيبي تاريخچه اينهم
 گرفتار  وقت آن در گرفتند آنها از را جهاني و اسالمي تمدن بزرگ مهدهاي از يكي را، شريفي عضو
  چنين و است، مطرح دنيا در هم موضوعي چنين كه كردند نمي فكر اصال بودند، سني و شيعه جنگ

  
  : رقيپاو
  155 .صفحه 2 الصغيرج جامع.1
 چاپ تهران دانشگاه بخوانيد، و بگيريد حتما را عليه اهللا رضوان آيتي دكتر مرحوم اندلس تاريخ كتاب. 2

   .است كرده
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  .است داده رخ اسالم دنياي براي هم اي فاجعه 
 سال پانصد كه است  مدعي او گذرد مي سال پانصد اسالمي تفكر مردن تاريخ از كه است مدعي اقبال 

 دست از را خودش زندگي صورت و درآمده  اي مرده صورت به اسالم درباره مسلمين تفكر طرز كه است
   .است داده
 همدردي چقدر شما و ما ، فلسطين گرفتاري همين در مثال هست، اسالم براي امروز كه گرفتاريهائي در

 مثل « .نيستيم مسلمان ما اكرم پيغمبر قول به نباشد، اگر ؟چيست ما همدردي احساس واقعا ؟داريم
 الجسد ساير له تداعي عضو منه اشتكي اذا الجسد مثل تعاطفهم و تراحمهم و تواددهم  في المؤمنين

 او از آسايش و استراحت زند، مي  بسرش خوابي بي پيكر اين تمام: فرمايد مي ،)2 (» الحمي و بالسهر
  .برد نمي خوابش ديگر كه افتد مي تكاپو به آنقدر يعني شود مي گرفته

 من «: فرمود اكرم پيغمبر باز و دهد، مي دست به را حيات از اي نشانه كه بود اكرم پيغمبر از جمله اين 
 استغاثه مردي بشنود كه كسي هر .)1 (» بمسلم فليس  يجبه فلم للمسلمين يا ينادي رجال سمع
  مسلمان او من منطق در ندهد، جواب و نكند ابتاج را او و طلبد مي كمك به را مسلمانان و كند مي

 اينهم نيست، مسلمان او نباشد، قدر اين مسلمانش برادران با او پيوستگي و بستگي كه هم كسي نيست
   .ديگر عالمت يك
 ضروري و است الزم ما براي  حال بهر ولي كشد، مي طول كنم عرض شما براي را اينها همه بخواهم اگر

 كنيم، عوض اسالم از را خودمان تلقي درآوريم  اي زنده شكل به را خودمان مياسال تفكر كه است
  ايم پوشيده وارونه را اسالم لباس هم ما پوشيده، وارونه را كتي يا قبائي  كه كشي مثل شايد كنيم نگاهي

 ميان در هم ساعت يك بيرون  ايم آمده ايم، پوشيده را عبا كه افتاده اتفاق ما خود براي وقتها بسياري
  متوجه ايم، رفته راه مردم

  
  : پاورقي
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 پول امروز آقا گفته و رسيده دوستي باالخره تا اند نگفته چيزي ما به اند ديده هم  ديگران ايم، نشده 
 شايد بكنيم خودمان مسلماني در نظري تجديد بايد ما واقعا ايد پوشيده وارونه را عبايتان آيد، مي گيرتان

  .ايم پوشيده وارونه اميرالمؤمنين تعبير به را مسلماني لباس ما
 كه نيست پرستي مرده از اي  نشانه اقبال از تجليل اين آيا گفت مي كرد، مي لطيفي انتقاد رفقا از يكي 

 زنده و مرده نبزرگا نه، تنهائي به اين البته ؟كنيم مي تجليل را او ما مرد، آنكه از پس بزرگي مرد هر
 قسمتها از بسياري در و نيستند اقبال كمتر كه هائي زنده بعضي از راچ كه بود اين او منظور اما ندارند،
 ارزنده و بزرگ بسيار بسيار مرد اين تعالي، اهللا سلمه طباطبائي عالمه ؟شود نمي تجليل اقبالند، از باالتر
 ولي كند، ادا را ايشان  حق كه باشد داشته شايستگي مقدار اين كه نيست مجلسي امروز مجلس البته  كه

 و بنشينند بايد ديگر سال صد كه است مردي . كنم مي عرض را اين زد، را حرف اين شخص اين چون
 واقعا مرد اين ؟نيفتيم فكر اين به حاال از ما چرا ببرند پي او ارزش به و كنند  تحليل و تجزيه را او آثار
 در است، معنويت مجسمه و تقوي مجسمه اوال است، اسالم بزرگ بسيار اربسي خدمتگزاران از يكي

 مرد اين محضر فيض از دراز ساليان من است كرده  طي را عالي بسيار مقامات تقوي، و نفس تهذيب
   .هستم هم االن و ام بوده مند بهره بزرگ
 البته است شده نوشته يدمج  قرآن براي كه است تفاسيري بهترين از يكي ايشان تفسيرالميزان كتاب
 است كرده ادا را قرآن حق كه كرد ادعا و گفت را تفسيري هيچ شود نمي كه دارد مقامي مجيد قرآن
  اين كه كنم ادعا توانم مي من اند، كرده قرآن به خدمتي بالخصوص جنبه  يك از كدام هر مفسرين ولي

 در كه است تفسيري بهترين كنم، عرض برايتان كه نيست آن وقت االن كه خاصي هاي جنبه از تفسير
  و عظيم مرد بسيار بسيار است شده  نوشته امروز تا اسالم صدر از سني و شيعه ميان
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  .است القدري جليل 
 كه (را مرد اين سالگي هفتاد كه باشد هم ما وظيفه شايد و است همه وظيفه و قم حوزه وظيفه اين 

 اعتبار به كنند مي پيدا هك ساله هفتاد يك چطور  ديگران كنيم تجليل) است سالگي هفتاد حد در االن
 كنند، مي تجليل او از كرده، خدمت ادبيات و فرهنگ و ادب به عمرش طول در كه است مردي اينكه
 در عنوان اين به بزرگ مرد اين از چرا !شوند نمي شمرده طباطبائي بزرگ عالمه صدم يك كه آنهائي

 اي فايده اقل يعني است، اجتماع از تجليل است، علم از تجليل اينها زا تجليل !؟نشود تجليل زندگيش
  .شوند يممند بهره مرد  اين فيض از بعد بگذرد، سال صد كه كنند نمي صبر مردم كه است اين دارد  كه

 اين دارد، قبل زمانهاي با ما زمان كه تفاوتي و .شوند مي مند بهره مرد اين وجود فيض از زودتر چه هر 
 در تنها  ايشان البته) چيزها جور اين و كتابها چاپ وسيله به (بشناساند تواند مي زودتر را افراد كه است
 بدون جور همين بيروت در را تفسيرالميزان هستند، شناخته اسالم دنياي در بلكه نيستند شناخته ايران
 دنياي در ايشان كتابهاي و افكار كه دهد مي نشان خودش اين و اند  كرده چاپ تجديد بار چندين اطالع
 هم  اسالم غير دنياي در اسالم، دنياي در تنها نه است كرده باز جا خودش براي چقدر اسالم

 او اسالم دنياي در كه كساني از  يكي امريكا، يا اروپا در هستند، آشنا اسالمي معارف با كه مستشرقيني
 در البته كه الفاسي عالل هستند ايشان ،سراغش آيند مي و شناسند، مي بزرگ مفكر يك صورت به را

 ايشان  خانه در رفت و قم، رفت مخصوصا ايران آمد كه وقتي هست، هم دانشمندي مرد اسالم دنياي
 بيرون ايشان منزل از وقتي كه ام  شنيده و شود مند بهره بزرگ مرد اين محضر از ساعت يك اينكه براي
 تنها (دارد اسالمي شخصيت هم كه كسي اين رگ،بز  شخص اين مقام به بود معجب خيلي آمد،

   شخصيت هم و) نيست  شيعي شخصيت شخصيتش،
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 قلبي ناراحتي يك الجمله في ايشان كه است سالي يك كه كنم عرض بايد تأسف كمال با جهاني علمي
 بفرمايد نگهداري ما براي را بزرگ مرد اين كه كنم مي مسئلت تعالي و تبارك خداوند از و اند كرده پيدا
 فرموده اقدام ايشان اخيرا كه كارهائي از يكي و  است اي المنزله عظيم و القدر جليل مرد بسيار مرد، اين
 ها امريكائي حتي منطقي بهر كه ما فلسطيني برادران اين .است اسالمي برادران با همدردي موضوع اند

 شعبه ايران  ملي بانك در اند كرده باز اخيرا حساب سه دو ايشان نكنند اعتراف آنها  حق به توانند نمي
 ها شماره باشند داشته ميل اگر آقايان بازار،  شعبه صادرات بانك و مركزي شعبه بازرگاني بانك و مركزي

 اين  اقبال يادبود همين در كه بزرگي مرد اين بعد، و اول درجه در هستند ايشان  البته كنند يادداشت را
 مجهول و القدر جليل بسيار مرد هم  ايشان زنجاني، موسوي ابوالفضل سيد هللا آيت كرد، افتتاح را جلسه
 داشته هم پادويي اينكه براي البته و است االجتهاد مسلم عادلي و العداله مسلم مجتهدي است، القدري
   .است شده باز نفر سه نام به حساب اين هستم سومشان بنده باشند،
 چقدر پول كه نيست نظر  اين به بازكردنها حساب و ها كردن ككم و حسابها اين باشيد داشته توجه
 بقدر شايد بريزيم، هم روي را پولهايمان همه بخواهيم اگر ايرانيها ما همه است مسلم شود، مي جمع
 ولي نشود، برند مي دنيا ثروت دزدي و ربا راه از را دنيا پول و اند نشسته امريكا در  كه يهودي تا دو پول

  .است همدلي مسلمانيش شرط است، همدردي مسلمانيش شرط مسلمان، كه است اين حساب
 بلبل هوا، مرغان از يكي انداختند،  آتش به را السالم عليه ابراهيم كه وقتي در: كه كنند مي ذكر تمثيلي 
 از پر را دهانش و رفت مي بودند انداخته آن در را ابراهيم كه آتشي  صحراي در بود آمده ديگري، مرغ يا

 آب اين !حيوان اي گفتند او به كند سرد ابراهيم نفع به را آتش اينكه براي ريخت مي و كرد مي  آب
   گفت ؟دارد ارزشي چه آتش همه اين مقابل در تو دهان
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  .كنم ابراز ابراهيم  به را خودم وابستگي و عالقه و ايمان و عقيده توانم مي وسيله اين به فقط من 
 شماست، مسلماني نماينده شماست،  احساسات دارد ارزش كه آن بدهيد، راه اين رد تومان يك اگر شما 

 بگسليم، شهيدان از شود مي كه موقعش در ما شود بنا اگر است شهيدان با پيوند اين به را خودتان پيوند
 كنا ناليت يا اباعبداهللا، يا عليك السالم «: بگوئيم است نشدني كه را امري و بنشينيم هميشه بعد  ولي

 يك كه كربال گويد مي السالم عليه علي بن حسين تو با  بوديم مي ما كاش اي » عظيما فوزا فنفوز معك
  . است هميشه نيست، روز

 داريم اربعين روز در فعال ما كه است جرياني همين است، مرده جامعه ما جامعه كه دالئلي از يكي 
 كه جابر آمدن يكي است اهميت شايسته بسيار كه  داريم مهم موضوع دو واقعا روز اين در ببينيد،
 ديگري  وقت در بايد و نيست آن شرح فرصت االن كه اربعين زيارت ديگر و است  بزرگ تابلو يك آمدنش

 علي بن حسين هستيد كه جا هر از دور، از كه سنتي اين و بخوانم، شما براي را زيارت آن مضمونهاي
  .است واقعي جريان دو اينها كنيد زيارت روز اين در را السالم عليه

 آن كه دارد وجود كتاب يك در تنها و ندارد وجود معتبري كتاب هيچ در كه ساختگي جريان يك 
 بيت اهل اسراء، صفر، ماه بيستم روز در كه است  اين نيست معتبر مقاتل ارباب تمام اتفاق به كتاب

  .نديآ يمكربال به شام از السالم عليه حسين ماما بيت اهل وسلم، وآله عليه  اهللا صلي اكرم پيغمبر
  

  :يپاورق
 بر است مشتمل كتاب اين و  نوشته را كتاب اين جواني در كه است بزرگواري مرد صاحبش البته.(1

 نويسان مقتل و محدثين و مورخين از هيچكدام ولي كند، مي  تكذيب را آنها تاريخ كه مسائل از بسياري
  ).كند مي تكذيب را آن هم عقل و اند كرده تكذيب بلكه اند ننوشته را اين اسالم
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 اربعين زيارت كه نباشند نفر دو ما همه ميان در شايد كرديم، فراموش كلي به را اصيل جريان دو آن ما 
 كرده گوش تدبر روي از را جابر داستان يا باشند خوانده  السالم عليه علي بن حسين با پيوند قصد به را

 قبر سر كربال آمدند السالم عليه حسين امام بيت اهل كه است اين از صحبت رويم مي  هك جا هر باشند،
  !دروغ براساس همه ها، زني  سينه چه ها، مرثيه چه شعرها، چه بعد السالم، عليه حسين امام

 عبداهللا جابربن !بپذيرد نيست حاضر هرگز را راست اما پذيرد مي را دروغ است مرده جامعه عالمت اين، 
 جنگ در و است وسلم وآله عليه اهللا صلي پيامبر اصحاب  جوانان از و اكرم پيغمبر صحابه از انصاري
 وآله عليه اهللا  صلي اكرم رسول وفات وقت در بود، شده بالغ تازه سالگي، 16 حدود در  بوده جواني خندق
 بوده ساله چند و هفتاد ردم اين هجري، 61  سنه در بنابراين و بوده ساله سه دو و بيست تقريبا وسلم
 آمد عوفي عطيه نام به بزرگواري محدث مرد يك با ديد نمي چشمهايش بود، شده كور عمر آخر در است

 كه سعد از و كرد زيارت  غسل فرات، سراغ رفت برود، السالم عليه حسين تربت سراغ به آنكه از  قبل و
 يك عنوان به آن از و كردند مي پودر و ئيدندسا مي بعد و كردند مي خشك را آن و بوده خوشبو گياهي
  بيرون فرات از جابر كه وقتي گويد مي عطيه كرد خوشبو را خودش كردند، مي  استفاده خوش بوي و عطر
  .بود  زبانش بر الهي اذكار از ذكري گامي هر در و داشت برمي آهسته را گامها آمد

 دوازده حدود در و وسلم وآله  عليه اهللا صلي پيغمبر نخاندا دوستان از و اميرالمؤمنين دوستان از جابر 
 آهسته را گامها حال همين با گفت است بوده محشور خيلي  اباعبداهللا با و است بزرگتر اباعبداهللا از سال

 رسيد  كه وقتي رسيد السالم عليه علي بن حسين مقدس قبر نزديكي به تا گفت ذكر و آمد و برداشت
 ؟حبيبه اليجيب حبيب گفت بعد !جان حسين دوستم، !حسين يا حبيبي: كشيد دفريا بار سه يا دوبار

 تو غالم پير توام، ديرين رفيق هستم، تو دوست جابر،  من ؟دهد نمي چرا را دوستش جواب دوستي
  چرا هستم،
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 را غالمت پير جواب ندهي، را دوستت جواب داري حق حسينم عزيزم، گفت بعد ؟دهي نمي مرا  جواب 
 جداست، مقدست بدن از تو مقدس سر دانم مي  من كردند، چه تو گردن رگهاي با دانم مي من ندهي،
 و طرف آن و طرف اين به برگرداند را سرش آمد هوش به كه وقتي شد بيهوش و افتاد تا گفت و گفت
 من المس الحسين بفناء حلت  التي االرواح ايتها عليكم السالم: گفت بيند مي باطن چشم با كه كسي مثل
  .كرديد  حسين فداي را خودتان روح كه مرداني شما بر
 در شما با هم ما كه دهم مي  شهادت من و: گفت دهم، مي شهادت چنان و چنين من گفت اينكه از بعد 

 گفت جابر به ؟باشيم شريك اينكار در اينها با ما ؟ چه يعني كه كرد تعجب عطيه هستيم شريك كار اين
 نگرفتيم،"91  " دست به شمشير قبضه كه ما ؟نكرديم جهاد كه ما هميدم،نف را ات جمله معني
 فرمود شنيدم وسلم وآله عليه اهللا صلي پيغمبر از من كه هست اسالم در اصلي گفت !؟باشيم شريك چرا
 من است شريك عمل اين در باشد، آهنگ هم روحش باشد، داشته  دوست دل ته از واقعا كه كسي هر
 كه كرد مي پرواز  من روح ولي بود شده برداشته جهاد من از كنم، شركت توانستم نمي نكردم  شركت اگر
 آنها با ما كه كنم ادعا دارم حق من بود،  حسين روح با ما روح چون باشد السالم عليه حسين ركاب در
   .هستيم شريك عمل اين در
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 تفكر   نانسا سعادت در عمل ريتاث زانيم درباره نيوامروزمسلم روزيد
  

 در آنانكه مخصوصا اسالمي  بزرگ متفكران اسالمي، مصلحين است اسالمي تفكر احياء درباره ما بحث
 آسيب اسالم درباره مسلمانان تفكر طرز كه اند كرده  توجه كامال مطلب اين به اند شده پيدا متأخر قرون
 خود ذات در خودش ،مكتب يك آئين، يك اينكه بين است فرق كردم عرض گذشته  هفته در است ديده
 خود  است ممكن باشد اي زنده صورت به اند، پذيرفته را آن كه مردمي تلقي طرز  اينكه و باشد زنده
 صحيحي تفكر طرز دارند،  آن درباره مردم كه تفكري طرز آن ولي باشد داشته حياتي جوهر آئين،
   .نباشد

   شناسي آسيب
 است، ديده آسيب  اسالم درباره حاضر عصر در ينمسلم تفكر طرز كه كنم مي عرض وقتي بنابراين
  اگر ما است اسالم از مسلمانان ما تلقي به مربوط
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 كنيم بررسي كند، مي  بررسي را بيماري كه طبيبي مثل بايد كنيم بررسي را تفكر طرز اين بخواهيم 
 او از بدهد، تشخيص را بيماريش خواهد مي دهد، مي قرار معاينه تحت را او كه است اين طبيب كار اولين

 او از را اش گذشته پرسد، مي هست، دچارش االن كه را عوارضي پرسد، مي را  سوابقش كند، مي سؤاالتي
 مقام در آن از پس بدهد، تشخيص را بيماريش اول درجه در كه است اين كوشش همه و پرسد مي

   .آيد برمي معالجه

   ما اسالمي تفكر طرز ديدگي آسيب هاي ريشه
 خودمان تاريخ و گذشته و  سوابق به بايد كنيم تصحيح را خودمان تفكر طرز بخواهيم اگر لمانانمس ما

 مختلف البته باشد دور خيلي زمانهاي از كه هست بسا آسيب اين هاي ريشه كه چرا كنيم، مراجعه
  قهساب قرن سيزده است ممكن آنها از بعضي و قرن پنج يا چهار يا سه بعضي و قرن دو بعضي است،
 كه كنم مي اشاره مطلب دو يكي به امشب من .باشند شده پيدا اسالم دوم قرن از يعني باشند، داشته
   .است  كرده پيدا جديدي هاي ريشه هم ما قرن در گواينكه است، اسالمي اول قرون به مربوط اينها

 ديگر عبارت به تاس انسان  سعادت در عمل تأثير شمردن خوار اسالمي اوليه قرون آسيبهاي جمله از
 و كند مراجعه ماست اول مرجع و سند كه قرآن به اگر انسان  خيالبافانه به بينانه واقع تفكر طرز از رجوع
 است  رسيده اطهار ائمه ناحيه از كه اي قطعي سنن چنين هم و نبوي قطعي سنت به اگر قرآن از بعد

 دين اسالم كه برد مي پي اصل اين  به امالك كند مراجعه) است رسيده آنها ناحيه از كه رواياتي مثل(
   .است عمل

   اسالمي تربيت و تعليم گاه تكيه عمل،
   نكته اين متوجه را بشر اسالم است عمل اسالمي تربيت و تعليم گاه تكيه
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 واقع تفكر طرز يك  اين دهد مي تشكيل او عمل را انسان سرنوشت است عمل هست چه هر كه كند مي 
 باشد كرده صحبت چقدر عمل به راجع كريم  قرآن است خلقت ناموس با منطبق و منطقي و بينانه

 ،)1(» سعي ما اال للالنسان ليس ان و « مثال دارد زمينه اين در زيبايي و رسا تعبيرات چقدر و ؟خوبست
 يعمل فمن « اوست  عمل گرو در بشر سعادت يعني نيست است كرده كوشش كه آنچه جز بشر براي

 كار اگر ذره يك وزن اندازه به كسي هر .)2(» يره شرا ذرش مثقال يعمل من و يره خيرا ذرش مثقال
 بد كار  ذره يك وزن اندازه به اگر و رسيد، خواهد او به رفت، نخواهد بين از خيراو كار آن بكند، خير
 يك حيات براي تعليمات بزرگترين از يكي تعليم اين رسيد خواهد او به و رفت نخواهد ميان از كند،
 خودش عمل را او سرنوشت است، خودش دست به سرنوشتش  كه فهميد ملت يك وقتي است ملت

  من درد به چيز هيچ اينكه متوجه شود، مي خودش نيروي و عمل متوجه وقت  آن كند، مي تعيين
 براي است بزرگي  عامل خودش اين شود مي سعي و فعاليت صرف كه من نيروي و عمل مگر خورد نمي
  .اتحي

 اصول از يكي  چون داشتند، جوشش و جنبش آنقدر مسلمين اسالم صدر در بينيد مي اگر شما 
 فكرشان بودند نكرده منحرف هنوز بودند،  گرفته سرچشمه از كه را تعليم اين آنها بود همين افكارشان

 به اختصاص مسلمان يك عمل البته (جنبم مي كه چه هر و كنم مي  سعي و عمل من چه هر كه بود اين
 كه است همين فقط ،)باشد صحيح بايد هم ايمانش باشد، صحيح بايد هم او نيت بلكه ندارد  جوارح عمل

 چقدر دهد، مي نفس به اعتماد انسان به چقدر اين نيست ديگري چيز اين، جز و خورد مي من درد به
  مانه در كه اسالم تعليمات جمله از !؟كند مي  خودش نيروي به متكي را انسان

  
  : پاورقي

   39/ نجم سوره.1
   7و 8/ زلزله سوره.2
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 بلكه نشد اصالح تنها نه (شد زيادتر آسيب اين گذشت چه هر و ديد  آسيب بيش و كم اسالم صدر 
  .است مسئله همين) شد زيادتر

   آسيب اين پيدايش در امويها نقش 
 تفكر طرز ديگر عبارت به كرد مي تلقي ارزش بي را آن و تحقير را عمل كه شد پيدا افكاري كم كم

 طوري به و يافت، گرايش خيالبافانه طرز به بينانه واقع طرز از  انسان سعادت مبناي مسئله در مسلمين
   .كردند ايجاد امويها را فكر اين ريشه دهد مي نشان  تاريخ كه

 و است، ايمان اس،اس آيا  كه است اين آن و بوده مطرح كالم علماء بين در قديم از كه است اي مسئله
 و فاسق عمل در خودشان اينكه نظر از اميه بني  خلفاي كه دهد مي نشان تاريخ ؟چيست ايمان اصال
  عمل نظر از اينها كه دانستند مي هم مردم و كنند كتمان مردم از توانستند نمي  هم را اين و بودند فاسد

 درست ايمان اگر باشيم،  داشته ايمان ما كه است اين اساس كه كردند مي ترويج را فكر اين فاسدند،
   .ندارد اهميتي عمل باشد

   ؟شد پيدا عمل تحقير فكر چرا
 اين در وسيعي تبليغات توانستند مي قهرا بود، اختيارشان در ثروت و قدرت و داشتند حكومت اينها چون
 و است، ايمان اساس، ندبگوي مرتب هم آنها و كنند درست نماها  عالم آن از هم مزدورهائي بكنند، زمينه
 خيلي مردم كه كنند  تبرئه را اميه بني خلفاي اينكه براي بود، بود، چه هر عمل شد درست كه  ايمان

 !است فاسد چنين اين عملشان كه هستند  خلفائي جور چه اينها كه نگويند و ندهند نشان حساسيت
 مرجئه گفتند مي مرجئه را آنها كه دش پيدا اسالمي دوم قرن در اي فرقه كه دهد مي نشان كالم علم
  هم اموي خلفاي و بود مطلب همين عقايدشان  اصول از يكي
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  .كردند مي حمايت اينها از 
  

   ؟چيست ايمان 
 چه ابيطالب بن علي از ما ؟دادند مي دستور چه ما ائمه يعني كرديم، مي فكر چه شيعيان ما وقت آن در

 معرفة االيمان، «: فرمايند مي ؟چيست ايمان كه كنند مي  سؤال ما ائمه از كه وقتي ؟گرفتيم مي الهام
 به اقرار قلبي، اعتقاد: شود مي محقق چيز سه با ايمان .)1 (» باالركان عمل و باللسان اقرار و بالجنان
 ندارد  عمل كه كسي يعني اند، شمرده ايمان جزو را عمل ما ائمه اصال جوارح و اعضا با عمل و زبان،
 قرآن در اگر باشد داشته وجود تواند مي عمل از مجزاي ايمان بگويد نكند خوش را دلش اردند ايمان
 ولي دارند اعتقادي گرايش يك كه است كساني مقصود نكنيد خيال اند، شده تمجيد مؤمنين بينيد مي
  كه كساني يعني اند، شده تمجيد مؤمنين كه جا هر قرآن در خير ندارند  شركت عملي برنامه در

  .كنند مي  عمل خودشان اعضاي و جوارح با و دارند اعتقاد دل در و گويند مي را شهادتين

   گري مرجئه و شيعه 
 امروز ولي داشت، گفتند مي  مرجئه را آنها كه تسنن اهل از جناحي به اختصاص آسيب اين وقت، آن در
 با درصد صد خودش، ائمه ماتتعلي پرتو در زمان آن در كه تشيع دنياي همان بينيد مي كنيد نگاه اگر
 پيش از ما كه تعليماتي ميان در است  كرده پيدا را مرجئه فكر االن خودش بود، مخالف مرجئه فكر اين

 ابيطالب بن علي به را انتسابت گوئيم مي مثال كنيم مي تحقير را عمل دهيم، مي خودمان به خودمان
  اسمت ،»بگو علي« يا كن، درست

  
  : پاورقي

   42 صفحه هجدهم، فصل خبار،اال جامع.1
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 كرديم خيال باش، حزب جزو است كافي  همين بشود، ثبت حسيني عزاداران ديوان در و باشد شيعه 
 در عضويت كارت كه كس هر: گويد مي است باز حزب آدم يك السالم  عليه علي بن حسين باهللا العياذ
 عليه علي بن  حسين شهادت فلسفه اسااس !كند مي پيدا مصونيت و است كافي همان كرد صادر اينجا

 آتيت و الصلوش اقمت قد انك اشهد « .كند زنده عمل مرحله در را اسالم خواست مي كه بود اين السالم
 شدي كشته تو يعني .)1 (» جهاده حق اهللا في جاهدت و المنكر عن  نهيت و بالمعروف امرت و الزكاش

 بميراند، اسالم در را عمل اينكه براي شد كشته او نه گوئيم، مي ما ولي .كني زنده عمل در را  اسالم كه
  .كند درست را ظاهري وابستگي و انتساب

  :كردم نقل ماهانه انجمن در پيش  سال ده در هست يادم را داستان اين 
 از يكي موسيقي آهنگهاي ها،  اغنيه يعني آغاني بنام است، معروف كه دارد كتابي اصفهاني ابوالفرج 

 رو غنا و لهو به عجيبي شكل يك به تدريجا خلفا  كه بود اين داد رخ اسالم دنياي در كه تيجريانا
 آنها دربارهاي كشاند مي فساد سوي به را آن بكند، رسوخ ملتي هر در اگر كه  حالتي همان يعني آوردند،

  نام به عظيمي جناح چه بعد آهنگها، انواع و موسيقي رقص، عياشي،شرابخواري، دربار بود شده
  .آمد وجود به اسالم دنياي در هنرپيشگان و هنرمندان امروز قول به و موسيقيدانها

 كتابي و است انصافي با عالم اتفاقا و است زبردست بسيار مورخين از و اموي خودش اصفهاني ابوالفرج 
 شيعه علماي و است معتبري كتاب و كرده ذكر را طالب ابي  آل مقتلهاي الطالبين مقاتل نام به نوشته

 اغاني كتاب  است نوشته طرفانه بي را كتاب اين گفت شود مي انصافا و كنند مي اعتماد او كتاب به هم
  و هنرمندان سرگذشت به مربوط بيشتر و جلد هجده

  
  : پاورقي

 .مطهره روزه در قربان و فطر عيد روز در السالم عليه حسين امام زيارت - الجنان مفاتيح.1
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 يك با شيعي يك وقت يك: گويد مي جمله از است، كرده نقل عجيبي خيلي چيزهاي كتابش اين در او 
 است اين اساس، گفت مي ء مرجي كردند، مي مباحثه  عمل مسئله همين سر بر سخت يكديگر با ء مرجي

 عمل اگر ندارد، انفكاك عمل از ايمان گفت مي شيعه نبود نبود، بود بود، عمل باشد، داشته ايمان آدم كه
   .آن نه و شد، مي قانع اين نه شد، شديد آنها مباحثه نيست ايمان نباشد،
 كداميك با حق كه پرسيم مي او از شد، پيدا كوچه سر از كه كسي اولين گفتند نزاع به دادن فيصله براي

 كتاب در را داستان اين تناسب همين به و (بود انموسيقيد نفر يك آمد كه كسي اولين اتفاقا ماست، از
 خيلي ء مرجي بپرسند آيد مي كه كسي اولين از كه بودند كرده قبول دو آن چون) است  كرده نقل آغاني

 چنين ما گفتند او به  گرفت خواهد مرا طرف االن و شد پيدا مناسبي آدم عجب كه شد خوشحال
 در انسان سعادت و ندارد  انفكاك ايمان از عمل كه است اين من عقيده گفت شيعي داريم، اي مباحثه

 عقيده و ايمان گروه در انسان سعادت ندارد،  ارزشي عمل گويم مي من گفت ء مرجي است عملش گرو
  ؟چيست تو عقيده اوست

 به كمر از و شيعه  كمرم تا سر از ء مرجي اسفلي و شيعي اعالي گفت و كرد فكر قدري موسيقيدان 
  .هستم ء مرجي عمل در اما است شيعي فكرم من بگويد خواست مي هستم ء مرجي پائين

 قدم تا سر از خودمان  بينيم مي كنيم مي نگاه خودمان به و شويم مي شيعه دنياي وارد وقتي امروز ما 
 بهشت گوئيم مي بكنيم درست بهانه يك با را  بهشت بلكه هستيم هائي بهانه دنبال هي هستيم ء مرجي

 به بهشت از السالم عليه ابيطالب بن علي ؟است گفته كه را اين دهند مي( بهانه(  به دهند، نمي( بها( هب را
 بها( به را بهشت نه، گوئيم مي ما ولي شما، اعمال ثمن ، (ثمن( گويد مي و كند مي تعبير( بها(
   نوعي اين .كرد ستدر بايد اي بهانه خريد، و كرد تهيه عمل با شود نمي را بهشت يعني دهند، نمي(
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  .است خيال به واقعيت از گريز
 دروغين بهانه يك به ولي دهند نمي( بها( به را بهشت بگويد و كند فكر اينجور كه ملتي حال به واي 

  .بگذارد خيال و وهم بر را خود  سعادت پايه كه ملتي حال به واي دهند مي
 مشخص كامال مطلب بينيم مي  كنيم مراجعه ريمك قرآن به اگر و است زياد بسيار مطلب زمينه اين در 

 كوبد مي سخت ندارند فكري چنين حاال كه داشتند فكري  اينچنين وقت آن كه را يهوديان قرآن، است
 بكنم، بد كار من اگر كه باشد معتقد و قائل، پروردگار نزد در امتيازي خودش  براي ملتي كه فكر اين
 يهوديها مال اساسا دهد، مي خوب جزاي برابر چند بكنم خوب كار گرا ولي ندارد كار من بد كار به خدا
 جهنم به بكنيم، بد كار چه هر بكنيم، گناه چه هر ما گفتند مي اينها كند مي نقل را اين زياد  قرآن و بود،
 خالص روزي چند از بعد و است تشريفاتي يك برويم، جهنم به اگر فرضا هستيم ممتاز نژاد ما رويم نمي
 اينجا در قرآن ببينيد) 1 (» معدودش اياما اال النار تمسنا لن قالوا و « ماست مال بهشت شويم، مي

   .كند مي بحث چگونه
 از اي عده ميان در مسلمان  هم و مسيحي هم بود، يهودي هم مدينه، در كه است شده وارد تفاسير در

 ملت شديم مسلمان كه حاال ما يندگو مي مسلمانها شود، مي اختالف يهوديان و مسيحيان و مسلمانان
  هم ها مسيحي گذرد، مي ما از خدا بكنيم بدي كار هر و است قائل امتياز ما براي خدا و هستيم ممتاز
: دهد مي جواب جور چه  قرآن ببينيد گويند مي را همين هم يهوديها و هستيم چنين ما خير، گويند مي

  شما كه است آنطوري مطلب نه .)2(» به يجز سوء عملي من الكتاب اهل اماني ال و بأمانيكم ليس «
   

  : پاورقي
   3 80/ بقره سوره.1
   123/ نساء سوره.2
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 كه است آنطور نه و پرورانديد، دلتان در را آرزويش و) مسلمانهاست مخاطبش (كرديد آرزو ها مسلمان
 من « ندارد، قومي و خويش هيچكس با خدا پروراندند دلشان در را آرزويش و كردند خيال كتاب اهل

  .داد خواهد كيفر او به خداوند بكند بد كار كسي هر » به يجز سوء يعمل
 بيرون سرشان از بود مسلمانان انحطاط مقدمه كه را خيال اين  صراحتي چه با و چگونه قرآن ببينيد 

  .كنيد تصحيح را خودتان عمل برويد فرمود آورد

  داستان دو
 با چقدر ما ائمه و كند پيدا  رواج شيعيان ميان در خواسته مي فكر اين كه بينيم مي هم ائمه عصر در ما 

  .كنم مي نقل شما براي  زمينه اين در داستان دو كردند، مي مبارزه آن
 و كرده احضار را حضرت  مأمون كه وقتي همان بودند، مرو در السالم عليه رضا حضرت كه زماني در
 ظاهري قبول يك باالجبار باالخره و پذيرفتند، نمي  حضرت و گذاردوا ايشان به را واليتعهدي خواست مي

 و بودند معترض آدم يك مثل و اند نكرده قبول واقع در كه فهميد مي كرد، مي  دقت كس هر كه كردند
 صحبت حضرت و بودند حاضر زيادي افراد كه بود اي جلسه كردند، نمي تصرف كاري هيچ در اصال
   .كردند مي

 در كه گويند مي هم زيدالنار او به كه جعفر بن موسي زيدبن نام به دارد برادري السالم يهعل رضا حضرت
 جلسه اين در هم او بخشيد، را او رضا حضرت خاطر  به مأمون و شد سركوب قيامش و كرد قيام مدينه
 يكي و سالمال عليه باقر حضرت برادر الحسين بن علي زيدبن يكي داريم، امامزاده زيد دو ما .بود حاضر

 عليه الحسين بن علي زيدبن زيد، تا دو اين از السالم عليه رضا حضرت برادر جعفر بن موسي زيدبن هم
 العابدين زين امام حضرت از بعد يمن شيعيان است زيديه پيشواي كه  اوست است، القدر جليل السالم
  را زيد السالم  عليه
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  .دانند مي پيشوا 
 القدري جليل مرد بسيار  است رسيده ائمه از كه آنچه حسب به يعني يانشيع ما اعتقاد حسب به زيد 

 اينجور زيدالنار ولي اند داده نسبت او به بعد را ادعا اين و است نبوده امامت مدعي هيچ و بوده
 زيد كه شدند  متوجه وقت يك كردند مي صحبت مردم با كه طور همين السالم عليه رضا حضرت.نيست

 حضرت زند مي حرف آنها با خصوصي بطور و داده قرار خودش مخاطب را اي عده و نشسته كناري در
 چنان پيغمبر خاندان ما چنينيم، بيت اهل ما يعني گويد مي نحن، نحن، مرتب ديدند كردند گوش

  .كند مي ذكر را امتيازها اين كرد، خواهد رفتار چنين ما با خدا هستيم،
 و كردند قطع را خودشان  سخن مرتبه يك كردند مي صحبت ممرد با كه جور همين حضرت اند نوشته 

 كه چيست امتيازات اين ؟گوئي مي مردم به كه چيست  مهمالت اين !زيد اي: فرمودند و زيد به كردند رو
 و قوم خدا با هستيم پيغمبر بيت اهل چون ما آيا ؟داريم خويشي و قوم خدا با ما كه كردي فرض تو

 پيغمبر بيت اهل چون ما كه گوئي، مي تو كه باشد جور اين اگر زيد اي: فرمود بعد ؟داريم خويشي
 اين اگر هستيم،  شده تأمين و شده تضمين ما بخشد، مي را ما خدا بكنيم هم لغزشي اگر هستيم

 تضمين هم تو اينكه براي هستي افضل جعفر بن موسي پدرت از تو باشد، درست بافي مي كه مهمالتي
 دنيا در عمر يك پدرت اما بهشت، رود مي هم جعفر بن موسي  پدرت بهشت، وير مي هم تو اي، شده
 گوئي مي تو كه آنجور .گذراندي بطالت به عمر يك تو و نمود عبادت و اجتهاد و كرد  كوشش و عمل
 تو پس باشيد، مقرب خدا نزد در دو هر السالم  عليه جعفر بن موسي پدرت و تو كه است اين اش الزمه

 پدرت كه رسي مي آنجا به عبادت بي تو و كرد عبادت عمر يك او چون  هستي افضل يليخ پدرت از
  .است  رسيده

 بعد  رو كند بيرون آدم اين دماغ از را خيال اين اينكه براي حضرت
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 و علما از او السالم،  عليه رضا امام خدمت بود آمده و بود كوفه اهل و روات از كه( وشاء(  به كرد 
 آن به اشاره و بود آگاه هم حضرت و داشته وجود  كوفه در وقت آن غلطي فكر يك (بود كوفه محدثين

  است پسرش و السالم عليه نوح به راجع كه را قرآن آيه اين مردم كوفه در! ( وشاء( فرمود) كند مي
 ،)1(» الحق وعدك ان و  اهلي من ابني ان رب « كند مي خطاب خدا به نوح كه آنجا خوانند، مي چگونه

 را آيه گويند مي اند شده پيدا كوفه در بعضي آقا گفت فهميد،( وشاء( ؟كرد خطاب چه خدا دنبالش بعد
 اين خدايا كرد  عرض خدا به نوح كه وقتي صالح غير عمل انه اهلك، من ليس انه: خواند بايد اينجور
 اجازه و) است هكارگن پسر، اما سوخت، پسرش  حال به دلش (ببخش را او است، من خاندان جزء پسرم
 تو خاندان جزو اين» اهلك من ليس انه «: آمد آيه نشود، غرق تا كنم كشتي سوار  خودم با را او من بده

 غير عمل انه خوانند مي اينجور كوفه  مردم از بعضي گفت وشاء ولي) 2(» صالح غير عمل انه « نيست
 من بر را او است، من پسر اين خدايا فتگ السالم عليه نوح  كه كردند معني جور اين را آيه صالح،

 اشتباه تو ! نوح اي: گفت خدا كه شود مي اين معنايش كه كردند مسخ اي گونه به را آيه بعد ببخش،
 به را پيغمبر يك من بخشيدم، مي را او تو خاطر به بود، مي تو نسل از اگر نيست، تو پسر اين كني، مي

 تو فرزند نيست، تو عمل نيست، تو نسل از او كني، مي اشتباه تو ولي  رنجانم نمي خودم از اش بچه خاطر
 او به كه است پيغمبر يك مقام به اهانت چقدر اين حاال .است فاسق و نابكار آدم يك فرزند نيست،
  !است بسته تو ريش به نيست تو از كه را اي بچه و است بدكاره توست  خانه در كه زني آقا بگويند

 را قرآن آيه اينها گويند مي  دروغ: فرمود حضرت خوانند مي چنين را آيه كوفه مردم از بعضي بله، گفت 
  :است اين آيه كنند مي تحريف

  
  : پاورقي
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 ولي است  نسلي نظر از تو پسر اين، تو پسر باشد است، فساد عمل مجسمه اين» صالح غير عمل انه « 
 فاسقي و فاسد پسر چنين از چرا نوح  اي توست مادي خاندان جزء نيست، تو نويمع خاندان جزء واقعا

 خدايا اينكه بر مبني است، اولوالعزم كه پيغمبري بزرگ، پيغمبر  يك تقاضاي بنابراين !؟كني مي شفاعت
 يهگر دراز ساليان  نوح است وارد روايات در كه طوري به شد رد و نشد پذيرفته ببخش من به را پسر اين
  .نمود مي استغفار بود، كرده كه نابجائي خواهش اين از و كرد مي

 حاضر تعالي و تبارك خداي چرا پس !زيد اي ؟نبوده پيغمبرزاده نوح پسر مگر فرمود رضا حضرت بعد 
 غير عمل مجسمه و فاسد و فاسق او گفت و بپذيرد، پيغمبرزاده يك درباره را پيغمبر يك خواهش نشد
 است كافي در  كه بخوانم برايتان ديگري روايت ؟كنيد پيدا توانيد مي چه بهتر اين زا شما  است صالح
   .اند كرده مي تحريف و مسخ را روايت و حديث كه است بوده معمول زمانها همان از شود مي معلوم

 خواهم مي اند، كرده  روايت شما از حديثي كرد عرض السالم عليه صادق حضرت خدمت آمد شخصي
 « :ايد فرموده شما كه است راست آيا است عمل  مسئله و واليت به راجع نادرست يا است رستد بدانم

 چه هر و اندازه هر شد  درست امامت به معرفت وقت هر يعني) 1 (» شئت ما فاعمل عرفت اذا
 آيا ؟)2 (سرق ان و زنا ان و: كرد عرض ام گفته را جمله اين من بلي: فرمود حضرت كن عمل خواهي مي

 و زنا ولو خواهد مي دلش كه كاري هر كرد پيدا امام به معرفت كسي اگر كه است  اين شما حرف معني
 را ما كالم معني اينجور شما شما، بر واي: گفت و آشفت بر امام گفت را جمله اين تا ؟بكند دزدي يا

 كه است اين من مقصود ايد، فهميده شما كه نيست اين ، گفتم من كه اي جمله اين معني ؟فهميد مي
  شناختيد را امام وقتي

  
  : پاورقي
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 را امام اينكه براي دهيد، انجام صالح  عمل خواهد مي دلتان چه هر آنگاه كرديد، پيدا امام به معرفت و
 ماما كه حاال اي كرده پيدا را عمل قبول شرط دهي، انجام صالح  عمل جور چه فهمي مي و اي شناخته
 عمل  خواهي مي چه هر اي، شده شناس حسين كه حاال اي، شده شناس علي كه حاال ، اي شده شناس
  !؟بده انجام  خواستي كه را فجوري و فسق هر شناختي را امام وقتي گفتم كي من كن خير

 دمانخو ائمه روايات به و پيغمبر  سنت به كه وقتي كنيم، مي مراجعه كريم قرآن به ما كه وقتي ببينيد 
 دانند مي بشر عمل گرو در را بشر سعادت آنها بينيم مي دارد  اصالت عمل، بينيم مي كنيم، مي مراجعه
 خودش  نيروي متوجه را بشر بينيم مي بيايد وجود به بايد بشر خود نيروي با كه كاري  آن گروه در يعني
  .گيرند مي او از را موهوم اتكالهاي و ها اتكاء تمام و كنند مي

   شده مسخ رفك 
 شود مي تحقير مختلف اسامي و عناوين به عمل بينيم مي كنيم مي نگاه كه خودمان امروز فكر به اما
 در بتوانم اگر كه كند مي خيال خودش پيش مثال است عمل ندارد اعتنا كه چيزي به ما ملت بينيم مي
 جانشين اين كنم، پيدا بريق جا يك السالم عليه حسين امام حرم در يا السالم عليه رضا  حضرت حرم
 هر عمرشان در اگر كه كنند مي فكر  كه مردمي آيا !كجا اسالم فكر و كجا اين شود مي حساب چيز همه
 كارها همه شدند، دفن السالم عليه رضا حضرت پاي پائين در  فوتشان از بعد ولي كردند، كردند، كار

 حضرت پاي  پائين در تو اگر كه كند نمي فكر ؟دبينن مي را سعادت روي شد، خواهد گرفته  ناديده يكجا
 مدفون السالم عليه رضا حضرت  پاي پائين در هم الرشيد هارون شوي دفن خواهي مي السالم عليه رضا

 از كه وقتي چرا پس است الرشيد هارون بماند مصون الهي  مجازات از بايد كه كساني از يكي پس است،
  ؟لعنت مأمون و هارون بر گوئي مي شوي رد خواهي مي  حضرت سر باالي

كتابخانة سايت نسيم مطهر  ٤٥ 
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد



  اين مواردش از يكي اسالمي، تفكر احياء گوئيم مي اينكه مرده و شده مسخ فكر يك گويند مي را اين 
 هاي وابستگي دين است، عمل  دين اسالم بفهميم بايد بشود، زنده بايد ما فكر عمل، مسئله در كه است

   .نيست خيالي

   بست مسئله
 و شد مي مرتكب جرمي كه  كسي افتاد ور بستها آن شد خوب و بود بست قديم در .ندارد بست اسالم

 و نشست مي آنجا و روحاني عالم يك متنفذ، مرد يك  خانه به رفت مي بگيرند، را او خواستند مي مأمورين
  قانون و عرفي قانون حكم به و بود شده مرتكب جرم كند خارج بست از را او  توانست نمي قدرتي هيچ

 جرئت  كسي چه و نشسته، بست خانه فالن در رفته آقا نه، ولي شود، مجازات و محاكمه بايد شرعي
 وجود موهوم بستهاي اين از هم  الهي دستگاه در كنيم مي خيال ما ؟بياورد بيرون بست از را او كند مي
  حضرت خود به قسم .نيست اينجور السالم عليه علي بن حسين خود به قسم .نيست اينجور نه، !دارد
 علي فكر خالف است،  السالم عليه علي بن حسين فكر خالف اين اصال نيست اينجور السالم عليه رضا
 زندگي در عمرشان، همه در آنها است السالم عليه رضا حضرت فكر خالف است السالم عليه ابيطالب بن

 مطالعه را( البالغه نهج( قتيو شما !؟پذيرند مي مماتشان در آيا نپذيرفتند، را حرفها اين خودشان
 چشمهايمان ما( عمل( و( تقوي(: شود مي تكرار هي كه است مطلب دو كتاب اين در بينيد مي كنيد مي
 عمر يك ، (عمل( به نه و داريم اعتقاد( تقوي( به نه ما نداريم  قبول را اينها گوئيم مي و بنديم مي را

 كارمان كنند، دفن  نجف در ببرند را ما كه كنيم مي وصيت بعد عمل، و تقوي بدون كنيم مي زندگي
  !شود مي درست
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  ينبو ثيحد دو
 عليه اهللا صلي اكرم رسول بخوانم، وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول از زمينه همين در حديث دو 

 جمع را هاشم بني .)1(» االقربين عشيرتك انذر و «: شد نازل آيه كه بعثتشان اول روزهاي در وسلم وآله
 عدل محضر در بيايند ديگر مردم قيامت روز در كه نبينم !عبدالمطلب بني !هاشم بني: فرمود و كرد

 اين كه است ما از پيغمبر بگوئيد و باشد  من به اتكالتان و بيائيد شما ولي صالح عمل توشه با پروردگار
  وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم برپيغم كه است روايت در باالتر اين از و بخشيد، نخواهد فايده حالتان به
 اش درباره كه كسي آن عليها اهللا سالم طاهره صديقه مقدس وجود عزيزش فرزند يگانه به كند مي رو
 خودت دختركم ،» بنفسك اعملي فاطمة يا «: گويد مي و است من جگر پاره او ،» مني بضعة « گويد مي

 كاري من با انتسابت از خورم، نمي تو درد به نم » شيئا عنك  اغني ال اني « كن عمل خودت براي
 است، پيغمبر  پدرم است پيغمبر پدرم مگو كن، عمل مرا دستورات و بپذير مرا تعليمات ، نيست ساخته

  .خورد مي  دردت به كردن عمل پدرت دستور به خورد، نمي دردت به
 من كه ندارد وجود كأنه انسان اين فكر در بينيد مي كنيد، مي مطالعهرا زهرا حضرت يزندگ يشماوقت
 لرزه به بدنش ايستاد، مي عبادت محراب به وقتي كه است حديث هستم آخرالزمان پيغمبر دختر
 خوابيد نمي صبح تا را جمعه شبهاي كرد، مي  گريه خدا خوف از لرزيد، مي بدنش هاي ماهيچه آمد درمي

 اگر ؟شديم اينجور ما چرا دانم نمي من د،ببيني را السالم عليه ابيطالب  بن علي زندگي گريست مي و
 عليه زهرا حضرت باشد،  نداشته اثري كار در عمل اگر بخورد، درد به عمل منهاي نسبتها اين بناست
 عليه حسن امام همچنين و السالم عليه العابدين  زين امام همچنين و بود تر شايسته همه از كه السالم
 اوقات از گاهي كه السالم عليه ابيطالب بن علي خود و سالمال عليه  حسين امام همچنين السالم،

  شب دل در ديدند مي
  

  : پاورقي
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 ؟هستم اسالم به مؤمن اولين من كه كرد نمي فكر او آيا ؟داشت علتي چه است، كرده غش خدا خوف از 
 صحيح وقتي اسالم بود، الماس تعليم اين ؟دارد عالقه من به شخصا پيغمبر و هستم پيغمبر داماد من

 كرد، نمي حساب هرگز پيغمبر به انتسابش روي پيغمبر پسر كه بود اين اش نتيجه شد، مي  داده تعليم
  .كند اجرا را پيغمبر برنامه كه بود اين روي فقط حسابش كرد مي حساب خودش  عمل روي

 اسالم صدر در آسيب اين اما د،ش وارد اسالم صدر از اسالمي تفكر بر كه است آسيبهائي از يكي اين 
 مختلفي علل به اما بودند، فكر اين مقابل در تسنن  اهل اكثريت و شيعيان كه كردم عرض و بود ضعيف

 و خوابها چه زمينه اين در ببينيد بعد خورد بخورد، را ما كه خوره يك مثل و كرد پيدا توسعه فكر اين
 است، خواب البته ام،  كرده عرض مجامع در بار دچن من كه است موضوعي كنند مي نقل ها قضيه چه

 شيعه علماي ميان در اردبيلي مقدس دارد اثر خيلي  بدآموزي و تربيت سوء نظر از ولي ندارد اساسي
 ايشان از انصاري شيخ و است محققي فقيه و مال مرد بوده، اينجور هم واقعا و  تقواست و زهد به معروف

 نقل هم كرامتها حتي او براي و است زاهدي و متقي بسيار بسيار مرد دكن مي تعبير اردبيلي محقق به
 اهل داده، مي تشخيص و كرده مي فكر خودش كه آنجوري و است بوده عمل مرد اينكه در كنند، مي

  .نيست  شكي است، بوده عمل
 او از ديدم، خواب در را او من كه گويد مي كسي مردنش از بعد بود، عمل مجسمه كه مردي اين 

 ؟داد نجات ترا چيز چه گفتم كرد عنايت كرد، محبت من به خدا گفت ؟كرد چه تو با خدا پرسيدم
 قرآن !؟چه يعني )است كساد عمل بازار ديديم(: است اين تعبير است، كساد عمل بازار ديدم: گفت
 عمل بازار اگر ؟است كساد عمل بازار گويد مي ما به خواب يك وقت آن است رواج عمل بازار: گويد مي

 را ما و خورد مي را ما استخوان مغز تا خوره مثل كه اينهاست !؟است رواج چيز چه بازار پس است كساد
  .كند مي فاسد
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 كافي كتاب در كه است زيادي روايات البته خوانم مي برايتان السالم  عليه باقر حضرت از هم روايتي 
   .هست

) 1 (» شيعتنا ابلغوا: يا شيعتنا  ابلغ « عنوان تحت شيعيان براي دارند پيغامي السالم عليه باقر حضرت
 را آن انسان پرور تنبل طبيعت كه غلط فكر همين كه اند كرده مي احساس حضرت شود مي معلوم
 كه كنيد  ابالغ ما شيعيان به ما طرف از: فرمودند كند مي پيدا رواج دارد هم شيعيان  بين در پذيرد، مي

 يعني اينجا در اجتهاد (باشد اجتهاد اهل و تقوي و پارسائي و ورع اهل كه كسي مگر نيست ما شيعه
  پذيريم نمي هرگز را اي شيعه ما اين از غير باشد عمل و فعاليت و كوشش اهل ،)كوشش

  نصيحتي مرا كرد عرض السالم، عليه علي اميرالمؤمنين خدمت آمد كسي  كه البالغهاست درنهج 
  :است اين  اش جمله اولين كه فرمودند جمله چند او حتنصي مقام در حضرت بفرمائيد

 و الزاهدين، بقول الدنيا  في يقول االمل، بطول التوبة يرجي و عمل، بغير االخرش يرجوا ممن تكن ال «
  .)2 (» الراغبين بعمل فيها يعمل

 صحبت ما با ديفر  همين از قطعا كنيد، نصيحتي را ما آقا كنيم عرض السالم عليه علي به امروز اگر ما 
 رجاء و اميد اين،(( عمل بدون ولي بندند مي  آخرت به اميد كه مباش كساني از(: فرمود كرد خواهد
 و امل طول با ولي كند  توبه خواهد مي دلش و دارد دوست را توبه كه مباش كسان آن از( و) است كاذب

 است باقي هنوز وقت شود، نمي دير يدگو مي خود با و اندازد مي تأخير را توبه يعني ، (دراز آرزوهاي
  كه مباش كسان  آن از مرد اي: فرمايد مي
  

  : پاورقي
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 كه مباش كساني آن از(: است اين بعد جمله معني كند عمل خواهد نمي ولي دارد مي دوست را آخرت 
 ميان به عمل پاي وقتي ولي اعتناست دنيايي ماديات  به كه است كسي سخن گويد مي سخن وقتي
  .دنياست به مغرورين و شيفتگان عمل عملش، است، اي بيچاره و اسير آدم آيد، مي
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   مرده تفكر و زنده تفكر
  
 در همسئل اين است حيات و موت مسئله است، شده عنوان كريم قرآن در كه مطالبي و مسائل جمله از

 و حيوانات حيات نباتات، حيات است، مطرح قرآن در مختلف هدفهاي و منظورها براي مراتبش، جميع
 را آن  كه است حيات از خاص نوعي درباره بلكه نيست حيات مطلق درباره ما بحث  چون و انسانها حيات
 كه توجهي و نايتع به مخصوصا و كنيم نمي بحثي حيات اقسام ساير درباره ناميم، مي انساني حيات
  .كنيم مي توجه دارد حيات از نوع اين  به قرآن

   روح حيات و بدن حيات 
 اعصابش كه وقتي تا و كند، مي كار قلبش كه وقتي تا انسان نفر يك كه كنيم مي خيال طور اين ما همه

 شود مي موقع چه است زنده رود، مي راه زمين روي در كه  وقتي تا و زند، مي نبضش و دارند فعاليت
 كند مي  اعالم بعد و گذارد مي قلبش روي را گوشي طبيب كه وقتي آن ؟است مرده  انسان يك كه گفت
  همين جهت يك از البته است ايستاده حركت از كلي به قلب كه
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 بايد انسان است انسان  حيواني زندگي نيست، انسان انساني زندگي انسان، زندگي اين ولي است، طور 
 زنده كه هم سگ يك يعني حيوانهاست همه با او  مشترك زندگي اين، ولي باشد داشته را زندگي اين

 دارد،  جريان در خوني دارد، رگهائي دارد، اعصابي دارد، قلبي هم سگ دارد، را زندگي نوع همين است
 ستا شده اعالم انسان براي حيات  اين از غير ديگر حيات نوع يك قرآن در ولي دارد جوارحي و اعضاء
 ضربان قلبش برود، راه مردم ميان در يعني باشد، زنده است  ممكن كريم قرآن منطق نظر از انسان يعني
  .باشد  مرده حال عين در ولي باشد جريان در بدنش در خون بكنند، كار اعصابش باشد، داشته

 را مردم) 1(» حيا كان من لينذر «: گويد مي قرآن يكجا در مثال است، قرآن خود مال اساسا تعبير اين 
 كه دارد اثر افرادي روي قرآن اين گويد مي بعد و مرده، مردم و زنده  مردم: كند مي تقسيم دسته دو به

  .گذارد نمي اثر آنها روي هم قرآن اند مرده كه كساني آن اما باشد آنها در حيات از اي  شائبه

   انساني حيات هسته يا فطرت 
 كسي هر كه است كرده بيان  ديگري جاي در قرآن را مطلب اين باز ؟چيست زندگي و مردگي از مقصود

 حقيقت و جوئي حق فطرت يك با آيد، مي دنيا اين  به خدادادي فطرت يك با آيد مي دنيا اين به كه
 از  بعضي در فطرت نور همين ولي آيد، مي دنيا اين به كاوشگري فطرت يك با آيد، مي دنيا اين به طلبي

 به مرده، موجود يك به شود مي  تبديل او شد، خاموش فطرت نور اين كه وقتي شود مي خاموش اشخاص
  .است مرده باطن در ولي است زنده ظاهر

 كه وقتي هست اينها در  حيات از اي شائبه كه اشخاص همين كه دارد كريم قرآن ديگري تعبير باز و 
  افشاند، مي بذر روحشان زمين در قرآن
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 و باغ يك  مثل بعد بودند مستعد زمين يك مثل قبال يعني شوند، مي خرم و سبز سرزمين  يك مثل 
 در تعبير اين مثال شود مي پيدا آن در ها روئيدني از انواعي و گلها و گياهها و درختها كه شوند مي كشتزار
 زنده قرآن وسيله  به را او ما ولي ودب اي مرده كه كسي آن آيا ؟» فأحييناه ميتا  كان من او «: است قرآن

 ميان در نور آن موجب به كه داديم قرار نوري او براي و.» الناس في به يمشي نورا له جعلنا و « كرديم
 در و دارد چراغ خودش همراه كه است كسي رود، مي راه مردم ميان در وقتي يعني رود، مي راه مردم

  .)1(» منها بخارج ليس الظلمات في مثله كمن « كسي  چنين آيا كند، مي حركت روشنايي
 و مردگان، دسته و زندگان  دسته: است كرده منقسم دسته دو به را مردم رسما كه آياتي از ديگر يكي 

 است اي آيه است، كرده معرفي كننده زنده و حياتبخش  يعني محيي را پيغمبر و حيات عامل را قرآن
 ايها يا «: فرمايد مي است مورد اين در قرآن آيات صريحترين شايد كه كردم قرائت  سخنم ابتداي در كه

 !است صريحي و عالي و زيبا تعبير چقدر .)2(» يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا الذين
 را شما كه را او برنامه و پيغمبر اين ايد كرده تصديق اجماال و ايد آورده  ايمان كه مردمي اي: فرمايد مي

  .بپذيريد را برنامه اين كند، مي زنده را شما كه چيزي به كند مي دعوت
 آورده زندگي و حيات شما براي پيغمبر اين گويد مي زند، مي زندگي و حيات از دم اش همه اسالم 

 ببينيد تا بشويد مسيحادم روحاني طبيب اين تسليم بيائيد فهميد نمي خودتان ايد، مرده االن شما است،
  .دهد مي  زندگي شما به چگونه
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   توانائي و بينائي يعني زندگي 
 كه درجه بهر است جهات همين در مرده با زنده تفاوت توانائي، و بينائي يعني زندگي ؟چه يعني زندگي
 ال اهللا «: كنيم مي اطالق ار )حي( كلمه خداوند به چرا ما است بيشتر حيات شود، بيشتر توانائي و بينائي

 معني آيا ؟زنده گوئيم مي خدا به چرا.)2(» يموت ال الذي الحي هو «: يا و )1(» القيوم الحي هو اال اله
 زنده خدا كه معني اين به ؟بكند حركت قلب ؟باشد داشته وجود  خوني و قلب كه است اين زندگي
   .داردن بدن و خون و رگ كه خدا ندارد، قلب كه خدا نيست،

   است زندگي شرايط از غير زندگي خود
 براي اينها نيست، زندگي معني  اين نه، ؟دادن بيرون و بردن فرو را هوا و كشيدن نفس يعني زندگي آيا
 جهت آن از ما است توانائي و دانائي معني به بينائي زندگي، خود زندگي خود نه است زندگي شرايط ما
 حي تعالي و  تبارك خداوند به جهت آن از است، مطلق تواناي و اناد كه گوئيم مي مطلق  حي خدا به
 است، رحمن و رحيم است، رحمت ، است رأفت شود مي بار او مقدس وجود بر حيات آثار كه گوئيم مي
 قرنها كه اي برنامه همان است، توانائي و دانائي برنامه اسالم برنامه و توانائي و دانائي يعني زندگي پس

 طرز نيز و نباشد، توانائي يا دانايي اش نتيجه كه تفكري طرز آن پس كرد پياده عمل در را آن اسالم
  .نيست اسالم از باشد، اطالعي بي و  خبري بي و تحرك عدم و سكون اش نتيجه كه تفكري

 ناسازگار عجز و ناتواني با  حيات دين است، ناسازگار بيخبري با حيات، دين است حيات دين اسالم 
  .است
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 باشيد داشته دست در  هميشه اسالم شناخت براي كلي مقياس يك عنوان به توانيد مي را همين شما 
 اسالم كردم عرض برايتان را عمل مسئله  يعني اسالمي تفكر در حيات عناصر از يكي پيش جلسه در

 يعني كند، معرفي او عمل به وابسته را انسان رنوشتس خود تعليمات در كه دارد بليغ سعي و كوشش
  .بكند خودش اراده به متكي را انسان

 آيا دارد بستگي تو عمل به  هم تو شقاوت دارد، بستگي تو عمل به تو سعادت انسان اي گويد مي اسالم 
 متكي ودموج يك انسان نتيجه، در انسان خود اراده و خواست به ؟دارد بستگي چيز چه به انسان عمل

 بشر به كه است شوخي مسئله اين كنيد مي فكر آيا شود مي خود شخصيت و كردار به متكي و خود به
 با آنچه جز انسان  براي شود نمي ديگر صريحتر اين از) 1(» سعي ما اال لالنسان ليس ان و «: بگويند
 عامل خودش اين گويد، مي عجيبي حصر يك با نيست چيزي آورده دست به عمل و كوشش و سعي

  .است توانائي و بينائي و بيداري عامل است، تحرك

   نفس به اعتماد حس 
 بيدار انسان در را بنفس اعتماد حس اصطالح به كه كنند مي كوشش چقدر تربيت و تعليم علماء امروز
 هر زا را انسان اميد كه است اين كند مي بيدار انسان در اسالم كه بنفسي اعتماد هست هم جا به و كنند
 بايد خودش  عمل راه از ببندد اميد بخواهد انسان چه هر به و برد مي بين از است،  خودش عمل غير چه
 پيغمبر با توانيد نمي شما است عمل  راه از كس هر و چيز هر با انسان پيوند طور همين و ببندد اميد
 راه از جز باشيد مرتبط السالم هعلي ابيطالب بن علي با توانيد نمي  عمل راه از جز باشيد مرتبط اسالم
  يعنيعمل،
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 و پيامبر با ارتباط و پيوند  براي اسالم يعني عمل راه از جز باشيد مرتبط طاهره صديقه با توانيد نمي 
  .است بسته را عمل راه جز راهها همه بينش اهل

 قبل سال 18 -  17 در كه هست  يادم و آمد يادم ناال وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر از حديثي 
 اهللا صلي اكرم پيغمبر زندگي در براستي ديدم و گرفتم قرار آن تأثير تحت خواندم را حديث اين كه

  چنين و تابلوهائي چنين احدي زندگي تاريخ در كه شود مي پيدا عجيبي تابلوهاي  چه وسلم وآله عليه
 امي مرد يك كه بيند مي و كند مي فكر انسان وقتي كنيد پيدا توانيد نمي را پرمغزي و عالي هاي جنبه

 اينكه جز و شود مي حيرت در غرق است، ساخته  خودش زندگي در ها جمله طور اين محيطي چنان در
 كرده نقل هم راستان داستان كتاب در را حديث اين .ندارد ديگري راه كند، اقرار او بودن العاده خارق به
  : است اين حديث ام،

 كه نشده نقل (رفتند مي اصحابشان با كه مسافرتهائي از يكي در وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر 
 مركب از كسي هر بيايند، پائين قافله دادند دستور شد  كه ظهر موقع) است بوده مسافرت كدام در

 سو آن  به و گرفتند را جهتي و آمدند پائين هم وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا رسول آمد، پائين خودش
 پياده اصحاب همه روند، مي سو آن به حاجت قضاء براي حضرت البد كه كردند فكر اصحاب رفتند مي

 اصحاب برگشتند، بودند، شده دور خودشان شتر از  مقداري آنكه از پس حضرت كه ديدند بعد و شدند
 كه دهند دستور اند آمده و اند نداده صتشخي آمدن فرود مناسب را محل  اين حضرت كه كردند خيال
 احدي با خودشان،  مركب طرف به گشتند برمي كه حالي در حضرت بيائيم پائين ديگر جاي در  برويم
 خورجين در بردند دست حضرت كه ديدند اصحاب رسيدند، خودشان مركب به تا آمدند زدند، نمي حرف

 را شترشان زانوهاي آن با و آوردند بيرون را شتر ندزانوب عقال،يعني و بود شترشان بر كه اي توبره و
 كه برگشتند  حضرت را دور راه اين كه فهميدند اصحاب رفتند خودشان قبلي راه به دوباره بعد و بستند
   براي شما اگر اهللا  رسول يا كردند عرض !كوچكي اين به كار ببندند را شتر زانوبند
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 دريا در بگويد پيغمبر اگر و هستند فدائي كه اصحابي  اين !؟ديدندا فرمان بما چرا برگشتيد كاري چنين
 رسول  فرمان كه است اين افتخارشان و روند مي شمشيرها جلوي كه اينها روند، مي فورا برويد آتش در يا

 ما كه نداديد فرمان دور از چرا اهللا  رسول يا كردند عرض كنند، اجرا را وسلم وآله عليه اهللا صلي خدا
 از هرگز: يعني ،» سواك من بقضمة لو و غيره من احدكم يستعن ال: فرمودند حضرت ؟بكنيم را راينكا

 ديگران از مسواك  يك اينكه براي ولو باشد، كوچكي امر يك براي ولو نجوئيد كمك كارها در ديگران
 از دهيد، امانج توانيد مي خودتان و است  ممكن شما براي كه حدي آن تا را خودتان كار يعني بخواهيد
 باالي وقتي يك پيغمبر را جمله همين اگر حاال !بجا چقدر ببينيد دهد  انجام برايتان كه نخواهيد ديگري
  .كند مي عمل اول  خودش كه گويد مي وقتي در را جمله اين بخشيد نمي اثر قدر اين بود، گفته منبر

 اتكاء و عمل كند، مي زنده را المياس تفكر كه اسالمي تعليمات اصول از يكي كه است جهت اين غرضم 
 عرض شما براي خواهم مي را اسالمي تربيتي اصول و اخالقيات از ديگر موضوع دو يكي است عمل به

  .كنم
 صحيح و خوب اگر مسائل  اين يعني است، دم دو تيغ است، حساسي مسائل بسيار تربيتي مسائل 

 اثرش درصد صد شود، منحرف خودش مسير از رهذ يك اگر ولي دارد، عالي بسيار اثر شود داده آموزش
 زمينه اين در كريم قرآن در مخصوصا و ام كرده مطالعه كه حدودي در خودم من و است،  معكوس
 وارونه شكل به - آنها تمام نگوئيم اگر -  اسالم تربيتي و اخالقي مفاهيم غالب كه بينم مي دارم، مطالعه

  .اردد وجود مسلمانها ما افكار در االن اي
  

  : پاورقي
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   حماسي و كننده زنده مفهومي توكل، 
 متوكل مسلمان مردم خواهد مي اسالم يعني است اسالمي تربيتي اخالقي مفهوم يك خودش توكل مثال
 داشتياد است آمده توكل قرآن جاي هر در من و (كنيد مطالعه قرآن در را توكل شما اگر باشند خدا بر

 فهمد مي انسان كه شود مي پيدا توكل مفهوم در عجيبي هماهنگي اينها  تمام از بينيد مي ،)ام كرده
 به وادار را بشر خواهد مي قرآن كه جا هر يعني است حماسي و كننده زنده مفهوم يك قرآن در توكل
 و باشد خدا به ات تكيه نك بخدا توكل و  نترس گويد مي بگيرد، انسان از را ها بيم و ترسها و كند عمل
  .نترس دشمن انبوه كثرت از و كن تكيه بخدا بگو، را حقيقت و باشد بخدا ات تكيه برو، جلو

   وارونه و شده مسخ توكل 
 مفهوم يك بينيد مي كنيد، مي جستجو مسلمين امروز تفكر ميان در را توكل همين شما كه وقتي ولي
 ازخودمان را وظيفه خواهيم مي وقتي باشيم،  نداشته جنبش و بشويم ساكن خواهيم مي وقتي است مرده
 چيزي آن وارونه درست توكل  مفهوم چسبيم مي توكل به وقت آن بيندازيم سر پشت را آن و كنيم دور
 براي يكي يكي را توكل آيات من تا باشد فرصتي بايد  است شده وارد ما افكار در داده تعليم قرآن كه

 .دارد بخشي حيات حماسي عالي مفهوم چه قرآن در توكل كه كنم ثابت قرآن  روي از و بخوانم شما
  .است) 1 (يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا الذين ايها يا «: آيه همين مصداق

  .كنم مي  صحبت برايتان آن درباره الجمله في امشب كه داريم ديگري مفهوم يك 
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   اسالم در زهد 
 كلمه اين ولي نداريم باشد، زاهد بايد انسان كه گوئيم مي االن كه مفهومي به قرآن در ما را زهد كلمه
 معني و مفهوم در و زهد كلمه خود در است آمده اطهار  ائمه احاديث و اخبار و پيغمبر سنت در مسلما

 زياد  سالمال عليه اميرالمؤمنين كلمات در مخصوصا و است آمده قرآن در كه كرد  شك شود نمي هيچ آن
  .است

   منفي زهد 
 اند كرده معرفي سنت و اخبار در كه آنطوري را زاهد اگر ما ولي است رايج خيلي زهد كلمه ما ميان در

 لقب .شناسيم مي جامعه در امروز ما كه است زاهدي از غير زاهد آن بينيم مي كنيم، جستجو بخواهيم
 كه وقتي است زاهدي بسيار  آدم كس فالن گويند مي ددهن مي افراد از خيلي به بينيد مي كه هم را زاهد
 جنبه فقط آدم اين زهد بينيم مي) دارند هم هائي خوبي آدمها اينجور البته (آدم اين زهد سراغ رويم مي

 در كه كسي هر گوئيم مي كند مي قناعت كم به زندگي در كه است آدمي يعني بس، و دارد منفي
  .نيست اينجور ولي ت،اس زاهد كند، قناعت كم به زندگي

 در كه است همين يكي زاهد شرايط جزء نيست زاهد قناعتي كم هر ولي كند مي قناعت كم به زاهد 
 بسيار بسيار فلسفه اين و كند قناعت بتواند كم به كه باشد طوري خودش فردي و شخصي زندگي
 توضيح  برايتان مقداري را مطلب اين است زاهد او كرد قناعت كم به كه كس هر  نه اما دارد بزرگي

  دهم، مي
 اسالم در كه بپرسيد اگر شما است دنيوي  مقامات به مربوط حتي و دنيا ثروت و مال به مربوط زهد 

 خودش ثروت ؟هدفي چه براي دنيا ثروت و مال كه است اين جواب ؟بد يا است خوب دنيا ثروت و مال
 يك ؟خواهيد مي منظوري و هدف چه براي ماش را قدرت اين است، قدرت هم مقام و پست است،  قدرت
  اسير و بنده هستيد آدمي جنابعالي وقت
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 شخصي و  فردي هوسهاي است، قدرت كه ثروت و مال اين وسيله به خواهيد مي خودتان،  شهوات 
 خواه كنيد، مصرف نفس هواي راه در را چه هر باشيد، نفس هواي بنده شما اگر كنيد، اشباع را خودتان

 و هوي خدمت در كه چيزي هر باشد، دين و عبادت يا و علم خواه و  مقام و جاه خواه باشد، ثروت و مال
 خودي و نبوديد پرست هوي اگر كرديد، اصالح را خودتان اول اگر شما اما .شود مي بد بگيرد، قرار  هوس

 الهي و  خدايي اجتماعي، هدف داشتيد، هدف اجتماع در كه بوديد كسي اگر كرديد، دور خودتان از را
 عبادت اين برديد، بكار خودتان مقدس  هدف طريق در است قدرت كه را ثروت و مال وقت آن داشتيد،

 من كه را اين است عبادت بخواهيد، خودتان معنوي هدفهاي براي اگر شما هم را مقام و جاه است
  .است السالم عليه صادق امام تعبير گويم، نمي خودم از گويم مي

 مباحثه امام با زهد مسئله در بودند، شده پيدا تازه زمان همان در كه احمقي زاهدهاي همين از اي عده 
 قرآن كه پيغمبر يوسف پس گوئيد مي شما كه است اينجوري  مطلب اگر فرمود آنها به حضرت كردند، مي
 و شود مي تبرئه و نيست گنهكار شود مي معلوم كه وقتي چرا خداست، صالح بنده و داند مي پيغمبر را او
 ،)1(» عليم حفيظ اني االرض خزائن علي اجعلني «: گويد مي مصر عزيز به فورا آيد، مي بيرون زندان از

 من اختيار در هست چه هر را دارائي وزارت تمام: گويد مي خواهد، مي را پستها  بزرگترين يوسف يعني
 ؟است نكرده معرفي دنياپرست را  يوسف و تهنگرف عيب او بر و كرده نقل يوسف از را اين قرآن چرا بگذار
 پست آن يوسف دنياپرست نه است خداپرست كه داد نشان زندگي  اول از و نبود دنياپرست يوسف چون

 هدفهاي  براي چون و خواست، مي الهي و معنوي هدفهاي براي خواست، مي كه را چه هر و مقام و
   نيست، دنيا ديگر اين خواست، مي الهي و معنوي

  
  : پاورقي
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 عين  .است آخرت

   جائر قبل از واليت مسئله 
 از بخواهد كسي و باشد ظالمي  حكومت اگر يعني است، حرام جائر قبل از واليت گويند مي اسالم علماي
 كسي اگر ولي هست، هم بزرگي حرام و شده مرتكب  حرامي عمل بگيرد پست ظالم حكومت اين ناحيه

  دادن نجات باشد، خدمت پست اين گرفتن از هدفش اما بگيرد ظالم حكومت  ناحيه از ار پست بخواهد
 واجب ديگر بعضي فتواي به و مستحب، علماء، از بعضي فتواي به نيست، گناه تنها نه باشد، مظلومان

 نجات و ظلم با مبارزه و خدمت اينكار از هدفش كه كسي  براي ظالم حكومت ناحيه از پست قبول است
 قبيل همين از هم ثروت .است مستحب قولي به و واجب قولي به بلكه نيست حرام تنها  نه است، مظلوم
 ؟كنيد مي كسب هدفي چه براي را قدرت اين ؟كنيد مي جمع منظوري چه براي را ثروت شما است،
 دهي، مي انجام بزرگي معنوي هدف براي را كار اين كه وقتي بود، شده  تهذيب اخالقتان شما كه وقتي
  .است گناه نكني اگر بكني، را اينكار بايد

   اقتصادي ضعف نه است روحي قدرت زهد، 
 به است روحي قدرت طرفدار  اقتصادي قدرت ديگر و روحي قدرت يكي: است قدرت دو طرفدار اسالم
 افيهايشم و دنيا به كه باشيد نيرومند و قوي قدر اين بايد شما اخالقي ناحيه از گويد مي كه معني اين
 كلمتين بين  كله الزهد «: اميرالمؤمنين فرمايد مي عالي چه نباشيد دنيا اسير و بنده باشيد، نداشته اعتنا
 در خدا: فرمايد مي كند، مي تفسير روحي قوت جنبه از را زهد كه السالم عليه علي ،)1 (» القرآن من

  و فاتكم ما علي تاسوا لكيال « كرده بيان قرآن
  

  : پاورقي
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 بياورد رو بشما دنيا تمام اگر كه رسيديد مقام اين به روحي ناحيه از وقتي) 1 (آتيكم بما تفرحوا ال 
 صورت اين در خورد، نمي شكست  روحتان بگيرند شما از را دنيا تمام اگر و شويد نمي اسير و زده شادي
 ناحيه از دنياست و زهد مسئله به مربوط قوت دو اين است، قوت دو طرفدار اسالم هستيد زاهد شما

 از و بدهد، قرار خودش بنده را ما نتواند دنيا ثروت و مال كه باشيم نيرومند و قوي بايد ما اينقدر روحي
 از بتوانيم تا بگيريم خودمان اختيار در  مشروع طريق از را ثروت و مال كنيم كوشش بايد اقتصادي نظر
  .كنيم  استفاده اقتصادي و مادي قدرت اين

 ما بينيد مي ،)اقتصادي  قدرت و اخالقي قدرت (است قدرت دو اين طرفدار اسالم دانستيد كه وقتي 
   .داريم ضعف و هستيم  ضعف طرفدار ناحيه دو هر در كه هستيم زاهدهائي

   اقتصادي ضعف هم و دارند اخالقي ضعف هم ما، زاهدهاي
 كرده انتخاب را ضعف يعني ام، گزيده دوري ثروت از اقتصادي، قدرت از هميشه كه هستيم زاهدي ما
 توانند نمي است ساخته اقتصاد از كه را كاري است  مسلم باشند، نداشته ثروت و پول كه مردمي ايم

 هستيم ضعيف اتفاقا هم روحي ناحيه از كنند دراز ديگران پيش دريوزگي  دست بايد و بدهند انجام
 به دنيا مال از خود  نگهداشتن دور وسيله به كه كرديم تربيت ترتيب اين به را خودمان ما وقتي  چون
 كفش از اختيار  بينيم مي آورد مي روي زاهدها همان به دنيا كه روز يك شديم، زاهد خودمان خيال
 و قوت اسالم در زهد پس اقتصادي ناحيه از نه هستيم قوي روحي ناحيه از نه بينيم مي رفت بيرون
 شما به تنها نه است ديگري قدرت كه دنيا ثروت و مال روحي، قدرت و قوت اين با است روحي قدرت
  در بلكه زند نمي  صدمه

  
  : پاورقي
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 شما خدمت   .گيرد مي قرار
 بودند، فهميدهن را زهد فلسفه كردند، مي اعتراض السالم عليه صادق امام به و بودند آمده كه اي عده 

 عليه علي كه كردند مي خيال و بوده زاهد خودش زمان در السالم عليه ابيطالب بن علي بودند شنيده
 اما بخورد، جو نان و كند زندگي مندرس لباس با شرايط همه در بايد انسان كه  بوده اين طرفدار السالم

 اينها براي كه كه بود السالم  عليه صادق امام بودند نفهميده را چيست اش فلسفه خوردن جو نان اين
 انسان خواست مي اينكه براي ؟بود زاهد چرا السالم  عليه علي بفهمند را اش فلسفه تا كرد مي تشريح
   .بگذارد زهد را انزوا اسم و باشد افتاده گوشه يك كه نبود زاهدي  السالم عليه علي باشد

   توليدي كارهاي و) ع (علي حضرت
 ثروت توليد و اجتماعي  فعاليت و شد مي اجتماع وارد كسي هر از بيش كه بود مردي السالم عليه علي
 توليدي كار كدام كرد نمي ذخيره و اندوخته را  ثروت گرفت، نمي قرار كفش در ثروت ولي كرد، مي

  عمل او است تجارت اگر ؟است نداده انجام السالم عليه علي و داشته وجود  زمان آن در كه است مشروع
 كردن سربازي اگر است، قنوات حفر اگر داده، انجام او است، درختكاري و باغداري و زراعت اگر كرده،
 كه افتاد مي اتفاق بود زاهد كرد، مي را اينكارها همه كه حال عين در ولي .است داده انجام او،است
 كرد، مي كار آنان براي و بود مسلمانان غير و كتاب  اهل به مربوط كه مدينه باغستانهاي آن در رفت مي

 جو آورد، مي گندم اش خانه به شد مي نان به تبديل كه بود او مزد بعد و گرفت مي مزد كرد، مي خدمت
 حال عين در و پخت مي كرد، مي آرد را آنها خودش دست با عليها اهللا سالم طاهره صديقه و آورد مي

 مقدم خودشان بر را او فورا كردند مي رخوردب اسيري به يتيمي، به مسكيني، به محتاجي، به كه وقتي
   .بكنيد پيدا را زاهد جور اين شما السالم، عليه علي زهد معني بود اين داشتند مي
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 هم خودش مشروع درصد صد حق از او است انسانيت همدردي، بود همدردي السالم عليه علي زهد
 هم همان در ولي بود، قائل حقوق المال بيت از فقط سرباز يك اندازه به خودش براي كرد نمي استفاده
  اجازه او به اش زنده قلب و وجدان و دل چون ؟چرا بخوابد سير شكم با نبود حاضر كرد، مي قناعت
  »: القائل قال كما اكون او حري، اكباد و قرثي، بطون حولي و مبطانا ابيت او «: فرمود مي داد نمي

 چه از (بخوابم سير شكم با من آيا) 1 (القد الي تحن اداكب حولك و   ببطنة تبيت ان داء حسبك و 
 شكمهاي من اطراف در گفت مي بخوابد سير شكم با نبود حاضر  هم باز خودش، مشروع غذاي از ؟غذائي
 حضرت  آن كه است اي نامه [ من ؟هست گرسنه شكم من اطراف از كه حالي در) دارند وجود گرسنه
 توانم نمي. ]است نوشته بود بصره  حاكم بزرگوار آن جانب از كه نصاريا حنيف بن عثمان به السالم عليه

  .بخوابم سير شكم با
 في له طمع ال من اليمامة او بالحجاز  لعل و «: گفت مي بلكه گفت، مي را ديوار به ديوار همسايه تنها نه 

 هاي كناره يمامه، در شايد نيايد، گيرش نان قرص اين كه باشد اي  گرسنه حجاز در شايد .)1 (» القرص
   ؟بخوابم سير  شكم با من چطور نيايد، گيرش هم نان قرص همين كه باشد اي گرسنه فارس  خليج
 ما كه مردگي اين نه كند، مي افتخار آن به  انسانيت كرديد پيدا اگر را اين نظير كه زهد معني است اين

 زهد زهد، نيست زهد اين ايم گذاشته زهد را خودمان حركتي بي و مردگي و عرضگي بي اسم كه داريم
 آيا » القائل قال كما  اكون او حري، اكباد و غرثي، بطون حولي و مبطانا ابيت او « است السالم  عليه علي
 شكم با كه بس ترا درد اين بيطنة تبيت ان داء حسبك و: گويند مي اش درباره كه باشم كساني از من
 عليه اهللا صلي اكرم رسول كه است زهدي همان زهد، بخوابند هگرسن افرادي اطرافت در و بخوابي سير
 بود، زنده  دلش آنقدر ولي داشت، قدرت العاده فوق عمر اواخر در پيغمبر اينكه با داشت سلم و وآله

  گذشت و ايثار اهل اينقدر
  

  : پاورقي
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   ).نده دست از را يرو ميانه( شد نازل آيه كه بود
 به اي برهنه نماز وقت كه شد  معلوم بعدا نيامد، نماز موقع پيامبر مقدس وجود ديدند اصحاب وقت يك 

 اين به و بدهد او به و بكند را تنش لباس اينكه جز  است نداشته چيزي حضرت و آمده ايشان منزل
  الي مغلولة يدك تجعل ال و « انيتانس و زهد گويند مي اين به بيايد مسجد به  است نتوانسته جهت
  .)1(» محسورا ملوما فتقعد البسط كل تبسطها ال و عنقك

 يك رود مي او بخرد، پيراهني  برايش كه فرستد مي را نفر يك وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول 
 پيراهني به من گويند مي و كنند مي نگاه حضرت آيد مي و هم در دوازده به خرد مي عالي نسبتا پيراهن
 گريه كه بينند مي را كنيزكي راه سر در و روند مي مرتبه دو كنم قناعت  توانم مي هم اين از كمتر
 را آن من و  داده من به صاحبخانه پولي دهد مي جواب دخترك ؟كني مي گريه چرا پرسند مي كند، مي
 پيراهن دو ديگر درهم هشت با بعد و شوند مي روانه و دهند مي او به درهم چهار حضرت ام كرده گم
 كند مي گريه و نشسته كنيز همين بيند مي بازگشت در دهند مي  عرياني به را آنها از يكي و خرند مي

 منزل  به اگر ترسم مي است شده دير خيلي چون: گويد مي !كني مي گريه چرا كنند مي  سؤال حضرت
 در كنيز وقتي برد مي خود با را كنيز ، بكنم ترا عتشفا تا برويم هم با بيا: فرمايد مي بزنند كتك مرا بروم
 » البيت اهل يا عليكم السالم «: كند مي فرياد در پشت از  حضرت دهد مي نشان حضرت به را خانه
  كه است قرآن دستور (كردند مي سالم شوند كسي خانه وارد خواستند مي وقتي كه بود ايشان عادت
 است ذكر اهللا يا البته گوئيم مي  اهللا يا و كنيم مي ما كه كاري همين) نشويد كسي خانه داخل اجازه بدون

  .باشد اهللا يا يك با  مردم اعالم مواقع جور اين در كه بهتر چه و
    شنيدند را پيغمبر صداي كه خانه اهل كرد، سالم بلند حضرت

  
  :يپاورق
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 سالم باز  حضرت گردد، نمي بر نكند سالم بار سه تا برپيغم كه دانستند مي افتاد، طپش  به قلبشان
 السالم «: كردند فرياد خانه اهل كردند، سالم حضرت كه سوم مرتبه ندادند، جواب منزل اهل كردند،
 شنيديم، كردند  عرض ؟نشنيديد مرا صداي اول آيا فرمود شويد داخل » ادخل ادخل اهللا رسول يا عليك
 جواب اول بار اگر ما است، بركت ما خانواده  براي شما سالم چون كنيد، ارتكر كه آمد مي خوشمان ولي
 بار سه تا شما كه دانستيم مي چون ما شديم مي محروم شما سوم و دوم سالمهاي از داديم، مي را شما
 ام آمده شفاعتي براي من فرمودند و شدند وارد حضرت نداديم، را شما سالم جواب عمدا كنيد، مي سالم
 را او شما مقدم خاطر به ما اهللا رسول يا كردند  عرض نشويد مزاحمش است آمده دير كنيزك اين اگر
 آزاد را برده يك و پوشانيدم را برهنه دو درهم دوازده با كه شكر را خدا فرمودند حضرت كرديم آزاد

  ) 1 (كردم
  .است همدردي و انسانيت ت،اس دلي زنده اين، .است اسالم واقعي زهد فلسفه اين زاهد گويند مي را اين
  
  : پاورقي 
   214 صفحه ،16 جلد بحاراالنوار.1
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  )1(يحييكم لما دعاكم اذا للرسول و هللا استجيبوا آمنوا الذين ايها يا

   دنيا ترك و زهد درباره اسالمي تفكر 
 هر رد كلي بطور اسالمي  تعليمات كه شود مي استفاده صراحت كمال در كريمه آيه اين از كرديم عرض
 جان در وقتي كه است تعليماتي يعني است كننده  زنده و حياتبخش تعليماتي زندگي، شؤن از شأني
 حيات اثر كه تعليماتي بنابراين دهد مي جنبش و بينش و حيات و روح  انسان به بگيرد قرار انسان
 را او و دارد مي باز  حركت و جنبش از را بشر و كند مي ايجاد سكون و مردگي برعكس، و ندارد  بخشي
 از و باشد سازگار دهد مي دست به كريمه آيه اين كه مقياسي اين با تواند نمي كند، مي افسرده و جامد
 تاريخ است، بخش حيات اسالمي تعليمات  كه كند مي ادعا بالصراحه قرآن اينكه بر عالوه نيست اسالم
  كه آنچنان تعليمات اين كه داد شانن قرن چند تا اسالم تاريخ دهد مي را گواهي همين هم اسالم

  
  :يپاورق
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  .است بخش حيات گويد، مي  كريم قرآن 
 ندارد، زندگي ايجاد و بخشي  حيات خاصيت داريم اسالم از ما كه مفاهيمي و معاني بينيم مي غالبا امروز 

 و معاني اين درباره ما رتصو و مفهوم شايد بكنيم، مفاهيم و معاني اين در نظري تجديد بايد ناچار پس
 يعني اسالمي تفكر احياء معني است اين و كنيم تصحيح را خودمان تصور بايد ما باشد،  اشتباه مفاهيم

 با و ايم زده چشم ما كه عينكي آن كنيم  اصالح اسالم درباره را خودمان بينش طرز و تفكر طرز بايد ما
   .كنيم اصالح را خودمان ديد زاويه و عينك پس است، نادرستي  عينك بينيم، مي را اسالم آن
 مقداري و كردم مطرح را  توكل و زهد قبيل از اسالم اخالقي معاني و مفاهيم از بعضي گذشته جلسه در

 جوانب جميع يعني نيست، كامل بحثم كه بودم  متوجه خودم البته كردم بحث زهد درباره مخصوصا
 ايراد  تري مستوفي صورت به دارم نظر در امشب عجالتا را زهد بحث بنابراين  ام نكرده بحث را مطلب
  .است اسالم  درباره ما اساسي بسيار بسيار تصورات و مفاهيم جزء اين، چون كنم

   دنيا ترك و زهد 
 اين چه اگر است مفاهيم و معاني اينجور و دنيا ترك و دنياپرستي درباره تصور همان زهد درباره تصور
 صلي اكرم پيغمبر كلمات در اسالمي، سنت در قدر اين ولي است نيامده  كريم قرآن در معنا اين به كلمه
 ترديد شود نمي كه است  آمده أئمه ساير و السالم عليه اميرالمؤمنين كلمات در و وسلم وآله عليه  اهللا
 كه اند شده دعوت آن سوي به مردم و است  شده شمرده مقدس اسالم در مفهومي و معني يك كه كرد
  .است شده تعبير زهد لفظ با مفهوم و معني آن

 مسئله آن فارسي مظهر در خواه و عربي مظهر در خواه اسالمي نثر و نظم در يعني اسالمي ادبيات در 
  بايد حاال است شده مطرح زياد زهد
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 و  دالئل و شواهد به توجه با اسالم نظر از زهد درباره ما تفكر طرز ديگر عبارت  به و تصور ببينيم 
  .باشد بايد چگونه دارد، زمينه اين در كريم قرآن كه تعليماتي

 مورد در را زهد كلمه عرب اگر( رغبتي بي( ، (ميلي بي( يعني لغوي معني اصل در زهد كلمه 
 يعني فيه، زهد ندارد رغبتي ء شي فالن به شخص  فالن كه است اين آن معني ببرد بكار بالخصوصي

 غير و مسيحي تعليمات در و اسالم تعاليم در كه زهدي كه است اين مسلم قدر ولي ندارد رغبت طبعا
   .است خاصي اصطالح كنند، مي استعمال دنيا مورد در مسيحي

   ؟طبيعي رغبتي بي يعني زهد آيا
 يا ندارد ميل غذا به كه  مريضي مثل است، رغبت بي اشياء به طبيعت حسب به كه نيست كسي زاهد
 ناتواني جنسي نظر از كه كسي مثل يا و ندارد،  شيريني به ميل آيد، مي بدش شيريني از كه آدمي
 امور به غريزه  حكم به طبيعتا كه نيست كسي زاهد، از مقصود يعني ندارد زن به ميل دارد، خاصي
 به كه كسي يعني زاهد و شود، مي ذكر  اخالقي مفهوم يك صورت به زهد بلكه دارد، ميلي بي دنيوي
 و عمل بالخصوصي منظورهاي و هدفها خاطر به ولي دارد رغبت  مادي لذت به ريزه،غ و طبيعت حسب

 صرف هدفي بخاطر دارد رغبت و ميل آن به كه چيزي از يعني است رغبت بي مردم عمل مانند رفتارش
 مطلب يك دادن قرار فعاليت هدف را آن و چيزي به فكري و روحي توجه ديگر عبارت به كند مي نظر

 را اين پس است، طبيعي رغبت مورد امور به اعتنائي بي زهد،  است ديگري مطلب طبيعي بترغ و است،
  .گويند مي زهد عرف  حسب به
 بحث هدف آن روي بايد حاال بردارد دست هدفي خاطر به خودش طبع مورد امور از انسان يعني زهد 

 يا واجب امر يك صورت به چيزي چنين اسالم در آيا ببينيم اوال نمود مشخص را اسالم نظر و كرد
   است كرده توصيه استحبابي يا وجوبي صورت به  اسالم آيا يعني ؟هست مستحب
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 در اساسا يا ؟بپوشد چشم دنيا در خودش طبيعت موافق مادي لذات از احيانا  هدفي خاطر به انسان كه
 هدف آن كه هدف يك براي  مادي لذت ترك به توصيه اسالم در اصال و ندارد وجود چيزي چنين اسالم

  ؟است نشده باشد، خواهد مي چه هر
 خاطر به را زهد اسالم  كه است اين بعدش مرحله هست، چيزي چنين اسالم در كه كرديم قبول اگر 

 الزم را مشتهيات به اعتنائي بي آن خاطر به اسالم كه عالي هدفهاي آن ؟است كرده توصيه هدفهائي چه
 اين اهداف آن به رسيدن راه كه دارد وجود هدفهائي چه كلي طورب ؟چيست دانسته، شرط و مقدمه و

 و پسندد مي را هدفها آن هم اسالم و باشد داشته اعراض حالت دنيا لذتهاي به نسبت انسان  كه است
  ؟كند مي توصيه و پذيرد مي

   ستين اسالم قبول مورد كه يزهد دونوع
 صنعت و زراعت و تجارت قبيل از كارهائي از دين كار كه است  اين زهد فلسفه كه كنند مي خيال بعضي

 و تجارت و كسب دنيا كار و است عبادت دين كار دارد تعلق جداگانه دنيائي به آن از كدام هر و جداست
 غلط اين البته آخرت كار به دنيا كار از آوردن رو يعني زهد و اينها امثال و مديريت و صنعت و زراعت
  هيچ به آنها شامل زهد و است اسالم توصيه مورد شده خوانده دنيا كار عنوان  به كه اموري آن زيرا است
 دو اين كه بفهميم توانيم مي  اسالمي قطعي نصوص به مراجعه با ما كه است زهد نوع دو شود نمي وجه
  .دارد وجود زهد نوع دو اين  اسالم غير در ولي ندارد وجود اسالم در زهد نوع

 داريم، كار نوع دو ما يعني  جداست يكديگر از آخرت كار و دنيا كار كه ناستمع اين به آنها از يكي 
 مال تحصيل و روزي دنبال و صنعت و زراعت و تجارت و كسب مانند دنياست به مربوط كارها بعضي
   كه چيزي هر رفتن
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 وابستگي و علقت ديگر دنياي  به اساسا و دنيا اين به دارد تعلق و دنياست مال دنياست، زندگي به مربوط
 مثبت تأثير يعني نيست، مربوط و ندارد بستگي دنيا زندگي  به كه است ديگري كارهاي مقابل، در ندارد

 دعا مثال يعني عبادت است، عبادت آنها اسم باشد، نداشته مضر تأثير اگر ندارد دنيا زندگي در مفيدي و
 انسان اينكه براي دنيا زندگي دنكر رها يعني زهد وقت آن كشيدن رياضت گرفتن، روزه خواندن،
  .آخرت كارهاي براي كند پيدا فراغت

 نزديك كتابي اين، از قبل البته  است فرنگي ديكسيونرهاي سبك به و عربي لغت در) 1 (المنجد كتاب 
 المنجد است كرده اقتباس آن از بيشتر المنجد كه الموارد  اقرب بنام بود شده نوشته سبك همين به

 زهد المنجد در است مسيحي مفهوم درست كه است كرده معني كردم عرض كه مفهومي  نبهمي را زهد
 اينكه براي كرد رها را دنيا كار  يعني للعبادش، للتخلي الدنيا ترك اي: زهد: است شده معني اينگونه
 ،دارد حساب دو و جداست هم از آخرت و دنيا كار اساسا حساب  اين روي كند پيدا فراغت عبادت براي

 خورد نمي انسان  آخرت درد به اي ذره و دنياست مال اينها دنياست زندگي به متعلق و مربوط  كارهائي
 كار بدرد آنها و است عبادت آنها اسم  كه است آخرت مال ديگري كارهاي و بزند هم صدمه شايد بلكه
   .زند مي  هم صدمه احيانا و خورد نمي دنيا
 كار گذاريم مي را اسمش  كه كارها از دسته آن به رسيدن براي يادن كارهاي كردن رها يعني زهد پس

 راهش نداريم، اجتماع از خود كردن جدا بجز راهي باشيم، زاهد بتوانيم ما اينكه براي وقت آن آخرت
   همان اش نتيجه است نشيني صومعه و ديرنشيني و غارنشيني و رهبانيت و انزوا و عزلت

  
  : پاورقي

 آباء از كه لبنان مسيحي روحاني  پدران از يكي وسيله به كه عربي زبان به است لغت كتاب المنجد.1
   .است شده نوشته است، عرب و يسوعي
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   .است بوده رايج چقدر مسيحيت دنياي در دانيم مي كه است رهبانيتي 
 ستداللا به احتياج و است واضحات از اين نه ؟پذيرد مي زهد براي را تصوري و مفهوم چنين اسالم آيا

   ندارد
 و رياضت به تمايل  حجاب فلسفه اند كرده خيال بعضي كه ام نوشته حجاب مسئله كتاب در من  

 و رياضت با اسالم اصال كه ام كرده بحث مفصل بعد و كرده رد اسالم نظر از را اين كه است رهبانيت
 في رهبانية ال «: مودفر صريحا پيغمبر است مخالف درصد صد اجتماع از انعزال با يعني رهبانيت،
 ندارد وجود اصال  آخرت به رسيدن براي زندگي از گيري كناره يعني رهبانيت اسالم در .)1 (» االسالم
 كه چيزهائي آن به صريحا اسالم اين، از  گذشته است جهاد من امت سياحت و رهبانيت: فرمود حتي

  .است دانسته عبادات جزء را آنها و كرده توصيه نامند مي دنيا را آن ديگر مكاتب
  من .)2(» الزاهدين من فيه كانوا و «: دارد وجود زهد كلمه قرآن در كه اند نوشته مستمعين از بعضي 
 شاهد و لغوي زهد آن اين، .مصطلح زهد يك و است لغوي زهد يك كردم عرض داشتم، توجه آيه اين به
 درباره آيه اين بود رغبت بي نداشت، او به اعتنا  يعني فيه، زهد كردم عرض كه است من مدعاي بر

 درهم چند به را او لذا دادند نمي او به اهميتي و ندانستند را يوسف قدر آنها  كه است يوسف حضرت
  .نيست قرآن در است بحث مورد كه اصطالحي معني آن به زهد بنابراين فروختند معدود

 آخرت جزء شرط يك با را آنها  سالما داند مي دنيا جزء مسيحيت زهد كه را چيزهايي حال هر به 
 را كارها كه شكل آن به آخرت و دنيا بين فرقي اسالم باشد  گرفته صورت خدا براي اينكه آن و داند مي
   .نيست قائل كند، دسته دو
  

  : پاورقي
   .است) امتي في (،)االسالم في (لفظ بجاي 115 صفحه 70 جلد بحاراالنوار.1
   20/يوسف سوره.2
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 به دارد وابستگي يعني باشد آخرت  مال تواند مي و باشد دنيا مال تواند مي زراعت يا تجارت سالما نظر از
 ربا نخواهيد كنيد مي اگر تجارت شويد، وارد آن مشروع راه از كنيد، مي كسب و كار اگر شما، هدف

 اينكه براي كنيد مي  تجارت بلكه كنيد، انصافي بي نخواهيد باشد، غرري تان معامله نخواهيد بخوريد،
 كنيد، خدمت خودتان جامعه به اينكه براي دهيد،  نجات تكدي و ذلت از را خودتان و كنيد ثروت توليد
 و زراعت  است عبادت اين، اسالم نظر از دهيد، افزايش را خودتان جامعه اقتصادي  قدرت اينكه براي

 تمام نيستند، بيرون آخرت قلمرو از هااين اسالم در بنابراين است عبادت باشد چنين اگر نيز دامداري
 قلمرو در داخل رود مي اسالمي هدفهاي دنبال و شناسد مي را  اسالمي هدفهاي كه انساني براي اينها

 جزء اسالم نظر از نيز دانند مي عبادت را آنها ديگر مكاتب كه آنچه امور، اين مقابل در است عبادت
 تنها نه دعا خورد، مي هم دنيا درد به خورد، مي آخرت درد به اتنه نه روزه و نماز يعني دنياست، زندگي

  تعلق آخرت به تواند مي زراعت و تجارت همچنانكه و خورد، مي هم دنيا درد به خورد، مي آخرت درد به
  .است مفيد دنيا زندگي براي هم عبادت باشد داشته

 در آخرت، براي ديگري و دنيا براي يكي بگيريم نظر در قلمرو دو ما كه معني اين به زهد بنابراين 
 شراب است، حرام شراب گفته حرام، چيزي چه و است حالل چيزي چه گفته اسالم ندارد وجود اسالم
 تو  دنياي براي هم اينها است، حرام ربا و قمار گفته تو، آخرت براي هم و  است مضر تو دنياي براي هم

 زهد كه بود زهد از نوع يك اين بگذار گذاري مي دنيا را اينها اسم اگر تو، آخرت براي هم و مضرند
 شكل همين زهد درباره ما از بسياري تصور متأسفانه ولي پذيرد نمي اسالم را اين و است مسيحي
  .است آن مسيحي
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   زهد از ديگر غلط برداشت 
 قلمرو و دنيا مروقل گوئيم نمي  اينكه آن و دهيم توضيح بايد نيز را مفهوم اين كه دارد ديگري مفهوم زهد

 لذت حساب از دنيا لذت حساب ولي بدهيم، انجام بايد است  وظيفه چون را دنيا كارهاي همه نه، آخرت،
 دست به را آخرت  لذت يا باشيم محروم آخرت لذت از و ببريم لذت دنيا در بايد يا ما ، جداست آخرت
 اشخاص اين است تفكري طرز يك  خودش اينهم كنيم محروم دنيا لذت از را خودمان و آوريم
 ولي دهيم مي انجام است وظيفه چون گويند مي كرد، رها را زندگي و كسب و كار بايد كه گويند نمي

 ما  آخرت لذت از ببريم لذت دنيا اين در چه هر اينكه براي نبريم لذت دنيا  اين در كنيم مي كوشش
 اينجا در پس شود مي كاسته ما آخرت هاي خوشي از كنيم خوشي دنيا در كه چه هر .شود مي كاسته
  .بگيريم را آخرت لذت تا دهيم مي را دنيا لذت

 يعني الزاهد  باسم يسمي طيباتها و الدنيا متاع عن المعرض: گويد مي( اشارات( نهم نمط در سينا ابوعلي 
  ...؟؟؟.ويندگ مي زاهد اصطالحا برسد، آخرت  لذت به اينكه براي كند مي اعراض دنيا لذت از كه كسي به
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  ...؟؟؟

  
 است، قائل قلمرو دو لذتها براي اسالم آيا ؟است صحيح لذتها  معاوضه اصل آيا ؟است چطور اين اما 

  حق ديگر ايد، برده را دنيا حالل لذت ولو دنيا لذت چون گويند مي دنيا انسان اگر كه است معتقد يعني
 بكشيد محروميت دنيا در يا كنيد  تحمل بايد را ختيبدب دو از يكي شما بنابراين، پس ؟ببريد لذت نداريد

   .است مردود اسالم منطق نظر از اينهم .شوند نمي جمع هم با دو اين و آخرت در يا
 سكنوا االخرش، آجل و الدنيا  بعاجل ذهبوا المتقين ان «: فرمايد مي البالغه نهج در السالم عليه علي
 هم كه هستند دنيا در پرهيزكاراني و متقين .)2 (» اكلت ام بأفضل اكلوها و ماسكنت، بأفضل الدنيا
 را غذاها  بهترين و اند نشسته مسكنها بهترين در دنيا در را آخرت نعمت هم و اند برده را دنيا نعمت
   .اند رسيده هم عقبي نعمت به حال عين در و اند خورده

 محروم دنيا آن لذت از را  انسان يادن حرام لذت است، حرام لذتهائي يك دنيا در اسالم نظر از بلي
 بلكه و كند مي محروم اخروي لذتهاي از را انسان مسلما زنا لذت آورد مي را دنيا آن عقاب بلكه كند مي

   اخروي عذاب
  

  : پاورقي
  20/ احقاف سوره.1

 نهج.2  886،ص27االسالم،نامه ضيف البالغه
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) باشد داشته لذتي اگر (قمار لذت كند مي محروم دنيا آن لذتهاي از را انسان قطعا شراب لذت آورد مي
 همينگونه حرامي كار هر لذت كلي بطور و گفتن  دروغ و غيبت لذت طور، همين ربا لذت طور، همين
 كرديم، حالل دنيا در را خوشيها ما كه است كرده تصريح قرآن نيست، اينطور حالل لذت اما است،
  .كرديم حالل را آورد نمي بشر براي بدبختي كه چه هر و پاكيزگي چه هر و خوشي چه هر گويد مي

 كني مي خيال تو را شراب است  بدبختي نيست، لذت واقعا كه كرديم حرام را لذتي آن ما گويد مي قرآن 
 و عهد از نامه اين [ اجتماعت براي و بدنت براي روحت،  براي آن عواقب متوجه اما است خوشي و لذت

 . ]173 صفحه العقول  تحف عنه، اهللا رضي بكر ابي محمدبن به است لسالما عليه حضرت آن پيمانهاي
 آور زيان و خبيث چون را زنا گويد مي قرآن بيني نمي را عواقبش ولي بيني، مي را زنا آني لذت تو .نيستي
 «: فرمايد مي قرآن ايم كرده حالل باشد نداشته ناگوار عواقب  كه را لذتي هر واال كرديم حرام ما است
 يك نه است، خوشي  كه چه هر !اي عالي منطق چه .)1(» الخبائث عليهم يحرم و الطيبات  لهم يحل

 چه هر و است حالل ندارد ناگوار عواقب جامعه، و روح براي بدن، براي كه اي خوشي بلكه آني، خوشي
 بگو .)2(» الرزق نم الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينة حرم من قل « است  حرام باشد، مي پليد كه
 حرام را پاكيزه رزقهاي كسي چه ؟است آورده بشر براي كه را خدا زيورهاي است كرده حرام كسي چه

 استفاده ايم داده ما كه اي پاكيزه و پاك روزيهاي از .)3(» رزقناكم ما طيبات من كلوا « ؟است كرده
  .ببريد

 چشم دنيا حالل  لذت از من كند خيال كسي هك ندارد وجود اسالم در زهد، باب در هم منطق  اين پس 
 وجود اي معاوضه چنين كنند معاوضه و بدهند بمن آخرت در لذتي عوض در اينكه براي پوشم مي

  .ندارد
  

  :پاورقي
   157/ اعراف سوره.1
   32/ اعراف سوره.2
   81/طه سوره.3

كتابخانة سايت نسيم مطهر  ٧٦ 
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد



   زهد واقعي مفهوم 
 بدانيد اوال شود، مي ناميده زهد  نام به اسالم در كه هآنچ البته دارد وجود زهد اسالم در حال عين در ولي
 است هدفي دو آن نه هدفش كه كمالي و فضيلت اما است،  كمال يك و فضيلت يك نيست، واجب كه
 شده توصيه منظورهائي و هدفها براي مواردي در اسالم در بلي است ديگر چيز بلكه كردم، عرض كه

 دنيا لذتهاي در را خودش نباشد، پرست لذت انسان كه شده هتوصي  يعني بورزد زهد انسان كه است
 نكند اگر ولي است، نكرده حرامي كار بكند، غرق هم حالل لذتهاي در را خودش اگر حتي نكند، غرق
  .نيست موافق حالل طريق از ولو  پرستي لذت با اسالم است داده انجام بزرگ اخالقي كار يك

  يزهداسالم يهدفها

  ثاريا.1
 چشم حالل لذتهاي از يعني باشد، زاهد دنيا در انسان كه كند مي قبول هدف چندين براي اسالم 

 در دارند احتياج او از بيشتر يا او مثل ديگر  انسانهاي آن، در كه گيرد مي قرار شرايطي در انسان بپوشد
 جايز و اللح خودش براي كه را لذتي كند، مي بخشش و جود كند، مي ايثار ؟كند مي چه انسان اينجا
 آخرت در تا ريزد مي دور و خورد نمي اينكه نه بخوراند ديگران به تا خورد نمي دهد، مي ديگري به است

 خيال به ريختي دور كه اي كرده اي احمقانه كار گويند مي او به آنجا كند چنين اگر !بخورد بدهند او به
 استراحت  ديگران اينكه براي خورد نمي اند،بپوش اينكه براي پوشد نمي بخوري تو به  بدهيم اينجا اينكه
 براي برد نمي لذت كند وارد آسايش در را ديگران بتواند اينكه براي كند نمي آسايش بگيرند آرام و كنند
 انساني خصائص و شئون ترين باشكوه و عاليترين از يكي است، ايثار اين، برساند لذت ديگران به اينكه
   آن اين، عالي زهد ، صحيح زهد انساني، زهد ولي است زهد است، بشر رهايكا ترين انساني از يكي است،
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 آورد، مي دست به كشد، مي  زحمت ريزد نمي دور ولي خورد نمي .دارد ابيطالب بن علي كه است زهدي
 علي الطعام يطعمون و «: بپوشاند را ديگران اينكه  براي پوشد نمي بخوراند، اينكه براي خورد نمي ولي
   .)1(» شكورا ال و جزاء منكم نريد ال اهللا لوجه تطعمكم انما اسيرا، و يتيما و مسكينا حبه
 دارد، انساني هدف كه را اعراض گونه اين ؟پذيرد مي را دنيا لذت از اعراض و زهد جور اين اسالم آيا

 و بفهمد ار زهد اينگونه كه است دل و عقل كدام اصال پذيرد، مي البته ؟پذيرد مي دارد، معقول هدف
 را زهدي چنين اخالقي مكتب يك اگر نيست دين آن، نكند، توصيه را زهدي  چنين ديني اگر ؟نپذيرد
  .فهمد نمي چيزي  انسانيت از نيست، خبر با انساني عالي مفاهيم از مكتب آن نكند، توصيه

 اينگونه به الماس پذيرد مي را آن وجدان و عقل كه زهدي است، زهد هاي فلسفه و هدفها از يكي اين 
 بودند مدينه در كه مؤمنيني و انصار پيغمبر، اصحاب از اي عده درباره قرآن است كرده توصيه زهد
 سر به سختي در خودشان اينكه ولو .)2(» خصاصه بهم كان لو و انفسهم علي يؤثرون و «: فرمايد مي
 بر را آنها دارند، مي مقدم خودشان رب را  خودشان مسلمان برادران ولي برند، مي سر به مشقت در برند، مي

  .دهند مي ترجيح خودشان
 معموال و كردند مي  آماده خودش براي غذائي داد مي دستور و گرفت مي روزه السالم عليه العابدين  زين 

 شد مي كه افطار وقت پختند مي پزيم مي ما كه آبگوشتهايي مانند باشد گوشت از غذائي داد مي دستور
 به كاسه يك كار آخر در بيچارگان و ضعفا و فقرا براي ببرند داد مي دستور غذا، ديگ سر آمد مي خودش
 و خود از  قبل را عائله اسالم نظر از البته داشت، مي نگاه خودش شخص براي نفر يك  خوراك اندازه

  بسيار چه و داد غذا بايد بيگانگان
  

  : پاورقي
   8 -  9/ دهر سوره.1
  9 / حشر سوره.2
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 به هم را آن و رسيد مي فقيري بود مانده باقي كاسه يك خودش براي كه كار آخر آن كه افتاد مي اتفاق 
  .انساني و شكوهمند عمل يك گويند مي را اين زهد، گويند مي را اين داد مي فقير

 كه است منطق بي  محروميت تحمل آن معني نه كه را زهد نوع اين اسالم است زهد فلسفه يك ، اين 
 كنيم، جدا آخرت قلمرو از را دنيا قلمرو يا داد نخواهند هم لذت كه بدهند لذت آخرت در تا يزيمبر دور

  .كند مي تأييد

.2   يهمدرد
 همدردي باشد كرده همدردي  كه ورزد مي زهد باشد، كرده ايثار كه ورزد مي زهد زاهد، اسالمي، زهد در

 كند، ايثار بايد است مقدور برايش كه مقامي در انسان  يك يعني است اسالمي زهد اهداف از ديگر يكي
 مردم  كه كند مي زندگي شرايطي در نيست ساخته كاري هم ايثار از كه رسد مي جائي  به كار گاهي ولي
 غذاي دادن با يا بپوشاند، را آنها پوشد، مي  كه لباسي دادن با تواند نمي او كه فراوانند و زياد آنقدر بينوا
 گذشته اينها از كند متمكن را آنها دارد، خودش جيب در كه پولي بخشيدن با يا و ندك سير را آنها خود،
 گيرشان هم جو نان مردم ، مملكت هاي گوشه در كه بيچاره و مفلوك و فقير است اي جامعه است
 علف تا كنند مي رها صحرا در حيوان مثل روزها را ها بچه سيستان در گفتند مي وقتي يك آيد، نمي

 است، ساخته كار يك تنها ؟است ساخته كاري چه است اي جامعه چنين در كه نفر يك از بخورند
 برادرانم كه حاال ؟بخورم چرا  من بخورند، ندارند برادرانم كه حاال بگويد تواند مي فقط كردن، همدردي

 و كند مادي كمك نيست قادر كه حاال ديگر عبارت به ؟بپوشم فاخر لباس چرا من بپوشند، ندارند
  كه مقدار همين رساند مي آنها به روحي كمك كردن همدردي با برهاند مسكنت و فقر از را ديگران

   كمك نه كنم مي روحي كمك آنها به توانم، مي
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  .است اي فلسفه خودش اينهم  است مادي كمك ايثار، جسمي
 السالم عليه علي كه مبيني مي را فلسفه اين است جهان زاهد اول كه السالم عليه علي كلمات در باز 

 يعني كنند، همدردي حداقل ديگران با كه داند مي امت  پيشوايان وظيفه مخصوصا او است هدف با زاهد
 است  امت پيشوايان به ضعيفان چشم چون بكنند روحي كمك كنند، مادي كمك آنها  به توانند نمي اگر
 و كنم كمك خودم امت ضعفاي  روح به مبتوان مقدار همين تا خورم نمي من گفت مي السالم عليه علي

  .باشم شما مثل تا خورم نمي  دارم كه هم من بخوريد نداريد شما اگر بگويم

   زهد فلسفه در) ع (علي حضرت حديث 
 و مطعمي نفسي في التقدير علي  ففرض لخلقه، اماما جعلني اهللا ان «: است حضرت آن خود كلمات از

 پيشوا مرا خدا .)1 (» غناه الغني يطغي ال و بفقري الفقير  يقتدي كي الناس، كضعفاء ملبسي و مشربي
 افراد ترين ضعيف مانند زندگيم در و پوشاك و خوراك در كه دارم خاصي وظيفه من و است  داده قرار
 اجتماع رأس در كه بيند مي مرا كه هم غني و كند پيدا خاطري تسكين وسيله اين به فقير تا باشم، امت

  .نكند  ياغي و طاغي را او غنايش هستم
 از) اكمل محمد باقربن محمدبن (بهبهاني وحيد مرحوم شيعه، علماي بزرگان از يكي از است داستاني
 در او علمي حوزه كه است كساني از و الغطاء كاشف و قمي  ميرزاي و بحرالعلوم استاد و علما بزرگان
 آقا نام  به يكي دارد پسر دو ايشان است كرده مي زندگي هم كربال در و بوده پربركتي بسيار حوزه كربال
 بزرگ مرد اين حال شرح در اسماعيل محمد آقا نام به ديگري و )مقامع( كتاب صاحب علي محمد
  .است پوشيده فاخر و عالي هاي جامه كه ديد را) اسماعيل محمد آقا زن (عروسش روزي اند نوشته

  
  : پاورقي
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 داد، روشني  جواب خيلي پسرش ؟خري مي لباس اينجور زنت براي چرا كه كرد اعتراض  پسرش به 
 لباس ؟است حرام اينها مگر) 1(» الرزق من  الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينة حرم من قل «: گفت
 است، حالل تهالب است، حرام اينها كه گويم نمي پسركم گفت ؟است كرده حرا كسي چه را زيبا و فاخر
 غني مردم اين ميان در هستم، مردم اين پيشواي و تقليد مرجع من گويم، مي ديگري حساب روي من

 بپوشند فاخرتر و فاخر لباسهاي اين از كه افرادي هست، متمكن غير هست، متمكن هست، فقير هست،
 ما پوشند، مي كرباس اسلب بپوشند، لباسها اينجور توانند نمي كه هستند هم  زيادي طبقات ولي هستند

 در را آنها كه توانيم نمي و كنيم تهيه هم مردم براي پوشيم مي خودمان كه را لباسي اين توانيم نمي كه
 چشمشان آنها آنهاست با كردن همدردي آن و است  ساخته ما از كار يك ولي بياوريم زندگي سطح اين
 دارد، خاطر تسكين مايه يك كند، مي لبهمطا فاخر لباس او از زنش وقتي فقير مرد يك ماست، به
 عروس يا زن بين كنيم مي  زندگي وحيد آقاي خانه مثل ما نبوديم، ثروتمندها مثل ما گيرم: گويد مي

 و مرفه طبقه مثل را زندگيمان هم ما كه وقتي  آن حال به واي ؟پوشي مي تو كه پوشد مي اينجور وحيد
 منظور اين به من رود، مي دست از هم فقرا روحي كمك و خاطر تسلي مايه  يگانه اين كه كنيم ثروتمند

 لباس توانستند ديگران كه  روزي باشد فقرا با همدردي ما زهد كه كنيم زندگي زاهدانه بايد ما گويم مي
  .پوشيم مي فاخر لباس هم ما بپوشند فاخر

 را داستان اين است قيقترد و بيشتر خيلي امت پيشوايان براي ولي است همه براي همدردي وظيفه اين 
  :ايد شنيده زياد و است )البالغه نهج( در بكنم عرض خواهم مي كه
  

  : پاورقي
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 بن عالء خانه بر وارد شدند،  بصره وارد وقتي شدند، فاتح آن در كه جمل جنگ از بعد السالم عليه علي 
 خانه اين فرمودند او به مانندي اعتراض صورت به اول ، حضرت داشت مجللي بسيار خانه او و شدند زياد
 به  آخرت در تو كني، زندگي تواني مي هم كوچكتري خانه در ؟كني چكار خواهي مي را بزرگي اين به

 آخرت در بزرگتري خانه وسيله را بزرگ خانه همين تواني مي بلي فرمودند بعد داري، احتياج بزرگ خانه
 به كردن خدمت براي دهي قرار وسيله را آن و بياوري  مهمان خانه اين در اينكه شرط به بدهي قرار
   .خلق
 زياد بن عاصم برادرم شكايت من زياد بن عاصم اخي اليك اشكو !اميرالمؤمنين يا: كرد عرض مرد آن بعد
 شده، نشين-  گوشه و راهب و زاهد برادرم، كرد عرض ؟است شده چطور فرمودند كنم مي شما خدمت را

 از و بپوشد درشت خيلي لباس و بخورد نامطبوع غذاي دارد اصرار و بخورد خوب غذاي نيست حاضر
  .است كرده گيري كناره دنيا لذت

 بيان با حضرت آوردند، را عاصم .كنيد احضارش يعني .» به علي «: فرمودند السالم عليه علي حضرت 
 آيا » الخبيث بك استهام لقد « خود بر ستمگرك اي » نفسه  عدي يا «: فرمودند او به آميزي عتاب

 تو ؟اي كرده رها را خدا نعمتهاي چرا ؟است شده مسلط تو بر شيطان ؟است زده گول را تو شيطان
 نعمتها خدا كردي، استفاده من نعمتهاي از چرا  كه كند بازخواست تو از خدا كه هستي اين از كوچكتر

  اميرالمؤمنين يا «: گفت داشت، روشني يليخ جواب مرد اين است كرده  خلق كردن استفاده براي را
 كه من لباس كنيد، مي زندگي من  مثل كه هم خودتان زنيد، مي من به را حرف اين كه شما. » انت هذا
 كنم، مي زندگي شما مثل من نيست پائينتر شما خوراك از من خوراك نيست، درشتتر شما لباس از

 ائمة علي فرض تعالي اهللا ان « .هستي مأمومين از يكي تو و خلقم پيشواي من اي،  كرده اشتباه: فرمود
  انفسهم يقدروا ان الحق
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 ديگري وظيفه  امت زمامداران و امامان و پيشوايان وظيفه )1( » فقره بالفقير يتبيغ كيال الناس بضعفة 
 قرار دافرا ترين پائين سطح در را خودشان  زندگي كه است كرده واجب حق زمامداران بر خداوند است

  تسكيني اينكه براي باشند، كرده همدردي آنها با اينكه براي آنهاست،  به مردم توده چشم چون بدهند،
 .صفحه 200 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج -  1 - 5: پاورقي كمك يك و آورند وجود به آنها براي
 حدودي يك در ولي بكنند، يماد كمك بايد توانند مي كه حدي در البته باشند كرده آنها به روحي 663
   .كرد روحي كمك بايد و ندارد وجود مادي كمك امكان
 و همدردي پذيرد، مي را مادي كمك و ايثار كه طور همان اسالم آيا زهد براي ديگري فلسفه اينهم
 و معقول هدف است، هدفدار كار يك باز  هم اين چون پذيرد مي بلي ؟پذيرد مي هم را روحي كمك

 انساني و معقول امر يك را زهد آنها تمام كه دارد وجود اسالمي زهد در ديگر هدف ينچند .مشروع
  .رساند  خواهم شما عرض به ديگر جلسه در را هدفها آن كه سازند مي
  

  : پاورقي
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 فلسفه   ياسالم تفكر زهددر
  

 يك مفهوم اين امروز بگوئيم  توانيم مي ولي است،( زهد( مياسال تعليمات در زنده موضوعات از يكي
  .است شده تحريف و انحراف دچار يعني كرده، پيدا اي مرده شكل

 با كدام هيچ تصور دو اين كردم  عرض و كردم ذكر را( زهد( از تصور دو و مفهوم دو گذشته جلسه در 
 در خوراك، در كند، قناعت ساده يزندگ يك به  انسان يعني زهد نيست منطبق اسالمي تعليمات
 و حكمت يك براساس اما كند، قناعت كم به و باشد ساده زندگي شئون تمام در و مسكن لباس،در
 لذت و دنيا لذت ميان اينكه براساس نه و جداست آخرت كار از دنيا كار اينكه براساس نه خاص، فلسفه
 پيش خاصي  ظروف و مواقع در يا و عموما يا كه ضرورتهايي براي بلكه است، تعارض و تضاد آخرت

 و دارند احتياج هم ديگر افراد كه شرايطي در انسان يعني است ايثار آنها از يكي كردم عرض كه آيد مي
 كند مي ايجاد محروميت خودش براي خودش برساند، كمك و خير آنها به بتواند اينكه خاطر به فقيرند،

   خودش  انسان كه است انساني خصائل همندترينشكو از يكي و دار فلسفه كار يك  اين
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 است چيزي آن اين، بكند ديگران  آسايش و لذت فداي را خودش آسايش و لذت بكند، ديگران فداي را
 آن با رابطه در .است كرده ستايش را آن رسايي بسيار زبان با) اتي هل (مباركه سوره در كريم قرآن كه

 يك فقير، يك به شب يك را خودشان غذاي  پاكش خاندان و سالمال عليه علي كه است معروف داستان
 در اي سوره كه داشت اهميت و عظمت آنچنان كردند، ايثار اسير يك  به ديگر شب و يتيم يك به شب
 نريد ال اهللا لوجه نطعمكم انما اسيرا، و يتيما و مسكينا حبه علي الطعام يطعمون و «: شد نازل باره  اين

 نيازمند وقتي داشتند، احتياج آن به كه حالي در را  خودشان غذاي يعني .)1(» شكورا ال و جزآء منكم
 فقط ؟چه براي دادند ديگري به و گرفتند خودشان از ديدند، را اسيري و يتيم فقير، ديدند، را ديگري
   .خدا رضاي براي
 عرض زهد براي كه ديگري تصور دو اماآن است، بشر روح زندگي عالمت و دار فلسفه زهد يك اين

 بشر در حيات از اي نمونه هيچ دهنده نشان كه است تصوري دو يعني است، مرده تصور در كردم
 از آخرت  حساب و آخرت حساب از دنيا حساب كه كند مي خيال آدم است غلط فكر دو  منشأش نيست،
 هم او دنياي براي تاس مؤثر او آخرت  براي كه طور همان عبادتش كه داند نمي و جداست، دنيا حساب
 مؤثر آخرتش براي است، مؤثر دنيايش براي كه طور همين دنيايش  زندگي كلي طور به و است مؤثر
 مرده و حس بي موجود يك صورت به دارد، برمي غلط قدم آن دنبال به كند، مي غلط فكر  يك است
 يا غار يك در رود مي كند، مي رها را دنيا زندگي و دنيا كار و دنيا كه شود مي اين نتيجه و آيد درمي

 از هم نتيجه در برسد، آخرت به راه اين از اينكه خيال به كند مي اختيار عزلت گوشه و نشيند مي صومعه
 تصور اين، گردد مي اثر بي و خاصيت بي موجود يك هم خودش و آخرت، از هم و شود مي محروم دنيا
  از اي مرده

  
  : پاورقي
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   .است دزه
 لذت كه بدهد كسي همان به را دنيا لذت اينكه از است بخيل خداوند  كنيم خيال كه ديگر تصور آن با 

 كه كنيم خيال  يعني دهد مي را دنيا لذت كه بدهد كسي همان به را آخرت لذت و دهد مي را  آخرت
 نتيجه در و باشد ادتمندسع آخرت در هم و باشد داشته مرفه زندگي يك دنيا در هم انسان ندارد امكان

 كسي و است مرده تصور يك اين بدهند لذت ما به آخرت در تا كنيم  تحريم خودمان بر را دنيا لذتهاي
  .آيد درمي مرده موجود يك صورت به دارد تصوري  چنين كه

 و تعاطف و تراحم در را خدا رضاي دهد، مي تشخيص ديگري چيز در را خدا رضاي كه كسي آن اما 
 و انفسهم علي يؤثرون و «: كه دهد مي تشخيص اين در را خدا رضاي دهد، مي تشخيص خلق به خدمت

 و آيد درمي زنده موجود  يك صورت به او دهد، مي ديگري به و كند مي خود از .)1(» خصاصة بهم  كان لو
  .انسانها ترين زنده بلكه و زنده انسان  گفت بايد را موجودي چنين دارد، عاليتري حيات

 كه حدودي تا مادي  زندگي در بايد بشر افراد است سطحي هم و همدردي زهد، ديگر فلسفه گفتيم 
 داشته( نعمت كشتي كشتي( يكي  كه طبقاتي اختالفات كنند زندگي يكديگر سطح هم است ممكن
 سطح يك در بايد بشر افراد همه گويم نمي البته نيست درست ، (محنت دريا دريا( ديگري و باشد
 اين نه، باشند، داشته نعمت جور يك كند نمي كار آنكه و كند مي كار آنكه كه طوري  به كنند گيزند

 مسابقه ميدان زندگي متفاوتند ابتكار و كار و ظرفيت و استعداد نظر از بشر افراد نيست، درست حرف
 ثروتهائي تمركز آن اما باشد، داشته بهتري و بيشتر بهره بايد قهرا كند فعاليت بيشتر كه كس هر و است
  لياقت و ابتكار و كار راه از نه و تعدي و ظلم راه از كه
  

  : پاورقي
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  آوردن وجود به نامساعد شرايط واسطه به بلكه تنبلي ناحيه از نه كه فقرهائي  آن و آيد، مي دست به 
  :فرمود السالم عليه علي .باشد داشته وجود نبايد شود، مي ايجاد

 و ظالم كظه علي يقاروا ال ان العلماء علي اهللا اخذ ما و الناصر، بوجود الحجة قيام و الحاضر، حضور والل « 
   .)1 (» اولها بكأس آخرها لسقيت و غاربها، علي حبلها اللقيت مظلوم، سغب ال

 چنين در كه صورتي در پذيرفتم عثمان از بعد را خالفت شد چطور كه كند مي بحث خالفت درباره
 چنين كه نبود راضي بدنم موي يك بود،  آمده پيش خالفت براي وضعي چنين اينكه از بعد رايطيش

 التمسوا و ادعوني «: فرمود كردند، مراجعه خالفت قبول براي او به  وقتي لهذا و بپذيرم، را مسئوليتي
 به برويد كرديد رها اول  كه همانجور كنيد رها مرا .)2 (» ألوان و وجوه له أمرا مستقبلون فانا غيري،
 در رنگارنگي حوادث چه هستيم، حوادثي چه روبروي ما كه دانيد نمي شما كنيد، پيشنهاد ديگري كس
  .هست آينده

 ولي بپذيرد، را مسئوليتي  چنين كه نبود راضي طبعا لهذا و كرد مي بيني پيش السالم عليه علي را همه 
 پيمان اسالم امت دانايان از خدا: بود اين يكي ؟اي  وظيفه چه بپذيرد بايد و است وظيفه اين فرمود
 اين اسالمي  عالم وظيفه يك !؟اي وظيفه چه است داده قرار وظيفه اسالم علماي براي خدا است، گرفته
 از كه خورند مي قدر آن و خورند مي پر عده يك آن در كه شود مي روبرو اي جامعه با وقتي كه است

 او بر شرايطي چنين در كند، سير را شكمش كه آيد نمي  گيرش قدر آن يديگر و كنند مي ثقل پرخوري
  واجب

  
  :يپاورق

 نهج. 1  . 52 صفحه) سقثقيه خطبه به معروف (3 خطبه االسالم فيض البالغه
 نهج.2  271،صفحه91االسالم،خطبه ضيف البالغه
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 عالوه نه ؟است همين تنها ولي .ببرد بين از را اختالف اين نمايد، پر را شكاف اين و كند  قيام كه است 
 گاهي است الزم همدردي سطحها، بودن نزديك يا سطحي  هم از غير يعني است الزم همدردي اين، بر
 ساخته قدر اين ما از ولي ندارد، امكان بياوريم وجود به را سطحي هم كه بكنيم  هم كار هر اوقات از

  .كنيم همدردي بيچارگان با كه است
   همدردي خصوص در) ع (صادق امام داستان

 دانيد مي و شد، سخت خيلي  اوضاع و آمد پيش قحطي مدينه در سالي السالم عليه صادق امام زمان در
 و خريدن آذوقه به كنند مي شروع و شوند، مي دستپاچه  مردم آيد مي پيش اوضاعي چنين كه وقتي در

 پرسيدند پيشكارشان از السالم عليه صادق امام كنند مي ذخيره احتياج برابر دو احتياطا و كردن ذخيره
 پيش شايد پيشكار داريم ذخيره  سال يك اندازه به ما بلي: گفت ؟نه يا داريم خانه در اي ذخيره آيا كه

 ذخيره هم ديگر مقداري برو است سختي سال چون بدهد دستور خواهد مي آقا كه كرد خيال خودش
 خبر شما مگر: گفت بفروش بازار ببر را همه داريم گندم چه هر دادند دستور آقا او، انتظار برخالف كن

 روزانه: كرد عرض ؟كنند مي چه  مردم توده: فرمود بخريم توانيم نمي مرتبه دو بفروشيم اگر كه نداريد
 تنهائي به جو از يا و آن از و كنند مي مخلوط را گندم و جو بازار در و خرند مي بازار از را خودشان نان
 براي خري مي  نان بازار از ما براي فردا از و فروشي مي را گندمها: فرمود حضرت كنند مي  درست نان

 نان ما مثل ديگر مردم كه كنيم كاري  توانيم نمي ما و ندارند ديگر مردم كه هستيم شرايطي در اينكه
 وارد آنها سطح در را خودمان كه است مقدور ما براي ولي نيست،  فراهم شرايطش زيرا بخورند، گندم
 عليه صادق جعفر  امام خورم مي جو نان من اگر بگويد ما همسايه تا باشيم همدرد آنها با الاقل و كنيم
  .خورد مي جو نان بخورد، گندم نان دهد مي اجازه ماديش امكان كه هم السالم
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  .همدردي خاطر به ؟كنيم مي انتخاب را اي زندگي چنين ما چرا حال

.3   آزادگي و آزادي
 من قل « .است نكرده حرام بشر بر را حالل لذت هرگز قرآن است آزادگي و آزادي( زهد( سوم سفهفل

 راه از كه هم لذتي از گويد نمي هرگز قرآن .)1(» الرزق  من الطيبات و لعباده اخرج التي اهللا زينة حرم
 آن و هست يديگر مطلب حال عين در ولي برسي آخرت به كه نكن استفاده آيد مي  دست به مشروع
 كنند مي كوشش هميشه مندند، عالقه آزادي به و كنند زندگي آزاد دارند آرزو كه بشرهائي: اينكه

  .برگيرند خودشان  پاي و دست از است ممكن كه حدودي تا را زنجيرها

   طبيعي ضروري شرايط 
 حكم به كه داريم هانيازمندي و احتياجها سلسله يك كنيم مي زندگي كه دنيا اين در ما !بفرمائيد توجه
 تا توانيم نمي و داريم غذا به احتياج خلقت قانون حكم به ما  باشيم نداشته را آنها توانيم نمي خلقت قانون

 براي يتحلل ما  بدل بخوريم، غذا بايد نه، باشيم نداشته غذا به احتياج كه كنيم آزاد را  خودمان حد آن
 آزاد توانيم نمي آب از باشيم آزاد توانيم نمي  كنيم مي فستن كه هوائي اين از ما دارد ضرورت ما بدن

  نهاده ما بگردن طبيعت و خلقت را قيدها مقدار اين باشيم آزاد توانيم نمي  حدودي تا لباس از باشيم
  .است

   است انسان اختيار در كه شرايطي
 ناخواه خواه جهنتي در و آورد، مي وجود به خودش براي خودش بشر كه هست قيدها سلسله يك ولي

  مقدار به و شود مي بسته پايش و دست
  

  : پاورقي
  32/ اعراف سوره.1
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 با متناسب   .شود مي سلب او از آزادي قيدها،  آن
 شايد است، زياد اعتيادات ما عصر در دارند، اعتيادات سلسله يك كه هستند بشر افراد از بعضي مثال 

 بايد چاي اقال داريم، عادت يك الاقل ما اكثريت ولي شند،با نداشته اعتيادي هيچ كه كمي افراد باشند
 نكشند، اگر دارند، عادت سيگار به مردم از خيلي هستيم كالفه نخوريم، چاي  كه روزي آن بخوريم
  .آن از بدتر يا ترياك به مثال هستند گرفتار حرامي واقعا خطرناك عادتهاي به اقليتي و ندارند حواس

   اسارت دلبستگي، و دآور مي دلبستگي عادت، 
 به و آنهاست، اسير و است بسته آنها  به بيشتر باشد، داشته عادت اشياء به بيشتر انسان كه اندازه هر به
 ممكن نيست، ترياك تنها نيست، سيگار و چاي تنها حاال ندارد آزادي باشد، اسير انسان كه اندازه هر

 يك اگر آدمي  چنين بخوابد، نرم بسيار كايمت و تشك روي هميشه كه باشد كرده عادت آدمي  است
 ديگر او برد نمي خوابش ابدا بخوابد،  خالي زمين يا فرش روي بخواهد كه بگيرد قرار شرايطي در وقت
  .است فلج شد، خارج شرايط  اين از كه قدر همين است، فلج

   كنند زندگي ساده خواهند مي همواره آزادگان
 خودشان بر را خدا لذتهاي  اينكه بدون كنند مي زندگي ساده دنيا در كه بينيد مي را افرادي مقابل، در

 در اينها بكشند دست زندگي كارهاي از اينكه بدون و  است حرام اينها كه كنند فكر و باشند كرده حرام
 را لباسها ترين ساده خواهد مي دلش كنند زندگي ساده خواهد مي دلشان ولي هستند واقع زندگي متن

 ؟چرا باشد، مركبها و منزلها  ترين ساده مركبش و منزل باشد، خوراكها ترين ساده خوراكش، بپوشد،
  مقيد اشياء به را خودم اندازه هر به بفروشم، چيزي به را آزاديم خواهم نمي من اينكه براي گويد مي
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  چنين است هبست او به بند هزار كه هستم كسي مثل باشم، اشياء اسير وقتي و  هستم آنها اسير كنم 
  .باشد سبكبال و سبكبار و برود راه تواند نمي آدمي

   رهبران زندگي در سادگي و سبكبالي فلسفه 
 زندگي اگر زيرا بوده، اي  ساده زندگي همواره اجتماع، بزرگ رهبران و عظام پيامبران زندگي لهذا و

 زندگي كشيدند، مي دست بايست مي رهبري از ديگر) مباح و حالل زندگي همان (داشتند مي پرتجمل
   .سازد نمي است، آزادگي و آزادي و زياد جنبش و سبكبالي و سبكباري آن  الزمه كه رهبري با پرتجمل

 .)1 (» المؤونة خفيف اهللا رسول  كان «: خوانيم مي وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم رسول حال شرح در ما
 بود مردي كه است اين خورد مي چشم به وسلم وآله يهعل اهللا صلي  اكرم پيغمبر سيره در كه چيزي اولين
  .بود ساده بسيار مسافرت و برخاست و  نشست در همچنين و خوراكش و لباس خرج سبك

   اسارتها و بندها و قيد يا تعينات 
 پيشرفت مانع چقدر سازد مي خودش براي خودش انسان كه تجمالتي و قيود اين كنيد حساب شما

 از كند مي له خودش بار زير در را او تعين  اين چقدر است، قائل تعيني خودش براي كه آدمي اوست
 من هستم آيةاهللا يا حجةاالسالم يك من هستم، بزرگي معروف روحاني مرد يك من زنم، مي مثال خودم
 مثال شود، نمي كه  سادگي اين به مشهد به من رفتن كه كنم فكر من ؟زيارت براي نروم يا مشهد  بروم
 چنان و چنين ديگر شرايط ؟باشد جور چه من از مردم بازديد و ديد ؟شوم وارد كجا ؟شوم وارد ورج چه

  آن و مسافرتها ترين ساده آن و گذرد مي عمر يك بينيد مي وقت يك باشد
   

  : پاورقي
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كتابخانة سايت نسيم مطهر  ٩٢ 
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد



 آدمي چنين دارد قيود و شرايط بس زا شود، نمي او نصيب است  مكه مسافرت كه مسافرتها ترين واجب
 اگر داشت مخففي بسيار زندگي وسلم وآله عليه اهللا صلي پيغمبر كند حركت سبكبال و سبكبار تواند نمي

 مثل افطار وقت آيا گرفت، مي روزه كند رهبري را خودش اجتماع توانست نمي بود، نمي مخفف زندگيش
 روزي با داشت روزه كه روزي اصال ؟نيست درست نباشد اگر و بجوشد طرف  يك سماور بايد كه بود ما
 منزل به گذشته شب از  نيم و ساعت يك احيانا و عشاء نماز از بعد تازه نداشت فرقي نداشت روزه  كه
 نان قرص يك يا و شير كاسه يك غالبا ايشان  غذاي گويد مي حضرت خدمتگزار مالك بن انس آمد مي
 كم پرداختند مي خودشان بكار بعد و خوردند، مي اي ساده ايغذ  چنين يك آمدند كه وقتي بود
 وباز شد يم داريب بود،بعد شده كامل استراحتش ديخواب يم كه ساعتدو خورد، مي كم چون و خورد مي
 نازل كه قرآن.ديخواب ينم را شب از ثلث دو يگاه ديمج قران نص به كرد يم عبادت را خدا
 كرد يم اعتراض دشمن نبود يزيچ نيچن واگر بودند اهدش همه مردم كه شد نازل ييدرجا،شد

 نيچن درقرآن ست،چراين داريب غمبريپ مينيب يم كه ما گفت يم كند باور توانست ينم كه هم ودوست
 وعبادت بود داريب را شب ثلث دو يوگاه نصف يوگاه شب ثلث اقل حد غمبريپ قرآن نص به!؟است آمده

 فيخف االه رسول كان.نداشت شيوآسا استراحت آن كي شب آخر ات ثلث اول از كه يمرد نيكرد،هميم
 نيالد رياث نام به يشاعر از تهيضم نيا در يفارس شعر كي.باربود سبك بود المونه فيخف چون المونه
  :ديگو يم!است يعال چقدر دميد يتكياخس
  است شناور شرط كه است يبرهنگ كاول لباس يا يآ برون حادثات شط در
 تا يكن لخت را خودت كه است نيا شرط نياول،يبرو فرو حوادث يايدر در يخواه يم اگر ديگو يم 

  لويباچندك كه آدم.يكن يشناور
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 يم غرق اورا لباسها ينيسنگ همان رود فرو شط در اگر )دارد وعمامه وغبا عبا اگر من مثل (است لباس
 شط در خواهد نمي كه كسي ي،بل است برهنگي و لختي حادثات، درياي در تواند ينم يآدم نيچن.كند

 اجتماع خواهد نمي اجتماع،  متن در نه و كند زندگي اجتماع كنار در خواهد مي بلكه شود واقع حادثات
 درياي در خواهد مي آنكه ولي بپوشد، لباس خواهد مي  دلش جور هر شخص اين كند، اصالح را خودش
 و شد وارد اجتماع درياي به شود نمي زياد علقاتت با بيفتد بعد و بشود برهنه اول بايد بيفتد، اجتماع
   .كرد رهبري را اجتماع

 عظام پيغمبران معروف،  خطبه آن در ايشان ؟كرد مي زندگي چگونه شخصا السالم عليه ابيطالب بن علي
 داوود مثل كردند، مي سلطنت كه پيغمبراني آن حتي بود، ساده آنها زندگي: كنند مي توصيف چنين را

  زندگي داشت كه ممكنتي و قدرت آنهمه با داوود السالم عليه پيغمبر سليمان و السالم ليهع پيغمبر
 از و فروخت مي بازار در بود  بافته خودش دست به كه را زرهي همان و بافت مي زره بود، ساده او شخصي

 يسيع حضرت. » رجاله دابته «: فرمايد مي  مسيح عيسي حضرت درباره كرد مي زندگي طريق اين
 القمر  بالليل سراجه « بود دستش دو او ابزار و پايش، دو او مركب كه كرد مي  زندگي ساده و آزاد آنچنان

 چنين الهي پيغمبران همه نبود هم  مركب و چراغ اسير حتي عيسي حضرت بود ماه او شب چراغ ،)1 (»
  .كنند بريره را خودشان جامعه توانستند مي  كه كردند مي زندگي چنين آنها بودند

 لذت تضاد تصور مبناي بر كه زهدي آن نه است زهدهائي چنين است، دار فلسفه كه زهدي آن پس 
  اينها  ولي است مرده زهد است، غلط آن باشد خدا عبادت و دنيا زندگي ميان تضاد تصور يا آخرت و دنيا

  
  : پاورقي
  . 508 و 507 صفحه ،159 خطبه االسالم، فيض البالغه نهج .1

كتابخانة سايت نسيم مطهر  ٩٤ 
www.nasimemotahar.com
.لطفاً نواقص احتمالي و خطاهاي تايپي را اطالع دهيد



    .است زنده ايزهده

   گاندي زهد
 جمعيت ميليون چهارصد خواهد مي وقتي كند، رهبري را هند خواهد مي وقتي هندو مرد اين گاندي،

 يك بگيرد، پيش را پيغمبران راه اينكه جز ندارد  اي چاره كند، رها استعمار چنگال از را هندوستان
  تمام و بندد بكمر لنگي و بيندازد وششد روي اي ساده پارچه كند، انتخاب  خودش براي ساده زندگي

   .كنم زندگي توانم مي همين با من بگويد و باشد بز يك دارائيش
 از را اي جامعه خواهد مي است، وارد اجتماع متن در طرف يك از گاندي ؟بود چه گاندي زهد فلسفه
 بسر بز يك و پارچه دو با كه كند مي زندگي زاهدانه  آنچنان ديگر طرف از و بدهد نجات استعمار چنگال

 بايد كنيد پيدا رهائي استعمار چنگال از خواهيد مي اگر كه دهد مي دستور  هم هند ملت به و برد مي
 خواهي مي اگر ، شدي آزاد كه بعد شوي آزاد بتواني تا كن پيشه ساده زندگي يك يعني باشيد، زاهد

 نكرده آزاد اي ساخته خودت براي خودت كه  قيودي از را خودت تا ولي بكن بكني، تجمل پر را زندگيت
  .است آزادگي و آزادي آن فلسفه كه است زهد ديگر  نوع اين شوي آزاد تواني نمي اي،

   زمان ياقتضا با يهماهنگ. 4
 اقتضاي به كه است زهدي آن و كنم، تشريح برايتان اسالمي نظر از هم را اين هست، ديگر مسئله يك
 در و كند زندگي زاهدانه كه است وظيفه انسان براي زمان يك در كنند، مي فرق زمانها يعني است زمان
 عليه امير حضرت و وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر زندگي در اگر ما: مثال نه، ديگر  زمان يك

  امام و السالم عليه باقر امام مثال بعد ائمه زندگي با آنها زندگي بينيم مي كنيم مطالعه السالم
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 و وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر زندگي  يعني دارد تفاوت اندكي السالم عليه قصاد 
 صادق  امام و السالم عليه باقر امام مثال زندگي از است تر زاهدانه و تر ساده  السالم عليه اميرالمؤمنين

 حسن امام يزندگ از يحت و السالم عليه رضا امام و لسالما عليه جعفر بن موسي امام و السالم عليه
  ).ع (يمجتب

 حايصر)ع (صادق امام يول،است واضح مطلب جواب كردم راديا قبال كه يانيكجاست؟باب از تفاوت نيا
  .اند داده جواب

 جامه كي امام ديود شانيا خدمت ـامد دوم قرن اول مهين يعنيـ) ع (صادق امام زمان متصوفه از يكي
 يوفاخر يعال لباس نيچن ديبا چرا شما!االه ولرس ابني:گفت.كردهاند تن به فيباولطيءز

 كيو يكردها اشتباه واقعا كه هست وقت كي.بدهم را جوابت تا كن گوش نيبنش ايب:فرمود!د؟يديپوش
 تو با تا ايب يكن يبيفر عوام يخواه ينم اگر يكن يبيفر عوام يخواه يم يول يفهم يم كه هست وقت

 دسته شيرفقا با وبعد رفت دهد جواب نتوانست اوو كردند ييها صحبت او با حضرت كنم صحبت
 عرض است داستان نيا در كه را ينكات از يكي خواهم يم.است مفصل يليخ داستان.(آمدند يجمع
 ممكن:فرمودند ديا دهيپوش فاخر شمالباس چرا كه بودند ومعترض بود آمده كه جمع نيا به امام.)كنم
 اگر و دنديپوش ينم)ع (يوعل)ع (غمبريپ چرا است خوب رفاخ لباس اگر كه ديكن فكر نجوريا شما است

 زمان شرايط شما فرمودند حضرت گوئيم، مي را همين ما بلي گفتند آنها ؟پوشي مي تو چرا پس است بد
 براي را دنيا نعمتهاي خدا اسالم نظر از نيست گناه پوشيدن فاخر لباس اسالم نظر از كنيد، نمي درك را

 كه كرده خلق  بريزيم دور را آنها ما كه است نكرده خلق را نعمتها اين خدا است، كرده  خلق بشر استفاده
 نعمتهاي از خاصي فلسفه بخاطر ما كه كند مي  ايجاب شرايط گاهي ولي كنيم، استفاده نعمتها اين از ما

 عموم زندگي شرايط است ممكن زمان يك در كه است اين ها فلسفه  آن از يكي كنيم، نظر صرف دنيا
  و  سخت مردم
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 چنين در ما اگر ، نيست خوب آن اقتصادي وضع كه باشيم اي جامعه در اصطالح به باشد، مشكل 
 شويم، مند بهره عالي زندگي يك از كه بدهد  اجازه هم ما شخصي امكانات اگر بگيريم، قرار اي جامعه
  همدلي و همدردي ديگر انسانها و خود برادران با شويم مند بهره اگر اينكه  براي شويم مند بهره نبايد
 وقتي چنين در است  خوب مردم عموم وضع كه كنيم مي زندگي شريطي در وقت يك ولي ايم نكرده
  .بپوشيم چشم خوب لباس از ما كه ندارد دليل

 زندگي زماني و شرايط در السالم عليه علي و وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر فرمود بعد 
 مردم، از گروهي آن در كه كند مي زندگي اي  مدينه در پيغمبر بود بد مردم اقتصادي عوض كه كردند مي

 كشور با كه كشوري است جنگ حال در مدينه و فقيرند و تهيدست بسيار كه هستند صفه اصحاب
 اگر خصوصا گيرد مي قرار اقتصادي مضيقه در ناخواه خواه جنگد، مي ديگر شهر با كه شهري يا ديگري
 اين نتيجه وقت آن گرفت، مي قرار  شرايطي چنين در گاهي مدينه و آيد، پيش هم خشكسالي و قحطي
 پيغمبر و بودند آمده  غربت بالد از كه پيغمبر اصحاب از اي عده يعني صفه اصحاب گاهي كه بود شده
 سختي در نقدرآ بود، اي جاده مسجد كنار در بعد و مسجد در را آنها ابتدا وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم

  يك گاهي و كنند، شركت جماعت در و مسجد در بيايند تا نداشتند لباس  كه بردند مي سر به فقر و
 نماز براي آن از ديگري بعد و خواند مي نماز و پوشيد مي يكي يعني شد، مي مبادله آنها ميان در لباس

 مال از ولو كه نيست حيحص مؤمن يك براي  وقت هيچ شرايطي چنين در كرد مي استفاده خواندن
   .بپوشد فاخر لباس خودش،

 وارد زهرا دخترش خانه  به وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر وقتي كه است شرايطي چنين در
 عالمت به است، آويخته در از را الواني پرده و دارد  دست در نقره دستبند يك او كه بيند مي و شود مي

 را دستبند فورا بود، آگاه بزرگوارش پدر خوي و خلق از كه السالم عليه زهرا حضرت گردد برمي اعتراض
   خود دست از
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 سالم را پدرم گفت بزرگوارش، پدر خدمت آنها  فرستادن ضمن و كند در از هم را اي پرده و درآورد
 ائيدفرم مصرف دانيد مي صالح خودتان كه راه هر در است، فرستاده دخترت را اينها بگوئيد و برسانيد
 شلوار يا پيراهن چند پرده  پارچه همان از دهد مي دستور فورا وسلم وآله عليه اهللا صلي اكرم پيغمبر
 صادق حضرت .است ديگري چيز وظيفه، است  چنين شرايط كه وقتي كنند درست صفه اصحاب براي
 زندگي وسلم وآله عليه اهللا صلي پيغمبر كه شرايطي در االن من: فرمود معترضين به السالم عليه
 مثل كردم، مي زندگي وسلم وآله عليه اهللا صلي پيغمبر  جدم شرايط در اگر من كنم نمي زندگي كرد، مي
  مردم عموم وضع كه. كرد مي زندگي من زمان در اگر هم وسلم وآله عليه اهللا  صلي پيغمبر و بودم او

  .كرد يم يزندگ من است،مثل شدهوبهتر خوب
  .زهداست يبرا گريد فلسفه كي هم نيا 

.5   يمعنو يلذتها درك
 لذات ايدن نيـشود،درهم حالل لذات يـحت يماد درلذات غرق انسان اگر كه است نيا زهد گريد فلسفه
 كه يكس يبرا برد يم باال را ما اتيمعنو كه ميدار يمعنو لذات سلسله كي شودما يم محروم يمعنو
 وبهجت لذت شب باشد،نماز باالسحار نيغفرومست نيوصابر نيصادق باشد،جز شب ونماز تهجد اهل
 استغفرااله آن از،برد يم خودش شب نماز از يوواقعيقيحق خوان شب نماز نفر كي كه يلذت آن.دارد

 لذتي آن و برد مي مؤمنچهار حداقل يها كردن ودعا كردن اديو ها العفوگفتن برد،ازآن يم هيال واتوب
 احساس گردد، مي ها كاباره در كه عياش آدم يك  وقت هيچ را برد مي ها گفتن رب يا يارب آن از كه

 خودمان ما اگر ولي است تر بخش نشاط و نيرومندتر تر، عميق خيلي خوان  شب نماز آن لذت كند نمي
 و خنديدن و گفتن  به كنيم شروع و هم دور بنشينيم شب سر مثال كنيم، دنيا مادي لذات در غرق را

  غيبت فرضا
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 كه بخوريم آنقدر و كنيم پهن را سفره هم بعد و بكنيم،  مباح شوخيهاي صرفا است، امحر كه نكنيم هم 
 مزاج و فكر شود، دشوار ايمان بر كشيدن نفس برسد، عمامه به العمامة بلغ اذا  حتي ها طلبه قول به

 پيدا توفيق صورت اين در آيا رختخواب، در بيفتيم مرده يك مثل بعد و كنيم خسته را خودمان
 يارب رب يا  خودمان روح عمق از بعد، و شويم بلند صبح طلوع به مانده ساعت دو از سحر كه كنيم مي

 خورده شراب جام چند كه مستي مثل  درست شويم بيدار هم اگر و شويم نمي بيدار اساسا ؟بگوييم
  .خوريم مي تلو تلو است،

 از اينكه جز ندارد اي چاره كند، كدر دنيا اين در را الهي و معنوي لذتهاي بخواهد انسان اگر پس 
 وقتي داشت، عجيبي حال شد، مي بلند كه سحر ، السالم عليه علي بكند كسر جسماني و مادي لذتهاي
  :خواند مي چنين افتاد، مي خدا  پرستاره آسمان به نگاهش

 و قياما اهللا كرونيذ الذين االلباب الولي اليات النهار و الليل  اختالف و االرض و السموات خلق في ان « 
 عذاب فقنا سبحانك باطال هذا خلقت ما ربنا واالرض السموات خلق في يتفكرون و جنوبهم علي و قعودا
   .)1(» النار
 آسمان به افتد مي چشمش و شود مي بلند كه شب وقت آن در  ايمان با مرد يك كه لذتي قسم خدا به

 با و خواند مي است، برخاسته وجود قلب از و است هستي صداي كه را قرآن آيه چند اين و پرستاره
 آدمي چنين يك دنيا اين در  مادي لذت عمر يك با است برابر كند، مي احساس شود، مي همصدا هستي
  سر تواند نمي كند، زندگي ما مثل تواند نمي

  
  : پاورقي
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 انواع نباتي، و حيواني  روغنهاي گوشتها، انواع سنگين، غذاهاي ظهر كه حالي در و بنشيند شام  سفره 
 اين بشود تحريك اشتهايش تا بخورد سوپ مقداري تازه است، خورده اشتهاها محرك انواع و شيرينيها

 تواند نمي شود، بلند هم اگر و شود بلند شب هاي نيمه در تواند نمي آدم اين ميرد، مي خود به خود روح،
   .ببرد لذت عبادت از

 ما كه اي مادي لذتهاي به ايم، ديده را اشخاصي چنين ما و اند داشته توفيقاتي چنين كه كساني لهذا
 كه وقتي از بكنم خودم بزرگوار پدر از خيري ذكر من  كه دارد مانعي چه ندارند اعتنا هيچ ايم بسته دل
 و گذاشت نمي وقت هيچ شريف و بزرگ مرد اين ديدم مي من) پيش سال چهل از حداقل (آيد مي يادم
 سه و خورد مي سرشب را شام بيفتد تأخير گذشته شب از ساعت سه از خوابش وقت كه گذارد نمي

 ساعت سه از جمعه شبهاي در و مانده صبح  طلوع به ساعت دو حداقل و خوابد مي گذشته شب از ساعت
 و فراغت چه با و است جزء يك كند مي تالوت كه قرآني حداقل و شود، مي بيدار مانده صبح طلوع به

 يك  كه بينم نمي من وقت هيچ و گذرد مي عمرش از صدسال تقريبا حاال خواند مي شب نماز آرامشي
 پدر كه نيست شب يك داشته  نگهش چنين اين كه است معنوي لذت همان و باشد داشته ناآرام خواب

 من به خيلي او كه ميگويد و است ارادتمند خيلي او به  كه داشته نامادري يك نكند دعا را مادرش و
 و  ذيحقان و خويشاوندان تمام كه نيست شب يك نكند دعا را او كه نيست شبي است، كرده محبت
 مند بهره لذتي چنين از بخواهد  كه آدمي كند مي زنده را دل اينها نكند ياد را نزديكش و دور بستگان

   .برسد معنوي الهي تر يقعم لذت آن به تا دهد مي تخفيف مادي لذتهاي از ناچار شود،

   سينا بوعلي نظر از عارف زهد
: گويد مي سينا بوعلي  العارف زهد: گويد مي كند مي فرق عارف غير زهد با عارف زهد
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 رياضت: است اين مضمونش ولي نيست يادم بعدش هاي جمله والمتخيلة، المتوهمة وقواه لهممه رياضة 
 براي خودش، حسي و تخيل و توهم  قواي كردن آماده و دادن ورزش از است عبارت عارف يك زهد و

 تا نباشند، مانع و ثقيل آنها بگيرد، ملكوت مقابل در را خودش  روح آئينه خواهد مي كه موقعي آن اينكه
  .بايستد خدا به رو بتواند

   .است زهد فلسفه يك هم اين 
 براي است زاهد كه كسي آن ؟ مرده زهد يا است زنده زهد آيا كردم، ذكر كه ها فلسفه اين با زهد حاال
 آن باشد، كرده همدردي خواهد مي اينكه براي ورزد مي زهد كه كسي آن بكند، ايثار خواهد مي اينكه
 خواهد مي اينكه براي يا است پائين اجتماعي زندگي سطح بيند مي اينكه  براي ورزد مي زهد كه كسي

 روح خواهد مي  اينكه براي ورزد مي زهد كه كسي آن باشد اجتماع در مرد آزاد و سبكبال و سبكبار
 يا كند مي تر زنده را انسان زهدي چنين آيا كند مناجات خودش خدا با بتواند و باشد آزاد انسانيش

 دليل همين به و بود اساسها همين بر السالم عليه ابيطالب بن علي زهد كند مي تر زنده البته ؟تر مرده
 بود، شجاع بود زاهد اينكه حكم به و بود زاهد السالم عليه علي بود دنيا مرد ترين جنبنده و  ترين زنده

 بود، زاهد اينكه حكم به و بود عادل بود، زاهد آنكه حكم به السالم عليه علي .داشت روحي شجاعت
  .بود خودش  اجتماع رهبر بود زاهد اينكه عين در كه بود زاهدي او بود عارف

 كار كسي بكار نزنند،  حرف كسي با كه است اين فقط زهدشان مظهر نيمبي مي كه زاهدهائي اين پس 
 كسي با و بكشند سرشان را عبايشان بروند، كنار آن از و بيايند كنار اين از كنند، سكوت باشند، نداشته
 بيزار زاهدها چنين و زهدها چنين از اسالم نيست اسالم زهد و است مرده زهد اينها زهد نزنند،  حرف
   .است
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