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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 روایت »جنود عقل و جهل« 

 

الحکم داشتند، مطالبی در مورد عقل و نقش  بنالسالم در گفتگویی که با هشامحضرت کاظم علیه

 :1آن در زندگی، به شرح زیر فرمودند 

به  »خداوند از کسانی که اهل عقل و فهم هستند تعریف کرده و چنین فرموده است: ای پیامبر من!  

کنند شنوند و بهترین آنها را انتخاب میکسانی که اهل پیگیری حقایق هستند و نظرات مختلف را می

می قرار  زندگی  اینو مالک عمل در  بده؛  سعادتمندی  بشارت  که در فضای  دهند،  افرادند  چنین 

 اند و فقط این چنین افرادند که توپر و مغزدارند. هدایت خاص الهی قرار گرفته

ها قرار داد و با توضیحات در  داوند مستندات الزم را برای کشف حقایق در عقل انسانهشام! خ

 ها را به خداوند آشکار ساخت؛  تر کرد و اتصال انساناش آنها را روشنکتاب آسمانی

ها، فقط یک معبود در هستی، قابل پرستش است و آنهم »اهلل«  خداوند در کتابش فرمود: ای انسان

خرج دهند و به نحوه پدید آمدن ها عقل بهفع نقص موجودات را دارد؛ اگر انساناست که قدرت ر

های آشکاری را در سلطه  وآمد شب و روز توجه کنند قطعاً نشانهها و زمین و نحوه رفتآسمان

 الهی بر هستی خواهند یافت.

خورشید و ماه و  و روز، و    خرج دهند و به نحوة تنظیم شبها عقل بهخداوند فرمود: اگر انسان

 های آشکاری را در سلطه الهی بر هستی خواهند یافت. شان توجه کنند نشانهرابطه آنها با زندگی

خرج دهند و به خصوصیات رعدوبرق و چگونگی تولید باران ها عقل بهخداوند فرمود: اگر انسان

بر هستی خواهند    های آشکاری را در سلطه الهیبخشی، توجه کنند نشانهو عملکرد آن در حیات

 یافت. 
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آن   حقایق  و  معانی  در  بتوانید  تا  فرستادیم  عربی  زبان  به  را  آسمانی  کتاب  ما  فرمود:  خداوند 

 وتحلیل بیشتری انجام دهید.تجزیه

هشام! خداوند به اهل فهم و درک توصیه کرد که زندگی در دنیا بیشتر از یک بازیچه نیست پس  

تان رت قرار دهید؛ تمام دارایی شما در زندگیِ زمینی از دستتمام تالش خود را برای اتصال به آخ

خواهد رفت و فقط آنچه برای ارتباط با خدا انجام دادید باقی خواهد ماند، آیا این مطلب نیاز به  

 تامل و بررسی ندارد؟! 

شان اهل تامل و بررسی نیستند هشدار داده و فرموده  هشام! خداوند به کسانی که نسبت به زندگی

کنید که در زمان خودشان بسیار فعال بودند هایی عبور میست که شما روز و شب از کنار زندگیا

ولی از بین رفتند و متالشی شدند، آیا نباید نسبت به عاقبت زندگی خودتان تامل بیشتری کنید؟! 

تعیین روش   شود تفکراتتان و سبک زندگیتان را تغییر دهید و از راه وچرا وقتی به شما گفته می

گویید ما همان رسم و رسومات خانوادگی خودمان را قبول  شده توسط خداوند استفاده کنید می

 داریم!  

تان  دهند! باید پرسید شما حتی در صورتی که این رسم و رسوم خانوادگیواقعا که عجب جوابی می

دن باز هم  کند  فراهم  را  اسباب ذلت و شکست شما  یا  باشد  نادانی  و  تعصب  بال همان از روی 

 روید؟! می

هشام! خداوند فرمود: عقل با آگاهی همراه است؛ و بسیاری از نکات است که به همه مردم ارائه 

توانند آن نکات را بفهمند و تجزیه اند میهای الزم را کسب کردهشود ولی فقط کسانی که آگاهیمی

 و تحلیل کنند. 

ضرند مطلبی را گوش کنند و نه حاضرند راجع  خداوند فرمود: بدترین مردم کسانی هستند که نه حا

حالی در  کنند؛  فکر  آنها  به  راجع  حاضرند  نه  و  کنند  گفتگو  حقایق  در  به  افراد  این  از  اگر  که 

اند؟! خواهند گفت خدا خلق کرده  های جدی سوال شود که این آسمان و زمین از کجا آمدهموقعیت

چنین واضح در اختیار بشر قرار داده است  این  است! ای پیامبر، از خدا متشکر باش که حقایق را 

 های الزم نیستند!دنبال کسب آگاهیولی متاسفانه اکثر مردم به
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دنبال نظرات اکثریت مردم بروی، از راه حقیقت  خداوند در مورد اکثریت مردم گفته است: اگر به

اکثر مردم عقل خ ندارند،  را  آگاهی الزم  اکثر مردم سطح  برای درک  منحرف خواهی شد؛  را  ود 

 اندازند! کار نمیحقایق به

اهل تشخیص   تعریف کرده و فرموده است:  آنها  از  از طرف دیگر عده کمی هستند که خداوند 

اند؛ و از یک عده افراد دیگر تعریف ویژه کرده و فرموده است: توپر  هستند و حقایق را باور کرده

 اندازند. کار میشوند و عقل خود را بهمی و مغزدار هستند، اهل حکمت هستند، حقایق را متوجه

 ای برایت دارم که لقمان حکیم نیز به فرزندش گفت:هشام! توصیه

ترین مردم خواهی بود. دنیا اقیانوسی عمیق است  پذیر باشی و خودمحور نباشی عاقلاگر همیشه حق

ار کشتی »تقوی« شوی،  خواهی غرق نشوی باید سواند، اگر میهای زیادی در آن غرق شدهکه انسان

بدنهکشتی که  »بهایی  آن  اصلی  ستون  داده،  به خدا« شکل  »باور  را  است،  اش  عقل«  انداختن  کار 

 بادبانش»توکل به خدا« است، اطاق هدایت آن »علم و دانش« است و سکّانش »صبر« است. 

کنی و طبق آن   خواهی به سالمت از دنیا عبور کنی باید در تصمیماتت، نظر خدا را پیدا)اگر می

عمل کنی و برای اجرای نظر خدا راه عاقالنه پیدا کنی و برای به سرانجام رسیدن آن صبر داشته 

 باشی.(

هشام! برای تشخیص هر چیزی عالمتی وجود دارد، عالمت عاقل بودنِ کسی، میزان تفکر اوست و  

ای که  دارد و زمینهای  چنین هر چیزی زمینهعالمت متفکر بودِن کسی، میزان سکوت اوست. هم

 عقل در آن فعال می شود »تواضع« است. 

 زند یا نه؟ برای تشخیص اینکه فردی عاقل نیست کافی است ببینی آیا دست به جرم و حرام می

هشام! اگر در دستت گردویی باشد و همه مردم بگویند عجب مرواریدی داری، به دردت نخواهد  

ه بگویند تو چیزی بیشتر از یک گردو نداری، از دارایی  خورد و اگر در دستت مرواریدی باشد و هم

 تو کاسته نخواهد شد.

همه پیامبر را نفرستاد مگر برای اینکه »خدا را بفهمند«؛ کسانی که بیشترین فهم  هشام! خداوند این

و درک را درباره خداوند پیدا کردند بیشترین همراهی را با پیامبران کردند؛ و کسانی که عقل خود  
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آوردند؛ و چنین  دست  را بیشتر به کار انداختند بیشترین فهم و درک را در مورد نظرات خداوند به

 های بشریت در دنیا و آخرت هستند.افرادی برترین

برای هر بشری فرشته بر اوست، هر جا که این فرد  هشام! خداوند  ای قرار داده است که مسلط 

 کند و هر جا که تکبر کند او را سرافکنده خواهد کرد. تواضع کند او را سربلند می

به حقایق در اختیار انسان قرار داده است، ابزاری در درون یابی  هشام! خداوند دو ابزار برای دست

ها؛ ابزار بیرونی برای کشف حقایق، پیامبران و جانشینان آنها هستند و ابزار و ابزاری در بیرونِ انسان

 وتحلیل و سنجش( کار بردن تفکر برای تجزیهدرونی، عقل است. )به

شود که یادش برود اینها از کجا به  چنان غرق نمی  هشام! فرد عاقل اگر در رفاه و آسایش قرار گیرد 

نمی بگیرد چنان درمانده  قرار  و رنج  اگر در وضعیت سختی  و  داده شده است  برای  او  که  شود 

 ها برود.سراغ جرائم و حرامخالصی از آن به

غیرفعال  هشام! هر فردی که سه کار را انجام دهد عقل خود را متالشی کرده است و هر که عقلش را  

 شود:کند دنیا و آخرتش تباه می

 نگری صحیح بینی و آیندهجای واقعپردازی و آرزوهای دورودراز، بهعادت به خیال .1

 جای تفکر و تامل برای کشف حقایق زدن و اختالط زیاد، بهعادت به حرف .2

یابی به سبک زندگی  جای تالش برای دستها، بهعادت به پیروی از تمایالت و خواسته .3

 حیحص

جای تالش برای تشخیص نظر خداوند، به دنبال تمایالت خودش  نظر تو آیا کسی که به هشام! به 

 شود؟ رود، نزد خداوند پذیرفته میمی

ها« نشانه توانمندی عقل است؛ هر که به تفکر درباره خداوند مشغول شود از  هشام! صبر بر »تنهایی

شود  های او مینشین تنهاییشود و خداوند همت میکند و مشتاق اهل ملکوگیری میاهل دنیا کناره

 کند.دهد و او را سربلند میها در کنار او به او آرامش میو در رنج و سختی

اند و هیچ راه نجاتی جز برقراریِ این ارتباط ندارد  هشام! بشریت برای ارتباط با خداوند خلق شده

یابی به این  را به دست آورد و برای دست  الزمهای  یابی به این ارتباط باید آگاهی و برای دست

 ها باید آموزش ببیند و برای به نتیجه رسیدن آموزش باید تفکر را فعال کند. آگاهی
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یابی به محتوای صحیح نیز باید اطالعات را از منبع متصل به ملکوت گرفت و برای  برای دست

 ی تشخیص استفاده کرد. یابی به منبع متصل به ملکوت باید از توان عقل برادست

های  شود تا تالشدهد بیشتر پذیرفته میهای کم اما با کیفیتی که یک عاقل انجام میهشام! تالش

شود  کنند اصال پذیرفته نمیهای زیادِ کسانی که براساس تمایالتشان عمل میزیاد دیگران، و تالش

 رسد. و به ثمر نمی

بیشتر پیدا کند و هیچ  هشام! فرد عاقل حاضر است رفاه دنیایش را وقت بدهد ولی فهم و درک 

همین خاطر است که حاضر نیست سطح فهم و درک بیشتر را رها کند تا رفاه بیشتری پیدا کند و به

 شود. اش میسعادتمندی و موفقیت در زندگی نصیب

ت و اگر قانع  های دنیا برایت کافی اسکند قانع باشی حداقلهشام! اگر به آنچه نیاز تو را برطرف می

 کند.نباشی کل دنیا هم تو را سیر نمی

 ها و گناهان!اند چه برسد به حرامها را هم کنار گذاشته روی در حاللهشام! اهل فهم و عقل، زیاده

یابیِ حداکثری به آخرت ها در زندگی قانع شدند و به دنبال دستهشام! اهل فهم و عقل، به حداقل

ه دنیا و آخرت رابطه کششی با هم دارند یعنی هر کس که به دنبال  اند کهستند و خوب فهمیده

آید تا نیازهای او را برطرف کند و هر کس که به دنبال دنیا آخرت باشد خودِ دنیا به دنبالش می

 کند.آید و تمام آرزو و آمال او را منهدم میباشد مرگ و انتقال به آخرت به دنبالش می

دنبال آرامش  دست آوردن مال تالش کند، و به است بدون اینکه برای به  دنبال ثروتهشام! هر کس به 

ها را از بین ببرد و به دنبال دینداری صحیح و درست است، باید از خداوند  است بدون اینکه مزاحم

 فقط یک چیز را بخواهد: »رشد عقلش«  

به روحیه انسان  اگر  به سمت خالفهشام!  تمایالتاش رسیدگی نکند،  نفسانی حرکت    کاری و 

گوید  کند و میبینی که خداوند از کسانی که مواظب این مطلب هستند تعریف میخواهد کرد لذا می

ها و باورهای ایمانی آنها را مواظبت کنم تا در اثر کنند که روحیهکه صالحین از من درخواست می

 امتحانات و مشکالت، متزلزل نشود. 

چنین  رده است عظمت او را در دلش نخواهد یافت، و همهشام! کسی که درباره خداوند فکر نک

دست نخواهد آورد تا زندگی خود را براساس آن  گاه آگاهی و باور درونی محکم و روشنی بههیچ
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گونه درک از خداوند خواهد رسید که گفتار و رفتارش، و ظاهر  استوار کند؛ و البته فقط کسی به این

 و باطنش با یکدیگر منطبق باشد.

فرمود: برای عبادت الهی هیچ ابزاری بهتر از عقل نیست؛ و فرمود:  السالم میشام! امیرالمومنین علیهه

 های عقل رشدیافته عبارتند از: شاخص

 باور به حقیقت برتر و تالش مستمر برای رسیدن به آن .1

 تالش برای خیررسانی به همة هستی  .2

 نداشتن مال راکد و اضافه بر نیاز .3

 حرفی  گویی و کمگزیده .4

 مصرف حداقلی  .5

 جویی حداکثریعلم .6

 ها براساس رضای خدا تنظیم تصمیم .7

 نشدن در چشم مردم، بر شهرتترجیحِ دیده .8

 روحیه تشکر حداکثری   .9

 روحیه خود ندیدن حداکثری .10

 شاخص اصلی است.  که این شاخص آخری،

اش  نیت باشد روزیخوشرسد، و هر که  خوبی به نتیجه میهشام! هر که راستگو باشد کارهایش به 

 شود. شود، و هر که به اطرافیان خود خوبی کند عمرش زیاد میزیاد می

های مربوط به کشف حقایق را فقط به کسانی بگو که توان درک آن را داشته باشند؛ هشام! تحلیل 

 اید.اید و اگر به غیر آنها هم بگویید باز ظلم کردهاگر به آنها نگویید ظلم کرده

 کر و فکرِ رفاه دنیا را رها کن و به اهل دنیا واگذار کن و به حکمت بچسب.هشام! ذ

کار نیندازد روحیه مردانگی و بزرگوار بودن را به دست نخواهد آورد  هشام! کسی که عقل خود را به

 توان بر دینداری خود استوار بماند. و هر که این روحیه را نداشته باشد نمی



7 

 

یابی به دنیا ببیند؛ شک نکن  که ارزش روح و روانش را برتر از دستترین مردم کسی است  باارزش

که ارزش انسان با چیزی جز بهشت الهی برابر نیست پس مبادا آن را با چیزی جز بهشت معامله  

 کنی!

علیه امیرالمومنین  میهشام!  سه  السالم  دارای  که  کسی  برای  جز  ریاست  و  کردن  بزرگی  فرمود: 

 ست:شاخص زیر باشد جایز نی 

 اگر از او سوال پرسیده شد بتواند پاسخ دهد؛  .1

 ای پیش آمد و دیگران نتوانستند حل کنند او بتواند حل کند؛هر وقت مساله .2

 هایش اثرگذاریِ صحیح داشته باشد. ها و راهنماییدر پاسخ .3

 های فوق را ندارد و خود را در معرض ریاست قرار دهد احمقی بیش نیست. اگر کسی توانایی

علیههشام!   مجتبی  حسن  گرفتاریامام  رفع  برای  فرمود:  از  السالم  بروید؛  اهلش  سراغ  به  هایتان 

حضرت سوال شد که اهلش چه کسانی هستند؟ فرمود: کسانی که عقلشان فعال است و قدرت  

 نگری صحیح دارند. تجزیه تحلیل و تفکر و آینده 

 السالم فرمود:  هشام! امام سجاد علیه

 کشاند.ح، انسان را به سمت صالح مینشینی با اهل صالهم •

 دهد. قدرت فکر انسان را افزایش می علم،مشاهده روش و منش اهل •

 رساند.انسان را به بزرگی می  پیروی از مدیران عادل، •

 رساند.انسان را به بزرگوار شدن می  ها،وری حداکثری از امکانات و سرمایهتالش برای بهره •

به   • نسبت  میراهنمایی صحیح  که مشورت  که    خواهد،کسی  است  عقلی  نعمت  اداء حق 

 خداوند به انسان داده است.

دوری کردن از آزار دیگران نشانه رشد عقالنی است و سبب آرامش و آسایش دنیا و آخرت   •

 است. 

زند و از کسی دهد حرفش را نخواهد پذیرفت حرف نمیهشام! آدم عاقل با کسی که احتمال می

دهد و  ای خارج از توانش نمیکند و وعده دهد تقاضایش را قبول نکند تقاضا نمیمیکه احتمال  

 شود. کند و در کاری که خارج از توانش است پیشقدم نمیآرزویی خارج از توانش نیز نمی
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 السالم فرمود:  هشام! امیرالمومنین علیه

 تان از خدا بترسید. هم در ظاهر و هم در درون  •

رفتا • عادالنه  موقعیتهمیشه  در  چه  کنید  در  ر  چه  و  است  خوشایند  برایتان  که  هایی 

 های ناخوشایند.موقعیت

 نیازی. وکار باشید چه در حال فقر و چه در حال بیهمیشه به دنبال کسب •

 اگر کسانی از شما بریدند شما تالش کنید که ارتباط برقرار کنید. •

 را ببخشید. اگر کسانی در حق شما بدی کردند شما تالش کنید که آنها •

اگر کسانی در وضعیت نیازمندیِ شما به شما کمک نکردند شما تالش کنید که به آنها کمک   •

 کنید. 

 ها عبرت بگیرید از دیدنی •

 پردازی نکنید بلکه تفکر کنید.خیال  در حال سکوت، •

 توجه به خدا را در نظر داشته باشید.  در حال حرف زدن، •

و • باشید  داشته  بخشش  و  سخاوت  به  نمی  عادت  بهشت  وارد  بخیل  که  و  بدانید  شود 

 شود. سخاوتمند وارد جهنم نمی

هشام! کسی که خدا را ناظر بر خود ببیند و از خداوند حیا کند و افکار و خواطرش را و قلب و  

دلش را و دیگر اعضاء و جوارحش را از آنچه خداوند راضی نیست حفظ کند و مدام یاد مرگ  

به سعادت خواهد    دست بیاورد،تواند بهشت را بهجز با زحمت نمیباشد و باور داشته باشد که  

 رسید.

هایش هشام! هر که کنجکاوی و دخالتی در زندگی دیگران نداشته باشد خداوند روز قیامت از لغزش

آید عصبانیت خود را کنترل کند  هایی که پیش میخواهد گذشت؛ و هر که در مشکالت و سختی

 ران نکوبد خداوند روز قیامت خشم خودش را از او دور خواهد کرد. و خشم خود را بر سر دیگ

 گوید گر چه ضرر کند.هشام! آدم عاقل در هیچ شرایطی دروغ نمی
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ترین افراد در  کشوآله این نوشته یافت شد: گردنعلیهاهللهشام! در غالف شمشیر رسول خدا صلی

وجرح کسی کند که به او  و اقدام به ضرب برابر خداوند کسی است که به فرد بیگناه آسیب برساند

 وجرحی وارد نکرده است. ضرب

هر که طبق سلیقه خود مطلبی را به دین نسبت بدهد یا از چنین فردی پشتیبانی کند خداوند در  

 روز قیامت هیچ عذری را از او قبول نخواهد کرد. 

ارتقاء آگاهی و دانش نسبت    کندهشام! آنچه انسان را بیش از هر چیز دیگری نزدیک به خداوند می

به خداوند است و بعد از آن نماز، نیکی به پدرومادر، ترک »حسد و خودشیفتگی و فخرفروشی«  

 است. 

آینده  به  بیشترین توجهت  باید پاسخهشام!  کرد و  تو را احضار خواهند  آن  باشد که در  گوی  ای 

 کارهایت باشی! 

نی است ولی در حقیقت بسیار کوتاه است، لذا از روزگار درس بگیر، روزگاری که به ظاهر طوال

کنی؛  در اعمال و رفتارهایت طوری باش که گویا پاداش یا مجازات عملت را همین االن لمس می

به تغییر و تحوالت روزگار خوب نگاه کن و ببین که آینده هم مثل گذشته است و اگر همان کارهای  

 ها نخواهی داشت. ها را انجام بدهی سرنوشتی جز سرنوشت آنقبلی

السالم فرمود: تمام دنیا، از  الحسین علیهبنکار بینداز، جدّم علیهشام! درباره خداوند فکرت را به

در چشم یک انسانِ خدایی، چیزی بیشتر از مثل سایه که    شرق و غربش گرفته تا دریا و صحرایش،

ای که دنیا را به این  فرد با ارادهخواهی مانند  هیچ از خود ندارد و زودگذر است نیست! آیا تو نمی

جای توجه به خداوند و ملکوت الهی،  ! واقعا که اگر کسی بهبندد باشی؟بیند و دل نمیصورت می

 تمام توان و استعدادهایش را برای رفاه دنیایش مصرف کند، زندگی را باخته است! 

تواند از نظم  را آموخته باشد نمیبینند ولی جز کسی که دانش نجوم  ها را میهشام! همه مردم ستاره

طور هم خیلی از افراد راجع به حقایق  یابی از آنها استفاده کند، همینآنها سر در بیاورد و برای راه

 شنوند ولی جز کسی که به آنها عمل کند به مقصد نخواهد رسید.زندگی مطالبی را می

ه دارید بندگان بدی هستید! همانطور که السالم به همراهانش فرمود: با وضعیتی کهشام! عیسی علیه 

گیرید،  دار بودن آن را نمییابی به خرمای شیرین، دائم بهانه بلند بودن درخت خرما و تیغبرای دست
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   یابی به بهشت الهی، نیز بهانه زحمت و سختی عبادت و عمل طبق رضای خدا را نگیرید!برای دست

همانطو  دارید  نامناسبی  وضعیت  که  کسانی  میای  تمیز  را  گندم  که  میر  نرم  و  نان  کنید  تا  کنید 

ای از آن درست کنید، باورهایتان را سروسامان بدهید و به مغز اصلی آنها برسید تا شیرینی خوشمزه

به باشید  داشته  به چراغ  نیاز فوری  که  تاریکی  بسیار  آیا در شب  ایمان را بچشید؛  لذت  خاطر و 

یابی به »آگاهی  شوید؟! پس همینطور هم برای دستمنصرف میکردن آن  زحمت تهیه چراغ، از تهیه

 و علم« باید زحمت کسب علم را تحمل کنید.

اید! خوب متوجه باشید که به سعادت در آخرت نخواهید رسید مگر  ای کسانی که دل به دنیا بسته

شوم و بعدا گناه میمبادا به خود بگویید که فعال مرتکب این    نظر کنید، های دنیا صرفاینکه از لذت

 کنم! زیرا از تقدیرِ فردای خداوند خبر ندارید و معلوم نیست که موفق به توبه بشوید. توبه می

همانطور که فرد بدهکار همیشه نگرانی دارد و فرد غیربدهکار آسایش دارد تالش کنید مرتکب  

حسب  و خطاهای به  خطا نشوید تا همیشه آسایش فکری داشته باشید؛ و مواظب باشید که گناهان

تدریج شما را عادت بدهد و مبتال به گناهان و خطاهای  های شیطان است تا بهاز دام  ظاهر کوچک،

 بزرگ کند.

کنند زنند و به حرفشان عمل هم میآگاهان و دانشمندان دو دسته هستند: یک دسته خوب حرف می

کنند، چه سعادتمندند عمل نمیزنند ولی به حرفشان و دستة دیگر کسانی که فقط خوب حرف می

 زنند. کنند و چه بدبختند کسانی که فقط حرف میکسانی که عمل می

هایتان کنید تا از خطاها آزاد  ای کسانی که بندگان بدی برای خداوند هستید! مساجد را زندان بدن 

 هایتان را محل استقرار »تقوی« قرار دهید تا سعادتمند شوید.شوید و قلب

رین فرد در مشکالت کسی است که از همه بیشتر دلبسته دنیا باشد و صبورترین افراد  تپُرمصیبت

 تر باشد. کندهدر مشکالت کسی است که از دنیا دل

گر نباشید! مثل گرگ  مثل صاعقه کوبنده نباشید! مثل روباه حیله  ای بندگانِ بد خدا! نسبت به مردم،

دانید همانطور که ظاهر خوب در بدن با وجود سرطان،  خونخوار نباشید! مثل شیر درنده نباشید! و ب

ای ندارد و هر چه به  ای ندارد همانطور هم ظاهر خوب با وجود قلبِ تاریک و ظلمانی فایدهفایده

 ظاهر برسی بیفایده است چون باطن در حال خراب شدن است و باالخره متالشی خواهد شد. 
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ماند  اش برای خودش باقی میای مشتری است و نُخالههایش برمثل »اَلَک و غربال« نباشید که خوب

های  یعنی اینطور نباشید که مطالب خوب را به دیگران بگویید ولی در زندگیِ خودتان فقط آشغال

 روحی رفتاری داشته باشید.

نشین شوید گرچه با تحمل بیشترین زحمات باشد چرا که نور آنها،  ای مردم! با علماء خوب هم

 کند.کند همانطور که باران، زمین خشک و مرده را زنده میوشن میقلب شما را ر

است: خوش انجیل چنین فرستاده  را    هشام! خداوند در  به حال کسانی که رعایت حال دیگران 

حال کسانی که بین  بهکنند زیرا خداوند در روز قیامت مراعات حال آنها را خواهد کرد؛ خوشمی

حال بهترین افراد به خداوند هستند؛ خوشرا در روز قیامت از نزدیککنند زیمردم آشتی برقرار می

کنند زیرا در روز قیامت جزو اهل تقوی خواهند کسانی که هر چیزی را در قلب و دل خود وارد نمی

 حال کسانی که اهل تواضع هستند زیرا در روز قیامت سربلند و بلندمرتبه خواهند بود.بهخوش  بود؛

 .ای است که سبب سبکباری انسان خواهد شدزدن کلید طالییهشام! کم حرف 

 خودتان را به بردباری عادت دهید )کلید آن تمرین صبر است(. 

طور از کسی که بدون  آید، همینزند خوشش نمیای قهقه میخداوند از کسی که با کمترین بهانه

 دلیل به جایی برود. 

گاه از احوال آنها  جای زیردستانش بگذارد و هیچاگر فردی در جایی مدیر است باید خودش را به

 خبر نشود و طوری برخورد نکند که خود را برتر از آنها نشان دهد. بی

کشید از خدا هم  ای مردم! همانطور که اگر بخواهید کار خالفی انجام دهید از دیگران خجالت می

 در قلب و دلتان خجالت بکشید!

با تمام وجود در کسب آن تالش کنید و تا منبع آن علم   »آگاهی و دانش« گمشده مومن است پس

 از دست نرفته است از علم او استفاده کنید.

هایی که در زندگی الزم داری باش و آنچه  هشام! با تمام وجود به دنبال کسب اطالعات و آگاهی

 را آموختی به دیگران هم بیاموز.

اص بگذار و به دنبال مبارزه و مجادله با آنها  خاطر دانشی که دارند احترام خنسبت به اهل علم به

 نباش.
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نسبت به ناآگاهان احترام خاص نداشته باش ولی طوری رفتار نکن که از تو دوری کنند بلکه تالش 

 کن تا به تو نزدیک شوند و از تو علم بیاموزند. 

که باید پاسخش  جای بیاوری تبدیل به گناهی خواهد شد  هشام! هر نعمتی که نتوانی شکرش را به

 ها کوشا باش.را بدهی، پس در شکر نعمت

بندگانی دارد که عظمتش طوری قلبهشام! امیرالمومنین علیه آنها را  السالم فرمود: خداوند  های 

ندارند در حالی بهترین  خاضع کرده است که توان حرف زدن  که اگر بخواهند حقایق را بگویند 

گاه  کنند و هیچهای خالص، خود را به خداوند نزدیک میعملسخنان را خواهند گفت؛ این افراد با  

بینند، بلکه دانند و همیشه خود را ناچیز در برابر او میدهند زیاد نمیآنچه را که برای او انجام می

افراد در نزد او    که بهترینبینند در حالیخود را گناهکارترین و مقصرترین افراد در نزد خداوند می

 هستند. 

گیرد و هر که چنین باوری ! روحیه »حیاء کردن و حیاء داشتن« از باور به خداوند سرچشمه میهشام

بی و  »دریدگی  روحیة  بهشت است؛ و  اهل  باشد  بیداشته  از  موقعیت حیایی«  و  به شأن  توجهی 

بی که چنین  اجازه ورود  توجهیخداوند است و کسی  اهل جهنم است؛ خداوند  باشد  داشته  ای 

گویند یا  دهد کسانی که باکی ندارند چه میحیاء و بد دهن هستند را به بهشت نمییکسانی که ب

 شود! چه درباره آنها گفته می

کنند سه دسته هستند: افرادی که هشام! کسانی که اهل حرف زدن هستند یا در جامعه فعالیت می

اند که طبق  گو هستند کسانیالگو هستند، افرادی که سالم هستند و افرادی که منحرفند؛ افرادی که ال

می حرف  خدا  میرضای  عمل  و  کسانیزنند  هستند  سالم  که  افرادی  کارهای  کنند،  در  که  اند 

نمیغیرتخصص وارد  کسانیشان  منحرفند  که  افرادی  و  بهشوند  که  سلیقهاند  تحقق  و دنبال  ها 

 تمایالت شخصی خودشان هستند. 

هم کلید خیر است   گفت: این زبان کلید است،یشه میهشام! ابوذر )که خدا از او راضی باشد( هم

هایت را نگاه  ها و داراییو هم کلید شرّ، بنابراین تالش کن تا همانطور که به درب جایی که پول

 زنی به زبانت هم قفل بزنی. داری قفل میمی
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یگری زند و پشت سر آنها طور د هشام! کسی که دو رو است و جلوی روی افراد یک طور حرف می

 ها اهل حسد است و در مشکالت اهل فرار. زند، بد آدمی است! این آدم، در نعمتحرف می

شود و مجازات بدی کردن به دیگران هم خیلی زود  اجر نیکی کردن به دیگران، خیلی زود داده می

 رسد. کننده میبه بدی

ان تندشان نیستند، و واقعاً که  ها کسی است که افراد مایل به همنشینی با آنها به خاطر زببدترین آدم

 اندازد! های زبان افراد آنها را با سر به جهنم نمیچیزی جز تیروترکش 

 های مسلمانیِ خوب این است به امور غیرمربوط نپردازی و سَرَک نکشی! از نشانه

شود مگر اینکه فرد، هم از مخالفت با خداوند بترسد و هم به  هشام! ایمان در انسان مستقر نمی

 های او امید داشته باشد و طبق این ترس و امیدش هم عمل کند.لطف

ای را  خورم که هر بندهام قسم میهشام! خداوند فرموده است: به عزت و جاللم و قدرت و سلطه

اش را خودم  که میل و رضای مرا بر میل و رضای خودش ترجیح دهد، به موفقیت برسانم و زندگی

 نیازی و آرامش را در وجودش قرار دهم. بیاداره کنم و 

 هاست، هشام! عصبانیت کلید بدی

 تری دارد. تر باشد ایمان کاملاخالقمومنی که خوش

اگر مجبور به همکاری با افرادی شدی تالش کن با کسانی همکار شوی که بتوانی دست برتر را  

 در میان آنها داشته باشی! 

شود ولی تحمیل کردن سبب از بین  ارا سبب به نتیجه رسیدن میهشام! اهل مدارا با مردم باش، مد

 شود. رفتن هدف و مجموعه می

 کند.شود و روزی را زیاد میها میاخالقی، سبب رواج کارها و زندگیمدارا و نیکی و خوش

هشام! خداوند که فرموده است »در برابر نیت و کار خوبِ افراد، خوبی کنید« اختصاص به گروه  

کار را! اکتفا به مقابله به مثل هم  گیرد حتی کافر و مُجرم و گنهدارد بلکه همه را در بر میخاصی ن

 نکنید بلکه خوبیِ بیشتر و بهتر انجام دهید.
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وخالی است که دیدن آن برای انسان جالب است  خطهشام! موقعیت دنیا مثل موقعیت مار خوش

شوند و افراد عاقل از آن  عقل به آن نزدیک میراد بیها و افاما ارتباط با آن، قاتل انسان است؛ بچه

 کنند.دوری می

 ات را بیشتر کن.هشام! نسبت به انجام عبادات و جلب رضایت خداوند، و دوری از گناهان، تالش

واقعیت دنیا همین زمانِ حال است که در آن قرار داری زیرا آنچه گذشته است نه حسّ لذتش باقی 

د و رنجش، و آنچه آینده است و هنوز نیامده است معلوم نیست چه حسّ و  مانده است نه حسّ در 

حالی ایجاد خواهد کرد پس تالش کن در همان زمانِ حالی که هستی رضایت خدا را جلب کنی،  

 در این صورت برنده خواهی شد.

اهی  تر خو هشام! موقعیت دنیا مثل آب شور است که هنگام تشنگی هر چه بیشتر از آن بنوشی تشنه

 شد و تو را از تشنگی خواهد کُشت.

ای تکبر  نمایی باشی! خداوند اجازه ورود کسی را که حتی ذرههشام! مبادا اهل تکبر و خودبزرگ

کردن اختصاص به خداوند دارد و هر که را که وارد  دهد، بزرگیاش باشد، به بهشت نمیدر روحیه

 افکند.در این حیطه شود با صورت به جهنم می

اش را نکند از ما نیست، هر فردی باید ببیند که  رسی اعمال روزانهم! کسی که هر روز حسابهشا

امروز چه کارهای خوبی کرده است تا شکر خدا کند و از خدا تقاضا کند که توفیق بیشتر به او 

 بدهد و اگر کارهای بدی انجام داده است توبه کند و از خدا بخواهد که او را ببخشد.

السالم نشان  ا خودش را به شکل یک زن زیبای چشم آبی، در برابر حضرت عیسی علیههشام! دنی

داد، حضرت عیسی سوال کرد چند بار ازدواج کردی؟ گفت: آنقدر زیاد که از شمارش خارج شده  

داده را طالق هم  تو  آیا  پرسید  را کشتهاست، حضرت  بلکه من همه شوهرانم  نه،  ام!  اند؟ گفت: 

دهند!  هایی هستند کسانی که به تو عالقه نشان میالسالم فرمود: عجب بیچارهحضرت عیسی علیه

 گیرند؟! ها عبرت نمیچرا از قبلی

تواند به هدف برسد، روح انسان با راهنمایی  هشام! همانطور که بدن انسان با راهنماییِ چشم می

ا خواهد شناخت و راه  کار انداخت خدایش ر تواند به سعادت برسد؛ اگر کسی عقلش را بهعقل می

 درست زندگی را خواهد یافت. 
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یابی  ماند و دستهای خوب« زنده میروح با »انگیزه  ماند،هشام! همانطور که بدن با نَفَس زنده می

 کار انداختن عقل ممکن نخواهد شد. های خوب جز با بهبه انگیزه

وی کوه، »آگاهی و حقایق« آید نه رعمل میهشام! همانطور که محصوالت کشاورزی در دشت به

ای برای  کند نه در فضای فرد متکبّر و مُستبدّ؛ خداوند تواضع را وسیلهدر قلب فرد متواضع رشد می

دانند که اگر  فعال شدن عقل قرار داده است و تکبُّر را ابزاری برای فعال شدنِ جهل؛ همه مردم می

واهد کرد و آسیب خواهد دید و اگر  کسی سرش را بلندتر از درب ورودی کند با آن برخورد خ

تواند از آن عبور کند و وارد خانه شود؛ هر که تکبر کند ذلیل  تر از درب کند میسرش را پایین

 خواهد شد و هر که تواضع کند عزیز خواهد شد. 

هشام! همانطور که فقیر شدنِ فرد ثروتمند، جلوه بد و نامطلوبی در چشم مردم دارد، گناه کردن بعد  

ایمان آوردن و ترک عبادت بعد از عبادت کردن، جلوه بسیار بد و نامطلوبی در دید خدا و خلق  از  

 خدا خواهد داشت. 

داند  هشام! در زندگی فقط دو نوع از مردم آسایش صحیحی دارند: فرد عالمی که حقایق را خوب می

 کند. فهمد و عمل میآموزی که سخنان فرد عالم را میکند، و فرد علمو بیان می

انسان به  خداوند  که  است  چیزی  بهترین  »عقل«  از  هشام!  بهتر  عاقل  خواب  است،  داده  ها 

اش داری جاهل است؛ خداوند هیچ پیامبری را نفرستاد مگر اینکه عقلش از تمام مردم زمانهزندهشب

 بیشتر بود؛

 دست نخواهد شد. هشام! اطاعت از خداوند و انجام فرامین او جز با فهم درست از آن فرمان، به

وآله فرمود: هر وقت کسی را دیدید که اهل سکوت بود تالش کنید علیه اهللهشام! رسول خدا صلی

کند زند و زیاد عمل میبه او نزدیک شوید چون حتما اهل فهم و آگاهی است؛ مومن، کم حرف می

 کند. زند و کم عمل میولی منافق زیاد حرف می

السالم وحی فرستاد و فرمود: به مردم بگو با عالِمی که تمایالت  علیههشام! خداوند به حضرت داود  

گونه عالمان، راهزن هستند چرا که راه توجه به خداوند و محبت  دنیوی دارد مرتبط نشوند، این

گونه  خداوند و مناجات با خداوند را در قلب و دل آنها خواهند بست؛ کمترین مجازاتی که این

 ین است که لذت مناجات با خداوند از آنها گرفته خواهد شد. عالمان خواهند داشت ا
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بینی داشته باشد تمام فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت خواهند  هشام! هر که در درونش خودبزرگ

 نمایی کند در مقابل خداوند قدعَلَم کرده است. کرد و هر که خودبزرگ

 راه شده است. هر که چیزی را که مال او نیست به خودش نسبت دهد گم

علیه داود  به حضرت  به هشام! خداوند  نسبت  را  داود! همراهانت  فرمود:  و  فرستاد  السالم وحی 

های نفسانی هشدار بده و بگو کسانی که قلبشان تمایل به دنیا داشته باشد از من  تمایالت و گرایش

 دور خواهند شد.

نمایی کنی چرا که در آن صورت  خودبزرگخاطر دانشی که داری  هشام! مبادا در برابر دوستان خدا به

 خداوند بر تو غضب خواهد کرد و با غضب الهی، نه دنیا و نه آخرتی برایت نخواهد ماند. 

داند که متعلق به او نیست و بزودی  در دنیا مثل کسی باش که در مسافرخانه اطاق گرفته است و می

 باید از آنجا برود. 

دینداران سبب برتری در دنیا و آخرت است و مشورت با فرد عاقلِ دلسوز سبب  نشینی با  هشام! هم

با او مشورت کردی مبادا مخالف نظرش عمل کنی که به زحمت  به موفقیت است؛ اگر  رسیدن 

 خواهی افتاد. 

بازی باشی؛ مگر با کسی که در او آثار »عقل و  دنبال گرم گرفتن با این و آن، و رفیقهشام! مبادا به

یابی، و اگر چنین فردی را یافتی با او مانوس شو و از دیگران دوری  خیص خوب و بد« را میتش

 کنی! کن همانطور که از درندگان دوری می

 دهد باید حساب حضور خداوند در همه لحظات را داشته باشد.عاقل وقتی کاری انجام می

 کند.هم شریک آن نعمت میدیگران را  رسد،عاقل وقتی نعمتی از طرف خداوند برای او می

ات به  ببین تمایل نفس  هشام! اگر بین دو کار متحیّر شدی و ندانستی کدام بهتر است تا انجام دهی،

 کدام بیشتر است از آن دوری کن، چرا که معموال خیر و صالح در مخالفت نفس است. 

دیدن داشت ولی کشش  آموزشگوید: از حضرت سوال کردم اگر کسی آمد و تقاضای  هشام می

 فهم و عقلش ضعیف بود چه کنم؟ 

بینی دیگر توان فهم آن را  تدریج افزایش بده تا جایی که میحضرت فرمود: از کم شروع کن و به

ندارد متوقف شو، که اگر متوقف نشوی مشکالت زیادی برای خودت و برای او ایجاد خواهی کرد؛  
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حذر کن چرا که »علم« از ورود به فضای کسانی که تکبر دارند    چنین از آموزش به افراد متکبرو هم

این فرصت را غنیمت بدان و به    کسی هم طالب علم و آموزش نبود،کند؛ و اگر هیچخودداری می

 کارهای خودت برس! 

کند بلکه به اندازه عظمت خودش  اندازه تواضعشان بلندمرتبه نمیخداوند افراد متواضع را فقط به

شان چنین افرادی که ترس از خداوند را در دل دارند فقط به اندازه ترسکند، و همه میبلندمرتب

دار را فقط به  چنین افراد غصهدهد، و همدهد بلکه به اندازه کرم و بخشش آرامش میآرامش نمی

کند؛ خداوند حتی با کسانی کند بلکه به اندازه رحمتش خوشحال میشان خوشحال نمیاندازه غصه

 پذیرد چه برسد به خودِ دوستانش! شان را میکند و توبهکنند مالطفت میه دوستانش را اذیت میک

جمعی نسبت به آخرت را از دست خواهد داد و  هشام! هر که به رفاه دنیا تمایل داشته باشد حواس

 کسی که به مرگ توجه الزم را داشته باشد ابداً دنبال گسترش رفاه دنیا نخواهد رفت. 

ای جز  دست بیاورد و بواسطه آن دانش، تمایالتش به رفاه دنیا بیشتر شود نتیجهکه دانشی بههر  

 دوری از خدا و غضب خدا نخواهد گرفت. 

توجه باش و به  خواهی باشی؛ بلکه به هر چه در دست مردم است بیهشام! مبادا اهل طمع و زیاده

ز بین رفتن آبرو و از دست دادن حقایق؛  کسی امید نبند که کلید ذلّت است و محل لغزش عقل و ا

دور باشی و بدان که  فقط به خداوند امید داشته باش و دل به او ببند و تالش کن از هوای نفس به

با تمایالت نفس تر ات مثل جنگ ظاهری با دشمنانت بسیار ضروری است، بلکه ضروریمبارزه 

 اهری است. تر از دشمن ظتر و پُرضررتر و مخفیاست زیرا نزدیک

ها و مشکالت است باید با شدت بیشتری مبارزه کنی و مبارزه تو  با شیطان که مسئول تمام وسوسه

تر  کند ضعیفبا او نباید حداقل کمتر از تالش او برای گمراهی تو باشد، او با تمام شرّی که ایجاد می

 بگیری به نتیجه خواهی رسید.  از تو قرار داده شده است! و اگر در راه مبارزه با او از خداوند مدد

 هشام! هر کسی که خداوند سه چیز به او داده باشد لطفش را بر او تمام کرده است:

 عقل و تشخیصی که با آن بتواند جلوی تمایالتش را بگیرد.  .1

 دست بیاورد. دانشی که با آن بتواند راه صحیح را به .2

 ثروتی که با آن بتواند نیازهایش را برطرف کند. .3
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 اند:  از این دنیا و اهلش دوری کن، زیرا مردم دنیا چهار دستههشام! 

 های خودش است. جاهلی که فقط دنبال دلخواه .1

 نمایی دارد. بینی و خودبزرگعالمی که دنبال علم است ولی خودبزرگ .2

 طلبی دارد. عابدی که دنبال عبادت است ولی خودبینی و شهرت .3

 دهند ن عمل کند ولی به او اجازه نمیخواهد طبق آشناسد و میعارفی که حق را می .4

 خورند. درد ارتباط برقرار کردن مینشینی که فقط دسته چهارم است که بهاگر خواستی با کسی هم

 های عقل و جهل را بشناس تا بتوانی راه درست را تشخیص دهی! هشام! شاخص

 شاخص برای جهل: 70شاخص برای عقل و   70

 شاخص جهل  شاخص عقل  ردیف 

 شرّ طلبی و شرّ رسانی  خیرطلبی و خیررسانی  .1

 محدود بودن به محسوسات باور به حقایق غیرمحسوس  .2

جوییگویی و راستراست  .3 جوییگویی و خالفدروغ   

رنگی و شفافیتیک  .4  دو رویی و ابهام  

 یاس امیدواری   .5

جویی عدالت  .6  ظلم کردن و ندادن حق دیگران  

 عصبانیت رضایت داشتن   .7

تشکر بودن اهل   .8  ندیدن زحمات دیگران 

خواهی و طمع زیاده امید نبستن به دیگران   .9  

10.  
انجام کارها از راهی که خداوند  

خواهدمی  
پسندمتالش از راهی که خودم می  

 خشونت  نرمی   .11

 نادانی  دانایی   .12

دری پرده پوشش مناسب   .13  
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سازی مصرف حداقل  .14  حداکثرسازی مصرف 

 تحمیل مدارا   .15

معقول احتیاط   .16  خطر کردن نامعقول  

 تکبر  تواضع   .17

خرج دادنحوصله به  .18  عجله کردن 

 پرخاش به دیگران  تحمل رفتارهای دیگران   .19

 پُر حرفی  کم حرفی   .20

 ناسازگاری  همراهی   .21

کشی در برابر حق گردن پذیرش حق   .22  

پذیری صلح  .23  دشمنی  

 قساوت قلب ترحّم  .24

 شک یقین  .25

تابیبی صبر  .26  

 انتقام گرفتن  گذشت کردن  .27

نیازی بی  .28  نیازمندی 

فکری بی اهل فکر بودن   .29  

 فراموشی  یادسپاری   .30

 قطع رابطه  ارتباط برقرار کردن  .31

خواهی زیاده قناعت  .32  

سفره شدن با دیگرانهم  .33 خوری تک   

 دشمنی  دوستی  .34

وفایی بی  وفا کردن  .35  

کاریگناه اطاعت خداوند    .36  
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کشیگردن احترام گذاشتن   .37  

 اضطراب  آرامش   .38

 کودنی  فهم    .39

یابی به حقایق دست  .40  انکار حقایق  

 هیجانی شدن تحمل  .41

نیّتیخوش  .42  فریبکاری  

 افشاء سرّ دیگران  حفظ اسرار   .43

 عاق والدین شدن نیکی به والدین   .44

موقع کارهاانجام به  .45  تعلُّل و تاخیر در کارها 

 فکر در کارهای بد  فکر به کارهای خوب   .46

غیرالزمنگفتن مطالب   .47  گفتن توضیحات غیرضروری  

انصافی بی انصاف   .48  

مالحظگی بی مالحظه کردن    .49  

 کثیفی  تمیزی  .50

حیاییبی حیاء   .51  

روی میانه  .52 کاریاسراف   

جا برای کارهازور زدن بی انجام کارها از راه درست آن  .53  

گرفتنسخت ساده گرفتن   .54  

 گرفتار بودن  عافیت داشتن   .55

اندوزی ثروت  دارایی به اندازه   .56  

هاپیروی از تمایالت و خواسته  پیروی از حقایق   .57  

 سبکی در رفتار  وقار  .58

 شکست موفقیت   .59
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توجهی به جرائم و گناهان بی اهل توبه بودن   .60  

توجهی به امور و اشیاءبی اهل نگهداری بودن  .61  

توجهی به خداوند بی اهل دعا بودن  .62  

 کسالت  نشاط  .63

خوری غصه خوشحالی  .64  

 دوری  همدلی  .65

 بخل  بخشندگی  .66

 خودبینی خود ندیدن  .67

چینیسخن حفظ شخصیت دیگران  .68  

توجهی به توبهبی اهل استغفار بودن   .69  

 احمقی  هوشمندی  .70

 

هشام! این خصوصیات را جز در یک پیامبر یا جانشین او یا مومنی که خداوند ایمان او را آزموده  

بقیه مردم بعضی از   آنها را دارند و برخی را ندارند ولی اگر تالش کنند  باشد، نخواهی یافت و 

طور کامل خالص شوند و اگر چنین شد در رتبه انبیاء دست بیاورند و از جهل بهتوانند آنها را بهمی

 )انتهای روایت(  و اولیاء قرار خواهند گرفت.

 

 

 

دست  مواردی را که باید بهخودتان را با جدول باال و مطالبی که حضرت فرمودند مقایسه کنید و  

عنوان »اولویت یک«  بیاورید یا تالش کنید از بین برود، مشخص کنید و حداقل یک موردش را به

 تعیین کنید و تصمیم جدی در مورد انجام آن بگیرید.
 


