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چکیده
ٔ
عمل ،همنشین همیشگی انسان در دنیا و آخرت است  ،و به واسطه آن است که آدمی مسیر کمال و سعادت را پیموده
و به رشد و تعالی دست مییابد ،لیکن انسان همواره به آفت کوتاهی در عمل مبتال است .با نگاه به کتاب شریف
نهجالبالغه میتوان عوامل فردی ،اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی بسیاری برای کوتاهی انسان در عمل بیان نمود که
این مقاله عهدهدار بخش اول یعنی عوامل فردی ناشی از شخصیت انسان شده است.
ٔ
عوامل فردی و شخصیتی مؤثر بر کوتاهی انسان در عمل با توجه به سخنان امیرالمؤمنین 7و در مواجهه امام7با
گرانخاطری و فروگذاری مردم در اطاعت از رهبر و عمل به آموزههای الهی ،در چهار حوزۀ عواطف منفی ،صفات
ناپسند ،دلبستگی به توهمات و کاستیهای معرفتی قابل بررسی و دستهبندی است .مقاله به روش کتابخانهای و تحلیل
محتوا با محوریت کتاب شریف نهجالبالغه و خانوادۀ حدیث آن  ،به شناسایی عوامل فردی این مساله می پردازد .و
نتیجه آنکه عواملی همچون ترس ،اندوه،یأس  ،تنبلی  ،کوتاههمتی  ،عافیتطلبی  ،دنیادوستی ،غره شدن ،غرق شدن
در آرزوها ،غفلت و کاستیهای معرفتی  ،از جمله ویژگیهایی به شمار می رود که استمرار آنها در شخصیت آدمی ،به
کوتاهی وی در عمل میانجامد.
کلید واژهها :عمل ،کوتاهی در عمل ،شخصیت ،معرفت

٭ تاریخ دریافت 93/12/28 :تاریخ پذیرش94/3/2 :
ٔ
 . 1کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث ،گرایش نهج البالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)
			
 . 2استادیار دانشگاه قرآن و حدیث ،گروه نهج البالغه.

Email: sgsghavami@gmail.com
Email: delshadtehrani@yahoo.com
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«عمل» هر کاری است که به اختیار از جاندار سر بزند ،لیکن معنای آن ّ
اخص از «فعل» میباشد ؛ زیرا
ِ
ایجاد اثر در چیزی
فعل ،کاری بدون قصد و منسوب به حیوانات و جمادات است ،1و عمل به معنای
ِ
است .2عالمه طباطبایی 2در تعریف «عمل» مینویسند:
عمل (کار) مجموعهای است از حرکات و سکنات که انسان باشعور و اراده برای
3
رسیدن به یکی از مقاصد خود ،روی ماده انجام میدهد.
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در قرآن و روایات «عمل» به همراه صفت «صالحه» به کار رفته است و «عمل صالحه» اولین مرحلۀ
کمال و سعادت انسانی است 5.4مقصود از «کوتاهی در عمل» ،سبک گرفتن ،سهلانگاری ،کندی کردن،
انجام کاری است که ناشی از عوامل درونی و بیرونی متعدد است .شخصیت ،رفتار،
قصور و تعلل در ِ
اعتقادات ،احساسات ،و همچنین محیط ،جامعه ،فرهنگ و بسیاری از مؤلفههای دیگر بر فرد و نحوۀ
عملکرد او اثر میگذارند .لیکن با توجه به قدرت اراده و اصل اختیار انسان ،عامل اساسی که بر انسان و
خود فرد است ؛ لذا مقاله به این مسأله میپردازد که از منظر کتاب شریف
نحوۀ عملکرد او اثر میگذاردِ ،
فردی مؤثر بر سستی و
نهجالبالغه چه ویژگیها و صفات شخصیتی در انسان وجود دارد که عوامل
ِ
کوتاهی وی در عمل کردن را شکل میدهند.
مفهوم شخصیت

شخصیت به مجموعهای از خصوصیتها ،عادتها ،تصورات ،انگیزهها و گرایشهای انسان گفته
میشود که در عین ثبات و استمرار ،در جهت سازگاری با محیط فیزیکی و اجتماعی و در واکنش به

 . 1راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،مصحح :صفوان عدنان داوودی ،بیروت ـ دمشق :دار القلم
ـ الدار الشامیة 1412 ،هـ؛ ص .587
 . 2عسکری ،أبو هالل حسن بن عبدالله؛ الفروق في اللغة ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة  1400 ،هـ؛ ص .127
 . 3طباطبایی ،سید محمدحسین؛ «نقش ماوراء طبیعت در جامعه» ،معنویت تشیع و  22مقالۀ دیگر ،قم :انتشارات تشیع،
بیتا؛ ص .100
 . 4مصطفوی ،حسن؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش؛ ج  ،8ص
.225
ً َ ُ ْ ْ َ َ ِّ َ ً
َ َ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ ً
ََ ْ َ
ُ
َ
ْ
صالحا و ال يش ِرك ِب ِعباد ِة رب ِه أحدا» :کهف.110 /
« . 5فمن كان يرجوا ِلقاء رب ِه فليعمل عمال ِ

محرکهای بیرونی ،در حال تغییر و تحول می باشند .1همچنین شخصیت را «بر مبنای صفت بارز یا
مسلط یا شاخص فرد» 2تعریف میکنند که بیانگر عواطف ،احساسات ،صفات و اعتقادات وی بوده و
رفتارش را شکل میدهد و سازگاری او با محیط و اجتماع را به دنبال دارد .3با توجه به این تعریف میتوان
نتیجه گرفت که انسان قادر است ضعفهای شخصیتی خود را برطرف سازد و شخصیتی پسندیده و
سازگار با معیارهای الهی و دینی برای خود بسازد ،و به دنبال آن در حوزۀ عمل کردن و سبقت در خیرات
نیز به رشد و تعالی دست یابد.

قرآن کریم عمل انسان را مترتب بر اخالق و خلق و خوی او دانسته است ،و شخصیت آدمی را نسبت به
عمل  ،نظیر روح در بدن میداند .بدن به واسطۀ اعضا و اعمال خود ،شاکله و شخصیت وجودی انسان را
4
به تصویر کشیده و معنویات او را نشان میدهد.
ىل َش ِ
ى َسبِيالً؛  5بگو هر کس بر اساس ساختار
اكل ِته َف َر ُّبك ُْم َأ ْع َل ُم بِ َم ْن ُه َو َأ ْهدَ 
ُق ْل ك ٌُّل َي ْع َم ُل َع َ
درونی خویش عمل میکند و پروردگار شام به هر که راهیافتهتر باشد ،داناتر است.

شخصیت و صفات اخالقی به نحو اقتضا و نه به صورت تام در اعمال آدمی اثر دارند و هرگز او
را مجبور به انجام کاری نمیکنند .سعادت و شقاوت انسان،امری ضروری و تغییرناپذیر نیست ،بلکه
اکتسابی و نتیج ۀ عمل و اعتقاد هر کسی است 6.لذا انسان با شناسایی عوامل شخصیتی و نحوۀ عملکرد
آنها بر خود ،میتواند ضعفهای شخصیتی خویش و در پی آن ،ضعف عمل و قصور خویش را شناخته
و برطرف سازد .امام علی 7نه تنها بر عمل برای آخرت بلکه بر فعالیت و کار دنیا نیز تأکید میورزند و
انسان را به استفاده از فرصتها سوق داده و به سبقت بر عمل و خیرات تشویق میکنند.
جامع جامعهشناسی و علوم انسانی ،جهرم :دانشگاه آزاد اسالمی1391 ،ش؛ ج  ،1ص
 . 1راسخ ،کرامتاله؛ فرهنگ ِ
.717 -718
 . 2شاملو ،سعید ؛ مکتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت  ،تهران :رشد  1388 ،ش؛ ص .16
 . 3شعارینژاد ،علیاکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری ،تهران :امیرکبیر 1375 ،ش؛ ص .283
ٔ
ٔ
جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم 1417 ،هـ؛ ج  ،13ص
 . 4طباطبایی ،سید محمدحسین ؛ المیزان في تفسیر القرآن ،قم:
.189-190
 . 5اسراء.84 /
 . 6طباطبایی ،سید محمد حسین؛ پیشین.
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بنا بر این برای اصالح فردی در حوزۀ عمل ،انسان میبایست ناهنجاریهای شخصیتی مؤثر بر
کوتاهی در عمل را شناخته و در رفع آنها بکوشد .با توجه به سخنان امیرالمؤمنین ، 7این ناهنجاریها
در چهار دستۀ عواطف منفی ،صفات ناپسند ،دلبستگی به توهمات ،وکاستیهای معرفتی بررسی میشود.
 .1غلبۀ عواطف منفی
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برای اصالح فرد و برقرار ساختن تربیتی دینی در وجود وی ،گریزی از توجه به احساسات و عواطف او
نیست ،برای دست یافتن به چنین هدفی باید احساسات او را در مسیری مثبت جاری و عواطف او را درگیر
ایمان کرد .مقصود از عواطف منفی آن دسته از احساساتی هستند که در فرد حالتی بازدارنده به وجود
آورده و مانع از فعالیتهای طبیعی وی میشوند .در کتاب شریف نهجالبالغه به برخی از این عواطف
منفی به عنوان موانع عمل کردن اشاره شده است.

ترس از اقدام
«ترس» حالتی انفعالی و واکنشی غیر ارادی در انسان است که با توجه به عوامل پدیدآورنده و آثار آن بر
ّ
انسان ،و با در نظر گرفتن کارکردهای دنیوی و اخروی ،به دو قسم ارزشی و ضد ارزشی 1تقسیم میشود.
برخی انواع ترس و اضطراب بیانگر ضعف شخصیتی و اعتقادی در انسان هستند که موجب گوشهنشینی
ّ
و از دست رفتن فرصت شده و اعتماد به نفس و توکل را از او باز میستاند .چنین ترسی از نظر اسالم و
عقل مردود و مذموم است 2.ترس از اقدام ،احساسی موهوم و از عوامل بازداندۀ عمل است که تا وقتی
وجود دارد ،انسان در ضعف به سر میبرد و نمیتواند به سوی کماالت حرکت کند .اسیر شدن در چنگال
باعث در جا زدن و پیشرفت نکردن فرد است و او به جای مسیر کمال ،سیری قهقرایی را
چنین ترسیِ ،
میپیماید:
ن ها َل ه ما ب َ ِ
ىل َع ِق َب ْيه؛ 3و هر کس که از آنچه در برابر اوست از ترس و
َص َع 
ي َيدَ ْي ه َنك َ
َو َم ْ َ ُ َ َ ْ

پریشانی لرزید به واپس خویش واژگون گردید.

در فرهنگ دینی ،انسان ترسو شخصی بیکفایت دانسته شده که نمیبایست او را برای مشورت
 . 1مصباح یزدی ،محمدتقی؛ «ترس از خدا و نقش سازندۀ آن در زندگی ( ،»)1معرفت ،سال نوزدهم ،ش  ،153شهریور
1389ش؛ ص .8-9
 . 2همان ،ص .6-8
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ نهجالبالغه ،مصحح :صبحی صالح ،قم :هجرت 1414 ،هـ  ،حکمت .31

خود رشیک نکن زیرا او رأی تو را در انجام کار ضعیف میکند و آنچه را که عظیم نیست،

در نظرت بزرگ و دشوار مینامیاند.

ترس مذموم سبب شکست و زبونی و بازداشتن انسان از کارهای بزرگ است،چه اینکه کارهای
این ِ
بزرگ همیشه با مشکالت بزرگ روبهرو است و انسانهایی که از رویارویی با مشکالت میترسند ،توان
انجام این کارها را ندارند .6به همین دلیل فرصت اقدام به عمل و کسب موفقیت در زندگی را از دست
میدهند.

حزن و اندوه
ّ
حزن و اندوه ،مثل ترس و بیم ،حالت و احساسی درونی است که به خودی خود ارزش یا ضد ارزش محسوب
 . 1فیومی ،احمد بن محمد؛ المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي ،قم ،دار الهجرة1414 ،هـ؛ ج  ،2ص .90
 . 2مصطفوی ،حسن؛ پیشین؛ ج  ،2ص .50
 . 3ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،مصحح :جمالالدین میردامادی ،بیروت :دار الفکر1414 ،هـ؛ ج  ،13ص .84
ُْ
َ
ُ َ َْْ َ
َ ُْ َ
َ ُ َ َ ً
ً
َ َ
ً ْ ُ َ
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ُ َ
ك َب ِخيل َي ْع ِدل ِبك َع ِن الفض ِل َو َي ِعدك الفق َر َو ل َج َبانا ُيض ِعفك َع ِن ال ُم ِور َو ل َح ِريصا ُي َز ِّي ُن لك
ي مشور ِت 
ن ِف 
« . 4ل تد ِخل َ 
َّ
َّ
َ
ْ
َّ ْ َ َّ ْ ْ َ ْ
َ َّ
الش َر َه ِبال َج ْو ِر ف ِإن ال ُبخل َو ال ُج ْب َن َو ال ِح ْر َص غ َرا ِئ ُز شتى َي ْج َم ُع َها ُس ُوء الظ ِّن ِبالله» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ ٔ
نامه
َ َُ
ً َ َّ َ ُ
53؛ همچنین روایتی مشابه از پیامبر اکرم 6خطاب به امیرالمؤمنین 7نقل است«َ :يا َع ِل ُّي ل تش ِاو ْر َج َبانا ف َِإن ُه ُيض ِّيق
َ َ َ ً َ
َّ ْ
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َ
َعل ْيك ال َمخ َر َج َو ل تش ِاو ِر ال َب ِخيل ف ِإن ُه َيق ُص ُر ِبك َع ْن غ َاي ِتك َو ل تش ِاو ْر َح ِريصا ف ِإن ُه ُي َز ِّي ُن لك ش َرها َو ْاعل ْم َيا َع ِل ُّي أن ال ُج ْب َن
َّ
ْ َْ ْ
َ ٌ ٌَ
َو ال ُبخل َو ال ِح ْر َص غ ِر َيزة َو ِاحدة َي ْج َم ُع َها ُس ُوء الظ ِن» :مجلسی ،محمدباقر بن محمدتقی ،بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار
االئمة األطهار ،بیروت :دار احیاء التراث العربی1403 ،هـ؛ ج ،70ص .305
 . 5خوانساری  ،جمالالدین محمد؛ شرح غرر الحکم و درر الکلم  ،مقدمه و تصحیح :میرجاللالدین حسینی ارموی،
تهران :انتشارات دانشگاه تهران  1366 ،ش؛ ج  ،6ص  ،309ح  10349؛ لیثی واسطی  ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و
المواعظ ،بتحقیق حسین حسنی بیرجندی  ،قم  :دار الحدیث 1376 ،ش؛ ص  ،525ح .9561
 . 6جوادی آملی ،عبدالله؛ مراحل اخالق در قرآن ،قم :اسراء  1379 ،ش؛ ص .242
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برگزید؛ از چنین فردی تعبیر به َ
«جبان» شده که به معنای فردی «ضعیف القلب» 1و بیاراده است و در
3
تضاد با انسان «شجاع» قرار دارد .2چنین انسانی همواره از اقدام به کار و جلو انداختن آن وحشت دارد.
امیرالمؤمنین 7وقتی مالک اشتر را برای امر فرمانداری آموزش میدهند ،بیان می دارند که وی بینیاز
از مشورت کردن در جایگاه مهم خویش نمیباشد ،اما باید دقت بسیاری در انتخاب مشاوران خود داشته
4
موجب
ترس مشاور
باشد  .در بیانی دیگر امام 7دلیل پرهیز از مشاور ترسو را چنین توضیح میدهند که ِ
ِ
تردید طرف مقابل میشود و او را در تصمیمگیری و حرکت سست میکند.
َل ت ْ ِ
ك َج َبان ًا ُي َض ِّع ْف َك َع ِن ْالَ ْم ِر َو ُي َع ِّظ ْم َع َل ْي َك َما َل ْي َس بِ َعظِيم؛ 5ترسو را در رأی
ف َر ْأ ِي َ 
نِ
ُش َك َ
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نمیشود و بدون در نظر گرفتن متعلقش ،نمیتوان آن را ممدوح یا مذموم دانست .امیرالمؤمنین ،7از
نوعی حزن یاد کردهاند که از صفات بندگان محبوب خدا است  ،و موجب جبران کوتاهیها و توجه بیشتر
به خداوند میشود .1اما اگر اندوه در زندگی نقشی منفی داشته باشد و موجب افسردگی  ،گوشهگیری،
بیحوصلگی و بیتحرکی شود ،احساسی منفی محسوب شده که مانع عمل میشود ،و امکان جبران
گذشته و استفاده از فرصتهای باقیمانده را از انسان گرفته و موجب عقبماندگی معنوی وی میشود.2
اگر غم و اندوه افسار زندگی را در دست گیرند ،انسان را چنان دچار فسردگی و بیتحرکی کرده که مدتها
در گذشته درنگ کند .از آینده غافل شده و به قصور و کوتاهی در عمل گرفتار شود.
ِ
الستِعدَ ِاد َلِا هو ٍ
آت؛ 3بر آن چیزی که از دست
َل ت ُْش ِع ْر َق ْل َب َك ْال َ َّم َع َل َما َف َ
ات َف َي ْش َغ َل َك َع ِن ْ ْ
ُ َ
دادهای  ،لباس اندوه بر قلبت مپوشان که غم و اندوه تو را از آماده شدن برای آنچه که از راه
میرسد ،باز میدارد.
اگرچه افسوس و اندوه برای انسان حالت و واکنشی طبیعی است ،اما نباید به غصهها اجازه داد
تا زمانی طوالنی بر روان آدمی اثر کنند .غرق شدن در اندوه و ناراحتی موجب میشود که انسان بقیۀ
موقعیتهای مناسب را هم از دست بدهد و موفق به عمل نشود و درنتیجه به قصور و کوتاهی گرفتار
شود.
ل ا ْبت ِ َ
ف ا ْل َع َم ِ
صِ
َم ْ
ُل بِ ْال َ ِّم؛ 4هر کس در عمل کردن کوتاهی کرد  ،به غصهها مبتال گشت.
ن َق َّ َ
بدین ترتیب دوری باطل به وجود میآید ،چه اینکه هر چه فرد از تالش باز ماند ،فرصتی دیگر از
دست میرود و غم و اندوهش تازه و افزون میگردد.

یأس و ناامیدی
یأس و ناامیدی به هر دلیلی که رخ بدهد ،باعث ادامه ندادن کار و تالش است؛ انسان هنگامی که در
کارش به نتیجۀ دلخواه نرسد ،از خود و تواناییهایش ناامید شده ،به تالش ادامه نمیدهد و درنتیجه از
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .87
 . 2مصباح یزدی ،محمد تقی ؛ بهترینها و بدترینها از دیدگاه نهجالبالغه ،تدوین:کریم سبحانی ،قم :مؤسس ۀ آموزشی و
پژوهشی امام خمینی1388 ،2ش؛ ص .46
 . 3خوانساری،جمالالدین محمد ؛ پیشین ؛ ج ،6ص  ،345ح 10434؛ لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ پیشین ؛ ص ،520
ح .9637
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .127

عمل باز میماند.
ف ا ْل ُقن ِ
ُوط ال َّت ْف ِر ُ
يط؛ 1به دنبال ناامیدی ،کمکاری است.
ِ

کسان مباش که بیانجام کاری به جهان دیگر امید میبندد  ...اگر احساس بینیازی کرد به
رسمستی و آشوب دچار گردد ،و اگر نیازمند شد به ناامیدی و سستی افتد.

ناامیدی در هر حال ،باعث ایستایی و مانع حرکت و تالش است ،و سبب کمکاری و در نتیجه شکست
و ناکامی فرد میشود.
 .2صفات ناپسند

صفات ناپسندی که در انسان نهادینه و به سبک زندگی و جزئی از شخصیت او تبدیل میشوند ،از مؤثرترین
عواملی هستند که او را به کوتاهی در عمل کردن میکشانند .در آیات و روایات بسیاری ،شخصیت افراد
بر اساس صفات و ویژگیهای اخالقی و رفتاری آنان توصیف و طبقهبندی شده است .4در کتاب شریف
ّ .1
جامعه مدرسین،
ٔ
حرانی ،ابن شعبه حسن بن علی ؛ تحف العقول عن آل الرسول ،6تصحیح :علیاکبر غفاری ،قم:
 1404هـ ؛ ص .83
 . 2تفسیر ذیل سورۀ مبارک فصلت ،آیات  :51-54طوسی ،محمد بن حسن؛ التبیان في تفسیر القرآن ،تحقیق و مقدمه:
شیخ آغا بزرگ تهرانی ،احمد قصیر عاملی ،بیروت :دار احیاء التراث العربی ،بیتا؛ ج  ،9ص .137
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین ؛ حکمت .150
 . 4دستهبندیهایی مثل مؤمنین  ،بندگان صالح (عباد الرحمن)  ،کافران و منافقین برای اشاره به گروههایی با صفات
شخصیتی ویژه به کار رفته و هر کدام با نشانهها و مشخصاتی توصیف شدهاند :شجاعی ،محمدصادق؛ «نگاهی به
ٔ
ٔ
فصلنامه علمی ـ تخصصی مطالعات اسالم و روانشناسی ،سال سوم،
"نظریه صفات شخصیت" در اخالق» ،دو
ریشههای
شمارۀ  ،4بهار و تابستان 1388؛ ص  .149برای مثال خداوند مؤمنان را افرادی معرفی میفرماید که دلهایشان در برابر
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بدترین نوع یأس و ناامیدی برای انسان ،زمانی است که از رحمت و یاری خدا ناامیدشود ،اگر آدمی از
خدا قطع امید کند ،در درون فسرده و منفعل میشود و قدرت هر حرکت و عملی از او سلب میشود .جهل
و نادانی انسان سبب سرعت انتقال او از حالی به حال دیگر (از حال ّ
غرگی و فریفتگی به حال ناامیدی
و یأس) است ،2و امیرالمؤمنین 7در یکی از مواعظ ارزندۀ خود ،افراط در هر یک از این حاالت را مانع
عمل کردن انسان و سبب قصور وی معرفی میفرمایند و فرد را بر حذر میدارند که نه در زمان عافیت و
سرخوشی ،از عمل باز ماند و نه به هنگام بال و سختی به سستی کردن و درنگ مبتال گردد.
ل ...إِ ِن ْاس َت ْغنَى َبطِ َر َو ُفتِ َن َو إِ ِن ا ْف َت َق َر َقنِ َط َو َو َه َن؛ 3از آن
َل َت ُك ْن ِم َّ ْن َي ْر ُجو ْال ِخ َر َة بِ َغ ْ ِي َع َم 
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نهجالبالغه ،امیرالمؤمنین 7در شماری از خطبهها به وصف گروههای خاصی پرداختهاند که صفات
شخصیتی ویژهای در آنها بروز و ظهور دارد ،همانند خطبههایی که صفات متقین و منافقین را شرح
دادهاند .با بهره گرفتن از سخنان امام 7میتوان شماری از ویژگیهای شخصیتی را شناسایی کرد که
غلبۀ آنها بر فرد مانع از عمل بجا و صحیح وی میشود.
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تنبلی و سستی
«تنبلی» دشمن عمل ،1و رذیلهای اخالقی است که انسان به ارادۀ خود به آن دچار میشود ؛ انسان تنبل
در چنگال نومیدی و اهمال و بیهودگی گرفتار میشود ،از زیر بار تکالیف ،وظایف و تعهدات خود شانه
خالی میکند و آنها را به تعویق میاندازد .2در حدیث نبوی در توصیف عالئم انسان تنبل آمده است:
أ َّما َع َل َم ُة ا ْلك َْس َل ِن َف ْأر َب َع ٌة َيت ََوانَى َحتَّى ُي َف ِّر َط َو ُي َف ِّر ُط َحتَّى ُي َض ِّي َع َو ُي َض ِّي ُع َحتَّى َي ْض َج َر َو
َي ْض َج ُر َحتَّى َي ْأ َثم؛ 3عالمت تنبل چهار چیز است :سستی در کار تا جایی که کوتاهی کند،
و کوتاهی تا جایی که کار را تباه کند ،و تباه کردن کار تا حد ماللت ،و ماللت تا جایی که به
گناه و نافرمانی بیافتد .

انسان تنبل آن قدر سست و بیحال است که از اقدام به عمل کوتاهی میکند ،و اگر هم مجبور به
عمل کردن شد ،چون حال کار ندارد  ،عمل خود را خوب و کامل انجام نمیدهد .تنبلی و کمکاری موجبات
سستی ،بیحالی ،ضعف اراده و شخصیت را فراهم میآورد ،چنانکه امیر مؤمنان 7بیان میدارد هر
چه انسان بیشتر تنبلی کند ،سستتر و بیارادهتر میشود .4انسانی که در تالش برای به دست آوردن
دنیا سست و بیهمت است ،برای امور آخرتی نیز هرگز تن به کار و کوشش نمیدهد ،امیرالمؤمنین7
پروردگار خاضع  ،و ایمانشان به آیات او محکم است ،به خدا توکل کرده ،نماز به پای میدارند و بر آن مداومت میکنند،
زکات میدهند  ،انفاق میکنند ،دامان خود را از آلودگی حفظ میکنند (انفال ،2-4 /مؤمنون .)1-5 /همچنین بندگان
صالح خود را چنین وصف کرده که بندگانی متواضعاند که با فروتنی قدم برمیدارند ،به عبادت مشغول  ،ترسان از عذاب
الهیَ ،معتدل در انفاق  ،رویگردان از مجلس باطل و غنا ،پندپذیر و اهل دعا میباشند (فرقان.)63-77 /
َّ
َ َ َُ ْ
ْ َ ُ
«عد ُّو ال َع َم ِل الك َسل» :کلینی ،محمد بن یعقوب؛ الکافي ،قم  :دار الحدیث 1429 ،هـ؛ ج
َ . 1ع ْن أ ِبي َع ْب ِد الل ِه ،7قال:
 ،559 ،9ح .1
 . 2حکیمی ،محمدرضا؛ حکیمی ،علی؛ حکیمی ،محمد؛ الحیاة ،ترجمه :احمد آرام ،تهران ،دلیل ما1389 ،ش؛ ج ،5
ص .446
ّ .3
حرانی ،ابن شعبه ؛ پیشین؛ ص .22
َ ْ ُ َ ِّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ َ ً
ل يزدد فترة» :خوانساری؛ پیشین؛ ج ،5ص  ،204ح  7991؛ لیثی واسطی  ،علی بن محمد ؛ پیشین؛
ي العم ِ 
ن يقصر ِف 
« . 4م 
ص  ،454ح .8172

در وصف سختکوشی آنحضرت روایت شده است:
اله ِ
اد َي َت َف َّر ُغ لِ َت ْع ِلي ِم الن ِ
َّاس َو ا ْل َق َض ِاء َب ْين َُه ْم َفإِ َذا َي ْف ُر ُغ ِم ْن َذلِ َك ْاش َت َغ َل ِف
َان َي ْف ُر ُغ ِم َ
َأ َّن ُه ََّلا ك َ
ن ِْ َ
ط َله يعم ُل فِ ِيه بِي ِد ِه و هو مع َذلِ َك َذ ِ
ِ ٍ
اك ٌر لِ َج َّل َج َل ُل ُه؛ 2هر گاه علی 7از جهاد فارغ
َ َ ُ َ َ َ
َحائ ُ َ ْ َ
میشد ،به کار تعلیم مردمان و داوری کردن در مرافعات ایشان میپرداخت ،و چون از این
کار هم فارغ میشد ،به دست خود در ُبستانی که داشت مشغول به کار میشد و در مهان
حال ذکر پروردگار متعال را میگفت.
روح آدمی به کار و کوشش نیاز دارد؛ کار ،به زندگی انسان انگیزه و به هستی معنوی او استحکام
میبخشد ،و در مقابل ،تنبلی و بطالت ،معنویات او را نابود میسازد ،3و مانع از تالش و انگیزش وی در
عمل به احکام الهی و ارکان عبودیت و حتی نیایش و عبادت حق متعال است.

ضعف نفس و کوتاههمتی
ضعف نفس صفتی ناپسند در انسان است که عالمت آن عجز و اضطراب در وقت حادثه و متزلزل شدن
و کناره جستن از کارهای بزرگ است .4امیرالمؤمنین 7مردمانی را توصیف میفرمایند که دارای ویژگی
شخصیتی عجیبی هستند ،تا جایی که این صفت مانع از هر گونه حرکت و پیشرفتی در آنها شده و حتی
 . 1قاضی نعمان؛ دعائم االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام ،قم :مؤسسه آل البیت 1385 ،:هـ؛ ج
 ،2ص  ،14ح .2
ّ
 . 2حلی ،ابن فهد ،أحمد بن محمد؛ عدة الداعي و نجاح الساعي ،تصحیح احمد موحدی قمی ،تهران :دار الکتاب
اسالمیة 1407 ،هـ؛ ص .111
 . 3حکیمی  ،محمدرضا ؛ پیشین؛ ج  ،5ص .446
 . 4نراقی ،احمد؛ معراج السعادة ،قم :بهار دلها 1389 ،ش؛ ص .226
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همواره میفرمودند:
الر ُج َل َيك ُ
ن َأ ْم ِر ُد ْن َيا ُه ِلَ َّن ُه إِ َذا ك َ
ُون ك َْس َل َن ِم ْ
إِ ِّن َلُ ْب ِغ ُ 
َان ك َْس َل َن ِم ْن َأ ْم ِر ُد ْن َيا ُه َف ُه َو َع ْن َأ ْم ِر
ض َّ
ِ
آخ َرتِ ِه َأك َْس ُل؛ 1مهانا منفورترین فرد در نزد من کسی است که در کار دنیای خود تنبلی میکند،
چرا که کسی که در امر دنیایش سست است ،برای کار آخرت خویش سستتر میباشد.
تالش معیشتی ،بسیار سختکوش و ُپرکار
امیرالمؤمنین 7خود ،در حوزۀ اعمال عبادی و هم در ِ
عین اینکه ذرهای دلبستگی و رغبت دنیایی نداشت ،همواره در کار کردن میکوشید و با سخن و
بود .در ِ
عمل خویش مردم را نیز به کسب و تالش برمیانگیخت.

طمع و آرزوی دنیا و کسب مال و ملک بیشتر هم نتوانسته آنان را به حرکت وا دارد .طبق فرمایش امام7
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چنین افرادی مبتال به ضعف نفس هستند؛ کسانی که ضعف نفس و نداشتن امکانات و کممالی ،آنان
را حتی از فساد در زمین هم باز داشته است ،و پستی و بیحالی مانع از به دست آوردن دنیا و رسیدن به
آرمانهایشان شده است .1مسیر حرکت هر چه باشد ،ضعف نفس مانعی برای گام نهادن در آن است.
مالزم ضعف نفس ،ضعف اراده و دنائت همت است ،که آن هم مانع عمل و اقدام بوده و سبب «قناعت
2
فرد
نفس به شغلهای پست و اعمال جزئیه» میباشد .ضعف نفس منجر به فرار از مشکالت میشود و ِ
ضعیفالنفس خیلی زود خسته شده و روحیۀ مبارزه را از دست میدهد .این صفت شخصیتی در طول
تاریخ ائمه :و از جمله در زمان امیرالمؤمنین 7بارها باعث شد که مردم امام خویش را یاری نکرده،
ً
دست از جنگ بشویند و یا اصال به جنگ اقدام نکنند ،به عنوان مثال در جنگ صفین به خاطر طوالنی
شدن نبرد و فرار از دشواریها ،به بهانهجویی و مخالفت و ترک عمل دست زدند .3چنانکه دلیل کوتاهی
در عمل و یاری نکردن محمد بن أبی بکر در برابر سپاهیان شام ـ به فرماندهی معاویة بن خدیج ـ 4نیز
6
«ضعف روحیه و بیاعتنایی اجتماعی و تزلزل ارادۀ سیاسی» 5مردم بود.

لذتجویی و عافیتطلبی
یکی از عواملی که انسان را از عمل بازمیدارد ،رویگردان بودن نفس از مواجهه با سختیها و میل او
به خوشی و عافیتطلبی است .امیرالمؤمنین 7آنجا که مردم را به جهاد برمیانگیزاند ،آنان را به ّ
همت
و استواری فراخوانده و از ایشان میخواهد که به آسودن و آسایش پشت کنند تا بتوانند به پا خیزند و به
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛خطبۀ .32
 . 2نراقی ،احمد؛ پیشین؛ ص .228
 . 3ابن أبی الحدید معتزلی ،عبدالحمید هبةالله؛ شرح نهجالبالغه البن أبی الحدید ،تصحیح :محمد أبوفضل إبراهیم،
قم :مکتبة آیة الله المرعشي النجفي 1404 ،هـ؛ ج  ،2ص .310
 . 4ابن عبد ّ
البر و ابن قتیبه و دیگران نام او را معاویة بن حدیج بن جفنة بن قنبر ة بن حارث ة بن عبد شمس ثبت کردهاند:
ثقفی ،ابن هالل؛ الغارات ،تصحیح جاللالدین محدث ،تهران  :انجمن آثار ملی 1395 ،هـ؛ ج  ،2ص 756؛ او از اهالی
مصر بود و مصریان دربارۀ او گفتهاند که وی محمد بن ابوبکر را به امر عمرو بن عاص به شهادت رساند و در جنگهای
افریقیه شرکت داشت و در یکی از جنگهای آن ناحیه چشمش آسیب دید :ابن عبد ّ
البر  ،ابو عمر یوسف بن عبدالله بن
محمد ؛ االستیعاب  ،تحقیق علی محمد البجاوی ،بیروت :دار الجیل  1412 ،هـ؛ ج  ،3ص .1414
 . 5جعفری  ،سید محمدمهدی؛ پرتوی از نهجالبالغه ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،
 1380ش؛ ج  ، 4ص .345
 . 6ثقفی ،ابن هالل؛ پیشین؛ ج  ،2ص .255-257

را به روی خود بسته مانند سوسامر در سوراخش ،و کفتار در النهاش به خانهها پناهنده

میشوید ....شام ـ و اهلل در تفرحیگاهها فراوانید ،ولی در زیر پرچمها بسیار اندکید.

اگر نفس اجازه یابد که خوشی لذت و آسایش را بچشد ،در مواجهه با سختیها دچار سستی شده و
از حرکت بازمیماند .همان طور که به تعبیر امیرالمؤمنین« 7درخت بیابانی را چوبی است سختتر ،و
سبزههای زیبای بوستانی را پوستههایی نازکتر ،و ُرستنیهایی که تنها با باران آبیاری میشوند ،شعلۀ
آتشی نیرومندتر و دیرپایتر دارند» ،5انسانی که لذتجو و آسایشطلب باشد نیز فقدان لذت و بروز محنت
را برنمیتابد و دچار فشار روانی میگردد ،و توان دور شدن از آسایش را ندارد و لذا در مواجهه با سختیها
بیتاب میگردد ،و در عمل کردن و اقدام به خیرات دچار سستی میشود.6
َ
ُّ َ َ َ
ْ
ْ
ٌ
َ َ َ
ٌ َْ َ َ
« . 1ل ت ْجت ِم ُ ع َع ِز َيمة َو َو ِل َيمة َما أنقض َّالن ْو َم ِل َع َزا ِئ ِم ال َي ْو ِم َو أ ْم َحى الظل َم ِلتذ ِاك ِير ال ِه َمم» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛
کالم .241
ُ َ َ ْ َ َّ ْ
ت إ َلى َر ِّب َها َف ْر َض َها َو َع َر َك ْت ب َج ْنب َها ُب ْؤ َس َها َو َه َج َر ْت في َّالل ْيل ُغ ْم َض َها َح َّتى إ َذا َغ َل َب ْال َك َرى َع َل ْيهاَ
س أد 
« . 2طوبى ِلنف 
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ْ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ٍ َ َ َ َّ َ ْ ِ َ َّ
َ
افترشت أرضها و توسدت كفها» :همان  ،نامۀ .45
 . 3جعفری  ،سید محمدمهدی؛ پیشین؛ ج  ،2ص .233
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ کالم .69
 . 5همانٔ ،
نامه .45
 . 6پسندیده ،عباس ؛ «درآمدی بر روششناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث» ،علوم حدیث ،ش  45و  ،46پاییز و
زمستان 1386؛ ص .103
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موفقیت در جهاد دست یازند .1عبادت و عمل برای آخرت نیز نیازمند همت و چشم بستن بر بسیاری
از لذتهای دنیاست ،و برای بهرهمندی از لذت مناجات میبایست لذتهای مادی و آسایش دنیا و
گرمی بستر نرم را از نفس خویشتن دریغ داشت .2عادت به عافیتطلبی و لذتجویی باعث گریختن از
ِ
جهاد و فرار از خطرها میشود ،میل به راحتی در چنین فردی سبب شده در عرصۀ تالش ،جسمش
حاضر و شخصیت انسانیاش غایب باشد ،لذا برد ۀ تنپروری خویشتن است و در عمل لنگ میزند.3
رنج میدان عمل به
امیرالمؤمنین 7چنین آسایشطلبانی را به حیوانات ترسویی تشبیه میفرماید که از ِ
سوراخ تاریک و النۀ گرم خود میگریزند:
ِ
الشا ِم َأ ْغ َل َق ك ُُّل ر ُج ٍل ِمنْكُم َبا َب ُه َو ان َْج َحر ان ِ
ْس ِم ْن َمن ِ ِ
َاس َأ ْه ِل َّ
الض َّب ِة
ْج َح َار َّ
َ
ْ
َ
ُك َّل َم َأ َط َّل َع َل ْيك ُْم َمن ٌ
ات َق ِل ٌيل َ ْت َت الراي ِ
الذلِ ُيل  ...و اهللِ َلكَثِري ِف ا ْلباح ِ
الض ُب ِع ِف ِو َج ِار َها َّ
ات؛ 4مهنی
ِف ُج ْح ِر َها َو َّ
َّ َ
َ َ
َ
ٌ
در خانه
که یک دسته باز شکاری از بازهای شام بر رستان فرود میآیند  ،هر یک از شام ِ
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دنیادوستی و آخرتگریزی
مهمترین چیزی که در سخنان امیرالمؤمنین 7مانع اصلی حرکت آدمی به سمت کمال معرفی شده،
ٔ
رابطه پست و
«دنیا» و «وابستگی به دنیا» است .دنیای نکوهیده و بازدارنده« ،صفت فعل آدمی و آن
ّ
َ
ً
تباهی است که انسان نامهذب با عالم برقرار میکند» .1کار و تالش برای زندگی دنیایی از نظر دین کامال
بند آن ،نکوهیده و مذموم است .زندگی این
بجا و ستوده است ،اما وابستگی به تعلقات دنیایی و اسارت در ِ
جهان وسیله و ابزاری است برای حرکت کردن به سمت آخرت که مقصد واقعی است ،پس نباید به آن
دلبسته شد و یا آن را هدف قرار داد ه و مناسبات زندگی را براساس آن تنظیم و مدیریت کرد.2
ٔ
روحیه دنیاطلبی و مادیگرایی همواره در طول تاریخ ،مردم دنیاپرست را از یاری ائمه:باز داشته
دالیل بیرغبتی مردم در میدان عمل را چنین شرح میدهد که نفوس مردم به
است .مالک اشتر یکی از ِ
دنيا مشتاق است و در ميان آنها دوستداران دنيا بسیاراند .بيشتر مردم حق را ناخوش دارند و باطل در
كامشان شيرين آيد و دنيا را بر هر چيز برترى دهند.3
امام 7نیز در سخنانی به برزگان و سران کوفه یکی از ریشههای تعلل و سستی مردم را دنیادوستی
و آخرتگریزی معرفی میفرماید.4
ال ِ
ِعباد اهللِ ،ما َلكُم إذا أمر ُتكُم أن ت ِ
بيل اهللِ «ا َّثا َق ْلتُم إِ َل ْالَر ِ ِ
َنفروا يف َس ِ
ياة الدُّ نْيا
َ
ض َأ َرضيت ُْم بِ ْ َ
ْ
ْ
َ
َ
وان ِمن ِ
بالذ ِّل و اهل ِ
ِ ِ 5
الع ِّز َخ َلف ًا؛ 6بندگان خدا! شام را چه میشود
َ
من ْالخ َرة» َبدَ الً َو َرضيتُم ُ َ َ
که چون فرمان حرکت در راه خدا را میدهم «گویی به زمنی میچسبید .آیا به جای زندگی
اخروی به زندگی دنیا راضی شدهاید؟» و به جای عزت پیشنی به پستی و خواری رضایت
دادهاید؟
ٔ
رابطه نفسانی
مشغول شدن به دنیا ،فرصتی برای مشغول شدن به آخرت باقی نمیگذارد ،و تقویت
دریا 1388 ،ش؛ ص .146
 . 1دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ مزرع مهر؛ موانع و مقتضیات تربیت در نهجالبالغه ،تهران،
َ َّ َ ُّ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ُ َّ َ َ َ َ َ ْ ً َ ْ َ ُ َ ْ ُ ُ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ َ َّ َّ
الد َار َو َر َاء َها َف ْال َبص ُير م ْنهاَ
« . 2و ِإنما الدنيا منتهى بص ِر العمى ل يب ِصر ِمما وراءها شيئا و الب ِصير ينفذها بصره و يعلم أن
ِ ِ
َْ
َْ
ْ
َ َ
َ
َ َ
َ
ش ِاخ ٌص َو ال ْع َمى ِإل ْي َها ش ِاخ ٌص َو ال َب ِص ُير ِم ْن َها ُمت َز ِّو ٌد َو ال ْع َمى ل َها ُمت َز ِّو ٌد» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .133
 . 3ثقفی ،ابن هالل؛ پیشین؛ ج  ،1ص .71-72
 . 4ابن قتیبه دینوری ،ابو عبد الله محمد بن مسلم؛ االمامة و السیاسة (المعروف بتاریخ الخلفاء) ،تحقیق علی شیری،
بیروت :دار األضواء  1410 ،هـ؛ ج  ،1ص .170
 . 5توبه.38 /
 . 6ابن قتیبه دینوری ،ابو عبد الله محمد بن مسلم ؛ پیشین.

با دنیا ،انسان را از عمل بازمیدارد ،زیرا چنین انسانی در هر موقعیت و در مواجهه با هر کاری بهرههای
دنیوی خود را محاسبه کرده و از هر عملی که دنیایش را آباد و فربه نسازد ،روی میگرداند.

«عمیقترین مرتبۀ غفلت ،بیخبری از مشیت الهی و غفلت از مکر و انتقام خداوند است و این غفلت،
گستاخی آدمی را میافزاید» .8انسان غافل ،بیباک و بیهراس میگردد و به ایمنی دروغینی تکیه میکند
که پنداری بیش نیست ،و این همان غفلتی است که امیرالمؤمنین 7مبتالیان به آن را به چارپایانی
تشبیه فرموده که غرق در چریدن شده و نمیدانند که آنها را برای سر بریدن پروار میکنند.
ِ
ش ٍ
ف
ب َد ِو ٍّي َو إِن ََّم ِه َي كَا َْل ْع ُلو َف ِة لِ ْل ُمدَ ى َل َت ْع ِر ُ
اح ِ َبا َسائ ٌم إِ َل َم ْر ًعى َو ِ ٍّ
ك ََأ َّنك ُْم َن َع ٌم َأ َر َ
ب َو َم ْ َ
َما َذا ُي َرا ُد ِ َبا؛ 9گویی چارپایانی هستید که چرانندهای آنها را در چراگاهی بیامریخیز و
آبشخوری دردانگیز رها ساخته است ،داستان شام تنها به چارپایانی میماند که برای رس

 . 1فیومی ،أحمد بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص.449
 . 2طباطبایی ،سید محمدحسین ؛ پیشین؛ ج  ،8ص 336ـ.335
 . 3طوسی ،محمد بن الحسن؛ پیشین؛ ج  ،5ص .37
 . 4فرامرز قراملکی ،احد؛ پرد ۀ پندار :تحلیلی از غفلت در پرتو خطبۀ  74نهجالبالغه ،تهران :احد فرامر ز قراملکی (با
همکاری دفتر امور مدیران) 1378 ،ش؛ ص.51
 . 5طباطبایی ،سید محمدحسین؛ پیشین.
 . 6طوسي ،محمد بن الحسن؛ پیشین؛ ص .39
َ ُ
ٌ َْ َُ َ ُ
َ ُ ْ ُُ ٌ ََْ ُ َ َ َ ُ ْ َْ ُ ٌ ُْ ُ َ َ َ
ُ
ون بها أولئ َك َك ْال ْنعام َب ْل ُه ْم أ َض ُّل أولئ َك ُهمُ
ْ
7
ِ
ِ
ِ
«.لهم قلوب ال يفقهون ِبها و لهم أعين ال يب ِصرون ِبها و لهم آذان ال يسمع ِ
ْ ُ
غافلون» :اعراف.179/
ال ِ
 . 8فرامرز قراملکی  ،احد ،پیشین؛ ص .122
 . 9رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .175
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غفلت
غفلت به معنای نبود چیزی در خاطر انسان و به یادنیاوردن آن است و زمانی به کار میرود که انسان از روی
اهمال،کاری را ترک کرده است .1غفلت بطالن استعدادها و فساد عمل دلها و چشمها و گوشهاست،
چنانکه گویا بر آنها مهر خورده است2؛ انسان غافل آنچه را که بدان امر و دعوت شده ،نه میبیند و نه
میشنود و از جوارح خود نیزبهر ه نمیبرد .3غفلت؛ سستی فرد از توجه به آنچه که برای هستیاش مهم
ٔ
کورکورانه نفس از هواها و خواستههای آن ،و از دست دادن فرصت و بیهوده سپری کردن
است ،و پیروی
ّ
زمان است .4انسان غافل راه عبودیت را تغییر میدهد 5و در آیات و براهین و حجتهای الهی تدبر نکرده
و از آنها عبرت نمیگیرد ،6و چنین است که غفلت ٔ
ریشه هر ضاللت و گمراهی است.7
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بریدن به خوردن گیاهش بستهاند؛ نمیتواند شناخت که چه میخواهند با او کردن!
94

آدمی اگر از ارزش واقعی خود غافل بماند ،به اندازۀ واقعیاش تالش ننموده و به کم بسنده میکند ،و
ّ
حد کمال فعلیت نمییابد.
اگر از تواناییها و استعدادهای خویش غفلت بورزد ،آنها را شکوفا نکرده و در 
انسانی که قدر خویش را نمیشناسد استعدادهایش هرز رفته و حرام میشود 1 .همانطور که غفلت از
استعدادها میتواند منجر به هالکت انسان شود ،خودبزرگبینی و کمالپنداری هم آدمی را مثل شیطان
ُ
2
تکلیف بندگی
انسان غافل خود را عبد نمیبیند تا به وظایف و
ِ
به عجب و خود شیفتگی دچار میسازد ِ .
خویش عمل کند ،و لذا آداب عبودیت را رعایت نخواهد کرد.3
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 .3دلبستگی به توهمات

توهمات و خیاالت واهی ،بازدارندههایی هستند که آدمی را از حقیقت و واقعیت غافل میکنند ،و بر
انگیزهها و نوع عمل کردن فرد اثر منفی میگذارد؛ آرزوهای دور و دراز انسان را از عمل و دیدگاه آخرتی
محروم میکند ،و غره شدن به اعمال ،عمل انسان را در تصویری دروغین بزرگ مینمایاند و او را از
تالش بیشتر بازمیدارد.

آرزوهای طوالنی
ً
مشغول شدن به آرزوهای دور و دراز و دستنایافتنی قطعا بازدارندۀ عمل است؛ در فرهنگ دینی چنین
تباهی آن
آرزوهایی با نام «أمل» معرفی و مذموم شمرده شده است ،زیرا سبب خراب شدن عمل و
ِ
میشوند.
ل َأ َسا َء ا ْل َع َم َل؛ 4آن که آرزویش طوالنی شود ،کار و عملش را بد انجام دهد.5
ال ْالَ َم َ 
ن َأ َط َ 
َم ْ

آرزو ریشه در امید و انتظار دارد و مقابل یأس است و موتور زندگی و عامل حرکت است ،اگر آرزو از
انسان گرفته شود ،هیچ مادری فرزند خود را شیر نمیدهد ،هیچ باغبانی نهالی نمیکارد و هیچ کاری

َ
َ َ
ََ ْ ًََْ َْ
« . 1كفى ِبال َم ْر ِء غفلة أن َي ْص ِرف ِه َّمت ُه ِف َيما ل َي ْع ِنيه» :خوانساری ،جمالالدین محمد؛ پیشین؛ ج  ،5ص  ،585ح .7074
 . 2فرامرز قراملکی ،احد؛ پیشین؛ ص .157
 . 3همان ،ص .122
 . 4رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .36
َ ْ َ ُ َّ َ َ ً َ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ً
اس أمال أسوؤهم عمال» :خوانساری  ،جمالالدین محمد  ،پیشین ،ج ،2
ل الن ِ 
 . 5همچنین در روایات دیگری آمده« :أطو 
ََ َ ُ ْ ََ َ َ ُ ْ
َ
َ
ل فساد العم ِل» :خوانساری،
ص  ،409ح 3054؛ لیثی واسطی  ،علی بن محمد  ،پیشین ،ص  ،120ح 2710؛ «ثمرة الم ِ 
پیشین ،ج ،3ص  ،332ح 4641؛ لیثی واسطی ،پیشین ،ص  ،209ح .4202

صورت نمیگیرد .1اما «امل» به معنای آرزوها و خواستههای دور از دسترس است 2و طوالنی شدن آن
سبب غفلت از اعمال میشود ،لذا چنین انسان آرزومندی ،مبغوض پروردگار است.
ِ
خداوند پاک از هر کاستی،
الس ِّي َئ ا ْل َع َمل؛ 3بیگامن
يل ْالَ َم ِ
ض ال َّط ِو َ 
هلل ُس ْب َحا َن ُه َل ُي ْب ِغ ُ 
إِ َّن ا َ
ل َّ
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کسی را که آرزویش طوالنی و عملش بد است ،دشمن میدارد.

غره شدن به عمل
ّ
ّ
یکی از مواقعی که فرد ،عمل کردن را وامیگذارد زمانی است که به عمل و تالش خود غره شود و فکر کند
که به قدر کافی زحمت کشیده است .چنین تصور باطلی هم در کارهای دنیایی و هم در کارهای آخرتی
باعث میشود که انسان به همان که هست بسنده کند .ابلیس نیز چنین کرد؛ به عمل خویش فریفته شد
و سجده کردن بر آدم را کاری ناچیز در برابر اعمال خود شمرد ،پس از آن روی گرداند .6پیامبر اکرم:
سه صفت را رأس هر خطایی دانستهاند که یکی از آنها کبر و خودشیفتگی است که مانع عمل کردن
میباشد و همین صفت باعث عمل نکردن شیطان و ترک سجده بر آدم 7شد.7
ٔ
قدرت خود و یا هر امتیاز دیگری که او را به سایرین
انسان خودشیفته به واسطه اعمال خیر یا علم و ِ
فوق اطاعتپذیری و تکلیف و وظیفه میبیند« .در نظر انسان خودشیفته ،آنچه از
برتری داده ،خود را ِ
 . 1پسندیده  ،عباس؛ پیشین؛ ص .96
 . 2فیومی ،احمد بن محمد؛ پیشین ،ج  ،2ص .22
 . 3خوانساری  ،جمالالدین محمد؛ پیشین؛ ج  ،2ص  ،506ح 3455؛ لیثی واسطی  ،علی بن محمد ؛ پیشین؛ ص ،142
ح .3179
 . 4نک :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ کالم .42
 . 5طریحی ،فخر الدین بن محمد؛ مجمع البحرین ،تصحیح احمد حسینی اشکوری ،تهران :مرتضوی 1375 ،ش؛
ج  ،5ص .310
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َ َ َ َ ُ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ْ
َ
يس إذ أحبط عمله الط ِويل و جهده الج ِهيد و كان قد عبد الله ِستة آل ِف سن ٍة ل يدرى
ل الل ِه بإب ِل 
ن ِفع 
ان ِم 
َ« . 6فاعت ِبروا ِبما َ ك 
ُّ ْ
ِ َِ َ ْ ْ َ َ َ َ
ْ
اآلخر ِة عن ِكب ِر ساع ٍة و ِاحد ٍة» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .192
أ ِم ْن ِس ِني الدن َيا أ ْم ِمن ِس ِني
ِ
َّ ُ ْ َ َ
الس ُجود َ
يس َح َم َل ُه الك ْب ُر َع َلى َت ْرك ُّ
آلد َم»:دیلمي ،حسن بن محمد؛ ارشاد القلوب إلی الصواب،
إن ْإب ِل َ 
«إياك ْم َو ال ِك ْب َر ف 
.7
ِ
ِ
ِ
قم :الشریف الرضي 1412،هـ؛ ج  ،1ص.129

مالّسلا هیلع( نینمؤملا ریما رظنم زا لمع رد یهاتوک رب تیصخش یرثأت

انسان آرزومند دوست دارد که روزگار دوام داشته باشد و به مرگ و مفارقت از دنیا و آخرت فکر
نمیکند ،4زیرا دوست ندارد به آن چیزی فکر کند که محبوبش را نابود میکند .انسانی که در توهم
ً
آرزوهای طوالنی به سر میبرد ،اصال به توبه و اقدام به اعمال آخرتی فکر نمیکند ،و اقدام به عمل را از
روزی به روزی و از ماهی به ماهی و از سالی به سالی به تأخیر میاندازد.5
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او صادر میشود ،و هر کار و رفتار ،بهترین و زیباترین و خالی از نادرستی و کاستی است» .1برای نمونه
میتوان به خوارج نهروان اشاره کرد که با وجود این که جمع کثیری از آنها را ّقراء و حافظان قرآن و
کسانی تشکیل میدادند که پیشانیشان از شدت سجده پینه بسته بود ،2از عمل به تکلیف خویش سر باز
زدند .به تعبیر امیرالمؤمنین ،7اهل حروراء (خوارج) همان افراد بیعملی هستند که از مصادیق آیات
ُ ْ َ ْ ُ َ ِّ ُ ُ ْ ْ َ ْ َ َ َ ْ ً
َ َ َّ
ُّ ْ
َ
ذين َض َّل َس ْع ُي ُه ْم في ْال َ
ماالَّ .ال َ
ياة الدنيا َو ُه ْم َي ْح َس ُبون أن ُه ْم ُي ْح ِس ُنون
ح
﴿قل هل ننبئكم ِبالخسرين أع
ِ
ِ
ً
ُص ْنعا﴾ 3میباشند .4و به فرمایش پیامبر اکرم :عبادات چنین افرادی موجب شگفتی همگان و ُعجب
موجبات دور افتادنشان از دین و باز ماندن از عمل است .5تصور انسان خودشیفته این است که به
آنها
ِ
انتهای مسیر و به باالترین درجه رسیده و دیگر نیازی به تالش بیشتر نیست.
اد] ِ
ال ْز ِدي ِ
[من ِ
ِ
ِْ
ال ْز ِد َياد؛ 6خودپسندی از بالندگی بازمیدارد.
َ
اب َي ْمن َُع َ
ال ْع َج ُ

 .4کاستیهای معرفتی
ٔ
مقدمه هر حرکت و عملی است ،چنانکه امیرالمؤمنین 7حرکت را بدون معرفت
معرفت و شناخت،7
 . 1دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ لوح بینایی :تحلیل تاریخ حکومت امام علی(ع) ،تهران :دریا 1392 ،ش؛ ص .961
 . 2مسعودی ،ابو الحسن علی بن حسین؛ مروج الذهب ،تحقیق اسعد داعر ،قم :دار الهجرة 1409 ،هـ؛ ج  ،2ص 395؛
منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین  ،تحقیق عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتبةآیةالله المرعشي النجفي 1404 ،هـ؛
ص .489
 . 3کهف104 /ـ.103
 . 4ابن شهرآشوب ،ابو عبد الله محمد بن علی؛ مناقب آل ابيطالب ،:قم:عالمه 1379 ،ش؛ ج  ،3ص  187و 247؛
عیاشی ،محمد بن مسعود؛ تفسیر العیاشي ،تصحیح هاشم رسولی محالتی ،تهران :المطبعة العلیمة 1380 ،ش؛ ج  ، 2ص
352؛ طبرسی ،أبو منصور أحمد بن علی بن أبیطالب؛ االحتجاج علی أهل اللجاج ،تحقیق :محمدباقر خرسان ،مشهد:
نشر مرتضی 1403 ،هـ؛ ج  ،1ص 261ـ260؛ خویی ،میرزا حبیبالله؛ منهاج البراعة في شرح نهجالبالغة ،ترجمه :حسن
حسنزاده آملی و محمدباقر کمرهای ،تصحیح ابراهیم میانجی ،تهران :مکتبة االسالمیة ،بیتا؛ ج  ،4ص .120
 . 5ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر 1407 ،هـ؛ ج  ،7ص .296
 . 6رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .167
 . 7در معنای عام علم و معرفت را یکی دانستهاند،اما این دو تفاوتهایی نیز دارند و در برخی از کتابهای لغت معرفت را
نوع خاصی از علم برشمردهاند که دارای تفصیل است و لذا هر معرفتی علم هست و هر علمی معرفت نیست (عسکری ،أبو
هالل حسن بن عبدالله؛ پیشین ؛ ص  .)72در حدیث «جنود عقل و جهل» تفاوت این دو مفهوم را با توجه به متضاد آنها
َ ُ َ َّ ُ َ َ َ َ َ ُ
َ
َّ
عرفة َو ِضد َها اإلنک َار» (کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج،1
به خوبی میتوان دریافت« :و ِالعلم و ِضده الجهل  ...و الم ِ
ص48ـ .)45در این مقاله نیز مفهوم علم و معرفت متمایز از یکدیگر به کار رفته است و مقصود از کاستیهای معرفتی ،عدم
شناختی است که به ضعف ایمان و بیاعتقادی و انکار منجر میشود .برای توضیح بیشتر در این باره نک :بنیهاشمی،

ناممکن میدانند و در وصایای خویش به کمیل 2به اصل مهمی اشاره میکنند.
َاج فِ َيها َإل َم ْع ِر َفة؛ 1ای کمیل ،هیچ حرکتی نیست مگر این
َيا ك َُم ْي ُل َما ِم ْ
ن َح َرك ٍَة إِ َّل َو أن َ
ْت ُمْت ٌ

که در آن حمتاج به معرفت باشی.
ٔ
ٔ
الزمه صحیح حرکت کردن نیز میباشد .عمل کردن بدون
مقدمه حرکت ،بلکه
معرفت ،نه تنها
معرفت ،به عمل ناصحیح میانجامد و آدمی را سرگردان و از مقصد دور میسازد .2معرفت از اساسیترین
مقدمات و ِّ
مقومات عمل است و بر مبنای نهجالبالغه ،نشناختن هدف زندگی ،حقوق ،معیار عمل و

بد انگیزگی
ادامه حرکت و استقامت بر عمل این است که فرد دارای چنان انگیزه و هدفی
یکی از عوامل الزم برای ٔ
باشد که او را در سختیهای مسیر همچنان به سمت جلو پیش ببرد و مانع از توقفش شود .اگر عمل
ً
یافتن آن تضمینشده نیست .غرضهای غیر
ادامه
و
استحکام
،
نباشد
خدا
برای
خالصانه
و
منحصرا
ِ
خدایی اعمال را به صورت حرکاتی سطحی و بیژرفا و بدون ارزش درمیآورند و آدمی را به عاملی بیانگیزه
تبدیل میکنند که به راحتی در انجام عمل ،سست شده و آن را ترک میکند .همچنین نداشتن انگیزۀ
الهی و هدف عالی سبب میشود که اگر فرد در اثنای کار به هدفهای میانی و موقت خود دست یافت،
ٔ
بقیه عمل را فروگذارد و یا در استوارسازی و نیکپردازی آن کوتاهی کند .3امیرالمؤمنین 7در عین حال
کار
عامل عمل را آموزش میدهند ،4توصیه میفرمایند که
توفیق ْ ِ
که در سیرۀ خویش سپاسگزاری از ِ
َ
ْ
َ
َ
وف َو ِإن
خیر را به خاطر توقع سپاسگزاری و تعریف و تمجید دیگران از دست ندهید« :ل ت ْم َن َع َن ال َم ْع ُر 

سید محمد؛ کتاب توحید ،دفتر دوم :معرفت خدا و آثار و احکام آن ،تهران  :منیر  1389 ،ش؛ ص 28ـ.19
ّ .1
حرانی ،ابن شعبه؛ پیشین؛ ص  171؛ طبری آملی  ،عمادالدین أبو جعفر محمد بن أبی القاسم  ،بشارة المصطفی:
لشیعة المرتضی ،7نجف :المکتب ة الحیدریة 1381 ،هـ؛ ج  ،2ص .25
َّ ُ ْ ً ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ ْ
ْ
َ َ َ ُ ُ ُ ْ ُ ُ َ َّ
َ َّ ْ َ َ َ ْ ْ َ َّ َ َ َ ْ َ
َ
اض ِح ِإل بعدا ِمن حاج ِت ِه و الع ِامل ِبال ِعل ِم
« . 2ف ِإن الع ِام 
يق الو ِ
يق فل ي ِزيده بعده ع ِن ٔالط ِر ِ
ل ِبغي ِر ْ ِ َعل ٍ م كالسا ِئ ِر على غي ِر ط ِر ٍ
َ َّ َ َ َّ
اض ِح» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه .154
يق الو ِ
كالسا ِئ ِر على الط ِر ِ
 . 3حکیمی ،محمدرضا ،پیشین؛ ج  ،1ص .591
َ ْ
ٔ
اصل ِفي
عهدنامه مالک اشتر را به توصیه به تشویق و
 . 4امام 7یکی از مواد
ستودن فرماندهان اختصاص میدهند«َ :و ِ
َ
ُ ْ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ ْ َ َ ِّ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ ُّ ُّ َ َ َ ُ َ ِّ ُ
َّ
ض الن ِاكل» :رضی،
اع و تحر 
حس ِن الثن ِاء علي ِهم و تع ِد ِيد ما أبلى ذوو البلء ِمنهم ف ِإن كثرة الذك ِر ِلحس ِن أفع ِال ِهم تهز الشج 
محمد بن حسین؛ پیشین؛ ٔ
مردم کوفه بر بصره ،تالش آنها را ارج نهاده و در حقشان
نامه َ53؛ همچنین َپس از پیروزی
َ
ُ َّ
َْ َ َ
َ ُ
َّ
ََ ْ
ين ِبط َاع ِت ِه َو الش ِاك ِر َين ِل ِن ْع َم ِت ِه فقد
ل ِم ْص ٍر َع ْن أ ْه ِل َب ْي ِت ن ِب ِّيك ْم أ ْح َس َن َما َي ْج ِزي الع ِام ِل
ن أ ْه ِ 
کنند«َ :و َج َزاك ُ م اللَ ُه ِم ْ 
دعا می
َ ُْ ْ َ ََ ُْ ْ َ ُ ُ ْ َ َ ُْ
ٔ
س ِمعتم و أطعتم و د ِعيتم فأجبتم» :همان ،نامه .2

مالّسلا هیلع( نینمؤملا ریما رظنم زا لمع رد یهاتوک رب تیصخش یرثأت

مهمتر از همه بیمعرفتی نسبت به ولی و حجت الهی ،به بیعملی و بد عملی میانجامد.
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ً
َ َ ْ
ل ْم ت ِجد َع ُروفا» .1در انجام عمل میبایست نیت خود را خالص کرد و هدف را رضا و قرب الهی قرار داد.2
انسانی که انگیزۀ الهی و قدرتمندی در تالش خود ندارد ،فقط به نتیجۀ ظاهری عمل دل خوش میدارد،
کوشش او به نتیجه نرسد و یا با موانعی روبهرو شود ،چه بسا که از عمل دست بکشد.
پس اگر
ِ
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قدرناشناس ِی زمان
زمان عمل را از
نشناختن ِ
ارزش زمان باعث میشود که انسان فرصتها را قدر نشناخته و در پی آن ِ
دست دهد .انسانی که قدر و ارزش زمان را نمیشناسد ،عمر خویش را پاس نمیدارد و بیهوده دل به
آینده ،خوش میدارد ،غافل از اینکه عمر او ،اکنون و زمان حاضر است و بر آیندۀ نامعلوم نتوان اعتماد
کرد ،چه اینکه شاید از ِآن او نباشد .3عمر انسان را میتوان از دو منظر تعریف کرد؛ عمری که با زمان
زمان اعمالی ،ارزیابی
فلکی سنجیده میشود و آن تعداد روزهایی است که بر زمین زیسته ،و عمری که با ِ
میشود و آن عمری است که شخص در آن عمل خیر یا شر انجام داده است ،و در حقیقت عمر همین
معنای دوم است .4در هر حال انسان باید توجه داشته باشد که عمر ،فرصتی محدود است 5که میبایست
تا فرصت هست عمل را دریابد و به آن اقدام کند.
ف أ َّيا ِم م َه ِل ِه َق ْب َل إِر َه ِ
أج ِل ِه َ ...و ِف ُم َتنَ َّف ِس ِه َق ْب َل ْ
أن ُي ْؤ َخ َذ بِ َك َظ ِم ِه؛
ُم ِ 
ل ِمنْك ْ
ل ا ْل َع ِام ُ 
َف ْل َي ْع َم ِ
اق َ
ْ
َ

6

پس باید عملکننده از شام در روزگاران فراخ و مهلتدار ،به عمل دست یازد ،پیش از فرا
ِ
ِ
زندگی ناپایدار ...،و در هنگام دم برآوردنش پیش از بسته شدن
رسید
رسیدن شتابان رس

راه دم زدنش.

ٔ
نتیجه آنها عمل نکردن یا
نداشتن برنامهریزی و مدیریت زمان ،و عدم آیندهنگری عواملی هستند که
نقص در عمل است .فریفته شدن به ایام جوانی ،قدرت جسمانی و فرصتها باعث میشود که انسان تنبلی و
درنگ کرده و عمل خود را مدام به آینده موکول کند و برنامه و سرآمد مشخصی برای کارهایش نداشته باشد.
.9466
 . 1خوانساری ،جمالالدین محمد ،پیشین؛ ج  ،6ص  ،273ح 10219؛ لیثی واسطی ،علی بن محمد ،ص
َّ ،521ح َ
َ
ْ َ ُْ َ ْ َ َ ْ ُُ ُ َ َ ََ ْ َ ْ ُُ َ ََْ َ ْ َ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ ْ ُْ ُ ْ ُ ْ
َ َّ َ
الش ِاكر أ ْك َثرَ
وف من ل يشكره لك فقد يشكرك علي ِه من ل يستم ِتع ِبشي ٍء ِمنه و قد تد ِرك ِمن شك ِر
ي المعر ِ 
ك ِف 
«َ . 2ل ُي َز ِّهدن 
ِ
َّ َ َ ْ َ َ َّ
ْ
ر«و الل ُهَ ُي ِح ُّب ال ُم ْ َح ِس ِنين» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .204
مما أضاع الكاف
ِ َ َ َِ ُ ُ َ َ ٌ َ َ ُ َ ٌ َ َْ ْ َ َ َ ٌ
ل و ِآتيه أمل و الوقت عمل»  :خوانساری ،جمالالدین محمد ،پیشین ؛ ج  ،2ص  ،507ح .3642
ك أج 
ي عم ِر 
اض 
«ِ . 3إ 
نم ِ
حکیمی ،محمدرضا؛ پیشین ؛ ج  ،1ص .377
.4
ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ٌ ُ َ َّ َ ٌ
اس معددة» :خوانساری ،جمالالدین محمد؛ پیشین؛ ج  ،1ص  ،144ح 535؛ لیثی واسطی ،علی بن محمد؛
« . 5العمر أنف 
پیشین؛ ص  ،40ح .882
 . 6رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .86

اگر حقوق خداوند شناخته نشود ،نمیتوان انتظار داشت که حدود الهی زیر پا گذاشته نشود و فرائض
الهی ادا گردد .کسب معرفت پروردگار ، 8شناخت و تفکیک مقام عبودیت و ربوبیت ،9شناخت و حرکت

 . 1فیومی ،أحمد بن محمد؛ پیشین؛ ج  ، 2ص .413
 . 2طریحی  ،فخرالدین بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،5ص .145
ب الحدیث و األثر ،تصحیح :محمود محمد طناحی ،قم :اسماعیلیان،
 . 3ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛ النهایة في غری 
1367ش؛ ج ،1ص .413
 . 4راغب ،حسین بن محمد؛ پیشین؛ ص .264
 . 5دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ تفسیر موضوعی نهجالبالغه ،تهران :معارف 1390 ،ش؛ ص .144-145
َ َّ
َ َ
َ َّ
َ
َ
ي ِل َح ٍد ِإل َج َرى َعل ْي ِه َو ل َي ْج ِري َعل ْي ِه ِإل َج َرى له» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبۀ .216
« . 6ل َي ْج ِر 
 . 7دلشاد تهرانی ،مطصفی؛ پیشین؛ ص .145
ْ َْ ُ َُ َ ََ ُ
َْ ُ ُ َ َ َ ُ َ
َ َّ ُ ِّ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ ْ َ َّ ْ ُ َ َ َ ُ َّ
ْ
ْ
يق ِب ِه تو ِحيده و كمال َ تو ِح ِيد ِه ِالخلص له و كمال
ين معرفت ه و كمال معرفته التصديق به و كمال التصد
ل الد 
« . 8أو 
ْ َْ
َ ُ َ ِْ ُ ِ ِّ َ َ ْ ُ َ َ ِ َ ِ ِ ُ ِّ َ ِ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ِ َ ِ َ َ َ ُ ِّ
َّ ُ َ ْ ُ ِّ َ
ُ
َ
ْ
وف أنه غير الصفة» :رضی ،محمد
ِالخل ِص له نفي الصف ِ
وف و شهاد ِة كل موص ٍ
ات عنه ِلشهاد ِة كل ِصف ٍة آنها غير الموص ِ
ٔ
خطبه .1
بن حسین؛ پیشین؛
َ
َ َّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ٌ َ ْ ُ ُ َ َ ٍّ َ َ َّ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ
ٔ
َ
خطبه .216
« . 9ف ِإنما أنا و أنتم ع ِبيد مملوكون ِلرب ل رب غيره يم ِلك ِمنا ما ل نم ِلك ِمن أنف ِسنا» :همان ،
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مالّسلا هیلع( نینمؤملا ریما رظنم زا لمع رد یهاتوک رب تیصخش یرثأت

حقوقناشناسی
3
حق در لغت به معنای امری ثابت ،1تغییر ندادن و منحرف نکردن ،2حفظ کردن چیزی که ترک شده
آمده است ،و همچنین هر كار و سخنى كه بر حسب واقع آن طور كه واجب است ،و به اندازهاى كه واجب
است و در زمانى كه واجب است انجام شود ،4به معنای حق است .این واژه در نهجالبالغه به پنج معنای
مختلف به کار رفته 5و در این نوشتار به معنای طلب و مطالبه به کار رفته که رابطهای دو جانبه و متقابل
است؛ بدین معنا که هر فرد از دیگران مطالبه و انتظاری دارد و در مقابل دیگران هم از او انتظاراتی دارند.
حق در این معنا بر تمام روابط انسان حاکم است ،چنانکه در برابر هر حقی  ،تکلیف و وظیفهای بر آدمی
واجب میشود .6نشناختن حقوق ،به معنای نشناختن تکلیف و وظیفه ،و مهمل گذاشتن و عمل نکردن به
آن است« .امیر مؤمنان علی ،7در دوران حکومت خویش در مطرح کردن حقوق و پایبندی به آن تالش
ٔ
اندیشه امام، 7حق آموختنی است» .7انسان با خداوند ،نفس خویش ،مردم ،عمل خود و
بسیار کرد .در
ّ
حق هر یک از اینها ،به قصور در عمل میانجامد.
غیر اینها رابطه دارد که نشناختن ِ
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در وصول به هدف خلقت ،1رعایت تقوا ،2اطاعت 3و ادای فرایض الهی ، 4حق خدا در جانها 5و اموال 6و
دربارۀ سایر انسانها ،7همه و همه ،زمانی ٔ
جامه عمل میپوشند که انسان بر این حقوق آگاه باشد تا بتواند
به وظایف و تکالیف خویش عمل کند .شناخت و به جا آوردن این حقوق به معنای اطاعت و عمل به احکام
الهی در همان حد که خدا مشخص فرموده و همچنین تجاوز نکردن از آن حدود است.8
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ناآگاهی نسبت به نفس و حقوق آن9 نیز مانع بزرگی برای عمل کردن است ،آدمی باید حق خویش را
بشناسد تا «شکر وجود خود گزارد و خود را هدر ندهد ،استعدادهای خود را به درستی شکوفا کند و پیوسته
رو به کمال سیر نماید .آگاهی آدمی از ارزشهای وجود خویش و استعدادهای درونی خود ،زمینهای
اساسی برای تالش در تربیت ،تقویت  ،فعلیت بخشیدن به آنها و بهرهبرداری درست از وجود و توان خود
در جهت کمال مطلوب است» .10شناخت و ادا کردن سایر حقوق نیز به معنای عمل کردن ،و ناآگاهی
معنای کوتاهی و قصور در عمل است؛ دین و دینداری ،در بستر حقوقمداری است که
ِ
دربارۀ آنها نیز به
تحقق یافته ،و سنتهای نبوی ضمانت اجرایی پیدا میکنند.
َ َّ َّ َ
ُ َ َّ َّ
ً َ
َ َ ْ ُْ ُ
َ ُ
َ ََ ُ
َ
« . 1فالل َه الل َه أ ُّي َها َّالن ُاس ِف َيما ْاست ْحفظك ْم ِم ْن ِكت ِاب ِه َو ْاست ْو َد َعك ْم ِم ْن ُحق ِوق ِه ف ِإن الل َه ُس ْب َحان ُه ل ْم َيخلقك ْم َع َبثا َو ل ْم
َ َ
ْ ْ ُ ً َ َ ُ
خطبه .86
ٔ
َيت ُركك ْم ُسدى ُ َو ل ْم َيد ْعك ْم ِفي َج َهال ٍة َو ل َع ًمى» :همان،
َ
َّ
َ
َ َ َّ
ُ ْ َ ْ َ َّ َ
َ ُّ َّ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َّ َّ ُ
ْ َ َ
وج َبة َعلى الل ِه َحقك ْم َو أن ت ْست ِع ُينوا َعل ْي َها ِبالل ِه» :همان،
ِ .2
«عباد الل ِه أ ِ
وصيكم ِبتقوى الل ِه فإنها حق الل ِه عليكم و الم ِ
خطبه .191
ٔ
َ
َ
َ َ َ َّ َ َ ُّ ً
َ َ َّ َ ْ
َ
َ ً
َ
ْ
«َ . 3و َل ِك َّن ُه ُس ْب َحان ُه َج َعل َحق ُه َعلى ال ِع َب ِاد أن ُي ِط ُيع ُوه َو َج َعل َج َز َاء ُه ْم َعل ْي ِه ُمض َاعفة الث َو ِاب تفضل ِم ْن ُه َو ت َو ُّسعا ِب َما ُه َو ِم َن
ُ
ْ
خطبه .216
ال َم ِز ِيد أ ْهله» :همانٔ َ ،
َّ َّ
َ ْ َ َ ً ً
ْ َ ْ َ َ َّ َّ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ُ
َّ َ ْ ُ
اص ِدفوا َع ْن َس ْم ِت الش ِّر تق ِصدوا
«ِ . 4إن الل َه ُس ْب َح َان ُه أن َزل ِكتابا َه ِاديا َب َّي َن ِف ِيه الخير و الشر فخذوا نهج الخي ِر تهتدوا و
َ َّ
ََْ َ َْ َ
ٔ
خطبه .167
ض أ ُّد َوها ِإلى الله»ْ :همان،
ض الف َرا ِئ 
الفرا ِئ 
ْ َ َ َ ْ َ ِّ َ ْ ُ َ
َّ َ ْ َ ُ َ َ ُ
َّ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ
َ ْ
ٔ
« . 5ج ِاهد ِفي الل ِه حق ِجه ِاد ِه و ل تأخذك ِفي الل ِه لومة ل ِئ ٍم و خض الغمرات للحق حيث كان» :همان ،نامه .31
ِ ُ َّ َ ُ َ ِ َ ِ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ ُّ َّ َ َ َ ُ ُ ُ َ
خود در این باره مینویسد«:ثم تقول ِعباد الل ِه أرسل ِني ِإليكم و ِلي الل ِه و خ ِليفته لِخذ
مأمور جمعآوری خراج
 . 6چنانکه به
َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ َّ
ُ َّ َّ
َ ْ َ ُ ْ ْ َ ٍّ َ ُ َ
ٔ
ُّ
ُ
ِم ْنك ْم َحق الل ِه ِفي أمو ِالكم فهل ِلل ِه ِفي أمو ِالكم ِمن حق فتؤدوه» :همان ،نامه .25
َّ
َ َّ َ َ َ َ ُ َ ِّ ً َ ْ َ ُ ُ
َ َ َ َّ ُ ُ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ُ َ ِّ َ ً ُ ُ َ َ ْ َ َ ُ ُ
وق الل ِه»:
وق ِعب ِاد الل ِه كان ذ ِلك مؤديا ِإلى ال ِقي ِام ِبحق ِ
« . 7جعل الله سبحانه حقوق ِعب ِاد ِه مقدمة ِلحق ِوق ِه فمن قام ِبحق ِ
خوانساری  ،جمالالدین محمد؛ پیشین ،ج  ،3ص  ،370ح 4780؛ لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ پیشین ،ص ،223
ح .4347
َّ َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ِّ ُ َ َ َ َّ َ ُ ْ ُ ُ ً َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ
«ِ . 8إن َالله افترض عليكم فرا ِئض فل تضيعوها و حد لكم حدودا فل تعتدوها و نهاكم عن أشياء فل تنت ِهكوها و سكت
َل ُك ْم َع ْن أ ْش َي َاء َو َل ْم َي َد ْع َها ن ْس َي ًانا َف َل َت َت َك َّل ُف َ
وها» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .105
َ َّ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ ِ َ
ك َفأ ْن َت ْس َت ْو ِف َي َها ِفي َط َاع ِة َّالل ِه»ّ :
حرانی ،ابن شعبه؛ پیشین؛ ص .256
ك عل ْي 
ق نف ِس 
« . 9أما ح 
 . 10دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ پیشین؛ ص .151

شخصیتزدگی و اکثریتمحوری
نگاه کورکورانه به شخصیتها و اقتدا کردن به اکثریت جامعه باعث میشود که انسان آنها را معیار
عمل خود بگیرد ،و هر گاه آنها حرکت کردند  ،حرکت کند و هر وقت از پا نشستند ،از حرکت باز ایستد،
َ
َْ
«ف َل َي ُغ َّر َّن َ  َ َ ُ َّ
اس ِم ْن نف ِسك» .1در سخنی که منسوب به
لذا امیرالمؤمنین 7هشدار میدهند که
ك سواد الن ِ
حضرت علی 7است آمده:
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ِ
ِ ِ
ِ
الر َج ُال؛ 2هر کس دینش را از زبان مردمان بگرید ،مهان
الر َجال َأ َزا َل ْت ُه ِّ
َم ْن َأ َخ َذ دينَ ُه م ْن َأ ْف َواه ِّ

شاهد شخصیتهایی مثل سلمان فارسی ،ابوذر غفاری ،مقداد ِکندی و عمار یاسر است
تاریخ اسالم ِ
که درک و فکر خویش را به دیگران نسپردند ،اکثریت را رها کردند و بر مدار امام خویش چرخیدند و لذا
مقام عمل و دینداری رسیدند .3اما در مقابل آنها مردمانی سستعنصر بر جای خویش مانده و در
به اوج ِ
سکون آنها،
یاری امام خود اهمال ورزیدند ،سران و بزرگان خود را مالک حرکت خویش برگزیدند و با
ِ
ٔ
دستمایه فریفتن آنان قرار
راکد ماندند .4شیطان نیز برای گمراه کردن اکثریت مردم همین گروه اندک را
می دهد:
ِ
يس َم َطا َيا َض َل ٍل َو ُجنْد ًا
ُب ِائك ُْم ا َّل ِذي 
ن َطا َع ِة َسا َداتِك ْ
ال َذ َر ِم ْ
ن َّ ...ات ََذ ُه ْم إِ ْبل ُ
ُم َو ك َ َ
ال َذ َر ْ َ
َأ َل َف ْ َ
ول َع َل الن ِ
ِ ِب ْم َي ُص ُ
َّاس؛ 5هان! پس برتسید و برکنار باشید از پریوی مهرتان و بزرگانتان!

مهانان که  ...شیطان آنان را ستوران گمراهی خود ساخت ،و سپاهی کرد که بدیشان بر
مردمان تواند تاخت.

اگر معیار عمل کردن یا نکردن شخصیتها باشد ،حق شناخته نمیشود؛ امیرالمؤمنین 7در
آموزههای خود ٔ
پدیده شخصیتزدگی را به شدت محکوم میکنند و روشن میفرمایند که برای حرکت
و عمل کردن باید حق را شناخت و بر اساس آن معیار پیش رفت .اقتدای به شخصیتها در جنگ
جمل است که برای حارث بن حوط الراني ایجاد شبهه کرد و او را از حرکت بازداشت ،به طوری که
ٔ
خطبه.132
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛
 . 2حر عاملی ،محمد بن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤسسه آل البیت1409 ،:هـ؛
ج  ، 27ص  ،132ح .22
ٔ
 . 3مطهری ،مرتضی؛ جاذبه و دافعه علی ،7تهران :صدرا 1390 ،ش؛ ص .118
 . 4دلشاد تهرانی ،مصطفی ؛ لوح بینایی ،پیشین؛ ص .162
خطبه .192
ٔ
 . 5رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛
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مردم دین او را زایل میکنند.
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وظیفه خویش را تشخیص دهد ،لذا امام 7در بیان روشن خویش به وی ،شخصیتها را به
ٔ
نمیتوانست
او نمیشناسانند ،بلکه معیار صحیح برای عمل کردن را در اختیار وی قرار میدهند.1
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تقدیرزدگی
موجب تسلیم شدن و نومیدی از هر حرکت و تالشی است؛
اعتقاد به سرنوشت محتوم و تغییرناپذیر،
ِ
انسانی که چنین باور غلطی را بپذیرد ،هر کار نیک و بد خود را به خدا نسبت می دهد و برای خویش نقش
فعالی در عمل قائل نیست .این شبهه در زمان امام علی 7برای پیرمردی شامی ایجاد شد که آیا حرکت
و عمل آنها مغلوب قضا و قدر الهی بوده است! و لذا اگر اطاعت او از امر خداوند بر مبنای قضا و قدر
است ،پس چه پاداش یا عقابی برای او میباشد 2.آنها که از عمل کردن بازمیمانند ،گاهی همین باور
ٔ
دستمایه توجیهات خود قرار میدهند و به این نتیجه میرسند که تالش آنها فایدهای ندارد ،چون
غلط را
آنچه باید بشود میشود یا به تعبیری شده است! پیامد چنین بینشی ،سستی در عمل است  ،زیرا روحیهای
در فرد پدید میآید که به راحتی از تکالیف خود سر باز میزند و به بهانههای مختلف سستی و بیعملی
خود را توجیه میکند .این روند را سرنوشت مقدر خود میداند و به آن نیز تن میدهد .3امام 7این اعتقاد
را کفرآمیز میدانند و توضیح میدهند که چنین بینشی به معنای لغو و بیهوده بودن رسالت انبیاء و ٔ
وعده
4
خداوند بر ثواب و عقاب میباشد:
ِ
ِ
َلو ك َ ِ
اب َو َس َق َط ا ْل َوعْدُ َو ا ْل َو ِعيدُ إِ َّن اهللَ ُس ْب َحا َن ُه َأ َم َر ِع َبا َد ُه
اب َو ا ْلع َق ُ
َان َذل َك ك ََذل َك َل َب َط َل ال َّث َو ُ
ْ
ِ
اه ْم َ ْتذير ًا ...؛ 5اگر چنان باشد که تو گامن کردهای بیگامن پاداش و کیفر باطل ،و
َت ِْيري ًا َو َنَ ُ
نوید و هتدید از میان برداشته میشود .بدون شک خدای پاک از هر کاستی ،بندگانش را به
اختیار و آزادی فرمان داده و برای پرهیز کردن [آگاهانه از ناشایست] بازداشته.

َ
َ
َ َ
َ َّ َ
َ َ ٌ ََ َ
يكَّ ،إن َ
الظ ِّ
أهل ُهَ ،
الح َّق َو الباط َل َل ُي َعرفان بأقدار ِّالرجالَ ،
اعر ِف
و
ف
عر
ت
ق
الح
ف
اعر
،
ن
بإعمال
و
« . 1أنت ملبوس عل
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ّ
َ َ
عرف أهل ُه» :بالذری ،احمد بن یحیی؛ أنساب االشراف ،مقدمه و تحقیق:سهیل زکار ،ریاض زرکلی ،بیجا1417 :
ِ
الباطل ت ِ
هـ؛ ج  ،2ص 239؛ یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ الیعقوبي ،بیروت :دار صادر ،بیتا؛ ج ،2ص .210
 . 2ابن أبی الحدید معتزلی ،عبدالحمید هبةالله؛ پیشین؛ ج  ،18ص .227-228
 . 3دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ لوح بینایی ،پیشین؛ ص .1068
 . 4اعتقاد به تقدیر تغییرناپذیر و تسلیم شدن چنان بیپایه و اساس است که حتی منجر به طالعپذیری و تنظیم زندگی بر
اساس خرافاتی همچون ستارهبینی میشود .چنین باورهایی به سادگی فرد را از حرکت و عمل بازمیدارد ،چرا که تصور
میکند هر چقدر هم تالش کند ،قادر نیست بر حرکت ستارگان و سرنوشت خویش غلبه کند،امیرالمؤمنین 7اعتقاد به
ستارهبینی را ّ
ضدیت با خدا و شرک دانستهاند :نک :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ کالم .79
 . 5رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .78

ال ِ
اه َل إِ َّل ُم ْف ِرط ًا َأ ْو ُم َف ِّرط ًا؛ 3نادان را نبینی جز آنکه در هر کاری یا کوتاهآینده است
َل ت ََرى ْ َ
یا گزافهرونده.

ولیناشناسی
آنان که ولی ،سرمشق عملی و راهنمای واقعی خود را نمیشناسند ،معیاری برای عمل خود ندارند ،پس
یا در جای خود میایستند و یا به اشتباه راه میپیمایند .امام باقر 7میفرمایند:
ِ
الس َم ِء َأ ْج َه ُل ِمن َْك بِ ُط ُر ِق
ح َزةََ ،ي ُْر ُج َأ َحدُ ك ُْم َف َر ِاس َخَ ،ف َي ْط ُل ُ 
ب لِنَ ْف ِس ِه َدلِ ًيلَ ،و َأن َ
َيا َأ َبا َ ْ
ْت بِ ُط ُرق َّ
ْالَ ْر ِ
ب لِنَ ْف ِس َك َدلِيالً؛ 4اى ابا محزه! چون كسى از شام بخواهد چند فرسخ سفر
ضَ ،فا ْط ُل ْ

كند ،در جستجوى راهناميى برمىآيد .و تو نسبت به راههاى آسامن نادانتر از راههاى زمينى،

ُ
«. 1م ُ
الک ِالع ِلم َالعمل ِب ِه» :خوانساری ،جمالالدین محمد؛ پیشین ؛ ج  ،6ص  ،117ح 9723؛ لیثی واسطی ،علی بن
ِ
ْ ُْ َُْ ٌ َ َْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُْ َْ ُ َْ َ َ ْ
ون ِإلى العم ِل؛ فمن ع ِلم ع ِمل ،و من ع ِمل ع ِلم ،و ال ِعلم يه ِتف ِبالعم ِل ،ف ِإن
َمحمد ؛ پیشین؛ ص  ،486ح8963؛ «ال ِعل م مقر 
َّ َ َ
حکمت .366
محمد َبن حسین؛ پیشین؛
رضی،
أ َج َاب ُهَ ،و ِإل ْارت َحل َع ْن ُه»:
َ
َ
َ
َ
َ
َ َ ْ ُ ْ َ َّ ُ َّ
َ
َ َّ ُ ْ َ َ
ْ َ َ
ُ ْ َ َ َ َّ
اس كل ُه ِفي أ ْر َب ٍع أ َّول َها أن ت ْع ِرف َر َّبك َو الث ِاني أن ت ْع ِرف َما َص َن َع ِبك َو الث ِالث أن ت ْع ِرف َما أ َر َاد ِم ْنك َو َّالر ِاب ُع
ت ِعل م الن 
« . 2وجد 
َ ْ َْ َ َ ُ ْ ُ َ ِ ْ َ
أن تع ِرف ما يخ ِرجك ِمن ِد ِينك» :کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،1ص  ،124ح .11
 . 3رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ حکمت .70
 . 4کلینی ،محمد بن یعقوب؛ پیشین؛ ج  ،1ص .452
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جهل و ناآگاهی
همانطور که مالک و ٔ
ثمره علم  ،عمل است و علمی که عمل را در پی نداشته باشد،علمی بیفایده است،1
باید توجه داشت که فقدان علم ،یعنی جهل ،نیز باعث میشود که عملی بر فرد مترتب نشود .چنین فردی
ّ
تبع آن به
به
تا
آورد
ی
نم
روی
هم
آموزی
م
عل
به
داند،
ی
نم
که
داند
ی
نم
چون
و
است
ب
مرک
مبتال به جهل
ِ
ٔ
علم خویش عمل کند .علمآموزی اساس و مقدمه عمل است؛ امام صادق 7در روایتی معنای علم را
ِ
حاصل جهل ،نشناختن وظیفه و احکام است .به عبارت دیگر
چنان بیان میفرمایند که معلوم میگردد
ِ
ٔ
در اسالم دینداری جاهالنه معنایی ندارد .طبق فرمایش امام 7علم همه مردم در چهار چیز است و به
کارگیری این علم منجر به بندگی خدا و ادای شکر نعمتهای الهی میشود .همانطور که این علم؛
شناخت تکالیف الهی و عمل به آنها و شناخت اموری که انسان را از دینش خارج میسازد و پرهیز از
آنها را ،در پی دارد .2نداشتن هر یک از این چهار علم به معنای جهل است ،و جهل به هر یک از این چهار
مورد منجر به کوتاهی در عمل میشود .انسان جاهل ،به سبب جهل خود ،یا عمل نمیکند و یا اینکه
ٔ
نتیجه مطلوب را به دست نیاورده ،به آفت کوتاهی در عمل مبتال است:
اشتباه عمل میکند .و از آنجا که

پس براى خود دليل راهى جستجو كن.
104

امیرالمؤمنین 7بارها این نکته را به مردم گوشزد کرد که اگر اجازه دهند و تسلیم راهنماییهای
ایشان شوند ،امام 7کجی آنها را راست میکند ،1و آنها را به راه صحیح رهنمون میسازد .امام 7در
ٔ
شناخت ولی و راهنما در عمل کردن به وظیفه ،چنین میفرماید:
درباره نقش
یکی از احتجاجات خویش
ِ
ِِ
ال ِ
ِ
الَ ِس ِ
اه ِل ْ
حك ُُم اهللُ َما ت ُْؤ َم ُر َ
يس ْالَ َخ ِّس
ا ْن ُظ ُروا َر ِ َ
ون َفا ْم ُضوا َل ُه َفإِ َّن ا ْل َعال َ َأ ْع َل ُم بِ َم َي ْأ ِت بِه م َن ْ َ
َفإِ ِّن َح ِام ُلك ُْم إِ ْن َشا َء اهللُ إِ ْن َأ َط ْعت ُُم ِ
ون َع َل َسبِ ِ
يل الن ََّج ِاة َو إِ ْن ك َ
َان فِ ِيه َم َش َّق ٌة َش ِديدَ ٌة َو َم َر َار ٌة
َع ِديدَ ةٌ؛ 2خدا شام را رمحت كند! شام بايد به وظایف خود آشنا باشيد ،و يكى از آن وظایف
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اين است كه از گفتار فردى كه دانا و آگاه و خريخواه است اطاعت نموده و فرد بىا ّطالع

را جز اطاعت و تسليم هيچ وظيفهاى نيست .و اگر حرف مرا گوش كرده و از آن اطاعت

كنيد ،مطمئن باشيد كه من به خواست خداوند شام را به راه حقيقت رسانده و از مراحل تريه
طى اين راه سختى و ناگواریهاى بسيار
و تار زندگى نجات خواهم داد ،هر چند كه در ّ

ببینم!.

سبب کوتهفکری خود از پیشوا و امامشان اطاعت نمیکنند ،به مانند شترانی ساربان
مردمانی که به ِ
3
گمکردهاند که به خاطر پراکندگی و سرگردانی خود ،هرگز نمیتوانند اقدامی کنند و کاری از پیش ببرند .
ّ
مطمئنى دارد ،گرفتار شک و ترديد و وسوسههاى شيطانى و اضطراب
پس آن كس كه رهبر و راهنماى
نمیگردد ،در مشکالت و تردیدها به او پناه مىبرد و از او فرمان و دستور مىگيرد .4اگر انسان رهبر و ّ
ولی
ٔ
عرصه عمل میگذارد و پیش میرود .چنین
خود را بشناسد و به او اعتماد كند ،با اطمينان خاطر پا در
ٔ
«سرچشمه ایمان و فضایل [امام] متصل شدهاند سوز تشنگی نخواهند دید».5
کسانی به
ون َو َل َدلِ َيل َو َ ْتت َِف ُر َ
ال ِّق ِف َج َوا ِّد ا َمل َض َّل ِة َح ْي ُث َت ْل َت ُق َ
ون َو َل ُت ِ ُيهون ...
َأ َق ْم ُت َلك ُْم َع َل َسن َِن ْ َ
ِّ َ
ُ
َ ُ
«َ . 1و ِإني ل َع ِال ٌم ِب َما ُي ْص ِل ُحك ْم َو ُي ِق ُيم أ َو َدكم» :رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛ کالم .69
طبرسی ،أبو منصور أحمد بن علی بن أبیطالب؛ پیشین؛ ج  ،1ص .169
.2
َ َ ْ ُ ْ َّ َ
َ َّ ُ َ ُ َ َ ُ َّ َ ُ َ ْ
ْ َ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ ُ
َ
ْ
ل رعاتها فكلما ج ِمعت ِمن ج ِان ٍب انتشرت ِمن آخر ل ِبئس لعمر الل ِه سعر ن ِار الحر ِب أنتم» :رضی،
لض 
« . 3ما أنتم ِإل ك ِإ ِب ٍ 
ٔ
محمد بن حسین؛ پیشین؛ خطبه .34
 . 4مکارم شیرازی ،ناصر؛ و همکاران؛ پیام امام امیرالمؤمنین ،7تهران :دار الکتب االسالمیه 1382 ،ش؛ ج ،1
ص .430
 . 5جعفری ،سید محمدمهدی؛ پیشین؛ ج  ،1ص .151

ا ْل َي ْو َم ت ََوا َق ْفنَا َع َل َسبِ ِ
ل َم ْن َوثِ َق بِ َم ٍء َل ْ َي ْظ َمأ»؛ 1من برای هدایت و دستگریی
ال ِّق َو ا ْل َباطِ 
يل ْ َ
شام باالی راههای روشن حق ،و در میان جادههای پیچاپیچ گمراهی برپا ماندم آنگاه که در
جستید و از سوز
وادیهای گمراهی هراسان و نگران به هر طرف میرفتید و دلیلی نمی ُ
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راه حق و باطل با یکدیگر مواجه شدهایم ،آن کسی که رسیدن به آب را اطمینان دارد و بدان
راه یافته  ،رنج تشنگی نخواهد دید.

نتیجهگیری

بر اساس کتاب شریف نهجالبالغه ،عوامل شخصیتی که علت کوتاهی انسان در عمل کردن هستند گاه
ریشه عاطفی دارند یعنی فرد به خاطر ٔ
ٔ
غلبه احساسات منفی نظیر ترس  ،افسردگی ناشی از غم و اندوه،
ٔ
انگیزه عمل کردن را از دست میدهد .نهادینه شدن
و یأس از تواناییها یا نتیجهبخشی کار خویش،
ٔ
روحیه لذتجویی و

صفات مذموم و رفتارهای ناهنجاری همچون تنبلی  ،ضعف نفس و کوتاههمتی،
ت ویژگیهای غالب مردم در حکومت کوتاه امیرالمؤمنین 7هستند که
عافیتطلبی ،دنیادوستی ،و غفل 
ایشان را از یاری امام 7بازداشت .هر انسانی به سبب ٔ
قوه وهم و تخیل خود دارای پندارها و توهماتی
است که عاملی برای کوتاهی او در عمل کردن است؛ آمال و آرزوهای طوالنی که در فرهنگ دین بسیار
ّ
اندک خویش  ،به آدمی دلخوشی دروغینی
از آن نهی شده است  ،و غره شدن به خود و بزرگ دیدن اعمال ِ
میدهد که کار و تالشش را تمام میبیند و از ٔ
ادامه عمل باز میماند .همچنین از آنجا که معرفت و
ٔ
شناخت
الزمه هر حرکتی است ،کاستیهای معرفت مانع حرکت و عمل کردن است .عدم
شناخت،
ِ
صحیح نسبت به هدف و انگیزه ،نشناختن زمان و زمانه ،آشنا نبودن با حقوق ،انتخاب معیارهای غلط
برای حرکت و در نتیجه فریفته شدن با شخصیتها و یا اقتدا کردن به اکثریت ،بیتحرکی به خاطر معرفت
نادرست نسبت به قضا و قدر ،جهل و ناآگاهی از مسائل دینی ،همگی مانع از صحیح و بجا عمل کردن
است ،و ناگفته نماند که منشأ ٔ
همه این معارف ،می تواند ولیشناسیباشد که فقدان آن باعث خطا و لغزش
در ٔ
همه زمینههای دیگر است.
ٔ
خطبه .4
 . 1رضی ،محمد بن حسین؛ پیشین؛
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انسانی که ولی حقیقی خویش را بشناسد ،در عمل کردن درنمیماند ،و اگر به او اقتدا کند ،میتواند
نقص و تقصیر خویش را برطرف سازد.
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ٔ
ترجمه عبدالمحمد آیتی؛ تهران ،سروش 1374 ،ش.
1. 1قرآن کریم،
2. 2ابن أبی الحدید معتزلی  ،عبدالحمید هبة الله؛ شرح نهجالبالغه البن أبی الحدید ،مصحح :محمد ابوفضل
ابراهیم ،قم :مکتبة آی ة الله المرعشي النجفي1404 ،هـ 19 ،ج.
ب الحدیث و األثر ،مصحح :محمود محمد طناحی ،قم:
3. 3ابن اثیر جزری ،مبارک بن محمد؛ النهایة في غری 
اسماعیلیان1367 ،ش 5 ،ج.
4. 4ابن شهرآشوب ،ابو عبد الله محمد بن علی؛ مناقب آل ابي طالب ،:قم :عالمه 1379 ،هـ 4 ،ج.
5. 5ابن عبد ّ
البر  ،ابو عمر یوسف بن عبدالله بن محمد؛ االستیعاب ،تحقیق :علی محمد البجاوی ،بیروت :دار
الجیل 1412 ،هـ 4 ،ج.
6. 6ابن فهد حلی ،احمد بن محمد؛ عدة الداعي و نجاح الساعي ،مصحح :احمد موحدی قمی  ،تهران :دار الکتاب
االسالمی 1407 ،هـ .
7. 7ابن قتیبه دینوری ،ابو محمد عبد الله بن مسلم؛ االمامة و السیاسة (المعروف بتاریخ الخلفاء) ،تحقیق :علی
شیری  ،بیروت :دار األضواء 1410 ،هـ 2 ،ج.
8. 8ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر؛ البدایة و النهایة ،بیروت :دار الفکر 1407 ،هـ 15 ،ج.
9. 9ابن منظور ،محمد بن مکرم؛ لسان العرب ،مصحح :جمالالدین میردامادی  ،بیروت :دار الفکر 1414 ،هـ15 ،ج.
ّ
10.10بالذری ،احمد بن یحیی؛ أنساب االشراف ،مقدمه و تحقیق :سهیل زکار ،ریاض زرکلی ،بیجا 1417 :هـ 13 ،ج.
11.11بنیهاشمی ،سید محمد؛ کتاب توحید ،تهران :منیر 1389 ،ش 4 ،ج.
12.12پسندیده ،عباس؛ «درآمدی بر روششناسی فهم معارف روانشناختی از احادیث» ،علوم حدیث ،ش  45و ،46
پاییز و زمستان  ،1386ص 109ـ.88
13.13ثقفی ،ابن هالل؛ الغارات ،مصحح :جاللالدین محدث ،تهران :انجمن آثار ملی1395 ،هـ 2 ،ج.
14.14جعفری ،سید محمدمهدی؛ پرتوی از نهج البالغه ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی 1380 ،ش 5 ،ج.
15.15جوادی آملی ،عبدالله؛ مراحل اخالق در قرآن ،قم :اسراء 1379 ،ش.
ٔ
ّ 16.16
حرانی ،ابن شعبه حسن بن علی؛ تحف العقول ،مصحح :علی اکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین1404 ،هـ. .
ّ 17.17
حر عاملی ،محمد بن حسن؛ تفصیل وسائل الشیعة إلی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤسسه آلالبیت،:
1409هـ 30 ،ج.
18.18حکیمی ،محمدرضا؛ حکیمی ،علی؛ حکیمی ،محمد؛ الحیاة ،مترجم :احمد آرام ،تهران ،دلیل ما1391،
ـ 1389ش 10 ،ج.
19.19خوانساری ،جمالالدین محمد ،شرح غرر الحکم و درر الکلم  ،مقدمه و تصحیح :میرجاللالدین حسینی
ارموی ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران 1366 ،ش 7 ،ج.
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20.20خویی ،میرزا حبیبالله؛ منهاج البراعة في شرح نهجالبالغة ،مترجم :حسن حسنزاده آملی و محمد باقر
کمرهای ،مصحح :ابراهیم میانجی ،تهران :مکتبة اإلسالمیة 21 ،ج.
21.21دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ تفسیر موضوعی نهجالبالغه ،تهران :معارف 1390 ،ش.
22.22ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ لوح بینایی :تحلیل تاریخ حکومت امام علی(ع) با تأکید بر نهجالبالغه ،تهران:
دریا 1392 ،ش.
23.23ــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ مزرع مهر؛ موانع و مقتضیات تربیت در نهجالبالغه ،تهران :دریا 1388 ،ش.
24.24دیلمی ،حسن بن محمد؛ ارشاد القلوب إلی الصواب ،قم ،الشریف الرضي 1412 ،هـ 2 ،ج.
جامع جامعهشناسی و علوم انسانی ،جهرم :دانشگاه آزاد اسالمی1391 ،ش2 ،ج.
25.25راسخ ،کرامتاله؛ فرهنگ ِ
26.26راغب اصفهانی ،حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،مصحح :صفوان عدنان داوودی ،بیروت ـ دمشق:
دار القلم ـ الدار الشامیة 1412 ،هـ .
27.27رضی ،ابوالحسن محمد بن حسین؛ نهج البالغه :سخنان ،نامهها ،حکمتهای امیرالمؤمنین امام علی بن
ابیطالب ،7مترجم :سید محمدمهدی جعفری ،تهران :ذکر 1389 ،ش.
28.28ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ نهج البالغة ،مصحح :صبحی صالح ،قم :هجرت 1414 ،هـ .
29.29شاملو ،سعید؛ مکتبها و نظریهها در روانشناسی شخصیت ،تهران  :رشد 1388 ،ش.
ٔ
30.30شجاعی  ،محمدصادق؛ «نگاهی به ریشههای "نظریه صفات شخصیت" در اخالق» ،دو فصلنامه علمی ـ
تخصصی مطالعات اسالم و روانشناسی ،سال سوم ،ش ،4بهار و تابستان  ،1388ص 153ـ.129
31.31شعارینژاد ،علیاکبر؛ فرهنگ علوم رفتاری ،تهران :امیرکبیر1375 ،ش.
ٔ
جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ قم 1417 ،هـ20 ،ج.
32.32طباطبایی ،سید محمد حسین ؛ المیزان في تفسیر القرآن ،قم:
ٔ
33.33ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ «نقش ماوراء طبیعت در جامعه» ،معنویت تشیع و  22مقاله دیگر ،قم:
انتشارات تشیع ،بیتا ،ص 107ـ.89
34.34طبرسی ،أبو منصور احمد بن علی بن أبیطالب؛ االحتجاج علی أهل اللجاج ،محقق :محمدباقر خرسان،
مشهد :نشر مرتضی 1403 ،هـ 2 ،ج.
35.35طبری آملی ،عمادالدین أبو جعفر محمد بن أبی القاسم؛ بشارة المصطفی :لشیعة المرتضی ،7نجف:
المکتب ة الحیدریة 1381 ،هـ .
36.36طریحی ،فخر الدین بن محمد؛ مجمع البحرین ،مصحح :احمد حسینی اشکوری ،تهران :مرتضوی1375 ،
ش 6 ،ج.
37.37طوسی ،محمد بن الحسن؛ التبیان في تفسیر القرآن،تحقیق و مقدمه :شیخ آغا بزرگ تهرانی ،احمد قصیر
عاملی ،بیروت ،دار احیاء التراث العربی ،بیتا 10 ،ج.
38.38عسکری ،أبو هالل حسن بن عبدالله؛ الفروق في اللغة ،بیروت :دار اآلفاق الجدیدة 1400 ،هـ .
39.39عیاشی ،محمد بن مسعود ،تفسیر العیاشي ،مصحح :هاشم رسولی محالتی ،تهران ،المطبعة العلیمة،
1380هـ 2 ،ج.
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ٔ
خطبه  74نهجالبالغه ،تهران :احد فرامرز
پرده پندار :تحلیلی از غفلت در پرتو
40.40فرامرز قراملکی ،احد؛ ٔ
قراملکی (با همکاری دفتر امور مدیران) 1378 ،ش.
41.41فیومی ،احمد بن محمد؛ المصباح المنیر في غریب الشرح الکبیر للرافعي ،قم :دار الهجرة1414 ،هـ 2 ،ج.
42.42قاضی نعمان؛ دعائم االسالم و ذکر الحالل و الحرام و القضایا و األحکام ،قم :مؤسسه آل البیت1385 ،:
هـ 2 ،ج.
43.43کلینی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق؛ الکافي ،قم ،دار الحدیث 1429 ،هـ 15 ،ج.
44.44لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ ،محقق  :حسین حسنی بیرجندی ،قم ،دار الحدیث،
 1376ش.
45.45مجلسی ،محمد باقر بن محمد تقی؛ بحار األنوار الجامعة لدرر أخبار االئمة األطهار ،بیروت :دار احیاء التراث
العربی1403 ،هـ 111 ،ج.
46.46مسعودی ،ابو الحسن علی بن حسین؛ مروج الذهب ،تحقیق :اسعد داعر ،قم :دار الهجرة 1409 ،هـ 4 ،ج.
مؤسسهٔ

47.47مصباح یزدی ،محمد تقی؛ بهترینها و بدترینها از دیدگاه نهجالبالغه ،تدوین :کریم سبحانی ،قم:
آموزشی و پژوهشی امام خمینی 1388 ،2ش.
ٔ
سازنده آن در زندگی ( ،»)1معرفت ،سال نوزدهم ،ش
48.48ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ؛ «ترس از خدا و نقش
 ،153شهریور 1389ش ،ص12ـ.5
49.49مصطفوی ،حسن؛ التحقیق في کلمات القرآن الکریم ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 1368 ،ش 14 ،ج.
ٔ
دافعه علی ،7تهران :صدرا 1390 ،ش.
50.50مطهری ،مرتضی؛ جاذبه و
51.51مکارم شیرازی  ،ناصر؛ و همکاران؛ پیام امام امیرالمؤمنین 14 ،7ج ،تهران :دار الکتب االسالمیه،
1382ش 14 ،ج.
52.52منقری ،نصر بن مزاحم؛ وقعة صفین  ،بتحقیق :عبدالسالم محمد هارون ،قم :مکتبة آیةالله المرعشي
النجفي1404 ،هـ .
53.53نراقی  ،احمد؛ معراج السعادة ،قم :بهار دلها 1389 ،ش.
54.54یعقوبی ،احمد بن ابی یعقوب؛ تاریخ الیعقوبي ،بیروت ،دار صادر ،بیتا 2 ،ج.

