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آسیبهای خردورزی و عوامل رشد عقل
*

حجتاالسالم والمسلمین احمرلامانی 


مقدمه

عوامل متعددی موجب آسیبرسانی به عقل و خرد آدمی میشود که ابتدا باید در صدد شناسایی
این عوامل بر آییم و سپس برای بر طرف کردن عوامل آسیبرسیان تیالش کنییم .آسییبشناسیی
عقل ،موضوعی بسیار مهم و ضروری است که هر یک از ما با آموختن آن ،پیشگیریهیای الزم را
انجام میدهیم تا از این موهبت بیهمتا و نعمت نا و یکتا بهرۀ بیشتری ببیریم و بیرای سیعادت
ابدی خویش ،اندوختههای اخروی فراهم کنیم؛ زیرا نبود یا کمبیود عقیل ،خسیارات غییر قابیل
جبرانی به جامعه و فرد وارد میکند و طومیار حییات آدمیی را در هیم مییپیچید؛ هنانکیه امیام
علی فرمود «هیچ مصیبتی بیاالتر از بییعقلیی و هییچ فنیایی هماننید نیابودی عقیل آدمیی
1
نیست».
بالها و بدبیتیهای این خسارت بهگونهای است که از آن با عنوان «اعظم المصائب بزرگتیرین
مصیبتها» یا «شر المصائب بیدترین زییانهیا و ضیررها» ییاد شیده اسیت کیه «هییچ فقیر و
تنگدستی و هیچ مرض و بدبیتی ،سنگینتر و خطرناکتر از آن نیست»؛ 2همیانگونیه کیه امیام
صادق فرمود «هر گاه خداوند اراده کند نعمتی را از بندهای بگیرد ،نیستین هیزی کیه تغیییر
میدهد ،عقل اوست»؛ 3زیرا «قوام و پایداری انسان ،به عقل اوست» 4.در این نوشیتار بیه تبییین
* مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج « 165 ،75و ََُلُم ِ
ين».
صيبَ َةُكَ َص َ ُُُِال َْص ْق ِلُُ َو ََُل َُع َ َُ َُع ْق ٍلُكَ ِقل َِّةُالْيَ ِق ُِ
َ
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛ ََ « 73لُ َف ْق َرُ َأ َش ُّ ُِم َنُال َْج ْه ُِل».
ٍ
انُ َأ َّول َُماُي َغ ِّير ُِم َّْ َُع ْقلَ ُ».
ُاهُ َأ ْنُي ِزي َل ُِم ْن َُع ْب ُِن ْص َم ًةُكَ َ
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ِ « 94 ،1إذَاُ َأ َر َاد ِ
 .4همان « ِق َواُُُال َْم ْر ِ َُع ْقل ُ».
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عواملی میپردازیم که به عقل آدمی آسیب میزند و مانع رشد آن میشود.
عوامل آسيبرسان به عقل
 .1شهوتطلبی و هواپرستی

انسان در زندگی دنیایی دارای دو نوع شهوت است؛ شهوت صادق ماننید عالقیه بیه غیذا هنگیام
گرسنگی یا میل به همسر و ارضای غریزه جنسی و شهوت کاذ مانند عالقه به غذای بهتر ،رفیاه
فراوانتر و یا تنوع جنسی و تجربههای گوناگون شهوانی که بدون آنها زندگی سپری میشود ،امیا
با این دلبستگیها ،تمام عزم و جزم آدمی به امور دنیوی مشغوط میشود و از توجه و تیالش بیرای

فراهمسازی اندوختههای اخروی باز میماند؛ 1هنانکه امام علی

فرموده است « َذ َهابُ ال َْص ْق ُِ
ل

َب ْي َنُ ال َْه َوىُ َُو الشَّ ْه َوة؛ 2عقل آدمی در کششهای هوای نفس و شهوات ،از بین میرود».

استاد شهید مطهری مینویسد

یکی از هیزهایی که موجب اعراض و تنفر مردم از خدا و دین و همیه معنو ییات مییشیود،
آلوده بودن محیط و غرق شدن افراد در شهوتپرستی و هواپرستی است ...بدیهی است کیه
غرق شدن در شهوات پست حی وانی با هر گونه احساس تعالی ،اعیم از تعیالی میذهبی ییا
اخالقی یا علمی یا هنری منافات دارد و همه آنها را میمیراند .آدم شهوتپرسیت نیه تنهیا
نمی تواند احساسات عالی مذهبی را در خود بپروراند ،احساس عزت و شرافت و سیادت را
نیز از دست میدهد. ...

3

 .2زیادهخواهی

اعتداط یا میانهروی ،نشانۀ تدبیر و خردمندی در زندگی است .آنان کیه بیه دور از افیراط و تفیریط
حرکت میکنند ،به نوعی آرامش روحی ی معنوی دست مییابند که رهاورد آن ،نجات از گیردا
ُاأم ِ
يورُ
زیادهطلبی و هنگاط فقر و تنگدسیتی اسیت .از همیین روسیت کیه فرمیودهانید « َخ ْيير ْ
َأ ْو َْط َها؛ 4بهترین هر هیز و هر کار ،حد میانه آن است».
 .1حسین بن محمد راغب اصفهانی؛ مفردات الفاظ قرآن؛ ترجمه غالمرضا خسروی؛ ج ،1

.360

 .2علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ تصحیح حسین حسنی بیرجندی؛

.256

 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،3
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،73

.404
.292
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معترلشوكههمركمهاهملدلاسمت 

درجمیمممماممممورمعتمممرلاسمممت 

وسممممآممممرمرممملعمممزوشمممرف 

رممهوسمممروىنممهزهممردو ممرف 
ِ
ز
ُ
ز
ُ ز 1
ز
ُ
مممورأوسممم ها»  
حكمممم«خیممم ُراْلم
ِ

بمممارسمممانربمممورارمممهعمممزورهممما 

زیادهخواهی ،از بالهای افراط در کسب ماط در زنیدگی اسیت کیه آدمیی را بیه سیوی تکیاثر ییا
ثروتاندوزی میکشاند ،راحتی و رفاه واقعی را از فرد میرباید و در گذر زمان ،باعک کمعقلی و
بیعقلی انسان میشود؛ هنانکه امام علی

ِ
ضياُُِالْصق ِ
ولُُ ِفيُُ َطل ِ
يول  2ضیایع
َيبُُالْفض ُِ
فرمود « َ

شدن و تباه گشتن عقلها ،در پی زیادهخواهیهاست» .داروی این درد ،دط سپردن به موعظههیا و
پند و اندرزهاست.
 .3خود برتربينی

تکبر یا خود برتربینی ،از آسیبهای جدی است که سبب سقوط انسان ،و با زیانهای غییر قابیل
جبران ،منجر به شکست و ورشکستی شیصیتی او میشود .ریشه روانی کبر یا همیان نگریسیتن
مردم به دیده پستی و حقارت و خوار و ناهیز دیدن ح  3،ذلت و حقارتی است کیه فیرد در خیود

احساس میکند 4و آثار اعتقادی آن ،سقوط از قلۀ بندگی خداونید بیه سراشییبی کفیر و بیدبیتی
دنیوی و اخروی است؛ 5زیرا «کبر و خود برتربینی ،جامهای است که میصو

خداوند بینییاز

و شایسته آن ذات مقدس است و کسی که با او در این صفت به معارضیه و مقابلیه برخییزد و بیه
مردم بزرگی بفروشد ،خداوند جز پستی و حقارت هیزی به او نمیافزاید».
در روایتی آمده است مردی از امام علی

6

پرسید «هرا ما در هیر رکعیت نمیاز دو بیار سیجده

میکنیم؟ هرا همینطور که یک بار رکوع میکنیم ،یک بار هم سجده نمیکنیم؟ هه خصوصیتی

 .1عبدالرحمن بن احمد جامی؛ هفت اورنگ؛ سلسلل الذهب ،دفتر اوط ،سایت گنجور.
https://ganjoor.net/jami/7ourang/7-1/sd1/sh4/

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .3عباس قمی؛ سفینة البحار؛ ج ،8

.453

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2
 .5همان،
 .6همان.

.309

.476

اُمنُرج ٍلَُكَبرُ َأوَُجبر ُِإ ََّل ُِل ِذل ٍَّةُوج ه ِ
ِ
اُفيُنَ ْف ِس ُِ».
َ ََ َ
َ « 312قا َل َُم ْ َ
َ َّ َ ْ َ َ َّ َ
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پس از قرائت آیه  55سوره طه 1فرمود

در خاک است؟» .امیرالمؤمنین

اوط که سر بر سجده میگذاری و بر میداری ،یعنیی ِم َّْهياُ َخلَ ْقَّياك ُْم؛ همیه میا از خیاک آفرییده
شدهایم .ریشه تمام پیکر ما ،خاک است؛ هر هه هستیم ،از خاک به وجیود آمیدهاییم .دفعیه دوم
سرت را به خاک میگذاری که یادت بیاید میمیری و باز به خاک بر میگردی .دوباره سیرت را از
خاک بر میداری و یادت میافتد که یک بار دیگیر از همیین خیاک محشیور و مبعیوث خیواهی
شد.

2

استاد شهید مطهری میگو ید
هند ساط پیش به انجمن دینی دانشگاه شیراز دعوت شده بودم .یکی از استادهای آنجیا کیه
قبال طلبه ی و شاید شاگرد خود من هم ی بوده است ،مبمور شده بود تا مرا معرفی کند .او در
آخر سینانش گفت اگیر بیرای دیگیران ایین لبیاس افتییار اسیت ،فالنیی افتییار لبیاس
روحانیت است .من از این سین آتش گرفتم .بعد از او که برای سینرانی برخاستم ،گفیتم
ً
آقای فالن! این هه حرفی بود که از دهانت بیرون آمد؟ تو اصال میفهمی هیه مییگیو یی؟
من یک افتیار بیش ندارم و آن ،یک عمامه است و یک عبا .من که هستم که افتییار عبیا و
عمامه باشم؟ این تعارفهای پوچ هیست که به همیدیگر مییکنیید؟ ابیوذر را بایید گفیت
افتیار است  ...اسالم افتیار دارد فرزندانی تربیت کرده است که دنییا روی آنهیا حسیا
میکند؛ زیرا در فرهنگ دنیا ،نقش مؤثری دارند .دنییا نمییتوانید نیام خواجیه نصییرالدین
طوسی را بر روی قسمتی از کرۀ ماه نگذارد؛ هرا که در بعضی از کشفیات کیرۀ میاه دخییل
است .ما هه هستیم و هه ارزشی داریم؟
زاهرغرورداشترمهسمالمتندمردراه 

3

رنممرازرهنیممازرممهدارالسممالمرفممت 
4

 .4همنشينی با جاهالن

رفاقت ،گفتگو و همنشینی ،پنجرههای ارتباطی انسان با همنوعان است که در پرتیو آن ،از تنهیایی
جدا ،و نسبت به امور آینده فعاط میشود و خود را در متن جامعه احساس میکند .این نشست و
ِ
ِ
َُار ًةُا ْخرى».
« .1م َّْهاُ َخلَ ْقَّاك ْم َُوُفيهاُنصي ك ْم َُوُم َّْهاُن ْخ ِرجك ْم َ

 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،23
 .3رضا میتاری؛ سیمای فرزانگان؛

.529

.321

 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی؛ دیوان غزلیات؛ شماره ،86

.117
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برخاستها تبثیر مستقیم یا غیر مستقیمی بر شیصیت او دارد؛ از همین روست کیه فرمیودهانید

«ال َْم ْر َُع َل ُُ ِد ِينُُ َخ ِل ِيل ُُِ َوُ َق ِري َِّ ُِ؛ 1روش آدمی بر طبی میذهب و سییرۀ دوسیت صیمیمی و رفیی
دلبندش خواهد بود» .بنابراین همانگونه که همنشینی با خوبان و عاقالن در گفتار و رفتیار آدمیی
تبثیر دارد ،همنشینی با نادانان و جاهالن تبثیر منفی و زیانباری در رفتار و گفتار آدمی مییگیذارد.
استاد شهید مطهری مینویسد
بدانید که ریای کم و کوهک هم شرک به خداست و همنشینی بیا هواپرسیتان ،فراموشییانه
ایمان است .تعبیر بسیار رسا و کامل همین است کیه [امیام] علیی

فرمیود فراموشییانه

است؛ یعنی انسان آنقدر تحت تبثیر دوستان و معاشران بد است که تا وقتی که با آنهاست،
ً
مثل این است که او را به فراموشیانه بردهاند .افکار و عقاید پاک خود را موقتا از یاد میبرد،
مثل این است که در آن وقت همچون افکار و عقایدی نداشیته اسیت .در [عیرف] معیروف
است که معاشرت بوی دارد؛ یعنی هر کس بوی معاشرت را میگیرد ،بوی خیوی مییآورد.
شاعر میگو ید:

ازرممادصممدادلمممچممورمموىبمموگرفممت 
دیگممرزممم

منرارگذاشمتجسمتجوىبموگرفمت 
روىبوگرفتهرمودوخموىبموگرفمت 2

هممی نمممیآیممریمماد 

 .5شوخی بيجا

طبیعت انسان ،مزاح را مییپسیندد و بیا آن شیاد مییشیود؛ زییرا شیوخی صیحیح و هیدفدار،
تصویرهای پیاپی غمناک را قطع میکند و عناصر شیادیبییش را در الییههیای روان آدمیی فیرو
میبرد .وجود شوخی و مزاح صحیح که سبب شاد و بانشاط شدن روحیه افیراد و فضیای زنیدگی
میشود ،یکی از ویژگیهای خانواده سالم و متعادط است؛ هنانکه در سیرۀ پیامبر خدا و ائمه
3
ُوَُلُأقولُإ َِل ََُ ِقيا؛
مزح َ
معصومین نیز وجود داشت .رسوطخدا فرموده است «إ ِن َُأ َ
من مزاح میکنم ،اما جز ح نمیگویم» .یونس بن شییبانی میگویید امیام صیادق بیه مین
فرمود «شوخی شما با یکدیگر ،هیه انیدازه اسیت؟» .عیرض کیردم «انیدک اسیت» .فرمیود
«اینگونه نباشید؛ زیرا شوخی از خوشخلقی است و تو با شوخی ،برادرت را شیادمان مییکنیی.
 .1محمد بن حسن حر عاملی؛ وسائل الشیعه؛ ج ،12
 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،22
 .3محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،16

.206
.298

.48
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همانا رسوطخدا

با کسی شوخی میکرد و هدفش ،شاد کردن او بود».

1

گاهی شوخی و شادی از حد متعادط خارج میشود تا آنجا که برخی برای شیاد بیودن ،حتیی بیه
تمسیر و تحقیر دیگران با شوخیهای بیجا و شادیهای همراه با اذییت و آزار مییپردازنید .امیام
علی

ِ
ين َُع ْق ِلي ِ َُم َّجية؛
اُم َز َحُُ ْامر ٌؤ َُم ْز ََ ًة ُِإ ََّل َُم َّجُم ْ
درباره هنین شوخیهایی فرموده است « َم َ

2

هیچ کس شوخی بیجا نکند ،جز آنکه مقداری از عقل خویش را از دست بدهد» .نقل اسیت دو
دوست شوخ با یکدیگر عهد کردند که هر کدام زودتر از دنیا رفت ،دیگری به خوا او بیایید و از
آن طرف وضعیت خود را تشریح کند .یکی دعوت ح را لبیک گفت ،ولی تیا میدت زییادی بیه
خوا دیگری نیامد؛ تا اینکه پس از انتظار فراوان به خوا دوستش آمد و در جوا اعتراض دییر
به خوا آمدن و جویا شدن از هگونگی عالم برزخ و سیؤاط و جیوا گفیت «دوسیت عزییز!
همین قدر بگویم ،من هر هه در دنیا به شوخی حرفیی را گفیتم ،ایینهیا جیدی نوشیتند و دلییل
خواستند!!».
 .6گوش ندادن به سخن عاقالن

یکی دیگر از عوامل آسیبپذیری عقل و خرد ،نادیده گرفتن سین عیاقالن اسیت؛ هنانکیه امیام

ِ ِ
اُُِ ِمينُُ َذ ِويُُالْصق ِ
ياتُُ َع ْقلي ؛ 3کسیی کیه بیه سیین
يولُُ َم َ
علی میفرماید « َم ْنُ ََ َر َكُُاَل ْْيت َم َ ْ
خردمندان گوش نسپارد ،عقلش نابود شود».

روزی خبرنگاری از افسر راهنمایی پرسید «بهترین راننده کیست؟» .پاسخ داد «کسی است کیه
نه تصادف کند و نه کاری کند که دیگران با او تصادف کنند» .اهمیت و ارزش عقل نییز از همیین
روست که انسان نه تنها گناه نکند؛ بلکه به آن فکر نیز نکند .از همین روسیت کیه امیام علیی
فرموده است « َأ ْص َلُُال َْص ْق ِلُُال َْص َفا ؛ 4اصل عقل ،عفاف و خودبسندگی است»؛ یعنی کسیانی کیه
خردمندند ،هونان گلی زیبا و پوشیده در گلبرگهای شیصیتی خویش ،از عقل و خرد ،عاطفه و
قلب و فطرت پاک خویش مراقبت ،و با پرهییز از تظیاهر و تفیاخر و تجمیل بیرای خیود زنیدگی
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،2

.663

 .2محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛ حکمت ،450
 .3حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ج،11
 .4محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،75

.7

.207

.555
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میکنند تا در پایان عمر با خویش زمزمهای این هنین نداشته باشند که
خمودرمیجهمترسمتم 

پشیمانمپشمیمانمكمهرمر 

ایممیورممیعالممیونممادانیت 

رهل فممیزخممودر
ایمنكمارممیكمردم؟ 

مراعالمیاگمرممیرمودكمی

ج



1

چمراعاقمملك ممركممارىكممهرممازآردپشممیمانی؟ت 

عوامل افزایش عقل

برای تقویت و افزایش عقل و خرد ،باید ضمن شناسایی عوامل افزایش عقل ،با تیالش و جیدیت
در صدد آراستن وجود خویش به این عوامل بر آییم.
 .1علم و دانش

ِ
اهُ ِفيُُ َقل ِْبُُ َم ْنُُ َي َشا ُ؛ 2علم نوری است که خداوند
ور َُي ْق ِذف ُُ ِ ُ
امام علی فرموده است «الْصلْمُُن ٌ
به قلب هر کسی که بیواهد ،میافکند» .علم و دانش ،باعک بالندگی شیصیت انسان میشیود
و اندیشه و انگیزه را صد هندان میکند .تحصیل علم ،مایه تقوییت عقیل آدمیی اسیت .مطالعیۀ
فراوان و ژرفاندیشی بسیار در امور علمی ،باعک شکفتگی عقل و تقویت فکر و فهم مییشیود؛
هنانکه استاد مطهری مینویسد
مگر نه این است که برای بشر دانش ،بزرگترین منبع نیرو و قیدرت اسیت؟ قیدرت عظییم
انسان که جماد و نبات و حیوان و صحرا و دریا و فضا را مسیر کرده ،از منبیع عظییم علیم
سرهشمه میگیرد .انسان ماشین نیست که قدرتش به میزان بیار و برق و حیرارت بسیتگی
داشته باشد .حیوان هم نیست که مانند اسب و فیل همه قدرتش همان باشد که در دسیت و
پا و پشت اوست .قدرت بیشتر انسان ،قدرت فکری و مغزی است .به موجیب ایین قیدرت
است که هنین تمدنی عظیم به وجود آورده ،قدرتهای برق و بیار و قدرتهای عضیالنی
اسب و فیل و هر حیوان دیگر را به استیدام خو یش درآورده است.

3

 .1کماطالدین علی محشتم کاشانی؛ دیوان اشعار؛ قصاید ،قصیده  ،77سایت گنجور.
https://ganjoor.net/mohtasham/divan-moh/ghaside-moh/sh/77

 .2منسو به امام صادق

؛ مصباح الشریعة؛

 .3مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج،22

169
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 .2بهرهگيری از تجربه

تجربه ،آزمایش اندوه و سیتی در زندگی است 1که باعک پیتگی ،دنیادیدگی و آزمیودگی آدمیی
میشود و او را از تصمیمهای نسنجیده یا حرکتهای شتابزده حفظ مییکنید .آشینایی بیا تیاریخ
گذشتگان ،نشست و برخاست با نیبگان و دنیادیدگان ،مطالعۀ زنیدگی عالمیان و اندیشیمندان و
بهرهمندی از پند و نصیحت صاحبنفسان و کارآزمودگان ،تجربهای طوالنی به انسان میبیشد.
از این روست که امام حسین
موجب افزایش خرد است».

میفرمود «طولُُالتَّ َج ِ
ل؛ 2تجربههای فیراوان،
ار ِبُُ ِز َي َاد ٌة ُِفيُُال َْص ْق ُِ

 .3همنشينی با عالمان

امام سجاد

همنشینی ،گفتگو و آشنا شدن با شیوۀ زندگی صالحان و عالمیان و اندیشیمندان را

اینگونه توصیف کرده اسیت «م َجالَسةُالص ِال ِِ َ ِ ِ
الص ََل ِحُُ َوُ َدابُُالْصلَميا ِ ِ
ياد ٌة ُِفييُُ
ُز َي َ
ينُُ َداع َي ٌةُإلَ ُُ َّ
َّ
َ
َ
ل؛ 3نشست و برخاست با صالحان ،باعک انگیزهمنیدی بیه خییر و خیوبی مییشیود و روش
ال َْص ْق ُِ

عالمان ،موجب افزایش عقل میگردد».

4

عیارعالموجاهلزهم شینپیراسمت 

رهامترانندموداهملهموشراحاجمت 

 .4موعظه و نصيحت

«موعظه ،عملی است که در انسان حالت بازدارندگی از بیدیهیا و گیرایش بیه خیوبی را ایجیاد
میکند و سیتی را از دط انسان میشوید و آدمی را آماده اتصاف بیه کمیاالت الهیی مییکنید».

5

آیات و روایات بسیاری آدمی را به این اصل مهم فرا خواندهاند .قرآن کریم از زبان لقمیان حکییم

ْ َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ُ َ َّ ُ ْ ْ َّ َّ ِّ
الَّ ْر َك َل ُظ ْل ٌْ ََ ٌ
ظكيْ  6و [ییاد
میفرماید « ِإا قال لقمان ِالب ِن ِه و و ي ِعظه يا بنى ال تَّرك ِبالل ِه ِإن
ِ
کن] هنگامی را که لقمان به پسر خو یش در حالی که وی او را اندرز میداد ،گفت ای پسیر مین!
 .1فؤاد افرام بستانی؛ فرهنگ ابجدی عربی ق فارسی؛ ج ،1
 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج .128 ،75
 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.16

.20

 .4محمدعلی صائب تبریزی؛ دیوان اشعار؛ غزلیات ،غزط  ،1657سایت گنجور.
https://ganjoor.net/saeb/divan-saeb/ghazalkasa/sh1657/

 .5مصطفی دلشاد تهرانی؛ سیری در تربیت اسالمی؛
 .6لقمان .13

.294
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به خدا شرک میاور که بهراستی شرک ،ستمی بزرگ است» .همچنین در توصیه بیه برپیایی نمیاز و
امر به معروف و نهی از منکر به فرزندش میفرماید
ْ

َ َ
َّ َ َ ْ ُ ْ ْ
كال َم ْع ُروف َو ْان َ
كه
«يا ُبن َّى أ ِق ِْ الص ة و أمر ِب
ِ

ََ ِن ْال ُمن َُ ِر  1ای پسر من! نماز را بر پا دار و به کار پسیندیده وادار و از کیار ناپسیند بیازدار» .امیام

علی

فرمود

نیز امام حسن

را به خدا و معادبیاوری ،تقیواگرایی و موعظیهپیذیری سیفارش کیرد و

يُأوصي ُ ِبت ْقو ِ
يذ ْك ِر ُِِو ِ
ُعمار ِةُ َق ْل ِب ُ ِب ِ
وُ ِ ِ
ِ
ُاَل ْع ِت َص ِ
ياُُ ِب َِ ْب ِلي ِ ُ َوُ
ِإ ِّن
َ
َ
َ َ َ ِ
ُأم ِرِ َُو َ َ
ُأيُبََّ َّي َُوُلز ِ ْ
ىُاه ْ
أيُْب ٍبُأوثَق ُِمنُْب ٍبُبيَّ ُوُبين ِ
ِ
ُأَ ِيُ َقل َْب َ ُ ِبيال َْم ْو ِعظ؛ 2پسیرم!
ُّ َ َ ْ
ْ َ َ ََْ َ َ َْ َ ِ
ُاه ُِإ ْنُأ ْن َتُأ َخذْ َتُ ِب ْ
همانا تو را به ترس از خدا سفارش میکنم که پیوسته در فرمان او باشی و دلت را با یاد خدا
زنده کنی و به ریسمان او هنگ زنی .هه وسیلهای مطمئنتر از رابطه تو با خداست ،اگر سر
رشته آن را در دست گیری؟ دلت را با اندرز نیکو زنده کن.

موعظه امام خمينی

روزی جمعی از دانشآموزان یک مدرسه ابتدایی دخترانه در نامهای بیه امیام خمینیی نوشیتند
«هون در کتا دینی ما نامه امام محمدتقی به فرمانده سیستان و نصیحتهایی را که امام بیه
ایشان کردهاند ،نوشته؛ ما هم تصمیم گرفتیم که برای شما نامهای نوشته و شما را نصییحت کنییم.
ولی اماما ،ما شما را نمیتوانیم نصیحت کنیم؛ زیرا شما بزرگوارید و از همه گناهیان بیه دوریید».
امام در پاسخ به آنها نوشت «فرزندان عزیزم! نامه محبتآمیز شما را قرائت کردم .کاش شیما
3
عزیزان مرا نصیحت میکردید که محتاج آنم».
فهرست منابع
کتب

 .1بستانی ،فؤاد افرام؛ فرهنگ ابجدی؛ ترجمه رضا مهیار؛ ها دوم ،تهران انتشارات اسیالمی،
1375ش.
 .2تمیمی آمدی ،عبدالواحد بین محمید؛ تصقنیف غقررالحکم و دررالکلقم؛ تحقیی مصیطفی
درایتی؛ ها اوط ،تهران دانشگاه تهران 1366 ،ش.
 .1لقمان .17
 .2ناصر مکارم شیرازی و همکاران؛ پیام امام امیرالم منین ؛ ج .475 ،9
 .3سید روحالله موسوی خمینی؛ صحیفه امام؛ ج  136 ،17و .137
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 .3حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان غزلیات؛ به کوشیش خطییب رهبیر؛ تهیران نشیر
صفی علیشاه 1388 ،ش.
 .4حر عاملی ،محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة؛ تحقی مؤسسل آطالبییت ؛ هیا اوط ،قیم
مؤسسل آطالبیت  1409 ،ق.
 .5دلشاد تهرانی ،مصطفی؛ سیری در تربیت اسقالمی؛ تهیران مؤسسیه نشیر و تحقیقیات ذکیر،
 1376ش.
 .6راغب اصفهانی ،حسین بین محمید؛ مفقردات الفقاظ الققرآن؛ ترجمیه غالمرضیا خسیروی
حسینی؛ ها دوم ،تهران مرتضوی1374 ،ش.
 .7شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهقجالبالغقة؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ قیم هجیرت،
1414ق.
 .8قمی ،عباس؛ سفینة البحار؛ تهران فراهانی 1402 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ ها اوط ،قم دارالحدیک1429 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بن محمد؛ عیون الحکم و المواعظ؛ تحقی حسیین حسینی بیرجنیدی؛
ها اوط ،قم دارالحدیت 1376 ،ش.
 .11مجلسی ،محمدباقر؛ بحاراألنوار؛ ها دوم ،بیروت دار إحیاء التراث العربی 1403 ،ق.
 .12میتاری ،رضا؛ سیمای فرزانگان؛ ها ههارم ،قم دفتر تبلیغات اسالمی 1371 ،ش.
 .13مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ قم صدرا1372 ،ش.
 .14مکارم شیرازی ،ناصر و همکاران؛ پیام امام امیرالم منین ؛ قیم مدرسیل االمیام علیی بین
ابیطالب .1386 ،
 .15منسو به امام صادق  ،جعفر بن محمد؛ مصباح الشریعة؛ ها اوط ،بییروت اعلمیی،
1400ق.
 .16موسوی خمینی ،سیید روحاللیه؛ صقحیفه امقام؛ تهیران مؤسسیه تنظییم و نشیر آثیار امیام
خمینی  1378 ،ش.
 .17نوری ،حسین بن محمدتقی؛ مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل؛ ها اوط ،قم مؤسسیل
آطالبیت 1408 ،ق.
سایت

سایت گنجور؛ دیوان اشعار جامی ،صائب تبریزی و محتشم کاشانی.

فصلنامه علمی ـ تخصصی ویژه مبلغان
بهار  1399ـ رمضان  1441ـ شماره اول

شاخصههای زندگی عاقالنه
*

حجتاالسالم والمسلمین احمرلامانی 


مقدمه

عقالنیت و خردگرایی ،در آموزههای دینی مورد تب کید قرار گرفته است تا آنجا کیه در قیرآن کیریم
 49بار از مشتقات ماده «عقل» استفاده شده و واژههایی مانند «یتفکرون ،و یتیدبرون» بسییار در
قرآن آمده است .امام رضا نیز فرموده اسیت « َص ِ يقُُك ِّلُُ ْام ِر ٍُُ َع ْقل ُُ َو َُع ُّوُُِ َج ْهل ُ؛ 1دوسیت
هر انسانی عقل او و دشمن او ،جهل اوست» .در روایات دیگر نیز عقل ،ابیزاری بیرای شیناخت

حقای تلقی شده است؛ هنانکه رسوطخدا

ِ
فرموده است «ماُ َقسم ِ ِ ِ
ينُُ
َ َ َ ِ
ُاهُللْص َباد َُش ْيئاًُ َأ ْف َض َلُُم َ

ال َْص ْقل؛ 2خداوند هیزی بهتر از عقل برای بندگانش قسمت نکیرده اسیت» .یکیی از اهیداف بلنید

انبیا که در صدد جامعه عقالنی بودند ،افزایش خرد جمعی بیوده اسیت؛ هنانچیه امیام علیی

فرمود « َوُي ِثيرواُلَه ْمُُ َد َفا ِ َنُُالْصقول؛ 3و توانمندیهای نهفتیه عقیوط را ظهیور دهنید»؛ زییرا خیرد
جمعی موجب افزایش بلوغ فکری میشود .در جامعه عقالنی است که مردم رهبرانی را انتییا

میکنند که شایسته رهبری هستند .در جامعهای که عقل افوط کند ،رهبران ظالم و قانونشیکن بیر
مسند قدرت قرار میگیرند؛ هنانکه در عصر امام حسین
گرفتن نابیردان بر مسند قدرت و شهادت امام

حاکمیت جهل مقدس موجب قرار

شد .بر همین اساس است که امام علیی

از

ِ ِ
ياهُُ ِمينُُْيب ِ
اتُُ
جامعهای که شور با شعور جابهجا شود ،به خدا پناه میبرد و میفرمایید «نَصوذُب ِ ْ َ
* مبلغ نیبه دفتر تبلیغات اسالمی.
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
 .2همان،

.26

.12

 .3محمد بن حسین شریف الرضی؛ نهجالبالغة؛ تصحیح صبحی صالح؛

.43
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ال َْص ْقل؛ 1به خدا پناه میبریم از خاموشی عقل» .استاد مطهری پیرامون نقیش عقیل در شیناخت
اصوط دین میفرماید «شما کدام مذهبی را در دنیا پیدا میکنید کیه بیه انیدازه قیرآن بیرای عقیل

احترام قائل شده باشد 2»...و نیز میفرماید «یک حمایت فوقالعادهای از عقل را در متون اسالم
میبینیم و در هیچ دینی از ادیان دنیا به اندازه اسالم ،از عقل یعنی از حجیت عقل و از سیندیت و
اعتبار عقل حمایت نشده است» 3.در این نوشتار برخی از شاخصههای جامعیه عقالنیی بییان و
تبیین شده است.
 .1شناخت جایگاه عقل و خرد در زندگی

درک و دریافت عقل و تبثیر آن در امروز و فردای زندگی ،باعک انگیزهای فراوان در دستیابی به این
در این باره فرمیوده اسیت «برتیرین موهبیت خداونید بیه

موهبت الهی میشود .رسوطخدا

بندگان ،عقل است؛ زیرا خوا عاقل برتیر از بییداری جاهیل ،و افطیار عاقیل بهتیر از روزهداری
جاهل است و نشستن عاقل ،افضل از قییام جاهیل اسیت و خداونید ،هییچ پییامبر و رسیولی را
مبعوث نکرده ،مگر با عقل کامل».

4

 .2آراستگی به علم و دانایی

یکی از شاخصههای مهم جامعه عقالنی ،آراستگی به علم است؛ زییرا فراگییری علیم و دانیش،
آدمی را از نادانی دور ،و زمینه تقویت خردورزی را فیراهم مییکنید .از همیین روسیت کیه امیام
علی فرمود «الْص ْقلُُوُالشَّ هوة ِ
ُض َّ ِانُُ َوُم َؤ ِّي ُال َْص ْق ِلُُال ِْصلْمُ...؛ 5عقل و شهوت ،دو دشیمنانید و
َ َ
َْ
ِ
تحصیل علم و دانش ،مایه تقویت عقل است» و نیز فرمود « ََ ٌقُُ َعلَي ُُال َْص ِاق ِ
ييفُُ ِإلَي ُُ
يلُُ َأ ْنُُيض َ

ِ
ِ ِِ
ِ
وُُالِْكَ َما ُِ؛ 6سزاوار است انسان عاقل ،رأی خردمنیدان را
َر ْأ ِي ُُ َر ْأ َيُُالْص َق ََل َُو َُي ْج َم َع ُِإ َل ُعلْم ُعل َ
به رأی خود بیفزاید و دانش علما و حکما را بر دانش خو یش اضافه نماید».
 .1همان،

.347

 .2مرتضی مطهری؛ مجموعه آثار؛ ج ،21
 .3همان ،ج ،23

.464

.184

 .4محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.12

 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .6علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛

.232

.53
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آدمی باید زمان خود را بشناسد و از مقتضیات آن آگاه باشد ،خو یشتن را با پیشرفتهیای علمیی
منطب کند و برای ادامه زندگی به شرایط الزم مجهز شود؛ زیرا جامعه بدون علم ،جامعه عقبگرا
و عقبمانده از قافله تمدن است .از همین روست که امام صیادق

فرمیود « َعلَي ُُال َْص ِاق ِ
يلُُ َأ ْنُُ

ونُُ َع ِارفاًُ ِب َز َم ِان ُِ ُم ْق ِب ًَل َُعل ُُ َش ْأ ِن ؛ 1بر خردمند است که زمان خود را بشناسد و به کار خیویش
َيك َ
بپردازد».
 .3زمانشناسی و بصيرتافزایی

شناخت زمان و پیشآمدهای آن ،توجه به نیازها و دوری از غیافلگیر شیدن در حیوادث ،یکیی از
نتایج جداییناپذیر زندگی عاقالنه است .کسی که خردمندانه زندگی میکنید ،هییچگیاه بازیچیه
دست این و آن نمیشود؛ هه در مسائل کوهک خانواده و هه در مسائل بزرگ جامعیه و کشیور و

ِ ِ
ٍ
ن؛ 2انسیان
يرََ ْي ُِ
حتی مسائل جهانی؛ از همین روست که فرمودهاند « ََلُيل َْسعُُال َْصاقلُُم ْنُُج ِْير َُم َّ

عاقل از یک سوراخ دو بار گزیده نمیشود» .امام صادق

نیز فرموده است «الْص ِ
يالمُُ ِب َز َم ِاني ُُِ ََلُ
َ

3
ِ
ِ
عالم آگاه به زمان ،مسائل پیچیده بر او شبییون نمیزند».
ََ ْهجمُُ َعل َْي ُُالل ََّوابس؛ ِ

 .4خوشسخنی در زندگی

یکی از نویسندگان میگفت
طرح جلدی توسط یکی از طراحان برای کتابم انجام شیده بیود .مین فرامیوش کیرده بیودم
هزینه آن را بپردازم .روزی یکی از دوستان مشترک من و طراح کیه بیرای انجیام کیاری نیزد
ایشان رفته بود ،مرا دید و شکالتی به من تقدیم کرد و با خوشسینی بسیار گفت «فالنیی!
طراح این شکالت را به من داد تا تقدیم شما کنم و سالم رساند» .ناگهیان متوجیه فرامیوش
کردن پرداخت هزینه شدم!

بسیاری از مشکالت را میتوان با ههره باز و سین شیرین و دلنشین حیل کیرد؛ زییرا بشاشیت و
گشادهرویی در برخوردهای اجتماعی ،مایه جلب محبیت میردم و قیر و نزدیکیی بیه خداونید
 .1محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

.117

 .2محمدباقر مجلسی؛ بحاراألنوار؛ ج ،1

.132

 .3محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1

.27
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است 1.از همین روست که امام علی

َ
الس َف َها ِ ُ
در معرفی کمعقلترین کمعقالن فرمود «أ ْْ َف ُُ ُّ

الْمتَب ِّجحُ ِبف ِْ ِ
شُا ْلكَ ََل ُُِ؛ 2نادانترین نادانان ،کسی است که با فحش دادن به مردم ،شاد و خرسیند
َ

شود».
يشُُكَ ِ
ير ٌيمُُ َقي ُُّ؛ 3آدم
انسان بزرگوار و بردبار ،هرگز زبان به فحش و بدگویی نمیگشیاید « َماُ َأ ْف َِ َ
ييم؛ 4بردبیار ناسیزا
يشُُ ََ ِل ٌُ
بزرگوار و با شیصیت هرگز فحش نمیدهد» و نیز فرمودهاند « َماُ َأ ْف َِ َ
نمیگوید».
خانمی که برای طالق به دادگاه مراجعه کرده بود ،درباره علت طالقش میگفت
همسرم علیرغم همه خوبیهایش ،نمیخواهد بفهمد مین همسیر او و میادر دو فرزنیدش
هستم .در مجالس با دست انداختن من ،مایه تفیریح مییشیود و مین بسییار خجالیتزده
میشوم .هر هه از او خواهش و التماس کردهام ،بیفایده است .من آدم شوخ و بذلیهگیویی
نیستم تا با او مانند خودش رفتار کنم .هون خواهشهایم فایدهای ندارد ،اگر هیه مییدانیم
بعد از طالق دهار مشکالت بسیاری خواهم شد؛ اما میخواهم از او جدا شوم.

5

 .5رضایت به مال اندک با فهم و حکمت
ِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
يعُُ
اُم َ
روزی امام موسی بن جعفر به هشام بن حکم فرمود «إ َّنُُال َْصاق َلُُ َرض َيُُبال ُّ ونُُم َنُُال ُّ ْن َي َ
ِ ِ
ُُ ِبال ُّ ِ
ون ُِم َنُال ِِْ ْك َم ِة َُم َعُال ُّ ْن َيا؛ 6انسان عاقل از زنیدگی انیدک و نیاهیز دنییا بیا
الِْ ْك َمة َُوُلَُ ْم َُي ْر َ

فهم و حکمت ،راضی و خشنود است و از زندگی عالی و مرفه دنیا ،با کمی علم و فهم ناراضیی و
آزردهخاطر است».
حکمت ،نیرویی نورانی و درونی است که به وسیله آن ح و واقعیت قضایا به خوبی درک ،و هیر
عملی متقن و محکم انجام میشود 7.حکیم نیز کسی است که قدر و منزلت خویش را میداند و
 .1حسین بن محمدتقی نوری؛ مستدرک الوسائل؛ ج .453 ،8
 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛
 .3همان.223 ،
 .4همان.286 ،
 .5ابراهیم امینی؛ آیین همسرداری؛

.43

 .6محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج ،1
 .7علی اکبر قرشی؛ قاموس قرآن؛ ج ،3

.17
.163

.77
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بر اعضای خود لگام دارد؛ 1یعنی سنجیده سین میگوید ،سنجیده مییشینود و سینجیده رفتیار
میکند.
 .6پرهيز از هرزهگویی و هرزهشنوی

شیوۀ سین گفتن ،به اندازۀ موضوع سین مهم است؛ زیرا مردم بیشیتر از آنکیه قیدرت قضیاوت
داشته باشند ،گوشی برای شنیدن دارند 2.هه بسا یک جملۀ کوتاهی که دوستیهیای دیرینیه را بیه

دشمنی مبدط کرده و حتی سرنوشت کشورها را دگرگون ساخته است.

3

سکوت یا خاموشی در پارهای مواقع ،برتر از سین گفتن و در همه عرصهها عالیتر از هرزهگویی
است؛ هنانکه امام علیی

يار 4،الِْصيرُ َخي ِ
ينُُ
يمتُُ َو َق ٌُ
يرُم َ
يار ُال َْهيذَ ر َ
فرمیوده اسیت « َّ
ُع ٌُ َ َ
الص ْ
ْ ٌ

ال َْهذَ ُِر...؛ 5خاموشی تمکین و وقار ،و هرزهسرایی یا بیهودهگویی ،عیب و عار است .عیاجز بیودن
از حرف زدن ،بهتر از هرزه و پوچ گفتن یا بسیار گفتن است».
زز
گوهمآهمنو شسمت  

اینزرانچونس


وآنچهرجهراززرانچونآب

اسمت 



سمم گوآهممنرامممزنرممرهمممگممزاف  


گممهزروىنامملوگممهازروىالف 


زآنكهباریباسمتوهمرسموپ دمهزار  


درمیممانپ دممهچممونراشممرشممرار 


ممالمآنقممومیكممهچشممماندوخت ممر  


آنسممخنهمماعممالمیراسمموخت ر 

ز


عمممالمیرایمممبسمممخنویمممرانك مممر  


رورهمممانممممردهراشمممیرانك مممر 
6

ج 

ِ ِ
ِ
ِ
ية؛ دوسیتی و
يش ُِ
ُالر ْفقُُ ِن ْصفُُال َْم ِص َ
رسوطخدا فرموده است «التَّ َو ُّددُإلَ ُُالََّّا ُُن ْصفُُال َْص ْقلُُ َو ِّ
مهربانی با مردم ،نیمی از عقل است و رف و مدارا ،نیمی از [رفاه و راحتی] زندگانی میباشد.
7

 .1فؤاد افرام بستانی؛ فرهنگ ابجدی عربی ق فارسی؛ ج ،1

.339

 .2هیستر فیلد.
 .3بنتام.
 .4عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .5همان؛

.216

.213

 .6جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بیش  ،86بیت  ،1594سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/86

 .7محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج ،68

.349
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 .7ادب و احترام به دیگران

احترام به شیصیت مردم ،باعک جلب مهر و محبت و رمز پیروزی و شادکامی اسیت .از ایین رو
یکی از مهمترین عوامل سازگاری در خانواده و اجتماع ،احترام به شیصیت و عیزت نفیس تمیام
افراد در خانواده و اجتماع است.
انسان از احترام دیگران نسبت به خود ،خشنود و دلشاد میشود و آن را بیزرگتیرین نیکیی دربیاره
خود میداند؛ همهنانکه از اهانت و تحقیر دیگران ناراحت و خشمگین میشیود و آن را بیدترین
رفتار نسبت به خود میداند .در واقع انسان به طور طبیعی ،دوستدار کسی است کیه بیه او نیکیی
کرده است و دشمن کسی است که به او بدی کرده است؛ هنانکه رسوطخدا

فرمیوده اسیت

ِ
اُوُب ْغ ُُِ َم ْنُُ َأ َْا َ ُِإل َْي َهيا؛ 1دطهیا بیر دوسیت داشیتن آن
بُُ َم ْنُُ َأ َْ َس َنُُ ِإل َْي َه َ
«ج ِبلَتُُالْقلوبُُ َع َل َُُ ِّ
کس که بر آنها نیکی کند و دشمن داشتن آن کس که به آنها بدی نماید ،سرشته شده است».

در روایتی آمده است مردی نزد رسوط اکرم

آمد و عرض کرد «به من هیزی بیاموزید کیه بیه

وسیله آن داخل بهشت شوم» .حضرت فرمود «آنچه را که دوست داری مردم نسبت به تیو رفتیار
کنند ،تو نیز درباره مردم همانطور عمل کن و آنچه را که میل نداری درباره تو عمل کنند ،تیو هیم
نسبت به مردم آن طور رفتار مکن».

2

همانطور که ما از اهانیت دیگیران آزردهخیاطر و ناراحیت مییشیو یم و ممکین اسیت از خیود
عکسالعمل موهن نشان دهیم ،اهانت ما نیز برای دیگران ناراحتکننده و دردناک است؛ بنابراین
اگر با عکسالعمل موهن آنان مواجه شدیم ،باید خو یشتن را مالمت نماییم .از همین روست کیه
در روایات ،اد را برترین معیار عقلگرایی و بهترین همراه و همنشینی در خردورزی دانستهانید

ِ
يجةُال َْص ْقل؛ 3دینداری و اد ورزی ،ثمرۀ خردمندی است».
«ال ِّ ين َُو ْ
ُاأَ َدبُ َنت َ
ازخمممممراجممممموییمبوفیمممممقاد




رممیاد ب هممانممهخممودراداشممترممر  
ز
درمیمممانقمممومموسمممیچ مممركمممس  




م ا مممشممرخمموانونممانازآسمممان  
 .1حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛

 .2محمد بن یعقو کلینی؛ الکافی؛ ج،2

رممیاد مرممروممانممرازل ممفر




رلكمممهآبممم درهممممهآفمممارزد 


رممیاد گفت ممركمموسممیروعممر




مانممررنممجزربوریمملوداسمممان 
ِ

.37

.146

 . 3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛

.84
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وزاد معصوموپماکآممرملمب 1




ازاد پرنممورگشممتهاسممتایممنفلممب  

ج 



 .8پرهيز از تعصب و استبداد رأی

جمود فکری ،تعصب خشک یا استبداد رأی ،یکیی از آسییبهیای راییج مییان صیاحبان هیوش
هشمگیر و استعداد عالی است .عالمان اخالق این رخداد تلخ را «تکیه کیردن بیه حکیم هیوای
نفس» دانسیتهاند کیه نیوعی انعطیافناپیذیری و جیزمگراییی را بیه همیراه مییآورد و فیرد را بیه
لغزشگاههای انحصارطلبی یا پرتگاههای استبدادپیشگی میکشیاند .از همیین روسیت کیه امیام
علی

ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ِ
يوُُ
فرموده است « ََقُُ َع َل ُُال َْصاق ِلُُ َأ ْنُُيض َ
يفُُ ِإلَ ُُ َر ْأ ِي َُر ْأ َيُالْص َق ََل َُو َُيض َّم ُِإلَ ُعلْم ُعل َ

الِْكَ َما ُِ؛ 2سزاوار است انسان خردمند ،رأی خردمندان را به رأی خود بیفزاید و آگاهی خیویش را

با بهدست آوردن دانش حکیمان و دانایان افزون سازد» .اهمیت این مسبله تا آنجاست که خداوند

خطا به رسوطاکرم
کن» .امام رضا

َ

َ
شاو ْر ُ ْْ ِفي اْل ْم ِكر  3و در کارهیا بیا آنیان مشیورت
فرموده اسیت «و ِ

با یارانش فرمیوده اسیت « ِإ َّنُرْيولُ ِ
اهُ
َِ
َ

درباره مشورت کردن پیامبر

انُُ َي ْستَ ِشيرُ َأ ْص َِ َاب ُُث َّمُُ َي ْص ِزُُُ َع َل ُُ َمياُي ِريي ُ؛ رسیوطخیدا
كَ َ
مشورتخواهی میکرد و سپس برای انجام دادن خواستهاش تصمیم میگرفت».

ُ

پیوسیته از اصیحابش در کارهیا

4

مشممممور ادراکوهشممممیارىدهممممر  


عامملهممامممرعامملرایممارىدهممر 

ز
ؤب زمن 5
شمممار ُمممم 
ُ
كالم ز
ست
ُ
مشمممور


گفممممتپیسمدممممرركممممناىرأىزن  





 .9مهربانی با مردم

َ َ َ َ ُّ ُ ْ َ َ ْ
َّ ْ َ َ 6
كه الرحمكة
«كتب ربُْ َلى نف ِس ِ

آفرینش بر اساس رحمت و مهربانی آفریدگار بنا شده اسیت
پروردگارتان رحمت را بر خود مقرر کرده» .کتا انسانساز قرآن و واژه واژۀ سینان پروردگار نیز
 .1جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بیش ههارم ،بیت  ،78سایت گنجور.

https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/4

 .2عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛

.55

 .3آطعمران .159
 .4محمد بن حسن حر عاملی؛ وسایل الشیعه؛ ج ،12

.44

 .5جالطالدین محمد مولوی بلیی؛ مثنوی معنوی؛ دفتر اوط ،بیش  ،57بیت  ،1043سایت گنجور.
https://ganjoor.net/moulavi/masnavi/daftar1/sh/57
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« َو ُن َن ِّز ُل م َن ْال ُق ْرآن ما ُ َ
كو ش ٌ
كفاء َو
ِ
ِ
ِ

همراه با آرامش و مهرورزی برای دینباوران نازط شده است
ٌ ْ ْ
َ
نين  1و ما آنچه از قرآن فرستادیم ،شفا[ی دط] و رحمت [الهیی] بیرای اهیل ایمیان
َر ْح َمة ِلل ُمؤ ِم
است» .فرستادگان پروردگار و سرسلسلۀ رسوالن نیز برای رحمت و مهربانی به جهانیان مبعیوث
َ ْ َ ْ َ َّ َ ْ َ ً ْ َ
2
عالمين».
شدهاند « َو ما أرسلناك ِإال رحمة ِلل
در میان کارهای خیر و پسندیده ،مهربیانی نسیبت بیه همنوعیان و حتیی حیوانیات ،از ممتیازین
حسنات است که سبب ریزش برکات الهی میشود ،هنانکه امام علی فرموده اسیت « ِب َبيذْ ِلُُ
ِ
الر َْ َمةُ؛ 3با مهربانی و رحمت ،رحمت الهی فرو میبارد».
الر َْ َمةَُ ْستَ َّْ َزلُُ َّ
َّ
اىصمماحبكرامممت،شممكرانهسممالمت  


روزىبفارىكندرویم رمینموارا 4


امام علی

در توصیهای به دوستان ،صالحان و پیروان خویش فرموده است

قلب خود را به مهر بانی با مردم و دوست داشتن آنان عادت دهیید کیه نرمیی و محبیت بیه
انسانها ،شادی و آشتی با آنان را فراهم میکند ،دلیل زیرکیی و نجابیت فیرد اسیت ،تنیدی
میالفت و یا دشمنی را میکاهد ،کلید درستاندیشی و سلوک راه است ،باعک سیرافرازی
و نجات و زمینهساز ریزش رحمت الهی و فراوانی برکات است .کسی که رحیم نمییکنید،
رحم نمیشود و همانگونه که مهربانی و گذشت میکنید ،به شما مهربانی میشود.

5

افزون بر آثار مهرورزی در زندگی فردی و اجتماعی ،مهربانی در خانواده یا زندگی زناشیویی نییز
برکات فراوان میآفریند و کینهها و کدورتهای ویرانگر را دور مییکنید؛ هنانکیه رسیوطخدا
ِ
ُالر ََ َم ُِة؛ 6بیه
ُامر َأ َِ ِ َُوُ َن َظ َرتُإلَي ِ ُ َن َظ َر ِ ُ
ُالرج َلُإذاُ َن َظ َرُإ َل
فرموده است « َّ
ُاه ََصال ُإلَيهماُ َن َظ َر َّ
إن َّ
َ
راستی هون مردی به همسرش و همسرش به او از روی مهر بنگرد ،خداوند بزرگ آن دو را با دیدۀ
مهر بنگرد».
 .10راستی

برترین نشانه عاقل واقعی ،آن است که به دروغ آلوده نمیشود؛ گر هه مییل فراوانیی بیه گفیتن آن
 .1اسراء .82
 .2انبیاء .107
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غرر الحکم و درر الکلم؛
 .4شمسالدین محمد حافظ شیرازی؛ دیوان غزلیات؛ غزط پنجم.
 .5عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ غررالحکم و دررالکلم؛ ج ،7
 .6ابوالقاسم پاینده؛ نهج الفصاحة؛

.278

.246
.133

شاخصههای زندگی عاقالنه 99 

انُُ ِفي ُُِ َه َيواُِ؛  1بیه
داشته باشد؛ هنانکه امام کاظم فرموده است « ِإ َّنُُال َْص ِاق َلُُ ََل َُي ْك ِذبُُ َو ُِإ ْنُُكَ َ
درستی که عاقل دروغ نمیگوید؛ گر هه میل او به دروغ باشید» .رسیوطخیدا دربیاره ریشیه
دروغگویی فرموده است «دروغگو ،دروغ نمیگوید؛ مگر به خاطر حقارتی کیه در نفیس خیود
احساس میکند».
امام صادق نیز به گونهای لطیف و دلنشین وظیفه عاقل را توصیه کرده و فرموده است « َي َّْ َب ِغييُُ
ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ُالز َي َادَُة؛ 2سیزاوار اسیت شییص
ِلل َْص ِاق ِلُُ َأ ْنُُ َيك َ
ب ِّ
َُ يث َُو َُشكوراًُل َي ْستَ ْوج َ
ُعلَ َ
ونُُ َص وقاًُلي ْؤ َُم َن َ

عاقل راستگو باشد تا به سینش اعتمیاد کننید و سپاسیگزار نعمیتهیا باشید تیا باعیک افیزایش

نعمتها گردد».
 .11نيکوسازی کارها و تدبير درست و بجا

کوشش درست و دقی و تدبیر شایسته و عمی  ،نماد دلسیوزی و خردمنیدی اسیت تیا افیزون بیر
خو کار کردن ،کار خو کردن نیز تحق یابد و رهاورد این دو ،کارنامهای روشن و برکتآفرین
برای انسان رقم زند .امام علی

این ویژگی عیاقالن را در سیینی زیبیا ترسییم کیرده و فرمیوده

است «الْص ِاقلُُمنُُ َأَسنُُصَّا ِص ُُوُو َضعُُْصي ُِفيُمو ِ
اض ِص ُِ؛ 3عاقل کسی است که سیاختههیای
ََ
َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َْ
خود را نیکو بسازد و کوشش خود را در جایی که الزم است ،به کار اندازد».

سپردن کارها به غیر متیصصان و کمخردان که به دور از برنامهریزی و آیندهنگیری سیرمایههیای
ملی را هدر میدهند ،رهاوردی جز نابودی سرمایههای یک مرز و بوم ،تلف کیردن اندیشیههیا و
استعدادهای پر فروغ ندارد و افزون بر آن ،راه را برای کارهای عالمانه و پیشرفتهیای هوشیمندانه
مسدود میکند .از این روست که امام علی فرمیوده اسیت « ِقيواُُُال َْصيي ِ
شَُُ ْسينُالتَّ ْقي ِ ِير َُوُ
ْ
َ
ير؛ 4مایه سامانیابی زندگی ،برنامهریزی درست و مالک آن ،تدبیر کارشناسیانه
ِم ََلك َُ ْسنُالتَّ ْ ِب ُِ
است».

 .1محمدباقر مجلسی؛ بحاراالنوار؛ ج .143 ،1
 .2حسن بن علی ابنشعبه حرانی؛ تحف العقول؛ .364
 .3عبدالواحد بن محمد تمیمی آمدی؛ تصنیف غررالحکم و دررالکلم؛
 .4علی بن محمد لیثی واسطی؛ عیون الحکم و المواعظ؛ . 370
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 .1ابنشعبه حرانی ،حسن بن علی؛ تحف العقول؛ ها دوم ،قم جامعه مدرسین1404 ،ق.
 .2امینی ،ابراهیم؛ آیین همسرداری؛ ها بیست و نهم ،قم بوستان کتا 1389 ،ش.
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 .5تمیمی آمدی ،عبدالواحد بن محمد؛ تصقنیف غقررالحکم و دررالکلقم؛ تصیحیح مصیطفی
درایتی؛ ها اوط ،تهران دانشگاه تهران1366 ،ش.
 .6حافظ شیرازی ،شمسالدین محمد؛ دیوان غزلیات؛ به کوشیش خطییب رهبیر؛ تهیران نشیر
صفی علیشاه1388 ،ش.
 .7شریف الرضی ،محمد بن حسین؛ نهقجالبالغقة؛ تصیحیح صیبحی صیالح؛ قیم هجیرت،
1414ق.
 .8قرشی ،علی اکبر؛ قاموس قرآن؛ ها ششم ،تهران دارالکتب االسالمیه1412 ،ق.
 .9کلینی ،محمد بن یعقو ؛ الکافی؛ ها اوط ،قم دارالحدیک1429 ،ق.
 .10لیثی واسطی ،علی بین محمید؛ عیقون الحکقم و المقواعظ؛ هیا اوط ،قیم دارالحیدیت،
1376ش.
 .11مطهری ،مرتضی؛ مجموعه آثار؛ ها هشتم ،قم صدرا1372 ،ش.
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سایت گنجور؛ اشعار جالطالدین محمد مولوی بلیی.

