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ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺘﺮﺟﻢ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﺧﺪا آﻓﺮﯾﺪﮔﺎر ﺟﮫﺎن
َ ٰٓ َ ُّ َ ۡ َ ٰ ُ َ َ َّ َ َ ّ َ ۡ َ
ٱ���ن ما غرك بِر�ِك ٱلكرِ� ِم ] ﴾٦اﻹﻧﻔﻄﺎر.[۶ :
﴿���ها ِ
»ھﺎن ای اﻧﺴﺎن! ﭼﻪ ﭼﯿﺰی ﺗﻮ را ﺑﻪ ﭘﺮوردﮔﺎرت ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؟!«.
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﻣﺤﺘﺮم!
رﺳﺎﻟﻪای ﮐﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن اﯾﻨﮏ در دﺳﺘﺮس ﺷﻤﺎ اﺳﺖ ،ﯾﮑﯽ از آﺛﺎر
داﻧﺸﻤﻨﺪ و ﻣﺘﻔﮑﺮ ﺑﺰرگ اﺳﻼﻣﯽ ،اﻣﺎم ﻣﺤﻤﺪ ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺳﺖ .اﯾﻦ رﺳﺎﻟﻪ در
ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﮫﻢ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه و ھﺪف ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺮده از ھﻤﻪ
ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در وﺟﻮد ھﻤﻪ اﺻﻨﺎف ﻣﺮدم اﺳﺖ؛ ﺗﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ
دﻗﯿﻖ ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه و ﭘﺮھﯿﺰ از آن ،ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻮی ﮐﻤﺎل و آزادﮔﯽ ﮔﺎم
ﺑﺮدارد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺮ ﻣﻮﺟﻮدی ﺑﯽارزش ،زاﻧﻮ ﻧﺰﻧﺪ و زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﻤﻠﻖ و
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻏﯿﺮ ﺧﺪا ﻧﮕﺸﺎﯾﺪ و ارزشھﺎی واﻻی اﻧﺴﺎﻧﯽ و اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻪ
ﭘﺎی ھﺮ ﺧﺲ و ﺧﺎﺷﺎﮐﯽ ﻧﺮﯾﺰد.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﺑﯿﺎﻧﯽ روﺷﻦ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺷﮑﺎﻻت و ﻋﯿﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻏﺮور ھﺮ
ﺻﻨﻒ از ﻣﺮدم ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﺮداﺧﺘﻪ و راه ﻋﻼج دردھﺎ را ﻧﺸﺎن داده و ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ در ﺟﮫﺖ ﺳﻼﻣﺖ روان اﻧﺴﺎن ،ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺑﺰرگ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ و اﻣﯿﺪ
اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺎرﺳﯽ آن در ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ھﺪف وی ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد و در
ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﻗﺮار ﮔﯿﺮد؛ آﻣﯿﻦ!
در اﯾﻦﺟﺎ ﻻزم ﻣﯽداﻧﻢ از ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ و ﮔﺮاﻣﯽ ،آﻗﺎی ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﯾﻌﻘﻮﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻦ ﻋﺮﺑﯽ ﮐﺘﺎب را در اﺧﺘﯿﺎر اﯾﻨﺠﺎﻧﺐ ﻗﺮار داد و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ
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ﻓﺎرس آن را ﭘﯿﺸﻨﮫﺎد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ ﮐﻨﻢ .اﻣﯿﺪوارم ﺧﺪاوﻧﺪ
ﻣﺘﻌﺎل ھﻤﮕﯽ ﻣﺎ را ﺑﻪ راه راﺳﺖ ھﺪاﯾﺖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ و ﻣﺎ را ﻣﺸﻤﻮل ﻋﻨﺎﯾﺎت و
ﻏﻔﺮان ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ!
ﺑﻪ ﺗﺎرﯾﺦ  ۶ﺟﻤﺎدی اﻟﺜﺎﻧﯽ  ۱۴۰۹ھـ  .ق
)(۱۳۶۷/۱۰/۲۴
ﺗﺮﺑﺖﺟﺎم ـ ﻣﺼﻄﻔﯽ ارﺑﺎﺑﯽ

]ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ[

َّ َ َ َ َ َّ ُ ُ ْ ُ ْ ۡ َ ۡ
َ
ٰ
ب ] ﴾٩اﻟﺰﻣﺮ.[٩ :
﴿إِ�ما �تذكر أولوا ٱ�ل� ِ
»ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺧﺮدﻣﻨﺪان ﭘﻨﺪ ﭘﺬﯾﺮﻧﺪ«.
درود ﺧﺪا ﺑﺮ ﺳﺮور ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎراﻧﺶ ﺑﺎدا ،آﻣﯿﻦ! و ﺑﻪ
ﺧﺪا اﺳﺖ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻦ .ﺣﻤﺪ و ﺛﻨﺎ ﻓﻘﻂ ﺧﺪا را ﺳﺰا اﺳﺖ و درود ﺧﺪا ﺑﺮ
ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ او ،ﺳﺮور ﻣﺎ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ و ﺑﺮ ﺧﺎﻧﺪان و ﯾﺎران او ﺑﺎدا.
و ﺑﻌﺪ اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻋﻨﻮاﻧﺶ» :اﻟﻜﺸﻒ واﻟﺘﺒﻴﲔ ﰲ ﻏﺮور اﳋﻠﻖ أﲨﻌﲔ«

ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺪان ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﺣﯿﻮان و ﻏﯿﺮﺣﯿﻮان ـ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه و ﻏﯿﺮ
زﻧﺪه و ﺣﯿﻮان ـ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ـ دو ﻗﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﻣﮑﻠﻒ و ﻏﯿﺮﻣﮑﻠﻒ؛ ﭘﺲ
ﻣﮑﻠﻒ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﻣﺨﺎﻃﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻓﺮﻣﺎﻧﺶ داده
و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻪ او ﺛﻮاب را وﻋﺪه ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ؛ ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺷﺨﺺ ﻣﮑﻠﻒ
را از ﮔﻨﺎھﺎن ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮده و او را از ﻋﻮاﻗﺐ آن ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﯿﺮﻣﮑﻠﻒ
ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ او را ﺑﻪ اﻣﺮ و ﻧﮫﯽ ﻣﺨﺎﻃﺐ ﻗﺮار ﻧﺪاده اﺳﺖ .واﻧﮕﮫﯽ
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ :ﻣﺆﻣﻦ و ﮐﺎﻓﺮ .و ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ دو ﻗﺴﻢ اﺳﺖ:
ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدار و ﮔﻨﮫﮑﺎر .و ھﺮ ﮐﺪام از ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮداران و ﮔﻨﮫﮑﺎران ﻧﯿﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ دو
ﻗﺴﻢ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻋﺎﻟﻢ و ﺟﺎھﻞ.
ﭘﺲ از اﯾﻦ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪی ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و
ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ ـ ﺟﺰ آﻧﺎنﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ،ﭘﺮوردﮔﺎر ﺟﮫﺎﻧﯿﺎن ،ﺣﻔﻆﺷﺎن ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ـ در
ﻣﻌﺮض ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردن ﻗﺮار دارﻧﺪ.

٤

ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

ﺑﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﺻﺪدم ﭘﺮده از ﻣﻈﺎھﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ﺑﺮﮔﯿﺮم و ﻣﮑﻠﻔﯿﻦ را
ﺑﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ آﺷﻨﺎ ﺳﺎزم و در ﺣﺪ ﺗﻮان ،ﺗﻮﺿﯿﺢ ﮐﺎﻓﯽ در اﯾﻦﺑﺎره ﻋﺮﺿﻪ دارم و ﺑﺎ
ﻣﺆﺟﺰﺗﺮﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت و ﻋﺒﺎرات ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﺣﻘﺎﯾﻖ ﺑﭙﺮدازم و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺪﯾﻊﺗﺮﯾﻦ
روش اﺷﺎره ،ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﺑﺮﻣﻼ ﺳﺎزم؛ ﭘﺲ ﻣﯽﮔﻮﯾﻢ ،ﮐﻪ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﻣﻦ در اﯾﻦ راه،
ﺟﺰ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺮوردﮔﺎر ﺑﻪ اﻣﺮی دﯾﮕﺮ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺪانﮐﻪ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن از ﺧﻠﻖ ـ ﻏﯿﺮ از ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ ـ ﭼﮫﺎر ﮔﺮوهاﻧﺪ:
ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻠﻤﺎ ،ﮔﺮوھﯽ از ﻋﺒﺎدتﮔﺮان ،ﮔﺮوھﯽ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران و ﮔﺮوھﯽ
از ﺻﻮﻓﯿﺎن.
ﭘﺲ در اول از ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردن ﮐﻔﺎر آﻏﺎز ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ :آﻧﺎن در ﻏﺮور ﺧﻮد دو
ﮔﺮوه ھﺴﺘﻨﺪ :ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن را زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎدی دﻧﯿﺎ ﻓﺮﯾﺐ داده اﺳﺖ ،ﺑﺮﺧﯽ
دﯾﮕﺮ را اﺑﻠﯿﺲ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه ،ﻣﻐﺮور ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ؛ اﻣﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ ﻣﺎدی دﻧﯿﺎ
ﻓﺮﯾﺐﺷﺎن داده ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﻧﻘﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺴﯿﻪ اﺳﺖ )اﯾﻦ ﻧﻘﺪ
ﺑﮕﯿﺮ و دﺳﺖ از آن ﻧﺴﯿﻪ ﺑﺪار ،ﮐﻪ آواز دھﻞ ﺷﻨﯿﺪن از دور ﺧﻮش اﺳﺖ (.و
ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﻟﺬتھﺎی دﻧﯿﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ و ﻟﺬتھﺎی آﺧﺮت ﻏﯿﺮﯾﻘﯿﻨﯽ و در وﺟﻮد
آن ﺷﮏ اﺳﺖ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ در وﺟﻮد آن ﺷﮏ اﺳﺖ،
از ﯾﻘﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﮔﺮﻓﺖ.
اﯾﻦ ﻗﯿﺎس ،ﻓﺎﺳﺪ اﺳﺖ و اﺑﻠﯿﺲ -ﮐﻪ ﻧﻔﺮﯾﻦ ﺧﺪا ﺑﺮ او ﺑﺎد ـ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺘﺪﻻل و ﻗﯿﺎس ﮐﺮد و ﮔﻔﺖ» :ﻣﻦ از آدم ﺑﮫﺘﺮم!« ﺑﯿﭽﺎره ﮔﻤﺎن ﺑﺮد ﮐﻪ
ﺑﺮﺗﺮی در وﺳﯿﻠﻪ اﺳﺖ!
ﻋﻼج اﯾﻦ ﻏﺮور دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ :ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﺼﺪﯾﻖ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﮐﻪ آن
اﯾﻤﺎن اﺳﺖ و ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺑﺮھﺎن؛ اﻣﺎ ﺗﺼﺪﯾﻖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﺧﺪا را
ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ در اﯾﻨﮑﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ َّ َ
خ ۡ�َ ٞو� ۡ� َ ٰٓ
�ۚ﴾ ]اﻟﻘﺼﺺ.[٦٠ :
﴿ َو َما عِند ٱ�ِ
»و آﻧﭽﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا اﺳﺖ ،ﺑﮫﺘﺮ و ﭘﺎﯾﻨﺪهﺗﺮ اﺳﺖ«.

ﻣﻘﺪﻣﻪی ﻣﺆﻟﻒ

٥

َ َ ۡ َ َ ٰ ُ ُّ ۡ ٓ َّ َ ۡ ُ
ٱ�� َيا إِ� َم�ٰ ُع ٱلغ ُرورِ ] ﴾١٨٥آل ﻋﻤﺮان.[١٨٥ :
﴿وما ٱ�يوة
»و زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ ﻣﺘﺎﻋﯽ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه«.

و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج را در آﻧﭽﻪ آورده ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ.
اﻣﺎ ﺑﺮھﺎن :ﺷﺨﺺ ﺑﺎﯾﺪ ﻓﺴﺎد ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺪﻻل ﺧﻮد را ﺑﺪاﻧﺪ ،در اﯾﻨﮑﻪ
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :دﻧﯿﺎ ﻧﻘﺪ و آﺧﺮت ﻧﺴﯿﻪ اﺳﺖ .ﻣﻘﺪﻣﻪ آن ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ و اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ
ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻘﺪ ﺑﮫﺘﺮ از ﻧﺴﯿﻪ اﺳﺖ ،در اﯾﻦﺟﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺳﺖ و واﻗﻌﯿﺖ اﻣﺮ
ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﻘﺪ اﮔﺮ در ﻣﻘﺪار و ﻣﻘﺼﻮد ،ﻣﺴﺎوی ﻧﺴﯿﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ و
اﮔﺮ ﮐﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺪﺗﺮ اﺳﺖ .و ﺑﺎز ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺧﺮت ،ﭘﺎﯾﻨﺪه و اﺑﺪی اﺳﺖ و
دﻧﯿﺎ ﮔﺬرا و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار اﺳﺖ .و اﻣﺎ ﺳﺨﻦﺷﺎن ﮐﻪ ذات دﻧﯿﺎ ﯾﻘﯿﻨﯽ و در ذات
آﺧﺮت ﺷﮏ اﺳﺖ ھﻢ اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ؛ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻧﺰد ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،آﺧﺮت
ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ دو ﻣﻨﺒﻊ ادراک و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ اﯾﻤﺎن و ﺗﺼﺪﯾﻖ ﺑﺮ وﺟﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ از اﻧﺒﯿﺎ و ﻋﻠﻤﺎ اﺳﺖ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از ﻃﺒﯿﺐ
ﺣﺎذق در ﺗﺠﻮﯾﺰ دارو و ﻣﺼﺮف و اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﯽﺷﻮد .و دﯾﮕﺮی وﺣﯽ
ﺑﺮ اﻧﺒﯿﺎ و اﻟﮫﺎم ﺑﺮای اوﻟﯿﺎ اﺳﺖ.
ﮔﻤﺎن ﻣﺒﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ،در اﻣﻮر آﺧﺮت و دﻧﯿﺎ
ﺗﻘﻠﯿﺪ از ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻧﻤﯽرود و
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ج ،را ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از ﺗﻘﻠﯿﺪ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﺮاﯾﺶ ﭘﺮده از ﺣﻘﺎﯾﻖ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ و او ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎت را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻇﺎھﺮ ﻣﯽدﯾﺪه ،ﺑﻪ ﻧﻮر
ﺑﺼﯿﺮت ﺣﻘﺎﯾﻖ را ﻧﯿﺰ ﻣﺸﺎھﺪه ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.

در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺷﻬﻮات آﻟﻮده ﮔﺮدﻧﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ در زﺑﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در ﻏﺮور ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺷﺮﯾﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد اﯾﻤﺎن آوردهاﻧﺪ ،اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪا را -ﮐﻪ
ھﻤﺎن اﻋﻤﺎل ﺻﺎﻟﺤﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ -ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎوردﻧﺪ و آن را ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ
ﺷﮫﻮات آﻟﻮده ﮔﺮدﻧﺪ ،در واﻗﻊ در اﯾﻦ ﻧﻮع ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور ،ﺑﺎ ﮐﻔﺎر ﺷﺮﯾﮏ
ھﺴﺘﻨﺪ؛ ﭘﺲ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻧﯿﺎ ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺐ ھﺮدو ﮔﺮوه ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ و ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻣﺎ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ﮐﺎﻓﺮان درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ،ﻣﺜﻞ ﻗﻮل ﺑﻌﻀﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
در ﻣﻮرد ﺧﻮد ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و آن را ﺑﺮ ﺳﺮ زﺑﺎن دارﻧﺪ :اﮔﺮ ﺧﺪا دوﺑﺎره ﻣﺎ را ﭘﺲ از
ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اول درآورده ،ھﻢﭼﻨﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ دﻧﯿﺎ از دﯾﮕﺮان در اﻣﻮر
دﻧﯿﻮی ﺟﻠﻮ ھﺴﺘﯿﻢ ،در آﺧﺮت ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺎ ﺳﺰاوارﺗﺮﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ
ﺧﺪاوﻧﺪ داﺳﺘﺎن آﻧﺎن را ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ:
َّ َ َ َ ٓ ٗ
َٓ َُ َ َ َ َ
َٓ َُ
ََٗ
﴿ما أظ ُّن أن تبِيد � ٰ ِذه ِۦٓ �بدا َ ٣٥وما أظ ُّن ٱلساعة قا� ِ َمة﴾ ]اﻟﮑﻬﻒ- ٣٥ :
.[٣٦
»ﮔﻤﺎن ﻧﻤﯽﮐﻨﻢ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻮﺳﺘﺎن ﻧﺎﺑﻮد ﮔﺮدد ،و ﮔﻤﺎن ﻧﺪارم ﮐﻪ ﻗﯿﺎﻣﺖ
ﻗﺎﺋﻢ ﮔﺮدد«.
ﺳﺒﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ،ھﻤﺎن اﻗﺘﺪای در ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ اﺑﻠﯿﺲ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﭼﻮن ﺑﻪ ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﭘﺮوردﮔﺎر ،ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻋﻄﺎ ﺷﺪه ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،آﺧﺮت را
ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻗﯿﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻮن ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎ ﻋﺬابﺷﺎن ﺑﻪ ﺗﺄﺧﯿﺮ

٨

ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

اﻓﺘﺎده ،ﻋﺬاب آﺧﺮت را ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ؛ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل از آﻧﺎن
ﺧﺒﺮ داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
َ ۡ َ ُ َ ّ ُ َ َّ ُ َ َ ُ ُ
﴿لو� �عذِ�نا ٱ� بِما �قول ۚ﴾ ]اﻟﻤﺠﺎدﻟﺔ.[٨ :
»ﭼﺮا ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ آﻧﭽﻪ ﻣﯽﮔﻮﺋﯿﻢ ﻣﺎ را ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؟!«.
و ﭼﻮن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ ،و آﻧﺎن را ﻓﻘﯿﺮ ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ،
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺣﻘﯿﺮ ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
َ َ ٰٓ ُ َ ٓ َ َّ َّ ُ َ َ
ٓ
ٱ� عل ۡي ِهم ّ ِم ۢن بَ ۡين َِنا ۗ﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[٥٣ :
﴿أ�ؤ� ِء من
»آﯾﺎ از ﻣﯿﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻨﺖ و اﺣﺴﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟!«.
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ:
َ ۡ َ َ َ ۡ ٗ َّ َ َ ُ َ ٓ َۡ
﴿لو �ن خ�� ما سبقونا إِ� �هِ﴾ ]اﻷﺣﻘﺎف.[١١ :

»اﮔﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﯽ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد ،اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎ در اﯾﻤﺎن ﺳﺒﻘﺖ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ!«.
و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺪﻻﻟﯽ ﮐﻪ در ﻗﻠﻮﺑﺸﺎن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺘﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:
ﭼﻮن ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺎ را در دﻧﯿﺎ از ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻮرد اﺣﺴﺎن ﺧﻮد ﻗﺮار
داده ،ﭘﺲ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺘﻤﺎن دارد و ھﺮ ﮐﻪ را ﺧﺪا دوﺳﺖ
ﺑﺪارد ،از ﻧﻌﻤﺖھﺎی ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺳﺎزد!
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ،اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺷﺨﺺ ،ﻣﻮرد اﺣﺴﺎن
ﺧﺪا ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،وﻟﯽ ﺧﺪا او را دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺣﺴﺎن اﻟﮫﯽ
ﺑﻪ ھﻼﮐﺖ و ﻧﺎﺑﻮدی او ﺑﯿﻨﺠﺎﻣﺪ و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻧﺎﺑﻮدش ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮﯾﺒﯽ

اﺳﺖ ﮐﻪ او در ﺑﺎب ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮرده اﺳﺖ و از اﯾﻦ رو رﺳﻮل ﺧﺪا ج
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽدھﺪ ﺑﻨﺪه ﻣﺆﻣﻦ ﺧﻮد را از دﻧﯿﺎ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﯾﮑﯽ از ﺷﻤﺎ
ﻣﺮﯾﺾ ﺧﻮد را از ﻏﺬا و ﻧﻮﺷﯿﺪﻧﯽ ﭘﺮھﯿﺰ ﻣﯽدھﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ او را دوﺳﺖ
ﻣﯽدارد!«

در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ...
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و اﺻﺤﺎب ﺑﺼﯿﺮت ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎوری ،ﭼﻮن دﻧﯿﺎ ﺑﻪ آﻧﺎن روی ﻣﯽآورد،
ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﭼﻮن ﻓﻘﺮ ﺑﺪاﻧﺎن روی ﻣﯽﮐﺮد ،ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺸﺘﻪ و
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ:
ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻪ ﺷﻌﺎر ﺻﺎﻟﺤﯿﻦ!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
َ
َ
َ َ َّ ۡ َ ٰ َ
َ
َ ۡ
�� ُن إِذا َما ۡٱ� َتلٮ ٰ ُه َر ُّ� ُهۥ فأ� َر َم ُهۥ َو� َّع َم ُهۥ﴾ ]اﻟﻔﺠﺮ.[١٥ :
ٱ�
﴿فأما ِ
»ﭘﺲ اﻣﺎ آدﻣﯽ را ﭼﻮن ﭘﺮوردﮔﺎرش ﺑﻪ رﻧﺞ س ﻏﻤﯽ اﻣﺘﺤﺎن ﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ
ﮐﺮاﻣﺖ و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ او ارزاﻧﯽ دارد.«...
ۡ
َ
ُ
َ ُ
َ َ ۡ َ َ َ َّ ُ ُّ ُ
َّ
َ َ
ََۡ
ت
﴿��س ُبون �� َما ن ِمدهم بِهِۦ مِن ما ٖل َو�نِ� � ٥٥سارِع ل ُه ۡم ِ� ٱ�ي� ٰ ِ �
َّ ۡ
َ
بَل � �َش ُع ُرون ] ﴾٥٦اﻟﻤﺆﻣﻨﻮن.[٥٦ - ٥٥ :
»آﯾﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارﯾﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪان ،آﻧﺎن را ،از ﻣﺎل و ﻓﺮزﻧﺪان اﻣﺪاد ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﺳﻌﯽ
در ﺧﯿﺮات ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ؟! ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ«) .ﯾﻌﻨﯽ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ
اﺳﺘﺪراج اﺳﺖ(.
ُ
َ َ ۡ َۡ ُ ُ ّ ۡ َۡ ُ َ ََُۡ َ
ون َ ٤٤وأ ۡم� ل َ ُه ۡم إ َّن َك ۡيدِي َمت ِ ٌ
� ﴾٤٥
﴿سنستدرِجهم مِن حيث � �علم
ۚ ِ
ِ
]اﻟﻘﻠﻢ.[٤٥-٤٤:
»ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﺧﻮاھﯿﻢ ﮐﺸﯿﺪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ را ﺑﻪ ﻋﺬاب از آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ،و
ﻣﮫﻠﺖ ﺧﻮاھﯿﻢ داد اﯾﺸﺎن را ﮐﻪ ھﻤﺎﻧﺎ ﮐﯿﺪ ﻣﻦ ﻣﺤﮑﻢ اﺳﺖ«.
َ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ّ ُ ْ
َ َ ۡ َ َ َ ۡ ۡ َ ۡ َ َ ُ ّ َ ۡ َ َّ َ َ ُ ْ
� � ٍء ح ٰٓ
ٰ
ب
�
ب
�
م
ه
ي
ل
ع
ا
ن
ح
ت
�
ِۦ
ه
ب
� إِذا ف ِرحوا
﴿فلما �سوا ما ذكِروا ِ
ِ
ِ
ُٓ ُ َْ َ َۡ
َ
ۡ ٗ َ َ ُ
ب ِ َما أوت ٓوا أخذ�ٰ ُهم َ�غ َتة فإِذا هم ُّم ۡبل ُِسون ] ﴾٤٤اﻷﻧﻌﺎم.[٤٤ :
»ﭘﺲ ﭼﻮن ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ آﻧﭽﻪ ﭘﻨﺪ داده ﺷﺪ اﯾﺸﺎن را ﺑﻪ آن ،ﮔﺸﻮدﯾﻢ ﺑﺮ
آﻧﺎن درھﺎی ھﻤﻪ ﭼﯿﺰ را ،ﺗﺎ آن ھﻨﮕﺎم ﮐﻪ ﺷﺎدﻣﺎن ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﺑﺪاﻧﺎن
داده ﺷﺪ؛ ﭘﺲ ﻧﺎﮔﮫﺎن آﻧﺎن را ﻣﻮرد ﻣﺆاﺧﺬه ﻗﺮار دادﯾﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻧﺎاﻣﯿﺪ
ﺷﺪﻧﺪ«.
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آری! ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻈﮫﺮ ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ اﯾﻤﺎن دارد ،ﺑﻪ ﺧﺪا اﯾﻤﺎن ﻧﻤﯽآورد
و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ ﻏﺮور ،ﺟﮫﻞ درﺑﺎره ﺧﺪا و ﺻﻔﺎت اوﺳﺖ.
ھﺮ آن ﮐﺲ ﺧﺪای را ﺑﺸﻨﺎﺳﺪ ،از ﻣﮑﺮ او در اﻣﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﻣﮕﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻓﺮﻋﻮن و ھﺎﻣﺎن و ﻧﻤﺮود را ﻧﻤﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺛﺮوتھﺎ و اﻣﮑﺎﻧﺎت
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺪاﻧﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪ ،و آنﮔﺎه از ﻋﺬاب ﺧﺪا در اﻣﺎن ﻧﻤﺎﻧﺪﻧﺪ؟!
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺮدم را از ﻋﻮاﻗﺐ ﮔﻨﺎه و ﻓﺴﺎد ﺑﺮﺣﺬر داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮده
ﮐﻪ او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﺎﺑﻮدیﺷﺎن را ﻓﺮاھﻢ آورد:
َ َ َ ۡ َ ُ َ ۡ َ َّ َّ ۡ َ ۡ ُ ۡ َ ٰ ُ َ
﴿ف� يأمن مكر ٱ�ِ إِ� ٱلقوم ٱل� ِ�ون ] ﴾٩٩اﻷﻋﺮاف.[٩٩ :
»از ﻣﮑﺮ ﺧﺪا اﯾﻤﻦ ﻧﻤﯽﮔﺮدد ،ﻣﮕﺮ ﻗﻮم زﯾﺎنﮐﺎر«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:

َ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ ُ َ
خُۡ
� ۡٱل َ�ٰكِر َ
�ن ] ﴾٥٤آل ﻋﻤﺮان.[٥٤ :
﴿ومكروا ومكر ٱ�ۖ وٱ�
ِ
»و ﮐﺎﻓﺮان ﺑﻪ ﻣﮑﺮ ﻣﺘﻮﺳﻞ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ ،و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن از ﻣﮑﺮ ﮐﺎرﮔﺮﻓﺖ،
و ﺧﺪا ﻗﻮیﺗﺮﯾﻦ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﻣﺎﮐﺮﯾﻦ اﺳﺖ«.
َ َّ ۡ َٰ َ َ ۡ
�ن أ ۡم ِهل ُه ۡم ُر َو ۡ� َ ۢد� ] ﴾١٧اﻟﻄﺎرق.[١٧ :
﴿�م ِه ِل ٱل�فِرِ
»ﭘﺲ ﻣﮫﻠﺖ ده ﮐﺎﻓﺮان را ،ﻓﺮوﮔﺬار اﯾﺸﺎن را اﻧﺪﮐﯽ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﻣﻮاﻇﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺗﻮ را ﺑﺎ ﻧﻌﻤﺖ ﻧﻮازش ﻣﯽﮐﻨﺪ،
اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻌﻤﺖ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺮاﯾﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺎﺑﻮدی و ﻋﺬاب ﻣﯽﮔﺮدد.
در ﺑﯿﺎن ﻗﻮل ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا ﻏﻔﻮر و رﺣﯿﻢ اﺳﺖ

و اﻣﺎ ﻏﺮور اھﻞ ﻋﺼﯿﺎن از ﻣﺆﻣﻨﯿﻦ ،ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﺧﺪا ﺑﺨﺸﻨﺪه و ﻣﮫﺮﺑﺎن
اﺳﺖ و ﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻔﻮ او اﻣﯿﺪوارﯾﻢ :آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده و از اﻧﺠﺎم اﻋﻤﺎل
اھﻤﺎل ورزﯾﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﻔﺘﻪ در ﺣﻮزۀ اﻣﯿﺪواری در دﯾﻦ ،ﺳﺘﻮده ﺷﺪه اﺳﺖ و رﺣﻤﺖ ﺧﺪا
ﮔﺴﺘﺮده و وﺳﯿﻊ اﺳﺖ و ﻧﻌﻤﺖ او ھﻤﮕﺎن را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﮐﺮم و ﺑﺬل او

در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ...
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ﻋﺎم اﺳﺖ و ﻣﺎ ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﻮﺣﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ اﯾﻤﺎن و اﺣﺴﺎن از ﭘﯿﺸﮕﺎه او آرزوی
ﻋﻔﻮ دارﯾﻢ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری در ﻋﯿﻦ ﻋﺼﯿﺎن ،دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﻗﺮاردادن ﭘﺪران
و ﻣﺎدراﻧﺸﺎن ﺑﺎﺷﺪ و اﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻧﯿﺎﮐﺎن آﻧﺎن
ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ اھﻞ ﺻﻼح و ﺗﻘﻮا ﺑﻮدهاﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺑﯿﻤﻨﺎک
ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ اﺑﻠﯿﺲ ،ﻗﯿﺎس و اﺳﺘﺪﻻل ﻧﺎدرﺳﺖ آﻧﺎن را در ﻧﻈﺮﺷﺎن زﯾﺒﺎ ﺟﻠﻮه
ً
داده ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭼﻮن ﺷﺨﺼﯽ ﻓﺮدی را دوﺳﺖ ﺑﺪارد ،ﺣﺘﻤﺎ ﻓﺰرﻧﺪاﻧﺶ
را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﭘﺪران ﺷﻤﺎ را دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ،
ﭘﺲ ﺷﻤﺎ را ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽدارد و ﻟﺬا ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﻧﺪارﯾﺪ!
آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺗﻮﮐﻞ ﮐﺮده و درﺑﺎره ﺧﺪا ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﻧﺪ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن
ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻮح÷ ،ﻣﺼﻤﻢ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﺮزﻧﺪش را در ﮐﺸﺘﯽ ﺳﻮار ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﺧﺪا او را ﻣﻨﻊ ﻓﺮﻣﻮد و ﻓﺮزﻧﺪش را ﺑﺪﺗﺮ از ﺳﺎﯾﺮ ﻗﻮﻣﺶ ﻏﺮق ﮔﺮداﻧﯿﺪ .و اﯾﻦ
ﮔﺮوه ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج ،از ﺧﺪاوﻧﺪ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در زﯾﺎرت ﻗﺒﺮ
ﻣﺎدرش و اﺳﺘﻐﻔﺎر ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﻀﺮت اﺟﺎزه دھﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ او اﺟﺎزه زﯾﺎرت
ﻗﺒﺮ ﻣﺎدرش را داد ،وﻟﯽ اﺟﺎزه اﺳﺘﻐﻔﺎر ﻧﺪاد!
و ھﻢ ﻗﻮل ﺧﺪا را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ:
ُ
﴿ َو َ� تَز ُر َواز َرة  ٞو ۡز َر أ ۡخ َر ٰۚ
ى﴾ ]اﻷﻧﻌﺎم.[١٦٤ :
ِ ِ
ِ
»ھﯿﭻ ﮔﻨﻪﮐﺎری ﮔﻨﺎه ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ را ﺑﺮ ﻧﻤﯽدارد«.
َ َ َّ ۡ َ ۡ َ َّ
﴿وأن ليس ل ِِ� ٰ
�� ِن إِ� َما َس َ ٰ
� ] ﴾٣٩اﻟﻨﺠﻢ.[٣٩ :
»و ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﻮد ﺗﻼش ﮐﺮده اﺳﺖ«.
ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻘﻮای ﭘﺪرش ﻧﺠﺎت ﺧﻮاھﺪ
ﯾﺎﻓﺖ ،ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﺑﺎ ﻏﺬا ﺧﻮردن ﭘﺪرش او ﻧﯿﺰ ﺳﯿﺮ ﻣﯽﺷﻮد و
ﯾﺎ ﺑﺎ ﻧﻮﺷﯿﺪن ﭘﺪرش از او ﻧﯿﺰ رﻓﻊ ﺗﺸﻨﮕﯽ ﻣﯽﺷﻮد! ﺗﻘﻮا ﻓﺮﺻﺘﯽ ﻋﯿﻨﯽ اﺳﺖ
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ﮐﻪ ﭘﺪر ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺎی ﻓﺮزﻧﺪ آن را ﺑﻪ ﺟﺎی آورد و ﺑﻪ ھﻨﮕﺎم ﭘﺎداش ﺗﻘﻮا
اﻧﺴﺎن از ﺑﺮادر ،ﻣﺎدر ،ﭘﺪر ،ھﻤﺴﺮ و ﻓﺮزﻧﺪش ﻓﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﺮ ﺳﺒﯿﻞ
ﺷﻔﺎﻋﺖ و اﯾﻨﺎن ﻗﻮل رﺳﻮل ﺧﺪا ج را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»زﯾﺮک ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﭘﺎﺋﯿﻦ آورد و ﺑﺮای ﭘﺲ از ﻣﺮﮔﺶ ﮐﺎر
ﮐﻨﺪ؛ و ﻧﺎﺗﻮان و درﻣﺎﻧﺪه ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ ﭘﯿﺮوی از ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ،
از ﺧﺪا اﻣﯿﺪ ﻋﻔﻮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ«.
و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُ
ْ
ْ
َ
َّ َ َ
اج ُروا َو َ
ِين َء َ
ِين َه َ
� ٰ َه ُدوا � َ
ام ُنوا ْ َو َّٱ� َ
﴿إ َّن َّٱ� َ
يل ٱ�ِ أ ْو ٰٓ��ِك يَ ۡر ُجون
ب
س
ِ
ِ
ِ ِ
َ ۡ َ َ َّ
ٱ�ِ َو َّ ُ
ٱ� َ� ُفورَّ ٞرح ٞ
ِيم ] ﴾٢١٨اﻟﺒﻘﺮة.[٢١٨ :
ر�ت ۚ
»ھﻤﺎﻧﺎ آﻧﺎن ﮐﻪ اﯾﻤﺎن آوردﻧﺪ ،و آﻧﺎن ﮐﻪ ھﺠﺮت ﮐﺮدﻧﺪ و در راه ﺧﺪا ﺑﻪ
ﺟﮫﺎد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ ،آن ﮔﺮوه رﺣﻤﺖ ﺧﺪا را اﻣﯿﺪ ﻣﯽدارﻧﺪ ،و ﺧﺪا ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪه و
ﻣﮫﺮﺑﺎن اﺳﺖ«.
ٓ
َ
َ ُ ْ ۡ
﴿ َج َزا َء ۢ ب ِ َما �نوا يَ�س ُِبون ] ﴾٨٢اﻟﺘﻮﺑﺔ.[٨٢ :

»اﯾﻦ ﺟﺰاﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن در ﻣﻘﺎﺑﻞ آﻧﭽﻪ اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ داده ﻣﯽﺷﻮد«.
آﯾﺎ اﻣﯿﺪواری ﺟﺎﯾﺰ اﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﻋﻤﻞ ﭘﯿﺶ از آن ﺗﻘﺪﯾﻢ ﮔﺮدد؟!
ﺑﺪون ﺷﮏ اﮔﺮ ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ رﺟﺎ و اﻣﯿﺪ ،ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﮕﺮدد ،اﯾﻦ اﻣﯿﺪواری ،ﻏﺮور
و ﻓﺮﯾﺒﯽ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﺮاد از ﻣﻤﺪوح ﺑﻮدن اﻣﯿﺪواری در دﯾﻦ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺧﻮف و ﺣﺮﻣﺎن را ﻣﺘﻌﺎدل ﮔﺮداﻧﺪ و در اﯾﻦ ﺗﻌﺎدل ﻓﺎﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
آن را ﺑﯿﺎن ﻓﺮﻣﻮده و در اﻓﺰاﯾﺶ اﻣﯿﺪ ھﻤﺮاه ﻋﻤﻞ ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﻧﺪک ﻃﺎﻋﺘﯽ اﻣﯿﺪ ﻋﻔﻮ
دارﻧﺪ

ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻣﺮدم ﻧﯿﺰ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮔﺮوه
ﻣﺬﮐﻮر در ﻓﺼﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ھﻢ ﻧﺰدﯾﮏاﻧﺪ؛ وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮﺧﯽ

در اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﮔﺮ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻧﯿﺎورﻧﺪ و ﺑﻪ ...
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ﻃﺎﻋﺎت را ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﯽآورﻧﺪ و در ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺰ ﻏﻮﻃﻪورﻧﺪ ،اﻣﺎ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن ﺑﯿﺶ از
ﻃﺎﻋﺘﺸﺎن اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻐﻔﺮت دارﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮐﻔﮥ
ﻧﯿﮑﯽھﺎﯾﺸﺎن ﺑﺮ ﺑﺪیھﺎی آﻧﺎن ﻏﺎﻟﺐ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ!
اﯾﻦ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﮫﻞ اﺳﺖ و ﻣﺜﻞ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﭼﻨﺪ درھﻢ ﭘﻮل ،ﮐﻪ از راه
ﻣﺸﺮوع و ﻧﺎﻣﺸﺮوع ﮔﺮد آورده ،ﺻﺪﻗﻪ ﺑﺪھﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺮاﺑﺮ آن از
اﻣﻮال ده درھﻢ را در ﮐﻔﻪای ﻗﺮار دھﺪ ،و در ﮐﻔﻪ دﯾﮕﺮ ھﺰار درھﻢ ﺑﮕﺬارد ،آن
ده درھﻢ ﺑﺮ ھﺰار درھﻢ ﻏﺎﻟﺐ ﮔﺮدد و اﯾﻦ اﻣﯿﺪ ،ﻧﮫﺎﯾﺖ ﺟﮫﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ اﺳﺖ.
در ﺑﯿﺎن اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﻃﺎﻋﺘﺸﺎن ﺑﯿﺶ از ﮔﻨﺎﻫﺎﻧﺸﺎن اﺳﺖ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدم ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﻃﺎﻋﺖﺷﺎن ﺑﯿﺶ از ﻣﻌﺎﺻﯽ آﻧﺎن
اﺳﺖ؛ اﯾﻦ ﭘﻨﺪار از آنﺟﺎ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺧﻮد را ﺑﺎزﺧﻮاﺳﺖ و
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﯽ ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد .اﮔﺮ ﻋﺒﺎدﺗﯽ اﻧﺠﺎم دھﺪ آنرا
ﺑﺮ ﻣﯽﺷﻤﺎرد و ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪا ﻣﯽﭘﺮدازد
ً
و ھﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﻣﺜﻼ ﺻﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﯾﺎ ھﺰار ﻣﺮﺗﺒﻪ وردی ﺑﺮ زﺑﺎن ﻣﯽراﻧﺪ و ﺳﭙﺲ
ﺑﻪ ﻏﯿﺒﺖ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﻣﯽﭘﺮدازد و در ﻃﻮل روز ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻣﻮرد رﺿﺎی ﺧﺪا ﻧﯿﺴﺖ،
زﺑﺎن ﻣﯽﮔﺸﺎﯾﺪ.
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻓﻀﯿﻠﺖ ﺗﺴﺒﯿﺢ و ذﮐﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ از ﻋﻮاﻗﺐ
ﺧﻄﺮﻧﺎک دروغ و ﺧﺒﺮﭼﯿﻨﯽ و ﻧﻔﺎق ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺧﻮد ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺣﻔﻆ زﺑﺎن از ﻣﻌﺎﺻﯽ ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺸﻮدن آن ﺑﻪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻣﻮرد
ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

در ﺑﯿﺎن اﺻﻨﺎف اﻫﻞ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ و اﻗﺴﺎم ﻫﺮ ﺻﻨﻒ
ﺻﻨﻒ اول :از ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردﮔﺎن ،ﻋﻠﻤﺎ  ١ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن ﭼﻨﺪ ﻓﺮﻗﻪاﻧﺪ:

 -۱ﻓﺮﻗﻪای از آﻧﺎن ﭼﻮن ﺑﺮ ﻋﻠﻮم ﺷﺮﻋﯽ و ﻋﻘﻠﯽ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،در آن
ﺗﻌﻤﻖ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﺪان ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪﻧﺪ و از ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺟﻮارح و
ﺣﻔﻆ آن از ﻣﻌﺎﺻﯽ اھﻤﺎل ورزﯾﺪﻧﺪ و ﺧﻮد را ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻃﺎﻋﺎت ﻧﮑﺮدﻧﺪ
ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ داﻧﺶ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﮔﺸﺘﻨﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا
ﻣﮑﺎﻧﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ دارﻧﺪ ،و در داﻧﺶ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﻣﺜﺎل آﻧﺎن را ﻋﺬاب ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﺑﻠﮑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖﺷﺎن را درﺑﺎره ﻣﺮدم
ﻣﯽﭘﺬﯾﺮد ،و از ﮔﻨﺎھﺎنﺷﺎن در ﻣﯽﮔﺬرد؛ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﻣﻐﺮورﻧﺪ و در واﻗﻊ
ً
ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﺑﺼﯿﺮت ﻣﯽﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﻤﺎ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻢ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻼل و ﺣﺮام و ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺧﻼق
ﻧﮑﻮھﯿﺪه و ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه در ﻧﻔﺲ اﺳﺖ.
داﺳﺘﺎن اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ از ﻋﻠﻤﺎ ﻣﺜﻞ داﺳﺘﺎن ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﺪارد و ﻣﺮدم
را ﺑﻪ ﺗﻘﻮا ﻧﯿﺰ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﯾﺎ ﻃﺒﯿﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻣﺪاوا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺧﻮد
ﻣﺮﯾﺾ اﺳﺖ! ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﻃﺒﯿﺐ ﻗﺎدر اﺳﺖ ﺧﻮد را ﻣﺪاوا ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ؛ ﭘﺲ آﯾﺎ ﺑﺎ دارو و دارو ﮔﻔﺘﻦ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺑﯿﺎن وﺻﻒ دارو ،ﺑﯿﻤﺎری ﻣﻌﺎﻟﺠﻪ
ﻣﯽﺷﻮد؟! ھﯿﮫﺎت ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ! آری! دارو ﺛﻤﺮﺑﺨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از
آنﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﻣﺮﯾﺾ ﭘﺮھﯿﺰ ﮐﻨﺪ!
اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:
__________________
 -1ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻮﻟﻒ در اﯾﻨﺠﺎ ﻋﻠﻤﺎی ﺳﻮء ھﺴﺘﻨﺪ.
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

َ
﴿قَ ۡد أ َ ۡفلَ َح َمن َز َّ�ٮ ٰ َها َ ٩وقَ ۡد َخ َ
اب َمن د َّسٮ ٰ َها ] ﴾١٠اﻟﺸﻤﺲ.[١٠ - ٩ :
»ھﻤﺎﻧﺎ رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺖ ،و ھﻤﺎﻧﺎ زﯾﺎن دﯾﺪ آن
ﮐﻪ ﻧﻔﺲ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺖ«.
ﺧﺪاوﻧﺪ ﻧﻔﺮﻣﻮده اﺳﺖ :رﺳﺘﮕﺎر ﮔﺮدﯾﺪ آن ﮐﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ را داﻧﺴﺖ و ﻋﻠﻢ آن را
ﺑﻪ ﻧﮕﺎرش درآورد و آن را ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮﺧﺖ!
و اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺮﻣﻮده رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﻧﯿﺰ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ:
»ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻠﻤﺶ اﻓﺰون ﮔﺮدد ،و ھﺪاﯾﺘﺶ اﻓﺰون ﻧﮕﺮدد ،در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا
ﺟﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺎﺻﻠﻪ و دوری ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﺼﯿﺒﺶ ﻧﻤﯽﮔﺮدد«.
»ھﻤﺎﻧﺎ ﺳﺨﺖﺗﺮﯾﻦ ﻋﺬاب در ﻣﯿﺎن ﻣﺮدم در روز ﻗﯿﺎﻣﺖ و ﯾﺎ :ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﯽ
ﻣﯽرﺳﺪ ،ﮐﻪ ﻋﻤﻠﺶ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ او ﻧﻔﻌﯽ ﻧﺮﺳﺎﻧﯿﺪه اﺳﺖ «.و اﺣﺎدﯾﺚ
در اﯾﻦﺑﺎره ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺖ.
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﻐﺮورﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﺪا ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﺋﯿﻢ از اﺣﻮال آﻧﺎن!
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺣﺐ دﻧﯿﺎ و ﺣﺐ ﻧﻔﺲ و ﻃﻠﺐ آﺳﺎﯾﺶ
زودﮔﺬر ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ در آﺧﺮت ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ،ﻋﻠﻢﺷﺎن آﻧﺎن
را ﻧﺠﺎت ﻣﯽدھﺪ.
 -۲ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﻋﻠﻢ و ﻋﻤﻞ ﻇﺎھﺮی دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺻﯽ
ﻇﺎھﺮی را ﺗﺮک ﮐﺮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از دلھﺎی ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ ،و ﺻﻔﺎت
ﻧﮑﻮھﯿﺪه را -ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا زﺷﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺳﺖ -از دلھﺎ
ﻣﺤﻮ ﻧﮑﺮدﻧﺪ؛ ﻣﺜﻞ رﯾﺎ ،ﺣﺴﺪ ،ﻃﻠﺐ رﯾﺎﺳﺖ و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﺋﯽ و اراده ﺑﺪ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢﮔﻨﺎن و ﺷﺮﮐﺎ و ﻃﻠﺐ ﺷﮫﺮت در ﺑﻼد و در ﺑﯿﻦ ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا .و اﯾﻦ ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور اﺳﺖ و ﺳﺒﺐ آن ﻏﻔﻠﺖ از ﻓﺮﻣﺎﯾﺸﺎت
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
»ﺣﺴﺪ ﺧﻮﺑﯽھﺎ را ﻣﯽﺧﻮرد ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آﺗﺶ ھﯿﺰم را ﻣﯽﺧﻮرد«.
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»ﺣﺐ ﻣﺎل و ﺷﺮف ،ﻧﻔﺎق را در دل ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ آب ﺳﺒﺰه را
ﻣﯽروﯾﺎﻧﺪ«.
و دﯾﮕﺮ اﺣﺎدﯾﺜﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺑﺎب وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ...
و ھﻢ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺮﻣﻮده ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ:
� ب َق ۡلب َ
﴿إ َّ� َم ۡن َ� َ� ٱ َّ َ
ِي� ] ﴾٨٩اﻟﺸﻌﺮاء.[٨٩ :
ل
س
ِ
ٖ
ِ ٖ
»ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﻠﯿﻢ«.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻗﻮم از دلھﺎی ﺧﻮد ﻏﺎﻓﻞ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻇﻮاھﺮ ﺧﻮد ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
و ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ آﯾﯿﻨﻪ ﺻﺎف ﻧﺒﺎﺷﺪف ﻋﺒﺎداﺗﺶ ﺻﺤﯿﺢ
ﻧﻤﯽﺷﻮد؛ او ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﯿﻤﺎری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرش ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺒﺘﻼ ﺷﺪه و دﮐﺘﺮ،
ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺪن و ﻣﺼﺮف دارو را ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﺮده وﻟﯽ ﻣﺮﯾﺾ ﺑﻪ ﻣﺎﻟﺶ ﺑﺪن اﮐﺘﻔﺎ و
ﻣﺼﺮف دارو را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ در ﻇﺎھﺮ ،ﺑﯿﻤﺎری را ﭘﻮﺷﺎﻧﯿﺪه ،وﻟﯽ در ﺑﺎﻃﻦ
ھﻨﻮز ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ و در واﻗﻊ آﻧﭽﻪ ﻇﺎھﺮ او را ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،رﯾﺸﻪ در ﺑﺎﻃﻦ
او دارد .و ھﻤﻮاره ﺑﯿﻤﺎریاش ﻓﺰوﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﺳﺎس آن در ﺑﺎﻃﻦ او
ﺟﺎی دارد .و ﺑﻪ راﺳﺘﯽ اﮔﺮ ﺑﯿﻤﺎری از ﺑﺎﻃﻦ او رﯾﺸﻪﮐﻦ ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻇﺎھﺮش
از آﺛﺎر آن راﺣﺖ ﻣﯽﺷﺪ .و ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﻠﯿﺪیھﺎ ﮐﻪ ﭼﻮن در ﻧﮫﺎن ﺧﺎﻧﻪ دل
وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،اﺛﺮ آن ﺑﺮ ﺟﻮارح و اﻋﻀﺎ ﭘﺪﯾﺪار ﻣﯽﮔﺮدد!
 -۳ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و داﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ
از ﺟﮫﺖ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺬﻣﻮم اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی ﮔﻤﺎن ﺑﺮدﻧﺪ
ﮐﻪ آﻧﺎن از اﺧﻼق ﻧﺎدرﺳﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺮﺗﺮ از آن
در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﺸﺎن را ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﺖ ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻮام ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ،
ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ از ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ
ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﻼق ﭘﺴﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ ﮔﺮداﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﻋﻮام ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

ﺑﯿﻤﺎریھﺎ ﻣﺒﺘﻼ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و اﯾﻦ ﭘﺴﺘﯽ ،ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ درﺟﻪ
از ﻋﻠﻢ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ! زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﺑﻪ
ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﯾﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﮐﻪ ﺳﺰاوار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ اﺧﻼق زﺷﺖ ،ﻣﺒﺘﻼ
ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺗﺼﻮرات ﻧﺎدرﺳﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﮐﺒﺮ،
رﯾﺎﺳﺖﻃﻠﺒﯽ و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﺋﯽ و ﻃﻠﺐ ﺷﺮف و ﻋﺰت ﺑﺮ آﻧﺎن ﭼﯿﺮه ﮔﺸﺘﻪ
اﺳﺖ ...
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺐ و ﻏﺮور اﯾﻦ ﻗﻮم اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ و
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻋﺰت دﯾﻦ اﺳﺖ و اﻇﮫﺎر ﺷﺮف ﻋﻠﻢ و ﻧﺼﺮت دﯾﻦ ﺧﺪا اﺳﺖ.
اﯾﻨﺎن از ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯽ اﺑﻠﯿﺲ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﺳﻮه ﺧﻮﯾﺶ ﻗﺮار دھﻨﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺧﺪا ج  -ﺑﻪ ﮐﻮری ﭼﺸﻢ ﮐﺎﻓﺮﯾﻦ -ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎﻧﻪ و ﺳﺎده زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﺮدهاﻧﺪ.
ھﻢﭼﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﺗﻮاﺿﻊ ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﻓﻘﺮ و ﺳﺎده زﯾﺴﺘﻦ
ﻏﻔﻠﺖ ورزﯾﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺑﺎ ﯾﺎد دارﯾﻢ ﭼﻮن ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس ،ﺑﻪ ﺳﺒﺐ
ژﻧﺪهﭘﻮﺷﯽ در ﻣﻮﻗﻊ ﺗﺸﺮﯾﻒ ﻓﺮﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺷﺎم ﻣﻮرد ﺳﺮزﻧﺶ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮدم ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﭘﺎﺳﺦ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺎ ﻗﻮﻣﯽ ھﺴﺘﯿﻢ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﻼم ﻣﺎ را ﻋﺰﯾﺰ
ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ ،و ﻋﺰت را در ﻏﯿﺮ اﺳﻼم ﺟﺴﺖ و ﺟﻮ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ«! وﻟﯽ اﯾﻦ
ﺟﻤﺎﻋﺖ ،ﻋﺰت دﯾﻦ را در ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﮔﺮانﺑﮫﺎ ﻣﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،و ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن
ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﭘﯽ ﻋﺰت و ﺷﺮف ﻋﻠﻢ و دﯾﻦ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ
زﺑﺎﻧﺶ ﺑﯽﭘﺮوا ﺑﺮ ﺿﺪ ھﻢﮐﯿﺸﺎﻧﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود .ﯾﺎ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪاش را رد
ﮐﻨﺪ ،ﺧﻮد را آزاد ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ھﺮ ﭼﻪ ﺑﺮ زﺑﺎﻧﺶ ﺑﯿﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﺪ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ
ﺧﺎﻃﺮش ﺧﻄﻮر ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﻮد ﺣﺴﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ھﻢﮐﯿﺸﺎﻧﺶ
ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼف ﻧﻈﺮﯾﻪ او ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ ،روا داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و
ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ﺑﺮای ﺣﻖ اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺷﻤﻨﯽ ﺑﺮای رد ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ! اﯾﻦ
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ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ از ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن اﺳﺖ ،زﯾﺮا اﮔﺮ در ﺣﻀﻮر او ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ
دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ و ھﻢردﯾﻔﺎن او ﻃﻌﻨﻪ وارد ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد؛ اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ ﻇﺎھﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮد را در ﻧﻈﺮ
ﻣﺮدم ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻧﺸﺎن دھﺪ ،وﻟﯽ ﻗﻠﺒﺶ ﺑﺎ آن ﺷﺨﺺ ﺗﻮھﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ھﻢﻧﻮا
اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ اوﻗﺎت درﺻﺪد ﻧﺸﺮ و ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻠﻢ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :درﺻﺪدم
ﮐﻪ ﻣﺮدم را از داﻧﺶ ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﺳﺎزم« در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرش رﯾﺎﮐﺎر
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﮔﺮ درﺻﺪد اﺻﻼح ﺧﻠﻖ ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ اﺻﻼ ح ﻣﺮدم را ﺗﻮﺳﻂ
دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ دوﺳﺖ ﻣﯽداﺷﺖ ـ ﺑﺎ دﺳﺖ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺜﻞ او ،ﺑﺎﻻﺗﺮ از او و ﯾﺎ
ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از او ھﺴﺘﻨﺪ.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻼﻃﯿﻦ وارد ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﺎ آﻧﺎن ﻃﺮح دوﺳﺘﯽ ﺑﺮﯾﺰد و زﺑﺎن
ﺑﻪ ﻣﺪحﺷﺎن ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ و ﭼﻮن از او ﺑﭙﺮﺳﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺮاوده ﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن
ﭼﯿﺴﺖ ﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻏﺮض ﻣﻦ ﻧﻔﻊ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﻓﻊ ﺿﺮر از آﻧﺎن
اﺳﺖ! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺮد ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده اﺳﺖ ،ﭼﺮا ﮐﻪ در ﻣﺪﻋﺎﯾﺶ ﺻﺎدق
ﺑﻮد ،اﮔﺮ ﺷﺨﺺ دﯾﮕﺮی ﻏﯿﺮ از او ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮﺷﺤﺎل و
ﻣﺴﺮور ﻣﯽﮔﺸﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﺷﺨﺼﯽ ھﻢﭼﻮن ﺧﻮد را در ﻧﺰد
ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺒﯿﻨﺪ ،ﮐﻪ درﺑﺎره ﮐﺴﯽ ﺑﻪ ﺷﻔﺎﻋﺖ ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪ ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﮔﺮدد.
ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺷﺨﺺ اﻣﻮال ﻣﺮدم ﺑﻪ دﺳﺘﺶ ﺑﺮﺳﺪ و ﭼﻮن ﺑﻪ ﻓﮑﺮش
ﺧﻄﻮر ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﺎل ﺣﺮام اﺳﺖ ،ﺷﯿﻄﺎن ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺪون
ﻣﺎﻟﮏ اﺳﺖ و ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﺗﻮ اﻣﺎم و ﻋﺎﻟﻢ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ھﺴﺘﯽ و ﻗﻮام دﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ اﺳﺖ !«.اﯾﻦ ﺳﻪ ﺗﻠﺒﯿﺲ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ او رخ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ :اول :اﯾﻦ ﻣﺎل ﻣﺎﻟﮑﯽ ﻧﺪارد؛ دوم :اﯾﻦ ﻣﺎل ﺑﺮای ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ
اﺳﺖ و ﺳﻮم :او اﻣﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ .و آﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺎم ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﮕﺮ
آنﮐﻪ ھﻤﺎﻧﻨﺪ اﻧﺒﯿﺎ و ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﻋﻠﻤﺎ ﻓﺎﺿﻞ اﯾﻦ اﻣﺖ ،از دﻧﯿﺎ روی ﺑﺮﺗﺎﺑﺪ؟!
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ﻣﺜﺎل اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﯿﺴﯽ÷ ﻓﺮﻣﻮﻣﺪه اﺳﺖ» :ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺪﮐﺮدار،
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺻﺨﺮهای اﺳﺖ ﮐﻪ در دھﺎﻧﮥ ﮔﺬرﮔﺎه آب ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ،اﯾﻦ ﺻﺨﺮه ﻧﻪ ﺧﻮد
از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﮔﺬارد ﮐﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺮﺳﺪ «.اﺻﻨﺎف
ﻓﺮﯾﺐ اھﻞ ﻋﻠﻢ ﻓﺮاوان اﺳﺖ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﺑﯿﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ
اﺻﻼح آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 -۴ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ ،ﻋﻠﻤﺎﺋﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم دﺳﺖ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ و اﻋﻀﺎ و
ﺟﻮارح را ﭘﺎک ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﻃﺎﻋﺎت آن را زﯾﻨﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪﻧﺪ و از ﻣﻌﺎﺻﯽ
ﻇﺎھﺮی دوری ﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و ﺑﻪ اﺧﻼق ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺻﻔﺎی ﻗﻠﺐ
و ﭘﺎﮐﯽ آن از ﺣﺴﺪ و ﮐﺒﺮ و ﮐﯿﻨﻪ و ﺑﺮﺗﺮیﺟﻮﺋﯽ ،ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و
ﺑﺮای رھﺎﺋﯽ از اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺴﺎد ﺗﻼش ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻨﯿﺎن آن را از ﻗﻠﻮب
ﺑﺮﮐﻨﺪﻧﺪ و از ﻓﺴﺎدھﺎی ﻇﺎھﺮی ﺧﻮد را آزاد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ در زواﯾﺎی
ﻗﻠﻮبﺷﺎن ﮐﯿﺪھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ ﻣﺨﻔﯽ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﺎ آن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻪ
ﻃﻮریﮐﻪ در ﻧﮫﺎنﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎنھﺎﯾﺸﺎن ،ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی ﺷﯿﻄﺎﻧﯽ
ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه ﮐﻪ از آنھﺎ ﻏﺎﻓﻞ ﻣﺎﻧﺪه و ﺑﻪ آن ﻧﭙﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ زراﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دھﻘﺎن ﻣﯽﺧﻮاھﺪ آن را از ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮز
ﭘﺎک ﮔﺮداﻧﺪ ،ﻟﺬا ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ آن ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮز را ﻧﺎﺑﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ
ﺑﻪ ﺑﺬرھﺎی ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮز ﮐﻪ در زﻣﯿﻦ ﭘﻨﮫﺎن اﺳﺖ وﻗﻌﯽ ﻧﻤﯽﻧﮫﺪ و ﮔﻤﺎن
ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺰرﻋﻪ از ﻟﻮث ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮز ﭘﺎک ﺷﺪه اﺳﺖ و ﭼﻮن از ﻣﺰرﻋﻪ
ﻏﺎﻓﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﺬر ﻋﻠﻒھﺎی ھﺮز دوﺑﺎره ﺟﻮاﻧﻪ ﻣﯽزﻧﺪ و از زﻣﯿﻦ ﺳﺮ
ﺑﺮ ﻣﯽآورد و زراﻋﺖ را ﺑﻪ ﻓﺴﺎد و ﺗﺒﺎھﯽ ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﺪ!
اﯾﻦ ﮔﺮوه اﮔﺮ وادار ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ از روی
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﮐﺒﺮ از ﺟﻮﺷﺶ و ﻣﻌﺎﺷﺮت ﺑﺎ ﺧﻠﻖ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﻤﮑﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ دﯾﺪه ﺗﺤﻘﯿﺮ ھﻢ ﺑﻨﮕﺮﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ در آراﺳﺘﻪ ﮐﺮدن
ﻇﺎھﺮ ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﻨﺪ ،ﺗﺎ در ﻧﻈﺮ ﻣﺮدم ﺑﯽاﻋﺘﺒﺎر ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ.

در ﺑﯿﺎن اﺻﻨﺎف اﻫﻞ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ و اﻗﺴﺎم ﻫﺮ ﺻﻨﻒ

٢١

 -5دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎﺋﯽاﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﻠﻮم ﻣﮫﻢ را ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻠﻢ
ﻓﺘﺎوای در ﺣﮑﻮﻣﺎت و ﺧﺼﻮﻣﺎت اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺗﻤﺎم ﮐﻮﺷﺶ ﺧﻮد را
در آ ﮔﺎھﯽ از ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎدی روزﻣﺮه در ﺑﯿﻦ ﺧﻠﻖ و ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﻣﻌﺎش ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ اﺳﻢ ﻓﻘﯿﻪ ،ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ
ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻋﻠﻢ ﺧﻮد را »ﻋﻠﻢ ﻓﻘﻪ« و »ﻋﻠﻢ ﻣﺬھﺐ« ﻧﺎم ﻧﮫﺎدهاﻧﺪ و ﭼﻪ
ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻋﻠﻢ ﺑﻪ اﻋﻤﺎل ﻇﺎھﺮی و ﺑﺎﻃﻨﯽ را ﺿﺎﯾﻊ ﺳﺎزﻧﺪ و ﺑﻪ
ﮐﺮدار اﻋﻀﺎ و ﺟﻮارح ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﻨﻨﺪ و زﺑﺎن را از ﻏﯿﺒﺖ و ﺷﮑﻢ را از
ﺧﻮردن ﺣﺮام ،ﺑﺎز ﻧﺪارﻧﺪ و از رﻓﺘﻦ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﭘﺎدﺷﺎھﺎن ﺑﺮﺣﺬر
ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﺟﻮارح اھﻤﯿﺖ ﻧﺪاده و دلھﺎی ﺧﻮد را از
ﮐﺒﺮ و رﯾﺎ و ﺣﺴﺪ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮫﻠﮑﺎت ﺣﺮاﺳﺖ ﻧﮑﻨﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ از دو ﺟﮫﺖ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ :ﯾﮑﯽ از ﺣﯿﺚ ﻋﻤﻞ ،ﮐﻪ راه ﻋﻼج
آن را در ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮماﻟﺪﯾﻦ  ١ﺑﯿﺎن ﮐﺮدﯾﻢ و ﻣﺜﺎﻟﺸﺎن ھﻤﭽﻮن ﺑﯿﻤﺎری
اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺧﻮاص دارو را ﺗﻌﻠﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد وﻟﯽ آن را درک ﻧﮑﻨﺪ و از
ﻋﻤﻞ ﺑﺪان ﻃﻔﺮه رود؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺸﺮف ﺑﺮ ھﻼﮐﺖ ھﺴﺘﻨﺪ؛ از اﯾﻦ ﺟﮫﺖ
ﮐﻪ ﺗﺰﮐﯿﻪ ﺧﻮد را ﻓﺮو ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﻪ ﮐﺘﺎب ﺣﯿﺾ ،دﯾﺎت ،ﻟﻌﺎن ،ﻇﮫﺎر و ...
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺸﺘﻪ و ﻋﻤﺮ ﺧﻮد را در اﯾﻦ راه ﺗﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﺎﻣﻞ ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻗﻮم ،ﺗﻌﻈﯿﻢ ﺧﻠﻖ و اﮐﺮامﺷﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ
ھﺮ ﮐﺪام از آﻧﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﻗﺎﺿﯽ و ﻣﻔﺘﯽ ،در ﻋﺮﺻﻪ اﺟﺘﻤﺎع ﻋﺮض اﻧﺪام
__________________
 -1در ﻣﻮرد ﮐﺘﺎب ﻣﻮﻟﻒ »اﺣﯿﺎء ﻋﻠﻮم اﻟﺪﯾﻦ« ﻋﻠﻤﺎی ﮐﺮام آراء و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ دارﻧﺪ,
اﻣﺎ ﮔﻔﺘﺎر ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻔﯿﺪ و ﺳﻮدﻣﻨﺪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻧﺎدرﺳﺖ و اﺣﺎدﯾﺚ ﺿﻌﯿﻒ و ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺮداﺷﺖھﺎی ﻏﻠﻂ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺼﻪھﺎی
ﺻﻮﻓﯿﺎن و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﻓﻠﺴﻔﯽ وﺟﻮد دارد ,ﻟﺬا ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ھﻮﺷﯿﺎری ﮐﺎﻣﻞ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻣﻄﺎﻟﺐ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ھﺮ ﮔﻔﺘﺎری را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﺻﺤﺖ آن ﺗﺎﯾﯿﺪ ﻧﻨﻤﺎﯾﺪ.
ُ)ﻣﺼﺤﺢ(
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ﻣﯽﮐﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن رﻓﯿﻖ دﯾﮕﺮش ﻃﻌﻦ وارد ﻣﯽﺳﺎزد و ﭼﻮن ﺑﺎ
ھﻢ ﺟﻤﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻨﻪ ﻃﻌﻦ از ﻣﯿﺎن ﻣﯽرود.
ﺟﻨﺒﻪ دوم ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ از ﺣﯿﺚ ﻋﻠﻢ اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه
ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ داﻧﺸﯽ ﺟﺰ داﻧﺶ آﻧﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﻨﮫﺎ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ
ﺳﻌﺎدت و ﻧﺠﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ھﻤﯿﻦ ﻋﻠﻢ آﻧﺎن اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﺠﺎت
اﻧﺴﺎن ،ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﺪا و ﭘﯿﺮوی از اﺣﮑﺎم او و ﻓﺮﺳﺘﺎده او ج ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﻌﺮﻓﺖ ذات ،ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﻔﺎت و ﻣﻌﺮﻓﺖ اﻓﻌﺎل.

اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﺜﻞ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺠﺎج ﺑﻪ ﻓﺮوش زاد و ﺗﻮﺷﻪ
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد از زﯾﺎدرت ﮐﻌﺒﻪ ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪ .اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﻓﻘﻪ ،ھﻤﺎن
داﻧﺶاﻧﺪوز درﺑﺎره ﺧﺪا و ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺻﻔﺎت ﺗﺮساﻧﮕﯿﺰ و ﺑﺎزدارﻧﺪه او ﺗﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ؛
ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﻗﻠﺐ ،ﺗﺮس ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ از ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪا را درﯾﺎﺑﺪ و ھﻤﻮاره ﺗﻘﻮا را
ﻣﻼزم ﺧﻮد ﻗﺮار دھﺪ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
ُّ
� َت َف َّق ُهوا ْ � ّ
﴿فَلَ ۡو َ� َ� َف َ
� ف ِۡرقَةٖ ّم ِۡن ُه ۡم َطآ� َفةَ ِ ّ ٞ
ِين﴾ ]اﻟﺘﻮﺑﺔ.[١٢٢ :
ٱ�
ِن
م
ر
ِ
ِ
ِ
ِ
»ﭼﺮا از ھﺮ ﮔﺮوھﯽ ﻃﺎﺋﻔﻪای ﺑﯿﺮون ﻧﻤﯽﮔﺮدﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ داﻧﺶ در
دﯾﻦ ﺑﺮوﻧﺪ و در دﯾﻦ داﻧﺸﻤﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ؟«.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از داﻧﺶ ﻓﻘﻪ ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻣﻮرد اﺧﺘﻼف ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﺟﺰ

ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺠﺎدﻟﻪ و اﻟﺰام و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن ﺧﺼﻢ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺶ اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد
و ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺮای ﻏﻠﺒﻪ و ﻣﺒﺎھﺎت ﺑﺮ ﺧﺼﻢ ،ﺣﻖ را ﮐﻨﺎر ﻣﯽزﻧﺪ و در ﻃﻮل
ﺷﺐ و روز ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﻗﺼﺎت ارﺑﺎب ﻣﺬاھﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
ﻋﯿﻮب ھﻢﮔﻨﺎن ﺧﻮد ﻣﯽﭘﺮدازد .اﯾﻦ ﮔﺮوه در ﺣﻘﯿﻘﺖ دل در ﮔﺮو داﻧﺶ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﻘﺼﺪﺷﺎن ﻣﺒﺎھﺎت ﺑﺮ ھﻢﮐﯿﺸﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﮔﺮﭼﻪ در ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻗﻠﻮب
ﺧﻮد ﻣﯽﮐﻮﺷﯿﺪﻧﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ از آن ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ وﻗﺖ ﺗﻠﻒ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺰ در دﻧﯿﺎ
ﺛﻤﺮ دﯾﮕﺮی ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻔﻊ آن در دﻧﯿﺎ ھﻢ ﺗﮑﺒﺮ اﺳﺖ و ﺗﮑﺒﺮ ﻧﯿﺰ
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در آﺧﺮت ﺑﻪ آﺗﺸﯽ ﺳﻮزان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺶ را ﺑﺮﯾﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ادﻟﻪ ﻣﺬھﺐ را ﮐﺘﺎب ﺧﺪا و ﺳﻨﺖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﮔﺮدد؛ وﻟﯽ ﭼﻘﺪر
زﺷﺖ اﺳﺖ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه.
 -۶ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﮐﻼم و ﻣﺠﺎدﻟﻪ ،و ردﯾﻪﻧﻮﯾﺴﯽ ﺑﺮ
ﻣﺨﺎﻟﻔﯿﻦ و ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻨﺎﻗﺾﮔﻮﺋﯽھﺎی آﻧﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﺎب ﻣﻘﻮﻻت
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و روشھﺎی ﻣﻨﺎﻇﺮه و ﺧﺎﻣﻮش ﮐﺮدن
ﻣﺨﺎﻟﻒ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮم ﺑﻪ دو ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ :ﯾﮏ ﮔﺮوه ﮔﻤﺮاه و ﮔﻤﺮاهﮐﻨﻨﺪه ھﺴﺘﻨﺪ
و ﮔﺮوه دوم ،ﺑﺮﺣﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

اﻣﺎ ﻋﻠﺖ ﻏﺮور ﻓﺮﻗﻪ ﺿﺎﻟﻪ ،ﻏﻔﻠﺖ از ﺿﻼﻟﺖ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺧﻮد
را اھﻞ ﻧﺠﺎت ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ ﺑﻪ ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻣﻨﻘﺴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ را ﺗﮑﻔﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و از اﯾﻦ رو ﮔﻤﺮاه ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺮ ﺷﺮوط
ادﻟﻪ و روش آن دﺳﺖ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻟﺬا ﺷﺒﻪ را دﻟﯿﻞ و دﻟﯿﻞ را ﺷﺒﻪ دﯾﺪﻧﺪ و اﻣﺎ
ﻏﺮور ﻓﺮﻗﻪ ﺑﺮ ﺣﻖ از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺪل را ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎر ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ و
آن را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺛﻮابھﺎ در دﯾﻦ ﺧﺪا ﺷﻤﺮدﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ دﯾﻦ ﮐﺴﯽ ﮐﺎﻣﻞ
ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﻣﺎدام ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺤﺺ و ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻧﭙﺮدازد؛ و اﯾﻨﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺴﯽ
ﺧﺪا را ﺑﺪون ﺗﺤﻘﯿﻖ ،ﺗﺼﺪﯾﻖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ در ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن در اﯾﻦﺑﺎره ﻧﺘﻮاﻧﺪ آزاداﻧﻪ
ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮد و دﻟﯿﻞ ﺑﯿﺎورد ،ﻣﺆﻣﻦ ﻧﯿﺴﺖ و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺆﻣﻦ اﺳﺖ ،اﯾﻤﺎﻧﺶ
ﮐﺎﻣﻞ ﻧﯿﺴﺖ و ﻧﺰد ﺧﺪا ﻣﻘﺮب ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻧﻤﯽآﯾﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ دوران ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﻮﺟﻪ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﻧﺪاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﺳﻮل
ﺧﺪاج ،اھﻞ ﺳﺪه اول اﺳﻼم را ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ و از آﻧﺎن در ﺑﺎب
ﺧﺪاﺷﻨﺎﺳﯽ دﻟﯿﻞ ﻧﺨﻮاﺳﺘﻨﺪ.
اﺑﻮاﻣﺎﻣﻪ ﺑﺎھﻠﯽس ،از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،رواﯾﺖ ﮐﺮده ﮐﻪ» :ھﺮﮔﺰ ﻗﻮﻣﯽ ﮔﻤﺮاه
ﻧﮕﺮدﯾﺪﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺿﻼﻟﺖﺷﺎن ﺟﺪل را ﺑﻪ ھﻤﺮاه آورد«.
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

 -۷ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ وﻋﻆ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﺑﺎب ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻘﺎم
ﮐﺴﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره اﺧﻼق و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻧﻔﺲ و ﺻﻔﺎت ﻗﻠﺐ از ﺧﻮف و
رﺟﺎ ،ﺻﺒﺮ ،ﺷﮑﺮ ،ﺗﻮﮐﻞ ،زھﺪ ،ﯾﻘﯿﻦ ،اﺧﻼص و ﺻﺪق ﺣﺮف ﻣﯽزﻧﺪ
ﺳﺨﻦھﺎ ﺑﺮ زﺑﺎن راﻧﺪﻧﺪ.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎﻧﻨﺪ ،زﯾﺮا ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ زﺑﺎن ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺻﻔﺎت ﺑﺎز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺧﻠﻖ را ﺑﺪان ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ﺷﺪهاﻧﺪ؛
در ﺧﻮد ﻓﺮﺳﻨﮓھﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺻﻔﺎت ﻓﺎﺻﻠﻪ دارﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﺑﺴﯿﺎر اﻧﺪﮐﯽ در
ﺣﺪ ﻋﻮام ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن .ﻏﺮور اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﻏﺮور اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ آﻧﺎن
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪﻧﺪ ،و ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی را ﺗﺎ ﻧﮫﺎﯾﺖ آن رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ در
درﯾﺎی ﻋﻠﻢ ﻣﺤﺒﺖ و ﻏﻮاﺻﯽ آن ﺗﺒﺤﺮ ﺑﺪﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و ﻧﺰد ﺧﺪا رﺳﺘﮕﺎراﻧﻨﺪ
و ﻣﺎدام ﮐﻪ از زھﺪ ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮد ﺑﺪان ﻋﻤﻞ ھﻢ ﻧﮑﺮدهاﻧﺪ ،ﻣﻮرد
ﻏﻔﺮان ﺧﺪا واﻗﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻓﺮﯾﺐ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺪﺗﺮ از ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻗﺒﻞ اﺳﺖ؛
زﯾﺮا ﮐﻪ ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ در راه ﺧﺪا و رﺳﻮل او ﺑﺬر ﻣﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﺎرﻧﺪ و اﯾﻦ در
ﺣﺎﻟﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ و رﯾﺰهﮐﺎریھﺎی اﺧﻼص ارﺟﯽ ﻧﻨﮫﺎدهاﻧﺪ ﺗﺎ از
اﺧﻼص ﺑﮫﺮهﻣﻨﺪ ﮔﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﮫﺎنﺧﺎﻧﻪ ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺲ ﭘﯽ ﻧﺒﺮدهاﻧﺪ ،ﺗﺎ
ﺧﻮد را از آن ﭘﺎک و ﻣﻨﺰه ﺳﺎزﻧﺪ و وﺿﻊﺷﺎن در ﻣﻮرد ﺗﻤﺎم ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ،ﭼﻨﯿﻦ
اﺳﺖ.
آﻧﺎن ﺑﯿﺶ از دﯾﮕﺮان دﻧﯿﺎ را دوﺳﺖ ﻣﯽدارﻧﺪ و در دﻧﯿﺎ ﺑﻪ زھﺪ ﺗﻈﺎھﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﯾﻦ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺪت ﻋﻼﻗﻪ و رﻏﺒﺖﺷﺎن ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ .ﻣﺮدم
را ﺑﻪ اﺧﻼص ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻏﯿﺮﻣﺨﻠﺺاﻧﺪ .ﻣﺮدم را ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺻﻮرﺗﯽﮐﻪ ﺧﻮد از ﺧﺪا ﮔﺮﯾﺰاﻧﻨﺪ ،از ﺧﺸﻢ ﺧﺪا ﺑﯿﻢ
ﻣﯽدھﻨﺪ ،و ﺧﻮد را از ﻋﻮاﻗﺐ آن اﯾﻤﻦ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ،ﺑﺮ ﯾﺎد ﺧﺪا ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ،
و ﺧﻮدﺷﺎن او ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا دﻋﻮت
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﺧﻮد از او ﺗﻌﺎﻟﯽ دوری ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ ،در ﻋﯿﻦ ﻣﺬﻣﺖ ﺻﻔﺎت زﺷﺖ
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ﺧﻮد ﺑﺪان ﻣﺘﺼﻒ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ و ﻋﺰﻟﺖ ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ و
ﺧﻮد ﺑﻪ ﺷﺪت ﺑﻪ ھﻢﻧﺸﯿﻨﯽ ﻣﺮدم ﺣﺮﯾﺺاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﮔﺮ از ﻣﺠﺎﻟﺴﯽ ﮐﻪ
ً
در آن ﻣﺮدم را ﻇﺎھﺮا ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪا ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ﻣﻨﻊ ﮔﺮدﻧﺪ ،زﻣﯿﻦ ﺑﺎ ھﻤﻪ
ﻓﺮاﺧﯽ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻨﮓ ﻣﯽﮔﺮدد ،و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ھﺪﻓﺸﺎن اﺻﻼح ﺧﻠﻖ اﺳﺖ،
و آﻧﺎن را از اﺻﻼح ﺧﻠﻖ ﺑﺎزداﺷﺘﻪاﻧﺪ! اﮔﺮ از ھﻢردﯾﻔﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا
ﺷﻮد ﮐﻪ ﺧﻠﻖ ﺑﻪ او روی آورﻧﺪ و او ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻼح ﺧﻠﻖ ﮔﺮدد از ﻏﻢ و ﻣﺎﺗﻢ و
ﺣﺴﺪ ﻣﯽﻣﯿﺮﻧﺪ .اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از ﻣﺘﺮددﯾﻦ ﺑﺮ ﯾﮑﯽ از ھﻢردﯾﻔﺎن او ﺛﻨﺎ ﺧﻮاﻧﺪ ،آن
ﺷﺨﺺ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺧﻠﻖ ﺑﺮای او ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﻐﺾ او را در دل ﻣﯽﮔﯿﺮد.
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺑﺴﯿﺎر از ﺗﻨﺒﯿﻪ و آ ﮔﺎھﯽ دور
ﺷﺪهاﻧﺪ و از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ راه اﻧﺴﺪاد ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
 -۸ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﮫﻢ وﻋﻆ ،ﻋﺪول ﮐﺮدهاﻧﺪ و آﻧﺎن
واﻋﻈﺎن اﯾﻦ زﻣﺎناﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﻮم از اﺻﻞ وﻋﻆ و ارﺷﺎد ﻓﺎﺻﻠﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺑﻪ
ﭼﺎﭘﻠﻮﺳﯽ ،و ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده و ﺗﻠﻔﯿﻖ ﺳﺨﻨﺎﻧﯽ ﺧﺎرج از ﻗﺎﻧﻮن
ﺷﺮع و ﻋﺪل ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﺪفﺷﺎن ﺷﮫﺮتﻃﻠﺒﯽ در ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن
ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ اﺳﺖ.
ﻃﺎﯾﻔﻪای از آﻧﺎن ﺑﻪ آﻣﺎده ﮐﺮدن ﻧﮑﺘﻪھﺎ و ﻣﺴﺠﻊ ﮐﺮدن اﻟﻔﺎظ و ﺗﻠﻔﯿﻖ آن
ھﻤﺖ ﮔﻤﺎﺷﺘﻨﺪ و اﮐﺜﺮ آﻧﺎن در ﺳﺠﻊﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﺎر و اﺳﺘﺸﮫﺎد ﺑﻪ اﺷﻌﺎر وﺻﺎل و
ﻓﺮاق اﺳﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﺤﻮه ﮔﻔﺘﺎر درﺻﺪدﻧﺪ ،ﮐﻪ در ﻣﺠﻠﺲﺷﺎن وﺟﺪ و ﺷﺮو ﺑﺮ
ﭘﺎ ﺷﻮد ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮای اﻏﺮاض ﻓﺎﺳﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﺷﯿﺎﻃﯿﻦ اﻧﺲ
ھﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﻮد ﮔﻤﺮاھﻨﺪ ﻣﺮدم را ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﮔﻤﺮاھﯽ
ﻣﯽﮐﺸﺎﻧﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺄﻣﻞ اﯾﻨﮑﻪ:
اﺻﻨﺎف ﻗﺒﻞ اﮔﺮ ﺧﻮد را اﺻﻼح ﻧﻤﯽﮐﺮدﻧﺪ ،درﺻﺪد اﺻﻼح ﻣﺮدم ﺑﻮدﻧﺪ و
در واﻗﻊ ﮐﻼم و وﻋﻆﺷﺎن ﺑﺮ روال ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺘﻮار ﺑﻮد؛ اﻣﺎ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،ﻣﺮدم را از
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ﺧﺪا ﺑﺎز ﻣﯽدارﻧﺪ و ﺑﻪ ﺳﻮی اﻏﺮاض ﺑﯽﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮق ﻣﯽدھﻨﺪ و درﺑﺎره ﺧﺪا آﻧﺎن
را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﻔﺎظ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺣﺮﻓﻪای ،آﻧﺎن را ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺻﯽ و
ارﺗﮑﺎب آن ﺟﺰﺋﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﻪ رﻏﺒﺖﺷﺎن ﺑﻪ ارزشھﺎی ﻣﺎدی
ﻣﯽاﻓﺰاﯾﺪ؛ ﺑﻪ وﯾﮋه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ واﻋﻆ ﺑﻪ ﻟﺒﺎسھﺎی زﯾﺒﺎ ﻣﺰﯾﻦ و ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮑﺒﺮ و رﯾﺎ
ﻧﯿﺰ در او وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﻮﻣﯿﺪی از رﺣﻤﺖ ﺧﺪا ﻓﺮا ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ
ﺗﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ از رﺣﻤﺖ اﻟﮫﯽ ﻧﺎاﻣﯿﺪ ﺷﻮﻧﺪ.
 -۹ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪھﺎی زاھﺪان در
ﻣﺬﻣﺖ دﻧﯿﺎ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن را ﺑﺮ ھﻤﺎن ﺷﯿﻮهای ﮐﻪ
ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ» ،ﺑﺪون اﺣﺎﻃﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ و ﻣﻔﺎھﯿﻢ آن« ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻔﺘﺎرھﺎ را ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ در ﺧﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺑﺎزارھﺎ ھﻢﻧﺸﯿﻨﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﭘﻨﺪ
ﻣﯽدھﻨﺪ و ھﺮ ﮐﺪام ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا ﻧﺠﺎت ﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﻪ
واﺳﻄﻪ ﺣﻔﻆ ﮐﻼم زاھﺪان و ﺑﺪون ﻋﻤﻞ ،ﻣﻮرد ﻏﻔﺮان ﺧﺪا ﻗﺮار
ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه از ﻓﺮﻗﻪھﺎی ﻗﺒﻞ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ.
 -۱۰ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ اوﻗﺎف ﺧﻮد را در ﻋﻠﻢ ﺣﺪﯾﺚ ﻣﯽﮔﺬراﻧﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ
در ﺳﻤﺎع آن ،ﺟﻤﻊ رواﯾﺎت ﻓﺮاوان و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی ﺳﻨﺪھﺎی
ﻏﺮﯾﺐ اﺣﺎدﯾﺚ؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺗﻮان و ﻧﯿﺮوی ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن اﯾﻦ
اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻼد ﻣﺨﺘﻠﻒ دور ﺑﺰﻧﺪ و از ﺷﯿﻮخ و اﺳﺎﺗﯿﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ،
ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺗﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ از ﻓﻼﻧﯽ رواﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﻢ و ﺑﺎ ﻓﻼﻧﯽ ﻣﻼﻗﺎت
ﮐﺮدم و اﺳﻨﺎدی را دارم ﮐﻪ ﻧﺰد دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺴﺖ .ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﯽ و
ﻏﺮور اﯾﻦ ﻗﻮم از ﭼﻨﺪ ﺟﮫﺖ اﺳﺖ:
 (۱آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺣﻔﺎظ ﺟﺰوهھﺎی ﺗﻮرات ھﺴﺘﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ﻓﮫﻢ ﺳﻨﺖ ﻣﺼﺮوف ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻞ آن ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮده و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ
اﯾﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ .ھﯿﮫﺎت! ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻘﺼﻮد از ﺣﺪﯾﺚ ،ﻓﮫﻢ و ﺗﺪﺑﺮ در
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ﻣﻌﺎﻧﯽ آن اﺳﺖ؛ ﭘﺲ اول ﺑﺎﯾﺪ ﺣﺪﯾﺚ را ﺷﻨﯿﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد و آنﮔﺎه آنرا
ﻓﮫﻤﯿﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﮐﻮﺷﯿﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم آن را ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد .در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺷﻨﯿﺪن اﮐﺘﻔﺎ ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺮاﺣﻞ آن دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و ﺑﺪﯾﻦﺳﺎن ﺣﺪﯾﺚ را ﻓﺮاﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﻓﺎﯾﺪهای ﻧﯿﺴﺖ.
و ﺣﺪﯾﺚ را در اﯾﻦ زﻣﺎن ،ﮐﻮدﮐﺎن ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ از ﻣﻔﮫﻮم و
ارزشھﺎی آن ﻏﺎﻓﻞ و ﺑﯽﺧﺒﺮ ھﺴﺘﻨﺪ .اﺳﺘﺎد در ﺣﺎﻟﯽ ﺣﺪﯾﺚ را ﺑﺮ ﻧﻮﺟﻮان
ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﺧﻮد از آن ﻏﺎﻓﻞ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ را
ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ،وﻟﯽ از آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽداﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﺳﺘﺎد در ﺣﺎل ﺧﻮاب اﺳﺖ
و از او ﺣﺪﯾﺚ رواﯾﺖ ﻣﯽﺷﻮد و او ﺧﺒﺮ ﻧﺪارد و ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﯽ و
ﻏﺮور اﺳﺖ.
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺻﻞ در ﺳﻤﺎع ﺣﺪﯾﺚ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ راوی ،ﺣﺪﯾﺚ را از
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﺎﺷﺪ و آن را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ ،اﻟﺒﺘﻪ آنﻃﻮر ﮐﻪ ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ.
و در ادا آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ ،ھﻤﺎن ﻃﻮری ﮐﻪ آن را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﺑﺪﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ رواﯾﺖ ،ﺑﺮ اﺳﺎس ﺣﻔﻆ اﺳﺖ و ﺣﻔﻆ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻤﺎع اﺳﺖ .اﮔﺮ راوی
از ﺳﻤﺎع از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﻋﺎﺟﺰ اﺳﺖ ،ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺣﺪﯾﺚ را از ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﯾﺎ
ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﺑﺸﻨﻮد ،ﮐﻪ ﺳﻤﺎع از آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﺷﻨﯿﺪن او از رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺑﺎﺷﺪ .و
در اﯾﻦ ﺣﺎل ﺑﺮ او ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺣﻔﻆ آن ﮐﻮﺷﺶ ﮐﻨﺪ و ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺣﻔﻆ
ﮐﺮده آن را رواﯾﺖ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﮐﻪ ﺣﺘﯽ در ﯾﮏ ﺣﺮﻓﯽ از آن ﺗﺮدﯾﺪ ﭘﯿﺪا
ﻧﯿﺴﺖ؛ زﯾﺮا اﮔﺮ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﻨﺪ ،دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را از او ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ھﻤﯿﻦ
اﺷﺘﺒﺎه را ﺗﮑﺮار ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
ﺣﻔﻆ ﺣﺪﯾﺚ ﺑﻪ دو ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ :ﯾﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﻤﻮاره
آن را در ﺧﺎﻃﺮ و ﯾﺎد ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﻣﯽدارد .دوم آن ﮐﻪ آن ﭼﻪ را ﻣﯽﺷﻨﻮد
ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ و ﻣﮑﺘﻮﺑﯽ را ﮐﻪ ﺻﺤﯿﺢ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺣﻔﻆ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ

٢٨

ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

آن ﻧﺮﺳﺪ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ راه ﺣﻔﻆ ﻧﻮﺷﺘﻪ آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ آن را در ﺻﻨﺪوق ﺧﻮد
ً
ﻧﮕﮫﺪاری ﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ دﺳﺖ دﯾﮕﺮی اﺻﻼ ﺑﺪان ﻧﺮﺳﺪ.
روا ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺣﺪﯾﺚ را ﮐﻮدک و اﻧﺴﺎن ﻏﺎﻓﻞ و ﺧﻮابآﻟﻮد ﺑﻨﻮﯾﺴﺪ .ﮐﻪ اﮔﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ روا ﻣﯽﺑﻮد ،ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ آﻧﭽﻪ در ﮔﮫﻮاره ﺷﻨﯿﺪه ﻧﯿﺰ روا ﻣﯽﺑﻮد.
ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﺷﺮوط زﯾﺎدی دارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﺪان
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺪﯾﺚ ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮآن دارای ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻓﺮاواﻧﯽ اﺳﺖ.
از اﺑﻮﺳﻔﯿﺎن ﺑﻦ اﺑﯽ اﻟﺨﯿﺮ اﻟﻤﻨﮫﯽ رواﯾﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ او در ﻣﺠﻠﺲ زاھﺮﺑﻦ
اﺣﻤﺪ ﺳﺮﺧﺴﯽ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺖ و اوﻟﯿﻦ ﺣﺪﯾﺜﯽ را ﮐﻪ رواﯾﺖ ﮐﺮد اﯾﻦ ﻓﺮﻣﻮده
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺑﻮد» :از ﺧﻮﺑﯽ اﺳﻼم اﻧﺴﺎن آن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ھﺮ آﻧﭽﻪ را ﺑﺪان
ﻋﻨﺎﯾﺖ ﻧﺪارد ،ﺗﺮک ﮐﻨﺪ«.
آنﮔﺎه از ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺮﺧﺎﺳﺖ و ﮔﻔﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ ،ﺗﺎ ﮐﻪ از آن
ﻓﺎرغ ﺷﻮم و ﻏﯿﺮ آن را ﺑﺸﻨﻮم .ﺷﻨﯿﺪن ﺣﺪﯾﺚ ﻧﺰد ﻣﺮدم ﺑﺪﯾﻦﮔﻮﻧﻪ دﻗﯿﻖ ﺑﻮده
اﺳﺖ.
 -۱۱ﻓﺮﻗﻪای دﯾﮕﺮ از ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﻮم ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ و ﺷﻌﺮ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و در ﭘﯽ
ﮐﺴﺐ آ ﮔﺎھﯽ از ﻟﻐﺎت ﻏﺮﯾﺐ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺪان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﮐﻪ ﭼﻮن از ﻋﻠﻤﺎی اﻣﺖ ھﺴﺘﻨﺪ ،ﭘﺲ ﮔﻨﺎھﺎﻧﺸﺎن ﺑﺨﺸﯿﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا
ﮐﻪ ﻗﻮام دﯾﻦ و ﺳﻨﺖ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻢ ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ ﻋﻤﺮ ﺧﻮد
را در اﯾﻦ را ﻓﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺗﻤﺎم آن در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ اﻃﻼع از ﻗﻮاﻧﯿﻦ
دﻗﯿﻖ ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ ﻣﺼﺮوف داﺷﺘﻨﺪ.
و اﯾﻦ ﻏﺮور ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻋﺎﻗﻞ ﻣﯽﺑﻮدﻧﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻐﺖ ﻋﺮب
ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﻟﻐﺖ ﺗﺮک اﺳﺖ و ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻋﻤﺮش را در راه ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻟﻐﺖ ﻋﺮب ﻓﻨﺎ
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﺜﻞ آن ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در راه ﻓﺮاﮔﯿﺮی ﻟﻐﺖ ﺗﺮﮐﯽ و ھﻨﺪی و ﻏﯿﺮ آن
ﻋﻤﺮی را ﺳﭙﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺮﻗﯽ ﮐﻪ ھﺴﺖ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺮع ﻣﻘﺪس ﺑﻪ
زﺑﺎن ﻋﺮب آﻣﺪه اﺳﺖ و داﻧﺶ ﻧﺤﻮ و ﻟﻐﺖ در ﺣﺪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺘﺎب و ﺳﻨﺖ و
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آﻧﭽﻪ ﺑﺪﯾﻦ دو ﻣﻌﻨﯽ دﯾﻨﯽ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﮐﻔﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و اﻣﺎ ﺗﻌﻤﻖ در آن ﺑﻪ
درﺟﻪ ﻏﯿﺮﻣﺤﺪود ،ﺑﯿﺶ از ﻧﯿﺎز اﺳﺖ و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺻﻨﻒ دوم :ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻐﺮورﯾﻦ و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﺎن ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﺒﺎدات و
اﻋﻤﺎلاﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﮔﺮوهﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ

از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﻌﻀﯽ در ﻧﻤﺎزش ّ
ﻏﺮه ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻌﻀﯽ در ﺗﻼوت ﻗﺮآن ،ﺑﻌﻀﯽ در
ﺣﺞ ،ﺑﻌﻀﯽ در ﺟﮫﺎد و ﺑﻌﻀﯽ در زھﺪ .از اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﻓﺮﻗﻪای ھﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در
ﺑﺎب ﻓﺮاﯾﺾ اھﻤﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﻮاﻓﻞ روی ﻣﯽآورﻧﺪ و آنﻗﺪر در ﻧﻮاﻓﻞ
ژرفﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ زﯾﺎدهروی ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﯽاﻧﺠﺎﻣﺪ و از ﺣﺪ در ﻣﯽﮔﺬرﻧﺪ؛
ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ ﮐﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﺮ او در وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﻠﺒﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻣﻮرد آن ﺑﻪ
ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻣﯽﭘﺮدازد و ﻣﯽﭘﻨﺪارد آﺑﯽ ﮐﻪ در دﺳﺖ دارد از ﻟﺤﺎظ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﮐﯽ
او ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮدد و ﺑﺮای ﺧﻮد اﺣﺘﻤﺎﻻت دور از واﻗﻊ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد؛
ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ھﺮ ﭼﻪ از آب اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺑﺎز ھﻢ ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺪی
اﺳﺖ.
ھﻤﯿﻦ ﺷﺨﺺ وﻗﺘﯽ ﮐﺎرش ﺑﻪ ﺧﻮردن ﺣﺮام ﺑﺎز ﮔﺮدد ،اﺣﺘﻤﺎﻻت ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ
ﺣﺮام را ﺑﻌﯿﺪ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺣﺮام ﻣﺤﺾ و ﺧﺎﻟﺺ را ﺑﺨﻮرد .اﮔﺮ
رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط از آب ﺑﻪ ﻏﺬا ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد ﺑﮫﺘﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻨﮑﻪ
ﺳﯿﺮه ﺻﺤﺎﺑﻪس ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮس از ﻇﺮف ﯾﮏ ﻧﺼﺮاﻧﯽ وﺿﻮ
ﮔﺮﻓﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﻇﮫﻮر ﻧﺠﺎﺳﺖ در آن ﻣﯽرﻓﺖ و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ در
ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد از اﺳﺘﻔﺎده ﺣﻼل ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﺮد و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﯿﻢ از اﻓﺘﺎدن
در ورﻃﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎت ﺑﻮد.
 (۲ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ وﺳﻮﺳﻪ در ﻧﯿﺖ ﻧﻤﺎز ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮد و ﺷﯿﻄﺎن ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن
را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﯿﺖ او درﺳﺖ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ او را ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽاﻧﺪازد،
ﺗﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ از او ﻓﻮت ﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ اﯾﻦ وﺳﻮﺳﻪ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم وﻗﺖ ﻧﻤﺎز ﻣﻨﺠﺮ
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

ﺷﻮد .ﺑﺎز اﮔﺮ ﺗﮑﺒﯿﺮ ﺗﺤﺮم را ھﻢ ﺑﻪ دﺳﺖ آورد ،در ﻗﻠﺒﺶ ﺗﺮدﯾﺪ در ﺻﺤﺖ
ﻧﯿﺖ او وﺟﻮد دارد .ﮔﺎھﯽ در ﺗﮑﺒﯿﺮ وﺳﻮﺳﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺻﻔﺖ ﺗﮑﺒﯿﺮ از
ﺷﺪت اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺷﻨﯿﺪن ﻓﺎﺗﺤﻪ اﻣﺎم در ﺟﻤﺎﻋﺖ از او ﻓﻮت
ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ ﮐﺎر اول ﻧﻤﺎز اوﺳﺖ و ﺑﺮ ھﻤﯿﻦ ﻣﻨﻮال در ھﻤﻪ ﻧﻤﺎز ﻏﻔﻠﺖ
ﻣﯽورزد و دﻟﺶ در آن ﺣﻀﻮر ﻧﺪراد و ﺗﺎزه ﻣﻐﺮور ھﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﻧﻤﺎز ،ﻧﮫﺎﯾﺖ
اﺣﺘﯿﺎط را ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﺮده اﺳﺖ؛ ﻏﺎﻓﻞ از آن ﮐﻪ ﺣﻀﻮر دل در ﻧﻤﺎز واﺟﺐ
اﺳﺖ!
ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺑﻠﯿﺲ او را ﻓﺮﯾﺐ داده و اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﺮای او ﻣﺰﯾﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،و در ﻧﻈﺮش ﭼﻨﯿﻦ واﻧﻤﻮد ﮐﺮده ﮐﻪ رﻋﺎﯾﺖ اﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎط ﺗﻮ را از ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽﺳﺎزد و در ﻧﺰد ﭘﺮوردﮔﺎرت از ﻣﻘﺎم ﺑﮫﺘﺮی ﺑﺮﺧﻮردار ﺧﻮاھﯽ
ﺷﺪ!
 (۳ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮ آن وﺳﻮﺳﻪ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده اﻣﺎ در ادای ﻣﺨﺎرج
ﺣﺮوف ﻓﺎﺗﺤﻪ و ﻧﯿﺰ ﺳﺎﯾﺮ اذﮐﺎر ﻧﮫﺎﯾﺖ اﺣﺘﯿﺎط را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ
ھﺮ ﮐﺪام در اداء ﺣﺮوف ﺷﺪت ﺑﻪ ﺧﺮج داده و ﺑﺮای ﻓﺮق ﺑﯿﻦ ﺣﺮوف »ﺿﺎد« و
»ﻇﺎ« ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺴﺎس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﻏﯿﺮ از اﯾﻦ ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اھﻤﯿﺖ ﻧﺪارد و
در اﺳﺮار ﻓﺎﺗﺤﮥاﻟﮑﺘﺎب ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﺪ و ﺑﻪ ﻣﻌﺎﻧﯽ آن ﺗﻮﺟﻪ ﻧﺪارد و ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ
ﺧﻠﻖ ،ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن و اداء ﻣﺨﺎرج آن ﺑﺎ آن ﺷﺪت ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﺟﺰ در ﺣﺪ
ﻋﺎدﺗﺸﺎن در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ.
اﯾﻦ ﻏﺮوری ﺑﺰرگ اﺳﺖ و ﻣﺜﺎل آن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﯽ را ﺑﻪ
ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﺒﺮد و ﻣﺄﻣﻮر ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﻪ او ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .وﻟﯽ
آن ﻣﺮد در ﻣﺨﺎرج ﺣﺮوف آن دﻗﺖ ﺑﻪ ﺧﺮج دھﺪ و ھﺮ ﺟﻤﻠﻪای را ﺑﺎرھﺎ ﺗﮑﺮار
ﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﻣﻘﺼﻮد ﭘﯿﺎم ﻏﺎﻓﻞ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﺠﻠﺲ ﺗﻮﺟﻪ
ﻧﮑﻨﺪ .ﺑﺪون ﺷﮏ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺑﯿﺦ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
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ﺗﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ و ھﻤﮕﺎن او را ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻘﻞ و اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻗﻠﻤﺪاد
ﺧﻮاھﻨﺪ ﮐﺮد.
 (۴ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ از آن ﺑﮫﺮهای
ﻧﻤﯽﺑﺮﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ آﻧﺎن ﻗﺮآن را در ھﺮ ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ﯾﮏ ﺑﺎر ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ زﺑﺎنھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻼوت ﻣﺸﻐﻮل اﺳﺖ ،دلھﺎﯾﺸﺎن در ﺟﮫﺎن ﻣﺎدی
ﺑﻪ ﺳﯿﺮ و ﺳﺎﺣﺖ ﻣﯽﭘﺮدازد و ھﯿﭻﮐﺪام در ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻗﺮآن ﻧﻤﯽاﻧﺪﯾﺸﻨﺪ ،ﺗﺎ از
ﻣﻮارد ﺗﻮﺑﯿﺦ آن ،ﻣﺘﻨﺒﻪ ﮔﺮدﻧﺪ و از ﻣﻮاﻋﻆ آن ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اواﻣﺮ و
ﻧﻮاھﯽ ﻗﺮآن از آن درس ﻋﺒﺮت آﻣﻮزﻧﺪ و از ﻣﻌﺎﻧﯽ ژرف ﻗﺮآن ﻟﺬت ﮔﯿﺮﻧﺪ و از
اﻋﺠﺎز ﻧﻈﻢ آن ﺳﻮد ﺟﻮﯾﻨﺪ!
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه ﺻﻮﺗﯽ زﯾﺒﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﺑﺨﻮاﻧﺪ از ﺻﻮت
ﺧﻮد ﻟﺬت ﺑﺒﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﻣﻐﺮور ﮔﺮدد و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﺎ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻨﺎﺟﺎت ﮐﺮده و ﮐﻼم او را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ .ھﯿﮫﺎت! اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﭼﻘﺪر از
ﺣﻖ ﺑﻪ دور اﺳﺖ! ﮐﻪ اﮔﺮ ﻟﺬت ﮐﻼم ﺧﺪا را درﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﺻﻮت زﯾﺒﺎی ﺧﻮد
ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﺮد و ﺧﺎﻃﺮش ﺑﺪان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻧﻤﯽﺧﻮرد! ﺑﺪﯾﮫﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻟﺬت ﮐﻼم
ﺟﺰ از ﺣﯿﺚ ﻣﻌﻨﯽ در ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮی ﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد و ﻟﺬا ﭼﻨﯿﻦ ﻓﺮدی در
ﻏﺮوری ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد.
 (۵ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻏﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ھﻤﻮاره روزه
ﺑﺪارﻧﺪ و روزھﺎی ﮔﺮﻣﯽ را روزه ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل زﺑﺎنھﺎی ﺧﻮد را از
ﻏﯿﺒﺖ ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،و ﺧﻮد را از رﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺷﮑﻢھﺎی ﺧﻮد را در
ﻣﻮﻗﻊ اﻓﻄﺎر از ﺣﺮام ﺑﺎز ﻧﻤﯽدارﻧﺪ ،و در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﻧﯿﺰ از ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ و
زﯾﺎدهﮔﻮﯾﯽ ﺑﺎﮐﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .اﯾﻦ ﮔﺮوه واﺟﺐ را ﺗﺮک ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﺤﺐ و
ﻣﻨﺪوب روی آوردهاﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﺗﺴﻠﯿﻢ
ﺧﺪا ﺷﺪهاﻧﺪ .ھﯿﮫﺎت! ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎن و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺧﺪا ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
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در ﭘﯿﺸﮕﺎه او ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺎ ﻗﻠﺒﯽ ﺳﻠﯿﻢ ﺣﺎﺿﺮ ﺷﻮد؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺪﯾﺪﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ
را ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻐﺮور ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ.
 (۶ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺣﺞ ﻣﻐﺮور ﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﺪون اﯾﻨﮑﻪ از ﻣﻈﺎﻟﻢ ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮﻧﺪ،
دﯾﻮن ﺧﻮد را ادا ﮐﻨﻨﺪ و در ﺟﻠﺐ رﺿﺎﯾﺖ ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﺑﮑﻮﺷﻨﺪ و ﯾﺎ ﺗﻮﺷﻪ ﺳﻔﺮ
را از ﻣﻨﺒﻊ ﺣﻼل ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ .ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض را در راه ﺣﺞ ﺿﺎﯾﻊ
ﺳﺎزﻧﺪ و ﻧﯿﺰ از ﭘﺎﮐﯽ ﺟﺎﻣﻪ و ﺑﺪن ﻋﺎﺟﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺘﻢ از دﯾﮕﺮان ﺣﻖ
راهداری ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و رد راه از ﺳﺨﻨﺎن ﺑﯿﮫﻮده و ﺧﺼﻢاﻧﮕﯿﺰ ﭘﺮھﯿﺰ ﻧﮑﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن از راه ﺟﻤﻊ ﺣﺮام ﺑﺮ رﻓﻘﺎﯾﺸﺎن اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ و از
آن رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ را در ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ در ﮐﺴﺐ ﺣﺮام
ﻣﻌﺼﯿﺖ ﺧﺪا ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ اول ﮐﺎر اﺳﺖ و دوم اﯾﻨﮑﻪ در ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﮐﻌﺒﻪ رﺳﯿﺪه و در آن ﺣﻀﻮر ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ﻗﻠﺒﺶ ﻣﻠﻮث ﺑﻪ اﺧﻼق رذﯾﻠﻪ و ﺻﻔﺎت
ﻣﺬﻣﻮم ﺷﺪه و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﮔﻤﺎن دارد ﮐﻪ در ﭘﯿﺸﮕﺎه ﺧﺪا ﻣﻘﺎﻣﯽ ارﺟﻤﻨﺪ دارد.
ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن اﯾﻦ ﻣﺮد ﻣﻐﺮور ﮔﺮدﯾﺪه و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده اﺳﺖ.
 (۷دﺳﺘﻪای دﯾﮕﺮ راه ﺑﯿﻢدادن و اﻧﺪرز در ﭘﯿﺶ ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﻣﺮدم را اﻣﺮ ﺑﻪ
ﻣﻌﺮوف و ﻧﮫﯽ از ﻣﻨﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮاد
ﻣﯽﮔﯿﺮد و آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻧﯿﮑﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽدھﺪ و ﺧﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﭼﻮن ﻣﺮدم را ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،در ﮐﺎرش ﺳﺨﺖﮔﯿﺮ و در ﺟﺴﺖ و ﺟﻮی
رﯾﺎﺳﺖ و ﻋﺰت اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮدم ﮐﺎر ﻧﺎدرﺳﺘﯽ از او ﻣﺸﺎھﺪه ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮ او اﯾﺮاد
ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ،ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺴﺐ ھﺴﺘﻢ ،ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ
اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﯿﺮی؟!« ﮔﺎھﯽ ﻣﺮدم را در ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮد ﻣﯽآورد و اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺗﺄﺧﯿﺮ
ﮐﻨﺪ ﺑﺎ او ﺑﻪ ﺗﻨﺪی ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ،و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ رﯾﺎ و ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ و رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮ
او ﻏﻠﺒﻪ ﮐﻨﺪ .ﻋﻼﻣﺘﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ در ﻣﺴﺠﺪ ﻏﯿﺮ او ﺑﺮﺧﯿﺰد و اداره ﺟﻤﻊ
را ﺑﻪ ﻋﮫﺪه ﺑﮕﯿﺮد ،ﺑﺮ او ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ اذان
ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ اذانﺷﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا اﺳﺖ .اﮔﺮ ﻏﯿﺮ او ﺑﯿﺎﯾﺪ و ﺑﻪ
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ھﻨﮕﺎم ﻋﺪم ﺣﻀﻮر او اذان ﮔﻮﯾﺪ ،ﻗﯿﺎﻣﺖ ﺑﺮ او ﻗﺎﺋﻢ ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ ﻣﻦ ﺑﻪ
ﺣﻘﻢ ﻧﺮﺳﯿﺪم و ﺷﻤﺎ ﻣﺰاﺣﻢ ﺷﺪهای!
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ اﻣﺎﻣﺖ ﻣﺴﺠﺪی ﺧﻮد را ﻣﻘﯿﺪ ﻣﯽداﻧﺪ ،و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ او
ﺑﮫﺘﺮ از دﯾﮕﺮان اﺳﺖ و ﺗﻤﺎم ھﺪﻓﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﻋﻨﻮان »اﻣﺎم ﻣﺴﺠﺪ«
ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد و ﭼﻨﯿﻦ و ﭼﻨﺎن! ﻋﻼﻣﺘﺶ آن اﺳﺖ ﮐﻪ اﮔﺮ ﻏﯿﺮ از او ﮐﺴﯽ دﯾﮕﺮ
اﻣﺎ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺷﻮد ـ ھﺮﭼﻨﺪ از او ھﻢ ﭘﺮھﯿﺰﮔﺎرﺗﺮ و داﻧﺸﻤﻨﺪﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ ـ ﺑﺮ او
ﮔﺮان ﻣﯽآﯾﺪ.
 (۸دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه ،در ﻣﮑﻪ و ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺠﺎور ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺮ آن ﻣﻐﺮور ﺷﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﻪ
ﻧﺤﻮی ﮐﻪ دلھﺎ و ﻇﻮاھﺮ و ﺑﺎﻃﻦھﺎی ﺧﻮد را ﭘﺎک ﻧﺴﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻼد و ﻣﻨﺎزل آﻧﺎن واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ آن اﻓﺘﺨﺎر ھﻢ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﮑﻪ رﺣﻞ اﻗﺎﻣﺖ اﻓﮑﻨﺪهام.
اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻐﺮور اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺑﮫﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻋﯿﻦ اﻗﺎﻣﺖ در ﺷﮫﺮ
ﺧﻮد ،ﻗﻠﺒﺶ ﺑﻪ ﮐﻌﺒﻪ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ھﻢ ﻣﺠﺎورت ﻣﮑﻪ را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ
ھﻢﺟﻮاری را ﻣﺤﻔﻮظ دارد .و اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﮑﻪ آﻣﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ ﺧﺪا را
ﻣﺮاﻋﺎت ﮐﻨﺪ ،و اﮔﺮ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﺳﮑﻨﯽ ﮔﺰﯾﺪه ،ﺑﺎﯾﺪ ﺣﻖ رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،را رﻋﺎﯾﺖ
ﮐﻨﺪ .ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﯾﻦ ﺣﻘﻮق را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ؟ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻐﺮورﻧﺪ و ﺑﻪ
ﻇﻮاھﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﺧﻮردهاﻧﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﯿﻂ ،ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎت آﻧﺎن
ﻣﯽﮔﺮدد .ھﯿﮫﺎت! ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺣﺘﯽ از ﺑﺨﺸﯿﺪن ﻟﻘﻤﻪای ﺑﺮای
اﻧﻔﺎق ﺑﻪ ﯾﮏ ﻓﻘﯿﺮ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﻧﮑﻨﺪ .ﭼﻘﺪر رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻣﺠﺎورت ﺧﻠﻖ ﻣﺸﮑﻞ
اﺳﺖ؟! ﭘﺲ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﻖ ﻣﺠﺎورت ﺧﺎﻟﻖ و آﻧﭽﻪ از ﺣﻔﻆ ﺟﻮارح و
اﻋﻀﺎ و ﻗﻠﺐ ﺷﺨﺺ و رﻋﺎﯾﺖ ﻧﯿﮏ آن اﻟﺰاﻣﯽ اﺳﺖ؟!
 (۹ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ زھﺪ در ﻣﺎل را ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﻨﺪ و از ﻏﺬا و ﻟﺒﺎس ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ
آن ﻗﻨﺎﻋﺖ و از ﻣﺴﮑﻦ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﮐﺘﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻘﺎم
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ﭘﺎرﺳﺎﯾﺎن را درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺘﺎق رﯾﺎﺳﺖ و ﺟﺎه
ھﺴﺘﻨﺪ!
رﯾﺎﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ زا اﯾﻦ ﭼﯿﺰھﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽآﯾﺪ :ﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻋﻠﻢ ،ﯾﺎ وﻋﻆ ،ﯾﺎ
ﻣﺠﺮد زھﺪ .آﻧﺎن آﺳﺎنﺗﺮﯾﻦ راه را ﺑﺮﮔﺰﯾﺪه و ﺑﻪ ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ ﻣﮫﻠﮑﺎت ﻣﺒﺘﻼ
ﺷﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺟﺎهﭘﺮﺳﺘﯽ ﺑﺪﺗﺮ از ﻣﺎلﭘﺮﺳﺘﯽ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﺟﺎهﻃﻠﺒﯽ
را ﻓﺮو ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﻪ و ﺑﻪ ﻣﺎلﻃﻠﺒﯽ روی ﻣﯽآورد ،ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺘﺶ ﻧﺰدﯾﮏﺗﺮ
ﻣﯽﺑﻮد!
اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻣﻐﺮورﻧﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ از زاھﺪان دﻧﯿﺎ ھﺴﺘﻨﺪ و در واﻗﻊ ﻣﻌﻨﯽ
دﻧﯿﺎ را ﻧﻔﮫﻤﯿﺪهاﻧﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان را ﻧﯿﺰ ﺑﺮ ﻓﻘﺮا ﻣﻘﺪم دارﻧﺪ!
ﯾﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﺶ ﻣﻐﺮور ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی ﺧﻠﻮت و ﮔﻮﺷﻪﻧﺸﯿﻨﯽ
ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﯾﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺷﺮوط آن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه ﻧﺪارد .ﯾﮑﯽ ﭼﻮن ﻣﺎل ﺑﻪ او ﺗﻘﺪﯾﻢ
ﺷﻮد ،آن را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،از ﺗﺮس اﯾﻨﮑﻪ ﻣﺒﺎدا ﮔﻔﺘﻪ ﺷﻮد زھﺪش ﺑﺎﻃﻞ
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎل ﻋﻼﻗﻪ و اﺷﺘﯿﺎق دارد ،اﻣﺎ از ﻣﺬﻣﺖ ﻣﺮدم ﺑﯿﻤﻨﺎک
اﺳﺖ!
ﯾﮑﯽ ﺑﺮ ﺧﻮد ﺳﺨﺖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﺣﺘﯽ در ﺷﺒﺎﻧﻪ روز ھﺰار رﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎز
ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و ﻗﺮآن ﺧﺘﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل در ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦھﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﻋﺎت
ﺣﻀﻮر دل اھﻤﯿﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ ،و ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻄﮫﯿﺮ آن از رﯾﺎ و ﮐﺒﺮ و
ﺧﻮدﭘﺴﻨﺪی و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﮫﻠﮑﺎت ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎدات
ﻇﺎھﺮی ،ﮐﻔﮥ ﺣﺴﻨﺎت او را ﺳﻨﮕﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ھﯿﮫﺎت! ﮐﻪ ذرهای از ﺗﻘﻮا و ﯾﮑﯽ
از ﺧﺼﺎﺋﻞ ارزﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ از اﻣﺜﺎل ﮐﻮهھﺎﯾﯽ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﺟﻮارح.
 (۱۰ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ،ﺑﺮ ﻧﻮاﻓﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺮص ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﺾ در ﺣﺪ
ﻧﻮاﻓﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ادای ﻧﻤﺎز ﺿﺤﯽ و ﻧﻤﺎز
ﺷﺐ و اﻣﺜﺎل آن ﺧﻮﺷﺤﺎل اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﻤﺎز ﻓﺮض اﺣﺴﺎس ﺷﺎدﻣﺎﻧﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و
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در آن ﭼﯿﺰی ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺮﯾﺺ اﺳﺖ آن را در اول وﻗﺖ ادا ﮐﻨﺪ و ﻗﻮل
رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،را ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ:
»ﻗﺴﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮبﺟﻮﯾﺎن ﺑﻪ ﺧﺪا ﺗﻘﺮب ﻧﻤﯽﺟﻮﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ﺑﮫﺘﺮ از ادا
آﻧﭽﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ آﻧﺎن ﻓﺮض ﮔﺮداﻧﯿﺪه اﺳﺖ!«
ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺮﺗﯿﺐ در اﻣﻮر ﺧﯿﺮ را ﺟﺰء ﮐﺎرھﺎی ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ ﺑﻪ
ﺣﺴﺎب ﻣﯽآورد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﮔﺎھﯽ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن دوﻓﺮض ﺑﺎھﻢ ﻣﻘﺮر ﻣﯽﮔﺮدد
ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮد و دﯾﮕﺮی اﻣﮑﺎن ﻓﻮﺗﺶ ﻧﻤﯽرود .ﯾﺎ ﮔﺎھﯽ اﻧﺠﺎم دو ﮐﺎر
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ وﻗﺘﺶ ﺗﻨﮓ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن
وﻗﺖ ﻓﺮاخ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﺷﺨﺺ ﺗﺮﺗﯿﺐ را ﻣﺮاﻋﺎت ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﻣﻐﺮور اﺳﺖ و ﻧﻈﺎﯾﺮ
اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﺪاول اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﻣﻌﺼﯿﺖ ﻇﺎھﺮ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ ﻣﻐﻔﻮر
اﺳﺖ ،اھﻤﯿﺖ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺑﻌﻀﯽ ﻃﺎﻋﺎت ﺑﺮ ﺑﻌﻀﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ ھﻤﻪ
ﻓﺮاﯾﺾ ﺑﺮ ﻧﻮاﻓﻞ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﺮضھﺎی ﻋﯿﻦ ﺑﺮ ﻓﺮضھﺎی ﻋﯿﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦﺗﺮ از آن و
ﺗﻘﺪﯾﻢ آﻧﭽﻪ ﻓﻮت ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻣﺜﻞ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻖ ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺣﻖ ﭘﺪر ،ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻧﻔﻘﻪ ﭘﺪر و
ﻣﺎدر ﺑﺮ ﺣﺞ و ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮ ﻋﯿﺪ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ روز ﻋﯿﺪ ﻣﺼﺎدف ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ و
ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻓﺮض ﺑﺮ دﯾﮕﺮ ﻓﺮاﯾﺾ.
و ﭼﻘﺪر ﺑﺰرگ اﺳﺖ ﺑﻨﺪهای ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﺪان ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﺪ؛ وﻟﯽ ﻏﺮور در اﺟﺮای ﺗﺮﺗﯿﺐ دﻗﯿﻖ اﺳﺖ! و ﻓﺮﯾﺒﻨﺪﮔﯽ آن ﺑﺴﯿﺎر ﭘﻨﮫﺎن،
ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﮐﺸﻒ آن ﻗﺎدر ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻋﻠﻤﺎ راﺳﺦ در ﻋﻠﻢ!
ﺻﻨﻒ ﺳﻮم :از ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ ،ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪاﻧﺪ

و آﻧﺎن ﮔﺮوهھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ھﺴﺘﻨﺪ:
 -۱ﻓﺮﻗﻪای ﺑﻪ ﻧﺎم اﺣﺪاث ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﻣﺪارس ،رﺑﺎطھﺎ ،اﯾﻮانھﺎ ،ﻣﺨﺎزن آب
و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﯿﺎزھﺎی ﻇﺎھﺮی ﻣﺮدم ھﻤﺖ ﻣﯽﮔﻤﺎرﻧﺪ و آنﮔﺎه اﺳﺎﻣﯽ ﺧﻮد
را ﺑﺎ آﺟﺮ ﯾﺎ ﺳﻨﮓ ﺑﺮ روی ﺑﻨﺎ ﺣﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ﯾﺎدﺷﺎن ﺟﺎوداﻧﻪ ﮔﺮدد و
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

ﭘﺲ از ﻣﺮگ اﺛﺮﺷﺎن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻏﻔﺮان ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ .آﻧﺎن از دو ﺟﮫﺖ ﻣﻐﺮورﻧﺪ :اول آنﮐﻪ
ﭘﻮﻟﯽ را ﮐﻪ در اﺣﺪاث اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﮐﻮر ﺻﺮف ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻇﻠﻢ،
ﺷﺒﮫﺎت ،رﺷﻮه و ﻣﻘﺎمھﺎی اﺷﻐﺎل ﮐﺮده ﺑﻪ دﺳﺖ آوردهاﻧﺪ و در ﮐﺴﺐ
ﭘﻮل ،ﺧﺸﻢ ﺧﺪا را ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﻪاﻧﺪ و ﭼﻮن در ﮐﺴﺐ ﭘﻮل اﻣﺎﮐﻦ ﺧﺪا را
ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﭘﺲ واﺟﺐ ﺑﺮ آﻧﺎن ﺗﻮﺑﻪ اﺳﺖ و ﺑﺎزﮔﺮداﻧﯿﺪن اﻣﻮال
ﺑﻪ اھﻞ آن؛ اﻟﺒﺘﻪ اﮔﺮ زﻧﺪه ھﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ وارﺛﺎن ﺷﺎن اﮔﺮ ﻣﺮدهاﻧﺪ و اﮔﺮ
ھﻢ ورﺛﻪای ﻧﺪارﻧﺪ ،واﺟﺐ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎل را در ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻣﮫﻢﺗﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ،ﺗﻘﺴﯿﻢ آن
ﺑﺮ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﭼﻪ ﻓﺎﯾﺪهای در اﺣﺪاث ﺑﻨﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﺪان ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻨﯿﺎنﮔﺬارش ھﻢ ﻣﯽﻣﯿﺮد و آن را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ؟!
ﻓﻘﻂ ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ھﺴﺖ اﯾﻨﮑﻪ  :ﺑﺮ اﯾﻦ ﮔﺮوه ،رﯾﺎ ،ﺷﮫﺮتﻃﻠﺒﯽ و ﻟﺬت
ﯾﺎدﮔﺎری ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭼﯿﺮه ﺷﺪه اﺳﺖ.
و دوم اﯾﻨﮑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ اﺧﻼص ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﯾﺶ
ﮔﺬاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻗﺼﺪﺷﺎن در ﺻﺮف ﭘﻮل در ﺑﻨﺎھﺎی ﻋﺎﻟﯽ ،ﺧﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ وﻟﯽ
اﮔﺮ ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن ﻣﮑﻠﻒ ﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﮏ دﯾﻨﺎر ﺑﺮ ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺪان
رﺿﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽدھﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺐ ﻣﺪح و ﺛﻨﺎ در ﺑﺎﻃﻦ او ﺟﺎی ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۲ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺎل ﺣﻼل ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﻧﺪ و از ﺣﺮام دوری ﮔﺰﯾﺪهاﻧﺪ و
آن را در ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف رﺳﺎﻧﯿﺪهاﻧﺪ .آﻧﺎن ﻧﯿﺰ از دو ﺟﮫﺖ
ﻣﻐﺮورﻧﺪ:
اول از ﺟﮫﺖ رﯾﺎ و ﺧﻮدﮐﻔﺎﯾﯽ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺮدم؛ زﯾﺮا ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ درﮐﻨﺎرش ﯾﺎ
در ﺷﮫﺮش ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪاﻧﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﻔﺎق اﻣﻮال ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﮫﻢﺗﺮ از ﺻﺮف ﭘﻮل در
ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺴﯿﺎراﻧﺪ ﻟﺰوﻣﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ رد ھﺮ
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ﮐﻮی و ﺑﺮزن ﻣﺴﺠﺪی ﺑﻨﺎ ﺷﻮد و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ و ﻓﻘﺮا ﭼﺸﻢ ﺑﻪ راه ﮐﻤﮏ ﺑﺎﻗﯽ
ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ.
آﻧﭽﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه او ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ در ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭘﻮل ﺧﺮج ﮐﻨﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ
اﯾﻦ اﻣﺮ در ﭼﺸﻢ ﻣﺮدم ﻧﻤﺎﯾﺎن اﺳﺖ و ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﻣﺮدم را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ او ﺑﻪ
دﻧﺒﺎل ﻣﯽآورد .ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر او ﺑﺮای ﺧﺪا اﺳﺖ ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﺮای
ﻏﯿﺮﺧﺪا اﺳﺖ و ﻧﯿﺖ او ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﮫﺘﺮ واﻗﻒ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ وﺟﺪان او
ﻧﺎراﺣﺖ اﺳﺖ و ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ھﺪﻓﻢ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ.
دوم اﯾﻨﮑﻪ ﺷﺨﺺ ﭘﻮﻟﺶ را در ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺎ ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎی ﻣﻤﻨﻮﻋﻪ ﺑﻪ
ﻣﺼﺮف ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ؛ ﻧﻘﺎﺷﯽھﺎﯾﯽ ﮐﻪ دلھﺎی ﻧﻤﺎزﮔﺰاران را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد؛
زﯾﺮا ﭼﻮن ﺑﺪان ﻣﯽﻧﮕﺮﻧﺪ ،ﺧﺸﻮع ﻧﻤﺎز را از دﺳﺖ ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺣﻀﻮر دل ،ﮐﻪ
ﻣﻘﺼﺪ ﻧﻤﺎز اﺳﺖ ،رﺧﺖ ﺑﺮ ﻣﯽﺑﻨﺪد .ﭘﺲ ھﺮ ﭼﻪ در ﻧﻤﺎزﺷﻦ ﭘﯿﺶ ﻣﯽآﯾﺪ و ﯾﺎ
در ﻏﯿﺮ ﻧﻤﺎز آﻧﺎن را ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺳﺎزد ،ﺑﻪ واﺳﻄﻪ دﻗﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﻨﺎی
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺗﺰﯾﯿﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ھﯿﭻ وﺟﮫﯽ روا ﻧﯿﺴﺖ.
ﺣﺴﯿﻦس ،ﻓﺮﻣﻮد» :ﭼﻮن رﺳﻮل ﺧﺪا ج ،ﺧﻮاﺳﺖ در ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﺴﺠﺪش را
ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ ،ﺟﺒﺮﺋﯿﻞ ﻧﺰدش آﻣﺪ و ﮔﻔﺖ :آن را ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ھﻔﺖ زرع ﺑﻨﺎ ﮐﻦ و
ﺗﺰﯾﯿﻦ و ﻧﻘﺎﺷﯽاش ﻣﮑﻦ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ اوﺻﺎف ،اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺗﺰﯾﯿﻦ »ﻣﻨﮑﺮ« را »ﻣﻌﺮوف« ﻣﯽﺑﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮ آن
ﺗﮑﯿﻪ ﻣﯽزﻧﻨﺪ و در اﯾﻦ ﻣﻐﺮورﻧﺪ.
 -۳ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از اﻣﻮال ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان و ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ
ﺻﺪﻗﻪ ﻣﯽدھﻨﺪ؛ وﻟﯽ آن را در ﻣﺤﺎﻓﻞ و ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدھﻨﺪ و از ﻋﺎدات ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺳﭙﺎسﮔﺰاری و اﻓﺸﺎی ﻧﯿﮑﻮﮐﺎری
اﺳﺖ .ﭘﺲ از ﮐﻤﮏ و ﺻﺪﻗﻪ دادن ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ ﮐﺮاھﺖ دارﻧﺪ و اﮔﺮ ﻓﻘﯿﺮ
آﻧﭽﻪ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺪﻗﻪ درﯾﺎﻓﺖ داﺷﺘﻪ را ﻣﺨﻔﯽ ﮐﻨﺪ ،آن را
ﺧﯿﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﮐﻔﺮان ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
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ھﻤﺴﺎﯾﻪھﺎی آﻧﺎن ﮔﺮﺳﻨﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،وﻟﯽ ﺑﺮای ﮐﻤﮏ و ﻣﺴﺎﻋﺪتﺷﺎن
ھﯿﭻ اﻗﺪاﻣﯽ ﻧﮑﻨﻨﺪ .اﺑﻦ ﻋﺒﺎسس ،ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ:
»در آﺧﺮاﻟﺰﻣﺎن ﺑﺪون ﺳﺒﺐ ﺣﺎﺟﯽ زﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد .ﺳﻔﺮﺷﺎن دلاﻧﮕﯿﺰ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ و روزی و ﻧﻌﻤﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺴﺘﺮده ﻣﯽﮔﺮدد و در ﺣﺎﻟﯽ از ﺳﻔﺮ ﺣﺞ
ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر ﮔﻨﺎه ﺑﺮ دوش دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﭼﭙﺎولﮔﺮان ﺑﺪل ﺷﺪهاﻧﺪ،
ﺷﺘﺮش ـ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻔﺮ ـ راھﯽ ﺑﯿﺎﺑﺎنھﺎ و ﺷﻦزارھﺎ اﺳﺖ و ھﻤﺴﺎﯾﻪاش در
ﺟﻮارش ﮔﺮﻓﺘﺎر اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺑﻪ او ﻧﻤﯽﭘﺮدازد و ﮐﻤﮑﺶ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
 -۴ﮔﺮوه دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،اﻣﻮال را ﻧﮕﮫﺪاری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و از اﻧﻔﺎق آن
ﺑﺨﻞ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت ﺑﺪﻧﯽ ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ در آن
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ اﻧﻔﺎق ﻣﺎل ﻧﯿﺴﺖ؛ ﻣﺜﻞ روزهﮔﺮﻓﺘﻦ روز ،ﻗﯿﺎم ﺷﺐ و ﺧﺘﻢ
ﻗﺮآن .و اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺮورﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺨﻞ ﻧﺎﺑﻮدﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺮ
ﺑﺎﻃﻦھﺎﯾﺸﺎن ﻣﺴﺘﻮﻟﯽ ﮔﺮدﯾﺪه ،ﭘﺲ آﻧﺎن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ اﻧﮕﯿﺰهای ﺑﺮای
ﺑﯿﺮون آوردن ﭘﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻠﺐ ﻓﻀﺎﯾﻠﯽ ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ،
ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻣﺸﻐﻮل ھﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺜﺎلﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
ﺟﺎﻣﻪاش ﻣﺎری رﻓﺘﻪ و او را ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی ﮐﺮده و او در ﻃﻠﺐ
ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ ﺑﺮای ﺗﺴﮑﯿﻦ ﺻﻔﺮای ﺧﻮد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ راﺳﺘﯽ ﻣﺎر ﮔﺰﯾﺪه
ﺑﻪ ﺳﮑﻨﺠﺒﯿﻦ ﭼﻪ ﻧﯿﺎزی دارد!
ﺑﻪ ﺑﺸﺮ ﺣﺎﻓﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ :ﻓﻼﻧﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪ و روزه ﻣﯽﮔﯿﺮد.
ﻓﺮﻣﻮد :اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺧﻮد را واﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮی ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .ﺟﺰ اﯾﻦ
ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ او ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﺳﻨﮕﺎن ﻏﺬا دھﺪ و ﺑﻪ ﻣﺴﺎﮐﯿﻦ اﻧﻔﺎق ﮐﻨﺪ؛ اﯾﻦ
ﺑﮫﺘﺮ اﺳﺖ ﺑﺮاﯾﺶ از ﮔﺮﺳﻨﮕﯽ دادن ﺧﻮدش و ﻧﯿﺰ از ﻧﻤﺎزھﺎی ﻧﺎﻓﻠﻪاش؛ ﺑﺎ
اﯾﻨﮑﻪ او دﻧﯿﺎ را ﺟﻤﻊ ﮐﺮده ،و از ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ﺑﺎزداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
 -۵ﺑﺮ ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺨﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده ،ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ،ﺟﺰ از
زﮐﺎت ﻧﻔﺲھﺎﯾﺸﺎن از ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪھﺎﯾﺸﺎن ﺻﺮفﻧﻈﺮ
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ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و زﮐﺎت را ھﻢ از ﻣﺎل ﭘﺴﺖ و ﺑﯽارزش ،ﮐﻪ از آن دل
ﺑﺮﮐﻨﺪهاﻧﺪ ،ادا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺮای ﺗﺴﻠﯿﻢ آن ﺑﻪ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان در ﺟﺴﺖ و
ﺟﻮی ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪی ﺑﺮﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﯿﺎزھﺎیﺷﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد و در ﭘﯽ ﮐﺴﯽ ﺑﺮ ﻣﯽآﯾﻨﺪ ﮐﻪ در آﯾﻨﺪه
اﻣﯿﺪ ﻣﺰدوری او را دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ زﮐﺎت را ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ ﮐﻪ
ﻏﺮﺿﯽ از ﻏﺮاضﺷﺎن را ﺑﺮآورده ﺳﺎزد .ﯾﺎ زﮐﺎت ﺑﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﯽدھﻨﺪ،
ﮐﻪ از ﻃﺮف ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ
وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺰد آن ﺑﺰرگ ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺎﯾﻞ آﯾﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺮای رﻓﻊ اﺣﺘﯿﺎج
در ﻣﻮارد ﻟﺰوم اﻗﺪام ﮐﻨﺪ ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ﺗﺒﺎه ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺖ اﺳﺖ و ﻋﻤﻞ را
»ﺣﺒﻄﻪ« ﻣﯽﺳﺎزد و ﺻﺎﺣﺐ آن ﻣﻐﺮور اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از
ﺧﺪای ﻓﺮﻣﺎن ﻣﯽﺑﺮد ،در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻓﺎﺟﺮ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا در ﻋﺒﺎدت ﺧﺪا
ﻏﺮﺿﯽ ﻏﯿﺮ از ﺧﺪا ﻣﯽﺟﻮﯾﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ او و اﻣﺜﺎل او ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
 -۶ﮔﺮوھﯽ از ﻋﻮام ﺧﻠﻖ و ﺻﺎﺣﺒﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان ،ﺑﻪ ﺣﻀﻮر در
ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ﻏﺮه ﺷﺪهاﻧﺪ و ﮔﻤﺎن دارﻧﺪ ،ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﻀﻮر ،آﻧﺎن را ﺑﯽﻧﯿﺎز
ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ؛ ﭘﺲ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎدﺗﯽ ﺗﻠﻘﯽ
ﮐﺮدهاﻧﺪ و ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ ﻣﺠﺮد ﺳﻤﺎع وﻋﻆ ،ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﺛﻮاب ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
دارد ،ﺑﺪون آنﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ و ﯾﺎ از وﻋﻆ ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮﻧﺪ.
اﯾﻦ ﻗﻮم ﻧﯿﺰ ﻣﻐﺮورﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺣﺼﻮل ﻓﻀﻞ ﻣﺠﺎﻟﺲ ذﮐﺮ ،ﺷﺮوط ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺸﻮق ﺑﻪ ﺧﯿﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﮑﯽ را ﻧﺸﻮراﻧﺪ ،ﺧﯿﺮی در آن ﻧﯿﺴﺖ.
رﻏﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺧﯿﺮ ،ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه اﺳﺖ؛ زﯾﺮا اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واﻣﯽدارد و ﺑﺎز اﮔﺮ
رﻏﺒﺖ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﻋﻤﻞ واﻧﺪارد ،در آن ھﻢ ﺧﯿﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻌﯿﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﯿﺪن ﻣﻮﻋﻈﻪ ﻣﻐﺮور ﮔﺮدد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ
ـ ﺑﻪ او از ﻟﺤﺎظ رﻗﺖ ﻗﻠﺐ ـ ﺣﺎﻟﺘﯽ ھﻤﺎﻧﻨﺪ زﻧﺎن رخ دھﺪ و او را ﺑﻪ ﮔﺮﯾﻪ
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وادارد و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ وﻗﺘﯽ ﺳﺨﻨﯽ ﺗﺮﺳﻨﺎک ﺑﺸﻨﻮد ،ﺻﻮرﺗﺶ زرد ﮔﺮدد و ﺑﮕﻮﯾﺪ:
»ای ﺧﺪای ﺳﻼم! ﻣﺮا در آنﺟﺎ ﺑﻪ ﺳﻼﻣﺖ درا و ﭘﻨﺎه ﻣﯽﺟﻮﯾﻢ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺧﺪا
ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ھﯿﭻ ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر و ھﯿﭻ ﺑﺎزدارﻧﺪهای از ﮔﻨﺎه ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﮕﺮ
ﺧﺪای ﯾﮑﺘﺎ!«
اﯾﻦ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﻔﺘﻦ اﯾﻦ ﮐﻠﻤﺎت ﺗﺼﻮر ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﯿﺮ دﺳﺖ
ﯾﺎﻓﺘﻪ و در آن ﺣﺎل ﻣﻐﺮور اﺳﺖ .ﺟﺰ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺜﺎل او ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺮﯾﻀﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺐ ﭘﺰﺷﮑﺎن ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺗﻮﺻﯿﻒ و ﺑﯿﺎن ﭘﺰﺷﮑﺎن را
ﻣﯽﺷﻨﻮد ﮐﻪ اﺛﺮات دارو را ﺑﺮاﯾﺶ ﺷﺮح ﻣﯽدھﻨﺪ ،وﻟﯽ او ﻧﻪ دﺳﺘﻮر ﭘﺰﺷﮑﯽ را
ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﻪ آن ﺷﺮوع ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻓﻘﻂ ﺑﺎ رﻓﺘﻦ ﻧﺰد ﭘﺰﺷﮏ
ﻣﯽﭘﻨﺪارد ﮐﻪ راﺣﺖ ﺷﺪه و ﺳﻼﻣﺖ را ﺑﺎزﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﯿﺰ ﮔﺮﺳﻨﻪای ﮐﻪ ﭘﯿﺶ
ﮐﺴﯽ رود ﮐﻪ او ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻏﺬاھﺎی ﺧﻮﺷﻤﺰه را ﻣﯽﮐﻨﺪ وﻟﯽ از ﻏﺬا ﺧﺒﺮی
ﻧﯿﺴﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮ وﻋﻈﯽ ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻤﺎ را ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺪھﺪ و در
ﭘﯽ آن اﻓﻌﺎل ﺷﻤﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ اﻋﻤﺎل ﺷﻤﺎ را ﺑﭙﺬﯾﺮد و اﯾﻦ
اﻋﻤﺎل ﻣﻮﺟﺐ روی ﺑﺮﺗﺎﻓﺘﻦ ﺷﻤﺎ از دﻧﯿﺎ ﮔﺮدد و ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﺳﺎزد ،ﻧﻪ
ﺗﻨﮫﺎ ﻓﺎﯾﺪهای درﺑﺮﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺿﺪ ﺷﻤﺎ را ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﺪا ﺳﺎزد ،ﻟﺬا
اﮔﺮ ﻓﻘﻂ وﻋﻆ را وﺳﯿﻠﻪ ﻧﺠﺎت ﺧﻮد ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ،ﻣﻐﺮور و ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده ھﺴﺘﯽ!
ﺻﻨﻒ ﭼﻬﺎرم :از ﻣﻐﺮورﺗﺮﯾﻦ ،ﺻﻮﻓﯽ ﻣﺂﺑﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ

ﭼﻘﺪر ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐﮐﺎری در اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻓﺮاوان اﺳﺖ!
 -۱از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻐﺮوران اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ،ﺻﻮﻓﯿﺎن اھﻞ اﯾﻦ زﻣﺎناﻧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﮐﺴﯽ
ﮐﻪ ﺧﺪا او را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ .آﻧﺎن ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ،ﻧﻄﻖ و ھﯿﺌﺖ ﻣﺨﺼﻮص
ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﺧﻮد را ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﺎدق درآوردﻧﺪ و
ﻟﺒﺎس آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﺮده و ھﯿﺌﺖ آﻧﺎن را ﺑﺮای ﺧﻮد ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ
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واﻟﻔﺎظ آداب و ﻣﺮاﺳﻢ و اﺻﻄﻼﺣﺎت و اﺣﻮال ﻇﺎھﺮی آﻧﺎن رد ﺳﻤﺎع،
رﻗﺺ ،ﻃﮫﺎرت و ﻧﻤﺎز را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻧﺪ و در ﺟﻠﻮس ﺑﺮ ﺳﺠﺎده
ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺮھﺎﯾﺸﺎن را ﭘﺎﺋﯿﻦ اﻧﺪاﺧﺘﻪ و در
ﺟﯿﺐ ﻓﺮو ﺑﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﮑﺮی ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﻔﺲھﺎ را
ﺣﺴﺎب ﺷﺪه ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ و آواز از در ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ ﭘﺎﺋﯿﻦ ﻣﯽآورد و ﻓﺮﯾﺎد
زدﻧﺶ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ و...
اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻮن اﯾﻦ روش ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﺎﻧﻪ را آﻣﻮﺧﺘﻨﺪ ،ﭘﻨﺪاﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎرھﺎ
ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺠﺎتﺷﺎن ﻣﯽﮔﺮدد؛ ﻟﺬا ھﺮﮔﺰ ﺧﻮد را ﺳﺮزﻧﺶ ﻧﮑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش و
رﯾﺎﺿﺖ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻗﻠﺐ و ﺗﻄﮫﯿﺮ ﺑﺎﻃﻦ و ﻇﺎھﺮ از ﮔﻨﺎھﺎن آﺷﮑﺎر و ﭘﻨﮫﺎن ،ﺧﻮد
را ﺑﻪ رﻧﺞ ﻧﯿﻨﺪاﺧﺘﻨﺪ .آری! ھﻤﻪ اﯾﻦ ﺗﺰوﯾﺮھﺎ در ﻣﻨﺎزل ﺗﺼﻮف اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد.
واﻧﮕﮫﯽ اﯾﻦ ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﺎن ﺑﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎت و ﺷﺒﮫﺎت و اﻣﻮال ﺳﻼﻃﯿﻦ ﯾﻮرش
ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ و ﺳﺮ ﻟﻘﻤﻪای ﻧﺎن و ﻣﺒﻠﻎ ﻧﺎﭼﯿﺰی ﭘﻮل و ﯾﺎ ﻏﻠﻪ ﺑﺎ ھﻢ ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ھﯿﭻ و ﭘﻮچ ﺑﻪ ھﻢ ﺣﺴﺪ ﻣﯽورزﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن آﺑﺮو و
ﭘﺮده دﯾﮕﺮی را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻏﺮاض ﻣﺎدی ﻣﯽدرﻧﺪ؛ ﭘﺲ اﯾﻦ ﮔﺮوه ﻏﺮور و
ﻓﺮﯾﺐﺷﺎن ﻇﺎھﺮ و ھﻮﯾﺪا اﺳﺖ.
ﻣﺜﺎل آﻧﺎن ھﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮزﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺸﻨﻮد اﺳﺎﻣﯽ رزﻣﻨﺪﮔﺎن و ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﺎن و
ﺟﻨﮓﺟﻮﯾﺎن در ﯾﻮﻧﺎن ﺛﺒﺖ ﻣﯽﮔﺮدد و آن زال ھﻢ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس و ﺷﮑﻞ
آﻧﺎن در ﻣﯽآورد و ﭼﻮن ﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻗﮫﺮﻣﺎﻧﯽ ﭘﯿﺪا ﺷﺪه،
او را ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ او ﭘﯿﺮزﻧﯽ ﺳﯿﻪ ﭼﺮده و زﺷﺖ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻋﺘﺎب ﺑﻪ او ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ از
اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺎه را ﺑﻪ ﺗﻤﺴﺨﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪای ﺷﺮم ﻧﻤﯽﮐﻨﯽ؟! او را زﯾﺮ ﭘﺎی ﻓﯿﻞ
ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ! و ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﻓﯿﻞ ھﻢ او را ﭘﺎﯾﻤﺎل ﻣﯽﺳﺎزد و ﮐﺎر او ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮدی
او ﻣﻨﺘﮫﯽ ﻣﯽﮔﺮدد.
 -۲ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﺎن ،ﺑﯿﺶ از ﮔﺮوه ﻗﺒﻠﯽ در ﻓﺮﯾﻔﺘﮕﯽ و ﻏﺮور
ﮔﺮﻓﺘﺎر آﻣﺪهاﻧﺪ؛ زﯾﺮا ﺑﺮاﯾﺸﺎن اﻗﺘﺪا ﺑﻪ روش ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺻﺎدق در
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ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

ﭘﻮﺷﯿﺪن ﺟﺎﻣﻪھﺎی ﺿﺨﯿﻢ و زﺑﺮ و رﺿﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻏﺬا و ﻧﮑﺎح و
ﻣﺴﮑﻦ ،ﮐﺎر دﺷﻮاری اﺳﺖ و ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ آﻧﺎن
درآورﻧﺪ؛ ﭘﺲ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺗﺼﻮف ﮐﻨﻨﺪ و ﻣﺘﻈﺎھﺮ ﺑﻪ
ﺗﺼﻮف ﭼﺎرهای ﻧﺪارد ﺟﺰ اﯾﻨﮑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻟﺒﺎس ﺻﻮﻓﯽ واﻗﻌﯽ
درآورد؛ از اﯾﻦ رو از ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﭘﺸﻤﯽ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ﺻﺮفﻧﻈﺮ ﮐﺮده و
در ﭘﯽ ﺑﻪ دﺳﺖآوردن ﭘﺎرﭼﻪھﺎی ﮔﺮانﺑﮫﺎ و رﻧﮕﺎرﻧﮓ از ﻗﺒﯿﻞ ﭼﺎدرھﺎ
و ﺣﻮﻟﻪھﺎ و ﺳﺠﺎدهھﺎ ﺑﺮآﻣﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﮫﺎی آنھﺎ از ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺎرﭼﻪھﺎی
ﭘﺸﻤﯽ و اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ ھﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻗﻮم از ﻣﻌﺼﯿﺖھﺎی ﻇﺎھﺮی
ﻧﯿﺰ اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﭼﻪ ﺑﺮﺳﺪ ﺑﻪ اﺟﺘﻨﺎب از ﻣﻌﺼﯿﺖھﺎی ﺑﺎﻃﻨﯽ!
ھﺪف آﻧﺎن آﺳﻮدﮔﯽ و ﻋﯿﺎﺷﯽ و ﺧﻮردن اﻣﻮال ﺳﻼﻃﯿﻦ و اﻣﺜﺎل آﻧﺎن اﺳﺖ
و ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ ،ﺧﻮد را ﻧﯿﮏ ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ! و ﺿﺮر اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﯿﺶ از
ﺿﺮر دزدان اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم دلھﺎی ﻣﺮدم را ﻣﯽرﺑﺎﯾﻨﺪ و ﺑﺎ ﻇﺎھﺮﺳﺎزی
و ﺣﻘﻪﺑﺎزی ﻣﺮدم را ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽدھﻨﺪ و دﯾﮕﺮان ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ راه ﺑﻪ آﻧﺎن اﻗﺘﺪا
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺳﺒﺐ ﻧﺎﺑﻮدی ﻣﺮدم ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺼﻮف را ﺑﺪﻧﺎم ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
و اﮔﺮ ﺧﻠﻖ رﺳﻮاﺋﯽﺷﺎن را ﺑﺪاﻧﻨﺪ و ﮔﻤﺎن ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ اھﻞ ﺗﺼﻮف ﭼﻨﯿﻦ ھﺴﺘﻨﺪ،
ھﻤﻪ ﺻﻮﻓﯿﻪ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻄﻠﻖ ﻣﻮرد ﻣﺬﻣﺖ و ﻧﮑﻮھﺶ ﻗﺮار ﻣﯽدھﻨﺪ.
 -۳دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه از ﺻﻮﻓﯽﻣﺂﺑﺎن ،ﻣﺪﻋﯽ ﻋﻠﻢ ﻣﮑﺎﺷﻔﻪ و ﻣﺸﺎھﺪه ﺣﻖ و ﻋﺒﻮر
از ﻣﻘﺎﻣﺎت و وﺻﻞ و ﻣﻼزﻣﺖ در ﻋﯿﻦ ﺷﮫﻮد و وﺻﻮل ﺑﻪ ﻗﺮب ﺧﺪای
ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن دارای ھﯿﭻ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و وﺻﺎل
آﻧﺎن ﺟﺰ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﻟﻔﺎظ ،ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ.
او ﺑﻪ ﻓﻘﮫﺎ ،ﻗﺎرﯾﺎن ﻗﺮآن ،ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ و اﺻﻨﺎف ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺣﻘﺎرت
ﻣﯽﻧﮕﺮد ،ﺣﺎل ﺑﺎ ﻋﻮام ﻣﻌﺎﻣﻠﻪاش ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؟ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻣﯽرﺳﺪ،
ﮐﻪ دھﻘﺎن ﮐﺸﺎورزﯾﺶ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺎﻓﻨﺪه ،رﯾﺴﻨﺪﮔﯽ ﺧﻮد را ﮐﻨﺎر
ﻣﯽﮔﺬارد ﺗﺎ ﭼﻨﺪ روزی در ﺧﺪﻣﺖ ﺷﯿﺦ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ھﻤﺎن
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ﮐﻠﻤﺎت ﺗﻘﻠﺒﯽ را ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد و ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻮﯾﺎ از وﺣﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ و
از اﺳﺮار و رازھﺎی ﺟﮫﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ھﻤﻪ ﻋﻠﻤﺎ و ﺑﻨﺪﮔﺎن
ﺧﺪا را ﮐﻮﭼﮏ ﻣﯽﺑﯿﻨﺪ و درﺑﺎره ﺑﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪا ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﻣﺰدوران
ﺧﺴﺘﻪاﻧﺪ! و درﺑﺎره ﻋﻠﻤﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ :آﻧﺎن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺣﺪﯾﺚ در ﭘﺮدهاﻧﺪ و از اﺳﺮار
ﺧﺒﺮ ﻧﺪارﻧﺪ! و ﺧﻮد ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ و از زﻣﺮه ﻣﻘﺮﺑﯿﻦ
ﺧﺪا اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻧﺰد ﺧﺪا از ﻓﺠﺎر ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﺪ و ﻧﺰد
ﺻﺎﺣﺒﺪﻻن از اﺣﻤﻖھﺎی ﻧﺎدان! اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ھﺮﮔﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﻤﯽ دﺳﺖ
ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ و دارای ھﯿﭻ ﺧﺼﻠﺖ ﻧﯿﮑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،و در داﻧﺶ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﻧﺪارد و ﻗﻠﺒﺶ را
ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﻧﮑﺮده و ﺑﻪ ﺟﺰ ﭘﯿﺮوی از ھﻮی و ھﻮس ،و ﺗﮑﺮار ﯾﺎوهﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر
دﯾﮕﺮی اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ و اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺎری ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﻧﻔﻌﯽ ﺑﻪ او
ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﺑﺮاﯾﺶ ﺑﮫﺘﺮ ﻣﯽﺑﻮد.
 -۴ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از ﮔﺮوه ﻗﺒﻞ ﻓﺮاﺗﺮ رﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺑﻪ ﻃﻮریﮐﻪ اﻋﻤﺎل را ﺧﻮب
اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ و در ﭘﯽ ﮐﺴﺐ ﺣﻼل ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﻮﺟﻪی ﻗﻠﺐ
ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدﯾﺪهاﻧﺪ و ﯾﮑﯽ از آﻧﺎن را ﻣﯽﺑﯿﻨﯽ ﺣﺎﻟﺘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﮐﻪ ادﻋﺎی
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﺎت زھﺪ و ﺗﻮﮐﻞ و رﺿﺎ و ﺣﺐ را ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﺪون آنﮐﻪ
ﺑﺮ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣﺎت وﻗﻮف ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺮ ﺷﺮوط و ﻋﻼﻣﺎت و آﻓﺎت آن
آ ﮔﺎھﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﻣﺪﻋﯽ وﺟﺪ و ﺣﺐ ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ و ﻣﯽﭘﻨﺪارﻧﺪ ﮐﻪ واﻟﻪ و
ﺷﯿﺪای ﺧﺪاﯾﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ درﺑﺎره ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ ﺧﯿﺎﻻت ﻓﺎﺳﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺪﻋﺖ
در دﯾﻦ و ﯾﺎ ﮐﻔﺮ را درﭘﯽ آورد و ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺪﻋﯽ ﺣﺐ ﺧﺪا ھﺴﺘﻨﺪ؛ اﻟﺒﺘﻪ ﻗﺒﻞ
از آنﮐﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ او ﺗﻌﺎﻟﯽ را ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﻨﺪ ،و اﯾﻦ اﻣﺮ ھﺮﮔﺰ ﻣﺘﺼﻮر ﻧﺨﻮاھﺪ ﺷﺪ.
واﻧﮕﮫﯽ آن ﺷﺨﺺ ھﻤﯿﺸﻪ از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺧﺪا دوﺳﺖ ﻧﻤﯽدارد ،ﺧﻮد را ﺟﺪا
ﻧﻤﯽﺳﺎزد و ﺧﻮاھﺸﺎت ﻧﻔﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد را ﮔﺎھﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اواﻣﺮ ﺧﺪا اﯾﺜﺎر
ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و از ارﺗﮑﺎب ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮم از ﺧﻠﻖ ﺧﻮدداری ﻣﯽﮐﻨﺪ؛

٤٤

ﮐﺸﻒ اﻧﮕﯿﺰهﻫﺎی ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ در اﻧﺴﺎن

وﻟﯽ اﮔﺮ در ﺧﻠﻮت ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺮم از ﺧﺪا ﮐﺎر زﺷﺖ را ﺗﺮک ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،و
ﻧﻤﯽداﻧﺪ ﮐﻪ ھﻤﻪ اﯾﻦ اﻣﻮر ،ﻣﻨﺎﻗﺺ ﺣﺐ اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدھﻨﺪ و ﺗﻮﮐﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﮐﻮهھﺎ
روی ﻣﯽآورﻧﺪ و ﺗﻮﺷﻪای ﺑﺮﻧﻤﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻦ وﺳﯿﻠﻪ ﺗﻮﮐﻞ ﺧﻮد را اﺛﺒﺎت
ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﯿﭽﺎرﮔﺎن ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﺪﻋﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ھﯿﭻﮐﺪام از
ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﺳﻠﻒ اﯾﻦ اﻣﺖ ﻧﻘﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﻪ
اﻣﺮ ﺗﻮﮐﻞ ﻋﺎﻟﻢﺗﺮ ﺑﻮدﻧﺪ ،از آﻧﭽﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم از ﺗﻮﮐﻞ درﯾﺎﻓﺘﻪاﻧﺪ؛ ﺗﻮﮐﻠﯽ ﮐﻪ
ﻣﺨﺎﻃﺮه روح و ﺗﺮک ﺗﻮﺷﻪ را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دارد! ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪش و ﺳﻠﻒ اﻣﺖ ،در
ھﺮ ﺳﻔﺮی ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺮﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺗﻮﮐﻞ داﺷﺘﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﺮ
ﺗﻮﺷﻪ .در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺗﻮﺷﻪ را ﺗﺮک ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺒﺎب
دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻣﻮرد وﺛﻮقﺷﺎن اﺳﺖ ،ﻣﺘﻮﺳﻞ ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ!
در ھﺮ ﻣﻘﺎﻣﯽ از ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻣﻨﺠﯿﻪ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ و ﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻗﻮﻣﯽ ﺑﺪان
ﻏﺮه ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﺎ ﻣﺪاﺧﻞ آﻓﺎت در ﻣﻘﺎﻣﺎت را ،در )درء ﻣﻨﺠﯿﺎت( از ﮐﺘﺎب اﺣﯿﺎ
ﯾﺎد ﮐﺮدهاﯾﻢ.
 -۵دﯾﮕﺮ ﮔﺮوه در اﻣﺮ ﻏﺬا ﺑﺮ ﺧﻮد ﺗﻨﮓ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﺣﺘﯽ درﺻﺪد درﯾﺎﻓﺖ
ﻏﺬای ﺣﻼل ﻧﺎب ﺑﺮآﻣﺪهاﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ و ﺟﻮارح را ﺗﺮک ﮐﺮده
و ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺧﺼﻠﺖ اھﻤﯿﺖ دادهاﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن در ﻏﺬا ،ﻟﺒﺎس و ﮐﺴﺐ از ﺣﻼل اﺳﺘﻔﺎده و در آن ﺗﻌﻤﻖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﺟﺰ ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﻃﺎﻋﺎت از ﺑﻨﺪه راﺿﯽ ﻧﺨﻮاھﺪ
ﺷﺪ! اﮔﺮ ﮐﺴﯽ ﺑﻌﻀﯽ از اﻣﻮر ﻓﺮﻣﺎن را اﺟﺮا ﮐﻨﺪ و ﺑﻌﻀﯽ را ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد
واﮔﺬارد ،ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
 -۶ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ادﻋﺎی ﺣﺴﻦ ﺧﻠﻖ و ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ و ﮔﺬﺷﺖ دارﻧﺪ.
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻗﺼﺪ ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری ﺻﻮﻓﯿﺎن ﻗﻮﻣﯽ را ﮔﺮد آورده و ﺧﻮد را
ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖﺷﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ ،و آن را ﺷﺒﮑﻪای ﺑﺮای ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن
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زﻣﺎم دﻧﯿﺎ ﻗﺮار دادﻧﺪ و در آن ﺑﻪ ﻣﺎلاﻧﺪوزی و ﺑﮫﺮهﮔﯿﺮی و ﺗﮑﺜﯿﺮ
ﺛﺮوت ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ھﺪف واﻗﻌﯽﺷﺎن ھﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﺲ! آﻧﺎن در ﻋﯿﻦ
ﺗﻈﺎھﺮ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ و ﺗﻮاﺿﻊ و ادﻋﺎی ﻣﮫﺮﺑﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺖﮔﺰاری و ﭘﯿﺮوی،
ﺑﻪ ﮔﺮدآوری ﻣﺎل ﺣﺮام و ﺷﺒﮫﺎت ﻣﯽﭘﺮدازﻧﺪ ،ﺗﺎ آن را ﺑﻪ ﺳﺮ رﻓﻘﺎی
ﺧﻮد اﻧﻔﺎق ﮐﻨﻨﺪ و ﭘﯿﺮوان ﺧﻂ و ﮔﺮوه ﺧﻮد را اﻓﺰاﯾﺶ دھﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
ﺧﺪﻣﺖ ،اﺳﻢﺷﺎن اﯾﻦﺟﺎ و آنﺟﺎ ﺳﺮ زﺑﺎنھﺎ ﺑﯿﻔﺘﺪ!!
ﺑﻌﻀﯽ از آﻧﺎن از ﺳﻼﻃﯿﻦ و ﺳﺘﻢﮔﺮان ﭘﻮل ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ،ﺗﺎ در ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﺑﺮای
ﺻﻮﻓﯿﺎن ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮﺳﺎﻧﻨﺪ ،و ﺷﺨﺺ ﻣﯽﭘﻨﺪارد ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ او ﻧﯿﮑﯽ و اﻧﻔﺎق
اﺳﺖ و او ﻋﺎﻣﻞ ﺧﯿﺮ اﺳﺖ؛ در ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه ھﻤﻪ اﯾﻦھﺎ ھﻤﺎن رﯾﺎ و
ﺧﻮدﻧﻤﺎﺋﯽ اﺳﺖ؛ زﯾﺮاﮐﻪ اﯾﻦ ﻗﻮم ھﻤﻪ اواﻣﺮ ﺧﺪا را ﺗﺮک ﮐﺮده و راﺿﯽ ﺷﺪهاﻧﺪ
ﮐﻪ ﺣﺮام را درﯾﺎﻓﺖ ﮐﻨﻨﺪ ،و از آن ﻧﻔﻘﻪ ﺑﺪھﻨﺪ.
ﻣﺜﺎل ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻣﺎل ﺣﺮام را در راه ﺣﺞ ﻣﺼﺮف ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪی اﺣﺪاث ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن را از ﻧﺠﺎﺳﺖ و ﭘﻠﯿﺪیھﺎ ﻗﺮار
ﻣﯽدھﺪ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻋﻤﺎرت را دارد.
 -۷ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺠﺎھﺪه ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﺧﻼق و ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻧﻔﺲ از
ﻋﯿﻮب آن ﻣﺸﻐﻮل ﮐﺮدﻧﺪ در آن ﺑﻪ ژرفﺑﯿﻨﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ در
ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺲ و ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻧﯿﺮﻧﮓھﺎی آن را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻠﻢ و ﺣﺮﻓﻪ
درآوردﻧﺪ و در ﺗﻤﺎم ﻣﺴﺎﯾﻞ رواﻧﯽ اﻃﻼﻋﺎت و ﻓﮫﻢ ﮐﺴﺐ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﻋﯿﻮب ﻧﻔﺲ را ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺒﺎط دﻗﯿﻖ ﮐﻼم در آﻓﺎت آن ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ و
ﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﻦ در ﻧﻔﺲ ﻋﯿﺐ اﺳﺖ و ﻏﻔﻠﺖ از ﺑﻮدن ﻋﯿﺐ ،ﺧﻮد ﻋﯿﺐ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ راﺳﺘﺎ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ ﻣﺴﻠﺴﻞوار ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اوﻗﺎت ﺧﻮد
در اﯾﻦ راه اﺳﺖ و در اﯾﻦ راه ﺗﻠﻒ ﮐﺮدﻧﺪ؛ زﯾﺮاﮐﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ ﻧﻔﺲھﺎ ﺧﻮد
درﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﺧﻮد ﭘﯿﻮﻧﺪی ﻧﺪارﻧﺪ و ﻣﺜﺎلﺷﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﻪ اوﻗﺎت ﺣﺞ و ﻣﺴﺎﯾﻞ آن ﻣﺸﻐﻮل ﮔﺮدد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﺣﺞ ﻧﺮود! و
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ﻣﺸﻐﻮل ﺷﺪن ﺑﻪ اوﻗﺎت و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺣﺞ او را ﺑﯽﻧﯿﺎز از ﺣﺞ ﻧﻤﯽﮔﺮداﻧﺪ؛
ﭘﺲ اﯾﻦﭼﻨﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﻐﺮور ﻓﺮﯾﺐﺧﻮرده اﺳﺖ.
 -۸ﮔﺮوھﯽ دﯾﮕﺮ از اﯾﻦ ﺣﺪود ﮔﺬﺷﺘﻨﺪ و وارد ﺳﻠﻮک در ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺪﻧﺪ و
اﺑﻮاب ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن ﮔﺸﻮده ﺷﺪ .ﭼﻮن ﻧﺴﯿﻢ ﻣﻌﺮﻓﺖ را اﺳﺘﺸﻤﺎم
ﮐﺮدﻧﺪ ،ﻣﺴﺮور ﮔﺸﺘﻪ و آن را ﻋﺠﯿﺐ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ،و ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰش
آﻧﺎن را ﺑﻪ ﺣﯿﺮ واداﺷﺖ؛ ﭘﺲ دلھﺎﯾﺸﺎن ﺑﻪ اﻟﺘﻔﺎت ﺑﺪان ﺳﻮ و ﺗﻔﮑﺮ
در آن ﻣﺘﻮﺟﻪ ﮔﺸﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ ﮔﺸﺎﯾﺶ درﯾﭽﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺮ آﻧﺎن و ﺑﺴﺘﻪ
ﺑﻮدن آن ﺑﺮ دﯾﮕﺮان ،آﻧﺎن را ﺑﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ واداﺷﺖ و اﯾﻦ ﻏﺮور و ﻓﺮﯾﺐ
اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﺷﮕﻔﺘﯽھﺎی ﻃﺮﯾﻖ ﺧﺪا را ﻧﮫﺎﯾﺘﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻟﺬا ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ
اﻣﺮی ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻨﺪ و ﺧﻮد را ﺑﺪان ﻣﻘﯿﺪ ﺳﺎزد ،ﮔﺎمھﺎﯾﺶ ﺑﻪ
ﺳﻮی ﺟﻠﻮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﯽﮔﺮدد و از وﺻﻮل ﺑﻪ ﻣﻘﺼﺪ ،ﻣﺤﺮوم ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.
ﻣﺜﺎل آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺴﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎدﺷﺎھﯽ وارد ﺷﻮد و ﺑﺮ درب ﺑﺎرﮔﺎه ﺑﺎ
ً
ﺑﺎﻏﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﺷﻮد ﮐﻪ در آن ﮔﻞھﺎ و ﭼﺮاغھﺎﺋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ﻣﺜﻞ آنرا ﻧﺪﯾﺪه
اﺳﺖ ،ﭘﺲ ﺗﻮﻗﻒ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،و ﺑﻪ ﻧﻈﺎره زﯾﺒﺎﺋﯽھﺎ ﻣﯽﭘﺮدازد ،ﺗﺎ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﻼﻗﺎت
ﺑﺎ ﭘﺎدﺷﺎه از او ﻓﻮت ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺪون ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎز ﻣﯽﮔﺮدد.
اﻧﻮاع ﻓﺮﯾﺐﺧﻮردﮔﯽ و ﻏﺮور در ﻃﺮﯾﻖ ﺳﻠﻮک ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ،
ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﺣﺴﺎب اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻧﮫﺎﯾﺖ ﻧﻤﯽرﺳﺪ ،ﻣﮕﺮ ﭘﺲ از ﺷﺮح ﺗﻤﺎم ﻋﻠﻮم
ﭘﻨﮫﺎﻧﯽ! و اﯾﻦ از آن ﭼﯿﺰھﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ذﮐﺮ آن رﺧﺼﺖ ﻧﯿﺴﺖ و ﮔﺎھﯽ
اﻇﮫﺎر آن ﺟﻮاز دارد ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﺪان ﻓﺮﯾﻔﺘﻪ ﻧﺸﻮد!
و ﺗﻮﻓﯿﻖ ﺑﺎ ﺧﺪا اﺳﺖ و او ﻣﺮا ﮐﺎﻓﯽ اﺳﺖ و ﺑﮫﺘﺮﯾﻦ وﮐﯿﻞ اﺳﺖ؛
وﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﲇ اﻟﻌﻈﻴﻢ

وﺻﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﯽ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﯽ آﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ

