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مراحل رسیدن به «احسن االعمال»
اعمال از جهت تداوم دو دستهاند
انواع موانع س ِر راه انسان
را ِه نجات و رستگاری

مداومت در واجبات ،فرمان الهی است
لزوم استمرار در مستحبات
تداوم عمل در روایات
زمان استمرار در یک کار
حداقل
ِ
را ِز استمرا یکساله در کارها
معرفی امت اسالم با ویژگی میانهروی در قرآن
میانهروی ،نشانهی خِ َرد

سفارش به توازن بین کارهای دنیا و آخرت در اسالم
زبان روایت
قصد در کارها از
ِ

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

مراحل رسیدن به «احسن
االعمال»
ــم َص ِّ
ــل َعلَــي ُم َح َّمــدٍ
«اللَّ ُه َّ
ــغ ب ِ ِإي َمان ِــي أ َ ْك َم َ
َو آل ِــ ِه َو بَلِّ ْ
ــل
اج َع ْ
ــل یَقِینِــی
ْالِي َم
ِ
ــان َو ْ
ض َ
أ َ ْف َ
ِیــن َو انْتَــ ِه بِنِ َّیتِــی
ــل الْیَق ِ
ـن ال ِّن َّیـ ِ
ـات َو ب ِ َع َملِــی
سـ ِ
إِلَــی أ َ ْح َ
ــن ْالَ ْع َمــالِ ».
س ِ
إِلَــی أ َ ْح َ
بــه توفیــق پــروردگار متعــال در
گــزارش مضامیــن دعــای بیســتم
صحیفــه مبارکــه ســجادیه ،یعنــی
دعــای مــکارم االخــاق ،بــه احســن
(علیهالســام)
االعمــال رســیدیم .امــام
یکــی از ارکان چهارگانــه در بخــش
مقدماتــی دعــای مــکارم را دســتیابی
بــه بهتریــن اعمــال معرفــی کردنــد و
خطــاب بــه خداونــد فرمودنــد :عمــل
مــرا نیــز بــه بهتریــن اعمــال برســان.
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قــرار شــد مــا بــه ایــن ســؤال پاســخ
بگوییــم کــه چگونــه انســان میتوانــد
کیفیــت اعمــال خــود را بــاال ببــرد و
در مســیر ارتقــای حســن عمــل
«احســناالعمال»
بهســمت
بــرود .عــرض کردیــم قواعــدی
اســت کــه بایــد بــه آن التــزام پیــدا
کنیــم .اگــر ایــن قواعــد بــر اعمــال
مــا حاکــم شــود ،عمــل همــان ابتــدا
بــه «حســن عمــل» و بعــد بــه
«احســناالعمال» خواهــد رســید؛
یعنــی میشــود پیوســته زیباســازی
کــرد و بــه آن نقطــه رســید .ایــن
قواعــد ،هــم مربــوط بــه باطــن اعمــال
مــا میشــود ،هــم مربــوط بــه ظاهــر
اعمــال مــا؛ چــون عمــل مــا ظاهــری
دارد و باطنــی .اعمــال مــا هــم از نظــر
ظاهــری بایــد موصــوف بــه حســن
باشــد ،هــم از نظــر باطنــی.
تــاش انســان مؤمــن بایــد اینگونــه
باشــد کــه بــه ُحســن اکتفــا نکنــد
و بهســوی احســن حرکــت کنــد؛
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یعنــی هرچــه میتوانــد درجــه ُحســن
عمــل خــود را ارتقــا دهــد .در جلســه
گذشــته بــه توفیــق الهــی ســه قاعــده
را خدمــت عزیــزان توضیــح دادیــم.
اینهــا قواعــد طالیــی هســتند کــه
بایــد قــدر دانســت.
 .1تقوا
قاعــده اول ،تقــوا بــود .عــرض کردیــم
خداونــد تبــارک و تعالــی عملــی را
موصــوف بــه حســن میدانــد کــه
در چهارچــوب رضــای او و دقیقــ ًا
طبــق نقشــه الهــی انجــام شــود.
هرچــه خــدای متعــال را راضــی کنــد،
همــان تقــوا اســت .انســان عملــش
را بــا نقشــه الهــی هماهنــگ کنــد،
ُق ُرقهــا و حریمهــا را بشناســد،
واجــب و حــرام و مســتحب و مکــروه
و اندازهگذاریهــا را بدانــد .وقتــی
عملــش را کامــ ً
ا بــا رضــای الهــی
تطبیــق میدهــد ،موصــوف بــه تقــوا
میشــود .هرچــه ایــن هماهنگــی

بیشــتر باشــدُ ،حســن عمــل افزایــش
پیــدا میکنــد .ایــن قاعــده اول
اســت کــه دربــارهاش فرمــود« :إِنَّ َمــا
ـل َّ
يَتَ َق َّبـ ُ
ـن؛ 1خــدا
اللُ ِم َــن ال ْ ُم َّتقِيـ َ
فقــط از تقواپيشــگان مىپذيــرد».
اگــر عمــل موصــوف بــه تقــوا شــد،
اندکــش هــم در ســاحت قــدس و
میــزان الهــی بســیار قلمــداد میشــود.
 .2اخالص
قاعــده دوم ،اخــاص بــود کــه عــرض
کردیــم از فــروع تقــوا اســت ،ولــی
بهخاطــر اهمیــت ،مســتقل بررسـیاش
کردیــم؛ چــون اخــاص کامــ ً
ا بــه
زیباســازی باطــن عمــل برمیگــردد.
اگرچــه تقــوا ،هــم ظاهــر را میگیــرد،
هــم باطــن را .و باطــن عمــل انســان
بایــد هماهنــگ بــا رضــای الهــی
باشــد .در بخــش باطنــی و تصفیــه
خلــوص عمــل بایــد عمــل انســان
و
ِ
بهگونــهای باشــد کــه براســاس
انگیــزه الهــی و خالصانــه بــرای
1
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پــروردگار متعــال انجــامدهــد .ایــن
حســن و زیبایــی باطنــی اعمــال مــا
کامــ ً
ا بــه اخــاص بســتگی دارد.
هرچــه عیــار اخــاص باالتــر باشــد،
زیبایــی باطنــی عمــل انســان هــم
بیشــتر میشــود.
 .3اتقان
و امــا قاعــده ســوم ،اتقــان بــود و
خالصـه بحــث ایــن شــد کــه خداونــد
تبــارک و تعالــی از بنــدگان مؤمنــش
توقــ ِع محکــمکاری دارد؛ یعنــی هــر
عملــی انجــام میدهنــد ،حسابشــده
و متقــن و محکــم باشــد .ایــن
إحــکام در ســخن میشــود «قــول
ســدید»؛ ســخن انســان بایــد حتمــ ًا
حسابشــده ،مســتند و فکرشــده
باشــد .بــه همیــن ترتیــب هــر کاری
انســان انجــام میدهــد ،بایــد حتمــ ًا
در آن کار محاســبات دقیقــی باشــد و
آن را تمیــز و محکــم انجــام دهــد.
4

مثالهــا را جلســه گذشــته در

بخشهــای گوناگــون عــرض کردیــم.
(صلیاهللعلیهوآلــه)
پیامبــر عظیمالشــأن
قاعــده إحــکام العمل و محکـمکاری را
در قضیــه قبــر ســعدابن معــاذ گفتنــد.
حضــرت داخــل قبــر رفتنــد و در
جریــان دفــن ،ســنگ لحــد را دقیــق
چیدنــد و منافــذ را پــر کردنــد .همــه
تعجــب کردنــد .حضــرت فرمودنــد:
«خــدای متعــال دوســت دارد بنــدهاش
وقتــی کاری انجــام میدهــد ،محکــم
انجــام دهــد» 2.محصــول تولیــد
میکنــد ،خدمتــی ارائــه میدهــد،
تدریــس یــا ســخنرانی میکنــد،
بــا کیفیــت انجــام دهــد و محکــم و
مســتند و بــدون اعوجــاج باشــد.
 .4مداومت
امــا قاعــده چهــارم کــه امــروز عــرض
میکنیــم .امیدواریــم خــدای متعــال
توفیــق رعایــت و عمــل بــه همــهی
مــا کرامــت کنــد.
2
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قاعــده چهــارم ،مداومــت اســت.
قاعــده مداومــت جــزو قواعــد ج ـ ّدی
اســت کــه در کلمــات اولیــای خــدا
دربــاره اعمــال مطــرح شــده اســت.
گاهــی از تعبیــر «اتمــام» اســتفاده
شــده و گاهــی از تعبیــر «اســتمرار» .از
کلیــدواژه «اســتقامت» هــم میشــود
ایــن را بهدســت آورد ،چــون یکــی از
معانــی اســتقامت ،مداومــت بــر عمــل
اســت.
خالصــه کالم ایــن اســت کــه
پــروردگار متعــال و عزیــز دوســت دارد
و مطلوبــش اســت کــه وقتــی بندهاش
عمــل صالحــی انجــام میدهــد ،آن
را ادامــه دهــد .خــو ِد تــداوم عمــل،
موضوعیــت دارد .چــون وقتــی کار
خوبــی را شــروع میکنیــد و تــداوم
پیــدا میکنــد ،اولیــن اتفاقــی کــه
میافتــد ایــن اســت کــه کمکــم در
وجــود عامــل ریشــه میگیــرد .کســی
کــه عمــل میکنــد ،اوایــل نمیتوانــد
حــق آن کار را ادا کنــد ،مگــر اینکــه
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در آن کار روان شــود .روان شــدن در
آن کار ،مســتلزم تــداوم اســت .وقتــی
کار ادامــه پیــدا میکنــد ،هــم بــرای
انســان روان و شــیرین میشــود
و هــم در شــخصیت او نفــوذ پیــدا
میکنــد .بــه ایــن ترتیــب میتوانــد
بهــره خــود را از آن عمــل برداشــت
کنــد .امــا اگــر چنــد روز کار را انجــام
دهــد و بعــد رهــا کنــد ،دوبــاره شــروع
کنــد و رهــا کنــد ،ایــن عمــل بــه رتبه
ُحســن نمیرســد .اگــر میخواهیــد
عملتــان زیبــا شــود ،یکــی از قواعــد
اصل ـیاش ایــن اســت کــه کار تــداوم
یابــد .وقتــی تــداوم داشــت و اســتمرار
یافــت ،امــکان زیباســازی و ســپس
ارتقــای مراتــب حســنش بــرای شــما
فراهــم میشــود.
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اعمال از جهت تداوم دو
دستهاند

6

بعضــی از اعمــال اساسـ ًا بــدون تــداوم
بــه کمــال نمیرســند .بعضــی از
اعمــال را ممکــن اســت در مــدت
کوتاهــی انجــام دهیــد و احســاس
کنیــد ایــن کار ،زمانــی داشــته و
بــه ایــن مقطــع کــه رســید ،دیگــر
فلســفهی انجــام آن کار تمــام شــده
اســت .آن کار در آن مقطــع و در آن
زمانبنــدی تقریبــ ًا بــه انتهــا رســیده
اســت .دیگــر فرضــی بــرای تداومــش
نداریــم .امــا بعضــی از اعمــال اساس ـ ًا
بــا تــداوم در بســتر زمــان رویــش
پیــدا میکننــد و بــه کمــال و کیفیــت
میرســند؛ مثــل کوهنــوردی کــه
نهایــت و مقصــدش حتمـ ًا در تداومش
اســت .مثـ ً
ا انســان قلـهای را در نظــر
میگیــرد و میخواهــد آن قلــه را فتــح
کنــد ،بــا گامهــای مــداوم میتوانــد
بــه هدفــش برســد .بعضیهــا
رفتوبرگشــتی هســتند ،مقــداری
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میرونــد و خســته میشــوند ،رهــا
میکننــد و برمیگردنــد .شــخص
ممکــن اســت ســالها در خیــال
فتــح قلــه باشــد ،ولــی هیچوقــت
کامیــاب نمیشــود .ایــن کار مســتلزم
اســتقامت و اســتمرار و دوام حرکــت
تــا رســیدن بــه هــدف و قلــه اســت.
بعضــی از کارهــا اساســ ًا جــزو
روحــی مــا اســت.
دائمــی
نیازهــای
ِ
ِ
روح انســان بــه آن اقــدام و کار نیازمند
اســت و ایــن نیــاز هیـچگاه برطــرف و
تمــام نمیشــود .مثــل بــدن انســان،
تغذیــهی دائمــی میخواهــد .اگــر
تغذیــه مــداوم نباشــد ،بــدن فرســوده
و ضعیــف میشــود و از کار میافتــد.
چــون روح و روان مــا نیازهایــی دارد
کــه دائــم بایــد بــه آنهــا پاســخ گفتــه
جنــس کارهایــی هســتند
شــود .از
ِ
کــه تــا نفــس داریــد ،بایــد در متــن
زندگــی شــما باشــد ،دوامــش بــه دوام
عمــر شــما اســت .بایــد تــا هســتی
ادامــه بدهــی .شــبیه نیــاز روح انســان

OfoghHa.ir

بــه پرســتش و ارتبــاط و گفتگــو بــا
خــدای متعــال اســت .نیــا ِز دائمــی
روح انســان بــه محبــت ورزیــدن بــه
بنــدگان خــدا جــزء نیازهــای اساســی
روح انســان اســت .نیــاز انســان بــه
دریافــت عواطــف از دیگــران جــزء
نیازهــای روحــی انســان اســت کــه
وقتــی بــه آن اعتنــا نشــود ،اساســ ًا
آســیب میبینــد .بنابرایــن در بســتر
تــداوم عمــر ،تحقــق پیــدا میکنــد.
پــس کارهــا باهــم از ایــن جهــت
فــرق میکننــد؛ بعضــی زمــان دارنــد،
بعضــی در زمــان طوالنــی پاســخ
میدهنــد ،بعضیهــا در کل عمــر
انســان پاســخگو هســتند.
انواع موانع س ِر راه انسان
انســان بــرای انجــا ِم هــر کار خوبــی
بــا فهرســتی از موانــع داخلــی و موانــع
خارجــی مواجــه میشــود .اینهــا
فلســفه و علتــی دارد .موانــع ســر
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راه مــا هســت و کــم هــم نیســتند.
او ًال موانــع داخلــی عمدت ـ ًا بــه نفــس
برمیگــردد .ایــن موانــع جــزء آفــات
عمــل هســتند .ازجملـهی ایــن موانــع،
کمحوصلگــی اســت کــه خیلــی
خطرنــاک اســت .تنبلــی ازجملــهی
همیــن موانــع اســت کــه در مســیر
شــما وجــود دارد.
موانــع خارجــی نیــز بســیار زیاد اســت.
ازجملــه عملیــات شــیاطین اســت کــه
بــرای دلســرد کــردن مؤمنــان ،روحیــه
آنــان را میگیــرد و انگیزهشــان را
کــم میکنــد .در دلشــان وسوســه
میانــدازد .ازجملــه وسوســههای
شــیطان ،دلســرد کــردن انســان در
انجــام کار اســت ،آن کار را کوچــک
و ســخت نشــان میدهــد و بــه
شــکلهای مختلــف ســعی میکنــد
انســان کامیــاب و موفــق نشــود.
ْ
در ایــن میــان شــیاطین ممکــن اســت
ج ّنــی یــا انســی باشــند .هــر کــدام
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ســهم خــود را دارنــد.
را ِه نجات و رستگاری
چــه چیــزی مــا را نجــات میدهــد؟
اســتقامت بــر عمــل ،یعنــی دوام
عمــل .اگــر کاری را شــروع کــردی،
البتــه حسابشــده و بــا برنامــه و بــا
نیــت خــوب باشــد ،دراینصــورت
قواعــد الهــی بــه تــو میگویــد ایــن
ـل ال ْ َع َمـ َ
کار را رهــا نکــن؛ «ال ْ َع َمـ َ
ـل».
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) بالفاصلــه پــس
ــم
از ایــن جملــه میفرمایــدُ « :ث َّ
ال ِّن َهايَــ َة ال ِّن َهايَــ َةَ ،و ِال ْســتِ َقا َم َة
ـر،
ـر َّ
ـم َّ
ِال ْسـتِ َقا َم َةُ ،ثـ َّ
الصبْـ َ
الصبْـ َ
َو ال ْـ َو َر َع ال ْـ َو َر َع؛ 3بــه كار برخيزيــد،
بــه كار برخيزيــد .پــس بــه پايــان
رســانيد ،بــه پايــان رســانيد و پايــدار
مانيــد ،پايــدار مانيــد .پــس شــكيبايى،
شــكيبايى .پــس پارســايى ،پارســايى».
چــه جمــات عجیبــی! جــان عالــم
(علیهالســام)
بــه قربــان امیرالمؤمنیــن
8
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وقتــی فرمــان بــه عمــل میدهــد،
ســپس میگویــد ایــن کاری کــه
شــروع کردیــد بایــد بــه انتهــا برســد،
رهایــش نکنیــد.
بعــد میفرمایــد بــرای اینکــه
بتوانیــد بــه نهایــت برســانید ،چــاره در
«االســتقامه االســتقامه» اســت.
البتــه بعــد دوبــاره تأکیــد بــر صبــر و
ن میکنــد کــه بــا
انــدازه نگهداشــت 
کلمــه «ورع» از آن اســم میبــرد.
پــس چــاره در اســتقامت و اســتمرار و
تــداوم در عمــل اســت تــا بــه نتیجــه
برســید .ضمــن اینکــه اعمالــی کــه بــا
جســم مــا ســروکار دارد ،بــرای اینکــه
تبدیــل بــه عــادت شــود ،حتمـ ًا تــداوم
میخواهــد .همچنیــن آنهــا کــه جنبــه
روحــی و باطنــی دارد ،بــرای اینکــه در
وجــود و شــخصیت مــا ملکــه و راســخ
شــود ،بــه تــداوم نیــاز دارد.
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مداومت در واجبات ،فرمان
الهی است
ایــن قاعــده اساســی و کلــی اســت.
امیدواریــم ایــن توفیــق در مــورد
واجبــات نصیــب همــه شــود ،بهویــژه
واجباتــی کــه تنظیــم شــده و دائــم
بایــد آن را انجــام دهیــم؛ مثــل نمــاز.
ایــن پاســخ بــه ضروریتریــن نیــاز
دائمــی و روحــی ،ذیــل وجــوب روزانــه
رفتــه اســت ،شــما در روز بایــد نمــازت
را داشــته باشــی .اگــر خــودت هــم
متوجــه نشــوی بــه ایــن نیــاز داری،
ـی روح
مــوالی حکیــم ایــن نیــاز قطعـ ِ
شــما را در قالــب یــک تکلیــف شــرعی
قــرار داده کــه بــر شــما واجــب روزانــه
اســت .بایــد هــر روز در شــبانهروز
در اوقــات پنجگانــه نمــاز بخوانیــد.
امــا دوام ایــن کار بــرای مؤمنــان بــا
واجــب کــردن از ســوی خــدای متعــال
تضمیــن شــده اســت .حضــرت حــق
ایــن کار را بــر شــما واجــب کــرده
تــا بــه ایــن ترتیــب چیــزی کــه نیــاز
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جــ ّدی روح و جــان شــما اســت ،از
شــما فــوت نشــود.
لزوم استمرار در مستحبات
امــا در غیرواجبــات ،کلمــه کلیــدی
مــن اینجــا اســت؛ دقــت کنیــد و
بهخاطــرش بســپارید .آنچــه بــرای
مؤمنیــن واجــب شــده ،طبــق قاعــده
تقــوا آن را خــوب انجــام میدهــد.
البتــه بایــد باکیفیــت باشــد کــه بحــث
دیگــری اســت؛ ولــی از نظــر دوام
مــورد نظــرم اســت .اینگونــه نیســت
کــه مؤمــن امــروز نمــاز بخوانــد و
فــردا نخوانــد .ایــن را جــزء واجبــات
روزان ـهاش میدانــد و انجــام میدهــد.
گاهــی خداونــد تبــارک و تعالــی
کاری را واجــب نکــرده ،ولــی طبــق
دیدگاههــای شــرعی از قــرآن کریــم و
کلمــات و ســ ّنت اولیــای خــدا بــرای
مؤمــن معلــوم میشــود کــه خــدای
متعــال ایــن کار را دوســت دارد و در
9
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قالــب اســتحباب توصیــه شــده اســت.
یــا مثـ ً
ا عقــل شــما موافــق بــا قواعــد
شــرعی کاری را بــرای شــما خــوب
تشــخیص میدهــد ،ایــن کار ممکــن
اســت فکــری باشــد مثــل جایــی کــه
انســان نیــاز بــه آمــوزش یــا مطالعــه
دارد .مطالعــه ممکــن اســت فکــری
باشــد کــه از طریــق حضــور در
محضــر اســتاد بهدســت میآیــد یــا
ممکــن اســت ذکــری باشــد .مثــ ً
ا
انســان در شــبانهروز نیازمنــد اســت
حظــی از آیــات قرآنــی داشــته باشــد.
ایــن نیــز کاری بــه کیفیــت تــاوت
نــدارد ،خــو ِد خوانــدن قــرآن کریــم،
محبــوب خــدای متعــال اســت .البتــه
بــر شــما واجــب نکــرده ،بهمعنــای
واجبــی کــه مــا در فقــه میگوییــم،
ولــی جــزء پیشــنهادهای جــدی
ـن
ـر ِمـ َ
ـر ُءوا َمــا تَيَ َّسـ َ
اســتَ « :فا ْقـ َ
آن؛ 4هــر چــه از قــرآن ميســر
ال ْ ُقــ ْر ِ
مىشــود ،بخوانيــد» .مؤمــن بایــد بــا
10
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قــرآن کریــم دائم ارتباط داشــته باشــد
تــا بــه نتیجــه برســد .یــا مثـ ً
ا انســان
برنامهریــزی کنــد کــه بعــد از نمــاز،
(ســاماهللعلیها)
تســبیحات حضــرت زهــرا
را بگویــد .ایــن جــزء واجبــات نمــاز
نیســت ،امــا مطلــوب خــدای متعــال
اســت .نمونههــای ذکــری فــراوان
اســت ماننــد نوافــل کــه بــر شــما
واجــب نشــده ،امــا میدانیــد خیلــی
مطلوبیــت دارد .در مــورد بعضــی از
اینهــا تأکیــد بیشــتری اســت؛ ماننــد
نافلــه مغــرب ،نافلــه صبــح یــا نافلــه
شــب کــه میدانیــد نــزد خــدا خیلــی
مطلــوب اســت ،امــا واجــب نشــده
اســت .فعالیتهــای اجتماعــی ماننــد
صدقــات ،خدمترســانی بــه مؤمنیــن،
گرهگشــایی از آنهــا ،حــل مشــکل
کــه در قلــه محبوبیــت نــزد خــدای
متعــال اســت .بخشــی از آن ،وقتــی
بــر انســان واجــب میشــود کــه
مؤمنــی بــه او مراجعــه کنــد و امــکان
گرهگشــایی داشــته باشــد .گاهــی
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مراجعــه نشــده ،امــا مسـلّم اســت کــه
ایــن نیــاز وجــود دارد .ایــن کار هــر
مقــدار بــرای انســان ممکــن باشــد،
پیــش خــدای متعــال مطلوبیــت دارد.
تداوم عمل در روایات
شــهد حقیقــی کار را وقتــی میچشــید
کــه عمــل اگرچــه حجمــش زیــاد
نباشــد ،امــا اســتمرار داشــته باشــد.
اینجــا یــک پیشــنهاد هــم وجــود دارد.
از امــام باقــر (علیهالســام) نقــل شــده کــه
ـب األعمــالِ إلَــى
«أحـ ُّ
فرمودنــدَ :
ّ
الل َع َّــز و َّ
جــل مــا دا َو َم َعلَيــ ِه
بــد و إن َق َّ
ــل؛ 5محبوبتريــن
ال َع ُ
عمــل در پيشــگاه خداونــد عــ ّز و
ّ
جــل عملــى اســت كــه آدمــى بــر
آن مداومــت ورزد ،هرچنــد انــدك
باشــد» .بــرای مثــال اگــر صدقــه
اســت ،هــر روز باشــد؛ اگرچــه انــدک
باشــد .بهتــر از ایــن اســت کــه
5

ج،۷۱
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ماهــی یــا ســالی یــک بــار باشــد،
ولــی خیلــی زیــاد باشــد .تداومــش،
موضوعیــت دارد .شــبیه ایــن جملــه
نیــز از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در
نهجالبالغــه آمــده کــه فرمودنــد:
« َقل ٌ
وم َعلَيْــ ِه أ َ ْر َجــى
ِيــل تَ ُ
ــد ُ
ـن َكثِيــ ٍر َم ْملُــولٍ ؛ 6اندكــى كــه
مِـ ْ
بــا آن بپايــى ،بــ ْه از بســيارى كــه از
آن دلگيــر آيــى» .عمــل شایســتهای
را بــرای خودتــان قــرار دهیــد و انــدازه
بگذاریــد ،اگرچــه کــم باشــد؛ ماننــد
دعــا ،تــاوت قــرآن ،خدمــت کــردن
در مجموعــهای کــه ایتــام را نگــه
مـیدارد ،یــک اقــدام فکــری ،مطالعــه
مســتم ِر کتابهــای ســودمند .اینهــا
مهــم اســت .مث ـ ً
ا اینکــه دو صفحــه
کتــاب بخوانــی ،ولــی هــر روز بخوانــی
بهتــر از ایــن اســت کــه حجــم زیــاد
بخوانــی و خســته و ملــول شــوی
و رهایــش کنــی .حضــرت فرمــود
کــم مســتمر خیلــی بیشــتر شــما را
ِ
6
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بــه نتیجــه میرســاند تــا زیــادی
کــه بــرای شــما خســتهکننده باشــد؛
چنانکــه در روایــت نبــوی اســت
کــه« :األمــور بتمامهــا واالعمــال
بخواتیمهــا؛( 7ارزش و اهمیــت)
امــور بــه تمــام کــردن آن و اعمــال
ـی کار بــه
بــه خاتمــه آن اســت» .خوبـ ِ
ایــن اســت کــه تمــام شــود.
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در بیانــی
خیلــی زیبــا فرمودنــد« :ال ُمدا َو َمــ َة
ـإن ّ
الل لَــم يَج َعـ ْ
ـل
ال ُمدا َو َم ـ َة فـ َّ
ِنيــن غايَــ ًة إالّ
ل ِ َع َمــلِ ال ُمؤم
َ
ــوت؛ 8بــه کارهــای خوبتــان
ال َم
َ
ادامــه دهیــد کــه خداونــد تبــارک و
تعالــی پایانــی بــرای اعمــال مؤمنیــن
جــز مــرگ قــرار نــداده اســت».

12
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زمان استمرار در یک کار
حداقل
ِ
امــام صــادق (علیهالســام) روایــت دقیــق
و قابــل مالحظــهای فرمودنــد« :إذا
كان ال َّر ُجـ ُ
ـد ْم
ـل َعلــى َع َمــلٍ َفلْيَـ ُ
َ
ـم يَت ََح ـ َّو ُل َعن ـ ُه
َعلَي ـ ِه َس ـنَ ًةُ ،ثـ َّ
إن شــا َء إلــى َغيــ ِرهِ؛ هــر گاه
شــخصى عملــى را آغــاز كنــد ،تــا يك
ســال آن را ادامــه دهــد .ســپس ،اگــر
خواســت ،بــه عمــل ديگــرى پــردازد».
چنانچــه تصمیــم گرفتیــد کاری را
انجــام دهیــد و مصمــم بــر انجامــش
شُ ــدید ،حداقــل یــک ســال بایــد
ادام ـهاش دهیــد .کلمــه «حداقــل» را
مــن از مضمــون اســتفاده میکنــم،
در روایــت نیســت .یــک ســال ادامــه
بدهیــد و تــرک نکنیــد .اگــر کســی
واقعــ ًا شــهدش را بچشــد ،دیگــر
نمیتوانــد رهایــش کنــد .دســت
خــودش نیســت .مث ـ ً
ا کســی شــنیده
مطلــوب اســت انســان ســوره واقعــه
را هــر شــب بخوانــد .تأکیــد شــده،
مخصوص ـ ًا اگــر در نمــاز وتیــره یعنــی
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نمــاز نافلــه عشــا کــه نشســته اســت،
خوانــدهشــود .در رکعــت اول بهجــای
ســوره میتوانیــد ســوره واقعــه را
بخوانیــد .بعــد کــه روایاتــش را خوانــده
میبینــد بــرای او گشــایش و برکــت
در زندگــی مــیآورد .مثالهــای
مــادیاش فــراوان اســت .مــن بیشــتر
مثــال معنــوی میزنــم .ایــن روایــات
بــه شــما میگویــد یــک ســال انجــام
دهیــد ،بعــد اگــر خواســتید ،رهایــش
کنیــد .اگــر جایــی رهایــش کردیــد،
از همــان وقــت کــه تــرک کردیــد
دوبــاره شــروع کنیــد تــا یــک ســال،
یعنــی تــا آنجــا کــه قطــع کردیــد را
محاســبه نکنیــد .دوبــاره تــا یــک
ســال برویــد .اگــر ایــن را بــر خــودت
فــرض کنــی ،رهایــش نخواهــی کــرد.
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را ِز استمرا یکساله در کارها
ن ْفــس آدم ،تنبــل اســت و گریــز دارد.
ن ْفــس مــا را بیچــاره کــرده و زمین زده
ـوب نفْس هســتیم.
اســت .همگــی مغلـ ِ
«رب انــی مغلــوب فانتصــر»
دائــم مــا را زمیــن میکوبــد ،پشــتم
را بــه خــاک میخوابانــد .متأســفانه
بــا چنیــن پدیــدهای روبــرو هســتیم.
حضــرت فرمودنــد یــک ســال انجــام
بدهیــد بعــد از یــک ســال اگــر
خواســتید ســراغ کار دیگــر برویــد تــا
ببینیــد چــه اتفاقــی برایتــان میافتــد.
« وذلـ َ
ـون
ـك َّ
أن لَيل َـ َة ال َقــد ِر يَكـ ُ
َ
ذلــك مــا
فيهــا فــي عامِــ ِه
شــا َء ّ
ـون؛ 9زيــرا شــب
الل أن يَكـ َ
قــدر كــه آنچــه خداونــد مىخواهــد
مقــدر مىكنــد ،در آن يــك ســال
ــرش همیــن اســت
وجــود دارد» .سِ ّ
کــه در آن یــک ســال کــه شــما
عمــل را انجــام میدهیــد ،شــب
قــدر تعبیــه شــده اســت .اگرچــه بــه
9
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مــا نشــانیهایی دادنــد کــه شــب
قــدر در مــاه مبــارک رمضــان اســت؛
از شــب نوزدهــم شــروع میشــود و
بهتــرش بیســتویکم و عالــیاش
شــب بیستوســوم اســت .ولــی
ضمنــ ًا بدانیــد شــب قــدر مســتور
اســت .بعضــی از اولیــای خــدا در
همــه ســال شــبها بیــدار بودنــد
کــه شــب قــدر را درک کــرده باشــدند.
حضــرت بــا لطافــت فرمودنــد :اگــر در
یــک ســال عملــت را ادامــه دادی،
وقتــی بــه لیلةالقــدر برســد ،برکــت
هشــتاد ســاله پیــدا میکنــد .یعنــی
آن عمــل شــما در هشــتادوچهار ســال
ضــرب میشــود و َ
ِــن
«خيْــ ٌر م ْ
أَلْـ ِ
ـف َشــ ْه ٍر؛ برتــر از هــزار مــاه»
میشــود.
 .5میانهروی
امــا قاعــده پنجــم کــه قاعــده بســیار
مهمــی اســت ،قاعــده اعتــدال و
میانــهروی اســت .اعتــدال یعنــی
14
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انــدازه گرفتــن بیــن راســت و چــپ،
بیــن زیــاد و کــم ،قــرار گرفتــن در
رعایــت عــدل یعنــی
بخــش میانــی.
ِ
نــه ســمت افــراط و زیــادهروی رفتــن،
نــه ســمت تفریــط و ضایــع کــردن و
کــم گذاشــتن .ایــن قاعــده اعتــدال
اســت .اگــر میخواهیــم اعمالمــان
موصــوف بــه زیبایــی شــود ،بهویــژه
اگــر بخواهیــم ُحســن عملمــان دائم ـ ًا
افزایــش پیــدا کنــد ،بایــد اعتــدال
را مراعــات کنیــم .ایــن میانــهروی
و انــدازه گذاشــتن در کار ،کامــ ً
ا
مطلــوب پــروردگار متعــال اســت.
بحثــش مفصــل اســت .فعــ ً
ا جنبــه
کاربــردیاش بیشــتر برایمــان مهــم
اســت .اینکــه اساس ـ ًا خداونــد تبــارک
و تعالــی جهــان را طبــق قاعــده
ــدلِ قا َم ِ
ــت
عــدل ســاخته« :بِال ْ َع ْ
ـماوات َو االَ ْر ُ
ض؛ 10آســمانها
السـ
ُ
َّ
و زميــن ،بــا عدالــت ،پابرجــا
مىماننــد» .ایــن زیبایــی کــه عقــل

 .ابنابی جمهور احسائی ،عوالى
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شــما از عالــم دریافــت میکنــد ،از
نســبت شــب و روز ،از نســبت بیــن
آســمان و زمیــن ،از چینــش ســتارهها،
از مــاه در آســمان دریافــت میکنــد،
ُحســن همــه اینهــا براســاس اعتــدال
اســت .اگــر لباســی کــه برتــن انســان
اســت ،مرتــب باشــد ،انســان آرامــش
دارد .چــون تــوازن را دریافــت کــرده،
بــه اصطــاح میگوینــد تــوازن و
تناســب وهارمونــی در اینهــا رعایــت
شــده اســت .هرچــه بیشــتر رعایــت
شــده باشــد ،انســان ُحســن بیشــتری
دریافــت میکنــد.
اگــر جایــی تــوازن و اعتــدال و
اندازهگــذاری رعایــت نشــده باشــد،
انســان حــس بــدی پیــدا میکنــد.
فــرق بیــن اعتــدال و عــدم اعتــدال
ایــن اســت .اساس ـ ًا حســن و زیبایــی،
دریافــت عقــل مــا از اعتــدال و عدلــی
اســت کــه در دنیــا حاکــم اســت .چــرا
حــال مــا در جامعــه خــوب نیســت؟
چــون تــوازن و اعتــدال و عدالــت
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نیســت .یــک عــده از خــوردن منفجــر
میشــوند ،یــک عــده از فقــر هــاک
میشــوند .ایــن تــوازن نیســت .در
هــر محــورش مثــال هســت .یکــی
گرفتــار تندرویهــای فکــری اســت،
یکــی گرفتــار کنــدروی .یکــی در
موضوعــی افــراط میکنــد ،دیگــری
در همــان موضــوع تفریــط میکنــد.
وقتــی تــوازن نیســت ،زیبایــی کاهــش
پیــدا میکنــد .زیبایــی کــه کاهــش
پیــدا میکنــد ،عقــل رنــج میبــرد.
گاهــی انســان ناراحــت اســت ،امــا
نمیدانــد از چــه چیــزی ناراحــت
اســت .ریشــهیابی میکنــد میبینــد
بــه اینجــا برمیگــردد .ایــن قاعــده
کلــی اســت .بــه مــا توصیــه شــده
در افــکار و اندیشــهها و اخــاق و
اعمالمــان اعتــدال داشــته باشــیم
کــه حــاال موضــوع بحــث مــا بیشــتر
در ناحیــه اعمــال اســت .در اعمالتــان
معتــدل باشــید؛ یعنــی انــدازه مطلــوب
را رعایــت کنیــد و آن انــدازه ،بیــن
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افــراط و تفریــط اســت.
معرفی امت اسالم با ویژگی
میانهروی در قرآن
در مــورد امــت اســامی هــم خداونــد
تبــارک و تعالــی وقتــی میخواهــد
امــت مــا را معرفــی کنــد ،امــت
وســط معرفــی میکنــدَ « :و َك َذل ِـ َ
ـك
ــم أُ َّمــ ًة َو َس ً
ــطا؛ 11و
َج َعلْنَا ُك ْ
بدينگونــه شــما را امتــى ميانــه
قــرار داديــم» .بــرای اینکــه بــرای
جهانیــان اســوه باشــید ،راهــش ایــن
اســت کــه «وســطی» باشــید .اینجــا
مباحثاتــی هــم دارد کــه در جــای
خــودش محفــوظ اســت کــه امــت
وســط بــه چــه معنــا اســت .مث ـ ً
ا در
مــورد افــکار گفتــه شــدهَ :
ـر
«ل َجبْـ َ
يــض ب َ ْ
َ
ــن
َو َل تَ ْف ِو
ــل أ َ ْمــ ٌر بَيْ َ
أ َ ْم َريْــن؛ 12نــه جبــر اســت و نــه
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تفویــض ،بلکــه بیــن آن دو اســت».
حتــی در مباحــث فکــری بایــد انــدازه
نگــه داشــت و انســان مواظــب باشــد
کــه گرفتــار افــراط و تفریــط نشــود.
میانهروی ،نشانهی خِ َرد
اگــر انســان انــدازه نگــه نــدارد،
ازجملــه ضررهایــی کــه خواهــد کــرد
ایــن اســت کــه نمیتوانــد تــداوم
داشــته باشــد .مثالــش را اآلن گفتــم،
مثــ ً
ا ناگهــان افراطــی میشــود.
معمــو ًال افراطیهــا ،تفریطــی
میشــوند .قاعــدهاش ایــن اســت،
آدمهــای افراطــی معمــو ًال بعــد از
مدتــی گرفتــار تفریــط میشــوند
چــون کارشــان مبتنــی بــر میــزان
خــرد و عقــل نیســت .اصــ ً
ا نمــاد
عقــل ،اعتــدال اســت .اگــر میخواهیــد
بفهمیــد عقــل کســی چقــدر رشــد
کــرده ،از اعتدالــش میتوانیــد بفهمیــد.
کســی کــه افراطــی اســت ،معلــوم
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اســت از مــرز عقــل فاصلــه گرفتــه و
گرفتــار جهــل شــده اســت .کســی کــه
تفریطــی اســت از ایــن طــرف افتــاده و
او نیــز از عقــل فاصلــه گرفتــه.
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) فرمــود:
ُ
ميــن و ِّ
ــمال َم َ
ضلَّــ ٌة،
الش
ُ
«اليَ
و َّ
ُ
ريــق ال ُوســطى هِــي
الط
الجــا َّد ُة؛ 13راســت و چــپ گمراهــى
اســت و راه وســط همــان راه اصلــى
اســت» .اینجــا راســت و چــپ
بهمعنــای افــراط و تفریــط و خــروج
از قاعــده اعتــدال اســت کــه حضــرت
فرمــود هــر دو گمراهــی اســت.
مســیر میانــی جــادهای اســت کــه
شــما را بــه مقصــد میرســاند .اگــر
ایــن ســمت بیفتیــد ،دره اســت .اگــر
آن ســمت برویــد ،ارتفــاع اســت .راه
نجــات فقــط همیــن مســیر میانــی
اســت؛ چنانکــه صریحــ ًا گفتهانــد:
ـرى الجا ِهـ َ
ـل إالّ ُمف ِرطــا أو
«ال تَـ َ
13
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ُم َف ِّرطــا؛ 14نــادان را نمىبينــى ،مگــر
در حــال زيــادهروى يــا كــم گــذاردن».
آدم جاهــل همیشــه گرفتــار خــروج از
مسیر اعتدال است.
سفارش به توازن بین کارهای
دنیا و آخرت در اسالم
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) فرمودنــد« :و
َ
ــب االُمــو ِر إل َ
يــك
أح َّ
لْيَ ُكــن َ
أوس ُ
الح ِّ
ــق؛ 15بايــد
ــطها فــي َ
َ
ميانــهروى در حــق محبوبتريــن
كارهــا در نــزد تــو باشــد».
محبوبتریــن کارهــا نــزد تــو آن کاری
باشــد کــه بــا رعایــت حــق در نقطــه
میانــی و اعتــدال قــرار گرفتــه اســت.
خداونــد نیــز در قــرآن کریــم فرمــود:
«وابتقــع فیمــا آتــاک اهلل الــدار
االخــره وال تنــس نصیبــک من
الدنیــا؛» .هدفگــذاری اصلــیات
آخــرت باشــد ،ولــی نصیبــت را از دنیــا
14
15
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فرامــوش نکــن.
وقتــی حضــرت علــی
دیدنــد یکــی از دوستانشــان خانــه
بــزرگ و مفصلــی فراهــم کــرده
اســت ،نصیحتــش کردنــد .البتــه
یــک راه برایــش گذاشــتند ،گفتنــد:
مگراینکــه شــما دائــم اینجــا از مــردم
پذیرایــی کنیــد و ب ـه آنــان رســیدگی
کنیــد؛ وگرنــه ایــن خانــه اضافــهاش
پاســخگویی دارد .در بهرهمنــدی
از زندگــی دنیایــی افــراط کــردی.
انــدازه متعــادل ،انــدازهای اســت کــه
دائمــی انســان
زندگــی
واقعــ ًا نیــا ِز
ِ
ِ
اســت .وقتــی حضــرت خواســتند
برونــد آن مــرد گفــت :مــن بــرادری
دارم کــه ســر بــه بیابــان گذاشــته،
زندگــیاش را رهــا کــرده و رفتــه در
جایــی و تنهایــی مشــغول ذکــر و دعــا
و مناجــات اســت .حضــرت فرمودنــد:
زندگــیش را چطــور اداره میکنــد؟
گفــت :دیگــران برایــش غــذا
میبرنــد .فرمودنــد صدایــش کنیــد
(علیهالســام)

18

بیایــد .وقتــی حضــرت بــا او روبــرو
شــد ،فرمــود :ای دشــمن خویشــتن!
داری چــه کار میکنــی؟ چــه کســی
بــه تــو چنیــن اجــازهای داده؟ ایــن
16
چــه رفتــاری اســت؟
افــراط و تفریطهــا هیچکــدام پذیرفتــه
نیســت و بیــن دنیــا و آخــرت ،بیــن
فعالیتهــای اجتماعــی و فعالیتهــای
فــردی ،بیــن خلــوت بــا خویشــتن و
بــودن در اجتمــاع ،بیــن فعالیتهــای
خیرخواهانــه و فعالیتهــای
ســودجویانه ،بایــد اعتــدال باشــد.
آیــهاش ایــن اســتَ « :و َل تَ ْج َع ْ
ــل
ك َم ْغلُولَــ ًة إِلَــى ُعنُقِـ َ
ـد َ
ـك؛ و
يَـ َ
دســتت را بــه گردنــت زنجيــر مكــن».
وقتــی دســتانت بــه گردنــت بســته
شــد ،دیگــر هیــچ کاری نمیتوانــی
انجــام بدهــی .ایــن حکایــت از بخــل
داردَ « .و َل تَبْ ُس ْ
س ِ
ــط
ــط َها ُك َّل الْبَ ْ
ــورا؛ 17و
ــد َملُو ًمــا َم ْح ُس
َفتَ ْق ُع َ
ً
16
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بســيار [هــم] گشادهدســتى منمــا تــا
مالمتشــده و حســرتزده بــر جــاى
مانــى» .نــه هــر دو دســتت را بــاز کــن
کــه هرچــه داری بــه ایــن و آن بدهــی
و بعــد میبینــی خــودت بایــد بــروی
از ایــن و آن گدایــی کنــی .انــدازه
نگهــدار! حتــی در فضیلــت بزرگــی
ماننــد انفــاق ،اعتــدال داشــته بــاش.
زبان روایت
قصد در کارها از
ِ
بایــد ســهم عبــادت ،معــاش ،مطالعــه
و ســایر امــور در زندگــی مــا تعریــف
شــود تــا انســان بتوانــد اینهــا را بــه
شــکل متــوازن در برنامــه زندگ ـیاش
داشــته باشــد .یــک گوشــه را نگیــرد و
یــک گوشــه را رهــا کنــد.
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) فرمودنــد:
« َعلَيْـ َ
صــدِ فِــى االْ ُمــو ِر
ـك بِال ْ َق ْ
صــدِ
ــن َع َ
َف َم ْ
ــد َل َع ِ
ــن ال ْ َق ْ
َ 18
ـن ا َ َخـ َ
ـدل؛
ـذ ب ِ ـ ِه َعـ َ
ـارَ ،و َمـ ْ
جـ َ
18
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در كارهــا ميانــهرو بــاش ،كــه هــر
كــس ميانـهروى را تــرك كنــد ،ســتم
خواهــد كــرد و هــر كــس ميان ـهروى
پيشــه كنــد ،بــه عدالــت رفتــار خواهــد
كــرد» .قصــد همیــن اقتصــاد و
اعتــدال اســت و همــه یــک معنــا دارد.
اگــر کســی از حــد وســط خــارج شــود،
درواقــع گرفتــار جــور و ســتم شــده
یعنــی از آن مــرز خــارج شــده و کســی
کــه مــرز میانــه را رعایــت کنــد ،بــه
عــدل عمــل کــرده اســت.
خداونــد تبــارک و تعالــی برکاتــش را
بــر هم ـهی شــما عزیــزان و هم ـهی
دوســتان امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) نــازل
کنــد.
پــس بحــث مــا پنــج قاعــده در بــاب
تحســین االعمــال شــد و اینکــه
عملمــان را دائــم بهســمت ُحســن،
بلکــه بــه نقطــه احســن و زیباتریــن
برســانیم.
19
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اگــر موفــق شــویم پنــج قاعــدهی
گفتهشــده را در اعمالمــان رعایــت
کنیــم ،بــه مقصــدی کــه در ایــن
دعــای نورانــی تعریــف شــده ،نزدیــک
خواهیــم شــد .البتــه مــاورای هم ـهی
اینهــا نصــرت الهــی و توفیقــی اســت
کــه از ســوی خــدای متعــال بــه
انســان میرســد کــه وعــده کــرده
اگــر طبــق ایــن قواعــد عمــل کنیــم،
مــا را یــاری خواهــد کــرد.
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