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فهرست

ِ
زینت شایستگان و پرهیزکاران
درخواست زیور و
همه بهرهای از جمال ظاهری دارند
زیبایی باطن مهمتر از زیبایی ظاهر است
افراط در زیبایی ظاهری در دوران جدید
صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
جایی که خدا مشتری انسان میشود
نشانهی دعای صادقانه
عدل ،مهمترین ویژگی فردی و اجتماعی مؤمن
تق ّدم عدل بر احسان
حتی با دشمن هم بیانصافی نکنیم
نکاتی دربارهی عدل
عدالت درونی ،پایه عدالت اجتماعی
گستردگی عجیب حقوق بین مؤمنان
مبحث حق از خانواده شروع میشود
اهمیت و ارزش عدالت زبانی
عدالتخواه واقعی
حاکم عادل ،همرتبه پیامبران است
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جلســه گذشــته بخــش فــوق را توضیــح
دادم کــه ایــن قطعــه چگونــه در ایــن متن
نورانــی جانمایــی شــده و چــه جایگاهــی
دارد .اجمــا ًال بحثــش مطــرح شــد،
عمدتـ ًا هــم مبتنــی بــر مســئلهی جمــال
و زیبایــی بــود کــه عنــوان هــم همیــن
ـن،
«حلِّنِــی بِحِ لْی ـ ِة َّ
الصال ِحِ یـ َ
اســتَ :
ِیــن».
ســنِی ِزینَــ َة ال ْ ُم َّتق
َ
َو أَلْبِ ْ
مســئله ،مســئلهی آرایــش و زیــورآالت و
جلوههــای جمــال اســت کــه ذیــل دو
عنــوان صــاح و تقــوا مطــرح میشــود.
نســبت ایــن بحــث را بــا فطــرت
زیباییخــوا ِه انســان عــرض کردیــم و

OfoghHa.ir

ســهم هــر کــدام از مــا در اینکــه محیــط
عالــم و زیســت اینجهانــی خــود را بــه
فرصتــی بــرای زیباســازی شــخصیت
خــود و جــان خویــش قــرار دهــد.
حاصلــش ایــن شــد کــه وقتــی شــخص
در ایــن دنیــا زندگــی میکنــد ،ترکیــب
رفتارهــای او و آنچــه کــه از ســخن،
رفتــار ،برخــورد و معاشــرت او صــادر
میگــردد ،فطرتپســند باشــد .یعنــی
دارای ویژگــی جمــال و زیبایــی باشــد
کــه بــه دل مخاطــب بنشــیند و جــان او
را صفــا و روح او را جــا دهــد .آدمهــای
ســالم دیگــر ـ ســالم بــه حســب فطــرت
ـ مشــتاق دیــدار او باشــند و از اینکــه بــا
او بنشــینند و مصاحبــت داشــته باشــند،
همــکارش باشــند و بــا او رفتوآمــد
داشــته باشــند ،و اصــ ً
ا او را ببیننــد،
برایششــان حقیقتــ ًا جاذبــه داشــته
باشــد و بــه او اشــتیاق داشــته باشــند.
امــا از دنیــا مهمتــر ،آخــرت اســت .ایــن
آدم وقتــی وارد عالــم آخــرت شــد ،از
بــرزخ تــا قیامــت ،متجلــی بــه جلوههــای
جمــال باشــد کــه حــور و غلمــان و ارواح
مؤمنــان کــه در عالــم دیگــر هســتند،
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همــه شــوق دیــدار او را داشــته باشــند
و بــرای دیــدن و زیارتــش صــف بکشــند؛
از بــس کــه ایــن حلــل و زیورهــا و
جلوههــای دلانگیــز در وجــود او اســت.
جلســهی گذشــته دربــارهی ایــن
مطلــب مقــداری توضیــح دادیــم .بــه
محضــر اولیــای خــدا هــم رفتیــم و
تجلــی جمــال الهــی در شــخصیت
ولــی کامــل را توضیــح دادیــم.
ّ
حــاال امــام (علیهالســام) نــوزده جلــوه
از ایــن آراســتگیها ،لباسهــای
جــذاب و زینتهــای دلنــواز را کــه بــر
انــدام روحــی و شــخصیتی و رفتــاری
انســانهای صالــح و متقــی اســت،
فهرســت کــرده اســت و از خــدای
متعــال تمنــا میکنــد .در واقــع آنچــه
صالحیــن و متقیــن از جمــال دارنــد ،ایــن
را مــن میخواهــم و طلــب میکنــم.

همه بهرهای از جمال ظاهری
دارند
جمــال در اینجــا ،یعنــی جمــال جــان،
جمــال روان ،جمــال عمــل .اصــل زیبایی
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ایــن اســت کــه امتــداد آخرتــی پیــداکند؛
وگرنــه آنچــه بــه جمــال ظاهــر مربــوط
میشــود ،خــداداد اســت و خــدای
متعــال همــهی انســانها را بــه حســب
صورتگــری زیبــا آفریــده اســت .حــاال مــا
مقایســه میکنیــم و میگوییــم فالنــی
مثــ ً
ا زیباتــر اســت .اینهــا مقایســه
اســت؛ وگرنــه همــه زیبــا هســتند؛
چراکــه خــودش فرمــود« :و َ َص َّو َر ُکــم
ــن ُص َو َر ُکــم؛ 1و شــما را
حس َ
َفاَ َ
صورتگــرى كــرد و صورتهايتــان
را نيكــو آراســت» .در کارگاه ُحســن
خــدای متعــال هرچــه خلــق کــرده ،بــه
حســب خــودش واقع ـ ًا زیبــا خلــق کــرده
اســت .منتهــا چیــزی کــه بــه جســم
مربــوط میشــود ،ظاهــری و موقتــی و
کوتاهمــدت اســت کــه بهســرعت زائــل
میشــود .ســن ،بیمــاری و حادثــه
نابــودش میکنــد .بــه شــبی ،بــه تبــی،
بــه تصادفــی بنــد اســت؛ و اگــر اینهــا
هــم اتفــاق نیفتــد ،ســن کار خــودش
را میکنــد .باالتــر از همــهی اینهــا
مــرگ اســت کــه کار را تمــام میکنــد.
1
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زیبایی باطن مهمتر از زیبایی
ظاهر است
زیبایــی ظاهــری جــزء فضیلتهــا
نیســت کــه اصــ ً
ا دربــارهاش بشــود
بــه عنــوان یــک فضیلــت صحبــت
کــرد .البتــه امــری الهــی و نعمــت
اســت .خــدای متعــال بــه همــه داده
اســت و بــه اعتبــار خــودش بــه کســی
کــم نــداده ،هــر کســی ســهم خــود را
دارد .بــه هــر حــال کســی کــه نســبت
بــه دیگــران زیباتــر اســت ،زیبایــیاش
نعمــت اســت کــه بایــد قــدرش را بدانــد
ُ 2
الجمــالِ العِفــاف؛
و گفتهانــدَ « :زکا ُه َ
زکات زیبایــی ،پاکدامنــی اســت».
اگــر کســی از آن بهرهمنــد بــود،
مســئولیتش بیشــتر اســت و بایــد عفــت
بیشــتری داشــته باشــد .خیلــی صریــح
گفتهانــد آفتــش ابتــای بــه پــردهدری و
بیعفتــی اســت .اگــر کســی ،مخصوص ـ ًا
خانمهــا ،از زیبایــی بهرهمنــد اســت
و خــدای متعــال بــه او کرامــت کــرده
اســت ،بایــد آن را نعمــت تلقــی کنــد و در
دســتگاه الهــی هــم زکاتــش را پرداخــت
کنــد کــه زکاتــش عفــت ورزیــدن اســت.
4
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جمــال ظاهــر اگــر بــه جمــال باطــن
مســتظهر شــد کــه در مرتبــط باطنــی
عقــل اســت ،عالــی میشــود .امــام
عســكرى (علیهالســام) فرمودهانــد:
ـور ِة َجمـ ٌ
ـال ظاهِــ ٌر،
سـ ُ
ـن ُّ
ُ
«ح ْ
الصـ َ
3
ـن ال ْ َع ْقــلِ َجمـ ٌ
ـن؛
ـال باطِ ـ ٌ
سـ ُ
َو َح ْ
زيبايــى چهــره ،زيبايــى ظاهــرى اســت و
خوبــى انديشــه زيبايــى باطنــى اســت».
پــس زیبایــی در اینجــا در مرتبط اندیشــه
و ویژگیهــای اخالقــی ،و در شــخصیت
و رفتــار و گفتــار اســت .گفتــار انســان
جمیــل باشــد ،عملــش جمیــل باشــد،
شــخصیتش جمیــل باشــد ،فکــر و قلبــش
هــم جمیــل باشــد .ایــن آن چیــزی اســت
کــه ارزش داده میشــود و در دســتگاه
الهــی ارزیابــی میشــود؛ زیــرا اختیــار
خــود شــخص هــم در آن ســهم دارد و
بــه شــما کامــ ً
ا ســپرده شــده اســت.
فرمودهانــد همانطــور کــه خــدای
متعــال ظاهــر شــما را خــوب خلــق کــرد
و بــه باطــن شــما هــم ظرفیــت حســن
داده ،شــما هــم هرچــه میتوانیــد
در کارگاه ُحســن الهــی ،خودتــان را
زیباســازی کنیــدَ « :و ا َ ْح ِ
ــن َکمــا
س ْ
3
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ــن اهللُ اِل َ َ
یــک؛ 4و همچنانكــه
س َ
ا َ ْح َ
خــدا بــه تــو نيكــى كــرده ،نيكــى كــن».
ببیــن خــدا دربــارهی شــما چه کرده ،شــما
هــم از ایــن فرصتــی کــه در اختیارتــان
قــرار داده اســت ،اســتفاده کنیــد.

افراط در زیبایی ظاهری در
دوران جدید
همیشــه مقولــه جمــال را بــه جمــال
ظاهــر معطــوف کردهانــد ،امــا زمانــه
مــا بیشــتر اســت .دلیلــش هــم عمدتــ ًا
معطــوف اســت بــه رشــد علــم و فنــاوری
و هنــر .در ایــن زمینــه خیلــی زیــادهروی
شــده ،بــه شــکلی کــه مباحــث مربــوط
بــه باطــن کامــ ً
ا تحتالشــعاع قــرار
گرفتــه اســت .اساسـ ًا کار بــه ایــن ســمت
رفتــه؛ چــون بــرای زیســت خانوادگــی
و اجتماعــی معیــار شــده اســت .از آن
طــرف آفتــش خیلــی وســیع شــده اســت
کــه بیعفتــی و بیحیایــی و پــردهدری
باشــد .ضمــن اینکــه ادوات و لوازمــش
بیحــد و حصــر شــده اســت .اشــتهای
ســیریناپذیر و عجیــب و غریبی در مقوله
4
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تجمیــل حاکــم اســت .کار آرایشــگرها
رونــق دارد و کار کســانی کــه ایــن ادوات
را تولیــد میکننــد ،خیلــی میگیــرد.
ح تراکنــش
متأســفانه باالتریــن ســط 
مالــی در ایــن زمینــه اتفــاق میافتــد.
کســی هــم کــه ایــن کارهــا را میکنــد،
بــرای ارائــه اســت .بــه نمایــش
گذاشــتن بهمعنــایترویــج بیحیایــی
و بیعفتــی اســت و خــروج از قواعــد
عفــت و حیــا .ایــن هــم اگــر لطمــه خورد
و آســیب دیــد ،مناســبات اساســی انســانی
کــه عبــارت باشــد از خانــواده ،آســیب
میبینــد .بعــد هــم محیــط انســانی
بــه جــای اینکــه مشــحون از روابــط
عالــی انســانی باشــد ،از روابــط حیوانــی
مشــحون میشــود؛ زیــرا غریــزه آنجــا
میــدانداری میکنــد و فعــال اســت.
ایــن مخاطــرات همیشــگی بشــر اســت؛
منتهــا ایــن زمانــه زمانــهی عجیبــی از
ایــن جهــت اســت .علتــش هــم ایــن
اســت کــه شــیطان امکاناتــش بــرای
اغواگــری خیلــی زیــاد شــده اســت.
میبینیــم کــه اطرافمــان چــه خبــر
اســت .خــدا عاقبــت همــه را بخیــر کنــد!
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صورت زیبای ظاهر هیچ نیست
اگــر باطــن را تجمیــل و زیباســازی کنــی،
بُــردهای؛ وگرنــه ضربــه را خــوردهای .اگر
انســان توانســت اندیشــههای خــود را
تجمیــل کنــد ،بــه جمــال توحیــد و جمال
والیــت الهــی بیارایــد ،بــرده اســت .اگــر
توانســتی اخــاق خــود را بــه فضیلتهــا
و کرامتهــای اخالقــی خوشــگلش کنی،
بــردهای .اگــر کســی روحــش را در اتصال
بــه اســمای الهــی و حقایــق قدســی
منــور و زیباســازی کنــد ،بــرده اســت.
همانطــور کــه بارهــا عــرض کردهایــم،
وقتمــان هــم خیلــی کــم اســت .خیــال
نکنیــم بــرای ایــن کار وقــت داریــم،
خیلــی وقــت کــم اســت .کل وقت انســان
در ایــن دنیــا ،حتــی اگــر بــر فــرض
هشــتاد یــا نــود ســال هــم عمــر کنــد،
خیلــی انــدک اســت؛ تــا چــه رســد کــه
ایــن هــم بــرای همــه حاصــل نمیشــود.
ایــن وســط آفتهــا هــم زیــاد شــده و
مریضیهــای عجیــب و غریــب کــه هــر
روز دربــارهاش خبرهایــی میشــنویم.

6

جایی که خدا مشتری انسان
میشود
پــس در ایــن وقــت کــم انســان بایــد
فرصــت را بــرای زیباســازی شــخصیتش
غنیمــت بشــمارد و فــرش شــخصیتش را
خــوب ببافــد؛ تــار و پــودش را بــر اســاس
نقشــهی الهــی در بیــاورد .ایــن دیگــر
دســت مــن و شــما اســت .دقیقــ ًا خــود
شــما هســتید کــه بــرای تصویــر باطنــی
و رفتــاری خودتــان تصمیــم میگیریــد.
دیگــران میتواننــد کمــک کننــد ،اســتاد
خــوب کمککننــده اســت ،دوســت
خــوب کمککننــده اســت ،امــا اینهــا
همــه کمــک اســت .خــودت هســتی
کــه داری میبافــی .آن وقــت مــوال
خریــدارت میشــود؛ چنانکــه قــرآن
میگویــد« :إِ َّن َّ
اللَ ْ
ِــن
اش َ
ــت َرى م َ
ـه ْم؛ 5در حقيقــتخدا
سـ ُ
ال ْ ُم ْؤ ِمنِيـ َ
ـن أَن ْ ُف َ
از مؤمنــان جانشــان را خريــده اســت».
اینقــدر مؤمنــان در دســتگاه الهــی
خــوب پیشــرفت میکننــد کــه خــدای
متعــال خــودش میشــود خریــدار .ایــن
آیــه از آیــات شــگفتانگیز قــرآن کریــم
اســت .شــگفتانگیزتر اینکــه در ادامــه
5
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ــم؛ و مالشــان».
میفرمایــدَ « :وأ َ ْم َوال َ ُه ْ
مؤمــن بــه جایــی میرســد کــه مالــش
هــم مطلــوب خــدای متعــال میشــود و
خــدای متعــال مــال او را هــم میخــرد.
البتــه ایــن مؤمنــی اســت کــه بــه شــرف
جهــاد نائــل میآیــد .مؤمــن در محیــط
ایمــان میشــود مهاجــر ،در محیــط
هجــرت میشــود مجاهــد .چنیــن
مؤمنــی مشــتری دارد؛ مخصوصـ ًا اگــر به
شــهادت برســد کــه دیگــر عالیتریــن
وجهــش اســت .در آیــه بعــد نُــه ویژگــی
بــرای چنیــن مؤمنــی برشــمرده میشــود:
ون
ون ال ْ َحام ُ
ــون ال ْ َعاب ِ ُ
ِــد َ
ــد َ
َ
«التَّائِبُ
ون
السـ ِ
ـاج ُد َ
ون ال َّرا ِك ُعـ َ
الســائ ُِح َ
ـون َّ
َّ
ْ
ون بِال َم ْعــ ُر ِ
ُــون
وف َوال َّناه
َ
ْالمِــ ُر َ
ــون
ــن ال ْ ُمن َْكــ ِر َوال ْ َحاف ُِظ
َع ِ
َ
ــدو ِد َّ
اللِ َوب َ ِّش ِ
ِيــن؛
ــر ال ْ ُم ْؤ ِمن
ل ُِح ُ
َ
كننــدگان
[آن مؤمنــان] همــان توبه
ِ
داران
پرســتندگان
سپاســگزاران روزه ِ
ِ
ِ
كنندگان
ســجده
كننــدگان
ركوع
ِ
ِ
وادارنــدگان بــه كارهــاى پســنديده
و بازدارنــدگان از كارهــاى ناپســند و
پاســداران مقــررات خــداي هســتند».
هرچــه در ایــن مقولــه ســخن بگوییــم،
واقع ـ ًا کــم اســت .عالــم عجیبــی اســت.
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کاری کــن کــه مــوال تــو را بخــرد.
دســت بــه کار بــاش کــه هــر روز اگــر
چشــم باطنبینــی بــه تــو افتــاد ،ببینــد
از دیــروز خوشــگلتر هســتی .نــه اینکــه
امــروز خرابتــر از دیــروز باشــی .جایــی
کــه عصبانــی شــدی ،خرابــش کــردی.
بیجهــت حــرص و طمــع ورزیــدی
یــا بیصبــری کــردی ،خرابــش کــردی.
کمتحملــی کــردی ،خرابــش کــردی.
حیــف نیســت شــخصیتت را خــراب
کنــی؟ نقشــی بــزن کــه عالــم بــاال بــه
حیــرت بیفتــد .نقش ـهاش را هــم بــه تــو
دادهانــد .بومــش را کــه داری :فطــرت
تــو کــه در اختیــار خــودت اســت .خــب
چــرا اینقــدر زشــت نقاشــی میکنــی؟
در ایــن صــورت دیگــر کســی تــو
را نمیخــرد و بــه ضایعــات تبدیــل
میشــوی .دســتگاه خلقــت ضایعــات
هــم دارد .بجنبیــم کــه وقــت کــم اســت.
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نشانهی دعای صادقانه

8

در دعــای مــکارم نــوزده جلــوه از
صالــح متقــی
انســان
جلوههــای جمــال
ِ
ِ
فهرســت و از خــدای متعــال خواســته
میشــود .حضــرت میگویــد خدایــا
«حلِّنِــی»
مــرا بــه اینهــا آراســته کــنَ .
ســنِی» یعنــی مــن میخواهــم
و «أَلْبِ ْ
در آرایشــگاه تــو آرایــش شــوم .تــو مــرا
آرایــش کــن ،آراســته کــن ،زیباســازی
کــن .از خــدا میخواهیــم ،امــا حواســتان
هــم باشــد کــه ایــن تمنــا معنایــش
ایــن اســت کــه ظرفیتهایــی را کــه
خــدای متعــال در اختیارمــان قــرار داده
اســت ،همــه را بــهکار بگیریــم .ایــن
نشــانه صــدق مــا اســت .صدهــا بــار در
ایــن جلســه بــه خــودم و شــما گفتــم
کــه دعــای صــادق و تمنــای صادقانــه،
تمنایــی اســت کــه پشــت ســرش عمــل
باشــد؛ وگرنــه لقلقــهی زبــان اســت.
دعــا اگــر پشــت ســرش برنامهریــزی،
مراقبــت ،طراحــی ،اقــدام و محاســبه
نباشــد ،لقلقــهی زبــان اســت .حــاال
سـنِی»،
هــزار بــار بگــو َ
«حلِّنِــی»« ،أَلْبِ ْ
چــه خاصیتــی دارد؟ برایــش چــه کار
کــردی؟ ســهم خــودت را بــه میــدان
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بیــاور .ســهمت را کــه آوردی ،نشــانهی
صــدق اســت .شــما ســهم خــودت را
بیــاور کــه معلــوم شــود کــه راســت
میگویــی تــا مــوال دههــا برابــرش
را بــه تــودهــد .خــودش فرمــود یــک
قــدم بیــا جلــو ،مــن ده قــدم میآیــم.

عدل ،مهمترین ویژگی فردی و
اجتماعی مؤمن
امــا ایــن نــوزده ویژگــی ،وزنشــان
یکــی نیســت و متنــوع هســتند.
بعضــی خیلــی ســنگین و برخــی
مقــداری ســبکتر اســت؛ ولــی
همهشــان ســهم و نقــش دارنــد.
اولــی بــه نظــر از همــه ســنگینتر
میآیــد و آن مســئلهی عــدل اســت:
سـ ِ
ـدلِ » .ســهم عــدل
ـط ال ْ َعـ ْ
«فِــی ب َ ْ
در سرنوشــت انســان ســهم تــام و تمامــی
ســرش هــم ایــن اســت کــه
اســتّ .
خــدای متعــال ســهم عــدل را در نظــام
احســن ســهم اول قــرار داده اســت .اگــر
در عالــم حســنی دیــده میشــود ،بــه
ـدلِ قا َمـ ِ
ـت
خاطــر عــدل اســت« .بِال ْ َعـ ْ
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األر ُ
ض؛ 6آســمانها و
الس
ُ
َّ
ــماوات َو ْ
زميــن ،بــا عدالــت پابرجــا مىماننــد».
حکیــم علــی االطــاق در ایــن عالــم هــر
چیــزی را در جــای خــودش و بــه انــدازه
خــودش قــرار داده و امــور را بــا همدیگــر
در نســبت متوازنــی قــرار داده اســت.

تق ّدم عدل بر احسان
مــا حیاتیتــر از کلمــهی عــدل
نمیشناســیم .اصــ ً
ا عــدل مســاوی
(علیهالســام)
اســت بــا حیــات .امیرالمؤمنیــن
7
فرمودنــد« :ال َعـ ُ
ـكام؛
ـدل َحيــا ُة األحـ ِ
عدالــت ،مايــه حيــات احــكام اســت».
زندگــی بهمعنــای واقعــی کلمــه
طیبــه
مســاوی اســت بــا عــدل .حیــات ّ
مســاوی اســت بــا عــدل .ایــن مطلــب
اساســی اکســیر اعظــم اســت .عــدل ،هــر
چیــزی را در بهتریــن وضعیــت خــودش
قــرار میدهــد .لــذا در روایــت اســت کــه
قــوام عالــم بــه عــدل اســت .قویتریــن
اســاس و بنیــان و ریشــهگذاری کــه
 .ابــن ابیجمهــور ،عوالــى
6
ص.۱۰۳
ج،۴
الآللــى،
 .آمــدی ،غــرر الحكــم،
7
حد یــث .3 8 6
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خــدای متعــال در عالــم قــرار داده ،عــدل
اســت .معیــار ســنجش نیــز عــدل اســت.
«إن
چقــدر ایــن تعبیــر دقیــق اســتَّ :
ال َعـ َ
ـزان اللّ ُســبحان َ ُه الَّــذي
ـدل مِيـ ُ
َو َض َعــ ُه فــي َ
صبَــ ُه
الخ
ِ
لــق ،و ن َ َ
ِّ 8
الحــق؛ عدالــت ،تــرازوى
إلِقا َمــ ِة َ
خــداى ســبحان اســت كــه آن را در
ميــان خلــق خــود نهــاده و بــراى بــر پــا
داشــتن حــق نصــب كــرده اســت» .قرآن
کریــم هــم میگویــد خــدای متعــال کــه
عــادل علــی االطــاق اســت ،هــم عــدل
را فوقالعــاده دوســت مـیدارد و هــم بــه
عــدل فرمــان میدهــد .شــاید از مــوارد
ن ترکیــب در
خاصــی اســت کــه بــا ایــ 
قــرآن کریــم داریــم« :ا َِّن اهللَ یَأ ُمــ ُر
ِحســان َوإِيتَــا ِء ذِي
بِال َعــدلِ َو اال
ِ
ــن ال ْ َف ْح َ
شــا ِء
ال ْ ُق ْربَــى َويَنْ َهــى َع ِ
ـم
َوال ْ ُمن َْك ـ ِر َوالْبَ ْغـ ِ
ـم ل َ َعلَّ ُكـ ْ
ـي يَع ُِظ ُكـ ْ
ون؛ 9در حقيقــت خــدا بــه
ت ََذ َّكــ ُر َ
دادگــرى و نيكــوكارى و بخشــش بــه
خويشــاوندان فرمــان مىدهــد و از كار
زشــت و ناپســند و ســتم بــاز مــىدارد.
بــه شــما انــدرز مىدهــد باشــد كــه پنــد
گيريــد» .مــا امــام جمعههــا در ایــن
8
9
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جهــت غفلــت میکنیــم؛ درحالیکــه
امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) در خطبههــای
نمازجمعــهای کــه از حضــرت نقــل
شــده و در اختیــار مــا اســت ،ایــن آیــه
را میخواندنــد کــه از آیــات خیلــی
برجســته قــرآن اســت .جالــب آنکــه
عــدل قبــل از احســان آمــده اســت.
ممکــن اســت بــه نظــر بعضیهــا
برســد کــه احســان مقــ ّدم اســت ،ولــی
در آیــه عــدل مقــ ّدم بــر احســان آمــده
(علیهالســام)
و هنگامــی کــه از امیرالمؤمنیــن
پرســیدند بخشــش بهتــر اســت یــا
عدالــت ،حضــرت بخشــش و جــود را
10
در مرتب ـهی بعــد از عــدل قــرار دادنــد.

حتی با دشمن هم بیانصافی
نکنیم
دو آیــه در قــرآن کریــم چینــش
عجیبــی دارنــد .یکــی آی ـهای اســت کــه
خوانــدم ،یکــی هــم ایــن آیــه اســت:
«يَــا أ َ ُّي َهــا الَّذِ
يــن آ َمنُــوا ُكونُــوا
َ
11
ِيــن ِ َّ
ِس ِ
ــط؛
لِ ُش َ
َق َّوام َ
ــه َدا َء بِالْق ْ
اى كســانى كــه ايمــان آوردهايــد،
10

10
11
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بــراى خــدا بــه داد برخيزيــد [و] بــه
عدالــت شــهادت دهيــد» .آیــه بســیار
تکاندهنــدهای اســت .بــه خاطــر خــدا
قیــام کنیــد ،برخیزیــد و اقامــه قســط
کنیــد .قســط ،تجلــی اجتماعــی عــدل
اســت .عــدل وقتــی تجلــی اجتماعــی
پیــدا میکنــد ،از آن بــه قســط تعبیــر
میشــود کــه مهمتریــن کار صاحــب
همــهی مــا ایــن اســت کــه عالــم را از
قســط سرشــارکنــد« :يَ ْمــ ُ
ا االَ ْر َ
ض
ـت ُظلْمـاً
ـد ًل َک َمــا ُملِئَـ ْ
ِســطاً َو َعـ ْ
ق ْ
ً 12
َو َجــ ْورا؛ هنــگام پــر شــدن زميــن
از بيــداد و ظلــم ،آن را پــر از قســط و
عــدل خواهــد كــرد» .کارویــژه حضــرت
(عجلاهللتعالیفرجهالشــریف)
ّ
ولــی اهلل االعظــم
قســط اســت کــه نشــان میدهــد
مســئلهی خیلــی فوقالعــادهای اســت.
امــا آیــه ادامــه هــم داردَ « :و َل
َآن َقــ ْو ٍم َعلَــى
ــم َشــن ُ
يَ ْج ِر َم َّن ُك ْ
َ
ب
ــر ُ
أ َ َّل تَ ْعدِ لُــوا ا ْعدِ لُــوا هُــ َو أ ْق َ
ل ِل َّت ْقـ َوى؛ و البتــه نبايــد دشــمنى گروهى
شــما را بــر آن دارد كــه عدالــت نكنيــد.
عدالــت كنيــد كــه آن بــه تقــوا نزديكتــر
اســت» .اگــر بــا کســانی دشــمنی داشــته
12
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باشــید ،ایــن دشــمنی باعــث نشــود
کــه از میــزان عــدل در رفتــار بــا آنهــا
خــارج شــوید« .ا ْعدِ لُــوا» فرمــان
خیلــی شســتهورفته و صریــح اســت.
ب ل ِل َّت ْقــ َوى» .نزدیکتریــن
ــر ُ
« َو أ َ ْق َ
مرتبــه بــه تقــوا ،عــدل اســت .لــذا امــام
ســجاد (علیهالســام) وقتــی زینــت المتقیــن را
سـ ِ
ـط
از خــدای متعــال تقاضــا کنــد« ،ب َ ْ
ـدلِ » را نیــز میخواهــد و بــه خداونــد
ال ْ َعـ ْ
میگویــد مــن جــزو کســانی باشــم کــه
عــدل را در جامعــه گســترش میدهنــد.
البتــه انتهــای آیــه هــم تکاندهنــده
اللَ إِ َّن َّ
اســتَ « :وا َّت ُقــوا َّ
يــر
اللَ َخبِ ٌ
ـون؛ و از خــدا پــروا داريــد
ب ِ َمــا تَ ْع َملُـ َ
كــه خــدا بــه آنچــه انجــام مىدهيــد آگاه
اســت» .خــدای متعــال تمــام کارهــای
شــما را زیــر نظــر دارد و از هم ـهاش بــا
جزئیاتــش خبــر دارد .حواســتان بــه خــدا
باشــد .در رعایــت مناســبات بیــن شــما
و دیگــران ،مســئلهی عــدل معیــار
باشــد .بدانیــد کــه تحــت نظــر هســتید
و خــدای متعــال مراقــب شــما اســت.

افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

نکاتی دربارهی عدل
 .۱بحثی پردامنه و وسیع
از بوســتان عــدل چنــد شــاخه گل بــه
عزیــزان حاضــر در جلســه بــه عنــوان
یــادآوری تقدیــم کنــم .اول اینکــه عــدل
بحــث درازدامــن و از مباحثــی اســت
کــه میشــود حداقــل یکصــد جلســه
دربــارهاش صحبــت کــرد .خیلــی
خوشظرفیــت اســت و جــای کار دارد.

 .۲درونیسازی عدل
مــا امــر شــدیم بــه عــدل؛ یعنــی بــه
ســمتی برویــم کــه در شــخصیت مــا
عدالــت برقــرار شــود .جالــب اســت کــه
بــرای نشــانهی مؤمــن فرمودهانــد:
ان
س ـ ُه ال ْ َعـ ْ
« َقـ ْ
ـد َل َف ـ َك َ
ـد أَل ْـ َز َم ن َ ْف َ
َ
ــن
ــي ال ْ َهــ َوى َع ْ
أ َّو َل َع ْدل ِــ ِه ن َ ْف ُ
ن َ ْف ِ
ســهِ؛ 13داد را بــر خــود گماشــته ،و
نخســتين نشــانه آن ايــن كــه هــوا و
هــوس را از دل برداشــته» .قبــل از اینکــه
عــدل بــه مناســبات بیــن مــن و دیگــران
یــا مناســبات بیــن مــن و محیــط آفاقــی
13
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بیایــد ،اول مأموریــت من برقــراری عدالت
در مملکــت وجــود خــودم اســت .اول باید
اینجــا عدالــت برقــرار باشــد و هــر چیزی
ســر جــای خــودش بــرود .ممکــن اســت
بگوییــد یعنــی هــر چیــزی ســر جــای
خــودش نیســت؟ بــه بعضیهــا کــه
نــگاه میکنیــم ،میبینیــم جــای راکــب
و مرکــب عــوض شــده اســت! بنــا بــود
کــه عیســای عقــل ســوار خــ ِر هــوای
نفــس شــود .مرکــب حضــرت عیســی در
آن زمــان خــر بــوده اســت .خــب عیســای
شــخصیت شــما عقــل شــما اســت کــه
مرکبــش هــم همیــن نفــس اســت .اگــر
اینهــا جابجــا شــدند ،چــه میشــود؟ اگــر
جــای مرکــب و راکــب عــوض شــود،
دیگــر عــدل برقــرار نیســت .انســان بایــد
بــه خــودش مراجعــه کنــد و ببینــد در
وجــودش چــه کســی فرمــان میدهــد.
در ایــن مملکــت پادشــاه کیســت؟ بــه
خودمــان دروغ نگوییــم و خودمــان را
فریــب ندهیــم .در وجــود مــا ســلطان
کیســت؟ برنامهریــزی کیســت؟ طــراح
کیســت؟ نفــس اســت یــا عقــل؟ اگــر
فرمانــده و برنامهریــز و ســلطان عقــل
شــد ،اگــر فرمانبــر و فرمانپذیــر نفــس

نبــود و همهچیــز ســرجایش خــودش
باشــد ،کار مــا درســت اســت .اگــر گاهــی
جایشــان بــا هــم جابجــا شــود ،معلــوم
میشــود کــه هنــوز بــه مرحلــهی
امــن نرســیدهایم .گاهــی اوضــاع
طوفانــی و هیجانــی میشــود و دوبــاره
میخواهیــم آنهــا را درســت کنیــم .امــا
ترکیــب اصلــی شــخصیت بایــد چطــور
باشــد؟ از امیرالمؤمنیــن (علیهالســام) نقــل
ـدلِ
شــده کــه فرمودهانــدَ « :غايَ ـ ُة اَل ْ َعـ ْ
14
أ َ ْن يَ ْعــدِ َل اَل ْ َمــ ْر ُء فِــي ن َ ْف ِ
ســه؛
نهايــت عدالــت ،ايــن اســت كــه آدمــى
بــا خــودش بــه عدالــت رفتــار كنــد».
پــس ایــن میشــود اصــل و اســاس
مســئله .مــن مقــداری عقبتــر رفتــم
تــا مبنــا درســت شــود .پــس عدالــت
انفســی ،عــدل در محیــط نفــس و جــان
مــا ،موضوع اول و دســتور اول کار انســان
مؤمــن اســت .مؤمــن بایــد تــاش کنــد
در وجــودش عدالــت را برقــرار کنــد کــه
ایــن بحــث ذیــل عنــوان عمومــی جهــاد
اکبــر م ـیرود .شــاید باشــند در جلس ـهی
مــا دوســتانی کــه جبهــه را درک
کردهانــد .کســی کــه در فیلــم جنــگ
14
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آن انــدازه از تقــوا ســهم بــرده اســت.

را دیــده باشــد ،از زمیــن تــا آســمان
فــرق میکنــد بــا کســی کــه جبهــه
را دیــده اســت .جنــگ چیــز عجیبــی
عدالت درونی ،پایه عدالت
اســت .بــا ایــن حــال جماعتــی داشــتند
اجتماعی
از جنــگ برمیگشــتند کــه پیامبــر اکــرم
(صلیاهللعلیهوآلــه) آنهــا را دیدنــد و گفتنــد :بــر همیــن اســاس و مبتنــی بــر ایــن
آفریــن بــر کســانی کــه از جهــاد اصغــر معنویــت و عقالنیــت ،انســان میتوانــد
برمیگردنــد ،امــا جهــاد اکبــر بــر آنهــا در محیــط آفاقــی ،اجتماعــی ،خانــواده،
باقــی مانــده اســت .گفتنــد :یــا رســول محیــط کار و محیــط عمومــی ،بــه
اهلل ایــن دیگــر چــه جهــادی اســت؟ آیــا عــدل رفتــار کنــد و حتــی پرچــم
ن و شمشــیر خــوردن عدالتخواهــی را بــه دســت بگیــرد و
از قطعهقطعــه شــد 
ســختتر اســت؟ حضــرت فرمودنــد :بلــه ،در عدالــت انفســی نیــز ســهم پیــدا کنــد.
جبهــهای اســت کــه همــهی شــما بــا وگرنــه چنانچــه پرچــم عدالــت بــه دســت
آن مواجــه هســتید؛ جهــاد بــا نفــس 15.غیرمتقــی باشــد ،یعنــی کســی کــه در
انســان بــه خــودش میلــرزد کــه چــه وجــودش عدالــت را مســتقر نکــرده اســت
میــدان بزرگــی اســت .تنهــا راه مقابلــه و ســهم وافــری از معنویــت و عدالــت و
بــا نفــس ،برقــراری عدالــت در مملکــت عقالنیــت نــدارد ،ایــن پرچــم بــه ضــد
وجــود هــر کــدام از مــا اســت .جهــاد خــودش تبدیــل میشــود .یعنــی بهجــای
کنیــم تــا هــر کســی ســر جایــش باشــد ،ترویــج عدالــت و بســط عــدل ،بســط
عــدل در جایــگاه امــارت و فرماندهــی ظلــم میکنــد ،منتهــا بــه اســم عدالــت.
باشــد ،و هــوای نفــس و خشــم و پرچــم ،پرچــم عدالــت اســت ،ولــی
شــهوت ،همــه در اختیــار عقــل باشــد .حاصلــش بســط ظلــم میشــود .چــرا؟
انســان بــه هــر ســهم و درجــهای از چــون از جــان متقــی و روح مصفــا بــه
عدالــت انفســی دســت پیــدا کنــد ،بــه صفــای تقــوا ناشــی نشــده اســت .چنیــن
 .حــر عاملــی ،وســائل الشــیعه ،ج ،۱۵کســی اگــر زبانــش بـهکار بیفتــد ،خودش
15
ص .۱۶۱
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میشــود زبــان جــرم .مگــر میشــود بــا
زبــان جــر ْم عدالــت را بســط داد؟ قلمــش
بــهکار بیفتــد ،میشــود قلــم ظلــم.
مگــر بــا قلــم ظلــم میشــود عدالــت
را بســط داد؟ رفتــار کــه میکنــد ،رفتــار
بــه ظلــم و جــور اســت .مگــر بــا رفتــار
ظالمانــه میتــوان عدالــت را منتشــر
کــرد؟ وقتــی انســان جانــش مزیــن بــه
زینــت تقــوا شــده باشــد ،میتوانــد بســط
عــدل بدهــد .کســی کــه ظالــم بــه نفــس
خــودش اســت و مرتــب دارد بــه خــودش
ظلــم میکنــد ،در وجــودش همهچیــز
آشــفته اســت و هیچکــس ســر جایــش
نیســت .چنیــن کســی چطــور میتوانــد
پرچــم عدالــت را بــردارد؟ در مملکتــی
کــه حاکــم خــودت هســتی ،مظهــر
ظلــم شــدی ،چطــور میتوانــی در
محیــط بیرونــی پرچ ـمدار عــدل شــوی؟

گستردگی عجیب حقوق بین
مؤمنان

14

انســان در تعامــل بــا دیگــران میتوانــد
بــا زیرســاخت عدالــت انفســی بــه
عدالــت عمــل کنــد .هرجــا کــه بــا

دیگــران نســبتی پیــدا میکنــم ،نســبت
بــا دیگــران تولیــد حــق میکنــد.
حقــوق وقتــی بیــن مــا و دیگــران
برقــرار میشــود ،ادای حــق میشــود
عمــل بــه عــدل .هــر کســی بــه گــردن
جنابعالــی حــق دارد ،اگــر حقــش را
ادا کــردی ،میشــوی عــادل .اگــر
حقــش را ادا نکــردی ،میشــوی ظالــم.
پــدر حقوقــی دارد ،مــادر حقوقــی دارد،
فرزنــد حقوقی دارد ،همســر حقوقــی دارد.
از همینجــا و از همیــن نقطههــای اول،
ارتبــاط حقوقــی بیــن مــا برقــرار اســت.
بعــد اســتاد اســت کــه معلــم حقوقــی
دارد .بعــد دیگــر و دیگــران و دیگــران
کــه میشــود رســاله حقــوق امــام ســجاد
(علیــه الســام) .در عالــم بــرادری ،مؤمنــان بــه
گــردن همدیگــر حقوقــی دارنــد .بــه نحــو
عــام ســی حــق بیــن مؤمنــان وجــود دارد
کــه بــه غیــر از حقــوق اختصاصــی پــدر و
مــادر و همســر و فرزنــد و اســتاد اســت.
مؤمنــان در جامعــه نســبت بــه یکدیگــر
ُــون
حقوقــی دارنــد« :إِنَّ َمــا ال ْ ُم ْؤ ِمن
َ
إِ ْخــ َو ٌة؛ 16در حقيقــت مؤمنــان بــا
هــم برادرنــد» .مــا کــه اینجــا شــما
16
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نشســتهایم ،هــر کــدام بــه گــردن
همدیگــر ســی حــق داریــم؛ ولــی از
عهــده ایــن حقــوق برمیآییــم؟ کدامــش
را عمــل میکنیــم؟ راوی بــه حضــرت
اصــرار کــرد کــه حقــوق بیــن مؤمنــان
را بیــان بفرمایــد .حضــرت اســتنکاف
میکــرد ،ولــی طــرف اصــرار میکــرد.
یســ ُر
در آخــر حضــرت فرمودنــد« :أ َ َ
َح ٍّ
ــب لَــ ُه َمــا
ــق ِمنْ َهــا أ َ ْن تُحِ َّ
ـب لِنَ ْف ِ
ـر َه لَــ ُه
تُحِ ـ ُّ
ســکَ ،و أ َ ْن تَکـ َ
َ 17
َکرهُــ ُه لِنَ ْف ِ
ســک؛ ســادهترین
َمــا ت َ
حقــوق ایــن اســت کــه آنچــه را بــرای
خــود دوســت داری ،بــرای او دوســت
داشــته باشــی و آنچــه بــرای خود ناپســند
و زشــت میدانــی ،بــرای او هــم ناپســند
دانــی» .مــن کــه آنجــا نبــودم ،امــا بــه
نظــر میرســد طــرف گفتــه آقــا جــان،
دیگــر بقیــهاش را نمیخواهــم ،بــس
اســت! اگــر تمــام عمــرم را خــرج کنــم،
فقــط میتوانــم بــه ایــن مــورد برســم!
پــس مطلــب اول ایــن اســت کــه انســان
در تعامــل بــا دیگــران بــه عدالــت عمــل
«إن
کنــد .در روایــت دارد کــه در آیــه َّ
َّ
ــن»،
ــر بِال ْ َع ْ
س ِ
اللَ يَ ْأ ُم ُ
ــدلِ َو ْالِ ْح َ
17
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منظــور از عــدل ،انصــاف اســت.
انصــاف هــم دقیقــ ًاترجمــهاش همیــن
جملـهای اســت کــه اآلن عــرض کــردم.
(صلیاهللعلیهوآلــه)
یــک نفــر بــه پیامبــر اعظــم
أعــد َل
أكــون
ــب أن
َ
گفــت« :اُحِ ُّ
َ
ّــاس؛ میخواهـ�م عادلتریــن
الن
ِ
مــردم باشــم» .ســؤال بســیار قشــنگی
ــب
اســت .حضــرت فرمودنــدَ « :وأَحِ َّ
َ 19
ــب لِنَ ْف ِ
ســك؛
ل ِل َّن
ــاس َمــا تُحِ ُّ
ِ
بــرای مــردم همــان را دوســت داشــته
بــاش کــه بــرای خــودت دوســت
داری» .اگــر در ایــن مــورد موفــق
شــدی ،تــو عادلتریــن مــردم هســتی.
ایــن مطلــب در روایــت مــا مکــرر
آمــده و از ائمــه هــدی (علیهمالســام) بــه
گونههــای مختلــف نقــل شــده اســت.
18

مبحث حق از خانواده شروع
میشود
انســان بایــد اول از خانــواده شــروع کنــد؛
چــون اولیــن محیــط عمــل ،محیــط
خانــواده اســت .در منــزل هــم اولیــن
 .نهج البالغه ،حكمت .231
18
 .متقــی هنــدی ،كنــز الع ّمــال،
19
حد یــث .44 1 54
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کســی کــه انســان بایــد تــاش کنــد
کــه رفتــار منصفانــه و عادالنــه بــا او
داشــته باشــد ،همســرش اســت و حقــوق
متقابلــی بیــن همســران وجــود دارد.

میشــود؛ چــه مــرد چــه زن .بهشــت
شــما یــا جهنــم شــما ،همســر شــما
اســت .ببینیــد داریــد چــه کار میکنیــد.
آنجــا حقــوق فراوانــی وجــود دارد.

مــن بــه آقایــان عــرض میکنــم کــه از
اکنــون تــا قیامــت ،وامــدار خانمهایتــان
هســتید و از عهــده حقشــان برنمیآییــد،
مخصوصــ ًا اگــر از همســرتان فرزنــد
داشــته باشــید! حــق بســیار بــزرگ و
عظیمــی اســت .اگــر یــک لیــوان آب بــه
دســتت داد ،اگــر لباســی بــرای تــو آمــاده
کــرد ،اگــر غذایــی بــرای تــو پخــت،
هیچکــدام را وظیفــه نداشــت .اگــر
فرزنــد را شــیر داد ،اگــر او را تمیــز کــرد،
اگــر او را لحظهبهلحظــه بــرای شــما
سرپرســتی کــرد ،تمامــش وظیفههــای
جنابعالــی بــوده کــه او انجــام داده اســت.
اینهــا همــه حقوقــی بــوده کــه بــه عهــده
آقایــان اســت .آقایــان حواسشــان را
جمــع کننــد کــه گــردن کلفــت نکننــد و
صدایشــان را بلنــد نکننــد .البتــه خانمهــا
هــم بداننــد کــه آقایــان حقــوق عظیمــی
دارنــد ،لــذا آنهــا هــم حواسشــان را بایــد
خیلــی جمــع کننــد .بهشــت و جهنــم هــر
کســی در رفتــارش بــا همســرش تعریــف

قبــل از همســر ،پــدر و مــادر بــر گــردن
انســان حــق دارنــد .البتــه اینجــا هــم
حقــوق متقابــل اســت؛ یعنــی فرزنــد
ْ
هــم بــه عهــده پــدر و مــادر حقوقــی
دارد .ک ً
ال همــه بــه گــردن هــم حــق
دارنــد .شــخصی بــه مــن گفــت کــه
فــردا اوضــاع خیلــی ســخت اســت ،چــه
کار کنــم؟ گفتــم :همــه حــق همدیگــر
را خوردهایــم ،آنجــا بــا هــم تهاتــر
میشــود! البتــه شــوخی کــردم ،انشــاءاهلل
حضــرت بــاری تعالــی بــه مــا رحــم کنــد.

اهمیت و ارزش عدالت زبانی
مبحــث حــق از خانــواده شــروع میشــود
و بعــد بــه ســایر محیطهــا کشــیده
میشــود .در محیــط کار و محیطهــای
عمومــی در نســبت بــا هرکســی ،انصــاف
ورزیــدن خیلــی مهــم اســت .مخصوص ـ ًا
خیلــی مراقــب عدالــت زبانــی باشــید.
چــه میکنــد بــا انســان ایــن زبــان!
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الجــرم
دربــارهاش گفتهانــد« :قلیــل ِ
الجــرم؛ 20جثــه کوچکــی
و کثیــر ُ
دارد ،ولــی گناهــان بزرگــی مرتکــب
میشــود» .یــک کلمــه انســان میگویــد،
مگــر میشــود جمعــش کــرد؟! مخصوصـ ًا
بــا وجــود فضــای مجــازی ،یــک کلمــه
مینویســی ،دیگــر نمیشــود جمعــش
کــرد .عدالــت زبانــی داشــته باشــید و
زبانتــان را رهــا نکنیــد .اگــر اینگونــه
هســتید ،بدانیــد کــه نعمــت بســیار
بزرگــی بــه شــما داده شــده اســت.

عدالتخواه واقعی
کســی کــه در عدالــت انفســی و در محیط
کشــور وجــودش توفیقاتــی پیــدا کــرده،
ســپس در مناســبات خــودش و خلــق بــه
عدالــت رفتــار کــرده ،چنیــن کســی آماده
اســت کــه پرچــم عدالتخواهــی دســتش
بگیــرد و مــر ّوج عــدل در جامعــه شــود و
دیگــران را بــه عــدل دعــوت کنــد .اگــر
آن مقدمــات بهدرســتی انجــام نشــود،
فقــط ژســت عدالتخواهــی خواهــد
داشــت و بــه جایــی نمیرســد؛ بلکــه بــه
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افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

ضــد خــودش تبدیــل میشــود و بــه دام
اندیشــههای مارکسیســتی و خطرنــاک
میافتــد کــه یــک کلمــه را گرفتهانــد
و صــد کلمــه دیگــر روی زمیــن مانــده
اســت .اینهــا را بایــد مراقبــت کــرد.

حاکم عادل ،همرتبه پیامبران
است
خــوش بــه ســعادت کســی کــه بــه لطــف
خــدای متعــال در مســیر زندگــیاش
برســد بــه نقط ـهای کــه خــدای متعــال
س ِ
ــدلِ » را
ــط ال ْ َع ْ
بــه او توفیــق «ب َ ْ
بدهــد .هرجــا امــکان و مدیریتــی دارد،
منتشــرکننده عطــر حیــات و زندگــی
طیــب باشــد .اگــر کســی موفــق شــد
ّ
در مدیریتهــای کالن اقامــه عــدل
کنــد ،همرتبــه اولیــا میشــود .بــا
امــام عــادل ،حاکــم عــادل ،مدیــر
عــادل ،در زمــره اولیــا و انبیــا معاملــه
میشــود کــه مقــام خیلــی عالــیای
اســت .انشــاءاهلل کــه خــدای متعــال
توفیقــش را بــه همــه کرامــت فرمایــد.

17

