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ــٍد َو  »اللَُّهــمَّ َصــِلّ َعلَــی ُمَحمَّ
ــَن،  الِِحی ــِة الصَّ ــی بِِحلْی ِــِه، َو َحلِّنِ آل
الُْمتَِّقیــَن،  ِزینَــَة  أَلْبِْســنِی  َو 
کْظــِم  َو  الَْعــْدِل،  بَْســِط  ِفــی 
النَّائِــَرِة«. إِْطَفــاِء  َو  الَغیــِظ، 

درخواست زیور و زینِت 
شایستگان و پرهیزکاران

ــح  جلســه گذشــته بخــش فــوق را توضی
دادم کــه ایــن قطعــه چگونــه در ایــن متن 
نورانــی جانمایــی شــده و چــه جایگاهــی 
شــد،  مطــرح  بحثــش  اجمــااًل  دارد. 
عمدتــًا هــم مبتنــی بــر مســئله ی جمــال 
ــن  ــوان هــم همی ــه عن ــود ک ــی ب و زیبای
ــَن،  الِِحی ــِة الصَّ ــی بِِحلْی اســت: »َحلِّنِ
الُْمتَِّقیــَن«.  ِزینَــَة  أَلْبِْســنِی  َو 
مســئله، مســئله ی آرایــش و زیــورآالت و 
ــل دو  ــه ذی ــت ک ــال اس ــای جم جلوه ه
ــوا مطــرح می شــود.  ــوان صــاح و تق عن
فطــرت  بــا  را  بحــث  ایــن  نســبت 
زیبایی خــواِه انســان عــرض کردیــم و 

ســهم هــر کــدام از مــا در اینکــه محیــط 
ــه  ــود را ب ــی خ ــت این جهان ــم و زیس عال
فرصتــی بــرای زیباســازی شــخصیت 
دهــد. قــرار  خویــش  جــان  و  خــود 

 حاصلــش ایــن شــد کــه وقتــی شــخص 
ــب  ــد،  ترکی ــی می کن ــا زندگ ــن دنی در ای
رفتارهــای او و آنچــه کــه از ســخن، 
رفتــار، برخــورد و معاشــرت او صــادر 
می گــردد، فطرت پســند باشــد. یعنــی 
ــد  ــی باش ــال و زیبای ــی جم دارای ویژگ
کــه بــه دل مخاطــب بنشــیند و جــان او 
را صفــا و روح او را جــا دهــد. آدم هــای 
ســالم دیگــر ـ ســالم بــه حســب فطــرت 
ـ مشــتاق دیــدار او باشــند و از اینکــه بــا 
ــند،  ــته باش ــت داش ــینند و مصاحب او بنش
همــکارش باشــند و بــا او رفت وآمــد 
داشــته باشــند، و اصــًا او را ببیننــد، 
داشــته  جاذبــه  حقیقتــًا  برایش شــان 
ــند. ــته باش ــتیاق داش ــه او اش ــد و ب باش

امــا از دنیــا مهم تــر، آخــرت اســت. ایــن 
آدم وقتــی وارد عالــم آخــرت شــد، از 
بــرزخ تــا قیامــت، متجلــی بــه جلوه هــای 
جمــال باشــد کــه حــور و غلمــان و ارواح 
ــتند،  ــر هس ــم دیگ ــه در عال ــان ک مؤمن
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ــند  ــته باش ــدار او را داش ــوق دی ــه ش هم
و بــرای دیــدن و زیارتــش صــف بکشــند؛ 
از بــس کــه ایــن حلــل و زیورهــا و 
ــت. ــود او اس ــز در وج ــای دل انگی جلوه ه

ایــن  دربــاره ی  گذشــته  جلســه ی 
ــه  ــم. ب ــح دادی ــداری توضی ــب مق مطل
محضــر اولیــای خــدا هــم رفتیــم و 
شــخصیت  در  الهــی  جمــال  تجلــی 
دادیــم. توضیــح  را  کامــل  ولــّی 

جلــوه  نــوزده  )علیه الســام(  امــام  حــاال 
لباس هــای  آراســتگی ها،  ایــن  از 
ــر  ــه ب ــواز را ک ــای دلن ــذاب و زینت ه ج
انــدام روحــی و شــخصیتی و رفتــاری 
اســت،  متقــی  و  صالــح  انســان های 
خــدای  از  و  اســت  کــرده  فهرســت 
ــه  ــع آنچ ــد. در واق ــا می کن ــال تمن متع
صالحیــن و متقیــن از جمــال دارنــد، ایــن 
را مــن می خواهــم و طلــب می کنــم.

همه بهره ای از جمال ظاهری 
دارند

ــان،  ــال ج ــی جم ــا، یعن ــال در اینج جم
جمــال روان، جمــال عمــل. اصــل زیبایی 

ایــن اســت کــه امتــداد آخرتــی پیــدا  کند؛ 
ــوط  ــه جمــال ظاهــر مرب ــه آنچــه ب وگرن
خــدای  و  اســت  خــداداد  می شــود، 
ــب  ــه حس ــان ها را ب ــه ی انس ــال هم متع
صورتگــری زیبــا آفریــده اســت. حــاال مــا 
ــی  ــم فان ــم و می گویی ــه می کنی مقایس
مقایســه   اینهــا  اســت.  زیباتــر  مثــًا 
هســتند؛  زیبــا  همــه  وگرنــه  اســت؛ 
ــم  َرُک ــود: »و ََصوَّ ــودش فرم ــه خ چراک
را  شــما  و  ُصَوَرُکــم؛1  َفاَحَســَن 
صورت هایتــان  و  کــرد  صورتگــری 
ُحســن  کارگاه  در  آراســت«.  نیکــو  را 
ــه  ــق کــرده، ب ــال هرچــه خل خــدای متع
حســب خــودش واقعــًا زیبــا خلــق کــرده 
ــم  ــه جس ــه ب ــزی ک ــا چی ــت. منته اس
ــی و  ــری و موقت ــود، ظاه ــوط می ش مرب
ــل  ــرعت زائ ــه به س ــت ک ــدت اس کوتاه م
حادثــه  و  بیمــاری  ســن،  می شــود. 
ــی،  ــه تب ــه شــبی، ب ــد. ب ــودش می کن ناب
ــا  ــر اینه ــت؛ و اگ ــد اس ــی بن ــه تصادف ب
ــودش  ــن کار خ ــد، س ــاق نیفت ــم اتف ه
اینهــا  همــه ی  از  باالتــر  می کنــد.  را 
ــد. ــام می کن ــه کار را تم ــت ک ــرگ اس م

. تغابن: ۳.  1



4

OfoghHa.ir                                                      افق ها درنگی بر مسئله تعلیم و تربیت

زیبایی باطن مهم تر از زیبایی 
ظاهر است

فضیلت هــا  جــزء  ظاهــری  زیبایــی 
نیســت کــه اصــًا دربــار ه اش بشــود 
بــه عنــوان یــک فضیلــت صحبــت 
نعمــت  و  الهــی  امــری  البتــه  کــرد. 
اســت. خــدای متعــال بــه همــه داده 
ــه کســی  ــودش ب ــار خ ــه اعتب اســت و ب
ــود را  ــهم خ ــی س ــر کس ــداده، ه ــم ن ک
ــبت  ــه نس ــی ک ــال کس ــر ح ــه ه دارد. ب
ــی اش  ــت، زیبای ــر اس ــران زیبات ــه دیگ ب
نعمــت اســت کــه بایــد قــدرش را بدانــد 
و گفته انــد: »َزکاُه الَجمــاِل الِعفــاُف؛2 
اســت«. پاکدامنــی  زیبایــی،  زکات 

بــود،  بهره منــد  آن  از  کســی  اگــر 
ــد عفــت  مســئولیتش بیشــتر اســت و بای
ــح  ــی صری ــد. خیل ــته باش ــتری داش بیش
گفته انــد آفتــش ابتــای بــه پــرده دری و 
بی عفتــی اســت. اگــر کســی، مخصوصــًا 
اســت  بهره منــد  زیبایــی  از  خانم هــا، 
ــرده  ــت ک ــه او کرام ــال ب ــدای متع و خ
اســت، بایــد آن را نعمــت تلقــی کنــد و در 
دســتگاه الهــی هــم زکاتــش را پرداخــت 
کنــد کــه زکاتــش عفــت ورزیــدن اســت. 

. آمدی، غرر الحکم، ج۴، ص1۰۵.  2

ــن  ــال باط ــه جم ــر ب ــر اگ ــال ظاه جم
ــی  ــط باطن ــه در مرتب ــد ک ــتظهر ش مس
امــام  عقــل اســت، عالــی می شــود. 
فرموده انــد:  )علیه الســام(  عســکری 
ــٌر،  ــاٌل ظاِه ــوَرِة َجم ــُن الصُّ »ُحْس
ــٌن؛۳  ــاٌل باِط ــِل َجم ــُن الَْعْق َو َحْس
زیبایــی چهــره، زیبایــی ظاهــری اســت و 
ــی اســت«.  ــی باطن ــی اندیشــه زیبای خوب
پــس زیبایــی در اینجــا در مرتبط اندیشــه 
ــخصیت  ــی، و در ش ــای اخاق و ویژگی ه
ــان  ــار انس ــت. گفت ــار اس ــار و گفت و رفت
ــد،  ــل باش ــش جمی ــد، عمل ــل باش جمی
شــخصیتش جمیــل باشــد، فکــر و قلبــش 
هــم جمیــل باشــد. ایــن آن چیــزی اســت 
کــه ارزش داده می شــود و در دســتگاه 
ــار  ــرا اختی ــود؛ زی ــی می ش ــی ارزیاب اله
ــهم دارد و  ــم در آن س ــخص ه ــود ش خ
ــت.  ــده اس ــپرده ش ــًا س ــما کام ــه ش ب
خــدای  کــه  همان طــور  فرموده انــد 
متعــال ظاهــر شــما را خــوب خلــق کــرد 
ــت حســن  ــه باطــن شــما هــم ظرفی و ب
می توانیــد  هرچــه  هــم  شــما  داده، 
را  خودتــان  الهــی،  ُحســن  کارگاه  در 
ــا  ــْن َکم ــد: »َو اَْحِس ــازی کنی زیباس
ــوار،  ــار االن ــی، بح ــر مجلس . محمدباق  3

ص9۵. ج1، 
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ــه  ــَک؛۴ و همچنان ک ــَن اهللُ اِلَی اَْحَس
خــدا بــه تــو نیکــی کــرده، نیکــی کــن«. 
ببیــن خــدا دربــاره ی شــما چه کرده، شــما 
ــان  ــه در اختیارت ــی ک ــن فرصت ــم از ای ه
کنیــد.  اســتفاده  اســت،  داده  قــرار 

افراط در زیبایی ظاهری در 
دوران جدید

همیشــه مقولــه جمــال را بــه جمــال 
ظاهــر معطــوف کرده انــد، امــا زمانــه 
ــًا  ــم عمدت ــش ه ــت. دلیل ــتر اس ــا بیش م
معطــوف اســت بــه رشــد علــم و فنــاوری 
و هنــر. در ایــن زمینــه خیلــی زیــاده روی 
ــوط  ــه مباحــث مرب ــه شــکلی ک شــده، ب
بــه باطــن کامــًا تحت الشــعاع قــرار 
گرفتــه اســت. اساســًا کار بــه ایــن ســمت 
ــی  ــت خانوادگ ــرای زیس ــون ب ــه؛ چ رفت
و اجتماعــی معیــار شــده اســت. از آن 
طــرف آفتــش خیلــی وســیع شــده اســت 
ــرده دری  ــی و پ ــی و بی حیای ــه بی عفت ک
ــش  ــه ادوات و لوازم ــن اینک ــد. ضم باش
ــتهای  ــت. اش ــده اس ــر ش ــد و حص بی ح
ســیری ناپذیر و عجیــب و غریبی در مقوله 

. قصص: ۷۷.  4

ــگرها  ــت. کار آرایش ــم اس ــل حاک تجمی
رونــق دارد و کار کســانی کــه ایــن ادوات 
می گیــرد.  خیلــی  می کننــد،  تولیــد  را 
متأ ســفانه باالتریــن ســطح  تراکنــش 
ــد.  ــاق می افت ــه اتف ــن زمین ــی در ای مال

کســی هــم کــه ایــن کارهــا را می کنــد، 
نمایــش  بــه  اســت.  ارائــه  بــرای 
گذاشــتن به معنــای  ترویــج بی حیایــی 
و بی عفتــی اســت و خــروج از قواعــد 
عفــت و حیــا. ایــن هــم اگــر لطمــه خورد 
و آســیب دیــد، مناســبات اساســی انســانی 
ــیب  ــواده، آس ــد از خان ــارت باش ــه عب ک
انســانی  می بینــد. بعــد هــم محیــط 
بــه جــای اینکــه مشــحون از روابــط 
ــی  ــط حیوان ــی انســانی باشــد، از رواب عال
ــا  ــزه آنج ــرا غری ــود؛ زی ــحون می ش مش
میــدان داری می کنــد و فعــال اســت.

ایــن مخاطــرات همیشــگی بشــر اســت؛ 
ــی از  ــه ی عجیب ــه زمان ــن زمان ــا ای منته
ــن  ــم ای ــش ه ــت. علت ــت اس ــن جه ای
ــرای  ــش ب ــیطان امکانات ــه ش ــت ک اس
اغواگــری خیلــی زیــاد شــده اســت. 
می بینیــم 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، 
بُــرده ای؛ وگرنــه ضربــه را خــورده ای. اگر 
انســان توانســت اندیشــه های خــود را 
تجمیــل کنــد، بــه جمــال توحیــد و جمال 
والیــت الهــی بیارایــد، بــرده اســت. اگــر 
توانســتی اخــاق خــود را بــه فضیلت هــا 
و کرامت هــای اخاقــی خوشــگلش کنی، 
بــرده ای. اگــر کســی روحــش را در اتصال 
بــه اســمای الهــی و حقایــق قدســی 
ــت. ــرده اس ــد، ب ــازی کن ــور و زیباس من

ــم،  همان طــور کــه بارهــا عــرض کرده ای
ــال  ــم اســت. خی ــی ک ــان هــم خیل وقتم
نکنیــم بــرای ایــن کار وقــت داریــم، 
خیلــی وقــت کــم اســت. کل وقت انســان 
ــرض  ــر ف ــر ب ــی اگ ــا، حت ــن دنی در ای
ــد،  ــر کن ــود ســال هــم عم ــا ن هشــتاد ی
ــا چــه رســد کــه  ــدک اســت؛ ت ــی ان خیل
ایــن هــم بــرای همــه حاصــل نمی شــود. 
ــده و  ــاد ش ــم زی ــا ه ــط آفت ه ــن وس ای
مریضی هــای عجیــب و غریــب کــه هــر 
می شــنویم. خبرهایــی  دربــاره اش  روز 

جایی که خدا مشتری انسان 
می شود

ــد  ــان بای ــم انس ــت ک ــن وق ــس در ای پ
فرصــت را بــرای زیباســازی شــخصیتش 
غنیمــت بشــمارد و فــرش شــخصیتش را 
خــوب ببافــد؛ تــار و پــودش را بــر اســاس 
ــر  ــن دیگ ــاورد. ای ــی در بی ــه ی اله نقش
ــود  ــًا خ ــما اســت. دقیق ــن و ش دســت م
شــما هســتید کــه بــرای تصویــر باطنــی 
ــد.  ــم می گیری ــان تصمی ــاری خودت و رفت
دیگــران می تواننــد کمــک کننــد، اســتاد 
دوســت  اســت،  کمک کننــده  خــوب 
ــا  ــا اینه ــت، ام ــده اس ــوب کمک کنن خ
همــه کمــک اســت. خــودت هســتی 
کــه داری می بافــی. آن وقــت مــوال 
قــرآن  خریــدارت می شــود؛ چنان کــه 
َ اْشــَتَری ِمــَن  می گویــد: »إِنَّ اهللَّ
الُْمْؤِمنِیــَن أَنُْفَســُهْم؛۵ در حقیقــت  خدا 
ــت«.  ــده اس ــان را خری ــان جانش از مؤمن
الهــی  دســتگاه  در  مؤمنــان  این قــدر 
ــدای  ــه خ ــد ک ــرفت می کنن ــوب پیش خ
ــن  ــدار. ای ــود خری ــودش می ش ــال خ متع
ــات شــگفت انگیز قــرآن کریــم  ــه از آی آی
ــه  ــه در ادام ــگفت انگیزتر اینک ــت. ش اس

. توبه: 111.   5
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ــان«.  ــْم؛ و مالش ــد: »َوأَْمَوالَُه می فرمای
ــش  ــه مال ــد ک ــی می رس ــه جای ــن ب مؤم
ــال می شــود و  ــوب خــدای متع هــم مطل
ــال او را هــم می خــرد.  ــال م خــدای متع
البتــه ایــن مؤمنــی اســت کــه بــه شــرف 
ــط  ــن در محی ــد. مؤم ــل می آی ــاد نائ جه
محیــط  در  مهاجــر،  می شــود  ایمــان 
چنیــن  مجاهــد.  می شــود  هجــرت 
مؤمنــی مشــتری دارد؛ مخصوصــًا اگــر به 
ــن  ــر عالی تری ــه دیگ ــد ک ــهادت برس ش
وجهــش اســت. در آیــه بعــد نُــه ویژگــی 
بــرای چنیــن مؤمنــی برشــمرده می شــود: 
ــُدوَن  ــُدوَن الَْحاِم ــوَن الَْعابِ »التَّائِبُ
ــاِجُدوَن  اِکُعــوَن السَّ ــائُِحوَن الرَّ السَّ
اْلِمــُروَن بِالَْمْعــُروِف َوالنَّاُهــوَن 
َوالَْحاِفُظــوَن  الُْمنَْکــِر  َعــِن 
الُْمْؤِمنِیــَن؛  ــرِ  َوبَشِّ  ِ لُِحــُدوِد اهللَّ
توبه  کننــدگاِن  همــان  مؤمنــان[  ]آن 
روزه داراِن  سپاســگزاراِن  پرســتندگاِن 
ســجده کنندگاِن  رکوع  کننــدگاِن 
پســندیده  کارهــای  بــه  وادارنــدگان 
و  ناپســند  کارهــای  از  بازدارنــدگان  و 
پاســداران مقــررات خــداي هســتند«. 

ــم،  ــخن بگویی ــه س ــن مقول ــه در ای هرچ
واقعــًا کــم اســت. عالــم عجیبــی اســت. 

کاری کــن کــه مــوال تــو را بخــرد. 
ــر  ــر روز اگ ــه ه ــاش ک ــه کار ب ــت ب دس
ــد  ــاد، ببین ــو افت ــه ت ــی ب ــم باطن بین چش
از دیــروز خوشــگل تر هســتی. نــه اینکــه 
ــی  ــروز باشــی. جای ــر از دی امــروز خراب ت
ــردی.  ــش ک ــدی، خراب ــی ش ــه عصبان ک
ورزیــدی  طمــع  و  حــرص  بی جهــت 
ــا بی صبــری کــردی، خرابــش کــردی.  ی
کم تحملــی کــردی، خرابــش کــردی. 
خــراب  را  شــخصیتت  نیســت  حیــف 
ــه  ــاال ب ــم ب ــزن کــه عال کنــی؟ نقشــی ب
ــه تــو  حیــرت بیفتــد. نقشــه اش را هــم ب
ــرت  ــه داری: فط ــش را ک ــد. بوم داده ان
ــار خــودت اســت. خــب  ــه در اختی ــو ک ت
ــی؟  ــی می کن ــت نقاش ــدر زش ــرا این ق چ
تــو  کســی  دیگــر  صــورت  ایــن  در 
تبدیــل  ضایعــات  بــه  و  نمی خــرد  را 
می شــوی. دســتگاه خلقــت ضایعــات 
هــم دارد. بجنبیــم کــه وقــت کــم اســت.
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نشانه ی دعای صادقانه

از  جلــوه  نــوزده  مــکارم  دعــای  در 
ــی  ــِح متق ــال انســاِن صال ــای جم جلوه ه
فهرســت و از خــدای متعــال خواســته 
خدایــا  می گویــد  حضــرت  می شــود. 
ــی«  ــه اینهــا آراســته کــن. »َحلِّنِ ــرا ب م
ــم  ــن می خواه ــی م ــنِی« یعن و »أَلْبِْس
ــو آرایــش شــوم. تــو مــرا  در آرایشــگاه ت
ــازی  ــن، زیباس ــته ک ــن، آراس ــش ک آرای
کــن. از خــدا می خواهیــم، امــا حواســتان 
هــم باشــد کــه ایــن تمنــا معنایــش 
ایــن اســت کــه ظرفیت هایــی را کــه 
ــرار داده  ــان ق ــال در اختیارم ــدای متع خ
اســت، همــه را بــه کار بگیریــم. ایــن 
ــار در  ــا اســت. صدهــا ب نشــانه صــدق م
ــم  ــما گفت ــودم و ش ــه خ ــه ب ــن جلس ای
ــه،  ــای صادقان ــای صــادق و تمن ــه دع ک
تمنایــی اســت کــه پشــت ســرش عمــل 
باشــد؛ وگرنــه لقلقــه ی زبــان اســت. 
ــزی،  ــرش برنامه ری ــت س ــر پش ــا اگ دع
مراقبــت، طراحــی، اقــدام و محاســبه 
نباشــد، لقلقــه ی زبــان اســت. حــاال 
هــزار بــار بگــو »َحلِّنـِـی«، »أَلْبِْســنِی«، 
چــه خاصیتــی دارد؟ برایــش چــه کار 
ــدان  ــه می ــودت را ب ــهم خ ــردی؟ س ک

ــانه ی  ــه آوردی، نش ــهمت را ک ــاور. س بی
ــودت را  ــهم خ ــما س ــت. ش ــدق اس ص
بیــاور کــه معلــوم شــود کــه راســت 
برابــرش  ده هــا  مــوال  تــا  می گویــی 
ــک  ــود ی ــودش فرم ــد. خ ــو  ده ــه ت را ب
ــم.  ــدم می آی ــن ده ق ــو، م ــا جل ــدم بی ق

عدل، مهم ترین ویژگی فردی و 
اجتماعی مؤمن

وزنشــان  ویژگــی،  نــوزده  ایــن  امــا 
هســتند.  متنــوع  و  نیســت  یکــی 
برخــی  و  ســنگین  خیلــی  بعضــی 
ولــی  اســت؛  ســبک تر  مقــداری 
دارنــد.  نقــش  و  ســهم  همه شــان 

ســنگین تر  همــه  از  نظــر  بــه  اولــی 
می آیــد و آن مســئله ی عــدل اســت: 
ــْدِل«. ســهم عــدل  ــِط الَْع ــی بَْس »ِف
در سرنوشــت انســان ســهم تــام و تمامــی 
اســت. ســّرش هــم ایــن اســت کــه 
ــام  ــدل را در نظ ــال ســهم ع ــدای متع خ
احســن ســهم اول قــرار داده اســت. اگــر 
ــه  ــود، ب ــده می ش ــنی دی ــم حس در عال
خاطــر عــدل اســت. »بِالَْعــْدِل قاَمــِت 
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ــماواُت َو األْرُض؛6 آســمان ها و  السَّ
ــد«.  ــا می مانن ــت پابرج ــا عدال ــن، ب زمی
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.

تقّدم عدل بر احسان

عــدل  کلمــه ی  از  حیاتی تــر  مــا 
مســاوی  عــدل  اصــًا  نمی شناســیم. 
ــن )علیه الســام(  ــات. امیرالمؤمنی ــا حی اســت ب
فرمودنــد: »الَعــدُل َحیــاُة األحــکاِم؛۷ 
ــت«.  ــکام اس ــات اح ــه حی ــت، مای عدال
کلمــه  واقعــی  به معنــای  زندگــی 
ــه  ــات طّیب ــا عــدل. حی مســاوی اســت ب
ــب  ــن  مطل ــدل. ای ــا ع ــت ب ــاوی اس مس
اساســی اکســیر اعظــم اســت. عــدل، هــر 
ــودش  ــت خ ــن وضعی ــزی را در بهتری چی
قــرار می دهــد. لــذا در روایــت اســت کــه 
قــوام عالــم بــه عــدل اســت. قوی تریــن 
اســاس و بنیــان و ریشــه گذاری کــه 
عوالــی  ابی جمهــور،  ابــن   .  6

ص1۰۳. ج۴،  الآللــی، 
الحکــم،  غــرر  آمــدی،   .  7

.۳ 8 6 یــث حد

خــدای متعــال در عالــم قــرار داده، عــدل 
اســت. معیــار ســنجش نیــز عــدل اســت. 
ــت: »إنَّ  ــق اس ــر دقی ــن تعبی ــدر ای چق
الَعــدَل ِمیــزاُن اهللِّ ُســبحانَُه الَّــذي 
َوَضَعــُه فــي الَخلــِق، و نََصبَــُه 
؛8 عدالــت، تــرازوی  إلِقاَمــِة الَحــقِّ
خــدای ســبحان اســت کــه آن را در 
میــان خلــق خــود نهــاده و بــرای بــر پــا 
داشــتن حــق نصــب کــرده اســت«. قرآن 
کریــم هــم می گویــد خــدای متعــال کــه 
عــادل علــی االطــاق اســت، هــم عــدل 
را فوق العــاده دوســت مــی دارد و هــم بــه 
ــوارد  ــاید از م ــد. ش ــان می ده ــدل فرم ع
ــب در  ــن  ترکی ــا ای ــه ب ــت ک ــی اس خاص
ــُر  ــم: »اِنَّ اهللَ یَأُم ــم داری ــرآن کری ق
ــاِء ِذي  ــاِن َوإِیتَ ــدِل َو االِحس بِالَع
ــاِء  ــِن الَْفْحَش ــی َع ــی َویَنَْه الُْقْربَ
ــِي یَِعُظُکــْم لََعلَُّکــْم  ــِر َوالْبَْغ َوالُْمنَْک
بــه  حقیقــت  خــدا  در  ــُروَن؛9  تََذکَّ
ــه  ــش ب ــوکاری و بخش ــری و نیک دادگ
خویشــاوندان فرمــان می دهــد و از کار 
ــی دارد.  ــاز م ــتم ب ــند و س ــت و ناپس زش
بــه شــما انــدرز می دهــد باشــد کــه پنــد 
گیریــد«. مــا امــام جمعه هــا در ایــن 

. همان، حدیث۳۴6۴.  8

. نحل: 9۰.  9
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جهــت غفلــت می کنیــم؛ درحالی کــه 
خطبه هــای  در  )علیه الســام(  امیرالمؤمنیــن 
نقــل  حضــرت  از  کــه  نمازجمعــه ای 
ــه  ــن آی ــت، ای ــا اس ــار م ــده و در اختی ش
خیلــی  آیــات  از  کــه  می خواندنــد  را 
برجســته قــرآن اســت. جالــب آنکــه 
عــدل قبــل از احســان آمــده اســت. 
بعضی هــا  نظــر  بــه  اســت  ممکــن 
ــی  ــّدم اســت، ول ــه احســان مق ــد ک برس
ــده  ــان آم ــر احس ــّدم ب ــدل مق ــه ع در آی
و هنگامــی کــه از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( 
یــا  اســت  بهتــر  بخشــش  پرســیدند 
عدالــت، حضــرت بخشــش و جــود را 
در مرتبــه ی بعــد از عــدل قــرار دادنــد.1۰

حتی با دشمن هم بی انصافی 
نکنیم

چینــش  کریــم  قــرآن  در  آیــه  دو 
عجیبــی دارنــد. یکــی آیــه ای اســت کــه 
ــت:  ــه اس ــن آی ــم ای ــی ه ــدم، یک خوان
ــوا  ــوا ُکونُ ــَن آَمنُ ــا الَِّذی ــا أَیَُّه »یَ
ــِط؛11  َداَء بِالِْقْس ــهَ ِ ُش ــَن هلِلَّ اِمی َقوَّ
آورده ایــد،  ایمــان  کــه  کســانی  ای 

. نهج الباغه، حکمت ۴۳۷.  10

. مائده: 8.  11

بــرای خــدا بــه داد برخیزیــد ]و[ بــه 
ــیار  ــه بس ــد«. آی ــهادت دهی ــت  ش عدال
ــدا  ــر خ ــه خاط ــت. ب ــده ای اس تکان دهن
ــط  ــه قس ــد و اقام ــد، برخیزی ــام کنی قی
ــدل  ــی ع ــی اجتماع ــط، تجل ــد. قس کنی
ــی  ــی اجتماع ــی تجل ــدل وقت ــت. ع اس
ــر  ــط تعبی ــه قس ــد، از آن ب ــدا می کن پی
می شــود کــه مهم تریــن کار صاحــب 
ــم را از  ــه عال ــن اســت ک ــا ای ــه ی م هم
ــُا االَْرَض  ــد: »یَْم ــار  کن ــط سرش قس
ِقْســطاً َو َعــْداًل َکَمــا ُملِئَــْت ُظلْمــاً 
ــن  ــدن زمی ــر ش ــگام پ ــْوراً؛12 هن َو َج
از بیــداد و ظلــم، آن را پــر از قســط و 
ــژه حضــرت  عــدل خواهــد کــرد«. کاروی
)عّجل اهلل تعالی فرجه الشــریف(  االعظــم  اهلل  ولــی 
می دهــد  نشــان  کــه  اســت  قســط 
مســئله ی خیلــی فوق العــاده ای اســت. 

»َواَل  دارد:  هــم  ادامــه  آیــه  امــا 
یَْجِرَمنَُّکــْم َشــنَآُن َقــْوٍم َعلَــی 
ــَرُب  ــَو أَْق ــوا ُه ــوا اْعِدلُ أاَلَّ تَْعِدلُ
لِلتَّْقــَوی؛ و البتــه نبایــد دشــمنی گروهی 
ــد.  ــت نکنی ــر آن دارد کــه عدال شــما را ب
عدالــت کنیــد کــه آن بــه تقــوا نزدیک تــر 
اســت«. اگــر بــا کســانی دشــمنی داشــته 

. کتاب سلیم بن قیس، ص۴29.  12
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باشــید، ایــن دشــمنی باعــث نشــود 
ــا  ــا آنه ــار ب ــدل در رفت ــزان ع ــه از می ک
فرمــان  »اْعِدلُــوا«  شــوید.  خــارج 
خیلــی شســته و رفته و صریــح اســت. 
»َو أَْقــَرُب لِلتَّْقــَوی«. نزدیک تریــن 
مرتبــه بــه تقــوا، عــدل اســت. لــذا امــام 
ســجاد )علیه الســام( وقتــی زینــت المتقیــن را 
ــِط  از خــدای متعــال تقاضــا کنــد، »بَْس
الَْعــْدِل« را نیــز می خواهــد و بــه خداونــد 
ــد مــن جــزو کســانی باشــم کــه  می گوی
ــد. ــترش می دهن ــه گس ــدل را در جامع ع

البتــه انتهــای آیــه هــم تکان دهنــده 
ــرٌ  َ َخبِی َ إِنَّ اهللَّ ــوا اهللَّ ــت: »َواتَُّق اس
ــد  ــروا داری ــدا پ ــوَن؛ و از خ ــا تَْعَملُ بَِم
کــه خــدا بــه آنچــه انجــام می دهیــد آگاه 
ــای  ــام کاره ــال تم ــدای متع ــت«. خ اس
ــا  ــر نظــر دارد و از همــه اش ب شــما را زی
جزئیاتــش خبــر دارد. حواســتان بــه خــدا 
ــما  ــن ش ــبات بی ــت مناس ــد. در رعای باش
معیــار  عــدل  مســئله ی  دیگــران،  و 
ــه تحــت نظــر هســتید  ــد ک ــد. بدانی باش
ــت. ــما اس ــب ش ــال مراق ــدای متع و خ

نکاتی درباره ی عدل

۱. بحثی پردامنه و وسیع

ــه  ــاخه گل ب ــد ش ــدل چن ــتان ع از بوس
ــوان  ــه عن ــه ب ــر در جلس ــزان حاض عزی
یــادآوری تقدیــم کنــم. اول اینکــه عــدل 
بحــث درازدامــن و از مباحثــی اســت 
کــه می شــود حداقــل یکصــد جلســه 
خیلــی  کــرد.  صحبــت  دربــاره اش 
خوش ظرفیــت اســت و جــای کار دارد.

۲. درونی سازی عدل

ــه  ــی ب ــدل؛ یعن ــه ع ــدیم ب ــر ش ــا ام م
ــا  ــخصیت م ــه در ش ــم ک ــمتی بروی س
ــب اســت کــه  ــت برقــرار شــود. جال عدال
مؤمــن  فرموده انــد:  نشــانه ی  بــرای 
ــَکاَن  ــْدَل َف ْــَزَم نَْفَســُه الَْع ــْد أَل »َق
َل َعْدلِــِه نَْفــُي الَْهــَوی َعــْن  أَوَّ
ــته، و  ــود گماش ــر خ ــِه؛1۳ داد را ب نَْفِس
ــوا و  ــه ه ــن ک ــانه آن ای ــتین نش نخس
هــوس را از دل برداشــته«. قبــل از اینکــه 
عــدل بــه مناســبات بیــن مــن و دیگــران 
یــا مناســبات بیــن مــن و محیــط آفاقــی 

. نهج الباغه، خطبه 8۷.  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 
ــای  ــر ج ــزی س ــر چی ــی ه ــد یعن بگویی
خــودش نیســت؟ بــه بعضی هــا کــه 
ــب  ــای راک ــم ج ــم، می بینی ــگاه می کنی ن
ــود  ــا ب و مرکــب عــوض شــده اســت! بن
ــوای  ــِر ه ــوار خ ــل س ــای عق ــه عیس ک
نفــس شــود. مرکــب حضــرت عیســی در 
آن زمــان خــر بــوده اســت. خــب عیســای 
ــه  ــل شــما اســت ک شــخصیت شــما عق
مرکبــش هــم همیــن نفــس اســت. اگــر 
اینهــا جابجــا شــدند، چــه می شــود؟ اگــر 
ــود،  ــوض ش ــب ع ــب و راک ــای مرک ج
دیگــر عــدل برقــرار نیســت. انســان بایــد 
ــد در  ــد و ببین ــه کن ــودش مراجع ــه خ ب
ــد.  ــان می ده ــی فرم ــه کس ــودش چ وج
ــه  ــت؟ ب ــاه کیس ــت پادش ــن مملک در ای
خودمــان دروغ نگوییــم و خودمــان را 
ــلطان  ــا س ــود م ــم. در وج ــب ندهی فری
ــراح  ــت؟ ط ــزی کیس ــت؟ برنامه ری کیس
ــر  ــل؟ اگ ــا عق ــت ی ــس اس ــت؟ نف کیس
ــل  ــلطان عق ــز و س ــده و برنامه ری فرمان
ــس  ــر نف ــر و فرمان پذی ــر فرمانب ــد، اگ ش

نبــود و همه چیــز ســرجایش خــودش 
باشــد، کار مــا درســت اســت. اگــر گاهــی 
ــوم  ــود، معل ــا ش ــم جابج ــا ه ــان ب جایش
مرحلــه ی  بــه  هنــوز  کــه  می شــود 
اوضــاع  گاهــی  نرســیده ایم.  امــن 
ــاره  ــود و دوب ــی می ش ــی و هیجان طوفان
ــا  ــم. ام ــت کنی ــا را درس ــم آنه می خواهی
ــور  ــد چط ــخصیت بای ــی ش ــب اصل  ترکی
باشــد؟ از امیرالمؤمنیــن )علیه الســام( نقــل 
ــْدِل  ــُة اَلَْع ــد: »َغایَ شــده کــه فرموده ان
ــه؛1۴  ــي نَْفِس ــْرُء ِف ــِدَل اَلَْم أَْن یَْع
ــن اســت کــه آدمــی  ــت، ای ــت عدال نهای
ــد«.  ــار کن ــت رفت ــه عدال ــودش ب ــا خ ب

پــس ایــن می شــود اصــل و اســاس 
ــم  ــر رفت ــداری عقب ت ــن مق ــئله. م مس
ــت  ــس عدال ــود. پ ــت ش ــا درس ــا مبن ت
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 مــی رود. شــاید باشــند در جلســه ی 
درک  را  جبهــه  کــه  دوســتانی  مــا 
ــگ  ــم جن ــه در فیل ــی ک ــد. کس کرده ان

. آمدی، غرر الحکم، حدیث6۳68.   14
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را دیــده باشــد، از زمیــن تــا آســمان 
ــه  ــه جبه ــی ک ــا کس ــد ب ــرق می کن ف
ــی  ــز عجیب ــگ چی ــت. جن ــده اس را دی
ــی داشــتند  ــال جماعت ــن ح ــا ای اســت. ب
از جنــگ برمی گشــتند کــه پیامبــر اکــرم 
گفتنــد:  و  دیدنــد  را  آنهــا  )صلی اهلل علیه وآلــه( 

ــر  ــر کســانی کــه از جهــاد اصغ ــن ب آفری
ــا  ــر آنه ــر ب ــاد اکب ــا جه ــد، ام برمی گردن
ــول  ــا رس ــد: ی ــت. گفتن ــده اس ــی مان باق
اهلل ایــن دیگــر چــه جهــادی اســت؟ آیــا 
از قطعه قطعــه شــدن  و شمشــیر خــوردن 
ســخت تر اســت؟ حضــرت فرمودنــد: بلــه، 
ــا  ــما ب ــه ی ش ــه هم ــت ک ــه ای اس جبه
ــس.1۵  ــا نف ــاد ب ــتید؛ جه ــه هس آن مواج
ــه  ــه چ ــرزد ک ــودش می ل ــه خ ــان ب انس
ــه  ــا راه مقابل ــت. تنه ــی اس ــدان بزرگ می
ــا نفــس، برقــراری عدالــت در مملکــت  ب
ــاد  ــت. جه ــا اس ــدام از م ــر ک ــود ه وج
کنیــم تــا هــر کســی ســر جایــش باشــد، 
ــی  ــارت و فرمانده ــگاه ام ــدل در جای ع
و  خشــم  و  نفــس  هــوای  و  باشــد، 
ــد.  ــل باش ــار عق ــه در اختی ــهوت، هم ش
انســان بــه هــر ســهم و درجــه ای از 
ــه  ــد، ب ــدا کن ــت پی ــی دس ــت انفس عدال
ــیعه، ج1۵،  ــائل الش ــی، وس ــر عامل . ح  15

.1 6 1 ص

ــت.  ــرده اس ــهم ب ــوا س ــدازه از تق آن ان

عدالت درونی، پایه عدالت 
اجتماعی

ــن  ــر ای ــی ب ــاس و مبتن ــن اس ــر همی ب
ــد  ــان می توان ــت، انس ــت و عقانی معنوی
ــواده،  ــی، خان ــی، اجتماع ــط آفاق در محی
بــه  عمومــی،  محیــط  و  کار  محیــط 
پرچــم  حتــی  و  کنــد  رفتــار  عــدل 
عدالت خواهــی را بــه دســت بگیــرد و 
در عدالــت انفســی نیــز ســهم پیــدا کنــد. 
وگرنــه چنانچــه پرچــم عدالــت بــه دســت 
ــه در  ــی ک ــی کس ــد، یعن ــی باش غیرمتق
وجــودش عدالــت را مســتقر نکــرده اســت 
ــت و  ــت و عدال ــری از معنوی و ســهم واف
ــد  ــه ض ــم ب ــن پرچ ــدارد، ای ــت ن عقانی
خــودش تبدیــل می شــود. یعنــی به جــای 
ــط  ــدل، بس ــط ع ــت و بس ــج عدال  تروی
ــه اســم عدالــت.  ظلــم می کنــد، منتهــا ب
پرچــم، پرچــم عدالــت اســت، ولــی 
ــرا؟  ــود. چ ــم می ش ــط ظل ــش بس حاصل
ــه  ــا ب ــی و روح مصف ــان متق ــون از ج چ
صفــای تقــوا ناشــی نشــده اســت. چنیــن 
کســی اگــر زبانــش بــه کار بیفتــد، خودش 
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ــا  ــان جــرم. مگــر می شــود ب می شــود زب
زبــان جــرْم عدالــت را بســط داد؟ قلمــش 
ظلــم.  قلــم  می شــود  بیفتــد،  بــه کار 
ــت  ــود عدال ــم می ش ــم ظل ــا قل ــر ب مگ
ــار  ــد، رفت ــار کــه می کن را بســط داد؟ رفت
ــار  ــا رفت ــم و جــور اســت. مگــر ب ــه ظل ب
ظالمانــه می تــوان عدالــت را منتشــر 
ــه  ــن ب ــش مزی ــی انســان جان کــرد؟ وقت
زینــت تقــوا شــده باشــد، می توانــد بســط 
عــدل بدهــد. کســی کــه ظالــم بــه نفــس 
خــودش اســت و مرتــب دارد بــه خــودش 
ظلــم می کنــد، در وجــودش همه چیــز 
ــش  ــر جای ــس س ــت و هیچ ک ــفته اس آش
ــد  ــور می توان ــی چط ــن کس ــت. چنی نیس
ــی  ــردارد؟ در مملکت ــت را ب ــم عدال پرچ
کــه حاکــم خــودت هســتی، مظهــر 
در  می توانــی  چطــور  شــدی،  ظلــم 
محیــط بیرونــی پرچــم دار عــدل شــوی؟ 

گستردگی عجیب حقوق بین 
مؤمنان

ــد  ــران می توان ــا دیگ ــل ب انســان در تعام
بــه  انفســی  عدالــت  زیرســاخت  بــا 
عدالــت عمــل کنــد. هرجــا کــه بــا 

ــم، نســبت  ــدا می کن ــبتی پی ــران نس دیگ
می کنــد.  حــق  تولیــد  دیگــران  بــا 
دیگــران  و  مــا  بیــن  وقتــی  حقــوق 
برقــرار می شــود، ادای حــق می شــود 
عمــل بــه عــدل. هــر کســی بــه گــردن 
را  حقــش  اگــر  دارد،  حــق  جنابعالــی 
اگــر  عــادل.  می شــوی  کــردی،  ادا 
ــم. ــوی ظال ــردی، می ش ــش را ادا نک حق

ــی دارد،  ــادر حقوق ــی دارد، م ــدر حقوق پ
فرزنــد حقوقی دارد، همســر حقوقــی دارد. 
ــای اول،  ــن نقطه ه ــا و از همی از همین ج
ــرار اســت.  ــا برق ــن م ــاط حقوقــی بی ارتب
ــی  ــم حقوق ــه معل ــت ک ــتاد اس ــد اس بع
ــران  ــران و دیگ ــر و دیگ ــد دیگ دارد. بع
کــه می شــود 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 
ــد و اســتاد اســت.  مــادر و همســر و فرزن
ــه یکدیگــر  ــه نســبت ب ــان در جامع مؤمن
حقوقــی دارنــد: »إِنََّمــا الُْمْؤِمنُــوَن 
بــا  مؤمنــان  حقیقــت  در  إِْخــَوٌة؛16 
هــم برادرنــد«. مــا کــه اینجــا شــما 

. حجرات: 1۰.  16
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گــردن  بــه  کــدام  هــر  نشســته ایم، 
همدیگــر ســی حــق داریــم؛ ولــی از 
عهــده ایــن حقــوق برمی آییــم؟ کدامــش 
ــرت  ــه حض ــم؟ راوی ب ــل می کنی را عم
ــان  ــن مؤمن ــوق بی ــه حق ــرد ک ــرار ک اص
را بیــان بفرمایــد. حضــرت اســتنکاف 
ــرد.  ــرار می ک ــرف اص ــی ط ــرد، ول می ک
در آخــر حضــرت فرمودنــد: »أَیَســُر 
ــا  ــُه َم َ ــبَّ ل ــا أَْن ُتِح ــقٍّ ِمنَْه َح
ــُه  َ ــَرَه ل ــک، َو أَْن تَک ــبُّ لِنَْفِس ُتِح
ــاده ترین  ــَک؛1۷ س ــُه لِنَْفِس ــا تَکَرُه َم
ــرای  ــه آنچــه را ب ــن اســت ک ــوق ای حق
خــود دوســت داری، بــرای او دوســت 
داشــته باشــی و آنچــه بــرای خود ناپســند 
و زشــت می دانــی، بــرای او هــم ناپســند 
ــه  ــا ب ــودم، ام ــی«. مــن کــه آنجــا نب دان
ــان،  ــا ج ــه آق ــرف گفت ــد ط ــر می رس نظ
دیگــر بقیــه اش را نمی خواهــم، بــس 
اســت! اگــر تمــام عمــرم را خــرج کنــم، 
ــم!  ــورد برس ــن م ــه ای ــم ب ــط می توان فق

پــس مطلــب اول ایــن اســت کــه انســان 
در تعامــل بــا دیگــران بــه عدالــت عمــل 
ــه »إنَّ  ــه در آی ــت دارد ک ــد. در روای کن
َ یَْأُمــرُ بِالَْعــْدِل َواإْلِْحَســِن«،  اهللَّ

. کلینی، الکافی، ج2، ص169.  17

اســت.18  انصــاف  عــدل،  از  منظــور 
ــن  ــه اش همی ــًا  ترجم ــم دقیق ــاف ه انص
جملــه ای اســت کــه اآلن عــرض کــردم. 
ــه(  ــه پیامبــر اعظــم )صلی اهلل علیه وآل یــک نفــر ب
ــَدَل  ــوَن أع ــبُّ أن أک ــت: »اُِح گف
عادل تریــن  می خواهــم  النّــاِس؛ 
ــنگی  ــیار قش ــؤال بس ــم«. س ــردم باش م
اســت. حضــرت فرمودنــد: »َوأَِحــبَّ 
لِلنَّــاِس َمــا ُتِحــبُّ لِنَْفِســَک؛19 
ــته  ــت داش ــان را دوس ــردم هم ــرای م ب
دوســت  خــودت  بــرای  کــه  بــاش 
موفــق  مــورد  ایــن  در  اگــر  داری«. 
ــتی.  ــردم هس ــن م ــو عادل تری ــدی، ت ش
مکــرر  مــا  روایــت  در  مطلــب  ایــن 
آمــده و از ائمــه هــدی )علیهم الســام( بــه 
ــت. ــده اس ــل ش ــف نق ــای مختل گونه ه

مبحث حق از خانواده شروع 
می شود

انســان بایــد اول از خانــواده شــروع کنــد؛ 
چــون اولیــن محیــط عمــل، محیــط 
ــن  ــم اولی ــزل ه ــت. در من ــواده اس خان

. نهج الباغه، حکمت 2۳1.  18

العّمــال،  کنــز  هنــدی،  متقــی   .  19
.۴ ۴ 1 ۵ ۴ یــث حد
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ــد  ــاش کن ــد ت ــان بای ــه انس ــی ک کس
ــا او  ــه ب ــه و عادالن ــار منصفان ــه رفت ک
داشــته باشــد، همســرش اســت و حقــوق 
متقابلــی بیــن همســران وجــود دارد.

ــان عــرض می کنــم کــه از  ــه آقای مــن ب
ــان  ــدار خانم هایت ــت، وام ــا قیام ــون ت اکن
هســتید و از عهــده حقشــان برنمی آییــد، 
مخصوصــًا اگــر از همســرتان فرزنــد 
داشــته باشــید! حــق بســیار بــزرگ و 
عظیمــی اســت. اگــر یــک لیــوان آب بــه 
دســتت داد، اگــر لباســی بــرای تــو آمــاده 
ــت،  ــو پخ ــرای ت ــی ب ــر غذای ــرد، اگ ک
اگــر  نداشــت.  وظیفــه  را  هیچ کــدام 
فرزنــد را شــیر داد، اگــر او را تمیــز کــرد، 
اگــر او را لحظه به لحظــه بــرای شــما 
ــای  ــش وظیفه   ه ــرد، تمام ــتی ک سرپرس
جنابعالــی بــوده کــه او انجــام داده اســت. 
اینهــا همــه حقوقــی بــوده کــه بــه عهــده 
را  حواسشــان  آقایــان  اســت.  آقایــان 
جمــع کننــد کــه گــردن کلفــت نکننــد و 
صدایشــان را بلنــد نکننــد. البتــه خانم هــا 
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 

ــت  ــه زن. بهش ــرد چ ــه م ــود؛ چ می ش
شــما یــا جهنــم شــما، همســر شــما 
ــد.  ــه کار می کنی ــد چ ــد داری اســت. ببینی
دارد. وجــود  فراوانــی  حقــوق  آنجــا 

قبــل از همســر، پــدر و مــادر بــر گــردن 
ــم  ــا ه ــه اینج ــد. البت ــق دارن ــان ح انس
حقــوْق متقابــل اســت؛ یعنــی فرزنــد 
ــی  ــادر حقوق ــدر و م ــده پ ــه عه ــم ب ه
ــق  ــم ح ــردن ه ــه گ ــه ب دارد. کًا هم
ــه  ــت ک ــن گف ــه م ــخصی ب ــد. ش دارن
فــردا اوضــاع خیلــی ســخت اســت، چــه 
ــر  ــق همدیگ ــه ح ــم: هم ــم؟ گفت کار کن
تهاتــر  هــم  بــا  آنجــا  خورده ایــم،  را 
می شــود! البتــه شــوخی کــردم، ان شــاءاهلل 
حضــرت بــاری تعالــی بــه مــا رحــم کنــد. 

اهمیت و ارزش عدالت زبانی

مبحــث حــق از خانــواده شــروع می شــود 
و بعــد بــه ســایر محیط هــا کشــیده 
می شــود. در محیــط کار و محیط هــای 
عمومــی در نســبت بــا هرکســی، انصــاف 
ورزیــدن خیلــی مهــم اســت. مخصوصــًا 
ــید.  ــی باش ــت زبان ــب عدال ــی مراق خیل
چــه می کنــد بــا انســان ایــن زبــان! 
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ــرم  ــل  الِج ــد: »قلی ــاره اش گفته ان درب
و کثیــر الُجــرم؛2۰ جثــه کوچکــی 
دارد، ولــی گناهــان بزرگــی مرتکــب 
می شــود«. یــک کلمــه انســان می گویــد، 
مگــر می شــود جمعــش کــرد؟! مخصوصــًا 
ــا وجــود فضــای مجــازی، یــک کلمــه  ب
می نویســی، دیگــر نمی شــود جمعــش 
ــید و  ــته باش ــی داش ــت زبان ــرد. عدال ک
ــه  ــر این گون ــد. اگ ــا نکنی ــان را ره زبانت
بســیار  نعمــت   کــه  بدانیــد  هســتید، 
بزرگــی بــه شــما داده شــده اســت.

عدالت خواه واقعی

کســی کــه در عدالــت انفســی و در محیط 
ــرده،  ــدا ک ــی پی کشــور وجــودش توفیقات
ســپس در مناســبات خــودش و خلــق بــه 
عدالــت رفتــار کــرده، چنیــن کســی آماده 
اســت کــه پرچــم عدالت خواهــی دســتش 
بگیــرد و مــرّوج عــدل در جامعــه شــود و 
دیگــران را بــه عــدل دعــوت کنــد. اگــر 
آن مقدمــات به درســتی انجــام نشــود، 
خواهــد  عدالت خواهــی  ژســت  فقــط 
داشــت و بــه جایــی نمی رســد؛ بلکــه بــه 
المحجــة  کاشــانی،  فیــض   .  20

ص191. ج۵،  البیضــاء، 

ــه دام  ضــد خــودش تبدیــل می شــود و ب
اندیشــه های مارکسیســتی و خطرنــاک 
ــد  ــه را گرفته ان ــک کلم ــه ی ــد ک می افت
ــده  ــن مان ــر روی زمی ــه دیگ ــد کلم و ص
اســت. اینهــا را بایــد مراقبــت کــرد.

حاکم عادل، هم رتبه پیامبران 
است

خــوش بــه ســعادت کســی کــه بــه لطــف 
خــدای متعــال در مســیر زندگــی اش 
ــال  ــه خــدای متع ــه نقطــه ای ک برســد ب
بــه او توفیــق »بَْســِط الَْعــْدِل« را 
ــی دارد،  ــکان و مدیریت ــا ام ــد. هرج بده
منتشــرکننده عطــر حیــات و زندگــی 
ــد  ــق ش ــی موف ــر کس ــد. اگ ــب باش طّی
عــدل  اقامــه  کان  مدیریت هــای  در 
بــا  می شــود.  اولیــا  هم رتبــه  کنــد، 
مدیــر  عــادل،  حاکــم  عــادل،  امــام 
ــه  ــا معامل ــا و انبی ــره اولی ــادل، در زم ع
می شــود کــه مقــام خیلــی عالــی ای  
ــال  ــدای متع ــه خ ــاءاهلل ک ــت. ان ش اس
ــد. ــت فرمای ــه کرام ــه هم ــش را ب توفیق




