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 يا تماميو ترجمة بخش  يا وهيتاب به هر شكن يا ريثكطبع و ت
  باشد. يت امانت آزاد ميبه شرط رعا يآن به هر زبان
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  شگفتاريپ
احكام اسالمي است و با توجه به عمق و  يو عمل ينظر يظرافتهامبين  يعرفان و تصوف اسالم

و  يانيو ب ينظرمختلف گفتار و كردار و پندار آدمي دربارة تمام موضوعات حكمت احكام 
اند موضوعات را با لطافات بياني و كالمي  . حكماء الهي كه به اين معاني دست يافتهدارد  يريتفس

ن راوبزرگآن توبات كا ارائة برداشت از  ميردن و كخالصه  ير و حتّيتفساند لذا  ظريف بيان داشته
ند؛ ك يجاد ميرا ا يف در معانين تحريمتركم ين نقل قول مستقيا بنابرشود و  يم يل معنتنزّ منجر به

ن يدر اد. لذا يرا منتقل نما يو زمان يانكاز اشارات و رموز و مالحظات م ياريتواند بس يهرچند نم
تاب مستند مباحث كمختلف  يها را در بخشه يو صوفمتون عرفا  الزاماًهمانند مجلدات سابق تاب ك

ه مد نظر ك ييمعان كتا حد وسع و ادرام ينك يم ير عرفا سعيو با استفاده از تفاس ،ميده يقرار م
ان استناد به صاحبان آن كام تا حد شان مد نظر استيا و چون آراء خاص .ميابيدرشان است را يا

   .نموديمشتر يبرا آراء 
ار سودمند است و يبس تابكل يمكت يبرا يليمكو چه از بعد ت ينظرات خوانندگان چه از بعد انتقاد

در  يز هست و حتّينگارنده ن درخواستمورد  يركمختلف ف ينظرات افراد با نگرشها افتيدر
ه يتمتّع در نظر دارم در حاش حج كمعظّمه و انجام مناسمكّه  به يابيشرف يخود برا يميبرنامه تنظ
نظرات  يكمطرح تا از نزد زين آنجا نيقرا با محقّ مجموعهن يمطالب ارئوس  ينيضه دين فريانجام ا

ر كّاز خوانندگان درخواست دارد تا از تذلذا  م.يافت نمايز دريت را نو انتقادات برادران اهل سنّ
  اصالح گردد.  يبعد يها شيرايند تا در وينفرما ينقائص و اشتباهات خوددار

  
  1دآباديژن بيب

                                                                                                                                                                                              
   Doc)-(B.A., M.Sc., Ph.D., Post    .http://www.bidabad.ir         bijan@bidabad.irدكتر بيژن بيدآباد،  1





 

  مقدمه
متقابل آنها  يها نشكو  يگروهها و جوامع انسان ياجتماع يبه مطالعة زندگ يجامعه شناس

هنوز زود باشد كه به آن  ديشا يشناس جامعه نةيدر زم اريو مطالعات بس قاتيتحق رغمي. علپردازد يم
 بارةثابت در يو قواعد علم نيبه قوان توان ينم يشناس جامعه يها افتهيهنوز با  رايعنوان علم داد ز

از انسان است كه در  يموضوع عدم شناخت كاف نيا لياز دال يكياشاره نمود.  يرفتار اجتماع
 گريكدياز  زيافراد متما يواكنش رفتار ي. وقتدهد يواكنش متفاوت نشان م كيمواجهه با هر تحر

و  سانرفتار ان يو دگرگون يدگيچيمتفاوت خواهد بود. لذا پ زيآنها ن ياست مسلماً واكنش اجتماع
 يشناس جامعه يعلمتحول انسان مانع از  يرفتار اجتماع يدر بررس يروش علم يناكاف يها شرفتيپ

    است. دهيگرد
ل يمسا يدارد با بررس يها است و سع انسان ياجتماع اتيشناخت بهتر ح يدر پ يشناس جامعه
. شود يمطرح م يمختلف يها يبند طبقه ي. در جامعه شناسدينما نييبتواند رفتار اجتماع را تب ياجتماع

رد كاركو پردازد يسم ميارگان يكجامعه به مثابه  يستا به بررسيا ياز بعد روش مطالعه: جامعه شناس
جامعه را در زمان  ياجتماع اتيا حيپو ي. جامعه شناسسنجد يل جامعه مكهر عضو را در رابطه با 

. از بعد كند يم يزمان بررسو توسعه جامعه را در مرور  يريلگكش يكند و چگونگ يم يبررس
 ها سازمانگسترده و پردامنه را مانند شهرها،  يالن نظامات اجتماعك يجامعه شناس يسطوح اجتماع
و  ياجتماع يخرد به برخوردها يو در عوض جامعه شناس كند يمطالعه م ياجتماع يو ساختارها

ها  ، انجمنيدوست يها ه، گروهيخانواده، اتحاد رينظ كوچك يها افراد در گروه انيو رفتار م يزندگ
  .پردازد يم

ج آنها است و يشف علل و آثار و نتاكو  ياجتماع يها دهيپد ييشناسا ينظر يجامعه شناس هدف
 ينيبال يرا در دستور كار دارد. جامعه شناس ياجتماع يل زندگيحل مسا ياربردك يجامعه شناس

 يق گزارشهاياز طر ياجتماع يه به حل مسائل زندگكاست  ياربردك ياز جامعه شناس يا شاخه
 يستيو ز يط اجتماعياز انطباق افراد با شرا يالت ناشكرفع مش يدر راستا ياجتماع انكروانپزش
  . پردازد يآنها م
، يل ارتباط جمعي، وسايفرهنگ، اجتماع رينظ يشامل موارد يمورد توجه جامعه شناس يها حوزه

ار، ك، سازمانها، ييها، روستاي، قشرها و نابرابركي، پزشي، شهريات، صنعتيادبن، هنر، يتوسعه، د
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، انحرافات، ارتباطات و يرات اجتماعيي، تغيمسائل اجتماع يخانواده، آموزش و پرورش، بررس
، ياسي، علوم سياجتماع ي، روان شناسيروان شناس ريگر نظيد ي. علوم اجتماعشود يانقالب م رهيغ

 ،ي، زبان شناسيباستان شناس ،ي، مردم شناسيانسان شناس ،يادارة امور دولت ،تيرياقتصاد، مد
در  يا هركدام به گونه رهيو غ يتيحقوق، علوم ترب ،يخ، جرم شناسيا، تاريجغراف ،يشناس جمعيت

  هستند. يشناس ارتباط با مسائل مورد بحث جامعه
هايي است كه همواره از ابعاد تحليلي دچار اشكاالت عديده بوده و  علوم انساني از جمله رشته

هاي علمي موجود و در  هست. علّت اين امر پيچيدگي انسان و رفتار اوست كه با چهارچوب
هاي علوم انساني در زمرة علم واقع  شود. لذا بسياري از رشته دسترس به سادگي تحليل و بررسي نمي

شناسي  شوند زيرا قوانين ثابت علمي در آنها هنوز شناخته نشده است. منجملة اين موارد جامعه مين
توان بناي  اند ولي هنوز نمي است كه عليرغم اينكه محققين بسياري در اين زمينه تحقيق كرده

  شناسي را مستند بر قوانين علمي ثابت قرار داد.  جامعه
هاي علوم انساني همواره از عدم برخورداري ابزار تحليلي و  شتهساليان متمادي جامعه شناسي در ر

انتزاعي در توصيف مسائل اجتماعي بي بهره بوده است. لذا در فصول آتي يك فصل براي ارائة 
اين نظريه  ةچهارچوب رياضي پايه براي تحليل مسائل رفتارهاي فردي و اجتماعي است. مباني اولي

حاج دكتر آقاي توسط حضرت » قانون واكنش فيزيك در اجتماع«شمسي در مقالة  1344در سال 
نورعلي تابنده بيان گرديد كه به مباني نظري فيزيك در اجتماع پرداختند. در فصل مزبور نظريه 
مذكور را با بيان رياضي توسعه داده تا بتوان با ابزار تحليلي و رياضي موضوعات مختلف رفتار 

. مبناي روش مورد استفاده از مفاهيم اصلي مكانيك در فيزيك فردي و اجتماعي را تحليل نمود
  شناسي تعميم داده شده است. استخراج شده و به جامعه

هاي  هاي تحليلي رشته تواند روش پاية نظري ارائه شده آنقدر جاي بسط و گسترش دارد كه مي
  نمايد.تحول ني را مهاي علوم انسا شناسي و روانشناسي و اقتصاد و بسياري ديگر از شاخه جامعه
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  مقدمه
شناسي رياضي و با تشابه كلي فيزيك و  شناسي تابنده را به صورت جامعه نظرية جامعه فصلدر اين 

هاي رفتار فردي و اجتماعي از طريق فضاي رفتاري  علوم رفتاري و با ارائه مباحث مختلفي در زمينه
ي افزاي نمائيم. همسويي در گروه، هم هاي بيشتر تعريف مي در حالت ساده و تعميم آن به ديمانسيون

(سينرژي) اتّحاد در جامعه، هنجار جامعه و تغيير آن، تغيير رفتار فرد و جامعه و سرعت تغيير و مسير 
فرد و مقاومت فرد و » كميت ذاتي«نماييم.  زمان تغيير را در چهارچوبهاي رياضي بيان ميمدت  و

معه، تغيير در محيط در تغيير رفتار، چگالي محيط اجتماعي و سطح مقطع مؤثر تعامل فرد با جا
جامعه و وزن و اثر افراد در اين تغيير و كار الزم براي ايجاد تغيير در فرد و جامعه و توان تغيير و 

هاي رفتاري در فرد و شكل و ميزان تغيير رفتار در فرد و جامعه از جملة مباحث مطرح در  شوك
شده را به مباحث رفتار احتمالي  پردازيم. در پايان چهارچوب ارائه باشند كه به آنها مي مي فصلاين 

  دهيم. و كاربردي آماري و جامعه سنجي و در آن بسط مي
 در رشته. ها استفاده شد ساير رشته هتر ازيشتر و ببيات اضيراز اقتصاد در رشتة  ي،علوم انسانميان  در

رياضيات ي استفادة زيادي از جمعيت هاي كمي نيز به دليل ماهيت آمار و داده يشناس جمعيت
الگوهاي رياضي بسيار محدود است. اين از هاي ديگر علوم انساني  ولي استفادة شاخه شود. مي

نمايند  هاي انساني و اجتماعي مي گيري داده ها هرچند با استفاده از آمار اقدام به تحليل و اندازه شاخه
امده يا بسيار ضعيف است. هاي نظري رياضي براي الگوسازي رفتاري در آنها يا به وجود ني ولي پايه

 شناسي را با نظريات جامعه يضرورت منطقكه تالش دارد  ياضير يشناس جامعهدارد  ابراز مي 2ربلو
را  مستدالتي دارند كه فرد ياضير يها كه اثبات كند يبلور عنوان م .نشان دهد ياضير يها اثبات

. داند ينم ممكنناآن را  يولنمايد  مياذعان موضوع نيز  يبه دشوار . ويكند يم رشيمجبور به پذ
شناسي بلور تنها راه را  هاي اجتماعي در جامعه به هرحال براي رسيدن به درك واحد از پديده

در  3هاي به عمل آمده داند. عليرغم تالش شناسي مي پردازي جامعه كاربرد رياضيات در نظريه
، ي معذلكاجتماع يو روانشناس ياطارتب هاي محدود و شبكه يگروهها ييايپو درشناسي  جامعه
شود و توسعة  هاي توصيفي و منطقي بكار برده مي شناسي شيوه شناسي جامعه در زمينه روش هنوز

                                                                                                                                                                                              
2 Bloor, David (1991). Knowledge and social imagery. University of Chicago Press. 
3 Herbert A. Simon (1957) Models of Man, Social and Rational: Mathematical Essays on Rational 
Human Behavior in a Social Setting, New York, Wiley.  
Coleman, James S. (1964) Introduction to Mathematical Sociology, Glencoe, III, The Free Press. 
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 شناسي جامعهپردازي در  نظريه 4پردازي رياضي صورت گرفته است. هاي نظريه كمي در چهارچوب
د و لذا همانطور كه گفته شده ي داشته و داراضيادي به بكارگيري الگوهاي ريهمواره اشتياق ز

  5در اين زمينه است. تيموفقحصول به منوط  يرشته علم كيعنوان آن به  ندهيآ

  شناسي رياضي جامعه
ملموس و  اريبس يميقد الگوهاياز  بسياري بر اين باورند كه علوم نوين وقتي به وجود آمدند كه

 6. مارچشدند نيتدو ياضيره صورت ب يانتزاع ينظر شدند و الگوهايدور  ركقابل د ماًيمستق
 ميقد كدانانيزيف: «كند ذكر مينمونه را به عنوان مدرن  كيزيبه ف كيكالس كيزيف ازتحول همين 
در  قيقرن ما، تحق بود. از آغاز كاند كه با حواس و تجربه روزانه قابل در سروكار داشته ييايبا دن
دهد.  يم ليجهان كالن را تشك ينامرئ هيو پا ه درست شدهماد يشود كه از اجزا يانجام م يجهان

 ريتصو كيارائه  جهيدر نت و دشوار است ارياست كه ادراك آن بس يكوانتم آنچنان انتزاع كيزيف
 ميبر ياست كه بكار م يميت آن مفاهممكن است، و علّ ريگذرد غ يم ماملموس از آنچه در جهان 
 يحوزه خُرد اجزا انياز ب ميمفاه نيكه ايدر حال م،ييآشنا سخن بگو كيتا از جهان ماكروسكوپ

 نينو كيزيعلت است كه ف ني. بدستنديآن مناسب ن فيتوص يبرا جهيعاجزند و در نت ييابتدا
 يبرحسب نمادها يقيدق يرا بكار برد كه گرچه معنا يميهداد و مفا رييطرز تفكر خود را تغ داًيشد
 كيزيف نيا بنابر ستند،ين رياصطالحات ملموس و محسوس قابل تفس قياز طرولي دارند  ياضير
از  كدانانيزينه به خاطر آنكه ف ست،يد قابل فهم نكن يمالحظه م رونيكه آن را از ب يكس يبرا نينو

است  قيتحق ذاتاز  يبلكه به جهت آنكه غرابت آن ناش كنند يم زيپره همقابل ف ميمفاه گيريبكار
   7».كه تحمل مفهوم ملموس و محسوس را ندارد

                                                                                                                                                                                              
4 Coleman, James S. (1986) Social Theory, Social Research, and a Theory of Action, The American 
Journal of Sociology, Vol. 91, No. 6. (May), pp. 1309-1335. 
http://links.jstor.org/sici?sici=0002-
9602%28198605%2991%3A6%3C1309%3ASTSRAA%3E2.0.CO%3B2-6  

زاده، سازمان مطالعه و  يهما زنجانترجمة  ،يسازمان اجتماع يعموم يبر جامعه شناس يا )، مقدمه1375( يروشه، گ 5
  .يو توسعه علوم انسان قيمركز تحق ،دانشگاهها (سمت) يكتب علوم انسان نيتدو

6 March, Arthur (1965) La Physique moderne et ses theories, traduit de I'allemand par Serge Bricianer, 
Paris, Gallimard. 

زاده، سازمان  يهما زنجانترجمة  ،يسازمان اجتماع يعموم يبر جامعه شناس يا )، مقدمه1375( يروشه، گنقل از:  7
  .يو توسعه علوم انسان قيمركز تحق ،دانشگاهها (سمت) يكتب علوم انسان نيدومطالعه و ت
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هاي  حاكي از انواع روششناسي  جامعهشاخة بخصوص در  وم وو كاربرد آنها در علالگوها تحول 
ها تمثيل و الگوبرداري از  در اكثر اين الگوسازي 8هاي اجتماعي دارد. متنوع براي الگوسازي پديده

و  يهرم سنّ ي وسلسله مراتب اجتماع بيان يهرم برااستفاده از ها بوده است. براي مثال  ساير پديده
، مجموعه جامعهو نظم  يدگيچيپ ، از ساعت براي بيانعدالت براي بيانترازو  ي، ازاجتماع يقشربند

تعريف كليت  يزنده و بدن انسان برا سميارگانراي بيان توسعه جوامع شهري، از تشابه باز جاذبه 
تحول ها براي بيان تاريخ  از دوران زندگي (تولّد، كودكي، شباب، پيري و مرگ) ارگانيسم جامعه،
  10و نظاير آن كامالً رايج بوده و هست. 9جوامع

شناسي رياضي به خودي خود اصيل نيستند و هركدام با تمهيداتي از ساير نظريات  مباحث جامعه
شخصاً اقتصاد تعريف و توسعه داده شدند و هاي علوم انساني و م بكار گرفته شده در ساير رشته

هاي مختلف سبب  وجود فروض قوي در آنها و همچنين عدم تطابق كامل نظريات علمي در رشته
شناسي نداشته باشند. براي مثال  شده كه اين نوع اقتباسات كاربرد كاملي در رفع معضالت جامعه

شناسي  و حال آنكه انتقال اين نظريه به جامعه نظرية پارتو در اقتصاد كامالً بارز و تعريف شده است.
  تر نيز نموده است.  شناسي را رفع نمايد بلكه آن را مبهم پردازي در جامعه نتوانسته مسائل نظريه

روزن بلوت و  اند. به خود ديده ساير علوم تجربيكه بوده  يتحوالتاز همواره به دور شناسي  جامعه
و توسط يك  دهيچينظام پ كي ريتصوكوچك كردن  پردازي بايد با دارند: كه نظريه ابراز مي 11نريو

آغاز سررا به عنوان درك ملموس و قابل  تيواقع كي تا بتواند صورت گيردض ساده وفرمنظام 
و  نيساخت نماد كي يعني الگويي كه كند. شنهاديپاز يك نظام پيچيده  يانتزاع الگوي كي نيتدو
 ينظام واقع زةسا يزااز همان اجبيند كه تدارك  يبطور ذهن رانسبتاً ساده  تيقعاو كياز  يمنطق
هاي قديم  پردازي پردازي مشابه بسياري از نظريه اين نوع الگوسازي و نظريه باشد.برخوردار  لياص
 كه و مجرد است يانتزاعبه شكلي  تيواقع كي يذهن يبازساز بلكه ستينساده  ليتمث كي

                                                                                                                                                                                              
8 Deutsch, Karl W. (1951), Mechanism, organism, and Society: Some Models in Natural and Social 
Science, Philosophy of Science, 18, p. 230-252. 
Meyer, Herman (1951) On the Heuristic Value of scientific Models, Philosophy of Science, 18, p. 
111-123.  
Meadows Paul (1957), Models, Systems and Science, American Sociological Review, 22, p. 32-38. 
9 Spengler, Oswald (1948) La Declin de l'Occident, Esquisse d'une morphologie de l'histoire 
universelle, traduit de l'allemand par M. Tazerout, Paris, Gallimard. 
10 Inkeles, Alex (1964) What is Sociology? An Introduction to the Discipline and Profession, 
Englewood Cliffis, N. J., Prentice-Hall. 
11 Rosenblueth, Arturo., Norbert Wiener (1954) The Role of Models in Sciences, Philosophy of 
Science, Vol. 12 (Oct.), p. 316-321. 
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  شود. بردهبكار  تيواقع همان يخصلت منطقمنطبق با  بيان آن واقعيتتواند در  مي

  شناسي تابنده نظرية جامعه
 كيبه  ازين يشناس جامعه يسازمان اجتماع اتينظر نيشناسي و تدو فهم مسائل جامعه يبرا

را به  ها دهيپد نيدارد تا بتواند ا ياجتماع يها دهيپد ميتقن و قابل توسعه و تعمم يچهارچوب منطق
 ذااست. لتحول متنوع، متعدد و م ،دهيچيپ يا دهيخود پد يهر سازمان اجتماع رايكشاند. ز ريتصو

و را داشته باشد تا عناصر آن را از جوامع محسوس و ملموس  تيقابل نيا ديبا هيپا يچهارچوب نظر
را  دهيچيپ يها دهيپد ليكشد كه تحل ريبه تصو ييدر قالب الگوها افتهينظام  يليتحل يبا ابزارها
  سازد. ريامكانپذ
بر اين موضوع  12باشد. روشه يوضوع اساسماصل  كبر مبناي ي الگوي نظري بايد كي نساخت

پردازي  شته باشد تا بتوان نظريهنظام را دا كي يخصلتهابايد مورد مطالعه  تيواقعكند كه  تأكيد مي
 يمورد مطالعه از عناصر تيواقعه كداند  را بدين معني مي اصل نيارا بر مبناي آن قرار داد. وي 

شده از  ليتشك تيكلو از طرفي  متقابل دارند يخود روابط وابستگ نيكه بباشد شده  ليتشك
 يتيعناصر و كل نيمتقابل ب يروابط وابستگباشد و ن ليعناصر قابل تقل نيمجموعه عناصر به جمع ا

 د.نباش فيقابل توص يعمل كند كه بر طبق اصول منطق يبرحسب قواعد د،يآ كه از آن به دست مي
  آن بنا نمود.نظاممند  يخصلتهاو اصل موضوع  نيا هيپا بر الگوي نظري كتوان ي مي حالت نيادر 

شناسي مطرح شد ولي تبلور خود را در علم اقتصاد نشان داد.  هر چند در زمينة جامعه پارتونظريات 
ملموس و  يها دهيپد ديبا يعيعلوم طب سطحبه  يعلوم اجتماعپارتو بر اين باور بود كه براي رساندن 

نظام  ياصل موضوع اجزا لذا وي كرد. ليساده تبد اريبس ينظر يها دهيرا به پد دهيچيمحسوس پ
البتّه عليرغم طرح اين موضوع پارتو نظر خود را در  13باشد. مي ايپو كهنمايد  بنا مي ار يماعاجت

 يكاربرد روش منطقو جامعه سيستماتيك  ليتحلاز نظر نيز  دهد. هندرسون شناسي بسط نمي جامعه
 14نمايد. مشابه با فيزيولوژي بر اين موضوع تأكيد مي

                                                                                                                                                                                              
زاده، سازمان مطالعه و  يهما زنجانترجمة  ،يسازمان اجتماع يعموم يبر جامعه شناس يا )، مقدمه1375( يروشه، گ 12

  .يو توسعه علوم انسان قيمركز تحق ،دانشگاهها (سمت) يكتب علوم انسان نيتدو
13 Pareto, Vilfredo (1919) Traite de sociologie generale, Paris, Librairie Payot et Cie, Vol. II. 
14 Henderson, Lawrence J. (1935) Pareto's General Sociology: A Physiologist's Interpretation, 
Cambridge, Harvard University Press. 
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» قانون واكنش فيزيك در اجتماع«شمسي در مقالة  1344حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده در سال 
كنند. اين مقاله مفاهيم اصلي موضوع تطابق  را بيان ميبنيان و مباني نظري فيزيك در اجتماع 

. در مقالة مزبور 15دارد شناسي را به صورت مفهومي و غير رياضي بيان مي فيزيك و جامعه
ه آن را رها كد؟ پس از آنيا ن آوردهييشاخه درخت را با دست پا يكقطعا همه « 16ايند:فرم مي

گردد و  يگذرد، دومرتبه برم يم يه از آن هم مقداركگردد بل يخود برماول  يجابه  تنها د، نهيساخت
ن ياد. يآ يحالت تعادل درمبه  ه رد شود؛ خالصه بعد از چند نوسانيد از محلّ اولين بار هم شايا

  خوانند. ينش مكبه نام وا يكزيقاعده را در ف
برد.  يرده و آن را اثبات نموده است و از آن بهره مكشف ك يخود قانون يبرا يكزيارخوب، فيبس
عه بحث يا از عوالم ماوراءالطبيما سوغات آمده است؟ آ ين براياز ماوراء جو زم يكزيا علم فيآ
رد و تمام حواس خود را متوجه يگ يجهان را در مد نظر م نياز ا يهم جزئ يكزيند؟ باالخره فك يم

د خود مشاهده يره ديا را در آن گوشه و از چهارچوب دايدن يقاعده عموم يند و تجلّك يآنجا م
عت يا و طبيست. قانونْ متعلّق به دنيعلم خاص ن يكمختص به  يچ قانونينظر من هبه  يند. ولك يم

ش يمطالعه خو ينه خاص خود و موضوع علميدان آن قانون را در آاست منتها هر دسته از دانشمن
و قاعده  يميدر علم ش "ا و مواديثبات اش"ن قاعده يا بياست. آ ينند و االّ قانون همگانك يم كدر
ا يهستند. آ ييكند هر دو قاعده ك يه ثابت مكوجود ندارد  يدر جانداران مشابهت "اتيحب ح"

ر علما بوده است، در ين و ساينشتيافته و مورد تجربه و استفاده ايشهرت  يكزيه در فكت يقانون نسب
نش از ذهن بشر، در كن نحو مسلّما قانون وايست؟ به هميمورد قبول ن يو علوم فلسف يشناس روان

شود، در  يده مينام يار عمومكند و بخصوص آنچه افك يز اثر مين يار عمومكر اجتماع و در افيس
ار كتنها اف ن قانون همواره متموج است؛ نهيط ايداشته و تحت شرا يبيت عجيحساسن قانون يمقابل ا
ثبوت انواع به  يعيطب يها علما ن وضع هستند. مدتيز دچار اين يار خاصه و علمكه افكبل يعموم

 يردند و حتّكعلما مخالف ثبوت اظهارنظر  يردند. بعضك يمعتقد بودند و مصرّانه آن را اثبات م
 امل بهكن نحو تيهمبه  فرق دارد، يگفتند هر نسل با نسل قبل يه مكنش نشان دادند كقدر وا آن

                                                                                                                                                                                              
، سه شنبه اول دي 4حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده قانون واكنش فيزيك، اجتماع، مجله جهان امروز، شماره  15

انتشارات حقيقت. چاپ اول  . چاپ مجدد در مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي دكتر حاج نورعلي تابنده، 1344
  ، تهران.1381

مجموعه  مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  .1344ماه  يشنبه اول د ، سه4مجله جهان امروز، ش  16
 .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمقاالت حقوق
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ل نمود و مسأله ينش را تعدكن وايل حلقه مفقوده اكصورت حلقات متّصله و مستمر ادامه دارد. مش
زدن از  دم يد بحث و مطالعه و حتّيا مثالً قبل از فرويرا مورد قبولقرار داد؛  17ون)يجهش (موتاس
ز در ين او نيدچار افراط شد و مخالف يد علميان عقايد در بيفرواما  شمردند، يرا گناه م يمسائل جنس
 ير مدار زندگيه او داك يا گونهبه  شتر نمودين حمالت افراط او را بيردند. اكن يوتاهك يحمله به و

را  ياوك قائل شدند و علم روان يليتعد ياو بعدك روان يعلمااما  ت قرار داده است،يرا مسأله جنس
  رون آوردند.ياز حالت انزوا و خصمانه ب

ل در ياسرائ يخورد. مثالً قوم بن يچشم مبه  تهكن نيم اينكطور مجمل مطالعه به  ز اگريان نير اديدر س
از جانب پروردگار  (ع) ينداشتند. موس يات مستقل و آزاديححقّ  بردند: ينجه بسر مكزجر و ش

د. يآنها چ يملّت مستقل را برا يك يآنان را نجات داد و بناحقّ  دستوربه  مأمور نجات آنها شد و
ل خود را مافوق همه ملل دانستند ياسرائ يه بنكو حقارت و زجر آن بود  يالعمل دوران بردگ سكع

ومت داشتند كدر دوران سلطه و حن روش را هم يوغ ما باشند و اير يد در زيتمام ملل با گفتند يو م
گر يملل د يارهاكستن؛ منتها با در دست گرفتن نبض يت زيصورت اقلبه  و هم در دوران انحالل و

هود يضد  يالعملش فلسفه نژاد سكهود عي يه فلسفه نژادك ييت خود، تا جاينفع ملّبه  ها و دخالت
 (ع) يسيل بود تا در زمان عياسرائ يبن ها در ها بود. قهر و غلبه و خشونت مدت يانه نازيو وحش

ن ياسالم ااما  بود. (ع) يسيم عيو تسل يو مبارزه اخالق يصورت مقاومت منفبه  نش آنكوا
ها را در  طيط و محيق با همه شرايت تطبيمال را داشته و در حد اعتدال است و قابلكت و يخصوص

  خود دارد.
ها را از نوع تعادل محسوب  م و رفرميها بدان نشكجهات، وا ياريم از بسيتوان يخ را ميما حوادث تار

ز محدود ين يوتاهكمدت  به اگر مطالعه خود را يم حتّيخ و ازمنه قدير در تاريم. گذشته از سيدار
ر فرانسه يبكافت. انقالب يم يخواه ييها ها) نمونه ار بندرت از تعادليا بسيها ( نشكن وايم از اينك
بود جان  يافك يداشتن اسم اشراف يه حتّكجه آن شد يان و اشراف بود. نتينش فشار طبقه اعكوا
ها  ه قرنكب نشدند و عذرشان هم آن بود كه مرتك يعين راه، چه فجايرد. در ايرا از او بگ يسك

هم ظلم  يردند، مدتكه اجداد و اسالف آنها) ظلم و ستم كاشراف (مسلّما نه فقط اشراف موجود بل
به  ردند،كخود را عوض  يها جا ه ظالم و مظلوم مدتكه ظلم مرتفع نشد بلكآنجه ينند و نتيبب

ن كيشد؛ مال يديجد يها دهيموجب بروز مسائل و پد يدا شد و آزاديدر قوا پ يه توازنكج يتدر

                                                                                                                                                                                              
17 Mutation 
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ه او را يردند، اثاثك يمستقل شهرها به مستأجر ستم م كا ماليده  كاشراف را گرفتند. مال يجا
گر يد كواقع مال ه دركرد كجاد يا ييها تيچنان محدود آمد و آن ينيقوان ختند.ير يرون ميب

ن يچن ه ظلم و ستم نابود گردد. همكنيد بدون ايگرد يمظلوم امروز يروزينداشت. ظالم د يارياخت
 يلّكبه  ار رايه اختكآمد  ينيچنان قوان شد. بعدا يارگران مبذول مكنسبت به  يها مظالم ارخانهكدر 
ن ينش اكات هر وايارفرما مسلّط نمود. از خصوصكارگران داد و آنها را بر سرنوشت كدست به 

تنها مجرم و  ند. آن وقت نهك يظالم و مظلوم را عوض م يه جاكبرد بل ين نميه ظلم را از بكاست 
ن يشتر ايباما  شود. يفرزندانشان نوشته م يپابه  زيم اسالف نيه جراكسوزند بل يهم م يپابه  گناه يب

ه ين امر از روحيردند و اك يصورت رفرم عملبه  و يجيم و تدرينحو مالبه  ها را در انگلستان حرف
حفظ به  ان چنانيسيگردد. انگل يبر عرف و عادت است استنباط م يه مبتنكحقوق آن ملّت  يعموم

را با ه آن كدهند بل يه به سهولت و سرعت آن را از دست نمكبند هستند  يپا يسنن و شعائر ملّ
  دهند. يد وفق ميط جديشرا

ه انگلستان تا كاز اعتبار افتاد و حال آن يلّكبه  بعد از آن ير و حوادث قهريبكفرانسه در اثر انقالب 
  شد. يمحسوب ماول  يرويا نير فرانسه در دنيبكب دو قرن بعد از انقالب يقر يعنيها بعد  مدت

 ست.يد قابل عمل نينش شدكه ظاهرا جز با واكر فرانسه، يبكرات هست، مثالً انقالب ييتغ ياما بعض
خ و ين رفته است، به تارياز ب يزيد و انقالب و خونرينش شدكهم بدون وا يخ، مظالميدر تاراما 
ند تو و يشد، به ارباب بگو يم يوانات تلقّيه برده مثل حك يطيد. در محيبنگر يمات اسالميتعل
ن يد: تو و اييه امروز شما به دوستتان بگوكن است يد، مثل ايبهترد يزگار باشيدام پرهكات هر  برده

مات با متانت يهمان تعلاما  مات.ير تعليا سايشتر دوستتان دارم؛ يد من بيدام بهتر آواز بخوانكبلبل هر 
شده است. چرا؟  ياعتقاد ــ عمل يهماهنگ و از رو يجمع تنه و سپس دسته يكو وقار و مبارزه ــ 

ش خواند. سلمان را يرد و او را مثل فرزند خوكن حرف را زد غالم خود را آزاد يا هك يسكچون 
 يل من است. آنچه ثروت و مال انبوهيردند و گفت: سلمان مثل فامكدند، آزاد يه برده بود خرك
 اير كد، ابوبيه گفت مال خود را در راه خدا بدهكرد و بعد كه داشت در راه اعتقاد خود خرج ك

ز اعتقاد يند در آنها نك يد عمل ميگو يدند به آنچه ميه ثروتمند بودند چون دكا امثال آنان يعثمان 
آنچه در خارج شهر و در دسترس عامه داشتند در راه خدا خرج  يده شد و ثروتشان را حتّيد

  نمودند.
و نهرو و  ين بود. گانديو دوستانش چن يار گاندكز طرز عمل و روش ين ياسياز لحاظ مبارزه س
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و  يد از جان گذشت. خودشان هم بارها از جان گذشتگيحفظ وطن با يگفتند برا يارانشان مكهم
ستد و خودشان هم در تمام عمر جنس يخود با يپا يد هند رويگفتند با يردند. مك ياركفدا

 يد به سيلباس او شا يمت سرتاپايبود، قاول  تيا شخصيه در دنك ييردند. نهروكمصرف ن يخارج
رد، كنند. مجلس هم چون قبول نكاد يد و لذا از مجلس خواست حقوقش را زيرس يچهل تومان نم

د به ينش شدكه هند بدون واكم يدينمود. د يش امرار معاش ميناچار نهرو با نوشتن خاطرات خو
نه عنوان نموبه  ت ويش را مستقر ساخت (بحث در ملّيان ملّت خوكل آمد و ارينا ياتياستقالل و ترقّ

ه اسالم در تمام كن دو نمونه يم). باتوجه به ايان نمايد مفصالً مجال شود بيملّت هند را جداگانه شا
مبارزه  يكافت و هندوستان صرفا در يق يتوف ياسيو س ي، اجتماعي، اخالقيموضوعات مذهب

ات يص واقعيت و تشخيصورت تعادل و رعابه  امل راكن تيتر افت و جالبي يروزيپ يملّ ياسيس
 ييها گردد و هدف كاجتماع در يامل و مصالح واقعكر تيم چنانچه مسيد، متوجه هستيتحقّق بخش

است. مثالً  يحتم يروزيرد، حصول پيه صالح و فالح مردم را متضمن است مورد توجه قرار گك
 شانيه اعتقاد به اصول بر تمام شئون زندگكند يز يستند و ميز يدر هند، رهبران هند چنان م

ز يو ساده ن يارگر عادك يكتوان گفت  ينم يه حتّكدارند  يند و چنان زندگك يومت مكح
ن يخورند. در چن يآنها حسرت م يدارد و مردم محروم به زندگ يوضعش با آنها تفاوت چندان

رهبران هند شدند و  ميز تسليطالب نفوذ انگلستان بودند ن يه بعضك يشاهزادگان محلّ يحتّ يطيشرا
  »افت.يآن دسته تحقّق  يو ظاهر يرغم مصالح مال ياستقالل و عظمت هند علنقشه 

با توجه به اهميت نظري و عملي پارادايم طرح شده توسط ايشان سعي بر اين شد تا حدي موضوع 
تر و مبتني بر مفاهيم رياضي مورد استفاده در فيزيك و مكانيك بررسي نمائيم.  را به صورت جزئي

ا اين است كه با تطبيق و تشابه برخي قواعد مكانيك مباحثي را باز نمائيم تا هدف م فصلدر اين 
شناسي شود. لذا با توسعه روابطي ملهم از فيزيك و مكانيك و تعميم آن  ساز توسعة علم جامعه زمينه

به مباحث علوم انساني سعي بر اين خواهد بود تا بتوان مباني اولية قواعد مكانيك و فيزيك را به 
ئل علوم اجتماعي و انساني تعميم داد. شايد در بدو امر اين موضوع بعيد به نظر آيد كه انسان مسا

هاي فيزيك را به آن  شود يك دستگاه نيست كه بتوان يافته ث ميهمانند آنچه در مكانيك بح
تعميم داد. اين موضوع هر چند صحيح است ولي ناقض الهام از قواعد فيزيك و مكانيك در جهت 

  باشد. ه علوم انساني نميتوسع
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  تشابه كلي فيزيك و علوم رفتاري
شود كه داراي انرژي بوده و در اثر آن يا در اثر  در فيزيك از جرم به عنوان وجودي نام برده مي

رفتار و فعل و انفعالتي از خود نشان دهد. هدف مكانيك در اصل  تواند انرژي اجرام ديگر مي
تشخيص اين رفتار و فعل و انفعال يا حركت جِرم است كه در اثر تغيير انرژي خارجي يا خود جِرم 

شود. انسان به خودي خود يك منبع  آيد. همين موضوع در رفتار انسان نيز مشاهده مي به وجود مي
زند. به عبارت ديگر  آيد رفتاري از وي سر مي نرژي از قوه به فعل در ميانرژي است و وقتي اين ا

رفتار انسان تبديل انرژي پتانسيل وي به انرژي حركتي است كه نيروي نهفته در وي را تبديل به 
  نمايد. منتها اين حركت در انسان ابعاد بيشتري از حركت جرم در مكانيك دارد. حركت مي

نيم رفتار انسان نوعي حركت است بايد اين حركت را در ابعاد در اين مقطع اگر فرض ك
) و Xهاي) آن بررسي كنيم. حركت يك دستگاه در فيزيك در سه ديمانسيون طول ( (ديمانسيون

) هم به عنوان يك ديمانسيون در نظر گرفته Tشود. اگر زمان ( بررسي مي )Z) و ارتفاع (Yعرض (
مزبور قابل بيان است. مثالً حركت يك شيئ در يك  شود حركت يك دستگاه با مختصات فضاي

) براي آن متصور است. وقتي شيئ روي Xراستا در فضاي يك بعدي است كه فقط طول حركت (
) است. و اگر همان Y) و عرض حركت (Xصفحه حركت كند داراي دو مؤلفه طول حركت (

) و هم در ارتفاع Yض () و هم در عرXشيء در فضاي سه بعدي حركت داده شود هم در طول (
)Zعد زمان ( ) داراي مؤلفههاي حركت است. همينطور اگر بT(  نيز اضافه شود حركت شيء داراي

) است. لذا فضايي كه براي حركت يك T) و همينطور زمان (Z) و ارتفاع (Yو عرض ( )Xطول (
  دارد. هاي مكان و زمان قرار شود در تعداد معدودي از مؤلفه شيئ در نظر گرفته مي

حال به رفتار يا حركت انسان نظر كنيم. انسان موجودي است كه رفتار وي در فضايي شكل 
هاي مختلف سروكار دارد. مثالً حركت يا رفتار  گيرد كه با بسياري از متغيرها و در ديمانسيون مي

ي و انسان ناشي از نوشيدن چاي تابعي از كميت و كيفيت نوع چاي و شكر و شير و فنجان و كتر
توان  قوري و سفره و ميز و وقت و همنشينان و قص عليهذا دارد و اين دنباله آنقدر ادامه دارد كه مي

فرهنگ، اجتماع و   هاي رفتارهاي ديگر در حيطة اقتصاد، ها را به ديمانسيون هركدام از ديمانسيون
ارف امروزي هنوز هايي هستند كه بشر متع غيره و همچنين روحيات و احساسات فرد كه ديمانسيون

  دانش كمي از آنها دارد متّصل نمود.
گيري يا كيفيت قابل تبديل به اندازه  كنيم هر كميت قابل اندازه براي ساده سازي موضوع فرض مي
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تواند مبناي تعريف ما براي ديمانسيون مورد نظر باشد. اين نگرش  و مقدار به عنوان يك متغير مي
شود و آمار در اين ارتباط نيز كمك  ساني در حال حاضر استفاده ميهاي علوم ان در بسياري از شاخه

گيري اين متغيرها نموده است و رياضيات نيز با استفاده از همين متغيرها و  بسزايي به تعريف و اندازه
هاي مختلف علوم انساني، نظير اقتصاد، روانشناسي،  ها رفتار انسان را در شاخه ديمانسيون

محيط زيست و غيره   شناسي، فرهنگ، جمعيت  ، انسان شناسي، مردم شناسي،شناسي، حقوق جامعه
  نمايد. بررسي مي

شود تخليص رفتار انسان در فضاي متغيرهاي مورد  چهارچوبي كه در همة علوم فوق بكار گرفته مي
 ها در ارائه و بررسي نظريات نظر در مطالعه است. اين امر شبيه به همان كاري است كه فيزيكدان

دهند. يعني بررسي رفتار فيزيكي يك شيئ را در شرايط بي اثر بودن نيروهاي  فيزيك انجام مي
دهند. لذا تا اين مرحله تشابه  خارجي وارد بر دستگاه، يا صفر فرض نمودن برخي نيروها انجام مي

ني ميان علوم طبيعي محض نظير فيزيك و شيمي و زيست شناسي و حتّي خود رياضيات با علوم انسا
هاي بكارگرفته  است و اختالف اساسي در فضاي رياضي بررسي متغيرها و ديمانسيونبسيار زياد 

  شده در علوم طبيعي و علوم انساني است.

  رفتار فردي
تواند انرژي خود  گرديم كه انسان يك منبع انرژي است كه مي اين نوشته برمياول  حال به پاراديم

گيرد مطالعه كند يا استراحت نمايد. فرض  را از شكلي به شكل ديگر تبديل نمايد. مثالً تصميم مي
كنيد فضاي رياضي ما در اين مرحله فقط از متغير مطالعه كردن تشكيل شده. پس از اين لحاظ رفتار 

توان به شكل برداري نشان داد كه طول آن بردار مبين ميزان مطالعه فرد  عه كردن) را ميوي (مطال
است (در حال حاضر فرض كنيد چهارچوب اصلي مطالعه در محدودة مشخصي از زمان مثالً يك 

  شود:  ، كه همانند نمادهاي فيزيك به شكل زير نشان داده مي شود) شبانه روز تعريف مي
0 F 1 A  (F1  بردار)        

͢͢ 

 
 )1نمودار (

توان برحسب تعداد  طول اين بردار بايد بر مبناي واحدي تعريف شود. مثالً مطالعه كردن را مي
گذاري از  دار نمود. در فيزيك اين اندازه تعداد صفحات مطالعه يا از اين قبيل اندازه ساعت مطالعه، 
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شود و  استاي محور افقي بيان ميگيرد. اين بردار فقط در ر طريق يكاي تعريف شده صورت مي
شود. اگر در  فقط مؤلفه طولي آن برحسب واحد (يكاي) بكار گرفته شده براي مطالعه تعريف مي

براي فرد مزبور حاكي از ميزان رفتار وي  Xبناميم، متغير Xرا به ميزان  Aبردار فوق فاصله صفرتا 
نمايش دهيم دو بردار به شكل زير خواهيم  باشد. اگر بخواهيم مطالعه دو نفر را در امر مطالعه مي

  داشت:

0 F 1  1F(Aبردار (
F 2   2F(Bبردار (        

͢͢ 
͢͢ 

  
  )2نمودار (

 اين دو بردار همچنان در يك راستا هستند ولي مقدار آنان متفاوت است. 

  فضاي رفتاري 
كنيم و رفتار فرد را در فضاي دو بعدي مطالعه و  حال ابعاد (ديمانسيون) متغيرها را بيشتر مي

در دستگاه مختصات زير قابل نمايش است كه دوم  و فرداول  دهيم. بردار فرد استراحت نشان مي
  هركدام دو مؤلفه مطالعه و استراحت دارند.

              Y
استراحت

        X 
مطالعه

A

B

F 2

F1

  
  )3نمودار (

را دوم  و فرداول  هاي مختلف مقادير نيروي فرد هركدام با شيب Bو  A) بردارهاي 3در نمودار (
و  Aدهند. براي سهولت بررسي ابتداي دو بردار  هاي مطالعه و استراحت نشان مي در ارتباط با مؤلفه

B هاي مطالعه و استراحت را براي  دهيم تا بتوان به راحتي ميزان مؤلفه را بر مبدأ مختصات قرار مي
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شود. اين  گرفته مي هر دو نشان داد. مشابه اين تغيير مبدأ مختصات نيز در تحليلهاي فيزيك بكار
  ) نشان داده شده:4حالت در نمودار (

X

Y

X2 X1
مطالعه

استراحت

Y1

Y2
B

A

F 2

F 1

  
  )4نمودار (

هاي استراحت به ترتيب براي  مؤلفه Y2و  Y1هاي مطالعه و  مؤلفه X2و  X1) مقادير 4در نمودار (
 هستند كه هركدام بنا بر يكاي خود (مثالً ساعت) اندازه دارند. دوم  و فرداول  فرد

هاي طولي و عرضي برداري هستند كه  هركدام مبين مؤلفه  Yو  Xهمانطور كه ذكر شد محورهاي 
دهند. به عبارت ديگر فضاي  ميزان هركدام از دو مؤلفه را بر روي محور مربوط به خود نشان مي

  عدي است.بs رفتاري يك فضاي اقليدسي 

  فروض رفتاري 
قبل از اينكه وارد مباحث رفتار گروهي شويم بايد به اين موضوع پرداخت كه آيا رفتار و همچنين 

پذير هستند يا خير؟ به عبارت ديگر گروهي متشكل از  صفات و همچنين اداراكات حسي افراد جمع
n نفر را در نظر بگيريد كه هركدام حامل احساس يا صفت يا رفتار Xi, i=1,…,n  هستند. سوال

) برابر با جمع جبري رفتار يا صفت يا Xrاين است كه آيا رفتار يا صفت يا دراكات حسي گروه (
است يا خير؟ همچنين موضوع ديگر قابليت  (Xi, i=1,…,n)احساسات تك تك اعضاي آن 

 jو  iتي دو فرد مقايسه رفتار و همچنين صفات و همچنين احساس افراد با يكديگر است. يعني وق
 Xjو  Xiهستند آيا  Xjو  Xiيا اداراكات حسي  Xjو  Xiهاي  يا صفت Xjو  Xiداراي رفتارهاي 

گيري  قابل مقايسه با يكديگر هستند يا خير؟ ديگر اينكه آيا رفتار يا صفت يا احساس قابليت اندازه
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  گيريم. صفت و رفتار در نظر ميدارند يا خير؟ در پاسخ به اين سؤاالت تمايز زير را بين احساس و 
ي داشته ريگ اندازه تيو قابل سهيمقا تيو قابل ريپذ جمعاي (رفتار، يا صفت يا احساس)  اگر خصيصيه

  توانيم بنويسيم: باشد در اين صورت مي

{ }
1

R 1,...,

: , : : , , 1,...,

i

n

r i
i

i j j k i k

X i n

X X

If X X and X X then X X i j k n
=

∈ =

=

> > > ∈

                            )1(  

  احساس
تر از صفات شخصيتي در فرد است و احساس، دريافت دروني فرد از محيط  اداراكات حسي دروني

گيري صفات مختلف در  بيرون خود است. ادراكات حسي فرد در طول زمان يكي از عوامل شكل
باشند بلكه تا وقتي  پذير نمي گيري نيستند و لذا نه تنها جمع ساسات كميت قابل اندازهشود. اح فرد مي

در اين مقاله » احساس«به شكل فعل كمي در رفتار فرد بروز ننمايند قابليت مقايسه نيز ندارند. لذا 
د شود كه در مواجهه با عامل بيروني در فر فقط به عنوان كيفيت ويژگي دروني فرد تعريف مي

شود. براي مثال محبت، عشق، لذّت، تنفّر، خوشحالي، ناراحتي، افسردگي، شادابي و ...  ايجاد مي
گيرند كه تا وقتي به فعل كمي بروز  هاي حسي فرد قرار مي همگي در زمرة احساسات و دريافت

را  )1(ي را مندرج در ريگ اندازه تيو قابل سهيمقا تيو قابل يريپذ خواص جمعنيابند هيچيك از 
  ندارند. به عبارت ديگر:

{ }
1

R 1,...,

: , : : , , 1,...,

i

n

r i
i

i j j k i k

X i n

X X

If X X and X X then X X i j k n

=

<

>

∉ =

≠

> > ∈=

                            )2(  

  صفت
 شتريكه شخص در ب باشند يمفرد  يميدا يها يژگيوصفات شخصيتي در روانشناسي و اخالق 

صفات شخصيتي كميت قابل . دهد يمبروز آنها را از خود هنگام انجام فعل يا رفتار مواقع 
ند بلكه تا وقتي به شكل فعل كمي در رفتار فرد باش پذير نمي گيري نيستند و لذا نه تنها جمع اندازه

در اين مقاله كيفيت ويژگي دروني فرد تعريف » صفت«بروز ننمايند قابليت مقايسه نيز ندارند. لذا 
بندوباري، بزهكاري، پرخاشگري، صلح  شود. براي مثال شجاعت، خست، ولخرجي، عفّت، بي مي

همانند ادراكات حسي تا وقتي به فعل كمي بروز  شوند كه طلبي و ... همگي صفات فرد تلقي مي
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  18 باشد. نسبت به آنها صادق نمي )1(نيابند هيچيك از شروط مذكور در 
  رفتار

 يرونيب محرّكبه  سميكه ارگانشود  گفته مي يپاسخبه رفتار در روانشناسي و ساير علوم رفتاري، 
 كعمل ياست كه در برابر  موجود زندهعكس العمل يك رفتار  گريدعبارت . به دهد يمنشان 

در اين مقاله مقدار كمي فعلي » رفتار«برخالف تعريف مذكور واژة  .زند يسر موي از  يرونيمل باع
دهد. منشاء دروني يا بروني عامل رفتار در اين مرحله از بررسي مد نظر اين  است كه فرد انجام مي

باشد و رفتار فرد  مقاله قرار ندارد و فقط ميزان و اندازة فعل بدون توجه به كيفيت آن مد نظر مي
گيري رفتار عامل دروني فرد باشد و خواه عاملي از بيرون موجب  د، خواه منشاء شكلگرد تلقي مي

شود لذا بنابر تعريف  بروز رفتار شود. در اين حال چون مقدار فعل يك كميت عددي تعريف مي
ي را دارد. به عبارت ديگر ريگ و اندازه سهيمقا تيو قابل يريپذ جمعرفتار داراي هر سه خاصيت 

  در آن صادق است. )1(ط مندرج در تمام شرو
براي مثال مواردي نظير مطالعه، خواب، گذران اوقات فراغت، گفتگو، مجالست، خنديدن، 

انداز  گريستن، پرخاش كردن، مالطفت، دويدن، نشستن، كار كردن، خريدن، كسب درآمد، پس
گيرند. به عبارت ديگر تمام موارد ذكر شده  كردن، مصرف كرد، ... در زمرة تعريف رفتار قرار مي

                                                                                                                                                                                              
  نگاه كنيد به: 18

 يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس( در اسالم ي) مباني عرفاني روانشناس1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 
 ). تصوف از ديدگاه حكمت

http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf  
 .تصوف يو كاركرد اجتماع تيترب ندي) فرآ1396( بيژن بيدآباد

http://www.bidabad.ir/doc/social-functioning-sufi-paper-fa.pdf  
 .عرفاني يدرمان در روانشناس يمحتوا )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-content-sufi-paper-fa.pdf  
 .عرفاني يدرمان در روانشناس نديفرآ )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-process-sufi-paper-fa.pdf  
 .عرفاني يدر روانشناس يروان يشناس بيآس )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/psychopathology-sufi-paper-fa.pdf 
 . عرفاني يروانشناس هينظر )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufi-paper-fa.pdf  
 .عرفاني يدر روانشناس ريرابطة درمانگر و درمانپذ )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapist-psychopath-sufi-paper-fa.pdf  
 .عرفاني يدر روانشناس تيشخص هينظر )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد، 

http://www.bidabad.ir/doc/personality-sufi-paper-fa.pdf 
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  ال هستند و نه اداراكات حسي يا صفات.در زمرة افع
عالوه بر اين براي شكل گرفتن رفتار بايد بازة زماني حد اقلي در نظر گرفت كه در آن بازه رفتار 

ها در  بتواند شكل بگيرد. مضاف بر آن اين بازه نبايد آنقدر طوالني در نظر گرفته شود كه كيفيت
  رفتار مؤثّر شوند.
به شكل زير جمعبندي نمود تا رفتار از اداراكات حسي و صفات متمايز توان  موارد فوق را مي

  گردد:
  كمي باشد. -1
  گيري باشد. قابل اندازه -2
  قابل مقايسه در كميت باشد. -3
  پذير باشد. كميت رفتار افراد مختلف در همان رفتار جمع -4
  رفتارهاي افراد متفاوت از يك كيفيت برخوردار باشد. -5
  شود بايد آنقدر بلند باشد كه رفتار بتواند شكل بگيرد. آن بيان مي واحد زماني كه رفتار در -6

  رفتار گروهي
اي از  شناسي گروه مجموعه گيريم. از لحاظ جامعه را يك گروه در نظر ميدوم  و فرداول  حال فرد

هاي مطالعه و  هاي تعريف شده اشتراك دارند. در مثال ما مشخصه افراد هستند كه در مشخّصه
اي كه از دو  مشترك است. برآيند رفتار اجتماعي افراد جامعهدوم  و فرداول  براي فرد استراحت

آيد. همين موضوع در مكانيك نيز براساس  شود از برآيند نيروهاي آنان به دست مي فرد تشكيل مي
آيد. روش محاسبه برآيند بردارها در حالت هندسي برابر با قطر  بردار برآيند نيروها بدست مي

) نشان 5دو ضلع آن هستند. اين موضوع در نمودار ( Bو  Aتوازي االضالعي است كه دو بردار م
  داده شده است. 
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X 2 X 1 X3 X

Y1

Y2

Y3

Y

R

B

A

o

F1

F2

ᶿ 1

ᶿ 2

  
  )5نمودار (

خواهد  R⃗به صورت بردار  B⃗و  A⃗جمع دو بردار  19اين قواعد در كتب فيزيك پايه بيان شده است.
هاي گروه تشكيل  مؤلّفه Y3 و X3از استراحت است.  Y3 از مطالعه و مؤلّفه X3 بود كه داراي مؤلّفه 

با محور  A⃗زاويه بردار  1θ) زاويه 5نمايد. در نمودار ( بيان مي Yو  Xشده را در ارتباط با دو متغير 
X 2ها و زاويهθ  زاويه بردارB⃗  با محورXاند كه تفاضل  ها نشان داده شدهθ2-θ1  زاويه بردارR⃗  يا

باشد. از لحاظ جبري برآيند بردارها يا به عبارت  ها ميXبرآيند رفتاري گروه دو نفره ما با محور 
  شود: ديگر نتيجه رفتار گروه از روابط زير محاسبه مي

1Fبراي بردار 


   A) (نماد جايگزين 

)3(                                                                                                                  1 1 1

1 1 1

cos
sin

X F
Y F

θ
θ

=
 =

  

2Fبراي بردار 
  نماد جايگزين)B(  

)4(                                                                                                               2 2 2

2 2 2

cos
sin

X F
Y F

θ
θ

=
 =

 

Rبراي بردار 
  1(برآيند دو بردارF

  2وF
(  

                                                                                                                                                                                              
 ) مباني فيزيك، ترجمه محمدرضا جليليان نصرتي و1388نگاه كنيد به: ديويد هاليدي، رابرت رزينك، جرل واكر ( 19

  اشراقي، تهران. –جلد اول. انتشارات صفّار  عابديني، محمد 
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)5(                                                                           1 2 1 1 2 2

1 2 1 1 2 2

cos cos
sin sin

r

r

X X X F F
Y Y Y F F

θ θ
θ θ

= + = +
 = + = +

 

R) برآيند بردارRطول يا مقدار (
 آيد: از رابطه زير به دست مي  

)6(                            ((2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2cos cos ) sin sin )r rR X Y F F F Fθ θ θ θ= + = + + +  

Rزاويه بردار 
  با محورX  :ها نيز از معكوس رابطة زير بدست خواهد آمد  

)7(                                                             1 2 1 1 2 2

1 2 1 1 2 2

sin sintan
cos cos

r
r

r

Y Y Y F F
X X X F F

θ θθ
θ θ

+ += = =
+ +

  
نشاندهندة برآيند رفتار گروه در فضاي مطالعه و استراحت است كه در ارتباط  )6(از رابطه  Rمقدار 

 )7(در عبارت  θrرا دارد. زاويه  )7(در رابطه  θrمتغير مطالعه و استراحت زاوية با گرايش به دو 
حاكي از نُرم يا هنجار گروه است. در بخشهاي بعدي به نُرم يا هنجار گروه يا جامعه خواهيم 

  پرداخت.

  سويي در گروههم
ولي بطور خالصه  20شناسي ذكر شده ربارة همسويي و استحكام گروه در جامعهمتون متعددي د

آنچه مد نظر ماست به اين شكل قابل بيان است كه در هر چه رفتار افراد گروه در راستاي يكديگر 
شود. چنانچه زاويه بردار رفتار هر فرد مساوي  تك افراد با هم كمتر مي باشد زاويه بردار رفتار تك

 Yو  Xيروي رفتاري گروه در فضاي رسد و مقدار ن زاويه رفتار فرد ديگر باشد اتّحاد به حداكثر مي
  دهيم: را بسط مي )6(گردد. براي اثبات اين موضوع رابطة  حداكثر مي

2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 1 2cos cos 2 cos cos sin sin 2 sin sinR F F FF F F FFθ θ θ θ θ θ θ θ= + + + + +    )8 (  

  پس از ساده سازي خواهيم داشت:
)8(                                                                               2 2

1 2 1 2 1 22 cos( )R F F FF θ θ= + + − 
1در عبارت فوق اگر  2θ θ=  1باشد 2cos( )θ θ− :برابر يك خواهد شد و خواهيم داشت  

)9(                                                                                                                    1 2R F F= +  
يعني در حالتي كه زاويه دو برابر رفتار مساوي باشد مقدار برآيند دو بردار رفتار برابر با مجموع 

1ر شود. اگ ميدوم  واول  مقدار دو بردار دو فرد 2θ θ−  مضربي فرد ازπ  راديان باشد مقدار برآيند
                                                                                                                                                                                              
20 Hechter, Michael. (1983). The Microfoundations of Macrosociology. Philadelphia: Temple 
University Press. 
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   دو بردار برابر خواهد بود با:
)10(                                                                                                                    1 2R F F= −  

 2θو 1θكه در اين صورت كمترين مقدار خود را خواهد داشت. در عبارات فوق پارامترهاي 
را به صورت جبري  OA) خط 5مفاهيم كاربردي معناداري دارند. بدين ترتيب كه اگر در نمودار (

  بيان كنيم معادله آن به شكل زير خواهد بود:
)11(                                                                                                                  1Y tg Xθ= ⋅  

  توان نوشت:  مي OBهمچنين براي خط 
)12(                                                                                                                  2Y tg Xθ= ⋅  

در ارتباط دوم  و فرداول  شيب دو بردار هستند و حاكي از رفتار فرد 2tgθو  1tgθبه عبارت ديگر 
اول  جوئيم تا بيان نماييم كه تفاوت رفتار در فرد باشند. از اين توضيح بهره مي مي Yو  Xبا دو متغير 

1Fكه به صورت بردارهاي  Yو  Xدر فضاي دوم  و
  2وF

اند ناشي از زاويه آن دو  نشان داده شده
اندازه رفتار  2Fو  1Fنوع رفتار و  2θو 1θبردار با محور افقي و طول هركدام از دو بردار است. لذا 

1دارند. پس عبارت  را بيان مي 2θ θ− مبين اختالف نظر يا اختالف سليقه يا اختالف رويه دو فرد 
1است. اگر  Yو  Xدر ارتباط با متغيرهاي دوم  واول  2θ θ−  مساوي صفر باشد هر دو فرد در نحوة

توان  كنند. لذا همسويي رفتاري دو فرد را مي معادل هم عمل مي Yو  Xاستعمال (نه در مقدار عمل) 
  به عبارت: 12ϕبا 

)13(                                                                                                           

12 1 2cos( )ϕ θ θ= −  
121تعريف نمود كه  1ϕ− ≤  Xرا در فضاي رفتاري دوم  واول  اثر رفتاري فرد 12ϕاست. كميت ≥

1دهد. اگر  نشان مي Yو  2 0θ θ− 12باشد  = 1ϕ خواهد بود، به عبارت ديگر اختالف در دو نفر  =
)وجود ندارد و برآيند رفتار آن دو برابر با مجموع مقادير بردارهاي آن دو  )1 2F F+ شد. اگر با مي

1 2θ θ π− باشد اختالف رفتاري در دو نفر به ميزان حداكثر خود است و برآيند رفتار آن دو نفر  =
)در حداقل خود  )1 2F F− 1باشد. در مقدار  مي 2 2

πθ θ− 12مقدار  = 0ϕ خواهد بود. به  =
  عبارت ديگر در موارد فوق برآيند رفتار دو فرد در گروه در فاصلة زير قرار خواهد گرفت:

)14(                                                                                                      1 2 1 2F F R F F− ≤ ≤ +  
كه سمت راست و سمت چپ نامعادله فوق به ترتيب برابر با برآيند ناشي از همسويي شديد رفتاري 
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ويي شديد رفتاري و به عبارتي عدم وحدت يا تفرقه شديد يا به عبارتي وحدت رفتاري و ناهمس
  رفتاري است. 

  افزايي (سينرژي) اتّحاد در گروه هم
و همبستگي افراد در يك گروه منجر به برآيند كار آن گروه بيش از  همواره ديده شده كه همدلي

شود. و بر عكس آن نيز صادق است. اين پديده در فيزيك  مجموع كار تك تك افراد آن مي
R) نشان داده شده بردار 5همانطور كه در نمودار ( .شود يم دهينام 21ژينرسي

  برآيند يا مجموع
Rبردار  Yو  Xهاي  است. ميزان مؤلفه Yو  Xرفتار دو نفر در فضاي تعريفي 

 هاي  از مجموع مؤلفه
1Fدو بردار 

  2وF
 نشان داده شد. بردار برآيند نيروي آندو  )5(آيد كه در روابط  به دست مي

1است كه وقتي  Rداراي مقدار  2θ θ=  باشد در ميزان حداكثر خود بوده و برابر با مجموع طول
1Fبردارهاي 

  2وF
  1(يعنيF  2وF بررسي جملهنشان داده شد. با  )9() خواهد شد كه در رابطه 

افزايي نيروي  توانيم اثر هم و با استفاده از ضرب داخلي دو بردار مي )8(در زير راديكال رابطة دوم 
1Fناشي از تحقق اتّحاد در جامعه را بررسي و بيان كنيم. در ضرب داخلي دو بردار 

  2وF
  وقتي

1زاويه بين آنها 2θ θ− نويسيم:توانيم ب است مي   
)15(                                                                              ( )1 2 1 2 1 2 1 2 12cosF F F F F Fθ θ ϕ⋅ = − =

   
  كنيم: تعريف ميدوم  واول  افزايي يا سينرژي ناشي از اتّحاد رفتاري فرد را به عنوان هم ωمقدار 

)16(                                                                                                                   12 1 2 12FFω ϕ=  
اين رابطه تعريف ضرب داخلي دو بردار است. مفهوم اين عبارت ميزان نيروي متقابل هركدام از 

1Fبردارهاي نيروهاي 
  2وF

  12بر يكديگر است كه با ميزان ضريب همسوييϕ شود. و  تعديل مي
همانطور كه گفته شد چنانچه همسويي رفتاري دو فرد در جامعه (در مثال جامعه دو نفري) كامالً 

)12همسو  1)ϕ )ا كامالً ناهمسو ي = )12 1ϕ = يزان سينرژي ناشي از اتّحاد كامل و اختالف باشد م −
1كامل به ترتيب برابر با  2FF  1يا 2FF− .خواهد بود 

                                                                                                                                                                                              
21 Synergy 
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  تعميم به جامعه 
iFكدام از افراد داراي بردار رفتاري نفر است و هر nحال فرض كنيد گروه متشكل از 

  هستند كه
  باشند. به عبارت ديگر: مي Yو  Xدر دو جهت محورهاي  Yiو  Xiهاي  داراي مؤلفه

)17(                                                                                                                   cos
sin

i i i

i i i

X F
Y F

θ
θ

=
=

  

Rبراي بردار 
 توانيم بنويسيم: مي  

)18(                                                                                               1 1

1 1

cos

sin

n n

r i i i
i i
n n

r i i i
i i

X X F

Y Y F

θ

θ

= =

= =

= =

= =

 

 
  

Rطول يا مقدار برآيند بردار
  يعنيR آيد: از رابطه زير بدست مي  

)19(                                 
2 2 2 2

1 1 1 1
cos sin

n n n n

i i i i i i
i i i i

R X Y F Fθ θ
= = = =

       = + = +       
       
     

  اگر رابطه فوق را بسط دهيم خواهيم داشت:

)20(                                                                       2

1
2,...,

1,..., 1

2 cos( )
n n

i i j i j
i j i

j n
i n

R F FF θ θ
= <

=
= −

= + −  

Rزاويه بردار 
  با محورX  :ها نيز از معكوس رابطة زير بدست خواهد آمد  

)21(                                                                             1 1

1 1

sin
tan

cos

n n

i i i
i ir

r n n
r

i i i
i i

Y F
Y
X X F

θ
θ

θ

= =

= =

= = =
 

 
  

0iاگر داشته باشيم  jθ θ− jو  = i<و براي , 1,...,i j n=  (همسويي كامل) با استفاده از رابطة
  توان نشان داد كه:  به راحتي مي )20(

)22(                                                                                                                         
1

n

i
i

R F
=

=  
  كنيم:  تعريف مي )13(مشابه رابطه 

)23(                                                                                                             cos( )ij i jϕ θ θ= −  
1كه در آن  1ijϕ− ≤ نفره در فاصلة زير قرار  nتوان نشان داد كه برآيند رفتار گروه  . همچنين مي≥

  خواهد گرفت: 
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)24(                                                                        1 2 1 2... ...n nF F F R F F F− − − ≤ ≤ + + +  
به  )16(و  )15(نفري نيز به راحتي از تعميم  nافزايي يا سينرژي اتّحاد در جامعه براي جامعة  هم

  دست خواهد آمد يعني:
)25(                                                                               cos( )i j i j i j i j ijF F FF FFθ θ ϕ⋅ = − =

   
  و همينطور 

)26(                                                                                                                     ij i j ijF Fω ϕ=  
و  ijϕرا با توجه به مقدار  jو  iافزايي ناشي از اتحاد يا اختالف بين دو فرد  هم ijωكه در اين رابطه 

نفري بدست   n) از رابطة زير براي يك جامعة ωكند. اثر اتحاد در جامعه ( عالمت آن مشخص مي
  آيد: مي

)27(                                                                                       
2,...., 2,....,
1,..., 1 1,..., 1

n n

ij i j ij
j i j i
i n i n
j n j n

F Fω ω ϕ
< <
= =
= − = −

= =   

د سبب شود كه برآيند نيروي رفتاري جامعه توان مي ωر نشان داده شد مقدا )24(كه همانطو ركه در 
  قرار گيرد. )24(در دو حد ماكزيمم و مينيمم در حد فاصله تعريف شده در 

  تعميم فضاي رفتاري
 Yو  Xتمام مباحث ذكر شده براي سهولت در فضاي رفتاري دو بعدي ذكر شدند و فقط دو مؤلفه 

بعدي  sتواند در فضاي رفتاري  براي آنها در نظر گرفته شد. تعميم اين موضوع علي القاعده مي
صورت گيرد كه از لحاظ نظري و رياضي درست در راستاي مباحث مطروحه خواهد بود. اين 

شود. براي  هايي است كه در فيزيك و مهندسي بكار گرفته مي تر از ديمانسيون ر وسيعتعميم بسيا
در ارتباط با نيازهاي رواني و در روانشناسي  22هيجان و انگيزشمثال مواردي كه در مباحث 

توانند به عنوان خصوصيات  شوند مي مطرح مي فيزيولوژيك فرد و ساير موضوعات مرتبط به آن
از طريق چهارچوب مباحث مطرح در اينجا بكار گرفته و تعريف هاي متعدد  رفتاري در ديمانسيون

  و تحليل شوند.
iFنفر است و هركدام از افراد داراي بردار رفتاري  nحال فرض كنيد گروه متشكل از 

  هستند كه

                                                                                                                                                                                              
  بيستم. چاپ ،1392ويرايش،  محمدي، نشر سيد يحيي: هيجان، ترجمه و ريو، انگيزش مارشال جان 22
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باشند. براي تسهيل در  مي  X1,X2,…,Xsجهت محورهاي sدر  X1i,X2i,…,Xsiهاي  داراي مؤلفه
  بردارهاي يكه زير را در نظر بگيريد:  23نماييم. بيان رياضي از جبر بردارها استفاده مي

)28(   
2 3(1,0,0,...,0), (0,1,0,...,0), (0,0,1,...,0),..., (0,0,0,...,1)s= = = =1i i i i  

  شوند: بعدي به شكل زير تعريف مي sبردارهاي رفتاري در فضاي 
)29(                                                              21 2 ,..., 1,...,i si i isX X X i n= + + =1X i i i  

  به عبارت ديگر:
1 2 1 2(1,0,...,0) (0,1,...,0) ,..., (0,0,...,1) ( ,0,...,0) (0, ,...,0) ,...,(0,0,..., )

1,...,
i i i is i i isX X X X X X
i n

= + + = + +
=

X

   )30(   
برابر   jو  iباشند. برآيند دو بردار  بعدي مي sبردار در فضاي رفتاري  nعبارات فوق نشاندهندة 

  خواهد بود با:
21 1 2 2( ) ( ) ,..., ( )i j si j i j is jsX X X X X X+ = + + + + +1X X i i i                                        )31(  

  برابر خواهد بود با:  jو  iاي دو بردار  ضرب نقطه
1 1 2 2( ) ( ) ,..., ( )i j i j i j is jsX X X X X X⋅ = ⋅ + ⋅ + + ⋅X X                                                    )32(  

  برابر خواهد بود با:  jو  iزاويه بين دو بردار 

)33(                                                                                                        cos( ) i j
ij

i j
θ ⋅

= X X
X X

 

  آيد: از رابطه زير بدست مي iطول يا مقدار بردار 

)34(                                                                                                                2

1

s

i ij
j
X

=

= X  

  توانيم بنويسيم: شوارتز مي –همچنين براساس نامساوي كوشي 
)35(                                                                                     i j i j i j− ≤ ⋅ ≤X X X X X X  

بيان  بعدي sتوان در فضاي  ذكر شده در قبل و بعد را ميبا استفاده از تعاريف فوق تمام مباحث 
  نمود.

                                                                                                                                                                                              
23 O’Neil, Peter. V. (1987) Advanced Engineering Mathematics, Wadsworth Publishing Company, 
California, USA. 
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  هنجار جامعه
كنند.  هنجار يا نُرم جامعه رفتار غالبي است كه اكثريت افراد جامعه آن را پذيرفته و به آن عمل مي

نمايند. در روابط اخير همانطور كه  هنجارها در اصل چهارچوب عرفي رفتاري جامعه را مشخص مي
i jθ θ−  اختالف رويه و نظر دو فردi  وj  كند  را در چهارچوب دستگاه مختصات رفتاري معين مي

iبه همين شكل  rθ θ−  نيز اختالف رفتاري فردi را از نُرم يا هنجار جامعهrθ نمايد. بازه  مشخص مي
2راديان باشد لذا  2πتواند از صفر تا  هاي مذكور از لحاظ نظري مي زاويه 2i rθπ πθ− ≤ − ≤ 

iخواهد بود. هرچه زاويه  rθ θ−  بازتر باشد حكايت از افتراق رفتار فرد از هنجار جامعه است. مثبت
iيا منفي بودن عالمت  rθ θ− تر از نُرم جامعه دارد.  حكايت از عملكرد باالتر از نُرم جامعه و پايين

خوشرفتاري و بدرفتاري و   نيكوكاري و بزهكاري، كاري،  هاي متقابلي نظير پركاري و كم واژه
 )23(گنجد كه همه در فضاي رفتاري است. مشابه تعريف  بسياري موارد مشابه در اين تعاريف مي

 توان نوشت: مي
)36(                                                                                                             cos( )ir i rϕ θ θ= −  

1سنجد و  به عنوان شاخصي است كه تمايز رفتار فرد از هنجار جامعه را مي irϕكميت  1irϕ− ≤ ≤ 
iاست.  rθ θ− اي رفتار فرد  مبين اختالف زاويهiتوان  ام از هنجار جامعه است. ميirϕ  را برحسب
  به شكل زير نوشت: rو  iهاي دو بردار  مؤلّفه

)37(  
2 2 2 2 2 2

2 2

1, cos , sin
1 1

i

i i i i
i i i

i i i i i i i

i i

Y
Y X X Ytg
X Y X Y Y X Y

X X

θ θ θ= = = = =
+ ++ +

  

)38(  

( )

( )

1 1
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

1 1

2 2
2 2

1 1

cos cos cos sin sinir i r i r i r

n n

i i
i i i i

n n n n
i i i i

i i i i
i i i i

n n

i i i i
i i i i

n n

i i i i
i i

X Y
X Y

X Y X Y
X Y X Y

X X Y Y
X X YY

X Y X Y

ϕ θ θ θ θ θ θ

= =

= = = =

= =

= =

= − = + =

⋅ + ⋅ =
+ +       + +       

       

+
+=

    + +         

 

   

 

 
( )( )2 2 2 2

i iX Y X Y+ +
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هاي ديگر نيز با لحاظ عالمت  توان براي ربع نوشته شده و به راحتي مياول  فرمول فوق براي ربع
  برابر خواهد بود با:  )35(تا  )28(منطبق با روابط  irϕبعدي  sآنها را بدست آورد. در حالت 

)39(                                            1

1

cos( ) cos( )
n

i ii r i
ir i r ir n

i r i ii

ϕ θ θ θ =

=

⋅⋅= − = = = 


X XX X
X X X X

  

جوييم. در فيزيك  در فيزيك بهره مي 24»مركز جرم«براي پيدا كردن مقدار هنجار جامعه از مبحث 
شود كه وقتي حركت كند گويي اوالً تمام جرم  اي تعريف مي ها نقطه مركز جرم يك دستگاه ذره

شود. مختصات  دستگاه در آن نقطه متمركز است و ثانياً تمام نيروهاي خارجي به آن نقطه وارد مي
  آيد. دست ميهاي زير ب مركز جرم در دو بعد از فرمول

)40(                                                                                                     
1

1

1

1

1

1

n

r i in
i

i
i

n

r i in
i

i
i

X m X
m

Y mY
m

=

=

=

=

= ⋅

= ⋅







  

هاي  است. در بخش iمختصات طول و عرض محل قرار گرفتن ذره  Yiو  Xiو  iجرم ذرة  imكه 
خواهيم پرداخت ولي حال فرض » كميت ذاتي«به مفهوم » ذات«بعدي براي رفتار انساني در اعتبار با 

كند. در حالت ساده فرض  اوت رفتار افراد را بيان ميوزني است كه اثرات ذاتي تف imكنيد كه 
  نماييد:

)41(                                                                                                  1,...,im m i n= =  
  فرمول ميانگين ساده بدست خواهد آمد: )40(در معادالت  )41(با جايگزيني 

)42(                                                                                                         1

1

1

1

n

r i
i
n

r i
i

X X X
n

Y Y Y
n

=

=

= =

= =




  

هاي ميانگين  هاي طولي و عرضي آن كميت به عبارت ديگر هنجار جامعه برداري است كه مؤلفه
X وY  توانيم بنويسيم: مي )18(هستند. با استفاده از  

                                                                                                                                                                                              
24 Center of mass 
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)43(                                                                                                                  1

1

1

1

n

r i
i
n

r i
i

X X
n

Y Y
n

=

=

=

=




  

باشد. يا به عبارت ديگر  مي rθو زاويه رفتاري rYو  rXهاي  پس بردار هنجار جامعه داراي مؤلفه
iام از جامعه داراي ناهمسويي iناهنجاري فرد  rθ θ−  و به ميزان تفاوت دو بردارiF

  وR


است.  
  تعريف كنيم مقدار آن برابر خواهد بود با: iهنجار براي فرد را انحراف از  iDيعني اگر 

)44(                                                                                                                    i iD F R= −
   

iFكه 
  بردار رفتاري فردi  وR


باشد. به عبارت ديگر مقدار طول انحراف از  بردار هنجار جامعه مي 

  هنجار برابر است با:
)45(                                                                                                                      i iD F R= −  

  توان نوشت: ها مي و همچنين برحسب مؤلفه

)46(                                                                                                                   ri i

ri i

x X X

y Y Y

= −

= −
  

ها Yها و محورXدر جهت محور  iبراي فرد  )40(به ترتيب انحراف از هنجار جامعه  iyو  ixكه 
(با توان به اين موضوع اشاره كرد كه مجموع انحرافات وزني  هستند. از خصوصيات رفتار هنجار مي

) در جامعه برابر با صفر است. اين موضوع در مباحث مكانيك تحت عنوان شرط imاحتساب وزن 
جمع  nضرب كنيم و سپس براي  miدو طرف معادالت را در  )46(شود. اگر در  تعادل مطرح مي

  جايگزين كنيم خواهيم داشت: )40(ببنديم و از 
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به عبارت ديگر در مقدار هنجار، جمع برداري انحراف همه نيروهاي جامعه از هنجار جامعه در 
  دستگاه رفتاري مشخص شده برابر صفر است. 

افراد در محاسبة هنجار دخالت داده » كميت ذاتي«براي نشان دادن حالت جامع هنجار بطوري كه 
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كميت «بردار هنجار ساده بردار هنجار موزون به كنيم كه به جاي  ميشود از رابطة زير استفاده 
  ايم: افراد را بكار گرفته» ذاتي

)48(( ) 1 1
2 2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

cos

n n

i i i i
i i i i

ir i r
n n n n

i i i i
i i i i i i i i

i i i i

mX mY
X Y
X Y X Y

mX mY mX mY

ϕ θ θ = =

= = = =

= − = ⋅ + ⋅
+ +       + +       

       

 

   
 

است در حالتي كه تمايز رفتار فرد از هنجار موزون جامعه (موزون به  irϕمشابه كميت  irϕكميت  
  توان ساده نمود: سنجد. رابطة اخير را به شكل زير مي افراد) را مي» كميت ذاتي«

)49(              
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 برابر خواهد بود با: )35(تا  )28(منطبق با روابط  irϕبعدي  sدر حالت 

)50(                                       1

1

cos( ) cos( )
n

i iii r i
ir i r ir n

i r i iii

m

m
ϕ θ θ θ =

=

⋅⋅= − = = = 


X XX X
X X X X

  

  تغيير رفتار در فرد
بيان چگونگي تغيير رفتار فرد در فضاي  25شناسي و روانشناسي يكي از موارد مورد سؤال در جامعه 

با استفاده از چهارچوب نظري توسعه داده شده در اين بخش به اين موضوع  26باشد. رفتاري وي مي
 پردازيم.  مي

                                                                                                                                                                                              
 يو كاركرد اجتماع يعرفان يروانشناس( در اسالم يمباني عرفاني روانشناس) 1396( فرانك بيدآباد،بيژن بيدآباد،  25

 ).تصوف از ديدگاه حكمت
 http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf 
26 Hechter, Michael. (1983). The Microfoundations of Macrosociology. Philadelphia: Temple 
University Press. 
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Y

X

Y1,t+1

Y1,t

1,tX 1,t+1Xo

B

F1,t

F1
A Ɵ1,t+1 

Ɵ1t 

F1,t+1

 
  )6نمودار (

هاي  قرار دارد كه مؤلفه A) را در نظر بگيريد كه فردي از لحاظ دستگاه رفتاري در نقطة 6نمودار (
X1,t  وY1,t دهند و فرد داراي بردار نيروي  مقادير هركدام از محورهاي دستگاه را براي فرد نشان مي

tF,1رفتاري 
 شود  شود و سبب مي باشد. حال به دليلي، نيروي رفتاري جديدي بر وي عارض مي مي
tF,1كه عالوه بر 

  1نيروي جديد به ميزان, 1tF +

  را دارا شود. اين تغيير برآيند رفتاري وي را به نقطة
B 1كشاند. برآيند رفتاري وي بردار  ميF


 خواهد بود كه از قطر متوازي االضالعي كه دو بردار  

1,tF
  1و, 1tF +

 لذا براي فرد آيد.  دهند به دست مي آن را تشكيل ميi :داريم  

)51(                                                                                                              , , ,

, , ,

cos
sin

i t i t i t

i t i t i t

X F
Y F

θ
θ

=
=

  

)52(                                                                                                      , 1 , 1 , 1

, 1 , 1 , 1

cos
sin

i t i t i t

i t i t i t

X F
Y F

θ
θ

+ + +

+ + +

=
=

  

  آيد: بردار برآيند رفتاري وي از روابط زير به دست مي

)53(                                                                                                           , , , 1

, , , 1

r i i t i t

r i i t i t

X X X
Y Y Y

+

+

= +
= +

  

  برابر خواهد بود: و همچنين زاويه بردار رفتار جديد

)54(                                                                                                        , , 1
,

, , 1

i t i t
r i

i t i t

Y Y
tg

X X
θ +

+

+
=

+
  

قابل حصول است. مبحث تغيير در رفتار فرد هنگامي كه  )7(الي  )3(باقي استنتاجات همانند روابط 
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نمايد  شود و مثالً از كشوري به كشور ديگر مهاجرت مي فرد از گروهي به گروه ديگر جابجا مي
هاي قومي و ملي در كشورهاي مختلف متفاوت  بسيار قابل استفاده است. زيرا هنجارها و فرهنگ

باشد. اين موضوع در ذيل  و لُبس هنجارهاي جديد مي است و فرد ناچار از خَلع هنجارهاي قديم
گيرد. نحوه تغيير هنجار در فرد با  شناسي مهاجرين قرار مي هاي مردم مبحث وفق فرهنگي در بررسي
تواند از روابط توضيح شده در فوق و مباحث بعدي در ارتباط با تغيير  ورود او به جامعه جديد مي

شدن فرد با  27ن شود. سرعت پذيرفتن اين تغيير يا فرآيند آداپتهرفتار فرد در جامعه به خوبي بيا
  فرهنگ جديد نيز موضوع مهمي در اين ارتباط است كه به آن خواهيم پرداخت.

  تغيير رفتار در جامعه
تعميم مباحث تغيير رفتار در فرد به جامعه در چارچوب ارائه شده با استفاده از بردارهاي رفتار 

نفري  nت. براي اين امر از مباحث قبل در ارتباط با تعميم بحث به گروه جامعه قابل انجام اس
بردار  )19(الي  )18(نشان داده شد. معادالت  )27(الي  )17(كنيم كه در معادالت  استفاده مي

tRدهد. چنانچه بردار  نشان مي )X,Yرفتاري جامعه را در فضاي رفتاري دو بعدي (
  را مشابه نمودار

  در نظر بگيريم خواهيم داشت: t) براي وضعيت جامعه در زمان 6(
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  باشد: هاي زير مي داراي مؤلفه t+1همچنين نيروي وارد شده بر جامعه در زمان 
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  آيد: برآيند تغيير رفتار در جامعه از روابط زير بدست مي

)57(                                                                                                            , , 1

, , 1

r r t r t

r r t r t

X X X
Y Y Y

+

+

= +
= +

  

Rهاي بردار  مؤلفه Yrو  Xrبراي جامعه در نظر گرفته شده و  rكه انديس 
  جامعه در حالت نهايي

                                                                                                                                                                                              
27 Adaptation 
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1tRيعني پس از اعمال تغيير بردار +
  بر بردارtR

 باشد. همچنين زاويه بردار رفتار جامعه در  مي
  وضعيت جديد برابر خواهد بود با:

)58(                                                                                               , , 1

, , 1

r t r tr
r

r r t r t

Y YYtg
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  قابل دريافت است. )7(الي  )3(استنتاجات بعدي مشابه روابط 

  تغيير هنجار جامعه
Rبردار 

 گيري تغيير  توان براي اندازه نشان داده شده را مي )58(و زاويه  )57(هاي  كه با مؤلفه
و  )57(انجام داد و در روابط  )40(توان با استفاده از روابط  هنجار جامعه بكار برد. اين كار را مي

ها استفاده نمائيم. در اين حالت روابط اخير به Yها و Xها از مقادير هنجارYها و Xبه جاي  )58(
  شكل زير بازتعريف خواهند شد:
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فرد است كه همانند » كميت ذاتي«همانطور كه بعداً توضيح داده خواهد شد عبارت از  imكميت 
  گيرد.  جرم در فيزيك مورد استفاده قرار مي

  فردسرعت تغيير رفتار در 
پردازيم و فقط فرض  شوند كه اينجا به آنها نمي عوامل بسيار زيادي موجب تغيير در رفتار فرد مي

كنيم عاملي سبب گرديده كه رفتار فرد تغيير كند. مثالً عامل تربيتي يا تنبيهي يا تأديبي يا  مي
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كه به  توانند سبب تغيير عملكرد فرد در دستگاه مختصات رفتاري وي شود حوادث مختلف مي
,1ميزان بردار  1tF +

 خواهيم بدانيم اين روند تغيير در رفتار با  رفتار فرد را تغيير داده است. حال مي
خواهيم بدانيم مثالً عامل تربيتي يا تنبيهي يا تأديبي يا  شود. به بيان ديگر مي چه سرعتي انجام مي

گردد. اينجا از مباحث مكانيك  تغيير رفتار فرد مي زماني و با چه سرعتي سببمدت  غيره در چه
  ) قابل دريافت است:6كنيم. همانطور كه از نمودار ( استفاده مي

)61(                                                                                                               , 1 ,i t i i tF F F+ = −
    

  يا به عبارت ديگر:
)62(                                                                                                       , 1 , 1 ,i t i t i tR R R+ +Δ = −

    
  و
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)64(                                                                      
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,بردار 1i tR +

 با زاويه, 1i tθ شيب بردار تغيير رفتار است. براي بدست آوردن سرعت متوسط تغيير در  +
avgVنماييم. يعني اگر  نسبت تغيير به بازه زماني استفاده ميرفتار همانند مباحث مكانيك از 

  را
  ميانگين سرعت تغيير در نظر بگيربم خواهيم داشت: 

)65(                                                                                                , 1 ,i t i t
avg

R RRV
t t

+ −Δ= =
Δ Δ

   
هاي  هاي سرعت متوسط تغيير بر اساس مؤلفه به عبارت ديگر مؤلفه نمايشگر زمان است. tكه  

 آيند: متغيرهاي فضاي رفتاري از عبارات زير بدست مي

)66(                                                                                                   
, 1 ,

, 1 ,
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( )
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)كه  )avgV X  و( )avgV Y هاي رفتاري هستند. براي  به ترتيب سرعت متوسط تغيير هركدام از مؤلفه
استفاده نمود. با  )64(توان از روابط  بدست آوردن بزرگي بردار سرعت و زاويه بردار سرعت مي

توجه به اينكه سرعت تغيير رفتار هم كميت و هم جهت دارد پس يك بردار است و جبر بردارها بر 
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  آن صادق است. 

  اي رفتار در فرد (شتاب تغيير) سرعت تغيير لحظه
عي گسسته از زمان باشد روابط هاي رفتاري تاب اگر تغيير رفتار در فرد در ارتباط با يكي از مؤلفه

به همان شكل ذكر شده قابل استفاده هستند. اگر براساس يك الگوي رفتاري يا يك الگوي  )66(
توان مفاهيم  رفتار فرد در يك مؤلفه تابعي پيوسته از زمان تعريف شود مي 28برآوردي سري زماني

  شود را در اينجا نيز به موضوع تعميم داد يعني: اي كه در مكانيك بحث مي سرعت لحظه
)67(                        

X

Y

dXV
dt
dYV
dt

=

=
   

هستند وقتي كه تغييرات زماني   Yو Xهاي  اي تغيير در مورد مؤلفه سرعت لحظه YVو  XVكه 
)ها به سمت صفر ميل كند  مؤلفه )0tΔ به عنوان ديفرانسيل استفاده  »d«، در اين حالت از نماد →
نمايد به اين مفهوم كه سرعت تغيير در بازة  نماييم. اين تعميم ما را به مبحث شتاب تغيير وارد مي مي

1Vاز  tΔزماني 
  2بهV

 نمايد. نسبت تغيير سرعت به بازه زماني شتاب نام دارد. به عبارت  تغيير مي
   آيد: از رابطه زير بدست مي avgγديگر شتاب متوسط 

)68(                                                                                                     2 1
avg

V V V
t t

γ − Δ= =
Δ Δ

  
   

)اي  به سمت صفر ميل كند شتاب لحظه tΔاگر  )γ
  :برابر خواهد بود با  

)69(                                                                                                                           dV
dt

γ =
  

  ها شتاب را به شكل زير تعريف كنيم: توانيم براي هركدام از مؤلفه به عبارت ديگر مي

)70(                                                                                                     
2

2

2

2

X
X

X
Y

dV d X
dt dt
dY d Y
dt dt

γ

γ


= =


 = =

  

است. بزرگي و زاويه بردار شتاب در  Yو  Xشتاب تغيير در ارتباط با دو متغير رفتاري  yγو  xγكه 

                                                                                                                                                                                              
28 Time–Series Estimation 
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  از رابطة زير قابل محاسبه است: Yو  Xدستگاه 

)71(                                                                                                                 
2 2
X Y

Y

X

tg γ

γ γ γ
γθ
γ

= +

=
  

  هاست.Xزاويه آن با محور  γθمقدار بردار شتاب تغيير در رفتار و  γدر روابط فوق 

  مسير تغيير رفتار
i,) بردار 6در نمودار ( tF

 دهد. نيروي ديگري  نيروي اولية رفتاري فرد را نشان مي, 1i tF +


بر رفتار  
1Fشود كه نتيجتاً منجر به برآيند رفتاري جديد  فرد وارد مي

 گردد. برداري كه از نقطة ميA   بهB 
1Fوصل شده منجر به تغيير رفتار و تشكيل بردار 

 گردد و  ميOA
  را بهOB

 نمايد.  تبديل مي
بخواهيم بدانيم كه براي  سرعت و شتاب تغيير رفتار در فرد از روابط پيشين قابل محاسبه است. اگر

كند به موضوع مسير تغيير رفتار  را فرد طي مي Yو  Xچه تركيبي از  Bبه نقطة  Aرسيدن از نقطة 
رسيم. اين موضوع يعني مسير حركت رفتاري فرد از لحاظ مسائل مربوط به تربيت و آموزش  مي

الت تغيير رفتار قرار داده بسيار حائز اهميت است. زيرا هدف تربيت اين است كه چگونه فرد در ح
شود كه در كوتاهترين مسير از وضعيت موجود رفتاري به وضعيت مطلوب برسد. از سوي ديگر 

توانيم در آثار تربيت بد كه منجر به سقوط رفتار يا به عبارت ديگر  همين نوع بررسي را مي
جهت هركدام يا شود تعميم داد كه در اين صورت  سؤرفتارهاي اجتماعي و حتّي بزهكاري مي

) در 6تواند منفي باشد و به عبارت ديگر بردارهاي نمودار ( ) مي6بعضي يا همه بردارهاي نمودار (
ABتا چهارم قرار گيرد و جهت دوم  هاي ربع

  نيز نسبت به محورهايX  وY  يا يكي از آن دو يا
باشد. اگر سرعت تغيير ثابت باشد يعني نسبت به هر دوي آنها همجهت يا در جهت مخالف 
توان تابع مسير را  و گرفتن انتگرال مي )67(تغييرات با سرعت ثابتي صورت گيرد با استفاده از رابطة 

  بر اساس زمان بدست آورد. به عبارت ديگر:

)72(                                                                                    0

0

X X

Y Y

dX V dt X X V t

dY V dt Y Y V t

=  = +

=  = +

 
 

  

هستند.  Yو  Xهاي  هاي انتگرال و برابر با مسافت اوليه در هركدام از مؤلفه ثابت Y0و  X0كه 
 YVو  XVزمان و tدهند كه  ها را برحسب متغير زمان نشان مي مسير هر يك از مؤلفه )72(معادالت 
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)همان مقادير  )avgV X  و( )avgV Y هاي  يعني سرعت متوسط در هركدام از مؤلفهX  وY  .هستند
توان  را مي )72(اگر شتاب تغيير ثابت باشد يعني سرعت تغيير در طول مسير خود تغيير نمايد مشابه 

  انجام داد. يعني: )70(بر روي 

)73(                                                       
2 2

0 0

2 2
0 0

1
2

1
2

X X X

Y Y Y

d X dt dt X X V t t

d Y dt dt Y Y V t t

γ γ

γ γ

 =  = + +

 =  = + +


   

   
  

سرعت اوليه در  YVو  XVها و  همانند قبل مسافت اوليه طي شده در هركدام از مؤلفه Y0و  X0و  
تبديل  )73(باشند و چنانچه هر چهار متغير مذكور برابر صفر باشند معادالت  مي Yو Xدو مؤلفه 

  شوند به:  مي
)74(                        

2

2

1
2

1
2

X

Y

X t

Y t

γ

γ

 =

 =


  

تواند مثبت يا منفي باشد كه از لحاظ مباحث مطرح  مي Yو  Xهاي  شتاب تغيير در هركدام از مؤلفه
مسير  )74(شوند. از لحاظ هندسي توابع  ت خوب و تربيت بد تلقي ميشده ما به ترتيب به مفهوم تربي

هايي كه  هاي سهمي را به صورت شاخه Yو  Xهاي رفتاري  تغيير تابع زمان و هركدام از مؤلفه
دهند. اين اشكال  هستند نشان مي ها به سمت باال (شتاب مثبت) يا به سمت پايين (شتاب منفي) شاخه

  كنيم: ) رسم مي7هاي مثبت در نمودار ( را براي زمان
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X,Y

t

شتاب منفي

شتاب مثبت

  
  )7نمودار (

پردازيم و  چهارچوب فوق قابل تعميم به شتاب متغير به انحاء مختلف است كه در اينجا به آن نمي
پردازي  شناسي يا علوم تربيتي در صورتي كه نظريه شناسي يا روان بايد در مسائل عملي جامعه

لفه رفتاري نياز به آن داشت مورد استفاده قرار داد. ميزان توضيح داده شده مسير تغيير دو مؤ
  توان نوشت: مي tبا حذف  )74(توان بدست آورد. به عبارت ديگر در  برحسب يكديگر را نيز مي

)75(                                                                                                                        Y

X

Y Xγ
γ

=  
ست. و با توجه به اينكه ا Yو  Xهاي  هاي مؤلفه با شيب نسبت شتاب Xيك رابطة خطي از  Yكه 

تواند در هر چهار ربع به صورت خطي كه از مبدأ  تواند مثبت يا منفي باشد مي اين نسبت مي
ها شتاب تغيير صفر باشد يعني سرعت  كند نشان داده شود. اگر در يكي از مؤلفه مختصات عبور مي

براي مثال  )73(استفاده از  تغيير براي آن مؤلفه صفر است، و در ديگري شتاب تغيير صفر نباشد با
  توان نوشت: مي

)76(                                                                                                      
0 0

2
0 0

1
2

X

Y Y

X X V t

Y Y V t tγ

= +

= + +
  

0Xγكه در اين حالت   بدست آورده و در  )76(اول  را از معادله tفرض شده است. مقدار  =
  دهيم. خواهيم داشت: قرار مي )76(دوم  معادلة

)77(                                                                  20
0 0 02

0 0

( ) ( )
2

Y Y

X X

VY Y X X X X
V V

γ= + ⋅ − + −  
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0كنيم  براي سهولت فرض مي 0 0X Y=   برابر خواهد بود با: )77(معادله =
)78(                                                                                                 20

2
0 02
Y Y

X X

VY X X
V V

γ= ⋅ + ⋅  

دهد. مسير  براي فرد نشان مي Yو  Xمعادله فوق يك مسير سهمي براي تغيير رفتار را بين دو مؤلفه 
را نشان دهد.  Xنسبت به  Yتواند روند نزولي يا صعودي  مي Yγمذكور با توجه به عالمت شتاب 

 Bبه  Aمثبت و منفي اثر افزاينده يا كاهنده تربيت را در مسير حركت از نقطة  Yγتوان با  يعني مي
  ) نشان داد.6در نمودار (

  مدت زمان تغيير
جوامع مشابه هاي آماري در  سرعت تغيير در دست باشد يا از نمونه )66(و  )65(چنانچه از معادالت 
توان  مي )65(زمان تغيير قابل محاسبه خواهد بود. به عبارتي با استفاده از مدت  برآورد شده باشد

  نوشت: 

)79(                                                                                                   , 1 ,i t i t

avg avg

R RRt
V V

+ −ΔΔ = =
 

   

  ز هركدام از روابط زير بدست آورد:توان ا را مي tΔيا به عبارت ديگر 

)80(                                                                                                           
, 1 ,

, 1 ,

( )

( )

i t i t

avg

i t i t

avg

X X
t

V X
Y Y

t
V Y

+

+

−
Δ =

−
Δ =

  

اين موضوع از لحاظ تطبيق رفتار انسان با خصوصيات فرد يا جامعه منطبق است. زيرا تغيير رفتار 
نمايند. در حالتي  ميزمان حصول تغيير در رفتار را بيان مدت  امري تدريجي است و معادالت فوق
 )73(توان از حل هركدام از معادالت  زمان تغيير را نيز ميمدت  كه سرعت تغيير رفتار ثابت نباشد

  بدست آورد به عبارت ديگر: tبراي 

)81(                                                                                  
( )

2
0 0 0

2
0 0 0

2 ( )

2

X X X

X

Y Y Y

Y

V V X X
t

V V Y Y
t

γ
γ

γ
γ

− ± − −
=

− ± − −
=
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  فرد  »يذات تيكم«
شود كه عليرغم  گيري يك پديده اطالق مي به فرآيند تعريف شيوة اندازه 29»عملياتي كردن«مفهوم 

گردد تا  لذا يك مفهوم فازي تعريف مي 30گيري نيست. قابل مشاهده بودن مستقيماً قابل اندازه
اول  گيري و فهم نمود. اين مفهوم توسط آن بتوان بصورت تجربي آن پديده را متمايز و قابل اندازه

سپس به علوم انساني و اجتماعي خصوصاً  31ميالدي در فيزيك مطرح شد 1920بار در سال 
  شناسي و ساير علوم مرتبط گسترش يافت.  شناسي و جامعه روان

با استفاده از مفهوم مفهوم رفتار فرد  رييتغ در مقابل طيمقاومت فرد و محقبل از ورود به مبحث 
پردازيم.  مباحث مطروحه در فضاي رفتاري ميبه تطبيق مبحث جرم در فيزيك با » عملياتي كردن«

در فيزيك جرم مشخصة ذاتي جسم است كه بطور ذاتي با وجود جسم و همراه با آن وجود دارد. 
كنند. تنها تعريفي كه از جرم  ثار آن بررسي ميو آن را با آ 32جرم در فيزيك قابل تعريف نيست

گيرد  جسم را به شتابي كه آن جسم مي اي است كه نيروي وارد بر مشخصه«شود اين است كه  مي
بيش از اين تعريفي براي جرم وجود ندارد. اين موضوع با استفاده از قانون نيوتن به  »كند. مربوط مي

نيروي خالص وارد بر يك جسم برابر است با حاصلضرب جرم جسم «كه  33شود اين شكل بيان مي
  . به عبارت ديگر:»در شتاب آن

)82(                                                                                                                       netF m γ= ⋅
   

netFكه 
  بردار نيروي خالص حاصل از وارد آوردن شتابγ

  بر مقدار جرمm  است كه جمع
netFهاي  شود. مؤلفه برداري همة نيروهايي است كه بر جرم وارد مي

  :برابر خواهند بود با  

)83(                                                                                                                  ,

,

net X X

net Y Y

F m
F m

γ
γ

= ⋅
= ⋅

  

هاي نيرو در امتداد همان  در امتداد محور معين فقط ناشي از جمع مؤلفهواضح است كه مؤلفة شتاب 
                                                                                                                                                                                              
29 Operationalization. 
30 Wright, R. (2007). Statistical structures underlying quantum mechanics and social science. 
International Journal of Theoretical Physics, 46(8), 2026-2045. 
31 Campbell, N. R. (1920) Physics: The elements, Cambridge. 
32 Hecht, Eugene (2006) There Is No Really Good Definition of Mass, The Physics Teacher 44, 40 
(2006); https://doi.org/10.1119/1.2150758  

شود كه همگي حكايت از نسبي بودن تعريف و مطلق بودن  در فيزيك به هفت طريق مختلف جرم تعريف مي  33
  مفهوم جرم دارند.

Rindler, W. (2006) Relativity: Special, General, and Cosmological. Oxford University Press. pp. 16–
18. 
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  هاي نيرو در امتداد محورهاي ديگر. محور است و نه مؤلفه
در فرد را » جرم«در فضاي رفتاري بپردازيم. همانند موارد مطروحه در فيزيك » جرم«حال به تشبيه 

بريم. تنها تعريفي كه همانند  اري بكار ميفرد در فضاهاي رفت» كميت ذاتي«يا » ذات«تحت واژة 
اي است كه نيروي رفتاري وارد بر فرد را به  مشخصه«نمود اين است كه » ذات«توان از  سابق مي

توان اين بيان را  نيوتن ميدوم  مشابه قانون »كند. شتاب تغيير (نرخ سرعت تغيير) فرد مربوط مي
» كميت ذاتي«يك فرد برابر است با حاصلضرب  نيروي خالص رفتاري وارد بر«اظهار داشت كه 

netF، )83(و  )82(. با همان عالمات بكار برده شده در »فرد در شتاب (يا سرعت تغيير رفتار) فرد
 

) فرد در بردار m» (كميت ذاتي«همان نيروي خالص رفتاري وارد بر فرد است كه از حاصلضرب 
)شتاب تغيير (يا سرعت تغيير) فرد  )γ

 هاي آن در راستاي  آيد. و همينطور برحسب مؤلفه بدست مي
) Yو  Xو در راستاي محورهاي افقي و عمودي ( Yγو  Xγهاي شتاب  ) با مؤلفهXو Yدو رفتار (

net,هاي  داراي مؤلفه XF  و,net YF ر بردا )83(و  )82(باشد. در روابط  ميγ
 هاي با مؤلفهXγ  وYγ 

بيان  Yو  Xبراي دو بعد تعريف شدند كه بردار شتاب (يا سرعت تغيير) فرد را به دو رفتار مشخص 
دارد. اگر بخواهيم مفاهيم فيزيك را در ارتباط با جاذبة زمين نسبت به اجسام را به فضاي رفتاري  مي

  نويسيم: استفاده كنيم . به عبارت ديگر مي )83(و  )82(توانيم از همان روابط  تطبيق دهيم مي
)84(                                                                                                                        gF m g= ⋅  

net,همان  gFكه  YF  وm  جرم وg  همانYγ باشد.  ميgF  در فيزيك در محور عمودي تعريف
يك جسم برابر با بزرگي  )wگردد. به عبارت ديگر وزن ( بيان مي» وزن«شود و تحت عنوان  مي

  وارد بر جسم است يعني: gFنيروي جاذبه 
)85(                                                                                                                          w m g= ⋅  

شود از  كه از آن جسم بر سطح وارد ميوقتي جسمي بر روي سطحي قرار دارد ميزان نيرويي 
  آيد. بدست مي )85(عبارت 

  مقاومت در مقابل تغيير رفتار فرد 
مقاومت فردي يا محيطي مباحثي كه تا كنون در ارتباط با تغيير رفتار ذكر شد در حالتي بود كه 

محيط اطراف وي به عنوان نيروهايي نسبت به تغيير رفتار فرد  وجود نداشته باشد. ولي اگر فرد يا
گردد كه سرعت تغيير همخوان با مقاومت فرد يا محيط كمتر  مقاومت نشان دهند عمالً سبب مي
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كت ذره استفاده شود. براي بيان رياضي اين موضوع از مبحث اصطكاك در فيزيك هنگام حر
توان به حالتي كه محيط اثر مشوق در تغيير رفتار بر فرد دارد  نمائيم. همينطور اين موضوع را مي مي

  را مورد استفاده قرار داد. 
 مقاومت فرد

مقاومت فرد در مقابل تغييرات خصوصيت ذاتي هر فرد و به بياني همان عادت فرد است و 
كند و مزاحم تغيير رفتار او  است كه جامعه بر او تحميل ميهاي محيطي شامل نيروهايي  مقاومت

هاي محيطي در جامعه شامل طيف وسيعي از موضوعات است. مثالً عرف جامعه،  شود. مقاومت مي
توانند  مقدسات جامعه و بسياري موارد ديگر مي نظام ارزشگذاري اجتماعي، تابوها، نظام قضايي،  

ار را براي فرد فراهم آورند كه اجازه ندهند هر فرد به سادگي روية موجبات مقاومت براي تغيير رفت
شود كه  رفتاري خود را تغيير دهد. مشابه اين موضوع در فيزيك تحت عنوان اصطكاك مطرح مي

شود تا نيرويي بازدارنده از حركت اجسام و تغيير موقعيت آنها جلوگيري نمايد. در  عمالً سبب مي
انشناسي بسياري از موارد مذكور در فوق نيز چنين اثري را دارند كه به شناسي و رو مباحث جامعه

دهند كه جامعه يا فرد عرف يا عادت خود را به سادگي تغيير  عنوان نيروي بازدارنده اجازه نمي
شوند.  دهند و چنانچه نيروي تغيير بيش از نيروي بازدارنده باشد عمالً سبب كندي سرعت تغيير مي

يك نيروي اصطكاك در حالتي كه جسم در حالت سكون قرار دارد اجازه حركت همينطور در فيز
دهد. وقتي نيروي ديگري بر جسم وارد شود چنانچه بيش از نيروي اصطكاك باشد  جسم را نمي

شناسي به مثابه تغيير رفتار فرد  گردد. اين مشابهت در روانشناسي و جامعه حركت جسم آغاز مي
يروي موجد تغيير بزرگتر از نيروي اصطكاك يا به عبارت ديگر مقاومت شود كه چنانچه ن تلقي مي

  گردد.  اجتماعي آغاز ميتحول محيط در تغيير رفتار باشد عمالً فرآيند تغيير فرد يا 
اينكه نيروي اصطكاك ايستايي اول  34شود. در فيزيك سه ويژگي عمده براي اصطكاك ذكر مي

SF
 شود مقابل نيروي حركت كه موجب سكون جسم ميF

 مشاهده 8كند. در نمودار ( عمل مي (
gFشود كه جرم جسم موجب وارد آوردن دو نيروي سطح (زمين) بر جسم  مي

 و جسم بر سطح
NF


ر خالف جهت هم هستند. در اين حالت با مساوي بودن شود كه مساوي يكديگر ولي د مي 
SFنيروي اصطكاك ايستايي

  با نيروي وارد بر جسمF
 دهد.  عمالً جسم تغيير مكان نمي  

                                                                                                                                                                                              
جلد اول: مكانيك و گرما. ترجمه   ديويد و رابرت رزنيك و جرل واكر، مباني فيزيك، نگاه كنيد به هاليدي،  34

  نشر صفار. ، 1387 عابديني، محمد  محمدرضا جليليان نصرتي و
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SF


gF


F


NF


  
  )8نمودار (

داراي يك مقدار حداكثر دارد كه برابر است اين است كه بزرگي اصطكاك ايستايي دوم  ويژگي
  با:
)86(                                                                                                                    ,maxs s nF Fμ=  

بزرگي نيروي عمودي وارد بر جسم از سوي سطح است.  NFضريب اصطكاك ايستايي و  sμكه 
Fاگر بزرگي مؤلفة افقي

  كه موازي سطح است از,maxsF  بيشتر شود جسم شروع به حركت
  كند. مي

اينكه وقتي جسم شروع به حركت كند بزرگي نيروي اصطكاك به سرعت به مقدار سوم  ويژگي
kF يابد كه:  كاهش مي  
)87(                                                                                                                        k k nF Fμ=  

kFضريب اصطكاك جنبشي است.  kμكه 
  نيروي اصطكاك جنبشي است كه با تغيير يا حركت

  بدون بعد هستند. kμو جنبشي  sμمخالف است. ضرايب اصطكاك ايستايي 
هاي  پردازيم. همانطور كه دربارة ويژگي حال به تطبيق مبحث اصطكاك با فضاهاي رفتاري مي

آيد. در اين حالت  اصطكاك ذكر شد وقتي اصطكاك ايستايي وجود دارد تغيير رفتار بوجود نمي
اي است كه اصطكاك ايستايي وي يا به عبارت ديگر نحوة  فرد در تعامل برآيند نيروها به گونه

باشد. نيروي رفتاري فرد همانند  هاي بروني يا دروني فرد براي تغيير مي وي بيش از انگيزهرفتار 
بيش از بزرگي داراي يك ميزان حداكثر است. اگر بزرگي نيروي رفتاري وارد بر فرد  )86(معادله 

شود. وقتي فرآيند تغيير  ) وي باشد تغيير در رفتار براي فرد شروع ميmaxsF,اصطكاك ايستايي (
نشان داده شده  )87(كه در معادلة  kFآغاز گرديد بزرگي نيروي اصطكاك به سرعت به مقدار 

يابد. اين موضوع بيانگر اين است كه اولين مرحله، تغيير رفتار براي فرد سخت است كه  كاهش مي



 اسالم در مباني عرفاني جامعه شناسي     42

باشد، ولي با شروع تغيير رفتار به سرعت  در حداكثر مي )86(نيروي اصطكاك ايستايي رفتاري وي 
تر (يعني با نيروي مقاومت كمتر)  نيروي اصطكاك ايستايي براي وي كاهش يافته و فرد راحت

ير رفتار است. يعني اصطكاك تواند مسير تغيير را طي نمايد. اين موضوع مبين مقاومت در تغي مي
نمايند و به مثابه  ايستايي كه فرد از لحاظ ذاتي با خود دارد يا نيروهايي كه محيط بر وي وارد مي

شوند مانع از تغيير رفتار فرد است. با توجه به اينكه اين نيروها  اصطكاك ايستايي بر او وارد مي
احث قبل در دستگاه رفتاري هستند داراي همگي بردارهايي از انواع بردارهاي ذكر شده در مب

  كند.  بوده و جبر برداري بر آنها صدق مي  جهت و اندازه
» مقاومت خود فرد«اين مقوله يعني مقاومت خود فرد و محيط جامعه در تغيير رفتار را در دو قسمت 

د. در باش نمائيم. اين دو نوع مقاومت هر دو از نوع اصطكاك مي بررسي مي» مقاومت محيط«و 
قابل توجه هستند كه معادالت  )87(و  )86() و معادالت 8مقاومت فرد همان مالحظات نمودار (

باشد كه با جهتي مخالف جهت  خود فرد مي» ذات«مذكور حاكي از اصطكاكي است كه ناشي از 
  كند. تغيير، از تغير رفتار فرد ممانعت مي

 عادت
توان به موضوع عادت يعني تكرار در رفتار گذشته  مباحث مذكور در ارتباط با مقاومت فرد را مي

گردد تا عادت فرد در همان رفتار  شود سبب مي وقتي رفتار فرد مكرراً تكرار مي فرد تسرّي داد.
تر گردد. وقتي عادت تقويت شود عمالً در چهارچوب مطالبي كه ذكر شد مقدار  بيشتر و قوي

شود. اين  بيشتر مي )86(در رفتار مورد نظر در رابطة  maxsF,حداكثر بزرگي اصطكاك ايستايي فرد 
بيشتر گردد.  )86( در maxsF,بيشتر شده تا  sμامر به منزلة اين است كه ضريب اصطكاك ايستايي 

 sμتوان ضريب اصطكاك ايستايي  لذا براي بيان اثر عادت در ميزان مقاومت فرد در مقابل تغيير مي
  را همانند رابطة زير تابعي از تكرار رفتار تعريف نمود:

( )s s tμ μ=                                                                                                                         )88(  
است و فقط به  )86(مبين زمان است. باقي موارد همانند توضيحات رابطة  tكه در رابطة فوق مقدار 

)يعني  tتابع آن از  sμجاي  )s tμ بريم. را به عنوان ضريب اصطكاك ايستايي بكار مي  
 مقاومت محيط

براي مقوله مقاومت محيط يا به عبارت ديگر اثر بازدارندة جامعه در تغيير رفتار فرد از مبحث 
اي است كه در مقابل تغيير شكل از خود  كنيم. منظور از سيال ماده حركت در سيال استفاده مي
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حركت دهد. سيال در فيزيك عموماً مايع يا گاز است. وقتي جسمي در يك سيال  مقاومت نشان مي
Dكند يك نيروي كششي  مي

 شود كه مخالف حركت جسم است و در جهتي  بر جسم وارد مي
شود كه هوا در پشت  يابد. براي مثال پرتاب توپ باعث مي است كه سيال نسبت به جسم جريان مي

پشت توپ از سرعت  هايي بدهد كه اين جريان حركت هوا در آن متالطم شود و تشكيل پيچ و تاب
Dكاهد. بزرگي اين نيروي كششي  حركت توپ در هوا مي

  كه نيرويي بازدارنده در مقابل حركت
  آيد: توپ در هوا است از رابطة زير بدست مي

)89(                                                                                                                 21
2

D C AVρ=  
چگالي (نسبت جرم به  ρبستگي دارد و  Vضريب كششي است كه به سرعت نسبي  Cكه در آن 
Vسطح مقطع مؤثر جسم (مساحت مقطعي عمود بر بردار سرعت  A(سيال) و حجم) هوا 

 .است (
D تعد تجربي است. راي افزايش سرعت توپ در مثال ما بايد مقدار  35يك كميبدون بD  تا حد

Dممكن كوچكتر شود. جهت بردار 
  مخالف جهت حركت است. اين موضوع با فضاهاي رفتاري

نمايد جريان محيط اطراف كه  به وضوح قابل تطبيق است. وقتي فرد شروع به تغيير رفتار خود مي
 )Dكند كه بزرگي اين نيرو ( همان جامعة او هستند نيرويي در جهت مخالف حركت او ايجاد مي

در فرد است.  )Vو متناسب با سرعت نسبي تغيير () ساختار رفتاري جامعه Cمتناسب با ضريب (
آيد. اين كميت نيز در جامعه قابل تطبيق  چگالي سيال در فيزيك از نسبت جرم به حجم بدست مي

) نيز مبين چگونگي تعامل فرد با Aاست كه به آن خواهيم پرداخت. كميت سطح مقطع مؤثر (
خواهيم پرداخت. وقتي جسمي در سيال حركت محيط جامعه خود در فرآيند تغيير است كه به آن 

دهد كه سرعت حركت جسم از حدي بيشتر شود. اين سرعت در فيزيك  كند سيال اجازه نمي
شود. يعني با افزايش سرعت مقدار بزرگي نيروي كششي آنقدر  تندي يا سرعت حدي ناميده مي

نهايت سرعتي است كه  »تندي حدي«گردد.  شود كه منجر به سرعت ثابت جسم مي زياد مي
  با محيط اجتماعي وي در نظر گرفت. توان براي تغيير در رفتار براي فرد در رابطة  مي

دو نوع مقاومت فردي و محيطي در تغيير رفتار دو بردار خالف جهت سرعت تغيير در فرد و با 
تفاده در فيزيك عالمت منفي هستند كه به راحتي با استفاده از جبر برداري همانند مباحث مورد اس

توان از  هاي قبل به آن پرداختيم. لذا مي باشند كه در قسمت قابل استفاده در بردارهاي تغيير رفتار مي
−kFبردار

  براي مقاومت فردي و بردارD−
  برا ي مقاومت محيطي (يا اجتماعي) در روابط

                                                                                                                                                                                              
35 Drag Coefficient. 
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ست و سرعت تغيير را با مالحظات اين دو نيروي بازدارنده بدست آورد. هاي گذشته بهره ج بخش
توان بردار اين دو نيرو را با هم جمع نمود و اثر بازدارندة همزمان مقاومت فردي و  از سوي ديگر مي

  اجتماعي در تغيير فرد را نشان داد.
  چگالي محيط اجتماعي

آيد. متشابه آن را در فضاي رفتاري در جامعه  چگالي در فيزيك از نسبت جرم به حجم بدست مي
اي است كه نيروي  مشخصه» كميت ذاتي«يا » ذات«بنديم. همانطور كه ذكر شد  بدين شكل بكار مي

رابطة از  iكند. يعني براي هر فرد  رفتاري وارد بر فرد را به شتاب (يا سرعت تغيير) فرد مربوط مي
  داريم: )82(

)90(                                                                                                                        ,net i
i

i

F
m

γ
=


  

  فرد جامعه برابر خواهد بود با:  nبراي  iجمع رابطة فوق بر 

)91(                                                                                                     ,

1 1

n n
net i

i
i i i

F
M m

γ= =

= = 


   
M  ت ذاتي«مجموعت ذاتي جامعه«افراد جامعه يا به عبارتي » كميدهد. حجم  را نشان مي» كمي
از وسعت محيط اجتماعي در نظر گرفته شود. لذا اگر حجم را مثالً  36تواند هر مقياس يا تقريبي مي

 گيرد را به عنوان مشخصة تقريبي مشابه حجم ) كه جامعه در آن قرار ميsسطح مساحت يك شهر (
  آيد: ) از رابطة زير بدست ميρدر نظر بگيريم چگالي محيط (

)92(                                                                                                                             M
s

ρ =   
  تعريف شد. )91( در  Mكه 

  تعامل فرد با جامعهسطح مقطع مؤثر 
Vدر مكانيك مساحت مقطعي عمود بر بردار سرعت  )Aسطح مقطع مؤثر (

  است. در مفهوم
توان به عنوان شاخصي براي اين موضوع  اجتماعي آن ميزان تعامل فرد با افراد مختلف جامعه را مي

تعداد نامه   در نظر گرفت. مثالً ميزان تعامالت يك فرد با افراد جامعه نظير تعداد مالقات حضوري،
توان استفاده نمود.  نظاير آن را مي ورد دارند وافرادي كه روزانه با فرد برخ نگاري، ساعات مالقات، 

توانند  گيرند عمالً مي هاي تطبيقي قرار مي ها هنگامي كه مورد استفاده تحليل مسلماً اين شاخص
  ميزان و درجة درستي خود را بارز نمايند.

                                                                                                                                                                                              
36 Proxy 
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  تغيير در جامعه
) اعم از سرعت متوسط تغيير، )66(الي  )61(همانطور كه نحوه سرعت تغيير رفتار در فرد (روابط 

زمان تغيير (روابط مدت  )،)78(الي  )72((روابط  )، مسير تغيير)71(الي  )67(شتاب تغيير (روابط  
توان در ارتباط با تغيير جامعه (روابط  ) نشان داده شد، براحتي همين موضوعات را مي)81(الي  )79(
هاي  ) اعمال نمود و ويژگي)60(الي  )59() و همچنين تغيير در هنجار جامعه (روابط )58(الي  )55(

ومت فرد و محيط كه در مختلف فوق در نحوه تغيير جامعه را بدست آورد. همينطور مباحث مقا
توان با استفاده از مباحث مطروحه در بخش مربوطه براي جامعه تعميم  تغيير رفتار فرد ذكر شد را مي

  داد.
توان دست يافت. براي تغيير جامعه و انتقال آن از وضعيت  از اين بحث به يك قاعدة كلي مي

يا اثر افراد) جامعه به » كميت ذاتي«(موزون به » وزني«موجود به وضعيت مطلوب بايد اكثريت 
وسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كامالً قابل تعميم اندازة كافي تغيير يابد. اين مبحث در مباحث ت

   37است.

  وزن و اثر افراد در تغيير جامعه
در فرد و همچنين مقاومت فرد و محيط در تغيير رفتار فرد » كميت ذاتي«همانطور كه در مبحث 

كند  اي كه نيروي رفتاري وارد بر فرد را به شتاب (يا سرعت تغيير) فرد مربوط مي ذكر شد، مشخصه
شد. ذكر كرديم. اين موضوع از تشابه مفهوم جرم در فيزيك اقتباس » كميت ذاتي«را تحت عنوان 

توان مورد استفاده قرار داد.  فرد بر جامعه مي» اثر«را به عنوان ميزان » كميت ذاتي«با تعريف مذكور 
همانطور كه در بحث مربوط به مقاومت فرد و محيط از آن براي بيان چگونگي تغيير رفتار استفاده 

از ميانگين وزني  نموديم. لذا همانطور كه در مبحث هنجار جامعه ذكر شد برآيند هنجار جامعه
كميت «همان اثر فرد در جامعه يا  imآيد كه وزن  بردارهاي افراد بدست مي Yو  Xهاي  مؤلفه
  شود. شود تعريف مي گردد. اين كميت مشابه مفهوم جرم وقتي به آن نيرو وارد مي تعريف مي» ذاتي

                                                                                                                                                                                              
 جامعه اصالح بر فرد اصالح تقدم 25/7/1395سخنراني در تاريخ  ،تابنده مجذوبعليشاه يحاج دكتر نورعلحضرت  37
   .خانواده از آن آغاز و

http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-07-25-Sobhe-Yekshanbe-Taghadom-Eslahe-Fard-
Bar-Jame-Va-Aghaze-An-Az-Khanevadeh-Dastourat-Jozee-128.mp3 
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  كار الزم براي تغيير در فرد و جامعه
حال در مباحث تغيير فرد و جامعه به اين موضوع اشاره كرديم كه اگر نيرويي موجب تغيير در تا به 

گردد. در اين بخش به اين  رفتار فرد با جامعه گردد چگونه از لحاظ نظري موجب تغيير آن مي
توان اين نيرو را در قالب كار انجام شده يا كار الزم براي  نه ميموضوع خواهيم پرداخت كه چگو

تغيير نشان داد. در مباحث مكانيك، كار انجام شده توسط يك نيروي ثابت برابر است با 
  نمايد. به عبارت ديگر  جايي جسم در نيرويي كه آن جسم را جابجا مي حاصلضرب ميزان جابه

)93(                                                                                                      . . cosW F d F d ϕ= =
    

Fمبين كار و Wكه 
 بردار نيرو وd

 باشد. كار يك نيرو در صورتي كه مؤلفة  بردار جابجايي مي
برداري آن نيرو در همان جهت جابجايي باشد مثبت است و وقتي مؤلفه برداري آن نيرو در جهت 

زاويه بين  φمقادير نيرو و جابجايي و  dو  Fمخالف جابجايي باشد منفي خواهد بود. در معادله فوق 
  دو بردار نيرو و جابجايي است.

قبل از تطبيق اين موضوع با مباحث رفتار مناسب است تا ارتباط كار و انرژي جنبشي را نيز يادآور 
 يجنبش يبه انرژ ليقابل تبدكه  است سامانه كيدر نهفته  ياز انرژ عبارت ليپتانس ينرژشويم. ا

 ليتبد ييايمياز فعل و انفعاالت ش خوراك بعدنهفته در  ييايميش ليپتانس يمثال انرژ براي. باشد يم
 يصورت: انرژو به دو  است يانرژي از انواع كيمكان ي. انرژشود يمدر فرد  يجنبش يبه انرژ
 ليپتانس يانرژشود و  ناشي مياز حركت  يجنبش ي. انرژشود يظاهر م ليپتانس يو انرژ يجنبش
با  mدر مكانيك جسمي كه با جرم است.  گريجسم نسبت به جسم د كيحالت  اي تياز موقع يناش

  به ميزان زير است: )Kكند داراي انرژي جنبشي ( حركت مي Vسرعت 
)94(                                                                                                                      21

2
K mV=   

يابد و بالعكس با وارد  با وارد آمدن نيرو به جسم در راستاي حركت جسم انرژي جسم افزايش مي
حركت جسم از سرعت جسم كاسته شده و انرژي جنبشي آن كاهش آوردن نيرو در جهت مخالف 

همان انرژي انتقال يافته به جسم يا از  )Wيابد. در فيزيك اين موضوع بدين معني است كه كار ( مي
شود. انرژي انتقال يافته به جسم كار مثبت و انرژي  جسم است كه به وسيلة نيرويي بر جسم وارد مي

عمل » انجام كار«انرژي انتقال يافته و » كار«باشد. به عبارت ديگر  منفي ميانتقال يافته از آن كار 
انتقال انرژي است. واحد كار همان واحد انرژي را دارد و كميتي اسكالر است. مثال تبديل نوع 
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در ارتفاع در حال سكون واقع  جسم واقع در ارتفاع است. جسم ،گريد يبه نوع ياز نوع يانرژ
جسم رها شد قبل از  است. وقتي ليپتانس يانرژداراي فقط  )نيزممعين (مثالً نسبت به سطح مرجع 

 يانرژ داراي حركتواسطة باما  ندارد، ليپتانس يانرژ كند خوردرب )نيزمسطح مرجع (به  نكهيا
شده كه نمونه  ليتبد يجنبش يبه انرژ ،افتادن جسم با آن ليپتانس يانرژيعني . باشد مي يجنبش
 يي،گرما هاي يانرژديگر به  تواند يم يكيمكان يانرژ بيترت نياست. به هم يانرژ لياز تبد بارزي
برآيند كار خالص ( دارد كه ي بيان ميانرژ -كار هيقض. شود ليتبدي، شيميايي، ... نوران ي،كيالكتر
جسم  ،در ارتفاعواقع جسم ساكن باال دربارة مثال  است. در يانرژ رييتغمساوي انجام شده  كار)

شود و تفاضل آن دو  در فرمول باال مي Kتغيير انرژي جنبشي از صفر به مقدار  هنگام سقوط موجب
)0- K (است.  يينها يجنبش يهمان انرژو  يجنبش يانرژ رييتغ  

مد نظر نيست ولي كند  كه اشاره به تالش فيزيكي يا ذهني مي» كار«در فيزيك معني متداول لغت 
در مباحث روانشناسي و جامعه شناسي بدون اينكه ماهيت انرژي و كار را تعريف كنيم از آن به 

كنيم. در فيزيك هم همين موضوع مد نظر  شود استفاده مي عنوان كميتي كه موجب انجام كار مي
شوند. همانطور كه  ي ميقرار دارد و انرژي قابل تعريف نيست فقط مظاهر آن بعنوان اثر انرژي بررس

شود كه تغيير در انرژي جنبشي يك ذره برابر با كار خالص انجام شده روي  در مكانيك تعريف مي
  همان ذره است كه در مباحث ما نيز قابل استفاده و برداشت است. به عبارت ديگر:

)95(                                                                                                         0 tK K K WΔ = − =   
باشد  كار خالص انجام شده مي Wهاي اوليه و بعدي و  ميزان انرژي جنبشي در حالت Ktو  K0كه 

) در جسم. تطبيق اين مباحث با مباحث تغيير رفنار در فضاي ΔKكه برابر است با ميزان تغيير انرژي (
رفتاري و براي فرد يا جامعه با استفاده از مباحث ذكر شده در ارتباط با سرعت تغيير كامالً شدني 

توان كميت كار خالص انجام شده براي  جامعه مي است. لذا با استفاده از سرعت تغيير رفتار فرد /
باشد. براي توسعه  مي تغيير را بدست آورد كه اين كميت معادل تغيير انرژي بكارگرفته شده 
نماييم. وقتي فنر را از  موضوع در اين بخش از مشابهت قانون هوك در ارتباط با فنر استفاده مي

يم (يا آن را بكشيم) در اين حالت نيروي وارد بر فنر حالت واهليده (رها شده) تحت فشار قرار ده
SFبرابر با ميزان جابجايي ايجاد شده در سر فنر نيرويي معادل 

 كند: در فنر ايجاد مي  
)96(                                                                                                                         SF kd= −

   
شود. عالمت منفي جهت نيروي فنر را در مخالفت با جهت  اين رابطه قانون هوك ناميده مي
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dجابجايي
 دهد و ثابت  نشان ميk شود. اگر تغيير مكان سر فنر فقط  ) ناميده مي38ثابت فنر (سختي

  شود: باشد رابطه فوق به شكل زير ساده مي Xدر يك جهت 
)97(                                                                                                                        XF kX= −   

زير با فشار دادن (يا كشيدن) فنر كار انجام شده به وسيلة نيروي فنر در هر مقدار حركت از رابطة 
  آيد: بدست مي

)98(                                                                                                           1t

t

X

S XX
W F dX+= −   

گيري كار فنر به دليل اين است كه هرچه طول فنر در اثر وارد آمدن  استفاده از انتگرال در اندازه
شود مقدار كار انجام شده كه از مجموع نيروهاي وارده  نيرو كمتر (يا در اثر كشيدن بيشتر) مي

رابطة زير را  )97(ة فوق و با استفاده از توان بر اساس رابط گردد. لذا مي آيد تجميع مي بدست مي
  آيد: و با فرض تغيير رفتار فقط در جهت يك محور بدست مي )98(نوشت كه از حل انتگرال 

)99(                                                                                                 2 2
1

1 ( )
2S t tW k X X+= − −   

دهد. كار انجام شده توسط نيروي متغير به شكل  كه رابطة فوق كار انجام شده توسط فنر را نشان مي
  زير خواهد بود:

)100(                                                                                                        1 ( )t

t

X

X
W F X dX+=    

  شود: كه براي فضاي دو بعدي رفتار به شكل زير تعريف مي
)101(                                                    1 1 1 1.t t t t

t t t t

R R X Y

X YR R X Y
W dw F dR F dX F dY+ + + += = = +   

    
بعدي رفتاري قابل تعميم است. قانون هوك همچنين در مكانيك در  nكه به راحتي به فضاي 

شود كه عبارت است از سختي  هاي سختي (در مقابل انعطاف پذيري يا كشساني) استفاده مي تحليل
كند. به  ه آن در واكنش به اعمال نيرو نسبت به تغيير شكل دادن مقاومت مييك جسم يا ميزاني ك

  فضاي رفتاري خواهيم پرداخت.  اين موضوع در مباحث آتي در

  توان براي تغيير در فرد و جامعه
ها و نيروهايي است كه نمود بارز در  نمايند منحصر به انرژي آنچه فيزيكدانان از نيرو معرفي مي

گيري نيستند و  جهان ماده دارد حال آنكه نيروهايي كه در اين عالم وجود دارد و هنوز قابل اندازه
                                                                                                                                                                                              
38 Stiffness. 
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گيرند هستند و  تفاوتي از نيروهايي كه در فيزيك مورد بحث و بررسي قرار ميداراي كيفيت م
شود.  هاي مختلف مي شوند. براي مثال مصرف خوراك در بدن تبديل به انرژي ناديده انگاشته مي

كند كه از نوع  آورد كه از نوع انرژي مكانيكي است، حرارت توليد مي در بدن حركت بوجود مي
هاي مغز و اعصاب  كند و بسياري از شبكه بدن حدود چند ولت برق توليد مي انرژي حرارتي است.

نمايند كه از نوع انرژي الكتريسيته است. همينطور انرژي شيميايي كه منجر  و قلب از آن استفاده مي
هاي از تبديل ماده خوراك به  به سوخت و ساز در بدن شده و قص عليهذا. همة انواع اين انرژي

ها در بدن تبديل به انواعي  شوند. حال اگر توجه كنيم بخشي از اين انرژي نظر ايجاد مي انرژي مورد
شود كه فرآيند تبديل آن در مغز است. مثالً فكر كردن بخشي از انرژي موجود در بدن  از انرژي مي

انيم نمايد كه تفكّر حاصل آن است. پس اگر تفكّر را نوعي انرژي بد را به انرژي خاصي تبديل مي
هاي حرارتي، شيميايي، الكتريكي و غيره در  بقاي انرژي از تبديل ساير انرژي 39كه بر اساس قانون

رسيم. شايد بتوان مثال ساده اين  هاي ديگري از انواع انرژي مي بدن بوجود آمده است به سرفصل
لة رياضي موضوع را به اين شكل بيان نمود كه يدن انسان براي مطالعه يك كتاب يا حل يك مسئ

احتياج به مصرف خوراك دارد. انرژي پتانسيل در خوراك به نحوي تبديل به انرژي خاصي 
تواند توسط آن مطالعه نمايد يا در باب موضوعات مختلف تفكّر نمايد. در  شود كه بدن ما مي مي

كند كه انرژي  توان گفت كه فكر انرژي نيست چون اصل بقاي انرژي الزام مي اين رابطه نمي
موجود در خوراك الّا و البد تبديل به نوعي ديگر از انرژي شده باشد! چون علي القاعده انرژي از 

شود. اين موضوع در ادراكات مختلف حسي نيز  رود و از حالتي به حالت ديگر تبديل مي بين نمي
آن  يگاهي، انرژپردازيم. در برخي از تعاريف  قابل تعميم است كه بيش از اين به اين موضوع نمي

گرچه  فيراتع نيكنند. ا يم فيتعر» قابليت انجام حركت«يا به عبارتي  »انجام كار تيقابل«را 
گيري آن با اشكال  باشند و اندازه عمل و مصاديق دچار نقص ميدر  يول ندسته يمنطقتعاريف 

  .روبرو است. از جملة اين موارد مثال فكر كردن يا مطالعه كردن است كه به آن پرداختيم
گيرد كه به فعاليتي اقدام نمايد. اين تصميم موجب  حال فرض كنيد در اثر تفكّر فرد تصميم مي

تعريف مشخصي در فيزيك دارد و همانطور » كار«نمايند. » كار«شود تا اندام مورد نظر اقدام به  مي
 وارد يرويجسم برابر است با ضرب نيك  يشده رو انجام يكيار مكانمقدار ك )93(كه ذكر شد 

                                                                                                                                                                                              
از  يانرژاين بدين معني است كه . استثابت  يمنزو ستميس كيدر  يكه مقدار انرژدارد  بيان مي يانرژبقاي قانون  39
  شود. مي ليتبداز شكلي به شكل ديگر تنها  و ديآ يو به وجود نم رود ينم نيب

Feynman, Richard (1970). The Feynman Lectures on Physics Vol I. Addison Wesley. 
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مثبت خواهد  يكيراستا باشند كار مكان كيدر  ييو جابجا روين اگرجسم.  ييجابجادر مقدار شده 
 كياگر و همينطور . است يمنف يكي، كار مكاندر جهت مخالف باشند ييو جابجا رويبود. اگر ن

. كار دهد ياست كار انجام م ييجابجا يكه هم راستا روياز ن ياعمال شود، تنها بخش هيبا زاو روين
هاي كيفي خاصي  پذير است. بردن اين موضوع در مبحث رفتار انسان پيچيدگي يك كميت جمع

در اجسام كه ناشي از » كار«سادگي تعريف در انسان به » كار«كند. زيرا  در موضوع ايجاد مي
و اخذ تشابهاتي از آن كميتي را بكار بريم » كار«جابجايي آنها است نيست. لذا بايد با تغيير تعريف 

  كه استفاده آن در مباحث رفتار انسان قابل فهم باشد.
انجام كار  ف سرعتو معرّشود  فته ميمقدار كار انجام شده در واحد زمان گدر فيزيك به  توان

انرژي ورودي به ماشين شود كه چه كسري از  در فيزيك اينگونه تعريف مي بازدههمچنين  است.
. توان عبارت از آهنگ شود ميناصطكاك تلف مختلف نظير  لاشكشود و به ا صرف كار مفيد مي

دهد،  انجام Wكاري به ميزان  Δt زماني كار انجام شده توسط يك نيرو است. اگر نيرويي در زمان
  توان ميانگين ناشي از آن نيرو در اين بازه زماني برابر خواهد بود با :

)102(                                                                                                                     avg
WP
t

Δ=
Δ

   
  توان نوشت: اي نيز مي براي زمان لحظه

)103(                                                                                    
0 0

lim limavgt t

W dWP P
t dtΔ → Δ →

Δ= = =
Δ

   
شود و  براي فرد استفاده مي Wدر روابط فوق چنانچه تغيير در رفتار براي فرد در نظر باشد كار 

  براي جامعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت. Wباشد كار هنگامي كه تغيير در رفتار جامعه مد نظر 

  هاي رفتاري در فرد شوك
تواند  كند. منشاء اين نيرو مي كنيم كه رفتار فرد بدون وارد آمدن نيرويي بر آن تغيير نمي فرض مي

خارجي وي باشد. در مباحث گذشته تغيير رفتار وقتي نيرويي بر فرد  ناشي از درون فرد يا محيط
شود. در اين  گونه نيروي وارد شده سبب تغيير در رفتار فرد ميشود را بررسي كرديم كه چ وارد مي

اي باشد كه حركت  پردازيم كه نوع نيروي وارد شده بر رفتار فرد به گونه بخش به اين موضوع مي
را كُند يا متوقف يا حتّي معكوس كند. اين موضوع در فيزيك تحت عنوان  يا تغيير رفتار فرد
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كوتاه مدت  شود. در حالت برخورد يا شوك اثر نيروي وارد شده بر جسم در بررسي مي 40برخورد
)پذيرد. در اثر برخورد يك نيرو به فرد به ميزان  و با بزرگي زياد صورت مي )F t

 شود فرد  سبب مي
Pرفتار خود را به ميزان 

 تغيير دهد. بردارP
 دهد كه ناشي از  مقدار و جهت تغيير رفتار را نشان مي

)اصابت نيرويي معادل  )F t
 م  است. مشابه با قانونا نسبت تغييرات نيوتن ميزان نيرو برابر است بدو

  حركت به تغييرات زمان. به عبارت ديگر:

)104(                                                                                                                         dPF
dt

=
   

  ، تغيير در اندازه رفتار فرد برابر خواهد بود با:dtبنابراين در بازه زماني 
)105(                                                                                                                 ( ).dP F t dt=

    
(زمان پس از برخورد) انتگرال بگيريم  tF(پيش از وارد آمدن نيرو) تا  t0اگر از معادله فوق از زمان 

  آيد: تغيير خالص اندازه حركت يا تغيير در رفتار بدست مي
)106(                                                                                                         

0 0
( )F Ft t

t t
dp F t dt= 
   

دهد. سمت راست آن  تغيير در اندازه حركت يا تغيير رفتار را نشان مي )105(سمت چپ معادلة 
Jزمان تأثير نيروي شوك دهنده يا ضربه يا تكان است. لذا شوك مدت  معياري از بزرگي و

  را به
  كنيم: شكل زير تعريف مي

)107(                                                                                                               
0

( )Ft

t
J F t dt= 
  

با شوك وارد شده بر فرد است. لذا  به عبارت ديگر تغيير در اندازه حركت يا تغيير رفتار برابر
  توان اندازه حركت خطي شوك را به شكل زير نوشت: مي

)108(                                                                                                        0FP P P JΔ = − =
     

 شود: كه هر مؤلفة آن به مقادير زير بيان مي
)109(                          

0

0

, 0,

, 0,

( )

( )

F

F

t

X F X X X t

t

Y F Y Y Y t

X

Y

P P P J t dt

P P P J t dt

F

F

Δ = − = =

Δ = − = =




   

  توان اثر شوك را به شكل زير نشان داد: از لحاظ نموداري مي

                                                                                                                                                                                              
  كنند. نسبتاً كوتاهي به يكديگر نيرو وارد ميمدت  اي است كه دو يا چند جسم براي برخورد وقعه  40
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t0 t t

F  

J

∆t
f

F(t)

  
  9نمودار 

Jبرابر با بزرگي شوك  F(t)) مساحت زير منحني 9در نمودار (
 ) را 9وارد بر فرد است. نمودار (

بر روي فرد  Δt) نشان داد كه نيروي متوسط شوك را در بازه زماني 10توان به شكل نمودار ( مي
   ).9) مساحت مستطيل برابر است با مساحت زير منحني در نمودار (10دهد. در نمودار ( نشان مي

t0 t t

F  

∆t
F

Favg
J

  
  )10نمودار (

  ) بزرگي شوك رفتاري به شكل رابطة زير تعريف شده است:10در نمودار (
)110(                                                                                                                      

avgJ F t= Δ   
باشد. مباحث مطرح در اين  مي tF-t0برابر با تفاضل  Δtبزرگي متوسط نيروي شوك و  Favgكه 

باشد و از  هاي پياپي نيز تعميم داد كه در راستاي مباحث مذكور مي توان به شوك بخش را مي
  كنيم. ا پرهيز ميتوسعه آن در اينج

  شكل و ميزان تغيير رفتار در فرد
بخش به ور كلي به مباحث تغيير رفتار در فرد و جامعه پرداخته شد. در اين در مباحث گذشته بط

پذيري دارند ولي حد قبول  ها همواره انعطاف پردازيم. انسان اشكال مختلف تغيير رفتار مي



  53   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

پذيري به  شود. انعطاف پذيري در فرد فرد افراد متفاوت است و قاعدتاً به ذات فرد مربوط مي انعطاف
د. وقتي نيرويي ده معني اين است كه با ورود نيرو بر يك فرد وي ساختار رفتاري خود را تغيير مي

اي از مقادير نيرو رفتار فرد به صورت خطي (يا حتي غيرخطي)  شود در محدوده بر فرد وارد مي
گردد و  برمياول  كند. در مواردي پس از برداشتن نيرو رفتار فرد به حالت شروع به تغيير شكل مي

ش از حد (استقامت تسليم) ماند. اگر نيرو بي در مواردي به همان شكلي كه تغيير كرده است باقي مي
آيد و  وي بيشتر باشد تغيير شكل دائمي رفتاري بوجود مي» استقامت تسليم«وارد شود بطوري كه از 

 41گردد. مشابه اين موارد در مباحث كشساني اگر بيشتر شود سرانجام موجب گسيختگي رفتاري مي
نوان نيروي عامل تغيير شكل شود. لذا ملهم از مفاهيم فيزيك تنش را به ع در فيزيك مطرح مي

   كنيم. به بيان ديگر: دهنده رفتاري بر واحد سطح مقطع مؤثر (كه قبالً بيان شد) تعريف مي
)111(                                                                                                                       F

A
  = تنش

سطح  Aشود و  ميزان بزرگي نيرويي است كه بطور مستقيم (عمود) بر فرد وارد مي Fكه در آن 
هاي نيروي مورد  ميزان تعامل فرد را نسبت به مشخصه مقطع مؤثر است كه همانطور كه تعريف شد

نمايد. همينطور كرنش را به واحد ميزان تغيير شكل ايجاد شده در رفتار فرد تعريف  نظر تعيين مي
  آيد. به عبارت ديگر: كنيم كه در اثر تنش بوجود مي مي

)112(                                                                                                                    L
L

Δكرنش =  
هاي فضاي رفتاري است. رابطة تنش و  در اينجا مبين مقدار رفتار در هركدام از مؤلفه Lمتغير 

كرنش در افراد متفاوت است و اشكال رياضي خاصي دارند ولي براي سادگي موضوع تناسب بين 
دهيم بطوري كه مقدار كرنش متناسب با مقدار تنش است. اين  تنش و كرنش را مد نظر قرار مي

نام دارد به عبارت ديگر تنش از حاصلضرب مدول در كرنش بدست » شسانيمدول ك«نسبت 
  آيد. به عبارت رياضي: مي

)113(                                                                                                                    F LE
A L

Δ= ⋅   
توان بكار  ها مي توان براي گسترة وسيعي از تنش باشد. رابطة فوق را مي در آن همان مدول مي Eكه 

برد كه در اين حالت رابطة تنش و كرنش يك رابطة خطي است. در اين حالت وقتي تنش برداشته 
كالري خوراك مصرف  2000گردد. براي مثال فردي در روز  برمياول  شود رفتار فرد به حالت مي

                                                                                                                                                                                              
41 Elasticity 
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نمايد. پس از پايان رژيم  كالري در روز مي 1200كند. تنش رژيم غذايي وي را ملزم به مصرف  يم
گردد. اگر تنش بيش  كالري در روز برمي 2000غذايي فرد مجدداً به رفتار سابق خود يعني مصرف 

گر رژيم دهد. مثالً در مثال اخير ا ) افزايش يابد رفتار تغيير شكل دائمي ميSYاز استقامت تسليم (
كالري بر  2000كالري باشد بعد از اتمام رژيم غذايي ديگر فرد به رژيم  600غذايي براي مدتي 

كالري در روز برسد كه استقامت نهايي  100گردد. اگر تنش باز هم افزايش يابد مثالً به رژيم  نمي
(SU) ن به صورت توا آيد. توضيحات فوق را مي شود گسيختگي رفتاري به وجود مي ناميده مي
تر نوشت به صورتي كه مدول به صورت يك تابع غير خطي تعريف شود كه به آن  كلي
  پردازيم.  نمي

باشد. مشابه مباحث  هاي بدون بعد هستند و لذا مدول نيزكميتي بدون بعد مي كرنش و تنش كميت
اند كرنش و  تعريف شده )112(و  )111(توان بين تنش و كرنش مهندسي كه با روابط  مهندسي مي

هاي رفتاري در كل  ي برابر با مجموع كرنشتنش حقيقي را نيز بيان و استفاده نمود. كرنش حقيق
  گردد: شود. و اين امر براي مقادير پيوسته به شكل زير تعريف مي طول (ميزان) رفتار بيان مي

)114(                                                                                        
0 0

ln
L

L

dL L
L L

=كرنش حقيقي=  
تواند بصورت متغير در  ) ميAشود كه سطح مقطع مؤثر ( تنش حقيقي نيز از اين موضوع استفاده مي

ثابت نباشد و تغيير كند. در اين صورت تنش حقيقي نظر گرفته شود كه در اثر ميزان بزرگي نيرو 
در آن به جاي اينكه يك پارامتر ثابت تعريف شده باشد يك  Aخواهد بود كه  )111( نيز معادل

  كند. ر آن تغيير ميمقدا Fمتغير است كه با تغيير 
توان به رفتار االستيك (ارتجاعي) و پالستيك (خميري) توسعه  همين موضوعات را به راحتي مي

هاي ايجاد شده از  داد. رفتار االستيك عبارت از رفتاري است كه بعد از برداشته شدن نيرو، كرنش
رفتار پالستيك وقتي نيرو گردد. برخالف آن در  روند و رفتار به حالت اوليه خود باز مي بين مي

ها  شود. اين مبحث از لحاظ تقرير مجازات شود يك تغيير دائم رفتاري در فرد ايجاد مي برداشته مي
در جامعه نقش بسيار مهمي دارد كه آيا بازداشت فرد و ممانعت از رفتار بزه وي براي مدتي معين 

از پايان دوره بازداشت، خاطي از  شود يا خير مجدداً پس سبب تغيير دائمي در رفتار خاطي مي
گردد. همينطور در علوم تربيتي از اين  لحاظ رفتار مد نظر مجدداً به حالت رفتاري قبلي خود باز مي

هاي آموزش، پرورش و تربيت بهره جست كه چگونه و به چه  توان در طراحي شيوه مبحث مي
ر وي گردد. اين موضوع سرفصل مباحث ميزان بايد بر فرد نيرو وارد كرد كه منجر به تغيير رفتا
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كمي در علوم تربيتي، و روانشناسي جرم و جرم شناسي و وضع جزاي متناسب با جرم و روانشناسي 
  نمايد. تربيتي باز مي

مواد را نيز در مبحث رفتار در توسعه موضوعات فوق  42توان مبحث خستگي در همين ارتباط مي
گذارد  ت مكرّر چگونه در تنش و كرنش رفتاري فرد تأثير ميادامه داد كه وارد آوردن نيرو بصور

شود كه در دفعات بعدي خاصيت رفتاري فرد تغيير كند و زودتر به مرحلة  زيرا تكرار سبب مي
گسيختگي رفتاري برسد. مبحث خستگي ماده در فيزيك تحت عنوان مباحث مقاومت مصالح و 

  43شود. ف طرح و بررسي ميخواص مكانيكي مواد به تفصيل براي مواد مختل
هاي مختلف نيز با استفاده از مباحث تنش و كرنش رفتار قابل تحليل است زيرا  تغيير رفتار در محيط

هاي مختلف متفاوت است. مثالً تشويق يا تنبيه  ميزان تغيير رفتار براي يك فرد خاص در محيط
ش يا در ميان افرادي كه با آنها رابطه چنانچه براي يك فرد در ميان دوستان او يا اقوامش يا همساالن

نمايد. در  ندارد صورت پذيرد عمالً با ميزان ثابت تشويق يا تنبيه آثار رفتاري متفاوتي ايجاد مي
شود. مثالً با افزايش دما  فيزيك اين موضوع در بررسي تنش و كرنش در دماهاي مختلف مطرح مي

توان در  يابد. مشابه اين موضوع را مي ر ميحد گسيختگي يا مقدار كرنش (حرارتي) مواد تغيي
مباحث اين گفتار بكارگرفت. كرنش حراراتي ويژگي خاصي است كه ماده در اثر حرارت محيط 

دهد. محيط پيرامون فرد نيز همين اثر را بر  كند و رفتار كرنشي متفاوتي نشان مي پيرامون كسب مي
  دهد. نش او را تغيير ميگذارد و نحوه كر خصوصيات كرنش رفتاري افراد مي
توان در رفتارهاي نوساني مشاهده كرد. رفتارهاي نوساني از  ديگر از انحاء اين تغيير رفتار را مي

هاي رفتاري االستيك قادر به بروز رفتارهاي ارتعاشي يا  هاي ديناميكي هستند. تمام پديده پديده
شود. ارتعاش آزاد وقتي  اري تقسيم مينوساني هستند. در ديناميك ارتعاش به دو دسته آزاد و اجب

گيرد كه رفتار فرد در اثر اعمال نيروهاي دروني و ذاتي خود با يك تحريك اوليه شروع  شكل مي
شود ارتعاش اجباري ناميده  كند. ارتعاشي كه تحت تأثير نيروي خارجي ايجاد مي به نوسان مي

ت نوساني هستند كه بطور منظم در شود. ارتعاشات با حركات هارمونيك آن دسته از حركا مي
(گردند و حركات متناوب (پريوديك) نام دارند. زمان تكرار  تكرار مي )τ(فواصل زماني يكسان 

τ () 1پريود و معكوس آن
τ () فركانسFشود. وقتي حركت نوساني بصورت تابعي از  ) ناميده مي

                                                                                                                                                                                              
42 Fatigue 

) مقاومت مصالح (خواص مكانيكي مواد)، ترجمه حميد 1377اي راسل جانستون ( نگاه كنيد به: بير، فرديناند پي؛  43
  لعل خو، نشر آذرنگ، تهران.
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)شود علي القاعده بايد در رابطه  تعريف مي X(t)زمان  ) ( )X t X t τ= صدق كند. رفتار نوساني  +
شود و با توجه به  ها بكار برده مي يا ارتعاشي به طرق مختلف در علوم مختلف براي بيان رفتار پديده

ر اين مقال ذكر شد قابليت تطبيق دارد. براي مثال فردي كه در شبانه روز عادت فضاي رفتاري كه د
 8ساعت دارد در اثر مثالً شركت در يك مهماني ناچاراً فرداي آن روز كمتر از  8به خوابيدن 
خوابد و روز پس از آن خوابش كمتر  ساعت مي 8خوابد و روز بعد ناچاراً بيشتر از  ساعت مي

ساعت  8شود. اين رفتار نوساني تا رسيدن به تعادل مجدد  د ناچار كمي بيشتر ميشود و روز بع مي
گردد.  ساعت برمي 8يابد كه با يك نوسان ميرا مجدداً به سمت تعادل  در طول چند روز ادامه مي

  ) نشان داده شده: 11تصوير اين رفتار در نمودار (

  
 )11نمودار (

) روند زماني يك معادله تفاضلي درجه دو با 11ارهاي نوساني بسيار زياد است. نمودار (تنوع رفت
دهد كه داراي روند زماني ميرا است. براي بررسي انواع و جزئيات رياضي  مقدار ثابت را نشان مي

    44 اين نوع رفتارها بايد به متون مربوطه مراجعه نمود.
با مباحث  45رزونانس رفتاري ناشي از تطبيق رزونانس مكانيكيهمچنين اين مباحث قابل بسط به 

  پردازيم. . كه به آن نميباشد رفتار در اين مقاله مي

                                                                                                                                                                                              
  نگاه كنيد به : 44

 نشر نوين پژوهان دانش راستين، تهران. ) نظريه معادالت تفاضلي و ثبات پوياي تعادل، 1396بيدآباد، بيژن (
  ) تئوري ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسي، انتشارات دانشگاه تهران.1381بهرامي، منصور (نيكخواه 

كه فركانس است خاص  ييها دامنه در فركانس حداكثربه نوسان با  ستميس ليرزونانس عبارت است از تما 45
كوچك و متناوب  ييروين جهيو در نت شود يم رهيدر جسم ذخ يارتعاش يها انرژ فركانساين . در نام داردرزونانس 

  با دامنه بزرگ شود. يباعث حركت نوسان تواند يم
Katsuhiko, Ogata (2004) System Dynamics 4th Edition. University of Minnesota. 
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  جامعه سنجي 
يل به فضاي رفتاري غير احتمالي پرداختيم. در اين مبحث به بررسي رفتار هاي قبل به تفص در بخش

توكستيك متغيرهاي رفتاري را بررسي و خواهيم رفتار اس پردازيم. يعني مي در فضاي احتمالي مي
هاي آماري بررسي نماييم تا بتوان  چهارچوب كلي براي بيان و برآورد پارامترها را در قالب روش

  هاي آماري الزم در فضاي رفتاري را انجام داد. آزمون
دازه و ) رفتار فرد را به صورت يك بردار با ان1گرديم. نمودار ( به مبحث آغازين اين مقاله برمي

فرض شده بود. در  46يك مقدار غيراحتمالي F1دهد. در آن نمودار مقدار  جهت معين نشان مي
) مبين رفتار فرد معيني در ارتباط با متغير رفتاري مشخصي مثالً 1مثالي كه توضيح داده شد نمودار (

مطالعه فرد در مطالعه كردن بود كه به شكل برداري نشان داده شد كه طول آن بردار مبين ميزان 
يك متغير تصادفي  Fكنيم  محدودة مشخصي از زمان مثالً يك شبانه روز است. حال فرض مي

يك متغير تصادفي با ميانگين  uاست كه  F+uهاي مختلف برابر با  است كه مقدار آن در نمونه
1F) بردار 1باشد. در نمودار ( مي 2σصفر و واريانس 

  يك مؤلفه طولي دارد. حال اگر بخواهيم
Fبردار
 ) را در حالتي كه آن داراي دو مؤلفهX  وYنشان دهيم بايد 4باشد (مانند نمودار ( ) مي ((
Fهاي آن را به صورت تصادفي بنويسيم. يعني بردار مؤلفه

  از دو متغيرX  وY كه  تشكيل شده
Fهردوي آنها تصادفي هستند. يعني
  از دو مؤلفهX+uX  وY+uY  تشكيل شده است كهuX  وuY 

2در آن دو متغير تصادفي با ميانگين صفر و واريانس 
Xσ  2و

Yσ باشد. يعني:  مي   
)115(                  2 2 2 2( ) 0, ( ) 0, ( ) , ( ) , 1,...,Yi Xi Yi Y Xi XE u E u E u E u i nσ σ= = = = =  

 هاي آنان برابر با صفر است: و همجنين اتوكواريانس uYو  uXكنيم كواريانس  همچنين فرض مي
)116(                             ( . ) 0, ( . ) 0 ( . ) 0 , 1,...,Yi Yj Xi Xj Xi YjE u u E u u E u u i j n= = = =  

  باشند: مستقل مي uYو  uXهر دو غير استوكستيك هستند و از  Yو  Xكنيم  مضافاً فرض مي
)117(           ( ) , ( . ) 0, ( ) , ( . ) 0 , 1,...,i i i Yj i i i XjE Y Y E Y u E X X E X u i j n= = = = =  

داراي  uYو  uXكنيم كه  گيري فرض مي ها و توزيع نمونه براي استنباط آماري و آزمون فرضيه
2توزيع نرمال با ميانگين صفر و واريانس 

Xσ  2و
Yσ باشند. به عبارت ديگر: مي  

)118(                                                         2 2(0, ) (0, ) 1,...,Yi Y Xi Xu N u N i nσ σ =   
دهيم. بعدها را  بعد تعميم مي s) را به 4بعدي، نمودار ( sمتغير در فضاي رفتاري  nبراي كار بر روي 

                                                                                                                                                                                              
46 Deterministic.  
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ام در اين فضا را iناميم. همچنين خصوصيات رفتاري فرد  مي X1, X2, …, Xmمثل سابق به ترتيب 
 nو  i=1,…nام است و iمشخص كنندة فرد  iكنيم كه انديس  مشخص مي X1i, X2i, …, Xsiبا 

متغير را صادق فرض  sدر حالت  )118(الي  )115(باشد. همينطور فروض  جامعه مي تعداد افراد
  كنيم. مي

ام از هنجار iاي رفتار فرد  را كه اختالف زاويه irϕو irϕخواهيم دو پارامتر حال فرض كنيد مي
گيري شده  جامعه است را به عنوان شاخص تمايز رفتار فرد از هنجار جامعه با استفاده از آمار نمونه

كنيم.  دنبال مي (s=2)ورد كنيم. براي تسهيل بحث موضوع آزمون آماري را در حالت دو بعدي برآ
آيند. در اين دو  بدست مي )48(و  )38(به راحتي از روابط  irϕو irϕاز irϕˆو irϕˆهاي برآوردكننده

  ير نمونه مقادير جامعة آماري را قرار دهيم خواهيم داشت:رابطه چنانچه به جاي مقاد

)119(      
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2 2 2 2
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2 2 2 2
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و irϕˆهاي توان نشان داد كه برآوردكننده كنيم لذا مي از بررسي خواص نمونة كوچك احتراز مي
ˆirϕ از 47برآوردهاي سازگارirϕ وirϕ  هستند. براي اين كار از روابط فوقplim با  48گيريم. مي

  توان نشان داد: مي )118(الي  )115(توجه به فروض 
                                                                                                                                                                                              
47 Consistent 
48 Ibragimov, J.A. (1981) Statistical Estimation: Asymptotic Theory, Springer. 
Rao, C.R. (1965) Linear Statistical Inference and Its Applications, Wiley. 
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افزايي (سينرژي) اتّحاد در جامعه، هنجار  بسياري از موارد ذكر شده نظير همسويي در گروه، هم
توان  زمان تغيير را نيز ميمدت  جامعه و تغيير آن، تغيير رفتار فرد و جامعه و سرعت تغيير و مسير و

فرد و مقاومت » كميت ذاتي«ية مباحث در چهارچوب آماري مشابه فوق آزمون نمود. همچنين كل
ماعي و سطح مقطع مؤثر تعامل فرد با جامعه، تغيير در فرد و محيط در تغيير رفتار، چگالي محيط اجت

جامعه و وزن و اثر افراد در اين تغيير و كار الزم براي ايجاد تغيير در فرد و جامعه و توان تغيير و 
باشند  تغيير رفتار در فرد قابل طرح و تحليل آماري مي هاي رفتاري در فرد و شكل و ميزان شوك

  پردازيم. كه بيشتر به آن نمي

  گيري نتيجه
شناسي است.  ارائة يك نگرش پايه براي بيان رياضي مسائل مطرح در جامعه فصلهدف ما در اين 

دهد كه قابل گسترش در بسياري از  نگرش بكار گرفته شده ابزار اوليه و مبادي تحليل را ارائه مي
باشد. قابل توجه اينكه اين ابزار و بطور كلي اين  هاي مختلف مي مسائل اجتماعي در ديسيپلين

ة ابتدايي آن است و زمينة آن را دارد كه به ساير الگوهاي رفتاري در جامعه شناسي نگرش در مرحل
توان از مباحث مختلف  و روان شناسي و ساير علوم مرتبط توسعه يابد. توسعة آتي اين ديدگاه را مي

اند هر چيزي در عالم طبع  فيزيك الهام گرفت زيرا همانطور كه عرفاي شامخين بيان فرموده
  نمايد.  ي در وجود انسان دارد و اين تماثل زمينة الگوبرداري را براي محققين تسهيل ميا نمونه

  





 
  
  
  
  
  
  
  

  فصل دوم
  
  

  اسالم وحدت دراساس 





 

  مقدمه
توجه شده به  اساس دعوت اسالم منبعث از اصل وحدت است كه در همة امور و دستورات  بدان

اي به آن ارجاع دارد يا نازلة همان  ونهاي كه هر كدام از اصول و فروع دين مبين اسالم به گ گونه
اشاره دستورات اسالم به عموم مختصر لذا با استفاده از متون عرفاي بزرگوار بطور اصل است 

هاي زير از كتاب  اند. بخش د بنا شدهياساس توحهمگي دستورات بر ه كنماييم تا مشخص شود  مي
نگارش حضرت آقاي حاج سلطانحسين تابنده استنساخ  49:تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة كربال

  اند.    شده

  دعوت اسالم 
َ َأْهَل اْلِكَتاِب تـََعاَلْوا ِإَىل َكِلَمٍة َسَواٍء بـَْيَنَنا َوبـَْيَنُكْم َأالَّ  است: 64ة يد سورة آل عمران آيدر قرآن مج« ُقْل 

ً ِمْن ُدوِن اهللَِّ فَِإْن تَـ  ََِّ نـَْعُبَد ِإالَّ اهللََّ َوَال ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَال يـَتَِّخَذ بـَْعُضَنا بـَْعًضا َأْرَ َولَّْوا فـَُقوُلوا اْشَهُدوا 
لمه ك يكد به يرو آور يهود و نصاريمحمد بگو به   يه اكن است يه ايخالصة ترجمة آ. ُمْسِلُمونَ 

ه سزاوار كرا  يم جز پروردگارينكه پرستش نكن است يلمه اكسان است و آن يكن ما و شما يب هك
و اگر ، ميم و همجنسان خود را معبود و رب قرار ندهينكر او نيغ يش است و بندگيايپرستش و ن

ن ياز ا. ميم شديم و تسليرفتيه ما پذكد يد شهادت دهيين به آنها بگويمسلم يرفتند ايلمه را نپذكن يا
ه عبارت كباشد  يلمه مك يكآن همان  يلمه و مبناك يكه دعوت اسالم به كشود  يه معلوم ميآ

ن مقصود عام كباشد ل يتاب مكو خطاب هر چند به اهل ، حقّ ييتايكد و اقرار به ياست از توح
  .ندكدا نيقت آن وجود پيه بدون تحقّق آنها حقكاست  يلمه مستلزم اموركن يا. است

  ز يوحدت در همه چان يسر
 يمعبود يعني، است اهلل اّال  اله ال بةيلمة طكه مضمون كد دعوت نموده يه اسالم به توحكح آنيتوض

ع ذرات موجودات يبه جم يتعال ه حقّكن آن است ييدة الهيو چون عق. گانهي يست جز خداين
در حالت  يچ موجوديو اصل وجود از ه يقت هستيچه حق، ستيدور ن يچ موجوديط و از هيمح
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ثّر در ذات كچ مرتبه تيان داشته و در هيع مراتب سريپس وحدت او در جم، ستيت جدا نيموجود
ع الجهات ين جمط و واحد ميگر از بسيديكز در عرض يه دو چكو فالسفه بر آنند . او راه ندارد
جاد ياه مناسب با كاست در علّت  يتيخصوص ياز علّت مقتض يرا صدور هر معموليز. صادر نشود

 الزمو ، چه مخالف بساطت است، نشود ادين پيت متبايط دو خصوصيمعلول باشد و در واحد بس
اَْلواِحُد  معلول از آن علّت صادر نشود و مسئلة يكشتر از ين بيبنابرا. ت باشديخصوص يكه كاست 

ْ�ُدرُ  محلّ حوادث نباشد  و اگر ذات علّت، ات مسائل فلسفه استياز مسلّمِمْنُه ِاالَّ اْلواِحُد  ال َي
و چون ذات واجب محلّ . ن علّت خواهد بوديشود ع يجاد معلول ميه موجب اك يتيخصوص

ز در يلذا از ذات او دو چ، ت مستلزم ذات او استيخصوص يكست و فقط يحصول حوادث ن
َ�رِ  ه در قرآن استك. عرض همدگر صادر نشود ْلَب ِ نرو همة ياز ا. 50َوَما َأْمُرَ ِإالَّ َواِحَدٌة َكَلْمٍح 

ا معلول يه مظهر كهستند و عبارت است از جهت تعلّق آنها به مبدأ  يجنبة وحدت يموجودات دارا
نه و ازمنه مختلف كه نسبت به امك يه وحدت دارد در صورتكد يرشومانند شعاع خ، امر اوست

  د: يفرما يه مولوكچنان، شود يم
 د سماينور خورش يكهمچو آن 

 باشــد همـه انوارشان يك كـيل
  

 ها صــد بود نسبت به صحن خانه  
 انيوار از ميتو د يريه برگكچون

  

ه ك يو جنس يو نوع يل وحدت شخصيرات مختلفه دارد از قبين جنبة وحدت در موجودات تعبيا
ب در يباشند و به ترت يه ميه مراتب عرضكنها ير ايا تماثل و تجانس و تشابه و غيه هستند يمراتب طول

از  ين پرتوكستند لين يقيه حقكن وحدتها هر چند يو ا. ف اطالق شودكيوحدت نوع و جنس و 
اختالف ه از جهت يقت است و اختالف تسميحق يكچه وحدت ، باشند يه ميقيوحدت حقة حق

  . و قابل است محل

  د در تمام مراتب يلزوم حفظ توح
را اخالل در وحدت نازله يز، مراتب مادون است يد مستلزم حفظ وحدتهايحفظ اعتقاد به توح

ه بدن از اجتماع كمانند آن. موجب اخالل به وحدت مافوق و باالخره مخلّ به وحدت خالق است
بدن موجب اخالل به وحدت و اتّصال  ياز اجزا يكيدا نموده و قطع يپ ياجزاء حالت وحدت
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ه كاز بدن  يه قطع عضوكچنان. ندكصال ل اتّيمكاق ترن افتيه اك يمگر در موقع، بدن است يوحدان
ر يمل اتّصال ساكمال است مكه نقص كست و با آنيبه مرض شقاقلوس مبتال باشد موجب تفرقه ن

اعضا  يت مرض به باقين است موجب سراكوب مميگذاشتن عضو مع يرا باقيز، بدن است ياعضا
  . دست دهد يلّكشده افتراق 

ه ك يمگر موقع، ثرت استكن يند و تفرقه عك يم ينوع جاد تفرقه در وحدتيذا قتل نقس اكه
ه وجود او مخلّ به جامعة ك يمانند شخص جان. ب به وحدت مقصود رساندين شخص آسيوجود ا

ن دو يجاد خصومت بيده و ايبه قتل رس ين است نفوسكشتن او ممكرا به واسطة نيز، ت استيبشر
َ ُأوِيل اْألَْلَبابِ  يمعن ن مطلبياز ا. ديا دو ملّت نمايا دو دسته يه فيطا َ�اِص َحَياٌة  به  51َوَلُكْم ِيف اْلِق
مقتول از  يه ولكمانند آن، ن شودكن امر بدون تفرقه ممياگر انجام ا كذل مع. شود يمعلوم م يخوب

ه كند ك ياقتضا م د حقّيپس توح. شود يبهتر است چه مفسدة محتمله رفع م البتّهند كو فقاتل ع
و  يو ملّ ياسيو حفظ امور س يهم در مراتب صور، ع مراتبيدر جم اتّحادوحدت و اتّصال و 

 يبه سو كه عبارت از مراتب سلوك يماالت روحكو  يو هم در درجات معنو، نيت قوانيرعا
د الزم ين دو جنبه حفظ توحياز ا يكل هر يمكت يو برا. است منظور و ملحوظ باشد حضرت حقّ
مل وحدت است امر و از كاند و به آنچه م دعوت به آن نموده درست و حقّ ينهايياست و همة آ

يًعا ه در قرآن است: كاند  ردهك يند نهكثرت و نفاق كجاد تفرقه و يه اكهرچه  ِ�ُموا ِحبَْبِل اهللَِّ مجَِ َواْعَت
د و در يمتفرّق نگردد و يو از راه راست منحرف نشو ييسمان خدايد به ريچنگ زن يعني 52َوَال تـََفرَُّقوا

يِن َما َوصَّى ِبِه نُوًحا است: يسورة شور يَن َوَال تـََتَفرَُّقوا د: يه فرماكتا آن 53َشرََع َلُكْم ِمَن الدِّ َأْن َأِقيُموا الدِّ
د ينگارنده گو، اتحه جمع استرة فع آنها در سويه علوم قرآن ده است و جمك 54ديگو يغزال. ِفيهِ 

  . نندك يم يگانگيل وحدت و يمكگانه ت علوم ده نيع ايم جميبسنج يكچون ن

  ثواب و عقاب 
ه مخالفت با آن جهت است ك ييزهايچ ياست ثواب و برا اتّحادمل كآنچه م يعت برايدر شر
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 يده و برايردگع منظور ير شرايشتر از سايعت اسالم بيجنبة وحدت در شر. ن شده استيعقاب مع
ِإنَّ اهللََّ َال  55د:يفرما ين جهت خدا مياز ا، ن شدهيبه اختالف مراتب ثواب و عقاب مع ياوامر و نواه

 ياياز وصا يكيكند، چنانكه  يرا شرك نظام عالم را مختل ميز يـَْغِفُر َأْن ُيْشَرَك ِبِه َويـَْغِفُر َما ُدوَن َذِلكَ 
ْرَك َلظُْلٌم َعِظيمٌ َ بـَُينَّ َال د: يفرما ين است كه در قرآن ميلقمان به پسرش ا هللَِّ ِإنَّ الشِّ ِ و  56ُتْشِرْك 

خته و يشور را گسكرازة آن يش، ا قبول قائد بودن دو نفريجهان وجود دو قائد  يشورهاكه در كچنان
ه كت را كن به مملين دولت و خائنيه مخالفكاست  يت مقتضكاست ممليباشد و س يآن م يمانع بقا

م اعدام دربارة كا حينند كد يا آنها را تبعين دارند مادام العمر تحت نظر قرار داده كيم مشركح
 يسانك يعت اسالم هم برايلذا در شر، قابل عفو است) يجزئ يمخالفتها يشود (ول يشان جاريا
ه در سورة مائده ك، سخت مقرّر شده ينند مجازاتهاكن خروج يمسلم يشوايفه و پيه بر خلك

َ�لَّ  :57است َا َجَزاُء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن اهللََّ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض َفَساًدا َأْن يـَُقتَُّلوا َأْو ُي �ََّع أَْيِديِهْم ِإمنَّ ُبوا َأْو تـَُق
نموده و در ه با خدا و رسول محاربه ك يسانكفر كي يعني، َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخَالٍف َأْو يـُْنَفْوا ِمَن اْألَْرضِ 

ا بر يچپ  يدست راست و پا يعنيا قطع دست و پا از خالف (يا دار يقتل است ، نندك ين فساد ميزم
» و رسوله« م رسول است و جزءكفه هم در هر زمان در حيو امام و خل. ردن از بلدكا آواره يس) كع

ن يآنها از ا يعنيمان شوند يشرده خود پكه از ك يسانكد مگر يفرما يپس از آن م، محسوب است
  . هستند يم مستثنكح

  ن ياصول د
ان نموده و مردم را به آن يا موافق بيه آنچه مخالف است كن وحدت حافظ الزم دارد يو چون ا

 يكن ينندگان جزاكه در آن به اطاعت كهم  يمقام و عالم. هم الزم است يلذا وجود نب، ندكآشنا 
د و يتوح يعنين سه امر يا. ده شده استيشرع معاد نامشوند در  ين عقاب ميشود و مخالف يداده م

س صفحة يدر تار. ت حقّه استاانيت و معاد اصول دنبو58سدينو يانت اسالم ميراجع به د 66خ مقد :
ن بر آنها بنا شده و يه عمارت دكمذهبش بود  يبنا ياه ن و سنگ گوشهيوحدت خدا شالودة د«
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ن يتمام مسلم«ه ك 59دينما يق ميتصد 129و عرب صفحه و در تمدن اسالم » م و استوار آمدكمح
و . »نندك يان ميب ال ِالَه ِاَال اهلل حممٌد (ص) رسوُل اهلل دو جملة در قت مذهب خود راين حقيزم يرو

َدعاَمَتْنيِ َكلمة  یَاِالْسالُم قاِئٌم َعل :اشف الغطاء فرمودهكن آل يخ محمد حسياهللا حاج ش تيآمرحوم 
 يكيگر يد و ديتوح ةلمك يكيشده:  يگذار هياسالم بر دو اساس پا يعنيالتَّْوحيِد َو تـَْوحيُد اْلَكِلَمِة 

  . است اتّفاقو  اتّحاده عبارت از كلمه كردن ك
ه عقاب و ثواب اثرات اعمال كآن يكين سه اصل هست: يگر عالوه بر ايعه دو اصل ديدر مذهب ش

در  يئيع شرا ظلم وضيز، ستيظالم ن يتعال ند و حقّك ياست و عدالت آن را اقتضا مخود شخص 
ن يعدل ا ةه خداوند عادل است و الزمكبل، ستيروا ن است و بر حقّ ر موضع است و آن نقصيغ

ردار كار و بدكويكمجازات دهد و نزد او ن يرا به بد يپاداش و بد يكيرا به ن يكيه نكاست 
اران به كو بد يكين ةجياران به نتكويكه نكشود  يده ميار دين عالم بسيچون در او ؛ سان نباشديك
در  يسكه هر كن عالم ياست جز ا يوجود مقام و عالم يمقتض يلذا عدل اله، رسند ينم يجه بدينت

  . برسد يو بد يكيدن محصول خود از نيآنجا به درو
ه حافظ و نگهبان رسوم و كرا  يسكالزم است  يه بر نبكع آن است يات تشيگر از ضرورياصل د

د يو راه توح اهللا و معرفت حقّ يال كدر جامعه بوده و آنها را در سلو يو معنو يحدت صور
 يند و براكن يخالفت مع يبرا، ديز بنماين يند و به مقصود برساند و حفظ انتظامات صورك كمك

و . م مخالفت خود قرار دهدكاو را در ح رفع تفرقه اطاعت او را بر عموم افراد فرض و مخالفت
چه ، خلق است وجود داشته باشد يه راهنماكاو ة نديه در هر زمان نماكند ك يز اقتضا مين يعدل اله
اد بودن موجب يو چون ز. گر نباشد خالف عدل استيزمان راهنما بوده و زمان د يكاگر در 

ه كنفر قائد  يكه در هر زمان كاست  يپس حفظ شئون وحدت مقتض، تفرقه و اختالف است
 سلسلةث يحد يمعنع و فرمانبردار او باشند و يگران مطيشتر نباشد و ديگانه است بي ينده خداينما
ْ�ين َاِمَن ِمْن  (ع) فرمود: يبن موس يه علك هبالذّ  ْ�ين َفَمْن َدَخَل ِح قاَل اهلُل َكَلمة ال الَه ِاّال اهلُل ِح

ه كنيم است به اكز حاين است و عقل نياِمْن ُشُروِطها  ِبُشروِطها َو َاو پس از آن فرمود:  60َعذايب

                                                                                                                                                                                              
تا  1312فخر داعي گيالني، طبع اول، مهر  ةميالدي، ترجم 1984تمدن اسالم و عرب، تأليف گوستاو لوبون، در  59

 .1313شهريور 
حضرت فرمود: . ه داخل درين حصار شود از عذاب من ايمن استكحصار من است و هر  ال اله اال اهلّل لمه كيعني  60

 . با شروط آن و من از شروط آنم
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ن شرط است و پس از يند و اطاعت او باالترك يشوا اساس وحدت را متزلزل ميمخالفت قائد و پ
ند با تعمق واضح كر يز تعبيت نيند و به واليمامت گواعه آن را ين اصل شين موضوع ايت در ادقّ
اثبات نبوت  ةدر هر زمان از ادل يندة الهيچه لزوم نما، عنوان نبوت مندرج استه در كشود  يم

اثبات معاد اختصاص داده  يبرا يتعال حقّ ةن صفات حقّيه از بكز يذا عدل نكه. شود يمعلوم م
. ذات و صفات و فعل را شامل است يگانگيد يچه توح، د گرفتين است داخل در توحكمم، شده
ه جزء اصول كگر را يه اصول اسالم محسوب است دو اصل دك يه گرفت سه اصلجيتوان نت يپس م
نخواهد  يادين اختالف زين طرفين محقّقين موضوع بيبر دارد و در ا ع است دريد مذهب تشيعقا
  . بود
نها از همان اصل اول يتمام ا. ه استيالمكتب كول به كل آن مويو تفص ،انت اسالمين بود اصول ديا
ند يدا شده و الزمة اويشة بزرگ پيه از آن ركهستند  ييها شهيشوند و ر ياست منشعب مد يه توحك

  . و دعوت اسالم اصالتاً به آن بوده

  ن اسالم يفروع د
 يو بزرگ كوچك يها استوار شده و مانند شاخه اتّفاقة وحدت و يز بر پايانت اسالم نيفروع د
ه بجا آوردنشان موجب كرا  يانت اسالم اموريد. اند ع شدهد متفرّيدرخت توح ةشيه از ركهستند 

، آن مخلّ نباشد مستحب قرار داده كو اگر تر واجبآن مخلّ  است  كاشتداد جهت وحدت و تر
ل مكو م يو روح يمعنو يمال شخصكو انتظامات و خواه موجب  يمل وحدت صوركخواه م

 يسانك يبرا يقيد حقيتوح و مصنوع و التفات به قت وحدت صانعيه حقك، اهللا باشد يال كولس
  . نديبنما مطهرت دستورات شرع يرعا يو معنو يه در امور قلبكشود  يدا ميپ

ل نباشد مكآن م كبه وحدت است حرام و اگر تر ه فعلش مخلّكن در شرع مقدس آنچه را يهمچن
رون يز بيچ ن پنجيز از ايانت نيفروع د. سان باشد مباح استيكش كروه قرار داده و اگر فعل و تركم
ز بر سه قسم است: عقود و يو معامالت ن. ست و آن بر سه قسم است: عبادات و اخالق و معامالتين
  . و وحدت شده است اتّفاقت ياز اقسام فروع رعا يكام و در هر كقاعات و احيا

او داشتن اد يدل را به  و مبدأبه  تام هتوج، ه استين عبادات ظاهريه باالتركه در نماز ك: چناننماز
ه دل به قت نماز بدون توجيحق يعني ال َصلوة ِاّال ِحبُُضوِر اْلَقْلبِ  اند: فرموده يحتّ دستور داده شده و

  د: يات خود فرمايوان غزليدر د يه مولوكچنان، شود يحاصل نم حقّ يسو
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 يه پنهانكمراد من ز نماز آن بود 
 ه من با توكبود  يو گرنه آن چه نماز

  

 فراق تو با تو بگذارمث درد يحد  
 به محراب و دل به بازارم يمدام رو 

  

 اتّفاقو  اتّحادچه مستحب است با جماعت باشد تا ، ز منظور شدهين نيمسلم اتّفاقه در نماز كو بل
 يد مبانييه عبارت است از تشك يو برادر يقت تساوين بوده و حقين افراد مسلميز در بين يصور
َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة  و ه در قرآن به آن اشاره شدهكوحدت  يام بناكدت و استحمو فرموده ظاهر  61ِإمنَّ

َك َنْسَتِعنيُ  د:يفرما يه مكز ين حمد  ة و از عبارات سور. 62گردد َّ َك نـَْعُبُد َوِإ َّ ه كشود  يُ الخ معلوم مِإ
  . ا در موقع دعا جماعت منظور گردديد به جماعت باشد يبا
متوجه  يقيدهندة حق يبوده و به روزندر انسان  يوياد به امور دنيه عالقة زكن است يا ي: برااتكز

ند و كامرار معاش  يو خوش يفقرا و درماندگان است تا جامعه به خوب يريدستگ يز برايو ن. باشد
 يتكچ ممليات اداره شود چه هكد به توسط زيز باين يتكمهمات ممل. افت نشودين و گدا كيمس

رواج  يبضاعت برا يالمال به اشخاص ب تيرة بيز در ضمن از ذخيو ن، ات نشود و نباشديبدون مال
ل پل يش عموم و منافع عامه از قبيآسا يو برا، شود كمكره يصنعت و اختراعات و حرفه و غ

   63. شود يو گرمابه مسجد و امثال آن اقدامات يساختن و راه ساز
  . و خانوادة رسالت است يوه عمومكمصارف احترامات و ش ي: براخمس
 يف ذهن و صفايچه روزه موجب تلط، ردن آن استكزحمت دادن نفس و رام  يبرا 64:روزه
اد فقرا آورده و يا را به يز اغنيند و صورتاً نك يب ميه زودتر انسان را متوجه به عالم غكاست 
باشد و  يه اخالط زائده مكت تن را ز موانع وحديدر تن انسان ن. ندك يت حالشان ميص بر رعايتحر
د مرض يف شده توليثكرد كدا ياد غلظت پيز يرا خون وقتيز، ندك يات مرض است دفع ميمقتض

كار  يبدن را از حلق گرفته تا رودها كه منتها يجهاز هضم ة خون نموده ويند و روزه تصفك يم
  . ديتحلّل برآيوارد و بدل ما يبتواند از عهدة هضم غذا يداده تا به خوبهضم است شست و شو 

آ ياد مبدأ ميز انسان را به ي: نحجيال كه اشاره به سلوكهست  يادياسرار ز ورد چه در اعمال حج 

                                                                                                                                                                                              
 . 10آيه  ،حجرات ةسور 61
 ميالدي. 1902مصر،  ةمنطبع. ندك ات ميكاشاره به بعض فوايد نماز و ز تاريخ التمدن االسالميجرجي زيدان در  62
ادارات راه و شير و خورشيد سرخ و مانند آنها انجام  ،شاورزيكهاي صنعتي و كه امروزه به توسط بانكچنان 63
 . شود مي

 . يد و تمجيد بسيار شده استكفرانسوي در اين باب تأ تر پوشهكتاب راه خوشبختي تأليف دكدر  64
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بدان  يتب عرفانكه در كباشد  يرموز و اسرار م يبس يحج دارا كاز مناس يكند و هر ك ياهللا م
متفرّقه  يمختلفة اسالم و نژادها يها فرقهن و الفت يز وحدت جامعة مسلميظاهراً ن. اشاره شده است

  . ده استين اسالمند ملحوظ گرديد يه داراك
  . باشد يه وجود آنها مخلّ وحدت است مكضة فاسدة عالم يمر يدفع اعضا ي: براجهاد

ات و هرج و مرج نشدن و وارد شدن جامعه تحت يثيحفظ ح ي: براركاز من يامر به معروف و نه
دا شود و نظارت تمام ملّت در اجرا يپ يگانگينموده  يجاد وحدت ملّيتا ا، استقانون و برنامه  يك
است  يصاف اشخيلكت ين امر و نهيا يول. رساند يو مساوات را م يعموم يآزاد، ج قانونيو ترو

ل آن يه تفصيتب فقهكه در كچنان 65داشته باشند ير بدهند و قدرت امر و نهكز معروف و منيه تمك
  . ور استكمذ

نماز  ي، حتّرسد يز ميج آنها به عموم نين خود شخص و خدا اگر چه نتاياست ب يآداب :عبادات
  . 66هم دارد يفوائد اجتماع

اساس  يخود و حفظ اجتماعات و بر رو يش روحيآسا يز براين ي: دستورات اخالقاخالق
َ�َاُء  مانند، 67وحدت استوار است اُء َعَلى اْلُكفَّاِر ُر فّار كد: با ين فرمايه در وصف مؤمنك 68بـَْيَنُهمْ َأِشدَّ

  . باشند يش خود رئوف دل و مهربان مكيور و با سخط و نسبت به افراد هميسخت غ، محارب
دستورات  يز مطابق عقل و فطرت انسانيد راجع به اخالق و رفتار و معاشرت نياسالم و قرآن مج

ان كا زمان و مين يست و اختصاص به دستة معا يتمام بشر قابل قبول و عمل يه براكداده  يجامع
ْلُعُقودِ : به عهد يمثالً امر فرموده به وفا. ندارد يمخصوص ِ مان او يه قول انسان و عهد و پك 69َأْوُفوا 
 ياركن رفته و يگر از بيديكنان افراد به يا اطمد بر طبق آن رفتار شود و الّيو خلق الزم و با يبا خدا

  . رديانجام نشود و انتظامات صورت نگ
ز شود يا خالف عقل است پرهيم خدا كاز آنچه مخالف ح يعني، امر فرموده ياركزيپرهاسالم به 

                                                                                                                                                                                              
 . ردكر پس از اين در فصل جداگانه بحث خواهيم كراجع به امر به معروف و نهي از من 65
هدايت االمم، تأليف آقاي اسداهللا ايزد گشسب،  تابكدر ، گردد شوف ميكه بر انسان مكبعضي از مصالح نماز  66

 . مفصالً بيان شده است شيديخور 1313امامي اصفهان،  ةمطبع
 . شود بعداً در فصلي عليحده از اخالق گفتگو مي 67
 . ار بسيار سخت و با خودشان خيلي مهربانندفّكيعني نسبت به . 29 ةآي ،فتح ة،سور 68
 . 1 ةآي ،مائده ةسور 69
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را به  يو درست يراست، ردار و گفتار و رفتاركدر تمام مراتب در . 70اْعُبُدوا اهللََّ َواتـَُّقوهُ  ه فرمودهك
�َّاِدِقنيَ  است:ه در سورة توبه كن دستور داده يمؤمن َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتـَُّقوا اهللََّ وَُكونُوا َمَع ال

به . 71
�َّاِبرِيَن  ه در سوره آل عمران است:كانسان الزم است اشاره شده  يه براكز يگر نيد ةصفات حسن ال

ْألَسْ  ِ �َّاِدِقَني َواْلَقانِِتَني َواْلُمْنِفِقَني َواْلُمْسَتْغِفرِيَن    . 72َحارِ َوال
، جزع و فزع كه عبارت است از ترك يويدن يهايها و گرفتار هيصبر در بل يكيسه قسم است:  صبر
ه نگاهداشتن كم صبر از گناه سو، ت استيه خارج نشدن از عبودكو طاعت  يگر صبر بر بندگيو د

گر صبر يصبر از گناه و د يكياند:  دو قسم گفته يو بعض؛ 73دن گرد آنيخود است از آن و نگرد
نند به استقامت در اقوال و افعال كف يه صدق را تعرين آيل ايعاده در ذان السير بيدر تفس. بر مصائب
  . و احوال
ه سه ك اْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواهللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ  74فرموده: فرو نشاندن غضبدرباره 

ن است كيل آن فرو نشاندن آتش غضب و او ةر شده: درجكاشخاص ذدرجه به اختالف حاالت 
ه كو درجه باالتر ، ندكز عفو يپس از آن اگر بتواند قلباً ن، ن استكس ممكهمه  ين اندازه برايه اك

و . ندكز بيه به دشمن احسان نكصاحب آن دوست خدا است و خداوند او را دوست دارد آن است 
ت يربشّ ةو وفاق و رفع عداوت در جامع اتّحادحفظ  ين برايبهتر از ا يم دستورينكت چون دقّ

  . ستين نكمم
َُْمرُُكْم  ه در سورة نساء است:كز دستور داده شده يردن در آن نكانت نيو خ امانت يادابه  ِإنَّ اهللََّ 

ِت ِإَىل َأْهِلَها َ ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب د: يو در سوره نحل فرما. 75َأْن تـَُؤدُّوا اْألََما ْلَعْدِل َواْإلِ ِ َُْمُر  ِإنَّ اهللََّ 

                                                                                                                                                                                              
 . 16 ةآي ،بوتكعن ةسور 70
 . راستگويان باشيد يعني اي مؤمنين از خدا بپرهيزيد و با. 119 ةآي ،توبه ةسور -71
ننده و اهل بخشش كه صبر نموده و راستگو و دعا كساني هستند كيعني بندگان خدا . 17 ةآي ،آل عمران ةسور -72

 . نندك بوده و در سحرها استغفار مي
در جلد اول ، جزء سوم ،اشانيكوافي، تأليف مرحوم فيض رجوع شود به . به اين سه قسم در اخبار نيز اشاره شده 73

 . 66صفحه 
 . 134 ةآي ،آل عمران ةسور 74
 . ه هر امانتي را به صاحبش برگردانيدكند ك يعني خداوند امر مي. 58 ةآيسورة نساء،  75
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   76.َويـَْنَهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكرِ 
 يرو انهيم يچه عدالت به معن، شود يم يكع صفات نيشامل جم يه به اعتباركاست  يصفت عدالت

وسط است و  ه حدكط مذموم است مانند عفّت يممدوح و افراط و تفر ياست و آن در هر صفت
  . باشد يه دو طرف آن است مذموم مكممدوح و خمودت و شره 

ار كع امور نه دست از ياست در جم ل اعتماد به حقّكتو يمعن. اد استيات زيز آين لكتودرباره 
ت يجده شخص كست ا ل آنكقت تويه حقكبل، اند ردهكر ه عوام تصوكار نشستن چنانيكشستن و ب

ه آن را از كدر انجام آن اعتماد به عمل خود نداشته بل يول، ندكه منظور است بك يخود را در امر
  77. بداند و بخواهد حقّ

ه در مقابل قانون سر اطاعت فرود كم آن است يتسل يمعن 78َوَسلُِّموا َتْسِليًما د:يفرما ميتسلدرباره 
ه به كتعه م ميد (مثل تحريز در آن بنماين ياندازه دست كنه آن، از آن نداشته باشد يچيآورده سرپ

د و در مراتب يگرد ياله يم قضايد تسليباز ينو حوادث  يويدر امور دن. ست)يح نيعه صحيدة شيعق
ر نگردد و در خبر است از سيمال مكالزم و بدون آن  يو هاد يم امر مربيهم تسل يروح
  . دينما ين صفت ميت ايه داللت بر اهمكَاِالْسالُم اَلتَّْسليُم  (ع) ين عليرالمؤمنيام

ً ِإمَّا يـَْبُلَغنَّ ِعْنَدَك  79 د:يفرما نياحسان به والددر باره  ْلَواِلَدْيِن ِإْحَسا ُه َوِ َّ َوَقَضى رَبَُّك َأالَّ تـَْعُبُدوا ِإالَّ ِإ
ه كرده كم كتو ح ياخد يعني َهلَُما ُأفٍّ َوَال تـَْنَهْرُمهَا َوُقْل َهلَُما قـَْوًال َكِرميًااْلِكَربَ َأَحُدُمهَا َأْو ِكَالُمهَا َفَال تـَُقْل 

 يت و خوش رفتارآنها محب يريد و در موقع پينكن خود احسان يد و به والدييننما جز او را پرستش
م صفات را از اهيز، ن اشاره شديد به احسان والدير توحكه پس از ذين آيدر ا. ديينسبت به آنها نما

ن سمت يبواچه ، د خالق استيحفظ توح ةمرتب يت و وحدت تالن محبيت است و حفظ ايانسان
در . است كشر حقّ ةيلّنسبت به وحدت ظ، ردن آنكت نينسبت به اوالد دارند و رعا يخداوندگار

و دستور باشد اشاره شده  يشخص انسان م نت دهندةيه زكز يه نير صفات انسانيقرآن راجع به سا
تب اخالق كل آن به يتفا شد و تفصكر صفات اكن مقدار از ذين رساله به هميدر ا. داده شده است

                                                                                                                                                                                              
ارهاي زشت چه كند و از ك ان امر ميكويي و بخشش به نزديكبه عدل و ني ار يعني خداوند شما. 90 ةآيسورة نحل،  76
 . فرمايد ار و چه پنهان نهي ميكآش

تب و بيانات كاشاره به اين معني نموده و عرفا در ، 361صفحه  مصر ةنظام العالم و االمم، منطبعطنطاوي نيز در  -77
 . اند خود آن را فرموده

 . 56 ةآي ،احزاب ةسور -78
 . 23 ةآي ،االسراء ةسور -79
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  . ول استكمو
ه كشده و در عقود آنچه  ينيب شيپ اتّفاقع اقسام آنها وحدت و يز به جمي: در معامالت نمعامالت

ده و مالحظة مساوات يگردوحدت را از هم بپاشد و تفرقه و اختالف را موجب شود ممنوع  ةرازيش
ت رفع حوائج يمدن ةد به وجهيه افراد بشر باكارها شده كدر مبادالت و  يت تساويو انصاف و رعا

، حرام شده است يع ربويه بكچنان. دار بمانديت پاار نمانند تا اجتماعات و محبيكد و بنيگر نمايديك
شود و  ين مين طرفينه و عداوت بكيو گاه  يجاد تفرقه و اختالف نموده موجب افسردگيبا اررا يز
شود  يها م ن رفتن خانوادهيو از ب يباب تجارت و سبب خراب و سد ياريكال به منافع ربا باعث بكاتّ
ن و معلوم باشد و يع معيه مبكه در تجارت شرط است كا آني. موارد مشهود شده است يه در بعضك
ر موجب تضرّ يعني، نباشد يع غرريه بكد معلوم بوده يشود با يه در مقابل آن ادا مك ييذا بهاكه

ه ك ين جهت است و در موارديز از همين 80له و مزابنهحاقَع مين نشود و حرمت بيرفطاز  يكي
  . ن شدهيار غبن  معيرود خ يدر مكاحتمال ت
، ندك يجاد مين اين طرفيه عداوت بكبل يه افسردگكن است يمت آن اكح يكز ين قمارت يممنوع
  . ز بدان اشاره شدهيه در خود قرآن نكچنان
آن  ياد برايلت زيشده و فض ه است مستحبينوع و حفظ وحدت نوع يه موجب بقاكز ين احكن

د يو شا. شده ير نفوس در آن منظور شده و آنچه موجب فساد و ضعف نسل است نهيثكده و تيرس
ل به يت تبديپس از زوج ن آنهايب يت فطره محبكن باشد ياح محارم اكمت حرمت نكح يك
يه ميشهو ةيت فانمحب شود و وحدت به محبت موجب نقصان وحدت ت قائم است و نقصان محب
ت يت زوحر است و محبيش و فناناپذيآال يت محارم صاف و بچه محب، شود لذا حرام شده است يم

  . تر از آن است به مراتب پست
ه در كباشد آن است  يم يمبتن يكيزيئله فه بر مسكاح محارم كز در حرمت نيگر نيمت دكح
ه مخالف همدگر را جذب گر را دفع و دو قويديكهمجنس  ةس دو قوين شده در مغناطيات معيعيطب
متر كگر يديكه فاعله و منفعله نسبت به تر باشند جذب قويكن نزديز هرچه طرفيدر انسان ن. نندك يم

  . شود يتر م هيتر و وجياز هم دورتر باشند فرزند قو نرو هرچه زن و شوهر در نسبتياز ا، خواهد بود
ب ين دو نفر رقيچه غالباً ب، اهاندك ين آن دو ميب يت فطرن دو خواهر هم چون از محبيجمع ب

                                                                                                                                                                                              
داراي اين وصف  هكنشده به غله ديگري  كه هنوز درو نشده و خشكاي  محاقله عبارت است از فروش غله -80

 . و مزابنه فروش خرما است بر درخت به خرماي چيده شده و اين بيع غرري است، نيست
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  . شود لذا حرام است يس مقصود حاصل مكض شده عغت بدل به بمحب يه گاهكمخالفت است و بل
ع ين قسمت و عدم انتظام است در شرايو مرج ا ه و موجب هرجيوحدت نوع ز چون مخالفيزنا ن
  . ده استين گردين معيبكمرت يسخت برا يفرهاكيه حرام شده و در اسالم حقّ

ه و الزمه بدن منجر به يلشاند و استفراغ مواد اوك يردن به افراط مكو جلو نفس و شهوت را رها 
ند و موجب ك يم ميعقل را سقوتاه و كبرد و عمر را  يل ميتحلرا قوا شده آنها  يضعف و سست
از صفات  يكيدر سوره مؤمنون . وحدت جامعه است ةه تفرقكشود  يز مين يزيسفاح و خونر

از صفات  يكيز يو در آخر سوره فرقان ن. 81الخ َوالَِّذيَن ُهْم ِلُفُروِجِهْم َحاِفُظونَ  ان فرموده:ين را بيمؤمن
ن داده شده يمؤمن ين موضوع برايز در اين يگريدستورات د. 82َوَال يـَْزنُونَ  بندگان خدا را فرموده

ْلَواِلَدْيِن د: يفرما يز ميه در سوره انعام نكچنان ُقْل تـََعاَلْوا َأْتُل َما َحرََّم رَبُُّكْم َعَلْيُكْم َأالَّ ُتْشرُِكوا ِبِه َشْيًئا َوِ
ً َوَال تـَْقُتُلوا َأْوَالدَُكْم ِمْن ِإْمَالٍق  َ�نَ ِإْحَسا ُهْم َوَال تـَْقَربُوا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمْنَها َوَما َب َّ و  83الخ َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإ

 84َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُُّبَل فـََتَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلهِ  د:يات فرماير منهكبعد از ذ
  . ن نباشديه تفرقه در بكن است يا ينها برايا شود يه معلوم مك

  قاعات در اسالم يا
و چون طالق اثر . ردنكبنده آزاد  ايه دو طرف الزم ندارند مانند طالق كهستند  يقاعات افعاليا

مگر در ، سببش يراهت و بدكروه است از باب كعت اسالم ميو اختالف است لذا در شر يافسردگ
ه در صورت عدم ك، شتر باشديو نفاق نموده و ضرر طالق ندادن بدورت كه طالق رفع ك يموقع
ا منجر به قتل ين تمام عمر را به زحمت افتند ين است طرفكموارد مم يع و اجازة طالق در بعضيتشر

و . زوجاتبه عدم تعدد  ديمخصوصاً در صورت تق، ح شودياب عمل قبكا ارتي كا هالينفس 

                                                                                                                                                                                              
 . نندك ه عورات خود را از بيگانه حفظ ميكساني كيعني . 5 ةآيسورة مؤمنون،  81
 . نندك مين . و زنا68سورة فرقان، آية  -82
به خدا  كه شركرده و آن اين است كه بگويم براي شما آنچه خدا حرام كيعني بگو بياييد . 151 ةآيسورة انعام،  83

دهيم و گرد  ه ما شما و آنها را روزي ميكشيد كنيد و فرزندانتان را از ترس ناداري نكي كنورزيد و به پدر و مادر ني
 . ار نگرديدكارهاي زشت چه پنهان و چه آشك
ه از راه كنيد كنيد و راههاي ديگر را پيروي نكيعني راه راست من اين است از آن پيروي  .153 ةآيسورة انعام،  84

 . شويد خدا دور مي
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شود و  يدورت او مكه موجب كند يب ياز زن م يا بديگردد  يه مرد بدگمان مكشود  يم يگاه
و ، شود يحاضر نم يد زندگيغضب و مفارقت و تجد يشتر است و زود به اجرايل مرد بچون تحم

به زنان  ياريلذا در طالق اخت، شوند يم كغضبنا يزيه زود افسرده و به مختصر چكس زنان كبرع
  . اده شده استار مرد قرار ديداده نشده و فقط به اخت

 يخود دشمن يممدوح و اگر بنده با آقا، ندك ين افراد ميجاد مساوات بيز چون ايردن نكبنده آزاد 
بوده كه شارع نخواسته است  مت مشروع شدن بنده گرفتن آن كح يكشود و  يداشته باشد رفع م

به طور  يول، ردهكنرو امضا يازن ببرد و لغو كند ير ممالك را دفعتاً از بيمعمول عرب و سا
را  يسانكه كآن قرار داده مانند آن يبرا يطين برود و شرايج از بيه به تدرك يمخصوص و با طرز

ز يارات نفّكدر اغلب . اورنديم اسالم نيم غنايه تا موقع تقسكرند شرط است يگ يم يبندگ يه براك
 يط و دستوراتيو شرااد است يز زين يعردن تطوكردن دستور داده شده و ثواب آزاد كبنده آزاد 

ر شده و كردن بنده ذكآزاد  يه براك ياديز يلتهاين شده و فضييتع يبردگ يه در اسالم براك
ن قسمت در اسالم يا يه براك يامكر احيشود و سا يدا ميپ يآزاد، ه بالطبعك ين موارديهمچن

م يتوان يم زمان نيه در اكچنان، ن برودياز ب يم شود و گاهك يه بالطبع بردگكشود  يهست سبب م
به عنوان برده وجود داشته باشند  كهم اگر در بعض ممال يسانكوجود ندارد و  يم بردة شرعييبگو
ه كت آنيمشروع شدن رق يگر برايجهت د. ت ندارنديست و رقيدر آنها ن يبردگ يط شرعيشرا

ن امر يرا ايز ،ن استيز چنيد است بنده گرفتن نيردن بنده به وحدت جامعه مفكه آزاد ك يهمانطور
ابد و ي ييع دولت اسالم شده تا رهايه طرف مقابل نظر به وهن بنده بودن فوراً مطكشود  يموجب م

ت ياسالم ةآشنا شده داخل در جامع يام اسالمكج به احيگرفته شد به تدر يه به بندگكهم  يموقع
  . شود يم

  احكام در اسالم 
، دهياسالم بر اساس حفظ شئون وحدت استوار گردانت ياست از فروع د يمهم ه بابكز يام نكاح 

 و. ن شدهيه به دستور مخصوص موافق بهداشت معكد و ذباحه يمانند اطعمه و اشربه و همچون ص
مانند استحباب شستن دست قبل از غذا و بعد ، داده شده يدستورات يات امور بهداشتيدر جزئ يحتّ

ه جابر از حضرت كچنان، دهيد رسكيدستورات از ين يز بودن آب مشروبيتم يه براكو بل. از آن
ُء ال َميُرُّ  ه فرموده:كرده كرسول (ص) نقل  قاَء فَِانَّ ِيف السَّنة َليَلة يـَْنِزُل فيهَا اْلَو َء َو َاوِْكُئوا السِّ ّ�ُوا اِال َغ
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ءِ  ٍء َلْيَس َعَلْيِه وِكاٌء ِاّال يـَْنِزُل فيِه ِمْن ذِلَك اْلَو ِ را يز، ها راكمش يد گلويد ظرفها را و ببنديانبپوش يعني. ِ
آن باز باشد وبا در آن  يرو يشود و اگر ظرف يه وبا در آن شب نازل مكاست  يت سال شبدر مد
ت يط آب سرارب وبا به توسيكند ميگو يه مكده امروز است ين خبر مطابق عقيا. ديآ يفرود م

  . غمبر اسالم قبل از آن خبر داده استيو پ، ندك يم
 يايده و به احيرس يه در آن باب دستوراتكز ير و احداث قناتها و امثال آن نيبا ينهايردن زمكآباد 

  . است يمطابق به اصالح جامعه و قانون عمران و آباد، موات معروف است
 ياضيبر اصول ر يق و فهم آنها مبتنيان شده و تحقيت بت دقّيه با نهاكز يام آن نكتاب ارث و احك

اسالم مراتب . در آن شده استَاَالقْـَرُب فَاَالقْـَرُب ت يت و رعايظ مراتب قرابت و شئون قومحف، است
. مم است بر سوم مقدو مرتبه دو، مم و سومانع مرتبه دو ياول ه مرتبةكن را سه قرار داده ية وارثيلك
ن و اوالديل ابواو ،دوت و اوالدشيو مافوق و برادر م م جد ،م خال و سو(آبو و اودر) زن و  عم

، است اتّحادر به ه مضّكاست  ييزهايموانع ارث هم چ. برند يگر ارث ميديكشوهر با هر سه دسته از 
  . شتن وارث مورث خود راكفر و كمانند 
و  يموافق با جهات وحدت است: مثالً در قتل نفس اگر عمد يز به خوبيت نايام قصاص و دكاح

ه ك يو در موقع، شده يت تساويده و در قصاص اعضا رعايگردن يجنگ باشد قصاص مع ريدر غ
 ينبوده و قتل از رو يرا چون قصديز، ستيمال نباشد قصاص نكعقل و  يا قاتل داراينبوده  يعمد

  . عمد واقع نشده قصاص درباره او خارج از عدل است
ت ياسالم رةستند و اصل معظم شجين يامر خارجباشند و  يد ميدرخت توح يها نها شاخهيپس ا

 يها و برگها ام مانند شاخهكات احيها را دارند و جزئ م شاخهكانت حيد است و فروع ديهمان توح
   85.باشند يم كوچك

  د يجه توحيوه و نتيم
ن درخت ياز ا يسكا هر يست و آيهن سال چكن درخت بزرگ يوه ايه مكم يد بدانينون باكا

س كدرخت در معرض استفاده عموم گذاشته شده و هرن يوه ايم. يم بلييا نه؟ گويند ك ياستفاده م
آن را  ياديز يها فاسده و مفسده و شاخه يند و اعضاك ياريت او برآمده آن را آبيه از عهده تربك

                                                                                                                                                                                              
نظام العامل و ) و در 49در صنف ثامن (صفحه  ،عبد اهللا بن علوي الحداد، هالعامّ  ةذكر امه و التّ الدعوة التّ تاب كدر  -85

 . ) مختصري به اين موضع اشاره شده است423(صفحه  مصر ةطنطاوي، منطبعتأليف  ،االمم
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وه عبارت يو آن م، گرداند يمند م ن خود بهرهيريش وةيش را از مينموده صاحب خو يترقّ ديقطع نما
ات حسنه و كمنوط است به داشتن اخالق فاضله و مل روح يچه ترقّ، يو ماد يروح ياست از ترقّ

و در ، نديه گويرا تخل يمه و دويرا تحل يله اوكده يله و حاالت ناپسنديردن صفات رذكدور 
  . مال داده شده استكن موضوع دستورات به تمام و يعت اسالم راجع به ايشر
ت و م علم و صنعت و داشتن هميافراد و تعلن يب اتّفاقو  اتّحادمحتاج است به  يامل مادكو ت يترقّ

در  86َوَشاِوْرُهْم ِيف اْألَْمرِ  هيند و آكز به آن امر يه قرآن نك يويده در امور دنياراده و آزاد بودن عق
 يرأ س حقّكچيد آزاد نباشد هيرا اگر عقايز، ده استيسوره آل عمران اشاره به آزاد بودن عق

مشاورت است نه بر  برل امور ين قبياسالم در ا يپس بنا. استن خالف امر به مشورت يندارد و ا
الم ك 244صفحه  87در جلد دوم نظام العالم و االمم يه طنطاوكچنان يو استبداد رأ يخودخواه

ِن اْلعاملَِ   ند:ك ين عبارت نقل مياز بزرگان اروپا را به ا يكي  كاَن اِالْسالُم َوما َبرَح اَلديَن اْلفاِئَق ساِيَر َاْد
ْ�َدُر اْحلُّرية َو يـَْنُبوُع اْلُعقُوِل َو َشْرَعة الّسواءِ  یو دميُْقراِطيَّة الّديَن الَّذي ُهَو َعلَ  یُشور  و در صفحه  الّدواِم َم

�َباِيعها َو َجْوَهرِها َو َعُدوٌّ َشديٌد ِلِالْسِتْبداِد  د:يگو يم 247 ه كفَالشَّريَعة اِالْسالِميَّة ِهَي دميُْقراِطيٌَّة َو ُشورِويَّة ِب
و مخالف با استبداد است  يراتكبالطبع دمو يعت اسالميه شركن است يهر سه جمله ا يخالصه معن

ومت كح يومت اسالمكقه طرز حيحقال يف«د: يگو 488صفحه  88و در تمدن اسالم و عرب
 يمل وحدت جامعه  منشأ ترقّكه مشاورت در امور مكن است يا يز براين نيو ا 89»بوده يراسكدمو
   ».دين امر برقرار گرديه اكبود  يا از موقعيدن ةدول معظم يمال و ترقّك يه ابتداكچنان، است يويدن

  وحدت، نفاق و تفرقه
در جامعه را  از وافر به وحدتيناي  الهه در مقشايحاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعل يحضرت آقا
ورت ايجاد وحدت و دارند. در اين مقاله و مقاالت ديگري كه نقل خواهند شد ضر تصريح مي

                                                                                                                                                                                              
 . 159سورة آل عمران، آية  -86
 مصر. ةنظام العالم و االمم، تأليف طنطاوي، منطبع -87
تا  1312فخر داعي گيالني، طبع اول، مهر  ةميالدي، ترجم 1984تمدن اسالم و عرب، تأليف گوستاو لوبون، در  -88

 .1313شهريور 
امالً مواد و اساس آن با اصول صحيحة كه كي است كيعني مسل، راسي استكدين اسالم دين دمو هكمقصود از اين -89

 . انسانيت و مدنيت موافق است
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گروه ضد « 90نويسند: شود. مي پرهيز از نفاق درجهت تعالي و مصالح كشور به وضوح بيان مي
ه خود ك ينوع مدل مشروطه به عنوان تجليل از دمكراسي تشريفاتي ومذهبي در نهضت 

 يردند. در دوران پهلوك يم يمعرف يامگكخود ين شاه را حد اعاليخواستند، دوران ناصرالد يم
 يودتاكنند تا ك يب آراسته معرفينظر مردم به همه معا ه قصد داشتند خانواده قاجار را دركز ين

ن ينند، همكل يار مردم تحمكرا به زور بر اف "يعدل پهلو"ومت كحند و يه نمايش را توجيخو
ا يرده و كا سلسله قاجار دفاع ين شاه يم از ناصرالديه بخواهكنيبدون ا دادند. يغات را ادامه ميتبل

  م:يده يقرار م يته را مورد بررسكن نيم، فقط همييه نماياعمال آنها را توج
مقامه و   اللّه ياعل يرازيش يرزايو از طرف مرحوم مكباحرمت تن يه بعد از فتواكمشهور است 

آن روز از  يه حتّكاجرا شد  يتين دستور با چنان قدرت و قاطعيآن روز، ا يهمه علما يرويپ
ده يان بود، پرسيه قليه مأمور تهك ياز همسر يردند. وكان آماده نين شاه قليناصرالد ياندرون برا
  ؟يا ردهكان آماده نيبود: چرا قل

  رده است.كم شرع حرام كان را آقا به حيــ قل 
  دام آقا؟كــ 

  رده است.كه مرا بر تو حالل ك يــ همان آقا و شرع
ه از طرف علما كمردم  ين شاه در حرم خود قدرت نداشت برخالف اراده همگانيم ناصرالدينيب يم
  بردارد. يان شده بود قدميب

بر كا يدعليداللحن مرحوم سيره تند و شدكبه دربار، مذاان گران شدن نان، رفتن مردم يو باز هم جر
  م.يا دهيرا با شاه شن عليه  رمحة اهللّ  يتفرش

از آنان به جمع مال و  يگروه نان مردم بودند. فرضاًيدر آن دوران علما مجموعا مورد اعتماد و اطم
ت يدر موقع يكوجه ش چيبه هاما  اند؛ ، مشغول بودهيگريرده مسائل دكن يا خدايسب قدرت، ك

  ش بودند.ين خوينان مقلّديهرجهت همان اشخاص هم مورد اطمبه  ست ويآنها ن يو مردم ياجتماع
د تا از طرف شما ينكن ييرا تع يسانكگفتند  يه اگر به مردم مكرد كتوان قاطعا ادعا  ين نحو ميبه ا

ند و يشما مقرّرات وضع نما ينند، در مسائل خانوادگكات و عوارض وضع يسند، ماليقانون بنو

                                                                                                                                                                                              
درج  ياسالم ) روزنامه انقالب1359مهرماه  9، (چهارشنبه 365و ش  1359مهرماه  8شنبه  ، سه364اين مقاله در ش  90

به  ينونكتاريخچه مختصر مبارزات ملّت ـ نياز وافر  مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  گرديد.
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق ،وحدت
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انتخابات  يندگانين اشخاص و نماين چنييتع يگاه برا نند و آنكومت نظارت كار حكباالخره در 
  شدند. يشد، علما انتخاب م يانجام م يح و صددرصد درستيصح

شاه تا اواخر قاجار  ياز آغامحمدخان و فتحعل يچ شاهيملّت بود و ه ين علما رأيا يمجموعه آرا
ار يبس يراسكن دميمعمول دارد. ا يملّت اقدام يمظهر رأ يعنيعلما  يرغم رأ يت نداشت علجرأ
  د.يآ يحساب مبه  يغرب يراسكتر از هرگونه دم ليتر و اص يواقع

اما  ، علم و... ارمغان آوردين آزاديمغرب زم يبانه مدل غرب برايفر عوام يراسكاما چرا دم
ر يخ اخيبار تار بتكدوران خفقان و ن سكه بالعكاورد، بلين يارمغانن يتنها چن ما نه يقيحق يراسكدم

  را فراهم ساخت.
ت يمكن حايت مردم استقرار دارد، ايمكل باشد) حاكه (به هر شك ييها ومت مردم و نظامكدر ح
ه مورد ك يمتركد عده ياز انحا با ينحوبه  هكتواند اعمال شود؛ بل يما توسط آحاد ملّت نميمستق

ه توده كاقتضا دارد  يفه رهبريرند. وظيعهده بگبه  ملّت را يو منتخب مردم هستند رهبر اعتماد
مال امانت صرفا كد در يت و جهان آشنا سـازد. رهبران معتمد مردم باكانات روز ممليجربه  مردم را
م يآنهاست. از قد يجانيو ه ينند نه آنچه خواسته عاطفكند و بيمصلحت مردم است بگوبه  آنچه را

ه رهبران ك يمعن نياست بد يبيفر ها در معرض خطر آن هستند عوام يراسكه دمك يگفتند مرض يم
به  هكنند بلك يمصلحت مردم توجه نمبه  بر رقبا و جلب آرا، يروزيت خود و پيحفظ موقع يبرا

به د نه آنچه يايه توده مردم خوششان بكنند ك يم ياركزنند و  يم ينگرند. حرف يخواسته آنان م
  مصلحت آنان است.

ومت بر مردم باشد. در كه رهبران هدفشان فقط حكسازد  يم را فاسد ميرژ يوقت يمارين بيا
روش و هدف خود را  يسكاگر اما  عارض خواهد شد. يماريه عمل شود بكهر نحو به  صورت نيا

 يكگفته مردم با شوند) قرار داد، از يمحسوب م  ال اللّهيه عكو خدمت به خلق ( ي، علم، آگاهيتقو
م همه) الاقلّ نود و چند ييه (اگر نگوك يما در دوران يم در نهضت فعلينيب يه مكن است يندارد. چن

ت يمردم ــ روحان يقيدادند، رهبران حق يظلم مبه  ه داشتند تنيه از تقك ير غلطيدرصد مردم با تعب
ان آب شنا يرغم جر يانسته ظاهرا علوم دكه را محين نحوه تقيــ ا ينيخم مبارز و در رأس آنها امام

ر ي، مس91فََامَّا الزَُّبُد فـََيذَهُب ُجفاًء َو َاّما ما يـَْنَفُع النّاَس فـََيْمُكثه يه باتوجه به آكردند. و حال آنك يم
ر يرا برخالف مس يت انقالبكنان حريظاهرب همان بود و فقط استنباط يامل بشركت يعنيآب  يواقع

                                                                                                                                                                                              
  مردم سودمند است پايدار بماند. يافتد و نابود شود و آنچه برا يناركف به اما ك .17سوره رعد، آيه  91
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  دانست. يآب م

خود را انجام دادند، به  يفه روشنگريه رهبران معتمد منتخب ملّت وظكن دوران يم در اينيب يم
  م رفت.يخواه يروزيپبه  رو يگريد يها ابد قدمين روش ادامه يم و تا هروقت ايديرس يروزيپ

ن ينداشتند و ما در ع يتوجه يفه رهبرين قسمت از وظيه متأسفانه رهبران به اياز اواخر دوران صفو
م، رو به سقوط و اضمحالل يداشت يقدر و معتمد يه علما و دانشمندان واال و رهبران عالكال ح

رزا يم يه فقط مرتضكنين او بحث درگرفت. با وجود اين جانشييتع يمان برايم. بعد از شاه سلينهاد
ن ياز شاه سلطان حس يمعتقد به طرفدار يا اقت داشت، عدهيهم داشت) ل يه طرفدارانكپسر او (
ه آن روز از شرع داشتند نه شرع ك يريتعببه  (بنا يگفتند علم او به مسائل شرع يرا ميبودند. ز

 يت دادند. برايرضا قرآناستخاره با به  تر بودند ناچار فيه ضعاول ك شتر است. گروهين) بيراست
هذا و  داد. مع يم ميب يشروع شده و از عذاب اله "اتّقوا"ه با كآمد  يا هين آيحس انتخاب شاه سلطان

ه با فعل امر يه چون آكن با جار و جنجال گفتند يحس ن صراحت طرفداران شاه سلطانيرغم ا يعل
  رد.كه با ملّت نكها چه  ن انتخابيه اكم يديمنزله امر به انتخاب او است و دبه  شروع شده است

ز يواگذاشتند و خود نه بودند ك يودكمردم آنان را در همان ر يركاز آن پس متأسفانه رهبران ف
ه ملّت و آنان كگاه  بهره ماندند و آن يخبر و ب يجهان ب يها شرفتيات روز و پيهمانند آنان از مقتض

گران يدبه  نند وكه در دل قبول كنيش و ايردن دل خوك يراض يبردند برا يامت پ يافتادگ به عقب
 دا شد. استعمارگران همياست پين از سيد يينداشته و ندارند، زمزمه جدا يتيه مسؤولكهم بقبوالنند 

ه با كنجا بود يده نمودند. اين عقيغ ايتبلبه  دانستند از آن پس شروع يسود خود مبه  ن باور رايه اك
از رهبران  يم، بعضيه شرح دادك يراسكنحوه دم يكوجود معتمدبودن رهبران و با وجود استقرار 

  ساختند. يم مكحا يها ستگاهگر با ديد يگرفتند و بعض يناره مكارها كاز 
دا شد: يالعمل پ سكدو نوع ع يرانين امر در جامعه ايبعد در برابر ابه  ن شاهياز اواخر دوران ناصرالد

استعمارگران باور داشتند (و  يغات طوالنير تبليبهره بودند تحت تأث ين بيه از اسالم راستك يگروه
 ياريخت. بسيدور ربه  م خود راياسالم و سابقه فرهنگ قدد يه باكه باور دارند) كدادند  يا نشان مي
ر يمشاه يه از طرف بعضك يتبك يل بودند. حتّين قبيت از ايران صدر مشروطكاصطالح روشنفبه  از

مانده است (در  ينامشان باق يخواه يو آزاد يركه هنوز هم به روشنفكآن دوران نوشته شده و آنها 
ت خود را در يا بعدا خود را فروخته و دانش و موقعيبودند  يامل اجنبعاول  ا ازيه ك يا برابر عده

خط،  يند حتّكز خود را عوض يران همه چيد ايه باكردند ك يگانه گذاشتند و اظهارنظر ميار بياخت
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ا ي يدار هياعم از سرما يغرب يد زندگيو تمج يمذهب، عادات و رسوم....) سراسر مملو از غربزدگ
ر عواطف يه درخالف مسكواسطه آنبه  ر بودندكاصطالح روشنفبه  هكنان ياست. ا يستيسكمار
  نداشتند. يگاه مردميتوده مردم قرار داشتند، از آنان دور گشتند و پا يمذهب
اجرا  (ع) يو عل (ص) امبريه پكست ين يزين اسالم متداول آن چيه اكگر توجه نمودند يد يگروه

ن يچون ااما  برآوردند. ياسالم يخواهياد آزاديردند و فركن توجه ياسالم راست ياياحبه  ردند.ك يم
نماند  ير باقيه در مسيت ما جز چند سال اوليد مراقب اوضاع نبودند، مشروطيه باكگروه به آن حد 

  ن آنها درآمده بود خرد شد.يه از آستكو دست اجانب  يمه خاندان پهلوكر چيو سپس در ز
، نظرات فرق اسالم 92و َاطيعوا الرَّسوَل َو ُاوِىل االْمِر ِمْنُكم   َاطيعوا اهللّ  هيدر آ اَالْمِر ِمْنُكم  ُاوِىل  ريدر تفس 

خ پانزده قرن يتار يه در طكد موجب شده است ينما يعه از آن ميه شك يريمتفاوت است. تفس
ما  يداشتند. متأسفانه نهضت فعلتب كن ميبه ا يوابستگ يخواهانه و ملّ يآزاد يها اسالم همه جنبش

ت و وحدت سابق ينتوانسته است به همان قاطع يروزير شد بعد از پكاز آن ذ يه بعضك يبه جهات
ن يتر نند. مهمكل يبر آن تحم يود و انحرافكخواهند ر يم ييها ينكارشكابد و نظرات و يادامه 
م عاشقانه در برابر يت و تسليامل به روحانكتب اسالم و اعتماد كمردم به م ياعتقاد قو يروزيعامل پ

ردن ــ كخود را فدا ثار ويگذشت و ا شده باشد ولو با يمتين عامل به هر قيبوده است. ا يمقام رهبر
ت شود. يد حفظ و تقويه هست باك يمتيار ــ خالصه و خالصه به هر قكناررفتن از كا يار كقبول 

. قانون تا يهمان نحو حفظ گردد نه به صورت الزام د بهيه عمالً به دست آمده باك يمقام رهبر
 يريتفس ير است حتّيند به هر نحو قابل تفسكه از معنا و روح آن دفاع كملّت مستعد نباشد  يوقت
و متمم آن و  يقبل يح و روشن و جالب قانون اساسيامالً متضاد با منظور مقنّن. نمونه آن مواد صرك

 يملّ يم در مجلس شورايدر برابر آن داشت. مگر به خاطر ندار يپهلو يها مهكه چكاست  يروش
ردند و اعتبارنامه كر يتفس "موقّت"به طور ابد را به  يت به سلب حقوق اجتماعيومكسابق، عدم مح

 ءه اعطاياالصل به فوز يرانيردند و لقب اكر ياالصل بودن را تفس يرانيا ايب نمودند. يرا تصو يلكيو
  نمودند.

تنها منطبق با  وجود آمد منطبق با قانون بود؟ نهبه  در مردم يه خاندان پهلويه علك ييآرا مگر اتّفاق
ات مردم را كه عبارات قانون هرگونه حرك يه درست در خالف آن بود. درحالكقانون نبود بل
  زند.يرا با هم دور بر ردند تا قانون و مقنّنشكام يرد، مردم قك يمجازات م

                                                                                                                                                                                              
  نيد.كاالمر خويش اطاعت  ي. از خدا و از رسول و از اول59سوره نساء، آيه  92
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عمل آمد و مردم در دوران به  يليگونه تحم چيواحد بدون ه يو قبول رهبر ين وحدت و هماهنگيا
به  ديز ادامه آن باينون نكار را انجام دادند و اكن يشخصا ا يريگ مير و تدبر و تصمكانقالب با تف

 ياميعنوان اعالم اعتصاب بود و ابه  برق يعمد يها يخاطر دارم شروع خاموشبه  ن نحو باشد.يهم
م يا ه ما متوجه شدهكردند كت برق بودند اعالم كه در شرك يها دوستان ين خاموشيوع ابعد از شر

به  ابد،ي يل ميآن تقل يت مبارزاتينند و اهمك ينواخت باشد مردم عادت ميك ياگر ساعات خاموش
 يليتحم يكچ ير ساعت آن هيين اعتصاب و تغيدادند. شروع ا ير ميين ساعات را تغين جهت ايهم

ر كدنباله تفبه  ن باشد و وحدتيد هميشه بايدند. هميش بدان رسير خوكنبود و خود مردم در تف
  م آزاد باشد نه وحدت در اطاعت صرف.ير و تصمكجه تفيد نتيد. وحدت بايوجود آبه  يآزاد ملّ

 ييغ. بلندگويدعوت و تبل ياست برا يرسد سرپوش يگوش مبه  هكوحدت  يمتأسفانه غالب نداها
من و  ير لوايها، همه و همه ز ه مردم، گروهكش آن است يه معناكدارد  يوحدت را چنان عرضه م

گر هماهنگ شوند و يديكتوانند با  يل نمين قبياز ا ييادهاياست فر يهيد. بدينه بزنياد من سير فريز
  93زند. يتفرقه و تشتت دامن مبه  آنها يهر ندا

ها و  ن گروهيات بكردن مشتركدايست. وحدت در پد مختلف ايوحدت در حوصله و تحمل عقا
صفوف است در مقام مقابله با دشمن  يدوست مخلص است. وحدت در فشردگ ن و وطنيافراد متد

  واحد و احساس خطر واحد.
ه كمخلص  يدوستان نادان ــ و حتّ يها يامگك، خطر خوديو خارج ينون خطر دشمنان داخلكا هم 

ها و  يساز ه با صحنهك يم دشمنان خارجيغات عظيدهد ــ خطر تبل يبه دست دشمنان م كمستمس
چند تا به خورد ما بدهند، خطر يپ يم ينيريد خود را در پوشه شيوها و جرايها سم راد نقل و نبات

دهنده آن  ها نشان دهندگان انتخاب يرأ يجيل تدريه تقلك يو انقالب يركود فكسست شدن و ر
ار كند و از كن انقالب را فلج يه اكمحرّ  يرويدارد ن يند. دشمن سعك يد مياست، سخت ما را تهد

ه انقالب ما نود و نه كمحرّ  يروياثر سازد. ن ير حمله و هجوم به خودمان آن را بيا در مسيندازد يب
ه كم دشمن را يغات عظيل بود. خطر تبليون اصيو مبارزات روحان يل مذهبيدرصد اعتقادات اص

ه كن اعتقادات بگذارد و مردم را دلسرد و بليد را به حساب اساس ايعمرو و زخواهد اشتباهات  يم

                                                                                                                                                                                              
مهندس بازرگان  يت نوشته آقاكتاب انقالب ايران در دو حركدر  يا نحو بسيار روشن و آموزندهبه  اين مطلب 93

طالب وحدت  يعلف يرناهاكتعبير نمود و بوق و  "همه با هم"آمده است. وحدت اوليه و خودجوش مردم را به شعار 
  تعبير نموده است. "همه با من"را به شعار 
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م است. همگان يار عظين خطر بسيم گرفت. اك د دستيل انقالب قرار دهد، نبايدرخالف جهت اص
ت ينند. در مقام معارضه با آن و تقوكن خطر را با تمام وجود احساس يد ايو بخصوص رهبران با

  ند.ين اعتقادات هرچه زودتر اقدام نمايدن به ايوبخشرياعتقادات مردم و ن
ن راه الزم است، معمول دارند و همان صف يه در اك يثاريو گذشت، هرگونه ا ياركهرگونه فدا

زودگذر احساسات و عواطف  يها جلوهبه  ل دهند.كيانقالب را تش يروزيواحد مبارزات قبل از پ
 يو اشتباهات داخل يغات خارجيانه تبليه موركرا يند، زيرده و دل خوش ننماكتفا نكا يه مذهبيعال
ساختمان دل خوش  يه ما به نماكسازد و حال آن كرا از درون پو يمين است ساختمان عظكمم
  م.يا ردهك

 يدهندگان ينشده است و هنوز قطرات عرق از سر و صورت رأ كما خش يب قانون اساسكهنوز مر
ترين  طرف عاليه از كد كچ يبستند، م يمختلف صف م يها يريگ يرأ يه در گرما و سرما براك

  »گردد. رغم صراحت مواد مختلفه آن عمل مي علي شود و مراجع مقرّرات آن نقض مي
نمازجمعه « 94نويسند: مينماز جمعه بودن  وحدت آفرين يا وحدت شكندر مقالة ديگري در باب 

د يمت باكلّم حها، مزكي اخالق و مع بهترين جلوه عبادي، سياسي نظام اسالمي است. جامع تفرقه
نند تا كز به نمازجمعه حاضر يان را ني) زندانيجامع عباسده صاحب يباشد. مستحب است (بنا به عق

شود. متأسفانه  يدگيز به پرونده آنها رسيد باشد و بعد از نماز نيه آنان مفكيتز يآن برا يها خطبه
است و غالبا بعد از  يبت علنياب تهمت، افترا و غكارتز كس غالبا مركبالع ينمازجمعه در وضع فعل

  ند.ك يدر جامعه بروز م يديهر جمعه تفرقه جد
گردند و فرمان امامت جمعه را به  يمردم مسلمان و معتقد صرفا بنا به فرمان امام در نماز حاضر م

ن، يد مأموميو سف كر پايز صفحه ضميند. چشم و گوش و نينما يم يل امام جمعه تلقّيمنزله تعد
ر غلط و يشود، برخالف شرط امانت آنچه در مس يم يعه بازين ودياست. چرا با ا يامانت اله

تنها  گردد. نه يل مين تحميمستمع كباشد بر اذهان پا ياران مي ييو انحصارجو يامگكخود
عنوان سخنران به  يآن چنان يه هر بار ناطقكها غالبا مشهود است بل ل در خطبهيقب نياز ا ييخطاها

                                                                                                                                                                                              
ه در كنوشته  يا ه در مورد نمازجمعه نوشته بودم، به منظور جلب نظر عموم به آن مطالب مقالهك يهاي به دنبال نامه 94

ا عنوان ب يا بهمن، مقاله 16درج گرديد. روزنامه جاما،  16/11/1359ـ جاما  5/11/1359وقت ميزان  يها روزنامه
آن  يرده بود. مطالب مقدماتكجانب را درج  را مطرح ساخته و سپس عين نامه اين يه مقدمه مسائلكداشت  "ها تهكن"

وحدت آفرين يا وحدت  -نماز جمعه  مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  شود. يمقاله نيز درج م
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق !؟نكش
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د ينما يص ميتشخ يند و آنان را دچار خطاك يم ين بازيمأموم كر خالص و پايقبل از نماز با ضم
  ند.ك يارد طوفان درو مكه باد بكاقتضا دارد هر  يناموس اله

به دفتر امام نوشتم  يا م نامهيبه نمازجمعه بسته بود يتر د فراوانيه امكسال قبل  يكد يدر حدود شا
ه كز مطرح نموده بودم ين يمذهب يرده و سؤاالتكشنهاد ياز ائمه جمعه را پ كمشتر يستادل كيو تش

  افت نداشتم.يدر يمتأسفانه پاسخ
ردم. منتها چون معتقدم كنه ين زميدر ا يشنهاداتينوشته و پ يمنتظر  ت اللّهيبه حضرت آ يا بعدا نامه
ّررا كز مين ين مطلب در قانون اساسيو چون ا» مردم است يزان رأيم«اند:  ه امام گفتهكگونه  همان

ت امر امامت مستمر قانون يبراساس وال«د: يگو يالمثل در مقدمه قانون م يد شده است ــ فييتأ
ا يو » شناخته شود يه از طرف مردم به رهبركرا  يطيالشرا ه جامعيفق يق رهبرينه تحقيزم ياساس

ن قانون از طرف يور در اصل پنجم اكط مذياز فقها واجد شرا ييكهرگاه «د: يگو يه مك 107اصل 
ه در مورد مرجع كگونه  رفته شده باشد، همانيشناخته و پذ يت و رهبريت قاطع مردم به مرجعيثركا

جلب  يهذا برا يــ عل» ن شده استيچن ينيخم امام يالعظم  اللّه تيد و رهبر انقالب آيقدر تقل يعال
  آورم: يملخّص آن نامه را م يزان قانونين مينظرات خود بر ان و عرضه ينظر مأموم

  رسد: ينظر مبه  ديه عرضه آن مفكد يخاطرم رسبه  ته مختصركـ بعدالعنوان چند ن يبسمه تعال«
ت آداب نماز ــ جز آنچه واجب است ــ قدر ينمازجمعه جزء نماز است و رعا يها . چون خطبه1
  هذا: يشده است عل يادآوريته كن نياز بارها يقّن استحباب دارد و نيمت

زوال است الاقلّ  ه اگر هم شروع خطبه قبل ازكداده شود  يبيترت ياط شرعيالف ـ از لحاظ احت
  به حلول وقت نمازظهر برسد.اول  ن لحظات خطبهيآخر

گونه روزنامه و  چيند، هكها عبور ن ن صفيس از بك چين در صفوف هيب ـ از لحظات جلوس مؤمن
به  ياسينگ سيتيم يكپخش نشود تا موجب تفرقه حواس مردم نگردد. نمازجمعه فقط  يا هياعالم
ز حواس كه قصد قربت شرط است و تمرك) است ياسيـ س يه (عبادكست بليآن ن يفرنگ يمعنا

  الزم.
امل بهتر ك وتكسبه  ان آنها مبطل نماز است، ممنوع گردد.يه بك ييج ـ تمام شعارها و درودها

  د.يل آن گرديعظمت نمازجمعه را ظاهر و موجب تجل توان يم
ه عظمت، نظم و انسجام نماز كگردد  يم آن به نحويجماعت و تنظ يبند . از لحاظ صف2
  ننده چشم دشمن حسود باشد.كورك
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ه قبله نسبت به اضالع محوطه انحراف دارد، خطوط كالمثل دانشگاه تهران  يف ينكالف ـ در اما
  ند.كن يها را مع ها) محلّ صف ابانيخ يو رانندگ ييراهنماد (مانند خطوط يسف

رد يهمان خطّ قرار گ يام محاذين در حال قيهمه مأموم يه پاكد گردد كيب ـ توجه داده شود و تأ
  ز حفظ گردد.يان مرصوص) نيتا صورت ظاهر (بن

 ياز هدف اصل دارد يتوجه خاص يت اسالمكاست و اداره ممليه به سكن حال ي. چون اسالم در ع3
داده شود  يبيند، ترتك يغفلت نم يا ن است لحظهيروح مؤمن يو تعال يارم اخالقكم ميه تعلكبعثت 

ه معنا كنيباشد نه ا يپرداخته شود و دو خطبه واقع ي، اجتماعياسياز خطب به مسائل س ييكه در ك
  م گردد.يام و قعود ظاهرا به دو قطعه تقسيق يكه با كخطبه باشد  يك

ها  خطبه يكالسكق و يل شود تا برنامه دقكيشور تشكجمعه سراسر  ينمازها يبرا يكستاد مشتر. 4
باشد از شناخت  يها درس منظّم و مدون ه مجموعه خطبهك يطوربه  ن گرددييم آن تعيو خطّ مستق

جهان و باالخص جهان اسالم. در وضع  يع جارينسبت به وقا طرفانه ياسالم، شناخت و قضاوت ب
را دنبال  يميبسا متضاد است و خطّ مستقچه  مختلف با هم متفاوت و يشهرها يها خطبه يفعل
  ند.ك ينم
ه همه مشتاقان بتوانند با كنين و ايت اضعف مأموميمختلف و از لحاظ رعا ي. از لحاظ جمع فتاوا5

  نند:كت كشر يجسم يها وجود ضعف
  ه شود.يمسن، معلول،....) تهاشخاص  يم (براكده ولو به مساحت يسرپوش يها الف ـ محل

متفرّق  جمعيت ابد و نماز عصر با نمازجمعه جمع نشود ويان نمازجمعه مراسم خاتمه يب ـ بعد از پا
  گردد.
  شود. يرد خودداريگ يم ياديه وقت زك يراد سخنرانيج ـ از ا

الفت دهد تا عظمت ها را به هم  ننده و جامع باشد و بتواند دلك ه نمازجمعه واقعا جمعكنيا يـ برا 6
  به چشم دشمنان اسالم باشد: يروزافزون آن خار

مردم به عنوان مدل  يها برا خطبه يان و محتواين طرز بيچن ه مراسم نمازجمعه و هميلّكالف ـ چون 
دا به ائمه كيوشش فراوان داشت لذا اكر آن يد در تطهيرد، بايگ يقرار م يرويمورد پ ياسالم يزندگ

ا از ينپردازند و به دفاع از خود  ييگو وجه به جواب چيهبه  ه در نمازجمعهكشود  يادآوريجمعه 
د يبون باين تريرا ايگران مشغول نشوند، زيو حمله به د يا حزبي يشخص ياسيموضوع خاص س

ه از خطبه نمازجمعه در كبه دور است  يعالوه از انصاف و اخالق اسالمبه  جامع باشد نه فارق؛ و
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ن) ياست (از طرف امام و مأموم يه حرام شرعكبت و افترا يمحل غ ياستفاده شود و حتّ ين هدفيچن
  گردد.

گروه خاص باشد از  يكشه سخنران از يه همكبخصوص آن يب ـ دعوت سخنران و انجام سخنران
جاد يتصور غلط را در ذهن مردم ا نياهد و اك يت مراسم نمازجمعه ميطرف بودن و جامع يب
ن يمأموم يم معنويدهند تا از حالت خلوص و تسل ياران قرار ميار يرا دراخت يرسكن يه اكند ك يم

 يا نهين ضد انقالب زميغات زهرآگين نحو تبليخاص استفاده شود و بد ياركاف يبه منظور القا
  ابد.ي يمساعد م

نمازجمعه  ه و طومار در روز جمعه و محلّياستشهاد يم و امضاين تنظيها و همچن هيج ـ پخش اعالم
  »دا ممنوع شده و متخلّف مجازات گردد.كيا

فرمايند. اين نوع بيان شبيه به راز و  در مقاله زير موارد نفاق و تفرقه را به نوع دعائي مطرح مي
ن عليه السالم و ظلم رفته به خاندان نيازهاي حضرت سجاد عليه السالم است كه مظلوميت حسي

شگاه باعظمت تو ين نامه را به پينون اخدايا اك« 95نويسند: ايند. ميفرم رسول اكرم (ص) را بيان مي
انه با تو يرد. با همان زبان عامكرا مالقات  (ع) يه موسك يدل نم. همچون آن شبان سادهك يم ميتقد

  ر.يم. ما را ببخش و بر ما مگيگو يسخن م

م، خسته يردكها را پر  م، صفحات روزنامهيام داديم، مقاله و پيه به بندگان تو نامه نوشتكا بس يخدا
ادها را يه فرك ييا گوش شنوايند يبندگانت را بب يه آنها را بخواند و زندگانك يينايم. چشم بيشد

َعَلى قُلوِِم و َعَلى َمسِْعِهم و    َخَتم اهللّ  ييم. گويديشد ندينديه بك يمير سلكو ف يا قلب رئوفيبشنود 
�ارِِهم ِغشاوَ    .ين پرده را خود برداريه اكم ينك ي. از تو مسألت ميا را در مورد ما گفته 96ةَعَلى اَْب

ه كم. گناه از ما است يشو يبوت متوسل مكه به تار عنكز از گناه ما است يا قطعا همه چيخدا
بيتا و ِانَّ اوهَن البُيوِت لَبيِت اولياَء َكَمثِل الَعْنَكبوِت اّختََذْت    (َمَثُل اّلذين يـَتَِّخذوَن ِمْن دوِن اهللّ ش تو را يفرما

، يطلب ، جاهيرا حجاب خودخواهيم زينيب ينم م و تو رايا ردهكفراموش  97العنكبوت لو كانُوا يـَْعَلمون)
                                                                                                                                                                                              

نيز در  يدرج شد. روزنامه انقالب اسالم "نيايش"روزنامه جاما با عنوان  1359بهمن  9اين مناجات در شماره  95
تر كحاج دحضرت آقاي  رد.كرد. روزنامه ميزان نيز آن را نقل كدرج  "خدايا"آن را با عنوان  4/12/1359شماره 
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوقخدايا،  مجذوبعليشاه، تابنده ينورعل

  هايشان مهر زده است. ها و گوش ها و چشم . خداوند بر دل7سوره بقره، آيه  96
ه كبوت است كاند مانند مثل عن ردهكرا به واليت قبول  يسكه به جز خدا ك يسانك. مثل 41بوت، آيه كسوره عن 97

  بوت است.كها خانه عن ترين خانه ه سستكتند و حال آن يخود م ياز تار برا يا خانه
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ه جز تو كن كا چشمانمان را باز يها جلو چشممان را گرفته است. خدا يحب مال و جاه و دوست
  تو. يم جز به اعتبار بندگيم و به آنان متوسل نشوينك د مستقلّ خود را از بندگانت قطعيم و امينينب

و   (ُقْل  اَهَل الِكتاِب َتعاُلوا ِاىل َكلمٍة سواء بـَْيَننا و بـَْيَنُكم اّال نَعُبَد ِاّال اهللّ ه گفته تو كا، ما را ببخش يخدا
 يده يه دستور مك يحال م. دريديرا نشن 98...) ال ُنْشِرك به شيئا و ال يّتخذ بعضنا بعضا ار ِمن ُدون اهللّ 

ن يتر ييس از جزكم، بالعينكدعوت  يتاپرستيكو وحدت و  يهمه بندگان خداشناس را به هماهنگ
د ياسالم بوده، با ياسيـ س يه مظهر عبادكم. نمازجمعه ينيآفر ين خود را ميبهانه تفرقه ب يامر

در مقام ما به ضد خود ما  يسنّت الهن يده است. اين گردكاف ما تفرقه يبرااما  ن باشديآفر وحدت
اَلّلُهمَّ اْغِفْرىل الّذنوَب اّلىت تـَُغّريُ الِنَعم.افته است. ير ييتغ

99  

ق مقام يا اليات يند و جز خود را مستحقّ حيب يس، هر گروه، هر فرقه و حزب جز خود را نمكهر
مبتذل شده است.  يآزاد تب، عدالت،كهم چون برادر، انقالب م يداند. لغات باعظمت يت نميانسان

 يها گر با چماقيد ين لغات بدون توجه به معنا و از سويبه ا ياكسو با اتّ يكچماقداران از 
  شوند. ين مسلّح مكش هلّك

ابند. گناه آنها ي ياب مكارت يمردم يها بونيبت با سوءاستفاده از ترين همه تهمت، افترا، غيا، ايخدا
ر صاف يه با ضمكدل  ن. ما مردم سادهكس و فقط آنها را مجازات ين آن بنويبكمرت يرا فقط به پا
را  يم تا هر نقشيگذار يها م ييها، انحصارجو يطلب ن جاهيار ايد قلب خود را دراختيصفحه سف

شمرده و  كم ما را انديم گناه عظيخواه ياز درگاه تو ماما  م.ياركنند، گناهك كبخواهند در آن ح
  .يما را نابود مگردان يو جامعه اسالم يريبر ما نگ

 يامبر بزرگوار و سبط او برايم. از سالروز رحلت پيه به درگاه تو مقصركم ينك يا، اقرار ميخدا
 يها ، لقمهيل اسالميلغات اص يجابه  م و ناطق،ينك ين استفاده مين مسلميتهمت زدن و تفرقه ب

رده و در هر كبرال را چند بار استعمال يه لغت لك يلدهد. درحا يآماده دشمنان ملّت را به خورد ما م
ن يح ايه از تلفّظ صحك يس) و درحالكبرايمانند قرص ل "ب"ند (با جزم حرف ك يبار غلط تلفّظ م

ما اما  سازد. ير بدل ميفكپردازد و آن را به چماق ت يآن م يعاجز است به شرح معان يلغت فرنگ
غمبر ين مراسم از پيم با حضور در ايردك يم و تصور ميبود دواريرا اميمردم ساده دل را ببخش ز

                                                                                                                                                                                              
را  يه جز خدا نپرستيم و چيزكات خود با هم متّحد باشيم كتاب بياييد در مشتركاهل  ي. ا64سوره آل عمران، آيه  98

  خدا ارباب نگيرند. يجابه  ديگر را ياز ما بعض ياو قرار ندهيم و بعض كشري
  شود بر من ببخش. يها م موجب تغيير نعمته كرا  يخدايا گناهان 99
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بت و افترا، مشاهده و يم حضور در مجلس غيدانست يم. نمينك يل ميل او تجليبزرگوار و سبط جل
حُة واَالمانُ فر است. ما را ببخش و كياستماع گناه و عدم اعتراض بدان مستحقّ  ِّ�  100نِْعمتاِن َجمهولتاِن ال

  ما را از اضمحالل دور گردان. ير، جامعه اسالمير از ما مگفكيعنوان به  را
 101َاْن تـَُقولوا ماال تـَْفعلون  ِملَ َتقولون ماال تـَْفعلوَن َكُربَ مقتا ِعنداهللّ ه مصداق ك يلغو فراوان يها ا، گفتهيخدا
خاموش ساز  يا ردهكف يتوص َكُربَ مقتاه خود آن را كها را  گونه نغمه نيا ايم. خدايشنو يباشد م يم

ها، تجاوزات و اعمال خالف اسالم  ه امام امت از خطاها، نقض قانونك يا درحالين. خداكو خفه 
اسه كهمان  يا ترمزير ييگونه تغ چيباز هم بدون ه يد وليجو يم يافته است، تبرّياب كانا ارتيه احك

از طرف  تمام آنها تيز مسؤوليگردد. همواره ن ير مياز همان آش پر شده و به حلقوم ما سراز
  گردد. ين متوجه امام امت ميبكن و مرتيمسؤول
ت يامن يو نعمت جمع يسالمت يهنمان را حفظ فرما و نعمت فرديز را، ميا، ما مردم و اسالم عزيخدا
ها را  جه روش گذشتهيا جامعه نتيند هر فرد ك يجاب ميرا به ما بازگردان. گرچه عدالت تو ا ييقضا
د و يرم تو به دادمان رسكما همه جا و همه وقت فضل و  يدوران مبارزه انقالب اسالمدر اما  ند،يبب

ن و ما را به كما ن يا تنبليرم و فضل را موجب غرور كن يا ايد. خدايگردش امور به نفع ما چرخ
ن كرفتار رم خود كان با فضل و كماكمخاطب نفرما و  102 اَيّها االنساُن ما َغرََّك ِبَربَِّك الكرميخطابِ 

  ست.ين ياران را طاقت عدل الهكرا ما گناهيز
ه قبح آن كج شده است يقدر زبان تملّق را م آنيدان ين حفظ فرما. ميا ملّت ما را از خطر متملّقيخدا

 يت مناسبيموقع ينيريو خودش يچاپلوس يز برايادبود شهدا نيل و يتجل ياز نظر ما رفته و حتّ
  ند.يآفر يت ميخود موقع ين و هوا برايزمده است. گرچه چاپلوس از يگرد
ق ين طريخواست به ا يبرد و م ين به تو پناه مياز شرّ متملّق (ع) ين بنده مقرّب تو عليا دوميخدا

چه  يزد، از پشه الغريه عقاب پر برك ييش بفهماند. جايعظمت خطر را تا ابداآلباد به امت خو
نگر به ما بده و  ن و روشنيان بير پاكاز آن ف يكاندهمان بنده خاص درگاهت حقّ  ا بهيزد؟ خدايخ
  م را از همه آحاد و افراد ما مردم دور بگردان.ين خطر عظيا

                                                                                                                                                                                              
  و امنيت. يدو نعمت قدرش بر ما مجهول است سالمت 100
ه كنيد. بترسيد از اين عمل ك يگوييد و در مقام عمل خالف آن م يبه زبان م ي. چرا چيز2ـ  3سوره صف، آيات  101
  آورد. يه بسيار سخت خدا را به خشم و غضب مكنيد كبگوييد و خالف آن  يسخن

  رد؟كريم غرّه كانسان چه چيز تو را به خداوند  ي. ا 6سوره انفطار، آيه  102
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 يروزيب ما گردان و پيران خاتمه ده. ثبات قدم را نصيرا به نفع اسالم و ا يليا جنگ تحميخدا
  فرما. يبه ما ارزان يا ت خود قرار دادهيجه ثبات قدم و مشيه نتكرا  يينها
د بدار و بر يمؤ گر رايو همه رزمندگان خالص د يميا ارتش ما، پاسداران خالص و صميخدا

  فزا.يآنان ب كت و دريخلوص ن
ه ك يات غلط، اشتباهاتكز را از ادراين مبارزان عزيد دل ايسف يها صاف و صفحه يرهايا، ضميخدا

ه دل آنها با ك يگردد ــ درحال يموجب مشود و  يل ميناآگاهانه بر ذهن آنها تحم انايا احيعمدا و 
  م منحرف گردد ــ مصون و محفوظ بدار.يتوست عمل آنها از صراط مستق

آن  يتجزّايل است و جزء الزم و الياص ياسالم يه مستلزم جمهوركو استقالل را  يا، آزاديخدا
 يلّك يمارياز ب ه هدف ماستكرا  يواقع يت ما مستقر بگردان. نظام مردم ساالركباشد، در ممل يم
مومت بر آنان ــ يق يداشتن توده مردم و ادعا ، ناآگاه نگهيبيفر عوام يعنيخ ــ يتار يها يراسكدم

  ه دچار انحطاط شدند دچار نشود.ك يل و انسانياص يها ر نظامين تا به سرنوشت ساكحفظ 
ز يتم يد حرام شرعيرا از تقل يد واجب شرعين تا تقلكاعطا  ير روشنكن و فيده خدابيا به ما ديخدا
ق حالل را به حرام و حرام را به ين طريم و با اينشو» دشان بر باد داديخلق را تقل«م و مصداق يده

  م.يحالل مبدل نساز
اغذها، ك يجا ــ از رو ت از همهيت تو آثار طاغوت را به فورياق واليد تو و به اشتيا، ما به اميخدا

  م.يردكم) ــ محو يافتيق نيه توفك يپست يااوراق بهادار (به جز تمبره
م. آنان با يگرفت يشيز پين صدر اسالم نياز مسلم يطاغوت حتّ ياق به محو آثار ظاهريا، در اشتيخدا

نفرت ما از اما  گذاشتند، يآن را باق يها فتح مصر گورستان فراعنه (اهرام ثالثه) و سنگ نبشته
م و يردكن شاه را گم و گور يه سنگ گور ناصرالدكطاغوت و فرعون دوران تا بدان حد بود 

  م.يساختمان محل قبر رضاخان قلدر را خراب نمود
 يآثار درون يق دهيتوف م به مايخواه يم، از تو مين برديطاغوت را در جامعه از ب يا آثار ظاهريخدا

 يايو زوا ه طاغوت در گوشهك يم و آن تخت سلطنتين ببريز در جامعه از بيطاغوت را ن يو روح
  م.ير عمل و عادات ما مستقر ساخته است سرنگون سازكف

اند  ردهكاسالم  ياعتال يان برايرانيه اكرا  ي، خدماتيانقالب، مرحوم استاد مطهر كد پايا شهيخدا
 ييرد. گوك يآور ، جمعرانيخدمات متقابل اسالم و انام به  يتابكران در يتب اسالم را در اكو اثر م

ه كنند كن ييخ را چنان تعير تارينند و مسكران و اسالم را چنان عرضه يدرصددند ا ينون بعضكا
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اسالم را  يخ واقعير تاريابد. خداوندا مسيضرورت ران يضربات متقابل اسالم و انام به  يتابكف يتأل
  »ن ضربات محفوظ بدار.ين را از ايحفظ فرما و طرف

ت ما بعد از فوت ي، در واليزن يك، نيمادر« 103نويسند: ميدر باب تملّق و نفاق در مقالة ديگري 
ه ارشد كرد كو از نان حالل خود بزرگ  يشك با زحمت يميتير خود را در يهمسرش سه فرزند صغ

ه تا كگرفت در آن راه بود  يه مك يد. با مختصر حقوقيبه خدمت اشتغال ورز ييهوا يرويآنان در ن
ر مادر، يسازد. از ش يمستغن يشك ند و او را از زحمتكام ير قبتواند به جبران گذشته به خدمت ماد

  رد.كن خود را ادا يمان به اسالم بزرگ شد و ديسراسر ا يط محلّينان حالل و در مح
د شد و يخاطر وطن و اسالم شهبه  در جنگ و يرضا دهقانيقبل سراغ او را گرفتم. گفتند: عل يچند
ل دادند. يدخت گناباد مولدش بردند و به مادرش تحويت خود او به بياش را برحسب وص جنازه
آن را به خالقش  يدار مال امانتكل گرفته بود، در يرا به امانت از خداوند تحو يكه روح پاكمادر 

ست و گمنام يگمنام ز ند.كز صبر و طاقت عطا يد و به مادرش نيفزايد را بيپس داد. خداوند اجر شه
د ين صدر اسالم شهيافت و با رشادت و شهامت مسلميپرورش ت اسالم يمرد. با شرافت و انسان

فه را به يه خلكا مانند آن برادر عرب ير غزوات، يگمنام بدر و احد و سا يد. همانند شهدايگرد
نده شناساند؛ يآ يها ن را به ما و نسليه خود شناخته شود اسالم راستكنير حواله داد و بدون ايشمش

  عنهم.  رضى اهللّ 
ران ـ يدر تمام ا يق اوليت ما ـ و به طريز در والين يگريفراوان د يد گمنام شهداين شهير از ايغ
ه به بازماندگان كام  ام و از شهادت آنها مطّلع نشده ارت آنها را نداشتهيق زيه من توفكنا هست يقي

  م.يگو يت ميهمه آن سروران تسل
ت، شهادت فالن وابسته يفالن و بهمان شخص ه بهكبود  ييها ها سر تا پا اعالن ام روزنامهين ايدر هم

م گذاشته، يررجال مجالس ترحيرجال و غ يارياز هر گوشه، بس گفته بودند. يكت و تبرياو را تسل
به  ايرده و كد و بازمانده او تلگراف يشه ييسرا حهيغرّا در مد يها اميها و... پ جمعيت ها و انجمن

  ه منتشر ساخته بودند.يانيصورت نامه و ب
م يا ردهكفرض  ي، او را مغضوب الهيسكصورت ظاهر به  قضاوت ظاهر و توجه يچه بسا ما از رو

ز به ين نيشهدا و صالح يو تأخّر معنو ن تقدميچن ن بوده است. همييعلّ ياو در اعل يه جاكنيو حال ا
                                                                                                                                                                                              

مجموعه ، گو ـ وارث شهيد!؟ تملّق مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  نوشته شد. 1360در سال  103
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمقاالت حقوق
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باشد و  يو با جامه فاخر بهشت (ع) حضرت صادق يرو واقعيتوم است. چه بسا پكبر ما م يق اوليطر
رد. يگ يو لباس مندرس از خوارج بوده و در دوزخ جا (ع) يصورت ظاهر علبه  س با تشبهكبالع

ه يهمان روح يسازد بقا يه آنچه مرا متأثّر مكست بليشهدا ن يبند و درجه يابيلذا بحث من در ارزش
و مداهنه بوده است. تملّق  يپرور ادگار سال طاغوتيه كاست  ييسرا حهيصه مديو خص يطاغوت
 ين سوق دهد. وقتين به اسفل السافلييعلّ يرا از اعل ين است شخصكه ممكاست  كقدر خطرنا آن
ان را با توپ و يگو از خطا مصون است ـ تملّق ياراده الهبه  ه معصوم بوده و بناكـ  (ع) يم علينيب يم

ن به مداهنه او اقدام يه حسب عادت دربار سالطكرا  يند و گروهك يتشر از دور و بر خود دور م
  م.يبر يد به عظمت خطر تملّق پيند، باك ياند از خود طرد م ردهك

ردند، كث جعل ينمودند: احاد كمكه را ين معاوين متملّقيه همكعظمت خطر تملّق تا آنجاست 
 يار او گذاشتند تا بتواند خود را به مقام فرعونيخود را در اخت يها جمعيت ها و بلندگوها، انجمن

در محراب  (ع) يه آنان از شهادت علكها را در ذهن مردم وارونه سازد  تيچنان واقع رساند و آنب
  خواند؟! ينماز م يگر بپرسند مگر عليديكنند و از كن نماز تعجب يمسجد و ح

 يو معنو يه امام امت فرزند صوركون بعد از انقالب مشغول بوده و هستند ين و انقالبين متملّقيهم
ن اشتباه يد و ايينپا يريآن اشتباه داما  ز به همان سرنوشت جدش دچار سازند،يرا ن (ع) يموال عل

  افت.يتحقّق نخواهد   شاءاللّه ان
ون آن تملّقات يزيتلو يل شد و مردم پاكين جلسه مجلس در حضور امام تشيه اولك ينيدرح

خاص و با  يه با فروتنكردند كع دند، بالفاصله گفته امام را استماير شنيب شهيآور را از خط چندش
را مشاهده فرمود يآن تملّقات را نقش برآب ساخت. ز ييبدون ناسزاگو يت ادب اسالميرعا
از آنان  يارير ندادند (بسكن خطر را تذياوردند و ايدام دم بر نك چيه نيست و چند نفر حاضريدو
م يشعار (ما همه سرباز توا يه وعاظ در حضور وكگر يا بار ديدند) يجه اعانت بر اثم را دينت

نه من سرباز توأم و نه تو سرباز من... «اد زد: يقهرآلود فر يك...) را سر دادند با حالت اندينيخم
ند بهتر يبه من اگر خدمتگزار بگو«ح فرمود: يه تصرك يگريا بار دي». ميمان سرباز امام زمان هست همه

  ».ند رهبر...ياست تا بگو
دهند و دست از  يز گوش نمين دستورات خود امام نيبه ا يه حتّكآن است گران  نشانه تملّق يول

اگر ». ميه درب باشد ما داالنكهر «ه كن است يگو شعارش ا دارند. تملّق يبرنم ييگو تملّق
ها و اعالنات به افتخار شما صادر  اميه پك يدولتمردان يد، ايص دهيد مداهنه را تشخيخواه يم
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به  ترساند و متملّق را يه همه را از شما مك يا ن قدرت مطلقهيد؛ اياستعفا ده يشود، چند روز يم
مانند حباب هوا  "ينيريمگسان گرد ش"ن يد اينيگاه بب د، آنينك كند ترك يشما جذب م يسو
  شوند. يد ميناپد

و از آن افته است ير نييما تغ "انفس"صه دوران طاعوت هنوز در ين نشانه و خصيتر ن مهميمتأسفانه ا
ز ياز دولتمردان ن ياريد و بسيون و جرايزيو تلوير آن، رادييوشش در تغكدرمان و  يجابه  بدتر
نفس اماره ملّت  ينند و به اژدهاك يج ميردار خود آن را تروكا يبا گفتار  يطور ضمنبه  ايحا يصر

  رسانند. يغذا م
 يتعال يند. دستگاه باركن ييخودنماصه ين خصيدوارم الاقلّ در مسأله جنگ و شهادت ايمن ام
را مستقر  يومت الهكن حيز هميا نيه در دنكآن فرستاده است  يست و اسالم را برايبردار ن يپارت

  سازد.
ه تمام اجر خود را از خداوند ك يگمنام يران ـ بخصوص شهدايراه اسالم و ا يمن به تمام شهدا

خواهند ـ درود  يادبود از خلق خدا مزد نميمجلس  يك يبه اندازه برقرار يخواهند و حتّ يم
ق بدهد يه به ما مردم توفكدهم  يخ سوگند ميدان تاريه شهيلكفرستم. خدا را به حرمت خون  يم

است  يه پل صراطكا ين دنيا يم و در زندگييم نمايتسلحقّ به حقّ  لمهك يجان خود را در راه اعال
  »ن.يد. آميست حفظ فرماآخرت، ما را از خطا و لغزش از چپ و را يبه سو

روز در بيان لزوم وحدت اقشار مختلف در چارچوب مظاهر فرهنگي ايران با توضيحاتي دربارة 
عنوان قبول به  زمان و در تمام جهان ارگر همكعنوان روز به  يروز يبرگزار« 104نويسند: مي ارگرك
گر يديكخاص خود با  يهنينظر از مسائل م ارگران جهان صرفكه تمام كاست  يلّكه ين نظريا

ر خاص كو طرز ف يــ با زندگ ييايكارگر امرك يدار هيسرما يا در اردويمنفعت دارند. آ كاشترا
المثل  يگران (فين دولت و ملّت خود با ديب يوجود رقابت اقتصادبه  هك ياملك يخود، با آگاه

ا تضاد يدارد  كمشتر شورها عمالً منفعتكر يارگران ساكس) دارد ــ با يژاپن، فرانسه، انگل
ران يبه مقصد ا يبار يها يشتك يريا بارگيه يه از تخلك ييايكارگر امركگر يمنفعت؟ از طرف د

                                                                                                                                                                                              
ارديبهشت  11جشن  يمخصوصا اين نظريه و مقاله را بعد از برگزار درج گرديد. 1359در روزنامه اطّالعات سال  104

موردنظر  يخواننده مواجه نشود و به عنوان مطلب قابل توجه يقبل ينويسم تا مطالعه آن با جبهه گير ي(اول ماه مه) م
، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوقروز كارگر،  مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  قرار گيرد.
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 يم اقتصاديش تحريخو يارفرماكه همگام با دولت و كو...  يسيارگر انگلكا يند ك يم يخوددار
ه بر ك يا يفشار و سختن عمل يه با اكدانند  ينند نمك يرند و اجرا ميپذ يملّت مستضعف ما را م

 يبه فرض محال او را از پا رد و اگركش او را مختل خواهد يشود آسا يل ميتحم يرانيارگر اك
ز با دامن يه آنان نكم يل شويه قاكنيخواهد بود؟ مگر ا يو خارج يدرآورد به نفع ستمگران داخل

م ييه بگوكنيا ايارگر و ملّت را به جان آورند كما قصد دارند  يها يها و ناراحت يزدن گرفتار
دست هم به  خود دست كحفظ منفعت مشتر يشورها براكن يارگران اكان ستمگر و يارفرماك
ارگران به ك يزيام بخشند و از ثروت غارت شده ما سهم ناچكاستعمار را استح يها هيدهند تا پا يم

شود  يتوافق تلقّ يمبنا "منفعت"در  كاشترا يالقاعده وقت يبه غارتگران برسد. عل يميو سهم عظ
به  و... ييايك، امريسيارگر انگلكستمگر و  ييارفرماكن يمنفعت ب كن اشترايه اكندارد  يچ مانعيه

و  يركف ياگر مبنااما  ران هماهنگ شوند.يه خلق مستضعف و مسلمان ايد و آنان عليوجود آ
ه كآن صورت تمام مسلمانان امروز جهان و بلباشد در  "يهدف انسان"در  كموجب اشترا ياخالق

  ن جهان با هم متّحد و مؤتلف خواهند بود.يتمام مستضعف
به  يهنيموجود جهان و دخالت عواطف م يدول بزرگ در اردوها ياقتصاد يها مسأله رقابت

سم بوده است، يسكاستدالالت مار يه مبناك يدر سطح جهان "ارفرماكارگر ـ ك" يبند س گروهكع
  آورد. يوجود مبه  يرقابت اقتصاد يبر مبنا ييها يبند گروه

 يارگركندگان يارگران و نماكون فرانسه با يزيو تلويه از طرف رادك ييها چند سال قبل در مصاحبه
ا هرگز به يا نه و آيد يارفرما اختالف داركا با يه (آكعمل آمد، در مقابل سؤال خبرنگار به  ژاپن

هرگز به اما  ميا نه) پاسخ داد، گرچه اختالف داريد يا ارزه دست زدهگر مبيا طرق دياعتصاب 
ه با كژاپن مترصد هستند  ياقتصاد يم و رقبايدار يكرا فعالً دشمن مشتريم زيا مبارزه دست نزده

  ارفرماست.كنار آمدن با كهذا مصلحت ما در  يوبند علكت را بكف اقتصادمان ممليتضع
ن جهان يتمام مستضعف ميريرا موجب وحدت بگ يدئولوژيا ياگر مبنام يه گفتكطور  هذا همان يعل

ارمند، كن با هم مؤتلف شدند: دهقان، يران تمام مستضعفيا يبا هم متحدند. در انقالب اسالم
ه كاست  يمقتض ين انقالبيل از چنين تجلينار آمدند. بنابراكارگر، بازرگان و... همه و همه با هم ك

  د.يعمل آبه  ليوز مستضعف تجلارگر از ركروز  يبه جا
ماه مه و اول  رينظ ييها جشن يال خود با برگزارياجتماع به خ يهمان زالوها يطاغوت يها در نظام
  ره بمالند و آنان را گول زنند.يز به اصطالح شيارگران خود را نكخواهند سر  يامثاله م
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ا شهر يو (كسيارگران در شهر سانفرانسكاز  يه عده معدودكن مناسبت است يماه مه به ااول  انتخاب
صد سال  يكماه مه اول  ن اعتصاب دريه اآلن به خاطر ندارم) به اعتصاب دست زدند و اك يگريد
  م وادار نمود.يتسلبه  ارفرما راكد و يجه رسيش به نتيپ

نگه ن خاطره آن را زنده يمبارزه مستضعف يكل از يد با تجليت مبارزه مطرح است و بايهرگاه اهم
نجا هم يرد. در اكتوان جستجو  يز صنعت نفت ميارگران عزكام را در مبارزات ين ايداشت بهتر
 ينفت را به رو يرهايه آنان شك يرا روزيارگران دانست، زكب يتوان نص يان مكماكافتخار را 

ران را يا يم طاغوتيه تا آن لحظه سقوط رژك ييها سمياليد. امپريا لرزيجهان خواران بستند؛ پشت دن
از  يدر دور ياست و از همان هنگام سع يم رفتنيه آن رژكدا نمودند ين پيقيردند ك يباور نم

ه روز كهذا چه بهتر  يردند. علك يش هموار ميال خوينده خود را به خيطاغوت نموده و راه آ
ه كنيا ايم، يريارگران صنعت نفت بگكوهمند كا روز مستضعف را شروع اعتصاب شيارگر ك

ه با اعتصاب خود كارگران كهمان  يم طاغوتيو سقوط رژ يانقالب اسالم يينها يروزيباتوجه به پ
اقتصاد  ياياح ير نفت را برايش بازگشته و شيار خوكستند؛ به امر رهبر به كمر طاغوت را شك
 يروزيعنوان پبه  توان يان مجدد آن را مير نفت و جرينمودند. روز بازشدن ش ت بازكممل

   »عفان جهان جشن گرفت.مستض
  

  



 
  
  
  
  
  
  
  

  موسفصل 
  
  
  و ازدواج خانواده





 

  مقدمه
و  رديگ يواحد اجتماع است كه از ابتدا با روابط چارچوبدار دو نفر شكل م نيكوچكتر خانواده

 قيبزرگتر از خانواده است كه از طر يا جامعه يشاوندي. خوشود يسپس فرزندان به آن اضافه م
آنها به وجود  انيدر م يو اشتراك خاص ابدي يمتصل به هر خانواده وسعت م يو سبب يارتباطات نسب

در  يژگيو نياست. ا يشيسبب خو ايو آن همان نسبت  ستين شاوندانيخو ريكه در غ آورد يم
  . شود يكم مشاهده م اريبس تيبا اهم يئر جوامع صنعت تر تيبا اهم يجوامع بدو

  واحد خانواده
ل يصورت قبابه  ل امر غالبايبشر در اوا«نويسند:  مي 105نام خانواده به يواحد خاص اجتماعدر شرح 
ا و مشرق يدر شمال استرال يري(جزا يمالنز يل وحشيز قباينون نكا رد. همك يست ميز يمادر ساالر

ان يها در م دانشگاه لندن سال يشناس استاد مردم يكنوسيماله كگونه دارند  نياز ا ي) جوامعياندونز
ن جوامع غالبا نقش پدر در يآنان نگاشته است. در ا يدرباره زندگ يتب جالبكها گذرانده و  آن
ده و يگرد يتلق يلذّت شخص يكعنوان به  فقط يز مجهول است. مسأله روابط جنسيد نسل نيتول

پدر احساس  يگونه جوامع حت نيشود. در ا يما شناخته مزنان معلول دخالت ارواح قد يباردار
  نند.ك يرا غالبا مردان تحمل م يزندگ يفرسا ش ندارد. زحمات طاقتينسبت به فرزند خو يخاص
 يها يمانند مالنز يليابند. اگر ادامه وجود قبايتحول ا ين بروند و يد از بيا بايمسلما  ين جوامعيچن
ه چند هزار سال در كد پاسخ داد ين مطلب اعالم گردد بايل نقض ايعنوان دلبه  انير تروبريجزا
ه اگر ك نيما اكد. يآ يبه حساب نم ياديزمدت  وانيح يكجوامع تحول و  يشناس ستيخ زيتار
نند صحبت ك يم يه خود زندگيمانند اسالف اول يا مورچه امروزيانه، زنبور عسل و يم مورييگو يم

شود و تعداد  يم م مشاهدهكار ين گونه جوامع بسيعالوه امروز از ابه  ان است؛يصدها هزارسال در م
  ز معدود است.يها ن افراد آن
د علت را در يشناسان با ستيشناسان و ز نظر روانبه  ن بروند؟ باتوجهيد از بيگونه جوامع با نيچرا ا

                                                                                                                                                                                              
 تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  .14: ص 1351مرداد  2، سال بيست و چهارم 1073؛ ش يمجله فردوس 105

انتشارات حقيقت؛ ، 1378، يو اجتماع يمجموعه مقاالت فقه ،نام خانوادهبه  يواحد خاص اجتماع مجذوبعليشاه،
  .تهران
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ب، يسزار لمبروزو طب شناس (فرزند ده خانم لمبروزو روانيعقبه  رد. بناكساختمان مرد و زن جستجو 
ت دارد و باتوجه به يعت مأموريحفظ نسل از طرف طب ي) زن براييايتاليشناس و حقوقدان ا جامعه

فه و انجام ين وظين ايتأم يعمالً مشهود است. برا يتين مأموريت نوع انسان وجود چنيخصوص
به  است وده يبخش يخاصشدت  عت در سرشت زن عواطف و احساسات رايهرچه بهتر آن، طب

ه مرد مأمور حفظ و ك يثار را دوست دارد. درحالياست و ا» گرخواهيد«گر زن بالفطره يعبارت د
بالفطره  يبه گردن اوست و و يماد يزندگ ينسل موجود است، لذا زحمت ظاهر ينگهدار

  است.» خودخواه«
استاد  106نهيالمثل ب يشناسان ف ستيد و اعالم غالب زييگر مورد تأيد يعبارتبه  ن مطلبيهم
ه مرد ك نيت و اين خصوصيز قرار گرفتهاست. با ايامراض زنان در فرانسه ن كشناس و پزش ستيز

 ينداشت مسلما آنچه با فطرت خودخواه يا دانست و به آن عالقه يخود را در ادامه نسل مؤثر نم
شتن را يوبسا جان فرزندان خچه  زهيند. زن برحسب غركتوانست او را جلب  ين باشد نميمرد مبا
ند؟ مرد كخواست ب يچ ارتباط نداشت، چه ميه به او هك يفرزند و نسل يمرد برااما  داد. ينجات م
  عهده داشت.به  شتن رايخودوم  شتن و زن، و زن حفظ فرزند و در درجهيفه حفظ خويفقط وظ

زه بر مرد مهار زد و به او فهماند يا غريت يدرا يا خود نوع بشر از رويو  يعت با مهارت خاصيطب
هر دو به  ده شدهييه فرزند زاك نيبرعهده دارد و ا يبا زن نقش يطور متساوبه  ه در حفظ نسلك
است يل داد. و چون ركينام خانواده تشبه  يب واحد خاص اجتماعين ترتيدارد. به ا ين وابستگيابو
به  است به مرد واگذار شد و نظامير يا ادهن خانويتر بود، در چن متناسب ن واحد با فطرت مرديا

  شد. "يمادر ساالر"ن يگزيجا "يپدرساالر"اصطالح 
 ييه خانواده وجود مستقّل و مجزاكم يمعتقد باش يجيتدرتحول ن يگرفتن ادر نظر  ز اگر باينون نكا

و  يت وجوديه شخصكم ينكمانند  يت تجارتكه آن را به شرياز زن و مرد است و در مقام تشب
ا مرد يس جز زن يين ريم و ايين نماييتع يسيين واحد ريا يد براياست، باكآن مجزا از شر كمليما
  تواند باشد. ينم يگريد

زند، مردان به دوران يا زنان از ازدواج بگريم مبادا مردان و ينك يد دقت فراوانين بايين تعيدر ا
 يمنزله لذّت شخصبه  را فقط يروابط جنسرند و ين برگشت قرار گير ايا در مسيگذشته برگردند و 

علت نبودن به  اطفال يت و آمادگيافتد، ترب يرند. در آن صورت حفظ نسل به خطر ميگدر نظر 
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روز در شناخت پدر خود  ن روزبهينو يها گذارد، نسل يانحطاط مبه  خانواده رو يانون عاطفك
  د، و...رو ين ميشوند، رابطه ابوت و بنوت از ب يم كوكشتر مشيب

به  نيزوج يرد، نام خانوادگيپذ يرا نم يگونه تفوق چيجهات ه ياز بعض يحقوق خانواده در شورو
ه بسته به كشود بل ينند، نام فرزند از پدر گرفته نمكن خالف آن را توافق يه طرفكنيماند مگر ا يجا م

رده موضوع را حل و كدخالت  ييز مراجع قضاين است و...؛ در تمام موارد اختالف نيتوافق طرف
  ند.ينما يفصل م
توان  يبا امعان نظر م يندارد ول يعمل ينام خانواده وجود خارجبه  ين نظام گرچه ظاهرا واحديدر ا
(توجه به  يو عاطف ي، اقتصاديجنس يستيز صورت همبه  ن واحد وجود داشته ويه اكرد ك كدر

رغم آنچه در سطور قبل  ياست نه زن (عل ن خانواده نه مرديس اييراما  شود يگر م اوالد) جلوه
ها در  باشند. افراد و خانواده يس خانواده مييه ركهستند  ين دولت و مراجع رسميه اكم) بليگفت

  رد.يگ يگردند و اصالت فرد چندان موردتوجه قرار نم يجامعه محو م
 گر ويديكبه  عاطفه آنان را مسلما علقه وين باشد؛ زياز زوج ييكس خانواده يياما ظاهرا بهتر است ر

نسبت  يه مأمور دولتكاست  يفيش از احساس مبهم و ضعيش به مراتب بيخو كفرزندان مشتربه 
از دارد، يمتر به معلم نكزه يزه است و غريبر غر يرا علقه زن و مرد مبتنيبه حفظ منافع اجتماع دارد. ز

ت يو ترب ين نگهداركن نحو مميبهترزه فرزند خود را به يغر يه تمام جانداران از روك نيما اك
  ند.ينما يم
سنده فاضل در يقول آن نوبه  المثل يرد. فكتوان حل  يم يشتريل را به سهولت بيمسا ينون بعضكا

 كساعت محل خدمت را تر مين يبخواهد حت يوقت يارمند ادارك يكچگونه «نوشته بود:  هانكي
زن بدون اجازه شوهر بتواند اما  ردياست اجازه بگه مسؤول صحت اداره كس اداره ييد از ريند باك

الت و كه در هر مورد با مراجعه به دادگاه مشكشود  يمتأسفانه تصور م. »ند؟كبه خارج مسافرت 
ن ينفع طرفبه  هك يق قاطعيطربه  يخانوادگ يچ دعوايه هك اختالفات حل خواهد شد و حال آن

  »گردد. يده مييگر زايچند پرونده د ييونده قضاشود و از هر پر يباشد از طرف دادگاه حل نم
ه ك ين قواعد و اصول جامعيه و تدويته«...  107فرمايند: در مقالة ديگري در همين راستا توضيح مي
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 يكم ياز به تنظينون نكا ه از همكقدر مهم است  د آنيخانواده را بتواند به نحو احسن اداره نما
  شود. يخانواده) احساس ما مجموعه مقررات يشمارگان خاص (و 

رد يمدنظر قرار گ يمختلف يدهاين است از دكه شروع آن با انعقاد عقد ازدواج است، ممكخانواده 
متضاد  يه از آن در نظر است مقررات مختلف (گاهك يمتفاوت و گوناگون يها و به اعتبار هدف

ن يان بكام يد به حد اعاليبا ين مقررات در هر مبحث را ميتر شنهاد گردد و جامعيگر) پيديكبا 
  گر سازش دهد:يديكمتفاوت را با  يها دگاهيق نموده و ديمتفاوت تلف يها هدف

به اتحاد دو  يه ادامه وجود نسل او بستگكوانات است ير حيز مانند سايانسان ناول  . در درجه1
روزافزون شود ل ين تقليابد و ايل يتقل ين بستگيد. هرگاه ايوجود آبه  يديجنس دارد تا نسل جد

 يارير از انسان بسيند غيگو يشود. م يرود و جامعه او نابود م ين ميمتدرجا نسل آن جاندار از ب
دهند.  يل ميا ايل خانواده كيرده و تشك يئت اجتماع زندگيه به هكجانداران وجود داشته و دارند 

ن حدس يرا چنياست. من اخ ستند و نسلشان نابود شدهيگر نين انواع جانداران امروز دياز ا ياريبس
ت يحما«به نام  ينيخود قوان يدوران خاص برا يكن رفته و در ين جانداران از بيه جوامع اكزنم  يم

  اند...! س نمودهيت خانواده تأسيحما يها ز دادگاهيرده و نكن يتدو» م خانوادهيخانواده ـ تنظ
د. آمار ينكباره منتشر شد مراجعه  نيدر ا هكن به چند مقاله يچن ن مورد و هميمنتشره در ا يبه آمارها

ن هشتصد و ي) ب1340ـ  1350ل دهه (ياوا يها ماه از سال سه يانجام شده در تهران ط يها طالق
ها  حال طالق به دادگاه هزار عرض نه يكن دهه نزديآخر ا يها ماهه مشابه سال نهصد بود و در سه

ش از دوبرابر نشده است. تعداد يتهران ب جمعيت هك برابر و حال آن حدود ده يعنيداده شده بود. 
درصد بوده و در  12ن دهه يل ايباشند، در اوا يمجرد م كذل ه در سن تأهل هستند و معك يافراد

  ندارد). يربط جمعيت گر بهين عدد ديرده است (اك يدرصد ترق 32ن دهه به ياواخر ا
ند و ك يجداگانه و مجزا از مرد زندگ يگريد ه زن در منزلكدهد  يم مكح ييكها  از دادگاهاما  و

فل مخارج زن كد متياست و مرد با يها باق ن آنيب يت رسميه زوجك جه آنيرد (نتيطالق هم نگ
ز ين، ازدواج مجدد را نكياف زوجه از تمكن امر و با استنيمشابه ا يدر مورد يگريباشد) و دادگاه د

غات باب روز چهار اسبه ياز تبل ين و نگرانيمتأسفانه تحت تلقها  دهد. دادگاه يمرد اجازه نم يبرا
ر از پاپ هم ين مسينند و در اك يگذاشته است غالبا خراب م يتازند و آنچه را قانون برجا يم
  شوند. يتر شده و م يكاتولك
 طور ناخودآگاه ادامه نوعبه  ولو يار رفته است تا وكبه  يعت هر جاندار فوت و فن خاصي. در طب2
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ه كنند ك يم يبدن ياحساس ناراحت يبارور يبرا يوانات در موقع آمادگيد. غالب حين نمايرا تأم
ار ماهرانه يعت به نحو بسيطب"ست. به قول شوپنهاور ين نكد مميرفع آن جز با انعقاد نطفه جاندار جد

ه كش را ي، هدف خويفرد يخواه لذت كر ماسيزند و در ز يه عشق در انسان اوراگول ميبا تعب
  ."دينما ين ميجاد نسل اصلح باشد تأمينوع و ا يبقا

مشابه آن به چشم  يخاص يز تجليدر جمادات ن ياست و حت يميار قديزه حفظ ذات بسيچون غر
 ييكعت حفظ نسل را متفرع بر ي) لذا طبييايميه شيخورد (ثبات اجسام و مقاومت در برابر تجز يم

 آن را به دنباله جلب لذت قرار داده است. دو جنس يعنيزه حفظ ذات نموده است. يغر ياز حواش
ش را در يعت خويدر معنا امر طب يهستند ول يا دفع الم شخصيصورت ظاهر درصدد جلب لذت به 

  نند.ك ينوع اطاعت م يراه بقا
 ين را به حد اعاليطرف يش و رفاه فرديد آسايم مسأله ازدواج و خانواده بايه بنگركدگاه ين دياز ا
  د.ين نماين تأمكمم
شود در  يد و ادامه نوع جاندار منجر ميجاد نسل جديه به اكوانات يدو جنس در ح ييك. نزد3
سلسله خلقت قرار دارد ظاهرا  يه در حد اعالكده شده است و انسان يال متفاوت دكعت به اشيطب

ن يند: جنيگو يشناسان م ستيه زكگونه  سازد. همان يگر م ال مختلف را جلوهكن اشياز ا يمعجون
از  ييكه به يشب يا در هر مرحله يركو ف يات و تولد از لحاظ جسميانسان در مراحل مختلف ح

متفاوت شامل  يها را با درصدها از خصال آن يا ز مجموعهيمال نكانا در زمان يجانوران است و اح
 يمتفاوت يا جوامع بشريگونه است و بشرها  نيز همين يو اجتماع يات روانياست. از لحاظ خصوص

سازند.  يم يوانات را متجلير حيا جوامع سايات افراد يمتفاوت خصوص يها زانيه به مكوجود دارند 
توان مسأله حفظ  ير موارد ميست در سايها محتاج به دو جنس ن ر آنيثكه تك يواناتينظر از ح صرف

  ن مورد مطالعه قرار داد:يريجانداران به انواع زل خانواده را در كينسل و تش
ار فراوان است و به صدها هزار يه تعداد تخم بسكها  يستيا دوزيها  يمانند ماه ياول ـ در جانداران

از به يه بدون نكاد است يقدر ز مانده آن ياز نوزادان تعداد باق يبعض يرسد، چون بر فرض نابود يم
ام يعت رأسا به حفظ نسل قيطب يزير ند. لذا بعد از تخمكن يرا تأمنوع  يمحافظت خاص بتواند بقا

  ندارند. يند نه نر و نه ماده نقشك يم
است و  يافكحد به  هذا تعداد ن حد است معيمتر از اكا نوزاد يه تعداد تخم ك يواناتيدوم ـ در ح

م و رفع منافر يتواند جلب مال يم يمحض قدم گذاشتن به عرصه وجود تا حد مختصربه  زينوزاد ن
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ه طفل بدان ك يزمانمدت  زه تاين غريا يشود و تجل يدا ميپ يزه مادريد، نقش مادر و غريبنما
گانه يش مانند دو بيم و بكگر جدا شده يديكابد. از آن پس مادر و فرزند از ي يازمند است ادامه مين

  باشند. يم ن گروهياز ا يا جانداران نمونه ياريگردند. مرغ، گربه و بس يم يتلق
عت جاندار اضافه يطب مداوم است، در يه نوزاد محتاج به سرپرستكاز جانداران  يسوم ـ در گروه

 يليدر عالم خلقت خ يزه پدريه چون ظهور غركشود  يز ظاهر مين يزه پدريغر يزه مادريبر غر
مجتمعا  ن گروه دو جنسيباشد. در ا يمتر مكز ياست، قوت و قدرت آن ن يزه مادريرتر از غريد

ر و يبوتر، شكند. ينما يدهند و نسل را حفظ م يل مكيگر خانواده تشيديك كمكرده و با ك يزندگ
  باشند. ين گروه مياز ا يا گر نمونهيجانداران د ياريبس
  انه و...يد مثل مورچگان، موريآ يدرم يا صورت جامعهبه  افته وي ين خانواده وسعت خاصيا يگاه

 يمبتن يها تاحد عت دور شده و جوامع آنيزه و طبيش از غريم و بكه ك يانسان. در انسان و جوامع 4
نه اداره ي، هزيل اجتماعي، مسايبر قواعد و مقررات موضوعه است، نه صرف فطرت و طبع مدن

ه در كرسد  يت ميبه آن درجه از اهم يگاه يافته و حتيت يو... اهم يل اقتصاديخانواده و مسا
 يلكبه  ها ر جنبهيه ساك يطوربه  شود، يم يفرد تلقبه  منحصر يو مبنا ياصلها نقطه  يبحث و بررس
  گردد. ياز نظر محو م

ن است كمم ياست از آنچه گفته شد. افراد مختلف، جوامع مختلف بشر ينيانسان مخلوط و عج
درباره  نياز چند گروه باشد. بنابرا يبكيمتفاوت تر يا با درصدهايها باشد و  ن گروهياز ا ييكمشابه 

  رد.كبخار معده صحبت  يد از رويل خانواده نبايمسا يا عمليو  يآل دهيمقررات ا
ن تملّق است) يتر د، خالصانهيورانه (به مصداق تقلكورك يدهايجا، تقل يغات باب روز، تملّقات بيتبل

و  يدرون يها نند، گشودن عقدهك يجامعه اظهار عجز م يحا از اداره معنويه خود صرك ياز ملل
د يردن و...، نباكشنهاد يپ يواقع انتقام جماعت درآوردن و قانونِ در يكسر و همسر را بر سر  يتالف

ه ك يل خانواده، موضوع را از سه جهتياز مسا يا نهيد در هر زميه قانون و مقررات باشد. بايمشوق ته
  ر:ير شد به خالصه زكذ
رو به جلو  يركاستعداد ف و يبشر از لحاظ بدنه نوع ك يبه نحو يعيجاد نسل سالم و طبيا ي. اقتضا1

  برود.
  .يخانوادگ يها از زندگ ن و تمتّع آنيزوج يعيآرامش و لذت طب ي. اقتضا2
  ام خانواده...كو استح يخاص جوامع بشر يو اقتصاد ياسي، سيات اجتماعي. مقتض3
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د. يها مناسب باشد برگز دگاهين دين هر سه ايالمقدور با تأم يه حتّك يحل داد و راه قرار يمورد بررس
 يكه ك نين وجهه نظرها باشد نه ايق ايد در تلفيوشش اهل فن و بخصوص حقوقدانان و مقنن باك

ن آن فراموش يد و از تأميآن نما يطور دربست فدابه  ها را ر جنبهين گذاشته و سايب ر ذرهيجنبه را ز
ا منع تعدد زوجات، سن يم خانواده ـ اجازه يل: تنظياز قب يل خانوادگيمسا يه بعضطور نمون به. ندك

قرار  ين روش مورد بررسيهمبه  ميآن و... را قصد دار يل خانواده و ارزش اجتماعكيازدواج، تش
  »م.يده

  خانواده لكيتش
 ينيوكت امر يك و است فرموده امر خداوند هك است يدستورات از ييك 108خانواده جاديا و لكيتش
 و ضايب دي تا يعيطب امور از اعم ــ يمختلف موارد ميرك قرآن. است ياله اتيآ از و يعيتشر و

: ديفرما يم هم ازدواج مورد در و است ردهك انيب خداوند يها نشانه و اتيآ جزو را ــ يموس يعصا
تِهِ  ِمنْ  و َنُكمْ  َجَعلَ  وَ  ِإلَيها لَِتْسُكُنوا َاْزواجا اَنـُْفِسُكمْ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َان آ �ََ  وَ  ةً َمَودَّ  بـَيـْ  او اتيآ از 109...ةً َر

 و يدوست شما انيم و ديابي آرامش يو به تا ديآفر خودتان جنس از يهمسر و يزوج هك است
 يبرا عرب اتيادب در هك آنجا از و مرد به هم و است زن به هم خطاب، نيا. داد قرار رحمت
 ديفرما يم هكچنان. است آمده لكم هيآ نيا لذادر آورند يم ركمذ ريضم مؤنّث، و ركمذ به خطاب
 جنس از ديفرما يم هكبل د،ينك ازدواج او با و ديبرو آسمان به هك نداد قرار يا فرشته خداوند
  .داد قرار رحمت و يدوست مودت، شما نيب و د،يآفر همسر خودتان

 انجام اصل، بر زائد يزهايچ از ترس و ينگران بدون و ياله امر اطاعت قصد به يازدواج يوقت پس
 و است ياله وعده الفت و انس نيا هك شود يم جاديا الفت و انس ن،يطرف نيب عقد محضبه  گرفت

 يسع شود يتلقّ ياله اتيآ از ازدواجتان ديخواه يم اگر نيبنابرا. دارد يبرتر ايدن اتيماد همه بر
 ثوابش ندك يتالش مورد نيا در شتريب شوهر و زن از دامك هر باشد؛ رحمت و يدوست شما نيب دينك
 و ثواب در يعني ند،يگو يم يزندگ يكشر شوهر و زن به هك است مواقع نيا در. است شتريب

  .هستند يكشر هم با بد، و خوب عقاب،
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 هك هستند خداوند يبايز و ويكن اتيآ يعني يحسن اتيآ ،ياله اتيآ از يبعض 110گريد بهجن از
 روح از 111،روحى ِمن فيه نـََفْختُ  :است فرموده انسان مورد در خداوند. دارد دوست را آنها خداوند
 عطا ما به هك است خداوند روح از يجزئ اراده، و است داده اراده ما به او. دميدم او در خودم
. ميده انجام ميتوان يم قدرتمان محدوده در را يارك هر اراده، با زين ما او، همانند واقع در و دهيگرد

 يا اراده محدوده در نيبنابرا. ميرو يم ميبخواه هك هرسو به آن در هك است يداالن مانند قلمرو نيا
 مانند ميآور يم بجا هك ياعمال و ما م،ينك عمل او خواست با منطبق اگر است داده ما به خداوند هك
  .ميشو يم ييويكن و ييبايز يدارا ياله يبايز اتيآ
ّ  :است دهيآفر خدا را مرد و زن. است ييزناشو رابطه اعمال نيا جمله از  و اُْنثى و ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقناُكم ِا

 قرار يليقبا و اقوام را شما و ميديآفر مرد و زن يك از را شما ما 112،ِلَتعارفوا قبائل و ُشعو َجَعْلناُكمْ 
 شما نيباتقواتر اَْتقيُكْم،   عنداهللّ  اَْكَرَمُكمْ  ِانَّ : ديفرما يم ادامه در. ديبشناس را گريديك هكآن يبرا ميداد
 اصول از. ديهست تر يگرام باشد شتريب تانيتقوا هرچه يعني. شماست نيتر يگرام خداوند، نزد در
 و شيخو خلقت در را ييبايز خداوند نيبنابرا. است ها ييبايز از استفاده و ها يزشت از زيپره زين تقوا

 وجود ييبايز ازدواج، جمله از مرد و زن خلقت شؤون همه در و 113است داده قرار ما افعال و اعمال
  .دارد

 نديگو يم غذا به انسان ازين انيب يبرا: 114دهند ادامه مي يروح اعتدال و ازدواجضرورت  در باب
 اندازهبه  ديبا هكبل نباشد، هم ريس يول باشد گرسنه دينبا مكش. ندارد مانيا و نيد گرسنه مكش
 مشخّص اندازهبه  ديبا. نشود دايپ ياله روح املكت راه در يمانع تا ميبرسان غذا آن به معتدل و يافك
 به زين زن به مرد و مرد به زن ازين. شود يدگيرس آن به دارد ازين بدن به ياله روح هك يا اندازه به و
  .است بيترت نيهم
 لذا ند،ك حفظ را آن خواهد يم هم خودش ده،يدم آدم در خود روح از خداوند هك آنجا از
 روح، نيا از حفاظت جهتبه  زين بزرگواران آن. باشند روح آن حافظ هك فرستاد را غمبرانيپ
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 غمبرانيپ همه نييآ در و باشد يم ازدواج به مربوط مقرّرات آن از ييك هك ردندك وضع را يمقرّرات
 در هود،ي نيد در مثالً است؛ بوده يامكاح ازدواج مورد در آنها خود زمان يمقتضا برحسب سلف،
 اي هودي قوم وحدت خواستند يم راه نيب ليقبا از يليخ هك است شده نقل مقدس تابك از عتيق عهد

 داشتند، ونتكس ييجا در يمدت هك ليقبا از ييك دختران و ها زن يحتّ. ببرند نيب از را مذهبشان
 با لياسرائ يبن مردان از يبعض جهيدرنت هك ردندك يم آمد و رفت و معاشرت انيهودي با و آمدند يم

 وحدت و نيد از را انيهودي هك بود نيا هدفشان چون هم آنها ردند؛ك ازدواج لهيقب نيا دختران
 و ردك مطّلع موضوع نيا از را يموس حضرت خداوند. ردندك يم مهر را مردان شانه برگردانند
 صادر داشت مهر شانيا شانه هك را يسانك تمام اعدام مكح د،يتوح مذهب حفظ جهت به حضرت

 جهت نيبد. اند ردهك منع را يهوديريغ با يهودي مرد و زن ازدواج هك است ليدل نيهم به. ردك
 يك اگر نونكا هم چون. است قوم و نژاد يك واقع در و ستين نيد ،يفعل وضع در الاقل هم هودي

 هودي نيد با توأم خودشان نژاد همان تيهودي نندك ينم قبول را او شود يهودي بخواهد مسلمان
 زين هنوز قواعد نيا از يليخ و بود خودش زمان يمقتضا برحسب هود،ي مذهب در نيقوان نيا. است
  .دارد وجود

 هك ييها كمك از و است ازدواج مسأله شده واگذار خودمان صيتشخ به هك ييقلمروها از ييك
 هك يزيغر قواعد. است زهيغر مسأله ميريبگ ميتصم قلمرو نيا در ميبتوان تا دهيآفر ما يبرا خداوند

 ييراهنما آن يعني زهيغر. شود تيرعا ديبا دارد وجود هم انسان در و هست جاندار هر فطرت در
 غذا ديشد گرسنه يوقت دهد يم دستور ما به آن لهيوسبه  هك داده قرار انسان درون در خداوند هك

 ماه م،ينباش خدا از ريغ زيچ چيه عيمط و مينشو زهيغر مطلق تابع هكنيا جهتبه  البتّه و ديبخور
 يمسائل جمله از. مينخور يزيچ افطار تا ماه نيا در هك است فرموده مقرّر و داده قرار زين را رمضان

   .باشد يم ازدواج مسأله است زيغرا جزء هك
 جاندار؛ يمعنابه  وانيح هكبل چهارپا يمعنابه  نه البتّه است وانيح نوع يك يجسمان ثيح از انسان

 از هك است نيا كاشترا وجه آن. دارد كاشترا وجه يك گريد جانداران همه با ثيح نيا از و
به  لذا نشود، منقطع و ندك دايپ استمرار جانداران نسل هك گرفته تعلّق امر نيا بر ياله اراده هك آنجا
 در و است نسل جاديا آن جهينت هك ديآفر ماده و نر از را واناتيح اراده، نيا شدن محقّق جهت
 هك ينحوبه  است زيغرا نيتر مهم از ييزناشو يجنس زهيغر. است گونه نيهم به وضع هم انسان
 يبان د،يفرو. اند دانسته انيآدم رفتار و اعتقادات همه اصل را آن اشتباه به يغرب دانشمندان يبعض
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 نيتر بزرگ از تن دو بعدا را يو اتينظر البتّه. دارد را نظر نيهم ،ياوك ارواني 115زياناليكپس تبكم
 حيتصح گريد ييسو از 117ونگيگوستاو ارلك يگريود سو يك از 116آدلر آلفرد يعني شاگردانش

 اعتقادات خصوصا يو خود يشخص يزندگ ريتأث تحت ديفرو يآرا ار،يبس احتمال به.اند ردهك
 گرچه هك يدرحال ند،يب يم تيجنس منظر از فقط را ازدواج او حال هر به. است بوده يو يهودي
 در را شوهر و زن روابط همه يول دارد ازدواج در ياساس ريتأث يزيغر عامل نيا ديترد يب

 و داد ياله جنبه توان يم ارك هر به باشد، عارفانه اهداف تابع هك يئ يزندگ در هكچنان. رديگ يبرنم
 ما در خداوند هك است يازين واقع در .... ردك دور يزيغر خواهش يك يارضا صرف از را آن
 خداوند را زهيغر و ازين نيا مييگو يم دارد؛ تين به يبستگ يول ميفهم يم را ازين نيا ما و دهيآفر
 امتثال قصد به را ازين نيا و ردهك را خدا ركش ديبا پس. است دهيآفر ما يبرا هم را راهش ده،يآفر
  .است عبادت نحوه يك نيا هك ميآور يجابه  امر
 اخبار در. ستين حيصح شود، يم محسوب گناه است، لذّت يدارا هك يارك انجام هك تصور نيا لذا

 حال. ندك يم حفظ را نيد ثلث اخبار، يبرخ در و نيد نصف ازدواج: فرموده امبريپ هك است
 ما در دنيشك نفس به ازين و دنيآشام خوردن، به ازين مثل را ازدواج به ازين خداوند هك نيا به باتوجه
 118؛»ميداد شما به شماست درخواست مورد آنچه از«: گفته خود خداوند هك نيا به باتوجه و دهيآفر

 خداوند ماست فطرت ياقتضا آنچه. باشند هم با هك است نيا مرد و زن فطرت درخواست مورد
  .دارد ثواب و بوده خدا امر اطاعت دينكب يارك هر تين نيا به و دهيآفر
 است ردهك امر آتش به خداوند هك آن مانند يفطر امر. است يفطر امر يك ازدواج اصل نيبنابرا

 امر رده؛ك امر مييگو يم ما هك يزبان نيچن به خداوند نه و دارد گوش ما مثل آتش نه يول بسوزان،
 شيخو ينيوكت امر برحسب هم را فطرت خداوند نيبنابرا. ديآفر گونه نيا را آتش يعني رد،ك

 ديبا ريناگز ندينما نيتدو ينيقوان ازدواج مبحث در بخواهند يوقت ايدن يجا هر در. است دهيآفر
  119.است يآدم فطرت ات،يمقتض آن از ييك هك رند،يبگدر نظر  را ياتيمقتض

 يعني ــ دارد وجود شهيهم هك يفيوظا از ييك هستند، جامعه دهنده لكيتش افراد، هك آنجا از
 در خداوند را خواسته نيا. است بشر جنس اتيح ادامه ــ ردهك ليتحم همه بر عتيطب هك يا فهيوظ
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117 Carl Gustav Jung 

كم ِمْن كلِّ ما َسَأ ْلُتموه.:  34سوره ابراهيم، آيه  118  و ا
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 لذا گرفته، قرار بشر نسل ادامه بر ياله اراده... . است داده قرار ده،يآفر هك يموجودات همه فردفرد
 سنّت احكن يعني 120،النكاح ُسنىت فمن ملَْ يـَْعَمل بسّنىت فليس ِمّىن : اند فرموده غمبريپ هك آمده اخبار در
 تَناسلوا تَناكحوا: ديفرما يم امبريپ يگريد يجا در. ستين من از بگرداند رو آن از هك هر و است من

هى فَاىنّ  َتكثروا  به من شود، اديز تانجمعيت هك آن يبرا دينك احكن ؛لِسقط ولو ةالقيام يومَ  االَُمم ِبُكم ُا
 حال در ... 121.باشد نيجن سقط هك آن ولو نمك يم افتخار امتيق روز در نيمسلم شما اديز تعداد
 به هك است خودمان ليم گريد حاال ؛تكثروا ال و تناسلوا تناكحوا: ديگو يم ما به قانون و عرف حاضر

. است دهيآفر را مرد و زن بشر، نسل اتيح تداوم يبرا خداوند... . مينك عمل موارد از يك دامك
 خواست چون يول نندك ينم كدر را مسائل نيا خودشان ندارند، تيقابل هك ينيسن در پسر و دختر

 صرفا ليم نيا. شوند يم ليمتما هم به و رسند يم تيقابل آن به مناسب زمان در دو هر است، خداوند
 ديتول هك است اساس نيا بر يجاندار هر و انسان فطرت... . است ياله امر نيا ستين آنها خود از

 هست پس) ُكنْ ( باش: ديگو يم ند،ك يم امر خداوند يوقت. ابدي ادامه خداوند خلقت تا ندك مثل
  .باشند طور نيا هك ردهك مقدر هم را اسباب و علل. است خداوند اراده از وجود يعني 122).فيكون(
 در هم را انسان و ردندك يم ميتقس وانيح و نبات و جماد به را موجودات شناسان ستيز ميقد در

 نبات، جماد، گروه چهار به را موجودات علما، از يبرخ امروزه. دادند يم قرار واناتيح گروه
 تر نييپا نوع بر اضافه يمختصات انواع نيا از دامك هر: نديگو يم و نندك يم ميتقس انسان و وانيح

 نيا كمشتر نقاط از ييك دارد، ياتكمشتر يقبل گروه با انسان جمله از انواع نيا همه يول دارند
 دارند؛ ماده و نر زين اهانيگ مثالً 123.ميديآفر جفت را موجودات همه: فرموده قرآن در هك است

 در يعني. نندك يم "ريتأب" اصطالح به يبارور يبرا هك جداست آن ماده و جدا نر، يخرما درخت
 تا پاشند يم ماده درخت يها گل يرو است گَرد صورتبه  هك را نر درخت يها گل ينيمع موقع

                                                                                                                                                                                              
، شماره 271، الجزء السادس العشر، بيروت، صيسنن االقوال واالفعال، عالّمه عالءالدين الهند ينز العمال فك. 120

 .44407حديث 
؟ به يه اين صحيح است يا آن ديگركنم ك بين اين مطلب با برنامه تنظيم خانواده نتوانستم برقرار يمن هنوز ارتباط 121

نوشته  يخصوص مطلب از آنها حذف گردد. البتّه قبالً در اين يكي يرسند و بايست ينظر مهر حال اين دو با هم متضاد به 
، يو اجتماع يدر مجموعه مقاالت فقه "ياجتماع يشكنوع خود كنترل توليد انسان، تحميل يك": مقاله كبودم. ر.
 .14ـ  19، ص 1378تهران، 

 .73سوره انعام، آيه  122
 .49سوره الذّاريات، آيه جني ٍء َخَلقنا زو  و ِمْن ُكلِّ شى 123
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 ها انسان و واناتيح همه در. شود ينم بارور ماده درخت ندهند انجام را ارك نيا اگر و بدهد خرما
  .است منوال نيهمبه  وضع زين

 يفطر يامر مرد، به زن و زن، به مرد عالقه نيچن هم مثل، ديتول هك بود نيا مقدمه نيا از منظور
 و دهيآفر را عتيطب خدا،. ردك مقاومت يحتّ و مبارزه توان ينم فطرت و عتيطب نيا برابر در و است
 نيقوان نيا از ييك. مينك عمل نيقوان آن طبق بر خواهد يم و تاس داده قرار ينيقوان آن يبرا
 اهداف از ييك پس. ندك دايپ ادامه آنها نسل و نشوند نابود موجودات تا است دمثليتول عت،يطب
  124.باشد يم دمثليتول ازدواج از ياصل
 نيا لشيدل. است نيد ثلث اي نيد نصف حافظ ازدواج: اند فرموده هك است آمده اخبار در امبريپ از

 هكنيا بدون شخص هك شود يم يناش جا آن از هم آرامش. ندك يم حفظ را انسان آرامش هك است
 زين ازدواج مورد در... . است ردهك اطاعت را خدا امر هك ندك يم احساس ناخودآگاه بفهمد، ظاهرا
 ظاهر صورت. به برسد هم يمعنو املكت به بتواند فرد شود يم موجب آرامش نيا و است طور نيهم
 حوصله و حال هستند، متشنّج هك ييها خانواده از ياريبس. ردك مشاهده را مسأله نيا توان يم هم

 نيا به. هستند هم ديمؤ) شوهر و زن( دو هر باشند داشته آرامش اگر يول ندارند را يمعنو مسائل
 حايتلو را آن از هدف رده،ك هيتوص را ازدواج هك ميرمستقيغ طوربه  125روم سوره 21 هيآ در جهت
  126.است دانسته يماد و يمعنو از اعم بشر نوع آرامش

  ازدواج امر در عمومى نكات
ولي  .شود يم متفاوت زين اشخاص اوضاع و اتيروح و احوال تفاوت بنابر يعرفان دستورات اگرچه
 ،يعام چيه وعام هستند  يعموم دستورات 127.اند دهش ركمتذ را ازدواج يبراالزم  يعموم نكات
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َنُكْم . 21سورة روم، آية  125 َها َوَجَعَل بـَيـْ ُفِسُكْم َأْزَواًجا ِلَتْسُكُنوا ِإَليـْ تِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن َأنـْ َ ٍت َوِمْن آ َ ْ�ًَة ِإنَّ ِيف َذِلَك َآل َمَودًَّة َوَر

و  يشما آفريد تا بدانها آرام گيريد و ميانتان دوست يبرا يه از خودتان همسرانكاو اين يها و از نشانه. ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
 .است يهاي نشانه انديشند قطعاً يه مك يمردم يدر اين برا يرحمت نهاد آر

 ، انتشارات حقيقت؛ تهران.1384)، ازدواج، 2خانواده ( شاه،يتابنده مجذوبعل ينورعل تركحاج د يحضرت آقا 126
عليشاه چاپ سوم، انتشارات حقيقت، تهران،  سلطان يتاب مجمع السعادات، تأليف مرحوم آقاكدر باب هشتم  127

  درباره ازدواج و خانواده  1379
 مطالبش نيز متناسب با آن روزگار است. يبعضو  يلّكه قسمت اعظم آن كبيان شده است  ياملكدستورات 



  109   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

  .شود ينم خاص يب

  ازدواج امر در دستور و اجازه

 ارك نيا ديبا هك دشو يم امر فرد به يعني دستور. است دستور و اجازه نيبمعنايي  تفاوت تهكن نياول
 به ،فعل انجام عدم اي انجام در هك شود داده مي را ارياخت نيا شخص به اجازه در يول دهد انجام را
 است بهتر اند فرموده وشده  داده اجازه زنان و مردان به ازدواج، وردم در. ندك رفتار خود ليم

 دستور و امر ردنك ازدواج و ماندن مجرّد. اختيار نمود. جرّدت هك اند داده هم اجازهاما  د،ينك ازدواج
 شيخو سنّت جزو را آن و فرمود يم ازدواج به بيترغ (ص) رمكامبرايپ. است اجازه هكبل ست،ين
  128.آورد يم

  مشورت

 علوم تمام اصوالً دارد. يمهم اريبس نقش يفرد يزندگ در چه و ياجتماع يزندگ در چه تجربه،

 علم منطق، يعلما نظر به .يشگاهيآزما تجربه چه و يعيطب تجربه چه است، شده بنا تجربه هيبرپا يبشر

 يها يآگاه و علوم البتّه د.يآ يم دست به تجربه و استقرا قيطر از اي شود يم حاصل اسيق قيطر از اي
 درازمدت، اي مدت وتاهك از اعم يمدت از بعد است نكمم هك دارند را تيخصوص نيا تجربه بر يمبتن

 اتيتجرب نيا يگاه است. معتبر آن، رييتغ از قبل تا دارد، را تجربه آن هك يسك يبرا يول ابند،ي رييتغ

 مسائل در م.يدار نانياطم تشانيدرا و عقل به هك است يسانك تجربه هم يگاه و است يفرد

 پدر ردك استفاده اتشانيتجرب از توان يم هك يسانك نيتر نيام و نيتر مهم ــ مواقع ثركا در ــ يخانوادگ

 حال در هك يازدواج انيجر بر مادر و پدر هك پسندد يم جامعه عرف هم، ليدل نيهم به هستند. مادر و

 نيقوان بر يمبتن هم هك ما جامعه نيقوان در يطرف از نند.ك دييتأ را آن و باشند داشته نظارت است انجام
 دكيتأ نيا است. يضرور پدر اذن دختر، ازدواج در هك شده ديق است، جامعه عرف هم و شرع
 سالشان و سنّ ليدل به اغلب پدران هك است ليدل نيا به هكبل ندارد. يفرد ارياخت و يآزاد با يمنافات

 رنديگ قرار عواطف و محبت ريتأث تحت هكنيا بدون توانند يم يخواستگار جلسه در و دارند ياتيتجرب

 آشنا شتريب مردها اتيخلق و اتيروح با هستند مرد خودشان چون معروف قول به و نند.ك يداور
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  129بزنند. كمح را آنها توانند يم زنان از بهتر و هستند
 مستحبات. باشد يم زين مستحب امر يك ازدواج د،ينك ازدواج هك ديگو يم زهيغر هكآن از ريغ

 شهير از هك است شده دهينام مستحب لذا و است آنها در رسول و وندخدا پسند هك هستند يامور
النكاُح ُسنىت َفَمْن ملَْ يـَْعَمل : است فرموده (ص) غمبريپ هكچنان. باشد يم داشتن دوست به معني حب

 پس. ستين من از ندكن رفتار من سنّت به سكهر و است من سنّت احكن يعني 130،بسّنىت فليس ِمّىن 
. دانا مردم با مشورت منتها ردك مشورت ديبا البتّه. گردد يبرم فرد خود اراده و ميتصم به ازدواج امر

 اصل ازدواج، مورد در نيبنابرا. باشد فن يك در خبره و دانا اشخاص با ديبا ردنك مشورت اصوالً
 يسك با ديبا ليقب نيا از يمسائل و مقابل طرف شناخت مورد در يول. است دهيپسند اريبس ازدواج
 نه هك است يمسائل از همسر صيتشخ و ازدواج مسأله .بشناسد را شخص آن هك نمود مشورت

 با و مطّلع اشخاص با مشورت با ديبا هك است عقل قلمرو طهيح در. يقتيطر نه و است يعتيشر
  131.ديده صيتشخ را آن خودتان ر،كتف

  يخواستگار در) فوك( بودن همسان

 و مردم عرف در چه و مذهب در چه ــ هشد داده دستور ازدواج قبول در و يخواستگار در آنچه
 هكبل ستين ياقتصاد لحاظ به بودن فوك از منظور. است بودن مسانه يعني بودن هم فوك ــ قانون

 همسان از منظور. باشند فيهمرد دارند همه هك يبشر اتيخصوص آن جهت از يعني بودن فوك
 مرد يك با مسلمان زن يك هك شده گفته مثالً. است اركاف و اعتقادات بعد متوجه شتريب بودن،
 با جز ــ ستين او فيرد هم يركف و ينيد لحاظ از شخص نيا هكنيا يبرا ــ يهودي اي يحيمس
 در ينيد اعتقادات امروزه البتّه. ندكن ازدواج ــ فقها مختلف اتينظر برحسب ــ اتيخصوص يبعض
 وجود همه خون و رگ در ينحوبه  و رود ينم هم نيب از و نرفته نيب از يول شده فيضع ايدن همه
 هك يموقع زا آن، از حاصل رسوم و عادات و اعتقادات نيا شده گفته بارها هك طور همان رايز. دارد
 ندك يم ركف مادر آنچه. شود يم جاديا فرد يبرا رديگ يم قرار رحم در نيجن و شود يم منعقد نطفه
  132.است مؤثّر شود يم متولّد بعدها هك يفرزند و نيجن در بخواهد خودش هكنيا بدون
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 با تواند يم مسلمان مرد معتقدند شانيا ثركا. دارند نظر اختالف رمسلمانيغ با ازدواج مورد در فقها
 ازدواج تواند ينم ندارد اعتقاد خدا به هك يسك با يول ندك ازدواج تاب،ك اهل و رمسلمانيغ زن
 ازدواج تابك اهل زن با تواند يم مسلمان مرد موقّت، عقد با فقط نديگو يم هم فقها از يبعض. ندك
 مقدره شروط نيا مجموعه از. ندك ازدواج تواند ينم رمسلمانيغ مرد با مسلمان زن يول. ندك
 گسترش هنوز هك آن ظهور لياوا در خصوصا اسالم، نيمب نيد در هك گردد يم استنباط گونه نيا
. ابندي پرورش ياسالم طيمح در مسلمان، نيزوج فرزندان هك است بوده مهم نيا بر توجه بود، افتهين

 ازدواج رمسلمانيغ زن با دينبا مسلمان مرد نديگو يم علما يبعض هكنيا از غرض رسد يم نظربه  لذا
 دارد، فرزند تيترب در يمؤثّر نقش مادر و است مادر با طفل هياول تيترب چون هك است نيا دينما
  133.دينما تيترب ياسالم نحوبه  را مسلمان فرزند تواند ينم رمسلمانيغ زوجه لذا

  اتيروح توافق و تفاهم

 و عتيطب به شوهر و زن اگر. شود يم شامل زين را اتيروح تفاهم مسأله طبعا بودن، فوك مسأله
 باشد، خدا تيرضا جلب اعمال همه در تشانين و باشند خدا راه در دو هر و نندك توجه فطرت

 تياهم مسأله نيا و است نيطرف تفاهم و يسازگار بر اصل يعني. باشند سازگار هم با توانند يم
 اصول و نداشته نيد با يعناد و نباشد خدا ركمن طرف، ننديبب و نندك يبررس ديبا. دارد اريبس

 لّخم هك زائد يها وسواس تجسس به يازين و بوده يافك قدر نيهم. باشد داشته قبول را ياعتقاد
  134.ستين شود، يم ازدواج اصل

  خانواده تيريمد

 هكاست  معنا نيا به نه داشتن تسلّط البتّه باشد، داشته تسلّط ديبا نفر يك خانواده تيريمد جهت به
 شود رد تواند يم نفر يك فقط هك يدر از مثالً هك است نيا منظور هكبل باشد تاتوريكد و مكحا
 زين خانواده در. شوند رد ديبا دو هر هك چند هر رود، جلوتر ديبا نفر يك باشند نفر دو يوقت
 از يليخ انجام به قادر حمل دوران در مثالً زن رايز دارد تسلّط يجهات از مرد. است طور نيهم
. ندك ينم يرييتغ او يها تيفعال نحوه و بوده نواختيكمدت  تمام در مرد يول. باشد ينم ها تيفعال
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 به ديبا مردان يمعنو ثيح از يول است يخانوادگ تيريمد و يظاهر ثيح از تسلّط و غلبه نيا البتّه
يـَْغلِنبَ العاِقَل و ِانـَُّهنَّ : فرمود امبريپ نرويا از. نندك رفتار زنان با شهوت و خشم نه و محبت و لطف

 مرد و زن يوقت 135.مسلّطند ها زن بر جاهل مردان و مسلّطند عاقل مردان بر ها زن يعني ،يـَْغلبـُُهنَّ اجلاهل
. شود يم ارك ميتقس آن در هك يا مجموعه. سازند يم را مجموعه يك دادند، خانواده لكيتش
 با همسرش و دينما نيتأم را يزندگ مخارج و ردهك ارك ديبا ناچار مرد است، زن با خانه تيريمد

به  ديبا او يول است زن با خانه تيريمد هكنيا با. دينما اداره را يزندگ شوهر درآمد به توجه
  136.نشود خاطر آزرده مرد هك دهد انجام را تيريمد نيا يا گونه

  ياقتصاد مسائل

 مسأله نيا نگران شتريب مردها هك است يعيطب نيبنابرا است، دمر عهده بر خانواده نهيهز نيتأم چون
 ياريبس امروزه گرچه باشد؛ يم خود فرزندان و زن نفقه پرداخت به موظّف يشرع نظر از مرد. باشند

 هك يمسائل از گريد ييك نيبنابرا. نندك يم تكمشار شوهرشان با خانواده نهيهز نيتأم در زين زنان از
 را يزندگ يها نهيهز نيتأم توان حداقلِ مرد ايآ هك است نيا داشت توجه آن به ديبا ازدواج از قبل
 مسلّما. ساخت او يخال نان با ديبا نداشت يراديا ياعتقاد و ياخالق جهات از يمرد اگر. نه اي دارد

 فضل از خداوند باشند ريفق هم اگر 137،ِمْن َفضله   ِاْن َيكونُوا فُقراَء يـُْغِنِهُم اهللّ  :ديفرما يم هكچنان خداوند
 مسائل يلّكبه  دينباكه  البتّه .دهد يم تكبر آنها به ازدواج از بعد ند؛ك يم يغن را آنها خود

 نيهم به برود جلو يمعنو مسائل يهمپا ديبا هكبل نداشت آنها به يتوجه و ردهك رها را ياقتصاد
 هيقض اصل هك حد از اديز نه يول داشت، توجه ياقتصاد مسائل به ديبا ازدواج موقع در ليدل

  .گردد فراموش
 هم جامعه يبرا هك است يماد مسائل به مربوط شتريب شود يم يتلقّ يخوشبخت عنوان به امروز آنچه
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  دالن آيد سخت و بر صاحبه زن بر عاقالن    غالب كگفت پيغامبر 
  ه ايشان تند و بس خيره روندكباز بر زن جاهالن چيره شوند    زان

  ه حيوان است غالب برنهادكم بودشان رقّت و لطف و وداد    زانك
 بود يبود    خشم و شهوت وصف حيوان يمهر و رقّت وصف انسان
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 نيا واسطهبه  و شود يم دهيد زين غاتيتبل در يحتّ و ها يشوخ طنزها، در تهكن نيا. دارد ضرر
 در تواند يم غاتيتبل. نندك القا مردم به را نظرات نيا وار،يد و در از نندك يم يسع روز هر غاتيتبل

 ياقتصاد مسائل صرف به توجه يجا. به ندك منصرف اتيمعنو از را آنها و ردهك اثر مردم ذهن
 به هكنيا يبرا اند، بوده چگونه آنها و شده بزرگ يا خانواده چه در هك دشو قيتحق است بهتر

 و مرتّب خود يارهاك در ايآ بايد بررسي كرد. شود يم منتقل دختر به تيترب همان يقو احتمال
َوالَّذينَـُهْم ِألَمانِتِهْم  قيمصاد از و نندك يم وفا خود قول و مانيپ و عهد به خانواده نيا ايآ هستند، منظّم

 نيافته شوند. همينطور گر نظر دربايد  صفات نيا هستند؟ نيام ايآ باشند؟ يم 138و َعْهِدِهْم راُعوَن،
 چه خواستگاربررسي كند كه . رديبگ نظر در ،يخواستگار جواب موقع دربايد  زن زين را موارد
  139است؟ يزيتم و نظافت اهل ايآ ند؟ك اداره را خانواده يك تواند يم ايآ. دارد يشغل

  ازدواج سنّ

 باشد، سال پنج اي چهار مثالً ،مترك اگر يول ستين اديزدر ازدواج  سال پانزده ده، تا يسنّ تفاوت
 ازدواج يبرا يسالگ پانزده حدود از يعني بلوغ سنّ از مسلّما دخترها سنّ، مسأله در .است بهتر

 نيا در خصوصبه  ها زن فطرت. است يزيغر و يفطر يآمادگ نيا از يمقدار و دارند يآمادگ
 و كودك تيترب و يشناس روان پلمهيد هك ستين الزم نيبنابرا. ندك اداره را آنها تواند يم موارد
  .بدهند صيتشخ خود در را ازدواج يآمادگ بتوانند تا باشند نهايا امثال
 يخوش و يجوان به را ينيسن است بهتر هك نندك تصور دينبا مرد و زن هك است نيا هم گريد مسأله

 موجب بساچه  يجوان در يتوجه يب و امتناع نيا هكنيا يبرا. برسد مناسب ازدواج وقت تا بگذرانند
 شيپ شيبرا ازدواج تيموقع هك يوقت دختر خصوص. به شود هيآت در يالتكمش آمدن وجودبه 
 نيا از و داشت را ياصل طيشرا خواستگار اگر يول ندك رد دينپسند اگر ردهك يبررس ديبا ديآ يم

  140.باشد نكنامم تحقّقش هك ندهد قرار او يپا شيپ در را يطيشرا د،يپسند را يو جهات

  ييبايز

 نديگو يم. دارد دوست را ييبايز و باستيز خداوند ،حيُِبُّ اجلمالمجيل و    ِانَّ اهللّ : آمده ثيحد در
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 است بهتر خود شوهر يبرا هك زن، يگريد و است گُل ييك نيزم يرو در خداوند ييبايز مظهر
 ظاهر صورت گول مرد هك ديارايب چنان را خود دينبا زن يخواستگار هنگامبه  البتّه. ديارايب را خود
 مرد و زن روابط فيتضع موجب و شده يعلن ييظاهرنما نيا ازدواج از پس هك چرا بخورد، را او
 ازدواج يبرا و نباشد طرف يظاهر ييبايز به توجهش صرفا است بهتر هم مرد از اينرو. شود يم
 قرار زن صفات جزو را ييبايز داوندخ البتّه. است يزندگ اهل او داند يم هك ندك انتخاب را يسك

 زن يبرااما  شود، يم محسوب بيع يتاحد مرد يبرا شيآرا لوازم بردن اركبه  نرويا از. است داده
 يبرا امثالهم و طال ورآالت،يز از استفاده. ندارد يراديا مسّلما باشد همسرش يبرا هك يحدود در
  141.شده دانسته مجاز شرع در معمول، حد در زن يبرااما  ستين حيصح مرد

  ازدواج در سيتدل

 يامروز زبان به اي( سيتدل رسم. است داريخر بر االك بيع ردنك پنهان يمعنابه  لغت در سيتدل
 در. است آمده وجودبه  جيتدربه  و نبود جيرا رانيا در حد ناي تا ازدواج در) يباز حقّه و بلوف
 يزن اگر مثال يبرا. ندك يم مخدوش را ازدواج هك است يموارد از ييك سيتدل خانواده حقوق

 اش، يقبل شوهر از شود معلوم ازدواج از بعداما  ندارد يفرزند ندك اعالم مجددش ازدواج در وهيب
 مورد در اي .داده نشان هست هك آنچه از ريغ را خود يعني است، سيتدل يا نحوه خود داشته، فرزند
 عرف نيا. ردندك ينم شيآرا دخترها هك بود عرف سابقاً شد، اشاره هك طور همان ،يظاهر شيآرا
  . دينيب يم هك ميهست نيهم ما نديبگو هك بود نيا يبرا

 نشان ثروتمند را خود مانند. است گفتن خالف و زدن بلوف ازدواج امر درآور  رايج و تأسف مسأله
 ــ نيطرف نند،ك يم يصحبت هيمهر و ربهايش ه،يزيجه درباره ها خانواده از دامك هر هك يزمان اي. دادن

 را خود ثروت نندك يم يسع ــ است يمال مسائل خانواده يزندگ انكار از ييك هك تين نيا با
 گريديك به را خود يزندگ يواقع طيشرا و دهند نشان دارد انكام شانيبرا آنچه از ادتريز
 نيا داند يمو حال آنكه  ند،ك هيته جدا منزل ازدواج از بعد هك دهد يم قول مرد مثالً. نديگو ينم
 هم ياديز عائله هك مادرش و پدر با موقّتا هك خواهد يم زن از سپس ست،ين نكمم او يبرا ارك

  .گردد يم آغاز اختالفات ند،ك عمل نتوانست قول نيا به يوقت يول ندك يزندگ دارند
 از هك بود رسم نطوريا ميقد در. دهد نشان دارد هك ياناتكام و تيموقع از شتريب را خود دينبا هم زن
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 اگر تا بود رهيذخ نيا. داشتند يم نگه جدا و ردهك هيته را يليوسا وقت چند هر دختر، يبرا يبچگ
 هم ينواقص است نكمم هيزيجه نيا. باشند داشته يآمادگ ندك شوهر خواست لشانيم مطابق يروز
 هيزيجه يمقدار من اآلن: ديوبگ صراحت و صداقت به ابتدا همان در است بهتر يول باشد داشته
 نندك يم هيته مادرم و پدر اي خودم باشم داشته را انشكام اگر را ليوسا مبودك. است نيهم هك دارم
 يمثل .است نيا من هيزيجه حاضر حال دراما  .ردك ميخواه هيته هم با كمشتر يزندگ در اي و

  142.»شيخو و قوم با وصلت گانه،يب با معامله«: گفتند يم ميقد از هك هست

  ازدواج از قبل شروط

 هم و زن هم ــ نيطرف ،يخواستگار يابتدا از هك است نيابهتر  ازدواج امر در سيتدل از زيپره براي
 بخواهند مرد اي زن هك يشرط هر. نندك انيب را خود تيموقع و وضع صداقت، بايا اولياي آنها  مرد
 توانند يم نيطرف از يك هر ازدواجاول  همان در يعني شرط كنند. ازدواج قباله در توانند يم

 و عاقالنه ،يمنطق شروط داشتن ازداوج در تيموفّق لوازم از. نديبگو را شانيها خواسته و تيوضع
 شروع صداقت با و نيطرف توافق با هك يكمشتر يزندگ در. است نيطرف يزندگ طيشرا با منطبق

 اءكشر ديبا ازدواجاول  در هك اند گفته يشرع مقرّرات در. ديآ يم شيپ اختالف انكام مترك دوش
 دو هر شد نوشته هك يهنگام و نندك ميتنظ را تشانكشر اساسنامه هستند، مرد و زن فقط ابتدا در هك
 شرط تواند يم بگذارد، يشرط هرگونه داردحقّ  زن ازدواجاول  در. نندك عمل آن موارد به ديبا
 تواند يم. مينك يزندگ ديبا خواستم من هك يتكممل اي شهر هر در و است من با نكمسحقّ  هك ندك

 پدرش منزل در دختر اگر البتّه رد،يبگ راننده اي آشپز ر،كنو لفت،ك شيبرا همسرش هك ندك شرط
 نيچن هم. ندك فراهم را موارد آن همه شيبرا ديبا شوهرش باشد، داشته مهيند يقول به اي شخدمتيپ

 داشتهحقّ  ،ينداد يخبر و ينرساند يخرج اي ينبود وقت چند تو اگر هك ندك شرط تواند يم زن
 يحتّ زن بدهد، التكو زن به تواند يم يول است مرد با طالقحقّ  البتّه. بدهم طالق را خودم باشم

 يمنع يول نندك يم منع را شرط نيا فقها از يبرخ هكنيا با. رديبگ راحقّ  نيا مطلق طوربه  تواند يم
  143.بگذارد ازدواجاول  تواند يم زن را طيشرا نيا تمام ندارد،
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  يحقوقمختلف  يها نظام در ازدواج

 ژاپن انگلستان، فرانسه، يحقوق نظام چه ند،ك يم فرق گريديك با يحقوق يها نظام در ازدواج مسأله
 هكبل دانند ينم عقد را ازدواج مردم تيحيمس سابقه از تيتبع به فرانسه، در. اسالم يحقوق نظام چه و
 آنها از شيشك و روند يم شيشك يك شيپ مرد و زن يعني. است سيتقد ينوع ازدواج آنجا در
 سپس. نندك يزندگ هم با و نندك انتخاب همسر عنوانبه  را گريهمد حاضرند ايآ هك پرسد يم
 طبق ازدواج، از قبل مرد و زن معموالً البتّه. دهم يم ونديپ هم به را شما خداوند، نام به من: ديگو يم

 نندك يم مشخّص را تكيمال نحوه و اموال ،يزندگ تيوضع آن، در و بندند يم قرارداد هم با قانون
  144.شود ينم محسوب مانعبه عنوان  ردندكن مشخّص اگر يول
و توافق  يتراض هم با متّفقا دو هر يعني ــ است نيطرف يتراض و عقد يك ازدواج، اسالم نيد در
 محتاج نيا بنابر .گذاشت توان يم نباشد شرع و عقد اتيمقتض مخالف هك را يشرط هر ــ نندك يم
 اگر آمده شرع و قانون در هكبل. ستين عقد غهيص خواندن يبرا التكو دادن يحتّ زيچ چيه به

 مشكح شرع مخالف شروط .نندك منعقد را عقد توانند يم اشاره با اي نوشته با باشند هم الل نيطرف
 فرزند نندك شرط مثالً نند،ك شرط عقد، اتيمقتض مخالف يستينبا هك است يعيطب و است مشخّص

 متعه در نيهمچن. اند گذاشته زن ارياخت در را شدن باردار از يريجلوگ مواقع يبعض در البتّه. اورندين
 نبودن يبرا يمورد و ت،يمحرم يبرا فقط ردك ازدواج توان يم: ديگو يم عهيش موقّت، ازدواج و

  .ردك ديق را يشرط نيچن توان ينم ر،كالذّ سابق شرح به دائم ازدواج دراما  .ستين فرزند
 مقرّرات از نيطرف اطّالع عدم ليدلبه  شود يم گرفته ازدواج و شرع در زن حقوق بر ييرادهايا اگر

 حد تا شده نوشته ازدواج يها قباله در هك يشروط با را اطّالع عدم مسأله نيا البتّه و است، ازدواج
 مخالف هك را دامك هر توانند يم و خوانند يم دو هر مرد و زن را شروط نيا. اند ردهك جبران ياديز

 هرچند يشرط هر توانند يم هم مرد و زن. نندك يم امضا بودند موافق اگر و بزنند، خط بودند
  145.نندك ركذ قباله در ــ نباشد عقد يمقتضا و شرع مخالف هكآن شرطبه  ــ باشد يمعن يب

  يخواستگار در عهد به يوفا

 ؛املؤمنوَن ِعند ُشروِطهم ليقب از است ياتيروا مؤمنان صفات از ييك عنوانبه  عهد، به يوفا درباره
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ِِمْ  َوالَّذينَـُهم: است قرآن هيآ در اي و هستند خود تعهدات تيرعا به موظّف نيمؤمن  َعْهِدِهمْ  وَ  ِالَ◌ما
 مانند يظاهر امانت چه ــ آنهاست دست در هك ييها امانت بر هك هستند ييآنها نيمؤمن 146؛راُعونَ 
به  و. است مؤمن صفت نيا. نندك يم عمل بندند يم هك يعهد و ــ يمعنو امانت چه و يمال امانت
 صاِدقَ  كانَ  ِانَّهُ : ديفرما يم قرآن در لياسماع حضرت مورد در صفت نيا قيمصاد از ييك عنوان
  .بود وعده و قول درست او 147؛اْلَوْعدِ 
 نيا با. باشد انسان يزندگ در قرارداد نيتر مهم ديشا هك است ازدواج به تعهد تعهدات، نيا از ييك

 هك يدرصورت البتّه ــ باشد شده داده قبول جواب اگر يحتّ يخواستگار در هك اند داده اجازه حال
 ديبا را عهد هكبل نشده، بسته يعهد بدهند جواب مادر و پدر اگر االّ و بدهد جواب شخص خود
 دستورات نيع بخواهم اگر نجايا در. نندكن عمل تعهد نيا به توانند يم نيطرف ــ ببندد شخص خود
 هكآن حال و بزنند برهم را قرارداد نيا شوند قيتشو يسانك ديشا ميبگو ريتفس و شرح بدون را يفقه
 وفادار تعهد آن به نندك يسع توانند يم تا است بهتر اند داده هك يقول اي ردهك هك يتعهد جهت به

 ردند،ك اركان را آن اي و نندك عمل آن به نتوانستند اي نشد انجام قرارداد نيا ينحو به هم اگر. بمانند
  .اند شده ياخالق گناه بكمرت رد،ك رفتار تعهد به ديبا هك يعرفان و ياخالق دستور نيبنابرا
 َكرَّْمنا َلَقدْ  وَ  :ديفرما يم قرآن در. است انسان يآزاد و تيحر آن، هك هست يباالتر اصل نجايا در
 اتيآ در هك همانگونه بشر خلقت در گريد طرف از م،يداد يبزرگ آدم يبن به ما 148،...آَدمَ  َبىن

 به بنا 149.ساِجدينَ  َله فـََقعوا روحى ِمن فيه نـََفْختُ  و َسوَّيُته فِاذا: ديگو يم فرشتگان به خداوند آمده،
 موجب ميخور يم هك ييغذا. ميا شده ساخته گل از ما همه يعني ساختند گل از را آدم نيا يقول
 خداوند سپس. است شده گرفته كخا از همه هك ابديب ايدن به يفرزند و ديتول يا نطفه شود يم
 خدا روح به فرشتگان سجده پس. دينك سجده گاه آن دم،يدم او در خودم روح از يوقت: ديفرما يم

 روح نيا اگر پس. است باالتر انسان جسم به احترام جمله از زيچ همه از خدا روح به احترام است؛
 فهيوظ به صورت آن در. ميا ردهك عمل خود تيثيح و شأن خالف ميببر اركبه  غلط راه در را خدا
 هستند آزاد ها انسان اسالم، در تيحر اصل بر بنا. ميا اوردهين بجا را امانت تيرعا و ردهكن عمل خود
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 انسان نفر يك هك يدر است، او تيحر انسان در اصل چون. شود ثابت آن خالف هك يمواقع مگر
 يهايدر سكبالع طرف آن از. باشد يم تنگ و مك اريبس شود بنده و شود يبندگ وارد آن از آزاد
  .است گشاده و فراوان شود آزاد و ديايب رونيب يبندگ از انسان يك هك
 هك ندارد يلزوم هم قرارداد البتّه. نندك يم دايپ هم با ينسبت زوج نيا ازدواج، عقد اي قرارداد در
 با شرط نيا با ما شود گفته نيطرف از ييك يسو از هك نيهم ر،يخ شود، ثبت تا سنديبنو اغذك يرو
  .ندك يم تيفاك ندك قبول زين گريد طرف و مينك يم ازدواج هم
 از يول نندك عمل آن به اخالقا است بهتر البّته هك شده بسته يمانيپ و قرارداد سو يك از نجايا در
  .زند يم برهم را فرد يمعنو تيحر و تيثيح قرارداد آن هك اند دهيرس جهينت نيا به گريد يسو

. ستين يقانون جرم و ردك حساب ياخالق گناه يك توان يم را شده انجام يخواستگار زدن برهم
 يقانون تعهد بزنند برهم را يخواستگار بخواهند مرد، چه و زن چه ن،يطرف از يك هر جهت هر به

 رفتهيپذ زن و ردهك يخواستگار مرد هك يوقت خصوصبه  است نندهك ناراحت اخالقا يول ندارند
. است نندهك ناراحت و بوده زن به يبزرگ نيتوه ،ترك كند موجه ليدل بدون مرد اگر بعدا باشد،
  .استاول  مورد از مترك آن نيتوه يول ،ندكب را ارك نيا زن اگراست  طور نيهم
 باشد متيق گران و ابينا است نكمم هك است يزيچ قرارداد موضوع ،يعاد فروش و ديخر در
 موضوع گر،يديك به مرد و زن يمند عالقه و انسان خود تيثيح احكن دراما  .ستين انسان خود يول

 مترك اجازه نيا از است بهتر يول اند داده را آن زدن برهم جازها چند هر رو نيا از. است عقد
 شروع همان در. نشود انجام ارك نيا رموجه،يغ اي يجزئ ليدال صرف به و گردد استفاده

 رد را يخواستگار يتقاضا توانند يم خواهند، ينم را وصلت نيا هك نيطرف از يك هر يخواستگار
  150.نندك عمل خود تعهد به هك است نيا بهتر ردندك قبول هك يهنگام االّ و نندك

  ازدواج در تعقّل و قيتحق

 متوجه م،ينك يبررس اگر .است فرموده عطا بشر به وندخدا هكاست  ييها نعمت ازر كتف و تعقّل قوه
 ةجينت اي بوده غلط و ميا ردهك خود هك است ييارهاك اي سوابق به مسبوق ما التكمش همه ميشو يم
 ما، ردنك آگاه منظور به قتيدرحق و امبريپ به خطاب هم قرآن در. استبوده  اشتباه راتكتف
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 يخوب آنچه يعني 151و ما اصاَبَك ِمْن َسّيئٍة َفِمْن نـَْفِسَك...،   ما اصاَبك ِمْن َحَسَنٍة َفِمَن اهللّ : است فرموده
 آن ازكه . باشد يم خودت نفس از رسد يم تو به يبد آنچه و است خداوند جانب از رسد يم تو به

 ازدواج ،يبررس و توجه بدون شده دهيدبراي مثال  .است قيتحق و تعقّل قوه يريارگكبه  موارد
 يبررس دقّت، ديبااول  از هك يدرحال ؛است بوده معتاد شوهرشوند كه  توجه ميم مثالً بعد و نندك يم
. شود يمنطق و حيصح اقدام ،يبعد التكمش از قبل و ابتدا در ديبا ازدواج يبرا. ردندك يم قيتحق و

 د؛اد انجام را يارك ر،كف بدون هك ستين يمعن آن به نيا يول خواست خدا از ديبا را زيچ همه البتّه
به  باعث دهيگرد جيرا ما عرف در هك يستيرودربا يمقدار اناياح. رفت شيپ تعمق و ركتف با ديبا و

 زمره در را مطالب همه توانند يم امر يابتدا در شد گفته هكچنان. است گشته مسائل نيا آمدن وجود
 احتمال هك را ييزهايچ همه و مستقل شغل داشتنحقّ  اي ن،كمس ارياخت شرط مثالً دهند، قرار شروط

 شروع در معموالً. دهند قرار شروط زمره در رفتعا بدون شوند يم ساز لكمش بعدها دهند يم
. شوند يم رو روبه لكمش با بعد جهينت در نندك ينم انيب است نظرشان مورد هك را آنچه همه ازدواج
  152.ردك تعقّل آن در ديبا هك است يموارد جمله از ردامو نيادر  پس

  ازدواج از قبل عالقه

 مند عالقه گريديك به ديبا ازدواج از قبل مرد و زن ايآ هك ديآ يم شيپ زين يگريد مسأله نجايا در
 ديبا هك است الفت و انس باشد داشته وجود مرد و زن نيب ديبا هك يمسائل جمله از ديترد يب باشند؟

 نيب الفت و انس نيا ند،ك دايپ آرامش يگريد مصاحبت و مجالست از دام،ك هر تا باشد ينحوبه 
  .شود يم آغاز نجايهم از داستان ،يخانوادگ ثيح از و. است خداوند قدرت اتيآ از مرد و زن
 و تيترب هم و جامعه عادات و عرف هم ،ياقتصاد اوضاع هم گذشته، قرون و ميقد يايدن در

 ارتباط و ديجد مناسبات با امروز يايدن در. ردك يم فرق داشتند ازدواج از مرد و زن هك يبرداشت
 هر بدون ازدواج: نديگو يم هك آمده شيپ تيوضع نيا ،يجمع ارتباط ليوسا و مرد و زن يكنزد
 و زن هر عتايطب آن از ريغ يول ستين حيصح هم نفرت با ازدواج. ستين درست عاشقانه رابطه نوع
  .شود يم دايپ آنها نيب عالقه معاشرت، اثر در باشند نداشته نفرت هم به نسبت هك يمرد
 عالقه نيا صرفا يستينبا مرد و زن يول نباشد يا عالقه چيه ازدواج از قبل هك ستين نيا منظور پس
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 دهد رخ ياشتباه اگر رايز نند،ك دقّت شتريب ديبا ها زن ريمس نيا در. دهند قرار ازدواج كمال را
 يك نيا رايز شود اصالح ديبا و است غلط نيقوان گفت توان ينم. ديد خواهندلطمه  شتريب آنها

 از هك است يصورتبه  مرد و زن خلقت دينيب يم دينك مطالعه شما خود اگر. است يفطر موضوع
 آن تنها و نندكن اشتباه تا باشند مراقب شتريب ديبا ها زن لذا نديب يم لطمه شتريب زن نهيزم نيا در اشتباه
 يزندگ نده،يآ يزندگ كمال شود، يم جاديا يزيغر طورب بعدا  اللّه شاء ان هك را يا هياول عالقه

  153 .ندهند قرار ازدواجشان و يخانوادگ

  زوجات تعدد

 ندهد را اجازه نيا اجتماع، است نكمم چند هر گرفتن،سوم  ووم د زن يعني همسر، تعدد مورد در
 .است يطيشرا حصول به ولكمو زين آن البتّه هك شده داده يشرع اجازه اسالم در نهيزم نيا دراما 
 روزگار آن عرف در و بود مانده يباق يقبل اعتقادات و انياد از ينيقوان و آداب اسالم صدر در

 ريتقر خود زين را يبعض و فرمود منع صراحتاً هم را يبعض و ليتعد را يبعض امبريپ هك داشت وجود
 يحتّ و بوده جيرا جهان نقاط ثركا در زمان آن در هك است زوجات تعدد موارد، نيا جمله از. نمود

 از ييك هك داشته يمختلف ليدال همسر تعدد مسأله. ه استرفت يم شمار به بيع نوع يك يهمسركت
 انكودك ها، جنگ و امراض وعيش اثر در غالبا اميا آن در رايز است ولد و زاد ثرتك آنها نيمهمتر

  .ديرس يم نظر به يمنطق و يعيطب امالًك زوجات تعدد نرويا از رفتند، يم نيب از جوانان و
 ولد و زاد رفتند، نيب از مردان از نفر ونيليم چند هكدوم  يجهان جنگ از بعد زين معاصر دوره در
 شده رو روبه جمعيت اهشك با هك فرانسه و آلمان ا،يتاليا مثل ييشورهاك هك يطوربه  شد، مك

 و دانان حقوق از ياريبس جهت نيهمبه  ردند،ك قيتشو نسل ديتول و ازدواج به را مردم بودند
 اريبس اردمو در زين اسالم عتيشر و قرآن در البتّه. ردندك صادر را همسر تعدد اجازه شناسان جامعه
 دهد، انجام را ارك نيا هوس يرو از سك هر هكنيا نه شده، داده اجازه نيا يطيشرا با و يضرور

  154.است شده نيمع طيشرا نيا هم ما نيقوان در و شود تيرعا ديبا هك دارد ياريبس طيشرا هكبل
 شرط نيتر مهم و دستور نه و است، اجازه عنوانبه  شتريب همسر تعددكه  فتگ ديبا زيچ هر از قبل
 د،ينك رفتار عدالت به دينتوان هك ديدار ميب اگر«: فرموده هم قرآن در هك است عدالت تيرعا آن
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 عدالت به هك چرا است ردهك محال به قيتعل را امر نيا قرآن واقع در 155،»است يافك زن يك
 زوجات به مثالً مرد هكنيا يعني يظاهر عدالت. است يلكمش اريبس ارك خود ردنك رفتار يظاهر
 از تر لكمش يول. ندك ادا سانيك دارند، مرد بر ها زن هك را يحقوق و بدهد نفقه سانيك شيخو

 هكنيا يبرا. باشد داشته دوست قلبا و سانيك را زنانش همه يعني است يباطن عدالت ،يظاهر عدالت
 را خود همسران همه تواند ينم شخص نرويا از. ستين انسان ميتصم به و ارياخت در داشتن دوست

 يآقا مرحوم جمله از قرآن مفسران يبعض ليدل نيهم به. باشد داشته دوست عدالتبه  و سانيك
ِ�يُعوا َأْن  هيآ از منظور: نديگو يم مقامات العباده يف السعاده انيب ريتفس در شاهيعل سلطان َوَلْن َتْسَت

 است يقلب عدالت نيهم د،ينك رفتار عدالت به زنانتان نيب ديتوان ينم شما يعني 156،تـَْعِدُلوا بـَْنيَ النَِّساءِ 
 جنبه از البتّه شود، يم يتلقّ يزشت ارك همسر تعدد حاضر اميا در خصوصبه  نيبنابرا. ستينميسر  هك

 مطرح زين آن ياجتماع و يخانوادگ ابعاد و ستين دهيپسند يعرفان بعد از يول ندارد يمانع يشرع
 قوه يسك هك ندارم گمان زمان جزو نيا در«: فرمودند يم شاهيعل سلطان يآقا مرحوم نرويا از. است

 اقتصار دانم يم واجب و را گرفتن زن دو دانم يم حرام فيضع نيا باشد، داشته زن دو انيم عدالت
 با را (ص) امبريپ شيفرما هكبل شندبا ردهك حرام را حالل امر يك شانيا هكنيا نه 157.».زن يك بر

 البتّه و نبوده زن دو يدارا يسك گاه چيه شانيا خانواده در هك است نيا 158.ردندك منطبق زمان
  159.ندك يم اطاعت را امر نيا باشد داشته دوست را شانيا هك يسك

 نيا اوقات از ياريبس ند،ك يم دواجاز يگريد زن با همسر داشتن با يمرد اگربطور كلي بايد گفت 
 مجبور را مرد هك است زن رفتار نيا غالبا هكبل ندارد يگناه چيه مرد آن ميگو ينم است؛ زن ريتقص
 زين يفطر قانون هكبل ند،ك نييتع ياجتماع نيقوان را زيچ همه ستين الزم. ندك يم ارك نيا انجام به
 تا دهد قرار يياجرا ضمانت يك يفطر نيقوان قيطر از خواسته خداوند ديشا. ندك يم عمل نطوريا

 نيا بنابر. ندك ارياخت يگريد زن هك ردهك دايپ يروح ازين ششوهر نگذارد عمالً و ردهك توجه زن
 خود ةعهد رب راتيتقص شتريب ردك ارياخت يگريد زن شوهرش و ردكن يتوجه مسأله نيا به زن اگر
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  160.است زن

  استحكام خانواده
 مطلوب جامعه آن باشند خوب جامعه افراد فردفرد اگر: نديفرما يم هم جامعه اصالح درخصوص

 زين هم با افراد ارتباط. ستين يافك شرطاما  باشند خوب جامعه افراد هك است الزم شرط نيا و است
 لكيتش را ملّت يك اي جامعه آنچه نيبنابرا. است يافك شرط نيا هك شود يم اجتماع يتعال موجب

. هستند تياهم يدارا زين اجزا نيا خود البتّه ـ است آنها انيم روابط هكبل ستند؛ين افراد تنها دهد، يم
  .است خانواده بر مكحا رابطه رابطه، نيتر مهم

 رو نيا از. شود يم لكيتش جامعه ها، خانواده اجتماع از و است ياجتماع واحد نيتركوچك خانواده
 اگر سكبرع و بود نخواهد سالم يا جامعه زين جامعه نباشد، حيصح ها خانواده در موجود روابط اگر

 ،يخانوادگ روابط متأسفانه. داشت ميخواه مطلوب يا جامعه باشد، حيصح ها خانواده انيم روابط
 عمده علل از ييك و. است شده بيتخر يراقتصاديغ و ياقتصاد از اعم جهات ياريبس از امروزه

 و ياساس يمبنا يك بر يخانوادگ روابط هك است نيا جامعه، يمعنو ضعف و ياجتماع التكمش
 ،ياقتصاد مسائل ييك: است زيچ چند يخانوادگ روابط در ياساس يبنا. ستين استوار درست

  .ياجتماع مسائلسوم  و يفطر مسائل يگريد

  خانواده در محبت و تفاهم

 ييزناشو ونديپ جاديا جهينت فرزندان هك آنجا از. زن به مرد و دارد ازين مرد به زن فطرت، بنابر
. نندك نيتأم يمعنو و ياقتصاد ،ياجتماع لحاظ از را آنها يزندگ هك است مادر و پدر بر باشند يم

 يدرصورت. است داده شيافزا را طالق زانيم جامعه، و ارك طيمح در موجود يشغل يفشارها امروزه
: اند فرموده (ص) امبريپاما  ندارد، يشرع حرمت طالق البتّه. بود مترك زانيم نيا ميقد در هك
 من نظر در يول است حالل طالق چند هر هك معنا نيبد ».است طالق من نزد زهايچ نيمنفورتر«

 و ليم با هم طالق است بهتر شود، يم انجام نيطرف تيبارضا ازدواج هك طور همان. ستين خوب
 يمال وضع: ردك عرض و ديرس (ع) صادق امام حضرت حضور به يشخص. باشد نيطرف تيرضا
: گفت و آمد يمدت از بعد. ردك ازدواج هم مرد آن. نك ازدواج: فرمودند حضرت. ندارم يخوب
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 طالق و بده طالق: فرمودند حضرت. دارم يناراحت هم زنم با و ستين خوب هم هنوز من يمال وضع
  .داد
 رايز دينك ازدواج و دينترس د،يهست بضاعت يب هكنيا از و دينهراس ازدواج از: ديفرما يم قرآن در

   اهللّ  يـُْغنِ  يَـتَـَفرَّقا ِانْ  :ديفرما يم گريد يجا در. ساخت خواهد توانگر را شما شيخو فضل به خداوند
. سازد يم ازين يب را آنها خودش فضل از خداوند شدند جدا هم از تيرضا و ليم با اگر ؛َسَعِتهِ  ِمنْ  ُكالًّ 

 گريد هك دارند موافقت اگر و رنديبگ طالق توافق و موافقت با چگونه هك است نيا مسأله حال،
 يعني ست،ين ييزناشو رابطه يبرقرار شرط تنها توافق هك داشت توجه ديبا. ندارد ييمعنا جداشدن

 نداشته را يشوهر و زن عاطفه آن يول باشند مهربان هم يليخ گريديك با نيزوج است نكمم
  .ماند يم يباق آنها يدوست يول شوند يم جدا هم از توافق با نيبنابرا. باشند

  رفينط رش حقوقيپذو  مؤدبانه و محترمانه رفتار

 انسانها عدد به يعني است؛ دهيشك خودش يسو به يمستقل راه يك يانسان هر يبرا هك فرموده خداوند

�ُّرقُ  است: موجود خدا يسو به روش و راه  راه نيهم در فرموده: زين و .اْخلَالِئقِ  ْنفاسِ  اَ  ِبَعَددِ    اهللّ  ِاىل اَل

ْنَسانُ  أَيـَُّها َ  د؛يبرو خدا يسو به و ديبزن قدم ديبا  انسان يا يعني :161َفُمَالِقيهِ  َكْدًحا رَبِّكَ  ِإَىل  َكاِدحٌ  ِإنَّكَ  اْإلِ

 راه نيا در را خود وششك تينها هكنيا يعني "َكْدًحا" ــ يهست خدا يسو به تكحر حال در تو

 باركسب م،يديرس يوقت هك مينك ركف ديبا راه نيا در .يسر يم او وصال به باالخره و ــ ينك يم صرف

 ميباش خورده را گرانيد مال حتما هك ستين الزم نباشد. ما گردن به گرانيد وبال و وِزر و بار و ميباش
 ِمْثقالَ  يـَْعَملْ  َفَمنْ  د؛يآ يم حساب به هم ارهاك نيتر يجزئ هكبل م،يبرسان آزار و ردهك نيتوه يسك به اي

 آن جهينت ميآور يبجا خوب ارك يا ذره اندازه به اگر يعني :يـََره َشّرا َذرَّةٍ  ِمْثقالَ  يـَْعَملْ  َمنْ  وَ  يـََره َخْريا َذرَّةٍ 

 با نيا البتّه د.يد ميخواه را آن اثر ميشو بكمرت خالف ارك يا ذره اگر هك طور همان م،ينيب يم را

 ييارهاك چه هك بدهد نشانتان است نكمم هك ديفرما يم خود رايز ندارد، يمنافات خداوند بخشش
 يا قاعده نيا و رود ينم نيب از يزيچ چيه هرجهت به يول بپوشاند. و ندك عفو را آن بعد د،يا ردهك

 نيمترك با نيبنابرا اند. ردهك قيتصد خودشان قيطر به را آن هم يعيطب علوم دانشمندان هك است
   ميريگ يم قرار مؤاخذه مورد گران،يد تيشخص و آرامش به يياعتنا يب

 يك اي شهر يك ياهال توافق مورد هك ليدل نيا به هم جامعه مقرّرات و نيقوان تيرعا هك طور همان
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 احترام آن به ديبا و است االجرا الزم شود، يم گرانيد آرامش و شيآسا سبب و است تكممل

 جهت به ماست، يآبرو و مال و جان حفظ يبرا هك نيا از گذشته مقرّرات، تيرعا نيبنابرا گذاشت.

  باشد. يم زين گرانيد تيشخص و احترام حفظ
 نيا در يانسان تيشخص هكبل م،ينكن را گرانيد شيآسا لوازم تيرعا هك ستين نيا تيشخص نشانه
 بگذارند. احترام شما تيشخص به زين گرانيد تا ديبدار محترم را گرانيد تيشخص و حقوق هك است

 گرانيد با هك نحو هر به يعني ؛يريگ يم دست همان از يبده دست هر از د:يگو يم هك است يمثل

 نيب ديبا هك يگانگي و يهمدل با تيشخص استقالل و ابراز نيا نند.ك يم برخورد تو با ينك برخورد
 واريد چهار در و است مستقل خودش امور در يسكهر ندارد. يمنافات باشد فقرا خصوص به و همه

 نيچن در و باشد قائل هم گرانيد يبرا را ارياخت نيهم ديبا يول است ارياخت يدارا رشكف و بدن
  162برسند. يدليك به و داشته يدرست روابط هم با توانند يم افراد هك است يطيشرا
 مؤدبانه و محترمانه اررفت مرد به نسبت ديبا زن هم و زن به نسبت ديبا مرد هم يخانوادگ يزندگ در

. ميگذار يم احترام متقابالً و مينك يم تعارف هم به يعموم جمع يك در هك طور همان باشد، داشته
 مثالً باشد، مك هم ارمندانك تعداد اگر يحتّ ــ شود توجه آنها مراتب سلسله به يوقت ادارات تمام در
 مثالً اي و ندك يم نييتع را يلّك استيس يعني دارد عهده به را تيريمد آنها از ييك ــ باشند نفر دو
 ارهك همه او هك ستين معنا بدان شود، يم محسوب اكشر نيام رعامليمد هك يتجارت يها تكشر در

 و نشانه وجه چيه به خانه در شوهر تيريمد يعني است منوال نيهمبه  تيوضع زين خانواده در. است
 و نباشد يگريد فيوظا مخلّ نيزوج از يك هر فيوظا ديبا هكبل ست،ين زن بر تسلّط مجوز

 و اتيخصوص به يشوهر چنانچه دييبفرما فرض. باشد شده ميتنظ روابط خانواده در ستيبا يم
 آن با آمد و رفت به ليما جتاينت باشد، آگاه هست همسرش اقوام از هك يگريد مرد ياخالق ليرذا

 زن د؛يايب ام خانه به سك فالن خواهد ينم دلم: ديگو يم همسرشبه  هك يوقت لذا باشد، ينم شخص
 زن يعني شود، تيرعا ديبا هم آن سكع و نم؛ك يم قبول تو خاطر به ارخوبيبس: ديبگو ديبا هم
 و اور،ين خانه به را او لذا ديآ ينم خوشم ليدل نيا به قتيرف فالن از هك ديبگو شوهرش به تواند يم

. تيآمر و مكتح صورتبه  نه باشد، دوستانه ستيبا يم ها بحث نيا همه البتّه ند،ك تيتبع ديبا مرد
 د،يآ وجودبه  ياختالف چنانچه و شود ينم دايپ ياختالف چيه باشد هماهنگ شوهر و زن رفتار اگر
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 التكمش هك نندك انتخاب زن طرف از نفر يك و مرد طرف از نفر يك شرع دستور طبق ستيبا يم
 از هك باشند داشته را يمسائل و ها حرف است نكمم مرد و زن رايز. نندك يبررس و بشنوند را آنها

 توانند يم بهتر است محرمشان هك نفر يك به يول شند،كب خجالت گريديك به آن ردنك بازگو
 قابل اگر و نندك فصل و حلّ توانند يم چنانچه و نندك يبررس دقّتبه  ديبا هم نيمكح. نندك مطرح
 و خلع نامبه  هم يموافقت طالق نوع دو طالق، انواع در هك است نيا. دهند طالق بر نظر ستين حل

  163.شده ركذ مبارات

  اختالفات و طالق

 تمام در لكمش نيا. است يمال و ياقتصاد مسائل يخانوادگ اختالفات و طالق ياصل علل از ييك
 يگرفتار م،ينكن تحمل را ياقتصاد لكمش نيا اگر ما. شود يم مشاهده رانيا در خصوصبه  ايدن

 نتوانسته روزانه، ارك از بازگشت از پس شوهر چنانچه مثال عنوانبه  .مينك يم برابر چند را خانواده
 زن اگر حال بخورند، يخال نان اي ريپن و نان هك گردند مجبور شوهر و زن و ندك فراهم ييغذا بود
 هم و بخورند يخال نان ديبا هم چون است افزوده يناراحت بر او د،ينما وهكش و ندك يبداخالق هم،
 تفاكا غذا همانبه  خاطر تيرضا با و مينك حذف را دو نيا از ييك است بهتر پس. بشنوند وهكش
 به مثالً ند،ك خرج خانه از خارج را آن يول باشد داشته يافك درآمد يمرد است نكمم البتّه. مينك
 ،يشناس روان مناسب روش يك با ديبا زن موقع نيا در هك بپردازد يشخص و دوستانه حاتيتفر

 يشتريب تيجذاب او يبرا دوستانه حيتفر از خانواده طيمح هك يا گونهبه  شاندكب خانه به را شوهر
 ياقتصاد ليتحم هكبل م،يينما او ريتقص بر حمل دينبا را مرد يتنگدست و مك درآمداما  .باشد داشته
  .است
. است يراض يزندگ تيوضع از همسرش ندك حس هك است آن شوهر تيرضا و سرور نيباالتر
 اعالم نيع در تواند يم زن. نشود مرد ودكر موجب هك باشد يا اندازهبه  ديبا تيرضا نيا اعالم البتّه
 ها خانم اگر و. است انيآقا از تر يقو اصوالً ها خانم يشناس روان. وادارد تيفعال به را مرد ت،يرضا
 را آن مثبت ريتأث نند،ك رفتار يشناس وقت با و موقعبه  و باشند داشته گذشت و نندك تأمل يمك

 هك مسائل نيا طرح ديشا. ييدلجو ،ييدلجو موقع و نندك گذشت گذشت، موقع مثالً. ديد خواهند
 مثال عنوانبه  .دهد يم لكيتش را مرد و زن الفت و انس اساس د،يآ يم نظربه  افتاده پا شيپ و ساده
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 هك اش يقلب ليم رغم يعل او و ندينما دعوت نهار اي شام صرفبه  را او شوهر، دوستان چنانچه
 را موضوع منزل به بازگشت از پس و گردد قبول از ناچار بخورد را غذا آن همسرش با دارد دوست

 يعبارت با و دهد نشان گذشت يمك دعوا و هيناك يبجا ديبا زن نجايا در د،ينما فيتعر يو يبرا
 شوهرش و خود انيم حسنه روابط مكيتح موجب م،يرو يم هم با گريد بار جان، نوش مثل ساده
  .است ديمف اريبس هك شده انيب نهيزم نيا در يمفصل دستورات السعادات مجمع تابك در .گردد

 موجب شتريب آنچه امروزه هك است نيا شوم ركمتذ مجددا تشياهم جهتبه  ديبا هك را يا تهكن
 در ياقتصاد التكمش البتّه. است ياقتصاد التكمش و مسائل شود، يم مرد و زن روابط شدن رهيت

 البتّه هك گردد، يم يركف اشتغال موجب مواقع ثركا در يول شود يم مانيا قوت موجب افراد يبعض
 همواره و نديننش دل بر ها دورتك نيا هك ردك يسع ديبا و است ريناپذ اجتناب امروز يايدن در
  . ميبخور يخال نان هكنيا ولو م،يباش داشته او به اءكاتّ و خدا بر لكتو

 البتّه. است شده فيتعر يخاص لكش به جامعه دروظايف مرد و زن در خانواده و محبت في ما بين 
 هكبل توجهند، يب همسرانشان التكمش به بانوان اي و خانواده وضع به انيآقا هك ستين معنا بدان نيا

 مسأله به جهت هر به... . دارند برعهده هك است يا فهيوظ متوجه شتريب دامك هر يركف اشتغاالت
 موفّق ايدن در يحقوق نظام آن: نديگو يم هك است ليدل نيهمبه  و داد ياديز تياهم ديبا خانواده
 توجه ديبااما  .دينما حل را خانواده مسائل بتواند جامعه آن تا ندك جاديا را يمنظّم جامعه هك است
 يدادگاه چيه در و ديآ يبرنم يقانون و يحقوق نظام چيه عهده از يخانوادگ مسائل حل هك داشت
 حل را يخانوادگ التكمش توان يم دادگاه و قانون كمك به هكنيا ركف در جهيبالنّت. ستين حل قابل
: دييبگو و ديبگذار يآب ظرف تشنه اريبس فرد يك مقابل در هك است نيا مثل واقع در. دينباش رد،ك
 التكمش حلّ! شد خواهد تر تشنه شخص، آن جهيبالنّت هك است كنم آب رايز نخور، ظرف نيا از

 يزندگ در هك يسك. است كنم آب ظرف همان مثل هم قانون و ها دادگاه لهيوسبه  يخانوادگ
 و دادگاه سراغ به شود خالص زودتر هكنيا قصد به است اختالف و التكمش دچار يخانوادگ
 رو شيپ يشتريب التكمش شود خالص يزندگ نيا از اگر هك ندك ينم ركف يول. رود يم طالق
 طوربه  امر نيا هكنيا نه. ندكن اقدام ارك نيا به المقدور يحتّ هك است آن بهتر نيبنابرا. داشت خواهد

 توجه ديبا و شد ينم وضع شرع در يقانون و مكح نيچن بود ممنوع اگر رايز باشد، يم ممنوع يلّك
 توسط به توان ينم را نيطرف نيب محبت هكنيا به توجه با. اول نه است، آخر حلّ راه طالق هك داشت
 هم به نسبت و دارند دوست را گريديك هك نفر دو به تواند ينم هم يقانون چيه نمود، جاديا قانون
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 طوربه  و خانواده يبرا هك ينيقوان اصوالً و. دينباش مهربان هم با ديبگو دارند الفت و مهر احساس
 در ينظم يب و آشوب اگر و دينما نظم جاديا هك است جهت نيا به شود يم وضع جامعه يبرا يلّك

 آرامش و شيآسا حفظ رايز. ندك يم صادر طالق و ييجدا مكح قانون شود، جاديا خانواده
 بدون نند،ك يم يدادخواه آن در مرد و زن هك است يانكم دادگاه واقع در. است واجب گرانيد
  164.باشند شده گرانيد از شيآسا سلب باعث هكنيا

 التكمش حلّ در آن، تيتقو و محبت ردنكظاهر با هكبل محبت، ردنك جاديا با نه توانند يم ها خانم
 ها خانم دست در ها، خانواده التكمش حل راه نيتر ياصل: گفت توان يم لذا. وشندكب خانواده

 و انس ن،يطرف نيب ازدواج عقد شدن بسته لحظه همان از: ديگو يم هك قدما از است يقول. باشد يم
 امر، نيا و ردك تيتقو و داد شيافزا را الفت نيا ديبا بعد به آن از هك شود يم جاديا آنها انيم يالفت
 نند،ك يم يناراحت اظهار يخانوادگ التكمش از هك يسانك شتريب. است بانوان برعهده خصوصبه 

 يرفتار نيا البتّه. دهند يم نسبت مقابل طرفبه  را وبيع تمام يعني روند، يم يقاض به طرفه يك
 اهيس را زيچ همه ند،ك نگاه خود اطراف به يدود كنيع يك با انسان يوقت رايز است، يعيطب
 ليدلبه  هكبل م،ينيب يم اهيس را زيچ همه ما هك واريد و در نه و ماست چشم ريتقص نه نيا. نديب يم
 يسانك مگر. ديد ديسف را جا همه يكنيع نيچن با توان يم لكمش. ميا زده چشم به هك است يكنيع
 و ينيب واقع رايز. ننديبب بخواهند، هك هرطور و باشند خود اطراف بر و خودشان بر مسلّط امالًك هك
 هك است (ع) يسيع حضرت جمله از بزرگان گفتار در. است لكمش يليخ بودن طرف يب
 گرانيد مورد در يداور و ردنك قضاوت از نندكن قضاوت تو مورد در يخواه يم اگر: ديفرما يم

. است يطرف يب ،يداور شرط هك است ليدل نيا به دينكن قضاوت اند گفته هكنيا ديشا. نك احتراز
  .هست هك نديبب يطور همان را زيچ همه و باشد نداشته چشم به يكنيع چيه ديبا داور يعني

 خود چشم از را يدود كنيعبايد سعي كرد  آنها، يابيارز و يخانوادگ مسائل با برخورد در
 َخَلَقُكمْ : است دهيآفر يواحد نفس از را بشر خداوند. مينك نگاه مثبت و حيصح يديد با و ميبردار

 ييك و كمشتر ما، همه تيماه و تيهو يعني دارد؛ هم يگريد يمعان هيآ نيا .ةٍ واِحدَ  نـَْفسٍ  ِمنْ 
 را آدم حضرت ما پدر خداوند هك ازل روز در رايز داند؟ يم واحده نفس يدارا را همه چرا. است
 در است مادر رحم در نيجن يوقت. دميدم او در خود روح از ،ُروحى ِمنْ  فيـهِ  نـََفْختُ  وَ : فرمود د،يآفر
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 و پدر روح آن است، مادر و پدر روح واسطهبه  هك شود يم دهيدم او در يمستقل روح يچهارماهگ
 تواند يم نيهم و ميدار روح يك همه نيبنابرا. است گرفته نشأت ُروحى ِمنْ  فيـهِ  نـََفْختُ  از هم مادر

 انيم كمشتر روح نيا زين و باشد مكحا يئ يمهربان و الفت يك بشر افراد تمام انيم تا شود موجب
 انيم الفت لزوم به اشاره نيع در هك مينيب يماما  .باشد يمهربان و عشق يبرا يا نهيزم تواند يم انسانها،
 و زن روابط موارد، نيا از ييك. است ردهك صحبت خاص محبت از ييجاها در خداوند انسانها،
تِهِ  ِمنْ  وَ : ديفرما يم هك است شوهر َنُكمْ  َجَعلَ  و ِاَلْيها ِلَتْسُكُنوا َاْزواجا نـُْفِسُكمْ  اَ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلق َانْ  ا  وَ  ةً َمَودَّ  بـَيـْ

 َْ�  ــ ديآفر يهمسران شما، يبرا خودتان جنس از هك است خداوند قدرت يها نشانه و اتيآ از ،ةً َر
 رحمت،. داد قرار رحمت و يدوست و مودت شما نيب و ــ است خودتان جنس از هك فرموده دكيتأ
 هيما نيا. يدوست يعني هم، مودت. است يمهربان و شفقّت و رحم هم و است رحمت يمعنبه  هم

 ياريآب را آن ديبا شما و اشتهك را آن بذر خداوند هك است ينور مثل و دهيآفر خداوند را محبت
 نتوانست يمرد اگر مثالً باشند. داشته ياركفدا و گذشت هم به نسبت ديبا مرد و زن هرحال به .دينك

 هك طور همان ند.ك گله او از دينبا زن ند،ك فراموش اي بخرد رده،ك تقاضا او از همسرش هك را يزيچ
 داشته ثاريا و گذشت هم همسرتان به نسبت ديهست گذشت با انگريد به نسبت ياجتماع روابط در

  165د.يباش

  اذن شوهر

 ند؟ك كتر را خانه شوهر اذن بدون تواند يم زن ايآ هك است نيا شود يم مطرح راراك هك يسؤال

 زنان گريد همانند شما بگو زنانت به د:يفرما يم (ص) غمبريپ به خطاب خداوند د،يدان يم هك طور همان

 است امبريپ زنان به خطاب هيآ نيا د.ينرو رونيب و ديبمان تانيها خانه در يعني ،بـُُيوِتُكنَّ  ىف قـَْرنَ  وَ  ديستين

 مادرشان و پدر دنيد يبرا آنها داشت. آنها يبرا زين بودن شوهر جنبه ،يغمبريپ از ريغ حضرتش هك

 امبريپ از بودند، غمبريپ زن هك دخترانشان دنيد يبرا هم عمر و ركابوب گرفتند. يم اجازه غمبريپ از حتما

 ايب گفت: سلمه ام به شهيعا شد، ليتحم (ع) يعل حضرت به يظاهر خالفت يوقت اما گرفتند. يم اجازه
 م؛يبمان خانه در داده دستور ما به خداوند هك يدينشن را هيآ نيا مگر داد: پاسخ سلمه ام م.يبرو من با

  رد.ك رحلت هم همانجا و ماند منزل در لذا شود. ينم نسخ قانون هم غمبريپ از بعد
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 انجام در االّ و است الزم ها مراقبت نيا دارد، وجود زنان يبرا ياريبس خطرات هك امروز يايدن در

 محتاج برود واجب حج به خواهد يم هك يسك مثال عنوان به ست.ين شوهر اذن به اجياحت يمذهب امور

 د.يبگو شوهرش به است بهتر الفت و انس تيتقو و جاديا لحاظ به البتّه ست،ين شوهر اجازه به

 حج و روزه نماز، مثل واجبات يول د،يگو يم شوهرش به رود يم مادرش دنيد به يوقت هك طور همان

 يحقّ شوهر و زن هك است جهت نيا به شوهر از اجازه دهد. انجام تواند يم شوهر اجازه بدون را
 يمرخص گرفتن يبرا شما هك طور همان و است مرد فهيوظ خانواده اداره و دارند گريديك به نسبت

 انيم يا عالقه ديدان يم هكنيا باوجود د،ينك يم هم ميركت و ميتعظ يحتّ و ديرو يم اداره سيرئ شيپ

 مك شما شأن از مسلّما عمل نيا است. اداره سيرئ هم شوهرتان دينك فرض حال ست،ين او و شما
 و پدر تيرضا گرچه هك فتگ ديبا هم فرزندان يبرا مادر و پدر تيرضا سبك مورد در ند.ك ينم

 مادر و پدر تيرضا يمانيا تشرّف يبرا مثالً ست.ين الزم يمذهب فيوظا انجام در اما است، شرط مادر

 حضرت هك است آمده مضمون نيبد يخيتار منابع يبعض در يداستان نهيزم نيا در ست.ين شرط

 و خدا تيوحدان به هك فرمودند بود، سال و سن مك و نوجوان هك (ع) يعل حضرت به (ص) محمد
 ابوطالب ــ فرمودند قبول امبريپ بپرسم. پدرم از و بروم گفتند: يعل حضرت بده. شهادت من رسالت

 يعل رفت. باالتر استادش از اش مرتبه هك بود يشاگرد امبريپ اما بود شانيا مرشد يعني بود امبريپ استاد
 چرا فرمودند: حضرت م.يبگو نيشهادت آمدم رد:ك عرض و امبريپ خدمت برگشت و رفت در دم تا

 و پدر از ايآ آورد ايدن به و ندك خلق مرا خواست يوقت وندخدا ردمك ركف گفت: ؟ينرفت تپدر نزد
 امبريپ است. ردهك خلق مرا هك آورم مانيا خواهم يم ييخدا همان به حاال من گرفت؟ اجازه مادرم

  166ردند.ك قبول هم

  محبت به فرزندان

 َوَضَعْتهُ  وَ  ُكْرها اُمُّهُ  َ�ََلْتهُ : ديفرما يم قرآن. فرزند با است نيابو روابط الفت، و انس نيا گريد موارد از

�الُهُ  وَ  َ�ُْلهُ  وَ  ُكْرها  نيا و داد ريش بعد و ردك حمل را طفل زحمت و يسخت با مادر ،َشْهرا ثَلُثونَ  ِف
 گريد يجا در اي. شدك يم اضتير ماه يس مادر، يعني. است تمام ماه يس دادن ريش و حملمدت 

 فيرد هم گر،يد يجا در. آور بجا زين را مادرت و پدر و مرا ركش ،ِلواِلَدْيكَ  وَ  اْشُكْرىل َانِ  :ديفرما يم
ْلواِلَدْينِ  وَ    اهللّ  ِاالَّ  تـَْعُبُدونَ  ال: ديفرما يم و داده قرار نماز با  ُقوُلوا وَ  َواْلَمساكنيِ  َواْليَـَتامى اْلُقْرىب ِذى وَ  ِاْحسا ِ
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�َّلو  َاقيُموا وَ  ُحْسنا ِللّناسِ   داده قرار فيرد همان در زين را شاوندانيخو و ارحام ه،يآ نيا در هك ةَ ال
َ�ُعونَ  وَ : ديفرما يم گريد يجا در و است  داند يم نندهك خسران خداوند ،يُوَصلَ  َانْ  ِبهِ    َاَمَراهللّ  ما يـَْق

 هك است يمثل مورد، نيا در. نندك وصل ديبا هك را ييزهايچ آن نندك يم قطع هك را يسانك
 و ها سفارش نيا به يوقت. مردم همه با هم بعد و شيخو و قوم بااول  ،يمهربان و محبت: ديگو يم

 شانيمعنو حالت هكنيا از ياريبس. شود يم تيتقو هم تيمعنو حالت خود به خود شود، عمل اصول
 برگشت طيشرا ديبا برگردد، تانيمعنو حال ديخواه يم اگر. ناالنند است رفته دست از اي افتهي ليتقل
 يك جاديا يبرا د،ينك يم نظافت را منزلتان مهمان، آمدن يبرا هك طور همان. دينك ايمه را حال آن
 پس د،يفرما يم تيعنا خدا را حال نيا چون و. دينك ييرايپذ آماده را خودتان ديبا هم يمعنو حال
 حال آن و دينما رحم هم خداوند تا دينك عمل انكام حد تا است گفته هك يدستورات همانبه  ديبا

 به منوط هم خدمت. باشد يم خدمت و ردنك محبت دستورات نيا نيتر مهم. برگرداند را يمعنو
 و دهد يم را آن اجر وقت همان خداوند دينك يم ريخ ارك انجام و خدمت تين هك نيهم. است تين

 است يمعن نيا به هم آمدن حساببه  .زبانبه  نه باشد دل به و يواقع ديبا تين البتّه. ندك يم حساب
 انجام ديبرآ دستتان از يخدمت هروقت هك ندك يم آماده و دينما يم منقلب را دلتان وقت همان هك
. دهد يم پاداش و اجر شما به گريد بار يك خداوند د،ينك يعمل را خود تين ديتوانست هرگاه. ديده

 حتما ريخ ارك. دينك يم يمعنو لذّت احساس ريخ ارك نيا انجام از هك است نيا هم پاداش نيا نشانه
 به و شود يم محسوب ريخ عمل يك هم نفر يك به كمك هكبل ستين مارستانيب و مدرسه ساختن
ا َفَكـاَ  َاْحياها َمنْ  وَ : منزله  ديتوان يم دينك تيرعا را امور نيا اگر نيبنابرا. است َمجيعا الّناسَ  َاْحَيا منَّ

به  .نشود جاديا يتشنّج هك شود يسع ديبا خانواده طيمح در خصوصبه  د؛ينك مك را تشنّجات
 زدن، قدم يمك و طيمح از شدن خارج اي سرد آب وانيل يك خوردن با يحتّ تشنّج بروز هنگام

   ...دينك غلبه خود تيعصبان بر ديتوان يم
 هكبل تولّد موقع از نه هياول تيترب گردد. يبرم هياول تيترب به آنها از ييك هك دندار يمختلف علل رفتارها

 انجام مادر هك يعمل هر ند.ك يم حمل را طفل مادر هك يزمان از يعني شود، يم شروع تولّد از قبل از

 يميتصم و ركف يك از مأخوذ دهد انجام انسان هك يارك هر رايز گذارد؛ يم ريتأث طفل يرو بر دهد،
 پدر رفتار ميمستق ريتأث تحت بچه هم، تولّد از بعد و شود. يم منتقل فرزند به ركف آن جهيبالنّت هك است

 اگر مثالً م.يده پرورش فرزندان و خود وجود در ابتدا همان از ديبا را دقّت و توجه نيا و است. مادر و

 دينك ميتقس آنها نيب مساوات به ديبا ديبده فرزندانتان به ديخواه يم و ديدار منزل در ينيريش يمقدار
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 او تجاوز هيروح يجلو ارك نيا با د.يبده اجازه او به دينبا رديبگ را يگريد سهم خواست ييك اگر و

  167 بگذارد. احترام گرانيد حقوق به هك دينك يم تيترب را او و ديريگ يم را

  ازدواجام كن و جامعه در استحينقش والد

 خالصه گرفتن روزه و نمازخواندن به تنها خدا يسو به يها راه و دارد خدا يسو به يراه يانسان هر

 خدا يبرا مينك يم هرچه هك تين نيا با ردن،ك صاف و خالص را دل يعني خدا يسو به راه شود. ينم

 ،اْلعاَلمنيَ  َربِّ  هلِلِّ  َمماتى وَ  َحمْياىَ  وَ  ُنُسكى وَ  َصالتى ِانَّ  آمده: (ع) ميابراه حضرت قول از قرآن در باشد.
 يزندگ و ــ دهم يم انجام هك ييارهاك و عبادات همه يعني ــ آورم يم بجا هك يكمناس همه و من نماز
  است. انيعالم پروردگار هك است ييخدا آن از من مرگ و
 در را خدا يارك هر در اگر دهد. قرار راه نيا در را ما خداوند هك مينك دعا و مينك يسع ديبا هم ما

 انسانها همه اگر داشت. مينخواه ازدواج مورد در جمله از و يزندگ در يلكمش وقت آن ميريبگ نظر

 موجب امروزه ياجتماع يزندگ متأسفانه اما داشت. نخواهند هم با يلكمش گريد باشند خداوند عيمط

 يريگ ميتصم يافك دقّت و مطالعه با ديبا آنها از ييرها يبرا هك است شده يموانع و التكمش شيدايپ
 هك است نموده فيلكت را يدستورات و مقرّرات مورد نيا در هم شرع و قانون ليدل نيهم به رد.ك

  دهد. يم اهشك را حاصله التكمش و صدمات آنها تيرعا
 ديجد خانواده يك جاديا يمعنا به ازدواج نيا مينك توجه ديبا شود انجام يازدواج است قرار يوقت

 و اند. ميسه جامعه هم و نيطرف پدرومادر هم خانواده، نيا صحت و سالمت از يبردار بهره در است.
 باشد داشته يمكمح و درست يها هيپا ديجد خانواده هك هستند عالقمند دو هر نيطرف يها خانواده

 نفعيذ امر نيا در جامعه آنها از پس و آورد. وجود به شان فرزندان و زوج يبرا مطمئن و امن يطيمح تا

 تيرضا هم جامعه و است مرد و زن تيرضا و ميتصم هب منوط ازدواج امر هك است درست است.
 واحد نيا هك جهت نيا از هم جامعه ت،يرضا نيا از بعد يول داند يم ازدواج صحت شرط را نيطرف

 ديبا ند،ك يم دايپ تداوم جامعه فرزندان، آن لهيوس به هك شد خواهد يفرزندان يدارا بعدا ،ياجتماع
 در دهد. پرورش را ديجد نسل سالمت، و صحت در تواند يم خانواده، نيا ايآ هك دينما اظهارنظر

 يشرع يمبان در البتّه هك داند يم الزم را شاتيآزما يبعض انجام شود، مطمئن هكنيا يبرا جامعه نجايا
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  واجب. امكاح نه شود، يم محسوب يجنب دستورات جزو ما
 هك يازدواج با يشخص ديعقا و نظرات به ناب بدهد، انجام ديبا آنچه رغم يعل دختر پدر اگر يطرف از
 و باشد واقع برخالف او مخالفت هك يدرصورت ــ ردك مخالفت دارد يسالم و درست يها هيپا

 يقاض يك هك دهـد يم اجازه يفـرد يها يآزاد حفظ يبرا جامعه ــ باشد شده يآزاد سلب موجب
 يجا به تواند يم او داد، ـصيتشخ منطق بدون را پدر مخالفت چنانچه و دينما يداور و ردهك دخالت

  شود. تيرعا ديبا ازدواج يابتدا در هك است يروشن و هياول قواعد نهايا بدهد. ازدواج اجازه پدر
 مرد هك است نيا آنها نياول شود. تيرعا ديبا هك دارد يرسوم و قواعد هم، اجتماع نهايا بر عالوه اما

 يروز ست.ين زيجا ميمستق و حيصر طور به زن ليتما ابراز نيبنابرا برود. زن يخواستگار به ديبا
 ديبا مرد چرا« رد:ك عرض و ديرس مقامه  اللّه ياعل شاهيعل صالح يآقا حضرت مرحوم خدمت يشخص

 از و ناز زن از هك دهيآفر نطوريا را عتيطب خداوند چون« فرمودند: شانيا »برود؟ زن يخواستگار به

  168ند.ك يم رييتغ خانواده يبنا باشد نيا از ريغ اگر و ستا مرد برعهده فهيوظ نيا »باشد. ازين مرد

  خانواده روابط در يطيمح و يفرهنگ يها تينسب

 شود يم هم غرب تمدن شامل امر نيا و. ميريبگ ادي را گرانيد دهيپسند و خوب يارهاك ديبا
 حيصح يها سنّت و ارهاك هكنيا بدون ميريبگ ادي را ها يربغ خوب يارهاك ديبا هك يمعن نيبد

 طيشرا به گريد يبرخ و است عادت و عرف بر يمبتن رفتارها از يبعض. مينك فراموش را خودمان
 هر و شود يم جاديا جامعه در يطوالن زمان يك يط عادت و عرف. دارد يبستگ يانكم و يمياقل

 طيشرا اعتقادات، از يناش اتيمقتض نيا. دارد را خود به مخصوص عرف اتشيمقتضبه  بنا جامعه
  . است متعدد جهات ريسا و هوا و آب و يمياقل
 مسائل. است يبشر فطرت جزو گريد يبخش و هستند گونه نيبد هم اخالق و عادات از يبرخ
 خود را است يعرف يك دامك و يفطر امور نيا از يك دامك هكنيا. است سانيك جا همه در يفطر

 نوع يك رانيا يتاحد و عربستان مانند كخش و گرم مناطق در. دهد صيتشخ تواند يم شخص
 اتيخصوص ايكآمر مثل ريسردس مناطق در و شود يم جاديا مردمانش در ياخالق اتيخصوص
 مشمول است نكمم ــ ردنك صحبت يحتّ ــ مرد و زن ارتباط هرگونه جهينت در. گريد ياخالق
 آن علل از ييك. اند بوده جدا هم از غالبا زن و مرد هك هاست قرن رانيا در مثالً. شود يعرف مسائل
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 به را زنان و شتك يم را مردان رد،ك يم حمله يمهاجم قشون هروقت هك است يخيتار علّت
به  را مردها رتيغ يطرف از و بود نندهك ناراحت يليخ زنان خود يبرا مسأله نيا. گرفت يم اسارت
 از. شد برقرار عرف صورتبه  زنان يبرا ينينش خانه و يپوش پرده ينوع رو نيا از. آورد يم جوش
 نسبت آنان اعتراض به خيتار در مترك و نمودند يم نكيتم و بودند يراض امر نيا به زين زنان يطرف
 استيس در آن يامروز و خاص يمعنابه  زنان نيشيپ يها دوره در. مينك يم برخورد مسأله نيا به

 يشعرها سرودن با هك بودند يزنان مثالً. داشتند نقش استيس يربنايز در عمالً يول نداشتند دخالت
 و. برد نام ياعتصام نيپرو از توان يم جمله از ردند،ك يم انيب را خود ديعقا يرجزخوان و يحماس
) س( نبيز حضرت عاشورا، واقعه از بعد اسالم، صدر در مثالً مينك نگاه تر قبل دوران به اگر

 مبارزه زبان با نبيز حضرت و ريشمش با (ع) نيحس امام يعني. است بوده ينيحس نهضت دار پرچم
 بود يدرگاه هكبل ،يسلطنت دربار يمعنبه  نه البتّه داشتند، يدربار حضرت آن هك است نقل. ردندك
 و خواندند يم تيب اهل لتيفض در را خود اشعار و آمدند يم شعرا و بودند ختهيآو يا پرده آن بر هك

. است شده نقل مطلب نيا هم نهكيس حضرت مورد در. دادند يم زهيجا و صله آنها به نبيز حضرت
 و نداشتند حجاب زنان محمد، حضرت بعثت يابتدا در. بود تر مفصل نبيز حضرت دستگاه يمنته
 ييك بود نشسته همسرش با امبريپ يروز هك است نقل. نشستند يم غمبريپ سفره سر بر يعاد مردم مثل
 عقد به را تو من مردمحمد  وقت هر هك گفت امبريپ همسر به خطاب بود، َمَرضٌ  قـَْلِبهِ  ىف هك يمردان از

 نازل ياتيآ آن يپ در. بود شخص آن حماقت يرو از زيآم نيتوه اريبس جمله نيا. آورم يدرم خود
ْلَقْولِ  َختَْضْعنَ  َفال :هك آنها به خطاب و غمبريپ همسران مورد در شد  يليخ زدن حرف در يعني ؛ِ
ْ�َمعَ : ديفرما يم ادامه در سپس د؛يينگو سخن غمزه به عوام قول به اي دينكن يسست َي  قـَْلِبهِ  ىف الَّذى فـَ

 هك ديگرد نازل هم هيآ نيا لذا. ندك يم طمع شما در هست مرض قلبش در هك يسك آن رايز ،َمَرضٌ 
 با ازدواجحقّ  يسك هم غمبريپ از بعد و. اُمَّهاتـُُهمْ  َاْزواُجهُ : هستند مؤمنان مادر همانند) امبريپ زنان( آنان
 هك است نيا عمده مسأله حال هر به. شود يم گفته "املؤمنني  امّ " آنها به رو نيا از ندارد، را آنها

 كمال را اصل نيا و ندك يم طمع شما در افراد ماريب قلب يرفتار چه با هك ديده صيتشخ خودتان
  .ديبسنج را عرف بد و خوب و ديده قرار
 ريتأث يزندگ يياجرا مقرّرات در هك هست يمتفاوت عادات و عرف مرد، و زن ارتباط جهت از
 و. وهيب اي است دختر زوجه هك شود يم ديق قباله در ازدواج موقع ن،يزم مشرق در مثالً. گذارد يم

. دارد فسخحقّ  زن هم يموارد در و. دارد را مانيپ فسخحقّ  مرد شود ديق دختر و باشد وهيب اگر
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 شتريب را آن سكع يگاه يحتّ هكبل ندارند يسؤال و شرط نيچن تنها نه غرب و اروپا در يول
 دختر داشتن بيع حساببه  را آن باشد نداشته يا رابطه ازدواج از قبل يدختر اگر يعني پسندند، يم
 تفاوت يايگو جامعه، نوع دو در روشن و عمده تفاوت نيا. دانند يم او ردنك يتلقّ ارزش يب و

  .آنهاست كمال و ها ارزش
 ازدواج يبرا اسالم نيد در و ياسالم يشورهاك در خصوصبه  نيزم مشرق در امياال ميقد از

 يامر را ازدواج هم زرتشت نيد مثل نيد و عرف نيتر يميقد يحتّ. اند قائل ييواال ارزش و تقدس
 هكنيا ييك: است علّت چند از يناش نيا و ستين نيچن نيزم مغرب در هكآن حال. داند يم مقدس

 زنان و مردان يعني. اند بوده ريمهاجرپذ اصوالً اروپا يحدود تا يحتّ و اناداك و ايكامر يشورهاك
 زنان از شتريب يليخ مردان تعداد البتّه هك اند ردهك مهاجرت آنجا به مختلف يشورهاك از ياريبس

 يخو و گذارد يم اثر مردم اتيخلق يرو بر مرطوب و سرد يهوا و آب وجود يطرف از. است بوده
 در يمطلب (ع) حيمس حضرت البتّه بود، تيحيمس نيد گريد عامل. دهد يم رييتغ را آنها التيتما و
 مقدس تنها نه را ييزناشو روابط و خانواده لكيتش يكاتولك يسايلك در بعدهااما  اند، نگفته باره نيا
 اصالً دينبا خدا مرد يبرا هك بودند معتقد رايز ردند،ك يم منع شانيشك يبرا را آن هكبل دانستند ينم
 وجودبه  ما عادات و عرف از متفاوت ،يعادات غرب در هك شد موجب همه نهايا. باشد ييكنزد
 مطرح را يديجد مباحث پروتستان مذهب ابداع با بود شيشك يك هك لوتر بعدها يول. ديايب
 در نونكتا زمان آن از عرف نيا و بود شانيشك به ازدواج اجازه دادن لوتر اقدامات از ييك 169.ردك
 شود، يم عوض اي و افتهي رييتغ هك عرف از مقدار آن رانيا دراما  .است مانده بجا ها پروتستان انيم

 و يمنتف موانع يبرخ و اردند وجود ها جنگ نوع آن امروزه مثالً. است بوده زمان تيموقع برحسب
 و زن فطرتاما  اند، شده آزادتر مردم گرچه هك داشت توجه ديبا يول. اند شده آزادتر يقدر مردم
 بر يمبتن عرف. است افتهين رييتغ است فطرت به مربوط هك زانيم آن و است ردهكن يرييتغ مرد

 اصل به است نندهك ناراحت رييتغ نيا اگر حال. است شده عوض يمقدار هم ما يشرع مقرّرات
 شد عنوان هك يمسائل به باتوجه .شود يم مربوط آن به نسبت ما عمل نحوه به هكبل ندارد يربط رييتغ

                                                                                                                                                                                              
: گفت و رفت كاتوليك شيشانك از يكي نزد و درآورد يدهات كي لباس به را خودش يروز هك گويند يم مثالً 169
 و رساند مردم اطّالع به را مسأله اين بعد. گرفت هم قباله و خريد را جهنم دانگ شش. بخرم را جهنم خواهم يم من

 گذارم ينم و است من مال جهنم دانگ شش چون نيد،ك عمل من دستور به و نيدكن اطاعت پاپ از ديگر هك گفت
 . داد انجام ياصالحات و ردك دور ليساك اعتقادات و اعمال گونه اين از را مردم گونه بدين و برويد جهنم به
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 هك آنچه از و دينك اقتباس ديدان يم يمعنو و ياخالق يمبان با متناسب را آنچه خود صيتشخبه 
 و دشو حفظ عرف و عادت دامك هكنيا صيتشخ. ديزيبپره زند يم لطمه يمبان نيا به ديداد صيتشخ
 و سخت يمك عادت رييتغ نيا گرچه است،فرد  خود هدهع به شته شودگذا نارك دامك

 زمان گذشت و عادت به ازين و باشد آهسته و يجيتدر ديبا و شود يم رفعاما  است نندهك ناراحت
  170 .دارد

  خانواده استحكامر زن در يتأث

 اتيمعنو و اتيروح اداره در يا عمده نقش واقع در و رگذارنديأثت اريبس خانواده طيمح در زنان

 به خداوند هك است آمده هستند، ما هياول مادر و پدر هك حوا و آدم داستان در نند.ك يم فايا خانواده

 به نيا البتّه ند،ك حمله انسان بر چپ و راست سمت و سر پشت جلو، از هك داده را قدرت نيا طانيش

َ�ْعتَ  َمنِ  َواْستَـْفِزرْ  فرموده: طانيش به خداوند هك شده انيب قرآن در است. يكسمبل صورت ُهمْ  اْسَت  ِمنـْ

َ�ْوِتكَ  �انُ  يَِعُدُهمُ  ما وَ  ِعْدُهم وَ  َواْالَ◌ْوالدِ  اْالْموالِ  ِىف  شارِْكُهمْ  وَ  رَِجِلكَ  وَ  ِخبَْيِلكَ  َعَلْيِهمْ  َوَاْجِلبْ  ِب ْي  ِاالّ  الشَّ
 و اموال در و نك حمله آنان بر انتيركلش با و زيبرانگ يتوان يم هك را آنها از يسكهر تيصدا با ،ُغُرورا

 جهينت دهد. يم وعده بيفر به فقط طانيش هكآن حال و بده وعده آنها به و شو يكشر آنها با فرزندان

 توجه با طانيش شو. يكشر اوالدشان و اموال در هستند، تو ديمر و نندك يم تو اطاعت هك ييآنها هكآن

 حال است. شتريب قدرتش زن و دارند يمعنو تسلّط مردان بر زنان هك شد متوجه ردك دايپ هك يقدرت به

 خداوند متوجه را اش خانواده افراد و شوهر و برد ارك به صواب و صالح راه در را قدرت نيا زن اگر

 نيا خالف ردهكنا يخدا اگر و است زن يبرا شتريب ار،ك نيا ثواب و ارزش ند،ك ياله دستورات و
 به را يارك هر ما ند:يگو يم دارند اختالف شوهرشان با هك ها خانم يبرخ شود. يم سكبالع باشد

 يسعد نباشد. نگونهيا روابطشان هك نندك دقّت ديبا دهد. يم انجام را آن خالف مييگو يم شوهرمان
 هك يگريد شخص رود. يم عقب عقب اسب ديد شد؛ سوار و ديخر ياسب يشخص هك ندك يم نقل

 البتّه برساند. منزل به را تو و ندك تكحر سكبرع تا نك خانه يسو به را دمش گفت: بود، گر نظاره

 ظرافت و لطافت به هم آن حلّ و است حل قابل زن دست به باز فتديب اتّفاق هم تيوضع نيا اگر

 شود؛ يم مربوط آموزند يم يشيدرو در هك يماتيتعل و آداب به هم يمقدار و دارد يبستگ زن يركف

 دارند هم يمعنو اخوت جنبه يك يشوهر و زن جنبه بر عالوه هستند شيدرو هك يشوهر و زن رايز
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  ند.ك يم كمك آنها به هك
 ردكعمل به مربوط آن عمده بخش است، اركدرست و خوشنام يمرد اگر هك مينك توجه نيبنابرا

 همسرش به آن عمده شبخ است، فساد اهل يمرد اگر ردهكنا يخدا سكبالع و باشد يم همسرش

 وقت آن بشوند دارند، هك يقدرت متوجه زنان و شود توجه ها خانم قدرت نيا به اگر شود. يم مربوط

 ند.ك يم داريب و جاديا مرد در را ترحم حس زن هيگر اوقات ياريبس باشند. رگذاريتأث اريبس توانند يم

 تجربه ديبا دارند هك يفطر يشناس روان قدرت آن با ها خانم هكبل ندارد، يمشخّص فرمول امر نيا البتّه

  بگذارند. اثر مرد يرو و ندينما
 برعهده يا فهيوظ و نقش يك هر تكشر نيا در م،ينك فرض يسهام تكشر يك را خانواده اگر

 هم كمشتر نقش البتّه است. گرفته نظر در يا جداگانه و خاص نقش ،يك هر يبرا عتيطب رايز دارند

 و است متفاوت آنها فيوظا خانواده، داخل در اما است. خانواده اداره و نسل ديلتو در هك دارند
 وَ  است. ردهك يمعرف خود قدرت يها نشانه از را مرد و زن يمعنو روابط خداوند مخالف. نه مختلف،

تِهِ  ِمنْ  َنُكمْ  َجَعلَ  وَ  ِاَلْيها ِلَتْسُكُنوا َاْزواجا نـُْفِسُكمْ  اَ  ِمنْ  َلُكمْ  َخَلقَ  َانْ  ا ْ�َةً  وَ  َمَودَّةً  بـَيـْ تٍ  ذِلكَ  ىف ِانَّ  َر  ِلَقْومٍ  َال
 او سمت به يوقت هك ديافريب يهمسر خودتان جنس از هك است نيا ياله لطف اتيآ از ،يـََتفكَُّرونَ 

 فرزندان به را رحمت يبرخ ــ فرمود مقرّر رحمت و يدوست شما انيم و دينك يم دايپ آرامش ديرو يم

 اگر باشد. يم اند تأمل و ركتف اهل هك يسانك يبرا ييها نشانه و اتيآ امر نيا در و ــ اند هردك ريتعب هم

 هك بودند معتقد قدما است. يعيرطبيغ يامر باشد، ياله يدوست و رحمت نيا خالف شوهر و زن نيب
 ندهيآ در را آن است بهتر هك شد يم جاديا يمهر و مودت يك نيزوج انيم عقد انعقاد محض به

  نمود. تيتقو و داد گسترش
 دايپ آرامش گريديك معاشرت از دو هر و است زن به ازمندين مرد و مرد به ازمندين فطرت به بنا زن

 يقلب نهكيس را آن ييجا در است. شده انيب يمختلف يمعان و لغات با قرآن در آرامش نند.ك يم
 يفطر و يمعنو جنبه آرامش نيا نيبنابرا دهند، يم آن به يگريد يمعنا يعرفان لحاظ از و اند فرموده
 آرامش هم نارك در و گريديك جهت در مرد و زن و است شده داده قرار مرد و زن عتيطب در هك دارد

 خانه از دينبا زنان چرا هك ردك يم انتقاد يشخص است. زن برعهده حالت نيا جاديا و نندك يم دايپ

 يبستگ جامعه و زمان اتيمقتض به شهيهم ياجتماع اتينظر هك است نيا جواب و.... بروند رونيب
 چراغ يحتّ و بودند خانه در شب اول از مردم شهرها، بمباران و عراق و رانيا جنگ زمان در مثالً دارد.

 شد تمام جنگ هك يوقت اما داشت، ادامه جنگ سال هشت يط وضع نيا ردند.ك ينم روشن هم
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 ياجتماع عيوقا و طيشرا به يبستگ دستورات از يبعض نيبنابرا رد.ك دايپ را خود يعاد لكش اوضاع
 مجموعه هك شد باعث مغوالن جمله از دشمنان متعدد حمالت و رّركم يها جنگ هم گذشته در دارد.

 يريجلوگ آنها آزار و اسارت از تا شود يشتريب محافظت زنان از هكنيا جمله از نندك اتّخاذ يريتداب
 هم مردان يبرا بود دردآور زنان يبرا هك اندازه همان اسارت و قتل و تاراج تيعوض نيا رايز گردد،

 آن در هينظر نيا نشوند. دهيد تا ندياين رونيب زنان گفتند: جامعه اتيمقتض طبق رو نيا از بود. كدردنا

 همه و نداشتند ياعتراض آن به دوره آن زنان از يك چيه هك ديرس يم نظر به يعيطب آنقدر زمان

  رفتند.يپذ
 و دارند. اعتراض و يرأ حقّ آنان همانند و ندارند يفرق چيه مردان با ياجتماع آداب نظر از زنان
 چيه هك است نيا لشيدل و دارد يفطر يشناس روان جنبه يك ،ياسالم پوشش و يشرع حجاب مسأله
 حقوق ديبا هكبل باشد هم مانند نمردا و زنان حقوق ستين الزم و نشوند. وسوسه دچار نيطرف از يك

 و است مرد برعهده فهيوظ يك خانواده در هم و جامعه در هم هك معنا نيبد باشد، گريديك ملكم آنها
 بهتر فرد خود زن برعهده دامك و است مرد عهده به فهيوظ دامك هكنيا حاال زن. برعهده فهيوظ يك

  دهد. صيتشخ تواند يم
 خانواده مخارج نيتأم هم مرد فيوظا از ييك و است اوالد تيترب و ينگهدار زن فيوظا از ييك

 حقّ هم، زن و وشدكب خانواده يزندگ وضع بهبود در ديبا دارد ييتوانا هك اندازه هر مرد يعني است،

 را خود توقّع سطح ديبا زن داشت، يادار يگرفتار اي و بود تنگدست اي اريكب مرد اگر اما دارد. مطالبه

  171شود. يگرفتار رفع مرد از تا اورديب نييپا
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  مقدمه
 نيجامعة مع كي ياعضا ياعتقاد يها يژگيو و ياكتساب يبه عنوان مجموعة رفتارها فرهنگ

مورد قبول عموم از عموم افراد انتظار آن  يها و ارزش ارهاينمود كه در چهارچوب مع فيتعر
 يها و احترامات به هنجارها نگرش نيباشند و آنها را محترم شمارند. ا بنديكه به آنها پا رود يم

 ديآنها را تائ يرفتار اي يثابت جامعه به لحاظ فكر يرفتار يارهايكه به عنوان مع انجامد يم يگفرهن
  . كند يم

. شود يم انينما نيبه اشكال مختلف ارزشها، آداب و رسوم، عرف و قوان يفرهنگ يهنجارها صور
 كيجامعه خود را در آنها شر ياست كه اعضا يقيو عم دار شهيارزشها مجموعة احساسات ر

 گريكديكه تعامل رفتار با دهد يم ليعملكرد مرسوم در جامعه آداب و رسوم را تشك وهي. شدانند يم
. عرف باشد يو در خارج از آن نا متعارف م شود يم يارف تلقدر آن چارچوب به صورت متع

. ارزشها، آداب و رسوم و باشد يدرست و نادرست را شامل م يرفتارها از ييمعنا يها صهيخص
قانون نام  ديآ ي.آن بخش از عرف كه به صورت قواعد و مقررات در مكنند يسپس عرف را بنا م

  . شود يم ف از آنبه مجازات متخلّ يدارد كه منته

  172اسىيران سيران فرهنگى ـ ايا
 ياسيس يت هر ملّت وابسته به فرهنگ، تمدن، عادات و رسوم اوست نه به مرزهايت و هويشخص

 يه نظامكهمان است  يرانيند. فرهنگ و تمدن اك ير مييتغ يمختلف يها ه هرچند وقت به مناسبتك
و... را در  يو سوزن يك، روديرا در بلخ، ناصرخسرو را در افغانستان فعل يرا در گنجه، مولو

دارد. امروز  يرا در الهور به جهان عرضه م يراز و اقبال الهوريو حافظ را در ش يسعد سمرقند،
از  يرا به وجود آورده است، هرگز آن اصالت فرهنگ ياسيس يمرزها يا تصنعي يعياگر خطوط طب

                                                                                                                                                                                              
ـ  يايران فرهنگ مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  .1375خرداد  64مجله گزارش؛ شماره  172

  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1378، يو اجتماع يمجموعه مقاالت فقه ،يايران سياس
 يمجموعه مقاالت حقوقفرهنگ ايراني،  مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  همچنين نگاه كنيد به:

  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع
، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق ،يايران فرهنگ مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي 

  .انتشارات حقيقت؛ تهران
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نند. جشن ك يز برگزار مين يرها شده از شورو يها ينوروز را همه مردم جمهوررود: جشن  ين نميب
  د.ينما يستان برگزار ميكرا تاج» يكم تاجكيح«نا يس يهزاره بوعل

 يان عادات و رسوميرانيگردد. بعد از اسالم آوردن ا يعرف و عادات هر ملت نسل به نسل منتقل م
راث پدران خود را حفظ يان عادات و رسوم ميرانيد و امان ينت نداشت باقياسالم مبا يه با مبانك
ز به دست يالسالم را ن هيد حضرت امام جعفر صادق علييه تأكماند بل يتنها باق د نوروز نهيردند. عك

مانده است،  يران باقيم ايماند و اصوالً آنچه از رسوم قد يز باقين يآورد. مراسم چهارشنبه سور
د شده است و اگر منافات داشت مسلما بعد از هزار ييقرون تأ يندارد و در ط يمسلما با اسالم منافات
ه هنوز هم با ك يردن آتش در چهارشنبه سوركه روشن ك نيمااكشد.  يم كو چند صدسال مترو

توان  يدر اسالم هم م ياست ول يادگار دوران مذهب زردشتيمانده است، گرچه  يتمام قدرت باق
  ل شد:يآن قا يه برايدييدو تأ
س از شما كچيه َو ِان ِمْنُكْم ِاّال َواِرُدها... مثَُّ نـَُنجىِّ الَّذيَن اتَّقوا... م:يسوره مر 72و  71ات ياول: آ

م.... يده ياند نجات م ه تقوا داشتهكرا  ييشود.... سپس ما آنها يه وارد آن (آتش) مكنيست مگر اين
ن بشارت يان آمده و به مؤمنيآتش سخن به م يث از پل صراط و عبور از رويدوم: در اخبار و احاد

ردن آتش و پرش از كنند. رسم روشن ك يه به سالمت و سهولت از آن عبور مكداده شده است 
ند كداشته و در اصول مشتر يه هر دو منبع الهكن اسالم يو چه در د ين زردشتيآن ــ چه در د يرو
 ير رسوميو سا ين رسم ملين باشد. به هرجهت اهر فرد مؤم يينها ين آرزوياز ا يتواند سمبل يــ م
رد. كد حفظ يقرون رد شده و به جا مانده است با ياسالم در ط يان ما مانده و از صافكايه از نكرا 
ه با عرف متداول جامعه به صورت كرسد و هر  ينم يين رسوم به جايردن اك كدر مترو يسع

جه و در درازمدت يبالنت يمدت موفق شود، ول وتاهكدرافتد، اگر هم به صورت ظاهر در  يضربت
ن رسوم با قوت تمام ي، ايقبل يمحض برطرف شدن فشارهابه  شود و يمطرود ملت واقع م

ه اسالم با قدرت تمام كسابق است  يمسلمان جدا شده از شورو يشورهاكگردد. شاهد مثال  يبرم
  رده است.كها ظهور  در آن

 يا سوگواريو  يشاد يم است. روزهايهر ملّت تقو ين فرهنگكو ر ياز عادات و رسوم مل ييك
به  يها از نسل قرن يه طكاست  يدار شهيگردد از عادات و رسوم ر ين مييم تعين تقويه برحسب اك

ــ از چنان  يد داستانيادگار جمشيد نوروز ــ يه عكن است يده است. چنينسل بعد منتقل گرد
ران، افغانستان، ين اك(سا يان فرهنگيرانيعواطف تمام اه احساسات و كبرخوردار است  يعظمت
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ـر آنان را يو غ يميلك، يحي، مسيستان...) اعم از مسلمان، زردشتيك، عراق، تاج"اُران"جان يآذربا
ل يحمل است. تحواول  يا به عبارتين يفرورداول  خود درآورده است. نوروز همانتصرّف  به

اول  آن روز را يباشد، آن روز و اگر بعدازظهر باشد فرداشمس به برج حمل اگر قبل از ظهر 
ل در تهران قبل از ظهر چهارشنبه بود و لذا يآورند. امسال ساعت تحو ين به حساب ميفرورد

با ما  يكثرا فرهنگ مشتركا ايالً كه كران يتر ا يشرق يشورهاكن بود. در يفرورداول  چهارشنبه
جام، سرخس، زابل...) ساعت  ران مانند خواف، تربتيق اشر يانتها يدر شهرها يدارند (و حت

ه اوقات كن يباتوجه به ا يها پنجشنبه بوده است ول د آنيبوده است و لذا ع يل بعدازظهر محليتحو
  اند. قرار داده كز است مالكه مركالنهار تهران را  است، نصف يقرارداد

د به يبه اعتقاد قدما گردش خورشا يد و ين به دور خورشيدور گردش زم يك يسال شمس كمال
ح نبود يها بعد از اسالم محاسبه سال صح ران قبل از اسالم و تا مدتيم ايدر تقواما  ن است،يدور زم

 د نوروز ويد انطباق نداشت و لذا عيده قدما ـ خورشيبا گردش ـ به عق يم و سال شمسيو لذا تقو
ا ي 515 ي(متوف يرانيدان و منجم نامدار ا ياضيرلسوف، يام، فيداد. خ ير زمان ميين تغيفرورداول 
م متداول را اصالح نمود و به نام يق تقوي) با محاسبه دقيالديم 1139ا ي 1137منطبق با  يهجر 517

م معمول ين تقويا يران فرهنگيه از آن پس در تمام اكد ينام» يم جالليتقو«ن آنرا يالد سلطان جالل
آزاد  يشورهاكثر كستان و ايكه، عراق، تاجكيمانند افغانستان، منطقه قفقاز، تر ييشورهاكد. يگرد

  دهند. يبدان م يت خاصيد گرفته و اهميم عين تقويسابق نوروز را برحسب ا يشده از شورو
نام ماه نام برج مربوطه را  ياست، منتها به جا يشمس يها ز منطبق با ماهيسال ن يها در افغانستان ماه

ار برد تا در كه به ك يهائ وششكز با همه ين ياند: حمل، ثور، جوزا... . شورو دهقرار دا
ملت «ه به نام كرا  يديت جديند و ملكتشان را محو يمل يمسلمان تابعه خود مبان يها يجمهور
ها را عوض  م همه آنيتقو ير حتّين مسيند و در اكها اعطا  ند بدانكجاد يخواست ا يم» يشورو

ها  ن ملتيرد. اعتقادات و عرف اكدا نيپ يوجود خارج يو يت اختراعينشد و ملرد، موفّق ك
نار زد. كستر را كن خايا يمانند وزش باد يشورو يماند و فروپاش يستر باقكر خايهمچون آتش ز

هماهنگ  يران فعليا يعنيخود  يشورها با برادر فرهنگكن يه اكرفت  يم يامالً منطقك يدواريام
ه همان كن نشد بليمتأسفانه چن يفرهنگ مادر همدست باشند؛ ول ييوفاكبا هم در ش يشده و همگ
ن امر ين رفت و از ما دورتر شدند و ايها به عمل آمد از ب ه آنيه در بدو امر از ناحك يمختصر اقبال
 ير وحدت فرهنگيه در مسكته مهم كسازد. دو ن يرا متأثّر م يرانيهر ا يو مذهب ياحساسات مل
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ن است يباشد، ا يان مقرّر ميرانيما ا يه براك يا فهيم واحد و خط واحد است. وظيند تقوك يم كمك
شان  ينجات داده به دامن مادر فرهنگ يشورو يركن برادران خود را از دنباله اسارت فيه اك

، يام، بوعليند، اگر خك يومت مكبر همه امور ح ياسيس ياست و مرزهايم. امروز چون سيبرگردان
ران يا«به  يرانين لغت ايم در اذهان شنونده ايبخوان يرانيرا مصرا ا يبركن يالد حان، نجميابور
ن بزرگان به همه ما و يه اكرد كم يد تفهيزد. بايانگ يرا بر م يشود و تعصب متقابل ير ميتعب» ياسيس

  .ياسيس يران با مرزهايتعلق دارد نه به ا» يران فرهنگيا«به 
 1585 يزدهم (متوفيام پاپ گرگوار سيه چند قرن بعد از خكن است يان ايجرم هم يدر مورد تقو

را  يالديم ميئت تقوين هيرا مأمور ساخت و ا يأتيم هياصالح تقو ي) برايهجر 963ـ  يالديم
 يا از رويام اطالع نداشتند و يار چند قرن قبل خكا از يام اصالح نمود. آنان يه خيمانند اصالح
ه كدند ي) نامGregorian Calendarم گرگوار (يه خود را تقوينبردند و اصالح از او يتعصب نام

واقع به تمدن و فرهنگ  در يشابور بود وليام گرچه اهل نيشود. خ يز از آن استفاده مينون نكا هم
ه او در تمام قلمرو يه اصالحكرو بود  نيتعلق داشت و از ا» يران فرهنگيا«آن روز و  يجامعه اسالم

ه يتوص يران فرهنگيجامعه ا ين برادران و اعضايد به ايد. بايآن روز متداول گرد يفرهنگران يا
برقرار سازند و  (ص) رمكا خ را از هجرت رسوليمبدأ تار يالديم مينار گذاشتن تقوكه با كنمود 
...) ا حمل، ثور، جوزايبهشت، خرداد.... ين، ارديم (فرورديآن تقو يها ام را با ماهيخ يم اصالحيتقو
نرود و تصور نشود تهران  ياسيدرون مرز س يتهايه توهم تعصبات ملّكن يا يار برند و سپس براكبه 

طره ياند و س افتهي ييرها يطره شورويه از سكنند كال نين برادران خيطره خود است، و ايدرصدد س
تهران را مأخذ النهار  ن نصفيفرورداول  صيتشخ يد آنها را دارد، براي) قصد صياسيران (سيا

النهار  جوار نصف هم يشورهاكران و يل از او در همه ايتجل يام و برايه به افتخار خكم بليرينگ
  م.يريبگ كشابور را مالين
س با يدر پار يياد دارم در دوران دانشجويگر خط و به دنبال آن وضع زبان است. به يته مهم دكن

خواند. در پاسخ گفتم:  يم كرا شاعر و عارف تر يمولو يداشتم، و يه بحثكياهل تر ييدانشجو
م به چند سؤال من يه بگذركن مطلب ياز ا يت تعلق دارند، وليبه جهان و بشر يمانند مولو يسانك
  است. يمتعلّق به چه ملت يه مولوكد يآن وقت از شما خواهم پرس يه پاسخ بدهك

 يتوان يا مينوشته شده است آ يسطور يمزار و يها بهيتكه است. در يدم: مقبره موالنا در قونيپرس
الخط سابق  ها با رسم ر داد و چون آن نوشتهييخط ما را تغ ك؟ پاسخ داد: آتاتوريبه را بخوانيتكآن 
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ها  توانم بخوانم. ادامه دادم و گفتم: در موزه يمن ماما  توانم آن را بخوانم. گفتم ياست، نم
؟ پاسخ داد: يها را بخوان آن يتوان يا ميآثار موالنا به خط خود او موجود است آ يس بعضينو شيپ

ن دو پاسخ تو يتوانم بخوانم و از ا يمن ماما  توانم بخوانم. گفتم: ير نمكالذ ل سابقيبه همان دل
خط، شما را از  ير الزامييه با تغكگذارم  يم كمنصرف شده گناه آن را به گردن آتاتور

توانم خط موالنا را بخوانم از لطف  يه مكن نعمت يرانه اكمن به ش يرد ولكتان جدا يها گذشته
فهمم و  يآن را م يم خوانده شود، معنايموالنا و اشعارش اگر برا يها ه نوشتهكرم كخداوند متش
گفتم: ؟ پاسخ داد: نه. باالخره يفهم يآنها را م يا تو معنايآاما  سم.يتوانم آنها را بنو يخود هم م

  ت شد.كسا كتر ينجا آن دانشجوي؟ در اكا تريبود  يرانيا يتو خود بگو، مولو كنيا
سابق داشت.  يآزاد شده از شورو يتوان با برادران فرهنگ يالمه را مكن مياز ا يا قسمتير تمام ينظ 

 توانند يها آثار او را نم يكتاج يشود ول يگرفته م يكم تاجكيبه عنوان ح يجشن هزاره بوعل
در سمرقند و بخارا  يكا آثار روديشود؟ آ يدر گنجه خوانده م يگنجو يا آثار نظاميبخوانند. آ

ه بتوانند كنند ك ياركد يم خود بايان قدين همشهريه آنان به افتخار اكقابل قرائت است؟ و حال آن 
ن يخواندن ا يرانيد در ايشان نبايها ها و دولت ن ملتيها را بخوانند و بفهمند. در خصوص ا آثار آن

زد و در تعصب متقابل هرگز يانگ يها را برم را تعصب متقابل آنيم، زينامداران تعصب به خرج ده
  ن بزرگان را بخوانند.يه بتوانند آثار اكرد كق يد تشويه باكد، بليتوان به وحدت رس ينم

متر كاست  كوجه مشتره كت يها به جنبه مل ها و ملت ن دولتيبا ا ياسيس يمتأسفانه در برخوردها
ران يرا اوالً ــ چون دولت ايباشد ز يغين برنامه و تبليگاه چن هكيتواند ت يتوجه شده است. اسالم نم

ن روش يداند، ا يو مبلّغ اسالم م يت خود را از اسالم دانسته و خود را تنها دولت حاميمشروع يمبنا
ن يسابق را در ا يشورو يخواهد جا يران ميشود ا يرده و تصور مكجاد يرا ا ياسيتوهم سلطه س

 يدارند و حتّ يكدئولوژيه با هم تعارض اكاست  يفرق مختلف يا ـ اسالم دارايرد. ثانيشورها بگك
را يست زيب هم هنوز چندان مؤثّر نيدانند و نقش تقر يافر مكرا  يرانيان ايعياز آنان، ش يبعض

نند چه برسد كجاد يب ايتوانند تقر يوجود آورده و نمق به يعه تفرين فرَق داخل شيعلمداران آن ب
ه از كد و فشار. ثالثا ـ دشمنان اسالم يد نه با تهديآ يب به وجود ميب با تحبيعه. و تقريرشيبه فرق غ

ن ياجتناب از برخورد با ا يهذا برا يزنند؛ عل ياتّحاد ملل مسلمان واهمه دارند اختالفات را دامن م
ه كگاه  ست. آنين يبند ه قابل مخالفت و فرقهكباشد  يت و غرور مليابط ما بر ملرو يد مبنايموانع با

ن يالد همچون نجم ير خط شد و توانستند آثار نامورانييها موجب تغ ن ملتيدر ا يرت ملين غيا
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از بزرگان ادب را  يكن آثار هريچن ... را بخوانند و هميگنجو ي، نظامين بغدادي، مجدالديبرك
ق ين طرينند و بدك يدا ميپ يش اسالمياست، گرا يچون همه مشحون از معارف اسالم ه بخوانند،ك

ق يرد نه از طركا يشانده، اسالم را احكم به قلمرو اسالم يرمستقيها را به طور غ توان آن يه مكاست 
ران يت ايه ملكمان را كن مشتركهمان ر يوس داشته و حتكن است اثر معكانا ممياحه كه ياعزام فق
شناس را به  ب و اسالميم، ادكيد عارف، حيه باياست، متزلزل سازد. قبل از اعزام واعظ و فق يفرهنگ

  رد.كر انتخاب يعنوان رابط و سف

  ادگارهاى باستانىيحفظ 
 يصدر واثق يبه قلم آقا يخيدر مورد آثار تار 173يا ، مقاله1363، شماره مرداد يهان فرهنگكيدر 

  به آن نامه است: تابنده يتر نورعلكد يآقا. مقاله زير پاسخ چاپ شد
  174يصدر واثق يو فاضل محترم آقا يدوست گرام

از  ياري) خواندم و با مطالعه سطور آن بس1363(مردادماه  يهان فرهنگكيرا در  يمقاله جنابعال
شد  يل) بر دلم جاريا تمثيه يرده تشبكن يمن (و نه خداين جمله محض تيدل تازه شد. ا يدردها

باه: ك َ ران و از عظمت يخ ايت، از تاريخ بشرينم آنچه از چند هزار سال قبل از تاريب ي. مَاَرى تُراثى 
ما بجا مانده است تاراج حوادث شده، به دست دوستان نادان و دشمنان دانا  يچهارده قرن اسالم برا

ن نامه يد با اآنچه در ذهنم آم يگردد! برحسب امر خود جنابعال يد ميا ناپديشود و  ينابود م
  نم:ك يحضورتان عرض م يخصوص
د يد و گفت.... مشهور است. شايبه او رس يگريخورد، د يه به رو افتاده بود و آب مك يسكداستان 

ان يه حفظ آثار گذشتگان ولو ظلمه و طاغوتكبه آنها فهماند اول  ديه باكباشند  يا نا) عدهيقي(و 
وان يه لكن امر را قبول ندارند و به همان اندازه يرا اياست، ز يندگان ضروريعبرت حال و آ يبرا

رده و در سطل آشغال (و كز نابود يرا ن يميقد ياندازند اثر باستان يرا دور م يا ستهكش ييكپالست
نند. شما در ك يخ) پرتاب ميدان تار برند در زباله يار مكن مورد غلط به يه در اك يد به اصطالحيشا

ن ي. بهتر است در ايافكريوتاه بود و غاما ك ديداشت يا ته اشارهكن نيد به ايا هه نوشتك يوتاهكمقدمه 
                                                                                                                                                                                              

  .1363، شماره مرداد ييهان فرهنگك، يصدر واثق ،يآثار تاريخ 173
انتشارات ، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  174

  .حقيقت؛ تهران
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الً حضورتان يه مخلص ذكرا  يد مطالبيد دانستيانا اگر مفينوشته و اح يتر نه مقاالت مفصليزم
  د.ييم برآيخود در مقام تفه يوايق و قلم شير دقكشود، با ف يادآور مي
آب و  يو ب كن خشيا منظور زميند، آك ين مير در زميمأمور به سه ما را ك يات قرآنين همه آيا

هاست؟!  ها و زراعت ر و جنگليدا يها نيا منظور فقط زميآ ير لوت است؟! و حتّيوكعلف 
ر كننده را به تفيرده است و هر بكوان مدائن هنوز پا برجا بوده عظمت خود را حفظ يا يها خرابه
 يوان مدائن را برايزد تا زبان حال ايانگ يده مشهور خود برميرا به سرودن قص يدارد، و خاقان يوام
  ند:كان ين بينندگان چنيب

 ما ن رفت ستم بريا ميما بارگه داد
  

 تا خود چه رسد خذالن ارانكاخ ستمكبر   
  

  دارد: يف موفّق ميلط ين رباعيام را به سرودن ايا خي
 زد پهلو يه بر چرخ همكآن قصر 

 يا اش فاخته نگرهكه بر كم يديد
  

 رو يبر درگه او شهان نهادند  
 وكوكو كوكه كگفت  يبنشسته و م

  

نند و يخرابه را بب يفعل يرانيم و وين اشعار را بخوانند، عظمت قدينند، ايوان را ببيندگان ايه آكباشد 
  رند.يعبه، عبرت گكروزافزون  يسه با آبادانيدر مقام مقا

اهرام را خراب اما  ن مصر را فتح نمودند،يه مسلمكبود  قرآنن دستورالعمل و استنباط از يهم
را خداوند در مورد يرد در آنجا بود، زك(ع) مبارزه  يه با موسك يه جنازه فرعونكردند و حال آنكن
 يمالحظه او را برا ... و175فَالَيوَم نـَُنّجيك بَِبَدِنَك لِتكـوَن ِلَمن َخْلَفك آيةً ن فرعون گفته بود: يا
تنها خراب  ز توطئه و فسق و فجور بود نهكه مركان را يرده بود. خانه ابوسفكندگانش عبرت يآ
م را خراب ياخ مدائن و قبر شاهان فاسق و ستمگر قدكشد.  يغمبر مأمن تلقّيه به دستور پكردند بلكن
  ردند.كن

ر رد ين اخيدشمنان اسالم است، محقّق ه از مجعوالتكران را يتابخانه اكآتش زدن  يداستان ساختگ
ن يرا به ا رانيخدمات متقابل اسالم و اتاب كحدود پنجاه صفحه از  يمرحوم مطهر ياند و حتّ ردهك

رده و مجددا نابجا كمتأسفانه دوستان نادان و دشمنان دانا آن را زنده  يمطلب اختصاص داد، ول
  اند. ل صحت بر آن داستان مجعول به وجود آوردهيدال
از آنان  يادبوديه كد يفرما يردن آنها مكر داستان قوم لوط و نابودكبوت بعد از ذكسوره عن 35ه يآ

  ).َوَلَقْد تـَرَْكَنا ِمْنَها آيًَة بـَيَِّنًة ِلَقْوٍم يـَْعِقُلونَ (ندگان باشد يم تا عبرت آيا گذاشته يبه جا
                                                                                                                                                                                              

  باشد. يا آيندگان عبرت و نشانه ينيم تا براكاف يم ي. امروز بدن تو را به بلند 92سوره يونس، آيه  175
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 يمتيجان و ق يب يادگارهايبا اموال و  يبا ظالم و ستمگر را به دشمن يم؟ دشمنينك يچرا ما اشتباه م
رد. كار كتوان وجود آن را ان ينماما  م، به هر جهت گذشته گذشته است؛يده يم ياو تسرّ

توان  ياند. نم ردهك يومت مكن جامعه حيوجود داشته و بر ا يگذشتگان چه ستمگر و دادگر، زمان
  رد.كام را فراموش يآن ا

ان يبودن محتاج به اثبات و ب يهيبدشدت  ه ازكوجود دارد  يا قاعده ياوك و روان يشناس در روان
م: من گفتم، من ييگو يم يه وقتكت بدان معنا است يت و شخصيست. قاعده وحدت هوين يعلم
ردم، چه گفتم...، من كچه  يم. من در ده سالگيا عمر گفتهاول  ه ازكاست  "من"ن همان يردم، اك

  روز و امروز و فردا... .ي...، من ديست سالگي...، من در بيدر دوازده سالگ
من همان اما  داشتم، يسالگ ه در چهاركاست  ييها اختهير از يمن غ يبدن فعل يها اختهيگرچه تمام 

ر به هم مرتبط است و مجموعه يسلسله زنج يكانسان مانند  يكهستم. تمام خاطرات عمر  "من"
ن عمر، فراموش ياز ا يدوران يادگارهايدهد. هرگاه خاطرات و  يل مكياو را تش يت فعليآن شخص
اوقات  يد درمان شود. گاهيه باكشده است  يا رواني يعصب يمارين برود شخص دچار بيشده از ب

  شود. يم ين حالتيموجب چن يا روانيو  يد بدنيشد يها و ضربه كشو
تر و  دوران را ــ ولو تلخ و هرچه تلخ يكانسان است و اگر خاطرات  يكز مانند يجامعه و ملّت ن
است  ين همان حالتيشود و ا يت ميا تعدد شخصيم، دچار تزلزل يريــ از او بگ يمملو از ستمگر

ز موفّق شده است و ين يخواهد در ما به وجود آورد و تا حدود يم يهاست استعمار فرهنگ ه مدتك
ران و يا ياز قدما يه بعضك يينده است. تا جاكش دورافيشتن خويرده از خوك گانهيما را از خود ب

ز گذشته را دور انداخت يد همه چيگفتند: با يت ميت چه با حسن نيآالت اراده استعمار چه با سوءن
ن يندازند، در هميز گذشته را دور بيخواهند همه چ يه مكدوستان نادان  يا بعضيشد. آ يو فرنگ

ه كه منظور آن است كرو به جلو برنداشت، بل يچ قدم مترقّيه هكست يستند؟! منظور آن نير نيمس
عبرت  يگذشته را برا يها م منتها آثار قدمين نمانكلحظه سا يك يم و حتّيقدم رو به جلو بردار

م قضاوت يش بتوانيخو يسه آن آثار با وضع فعليم، تا همواره از مقاينكندگان حفظ يش و آيخو
َكيَف   َفسريُوا ِىف اَالْرِض فَاْنظُروا هيآ ين است معناي؛ و اير ارتجاعيا سيم يا شرفت نمودهيه پكم ينك

  176كاَن عاقبة...

ه و قلع آثار آن يه صفويردن عمارات عالكاز خراب «ه كد يا ردهكاح نقل يحاج س خاطراتتاب كاز 
                                                                                                                                                                                              

  ار... را ببينيد.ك، سوره روم در زمين بگرديد و عاقبت 42، سوره نمل؛ آيه 69، سوره نحل؛ آيه 36آيه  176
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ه ك يار اوقاتش تلخ شد. روزيار بسياست]. بس ين اسدآباديد جمال الديدوران مطّلع شد [منظور س
شان ين باب به ايرفت به من گفت: در ا يظلّ السلطان، م سانك، كرالمليو مش كالمل نكد ريبه بازد

ها از  ين بديرده، گفت: همه اكده ندارد. قبول نيد فايينفرما يزيرد. گفتم چكطعن سخت خواهم 
  ».ننديب يرا نمحقّ  ايا طمع دنيه محض خوف و كوت و صبر علماست كس

ل ين قبيز از هميها ن ر نامييتغ ياريبس يگفت! حتّ يه اگر حاال زنده بود چه مكند كخدا رحمتش 
: من شخصا مرحوم مطهر ين محو آثار گذشتگان مياست و مشمول هم مقامه   اللّه ياعل يگردد. مثالً

است نام او به يا دنيتا دنه كات صالحات گذاشته است يقدر باق شناختم و به او ارادت داشتم. آن يرا م
 يك يه حتّكرا  يست تا مسجديازمند نبوده و نيچ وجه نيبرده خواهد شد. آن مرحوم به ه ييكن

ه ين تسميرنام دهند و چه بسا روح بزرگوارش از اييتعلّق نداشته است به نام او تغ يخشت آن به و
ده است يشكزحمت  يگريه دكرا  ينند مسجديه ببكنيگر مردمان از ايناراحت شود، و از طرف د

 يندارد، خودش داند با خدا يا نه به ما ربطيبوده است   اللّه يت و قربة الي(حال چه با خلوص ن
دارند و نام  يم) نام او را برمينكد عمل او را حمل بر صحت يبا يخودش و ما طبق قاعده فقه اسالم

  شود. ياسته مكر ياعمال خ يزه آنها براياز انگ يگذارند. الاقلّ مختصر يم يگريد
ا مشهود يها تملّق و ر ين نامگذارياوقات در ا ياريه متأسفانه بسكشهرها ــ  يها ينامگذار يا بعضي

 يهيا شاهرود.... بدين نام خوانده شده است يد هزارها سال به هميرمانشاه شاكالمثل  ياست ــ ف
را به  يه، سلماس را به شاهپور، انزليه رضائه را بيرد و مثالً ارومكه رضا شاه ك يار نادرستكاست 
را ما يا شود، زيم آن احيقد يها برگردد و ناماول  يد به جاير داد باييابن را به شهسوار تغك، تنيپهلو

ندگان بدانند يد نسل حاضر و آياند و با بوده يابنكا تني، ي، سلماسيه ارموكم يدار ياريبزرگان بس
  جا بوده است.كه موطن آنها ك

مثل روز روشن است  ن امرياند. ا خارج برده يها را به موزه يآثار هنر ياريه بسكد يا تأسف خورده
 يلين اردبيالد يخ صفيمقبره ش 177يام مثالً درِ ورود دهيمن شن ياند. حتّ يكو در تأسف شما همه شر

ار يا بسيشده است، در موزه رم موجود است و  كآن ح يرو "وقف"ه لغت كمقامه   اللّه ياعل
ن امر يده است، و ايه به خارج منتقل گردكران يم اياز دوران قد يگر و آثار باستانيس ديتب نفك
شد و  ين آثار خراب مياگر ااما  م.يكين تأسف با شما شريان در ايرانيار تأسف دارد. من و همه ايبس

شه يشه به ريه فالن طاغوت ساخته است، تكاست  يا ساختماني يوتادگار فالن طاغيه كنيبه بهانه ا
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ا انتقال يتر است  كا نابود شدن آنها بدتر و دردنايتر از حاال نبود؟ آ قيخورد تأسف شما عم يآن م
دتر يه شديه درد آن از درد مار غاشكاست  ييها ند در جهنم عقربيگو ي؟ ميخارج يها به موزه

  برند. يه پناه ميش او به آغوش مار غاشيفرار از ن يها برا ياست و جهنّم
ر يه تعبكگردد  يت برميبه مسأله ملّ ياديما تا حد ز يه بحث فعلكم يادآور شويد ينجا بايدر ا

ر آن يش ما را در مسك و نقشه كريار زيدوستان نادان و دشمنان بس يغات نارواينادرست و تبل
  اندازند. يدشمنان به راه م

بارز آن آلمان  يها شود و نمونه يمنجر م ينژاد يرا به اعتقاد برتريست، زيدرست ن يت پرستيملّ
ت در يملّاما  ان است.ييايكان و امريياروپا يپرست تيو ملّ يخودخواه يسم، و تا حديوني، صهيتلريه

ر كفطرت و ف كنفيبشر و جزء ال يعيطب يلي، خ178و َجَعْلناُكْم ُشعو و َقباِئَل ِلَتعارفواه كهمان حد 
گاه  م و آنيا ردهكت خود را حفظ يخ ملّيتار يه در طكم ينك يم و افتخار ميهست يرانياوست. ما ا

ربار يز يم، وليم اسالم را گرفتيو پرعظمت اسالم مواجه شد يتب الهكخ خود با مير تاريه در مسك
  نهادند.اسالم را با هم گردن  ه عرب وكر ملل يم؛ به خالف سايت و تعصب نرفتيعرب

و جزء اتم  ين اساسكخ اسالم ريتار يع است و در طيل و پرمغز تشيها اسالم اص يرانياسالم ما ا
را دو يم، زيردكسم مقاومت يمونكسم و ياليتب ماتركل ميت ما بوده و خواهد بود. در برابر سيملّ

ق دشمنان درصدد است يعم يها رده است. متأسفانه نقشهكن ما را حفظ يت و ديملّ يعنيم يسپر عظ
 يباستان ين چند سال پنجاه و پنج اثر هنريه در اكنير اكن دو سپر را نابود سازد. شما بعد از ذيه اك

ه تنها فرزندش را ك يد. داستان مرديا دهيامور نال ياياول يتوجه ينابود شده است با ابراز تأسف از ب
ار رود مشهور است. كم ستمگر به كحا درمان درد يفروخت تا مغز سر او برا يمت گرانيبه ق

وا و يه قلم شكن بر شماست يستند و ايمعتقد ن يامور به اصل قاعده حفظ آثار هنر يايمتأسفانه اول
  د.يريار گكد و به ير ادامه دهين مسيسحار خود را در قلم زدن در ا

و حفظ و  ياسالمن خدمت را به فرهنگ و تمدن يه باالتركاست  يگر مسأله زبان فارسيموضوع د
ز آن را غلط يامور ن يايبزرگان و اول يبعض يران نموده است. متأسفانه حتّيت ملّت ايادامه هو

، آن غلط را اَلّناُس َعَلى ديِن ُملوِكِهم ا طبق قاعدهيا متملّقانه و يز يد نيسند. جراينو يخوانند و م يم
ــ عالمت مفعول  "را" يالمثل جا يگذارند ف ير پا ميات زبان را زيهيبد يدهند و حتّ يرواج م

ار كرا به  "هست"ه حرف رابط است، فعل ك "است" يا به جايدهند  يواسطه ــ را نابجا قرار م يب
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  برند. يم
ومت نشان كو انحراف را در جامعه و ح يماريامر است و ب يك يها ت و نشانهنها همه عالميا
  از آنها مقاالت مفصل ضرورت دارد. يكهر  يه براكت ن مسائل به هم مربوط اسيدهد و همه ا يم

ر مقاالت ين مسيه در اكباشد  يا مقدمه  شاءاللّه ار جالب و به موقع بود. انيبه هر جهت مقاله شما بس
  آورد. گران به دنباليه خود شما و ديرا از ناح يقات فراوانيو تحق

  فرهنگ اسالمىو زبان  ،ميتقو
، از ندر مشغول بوديبه سمت معاون وز يتابنده در وزارت ارشاد ملّ ينورعلتر كد يه آقاك يزمان

رده بودند. كت دعوت يوك يملّ يها از جشن ييك يه براكرسد  مي يارتكت يوكطرف سفارت 
   :179اند هر را به سفارت نوشتيرو نامه ز نيبود. از ا يالديخ ميو تار يسيارت به زبان انگلك

  يتعال  دهما اللّهيبانو ا ت ويوكر محترم دولت يبكر يسف يجناب آقا

) در صبح روز ششم اسفند 1400 يالثّان عي(هشتم رب 1358روز ششم اسفندماه  يارت دعوت براك
مال كهذا با  ير اندازم، عليه نتوانستم آن را به تأخكداشتم  يگريعاد الزم ديارت شد. چون ميز
را به  يدست نداد. روز ملّ يابيق شرفيدارم؛ متأسفانه توف يدار آن برادران اسالميه به دك ياقياشت

هاست در خاطرم  ه مدتكرا  يدانم مطلب يم. موقع را مناسب ميگو يم يكتبر يتيوكبرادران 
ه ملل ين نظر من به مقامات عاليدوارم ايدارم و ام يارت عرضه مكمناسبت وصول به  خلجان دارد

  مسلمان برادر برسد:
د و بعد يآ يبه حساب م يتمدن اسالم ييوفاكدوران ش يربنايزبان مقدس ماست و ز ي. زبان عرب1

تمدن اسالم دارد. متأسفانه دو برادر مسلمان ناچارند  يزير يدر پ ييت بسزاياهم ياز آن زبان فارس
  ند.يزبان استعمارگران و دشمنان اسالم است، استفاده نما هك ياتبات و محاورات از زبان ثالثكدر م

د يل باكن مشيرده است. گرچه حلّ اكته توجه خاص كن نيران به ايا ي. خوشبختانه انقالب اسالم2
مصوبه  يرا در قانون اساس يت امر، مواديمنظور نشان دادن اهمبه  انقالب مااما  باشد ين عاديبا قوان
  ن مطلب اختصاص داده است.يبه ا

رده و كز عوض يالخطّ خود را ن ه رسمكد يبرادران ما تا به آن حد رس يه بعضين اشتباه از ناحي. ا3
                                                                                                                                                                                              

و  يمجموعه مقاالت حقوق ،يتقويم و زبان فرهنگ اسالم مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  179
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، ياجتماع
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  ردند.كل ين تبديرا به الت يـ فارس يعرب يبايالخطّ ز رسم
 1400و  يسال شمس 1358 كنيه اكاست  (ص) رمكا يخ مسلمانان جهان هجرت نبي. مبدأ تار4

  گذرد. ياز آن م يسال قمر
الحرام تمام  حجه يذبه  سال از محرّم شروع و يها م ماهيبگذار يسال قمر يم را بر مبناي. اگر تقو5
ن (حمل) شروع و به اسفند (حوت) تمام يم از فرورديبگذار يشود و اگر مبنا را بر سال شمس يم
  شود. يم

گر ياست و استعمال آن سهل و ساده است. از طرف د يبروج (حمل... حوت) به زبان عرب ياسام
ه... دسامبر) تقدم ي(ژانو يفرنگ يها ن... اسفند) بر قبول ماهي(فرورد يفارس يها استعمال و قبول ماه

  دارد.
 515در  يده. ويام، استخراج گردي، خيدان تمدن اسالم ياضيم و ركياز طرف ح يم جاللي. تقو6
ه پاپ ي) به توصيالديم 1582افت. اروپا متجاوز از چهارصد سال بعد (يوفات  يهجر 517ا ي

رد منتها كام را قبول يم خيا ندانسته همان تقويم برآمد و دانسته يدرصدد اصالح تقو سوم گرگوار
 "نيم گرگوريتقو"نام  يعلم يدار ت امانتيه بدون رعاكد يآنان موجب گرد يتعصب ضد اسالم
 يو برمبنا يم قمريا تقوي يم جالليه تقوكتر آن است  ستهيملل مسلمان شا يبه آن بدهند. برا

  رده است.ك بيته را تصوكن نيما ا ياسالم انقالب ياساس رد. قانونيهجرت موردقبول قرارگ
نده يعنوان نمابه  وقت شما را يه برادرانه مدتكنيرده و از اكد يات خود را تجديدر خاتمه مجددا تح

  خواهم. يجهان ــ گرفتم معذرت م يه همه برادران اسالمكــ بل يتيوكبرادران 
 انهيم يايدر آس يـ اسالم يت مليهواي تحت عنوان  در مقالهتابنده  ينورعل تركد يآقا
 يينامه حمل و نقل هوا حه موافقتيه ضمن مطرح شدن الكد آمده بود يدر اخبار جرا 180نويسند: مي

داده،  ياخطار قانون اساس يساوج يموحد ي، آقاياسالم يمجلس شورا 24/1/72 يدر جلسه علن
آمده است و  يالديخ مي، تاريشمس يخ هجريتار ينامه به جا ن موافقتيه در اكد ير گردكمتذ

م يد با تقويه باكامبر است يران هجرت پيا يخ رسميمبدأ تار يقانون اساس 17ه طبق اصل ك حال آن
  ست.يو اعتراض وارده معلوم ن ين اخطار قانونيجه ايرد. هنوز نتيامور قرار گ يمبنا يشمس
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انتشارات ، 1378، يو اجتماع يمجموعه مقاالت فقه ،ميانه يدر آسيا يـ اسالم يهويت مل مجذوبعليشاه، تابنده
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 يازيه نكدانستند  يم يهيقدر بد م را آنيخ و تقويه مسأله تارك نيمشروطه به لحاظ ا يدر قانون اساس
 يادآوري ين و مقررات عاديقوان ين مسأله نشده است؛ فقط در بعضيبه ا يا ر آن نبود، اشارهكبه ذ

، در يزدگ وع غربيه با شروع و شكمجال داد  ير در قانون اساسكن عدم ذيشده است و لذا ا
د ين تجربه دوران گذشته موجب گرديار برده شود. و چه بسا همكبه  يالديخ ميموارد، تار يبعض
  مندرج گردد. ياسالم يجمهور ير در قانون اساسكالذ سابق 17ه اصل ك

نفت و  يت ملكه ترازنامه شركران مقرر شده بود ينفت ا يت ملكاد دارم در اساسنامه شريبه 
ه چون كن گفته بودند يم شود و علّت آن را چنيه تنظيانوه به ژيتابعه، از ژانو يها تكشر
با  يدارند، به لحاظ سهولت و هماهنگ يالديخ ميوم تارينسرسكدار نفت و عضو يخر يها تكشر
ن امر اعتراض يبه ا يا نامه يام طياند. در همان ا ردهكمقرر  يالديها را براساس سال م ها، ترازنامه آن
ز ي) است و ني، در وهله نخست مخالف قانون (قانون عاديچنان مقرراتن استدالل و يه چنكردم ك
م و آنان ينكل يداران تحميخ خود را به خريد تاريم، بايباش ينفت م كه چون مالكم ين ما هستيا
س. خوشبختانه اعتراض مؤثّر افتاد و اساسنامه اصالح كق دهند، نه بالعين ما تطبيد خود را با قوانيبا

  شد.
ه معتقدم تمام كت گردد، بليته رعاكن نيد ايــ با يقانون اساس 17ران ــ به مستند اصل يدر اتنها  نه
ت ياهم ين مطلب بين است اك، مميبعضدر نظر  نند.كن مسأله توجه يد به ايمسلمان با يشورهاك

  ها اثر فراوان دارد. ملت يـ مذهب يت ملّيت احساس هويتقو ين امر برايا يند، ولكجلوه 
من  يبرا يارت دعوتكفارس  جيخل يشورهاكاز  ييكل انقالب، سفارتخانه يد دارم در اواايبه 

است  يهيــ و بد يسين دعوتنامه به زبان انگليشورش فرستاده بود. اك يت در جشن ملكجهت شر
داشتم و  يار ضروركنوشته شده بود. چون در موعد دعوت،  يالديخ ميد تارين ــ با قيبه خط الت

رده و از عدم حضور خود معذرت كر كنامه تش از ارسال دعوت يا نامه يابم، طيتوانستم حضور  ينم
  ردم:كخواستم و اضافه 

گر به زبان يشور مسلمان دك يكشور مسلمان عرب زبان در ك يكه سفارتخانه كتعجب است «
حقّ  ند.ك ياتبه مكرده است، مكها همه ملل مسلمان را استثمار  ه قرنك يزبان دولت يعني، يسيانگل
ه زبان ك يا به زبان فارسياست و  يخود شما و زبان مقدس اسالم يه زبان ملّك يا به زبان عربيبود 
مبران حقّه يه از پكح (ع) يد. گرچه حضرت مسيردك ياتبه مكزبان شما است، ميشور مك يرسم
 (ص) رمكا يجهان، هجرت نبن يخ تمام مسلميمبدأ تار ين است، وليالعزم و مورد احترام مسلم ياول
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ام ي، عالمت مجذوب شدن در برابر تمام مظاهر غرب است. خيالديخ مياربردن تاركاست. به 
ه پس از متجاوز از كرد كم را استخراج ين تقويتر قي، دقيدر دوران اوج تمدن اسالم يشابورين

است. چند صد سال بعد ده نشده يدر آن د ياست) اشتباه 517و  515ن يب يام متوفّينهصد سال (خ
پاپ بود)  يقمر يهجر 992ـ  979/  يالديم 1585ـ  1572زدهم (سنوات ياز او پاپ گرگوار س

ه در كردند كام استخراج يم خيمانند تقو يميرد و آنان تقوك يالديم ميرا مأمور اصالح تقو يأتيه
ا از وجود يدوران  ده شده است. در آنيم گرگوار نامين به نام تقويخ و فرهنگ مغرب زميتوار
ام يتعصب نخواستند آن را به نام خ يا از رويرسد) و  يد به نظر ميه بعكخبر بودند ( يام بيم خيتقو

ه به افتخار او تمام كآن است حقّ  م،يا داشته ين دانشمندانيه چنكما  ينند، ولك يگذار مسلمان نام
م يه او تنظكرا  يشمس يها برند و ماهار كام را به يم خيو تقو يشمس يخ هجريملل مسلمان، تار

شان يبه ا ين لغات فارسيار برند و اگر استعمال اكبهشت، خرداد...) به ين، ارديرده (فروردك
بروج (حمل، ثور، جوزا...) را استعمال  يها توانند نام ياست! م يفرنگ يها ماه يتر از اسام لكمش
ن يه اكرده و درخواست نمودم ك يمجدد يه، معذرت خوايادآورين ينامه از ا انيدر پا» نند.ك

  نند.كه متبوعه خود منتقل يمطالب را به مقامات عال
 يايسابق در آس يمسلمان آزاد شده شورو يشورهاكران با يات و مطالب در مورد روابط اكن نيهم
 يالملل نيجشنواره تأتر ب«آمده بود:  14/1/72 يها رد. در روزنامهيد موردتوجه قرار گيانه و قفقاز بايم

منستان كتر يز جمهوركآباد، مر ران در عشقيانه و ايم يايآس يشورهاك يبا حضور تمام 93نوروز 
ه كح داده باشد ير داده باشد و توضكن مطالب را تذيران اينده ايد است نمايه امك» رد.كار كآغاز به 
ن يه اكاز آن است  يكشود و نفس لغت، حا يسال نو مه ك يروز يعني» روز نو« يعنينوروز 

  است. يمعن يب يلغت 93است، پس نوروز  يهجر يمربوط به سال شمس يگذار نام
آزاد شده به  يها ين و برگشت آذريمابيرا در روابط ف ينده روشنيآ ي، شورويدر بدو فروپاش

و  يت مليانه هويم يايآس يشورهاكه كرد ك يجاد ميد را اين اميداد و ا يد ميش نويشتن خويخو
نند ك يتالش م يجهان يها استيس يط بعضين شرايرسد در ا يبه نظر ماما  ابند،يخود را باز  ياسالم

  ند.كل يانه تحميم يايمسلمان آس يها يمردم جمهور يعنيخود را بر آنان  يكت و نظام الئيمل
توجه داشت با  يد به مسأله مليانه بايم يايمسلمان آس يها يم روابط با جمهوركيجاد و تحيدر ا

بر  ييك يو برتر يه منجربه غرور نژادكمخالف اسالم است  ييگرا يه آن نوع ملكن مهم يلحاظ ا
ّ َخَلْقناُكم ِمّن فه يه شريه با آكد يسم، آپارتايسم، نازيونيگردد؛ مانند صه يض نژاد ميو تبع يگريد ِإ
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َبائَل ِلَتعاَرُفواذََكٍر َو اُنـَْثى َو َجَعْلناُكْم شُ   يه براك يت و احساس مليمل يمنافات دارد، ول 181ُعو َو قـَ
ار هم يبوده و بس »لتعارفوا«ش باشد، مشمول يشتن خويبه خو يو دلبستگ يت مليشناخت هو

انه هفتاد و چند يم يايتازه آزاد شده آس يشورهاك. »حّب الوطن ِمن االميان«اند:  ه فرمودهكمستحسن 
ه يه ضدمذهب بوده و علك، بليكها نه الئ آن يها اند و دولت اداره شده يستيمونكسال تحت نظام 

  اند. ردهك يغ ميمذهب تبل
ن مردم به وجود يدر ذهن ا ي، رسوبات سختيومتكبا پشتوانه قدرت ح يغ ضدمذهبيهفتاد سال تبل
رد االّ به كتوان  يرون نمينشسته بر دل / ب يبه روزگاران مهر يه به مصداق (سعدكآورده است 

ن مردمان يم از اذهان زدوده شود. ايرمستقيو مرجحا به صورت غ يج و نرميروزگاران) به تدر
از مذهب  يو شناخت ضرور ينش مذهبيباما  اند، را از پدران خود به ارث برده ياحساس مذهب

رد و كم يها تفه ها به آن اسالم را سال يابتدا مباند يه باكهستند  ييها ندارند و مانند تازه مسلمان
ن يه به اك ييها أتيرد. هكغ يام اسالم را تبلكش، احيخو يت اسالميسپس بعد از برگشت به هو

 يافكه بودن يشناس باشند و صرفا فق ب و اسالميشناس، اد رانيد ايبااول  روند، در درجه يشورها مك
ت يه ارجحكاست  يـ اسالم يت مليدر حال حاضر شناساندن هورا يست، زيد نيست، و چه بسا مفين

ام، گام به گام كع احيو تشر ياعتقادات مذهب يم و القاكيم در صدر اسالم، تحياد آوريدارد. به 
َعمَّا    َعَفاءاهللّ «...م خمر در سه مرحله انجام شد، در مورد ربا فرمود: يمثال تحر يبود؛ برا
  ع شد.يج تشريام به تدركاحذا تمام كو ه 182»َسَلَف...

نند، فعالً ك يش را بازشناسيت خويه ملّكآزاد شده  يها به ملت كمكو  يت ملّيهو ياياح
او جشن هزاره  يدانند و برا يم يكنا را تاجيس يه ابوعلك ييها را آنين راه است، زيتر مناسب

 يدانند توجه واقع يم ه او را از خودك يتين شخصيم شود چرا به ايرند، اگر به آنان تفهيگ يم
خود  يها تابكه او كرا  يخوانند، خط يهاست نم ه به زبان خود آنكاو را  يتب فارسكنند، ك ينم

ها و  هين توصيشود و با انجام ا يم يكآنان تحر يشناسند، غرور مل يرا با آن خط نوشته است، نم
  شود. يا ميز احيها ن آن يت اسالميش، هويل خويت اصيبازگشت به مل

را اهل شروان،  يشروان يرا اهل گنجه، خاقان يگنجو يدانند، نظام يم يرا بلخ يه مولوك ييها آن
د يدانند، با يرا از خوارزم م ين بغداديو مجدالد يبركن يالد خ نجميرا متعلق به سمرقند، ش يكرود

                                                                                                                                                                                              
  ديگر را بشناسيد.)كرديم تا يكها  ها و قبيله آفريديم و شما را گروه ي(ما شما را از مرد و زن 13سوره حجرات، آيه  181
  گذرد). ي(خداوند از آنچه گذشته است، م 95سوره مائده، آيه  182
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ن يه بر اكيه بخوانند. تسنديها را در خط و زبان خود نو آن يها ها بهره برند و نوشته بتوانند از آثار آن
سازد  يل و راغب ميرا به اسالم ما يا ها، هر خواننده تب آنكو مطالعه  يبزرگان ادب و دانش اسالم

گانه و دشمنان يب يها غ اسالم، تمام بوقيسازد. صرف تبل يمؤمن مبدل م يج به مسلمانيو او را به تدر
هفتاد و چند ساله  يباتوجه به رسوبات ذهنند و ك يها را وادار به معارضه م يكاسالم و الئ

ن يغ شود، معارضيل و تبليتجل يو ادب ياگر از مفاخر ملاما  گذارد، ير مين معارضه تأثي، ايستيمونك
ننده را ك ه خود معارضهكاثر است، بل يتنها ب ها نه نند و معارضه آنكتوانند مقابله  يو دشمنان نم

به  يمند آزاد شده، در مقام عالقه يها ه ملتكآن است  يروشن يگر چنيده ديفاد. ينما يف ميتضع
نند و دنبال كرا انتخاب  يـ عرب يالخط فارس ه رسمكشوند  يخواندن آثار بازمانده قدما وادار م

  ن نروند.يالت يالفبا

  183تيتهاجم فرهنگى و هو
د يتنها مف ه نهكشود  يم ياوقات به بهانه آن اقدامات ياريه بسكشده است  يا نهيزم يتهاجم فرهنگ

 يارياوقات در بس ياريه بسكن مطلب از آن جهت است يوس دارد. اكر معه غالبا اثكست، بلين
ن يو تماس مداوم ب يشود. مبادله فرهنگ ياشتباه م يبا تهاجم فرهنگ يها تبادل فرهنگ نهيزم

ن يه اگر همچنكاز آن وجود ندارد، بل يريان جلوگكتنها ام ه نهكاست  يقهر يها امر فرهنگ
ها  را فرهنگيدارد؛ ز يامل بازمكآور است و ملل را از ت انيبه آن ز كم؛ تمسيار داشتيدراخت يانكام

را وارد فرهنگ  ياصطالحات، لغات و عادات يها گاه ن تماسيشوند. ا يم يگر غنيديكاز تماس با 
چندان  يگانه است، وليه گرچه خود نشانه خضوع و خشوع در برابر فرهنگ بكسازد  يعامه م
را  يالديخ ميه تاريالمثل رساله عمل يند. فك ينداشته و جامعه آن را در فرهنگ خود حل م يضرر
ه عنـوان كشود و حال آن يمتداول م "تر...كد  اللّه تيآ"مانند  ينيا مثالً عناويسد و ينو يهم م

  .ياست در قلمرو حقـوق عرف "تركد"ف عنوان يرد در قلمرو حقوق اسالم الاقلّ هم  اللّه ـتيآ
ه از ك يشود. فرهنگ اسالم يردوست انجام ميگانه و غيه از طرف بكن آن است يمب "تهاجم"لفظ 
بدان  يگونه تهاجم چيست و هيتهاجم ن يرايدارد، هرگز پذ ينشأت گرفته و جنبه قدس يوح
گر) يان ديگر (و نه اديد يملّ يها ه از طرف فرهنگكاست  ين فرهنگ ملّيباشد. ا ير نميپذ انكام

                                                                                                                                                                                              
و  يتهاجم فرهنگ مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  .1375مهر ماه  1شنبه ك، ييافتخارات ملّ 183

 .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق ،هويت
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جامعه از  يت احساس ملّيت و تقويان ملّكن توجه به اريرد. بنابراين است مورد تهاجم قرار گكمم
ست و يجدا ن ياز فرهنگ اسالم يرانيت اياست ملّ يهياست. بد يط مقابله با تهاجم فرهنگياهم شرا

به بهانه اسالم  "تيملّ"دن يوبكته و كن نيبه ا يياعتنا يه هستند. بكس يك ين دو به منزله دو رويا
را از وسط  يا هكه سكسازد و به منزله آن است  يملّت وارد م ين ضربه را به استقالل فرهنگيباالتر
ت به يبه ملّ يردن هرگونه دلبستگكوم كم. محينكل يتبد كم عرض و نازكه كرده و به دو سكقطع 

ان كتلمبه اجزا و ار يكن خأل مانند يه اكند ك يم يجاد خأل فرهنگيمذموم، ا ييگرا يعنوان ملّ
ها و اعتقادات مخالف  ردن همه افراد، گروهكوم كشد. محك يگانه را به خود ميب يها فرهنگ

ه به كها  ن برنامهياز ا ييكآورد.  يرا به وجود م يين خأليز چنين يگونه بررس چيت بدون هيمكحا
ر يه در مسكبود  "تيهو" يونيزيد، برنامه تلويوبكهمه را درهم  يبهانه مقابله با تهاجم فرهنگ

  اجرا شد. يين خاليجاد چنيل ايتسه
ه اثر عمده آن (و كشود  يپخش م ياسالم يجمهور يماياز س "تيهو"به نام  يا است برنامه يمدت

 يو انقالب ي، اجتماعيخيتار يها تيشخص يردن بعضكت يهو يننده آن) بك هيچه بسا هدف ته
نار هم كد مختلف خائن و خادم در يافراد مختلف و جرا يزيآم طنتيبرنامه به نحو شن ياست. در ا

بر مقابله با  يآن مبن يرغم ادعا يعل يا ن برنامهيسازد. پخش چن يمال م ن را لجنيآورده شده و خادم
ه به تهاجم كآورد  يدر ذهن توده مردم (بخصوص جوانان) به وجود م ييخال يتهاجم فرهنگ

ه عرف ك يروان يماريند و بكن خأل را پر يش ايدهد مطابق نقشه و هدف خو يجال مم يفرهنگ
  وع دهد.ينامد در جامعه ش يم "سميجان ناپلئون ييدا"عامه آن را 

تواند  يم ييجو نهكيش و بخصوص ياند جكل، يالقاعده از چنان ذهن عل يعل يا ن برنامهيه چنيته 
گران را تخطئه يوشد دك يند، مكل دست و پاياص يتيخود هو يتواند برا يه چون نمكند كتراوش 

د؛ لذا ينما يالمله م هيند او را وجك ييس بدگوكداند از هر يد، و چون ميمال نما رده، لجنك
ه كنيندازد. بدون ايان آنان تفرقه بيق مين طريوبد تا از اكرا ب يگرياز آنها د ييكخواهد از دهان  يم

ند. مانند ينش يم يع به داوريند، در مورد گذشتگان و وقاكان يق را بيخ دقيان و تاركط زمان و ميشرا
رو يند و پك يوم مكن (ع) روش امام حسن (ع) و صلح او را محيـن حسنيسه ناروا بيه با مقاك يسك

  خواند. "نيمذّل المؤمن")  اذباللّهيه آن امام را (العكاست  يسكآن 
دهندگان راه او قرار  او و ادامه يتر مصدق، نهضت ملّكن درها شادرواين تيدر رأس و قلّه آماج ا

ه پشت كر است يقرن اخ ين مبارزات ضداستعماريتر شدن نفت از مهم ياند. نهضت ملّ گرفته
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ند ك ير انگلستان در خاطرات خود اقرار ميوز دن نخستيه اك يرساند، به طور كاستعمار را به خا
رد. نهضت توانست رگ ك يمصدق آن شب خواب راحتتر كشدن از سقوط د ه بعد از آگاهك
قطره  يك ير حتّين مسيد. در ايد نماي ند و توانست از او خلعكنفت را قطع  يعنيانگلستان،  ياتيح

ران را يه اكبدهد  يالملل نيه بهانه به دست استعمارگران و مجامع بكخت ين نريخون به زم
رده كآن نشسته بود حفظ  يبر رو يه وكرا  يالهه صندلوان يها بعد از او د ست بنامند. تا ساليترور

گفتند  يدادند و م ينندگان نشان مكديرا به بازد يان به عنوان افتخار دادگاه آن صندليبود و راهنما
رد و توانست بر كش دفاع ياز حقوق مردم خوسوم  ملّت جهان يكرهبر  ين صندلياز هم
 يتر مصدق بود در طكاش د يگذار اصل هيه پاك يملّروز شود. جبهه يشور جهان پكن يتر ميعظ
  به ملّت انجام داد. يخ خدماتيتار

ران يه هرچه در اكعه ين گمان و شايت را به ملّت برگرداند و ايت و شخصيران هويا ينهضت ملّ
گانه است ذوب نمود. عقده حقارت ملّت گشوده شد و آنان را متقاعد يگذرد خواست و برنامه ب يم

  نند.كفا يآن را است يالملل نيو ب يد با مبارزه ملّيهستند و با يحقوق يدارا هكساخت 
قرارداد و آماده انقالب تحول ر يه مردم را در مسكبود  ييگشا د ملّت و عقدهيه جدين روحيهم

ه بخواهد ك يا ن، برنامهيند. بنابرايبگو يكلب ينيخم شادروان امام يرهبر يه به نداكنمود  ياسالم
  دهد. يشه جلوه مير يند؛ انقالب را بكاست تخطئه  يه مادر انقالب اسالمكما را  يملّنهضت 

 ياركادامه راه مصدق با هم ينفت برا يت ملّكرعامل شرين مديشادروان مهندس بازرگان اول
 كمكدوستان مؤمن تـوانست با  از وطن يا و عده يسحاب  داللّهيتر ك، ديطالقان  اللّه تيشادروان آ

ت يو حما كمكروان راه مصدق و در واقع با ياران و پيو بخصوص  ياسالم يز افراد ملّيها ن گروه
  انجام دهد. يانقالب اسالم يروزيبه مردم و به پ يت ملّت، خدماتيثركا يمعنو

ردن كمال ياز اهداف آن پا ييكمسلّما  يم هدف ولييه اگر نگوكــ  يونيزيتلو يا برنامه كنيا
ر يخدمات سا ينشناس كخواهد با نم يباشند ــ م يران ميه از افتخارات ملّت اكاست  يت افراديثيح

 يب بماند. صاحب اصليرق يال خود بر سر سفره انقالب بيند و به خك يخدمتگزاران ملّت را نف
  دهد. يز داده و ميه خادم را از خائن تمكران است يانقالب ملّت ا

م يگو ينجا ميگفت: آنچه در ا يجد يخود با لحن شوخ يمرحوم مهندس بازرگان در چند سخنران
د و يدياز من د يا ا مصاحبهي يون سخنرانيزيم قلب است. اگر فردا در تلويت و از صمين واقعيع
ان يب ين مطلبيداشت چنحقّ  يد (نقل به مضمون). وينكه خالف گفته امروز من بود باور نكد يديشن
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ست يمونكاحزاب  يها نيسين تئوريتر ه از مهمكرا  يزندان قادر است احسان طبر يرا وقتيند، زك
ب دهد، مسلّما قادر به هر يترت يشناس نار اسالميسم يه حتّكمسلمان مبدل سازد  يكجهان بود به 

  خواهد بود! يگريار دك
شف اسناد كانقالب و  يروزيبعد از پ 184ست.ير آزاد معتبر نيط غياقرار در شرا يحتّ ياز لحاظ فقه 

(ص) ناچار   رسول اللّه يصحاب 185اسرياز عمار  يرويون به پياز انقالب ياريمعلوم شد بس كساوا
آنان را مسؤول  يه از دل برنخاسته است و انقالب اسالمكبر زبان و قلم آورند  ياند مطالب شده

ل ين قبيانجام شده است از ادر زندان و بازداشت،  يها قبل و حتّ ه مدتك ييها ندانست. مصاحبه
ن يه اكن جهت است يد به هميغالبا خالف آن است و شا يبعد يها ه اعمال و نوشتهكباشد  يم

  ند.ك ير نمكخ انجام آن را ذيتار يونيزيبرنامه تلو
 يو اهداف كنوشته شد. وجه مشتر ين برنامه اعتراضات متعدديز ايانگ ان آغاز و اهداف مفسدهيدر ب
 يت افراديستن شخصكشود، درهم ش يومت و ملّت حاصل مكح يگونه اقدامات برا نيه از اك

ه با قبول اساس كنيندارند جز ا يشان است و گناه برنامه ...» يـَُقوُل رّىب اهللّ «...  قرآنه به قول كاست 
دان ت موجود را قبول نداشته و اصل نظام را از دولتمريمكنظام انحرافات حاصله و طرز اداره و حا

 يآور ازمند جمعين يراسكا دمي يتاتوريكاعم از د يومتكستم و نظام حيدانند. هر س يجدا م
ه آنان را كدانند  يموظّف م ن مورد وثوق مردم باشند همگان خود راياطّالعات است و اگر مأمور

ن يا چنيرد. آكسب كتوان  يرا با زور نم ياطّالعات واقعاما  نند.ك يارياطّالعات  يآور در جمع
                                                                                                                                                                                              

 ينيز به پيرو ياساس قانون 38دانست، اصل  يرا معتبر نم يچنين اقارير (ع) ياست عل يكه حاك يگذشته از اخبار 184
سب اطّالع ممنوع است. اجبار شخص به كگرفتن اقرار يا  ينجه براكهرگونه ش«دارد:  ياز آن فرمايشات چنين مقرّر م

اعتبار است. متخلّف از اين فاقد ارزش و  يشهادت، اقرار يا سوگند مجاز نيست و چنين شهادت و اقرار و سوگند
 »شود. ياصل طبق قانون مجازات م

ان قريش گرفته و مغلول كعليهم را مشر  اللّه جمله عمارياسر و والدين او ياسر ـ سميه رحمه چند نفر از مسلمين من 185
نجه جلو چشم كش ه زيركردند كبرائت جويند. ياسر و سميه آن قدر مقاومت  (ص) نجه قرار دادند تا از پيامبركزير ش

شود، تقيه  يم مكنفر  كشته شود از معدود مسلمانان يكرده، كه اگر مقاومت كر كعمار جان سپردند. عمار با اين تف
ه بيانات عمار (اگر از صميم قلب ادا كردند. او هم به مدينه گريخت. باوجود اينكرد و به زبان برائت نمود. او را رها ك

رده و در قلبش ايمان راسخ كتقيه  يه دانستند وكهذا حضرت بعد از آن داد، مع يتد قرار مشده بود) او را مصداق مر
ِهللّ سوره نحل در اين مورد است:  106نزول آيه  يردند و به گفته بسياركدارد از او تجليل  بَعَد اميانِه... ِاّال َمْن    َمْن َكَفَر 

المياِن ـ  ِ �مئنٌّ  راه باشد و حال كا يه از روكافر به خدا شود... مگر آنكه بعد از ايمان آوردن ك يسكاُْكرَِه و قلُبُه ُم
 ه قلبش در ايمان راسخ است.كآن
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ا يتوانند مورد وثوق باشند  ينند، مك يآور خواهند اطّالعات جمع يگونه م نيه اك ينيمأمور
ست كاز علل عمده ش ييكومت باشد؟ كعمل ح كتواند مال يگونه اطّالعات موثّق بوده و م نيا

 يدرست يران آگاهيات ملّت ايه آنان از وضع و خصوصكران آن است يه ايا عليكاقدامات امر
نجه اخذ كه با اجبار و شكدارند. اطّالعات غلط  يندارند و با اعتماد به گفته اشخاص مغرض قدم برم

  شود. يها م ومتكست حكا به گزارشات مغرضانه توجه گردد، موجب شيشود 

  186فرهنگ استعمارى
 يه بر آن به سهولت آرزوهاكيه استعمارگر با تكاستعمار است  يگاه داخليپا يفرهنگ استعمار

 ياقت ملّت برايو ل ين فرهنگ در مورد مسأله آزادين جلوه ايتر رد. مهميگ يخود را در آغوش م
 يتيفعال يآزاد يران ــ در جستجويــ و من جمله اسوم  از جهان يآزاد بودن است. هر وقت ملّت

اند به مردم  دست به دست هم داده و خواسته يو استعمار خارج يستبداد داخلرده است، اك
 يارير نادرست را بر بسكن فياند ا ست، و متأسفانه توانستهين يق آزادين ملّت اليه اكقبوالنند ب

ه ضد ك يگرياتب استعمارگر دكر مين مسيه در اكشان بقبوالنند، بخصوص ياند يدالن و سطح ساده
، "مقتدرمرد "ل ياز قب يه لغاتكن توطئه است ين فرهنگ و ايند. ايآ يم كمكز به يهستند ن يآزاد

مرد "دهد. لغت  يل از آن داد سخن ميرده و در تجلكج يو امثال آن را ترو "تاتور صالحيكد"
در اما  ند است،يسخت خوشا ين مسنديآرزومندان چن يطان نفس و خودخواهيگرچه بر ش "مقتدر

تاتور يكد يمعناشدت  ه از حدت وكنيا ينه براين زميافته است. در ايمتر رواج كن توده مردم يب
ش، رفاه يبسازند و همراه آن آسا "تاتور صالحيكد"نند تا ك ياهند صفت صالح را به آن اضافه مكب

را نه يب از دو لغت متضاد است زكمر "تاتور صالحيكد"اصطالح اما  ت را وعده دهند.يو امن
دهد  يبه خود اجازه م يماند) و نه صالح يم صالح مييا الاقلّ بگويشود ( يتاتور صالح ميكد
تاتور يكخ داغ. ديا يم آتش سرد ييه بگوكمانند آن است  ين اصطالحيتاتور باشد. ساختن چنيكد
و  يبوده است با انحصارطلب يخواهد اگر هم قبالً شخص صالح يش مير فرمان خويه همه را زك

ْ�غى فه يه شريند و به مصداق آك يان ميش، فاسد شده، طغيانحصار دادن قدرت به خو ِاّن االنساَن َلَي
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گران و مشاوره با آنان احساس ياز از دين يرمسؤول، مقتدر و بيه خود را غكن ي، هم187َاْن رآه استغىن
ست صالح ين نكگر مميد يند و بر فرض قبالً صالح بوده است از لحظه خودسرك يم يشكرد، سرك
هرج و "عمدا آن را  يان آزاده دشمنك يد از باتالقيبا يوصول به گلشن آزاد يبماند. برا يباق

ن ياق وصول به ايا زده و با اشتيه دل به دركرد. متأسفانه ملّت ما هر بار كنهند عبور  ينام م "مرج
بلند شده  يو استعمار خارج ياستبداد داخل يند سروصداكگلشن خواسته است از آن باتالق عبور 

ن ترساندن يبه همان جهنم استبداد برگردد. بهانه اند و كگرد  اند تا عقب و ملّت را از باتالق ترسانده
سم يوناليناس يجا يشخص، غرور ب يكت ملّت در يردن هوكز ك، متمريت، رفاه ماديحفظ امن

ر ترساندن ي) و باالخره در قرن اخُحّب الَوَطِن ِمَن االميانح و مصاب يصح يهن دوستي(و نه م يتلريه
ن راه و انصراف ملّت از يدر ا يق مقدماتيت. بعد از توفن بوده اسيسم و پشت پرده آهنيمونكاز 
ه توقّف ملّت در جهنم اختناق كنيا يل آن شده بود برايه موفّق به تحصك ييها يآزاد ي، حتّيآزاد

ند اسطوره كدا يم و رضا پيدردسرتر شده و ملّت در برابر آن حالت تسل يتر و ب يو استبداد طوالن
 "تاتور صالحيكد"رد و توسل به يگ يفرهنگ را م ياقتدار، قاطعانه سراپال از يو تجل "مرد مقتدر"

  گردد. يمطرح م
ر، احمدشاه و يت، استبداد صغين شاه، مشروطيم: ناصرالديران را بخصوص ورق بزنيخ معاصر ايتار
 28 يودتاكتر مصدق، كد يومت ملّكو ح ياو، رضاشاه، محمدرضا شاه، نهضت ملّ يرات منشكدم

دهد.  ياز آن را نشان م يا بوده و جنبه ين بررسيمحمدرضاشاه... همه گواه ا يتاتوريكو دمرداد 
و  يدرآورد من يدئولوژيبر ا يا مبتنيبوده  يبر استبداد شخص يكن است متّكتاتور مميكد

، ينيتلر، موسوليم هينيب يد. ميل نمايا الاقلّ تسهيه يه بتواند استبداد او را توجكباشد  يا خودساخته
نمودند.  يخاص يدئولوژيا يكبر  يكخود را متّ يتاتوريكا ديجناح چپ دن يها مين و رژياستال
ومت ــ آن كت سازش با حيا نيت يمتفاوت ــ با حسن ن يها ز با هدفيسندگان نيفالسفه و نو يبعض

گونه  نينند. اك يرده و مكج يبر آن را ترو يكمتّ يتاتوريكد يجه به طور تبعيو بالنت يدئولوژيا
ران زمان رضاشاه) يا ايو كزمان ژنرال فران ياي(مانند اسپان يشخص يتاتوريكاز د يتاتوريكد

قدرت  يها هيند. پاك يم مكيسازد و تح ياستبداد م يبرا يرا فرهنگ خاصيتر است، ز كخطرنا
د. ينما ين ميآن را تضم يند و بقاك يم مكيه داده آن را تحكيار مردم تكاف يتاتور را بر رويكد

تاب كران بود در يت ايو مشروط ين راه آزاديه از مبارزكمقامه   اللّه ياعل ينينائ يرزايمرحوم م
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دارد و استبداد  يه استبداد فصل مشبعيدر حمالت عل 188ه الملةياالمة و تنز هيتنبمشهور خود به نام 
شعبه "مرحوم، متوجه  ، بنا به اصطالح خود آنيو يحمله اساساما  ندك يوم مكدا محيشاهان را شد

رسد نظر آن  يداند. به نظر م يتر م كگر خطرنايآن را از همه انواع د يه وكاست  "ينياستبداد د
در  يا هيگونه پا چيه استبداد شاهان قائم به شخص است و هكه بوده است ين پايز بر هميبزرگوار ن

بر عواطف  "ينيشعبه استبداد د"اما  ندارد يتياذهان و اعتقادات مردم نداشته حالت قدس و معنو
ند و در واقع اعتقادات كدا يپ يشتريتواند قدرت ب يه مردم و اعتقادات آنان استوار است و ميعال

  آورد. يمردم و مذهب آنان را در خدمت استبداد درم
 خود را آغاز نمود. متدرجا رنود به او يشخص يتاتوريكمرداد د 28 يودتاكمحمدرضاشاه بعد از 

ند تا قدرت يافريب يتبكا ميند كجستجو  يدئولوژيش ايقدرت نامحدود خو يبقا يه براكفهماندند 
د خود را به يانقالب سف يه وكنه بود ين زميد و در ايس نمايداده آن را تقد يش را جنبه معنويخو
را عرضه و  "و انقالب شاه و ملّت ي، قانون اساسينظام شاهنشاه"ن عنوان معنون نمود. شعار يا

 يبر قانون اساس يقدرت مطلقه شاه را حتّ يعني يگانه، نظام شاهنشاه ن شعار سهيرد و در اكل يتحم
 ين اساسكشاه را به منزله ر يتاتوريكران به جستجو پرداخت و ديخ گذشته ايز تقدم داد. در تارين

موجب  يتبكن ميد و نگذاشت چنيران زود فهميا رد. خوشبختانه ملّتكعرضه  يرانيت ايت و ملّيهو
ه كگانه او  د. در مقابل شعار سهيه نمايرا تغذ يگردد و فرهنگ استبداد يو يمغز يشست و شو
ومت داده بود، از بطن كمقامش بود تقدم و ح يه مبناك يبر قانون اساس يرا حتّ ينظام شاهنشاه
ها و  ين خودجوشيد. ايجوش "ياسالم يجمهور، استقالل، يآزاد"شعار  يل اسالميانقالب اص

و به  يشخص يتاتوريكخواستند د يه نمكخاست  يبرم ياز دل مردم ياركو ابت يارتجال يشعارها
، انقالب و شعار يشاهنشاه يدئولوژيرغم ايرند و علياو را بپذ ييكدئولوژيا يتاتوريكد يق اوليطر
  دادند. ييو شهدارده ك يل آن جانبازيدند و در تحصيرا برگز يآزاد

ا به عبارت يدولتمردان  يتاتور را با قدرت قانونيكد سلطه و قدرت ديه نباكاست  يادآوريالزم به 
س و در جهت مخالف قدرت كرا قدرت قانون درست به عيرد. زكگر قدرت قانون اشتباه يد
ت يمكحا يمجاز مردم بوده و مظهر اعال يها يننده آزادك نيتاتور است. قدرت قانون تضميكد

صدر  يها سان اجرا گردد. داستانيكم باشد و در مورد همگان كد بر همه حايملّت است. قانون با
ع و تابع قانون يش را مطيز خويه خود آن حضرت نكدهد  ي(ص) نشان م  ره رسول اللّهياسالم و س
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اخت و نويكامر، قدرت قانون در مورد همه و خود آن بزرگوار  يكع يدانست و بعد از تشر يم
ه اصل كن قاعده است يز با الهام از ايران نيا يم قانون اساسيد. در تنظيگرد يض اجرا ميبدون تبع

ر افراد ين با سايدر برابر قوان يرهبر يشورا يا اعضايرهبر «دارد:  يمقرّر م يقانون اساس 112189
ه قانون با كنيا يبراست و يز نيگونه مجامله و مسامحه جا چيقانون ه يدر اجرا» هستند. يشور مساوك

ت يد مسؤوليبا ق يكداشته باشند، منتها هر  يان امر اقتدار قانونيت اجرا شود الزم است متصديقاطع
ا چند نفر خاص ي يكه كنيند نه ايش اعمال قدرت نمايت خوين فقط در حدود صالحيسنگ

الّ در داخل حدود نند و اكتجاوز  يش گرفته و از حدود قانون اساسيها را در انحصار خو قدرت
ش را با قدرت انجام داده و در آن يفه خويد بتواند وظيبا يهر مرجع يتكن ممليو قوان يقانون اساس

  هراس به دل راه دهد. يا شخصيچ مقام يه از هكنيند بدون اكر اعمال قدرت يمس
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  مپنجفصل 
  
  

  يطبقات اجتماعاقشار و 





 

  مقدمه
 ت،يثيمشترك، ح يجامعه هست كه از نظر ارزشها يشامل آن بخش از اعضا ياجتماع طبقه
 يبطور معنادار گريد يو متعلقات ماد تيثروت و درآمد و مالك زانيم ،ياجتماع يها تيفعال

طبقه به  كيحركت فرد از  يبه معن يجامعه باشد. تحرك اجتماع گريد يمتفاوت از بخشها
 رييطبقه شروع به تغ كي تي. چنانچه رفتار اكثرشود يرفتار مشاهده م رييتغ ةبه منزل گريد يا طبقه

مدها از  يريبه اشكال متفاوت قابل مشاهده خواهد بود كه شورش و شكلگ يكند رفتار جمع
  . نديآ يبه شمار م يرفتار جمع رييتغ يها نمونه

ز به نوعي طبقات اجتماعي هستند با اين تفاوت كه طبقات به نوع معناداري از قشرهاي اجتماعي نب
يكديگر جدا هستند و حال آنكه تمايز و تفكيك اقشار از يكديگر كمتر از هر طبقه با طبقة ديگر 

  است.
 يو به و رديگ يدستور م ياز افراد است كه هركدام از آنها از فرد مشخص يا مجموعه سازمان

خاص خود را دارد كه  يا رابطه يها همانند خانواده چارچوب يعيطب يها . سازماندهد يگزارش م
 هااز لحاظ نوع رابطه متفاوت هستند و سلسله مراتب و اقتدار در هركدام از آن يرسم يها با سازمان
 يبرا يسازمان رسم كيدر  تياست. مسئول يگرياز د زيو متما فيمشخص تعر يبه نحو
شدة آن مراتب سلسله مراتب قدرت را در آن  نييبه اهداف تع دنيسازمان و رس يتهايفعال يهماهنگ

 ،يرسم يشده، نظام انضباط تيتثب يارتباط يالگوها يرسم ي. در سازمانهادينما يم فيسازمان تعر
  شده هستند.  فيو پاداش تعر هيو نظام تنب ف،يو وظا كار ميتقس

و  تيو با استفاده از وضع شوند يم ليتشك يرسم يها غالباً در درون سازمان يررسميغ يها  سازمان
. ندينما يافراد موجود در شبكة خود م يبرا ياقدام به جلب منافع ماد زبانيم يسازمان رسم تيموقع

 يا اعتقادي يگروه اي يخود در ارتباط با اهداف شخص يو قدرت سازمان اراتياز اخت يو به عبارت
  . نديجو يمنفعت م
خصوصيات  ايشانهاي  نوشته از بطو مستن عرفاي سلفهاي بعدي با استفاده از كتب  در بخش

  شوند. طبقاتي اقشار مختلف نقل مي
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  نوع آدم ياصناف بن
ت صناف مردم در هر زمان و هر ملّاان يدر ب شاهيسلطانعل يگناباد يدختيحضرت حاج سلطانمحمد ب

ه ياَزمان متشابهه است و اصناف انسان از زمان آدم عل كه بدان«190:اند مرقوم داشتهكه بوده  نيو د
ن زمان همه مثل يه و آله و سلّم و بعد از آن بزرگوار تا اياهللا عل يالسالم تا زمان حضرت خاتم صلّ

ن در كبوده ل ياز بعض يو قلّت بعض ياصناف بر بعض يبعض يادتياختالف به ز ياند. بل هم بوده
اند و مالحظة اهل زمان خود را  چوقت تفاوت نداشتهيشود ه يه بعد تعداد مكمختلفه  يها عدد فرقه

  شوند: ين فرقه ميچنده م مفتَرِق بينك يه مك
 ر و شرّيز خيه نه تمكه عقول آنها مانند عقول اطفال است ك يزنها و مردهائ و اند اطفال يفرقة اُول
تاب كح ين فرقه موافق صريتوانند، و ا يخود را م ر خود و دفع شرّيدهند و نه جذب خ يخود را م
ِ�يُعوَن قاَل اهلُل تَباَرك َو َتعايل: باشند.  يم َمعُفٌو َعْنُهم ِإالَّ اْلُمْسَتْضَعِفَني ِمَن الّرَِجاِل َوالنَِّساِء َواْلِوْلَداِن َال َيْسَت

ِ�يعُ ه اشاره است ك .191ِحيَلًة َوَال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال   َال يـَْهَتُدوَن َسِبيًال علّامه و  ةقوبه ضعف  وَن ِحيَلةً َال َيْسَت
 ير برايچ تدبيه هكعلّامه چنان ضعف دارند  ةنها در قويا يعني. عماله ةقوضعف ه اشاره است ب

خود را دانسته  ر و شرّيه اگر خكعماله چنان ضعف دارند  ةنتوانند و در قو ر و دفع شرّيجذب خ
ُهمْ ر و دفع شرّ خود نتوانند ببرند، و فرمود: يجذب خه ببودند راه  ُ َأْن يـَْعُفَو َعنـْ    .192فَُأوَلِئَك َعَسى اهللَّ
و  يوانيمات حيمات و ناماليدانند در مال يرا منحصر م يانسان ر و شرّيه خكهستند  يسانك هيفرقة ثان

ن فرقه يستند و اينچ ملتفت ين غافل و به آخرت و ثواب و عقاب آن هين و آئياز مبدأ و معاد و د
ست بهائم است يست آنها چون زين و زيش و آئكيان و هر زمان و در هر كاند در هر م معظم ناس

ه ن بين و آئيا دين فرقه ينها نازل شده است و اير فرق سنخ اينها و سايدربارة ا 193َبْل ُهْم َأَضلُّ ه ك
ق يدر طلب تحق يلّكاند و به  ردهكد پدر و مادر و امثال و اقران اقتصار يگوش آنها خورده و بر تقل

  اند. ده و غافل محضيگوش آنها نرسه ب ينين و آئيا دياند، و  امدهيبرن
ق برآمده و بعد از يده و درصدد تحقيگوش آنها رسه ن و مذهب بيه دكآنها هستند  فرقة ثالثهو 

                                                                                                                                                                                              
190 1384د بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، واليتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحم .  

http://www.sufism.ir 
 .نيابند ينتوانند و راه يجوي ه چارهك يان فرودستكودكمگر آن مردان و زنان و . 98سورة نساء، آية  191
 .آنان درگذردچه بسا كه خداوند از پس . 99سورة نساء، آية  192
 .ترند بلكه گمراه. 179، آية أعرافسورة  193
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اند و المذهب  ار مبدأ و معاد نمودهكان يلّه كشده و ب ركعالم محسوس را من يورا يملَق عايتحق
آنها تمام از فرقة  يها اند و باهوش هيا داخل فرقة ثانياند  ا مستضعفياند؛ و اغلب اهل فرنگ  شده
  ار نموده باشند.ياخت يرده و ملّت و مذهبكق يه به ندرت تحقك يلياند مگر قل ثالثه

درست نموده  يق بر آمده و به اعتقاد خود مذهب و ملّتيتحق ه در صددكهستند  يسانك فرقة رابعهو 
س را از كرا علم پنداشته هر ي رده و علم عادكده قبول يه از امثال خود شنكو مسموعات خود را 

د را دانسته يده و نه آداب تقليد را فهميتقل ين نه معنكخود قرار داده ل ةه معروفتر بوده اُسوكعلماء 
ت را يا نصرانيا نحلة تَهود ين خود را مقلّد آن عالم شمرده و نحلة اسالم كرده لكح يد صحيو نه تقل

ن و ملّت بوده و هستند ين فرقه معظم اهل هر دين دانسته و نحلة مذهب را مذهب خود پنداشته و ايد
د يتقل د رايتقل هدارند و نحل كن و ملّت پنداشته و بر مسموعات خود تمسين و ملّت را ديد هه نحلك

ن يده. و ايت به آنها نرسيوند واليه پكاند  194ُمْرَجْوَن ِألَْمِر اهللَِّ ن چهار فرقه تمام داخل در يدانند. و ا
ه به آنها يوند شجرة الهيه در دم آخر پكمانده ينها باقيوند خوردن در ايا استعداد پيچهار فرقه 

وند و توبه در يا استعداد پي –اند  ن چهار فرقهينها اغلب ايو ا -شوند  يم 195يـَُتوُب اهللَُّ َعَلْيِهمْ  و رسد يم
نها است: يه دربارة اكاند  مكار ينها بسيرسد و ا يبه آنها نم يوند الهيا پينمانده است و  يآنها باق
بـُُهمْ    .196يـَُعذِّ

دست ه دست آورند به د بيه باك يقانونه ه صورت اسالم را بكباشند  يم يسانك فرقة خامسه
ه ينَبو ةعت عاميب ياند و اسالم را از رو فة او دادهيا خليوقت  يدست نَبِه دست ب يعنياند  آورده
ن فرقه ياند؛ و ا ردهكح يد خود را صحياند و تقل رفتهيعت پذين بيا يرا از رو يام قالبكاند و اح گرفته

منافق خواهد  يو ثان يقيل مسلم حقست. اويا دل با زبان موافق نيا دل و زبان آنها با هم موافق است ي
ًئااست:  يو دربارة فرقة اول .بود ِ�يُعوا اهللََّ َوَرُسوَلُه َال يَِلْتُكْم ِمْن َأْعَماِلُكْم َشيـْ  يو فرقة ثان. 197َوِإْن ُت

د يح مذمت و توعيض و تلويح و تعريتصره تاب و سنّت بكاوصاف و عالئم و در ه اند ب معروف
ه باغبان، جزء كباشند  يتلخ م يها نها مثل درختياند و ا مسلم صادق يفرقة اولاند. و  ار شدهيبس

                                                                                                                                                                                              
 اميدواران (موقوف) به امر خدا.. 106، آية توبهسورة  194
 كند. خداوند به آنها توبه (التفات) مي. 106، آية توبهسورة  195
ُ َعِليٌم َحِكيمٌ  .106، آية توبهسورة  196 بـُُهْم َوِإمَّا يـَُتوُب َعَلْيِهْم َواهللَّ اميدوار  ديگر يا هو عد. َوآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِألَْمِر اهللَِّ ِإمَّا يـَُعذِّ

 حكيم است. يدانا وندو خدا كند يم(التفات) توبه به آنها ند و يا ك ييا آنان را عذاب م  ندسته به فرمان خدا )موقوف(
 .ندك  يم نمك يهايتان چيز  ردهكاز  اطاعت كنيداو  رسولخدا و از و اگر . 14، آية حجراتسورة  197
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وند خوردن گرفته باغبان باوقوف و ياستعداد پ يباق يه شاخهاكسته باشد كتلخ آنها را ش يشاخها
ست اگر يرون نيد بين فرقه مقام آنها از مقام تقليوند زند و ايوند زدن آنها را پيس باغبانها وقت پيرئ

ده خواهند شد و اگر در يرده باشند و فوت شوند آمرزك يرويوقت خود به صداقت پ يات نبيدر ح
عت با يا بيگر ندادند يد يعت عامه به نبيوقت دست ب يوقت خود فوت نشوند و بعد از نب يات نبيح

ه كشند سته باكاو را ش يه شاخهاكخواهند بود  يعت خاصه مانند درختيردند به بكت نيصاحب وال
وند نخورده باز يوند زند و پيپ يوند زننده به خوبيه پكوند خوردن گرفته يه استعداد پيباق يشاخها
 ُمْرَجْوَن ِألَْمِر اهللَِّ ر داخل فرقة سابقه و ين فرقة اخيند و مانند اول شود؛ و اكتلخ قوت  يشاخها

َوآَخُروَن فرموده دربارة آنها:  يتعال حقّه كهستند  يسانكن دو فرقه ياز ا يو فرقة اُول .باشند يم
ُ َأْن يـَُتوَب َعَلْيِهمْ  ُ�وا َعَمًال َصاِحلًا َوآَخَر َسيًِّئا َعَسى اهللَّ    .198اْعتَـَرُفوا ِبُذنُوِِْم َخَل

وند اعمال و ين پيواسطة اه ده و بيوجود آنها رسه ه بيوند شجرة الهيه پكباشند  يآنها م سادسه ةفرقو 
ن يو ا .اند شده 199ُأوُلو اْألَْلَبابِ  وندين پيواسطة اه احوال و اخالق و وجود آنها مغز گرفته و باقوال و 

ن جهت آنها را يز هست و از ايه السالم است شعاع وجود او نيامام عل يوتكه صورت ملكوند چنانيپ
عه يآنها را شز ين جهت نيست به اا يرويه مأخوذ از شعاع است، و چون باعث پكنامند  يعه ميش
آنها را  يرويرد پيگ يننده قرار مكعت يه در گردن جان بكست ا يا نامند؛ و چون به منزلة قلّاده يم

را  يرويعت و پين بيدهند ا يخود قرار م يشوايوند امام را پين پيواسطة اه نامند، و چون ب يد ميتقل
نند ك يرنده را قبول ميعت گيت بيوند والين پيعت و اين بيواسطة اه و چون ب ،نامند يتمام مياقتدا و ا

  »دند.ينام يرا تولّ آن –نند ك يت تصرّف و محبت امام را قبول ميسلطنت و امارت و اولَو يعني –

   200ملوك و ارباب فرمان
ْحلَقِّ َو ال تـَتَِّبِع اْهلَوی فـَُيِضلََّک َعْن قال اهللا تعالي يا  ِ ّ َجَعْلناَک َخِليَفًة ِيف اْالَْرِض فَاْحُکْم بـَْنيَ الَناِس  داُوُد ِا

                                                                                                                                                                                              
ه بد است ك يبا ديگرعمل صالح را  اند، ردهكه به گناهان خود اعتراف كهستند  يو ديگران. 102، آية توبهسورة  198

 .آنان را بپذيرد ةتوب وندخداچه بسا كه اند  درآميخته
 هاي ديگر. خردمندان. سورهو . 18، آية زمرسورة  199
تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 200

 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 
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�اُن اَلسُّلْ بي (و قال النّ 201َسِبيِل هللا ِانَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعْن َسِبيِل هللا َهلُْم َعذاٌب َشِديٌد ِمبا َنُسوا يـَْوَم احلِْسابِ 
َْ رْ ِهللا ِيف اْالَ  )ُلومِه ُکلٌّ َمظْ ِوي ِاَليْ ِض  ِ202   

سلطان را ساية  السالم تعالي است در زمين و خواجه عليهحقّ  كه سلطنت و خالفت نيابت بدان
خداي خواند و اين هم به معني خالفت است زيرا كه در عالم صورت چون شخص بر بام خانه باشد 

و آن سايه را بدان شخص باز  ،ساية او خليفت ذات او باشد در زمين و ساية او بر زمين افتد آن
و هر چه در ذات و صفات آن شخص باشد اثر آن به عكس در سايه  ،ند گويند ساية فالن استنخوا

   .بدين معني است 203(ِانَّ َهللا َتعالی َخَلَق آَدَم َعلي ُصورَتِِه)بزرگست، اشارت  و اين سرّ ،پديد آيد
ي از اسرار لطف خويش وديعت نهاد بنگر كه تعالي در ساية هماي كه مرغي است سرّحقّ  و چون

عزّت  افتد آن شخصچه ظاهر شد و چه خاصيت پديد آمد اگر ساية هماي بر سر شخص مي
اي را برگزيند و به ون خداوند تعالي از كمال عاطفت بندهچيابد، سلطنت و دولت مملكت مي

و به سعادت پذيراي عكس ذات و صفات خداوندي مستسعد  دعنايت ظل الهي مخصوص گردان
م تعبيه سازد، كمينه و كرامت در آن ذات مشرف و گوهر مكرّعزّ  كند ببين تا چه دولت و اقبال و

خاصيتي در آن ذات شريف و گوهر لطيف آن باشد كه هر اهل و نااهل كه به نظر عنايت ملحوظ 
هر كه به نظر قهر نگرد و مدبر و مردود جملة جهان ه بگرداند مقبل و مقبول همه جهان گردد و 

ناُه َوَضعْ  تـََفَع َو َمنْ ناُه ارْ َرفـَعْ  ُن الزَّماُن َمنْ (حنَْ اند كه گفت م را آوردهگردد، يكي از ملكوت متقد
حنن  نظرش كامل نبوده است كه اگر خود را بهتر بشناختي بجاياما  است ياين سخن معنو 204اتََّضَع)
�ن گفتيالزمان  اند ملوك دنيا و ملوك دين آنها كه ملوك ملوك دو طايفهاما  ،حنن خلفاء الر

در صورت خويش بندند از شناخت و لكن  دنيااند ايشان صورت صفات لطف و قهر خداونديند
بر ايشان آشكارا اما  شودصفات خويش محرومند صفات لطف و قهر خداوندي بديشان آشكارا مي

  شود همچون ماهروئي كه از جمال خود بيخبر بود و بر خورداري از جمال او ديگران را بود:  نمي
                                                                                                                                                                                              

و ن ك يداورحقّ  داوود ما تو را در زمين خليفه [و جانشين] گردانيديم پس ميان مردم به يا .26سورة ص، آية  201
] يروند به [سزا  يه از راه خدا به در مك يسانكند در حقيقت كه تو را از راه خدا به در كن كم يپيرو ازنهار از هو

است كه به همه  نيزم يرو يخدا تيحاكم. خواهند داشت  سخت ياند عذاب  ردهكه روز حساب را فراموش كآن
 دهد يپناه م دگانيستمد

 دهد يپناه م دگانياست كه به همه ستمد نيزم يرو يخدا تيحاكم 202
 تعالي آدم را بر صورت خود خلق كرد. يخداهمانا  203
 و آنكه آن را ساخت، فروتن شد. ،كرد، بلند شدلند آنكه آن را ب م،يهست زمانما  204
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خوش باشد عشق خوبروئي  
  

 خبر ندارد كز خوبي خود
  

و آنها كه ملوك دينند مظهر و مظهر صفات لطف و قهر خداونديند طلسم اعظم صورت را از كليد 
خزاين و دفاين احوال و صفات را كه مكنون و مخزون بنياد  اند ودست طريقت بگشودهه شريعت ب

 205َعَرَف رَبُِّه) َسُه فـََقدْ َعَرَف نـَفْ  (َمنْ گنج  سّره اند و بنهاد ايشان بود به چشم حقيقت مطالعه كرده
ا  َوِإَذا رََأْيَت مثََّ رَأَْيَت نَِعيًما َوُمْلكً ر سلطنت سرمدي يرسيده و بر تخت مملكت خالفت ابدي و سر

ايشان را چه سلطان و چه دربان، چه خاقان و  207ماٍر)َت َاطْ (ِانَّ هلِلِ ُمُلوکًا حتَْ به مالكيت نشسته  206َكِبريًا
  اند: با دلهاي زندهاما  اندچه دهقان، اگر چه در زير ژنده

 با ملك ژنده پوشان سلطان چكار دارد
 عشقبازان غم را چه آشنائي  با جان

  

 خاقان چكار دارددر بزم درد نوشان 
 حا پاالن چكار دارديبر گردن مس

  

د كه در يك نفس گرد ممالك نننگ دار 208ُغُدوَُّها َشْهٌر َوَرَواُحَها َشْهرٌ ايشان از سفر همت  شادروان
  د:نآيدو عالم بر مي

 ست ا هر كجا شهريست اقطاع من
 ترك دارم در ضمير  انصد هزار

  

 رومتوران ميه يران گر باه گر ب
 روم ا خواهم چو سلطان ميهر كج

  

را سلطنت ممالك دين و دنيا همتي  كه صاحب ستا لكن سعادت عظمي و دولت كبري در آن و
 ف هر دو مملكت گردد چنانكه داود عليهمتصرّ 209َوِإنَّ لََنا َلْآلِخَرَة َواْألُوَىل كرامت كنند تا به خالفت 

ّ َجَعْلناَک َخلِ  را اين مرتبت ارزاني داشت كه  السالم ْحلَقِّ َو ال  ْنيَ ِيف اْالَْرِض فَاْحُکْم بَـ  َفةً يداُوُد ِا ِ الَناِس 
 210احلِْسابِ  ْومَ يَـ ِمبا َنُسوا  دٌ يهللا َهلُْم َعذاٌب َشدِ  لِ يَعْن َسبِ  ِضلُّونَ يَ  نَ يهللا ِانَّ الَّذِ  لِ يَعْن َسبِ  ِضلَّکَ يُ فَـ  یتـَتَِّبِع اْهلَو 

آيت ده حكم ثابت كرده است و ملوك را تنبيه كرده در رسوم ت در اين يك حضرت جلّ
ّ َجَعلْ  فرمود اول گزاري و آداب سلطنت و آئين معدلت: جهانداري و حكومت ناَک َخِليَفًة  داُوُد ِا

 ءست بدانچه پادشاه بايد كه پادشاهي خود را عطاا ، اشارتنما تو را خليفه كرديم در زمي ضِ رْ يف اْالَ 

                                                                                                                                                                                              
 .هر كه خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است 205
 .يبين  يپهناور م يشوركنعمت و  يو چون بدانجا نگر .20، آية انسانسورة  206
 .دارد ها شن ريز يخداوند پادشاهان 207
 .ماه [راه] بود كماه و آمدنش شبانگاه ي كرفتن آن بامداد ي .12سورة سبأ، آية  208
 .و در حقيقت دنيا و آخرت از آن ماست .13سورة ليل، آية  209
 .دهد يپناه م دگانياست كه به همه ستمد نيزم يرو يخدا تيحاكم 210
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آنكه انتباهي بود پادشاه را از  دوم .211تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاءُ دادند  و مملكت بخشيدة او شناسدحقّ 
تو داديم، داندكه از كس ديگر بستد و به تو داد و از تو هم روزي بستاند ه ملك ب اين اشارت كه ما

واسطة اين ملك عاريتي فاني  در آن كوشد كه به 212َوتـَْنزُِع اْلُمْلَك ِممَّْن َتَشاءُ و به ديگري دهد كه 
آنكه  سوم ملك حقيقي باقي بدست آرد و خود را از ذكر جميل و ثواب جزيل محروم نگرداند.

 چهارماخالق و الطاف خدائي كند. ه در بندگان خداي بتصرّف  ستا بداند پادشاهي خالفت خدا
حلَْ بـَْنيَ  ُکمْ فََاحْ فرمود  ِ  گزاري ميان رعايا به نفس خود اشارت بدانچه پادشاه بايد كه حكومت قِّ  النَّاِس 

به ديگران باز نگذارد كه نواب حضرت و امراي دولت را آن شفقت و رعيت  كند و تا تواند احكام
ن رحمت و شفقت كه پنج كس را بر آزيرا كه  ،رأفت و رحمت بر رعايا نتواند بود كه پادشاه را

 ت و شفقت پادشاه بررحمت خداي بر بنده و رأفت نبي بر ام ،را نباشد پنج كس باشد غير ايشان
كند يعني به حقّ  فرمود كه حكومت به پنجمو مهر مادر بر فرزند و غيرت شيخ بر مريد. رعيت 

كند نه حقّ  كند به فرمانحقّ  آنكه چون حكومت به ششمراستي و عدل كند و ميل به جور نكند. 
كند نه براي حقّ  و خلق اگر چه عدل كند به طبع نكند به شرع كند و برايبراي هواي نفس و دنيا 

متابعت هواي مكن كه هر كس كه متابعت هوا  َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهللَِّ فرمود  هفتمخلق. 
ب شود كه كار به فرمان خدا كند در ممالك خويش، زيرا كه چون هوا بر شخص غال دكند نتوان

يت آن ف اوامر و نواهي او هوا گردد و هوا همه خالفت خدا فرمايد و هيچ چيز به ضدمتصرّ
اگر  213َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواهُ ا هوا چنانكه فرمود حضرت پديد نتواند آمد و دعوي خدائي نكرد الّ

پرستيدند به هوا پرستيدند، و اگر فرعون دعوي خدائي كرد به هوا كرد، و اگر بني اسرائيل گوساله 
ُض َعَلي هللا غُعِبَد ِالٌه اَبْ  (ما فرمود السالم جمعي بتان را به خدائي گرفتند به هوا گرفتند، و خواجه عليه

  و به حقيقت هواست كه خدا انگيز است. 214وي)اهلَْ ِمَن 
اي هواهاي تو خدا انگيز   

  

 وي خدايان تو خدا آزار
  

و مخالفت هوا  فـَُيِضلََّك َعْن َسِبيِل اهللَِّ  باز نمود كه متابعت هوا كردن از راه خدا افتادن است كه هشتم

                                                                                                                                                                                              
 .يبخش يفرمانرواي يه خواهكس را كآن . 3سورة آل عمران، آية  211
 .يرا باز ستان يفرمانرواي يه خواهكو از هر . 3سورة آل عمران، آية  212
 .خود قرار داده خدايخويش را  ايه هوكرا  يسك يپس آيا ديد. 23سورة جاثيه، آية  213
 شود.تر از آن نيست كه خدايي از هوا پرستش  بر خداوند مبغوض 214
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 نهم .215فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي اْلَمْأَوى َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم رَبِِّه َونـََهى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى كردن راه خدا رفتن است
اشارت بدان معني است كه  لُّوَن َعْن َسِبيِل اهللَِّ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْسابِ ِإنَّ الَِّذيَن َيضِ  فرمود

هوا و بر آن اصرار نمايد مؤدي گشت به كفر و عذاب شديد، زيرا تصرّف  هر كه از راه خدا افتاد به
عذاب شدت  خود غايتكه كفر عبارت از فراموشي آخرت است و فراموشي خداي و فراموشي 

نبوت  تعالي باز نمود كه پادشاهي خلق با مقام و مرتبتحقّ  دهم. 216َنُسوا اهللََّ فـََنِسيَـُهمْ  است كه
پروري رعيت  توان كرد چنانكه هم رعايت حقوق جهانداري و جهانگيري و عدل گستري و مي

نبوت  واليت و شرايط كند و هم سلوك راه دين و حفظ معامالت شرع به جاي آرد و به مراسم
قيام نمايد تا اصحاب حكم و ارباب فرمان را هيچ عذر و بهانه نماند كه گويند ما به صورت مملكت 
دنيا و اشتغال به مصالح خلق از منافع ديني و فوايد سلوك محروم مانديم، بلكه مملكت تمامترين 

و سليمان عليه ،راحقّ  به حضرتتقرّب  و سلطنت بزرگترين وسيلتي است ،راحقّ  دآلتي است تعب 
َبِغي ِألََحٍد ِمْن  نخواستنبوت  از اين نظر ملك خواست و علم و السالم َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا َال يـَنـْ

آنكه مالك المكي صفت خداوند است و  اول و در اين چند حكمت بود: 217بـَْعِدي ِإنََّك أَْنَت اْلَوهَّابُ 
و نبوت  كه چون ملك تمام باشد ستا آن دوم و صفت بندگي است.آن است  دونمانبوت  علم و

علم در آن  ونبوت  چون او را ملك خالفت تمام داد السالم چنانكه آدم عليه ،علم داخل بود در آن
جهان آورم و در مملكت و گفت من در زمين خليفه مي .218ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض َخِليَفةً داخل بودكه 

 السالم آفرينم، و همچنين با داود عليهگمارم، نفرمود كه پيغمبري يا عالمي يا عابدي مينايبي مي
َّ َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرضِ  فرمود زيرا كه در خالفت اين جمله داخل نبّيا او رسوًال او عاملًا نفرمود  ِإ
و تأثير آن تصرّف  و شوكت مملكت يار بود ت سلطنتو علم را چون قونبوت  آنكه سوم باشد.

الَم سْ (اَلّلُهمَّ َاِعزَّ اْالِ  دين به تبعيت آن آشكارا گردد خواجه از اينجا فرمودعزّت  ،يكي هزار بود
َ نَِبُی السَّيْ  كردرا به تيغ نسب درست مينبوت  و 219واِنی)َِعْ  آنكه چون پادشاه در  چهارم. 220ِف)(َا

                                                                                                                                                                                              
ه از ايستادن در برابر پروردگارش هراسيد و نفس خود را از هوس باز ك يسكو اما . 40-41سورة نازعات، آيات  215

 .است بهشت همان او جايگاه پسداشت 
 .ردكردند پس فراموششان كخدا را فراموش . 67سورة توبه، آية  216
س را پس از من سزاوار نباشد در كه هيچ كدار  يبه من ارزان يكپروردگارا مرا ببخش و مل. 35سورة ص، آية  217

 .يا  ه خود بسيار بخشندهك يحقيقت توي
 . همانا من همواره بر روي زمين قرار دهندة يك خليفه هستم.30سورة بقره، آية  218
 خدايا اسالم را با ياران من عزّت بده. 219
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به عدل گستري و انصاف پروري زندگاني كند و ظالمان را از ظلم و فاسقان را رعيت  جهانداري با
م علم ر دارد تا بر تعلّقّواز فسق منع فرمايد و ضعفاء را تقويت و امراء را تربيت دهد و علماء را م

ن كند تا در صالح و طاعت راغبتر شوند و اقامت ك و تيمشريعت حريص گردند و به صلحاء تبرّ
مر معروف و نهي منكر فرمايد تا در كل ممالك رعايا به شرع ورزي و دين پروري و رعايت ا

حدود و حقوق شريعت مشغول باشند و راههاي مملكت را بر صادر و وارد نيك ايمن گرداند و 
ار مالعين از بالد و عياد فرمايد تا در كل ممالك رعايا به شرع ورزي و دين پروري و دفع شر كفّ

م كه اهل مملكت او حدود و حقوق شريعت مشغول باشند، الجرم هر طاعت و عبادت و تعلّرعايت 
تعالي جمله در ديوان معاملة صالح او نويسد و از هر حقّ  تكنند و هر آسايش كه يابند و رفاهي

 ،او شود به حضرت الهيتقرّب  كه منزجر شود جمله وسايلتعدي  فسق و فجور و مناهي و ظلم و
 تا اگر ديگري به يك قدم خويش به حضرت ،حقّ يكي قدمي گردند او را در سلوك راه بلكه هر

َذِلَك  ر كسي ندهنده اين سعادت به و سالك باشد سلوك پادشاه به چندين هزار قدم باشدعزّت 
آنكه مملكت و سلطنت آلتي تمامتر است به تحصيل مرادات و  پنجم .221َفْضُل اهللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ 

شهوات و آن را كه مكنت هواي نفس راندن نباشد و هواي نفس نراند و طاعت  ات واستيفاي لذّ
ميسر  لكن نه چون آن كسي را كه اسباب هوا راندن به انواع او را كند اگرچه او را ثواب باشد و

ات و هواي نفس ترك شهوات و لذّحقّ  بهتقرّب  مخلصاً براي شود قدم بر سر جمله نهد و خالصاً
نجويد تقرّب  تي و مكنتي كه در هوا راندن باشد چون نراند و بدانو او را به عدد هر آلتي و قو كند

قربتي و درجتي و مرتبتي در حضرت حاصل شود، در حديث صحيح است كه درويشان صحابه به 
ثُوِر َو اْالَ (َذَهَب َاهْ آمدند و گفتند يا رسول اهللا  السالم خدمت خواجه عليه لْ مْ ُل الدُّ ِ ِز الّتامِّ َو َفوْ وال 

نْ  يعني اين توانگران رستگاري و ثواب نعيم دو جهان بردند خواجه فرمود  ِخَرِة)يا َو اْآل النَِّعيِم ِيف الدُّ
لكن ايشان  دارند وو ايشان مي داريمكنند و روزه ميكنيم و ايشان ميچگونه؟ گفتند ما نماز مي

توانيم، خواجه و ما نمي ندكنو غزا و بنده آزاد مي توانيم داد و حجدهند ما نميت و صدقه ميازك
الم و ةلوعليه الصفرمود كه شما را چيزي بياموزم كه چون آن بكنيد شما را بهتر باشد از آنكه  الس

راه خدا صرف كنيد و طاعت هيچ كس به طاعت شما نرسد مگر  جملة جهان ازآن شما باشد و در
طاعت آن كس كه همين كند، گفتند بلي يا رسول اهللا، فرمود كه بعد از هر نماز فريضه سي و چهار 
                                                                                                                                                                                              ← 

 من پيامبر شمشير هستم. 220
 .دهد يه بخواهد مكن فضل خداست آن را به هر . آ4. سورة جمعه، آية 21. سورة حديد، آية 54سورة مائده، آية  221
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ال اله ِ و تمامي صد بار بگوئيد حاَن اهللّ ُسبْ  سه بارو و سي هلِلِّ  دمُ َاحلَْ  و سي سه بار بَـرْ َاهلُل اَکْ  بار بگوئيد
گفتند بعد از هر نماز فريضه، توانگران صحابه اين خبر يشها اين ذكرها ميوبعد از آن در ال هللا

آمدند  السالم و ةلوگفتند، درويشان ديگر باره خدمت خواجه عليه الصبشنيدند ايشان نيز همچنان مي
 توانيم خواجه عليهنمي كنند از خيرات ماگويند و آنچه ايشان ميگفتند يا رسول اهللا توانگران نيز مي

اين فضلي است كه خداي تعالي با ايشان كرده است  222َذِلَك َفْضُل اهللَِّ يـُْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ  فرمود السالم
و  لخواست كه به نفس و ما السالم كنند و هم به مال، پس سليمان عليهكه هم به نفس عبوديت مي

و انس و وحوش و طيور و سباع و هوام و ديگر آالت مملكت و اسباب  از جنّرعيت  ملك و
زياده بود تقرّب  كه اسباب جويد تا چندانتقرّب  كند و بدين همهعزّت  ت حضرتسلطنت عبودي

آنكه مملكت و سلطنت پرورش صفات ذميمه و حميده را كاملترين  ششمقربت و درجه زياده بود. 
نفس را اگر بدين آلت پرورش دهند در صفات ذميمه به مقامي  تي تاآلتي است و معظمترين عد
آلت نتوان رسيد بدين و اين نهايت صفات ذميمه است و بدين دركه جز  رسدكه دعوي خدائي كند

 ر ور و تجبوي خدائي نكرد كه نفس او آلت پرورش صفت تكبعكه هيچ عاجز و درويش د زيرا
ت نداشت، فرعون را چون اين آلت بانانيه كمال رسيد پرورش نفس در صفت تكبت به ر و اناني

َ رَبُُّكُم اْألَْعَلى َفَحَشَر فـََناَدى كمالي رسانيد كه اين ثمره پديد آورد كه ك به و تمس 223فـََقاَل َأ
ْ�َر َوَهِذِه اْألَنـَْهاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت  مملكت و سلطنت كرد كه همين نفس را اگر بدين  224أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِم

صف به و متّ شودحقّ  آلت در صفات حميده پرورش دهند به مقامي رسد كه متخلق به اخالق
الم كمال دين است، چنانكه خواجه عليه ت گردد و اين نهايت صفات حميده وصفات ربوبيالس 

جز به آلت مملكت و سلطنت نتوان اخالق اين و به كمال  225الِق)خْ ُت ِالُمتََِّم َمکارَِم اْالَ (بُِعثْ فرمود 
ق است و بدان متخلّحقّ  رسيد تا اگر كسي خواهد كه صفت جود و كرم پرورش دهد كه از صفات

َِخْ  شود بر مقتضاي خطاب كه امريست از همه امرها واجبتر بلكه شريعت انبياء  226الِق ِهللا)(َختَلَُّقوا 
ُت ِالُمتََِّم (بُِعثْ  چنانكه فرمود ،يل كتب اين معني بودو جملگي شرايع اديان مختلف و تنز السالم عليهم

                                                                                                                                                                                              
 .دهد يه بخواهد مكن فضل خداست آن را به هر . آ4. سورة جمعه، آية 21. سورة حديد، آية 54سورة مائده، آية  222
 .و گفت پروردگار بزرگتر شما منم را فراهم آورد ندا درداد يگروه. 23-24سورة نازعات، آيات  223
 .] من روان است از آن من نيستياخهاكه از زير [كمصر و اين نهرها  يآيا پادشاه. 51سورة زخرف، آية  224
 تو را فرستادم براي تمام كردن مكارم اخالق. 225
 متخلّق به اخالق خداوند بشويد. 226
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پرورش نتوان داد، و اگر صفت حلم را خواهد  جز به مال و جاه فراوان كه بذل كند الِق)خْ َمکارَِم اْالَ 
كه پرورش دهد بايد كه قول اذي و رنج خلق كند تا حلم ت و شوكت و سلطنت باشد آنگه تحم

ت وغالب شود كه اگر قو آنگه نه حلم باشد  ،ل كند اضطراري بود نه اختياريقدرت نباشد و تحم
است و عجز صفت خلق، و چون خواهد كه صفت عفو را حقّ  بلكه عجز باشد و حلم صفت

ت و قدرت تمام بود بر مكافات اهل جرايم تا است بايد كه او را قوحقّ  پرورش دهد كه صفت
ِانَّ (گردد كه حقّ  موصوف شود و محبوبحقّ  كند به صفتگذرد و عفو ميچون از ايشان در مي

حقّ  كه به صفات قهر است و اگر خواهدحقّ  اين جمله از صفات لطف 227)اْلَعْفو بُّ ِحيِ اهلّل َعُفوٌّ 
ار و اهل نفاق و بدعت و به قمع و قهر كفّ صف شود بايد كه آلت مملكت و سلطنت تمام يابد تامتّ

ِليـَُعذَِّب اهللَُّ اْلُمَناِفِقَني َواْلُمَناِفَقاِت  استحقّ  قيام تواند نمودكه آن صفتتعذيب ايشان به كمال 
ه و اين معني به غزوات كردن و در فتح ديار كفر كوشيدن و لشكر ب 228َواْلُمْشرِِكَني َواْلُمْشرَِكاتِ 

الم قوي اطراف كشيدن و اهل ظلم و فسق و فساد را ماليده داشتن و انصاف مظلوم ضعيف از ظ
ريق را دفع كردن و بر اهل جنايات حدود خداي راندن و بر اهل قصاص اع الطّستدن و دزدان و قطّ

 مهابا راندن و امثال آن دست دهد و اگر خواهدواجب شمردن و در ممالك سياستهاي بيبه فرمان 
رحمت و  اي به قدر استحقاق ايشانصف شود بر هر طايفهكه به صفت رحمت و رأفت و عاطفت متّ

فرمايد تا در اين صفات به كمال خود رسد، و آنچه بهتر آلتي است بنده را در  رأفت و عاطفت مي
ت  و يافتن درجات و تحصيل قربات و سلوك مقاماتحقّ  تعبوديانساني است كه به واسطة هم

�َّْريِ ُء َمرْ (اَلْ  طيران تواند نمودهمت  آن صفات به حضرت سير تواند كرد و به واسطة ِتِه َکال ِ�ُري ِِمَّ  َي
ِ�ُري ِجبَناَحيْ  همت  به كمال توان رسانيد پسهمت  اخالق حميده را به مدد و جملگي صفات و 229ِه)َي

كه مال و نعمت و ثروت و ظفر بر مرادات و انواع  ،شاهي را به كمال پرورش در سلطنت توان داد
لتفات نكند و از هيچ تمتعي بشري و حيواني و سبعي ات جمله او را حاصل باشد و به اينها هيچ اتنعم

نكند و روي از جمله بگرداند و تصرّف  و در هيچ چيز به مقتضاي طبع و هوا ،و بهيمي ثمره نگيرد
را از التفات و خوش همت  و ،صرف كند به فرمان شرع و به متابعت قانونحقّ  جمله را در راه

                                                                                                                                                                                              
 .دارد ياست و عفو را دوست معفو كننده  اريخداوند بس 227
 .ندكرا عذاب  كو زنان منافق و مردان و زنان مشر تا خدا مردان. 73سورة احزاب، آية  228
 .كند يخود پرواز م يها كه با بال يا كند مانند پرنده يانسان با اراده خود پرواز م 229
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. 230َأّينِ َبِريٌء ِممَّا ُتْشرُِكونَ  ر از آفت شرك اين جمله خالص يابدآمدن اين جمله مبرا كند تا ابراهيم وا
عالي گرداند و بر آفريدگار همت  و 231فَِإنـَُّهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ اْلَعاَلِمنيَ  و به چشم عداوت به همه نگرد

َ�َر السََّماَواِت  اين همه دل بندد كه َ ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َف   : 232َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما َأ
 خواهم كه مرا با غم او خو باشد

 بر كش هان اي دل غمكش غم او در
  

 گر دست دهد غمش چه نيكو باشد
 تا در نگري غمت غم او باشد

  

 كه شريفترين مقامي است ارباب سلوك روي نمايدحقّ  پرورش به كمال يافت غنايهمت  چون به
الم و ةولرا و تا خواجه عليه الصت  در علو السُر َوَما َطَغىبه صفت هم�َ موصوف نگشت  233َما زَاَغ اْلَب

را همت  هم بدين جهت تا السالم نيافت، سليمان عليه 234َوَوَجَدَك َعاِئًال فََأْغَىن استحقاق مرتبة غناء 
بافت و مبارك خود زنبيل ميپرورش دهد با آن همه سلطنت و مملكت و مكنت و نعمت به دست 

آورد و با او آن لقمه دست ميه كرد و درويشي شكسته را بف حاصل ميتكلّاي بياز بهاي آن لقمه
َ ِمسْ گفت م اهللا وجهه ميبرد چنانچه علي كرّبه كار مي ِکينًا َو ِيِين َمسْ َمساِکِني َو َاحْ ِکٌني جاِلُس الْ (َا

اگر كسي سؤال كند كه چون مملكت و سلطنت را  235َمساِکِني)َرِة الْ ِين ِيف زُمْ ُشرْ ِکينًا َو احْ ِين ِمسْ َاِمتْ 
را مملكت دنيا بدان كمال  السالم و قربت است چرا خواجه عليهتقرّب  چندين فوايد است و موجب

والفقر جستي و صفات و اخالق پروردي تقرّب  تا بدان ،دادند السالم كه سليمان را عليه ندادند
ان و ناند نازنيدو طايفهحقّ  آنكه خواص اول چرا گفت جواب آن از دو وجه است: 236فخری

  ينان را ناخواسته مقصود در كنار نهند و كلفت اسباب تحصيل آن بر وي ننهند.ننيازمندان، ناز
عْ  ُمتا َاوْ َ�رْ اَبْ  َخِليَليَّ َهلْ   ُتمامسَِ

 ٍد َو قاَل َلهُ  َوعْ َغْريِ  اََتی زاِئرًا ِمنْ 
  

 دِ ِشی ِايل َعبْ الَی ميَْ َموْ  َرَم ِمنْ َِکْ 
لْ ِذيِب قـَلْ تـَعْ  َاُصوُنَک َعنْ  ِ  237دِ َوعْ ِبَک 

                                                                                                                                                                                              
 .نيد بيزارمك يمن از آنچه م. 216. سورة شعراء، آية 19و  78. سورة انعام، آيات 54سورة هود، آية  230
 .آنها جز پروردگار جهانيان دشمن منند ةهم قطعاً. 77سورة شعراء، آية  231
ه آسمانها و زمين را كگردانيدم  يسك يخود را به سو يدالنه روكاخالص پا يمن از رو. 79سورة انعام، آية  232

 .ان نيستمكپديد آورده است و من از مشر
 .ديده منحرف نگشت و در نگذشت. 17سورة نجم، آية  233
 .نياز گردانيد  ييافت و ب  و تو را تنگدست. 8سورة صحي، آية  234
 من مسكيني همنشين مساكينم، و مرا مسكين زنده كن، و مسكين بميران و در زمرة مساكين محشور بدار.  235
 درويشي افتخار من است. 236
  رود يم يا اربابان من است كه به سراغ بنده نيسخاوتمندتر او ؟يديشن اي يديدوست من د 237

← 
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وي نهند پس مقصود به  نيازمندان را به حاجت خواست باز دارند و كلفت اسباب تحصيل آن بر و
شكار رود و كمان طلبد چون بيافت به  او بدو دهند، مثال او چنان باشد كه شخصي تير وهمت  قدر

ت كسي ي ديگر را بي اين اسباب و رنج و مشقّصغي صيد كند شخرچندين تير به مرغان اندازد تا م
گران به جان و سر  سوگندعزّت  نازنين حضرت بود حضرت السالم مرغي بخشد پس خواجه عليه

درخواست و ت منّ از ممكلت و سلطنت دنياوي بي آنچه مقصود بود 238)َلَعْمُركَ خورد كه ( او مي
آن مقصود چه بود كه  .239وََكاَن َفْضُل اهللَِّ َعَلْيَك َعِظيًما زحمت بازخواست در كنار وي نهادند كه

اين معني به كمال  السالم و ةلو، و خواجه را عليه الصق باخالق حقّخواند تخلّفضل عظيمش مي
 السالم مرغ وصال را كه موسي عليه .240يمٍ َوِإنََّك َلَعَلى ُخُلٍق َعظِ  نواختندداده بود و به صد نازش مي

 242َلْن تـََراِين  ز اوج كبرياصيد كند نتوانست كه از تعزّ 241َأِرِين أَْنظُْر ِإَلْيكَ  تا به تير و كمان تساخو
 243تـََر ِاَلی رَبِّکَ  َاملَْ  دادند كهمي السالم شست خواجه عليهه گرفته بود به صد هزار لطف و اعزاز ب

ِمَن هللا  اد او به حقيقت مرغي بود از آشيانآنچه حقيقت است هم خواجه صيد بود و هم صي َ َا
َْ ِاَلی اْالَ  (بُِعَثتْ ادي برخاسته در صورت صي�كرد نه چنانكه پر در كاينات پرواز مي 244 )َودْ سْ ِر َو اْالَ 

د و هم دانه، هم شمع بود و هم كرد زيرا كه پر و بال او در كاينات كجا گنجيدي هم مرغ بوباز مي
  پروانه: 

 ما در غم عشق غمگسار خويشيم
 محنت زدگان روزگار خويشيم

  

 شوريده و سرگشتة كار خويشيم
ادانيم و هم شكار خويشيمصي 

  

زمام ناقة مملكت به دست  245َربِّ اْغِفْر ِيل َوَهْب ِيل ُمْلًكا ت درخواستبا صد هزار منّاول  سليمان در

                                                                                                                                                                                              ← 
 كنم. يقلبت را از شكنجه محافظت مبا وعده دادن  من به مالقات آمد و به او گفت وعدهبدون  او

 . و به تو سوگند.72سورة حجر، آية  238
 .و تفضل خدا بر تو همواره بزرگ بود. 113سورة نساءف آية  239
 .يقرار دار يميعظ ياخالق يايسجا يتو بر بلندا ناًيقيو . 4سورة قلم، آية  240
 .تا بر تو بنگرم يخود را به من بنما. 143سورة اعراف، آية  241
 .ديد يهرگز مرا نخواه. 143سورة اعراف، آية  242
 من از خدايم. 243
 .ام شده ختهيبرانگ اهيسرخ و س يو برا 244
 .دار يبه من ارزان يكپروردگارا مرا ببخش و مل. 35سورة ص، آية  245
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َنا َعَلى ُكْرِسيِِّه َجَسًدا او دادند و در ميانه به زحمت بازخواست نيازمندي گرفتار كردند و آخر  246َوأَْلَقيـْ
ست آري او نيازمند بود چون از ا چه اشارت مبتال كردند آن 247ِإّينِ َأْحبَـْبُت ُحبَّ اْخلَْريِ  به آفت

اجه نازنين بود داد گذر بايست كرد چون خو شدرخواستش درآوردند به چندين عقبة بازخواست
و عرضه ا ره مملكت هر دو جهان برددر مقام س 248ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدهِ  نازنيني در سر داشت كه
َ�رُ  از سر ناز به هيچ نظر نكرد كههمت  كردند او به گوشة چشم درخواست  الجرم بي 249َما زَاَغ اْلَب

َرىَلَقْد رََأى ِمْن آ مقصود دو جهان دادندش كه ِت رَبِِّه اْلُكبـْ َ
250:  

 ست در دادن ا كه مروت چندان
  

 ست ا هزار چندان ناستدندر 
  

بود در مقاماتي كه جملة  251)َحنُْن اآلِخُروَن السَّاِبُقونَ ( وِگرم ر السالم آنكه خواجه عليه دوم جواب
 ،در مقامي بمانده كعمرها در آن عبور كرده بودند و معهذا هر يمدت  در السالم انبياء عليهم

كالمت و عيسي در ت و موسي در ملّت و نوح در دعوت و ابراهيم در خُآدم در صفو چنانكه
تي به مد بر جمله عبور دادند السالم مت و داود در خالفت و سليمان در مملكت خواجه را عليهلكَ

 ِخُروَن الساِبُقوَن)ُن اْآل (حنَْ كه  ندو از همه در گذرانيد 252 ُأوَلِئَك الَِّذيَن َهَدى اهللَُّ َفِبُهَداُهُم اقْـَتِدهْ  اندك كه
نداده بودند چنانكه را و فضيلتها دادند كه كس  كه كس را نرسانيده بودند ندو به مقامي رسانيديد

ْلُت َعَلى اْألَْنِبَياِء ِبِستٍّ (فرمود    آيد: او درست ميحقّ  و به حقيقت اين بيت در 253)ُفضِّ
 گيتي در بسه ب آنم كه چو من مني

 پيمودم راهي كهنه پيمايد كس
  

 نفس در مقامي دو مقيمنابوده 
 نه پيش و نه پس و كه نه جاي بود جائي

  

دادند و  السالم و هر چند از مقامات و درجات و كماالت به جملگي انبياء داده بودند به خواجه عليه
هر  254ِق کافًَّة)لْ ُت ِاَلی اخلَْ (بُِعثْ  جمله يكي اين بودجملة انبياء فضيلت نهادند از آن  او را به شش چيز بر

                                                                                                                                                                                              
 .نديمكبيف يو بر تخت او جسد. 34سورة ص، آية  246
 .اسبان را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم يا من دوست. همان32سورة ص، آية  247
 سير داد. ياش را شبانگاه ه بندهكمنزه است آن . 1سورة إسراء، آية  248
 . ديده منحرف نگشت.17سورة نجم، آية  249
 .خود را بديدبزرگ ه از آيات پروردگار ك يبه راست. 18سورة نجم، آية  250
 .باشيم يو آخر مما اول  251
 .نكرده است پس به هدايت آنان اقتدا كه خدا هدايتشان كهستند  يسانك. آنان 90سورة انعام، آية  252
 .افتمي لتيفض اءيبر انب زيبا شش چ 253
 اي. تو براي همگي خلق فرستاده شده 254
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 وي خواجه عليهرم رگپيغمبري را به يك قوم فرستاد و او را به جملگي خاليق فرستادند چنانكه در 
  َانْ ُت بـَْنيَ (ُخريِّْ  كرد مقام ملك هم بدو دادند كهشد و در حال عبور ميهيچ مقام بند نمي در السالم

حديثي  255)ماً َبُع يـَوْ َم َو َاشْ اَُکوَن نَِبّيًا َفِقريًا َاُجوُع يـَوْ  ُت َانْ تَـرْ خْ اَُکوَن نَِبّيًا َفِقريًا فَا  َانْ نَِبّيًا َمِلکًا َو بـَْنيَ َن اََکوْ 
ه جملة خزائن را كليد ب 256ِض)رْ (ُاوتِيُت ُمبَفاتِيِح َخزآِئِن اْالَ فرمود  السالم مشهور است كه خواجه عليه

زر شود و هر كجا خواهي با تو مكّه  هاي آوردند گفتند اگر خواهي چنان كنيم كه همه كوهنزد من 
امثال اين بسيار است  دهند وبه امين امين بود كليد خزائن محمد  روان گردد آري در آسمان و زمين

چنانكه آمده است كه فرمود من آن اختيار كردم كه پيغمبري درويش باشم و فرمود  ،در حديث
َ َسيُِّد ُولْ  كه كت لمقصود از ممو لكن  و مملكت از اين عظيمتر چگونه بود، 257َر)ِد آَدَم َو ال َفخْ (َا

خدا بذل توان كرد آنچه مغز  سر آن در توان گذشت و جمله در راه گردد آنگه ازميسر  كه آن بود
همچنين كرد، و  السالم بيندازد و خواجه عليهآن است  بردارد و آنچه پوستآن است  و خالصه

ق گشت كه اطناب نينجامد. پس محقّه افتد تا بديگر جوابها بسيار است بدين قدر اقتصار مي
است و حقّ  و سلطنت خالفت ،عزّت به حضرتتقرّب  ست درا پادشاهي و مملكت وسيلتي بزرگ

ين سايگي و ااما  ست كه سلطان ظل اهللا باشد زيرا كه ساية هر چيز خليفة آن چيز باشدا از اينجا
خالفت وقتي درست شود كه از صفت مستخلف نموداري در خليفه يافته شود از اين معني در 

َْ  اهللا فرمود تفسير ظلّ يعني پناهگاه جملة مظلومان باشد تا بر ايشان حيفي و  258لُوٍم)ِه َمظْ ِوي ِالَيْ (
هر وقت كه اين حيف و ظلم خود از سلطان رود ظل الهي چگونه و لكن  ظلمي نرود از هيچ ظالمي

  شود: ميسر  تواند كرد و خالفت كجاتصور 
 چه اميد است  دارو سبب درد شد اينجا

  

 زايل شدن عارضه و صحت بيمار
  

ست بايد پادشاه را به ا مقصود آنكه ملوك را دولت سلوك بدو قدم دست دهد يك قدم با خدا
قيام نمودن و از متابعت هوا اجتناب كردن و شكر نعمت سلطنت به بذل اسباب سلطنت حقّ  فرمان

در اعالي كلمت دين و تقويت ملت گذاردن و به قضاء رضا دادن و سلطنت و مملكت را وسيلت 

                                                                                                                                                                                              
گرسنه و روزي  ر،يفق يامبريپ من انتخاب كردم كهام بين اينكه پيامبري پادشاه و پيامبري درويش باشم،  مخير شده 255
 باشم. ريس يروز

 .به من داده شده است نيزم يها نهيگنج ديكل 256
 .فخر نكردممن سرور فرزندان آدمم و  257
 آورد. مظلوم به او پناه مي 258
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درجات و قربات ساختن نه بدين آالت و ادوات با گنده پير دنيا عشقها باختن و به شهوات نفس 
زبلكه هر لحظه و هر ساعت ااره پرداختن ام ت  علوو شوق جالل جمال حضرت دنيا و آخرت هم

  برانداختن: 
 كيمياي عشق او از خون دلها ساختند 
 غيرت سلطان عشقش چون ز سر معلوم شد

  

 باختند در طلب زينروي جانها عاشقانش
 حجرة دل خاص با سوداي او پرداختند 

  

در پناه دولت و حصن حراست و كنف سياست و سلطنت  آن قدم كه با خلق است رعايا را اام
خويش آورد و داد بندگي در پادشاهي بدهد پس ملك صغير دنياي فاني را به ملك آخرت باقي 

انصاف و معدلت و بر خواص مملكت از اهل علم و معرفت در احسان و مكرمت ه موصل گرداند ب
و قدم به صدق نهاد داد بندگي در پادشاهي داد، اين د اق و ظلمه بسته دارد و تا چونگشايد و بر فس
ن قد بار داد عزّت  ت گشاده و به بارگاهت راه او به صفات الوهيت از لطف ربوبيحضرت جلّ �و (خ

خالفت  گردد و خالصة آفرينش گردد، مقصود از آفرينش سرّحقّ  پس شايستة خالفت 259وصلت)
و اگر به ظلم و جور و متابعت هوا و مخالفت خدا مشغول شود  260َخِليَفةً ِإّينِ َجاِعٌل ِيف اْألَْرِض بود كه 

َنُة َاال َلعْ  صورت قهر و غضب خداي باشد و ابليس وقت خويش بود مستوجب لعنت ابدي گردد كه
  . ِهللا َعَلی الظَّاِلِمنيَ 

  261ايرعا فياوبا ط شانيا رتيو س انيو فرمانروا نيملوك و سالط
ْحَساِن َوِإيَتاِء ِذي اْلُقْرَىب َويـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاِء َواْلُمْنَكِر َواْلبَـ  قال اللّه تعالي ْلَعْدِل َواْإلِ ِ َُْمُر  ْغِي يَِعُظُكْم ِإنَّ اهللََّ 
ِاماٌم عاِدٌل َرِفٌق َوِانَّ َشرَّ اهللِّ ِعْنَد اهلّلَ َمْنزَِلًة يـَْوَم الِقياَمِة  (ِانَّ َاْفَضَل ِعبادِ بي صلعم قال النّ 262َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 

 مثابت دل است كه سلطانه پادشاه در جهان ب 263اهللِّ ِعْنَد اهللِّ َمْنزَِلًة يـَْوَم اْلِقياَمِة ِاماٌم جاِئٌر َخِرٌق) ِعبادِ 

                                                                                                                                                                                              
 .به خدا رسي آنگاهدو قدم برداري  259
 هستم.. همانا من همواره بر روي زمين قرار دهندة يك خليفه 30سورة بقره، آية  260
تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 261

 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 
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 .ه پند گيريدكدهد باشد  يدارد به شما اندرز م يزشت و ناپسند و ستم باز م
 ندهيمدارات نما ةاست كه عدالت كنند پيشوايي امتيدر روز ق يدر نزد خدا يبندگان خدا نيكه بهتر يبه درست 263

← 
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فساد ه صالح هستند و هرگاه دل به صالح باشد ساير اعضاء و قواي بدن به ست در تن هرگاه دل با
(ِانَّ ِفی َجَسِد اْبِن آَدَم  دفرماي مي السالم فساد بوده باشند چنانكه خواجه عليهه اء بباشد ساير اعض

ا ساِيُر اجلََْسِد َاال َو ِهَی اْلَقْلبُ  ا ساِيُر اجلََْسِد و ِاذا َفَسَدْت َفَسَد ِ همچنين  264)ُمْضَغًة ِاذا َصَلَحْت َصلَح ِ
صالح ه جمله فاسد گردند و اگر پادشاه برعيت  واست پادشاه مملكت ظاهر اگر فاسد شد مملكت 

سلطنت دل و پادشاهي جهان هر يك را با  كه بدانصالح باشند، ه همه برعيت  شد تمام ملك و
اعضاء و جوارح و قواي بشري و حواس ظاهري و باطني و رعايا و خدم و حشم و اهل و عيال و 

ا  ،هملك داري از لطف و قهر سه حالت است مأموره و سه حالت است منهيسه حالت مأموره از ام
ه فحشاء و منكر سه حالت منهياما  و اسمه عدل و احسان و ايتاء ذي القربي استعزّ  طرف حضرت

آنچه حال اما  و بغي است و هر حالتي از اين حاالت را معني ديگر است مناسب آن حال و آن مقام
  ست:ا سلطان مملكت بدن

اَْلِعْلُم ظ مملكت بدن كه خواجه فرمود ست در تحفّا ست با وزير خود كه عقلا حال او عدل لاو)
ِن)ِعْلماِن ِعْلُم اْالَبْ  فرمان ه قواي بدن را حفظ كردن نه از روي طبع و هوا بلكه ب 265داِن َوِعْلُم اْالْد
آنچه براي او آفريده شده و خلق ه و راندن هر يك از جوارح ظاهر و باطن را ب ،شرع و خدا

ه تمام جوارح كما ينبغي بنمايد و اداي وظيفة هر عضو به گزاري نسبت بحقّ  گرديده و معدلت و
ده دار هاداي فرائض نمايد و عه حالت احسان است كه سلطان بدن امر ب دوم رعايت كند. ةالقوقدر 

آنها دهد و آنها را مأمون از اشرار ه چه و هرچه اليق آنهاست بنهر اعضاء و جوارح آه شود كه ب
و غمخوارگي  حالت ايتاء ذي القربي است كه رعايت حقوق جوارح و اعضاء كندسوم  گرداند.

آن سه كه منهي و ممنوع است اما  ها نمايد تا هر يك را بر آنچه مأمور است استعمال نمايد وآن
فحشاء و منكر و بغي است و آن افعال و اقوال و احوال ناپسنديده و ناشايسته و نابايسته است كه از 

تان و د كند چون دروغ و غيبت و بهآن ظلمت و حجاب و بعد خيزد و صفات ذميمه از آنها تولّ
و لواط و فسق و فجور و غضب و حرص و حسد و كبر و عجب و خوي بد و جور و  دشنام و زنا

  ظلم و مانند آن.
                                                                                                                                                                                              ← 

 .باشد يتندخو ةندياست كه جور نما پيشوايي امتيدر روز ق يدر نزد خدا يبندگان خدا نيباشد و بدتر
و اگر  شود يم كويبدن با آن ن يكه اگر خوب باشد تمام اعضااي گوشت هست  همانا در جسد فرزند آدم پاره 264

 .شود يفاسد شود تمام بدن به آن فاسد م
 علم دو (نوع) علم است علم بدن و علم دين. 265
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حقيقت بدان كه پادشاه جهان تا داد پادشاهي خاص ندهد كه عبارت از سلطنت دل است ه ب -تـَْنِبيهٌ 
دريا شنابر نيست كه خود را از پادشاهي عام نمايد مثال اين چنين باشد كه كسي در ه تواند قيام ب نمي

  غرقاب خالص دهد خواهد كه ديگري را از غرقاب بيرون آورد محال باشد:
 نفس خواجگي چه بايد زد

  

 چون تو را دست نيست بر تن خود  
  

حقّ  است و از آن معظمتر كاري نيست ونبوت  است و تلوحقّ  و پادشاهي عام نيابت و خالفت
اطاعت خويش و رسول خويش در يك سلك كشيده است ه عادل را بتعالي اطاعت پادشاه عالم 

چون پادشاهي خاص كه سلطنت دل بود با اعضاء و  266َأِطيُعوا اهللََّ َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل َوُأوِيل اْألَْمِر ِمْنُكمْ كه 
ه منهيجوارح و قواء از عدل و احسان و ايتاء ذي القربي كه مأموره بودند و فحشاء و منكر و بغي كه 

د منان است كه پادشاهي عام زن پادشاه جهان و نايب ايبودند شرح داده شد اكنون سه حالتي كه مبي
ست و بايد پادشاه نفس را از امارگي خالص داده ا پادشاهي عام عدل اول حالتاما  است گفته آيد:

ه حضرت الهي در قيد شرع آورده و از مألوفات طبع و مستحسنات هوا درگذرد و دل را متوج
بندگان  درحقّ  نيابته تأييدات الهي شود تا بتواند به د بگردد و مؤيحقّ  گرداند تا قابل فيضان فضل

ر امري از امورات او را قربتي و ه هر سعي و جد و جهد و اقدام نمودن بهه ف شود و باو متصرّ
و رعيت  هاز پادشاه عام بست ا كه احسان مدو حالتاما  افزايد.عزّت  درجتي و رفعتي در حضرت

آن انصاف گستردن و جور ناكردن و سويت بين رعايا نگاه داشتن و قوي را بر ضعيف استيالء 
رعايا و مملكت رسانيدن و با اقوياء ه ت بم بار بر درويش ننهادن و آثار كرم و مروشندادن و از محت

جاريه دستگيري نمودن و صادر و وارد صدقات و نفقات ه مدارا كردن و درويشان و عيالمندان را ب
ر داشتن و آنها را مكفي المؤنه گردانيدن و اد و علماء را موقّدر عهدة خود گرفتن و زه مملكت را

معاونت مايحتاج ضروري آنها ه تحصيل محرض داشتن و از آنها احوال پرسيدن و به طلبة علم را ب
صوفيه و گوشه نشينان را همراه خود داشتن و  همت لطف كردن و صلحاء و عباد را محترم داشتن و

 رفع حاجات از آنها نمودن و از آنها پرسش ملك و مملكت نمودن و سادات را حرمت داشتن و
 ايشان نتوان داد و لكن معاملة صله و هبه و ادرار دره ايشان بديشان رسانيدن اگرچه صدقات بحقّ 
وجه حالل مدد كردن و ه شرت كردن و آنها را بو عرفاء معا ءفقرا ايشان مجري داشتن و باحقّ 

كه جهان به بركت  جمعيت خداي مشغول باشند از سر فراغت وه ايشان را فارغ البال داشتن تا ب
ست ا ايشان رسانيدن واجبه انفاس ايشان قائم است و اين جمله را از بيت المال نصيبه است كه ب

                                                                                                                                                                                              
 .را تانخوداز امر دارندگان و و  نيدكاطاعت را نيد و پيامبر كخدا را اطاعت . 59سورة نساء، آية  266
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كه پادشاه را باشد و آن ايتاء  ومس حالتاما  و ت.هم دين و علوعزّت  اگرچه ايشان نطلبند از سر
مثابت نزديكانند بلكه بجاي ه پادشاه را برعيت  گزاري عموم رعاياست چهحقّ  ذي القربي است كه
ل  ت خواجه در آخر حيات واهل و عيالند، وصيَّلوَة َوما َمَلَکْت َاْميانُُکْم)ممات اين بود كه او�  267(اَل

بپاي داريد و زيردستان را نيكوئي كنيد و هر انعام و احسان و انصاف و معدلت و نماز  فرمود كه
فرمايد از رحم و رعيت  حقّ ادي و مكرمت و مواسات و سياست و حفظ و حراست كه پادشاه دريا

الم عليهخواجه ست و دوام مملكت از اينجا حاصل خواهد شد ا ت و مقام سلطنت اومروفرمود الس 
(اَْلُمْلُک  عدل و ملك دو برادرند از يك شكم آمده، جاي ديگر فرمود 268َواَْلُمْلُک تـَْوَأماِن) (اَْلَعْدلُ 

ت حسنه كه در تخفيف رعايا و آسايش خلق در مملكت هر سنّ 269يـَْبقی َمَع اْلُکْفِر َواليـَْبقی َمَع اْجلَْوِر)
ا منقرض عالم هر پادشاه كه بدان ئه كه برداشته شود هم از اين قبيل بود و تنهاده آيد و هر بدعت سي

ر دارد ثواب آن همه در ديوان آن پادشاه بنويسند و اگر ت حسنه كار كند و آن تخفيفات را مقرّسنّ
هللّ ضد ه ب بدعتي نهاده شود و قانوني سازد كه پيش از آن نبوده باشد و اگر بوده باشد و  اين عياذًا 

پادشاهي ديگر برداشته باشد او بازجاي نهد تا منقرض عالم هر كس كه بدان بدعت رود و بدان 
 السالم قانون كار كند عقاب آن جمله در ديوان اين شخص مبدع نويسند چنانچه خواجه عليه

َعَلْيِه ِوْزرُها سنة نَّ (َمْن سَ د فرماي مي ا ِالی يـَْوِم اْلِقياَمِة َوَمْن َسنَّ ُسنًَّة َسِيَئًة فـَ َلُه َاْجُرها َوَاْجُر َمْن َعِمَل ِ َحَسَنًة فـَ
ا ِالی يـَْوِم اْلِقياَمِة) َوِوْزرُ  ست كه اگر در ا حقيقت بر پادشاه عالم عادل واجبه و ب 270َمْن َعِمَل ِ

كرده يا خراجي گران بر موضعي رعيت  نهاده باشند و حيفي و جوري برعهدهاي ديگر قانون بر
 وضع كرده كه فراخور آن نباشد بر داشتن و دفع كردن و تخفيف نمودن و ديگر پادشاه چون شبان

او كوشد و  ست كه رمه را از گرگ نگهدارد و در دفع شرّا چون رمه بر شبان واجبرعيت  ست وا
قرن باشند و بعضي ميش بي قرن و صاحب قرن خواهد كه بر بي قرن  اگر در رمه بعضي قوچ با

ار ست كه آنها را دفع كند، پس گرگ رمة اسالم كفّا نمايد بر آن شبان الزمتعدي  حيفي كند و
جان ه ب را ايشان پادشاهان و امراء و اجناد اند در دفع شرّ مالعينند و در اين عهد سخت مستولي شده

                                                                                                                                                                                              
 را بنوازيد. ردستانيزبه و  ديدار ينماز بپا 267
 .عدالت و پادشاه دوقلو هستند 268
 .ماند ينم يعدالت يماند و با ب يبا كفر م تيحاكم 269
كه  يكسبرد. و  مياز عمل به آن تا روز قيامت پاداش ثواب آن را دارد و پس كرد، را سنّت  يكين نّتهر كس س 270
 و وزر كسي كه به آن عمل كند تا روز قيامت بر او استآن پس وزر كرد، را سنّت  يبد نّتس
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 ار تيغ زنند و دفع شرّشود كه با كفّ نان و آب آنگاه بر ايشان حالل ميست چه ا كوشيدن واجب
غزا رفتن و ه ست با ايشان از مسلمانان كنند و اگر كفار مسلمانان را زحمت بنمايند بر پادشاه واجب

(ِلَتُکوَن َکِلَمُة اهللِّ هَی دين كوشيدن سالم آشكارا كردن و در اعالء كلمة ديار كفر گشودن و ا
نواب  و همچنين بر پادشاه الزم است از امراء و اجناد و اصحاب ديوان و ارباب مناصب و 271ْليا)اْلعُ 

گماشتگان حضرت و عمال و رؤساء و قضات و رنود و اوباش كه هر يك چون فرصت يابند 
مناسب قوه ت خويش در بند ايذاء و استيالي ديگري باشند، رعايا را بت و شوكت و آلت و عد

ش ص و متفتّنبايد گذاشت، در هيچ كس اعتماد كلي نبايد كرد، پيوسته متفح اينها بازه كلي ب
ايشان از پادشاه  نقير و قطمير از احوال رعايا و خير و شرّه احوال هر طايفه بايد بود كه روز قيامت ب

َعْن َرِعيَِّة َواْالَِمُري راٍع َعلی َرِعيَِّتِه (ُکلُُّکْم راِع وُکلُُّکْم َمْسئُوٌل د فرماي مي السالم پرسند چنانچه خواجه عليه
ُهْم) عدل پادشاه كه مأموربه است راست داشتن ظاهر و باطن  كه بدانحقيقت ه ب 272َوُهَو َمْسُئوُل َعنـْ

اوامر ه مشغول نمودن و بحقّ  ه و خود را مخلوق دانستن و نفس در بندگيو عالني سرّه بحقّ  است با
را رعيت  را براي خدا خواستن نه چنانكه مملكت ورعيت  و مملكت را و او مطيع شدن، خود را
(َاْالِْحساُن َاْن تـَْعُبَد اهلّلَ  فرمود  السالم ست كه خواجه عليها احسان پادشاه آناما  براي خود خواهد و

نماز و روزه و ه بنافله مشغول شود و ه عبادت و احسان شاه آن نيست كه ب 273َکأَنََّک َتراُه فَانَُّه َيراَک)
عزلت و انقطاع و خلوت عمر صرف نمايد و مصالح خلق فرو گذارد و اصحاب ه تالوت قرآن و ب

دست ظلمه بازگذارد كه ه حوائج را محروم گرداند و از صالح و فساد ملك بي خبر ماند و رعايا ب
مصالح ه وي بست كه بعد از اداي فرائض را اينها از جنس معصيت بزرگ است، احسان پادشاه آن

رعايت حقوق مسلماني و مسلمانان قيام نمايد ه ص شود و بملك آورد و از احوال بالد و عباد متفح
ت نگرد و اگر آن قو كند كه گوئي بر خدا ميتصرّف  و در بندگان خداي و احكام پادشاهي چنان

از آاليش هوا و طبع فرمان كند و ه و نظر ندارد يقين داند كه خداي در وي مينگرد تا هرچه كند ب
ت و پاك دارد خود را تا در هر فعل از افعال او موجب قربتي و رفعتي گردد در حضرت ربوبي

عادت ننمايند و  بر فسادرعيت  كند تانفسق و فجور و فساد زندگاني ه ست كه با احسان پادشاه آن
ت نگيرند در عهد او اهل فساد قوفرزندان ايشان طمع فساد روا ندارد و خاندانها را بدنامي ندهد تا ه ب

                                                                                                                                                                                              
 باشد.لمه خدا برتر كتا  271
 و حاكم بر گله خود چوپان است و او مسئول آنهاست. ديشما مسئول گله هست ةو هم ديشما شبان هست ةهم 272
 .نديب يو او تو را م ينيب ياو را م ييكه گو يآن است كه خدا را چنان عبادت كن يخوب 273
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و كار امر معروف و نهي منكر مختل نشود و بازار اهل دين و علم و صالح كسادي نيابد و بازار اهل 
طرب و مسخرگي رواج نگيرد و عوانان و مردمان فرومايه و بي اصل و غمام و غاشم و از و نم

ر نظر پادشاه در كسوت مصلحت آرايش محتال در حضرت پادشاه در كار نشوند و ظلم و فساد را د
اغراض فاسدة خويش كه ما دوستدار و مشفق بر احوال پادشاهيم و توفير ديوان و خزانه ه ندهند و ب

ست كه رسوم بد وضع نكند ا آوريم خود را جلوه ندهند، ديگر آنكه احسان پادشاه در مملكت آن
ها نيفزايد و بر بعضي چيزها كه قباله نبوده قباله و بر خراجها نيفزايد و عملها را قباله نكند و در عمل

ها نگيرند و منقصتها نجويند و مصادره نكنند و  ست كه بر مردم بهانها ننهد، احسان پادشاه آن
جنايتهاي بي جرم روا ندارند و بر بي گناهان تهمتها ننهند و جنايتها نستانند و تقسيمات و توزيعات 

فات فاسد نكنند و بر مال مواريث و ايتام تصرّ ست كه درا نناواجب نكنند، احسان پادشاه آ
ست كه مراقبت فرموده ا بازرگانان باجها و بياعيها ننهند و در راهها باجها نگيرند و احسان پادشاه آن

باز نگيرند و بر طيل و رشوت  از مستحقّحقّ  فات فاسده نكنند وتا در اوقاف مداخالت و تصرّ
عباد و  در ادرارات و معايش ائمه و سادات و زهاد و نطلبند و ابطال حقوق مصارف اوقاف ننمايند و
در ابطال آن خيرات در حضرت پادشاه سعي ننمايند و  صلحاء و علماء و فقراء و عرفاء طعن نزنند و

دارند و احوال آنها بر پادشاه عرضه دارند و ست كه ارباب حوائج از درگاه دور نا احسان پادشاه آن
خيرات و مبرات و صدقات و صالت از مستحقان دريغ ندارند و اگر بر حضرت پادشاه غير از اين 

اطراف و ه رود جمله آن باشد كه بدنامي دين و دنياي پادشاه آرد آوازة ظلم و فسق و بخل پادشاه ب
دسيرتي و ظلم و بدعهدي معروف گردد و تا منقرض اكناف جهان منتشر گردد و در ميان خلق به ب

عالم اين اسم بد بدو بماند و درِ دعاي بد و لعنت خلق در حال حيات و بعد از وفات بر وي گشاده 
حضرت پادشاه ارائه دهند و آراسته دارند ه بتقرّب  دوستي وه شود و هرچه آن مفسدان و مغرضان ب
جلوه دهند و در نظر پادشاه هم جلوه كند روز قيامت كه يوم  و اغراض فاسدة خود را در نظر پادشاه

ه از خير و العرض االكبر خواهد بود حساب آن بر نقير و قطمير از وي بازخواهند و هر مثقال و ذر
ًرا يـََرُه َوَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل ذَ  واجبي بدهند كهه جزاي پاداش ب شرّ  274رٍَّة َشرًّا يـََرهُ َفَمْن يـَْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيـْ

  ي را فرازي است:بشينهر امروزي را فردائي است و هر 
 در هر دلكي ازو نهيبي است مكن   افراز ملوك را نشيبي است مكن

                                                                                                                                                                                              
ند [نتيجه] آن را ك يبد يا هه هموزن ذركو هر ، ند [نتيجه] آن را خواهد ديدك يكني يا هه هموزن ذركپس هر  274

 .خواهد ديد
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 سيبي است مكنه بر خلق ستم اگر ب
  

 تو حسيبي است مكن از هر سيبي با
  

در دوستي مال و جمع  نگرداند وبان خود را بر ظلم نمودن دلير كه مقرّآن است  از احسان پادشاه
حالل و حرام بر جمع مال نكوشند و خون درويشان نريزند ه ت ندهد تا ايشان بآوردن دنيا آنها را قو

ِروا ماَل  حادثه و مرگي آن جمله تلف گردد كهه اثاث نيندوزند كه ب و زر و مال و اسباب و (َبشِّ
بان اگرچه دعوي ماند آن طايفة مقرّ و بدنامي دين و دنيا با ايشان مي 275)ثٍ اْلَبخيِل ِحباِدٍث َاْو ِبوارٍ 

كه يكي از مفسدان و آن است  قبل و صاحب نظردوستي ميكند با پادشاه ولي احسان پادشاه م
هيچ شغل نصيب نفرمايد و چون اين ه حضرت خود راه ندهد و ايشان را به بدسيرتان و بدمنشان ب

هر كس را اين نظر نيست و هر پادشاه اما  ن مشاهده كند ايشان را براندجنس احوال از شمائل ايشا
ست كه عوانان و بداصالن و دزدان ا را اين لطف نه از غايت حرص دنيا كه اهل روزگار دارند اين

دهند و از صحبت هنرمندان و آزادگان و اهل معني و ارباب فضل و خانوادهاي  خود راه ميه را ب
ه فاقاً از اين نوع بمانند و اگر اتّ نيك و ناصحان خير و هم نفسان عزيز محروم ميبزرگ و رأي زنان 

نادر كسي در حضرت پادشاه باشد ناملتفت و منكوب و نامقبول بود از بهر آنكه جمعي بدسيرتان 
نمايند و در حضرت پادشاه چنان نمايند كه اين نيكوسيرت در  اين نيكو سيرت را نخواهند و رد مي

كوشد و جالدت و كفايتي ندارد تا  فير ديوان و خزانه نيست و در تقصير ديوان و خزانه ميبند تو
احسان پادشاه خردمند صاحب سعادت  ،آنكه به فرصتها دست يابند و او را از نظر پادشاه بيندازند

نور فراست شاهانه نظر كند در احوال زمانه كه اين گند پيره كه بآن است  تد از حضرت جلّمؤي 
ار و اين بيوفاي مكّغدار تا انتهاي كار روزگار چندين هزار برناي چون ار از ابتداي عهد فلك دو

يك دست ه هزاران ناز و نشاط به هر يكي را ب شوهري گرفت.ه نگار و جوانان چون نوبهار ب
كدام كشيد، كدام سر بر بالين خود يافت كه نبريد و  دست ديگر خنجر قهر برميه كشيد و ب درمي
نمك بر دل ريش نزد،  نان داد كه راه نوش داد كه نيش نزد ك راه ر كرد كه ندريد، كشكم پ
كه بخشيد كه مغزش نمكيد، ه اي گوشت پيش كه افكند كه عاقبت پوستش نكند، استخوان ب لقمه
 باد نداد، كه دل بر وي بسته را كالهي داد كه سرش به را جان داد كه از مرگش امان داد، كه ك

  روي كه خنديد كه بر وي نخنديد:ه كه پشتش نشكست، ب
 هر آنكس در تو دل بندد زهي بر خويشتن خندد

 دست آريه اگر نو كيسه عشقي را تو از شومي ب
 معنئي خود را چو تو دلدار نپسندد كه جز بي 

 بنددقباها بر تو بر دوزد كمرها بر تو در 
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 اگر تو خود نيي جز جان چنان بستاند از تو جان
  

 همي خندد  چشمت گريد دگر همي چشمت كه يك
  

تش مذلّه در دشمني بيرون راند و كدام عزيز را بنواخت كه نه به كدام دوست را بخواند كه نه ب
ا باخت، كدام بيچاره را امير كرد كه نه عاقبتش اسير غوفا باخت كه عاقبت نه د بگداخت، با كه نرد

را بر تخت ه گردانيد كه نه چون مملكتش زبر و زير گردانيد، ككرد كدام را در مملكت وزير 
  شاهي نشاند كه نه چون تختة شطرنجش نيفشاند:

 يونيست امين روزگار آمن ازو چون ش
 حكمت ادريس كو مردي رستم چه شد

  

 ور تو امين خوانيش دولت مأمون كجاست  
 راست ثروت قارون كجاسته جاه سليمان ك

  

ه ار مشاهده كند بعهدي دنياي ناپايدار و بي وفائي سپهر مكّ ديدة اعتبار بده تا چون آن پادشاه ب
م دو روزة فاني گمراه نگردد و يقين زخارف جاه و مال و تنعه رسن غرور او فرا چاه نشود و ب

شناسد كه چون با ديگران وفا نكرد با او هم نكند پس بر خود و خلق خدا از بهر جهان عاريتي ستم 
دنياي بيوفا سر بسر به آزار موري نيرزد، چرا عاقل از براي دنيا آزار خداي و خلق ورزد با نكند كه 
  دست آيد هم به هيچ نيرزد:ه آنكه اگر ب

 خسروا بشنو فزوني از چو من كم كاستي
 زشت باشد بهر دنيا موري آزردن وليك

 ر مجو زين بيشتر آزار خلقخشرم دار آ
كُش چنينو مردم  گر نه دنيا بيوفا بودي 

 هم نداشت دارا چون جهان بگرفت اسكندر ز
 توراني كجاست آن همه شاهان ايراني و

 بزم و رزمشان گفتي خرده ور نظر كردي ب
 گفتي حال هر يك روز و شب خاك تيره باز

 آنكه نيكي كرد نام نيك ازو باقي بماند
 برگرفتي عبرت از حال ملوك باستان

 هم آنچه فردا ديد خواهد غافلي امروز
خواهد درود تنخويش هركسي فردا چو كشت 

 آنكه خلق از كار دنيا گشت ناپروا چنين
  

 راستي بتوان شنود آخر هم از ناراستي 
 دست آيد اگر پا داردي زيباستيه چون ب

 از براي بيوفائي ناكسي كم كاستي
استيدر جهان حاكم كنون هم آدم و حو 

 گر جهان داراستي شه در جهان داراستي
 نهيب تيغشان بسته كمر جوزاستيكز 

 كز سپاه و گنج هر شاهي جهان درياستي
 تا شدي معلوم رأيت خاك اگر گوياستي

 بد رسواستيه گيتي هم به ور بدي كردي ب
 چون شنودي داستانشان گر كسي داناستي
 باز ديدي عاقلي كش چشم دل بيناستي

كشي گر خواستييشتت خود امروز بهتر ك 
 ا با كار دين پرواستياي دريغ ار خلق ر

  

و حقّ  ت است ازاو جمله صلة رحم عبوديه كه پادشاه عالم ظاهر مأمور است ب ِايتآء ِذی اْلُقْربیاما  و



 اسالم در مباني عرفاني جامعه شناسي     190

ست از مال ايتام و مواريث ا انمستحقّه خلق و برآوردن حوائج ارباب طلب است و رسانيدن حقوق ب
ه توزيعات از بيت المال ب مسلمين و تقسيمات وو دادن حقوق و ادرارات خدم و حشم و حفظ ثغور 

العين هم سر از آستانة بندگي بر فةاد است و طرعلماء و صلحاء و زه ت در هر ندارد و خلوص ني
حال خلق از روي عدل نمايد، پيوسته ه يك از افعال خود مرعي دارد و حكومت و سلطنت نسبت ب

  ت قيام نمايد:مالزمت عتبة عبوديه ب
 ر درد پاي باز مكشاي دل پز كويش 

 بر آستانه سر درد بر زمين ميزن
  

 پاي تو نيسته وگرچه دانم كاين باديه ب  
 كه پيشگاه سراي جالل جاي تو نيست

  

  خود و مملكت خود ننگرد:ه جب بنظر عه ب
 بر آستان فنا دل منه كه جاي دگر

  

 اند قصور براي نزهت تو بركشيده  
  

مظلومي نرسد، تمام تكيه بر سلطنت ه هيچوقت از هيچ كسي ظلمي ب تا درهشيار و بيدار بايد بود 
فحشاء و منكر و بغي اما  نگرد، و پوستين عجز دره وقت خويشتن بوده باشد، ب محمودي نكند، ايازِ
َفَال تـَُغرَّنَُّكُم  پادشاهي مجازي دنيا مغرور نشود كهه كه بآن است  ه از آنها استكه پادشاه عام منهي

هللَِّ اْلَغُرورُ  ِ َيا َوَال يـَُغرَّنَُّكْم  نـْ ْ�َر َوَهِذِه  گفت چون فرعون وقت خويش كه مي 276اْحلََياُة الدُّ أََلْيَس ِيل ُمْلُك ِم
ِ�ُرونَ  ق سلطنت ع و تفودر اين حالت كبر و نخوت پادشاهي و ترفّ 277اْألَنـَْهاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت َأَفَال تـُْب

خود ه ر دماغ ملوك پديد آيد و آن نتيجة ديد استغناء و كثرت احتياج خلق باست كه بي اختيار د
اني آن را عالج كنند كه بر مزاج جان و دل واقفند و است و اين مرضي است روحاني كه اطباء رب

َكالَّ ِإنَّ  تعالي فرموده استحقّ  د كند چنانكهاگر اين آفت را معالجه نكنند از اين مرض طغيان تولّ
ْ�َغى َأْن رَآُه اْستَـْغَىن اْإلِ   279َوَلْو َبَسَط اهللَُّ الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلبَـَغْوا ِيف اْألَْرضِ  و در جاي ديگر فرمود 278 ْنَساَن َلَي

ر ر و تجبخود نگرد مرض تكبه و سلطنت بعزّت  چشم غني و استغناء وه يقين بايد شناخت كه بنده ب
 ،بيفتدحقّ  ت در خلق نگرد در حال از نظر عنايتو مذلّ چشم حقارته در دماغ او پديد آيد و ب

                                                                                                                                                                                              
 .دنيا شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نسازد يتا اين زندگ. 33. سورة لقمان، آية 5سورة فاطر، آية  276
] من روان است از آن من نيست پس ياخهاكه از زير [كمصر و اين نهرها  يآيا پادشاه. 51سورة زخرف، آية  277

 .بينيد  يمگر نم
 .پنداردبنياز   يه خود را بكند همين ك  يم يشكه انسان سركحقا . 6-7سورة علق، آيات  278
 .دارند يم در زمين سر به عصيان بر ماًرا بر بندگانش فراخ گرداند مسلّ يو اگر خدا روز. 27رة شوري، آية سو 279
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ْلِبِه ِمْثقاُل َذرٍَّة ِمَن اْلِکْربِ)فرمود  السالم خواجه عليه پرسيدند كه يا رسول  280(الَيْدُخُل اْجلَنََّة َمْن کاَن ِفی قـَ
)اللّه كبر چيست فرمود كه  چشم حقارت در  هكه بآن است  گفت كبر 281(َغْمُض الّناِس َوَسْفُه اْحلَقِّ

س نفس هر وقت كه به كه چون طاوآن است  معالجت اين آفت ،باز نتواند ديدحقّ  مردم نگرد و
پر ور و بال سلطنت و مملكت خود نگرد و خوش آمدن در او پديد آيد خواهد كه در عالم تكب 

َأملَْ َخنُْلْقُكْم ِمْن بود  پاي سياه عجز و فناي خود نظر كند و ببيند كه اصل او از چهه ر پرواز كند بتجب
و در اين حالت اسير  خوار بود و در آخر مشتي خاك خوار خواهد بود اي آبِ قطرهاول  282َماٍء َمِهنيٍ 

يك لقمه و يك قطره است و عاجز است از آنكه آن لقمه و آن قطره چون بگذرد كه اگر در وي 
، معهذا 283ِإنَُّه َعَلى رَْجِعِه َلَقاِدرٌ  خالص شودبند شود راضي باشد كه ملك هر دو جهان بدهد تا از آن 

ه كه سيالب اجل در رسد و رسم و طلل خانة عمر كه گردش افالك ب لحظه منتظر آنه لحظه ب
ه ي خراب كند و در چنين حالتي بكلّه يك بركنده است به دست شب و روز خشتهاي آن يك ب

  دولتي چه حساب بر شايد گرفت: سلطنت و مملكت عاريتي چه مغرور بايد شد و از چنين
 يد درين شوم سرايچه امه عاقل ب

 چون راست كه خواهد كه نشيند از پاي
  

 بر دولت او دل نهد از بهر خداي  
 گيرد اجلش دست كه باال بنماي

  

وقتي يكي از ملوك  ،س نفس از خجلت پر و بال فرو گذاردچون بر اين احوال وقوف يابد طاو
وزير خويش را فرمود از بهر من نگيني ساز چون بسط بر من غالب شود بدان درنگرم تسكين 
پذيرد، اگر غضب استيالء آرد بدان اطفاء نايرة غضب توان كرد وزير انگشتري ساخت و بر نگين او 

دماغ بجنبيدي  لك را نخوت ملك دريعني پس حاصل چه خواهد بود چون م 284مثَُّ ماذانقش كرد 
م ل و نظر تنعچشم خوش آمد درنگرستي و بسط تموه دولت و نعمت و حكم و سلطنت به و ب

پس حاصل اين دولت و نعمت چه  مثَُّ ماذانقش خاتم درنگرستي برخواندي كه ه استيالء آوردي ب
گور و حساب و  گوش هوشش فرو گفتي كه حاصل جز مرگ نخواهد بود وه خواهد بود و عقل ب

حادثه يا مصيبتي قبض استيالء ه ل شدي و هر وقت كه بقبض مبده ميزان و صراط، در حال بسط ب

                                                                                                                                                                                              
 شود. نمير باشد وارد بهشت تكب يا هكه در دلش ذر يكس 280
 .كنند يم ريرا تحق قتيبندند و حق يمردم چشمان خود را م 281
 .مقدار نيافريديم  يب يمگر شما را از آب. 20سورة مرسالت، آية  282
 .تواناست يخوبه ب يدر حقيقت او بر بازگردانيدن و. 8سورة طارق، آيه  283
 سپس چي؟ 284
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خاتم فرو نگرستي باز با خود گفتي كه چون حاصل مرگست غم بيهوده چرا بايد خورد ه يافتي ب
خاتم درنگرستي گفتي حاصل اين غضب ه وقت او خوش گشتي و چون غضب استيالء گرفتي ب

چون مرگ و حساب و صراط در پيش است تسكين نايرة غضب نمودي و رحمت  راندن چه باشد
  و مرحمت پديد آمدي:

 اقبالي و ادباريه چو باشد نازش و نالش ب
  

 كه تا بر هم زني ديده نه اين بيني نه آن بيني  
  

مملكت بدن است و از عقل كامل كه وزير اوست ناگزير است تا  سلطانِ ،چون معلوم شد كه دل
ي و جزوي بدن رعايت كند پادشاه را كند و در مصالح كلّتصرّف  مشاورت او در ممالك بدنه ب

ز كافي امين واقف و بيناي جهان ديده و كارآزمودة صاحبهم از وزير عالم عادل منصف ممي 
ن پاك اعتقاد و مشفق كاردان صالح بين متدي ت صاحب رأي و نيكو خلق ديندار وو با مروهمت 

صالح ه ان ناگزير است كه در جملة احوال در خصوص و عموم با او مشاورت كند و بو صالح د
حقوق عباد و بالد از خاص و عام قيام  رعايته بحقّ  شاهانة خويش و استمداد فيض نظرِه ديد او و ب
 ةاب حضرت و عامواسطة جالدت و كفايت و مباشرت وزير جملگي اركان دولت و نوه نمايد و ب

فراغت و ه تا پادشاه ب 285»الّناس علی دين ملوکهم« اند گفته تمراجعت با او بود از اين جهرا رعيت 
ط و آداب ناموس سلطنت است بر عهدة وزير يآنچه شرا جهانگيري مشغول گردد وه ت برفاهي

  كاردان است:
 داناي فرماي همواره كاره ب

 كار باشد تمام هره كه دانا ب
 دفتر زردهشت چنين خواندم از

  

 چو خواهي كه كارت بود چون نگار  
 دانا سپارد زمانه لگامه ب

 كه دانا بود بي گمان در بهشت
  

ط سلطنت بازخواهد ماند و يا پادشاه را چون احكام وزارت قيام بايد نمود از جهانگيري و شراالّ و
وزير نيكو معاونت ه ديگر آنكه ب 286(ِلُکلِّ َعَمٍل رجاٌل) مختل شودرعيت  احوال ملك و مملكت و

لشكر ه ت و مدارا توان كرد كه اين بمروه رأي در مملكت رعايت مصالح با دوست و دشمن ب
 مناصحت او بره فراوان و خزائن جهان دست ندهد و نيز وزير ياري بود پادشاه را در دين و دنيا كه ب

ق گردد موف ايتاء ذی القربیدر احسان و عدل گستري و  معاونت اوه خيرات تحريض شود و ب
(ِاذا َاراَد اهلّلُ ِمبَِلٍک َخْريًا َجَعَل َلُه َوزِيرًا صاِحلًا فَاْن َنِسَی ذَکََّرُه َوِاْن ذََکَر از اينجا فرمود  السالم خواجه عليه

                                                                                                                                                                                              
 مردم بر دين پادشاهانشان هستند. 285
 براي هر كاري شخصي هست. 286
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ه پادشاه است و برعيت  مملكت و في الجمله وزير نيكو موجب نظام و انتظام دين و دنيا و 287َاعانَُه)
خواهند بود و شيرين كام خواهند شد و چون وزير شايسته باشد او را محترم  سبب او پيوسته آسوده

ت بازوي در ممالك نافذ و محتشم شمارد چه احترام و احتشام وزير قو ر دارد و حكم او راو موقّ
َسَنُشدُّ نهد  ت ميوزارت هارون منّه تعالي بر موسي بحقّ  عظمت و سلطنت پادشاه باشد چنانكه

ً َعُضَدَك  �َا و همچنين است ديگر اركان دولت و اعيان مملكت از دروني و  288َِِخيَك َوَجنَْعُل َلُكَما ُسْل
مثابت اعضاء رئيسه و غير رئيسه هستند از براي بدن چنانچه شخص انسان ه بيروني از براي پادشاه ب

ت از وزير كافي وزير كه او عقل است پادشاه را هم ناگزير اسه محتاج است از براي سلطنت دل ب
دماغ و جگر و شُش و سپرز و زهره و كليه است پادشاه هم  ود اهخوا چنانچه بدن اعضاي رئيسه مي

چون مستوفي و مشرف و  آنها وقوف بر مملكت پيدا نمايد. ةواسطه د كه بهخوا امراء و اعياني مي
اس دروني و بيروني ار و غيرها چنانچه دل و بدن حوناظر و منشي و حاجب و خازن و استاد الد

مشترك و خيال و وهم و ذاكره و حافظه  خواهد او چشم و گوش و لمس و بيني و زبان و حس مي
شين و ساير چيزها صين و متفتّاب و نقباء و متفحال و نوخواهد پادشاه هم عم و ديگر قوي مي

ئين و شعر و خواهد علي حسب المراتب چنانچه سلطنت بدن عروق و اعصاب و اورده و شرا مي
خواهد همين قسم  عضالت و اصابع و عظام و امعاء و مجاري دخول و خروج و ساير چيزها مي

ي قواء و حواشي و خيل و ستور و قوم و پادشاه هم خدم و حشم و اجناد و لشكر و علمدار و مرب
ان و خواهد، چنانچه بدن دست و ساعد و عضد و ر طايفه و عموم رعايا مع تفاوت درجهاتهم مي

اخ، خطيب، شاعر، دربان، ام، زرگر، جواهري، طبخواهد پادشاه هم خي زانو و ساق و پاي و ناخن مي
جمله محتاج است اگر يك  خواهد چنانچه شخص انساني بدين روز مي شب و مير سرايدار، مير

اينها عضو از اين جمله نباشد انسان ناقص است همچنين پادشاه هم بدين جمله محتاج است اگر از 
يكي نباشد كار مملكت بدان مقدار نقصان پذيرد و بي معاضدت امراء و اعيان و ساير چيزها كه 

پس پادشاه بايد كه هر يك از اين اركان  ذكر رفت قوام سلطنت و نظام مملكت ممكن نيست.
لوم ت و استعداد تمام و امانت و ديانت و نيكو سيرتي كه معدولت و اصحاب مناصب را بعد از اهلي

                                                                                                                                                                                              
او  ادياگر فراموش كرد به پس  دهد. يقرار م يصالح رياو وز يبخواهد، برا ريخ پادشاهي ياگر خداوند برا 287
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بدو يقين شناخته در بالد و اقطاع و شغل و منصب آنچه را اليق است تمكين دهد و كرده باشد و 
نصب نمايند با شرايط كار آنها و مصالح ملك و نيكو خدمتي كه از آنها مشاهده نمايد، حضرت 

فقير  پادشاه از احوال هر يك بايد با وقوف باشد و داند كه در مملكت با وضيع و شريف و امير و
كنند تا آنها جرئت و تجاسر ننمايند و طمع طامعان را قطع كند و آنچه وظيفة  چگونه سلوك مي

تمام برسانند تا آنها از احتياج ضروري در خيانت ه خانگي و معيشت زندگاني هر طايفه باشد ب
تمام نمايد كه نه و شهود قبول نكند و احتياط بعضي بي بيحقّ  نيفتند، پادشاه بايد سخن بعضي از در

خيانات منسوب ه حسد امينان را در صورت خيانت جلوه ندهند و مشفقان و مخلصان را به مردم ب
ه ندارند، اگر بر مخلصان پادشاه تهمتي خُرد نهند عفو فرمايد و اگر زيادتي خلل ديده شد سياست ب

خواند و پيوسته  بر 289ٍة َسيَِّئٌة ِمثْـُلَهاَوَجَزاُء َسيِّئَ افراط نفرمايد و اگر جرمي باشد كه از آن نتوان گذشتن 
ه نه چنانكه بو لكن  را نصب ديده دارد 290اْلَكاِظِمَني اْلَغْيَظ َواْلَعاِفَني َعِن النَّاِس َواهللَُّ حيُِبُّ اْلُمْحِسِننيَ آية 

در دماغها فسادها پديد آيد  سهل و سست مزاجي منسوب گردد و اهل فتنه و فساد دلير گردند و
ت مشهور باشد جرمهاي خُرد را تخفيف و ت و رجوليسياست و انتقام و حميه بايد پادشاه ب بلكه

ه از آن ق دارد البتّخلل ملك تعلّه جرمهائي كه موجب قصاص باشد يا ب ،تهديد و نصيحت فرمايد
ت آكله باشد در هر عضوي پديد آيد دريغ را كار فرمايد كه چون علّ فرمان شرع تيغ بيه نگذرد ب

  جملگي اعضاء سرايت نكند:ه ت به اهمال نتوان كرد و آن عضو را جدا بايد نمود تا آن علّالبتّ
 دوست شود با دشمن عضوي ز تو گر

  

 زن دشمن دو شود تيغ دو كش زخم دو  
  

�ها خري« پادشاه در كارها دو طرف افراط و تفريط نگه بايد دارد كه ه و در سياست ن 291»االمور اوس
بايد نمود كه مردم هراسان و نفور شوند و خوف و نفرت بر طباع مستولي گردد و چندان مبالغت 

  نفوس منتشر شود مكرها و حيلتها سازند كه تشويش مملكت باشد:
 بيچارگي چنانشان مگردان ز

  

 وشند يكبارگيككه در جان ب  
  

و اراذل دلير  دلها برخيزد و مفسدان و نيز چندان حلم نبايد ورزيد كه وقع پادشاهي و هيبت از
گردند و ظلمه مستولي شوند و كار بر مخلصان و مصلحان و ضعفاء و غربا تنگ گردد و از جوانب 

كه آن است  لك و مملكت پيدا گردد و از جملة معظمات امور مملكتداري يكيخلل عظيم در م
                                                                                                                                                                                              

 .است يمانند آن بد يبد يو جزا. 40سورة شوري، آية  289
 .اران را دوست داردكوكگذرند و خداوند ن يبرند و از مردم در م  يخشم خود را فرو م. 134سورة آل عمران، آية  290
 است. ة آنهابهترين كارها ميان 291
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شخص خردمند هوشيار معتمد صادق القول صاحب علم و خبرت و صاحب اصل و نسب و صاحب 
ص احوال و مستخبر اخبار از دوست و دشمن و دور و ين و ديانت نصب فرمايد تا پيوسته متفحد

نزديك و شريف و وضيع مملكت باشد تا پادشاه را بر جملگي احوال ممالك با خبر كند و او را از 
خيانت خائنان و امانت امينان و شفقت مشفقان و خلوص مخلصان واقف گرداند كه اگر در مملكت 

ه از ظالمي حيفي رود يا از خصمي حركتي صادر شود كه موجب خلل باشد عرضه برعيت  بر
اسراف و ه نمايد كه ب چندان غلوه تدارك آن مشغول گردد و در سخاوت و بذل نه پادشاه بدارد تا ب

رِيَن َكانُوا  تعالي فرمود كهحقّ  اتالف و تبذير انجامد كه آن مذموم است و  292ِإْخَواَن الشََّياِطنيِ ِإنَّ اْلُمَبذِّ
ي نبايد كوشيد كه به بخل حده و همچنين در حفظ و جمع مال ب 293ِإنَُّه َال حيُِبُّ اْلُمْسرِِفنيَ  فرمود

ت و خسارت دنيا و آخرت است و پادشاه را هيچ آفت و بدنامي بدتر منسوب گردد كه آن هم مذم
َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا  چنانكه فرمود ،سرست و خاا دنيا و آخرت مذمومه از بخل نيست، بخيل ب

َ�وَُّقوَن َما خبَُِلوا ِبِه يـَْوَم اْلِقَياَمةِ  ًرا َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُي ُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخيـْ َ اسراف و  تجه هره ب 294آ
ه در كار دين صرف نمايند ممدوح است امساك در امورات دنياوي مذموم است ولي اخراجاتي ك
  خداي دريغ نبايد داشت: كمال و نعمت فضل خداي است و فضل خداي از خلقِ

 منه مال فراوان كان تو را نيست
 اگر خواهي بنه تا باز يابند

  

 تو را گردد چو در دادن شتابي  
 وگر خواهي بده تا باز يابي

  

ملك خويش نيكنامي دنيا و ثواب آخرت حاصل كند، پادشاه تا بتواند جهد نمايد كه از مال و 
از را گفت تو كه داري نهاده، خب نان بسيار ديد ازي فرا رسيدان خبدكّ دره اي ب اند وقتي گرسنه گفته
خور و ميده پيش از آنكه تير اجل كمين برگشايد و از سر تخت مملكتت بربايد و رنج بردة  مي

و آتش حسرت و ندامت و غرامت آن در جان تو چنان دست دشمنان دهد ه چندين سالة تو ب
  هيچ آبي جز آب رحمت منطفي نشود:ه مشتعل شود كه نايرة آن ب

 كه دوست كُش است دل مبند اندرو   دولت اين جهان اگر چه خوش است

                                                                                                                                                                                              
 .اران برادران شيطانهايندكاسراف ماناه. 27سورة إسراء، آية  292
 . همانا او اسرافكاران را دوست ندارد.141. سورة انعام، آية 31سورة اعراف، آية  293
ر ورزند هرگز تصو  يرده بخل مكه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا ك يسانكو . 180سورة آل عمران، آية  294
اند روز قيامت طوق  ه به آن بخل ورزيدهكآنچه  يه برايشان بد است به زودكآنان خوب است بل يه آن براكنند كن

 .شود  يگردنشان م
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 را همچو شاه بنوازده ك هر
 هست دنيا چو در فالت سراب
 بس كه آورد چرخ شاه و وزير

 كام ايشان كرده كارها را ب
 شدندتا چو نمرود مايه دار 

 خون درويشكان مكيدندي
 ماه و سال شدند همه مشغولِ

 ناگهان تند باد قهر وزيد
 خاك ريمن داده تنشان را ب

 وزر اينها بدان جهان بردند
 نور لطف نواخته بحقّ  وانكه را

 باز دانست نار را از نور
 باقي عمر خويشتن در يافت
 غم آن خورد كو ازين منزل
 هرچه از ملك و گنج شاهي داشت

 كاره الجرم چون رسيد كار ب
  

 طرح بندازده چون پياده ب
 در فريبد و ليك ندهد آب
 ملكشان داد و گنج و تاج و سرير
 خلق را جمله رام ايشان كرد
 همه فرعون روزگار شدند
 مغز بيچارگان كشيدندي
 همه مغرور جاه و مال شدند

 تخته كشيده وز سر تختشان ب
 ملكشان را بدست دشمن داد
 مالشان ديگران همي خوردند

 بشناختحقّ  نوره نيك و بد را ب
 دل نبست اندرين سراي غرور

 صالح معاد خويش شتافته ب
 چون كند كوچ شادمان خوشدل
 برد با خويشتن جوي نگذاشت
 رفت با صد هزار استظهار

  

ه بايد كشيد و عهدة صالح و فساد جهان بچه ه ت بسبحان اللّه اين همه محنت و رنج و كار و مشقّ
گردن چرا بايد برد و خود را در معرض چندين هزار درخواست و بازخواست دو جهاني چه بايد 
انداخت، اين همه اگر از براي يك شكم طعام و يك پشت جامه است كمتر كسي در آن با 

اخروي كه شايستگي  صاحبان ثروت بي اين همه محنت شريك نباشد غبن باشد از چنين دولتي
را ديدة ه دارد، آنكه غفلت ورزد از فوايد آن محروم ماند هر كحقّ  وسيلت قرب و قبول و رضاي

َواْلَباِقَياُت  ر استر است او را گذاشتن جاه و مال فاني مصونور الهي منوه بصيرت از شاه و گدا ب
ٌر َأمَ  ً َوَخيـْ ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثـََوا �َّاِحلَاُت َخيـْ آن باقيات صالحات كه دستگير و فريادرس مؤمنان است  295ًال ال

َ�َع  فرمايد مي السالم اعمال صالحة بدني است و خيرات باقية مالي، خواجه عليه َق (ِاذا ماَت اْالِنساُن ِانـْ

                                                                                                                                                                                              
 .ماندگار از نظر پاداش نزد پروردگارت بهتر و از نظر اميد بهتر است ييهاكو ني. 46سورة كهف، آية  295
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تَـَفُع ِبِه َاْو َوَلٍد صاِلٍح َيْدُعو ٍث َصَدَقٍة جارِيٍَة َاْو ِعْلم يُـ َعَمُلُه ِاّال َعْن َثال ْخلَْري)نـْ ِ چه دولت شگرفتر  296َلُه 
هائي از  باشد از آنكه بنده در گور خفته باشد و از اعمال فرو مانده و هر لحظه و هر نفس طبق

ست كه در مدرسه ا اي ب بدو رسانند كه ثواب لقمهمالئكة مقرّعزّت  رحمت و كرامت از حضرت
ه استراحت و آسايش كه از بقاع خيرات تو بفالن فقيه و درويش رسيد يا ثواب ه و خانقاه از تو ب

فالن پلي بگذشت يا در فالن رباط در ساية ديوار نشست يا در فالن مسجد ه فالن بنده رسيده كه ب
ام دولت از چنين سعادتها دريغ نبايد داشته باشد كه آن دو ركعت نماز گذارد، پس هر كس در اي

  خيرات ناكرده بماند:
 تر نيابي ازهغافل مشو كه عمري زين ت

  

 دادش بده كه چون شد عمري دگر نيابي  
  

او از آن سعادتها محروم ماند،  تا چون او از خواب دولت درآيد مال و ثروت از دست رفته بود و
  باري اگر از اين سعادتها محروم ماند خود را در معرض شقاوت اندازد:

�َِّلباتِ  صُ نِ اَيـَُّها اْلقا  ما َاْحَسْنَت َصْيَد ال
  

ْرُب َوما  َر احلَْسراتِ  فاَتَک السِّ  297َزوَّْدَت َغيـْ
  

  

 اي خاك بگوي خسرو ايران را
 ام سيران را كه خورده من گرسنه بس

  

 ام جيران را من خاك زبون كننده  
 ام شيران را من گور بسي گرفته

  

ات و ميراث و اوقاف ديگران كه در احياي خيرات و مبرّآن است  و يكي از سعادتهاي ملوك
سيرت فاسد عقيدت  ن بدناه سعي در تغيير و تبديل آنها نشود و از رأي زبكوشد كه به مثقال ذر

كنند  جهل و غفلت در خون و جان و ايمان خويش سعي ميه اين معني قبول نكند كه ايشان ب تغيير
ز بهرة ين هزار مستحق مظلوم كه آنها همه اهل خير و صالح باشند و ادو خبر ندارند از دعاء بد چن

ارواح پاك چندين هزار باني خير را محروم همت  آن خيرات محروم مانند، كدام عاقل ديندار عالي
ام نمايد كه م از مظلمة ظلّبا آن قربت و وسيلت تظلّعزّت  دارد و ارواح آن بانيان خير در حضرت

رضاي تو بر خود بازگرفتم و فرزندان را محروم كردم و از بهر  خداوندا من مال خود از نفس
ات وقف نمودم فالن ظالم آن خير را باطل كرد و بندگان تو را محروم بندگان تو خيرات و مبرّ

نمايد، از عهدة اين واقعه كه بيرون تواند آمد خصوصاً  گردانيد و با حضرت تو اين دليري مي
زينهار در حضرت  ،هلّل من عذاب اهللّ  نعوذ ان بيشمارات بسيار و مطالبان و مستحقّخيرات و مبرّ

                                                                                                                                                                                              
ي كه از آن منتفع شود، يا فرزند صالح علمجاريه، يا  ةصدقچيز، سه از شود مگر  يش قطع معمل رديبموقتي انسان  296

 كه برايش دعوت به خير كند.
 اي. نكردهفراهم  حسرتو جز  گله را از دست دادي ؟يا موفق بوده ها خواستهچقدر در شكار  ،يشكارچ يا 297
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ا عالم فاسقي مداهنه كند و رخصت دهد كه مال خيرات و اوقاف در يپادشاه اگر زاهدي يا جاهلي 
ي عمارت پلي يا رباطي يا ثغري يا سده لشكر توان داد يا به شايد كرد يا ب قسم ديگري صرف مي
ي كه صاحبان خيرات و ا بر مصرفا بدان مغرور نشود و اين هيچ روا نبود الّتوان كرد حاشا وكلّ

ا آنكه فتوي دهد و آنكه فرمايد و آنكه مباشرت آن شغل نمايد و اند والّ ن نمودهات معياوقاف و مبرّ
ات ان اوقاف و مبرّآنكه تواند و دفع نكند جمله در وزر و وبال و مظلمه باشند و يوم الميعاد مستحقّ

جب بود كه هرگونه وقف و خيرات كه خصم ايشان گردند و داد خويش طلبند، پس بر پادشاه وا
ديگر آنكه  و ،ر داردان مقرّاند بر مستحقّ ن نمودهشرطي كه واقفان خيرات معيه در ممالك او بود ب
ات اميني صاحب ديانت مشفق منصف كه ست بر اوقاف و ميراث و خيرات و مبرّا بر پادشاه واجب

و تعدي  مان و مستأكله را ازلدست ظااهل آن كار باشد بگمارد تا در عمارت اوقاف كوشد و 
ه ست كه اوقاف شهرها را با رساند و همچنين بر پادشاه واجب مستحقّه بحقّ  تجاوز كوتاه نمايد و

خدمتگاران ه اصحاب مناصب آن شهر ندهد كه ايشان اوقاف و خيرات را سپر بالي خود سازند و ب
شان كنند و اگر صادرين و واردين از ايشان ريق تا بخورند و خدمت اياع الطّخود دهند همچون قطّ

طول بقاي ه اگر درويش يا عالمي عزيز النفس برسد و ب اوقاف دهند وه طمعي داشته باشند حواله ب
آنها را محروم از  آنها نكنند وه ايشان رطب اللسان نگردد و ابرام ننمايد آن صاحبان مناصب التفات ب

 يي بگمارد آن متولّني صاحب ديانت عالم و مشفق بر متولّآن خيرات گذارند، پس اگر پادشاه امي
خبر بوده  ي بارا محروم نگذارد و آن امين از احوال و اعمال آن متولّ رساند و مستحقّ مستحقّه بحقّ 

واقفان و اصحاب خيرات و مبرات ثواب دهد، پادشاه ه تعالي بحقّ  كه باشد چون چنين باشد چندان
ديني فرو گذارد تا  خيرات سعي نموده ثواب و اجر دهد و اگر اين مهموقت را كه در احياي آن 

هم بر  كنند و مظلومان را محروم نمايند وبال آنتصرّف  در آن نامستحقّه ناواجب و به مستأكله ب
ت پادشاه وقت بوده باشد.ذم  

چون  ين عادت داشت كهشنيدم كه ملك صالح الد(سنة ششصد)  ستمائةوقتي اين ضعيف در شام 
شهري گرفتي در آنجا بناي خير كردي چون ديار مصر گرفت با قاضي فاضل كه وزير بود گفت 

ملك اسالم هزار  خواهم در ديار مصر خواهم كه در مصر خانقاهي بسازم؛ قاضي گفت من مي مي
اند و  گفت در ديار مصر هزار بقعة خير بيش بنا كرده ،شودميسر  بقعة خير بنا كند، گفت چگونه

عمارت ه للي عظيم بر آن خيرات راه يافته است اگر ملك اسالم بفرمايد تا آن خيرات و اوقاف بخ
مصرف ه ن مشفق سپارند تا باميني عالم متديه ها بيرون كنند و ب مستأكلهتصرّف  و صالح آورند و از
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است،  لك بنا نمودهبرساند ثواب آن جمله در ديوان ملك باشد و چنان بود كه آن خيرات را م
، و يقين بايد دانست هر خلل كه در عهد هلّل سعيه ل اهلّل منه و شکراً تقبّ بفرمود تا چنان كردند، 
جمله از آن پادشاه بازخواست كند تا اين تعالي حقّ  ات و اوقاف پديد آيدپادشاهي از خيرات و مبرّ

 بهر شفقت بر احوال خلق وكار معظم را خُرد نشمرد و خود را از وبال آن نگه دارد، و همچنين از 
بايد كه پادشاه بر درگاه حاجبي معتمدي ديندار نيكو عقيدتي مشفقي مهرباني نصب فرمايد رعيت 

ات و عرض پادشاه برساند و پادشاه قضاي حوائج ايشان از مهمه تا احوال مظلومان و حاجتمندان ب
ست كه هر ا بر پادشاه واجب و همچنين ،واجبات خود شناسد و اين خدمت را غنيمتي بزرگ شمرد

از مقام خود نمايند اميري مردانه، شجاع، دالور كار آزموده تعدي  كجا ثغور كافر باشد يا كافران
 ت و غيرت وطنخواه و نوع پرور اعزام دارد با لشكر تمام و نان پاره دهدمصاف ديدة ديندار با حميِ

اختن و جهاد مشغول باشند و اگر محتاج مدد ته همه روزه ب و آنگه بفرمايد تا يك شب نياسايند و
هر فتحي كه پديد آيد ه شوند مدد فرمايد تا پيوسته قوي دست و چيره و دل خوش باشند و ب

نواخت و تشريف و استمالت تازه از حضرت پادشاه بر آن امير و لشكر فرستاده آيد تا بدان 
نه چنانكه غفلت ورزند و  داء دين كوشند.اميدواري و استظهار جان فدائي نمايند و در قهر و قمع اع

مهمل گذارند تا كافران مستولي شوند و بر بالد اسالم و ثغور مسلمانان تاختن كنند و هر وقت 
و اطفال مسلمانان كه اين  قتل آرند و اسير برند و برده گيرند از اهل و عياله چندين هزار مسلمان ب

و ديگر بر پادشاه  ،عهدة جواب آن بايد بيرون آيدت پادشاه وقت باشد و از جمله عهده بر ذم
 ز عالم ديندار فرستد كه درشهري يا واليتي شحنه يا والي فرستد عاقل متميه ست كه چون با واجب

وي سياست و ديانت و مروه شرايط آن شغل به ت بود تا بت و محبقيام نمايد، ظالمي نبايد  وجه اتم
 و ديگر بر پادشاه واجب ،مهمل گذاردرعيت  نكند كه مصالح ريزد و غافلي نصبرعيت  كه خون

شهري و واليتي فرستد بايد كه عالم و عاقل و ديندار و صالح فرستد كه دست ه ست چون قاضي با
معيشت و جامگي خويش قانع ه از مال ايتام و مواريث و اوقاف و رشوت و امثال آن كشيده دارد و ب

ه ن دارد كه در دعاوي حيف و ميل نكنند و بح و معتمد و متديباشد و آن قاضي خدمتكاران مصل
اگرچه اين معني در اين روزگار دشوار دست دهد از دو  ننمايند.حقّ  باطل نكند و باطلحقّ  طمع

آنكه چون يافته شود چنين كس طالب دوم  و ،وجه: يكي آنكه قاضي بدين صفات كم يافته شود
اب حضرت نگردد، و ديگر بايد پادشاه نيكو عهد و با وفا و بي نو قضا نشود و گرْد درگاه ملوك و

مكرمات تالفي فرمايد  انعامات وحق لواه خدمتكاران مخلص قديمي را ب قغدر باشد و سوابق حقو
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ت ة عبوديهواداري دولت كرده بودند و بر جادشدت  ام محنت و اوقاتاي كه در اي خصوصاً طايفه
  اند: ثابت قدم بوده

 َاْسَهُلوا ذََکُروا نَّ اْلِکراَم ِاذا مااِ 
  

ْلَمْنِزِل اْخلَِشنِ    ََْلُفُهْم   298َمْن کاَن 
  

ع احوال هر طايفه كند و از معامالت هر صاحب عمل با خبر باشد و درد في الجمله چون پادشاه تتب
صالح آيد و نااهالن ه مسلماني دامن جان او گيرد تا در ممالك او حيفي و ظلمي نرود كارها زود ب

ت غفلت گذرد و در بند هوا و شهوت و لذّه و اگر عمر ب 299الّناس علی دين ملوکهماهل گردند كه 
نخورد ظالمان و كافران زود رعيت  خويش باشد و در جمع خزائن كوشد و غم لشكر و مملكت و

ند و بكفار استيالء ياان را محروم نمايند و مستولي بشوند و اصحاب مناصب تطاول كنند و مستحقّ
ريخته شود و  ناحقّه ش دارند و دزدان و راهزنان و مفسدان فرصت يابند و خونها بمسلمانان را مشو

ار در معرض تلف افتد و فساد آشكارا شود و انواع بال و فتنه پديد آيد و وبال جتمالهاي غربا و 
اهللِّ َمْنزَِلًة يـَْوَم  (ِانَّ َشرَّ ِعبادَ  از اينجا فرمود السالم جمله در گردن پادشاه وقت بوده باشد، خواجه عليه

 السالم هزارباره گدائي بر چنين پادشاهي فضيلت دارد زيرا كه خواجه عليه 300اْلِقياَمِة ِاماٌم جاِئٌر)
�يَحِتِه ِاّال اَکبَُّه اهلّلُ ِمبِْنَخرِِه ِفی النّ  (ما دفرماي مي َما من ( دفرماي مي و همچنين 301اِر)ِمْن راع الَحيَْفُظ َرِعيَُّة بَِن

هر فرازي را مناسب  302)َأِمري عشَرة ِإالَّ يـُْؤِيت ِبِه يـَْوم اْلِقَياَمة مغلولة َيَداُه ِإَىل ُعُنقه، أطلقُه اْحلق َأو أوبقه اْجلور
وجه سلطنت ه چون ب اي بلندتر و شريفتر از مرتبة پادشاهي نيست آن نشيبي بود چنانكه هيچ مرتبه

  َصَدَق، وِإن َحَكمَ   ، إن قالَ   ِمن إمامٍ   َمنزَِلةً   ما ِمن أَحٍد أفَضلُ (فرمايد  كند و سودش آنكه خواجه ميعمل 
  زيانش هم مناسب آن بود. 303) رَِحمَ   اسُرتِحمَ   َعَدَل، وِإنِ 

                                                                                                                                                                                              
 وقتي به گشايش برسند به ياد آورند كسي را كه جاي دشوار با آنان الفت داشته است.ن رااوبزرگ 298
 مردم بر دين پادشاهانشان هستند. 299
 كننده است.جور  پيشواي امتيدر روز ق يبندگان خدا نيكه بدتر يبه درست 300
 در آتش اندازد. اش ينياو را با سوراخ ب يخدامگر حفظ نكند، دادن به وي را با اندرز  تشيكه رع ستين يشبان 301
حقّ رها كنند يا به را به  او .دياين شبا دستان بسته به گردن امتيكه در روز قمگر آن ستين يا فهيطا يشوايپ چيه 302

 نگاه دارند.وي را جور 
، رحم شودرحم طلب اگر قضاوتش عادالنه باشد، و اگر  د،ياگر راست بگو ست،ياز نظر مقام بهتر از امام ن يكس 303

 كند.
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  304وزراء و اصحاب قلم و نُواب
(ِاذا َاراَد اهلّلُ  صلعم بيو قال النّ 305َأِخي اْشُدْد ِبِه َأْزِريَواْجَعْل ِيل َوزِيًرا ِمْن َأْهِلي َهاُروَن  قال اللّه تعالي

كه وزارت تلو سلطنت و ركن  بدان 306ِمبَِلٍک َخْريًا َجَعَل َلُه َوزِيرًا صاِحلًا فَاْن َنِسَی ذَکََّرُه َوِاْن ذََکَر َاعانَُه)
داهي عالم عامل چاره اعظم مملكت است و هيچ پادشاه را از وزير صالح صاحب رأي مشفق كافي 

به و نظير نيست ثل و شخداي است كه او را م نيست، آن پادشاه كه محتاج وزير و مشير نيست آن
 دهد از حال موسي عليه تعالي خبر ميحقّ  باقي اگر همه انبياءاند محتاج وزير و مشير بودند چنانكه

مرا وزيري كرامت كن كه پشت من بدو  اَواْجَعْل ِيل َوزِيرً وزيري خواست عزّت  كه از حضرت السالم
السَّماِء َو ِفی اْالَْرِض َاّما َوزِيِری ِفی السَّماِء  (ِلی َوزِيراِن ِفی فرمايد مي السالم قوي بود و خواجه عليه

َرئِيُل َو َوزِيِری ِفی اْالَْرِض َعِلیٌّ) و چون در مملكت وزيري كامل محترم حاكم نبود مملكت را  307َجبـْ
شكوه و زينت نبود، مثال مملكت بر مثال خيمه است ستون آن خيمه وزير صاحب رأي است و 

رد و چنانكه بعضي طناب خُ طناب خُرد و بزرگ آن امراء و اشراف و اعيانند علي حسب المراتب.
ردند و بعضي بزرگ، ديگر آن طنابها كه در باشند اشراف مملكت هم بعضي خُ بعضي بزرگ مي
منزلة اجناد و ه اب و اصحاب قلم و آن طنابهائي كه در شرجة خيمه بود بمنزلة نوه دامن خيمه بود ب

تست كه از هاي آن خيمه تا آن خيمه پايدار تواند بود عدل و انصاف و مرو امراء لشكر بود، و ميخ
ت و شوكت و اب و اصحاب قلم بسيار بود و قوء و اجناد و نوپادشاه ظاهر شود اگرچه امراء و وزار

ا  ت بيشمار بودآلت و عدعدل و انصاف وه مملكت جز بام ت قرار نگيرد و ثابت نشود چنانكه مرو
 اي يك ميخ در ميخ قرار نگيرد و تا در گوشهه جز بو لكن  خيمه را اگرچه ستون و طناب تمام باشد

شود، همچنين اگر عدل و انصاف در مملكت نباشد بقا و ثبات ندارد  مي ميĤيد خلل آن خيمه ظاهر
ه معلوم شد كه وزير ب 308(اْلُمْلُک يـَْبقی َمَع اْلُکْفِر َواليـَْبقی َمَع الظُّْلِم)فرمود  السالم از آنجا خواجه عليه

                                                                                                                                                                                              
تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 304

 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 
 .نك استوار او به را پشتم ،را برادرم هارون ،سانم قرار دهكاز  يمن دستيار يو برا. 29-31سورة طه، آيات  305
او  ادياگر فراموش كرد به پس  دهد. يقرار م يصالح رياو وز يبخواهد، برا ريخ پادشاهي ياگر خداوند برا 306
 كند. يآورد كمكش م اديآورد و اگر  يم

 است.علي  نيمن در زم رياست و وز ليمن در آسمان جبرئ ريا وزدارم، ام نيدر آسمان و زم ريمن دو وز 307
 .ماند ينم ظلمماند و با  يبا كفر م تيحاكم 308
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او كه با رفعتتر و عاليقدرتر بود خيمة مملكت از  ست خيمة مملكت را چندانا مثابت ستون
تر باشد، وزير بايد چون ستون چهار خصلت در او باشد: راستي و بلندي و ثبات  تر و با زينت باشكوه
ل.و تحم  

فرمايد  تعالي ميحقّ  راستي است ميان او و خداي تعالي، راستي پيشه كند بر آنكه اول خصلت
جادة امور راسترو باش كه صراط  اند يعني بر راست باش چنانكه تو را فرموده 309فَاْسَتِقْم َكَما أُِمْرتَ 

و پيوسته در هر كاري كه باشد  310َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوهُ  ست چنانكه فرمودا مستقيم اين
صورت با خلق راست كند و جانب خداي را ه جانب خداي نگهدارد و از آن احتراز كند كه كار ب

ست و لكن اگر با خداي كار راست دارد اگر جانب خلق كژ ا همل بگذارد كه سر همة كژيها اينم
بايد راستي بين وزير و پادشاه بدين صورت بود  311(َمْن کاَن هلِلِّ کاَن اهلّلُ َلُه)گردد از آن غم نخورد كه 

صافي كند  و غش كه ظاهر و باطن با پادشاه يكي دارد و اندرون خويش را از آاليش خيانت و غلّ
هر نيك و بدي ه نفاق زندگاني نكند چنانكه در حضور خوشĤمد او گويد و به ه بو در خدمت پادشا

كه پادشاه كند و گويد صدق االمير زند و مزاج او نگاهدارد و چون بيرون آيد مساوي او گويد و 
ه در افعال و احوال او اعتراض كند و با هر كسي شكايت او آغاز نمايد تا او را در زبان خلق اندازد ب

و ناداني و ظالمي تا چون خواهد كه از بهر طمع خويش بر كسي حيفي كند بهانه بر پادشاه نهد  بدي
احه فرا نمايد اين جمله نفاق و كژي و خيانت باشد، د و خويش را براي السفرماي مي كه او چنين

 كه آنچه صالح وقت در آن باشد و رأي صائب آن اقتضا كندآن است  راستي و اخالص با پادشاه
تر بعد از رعايت آداب سلطنت  در حضرت پادشاه ديباچة نيكو نهد در كسوت عبارتي هرچه لطيف

را  وقت فرصت عرضه دارد و اگر نيز پادشاه را بر آن سخن اعتراض باشد تا استدراكي افتد آنه ب
اند  گفتهيزداني فراستي ملوكانه باشد و  فرّه وجهي بنهد و تخطئة سخن پادشاه نكند كه پادشاهان را ب

سمع رضا اصغاء كند و عاشق سخن خود نباشد و در آن ه سخن او ب 312»کالم امللوک ملوک الکالم«
ي عرضه دارد في الجمله لي شافي واجب شمرد اگر بر آن مزيدي روي نمايد از سر تأنّسخن تأم

قدر ه باز نگيرد، و وقت فرصت و حالت پادشاه گوش دارد تا در وقت ماللت او نباشد ب الحقّ کلمة

                                                                                                                                                                                              
 .نك يايستادگ يا داده شدهه دستور كپس همانگونه . 112سورة هود، آية  309
 .نيدك يو اين است راه راست من پس از آن پيرو. 153سورة انعام، آية  310
 باشد. او ي، خدا براباشد خد يهر كه برا 311
 سخنان است.سخن شاهان شاه    312
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لطايف الحيل در نهاد او بنشاند تا طريق راستي و اخالص ه و صالح و صواب باشد بحقّ  وسع آنچه
وجه باشد كه بر احوال  و اجناد بدانرعيت  ورزيده باشد، و ديگر راستي وزير با امراء و اعيان و

چنانكه ساز و برگ و آلت و  پيوسته بر غمخوارگي و تيمار ايشان مشغول باشد. ايشان مشفق بود و
ت  تعده الحال نمايد و بر ايشان باري گران ننهد و مرفّ فراهم آرد و احشام آنها را با برگ و نوارعي

ر نهاد او واليت كوشد و د راستي آن وقت دست دهد كه وزير در عمارت و زراعته اين معني ب
آفت حرص جمع مال پديد نيايد ظلم و بدعت نهادن آغاز نكند و جامه و وظيفة لشكريان را در 

خرابي واليت رعيت  خراب شود و هم اجناد بي برگ مانند، خرابيرعيت  نقصان نيندازد كه هم
ايد وزير ع آفات و فتن و خللهاي عظيم ظاهر گردد پس بخواهد بود، خرابي واليت تزلزل آورد توقّ

و اشراف و اعيان و اجناد و احشام بوده باشد و آنها را تماماً رعيت  راستي در بند آباداني واليت وه ب
برگ و ساز دلخوش و مسرور گرداند چون ملك و مملكت بر جاي باشد همة جهان خزانة ه ب

نهد كه آن پادشاه در مملكت بدعت نتقرّب  كه از بهرآن است  پادشاه باشد و از راستي وزير
بدنامي دنيا و عذاب آخرت و خشم ه دوستي نباشد بلكه دشمني تمام بود و خود را و پادشاه را ب

صادر و وارد ه تا در ادرارات و معاش و نذور و صدقات و صالت ب خداي اندازد بلكه در آن كوشد
و ائمه و زهنمايد كه آن استيمان  ه افزايد و اهل دين را پيوسته احساناد و علماء و متصوفّاد و عب

 مملكت و استدامت ملك و سلطنت بود و موجب قربات و درجات آخرت گردد، و از راستي وزير
لق خوش خُه و ب ر با خلق خدا نكندكه درگاه خود را بر اصحاب حوائج گشاده دارد و تكبآن است 

ت با خلق زندگاني نمايد.و كرم و مرو  
زخارف دنيا فريفته نشود و سر بدين جيفة ه معني بود كه ب است بدانهمت  كه بلندي دوم خصلت

  دنيا فرود نياورد:
 چيست دنيا و خلق و استظهار
 در غرورش توانگر و درويش
 هست چون مار گرزه دولت دهر
 بهر يك خاك بوده اين همه باد

  

 خاكداني پر از سگ و مردار  
 شاد همچون خيال گنج انديش
 نرم و رنگين و اندرون پر زهر
 بهر يك خامش اين همه فرياد

  

بدين نحو است كه خود را قاصد بيت اللّه داند جاه و مال دنيوي را بر مثال زاد و راحله همت  بلندي
شناسد و امتداد ايداند و اجل محتوم را بر مثال موسم شمرد و يقين داند  ام عمر را بر مثال اشهر حج

اره را كه حجاب ميان او و كعبه كه اند كه بادية نفس ام وي دادهه ب تجه كه اين زاد و راحله بدان
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هواي بغداد طبيعت فرود نياورد و هر روز  مقصد و مقصود است قطع نمايد پس نفس را بر كنار شطّ
ت سفر كوشد و از شراب شهوات خود را شهوات نيارايد و هميشه در آلت و عده اشتر نفس را ب

هستي خود گرفتار باشد و ه بر او بگذرند و او در خواب مستي بها  مست غفالت نكند كه ناگاه قافله
موسم حج را تمام نمايند و او در خواب غرور و پندار مانده و بيدار نگردد كه  رسيده سايرين حج

تَـبَـُهوا) جز باد حرمان بر سر و جز خاك خجلت بر رو و جز آب حسرت در  313(اَلّناُس نِياٌم ِاذا ماُتوا انـْ
كه جاه و مال دنيا را كه زاد و آن است  همت تش ندامت در دل نماند، پس بلنديديده و جز آ
راحله بود مهمل و ضايع نگذارد و بدان تنعل قانع نشود بلكه بايد جاه و مال و ثروت دنيا را م و تجم

عات حيواني نرساند تّمصرف شهوات و تمه گرداند و آنها را بحقّ  وسيلت درجات بهشت و قربات
 314ُأوَلِئَك َكاْألَنـَْعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ  در مرتبة از راه مقصد و مقصود و مالقات جمال يار محروم نماند وتا 

َُْكُلوا َويـََتَمتـَُّعوا َويـُْلِهِهُم اْألََمُل َفَسْوَف يـَْعَلُمونَ  :فرمايد فرو نماند و از نصيبه اين بود كه مي پس  315َذْرُهْم 
ة دنيا مغرور نشود و نظر بر درجات آخرت و مقامات عالي نهد و ت فانيمزخرفاه بهمت  وزير بلند

ت بلند در همه كه بآن است  همت سازد، و ديگر بلنديحقّ  و مال دنيا را وسيلت قبول و قرب جاه
نظر بر هر چيز  ت طبع طمعهاي فاسد نكند وركاكت و خسه حضرت پادشاه زندگاني كند و ب

فس و قانع و كوتاه دست دارد، پادشاه پراكنده بسته دارد و خود را عزيز النّ نيندازد و درِ التماسات
و در توقير و احترام او  نور فراست در اخالق او مشاهده كند محبوب و مقبول نظر او افتده چون ب

وزير آبروي او بيفزايد و نام ه برساند و ب اوه بيفزايد و آنچه مقصود باشد زياده از آن با حسن الوجه ب
 وزير با اشراف و اعيان و امراء و اجناد وهمت  در عالم منتشر گردد، و ديگر بلنديهمت  بلند

ع خدمت و رشوت از ش كند چنانچه توقّتعيهمت  بلنديه كه بآن است  و حشم و خدمترعيت 
ت  ت وايشان ندارد و پيوسته نتيجة كرم و مروخود را بديشان بذل نمايد.هم  

ست بدان معني بود كه در كار دين ثابت قدم باشد و كاري كه از براي خدا ا ه ثباتك سوم خصلت
 اينحقّ  گانت خاصير ايشان نكند و از كس نترسد كه خاصييكند از براي نظر خلق و مالمت و تع

ثبات در خدمت پادشاه وفاداري و نيكو عهدي بود  316ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالِئمٍ ست ا

                                                                                                                                                                                              
 مردم در خوابند، چون بميرند بيدار شوند. 313
 .ترند  ه گمراهكآنان همانند چهارپايان بل. 179سورة اعراف، آية  314
 .خواهند دانست يند پس به زودكو آرزوسرگرمشان  مند شوندرهبگذارشان تا بخورند و ب. 3سورة حجر، آية  315
 .ترسند ينم يو از سرزنش هيچ مالمتگر نندك يدر راه خدا جهاد م. 54سورة مائده، آية  316
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مال و جاه ه و ثابت قدم باشد اگر معارضان و معاندان پادشاه خواهند او را فريفته نمايند اگر بسي ب
هيچ يك از آن از راه دور نشود، و ثبات وزير با اعيان و اشراف ه بوده باشد و بر وي عرضه كنند ب

امارت امر فرمود يا عاملي ه ان وجه باشد كه چون اميري را بو حشم و خدمت بدرعيت  مملكت و
كسي تفويض فرمود از گزاف تغيير و تبديل بدان راه ندهد و ه عملي نصب كرد يا منصبي را به را ب

أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن َجاءَُكْم د فرماي مي حقّ نتي مسموع ندارد چنانكهسخن اصحاب اغراض بي بي َ
ِدِمنيَ  فَاِسقٌ  َ ْ�ِبُحوا َعَلى َما فـََعْلُتْم  ُت ِ�يُبوا قـَْوًما ِجبََهاَلٍة فـَ تَـبَـيـَُّنوا َأْن ُت ق نشود و تا خيانت كسي محقّ 317بِنَـَبٍإ فـَ
قصاص و حدود خداي تعالي ه در مكافات اهمال نورزد خصوصاً آنچه ب ه در آن مواسا نكند والبتّ
 صاحبانحقّ  رشوت و خدمت از راه نبرند وه اه جمعي را بدرگاه پادشه ق دارد و ثابت باشد تا بتعلّ

قيام نمايد و بر وزير رعيت  را مستور ندارند و در شفاعت و دفع ظلم و رفع تطاول از حقوقحقّ 
استحقاق ه شغلي يا منصبي يا عملي نصب كرد احتياط كند و به ست چون كسي را با عاقل واجب

ديني و دنياوي از بي استحقاقي پديد آيد كه اشغال و مناصب مناسب  فرمايد كه جمله خلل در كار
ت آنها كساني دادند كه خدمتي ناوردند و لياقت نداشتند و در اهليه ان ندادند بان و مستعدمستحقّه ب

عزّت  ز نفس وت كارها و مناصب داشتند از تعزّت ننگريستند و آنها كه اهليدقّه پادشاه و وزير ب
و نااهل را خدمت كنند و طبل بقا  داشتند كه بر درگاه ملوك گروند و هر اهلدين بر خود روا ن

و ثبات آن بود كه اهل هر شغلي را كه همت  زنند و فرس هوا رانند و وزارء و پادشاهان را كمتر
الجرم بيشتر مناصب ديني و دنياوي  قدر استحقاق او او را اشغال فرمايند.ه اليق باشد طلب كنند و ب

تقصير وزراء و اعيان  نااهالن و جاهالن افتد و هرچه در آن باب نه بر وجه استحقاق برود از دسته ب
و اشراف و نوو فضل و ديانت را طلب  و اهل هنر ص احوال نيستنداب حضرت پادشاه بود كه متفح

  ن دهند.نااهاله طمعهاي فاسده اعمال و مناصب ب ها ضايع گذارند و با نكنند و هنرمندان را در گوشه
ل است بدان معني بود كه در كشيدن بار امانت تكاليف الهي و شرع و كه تحم خصلت چهارم

َعَرْضَنا اْألََمانََة َعَلى السََّماَواِت  اند كه ل آن عاجز آمدهشريعت كه اهل آسمان و زمين از تحم َّ ِإ
ل ل نمايد و در امانت خيانت نكند، قدم تحمر و تحمتصب د وتجلّ 318َواْألَْرِض َواْجلَِباِل فَأَبـَْنيَ َأْن َحيِْمْلنَـَها

ِت ِإَىل راسخ دارد تا به آن روز كه خطاب در رسد كه حقّ  بر سلوك َ َُْمرُُكْم َأْن تـَُؤدُّوا اْألََما ِإنَّ اهللََّ 

                                                                                                                                                                                              
نيد مبادا به ك يوارس كآورد ني يبرايتان خبر يايد اگر فاسق ه ايمان آوردهك يسانك يا. 6سورة حجرات، آية  317
 .ايد پشيمان شويد  ردهكآسيب رسانيد و [بعد] از آنچه  يگروهبه  ينادان

 .رديم پس از برداشتن آن سر باز زدندكوهها عرضه كما امانت را بر آسمانها و زمين و . 72سورة احزاب، آية  318
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  حضرت صاحب امانت در رود:ه امانت سرخروي ب بهانة رده او ب 319َأْهِلَها
 جان كشيده پسدل و ه بار امانتش ب

 با ظلمت نفوس و طبايع درآمديم
 ايم بسي در حريم جهل زان پس كه بوده

 عمري اگرچه در ظلمات هوا بديم
 گرچه چو چرخ كور و كبود آمديم ليك
 در نقطة مراد بدين دور ما رسيم

  

 با بار ميرويمعزّت  در بارگاه  
 در جان هزار گونه ز انوار ميرويم

 ار ميرويماين فضل بين كه محرم اسر
 آب حيات خورده خضر وار ميرويم
 با صد هزار ديده فلك وار ميرويم

 سر هميشه چو پرگار ميرويمه زيرا ب
  

ت حد ل وزير با پادشاه حمولي و بردباري باشد آنچه پادشاه در حالت غضب وتحم و ديگر
كه اطفاء نايرة ف و سكون پيش آرد و كلماتي گويد وصولت كند و گويد با او يا با ديگري تلطّ

آتش غضب پادشاه كند و از كلماتي كه خشم انگيز و حقد آميز باشد احتراز كند، چون پادشاه را 
مصابرت و سكونت ه اي پيش آيد از قبيل خصوم و معاندت با سالطين ديگر ب اي افتد يا حادثه واقعه

قتال در معرض خطر  حرب وه و تدبير صالح و رأي صائب آن كار را تداركي كند كه پادشاه را ب
�ُّْلُح َخيْـ نيندازد  را كار فرمايد و اگر مرضي باشد كه معالجت آن به تيغ آبدار بايد كرد و  320رٌ َوال

در آن فاتر نگرداند و بد دلي  وافقت و مرافقت نافع نيفتد و پادشاه ميل بر قتال كند او راممرهم 
ار بوده باشد كه وزير بايد ربة با كفّما اگر محاپادشاه نكند كه دل شكستگي آرد السيه نسبت ب

پادشاه نمايد و پادشاه را هراسان و مخوف ه و حريص گرداند و مدد و معاونت ب پادشاه را دلير
فَِإنَّ ِحْزَب اهللَِّ ُهُم  خدا اميدوار و مستظهر گردانده دل او بردارد و او را ب ل خوف ازتحمه نگرداند، ب

ُ بندد كه  اندك بود دل بر خداو اگر لشكرش  321اْلَغاِلُبونَ  ِِْذِن اهللَِّ َواهللَّ َكْم ِمْن ِفَئٍة َقِليَلٍة َغَلَبْت ِفَئًة َكِثريًَة 
�َّاِبرِينَ  در رعيت  ة احوال بايد آنچه صالح دين و ملك و مملكت ول وزير در كليپس تحم 322َمَع ال

ق دارد پادشاه را دلسردي دهد و ده تعلّمفسه آن باشد در پيش پادشاه نهد و مداهنه نكند و آنچه را ب
 323(ِاْن َنِسَی ذَکََّرُه َوِاْن ذَکَر َاعانَُه) نصه ات داللت و اعانت كند تا بر قضية اشارت بخيرات و مبرّه ب

                                                                                                                                                                                              
 .نيدك ها را به صاحبان آنها رد ه سپردهكدهد  يخدا به شما فرمان م. 58سورة نساء، آية  319
 . و صلح بهتر است.128سورة نساء، آية  320
 .حزب خدا همان پيروزمندانند يول. 56سورة مائده، آية  321
 .يبايان استكبسيار به اذن خدا پيروز شدند و خداوند با ش يه بر گروهك كاند يبسا گروه. 249سورة بقره، آية  322
 كند. يآورد كمكش م اديآورد و اگر  يماو  ادياگر فراموش كرد به پس  323
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ه پشت پادشاه بدو كار كرده باشد، چون وزير بدين آداب و اخالق كه نموده آمد و آراسته شد البتّ
رون اوزارت هه الم بسلت نهاد بر موسي عليه اتعالي منّحقّ  اشد كهو از آن جمله ب قوي گردد

ً چنانكه فرمود  �َا َِِخيَك َوَجنَْعُل َلُكَما ُسْل   .324َسَنُشدُّ َعُضَدَك 
و مملكت بر كتف راستي و بلندي رعيت  ل وزير كه همچون ستون خيمه است بايد بارتحم و ديگر

ت  هبنظر رحمت ه ل بكشد و بو ثبات و تحمبنگرد رأفت و شفقت از ايشان دريغ نفرمايد اگر ازرعي 
خلل ه ل و حلم نمايد مگر آنچه بها در وجود آيد در گذرد و عفو كند و تحم بسي خوردهرعيت 

 طبع خود راه ندهد كه مصالح ملك وه ماللت ب ملك باز گردد كه تدارك واجب بود و بايد كه
و دوست و دشمن رعيت  ل باشد و از احوال ملك وبايد متحمبدان مختل و مهمل ماند بلكه رعيت 

ص و مستخبر باشد تا هر نوع خلل ديني و دنياوي و ملكي و مملكتي و ملوك و ممالك ديگر متفح
اي واقع شد تدارك  تدارك آن مشغول گردد كه اگر واقعهه و سياستي روي نمايد قبل الوقوع ب

يقين شناسد كه با اين خصال اربعه كه نموده آمد كه راستي دست دهد و وزير يقين داند و  دشخوار
ت  ل است با خدا و پادشاه و ملك و مملكت وو بلندي و ثبات و تحماگر زندگاني كند در رعي

مند خواهد شد و در ضمير خود چنان انديشد كه اين جمله خدمات  همة احوال از دنيا و آخرت بهره
ه كوشم تا راحتي و آسايشي ب كنم و در آن مي حضرت او ميه بتقرّب  را از براي رضاي خدا و

 تدارد و بدين جه ي از مظلومي بشود و ظالمي را از ظلم بازمؤمني يا غير مؤمني رسد و دفع شرّ
قيل  رسول اهلّل  )ْر َاخاَک ظاِلمًا َاْو َمْظُلوماً �ُ (اُنْ د فرماي مي السالم جويم، خواجه عليه حقّه بتقرّب 

ُه) ّ ْ�رَُک ِا �ر ظاملًا فقال (َمتْنَـُعُه ِمَن الظُّْلِم َفذِلَک َن �ر مظلومًا فکيف ان پس هر حركت وسعي و  325ان
راستي و سكون و ثبات و امر و نهي و عدل و انصاف و خدمت و تواضع و رنج و  ل و صبر وتحم
 ست و دشمن و خاص و عام و پادشاه وت و داد و ستد و دخل و خرج و گفتگوي كه با دومشقّ

اللّه گردد كه آن وزير در  كرده و نموده باشد هر يك موجب قربتي و رفعتي و درجتي عندرعيت 
نخوت و  شرط آنكه از آاليش متابعت هوا و رعونت نفس و كبر وه ب ب گردد.مقرّعزّت  حضرت

(ِانَّ اهلّلَ ُهَو را شايد كه حقّ  ولف انساني پاك و محفوظ گردد تا قبف و تكلّنظر وزارتي و تسلّ

                                                                                                                                                                                              
قرار خواهيم  يطشما هر دو تسلّ يرد و براكبرادرت نيرومند خواهيم  ابازويت را ب يبه زود. 35سورة قصص، آية  324
 .داد
 ؟مكن ياريپس چگونه ظالم را  مرسول اهللا به مظلوم كمك كن ايمظلوم كمك كن) گفته شد  اي(به برادرت ظالم  325

 .توست) ييار نيفرمود (او را از ظلم باز دار، ا
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�َِّيَب) �َِّيُب اليـَْقِبُل ِاالَّ ال اب و اصحاب قلم در كار خويش بايد همچنين ساير اشراف و اعيان و نو 326ال
ديانت و امانت را بجاي آورند و خود  ل را پيشة خود نمايند وو ثبات و تحمهمت  راستي و بلندي

ي گردانند، جانب خداي را مراعات خصال اربعه كه نموده آمد متحلّقدر حال خويش بدين ه را ب
تخفيف بار رعايا بكوشند تا ه صدق رفتار نمايند، به نمايند، در خدمت پادشاه و ملك و مملكت ب

اوقات  و بايد وزير و اعيان و اشراف مملكت جمله بر اوراد و ،مستوجب درجات و قربات گردند
ذكر مشغول بودن و فريضة بامداد گزاردن و ه ه از شب قدري برخاستن و بچنانك فه قيام نمايند.موظّ

 دفرماي مي مدح ايشانحقّ  ذكر و قرآن خواندن خود را مشغول نمايند تا از جملة آنها باشند كهه ب
ْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَههُ  ِ ره و اخذ مقرّ يطشرا ه باذكر توحيديه و اگر همه روزه ب 327َيْدُعوَن رَبـَُّهْم 

نمودن از مراتب عاليه مشغول گردند زهي سعادت و همچنين درآمدن و رفتن و نشستن و ايستادن و 
الَِّذيَن َيْذُكُروَن اهللََّ بوده باشند اين خود دولتي تمام بود و از آنها باشند كه حقّ  ياده وقت خفتن به ب

آن  ات و معظمات امور وزراء و امراء و اشراف و اعيانمهم و از اهم 328ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلى ُجُنوِِمْ 
كه دعاهاي لشكريان شب را از براي خود و پادشاه و مملكت اندوخته گردانند، چنانكه لشكر است 

نمايند دعاهاي لشكر شب سپر هر بالئي خواهند بود و هزاران تير از  روز پشت پادشاه را قوي مي
  اي در شب كند: ان روز آن كار نكند كه تير دعاي دل شكستهبازوي تواناي لشكري

 سحر ه آنچه يك پيرزن كند ب
  

 نكند صد هزار تير و تبر  
  

اد و كوشد و در ادرارات علماء و سادات و زهرعيت  تخفيف باره پس بايد از بهر استزادت دعا ب
  نمايد.ه كه پشتيبان مملكت و استدامت سلطنت هستند سعي بليغ متصوفّ

در  يپروررعيت  و يت داركان ممليدر ب شاهيسلطانعل يگناباد يدختيحضرت حاج سلطانمحمد ب
ن يارعيت  ر ويت صغكممله ه شخص نسبت بكچنان كه بدان« 329:اند مرقوم داشته ريبكت كممل
د يام هم باكّو ح تن و والياموزد و سالطيرا از جان ب يپروررعيت  و يتداركد ممليت باكممل
ت كجان نسبت به ممل يپرور رعيت و يتداركر از ممليبكت كرا در ممل يداررعيت و يتداركممل
 يلّكو  يه جزئكخود  ةت محروسكن دارد در تمام ممليه جان مخبر امكه چنانكاموزند ير بيصغ

                                                                                                                                                                                              
 .رديپذ يمپاك ناست، جز  طيبهمانا خداوند  326
 .خواهند ياو را م يه خشنودك يخوانند در حال يشامگاهان مپروردگار خود را بامدادان و . 52سورة انعام، آية  327
 .نندك يه خدا را [در همه احوال] ايستاده و نشسته و به پهلو آرميده ياد مكهمانان . 191سورة آل عمران، آية  328
329 1384د بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، واليتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحم .  

http://www.sufism.ir 
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ه كن داشته باشند يخود مخبر ام ةد در تمام محروسير را آناً فĤناً خبر دهند، باين محروسه صغيع ايوقا
نشناسانند و  كتخت رسانند و مخبرها هم خود را با اهل ممال يپاه ع را بيوقا يلّكو  يجزئ
طمع اندازند و ه ه باالخره آنها را بكآنها اطالع نداشته باشد  يه نگاريار آنها و خفكس از كچيه

گر گماشته ين مستخبر دين مخبرينند، و بر اكرا تمام رعيت  و كنند و ملكار كانتيرشوتخوار و خ
اطالع باشند  يه از هم بكگر يس ديه نويه خفكاستعالم حال آنها باشند بل يه در پكداشته باشد 

نند و در هر جا مخالف هم كع آنها موافق بود بر وفق آن عمل يه وقاكداشته باشند و در هر جا 
ه رده باشد او را بكنها عمد ياز ا يكينند، اگر كگماشتگان خود  ةواسطه ق بيش و تحقيبودند تفت

ه، يرده در فالن قضكه اشتباه كنند كنند و آگاه كه يرده باشد او را تنبكاو برسانند و اگر اشتباه  يسزا
ا داشته يحتاج آنها را مهيع مايد جمياشتباه تو صدمه نخورد و با ةواسطه ب يسكه كبهتر مراقب باش 

ا يم كاز حا يسكبر تعدي  هكنند. و چون مطلع شدند كانت نياج خالف و خياحت ةواسطه ه بكباشند 
ه عبرت كاو برسانند  يسزاه ننده را بتعدي ك نند وكجبران  يزوده نها واقع شده بيسان اكا ي يقاض
ا ي يا واليد پادشاه ينند. و باكاست يد سيه باكپاتخت بخواهند و چنانه را ب يا متعديگران شود يد
ت را كار خود مشغول باشند و ممله كب يكه هر كباشد رعيت  ه حاليترفم تمام اهتمام آنها در كحا

ام هم كّو ح توال يد از برايت عمارت خزانه سلطان است. و باكه در عمارت مملكمعمور دارند 
نند تعدي ك نند و چون آنهاكنتعدي  حاجت ةواسطه ه آنها بكر دارند وان مقرّيحتاج آنها را از ديما

گر يديكبر تعدي  هم دسترعيت  نندكنند، و چون اجزا و تبعه را منع نكنتوانند منع اجزا و تبعه را 
 يدانا يشود. و در هر محل قاض ين زمانها مشاهده ميه اكچنان –ت خراب شود كند و ممليبگشا

حتاج يع مايعت مطهره بگذارند و جميان شركزاه مات مردم را بكه محاكن وا دارد ياردان امك
ه اگر كرشوت نشود ه رفع حاجت محتاج ب يه براكوان مقرر دارد يت المال و ديرا از ب تقضا
ه او كرا ير باشد زيگ م رشوتكه بدتر از حاكرا بر باد دهد ي رعيت اين و دنيرشوت خورد د يقاض
هُؤالِء َاَضرُّ ه فرمودند: ي كا هر دو را فاسد سازد؛ خبرين و دنيد يمردم را فاسد سازد و قاض يايدن

نها از علماء يها و مثل ا ين قاضياشاره به ا ،330اْحلَُسْنيِ َو َاصحابه یَعلي ُضَعفاِء شيَعِتنا ِمْن َجْيِش يزيٍد َعلَ 
 يسكرد بر ي تعدي كا قاضيم كا حاي يه اگر والكن ين اميمخبر ةواسطه سوء است و مراقب باشد ب

گران يه عبرت دكند كهرت ه شكنند كاست يا رشوت گرفت او را چنان سيرد كم خالف كا حي
نها يان شرع انور و چون از اكم آنها مطابق باشد با زاك، حتو قضا تد سلطان و واليشود. و با

                                                                                                                                                                                              
 .ندسته ارانشيو  نيبر حس ديزيضرتر از لشكر مما  انيعيش فانيضع يبرا نهايا 330
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ان كردند زاكه ك يمكاست سازد، و در سند حين خبر دهد آنها را مورد سين به خالف ايمخبر ام
م كه حاكر است ن مقرّيره چنعت مطهيه در شرك ين معنيعت مطهره را از دست ندهد، به ايشر

ه گرفته به يعل ينند و مال را از مدعكم را نشكم آن حاكد حيگفت با َحَكْمُت ِبذِلكَ  هرگاهشرع 
ا به اشتباه يه شاهدها عمداً دروغ گفته باشند كم كم حاكح يبدهند و بعد اگر معلوم شد خطا يمدع

المال مال تيا از بيرند ياز آنها بگ ه رايعل يننده و مال مدعكشهادت داده باشند شاهدها را مؤاخذه 
شود  يم عرف آنچه بر زبان آنها جاركا حايم شرع كنند. پس حاكم را رد نكم حاكرا بدهند و ح

 يهم معلوم شود از جا ه مردم اعتماد بر گفته آنها داشته باشند، اگر خالف آنكر ندهند ييرا تغ آن
ها  زمان نيره در اعت مطهيان شركن زايا ايگو نكر ندهند. لييم خود را تغكنند و حكگر جبران يد

را معمول دارند مثل  انكن زايه اكم هستند آنها كد و ينما يبدعت م تان و قضايوانيش ديدر پ
  ندارند.  كچ بايدارند و ه يه اآلن معمول مكمسئله ربا 

ه كت دشمنها زود خبر دهد كه از حركن داشته باشند يت قراول امكد در حدود و ثغور ممليو با
ها  بلد دربان يكاورد و غالب نشود. و در مدخل و مخرج هر يت تاخت نكخبر دشمن بر ممليب

ي برا ايدولت  يه براي كزيخبر چيب يسكه كرده باشند ك ين را ميس حال وارده تجسكبگذارند 
ن يبا خبر باشد و ان يند و از دخول و خروج واردكت ضرر داشته باشد داخل بلد نكو مملرعيت 
مال سهولت كن امور در يبرقرار و تلگراف در همه جا هست ا يدولت يهاه پستخانهكها  زمان

ار و اشرار يس و مرئوس و اخيق گذارند رئيطر نيبر ا يت داركرد و اگر قرار ممليگ يصورت م
موفور خواهد ت معمور و دولت كتوانند باشند و ممل يهمه آسوده مشغول شغل معاش و معاد خود م

ام از كّام و حكّاز ح ترند و واليگ يم يشكشيپ تام از والكا از قرار مسموع اغلب حين گوكبود ل
يالنحقّ  بيد نايند بايگو ياند و ما اسم گذاشتهيده شده گوياب! آنچه شننواب از ابه بدهد، و نو
عقل و شرع و عرف است ن خالف ينند و اك يمتعدي  آنچه توانندرعيت  دخداها بركدخداها و ك
تو فروختم هرچه ه را برعيت  ت وين واليه اكن است يآن ا يز گرفتن معنيچ يه از والكرا يز

رد و يرد و جرم هرچه تواند بگيام بگكّو حرعيت  ه بهانه بركهم ناچار است  ين و والكب يخواه
آنها از  يتيه شغل رعكرد اد يار باز مكرا از رعيت  اركن يدخداها؛ و اكاب و ام و نوكّن حيهمچن

دست  ةواسطه ها بعد بچارهين بيرند و ايگ يرا هم از آنها م دارند آن يشاه رود و اگر ده يدست م
 ت ويوال يگذارد و خراب يم يخرابه ن سبب رو بيت به ايتوانند بروند و وال ينم يدنبال شغل يتنگ

ست. حزم و ا خزانه سلطان يو سلطان است و باعث خراب يم و والكب و حاينا يباعث خرابرعيت 
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ها ياطالع داشته باشند. پادشاه هر قدر از وال يكيام به نكّها و حيار والكه از كآن است  يشيدور اند
ار نباشند. و يبس يهاچاره گرفتار خورندهيبرعيت  هكبخواهند رعيت  رند از خوديخواهند بگ يم

نند و ك يلّكاست يرا س نند آنتعدي ك دامكر باشد و هر ان مقرّويام از دكّو ح تمخارج وال
اد نداشته باشند و در يه خرج از اندازه زكخود قرار دهند  اد بريز يةرايام پكّو ح ته والكنگذارند 

خود  ةخود قرار دهند و اگر زمان آنها دور است امراء فرنگ را اسو ةاسالم را اسو ين باب خلفايا
را آسوده دارند و خزانه رعيت  ت را معمور وكدهند و ممل يه برخود قرار نميرايچ پيه هكقرار دهند 

وجه  چيهه م را مستقل و بكر داشتند آن حامقرّ يمحلّ يه از براك يمكد حايهم اندوخته دارند. و با
تعدي  تخت عارض شود اگر ازيومت به پاكاز محل ح ينند. اگر عارضكم نكار آن حاكمداخله در 

ي  ند و اگر ازيم حواله نماكهمان حاه عارض شود او را بت رعيمحض ه م عارض شود بكحاتعد
خود را؛ اگر عارض عرض  يسهايه نوينند و منتظر باشند اخبار خفكپا ن يم را پكعرض عارض حا

 ةواسطه او الزم خواهد بود و اگر معلوم شود ب ةن عارض از جمله اشرار و صدميرده باشد اكخالف 
م كنند بر حاك يرا جررعيت  هكنند نه چنانكاست يرده او را ستعدي ك مكه حاكن ياخبار مخبر

م. كاز حارعيت  و سلطان خوف فراوان داشته باشد و يم از والكد حايه باكن است يگر. خالصه ايد
قدر اده هر ير از سواره و پكوان داده شود و نويام از دكو ح تع مخارج واليه جمكو بعد از آن

رعيت  ل برياز قدر تحم يناريه دكد چنان مراقب باشند ير باشند باوان مقرّيحاجت داشته باشند از د
و لكن گران شوند. يه عبرت دكند يد نماينند آنها را مورد مؤاخذه شدك يادتينند و اگر زكن يادتيز

 ه باكران معامله يا در ايشود گو يده مير بالد شنيشود و از سا يت طبس مشاهده ميآنچه از وال
رند يگ يل ميهشت هزار و نه هزار عالوه بر تحم يهزار و در بعض قر پنج يشود هر تومان يمرعيت 

است رعيت  ت وكممل ين باعث خرابيرند و ايگ يعالوه م يرا تومان يهر تومان يه در بعض قركبل
ه كست و از آنجا ين يپروررعيت  و يتداركق مملين طريچ فائده ندارد و ايسلطان هم ه يو برا

چاره، يبرعيت  ردن باكق معامله ين طريبه ا 331َاملُْلُك يُدوُم َمَع اْلُكفِر َوال يُدوُم َمَع الظُّلمِ اند: فرموده
ام چون كّو ح تاز وال يكنها هر يدولت و سلطنت را در معرض تلف آوردن است؛ عالوه بر ا

ن ير اكوسته در فيند پك ياخل به آنها وفا نمه مواجب و مدكدهند  ياد بر خود قرار ميه زيرايپ
با  يصل در صدد بهانه جوئتوان دخل برد و جرم گرفت و متّ يس مكجا و از چه كه از كباشند  يم

و  –شود  يمرعيت  ت وكممل يشتر باعث خرابين بيو ا –باشند  يردن مكدا يپ يبندگان خدا و مدع
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ن ير اكدهند مدام در ف ينم يرا مواجب درست يكچيدهند و ه يخود قرار م ياد براير زكچون نو
رها را كاز آنها نو يكيه كچاره تهمت زند يب يكد و به دروغ درباره يايدام دروغگو بكه كهستند 
ه منظور كستند! بلينرعيت  اره كب يدگير رسكچ در في، و هدبه آنها رس يه قدر گذرانكنند كمأمور 

ده يبه آنها نرس يتها قوته مدكن مأمورها چون سباع درنده ير رسد؛ و اكنوه ب يزيه چكهمان است 
اندازه  ينند و جرم بكاد بندگان خدا را بيند و زجر زيد بگشايد و شايه باكچنانتعدي  باشد دست

ن روزها از يه اكنند چنانكها چارهيب يهاه غارت خانهكبل –ن را خدمتانه اسم گذارند يو ا –رند يبگ
ردند كت آمده و چند خانه از سادات محترم را غارت ين والينفر مأمور به اجانب حضرت واال چند 

زند تا مردها يه زنها نگركم ينجا باشيد ايه ما باكن سادات رفته و نشستند يال و ناموس ايان عيو در م
ردند و كن خانه را تاراج يه چندكده يه اصطهبانات فارس را شنيدا شوند؟! و سال قبل قضيپ

رده كن خانه را تاراج يه چندكدم يفارس را شن يه فسايدر بدر نمودند. دو سال قبل قضصاحبانش را 
ن دولت بوده كام خدمت يم االيه از قدكا رخان يد عليرسيصد نفر از اوالد مرحوم م قدر چهاره و ب

رض شدند نجا عاياند و از ادهيشكآنها را آتش  يهاق ساخته و خانهمتفرّ يلّه كاند بداشته يو اعتبار
افسانه پنداشته  يلّه كن را بيتخت و از اصطهبانات و فسا هم عارض شدند. عرض عارضيو پا يواله ب
   »دارد. ين رفتار را جائز نميا يپروررعيت  و يت داركچ عاقل در ممليچ گوش ندادند! و هيه

  نيروهاي امنيتي، نظامي و انتظامي 
ها كه هركدام وظيفه خاصي در  انتظامي كه حكومتدر لزوم وجود سه نيروي نظامي، امنيتي و 

مسائل مديريت كشور دارند شكي نيست. ولي آنچه در اين فصل به آن توجه شده است تالي فاسد 
تواند  ها و حاكميت كشورها گردد، بلكه مي تواند نه تنها سبب ضعف دولت اين نيروها است كه مي

اي عميق سياسي، اجتماعي و نظامي قرار دهد. از اينرو ه هاي بحران ها و مردم آنها را در ورطه دولت
ها و تشكيالت دولتي بيشتر از  لزوم نظارت بر حسن عملكرد اين سه نيرو نسبت به ساير ارگان

باشد. در اين راستا ضمن بررسي جايگاه اين نيروها به نقاط ضعف ممكن اشاره شده و  ديگران مي
  گردد. يان ميموضوع از لحاظ نظري از ديدگاه حكماء ب

شود وظايف عملكردي  علي القاعده طبق تعاريفي كه در كشورهاي مختلف از اين سه نيرو مي
ها، خطرات محتمل، ميزان ثبات و عدم ثبات سياسي،  هركدام از آنان منطبق با نيازهاي حكومت

و  يظامن ،يتيامنگردد و هركدام از نيروهاي  فشارهاي خارجي و بسياري از ديگر عوامل معين مي
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در دامنه خاصي فعاليت دارند و قانونگذاران در هر كشوري حيطه عمل اين نيروها را ي انتظام
ها و جامعه نگردند. اين امر تا آنجا اهميت داشته و  اند تا موجب مفسده در حكومت مشخص نموده

ع شده و ممنوشدت  دارد كه در بسياري از كشورها فعاليت اين نيروها در مسايل سياسي كشور به
  رأي گرديده است. حقّ  حتي در انتخابات از آنها سلب

هاي  چند قوانين و مقررات موجود در هر جامعه سعي بر اين دارد تا مرز عمل هر بخش از فعاليت هر
توان چندان به ظاهر اين قوانين دل خوش داشت. زيرا اين  دولتي را روشن و پررنگ كند ولي نمي

شناسي سياسي است كه قدرت با خود انحرافات ناشي از آن را  موضوع يك اصل اساسي در جامعه
  آورد.  همراه مي به

  ايجاب منافع

از محل حقوق و  يو انتظام ينظام ،يتيامنهاي نيروهاي  آنچه كه واضح است شاغلين بخش
نمايند. اين موضوع به معني  دارند ارتزاق مي هاي مربوطه خود دريافت مي دستمزدي كه از سازمان

يابد. به  ار آنان نيز افزايش مياين است كه هر وقت به فعاليت بيشتر آنان نياز باشد رونق كسب و ك
در زماني كه جنگ، جرم و ناامني  يو انتظام ينظام ،يتيامنعبارت اقتصادي تقاضا براي نيروهاي 

يابد. لذا بايد اذعان داشت كه منافع نظاميان در  يابد و دستمزد آنان افزايش مي بيشتر باشد افزايش مي
ها در ناامني است. پس منافع  وع جرم و منافع امنيتياحتمال يا وقوع جنگ و منافع انتظاميان در شي

كند كه از وقوع يا احتمال وقوع جنگ با دشمن خارجي خشنود نيز باشند. اين  نظاميان ايجاب مي
كند و آن هراسي است كه نظاميان و  تمايل دروني از لحاظ حكومتداري پديده خاصي را ايجاد مي

كنند. زيرا وقتي حاكمين كشوري بر اين  كشور القاء ميها در دل حكام هر  مشاورين نظامي دولت
باور باشند كه در معرض تعرّض بيگانه هستند از قواي نظامي خود حمايت كرده و اين حمايت 

شود. همين موضوع  منجر به تخصيص منابع بيشتري براي هزينه كردن در بخش نظامي كشور مي
ليل رغبت قلبي پليس به قمع جرم نيست. زيرا براي نيروي انتظامي كشورها صادق است. به اين د

اگر در كشوري جرمي اتفاق نيفتد چه ضرورتي به نيروي انتظامي و پليس است و اين نيرو كمتر 
شود. در ارتباط با نيروهاي امنيتي  مورد توجه خواهد بود و اشتغال و منابع به اين بخش سرازير نمي

توانند از آنچه در خفا است و براهين  اين گروه مي تر و شديدتر نيز هست. زيرا اين موضع حساس
هايي بر عليه حكومت در حال  مثبته هم ندارد استفاده كند و حكام را در هراس قرار دهد كه توطئه
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  كند. هاي مادي و معنوي مي شكل گرفتن است و براي خنثي نمودن آنها تقاضاي حمايت
ند. به يمقابله نما يه با ناامنكشوند  يس مين تأسيا يبرا يتيهاي اطالعاتي و امن علي القاعده شبكه

ت است. يها منبع درآمد و اهم هكن شبيا يبراناامني  يهمه مضر است ول يبرا يگر ناامنيعبارت د
ار و بار آنها كشود و  يمهم م يتيامن يها هكت شبيد تازه فعاليبوجود آ يشوركدر  ياگر ناامن يعني

ست اگر ين يمعن ينند و بك يارتزاق م يها از ناامن هكن شبيه اكتوان گفت  يافتد. لذا م يبه رونق م
ن يوابسته است. ا يآنها به وجود ناامن يرا بقاينند. زك يد ميتول يها ناامن هكن شبياز ا يليم خيبگوئ
ات يعمل يشود. حت يز مشاهده مين يالملل نيست و در عرصة بين يشور خاصكده منحصر به يپد

 يستمهايت سيدولتها به تقو يها تياز فعال ياريسبب شده تا بس يالملل نيدر صحنة ب يستيترور
رد خود صادق نباشند كدر عمل يتيامن يها ستميانجامد. اگر سيسم بيمقابله با ترور يبرا يتيامن
   نند و بعد از آن بهره ببرند.كج يرا را يار خود ناامنكرونق  يتوانند برا يم

به عبارت ديگر هرچند اين سه بخش حامي امنيت داخلي و خارجي كشور هستند ولي در 
علي القاعده تا آنجا كه باشند.  ترين حالت مستعد توليد ناامني يا حداقل ناامني هراسي مي بيطرفانه
هاي اطالعاتي در حد كسب خبر در اقتصاد فعالند آسيب حادي از فعاليت آنان به اقتصاد وارد  شبكه
پردازند آسيبهاي بسياري هم به اموال عمومي  شود ولي وقتي كه خود به فعاليتهاي اقتصادي مي نمي

آورند. زيرا همواره به دليل ماهيت اختفاي مسائل در فعاليتهاي  و هم به منافع خصوصي وارد مي
انواع  شود لذا بايد انتظار ها گزارش نمي ن گروهيا يامنيتي تصوير روشني از هزينه و درآمدها

ها به  ها از اموال دولتي را داشت. از طرفي ديگر بسياري از فعاالن اقتصادي اين شبكه سؤاستفاده
شوند و چون منافع در اين  هاي مختلف سبب بركنار كردن رقباي خود در بخش خصوصي مي بهانه

وپوش از آنها ماند و به عنوان ر گيرد فعاليتهاي امنيتي در حاشيه مي گروه به عنوان هدف قرار مي
   332شود. استفاده مي

  جايگاه نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي

القاعده  يمتفاوت است. عل» چه هستند«و » د باشنديچه با«ه كن يدر ا يتيامن يها هكرد شبكعمل

                                                                                                                                                                                              
هزار ميليارد ريال به وزرات اطالعات و اطالعات نيروي انتظامي داده شد  4750رقمي حدود  1379فقط در سال  332

الن و بزرگ است. اين رقم نشان مي ككه دست از فعاليتهاي اقتصادي بردارند. رقم اخير الذكر در سال مزبور بسيار 
 اد بوده است.دهد كه حجم فعاليتهاي اقتصادي وزارت اطالعات تا چه حد زي
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 يعنير اعصاب در بدن داشته باشند. ينظ يونيسكا فونيرد كد عمليبا ياز لحاظ نظر يتيامن يها هكشب
بدن  ين حالت سازمان عصبيم مغز. در اكشور تن به حاكة اعضا يلك ت حاليرساندن وضعفة يوظ

ا به احتمال يابد و ي يبدن درم يبرا يمختلف و مخف يها لة حسيه بوسك يا خطريل كهرگونه مش
رساند. وظيفه عصب در بدن  يند مك يومت مكه به تمام بدن حكبرد را به مغز  يم يوقوع آن پ

عضاء و رساندن اين اطالع به مغز است وظيفه عصب مقابله با ميكروبها يا تهاجمات استخبار حال ا
باشد بلكه  هاي امنيتي در جهان موافق اين نظر نمي وارده به اعضاي تن نيست. عملكرد شبكه

همانند غدد معيوب در بدن  يومتكهاي امنيتي عمالً شبه خودمختاري خاصي در تشكيالت ح شبكه
اند. بدين ترتيب كه از استخبارات خود نه به نفع حكومت قانون بلكه به نفع  را بوجود آورده

نمايند. به عبارت ديگر از اين  هاي حاكمه و گروههاي فشار و ذينفع و ذينفوذ استفاده مي هيئت
استخبارات سعي در حداكثر كردن منافع گروهي خود را دارند. البته اين وضعيت عملكرد همه 

ها در سراسر جهان  ي اطالعاتي و امنيتي نيست ولي بسياري از قسمتهاي اين شبكهها ها و اليه شاخه
  شوند كه به نحوي از انحاء دچار اين عملكرد نادرست هستند. مشاهده مي

ها مقابله نمايند. يعني  نيروهاي انتظامي به مثابه گلبول سفيد در بدن هستند كه وظيفه دارند با باكتري
با فساد و بزهكاري در جامعه به عهده اين نيرو است. به عبات ديگر هر زمان در اصل وظيفه مقابله 

هاي سفيد وظيفه مقابله با آن  ها آسيب وارد آورد، گلبول سلولي در داخل بدن به حقوق ديگر سلول
را دارند. خالف اين موضوع هنگامي است كه نيروهاي انتظامي به جاي حفظ حقوق شهروندان 

  ص را حمايت كنند و در اين جهت حقوق افراد را تضييع نمايند.هاي خا منافع گروه
نيروهاي نظامي در اين مثال كاركردي ديگر دارند كه بايد به فرمان مغز كه سلطان حاكم بر بدن 
است از كليت نظام در مقابله با دشمن خارجي دفاع نمايند. وظيفه نيروي نظامي نيز حفظ حقوق 

اظهار نظر حقّ  ت. بلكه وظيفه دارد تا كليت سيستم را حفظ نمايد وهاي ذينفع و ذينفوذ نيس گروه
  ها يا مداخله در حقوق افراد ندارد.  در سياستگذاري

س و استخبارتجس  

مسلماً بسياري از فعاليتهاي استخباري و تجسس براي حفظ بدنه كشور، همانند فعاليت شبكه 
نظر قرارداد. در كتاب تجسس اطالعات و  اعصاب براي بدن واجب است ولي بايد مالحظاتي را مد

اهللا منتظري چاپ كميته انقالب اسالمي شرح مفصلي درباره موازين فقهي  استخبارات نوشته آيت
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تجسس داده شده. بررسي مسائل مطرح در آن كتاب مبين اين موضوع است كه عمل تجسس از 
اند از  تهاد عقلي دست يافتهلحاظ شرعي به آن اندازه صعب است كه فقط تنها كساني كه به اج

زيرا  آيند. در غير اينصورت انجام تجسس سبب فساد مأمورين خواهد شد. عهده شرايط آن بر مي
اگر مأموري موفق شد عيب  يتيامن يها ستميگردد. در س وب مييتجسس نهايتاً منجر به كشف ع

كشف عيوب  يالعاتشود. پس وظيفه مأمورين اط شخصي را به اثبات برساند مستحق پاداش مي
است و كسي كه هم و غمش كشف عيوب ديگران باشد همواره مرتكب خوردن گوشت مرده 

ٰ اَيـَُّها ٱلَّذيَنٰ اَمنُوا ٱْجَتِنبُوا َكثريًا ِمَن الظَّنِّ ِانَّ بـَْعَض  333د:فرماي مي برادر خود است كه در قرآن كريم
ُكَل حلََْم َاخيِه َمْيتًا َفِكَرْهُتُمُوُه َو اتَّقُوا ٱهللَّ ٱلظَّنِّ ِامثٌْ َو الَجتَسَّسُوا َو اليـَْغَتْب  َ  بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َاحيُِبُّ َاَحدُُكْم َاْن 

از گمانها گناه است  يا  ه پارهكد يزياز گمانها بپره ياريد از بسيا  مان آوردهيه اك يسانك يا :يعني
ه گوشت كاز شما دوست دارد  يسكا يند آكن يبت بعضياز شما غ يد و بعضينكم يو جاسوس
  . ر مهربان استيپذ  توبه ونده خداكد يد از خدا بترسيراهت داركاش را بخورد از آن   برادر مرده

گردد. براي مثال در حال  از طرف ديگر ابزارآالت تجسس خود سبب تهييج مامور به فساد مي
مقامهاي حكومتي وساير  حاضر بسياري از موارد دستگاههاي فيلمبرداري در اطاقهاي خصوصي

مكانهاي خصوصي حتي دستشويي آنها نيز وجود دارد و مامورين كنترل همواره با مشاهدات 
تواند سبب انحراف  موارد كه با كشف عورت همراه است برخورد دارند. همين زمينه مي ياريبس

ورين امنيتي فكري ماموران گردد. كشف عيوب ديگران خود نوعي تشييع فحشا است كه در بين مام
بينند،  شود. وقتي مامورين امنيتي ارتكاب به خطا را در امور مديران جامعه و حاكميت مي شايع مي

شوند، از طرف ديگر  تر به انحراف كشيده مي انگارند و نتيجتاً راحت ارتكاب به خطا را سهل مي
از رانت اطالعاتي تواند عاملي براي گروكشي مامور و انتفاع شخصي وي  ديدن عيوب ديگران مي
از اين مصاديق در جامعه ديده شده است. يكي از مواردي كه باز  يبدست آمده باشد. بسيار

شوند، سوء ظن و بدگماني نسبت به ديگران است. اين پديده از لحاظ  مامورين امنيتي دچار آن مي
رتكاب گناه خود به رساند زيرا بعضي ظنّها گناه هستند و ا روانشناسي آسيب زيادي به ماموران مي

  گردد. خود باعث بيماري روح مي
  تجسس در موارد زير واجب است:عليرغم موضوعات فوق 

  از تخلّف آنها.  يريجهت جلوگ ين بخش دولتيت مأموران و شاغليتجسس در اعمال و فعال-1
                                                                                                                                                                                              

 .12سورة حجرات، آية   333
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 ا ورود دشمن. يمضر به حال جامعه  ياالكدر ورود  يتجسس مرز-2
 يره برايا غيگانگان اعم از دشمنان يات بكانتقاالت و تحر ها و نقل و تيتجسس در فعال-3

 گران. ين از تعرّض ديط امن و حفظ جان تابعيجاد شرايا
 به صاحبان آنها. حقّ  ه مجرم و بازگرداندنيشف جرم و تنبك يتجسس برا-4
 شود).  يده ميه امروز حفاظت اطالعات نامكن (يت متجسسيتجسس در اعمال و فعال-5

يعني مردم مفيد به فايده باشد و نه براي  جامعهاي باشد كه فقط براي  شيوه تجسس بايد به گونه
استفاده و استعمال نتايج آن جهت افزايش اتوريته حاكميت بر مردم. براي مثال بسياري از فعاليتهاي 

اد قرار يقگيرد كه افراد يا مديران يا شخصيتهاي اجتماعي را تحت ان تجسسي براي اين صورت مي
ا روابط نامشروع يا يگيرند تا از او نقطه ضعف مالي  دهند. براي اين كار مدتها فرد را تحت نظر مي

هرگونه نقطه ضعفي بيابند. پس از اينكه داليل كافي براي اين نقطه ضعفها بدست آمد وي را 
را فاش خواهند اد آنان عمل نكند اسرار او يكنند كه در صورتي كه تحت انق احضار و تهديد مي

ادي كه براي يكرد. مسلم است اين شيوه در مورد اكثر افراد كارگر است و انسانها به دليل اهميت ز
دهند و تحت  مي  ها واكنش انقيادي نشان آبرو و حيثيت خود قائل هستند غالباً نسبت به اين رويه

نقطه ضعفي از فرد مورد نظر گيرند. در اين روش حتي اگر  قرار مي يتيسلطه عوامل اطالعاتي و امن
دهند تا نقطه ضعفي بيابند و با رانت اطالعاتي كه بدست  نيابند متعلقين وي را تحت نظر قرار مي

ط الزم يه شراكده شده يد ياند با شخصيت مورد نظر براي انقياد وي وارد مذاكره شوند. حت آورده
ن ارتباط فراهم يدر ا يه ويعل يافك كاند تا مدار طعمه فراهم نموده يز براياب جرم نكارت يبرا

  نند.كم اوامر خود يبرخورد و او را تسل يسازند و بتوانند از موضع قدرت با و
شود.  و از نوع ظلم محسوب مي ين دادرسيعلي االصول كليه اين روشها خالف عقل و وجدان و آئ

زيرا اوالً بشر همواره كثير الخطا است و خالقش او را اينگونه آفريده كه يك روي به پستي داشته 
ت ياز حضرت صادق ع روا يافكباشد ولي اجازه نداده كه فحشاي وي را كسي تشييع كند و در 

نَ ه فرمود: كشده  ُه فَـُهَو ِمَن الَِّذيَن قَاَل اهللَُّ َمْن قَاَل ِيف ُمْؤِمٍن َما رَأَْتُه َعيـْ َ َعْتُه ُأُذ ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن  عايل:تَ اُه َو مسَِ
ده و به يآنچه را به چشم د يس درباره مؤمنكهر يعني. َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشُة ِيف الَِّذيَن آَمُنوا َهلُْم َعذاٌب أَِليمٌ 

ه ك يسانك يعنياست  ِإنَّ الَِّذيَن حيُِبُّوَن َأْن َتِشيَع اْلفاِحَشةُ ة يد او مصداق آيگران بگويده به ديگوش شن
است. و خداوند  كيآنها عذاب دردنا ينند و رواج دهند براكزشت را نقل  يارهاكدوست دارند 

 أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإْن جاءَُكْم فاِسٌق بِنَـَبٍإ د: ينامد و فرما يدر سورة حجرات خبرآورنده را فاسق م
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ْ�ِبُحوا َعلى ُت ِ�يُبوا قـَْومًا ِجبَهاَلٍة فـَ تَـبَـيـَُّنوا َأْن ُت ِدِمنيَ   فـَ  يردارك ن اگر زشتيمؤمن يا يعني. ما فـََعْلُتْم 
د يب رسانيآسرا بدون جهت  يسكه مبادا كد ينكق ياره تحقب شما آورد در آن يبرا ي) خبري(فاسق

  د. يمان شويو بعداً پش

  هاي انحراف زمينه

هاي دولتي يا  يكي از علل اصلي وجود و شيوع فساد دولتي و ارتشاء و اختالس و تباني در دستگاه
باشد. اين امر در  وابسته به دولت ضعف يا اغماض يا همكاري عناصر اطالعاتي با متخلفين مي

جريانات مالي زيادي ميان ارباب رجوع و عوامل اجرايي دولتي نهادهاي دولتي يا شبه دولتي كه 
هاي دولتي نظير ادارات  باشد. براي مثال تباني در دستگاه وجود دارد بسيار بارزتر از ديگر نهادها مي

باشد.  ها مي تر از ديگر نهادها و دستگاه ها قابل توجه ماليات و بيمه يا شبه دولتي نظير شهرداري
هاي  ها يا نهادهايي كه وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات بخش همچنين دستگاه

توانند يا اغماض خالف در قبال دريافت رشوه حقوق دولت را به نفع ناقضين  مختلف را دارند مي
هايي نظير آب و فاضالب، برق و  هاي نظارتي در دستگاه مقررات تصييع نمايند. براي مثال بخش

توانند تخلفات افراد متخلف را با دريافت رشوه اغماض نمايند. يا با  ه راحتي ميگاز و مشابه آن ب
هاي تخلف براي آنها در دستگاه ناظر عمالً  ارعاب افراد و تهديد آنها به جريان انداختن پرونده

شرايط دشواري را براي آنها پديد آورند و آنها را ملزم به تباني نمايند. تشريفات دست و پا گير و 
شود كه از موارد ياد  هاي رسيدگي كننده و قضايي خود موجب موفقيت مأموراني مي كُند دستگاه
  كنند. برداري مي شده بهره

ف دولتي است. اين نوع هاي افراد نيز از شگردهاي عملياتي كارگزارن متخلّ گم كردن پرونده
مكين ننمايد از طريق گم هاي نامشروع آنان ت متخلفين دولتي چنانچه شهروند متخلف به درخواست

هاي آنان ايشان را به دردسرهاي اداري انداخته و آنقدر در راهروهاي ادارات  و گور كردن پرونده
شود تا با مأمور متخلف كنار آمده و به همكاري با وي  كنند كه نهايتاً او وادار مي سرگردان مي
  تمكين نمايد.

ت كه خود باب مفصلي در اين مبحث است. كليه صدور احكام قضايي ناروا نيز از اين موارد اس
هاي بيمه و  ها، كميسيون مراجعي كه طبق قانون مجاز به صدور احكام قضايي هستند نظير دادگاه

قانون فصل دوازدهم شهرداري و مالياتي و مشابه آن از اين بعد مستعد اينگونه اقدامات هستند. 
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از مقامات  كي هر«دارد:  تصريح مي يقانون فيم وظاامتناع از انجامجازات اسالمي در ارتباط با 
به  يدگيرس نكهيها برده شود و با وجود ا نزد آن يقانون طيمطابق شرا يو تظلم تيكه شكا ييقضا
تناقض قانون از  اياجمال  ايآنان بوده به هر عذر و بهانه اگر چه به عذر سكوت  فيها از وظا آن

بر  اياندازد  ريبه تأخ ونصدور حكم را بر خالف قان ايكند  به آن امتناع يدگيرس اي تيقبول شكا
سال و در صورت تكرار به انفصال دائم  كي تا ماه شش ازاول  ةقانون رفتار كند، دفع حيخالف صر
  334»محكوم خواهد شد. زيخسارات وارده ن هيو در هر صورت به تأد شود يمحكوم م يياز شغل قضا

متعدد استعداد ارتكاب اينگونه تخلفات را از طريق برقراري ارتباط با نيروهاي انتظامي نيز در موارد 
  بزهكاران و همكاري با آنان دارد.
هاي ديگري وجود دارد كه آنها با استفاده از قوة قهريه خود و با  براي نيروهاي نظامي نيز زمينه

فراد را دارند. اين هاي محرمانه نظامي استعداد تضييع حقوق ا ارعاب افراد در ذيل پوشش فعاليت
يابد با  هاي اقتصادي مشاركت مي ها و پروژه موضوع باالخص در زماني كه بخش نظامي در فعاليت

  وضوح بيشتري مشهود است.
اين موارد همه از مصاديقي است كه منتج از ضعف يا اغماض يا همكاري عناصر اطالعاتي با 

دارد كه عليرغم  مي مواردي را تصريح ميباشد. در اين راستا قانون مجازات اسال فين ميمتخلّ
مقامات و  راتيتقصاين قانون فصل دهم گيرد.  صراحت برخورد كمتر مورد استفاده قضات قرار مي

 يدولت نياز مقامات و مأمور كي هر«دارد:  شمارد و به وضوح تصريح مي را بر مي يدولت نيمأمور
آنان را از حقوق مقرر در قانون  ايافراد ملت را سلب كند  يشخص يكه بر خالف قانون، آزاد

به  يسه تا پنج سال از مشاغل دولت تيعالوه بر انفصال از خدمت و محروم ديمحروم نما ياساس
منصبان و  از صاحب كيچه هر چنان«و  335».حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد

كه باشد از مقام خود سوءاستفاده  ير رتبه و مقامدر ه ها يو شهردار يدولت نيو مأمور نيمستخدم
اوامر مقامات  اياحكام  ياجرا ايو  يمملكت نيقوان ياجرا اي يدولت ياوامر كتب ينموده و از اجرا

به انفصال از  دينما يريشده باشد جلوگ ادرص يكه از طرف مقامات قانون يهر گونه امر اي ييقضا
  336.»تا پنج سال محكوم خواهد شد كياز  يخدمات دولت

                                                                                                                                                                                              
 ، قانون مجازات اسالمي.597 ماده 334
 ، قانون مجازات اسالمي.570 ماده 335
 ، قانون مجازات اسالمي.576 ماده 336
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  خدشه در نظارت

بايست به آن پايبند باشد  تراكم قدرت در هر نهادي مترادف با انتظار تخطي آن از مرزهايي كه مي
است. باالخص در زماني كه نظارت بر نهاد مزبور سست باشد يا اصوالً ذيل آن كار كند و نه 

تخطي از نهادهاي قدرتمند و بدون نظارت بود. براي  موازي. در اين صورت اال و البد بايد منتظر
مثال در اغلب كشورها نهادهايي براي نظارت بر نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي تأسيس شده است 

اي در نظر گرفته شده تا برخورد  هاي ويژه تا بر عملكرد آنان نظارت داشته باشد. حتي دادگاه
ها علي  ا در مقايسه با شهروندان عادي بنمايد. اين دادگاهشديدتري با تخلفات پرسنل اين نيروه

القاعده بايد ذيل قوه قضائيه در هر كشور باشند تا رعايت اصل تفكيك قوه مجريه از قواي مقننه و 
قضائيه حاصل شود. در اين صورت نهاد ناظر در مقام نظارت استقالل رأي دارد. حاال شرايطي را در 

زل و نصب قاضي زير نظر تشكيالت امنيتي كشور باشد. در اين صورت نظر بگيريد كه صالحيت ع
تواند از عهده وظيفه اصلي خودش  به وضوح روشن است كه واحد ناظر بر عملكرد نهاد امنيتي نمي

برآيد. به عبارتي به جاي اينكه قاضي صالحيت مأمور امنيتي را معين كند مأمور امنيتي صالحيت 
گردد و نه ناظر بر  نشانده نهاد امنيتي مي كند. مسلماً چنين نهاد ناظري دست قاضي را تأييد يا رد مي

وي. اين مثال ساده يك از موارد حساس عدم رعايت اصل تفكيك قوا در قوانين اساسي اكثر 
هاي  باشد. براي توجيه صحت اين نوع عملكرد يا نهادسازي معموالً دستگاه كشورهاي جهان مي
اندازند كه بايد براي تأييد صالحيت مقامات و مديران سه  را به اين واهمه ميامنيتي مديران باالتر 

قوه الزم است تا نهادي بر چگونگي سوابق آنان در گذشته و حال نظارت كند تا گزينش نامطلوب 
شود تا اساس فلسفه نظارت  رسد سبب مي اتفاق نيافتد. اين توجيه كه از وجهي معقول نيز به نظر مي

  تشكيالت امنيتي كشور زير سؤال رود. بر عملكرد

  ناشفاف بودن هزينه

ن يار واضح است. ايبس ياز بعد مال يادار يها ستميبه تبع س ياسيس يها ستميس ينندگكش
ا يآگاهند  يقانون يه از مفرهاكرد يگ يصورت م يافراد يها معموالً در اثر سوءاستفاده ينندگكش

اقدام به دولتي اران كاندر ر دستيبا سا يا با تبانيدارند دولتي  يمال يها يريگ ميدر تصم ياقتدار نسب
شفاف  يمال يها ستمينند. چنانچه سك يمها  دولت يرماليو غ ينامشروع از منابع مال يها استفاده

از اصول  يكي يمال يها ت نظاميشود. شفاف يمتر مكم و كشدت  نگونه مفرها در آنها بهيشند، ابا
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نحوه جزئيات روشن بودن  يت ماليرود و منظور از شفاف يها به شمار م نظامام كاستح يالزم برا
باشد. حفظ اسرار و محرمانه داشتن بسياري از اطالعات مرتبط با  براي عموم مينه و درآمد يهز

نحوه عملكرد نيروهاي نظامي، امنيتي و انتظامي در اين نيروها طبيعي است و طبيعت فعاليت آنها 
كند. از بعد اقتصادي اين امر به منزله اين است كه عمليات  نه بودن اطالعات ميايجاب به محرما

هاي نظامي، انتظامي و امنيتي خطر افشاي اطالعات محرمانه  حسابرسي و حتي حسابداري در پروژه
را با خود به همراه دارد. از لحاظ مديريت بودجه اين امر به منزله تخصيص بودجه بدون ثبت اسناد 

تر بنمايانند ثبت حسابداري آن  تر باشد يا آن را محرمانه اري الزم است. هرچه پروژه محرمانهحسابد
تواند زمينه خوبي فراهم كند كه پروژه  كمتر و كمتر خواهد شد. لذا براي مديران اين نيروها مي

اف خود را حساس و سرّي اعالم نمايند تا از پاسخگويي نسبت به نحوه هزينه منابع تخصيصي مع
  گردند و دست آنها در هزينه كردن منابع باز باشد.

  قوا كيكتفعدم 

آميز است كه مقامات اين نيروها خود بر اساس  گيري به صالحديد خود تا آنجا مخاطره تصميم
تواند  گيرند. اين اقدامات مي اي مي نظرات شخصي يا گروهي خود تصميماتي براي اقدامات ويژه

در چارچوب ضوابط قانوني و قوانين و مقررات موضوعه كشوري نباشد و حتي مخالف صريح 
كشور باشد. اي موضوع به معناي مخدوش شدن اصل تفكيك قوا در يك نظام  قوانين رسمي

روح تاب كه در كن اصل يباشد. ا يم ياسيس يستمهاياز اصول مهم ثبات س يكيسياسي است كه 
ند. ك يگر جدا ميديكم، اجرا و قضا را از يو به مشروح آمده است سه اقتدار تصمكين مونتسيالقوان

شورها به ك يه در قانون اساسكه بوده يه و قضائيسه گانه مقننه، مجر يان سه اقتدار همان قويا
عت يه با توجه به طبكاند  ه برقرار شدهين پاين سه اقتدار بر ايا كيكشود. لزوم تف يده ميوضوح د

. اگر جمع نمودقوه يك منصب يا گروه يا ن سه اقتدار را در يد اياصوالً نبا يخودخواه نفس انسان
ا ناحق بودن يحقّ  م اتخاذ شده الزم االجراست و قضاوتيقوه باشد تصم يكار يدر اختسه اقتدار 

دهند.  يل مكيت را تشيشخص يكه در اصل هر سه كباشد  يم يا مجريرنده يم گيتصم آن با
ن يگر، در ايار قوة ديقوه باشد و اقتدار قضا در اخت يكار ياجرا در اخت و يريگ ميچنانچه اقتدار تصم

است نه الزاماً به مصلحت جامعه.  يه مطلوب وكخواهد رفت  يياجرا يتهاسايدنبال ساول  حال قوة
ن يگر، در ايار قوة ديدر اخت يريگ ميقوه باشد و تصم يكار ياگر چنانچه اقتدار قضا و اجرا در اخت
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ه يضائل همراه نمودن قوة قيب به دلكد و قوة مريآ يمات قوة مقننه به مرحله اجرا در نميحالت تصم
در  يريگ ميصمتدهد. در حالت آخر چنانچه اقتدار قضا و  يبا خود به موضوعة قوة مقننه تن در نم

ف يوظا يدر اجرا يافك ينهايه از تضميگر عمالً قوة مجريقوه باشد و اجرا در قوة د يكار ياخت
خواهد  شه در مظان اتهاميشود نخواهد داشت و هم يف ميلكت يب به وكق قوة مريه از طركخود 
ن سه قوه ين ايسازد. هر چقدر مرز ب يقوا روشن م كيكت تفياهم يوتاه به سادگكن بحث يبود. ا

شتر ياز صاحبان اقتدار فوق ب يكهر  يامگكاز لحاظ رفع خود ياسينظام س يياراكمشخص تر باشد 
  خواهد شد. 

فه نظارت بر حسن ي وظا قوه مقننه معموالًيه يت اقتدار قوه مجريتقو يبرا ياسيس يدر اغلب نظامها
. شود يمن قوا گذاشته يا يا هر دوي يكه به عهده يمات قوه مقننه توسط قوه مجريانجام تصم

ن يا  دهد. چنانچه يش مين دو قوه احتمال انحطاط را افزايدام از اكهر هفة نظارت بيص وظيتخص
سرپوش بگذارد و چنانچه  رد خودكعمل ياستك تواند به ين قوه ميه باشد ايقوه مجر ةفه به عهديوظ

ه سبب خدشه دار شدن كد ينما يبا قوه مقننه م يه را ملزم به تبانيار قوه مقننه باشد قوه مجريدر اخت
 يان امور و اجرايحسن جر فة نظارت برين موضوع وظيا  گردد. با توجه به يقوا م كيكاصل تف

  ه باشد.يه قوة قضائكشود  يگذاشته م يگرين بر عهده قوه ديح قوانيصح
و توانمند ه در حد الزم بزرگ يابد و قوة قضائيش يه افزايعد نظارت قوه قضائچناچه در مجموع ب

از  ضعف نظارت رااز نقاط  يكيش دهد يه را افزاينترل و نظارت الزم بر قوه مجركشود تا بتواند 
ن قوه يد ام باشكه يه چنانچه نظارت بر قوه مجركاست  در اينان خواهد برد. علت موضوع يم

شود.  يم يد و خودرأينما يم يچيه سرپنن مقنياز قوان يز نموده و به راحتكقدرت را در خود متمر
ستم را به سمت اضمحالل يت سيده و در نهايگردسياسي سبب اختالل در نظام  يئن خودرأيا
 ف عملين قوه ضعيا  موضوع قابل بحث است. چنانچه يكه خود يشاند. انحراف قوه قضائك يم

  ه در اثر اصابت ضربه بهكسازد  يا ميمه يديست جدكرد آن نباشد نقاط شكبر عمل يد و نظارتينما
  افتد. ياتفاق م نظام سياسي ين نقاط فروپاشيا

 با توجه بهولي ح شده است. يگر تصريديكن قوا از يمختلف استقالل ا يشورهاك ين اساسيدر قوان
شود كه اين  اهميت امنيت و حفظ نظام موجب مي طرحنظامي، انتظامي و امنيتي و ل يمسا طبيعت 

نيروها در مقام خود هم تصميم بگيرند و هم اجرا كنند و همچنين اجازه ندهند تا مقامي بر آنها 
در اين سه تواند  يم  قوا عمالً كيكر تفدت الزم يشفاف ،ل قواالعد استقاز ب نظارت داشته باشد. لذا
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  مخدوش باشد. رو ني
تصميم از اجرا و  يجدائكسب كرده در جامعه شناسي قدرت بشر يكي از پيشرفتهاي مهمي كه 

باشد. به عبارت ديگر اختيار با قوة ديگر و اجرا با نهادي ديگر و  يآنها از نظارت م يوهر د يجدائ
ز كفساد ناشي از تمرنظارت توسط نهاد ثالث صورت پذيرد. در اين حالت احتمال تباني و نتيجتاً 

گيران  هاي امنيتي اين سه قوه عمالً به هم نزديك هستند يعني تصميم شود. در شبكه قدرت كمتر مي
باشند،  ز مييد خود، خود مجريان و خود بازرسان فعاليت خود نيبا صالحد يساز ميرغم تصميعل

كند تا  فاء مسائل ايجاب ميزيرا همواره اين بهانه در فعاليتهاي امنيتي وجود دارد كه طبيعت اخت
  تي در نياورد.يكسي سر از كار گروههاي امن

در اين ارتباط بايد گفت وقتي به گروهي اجازه دهيم كه هر طور كه ميخواهد تصميم بگيرد و هر 
فساد مستولي شدن بايد متوقع  باشدخواهد عمل كند و بازرسي و نظارتي بر اعمال آنها ن طور كه مي

مأموري در حصول ساده اين موضوع اين است كه ود. مثال بگروه در آن  قدرت و خودكامگي
از خود شود و براي موفقيت  اهداف شخصي خود كه جدا از اهداف سازماني وي است ناموفق مي

اظهار  يردحربه قدرت سازماني خود كه ناظري بر آن نيست استفاده نمايد و اگر مورد سؤال قرار گ
  . بوده در پشت اين قضيه است و ناچار از اقدام محرمانهو دارد كه مسائل امنيتي  مي

  هاي نامرئي وابستگي

 يو متنوع يخيار تاريگر سابقه بسيد يشورهاك يبزرگ در امور داخل يمداخالت قدرتها
 يها يرد. وابستگكم يتوان تقس يم يو نامرئ يرا به دو دسته مرئ يبرون مرز يها يدارد. وابستگ

، ي، فرهنگيو اقتصاد ياسيها از لحاظ س ين وابستگيندارد. ا يچندان حياج به توضياحت يمرئ
نندگان بوده و ك يه ملحوظ نظر اغلب بررسكباشند  يره ميو غ يياي، جغراف يخي، تارياجتماع

ها در اشتراك منافع فردي يا  ارتباط افراد و گروهاز تواند ناشي  مي ينامرئ يها يهست. وابستگ
آميزي را براي ثبات سياسي كشورها فراهم آورد.  هاي مخاطره تواند زمينه ميگروهي باشد. اين امر 

براي مثال اگر منافع تجاري در زمينه تجارت اسلحه كه از بزرگترين اقالم تجارت در جهان است 
اي براي كسب  بين نيروهاي نظامي داخلي و توليدكنندگان اسلحه خارجي برقرار گردد زمينه بالقوه

ق احتمال وقع تحركات نظامي كوچك و بزرگ را بسته به اندازه توافقات پنهان پديدار منافع از طري
    سازد. مي
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  نيآهن يگارشيقانون ال

آنقدر مصداق عملي دارد كه وي نام آن  ياسيس يدر جامعه شناس 337شليروبرتو منظريه اليگارشي 
ت يفعال يدر ابتداوقتي ه افراد كدارد  مياذعان  . اين نظريهاست گذاشتهن يآهن يگارشيقانون الرا 

در مسائل سياسي و حزبي وقتي هنوز بر اريكه قدرت سوار نيستند و از لحاظ طبقاتي در خود 
رند و همواره سخن از حقوق دا يراسكو دم ييتوده گرا يآرا رندقرار داامعه نتر جييطبقات پا

از منافع  رسند به قدرت مي دهند و حامي منافع طبقاتي خود هستند ولي وقتي طبقات ضعيف سر مي
  از منافع توده مردم. و نه نند ك يت ميحما كه خود عضوي از آن هستندمه كأت حايه يطبقات
شرايط و قوانين قدرت باشند، يعني در امور  همجهز به ابزار مداخلمجاز و هاي امنيتي  سيستم وقتي

هاي امينتي سد راه تعالي كشورها  ه شبكهنتظر بود كتوان م ميتعريف نمايد بيش از استخبار آنها را 
تزها  اي از عناصر موافق و مخالف همواره از برخورد تزها و آنتي به عنوان مجموعهجامعه شوند. 

هاي امنيتي در  شبكهدر حالت اخير نمايد.  يتيك سنتزهاي توسعه را خلق مكبصورت يك روند ديال
نمايند، نتيجتاً  ا را قيچي و رشد آنها را مسدود ميتزه هايي از آنتي يند عمالً شاخهآحاشيه اين فر

يك ديگاه تماميت افتد و حكومتها در دست  در كشورها اتفاق نمي هاسنتزو توسعه يند تعالي آفر
يا  338كو هاي امنيتي اقدام به اجراي سياست استاتس گيرند. يعني در اصل شبكه تز قرار ميخواهي 

كه جلوي هرگونه تحولي در اقتصاد، سياست، فرهنگ و كنند به اين معني  حفظ وضع موجود مي
  گيرند كه تكاني به ساختار هرم طبقاتي و نحوه حاكميت و حكام وارد نيايد. اجتماع را مي

بسيار عديده است كه شايد نتوان همه آنها را برشمرد. مسلماً  گنجد ي كه در اين موضوع ميموارد
اي سياسي آسيب برسانند و بحث ما بيشتر در مورد آن دسته توانند به سيستمه تزها مي بسياري از آنتي

باشند. تشخيص اين دو دسته خيلي آسان نيست ولي  است كه مفيد به حال جامعه مي ييتزها از آنتي
شود.  يمنجر م يالزاماً به تعال يكتكاليتزها و تزها براساس قاعدة د ياعطاي اجازه عمل به همة آنت

هاي امنيتي به صالحديد خود  اي آراء مخالف نشد. بعبارت ديگر اگر شبكهد مانع از فعاليتهيلذا با
                                                                                                                                                                                              

  نگاه كنيد به: 337
Darcy K. Leach, The Iron Law of What Again? Conceptualizing Oligarchy Across Organizational 
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James L. Hyland. Democratic theory: the philosophical foundations. Manchester, England, UK; New 
York, New York, USA: Manchester University Press ND, 1995.  
Nicos P. Mouzelis (1968). Organisation and bureaucracy: an analysis of modern theories. Transaction 
Publishers.  
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كشانند  يك قطبي شدن مييا  339ت را به پوالريزاسيونينگرشهايي را مسدود يا محدود كنند حاكم
  د. كن استبداد را مهيا ميزمينه عدم تفكيك قوا نهايتاً  پديدةك قطبي شود تو اگر حاكميت 

  ها و مضايق نرم محدوديت

ها و برخوردهاي سخت با دگرانديشان يا با هر گروهي كه با حاكميت زاويه  جداي از ممنوعيت
آراء و انديشه ها اعمال نمايند بسيار  ،توانند بر رفتار هاي امنيتي مي هايي كه شبكه محدوديتدارد، 

  متنوع است. مثالً
  فمجالس به انحاء مختل و ها جلوگيري از تشكيل اجتماعات، ميتينگ -1
  جلوگيري از ارتباطات پايين هرم با هيئت حاكمه در جهت ارائه عرض حال و تظلّم -2
هاي گروهي،  هاي خاص از طريق ممنوعيت ارائه آنها در رسانه جلوگيري از رشد فرهنگ -3

و بطوركلي  .... نترنت، ماهواره ويون، ايزيو، تلويها، اخبار، راد مطبوعات، كتاب، روزنامه
  بايكوت خبري

ا حذف اجازه يهاي مختلف در ارائه نظرات خود به جامعه  ندادن اجازه به متخصصين با انديشه -4
  هاي مختلف و.... آنها در ارائه آراء خويش در سمينارها، كنفرانسها، مصاحبه

  اخراج دگرانديشان ياعدم جواز به اشتغال و كار  -5
اثرگذاري آنها جلوگيري از گيري و  مختلف تصميمهاي  و سمت مناسبحذف دگرانديشان از  -6

  خويش يتمايالت فكر جامعه به سمت دهي در جهت
نصب مديران طرفدار انديشه حاكم در رأس امور و وابسته نمودن منافع مديريت به شيوه خاصي  -7

  از تفكر حاكم
تفكر  به منظور جلوگيري از اشاعة فرهنگ و طرز المللي انع در برقراري ارتباطات بينوايجاد م -8

  ديگران در جامعه
  به دگرانديشان ات ايذاييوارد آوردن اتهام -9

هاي رفتاري دگرانديشان و در عوض ستر  تجسس و يافتن و بر مال ساختن و تشييع ناهنجاري -10
  م و موافقكحا يها وب گروهيع

  ي ناموافق با طرز فكر هيئت حاكمهها و طرز تفكرها خوارنمودن تلقي -11
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  ترور شخصيت -12
  اشاعة شايعات -13
  القاء رعب و هراس -14

  است.  قابل مشاهده به راحتي يدر زندگي اجتماعو بسياري موارد از اين دست كه 
هاي فكري راستين  به طور كلي مصلحان اجتماع گوشه نشينانند زيرا رويه مصلحين بر صدق و پايه

يي از معلمين جامعه هستند كه در ها استوار است و از ريب و ريا و تظاهر دور هستند. اينان گونه
اند. اين گروه  از همه منافع خوديت خود را پايمال كردهاول  مرحله آموزش خود و خودسازي

مصلحين واقعي جامعه، انبيا، اوليا، اوصيا و علما و فقهاي حقيقي همه اديان هستند. اين گروه از 
شود. اگر اين مصلحان  مشاهده نمي خاصيت زهد و تقوايي برخوردارند كه در ساير افراد جامعه

پردازند بلكه هدف آنها  اجتماع در مصادر امور قرار گيرند به حداكثر كردن منافع شخصي نمي
گيرند  خدمت به خلقي است كه مخلوق رب آنهاست. يعني وقتي در مصدري و يا مسندي قرار مي

ها در  ايم كه شعيب ريخ ديدهرسند. همواره در طي تا و خدمتگزاري خلق مي يتازه به مقام غالم
اند و  ها ضربت خورده اند و علي اند و زكرياها اره شده ها بريده سر بوده اند و يحيي تبعيد بوده

ومت كاند. به راستي آيا تشكيالت اطالعاتي ح ها تكه تكه گرديده اند و حسين ها مسموم شده حسن
الم بزرگترين ه السينستند كه حسين علدا يزيد و مقامات حكومتي وي چون ابن سعدها نمي ياسالم

رالمؤ يخبر شهادت اموقتي  هيمعاو:340 سدينو ير مكابن عسامصلح جامعه اسالمي زمان بوده است؟ 
َّ ِإَلْيِه رَاِجُعونَ (استرجاع  ةيدادند آ يرا به و )ع(ن يمن َّ هلِلَِّ َوِإ ِ�يَبٌة قَاُلوا ِإ ُهْم ُم را  341)الَِّذيَن ِإَذا َأَصابـَتـْ

مردم چگونه معدن علم و حلم و ( ما ذا فَـَقُدوا ِمَن اْلِعْلِم َو اْحلِْلِم َو اْلَفْضِل َو اْلِفْقهِ : خواند و گفت
دانست كه بهتر از حسين  مسلماً تشكيالت اطالعاتي يزيد مي 342)ها و فقه را از دست دادند؟ لتيفض
تواند تعالي و حقيقت را به انسانها عرضه كند ولي به او حتي اجازه مهاجرت  الم كسي نميه السيعل

شتند و بر سر جنازة آنان اسب ندواندند آرام كارانش را نيبه شام نيز داده نشد و تا او و خانواده و 
لف خوانيم كه رسم پيامبركشي شيوه متداول اعصار و قرون مخت ننشستند. در جاي جاي قرآن مي

                                                                                                                                                                                              
 ابوالقايم ابن عساكر، تاريخ دمشق.  340
 .گرديم يگويند ما از آن خدا هستيم و به او باز م يبه آنان برسد م يه چون مصيبتك يسانك. 156سورة بقره، آية  341
  .نيالسالم از زبان مخالف هيعل يعلاقارير معاويه در افضليت علي (ع) بسيار زياد است. نگاه كنيد به:  342

https://fa.al-shia.org/%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-
%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%db%8c%d9%86/  
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نده وجود داشته، دارد و خواهد يخ بشر در گذشته و حال و آيده در طول تارين پديبوده است و ا
اند؟  نة فاضله بودهيآور بهشت انساني و مد داشت. آيا پيامبران جز مصلحان حقيقي اجتماع و پيام

تباطات هاي اطالعاتي و امنيتي باعث شده كه ار ها از طريق شبكه ايم كه مضايقه همواره ديده
ها از ارتباط  مصلحان اجتماعي كه در بطن هرم طبقاتي قرار دارند با راس هرم برقرار نشود. هامان

الم ه السيكردند. ابن سعدها از انتقال كالم الهي حسين عل الم با فرعون جلوگيري ميه السيموسي عل
انشمندان بسياري ها و د تيحال حاضر شخص شدند. در به گوش يزيد كه حاكم وقت بود مانع مي

هاي الزم براي اصالح جامعه از برترين شخصيتهاي اين  زيند كه از لحاظ ويژگي در ايران مي
دهند كه پند و اندرز اين مصلحان  هاي اطالعاتي عمالً حتي اجازه نمي اند ولي ساليق شبكه سياره

ينترين دانشمندان اجتماعي به سمع ديگران برسد. در نامه به گورباچف، آيت اهللا خميني، تيزب
الدين  هاي عارفي چون محي كند تا به بررسي دقايق و ظرايف انديشه شوروي سابق را دعوت مي

الدين متولد شد؟ مسلماً اينطور نيست احياء  عربي بپردازند. آيا فقط در عرصه تاريخ يك محي
  د.كنند و خواهند ش شوند و زندگي مي كنندگان تفكر، روش و دين همچنان متولد مي

  قواي مملكتي از منظر حكمت

د بيدختي گنابادي ملقّب به سلطانعليشاه در باب هشتم كتاب واليتنامه حضرت حاج مال سلطانمحم
ُكلُُّكْم راٍع و ُكلُُّكْم َمسُئوٌل َعْن ت خود و جنود خود. كمملرعيت  با كان معامله شخص ساليدر ب
 ريال و اوالد و خدم و حشم و ساياً نظر بر عياست و ثانر يت صغكمملرعيت  مقْصود اوالً 343َرِعّيِتهِ 

ه عالم نخداوند منّان تفضّل فرموده و نمو كه بدان 344ند:فرماي مي ت خارج است مرقومكمملرعيت 
ر او يت صغكرا با ممل ن نفس انسانيه باشد و هميانسان ةه نفس ناطقكدست ما داده است ه ر را بيبك

ه كز قرار داده است يش نيخو يسراپانما ةنير قرار داده است آيبكمختصر عالم  ةه نسخكچنان
ِألنساِن ِللَحقِّ املَّنانِ 345ُصورَتِه ىَخَلَق هللاُ آَدَم َعلفرمودند:  ِ   ت: يب .346. و نِْعَم ما قيَل يف بَياِن التَّمثيِل 
 ن تنيا يقواه كاصناف مالئ   جان جهان است و جهان جمله بدن حقّ

                                                                                                                                                                                              
 .دياز شما مسئول گله خود هست كيو هر  يدستهشبان  همة شما 343
344 1384د بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، واليتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ دوم، حضرت حاج سلطانمحم .  

http://www.sufism.ir 
 خداوند آدم را بر صورت خويش خلق كرد. 345
 و چه خوب گفته در بيان تمثيل حقّ منّان به انسان. 346
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 د اعضاءيو عناصر و موال كافال
  

 گرها همه فنين است و ديد هميتوح
  

  َو قيَل اَيضاً يف َمقاِم التَّمثيل: 
 ين هزاريچند يول يزيچ يكتو 

  

 يتر ندارش روشنيل از خويدل  
  

 يداررعيت  زانيت است ميحضرت احد يسراپا نما ةنير و آيبكمختصر عالم  ةه انسان نسخكو چنان
به  –ر يبكعالم رعيت  ر و چه صاحبيعالم صغرعيت  چه صاحب –هم هست رعيت  هر صاحب

  اموزند. يد از جان انسان بيرا با يداررعيت  هك ين معنيا
ره و يبك يآن و در تمام قوا ةميعظ يت و در تمام شهرهاكه جان در تمام مملكرد كد ينظر با
شوند و نه جان  يها غافل منندهكچ حال نه آن خبر يه در هكآن مخبر و واقعه نگار دارد  ةريصغ

ه يفخت، و آن كت و اهل مملكها و از استعالم حال مملنندهكشود از استعالم حال خبر  يغافل م
ره و يبكره و يصغ ةسه و مرئوسيبدن در اعضاء رئ ةق دارد در همه متفرّكه المسه است ها قو سينو

 را و آن نند سلطان جانكشود بدون فاصله خبر تعدي  ننده اگركتعدي  ه ازكاند چنان مراقب
واقع شده تعدي  و اگر يمتعدتعدي  ه مانع شود ازكفرستد  يرا م يافكن يپادشاه هم بدون فاصله ام

د و اگر آن هم ير عقل جويوزه ند استعانت بكند و اگر خود نتواند جبران كجبران  يزوده باشد ب
نندگان كر اعانت يب و جراح و سايه طبكد يخارجه استعانت جو يند به دولتهاكنتواند جبران 

  باشند. 
نندگان است كتعدي  ه اضعفكا پشه ي ياگر مگس يداريه چه در خواب و چه در بكن كنظر 
ه المسه كن يه دماغ باشد مخبر امكتخت يت است از پاكن مملين محال ايدورتر هكپا  ند بريبنش

د در يگو يند و دروغ نمك يانت نميخ يقدر جوه ورزد و ب ينم يدر امر سلطان توان يه آنكباشد 
ه كرا  يافكن يدر همان آن، شخص ام يزوده دهد و پادشاه هم ب يهمان ساعت خبر به پادشاه م

ه كن كاو. و نظر رعيت  د ازياو نماتعدي  را دور و دفع يه متعدكا پا باشد بفرستد يدست باشد 
ه اگر از خارج كت واداشته است كن مملياطراف ا يقراوله چگونه قراول چشم و گوش را ب

د و اگر يه در صدد دفع او برآكخبر دهد پادشاه را  يزوده د بيايت بكن ممليرو به ا يبخواهد متعد
د در دفع آن ين خارجه جويسالطه ند و استعانت بكر عقل مشورت يد با وزيايبر ن هخود از عهد

ن يه آنچه بخواهد داخل اكه چگونه سرحددار ذائقه و شامه را گماشته است كن ك. و نظر يمتعد
نند اگر مصلح و نافع است اذن دهند و اگر مفسد و ضار كق ينند و تحقكس ت شود تجسكممل

ت كن است حال سلطان ممليت، اكن ممليند سلطان از دخول اكه منع كنند كاست زود اعالم 
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حال او نسبت به اما  . ويطيو شعور بس يد بحسب علم حضورت خوكو مملرعيت  ر نسبت بهيصغ
رعيت  و يت داركن نحو ممليد همي، پس بايبكيو شعور تر يت بحسب علم حصولكن مملياهل ا
ه ن سلطان جان است همه وقت بير ايوز ةمنزله ه بكن قرار دهد و عقل را يرا نصب الع يپرور

وسته يار عقل است پكشيه پكال يخ ياريدسته تا عقل ب دارد مراقبت احوال و اخالق و افعال خود وا
را  يكقت بسنجد و هر يعت و طريزان شريمه مراقب باشد و تمام افعال و احوال و اخالق خود را ب

ه كوشد كابد بيزان درست نين ميه بر اك يكوشد و هر كاد آن بيد در ازديزان دين ميه موافق اك
ن فعل را مبدأ نفس و يه اكند كبجا آورد مالحظه  يخواهد فعلند و از خود دور دارد. چون ك كتر
خدا از آن ه د بيند استعاذه جويطان بيا مبدأ عقل و رحمن است، اگر مبدأ را نفس و شيطان است يش

اد يآن و در ازدد به مبدأ يند مبدأ را استمداد جويند و اگر عقل و رحمن بك كو آن فعل را ترمبدأ 
ه فعل كنيجهت اه ه مراقب خود باشد آسان است بك يسك يو مبدأ از بران ديز ايوشد و تمكآن 

رده است آن كتواند باشد. اگر نفس در فعل خود انتفاع خود را مالحظه  ينم يمختار بدون علت غائ
فعل بنده  يتمام آنها عبادت باشد و وقت كد افعال ساليه باكرا يز ينااست نه رحم يطانيفعل ش

  نباشد.  كانتفاع نفس در آن منظور ساله كعبادت خواهد بود 
چ انتفاع يه هكد باشد يند در وقف، خلع از نفس بايگو يم كثـََّر ُهللا َامثاَهلُمرام كه فقهاء كن كنظر 

ن وقف، وقف بر نفس خواهد يه اگر انتفاع نفس در آن منظور باشد اكنفس در آن منظور نباشد 
عبادات است و در عبادات قصد قربت شرط است و  ةه وقف از جملكرا يبود و باطل خواهد بود ز

ه كه در عبادات شرط است نه آن است ك ين قصد قربتيباشد. و ا يدر وقف بر نفس قصد قربت نم
ن يانسان است؛ به ا ةلكت شايه نكاند بلبال قرار دادهه ت را هم اخطار بياند و نت قرار دادهيجزء ن
ت عمل او راجع به همان مقام يت او و مبدأ عمل و غايباشد نه واقع كه انسان در هر مقام ك يمعن

او خواهد بود و اگر  يايا و حفظ دنيند نظر او بر همان دنكا باشد آنچه يدن محب يسكاست. اگر 
م آخرت خواهد بود و اگر خود را دوست دارد يت او و قصد او نعيم آخرت داشته باشد نيبر نع رنظ

ت او خدمت و منظور او يد و اگر نظر بر خدمت دوست داشته باشد ننظر او برخود او خواهد بو
 ب باشد و محبيغه من بؤب باشد و ميه در غك يسكگر. پس يخدمت خواهد بود نه منظور د

 يا رضاجوئيمحبوب خواهد بود  يردن براكا بر خدمت يند نظر او كباشد آنچه  يقيمحبوب حق
محبوب  ا امتثال امرينفس و قرب نفس ه محبوب بدون التفات ب يسوه ا اشتداد قرب بيمحبوب 

ن يه اكت ندارد بليچ نسبت به نيا اشخاص مختلفه و اخطار به بال هيبحسب تفاوت احوال شخص 
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ت يو ن يه داعكند كه شخص نتواند معلوم كشود از نظر  يت مياخطار به بال باعث گم شدن ن
ر شده است نه كات و اخبار ذيه در آكشأنه  يتعالحقّ  مرضات. و قرب و يناا رحمياست  يطانيش

شخص  يه براكاست  يه مراد آن قربكاست بل يداعه باعث گم شدن كآن اخطار به بال است 
عمل و باعث شود ه شاند بكا خود قرب بيشود بر عمل  يه آن قرب حاصله داعكحاصل شود 

 يآن قرب –محبوب را  يسوه است قرب ب يت محبوب چون مقتضه محبكنيا اياد آن قرب را يازد
ن ين قرب و همچنينفس و انتفاع او به ا يسوه شود بدون التفات ب يداع –محبت است  يه مقتضاك

ن يمحبوب را و ا ياست رضاجوئ يمحبوب چون مقتض ه حبك ين معنيبه ا 347اْبِتَغاَء َمْرَضاِت اهللَِّ 
ند بدون كن جهت خدمت يمحبوب را طالب باشد و به ا يت واقع و رضاشخص در مقام محب

ت ملتفت امر شود و ه در مقام محبكنيا ايا مغضوب شدن يشدن نفس  يالتفات به نفس و مرض
ن فعل چه خواهد بود، او را يت ايه غاكنيا يسوه د در امتثال امر محبوب بدون التفات بيشروع نما

شخص  يه از براكحالت  ل مراقب باشد، اگر آنا خواهند گداخت و در احوايخواهند نواخت 
ست ا يطانيحال ش ه آنكت او شود بداند يجب و غرور و اناننفس و ع ينيحاصل شد باعث خودب

حال باعث تَخَشُّع و خضوع و  الم باشد و اگر آنهم السياء علياء و انبيبا اول ياگر چه همصحبت
ه كد يد و فهميد بر اخبار سنجياست. و اخالق را با يناحالت رحم ت شود آنيسرِ انانّكت و يخَش
و اعضاء  كو مدار ين از قوياز صفات عقل و همچن يكدام كاز صفات نفس است و  يكدام ك

 هاه در ضعف آنكات خود ممنوع ندارد ياز مقتض يلّكه ه آنها را بكو جوارح خود بر خبر باشد 
ضعف توجات يمشته يدر پ يلّكه خص است و بت شه شخص است به جانب محبوب و ضعف محب
نند و كرون يار از دست شخص بيات باشد باالخره اختيمشته يدر پ يلّكه ه هرگاه بكآنها نباشد 

َفَخَلَف ِمْن  :ديو صادق آ .348َأفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواهُ  :د بر اوينند تا صادق آكع خود يشخص را مط
�ََّالَة َواتـَّبَـُعوا الشََّهَواِت َفَسْوَف يـَْلَقْوَن َغيًّا بـَْعِدِهْم َخْلٌف َأَضاُعوا مراقب  كو پوشا كو در خورا .349ال

اد خدا غافل يه از كذ و فاخر نباشد يل لذياد در تحصيه آنچه مضر است نخورد و نپوشد و زكباشد 
رو باشد نه افراط  انهين باب ميه در اكن است يول و مشروب سازد و مختصر اكمأ ةماند و خود را بند

                                                                                                                                                                                              
 .خدا يطلب خشنود يبرا. 114. سورة نساء آية 27و  2سورة بقره، آية  347
 .خود قرار داده خدايخويش را  ايه هوكرا  يسك يپس آيا ديد. 23سورة جاثيه، آية  348
ردند و ك يه نماز را تباه ساخته و از هوسها پيروكماندند  يبه جا يآنگاه پس از آنان جانشينان. 59سورة مريم، آية  349

 .را خواهند ديد يگمراه يبه زود
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 ين نشستن را البته از رويا اربعي يوانيح كد تريخ شخص صالح ديش يوقت يكط. اگر يند نه تفرك
ن نفس را يه همكمتر بخورد كل يشد. و در غذا همه وقت از قدر مينديچ نيند و هكخ عمل يامر ش

   »است. ياضتير

  350تران و قضامذكّ ،انيمفت ،علماء
َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  و قال 351َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ  قال اللّه تعالي بي صلعم و قال النّ 352ِإمنَّ

كه علم شريفترين وسيلتي  بدان 354(ُعَلماِء اُمَّتی َکاَْنِبياِء بَِنی ُاْسرائِيَل)قال  و 353(اَْلُعلماء َورَثَُة اْالَنِبياِء)
الَِّذيَن ُأوُتوا توان رسيد كه  درجات عالي ميه وسيلت علم به است و بحقّ  و صفترا حقّ  است قربت

ها خداي  لكن بدان شرط كه با علم خوف و خشيت قرين بود زيرا كه سر همة علم و اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 
َا  ت دارد و خداي ترس بود كهد كه او خشينخوا تعالي عالم كسي را ميحقّ  ست وا ترسي َخيَْشى ِإمنَّ

فرمود  السالم چنانكه خواجه عليه افزايد. افزايد خشيت مي و هر چند كه علم مي اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ 
هلّل َوَاْخشيُکْم ِمْنُه) ِ َ َاْعَلُمُکْم  كه بدان علم كار كند و آن را وسيلت آن است  و نشان خشيت 355(َا

عات بهيمي و هر كس كه اكتساب جاه دنيوي و تمتّدرجات آخرت سازد نه وسيلت جمع مال و 
حقيقت نه ه بدان علم حقيقي عمل نكند و علم را وسيلت مال و جاه دنياوي سازد او جاهل است ب

ُلوا التـَّْورَاَة مثَُّ ملَْ َحيِْمُلوَها   :دفرماي مي دراز گوش زده است،ه ل او بثَتعالي محقّ  عالم و ُِّ� َمَثُل الَِّذيَن 
َو َال  َناراً يدِ  َورِّثُوايُـ ملَْ  اءَ يَ ِإنَّ اْألَْنبِ (است كه  السالم و علم ميراث انبياء عليهم 356ِل احلَِْماِر َحيِْمُل َأْسَفارًاَكَمثَ 

دو نوع علم ميراث  السالم و انبياء عليهم 357)ه َأَخَذ ِحبَظٍّ َواِفرٍ بَورَّثُوا اْلِعْلَم َفَمْن َأَخَذ  همِدْرَمهًا َو َلِكنْ 
                                                                                                                                                                                              

تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 350
 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 

 اند، مراتبي دارند. علم داده شدهه كرا  يسانكو . 11سورة مجادله، آية  351
 .ترسند يتنها دانايان از او ماز بندگان خدا . 28سورة فاطر، آية  352
 علماء وارثان انبياء هستند. 353
 علماء امت من مانند پيامبران بني اسرائيل هستند. 354
 دارترين شما از او هستم. من داناترين شما به خداوند هستم خشيت 355
 يثل خرهمچون مند حمل (عمل) نكرده تورات بر آنان بار شد آنگاه آن را ك يسانكل ثَم. 5سورة جمعه، آية  356

 .شدك  يرا برپشت م يتابهايكه كاست 
 ةبهر رديبرگ شانيه از دانش اك، هر دهند ه ارث ميه دانش بكنگذارند بل ارثبه دينار و درهمي  امبرانيپ اهمان 357

← 
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آن علم نافع است كه صحابه رضي اللّه عنهم از قول و  علم ظاهرگذاشتند: علم ظاهر و علم باطن. 
ند و تابعين و ائمة سلف تبعيت آن كرده و آموخته و بدان عمل كرده تگرف السالم فعل خواجه عليه

معرفت  علم باطنو  ت و تفسير و اخبار و آثار وفقه و آنچه از توابع اينها است،و از علم كتاب و سنّ
لی مع هللا «در حالت  358»َأْو َأْدىنَ « واسطة جبرئيل از غيب الغيب در مقام معاني است كه بي آن
نبوت  و از واليت 361فََأْوَحى ِإَىل َعْبِدِه َما َأْوَحى كردند كه مي السالم جان خواجه عليه 360ةزقّ 359»وقت
ريختند كه  جگر سوختگان عاشقان طلب ميت كرام در جان فْهاي ماالمال بر س اي از جام جرعه

ُتُه ِفی َصْدِر ِاْخوانی) و همچنين كه علم ظاهر را انواع بسيار  362(ماَصبَّ اهلّلُ فی َصْدِری َشْيئًا ِاالَّ َوَصبَـبـْ
ست چون علم ايمان و علم احسان و علم اسالم و علم ايقان و علم ا ع علم باطن زيادتاست تنو

و علم زهد و علم ورع و علم تقوي و علم  تو علم عيان و علم توباخالص و علم معرفت نفس 
ت و تربيت نفس و احوال دل و علم تزكي ةآفات نفس و علم معرفت دل و علم صفات و اطوار سبع

علم تصفيه و پرورش دل و علم تجليه و علم تحلية روح و علم فرق ميان خواطر نفساني ه و علم تخلي
و ايماني و ملكي و روحاني و رحماني و علم فرق ميان اشارت و الهام و  و شيطاني و دلي و عقلي

حقّ  اخالقه ق بخطاب و ندا و هاتف و كالم و علم تهذيب اخالق و علم تبديل صفات و علم تخلّ
 تفاوت آن و علم توحيد و مقامات آن و علم اسامي و علم مشاهدات و انواع آن و علم مكاشفات و

ي و علم صفات جمال و علم صفات جالل و علم صفات و معاني و علم تجلّ حقّ و علم افعالحقّ 
ي ذات و علم قرب و علم بعد و علم وصول و علم فناء و علم بقاء و علم سكر و صفات و علي تجلّ

ي كه شمردن آن علم فناء الفناء و علم بقاء البقاء و انواع آن از علومات غيبي و لدنّو علم صحو 
حاصل  363َوَعلََّم آَدَم اْألَْمسَاَء ُكلََّهام كه سالكان اين راه را تعليم معلّآن است  ن جملهاطنابي دارد و اي

                                                                                                                                                                                              ← 
 گرفته است. يفراوان

 .9سورة نجم، آية  358
 .هست يمرا با خدا وقت 359
 شود. گفته مي دهانا ب خود ةبچبه غذا دادن مرغ به  ه دادنزقّ 360
 .فرمود يوحرا ند ك يبايد وحكه اش آنچه  آنگاه به بنده. 10سورة نجم، آية  361
 .ختميبرادرانم ر ةنيآن را در سمگر آنكه  ختيمن نر نهيدر س يزيخداوند چ 362
 . نامها را به آدم آموخت ةو هم. 31سورة بقره، آية  363
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شود و شرح اين علوم را در ام ا  364َوِعْنَدُه ُأمُّ اْلِكَتابِ ت كه الكتاب مطالعه بايد كرد در مقام عنديام
 انكار آيند چنانكه خواجه عليهه آنها كه از اين سعادت محرومند چون از اين نوع علوم بشنوند ب

ِ ( دفرماي مي السالم َ�قوا  هلّل، فَإذا َن ِ ُه إّال أهُل ال يُنِكرُ  اإنَّ ِمن الِعلِم َكَهيَئِة املَكنوِن ال يَعَلُمُه إّال الُعَلماُء 
هللّ   ي صفت رباالرواح در پذيرائي عكس از تجلّ ةواسطة مرآه و اينگونه علوم را ب 365)الِغرَِّة 

  االرباب كرامت خواهند فرمود:
 چون نديدي شبي سليمان را

  

 تو چه داني زبان مرغان را  
  

(َحِفْظُت ِمْن َرُسوِل اهلّل صلعم ِوعائـَْنيِ ِمَن اْلِعْلِم َامَّا اْالَوَُّل فـََقْد ثـَبـَُّتُه َوَامَّا  گفت و ابوهريره از اينجا مي
ِ�َع هَذا احلُْ  ُتُه ِلُق آنكه علم دوم  وداند،  اند: يكي آنكه علم ظاهر و علماء سه طايفه 366ْلُقوُم)اْآلَخُر َلْو بـَيـَّنـْ

آنكه هم علم ظاهر داند و هم علم باطن و اين نادر بود در هر عصر اگر سه يا سوم  و ،باطن داند
شرق و غرب عالم ه بلكه بركت يكي از ايشان ب ،چهار يا پنج كس باشند در جملة جهان بسيار باشند

آنها باشند و آنها آن علماء همت  رسد و اقطاب وقت آنها هستند و عالميان در پناه دولت و سايةفرا 
 و ميراث خواران انبياء عليهم (ُعَلماِء اُمَّتی َکاْنِبيآِء بَِنی ِاْسرائِيَل)فرمود  السالم هستند كه خواجه عليه

(اَْلُعَلماِء َورَثَُة  اند كه لوم باطن ايشان يافتهكه ميراث علوم ظاهر و ع احلقيقةءاند علي  اين علما السالم
مفتيان اهل دراست و نظر و اما  و تاضران و قاند مفتيان و مذكّ و علماء ظاهر هم سه طايفهاْالَنِبياِء) 
اند: يكي آنكه عالم دل و عالم زبان باشند در ايشان خوف و خشيت است با  دو طايفه اند و اينها فتوي

و با فتوي تقوي ورزند و تحصيل علم و نشر آن براي نجات و درجات كنند و نظر  علم عمل دارند
اند، آنها  اند و پاي در دامن عافيت كشيده از جاه و مال دنيا منقطع دارند، در سر گنج قناعت نشسته

َا َخيَْشى اهللََّ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَماءُ  دفرماي مي ايشانند كه زبان و جاهل دل بوند در دل آنكه عالم دوم  ، ِإمنَّ
ت آنها از خدا خوف و حيا نبود و اين نشان مردگي دل است و در علم آموختن و نشر كردن ني

قبول خلق و يافت مناصب  غرض تحصيل جاه و مال وه نبود و بحقّ  تحصيل ثواب آخرت و قربت
 هوا كننده هوا گردد و كار بالجرم هوا بر ايشان غالب شود و علمشان متابع  سعي در تتبع علم كنند.

                                                                                                                                                                                              
 .ستا تاب نزد اوكو اصل . 39سورة رعد، آية  364
علوم داند و هرگاه از اين  يآنها را نم يسك ياند و جز عالمانِ اله پوشيده يهمانند سيماي علوماز  يبرخ هرآينه 365

 ند.ك يارش نمكجز غافالن از خدا ان يسكسخن گويند 
اما اولي را كه آن را ثبت كردم.  يآنها را نگهدار ير دوهكه  دي(ص) به من رس رسول خداعلم از ظرف از  دو 366

 .ه شودديبر ميگلوالبتّه اگر سر باز كنم  ام و اما ديگري را كرده
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ورز حسد برند و در پوستين ايشان افتند و بر ايشان افترا  قي و دينبعلم عمل نكنند و بر علماء متّه و 
را گردن ننهند و حقّ  توجيه گويند وه در مقام بحث و جدل آيند و ايذاء كنند و سخن ب و زنند

نمايند و اظهار  فراحقّ  دركسوت و باطل را را باطل كنندحقّ  آوري جلدي و زبانه خواهند كه ب
(ِاتـَُّقوا ُکلَّ ُمناِفٍق َعِليِم اْللِّساِن يـَُقوُل ما  دفرماي مي السالم فضل كنند اين از آنهاست كه خواجه عليه

واسطة چنين عالم فاجر ه ت بحقيقت آن آفت كه در دين و ميان امه و ب 367تـُْنِکروَن) تـَْعرُِفوَن َويـَْفَعُل ما
 (ماگويد  مي السالم هيچ چيز نيامده است چنانكه اميرالمؤمنين علي عليهه جاهل پديد آمده است ب

ُد الّناَس فی ِعْلمِ  َتدٌع فَاْلعاِملُ اْلفاِجُر يـَُزهِّ ِسٌک ُمبـْ َ�َع َظْهری ِفی اْالِسالِم ِاّال رَُجالِن عاِملٌ فاِجٌر َو ِه ِلما يـََرْوَن َق
 و شومي علماء بده الجرم ب 368َتدُِع الّناِسُک يـَُرغُِّب الّناَس ِفی ِبْدَعِتِه ِلما يـََرْوَن ِمْن ُنُسِکِه)ِمْن ُفُجورِه َواْلُمبْـ 

درگاه ه فروشند و پيوسته ب دنيا ميه حريصي دين ب اد مرائي و درويشان صورتي گدا كه از شرّزه
خواري و اهانت ه روند و ب يم استخفاف دره در اميران و خواجگان به گردند و ب ت ميملوك به مذلّ

نفاق ايشان را بدانچه در ايشان نيست ستايش ه گويند و ب كنند و مدح و فضل مي ايشان را خدمت مي
طمع فاسد ترك امر معروف ه زنند و ب گويند صدق االمير مي هر باطل كه ميه مداهنه به ميكنند و ب

رشوتي ديگر بدهند و عملي و منصبي بگيرند كنند تا درمي چند از ايشان بستانند يا  و نهي منكر مي
اعتقاد امراء و خواجگان و لشكريان و ارادت پادشاهان فاسد شود و قياس كنند كه جملة علماء و 

و اولياي حّق  خواصه چشم حقارت به و خصال مذموم دارند تا ب مشايخ و دراويش همين سيرت بد
نيدند و از فوايد خدمت و صحبت ايشان ي روي از اينها بگرداكلّه نگرستند و بعزّت  حضرت

آيد كه چنين  در حديث مي ،محروم ماندند و از نور علم و پرتو واليت ايشان بي نصيب شدند
اي بيش از آن نيست كه در دنيا آن  المي كه غرض او از علم دنيا باشد او را از ثواب علم نصيبهع

ود، از چنين علم كه نافع نباشد استعاذت افروز دوزخ او ب آتشاول  جاه و مال بيابد و در آخرت
َفُع)فرمود  مي السالم واجب است چنانكه خواجه عليه دو نوع  علم الينفعو  369(َاُعوُذ ِبَک ِمْن ِعْلٍم اليـَنـْ

علم نجوم و دوم  است: يكي علم شريعت چون بدان كار نكنند نافع نباشد اگرچه في نفسه نافع بود
اند و آن را اصول  خوانند و بعضي با كالم برآميخته مت ميكآن را ح كهانت و انواع علوم فلسفه كه

                                                                                                                                                                                              
 دهد. كنيد انجام مي گويد و آنچه را كه انكار مي شناسيد مي از هر منافق عليم اللسان بپرهيزيد، آنچه را كه مي 367
از  جور اوف دنيبا دمردم  فاجر،عالم پس  ناسك بدعت گذار.و  فاجرالم عاند،  دهيتنها دو مرد در اسالم كمر مرا بر 368

 شوند. ش ترغيب ميبدعت درزهد او  دنيبا دمردم  ناسك،و بدعت گذار  كنند، گيري مي او كنارهعلم 
 برم. دهد به تو پناه مي از علمي كه نفع نمي 369
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نام نيك كفر و ضاللت در گردن خلق كنند و اين نوع علم غير نافع است في ه دين نام كرده تا ب
بود و بسي سرگشتگان بدين علم از راه دين و  ذاته و اگر عمل بدان كنند مهلك و مغوي و مضلّ

كنيم و ندانستند  غرور آنكه ما علم معرفت و شناخت حقيقت حاصل ميه بجادة استقامت بيفتادند 
 السالم عليهمحمد  روش متابعت ظاهر و باطنه ا بقرائت و روايت حاصل نشود الّه بحقّ  كه معرفت

َل فـَتَـَفرََّق ِبُكْم َعْن َسِبيِلِه َوَأنَّ َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوَال تـَتَِّبُعوا السُّبُ دهد  تعالي خبر ميحقّ  چنانكه
  :370َذِلُكْم َوصَّاُكْم ِبِه َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقونَ 

 وقت مجلس افروختنيه گفتي كه ب
 اي بي خبر سوختة سوختني

  

 هاست بر دوختني آيا كه چه نكته  
 عشق آمدني بود نه آموختني

  

ت كوشد تا فتوي در تخليص نيقي بايد كه از اين علوم و آفات آن احتراز كند و پس مفتي متّ
حقّ  و نشر علم و اظهارحقّ  كند نظر بر ثواب آخرت و قربت گويد و مناظره مي دهد و درس مي مي

از آاليش حرص و طمع  و بيان شرع و تقويت دين نهد و نفس را از رعونات علم پاك گرداند و
  ت علماء در حرص و طمع است:ت و مذمتطهير دهد كه مذلّ

 حرص درم جان عالمانه بآلوده شد 
 پايان رسيد عمره دردا و حسرتا كه ب

  

 رسد اين خواري از گزاف بديشان نمي  
 رسد پايان نميه ب 371ريگ هوين حرص مرد

  

ت فتوي ندهد و ميل نفس و غرض و علّه در فتوي دادن بعد از اجازت احتياط تمام بجاي آرد تا ب
اي آشفته بود  نكند و مال حرام نستاند كه چون لقمهفاسد تصرّف  اگر وقف در دست او باشد در آن

ثُورًاعمر رنج برده است مدت  حرص و حسد و شهوت و ريا باز آرد آنگه هرچه در شود و  372َهَباًء َمنـْ
ت ت و متابعت ثابت قدم باشد و بر سيرت و اعتقاد و سنّة سنّاز بدعتها بايد كه محترز باشد و بر جاد

 ت و جماعت دارد و اوقات و ساعات خويش موظف دارد.اهل سنّسلف صالح رود و مذهب 
ذكر ه چنانكه از عمر عزيز هيچ در بطالت و هزل و لغو صرف نكند، بامداد چون نماز صبح گزارد ب

عمل كرده  373َواذُْكِر اْسَم رَبَِّك ُبْكَرًة َوَأِصيًال اشارت ه و قرائت قرآن مشغول شود تا آفتاب برآيد تا ب
                                                                                                                                                                                              

ه شما كنيد كم يديگر] پيرو يها[  نيد و از راهك يو اين راه راست من است پس از آن پيرو. 153سورة انعام، آية  370
 كنيد.ه تقوا كباشد  ،ردهكه شما را به آن سفارش كاينهاست  ،سازد ينده مكو پراارا از راه 

 مرده ريگ: ميراث نكوهيدني. 371
 . گردي پراكنده.23سورة فرقان، آية  372
 .نكو نام پروردگارت را بامدادان و شامگاهان ياد . 25سورة انسان، آية  373
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تدريس و افادت ه آن خير بسيار است و چون آفتاب طلوع كرد چهار ركعتي گزارد و بباشد كه در 
ظهر اداي وسطي كند و بعد نماز ه و استفادت علم مشغول شود و چون از آن بپرداخت قريب ب

پاي دارد آن قدر كه تواند از دو ركعت تا دوازده ركعت فريضه و مندوباً بجاي آورد بعد ه چاشت ب
بين  ضروري نفس مشغول شود.حقّ  لح معاش خويش و فرزندان و آسايش و رعايتمصاه از آن ب

بحث علمي يا مطالعه يا افادت مشغول شود تا آخر روز و چون هنگام عصر ه باره ب لوتين ديگرالص
ذكر مشغول شود تا نماز شام گزارد و اگر بين العشائين ه وافل بجاي آورد و بعصر مع النّ ةشد صلو
ذكر و قرائت و اوراد سعادتي شگرف بود و چون نماز خفتن گزارد سخن نگويد ه كرد ب احيا تواند

تكرار مشغول شود تا دانگي از شب بگذرد پس ساعتي روي ه مطالعه يا به ست پس با ت اينكه سنّ
و ذكر در پهلوي راست  جمعيت ذكر مشغول شود چون خواب غلبه كند از سره قبله بنشيند و به ب

(اَلّلُهمَّ ِانِّی َاْسَلْمُت نـَْفِسی ِاَلْيَک َو  زبان اين دعا كه سنت است بخوانده دل و به بخسبد و ب قبلهه رو ب
ْلجَأ َوالَمْنَجًأ َوجَّْهُت َوْجِهَی ِاَلْيَک َوَاْجلَْأُت َظْهِری ِاَلْيَک َوفـَوَّْضُت َاْمری ِاَلْيَک َرْهَبًة ِمْنَک َوَرْغَبًة ِاَلْيَک المَ 

دل و زبان ذكر ه پس ب 374ِمْنَک ِاّال ِاَلْيَک آَمْنُت ِبِکتاِبَک الَِّذی اَنـَْزْلَت َوِبَرُسوِلَک الَِّذی َاْرَسْلَت) َوالَمَفرَّ 
زير ه گويد تا با ذكر در خواب شود، در خبر است كه هر كه بر وضوء و ذكر خسبد روح او را ب مي

اين  375(نـَْوُم اْلعاملِِ ِعباَدًة) بودحقّ  صدق ومشغول بود و هر خواب كه بيند حقّ  طاعته عرش برند تا ب
ت خواجه د كه سنّنماز تهجه چنين خوابي است پس جهد كند تا در ميانة شب ساعتي برخيزد و ب

تر و نافلة صبح هر دو ركعت است مشغول شود و آن سيزده ركعت است با شفع و و السالم عليه
باره اگر  سالم هرچند قرائت درازتر خواند فاضلتر بود ديگر يكه ب ترگزارد و ركعت و سالمي مي

ذكر مشغول شود و بايد كه از اين ه وقت صبح برخيزد و تجديد وضوء كند و ب اتخواهد بخسبد 
معني قانع نشود و پيوسته نفس را از نوعي مجاهدت فرو نگذارد و با هواي او  دات بر صورت بيتعب
ة ت نفس و تصفية دل و تجليش را باز طلبد و از آنچه در باب تزكيهيچ وجه در نسازد و دل خويه ب

روح و تحليتدريج بعضي حقايق او ه قدر وسع حاصل كند تا به ة اخفاء شرح داديم بة خفي و تخلي
باد ه شود تا از دولت اين حديث بي نصيب نبود و عمر بيهوده ب نمايد و اسرار كشف مي را روي مي

                                                                                                                                                                                              
كنم، و كارم را به تو  م را به تو محكم ميپشتكنم و  يتو م يرا به سو ميو روكنم  يتو م ميرا تسل مخود ايخدا 374

به كتابت  ست،ين يزيو راه گر يو پناهگاه يپناه چيتو ه يجز به سورغبت دارم، تو  بيم و بهاز تو كنم،  تفويض مي
 دارم. مانيا كرديكه مبعوث  امبرتيو به پ يكه نازل كرد

 خواب عالم عبادت است. 375
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  ندهد:
 رچه آن نكنيدر ره دين اگ

  

 دست و پائي بزن زيان نكني  
  

ا مذكران هم سه طايفهام اند: يكي فصم  اص خوانند،االنند كه ايشان را قصم  واعظانند،دوسو
معني ياد گيرند كه از علوم  ع بياالن آنهااند كه فصلي چند سخنان مصنوع و مسجران. فصمذكّ

انبياء و حكايات از مشايخ خوانند و گاه بود كه بعضي ديني در آن هيچ نباشد و بعد بعضي قصص 
الحان  ا آيات را تفسير ساخته و با هم تلفيق داده و بعضي مناجات بر هم بسته گويند و اشعار باب ورس

عان برخوانند و سؤال و جواب راست كرده شرح دهند و زبان بدان جاري كنند و آن نوع تصنّ
س و ع و تسلّصد گونه تصنّه و ب مال در جهان گردندغرض قبول خلق و جمع ه ورزند و ب

ست، گاه ا ت ايشانگري و بوالعجبي پديد آيند تا عوام بيچاره پندارند كه آن استعداد و اهلي شيادي
جهل در جوال غرور او شوند تا مقصود دنياوي حاصل كنند و بر سر ه قول او بگروند و به باشد كه ب

و وزارء و صدور و اكابر و اصحاب مناصب و  سالطين و امراءاحي ملوك و مدح و مده منبر ب
ها گويند و حكايات دروغ و روايات  ام و ظلمه و فسقه مشغول شوند و خوشĤمد طبعو حكّ تقضا

چندين دروغ و بدعت روا دارند كه بگويند و بكنند و بر سر  السالم بسته كنند تا از قول پيغمبر عليه
ت هزار استخفاف و مذلّه المان مال ستانند و توزيع خواهند تا گاه بود كه بها كنند و از ظ منبر گدائي

بستانند و حرام  اتمردم زك واجب نبود و از اتبستانند و ندهند و بيشتر آن بود كه بر ايشان زك
هاي دروغ افترا كنند و احاديث موضوع و مطعون روايت كنند و  خورند و حرام پوشند و حكايت

ت دلير كنند و بر خوش آمدن ايشان ح است و خلق را بر جاي مذموم بر معصيگويند حديثي صحي
ها و فتنه انگيزند و عوام را بر  بو خلق را در بدعت و ضاللت اندازند و گاه بود كه تعص سخن رانند

برند و ارادت  ريخته شود و اينانند كه آبروي اهل علم مي ناحقّه ب اغواء كنند و خونهاي بتعص
برند، اينها از جملة علماء عالم زبان و جاهل دالنند و آتش  كنند و وقع علم از دلها مي د ميخلق فاس

اند كه سخن از بهر خدا و ثواب آخرت گويند و از تفسير و  طايفة صالحدوم  افروز دوزخ باشند.
و  ة شريعت و توبهوعظ و نصيحت و حكمت و جاده آثار و اخبار و سير صلحاء گويند و خلق را ب
ادُْع ِإَىل  دفرماي مي تعاليحقّ  ضاللت دور نمايند چنانكه زهد و ورع و تقوي خوانند و از بدعت و

حلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ  ِ و خلق را نه بر جاي مذموم دلير گردانند و نه در مبالغت  376َسِبيِل رَبَِّك 
ث آاليش طمع دنياوي ملوه خود را ب نااميد كنند كه آن هم مذموم است وحقّ  تخويف از كرم

                                                                                                                                                                                              
 .نكو به راه پروردگارت دعوت كمت و اندرز نيكبا ح. 125سورة نحل، آية  376
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دنيا و طمع آلوده بود  حبه ر آيد كه چون بالحق توانند گفت و سخن بي طمع مؤثّ کلمةنكنند تا 
حقّ  سخنش هم آلوده بود و از منشأ نفس آيد نه از دل آيد و نه بر دل آيد و اگر نيز آنچه گويد

بر اند آنچه از دل آيد،  د بر دل نيايد، بزرگان گفتهنيايد از سر باطل و هوا آيحقّ  گويد و لكن از سر
ر نيايد وقت باشد كه گوش هوا باشد بر هيچ دل مؤثّه سخن كه از منشأ نفس آيد آلوده بدل آيد، 

(َاْوَحی  در روايت آمده است كه مقبول اصحاب قلوب نيفتد،و لكن  خوش كند و مقبول طبايع افتد
�ّاُع  الّسالم اهلّلُ تعالی ِالی داُوَد َعَلْيهِ  ْنيا فَاُولِئَک ُق َفقاَل  داُوُد الَتْسئَـْلِن َعْن ُعَلماَء َقْد َاْسَکَرتْـُهْم ُحبُّ الدُّ

�َّريِق َعلی ِعباِدی) كه  السالم كند از خواجه عليه و عبداللّه بن عباس رضي اللّه عنهما روايت مي 377ال
ُخْذ َعَلْيِه َطَمعًا َوَملْ يَ  فرمود َ َبَذَلُه ِللّناِس َوملَْ  ُه اهلّلُ ِعْلمًا فـَ ْشَرت ِبِه َمثَنًا َفذِلَک (ُعَلماِء هِذِه اْالُمَِّة رَُجالِن َرُجٌل َا

ُر السَّماِء َوِحيتاُن اْلمآِء َوَدوابُّ اْالَْرِض َواْلِکراُم اْلکاتُِبوَن يـَقْ  َ�لِّی َعَلْيِه طَيـْ َدُم َعَلی اهلّل َعزَّ َوَجلَّ يـَْوَم اْلِقياَمِة ُي
ْنيا َفَضنَّ ِبِه َعْن ِعباِد اهلّل وَ  ُه اهلّلُ ِعْلمًا ِفی الدُّ َاَخَذ َعَلْيِه َطَمعًا َو َسيِّدًا َشرِيفًا حّتی يُراِفَق اْلُمْرَسِلَني َو رَُجٌل َا

ي نقل القلوب شيخ ابوطالب مكّ ةصاحب قو 378ِمْن ِحساِب اْخلَالِيِق)اْشَرتی ِبِه َمثَنًا يـَُعذَُّب َحّتی يـَْفرََغ اهلّلُ 
ه آمد در دست او خنزيري بود كه ب السالم كند روزي مردي در خدمت حضرت موسي عليه مي

ي اين خنزير را سشنا يآن مرد فرمودند آيا مه گردن آن خنزير ريسماني سياه بسته بود حضرت ب
ودند اين صورت برزخي آن شخصي است كه طلب علم دين براي اللّه فرم عرض كرد خير يا نبي

از  دين بدنيا نفروشند، از حرص و حسد دور شوند و دنيا نموده است تا اين جمله علماء بشناسند و
ر طلب اين نحو علم احتراز نمايند كه در اين باب وعيد بسيار است بدين اختصار نموديم چون مذكّ

يـَْرَفِع  نموده آمد قيام نمايد از آنها بود كه راو آداب و اوراد كه مفتي دنيا طلب نبود و بدان شرائط 
اس كه علماء را بر آيد از ابن عب و در روايت مي 379اهللَُّ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاتٍ 

                                                                                                                                                                                              
اند، سؤال  مست شده ايدن كه از حب يداوود از عالمان يكرد و فرمود: ا يالم وحالس هيخداوند متعال به داوود عل 377

 اينان رهزنان بر بندگان من هستند. مكن.
آن و  بستهن يآن طمعبر و كند  بذل ميو به مردم  دادهعلم به او  وندكه خدا يمردعلماي اين امت دو دسته هستند،  378
گزارند و كرام الكاتبين  نماز مي  او بر ة آسمان و نهنگان آب و جنبندگان زمين پرند پس .فروشدن ييبه بهارا 

 و .ندورآ يخداوند متعال م شگاهيرسوالن به پ يهمراهدر  اين آقاي شريف را امتيدر روز ق(نويسندگان ارجمند) 
ي يبها هو ب هگرفت يطمعدريغ كرده و آن را به بندگان خدا  ازآن را  پس ،دهدا يعلم به اودر دنيا كه خداوند  يمرد

 ق خالص شود.يخداوند از حساب خال نكهياو در عذاب خواهد بود تا ا فروخته،
بلند اند را  علم داده شدهه ك يسانكو اند  ايمان آوردهه كاز شما  يسانكدرجات  وندخدا. كه 11سورة مجادله، آية  379

 .گرداند
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نصيحت و وعظ كه چنين هر  فتصد درجه ميان هر درجه پانصد ساله راه،ه مؤمنان فضيلت است به
عظ او و واسطةه هر كس كه بو شود  هر حرفي او را قربتي و درجتي حاصل ميه عالمي فرمايد ب
ة حسنات او باشد روز قيامت، و آرد جمله در كفّ حقّه طاعت مشغول شود و روي به توبت كند و ب

بركت علمي ه نشود ب از آن جمله باشد كه خواجه فرمود عالم در گور خفته باشد و عمل او منقطع
  كه خلق را نافع بوده است.

سلوك راه دين و حقّ  جذبات عنايته اند، ب علم ظاهر و باطن آراستهه اند كه ب سوم طايفة مشايخ
اند و در پرتو  ي يافتهاند و از مكاشفات الطاف خداوندي علوم لدنّ عالم يقين حاصل كردهه سير ب

حقّ  اند و بر احوال مقامات و سلوك راه معاني و اسرار گشتهبيناي حقايق و حقّ  ي صفاتانوار تجلّ
 حقّه دالالت و تربيت خلق و دعوت به و واليت مشايخ بعزّت  اند و از حضرت وقوفي تمام يافته

(ِعْظ نـَْفَسَک ِفاِن اتـََّعظْت َفِعِظ الّناَس  اند كه مأمور گشته بعد از آنكه عمري واعظ نفس خويش بوده
اند و هزار  اند و مكر و حيلت نفس شناخته پس اين واعظين قبول وعظ كرده 380ْحِی ِمَن اهللِّ)َوِاّال فَاْستَ 

خاك ه سر چشمة آب حيوان معرفت فرو برده و به اند و ب بار آتش در خرمن نفس و صفات او زده
ه عنايت ب انابت در مهبدعوت خلق مشغول شده و خلق را از ه حكم فرمان به داده و ب ت برباد هوي

ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعْنَد َمِليٍك خرابات دنيا و خمر شهوات و مستي غفالت با حظاير قدس و مجلس انس 
َوَسَقاُهْم ي جمال از دست ساقي رسانند و شراب طهور شهود در جام تجلّ رسانيده و مي 381ُمْقَتِدرٍ 
واسطه پوشانيده و  انة كرم لباس تشريفات مالطفات بيخز نوشانند و از نوشيده و مي 382رَبـُُّهمْ 
ت انبياء دل ايشان رانند كه از ذوق و مشارب اولياي خدا و عشق و شوق محبپوشانند و اين مذكّ مي

ِم اهللَِّ كشانند  ميحقّ  سويه در جنبش است و قلوب خاليق را ب َّ َِ و اين طايفه هستند كه  383َوذَكِّْرُهْم 
و سعي همت  قدره و نصيب خويش ب كس حظّ كنند تا هر طريقت و حقيقت بيان مياز شريعت و 

ت هستي خود دارد و اين سلسله ديوانگانند كه پروانه صفت گرد شمع جمال و جالل احدي خود بر
حسب عقل و شناخت در اطوار وجود و ه اند كه ب باقي مانده و اين طايفهحقّ  بقايه را فنا نموده و ب

                                                                                                                                                                                              
 .و گرنه از خدا شرم كنپند گرفته شدي آنگاه مردم را پند بده خود را موعظه كن كه اگر نفس  380
 .توانا يصدق نزد پادشاه جايگاهدر . 55سورة قمر، آية  381
 .نوشاند  يو پروردگارشان به آنان م. 21سورة انسان، آية  382
 .نك يخدا را به آنان يادآور يو روزها. 5سورة ابراهيم، آية  383
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ٍس َمْشَربـَُهمْ  آن اشاره فرموده است كهه نمايند كه ب مردم سير نموده و مي استعدادات َ  384َقْد َعِلَم ُكلُّ ُأ
در دام بالي عشق افتاده و  حيُِبُّونَهُ پريده و به بوي دانة  385حيُِبـُُّهمْ مرغ جان اين طايفه است كه از آشيانة 

اند  اند و در گريزخانة خلوت دنيا خزيده ران آن شهبازان سفيدند كه سخت در غربت افتادهاين مذكّ
اند،  پرورش روح و بدن دادهحقّ  طعمة ذكره اند و ب بسته و چشم هواي نفس از مرادات دو جهان بر

نشيمن  و مستحقّ اند، مستعد اند و مقام انس حاصل نموده از خود منقطع كردهحقّ  سواي ماه التفات ب
ن تی افضل مِ علماء امّ و ميراث انبياء و اولياء آنهايند كه (اند خالصة آفرينش و نايب  دست ملك شده

متواريند و حقّ  ) ديدة هر كس بر جمال كمال ايشان نيفتد كه در زير قباب غيرتلياسرائ اء بينيانب
  ل:كحل نور اللّه مكحه اي بايد ب مطالعة مشاهدة صورت و سيرت ايشان را ديده

 جاني دگرنده مردان رهش زنده ب
 بدين ديده بريشان كايشان منگر تو

  

 مرغان هواش ز آشياني دگرند  
 بيرون ز دو كون در جهاني دگرند

  

و ريش بينند كه از خويش قياس احوال ايشان بر خويش و ديگران كنند و  و خلق از ايشان همين سر
ْحلَّداِديَن) َکةُ ئِ (اليُقاُس اْلَمل ايشان را واعظي از واعظان يا عالمي از عالمان شمرند و ندانند كه ِ386.  

الم اند چنانكه خواجه عليه هم سه طايفه تا قضااماَْلُقضاُة َثالٌث قاِضياِن ِفی النَّاِر َوقاٍض  دفرماي مي الس)
آن  اند دو در دوزخند و يكي در بهشت، آنها كه در دوزخند يكي فرمود قاضيان سه 387ِفی اْجلَنَِّة)

دوم  جهل و هوا و ميل نفس قضاء كند او در دوزخ است، علم قضاء جاهل باشد و از سره كه باست 
ميل و محابا كند و جانب  جهل و هوا كار كند وه علم كار نكند به باما  علم قضاء عالم بوده آنكه ب

قباله دهد و ه انكحه ب ات و عقود وخلق بر جانب خداي ترجيح نهد و رشوت ستاند و كتابت و سجلّ
مال و رشوت دهد و خدمتكاران را مستولي كند تا ه واليت ب نيابتها در از آن مال و خدمتي ستاند و
ه فاسد كنند و باطلها را بتصرّف  ها كوشند و در مال مواريث و ايتامرشوتها ستانند و در ابطال حقّ

                                                                                                                                                                                              
 .آبشخور خود را بشناخت يهر گروه. 160سورة اعراف، آية  384
بـُُّهْم  .54سورة مائده، آية  385 ُ ِبَقْوٍم حيُِ َِْيت اهللَّ َوحيُِبُّونَُه َأِذلٍَّة َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َ َأيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َمْن يـَْرَتدَّ ِمْنُكْم َعْن ِديِنِه َفَسْوَف 

ُ َواِسٌع َعِليمٌ َأِعزٍَّة َعَلى اْلَكاِفرِيَن ُجيَاِهُدوَن ِيف َسِبيِل اهللَِّ َوَال َخيَاُفوَن َلْوَمَة َالِئٍم َذِلَك َفْضُل اهللَِّ يـُْؤتِ   هك يسانك يا يِه َمْن َيَشاُء َواهللَّ
دارد و  يه آنان را دوست مكآورد   يرا م يخدا گروه يز دين خود برگردد به زودما اش از سك هر ايد آورده ايمان

 ينند و از سرزنش هيچ مالمتگرك يافران سرفرازند در راه خدا جهاد مكآنان او را دوست دارند با مؤمنان فروتن بر 
 .گشايشگر داناست ونددهد و خدا يه بخواهد مكترسند اين فضل خداست آن را به هر  ينم

 مالئكه با آهنگران قياس نشوند. 386
 قضات سه گروهند، دو گروه در جهنّم و يك گروه در بهشت. 387



  241   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

ناواجب نمايند و مساجد و مدارس ه اوقاف بتصرّف  را بپوشند و باطل كنند وحقّ  فرا نمايند و حقّ
نااهالن و مستأكله دهند و تقويت اهل دين نكنند و كار ه ب تها و غرضها و رشوتهاعلّه ت بو خانقاها
ق دارد كه بر قاضي تعلّ ابواب البرّه امر معروف و نهي منكر مهمل گذارند و آنچه ب احتساب و

كه بدان مستوجب دوزخ گردند آن است  واجب بود غمخوارگي آن كردن ضايع گذارند اين جمله
ال آنكه در دنيا قاضي باشد قاضي كه در بهشت است مگر خود در بهشت قاضي است و اّاما  و

(َمْن ُجِعَل قاِضياً از اينجا فرمود  السالم رعايت آن حقوق بر وجه خويش كجا تواند كرد خواجه عليه
 اجتهاد و عقل صافي وت قضاء را بعد از تحصيل انواع علوم و مرتبة اهلي 388فـََقْد ُذِبَح ِبَغْريِ ِسکٍِّني)

ز سر دين و ديانت درستي و امانت تا ا كيي و مزمبرّعالي و از اخالق و صفات آن دو قاضي همت 
مصالح قضاء قيام ه بعزّت  حضرته بتقرّب  ت خالصاًت و صفاي عقيدت بي طمع و علّو خلوص ني

نمايد و هر وقت كه در مسند قضاء نشيند و مدزانو درآيند و وكالء و ه بعي عليه پيش او عي و مد
القضاء عرصات مسند نهند و قاضي  محضران بر جوانب ايستاده و از آن حالت ياد آرد كه در دار

عي مصطفي و شهود كرام الكاتبين و دعوي بر قروض فروض رود و حاصل خداي تعالي باشد و مد
تي روشن حجه لقضاء باداي تكليف يا حبس دوزخ بود و حكومت ميان خلق چنان كند كه دار اه ب

اورادي كه نموده آمده ه سرخ روي باشد و بايد كه بعد از فراغت از شغل قضاء اوقات خود را ب
ت و سيرت سلف صالح گزارد و كار قضاء بر رفق و سياست است مستغرق دارد و حكومت بر سنّ

شد، اين ضعيف در بالد تذوير و تلبيس مشغول نتواند ه ن باشد و كسي بدارد تا وقع او در دلها متمكّ
گردد و از ارباب مناصب ديني هر نوع و جمعي را يافت  اسالم شرق و غرب سي سال است تا مي

ران و نمودند چون منشيان و مذكّ اهليت و استحقاق تمام عمر صرف ميه كه در آن منصب ب
ا  سان و مشايخمدره سي نيز بود كه با و مصون بود و اگر كهيچ قاضي نيافت كه از آن آفات مبرّام

توانست نمود معهذا  ام خود را اصالح نميو خد ابنمود ولي نو ر قيام ميشرائط مقرّه نفس خويش ب
خصال حميده موصوف بود بر جادة ه اين ب ضده ا بود و باگر كسي از اين خصال ناپسند پاك و مبرّ

گردد و اوقات خويش صف شريعت و بدان سيرت و سريرت كه شرح داده آمد عالم عادل را متّ
 ت و سيرت سلف صالح تواند كرد او وليبدان اوراد آراسته دارد و ميان مسلمانان حكومت بر سنّ

بگزارد و شفقتي كه بر احوال  حقّه هر حكومتي كه به و بحقّ  من اولياء اللّه باشد و خاص و گزيدة
نادرة جهان بود  ف يابد و ازخلق ببرد و اقامت حدود شرع بجاي آرد درجتي و قربتي و رفعتي شري

                                                                                                                                                                                              
 .بدون چاقو ذبح شده استپس همانا شود  يهر كه قاض 388
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  ك جستن واجب بود.نمودن و تبرّتقرّب  چنين قاضيه و ب

  389ارباب نعم و اصحاب اموال
َيا َوَأْحِسْن َكَما َأْحَسَن اهللَُّ  قال اللّه تعالي نـْ ِ�يَبَك ِمَن الدُّ اَر اْآلِخَرَة َوَال تـَْنَس َن َك اهللَُّ الدَّ َتِغ ِفيَما آَ ِإَلْيَك َوابـْ

(َمن َاصاَب ماًال َحالًال َفَکفَّ ِبِه  بي صلعمو قال النّ 390َوَال تـَْبِغ اْلَفَساَد ِيف اْألَْرِض ِإنَّ اهللََّ َال حيُِبُّ اْلُمْفِسِدينَ 
َنُه َوَاقام ِبِه  َُه َوَقضی ِبِه َديـْ ِ� َلَة اْلَبْدِر   جارِِه َلِقَی اهلّلَ يـَْوَم اْلِقياَمِة َوَوْجُههُ علی َوْجَهُه َوَوَصَل ِبِه َر َکَضْوِء اْلَقَمِر َليـْ

كه  بدان 391)َوَمْن َاصاَب ماًال َحرامًا وَکاَن ُمکاِثرًا َوُمفاِخرًا و ُمرائِيًا َلِقی اهلّلَ يـَْوَم اْلِقياَمِة َوُهَو َعَلْيِه َغْضبانُ 
سفل ه ان بتوان رفت و هم بد ست كه بدان بر علوا مال و نعمت و جاه و دولت دنيا بر مثال نردبان

توان ساخت و هم وسيلت  ميحقّ  توان رفت پس مال و جاه را هم وسيلت درجات بهشت و قربت
تعالي بدين كيمياگري سعادت اشارت حقّ  توان كرد چنانكه دركات دوزخ و بعد حضرت مي

اَر اْآلِخَرةَ  فرمود َك اهللَُّ الدَّ َتِغ ِفيَما آَ ه مال دنيا درجات اخروي را بايم از  يعني بدانچه تو را داده 392َوابـْ
آن  طلب و آنچه نصيبة تو است از دنيا فراموش مكن، اشارت بدان است كه از مال دنيا نصيبة تو

َفُد َوَما ِعْنَد اهللَِّ  هوا خرج كني يا بنهي كهه كه در راه خداي صرف كني نه آنچه باست  َما ِعْندَُكْم يـَنـْ
قٍ  َ

(َمْن  بيان فرمود السالم كه خواجه عليهآن است  دو شرح آنچه در راه خداي صرف كنن 393
كه مال حالل يابد و بدان آبروي و دين خويش  د كه هرفرماي مي َاصاَب ماًال َحالًال َفَکفَّ ِبِه َوْجَهُه)

َُه)قناعت سازد عزّت  ت طمع نكشد و بامذلّ نگاهدارد كه از خلق استغناء جويد و ِ� و با  (َوَوَصَل ِبِه َر
مال مدد و ه و ايشان را ب اند اند دنيوي بدان مال صلت رحم بجاي آرد و خويشان دو نوعخويشان 
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 تهران.، 1312مطبعة مجلس، 
ن و كو سهم خود را از دنيا فراموش م يآخرت را بجو يو با آنچه خدايت داده سرا. 77سورة قصص، آية  390

 .دارد يفسادگران را دوست نم ونده خداك ين و در زمين فساد مجوك يكرده نيك يكبه تو ني ونده خداكهمچنان
دهد و با آن قرض  ونديرا با آن پ ششاونديخود را با آن باز دارد و خو يو رو برخوردحالل  يبه مال ي كهكس 391

او مانند  ةچهرو  كند يمالقات مرا در روز قيامت خود انجام دهد، خداوند  هةيپردازد و آن را بر همسابخود 
در روز باشد  د و مرائي و فخرفروشيابد  يو فراوان برخوردكه مال حرام  كسيو  ،است بدرماه در شب  يدرخشندگ

 حال آنكه او بر وي خشمگين است.و كند  يمالقات مقيامت 
 .يآخرت را بجو يآنچه خدايت داده سرا درو . 77سورة قصص، آية  392
 .است باقيست وند اخدا نزدشود و آنچه   يشماست تمام م نزدآنچه . 96سورة نحل، آية  393
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 و جاي ديگر فرمود 394َوآَتى اْلَماَل َعَلى ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرَىب  چنانكه فرمود معاونت كردن واجب بود.
َا اْلُمْؤِمنُ اند چنانكه فرمود  م خويشان دينيدوَوايتآِء ِذی اْلُقْربی  صلت رحم اخوت ديني  395وَن ِإْخَوةٌ ِإمنَّ

َذِوي اْلُقْرَىب َواْليَـَتاَمى َواْلَمَساِكَني َواْبَن  دفرماي مي كهآن است  هم واجب است و تفصيل اين اخوت
َنُه) و ديگر فرمود 396السَِّبيِل َوالسَّائِِلَني َوِيف الّرِقَابِ  و بدان مال قضاء حقوق و ديون كند  (َوَقضی ِبِه َديـْ

ان مستحقّه بدهد ب اتوي ديني بود بگزارد و زك ي بود يا بري را در مال او مظلمتي يا حقّاگر كس
صيت و  ع ثناء وت و توقّع و ايذاء و منّر وترفّآن چنانكه از آفت ريا و سمعه و تفاخر و مباهات و تكب

و  اتحيلت و مكر و خديعت جمله محفوظ باشد كه اين جمله مبطل ثواب زك شهرت و الف و
ْلَمنِّ َواْألََذى َكالَِّذي يـُْنِفُق َماَلُه  دفرماي مي چنانكه صدقه است. ِ ِ�ُلوا َصَدقَاِتُكْم  َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال تـُْب

َء النَّاسِ  َوالَِّذيَن ِيف  دفرماي مي حقوق است چنانكه اتاند در مال بيرون از زك و بزرگان گفته 397ِرَ
(ِفی املاِل َحُق  آيد كه مي السالم و در روايت از خواجه عليه 398َمْعُلوٌم ِللسَّاِئِل َواْلَمْحُرومِ  َأْمَواهلِِْم َحقٌّ 

اداء حقوق همسايگان قيام نمايد ه مال خويش به ب(َوَاقاَم ِبِه َعلی جارِِه) و ديگر فرمود  399ِسَوی الزَّکوِة)
فرمايد كه پيوسته جبرئيل مرا وصيت  خواجه صلعم مي ه است.ي بسيار متوجكه همسايه را حقّ

آيد كه  در حديثي ديگر مي كرد از بهر همسايه تا گمان بردم كه همسايه را ميراثخوار گرداند و مي
هللِّ َواْليَـْوِم اْآلِخِر فـَْلُيکرِم جارَُه) ِ مثابت مس ه مال و جاه دنيا ب كه بدانحقيقت ه و ب 400(َمْن کاَن يـُْؤِمُن 

مس بيش باشد زر بيش حاصل تواند  كسي را علم اكسير حاصل باشد هر چنداست اكسير را چون 
ت بيرون برد و سرخي و صفا و ثقل كه از مس سياهي و كدورت و خفّآن است  كرد و علم اكسير

در وي پديد آورد و چون بدين صفت گشت زر خالص باشد از يكي هفتصد يا بيشتر شده، در مال 
ع است كه اگر از آن بيرون كنند و چند صفت ديگر مه و آفت مودو جاه دنياوي نيز چند صفت ذمي

َلُه َعْشُر  در آن افزايند اكسيري كرده باشند كه مس مال دنياوي فاني را بر قضية حلََْسَنِة فـَ ِ َمْن َجاَء 
                                                                                                                                                                                              

 بدهد. به خويشاوندانو مال را با وجود دوست داشتنش . 177سورة بقره، آية  394
 .در حقيقت مؤمنان با هم برادرند. 10سورة بقره، آية  395
 .ردن] بندگانكماندگان و گدايان و در [آزاد  خويشاوندان و يتيمان و بينوايان و در راه. 177سورة بقره، آية  396
ه ك يسكنيد، مانند كار، باطل مخود را با منّت و آز يها  ايد، صدقه ه ايمان آوردهك يسانك يا. 264سورة بقره، آية  397

 .ندك  ي، انفاق م به مردم يخودنماي يمالش را برا
 .محروم و سائل يبرامعلوم است  يه در اموالشان حقكو همانان . 24-25سورة معارج، آيات  398
 در مال سواي زكات حقّ هست. 399
 .دارد مي يخود را گرام هيدارد، همسا مانيا امتيكه به خدا و روز ق كسي 400
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َعِماَئِة ِضْعٍف)( 401َأْمثَاِهلَا اما  زر خالص گرداند كه سعادت ابدي و دولت سرمدي حاصل بود 402ِالی َسبـْ
  صفات ذميمه در مال و جاه دنيا كه حاصل است ده است:

َغى َأْن رَآُه اْستَـْغَىن  طغيان است كه لاو�ْ ْنَساَن َلَي بغي  دوم .د است از حقّعو طغيان غفلت ب 403ِإنَّ اْإلِ
اعراض  سوم و بغي فساد و ظلم است بر عباد. 404َوَلْو َبَسَط اهللَُّ الرِّْزَق ِلِعَباِدِه َلبَـَغْوا ِيف اْألَْرضِ است كه 
ْنساِن َاْعَرَض َوَنسا ِجبانِِبهِ است كه  َعْمنا َعَلی اْالِ هوا ه ست و با و اعراض روي از خدا گردانيدن 405َوِاذا اَنـْ

ه جب است چنانكه فرعون را بود، بكبر و نخوت و ع چهارممشغول شدن و كفران نعمت كردن. 
ْ�َر َوَهِذِه اْألَنـَْهاُر َجتِْري ِمْن َحتِْيت  تگف و جاه مي واسطة مال  تفاخر است كه پنجم. 406أََلْيَس ِيل ُمْلُك ِم

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَوالِ  ست ا ع كردنو تفاخر و فخر و خيالء جستن است بر اقران و ترفّ 407َوتـََفاُخٌر بـَيـْ
ست و ا و تكاثر مباهات نمودن 408َأْهلَاُكُم التََّكاثـُرُ  تكاثر است كه ششم. بر اخوان و فراموش كردن حقّ

َسيَـُقوُل َلَك مشغولي است كه  هفتمغافل شدن.  و جلّعزّ  بسياري مال و از خدايه الف زدن ب
َنا َأْمَوالَُنا َوَأْهُلوَ  و مشغولي تضييع عمر است در جمع و حفظ مال و  409اْلُمَخلَُّفوَن ِمَن اْألَْعَراِب َشَغَلتـْ

بخل  هشتم عات حيواني.ات نفساني و تمتّف و خرج آن در تحصيل مرادات دنياوي و مستلذّصر
�َ است كه  ًرا َهلُْم َبْل ُهَو َشرٌّ َهلُْم َسُي ُهُم اهللَُّ ِمْن َفْضِلِه ُهَو َخيـْ َ وَُّقوَن َما خبَُِلوا ِبِه َوَال َحيَْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آ
اخوان و صلة رحم و اجابت ه و صدقه و مدد ب اتو بخل منع حقوق مال است از زك 410ةِ يـَْوَم اْلِقَيامَ 

نع سائل و اكرام جار و اكرام ضيف و توسد غرباء و د علماء و صلحاء و تفقّفقه بر عيال و خدم و تعه

                                                                                                                                                                                              
 .بياورد ده برابر آن پاداش خواهد داشت يكار نيكس كهر . 160سورة انعام، آية  401
 تا هفتصد برابر. 402
 .پندارد نياز  يب را خود هك همينند ك  يم يشكه انسان سركا حقّ. 6-7سورة علق، آيات  403
 . 27سورة شوري، آية  404
 .را بر بندگانش فراخ گرداند مسلما در زمين سر به عصيان بر دارند يو اگر خدا روز 405
 .ه از زير من روان است از آن من نيستكمصر و اين نهرها  يآيا پادشاه. 51سورة زخرف، آية  406
 .در اموال است يجوي ديگر و فزونكشما به ي يو فخرفروش. 20سورة حديد، آية  407
 .داشتن شما را غافل داشت تفاخر به بيشتر. 1سورة تكاثر، آية  408
 .ردندكسانمان ما را گرفتار كبه تو خواهند گفت اموال ما و  ينشين به زود  ماندگان باديه  يجا. 11سورة فتح، آية  409
ر ورزند هرگز تصو  يرده بخل مكه به آنچه خدا از فضل خود به آنان عطا ك يسانكو . 180سورة آل عمران، آية  410
اند روز قيامت طوق   ه به آن بخل ورزيدهكآنچه  يه برايشان بد است به زودكآنان خوب است بل يه آن براكنند كن

 .شود  يگردنشان م
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و تبذير اسراف است در  411الشََّياِطنيِ ِإنَّ اْلُمَبذِّرِيَن َكانُوا ِإْخَواَن  تبذير است كه نهمامثال اين،  ضعفاء و
 و تضييع مال در طلب جاه و منصب و سخاوت براي شهوت وحقّ  انفاق بر خالف رضا و فرمان

صيت و ثناي خلق و نفقه كردن بر سفهاء و فسو مبالغت نمودن در اتالف مال بر  اق و ظلمه و غلو
كوشك و باغ و ايوان و  ساد ازمأكول و ملبوس و منكوح و عمارت سراي و مسكن و مواضع ف

ديگر امتعه و آالت خانه و صرف مال در غالمان و  ها و اواني و فرشها و پرده ف دردرگاه و تكلّ
غرور است  دهمكنيزكان و چهارپايان زيادت از حاجت ضروري و شرعي و مانند اين اخراجات. 

َيا َوَال يـَُغرَّنَّ  كه نـْ هللَِّ اْلَغُرورُ َال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّ ِ مزخرفات او ه ست و بن ادنيا نهاده غرور دل ب 412ُكْم 
فريفته شدن و از آخرت و منكر و نكير و حساب و ترازو و صراط و ثواب و عقاب فراموش كردن 

و از هيبت و عظمت و قهكرم و لطف خداي و رحمت او ه خبر ماندن و ب بيحقّ  ارياري و جب
ت توبه كند اين جمله آفاتي است كه از مال و جاه طاعت او ورزد يا از معصيمغرور گشتن بي آنكه 

َنةٌ  تعالي فرمودحقّ  د كند و سبب فتنة صاحب مال گردد چنانكهدنيا تولّ َا َأْمَواُلُكْم َوَأْوَالدُُكْم ِفتـْ  413ِإمنَّ
ه بپس هر صاحب دولت را كه سعادت مساعدت نمايد و توفيق رفيق گردد تا اكسير شريعت 

آنكه تنقية آن از اين ده آفت كه گفته آمد  دستكاري طريقت بر جاه و مال مس صفت اندازد بعد از
حاصل كرده باشد و ده خاصيآن آفت است حاصل كرده جمله عين قربت و قبول  ت كه ضد

ّ�اِلُح ِللرَُّجِل اله حضرت و رفع درجت و مزيد مرتبت و يافت حقيقت گردد ك  414�اِلِح)(نِْعَم اْلماُل ال
ل خايص مذكور است: و آن ده خاصيت كه ضداو ت  علواست تا اگر جملة جهان مال و ملك هم

چشم خوشĤمد در آن ه او باشد بدان برتر نشود و بدان باز ننگرد و همه از خداي و آن خداي بيند و ب
ْدرََة َما يـَْغَشى َما زَاَغ ِإْذ كرده باشد كه  السالم ننگرد تا طاغي نگردد و تا متابعت خواجه عليه يـَْغَشى السِّ

َ�ُر َوَما َطَغى فس باشد ظلم و فساد بر خود و ديگران روا ندارد. عفت است چون عفيف النّ دوم .415اْلَب
مسو ِمَن  است كه حقّه ه بتوج َ َ�َر السََّماَواِت َواْألَْرَض َحِنيًفا َوَما َأ ِإّينِ َوجَّْهُت َوْجِهَي ِللَِّذي َف

                                                                                                                                                                                              
 .هايند اران برادران شيطانكاسراف. همانا 27سورة إسرا، آية  411
 .ددنيا شما را نفريبد و زنهار تا شيطان شما را مغرور نساز يزنهار تا اين زندگ. 33سورة لقمان، آية  412
 فتنه هستند.شما] ياموال شما و فرزندانتان برا. جز اين نيست كه 28. سورة انفال، آية 15سورة تغابن، آية  413
 است.صالح مرد  يخوب برا مالبله،  414
 در و هنگشت منحرف ديدهسدر را آنچه پوشيده بود پوشيده بود   ه درختكآنگاه . 16-17سورة نجم، آيات  415
 ه.شتنگذ
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ه دارد و از دوستي همه روي بگرداند و روي بحقّ  خود را و مال و ملك را همه از براي 416اْلُمْشرِِكنيَ 
ُهْم َعُدوٌّ ِيل ِإالَّ َربَّ فَِإنـَّ دشمن شناسد و دشمن را در دوست بازد كه  جمله را آرد وحقّ  دوستي
ُه تـَْعُبُدونَ شكر است  چهارم. 417اْلَعاَلِمنيَ  َّ ُتْم ِإ د بدين اشارت شكر مجرّ 418َواْشُكُروا نِْعَمَت اهللَِّ ِإْن ُكنـْ

خدمت ه گفتن الحمدللّه نيست بلكه بايد شكر هر چيز مناسب آن چيز باشد چنانكه شكر نعمت تن ب
الحمدللّه باشد و شكر مال ه ت باشد و شكر زبان بمحبه باشد و شكر جان بايمان ه باشد و شكر دل ب

فرمان خداي با توفيق از خداي و شناخت عجز خويش از ه از بهر خداي ب انفاق در راه خدا باشد،
و  419(َمْن َتواَضَع هلِلِّ َرفـََعُه اهلّلُ) تواضع است كه پنجمگزاردن شكر خداي از بي نهايت نعمت خداي. 

حالت خويش نظر كند كه قطرة آب بوده هرچه بر ه ل حالت باوه ضع خويشتن شناسي است كه بتوا
آن قطره زيادت بيند از قوت و مال و نعمت و جاه و حرمت و عقل و ت و شوكت و آلت و عد

شناسد، بدان حقّ  كياست و علم و معرفت جمله فضل و كرم و عاطفت و رأفت و رحمت و نعمت
ع بر خلق خدا نكند تا بدين كفران آن عاريت باز نستانند ر وترفّمكاثرت و مباهات و تكب و تمفاخر

و  421(اَلسَّخاُء َشَجَرٌة تـُْنِبُت ِفی اجلَنَِّة) سخاوت است كه ششم. 420َوَلِئْن َكَفْرُمتْ ِإنَّ َعَذاِيب َلَشِديدٌ كه 
كه بدهد نه آنكه آن است  مال او كه مال خويش از خويش دريغ ندارد وآن است  حقيقت سخاوت

  اند: بنهد چنانكه در اين معني بيتي چند گفته
 منه مال فراوان كان تو را نيست
 اگر خواهي بنه تا باز يابند

  

 تو را گردد چو در دادن شتابي  
 وگر خواهي بده تا باز يابي

  

 422ِاَلْيِه مالُُه ِمْن ماِل وارِثِِه)(اَيُُّکْم َاَحبٌّ خواجه صلعم وقتي صحابه را رضوان اللّه عليهم اجمعين گفت 
جمله گفتند ما مال  ؟تر دارد فرمود كه كيست از شما كه مال خويش از مال وارث خويش دوست

آخرت فرستيد ه كه بآن است  تر داريم، خواجه فرمود مال شما خويش از مال وارث خويش دوست
                                                                                                                                                                                              

ه آسمانها و زمين را كگردانيدم  يسك يخود را به سو يدالنه روكاخالص پا يمن از رو. 79سورة انعام، آية  416
 .ان نيستمكپديد آورده است و من از مشر

 .آنها جز پروردگار جهانيان دشمن منند هم قطعاً. 77سورة شعراء، آية  417
 .ر گزاريدكپرستيد ش  يخدا را اگر تنها او را م  و نعمت. 114سورة نحل، آية  418
 برد. كسي كه بر خدا تواضع كند، خداوند او را باال مي 419
 .خواهد بود  عذاب من سخت نماييد قطعاً يو اگر ناسپاس. 7سورة ابراهيم، آية  420
 رويد. سخا درختي است كه در جنّت مي 421
 از مال خود دوست دارد؟ شياز شما مال وارث خود را ب كيكدام  422
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رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع فراغت است كه  هفتمست كه اينجا باز گذاريد. ا و مال وارث شما اين
 ذكره كه مال و ملك در دست ندارد و نه در دل، و دل را خاص بآن است  فراغت 423َعْن ِذْكِر اهللَِّ 

ْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفهِ  باز نماندحقّ  مشغول دارد تا بدان ازحقّ  ُ ِلَرُجٍل ِمْن قـَ   :424َما َجَعَل اهللَّ
 يك دل دو دوستي نتوان داشتاندر 

  

 او را بگذار اگر مرا خواهي داشت  
  

َ�بْ  خواجه فرمودنده ب ما مشغول ه چون دل از همة موجودات فارغ كني آنگه ب 425فَِإَذا فـََرْغَت فَاْن
توان  مشغول نميحقّ  تعالي آنها را كه خريد و فروخت و گفت و شنيد خلق آنها را از يادحقّ  شوي

اند: د چنانكه گفتهفرماي مي اثباتت كرد رجولي  
 غيرت سلطان عشقش چون ز سر معلوم شد
 درگذشتند از زمان و از مكان مرغان او

  

 حجرة دل خاص با سوداي او پرداختند  
 دل هواي بي نيازي آشيانها ساختند

  

و  اي را كه اهل سلوك راه خدايند مدد و معاونت و تربيت فرمايند مال و جاه خويش طايفهه پس ب
مدد او حاصل كنند ثواب آن ه و فراغت ايشان ساخته دارند تا هر درجه كه ايشان ب جمعيت اسباب

 ن گردانند و با ايشان برانگيزانند كهات ايشان او را از ايشبركت و محبه در ديوان او نويسند و ب
( كه آن است  تقوي 427َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اهللَِّ أَتْـَقاُكمْ ِإنَّ  تقوي است كه هشتم 426(اَْلَمْرُء َحمُْبوٌب َمَع َمْن َاَحبَّ

و مخالفت فرمان اجتناب  از مال حرام و لقمة با شبهت و شهوات حرام و رعونات نفسي و اخالق بد
كند و در اداء اوامر و واجبات و مفترضات جد ت كوشد تا آنچه از ريا و بليغ نمايد و در اخالص ني

َوالَِّذيَن ِإَذا أَنـَْفُقوا ملَْ ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَْنيَ  قوام است كه نهمباشد.  سمعه و مكر و حيلت پاك
كه اعتدال نگاهدارد و اسراف نكند، اسراف آن باشد كه بر خالف آن است  ا قوامام 428َذِلَك قـََواًما

ايد كردن بر وفق فرمان و نفس خرج كند و قتر آن باشد كه آنجا كه نفقه ب و براي حظّحقّ  رضاي
مبالغت تمام نمايد و حقّ  انفاق در راهه بازگيرد و نكند و قوام و اعتدال آن باشد كه بحقّ  رضاي
مسكن و  مأكول و ملبوس و ف و رعونت كند درق دارد ترك تكلّة خويش تعلّخاصه بدانچه ب

                                                                                                                                                                                              
 .دارد يآنان را از ياد خدا مشغول نم يه نه تجارت و نه داد و ستدك يمردان. 37سورة نور، آية  423
 .در درونش دو دل ننهاده است يشخص يخداوند برا. 4سورة احزاب، آية  424
 نصب كن. ييافت  پس چون فراغت. 7سورة شرح، آية  425
 .است كه او را دوست دارد يا كسبانسان  426
 .پرهيزگارترين شماست وندارجمندترين شما نزد خدا. همانا 13سورة حجرات، آية  427
 گيرند و ميان اين دو حد ينند و نه تنگ مك يم ينند نه ولخرجكه چون انفاق كاند  يسانكو . 67سورة فرقان، آية  428

 .گزينند يم وسط را بر
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 تسليم و رضا همد وب نشود.مركوب و آالت خانه و اقمشه و امتعه ميانه نگاه دارد تا بدان محج
ُب اهللِّ اْالَْعَظِم) ست كها ْلَقضاِء  ِ  نفس و مال را چنانكه در ميثاق كهآن است  تسليم 429(اَْلرِّضاُء 

خداوند تعالي فروخته است و بهشت خريده امروز ثمن تسليم كند كه وقت تسليم ه ب 430أََلْسُت ِبَربُِّكمْ 
ِإنَّ اهللََّ اْشتَـَرى ِمَن  تعالي بهشت تسليم كند كهحقّ  بهاء مبيع باشدامروز است تا فردا كه وقت تسليم 

َِنَّ َهلُُم اْجلَنَّةَ  و تسليم نفس و مال بدان وجه باشد كه نفس و مال از آن  431اْلُمْؤِمِنَني أَنـُْفَسُهْم َوَأْمَواَهلُْم 
ه داند تا تواند بحقّ  بندگانبيند و خلق را حقّ  وكيل خرج شناسد و خود راحقّ  خود نداند از آن
كند و  نفقه ميحقّ  امره نمايد و مال را بر ايشان ب مصالح ايشان قيام ميه قول و فعل به نفس خويش ب

نفس را يكي بندة كمينه از بندگان خدا  كس ننگرد و خود را تبع ايشان بيند وه چشم حقارت به ب
ي واجب شناسد و قبول كند بر خود حقّ ت بر كس ننهد و هر كس كه از او احسانيشناسد و منّ

ْ�ِن قـَْبَل َاْن تـََقَع ِفی َکفِّ  فرمايد تدار او بود، از آنجاست كه خواجه ميمنّ �ََّدَقُة تـََقُع ِفی َيِد الرَّ (اَل
در بالء او صابر بود و دل بر  و هر حكم كه خداي بر نفس و مال او راند راضي باشد و 432الَفِقري)

جان در معرض تسليم دارد تا چه وقت  وة نفس و غرور شيطان مغرور نگردد وعشه جهان ننهد و ب
  آن كوشد: طلبد در حال مختاراً او مضطراً تسليم كند چو وقت تسليم آيد در

 گر گويد خون گري مگو كز چه سبب
  

 ور گويد جان بده مگو كي بايد  
  

بعد از وفات هر طاعت كه در آن بقاع اگر مالي و ملكي از او باز ماند وقف بر بقاع خير نمايد تا 
كه را بعد  كه را در حال حيات طاعت نيست او مرده است و هر رود در ديوان او بنويسند كه هر مي

از وفات طاعت است او زنده است، پس اصحاب اموال و ارباب نعم چون مال و جاه دنيا را از آن 
كيمياي ه لت مخصوص گرداند بت و خصده آفت كه نموديم پاك گرداند و بدين ده خاصي

و جاه دنياي فاني را يكي صد و هفتصد و اضعاف مضاعفه درجات  سعادت ابدي رسيده باشد و مال
َمَثُل الَِّذيَن يـُْنِفُقوَن َأْمَواَهلُْم ِيف َسِبيِل اهللَِّ َكَمَثِل  گردانيده كهحقّ  و مثوبات آخرت باقي و قربت و جوار

بَـَتْت َسْبعَ  َلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليمٌ  َحبٍَّة أَنـْ بـُ مدت  و اگر در 433َسَناِبَل ِيف ُكلِّ ُسنـْ

                                                                                                                                                                                              
 .ستوند ابزرگ خدا وازةبه قضا در تيرضا 429
 .آيا پروردگار شما نيستم. 172سورة اعراف، آية  430
 .آنان باشد خريده است يه بهشت براكخدا از مؤمنان جان و مالشان را به اين  . همانا111سورة توبه، آية  431
 .شود واقع ميمهربان  يدست خدا در واقع شوددست فقرا  در نكهيصدقه قبل از ا 432
ه هفت خوشه كاست  يا نند همانند دانهك ياموال خود را در راه خدا انفاق مه ك يسانكمثَل . 261سورة بقره، آية  433

← 
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ان گان و محبدست نياز دام ارادت نهاده است و دانة مال و جاه پاشيده سپيد بازي از خاصه عمر كه ب
آن دانه اگر همه يك لقمه بود كه جزوي از وي گردد و بهر از آن دام دانه بردارد و حقّ  و محبوبان

رسد و آن  صاحب آن لقمه ميه را كند آن جزو در آن شريك بود ثواب آن نصيبه بحّق  د كه اوتعب
را دارد در آن وقت قابل  434»لی مع هللا وقت« تست كه خاصيا صاحب دولتان را بعضي اوقات

مقابلة اهل زمين و ه حالت يك نفس طاعت ايشان ب ت گردند و در آنفات جذبات الوهيتصرّ
ِت اهللِّ ُتواِزی َعَمَل الثـََّقَلْنيِ  آسمان برابر آيد كه آنچه از اين حالت نصيبة آن صياد  435)(َجْذبٌَة ِمْن َجَذ

آيد نظر هر  ميحقّ  آيد اهل شرق و غرب محاسبة آن نتواند كرد زيرا كه از عالم بي نهايتي الطاف
  ر جمال كمال اين حديث نرسد.كوته بين ب

  436و مزارعان نيدهاق ،رؤساء
َها َوَما لَ  قال اللّه تعالي َيا نـُْؤتِِه ِمنـْ نـْ ُه ِيف َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث الدُّ

ِ�يبٍ  �ُُّيوُر َوالدَّوابُّ  و قال رسول اللّه صلعم 437اْآلِخَرِة ِمْن َن (مْن يـَْزرَْع َزْرعًا َاْو يـَْغِرْض َغْرسًا َفما اََکَل ِمْنُه ال
َ اْالَْرِض) بي صلعمو قال النّ 438ِاّال ُيْکَتُب ِفی ديواِن َحَسناتِِه) رياست  كه بدان 439(ُاْطُلُبوا الرِّْزَق ِفی َخبا

اشتقاقش از رئيس است، رئيس القوم يعني سر قوم و كار سر نظر كردن و داشتن گوش و بيان 
نمائيم كار كنند، دهقنت و زراعت  كه بدين جمله كه ميآن است  ست و شرائط ايشانا كردن زبان

                                                                                                                                                                                              ← 
 ند، و خداوندك  يه بخواهد چند برابر مكس كهر  يصد دانه باشد؛ و خداوند برا يا ه در هر خوشهكبروياند 

 . ستا دانا يگشايشگر
 .هست يمرا با خدا وقت 434
 اي از جذبات الهي معادل عمل ثقلين است. جذبه 435
تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا ين نجم الد شيخ 436

 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 
شت اين دنيا كه ك يسكافزاييم و  ياش م شتهكدر  يو يشت آخرت بخواهد براكه ك يسك. 20سورة شوري، آية  437

 .نيست يآخرت او را نصيبدهيم و در  يرا بخواهد به او از آن م
در كتاب مگر آن نيست كه خورند  ياز آن م جنبندگانبكارد، آنچه پرندگان و  ينبات ايبكارد  يزراعت ي كهكس 438

 شود. مياو نوشته  كياعمال ن
 .دييبجورا از جاهاي پوشيدة زمين  يروز 439
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وجه خويش كند و اگر ه بازرگاني است با خداي و بهترين جملة صنايع و مكاسب است اگر كسي ب
اقي و چون از سر نظر و است در صفت رزحقّ  كسي را نظر معرفت بخشد باز بيند كه خالفت

مراتب و درجات بلند يابد و اينها سه  و بصيرت كسي بدين كار مشغول شود ثواب آن را نهايت نبود
و  يقاندرجة صده اند و هر طايفه را آداب و شرائط و اركان است كه چون بدان قيام نمايند ب طايفه

رؤساء و دهاقين كه مال و ملك دارند و محتاج مزارعان  اول طايفةشهداء و صلحاء و سعداء رسند: 
زراعت و عمارت مشغول باشند، شرائط و ه و شاگردان و مباشران و مزدوران باشند تا از بهر آنها ب

در دست مال و ملك خويش مغرور نشوند و دل بر آن ننهند و ه باول  كهآن است  آداب ايشان
َوهلِلَِّ ُمْلُك السََّماَواِت جملگي هرچه هست از آن خداي دانند كه ه خود عاريت و امانت شناسند و ب

شاگردان و ه زيردستان و به چشم حقارت به خار و استكثار نباشند و بو در بند جمع و اد 440َواْألَْرضِ 
ْنيا  راعت آخرت نهند كهزه دهقنت خويش نظر ب مزدوران ننگرند و در رياست و مزارعت وه ب (اَلدُّ

كارم نه تخم  ت دهند كه تخم آخرت ميو چون تخم از انبار بيرون دهند بدان ني 441َمْزَرَعُة اْآلِخَرِة)
تعالي اين تخم را پرورش دهد و انتفاع حاصل حقّ  ت كند كه چونن بدان معني بود كه نييدنيا و ا

قوت ه جمله را حالل كردم كه خلق خداي ب شود هر كس از آدمي و غير آن كه از آن بخورد
خدمت ه محتاجند از انسان و حيوان و هر كسي اين دهقنت نتواند كردن، از براي رضاي خداي ب

در صورت خدمت خلق او قيام نمايم و بايد كه بر مزارع و حقّ  تعبوديه شوم تا ب ايشان مشغول مي
كه انتفاع از اول  نصيب ايشان تمام برساند و و مباشر و شاگرد و مزدور هيچ حيف نكند و مزد

هم بر خرمن جدا در  آن بيرون كند و اتكشت و باغ و غير آن حاصل آيد و نصاب تمام بود زك
چيزي در مال او  اترساند بر قانون شرع كه اگر از مال زك اتمستحقان زكه زودي به خانه كند و ب

ي آنچه از انتفاع بماند در بند آن نشود كه چيزي و باق آميخته بماند جمله مال او با شبهت شود،
  ذخيره كند براي سال ديگر.

حقّ  لطف و كرمه ل است زيرا كه در تحصيل اميد بل بر خداي كند كه فالحت خود عين توكّتوكّ
داشت كه هيچ مخلوقي را در آن مدخلي و مجالي نيست كه پروردن در زمين و رويانيدن كار  بايد

ار او است، و پيوسته و باران رحمت و تاب آفتاب از بحار ذخّ 442 فَاِلُق احلَْبِّ َوالنـََّوىِإنَّ اهللََّ اوست كه 
                                                                                                                                                                                              

 .ستوند اآسمانها و زمين از آن خدا يفرمانرواي. 17سورة مائده، آية  440
 دنيا مزرعة آخرت است. 441
 .افنده دانه و هسته استكخدا ش. 95سورة انعام، آية  442
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بايد كه در خانة خويش بر صادر و وارد از درويش و توانگر گشاده دارد و با دلي خوش و اعتقادي 
ت بر خويش نهد و تي خالص خدمت خلق خداي كند بر قدر دخل و انتفاع خويش و منّخوب و ني

روزي غمناك  تجهه ار بر دل ننهد و بباگر سالي انتفاع كم باشد يا خشكسال بود و بارانها نيايد 
نكند و حقّ  دل و زبان انكار و اعتراض بر افاعيله نكند و بحقّ  حرص و جمع مال كفرانه نشود و ب

َوِيف داند  جلّ وعزّ  از خدايرضا و تسليم پيش آيد و روزي ه بينديشد كه در آن حكمتها باشد و ب
  بخواند و كم از آن گنده پيري نباشد كه گفت: 443السََّماِء ِرْزُقُكمْ 

 زالكي كرد سر برون ز نهفت
 كاي هم آن نو و هم آن كهن

  

 كشتك خويش خشك ديد و بگفت  
 رزق بر تو است هرچه خواهي كن

  

آسمان نبارد و از زمين نرويد و و زمين روئين و از  گفت اگر آسمان آهنين شود شقيق بلخي مي
يك جو نينديشم چون رئيس و دهقان رياست و دهقنت بر ه جملة خلق جهان عيال من باشند من ب

و غرس بدين اخالص  ت كارند و بار خويش بر شريكان نيفكننداين صفت كنند و تخم بدين ني
شرع باز دارند و عشر  هيفاسد نكنند و پاس اوامر و نواتصرّف  در آب و زمين ديگران نشانند و

ه آدمي يا به بدين اعتقاد دهند هر لقمه و هر دانه و هر ثمره كه از مال و ملك و كشت و باغ او كه ب
حيواني رسد جمله بهر يك دانه ده حسنه در ديوان حسنات او نويسند و وسيلت قربت و ه مرغي يا ب

كنم از هر دانه و ثمره كه از  بهر خاليق ميت آنها آن باشد كه اين كار از درجات او گردد، بلكه ني
بهاء هم خرند از آن جمله ثواب حاصل شود او را، و بزرگان ه خاليق رسد اگرچه به رنج برد او ب

از كارنده و درونده و  كنند. اند بر يك لقمه نان تا پخته شود سيصد و شصت كس كار مي گفته
گردد آن جمله حقّ  ي از اوليايقمه طعمة وليها چون از آن يك ل درودگر و آهنگر و ديگر حرفت

  تعالي. بخشد و از آتش دوزخ آزاد كند انشاء اللّه تعالي بدان وليحقّ  را
ت نگاهدارند و جانب قوي سويرعيت  مباشران و كدخدايان و نمايندگانند بايد اينها ميان دوم طايفة

تقويت دين و اهل دين كنند و رعايا را  وباشند حقّ  يار بر ضعيف ترجيح ننهند و رشوت نستانند و
ت  بليغ نمايند و از مال و ملك و اسباب آسوده و مرفه دارند و در دفع ظلم از ايشان جدطمع رعي

صالح كنند و از اسباب فساد دور باشند و ه بريده دارند و كوته دست و قانع باشند و زندگاني ب
فضولي و فسادي رعيت  اگر در كسي از منكر كنند ونهي  امر معروف و مفسدان را ماليده دارند و

وجه خويش قيام نمايند و يقين شناسند كه هرچه ه شرائط به بينند او را تأديب كنند و توبه دهند و ب
                                                                                                                                                                                              

 .شما در آسمان است يو روز. 22سورة ذاريات، آية  443
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 444(ُکلُُّکْم راٍع وَُکلُُّکْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيَِّتِه)رود جمله از ايشان پرسند كه  ميرعيت  امروز بر ايشان و بر
هاي خوب دهند و بر نيكي ايشان را ثنا گويند و از  را بازبان خوش استمالت نمايند و وعده ترعي

ند و باشصالح كنند و از فساد دور ه ق دارد زندگاني بتعلّ ة نفس آنهاخاصه بدي منع كنند و آنچه ب
حقّ  نمودندخدمت صادر و وارد نيكو كنند و از رعونت و كبر دور باشند، چون بدين شرائط قيام 

هر طاعتي و خيري و صالحي و راحتي كه در آن بقاع از آن رعايا در وجود آمده باشد ه تعالي ب
  ثوابي و درجتي كرامت كند انشاء اللّه تعالي.

ديانت بجاي  مزارعان و مزدورانند كه در ملك ديگران برزيگري دارند و بايد امانت و سوم طايفة
ده اجتناب كنند و شفقت دريغ ندارند و در غيبت و حضور مالكان فات فاسآرند و از خيانت و تصرّ

و مباشران و كدخدايان و دهقانان راستي و پاكي ورزند و در حفظ مال و ملك ايشان كوشند و در 
بر چهار پايان ظلم نكنند و بار گران ننهند و كار بسيار نفرمايند و  بليغ نمايند و عمارت و زراعت جد

تعالي فردا بازخواست كند و انصاف حقّ  ع ايشانچه بر ايشان رود زيادت از توسبسيار نزنند و هر
ُ َعزِيٌز ُذو اْنِتَقامٍ بستاند و انتقام بكشد كه  كار كشاورزي و جفت راندن مشغول باشند ه و چون ب 445َواهللَّ

جماعت ه نماز مشغول شوند، اگر نتوانند به بايد كه پيوسته ذكر گويند و چون وقت نماز درآيد ب
ديگر شرائط كه نموده آمده است قيام نمايند و تمامت اين ه هيچ وجه نماز فرو نگذارند و به كنند ب

ُتْم تـَْزَرُعونَُه َأْم َحنُْن  حضرت خداوندي را دانند كه حقيقت خود را فاعل و زارع ندانند.ه سه طايفه ب أَأَنـْ
ت و قدرت و ملك و مال و حشم و زمين و وچون دست و پاي و بينائي و شنوائي و ق 446الزَّارُِعونَ 

است، كي مزارع تخم تواند انداخت يا غرس تواند نشاند عزّت  آب و تخم و دانه جمله از حضرت
كمال قدرت خود تخم را ه ست كه با نتواند كرد، با حضرت خداونديتصرّف  بلكه در تخم هيچ

تخم را در زمين نيست كند و بعد از آن  تدريجه در زمين از يكديگر بشكافد و سبزه بيرون آورد و ب
ه و ثمره دهد يكي را صد تا هفتصد و اضعاف آن كند، پس ب باره هست كند و بر روزگار ديگره ب

ست ارزاق بندگان را در زواياي زمين ا حقيقت زارع و مالك و قادر و خالق حضرت خداوندي
(ُاْطُلُبوا فرستد كه  طلب آن ميه لق را بخ السالم آورد تا خواجه عليه پنهان كرده است او پديد مي
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َ اْالَْرِض) پس مزارع و شاگرد و عمله و مزدور و مباشر و كدخدا و دهقان و مالك  447الرِّْزَق ِفی َخبا
رئيس بايد كه خود را واسطه دانند و زررا بر بندگان حقّ  را شناسند و رزقحقّ  اق حقيقياع و رز

باشند و روزگار خويش بدانچه شرح رفته است آراسته حقّ  اقي خليفةفراخ دارند تا در صفت رز
اي در ديوان آنها  تعالي حسنهحقّ  آدميان و حيوان و طيور رسده هر آنچه از زراعت به دارند تا ب

(مْن يـَْزرَْع َزْرعًا  بشارت داد السالم نويسد و درجتي و قربتي آنها را كرامت كند چنانكه خواجه عليه
�ُُّيوُر َوالدَّوابُّ ِاّال ُيْکَتُب ِفی ديواِن َحَسناتِِه)َاْو يَـ    .448ْغِرْض َغْرساً َفما اََکَل ِمْنُه ال

   يدار برده
گام به گام  يه سياستكدهد  هاي تاريخي نشان مي در اسالم اصل بر آزادي است نه بردگي. بررسي

داري بتدريج در طول زمان از بين برود و عوارض و  در صدر اسالم اتخاد گرديد تا پديده برده
با توجه به عدم  ينگردد. از طرف يدر جامعه مخل امور اجتماع يدار برده يبارگيكعواقب لغو 

ي اسرا براي حفظ و نگهدار ينيوجود تشكيالت زندان در صدر اسالم چون در جنگها سازمان مع
ع بردگان در جامعه يداري با توز ه بردهينبود و زنداني وجود نداشت اين مسئوليت با استفاده از رو

  شد.  ين مكن بودند سرشين افراد كه اكثراً هم از متموليب
توانسته  آن زمان نمي يط اجتماعياعراب جاهلي بوده و اسالم با توجه به شرا يتهاداري از سنّ برده

ه فاقد كشدند  يند. چون اوالً دفعتاً واحده، تعدادي زيادي برده آزاد مكلغو  يرگبايكآن را به 
اً يد. ثانيگرد يدار ميشد و انواع بزه در جامعه پد پشتيباني اقتصادي بوده و زندگي آنها مختل مي

باره يكبردگان بصورت  يشد و آزادساز كارهاي يدي و توليدي اغلب بوسيله بردگان انجام مي
  ود و بحران شود.كد تا اقتصاد دچار ريگرد يسبب م
افتد و يار نادر اتفاق بيه برده شدن بسكاست را اتخاذ نمود ين سيرم اكامبر اين اساس پيبر ا

 يها جاد تنشيخودبخود بدون ا ياد باشد تا در طول زمان بردگيار زيبردگان بس يآزادساز
  ان برود. ياز م ياجتماع
 يفيسه تعاريو سپس به مقا يدر جهان قبل از اسالم را بررس يدار دهخچه برين بخش ابتدا تاريدر ا

                                                                                                                                                                                              
 .دييبجورا از جاهاي پوشيدة زمين  يروز 447
در كتاب مگر آن نيست كه خورند  ياز آن م جنبندگانبكارد، آنچه پرندگان و  ينبات ايبكارد  يزراعت ي كهكس 448

 شود. مياو نوشته  كياعمال ن
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هم از نظر مفهوم و  يلكم. بطوريپرداز يم يدار ف اسالم از بردهيه در آن دوره وجود داشته با تعرك
 يماهو يدر جهان باستان تفاوتها يدار دگاه اسالم با بردهياز د يدار ف بردهيتعر ،هم مصداق

  امالً متفاوت بوده است.كداشته و روش برخورد با بردگان 
بوده  ياجتماع يها بيه همراه با جنگ، خشونت و آسكشورها كدر غالب  يبرخالف الغاء بردگ

ن يمتركباشد تا  ياز جامعه م يبردگ يجيبر حذف تدر يدر اسالم مبن ياست اتخادياست، س
ه كارگرفته شده در اسالم كب يها استيه به سرا باعث شود. در عمل با توج ياجتماع يها تنش
در جوامع  يده بردگيبخود پد ف شد خوديض تعريآن عر يتنگ و خروج يستم بردگيس يورود
   449ان رفت.ين از ميمسلم

باً ين تقريم بيكه از قد هبود ياز رسوم يريو اس يبندگ ،يغالم ،يرياس ،برده شدن، اسار ،اسارت
اشتغال داشتند از بردگان استفاده  يكه به كشاورز ينه تنها اقوامو بود  تمام ملل جهان متداول

دند از بردگان يگذران يم روزگار يليا يو زندگ يابان گرديكه هم به ب ييآنها كردند بلكه يم
ت مشروع يك نوع مالكين و آب و خانه ينمودند. اصوالً تملك افراد مثل تملك زم يم استفاده

از  ياريبس يه همواره مورد بحث و گفتگوكاست  ياز مسائل يردا مسئله برده 450.شد يم محسوب
  آن بوده است.  يفقها، حقوقدانها و خصوصاً در موضوع جواز شرع

 يت خصوصكيو مال يش حس خوددوستيدايد و فروش برده همزمان با پيو خر يدار ده بردهيپد
د بر يو زا يافكانات كاما به علت وجود ي يدار ده بردهيپد يريگ لكبوجود آمده است. قبل از ش

ن يخود ا يهم نبود. بخود يوانات وجود داشت و جنگ و اختالفيار و حكن و شياز مردم، زمين
ه كت بوده يجه جرم و جنايو نت يت خصوصكي) و مالي(خود دوست كموضوع مولود حس تمل

شرفت يو پ ينمودند و بعداً متوجه صرفه اقتصاد يه از گوشت همنوعان خود ارتزاق ميان اوليآدم
بعنوان ارزش شروع  يجه بردگيردند و در نتك ير ميه بنده را زنده اسكآن شدند  يو اخالق ياملكت

 يردند و انتظامك يار مكخود  يه مردم براكتا آنگاه « 451سد:ينو يل دورانت ميشده نه ضدارزش. و
ار كگران يد يبرا هك يهنگام يردند؛ ولك يخواستند اقدام ميل خود هرگونه ميار نبوده، به مكدر 
و عدم  يشاورزك يشده است. ترق يروييت تابع نيه انتظام فعالكبوده  ياند ناچار طور ردهيكم
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ه ك يسانكروز  يكرند. يرومندان، ناتوانان را به خدمت خود بگيه نكمردم سبب شد  يجبل يبرابر
د و از همان يدست آه زنده به كاست  يرير سودمند، اسيه اسكافتند يشدند، دريروز ميدر جنگ پ

افت. آن روز يگرفتن رواج  يو بردگ يرد. و مردم را به غالمكدا يل پيتقل يشتار و آدمخواركروز 
رد از لحاظ كتفا كد و به بنده ساختن او ايشتن و خوردن دشمن خود چشم پوشكه انسان از ك

افتد و ملت يتفاق ما يت مشابهيفكيه كم ينيب يرد. هم امروز مك يا شرفت قابل مالحظهيپ ياخالق
-يم ياند از آنان غرامت قابل مالحظهكد يا تبعين ببرد يه مغلوب شدگان را از بكنيا يروزمند بجايپ

 يگر قرار گرفت و سود آن شناخته شد دامنه برده يابر شالوده يه سازمان بردگيكستاند. هنگام
توانستند  يه وام خود را نمك يسانكمانند  يگريد يهادسته يران جنگير از اسيرفت و غيوسعت پذ
ه تنها بخاطر گرفتن برده ك ييز در عداد غالمان درآوردند و هجومهاياران را نكانتيا خيبپردازند، 

ه خود عامل كد يرس ييارش بجاكجه شده بود يه از جنگ نتك يب بردگين ترتيد، با ايمرسوم گرد
رده و كتساب كرا ا يسنن رنجبر ه نسل ماكاست  يجه قرنها بردگيد نتيش جنگها شد. شايدايپ

خاطر عمل دشوار و  يرضا يست از رويس حاضر نكچيردن را بدست آورده است. هكار كت يقابل
 يار، دچار مجازات بدنكه با عدم انجام آن كه ترس آنرا داشته باشد كنيرا انجام دهد مگر ا يشاق
 يسازمان كاكر قابل انفيجزء غ يك يه بردگكد گفت ين قرار بايشود. از ا يو اجتماع يا اقتصادي

افتن به اعمال صنعتي پيدا كرده است، چون همين يجه آن انسان استعداد دست يه در نتكاست 
اي از مردم سبب پيدايش فرصت و فراغ خاطر بوده و  بردگي علت ازدياد ثروت و الاقل براي دسته

چندين قرن بندگي جزء  بطور غيرمستقيم در پيشرفت تمدن نيز كمك كرده است، پس از گذشتن
نگريستند. ارسطو آن را  عاديات بشمار ميرفت و مردم به آن به شكل يك امر ضروري و فطري مي

كرد و از لحاظ او  اين سازمان را تقديس مي يشمرد. پولس حوار طبيعي و غيرقابل اجتناب مي
شاورزي و بردگي آمد. چنين بود كه بواسطه پيدايش ك نظامي بود كه با مشيت الهي سازگار مي

هاي ابتدايي موجود  اشخاص تساوي نسبي كه در جامعه يم كار و اختالف فكري و جبلينتيجه تقس
  مات طبقاتي گرفت.يبود رفته رفته از بين رفت و جاي آن را عدم برابري و تقس

  يدار خچه بردهيتار

و فروش برده  يريرگيبه اس يامل از آدمخواركدرجه ت يكن به عنوان يان نخستيدر آدم يدار برده
 ونانين و مصر متداول بوده است. در ين النهريخ هم در بيقبل از تار يحت يبردگمطرح شده است. 
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 ك نوعيها يكردند. در زمان روم يم ين بصورت بردگان زندگيشهرنش يم قسمت عمده اهاليقد
 يدر كارهان نوع بردگان فقط يدند. از اينام يمزرعه م يمتداول شد كه آنرا بردگ يبردگ

 روم فراوان يز در شهرهاين يخانگ و ينها بردگان شخصيشد عالوه بر ا ياستفاده م يكشاورز
 بردگان و از تعداد يمتداول بود ول ييايو آس يياروپا يدر كشورها يبردگ يبودند. در قرون وسط

اه پوستان يسنكه ياه ب بردن يكا و پيد آمريجد ينهايعمل با آنها كاسته شده بود. كشف سرزمشدت 
 يع كار كنند رونقيمزارع وس كا و دريآمر يجنوب يگرم قسمتها يتوانند در آب و هوا يم ييقايآفر

 1619بار در سال اول  .درآمد يرياگيع و دنيبصورت وس ين بازرگانيو ا به تجارت برده داد
 ياالت جنوبيزارع اشتر در ميشدند و ب كا بردهيقا بصورت برده به آمرياز آفر ياه پوستانيس يالديم

د و ياد نبود و خريعده آنان ز ياالت شماليا در .كا بكار گماشته شدنديمتحده آمر يكشورها
   452.دا نكرديشه پيفروش برده در آنجا ر

 يم كين سن مستشرق دانماريرستكبه صور گوناگون رواج داشت. آرتور  يران باستان بردگيدر ا
فروختند و  يبستند و آنها را بعنوان برده م يخود را از پشت مران يثراً دست اسكان ايرانيا: «453سدينو
ه كداشتند  ياديونان باستان مردم بردگان زيدانستند. در  يجان غالمان م كداران خود را ماليخر

نفر  400،000الد تعداد غالمان شهر رم يقبل از م 30ردند. در رم در سنه ك ياء با آنها رفتار ميمثل اش
ن ينفر تخم 1،500،000ا يتاليل اكشهر بوده است. تعداد بردگان در  جمعيت نصف باًيه تقركبوده 
ران يان جنگ، اسيه از زندانكداشتند  يونان باستان مردم بردگان فراوانيدر  454شدند. يزده م

  ن فراهم آمده بودند.يان ولگرد و مجرمكودك، يان سر راهكودك،يريگبرده يورشهاي
رده بودند كن خود مقرر يان در قوانيونانيرفتند. بشمار مي ين اتباع خارجيبرده فروشان از ثروتمندتر

د از ياو را بزند نبا يه شود و اگر مرد آزاديانه تنبيند با تازك يبا ارباب خود بدرفتار يه اگر غالمك
د به معبد پناه ببرد تا صاحبش او را بفروشد. يبر او رود با يند و اگر ظلم بزرگكخودش دفاع 

 ياسيه قبال برده بودند از حقوق سك يشدند. آزادشدگان يز برده محسوب ميان بردگان، نفرزند
در دوران قبل از اسالم در زمان  455بودند. يكشر يبا اتباع خارج يمحروم بودند و از لحاظ اقتصاد
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-ميمكّه  ران را بهيمختلف، اس يخواندند و از نواح يعرب جاهليت بازرگانان برده را نخاس م
به  يسمانيد ريخر يم يا برده يسكاگر  457سد:ينو يدان ميز يجرج 456فروختند. يآوردند و م
 يه از جمله آثار وكسن يمور يد. تونيشك ياش م او را به خانه يوانيند و چون حكاف يگردنش م
ا يكخي آمريهاي تارادآور ويژگيير نژاد پرستانه است و همه ي، تحقيوطن ي، بيدار ، بردهينژادپرست

ون يليم 60ش از يا، بيكسال گذشته آمر 300ن در طول ياز مورخ يبعض يسد: طبق ادعاينو يست ما
  اند.  اهپوست جان خود را از دست دادهيس

  يدار مخالف برده نيوضع قوان

ش يسال پ 600ر در يبكورش كرد كرا شروع  يدار خ باستان مبارزه با بردهيه در تارك ين شخصياول
 باستان رسام توسط هرمز يالديم 1879 سال در هك او در منشور پارس بود.ن يالد در سرزمياز م

آمده است:  شد آن ييرمزگشا به موفق نسونيرول يهنر سر و شد شفك بابل شهر در شناس
 هيپا آنجا مردم يشادمان و جشن در را يپادشاه تخت آمدم در بابل به صلح با من هيكهنگام«

 صلح يبرا آمدند ... من در گردش به بابل شهر در يدوست و صلح با من گذاشتم ... سربازان
   458.»آباد ساختم را آنان رانيو معابد و ها و خانه برانداختم، را يگ برده و يگاريب دم ... منيوشك

قلمرو در اعالم كرد كه  يالديم 1000 سال به كينزد ،يمجارستان يحيپادشاه مس نياولاول  استفان
د يشود با يشور مكوارد  ايو ا اقامت دارد يكند،  يم يزندگه كمجارستان هر برده  يپادشاه

را كه از  يبردگان يتمام يفرمان آزاد يالديم 1330ماگنوس چهارم در سال  بالفاصله آزاد شود.
 يوشي دهيه يوتوميتو 1587در سال  اعالم كرد.را در سوئد اند  آمده ايبه دن يحيمس يپدر و مادر

را ادامه  يدار برده يالغا زين اسوي لياو توكوگاوا  نيلغو شود. جانشدر ژاپن دستور داد تجارت برده 
ادامه  1860توكوگاوا در  يساالر هنوز در عمل تا سقوط شوگون ديشد يدار داد هرچند برده

 1772تا عمال  يدار و ولز برده انگلستانلغو شد و در  يدار برده 1761 در سال پرتغالدر  داشت.
د. يلغو گرد 1799در سال  ايتانيدر پارلمان بر يقانون بيتصو يدر پ اسكاتلندو در  ادامه داشت

در انگلستان  1807در سال ز ينموجب شد كه تجارت برده  يو نوع پرور يبشردوست يها جنبش

                                                                                                                                                                                              
  ، چاپ لبنان. 4، ج 567مفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، ص جواد علي، ال 456
  ، چاپ قاهره.27ص 4جرجي زيدان، تاريخ التمدن االسالمي، ج  457

 ريم گلشني، ابراهيم صفايي و ...كسروي، عبدالكشورداري ايرانيان، اديب كنفرانس آيين ك 458 
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را  بردگانه كب شد يل تصوكن شيبه ا يدار ، قانون ضد برده1793در سال  كانادادر  شود. يملغ
. در جنوب آزاد خواهند شد يسالگ 25كه فرزندان بردگان در سن  ديمقرر گرداما  آزاد نكرد،

 نيا و با ستيسازگار ن ايتانيبر نيبا قوان يدار اوسگود حكم داد كه برده اميلي، و 1803در سال  كانادا
 يدر تمام امپراطور يدار تا لغو كامل برده گريد يبرخاما  از بردگان را آزاد كرد، ياريحكم بس

 .دماندن يبرده باق 1833سال  تا ايتانيبر
 يط فرانسه متزلزل كرد. را يبردگ يبود بنا يحقوق و آزاد يبر تساو يانقالب فرانسه كه مبتن

تا  يرد ولكب يرا تصو يدار برده تيتمام مستعمرات قانون ممنوعدر ، از جمله 1802-1794 يسالها
آن به مقاومت  با يمجامع محل يبرخ رايز امد،يرات به اجرا در ناز مستعم ي، در بعض1848سال 
 .تحت اشغال انگلستان بودند زين يند و برخپرداخت

كه پا در  يا بردهو هر  بردگانهمه  يبرا 1823و در سال  ،ييبه صورت جز 1811سال  ي درليش
ن و يكردند و مالك انيطغ يتيبردگان هائ 1804در سال  .نمود يملغ يدار برده بگذارد يليخاك ش
 ياريبس .رون راندند و كشور خود را مستقل و آزاد اعالم نمودنديخود را از كشور ب اربابان

 يرا ملغ يدار قرن نوزدهم بردهاول  مهيو غالباً در نل خود ين از بدو تشكيالت يكايآمر يازكشورها
  قرن نوزدهم لغو نمودند. دوم  مهيه غالباً در نيو روس ياروپائ يشورهاكردند. ك

 يبردگ يطرفدار الغا كه يشروع شد و كسان ياالت شمالياز ا يكا احساسات ضدبردگيدر آمر
 ييعمده زد و خوردهاعلت  .خود قرار دادند ياسيمبارزات س ياز هدفها يكين اصل را يبودند ا
 يطرفداران آزاد براساس مبارزه بادرگرفت  يالديم 1860-1820 يو جنوب ياالت شمالين ايكه ب

كا ادامه داشت تا آنكه در سال يمتحده آمر يكشورها در يبردگ .د و فروش آنها بوديبردگان و خر
االت يا يروزيجه پينكلن منتشر شد و در نتيتوسط آبراهام ل بردگان يه آزادياعالم يالديم 1863
 1888آنكه در سال پس از  كا منسوخ و بردگان آزاد شدند.يآمر ن رسم دريا يبر جنوب يشمال
  د.يگرد يملغ يكا بردگيبردگان را اعالم كرد در تمام قاره آمر يآزاد ل هميبرز
شورها كاز  يبرخ يرا لغو نمودند و حت يدار ستم بردهيغالباً در قرن ب ييقايفرآو  ييايآس يشورهاك
 459ن موضوع پرداختند.يبه ا يكست و يجر و نپال در قرن بير نينظ
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  الملل نيو حقوق ب يبردگ

جامعه ملل مخصوصاً  يها تيو فعال 1890درقانون بروكسل  و يالديم 1885در  نيكنفرانس برل
 تا قبل از جنگ يالملل نيجرائم ب 460.جهان خاتمه داد يه كشورهايدر كل يبه بردگ 1926 نامه مانيپ

ه كبود  يطرف عبارت از جرائم يكاز  يالملل نيب يو قرارداد يبه موجب قواعد فرع يجهاندوم 
د و فروش مواد يد و فروش برده و زنان و اطفال، خري، خريائيدر يجنبة عام داشتند مانند دزد

قلب و از  يها هكو ضرب س يناس جعلكات خالف عفّت و اخالق و چاپ اسيمخدر و انتشار نشر
چند جرم بر دوم  ت قواعد و رسوم جنگ. بعد از جنگيگر عبارت بود از عدم رعايطرف د
م يت قرار گرفت و جرايمورد اهم يالملل نيب يافزوده شد و حقوق جزا يالملل نيم بيجرافهرست 
 يخاص يها ن موارد افزوده شد و دادگاهيبر ا يشتار دسته جمعكات ضد صلح و يت، جنايضد بشر

خ يه در تاركل شد كيو تشكينورنبرگ و تو يها ر دادگاهينظ ياران جنگكتيمة جناكمحا يبرا
ل كيه تا قبل از تشكاست  يميز از جرايت نيات بر ضد بشريالملل نوظهور بود. جنا نيحقوق ب

ات طبق ين جناينداشته است. ا يالملل عنوان خاص و سابقه مشخّص نيدادگاه نورنبرگ در حقوق ب
ا هر يد، يردن، تبعك، برده يقتل، نابود«نورنبرگ عبارتند از:  ياساسنامه دادگاه نظام 6بند ج مادة 

اب كن جنگ ارتيا در حي) قبل از جنگ يشورك( يرنظاميه مردم غيه علك يگريد يرانسانيعمل غ
ها  نجهكن شيه اكني(اعم از ا ي، مذهبي، نژادياسينجه و عذاب دادن مردم به علل سكا شيشود 

ه داخل در كاب شود كارت يتيه بر اثر جناكاب باشد) كت محلّ ارتكن ممليا موافق قوانيمخالف 
اء و كن و شركينندگان و سازمان دهندگان و محرّك ا مربوط به آن باشد. ادارهيت دادگاه يصالح
 يكياب كارت يتوطئه برا يكا يو  ينقشه دسته جمع يا اجرايه و يم و تهيه در تنظك ين جرميمعاون

نقشه  ياجرا يه براك يسانكه اعمال تمام يلّكاند مسؤول  ت داشتهكور در فوق شركم مذياز جرا
ماند  يخود باق يهمچنان در جا يت بردگيب اهمين ترتيبا ا 461باشند. يمزبور انجام شده است م

                                                                                                                                                                                              
  http://www.loghatnaameh.comبر دهخدا، لغتنامه دهخدا. كعلي ا 460
نندگان ك جنايات بر ضد بشريت در اساسنامه دادگاه به صورت مستقل و به عنوان جرم اصلي مورد توجه تهيه 461

در صورتي  6بين جنايات موضوع بندهاي الف و ب مادة كاساسنامه واقع نشده و عنوان جرم تبعي دارد و در نتيجه مرت
شوند. در طرح قرارداد راجع  ب جنايات بر ضد بشريت گردند مسؤول شناخته ميكاب آن جنايات مرتكارته ضمن ك

الملل تنظيم گرديد جنايات موضوع بند ج مادة  ميسيون حقوق بينكه بوسيلة كبه جنايات بر ضد بشريت و امنيت بشر 
 شد.ر و جرم مستقلي شناخته كاملتر ذكاساسنامه دادگاه نورنبرگ  6
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  د.يمعاصر مشاهده نگرد ياسيانات سيآن در جر يبرا يهرچند مصداق

  در اسالم  يبردگ

را ند و اسالم يجو ين اسالم غالباً به آن استناد ميه مخالفكاست  ياز مباحث پر سر و صدائ يدار برده
به  ين تابنده در شرحيدهند. حضرت حاج سلطانحس يح انسان آزاد به برده نشان ميل به ترجيمتما

ناً يت آنها عيل اهميه به دلكند يفرما ير مكذ ين باب سطورية حقوق بشر در ايبه اعالم ينظر مذهب
محسوب داشت. توان غالم و برده  يس را نمكچيد: هيگو يه ميمادة چهارم اعالم« 462شود: ينقل م
ن ماده محتاج به شرح و بسط يا ه باشد ممنوع است.ك يلكو داد و ستد غالمان به هر ش يبردگ

ال كم اشيتوان يم مينكل يه و تحلياگر تجز يمخالف است ول ين اسالميباشد چون به ظاهر با قوان يم
ت مقدسه اسالم برده انيه دكآن است  ين اسالميم. علّت مخالفت آن با ظواهر قوانيآن را رفع نمائ

ط مجاز و اگر آنها يه با وجود آن شراكقرار داده  يطيآن را تحت شرا يرا منع نفرموده ول يفروش
ميسر  طيند و ممنوع است و چون امروز وجود آن شراك يدا نميوجود نداشته باشند برده صدق پ

ه ك ياسالم عبارتست از فردرا برده در يم بالعرض ممنوع است. زيم بگوئيتوان ين رو ميست از اين
مت يم غنيت داشته و قبل از تقسكه در جنگ شرك يسانكدان جنگ از يدر م ياسالم يدر جنگها
مت، اسالم يم غنيا قبل از تقسين جنگ يدر ب يسكاگر  ير شده باشد. ولياورده باشد، اسياسالم ن

ه در كباشد  يه زنكآن گرفت، مگر يتوان او را به بردگ يدان جنگ باشد نميآورد هر چند در م
اند  ر شوند بردهين صورت اگر اسيربالغ را با خود آورده باشد در ايا طفل غيت نموده كجنگ شر

ه در كه اسالم آورند كشوند مگر آن يشته مكر شوند ين جنگ اسيباشند و در ب يافر حربكاگر  يول
ه بخواهد. و طبق يا فديرد يبگ يا به بندگيند كه او را آزاد كر است ين مخيمسلم يشوايآن موقع پ
امده باشد يج آن بوجود نيحفظ مصالح اسالم و ترو يبرا يعنينباشد  يط اگر جنگ اسالميآن شرا

ه گرفته ك يه دو طرف مسلم باشند، اسرائكتا چه رسد به آن ؛فّار باشدكن با يهرچند از طرف مسلم
ه طبق معمول و مرسوم كنباشد بل يافر حربكن اگر در جنگ و از يستند و همچنيشوند برده ن يم

ر آن باشد حرام بوده يد و فروش فرزند و غيا خريراه كا بعض بالد، گرفتن به ايبعض ادوار و قرون 
م ينكدقّت  يط بردگيم و در شرايبر يپ ينه دستور اسالمكشود. پس اگر به  يو برده محسوب نم
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 . 45 – 51صالح، صص 
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د و فروش يز خرينكه بنام غالم و ك يسانكن دوره وجود ندارد و يدر ا يشرع يم بردة واقعينيب يم
ست. از يبر آنها مترتّب ن يآنها خالف شرع و آثار بردگ يع و شرايستند و بين يشوند، برده شرع يم

 كت دريجاهل ر شده و از مراجعه به وضع آن در دورة كذ يدار برده يه در اسالم براك يطيشرا
شتر اقوام و ملل آن يه بكت بليا عرب جاهلريه منظور اسالم محدود ساختن آن بوده زكشود  يم

صال ياز پدران و مادران در موقع فقر و است ياريد و فروش انسان آزاد بوده و بسيدوره در خر
از  ينند و هم خرجكدا يمخارج پ يبرا يه هم پولكگذاشتند  يفرزندان خود را در معرض فروش م

نون هم در كد ايه شاكن اواخر مرسوم بوده، بليقا تا هميل افريان قباين امر در ميم شود و اكآنها 
فه رخ يا دو طايله يا دو قبين دو دسته يه بك يجنگهائ يآنجا مرسوم باشد. از طرف يبعض قبائل وحش

د و فروش يداد و خر يز قرار مينكرد غالم و ك ير ميرة مغلوب اسيه را از عشكداد دستة غالب هر يم
بر آنها  يداشت بدون اطالع قبل ينه و دشمنكي يگريلة ديقب ه باكله يقب يك يگاه ينمود و حت يم
نمود  يز مينكگرفت و غالم و  يم يريزد و اموال آنها را غارت نموده، خود آنها را به اس يخون ميشب
گر در زد و خورد يديكل عرب مرتباً با يمفرما بوده و قباكداً حيان عرب شديها در م ن رسميو ا

نان خاطر نداشتند خسته شده و با يش و اطميچوقت آسايه چون هكد ن نظر بويبودند و به هم
ه در سال چهار ماه را كل قرار گرفت يب قبايگذاشته بودند و به اتّفاق مورد تصو يگر قراريديك
حجه و محرم و رجب باشد يقعده و ذيه عبارت از ذكجنگ نموده و آن را در آن چهار ماه  كتر

ت يل در آن چهار ماه مصونيه عموم قباكحرام گفتند  يها را ماهن رو آنها يردند، از اكم يتحر
ش در يت و آسايچ امنير آن موقع هيدر غ يرفت و آمد و تجارت داشتند ول يداشتند و به آزاد

زد عالوه  يخون ميا بدانها شبيشد  يگر غالب ميله ديه در جنگ بر قبكله يل نبود و هر قبيراهها و قبا
ن يفروختند و از ا يم يزينكو  ير نموده و به غالميزن مخصوصاً اطفال را اسبر غارت اموال، مرد و 

مفرما كان آنها حيدر م يديگر هرج و مرج شديد يو اجتماع ياز جهات اخالق ياريجهت مانند بس
 يار بعداً نتواند در سر موعد بدهكبدهد و بده يگريبه د يوام يسكه اگر كز رسم داشتند يبود و ن

فروشان او  ه در بازار بردهكا آنيداشت  يار وامكگرفته و ب يون را به بردگيار مدكد طلبخود را بپرداز
ه طبق دستور كم گرفت يفروخت و او رسماً برده و بنده بود لذا قائد بزرگوار اسالم تصم يرا م

شود امالً محدود كه بالطبع كقرار دهد  ينيز اصالح نموده تحت نظم و قانون معين امر را نيخداوند ا
ه قبالً كعت اسالم همانطور يز در شرينكرا غالم و يم شود زك يليا اقالً خين برود يج از بيه بتدركو بل
در  يعنيواقع شود  يه در جهاد شرعكصحت دارد  يموقع يات و اخبار و فتاويم طبق آيردكر كذ
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ه انجام يستورات شرعن و دير موازين او طبق سايا جانشيغمبر يفّار به دستور پكن با يه مسلمك يجنگ
ن جنگ يفّار در بكاز  يسكن صورت اگر يباشد. در ا يامالً در آن موجود مكط صحت يداده و شرا

ن يه جانشكن يمسلم يشواين موقع امام و پياورد و در ايه اسالم بكشود مگرآن يشته مكر شد ياس
م يه تقسك يگرفته و جزء غنائم جنگ يداند او را به بردگ يه اگر مقتضكر است يغمبر است مخيپ
ه كفّار كند و اگر پس از فتح باشد هرچه از كا آزاد يه بخواهد يه از او فدكا آنيشود قرار دهد  يم
ه كباشد  ير مين سه امر باال مخيست و امام بيز نيفر باشند قتل آنها جاكرند هرچند با حال ير بگياس

ن صورت آنها ير ايدر غ يبا امام قرار داده است ول يو آزاد يار را در بردگيدر هر دو مورد باز اخت
از  ياريار با امام قرار داده شده بسيز اختيشوند و چون در صورت باال ن يز محسوب نمينكز غالم و ين

ت درآمده يط باال تحت رقيه با شراك يسانكردن آنها بداند و كن است صالح در آزاد كاوقات مم
ه در اسالم كن مقرّرات يت دارند. بنابر اياگر پدر و مادر هر دو بنده باشند رق زيباشند فرزندان آنها ن

ن رفت ياز ب يلّكده بود بيگرد ياد بردگيه قبل از اسالم معمول بود و باعث ازدك يبين شده ترتيمع
و  ين دستور مخالف با اصول نظاميم اينكد و البتّه اگر خوب دقّت و تعمق يمحدود گرد يليو خ
را امروزه دول يبهتر است ز يليه از آنها خكست بليمتمدن ن يايمتداول امروز دن يو اجتماع ياسيس

 يارهاكل است برده و آنها را به كدر آنجا مش يه زندگك ييرا غالباً به جاها يجنگ يفاتح اسرا
قت از يحقدر  ينامند ول ينند و اگر بظاهر آنها را بنده نمك يسخت و اعمال شاقه (به اجبار) وادار م

م ين افراد حاضر در جنگ تقسيه دولتها هرچند آنها را بكتر است بل لكتر و مش سخت يبندگ
نسبت به آنها زجر و  يه گاهكرند و بليگ يخود م يقت آنها را به بردگيدر حق ينند ولك ينم
 ت دارند و ملّت غالب نسبت به آنهاياكغالباً از وضع خود ش يجنگ يه اسراكنجه هم دارند كش

به  يه بردگكند ك يم يريسختگ يبه قدر يند و گاهك ينم يو اجتماع يت اصول اخالقيرعا
بر آنها  يت و بندگيه نام رقكنين اياسالم در ع يتر است. ول مراتب از آن وضع بهتر و راحت

و  كث خورايرفتار شود و از ح ييرو مال محبت و خوشكه با آنها به كگذاشته دستور داده 
د و يش آنها را بنمايت آسايامالً رعاكه كرند بليبر آنها سخت نگ يوسائل زندگان ريو سا كپوشا

را  يت رأفت و مهربانيخود نها يكه را داشته و با ممالين روينان او هميغمبر ص و جانشيخود پ
آزاد  يهم در اسالم برا ياديز يلتهايه در گرفتن بنده شده فضكتها ين محدوديداشتند اضافه بر ا

ردن كفّارات هم آزاد كده و در يمحسوب گرد يه جزء عبادات اسالمكر شده و بلكبنده ذردن ك
 يا اتبه دربارة بندگان سبب آزاد شدن عدهكر و ميولد و تدب ز موضوع امين شده و نييبنده تع
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ن صورت پس از مرگ يخود صاحب فرزند شود در ا يه از آقاكاست  يزينكولد  گردد. و ام يم
ه به بندة كر هم آن است يگردد. تدب يشود و بالطبع آزاد م يه جزء قسمت فرزند مكتر آن آقا، او در

 يش با او قراريه آقاكاتب هم آن بنده است ك. و ميند تو بعد از مرگ من آزاد هستيخود بگو
از عبادات  يكيه پس از انجام آن قرار آزاد گردد. و كبگذارد  يبا پرداخت وجه يانجام امر يبرا

نها يده است. و همه ايآن رس يبرا ياديلت زيه فضكردن بنده است كدر اسالم آزاد  بزرگ هم
 يغمبر ص چندان مطلوب نبوده و خواسته است آن را به وسائلينزد پ يه بردگكنيل است بر ايدل

ا بطور ين زمان وجود داشته باشد يهم اگر در ا ين برود. بردگانيج از بيه به تدركد يمحدود نما
بوده و آزاد  يه همة آنها بندة شرعكرسد  يم يسانكه سلسلة نسبشان مضبوطاً به كم ين بدانيقي

ن زمان يرد و چون در اك يت جاريد استصحاب حريست و بايح نيح است وگرنه صحياند صح نشده
ن زمان اباً يه بردگان اكم ينان هم نداريباشد واقع نشده و اطم ياسالم ين شرعيه طبق موازك يجنگ

ن يقيبه  يكه بنده نبودن آنها نزدكاند بل السالم برده و بنده بوده همين عليزمان ائمه معصوم عن جد تا
 يپوستان اهيم سيدان يه تا چند سال قبل معمول بوده, غالباً مك يزهائينكه غالب غالم وكژه آنياست و
ت ياصل در بشر حر يه خالف شرع است. و از طرفكاند  ه پدر و مادر آنان آنها را فروختهكهستند 

د نموده آن را رد يت آنها ترديم در صحت رقيتوان ين رو مياست تا خالف آن معلوم شود از ا
از راه حمل فعل مسلم بر صحت و قاعدة سوق مسلم و امثال آنها  ين است بعضكم؛ هرچند ممينك
ه به اصطالح كرسد  ينطور بنظر ميا ينند ولكح يشوند آن را تصح يمحسوب م يه از قواعد اصولك

ت بهتر است. پس چون فعالً ياصالت حر يومت دارد و اجراكنجا حياط در اين قاعده احتيياصول
وجود ندارد  يم برده شرعيه بگوئكند ك يم مكاط حيست احتيه موجود نيت شرعيط صحت رقيشرا

مگر ست يال نكاز اش يفرجه خال يبن الحسن عجل اهللا تعال و شرعاً تا زمان ظهور حضرت حجت 
گانه واقع شده و مجبور به دفاع گردد, در يمورد حمله ب يت اسالمكه مملكد يايش بيپ يه دفاعكآن

 يز در آنها جارينكم غالم و كنند حك ير ميه در جنگ اسكرا  يسانكم يم بگوئيتوان يآن صورت م
ه كبل ال داردكز بودن بعض افراد اشينكم به غالم و كح ير آن صورت با وضع فعلياست. و در غ

ه از كشاه ينورعل ين جهت جد امجد جناب حاج مالّ عليم خالف است, به هميم بگوئيتوان يم
ه ك يقمر 1332االول سال  عين صاحب رساله بودند در ماه ربيه و از مجتهدياللّه بزرگان سلسلة نعمت

د و فروش ين عبارت: خريه حقوق بشر بود مرقوم و اعالم داشتند به ايسال قبل از صدور اعالم 36
ه هست تماماً آزاد و ك يد و اماء رسمين و مخالف تمدن است و عبيتد ين زمان منافيانسان در ا
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م نظر به عدم وجه يور داشتكه مذك ين موضوع طبق شرحيشان در اير عباد بالدند. و البتّه ايچون سا
ه ين شرعيبر مواز منطبق ينونكد و اماء يه عبكاند  ر دادهكآن در خارج داشته و تذ يمصداق شرع

نها مصداق آنچه شارع مطهر فرموده يند و اك يم شرع مطهر در بردگان امروز صدق نمكستند و حين
ن يت آنها مخالف دستور شارع است. از ايافته و رقيه در آنها تحقق نيت شرعيط رقيباشند و شرا ينم

 يم شرع مقدس مجركالبتّه حابد يه تحقق يط صحت شرعياگر شرا يباشند. ول يرو همه آزاد م
ح يان و تشريه بكه بدعت و حرام است در نظر ندارد بلكرا  يديم جدكشان حية اياست. پس اعالم

  » دستور شرع مقدس است.
 كوريد دانشگاه ياز اسات يكين باب در پاسخ به يدر ا يز شرحيتابنده ن يتر نورعلكحضرت حاج د

ند. ينما يل ميدر اسالم را شرح و تحل يدار موضوع برده يتماعامل اجكدگاه تيه دكاند,  انادا نوشتهك
ه ك ياسالم وقت« 463م:ينك ير مكنجا ذياز آن پاسخ را در ا ييل جالب بودن موضوع بخشهايبه دل

ن ي، دين جنبه انسانيه از اكداشت  يجنبه انسان يك يا وجود داشت، بردگيدر دن يرد بردگكظهور 
َّ َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُنْثى د:يفرما يرد و در قرآن مكدخالت  ً َو قَباِئَل ِلَتعارَُفوا  ِإ  464َو َجَعْلناُكْم ُشُعو

ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد   د:يفرما ياش م آورده است. بعد به دنباله ِلَتعاَرُفوا يرا فقط برا يبند مين تقسيا يعني
گر قرآن يد يسان هستند. در جايكه همه كه خطاب به نوع بشر است كشود  يمعلوم م اهللَِّ أَْتقاُكمْ 

 يلّكقاعده  يفرموده است ول َكرَّْمنان ياز ا يبه دنبال آن البتّه مصداق 465آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا َبينفرموده است: 
ن در ياست. بنابرات يو حر يآزاد َكرَّْمنابارز و روشن  يليق خيباشد. از مصاد يم آَدمَ  َلَقْد َكرَّْمنا َبين

آن  يها ر مسلمانيغ يت نباشد برايه حرك يمادام ياند. و از طرف ت قرار دادهياسالم، اصل را حر
؛ تا آن يوانيرفتار شود نه به صورت ح يه با بردگان به صورت انسانكداد  يروزگار، اسالم دستور م

اما  ردند.ك يت ميرا هم رعان يشخص احساس در بند بودن و اسارت نداشته باشد، لذا مسلمانان ا
 يه از اربابان خود به سوك يل بردگانيه همه آزاد هستند اوالً سكرد ك يهرگاه اسالم ناگهان اعالم م

به اسالم داشته باشند  يه اعتقادكنها بدون آنياز ا ياريشد و بس ير ميردند سرازك ياسالم فرار م

                                                                                                                                                                                              
، انتشارات 19تر سيد مصطفي آزمايش، شمارة كامل اين مقاله در مجلة عرفان ايران، گردآوري و تدوين دكمتن  463

 آمده است.  10 – 18داري در اسالم، صص  ، تحت عنوان برده1383حقيقت، 
ها قرار داديم. هرآينه  . همانا ما شما را از زن و مردي آفريديم و در شعوب و قبيله13سورة حجرات، آية  464

 ترين شما نزد خدا پرهيزگارترين شماست.  گرامي
 رامت بخشيديم. ك. ما فرزندان آدم را 70اسراء، آية سورة  465
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داشت,  به دنبال  ياديظهور اسالم لطمات زاول  اناً درياح ياعتقاد ين بيشدند و ا يداخل اسالم م
به اسالم داشتند و حاضر بودند جان  يه اعتقاد وافرياول يها م چون مسلمانيديه در عمل دكنيما اك

بودنش در جامعه جنبة  ير از جنبه انسانيغ ياً بردگيروز شد. ثانينند اسالم پكن راه فدا يخود را در ا
 يارهاكردند اوالً همه ك يمرتبه بردگان را آزاد م يكهم داشت. و آن اين بود اگر  ياقتصاد
حتاج يتوانستند ما ين بردگان آزاد شده هم نمياً خود هميشد و ثان يل و جامعه فلج ميتعط ياقتصاد

نبود از ثروت خود به  يسكه بخورند چون كنداشتند  ييه مثالً غذاكنند چنانكن يشخص خود را تأم
خت. اسالم ير يار اجتماع را به هم مكه اساس كداد  يق رخ مين طريبه ا يها بدهد. لذا انقالبآن

فّاره خطا و گناه كموارد  يردن برده نه تنها در بعضكند. آزاد كج بردگان را آزاد يخواست به تدر
آوردند صحابه  يه اسالم مكاز بردگان  يكه هركم يديد. ديگرد يم يز ثواب تلقيه رأساً نكبود بل

ه از بزرگان اسالم ك يا سلمان محمدي يردند. مثالً سلمان فارسك يدند و آزاد ميخر يآنها را م
 د فرزند خوانده حضرتيرد. بالل برده بود. زكد و آزاد ير او را خركاست، ابتدا برده بود و ابوب

به و بزرگان اسالم برده از صحا ياريق بسين طريد. بدير بود و حضرت او را خريص ابتدا اسمحمد 
جاً يه تدركنيا يرد براك ينيب شيغمبر اسالم ص پيه پك يقيده و آزاد شدند. طريه خركبودند 

ه كد ينكار حائز اهميت است. توجه يآزاد حل شوند بس يها ط انسانيبردگان آزاد شوند و در مح
 يا چ آذوقهيه هكمثالً پنج هزار نفر  يا بخواهند وارد شهر شوند؛ عده ياديمرتبه عدة ز يكهرگاه 

داشت  جمعيت هزار نفر 10تا  5ن يه بكام يآن امكّه  ه بخواهند واردكد ييندارند، فرض بفرما
اگر  يق اوليشود. به طر يا دو روز بمانند وضع شهر مختل ميروز  يكبشوند، آنها ولو بخواهند 

شتر خواهد بود. تعداد ين اخالل و اختالل بيم بشوند ايداشته و مق يبخواهند در شهر توقّف طوالن
ن برده يچند يها تفاوت نداشت. هر ارباب با تعداد ارباب يليد خيبردگان هم در آن روزگار شا

شد.  يمختل م يو اقتصاد يشدند اوضاع اجتماع يمرتبه آزاد م يكها  ق اگر بردهين طريداشت. به ا
ه برده است. كم ينكم فرض يندارحقّ  را يچ انسانيچ وجه هيه اوالً به هكن بود يدستور خداوند ا
ه به صورت برده درآمده كثابت شود  يق شرعيه به طركنيت است مگر ايها حر اصل در انسان

ه كرخ داد  يمذهب يها امبر جنگيه در زمان پكن بود يام ايهم در آن ا يبردگ يق شرعياست. طر
م كه حكنبود و بعداً  يمذهب يها تا چند سال جنگنه هم ينبود و در مدمكّه  ها در ن جنگيالبتّه ا

شدند، بنده حساب  يران اگر مسلمان ميردند، اسك يه جهاد مك يجهاد صادر شد در موارد
اسالم هم فقط در  يها شد. جنگ يرفتار م ياگر مسلمان نشده بودند با آنها به بردگ يشدند ول ينم
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ع  يد علييعه، چون مورد تأيده شين به عقيراشد يخلفابود و البتّه در زمان  يغمبر جهاد واقعيزمان پ
ل به يه به قول خود اهل سنّت خالفت تبدك ياز زمان يبودند دستورات آنها هم معتبر بود. ول

شد  يام ميه در آن اك ييها وجود نداشت و جنگ يگر جهاد اسالميه آمدند ديام يسلطنت شد و بن
ن بوده و يان ايعيده شيده باشد. عقيد امام رسييجنگ به تأه كنينبود مگر ا يچ وجه جنگ اسالميبه ه

حاضر نبود  يبه بعد چون امام معصومسوم  از اواخر قرن يعنيبت امام دوازدهم يه بعد از غكهست 
فه بودند دستور يه موسوم به خلكن يه سالطك ييها وجه جنگ چيجهاد اجازه بدهد به ه يه براك
ق از ين طريشدند شرعاً آزاد بودند. بد يه گرفته مك يين اسراينداشت. بنابرا يدادند، جنبه مذهب يم
ش قرار داده است و يم گنجاكم عرض و كار يرا بس يچه ورود به بردگين طرف خداوند دريا
شتر وسعت يردن را هرچه بكچه عتق و آزاد يشود. از آن طرف در يم يوارد بردگ يسكمتر ك

فّاره كد، ينكفّارات توجه كدر مورد  يام مطرح در همه فرق اسالمكاحات قرآن و يد. اگر به آيبخش
ها  ق مرتباً بردهين طرياند. به ا ردن برده قرار دادهكاز خطاها، گناهان و اشتباهات را آزاد  ياريبس

ال كشوند و اش يها آزاد شوند در جامعه حل و جذب م برده كت كه تك يشدند و وقت يآزاد م
شد  ياز ارباب خود حامله م يزينكفّاره، مثالً اگر كر از يشود و از آن طرف غ يدا نميپ ياقتصاد

آمد آزاد بود و  يا ميه به دنك يشد، فرزند يرد و او حامله مك يم يكيچون ارباب با او نزد يعني
رد ك يم ين بر مادر تسرياز فرزند به عبارت ديگر آزادي جن يآزاد يعنيرد. ك يمادر را هم آزاد م

ت يه شخص از قلمرو رقكبود  يا چهيردن برده دركق آزاد ين طريولد. بد گفتند ام يآن مادر م و به
استعداد  يدارا يا ه اگر بردهكن است ياند ا ه در فقه گفتهك يگريق ديرفت. طر يت ميبه قلمرو حر

بست و  يقرارداد مرد و با او ك يشنهاد ميتوانست درآمد داشته باشد به ارباب پ يه مكبود  ييو هنرها
ار كمت آن يق يعنيشد,  يرد و بعد آزاد مك يار مكارباب  يبرا ينيبنا بر آن هنر خودش به اندازة مع

او بر  ينة زندگيشد و هز يهم برده حساب ممدت  نيدانست. البتّه در تمام ا يخودش م يرا آزاد
توانست خود را بخرد. راه  يق مين طرينداشت و به ا ين جهت نگرانين از ايعهده ارباب بود. بنابرا

ده يعنوان گرد يتب فقهكدر  ردن بردگان ارائه شده به عنوان باب عتقكآزاد  يه براك يگريد
انتخاب  يبرا يند. منتهكآزاد  يا ه بردهكمسلمان آن است  يها از مستحبات و ثواب يكياست. 
ار كنباشد و قدرت  كارافتاده و مفلوكه مثالً از كمقرّر شده است  يطيشود شرا يه آزاد مك يا برده

خود  يها ها غالمان را مانند دام م چون اربابيقد يها بلد باشد. در دوران يا هنر و صنعتيداشته 
نمودند  يم يط گوسفند قربانيه به شرايسه و تشبيها مقا يط بعضين شراير ايدانستند لذا در تفس يم
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برده را  يه ارباب وقتكنيند نه اكده بتواند امرار معاش ه برده آزاد شكن بود يا يدر واقع آن برا يول
ه كم ينيب يم مينكن اگر توجه يد او را رها سازد. بنابرايد يرقابل خدمت و استفاده ميناتوان و غ

ق ين طريه به اكنيا يا وجود داشتند از نظر اسالم برده نبودند برايش در دنيه تا دو قرن پك يبردگان
 يشدند. منته يم يماند و همه آزاد تلقّ ينم يا چ بردهيقرن، دو قرن بعد از اسالم ه يكبعد از  يعني

نند كخواستند استفاده  ين) ميا به اصطالح، سالطيه خلفاء (ك يام اسالم فقط در موردكمتأسفانه اح
ه است ه گرفته شدك يماتياز تصم ياريد بسينكخ نگاه ير موارد نه. و اگر به تاريشد و در سا ياجرا م

ه در كاد ندارم يبه  يخ ندارم وليدر تار يستم و مطالعات فراوانيبر خالف اسالم است. من مورخ ن
تب خودشان كشده باشد جز آنچه گفتم. فقها هم در  يبردگان صحبت يخ راجع به آزاديتار يط

دارم مربوط به اد يه به ك يات قرآن است. تنها مورديه مستند به آكاند  را نوشته يدار مقرّرات برده
ه در ك يا هيه در اعالمكاست  يشاه ثانيمشهور به نورعل يه مشهور مرحوم حاج مالّ عليعارف و فق

ه در صحت كاند  ردهكر كن مطلب را ذياند، هم ردهكروان صادر يخطاب به پ يقمر 1332سال 
ت يحرن به اصل يد است. بنابرايو ترد كه وجود دارند شك يزانينكت تمام غالمان و يرق
ا يه در دنكهم  يماتيدم. تصميمن ند يگريم ديتصماما  شوند. يم ينها آزاد تلقّيم و ايگرد يبرم

 يمضار يخود بود ول ياعالم شد حسنش به جا يقاطع و ضربت يها هيگرفته شد و به صورت اعالم
مورد استفاده قرار  ياسيس يها هدف يها را دول بزرگ برا مين تصميه اك ين معنيهم داشت به ا

ة قرآن انسان يها طبق آ ه قبالً گفته شد بردهك يبنابر مطالب يت. از طرفيانسان يدادند نه برا يم
َّ ه يه مشمول آكهستند  يانسان يكن به منزلة يرياز جنبه ارتباط با سا يعنيشوند  يمحسوب م ِإ

 يتوان به آنها آزار يوجه نم چيه به هكهستند  آَدمَ  َكرَّْمنا َبينَلَقْد  ة يآخر و آ يال َخَلْقناُكْم ِمْن ذََكٍر َو أُْنثى
ه يدارد فرزند خود را تنبحقّ  پدر يكه كد باشد يم بايمال يا ه آنها به اندازهيتنب يرساند و حتّ

بزرگان صدر اسالم و بخصوص ائمة آل  يست. در زندگانيشتر از آن مجاز نيند، و بك يميمال
بود مثالً با غالمان  يه رفتارشان با برده و آزاد، انسانكد ينيب يد مينكم اگر دقّت السالم ه هميرسول عل

المقدس در زمان  تيب يه وقتكخ آمده است يدر تار يگذاردند و حتّ ينم يخورند و تفاوت يغذا م
مان داشتند به استقبال كم حايه عادت به روش تعظكالمقدس  تيفتح شد، مردم بدوم  فهيعمر خل

اده با هم آمدند به يپ يگريسوار بر االغ است و همراه با او شخص د يدند شخصيد يآمدند، ول
ه آنجا را فتح كان اسالم يدند به لشگريردند و به راه ادامه دادند تا رسكن يين اعتنايشهر. مستقبل

فتند ما ن گيفه به شهر رفت. مستقبليجاست؟ جواب دادند خلكفه يدند خليرده بودند. از آنها پرسك
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ه ك يسكها بودند. آن  هم همراه او بود. گفتند بله همان يسكه كم يديند يجز االغ سوار يسك
ه در طول كن نحو يردند. بدكار تعجب يه سوار بود غالم او بود. آنها بسك يفه و آنياده بود خليپ

چ يث هين حيشد و از ا يآمد و غالم سوار م ين مييشد عمر پا يخسته م يلير هر وقت غالم خيمس
ندارند مسلماً آزار رساندن به آنها با آزار  يچ فرقيه هك ين وقتين آنها مشهود نبود. بنابرايب يفرق

متر است و كه آنها يد يام فقهكاح يند. البتة بنابر بعضك ينم يچ فرقيرساندن به شخص آزاد ه
 يبنده فرق وجود دارد ولن شخص آزاد و يب يدارد و از لحاظ مال يه جنبة مالينها. چون ديامثال ا

  » ندارد. يو برده اصوالً معنا و مصداق يدار گر بردهيه دكنون كا
 يه اسراكنيا يكيقرار دارد،  يبر دو محور اصل يدار دگاه اسالم در ارتباط با بردهيبه هرحال د

ض يتحرن يه همه مسلمكنيادوم  رند ويگ ياند در زمرة بردگان قرار م ه اقدام به حرب نمودهك يجنگ
شت اسرا موضوع ياز لحاظ اداره امور معاول  نند. در موضوعكن بندگان را آزاد يشوند تا ا يم

ه اقدام به جنگ ك يتوان گروه يه نمكدر صدر اسالم داشته است. چه  يت خاصياهم يدار برده
را يبرگرداند. زن خود يها به سرزم ة خصومتيلّكان ياند را قبل از پا اند و سربازان متخاصم بوده نموده

ن كو مس كتوان آنان را بدون خورا ينم يند. از طرفينما يمجدداً سالح به دست گرفته و تهاجم م
و قوت آنها را  يه اسرا را نگهداركز در آن زمان موجود نبوده يالت زندان نكيز رها نمود. تشين

 يقرار دهند تا اوالً شغل حداقلن يار مسلميه آنها را در اختكن بوده يار اكن يند لذا بهتركن يتأم
ب كاً تحت نظارت باشند تا مرتين شده باشد و ثانيله تأمينوسين آنها بدكاً غذا و مسيداشته باشند، ثان
گران قرار دارد ينصف حقوق د يموارد اجتماع يز در برخين سو حقوق آنان را نيفتنه نشوند. از ا

نباشد  يه توانگركرا  يسك«د: يفرما يرابطه م نيز نصف نمود. در ايا ندر عوض حدود و مجازات ر
مان يد و خدا به ايريگ يد به زنيآنها هست كه مالك يا زان مؤمنهينكرد از ياح گكتا زنان مؤمنه را به ن

د و مهرشان ينكاح كد پس بندگان را به اذن صاحبانشان نيگريديكتر است. همه از جنس  شما آگاه
ق (دوست پسر) يه رفكار و نه از آنها كدامن باشند نه زناكه پاكد يد و بايبده يا ستهيرا به نحو شا

ب فحشا شوند عذاب آنها نصف عذاب زنان آزاد كردند هرگاه مرتكداشته باشند و چون شوهر 
د ينكن همه اگر صبر يه به رنج افتند و با اكم دارند يه بكاست از شما  يسانك ين براياست و ا

دگاه متفاوت از تجاوزات و ين ديا 466»ده و مهربان است.تان بهتر است و خدا آمرزنيبرا
                                                                                                                                                                                              

َتي، 25سورة نساء، آية  466 َ�ناِت اْلُمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِمْن فـَ ِ�ْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْح اِتُكُم َو َمْن ملَْ َيْسَت
ِِمياِنُكْم بـَْعضُ  َ�ناٍت َغْريَ ُمساِفحاٍت اْلُمْؤِمناِت َو اهللَُّ َأْعَلُم  ْلَمْعُروِف ُحمْ ِ ِِْذِن َأْهِلِهنَّ َو آُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  ُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ 

← 
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 يل به بردگكن شيه آنها را بدكاموال و افراد قبائل است ي تصرّف اعراب برا يها خونيشب
دوست و دشمن  يحفظ و بقا يدر اصل برا يدار ده و رسوم بردهين پديگرفتند. اسالم از ا يم

  استفاده نمود. 
مومت يخارج شدن از ق يعنيبردگان  ين به آزادسازيض مسلمير شد تحركه در فوق ذكهمانطور 

ر افراد جامعه از موارد مورد توجه در اسالم است. يهمانند سا يحقوق اجتماع يصاحبان آنها و اعطا
ن موضوع از يا ياز خطاها برا ياريفّاره بسكبردگان و قراردادن  ين به آزاد سازيب مسلميترغ
به جانب مشرق و مغرب  يه روكست يآن ن يكين«د: يفرما يبقره مر مشهود است: در سورة يات زيآ
مان آورد و مال يامبران ايتاب و پكه و كه به خدا و روز آخر و مالئكآن است  يكيه نكد. بلينك

ان و يمان و درماندگان و مسافران و گدايتيشاوندان و يه دوستش دارد به خوكخود را با آن
نند و در كببندند به آن وفا  يات بدهد و چون عهدكبگزارد و ز ) بردگان ببخشد و نمازي(آزادساز

   467»زگارانند.يان و پرهينان راستگوينند اكو هنگام جنگ صبر  يماريو ب يينوايب
 يرد ولكلغوتان بازخواست نخواهد  يخداوند شما را به سبب سوگندها«د: يفرما يدر سورة مائده م

فّارة آن اطعام ده كند و ك يد، بازخواست ميخور يه به قصد مك ييستن سوگندهاكبه سبب ش
ردن كا آزاد يدن آنها يا پوشيد يخوران يش ميه به خانوادة خوك يمتوسط ين است از غذاكيمس

 يد به قسمهايفّارة قسم است هرگاه قسم خوردكن يابد سه روز روزه داشتن. ايه نكبنده و هر  يك
در  468»د.يه سپاسگزار باشكند باشد ك يان مين بينچنيشما ا يات خود را برايد. خدا آينكخود وفا 

ف يتأل يز برايارگزارانِ آن و نكنان و كيران است و مسيفق يصدقات برا«د: يفرما يسورة توبه م
است  يا ضهيازمند و آن فريردن بندگان و قرضداران و انفاق در راه خدا و مسافران نكقلوب و آزاد

                                                                                                                                                                                              ← 
َ�ناِت ِمَن اْلعَ  ْ�ُف ما َعَلى اْلُمْح ِ�نَّ فَِإْن َأتـَْنيَ ِبفاِحَشٍة فَـَعَلْيِهنَّ ِن ِلَك ِلَمْن َخِشَي اْلَعَنَت ذاِب ذَو ال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن فَِإذا ُأْح

ُ َغُفوٌر رَِحيمٌ  ْ�ِربُوا َخْريٌ َلُكْم َو اهللَّ    .ِمْنُكْم َو َأْن َت
هللَِّ َو اْليَ ، 177سورة بقره، آية  467 ِ ِخِر َو ْوِم اْآل َلْيَس اْلِربَّ َأْن تـَُولُّوا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َو اْلَمْغِرِب َو لِكنَّ اْلِربَّ َمْن آَمَن 

َو اْلَمساِكَني َو اْبَن السَِّبيِل َو السَّائِِلَني َو ِيف الّرِقاِب َو   َو اْلَيتامى  ُحبِِّه َذِوي اْلُقْرىب  اْلَمالِئَكِة َو اْلِكتاِب َو النَِّبيَِّني َو آَتى اْلماَل َعلى
�َّالَة َو آَتى الزَّكاَة َو اْلُموُفوَن ِبَعْهِدِهْم ِإذا عا �َّاِبرِيَن ِيف اْلَبْأساِء َو الضَّرَّاِء َو ِحَني اْلَبْأِس ُأولِئَك الَِّذيَن َصَدُقوا َو َأقاَم ال َهُدوا َو ال

 .ُأولِئَك ُهُم اْلُمتَُّقونَ 
للَّْغِو ِيف َأْمياِنُكْم َو لِكْن يُؤاِخذُُكْم ِمبا َعقَّْدُمتُ اْألَميْ ، 89سورة مائده، آية  468 ِ اَن َفَكفَّارَتُُه ِإْطعاُم َعَشَرِة َمساِكَني ِمْن ال يُؤاِخذُُكُم اهللَُّ 

ٍم ذ َّ ِ�ياُم َثالثَِة َأ َبٍة َفَمْن َملْ َجيِْد َف ْ�ِعُموَن َأْهِليُكْم َأْو ِكْسَوتـُُهْم َأْو َحتْرِيُر َرقـَ ِلَك َكفَّارَُة َأْمياِنُكْم ِإذا َحَلْفُتْم َو اْحَفُظوا َأْمياَنُكْم  َأْوَسِط ما ُت
تِِه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ َكذِلَك  ُ َلُكْم آ ُ اهللَّ  .يـَُبنيِّ
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ه زنانشان را ظهار ك ييآنها«د: يفرما يدر سورة مجادله م 469»است.م كياز جانب خدا و خدا دانا و ح
د يابند بايگر تماس يديكه با كش از آنيشوند، پ يمان مياند پش ه گفتهكنند، آنگاه از آنچه ك يم

اما  د آگاه است.ينك يه مك ييارهاكدهند و خدا به  يه به شما مكاست  ين پندينند. اكآزاد  يا بنده
روزه بدارند و  يدر پ يد دو ماه پيابند بايگر تماس يديكه با كش از آنيابند، پين يا بندهه ك يسانك

مان يامبرش ايه به خدا و پكن بدان سبب است ين را طعام دهد و اكيه نتواند، شصت مسكآن 
ه تو مثل مادر من كرده ك يبه زنش خطاب م يه اگر مردكن بوده يدر اعراب رسم بر ا 470»د.ياوريب

ن رسم به ظهار معروف بوده اسالم با يشده است. ا ين آنها حرام ميب ييگر روابط زناشويد يهست
ه كنند بدانند ك يه زنانشان را ظهار مك يسانكان شما ياز م «د: يفرما يقبل م ة ين خرافه در آيا ينف

ناپسند و دروغ  ياند و سخن دهيه آنها را زائكهستند  يزنانشان مادرانشان نشوند، مادرانشان فقط زنان
ت يترب يتالش هم برا 471»ند و خدا از گناهان درگذرنده و آمرزنده است.يگو يه مكاست 
خود و خانوادة خود و  ينند و براساس خرافه زحمت براكگر به خرافه توجه نيه دكنندگان كظهار

فّاره كن يگر از ايد. از طرف دينما يفّاره مكند نموده و آنها را ملزم به پرداخت يجاد ننماياجتماع ا
ا اطعام يبرده  يفّاره را آزادسازكن نحو استفاده نموده و ين به اكيجهت بهبود وضع بردگان و مسا

ردن بنده كست، آزاد يه عقبه چك يو تو چه دان«د: يفرما يدهد. در سورة بلد م ين قرار مكيمس
شد و كر را جز به خطا بگيه مؤمن دكرا نباشد  يچ مؤمنيه«د: يفرما ي. در سورة نساء م472»است
اش  ش را به خانوادهيند و خونبهاكمؤمن را آزاد  يا د بندهيشد باكرا به خطا ب يه مؤمنكس كهر
ه دشمن شماست فقط كاست  يه خونبها را ببخشند و اگر مقتول مؤمن و از قومكند مگر آنكم يتسل

اش پرداخت  اند، خونبها به خانواده مان بستهيه با شما پكاست  يند و اگر از قومكرا آزاد  يبندة مؤمن
رد و يروزه بگ يدرپ يتوبه دو ماه پ يابد براين يا ه بندهكس كند و هركشود و بندة مؤمن را آزاد 

                                                                                                                                                                                              
�ََّدقاُت ِلْلُفَقراِء َو اْلَمساِكِني َو اْلعاِمِلَني َعَلْيها َو اْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َو ِيف الّرِقاِب َو ، 60سورة توبه،آية  469 َا ال اْلغارِِمَني َو ِيف ِإمنَّ

ُ َعِليٌم َحِكيمٌ َسِبيِل اهللَِّ َو اْبِن السَِّبي  .ِل َفرِيَضًة ِمَن اهللَِّ َو اهللَّ
َبٍة ِمْن قَـْبِل َأْن يـََتَماسَّا ذِلكُ ، 3 -4سورة مجادلة، آيات  470 ْم َو الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْن ِنساِئِهْم مثَُّ يـَُعوُدوَن ِلما قاُلوا فـََتْحرِيُر َرقـَ

ِ�ْع فَِإْطعاُم ِستِّنيَ . َخِبريٌ ُتوَعُظوَن ِبِه َو اهللَُّ ِمبا تـَْعَمُلوَن  ْبِل َأْن يـََتَماسَّا َفَمْن ملَْ َيْسَت ِ�ياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْنيِ ِمْن قـَ ِمْسِكيناً  َفَمْن ملَْ َجيِْد َف
هللَِّ َو َرُسوِلهِ  ِ  . ذِلَك ِلُتْؤِمُنوا 

ْم ما ُهنَّ أُمَّهاِِْم ِإْن ُأمَّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَِّئي َوَلْدنـَُهْم َو ِإنـَُّهْم َلَيُقوُلوَن ُمْنَكرًا الَِّذيَن ُيظاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنساِئهِ ، 2سورة مجادله، آية  471
 .ِمَن اْلَقْوِل َو ُزورًا َو ِإنَّ اهللََّ َلَعُفوٌّ َغُفورٌ 

  .َفكُّ َرقـََبةٍ  .َو ما َأْدراَك َما اْلَعَقَبةُ ، 12 – 13سورة بلد، آيات  472
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مان و يتيشان و يبا پدر و مادر و خو«د: يفرما ين سورة باز ميدر هم 473»م است.كيخدا دانا و ح
آنها  كه مالكار مصاحب و مسافر رهگذر و آنان ينه و گاية بيشان و همساية خويان و همساينوايب

در سورة نحل  474»بران و فخرفروشان را دوست ندارد.كنه خدا متيد هرآينك يكيد (بردگان) نيا شده
اند  افتهي يه فزونكرده است پس آنان كگر افزون ياز شما را از بعض د يبعض يخدا روز«د: يفرما يم

ا نعمت خدا يسان شوند آيك يدهند تا همه در روز ياند نم آنها شده كه مالكخود به آنان  ياز روز
زان خود را ينكتان را و غالمان و يعزبها«ه: كد يفرما يدر سورة نور دستور م 475»د؟ينك يار مكرا ان
ه خدا كرم خود توانگرشان خواهد ساخت كنوا باشند خدا به يد. اگر بيسته باشند همسر دهيه شاك

نند تا خدا از كشه يپ يدامنكد پايندارند با ييه استطاعت زناشوكاست. آنان ش دهنده و دانيگشا
ش هستند يدن خويه خواهان بازخركش توانگرشان گرداند. و از بندگانتان (بردگان) آنان يرم خوك

داشته است به  يه خدا به شما ارزانكد و از آن مال يريدشان را بپذيد بازخريافتي يرياگر در آنها خ
به زنا وادار  يويزگار باشند به خاطر ثروت دنيه پرهكزان خود را اگر خواهند ينكد و يآنان بده

اند  ار وادار گشتهكراه بدان كه به اكزان ينكآن  يه آنان را به زنا وادارد، خدا براكس كد. هرينكم
  476»آمرزنده و مهربان است.

                                                                                                                                                                                              
َبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِديَ  َو ما، 92اء آيه سورة نس 473 �ًَأ فـََتْحرِيُر َرقـَ �ًَأ َو َمْن قـََتَل ُمْؤِمنًا َخ   ٌة ُمَسلََّمٌة ِإىلكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يـَْقُتَل ُمْؤِمنًا ِإالَّ َخ

�َّدَُّقوا فَِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم َعُدوٍّ َلُكْم َو ُهَو ُمْؤِمٌن فـَتَ  َبٍة ُمْؤِمَنٍة َو ِإْن كاَن ِمْن قـَْوٍم بـَْيَنُكْم َو بـَْيَنُهْم ِميثاٌق َفِديٌَة َأْهِلِه ِإالَّ َأْن َي ْحرِيُر َرقـَ
ِ�ياُم َشْهَرْيِن ُمَتتاِبَعْنيِ تـَْوبًَة ِمَن اهللَِّ َو كانَ   ُمَسلََّمٌة ِإىل َبٍة ُمْؤِمَنٍة َفَمْن َملْ َجيِْد َف ُ َعِليماً  َأْهِلِه َو َحتْرِيُر َرقـَ   .َحِكيماً  اهللَّ

ً َو ِبِذي اْلُقْرىب، 36سورة نساء آية 474 ْلواِلَدْيِن ِإْحسا ِ �َّاِحِب   َو اْلَمساِكِني َو اْجلاِر ِذي اْلُقْرىب  َو اْلَيتامى  َو  َو اْجلاِر اْجلُُنِب َو ال
ْجلَْنِب َو اْبِن السَِّبيِل َو ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِإنَّ اهللََّ ال حيُِبُّ   .َمْن كاَن ُخمْتاًال َفُخوراً ِ

ُلوا ِبَرادِّي ِرْزِقِهْم َعلى  َو اهللَُّ َفضََّل بـَْعَضُكْم َعلى، 71سورة نحل آية  475 ما َمَلَكْت َأْميانـُُهْم فـَُهْم   بـَْعٍض ِيف الرِّْزِق َفَما الَِّذيَن ُفضِّ
   .ِفيِه َسواٌء َأ فَِبِنْعَمِة اهللَِّ َجيَْحُدونَ 

مى، 32 – 33ات سورة نور، آي 476 ُ ِمْن َفْضِلِه   َو َأْنِكُحوا اْألَ �َّاِحلَِني ِمْن ِعبادُِكْم َو ِإماِئُكْم ِإْن َيُكونُوا فـَُقراَء يـُْغِنِهُم اهللَّ ِمْنُكْم َو ال
ْن َفْضِلِه َو الَِّذيَن يـَْبَتُغوَن اْلِكتاَب ِممَّا َمَلَكْت َأْمياُنُكْم َو ْلَيْسَتْعِفِف الَِّذيَن ال َجيُِدوَن ِنكاحًا َحىتَّ يـُْغِنَيُهُم اهللَُّ مِ . َو اهللَُّ واِسٌع َعِليمٌ 

ُكْم َو ال ُتْكرُِهوا فـََتياِتُكْم َعلَ  �ُّنًا ِلَتْبَتُغوا َعرَ َفكاتُِبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْريًا َو آُتوُهْم ِمْن ماِل اهللَِّ الَِّذي آ َض ى اْلِبغاِء ِإْن َأَرْدَن َحتَ
ْنيا َو َمْن ُيْكرِْهُهنَّ فَِإنَّ اهللََّ ِمْن بـَْعِد ِإْكراِهِهنَّ َغُفوٌر رَِحيمٌ   . اْحلَياِة الدُّ
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  477اهل تجارت
�ََّالِة َوِإيَتاِء الزََّكاِة َخيَاُفوَن يـَْوًما تـَتَـَقلَُّب ِفيِه رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم قال اللّه تعالي  ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ َوِإقَاِم ال

َ�ارُ  و  478ْريِ ِحَسابٍ َيْجزِيـَُهُم اهللَُّ َأْحَسَن َما َعِمُلوا َويَزِيَدُهْم ِمْن َفْضِلِه َواهللَُّ يـَْرُزُق َمْن َيَشاُء ِبغَ ل اْلُقُلوُب َواْألَْب
�َُّدوُق اْالَمُني ُحيَْشُر ِفی اْجلَنَِّة َمَع اْالَْنِبياِء َواْلُمْرَسِلَني يـَْوَم اْلِقياَمِة)بي صلعم قال النّ كه  بدان 479(اَلِتاِجُر ال

 كه از براي نفع دنياويآن است  تجارت بر دو نوع است تجارت دنيا و تجارت آخرت، تجارت دنيا
َمْن َكاَن يُرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة َنِزْد َلُه ِيف  ست نفع دنيا خود تبع او بود كها جارت آخرتتدوم  ست و بس،ا

 حاصلي و غايت مذموم است و حاصلش بيه ست با آن تجارت كه از بهر نفع دنياوياما  480َحْرثِهِ 
همه ست و زيادتيش همه نقصان و سودش ا وزر و وبال و حساب و تعب و ربح آن همه خسران

  زيان:
�انٌ  َدُة اْلَمْرِء ِفی ُدْنياُه نـُْق  ِز

  

َر َحمِْض اْخلَْريِ ُخْسرانٌ     481َوِرْحبُُه َغيـْ
  

ُر  كند كه لهو قرين ميه تعالي اين تجارت را ب حقّ ٌر ِمَن اللَّْهِو َوِمَن التَِّجارَِة َواهللَُّ َخيـْ ُقْل َما ِعْنَد اهللَِّ َخيـْ
(التُّجاُر ُحيَْشرُوَن يـَْوَم اْلِقياَمِة ُفجارًا ِاّال َمِن اتَّقی َو بـَرَّ د فرماي السالم مي و خواجه عليه 482الرَّازِِقنيَ 
َوِإنَّ  خواند كه و تاجران دنياوي را كه در ايشان تقوي و نيكوئي و صدق نبود فجار مي 483َوَصَدَق)

ْ�َلْونـََها يـَْوَم الدِّينِ  اْلُفجَّاَر َلِفي َجِحيمٍ   رت كه از بهر نفع آخرتي است و دنيا هم تبع ويآن تجااما  484َي
                                                                                                                                                                                              

تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 477
 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 

آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و دادن  يه نه تجارت و نه داد و ستدك يمردان. 37-38سورة نور، آيات  478
بهتر از  وندتا خدا هراسند يشود م يها در آن زيرورو م  ه دلها و ديدهك يدارد و از روز يات به خود مشغول نمكز

حساب دون بخواهد ب كسي را كه ونددادند به ايشان جزا دهد و از فضل خود بر آنان بيفزايد و خدا يآنچه انجام م
 .دهد يم يروز

 شود. مي حشرو رسوالن در بهشت  امبرانيبا پ امتيدر روز ق نيتاجر درستكار و ام 479
 .افزاييم ياش م شتهكدر  يو يشت آخرت بخواهد براكه ك يسك. 20سورة شوري، آية  480
 .ستين يرخ است كه سود او صرفاً ضرر وي او است. ايدر دننقصان در نسان خواهي ا هاديز 481
 يبهترين روز وندو از داد و ستد بهتر است و خدا يبگو آنچه نزد خداست از سرگرم. 11سورة جمعه، آية  482

 .دهندگان است
 ند.هستو صالح و راستگو  كارزيكه پره يشوند، مگر كسان يجر محشور مافبسيار  امتيبازرگانان در روز ق 483
 .درآيند آنجا در جزا روزاران در دوزخند كبد كش و بي. 14-15سورة انفطار، آيات  484
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پس حقيقت معني  رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن ِذْكِر اهللَِّ  دفرماي مي تعاليحقّ  كهآن است  ستا
و لكن دل ايشان از ذكر  مرداني هستند كه تجارت بيع و شري بر صورت ايشان رود«آيه اين است 

  »:نماندخدا باز 
ِ�يُبهُ  ْنيا َمِضيٌع َن  َفال ُهَو ِفی الدُّ

  

يِن غاِفلٌ    نيا ِمَن الدِّ  485َوالِقَبَل الدُّ
  

كنند اين است كه  كرده و ميحقّ  تجارت آخرت مشغولند نفس و مال را بذل راهه و آنها ب 
هللَِّ َوَرُسوِلِه َوُجتَاِهُدوَن َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َهْل َأُدلُُّكْم َعَلى ِجتَارٍَة تـُْنجِ فرمايد  مي ِ يُكْم ِمْن َعَذاٍب أَِليٍم تـُْؤِمُنوَن 

ُتْم تـَْعَلُمونَ  ٌر َلُكْم ِإْن ُكنـْ َِْمَواِلُكْم َوأَنـُْفِسُكْم َذِلُكْم َخيـْ ار آخرتند كه از اين مردان تج 486ِيف َسِبيِل اهللَِّ 
ند نك ند و تجارت دنيا براي نفع عقبي ميحقّهميشه ياد  غفلت نورزند و اتگزاردن نماز و دادن زك

�ََّالِة َوِإيَتاَء  دفرماي مي اينها هستند كه َراِت َوِإقَاَم ال َنا ِإَلْيِهْم ِفْعَل اْخلَيـْ َِْمِرَ َوَأْوَحيـْ ًة يـَْهُدوَن  َوَجَعْلَناُهْم أَِئمَّ
ت نمودن دنيا با وي و مصاحب رت و تبعيپس شرائط تجارت براي نفع آخ 487الزََّكاِة وََكانُوا َلَنا َعاِبِدينَ 

آن است  ت نمودنو مقام مردان را حاصل نمودن و اظهار رجولي السالم شدن با انبياء و اولياء عليهم
ت آن كند كه در مال خدا براي ني و دثار خويش سازد و مال را مال خدا داند و كه تقوي را شعار

كنم تا آنچه بدان ربح پديد آيد آن را بر بندگان خدا  ميتصرّف  امر و رضاي خداه بندگان خدا ب
صرف كنم و خود را و عيال خود را يكي از آن جمله شمرد و در خريد و فروخت انصاف نگهدارد 

 488(رَِحَم اهلّلُ اْمَرًء َسهََّل اْلبَـْيَع َوَسهََّل الشَّری) دفرماي السالم مي رد و فروشد و خواجه عليهمساهله خَه ب
ه اقمنه هست ب رش و اواني و ديگر امتعه وواليت خويش از ملبوس و مأكول و مركوب و فُآنچه در 

ه فراغ دل خاليق به شهر خود آورد تا به شهرهاي ديگر برد و از واليات ديگر به نحو تجارت ب
تعالي بايع حقّ  دروغ و راست نخورد كهه ه در بيع و شري سوگند بو البتّ مشغول شوندحقّ  عبوديت

و بر اندك ربحي قناعت كند كه بركت قرين قناعت است و حرمان قرين  اف را دشمن داردحلّ

                                                                                                                                                                                              
 .غافل است نيداز  دنيانه قبل از  و كه سهم خود را هدر دهد ستين اياو در دن 485
 يه شما را از عذابكراه نمايم  يايد آيا شما را بر تجارت ه ايمان آوردهك يسانك يا. 10-11سورة صف، آيات  486

 بهتر شما يبرا بدانيد اگر اين نيدك جهاد جانتان و مال با خدا راه در و بگرويد او فرستاده و خدا بهرهاند  يم كدردنا
 .است

 يارهاكو به ايشان انجام دادن  كردند يه به فرمان ما هدايت مكقرار داديم  يو آنان را پيشوايان. 73سورة انبياء، آية  487
 .ما بودند ةرديم و آنان پرستندك يرا وحات كو برپاداشتن نماز و دادن ز كني

 .را آسان كرد ديكه فروش را آسان و خر حم كندر يمردبه خداوند  488
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السالم  و در امانت كوشد و از خيانت احتراز كند كه خواجه عليه 489(َاْحلَرِيُص َحمُْروٌم)حرص كه 
رد نكوهش نكند و در ر آن وقت كه خَد و متاع را 490)(َاْالَمانَُة َجتُرُّ الرِّْزَق َواْخلِيانَُة َجتُرُّ اْلَفْقرَ  دفرماي مي

وشد مدح نكند و عيب آن پنهان نكند و غالم را نخرد و نفروشد كه خرندة غالم رآن وقت كه ف
هر شهر ه و ب 491 (ِاتـَُّقوا َمواِضَع التـَُّهِم)اند  ض آفت و فروختن غالم نوعي از تهمت است و گفتهمتعرّ

نيازي تمام زيارت آن بجاي آورد ه و آنجا رود و ب كه برسد بايد از مزارها و مواضع متبرك بپرسد
و از زهه رجا برود خدمت ايشان به ه و مشايخ و گوشه نشنان هر شهر بحث كند و بهاد و عباد و ائم

و آن را غنيمت شمرد كه در سفر  كي دلداري كنداندك و بسيار تبرّه صدق دريابد و هر كس را ب
نبود و خدمت ايشان و درويشان و ضعيفان را در شهر حقّ  هيچ غنيمت وراي دريافت صحبت مردان

هر معامله و معاوضه كه در حضر كرده ه بدانچه تواند مدد دهد و بايد كه از هر سفر كه بكند يا ب
بند جمع مال و  ه درا آنقدر كه نفقة عيال كند و البتّشود آنچه ربح بود جمله در وجه خيرات نهد الّ

َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َوَال يـُْنِفُقونـََها ِيف َسِبيِل اهللَِّ د فرماي مي تعاليحقّ  خار و كنز نباشد كهاد
ْرُهْم ِبَعَذاٍب أَِليمٍ  َا ِجَباُهُهْم َوُجُنوبـُُهْم َوظُُهورُُهْم َهَذا َما َكنَـزْ  فـََبشِّ ِر َجَهنََّم فـَُتْكَوى ِ َ َها ِيف  ُمتْ يـَْوَم ُحيَْمى َعَليـْ

ُتْم َتْكِنُزونَ  بايد كه زندگاني چنان كند كه چون وقت سفر آخرت درآيد  492ِألَنـُْفِسُكْم َفُذوُقوا َما ُكنـْ
همچون  آخرت فرستاده باشد تا از پس مال خويش بتواند رفت.ه و سرمايه از پيش ب جمله سود

آرام نباشد تا از پس آن و او را قرار و  سفري خواهد رفت مال را از پيش بفرستده بازرگاني كه ب
كند كه هر  مال برود در آن ساعت كه وقت رحيل كاروان باشد او را از آن خوشتر نباشد تا چنان

وقفي يا خيري كند كه بعد از او صدقة ه فرزندان دهد و باقي به قدر كفافي به ماند ب آنچه از او باز
 آيد كه خواجه عليه د، و در حديث ميا دريغ بود كه او رنج برد و ديگري برخورجاريه باشد و الّ

فرمود كه روز قيامت آن حسرت كه بر چهار كس باشد در عرصات بر اهل اولين و آخرين  السالم
  نباشد:

دوزخ ه علم او و او را به بهشت برند به علم او كار كرده باشند ايشان را به عالمي كه جمعي ب لاو
                                                                                                                                                                                              

 حريص محروم است 489
 .جاري سازد فقر را انتيد و خكن يمرا جاري  يروز امانت 490
 از مواضع تهمت بپرهيزيد. 491
نند ايشان را ك ينند و آن را در راه خدا هزينه نمك يه زر و سيم را گنجينه مك يسانك و. 34-35سورة توبه، آيات  492

 آنها با را آنان پشت و پهلو و يپيشان و بگدازند دوزخ آتش در را ها]گنجينه[ آن هك يروزخبر ده  كدردنا ياز عذاب
 .بچشيد اندوختيد يم را آنچه پس اندوختيد خود يبرا آنچه است اين نندك داغ
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فساد ه اي دارد و خواجه ب اي كه بنده خواجه دوم باشد،علم خود چون بدان عمل نكرده ه برند ب
 سوم دوزخ،ه بهشت برند و خواجه را به صالح در عرصات بيند كه بنده را به مشغول شود و بنده ب

بر كسي ظلم كرده باشد و يكي را دشنام داده و اما  هر نوعه شخصي كه طاعت بسيار كرده باشد ب
ه و يكي را زده و رنجانيده چون در عرصات آيد اين خصمان بيايند يكي را غيبت كرده و بهتان نهاد

ه و او مفلس ماند از گناه خصمان بر گردن او نهند و او را ب اتو يكي زك يكي نماز ببرد و يكي حج
دوزخ ه گناه ايشان به بهشت، گويد آوخ طاعت بسيار من كردم و مرا به دوزخ برند و خصمان را ب

  بهشت:ه طاعت من به ببرند و ايشان را  مي
 زين عمر كه هست از او ماللي حاصل

 بايد مرد مردن همه اينست كه مي
  

 بگشذت و نگشت جز وبالي حاصل  
 ناكرده درين جهان كمالي حاصل

  

و نخورد و با خود نبرد اينجا وارثان بدان مال  دست آورده صاحب مالي بود كه مال فراوان ب چهارم
و عال صرف كنند فردا ايشان را در عرصات عزّ  جمله در راه خداي و و صدقات دهند خيرات كنند

ه خيرات به دوزخ برند و آن وارثان را به مؤاخذت و وبال حساب آن به آورند صاحب مال را ب
تعالي حقّ  بهشت برند هيچ قوم را اين حسرت نبود كه اين چهار قوم را، پس سعي بليغ بايد كرد تا

  از اين آفات محفوظ دارد. 
(اَلّتاِجُر فرمود  السالم ست چنانكه خواجه عليها راستكاري و راست گفتاريه و بازرگاني امين ب

�َُّدوُق اْالَمُني ِفی اجلَنَِّة َمَع اْالَنْبيآِء) ت با خداي تعالي راست دارد كه دل و نيآن است  و راستكاري ال
با خلق راست گويد و راست رو  كهآن است  و آنچه كند از بهر خداي تعالي كند و راست گفتاري
ة مصالح شريعت باشد و كه بر جادآن است  باشد و مكر و حيلت و خديعت نكند و راست كرداري

خبر نبود و گوش دارد تا جانب مصالح دنيا بر جانب مصالح دين هيچ وقت  از روش طريقت نيز بي
باشد و حقّ  ي احوال ذاكرو در كلّديني باز نماند  شغل دنيا از كاره هيچ حالت به ح ندارد و بمرج

رَِجاٌل َال تـُْلِهيِهْم ِجتَارٌَة َوَال بـَْيٌع َعْن د كه فرماي مي تعاليحقّ  طالب آخرت بود تا از آن زمره باشد كه
را ه خواند يعني هر كه بدين مثابت نيست مرد نيست هر ك تعالي ايشان را مردان مي و حقّ 493ِذْكِر اهللَِّ 

  دنيا فريفته نشود: ةجماشي گنده پير قتالّه مقام مردي سر فرو نيارد و به د جز بعقل و دين جمع شو
 سيرت جهان درنگرده عاقل چو ب

 پيوسته در آن بود كه تا آخر عمر
  

 يك جو نخرده اقبال زمانه را ب  
 زين دام بال چگونه بيرون گذرد

  

                                                                                                                                                                                              
 .دارد يآنان را از ياد خدا مشغول نم يتجارت و نه داد و ستده نه ك يمردان. 37سورة نور، آية  493
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و حضر  ر قدمي كه در سفره بهو چون بدين شرائط و آداب قيام نمايد و از آن آفات احتراز كند 
رود و هر خريد و فروخت كه كند و هر رنجي و مشقتي كه بيند و هر آسايش و راحت كه از مال 

  گردد.حقّ  حضرته شخصي رسد هر يك قدم او موجب قربتي و درجتي به او ب

  494عيمحترفه و اهل صنا
ُتمْ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا قال اهلّل تعالی  ُکُل  (ِانَّ َاْطَيَب مابي صلعم و قال النّ 495ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ َ

و علم و قدرت نتيجة شناخت  ،حرفت و صنعت نتيجة علم و قدرت كه بدان 496الرَُّجُل ِمْن َکْسِب َيِدِه)
عقل كارفرمائي ه واسطة استعمال آالت و ادوات جسماني به اكنون ب احلوصلة و ةروح است بقدر القو

رَف و صنايع را بكه وزير روح است و نايب او است از قوه و از غيبت ب فعل آورده ت اين ح
تواند حقّ  صانعي و صنعه پيوندد پس عاقل صاحب بصيرت از اين دريچة روح ب شهادت مي

 كه ذات روح خويش را بدين صفات موصوفه شناخت و دانست كه روح حي نگريست تا همچنان
اگر عالم نبودي اين  هبودي فعل از او صادر نشدي و دانست كه عالم است كن بود اگر حي

هاي لطيف مناسب از او در وجود نيامدي و دانست كه قادر است كه بي قدرت فعل محال  صنعت
در زماني دون زماني،  ًاصةبود و دانست كه مريد است كه بي اراده فعل از او در وجود نيايد خ

ل از فاعل اختيار و ارادت اثبات كند نه چنانكه فلسفي سرگشته گويد تخصيص زمان در ايجاد فع
كه صانع عالم را در ايجاد فعل اراده و اختيار نيست، كفري بدين صريحي و جهلي بدين غايت و 

ينَعَلْيِهْم َلعاِيُن اهللِّ تـَْرتی َوَعلی حمُِّبيِهْم َوُمتَِّبِعيهْم ِالی يـَْوِم ا دليري و گستاخي بدين عظيمي ، و بايد 497لدِّ
م است و اگر نه اثر اين صفات در قالب پديد نيامدي، و دانست دانست روح سميع و بصير و متكلّ

ست كه بقاي قالب هر قدر بوده باشد نتيجة ابقاي روح است و چون بدين هشت صفات ا كه باقي
الب خود را ذاتي روح را شناخت و اثر اين صفات در خود مشاهده كرد و از نتيجة اين صفات ق

آيند و  هاي لطيف و صنعتهاي ظريف از او در وجود مي ف ديد تا چندين حرفتك و متصرّمتحرّ
                                                                                                                                                                                              

تصحيح حسين حسيني نعمت اللهي، ، المعاد يمرصاد العباد من المبدء الي، رازابوبكر عبداهللا  يننجم الد شيخ 494
 ، تهران.1312مطبعة مجلس، 

 .نيدكايد انفاق  ه به دست آوردهك يا يزهكپا يايد، از چيزها ه ايمان آوردهك يسانك يا. 267سورة بقره، آية  495
 آورد. يا دست خود به دست مباست كه  يزيخورد آن چ يكه انسان م يزيچ نيبهتر 496
 لعنت (دوري) خدا تا روز قيامت بر آنان و دوستداران آنها و پيروانشان باد. 497
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كه روح را موجدي و خالقي و صانعي هست كه هستي  كه بدانافزايد، و  روح را هر روز علمي مي
هشت صفت خود نيست و هستي روح نبود و از او بود شد و او سبحانه و تعالي است كه بدين ه او ب

خود ه كه نموده آمد و ساير اوصاف موصوف باشد تا ايجاد موجودات تواند كرد و ذات موجد ب
ذات او قائم بود يعني ه احتياج انجامد و تسلسل الزم آيد و اين صفات بايد كه به قائم بود و اال ب

نباشد محل زلي عين ذات او بود نه زائد بر ذات و همچنين اين ذات بايد ازلي و ابدي باشد اگر ا
اگر ابدي نباشد تناهي الزم آيد و حوادث گردد و از قبيل اعراض خواهد بود و ابدي بايد بوده باشد 

ه حضرت خداوندي را شناسد و روح را ب اين روا نبود. پس فاعل و موجد و قادر و صانع مطلقاً
را دو حقّ  ند و افاعيلداحقّ  خوانند بر كار كردة در عالم صغري كه قالب ميحقّ  نيابت و خالفت
واسطه در ه واسطه آنچه ب يكي بي است وحقّ  واسطة شخص انساني كه خليفةه نوع داند يكي ب

واسطة روح است و آالت و ادوات نفساني چون نفس ناميه ه ست با عالم صغري كه آن قالب انسان
ها و  همه حرفتو نفس حيواني و نفس طبيعي چون حواس ظاهر و باطن و جوارح و اعضاء و اين 

 واسطة شخص انساني از افاعيل آنچه بياما  شود از نتيجة آن افاعيل است، و ها كه ظاهر مي صناعت
در آفاق آسماني اما  شود انفس عالم صغير ظاهر مي كه نتيجة آن در آفاق عالم كبير وحقّ آن است 

از عكس آن كواكب روشن  498ِللنَّاِظرِينَ َوزَيـَّنَّاَها  بدين بلندي آراسته و بدان كواكب درخشان كه
هاي روشن و انواع اشجار و ازهار و اثمار و نبات و  ها و آب ها و الله نموده و در خاك تيره چند گل

ِإنَّ ِيف َخْلِق السََّماَواِت َواْألَْرِض َواْخِتَالِف  ب و معادن و غير آن هويدا كردهعناصر مفرد و مركّ حيوان و
َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اهللَُّ ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَ اللَّْيِل َوالنـَّ  ْحَيا ِبِه اْألَْرَض َهاِر َواْلُفْلِك الَِّيت َجتِْري ِيف اْلَبْحِر ِمبَا يـَنـْ

ِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَْنيَ  ْ�رِيِف الرَِّ َا َوَبثَّ ِفيَها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَت ٍت ِلَقْوٍم  بـَْعَد َمْوِ َ السََّماِء َواْألَْرِض َآل
در انفس از يك قطره آب شخصي بدين ظريفي با سمع و بصر و كالم و جوارح و اما  .499يـَْعِقُلونَ 

ِ�ريًا اعضاء بدين لطيفي پديد آورد كه يًعا َب َتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ ْ�َفٍة َأْمَشاٍج نـَبـْ ْنَساَن ِمْن ُن َّ َخَلْقَنا اْإلِ چون  500ِإ

                                                                                                                                                                                              
 .تماشاگران آراستيم يو آن را برا. 16سورة حجر، آية  498
ه ك يشتيهايكديگر آمدن شب و روز و كي يه در آفرينش آسمانها و زمين و در پك يراست. 164سورة بقره، آية  499

ه خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمين را پس از مردنش ك يرساند و آب يدر دريا روانند با آنچه به مردم سود م
ه ميان آسمان و زمين آرميده ك يرده و درگردانيدن بادها و ابركنده كپرا يا هر جنبندهاز زنده گردانيده و در آن 

 .وجود دارد يهاي انديشند واقعا نشانه يه مك يگروه ياست برا
 .آزماييم بدين جهت او را شنوا و بينا قرار داديم يآفريديم و او را م يمختلط ةما انسان را از نطف. 2سورة انسان، آية  500
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تَِنا ِيف اْآلفَاِق َوِيف أَنـُْفِسِهمْ  كهحقّ  تئارا نوره صاحب دولت و صاحب بصيرت ب َ َسُنرِيِهْم آ
 آيات 501

را كه نتيجة افاعيل اوست در آينة نفس خويش مشاهده كند و اين قالب كه جهان كوچك حقّ 
 قّح در وي بر كار كردةخالفت ه شناسد و روح را بحقّ  است و نبود پس بود شد ساخته و پرداختة

 شود. افتد و خراب مي ماند مي شود اين قالب نمي وي منقطع مي روح ازتصرّف  يند چونبب داند و
بايد كه بر كار بود تا از  ست صانعي و فاعلي ميا پس يقين شناسد كه در عالم بزرگ كه جهان

اي بدين لطيفي در عالم ه نتيجة افاعيل او چندين هزار آثار و احوال مختلف پديد آيد و صنعت
في، قادري، كاملي، موجدي، حكيمي در وي بر كار نبودي شود كه اگر متصرّ بزرگ آشكارا مي

قدرت قادر از آن منقطع شود در حال فرو افتد و خراب تصرّف  چنين قائم نماندي و هر وقت كه
 َسُه فـََقدْ َعَرَف نـَفْ  (َمنْ و در اين مقام حقيقت  502ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإالَّ َوْجَههُ  گردد و از وي اثر نماند كه

ِ�ُرونَ سرّ  روي نمايد و 503َعَرَف رَبُِّه) ق گشت كه چون كشف افتد، پس محقّ 504ََوِيف أَنـُْفِسُكْم َأَفَال تـُْب
محترفه و اهل صنايع را ديدة بصيرت گشاده شود از دريچة صنع و صانعي خويش بيرون نگرند 

َنَظْرُت ِفی َشْيٍی ِاّال َورَأَْيُت  (ما ي كند چنانكه آن بزرگ گفتنظر ايشان تجلّ هبحقّ  جمال صنع صانعي
و ديدة بصيرت آنگاه گشوده شود كه ديدة هواي نفس از مطالعة مزخرفات دنياوي و  505اهلّلَ فيِه)
خانقاهي مثال  حقيقت بدانند كه جهان بره ات نفساني و شيطاني و شهوات حيواني بربندند و بمستلذّ

ست كه ا خادم و از اينجا السالم مثابت شيخ و خواجه عليهه است و حضرت خداوندي در وي ب
و خاليق بر دو نوعند يا خدمتكارانند يا مخدومان چنانكه در خانقاه از  506(َسيُِّد اْلَقْوِم خاِدمُهْم) فرمود

خدمتي نصب كرده ه يكي را بيا عمله و خادم خانقاه باشند كه شيخ هر  اين دو نوع بيرون نباشند.
گردن او كرده يا جمعي طالبان و مخدومان باشند كه از غلبات شوق و  باشد و عهدة آن كار در

از خلق  دواعي محبت و درد طلب پرواي هيچ كار و هيچ كسب ندارند و روي از هواي نفس و
  اند: بگردانيده و رو سوي ديوار رياضت و مجاهده آورده

 گل همه جهان خار غمشه ندهم ب   ت اسرار غمشبر دل چو شكسته گش
                                                                                                                                                                                              

 .بديشان خواهيم نمود انفس آنهادر آفاق و خود را در  يها نشانه يبه زود. 53سورة فصلت، آية  501
 .او همه چيز نابودشونده است وجهجز . 88سورة قصص، آية  502
 .هر كه خود را بشناسد پروردگارش را شناخته است 503
 د.بيني  يو در خود شما پس مگر نم. 21سورة ذاريات، سورة  504
 .دميخدا را در آن دمگر آنكه نگاه نكردم  يزيمن به چ 505
 خادم آنها است.آقاي قوم  506
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 ما پشت سوي جهان شادي كرديم
  

 و ديوار غمش زين پس رخ زرد ما
  

دارد و مدد و  خادم سپرده تا هر يكي را در مقام خويش بر كار ميه و اين هر دو طايفه را شيخ ب
اند خدمت طلبه و  خدمهد تا آنها كه عمله و فرماي مي نمايد و داللت و هدايت و ارشاد معاونت مي
 باشند كه اگر طاعت و عبوديت مشغول ميه ب جمعيت فراغت وه كنند و طلبه و سالكين ب سالك مي

در خانقاه جمله طلبه و سالك بودندي و با جمله عمله و خادم بودندي اوضاع ديگرگون و خراب 
َ�بْ فَِإَذا فـَرَ شدي و برقرار نماندي پس بايد يك طايفه فارغ باشند كه  كار ه و يك طايفه ب 507ْغَت فَاْن

ْنَساِن ِإالَّ َما َسَعى باشند كه   :508َلْيَس ِلْإلِ
 ام از همه كار در عشق تو برخاسته

  

 كاين كار كسي نيست كه كاري دارد  
  

 آورده،حقّ  عالم آخرت و خدمته اند يكي مخدومان كه روي ب پس در خانقاه دنيا خلق دو طايفه
خدمت ايشان فرموده است ه ست با شيخ خانقاه است دنيا را با هر كه در ويتعالي كه خالق و حقّ 
اند و  و ديگر طايفة طالبان دنيا عمله و خدمه 509( ُدْنيا ِاْخِدِمی َمْن َخَدَمِنی َواْسَتْخِدِمی َمْن َخَدَمِک)كه 

اند و اهل  فهاند از پادشاهان تا بازاريان كه محتر خدمتي نصب كردهه هر يك را در اين خانقاه ب
عبوديت خاص مشغول كرده و خالصة ه بحقّ  كه بوده و هستند ولي آن طايفه را كه صنايع هر

ْنَس ِإالَّ ِليَـْعُبُدونِ  آفرينش آنهايند كه معني آيت چنان بود كه از جن و انس هر  510َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
شيطان تصرّف  ت دنيا و هواي نفس وز محباند جمله از براي آنند تا آن مخلصان كه ا كه در كاري
َوَما أُِمُروا ِإالَّ ِليَـْعُبُدوا اهللََّ و پرورش دين مشغول باشند حقّ  عبوديته فراغت به اند ب خالص يافته

ِ�َني َلُه الدِّينَ  اند چنانكه در خبر است  خادمي ايشان فرا داشتهه ب السالم بلكه انبياء را عليهم 511ُخمِْل
ام پس چنانكه در خانقاه خد 512اهلّلُ َتعالی ِالی داُوَد َفقاَل  داُوُد ِاذا رَأَْيَت ِلی طاِلباً َفُکْن َلُه خاِدمًا)(َاْوَحی 

حقّ  سازند حقّه بتقرّب  خدمت سالك و طلبه مشغول باشند و آن خدمت را وسيلته و عمله ب
مله و خدمه كه خدمتكارانند عه رسد از الطاف خداوندي نصيبي ب تعالي از آنچه بدان خواص مي

                                                                                                                                                                                              
 نصب كن. ييافت  پس چون فراغت. 7سورة شرح، آية  507
 .نيست كردهتالش آنچه انسان جز  يبرا. 39سورة نجم، آية  508
 كنند را به خدمت من گمار. اي دنيا، به كسي كه به من خدمت نمايد، خدمت كن، و كساني كه به تو خدمت مي 509
 .ه مرا بپرستندكآن يريدم جز براو جن و انس را نياف. 56سورة ذاريات، آية  510
 اند. هاو خالص گردانند يه دين را براك يه خدا را بپرستند و در حالكبودند جز اين شدهنامر و . 5سورة بينه، آية  511
 او باش.پس خادم به  يديد طالبي بر منداوود اگر  ي: افرمودكرد و  يخداوند به داوود وح 512
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ه و درويشي ب خلوت نشانده بوده رساند، وقتي اين ضعيف در خراسان جمعي درويشان را ب مي
ديد كه از حضرت خداوندي امداد فيض  خدمت ايشان نصب كرده در بعضي مكاشفات چنان مي

رسيد، همچنين  اي خاص بدان خادم مي رسيد و از هر خلوتي نصيبه ر يك از خلوتيان ميه لطف به
تي چنان كنند كه اين اهل دنيا كه خدمه و عملة خانقاه جهانند اگر در آن صنعت خويش هر يك ني

ه كنم كه بدين حرفت محتاجند تا حاجت مسلماني برآيد و تا خلق ب شغل از براي بندگان خداي مي
شدي از كار دين  يحتاج خود از حرفتها مشغول ماه مشغول باشند كه اگر هر كسي ب حقّه فراغت ب

مخلصانه نماندي، حضرت  جمعيت و دنيا بازماندي و دنيا خراب گشتي و كسي را فراغت طاعت و
خدمتي و حرفتي نصب كرده است كه ه خداوندي از كمال حكمت و غايت قدرت هر شخصي را ب

ند تواند كه يك روز كاري ديگر ك پنجاه سال و صد سال بدان خدمت و حرفت مشغول باشد و نمي
نمايند و آنچه كنند بر وفق  و چون اهل صنعت كه در اين خانقاه و خرابات دنيا بدان خدمت قيام مي

محمد شيخ كنند كه حضرت جلّت است و به داللت و ارشاد خادم حقيقي و سيد واقعي كه  فرمان
باشند و  ة شريعت ثابت قدمي احوال بر جادرسول اللّه است و شفقت و امانت بجاي آرند و در كلّ

چنانكه زيادت نستانند و كم ندهند و با كسي كه  كسب خود را از مال حرام و شبهت نگاهدارند.
مالش حرام بود معاملت نكنند مگر ندانند و هرگز در صنعت خود كار معيوب را روي كشيده نكنند 

مان بها ه بها و انصاف نگاهدارند و چون كسي را يابد كه قيمت آن حرفت نداند افزون نفروشد الّ
روزي در بازار شد و  السالم نيك احتراز كند، خواجه عليه و غش شناسنده فروشد و از غلّه كه ب

ميان گندم كرد دستش تر گرديد، گفت  فروختند دست مبارك در قدري گندم ديد ريخته و مي
رمود چرا ف السالم سيده است، خواجه عليهراين چيست؟ صاحب طعام گفت يا رسول اللّه بارانش 

گفت  513)(َمْن َغشَّ فـََلْيَس ِمْن اُمَِّتیآنچه تر بود بر روي نكردي تا همه كس ديدي آنگه فرمود 
و در آن كوشد كه از دست  ت من نيست.هركس با خاليق خيانت كند و كار مغشوش كند از ام

 عليهدرويشي رساند كه روايت است كه داود ه عزيزي و راحتي به رنج و كسب خود نصيبي ب
حقّ  خواهم كه همنشين خود را در بهشت ببينم تعالي مناجات كرد گفت خداوندا ميحقّ  با السالم

 السالم د عليهكسي كه تو را پيش آيد او بود، چون داواول  تعالي فرمود كه فردا از شهر بيرون رو
معاملة تو با  بيرون رفت شخصي را ديد با پشتوارة هيزم، بر وي سالم كرد و احوال پرسيد كه

اي در بهشت، گفت هر  حضرت خداوندي چه چيز است كه بدان وسيلت مرتبة مرافقت با انبياء يافته
                                                                                                                                                                                              

 .ستيت من ناز امپس  غش (حيله و فريب) كندهر كه  513
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يك درم بفروشم مادري دارم دو دانگ در ه شهر آرم و به روز از اين پشتواره هيزم جمع كنم و ب
 السالم د عليهم داووجه نفقة او نهم و دو دانگ در وجه نفقة عيال و دو دانگ بر درويشان صرف كن

باش تا  گفت بيا پيش من مي السالم است تو را كه رفيق انبياء باشي، پس داود عليهحقّ  گفت برو كه
تو دهم و چنانكه در بهشت رفيقم خواهي بود در دنيا نيز رفيقم باش، ه هر روز آن يك درم ب

ام  ست و بار كشي يافتهكسب ده درويش گفت من اين مرتبه كه در بهشت رفيق تو خواهم بود ب
كشم و خدمت خداي و بندگان  چون دست از آن بدارم اين مرتبه نماند هم برين منوال بار مي

كند و اين  لطف هم بدين مرتبه داللت ميه حق تعالي بندگان خود را ب كنم تا اجل در رسد. مي
ُتمْ َ أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَْنِفُقوا  نهد كه وظيفه در پيش مي يعني نفقه كنيد از آن مال  514ِمْن طَيَِّباِت َما َكَسبـْ

ه كنيد و هم ب معني صدقه است يعني هم نفقة خود ميه ايد و اينجا نفقه ب حالل كه كسب كرده
َها َوَأْطِعُموا اْلَباِئَس  د كهفرماي مي دهيد و تأكيد اين معني جاي ديگر درويشان صدقه مي َفُكُلوا ِمنـْ

ُکُل الرَُّجُل ِمْن   (ِانَّ َاْطَيَب ماكسب را حاللترين مالها نهاد و فرمود  السالم خواجه عليهو  515اْلَفِقريَ  َ
چون محترفه و اهل صنايع كه عملة خانقاه جهانند بدين شرائط كه نموديم سعي و  516َکْسِب َيِدِه)

اولياء نصيبي ان دهد از انبياء و خاصه و مقام كه ب كوشش نمايند حضرت خداوندي از هر ثواب
 اند و فردا ايشان را با آن بندگان حشر كنند. ان ايشان بودهو محب بدين جماعت دهد كه خدمتكاران

�َّاِحلَِني َوحَ  فرمايد چنانكه مي يِقَني َوالشَُّهَداِء َوال دِّ ِّ� ُسَن فَُأولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَنـَْعَم اهللَُّ َعَلْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َوال
چند كه از اين جماعت و طوايف مختلف كه در اين باب بر هشت فصل شرح  هراما  517ِئَك رَِفيًقاُأولَ 

تر باشند  بان با نصيبهسلوك و احوال ايشان داديم خواهند كه از ذوق مشارب مردان و مقامات مقرّ
كسر نفس ت دنيا و تقليل طعام و د باطن از محبدر اوراد طاعت و وظايف ذكر و بيداري شب و تجرّ

قدر وسع ه نمايند ب ايم قيام مي و تصفيه و تزكيه و تجليه و تخليه و تحليه كه در فصول آن بيان كرده
(َاْجرَُک َعلی َقْدر َسْعِيَک  خواجه فرمود و يقين داند كه هرچند رنج بيش برد ثمره بيش باشد،

  :518َوَتعِبَک)
                                                                                                                                                                                              

 .نيدكايد انفاق  ه به دست آوردهك يا يزهكپا يايد، از چيزها ه ايمان آوردهك يسانك يا. 267سورة بقره، آية  514
 .پس از آنها بخوريد و به درمانده مستمند بخورانيد. 28سورة حج، آية  515
 آورد. يا دست خود به دست مباست كه  يزيخورد آن چ يكه انسان م يزيچ نيبهتر 516
پيامبران و راستان و شهيدان و  زداشته ا يايشان را گرام يه خداكخواهند بود  يسانك. پس آنان 69سورة نساء، آية  517

 .و همدمانندكشايستگان و آنان ني
 تو است.تالش و زحمت پاداش تو بر اندازة  518
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 رنج اندرست اي خردمند گنجه ب
  

 رنجنيابد كسي گنج نابرده   
  

خدمت شيخي از مشايخ كه ه ه آن اقبال دست دهد كه بفاقات حسنه و عنايات الهيو اگر از اتّ
ه ف گردد و معالجت ديني بيافته است و طبيب حاذق وقت گشته مشرّحقّ  عنايته سلوك اين راه ب

ع كند كه اره قطاو و پناه دولت او بادية خونخوار نفس امهمت  نظر و استصواب او كند و بر شهپر
 دادند و باده در هر منزل و مرحله هزاران هزار صادق و صديق چون بي دليل رفتند جان نازنين ب

جمال كعبة مقصود درنيافتند و چنين مشايخ كه طبيبان حاذقند دليل و رهبري را شايند اگرچه در هر 
كبريت احمر و عنقاء اند امادر اين روزگار يكبارگي  قرن و عصر عزيز الوجود و عديم النظير بوده

نادري آن كبريت يافته شود در آن موضع از خاك تيره ه تر آنكه اگر ب اند و عجب مغرب گشته
تر بود و آن عنقاء مغرب از غراب غريب محرومتر از غايت بي نظري و جهالت اهل روزگار  ناملتفت

دنيا و بي خبري از مرگ و كار آخرت و حساب و صراط و ثواب و عقاب و ه و استغراق خلق ب
َيا َوُهْم َعِن اْآلِخَرِة ُهْم َغاِفُلونَ مرجع و معاد كه  نـْ در نظر نابينا كحل اغبر  519يـَْعَلُموَن ظَاِهًرا ِمَن اْحلََياِة الدُّ

خاصان خويش است را بر حقّ  چه قيمت آرد و جمال خورشيد چه قدر دارد و معهذا آن غيرت كه
ل و طبيبي حاذق اب كه در اين عصر خود را چون كامي مكمعيان كذّواسطة مده بعزّت  در تتق

ة غيرت عدم معرفت غير خودش فرا گذاشته است و آنها را در قب روي آنهاه كنند پرده ب في ميمعرّ
  :520(َاْوِليائی َحتَْت ِقباِبی اليـَْعرِفـُُهْم َغْريی)مستور نموده كه 

َر شاِعرٍ  ِليَلیَّ ماخَ   ِلی ال َاری َغيـْ
 َاَجْل فَاْعَلما َانَّ السُُّيوَف َکِثريَةٌ 
 مدعي بسيار داري اندرين صنعت وليك

 جمال يوسف و بي عشق يعقوب از گزاف بي
  

�ائِ    ُهُم الدَّْعوی َوِمّنی اْلَق  دُ َفَکْم ِمنـْ
 521َلِة اْليَـْوَم واِحدٌ َولِکنَّ َسْيُف الدُّوْ 

 دانند سير از سوسن و خار از سمنزيركان 
 و از هر پيرهن تو نيائي نايد از هر باد

  

ميل عنايت از مكحلة هدايت كحل درد طلب در ديدة جان او ه هر صاحب سعادت كه بو لكن 
براندازد و عزّت  حاجبي بفرستند تا پردة غيرت از در خرگاهه رأفت ب كشند باد عاطفت را از مهب

جمال كمال آن طبيب حاذق دين و دليل و رهبر عالم يقين بر نظر آن طالب صاحب سعادت عرضه 

                                                                                                                                                                                              
 .ه از آخرت غافلندكشناسند و حال آن  يرا م يدنيا ظاهر ياز زندگ 519
 .دشناس ينمي غير من آنها را گنبد من هستند كه كس ريدوستان من ز 520
  ،است اديز رهايكه شمش ديبله، پس بدانبينيد).  بينند، و شما از آنها ادعا و از من قصيده (مي دوستانم مرا شاعر نمي 521
استواحد روز امدولت  ريشمش اام. 
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سر مطلوب رساند ه دهند و اگر طالب صادق در مشرق بود و طبيب حاذق در مغرب كه يا طالب را ب
  در طالب آرد چنانكه در اين معني فرمايد:ه و يا مطلوب را ب

 ا دست دهدگر دولت و دين همي تو ر
 يا موي كشان تو را بر شيخ برد

  

 يا باد ارادت و طلب بر تو جهد  
 دو اسبه روي سوي تو نهده يا او ب

  

  





 
  
  
  

  مششفصل 
  
  

  يتحوالت اجتماع





 

  مقدمه
ابداعات و اختراعات منجر به  شرفتيتوسعه و پ گريبه عبارت د اي يعلوم تجرب شتريهرچه ب انباشت

دارند. در  گريكديدر تعامل افراد با  ي. چه ابزارها نقش اساسشود يجامعه م يحركت تعامل
 طيو مح مياقل رييتغ رينظ تحوالت ريعوامل است و سا نياز مهمتر يتكنولوژ ياجتماع يدگرگون

 رييآموزش در سطوح مختلف و تغ يبر آنها و نهادها يها و نحوة حكمران و تراكم انسان يعيطب
رو  ني. از اباشند يم ياجتماع يو سرعت دگرگون زانيبر م گريافراد از عوامل مؤثر د يازهاين

راستا خانواده، مدرسه  نياند. در ا دانسته يفرد تيشخص يريرا عامل شكلگ يطيعوامل مح ياريبس
از عوامل عمده  ياجتماع يها و شبكه يهمگان يها همسال و رسانه يها مختلف، گروه سطوحدر 

  .شوند يم يشدن تلق ياجتماع
موارد  رييدر جهت تغ افتهيسازمان  يها گروه ياز تحرك اجتماع يحالت ناش ياجتماع يجنبشها

 يمناسبات دارا ي. بررسگردد يم ياجتماع يكه منجر به دگرگون باشد يطبقه خود م يگاهيجا
است كه در ارتباط با موضوعات مرتبط با  ياسيس يشناس اقتدار در سطح جامعه از مباحث جامعه

حكم حاكم در  ياثربخش زانيدر ارتباط با م ي. قدرت اجتماعكند يبحث م ياجتماع يها قدرت
سازمان،  كي تيريمد ي. وقتشود يم فياطاعت افراد جامعه از حكم حاكم تعر زانياجتماع و م
جنبش  كند يم تيجامعه هدا جيهدف متفاوت از اهداف و عملكرد را كيا به سمت اجتماع ر

عرضه بر اجتماع منجر به حركت افراد آن جامعه  يكه فشارها يمانز و. رديگ يشده شكل م يرهبر
   .رنديگ يخودجوش شكل م يها جنبش شود يدر جهت هدف مورد قبول عموم م

قت در اسرار فاجعة يحق يتجلّرضاعليشاه ثاني در كتاب  ن تابندهيحاج سلطانحسآقاي حضرت 
  522دارند: را چنين بيان مي ام، نهضت و ظهوريبعثت، قوجه تمايز  كربال
 يو به معن. »بـََعَثُه َكَمنَـَعُه َاْرَسَلهُ «سد: ينو يدر قاموس م، است دنفرستا يدر لغت عرب به معن بعثت
و بعثت به فتح اول و . ديزانياو را از خواب برانگ يعني» بعثَه منْ منامه«ند يه گوكختن هم آمده يبرانگ

سر اول كو به ، ختنيبرانگ يك يعنيرساند  يند وحدت فعل را ميز گويه تاء وحدت نك يتاء مصدر
ه عالوه بر فاعل مفعول هم كاست  يمتعد ين لفظ به اصطالح ادبيا. ئت وقوع فعل استياشاره به ه

                                                                                                                                                                                              
، 1372ربال، انتشارات حقيقت، چاپ چهارم، كحضرت حاج سلطانحسين تابنده، تجلّي حقيقت در اسرار فاجعة  522

 .6-7صفحات 
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  . ند و مفعول نخواهدكتفا به فاعل كالزم دارد و فعل الزم ا
 يبرا نفر از جانب حقّ يكخته شدن يبرانگ يكيدارد:  ين اختصاص به دو معنيبعث در عرف مسلم

خته شدن مردگان در معاد و زنده شدن يگر برانگيد، ه راه سعادت استكدعوت مردم به پرستش او 
ه خداوند او را فرستاده و كاست  يسكغمبر يچه پ، است يلغو يمعناز افراد  يمعن دو نيو ا. آنها
 ياعتبار به  بعث  خته شدن از خواب مرگ است. يخته باشد و زنده شدن پس از مرگ هم برانگيبرانگ

بشر  يبه سو رف حقّشود؛ چه همه از ط يا اطالق ميا و اولياز انب يندگان الهيع نمايبر دعوت جم
شود از طرف خداوند  يم ية خود و آنچه از او ناشيدر امور ذات يهر موجوده كبل، اند فرستاده شده

گر يو به اعتبار د. ه به او محول شدهك يانجام همان امور يناً مبعوث و مأمور است برايوكت
ه كاز جانب حق مأمور به دعوت خلق باشند  يه بدون واسطة بشرك يسانكاختصاص دارد به 

اند  ده شدهيند اولوالعزم نامدام بوكد احين و تجديع و تقنيه مأمور تشرك يسانكو ، ايعبارتند از: انب
ُاوُلوالَعْزِم الَّذيَن َعَزُموا َعلي َاْمرهللا فيما  در قاموس است:. اند با عزم و ثبات بوده يامر اله يايه در احك

ه به روز كوم النشور عبارت از معاد است يوم البعث و يند و يت را نشر هم گويبعث م 523.َعِهَد ِاَلْيِهمْ 
  . ألنَّْشُر ِاّحياُء اْلَميِّتِ  در قاموس است:؛ ر شدهكشود و در قرآن هر دو لفظ ذ ير ميامت تعبيق
و است ( 524ه جلوس مقابل اضطجاعكچنان، ستادنيا ياز افعال الزمه و مقابل قعود است به معن اميق

ر و ين است از غكرا اثر فعل الزم مميز، اعم است يفعل الزم از متعدو چون هر . )قاَم اْالْمُر ِاْعَتَدلَ 
اعم  تام از بعثيلذا ق، ر استيه اثر او از غك يخالف متعدبر ن است از خود فاعل بوده باشد وكمم

ن كچه مم، ستيس آن صادق نكع يول، ز صادق استيام نيند قكو در هر مورد بعثت صدق . است
ام در عرف اطالق شود بر يق. يقائم حاصل شود بدون واسطه و سبب خارجام توسط خود ياست ق
دون يند: فريه ناتمام بوده باشد مثالً گوك يل موضوعيمكا اتمام و تيه مندرس شده ك يد امريتجد

ارت كو د 525يسين انگليكس بيو فرانس، د نموديان را تجديشداديسلطنت پ يعنيرد كام يق
رده كشف كه را يعيراه اتمام علوم طب يعني، ردندكام يق يروانشاسات و يعيد طبيدر تجد 526يفرانسو

                                                                                                                                                                                              
 . اند ه خدا با آنان بسته تصميم گرفتهكه بر امر خدا در پيماني كساني هستند كيعني صاحبان عزم  523
 . اضطجاع به معني به پهلو ختفن يا پهلو بر زمين نهادن است 524
525 Francis Bacon  تولدش . زيسته ه در اواخر قرن شانزدهم ميالدي و اوايل قرن هفدهم ميكاز دانشمندان انگليسي
 . ميالدي بوده است 1626وفاتش در . 1561در 
526 Rene Descartes ميالدي بوده و  1650وفاتش در ، 1596تولّدش در ، زيسته از فالسفة فرانسه و در قرن هفدهم مي

 . قلم جناب آقاي فروغي ترجمه شده است فلسفة او به
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ه كن است يا يبرا ءايام به انبيو نسبت ق. دنديشقدم گرديدا شده پيعلوم پ يه براك ييها شرفتيو در پ
كاَن الّناُس اُمًَّة ه در قرآن است: كدند يد استقامت ورزيو توح يامر اله يايل و احيمكآنها در ت

پس ، نبود ينشان اختالفيشهوات متّفق و متّحد بوده ب يرويمردم از پ يعني 527فـَبَـَعَث ُهللا النَِّبّينيَ واِحَدة 
اطالق . بدان از عذاب بترسانند، داده يان را بشارت به خوبيكه نكخت يرا برانگ ءاياز آن خداوند انب

عام است و اطالق بعثت انات حقّه يه نسبت به دكاست  يانت و خداپرستيد امر ديام از جهت تجديق
ن بن يحس ين معنيو به ا. ه سابقاً نبودهكاست  ين مخصوصيده و قوانيام جدكاز جهت آوردن اح

ت و يق تمامين طرينمود و به ا يمقاصد جد و پدر و برادر خود را عمل يعني، ردكام يز قي(ع) ن يعل
ن بن يحس. ديمام رسانتحقّه را به اانات يع ديق جميه حقاكار بلكانت اسالم را عمالً آشيت ديجامع
 ين اوضاع زمانه مقتضكل. ام داشتيپس از رحلت حسن (ع) ق يعنيدورة خود  ي(ع) از ابتدا يعل

رده خود را كا اعالم يه مقصود و مرام خود را به تمام دنكنهضت و ظهور نبود مگر در سال آخر 
داده و تمام  يه خالصيام يرحمانة بن يبنمود و اسالم را از چنگال  يانت معرّفيد راه خدا و ديشه

  . امت را ناظر اعمال آنها قرار داد
 ينين و جانشيمسلم يقيحق ييشوايام داشته و پيه به امر خدا قكاست  يسكعه يقائم در اصطالح ش

است و همة ما  يعه جارين خاصه شيه در افواه مسلمكن زمان يو قائم در ا. دار است غمبر را عهدهيپ
ع يه مقاصد اجداد بزرگوار خود و منظور جمكاست  يسك، ردكه ظهور خواهد كم يدارده يعق

ل نفس يب اخالق و تبديام و تهذكج احيه عبارت از نشر عدالت و تروكرا  ان راه حقّيراهنما
ف شده باشد يان ضعيع اديان جميرا در م يامر خدا پرست، ت است انجام دادهيطنت به روح انسانيش

غمبر فرزند ين پيقائم به امر خدا و جانش يعشر يعة اثنيدة ما شيو به عق. ردكخواهد ا يد و احيتجد
العاده است و از  ن موضوع امر فوقيو چون ا. باشد ي) معّجل هللا فـََرُجه( يركبالفصل امام حسن عس

. استام او مهمتر يق يول، نديده و هرچند همة آنها قائم به امر خداير بزرگان به معرض ظهور نرسيسا
، ن استيان ديشواين و پيدة ما فقط او قائم بامراهللا و خَلَف ائمة سابقين زمان به عقيدر ا يو از جهت
، دين بفرمايامر د يايه احكم يباش يو به اضافه چون ما منتظر ظهور او م. ن زمان او استيلذا قائم ا

ام ين قيگران در جنب ايد يها اميرا قيافته زين شخص اختصاص يلذا اطالق قائم اصطالحاً به ا
ت را ينتوانسته است همة افراد انسان و عائلة بشر يچ بزرگيچه ه، ستير نكچندان مهم و قابل ذ

ن يو همة ملل ظهور ا. سوق دهد يامل و ترقّكت يند و همه را به سوكبرنامه وارد  يكتحت 
                                                                                                                                                                                              

 . 213سورة بقره آيه  527
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قت و واقع همه انتظار ظهور يقدر ح يول، مختلفه از او نام برند ين به اسامكشخص را انتظار دارند ل
  .نندكر كمختلف ذ ياور را دارند هرچند به نامها

�اِئُر ِاي « نند وكام اطالق يق يا شدن برايام را دارد و گاه نهضت را بر مهيق يز معنين نهضت  نـََهَض ال
�ريَ  به هر دو  و، دن شده باشديپر يايه پر در آورده و مهكاست  يا و ناهض جوجه »َبَسَط َجناَحُه ِلَي

ن دو به اصطالح يا نيند و نسبت بكام صادق باشد نهضت هم صدق يه قكدر هر مورد  يمعن
شود و نهضت  ياختصاص داده م يو مذهب ينيام در عرق به امر ديگاه هم ق. است ين تساوييمنطق
ر مراد از و اگ. شود يز مير هم نين و غين و فالسفه و مخترعيام سالطين اعم از آن و شامل قيبنابر ا

حسن (ع) از قبيل وعده (ع) در زمان  ين بن عليحس يها هيته، ام باشديق يا شدن براينهضت مه
ام او پس از يشود و ق يده مينهضت نام دادن شيعيان به خروج وذكر مطاعن بني اُميه و غير ذلك

ة يام را به قضياگر قو . ز بوديه بعد از آن نكافت بليربال خاتمه كرحلت امام حسن (ع) شروع و در 
ردن با كد و موافقت نيزيبا  يها مخالفت، ميآخر اختصاص ده يايا به قضايع شهادت يربال و وقاك

شود و  يام او محسوب ميز جزء نهضت و مقدمات قيخالفت او و وعده دادن دوستان به خروج ن
  . ام اوستيق ينه ابتدايت از مدكحر

مقابل  يز گاهيبت نيه غكچنان، باشد يا مقابل خفا ميبت يمقابل غز از افعال الزمه است و ين ظهور
ه پسر كد بن عبداهللا (ص) محم ين وصيه آخركم يمعتقد يعشر يعة اثنيو چون ما ش. حضور است
 يمخالفت آنان و برا ر دشمنان و اشتدادكد و مكيبه واسطة ، (ع) است يركالعس يحسن بن عل

ه ظاهر شود و از دشمنان كاست  يين شده و منتهز فرصت و امر خدااز شرّ اعدا از انظار پنها يمنيا
و . ميام او را دارينند و ما انتظار ظهور و قكلذا نسبت به او ظهور اطالق ، شدكقت انتقام بيو حق حقّ
ه در اطاعت آن بزرگوار و كل نفس است يمكق و مستعد موجب تياشخاص ال ين انتظار برايهم

از بزرگان خود را  يكيز انتظار ظهور ينه نير ملل متديسا. وشندكب ير قلبكتذاد خدا و يمراقبت در 
ام ين نهضت و قين نسبت بييشود و به اصطالح منطق ياطالق م زينام و نهضت ين مورد قيدارند و در ا

نند چون ظهور كموارد هر سه صدق  يدر بعض يعني. با ظهور خصوص و عموم من وجه است
ام بزرگان ملل در يمانند ق، نندكام و نهضت بدون ظهور صدق يو گاه ق، ظر مللتشخص موعود من

 يز به اعتباريه بر آنها نك(ع) هر چند  ين بن علين چون محمد بن عبداهللا (ص) و حسيامر د ياياح
   ».ار و روشن استيق آن بسيام صادق باشد و مصاديو گاه ظهور بدون ق، ظهور صادق است
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ت اجتماعي و انقالبالتحو  
 يهمگ ميه اگر دقت نمائكشود  يدر جامعه مطرح متحول در مورد وقوع  يات مختلفينظر

ت جامعه را تحوالسم يسكمار يركتب فكات ميگردند. نظر يها بازم به پندار انسان يآنها به نحو
ل ين نظر را تعديسم اينيلن -سمكيداند. مار يم ياستثمار در جوامع صنعتشدت  شيمنوط به افزا

ند. ك يت متحوالن يشمول وقوع امز ياند را ن دهينرس يه هنوز به بلوغ صنعتك يو جوامع نموده
 يارگركانقالب  يمختلف آگاه يتوان با روشها يه مكدهد  يده را گسترش مين ايسم اكيتروتس
ارگران كه به ك يازاتيسم با امتيتالياپكه كن باور است يسم بر ايسكع نمود و در عوض نئوماريرا تسر

اندازد و  يرا به عقب م يارگركت و انقالبات تحوالدهد همواره  يش ميدهد و رفاه آنان را افزا يم
 يارگركانقالب  يشدن جامعه را برا يند و صنعتيب يم يت را در جامعة دهقانتحوالن يسم هميوئئما

ت را تحوالمنشاء ه كاست  يافرادنظر در مقابل ده عمالً ين عقياداند.  ينم يسم الزاميمونكو وقوع 
و  يه سازندگكاست  (ص) رمكا به رسولن موضوع ياد. اشاره ندان يبزرگ م يها ظهور انسان

ر ينظ يرد. افراديگ يله مردان بزرگ صورت گرفته و ميشه بوسيخ هميت در تاريو خالقتحول 
در را  529يئزماياركاقتدار ه ينظر يز اجتماعيآم تحول يها تكنظر و حرن ياق يبا تلف 528وبر سكما

ه ثابت كن دارد يا دهد و در ضمن آن تالش بر يارائه م يو اقتدار قانون يال اقتدار سنتكمقابل اش
خواهد  يه مكاست  يانات مداوم و مستمريجر يت اجتماعتحواله همواره علل كند ك

ن علل انقالبات يركگر از متفيد ياريند. بسكل يتبد يقانون يها تيرا به مشروع يسنت يها تيمشروع
ز عوامل دخالت ين يدانند. برخ يروها در طبقات مختلف اجتماع ميت را عدم تعادل نتحوالو 

ت را با تحوالس كبالع يو برخ 530اند جهان مدنظر قرار داده يها ت و انقالبتحوالرا در  يخارج
  اند. تهنسدا ياز فشار اجنب ييمنشاء رها

چون مالقات آن دانشور در اين «: 531سندينو يابوالفتوح م خياحه، در شرح حال شيالس در بستان
از احوال خجسته مĤل آن سرحلقه كمال اهل گفتن  يا كشور واقع شده لهذا در ضمن آن شمه

مناسب است. آن بزرگوار از نوادر ازكياء ايام و اكابر حكماي شيرين كالم بود و در مراتب عرفان 

                                                                                                                                                                                              
528 Maximilian Carl Emil Weber (1864 –1920). http://en.wikipedia.org/wiki/Max_Weber  
529 Charisma 

 .، تهران1357بير، كچاپ شانزدهم، انتشارات امير، خوار استعمار، مهدي بهار نيد به ميراثكنگاه  530
 .19-21العابدين شيرواني، مستعليشاه، چاپ سنايي، صفحات  ياحه، حضرت حاج زينالس بستان 531
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ت بسيار و سفر بيشمار كرده و روزگار چند با ملوك نمود سياح و مطالب ايقان وحيد زمان مي
ارجمند بسر برده با زمرة عرفاء و حكماء و فرقة علماء و امراء مجالست و معاشرت بسيار كرده بود 

خدمت آنجناب اعتقاد تمام و اعتماد الكالم بود. بزعم فقير حكيم عرفا و عارف حكماء ه فقير را ب
يش غالب و شنيدن كلمات حكما را بسيار راغب بود. روزي بود چه كه ذوق حكمت بر طبع گرام

فرمائيد و در باب  فقير از آن حكمت مصير سؤال نمود كه در خصوص ملوك و سالطين چه مي
نمائيد؟ فرمود كه بر ضمير ارباب هوش پوشيده نيست كه واسطه و حكومت و سلطنت چه بيان مي

اي مشيت الهي و ارادت غيرمتناهي ملوك نامدار و مقتضه آدم ب سبب نظام عالم و انتظام امور بني
وساطت رياست و سياست ايشان آتش ظلم و جور اهل بغي و ه اند تا بسالطين صاحب اقتدار شده

طغيان منتفي گردد و ظلم ظالمان و جور متغلبان از سر كافّه ناس مندفع شود. بنابراين حكومت و 
تـُْؤِيت اْلُمْلَك َمْن م طوايف امم است به فحواي آيه سلطنت وسيلة اصالح امور عالم و انتظام مها

از ابتداي هبوط حضرت آدم تا اين دم مابين طوايف امم عادت خداوند جهان آفرين  532َتشاء
سي و مدبري و در اكثر يمقتضي چنين بوده كه نوع بشر در حين تمدن و اجتماع محتاج باشند به سا

عمر مدت  دولت مناسب اطوار ايشان بود در نشو و نما و اوقات مراتب اعمار و اطوار سايس و مدبر
بر اين معني ايمائي دارد و چون افراد انسان در اغلب  533َو َقْد َخَلَقُكْم َأْطوارًا و غيره و آيه شريفه 

اوقات الّا ماقلّ از عمر طبيعي كه صد و بيست سال باشد تجاوز نكند زياده همچنين اجتماعات در 
نگذرد و بعضي كه از آن مقدار تجاوز كند مانند بعضي ا ز افراد معمرين كه بوده دول از اين مقدار

اند و هستند شاذ و نادر است و اين بسبب قوت و ضعف درتأليف و تركيب بود و اعتباري در آن 
دويم نمو و ترقي  اول ست چون انسان را سه حالت از بدايت عمر تا نهايت رحلت هستيچندان ن

حالت انحطاط و تنزّل و كذلك دولت و سلطنت را  سيمحالت وقوف بي زياده و نقصان در بدن 
اين سه حالت موجود است و مغايرت هر يك از اين حاالت باعتبار تغاير اوقات با حالتي ديگر 
ظاهر است و بر اهل خرد معلوم است كه هر فرد ايشان را از هنگام والدت تا حد تميز كه ان 

واجب و الزم است. همچنين در بدو  َمْن يَقُوَم َمقاَمُهما اويس مانند والدين ئمربي و ر صباوتست
ظهور هر دولتي محتاجست بمربي از رئيس و دانا و صاحب عزم و توانا و تعصب مردان كاردان و 

عاش قبايل و معاونت ايشان و چون هر فردي از افراد انسان بقدر عقل و راهي كه دارد تدبير اساس م
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 .مختلف بيافريد يها ه شما را به گونهكحال آن. 14 ةنوح، آي ةسور 533



  293   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

نمايد. كذلك هر پادشاهي و صاحب دولتي ناچار است كه او را قانون عدل و احسان و خود مي
سبب آنها تعمير بالد و ه حسن سلوك با رعايا و جلب قلوب برايا و اعوان و انصار بوده باشد تا ب

تكثير عباد و تحصيل اموال و تكميل خزاين شود و امور مملكت و عرصة واليت منتظم گردد 
ماه در ترقّي و ترفّع و نشو و نماست همچنين ه هفته و ماه به روز به نانچه انسان در حالت نمو روز بچ

هر دولتي و سلطنتي در بدو ظهور از كوشش پادشاه و مدبران ذيجاه و سپهداران شجاعت پناه در 
كمال رسد  ةمرتبه باشد تا حد وقوف و ايضاً چون انسان هرگاه بتزايد و تضاعف و ترقّي مي

باشد. كذلك اواسطه هر دولتي ي نميمنوال توقف نمايد و در جسم و بدن او ترقّ يكچندگاه بر 
گذر د كه از تدبير زيادتي واليت و وسعت مملكت و حسن سلوك و تي بر يك حال و قرار ميمد

اما  لند.ييكباره ذاجلب قلوب غافل و از قهر اعداء و تربيت احبا و از رعايت رعايا و احوال برايا 
�َُهاموجب خبر هب ُر اْألُُموِر َأْوَس هر پادشاهي كه عدل و داد و اجراي حقوق عباد نمايد و  534.َوَخيـْ

َفُع الّناَس ابواب رأفت و شفقت بر روي عموم بندگان خدا گشايد بر طبق آية كريمه  َوَاّما ما يـَنـْ
فيق و طول عمر كرامت كند و مملكت او را معمور ايزد متعال آن پادشاه را تو 535َفيمُکُث فی اَالْرضِ 

و دشمنان او را مقهور و رعاياي او را مسرور گرداند و هر مملكتي و رعيتي كه ماده ايشان قابل 
يابند و چون فرد چنين پادشاهي باشد عنايت الهي شامل حال ايشان گشته توفيق چنين شهرياري مي

سرحد انحطاط برسد عمل قوي و احساس حواس او ه انساني هرگاه از حالت سنّ وقوف گذشته ب
شود. همچنين هر دولتي كه انصار واعوان و گردد و حالت ضعف و پيري بر او غالب ميناقص مي

حالت انحطاط تنزل نمايد و ابواب ه اجتماعات او رو به تنزل باشد لهذا از حالت وقوف و توسط ب
د مانند انسان كه منشأ قوت ظاهري و باطني او ضعف و فتور موفور بروي شوكت آن دولت بگشاي

پذيرد و ست و چون شيخي و پيري بر او ظاهر گردد البته آن حرارت نقصان ميا از حرارت عزيزي
شود و در آن قُوي فُتور و اختالل كلي بهم جهت تربيت بدن ناقص ميه قوي از جذب غذا ب

قص كيفيت احوال وزراء و امراء و وكالء و سد. همچنين انحطاط دولت و تنزّل سلطنت بعلّت نر مي
 امناء و قصور راي و سوءتدبير و كثرت طمع ايشان باعث اختالل حال انصار و اعوان و لشكريان

ست مانند حواس انساني كه حرارت غريزي از او كم شده فتور موفور و علل نامحصور در آن ا
چين در روي عالمت انحطاط است  رسد. و چنانچه در انسان سفيدي موي و ظهور ميه دولت ب
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ست به زيب و زينت در مالبس و مساكن و ا عالمت انحطاط دولت و تنزل سلطنت مايل بودن ايشان
مناكح و غيرهم و اموالي كه جهت نظام لشكر و انتظام كشور و تدبير دولت و تنظيم مملكت واجب 

بظن و قياس صرف نمايند و به لهو و و الزم است بر اين الطايل از تقطيع در لباس و ترقّع اساس و 
لعب و عيش و طرب و فسق و فجور خرج كنند و اين معني از اقوي عالمت ضعف دولت و تنزل 

گردد. در كتب تواريخ مسطور است كه سلطنت است چنانچه مكرر ديده و مشاهده گرديده و مي
ت در زينت تن و كند اصحاب آن دولاكثر اوقات كه دولت و سلطنت از حد وقوف تجاوز مي

ت  ت بدن و كامراني و خوشگذراني كوشند و ازرفاهيپروري و عدالت گستري و از مهام رعي
چشم پوشند و وضع دولت و قانون سلطنت را مهجور نمايند و وزراي دولت رعيت  مملكت و نظام

خداوند دولت و  و امناي حضرت در توسيع دايره اعتبار و رفعت مقدار پردازند و صالح صاحب
سلطنت را بالكليه از خاطر محو سازند و احوال اواسط الناس ايشان بل دونان خدمتكاران و مالزمان 
در ملبس و مسكن مانند ملبس و مسكن ملوك شوند و راحت و تن پروري را شعار خود نمايند و 

دفع  ابواب غفلت و عيش و عشرت بر روي خويش گشايند درين حال از احوال رعايا غافل و از
راحت و كامراني كند و بر تن آسائي و سايه ه اعدا زايل كردند زيرا كه هر شخصي كه عادت ب

كس حضر را بر سفر و اقامت را بر حركت ترجيح دهد چه در سفر  پروري ميل نمايد البته آن
زحمت و مشقت موجود و عيش و راحت مفقود است. از اين جهت از حفظ و حراست مملكت و 

باز مانند و هرگاه منهيان و خبرگيران از جائي و سرحدي خبري برسانند حمل بر  رعيت رعايت
 خدمت صاحبه ز بيآم يا كلمات بي اصل و غرض تاويالت پريشان كنند و كذب و بهتان و يا

دولت گفتن گيرند و اين غفلت و راحت باعث زوال دولت و انقراض سلطنت گردد اگرچه 
داللت بر آن دارد كه هر هدايتي را نهايتي مقدر و هر آغازي  536ِکتاب  ِلُکلِّ َاَجلٍ  مضمون آيه شريفه

ق نيز كند كه قضاي معلّداللت مي 537َميُْحوا اهللَُّ ما َيشاُء َو يـُْثِبتُ مفاد آية ه باما  را انجامي مقرّر است
  هست.

  گرچه كس بي اجل نخواهد مرد             تو مرو در دهان اژدرها
جهت آنكه انسان در حالت ثالثه در ه در حين انحطاط دولت البته زايل گردد ب بلكه الزم نيست كه

ه كند بلكر آن نيت ننمايند و تا حد سن طبيعي تدبيابتداي انحطاط بلكه قبل از آن هرگاه بدن را ترب
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د هرچند هنگام نمو بوده باشد قبل از حلول اجل البته بميرد هيچگونه عالج يتناول سم قاتل نما
داشتند رد و كذلك بعضي دول ماضيه چون اصحاب آن بر وفق عدل و قانون و داد معمول نمينپذي

گذاشتند و طريق جور و عدوان شعار خود ساختند و بر سمند و سياست ملكي را مهمل و معطّل مي
هوا و هوس سوار گشته در ميدان ظلم و ستم تاختند ناچار قبل از وقت اركان دولت ايشان خلل 

هر انساني كه تربيت بدن نزد اما  سوف گرفتكپذيرفت و آفتاب شوكت ايشان قبل از غروب زوال 
رسد. همچنين نظم هر دولتي  عمر طبيعي ميه فق آيد البته بطبيب حاذق نمايد و حسن تدبير او موا

حين شروع در انحطاط يا قبل از آن اگر بر وفق تقدير و حسن تدبير وزراء و امراء بوده باشد باعث 
گردد. حاصل آنكه شرط بقاي دولت سياست است و سياست يا بقاي دولت و دوام سلطنت مي

ست يا شرعيا جهت آنكه احد اقسام آن علم سياسته ب ه نامندعقلي است كه او را حكمت عملي 
شروط آن عمل نمايند از سياست حكمت عملي مستغني ه ست هرگاه سياست شرعي باشد و با

گردند. لهذا اكثر ملوك نامدار و سالطين با اقتدار كه مسلمان بودند سياست شرعي را دستورالعمل 
تأييدات ه عدول و تجاوز ننموده اكثر اوقات ب اند و هر پادشاهي كه از سياست شرعيخود ساخته

باك و غيور بوده كه سياست شرعي را  ر و منصور بوده و هر پادشاهي كه سفّاك و بياني مظفّرب
معيار خود نكرده و اعتناء بر سياست شرعي ننموده و در پي هوا و نفس اماره شتافته البته غيرت الهي 

ْني بر وي استيال يافته الجزا خراميده و بقاي دولت كفار از  گرديده تعجيالً به دار 538ا َو اْآلِخَرةَخِسَر الدُّ
که َاملُْلُک َيُدْوُم َمَع ست و در اخبار آمده ا امر سياست بغايته ست و اعتناء ايشان با سياست عقلي

و ست موجب زوال مملكت ا الجرم هر عملي كه منافي شرع و عقل 539الُکْفِر َواليـَْبقی َمَع الظُْلمِ 
                                                                                                                                                                                              

 . در دنيا و آخرت زيان بيند.11سوره حج، آيه  538
ِة َعِن اْلبَـْرِقيِّ َعِن اْبِن َحمُْبوٍب َعْن ِإْسَحاَق ْبِن َعمَّاٍر َعْن َأِيب َعْبِد اهللَِّ  [الكايف -65؛ 331ص :  72بحاراألنوار ج :  539 ] َعِن اْلِعدَّ

َأِن اْئِت َهَذا اْجلَبَّاَر فـَُقْل َلُه ِإّينِ ملَْ َأْستَـْعِمْلَك َعَلى  ع قَاَل ِإنَّ اهللََّ َعزَّ َو َجلَّ َأْوَحى ِإَىل َنِيبٍّ ِمْن َأْنِبَيائِِه ِيف َممَْلَكِة َجبَّاٍر ِمَن اْجلَبَّارِينَ 
َا اْستَـْعَمْلُتَك لَِتُكفَّ َعينِّ َأْصَواَت اْلَمْظُلوِمَني فَِإّينِ لَ  َاِذ اْألَْمَواِل َو ِإمنَّ َماِء َو اختِّ ْن َأدََع ُظَالَمتَـُهْم َو ِإْن َكانُوا ُكفَّارًا بيان َسْفِك الدِّ

�نة اجلبارين أيضا بتقديره تعاىل حيث مكنهم  �لبه عند الظامل و هو اسم ما أخذ منك و فيه داللة على أن سل لضم ما ت الظالمة 
م غري جمبورين عليها مع أنه يظهر من األخبار أنه كان يف  م معاقبني على أفعاهلم أل ا و ال ينايف ذلك كو منها و هيأ هلم أسبا

م به و قوله فإين الزمن السابق السل مرو �يعوا األنبياء فيما  ن ي �نة احلقة لغري األنبياء و األوصياء أيضا لكنهم كانوا مأمورين 
ديد للجبار بزوال ملكه فإن امللك يبقى مع الكفر و ال يبقى مع الظلم.    لن أدع ظالمتهم 

ْحساِن  ؛ الفصل الخامس و السبعون في العدل.119األخبار ص:  جامع ْلَعْدِل َو اْإلِ ِ َُْمُر  قال هللا تعاىل يف سورة النحل ِإنَّ اهللََّ 
 َعِن اْلَفْحشاِء َو اْلُمْنَكِر َو اْلبَـْغِي يَِعُظُكْم َلَعلَُّكْم َتذَكَُّروَن و قال يف سورة النساء َو ِإذا َحَكْمُتْم بـَْنيَ   َو يـَْنهى  َو ِإيتاِء ِذي اْلُقْرىب

ْلَعْدلِ النَّاِس أَ  ِ . و قال رسول هللا ص عدل ساعة خري من عبادة ستني سنة. و قال رسول هللا كلكم راع و كلكم  ْن َحتُْكُموا 
← 
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دست نسوان دادند و ه را برعيت  انقراض دولت است و ديگر آنكه هر طايفة كه زمام دولت و مهام
درياي فتن و بالي ه عاقبت ب 540خري اليـُْفَلُح قـَْوُم َو اِمُرُهْم ِاْمَرَأهموجب ه گردن بر فرمان زنان نهادند ب

نهايت انجاميده ه دولت آن فرقه بامور ايشان رسيده و انجام كار ه محن افتادند و هرج و مرج كلي ب
پرويز سلطنت كردند الجرم اختالف  و مانند دولت عجم كه در اواخر چندگاه دختران خسرو

ي كه عالج پذير نگشت و همچنين هر پادشاهي كه سفاك و حده دولت ايشان راه يافت به فراوان ب
از جهان درگذشته زيرا كه عدل زودي ه در ستيز بوده معمر نگشته و برعيت  خونريز و با سپاه و

تجربه رسيده و مشاهده نيز ه كند و اين معني بخداوندي اقتضاي انعدام وجود چنين ظالمي مي
العمر  شات معمول بوده قصيريگرديده و كذلك هر پادشاهي كه خسيس و بخيل و قاطع ارزاق و مع

ده از عمر خويش برخوردار ل پدر نموتقبه كه جرات  يا گرديده و كذلك هر پادشاهي و شاهزاده
  نبوده بلكه ايام زندگاني او بعد از پدر شش ماه تجاوز نكرده.

  پدركش پادشاهي را نشايد            اگر شايد بجز شش مه نپايد
قتل آورد و منتصرباللّه كه پدر او متوكل باللّه بود قتل كرد و ه مانند شيرويه كه پدر خود خسرو را ب

ان بود بكشت و هر يك از ايشان زياده بر كدر او الغ بيك ابن امير تيمور گورميرزا عبداللطيف كه پ
شش ماه حكومت نكردند و همچنين هر كس كه باعث ظهور دولت گرديده عاقبت بدست 

قتل رسيده احوال ابومسلم مروزي شاهد اين مقالست و كذلك هر وزيري يا ه صاحبان دولت ب
شته باالخره آن پادشاه وي را كشت چنانچه در اين وكيلي كه سبب ظهور و جلوس پادشاهي گ

 زمان حال حاجي ابراهيم خان شيرازي مقوي مدعاست و در كتب مورخان نيز مسطور است. جناب
سياست عدل ه سبحانه و تعالي پادشاهان را توفيق دهاد و سعادت ابدي قرين ايشان گرداناد كه بحقّ 

  مسرور كنند.ظالمان را مقهور نمايند و مظلومان را 
  »دولت فقر خدايا به من ارزاني دار             كين كرامت سبب حشمت و تمكين منست

ور اشاره نمود. يآ كات ميتوان به نظر يم يت اجتماعتحوالات مختلف در باب ينظر يدر جمعبند

                                                                                                                                                                                              ← 
لعدل مع الكفر و ال يبقى اجلور مع اإلميان. ا أساراكم و قيل امللك يبقى   مسئول عن رعيته. و قال ص أحسنوا إىل رعيتكم فإ

اْبُن َشْهَرآُشوَب ِيف اْلَمَناِقِب، َو َدَخَل اْلَغاِضِريُّ َعَلْيِه يـَْعِين احلََْسَن ع  -6 -16660. 263 ص : 14الوسائل ج :  كمستدر - 540
َ�ْيُت َرُسوَل اهللَِّ ص فـََقاَل بِْئَس َما َعِمْلَت َكْيَف قَاَل قَاَل ص َال يـُْفِلُح قـَْوٌم َمَلَكْت َعَليْ  َلَكْت َعَليَّ ِهُم اْمَرَأٌة َو َقْد مَ فـََقاَل ِإّينِ َع

ُتُه فَأََبَق ِمينِّ فـََقاَل اْخَرتْ َأَحَد َثَالثٍَة ِإْن ِشْئتَ  َثَمُن َعْبٍد فـََقاَل َهاُهَنا َو َال تـََتَجاَوْز َو َقِد  اْمَرَأِيت َو َأَمَرْتِين َأْن اْشَرتَِي َعْبدًا فَاْشَرتَيـْ فـَ
�َاُه َذِلَك.   اْخَرتُْت فََأْع
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ه اگر كت ن باور اسيبرا يداند. و يان جامعه مير پندار اقتدار در مييانقالبات را تغ يعلل اصل يو
را پندارها ارزشها يگردد ز يآغاز م ينكش مردود گردد سنت وابسته به آن زائل شده و سنت يپندار

انسانها  يخود برا ين ارزش اعتباريدهند و ا يها ارزش م نند و به آنك ياء مربوط ميت اشيرا به ماه
هر  يبه هرحال پندارها براداند.  يها م ار و رفتار انسانكات را افيواقع يو شود. يم يت تلقيواقع
ه عرف و ك يه پندارهائكشود  يآغاز م يوقتتحول د و نشو يقائل م يو اعتبار يارزش يا دهيپد

ها به مسائل  نحوه نگرش انسان يعنياند دگرگون شوند  ردهكل يعادت را به سنت و سپس به نهاد تبد
ب تز كيتر يجامعه را بر مبناتحول هگل روند  يكتكاليبا د يب نظر وكيتر اطرافشان متفاوت شود.

تز  يتز و مجدداً بروز آنت يردن سنتز به جاكد و بروز سنتز و عمل يتز پندار جد يآنتم و يپندار قد
   د.ده يمل كرا ش 542املكو هم ت 541ه هم انقالبكشد ك ير ميآن به تصو يبرا

از دول و  يكهر  يبرا« 543:ندفرماي مي هادولتجذر و مد ت تحت عنوان تحوالن يدر ارتباط با ا
و  يعيطب يكين جزر و مد دو قسم است: ياست، ا يو تنزّل يومتها و سازمانها جزر و مد و ترقّكح

افراد  يو مراحل مختلفة زندگ يريو پ يمانند حالت جوان يعي. جزر و مد طبيعارض يگري، ديفطر
 يز زمانين يهر دولت ياست برا يريو پ يو جوان كيودك يهر شخص يه براكاست و همانطور 

ت كرود و به جانب خُضرت و نضارت حر يرو به طراوت م يمال است و تا مدتّكو  يترقّ يابتدا
ن حالت وقوف يبر ا يرسد و چند يه در خور او است مك يو عظمت يه به اوج ترقّكند، تا آنك يم

ن يشود. ا يو منقرض م دا شدهياو پ يگذارد و باالخره فنا برا يبه ضعف و ذبول م يدارد، سپس رو
 ياست، چه بنا ين اختالف فطرياست. ا يخ و اطّالع بر انقراضات قطعيامر پس از مشاهدة توار

 ييز اسباب و علّتهايامر در ظاهر ن ير و بر اساس انقالب استوار است، منتهاييل و تغيعالم طبع بر تبد
ر او يخواست خدا و تقد يقيحقه علّت عمده و سبب كشود و هر چند  يدا مين اختالف پيا يبرا

تقدير هم به توسط تدبير اجرا مي شود و لياقت زمامداران يگانه عامل قوي براي اين  ياست، ول
اد باشد آن يت عامه رو به ازديالمدن و محبوب ةساير سلطنت و سيه تدبك ير است و تا موقعييتغ

ن رفته يگذاشت آن سلطنت از بن جهات رو به نقصان ياست و چون ا يدر ترقّ يز رويسلطنت ن
است در انسان و  يو الغر يمانند صحت و مرض و فربه يشود. جزر و مد عرض يمنقرض م

                                                                                                                                                                                              
541 Revolution 
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ن حاالت هست و گاه ضعف و ين و مراحل عمر اياز سن يكدر هر  يهر شخص يه براكهمانطور 
شود و باز همان  ينقاهت تامي از مرض در او پيدا شده ولي به واسطه قوت مزاح به زودي مرتفع م

به  يشود ول يدا ميا صحت پي يفربه يريگردد، و گاه در زمان پ يخود بر م يصحت و نمو به جا
دا يآن حاالت پ ياز اوان عمر هر دولت يكذا در هر كرود. ه ين مياز ب يواسطة ضعف مزاج به زود

رخ  ير شده و انقالبناگهان دچار ضعف و فتو يمال دولتكه عظمت و كار واقع شده يشود و بس يم
قباد و  يه براكمرتفع شده است، چنان ياست صاحب آن به زودكير و يبه واسطة حسن تدب يداده ول

او  يدولت دفعتاً برا يك يريام ضعف و فتور و اوان پين است در اكسلطان سنجر واقع شد؛ و مم
ن يه طهماسب آخرشا يه براكبرگردد، چنان يند و باز به زودكدا يدست دهد و عظمت پ يترقّ

  » ه ظاهر شد.ين صفويسالط
 انيز قابل مشاهده است. در ارتباط با جزر و مد اديان نيه در ادكده نه تنها در دولتها بلين پديا

الت كيه در تشكاختصاص ندارد، بل يصور ين جزر و مد به سازمانها و سلطنتهايا: «544ندفرماي مي
ر و جزر و مد ييسبب تغ ينيهر د ياسير قائد سيعدم تدبر و يز وجود دارد و تدبين يو مذهب ينيد
ت تامه دارند. ين موضوع مدخليز در ايروان و اوضاع زمانه و انقالب نيشود و اقبال و عدم اقبال پ يم

است توجه  يندة الهيه نماكات شخص شارع و مقنّن يتا زمان ح 545انت حقّهيظهور د يو در ابتدا
وع يدستورات و ش يوشش آنها در اجراكت و ياوامر مطاع خود و جد ن و شوق آنها به اطاعتيتابع

 يصور يو تعال يانت سبب ترقيآنها به د يانت شده و بستگيو عظمت آن د ين موجب ترقيآن د
شود و توجه  يم مكج ين شوق به تدري، و پس از رحلت شارع آن و قانونگزار ا546گردد يآن م

ابد و ي ينقصان م يانتيردن در امور دكق و نااهل و دخالت ير اليروان به واسطة دخول اشخاص غيپ
 يكبه توسط  يدهد و پس از مدت يدست م يظاهر يشود. لذا فتور در ترقّ يمتر مكاتّحاد و اتّفاق 
ل به ية او تبديافته فتور اوليام كندآن مذهب نضج و قوام يدا شود و قيه پك ياسيا سي ينفر قائد مذهب

 يعنيدر آن ظاهر گردد،  يعيده فتور طبيانت رسيآن د يريه هنگام پك يموقعشود، تا  يمال مك
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 يالت صوري محسوبند.كن آنها در حقيقت جزء تشكم مجري است، لكحه در ديانات باطله نيز اين كبل 545
ِانَّ الّديَن ه خدا فرمايد: كنند، كنند و خواه عمل نكديانات حقه در مرتبة واقع ترقي و تعالي دارند خواه پيروان عمل  546

ه حقيقت اسالم كاز اين خبر مسلمين ظاهري نيستند بل. مراد َعَلْيهِ  یَاِألْسالُم يـَْعُلو َو ال يُعلو در خبر است: ِعْنَداهلِل اِألْسالم 
 مراد است.
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ندة ينفر نما يكتوسط  يگريانت دين موقع دين نباشد. در ايام و قوانكآن اح ياوضاع زمانه مقتض
ن بوده ظهور نموده يق دعوت و تقنيث برازندة اصالح روح و جسم خلق و اليه از هر حك ياله
رد، يگ يآن را م يدي جايانت جديگردد و د يند و دولت آن منقرض مك يمانت سابق را نسخ يد

امت حالل و حرام او تا يتا روز ق (ص)محمد  ست و حالليه قابل نسخ نكانت مقدسة اسالم يجز د
  »امت حرام است.يق

نش كقانون وا«تحت عنوان:  يا در مقالهتابنده  يتر نورعلكن موضوع حضرت حاج ديدر ادامه ا
د؟ پس از يا ن آوردهييشاخه درخت را با دست پا يكقطعا همه « 547 ند:سينو يم» در اجتماع يكزيف
گذرد،  يم يه از آن هم مقداركگردد بل يخود برماول  يد، نه تنها به جايه آن را رها ساختكآن

حالت ه رد شود؛ خالصه بعد از چند نوسان به يد از محلّ اولين بار هم شايگردد و ا يدومرتبه برم
خود  يبرا يكزيارخوب، فيبس خوانند. ينش مكبه نام وا يكزين قاعده را در فيد. ايآ يتعادل درم

از ماوراء جو  يكزيا علم فيبرد. آ يرده و آن را اثبات نموده است و از آن بهره مكشف ك يقانون
هم  يكزيف ند؟ باالخرهك يعه بحث ميا از عوالم ماوراءالطبيما سوغات آمده است؟ آ ين برايزم
قاعده  يند و تجلّك يرد و تمام حواس خود را متوجه آنجا ميگ ين جهان را در مد نظر مياز ا يجزئ
چ يبه نظر من ه يند. ولك يد خود مشاهده ميره ديا را در آن گوشه و از چهارچوب دايدن يعموم
ها هر دسته از عت است منتيا و طبيست. قانون متعلّق به دنيعلم خاص ن يكمختص به  يقانون

نند و االّ ك يم كش دريمطالعه خو ينه خاص خود و موضوع علميدانشمندان آن قانون را در آ
در » اتيحب ح«و قاعده  يميدر علم ش» ا و مواديثبات اش«ن قاعده يا بياست. آ يقانون همگان

ه در كت يقانون نسبا يهستند. آ ييكند هر دو قاعده ك يه ثابت مكوجود ندارد  يجانداران مشابهت
و علوم  يشناس ر علما بوده است، در روانين و ساينشتيافته و مورد تجربه و استفاده ايشهرت  يكزيف

ار كر اجتماع و در افينش از ذهن بشر، در سكن نحو مسلّما قانون وايست؟ به هميمورد قبول ن يفلسف
ت ين قانون حساسيود، در مقابل اش يده مينام يار عمومكند و بخصوص آنچه افك يز اثر مين يعموم
ار خاصه كه افكبل يار عمومكن قانون همواره متموج است؛ نه تنها افيط ايداشته و تحت شرا يبيعج

به ثبوت انواع معتقد بودند و مصرّانه آن را  يعيطب يها علما ن وضع هستند. مدتيز دچار اين يو علم
ه كنش نشان دادند كقدر وا آن يردند و حتّكعلما مخالف ثبوت اظهارنظر  يردند. بعضك ياثبات م
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امل به صورت حلقات متّصله و مستمر كن نحو تيفرق دارد، به هم يگفتند هر نسل با نسل قبل يم
را مورد  548ون)يل نمود و مسأله جهش (موتاسينش را تعدكن وايل حلقه مفقوده اكادامه دارد. مش

را گناه  يزدن از مسائل جنس دم يد بحث و مطالعه و حتّيالً قبل از فروا مثيقرار داد؛  قبول
 يز در حمله به وين او نيدچار افراط شد و مخالف يد علميان عقايد در بيفرواما  شمردند، يم
را مسأله  ير مدار زندگيه او داك يا شتر نمود به گونهين حمالت افراط او را بيردند. اكن يوتاهك

را از حالت  ياوك قائل شدند و علم روان يليتعد ياو بعدك روان يعلمااما  داده است،ت قرار يجنس
ته به چشم كن نيم اينكز اگر به طور مجمل مطالعه يان نير اديدر س رون آوردند.يانزوا و خصمانه ب

نداشتند.  يات مستقل و آزاديححقّ  بردند: ينجه بسر مكل در زجر و شياسرائ يخورد. مثالً قوم بن يم
 يك يآنان را نجات داد و بناحقّ  از جانب پروردگار مأمور نجات آنها شد و به دستور (ع) يموس

ل ياسرائ يه بنكو حقارت و زجر آن بود  يالعمل دوران بردگ سكد. عيآنها چ يملّت مستقل را برا
ن روش را هم در يد و اوغ ما باشنير يد در زيگفتند تمام ملل با يخود را مافوق همه ملل دانستند و م

ستن؛ منتها با در دست يت زيومت داشتند و هم در دوران انحالل و به صورت اقلكدوران سلطه و ح
هود ي يه فلسفه نژادك ييت خود، تا جاينفع ملّ ها به گر و دخالتيملل د يارهاكگرفتن نبض 

ها در  و خشونت مدتها بود. قهر و غلبه  يانه نازيهود و وحشيضد  يالعملش فلسفه نژاد سكع
م يو تسل يو مبارزه اخالق ينش آن به صورت مقاومت منفكوا (ع) يسيل بود تا در زمان عياسرائ يبن
ق با يت تطبيمال را داشته و در حد اعتدال است و قابلكت و ين خصوصياسالم ااما  بود. (ع) يسيع

ها  نشكجهات، وا ياريم از بسيوانت يخ را ميما حوادث تار ها را در خود دارد. طيط و محيهمه شرا
اگر  يم حتّيخ و ازمنه قدير در تاريم. گذشته از سيها را از نوع تعادل محسوب دار م و رفرميبدان

ها)  ار بندرت از تعادليا بسيها ( نشكن وايم از اينكز محدود ين يوتاهكمدت  مطالعه خود را به
جه آن شد يان و اشراف بود. نتينش فشار طبقه اعكر فرانسه وايبكافت. انقالب يم يخواه ييها نمونه

ب كه مرتك يعين راه، چه فجايرد. در ايرا از او بگ يسكبود جان  يافك يداشتن اسم اشراف يه حتّك
ه اجداد و اسالف كها اشراف (مسلّما نه فقط اشراف موجود بل ه قرنكنشدند و عذرشان هم آن بود 

ه ظالم و مظلوم كه ظلم مرتفع نشد بلكجه آنينند و نتيببهم ظلم  يردند، مدتكآنها) ظلم و ستم 
موجب بروز  يدا شد و آزاديدر قوا پ يه توازنكج يردند، به تدركخود را عوض  يها جا مدت

مستقل شهرها  كا ماليده  كاشراف را گرفتند. مال ين جاكيشد؛ مال يديجد يها دهيمسائل و پد
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 ييها تيچنان محدود آمد و آن ينيختند. قوانير يرون ميه او را بيردند، اثاثك يبه مستأجر ستم م
د بدون يگرد يمظلوم امروز يروزينداشت. ظالم د ياريگر اختيد كقع مالدر واه كرد كجاد يا
شد. بعدا  يارگران مبذول مكنسبت به  يها مظالم ارخانهكن در يچن ه ظلم و ستم نابود گردد. همكنيا

ارفرما مسلّط كارگران داد و آنها را بر سرنوشت كبه دست  يلّكار را به يه اختكآمد  ينيچنان قوان
ظالم و مظلوم را  يه جاكبرد بل ين نميه ظلم را از بكن است ينش اكات هر واينمود. از خصوص

 يز به پايم اسالف نيه جراكسوزند بل يهم م يگناه به پا يند. آن وقت نه تنها مجرم و بك يعوض م
و به  يجيم و تدريها را در انگلستان به نحو مال ن حرفيشتر ايباما  شود. يم فرزندانشان نوشته
بر عرف و عادت  يه مبتنكحقوق آن ملّت  يه عمومين امر از روحيردند و اك يصورت رفرم عمل
ه به سهولت و كبند هستند  يپا يان چنان به حفظ سنن و شعائر ملّيسيگردد. انگل ياست استنباط م
فرانسه در اثر انقالب  دهند. يد وفق ميط جديه آن را با شراكدهند بل يدست نم سرعت آن را از

 يعنيها بعد  ه انگلستان تا مدتكاز اعتبار افتاد و حال آن يلّكبعد از آن به  ير و حوادث قهريبك
رات ييتغ يبعضاما  شد. يمحسوب ماول  يرويا نير فرانسه در دنيبكب دو قرن بعد از انقالب يقر

خ، يدر تاراما  ست.يد قابل عمل نينش شدكه ظاهرا جز با واكر فرانسه، يبك، مثالً انقالب هست
 يمات اسالميخ و تعلين رفته است، به تارياز ب يزيد و انقالب و خونرينش شدكهم بدون وا يمظالم
دام كات هر  ند تو و بردهيشد، به ارباب بگو يم يوانات تلقّيه برده مثل حك يطيد. در محيبنگر
دام بهتر كن بلبل هر يد: تو و اييه امروز شما به دوستتان بگوكن است يد، مثل ايد بهتريزگار باشيپره

مات با متانت و وقار و مبارزه ــ يهمان تعلاما  مات.ير تعليا سايشتر دوستتان دارم؛ يد من بيآواز بخوان
ه ك يسكست. چرا؟ چون شده ا ياعتقاد ــ عمل يهماهنگ و از رو يجمع تنه و سپس دسته يك

ه برده بود كش خواند. سلمان را يرد و او را مثل فرزند خوكن حرف را زد غالم خود را آزاد يا
ه داشت در ك يل من است. آنچه ثروت و مال انبوهيردند و گفت: سلمان مثل فامكدند، آزاد يخر

ا امثال يا عثمان ير كابوبد، يه گفت مال خود را در راه خدا بدهكرد و بعد كراه اعتقاد خود خرج 
ده شد و يز اعتقاد ديند در آنها نك يد عمل ميگو يدند به آنچه ميه ثروتمند بودند چون دكآنان 

از لحاظ  آنچه در خارج شهر و در دسترس عامه داشتند در راه خدا خرج نمودند. يثروتشان را حتّ
و نهرو و  يبود. گاند نيو دوستانش چن يار گاندكز طرز عمل و روش ين ياسيمبارزه س

و  يد از جان گذشت. خودشان هم بارها از جان گذشتگيحفظ وطن با يگفتند برا يارانشان مكهم
ستد و خودشان هم در تمام عمر جنس يخود با يپا يد هند رويگفتند با يردند. مك ياركفدا
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 يد به سيلباس او شا يمت سرتاپايبود، قاول  تيا شخصيه در دنك ييردند. نهروكمصرف ن يخارج
رد، كنند. مجلس هم چون قبول نكاد يد و لذا از مجلس خواست حقوقش را زيرس يچهل تومان نم

د به ينش شدكه هند بدون واكم يدينمود. د يش امرار معاش ميناچار نهرو با نوشتن خاطرات خو
ت و به عنوان نمونه يش را مستقر ساخت (بحث در ملّيان ملّت خوكل آمد و ارينا ياتياستقالل و ترقّ

ه اسالم در تمام كن دو نمونه يم). باتوجه به ايان نمايد مفصالً مجال شود بيملّت هند را جداگانه شا
مبارزه  يكافت و هندوستان صرفا در يق يتوف ياسيو س ي، اجتماعي، اخالقيموضوعات مذهب

ات يص واقعيت و تشخيرعاامل را به صورت تعادل و كن تيتر افت و جالبي يروزيپ يملّ ياسيس
 ييها گردد و هدف كاجتماع در يامل و مصالح واقعكر تيم چنانچه مسيد، متوجه هستيتحقّق بخش

است. مثالً  يحتم يروزيرد، حصول پيه صالح و فالح مردم را متضمن است مورد توجه قرار گك
شان يتمام شئون زندگه اعتقاد به اصول بر كند يز يستند و ميز يدر هند، رهبران هند چنان م

ز يو ساده ن يارگر عادك يكتوان گفت  ينم يه حتّكدارند  يند و چنان زندگك يومت مكح
ن يخورند. در چن يآنها حسرت م يدارد و مردم محروم به زندگ يوضعش با آنها تفاوت چندان

هند شدند و م رهبران يز تسليطالب نفوذ انگلستان بودند ن يه بعضك يشاهزادگان محلّ يحتّ يطيشرا
  ».افت.يآن دسته تحقّق  يو ظاهر يرغم مصالح مال ينقشه استقالل و عظمت هند عل

ه كار دارد و همانطور يار بسك يه جاكاست  ياز مباحث يكزين فيبا قوان يانات اجتماعيق جريتطب
 يقت دارند و قواعد عمومدطة موردنظر خودشان يعالم در ح يقواعد عموم يفرمودند علوم به تجلّ

ن موضوع در بحث ياست. در ارتباط با ا يست و همگانيعلم خاص ن يكمختص به  يهست
جامدات  يكانكن ميگر از قوانيد يتوان برخ يم يت و انقالبات به راحتتحوالو  ياجتماع يفشارها

ه ينظر 549اجزاء ير طراحينظ يجامدات در مباحث يكانكدر م ها منطبق نمود. دهين پديز با ايرا ن
ن موضوع يبه ا يه خستگيدر نظر م دارد.يت تعميقابل ياجتماع يها ستكان شيدر ب 550يخستگ

دن از دو طرف آن، آن را يشكرا در اثر  يا لهيم يكم يمثال اگر بخواه يه براكشود  يپرداخته م
م ينكن بار خم و راست يله را چندياگر م يد صرف نمود وليبا ياديز يرويزان نيم مينكقطع 
رو به يرا اگر نيار مهم است زياجزاء و قطعات بس ين موضوع در طراحيست. اكخواهد ش يبراحت

 ه دركگردند  يم يختگيگس يجسم دچار نوع يها ولكبه جسم وارد شود مول يصورت تناوب
ها و  اتفاق نخواهد افتاد. در انسان يختگين گسيرو بدون تناوب به آن وارد شود ايه نك يصورت
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 يختگيت و گستحوالتواند منجر به  يمتناوب م يمشاهده است فشارهاده قابل ين پديز هميجوامع ن
 ياجتماع يه در علم االجتماع تحت عنوان فشارهاك ييروهايف نيشود. تعر يا اجتماعي يفرد
تاب كرد انشااللّه در كت يفاكه اگر عمر كاست  يديشوند خود سرفصل مبحث جد يم يبند طبقه
گردد  يم) يي(جابجا كه موجب تحرك يجا فقط به عوامل نيدرا يم وليپرداز يبه آن م ييمجزا

ن يا است.تحول مطرح است مخفف » ارك«ن يدر قالب قوان يكزيه در فك ييجابجام و ينك ياشاره م
رود  ييات جا شهياند« د:فرماي مي الرحمه هيعل يه مولوكاراده باشد  يروهاين يتواند حت يروها مين

 يكزيار در فكار است و كا يت كزه عامل حريشه و انگياند يروين يعني، »شدكآنگه تو را آنجا 
زان ين معادله ميوس اكمع انيبشود.  يف ميتعر ييجابجات فسامدر  روينبرابر با حاصل ضرب 

شه برابر است با حاصل اقدامات انجام داده ياند يرويزان نيم يعنيند ك يشه را محاسبه مياند يروين
ز يتوان مبحث آنال ين ميا اجتماع همچنيدر افراد تحول در ارتباط با مبحث  .ييدر واحد جابجاشده 
 يكانكز تنش در ميرد. در آنالك طبقمن ياجتماع ئلاسم ارا از موضوع مقاومت مصالح ب 551تنش

ه برابر ك 552زان تنشيه مكده است يبه اثبات رس يشات تجربيق آزماين موضوع از طريجامدات ا
مثال اگر  يبر جسم دارد. برا يخاص 553رنشكا ير مختلف اثر يدر مقادرو بر واحد سطح است ين
رات طول آن ييله از لحاظ تغيم ييرو پاسخگوير مختلف نيم در مقاديشكرا از دو طرف ب يا لهيم

رات طول جسم در اثر ييرنش را متوسط تغكرو بر سطح و ياگر تنش را واحد ن متفاوت خواهد بود.
شود. از  يمشاهده م يمتفاوت يها رنشكمختلف  يها م در تنشينكف يوارد آوردن تنش به آن تعر

 554يكاالسته به آن رفتار كش خواهد بود كرنش همانند رفتار ك يتنش صفر تا مقدار تنش خاص
م به همان نسبت ينكاد يهرچقدر تنش را ز يعنيو متناسب است  ين رفتار خطيند و معموالً ايگو يم
ه خود يله به اندازه اوليم مجدداً ميرو را بردارياگر ن يكطه االستيدر ح يشود ول ياد ميز زيرنش نك
اگر  يعنيبرد  يم 555يكطه پالستيله را به حيم يرنشكن حد رفتار يشتر از ايب يروهايگردد. ن يبرم
ماند.  ياش م هيله بزرگتر از حالت اوليگردد و م يگر به اندازه قبل برنميله ديم طول مينكرو را قطع ين
در  يخاص يولكمول يم گسستگيدر نقطه تسل .وجود دارد 556مينقطه تسل يكطة پالستيح يهاانت

شود تا  ياد ميم همچنان زيم طول سينكاد يش از آن مقدار تنش را زيه اگر بكشود  يدا ميجسم پ
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رفتار  يكشود. فقط در منطقة االست يخوانده م 557ستكن نقطه، نقطة شيه اكگردد  يم قطع ميس
بودن آن  يرخطيو نوع غ يرخطيرنش غكگر تنش رفتار ياست و در مناطق د 558و متناسب يخط

  باشد. يجماد م يكيزيات فيتابع خصوص
 يت فردتحوالجاد يروها و فشارها در ايبه وارد آوردن ن ياديق زيت تطبيفوق قابل يكيانكن ميقوان

در اثر  يكطه االستيدر ح يو هم از لحاظ اجتماع يها هم از لحاظ فرد دارد. انسان يو اجتماع
رو (تنش) و فشار وارده به يدهند و پس از رفع ن يل مكر شييمتناسب تغ صورتوارده به  يروهاين

ر رفتار ييشتر باشد عمالً دچار تغياگر فشار وارده بر آنها ب يگردند ول يهمان رفتار سابق خود برم
و  يرخطيطه رفتار غين حيدر ا .دهند ينشان م يكرنش پالستكر ينظ يردكعمل يعنيشوند  يم يدائم

ن مقدار آنها يش از ايرو بين اجتماع است. وارد آوردن نيات و جسم افراد و همچنيمتناسب با روح
ا از يست كوارده سبب ش يرويش از آن، نيرساند و ب يم مينقطه تسل يعني يختگيرا به سرحد گس

  شود. يا جامعه ميفرد  يختگيهم گس
موفق  يائيميا شي يكيزيف يها دهيپد يبا مشاهده و بررس يه دانشمندان علوم تجربكمسلماً همانطور 

ز به يشناسان و روانشاسان ن ه جامعهكز يآن را دارد ن ياند جا ن شدهين قوانيا ياضيان ريشف و بكبه 
ه در كاست  يهيد. بدنبپرداز يو فرد يطة مسائل اجتماعين قواعد در حيا ياضيان ريشف و بك

ه در علوم ك ييها شرفتيبا پ يست وليقابل حصول ن ين به سهولت علوم تجربين قوانيا يعلوم انسان
  ها برداشته خواهد شد. ن قدميمالحظه شده است ا يانسان
ر يدر اجتماع را به تصوتحول دگاه ين دير مهمتريات اخيقبل از همة نظرتحول ه اسالم در مورد ينظر
مطرح  ياخالق يجامعه به سمت اعتالتحول را در مورد تحول  ةين نظرياسالم مهمترده است. يشك
ه كنيرغم ايات را عليو مسائل مربوط به منافع و ثروت و ماد يند و در اصل اختالفات طبقاتك يم
ش از لزوم يبد به آنها ياست و نبا ين امور اعتباريه همة اكسازد  يمردم را آگاه م يند وليب يم

، 559»ارم اخالق را به اتمام برسانمكام تا م من مبعوث شده«د: فرماي مي (ص) رمكا داد. رسول تياهم
  باشد. يمات فراتر يسب قدرت و شهرت نبوده است و از همة مادكاء يهدف بعثت انب يعني

ر ييرا تغ يچ قوميخداوند سرنوشت ه«م آمده است: يرك ه در قرآنك يلكقاعده  يكبراساس 
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ُب اْسِتْحَباِب التََّخلُِّق ِمبََكارِِم اْألَْخَالِق َو ِذْكِر ُمجَْلٍة ِمْنَها.  -6. 187ص:  11الوسائل ج:  كمستدر 559 الشَّيخُ  -1 - 12701َ
َا بُِعْثُت ِألُمتََِّم َمَكاِرَم اْألَْخَالِق. الطَّبرِسي في مجمعِ الْبياِن،    َعِن النَِّيبِّ ص َأنَُّه قَاَل ِإمنَّ
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 يبراو در جامعه  يو دگرگونتحول جاد يا يبرا يعني 560»ر دهندييقوم خود را تغ دهد مگر آن ينم
تعداد  يرد و وقتكافراد را اصالح  كت كر و نگرش تكد نحوة تفيبا يشاندن جامعه به سمت تعالك

در تحول ن يافتد. ا ياتفاق م يگريپس از د يكي تحوالتاد بگذارد يشده رو به ازدتحول افراد م
جامعه را به سمت  يكم اذهان مردم يگر اگر توانستيشود و به عبارت د يدا مير پكانسانها با تفوجود 

 ياء الهياء و اوصياء و اوليه انبكن است يم. ايا سوق داده يل جامعه را به بهبود و تعالكم يشانكر بكتف
ه به انحاء مختلف كوجود دارد  ياديار زيات بسيم آيرك پردازند. در قرآن يار مكر افيهمواره به تنو

ه چگونه كد ينك يا به شتر نگاه نميآ«: 561دفرماي مي د.ينما ين جهان مير در اكانسانها را دعوت به تف
ه چگونه آن را بنا كنند ك ين آسمان بر فراز سرشان نظر نميا به ايآ«د: فرماي مي ، و»خلق شده است

بلند  يوههاكم و در آن ين را گسترديت و زمسيدر آن ن يافكچ شيم و هيا م و آراستهيا ردهك
ه ك يا هر بنده ياست برا يركنش و ذيم. بيديانيمنظر در آن رو م و از هرگونه نباتات خوشيندكاف

م و يديانيرو يدروشدن يها م و بدان باغها و دانهيت فرستادكپربر يآب ،به خدا بازگردد و از آسمان
ن مرده را زنده يرزق بندگان باشد و بدان آب، سرزمده تا يچ برهم يها بلند با خوشه ينخلها

 تحوالته منشاء كل پندارهاست يند تبدك يور بازگو ميآ كه مكن روش همانطور يا 562».ميردك
  باشد. يم

 يواقع ين به معنايه در دكاست  يتياز مباحث عمدة ترب يكي 563زماياركمبحث  يگرياز طرف د
ا يروان با عالقة مفرط از رب و يه همواره پكشود  يمشاهده مان حقه يشود. در اد يلمه مشاهده مك

ن در اصل همان ينند و اك يم يرويهستند پ ياء الهياء و اوصياء و اوليه همان انبكخود  يراهنما
ن هستند يزم يه منصوب خداوند بر روكروان نسبت به مردان بزرگ يه پكاست  يزمائياركدة يپد

قالدة  يد به معنيشود و تقل يد ظاهر مين به صورت تقليتر د نين موضوع در سطوح پائيدارند. ا
ت يتبع يد نوعيگر تقليرا به گردن دل انداختن است. به عبارت د (ص)محمد  ه آليمحبت فق

دا يت آن را پيدارد قابل (ع) نيه از معصومك يا له اذن و اجازهيه به وسكاست  يسكاز  يكزماتيارك
                                                                                                                                                                                              

َنـُْفِسِهمْ «، 11سوره رعد، آيه  560 ِ ُوا ما  ُ ما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ  .»ِإنَّ اهللََّ ال يـَُغريِّ
ِبِل َكْيَف ُخِلَقت«، 17 سوره غاشيه، آيه 561  .»َأ َفال يـَْنظُُروَن ِإَىل اْإلِ
ها َو َأْلَقْينا َأ فـََلْم يـَْنظُُروا ِإَىل السَّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـََنْيناها َو زَيـَّنَّاها َو ما َهلا ِمْن فـُُروٍج َو اْألَْرَض َمَدْد«، 6-11سوره ق، آيات  562

َبْتنا فيها ِ�َرًة َو ِذْكرى فيها َرواِسَي َو َأنـْ ْب يٍج.تـَ َبْتنا ِبِه َجنَّاٍت َو   ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َ ِلُكلِّ َعْبٍد ُمنيٍب َو نـَزَّْلنا ِمَن السَّماِء ماًء ُمبارَكًا فَأَنـْ
ِسقاٍت َهلا َطْلٌع َنضيٌد.ِرْزقاً ِلْلِعباِد َو َأْحَيْينا ِبِه بـَْلَدًة َمْيتاً  �يِد.َو النَّْخَل    .»َحبَّ احلَْ

563 Charisma 
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ر يگر نظيز ديمقلَّد بودن است و نه چ ين ارتباط اذن و اجازه شرط اساسينموده تا مقلَّد باشد. و در ا
اسالم  يتيو تبع يتياصوالً روش ترب .ياسيا سيو  يا مذهبي يت اجتماعيو سواد و موقع يعلم و دانائ

اگر خدا را «: 564دفرماي مي ميرك است. در قرآن يكزماتياركدهد روش  يروان دستور ميه به پك
  .»ا شما را دوست بداردخدتا  دينكت يمن تبعد از يدوست دار

دان يامبر و شهادت سرور شهيه از بعثت پكدارد  يقيشه عمير يانقالب اسالمدر اين باب كه 
ابد و به دوران حاضر ي يان ميخ جرير تاريع و شهادت در مسيسرچشمه گرفته و با خط سرخ تش

وسته است. يان به هم پكدر طول زمان و م ياجتماع تحوالتخ و ير تاريس« 565نويسند: مي رسد يم
هم متّصل است و به  جهان يقرون اتّفاق افتاده است، در همه جا يط ه درك تحوالتع و يهمه وقا

را بدون  يا چ انقالب و واقعهين هيرد و بنابرايپذ ير ميرات متقابل داشته و متقابالً تأثيگر تأثيديكدر 
شناس  ع به عهده مورخ و جامعهيد وسين ديبحث با ااما  رد.كل يتوان تحل يخ جهان نميتار يبررس

 يكر را در ين مسيم ايطور خالصه درصددبه  يبوده، از حوصله مقاله و روزنامه خارج است. ول
موردنظر  يت داخلكاست مسأله صرفا از جنبه حر يهيم. بدينكطور مجمل مطالعه به  ريم اخيقرن و ن
 يداشته فعالً تحت بررس تحوالتدر  يا ه اثر عمدهك يخارج يها استيرد و نقش سيگ يقرار م

  نخواهد بود.
ر و يبكريه امكاست  يتكما دنباله حر يه انقالب اسالمكم ــ ييگو يمحقّ  م ــ و بهييگو يه مكنيا

ر بودند، يدر آن مس يرازيش يرزايو م ين اسدآباديالد دجمالير بودند، سيمقام در آن مس قائم
ت يت و جلوه حقانيمظلوم يرد و مرحوم مصدق صداكد منتقل يآن را به نسل جدمرحوم مدرس 
نسل جوان را پروراندند و باالخره  يعتيتر شركو د يرد؛ مرحوم طالقانكان عرضه يآن را به جهان

رد، طاغوت را ك يد و مبارزه را رهبريملّت ما گردحقّ  به يها جلوه متبلور خواست ينيخم امام
  ن ارتباط چگونه است؟يو... و... چه معنا دارد و اسرنگون نمود 

فرزند  يدوستانه. و ع و انسانيوس يديملّت و با د يد، با خبر از دردهاير از دل مردم جوشيبكريام
سه وضع آن روز جهان متمدن و يد. مقايه به صدارت رسكشاه و از اعماق توده مردم بود  يآشپزباش

ت و يده است با نظام بربرين ذلّت رسيه به اك يرانيا ياسالم ميسه آن تمدن عظيران زبون، مقايا
                                                                                                                                                                                              

 .» ُحيِْبْبُكُم اهللَّ   ِإْن ُكْنُتْم حتُِبُّوَن اهللََّ فَاتَِّبُعوين«، 31 ، آيهآل عمران سوره 564
 مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  .1360ارديبهشت  29 80روزنامه عدالت، سال سوم، ش  565

  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1381، يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق ،خط سرخ تاريخ
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شده است، دل او  يد اروپا منتهيه به تمدن درخشنده دوران جدك يون قرون وسطيسيزكيتوحش ان
خاطر حساس شاه به  ن درد رايش ايزعم خوبه  هكنيا يدرد آورد. دست به اصالحات زد و برابه  را
  ند.كمشاهده  يكار را از نزديشاه را به اروپا فرستاد تا تمدن آن دن يز منتقل سازد، ناصرالدين

اقامت در اروپا به او  يها و روزها دار شود. نگذاشت شبيدار بود. نگذاشت شاه بيز بياما استعمار ن
س كعبه  ن سفريجه ايرد. لذا نتكح او را فراهم نموده و سر او را گرم يل لذّت و تفريبد بگذرد. وسا

ه در اروپا به شاه كو فساد  يح، خوشگذرانيسو تفر يكر درآمد. از يبكريام ينيب شيو پخواسته 
م در مقابل هرچه يو تعظ يزدگ گر غربيد يرد، و از سوكران شروع به رواج يعرضه شده بود در ا
دا شد؛ و ير پكان طبقه ظاهرا منور الفير نسبت به هرچه از شرق است در مياز غرب است و تحق

ر او را از سر يز نظاير و بعدها نيبكريش اميخو يخير رشد تاريه در مسكجه ناخواسته بود ينت ن دويهم
  راه خود برداشت.

را از عامه و توده مردم و  يتحول يبه اعتقادات مذهب ياكخواست با اتّ يه مك يگريت دكحر 
به همه  يشروع شد. و ين اسدآباديالد د جماليند، با سكعلما آغاز  يعنيآنها  يرهبران واقع

مالقات نمود و  يمذهب يرد با همه پادشاهان، رجال و بخصوص علماكسفر  ياسالم يشورهاك
بخشد و تمدن  كبود ــ تحرّ  يا مرده ين اژدهايمستشرق يه به قول بعضكخواست اسالم را ــ  يم

 يه استعمار داخلكرد كد ناآگاه برخور يا متأسفانه با تودهاما  ند.كا يرا اح يم و وحدت اسالميعظ
اش يانا عيمستبد و اح يند. با شاهانكومت كامانه بر آنان حكنگه داشته بود تا خود ياو را در ناآگاه

تعصبات آنها دانسته و با  يكها و تحر ق تودهياستبداد خود را در تحم يها هيه پاكمواجه شد 
ه غالبا به كد يرا در برابر خود د ييز داشت. علمايآم مسالمت يستيهمز ياستعمار خارج

 يمشغول بوده، جهل و ناآگاه يومتكحب مال و جاه و بند و بست با دستگاه ح ياندوز ثروت
ه كرد كقدعلم  يرازيش يرزايمانند م يسانكدانستند؛ به ندرت  يش ميه وجاهت خويها را ما توده

ه كم با او همراه بودند كيح يااثر آن هم مانند برق شهاب به سرعت خاموش شد، و به ندرت علم
ن و كآنها سا يق توده مردم و رهبران واقعيطر نيز از جهل و تعصب عوام درامان نبودند. بديآنان ن
  ت بودند.كسا

ان دراز يسال يبودند در ط يمدل غرب يمند به آزاد ه چشم به غرب دوخته و عالقهك يآن جناح
ن آنها و توده مردم وجود داشت. آنها به يق بيعم يا فاصلهرا يدند؛ زيجه نرسيبه نتاما  دند،يوشك

را سهل  يد، آنها غالبا اعتقادات مذهبيمند و مق د بودند و توده مردم عالقهيعالقه و الق يها ب سنّت
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  ور.يبودند متعصب و غ ينمودند و توده مردم مسلمانان يار مكرا آش ياعتقاد يانا بيگرفته اح
م موردنظر را يتوان رژ يان مردم نميگاه در م هكيه بدون وجود تكدند يجه رسين نتيباالخره آنها به ا
ومت قانون برقرار نمود. از كو ح يهمراه با آزاد و به عبارت خودشان مشروطه، يبرحسب مدل غرب

س يه تأسكرا  يكشده وجه مشتر يكل و دلسوز ملّت نزديون اصيدند با روحانيوشكن جهت يا
لْ توده يون اصين روحانيا ياركو هم يجه با همراهينت ابند و دريقانون باشد ب خانه و استقرار عدالت
  د.يت به ثمر رسيت آمدند و انقالب مشروطكز به حريمردم ن
را دو  يار تمام شد و آزادكردند كت، مردم گمان يانقالب مشروط يروزيان و بعد از پين جريدر ا
 ه شدندين هديدند و منتظر ايه به مخده لمكن است ياا خواهند آورد. يبه در خانه آنها آورده  يدست
  ردند.كارت ياستبداد را ز يها غولاما 

ن يل و همچنيون اصيب روحانيظاهرفر يو عبارات يمتمم قانون اساسدوم  واول  با گنجاندن اصل
ه اوضاع كم يديعمالً داما  دانستند. يافكرا  يون گول خوردند و وجود چند ماده قانونير روحانيسا

د. باقرخان و ير دوران استبداد مجددا به صدارت رسيوز برگشت. نخستاول  متدرجا به وضع
دند. با سقوط احمد شاه و شروع خاندان يزده مسلّط گرد شته شدند و فقط قشر غربكستارخان 

چه يآنها باز كه احساسات پاكدند يد و مردم فهميخ اعالم گرديت در تاريست مشروطكش يپهلو
ز از گردونه خارج يعلما ن ير قشرهايل گول خورده و سايون اصيه روحانكدند يه است. فهمشد

  شدند.
د يردند با قدرت جدك يا سعين ياز متعصب يجاد شد: گروهيالعمل ا سكن احساس دو عيدر مقابل ا

خود  ست و اشتباهكنند تا در موقع مناسب انتقام شكن يمكخود فروروند و  كانا به اليبسازند و اح
جه جهل توده، يست را نتكه شكگر يد يرند. گروهير بگكبه اصطالح روشنف يعنيب يرا از رق

ر كف ياياح«دانستند، درصدد  يآنها م يشه اسالمياند يركرهبران و جمود ف يگر يتعصب و قشر
مانند  ير جناحيدوران اخ يها ن فرنگ رفتهيم از بينيب يه مكن است يبرآمدند. چن» در اسالم ينيد

 يرجال روحان ينگر هم و ياركه با همكدا شدند يو امثال آنها پ يتر سحابكمهندس بازرگان، د
 ينگرش تكگذار حر هيره پايو غ يعتيو استاد شر يطالقان  اللّه تيو آ يزنجان  اللّه تيل مانند آياص
تب كن ميردند. در همكسمت اسالم جذب به  ن شده، آنها رايان جوانان و محصليد در ميجد
انون نشر كمانند  ييها و نخشب پرورانده شدند و سازمان يعتيتر شركد ديد شهيمانند فق يمردان
ه ك ييها و تعصب يگر يه ارشاد تهران نضج گرفت. در مقابل قشرينيمشهد و حس يق اسالميحقا
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ت توانست آنها را كان و حرين جريرد، اك ين دور ميد را از توجه به اسالم راستيجوانان و نسل جد
مانند استاد  يم و رجاليه نام بردك يند و اسالم را محور تجمع آنان قرار دهد. دانشمندانكجذب 

رد و به آنان كه همه مردم را به دور آن جمع كردند كرا عرضه  ييو امثال او اسالم نو يد مطهريشه
مردم، توأم با فشار و  يذهن ين آمادگيد خاموش نشست. ايه در مقابل ظلم و ستم نباكآموخت 

ملّت را فراهم ساخت و لذا  يرهبر يو اجتماع يركنه فيد دوران محمدرضاشاه، زمياختناق شد
تب اسالم كت شدگان مين تربيوم نمود، همه اكاد زد و طاغوت را محيفر ينيخم ه امامكگاه  آن
اق استقرار ينمودند و در اشتد ييحلقه زدند و او را تأ ين رهبرين و همه مردم ما به دور ايراست
  حاصل شد. يروزيردند تا پكه در خاطر داشتند، از او اطاعت ك (ع) يومت عدل علكح

همان  يران امروزكه روشنفكنيرده بود، به اشتباه اكن يمكه ك يآن جناح يروزيبعد از حصول پ
ت از يمشروطران كست خود را از روشنفكت هستند انتقام شيزده صدر مشروط ران غربكروشنف

ه كل ين و اصين قشر مسلمان راستيرد. در مقابل آنها ايگ يگرفته و م يران مسلمان انقالبكن روشنفيا
ن ين و عاشقان اسالم راستين نسل نويبود ــ ا يدوران پهلو ينيد يالعمل اختناق و ب سكوجود آنها ع

قدر با  را پس بدهند ــ آن تيمشروط يها زده غرب يفّاره خطاكر شوند و يفكردند تك يه باور نمك
ر دست و يه زكردند كشده و مدافعه ن و حمل عمل مؤمن بر صحت با حمالت مواجه ينيب خوش

  سپردند. يگر يدست تعصب و قشربه  رده وك يتعصبات له شدند و متدرجا سنگر را خال يپا
مرهون اعتقادات رده است كسب ك يه در مبارزات انقالبكرا  يتيت و شخصيثيح ير امروزكروشنف
 ي، بازرگان و سحابي، مطهريعتي، شري، زنجانيداند و امثال طالقان ين ميغ اسالم راستيو تبل ياسالم

ت خود را در يه شخصك... كزاده، ناصرالمل يداند نه امثال تق يرده و مظهر خود مكرا عرضه 
ها را بر جناح امروز  زده بتوان مجازات گناهان آن غر ينمحقّ  ن بهيدانستند و بنابرا يم يزدگ غرب

خورد و  ياب آن به چشم مكرّر ارتكنون مكا ه همك يين شود، و اگر خطايه اگر چنكرد كبار 
ند و به آن بهانه ك يجا و احتراز از علم و تخصص عرضه م ياسالم را منحصر در تعصب و غرور ب

مردم در خطر خواهد بود و بر مردم همان خواهد  يابد، اساس اعتقاديوبد ادامه ك يها را م يآزاد
پس از  يبود. آنان نتوانستند به هدف خود برسند، ول يها و خاندان پهلو زده غرب يه آرزوكرفت 

ن خطر به يامروا خواهند ساخت. متأسفانه آثار تحقّق اكبسا دوستان نادان آنان را چه  سقوط آنها
  خورد. يچشم م

 رده است، همواره وكن را بارور يه با خون خود نهال اسالم راستك يخطّ يعنيخ، ين خط سرخ تاريا
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 يشمس و موالنا ين و گاهينش عزلت يسنائ يرشته متّصل وجود داشته است. گاه يكصورت به 
و امثال  يعتيتر شركگر ديد يسربداران و گاه يو گاه يمت سهروردكدر علم و ح يعاشق و گاه

ما را به وجود  يه انقالب فعلكن است يم راستن اساليداده است. ان انگشتر جلوه ياو را چون نگ
  ».االسالم يعلوا و ال يعلى عليهست نخواهد خورد. كآورد و هرگز ش

  و گذار ليتحو
گر يد كجامعه به سب يك يفرهنگ -ياسيس -يجتماعا كسب يكدوران گذار از تحول دوران 

ت يريشود. مد يل ميز تحوياغتشاش و انقالب ن يا حتيو  ينظم يبا ب تحوالتن يه همواره اكاست 
است و فراست كيه به كاست  يو حقوق ياسيس يها ياستگزارياز مسائل مهم س يكين دوران يا

، يجانات اجتماعين هكيف و تسيابد. مسلماً تخفي يم ياديز يبستگتحول رهبران جامعه در زمان 
افراد  يشتيان امور معيل در حسن جريتسه، يا صاحبان نفوذ داخليو  يممانعت از مداخالت خارج

 يها حساب هيون و تسويافراط يها از خشونت يري، جلوگير انداختن اصالحات ساختاريجامعه، تأخ
د و يشد تحوالتاز  يريد با صاحب منصبان گذشته، جلوگياز برخورد شد يري، جلوگيشخص

 ياسيم سيم به رژيرژ يكل از يل تحويهمه از مطالب مهم در تسه .و .. تكيلازودرس در حقوق م
و اگر «د: فرماي مي ميركقرآن  ار آموزنده است.يبسمكّه  فتح ين ارتباط ماجرايباشد. در ا يگر ميد

 يگريگروه بر د يكد و اگر ينكاف يانشان آشتيگر به جنگ برخاستند، ميديكدو گروه از مؤمنان با 
فرمان خدا بازگردد. پس اگر بازگشت، د تا به يرده است بجنگكتعدي  هكرد، با آن كتعدي 

نه مؤمنان يه خدا عادالن را دوست دارد. هرآكد يد و عدالت ورزينكعادالنه برقرار  يانشان صلحيم
و از امام  566»ند.كه بر شما رحمت كد، باشد يد و از خدا بترسينكفيب يان برادرانتان آشتيبرادرانند. م

ل ياز شما بعد از من با تأو يسانكه نازل شد رسول خدا ص فرمود: ين آيا يصادق ع است: وقت
است؟  يسكاو چه  ردم، پس سئوال شد: كل جنگ يه من بر تنزكطور  رد همانكجنگ خواهند 

 ياسر گفت: من سه مرتبه به همراهين ع، پس عمار بن يرالمومنيام يعنيفش كنندة كفرمود: وصله 
 ياب علكن در رين جنگ چهارم است (جنگ صفّيو ا ردم،كه جنگ ين آيرسول خدا ص با ا

                                                                                                                                                                                              
َفقاتُِلوا   َو ِإْن طائَِفتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنَني اقْـَتَتُلوا فََأْصِلُحوا بـَْيَنُهما فَِإْن بـََغْت ِإْحداُمها َعَلى اْألُْخرى ،9 – 10سورة حجرات آيات  566

ِ�نيَ  َأْمِر اهللَِّ فَِإْن فاَءْت فََأْصِلُحوا  َء ِإىل الَِّيت تـَْبِغي َحىتَّ َتِفي ُ�وا ِإنَّ اهللََّ حيُِبُّ اْلُمْقِس ْلَعْدِل َو َأْقِس ِ َا اْلُمْؤِمُنوَن ِإْخَوٌة . بـَْيَنُهما  ِإمنَّ
َ�ُونَ    .فََأْصِلُحوا بـَْنيَ َأَخَوْيُكْم َو اتـَُّقوا اهللََّ َلَعلَُّكْم تـُْر
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حقّ  ه بركم يدان يبرسانند ما م» هجر« يخرما يبه خدا قسم اگر ما را آن قدر بزنند تا به باغها )ع)(
 روز فتحمكّه  ان اهلين ع همان روش رسول خدا ص در ميرالمؤمنيرة اميم و آنها بر باطل، و سيهست

ه بسته باشد، در كس كرد، فرمود: درِ خانة هركر نيآنها را اس يها بچهه رسول خدا ص كاست، مكّه 
ان وارد شود در يس به خانة ابوسفكن بگذارد در امان است، هريس اسلحه را زمكباشد، هر يامن م

 يها ان آنها ندا سر داد: بچهين گفت، در مين چنيز اين ع در روز بصره نيرالمؤمنيامان است. و ام
ه بسته شود و ك يا د، در هر خانهييب ننمايننده را تعقكد، فرار يشكها را ن يد، زخمينكنر يآنان را اس

ه كروش اسالم در مقابل دشمن مغلوب  568هكدر فتح م 567ن گذارد در امان است.يسالحش را زم
حضرتش  ياران گرامين و ياز مسلم ياريده و بسياران آن حضرت جنگيرم ص و كامبر ايسالها با پ

ار به شرف شهادت نائل نمودند مشخّص است. سعد بن عباده سردار يكا در پينجه كا در شيرا 
امروز روز انتقام «ه: كخواند  يرجز ممكّه  از سپاه اسالم هنگام ورود به يرم ص با ستونكرسول ا

امبر يپ». ديل گردانيش را خدا ذليه قركاست  يشوند و امروز روز ير ما مياست، امروز زنان آنان اس
و  يس بن سعد بن عباده را به فرمانداريص سعد بن عباده را عزل فرمود و فرزند او ق رمكا

ه خداوند كاست  يامروز روز رحمت است روز«ن: كر نصب فرمود و فرمود اعالم كلش يپرچمدار
ه يثر فتن بر علكه منشاء اكان يرم ص خانة ابوسفكن رسول ايپس از ا». ز قرار داديش را عزيقر

 569من خواهد بود.يرد ايان پناه گيه در خانة ابوسفكا مأمن قرار داد و فرمود هر حضرتش بود ر
                                                                                                                                                                                              

 . 84ص  5نورالثقلين جلد  567
 .597 – 8ومت اسالمي، صص كجعفر سبحاني، مباني ح و 821-2صص  2نيد به: مغازي واقدي، ج كنگاه  568
قاموا إيل فإذا ، تب اإلسالمية قمك، انتشارات دارال106ص:، 108 بأعالم الهدي، يالور  إعالمامين اإلسالم طبرسي،  569

ب عمر فعرف أ سفيان فقال عدو اهلل احلمد هلل  الذي أمكن منك رأوين قالوا هذا عم رسول اهلل خلوا سبيله حىت انتهيت إىل 
ب القبة و دخل على رسول اهلل فقال هذا أبو سفيان قد أمكنك اهلل منه بغري عهد و ال عقد  فركضت البغلة حىت اجتمعنا على 
يب أنت و أمي أبو سفيان و قد أجرته قال أدخله  فدعين أضرب عنقه قال العّباس فجلست عند رأس رسول اهلل ص فقلت 

يب أنت و أمي ما أكرمك  فدخل فقام بني يديه فقال  أ سفيان أ ما آن لك أن تشهد أن ال إله إال اهلل و أين رسول اهلل قال 
و أوصلك و أحلمك أما و اهلل لو كان معه إله ألغىن يوم أحد و يوم بدر و أما أنك رسول اهلل فو اهلل إن يف نفسي منها لشيئا 

و تشهد أن ال إله إال اهلل و أنه رسول اهلل قال فإين أشهد أن ال إله إال اهلل و قال العّباس يضرب و اهلل عنقك يف هذه الساعة أ
لالت و العزى فقال عمر اسلح عليهما فقال أبو سفيان  �نع  ا فوه فقال أبو سفيان للعّباس فما ن أنك لرسول اهلل تلجلج 

اهلل عند من تكون الليلة قال عند أيب الفضل  أف لك ما أفحشك ما يدخلك  عمر يف كالمي و كالم ابن عمي فقال له رسول
قال فاذهب به  أ الفضل فأبته عندك الليلة و اغد به علي فلما أصبح مسع بالال يؤذن قال ما هذا املنادي  أ الفضل قال 

أيدي املسلمني  هذا مؤذن رسول اهلل قم فتوضأ و صل قال كيف أتوضأ فعلمه قال و نظر أبو سفيان إىل النيب و هو يتوضأ و
�ر فلما  هلل إن رأيت كاليوم قط كسرى و ال قي ا وجهه فقال  أ الفضل  �يب رجال منهم إال مسح  �رة ت حتت شعره فليس ق
← 



 اسالم در مباني عرفاني جامعه شناسي     312

در مورد  ينظر د اظهاريدر جرا«: 570سندينو يمتحول ن و مقررات دوران يقوان يدر باب اجرا
بر  يراداتينظر من ا ه بهكها مطالعه نمودم  نامه نييانقالب و آ ين شورايبا قوان يف قانون اساسيلكت

مفصالً  يه در علوم فقهكحقوق و مقرّرات ناسخ و منسوخ  يلّكآن وارد است و اگر طبق اصول 
بعد از  م:ين مطلب را مطرح سازير ايبه شرح ز يستيبا يم مينك يموردبحث قرار گرفته است بررس

 يجمهوره ملّت ما استقرار ك 1358ن سال يبعد از رفراندم فرورد يق اوليم سابق و به طريسقوط رژ
ت ما شمرده كممل ين سند قانونيتر ين رفراندم به عنوان عاليجه ايرد، نتكب يرا تصو ياسالم

به منزله قوه » انقالب يشورا«و  يبه منزله قانون اساس» ياسالم يجمهور«عبارت  يكشود و  يم
 يبعض يو ناسخ ضمن يجه رفراندم به عنوان سند قانونين دوره نتين در ايبنابرا شود. يم يمقنّنه تلقّ

است  ين گذشته برخالف مقرّرات اسالميد آنچه از قوانيبا يگردد و م يم يمقرّرات گذشته تلق
 يا قسمتيقانون الحق تمام  يكن است كمم يعاد يها ه در دورانكگونه  گردد، همان يمنسوخ تلقّ

فقط عبارت الحق  يچون سند قانون ند:كنسخ  يا ضمنيح ياز مقرّرات سابق را به طور صر
ا چند نفر از ي يك يه قانون سابق با فتواكنيتوان به صرف ا ين نمياست؛ بنابرا» ياسالم يجمهور«

 يگر موافق است و آن فتوايد يرا با آن فتواينمود، ز يصاحبان فتوا مخالف است آن را منسوخ تلقّ
                                                                                                                                                                                              ← 

ذن يل إىل قومك فأنذرهم و أدعوهم إىل اهلل و رسوله فأذن له فقال  صلى غدا به إىل رسول اهلل فقال  رسول اهلل إين أحب أن 
�مئنون إليه فقال ص تقول هلم من قال ال إله إال اهلل وحده ال شريك له و أن حمّمدا للعّباس كي ف أقول هلم بني يل من ذلك أمرا ي

رسول اهلل و كف يده فهو آمن و من جلس عند الكعبة و وضع سالحه فهو آمن فقال العّباس  رسول اهلل إن أ سفيان رجل 
�ته مبعروف فقال ص من � دخل دار أيب سفيان فهو آمن قال أبو سفيان داري قال دارك مث قال من أغلق  حيب الفخر فلو خ

به فهو آمن و ملا مضى أبو سفيان قال العّباس  رسول اهلل إن أ سفيان رجل من شأنه الغدر و قد رأى من املسلمني تفرقا 
ّباس فقال  أ حنظلة قال أ غدرا  بين هاشم قال قال فأدركه و احبسه يف مضايق الوادي حىت مير به جنود اهلل قال فلحّقه الع

ستعلم أن الغدر ليس من شأننا و لكن أصبح حىت تنظر إىل جنود اهلل. قال العّباس فمر خالد بن الوليد فقال أبو سفيان هذا 
فيان  عّباس هذا حمّمد قال رسول اهلل قال ال و لكن هذا خالد بن الوليد يف املقّدمة مث مر الزبري يف جهينة و أشجع فقال أبو س

�ار مث انتهى إليه سعد بن عبادة و بيده راية رسول اهلل ص  ال هذا الزبري فجعلت اجلنود متر به حىت مر رسول اهلل ص يف األن
ركم يوم اجلبل. فلما مسعها من سعد خ لى فقال  أ حنظلة اليوم يوم امللحمة اليوم تسىب احلرمة  معشر األوس و اخلزرج 

يب أنت و أمي أ ما تسمع ما يقول  العّباس و سعى إىل رسول اهلل و زاحم الّناس حىت مر حتت الرماح فأخذ غرزه فقبلها مث قال 
ء مث قال لعلي ع أدرك سعدا فخذ الراية منه و أدخلها إدخاال رفيقا فأخذها علي  سعد و ذكر القول فقال ليس مما قال سعد شي

�عم و أقبل أبو سفيان يركض حىت منه و أدخلها كما أمر.  قال و أسلم يومئذ حكيم بن حزام و بديل بن ورقاء و جبري بن م
�ع الغبار من فوق اجلبال و قريش ال تعلم و أقبل أبوسفيان من أسفل الوادي يركض فاستقبله  . دخل مكة و قد س

. 17/9/1358روزنامه اطّالعات، . تر نورعلي تابنده، اجراي قوانين و مقررات دوران تحولكحضرت حاج د -570
 .49-50مجموعه مقاالت حقوقي، اجتماعي، صفحات 
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ق فقط ين طريبه اخارج دانست؛ » ياسالم يجمهور«توان از شمول  يز نميا مخالف را نيموافق 
است  يهيبد ست.يده و قابل اجرا نيگرد يه با اجماع محصل فقها مخالف باشد منسوخ تلقّك ينيقوان

به حصول اجماع  يبعد از علم قطع ييم و مراجع قضاكان است، همه محايچون مسأله نسخ در م
شور طبق ك يالوان عيند و دينما يآن قانون خوددار يد از اجرايبا يمخالف موظّف هستند و م

 يضمن يها ن نسخيموارد عمده ا يأت عموميل هكيد با تشيبا يه ميجاد وحدت رويدر ا يلّكفه يوظ
ز مسأله به ين يب قانون اساسيم دچار تشتّت آرا نگردند. بعد از تصوكر محايرا اعالم دارد تا سا
 يهيبد ر خواهد بود.يپذ انكص اميدر تشخ يشتريب يابد منتها صراحت و روشني يهمان نحو ادامه م

انقالب و  يت قابل اجرا بوده، شوراياز مقرّرات آن به فور ياريب قانون بسياست به محض تصو
آن را موردنظر قرار  ين سند قانونيتر يز به منزله عاليها ن نند و دادگاهكد آن را اجرا يها با وزارتخانه

د ير شده است باكحا در آن ذيره صكرا  يموارد يب قانون اساسيدر دوران بعد از تصو دهند.
ر نشده است كذ يه در قانون اساسكرا  يدانست و موارد يتمام مقرّرات قبل يح و ضمنيناسخ صر

اما در مورد  ان شد و با توجه به اجماع فقها موردنظر قرار داد.يطبق آنچه در مورد مرحله قبل ب
ل شده و كيانقالب تش يروزيشورا در دوران پن يه اكني، باتوجه به ايانقالب اسالم يمصوبات شورا

 يتلقّ يآن وجود دارد مصوبات آن به منزله قانون عاد يهم در اسم و هم در مسما» ياسالم«صفت 
ن مصوبات يند. اكمطابقه  يش با قانون اساسيندارد آن را به زعم خوحقّ  يچ دادگاهيگردد و ه يم

ا يند و كآنها را نسخ  يملّ يه مجلس شوراكنيمگر ا معتبر و الزم االجراست، يمانند قانون عاد
  .»د.ينگهبان آنها را الغا نما يشورا
ه همواره پس از كن است يبپردازند در ا ينكاء به هنجارشيشود انب يه سبب مك ياز مسائل يكي

ا يان و ينما نند عالمينش يم تبر مصدر قدر ينيد يها ومتكه حك يا هنگاميو  ياء الهيرحلت انب
نند از توجه مردم به مطالب ك يم يبه وجود آمده سوء استفاده نموده سع يان از هنجارهاينما عارف

ن ارتباط يم در ايرك ند. قرآنيخود استفاده نما ياستفاده سوء نموده و از آنها جهت منافع ماد ينيد
به باطل بخورند مانع ه مال مردم را كنيا ياز علما و متصوفه برا ياريبس«د: فرماي مي نيخطاب به مؤمن
نند و ك ينند و در راه خدا انفاق نمك يشوند و طال و نقره جمع م يدن به راه خدا ميمردم از رس

خته يقت برانگين حقيردن اكروشن  يامبران برايلذا پ 571».كبشارت ده آنان را به عذاب دردنا
                                                                                                                                                                                              

�ُ «، 34 ، آيهتوبه سوره 571 ْلباِطِل َو َي ِ دُّوَن َعْن َسبيِل  َأيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا ِإنَّ َكثريًا ِمَن اْألَْحباِر َو الرُّْهباِن َلَيْأُكُلوَن َأْمواَل النَّاِس 
ا يفاهللَِّ َو الَّذي ْرُهْم ِبَعذاٍب أَليمٍ   َن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َو اْلِفضََّة َو ال يـُْنِفُقوَ  .»َسبيِل اهللَِّ فـََبشِّ
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نند مورد ك يان ميسوارند ب وار بر گردن جامعه ه انگلكن گروه يه ايق را بر عليشوند و چون حقا يم
ه كنم يب يداست و ميسوءرفتار آنان پ ينيخ آثار ديه در تاركشوند  يخشم و غصب آنها واقع م

د يدند و به تهديرا بر ييحيردند و سر كا را از وسط اره يركذ ين موسيان دينما چگونه عالم
و  ندشتكر يا به ضرب شمشر (ع) ين اسالم عليان دينما ردند و عالمكرا مصلوب  يسيان عيحيمس
ر ثم اسبان يو رسالت را در زنبوت  ربال خاندانكردند و در كرا مسموم  (ع) نيگر ائمه معصوميد

و اول  ديا سوزاندند و شهيرا در بور ةالقضا نيدند و عيشكردند و حالج را به دار كه كه تكخود ت
را دست و پا  ينكشاه ديعل رساندند و معصومح به شهادت يصح يد به فتوايرا به واسطة تق يد ثانيشه

شاه يقتل رساندند و حضرت سلطانعلضرب و شتم به را به  يرمانكشاه يردند و مشتاقعلكبسته غرق 
شاه را با شربت يرا با قهوه و حضرت محبوبعل يشاه ثانيردند و حضرت نورعلكرا مخنوق  يگناباد

ل ين دليبه هم 572»شته شدند؟!كن گناه يدامكبه «نها همه يدند. و ايات رهانيد حيردند و از قكمسموم 
است  السالم هيعل ه حجت عصر و فرزند حسنك (ص)محمد  ه خروج حضرت قائم آلكاست 
بحال  نه شده در جامعه تايسوء و نهاد يما و هنجارها يل استعداد عموميبه دل يان است وليعيآمال ش

ه در كدر زمان ظهور حضرت همانطور  است.ق انداخته يحضرتش ظهور خود را به تعو
مجازات  شود و به دار يخته ميها ر قدر خونند آنك يت ميروا يباقر مجلسمحمد  مال 573بحاراالنوار

�َْأ رَبَّنا َو ال َحتِْمْل َعَلْينا « د ...يها نما يرانيآنقدر وشوند و  يخته ميآو رَبَّنا ال ُتؤاِخْذ ِإْن َنسينا َأْو َأْخ
ْلنا ما ال طاَقَة َلنا  ْبِلنا رَبَّنا َو ال ُحتَمِّ َ�َْلَتُه َعَلى الَّذيَن ِمْن قـَ َ�ْنا أَْنَت ِإْصرًا َكما  ِبِه َو اْعُف َعنَّا َو اْغِفْر َلنا َو اْر

ُ�ْر   .574» َعَلى اْلَقْوِم اْلكاِفرين َمْوال فَاْن

   جمعيت رشد
ن يزم يبشر بر رو جمعيت زانيم عمق به مك يها شود نگاه يه بعضاً مطرح مك ييها از شبهه يكي

                                                                                                                                                                                              
 .» َِيِّ َذْنٍب قُِتَلت«، 9وير، آيه كسوره ت 572
 ، جلد سيزدهم.محمد باقر مجلسي مالبحار االنوار،  573
 ين. اكايم، ما را بازخواست م ردهك يايم يا خطاي ردهك پروردگار ما، اگر فراموش يا. 286سوره بقره، آيه  574

ه طاقت آن كليف گران بر ما منه و آنچه را ك، تيليف گران نهادكپيش از ما ت يه بر امتهاكپروردگار ما، آن گونه 
. پس ما را بر گروه يما هست ين. گناه ما ببخش و ما را بيامرز و بر ما رحمت آور. تو موالكليف مكنداريم، بر ما ت

  افران پيروز گردان.ك
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گذشته  يم روندهايلوپ رم با تعمك يها يساز هيها و شب ونيموالسيس و يمالتوس يدگاههاياست. د
 يآمار يها است. در روش ينيب شيپ يالت اساسكدچار مش 575يكناميستم ديس يها براساس روش

، 578يسنج جامعه ،577يسنج ستيز 576ير اقتصادسنجينظ يه در علوم مختلفك ينيب شيپ
و  ،582ه برآورديطه نظريدر حر علوم مشابه يو سا 581يسنج فن ،580يسنج ، جرم579يسنج ستيز طيمح
شود اساساً در بحث مرتبط با  يار برده مكره بيو غ 583يشناس جمعيت رينظ يگريا علوم مستقل دي

نگونه يا بزرگ در ياز خطاها يكيست. يمناسبت ن ينجا بيا ر آن دركه ذكموضوع ما مطرح است 
الگوساز در  ين خطا مولود خطايه اكاست  584حيتصر يبه نام خطا يياز خطا يمحاسبات ناش

ست با يبا يآن م يساخته شده برا يآمار-ياضير يه الگوكاست  يا دهيق نهفتة پديحقا كدر
تواند  يج ميافتد اصطالحاً نتايح اتفاق بيتصر يخطا يشد. وقت يم يق نهفته طراحيمراجعه به آن حقا

بدست آمده  ينيب شيه پكنيجه ايد. نتواد شيها ز نندهكانس برآورديا واري يندگكباشد و پرا 585بيار
حسن برازش الگو به  كيحا 586ها هرچند آماره نده نخواهد داشتيق را در آيان حقايب ييتوانا
ر يدر مقاد يمحاسبات يها وهين شيا يشدن فاصلة اعتماد برا ضيعردوم  .باشند يخيتار يها داده

انجام مدت  بلند يليو خمدت  بلند يها افق يه براك ييها ينيب شيپ يعنين است. يانگيدورتر از م
توان  يبه آن نم ياعتماد يلحاظ آماره از كرند يگ يقرار م يضيد آنقدر در فاصلة اعتماد عرنشو

م و ينك يز مينجا پرهيا ر آن دركدارد و از ذ ياديز يگستردگ ،ياضين مباحث از لحاظ ريداشت. ا
  ند. يتون مربوطه مراجعه نماممندان به  عالقه

در فوق ر شده كراد ذين آنها غالباً دچار دو ايلوپ رم و مشابهكمالتوس و محاسبات  يدگاههايد
ن نگرش را ينقص ا يليو تحل يآنها از لحاظ فن ياضيا ري يركف يالگوها يه بررسكباشند  يم

ر كد فيد موضوع تولينما يموش و اغماض مافر يركنحوه فن ياه ك يند. اساساً مبحثك يروشن م
ط هوش متوسط و يتواند در شرا يه مكره است كقوة مفّ يكد هر انسان تولد توسط انسانهاست. تولّ

                                                                                                                                                                                              
575 System dynamic  
576 Econometrics 
577 Biometrics 
578 Sociometric 
579 Enviromentrics 
580 Criminometric 
581 Thechnometrics  
582 Estimation theory 
583 Demography 
584 Specification error 
585 Bias 
586 Statistics 
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براساس توابع ن) يمتولد يعني(ن آنها يد و در بيالت خود را برطرف نماكمش ،يجامعه بشرهنجار 
توانند  يمهستند و ار باال يبس يهوش ه با بهرهكشوند  يدا مياز افراد پ ييع احتمال درصدهايتوز

نرمال  يع احتماليمثال براساس تابع توز يبراز فرآهم آورند. يجوامع بزرگتر ن يبرا ياساس تحوالت
ن يانگيار از ميانحراف مع يك ين جامعه بعالوه و منهايانگيم يبهرة هوش ي% از افراد بشر دارا90

ن يانگيم ياد (از بهرة هوشيز ي% از افراد بشر افراد با بهره هوش4باشند. و  يجامعه م يبهرة هوش
باشند و  يار) مين بعالوه دو انحراف معيانگيم يار تا بهرة هوشيانحراف مع يكجامعه بعالوه 

ن جامعه بعالوه دو يانگيم يفوق العاده (از بهرة هوش ي% از افراد بشر افراد با بهره هوش1ن يهمچن
  باشند.  يار) مين بعالوه سه انحراف معيانگيم يار تا بهرة هوشيانحراف مع

بشر  يراهگشاه علم كجه معطوف بوده ين نتيقبل به ا يها ن بشر از هزارهيركبشر و متف يدگاههايد
او  يركاد فيه بر بنكآل خود  دهيومت اكنه فاضله است. افالطون در طرح حيجاد مديت و ايو بشر

از رشد و تحقق علم در جامعه  يرا ناش ينه فاضله بشريقرارگرفته مد »در علم است يتقو« يعني
ح است. يصح يست وليامل نكر هرچند كن تفيداند و ا ياز علم م يخوب مطلق را ناش يداند. و يم

الم كجامعه است.  يافزا ه صفابخش و روحكاست  كيآن پا يالم افالطون به معنكدر  يواژه تقو
د يريش بگيتقوا پ«د يفرما يداند و م ياز تقوا م يه علم را ناشكد يفرما ين موضوع را قرآن مياملتر اك

تاً يلت انسان و نهايفض يبنا . به هرحال در تعامل تقوا و علم، علم587»اموزديتا خداوند به شما علم ب
د يتول يد. تولد هر انسان به معنينه فاضله برقرار خواهد گرديبا علم مد يعنياست.  يجوامع انسان

ر كزان فيم مينكه را بطور متوسط در تعداد افراد بشر ضرب ن قويد است. اگر ايره جدكقوه مف يك
زان دهها ير به مياخ يها رشد بشر در دهه هكشود  يد شده از جامعه بدست خواهد آمد. گفته ميتول

ن دهها برابر قرون گذشته بوده يركرا تعداد متفيح است زين گزاره صحيبرابر قرون گذشته بوده و ا
 جمعيت ارد نفريليم 7داشته باشد مسلماً  يواحد توسعه علم يك يير تواناكاست اگر هر واحد ف

دو برابر شود  جمعيت ست و چند ساليدارد و اگر ظرف بارد واحد علم را يليم 7د يتول ييتوانا يفعل
ست و چند ينترل شود و در همان بك جمعيت اگر رشد يول .رسد يارد ميليم 14د علم به يت توليظرف

 يعنيارد واحد خواهد بود يليم 7د علم همان يبماند تول يارد نفر باقيليم 7ن يهم جمعيت گريسال د
اد يز جمعيت اگر رشد يافتد ول ياتفاق م تردور يبشر در سالها يم باشد اعتالك جمعيت اگر رشد
  شود. يد ميتول يشتريتر اتفاق خواهد افتاد چون علم بيكنزد يبشر در زمانها يباشد اعتال

                                                                                                                                                                                              
 .»اتـَُّقوا اهللََّ َو يـَُعلُِّمُكُم اهللَّ َو «، 282سوره بقره، آيه  587
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علم د يتول 589ياقتصاد يو آثار جانب ،د علميتول 588اسيتمام مباحث فوق فارغ از مباحث اقتصاد مق
ش يد افزايت توليه هرگاه ظرفكت اشاره دارند ين واقعياس به اياقتصاد مق يباشد. مباحث اقتصاد يم
ه كن دارد يداللت برا ياقتصاد يافت و آثار جانبيش خواهد يافزا يشتريد با رشد بيتول يابد بازدهي

ن يبرند. اگر ا يد خود ميش توليدر افزا ياساس يها ها بهره نندهك ديگر توليها از منافع د نندهكديتول
د علم در اثر يش توليه افزاكافت يم يم درخواهيد علم اضافه نمائيز به مبحث توليتور را نكفا دو
در مبحث  ي. از لحاظ اقتصاداست 590يست و نمائيساده ن يده خطيپد يكد انسان ش تولّيافزا

به  يشيا با بازگشت افزاي يكش از يد همگن از درجة بيل تابع تولكد علم به شيد، تابع توليتوابع تول
زان علم يم ميش دهينسبت ثابت افزا يكد علم را با ياگر عوامل تول يعنيخواهد بود.  591اسيمق
و رشد ت ين وضعيد گفت ايابد. و لذا باي يش ميش از مضرب آن نسبت ثابت افزايد شده بيتول

 جمعيت ا رشديد انسانها تابع رشد تولّ يانسانها به صورت مشددو  يجامعه انسان يعلم ياعتال
   592.خواهد بود

د: يفرما يه مكم ينك ين ارتباط اشاره ميم در هميرك ات قرآنيبه آ جمعيت دگاه اسالم به رشديدر د
د: يفرما يگر ميد ي. و در جا593»ميده يم يما به شما روز ،ديشكفرزندان خود را ن ياز ترس روز«
شتنشان ك ،شان رايهم ام و يده يم يد ما هم شما را روزيشكم يزيچ يم بيفرزندان خود را از ب«

دستور  (ص) رمكا امبريعت با زنان به پيو در سوره ممتحنه، در مورد ب .594»است يبزرگ يخطا
ر. يعت بگيشند از آنها بكعت با تو دارند اوالد خود را نيه قصد بك يه اگر زنانكدهد  يم
س را با كچ يه هكن شرط ينند، بدكعت يامبر، اگر زنان مؤمن نزد تو آمدند تا بيپ يا«: 595ديفرما يم

                                                                                                                                                                                              
588 Economies of scale 
589 Economic externalities 
590 Exponential 
591 Increasing return to scale production function 

نوشته  »شي اجتماعيكنوع خود كنترل توليد انسان، تحميل يك«توان در مقاله  شرح مبسوطي از اين ديدگاه را مي 592
، انتشارات 14-16تر نورعلي تابنده، مجذوبعليشاه ثاني، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي، صفحات كرت حاج دحض

 رد.ك، مالحظه 1378حقيقت، 
 .» َو ال تـَْقتُـُلوا َأْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُُقُكم«، 151سوره انعام، آيه  593
ْ�ًأ َكبرياَو ال تـَْقتُـُلوا «، 31سوره اسراء، آيه  594 َلُهْم كاَن ِخ تـْ ُكْم ِإنَّ قـَ َّ  .»َأْوالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َو ِإ
هللَِّ َشْيئًا َو ال َيْسرِْقَن َو ال يَـ    َأيـَُّها النَِّيبُّ ِإذا جاَءَك اْلُمْؤِمناُت يُبايِْعَنَك َعلى«، 12سوره ممتحنه، آيه  595 ِ ْزنَني َو ال َأْن ال ُيْشرِْكَن 

�يَنَك يف َْتَني بِبُـْهتاٍن يـَْفَرتيَنُه بـَْنيَ َأْيديِهنَّ َو َأْرُجِلِهنَّ َو ال يـَْع َمْعُروٍف َفباِيْعُهنَّ َو اْستَـْغِفْر َهلُنَّ اهللََّ ِإنَّ اهللََّ َغُفوٌر   يـَْقتُـْلَن َأْوالَدُهنَّ َو ال 
 .» َرحيم
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ه از آن كرا  يشند و فرزندكنند و فرزندان خود را نكنند و زنا نكن ينند و دزدكن يكخدا شر
ن كعت ينند، با آنها بكتو ن ينافرمان يكن يارهاكست به دروغ به او نسبت ندهند و در يشوهرشان ن

: 596ديفرما يدر مقابل دستور م .»ه خدا آمرزنده و مهربان استكشان از خدا آمرزش بخواه، يو برا
نم ولو ك يامت مباهات ميه من به شما امت در روز قك دير شويثكد و تينكاد يد و نسل زينكازدواج «

  ».به سقط
مرقوم  597ياجتماع يشكنوع خود يكل يتحم به عنوان د انسانينترل تولكدر باب  اي در مقاله

 يسيست) انگلي(نام او مهم ن yاي xه عصر خبر ورود لرد يومي يها ش در روزنامهيپ يچند«دارند:  مي
ران اظهار يانجام شده در ا يها م خانواده بود. لرد معظّم از برنامهيه علمدار نهضت تنظكرا دادند 

نظر من به  شتر ندارد ويا چهار اوالد بيسه  يرانيه فعالً خانواده اكردند كت فرموده و اضافه يرضا
 ست!؟ در همان موقعيادتر الزم نياست و فرزند ز يافك يرانيا ين حد برايخود لرد معظّم) هم يعني(

استفاده حقّ  ها سيه انگلك ييم، جايردكه ما استعمار سابق انگلستان را نابود ك كنيد ايخاطرم رسبه 
 يبان عالم هست دروازهه كدهد  يمحقّ  خودبه  يسيلرد انگل يكون را ندارند، چگونه يتوالسياپكاز 

خاطر من خطور به  دم آنچه در آن هنگاميرا ديد؟ اخيرا نظارت نما يرانيباشد و تعداد موجودات ا
حه خدمات يان شد و در مقام مخالفت با اليال بكاز و ييكاز طرف  يگريرده بود با عبارت دك

به  يفه خود را حتيوظ ياره وزارت بهدكعمل آورد به  ن عبارت انتقاديحه به اياز آن ال يبهداشت
دارد و  ياند، علل واقع ردهكعلم  يا ا عدهيه در دنكد را ين نغمه جديا شانده است.كز ياطاق خواب ن

 يم تا بحث بعديپرداز يه مكمستمس يها جار و جنجال است. بدوا به بهانه كه مستمسك ييها بهانه
را به صدا  يش زنگ خطريزعم خوبه  ه ظاهراك يسكن يتر گردد. اول روشن يما در موردعلل اصل

                                                                                                                                                                                              
ْقِط. (النيب ص) َو قَاَل  -24. 220ص :  100بحاراألنوار ج :  596 لسِّ ِ ِهي ِبُكُم اْألَُمَم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َو َلْو  َ تـََناَكُحوا َتْكثُُروا فَِإّينِ ُأ

اح) هم وجود دارد و در وسائل كاز ابواب مقدمات ن 1، باب 17، ح 14(جلد  الوسائل كشبيه اين حديث در مستدر
تزّوجوا فأّىن مكاثر ص قال:  ع قال: إنّ رسول اللّه د بن مسلم انّ أباعبداللّهعن محم :هستقريب اين حديث  يتعبيرات نيز

 .اح)كاز ابواب مقدمات ن 1، باب 2، ح 14(ج  بكم األمم غدًا يف القيامة حّىت أّن السقط جيىيء
دنبال به  بزرگ بودند يشورهاكها اتباع  ه افراد آنك يالملل بين يها سازمان يها ه در اثر توصيهك 1351در سال  597

انه كن از منويات ملوكنترل توليد وضع شد و تمام مراجع و نويسندگان در تمك يبرا ياوامر و منويات شاه قوانين
در مجله  ي، درج شد. بعدا با تغييرات 51، شانزدهم مرداد 1075، شماره يدادند. اين مقاله در مجله فردوس يمسابقه م

انسان،  ديكنترل تول مجذوبعليشاه، تابنده يتر نورعلكحاج دحضرت آقاي  يز درج شد.ن 73، آبان 45گزارش، شماره 
  .انتشارات حقيقت؛ تهران، 1378، يو اجتماع يمجموعه مقاالت فقه ،ياجتماع ينوع خودكش كي ليتحم
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ش يافزا ين با تصاعد هندسيزم جمعيت هكآن است  يه خالصه نظر وكدرآورد مالتوس بود 
ه كخواهد شد  يشود و روزگار ياضافه م يموجود با تصاعد عدد ييه موادغذاك ابد و حال آني يم
را يخطر نادرست درآمد ز ن اعالميخود را نداشته باشد. ا جمعيت ش غذا دادنين گنجايره زمك

ن به آن نسبت يزم جمعيت رد)كم يز بدان اشاره خواهيه بعدا نكار (كسم خوديانكم يكعلت به  اوالً
  شتر از آن نسبت بود.يب ييغذا يبردار زان بهرهيد ميجد يات علميشفكا با ياضافه نشد و ثان
طور به  ست؟يقا و... چيتنام، افريدر هندوستان، و ين همه گرسنگيه پس اكرد كد ياعتراض خواه

د و فروش يو خر يحاتيتنام و مسابقه تسليانه و ويه از جنگ خاورمكمجمل جواب خواهم داد 
  حد اسلحه.... يب

جهان  جمعيت شور متمول جهان با داشتن شانزده درصدك: نوزده 598ديگو ياسترو مكخوزه دو دون
 ر با پنجاه درصديشور فقكه پانزده ك و حال آن ار دارنديها را در اخت ش از هفتاد درصد ثروتيب

حد متوسط عمر شصت و پنج و در اول  گروه يشورهاكدات را. در يجهان ده درصد عا جمعيت
  ست و هفت سال) است.يسال (در هندوستان ب يگروه دوم، س يشورهاك
مازاد  ار دارد. ازيرا در اخت ييجهان است و چهل درصد موادغذا جمعيت ا شش درصديكامر

 كزند مجموعا در هرروز خوراير يا ميه به دركرا  ييها ته بشقاب يعني كوريوين ياهال كخورا
سطل زباله  ياستعمار يقول فرانتس فانون در شهرهابه  ايشود.  ين ميون نفر تأميليم يكوعده  يك

به  ياستعمارزده حته مناطق ك ييمانده بشقاب غذاها ن پر است از تهينش يانياع و آشغال در محالت
  ند.يب يخواب هم نم

نند تا ك يشت خودداركه از كپردازند  يم يمبلغ يشاورزان گاهك يمرفه به بعض يشورهاك
ه كا... ينند ك يق ميگر تشويد يشورهاكرا در  يمحصول كاست تيا سيساد نشود كمحصول انبار و 

صفحه از  يكنجا يند. در اكن يتأما را يتمام دن كها قادر است خورا از آن ييك ييتنهابه  يحت
عت و همصدا يمتهم ساختن طب«م: ينك يرا نقل م 599استروكخوزوئه دو نوشته دون ياه گرسنگيتاب سك

د ين توليچن ا حاصلْ ندادن آن و هميعت و يده قهر طبيين وضع زايه اك نيا يشدن با مالتوس و ادعا
رد شده است.  يها از نظر علم ين دعويرد. تمام اكرا دوا نخواهد  يهاست درد بندوبار انسان يمثل ب

                                                                                                                                                                                              
  . 15ـ  14، ترجمه پرويز مهرگان، تهران، صص يتاب سياه گرسنگك 598
ارش ك يمنزله گزارش نهايبه  تابكوابسته به سازمان ملل بود و اين  يها رييس سازمان مبارزه با گرسنگ مدت يو 599
  اوست. يقع دليل استعفادر واو 
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ها در  ه مناسب انسانيتغذ يتنها برا ست و منابع آن نهيم نيعت لئيه طبكده است يته به ثبوت رسكن نيا
ده وضع يين لئامت زايه اكم ينكد اعتراف ياد هم خواهد بود. بايه زكاست بل يافكنده يآ يها سال
 يها ثروت يرانسانيبر استثمار غ يه مبتنكهاست  ن ما انسانتمد يرانسانيما و وضع غ يانسان

 ياز متخصصان تحت سرپرست يا ا عدهيكاالت متحده امريدر ا 1956مستعمرات است... در سال 
عمل به  يقاتيق تحقيدق يه اطالعات علميا برپايفرنيالك ينولوژكت يتويبونر عضو انست مسيج

جهان را  يمنابع نبات ياگر تمام"ر منتشر شده است: يشرح زبه  حايقات صرين تحقيجه ايآوردند. نت
... "م.يبده كن را خورايزم ينونك جمعيت پانصد برابر يجمعيت ميتوان يم ميمورداستفاده قرار ده

 يامالً عملكست و آنچه گفته شد يالت نيده تخييا زايو  يعلم يها هيا نظريمطلق  ين مطالب تئوريا
 تابك يط مطلب و در نيدنبال ابه  سندهينو 600»است. عملبه  يكگر نزديعبارت دبه  و ريپذ قيو تحق
  ند.ك يم ركشور ذك در چند يگرسنگ بر انسان را يها يروزيپ از ييها مثال

انه، يبخصوص مور نند،ك يم يصورت جمع زندگبه  هك يواناتيدر احوال جامعه ح يبا بررس
سم يانكخود و با م ادتر شود خودبهياز حد الزم ز ه هروقت تعداد افراد جامعهكمشاهده شده است 

د از ينند. شاك يم يشكاز افراد خود را در معرض خطر قرار داده و در واقع خود يا عده ييكاتومات
 يشورهاكا يا فرانسه يالمثل در انگلستان  يگونه باشد و ف نيز بدين يجهات جوامع بشر يبعض

و سقوط  يخود فساد و انحطاط فعل ه خودبهكده باشد يبه آن حد رس جمعيت لين قبياز ا ياستعمار
 يبرا يا گردد و جامعه يتلق جمعيت ادياز ازد يريو جلوگ يشكخود يا عنوان نحوهبه  يخانوادگ

سم را تحت ين اتوماتيخواهد ا يم گرداند مكعقل و اراده را حا يعني يت بشريه خصوصك نيا
ش اقالً ياحتساب شود گنجا كه اگر به نسبت آن ممالكران يانند ام يدر جوامعاما  تسلط درآورد.

  رواست؟ ياجتماع يشكل خوديا تحميون نفر را دارد، آيليم 250
را  يين نارسايه اك نيا د جبران گردد نهيز باين نكبهداشت و فرهنگ و مس يافوكنقص و عدم ت

ن كمس يرد. براكن نواقص را رفع يد ايبام. يبهراس جمعيت ادياد آن مستندا به ازديم و از ازديريبپذ
  رد.كتوان استفاده  يز مير لوت نيوكاز  يحت

ه در فرانسه بودم در كها قبل  دهم. مدت ين مبحث را خاتمه ميزنم ا ينه مين زميه در اك يبا مثال
و  يداشت. وضع مال يا ن برنامهيس در مورد آوارگان نهضت فلسطيون پاريزيانداز تلو مبحث چشم

ننده بود و واقعا آنان از اداره خانواده و ك ار تأثرآور و ناراحتيآوارگان بس يو فرهنگ يبهداشت
                                                                                                                                                                                              

  .23ـ  22تاب، ص كهمان  600



  321   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

گرفتند و  يار نهضت قرار ميدر اخت ياند. اطفال از سن شش و هفت سالگ اطفال خود به جان آمده
در گرفتند. حال  يم ميش تعليبرحسب سن خو يو جنگ ييكات چرياد گرفته عمليمتدرجا سواد 

است و اول  ن متضرّر درجهيفلسط يها يكه از نهضت چركل ياگر دولت اسرائ يطين شرايچن
ادتر شود تعداد دشمنان او و تعداد افراد يگرسنه آنان ز يها هرچه تعداد آوارگان و تعداد دهان

بسا از حلقوم چه  آوارگان و يرنا برداشته در اردوكگردد، بوق و  يادتر مين زيفلسط يها يكچر
فرزند  يكردن كمردم آواره شما در بزرگ  يا«ه كاد برآورد يها فر از همان آواره ييك

د، سرنوشت فرزند شما يد، مدرسه نداريآ يرتان نميد، منزل گيه بدهكد يد. نان او را نداريا درمانده
د نسل را يد، تولينك يدنسل ميشته شدن، پس چرا تولكا يعلت عدم بهداشت است و به  ا مرگي
د ينك يزه است) و سعيبا غر يد ندارد چه دشمنيريد جلو آن را بگيه بگوك نيد (جرئت اينكل نترك

  ند؟كن نظر را قبول يد ايبا ينيا آواره فلسطيآ» ديشتر نداشته باشياز... بچه ب
 ند وك يش دفاع ميخو يت انسانيط مردانه از شخصين شرايتر ه در سختكتنام يالمثل ملت و يا فيو 
ظاهرالصالح و  يها ن گفتهيتواند چن يا مياست، آ يالً در معرض نابودكها آن ملت  قول روزنامهبه 

  ند؟ك ياركش هميخو يرد و عمالً با نقشه نابوديح را بپذيصح ظاهراً
ر خود كب يها نينند و زمكم خانواده را اجرا يتر، تنظ ها پست قول آنبه  يخواهند نژادها يم ييگو

 ين نژادپرستيمتأسفانه ا يغرب يها اد نسل نژاد برتر بگذارند. در تمام علوم و نظاميات ازديح يرا برا
 يها منابع ثروت نبات شود تا آن ين ميتر تلق پست ينژادهابه  يرخواهيمشهود است و تحت عنوان خ

چل و محروم هستند كور و ك يا ه عدهكخود  استفاده نژاد برتر بگذارند و يخود را برا يو معدن
ا الاقل از لحاظ يند و كجاد يا يها خطر آن يها و گرسنگ ادشدن آنيه مبادا زكنشوند  اديز

د. يوادار نما» ست و...و...يز طي، حفظ محيمبارزه با گرسنگ«ه باشد اربابان را به كهم  يبيفر عوام
د انسان (انسان هم چون يزان تولينند مك ينترل مكها  ارخانهكاال را در كد يزان توليه مكهمانطور 

  ند.ينترل نماكز ياال را نكجه مصرف ياال) و بالنتك
 يران و معلوالن را به بااليه پكه ياول يه بشرهاير روكنترل بعد از ذكشناسان در بحث  ستياز ز ييك
ن دم نگاه يها را تا آخر وشش آنكه با جهد و كردند و بشر امروز ك ين پرت مييوه برده، به پاك
ند يآ يا ميدنبه  هكرا  ييها ا سزاوار است آنيآ«تازد:  ين عبارات ميبا ا ينترلكن ي، به چندارد يم

ا يخواند  يخود مبه  اتيه حكرا  ييها ه آماده رفتن هستند؟ آنكرا  ييها ا آنيم يمحدود ساز
  »ند...؟ك يه طرد مكرا  ييها آن
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ه به ضعف كآن است  يشود برا يان مينه بين زميه در اكز يو... ن ي، اقتصادياجتماع يها تمام بهانه
 يروين يد مقداريآ يا ميدنبه  هك ين مورد سرپوش گذاشته شود. هر بشريت در ايريمد يو خطا

د را يه موالياج موجود است هرگاه نتوان آتين برابر احتيست چنديه زير و بازو دارد. مواد اولكف
  »اراده است. يرد خطاكن يتأم

ل يا اواي 1350اواخر سال « 601فرمايند: مياي ديگر به اين شكل تصريح  همين موضوع را در مقاله
ه سرجنبان كاد دارم يبه  يست، وليه نام او به خاطرم نك يسياز مأموران انگل ييكه كبود  1351سال 

ن و گسترش يتأم يرد و براك يغ ميه را تبلين نظريا اينقاط دن يم خانواده بود و در تمامينهضت تنظ
ران با يران آمد. مسافرت او به ايرپا گذاشته بود، به ايشورها را هم زكاز  ياريات خود بسينظر

ه هر سوغات آن كران يامور غربزده وقت ا يايرا اوليرو شد ز روبه ياستقبال فراوان مقامات دولت
ار به وجد آمده بودند. او در يبسران يدانستند از سفر او به ا يمنزَل م يو وح يار را مائده بهشتيد
 يها رده و گفته بود فعالً خانوادهكت يران اظهار رضايانجام شده در ا يها ن مسافرت از برنامهيهم
  است. يافكران يا ين حد براينظر من همبه  شتر ندارند ويا چهار فرزند بيران سه يا
 ينان را به ادامه خوش خدمتت با شور و شعف فراوان مسؤوالن مواجه شد و آين اظهار رضايا

ن يعموم ا يشد، و برا يران تلقيجا در امور ا ين امر دخالت بيران اياز نظر ملّت ا يرد ولكق يتشو
بان عالم  ران دروازهيدهد در ا يبه خود اجازه م يسيلرد انگل يكه چرا و چگونه كسؤال مطرح شد 

 جهان يها ها و ملت ر دولتيوضع سا ند. حال وكن ييرا تع يشود و تعداد موجودات انسان يهست
 يه از وابستگكغرب  يها يه پردازيه متابعت از نظرين قرار است و لذا استمرار روحيز بر همينسوم 
گذاشت اخالف  يها هم اثر م ملت يش رويم و بكگرفت و خواه و ناخواه و  يان سرچشمه ميدولت

 تحت عنوان توسعه و يا نگرهك) 1994تامبر = سپ 1373ور امسال (يآن لرد را شجاعت داد تا در شهر
 ين و آزاديت سقط جنيرر، مشروعكم يها بيذكرغم ت يل دهند و علكيدر قاهره تش جمعيت

ن يج چنياست دامنه نتا يهيز بخواهند. بديرا ن يجنس باز هم يآزاد يو حتّ يروابط جنس
اطاعت از اوامر لرد  يرا براين مجاز شناخته شود؛ زيه سقط جنكشد ك يبه آنجا م ييها ييگردهما

ه كاد فرزند، اساس خانواده را ياحتراز از ازد يانا براين برد و احيد نامدگان را از بيور ناچار باكمذ
زه يغر يارضا يد و عدم قبول قرارداد و برايباشد مورد ترد يناخواسته) م يد فرزند (گاهيمنشأ تول
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رد و مباح كز يرا تجو يگرياست ــ طرق ده مشروع و مجاز آن در داخل خانواده كــ  يجنس
  شناخت.
 ييرويه نكسالخوردگان را  يا لهيو قب يياز جوامع ابتدا يم، و در برخيار قديبس يها در دوران

ن ييوه برده و از آنجا به پاك يشدند به باال يم يسربار جامعه تلقّ يماد ينداشتند و از لحاظ زندگ
تازه نفس را در  يرويرا نين مجاز نبود زيل سقط جنيدر همان قبااما  شته شوند.كردند تا ك يپرت م

 يدارند ول ينگه م يل بهداشتين وسايامروز سالخوردگان را با بهتراما  داد، يقرار م يمعرض نابود
) مجاز مين را (رسما يسقط جن د در يد دانست هر دو روش نادرست است و ما بايدانند. با يا عمالً

  م.يقرار ده يمختلف مورد بررس يايم و آن را از زواينكشه به مسأله نگاه ياند ن مورد با تأمل ويا
ا سزاوار يآ«د: يگو يد مينترل موالكن و يشناسان بعد از انتقاد از سقط جن ستياز ز ييكنه ين زميدر ا

ا ر ييها ه آماده رفتن هستند؟ آنكرا  ييا آنهايم يند محدود سازيآ يا ميه به دنكرا  ييها است آن
  »ند؟!ك يه طرد مكرا  ييها ا آنيخواند  يات به خود ميه حك

ات يدر تمام دوران ح ياست ول يو انفراد يامالً شخصك يز گرچه ظاهرا امرين يمسأله روابط جنس
د ـ يرا ورود افراد جديل و محقّ دانسته است زين امر دخينترل اكبشر، جامعه خود را در  يمدن

 يكات يند و ادامه حكسالخوردگان و درگذشتگان را پر  يخال يجاتواند  يه مكنوزادان ـ است 
ن ـ و يد افراد ـ جنيه در مورد تولكداده است حقّ  ن اساس جامعه به خودين سازد. بر اكجامعه را مم
است لذا تمام  يزه جنسيغر يند و چون سبب ادامه نسل، ارضاكها دخالت و اظهارنظر  سرنوشت آن
ه ارتباط آزاد كهم  ياند. جوامع ردهكن يرا تدو يمقررات يوابط جنسدر موضوع ر يجوامع بشر

از به يه نكاند  دهيرس يحدبه  نند از لحاظ تعداد افراد جامعهك يدانند تصور م يرا مجاز م يجنس
ه خود مناسب كرده، آنچه را كاس به نفس يه قكگونه جوامع هستند  نيندارند و ا جمعيت اديازد
  نند.ك يز ميجوامع تجو يتمام يبرا يهمگان يا عنوان نسخهبه  دهند يص ميتشخ
مورداستفاده قرار  جمعيت نترلكغ يتبل يشرفته برايه گردانندگان جوامع به اصطالح پك يليدل
د غذا و يت توليمبود و محدودكنند مسأله ك ين مييغ و تبيز تبلينسوم  ها را در جهان دهند و همان يم
ن يچن يبالنسبه مرفه است. مبنا يعاد يت بهداشت و زندگيرعا يبرا يافكل يز فقدان وسايرا نياخ

ابد و حال ي يش ميافزا يجهان با تصاعد هندس جمعيت ه معتقد بودكه مالتوس است ينظر يتوهم
ه عمالً رد شده است، ين هر دو نظريااما  شود. ياضافه م يبا تصاعد عدد ييد موادغذايه تولك آن
باتوجه به  ييد موادغذايگر توليافته و از طرف ديش نيجهان به آن اندازه افزا جمعيت يرا از طرفيز
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  رده بود.ك ينيب شيه مالتوس پكاست  يش از آن مقداريب يشاورزكو  يصنعت يها شرفتيپ
ب ينند با تصوك يه ميها توص به حال بشر را بهانه قرار داده و به دولت يه دلسوزك ييشورهاكهمان 
خود را  يشاورزكها محصوالت  از سال يارينترل قرار دهند، در بسكدنسل را مورد يزم تولن اليقوان

تلف  يو قحط يسبب گرسنگبه  در نقاط مختلف جهان ياريه مردم بسك يزند (درحالير يا ميبه در
باز  يد محصوليشاورزان را از تولك يا گاهيها نشود.  متياال موجب سقوط قكشوند) تا وفور  يم
چون  يا در شهرينند. و كشت نكپردازند تا اقدام به  يآنان را م يمعادل سود احتمال يدارند و حتّ يم
ر يون گرسنه را سيليم يكتواند  يشود م يخته ميه هر روزه دور رك ييمانده غذاها ، پسكوريوين
د يو لذا با رخواهانه دانستيتوان صددرصد خ يان نجات بشر را نمين مدعيغات اين، تبليند. بنابراك
ن عبارات ظاهرالصالح يده شود در پس ايرد تا فهمكها را جستجو  ر علل و جهات موردنظر آنيسا
تر  مطلب روشن ير مثالكنهفته است. با ذ ياتيند و با محسوسات منطبق است چه نينش يها م ه به دلك
ا يم و يا دهيرا د يني، بارها وضع ناهنجار آوارگان فلسطيجمع يها رسانه يها شود: در گزارش يم

ننده بوده و هست. ك ار تأثّرآور و ناراحتيآوارگان بس يو فرهنگ ي، بهداشتيم. وضع ماليا خوانده
ا ياند. اطفال از سن شش  ستوه آمدهبه  نه اداره امور خانواده و پرورش فرزندانشانيها واقعا در زم آن

و  ييكات چريزند و در همان حال عملامويگرفتند تا سواد ب يار نهضت قرار ميدر اخت يهفت سالگ
ش و يه بكل ياگر دولت اسرائ يطين شرايرند. حال در چنيش را فرابگيمناسب با سن خو يجنگ

 ينيمختلف و متعدد فلسط يها و حمالت مداوم گروه ييكن نهضت چريگر از ايش از هر دولت ديپ
ز يادتر شود تعداد دشمنانش نيگرسنه آنان ز يها مكند و هرچه تعداد آوارگان و شيب يان ميز

از همان  ييكبسا از حلقوم چه  آوارگان (و يرنا برداشته و در اردوكابد، بوق و ي يش ميافزا
فرزند  يكردن كمردم آواره! شما در بزرگ  يه اكاد برآورد يت) فريانا با حسن نيآوارگان اح

د، سرنوشت يد، مدرسه ندارينك يدا نميونت پكس يد، خانه برايد نان او را بدهيتوان يد و نميا درمانده
شته شدن! پس چرا مرتبا به نسل خودتان كا يسبب عدم بهداشت است به  ا مرگيفرزند شما 

د! اگر هر يا دو فرزند نداشته باشي يكش از يد تا بينك يد و سعينكنترل كد نسل را يد؟ تولييافزا يم
ش يه فرزندان خويرد و آتيبگدر نظر  خود راش موقّت يند و آساكر كا خانواده صرفا به خود فيفرد 

دنبال به  ملت را يمياد دايا انقيرفت آيرد و اگر پذيپذ يه را مين توصيو ملّت را از نظر دور دارد، ا
ه دارد از دست نخواهد داد؟ كرا  ياد همان مختصر آرامش و رفاهين انقيا با اينخواهد داشت؟ و آ

قا و... يشمال و جنوب افر يشورهاكز ير هندوستان و نينظ ييشورهاكاز جانب  يا هين توصيقبول چن



  325   حكمت دگاهياز د ،يخانواده، فرهنگ، اقشار و تحوالت اجتماع ،يعلم يشناس جامعه

 

م به وضع يمنزله تسلبه  قرار دارند، در واقع يها مستعمره بودن در وضع ناهنجار واسطه قرنبه  هك
ط يشورها خود را با شراكن يا ين حالتيرا در چنيد است زيت دادن به استعمار جديحاضر و رسم

ر ييم بر جهان امروز را تغكرعادالنه حايط غيوشند شراكه بكآن  يبدهند،  يق ميتطب يناگوار فعل
  دهند.

 ينولوژكتو تيبونر، عضو انست مسيج يتحت سرپرست ييايكاز متخصصان امر يگروه 1956در سال 
جهان  يمنابع نبات ياگر تمام«ه كدند يجه رسين نتيه مالتوس به ايو نقد نظر يا، پس از بررسيفرنيالك

  ».م...ين را غذا دهيزم ينونك جمعيت پانصد برابر يجمعيت ميتوان يم، ميرا مورد استفاده قرار ده
ـ فائو ـ وابسته به سازمان ملل  يشاورزكس سازمان خواربار و ييها ر ه مدتكاستروئه كخوزه دو دون

كتاب عنوان به  مستقالًه كنوشت  يده و استعفانامه مفصليبزرگ نال يها دولت ياركبود، از عدم هم

شور متمول جهان كنوزده «نوشته است:  يگريد يچاپ و منتشر شده است. او در جا يسياه گرسنگ
ه ك ار دارند حال آنيها را در اخت ش از هفتاد درصد ثروتيجهان ب جمعيت با داشتن شانزده درصد

برند. در  يدات را ميمتر از ده درصد عاكجهان  جمعيت ر با پنجاه درصديشور فقكپانزده 
ست و يبدوم  گروه يشورهاكدر  يحد متوسط عمر شصت و پنج سال ولاول  گروه يشورهاك

ل كيجهان را تش جمعيت ا شش درصديكه مردم امركاست  ين درحاليو ا 602»هفت سال است.
  ار دارند.يرا در اخت ييچهل درصد موادغذااما  دهند يم

ق و يمورد تشو يشاورزكران يه اگر در اكت است ين واقعيدهنده ا همان سازمان نشان يها گزارش
م، يبگذار يشاورزكار يرود در اخت يه به هرز مكرا  ييها ها و آب نيرد و اگر زميت قرار گيحما

ند. اگر دولت غاصب كه يون نفر را تغذيليم 250ش از يتواند ب يدست آمده مبه  محصول
، باغ يونكمس يها كمغضوبه و شهر يه در صحاركم يريبگدر نظر  ن رايفلسط يها نيسرزم
م و كه ك نيمااكند (كن احداث كرلوت مسيوكتواند در  يران هم ميند پس اك يجاد ميبات اكمر
ران يا...) از مدينفرانس كا ينگره كا ي( يناريه سمكش احداث شده است). چند سال قبل يب
 يشاورزكاگر به «گفت:  يشاورزكل كران ياز مد ييكل شد كيها در مشهد تش استان يشاورزك
  ».ون را غذا بدهد...يليست ميتواند دو يران توجه شود ميا

استعمار و  يادتر شوند نگرانير زيتنگدست و فق يها اران و خانوادهيكل بيگرسنه، س يها اگر دهان
ها  ثرت پشهكه از كها هستند  ليپنجا يل را! ايرا پشه چو پر شد بزند پيشود ز يادتر مياستثمارگر ز
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از  يا د! متأسفانه عدهينكنترل كدنسل را يه تولكنند ك يه ميشوند و توص يمضطرب و نگران م
ر يمتمدن، تحت تأث يايات دنيو اعتقاد به نظر يل غربزدگيز به دلينسوم  جهان يشورهاكمقامات 

را  يرده و توده ناراضكل تصور يدر داخله په خود را ك نيرند و به خاطر ايگ يغات قرار مين تبليا
جبران  يپردازان غرب هينظر يها هيتوص يت خود را با اجرايريوشند ضعف مدك يدانند، م يپشه م

نند، ك يامور ناله م يايفراوان اول يها ها و اسراف نار اختالسكه در ك يا گرسنه يها نند. دهانك
  را:يمتر باشند بهتر است زكهرچه 

  گردد يم اديفر ها، ناله نيا بگذرد حد از چو       ها ناله شد آهسته آهسته دل يها دنيطپ
 يازدواج عبارات يها طرف در قباله يكم. از يم توجه ندارينيب يارها مكه در ك ييها ما به تناقض

ِهى«خوانند:  يه همان عبارات را در موقع خطبه عقد مكآمده  ِبکم  تَناکحوا تَناسلوا َتکثروا. فَاّىن ا
لسقط ِ ها  كمكالت و يگر فرزند چهارم خانواده را از همه تسهياز طرف د. »االَُمم يوَم الِقيامِة و َلْو 

قا به خاطر يه دقك ينيخ معيها نوشته بودند از تار ه در روزنامهك يبه قرار يم و حتينك يمحروم م
قانون به ماسبق  يعنيرد: كز حذف خواهند ين ين فرزند قبليالت را در مورد چهارمين تسهيندارم ا

  گردد. يمال ميتسبه فرزند چهارم پاكعطف شده و حقوق م
ار كدر  يالملل نيب يها ها و سازمان ن مقاله انتقاد از دخالت دولتيو موردنظر در ا ياما مسأله اساس

ارات ياخت خواهند يم«لسوف معروف فرانسه: يف حقوقدان و 603پريه به قول ژرژركمردم جهان است 
م خانواده صرفا يو تنظ جمعيت نترلك يعنين موضوع يا». ن توسعه دهنديتا بستر زوج يخود را حتّ

غات الزم آنان را يتواند با تبل يداند م يومت مصلحت مكن باشد و هرگاه حيار زوجيد در اختيبا
اخل خانواده ن موضوع را در ديا يتاحد »عزل عن احلرة حرام« يند. قاعده فقهكآگاه و روشن 

ه كست، بلياد نيو داشتن فرزندان ز جمعيت اديق به ازدين نوشته تشويسازد. منظور ا يمشخص م
را به جامعه  ياجتماع يشكنوع خود يكاست و  يه سالب آزادكل است ين تحميمنظور انتقاد از ا
تَناکحوا « (ص) غمبريش پين فرمايه بكاست  ير تناقضكن تذيچن ند. و همك يل ميو خانواده تحم
  باشد. يم "م خانوادهيتنظ"ق به يبا تشو »تَناسلوا تکثروا...

  جمعيت اصالح
د. دستور يفرما يم جمعيت اصالح يبرا يدستورات جمعيت از رشد يرياسالم در عوض جلوگ

                                                                                                                                                                                              
603 George Riper 
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ه كز مؤمنه بهتر از آزاد زن مشرينكد و يريمگ ياند به زن اوردهيمان نيه را تا اكزنان مشر«د: يفرما يم
د و بنده ياند زن مؤمنه مده اوردهيمان نيتا ا كد. و به مردان مشرياست، هرچند شما را از او خوش آ

نند و ك يآتش دعوت م ينان به سويد. اياست، هرچند شما را از او خوش آ كمن بهتر از مشرؤم
ه كند باشد ك يان ميار بكات خود را آشيخدا به فرمانِ خود به جانب بهشت و آمرزش. و آ

از لحاظ فهم و  كا زن مشرياست. مرد  جمعيت ه در اصالحين آيا يها امياز پ يكي. 604»ديشينديب
پرستند و  يه سنگ و چوب را مك يسانكرا يت قرار دارند. زيتر از انسان نيشعور در درجات پائ

 فند. لذا با توجه به اثراتيار ضعيبس يشمارند مسلماً از لحاظ عقل يمخلوق خود را خالق خود م
ها  هستند به بچه يندذهنكن يا يه حاوك ييها روموزمكپدر و مادر به فرزند عمالً  يكيژنت يانتقال

رد و شرط كگردد. لذا خداوند ازدواج با آنان را منع  ير ميثكندذهن تكجتاً نسل يشود و نت يمنتقل م
د با آنها يتوان يآوردند ممان يه اگر اكشرط فرمود  يعنيآنها دانست  يركفتحول ازدواج با آنها را 

  ر در آنان نضج گرفت. كفتحول ه استعداد كآنگاه  يعني، ديازدواج نمائ
افراد  DNAو  يروموزومكو شباهت ساختار  يكيژنت يكيل نزديز به دلياصوالً ازدواج با محارم ن

 يكعلم ژنته در كمتر باشد. همانطور كخانواده به هم را ممنوع فرمود تا نقص خلقت در زاد و ولد 
ن برابر يچند تارا ناقص  كودكجتاً تولد ين و نتيدر جنه ازدواج محارم احتمال نقص كاثبات شده 

به هم دارند از ازدواج  يديشد يكيژنت يكيه نزدكر را يه افراد زين آيدهد. لذا طبق ا يش ميافزا
تان و دختران برادران، و يها خالهتان و يها مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان و عمه«: 605منع فرمود

تان و مادران زنانتان بر شما حرام يرياند و خواهران ش ر دادهيه شما را شك يدختران خواهرانتان و زنان
د بر شما حرام يا نار شما هستند، هرگاه با آن زنان همبستر شدهكه در كو دختران زنانتان  ،اند شده
ه از پشت شما ك يز زنان پسرانيو ن ،ديا ب نشدهكمرت ياهد، گنيا اگر همبستر نشده يول ،اند شده

ن يش از ايه پكد، مگر آنيريگ يزمان به زن يكد دو خواهر را در يو نبا ،اند هستند بر شما حرام شده
                                                                                                                                                                                              

ٌر ِمْن ُمْشرَِكٍة َو َلْو َأْعَجبَـْتُكْم َو ال تـُْنِكُحوا ال تـَْنِكُحوا اْلُمْشرِكاِت َحىتَّ يـُْؤِمنَّ َو َألََمٌة ُمْؤِمَنٌة «، 221سوره بقره، آيه  604 َخيـْ
ٌر ِمْن ُمْشِرٍك َو َلْو َأْعَجَبُكْم ُأولِئَك َيْدُعوَن ِإَىل النَّ  ِِْذِنهِ اْلُمْشرِكَني َحىتَّ يـُْؤِمُنوا َو َلَعْبٌد ُمْؤِمٌن َخيـْ  اِر َو اهللَُّ َيْدُعوا ِإَىل اْجلَنَِّة َو اْلَمْغِفَرِة 

تِِه ِللنَّاِس َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّرونَ  ُ آ   »َو يـُبَـنيِّ
ْخِت َو ُحّرَِمْت َعَلْيُكْم أُمَّهاُتُكْم َو بَناُتُكْم َو َأَخواُتُكْم َو َعمَّاُتُكْم َو خاالُتُكْم َو بَناُت اْألَِخ َو بَناُت اْألُ «، 23، آيه نساءسوره  605

ئُِبُكُم الالَّيت َأْرَضْعَنُكمْ   أُمَّهاُتُكُم الالَّيت َدَخْلُتْم ِِنَّ   ُحُجورُِكْم ِمْن ِنساِئُكُم الالَّيت  يف  َو َأَخواُتُكْم ِمَن الرَّضاَعِة َو أُمَّهاُت ِنساِئُكْم َو َر
ُكْم َو َأْن َجتَْمُعوا بـَْنيَ اْألُْختَـْنيِ ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَّ اهللََّ  فَِإْن َملْ َتُكونُوا َدَخْلُتْم ِِنَّ َفال ُجناَح َعَلْيُكْم َو َحالِئُل َأْبناِئُكُم الَّذيَن ِمْن َأْصالبِ 

  »كاَن َغُفورًا َرحيماً 
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  .»نه خدا آمرزنده و مهربان استيهر آ ،ديرده باشكن يچن
زمان در ارتباط با مسائل بهداشت  يكز همچون ازدواج با دو خواهر در يه نين آيموارد در ا يبرخ
ه مواد ك 606ها شف فرمونكم پرداخت. با يمناسب به آن خواه يه در جاكخانواده است  يروان
، باب ندينما يم ميرا تنظ 607يغدد مترشحه داخل يها رمونوف متصاعده از بدن هستند و خود هيلط

مردان بر زنان و زنان بر  يها فرمونن مردان و زنان باز شد. يمحبت ب ياز ظرافتها ياريق در بسيتحق
بطور داشتن دو خواهر در ازدواج ن آنان دارد و گرچه هنوز يب يدر دوست يا ژهيمردان اثرات و

ن موضوع الاقل ياز ا يتواند در علت نه يم يتداخل فرمون ينشده ول يبررس يهمزمان از لحاظ طب
  رد.يقرارگ يمورد بررس

ن امر در اثرات متقابل يرسد علت ا يه به نظر مكبا زن پدر است  ازدواج ين موضوع در نهيمشابه ا
زن و در مورد باال تماس دو زن با شباهت  يكمشابه (پدر و پسر) با  يكتماس دو مرد با شباهت ژنت

 يكولوژيزيف يقاتيتواند بعنوان موضوعات تحق يه مكمرد است  يكمشابه (دو خواهر) با  يكژنت
ش يه پدرانتان به عقد خوك يبا زنان«د: يفرما ير ميارتباط با مورد اخ در شود.واقع  يبررسمورد 

ار، زنا و مورد خشم كن يرا ايد. زيرده باشكن چنان يش از ايه پكآنمگر د ينكم يياند زناشو درآورده
  .608»ده استيناپسند يا وهيخدا است و ش

ز زنان شوهردار بر شما يو ن«: 609ديفرما يد، مينما ياران را ممنوع مكگر ازدواج با زنايد يدر جا
نها، يد. و جز اينك يرويتاب خدا پكاز  ،شما درآمده باشندتصرّف  ه بهكاند، مگر آنها  حرام شده

د نه به زنا، ياح درآوركد و آنها را به نيبپرداز يش مهريگر هرگاه در طلب آنان از مال خويزنان د
د. و پس يه مهرشان را بدهكد واجب است يريگ يمع ه از آنها تمتّكرا  ياند. و زنان بر شما حالل شده

 م است.كينه خدا دانا و حيست. هر آين يد گناهين، در قبول هرچه هر دو بدان رضا بدهياز مهر مع
                                                                                                                                                                                              
606 Feremon 
607 Endocrine 

ؤُُكْم ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َقْد َسَلَف ِإنَُّه كاَن فاِحَشًة َو «، 22 هسوره نساء، آي 608  .»َمْقتاً َو ساَء َسبيالً َو ال تـَْنِكُحوا ما َنَكَح آ
َ�ناُت ِمَن النِّساِء ِإالَّ ما َمَلَكْت َأْمياُنُكْم ِكتاَب اهللَِّ َعَلْيُكْم َو ُأِحلَّ َلُكْم ما َوراَء ذِلُكمْ «، 24-25سوره نساء، آيات  609 َأْن  َو اْلُمْح

َر ُمساِفحَني َفَما اْسَتْمتَـْعتُ  ِ�نَني َغيـْ َِْمواِلُكْم ُحمْ تَـُغوا  ُتْم بِِه ِمْن تـَبـْ ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفريَضًة َو ال ُجناَح َعَلْيُكْم فيما َتراَضيـْ ْم ِبِه ِمنـْ
َ�ناِت الْ  ِ�ْع ِمْنُكْم َطْوًال َأْن يـَْنِكَح اْلُمْح ْت َأْمياُنُكْم ِمْن ُمْؤِمناِت َفِمْن ما َمَلكَ بـَْعِد اْلَفريَضِة ِإنَّ اهللََّ كاَن َعليمًا َحكيمًاَو َمْن ملَْ َيْسَت

ِِْذِن َأْهِلِهنَّ َو آتُ  مياِنُكْم بـَْعُضُكْم ِمْن بـَْعٍض فَاْنِكُحوُهنَّ  َتياِتُكُم اْلُمْؤِمناِت َو اهللَُّ َأْعَلُم ِ َر فـَ َ�ناٍت َغيـْ ْلَمْعُروِف ُحمْ ِ وُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ 
ِ�نَّ  َ�ناِت ِمَن اْلَعذاِب ذِلَك ِلَمْن َخِشَي ُمساِفحاٍت َو ال ُمتَِّخذاِت َأْخداٍن فَِإذا ُأْح ْ�ُف ما َعَلى اْلُمْح فَِإْن َأتـَْنيَ ِبفاِحَشٍة فـََعَلْيِهنَّ ِن

ُ َغُفوٌر رَحيم ٌر َلُكْم َو اهللَّ ْ�ِربُوا َخيـْ  » اْلَعَنَت ِمْنُكْم َو َأْن َت
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ه ك يا زان مؤمنهينكاح خود درآورد از كنباشد تا آزاد زنان مؤمنه را به ن يه توانگركس را كهر
د. پس يگريديكتر است. همه از جنس  مان شما آگاهيبه ارد. و خدا يگ يد به زنيآنها هست كمال

دامن كه پاكد يد. و بايبده يا ستهيد و مهرشان را به نحو شاينكاح كبندگان را به اذن صاحبانشان ن
ب كردند، هرگاه مرتكو چون شوهر  ،رنديگ يه به پنهان دوست مكار و نه از آنها كد نه زنانباش

م يه بكاست از شما  يسانك ين برايو ا ،نجة آزادزنان استكنجة آنان نصف شكفحشا شوند ش
  .»تان بهتر است و خدا آمرزنده و مهربان استيد براينكن همه، اگر صبر يبا ا ،ه به رنج افتندكدارند 

زه بر شما كيپا يزهايامروز چ«: 610ديفرما يد، مينما يار و داشتن معشوقه را منع مينطور گرفتن يهم
ز زنان يز بر آنها حالل است و نيتاب بر شما حالل است و طعام شما نكحالل شده است. طعام اهل 

و  ياركنه زنا ييد بطور زناشويتاب، هرگاه مهرشان را بپردازكاهل  يمؤمنه و زنان پارسا يپارسا
ود و در آخرت از ش يده ميفا يافر شود عملش بكمان يه به اك سكبر شما حاللند و هر يريگ دوست

  .»اران خواهد بودكانيز
به طفل  يكيتوان انتقال اثر حاالت پدر و مادر در هنگام نزد يت زنا را ميل ممنوعياز دال يكي
اصوالً افعال شود.  يبه فرزند منتقل م يكيحاالت پدر و مادر در هنگام نزد هكمجرّب است ت. نسدا

شتر است و يع در حرام بمناست چون حرص بر مااح كتر از ن نفس لذتبخش ير زنا برايحرام نظ
د يبوجود آ ياگر در هنگام زنا فرزند .شود ياطفاء ممشتعل و بهتر شتر يب بكآتش نفس و مرت

شود. حاالت پدر و مادر در آن  يدر حال عمل خالف هستند به او منتقل مه كحاالت پدر و مادر او 
 يديز بعد از تولد علقة شديه روحاً طفل نكردد گ يش از حد سبب ميد بيل تلذذ شديلحظات به دل

متر كات و وجدان يد باشد توجه به معنويتوجه به لذائذ تن شد يبه لذائذ تن داشته باشد و وقت
بروز د يشا يم است و حتكدر زنازاده  يانسان يروحماالت كو استعدادات خواهد بود و مراتب 

  .611اء خدا زنازادگانندياوله دشمن كت شده يز روايند و لذا در اخبار نكن
                                                                                                                                                                                              

�َّيِّباُت َو َطعاُم ا«، 5سوره مائده، آيه  610 َ�ناُت ِمَن اْليَـْوَم ُأِحلَّ َلُكُم ال لَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِحلٌّ َلُكْم َو َطعاُمُكْم ِحلٌّ َهلُْم َو اْلُمْح
ِ�نَني غَ  ُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ُحمْ ْبِلُكْم ِإذا آتـَيـْ َ�ناُت ِمَن الَّذيَن ُأوُتوا اْلِكتاَب ِمْن قـَ َر ُمساِفحَني َو ال ُمتَِّخذي َأْخداٍن اْلُمْؤِمناِت َو اْلُمْح يـْ

ْإلمياِن فـََقْد َحِبَط َعَمُلُه َو ُهَو ِيف اْآلِخَرِة ِمَن اْخلاِسرينَ  وَ  ِ   .»َمْن َيْكُفْر 
ه امام كرده كاف روايت كو سعد اس -12) 4(، 135ص:  ،)4( باب، 135 ،2جلد  ،يمحالت يترجمه رسول -ارشاد 611
نيز زنازاده بود، و  السالم عليهما يحسين بن علشنده كريا زنازاده بود، و كبن ز يشنده حضرت يحيكفرمود:  (ع) باقر

  آن دو. يآسمان سرخ نشد مگر برا
ه ك (ع) االخبار: بسندش تا امام ششم يمعان -2) 6( ،175 ،2جلد  ،ترجمه جلد شانزدهم بحار االنوار-آداب معاشرت

← 
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                                                                                                                                                                                              ← 
شمردن  كآن آفريده شده، سوم سبه از كبهمان زنا  يبا ما خانواده، دوم دلدادگ يم دشمنكها است ي زنازاده را نشانه

  با برادرانش بد برخورد نباشد جز زنازاده يا تخم حيض. يسكبا مردم و  يدين چهارم بد برخورد
گويد  راست مي يعل يپيغمبر ص فرمود: ا، 183-184 ،7جلد  ،تاب السماء و العالم بحاركترجمه -آسمان و جهان

پدر و از مردم ديگر جز بدبخت و از زنان  يو از عرب جز ب يجز يهوددشمنت ندارد از قريش مگر زنازاده و از انصار 
گروه  يند وانگه سر بر آورد و فرمود: اكسر بزير اف يه از پس حيض بيند، وانگه ديركجز سلقلقيه و آن زنيست 
ه كرديم، هر ك را بفرزندان خود پيشنهاد مي يعل يبسنجيد، و ما دوست السالم عليه يعل  يانصار فرزندانتان را با دوست

  بود از ما نبود. يه دشمن علكدانستيم فرزند ما است و هر  دوست بود مي يعل
 يكعالمت پا السالم با ائمه عليهم يبخش پنجم دوست ،124 ،5جلد ، ترجمه جلد هفتم بحار االنوار- بخش امامت

 عليه يرافع از عل ي) خصال: داود بن حسن از اب6(، 122ص :  ،والدت است يبا آنها عالمت آلودگ يوالدت و دشمن
منافق  از سه چيز است يا يكس عترت مرا دوست نداشته باشد بواسطه يكرم فرمود هر كه پيامبر اكرد كنقل  السالم

را بر  يگفت: ما محبت عل يجابر بن عبد اللَّه انصار. حامله شده يكاست يا زنازاده است و يا مادرش باو در ايام ناپا
 يبا عل يه دشمنكفهميديم اوالد ما است و هر  يداشت م را دوست مي يه علكداشتيم هر  فرزندان خود عرضه مي

  دانستيم.  يورزيد او را از خود نم مي
دق االخبار: سيف بن عميره از حضرت صا ي) معان1(، 127، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -بخش امامت 

با ما اهل بيت است دوم عالقه و ميل بزنا  ياز آنها دشمن يكدارد ي يولد زنا عالمات ه فرمود:كرد كنقل  السالم عليه
شمارد چهارم بد برخورد با مردم است و بدخو نيست با  مي كه خود از آن توليد شده سوم دين را سبكدارد 

) 2ه مادرش او را در هنگام حيض حامله شده. (ك يسك ه در رختخواب پدرش متولد نشده ياك يسكبرادرانش مگر 
محبت ما در دل شما برقرار گرديد خدا را  يفرمود: وقت السالم گفت حضرت صادق عليه يمحاسن: ابو عبد اللَّه مدائن

دارد  ياست ما را دوست نم يدامنكمنظور فطرت اسالم است فرمود نه پا  نيد بر بهترين نعمت. گفتمك يسپاسگزار
حامله شده و بشوهرش نسبت داده بر اسرار و  يه مادرش او را از ديگرك يسكدارد مگر  يدامن و دشمن نمكمگر پا

دارد ما را دوست نميدارد  يهرگز ما را دوست نم يسكبرد چنين  ند و از آنها ارث ميك زنان خويشاوند خود نگاه مي
   ه هستك يا باشد از هر طايفه كه پاك يسكمگر 

گفت ما  يارشاد مفيد: عبد اللَّه بن حزام انصار، 130، ص: 5ترجمه جلد هفتم بحار االنوار، جلد  -بخش امامت
 يبن اب يمحبت عل نيد باكانصار فرزندان خود را آزمايش  ياز انصار فرمود ا يرم ص بوديم با گروهكخدمت پيامبر ا

  . نطفه اوست يمن بدارد بدانيد بواسطه آلودگه دشكه او را دوست بدارد بدانيد رشيد و درست است و هر كطالب هر 
فرمود: در زنا زاده، نه در  يه مكشنيدم  (ع) گويد: از امام باقر ي. زراره م9) 1( ،521 ،يترجمه انصار -ثواب االعمال

. ابو 10 نيست. يخودش و نه در پوستش و نه در مويش و نه در گوشتش و نه در خونش و نه در هيچ چيز او خير
اسرائيل  يه فرمود: اگر بنا بود زنا زاده نجات يابد، آن مرد سرگردان بنكرده است كنقل  (ع) از امام صادقخديجه 
 كگفتند: زنازاده هرگز پا يه به وكبود  يه بود؟ فرمود: عابدكاسرائيل  ييافت. پرسيدند: مرد سرگردان بن ينجات م

گفت: گناه من  يگشت و م يوهها مكبيرون رفت و ميان پذيرد، پس او  يرا از او نم يشود و خداوند هيچ عمل ينم
← 
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                                                                                                                                                                                              ← 
  چيست؟

ه دشمنان حضرت از زنازادگانند و كبحار االنوار در ارتباط با ظهور قائم و اين 13مشابه اين مباحث به تفصيل در جلد 
 ريزد آمده است. ه حضرتش خون زنازادگان را ميكهمينطور 





 
  
  
  
  

  

  مهيضم
  
  

  منابع و مĤخذ

  





 

  يفارس
، چاپ يو فرهنگ ي، انتشارات علميديالبالغه، ترجمه جعفر شه طالب، نهجيابن اب يحضرت عل •

 ، تهران. 1378پانزدهم، 

  .نيالم از زبان مخالفالس هيعل يعل •
https://fa.al-shia.org/%d8%b9%d9%84%db%8c-
%d8%b9%d9%84%db%8c%d9%87-
%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d8%b2-
%d8%b2%d8%a8%d8%a7%d9%86-
%d9%85%d8%ae%d8%a7%d9%84%d9%81%db%8c%d9%86/ 

 1315، گراور استنساخ ياحه، چاپ سنائي، بستان السيروانين شين العابديحضرت حاج ز •
  ttp://www.sufism.ir/h. يقمر

ترجمه  مقامات العبادة. يان السعادة فيب ،يگناباد يدختيحاج مالّ سلطانمحمد بحضرت  •
، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد يو محمدآقا رضاخان ياضياهللا ر حشمت
  /http://www.sufism.ir، تهران. 1377، ياسالم

حضرت حاج سلطانمحمد بيدختي گنابادي سلطانعليشاه، واليتنامه، انتشارات حقيقت، چاپ  •
   rhttp://www.sufism.i. 1384دوم، 

، تهران. 1378 السعادات، انتشارات حقيقت، چاپ سوم. حضرت سلطانعليشاه شهيد، مجمع •
http://www.sufism.ir/ 

قت در اسرار فاجعه يحق ي، تجليشاه ثاني، رضاعلين تابنده گناباديحضرت حاج سلطانحس •
  /http://www.sufism.ir.1372قت، چاپ چهارم يربال، انتشارات حقك

، 1345ه حقوق بشر. انتشارات صالح، يبه اعالم ي، نظر مذهبندهن تابيحضرت حاج سلطانحس •
 /http://www.sufism.irتهران. 

 .1350چاپ دوم،  ن تابنده گنابادي، نابغه علم و عرفان،يحاج سلطانحسحضرت  •

انتشارات حقيقت، حضرت حاج دكتر نورعلي تابنده، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي،  •
 .1378چاپ اول، 
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، 1381، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي مجذوبعليشاه، تابنده نورعليحاج دكتر حضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق

، ياجتماع ي، مجموعه مقاالت حقوق»يفرهنگ استعمار«تابنده،  يتر نورعلكحضرت حاج د •
، 195، شماره مسلسل يافتخارات ملّ .180-184، صفحات 1381قت، چاپ اول، يانتشارات حق

 /http://www.sufism.ir .1365بهمن  4شنبه 

روزنامه اطّالعات، . ن و مقررات دوران تحوليقوان يتابنده، اجرا يتر نورعلكحضرت حاج د •
 /http://www.sufism.ir .49-50، صفحات ي، اجتماعي. مجموعه مقاالت حقوق17/9/1358

 قت؛ تهران.ي، انتشارات حق1384خانواده،  شاه،يحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعل •

، انتشارات 1384)، ازدواج، 2خانواده ( شاه،يحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعل •
 قت؛ تهران.يحق

و  يران، گردآوري، عرفان اياسيران سي، ايفرهنگران يتابنده، ا يتر نورعلكحضرت حاج د •
، تهران. 1379قت، ي، انتشارات حق8 -14، صص 3ش، شمارة يآزما يد مصطفيتر سكن ديتدو

http://www.sufism.ir/ 
ن يو تدو يران، گردآوريدر اسالم، عرفان ا يدار تابنده، برده يتر نورعلكحضرت حاج د •

، تهران. 1383قت، يانتشارات حق 19ش، شمارة يآزما يد مصطفيتر سكد
http://www.sufism.ir/ 

، 4در اجتماع، مجله جهان امروز، ش  يكزينش فكتابنده، قانون وا يتر نورعلكحضرت حاج د •
، انتشارات 1-5، صفحات يو اجتماع يمجموعه مقاالت حقوق .1344ماه  يداول  شنبه سه
 /http://www.sufism.ir .1381قت، چاپ اول، يحق

نوع  يكل يد انسان، تحمينترل تولكشاه، يتابنده، مجذوبعل يتر نورعلكحضرت حاج د •
قت، يحق، انتشارات 14-16، صفحات يو اجتماع يمجموعه مقاالت فقه ،ياجتماع يشكخود

1378. http://www.sufism.ir/ 

مجموعه مقاالت حقوقي و فرهنگ ايراني،  مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1381، اجتماعي
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مجموعه مقاالت حقوقي و  ،ران فرهنگييا مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1381، اجتماعي

، يباستان يادگارهايحفظ  -يتابنده، مجموعه مقاالت اجتماع يتر نورعلكحضرت حاج د •
 .149-155صفحات 

، 19ران، شمارة يدر اسالم، مجله عرفان ا يدار تابنده، برده يتر نورعلكحضرت حاج د •
 .10-18، صفحات: 1382قت، يش، انتشارات حقيآزما يمصطفد يتر سكن ديو تدو يگردآور

، 1384، اري محبت استيخدمت، آب خانواده، شاه،يحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعل •
 قت؛ تهران.يانتشارات حق

گران، راه زندگي يرش حقوق ديپذخانواده،  شاه،يحضرت حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعل •
 ت؛ تهران.قي، انتشارات حق1384 ،است

مجموعه  ،م و زبان فرهنگ اسالمييتقو مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1381، مقاالت حقوقي و اجتماعي

مجموعه مقاالت حقوقي و  ،خيخط سرخ تار مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1381، اجتماعي

از وافر يخچه مختصر مبارزات ملّت ـ نيتار مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1381، مجموعه مقاالت حقوقي و اجتماعي ،كنوني به وحدت

مجموعه مقاالت ، د!؟يگو ـ وارث شه تملّق مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق ،1381، حقوقي و اجتماعي

نوع  كي ليانسان، تحم ديكنترل تول مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
  .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1378، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي ،خودكشي اجتماعي

 ،ه مالتوس تا آزادي روابط جنسيياز نظر مجذوبعليشاه، حاج دكتر نورعلي تابندهحضرت  •
 .قت؛ تهرانيانتشارات حق، 1378، مجموعه مقاالت فقهي و اجتماعي

 اصالح تقدم 25/7/1395سخنراني در تاريخ  ،حاج دكتر نورعلي تابنده مجذوبعليشاهحضرت  •
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 .خانواده از آن آغاز و جامعه اصالح بر فرد

http://mazaresoltani.net/download/mp3/95/1395-07-25-Sobhe-Yekshanbe-
Taghadom-Eslahe-Fard-Bar-Jame-Va-Aghaze-An-Az-Khanevadeh-Dastourat-
Jozee-128.mp3 

 .1349، يبيج يتابهاك يت سهامكچاپ دوم: شر، تيد عناياست، ترجمه حميارسطو، س •

 ان.يرانيا يشورداركن يينفرانس آكو ...  ييم صفاي، ابراهيم گلشنيرك، عبداليسروكب ياد •

  ، چاپ تهران. ياسميد يان، ترجمه رشيران، دوران سامانيآرتور كريستنسن، ا •

  http://www.bidabad.irژن، تعادل در اقتصاد اخالق، نگارنده. يدآباد، بيب •

است ي، سيالملل عموم نيالملل در اسالم، حقوق ب نيروابط ب يعرفان يژن، مبانيدآباد، بيب •
 .متكدگاه حياز د يپلماسي، ديخارج

http://www.bidabad.ir/doc/islam-inter-relation.html 

داري در اسالم از ديدگاه حكمت در عرفان و تصوف  مهدي طباطبايي، بردهبيژن، بيدآباد،  •
  .fa.pdf-erfan-/doc/bardedaribidabad.irhttp://www .1390اسالمي، 

نشر نوين پژوهان دانش  ) نظريه معادالت تفاضلي و ثبات پوياي تعادل، 1396بيدآباد، بيژن ( •
 راستين، تهران.

و  يعرفان يروانشناس( در اسالم ي) مباني عرفاني روانشناس1396(فرانك بيدآباد ، بيدآبادبيژن  •
 ).تصوف از ديدگاه حكمت يكاركرد اجتماع

 http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufism-fa.pdf  
 .تصوف يو كاركرد اجتماع تيترب ندي) فرآ1396( بيژن بيدآباد •

http://www.bidabad.ir/doc/social-functioning-sufi-paper-fa.pdf  
 . عرفاني يدرمان در روانشناس يمحتوا )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-content-sufi-paper-fa.pdf  
 . عرفاني يدرمان در روانشناس نديفرآ )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapy-process-sufi-paper-fa.pdf  
 . عرفاني يدر روانشناس يروان يشناس بيآس )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •

http://www.bidabad.ir/doc/psychopathology-sufi-paper-fa.pdf 
 .عرفاني يروانشناس هينظر )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •
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http://www.bidabad.ir/doc/psychology-sufi-paper-fa.pdf  
 . عرفاني يدر روانشناس ريرابطة درمانگر و درمانپذ )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •

http://www.bidabad.ir/doc/psychotherapist-psychopath-sufi-paper-fa.pdf  
 . عرفاني يشخصيت در روانشناس هينظر )1396(فرانك بيدآباد بيژن بيدآباد،  •

http://www.bidabad.ir/doc/personality-sufi-paper-fa.pdf 
 ابوالقايم تاريخ دمشق.ابن عساكر،  •

 .، تهران1357چاپ شانزدهم، انتشارات اميركبير، خوار استعمار،  ميراث ،مهدي، بهار •
) مقاومت مصالح (خواص مكانيكي مواد)، ترجمه 1377اي راسل جانستون ( يناند پي؛ بير، فرد •

  حميد لعل خو، نشر آذرنگ، تهران.
 چاپ ،1392ويرايش،  محمدي، نشر سيد يحيي: هيجان، ترجمه و ريو، انگيزش مارشال جان •

  بيستم.
  جرجي زيدان ، تاريخ التمدن االسالمي، چاپ قاهره •

 جواد علي، المفصل في تاريخ العرب قبل االسالم، چاپ لبنان •

بنگاه ، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروين گنابادي ،عبدالرحمن بن محمد ابن خلدون، •
 تهران.، 1352ترجمه و نشر كتاب، 

 mohttp://www.loghatnaameh.cخدا، علي اكبر، لغتنامه دهخدا. ده •

) مباني فيزيك، ترجمه محمدرضا جليليان 1388ديويد هاليدي، رابرت رزينك، جرل واكر ( •
  اشراقي، تهران. –نصرتي و محمد عابديني. انتشارات صفّار 

 يهما زنجانترجمة  ،يسازمان اجتماع يعموم يبر جامعه شناس يا )، مقدمه1375( يروشه، گ •
و توسعه  قيمركز تحق ،دانشگاهها (سمت) يكتب علوم انسان نيزاده، سازمان مطالعه و تدو

  .يعلوم انسان
) تئوري ارتعاشات و كاربرد آن در مهندسي، انتشارات 1381نيكخواه بهرامي، منصور ( •

 دانشگاه تهران.
، تصحيح حسين المعاد يمرصاد العباد من المبدء الابوبكر عبداهللا، ن ينجم الد خيش،  يراز •

  ، تهران.1312حسيني نعمت اللهي، مطبعة مجلس، 

http://www.sufi.ir/MysticalBooks(40).php  
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 ، چاپ تهران.ياسميد يان، ترجمه رشيسامانران، دوران يا كريستنسن، آرتور، •

 ، يا مرهكباقر محمد  ترجمه، آسمان و جهانه: ترجم ،ماء و العالم بحارالس ، محمدباقر،مجلسي •
  .تهران، ش1351ه، يناشر اسالم

  .تهران ،اه گرسنگي، ترجمهيكتاب سمهرگان، پرويز،  •

 چاپخانه مجلس. ،يبر مهتدكا ين، ترجمه عليو، روح القوانكيمنتس •

 الملل، تهران.  نيو اصول روابط ب يالملل عموم ني، حقوق ب1374ن، يالد مدنب، جالل •

 ، چاپ تهران. يخ تمدن، ترجمه فتح اله مجتبائيل دورانت، تاريو •

تهران، سازمان  گران،يو د يطوس يمحمدعل ت،يرين؛ اصول مدكونتز، هارولد و همكارا •
  .،چاپ سوم، جلد اول1374 ،يدولت تيريمد

  .، چاپ اول1379تهران، سمت،  ت،يريسازمان و مد يمبان ؛يعل ان،ييرضا •

تهران، انتشارات دانشگاه  ،ياقتضائ كرديرو تيريسازمان و مد يحسن؛ مبان ن،يمت يزارع •
  .، چاپ اول1379تهران، 

 تهران گهر، كين نيترجمه عبدالحس ،ياسيس يشناس جامعهموشار،  ليدورماگن، دان ويا -ژان •
  .1389آگه، 

  يعرب
دي، بيان الّسعادة يف مقامات العبادة، چاپ دوم، در چهار  • حضرت حاج مّالسلطامنحّمد بيدخيت گنا

ن عريب،  ران.  ۱۳۴۴جملد رقعي به ز  /http://www.sufism.irهجري مشسي، چاپخانة دانشگاه 

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري األخبار جامع ی،ري شع دريحممد بن حممد بن ح نيج الد •
  .CDعلوم اسالمي، لوح فشرده 

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده الشيعة وسائلشيخ حر آملي،  •
CD.  

  انتشارات دارالكتب اإلسالمية قم. عالم اهلدي، الورى  إعالمطربسي، امني اإلسالم،  •
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 .CDكليين، الكايف، جامع االحاديث، نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده  •

جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح  روضه كايف،كليين، حممد بن يعقوب،  •
 .CDفشرده 

 .سنن االقوال واالفعال، اجلزء السادس العشر، بريوت یفکنز العمال  ،یعّالمه عالءالّدين اهلند •

قر،  • ، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده ٢، جامع االحاديث نور حباراألنوارجملسي، حمّمد
CD. 

، جامع االحاديث نور، مركز حتقيقات كامپيوتري علوم اسالمي، لوح فشرده الوسائل مستدركحمدث نوري،  •
CD. 
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