
 



١  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦  
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خالي ما را اشغال كند و فرصتي براي درس خواندن باقي نگذارد، اشكال دارد و هيچ واجب 
  .ديگري جاي اين واجب را پرنمي كند

  اختالط با واحد خواهران
صيت زن در مقايسه با شخصيت مرد، چه تمايزات و خصوصياتي دارد و بر اينكه شخ

اين اساس، نقش و جايگاه هر كدام در نظام هستي كجاست، از حوصله و موضوع اين 
نوشته خارج است و اينكه برخي تفكيك هاي كاركردي و تمايزات نقش ها ربطي به 

ي و اخالقي داراي ارزش ارزش گذاري معنوي ندارد و هر دو جنسيت به لحاط انسان
آنچه به بحث ما ربط مستقيم پيدا مي كند، جايي اما . واحدي هستند نيز همينطور

بايد . است كه خواهران و برادران در يك تشكل دانشجويي به فعاليت مشغول مي شوند
كه در كتب بزرگان دين مضبوط (پذيرفت كه بر اساس آن اختالفات روحيات و تمايالت 

اساس آن تمايزات كاركردي، هيچ لزومي ندارد دقيقاً همان نقش هايي كه و بر ) است
بلكه تقسيم . آقايان در يك فعاليت اجتماعي ايفا مي كنند را خانم ها نيز عهده دار باشند

در مرحله بعد، تا . وظايف بايد بر اساس شناخت صحيح از تمايزات شخصيتي صورت پذيرد
فيزيكي از دو فضا صورت پذيرد و مواجهات دو طرف به جايي كه امكان دارد، بايد تفكيك 

تا جايي كه امكان دارد، بايد جلسات به صورت جداگانه و . حداقل بلكه صفر رسانيده شود
نظرخواهي ها به صورت مستقل انجام پذيرد، بلكه در مرحله اجرايي نيز جدا و مستقل 

 و تحميلي محيط سرپيچي كرد و تا جايي كه امكان دارد بايد از ضرورت هاي ظاهري. باشند
ترديدي نيست كه مطلوب شارع مقدس، تفكيك حداكثري بين . به مطلوب دين عمل نمود

اين دو فضاست و حتي بزرگاني نظير حضرت امام قدس سره كه حامي شخصيت زن و 
حضور اجتماعي او بودند نيز در جلسات فاميلي، اين مسئله را رعايت مي كردند و نوه هاي 

با اينكه به . را در يك خانه و نوه هاي پسر را در خانه اي ديگر پذيرايي مي كردنددختر 
عليرغم جوسازي ها و ابرو درهم كشيدن ها، اين خود خانم . اصطالح يك ميهماني واحد بود

ها هستند كه بايد براي حفظ ارزش و شخصيت خودشان و براي امتثال فرمان دين، پيشتاز 
  .ي باشند و از هيچ گونه اتهامي هم نهراسندو داوطلب چنين مسئله ا

 مذهبي پس از رفت و آمد به ساختمان بسيج -يادم هست يكي از دانشجويان ملي
دانشجويي يكي از دانشگاه ها مي گفت فرق شما با انجمن ما اين است كه پسرانتان ريش و 

ق آميز بود اما البته سخن او اغرا. دخترانتان چادر دارند واال روابط، همان روابط است
متأسفانه در برخي جلسات مختلط، شاهد شوخي ها و . متأسفانه رنگي از واقعيت نيز داشت
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اينها برخي از موارد آسيب و آفات اخالقي است كه : اشاره
تشكيالت دانشجويي را تهديد مي كند و ما بر اساس استقراء، آنها 

بديهي است امكان افزودن و تكميل بحث وجود دارد . را برشمرديم
  !وجوب عملو از آن مهم تر امكان و بلكه 

  1386مهدي همازاده، قم، تيرماه 
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 نفسانيت و عدم اخالص

 تعبير كرده اند كه خود ادخال رضاي غير حقبزرگان اخالق، شرك را به 
رضاي غير خود كه همان ريا و شرك ظاهري است و موجب : شامل دو قسم است

و رضاي خود كه همان شرك خفي است و به . بطالن فقهي عمل خواهد بود
در روايات ما . اظ ظاهري صحيح است اما معلوم نيست مقبول درگاه الهي باشدلح

  .نيز بين صحت و قبول به اين معنا، تفكيك شده است
 تعريف كرده اند كه اين اراده از ملكات اراده باعثه به عملهمچنين نيت را به 

نفساني شخص نشأت مي گيرد؛ يعني اگر كسي داراي حب جاه و رياست باشد و 
ين حب، ملكه نفساني او شده باشد، افعال صادره از وي نيز تابع همين غايت ا

بگو هر كس طبق ملكات نفساني خويش : قل كل يعمل علي شاكلته.( خواهد بود
  .)عمل مي كند

مادامي كه حب جاه و رياست در قلب كسي : حضرت امام قدس سره مي فرمايد
 اهميت تصفيه از چنين ملكاتي از اينجاست كه. باشد، عمل او خالص نتواند شد

ملعون من تراس، ملعون من هم بها، : قال ابوعبداهللا عليه السالم. روشن مي شود
ملعون است كسي كه رياست و برتري جويد، ملعون .(ملعون من حدث بها نفسه

است كسي كه برايش گام بردارد، ملعون است كسي كه آن را در خاطر خويش 
فقط به معناي پست اداري نيست بلكه هر نوع تقدم و و اين رياست، .) مرور كند

و ان : ... سمعت اباعبداهللا عليه السالم يقول. برتري جويي را شامل مي شود
بدترين شما كسي است كه دوست دارد مقدم .( شراركم من احب ان يوطا عقبه
  .)باشد و پشت سرش گام بردارند

 صورت تشكيالتي جلوه حب جاه و حب رياست در فعاليت هاي دانشجويي به
به عنوان مثال تاكيد . همان چيزي كه مي توان نامش را منيت گذاشت. مي كند

برخي از . داشته باشيم كه حتماً اسم تشكل يا نشريه ما بايد زير كار قيد شود
عرفا مي فرمايند همين كار را اگر براي خدا انجام داده اي، به نام ديگري منتشر 

لبي هم نداشته باش در غير اين صورت در ادعاي اخالص، كن و ذره اي امتناع ق
يا مثالً سخن هيچ گروه و تشكل ديگري را ولو همسو با سخن ما . صادق نيستي
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مثالً . در مورد ساير واجبات هم اين چنين است. يز نيستشدن نماز صبح شود، جا
دوستان مجرد نسبت به حوائج پدر و . واجبات خانوادگي كه بسيار مهم و اساسي است

مادر و خواسته هاي عاطفي ايشان مسئول هستند و حق ندارند يك هفته در اتاق 
پيش بيايد كه چه بسا مواقعي . تشكل دانشجويي بخوابند و سري هم به آنها نزنند

و ما حق نداريم ) چه كمك جسمي و چه كمك عاطفي(نياز به كمك ما داشته باشند
 12رفقاي متأهل نبايد تا ساعت يازده و . نسبت به حق عظيم آنها بي اعتنا باشيم

شب مشغول فعاليت در كنار دوستان باشند و همسر و فرزندشان، چشم به راهشان 
 به خاطر نبودن پسر يا شوهرش بلرزد و نياز رواني اگر دل مادر يا همسري. بنشينند

. برآورده نشود، اين فعاليت به اصطالح فرهنگي، وبال گردن خواهد بودو عاطفي او 
آري، اين گونه نيست كه به خاطر هر نوع دلتنگي و نياز رواني دست از كار بكشيم اما 

در . م و واجب استرعايت حداقل هاي متعارف كه وظيفه شوهري و فرزندي است، الز
روايت داريم كه فرموده اند از اوصاف بدترين مردان شما اين است كه امور اهل و عيال 

آيا درست است كه تربيت بچه ها را به مدارس و هيئات و . خويش را به ديگران مي سپارند
 تربيت و رشد همسران را به كتابخانه ها و مساجد حواله دهيم و خود درپي تربيت و اصالح

جامعه برآييم؟ مگر نه اين است كه قوا انفسكم و اهليكم ناراً و اصالح خود و خانواده بر اصالح 
جامعه مقدم شده است؟ آيا نديده ايم مبارزاني كه از فرزندان و همسر خويش غافل گشتند و 
در نهايت اين فرزندان و همسران، مخالف و معاند آرمان آنها بزرگ شدند؟ نه اينها فرصت 

دگي به امور خانواده را باقي گذاشتند و نه آنها دل خوشي از بي اعتنايي ها و بي مهري رسي
  .هاي مدير خانواده شان دارند

رهبر معظم انقالب يك . از ديگر موارد تزاحم، بحث درس و كالس دانشگاهي است
خوب درس بخواند، خوب تهذيب كند، خوب : دانشجوي خوب را چنين توصيف كردند

اما بعضي از دوستان آن چنان فعاليت فرهنگي را پررنگ مي كنند كه هيچ . دورزش نماي
گهگاه تمام اوقات درسي آنها به اوقات كالس . جايي براي مطالعات درسي باقي نمي ماند

حال آنكه . خالصه مي شود! دانشگاه و اوقات تكاليف اجباري كه استاد تحميل كرده است
به ويژه در ( و هزينه هنگفتي كه براي هر نفر دانشجوهمه ما در مقابل بودجه بيت المال

چه بسا كوتاهي در . مي شود، مسئول هستيم و بايد پاسخگو باشيم) دانشگاه هاي دولتي
بيهوده نيز نبايد دست به . اين زمينه نه تنها حرام تكليفي بلكه موجب ضمان و دين باشد

ايد كار فرهنگي مقداري به درس ش! توجيه زد كه در عوض ما داريم كار فرهنگي مي كنيم
و كيفيت و كميت مطالعات، لطمه بزند اما اگر در حدي باشد كه اكثر ايام يا تمام اوقات 
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 نظام و انقالب و واليت هم اتفاق خاصي نيفتاد، نااميد و مأيوس مي برند و حتي بعضاً از
ضمن . حال آنكه رمز پيروزي، استقامت و مداومت بر كارها و آرمان هاست! برمي گردند

آنكه نبايد در تحوالت انساني و اجتماعي مانند آزمايشگاه هاي علوم تجربي و علوم 
  .مهندسي، انتظار تحول يك شبه را داشت

ري از كماالت و خيرات شمرده اند و علماي اخالق، طمأنينه و سكينه را مبدأ بسيا
البته تحصيل چنين روحيه اي در جامعه از مهم : حضرت امام قدس سره مي فرمايد

و از اين جهت است كه رسول . ترين امور است و در عين حال از مشكل ترين كارها
سوره هود مرا پير كرد براي آيه فاستقم كما أمرت و : اكرم صلي اهللا عليه و آله فرمود

بزرگ روحاني در مقابل ميليون ها جمعيت بزرگان دين با اين قوه ... من تاب معك
جاهل زشتخو قيام مي كردند و اين روح بزرگ، در انبياء عظام است كه يك تنه در 

مقابل پندارهاي جاهالنه يك جهان، نهضت مي كنند و از تنهايي خود و زيادي جمعيت 
اه نمي دهند و تمام عادات و اطوار جهانيان را هاي مخالف هيچ خوف و وحشتي به خود ر

اما بعضي از ما دو سه سال كه يك . پايمال مي كنند و آنان را به رنگ خود درمي آورند
موضوع را پيگيري كرديم و نشريه زديم و ميزگرد گذاشتيم و نزد اين و آن رفتيم و بعد، 

 اميد به اصالح را ناچيز مي پنداريم تأثير آنچناني نديديم، تمام اين فعاليت ها را بي حاصل و
  ... و مأيوس مي شويم و چه بسا به انقالب و نظام هم بدبين مي شويم و

براي خدا و . بايد روح تكليف گرايي را در خودمان تقويت كنيم و در بند نتيجه نباشيم
 انجام وظيفه قيام كنيم، حال اگر نتيجه نداد، ما به تكليف خويش عمل نموده و عنداهللا

حسن (و البته اگر شرايط معرفتي و محتوايي و ارائه صحيح آن رعايت شود. مأجور هستيم
اين نتيجه . ، نتيجه خواهد داد)حسن فاعلي(و اخالص و تهذيب باطن نيز موجود باشد) فعلي

گرايي يكي از داليلي است كه بعضي از رفقا را به سمت هر ابزار و وسيله اي مي كشاند چرا 
  .نتيجه است نه تكليف و چنين هدفي، هر وسيله ممكن را توجيه خواهد كردكه هدفشان، 

  گزينش غلط در هنگام تزاحم
.  مي دانيم كه وقتي دو امر با هم تزاحم پيدا كردند، بايد امر اهم را بر مهم ترجيح داد

به هر حال ما يك سري واجبات . البته بحث باب تزاحم گسترده و بسيار كاربردي است
حتي اگر .  خانوادگي نيز داريم كه نبايد در مقابل فعاليت هاي اجتماعي ذبح شوندفردي و

اين فعاليت هاي دانشجويي واجب باشد، بايد به حدي اقدام كرد كه به ساير واجبات لطمه 
مثال معروف آن را شنيده ايم كه اگر بيداري شبانه براي فعاليت فرهنگي باعث قضا . نزند
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باشد، تا وقتي كه تحت پرچم و اسم ما قرار نگيرند، قبول نداشته باشيم و مدام 
 اين ينهمرحماء بحال آن كه اقتضاي . درپي طعن جويي از ساير تشكل ها بربياييم

است كه تمام تشكل ها و گروه هاي حزب اللهي ها را سربازان اسالم و انقالب و در 
يا مثالً تاكيد . يك جبهه واحد ببينيم و در پيروزي و موفقيت آنها كوشا باشيم

ما داشته باشيم كه فالن شخصيت حتماً بايد با نشريه و سايت ما مصاحبه كند و با 
گر همان سؤاالت ما را در مصاحبه با تشكل ديگري جلسه اختصاصي بگذارد و ا

يا مثالً فعاليت هاي ما براي پيش هم بودن و . پاسخ گويد، قبول نداشته باشيم
درواقع يك جور جواني كردن است كه عده اي در كوه و دشت، . رضايت رفقاست

عده اي در پارتي ها، عده اي در كارهاي هنري و ما هم در كار فرهنگي سياسي و 
آنچه محرك ماست، كنار دوستان بودن و با ايشان كار . فرهنگي تجربه مي كنيم

  ... . يا مثالً. كردن است و نفس كار درجه اهميت كمتري دارد
از جمله نمودهاي بارز شرك و نفس پرستي، غلبه جويي در مواجهه با گروه هاي 

 يا فالن ظاهرش اين است كه با فالن شخصيت مسئله دار. مخالف و منافق است
گروه غرب زده، درافتاده ايم و از آرمان هاي ديني سخن مي گوييم و قبايح افعال و 
اقوال ايشان را سرزنش مي كنيم اما درواقع نه براي احقاق حق بلكه براي استطاله و 

گاهي اين مسئله در لحن عبارات و . برتري جويي و كينه ورزي و تسويه حساب ها
گاهي كار به دشنام گويي و تهمت زدن .  نشان مي دهدنوع انتقادات هم خودش را

. هم كشيده مي شود كه بعداً به طور مفصل راجع به آن سخن خواهيم گفت... و 
آن حضرت . داستان معروف مبارزه علي عليه السالم با عمروبن عبدود را شنيده ايد

در وقتي در اثر انداختن آب دهان از سوي قهرمان اعراب، احساس نوعي غضب 
. خويش نمودند، برخاسته و نيت خويش را از تسويه حساب شخصي خالص كردند

متأسفانه بعضي اوقات ما پاسخ به آب دهان ها مي دهيم و گمان مي كنيم كه در 
  )يحسبون ان يحسنون صنعاً.(حال انجام تكليف اجتماعي هستيم

مثالً براي اينكه بر يا . مثالً براي اينكه حال فالن گروه را بگيريم، بيانيه مي دهيم
فالن شخصيت غلبه پيدا كنيم، مناظره مي گذاريم و از ابزارهاي تمسخر و مغالطه و 
! مجادله هم بهره مي جوييم و در نهايت هم خوشحاليم كه طرف را ضايع كرديم

من روي علي مومن روايه يريد بها شينه و هدم مروءته : قال ابوعبداهللا عليه السالم
الناس، اخرجه اهللا تعالي من واليته الي واليه الشيطان فال يقبله ليسقط من اعين 

هر كس سخني بر عليه برادر شيعه اش بيان نمايد و با آن قصد ضربه .( الشيطان
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زدن به شخصيت وي را داشته باشد و بخواهد از چشم مردم بياندزد، خداوند او را از تحت 
اگر واقعاً !) د و شيطان او را نمي پذيردواليتش خارج مي كند و به واليت شيطان مي سپار

فالن شخصيت برضد اسالم و انقالب فعاليت مي كند بايد براي اعتالي كلمه حق و 
نصرت دين، با او درگير شد و قصد خوار كردن باطل را داشت نه براي اعتالي شخص 

اين حالت درواقع از شعب كبر و از تجليات . كردن شخص مقابلخودمان و منكوب 
فس است كه خودخواهي را به جاي تواضع نشانده و رذيله بسيار موبقه اي است و ن

از صفات شيطان مي ) كبر(اين صفت : حضرت امام رضوان اهللا تعالي عليه مي فرمايد
باشد و ممكن است از ساير رذايل به آن اهميت بيشتري بدهد چون خودش با همين 

 سر خلقتني من نار و خلقته من طينه صفت از درگاه الهي رانده شد آن گاه كه نعر
گاهي اوقات ما فكر مي كنيم كه مشغول انجام تكاليف اجتماعي هستيم اما درواقع . داد

داريم باطن خود را شبيه درندگان مي سازيم و آن گاه كه پرده ها برافتد، چه حسرت ها 
  .يا ليتني كنت تراباً: درپي خواهيم كشيد كه

  رمات لسانيارتكاب معاصي خصوصاً مح
 و تالش و فعاليت را قرين ورع و الينفع اجتهاد ال ورع فيهدر احاديث وارد شده كه 

تقوي قرار داده اند واال صِرفِ كار فرهنگي بدون ورع هرچند هم كه كوشا و پرتالش باشيم، 
  . نفعي نخواهد رساند

 ترك معصيت بزرگان عرفان و اخالق به تبع احاديث اهل بيت عليهم السالم، بسيار بر
مال حسينقلي . تأكيد دارند و بدون آن، پرداختن به كارهاي ديگر را تكليف نمي دانند

ترك معصيت، اول و آخر و ظاهر و باطن دين است و شيخ : همداني قدس سره مي فرمايد
اولين منزل تقوي، ترك گناه است كه پايه : محمد بهاري همداني قدس سره مي فرمايد

و حضرت امام قدس سره در كلمات عبرت . و آخرت بر آن بنا شده استتقوي و اساس دنيا 
. مبارك آن وقتي است كه خودمان را بسازيم و دنبال آن، كشور را: آوري مي فرمايند

چنانچه خود انسان تربيت نشود، نمي . هر اصالحي، نقطه اولش خود انسان است
 بر همه ما الزم است، ابتدا از اين جهت، آن چيزي كه... تواند ديگران را تربيت كند

:  و استاد شهيد مطهري رضوان تعالي عليه مي فرمايد.كردن به نفس اماره خودمان است
التائبون العابدون الحامدون : ببينيد قرآن چطور توأم با يكديگر ذكر كرده

... السائحون الراكعون الساجدون، جنبه هاي خدايي اين دسته را ذكر مي كند
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 به شرط رفق و حتي اگر واقعاً حركت اعتراضي خود را نوعي نهي از منكر مي دانيم، بايد
حضرت . مدارا در اين قضيه پايبند باشيم و تا سر حد ممكن از اين خصيصه غافل نشويم

آن طور كه با رفق و مدارا ممكن است انسان تصرف : امام رحمه اهللا عليه مي فرمايد
موفق به امري از امور شود ] و خشونت[در قلوب كند، ممكن نيست با شدت و عنف 

دنيوي چنين است در مقاصد ديني از قبيل ارشاد و امر به و چنانچه در مقاصد 
در ذائقه انسان، امر و نهي، . معروف هم اين مقصد شريف بدون آن عملي نخواهد شد

تلخ و ناگوار است و غضب و تعصب را تحريك مي كند و بايد اين تلخي را با شيريني 
و در جايي ديگر، . يدبيان و رفق و مدارا و حسن خلق جبران كند تا كالمش اثر نما

مي داند كه عاشق، ) مخلوقاتش(باطن نهي از منكر را عشق به خداوند و تجليات او 
را تحمل نمايد و از روي دلسوزي و ) انسان ها(نمي تواند آلودگي و تباهي آثار معشوق 

فريضه امر به معروف و پس اصل اوليه در . عشق، به تطهير و تحذير آنها اقدام مي نمايد
ي از منكر، اين حد از مالطفت و ماليمت است و هر جا كه پله پله خواستيم بر حسب نه

شرايط طرف مقابل، به سمت تندي و تيزي پيش برويم، بايد حالت تدريجي و پلكاني را 
فالن شخصيت . و عكس العمل هاي چكشي نرويم! رعايت نموده و يكباره سراغ تيغ و درفش

باشد، انسان واجد ) انواع فساد( فرورفته در منجالب فساد و گروه خرابكار، هر قدر هم كه
پس قول منطقي و ماليم همراه با اخالص و نيت عاشقانه، تأثيري به . وجدان و فطرت است

  .مراتب فزون تر بر او و جو جامعه خواهد گذاشت
اگر هم سخني نقل مي شود كه مقام معظم رهبري دامت بركاته فرموده اند بگذاريد 

 در صحنه باشد هر چند اشتباه كند يا هر چند شيشه هم بشكند، دليل بر صحت و دانشجو
آري، در نگاه كالن، فوايد حضور در صحنه براي ! مطلوبيت اشتباه و شكستن شيشه نيست

نظام بيش از مضار اين اشتباهات است اما ما هم بايد از حجم اشتباهات تحليلي و عملي مان 
  .راي خودمان و براي انقالب، مفيدتر و بايسته تر باشدبكاهيم تا اين فعاليت ها ب

 عجله و نتيجه گرايي
هيچ چيز نزد خداوند . (ما من شيءٍ أحب إلي اهللا عز و جل من عمل يداوم عليه و إن قل

  .)محبوب تر از عملي نيست كه بر آن مداومت شود، هر چند كه آن عمل كوچك باشد
ويي، تعجيل و تسريع در امور و نتيجه گرايي يكي از آفات اساسي فعاليت هاي دانشج

شايد بخشي از اين مسئله به جواني و كم تجربگي و شور و حرارت اين سنين برگردد . است
كه خيلي زود مي خواهند همه چيز را اصالح و متحول كنند و اگر مدتي به طول انجاميد و 
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استاد شهيد مطهري، گروه هايي را كه كمي از حقيقت خوانده اند و مي .) برخاسته است
دانند و در عين حال، مدعي انديشه هستند و حاضر به پذيرش انتقادات نمي باشند، 

ي كه هيچ هدايت آنانجاهالن به جهل مركب معرفي مي كند كه هدايت ايشان از 
  .نخوانده و معترف به جهل خويشند، بسيار سخت تر است

  
  عدم عقالنيت

گويا مد شده كه حركت دانشجويي يعني اعتراض و شيشه شكستن  و فرياد 
بعضي ها هم با حرارت اين مسئله را نوعي حسن براي فعاليت هاي . كشيدن

انگاري قوه قضائيه يادم هست در جريان سهل . دانشجويي مي دانند و ترويج مي كنند
در برخورد با مفاسد اقتصادي، دوستان به اين تحليل رسيده بودند كه بايد تجمعي مقابل 

قوه قضائيه برگزار كرد و يكي از رفقا كه مي گفت هر چه حركت ما تندتر باشد، جگر 
خنك تر مي شود، از اين تجمع به عنوان اهرمي براي فشار بيشتر رهبري به قوه ) رهبري(آقا

پس از مدتي كه اعضاي شوراي مركزي خدمت مقام معظم رهبري . قضائيه ياد مي كرد
رسيده بودند، ايشان به همين تجمع اشاره كرده و آن را مناسب شرايط زماني نمي دانستند 

سخن بر . و ضمن آن، دوستان را به حركت هاي منطقي تر و بدون هياهو فراخوانده بودند
ويي نبايد هيچ حركت تند و برخورد قهرآميزي داشته باشد سر اين نيست كه جنبش دانشج

بلكه اگر پس از تحليل منطقي و عقالنيت تصميم گيري، به اين نتيجه رسيديم، حتماً بايد 
   .عقالنيت: اجرا كرد منتها بحث بر سرِ همين شرط مقدماتي است

٦  

همان ها كه . اآلمرون بالمعروف و الناهون عن المنكر: ي گويدسپس بالفاصله م
  .مصلح جامعه خود هستند

صورت مي گيرد، ... آن كاري كه همراه انواع گناهان نظير غيبت و تهمت و فحاشي و 
نه تنها عمل صالح و كار فرهنگي نيست، بلكه از بزرگ ترين سيئات و كاري ضد 

السالم در ذيل آيه و قدمنا الي ما عملوا من حضرت امام صادق عليه . فرهنگي است
اما واهللا إن كانت اعمالهم أشد بياضاً من : عمل فجعلناه هباء منثوراً مي فرمايد

اعمالشان هر چقدر هم كه .( القباطي، و لكن كانوا إذا عرض لهم الحرام لم يدعوه
حال .)  نداشتندنوراني بوده اما ايشان هنگامي كه گناهي بر آنها عرضه مي شد، ابايي

اگر اعمال صالح و نوراني در اثر ارتكاب گناهان، هباء منثوراً مي شود، وقتي خود عمل 
مخلوط با گناه باشد، چه حالتي خواهد داشت؟ جداً بايد پذيرفت كه چنين فعاليت 
. هايي، پس از انجام مراقبات الزم و ترك معاصي مربوطه، مستحسن خواهد بود و اال خير

  .ترك گناه طي چند هفته يا چند ماه مراقبه و محاسبه پيگير و قابل تحقق هستندو البته 
گاهي اوقات مي بيني نشريه مي زند و راحت به تمسخر و غيبت و نقل از فاسق و قضاوت 

او : در آيه نباء مي فرمايد. چنگ مي اندازد تا مطلب خويش را اثبات كند... بر اساس ظن و 
پس اگر عدالت ناقل خبر محرز نباشد، نمي توان سخنش را . ينواجاء كم فاسق بنباء فتب

طبق قول . پذيرفت و حصول اطمينان توسط چنين نقل قولي از سوي شارع، رد شده است
به ميان نيامده ) كسي كه گناهش معلوم است(معلوم الفسق بزرگان، در اين آيه سخن از 

ذا احراز عدالت در پذيرش اخبار، ل. بلكه بحث از فاسق واقعي است هر چند ما نشناسيم
شرط است و نقل قول هر سايت و روزنامه و منبعي قبل از احراز عدالت، حجيت ندارد و 

گاهي اوقات، فالن . چنانچه موجب هتك آبروي مسلماني شود، موجب عقاب خواهد بود
رفيق ما كه نمي شود پشت سرش نماز خواند، نقل قولي مي كند و ما هم بر اساس آن 

أمسك لسانك : قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله... . وضع مي گيريم و بحث مي كنيم وم
و ال يعرف عبد حقيقه االيمان حتي يخزن من : ثم قال. فإنها صدقه تصدق بها علي نفسك

و هيچ بنده اي حقيقت . زبانت را نگه دار كه اين كار صدقه اي است به نفع خودت. (لسانه
 .)خت تا اينكه زبانش را قفل بزندناايمان را نخواهد ش

من رأي موضع : قال رسول اهللا صلي اهللا عليه و آله:  سمعت عن اباعبداهللا عليه السالم يقول
هر كس جايگاه سخنانش را در ميان اعمالش بداند، .(كالمه من عمله قل كالمه إال فيما يعنيه

 .)كالمش كم خواهد شد جز در مواردي كه مي فهمد
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بر اساس يك سري قرائن و شواهد كه يقين آور نيستند و صرفاً ظن و گمان مي يا مثالً 
حال آن كه چقدر عمل بر اساس ظن تقبيح . سازند، موضع مي گيريم و استناد مي كنيم

بايد اين اصل اوليه ... . إن الظن اليغني من الحق شيئا، و إن هم اال يظنون،! شده است؟
عظموا اصحابكم : يان را سرلوحه خويش قرار دهيم كهو قاعده كليه در ارتباط بين شيع

شيعيان را عظيم بشماريد و ... (التضاروا و التحاسدوا و وقروهم و اليتهجم بعضاً و 
احترام كنيد و مبادا بعضي از شما، بعضي ديگر را هتك نمايد و به هم ضرر نرسانيد 

 و يحق علي المسلمين ، المسلم اخوالمسلم، اليظلمه و اليخذله و ال يخونه...)و 
مسلمان، برادر مسلمان است؛ به او ...(االجتهاد في التواصل و التعاون علي التعاطف 

ظلم نمي كند و تنهايش نمي گذارد و به او خيانت نمي كند و بر مسلمين واجب است 
پس اگر بخواهيم شخص يا ...). كه در ارتباط جستن و تعاون بر اساس عواطف بكوشند و 

ا از اين قاعده عمومي، خارج كنيم و به اصطالح عام را تخصيص بزنيم، نيازمند گروهي ر
نه اينكه بر اساس ظن و گمان، زبان خويش را در راه . حجت شرعي و يقيني هستيم

  .لگدكوب كردن آبروي مسلمانان رها بگذاريم
ز توجيهات  شمرده شده كه بعضاً دستاويجايزالغيبهدر روايات ما تنها چند مورد به عنوان 

مثالً در مسئله مشورت، چنانچه عيبي بدانيم و به مشورت . و تاويالت ما نيز قرار مي گيرد
كسي (يا در مورد متجاهر به فسق . كننده نگوييم و او متضرر شود، از موارد جواز غيبت است

كه قدر متيقن آن همين گناه علني است آن هم در محله و ) كه علناً گناهي را مرتكب شده
نظر فقهي حضرت امام هم ). و شايد در جاي ديگر خوددار باشد(فضايي كه علناً مرتكب شده

يا در مورد ). همان گناه و در همان مكان. (در مورد متجاهر به فسق همين دو قيد است
كسي كه پيشواي ضال و مضل است و گروهي را به سمت گمراهي در دين مي كشاند و 

هر توجيهي باشد و موارد آن شامل هر مسئله و هر شخص و البته اين مسئله نبايد محمل 
يا مثالً به عنوان اينكه فالن شخصيت يا . گروهي نيست بلكه مواضع اندكي را دربر مي گيرد

فالن گروه، گناهي را علناً مرتكب شده و فسادي را در عرصه سياسي يا اقتصادي علني كرده 
. و از هيچ گونه سخني در مورد آنها ابا نداريماست، هرگونه فحش و ناسزا را حالل مي كنيم 

سباب المومن (حال آنكه در محل خودش، فقهاي معظم، سب شيعه را بر اساس روايات 
تحريم كرده اند و تنها سب متجاهر به فسق آن هم در مورد ...) كالمشرف علي الهلكه و 

حال آن كه در . ز شمرده شدهجاي... و ! اي رباخوار! اي فاسق! همان فسق، مثالً  اي شرابخوار
بين برخي رفقا ديده ايم كه در چنين مواردي هرچه از دهان مباركشان درمي آيد، نثار او 
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  ... .تمدن غرب، سخن از تك گزاره هاي ديني را بي فايده مي شمارد و
يكي از مهم ترين داليل چنين وضعيتي، عدم معرفت جامع و علم نافع نسبت به دين و 

حال . وجوه مختلف آن است؛ شبكه اي نديدن معارف ديني و البته شرح صدر نداشتن
شد، تبديل به شعله غضب مي شود و سخناني راجع به نفس هم در كار نبااگر تهذيب 

سايرين گفته مي شود كه اصالً با نيت صالح هم خواني ندارد يا تبديل به حسد و 
تحريك آن مي شود تا موفقيت هاي ساير گروه ها را به حقارت و تمسخر بنگرند يا 

قامه مي حضرت امام اعلي اهللا م. تبديل به ساير رذايلي كه گهگاه ديده مي شود
هر علم و عملي كه در انسان عجب و سركشي ايجاد كند يا دست كم : فرمايد

از صفات نفسانيه و رذايل شيطانيه مبرا نكند، آن علم و آن عمل، از روي 
نه آن علم، نافع و خدايي است هرچند علم . تصرف شيطان و نفس اماره است

، هرچند جامع شرايط معارف اصطالحي باشد و نه آن عمل، صالح و سازگار روح
 و اين فرمايش، مؤكد سخن چندباره اين رساله است كه اگر كار فرهنگي، همدوش و .باشد

همراه معاصي و رذايل شد، كار ضد فرهنگي است و بايد ترك شود و هيچ توجيهي نمي تواند 
  .چنين حركت و فعاليتي را تكليف ديني كند

 مورد معارف ديني و سخنان بزرگان بيرون  درنؤمن ببعض و نكفر ببعضما بايد از حالت 
بياييم و زير نظر اساتيد دين شناس و متخلق، معرفتي جامع در مورد كليت دين و اخالق 
. ديني كسب نموده و سپس معرفتي تخصصي درمورد موضوع فعاليت خويش داشته باشيم

! ...  يا هشام:حضرت امام موسي بن جعفر عليه السالم به يكي از خواص شيعيان مي فرمايد
عمل و فعاليت بسيار از اهل هوا و هوس و . (كثيرالعمل من اهل الهوي و الجهل، مردود

آن كس كه علم نافع و معرفت واقعي تحصيل كرده باشد، سينه اش .) جهالت، مقبول نيست
فراخ و تواضعش بيشتر خواهد شد و اگر در اثر مطالعه چند اثر و انجام چند فعاليت فرهنگي، 

گاهي اوقات . ت كبر و سركشي دست داد، زاييده جهل و بي ظرفيتي انسان خواهد بودحال
، هر صاحب نظري را تخطئه مي )كه آن هم ناقص و تك بعدي است( پس از اندكي معلومات

قال رسول اهللا : قال ابوعبداهللا عليه السالم. كنيم و هيچ سخن مخالفي را صواب نمي پنداريم
قلت و ما غمص الخلق و : قال. إن أعظم الكبر غمص الخلق و سفه الحق: صلي اهللا عليه و آله

فمن فعل ذلك، فقد نازع اهللا عز و جل . يجهل الحق و يطعن علي اهل الحق: سفه الحق؟ قال
رسول خدا فرمود عظيم ترين درجه كبر اين است كه حق را نشناخته باشد و در . ( ردائه

كس چنين كند، با رداي كبريايي خداوند به نزاع پس هر . عين حال به اهل حق، طعن بزند
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و البته در اين ميان مسئله عفت زبان نيز مطرح است كه متأسفانه برخي از رفقا از آن 
يجي و حزب اللهي مشاهده مي شود مواردي كه بسيار كم بهره برده اند و در جوامع بس

ال ايمان لمن  ال حياء : عن ابي عبداهللا عليه السالم. انسان را به شرم و خجلت مي افكند
الحياء و االيمان مقرونان : و عن احدهما قال.) كسي كه حيا ندارد، ايمان هم ندارد. (له

وقتي . منشين هم هستندحيا و ايمان ه. ( تبعه صاحبهفي قرن فإذا ذهب احدهما 
  .)يكي از آنها برخيزد، ديگري هم به دنبالش خواهد رفت

  اقدام بدون معرفت كامل
ما من حركه إال و أنت فيها محتاج إلي ! يا كميل: قال اميرالمومنين عليه السالم

از .) هيچ حركتي نيست مگر آن كه تو در آن محتاج معرفت هستي! اي كميل. (معرفه
برخي حركت هاي دانشجويي اين است كه معرفت ديني و علم جامع جمله اشكاالت 

گاهي مي بيني چهار عدد جزوه از . نسبت به موضوع حركت و قبل و بعد از آن وجود ندارد
سخنان برگزيده حضرت امام به عالوه دو عدد كتاب از فالن استاد شهير به عالوه چهار 

بناي معرفتي يك حركت را تشكيل مي نسخه مصاحبه را سرِ هم مي كنند و اين، تمام م
گويا هرچه هست، همين . از نتايج چنين حركاتي، تك بعدي شدن و تنگ نظري است. دهد

حال آنكه حتي قبل از شناخت كامل در . مسئله اي است كه آنها برايش به پا خاسته اند
مورد موضوع حركت بايد يك معرفت نسبي و جامع در مورد كليت دين تحصيل كرد و 

را شناخت و اهميت هر ... جايگاه هر يك از موضوعات عدالت، معنويت، آزادي، توليد علم و
يك را دانست و ارتباط شبكه اي بين آنها را فهميد و آن گاه سراغ موضوع تخصصي حركت 

واال حالتي رخ مي دهد كه همگان را مغبون و غافل مي پنداريم و خود را عالم و داناي . رفت
مثالً فالن تشكيالتي كه در موضوع گسترش معنويت فعاليت مي ! ت جامعهحقيقي به معضال

كند، چند روايت در اهميت عبادت و تقوا رديف مي كند و چند سخنراني از امام و رهبري 
پشت هم مي چيند و به گروه ديگر كه راجع به عدالت خواهي فعاليت مي نمايد، طعن مي 

حرف مي زنند و مذاق جامعه ما را مادي مي كنند و اگر اينها چقدر از دنيا ! زند كه اي بابا
در مقابل، فالن تشكيالت عدالت ... . معنويات درست شود، اين مسائل هم حل خواهد شد و 
ده و چند سخنراني از امام و رهبري خواه، چند روايت و آيه در اهميت عدالت دست و پا كر

جمع آوري نموده و به گروه معنويت خواه اعتراض دارد كه اينها رهبانيت و فردگرايي را 
در مقابل، فالن تشكيالت جنبش نرم افزاري و توليد علم، هر دو گروه . ترويج مي كنند

ال با سيطره مباني مذكور را در پازل دشمن مي بيند و اصل قضيه را تحول تمدن مي داند و ا
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گو اينكه در بعضي موارد اصالً فسق و ! مي كنند و هيچ دريغ و مضايقه اي هم ندارند
  .گناهي هم نبوده و چنين مسائلي را شاهد بوده ايم

 در مورد كساني كه بند زبانشان در كف شان نيست، مي حضرت امام رحمه اهللا عليه
فرمايد از همين موارد جايزالغيبه هم اجتناب كنند تا مبادا نفس سركش، آنها را به 

بلكه از اين باالتر، طي دستورالعملي براي طالبان علم و . موارد حرمت بيندازد
 بحث و درس و تعلم در اوايل امر كه انسان متعلم است، بايد به: حقيقت مي فرمايد

اشتغال يابد و از كلمات و اقوال باطل و لغو خودداري كند و چون كامل شد، به تفكر 
و تدبر اشتغال يابد و زبان از كالم به غير ذكر خدا بربندد تا افاضات ملكوتي بر قلب 
او سرشار شود و چون وجود او حقاني شد و از گفتار و اقوال خود مطمئن شد، به 

 به تعليم و تربيت و دستگيري مردمان برخيزد و لحظه اي از خدمت آنان سخن آيد و
ايشان در مورد عزلت و گوشه نشيني هم چنين . ننشيند تا خداي تعالي از او راضي شود

در ) براي تعلم و تهذب(نظري دارند و در هر دو مورد مي فرمايد ابتداء در حد ضرورت
ل گوشه نشيني اختيار كند تا افاضات ملكوتي مجالس علني حاضر شود و سپس به طور كام

حال اگر ما چنين مسيري را انتخاب نمي كنيم، . از راه رسد و سپس به ميان خلق درآيد
الاقل بايد دست از محرمات و معاصي بشوييم و پس از شناخت گناهان زباني و حدود و ثغور 

ين مسئله در گرو مراقبه كامل تخصيصات و استثنائات، جدا عزم بر ترك آنها داشته باشيم و ا
به ويژه ترك چندماهه فعاليت هاي اجتماعي است تا پس از تحصيل ملكه عدالت، وارد 

  .مرحله اجتماعي و سياسي شويم
در اينجا بي مناسبت نيست به مسئله لغويات و سخنان هرز و بيهوده نيز اشاره اي داشته 

بايد دانست كه آنها بسيار مضر به : يدحضرت امام قدس سره، در اين باره مي فرما. باشيم
حال روح است و نفس را از صفا و صالح و سالمت و وقار و طمأنينه و سكونت ساقط مي كند 

ايمان را ... و جالفت و كدورت و قساوت و غفلت و ادبار آورد و ذكر خدا را از نظر بيندازد و 
و ... ود و پشيماني بسيار به بار آوردناچيز كند و دل را بميراند و لغزش و خطا از آن زياد ش

بسيار كم اتفاق افتد كه انساني كه به لغو و باطل اشتغال پيدا كرد و زبان را تحت ميزان 
و در اين حالِ احتجاب، حب كاذب به ... صحيح در نياورد، از معاصي و گناهان محفوظ مانَد

حال گعده ... .) مضر پيدا كند و لغو و باطل پيدا كند چون اشتهاي كاذبي كه مريض به طعام 
هاي دوستان در جمع هاي شبانه و روزانه و اشتغال پياپي ايشان به سخنان هزل و لغو را 

  ! مقايسه كنيد با چنين فرمايشي


