
 
   معیارهای تشخیص حق از باطل

 *ها می نشلجی سیدعلی

 اشاره 

زیدرا  ؛رلب است و گدرایش بده حدب داردحب ،فنری و یع ا سان به رور رب
دح جا که سعاگریزی در ا سان، فنری و ربیع  است و از آنگرای  و  قحکمال

شود و بار  چیزی جز  قدح  یسدت، او بده حدب بنها در حب یافت م  ،و کمال
ا سدان بدا بوجده بده ما یدت و  ،رو ایدن از بار  گریزان اسدت  از ،گرایش داشته

د و نداش باید جویای حب و پیرو حقیقت باشد، راه درست را برگزیساختار فنری
مندا ده ز ددگ  سدعادحبدرای  ، میشه با حقیقت  مراه و  مدم باشدد  بندابراین

 یازمند بشخیح درست و  ادرست، صالح و فساد و به رور کل  حدّب و بارد  
به معیار ای   یاز دارد با بتوا د با استفاده از  ،است و برای رسیدن به این بشخیح

 ا و سنجیدن افکار و عقاید و عملکرد خود،  سبت به آن معیار دا، راه حدب را آن
 د  شورستگاری  ای  برگزیند و به سعادح و 

                                                           
 پژو شگر پژو شگاه علوم و فر نگ اسالم   *
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 شناسی حق و باطلمفهوم

 الف( مفهوم حق

در مفدرداح راغدب اصدفها     معا   گو اگو   ذکر شده است «حب» یبرا
گفتده شدده:   مچندین1 «اص  حب به معنای منابقدت و موافقدت اسدت»آمده: 

بندابراین، حدب، 2 «، صدق، وجود ثابت و    است«بار »به معنای ضد « حب»
و در اص  به معنای منابقت و موافقدت  7ه معنای وجوب و ثبوح قیض بار  و ب

 مان منابقت و موافقت با امدری اسدت « حب»اوقاح، مراد از  بیشتراست  البته 
 اساس حکمت اله  ایجاد شده است  که بر

 ب( مفهوم باطل

صداحب  ؛شدودمعموالا از معنای حب، ضد آن یعند  بارد   یدز فهمیدده م 
ثباح  دارد و در فعد   ،  چیزی است که در مقام فححبار»گوید: م مفرداح 

بار  مقاب  حب اسدت »گفته شده است:   مچنین0 «رودو قول  ر دو به کار م 
بارد  »گوید: صاحب قاموس قرآن م  0« سازداثر و ضایع م و آن را فاسد و ب 

ه بد ،شود و بشر در عین ابتال به بار آن است که در قضاوح عموم  پذیرفته  م 
حب و آ چده  ،بنابراین، امور ثابت و پایدار 1 «کندضرر و  احب بودن آن حکم م 

و « حدّب » ۀکده در قدرآن کدریم وافچنان ؛بار  خوا د بود ،متغیر و  اپایدار است

                                                           
 « حب» ۀ، واف127، صالمفردات فی غريب الفاظ القرآنحسین راغب اصفها  ،   1
  072، ص1، جتاج العروسمحمدبن محمد مربض  زبیدی،   2
  602د600، ص9، جلسان العربمنظور، ابن  7
  18، صلقرآنالمفردات فی غريب الفاظ احسین راغب اصفها  ،   0
  88، ص1، جاقرب المواردسعید الخوزی الشربو  ،   0
  270، ص1، جقاموس قرآناکبر قرش ، عل    سید1
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مدا بدر کفدر و ]و لکدن » 1کار رفته است  مشتقاح آن، به معنای ثابت و حتم  به
 2« بر کافران ثابت گردید [ اله]عذاب ۀ وعد [عناد خود اصرار کردیم با

 کدار رفتده بده 0و ضالل 7بار  ۀحب در برابر واف وافۀ کریم، قرآن در  مچنین
؛ زیدرا بارد  آن 0به که روی آب بشبیه شده است ،به آب و بار  ،و حب است؛

حدب و  ۀا حراف و خروج از بر ام ،چیزی است که ثبوح و واقعیت   دارد و ضالل
   1راه صحیح است 

 گوید: دربارۀ حب م  یفخر راز
، اىی بی ذاد   زی اط ق شود، بدیا ممناست کاه آن «حق» ۀهاژ

موجاودی حی یای اساتم مقاداق حی یای  ،ذاد به خودی خود

 ۀآن، خداهناد اسات؛  یاکاه اها  ه عادو در هی راه ناداردم اىاای هاژ

 ،بی امور اعایادی اط ق شود، میاد آن است کاه آن اعایااد« حق»

بای قاو  ه خبای « حاق» ۀا هاقا  اسات ه اىای هاژدرست ه مطاابق با

دق ه مطاابق باا هاقا  ا  ،اط ق شود، منظور آن است که آن خبی

   3استم

 ضرورت تشخیص حق از باطل

محوری است  بنابراین،  ا رالب سعادبند و سعادح در گروه حبا سان ۀ م
د؛ زیدرا کن ما جلوه م باید حب را از بار  بازشناخت وگر ه بار  به صورح حب

                                                           
  31؛ زمر، آیۀ 17  قصح، آیۀ 1
  31  زمر، آیۀ 2
   و    12؛ حج، آیۀ 81، آیۀ ء؛ اسرا8؛ ا فال، آیۀ 02  بقره، آیۀ 7
  72  یو س، آیۀ 0
   13  رعد، آیۀ 0
  909، ص1، جالتحقیقنفوی،   حسن مص1
  169-111، ص1، جمفاتیح الغیبرازی،    فخر3
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 مواره خود را حب  ،ای از حب و بار  است و بار  با فریب و  یر گجهان آمیزه
 فرماید: در این باره م  د د  امام عل منلب  شان م 

شااد، باای طا بااان حااق پوشاا ده اىاای باطاا  بااا حااق م لااو  نماای

ىشاات، ابااان مانااد، ه اىاای حااق اا باطاا  جاادا ه خااا   مااینماای

ا قیمای اا حقب ه قیامای اا باطا  را ىیدیدم امب دشمنان قط  می

جاسات کاه شا طان بای دهسااان آم زناد، آنى یند ه به ه  میمی

ىاایدد ه تن ااا آنااان کااه مشاامو   طاا  ه رحماات خااود   اایه ماای

   1پیهردىارند، نجاد خواهند یافتم

جا که امتزاج حب و بار  با زیرک  صورح گیرد، جذابیت کاذب و عاریت  آن
امدام کده چنان کندد؛د گرو د  را بده گدرد خدویش جمدع قادر خوا د بو ،بار 

 فرمود د:  سجاد
 هماه کاه آمدناد ىاید دا شا دا س سی هزار نفی در کیب  بای داد 

خادا  داشاند ه همه با ری ااا خاون اه باهپنیم امت ایا اا را خود

اناداخت، اماا جیاندم آن حضید آنان را به یاد خدا مایتییب می

که اه را اا رهی سا  ه تجاها ه دشمنی باه آنىیفاند تا آنان پند نمی

 2ش ادد رساندندم

بر او خروج  است و حسین بن عل  پیامبر ۀگفتند یزید خلیفچون م 
پدس بارد   ؛زد ددحدب م  خودِ  حب را با شمشیرِ  ،کرده، باید با او جنگید  بار 

  یروی حب را به خدمت گرفته است  این  مدان  یدروی حدّب اسدت کده او از آن
 7کند استفاده م 

                                                           
  00 ۀ، خنبنهج البالغه  1
 .92، ص۴، جمناقبشهرآشوب،   ابن2
  007، ص7، جمجموعه آثارمربض  منهری،   7
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شدود ا م م رای فداگر امتزاج حب و بار  با زیرک  صورح گیرد، زمینه ی،آر
خواست شعار بد دد و مدردم را بحریدک که عمر سعد در عصر باسوعا وقت  م 

ِشـرى»گفت:  م  ،کند ِة َابإ َجنَّ َکبی َو ِبالإ ِإ َل الّلِه ا خدا! سوار شدوید  ؛ ای لشکريا َخیإ
راه بر این گو ده حدواد   ،وقت  بار  مقدس شود«  !ارح بادو بهشت بر شما بش

فریب  و امتدزاج حدب و بارد ، از ای منافب، بوا ستند با عوامشود  یك عدهم باز 
 گدرد ری ا بوه علیده فرز دد پیدامبرکای مسلمان ول  جا   و احمب، لشبوده

   1آور د 
  از نددکم  خود مدای  بارد  کده است یقت مواره بحت پوشش حب و حق

ه و ا د  کتداب را بد 2دهمورف ه   ،این رو، خداو د از مخلوا کردن حب با بار 
سدبب مخلدوا شددن  به 7است  کرده کو ش  ،مخلوا کردن حب با بار  دلی 

آ دان »شدو د: سدرگردان م  ،حب با بار  است که مردم در شناخت حب و بار 
پندار د کده کدار و خود م  رودا د که بالششان در ز دگ  د یا به بیرا ه م کسا  

 :  ده استگفته ش  مین گروهدربارۀ  0« د ندا جام م  ک ی
 ای اعرابوووی هبوووه  عبووو یترسوووم نرسووو

 

 
 5روی بوه تر سوتان اسوت این ره  ه تو موی 

 

 بارد  از حدب بشدخیح چگدو گ  جدو،حب ا سدا   برای پرسش ین خست
از این قاعدده مسدتینا   یز چیز به قالب و شاقول  یاز دارد و حب ر  شناخت  است

 رلبد  معیار م  ، یست  پس شناخت حب
                                                           

  278، ص00، جبحار االنوار  محمدباقر مجلس ، 1
  02  بقره، آیۀ 2
  31عمران، آیۀ   آل7
  100  کهه، آیۀ 0
  178، صگلستان  سعدی، 0



11    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

 معیارهای شناخت حق و باطل 

 . عقل1

  خداو دد ا سدان را اسدت عق  بار ، از حب بازشناس  برای معیار ین خست
عق  را به وی عندا کدرده  ،موجودی متفکر آفریده و برای شناخت حب و حقیقت

ر فراخوا دده اسدت  به بفکر، بعقد  و بددبّ  ا را ا سان ۀدر سراسر قرآن  م و است
عق  در دین اسالم از جایگاه بسیار بلندی برخوردار است بدا جدای  کده اساسداا 

گراید  آیدین اسدالم، گویند  گواه روشن بر عق م « دین عق  و فنرح»اسالم را 
 ۀدربدار معصومین حضراح از روایت صد ا و یمه از قرآن کریوجود صد ا آ

را یدن اسالم است؛ زیو کاربرد ای گو اگون آن در اصول و فروع د ا عق  و  قش
د دد،   مد ین عقل  بشکی ا و برا اح قرآن را استداللین که روح آیگذشته از ا

 دای مختلده در ك به  زار بار به صدورحی زد ،علم، عق ، فکر و ما ند آن ۀماد
  گده و بستن ،عق  یاص  در معنا» 1ح شده است بصری آن بر و آمده یمقرآن کر

 که یزیبندد و چ م آن به دل ا سان که ادراک  با است مناسب این و است داشتن
 ۀواسدنبه  و است ا سا   یاقو از یک شود و  م یدهکند، عق   ام م ادرا  آن با

   2« شود م داده بشخیح یکدیگربار  از  و حب و شر و یرآن خ
 ،شود  عق   ظدرییم م به عق   ظری و عق  عمل  بقس ،عق  در اصنالح

او  عقد   ظدری  یروید   ۀبشر است و عق  عمل  را بدر ا گیدز ۀرا نمای ا دیش
شدو د و عقد  عملد   ا و باید و  بایدد ا در  م است که با آن،  ست و  یست

در ببیدین عقد   شدود  امدام صدادق یروی  است که بر اسداس آن عمد  م 
َمُن َو »فرمود د:  حإ ِجَنـان َما ُعِبَد ِبِه الرَّ َِ ِبـِه َالإ ُتِس عقد  آن اسدت کده خددای  ؛7ُاکإ

                                                           
  13د10، صمدخل مسائل جديد در علم كالم  جعفر سبحا  ، 1
  203، ص2، جالمیزان ، یسیدمحمدحسین رباربا  2
  11، ص1، جاصول كافیکلین ، شیخ   7
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 «   شودکسب م  ،عبادح و بهشت جاویدان با آن ،رحمان به آن
حجت بر بندگا ش ارزا   داشته است که مال   دو خداو د آمده، یاحدر روا

ـاِس »فرمایند: م  که امام کاظمچنان ؛بشخیح حب از بارلند ِه َعَلـی النَّ ِإنَّ ِللَّ
ةُ ُحجَّ  ِئمَّ َ ُِ َو اْلإ ِبَیا نإ َ ُسُل َو اْلإ اِهَرُة َفالرُّ ا الظَّ مَّ

َ
ًة َباِطَنًة َفَ اِهَرًة َو ُحجَّ ََ ًة  ِن ُحجَّ ـا  َتیإ مَّ

َ
َو أ

ُعُقو  َباِطَنُة َفالإ درست  که خداو د دو حجت بر بندگا ش دارد، یک  حجدت ؛ به1الإ
ا بیدا و  و دیگری حجت بارن ؛ امدا حجدت ظدا ری  مدان رسدوالن و ظا ری

رسدوالن و ا بیدا و «   مدان عقد  اسدت ، ستند و امدا حجدت بدارن  ائمه
ا دد و به عنوان حجت ظا ری برای شکوفای  عق  ا سا   مبعو  شدده ائمه

 دا شدد د، آنا د که ما ع رشد عقلد  مدردم م  ای  بودهقدرح ،در رول باریخ
امیده  یدز بدا بند  ۀبییدخ ۀآمد د با این موا ع را برردرف کنندد  شدجردرپ  م پ 

بدا قیدامش بده مدردم  خود  مین کار را کرد د و امام حسدین ۀاقداماح ظالما 
کندد، بده کنند و کس  که به حب عمد   م امیه به حب عم   م بوجه داد که بن 
 رسد کمال عق   م 

باِع الَحقِّ »: فرمود گهربار  آن حضرح در کالم قد  ؛ ع2ال َيكُمُل الَعقُل إاّل ِباتِّ
حدب کده از  مددد ا باید بده ا سان ،بنابراین«  شودجز با پیروی از حب کام   م 

 .سوی پروردگار است، به بکمی  عق  و خردورزی بپرداز د
بن یزید ریاح  در روز حّر  گرا بود مداران عق بقاب  حب ۀکربال صحن ی،آر

و عقد  سدلیم،  هایت خیر و شر قرار گرفدت و در پربدو بددبیر عاشورا میان دو ب 
 ۀوالیت شینا   به حدوزۀ رحما یت و  ور را برگزید و سعید و شهید شد و از حوز

چگو دده عمددر بددن سددعد میددان دو  ،والیددت رحمددا   راه یافددت  از رددرف دیگددر
                                                           

  11ص مان،   1
  123، ص30، جاالنوار بحارمحمدباقر مجلس ،  ؛619، صأعالم الدينمحمد دیلم ،  بن   حسن2



11    9317محرم راهيان نور  ۀتوشره 

  در شدد هایت شر، ظلمت و شیننت را برگزید و شدق  و ملعدون  هایت، ب ب 
ما ندد  ؛والیت را به  م سرشتندقیام کربال بود د کسا   که عق ، درایت، عشب و 

، «ز یر بدن قدین»چون (؛ کسا    مبیداری، بینای  و پایداری) «یقظه»اصحاب 
 کرد د و والی  شد د « قیام لله»که 

 . قرآن کریم2

است   نگدام  کده « قرآن» بار ، از حب شناخت معیار ای بهترین از یک 
بدود، و بداور خوا دد شخص  اسالم را پذیرفت، به حقا یت قرآن معتقد خوا دد 

چه قرآن کریم فرموده، حب و منابب واقدع اسدت و بارد  بده قدرآن  داشت که  ر
از جلدو رو و »ده است: کراین  کته بصریح  هه خود قرآن بکنانچ ؛کریم راه  دارد

یابد )در احکام و معارف و خبر ایش  سدبت بده پشت سرش بار  به آن راه  م 
[ ای است از سوی ]خدایفرستاده د د(، که فروبنال   رخ  م  ،گذشته و آینده

قدرآن کدریم سراسدر حدب اسدت و معیدار برردرف کدردن  1« با حکمت و ستوده
 ددف  واال و ] ما ا ما ایدن کتداب را بدر بدو بده حدب » ای میان مردم: اختالف
داوری  ،فرو فرستادیم با در میان مردم به آ چه خدا به بو  مایا دده اسدت [عقال  

آ چه مخاله قرآن کدریم باشدد،  بر این اساس،  ر  «افع خائنان مباشکن  و مد
بده  ،خدود گ  نگام  که مسلم را بده  مایندد امام حسین 2بار  خوا د بود 

مدردم کوفده  ۀای که در پاسخ بده حددود دوازده  دزار  امدفرستد، در  امهکوفه م 
ز آن معیار ا عم  یک  ا که کند ویسد، معیار ای امام و حاکم حب را بیان م م 

ِكتاِب » :به قرآن است عاِمُل ِبالإ ماُم ِإالَّ الإ رى َما اْلإ ؛ به جان خودم سدوگند کده 7َفَلَعمإ
                                                           

  02  فصلت، آیۀ 1
  100   ساء، آیۀ 2
، علی از مدينه تا كربالبن  سخنان حسین؛ محمدصادق  جم ، 11، صاالحزانمثیر ،  ما حلّ   ابن7

  37ص
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 بندابراین،  «کند عم  خدا کتاب به که است  کس حب، به امام و ینتراس یشوایپ
 قدرآن  دایآموزه بدا را او اعمدال بایدد شخح، یک عم  بودن بار  و حب برای

  بود خوا د بار  وگر ه است، حب بود، قرآن  ایآموزه منابب اگر سنجید؛
 در بلکده دارد، کدارای  جامعده مسدائ  و عقایدد و افکار در بنها  ه معیار، ینا

 معیدار  یدز دار دد بعدارت که احادیی  و غیرصحیح از صحیح احادیث شناخت
 ای زمیندده ۀاسددالم   ددر ا دیشدده و روش عملدد  د در  مدد ۀدر جامعدد 1 اسددت

ماع ، اقتصادی، فر نگ  و سیاس  د که با قرآن کریم مخاله باشدد، بارد  اجت
 خوا د بود  

  . معصومان3

 ستند؛ زیدرا معصدوم،  ز بار ، معصومانا حب بازشناس  معیار ینسوم
خددا  بده»فرمدود:  گفتار و رفتارش منابب با واقع و حب اسدت  امدام صدادق

و به آرای شخصد  خدود عمد  گوییم سوگند، ما از روی  وای  فس سخن  م 
 2« اسدت گفتده آن را خددای عّزوجدّ  که گوییم جز آنکنیم و سخن  را  م  م 

َراط ۀدر بفسیر آی  مچنین خددا سدوگند، مدا به »، فرمود: الُمسَتِقیمِاهِدَناْالصِّ
 7« مستقیم  ستیمصراا 

َحـقُّ َعِلیٌّ َمَع ا»فرماید: م  گرام  اسالم پیامبر اساس، ینبر  م َحـقِّ َو الإ لإ
خنداب بده   مچندین  «معیار بشخیح حب از بار  اسدت عل ؛0َّمَع َعِلی، 

؛ یعند  عقایدد، 0«؛ میزان بو میدزان اسدتالمیزان میزانَ»فرمود د:  امیرالمؤمنین
                                                           

  117، ص23، جوسائل الشیعهعامل ،  حّر  شیخ  ر  : 1
  10، صامالیمفید، شیخ   2
یزی، 7   71، ص1، جالثقلین تفسیر نور  عبدعل  عروس  حو
  28، ص78، جاالنوار بحار؛ محمدباقر مجلس ، 87صدوق، االمال ، ص خشی  0
  676، ص6۴، جاألنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 0
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و اوالد  لب، فعد  و قدول امدام علد افعال و اقوال مردم را با عقیده، ُخ  ،اخالق
قیده، خلب، فع  و قول  که منابب عقیدده و ُخلدب و سنجند   ر عقدر او م گران

 رو، امدام حسدین ایدن بارد   از ،افعال و اقوال آ ان بود، حدب اسدت؛ وگر ده
دا   جدرا از  اپا  ای بخوا د پا  اگر جامعه«من میزان ریب و خبییم»فرمود د: 

ارزیداب  شدود و  کند، حتمداا بایدد بدا سدّنت و سدیرح حضدرح سیدالشدهدا
سداز کربالسدت کده  ما ا  هضت گسترده و بداریخ اثر آن حضرحبرین مهم

صحیح، مظهر ُخلب کامد  و ببلدور فعد  درسدت و قدول راسدت  ۀمجالی عقید
ما کسا    ستیم که علم قرآن و بیان آ چده در آن »فرمود:  امام حسین 1است 

زیدرا  ؛یک از آفریدگان خدا  یست زد  یچ ،و آ چه  زد ماست ؛است،  زد ماست
معیدار بشدخیح حدب از بارد   ،گو ه که قرآنپس  مان 2« ا محرم راز خداییمم

 معیار بشخیح حب از بار   ستند  ایشان و عترح است، پیامبر

 مقایسه با باطل در. شناخت حق 4

 دای ضدد آن ویژگ  ازچیزی آگدا   و اردالع  ر  شناخت  ایراه از یک 
چیز ا به ضد آن شناخته « )د ابعرف األشیاء بأضدا» ۀحکیما  ۀچیز است  جمل

 در یدک از حدب و  ی دابه این  کته اشاره دارد  پس با شناخت ویژگ  (شو دم 
شددناخت  از ایددن رو، قددرآن کددریم در کنددار ببیددین  دیگددری رابددوان باردد ، م 

گاه کده آثدار و فوایدد ند و آنک ای بار  را  یز گوشزد م حب، ویژگ  ی اویژگ 
یدادآور  ،ان و خسدرا   کده بارد  بدا خدود بده  مدراه داردد، زییگوم حب را باز

فدرو  [بده صدورح بداران و بدرف و بگدرگ]از آسمان آبد   [اوست که]»شود: م 
گنجایش خود روان شدد د و سدی   ۀبه ا داز ک[ ر ی] ای  پس رودخا ه ؛فرستاد

                                                           
  10، صشكوفايی عقل در پرتو نهضت حسینیجوادی آمل ،  عبدالله  1
  180، ص00، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 2
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جهدت بده دسدت آوردن  [ ادر کوره]کف  را بر روی خود برداشت و  یز از آ چه 
مخلدوا   ما ندد خدا]افروز دد و زینت یا وسای  ز دگ  بدر آن آبدش مد  زیور

کف  است  ما ند که سی   خداو د ایدن چندین حدب و بارد  را مید   [،معادن
اما آن که بده کنداری  [؛ ا ای آن ا کهحقایب، آب و فلزابند، و بار ]ز د م 
 دا و فلدزاح  ظیدر آب]بخشدد شود و اما آ چه مدردم را سدود مد  ابود م  ،رفته

 1« ز د ا را این چنین م ما د  خداو د میالدر زمین م  [،شدهذوب
یزیدد، امدام  ۀاز مدرگ معاویده ربدب  امد پدس ،عتبده، حداکم مدیندهبنید ول

ت یعدآن حضرح از ب  خوا دفساد و ببا   فرا ۀت با آن جرثومیعرا به ب حسین
د و مدروان صدورح خوداری کرد و پس از سخنا   کده میدان آن حضدرح و ولید

کید بر حب بودن خدویش و بارد  بدودن یزیدد، بدا بیدان أگیرد، حضرح در بم 
ای امیدر! مداییم خا ددان »شدود: آن دو وارد م  ۀ ای حب و بار  و مقایسویژگ 

 بوح و معدن رسالت؛ خا دان ما مح  رفت و آمد فرشتگان است  خددا اسدالم 
مگام با خا ددان مدا پدیش خوا دد بدرد  را از خا دان ما شروع کرد و با آخر  یز  

گناه است و آشکارا مربکدب فسدب یزید، مردی فاسب، شربخوار و کشندۀ افراد ب 
 2.«شودم 

متقابد  از رریدب بیدان  ش ء دو شناخت روش از گیریبهره با ا سان ین،بنابرا
جدا بده برخد  در ایدن  بوا د به آسا    ر یک را بشناسد ای یکدیگر، م ویژگ 

بدوان حدب را از بارد  بازشدناخت د اشداره  ای حب د که در پربدو آن م گ ویژ
  کنیمم 

                                                           
  13  رعد، آیۀ 1
علی از بن  سخنان حسین؛ محمدصادق  جم ، 720، ص00، جراالنوا بحار  محمدباقر مجلس ، 2

  77، صمدينه تا كربال
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 الف( سودمندی

گدری حب بیان کرده، سودمندی و اصدالحبرای  کریم که قرآن   ایژگ یاز و 
آن است؛ زیرا حب، امری صالح است و افزون بر صالح بودن و دوری از فسداد و 

این در حال  است که بارد  بدر فسداد و شود  موجب اصالحاح  یز م  ،ببا  
 کشا د ببا   استوار است و  ر چیزی را  یز به افساد و ببا   م 

کنندد کده سدود بسیاری از مردم گمدان م  :فرمایدعصر م  ۀخداو د در سور
د ندد؛ زیدرا وجودی خدویش  مدواره زیدان م  ۀبر د، در حال  که از سرمایم 

د ندد و   از دسدت م ئدگوی  به  یاز ای جزخفرصت عمر را با سرگرم  به پاس
کنندد؛ بندابراین، سدرگرم شددن بده  وا دای  فسدا   و سود اصل  را فراموش م 

 ،گوی  به آ چه سودمندی واقع   یست، بلکه خسران و زیان واقعد  اسدتپاسخ
 .به عنوان بار  قلمداد شده است

 ب( مطابقت با فطرت 

از بار  گریزان است؛ زیرا  ،ش داشتهرور ربیع  به حب گرای فنرح آدم  به
جدا کده حدب، امدری گریزی، ربیع  آدم  اسدت و از آنگرایش به کمال و  قح

 دای  کده فندرح و ربیعدت بدان گرایش ربیع  دارد  البته ا سدان ،کمال  است
که دچدار بیمداردل  و ند، به سبب ایند م سالم و خدادادی خویش را از دست 

در  از  د، سدازم خوش بغییر جدی یت خود را دستو ما  شو دم دل  سنگ
شناسدند و حتد  بده سدوی بارد  کمال و  قدح را  م  شده،حب و بار   ابوان 

جویند  پدس حدب  مدواره بدا فندرح و یابند و آن را با بمام وجود م گرایش م 
ربیعت سالم بشر منابب است؛ از این رو، کودکان که بر فنرح و ربیعت سدالم 

 پذیر د شناسند و م د، آن را م اله   ستن
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 ج( ماندگاری 

ا بیا به این ویژگ  حدب و  ۀسور18 ۀشد    آیزای  بار ، و استحب ما دگار 
کدوبیم بدا بده مغدز او بلکه ما به سبب حب بر سدر بارد  مد »بار  اشاره دارد: 

 و دوام دارد،  بار  گرچده جدوال «  پس به  اگاه بار   ابود شده است ؛رسدم 
امدام  ،شود  بده حسدب ظدا ر م پیروز که است حب این سرا جام و  دارد ای بق

در مصداف  دابرابر بدا ا د  بارد  در روز عاشدورا  باوفدایش لشکر و ینحس
که  امش جاودا ه شد  بود ینحس ،در واقع میدان، یروزشکست خورد د، اما پ

کدربال  ۀادثدپدس از ح رو، یدند  از ایدرخشخوا د   میشه برای یخو بر بار  بار
 بددا    خوا  م اگر: فرمود شد  پیروز کس  چه: گفتند سجاد امام به  وقت
 ۀرلبا حب قیام از  دف یعن ؛ 1بگو اقامه و اذان  ماز،  نگام شد، پیروز  کس چه

 گدوش بده بوحید یجا صدا  مه و شد محقب که بود اسالم حفظ ینامام حس
 .رسدم 

 . مشاهده 5

دیددن بدا چشدم اسدت  در جامعده  بارد ، از حدب بشخیح معیار ینپنجم
باید باور کندد و  ،دبشنوشود، آیا ا سان  رچه افراد گفته م  دربارۀسخنان بسیاری 

 در بگوید درست و حب است یا را   برای باور کردن وجود دارد  امام علد 
 فرماید: این باره م 

 راه  ای میدو! های کاب بایادر خاود را باه اسااواریو دیاا ه درساایو 

های میدو دربارۀ اه ىو  نیپاردم ان ار کاه شناخت، هیىز به ىفاه

رهد ه سا نان افكند ه ت یهاای، باه خطاا مایىاه، ت یانداا ت ی می

                                                           
 .133، ص00، جاالنوار بحار  محمدباقر مجلس ، 1
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بیاا اری کااه خاا ت حی یاات اساات، ىفاااار باطاا  تباااه اساات ه 

 ،هان! م ان حق ه باطا  جاز   اار ان شات خداهند شنوا ه ىواه؛

ممناای ایاا سا ا پیسا دندم  فا له ن یتم اا آن حضید دربارۀ

ها را م ان ىاو  ه  شا  اماو ان شاان خود را به ه   یباند ه آن

 ؛ىاه فیمود: باط  ایا است که ب ویی: شان دوخود ىذاشت ه آن

 1ه حق آن است که ب ویی: دیدوم

از  یابد،م  رواج جامعه در که دروغ  و بار  شایعاح و  ابهمت از یاریبس
 صدرف را  قد  یدارکنندد  اگدر مع  د،  ق  مشنوم چه را روست که افراد  ر آن

 شایعاح و  ابهمت از بسیاری د ند، قرار معیار را دیدن بلکه  د ند، قرار شنیدن
  برخوا د بست رخت جامعه از

                                                           
  101خنبۀ   هج البالغه، 1


