
 هاها و پیامروایت عنوان بصری؛ آموزه

 *سيد جواد حسينيحجت االسالم والمسلمين 

 اشاره

مهردم بهودو کهه در     یرف دینی و راهنمهای ابیان مع [معرومین یکی از وظایف ائمه

گهو بها   وگفهت ها، ایهراد سهخن و   های مختلف بوقق یافته است؛ یکی از این قال قال 

بها   {گوی امام صهادق وخطا  به همام یا گفت {سخنان امام علی .باشدمیدیگران 

 رود.از این امر به شمار می ایعنوان برری، نمونه

های سهازندو حهدیث عنهوان    های اثربخش و پیامبر منیم با به بیان مموزو ،در این نوشتار

برری بپردازیم. این روایت، در واقع، نتیجه درخواست عنهوان برهری از مواهر امهام     

 از ،ثیحهد گهردد. ایهن   یهاد مهی  « عنوان برری»است که از من به نام حدیث  {صادق

 دربردارنهدو  و بهودو  نفها ارع و بزرگان بوجه مورد هموارو که است یمهم جمله روایا،

بردبهاری اسهت کهه     و علم بندگی،سه موضوع اساسی: بارو در و ارزشمند جامع مطال 

 نماید.  برای سالکان راو کمال بسیار ضروری می ،هاشناخت و عمل به من

                                                           
 پژوهشگ .*ُ
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  «عنوان بصری»با  {برخورد امام صادق هوشی

 گوید:می مرحوم مجلسی

مالهک بهن   »گویهد: بها   مهی از عمر او گذشته بود. او سال  94بود که  پیرمردی 1،«عنوان»

وممهد  به مدینه برگشت، رفهت  {وممد داشتم. هنگامی که امام صادقها رفتسال «انس

گونه که ]خیلی راحت[ از مالک ]مطال  نزد او را شروع کردم و دوست داشتم که همان

 :رمودف من به حار، اخذ کنم. روزی ]نیز[ از او گرفتم،میعلمی را[ 

ُعَهنُُْتَشْغَلْنِيُفَلَنُالنََّْنرُِوَُاللَّيرلُِآنَنءُِمِنُْسَنعَةٍُك لُِّفِيُأَوررَاد ُلِيُذَلِكَُمَعَُوَُمَطْل وب ُرَجُلٌُإِنِّي»

 مهردم  کهه  هسهتم  کسهی  مهن  2؛إِلَيرهُِتَخْتَلِفُُك نْتَُكَمَنُإِلَيرهُِاخْتَلِفرُوَُمَنلِكٍُعَنُْخ يُْوَُوِرردِ 

 ،بها ایهن حهال    ؛و مراقبت دستگاو حکهومتی هسهتم   طل  مورد یا و هستند من خواهان

 و نهدار  باز ذکرم از مرا ،پس .ذکرهایی برای هر ساعت و هر لوظه از ش  و روزم دارم

 «بگیر. 3مالک از[ را علمی مسائل]

 هاپیام

 .هیچ وقت دیر نیست؛ حتی اگر انسان به سن باال رسیدو باشد ،. برای هدایت1

از  {امام صادق ،این رو از .است {بوت نظر امام معروم ،ط افراد با دیگران. ارببا2

بها   ، ارببهاط پیوسهته  یکی از وظایف انسان ،ضمن وممد عنوان با مالک مگاو بود. دررفت

 .ربانی استی علما

 دوباره تالش

له بهه أگوید: من از این مسه می خود برسد. {خدمت امام نمود بابالش برری، عنوان 

برگشتم و با خود گفهتم: اگهر او خیهری در     {غمنا  شدم و از نزد امام صادقشد، 

                                                           

كههُحضه تُُُوآمهدُداشهت،ُپهسُازُايهنُُُُگيشتُوُبنُمنلكُبنُانسُرفتسنلُازُعم شُمى94ُكهُُ«بص ىُعنوا ».1ُ

وُازُمحضه ُپه ُفهيَُُُُگ ديهدُُدرُمدينهُبهُنش ُعلمُوُفضيلتُمشغولُشد،ُدرُخدمتُآ ُجننبُحنض ُمىُ{صندق

ُ(306شد.ُ)طب سي،ُعليُبنُحسين،ُمشكنةُاألنوار،ُت جمه:ُعطنردى،ُتْ ا :ُعطنرد،ُصُىمندُمايشن ُبْ  

ُُُ.224،ُص1ُق،ُج1403ُ،ُچنپُدوم،ُ.ُمجلسي،ُمحمدبنق ،ُبحنرُاألنوار،ُبي وت:ُدارُإحينءُالت اثُالع بي2

شهنگ د ُحضه تُُُبنشهدُوُمهدتيُُُعنم ،ُيكيُازُرؤسن ُمياهبُاربعهُاهلُسهنتُمهيُُ.ُمنلكُبنُانسُمدنيُابنُابي3

 (229،ُص8ُق،ُج1422ُراُنمود ُاست.ُ)أعالمُالْداية،ُقم:ُالمجمعُالعنلميُألهلُالبيت،ُچنپُاوّل،ُُ{صندق
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 و کرد. سپس بهه مسهجد النبهی رفهتم    میوممد نزد خود موروم ندید، مرا از رفتمیمن 

برگشهتم و دو   ,حار، را زیار، نمودم. فهردای من روز دوبهارو بهه روضهه پیهامبر     

نُاللَّهُُيَنُاللَّهُُأَ ُْتَعرطِفَُعَلَهيَُّقَلْهبَُجَعرفَه ٍُوَُُُُأَسرأَل كَُيَ»رکعت نماز خواندم و عرضه داشتم: 

کنم از بهو ای خهدا!   میدرخواست  1؛تَ ْزُقَنِيُمِنُْعِلْمِهُِمَنُأَهرتَدِ ُبِهُِإِلَىُصِ َاطِكَُالْمُسرتَقِيمِ

صادق[ را بر من مهربان کنهی و از علهم او بهه مقهداری کهه مهرا بهه راو        ] که قل  جعفر

 بهه منهزلم   در حهالی کهه ناراحهت بهودم،     گهاو من« گردانی. اموزیهدایت کند، رمستقیم 

وممهدم را  با مالک بهن انهس رفهت    ،وقتی که موبت جعفر در دلم جا گرفت از .رگشتمب

که صهبرم سهر   با این ؛جز برای ادای نماز واج  ،قطع کردم. سپس از منزلم خارج نشدم

 حاهر،  خهادم  .خواستم اجازو، رسیدم او خانة به ممد و قرد خانه جعفر نمودم. وقتی

 خهادم  کهه  نگذشهت  چیزی .نشستم خانه حار، در هم من. است نماز حال در: گفت

. داد را مسهالم  جوا  .کردم سالم او بر و شدم داخل من. شو داخل: گفت و ممد بیرون

 حال به قدری حار، «.ببخشد را بو خدا! بنشین 2؛فَجَلَسرتُُلَكَُاللَّهُُغَفَ َُاِجرلِسر: »فرمود

: گفهتم ؟ چیسهت  ا،کنیهه : فرمود و برداشت را سرش سپس و انداخت زیر به سر بفکر

ُلَهمرُُلَورُنَفْسِيُفِيُفَق لْتُُمَسرأَلَت كَُمَنُأَبَنعَبردِاللَّهُِيَنُوَفَّقَكَُوَُك نْيَتَكَُاللَّهُُثَبَّتَ» :فرمود .ابوعبداهلل

( بودن عبداهلل پدر) ا،کنیه خدا  3؛كَثِي اًُلَكَن َُالدْعَنءُِهَيَاُغَير  ُالتَّسرلِيمُِوَُزِيَنرَتِهُِمِنُْلِيُيَك نْ

 خدا از: کردم عر ؟ چیست پرسشت !اباعبداهلل ای. کند موفق را بو و نگهدارد ثابت را

 دارم امید خداوند از و کند من روزی علمت از و گرداند مهربان من بر را قلبت خواستم

 «.دهی را پاسو درخواستم که

 هاپیام

شود، از میای که از مورومیت مسائل مالی ناراحت . خو  است انسان به همان اندازو1

فَنذْك   واُاللَّهَُكَيِكْ ِك مرُآبهنءَك مرُأَورُُ» :فرمایدمیهای معنوی نیز ناراحت شود. قرمن مورومیت

 «.بان؛ بلکه از من هم بیشترهمانند یادموری از پدران ؛خدا را یاد کنید 4؛أَشَدَُّذِكْ اً

                                                           
ُ.224،ُص1ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُُ.ُهمن .2

ُُ.ُهمن .3

 .200.ُبق  ،ُآيه4ُ
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جههت رفهع    ،بنهابراین  .رفت و به ایشان بوسل جسهت  ,. عنوان به حرم پیامبر اکرم2

   .متوسل شد [معرومین حارا، باید به ،مشکل

اسرهتَعين واُُو» همراو نماز باشهد:  های مقدس و. خواست حاجت باید با اصرار و در مکان3

 «.و نماز کمک بگیرید (روزو)از صبر  1؛وَُالصَّالة...بِنلصَّبر ُِ

ها را برطرف نمهاییم.  کاستیو  نمودو . برای استجابت دعا باید خطاهای خود را جبران4

 با قطع اربباط جبران نمود. خود را که اربباط گرم با مالک بود، خطای ،عنوان

دارد و اکسهیری   مسهایی نقهش معجهزو   ،در هدایت انسان [بیت . موبت عمیق اهل5

 .کندمی ببدیل طال وجود را به است که مسّ

وقتهی عنهوان    .. اگر کسی خطای خود را جبران کرد، ما نیز در مقابل باید بالفی کنهیم 6

 .کرد با مالک قطع رابطه نمود، حار، با او اربباط برقرار ، یعنیرا جبران کرد یشخطا

گویهد: مهردی   ابوبرهیر مهی   کنهد. میانسان را هدایت  {. سالم و دعای امام معروم7

همسایة ما بود و ههر چهه بهه او نرهیوت      ،گناهکار که ما از گناو او به بنگ ممدو بودیم

نزد من ممد و گفت: من  ،خواستم به مدینه برومکرد. در سفری که میاثر نمی ،کردیممی

از  کهه  نبرایم مشکل است[ و بو ]به خود، نگاو نکه  ،مردی مبتال به گناهم ]و بر  من

 ؛بیان کهن  {حال مرا در مدینه خدمت امام صادق« بند گناو و شیطان[ رها شدو هستی.

عر  کهردم.   {شاید حار، برایم فکری کند. من سرگذشت من مرد را خدمت امام

من بهشت را برایت  ،اگر گناو را بر  کنی :حار، فرمود: سالم مرا به او برسان و بگو

من مرد به دیدنم ممد. مهن سهالم امهام     ،گشتمباز د: وقتیگویبریر میواب کنم.بامین می

شهدّ، مُنقله  شهد و اشهکش جهاری شهد و       و پیغام او را به او گفتم. او بهه  {صادق

 ؟به من گناهکار سالم رساندو است {میا امام صادق :گفتمی

دیدم بیمار و در حال مرد است. چشم خود را باز کرد  .به دیدن او رفتم .مدّبی گذشت

به ضمانت خود وفا کرد ]زیرا جای خود را در بهشت مشهاهدو   {ت: امام صادقو گف

هنهوز وارد ابهاق    ،برسهم  {بعد که در مدینه خواستم خدمت امام صهادق  سالنمودم[. 

 2ما به ضمانت خود عمل کردیم. !بریرااب ای نشدو بودم که حار، فرمود:

                                                           
ُ.153،ُآيهُهمن .1ُ

 .102ش،ُص1364ُپ ورشُفك  ُكودكن ُوُنوجوانن ،ُچنپُدوم،ُ،ُتْ ا :ُكننو ُ[معصومُ.ُمظنه  ،ُحسين،ُچْنرد 2
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جایی که مطلهق دعها کنهد،    از سر بعارف و عاد، نیست و من ،{. دعای امام معروم8

کنهد. رسهول   مهی اثر مطلق دارد و اگر نخواهد، با بوجه به شرایط مقیّد و مشهروط دعها   

لَنُتَزَال ُيَنُحَسَّن  ُمُؤَيَّداًُبِ  وحُِالْق دُسُِ»فرمود: میکرد، میرا بشویق « حسان»وقتی  ,اکرم

با زمانی که مها )اههل    ،اهی شدیید خوأک الهی( بلِهمیشه با رو  القدس )مَ 1؛مَنُنَصَ ْتَنَن

   «.یبیت( را با زبانت یاری کن

  {مهم امام صادق پندهای

چند نکته مههم و اصهلی را    ای حکیمانه گشود وزبان به موعظه در ادامه، {امام صادق

 :بیان نمود

 شناسیعلم ـ الف

هُوَُن ور ُيَقَعُُفِيُقَلْبُِمَنُْيُ ِيدُُاللَّهُُتَبَهنرَکَُوَُتَعَهنلَىُُُفَقَنلَُيَنُأَبَنعَبردِاللَّهُِلَيرسَُالْعِلْمُُبِنلتَّعَلُّمُِإِنَّمَنُ»

تِعرمَنلِهُِوَُأَ ُْيَْردِيَهُُفَإِ ُْأَرَدرتَُالْعِلْمَُفَنطْل برُأَوَّلًنُفِيُنَفْسِكَُحَقِيقَةَُالْعُبُودِيَّةُِوَُاطْل بُِالْعِلْهمَُبِنسرهُُ

 2؛اسرتَفِْْمُِاللَّهَُيُفِْْمركَ

نهوری اسهت    ،ای اباعبداهلل! علم ]فقط[ به بعلم و یادگیری نیست؛ بلکه علمپس فرمود: 

دهد. سپس اگر دنبهال دانهش   میقرار  ،که در قل  هر کسی که خدای بلندمرببه بخواهد

با به علم را کهدوم مندر درون خود، حقیقت بندگی را ایجاد کن و  هکاوّل اینهستی، 

 «فهماند.میخداوند )نیز( به بو  .از خداوند طل  فهم کن بعد، بطل  و کارگیری من

 هاپیام

 . نور بودن علم1

بعلیم، بعلم و کوشش الزم است؛ ولی کافی نیست؛ چهون حقیقهت    برای فراگیری علم،

دههد کهه رو  خهویش را از    مینور است و این نور را خداوند در قل  کسی قرار  ،علم

                                                           
ُ.34،ُص2ُش،ُج1366ُ.ُاميني،ُعبداهلل،ُالغدي ،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُدوم،1ُ

ُ.225،ُص1ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج2ُ
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بقوای الهی پیشه کنیهد،   1؛...وَُاتَّق واُاللَّهَُوَُيُعَلِّمُك مُُاللَّه» باشد: با بقوا ملودگی پا  نمودو و

 «کند[.می]و شما را مگاو  دهدمیخداوند به شما بعلیم 

، کهه در برخهی میها،   ایهن  و مید که با بقوا همراو باشهد میعلم به دست  بنابراین، زمانی

شهاید اشهارو    ،بزکیه بر بعلیم مقدم شدو، 2«وَُالْحِكْمَة......ُيُزَكِّيِْمرُوَُيُعَلِّمُُْمُُالْكِتنبَُ» مانند:

دانستن  هرچند برخی اوقا،،مقدمة فراگیری علم است؛  ،به همین مطل  باشد که بزکیه

 گوید:می در این بارو باشد. امام خمینیمیمقدمه بزکیه  ،برخی مسائل

عالم شوید؛ ولی بایهد بدانیهد کهه میهان مههذی  و      اگر شما درس بخوانید، ممکن است »

عالم، خیلی فاصله است. هر چه این مفاهیم در قل  سیاو و غیر مههذی  انباشهته گهردد،    

شدو، علم، حجا  ظلمهانی اسهت. ]البتهه[    نشود. در نفسی که مهذی  میحجا  زیادبر 

 3«سازد.یمبر علم، نور است؛ ولی در دل سیاو، دامنه ظلمت و سیاهی را گستردو

ی نبودو است؛ بلکه برای فههم  اوجوی علوم رایج مدرسهجستیقین در عنوان برری، به

ُأَرَادَُإِذَا» :وفرمهود  {امهام  کهه  چرا ؛و بریر، در دین، خود را از بررو به مدینه رساند

 در را او باشد، داشته را ایبندو خیر ارادو خداوند که وقتی 5؛الدِّينُِفِيُفَقََّْهُُخَير اًُبِعَبردٍُاللَّهُ

 «کند.می فقیه و مگاو دین

 فقههی  احکامه صرفاً کجا، بریر، در دین است؛ نه مناهت در اینفق منظور ازبنابراین، 

عَلِّمرنِهيُُ»ممد و عهر  کهرد:    ,مردی خدمت رسول خدا .بداند دیا، با طهار، از را

                                                           
ُ.282.ُبق  ،ُآيه1ُ

ُ.164.ُآلُعم ا ،ُآيه2ُ

ُ.34ش،ُص1386ُفت ُتبليغنتُاسالمي،ُبوستن ُكتنب،ُچنپُشننزدهم،ُ.ُمختنر ،ُرضن،ُسيمن ُف زانگن ،ُقم:ُد3

ُامي كبي ،ُچنپُهشتم،ُ.ُبلخي،ُجالل4 ُ.697ه696ش،ُص1361ُالدينُمحمد،ُمثنو ُمعنو ،ُتصحيح:ُنيكلسو ،ُتْ ا :

ُُ.33،ُص1ُق،ُج1401ُاكب ُغفنر ،ُبي وت:ُدارُالصعب،ُ.ُكليني،ُمحمدُبنُيعقوب،ُالكنفي،ُتحقيق:ُعلي5

 گهررر شک الررن ک فررا آضررو تا برری
 

 رکرن تیررا ک رر  ر رر  شکهررزن 
 

 تیررا رکرن رش کررم  نگرری ض رر 
 

 به که کفتد الن نمکس شک به ر  
 

 نکالن ک ضم  ک ضنصرب ک جرمل قرر   
 

 فتنرره آشر رش کررم بررد گرروهرکن 
 

 چون قلرن رش ر ر  غردکش  فترد    
 

 4شکر بررر رکش  ضنصرروش الجررر  
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او را به مردی  ,پیغمبر« .به من بیاموز ،منهه خداوند به بو بعلیم دادو 1؛مِمَّنُعَلَّمَكَُاللَّهُ

. وقتی مموزش داد اورا به  البعلیم دهد و او سورو زلز به وی از یارانش سپرد با قرمن را

سهت؟ معلهم   ا رسید، پرسید: این کالم خود خدا «...فَمَنُْيَعرمَلُْمِثْقنلَُذَرَّةٍُخَير اًُيَ َ » :به میة

 پیهامبر  .گاو رفهت من« کند.میفایت مرا ک ،؛ همین میهتَكفِينِيُهَيِ ُِاآليَةِ»گفت: بله. گفت: 

؛ چهرا کهه   2«؛ فقیهه برگشهت  رَجَعَُفَقيْنً»فرمود: او را به حال خود واگذارید که  ,اکرم

 عمهل بهرین  ، بوجه و فهم قلبی این نکته است که خداوند، حتی بهر کوچهک  اساس دین

 نظار، دارد. انسان

 لق  فقیه دادو شدو، فرمود: برخیدید به وقتی  {علی در روایت ممدو است که امام

میا به فقیه واقعی شما را خبر دهم؟ او کسی است که مردم را از رحمت خداوند ناامیهد  »

از عذا  الهی ایمن ننماید و اجازو در انجام گناو ندههد و قهرمن را از روی بهی    و نکند

 3«میلی بر  نکردو و به غیر من روی نیاورد.

 ل بندگی، بعد علم. او2ّ

ها نگه داریم و با من مخالفت کنیم و مطیع ندگی، من است که نفس را از هوسحقیقت ب

حقیقی است که نهور علهم بهر دل بجلهی      و بسلیم موض خداوند باشیم. بعد از بندگیِ

 کند.می

بهه فرزنهدم   . الدینی رسهیدم اهلل بهاءهمراو فرزندم خدمت میت»گوید: میاهلل خرازی میت

فهوق علهوم عهادی     ،مشنا شوی که علهوم منهان   [بیت فرمود: سعی کن با علوم اهل

شهنوی کهه امهام    مهی از واقعیا، و نور اسهت. اگهر    ،بشری است؛ چرا که همه من علوم

هها  بایهد انسهان خهودش را از عیه      دی است، این واقعیت است.الهُ ربا ُمِ {حسین

قهام انسهانیت   بهوان بهه م  مهی ای پاکیزو کند... فرزندم از ایشان پرسید: مقا! به چهه وسهیله  

رسید؟ فرمود: به وسیلة اطاعت و بندگی خدا. بار دیگر فرزندم پرسید: از چه راههی بهه   

                                                           
ُ.368،ُص54ُمن ،ُجُ.ُه1

 .232ه231،ُص27ُش،ُج1370ُ.ُمكنرمُشي از ،ُننص ،ُتفسي ُنمونه،ُتْ ا :ُدارُالكتبُاالسالمية،ُچنپُنْم،2ُ

ُ.36،ُص1ُ.ُكليني،ُالكنفي،ُپيشين،ُج3ُ
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هها  بوان رسید؟ فرمود: از راو عمهل بهه مکته  اسهالم کهه بمهام من      میاطاعت و بندگی 

 1«واقعیا، است.

 . رابطۀ متقابل علم و عمل3

 ,گردد. مهردی نهزد رسهول خهدا    میبه هر مقداری که عمل بیشتر شود، بر علم نیز افزودو 

ای رسول خدا! علم چیست؟ فرمود: سکو، کهردن. پرسهید: بعهد چهه؟     »ممد و عر  کرد: 

فرمود: گوش دادن. عر  کرد: بعد چه؟ فرمود: حفظ کردن. گفت: بعد چهه؟ فرمهود: عمهل    

 2 «نمودن به علم. عر  کرد: بعد چه، ای رسول خدا؟ فرمود: نشر من ]در بین مردم[.

الدْنْيَنُك لَُّْنُجَْرلٌُإِلَّنُمَوَاضِعَُالْعِلْمُِوَُالْعِلْمُُك لُّهُُحُجَّةٌُإِلَّنُمَهنُعُمِهلَُبِههُِوَُُُُ»فرمود:  {علیامام 

 ،دنیها  3؛هُالْعَمَل ُك لُّهُُرِيَنء ُإِلَّنُمَنُكَن َُمُخْلَصنًُوَُالْإِخْلَنصُُعَلَىُخَطَ ٍُحَتَّىُيَنْظ  َُالْعَبردُُبِمَنُيُخْتَمُُلَ

بمامش حجت و دلیهل ]خداونهد    ،و دانش .های دانشمگر جایگاو ؛اش نادانی استهمه

 بمهامش ریها   ،و عمهل  .شهود مهی به جز من مقداری که بدان عمهل   ؛انسان[ استضدّ  بر

کهه  بها ایهن   ؛در معر  خطهر اسهت   ،و اخالص .غیر از منهه خالرانه انجام شود؛ ستا

 «شود.میانسان ببیند عاقبتش چه 

 اهلل بهجتعمل آيتالردستو* 

کوچک و بزرد باید بهدانیم، یگانهه راو بهرای    »ایشان در اهمیت بندگی و عمل فرمودو: 

و بندگی، در بر  معریت اعتقادی و  .سعاد، دنیا و مخر،، بندگی خدای بزرد است

عملی است. اگر منهه را که دانستیم، عمل نماییم و منهه را ندانستیم، بوقهف و احتیهاط   

 4.«معلوم شود، هرگز پشیمانی و خسار، در ما راو نخواهد داشتکنیم با 

 حقیقت بندگی ـ ب

مَنُحَقِيقَة ُالْعُبُودِيَّةُِقَنلَُثَلَنثَة ُأَشْيَنءَُأَ ُْلَنُيَه َىُالْعَبرهدُُلِنَفْسِههُُُُِ»گوید: عر  کهردم:  عنوان می

ث ُأَمَه َهُمُُُفِيمَنُخَوَّلَهُُاللَّهُُمِلْكنًُلِأَ َُّالْعَبِيدَُلَنُيَك و  ُلَُْمرُمِلْك ُيَ َور َُالْمَنلَُمَنلَُاللَّهُِيَضَعُونَهُُحَيرُه

                                                           
ُ.290ش،ُص1385ُهنييُازُعنلمُغيب،ُقم:ُانتشنراتُمسجدُجمك ا ،ُچنپُسوم،ُ.ُخ از ،ُمحسن،ُروزنه1

ُ.4،ُح48ُ،ُص1ُالكنفي،ُپيشين،ُجُ.ُكليني،2ُ

ُ.242،ُص70ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج3ُ

ُ)بنُاندكيُتص ف(.7ُ،ُص88ُ،ُسنل24ُو23ُُ.ُمجلهُگلستن ُق آ ،ُشمنر 4ُ
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حقیقهت   1؛بِّ  ُالْعَبردُُلِنَفْسِهُِتَدربِي اًُوَُجُمرلَة ُاشْتِغَنلِهُِفِيمَنُأَمَ َ ُُتَعَنلَىُبِهُِوَُنََْن ُُعَنْههُُاللَّهُُبِهُِوَُلَنُيُدَ

 بندگی چیست؟ فرمود: سه چیز است:

ملکیتهی نبینهد؛ چهرا کهه      ،که بندو برای خودش در منهه خدا به وی سپردو اسهت . این1

بیننهد و در جهایی کهه    مهی ه همه اموال را مهال خهدا   باشند؛ بلکمیبندگان دارای ملک ن

 .(کنندمیمررف ) دهدمیدستور دادو است، قرار 

 اندیشی[ نکند.]و مرلوت . بندو برای خودش بدبیر2

در چیزی است که خدای بلندمرببه به من امر و یا نهی نمودو  ،مشغولی او. و بمام ]دل[3

 «است.

 خود نديدن ملكیّت. 1

فَإِذَاُلَمرُيَه َُالْعَبرهدُُُُ»فرماید: میپردازد و می امورسری و فلسفه این  بیان به {حار، ،بعد

اگهر   2؛قَُفِيههُِلِنَفْسِهُِفِيمَنُخَوَّلَهُُاللَّهُُتَعَنلَىُمِلْكنًُهَن َُعَلَيرهُِالْإِنْفَنق ُفِيمَنُأَمَ َ ُُاللَّهُُتَعَنلَىُأَ ُْيُنْفُِه

نبینهد، انفهاق در منههه     ،بندو خدا برای خودش ملکیتی در منهه خدا به او سپردو اسهت 

بهر او مسهان    ،خداوند بعالی بدان امر کردو است ]مثل خمس و زکا، و انفاق بهه فقهرا[  

 «شود.می

 تفويض امور به خدا. 2

عَلَى مُدَبِّرِهِ هَانَ عَلَيْههِ مَََهابِ ُ   وَ إِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرَ نَفْسِهِ » در ادامه فرمود: {حار،

و چون بندة خدا بدبیر امور خود را به مدبّرش بسپارد، مرائ  و مشکال، دنیها   3؛الدُّنْيَا

 «گردد.میبر او مسان 

 :گویدمی ریمطه شهید

 حهال  در یهرا ؛ زبرونهد  مشههد  زیار، به دنگرفت برمیم بروجردی اهللتآيُمرحوم»... 

. شهوند  مشهرف  {رضها  حار، زیار، به شفا از پس، بودند کردو نذر بیماری ،شد

 شهان اصهوا   بهه  و کردنهد  ابهراز  را برمیم این خروصی ایجلسه در اهللتمی مرحوم

                                                           
ُ.224،ُص1ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ

ُ.ُهمن .2

ُ.ُهمن .3
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 لیأمبه : گفتنهد ، بودنهد  حاضهر  کهه  کسانی« ؟ممد خواهید من با شما از یککدام: »گفتند

 .دهیممی جوا  بعد و کنیممی

 سهرانجام . کنند مشور، بارو این در و دهند بشکیل ایجلسه ایشان غیا  در شودمی بنا

 ایهن  به بیشتر و بروند مشهد به قم از فعالً ایشان نیست صال  که رسندمی نتیجه این به

، ایهران  مهردم  هنهوز  و انهد ممهدو  قهم  بهه  بهازو [ بروجردی] اهللمیت که داشتند نظر جهت

 مهرد  ایهن ، هسهتند  ایشهان  مسافر، مقرد و مسیر در که مشهد و بهران مردم مخروصاً

 رو، این از. شد نخواهد شایستة بجلیل اهللمیت از ،شناسند. بنابرایننمی درست را بزرد

 را جههت  ایهن  کهه  دانستندمی ولی؛ کنند منررف سفر این از را ایشان گیرندمی برمیم

 ذکهر  دیگهری  عهذرهای  کهه  شودمی بنا رو، این از. گذاشت میان در الهی مرد من با شودنمی

 ایهن  اسهت  ممکهن ، اسهت  گرفتهه  صور، جراحی عمل بازو چون: کهاین قبیل از کنند؛

 مرحهوم  من مجهدداً  که دیگر ایجلسه در. باشد داشته صدمه ابومبیل با طوالنی مسافر،

. کننهد  منرهرف  را ایشهان  شهدو  طهور  ههر  کوشهیدند  اصهوا  ، کردنهد  عنوان را مطل 

 فهمنهد مهی  ایشان و کنندمی اظهار داشتند، دل در اطرافیان منهه حاار از یکی سرانجام،

 .چیست سفر این با هامن مخالفت اصلی منظور که

 مهن : فرمهود  روحهانی  لوهن  با و داد قیافه بغییر ناگهان، شنید را موضوع این ایشان که همین

 فرمهودو  مهن  بهه  بفاهالبی  مهد،،  این در متعال خدای و امگرفته عمر خداوند از سال هفتاد

 کوشهش  مهد،  ایهن  همهة  در مهن . اسهت  نبهودو  من خود بدبیر هامن از کدام هیچ که است

 نیسهت  شایسهته  سهال،  هفتاد از پس حاال کنم. عمل من به که دارم ایوظیفه چه ببینم امداشته

 1.«روممی، خیر. بیندیشم خود شخری شئون برای و باشم خودم فکر به خودم

 اشتغال به امر و نهی الهی .3

 خوانیم:می عنوان برری در ادامة حدیث

 2؛نهَنةُِمَعَُالنَّهنسُِوَُإِذَاُاشْتَغَلَُالْعَبردُُبِمَنُأَمَ َ ُُاللَّهُُتَعَنلَىُوَُنََْن ُُلَنُيَتَفَ َّغ ُمِنُْْمَنُإِلَىُالْمِ َاءُِوَُالْمُبَ»

مشهغول گهردد، دیگهر فراغتهی بهرای       ،و اگر بندو به منهه که خدا امر و نهی کردو است

 «کند.میجدل، خودنمایی و فخرفروشی پیدا ن

                                                           
 ُ.91ه89ُتن،ُصُاتُصدرا،ُبي.ُمطْ  ،ُم تضي،ُامدادهن ُغيبيُدرُزندگيُبش ،ُقم:ُانتشنر1

ُ.83.ُقصص،ُآيه2ُ
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ُوَُتَكَنث  اًُالدْنْيَنُيَطْل بُُلَنُوَُالْخَلْق ُوَُإِبرلِيسُُوَُالدْنْيَنُعَلَيرهُِهَن َُالثَّلَنثُِبَِْيِ ُِالْعَبردَُاللَّهُُأَكْ َمَُفَإِذَا»

ُقَهنلَُُالْمُتَّقِهينَُُدَرَجَةُِأَوَّل ُفََْيَاُبَنطِلًنُأَيَّنمَهُُيَدَعُُلَنُوَُعُل وّاًُوَُعِزّاًُالنَّنسُِعِنْدَُيَطْل بُُلَنُوَُتَفَنخ  اً

ُوَُفَسهنداًُُالُوَُالْهأَررضُُِفِهُيُعُل هوًُّاُيُ يهدُو َُُالُلِلَّهيينَُُنَجرعَل ْهُنُالْآخِ َة ُالدَّارُُتِلْكَُ:تَعَنلَىُاللَّهُ

اگر خداوند بندة خود را با ]عطای[ این سه چیز گرامی بهدارد،   ،تیجهدر ن 1؛الْعنقِبَة لِلْمُتَّقين

اندوزی و گردد و به دنبال دنیا برای زیادومیدنیا و ابلیس و خالیق بر وی سهل و مسان 

کنهد و  مهی داننهد، دنبهال ن  مهی رود و منهه را مردم عز، و علهو درجهه   میفخرفروشی ن

 کند.میروزهای خود را به بطالت و بیهودو رها ن

فرماید: من سرای مخر، را برای کسانی می بلندمرببهخداوند  .است ، درجه اهل بقوااین

هدهیم و پایهان کهار ]و عاقبهت به    قرار می ،جویی و فساد ندارندکه در زمین ارادة بربری

 «پرواپیشگان است. از منِ ،خیری[

سهند و حقیقهت   دهد که طالبان علم بایهد بهه حقیقهت بنهدگی بر    میجمال، فوق نشان 

بهه دسهت   دنیا نبودن بسته دل عز، نفس داشتن وبر خدا،  نمودن بکیه نیز بنها با بندگی

 . میدمی

 امر مهم نُه سفارش به ـ ج

 را یافتهه بهود،   {های زالل علم الههی حاهر، صهادق   هکه بازو چشم «برری عنوان»

 .نریوت کنمرا  ای اباعبداهلل! :نمودعر   و نیاز کرد بیشتر احساس بشنگی و

ُفَإِنََّْنُوَصِيَّتِيُلِمُ ِيدِ ُالطَّ ِيقُِإِلَىُاللَّههُِتَعَهنلَىُوَُُُ» فرمود: {حار، ُبِتِسرعَةُِأَشْيَنءَ أ وصِيكَ

ُلِنسرتِعرمَنلِهُِثَلَنثَةٌُمِنَْْنُفِيُرِيَنضَةُِالنَّفْسُِوَُثَلَنثَةٌُمِنَْْنُفِيُالْحِلُْه ثَلَنثَهةٌُُمُِوَُاللَّهَُأَسرأَل ُأَ ُْيُوَفِّقَكَ

2ُ؛لَهُُقَلْبِيُمِنَْْنُفِيُالْعِلْمُِفَنحرفَظَْْنُوَُإِيَّنکَُوَُالتََّْنوُ َُبَِْنُقَنلَُعُنْوَا  ُفَفَ َّغْتُ

 دارد برهمیم  که هرکسی به ،است من سفارشا، هااین ؛کنممی سفارش چیز هنُ به را بو

 .دهد بوفیق ،من بستن کاره ب برای بو را که خواهممی خداوند برود و از خدا سوی به

                                                           
ُ.226ه225،ُص1ُ.ُمجلسي،ُبحنرُاألنوار،ُپيشين،ُج1ُ
ُُ.226.ُهمن ،ُص2
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و  حلم دربارو ،مورد من سه است و نفس بهذی  به مربوط ،سفارشا، این از مورد سه

 من به نسبت و مبادا کن حفظ را هااین .است علم دربارو ،من مورد است و سه بردباری

  «.قلبم را برای دریافت سفارشا، ممادو کردم :گویدعنوان می !کنی و سستی کوباهی

 تهذيب نفس. 1

أَمَّنُاللَّوَاتِيُفِيُال ِّيَنضَةُِفَإِيَّنکَُأَ ُْتَأْك لَُمَنُلَنُتَشْتَِْيهُِفَإِنَّهُُيُورِث ُالْحَمَنقَهةَُوَُُ»فرمود:  {امام

مَنُُ,حَدِيثَُال َّسُولِالْبَلَهَُوَُلَنُتَأْك لُْإِلَّنُعِنْدَُالْجُوعُِوَُإِذَاُأَكَلْتَُفَك لُْحَلَنلًنُوَُسَمُِّاللَّهَُوَُاذْك  ُْ

 1؛نَفَسِهِمَلَأَُآدَمِيٌُّوِعَنءًُشَ ّاًُمِنُْبَطْنِهُِفَإِ ُْكَن َُوَُلَنُبُدَُّفَث ل ثٌُلِطَعَنمِهُِوَُث ل ثٌُلِشَ َابِهُِوَُث ل ثٌُلِ

 [طریهق سهلو    و]اما من سه موردی که مربوط به بهذی  نفس و بمرین دادن نفهس   و

 شود:می

کنهدی   و شهود چون باعث حماقهت مهی  ؛ بخوری ،را که میل نداری مبادا که چیزی. 1

 ، چیهزی مگر چیزی را که میهل داری )در حهال سهیری    ،نخور. 2؛ ذهن را در پی دارد

حهدیث رسهول    و. من ببهر  نام خدا را بهر  حالل بخور و هر گاو خوردی، و. 3؛ نخور(

اگهر چهارو    نشدو است و رهیچ ظرفی بدبر از شکم، پُ را به یاد بیار که فرمود: ,خدا

 و دنمهو ر یک سوم را از نوشیدنی پُه  باید یک سوم را از طعام و ر کردن،جز پُ ،نیست

 «برای نفس کشیدن گذاشت. نیز یک سوم را

 کنررردشکن ک  طعرررم   رررم ی رکش 
 

 ضعرفررر  بینررری آن نررروش رش ترررم
 

 كم خوريـ 

 بجلهی  ، نشهاط رو  صهفا و  اعتدال بهدن،  سالمتی و مانند:دارد؛  شگرفی خوری مثارکم

صَحَُّبَدَن هُُوَُصَفَنُقَلْبُهُُوَُمَنُْكَث  َُط عرمُهُُسَهق مَُُُط عرمُهُُقَلَُّمَنْ» :فرمود ,رسول خدا 2حکمت.

 و، گهردد قلبش بها صهفا مهی    شکمش سالم و شد، کسی که غذایش کم 3؛بَدَن هُُوَُقَسَنُقَلْبُهُ

 «گیرد.، میقلبش قساو شکمش بیمار و کسی که غذایش زیاد شد،

                                                           
ُُ.229.ُهمن ،ُص1ُ

ُ.136ه132ُصُ،همن .2ُ

ُ.43،ُص1ُق،ُج1410ُ،ُمجموعةُورام،ُقم:ُمكتبةُفقيه،ُ.ُمسعودُبنُعيسى3
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ء ُأَضَ َُّلِقَلْبُِالْمُؤْمِنُِمِنُْكَثْ َةُِالْأَكْهلُِوَُهِهيَُمُورِثَهةٌُُُُوَُلَيرسَُشَير» فرمود: {حار، صادق

بار رخوری زیانمن، هیچ چیزی مثل پُؤبرای قل  م 1؛الشَّْروَةُِلِشَيرئَيرنُِقَسروَةُِالْقَلْبُِوَُهَيَجَن ِ

 «طوفانی شدن شهو،. ،دیگری قساو، قل  و ،یکی دارد:[ خطرنا ]دو پیامد  نیست و

 بردباري . حلم و2

های رسیدن بهه  سه مورد از راوای خویش به عنوان برری ههدر ادامه بوصی {حار،

فَمَنُْقَنلَُلَكَُإِ ُْق لْتَُوَاحِدَةًُسَمِعرتَُعَشْه اًُُُالْحِلْمُِفِيُوَُأَمَّنُاللَّوَاتِي»فرمود:  بردباری را بیان

إِ ُْق لْتَُعَشْ اًُلَمرُتَسرمَعرُوَاحِدَةًُوَُمَنُْشَتَمَكَُفَق لُْلَهُُإِ ُْك نْتَُصَندِقنًُفِيمَنُتَق هول ُفَأَسرهأَل ُُُُفَق لْ

در ُُخَنَنُفَعُِهاللَّهَُأَ ُْيَغْفِ َُلِيُوَُإِ ُْك نْتَُكَنذِبنًُفِيمَنُتَق ول ُفَنللَّهَُأَسرأَل ُأَ ُْيَغْفِ َُلَكَُوَُمَنُْوَعَدَکَُبِنلْ

 2؛بِنلنَّصِيحَةِ

 دو بها  ،یکهی بگهویی   اما راو رسیدن به بردباری این است که اگر کسی به شما گفهت:  .1

یکی هم نخواهی شنید.  بگویی، [سخن ناروا] اگر دو با :پس بگو، خواهی شنید[ جوا ]

 راسهتگو  ،گهویی بهو در منههه مهی    اگر جوا  بگو: در اگر کسی به شما ناسزا گفت، .2

از  گهویی، اگر دروغگو هستی در منهه می و خواهم که مرا ببخشدخداوند می از هستی،

[ بهدگویی  و] را به فوهش  کسی که شما .3. را ببخشد کنم که بوخداوند درخواست می

 «خیرخواهی وعدو بدو. به نریوت واو را  شما ند،کمیهدید ب

 هاي عینینمونهـ 

ولی خود بدان عمل  ،سخنی را بگویندگونه نیستند که نای ،علمای دین و [بیت اهل

 نکنند.

 و داد بوهین قرار من حار، را مورد. حمله مورد {مردی مسیوی، به امام باقرگویند 

 مهن  ،نهه  :فرمهود  حاهر،  .«هستی گاو بو ؛ قَبَُنتَأ»با کالمی بلو به من حار، گفت: 

حاهر، بها    زن مشهپز هسهتی.   فرزند به حار، گفت: بو و مرد کتابی حیا نکرد .باقرم

 لجاجهت  از دسهت  مسهیوی  مهرد  بودو است. حرفه او شغل و ،ببسمی ملیح فرمود: این

                                                           
ُ.93،ُص12ُق،ُج1408ُ،ُ[قم:ُمؤسسةُآلُالبيتُ.ُنور ،ُحسين،ُمستدرکُالوسنئلُومستنبطُالمسنئل،1
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 ایههرزو  و زنگی و سیاو زنی فرزند بو :دکر خطا  گونه این را حار، من و برنداشت

 راسهت  بهو  اگر: فرمود بمام مالطفت با بلکه؛ نشد غابنا  او سخن از حار، .هستی

 از مسهیوی  مرد. ببخشد را بو خدا ،گوییمی دروغ اگر و ببخشد را مادرم خدا گوییمی

 اختیهار  را بشهیع  و اسالم جا همان و شد او اخالق شیفته و مبهو، {باقر امام اخالق

 1.نمود

 باره علمسفارش در. 3

 در خروص علم فرمود: ،خود هایبوصیه ادامه در {امام صادق

الْعُلَمَنءَُمَنُجَِْلْتَُوَُإِيَّنکَُأَ ُْتَسرأَلَُْمرُتَعَنُّتنًُوَُتَجر ِبَةًُوَُإِيَّنکَُأَ ُْفَنسرأَلُُِالْعِلْمُِفِيُوَُأَمَّنُاللَّوَاتِي»

كَُمِنَُتَعرمَلَُبِ َأْيِكَُشَيرئنًُوَُخ يُْبِنالحرتِيَنطُِفِيُجَمِيعُِمَنُتَجِدُُإِلَيرهُِسَبِيلًنُوَُاهر  برُمِنَُالْف تْيَنُهَ َبَ

 2؛رَقَبَتَكَُلِلنَّنسُِجِسر اًُالْأَسَدُِوَُلَنُتَجرعَلْ

یکی این است که منههه نمهی  ، علم باید بدانی بارودر [برای سلو ] اما من اموری که .1

بهه ر ی  . 2 !یا مغلو  سهاختن بپرسهی   برای امتوان کردن و مبادا و از علما بپرس ،دانی

 امکهان دارد، کهه   جها در بمام کارهایت با من و عمل نکنی[ بدون بوجه به مبان] خود،

 ؛فهرار کهن  [ جا که ممکهن اسهت  درست هم با من]از فتوا دادن  و نمااحتیاط را مراعا، 

 «گردن خویش را پل عبور دیگران قرار مدو.. 3[. درندو] همهون فرار از شیر

 هاپیام

که بوجه به من بهرای سهالکان الزم    نکا، دقیقی دارد ،{از سخنان حار، این بخش

 است:

 اهلل، از کسهانی کهه عهالم   سلو  الی خروص در مسائل عرفانی وبه ،دانیمهرچه نمی .1

 هستند، بپرسیم. واقعی

   خجالت دادن افراد. نه برای امتوان و ؛باشد یدنبرای فهم باید پرسش .2
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انسان بدون بوجهه بهه مبهانی اجتههاد     که . خودر یی، یعنی اینجایز نیست ،خودر یی. 3

از  ،. ایهن شهیوو  نظهر دههد   کند،او اقتاا میهوس  و رسدمنهه به نظرش می صویح، هر

: شهود پذیرفتهه نمهی  [ خیر]عمل ، سه چیز با» فرمود: {علی. برین کارها استخطرنا 

این است  فرمود: ر ی چیست؟ !امیر مؤمنانای  :گفتند خودر یی. کفر و[، به خدا]شر  

  1«.به ر ی خود، عمل کنی ت رسول را رها کنی وسنی که کتا  خدا و

راحتی زیر بهار من نمهی  به دشواری است که علمای بزرد ما . فتوا دادن، کار سخت و4

 .رفتند

مجلسی بشکیل شود که  دستور داد ،اشزندگی در روزهای مخر مرحوم صاح  جواهر

مجلهس مزبهور در خهدمت     ل نجف اشرف در من شهرکت کننهد.  همه علمای طراز اوّ و

صاح  جواهر  انراری در من حاور نداشت. ولی شیو بشکیل گردید؛ صاح  جواهر

حهرم   ای ازشیو را در گوشه وجو،پس از جست شیو مربای را نیز حاضر کنید. فرمود:

.  کنهد... برای شفای صاح  جواهر دعا می ،به قبله ایستادو یافتند که رو {ناامیر مؤمن

 شیو را به من مجلس هدایت کردند. پس از ابمام دعا،

 خهود  قله   روی بهر  و گرفهت  را دستش و نشاند خود بالین بر ار شیو جواهر صاح 

 از بعهد  مهرد  ایهن  :گفت حاضران به سپس .ستا گوارا من بر مرد ،کنونا :گفت و نهاد

 احتیاطها،  از :گفهت  و کرد انراری شیو به رو بعد .بود خواهد شما رهبر و مرجع ،من

 .مسان و سهل است دینی ،اسالم دین زیرا؛ مباش گیرسخت بسیار و بکاو خود

 مرجعیهت  پهذیرش  و فتهوا  صهدور  از انرهاری  شهیو  ،جهواهر  صهاح   رحلهت  از بعد

 کهه  هنگامی :نوشت مامون بدین اینامه مازندرانی العلماء سعید به و ورزید خودداری

 فههم  و اسهتفادو  ،بردیممی استفادو العلماء شریف موار از هم با و بودید کربال در شما

 دارعههدو  را مرجعیت و بیایی نجف به[ ایران از] است سزاوار اینک. بود من از بیشتر بو

 !شوی
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 حهوزو  در شهما  ،بودم ایران من که مدبی در لیکن ،مری :نوشت جوا  در العلماء سعید

 شهما  و هستم مردم امور گرفتار جااین در من ولی؛ ایدبودو مباحثه و بدریس به مشغول

 !سزاواربرید من از ،منر  این در

 و بها  شهد  مشهرف  {مطههر علهی   حهرم  بهه  نامهه،  جهوا   رسهیدن  از پس انراری شیو

 المهؤمنین! ایهن   امیر یا ،اباالوسن ای ،موالیم ،من مقای: گفتو می کردمی گریه سوزوگداز

خهواهم کهه مهرا از لغهزش و     می بو از. است خطیر بس ،ممدو دوشم به اینک که مسئولیتی

ههای حهوادث نهاگوار، همهوارو     داری و در طوفهان اشتباو و عمل نکردن به وظیفه مرهون  

   1ام کنی.راهنمایی

 فرمود: های خود به عنوان برریبوصیه در پایان {امام صادق

وَُُيَنُأَبَنُعَبردُِاللَّهُِفَقَدرُنَصَحرتُُلَكَُوَُلَنُت فْسِدرُعَلَيَُّوِرردِ ُفَإِنِّيُامره  ؤٌُضَهنِينٌُبِنَفْسِهيُُُُعَنِّيُق مر»

بهه بهو   [ از سهر خیرخهواهی  ، الزم بود را منهه] من! شو بلند 2؛مَنُِاتَّبَعَُالُْْدىُعَلىُالسَّالمُ

زیرا من مردی هستم که روی سهاعا،   من فاسد نکن؛ ردم را بروِ ذکر و نریوت کردم.

 «سالم بر کسی باد که از هدایت پیروی کند. زندگی حسا  دارم و

                                                           
ُ.122ُصپيشين،ُُسيمن ُف زانگن ،.ُمختنر ،ُرضن،1ُ

ُ.226،ُص1ُاألنوار،ُپيشين،ُجُ.ُمجلسي،ُبحنر2ُ


