ﻣﻐﻠﻮب ﺷﺪن ﻋﻘﻞ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮص

ﮐﻠﯿﺪواژه:ﻋﻘﻞ ،طﻤﻊ ،ﺣﺮص ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( ،ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ.
ﭘﺮﺳﺶ :آﯾﺎ ﻋﻘﻞ اﻧﺴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺣﺮص و طﻤﻊ ﻣﻐﻠﻮب ﻣﯽﺷﻮد؟ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ )ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ:ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻗﺮﺑﺎﻧﮕﺎه اﻧﺪﯾﺸﮫھﺎ زﯾﺮ ﺑﺮق طﻤﻊھﺎ اﺳﺖ! ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻀﺮت را
ﺷﺮح دھﯿﺪ.
ﭘﺎﺳﺦ :
ﻓﮭﺮﺳﺖ ﻣﻨﺪرﺟﺎت
 - ١ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ
 - ٢ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ
 - ٢.١ﺗﻮﺿﯿﺢ
 - ٣ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ
 - ۴ﻣﻨﺒﻊ
ﻣﺘﻦ ﺣﺪﯾﺚ

ﺖ ﺑُُﺮوِق اْﻟَﻤ َ
ﻄﺎِﻣﻊ«؛ ] [١ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻟﻐﺰﺷﮕﺎهھﺎی ﻋﻘﻞھﺎ ،زﯾﺮ درﺧﺸﺶ ﺣﺮص
ﺼﺎِرعِ اْﻟﻌُﻘُﻮِل ﺗَْﺤ َ
اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در ﯾﮑﯽ از ﺳﺨﻨﺎﻧﺶ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آﻓﺎت ﺣﺮص و طﻤﻊ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ»:أَْﮐﺜَُﺮ َﻣ َ
و آزھﺎ اﺳﺖ.
ﻣﻌﻨﺎی ﺣﺪﯾﺚ

ﻣﻌﻨﺎی ﺳﺨﻦ اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﮫ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﮫ اﻧﺴﺎن ﻋﻘﻞ داده ﺗﺎ ﺧﻮﺑﯽھﺎ را از ﺑﺪیھﺎ و ھﻨﺠﺎرھﺎ را از ﻧﺎھﻨﺠﺎریھﺎ ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﻋﻘﻞ ﮔﺎھﯽ دﭼﺎر ﻟﻐﺰش ﺷﺪه و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ
ﺣﺮص و طﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻟﻐﺰش ﻋﻘﻞ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ داﺷﺘﮫ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ طﻤﻊورزی اﺻﻠﯽﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻞ آن اﺳﺖ.
← ﺗﻮﺿﯿﺢ

از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﻋﻘﻞ آن اﺳﺖ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮕﯽ دارد ﺗﺎ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﺲ اّﻣﺎره ﺑﺎﯾﺴﺘﺪ ،آنرا از ﭘﺎی درآورد و در ﻣﺴﯿﺮ ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﺧﻮد ﺑﮫ ﮐﺎر ﮔﯿﺮد .و از وﯾﮋﮔﯽھﺎی ﻧﻔﺲ  ،ﻓﺮﯾﺐ دادن
ﻋﻘﻞ و ﮔﻮل زدن آن ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ آراﺳﺘﻦ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ و اﻧﺪوﺧﺘﮫھﺎی دﻧﯿﺎ و دلﺑﺴﺘﻦ ﺑﺪانھﺎ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺧﺮدھﺎی ﺳﺴﺘﯽ ﮐﮫ از طﺮف ﺧﺪا ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻧﺸﺪهاﻧﺪ ،ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻓﺮﯾﺐ ﻣﯽﺧﻮرﻧﺪ و در ﺳﺘﯿﺰ ﺑﺎ
ﻧﻔﺲ اّﻣﺎره  -وﻗﺘﯽ ﮐﮫ ﭼﯿﺰی طﻤﻊ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺰ و ﺧﻮاﺳﺘﮫای از اﻣﻮر دﻧﯿﺎ ﺑﺪرﺧﺸﺪ -ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ،اﻣﺎم ﻋﻠﯽ)ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در اﯾﻦﺟﺎ ﮐﻠﻤﮫ »ﻣﺼﺎرع« را ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻣﻐﻠﻮﺑﯿّﺖ ﻋﻘﻮل و ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﮭﺎ از ﻧﻔﻮس ،اﺳﺘﻌﺎره آورده اﺳﺖ ،و در ﺧﻮاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮی از ﻧﻔﻮس
و ﺗﺎب ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﯿﺎوردن در ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻔﻮس ،ﻋﻘﻞ را ﺑﮫ ﻣﺮدی ﮐﮫ در ﺟﻨﮓ ﺑﮫ ﺧﺎک ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻟﻔﻆ »ﺑﺮوق« )درﺧﺸﺶھﺎ( را اﺳﺘﻌﺎره ﺑﺮای آﻧﭽﮫ از ﻣﻮارد طﻤﻊ،
آورده اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺗﺼّﻮر اﻧﺴﺎن ﻣﯽدرﺧﺸﺪ .و ﺑﯿﺸﺘﺮ اوﻗﺎت ﻋﻠﻮم و ﺧﺎطﺮهھﺎی ذھﻨﯽ را  -ﺑﮫ ﺟﮭﺖ ﻟﻄﺎﻓﺖ ،درﺧﺸﺶ و ﺳﺮﻋﺖ ﺣﺮﮐﺖ -ﺑﮫ ﺑﺮقھﺎ ﺗﺸﺒﯿﮫ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ ﮐﮫ ﮐﻠﻤﮫ ﺗﺤﺖ را
ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑﺮده ،ﺑﺮای آن اﺳﺖ ،ﮐﮫ از ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ﺑﮫ ﺧﺎک اﻓﺘﺎدنھﺎ ،ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮدن اﺳﺖ[٢] .
ﻣﻨﻈﻮر اﻣﺎم)ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم( در اﯾﻦﺟﺎ ھﺸﺪار دادن ﺑﮫ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ ﮐﮫ وﻗﺘﯽ طﻤﻊھﺎ ﺑﺮ او ظﺎھﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ اﺳﺘﻮار و ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺪانھﺎ ﻣﺎﯾﻞ ﻧﮕﺮدد و ﺟﺰ ﺑﮫ طﻤﻊھﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ اﺳﺖ ،ﺑﮫ
ﮔﻮﻧﮫای ﺷﺎﯾﺴﺘﮫ ﻧﺰدﯾﮏ ﻧﺸﻮد .ﺣﻀﺮت اﯾﻦ ﻧﮑﺘﮫ را ﯾﺎدآور ﻣﯽﺷﻮد ﮐﮫ ﺳﺮ ﭼﺸﻤﮫ و آﻏﺎز ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺷﺘﺒﺎھﺎت ﻋﻘﻞ ،ﮐﺸﺶ ﻧﯿﺮوی ﺷﮭﻮاﻧﯽ ﺑﮫ طﺮف ﺧﻮاﺳﺘﮫھﺎی ﺧﻮد اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﮫ
آﻧﮭﺎ را ﺑﮫ دﺳﺖ ﻣﯽآورد[٣] .
ﺧﻼﺻﮫ اﯾﻦﮐﮫ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻟﻐﺰشھﺎی ﻋﻘﻞ در ﺟﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ طﻤﻌﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،و اﮔﺮ آن طﻤﻊ ﻋﻘﻞ را ﺑﮫ ﻏﻠﻂ اﻧﺪازد و ﺑﺮ وﻓﻖ آن ﺣﮑﻢ ﮐﻨﺪ ،ﭘﺲ دﭼﺎر ﺧﻄﺎ ﻣﯽﺷﻮد ،و در ﺟﺎﯾﯽ ﮐﮫ طﻤﻌﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ
ﺧﻄﺎھﺎی ﻋﻘﻞ ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺖ؛ ﻟﺬا اﻧﺴﺎن ﺑﺎﯾﺪ در ھﺮ ﮐﺎری اﻧﺪﯾﺸﮫ ﮐﻨﺪ و دﺳﺖ از ﺣﺮص و طﻤﻊ ﺑﺮدارد ﺗﺎ ﺣﮑﻢ ﻋﻘﻞ در آن ﮐﺎر ﻣﻮرد اﻋﺘﻤﺎد ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺎﻧﻮﯾﺲ

 ↑ .١ﺷﺮﯾﻒ اﻟﺮﺿﯽ ،ﷴ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ،ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﺔ ،ﺣﮑﻤﺖ.٢٠٩
 ↑ .٢ر .ک:ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ،ﺷﺮح ﻧﮭﺞ اﻟﺒﻼﻏﮫ ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ،ﷴی ﻣﻘﺪم ،ﻗﺮﺑﺎﻧﻌﻠﯽ ،ﻧﻮاﯾﯽ ﯾﺤﯿﯽ زاده ،ﻋﻠﯽ اﺻﻐﺮ ،ج ،۵ص  ،۶٠٠ -۵٩٩ﻣﺸﮭﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺶھﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ اول١٣٨۵ ،ش
 ↑ .٣ر .ک:ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﺑﻦ ﻣﯿﺜﻢ ،ﺷﺮح ﺻﺪ ﮐﻠﻤﮫ اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ ﻋﻠﯿﮫاﻟﺴﻼم ،ﺗﺮﺟﻤﮫ ،ﺻﺎﺣﺒﯽ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ ،ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ،اﻟﺤﺴﯿﻨﯽ اﻻرﻣﻮی اﻟﻤﺤﺪث،ص ،٢۴٣ -٢۴٠ ،ﻣﺸﮭﺪ ،ﺑﻨﯿﺎد ﭘﮋوھﺸﮭﺎی اﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ دوم١٣٨۵ ،ش.

ﻣﻨﺒﻊ

ﭘﺎﯾﮕﺎه اﺳﻼم ﮐﻮﺋﺴﺖ

