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 الرحمن الرحيم اهللا بسم

 خالصه مبحث گذشته
شوند مي يامسابقهوارد يك  هاآن بود كه افرادي با خريد ييآزمابخت يهاتيبلبحث در مقام ششم مربوط به 

قدر متيقن آن اين بود از محل اين اعتباراتي كه  كه ؛گيرندمي و در آن قرعه كساني مورد تشويق قرار شودمي ياقرعه
 شود.مي مبالغي پرداختها به خود آنبود بر اساس قرعه  شدهيآورجمع

 دليل اول، از مرحوم آقاي تبريزي
ادله حرمت  نيترعمدهگفتيم  ،كه در اينجا متصور است اشاره كرديم در سه چهار بند به تقسيماتي نكهيا از بعد

است  شدهيآورجمعاز افراد كه  يآن است يعني از همان وجوه ،تكليفي و وضعي اين عمل الاقل آنجايي كه قدر متيقن
بر حرمت  يالهادمتيقن قصه بود. ببينيم چه  قدرنياخواهد به همين افراد برحسب قرعه چيزي پرداخت بشود كه مي

عليه داشتند كه فرمودند اين  اهللارحمهاولين دليل چيزي بود كه مرحوم آقاي تبريزي  قائم است؟ هااين تكليفي يا وضعي
 شود.ميرري و باطل غ اينجا مجهول است و بيع يعمبباطل است به دليل اينكه  ، بيععيب

 نتيجه دليل اول
سه جواب  شود نه حرمت تكليفي. اين دليل اول بود كهميبطالن وضعي  قداماين عمل و ااين دليل اول بود كه نتيجه 

 به آن داده شد عمده جواب اول و دوم بود كه مالحظه كرديد.

 دليل دوم، شمول ادله قمار
يا به نحو شمول مفهومي يا به تنقيح مناط يا هست دليل دوم شمول ادله قمار و عنوان قمار نسبت به بحث ما 

 استدالل بشود. به اين مسئلهيكي از اين سه وجه ممكن بود كه  .باالولويه

 نتيجه دليل دوم
دانستند و گفتيم مي دليل دوم مورد قبول مرحوم استاد آقاي تبريزي نبود به دليل اينكه لعب را در مفهوم قمار مأخوذ

 خود آن آن، و امثالشود مي روشدوفيخر يتيبلكه  ييدرجابراي اينكه مخصوصاً  كه بعيد نيست اين دليل تمام باشد،
بشود و بعد بر  يآورجمعاز خود افراد پولي  كهنيااگر در اين ترديد كنيم تنقيح مناطش بعيد نيست.  و ؛نوعي بازي است
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است اوًال  بردوباختورود در تعهد  ينوع از اين چيزي ببرد، بشود و هر كه شانسي داشت ييآزماشانساساس قرعه 
اين هم دليل دوم بود كه با تأمل مجددي كه  .اينجا صدق كند مالك وهمان مناط بعيد نيست نباشد  ،لعب هستعرفاً 
 .رويممي سراغ دليل سوم اگر كسي در اين دليل هم ترديد كند ميدانينمبعيد تماميت اين دليل را  داشتيم

 دليل سوم، آيه نود سوره مائده و آيه سه سوره مائده
م آمده بود آيه نود سوره مائده ازال هاآن كه در است آيه سه سوره مائده ودليل سوم تمسك به آيه نود سوره مائده 

اين آيه » نِبُوهُفَاجْتَ الشَّيْطانِ َعمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ آمَُنوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَْيسِرُ وَ الَْأنْصابُ يا أَيُّهَا الَّذِينَ« :فرمودمي
خمر و ميسر و االنصاب  »الشَّْيطانِ عَمَلِ ِمنْ رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الَْميِْسرُ وَ الْأَنْصابُ: «فرمودمي شريفه بود كه

 بود. عنوان رچهاالم و از
است و  هابت انصاب از مقصودآمده است الم انصاب و ازدر ادامه ميسر  كه بحث كرديمشد مي قمار حمل برميسر 

 :دو احتمال آمده استدر باب ازالم گفتيم 

 .شدمي كه شبيه استخاره ما به معناي تفألي بود كه بر اساس آن كاري انجام بدهد يا ندهد ازالميكي اينكه  -

 خريدند و تقسيممي راكردند و بعد حيواني مي شد كه پولي را جمعمي بود كه زده ياقرعه ازالممعناي دوم  -
 اول يهارتبهكه  هاييآن اساس آن ارقام،زدند و بر مي گذاشتند و بعد قرعهمي ييهانشانهكردند و عالئم و مي

آخر داشتند چيزي از آن جذور و شتري  يهارتبهكه رتبه نه و ده و  هاييآن بردندمي داشتند بخشي از اين را
 .شدندينم مندبهرهبود  هايژگيوكه با آن 

 ومسنتيجه دليل 
 وَ الْأَزْالمُ  إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ« ي كه در اينجا آمده استازالم كه ؛در آيه شريفه بوداين دو احتمال 

بر اساس شواهدي كه دو معنا داشت  ،است قرارگرفتهمورد نهي اين عمل  شدت بهو  »فَاجَْتِنبُوهُ الشَّْيطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ
الميزان و شواهدي كه در بعضي كتب ديگر آمده بود و بعضي نكاتي كه بحث كرديم اظهر  در كه در تفسير مرحوم عالمه

شدند مي شد و كساني كه برندهمي است كه زده ياقرعهتفأل نيست بلكه از ازالم يعني مقصود  ؛همان احتمال دوم است
اظهر اين احتمال دوم  .شدندمي بود و كساني هم محروم هاآن شدند و شتر مالمي آورند برندهمي ول راا يهارتبهو 

 ؛آن تمسك كردند بهبراي نفي استخاره است نه احتمال اول كه بعضي 
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داشت و بر  يابرندهبازنده و اين بازي و اين كار منتها شود مينوعي قرعه زدن ازالم در اينجا  ،احتمال دوم بر بنا
شد. اين در آيه نود سوره مائده بود. همين موضوع در آيه سوم سوره مي اساس قرعه برنده و بازنده در اينجا تعيين

خَِنقَةُ وَ الْمَوْقُوذَُة َو وَ لَحْمُ الِْخنْزِيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْ  -الَْميْتَةُ وَ الدَّمُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ «مائده هم آمده بود كه 
شد و مي كه روي آن گذاشته ييهانشانه و ازالم ياقرعه  با كهنيا »وَ أَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِاْلأَزْالمِ -الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطِيحَةُ 

 .بود ازالم. اين دو آيه بود كه مربوط به چيزي را به دست بياوريد شدمي ارقامي كه داده
يك قاعده عامي از آن به دست  واست شايد نشود تنقيح مناط كرد  هانياو  أكلآيه سوم سوره مائده چون بحث 

كه در تعميم  ياشبههخواهيم مورد استشهاد قرار بدهيم به يك معنا هر دو آيه هست ولي با توجه به مي آورد. آنچه ما
إِنَّمَا الْخَمُْر وَ « :فرمايدمي روي آيه نود سوره مائده است كه يد بيشتر ماعرض كرديم تأك »أَنْ تَسْتَْقسُِموا بِالْأَزْالمِ«

 .دليل سوم اين است» فَاجْتَِنبُوهُ الشَّْيطانِ عَمَلِ مِنْ رِجْسٌ وَ الْأَزْالمُ الْمَْيسِرُ وَ الْأَنْصابُ

 تقريب استدالل به آيه سوم سوره مائده
 مِنْ  رِجْسٌ«كند مي منع با شدت را ازالمكه آيه نود سوره مائده است تقريب استدالل به اين آيه اين است كه درست 

 ،شود از آن استفاده كردميهم وضعي  و حرمت تكليفيكه هم اين كار را نكنيد حرام است  »فَاجْتَنِبُوهُ الشَّْيطانِ عَمَلِ
 پسترجيح داديم كه حرمتين و حكم وضعي و تكليفي هر دو از آيه استفاده بشود.  چون سه احتمال در آيه بود ما

براي  خاص در شتر بود كه يكشقرعهيك است  ذكرشدهبا ترتيباتي كه  ازالمتقريب استدالل اين است كه درست است 
يك مفهوم خاصي است كه يك  ازالم هرحالبهولي  است ذكرشدهترتيب در تفاسير و كتب  نوعدو سه مصداق ازالم 

شود كه در باب شتر است و ترتيباتي دارد كه در تفاسير آمده است. مي نوع خاصي از قرعه زدن و سهام را شامل
 ،كند. اين نوع قرعه زدن و برنده و بازندهمي خصوصيت است ولي انصافًا عرف آن را الغاء درست است مربوط به آن

 اين كار شريك در همه جهتنيازاخصوصيت كرد  الغاء شودينم هانيابراي  كه است اين است ازالمآنچه روح 
كه  ، به آن معناشوند به خالف قمارمي آورند بعد هم با قرعه كساني برنده و كساني بازندهمي ياهيسرماشوند يك مي

بلكه بر اساس يك بازي و بردن  شودينمكه آنجا بر اساس قرعه كسي برنده و بازنده  ستهاآن امثال ميسر و شطرنج و
با  ازالمشود. تفاوت مي بر اساس قرعه انجام بردوباخت و اين برندگي و بازندگي ازالمبرد. در مي در بازي آن مال را

 ديآيم يبردوباخت روي آن گذاشتند و در آن مالي كهوسط را  يزيچ يكي اينكه در اينجا همه قمار در دو سه نكته است
اما اينكه  ،اين است ازالمبر اساس بازي نيست بلكه بر اساس قرعه است. روح  بردوباختدوم اين است كه  ؛دندسهيم ش

همه امور ثانوي قصه است  ،هااين كنند و بعد قرعه بزنند و يگذارنشانه ورطآنباشد و  يچنانآناين جذوري باشد شتر 
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اينكه اينجا شتر باشد يا غير شتر باشد نوع اين سهامي  ،وجود دارد اين است ازالميعني در متفاهم عرفي روحي كه در 
براي  و داندينمذي دخل  را هااين باشد عرف ورطآنيا  به اين شكل باشدگذارند مي كنند و ارقامي كهمي كه تعيين

شده است. ولي در مي شتر انجامخاصي باشد كه روي  يكشقرعههمان نوع  ازالمموضوعيتي قائل نيست ولو كلمه  هااين
مشاركت كرد در يك اقدام و عمل  باهمشود اصل قصه اين است كه جمعي آمدند مي خصوصيت الغاءمتفاهم عرفي 

قراردادي شدند كه  وچنين تعهدي  و دست عده ديگر نيايد. وارد ديآيم ياعدهاين پول مشترك دست يك  جمعي كه
 با قمار اين است. ببرند يا ببازند. تفاوت اين ياعدهكه  كندمي تعيين و شانس اين امر است و قرعه آن جهينت

صدر اسالم بوده تر و ترتيباتي كه در عصر جاهلي و يك نوع بازي مخصوصي بوده كه روي شازالم اينكه بگوييم 
و با قرعه آوردند ان كه خودشان به مياست شده اما روحش همان برنده شدن و بازنده شدن جمعي در مالي مي انجام

خصوصيت را اگر كسي بپذيرد تعميم به  اينجا بعيد نيست البته اين الغاء خصوصيت الغاء د.نشومي برنده و بازنده تعيين
 بر اساس قرعه كساني برندهو جمع شده است  هااين مال از شودينمهمه موارد كه از حيث اينكه مال ديگري باشد 

خصوصيت يك مقدار اطمينان  در متيقن بحث اين الغاء خصوصيت بعيد نيست. البته الغاءن محدوده قايدر شوند مي
 .ممكن است كسي بگويد در تفاهم عرفي اين را مطمئن نيستم .خواهدمي شخصي

» تَسْتَقْسِمُوا بِالَْأزْالمِأَنْ «گفتيم در آيه مي براي اينكه ميدهينمبود آن را تعميم  »أَنْ َتسْتَْقسِمُوا بِالَْأزْالمِ«اگر آيه 
مربوط به  قبل و بعد آنو لحم كه گوشت است آيه  أكلگفتيم شايد در مي است هااينو لحم  أكلبود كه بحث  يانكته

رسيم ولو مي ازالماست اما وقتي به  ياژهيوعنايت  است بگوييم در گوشت يك احتياط و حرام است ممكن يهاگوشت
اگر كسي  حالنيدرع است آمدهبيرون » الْمَيْتَةُ َو الدَّمُ عَلَيْكُمُ حُرِّمَتْ«ر بوده است ولي از سياق در شت بازهماينكه 

تواند به اين اطمينان برسد يا مي بر عهده آن شخص است كه ،توانم تعميم بدهم يونم استبگويد اين مربوط به گوشت 
محرم است ممكن است بگوييم  هايلحمكه در آيه سه سوره مائده است آن در سياق » أَنْ تَْستَقْسِمُوا بِالْأَْزالمِ« .نرسد

تركيز ما روي آيه نود سوره مائده است. اين هم وجه  .در اينجا ديگر آن سياق را ندارد ازالماختصاص به آن دارد ولي 
 سومي كه در اينجا اقامه شد.

 گانهبندي داليل سهجمع
د آقاي تبريزي قبول داشتند قبول نداشتيم دليل دوم هم كه ايشان قبول نداشتند ما قبول ما دليل اولي كه مرحوم استا

 .استتكليفي هم كرديم دليل سوم هم ايشان متعرض آن نشدند و مقتضاي دليل دوم و سوم هم تحريم وضعي و 
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 بقره 188دليل چهارم، آيه 
آمده كه كه در انوار الفقاهه  )188/هبقر( »لبِاْلباطِ بَيْنَكُمْ أَمْوالَُكمْ تَأْكُلُوا ال«بعضي هم مثًال تمسك كردند به آيه 

 ممكن است وجه چهارم باشد.

 بررسي دليل چهارم
 اين وجه چهارم كه بعضي به آن استشهاد كردند كه منوط به اين است كه بگوييم عرف اين را يك عمل باطلي

 را يك امر باطل نيا ،خريم و همه برويم در قرعه و به اسم هر كه درآمدمي كه به اين صورت داند. تعهدنمي داند يامي
استدالل  وقتآناز شرع اين را امر باطل بدانند اگر كسي اين را بپذيرد  نظرقطعدانند. اينكه عرف با نمي دانند يامي

؛ صحيح نيست شدهگفتهگويد اين نوع قرارداد و تعهدي كه مي »لبِالْباطِ َبيْنَُكمْ أَمْوالَُكمْ تَْأكُلُوا ال«شود مي چهارم درست
 اگر ؛ و، محل ترديد استاز فضاي شرعي اين نوع امر را باطل بداند نظرقطعاما اگر كسي اين را نپذيرد كه عرف با 

طل كه مطمئن نيستيم عرف اين را يك امر با جهتكيتمسك روي اين آيه انجام داد. اين از  نشود ترديد باشد شايد
بنابراين دليل دو و  ؛كند نه حكم تكليفي رامي بداند و بر فرضي كه تمام بشود البته اين دليل فقط حكم وضعي را افاده

 توافق و تعهد جمعي چنينكه وارد  هااين و امثال ييآزمابخت تيبلاين  ،سه ال يبعد اينكه تمام باشد و بر اساس آن
اگر كسي هم  است، اين محل اشكالآيد به نظر مي بيايد يك اتفاق و شانس دست كساني برحسبشدند و بعد اين مال 

باطل بايد ببينيم  .بايد احتياط وجوبي را قائل شد و در دليل دو و سه بكند در حدي نيست كه بشود عبور كرد ترديدي
دليل دو  نكهيا از بعداست لذا اين آيه  دهشثابتباطل شرعي اگر باشد در رتبه قبل  ؟كندنمي كند يامي اينجا صدقعرفي 

 تَأُْكلُوا ال«وقت آنرا پذيرفت  هاآن دليل دو و سه تمام شد اگر كسي نكهيا از بعدگيرد مي و سه تمام بشود اينجا را
 .گيرد منتها تأكيد است تأسيس نيستمي اين را »لبِالْباطِ َبْينَكُمْ أَمْوالَكُمْ

ترديد است واال اگر دليل دو و اين  ؟ دراز دليل دو و سه باطل عرفي هست يا نيست نظرقطعبحث اين است كه با 
پاسخ داديم كه از آن ناحيه اشكالي به اين وارد نيست را در اين حد اشكال دليل اول  .شودمي مؤكدرا بپذيريم آن سه 

يعني اين نوع عمل  ؛ديگري اشكال دارد هتجكيگويد اين از مي دليل دو و سه .ولي نتيجه تابع اخص مقدمات است
را وارد نداند  اين دو اشكال كسي اگر .اشكال دارد جهتنيازادر اين وجود دارد  ازالماست روح  ازالمنوعي قمار يا 

 هااين و امثال بردوباخترري نيست اما از حيث به آن معنا غ هرري بودن معامله قابل پاسخ است معاملجهت معامله و غ
گوييم اصل معامله مي كهنيهم غررشود. در معامله كه براي دفع ميقمار  همين و در اين مجموعه اين توافق وجود دارد

رساند نمي ضررمعامله  به در آن مجهول نيست كافي است ولو آنكه در پيامدها و ادامه كار امر مجهولي هم هست آن
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اين به آن  كهنيهمباشد  طوراين الزم نيست در خود اين قرارداد اول باشد ازالمولي براي اينكه صدق قمار بكند يا 
مثبت باشد و اينكه بر  اگر كار .دوتاستاين تفاوت اين  .شود كافي است قمار بر آن صدق كندمي منتهي بردوباخت

وجه هم دارد آنجايي  ،يعني مثبت به اين معني ؛و قرعه و شانس و احتمال كسي چيزي به دست نياورد بردوباختاساس 
 پايگاهي ندارد بر اساس قرعه كسي مالي را چنگ بزند كه امر احتمالي است يا به آن شكلبازي  بردوباختكه چه با 
 .آن است اشفلسفه ؟يعني چي
رري شكالت بيع را حل كرديم كه گفتيم غم .هست هااين البيع و اهللا لو قماري نباشد اطالقات اح ازالمجنبه اگر 
 را تخصيص هاآن گوييم عنواني آمده كه همهمي اطالقات صحت معامله مخصوصاً صلح يا هبه هست ولي يعني نيست
اگر آن دليل  ؟شوديمذارند اين بازي را انجام بدهند چه گمي كه قرار جاهمانست. اصًال قمار هاآن بر مقدم و ؛زندمي

ديگر  جاي حكمت استاين فلسفه است  .شودميمخصص  و گفت اين درست استمي خاص قمار نبود همان اطالقات
 .كند اين علت نيست مگر اينكه به حدي برسد كه عرف بگويد باطل استمي اقتضا چه چيزيبايد ببينيم ادله 

 نكات بحث
 كنم.مي تكميل عرضدر و نتيجه هم مشخص شد چند نكته تمام شد از اينكه اين چهار دليل  بعد

 قرار و تعهد وجود و عدم وجود
 يع باشد يا صلح باشد يا هبه باشديك نكته اينكه با توجه به اينكه دليل دو و سه را قبول كرديم اينكه اينجا حالت ب

مگر اينكه يك نوع هبه غير مشروطه باشد. آن اشكال تا وقتي قرار و تعهدي وجود دارد و التزام به  كند،نمي هيچ فرقي
بايد هم  او ،بشود طوراين خرم براي اينكهمي را تيبلمن هم اين  ،بايد چيزي به او بدهندآمد اينجا اين است كه هر كه 

باشد هر چه باشد  يا هبهصلح باشد  ياعنوان بيع كند فرق نمياست اينجا  طورنيا كهيمادام ،اين كار را انجام بدهد
داند نمي خودش را طلبكار كند اونمي اگر قرار و تعهدي نبود به حيثي كه اگر عمل نكرد كسي مواخذه .همين است

بدهد به او قرعه يا هر چيز ديگر چيزي  برحسبميلش كشيده  همآنبخشيدم به آن آقا را  يزيچ. من هبه است كيآن
 و امثال آن شطرنج يهايدرباز .عيبي ندارد و اين كار ددانمي دانم نه او را خودش را بدهكارمي نه من خودم را طلبكار

دهم اين مي به تو ياهبهمن  يگويد حاال كه بردمي تعهدي وجود ندارد وليو  و غررياگر هيچ توافق  است طورنيا
شده گفته ده مي كنار خيابان رد ازاو  .و تعهدي نيست قرارومدارنيست يعني هيچ  هم ازالم ،قمار نيست و مانعي ندارد

واقعًا  ؛يا نه ديآيدرم ي هم ندارد بداند اين رقم به اسم اوهيچ انتظار گيردمي تيبل دهدميبدهيد،  اين فقيربه تومان 
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 و وضهمعدهد اين حالت را دارد اگر هبه غير مي هم كه چيزي طرفآن .نيست هم توافق و تعهد طرفين و نيست طلبكار
و  توافق است طورنيهمهم  هااين در موارد ديگر قمار و ،نه در اينجا .آيد مانعي نداردمي غير مشروطه است به نظر

ادامه قمار داريم كه آنجا عنوان مهم نيست  در ده بحثحدود در بحث بعد قمار اين بحث كه تمام بشود تعهدي نيست. 
 نيم.كمي اين يك نكته چند نكته ديگر هم هست كه عرضباشد.  صلحيا  كه بيع

 اخالقي بحث
 موردتوجهدر متون ديني ما  و امروز يك نكته اخالقي عرض كنيم. از اوصاف اخالقي كه در روايات و آيات آمده

است  قرارگرفته موردبحث هاايناخير در روانشناسي و  يهادورهاست و به نحوي در اخالق و عرفان و در  قرارگرفته
شوند. اضطراب و مي به آن مبتال هاانساناست كه  ينفسان ودو صفت اضطراب و اطمينان است. اين دو حالت روحي 

يك ناآرامي مرضي  هايناآرامكه در روانشناسي آمده دو نوع است اين  طورهماناطمينان ناآرامي و آرامش. ناآرامي 
روحي و رواني  يهايناآرامو  هااسترسآيند مبتالي به مي حسابهبرسد كه مريض مي داريم كه خوب افرادي به حدي
به  كسي كه مبتالي به آن بشود طبعاً اگر رود اين قسم از اضطراب است كهميبيرون  است و از حال عادي و متعارف

ز ناآرامي و اين يك قسم ارود مي هااين و امثال يپزشكروان يامشاورهدارويي يا  هايدرمانسمت معالجات و 
شود. اين را كه بگذاريم كنار در افراد متعارف و مي بحث هااين و يپزشكرواندر روانشناسي و  كه ؛اضطراب است

اختالالتي كه دارد يك  لت مرضي باشد يعني كسي به خاطرباشد كه حا ييهانانياطم ينوعممكن است  مقابل آنمعمول 
مرضي اضطراب و  يهاحالتگذاريم كنار. اين مي همآندهد. نمي او را تكان زيچچيهدارد كه  ياليخيبو  يتفاوتيبنوع 

شود مي متعارف بحث اضطراب و اطميناني مطرح يهاآدمبياييم در  ،بگذاريمكنار خيالي موهون مرضي كه  يهاآرامش
 كيي در آن ليست هالتيرذو  هالتيفضگيرد. مي در حوزه اخالق و عرفان قرار و ؛فضيلت و رذيلت است عنوانبهكه 

اموري  درآيد مي اضطراب و اطمينان است. اضطراب به اين معناست كه در برابر حوادث و امواجي كه در زندگي پديد
دهد. مي ست و حوادثي كه رخهااين در امراض و امثاليا است  فردي در باليا و مصائب .كه فردي يا اجتماعي است

روحي  ازنظردر برابر اين حوادث مختلف اينكه دهد اما مي حوادث طبيعتًا يك واكنشي نشانخوب انسان در برابر 
 كه او را به سمت ناشكري و ناسپاسيبه اين شكل اين تزلزل و تكان خوردن  .اين يك رذيلت است ،تزلزل پيدا كند

اخالقي اضطراب  به مفهوم رذيلت اضطراببنابراين منظور از ؛ اين يك رذيلت است كه كنديمو خود را گم  بردمي
دهد مي متعارف است و آن اين است كه در برابر امواج فردي و اجتماعي كه رخ يهاانساناضطراب در  ،مرضي نيست

ناشكري و  مبتالي به ناسپاسييا را گم بكند  وپادستو كه از تكليف خودش دور بشود  ياگونهبهخودش را ببازد 
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 سكينهو  طمأنينهدر نقطه مقابل آن اطمينان است كه يك نوع  .شودمييك رذيلت اخالقي  عنوانبهاين اضطراب  ،بشود
برد بلكه هم نمي به سمت ناسپاسي و ؛كندمي فردي و اجتماعي و خانوادگي مقاوم يهايسختقلبي كه او را در برابر اين 
اين نيست كه براي حل و  همآن يمعنا وكند مي گيرد هم به وظايفش عملمي درست تصميم و بر اعصابش مسلط است

تواند درست تصميم بگيرد و آنچه در رابطه با مي كند بر خود مسلط است ونمي گم را خودش بلكه كندنمي معالجه اقدام
 إِلَيْهِ  إِنَّا وَ لِلَّهِ إِنَّا قالُوا ُمصيبَةٌ أَصابَتْهُمْ إِذا الَّذينَ«حفظ بكند.  را خدا در آن شرايط است و چيزهاي ديگر

روح تسليم است  كند ولي روح اونمي عمل معناي آن، اين نيست كه به وظيفه خودتسليم است.  )156(بقره/»راجِعُونَ
كه عقل و  ييهاچارچوباما در  ،نيست تكليف خالفهم كند آن نمي آرام است معنايش اين نيست كه عواطفش را ابراز

 ،پس مفهوم اطمينان و اضطراب مرضي و غير اختيارياست كند. اين اطمينان در مقابل اضطراب مي گويد عملمي شرع
كند در مي اما آنجا كه جنبه اختياري و متعارف پيدا ؛حالت مرضي و غير اختياري دارد كه از اضطراب است يبخشكي

و  باختن خوداضطراب  ،شودمي م اينمفهوم قسم دوم ه و ؛آيدمي قلمرو اخالق و عرفان و مباحث اخالقي عرفاني
 در برابر حوادث فردي اجتماعي و طبيعي و انواع امواجي كه متوجه انسان است تزلزل قلبييا گم كردن  وپادست
 خودو يك نوع احساس ناسپاسي و  بازبمانداز انجام تكاليف شرعي و عقلي و اخالقي خودش كه  ياگونهبه ،شودمي
است وقتي  موردتوجهاست كه  رذيلتياين دو صفت فضيلت و  آن اطمينان است. نقطه مقابل و بيايدردن در او پديد ك گم

واژگان در قرآن كمتر آمده است اطمينان چند جا  اينبه قرآن كريم مراجعه بكنيم هر دو سوي قصه فراوان دارد البته 
 ييهاواژههم  طرفآنكند. در مي است كه مستقيم به اين معنا اشاره ياواژهآمده است سكينه آمده است اين دو سه 

فَإِنْ أَصابَهُ َخيْرٌ اْطمَأَنَّ بِهِ َو إِنْ أَصابَتْهُ ِفْتنٌَة « آن زياد آمده است يهامصداقخود اضطراب خيلي نيامده است اما  .هست
يا در سوره فجر به شكل ديگري عناوين  )11(حج/»كَ هَُو الْخُسْرانُ اْلمُِبينخَسِرَ الدُّنْيا وَ الĤْخِرَةَ ذلِ  وَْجهِهِ عَلى انْقَلَبَ

ولو نامي از اين دو عنوان و  گردديبرممتعدد و مصاديق زيادي و آيات فراواني در قرآن داريم كه به همين دو مقوله 
بينيد كه بسياري از آيات و روايات به همين دو مي خاصي نيست ولي وقتي در عمق تفسيرش برويد يهاواژهمفهوم يا 

از يك اضطراب در هر دو طرف حالت مقوله به تشكيك است.  نانياطم و. اين اضطراب گردديبرم ياخالقمقوله مهم 
شود تا مي اطمينان هم از درجات متعارفي شروع طرفآنزياد و از  يهااضطرابشود تا مي درجات كمي شروع

لي عالي و در قله و در اوج اين در آيات و روايات ما فراوان است يا مفهوماً يا به حمل شايع و خي يهانانياطم
 هابحثشود شايد شده ما خبر نداريم. بهر حال مقايسه اين مي مجموعه قشنگيرا جمع كند،  هااين مصداقي و اگر كسي

داديم يكي از مباحثمان مي تفسير را ادامه يوقتكيهست جاي بحث مفصلي دارد. اگر  هااين كه در روانشناسي و باآنكه
در اينجا بود اين بحث اضطراب و اطمينان غير از منابع اوليه ما  يامقدمهامسال متأسفانه متوقف شد. اين  كه ؛همين بود
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جايگاه متناسب آن را علم اخالق ما هنوز نداشته باشد ولي شايد كمابيش در منابع اخالقي ما هم آمده است گرچه 
يكي هم  ،هااين كنند نفس لوامه و اماره ومي به اين توجه شده است. يك مقدار در آنجايي كه نفوس را تقسيم شيوبكم

كي از منازل ي شمارديبرمكه  را ين را كه ببينيد منازلمنازل السائلاست در عرفان عملي آمده  است كه نفس مطمئنه
و اطمينان فوق سكينه  نهيطمأناين  شدهگفته جاهمان است نهيطمأنمنزل سكينه است يك منزل هم منزل اطمينان يا 

و البته كند نازل مييا در شرايط سخت  هاجنگآمده است كه خدا سكينه خودش را در  زياد است. سكينه در قرآن
شود مي كه گفته طوراين است چند جا آمده آمده است »اللَّهِ  ِبذِكْرِ أَال«و  )260/(بقره»قَلْبِي ِليَْطمَئِنَّ « اطمينان هم

 مبناي آرامش معرفت و شناخت كهاصل اطمينان به  ينان همحصول اطمعلل و عوامل اطمينان مقام باالتري است. 
حوادث و تندبادهاي زندگي . شناخت و باور و اعتقاد است چون اضطراب و ناآرامي در باليا و گردديبرم شودمي

علم و معرفت و دهد آرامش ميكند ملجأ و مأوا به انسان مي شود. انسان با ملجأ و مرجع داشتن آرامش پيدامي حاصل
) 28(رعد/ »الُْقلُوب تَطْمَئِنُّ اللَّهِ بِِذكْرِ أَال«شود كه مي ايمان به نقطه اصلي در زندگي و در حيات انسان منشأ آرامش

يكي  هيعلاهللاسالمالحسين  اباعبداهللاگريزي بزنم در عاشورا و قيام  نجايازاخواهم مي اين قاعده اطمينان است من .ستا
وجه  نيتريعالتجلي مقام اطمينان است. تجلي مقام اطمينان در  عاشورا يبخش الگوو  يالگودهالهام عاشورا و  هادهاز 

شود. سرش هم اين است از مي در تاريخ انبيا و اوليا ديده حتي شكل بسيار نادربه اين است  در قصه كربال و عاشورا
موجب بال بر  همهنيا -گوييم نيست ولي بسيار كم است شايد نباشدنمي- شرايط كه در تاريخ متصور است نيترسخت

 آرام بمانند قدرنيااين امواج در مقابل  -يي كه بين راه جدا شدندهاآن نه-اينكه اين جمع كم سر جمع كمي بريزد ولي 
 همآن ،نهيطمأناين مقام سكينه و  يهاگاهجلوهنمادها و  نيتريعالخيلي كم است. عاشورا و كربالي ساالر شهيدان از 

. از خود حضرت زندموج مي در كربال و حاالت آن آن يهانمونهدرجات است و  نيتريعالجمعي و در  صورتبه
عاشورا روز بعدش يا در  بعدازظهراصالً قابل تصوير نيست عليها را كه بگيريد آن شرايط كه براي انسان  اهللاسالمزينب 

معلوم است روزي  همآنبينيد. اگر تندي و خطابه و عتاب و خطاب هست نمي طول سفر شما جز آرامش و صبوري
بكند  سروصدا رفتهازدست كه د كه روي عواطفششونمي اطمينان اين است كه انسان منفعلمعناي  .گيردمي نقشه انجام

بيند. مي يرينظيب صورتبه آدم عليها اهللاسالمحضرت زينب . در قصه نقشه است وكند روي تدبير مي حتي اگر سروصدا
 قدرنيانديدم  يادهيدبتيمصكه به خدا قسم من  ما رأيت مكسوراً و اهللاه ك ياجملهدر صبح عاشورا ظهر عاشورا آن 

كند. اين مي اين آرامش فوق چيزهايي است كه در مخيله انسان سقوط هابتيمصآرام بشود و چهره او بدرخشد در اين 
از آن ليطمئن قلبي حضرت ابراهيم باالتر است آنچه در عاشورا تجلي پيدا كرد از آن ليطمئن قلبي باالتر است و در 

 هانمونهشهادت و رزم و قتلگاه بعدش حضرت زينب حضرت سجاد  يهاهنگامهصبح عاشورا شب عاشورا در آخرين 



                                                                                                                     :  ٢٦٤٢ماره 
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وقايعي است كه در او اطمينان الهي و توجه به خدا و آرامش قلب را  نيتررينظبييكي از  ديادهيشنكه فراوان ديديد و 
خواند مي راصبح عاشورا كه حضرت آن خطبه  .همه به اين شكل رفته بودند ،در يك جمع همآنتواند ببيند مي آدم

 وَ  الَْواِسطَةِ  الْجِنَانِ  إِلَى الضَّرَّاءِ  وَ الْبُؤْسِ  عَنِ  ِبكُمْ يَْعبُرُ َقْنطَرَةٌ ِإلَّا الْمَْوتُ فَمَا الْكَِرامِ َبنِي صَبْراً«چقدر آن خطبه زيبا است 
گويد بزرگواران بلند شويد يك پلي عبور كنيد و به آن مي آسان شده اين حركت كه قدرنياگويد مي »الدَّائِمَة النَّعِيمِ

جنان خالده و نعيم ابدي برسيد اين آرامشي كه از سيد الشهداء ناشي شد و همه قلوب در تسخير اين آرامش قرار 
مهم اخالقي و تربيتي اسالم است كه در عاشورا  يهادرسعاشورا است و از  يهاجلوهگرفت اين يكي از زيباترين 

 حوادث خودش را نشان داد و اين راز اين است كه در آيه سوره فجر نيترسختجمعي در  صورتبهعمل  نهدرصح
لطفي كه در اين آيه است به آن مقام كه » الُْمْطمَئِنَّةُ يا أَيَُّتهَا النَّفْسُ«الحسين است  اباعبداهللامقصود  دگوينمي :فرمايدمي

 و اله الطاهرين محمديعلصلي اهللا  ؛ و»رَبِّكِ راضَِيةً مَرْضِيَّة إِلى ارْجِعِي« وقتآنرسيدي 
 


