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 آقا جان !  می دانم دل خوشی از من نداری؛ توی گناه و معصیت 
غرق ش��ده ام ولی قول می دهم به خداوندی خدا ، اگر نجات پیدا کردم و 
به آغوش خانواده ام برگش��تم دیگ��ر از گناه فاصله بگیرم و نمازهایم را 

اول وقت بخوانم . 
 از ش��دت سرما صورتش سرخ ش��ده بود و بدنش می لرزید . لحظه 
لحظ��ه ب��رف و ک��والک ، بیش تر می ش��د ، درمانده و مضط��رب بود و 
نمی دانست چه بکند؛ هر کاری توانسته بود انجام داده بود . ماشین روشن 

نمی شد و مرگ را در برابر چشمانش می دید . 
ناگه��ان فکری به ذهنش خطور کرد؛ واعظی که س��ال ها قبل در 
خانه ش��ان منبر می رفت بارها تاکید کرده بود که هر وقت در تنگنا قرار 
گرفتید و از همه جا مایوس شدید ، متوسل به امام زمان علیه السالم شوید 

که آقا حتماً  عنایت می کنند . 
از این رو بی اختیار قلبش متوجه امام زمان ش��ده زیر لبش نام آقا را  
زمزمه می کرد ، قطره های اشک از  گوشه چشمش می چکید و بر صورت 
سرد و یخ زده اش می غلتید . حسی ناشناخته همراه با امید او را دوباره به 
سمت ماشین کش��اند شاید فرجی حاصل شده و ماشین روشن شود . در 
 این حال صدای خش خش��ی از البه الی برف ها ش��نید این صدا امید او را

دو چندان کرد . یک وقت متوجه شد ، یک نفر از البه الی برف ها به طرفش 
نزدیک می شود ، همین که به او رسید سالم کرد و گفت : 

»چرا سر گردانی؟«  دلش یک باره آرامش گرفت و جواب داد :
» حدود سه چهار ساعت است که در این سرما ، برف و کوالک هر کاری 

که که می کنم ماشین روشن شود ، فایده ای ندارد . «  ناشناس به او گفت :
»نگران نباش ! شما پشت فرمان بنشین و استارت بزن ، من کمکت 
می کنم ان شاءاهلل ماشین را راه می اندازیم .« ناشناس نگاهي به موتور ماشین 
انداخت . مرد به سرعت پشت فرمان قرار گرفت . همین که استارت اول را 
زد ، ماشین روشن شد ! از خوشحالی نمی  دانست چه طور از او تشکر کند . 
باورش نمی شد به این راحتی ماشینش روشن شود . گفت : »  دست مریزاد ، 
 س��وار شو تا تو این س��رما یخ نزده ایم از این جا برویم .«  ناشناس گفت :
 »  حرکت کن ، برو !«  با تعجب گفت : » پس شما چی ؟!«  ناشناس جواب داد :
» ب��رو، نگران من نباش « گفت : » اگر حرکت کنم ، ش��اید جلوتر دوباره 

فقط 
 به عهدت
عمل کن !
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دچار مشکل شود.
 » شما حرکت کن ، ماشینت دیگر در راه نمی ماند .«

راننده ، دوباره اصرار کرد : » آقا  ! این جا یخ می زنی ، س��وار ش��وید ، 
شما را برسانم ...«      

- »  من به کمک شما احتیاج ندارم «
- حداقل اجازه دهید کمی پول به شما بدهم !     

- من به پول شما هم احتیاج ندارم .   
– آخر این که نشد ، شما خدمت بزرگی به من کردید ، مرا از خطر مرگ 
نجات دادید ، اما هیچ خدمتی از من قبول نمی کنید من از این جا حرکت نمی کنم 
تا خدمتی به شما بکنم . این خالف مروت و جوانمردی است که شما را این جا 

رها کنم . حتماً باید زحمت شما را به طریقی جبران کنم .«
نا شناس تبسمی کرد و گفت : » تفاوت جوانمرد با ناجوانمردچیست ؟«                                    
گف��ت :» ناجوانم��رد ، اگر از کس��ی خدمتی ببیند نادی��ده می گیرد 
و می گوی��د وظیف��ه اش را انجام داد ، ولی جوانمرد از کس��ی که نیکی و 
خدمتی ببیند تا پاسخ گوی نیکی او نباشد ، وجدانش راحت نمی شود . من 
نمی گویم جوانمردم ، ولی بدان ناجوانمرد هم نیس��تم و تا خدمتی نکنم ، 

وجدانم راحت نمی شود .«
 ناشناس گفت : » خیلی خوب ! حاال اگر می خواهی خدمتی به ما کنی 
عهدی را که با خدا بستی ، عمل کن که این خدمت به ما است .« راننده 

پرسید: » چه عهدی بستم ؟!«
گفت :» یکی این که از گناه فاصله بگیری و دوم این که نمازهایت 

را اول وقت بخوانی « 
تا این مطلب را شنید ، سرش را پایین انداخت و لحظه ای تامل کرد ، با 
خودش گفت : » این آقا از کجا خبر دارد ؟ ! مثل این که به ضمیر من آگاه است . 
آن از ماش��ین که به راحتی روش��ن کرد و این هم از حرف هایش ... نکند او 
همان آقایی اس��ت که به او متوسل شدم ...«  سرش را باال گرفت اما دیگر 
کسی را ندید . این طرف و آن طرف ماشین را به دقت جست و جو کرد، اما 
هیچ اثری از آقا ندید ، جای پایش هم روی برف ها نبود ... زانوهایش بی رمق 
شده بود ، توان این همه اضطراب را نداشت ، کنار ماشین روی برف ها نشست 

و اشک ریخت و گفت : » آقا جان! ممنونم . « 
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دوران حی��ات امام هش��تم )ع(، دوران اوج گیري 
گرای��ش مردم به اهل بیت و دوران گس��ترش پایگاه هاي 

مردمي این خاندان است.
چنان ک��ه مي دانیم ام��ام از پایگاه مردمي شایس��ته اي 
برخوردار بود و در همان شهر که مأمون با زور حکومت مي کرد 
او م��ورد قبول و م��راد همه مردم بود و بر دلها حکم مي راند... 
نشانه ها و شواهد تاریخي ثابت مي کند که در این دوران پایگاه 
مردمي مکتب علي علیه الس��الم از جهت علمي و اجتماعي تا 
حدي بسیار رشد کرده و گسترش یافته بود. در آن مرحله بود 

که امام علیه السالم مسئولیت رهبري را به عهده گرفت.
هرچن��د ک��ه در دوران امامت امام رضا علیه الس��الم دو 
مرحله فعالیت در سالهاي خالفت هارون و سال هاي خالفت 
مامون را مي توان از یکدیگر جدا کرد و براي هر یک از این دو 
مرحل��ه ویژگي هاي متمایز از دیگري یافت، اما اگر به ویژگي 
عمومي ای��ن دوران بنگریم، خواهیم دید هنگامي که نوبت 

به امام هش��تم علیه الس��الم مي رس��د. دوران، دوران 
گس��ترش و رواج و وضع خوب ائمه اس��ت و شیعه در همه 

جا گسترده اند و امکانات بسیار زیاد است که منتهي مي شود به 
مسئله والیتعهدي. البته در دوران هارون، امام هشتم در نهایت 
تقّیه زندگي مي کردند. یعني کوشش و تالش را داشتند، حرکت 
را داش��تند، تماس را داش��تند، منتهي با پوش��ش کامل ... مثاًل 
دعبل خزاعي که در باره امام هشتم در دوران والیتعهدي آن طور 
حرف مي زند دفعتاً از زیر سنگ بیرون نیامده. جامه اي که دعبل 
خزاعي مي پرورد یا ابراهیم بن عباس را که جزو مداحان علي بن 
موسي الرضاست، این جامعه بایستي در فرهنگ ارادت به خاندان 
پیغمبر س��ابقه اي داشته باشد. آنچه در دوران علي بن موسي الرضا 
علیه السالم یعني والیتعهدي پیش آمد نش��ان دهنده این است 
وضع عالقه مردم و جوش��ش محّبت هاي آنان نس��بت به اهل 
بی��ت در دوران امام رضا علیه الس��الم خیلي باال بوده اس��ت. 
 به هر حال همه اینها موجب ش��د که علي بن موس��ي الرضا

حیات اجتماعی امام رضا علیه السالم
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علیه السالم بتوانند کار وسیعي بکنند که اوج آن به مساله 
والیتعهدي منتهي شد.

حقیقت آن اس��ت ک��ه در این دوران، ب��دي اوضاع میان 
امین و مأمون به امام کمک کرد تا بار سنگین رسالت خویش 
را بر دوش کش��د، بر تالشهاي خود بیفزاید، و فعالیتهاي خود 
را دوچندان کند، چه در این زمان زمینه آن فراهم گش��ت که 
ش��یعیان با او تماس گیرند و از رهنمودهاي او بهره جویند، و 
همین امر در کنار برخوردار ب��ودن امام از ویژگیهاي منحصر 
به ف��رد و رفتار آرماني ک��ه در پیش گرفته بود س��رانجام به 
تحکیم پایگاه و گس��ترش نفوذ امام در س��رزمینهاي مختلف 
حکومت اس��المي انجامید. او خود یک ب��ار زماني که درباره 
والیتعهدي س��خن مي گوید، به مامون چنین اظهار مي دارد: 
»این مس��اله که بدان وارد شده ام هیچ چیز بر آن نعمتي که 
داش��ته ام نیفزوده اس��ت. من پیش از این در مدینه بودم و از 
همان جا نامه ها و فرمانهایم در ش��رق و غرب اجرا مي ش��د 
 و گاه نی��ز بر االغ خود مي نشس��تم و از کوچ��ه هاي مدینه
مي گذشتم، در حالي که در این شهر عزیزتر از من کسي نبود«. 
در این جا بس��نده است س��خن ابن مونس - دشمن امام - را 
بیاوریم که به مأمون مي گوید: اي امیر مؤمنان، این که اکنون 
 در کنار توس��ت بتي اس��ت که به جاي خدا پرستش مي شود.

در چنین ش��رایطي و پس از آن که حضرت رضا علیه السالم 
بعد از پدر مس��ئولیت رهبري و امام��ت را به عهده گرفت در 
جهان اسالم به سیر و گشت پرداخت و نخستین مسافرت را 

از مدینه به بصره آغاز فرمود، تا بتواند به طور مستقیم 
با پایگاه هاي مردمي خود دیدار کند و درباره همه کارها به 

گفتگو بپردازد. عادت او چنین بود که پیش از آن که به منطقه 
اي حرکت کند، نماینده اي به دیار گس��یل مي داشت تا مردم 
را از ورود خویش آگاه کند تا وقتي وارد ش��هر مي ش��ود مردم 
آماده اس��تقبال و دیدار با او باشند. س��پس با گروه هاي بسیار 
ب��زرگ مردم اجتماع بر پا مي ک��رد و در باره امامت و رهبري 
خود با آنان گفتگو مي فرمود. آنگاه از آنان مي خواس��ت تا از 
او پرسش کنند تا پاسخ آنان را در زمینه هاي گوناگون معارف 
اسالمي بدهد. سپس مي خواست که با دانشمندان علم کالم 
و اهل بحث و سخنگویان، همچنین با دانشمندان غیر مسلمان 
مالق��ات کند تا در همه باب مناقش��ه به عمل آورند و با او به 

بحث و مناظره بپردازند.
پدران حضرت رضا علیه الس��الم به همه این فعالیتهاي 
آشکار مبادرت نمي کردند. آنان شخصاً به مسافرت نمي رفتند 
تا بتوانند مس��تقیم و آشکار با پایگاه هاي مردمي خود تماس 
حاصل کنند. اما در دوران امام رضا علیه السالم این مسئله امري 
طبیعي بود، چرا که پایگاه هاي مردمي بسیار شده و نفوذ مکتب 
امام علي علیه السالم از نظر روحي و فکري و اجتماعي در دل 
 مسلمانان که با امام آگاهانه همیاري مي کردند افزایش یافته بود.
پ��س از آنکه امام مس��ئولیت امامت را ب��ه عهده گرفت همه 
توانایي خود را در آن دوره، در توسعه دادن پایگاههاي مردمي 
خود صرف کرد اما رشد و گسترش آن پایگاهها و همدلي آنان 
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م��ي کردند ک��ه همان خ��ط آل علي 
هس��تند. حتي لباس س��یاه بر تن کردند 

و مي گفتند: این پوش��ش سیاه لباس ماتم 
ش��هیدان کرب��ال و زید و یحیي اس��ت، و 
عده اي حتي از سرانش��ان، خیال مي کردند 
 که دارن��د ب��راي آل علي کار م��ي کنند.
از س��ویي دیگر نیز همی��ن خلفاي خاندان 
عباس��ي از همان روزهاي نخس��ت سلطه 
خود کاماًل میزان نفوذ علویان را مي دانستند 
و از آن بیم داش��تند. س��ختگیري هایي که 
 از هم��ان دوران آغازین حکومت عباس��ي

به عمل آمد، گواهي بر این ترس و وحشت 
عباسیان از اهل بیت و عالقه مردم به آنان 
است. گواهي دیگر آن که آورده اند: منصور 
هنگامي که به جنگ با محمد بن عبداهلل و 
برادرش ابراهیم - از علویان - مشغول بود 
شبها را نمي خوابید، حتي در همین زمان دو 
کنی��ز براي او آوردند که آنها را رد کرد و گفت: » امروز روز زنان 
نیست و مرا با آنان کاري نه، تا آن زمان که بدانم سر ابراهیم از 
آن من و یا س��ر من از آن ابراهیم مي شود. او در همین جنگ ها 
پنجاه روز جامه از تن نکند و از فزوني اندوه نمي توانست درست 

سخن خود را پي گیرد.«
ای��ن نگران��ي در دوران پ��س از منصور نیز ادام��ه یافت و 
نگراني مهدي و هارون عباس��ي بیش از منص��ور بود، چنان که 
در همین دوران امام کاظم علیه الس��الم آن زندان هاي س��خت 
خ��ود را گذراند. پس از این دو، نوبت به مأمون رس��ید. در دوران 
مأمون مس��ئله دش��وارتر و بزرگتر و مش��کل آفرین تر بود. چه، 
شورش��ها و فتنه هاي فراواني سرتاسر والیتها و شهر هاي بزرگ 
اس��المي را در برگرفت��ه بود ت��ا جایي که مأمون نمي دانس��ت 
چگونه آغاز کند و چه س��ان به حل مس��ئله بپردازد. او مي دید و 
از این رنج مي برد که س��ر نوش��تش و س��ر نوشت خالفتش در 
 مع��رض تند بادهایي قرار گرفته که از هر س��و ب��ر آن مي تازد.

مأمون در کنار این ترس و نگراني از هوشي سرشار، فهمي قوي، 
درایتي بي سابقه، شجاعتي کم نظیر و جدیتي راهگشا بهره مند 
بود و اینها همه در کنار هم، او را بدان رهنمون گشت که ابتکاري 
تازه بر روي صحنه آورد و امام هشتم را باتجربه اي بزرگ رویاروي 
سازد و مسئله والیتعهدي را پیش آورد، هرچند در این زمینه نیز، 

تدبیر امام علیه السالم او را ناکام ساخت

با کار امام ب��ه این معني نبود که او زمام 
کارها را به دست گرفته باشد. با وجود همه 
آن پیش��رفتها و افزایش پایگاه هاي مردمي، 
ام��ام بخوبي مي دانس��ت و اوض��اع و احوال 
اجتماعي نش��ان مي داد که جنبش امام علیه 
الس��الم در حدي نیس��ت که حکومت را در 
دست گیرد، زیرا با پایگاههاي گسترده اي که 
 حضرت داشت، گرچه از او حمایت و پشتیباني

مي کردن��د، اما نظی��ر این پایگاهه��ا به این 
درد نمي خ��ورد که پایه حکوم��ت امام علیه 
الس��الم گردد. چه، پیوند آنان ب��ا امام پیوند 
فک��ري پیچیده و عمومي ب��ود و از قهرماني 
عاطفي نشاني داشت. این همان احساسهاي 
 آتشین بود که روزگاري پایه و اساسي بود که

بني عباس بر آن تکیه کردند و براي رسیدن 
به حکومت بر امواج آن عواطف س��وار شدند. 
اما طبیع��ت آن پایگاه ها به درد آن نمي خورد 

که راه را براي حکومت او و در دست گرفتن قدرت سیاسیش 
هموار سازد.

امام رضا علیه السالم در این مرحله خود را آماده آن مي کرد تا 
مهار حکومت را به دست گیرد، اما با شکلي که خود مطرح کرده 
بود و مي خواس��ت نه در شکلي که مأمون اراده مي کرد و در آن 
 شکل والیتعهدي را به او عرضه داشت و او آنرا رد کرد و نخواست.
این تصویري است از دوران امام که مي تواند در تفسیر دو رخداد 
مهم یعني مسئله والیتعهدي و نیز مسئله پیشنهاد خالفت به امام 
از س��وي مأمون راهگشاي ما باش��د. به تعبیري دیگر، مي توان 
گفت تنشهاي موجود در آن زمان هنوز باقیمانده هایي از طوفاني 
بود که از چند دهه قبل علیه حکومت اموي و از سوي دو خاندان 
مهم علوي و عباس��ي بر پا شده بود. در میان چنین طوفاني بود 
 که قدرت طلبان خاندان عباسي بر اسبهاي لجام گسیخته خود

مي نشستند و هر گونه که مي خواستند به سوي هدف خود - و با 
این دیدگاه که هدف وسیله را توجیه مي کند - مي راندند و گاه هم 
در این هیاهو و در غیاب دیده هاي مردم خنجري هم از پشت به 
خاندان علوي مي زدند و پس از آن میوه اي را که در دست مجروح 
 ای��ن خاندان بود، ب��ه زور و به چنگال نیزه نیرنگ در مي ربودند.
 خاندان عباس��ي از س��ویي از نام »آل محمد« س��وء اس��تفاده

مي کرد، چندان که گاه به خاطر نزدیکي طرز کار یا تبلیغاتشان 
ب��ا آل عل��ي، در مناط��ق دور از حجاز این گون��ه وانمود 
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يک احساس عمومي درباره وجدان
اي وجدان، اي ش��گفت انگیزترین آش��ناي روح انس��اني، ما دیگر به 
جس��تجوي کلمه اي که بعنوان یک کالبد شایسته روح ترا دربرگیرد تالش 
بیهوده نخواهیم کرد، مگر مي توان اقیانوس پرتالطم و بي ساحل را که هیچ 

کرانه و ژرفایش پیدا نیست در یک پیمانه کوچک جاي داد؟
اي خورش��ید روح افزا ما، پرتو خود را از ما دریغ مدار، اگر هم براي چند 
لحظه چش��م بهم گذاشته و مانند ش��ب پرگان وصل ترا نخواهیم، باالخره 
دی��دگان خود را از دس��ت نمي دهیم، زیرا به خوبي مي دانیم که چش��م بهم 
گذاش��تن و خود را بنابینایي زدن با کوري همان فاصله را دارد که هس��تي با 
نیستي، اي مشعل شبهاي تاریک ما، چرا ستایشت نکنیم؟ در آن هنگام که 
گردبادهاي طوفاني تمایالت ما به لرزه ات درمي آورد، چه مقاومتهاي آهنیني 
که از خود نش��ان نمي دهي؟ و چه اندازه نیرو در دفاع مخلصانه از شخصیت 
انساني که صرف نمي کني؟ آري تا آب زالل روح خشک نشده است اي ماه 
وش در آن آب زالل مي لرزي و مي لرزي و تمام وجود ما را مي شوراني، آه چه 

کوششها که براي ادامه درخشندگي شعله هاي ملکوتي خود انجام مي دهي؟
تا آن��گاه  که ظلمات متراکم تمای��الت و تبهکاریها تالش بي نهایت 
ترا خنثي نموده و هنگام خاموش��یت فرا رسد در آن موقع با صداي ضعیف 
زیرپنجه حیواني هوسهاي بنیان کن ما که با آخرین نفسهاي تو همراهست 
پایان انس��انیت را اعالم داش��ته و به راه خود مي روي و از افق روح ناپدید 
مي گردي، پس از تو دیگر براي انسان جز مشتي رگ و پوست و استخوان 

و یک عده غرایز کورکورانه چه خواهد ماند؟
در تاریک��ي ش��بهاي ظلمان��ي آنجا که هم��ه دادگ��ران و دادپروران 
و دادرس��انان به خواب عمیق فرو رفته اند. تو اي همیش��ه بیدار در بس��تر 
کاخهاي مجلل که انس��انهاي نیرومندي سربه بالش پر نیایش نهاده و به 
دریاي خویشتن خم شده است و با دربیغوله اي از کوخهاي محقر که انسان 
ضعیفي جس��د آزرده خ��ود را بر روي آن فرش نم��وده و به صداي جویبار 
خویشتن گوش فرا مي دهد در هر دو صحنه بساط محاکمه را مي گستراني 
و ش��رافت توأم با خرس��ندي یا رذالت توأم با ندامت در چهره دروني هر دو 
انس��ان براي تو نمودار مي گردد، در آن هنگام ک��ه مي خواهیم از قضاوت 
عادالنه و انعطاف ناپذیر تو روگردان  شویم و ترا ندیده بگیریم به هرطرف که 
برمي گردیم مانند نورافکن دوار با ما مي گردي و نور خود را به قیافه تاریک 
و در هم پیچیده ما مي افکني، مگر انسان راه فراري از خویشتن سراغ دارد 

راستي آدمي کدامین روي خود را نشان مي دهد آن موقع که مي خواهد از 
خویشتن طفره برود؟

این کبوتر ضعیف و این هماي سعادت در مبارزه با کرکس تمایالت 
تا زنده است کوشش مي کند و دمي از مقاومت نمي ایستد تا آنگاه که بال 

و پر او شکسته شود و موجودیت خود را از دست بدهد.
 

تعريف وجدان در معناي عام
کلمه وجدان در لغت نامه دهخدا در ردیف کلمات وجد و وجود آمده 
است که به معناي یافتن، مستغني شدن، دوست داشتن، اندوهگین شدن، 
شیفتگي، آشفتگي، ذوق و شوق، شور، حالت، خوشحالي و فرح، توانایي و 
قدرت اس��ت و در بین این کلمات وجد ارتباط نزدیکي با وجدان دارد که 
در اصطالح در تعریف وجد آمده است آنچه بر قلب بدون تصنع و تکلیف 
وارد شود وجد نامیده مي شود و گویند وجد برقهایي است که مي درخشد و 
س��پس بزودي خاموش مي گردد. حالت ذوق و شوق صوفیان سماع پسند 
را وجد مي گویند. محمدبن محمود آملي مي گوید وجد واردي است که از 
حق س��بحانه و تعالي برون آید و باطن را از هیبت خود بگرداند بواس��طه 

احداث وصفي همچون حزن یا فرح.
جنید رحمه اهلل فرمود وجد انقطاع اوصاف است در هنگامي که ذات 

به سرور موسوم شود.
در وجد و حال بین چو کبوتر زنند چرخ

بازان کز آشیان طریقت پریده اند                              »خاقاني«
پس آنان که در وجد مستغرقند 

شب و روز در عین حفظ حقند                                  »سعدي«
گر مطرب حریفان این پارسي بخواند

در وجد و حالت آرد پیران پارسا را                               »حافظ«
در عرف بعضي، وجدان عبارت است از نفس و نیروها یا قواي باطنه .

وج��دان در مقابل فقدان اس��ت که داللت بر حض��ور کیفیت حالتي 
مي کند برخي دانشمندان گفته اند: 

 وجدان نیروي فطري اس��ت وجدان به دو دس��ته تقس��یم مي ش��ود
1- وجدان توحیدي 2- وجدان اخالقي 

تعریف وجدان نیز به دو قس��مت تقسیم مي شود 1- تعریف عمومي 
2- تعریف خصوصي

وجدان كاري در نهج البالغه
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تعریف عمومي تعاریفاتي هس��تند که جنبه کلي و عمومي داش��ته و 
نمود مش��خصي را بیان نمي کنند هر پدیده اي که در درون ما استقرا پیدا 
مي کن��د ما ب��ا آن حقیقت وجدان داریم یعن��ي آن را دریافته ایم خواه این 
حقیقت به صورت واحدهاي مفرد یا بصورت قضایاي مرکب و خواه مورد 
آگاهي روشن یا تاریک یا نیمه روشن قرار بگیرد، وجدانیات نامیده مي شود. 
در تعریفات عمومي وجدان قضایایي مطرح هس��تند که ما واقعیت آنها را 
در درون انساني مشاهده مي کنیم. وجدان از نظر اخالقي عبارت از آگاهي 
به بعضي از شئوون »شخصیت« است . وجدان به معناي فلسفي دریافت 
دروني است و همچنین شخصیت را مي توان به دو قسمت اساسي تقسیم 
کرد: یکي شخصیت خارجي که عبارت است از انعکاس وضع رواني یک 
ف��رد در اجتماع مثالً  مي گوییم ش��خصیت فالن فرد چنین اس��ت . دوم 
شخصیت واقعي فرد که انسان در سازمان رواني خود توسط غرایز یا امور 

اکتسابي ایجاد نموده است.
 

وجدان از ديدگاههاي مختلف:
نویسندگان بزرگ و ادبا چه شرقي و چه غربي آنانکه انسان را از نزدیک 
و از جهات مختلفي مورد مطالعه قرار داده اند درباره قلمرو دروني انس��انها 
هن��وز پدیده ها را از همدیگر مانند نمودهاي فیزیکي مش��خص تفکیک 
ننموده اند به همین جهت اس��ت گه گاهي دل مي گویند و مقصودش��ان 
وجدان اس��ت و گاهي وجدان مي گویند مرادشان پدیده مخصوصي از دل 
است. وجدان داراي سه پدیده است: 1- شعور روشن 2- شعور نیمه روشن 
)ش��عور نیمه تاریک( 3-  ش��عور تاریک یا وجدان مخفي لذا ممکن است 
واحدي در شعور کامالً  تاریک ما بطور ناخودآگاه تحریکاتي ایجاد کند که 
نه تنها قابل اهمیت بوده باش��د بلکه ممکن اس��ت سرنوشت رواني ما را 

کاماًل رهبري نماید به قول مولوي:
چون کسي را خار در پایش خلد

پاي خود را بر سر زانو نهد
با سر سوزن همي جوید سرش

ور نیابد مي کند با لب ترش
خار در پا شد چنین دشواریاب

خار در دل چون بود واده جواب
خار دل را اگر بدیدي هر خسي
کي غمان را راه بودي بر کسي

از نظر ویکتور هوگو وجدان مرکز اختالط اوهام و عالیق و ابتالئات، 
کوره احالم و کنام افکاري است که انسان از آن شرم دارد.

ابن سینا مي گوید: اهل معرفت که داراي درون منزه هستند هنگامي 
که کثافتهاي مادي از خود دور نمودند و از اشتغاالت پست رها شدند رو به 
عالم قدس و س��عادت نموده و با کمال اعلي به هیجان درمي آیند و براي 

آنان لذت عالیه اي رو مي دهد.
بررسي تاریخ در موضوع وجدان به تاریخ پیدایش بشریت برمي گردد 

و روش وجدان اخالقي یکي از ارکان تبلیغي پیامبران بوده است.
بزرگترین عامل برقراري عدالت اجتماعي همان وجدان است و بس. 
 در قرآن کریم نمود ماوراي طبیعي وجدان در قالب س��ه مورد آمده است: 

1- سرزنش وجدان 2- نظارت وجدان 3- آرامش وجدان.
1- س��رزنش وجدان: » الاقس��م بی��وم القیامه و ال اقس��م بالنفس 
اللوامه.« آیا به روز رستاخیز و به نفس مالمت گرسوگند نخورم ؟ از اینجا 

نمود س��رزنش وجدان بس��یار حائز اهمیت که در معرض سوگند و معادل 
روز رستاخیز قرار گرفته است.

-2 نظارت وجدان: »بل االنسان علي نفسه بصیره و لو القي معاذیره« 
انس��ان به درون خود کاماًل آگاه است اگر چه در ظاهر به کردارهاي خود 

عذر مي تراشد.
-3 اطمین��ان و آرامش کلي وجدان: »یا ایتها النفس المطئنه ارجعي 
الي ربک راضیة مرضیة« اي نفس با آرامش به س��وي خدایت بازگرد در 

حالي که او از تو و تو از او خشنودي .
اگر ما فعالیت قلب و وجدان را ندیده بگیریم کوششها و فداکاریهاي 
هزاران انس��ان خردمند را که براي جامع��ه خود انجام داده اند بدون اینکه 
کوچکترین نفع مادي یا شبه مادي در نظر داشته باشند براي ابد بصورت 
معم��اي الینحل خواهد ماند، زیرا اگر وجدان و عظمت تس��لیم در مقابل 
راهنمایي آنرا در نظر نگیریم اینگونه اشخاص که در تمام دورانهاي تاریخ 
نمودار ش��ده اند بایستي مردان احمقي بوده باشند که مخالف عقل زندگي 

خود را به مخاطره انداخته اند و از لذایذ شخصي دست کشیده اند.
در ق��رآن کریم آیه اي پیرامون کار و ارزش وجود دارد که مي فرماید: 
لیس لالنسان اال ما سعي)نجم/39( برای انسان چیزي جز آنچه در نتیجه 
سعي و کوشش بدست آورده نیست. اگر در این آیه دقت کنیم بطور قطع 
به ارتباط عمیق بین وجدان و کار پي مي بریم چه اگر کس��ي کار خود را 
براساس تالش جدي و عمیق استوار نکند یقیناً نتیجه صحیح و نیکویي از 
آن بدست نخواهد آورد. بنابراین کار في نفسه داراي ارزش نیست بلکه آن 

کوشش مفید و موثر است که در سایه جدیت صورت گرفته باشد.
وجدان چیس��ت و تعریف آن کدام است؟ و کار چه توصیفي مي تواند 
داشته باشد و مشخصه ها و مولفه هاي  آن کدام است؟ و چه ارتباطي بین 
وجدان و کار وجود دارد؟ اینها سواالتي هستند که در مقاله حاضر درصدد 
پاسخگویي به آنها هستیم. پیش از همه باید متذکر شویم که استناد اصلي 
در این نوشتار بر نهج البالغه و نگرش امیرالمومنین علیه السالم نسبت به 

این دو مساله است.
در تعریف وجدان گفته اند که وجدان قوه اي در باطن ش��خص است 
ک��ه وي را از نیک و ب��د اعمال آگاهي دهد. در واق��ع مي توان گفت که 
خداوندتبارک و تعالي براي تمام آدمیان نیرویي را عنایت کرده که آنها را 
در تمام لحظات بپاید و بر آنها متذکر شود که پا از گلیم اختیارات شرعي 
و عقلي خود فراتر نگذارند و نیز دایره نیک و بد را براي آنها مشخص کند 
و همچون چراغ خطري باش��د که آنه��ا را از افتادن در چاه ندامت برحذر 

دارد.
به نظر مي رسد که وجدان عالوه بر این کار، کارکرد دیگري نیز دارد 
و آن تشخیص کم کاري و استیفاي امور کردن است به این معنا که اگر 
آدمي را وجداني در کار باشد بطور قطع او را از ارتکاب به کم کاري منع و 
به اتمام امور و دقت در آنها تشویق و ترغیب خواهد کرد. حال باید پرسید 

منظور از کار چیست؟
آنچه از شخصي یا شیئي صادر شود باید تا بدان وسیله معیشت فردي 

و یا نیازهاي جمعي مرتفع گردد.
با توجه به تعریف فوق باید گفت که کار معمواًل براي دو مقصود در 
دو بخش اصلي و فرعي انجام مي گیرد به این معنا که یکبار آدمي کار را 
به منظور رفع نیازهاي خود انجام مي دهد بدون اینکه به منافع جمعي آن 
توجه و عنایت خاصي داش��ته باشد، در اینصورت منافع جمعي کار فرعي 

شماره46 
پاییز 1389

10

گي
هن

 فر
ي-

قاد
عت

ا



و س��ود شخصي و فردي آن اصل محسوب مي شود و یکبار هم برعکس 
است یعني آدمي کار را براي رفع نیازهاي جمعي انجام مي دهد اما نهایت 

بصورت فرعي نفعي هم به انجام دهنده آن مي رسد.
حال با توجه به تعاریف و تقسیم بندي که از کار و وجدان ارائه کردیم 
ابت��دا به وضع این دو در نهج البالغه نظ��ري مي افکنیم و از آن پس به 

نسبت رابطه این دو مي پردازیم.
 

وجدان در نهج البالغه:
در نهج البالغه دارندگان وجدان همان کس��اني اند که از نعمت قلب 
س��لیم برخوردارند چه وجدان یک امر قلبي اس��ت رابطه وثیقي با قلب و 
اوصاف آن دارد. سخن بر سر این نیست که برخي از مردم از نعمت قلب 
)دل( محرومند بلکه هدف آن اس��ت که بعضي از مردم از داش��تن وصف 
سالمتي قلب محرومند. لذا امیرالمومنین علیه السالم مي فرماید: »فطوبي 

لذي قلب سلیم اطاع من یهدیه و تجنب من یردیه « )خطبه 214( 
خوش��ا به حال صاحب قلب س��لیم ، همان ک��ه از هدایتگر خویش 

اطاعت کند و از کسی که او را به پستی می کشاند ، اجتناب ورزد.
آن حضرت بي بهرگان از قلب سلیم را مایه بي اعتمادي امراي عادل 
مي داند و بدین سبب آنها را مورد عتاب قرار مي دهد. اینگونه اشخاص در 
نظر آن حضرت توانایي حفظ بیت المال را ندارند و سپردن امور مسلمین 
بدانها باعث تخریب امور مي شود و چون چنین شرایطي براي آدمي بوجود 
آی��د بطور قطع خدا نیز در نظرش ک��م اهمیت جلوه مي کند و نهایتاً امور 
مسلمین آنچنان آشفته مي شود که به تعبیر امیر علیه السالم در تاریکي بر 

آنها باز و چراغ هدایت خاموش مي گردد.
آن حضرت در نامه اي که به ابن عباس مي نویس��د نس��بت به وقوع 
چنین حالتي براي ایش��ان احس��اس خطر مي کند و او را از عروض چنین 
وضعي بازمیدارد. »اما بعد، بي تردید من ترا در امانت خویش شریک کردم 
و هم��راز و محرم اس��رار خود ق��رارت دادم؛ به گونه اي ک��ه هیچ یک از 
یارانم را در مواس��ات و یاري متقابل و اداي امانت و تعهد بدان مطمئن تر 
از تو نمي ش��ناختم. اما تو، همین که دی��دي روزگار بر عموزاده ات تعدی 
کرد، دش��من به اوج خش��ونت رسید، امانت مس��لمانان را شکوه و ارجي 
نمان��د... چهره دیگر کردي و هم��راه و هماهنگ با ی��اران نیمه راه، بي 
تفاوتها و خیانتکاران، به کناره گیري و بي تفاوتي گراییدي و خیانت کردي 
بي کمترین همراهي با عموزاده ات، کوشش��ي در اداي امانت و انجام دادن 
مسئولیت خویش؛ گویي از همان ابتدا نیز مبارزه  و جهادت براي خدا، و بر 

مبناي برهاني روشن از پروردگارت نبوده است.«  
پس این وجدان است که در نتیجه داشتن قلب سلیم بر آدمي در تمام 
لحظات حاکم اس��ت و او را از ارتکاب به امور ناشایس��ت بویژه از دستبرد 

زدن به بیت المال مسلمین بازمیدارد.
در نه��ج البالغه ؛ امیرالمومنین علیه الس��الم ب��راي آدمیان دو گونه 
محکمه را معین مي کنند که یکي محکمه روز قیامت است که تا زمان آن 
روز محشر آدمیان از توبیخ و سرزنش و مجازات آن تا حد معیني در امان 
اس��ت اما عالوه بر آن محکمه دیگري وجود دارد که آن محکمه وجدان 
اس��ت که اگر کس��ي قلب خود را به امور باطل نیاالید بطور قطع او را در 
قض��اوت و داوري حتي علیه خ��ود کمک خواهد کرد. » و تمثل في حال 
تولیک عنه اقباله علیک یدعوک الي عفوه ... و انت في کنف ستره مقیم، 

و في سعة فضله متقلب! فلم یمنعک فضله و لم یهتک عنک ستره ... 

» و درس��ت به هنگامي که از او رخ برتافت��ه اي روي کردن او را به 
خود در نظر آر که تو را به بخشایش فرا مي خواند... و در حالي که در پناه 
پرده پوش��ي او اقامت گزیده اي و در پهنه فضلش شناوري! و با این همه 
فض��ل خوی��ش را نه تنها از تو دریغ نمي کند که پ��رده برگرفتن از راز تو 
را نی��ز روا نمي دارد ... پس چه مي پن��داري اگر فرمانش مي بردي؟« علي 
علیه الس��الم با چنین مطالبي مي خواهند یک مطلب را به اثبات رسانند و 
آن اینکه در آدمي نیرویي وجود دارد که وقتي عفو و بخشش خدا را به یاد 
آورد او را در طلب بخشش و اطاعت آن خداي مهربان راهنمایي مي کند 
و ب��ه هنگام مخالفت ب��ا او مخالفت مي کند واال گفتن این س��خنان جز 
اتالف وقت چیز دیگر نخواهد بود. لذا علی علیه السالم با آگاهي از وجود 
چنی��ن قوه اي آدمیان را اینچنین م��ورد عتاب و خطاب خود قرار مي دهد. 
لذا خطاب علي در این س��خنان نیرویي جز نیروي وجدان نیس��ت که نه 
تنها آدمي را در انجام امور یاري مي رساند بلکه او را به عبادت حق تعالي 

نیز دعوت مي کند.
 

کار در نهج البالغه:
در ارزش کار و کوش��ش هیچ تردیدي نیست که اسالم آدمیان را به 
آن دعوت کرده است. آیتي که در ابتداي سخن متذکر شدیم موید همین 
نگرش است. احادیث زیادي در ارزش کار و کوشش همین بس که پیامبر 
صلي اهلل علیه و آله وسلم فرمود: »ملعون من اتقي کله علي الناس، نفرین 

شده است کسي که بار خود را به دوش مردم اندازد.«
در نه��ج البالغه نه تنها کار در مورد دنیا مورد تاکید قرار گرفته بلکه 
تا آدمي دس��ت به کار نزند قطعاً در آخرت نیز س��ودي نخواهد ش��د لذا 
امیرالمومنین علیه السالم مي فرماید: »العمل العمل، ثم النهایه و االستقامه، 

االستقامه ثم الصبر الصبر.  
عمل، عمل؛ پس از آن هدف،نیز اس��تقامت، استقامت، سپس صبر، 

صبر« 
در جاي دیگر فرمود »فبادروالمعاد و سابقوا االجال فان الناس یوشک 
ان ینقطع بهم االمل و یرهقهم االجل و یس��د عنهم باب التوبه، )خطبه 

)184
پس بس��وي معاد بشتابید و بر اجلهاي خود پیشي بگیرید، چرا که به 
زودي رش��ته آرزوي مردمان بگسلد، مرگشان دریابد و در توبه به روشان 

بسته شود.«
با توجه به این بیانات مي توان نتیجه گرفت که تا آدمي در زندگیش 
جدیت بخرج ندهد، در امر آخرت نیز تس��اهل و کوتاهي خواهد نمود چه 
آدم��ي همچنانکه به زندگي خود اهمی��ت ندهد و کار مردم را آنچنان که 
باید و ش��اید به انجام نرس��اند در امري که به زعم مردم هنوز واقع نشده، 
تسامح و تنبلي اش زیادتر خواهد شد که! »من قصر في العمل ابتلي بالهم. 

)حکمت 122(
»هر آن که اندک بکوشد به افسردگي دچار آید.«

از دیدگاه علي علیه الس��الم ارج و منزلت آدمیان به میزان کارش��ان 
مشخص مي شود و بدون درنظر گرفتن این ارتباط و نسبت عدالتي تحقق 
پیدا نمي کند. علي علیه السالم در نامه به یکي از والیانش مي نویسد: »رنج 
تالش هرکس��ي را عادالنه ارج بنه و به دیگري نسبت مده و در شناخت 
و بها دادن بدان کوتاهي مکن. هرگز مباد که ش��رافت و شخصیت کسي 
وادارت کند که کار و رنج کوچکش را بزرگ بشماري یا کار بزرگ و تالش 
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گمنامي را کوچک بیني.«
بنابراین در دیدگاه اس��الم مالک اصلي کار انسانهاس��ت و حسب و 
نس��ب آنها در ارزش کرده آنها هیچگونه تاثیري نباید داش��ته باشد بلکه 
تنها چیزي که مالک و معیار برتري افراد اس��ت در درجه اول تقوي و در 
ثاني کار و عمل و رنج دست آنهاست. لذا از نظر امیرالمومنین علیه السالم 
یکي از مهمترین ویژگیهاي انس��ان مومن پرکاري اس��ت آن حضرت در 
توضیح این مطلب مي فرماید: »این حقیقت رامسلم بدانید که مومن هر بام 
تا شام به خویشتن خود با بدبیني مي نگرد . پس شما نیز چونان پیشتازان 
و رهروان گذشته باشید، که با دنیا چونان مسافري خیمه به دوش برخورد 
مي کردند و بدین س��ال منزل به منزل پس پشتش مي افکندند، بي آنکه 
به منازل بین راه وابستگي بیایند.« و نیز در اوصاف متقین مي فرماید: »به 
هیچ وجه از کارهاي اندک خویش خشنود نمي شوند، کار بسیار خویش را 
نیز زیاد نمي شمارند. بدین سان همواره نسبت به نفس خویش بدبین و از 

کارنامه خود نگران اند.« 
پس انس��ان مومن نه تنها اهل شعار نیست بلکه کار زیاد خود را کم 
مي بیند و از کار زیاد خود راضي نیست. در حالي که خیل زیادي از آدمیان 
که ادعاي اسالم هم دارند شعار و حرف و حتي علمشان از عمل و کارشان 
کمتر است و این مش��ي علي علیه السالم نیست بلکه آنحضرت معتقدند 
عمل باید بیش از سخن و شعار و حتي علم باشد و تا زماني که بین علم و 
کار تقارن پدید نیاید مطلوب نخواهد بود. در این باب فرمود: »العلم مقرون 
بالعمل فمن علم عمل، و العلم یهتف بالعمل، فان اجابه  و اال ارتحل عنه. 

) حکمت 372( 
 دانش را با کردار پیوندي تنگاتنگ است؛ پس هر آنکه چیزي آموخت 
باید به کارش گیرد؛ چه دانش، کردار را فرا مي خواند و اگر پاس��خي نیابد 

مي کوچد.«
ناگفت��ه نماند که این مس��ائل تم��ام افراد از هر طبقه و قش��ر را در 
برمي گیرد و بن��ا به نظر امیرالمومنین امیران و وکیالن، مدیران و .. همه 
و هم��ه بای��د این مباني و مالکها را مدنظر داش��ته باش��ند و اال والیان و 

شهروندان جامعه اسالمي محسوب نمي شوند.
 

وجدان و کار؛ وجدان کاري:
پیش از این یادآور ش��دیم که اگر آدمي از داشتن قلب سلیم بي بهره 
باشد بطور قطع چنین انساني از وجدان نیز بي بهره است. پس براي بدست 
آوردن وجدان الزم اس��ت قلب را س��الم و صحیح نگه داشت واال تالش 

بیهوده خواهد شد.
ام��ا آنچه در اینجا مهم اس��ت اینکه چه ارتباط��ي بین وجدان و کار 
وجود دارد و منظور از وجدان کاري چیست؟ در دیدگاه اسالم خداوند ناظر 
همیش��گي و تمام اعمال آدمیان اس��ت حاال اگر انسان بتواند حضور خدا 
را درک و وجدان کند قطعاً چنین ش��خصي احتیاج زیادي به پاس��بانهاي 
بش��ري نخواهد داش��ت. اما باید توجه داش��ت که چنین نگ��رش ما را از 
پروردن آدمیان حتي آنهایي ک��ه حضور خدا را درک نمي کنند بازدارد لذا 
این نظریه مبنا را کار و وجدان قرار مي دهد و تمام آدمیان را مورد خطاب 

قرار مي دهد.
پس باید آدمیان را با وجدان آشنا کرد تا در جاهایي که ناظران بشري 
وجود ندارد ناظر دروني او را بپاید. ناگفته پیداست که اگر انساني کار خود را 
با راهنمایي وجدان انجام ندهد قطعاً ناظران بشري هم بطور کامل توانایي 

واداشتن چنین شخصي به کار را نخواهد داشت.
پس بین وجدان و کار ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و اگر در جامعه اي 
آدمی��ان این ارتباط را مدنظر قرار ندهند قطعاً کارها بصورت ناقص انجام 
خواهد پذیرفت اگر بگوییم که در ش��رایطي ممکن است هیچ کاري هم 

انجام نپذیرد.
با توجه به آنچه گفته ش��د مي توان از وج��دان کاري تعریفي را ارائه 
کرد: »وجدان کاري نوعی نگرش است که آدمي با عنایت به وجدان، کار 
خود را به انجام مي رس��اند و نهایت تالش خود را بکار مي گیرد تا کار را 
بص��ورت تمام و کمال انجام دهد و پیش از آنکه دیگران از نقصان کار او 
ناراحت ش��وند او خود دیگر است و نسبت به تکمیل آن باز تالش نهایي 
خود را بکار مي گیرد.« پس انس��اني که داراي وجدان کار است اوالً براي 
قانون احترام قائل است و آن را در مقام عمل بطور صددرصد اجرا مي کند 
حتي اگر در صورت عدم انجام مجازاتي و مواخذاتي در کار نباش��د. چنین 
انساني به هبچ وجه به تساهل و تسامح تن نمي دهد و درصدد توجیه آنها 

برنمي آید.
با تاس��ف باید گفت که غربیها در عمل به وج��دان کاري به مراتب 
از مس��لمانان جلوتر و پیشقدم ترند از مامور ش��هرداري تا مامور سازمان 
جاسوس��ي گرفته تا ریاس��ت جمهوري یک کش��ور غربي بطور کامل به 
وجدان کاري باور عمیق دارند. براي نمونه به برخي از نوش��ته هاي مستر 

همفر اشاره مي کنیم 
همفر در خاطرات خود مي نویسد : »بعد از دو سال... خواستم به وطنم 
برگردم ... و برگش��تم و مدت ش��ش ماه در لندن ماندم و با دخترعمویم 
ماري ش��واي ازدواج کردم ... همین ش��ش ماهي بود که اوان زندگي را با 
همس��ر تازه و زیبا بس��ر بردم، از من حامله شد و من انتظار داشتم هرچه 
زودتر فرزند نوزادم را ببینم، ولي در این بین از طرف وزارتخانه ابالغ من 
صادر ش��د که باید براي اجراي برنامه بط��رف عراق بروم ... لذا به مجرد 
صدور فرمان از ناحیه وزارتخانه من هم بدون درنگ برخالف خواهش و 
اصرار همس��ر جوانم ماموریت تازه را پذیرفتم و روزي که از او جدا ش��دم 
اشک و آه او سخت مرا آزرد، قیافه غمزده و پژمرده اش مرا گریان ساخت، 
از من خواست که مرتب نامه بنویسم ... ولي عواطف خودم را افسار زدم و 

با همسرم خداحافظي کردم و ...«
 

وجدان ميزان سنجش:
چه ظلماتست این وجدان و مالمت گر درون که همه افراد بشر آنرا 
با خود دارند و با نومیدي بسیار تمنیات فکر و اعمال زندگي خود را به آن 

مي سنجند. مفهوم سنجش را با دو شکل مي توان تفسیر نمود:
1- سنجش واقعیات و تشخیص حق و باطل با ساختن قضیه یا یک 
اصل مثالً عهده دار بودن پرداخت وام واقعیتي است از هزاران واقعیات که 
در زندگي انساني وجود دارد وجدان این واقعیت را با نظر به اصول و قوانین 
اجتماعي انس��اني مي س��نجد. در نتیجه پرداخت و از عهده برآمدن وام را 

حقیقت )وجدان( و تخلف از پرداخت را باطل تشخیص مي دهد.
2- سنجش واقعیات فقط از نظر تاثر و انعکاس نتیجه جریان خارجي 
در وجدان بوده و وجدان هیچگونه قضیه یا اصلي نمي س��ازد مانند س��رخ 
شدن صورت انساني در موقع خجلت و شرمندگي و انبساط و شکفتگي در 

موقع خرسندي و رضایت.
م��ا این دو جنبه را در درون خود مي بینیم یعني هم ش��ناختن اصول 

شماره46 
پاییز 1389

12

گي
هن

 فر
ي-

قاد
عت

ا


