
 199 (ره)ي امام خميني بر انديشه كيدأتبا  ي سياسي اسالم در انديشه "هذَر"و  "صمت"ثير سياسي أت
Siasate motalieh, 7th Year, No.24, Spring 2019, pp. 199-218 

 
 

The Political Impact of “Silence” and “Heatheron” 
in Islamic Political Thought with Emphasizing 

on Imam Khomeini’s Thought 
 

Rashid Rekabian1 
 
1. Assistant Professor, Ayatollah Boroujerdi University, Boroujerd, Iran and Member of Association 

for Political Studies in Hawza; ra.recabian@gmail.com  
 
Received: 9 September 2018; Revised: 10 March 2019; Accepted: 11 August 2019 
 
 
Abstract  
The main issue of the current study is the philosophy of “Silence” and “Heatheron” in 
Islamic political thought; since there has not been any independent discussion on this 
subject, the above subject will be discussed with an inferential approach, relying on Islamic 
teachings in the book and tradition and with emphasis on Imam Khomeini’s thoughts. The 
model of this research is based on Imam Khomeini’s two-nature theory and within the 
theoretical four-cause framework. Since “Silence” is related to the drunken nature 29F

1 and 
from the enemies of intellect and it depends on transcendental philosophical school and the 
“Heatheron” is related to the modest nature 30F

2 and from the enemies of ignorance and it 
depends on secular philosophical school, each of them will be investigated as an attribute, 
morale and status at the individual and community levels to determine how four causes of 
material, formal, subjective, and ultimate can shape a transcendental or secular society. 
Moreover, it has been attempted to consider the implications and political necessities of 
each of which as far as possible. 
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 چكيده
كه تاكنون بحث مستقلي پيرامون   جايي  ي سياسي اسالم است؛ از آن  در انديشه "هذر"و  "صمت"ي   موضوع اصلي پژوهش حاضر، فلسفه

هاي امام خميني(ره)   بر انديشهكيدأتهاي اسالمي در كتاب و سنت و با   بر آموزه  اين موضوع ارائه نشده است، با روش استنباطي و با تكيه
ي دو فطرت امام خميني(ره) و در چارچوب نظري علل اربعه سامان   بر نظريه  به موضوع فوق خواهيم پرداخت. الگوي اين پژوهش مبتني

مرتبط با  "هذر"مربوط به فطرت مخموره و از جنود عقل و متعلق به مكتب فلسفي متعاليه بوده و  "صمت"جاكه   . از آنيافته است
عنوان يك صفت و روحيه و وضعيت حادث در سطح   فطرت محجوبه و از جنود جهل و متعلق به مكتب فلسفي متداني است، هركدام به

گيري يك   توانند موجب شكل  ود چگونه چهار علت: مادي، صوري، فاعلي و غايي ميفرد و جامعه بررسي خواهند شد تا مشخص ش
ها مورد توجه و   هاي سياسي هر يك از آن  چنين تالش شده است در حد امكان، استلزامات و داللت  جامعه متعالي يا متداني گردند. هم

 مقايسه قرار گيرد.
 

 طرت مخموره، فطرت محجوبه، علل اربعه.صمت، هذر، مكتب متعاليه، ف هاي كليدي:  واژه
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 مقدمه
اي شمرد كه عقل در   توان از صفات فرد و جامعه  يا سكوت و حفظ زبان را مي "صمت"صفت 

كه اين صفت بر انسان و جامعه حاكم شود، تمام   آن جامعه، محور امور قرار گرفته است؛ جايي
و در زندگي مادي و معنوي از هرگونه خطا و  پذيرند  درستي انجام مي  وظايف فردي و اجتماعي به

توان در انبيا و پيامبران الهي سراغ گرفت.   شود. باالترين درجه اين صفت را مي  لغزش دوري مي
اي بتواند اين صفت را در خود تقويت نمايد، آن جامعه   تبع آن هر جامعه  هرگاه هر انساني و به

 ق در امان باشد.تواند از گزند تندبادهاي شرك و نفا  مي
مراد از صمت، پايبندي به حق و اعتراف به آن و انجام كارها برمبناي تقواي در گفتار است؛ 

 دهد كه اين امر  نشان مي ي بشري  زبان نياورد. تجربه  يعني انسان بترسد و هر كالمي را به
مش جوامع و المللي و عنصر كليدي براي آرا  يك شاخص مهم در كار و روابط اجتماعي و بين

 و امثال "هذر"ي   اي روحيه  كنترل جرم و جنايت است. برعكس؛ اگر در سطح فرد يا جامعه
 گويي، تهمت) حاكم  كاربردن كلمات زشت، دروغ  گويي، لغوگويي، به  گويي، بيهوده  آن (باطل

شود، موجب تسلط و رياست قواي غيرعقالني از قبيل وهم، غضب و شهوت بر فرد و جامعه 
 اهد گرديد.خو

چيز   ي آن در هيچ  واسطه  از ملكات ناهنجار آن است كه انسان به ييك«فرمايند   امام خميني مي
كند و پندار كارها را از دست بدهد؛ نه در  يبار يو ته يسبك مغز يزود  قرار نگيرد و به

ناهنجار، كند؛ و از اين خُلق  يپايدار يخوددار باشد و نه در شدايد جسم يروح يآمدها پيش
باشد،  يچنين روح يي فاضله رخ دهد. و انسان اگر دارا  در مدينه يو اجتماع يمفاسد بسيار فرد

 يپوش خود را ببازد و از وظايف الهيه و روحانيه چشم يكوچك يآمدها ي پيش  واسطه  بسا كه به  چه
كنند و ايمان او بسا كه نفس و شيطان بر او غلبه كنند و او را از راه حق منصرف   كند؛ چه

(امام  »سره از دست بدهد   خود را يك يو شرف يو مذهب يخوش آنان گردد و شعار دين  دست
 ).361، 1378 خميني،

گردند، بنابراين   جايي كه اين صفات در سطوح مختلف فردي و اجتماعي مؤثر واقع مي  از آن
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ي تحقيق بر اين   ود؟ بنابر فرضيهبايد پرسيد تأثير اين دوصفت بر يك نظام سياسي چگونه خواهد ب
اي عقالنيت حاكم شود، آن   كه سكوت از صفات عقل است، اگر در جامعه  باوريم باتوجه به اين

كه هذر از صفات جهل است، آن جامعه   جامعه متعالي خواهد شد و برعكس؛ با توجه به اين
 متداني خواهد شد و تنها به ضروريات زندگي خواهد پرداخت.

 ام مفهومي و چارچوب نظري. نظ1
از حديث جنود عقل و جهل، خداوند متعال بعد از خلقت  (ره)بر اساس تفسير امام خميني

 عقل و جهل، در انسان دو نوع فطرت قرار داد؛ يكي فطرت مخموره كه محكوم به احكام
 يطريق كلّ  نيز به يطبيعت نشده، و دوم، فطرت محجوبه كه گرايش به طبيعت دارد. تمام احكام اله

). 395: 1391(موسوي خميني،  يو تبع ي. فرع2؛ يو استقالل ي. اصل1شود:  به دو مقصد منقسم مي
 دادن فطرت به كمال مطلق است؛ مقصد دوم،  است، توجه يو استقالل يمقصد اول، كه اصل

األمراض ناميده   النقائص و ام  است، تنفردادن فطرت از دنيا و طبيعت است كه ام يو تبع يكه عرض
 شود.  مي

ي روحانيت و نورانيت آن   ي غيرمحجوبه، محكوم احكام طبيعت نشده و وجهه  فطرت مخموره
است؛ اما اگر فطرت متوجه به طبيعت شد و محكوم به احكام آن گرديد و محجوب از  يباق

ت. با اين هاس  خود شد، مبدأ جميع شرور و منشأ جميع شقاوت و بدبختي يروحانيت و عالم اصل
حجاب وزير عقل و مبدأ خيرات است و خود خير است؛ و فطرت  يبيان، فطرت مخموره، ب

كه خير عبارت از   . غايت امر آن محجوبه به طبيعت وزير جهل و مبدأ شرور و خود شرّ است
 ).76: 1378فطرت مخموره، و شرّ عبارت از فطرت محجوبه است (امام خميني، 

شود، عشق به علم مطلق و قدرت مطلقه   ز فطرت مخموره منشعب ميعشق به كمال مطلق كه ا
ي بشر   ي مطلقه و غير ذلك از اوصاف جمال و جالل، در فطرت تمام عائله  و حيات مطلقه و اراده

ي ديگر، در اصل اين فطرت ممتاز نيستند؛ گرچه در مدارج و مراتب   از طايفه يا است و هيچ طايفه
 يو كم يي احتجاب به طبيعت و كثرت و قلّت حجب و زياد  واسطه  بهفرق داشته باشند. لكن 

ي آن، در تشخيص كمال مطلق، مردم مفترق و   به دنيا و شعب كثيره ياشتغال به كثرت و دلبستگ
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ي بشر   ها و عادات و مذاهب و عقايد و امثال آن در سلسله  چه كه اختالف محيط  مختلف شدند. آن
ي عظيمه   ثير نموده و ايجاد اختالفات كثيرهأيص متعلَّق فطرت و مراتب آن تتأثير نموده، در تشخ

نموده، نه در اصل آن . در اصلِ عشق به كمال، فرق ندارند؛ لكن هر يك تشخيص كمال را در آن 
نظر فطرت   ). از اين81-80منظور خود دارند. اختالف و تشخيص از احتجاب فطرت است (همان: 

ي تمام خيرات است و   طبيعت نباشد، سرچشمه يها  كه محتجب به حجاب  يمخموره در صورت
گردد. صمت و فروع آن (يعني حفظ زبان، سكوت، عدم   نفس و ابليس نمي يها  گاه اسير دام  هيچ
گويي و ... جزء فطرت مخموره و از جنود عقل است؛ درچنين شرايطي انسان طالب سلطنت   باطل

گويي و ... از جنود جهل و ابليس و از   شود. هذر، لغوگويي، باطل  ميالهيه و علم و قدرت الهيه 
رود؛ انسان در چنين شرايطي طالب سلطنت شيطانيه، استبداديه يا   شمار مي  فطريات محجوبه به

 ).363ي متدانيه خواهد شد (همان:   جامعه (ره)تعبير امام  جاهليه و به
ي   تواند هر سه اليه  سطوح مختلفي است، اين نظريه ميجا كه ابعاد وجودي انسان داراي   از آن

شناسي تفسير كرده   شناسي و روش  شناسي، انسان  شناسي، معرفت  وجودي آدمي را از حيث: هستي
 گو باشد.  هاي مختلف آن پاسخ  و به پرسش

ند محور است. بر اساس اين نظريه، خداو  شناسي داراي نگاه تعالي  اين نظريه در بحث هستي
كنند و   خالق عقل و جهل است؛ اين دو مخلوق و كل نظام هستي در ارتباط با خداوند معنا پيدا مي

ترتيب در سه سطح: عالم ماده، عالم مثال و عالم   اين  نمايند. به  هستي خود را از هستي او اخذ مي
اسي نيز اين نظريه شن  توان مورد بحث و بررسي قرار داد. در بحث انسان  تجرد، عقل و جهل را مي

اي را به ما عرضه كند كه شامل هر سه سطح:   شناسي ويژه  تواند نظام انسان  مسكوت نيست و مي
بدن مادي، بدن مثالي و روح خواهد شد. از اين منظر، انسان يك بخش روحاني دارد كه همان 

و مادي است عقل است؛ عقلي كه واحد است و تكثر ندارد. يك بخش ديگر انسان، غيرروحاني 
كه از بحر اجاج ظلماني خلق شده است. اين ساحت از وجود انسان، متكثر از قواي وهميه، شهويه 
و غضبيه است. جنس وهم از نوع معرفتي، و جنس غضب و شهوت از نوع انگيزشي است. بر 

نش نماييم، توانيم با اراده و اختيار خود خير و شر را گزي  كه ما مي  جايي  اساس اين نظريه، از آن
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باشد و   هشت نوع انسان وجود خواهد داشت كه از اين هشت نوع، در يك نوع آن عقل حاكم مي
ها، هفت نوع انسان جاهل   كند؛ مابقي صورت  ي الهي و ديني پيدا مي  آن انسان عاقل است كه جنبه

از اين  آيد. حضرت امام  وجود مي  است كه از تركيب سه نوع جهل، (وهم، غضب و شهوت) به
تواند در   شناسي، اين نظريه مي  نمايند. در معرفت  ياد مي "ممسوخات ملكوتيه"عنوان   ها تحت  انسان

هاي   كار گرفته شود و به شناخت دقيقي از اليه  هر سه سطح حواس ظاهري، وحياني و عقلي به
ن استفاده كرد و از هر سه توا  شناسي نيز از هر سه اليه مي  چنين در روش  هم .وجودي انسان بپردازد

 روش تجربي، تفسيري و عقلي و شهودي بهره گرفت.

 3سطح  2سطح  1سطح  مباني دانش سياسي
 عالم تجرد عالم مثال عالم ماده شناسي  هستي

 روح بدن مثالي بدن شناسي  انسان

 عقل و شهود خيال حواس ظاهري شناسي  معرفت

 شهودي عقلي و تفسيري تجربي شناسي  روش

 )1389برزگر، ابراهيم (

نگارنده بر آن است تا دو مفهوم صمت و هذر را براساس الگوي دو فطرت مورد بحث قرار 
ها عقل   ي آن  كه قواي رييسه  ي انساني از حيث اين  ي دو فطرت، افراد و جامعه  دهد. براساس نظريه

ي رييسه و محور   گردد. اگر قوهتواند به چند دسته تقسيم   يا وهم و شهوت و غضب باشد، مي
هاي وهم، غضب و شهوت يا تركيبي از اين سه قوه   باشد، يا يكي از حالت "عقل"گيري   تصميم

بر انسان رياست نمايد، هشت نوع انسان و به تبع آن، هشت نوع گروه يا جامعه قابل تفكيك از 
هفت نوع ديگر، جاهله خواهند  ديگر خواهند بود. يك نوع از اين هشت انواع، عاقله است و  يك

بر معرفت عقلي و وحياني است؛ و در مقابل،   ي فاضله است كه مبتني  تعبير فارابي، مدينه  بود. به
ي غيرفاضله است كه معرفت غيرعقلي و غير وحياني، يعني خيالي و حسي و وهمي است. از   مدينه

شود كه هركدام از   فاسقه و متدانيه تقسيم مي ي غيرفاضله خود به جاهليه، ضالّه،  ديد فارابي مدينه
 ).132-127: 1361ها باز در جاي خود به شش جامعه قابل تقسيم هستند (فارابي،   اين
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ها فرض نماييم، اين امر   اين توضيح اگر صمت و هذر را يك امر حادث در وجود انسان با
ي صمت   بود. يعني هر زمان از فلسفههمانند امور ديگر از نگاه فلسفي نيازمند چهار علت خواهد 

و هذر سوال شود، در واقع از چهار علت موجوديت صمت و هذر سوال شده است. اين چهار 
 پرسش به اين قرارند.

 . علت مادي حالت صمت و هذر چيست؟1
 . علت صوري حالت صمت و هذر چيست؟2
 . علت فاعلي حالت صمت و هذر چيست؟3
 هذر چيست؟. علت غايي حالت صمت و 4
بودن موضوع و فروع مترتبه، در اين پژوهش نگارنده بر اساس رياست عقل   دليل گسترده  به

ي مورد   نمايد. فرضيه  (صمت) و جهل (هذر)، صرفا به دو نوع رويكرد عاقله و جاهله اشاره مي
صمت باشد، اي مالك رفتار حكام و افراد جامعه جهت انجام امور،   نظر اين است كه اگر در جامعه

 اي متعالي تأسيس كند كه در  تواند جامعه  ي سطوح فردي و اجتماعي مي  آن جامعه در همه
چه مالك رفتار حكام و افراد جامعه، هذر باشد، اين   مسير سعادت و پيروزي گام بردارند؛ اما چنان

خواهد  اي متداني خواهد شد كه در نهايت به شكست و نابودي  گيري جامعه  امر باعث شكل
 انجاميد.

 شناسي صمت وهذر  . مفهوم2
شدن و سكوت است   بودن و خاموش  معناي خاموش  به فتح اول و سكون ميم به "صمت"

صمتاً و صموتاً و صماتاً: ساكت و يا خاموش شد. سكوتي  ). صمت:660: 1ق، ج1403(دهخدا، 
 گويي،  ها، منكرات، عدم بيهوده  تمام بديمعناي حفظ زبان از   تفكّر. صمت به و مراقبت همراه با

 است. حفظ زبان از جدال و مراء، نزاع و لجاج، غيبت، تهمت و...
صورت كه فرد در   در اصطالح عبارت است از ترك تكلم در عين قدرت، بدين "صمت"

گفتن با آنان سرگرم   يك از اطرافيان خود سخن نگويد و خويش را با سخن  موضع عزلت با هيچ
جا مقصود، سكوت مطلق نيست؛ چراكه سكوت مطلق از جنود   ). در اين42: 1390ها،  سازد (يلمهن
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عقل نيست و افضل از كالم نيست؛ بلكه كالم در موقع خود افضل از سكوت است. به كالم است 
متصف به تكلم  يتعال يكه نشر معارف و حقايق دينيه و بسط معالم و آداب شريعت شود و خدا

جهت، در مقابل صمت در اين روايت تكلم را   ي او متكلم است. از اين  اوصاف جميله است و از
الطائل  يمعن  يب يرا كه عبارت از هذيان است و تكلم به چيزها -فتحتين  -قرار نداده، بلكه هذر 

 ).65: 15ق، ج1405است، قرار داده (محمد، 
كرد  يگوي  در گفتار خود اشتباه و ياوه كالمه:هذَر: بسيار و بيهوده، سخن بيهوده و ياوه. هذَراً 

گفتن و سخن بيهوده   معناي سخن باطل گفتن، پريشان  (دهخدا، ذيل هذر). پس هذر در لغت به
ي دنيوي   ي چيزي كه نه فايده  نوع سخن بيهوده را گويند؛ يا تكلم درباره است. در اصطالح، هر

 فايده  گفتنُ سخن بي  ي اعم از آن است؛ زيرا زياده سخنگوي  دارد و نه سود اخروي. پرگويي و هرزه
هاي دو   شود. جدول زير به مقايسه ويژگي  گفتن و سخن بيش از قدر حاجت گفتن را نيز شامل مي

 صفت صمت و هذر پرداخته است:

 ها  ويژگي عنوان صفت

 . استواري عقل2  . باعث تعميق فكر1 صمت
 . طرد شيطان4  . روشنايي انديشه3
 . عدم قساوت و سنگدلي6  . سبكباري5
 . ايجاد وقار و ادب8  . آرامش جامعه7
 . افزايش دوستان10  . رضا و خشنودي9

 . جامعه مطلوب11

 . كوري انديشه و فكر2 شدن عقل  . باعث زائل1 هذر
 . همراه شيطان4   . قساوت3
 . ورود در معصيت6  . دوري از حقيقت5
 افزايش دشمنان .8 . دورويي ميان دو دشمن7
 . جامعه غيرمطلوب10  چيني  . سخن9
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 . علت مادي صمت و هذر3
است از منابع و موادي كه در توليد وضعيت صمت و هذر مورد استفاده  علت مادي عبارت

گيرند. بر اساس الگوي دو فطرت، صمت از جنود عقل و هذر از جنود جهل است. اين   قرار مي
كه ما چه   شناسي مكاتب مختلف به انسان است؛ يعني براساس اين  تفاوت ناشي از نگاه انسان

گيري وضعيت صمت و هذر نيز   تعريفي از انسان و استعدادها و قواي او داشته باشيم، شكل
متفاوت خواهد بود. كسي كه براي انسان دو بعد مادي و معنوي قائل است، با كسي كه صرفاَ نگاه 

هذر دريافت يكساني نخواهند داشت. كسي كه نگاه متعالي و دو مادي به انسان دارد، از صمت و 
ي صمت از طرق   دنبال ايجاد روحيه  بعدي به انسان دارد و براي بعد معنوي اصالت قائل است، به

اش   ي پيراموني  مختلفي برخواهد آمد تا اين صفت متعالي را هم در وجود خود و هم در جامعه
 ايجاد كرده و گسترش دهد.

صمت براي انسان دو گونه هستند: منابع نرم يا دستورات الهي اسالم؛ و منابع  تأمينبع منا
 ي عاقله  سخت يا بعضي از تجارب زندگي. در حالت صمت، محوريت و رياست وجود به قوه

هاي ديني را   مندي از دستورات الهي و اسالمي و آموزه  شود تا بهره  سپرده مي -يعني پيامبر درون  -
سو، و تجارب فردي و جمعي را از سوي ديگر در جهت شكوفايي استعدادهاي وجودي   كاز ي

ي سطوح (از قبيل رفتاري و گفتاري)،   انسان در دستور كار قرار دهد. در اين حالت، انسان در همه
هاي معنوي، عامل اساسي   كند و مالك  در دو ساحت روح و جسم از وضعيت مادي عبور مي

سازي وي دخيل باشند، از باب   گيرند. اگر عوامل دنيوي نيز در تصميم  قرار مي سازي وي  تصميم
). چنين نگاهي جامعه را 233: 1389شود (امام خميني،   ها نگريسته مي  ضرورت و تكليف به آن

 برد.  سمت تعالي مي  به
عقالني ساز وي غير  ي رئيسه و تصميم  ي هذر باشد، قوه  در مقابل، كسي كه داراي روحيه

مند شود، بلكه همواره تحت كنترل   تواند از عقل سليم بهره  تنها نمي  خواهد بود. چنين شخصي نه
گويي،   سازي او دروغ  ي تصميم  قواي وهماني و شهواني و غضبي قرار خواهد گرفت و سرلوحه

يابد؛ چراكه ي صمت دست   گاه نخواهد توانست به مرتبه  تهمت، بداخالقي و ... خواهد بود و هيچ
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كند كه   ها را به هشت نوع تقسيم مي  انسان (ره)شيطان بر او سيطره دارد، نه خداوند. امام خميني
ي   يك نوع آن عاقله، و هفت نوع آن جاهله است. بر اين اساس، صمت مربوط به افراد و جامعه

 راند.  محور است و بر هفت قسم بعدي هذر حاكم مي  انساني عقل
ي حالت روحي صمت و هذر، دانشي است كه با عنوان مباني   ز منابع توليدكنندهدومين سطح ا

شده از رياست   شود. در الگوي صمت، كه برگرفته  شناختي از آن ياد مي  شناختي و روش  معرفت
رسميت شناخته شده است؛ اين منابع   عقل و متعلق به مكتب متعاليه است، چهار منبع معرفتي به

كه در مكتب متدانيه جاي  -وحي، شهود، عقل و تجربه. اين در حالي است كه در هذر عبارتند از: 
ي صرفاً   توانند استفاده نمايند؛ چراكه در اين نگاه به انسان از زاويه  از منبع وحياني نمي -گيرد   مي

ل پيدا كند و افتد كه انسان به لغو و باطل اشتغا  شود. بسيار كم اتفاق مي  مادي و دنيوي نگريسته مي
و گناهان محفوظ بماند؛ درواقع،  يزبان را در تحت ميزان صحيح درنياورد، اما بتواند از معاص

 گويي به سر خواهد برد.  چنين انساني همواره در لغو و بيهوده
 ي صمت عبارتند از:  ي روحيه  دهنده  منابع تشكيل

 . ايمان و اعتقاد به خدا؛1
 سوي هدف؛  روي در حركت به  . ميانه2
 نگه داشتن قلب؛ . كشف و شهود با زنده3
 كارگيري عقل؛  . به4
 )؛8: 1396داري (قرباني،   زنده  . استفاده از وحي و قرائت قرآن و شب5
 )؛120ها (سوره هود:  گيري از زندگي انبيا و اولياي الهي و مخالفان آن  . تجربه6

گويد؛   حرفي كه علم به آن ندارد، نمي حرف و راستگويي است و هر  . راستگويي (انسان كم7
 ).535: 1ق، ج1381ي] آرامش است) (االربلي،   [مايه يلذا راستگوي

 ي هذر عبارتند از:  گيري روحيه  منابع و مواد شكل 
 دادن لذات مادي؛  . ترس از دست1
 بودن دل از تعلّقات الهي؛  ايماني و تهي  . بي2
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 . و ... .3

 . علت صوري صمت و هذر4
هاي صمت و هذر؛ دوم، انواع   در علت صوري دو بحث مورد نظر است. اول سطوح يا اليه
توان براي انسان در نظر گرفت،   صمت و هذر. در چارچوب نظري، انواع سطوح مختلفي كه مي

ي عقلي، قلبي و ظاهري است. در نگاه به انسان، هر رويكردي اگر توانايي مطالعه و   سه اليه
ي مورد نظر را مورد   هاي وجودي انسان را داشته باشد، يعني بتواند سه اليه  جنبه  سنجش همه

هاي او دست پيدا   تواند تا حد زيادي به شناخت درستي از انسان و توانايي  مطالعه قرار دهد، مي
 ي بخشي از ابعاد وجودي انسان باشيم،   دنبال مطالعه  كند. بنابراين اگر در رويكرد تنها به

 توانيم به معرفت دقيقي از انسان دست پيدا كنيم. در صمت، كه از جنود عقل است،  گاه نمي  چهي
 لحاظ عقلي،  زمان مورد توجه قرار گيرند. مثالً به  طور هم  ي وجودي انسان بايد به  هر سه اليه

هاي   ها و منش  باورها و اعتقادات فرد بايد مورد نظر باشد. در بعد قلبي، استقامت اخالقي و گرايش
 انساني؛ و در بعد ظاهري، رفتارها و كردارهاي او بايد مورد توجه واقع شود. در مقابل،

تر   دهد و بيش  هاي مورد نظر را مالك عمل قرار مي  كه تنها برخي از اليه  علت اين  صاحب هذر به
پيرامون خود داشته  تواند درك درستي از انسان و  گاه نمي  متوجه امور ظاهري و مادي است، هيچ

 باشد.
انساني كه صمت را در حيات سياسي خود پيشه كرده است، پيش از هر چيز جهت 

بيند و اعتقادش   اي از آيات خداوند مي  سازي، توجه به اعتقادات دارد؛ زيرا طبيعت را آيه  تصميم
ي خداوند آشنا گردد. اين اليه مربوط به عقل است كه انسان با حاكميت و رهبر  تر مي  افزون

ي قلبي، با فضايل و رذائل روحي و قلبي   كند. در حوزه  راستا تفسير مي  چيز را در اين  شود و همه  مي
كند و با تكليف آشنا   چنين در سطح رفتارهاي ظاهري، فقه موضوعيت پيدا مي  گردد. هم  آشنا مي

ي مورد نظر مورد توجه قرار گيرند.   اليهداند كه در هر امري، بايد هر سه   خوبي مي  شود و به  مي
بنابراين، صاحب صمت ابتدا از نظر عقلي به خداوند متعال، پيامبر و روز جزا معتقد است و در 

كه از لحاظ اخالقي آراسته به جنود عقل است (كه   برد؛ دوم اين  سر مي  تبعيت از دستورات الهي به
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دارد و از   در ظاهر نيز دستورات شريعت را برپا ميكه   همان صمت و صفات ديگر است)؛ سوم اين
ي تعادل خواهد بود. اما   اي، داراي روحيه  كند؛ بنابراين چنين شخصي يا جامعه  محرمات دوري مي

كند تا با هذر   كسي كه نگاه صرفاً مادي به انسان دارد و از عالم باال بريده شده است، سعي مي
 كند، عمل نمايد.  ناقصش خطور ميچه به ذهن   وحرف بيهوده هر آن

ي   انواع صمت و هذر، جزء ديگري از علت صوري است. معموالً صمت و سكوت در همه
در اسالم مورد پذيرش قرار گرفته، مگر در اعمال خير و اعمالي كه  -از هر نوعي كه باشد  -امور 

ي امور هذر و   ن در همهچني  ). هم280: 1 ق، ج1410مربوط به آخرت است (ورام ابن ابي فراس، 
). از 240: 74 ق، ج1404گويي قبل از زمان انجام آن مورد نهي قرار گرفته است (مجلسي،   باطل

و  "سكوت و حفظ زبان در عهد و پيمان"، "صمت در اعتقاد و عمل"تواند به:   انواع صمت مي
)، 12(حجرات:  "ه و فكرهذر در انديش"اشاره كرد. انواع هذر هم عبارتند از:  "سكوت در انفاق"
 ."هذر در قول و فعل "و  "سازي  هذر در عمل و تصميم"

كردن و جلوي زبان را نگرفتن در   معناست كه زود قضاوت  سازي بدين  هذر در تصميم
شود. گاهي ممكن است اين   ناپذيري در سطح فرد و جامعه مي  گيري باعث صدمات جبران  تصميم

: 4، ج 1366ترين گناه ياد شده است (خوانساري،   عنوان بزرگ  ز آن بههذر جهت انتقام باشد كه ا
شوند و   چيني و ... دچار مي  شان به غيبت و تهمت، سخن  هاي  گيري  ). گاهي حكام در تصميم505

 دهند.  ي متدانيه يا ضالّه تنزل مي  جامعه را از حالت روحاني به جامعه

هركس پرحرف شد، خطايش هم زيادتر «فرمايد:   فعل مي ي هذر در قول و  درباره (ع)امام علي
شود؛ و هركسي حيائش كم شد، ورعش   شود؛ و هركس اين چنين باشد، حياي او كم مي يم

ميرد؛ هركس كه دلش مرد، وارد دوزخ  يشد و دلش م  ناك] كم مي  [دوري از گناهان و امور شبهه
 ).349البالغه: حكمت   (نهج» شود يم

شود، در اثر   ها مي  هايي كه متوجه انسان  ترين ضرر و زيان  دهند كه بيش  نشان مياين عبارات 
گاهي يك  .كند  شود و جامعه را ملتهب مي  هذر است؛ چراكه بدون تفكر، هر حرفي زده مي

 كند.  ريزد و اقتصاد جامعه را مختل مي  هم مي  ي زباني كشور را به  شايعه
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 . علت فاعلي صمت و هذر5
فاعلي صمت و هذر در دو بخش قابل طرح و بررسي است: نخست افراد و كارگزاران؛  علت

 هاي سياسي.  دوم، نهادها و بنيان
ي اسالم، همواره   ي صمت و هذر كارگزاران بايد به اين نكته توجه داشت كه در انديشه  درباره

، هيچ عملي قابل انجام خداوند متعال علت تام و تنها علت انجام امور است؛ تا خداوند نخواهد
يابد. انسان ظرف تجلي   ي الهي معنا مي  نيست. هرگونه عملي در قالب امور مختلف انساني با اراده
دهد. انسان در مسير اراده و اختياري كه   قدرت الهي است؛ بنابراين بدون اذن خدا كاري انجام نمي

ب كند. راه اهل صمت، حفظ زبان است كه تواند مسير خير و شر را انتخا  خدا به او داده است، مي
خداوند بهترين بندگانش را به آن صفت شناسانده است. لذا هرچه صفات الهي در وجود انسان 

تر خواهد شد. پيامبران، امامان، رهبران الهي، مؤمنين و   ي صمت نيز پررنگ  تقويت گردد، روحيه
ند و چون از صفات و شرايط الهي بهتري ا  روحانيون كساني هستند كه آراسته به جنود عقل شده

سو نيز،   ها در باالترين درجه خواهد بود. در آن  ي صمت در آن  برخوردارند، صفت و روحيه
شدن   شياطين و رهبران طاغوتي و پيروان هوي و هوس و جاهلين از جهت خودبسندگي و بريده

 در انجام امور از صفت صمت تر است و معموالً  از خداوند، اوصاف الهي در وجودشان كم رنگ
 دهند.  اند و هذر را در دستور كار خود قرار مي  بهره  بي

ترند و از   باره مقدم  ي علت فاعلي نهادها نيز بايد توجه داشت كه برخي نهادها در اين  درباره
هاي   چون حوزه  كردن صفت صمت وجود دارد. نهادهاي صالحي هم  تري در پيشه  ها انتظار بيش  آن

علميه و علما و روحانيون بايد در جامعه مظهر صمت باشند. اين نهادها بايد در دعوت مردم به 
 گرا باشند و بعد جامعه را به اين سمت هدايت كنند.  رعايت اخالقيات، ابتدا خود عمل

 . علت غايي صمت و هذر6
بر مبناي خير و عقل  در افراد و جامعه -برخالف هذر  -ي صمت   جا كه صفت و روحيه  از آن
گذاري و غايت آن نيز متفاوت خواهد بود. مرجع صمت يك بحث   گيرد، مرجع و هدف  شكل مي

است و غايت و هدف از اين صفات چيز ديگري است. مرجع صمت در سطوح مختلف اقتصادي، 
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 سياسي، فرهنگي و غيره كامالً متفاوت از مرجع هذر خواهد بود.

 . مرجع صمت و هذر6,1
لحاظ نظري عبارتند از: اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي، و جسمي و   هاي صمت به  جعمر

 دهيم.  روحي. هر يك از اين عناوين را در ادامه توضيح مي
تواند از ضرر و زيان افراد و نهادهاي مختلف در سطح جامعه جلوگيري   مرجع اقتصادي، مي

شهروندان در سطح داخلي و خارجي و در نهايت  رفاه همگاني، حفاظت از اموال تأمينكرده و به 
آوردند و تقوي پيشه   اگرمردم ايمان مي«فرمايد:   فزوني بركات الهي منتهي گردد. خداوند متعال مي

كند   مي تأكيد). اين آيه 96(اعراف: » كردم  كردند، تمام بركات آسمان و زمين را برايشان نازل مي  مي
نمودند (و اين تغيير در رفتار اجتماعي   كردند و تقوي پيشه مي  مي اگر مردم عقايدشان را اصالح

شد) در اين صورت مجراي   يافت و رفتار اجتماعي يك جامعه نيز نيكو مي  ها نيز انعكاس مي  آن
داديم. يعني بركات آسمان (برف   گشوديم و انواع خير را دراختيارشان قرار مي  ها مي  بركات را بر آن

ها و نباتات و امنيت و   كرديم و بركات زميني (انواع ميوه  مقدار مفيد و نافع نازل مي  ا بهو باران) ر
 داشتيم.  ها ارزاني مي  آسايش) را بر آن

مراد از مرجع سياسي، دفاع هوشمندانه از حقوق سياسي و اجتماعي شهروندان در ابعاد داخلي 
دور   ي متعالي به  ارجي است. تشكيل جامعهو خارجي و جلوگيري از استبداد داخلي و استعمار خ

 شوند.  هايي از اين قبيل نيز در اين مرجع مطرح مي  گويي، تهمت، افترا و رذيله  از باطل
تواند باعث ايجاد امنيت مادي و معنوي در برابر متجاوزين   در مرجع نظامي، مسائلي كه مي

تواند مسائلي   صمت در اين مرجع ميگيرند. براي مثال، حالت   گردند، موضوع سخن قرار مي
 نكردن را شامل شود.  داري و جاسوسي  همانند راز نگه

ي الگويي مناسب از آداب و   مرجع صفت صمت در ساحت فرهنگي، موجب توانايي ارائه
شود؛ چراكه انسان در اثر   هاي انساني مي  منظور تكريم ارزش  ها و باورهاي الهي به  رسوم، ارزش
در هر كاري به مقصود نهايي آن خواهد رسيد و همين امر باعث خواهد شد در اين صفت صمت 

 راه هرگز احساس حقارت و خواري نكند.
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ي   حساب آيد. كسي كه انديشه  عنوان مرجع صمت به  تواند به  ساحت جسم و روح نيز مي
ت قواي صمت در وجودش ريشه دوانده است، آرامش روحي و رواني دارد؛ چراكه موجب تقوي

شود. در پرتو حفظ زبان از   جسمي و روحي و آرامش و اطمينان و استفاده از امدادهاي غيبي مي
دهند كه ما در زندگي دنيايي و آخرت، ياران و   بدگويي و...، فرشتگان الهي چنين مژده مي

ن و پاكان دارا  عنوان محفل برگزيدگان و دوست  مددكاران شماييم. در قرآن كريم وقتي از بهشت به
هاي   گويي را يكي از ويژگي  آيد، خداوند متعال پاكي از لغو و بيهوده  ميان مي  درگاه الهي سخن به

كه در اين دنيا به عشق و شوق حق تعالي از كارها و سخنان و   شمارد. آنان  جا مي  ي آن  برجسته
ي جاويد خداوندي آرام   وار روضهمنظور پاداش در ج  گاه كه به  افكار پوچ و غيرمفيد دور بودند، آن

جا سخنان   در آن). «18-12شنوند (واقعه:   گويند و نه لغو مي  گيرند، مسلم است كه نه لغو مي  مي
 (واقعه: »شود آنجا، مگر سخني كه سالم است و سالم  آلود نشنوند و گفته نمي  بيهوده و گناه

25-26.( 
شوند؛ با اين تفاوت كه جهت و آثار   نيز مطرح ميي فوق در رابطه با هذر   گانه  مراجع پنج

 گذارند.  جاي مي  متفاوتي از خود به
هذر در سطح اقتصادي موجب فساد اقتصادي و ضرر و زيان به شهروندان و نهادهاي تحت 

). شايعات دروغيني كه در جامعه بر زبان جاري 826: 1382حاكميت خواهد شد (حراني، 
ي   گفتن ملكه  اي كه دروغ  بر نفع كاذب اقتصادي خواهد گذاشت. جامعهشوند، تأثير زيادي   مي

 هاي اخالقي خواهد رفت.  سمت سقوط ارزش  ذهني داد و ستدش شود، به
مرجع هذر از نظر سياسي باعث عدم توانايي در دفاع از حقوق سياسي و اجتماعي افراد تحت 

ي تسلط استبداد   ود. اين امر زمينهش  حاكميت، چه در سطح داخلي و چه در سطح خارجي، مي
راحتي   كردن برجامعه به  داخلي و استعمار خارجي را فراهم خواهد نمود. حكام براي حكومت

 ديگر تهمت و افترا خواهند بست.  يك  دروغ خواهند گفت و به
شدن نيروهاي نخبه خواهد   رفتن قدرت نظامي و كشته  هذر از نظر نظامي موجب از دست

 امنيت شهروندان را مختل خواهد ساخت. تأمينو توانايي حاكميت در گرديد 
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ها و   ي الگويي منسجم از ارزش  از نظر اخالقي و فرهنگي، هذر باعث عدم توانايي در ارائه
شود و به پذيرش فرهنگ و اخالق غيرالهي در جامعه   باورهاي درست براي شهروندان مي

جاي خواهد گذاشت.   فردي و اجتماعي متعددي از خود بهانجامد. اين امر مفاسد گوناگون   مي
 يزود  چيز قرار نگيرد و به  ي آن در هيچ  واسطه  از ملكات ناهنجار است كه انسان به يهذر يك«

خوددار  يروح يآمدها ي كارها را از دست بدهد؛ نه در پيش  كند و انگاره يبار  يو ته يمغز  سبك
 يو اجتماع يكند. و از اين خُلق ناهنجار، مفاسد بسيار فرد يارپايد يباشد و نه در شدايد جسم

 ).361: 1378(امام خميني، » ي فاضله رخ دهد  در مدينه
دادن سالمتي خواهد   ي شهروندان و از دست  هذر از نظر جسمي و روحي موجب غم و غصه

زبان خواهند آورد و به گويي، ناسنجيده هر سخني را بر   شد. بعضي افراد بر اثر پرگويي و بيهوده
 پيامدهاي آن توجه نخواهند كرد؛ در نتيجه به آثار نامطلوب روحي و رواني آن گرفتار خواهند شد.

 . هدف غايي صمت و هذر6,2

اي آباد و الهي و   بديلي در ساختن جامعه  عبارت ديگر حفظ زبان، نقش بي  صمت يا به
ديگر، هذر عامل   اقتصادي و سياسي دارد. از طرفسعادتمند براي شهروندان در سطوح مختلف 

 هاي متعدد اقتصادي، سياسي، فرهنگي و غيره در سطح جامعه است. غايت و  بروز ناهنجاري
و  كه نور توحيد يهدف نهايي صمت، رسيدن به تقرب الهي و سعادت ابدي انسان است. قلب

 كه به معرفت  يخواهد رسيد. دلمعرفت كمال مطلق در آن تابيده است، به طمأنينه و آرامش 
امور را به قدرت خواهد ديد و خود را و جديت و  يشده باشد، مجار يو عال نوران حق جلّ

دست   ي موجودات را از او خواهد دانست و زمام امر موجودات را به  حركت و سكون خود و همه
: 1378، يدارد (امام خمينن يقرار يو ب يزدگ  ، اضطراب و شتابيخودشان نخواهد ديد. چنين قلب

363.( 
اي كه   هر اندازه  مندي از ويژگي صمت به كمال واقعي دست يابد. يعني به  تواند با بهره  انسان مي

همان نسبت نيز به تقرب الهي دست پيدا   بتواند اين صفت را در وجود خود تقويت نمايد، به
تر احساس خواهد نمود. اعمال و رفتار خواهد كرد و ارتباط خود را با نظام هستي و خداوند به
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چنين انساني همواره در راستاي خشنودي خداوند متعال خواهد بود و اثري از خودبيني وجود 
نخواهد داشت. اين انسان در راه رضايت پروردگار هرچه سختي و مشقت باشد را به جان خواهد 

او هموار خواهد ساخت. نمونه  خريد؛ خداوند متعال نيز همواره راه خروج از مشكالت را براي
دليل عمل به اين صفت، يك   توان مشاهده كرد؛ به  مي (ره)بارز آن را در حيات حضرت امام

اي كه محور عمل و رفتار   اي مثل ايران مطيع ايشان گرديده بود. درواقع، در هر جامعه  جامعه
تر   تكامل روحي هرچه بيشكارگزاران و نهادها بر اساس صمت باشد، اين صفت باعث تقرب و 

شود و بركات مادي و معنوي فراواني را براي شهروندان آن جامعه پديد   ها به خدا مي  انسان
 آورد.  مي

برخالف صمت كه هدف نهايي آن تقرب الهي و خشنودي پروردگار است، هدف نهايي هذر، 
ناكامي همراه خواهد بود.  خاطر همواره با  همين  رسيدن به لذات مادي زود گذر دنيوي است به

شان، هيچ گاه از   هاي فراوان  رغم تالش  اند، علي  ي خود ساخته  اي كه هذر را پيشه  افراد و جامعه
ها در نهايت به پشيماني و ناكامي در دنيا و   مند نخواهند شد و اعمال و رفتار آن  سعادت واقعي بهره

ي جاهلي مورد نظر فارابي است. هدف و   عهآخرت منجر خواهد گرديد. اين جامعه همان جام
ي يك   هاي يك حكومت اگر براساس هذر باشد، توانايي ترسيم و ارائه  گيري قوانين و برنامه  جهت

كه اين   جايي  چنين از آن  حكومت مطلوب و فراگير براي سعادت انسان را نخواهد داشت. هم
اند، صرفاً شامل اهداف دنيوي   ريزي نشده  پي ها بر محور درست تربيت اسالمي و انساني  برنامه

 گيري نيز به شكست خواهند انجاميد.  دليل انتساب به شيطان، در هدف  خواهند شد و به

 گيري  نتيجه
عنوان يكي از مظاهر عقل و جهل   ترتيب هركدام به  در بيان امام صادق(ع) صمت و هذر به

ي دو فطرت و با الگوي علل اربعه،   تا بر اساس نظريهروند. در اين پژوهش تالش شد   شمار مي  به
ي دو فطرت،   ي سياسي اسالم بپردازيم. از نگاه نظريه  به بررسي جايگاه اين دو مفهوم در انديشه

اي   ي متعالي است؛ جامعه  صمت، مظهر فطرت مخموره بوده و در صورت تحقق متعلق به جامعه
است. صفت هذر نيز مظهر فطرت محجوبه و متعلق به  كه هدف آن سعادت اخروي و ابدي انسان
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 گيرد.  ي متداني است كه با هدف بقاي دنيوي انسان شكل مي  جامعه
هركدام از اين دو صفت، ابعاد مختلفي فردي و اجتماعي دارند. اگر مديران يك جامعه داراي 

ر حضرت علي(ع) تعبي  صفت صمت باشند، يقينا جامعه نيز به همان سمت خواهد رفت؛ چون به
صورت جامعه متعالي خواهد بود؛ هم دنياي مردم و هم   شان هستند. در آن  مردم پيرو حاكمان

چيز   شان اصالح خواهد شد. بالعكس؛ اگر مديران يك جامعه داراي صفت هذر باشند، همه  آخرت
در ايجاد  (ره)امام خمينياي جاهله است. يقيناً   تعبير فارابي، چنين جامعه  را دنيايي خواهند ديد؛ به

اي بودند كه هم مديران و هم جامعه، داراي صفت   ي متعالي  دنبال تحقق جامعه  انقالب اسالمي به
  صمت باشند.
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