
55

در درس قبل، با حقیقت اختیار و رابطۀ آن با قضا و قدر 
الهی آشنا شدیم و دانستیم که قانون مندی و نظام حاکم بر جهان 
خلقت، تجلی تقدیر الهی و زمینه ساز حرکت و پویایی انسان و به 

کارگیری اراده و اختیار او می شود. در این درس می خواهیم با برخی 
از قانون ها و سنت های الهی که در زندگی انسان تأثیر بیشتری دارند، آشنا شویم تا با توجه به آنها 

برنامه ریزی کنیم و راه موفقیت را هموارتر سازیم. 

درس ششم
سنت های خداوند
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…………………………………… َقـۡد	َخـلَـۡت	ِمـۡن	َقـبۡـِلـکُـۡم	ُسـَنـٌن		
…………………………………… فَـسـیـروا	ِفـی	االَۡرِض	فَـۡانـظُـروا	
…………………………………… بـیـَن		 کَـۡیـَف	کـاَن	عـاِقـبَـُة	الۡـُمـَکـِذّ

آل	عمران،	١٣٧

آیا	مردم	می	پندارند	رها	می	شوند؛	 َاَحـِسـَب	الـّنـاُس	َاۡن	یُـۡتـَرکـوا	
همین	که	گویند	ایمان	آوردیم، َاۡن	یَـقـولـوا	آَمـّنـا	

و	آزمایش	نمی	شوند؟ َو	هُـۡم	الیُـۡفـَتـنـونَ	
عنکبوت،	٢

کمک	می	کنیم	هم	به	اینان	)نیکوکاران(	 	ٰهـُؤالِء		 کُـّل	ً	نُـِمـدُّ
هم	به	آنان	)بدکاران(	از	عطای	پروردگارت َو	ٰهـُؤالِء	ِمـۡن	َعـطـاِء	َرِبّـَک	

و	عطای	پروردگارت	منعی	ندارد َومـا	کـاَن	َعـطـاُء	َرِبّـَک	َمـحـظُـوًرا		
٢ اسراء،	

آنان	که		کفر	پیشه	کرده	اند	تصور	نکنند ذیـَن	کَـَفـروا	 	الَـّ َوال	یَـۡحـَسـبَـنَّ
اگر	به	آنان	مهلت	)بدکارى(	مى	دهیم ما	نُـۡمـلى	لَـُهـمۡ	 َـّ اَ	ن

به	نفع	آنهاست َخـۡیـرٌ		اِلَ	نۡـُفـِسـِهـمۡ	
فقط	به	این	خاطر	به	آنان	مهلت	مى	دهیم ما	نُـۡمـلـى	لَـُهـمۡ	 َـّ ِان

که	بر	گناهان	خود	بیفزایند ِلـَیـۡزدادوا	ِاثۡـًمـا	
درحالى	که	عذابى	خوارکننده	براى	آنهاست َو	لَـُهـۡم	َعـذاٌب	ُمـهیـنٌ	

آل	عمران،	178

و	کسانى	که	آیات	ما	را	انکار	کردند بـوا	ِبـآیـاِتـنـا	 ذیـَن	کَـذَّ َوالَـّ
به	تدریج	گرفتار	عذابشان	خواهیم	کرد َسـَنـۡسـَتـۡدِرُجـُهـمۡ	
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از	آن	راه	که	نمى	دانند ِمـۡن	َحـۡیـُث	الیَـۡعـلَـمونَ	
و	به	آنها	مهلت	مى	دهم َو	ُاۡمـلى	لَـُهـۡم		

همانا	تدبیر	من	استوار	است 	کَـۡیـدى	َمـتـیـنٌ	 ِانَّ
اعراف،	182	و	183

…………………………………… َمـۡن	جاَء	ِبـالۡـَحـَسـَنـِة	
…………………………………… فَـلَـه	و	َعـۡشـُر	َامـثـاِلـهـا	
…………………………………… ـِیّـئَـِة	 َو	َمـۡن	جـاَء	ِبـالـسَّ
…………………………………… فَـل	یُـۡجـزٰى	ِاالّ	ِمـۡثـلَـهـا	
…………………………………… َو	هُـۡم	ال	یُـظۡـلَـمـونَ	

16 انعام،	

اگر	مردم	شهرها	ایمان	آورده 	َاۡهـَل	الۡـُقـرٰى	آَمـنوا	 َو	لَـۡو	َانَّ
و	به	تقوا	گراییده	بودند، َقـوا	 وَ		اتَـّ
همانا	برایشان	مى	گشودیم لَـَفـَتـۡحـنا	َعـلَـۡیـِهـمۡ	
برکاتى	از	آسمان	و	زمین ـماِء	َو	ۡاالَۡرِض	 بَـَرکاٍت	ِمـَن	الـسَّ

ولى	تکذیب	کردند،	پس	آنان	را	گرفتار	ساختم بـوا	فَـاََخـۡذنـاهُـمۡ	 ِکـۡن	کَـذَّ ـٰ َول
به	کیفر	آن	چه	کسب	کردند ِبـما	کانوا	َیـۡکـِسـبونَ	

اعراف،	96

…………………………………… واّلـذیـن	جـاَهـدوا	فـیـنـا		
…………………………………… َلـَنـۡهـدَیـنَّـُهـۡم	ُسـُبـَلـنـا		
…………………………………… 	الـلّٰـَه	َلـَمـَع	الۡـُمـۡحـِسـنـیـنَ	 و	ِانَّ

عنکبوت،	6٩

ُسنَن:	سنت	ها		 	 	 َخلَت:	گذشت	
لَنَهدَینَُّهم:	حتماً	آنان	را	هدایت	می	کنیم	 	 	 سیروا:	جستجو	کنید،	بگردید

ُیجزٰی:	جزا	داده	شود	 	 	 جاءَ بـ:	آورد،	بیاورد
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با تفکر در آیات، پیام های زیر را تکمیل کنید. 

١ـ حیات فردی و اجتماعی انسان دارای ………… است. 
سوره……/ آیه……

٢ـ با مطالعه زندگی …… می توان این ……… به دست آورد. 
سوره……/ آیه……

٣ـ هرکس ادعای ایمان کند، ………… قرار می گیرد.              سوره……/ آیه……
٤ـ خداوند به کافران مهلت می دهد و آنان از این مهلت ………

 سوره……/ آیه……
٥ـ برخی انسان ها به تدریج گرفتار ……… می شوند.            سوره……/ آیه……

٦ـ مطابق با ……… الهی ، میان پاداش و کیفر ……… وجود  دارد . 
سوره……/ آیه……

٧ـ مطابق با ……… الهی ، رفتار خوب یا بد  انسان ها ………… تأثیر دارد.
 سوره……/ آیه……

٨ ـ رحمت واسعة الهی به همة افراد جامعه، چه نیکوکار و چه بدکار،…… 
سوره……/ آیه……

٩ـ خداوند کسانی را که در راه او قدم بردارند، به طور خاص… می کند. 
سوره……/ آیه……

سنت های الهی 
براساس	تقدیر	الهی،	جهان	خلقت	دارای	قانون	مندی	است	و	پدیده	های	جهان	در	دایرٔه	قوانین	
خاصی	حرکت	می	کنند	و	مسیر	تکاملی	را	می	پیمایند	یا	بر	یکدیگر	تأثیر	می	گذارند.	این	قوانین،	اختصاص	
به	پدیده	های	طبیعی	ندارد	و	زندگی	فردی	و	اجتماعی	انسان	ها	را	هم	دربر	می	گیرد.	قرآن	کریم	از	این	
قوانین	با	عنوان	»سنت	های	الهی«	یاد	کرده	و	انسان	ها	را	به	شناخت	آنها،	به	خصوص	سنت	های	مربوط	

																	پیام	شمارٔه	 		 	 	 به	زندگی	انسان	ها	دعوت	نموده	است.		
شناخت	قوانین	جهان	خلقت	سبب	آشنایی	ما	با	نشانه	های	الهی	و	درک	عظمت	خالق	آنها	و	نیز	
بهره	مندی	از	طبیعت	می	شود.	اّما	شناخت	قوانین	حاکم	بر	زندگی	انسان	ها،	موجب	تنظیم	درست	رابطٔه	
انسان	با	خود،	دیگران،	جهان	خلقت	و	خداوند	می	گردد	و	راه	رسیدن	به	کمال	را	هموار	می	کند.	برخی	
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از	این	سّنت	ها	عبارتند	از:	
1ــ امتحان و ابتالء : این	سنت،	مربوط	به	چگونگى	و	فـرایند	رشد	و	تکامل	انسان	و	عامل	
ظهور	و	بروز	استعدادهاى	اوست.	هر	انسان	انتخابگرى	براى	این	که	نّیت	و	تمایل	درونى	خود	را	
نشان	دهد	و	نتیجٔه	آنچه	را	برگزیده	است،	آشکارا	مشاهده	کند،	همواره	در	معرض	امتحـان	و	آزمایش	
نیز	کسى	که	ایمان	خود	به	خداوند	و	راه	هدایت	الهى	را	اعلم	مى	کند،	وارد	آزمایش	هاى	 است.	
ویژه	و	امتحان	هاى	خاص	مى	گردد.	همٔه	انسان	ها	در	طول	عمر	خود	در	معرض	آزمایش	اند	و	پیروزى	
تکامل،	 و	 و	ساخته	شدن	 بد	 از	 انسان	های	خوب	 آزمایش	ها،	سبب	جدا	شدن	 ین	 ا در	 یا	شکست	
امتحان	 با	 و	 یابیم	 باالتر	راه	مى	 به	مرحلٔه	 پیروز	شویم	 اگر	 آنها	مى	گردد.	 یا	خسران	و	عقب	ماندگى	
جدیدترى	روبه	رو	مى	شویم.	درست	مانند	دانش	آموزى	که	در	طول	هر	سال	آزمایش	مى	شود	تا	به	

														پیام	شمارٔه	 	 	 	 	 کلس	باالتر	راه	یابد.			

	مى	فرماید: امام	صادق	

به	راستى	که	مؤمن َمـا	الـُمـؤِمـنُ	 َـّ ِان
به	منزلٔه	کفٔه	ترازوست ـِة	الۡـمیـزاِن،	 ِبـَمـۡنـِزلَـِة	کَـفَّ

هر	اندازه	ایمانش	افزوده	شود، 	
ٰ
کُـلَّـما	زیـَد	فى	ایـماِنـه

امتحانش	نیز	سنگین	تر	مى	شود1 	
ٰ
زیـَد	فى	بَـلِئـه

٭ کسی که می داند حوادث زندگی برای ابتالء و امتحان و برای رشد و تکامل انسان 
است، در مواجهه با این حوادث چگونه برخورد می کند؟

1ـ  ..........................................................................
2ـ ..........................................................................
3ـ  ..........................................................................

2ــ امداد الهى :	در	برابر	دعوت	انبیاء،	مردم	دو	دسته	مى	شوند:	دسته	اى	به	نداى	حقیقت	پاسخ	
مثبت	مى	دهند	و	هدایت	الهى	را	مى	پذیرند	و	دسته	اى	لجاجت	ورزیده	و	در	مقابل	حق	می	ایستند.	سنت	
الهى	این	است	که	هر	کس	با	اراده	و	اختیار	خود،	راه	حق	یا	باطل	را	برگزیند،	شرایطى	براى	او	فراهم	شود	

1ــ	بحاراالنوار،	ج	6٧،	ص	٢١٠



6٠

که	در	مسیرى	که	انتخاب	کرده،	به	پیش	رود	و	سرشت	خود	را	آشکار	کند.	یعنی	خداوند	برای	هر	دو	گروه	
امکانات	و	لوازم	رسیدن	به	خواسته	ها	و	هدف	هایشان	را	فراهم	می	کند.	در	حقیقت،	کسى	که	راه	حق	را	
برمى	گزیند،	مورد	لطف	خداوند	قرار	مى	گیرد	و	مراتب	کمال	را	مى	پیماید	و	افرادی	که	فقط	خواهان	دنیا	
هستند	و	برای	آن	می	دوند،	آن	را	به	دست	می	آورند.	البته	اینان	عواقب	زیانبار	این	تصمیم	را	در	آخرت	
مشاهده	خواهند	کرد.1	بنابراین	روی	آوردن	دنیا	و	لذت	های	دنیایی	به	برخی	انسان	های	گناه	کار	نشانٔه	لطف	

خداوند	به	آنان	نیست.	زیرا	از	نعمت	بی	پایان	الهی	محروم	مانده	اند.																									پیام	شمارٔه	
3ــ توفىق الهى :	امداد	خاص	خداى	متعال	نسبت	به	آنان	که	با	نّیت	پاک،	قدم	در	راه	حق	
گذارند	و	سعادت	جهان	آخرت	و	رضایت	پروردگار	را	هدف	خود	قرار	دهند،	»توفیق	الهى«	نام	دارد.	
یعنی	همراه	با	سعى	و	تلشى	که	انسان	از	خود	نشان	مى	دهد،	خداوند	نیز	شرایط	و	اسباب	را	چنان	فراهم	

مى	سازد	که	وی	بتواند	آسان	تر	به	مقصد	برسد.
یکى	از	جلوه	هاى	این	توفیق،	نصرت	و	هدایت	الهى	به	دنبال	تلش	و	مجاهدت	است.	خداوند،	

انسان	تلشگر	و	مجاهد	را	حمایت	مى	کند،	دست	او	را	مى	گیرد	و	با	پشتیبانى	خود	به	پیش	مى	برد.
																پیام	شمارٔه	

در	حقیقت،	انساِن	حق	گرا،	خود	را	با	نظام	حاکم	بر	جهان	که	نظامى	حق	است،	هماهنگ	کرده	و	
درنتیجه	نظام	خلقت	به	او	کمک	مى	کند	و	یک	قدمش	به	اندازهٔ	ده	ها	قدم	نتیجه	مى	دهد.	براى	مثال،	قرآن	کریم	
وعده	مى	دهد	که	بیست	نفر	یا	صد	نفر	انسان		تقواپیشه	و	شکیبا	بر	دویست	نفر	یا	هزار	نفر	از	کفار	پیروز	مى	شوند.2
و	دشمنى	مى	ورزند،	 عناد	 با	حق	 و	 گزینند	 برمی	 را	 اطل	 ب راه	 که	 آنان	  : استدراج  و  امالء  4ــ 
خداوند	به	آنها	مهلت	و	فرصت	زندگی	می	دهد	ولی	آنها	این	فرصت	را	وسیلٔه	غوطه	ور	شدن	در	تاریکى	ها	
بتابد،	 آنها	 نور	حّقى	در	دل	 که	 امیدى	وجود	داشت	 اندک	 تدا	 اب در	 اگر	 که	 به	طورى	 قرار	می	دهند؛	
به	تدریج	چنین	امیدى	بر	باد	رفته	و	به	شقاوت	ابدى	گرفتار	خواهند	شد.	درحقیقت،	مهلت	ها	و	امکانات،	
با	اختیار	و	ارادٔه	خودشان	به	صورت	بلی	الهی	جلوه	گر	شده	و	باعث	می	شود	که	بار	گناهان	آنان	هر	
روز	سنگین	و	سنگین	تر	شود.	این	سنت،	که	از	جمله	سنت	هاى	حاکم	بر	زندگى	گناه		کاران	است،	سنت	

																پیام	شمارٔه	 	 	 	 	 »املء«	یا	»امهال«3	نام	دارد.			
گاهی	خداوند	علوه	بر	مهلت	دادن،	بر	امکانات	گمراهان	مى	افزاید	و	آنها	با	استفاده	از	همین	
امکانات،	و	با	اصرار	خود	بیشتر	در	فساد	فرو	مى	روند	و	قدم	به	قدم	از	انسانیت	فاصله	گرفته،	و	به	تدریج	

2ــ	انفال،	65 	 	 1ــ	اسراء،	١8	تا	٢٠	
3ــ	املء	و	امهال	به	معنای	مهلت	دادن	است.
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به	سوى	هلکت	ابدى	نزدیک	تر	مى	شوند.	چنین	حالت	تدریجى	در	حرکت	به	سوى	عذاب	الهى	را	سنت	
															پیام	شمارٔه	 			 	 	 	 »استدراج«	مى	خوانند.				

به  امکانات  آوردن  روی  ندارند،  آشنایی  الهی  سنت های  با  که  مردم  از  برخی  	 ٭	

گناه کاران را چگونه تحلیل می کنند؟ و دچار چه حالتی می شوند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

اما درک درست این موضوع، ما را به سوی چه تحلیلی هدایت می کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

  

5   ــ تفاوت در پاداش و کىفر : با	آنکه	براساس	عدل،	خداوند	باید	به	همٔه	بندگان	براساس	میزان	
اعمالشان	پاداش	یا	جزا	دهد،	اما	از	آن	جا	که	خداوند	با	فضل	خود	با	بندگان	رفتار	مى	کند،	کار	نیک	را	چند	
		 					پیام	شمارٔه	 	 	 برابر	و	کار	بد	را	فقط	به	اندازهٔ	خودش	پاداش	و	جزا	مى	دهد.		
6ــ تأثىر نىکى  ىا بدی  در سرنوشت  :	رهنمودهاى	پیشوایان	دین	به	ما	مى	آموزند	که	زندگى	ما	
به	شدت	تحت	تأثیر	رفتارهای	ماست.	به	طور	مثال،	نیکوکارى	یا	گناه	از	جمله	عوامل	مؤثر	در	طول	عمر	

یا	کوتاهى	آن	هستند.
	مى	فرماید: امام	صادق	

کسانى	که	به	واسطٔه	گناه	مى	میرند نـوِب	 َمـۡن	یَـموُت	ِبـالـذُّ
از	کسانى	که	به	واسطٔه	سرآمد	 ـۡن	یَـموُت	ِبـۡاالٔجـاِل	 َاکۡـثَـُر	ِمـمَّ
عمرشان	مى	میرند،	بیشترند. 	

و	کسانى	که	به	سبب	نیکوکارى	زندگى َو	َمـۡن	یَـعیـُش	ِبـۡااِلۡحـساِن	
دراز	دارند، 	

از	کسانى	که	به	عمر	اصلى	زندگى	 ـۡن	یَـعیـُش	ِبـۡاال	َۡعـماِر	 َاکۡـثَـُر	ِمـمَّ
مى	کنند،	بیشترند.1 	

1ــ	بحاراالنوار،	ج	5،	ص	١٤٠
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دعا	نیز	مى	تواند	سبب	بسیارى	از	خوبى	ها	و	مانع	بسیارى	از	بلها	گردد،	البته	درصورتى	که	دعا	
با	شرایط	واقعى	آن	انجام	شود	و	چیزى	که	انسان	از	خداوند	درخواست	مى	کند،	در	نهایت	به	ضرر	او	

تمام	نشود.
این	سنت،	یک	سنت	اجتماعى	نیز	هست.	جامعه	اى	که	در	مسیر	خوبى	ها	گام	بردارد،	درهاى	
به	برخى	عذاب	ها	گرفتار	 آلوده	شود،	 به	گناه	 به	روى	خود	مى	گشاید	و	جامعه	اى	که	 رحمت	الهى	را	

	پیام	شمارٔه	 	 	 	 	 	 	 خواهد	شد.		

برای  است  الزم  شدیم،  آشنا  خداوند  سنت های  مهم ترین  از  برخی  با  که  اکنون  ٭	
زیر  سؤال های  به  آنها  از  مطلوب  بهره مندی  و  سنت ها  این  بستر  در  درست  حرکت 

پاسخ دهیم و مطابق با پاسخ های خود برنامه ریزی کنیم.
انجام  باید  اقداماتی  چه  آییم  بیرون  موفق  ابتالء  و  امتحان  سنت  از  این که  برای  ١ـ 

دهیم؟
الف( ........................................................................
ب( ..........................................................................
ج( ...........................................................................

الهی  توفیق  از  بهره مند  و  شود  ما  نصیب  الهی  امداد  مثبت  شکل  این که  برای  ٢ـ 
گردیم چه برنامه هایی را پیشنهاد می دهید؟

الف( ........................................................................
ب( ..........................................................................
ج( ...........................................................................

٣ـ چگونه تشخیص دهیم گرفتار امالء و استدراج نشده ایم؟
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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»انتخاب«	دشوارترین	لحظات	براى	انسان	است.
تو	 سراغ	 به	 هم	 تردیدها	 و	 وسوسه	ها	 مى	رسد،	 فرا	 انتخاب«	 »لحظٔه	 وقتى	
مى	آیند،	و	آن	»جلوه«اى	را	که	در	یک	»برق	معنویت«	دیده	اى،	از	نظر	و	نگاهت	

محو	مى	سازند.
»چگونه	بودن«	یکى	از	همین	انتخاب	هاى	دشوار	است.

شخصیت	تو	در	گرو	همین	تصمیم	ها	و	برگزیدن	هاست.	این	تویى	که	خمیر	مایٔه	»هستى«	
خود	را،	با	دو	دسِت»انتخاب«	خویش،	شکل	مى	دهى	و	مى	سازى.	

یک	شب،	در	خلوت	خویش،	روبه	آینٔه	حقیقت	بنشین	و	با	خودت،	بى	واسطه	و	بى	ریا	
حرف	بزن.	تو	کیستى؟	چیستى؟	کجایى؟	چه	مى	کنى؟	چگونه	اى؟

تو	مختارى؛	پس	ناچار	باید	انتخاب	کنى.	بزرگى	آدم	ها	به	بزرگى	انتخاب	هاى	آنهاست.	
تو	مى	خواهى	بزرگ	باشى	یا	کوچک؟

این	دیگر	با	خوِد	توست،	اّما	این	را	هم	بدان	که	انتخاب	تو	همواره	با	توست،	تا	ابد،	تا	
همیشه!1	

1ــ	برگرفته	از	کتاب	»گامی	در	مسیر«	از	جواد	محدثی،	با	اندکی	تصرف	و	اضافات

6٣
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خدای متعال به حضرت داود  فرمود:
ای داود، اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای 
ترک معصیت هایشان  به  مرا  اشتیاق  و  آنان  با  مدارایم  آنان، 
می دانستند، بدون شـک از شوق آمدن به سوی من می مردند 

و بندبند وجودشان از محبّت من از هم می گسست.1
پیمودن  و  قبلی  های  پیمان  تکمیل  برای  همواره  جدید  های  تصمیم 
آثار  ادامۀ راه نیست. بلکه گاه برای بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و 
زیانباری برجای گذاشته است. این گونه تصمیم ها »توبه« نام دارد. در این درس می خواهیم بدانیم 

توبه چیست؟ و بازگشت حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟ 
1ــ	میزان	الحکمه،	ج	٤،	محمد	محمدی	ری	شهری،	ص	٢٧٩٧

درس هفتم
بازگشت
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…………………………………… َوَمـۡن	یَـۡعـَمـۡل	سـوًءا	
…………………………………… َاۡو	یَـظۡـِلـۡم	نَـۡفـَسـه	و	
…………………………………… َه		 	یَـۡسـَتـۡغـِفـِر	الـلٰـّ ثُـمَّ
…………………………………… َه	َغـفـوًرا	َرحـیـًما		 یَـِجـِد	الـلٰـّ

١١ 	نساء،	

…………………………………… فَـَمـۡن	تـاَب	
…………………………………… 	

ٰ
ِمـۡن	بَـۡعـِد	ظُـۡلـِمـه

…………………………………… َو	َاۡصـلَـحَ	
…………………………………… َه	یَـتـوُب	َعـلَـۡیـِه	 	الـلٰـّ نَّ فَـاِ
…………………………………… َه	َغـفـوٌر	َرحـیـمٌ	 	الـلٰـّ ِانَّ

مائده،	39

…………………………………… ِاالّ	َمـۡن	تـاَب	و	آَمنَ	
…………………………………… َو	َعـِمـَل	َعـَمـلً	صاِلـًحا	
…………………………………… هُ	 ُل	الـلٰـّ ِئـَک	یُـبَـِدّ ـٰ فَـاُول
…………………………………… َسـِیّـئـاِتـِهـۡم	َحـَسـناٍت	
…………………………………… ُه	َغـفـوًرا	َرحیـًما	 َو	کاَن	الـلٰـّ

7 فرقان،	

َیِجِد الّلٰه:	بیابد	خدا	را		 	 	 سوء:	کار	بد		
ُل:	تبدیل	می	کند	 ُیبَِدّ 	 َاصلََح: اصلح	کرد		
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عبد ىا آزاد
صدای	ساز	و	آواز	بلند	بود.	هرکس	که	از	نزدیک	آن	خانٔه	با	شکوه	می	گذشت،	می	توانست	حدس	
یاپی	نوشیده	 پ بود	و	جام	شراب	 بزند	که	در	درون	خانه	چه	خبر	است!	بساط	عیش	و	میگساری	پهن	

می	شد.	
زنی	که	در	آن	خانه	خدمت	می	کرد،	بیرون	آمد	تا	زباله	ها	را	در	کناری	بریزد.	در	همین	لحظه	مردی	

که	آثار	عبادت	از	چهره	اش	نمایان	بود،	از	آنجا	می	گذشت.	از	آن	زن	پرسید:	
صاحب	این	خانه	بنده	است	یا	آزاد؟	

زن	گفت:	آزاد.	صاحب	چنین	خانه	ای	که	بنده	نیست.	
را	 مالک	و	صاحب	خود	 بود	حرمت	 بنده	می	 اگر	 آزاد	است.	 که	 معلوم	است	 مرد	گفت:	 آن	

نگه	می	داشت	و	این	بساط	را	پهن	نمی	کرد.	
رد	و	بدل	شدن	این	سخنان	موجب	شد	که	خدمتکار	مکث	زیادتری	در	بیرون	خانه	بکند.	هنگامی	

که	برگشت،	اربابش	پرسید:	»چرا	دیر	آمدی؟«
خدمتکار	ماجرا	را	تعریف	کرد	و	گفت:	»مردی	با	چنین	وضع	و	هیئتی	می	گذشت	و	چنان	پرسشی	

کرد	و	من	چنین	پاسخی	دادم.«
شنیدن	ماجرا	او	را	چند	لحظه	در	اندیشه	فروبرد.	جملٔه	»اگر	بنده	می	بود،	حرمت	مالک	و	صاحب	
خود	را	نگه	می	داشت«	چون	تیری	بر	قلبش	نشست	و	او	را	تکان	داد.	بی	اختیار	از	جابرخاست	وبه	خود	
مهلت	کفش	پوشیدن	نداد.	با	پای	برهنه	به	دنبال	گویندهٔ	سخن	رفت.	دوید	تا	خود	را	به	وی	رساند.	به	
دست	امام	هفتم	حضرت	موسی		 توبه	کرد	و	تا	زنده	بود	به	پیمان	خویش	وفادار	ماند.	ُبۡشربن	حارث	

که	تا	آن	روز	در	زمرهٔ	اشراف	زادگان	و	عّیاشان	بود،	در	ِسلک	مردان	پرهیزگار	و	خداپرست	درآمد.1

انقالب علىه خود
در	میان	موجودات	پیرامون	ما،	گیاهان،	به	میزانى	اندک،	و	حیوان	ها،	قدرى	بیشتر،	مى	توانند	
در	برابر	موانع	بیرونى	جهت	خود	را	تغییر	دهند	و	مسیر	حرکت	را	عوض	کنند.	اّما	هیچ	کدام	از	این	ها	

توانایى	آن	را	ندارند	که	علیه	خود	و	تمایلت	درونى	کارى	انجام	دهند.
انسان،	تنها	موجودى	است	که	هم	می	تواند	با	گناه	به	خود	ستم	کند	و	هم	علیه	خواسته	های	زشت	

خود	قیام	کند	و	انقلب	نماید.
1ــ	داستان	راستان،	استاد	شهید	مرتضی	مطهری،	داستان	٤٤
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و  لوامه«  »نفس  و  بدی«  به  امارة  »نفس  دربارة  قبل  سال های  در  آنچه  به  توجه  با 
»خوددانی« و »خودعالی« آموخته اید، به سؤال های زیر پاسخ دهید: 

١ـ کدام یک از آیات ابتدای درس دربارة ظلم به خود می باشد؟ 
٢ـ چگونه انسان به خود ظلم می کند؟ 

٣ـ انقالب علیه خود چگونه است؟ کدام خود علیه کدام خود انقالب می کند؟ 
.............................................................................
.............................................................................

توانایى	انقلب	علیه	خود	چه	کاربردى	دارد	و	در	کجا	باید	از	آن	استفاده	کرد؟
وجود	ما	با	گرایش	به	خدا	و	محبت	به	او	و	گرایش	به	زیبایى	ها	و	کماالت	متعالى	سرشته	است.	
همٔه	ما	پیوند	قلبى	میان	خود	و	خدا	را	احساس	مى	کنیم	و	رشتٔه	محّبتى	را	که	او	بر	گردن	ما	بسته	است،	
مى	یابیم.	»خدایى«	شدن	آرزوى	ما	و	در	کنار	او	آرام	گرفتن	مقصد	و	مأواى	ماست.1	البته	گرایش	و	
با	لطف	و	 او	 نیست.	 قابل	مقایسه	 ما	 به	رستگارى	و	سعادت	 او	 با	اشتیاق	 به	دیدار	خداوند،	 ما	 شوق	
مهربانى	بى	پایان	خود	همٔه	ابزارهاى	رستگارى	و	کمال	را	براى	ما	مهیا	ساخته	و	کوچک	ترین	هّمت	ما	
را	با	پاداش	هاى	بزرگ	پاسخ	مى	دهد.	کافى	است	ما	قدمى	به	سوى	او	برداریم	تا	شتابان	به	سوى	ما	آید.	

او	در	انتظار	ما	و	مشتاق	ملقات	ماست.

ناسپاسى
با	وجود	چنین	رابطه	اى	میان	خالق	و	مخلوق،	گاهى	آدمى	حرمت	خداى	خود	را	مى	شکند،	گام	
در	مسیر	ناسپاسى	مى	گذارد	و	خود	را	به	گناهان	آلوده	مى	کند	و	از	مسیر	رستگارى	دور	مى	شود.	گاهى	
نیز	حرمت	شکنى	به	تدریج	افزایش	مى	یابد	و	دامنٔه	گناه	آنچنان	گسترده	مى	شود	که	چراغ	عقل	و	فطرت	به	
خاموشى	مى	گراید؛	در	این	صورت،	جهت	الهى	زندگى	عوض	مى	شود	و	آدمى،	پشت	به	خدا،	به	سویى	

که	شیطان	وسوسه	اش	مى		کند،	قدم	برمى	دارد.		
اگر	انسان	هنگامی	که	اولین	گناهان	را	مرتکب	مى	شود،	شخصیت	آلوده	و	وحشتناک	فرداى	
خود	را		ببیند،	به	شدت	از	آن	بیزارى	می	جوید	و	دوری	می	کند.	اما	پس	از	آن	که	در	آن	گرفتار	آمد	و	

1ــ	فی	مقعِد	ِصدٍق	ِعند	ملیٍک	ُمقتِدٍر	ــ	قمر،	55
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خود	را	بدان	عادت	داد،	آن	تنفر	اّولیه	را	نیز	فراموش	می	کند.	»توجیه«	
گناه	و	»عادت«	به	آن،	از	پرتگاه	هاى	خطرناک	سقوط	در	وادى	ضللت	

است.	
میزان	تأثیر	گناهان	یکسان	نیست.	برخى	گناهان	تأثیرشان	ضعیف،	و	
برخى	شدید	و	شدیدتر	است.	گناهان	بزرگ	به	سرعت	آدمى	را	از	مسیر	توحید	
و	اخلص	خارج	و	گرفتار	شیطان	و	هوس	هاى	شیطانى	مى	کند.	دروغ،	ظلم	

به	مردم،	پذیرش	ظلم	و	پشتیبانى	از	ظالم،	کسب	مال	حرام،	فسادهاى	اخلقى،	
شراب	خواری،	روابط	نامشروع	جنسى،	تهمت،	ترک	عبادت	هایى	چون	نماز	و	روزه	

از	این	قبیل	گناهان	هستند.	برخى	از	این	ها،	هم	زندگى	دنیایى	فرد	را	تباه	مى	کنند،	هم	در	نسل	هاى	آیندٔه	
او	اثر	مى	گذارند	و	هم	عذاب	هاى	شدید	اخروى	را	در	پى	دارند.	

آیا	 به	انسان	ها،	در	هنگام	ارتکاب	گناه	است.	 نکتٔه	تلخ	تر	و	رنج	آورتر،	غفلت	از	نگاه	خداوند	
مى	شود	در	زیر	نگاه	خداى	بینا،	دست	به	گناه	آلوده	کرد	اما	رّدپایى	از	شرمسارى	و	خجالت	در	قلب	

آدمى	ظاهر	نشود؟	چگونه	جرأت	مى	کنیم	و	چنین	اجازه	اى	به	خود	مى	دهیم؟!	
	به	یکى	از	یاران	خود	فرمود: امام	صادق	

چنان	از	خدا	خوف	داشته	باش	که	گویى	او	را	مى	بینى.	پس	اگر	تو	او	را	نمى	بینى،	او	تو	را	
مى	بیند.	اگر	فکر	کنى	او	تو	را	نمى	بیند،	کفر	ورزیده	اى	و	اگر	بدانى	که	او	تو	را	مى	بیند	و	در	عین	حال	

در	مقابل	او	گناه	مى	کنى،	او	را	خوارترین	بینندگاِن	به	خود	قرار	داده	اى!1

٭ حالت خود را هنگام نافرمانی ها و خطاهایی که گاهی مرتکب می شوید، بررسی کنید 
و ببینید:

1ـ به کدام خطا عادت کرده اید و علت آن چیست؟
2ـ آیا به آثار سوِء آن خطا آشنا هستید و می دانید چه اثری بر جای می گذارد؟

3ـ هنگام انجام آن خطا، چه حالتی در پیشگاه خداوند دارید؟

1ــ	اصول	کافی،	ج٢،	ص	6٧
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حقىقت توبه
توانایی	انقلب	علیه	خود	که	حاصل	پشیمانی	از	گذشته	است،	به	انسان	امکان	مى	دهد	راه	رفته	
را	باز	گردد	و	فرصت	هاى	از	دست	داده	را	جبران	نماید.	این	موهبت	بسیار	گرانبهایى	است	که	خداوند	
به	بندگان	هدیه	کرده	و	دروازٔه	رحمتى	است	که	بر	روى	بندگان	گشوده	و	نام	آن	را	»توبه«	گذاشته	است.	
توبه	یعنى	بازگشت	و	در	مورد	بندگان	به	معناى	بازگشتن	از	گناه	به	سوى	فرمان	بردارى	از	خداوند	است.	
البته	این	کلمه	در	قرآن	کریم	براى	خداوند	هم	به	کار	مى	رود	که	در	این	صورت،	به	معناى	بازگشت	لطف	

و	آمرزش	الهی	به	انسان	توبه	کار	است.	

در آیة ٣٩ سورة مائده تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید: 
١ـ در این آیه چه نامی به گناه داده شده است؟ 

٢ـ چرا خداوند این نام را به گناه داده است؟ 
٣ـ برای رسیدن به مرحلة آمرزش، چه مراحلی باید طی شود؟ 

.............................................................................

.............................................................................

توبه و پاکى
گناه،	آلودگى	است	و	توبه،	پاک	شدن	از	آلودگى	هاست.	توبه	گناهان	را	از	قلب	خارج	مى	کند	و	

آن	را	شست	وشو	مى	دهد.	این	عمل	را	»پیرایش«	یا	»تخلیه«	مى	گویند.
	مى	فرماید: امیرمؤمنان	

توبه	دل	ها	را	پاک	مى	کند ـُر	الۡـُقـلـوَب	 ـۡوبَـُة	تُـطَـِهّ التَّ
و	گناهان	را	مى	شوید1 نـوَب	 َو	تَـۡغـِسـُل	الـذُّ

	مى	فرماید: به	همین	دلیل	است	که	رسول	خدا	
کسى	که	از	گناه	توبه	کرده نۡـِب	 الّتـاِئـُب	ِمـَن	الـذَّ

مانند	کسى	است	که	گناه	نکرده	است٢. کَـَمـۡن	ال	َذنۡـَب		لَـه	و	

٢ــ	همان،	ص	١٢6 	 1ــ	مستدرک	الوسائل،	میرزانوری،	ج	١٢،	ص	١٢٩	

)1(
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توبه	نه	تنها	گناه	را	پاک	مى	کند،	بلکه	به	کمک	ایمان	و	عمل	صالح،	گناهان	را	به	حسنات	تبدیل	
مى	سازد.	

در آیات ابتدای درس تفکر کنید و به سؤال های زیر پاسخ دهید:
١ـ کدام یک از این آیات دربارة تبدیل گناهان به نیکی هاست؟ 

.............................................................................
٢ـ با چه شرایطی این تبدیل صورت می گیرد؟ 

.............................................................................

مراحل توبه
توبه	صرفاً	یک	کار	ظاهرى	و	لفظى	نیست،	بلکه	تحّولى	درونى	و	قلبى	است	که	آثار	گناه	را	محو	

	داراى	مراحل	زیر	است:1 مى	کند.	این	تحّول	درونى	بنابر	کلم	امام	على	
و	 اندوه	 را	دچار	 که	شخص	 پشیمانى	حالتى	درونى	است	 از گذشته  پشىمانى   : اّول  مرحلۀ 
حسرت	مى	کند	و	شیرینى	گناه	را	به	تلخى	تبدیل	مى	سازد.	تا	وقتى	شیرینى	گناه	در	جان	آدمى	باقى	است	
و	از	خاطرٔه	آن	احساس	لذت	مى	کند،	توبه	آغاز	نشده	است.آمده	است	که	یکى	از	پیامبران	براى	قبول	
توبٔه	فردى	از	بنى	اسرائیل،	به	درگاه	خداوند	شفاعت	کرد.	خداى	متعال	به	او	فرمود:	»به	عزتم	سوگند	
اگر	همٔه	اهل	آسمان	ها	و	زمین	براى	وى	شفاعت	کنند،	تا	زمانى	که	شیرینى	گناه	در	دلش	باقى	است،	

توبه	اش	را	نپذیرم.«٢
توبه بر لب، سُبحه٣ بر کف، دل پر از شوق گناه

معصیت را خنده می آید  ز  استغفار ما ٤

روشن	است	که	اگر	انسان،	پس	از	انجام	توبه،	هنوز	از	گناه	خود	خوشش	بیاید	و	از	آن	احساس	
لذت	کند،	در	واقع	هنوز	پشیمان	نشده	و	صرفاً	ادعاى	پشیمانى	کرده	است.	این	مرحلٔه	توبه	معموالً	
ابراز	 را	 خود	 پشیمانى	 »َاۡسـَتۡغِفُراللَّٰه«	 مانند	 عبارت	هایى	 با	 توبه	کار	 انسان	 و	 است	 همراه	 استغفار	 با	

مى	کند.

٢ــ	کنزالعمال،	ح	١٠١٧٤ 	 	 1ــ	نهج	البلغه،	حکمت	٤١٧	
٤ــ	صائب	تبریزی 	 	 ٣ــ	ُسبحه:	تسبیح	

)2(
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٭	برای رسیدن به حالت پشیمانِی پس از گناه، ابتدا پیش نهادهای خود را مطرح کنید 
و سپس پیش نهادهای مؤثرتر را انتخاب نمایید.

مرحلۀ دوم : تصمىم بر تکرار نکردن گناه قدم	دوم	در	توبه	آن	است	که	شخص	تائب،	تصمیم	
جدى	بر	ترک	گناه	بگیرد.	اظهار	ندامت	ظاهرى	و	گفتن	کلمٔه	استغفار،	در	حال	تکرار	مداوم	گناه،	نه	تنها	

پذیرفته	نیست،	بلکه	استغفار	را	بى	خاصیت	مى	کند.	اثر	بدتر	چنین	استغفارى	در	کلم	امام	رضا	
آمده	که	فرموده	است:

کسى	که	از	گناه	استغفار	کند نۡـِب	 َالۡـُمـۡسـَتـۡغـِفـرُ		ِمـَن	الـذَّ
و	در	عین	حال،	انجامش	دهد وَ	یَـۡفـَعـلُـه	و	

مانند	کسى	است	که	پروردگارش	را	مسخره	 	
ٰ
ه ّـِ کَـالـُمۡسـَتـۡهـِزىِء	ِبـَر	ب

کرده	است.1 	

چه  بینجامد،  گناه  ترک  بر  محکم  ارادة  و  تصمیم  به  پشیمانی،  حالت  اینکه  برای  ٭	

راه حل هایی را پیش نهاد می دهید؟

مرحلۀ سوم : جبران حقوق مردم	با	این	که	با	دو	مرحلٔه	قبل،	عادت	به	گناه	از	بین	مى	رود،	اّما	
برخى	از	گناهان	را	که	به	حق	الناس	مربوط	بوده،	جبران	نمى	کند.	از	این	رو	فرد	باید	ستمى	را	که	بر	
مردم	کرده	جبران	نماید	و	حقوق	مادى	یا	معنوى	آنها	را	در	حد	توان	ادا	کند	و	رضایت	صاحبان	حق	را	

به	دست	آورد	و	اگر	به	آنان	دسترسى	ندارد،	در	حق	آنان	صدقه	دهد	و	برایشان	دعاى	خیر	نماید.
توجه	کنیم	که	حقوق	مردم	منحصر	در	حقوق	مادى	آنها	نیست،	مردم	بر	یکدیگر	حقوق	معنوى	هم	
دارند	که	بسیار	مهم	تر	از	حقوق	مادى	است.	اگر	با	دروغ،	غیبت	و	تهمت	آبروى	انسانى	ریخته	شده،	اگر	قلب	
پدر	یا	مادرى	بر	اثر	بى	حرمتى	فرزندى	شکسته	شده،	اگر	با	توزیع	کتاب	یا	فیلم	گمراه	کننده،	فساد	و	تباهى	در	
جامعه	گسترش	یافته،	اگر	رفتار	ناپسند	برخى	افراد	سبب	بدبینى	دیگران	به	دین	شده،	در	واقع	حقوق	معنوى	

افراد	ضایع	شده	است	و	باید	فرد	توبه	کننده		با	تمام	وجود	به	جبران	حقوق	از	دست	رفته	بپردازد.
1ــ	کافی،	ج	٢،	کتاب	الدعاء،	ص	5٠٤
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مرحلۀ چهارم : جبران حقوق الهى	حق	دیگر،	حق	خداوند	بر	مردم	است	که	مهم	ترین	آن،	حق	
اطاعت	و	بندگى	اوست.	توبه	کننده	باید	بکوشد	کوتاهى	هاى	خود	در	پیشگاه	خداوند	را	جبران	کند،	براى	

مثال،	نمازها	یا	روزه	هاى	از	دست	داده	را	قضا	نماید	و	عبادت	هاى	ترک	شده	را	به	جا	آورد.
البته	خداوند	نسبت	به	بندگان	خود	مهربان	است	و	اگر	ببیند	که	شخص	توبه	کار	حداکثر	تلش	

خود	را	کرده	و	نتوانسته	همٔه	گناهان	را	جبران	کند،	بقیٔه	موارد	را	خود	جبران	و	او	را	عفو	مى	کند.1

رفتار و اخالق خود را ارزیابی کنید و ببینید به کدام یک از حقوق خداوند و مردم  ٭	

کمتر توجه کرده اید. آنها را یادداشت کنید و برای جبران آن برنامه ریزی نمایید.

توبۀ اجتماعى
همان	طور		که	توحید	عبادی	دو	جلوه	دارد،	جلوه	اى	در	فرد	و	جلوه	اى	در	جامعه،	توبه	نیز	این	
گونه	است.	آن		چه	تاکنون	گفته	شد،	مربوط	به	توبٔه	فردى	بود.	اما	اگر	جامعه	اى	در	برخى	از	ابعاد	از	
توحید	و	اصلح	اجتماعى	 به	مسیر	 بازگشت	 نیازمند	 از	خداوند	خارج	شود،	 توحید	و	اطاعت	 مسیر	

است؛	یعنى	نیازمند	توبه	است.	
انحراف	هاى	اّولیٔه	اجتماعى	باید	در	همان	مراحل	ابتدایى	خود	اصلح	شوند	تا	گسترش	نیابند	
و	ماندگار	نشوند.	رباخوارى،	رشوه	گرفتن،	بى	توجهى	به	عفاف	و	پاکدامنى،	ظلم	کردن	و	ظلم	پذیرى	و	

اطاعت	از	غیر	خدا،	از	جملٔه	این	بیمارى	ها	و	انحراف	هاست.
راه	اصلح	و	معالجٔه	جامعه	از	این	بیمارى	ها	انجام	دادن	وظیفٔه	امر		به	معروف	و	نهى	از	منکر	
است.	اگر	مردم	در	انجام	این	وظیفه	کوتاهى	کنند،	گناهان	اجتماعى،	قوى	تر	و	محکم	تر	مى	شوند	و	تمام	
سطوح	جامعه	را	در	بر	مى	گیرند.	در		واقع	اگر	مردم	در	برابر	اولین	نمودهاى	گناه	حساسیت	نشان	دهند	و	
در	برابر	آن	بایستند	و	بکوشند	که	جامعه	را	به	وضع	اعتدال	باز	گردانند،	به	آسانى	مى	توانند	مانع	گسترش	
آن	شوند.	اما	اگر	مردم	کوتاهى	کنند	و	اقدامات	دلسوزان	جامعه	به	جایى	نرسد	و	به	تدریج	انحراِف	از	حق	
ریشه	بدواند،	اصلح	آن	مشکل	مى	شود	و	تلش	هاى	بزرگ	و	فعالیت	هاى	ایثارگرانه	مى	طلبد؛	تا	آن	جا	

	برای	کسانی	که	بخواهند	در	ردیف	اولیای	بزرگ	الهی	قرار	گیرند	و	به	مقام	»علیین«	برسند.	دو	مرحلٔه	دیگر	بیان	 1ــ	امیرمؤمنان		
می	فرماید	که	عبارت	است	از:	پنجم:	گوشتی	که	از	حرام	بر	تن	انسان	روییده،	با	حزن	و	اندوه	آب	شود	تا	پوست	به	استخوان	بچسبد	و	گوشت	
جدید	در	زیر	پوست	روییده	شود.	ششم:	انسان	توبه	کار،	زحمت	و	سختی	عبادت	را	به	بدن	بچشاند،	هم	چنان	که	شیرینی	گناه	را	چشانده	بود.	
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که	ممکن	است	نیاز	باشد	انسان	هاى	بزرگى	جان	و	مال	خود	را	تقدیم	کنند	تا	جامعه	را	از	تباهى	مطلق	
برهانند	و	مانع	خاموشى	کامل	نور	هدایت	شوند.

	براى	کوتاه	کردن	دست	معاویه	از	حکومت	اقدام	 براى	مثال،	اگر	آن	زمان	که	امیر	مؤمنان	على			
کرد،	مسلمانان	به	طور	دسته	جمعى	از	ایشان	حمایت	مى	کردند	و	اگر	پس	از	شهادت	ایشان،	مردم	به	طور	
	پیروى	مى	نمودند	و	اگر	مردم	در	مقابل	نصب	یزید	به	خلفت	اعتراض	مى	کردند	 همه	جانبه	از	امام	حسن		
	و	 بار	نمى	رفتند،	انحراف	از	اسلم	آنقدر	عمیق	و	گسترده	نمى	شد	که	الزم	باشد	امام	حسین		 و	زیر	

خانواده	و	یارانش،	براى	جلوگیرى	از	نابودى	اسلم،	خود	را	فدا	کنند.

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت دارىم؟ 
پاسخ	این	سؤال	را	با	ذکر	کلمى	از	امیرمؤمنان	آغاز	مى	کنیم؛	آن	حضرت	در	پاسخ	کسى	که	از	

او	موعظه	اى	درخواست	کرد،	فرمود:
»از	کسانى	مباش	که	بدون	عمل	دل	به	آخرت	بسته	و	به	واسطٔه	آرزوى	طوالنى،	توبه	را	به	تأخیر	

انداخته	است؛	دربارٔه	دنیا	زاهدانه	سخن	گوید،	اّما	هم	چون	دنیا	دوستان	عمل	کند…«	1
در	پاسخ	به	سؤال	باال	مى	گوییم،	گرچه	تمام	طول	عمر	ظرف	زمان	توبه	است	و	تا	لحظٔه	مرگ	
مى	توان	توبه	کرد		2،	اّما	بهترین	زمان	براى	توبه،	دورانى	است	که	توبه	آسان	تر	و	جبران	گذشته	راحت	تر	

است.	بر	این	اساس،	باید	به	چند	نکته	توجه	کنیم.
1ــ	از	آن	جا	که	دورٔه	جوانى	دورٔه	انعطاف	پذیرى،	تحّول	و	دگرگونى	و	دورٔه	پیرى	دورٔه	کم	شدن	
آمد،	 پدید	 انسان	 در	 جوانى	خصلت	هایى	 دورٔه	 در	 اگر	 است،	 و	خصلت	ها	 خوى	ها	 تثبیت	 انعطاف،	
خارج	کردن	آن	خصلت	ها	در	پیرى	بسیار	سخت	و	طاقت	فرسا	خواهد	بود.	خصلت	هاى	ناپسندى	که	
در	ما	پدید	مى	آیند،	شبیه	طناب	هایى	هستند	که	بر	پاى	انسان	بسته	مى	شوند	یا	شبیه	تورهایى	هستند	که	
آدمى	را	در	دام	خود	گرفتار	مى	سازند؛	هرقدر	که	زمان	مى	گذرد،	آن	طناب	ها	و	تورها	محکم	تر	مى	شوند	

و	ارادٔه	آدمى	ضعیف	تر	مى	گردد	و	پاره	کردن	آنها	بسیار	سخت	و	گاه	نزدیک	به	محال	مى	شود.
٢ــ خوش	گذرانى	در	دورٔه	جوانى	به	امید	توبه	کردن	در	دور	ان	پیرى،	حیلٔه	خطرناک	شیطان	

است.	زیرا:
اوّ الً،	پیرى	محصول	کشت	جوانى	است.	چند	نفر	گناه	کار	سراغ	دارید	که	در	پیرى	توانسته		باشند	

1ــ	نهج	البلغه،	حکمت	١5٠
2ــ	اصول	کافی،	ج٢،	ص	٤٤٠،	کتاب	ایمان	و	کفر
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خود	را	متحول	سازند؟	هرکس	در	پیرامون	خود	بنگرد	مى	بیند	که	چنین	افرادى	بسیار	نادر	و	محدودند.
ثانیًا،	چه	تعداد	از	آدم	هاى	گناه	کار	به	پیرى	رسیده	اند	تا	فرصت	توبه	پیدا	کنند؟

ثالثًا،	فریب	بزرگ	شیطان	این	است	که	لذت	گناه	را	برتر	از	خوشى	و	لذت	اطاعت	از	فرمان	الهى	
آنان	که	خوشى	و	لذت	را	از	 جلوه	مى	دهد.	آدم	هاى	زیرک	و	هوشیار،	گول	این	فریب	را	نمى	خورند.	
راه	گناه	جست	و	جو	مى	کنند،	در	همان	حاِل	لذت	گناه،	با	نگرانى	هاى	روحى	و	روانى	درگیر	مى	شوند	که	
نمى	گذارند	لذت	گناه	کام	آنان	را	شیرین	کند.	اّما	چون	از	حقیقت	مطلب	غافلند،	براى	رفع	آن	رنج	هاى	
به	طور	کامل	در	 این	که	سرانجام	 تا	 بزرگ	تر	مى	کنند	 بزرگ		و	 روحى	و	روانى،	خود	را	سرگرم	گناهان	
منجلب	فساد	غرق	مى	شوند	و	راهى	براى	بیرون	آمدن	نمى	یابند.	اّما	خداوند	برنامٔه	زندگى	را	براى	مؤمنان	
به	گونه	اى	تنظیم	کرده	که	هم	از	لذت	هاى	عالى	معنوى	برخوردار	شوند	و	هم	بى	دغدغٔه	گناه	و	به	دور	از	

رنج	هاى	روانى،	از	لذت	هاى	مادى	و	طبیعى	نیز	بهره	ببرند.	

امام خمینى رحمة الله علیه مى گوید:
و	 قلبى	 کدورت	 و	 کمتر	 گناهان	 بار	 که	 است،	 ایام	جوانى	 توبه،	 »بهاِر	
ظلمت	باطنى	ناقص	تر	و	شرایط	توبه	سهل	تر	و	آسان	تر	است.	انسان	در	پیرى،	
حرص	و	طمع	و	حّب	جاه	و	مال	و	طول	آرزویش	بیشتر	است،	و	این	به	تجربه	
ثابت	شده	است	و	حدیث	شریف	نبوى	شاهد	بر	آن	است.	فرض	کنیم	که	انسان	بتواند	در	ایّام	
پیرى	به	توبه	قیام	کند،	از	کجا	به	پیرى	برسد	و	اجل	موعود،	او	را	در	سن	جوانى	و	در	حال	

اشتغال	به	نافرمانى	نرباید	و	به	او	مهلت	دهد؟…
پس	اى	عزیز،	از	کیدهاى	شیطان	بترس	و	در	حذر	باش،	و	با	خداى	خود	مکر	و	حیله	مکن	
که	پنجاه	سال	یا	بیشتر	شهوت	رانى	مى	کنم	و	دم	مرگ	با	کلمٔه	استغفار	جبران	گذشته	مى	کنم؛	این	ها	
خیال	خام	است.	اگر	در	حدیث	دیدى	یا	شنیدى	که	حق	تعالى	بر	این	امت	لطف	فرموده	و	توبٔه	آنها	
تا	قبل	از	مشاهدٔه	آثار	مرگ	یا	خوِد	آن	قبول	مى	فرماید،	صحیح	است؛	ولى	هیهات	که	در	آن	 را	
بر	 عزِم	 و	 برگشت	 دارد؛	 توبه	زحمت	 به	 اقدام	 لفظ	است؟!	 توبه	 مگر	 انسان	سرزند!	 از	 توبه	 وقت	
برگشت	نکردن،	ریاضت	هاى	علمى	و	عملى	الزم	دارد،	…	چه	بسا	باشد	که	قبل	از	فکر	توبه	یا	عملى	
کردن	آن،	اجل	مهلت	ندهد	و	انسان	را	با	بار	معصیت		هاى	سنگین	و	ظلمت	بى	پایان	گناهان،	از	این	
جهان	منتقل	نماید.	آن	وقت	خدا	مى	داند	که	انسان	به	چه	گرفتارى	ها	و	بدبختى	ها	دچار	مى	شود	…
پس	اى	عزیز،	هرچه	زودتر	دامن	همت	به	کمر	بزن	و	عزم	رامحکم	و	اراده	را	قوى	کن	و	
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از	گناهان،	تا	در	سن	جوانى	هستى	یا	در	حیات	دنیایى	به	سر	مى	برى،	توبه	کن	و	مگذار	فرصت	
خدا	داد	از	دستت	برود؛	به	تسویلت	1	شیطانى	و	کیدهاى	نفس	اّماره	اعتنا	مکن.«	2

مولوى،	دربارٔه	کسى	که	فریب	شیطان	را	مى	خورد	و	توبه	را	به	تأخیر	مى	اندازد،	مثال	
زیر	را	مى	زند:

همچو آن شخصِ درشتِ خوش سُخُن 
در میان ره نشاند او خاربُن

هر دمی آن خاربُن افزون شدی
پای خلق از زخم آن پرخون شدی 

جامه های خَلق بدریدی زخار
پای درویشان بِخَستی زار زار 

چون به ِجد حاکم بدو گفت این بکَن
گفت آری برکَنَم روز  یش من 

مدتی فردا و فردا وعده داد
شد درخت خارِ او محکم نهاد 

گفت روزی حاکمش ای وعده کَژ 
پیش آ   در کار ما واپَس مَغَژ

تو که می گویی که فردا، این بدان 
که به هر روزی که می آید زمان 
آن درختِ بَد جوان تر می شود 

وین کَنَنده پیر و مضطر می شود 
خار  بُن در قوّت و برخاستن 
خارکَن در پیری و در کاستن

خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر 
خارکَن هر روز زار و خشک تر
او جوان تر می شود تو پیرتر
زود با  ش و روزگار خود ببَر

                             مثنوی مولوی/ دفتر دوم

1ــ	تسویل:	اغوا	کردن،	به	گمراهی	افکندن،	آراسته	و	زیبا	جلوه	دادن	
2ــ	شرح	چهل	حدیث،	امام	خمینی	)رحمة	الله	علیه(،	ص	٢٧٣،	با	ساده	سازی	برخی	کلمات	و	عبارات
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بازگشت  بر  عالوه  توبه،  هنگام  در  که  ببینید  و  کنید  نگاه  مائده  سورة   ٣٩ آیة  به  ١ـ 
انسان گناهکار چه بازگشت دیگری مطرح شده است و آن بازگشت نتیجة چیست؟ 

شده  ذکر  خداوند  برای  صفت  دو  آمده  درس  ابتدای  در  که  ای  آیه  سه  هر  در  ٢ـ 
است. آن دو صفت کدامند؟ چه رابطه ای میان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟ 

٣ـ مهم ترین ناسپاسی از خداوند چیست؟ و چه موقع انسان دست به چنین ناسپاسی 
می زند؟ 

چه  باید  نرود،  گناه  سمت  به  انسان  اینکه  برای   ، صادق   امام  سخن  ر  بناب ٤ـ 
دیدگاهی دربارة خدا داشته باشد؟ 

٥ـ بنابر سخن امیرمؤمنان، چه چیزی قلب ها را پاک می کند و گناهان را می شوید؟ 
٦ـ بنابر سخن رسول خدا  شخص توبه کننده مانند چه کسی است؟ 

چه  صورت،  این  غیر  ر  د است؟  کافی  ه  گذشت از  پشیمانی  کردن  توبه  برای  آیا  ٧ـ 
کارهای دیگری باید انجام شود؟ 

٭١ـ آیات ٥٠ تا ٦٠ و ٨٤ تا ٩٥ سورة هود را مطالعه کنید و ببینید که چه عاملی باعث 

شد قوم عاد و قوم مدین گرفتار عذاب شوند. 
٢ـ مناجات التائبین را در کتاب »مفاتیح الجنان« بخوانید و به سؤال های زیر پاسخ 

دهید: 
الف( گناه چه آثاری در وجود انسان باقی می گذارد؟ 

ب( چه اموری است که جز خداوند، دیگری توان انجام آن را ندارد؟ 
بسته  او  بر  را  عذرآوردن  راه  که  اده  د قرار  کار  گناه  پای  پیش  راهی  چه  خداوند  ج( 

است؟ 


