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کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه ریزی
آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن
به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه های مجازی ،نمایش ،اقتباس،
تلخیص ،تبدیل ،ترجمه ،عکس برداری ،نقاشی ،تهیه فیلم و تکثیر به هر شکل و
نوع ،بدون کسب مجوز ممنوع است و متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار میگیرند.
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سخنی با دانش آموزان
دوره دوم متوسطه را خیر مقدم و انتخاب ارزشمند و مهم تان که فراگیری
ضمن عرض سالم ،ورودتان به ٔ
است را تبریک می گوییم.
آموزه های قرآن کریم و اهل بیت

را به سبب اخالق نیکو می ستاید (قلم )4 ،و
مکرم اسالم
خداوند متعال در قرآن کریم ،پیامبر ّ
همچنین موفقیت ایشان در تبلیغ و هدایت مردم را همین ُحسن خلق بیان می دارد (آل عمران.)159 ،
بدون شک ،تبلیغ دین و عالقمند نمودن مردم جهان به مذهب تشیع نیز محتاج همین خلق نیکو در روابط
یک مسلمان با خود ،خانواده و جامعه و  ...است.
رشته علوم و معارف اسالمی که هر یک ان شاءالله در آینده
بنابراین ،توجه به این نکته برای دانش آموزان ٔ
به شکل های گوناگون از دعوت کنندگان به دین مبین اسالم هستند ،بسیار ضروری است.
کتاب حاضر نیز با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون انسان (فردی ـ خانوادگی ـ اجتماعی) به معرفی اخالق
و بزرگان دین پرداخته است.
سیره معصومین
به عنوان یک علم و همچنین بیان جلوه های آن در ٔ
اما آنچه در راه نهادینه کردن صفات پسندیده و دور کردن ویژگی های ناشایست در وجود انسان ضروری
خیر
است ،رعایت دو اصل «اختصار» و «استمرار» است .امیرمؤمنان می فرمایدٌ :
«قلیل َم ٌ
دوم علیه ٌ
ِمن ٍ
مملول ِمنه»؛ یعنی کار اندکی که بر آن مداومت شود از کار بسیاری که موجب خستگی و مالمت
کثیر
ٌ
می شود بهتر است.
بنابراین ،خواهشمند است مطالب این کتاب را به دور از روش های نا کارآمد همچون «حفظ  کردن» و
«خواندن برای امتحان» و  ...دنبال نمایید تا شیرینی آن و تأثیرگذاری معارف اهل بیت را نیز در خود
احساس نمایید و تا پایان آن در کسب سایر فضائل ،کوشا باشید.
موفق و سربلند باشید
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درس اول

چیستی اخالق

مبارکه قلم ،پیغمبرش را اینگونه میستاید:
سوره
خداوند متعال در
ٔ
ٔ
ظیم»1.
« َو ِا َّن َ
ک لَ َعلیٰ ُخلُقٍ َع ٍ
« و تو ای پیامبر ،دارای اخالق بزرگی هستی ».
و در روایتی از آن حضرت میخوانیم:

ِ ٰ
وج َّل بَ َعثَنی بِها»2.
« َعلَیکُم بِ َمکا ِر ِم االَخال ِق َفا َّن ال ّل َه َع ّز َ
«بر شما باد اخالق ستوده ،چرا که خدای بزرگ مرا بدان
مبعوث فرموده است».
محور آیه و روایت باال «اخالق» است.
شما از «اخالق» و «خلق نیکو» چه برداشتی دارید؟
آیا با معنای « ُخلق» آشنایید؟
چه انسانی را «انسان اخالقی» میدانید؟

سوره قلم4 ،
.1
ٔ
 .2مستدرک الوسائل ،ج ،2ص 283
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ُخلق و َخلق

ُخلق و َخلق از یک ریشهاندَ .خلق انسان که طبیعت اوست ،شامل غرائز ،احساسات و
استعدادهای انسان است و اختیار و عمل در به دست آوردن آنها هیچگونه دخالتی ندارد،
مانند حس کنجکاوی ،حقطلبی ،عدالتخواهی و امثال آن که در سرشت و طبیعت هر
انسانی قرار داده شده است .چنان که خداوند متعال می فرماید:
َ
حس َن ُص َو َرکُم»1
«و َص َّو َرکُم َفأ َ
َ
2
ُخلق در لغت به معنای خوی و سرشت است و شامل صفاتی است که با عمل و اختیار
انسان به تدریج برای او ایجاد میشود و تغییرپذیر است .اگر از استعدادها و صفات خداداده
خوب بهرهبرداری شود و انسان محاسن اخالقی را کسب کند ،صاحب ملکات شایسته و
مکارم اخالق میشود و اگر از این استعدادهای خدادادی خوب بهرهبرداری نشود ،دارای
ملکه او خواهد شد.
صفات اکتسابی ناپسند شده و رذیلتهای اخالقی ٔ

معنای اخالق

انسان در کارهایی که با اراده و اختیار خود انجام میدهد ،غالباً محتاج به تدبر و تفکر
است؛ یعنی هرکاری که بخواهد انجام دهد ،ابتدا خود آن کار و سپس منافع و ضررهایی که
در آن وجود دارد را تصویر کرده و پس از تصدیق به منافع و فایدههای آن ،اقدام به آن کار
میکند.
در بعضی از کارها ،انسان در اثر تکرار زیاد آن کار ،به طور خودکار عمل میکند .مانند
شخص بخشنده به هنگام ،کمک به نیازمندان و یا فرد شجاع در رفتن به میدان نبرد و حمله به
دشمن؛ چرا که این اعمال در اثر تکرار در وجودشان رسوخ کرده و به صورت ملکه در آنها
ملکه راسخه در نفس را ُخلق میگویند.
شکل گرفته است .این ٔ
اخالق ،جمع ُخلق است .بنابراین ،اخالق عبارت است از ملکات نفسانی که به سبب آن،
کارها به آسانی و صرف زمان اندک از انسان صادر میشود .البته این به معنای نیاز نداشتن به
سوره تغابن3 ،
.1
ٔ
 .2راغب اصفهانی ،معجم مفردات الفاظ قرآن ،ص ١٥٩
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تفکر نیست.در هر عمل اختیاری انسان ،حتماً تفکر هست .اما در این اعمال ،تفکر ،بسیار
سهل و سریع انجام بگیرد .در حقیقت ،در این قبیل اعمال ،در جهت مخالف ،تحریکی
اندیشه
وجود ندارد تا انسان در هنگام تفکر به دو سمت کشیده شود ،بلکه به راحتی در فکر و
ٔ
خود ،این قبیل اعمال را برمیگزیند و اراده میکند و انجام میدهد .اگر یک فضیلت اخالقی
در انسان به صورت ملکه درآید عمل مربوطه به آن به آسانی و راحتی مورد توجه نفس قرار
میگیرد و آن را اراده میکند.

انسان اخالقی

در بینش الهی ،کسانی را انسان اخالقی و صاحب ُحسن خلق میدانند که ُم َـتخلِّق به اخالق
همه موضوعات و مسائل ،پایبند به دستورات دین و عامل
الهی و مؤ َّدب به آداب دینی بوده و در ٔ
به آنها باشند .اگر خلق و خوی پیامبر گرامیاسالم را تحلیل و بررسی کنیم ،جز قرآن و
دستورات آن ،چیز دیگری مشاهده نکرده و وجود شریفش را قرآن مجسم خواهیم یافت.
ُحسن خلق منحصر در خوشزبانی و خوش رفتاری با مردم نیست .گرچه آنها نیز بخشی از
اخالق بوده و حائز اهمیت است .از اینروست که در روایات معصومین  ،حسن  خلق
را به اوصاف متعددی از قبیل صبر ،سخاوت ،تواضع ،حلم و بردباری ،رفتار مالیم با مردم،
10

پرهیزکاری و پاکدامنی ،دوری از گناه ،طلب روزی حالل و توسعه در زندگی خانوادگی،
چهره گشاده و امثال اینها تعریف
رفتار خوب ،کالم طیب و برخورد با بندگان خدا با
ٔ
1
کردهاند.
بنابراین معیار و مالک اخالق نیک و حسن خلق ،تنها برخورد خوب و خوشاخالقی
دایره عمل و صفت اخالقی قرار
نیست .بلکه هر عمل یا صفتی که باعث کمال انسان شود در ٔ
میگیرد و صاحب آن را دارای ُحسن خلق میدانیم و البته پروردگاری که انسان را آفریده
و بر زوایای پنهان و آشکار وجود او از همه آگاهتر است ،بهتر از هرکسی میتواند افعال و
صفاتی را که موجب کمال بشر از حیث فردی و اجتماعی میشود ،تعیین کند؛ چنان که قرآن
میفرماید:
ِ
فسه»2
«ولَ َقد َخلَقنَا اإلِنسا َن َونَعل َُم ما ُت َوس ِو ُس بِه نَ ُ
َ

«ما انسان را آفریدیم و آنچه را نفسش به آن وسوسه می کند ،آگاهیم».

علم اخالق چیست؟

علم اخالق عبارت است از علم چگونه زیستن .این چگونگی ،هم رفتار انسان را شامل
میشود و هم ملکات و کیفیات نفسانی را .یعنی علم به اینکه انسان در دو بُعد فردی و
اجتماعی چگونه باید رفتار کند و بدین صورت به سعادت و کمال نهایی خود برسد.

موضوع علم اخالق

«رفتارهای اختیاری انسان و ملکات و روحیات او» و به عبارت دیگر اعمال و صفات
نیک و بد ،به لحاظ قابل اکتساب بودن و قابل اجتناب بودن موضوع علم اخالق است .علم
رتبه دوم پس از علم توحید قرار دارد .موضوع
اخالق به خاطر ارزشمندی موضوع آن در ٔ
این علم ،انسان جویای کمال است ،یعنی انسانی که مقصد خود را طی منازل کمال و نیل
به کمال نهایی که همان مالقات خدا است (لقاء الله) قرار داده است ،چنین انسانی اشرف
 .1حبیبالله طاهری ،درسهایی از اخالق اسالمی ،ص  17و 18
 .2سوره ق16 ،
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مخلوقات و برترین موجودات است .خداوند در قرآن کریم میفرماید:

«ولَ َقد کَرمنا بنیآدم و حملنا ُهم ِفی البر و البح ِر و ر َزقنا ُهم ِمن ال َّطی ِ
بات َو َف َّضلنا ُهم
َ
ِّ
َّ َ َ َ َ َ َ
َ
َ ِّ َ َ َ َ
1
ِ
َعلی کَثی ٍر م َّمن َخلَقنا تَفضیال »

«و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم و آنها را در خشکی و دریا سیر
دادیم و از نعمتهای پاکیزه روزی بخشیدیم و آنها را بر بسیاری از مخلوقات
خود ،برتری دادیم ،برتری کامل».
انسان سرشتی پاک و الهی دارد .خداوند انسان را بر فطرت و سرشت نیکو و متعالی
آفریده است .لطف و محبت بیکران خداوندی نصیب انسان شده ،تا بدانجا که او را خلیفه
و جانشین خویش در روی زمین قرار داده و او را از موهبت گرانبهاترین چیز ،یعنی عقل
بهرهمند ساخته است.

سوره اسراء70 ،
.1
ٔ
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درس دوم

کمال ما

انسان کماالت و زیباییها را دوست دارد و به هر میزان که به آنها
دست مییابد ،احساس شادی و نشاط و لذت میکند .علم ،ادب ،ثروت،
شجاعت و قدرت ،از این قبیلاند .یک دانشمند از رسیدن به حقایق
علمی لذت میبرد و. ...
اما انسانها در شناخت کمال و مصداق آن و اینکه چه چیزی کمال
است ،اختالف دارند و هرکسی برای خود چیزی را کمال پنداشته و
در طلب آن میکوشد .برخی پست و مقام ظاهری را برای خود کمال
میدانند و تمام توانشان را صرف به دست آوردن آن مینمایند .برخی
تمام همتشان ،کسب مال و ثروت است و آن را کمال میدانند .حتی برخی
قبیله خوددانستهاند و گروهی،
شرف و کمال خود را در کثرت فرزندان و ٔ
کمال انسان را در قدرت و سیطره و نفوذ بر دیگران خالصه کردهاند.
در درس پیش دانستیم هدف سلوک اخالقی ،رساندن انسان به کمال
نهایی است .بهراستی کمال نهایی انسان چیست؟
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ضرورت تناسب کمال انسان با ویژگیهایش

همه انسانها ،طالب کمالاند .حس کمالخواهی و حتی حس برتر بودن از دیگران در
ٔ
همه خوبیهای
خوبی ها از خواستههای مشترک انسانهاست .از سوی دیگر ،انسانها ٔ
موجودات دیگر و حتی باالتر از آن را طلب میکنند .آنها طالب تمام خوبیها و زیباییها
هستند ،نه بخشی از آنها.
ویژگی بارز دیگر آدمی بینهایتطلبی اوست .استعداد انسان در علم ،شجاعت،
محبت ،کرامت و بسیاری از خوبیهای دیگر پایان ندارد و ظرف وجود او در کسب این
امور نه تنها سیراب نمیشود بلکه عطش او در دستیابی به خواستههایش افزون میگردد
و به دنبال چیزی است که هرگز پایان نیابد و تمام نشود .انسان بی ِ
نهایت هر چیز را
می خواهد.این در حالی است که حیوانات و گیاهان وقتی به سرحدی از رشد و کمال
میرسند ،متوقف میشوند ،انگار پایان یافته و دیگر آرزویی ندارند.
یکی دیگر از ویژگی های انسان آن است که نهال وجود او در مسیر رسیدن به کمال ،به
دست خودش رشد میکند و به همین جهت ،مسئول سرنوشت خویش است .اما گیاهان به
طور طبیعی و حیوان به نحو غریزی استعدادهای خود را شکوفا میکنند.
با توجه به این اوصاف و ویژگیهاست که وقتی در کماالتی که انسانها برای خود انتخاب
نمودهاند تأمل میکنیم ،درمییابیم برخی زودگذر و محدودند ،برخی نامحدود و جاودانه اند،
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برخی سطحی و ظاهریاند ،برخی عمیق و درونی و برخی باارزشترند و برخی کمارزشتر.
به راستی  ،کدام کمال میتواند پاسخگوی حقیقت بینهایتطلب و تنوعطلب انسان باشد؟
و می تواند لذت و نشاط را در وجود انسان شعلهور سازد؟ در حالی که جاودانه ،نامحدود،
عمیق و ارزشمند باشد.
اگر روح انسان خوبیها را به صورت بیپایان میخواهد ،بهراستی رسیدن به کدام کمال
میتواند روح پایانناپذیر او را سیراب کند؟

برترین کمال

سرچشمه خوبیها و
با تأمل در درون خود درمییابیم که همواره در جستوجوی
ٔ
زیباییهاییم و تا به آن نرسیم آرام و قرار نمیگیریم.
همه خوبیهاست.
خداوند مبدأ و
سرچشمه ٔ
ٔ
الحسن ٰى   »1
َسماء ُ
« ال َّل ُه ال إ َِله إِالَّ ُه َو لَ ُه األ ُ
خوبیهای او پایانناپذیر و جاودانه است.

« ما ِع َندکُم َین َف ُد و ما ِع َندال ّٰل ِه با ٍق »2
هر خوبی در این جهان و در آن جهان از اوست .بنابراین ،شایسته است که
تنها تقرب و نزدیکی به خدای بزرگ ،کمال و مقصد نهایی انسان باشد.

ای دوست شکر بهتـر یا آن کـه شکر سـازد؟

خوبــی قمــر بهتـر یا آن کـه قمــر ســازد؟

ای باغ تویی خوشتر یا گلشن و گل در تو؟

یا آن که بر آرد گل ،صد نرگس تر سازد؟

ای عقــل تو بـه باشی در دانـش و در بینـش

یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد؟

						

(دیوان شمس مولوی)

سوره طه8 ،
.1
ٔ
سوره نحل96 ،
.2
ٔ
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الدنیا
واب ُّ
« َمن کان ُی ُ
رید ث َ َ
ِ ِٰ
الدنیا و ِ
اآلخ َرةِ »1
واب ُّ
َفع َند ال ّله ث َ ُ

« هر کس نعمت و پاداش دنیا را میخواهد
بداند که نعمت و پاداش دنیا و آخرت ،هر دو نزد خداست».
همه انبیاء و اولیاء الهی «قرب به خدا» را هدف خود برمی گزیدند و
از اینروست که ٔ
وسیله نجات از عذاب الهی و رسیدن به سعادت ابدی میدانستند و مردم را بدان دعوت
تنها
ٔ
میکردند .
قرب به خدا ،تنها کمالی است که در مراحل مختلف زندگی دنیوی و اخروی همراه انسان
بوده و در همهجا باعث جاه و جالل و آبرومندی است و ابد ًا زوال نمیپذیرد زیرا کمال مطلق،
عزت و شرف مطلق ،برای خداست .هر کس کمالی و عزتی میخواهد باید به سوی او رفته
و در پرتو رحمتش به کمالی برسد .قرآن کریم در جایی عزت و شرف را برای خدا و رسول
خدا و مؤمنین دانسته است.
ِ ِِ ِ ِ
ِ
ِ ِ ِ
قین ال َیعل َُمون »2
نین َو لک َِّن ُ
المناف َ
« َو ل َّله الع َّز ُة َو ل َر ُسوله َو ل ُلمؤم َ

و در جای دیگر ،عزت را منحصر در خدا دانسته است:
الع َّزة َفلِ َّل ِه ِ
رید ِ
الع َّز ُة َجمیعا »3
« َمن کا َن ُی ُ

امیرمؤمنان نیز در دعای کمیل از خدا میخواهد که او را از کسانی قرار دهد که به قرب
او مشتاق بوده و به او همانند بندگان مخلص او نزدیک شده باشد.
نکته :در برخی روایات ،امور دیگری مثل تفقه در دین ،صبر در مصایب ،زندگی
خداپسندانه ،4عقل ،5مخالفت با هوای نفس ،6تقوا 7و  ،...کمال انسان معرفی شده است.
چه نسبتی میان این کماالت و «قرب» وجود دارد؟
سوره نساء134 ،
.1
ٔ
سوره منافقون8 ،
.2
ٔ
سوره فاطر10 ،
.3
ٔ
.4قال الباقر  :الکمال ّ
کل الکمال التفقه فی الدین و الصبر علی النائبه و تقدیر المعیشه (بحاراالنوار ،ج  ،78ص )172
 .5کمال الرجل عقله و قیمته فضله (میزان الحکمه ،ج  ،8ص )456
 .6الکامل من غلب هواه بعقله (میزان الحکمه ،ج  ،8ص )457
فی جواب السائل فی الکمال :تقوی الله عزوجل احسن الخلق (بحاراالنوار ،ج  ،70ص )290
 .7قال رسول الله
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وسیله این امور ،رضای
این امور ،کمال نهایی نیستند بلکه کمال متوسطهاند که انسان به
ٔ
الهی را جلب میکند و یکی پس از دیگری نردبان ترقی را طی مینماید و به سیر صعودی
ادامه میدهد .از منزلی به منزل باالتر و برتر رسیده تا به سر منزل نهایی خویش که همان قرب
به خداست ،برسد .مثال ً آنجا که تقوا به عنوان کمال انسان معرفی شده است در قرآن کریم
به عنوان زاد و توشه به حساب آمده است که اگر کسی خرجی سفر را تقوا قرار دهد یقیناً به
زادوتوشه سفر ،مقصد و کمال نهایی یک انسان نیست ،بلکه کمال او رسیدن
مقصد میرسد.
ٔ
به مقصد و وصال یار است.
همه این امور به عنوان کمال متوسط و منازل بین راه مینگریم که البته شرط
لذا ما به ٔ
رسیدن به کمال نهایی است.

چیستی قرب الهی و چگونگی رسیدن به آن

نزدیکی و تقرب به خداوند ،نزدیکی مکانی و ظاهری نیست .چه بسا دو نفر در یک مکان
در کنار هم باشند ولی هیچ نزدیکی به هم احساس نکنند .نزدیکی به خدا ،یک نزدیکی حقیقی
سرچشمه زیباییها و
است ،همانطور که دوری از او هم بدترین نوع دوری است .خدا
ٔ
خوبیهاست و انسانها به میزانی که زیباییها و خوبیها را کسب کنند ،تجلیبخش صفات
زیبای او شدهاند و به او تقرب یافتهاند.
ثمره عبودیت و بندگی است.
این قرب محصول ایمان و عمل صالح و به تعبیر دیگر ٔ
خداوند در قرآن کریم میفرماید:

« و ما َخل ُ ِ
ِنس إِ َّل لِ َی ُعب ُدون »1
َ
َقت الج َّن َو اإل َ
«جن و انسان را نیافریدم مگر برای اینکه مرا عبادت کنند».
ظاهر عبارت ،انجام پارهای از اعمال توسط اندام بدن (مانند رکوع ،سجده ،طواف و )...
است ،اما بندگی فقط انجام برخی اعمال عبادی نیست .نماز ،روزه و  ،...مصداقهایی
از عبادت هستند و عبادات باارزشی نیز هستند ،اما براساس تعالیم دین اسالم ،هر حرکت
و عملی که برای کسب رضایت خداوند و براساس معیارهای دینی صورت گیرد ،بندگی و
عبادت است .بندگی به این معناست که انسان خدا را رب و مالک و تدبیرگر کارهای خود
سوره ذاریات56 ،
.1
ٔ
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بگیرد و غیر او را کنار بگذارد؛ خواه این غیر ،هوای نفس باشد و یا هوای خلق.
هر قدر توجه انسان به خدا عمیق تر و پایدارتر باشد و به هر میزان که انسان احساس
حضور در محضر خدا داشته باشد قرب به خدا افزونتر می گردد .از این رو در نماز که
ِ
کر الل ِّٰه االَکبَر» است و برترین توجه و ذکر نسبت به خداست بیشترین قرب ایجاد می گردد.
«ذ ُ
و در نماز نیز ،سجده به سبب اینکه بلندترین قله خشوع و اخالص را به نمایش می گذارد
باالترین میزان قرب را فراهم می کند.
پیامبر در این مورد می فرماید:
ِ 1
َ
الع ُبد ِمن َرِب ِّه َوهُ َو َساج ٌد
قرب َما یَکُ ُ
ون َ
أ ُ
هنگامی که بنده در سجده است بیشتر از همیشه به خدا نزدیک است.
لذا در قرآن کریم می فرماید:
« سجده کن و نزدیکی جوی»2.

 .1اصول کافی ،ج  ،3ص  ،224حدیث 11
سوره علق19 ،
.2
ٔ
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درس سوم

هدایت الهی در مسیر کمال

ما همواره در تالش برای رسیدن به کمال نهایی خود هستیم .برای
رسیدن به این هدف نیازمند وجود برنامه ای هستیم که با ترسیم تصویری
روشن از انسان ،مبدأ و مقصدش و زاد و توشه ای که برای رسیدن به
کمال نهایی الزم است ،رسیدن ما را به سعادت تضمین کند.
برنامه مناسبی خواهد بود؟
این برنامه در چه صورتی
ٔ
اندیشه خود یا علم و دانش بشری
و آیا ما می توانیم با تکیه بر عقل و
ٔ
برنامه تربیتی را طراحی کنیم ؟
و بدون یاری گرفتن از تعالیم آسمانی ،این ٔ
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نیاز به هدایت الهی

هرگونه برنامهای که بخواهد سعادت انسان را تضمین نماید باید دو ویژگی اساسی داشته باشد:
همه ابعاد تربیت ؛ بعد جسمی و روحی،
برنامه اخالقی زمانی قابل اعتناست که ٔ
اول آنکه ٔ
بعدفردی و اجتماعی ،بعددنیوی و اخروی انسان را که در ارتباطی کامل و تنگاتنگ با هم
هستند ،دربرگیرد.
برنامه اخالقی ،مبتنی بر علم و آگاهی ،کامال ً درست و قابل اعتماد باشد .هر
دوم آنکه ،این ٔ
برنامه ای که این ویژگی را نداشته باشد ،نیازمند تجربه و آزمون است تا کارایی آن تعیین شود.
اما عمر آدمی محدود است و برای چنین تجربهای کافی نمی باشد ،بهخصوص که راههای
پیشنهادی هم بسیار زیاد و گوناگون است.
اگر انسانی بخواهد خودش به تنهایی به طراحی این برنامه اخالقی بپردازد ،باید سالهای
متمادی از عمر خود را صرف تحقیق و مطالعه کند و باز هم به پاسخ نمی رسد .حتی اگر هم
عمده عمر خود را از دست داده و تازه باید حرکت را آغاز کند .به این ترتیب
برسد ،بخش ٔ
بیشتر عمر خود را تلف کرده است.
جوانی صرف ره کردم که یابم زندگانی را

نجستم زندگانی و گم کردم جوانی را

برنامه هدایت و تربیت باید شناخت دقیق و آگاهی کامل از تمامی استعدادها
برای طراحی ٔ
و نیروها و زوایای انسان داشته باشیم ،زیرا تمامی اقدامات تربیتی موکول به شناختی دقیق
وکامل از انسان است .این در حالی است که مجهول ِ
ترین حقایق برای انسان ،خود انسان و
همه پیشرفتهای عظیمی که در علم و صنعت نصیب
استعدادهای نهفته در درون اوست .با ٔ
همه کشفیات شگفتآوری که در دنیای جمادات ،نباتات و جانداران صورت
بشر شده و با ٔ
گرفته است ،هنوز انسان به عنوان یک موجود ناشناخته باقی مانده است.
بشر توانسته است در درون اتم و در فضای کیهان از نظر علمی به توافق برسد ،فیالمثل
در یک مرکز معتبر علمی در شرق همانگونه در این مسائل اظهارنظر میشود که در مرکز
مسئله سعادت و راهی که باید برای
تحقیقاتی در غرب دنیا میشود ،اما بشر هنوز در
ٔ
خوشبختی کامل خود در پیش گیرد به توافق نرسیده است یعنی همان اندازهای که دانشمندان
و فالسفه در دوهزار سال قبل در این زمینه اختالفنظر داشتهاند ،امروز هم دارند ،و این
20

نشانه آن است که انسان و استعدادهای نهفته در درون او هنوز شناخته نشده و او همچنان
ٔ
همه نیازمندیهایش نیست و از
مجهول باقی مانده است و عقل را یارای درک انسان با ٔ
برنامه سعادت و کمال انسان پس از آن است که تمام استعدادها و
آن طرف طرح و تنظیم
ٔ
ظرفیتها و کماالت انسان ،و خط سیر تکاملی او شناخته شود.
همه ظرفیتها و بروز و ظهور
همه استعدادها و پر شدن ٔ
سعادت ،چیزی جز شکوفا شدن ٔ
همه قوهها و پیمودن صراط مستقیمی که انسان را به عالیترین و مرتفعترین
و به فعلیت رسیدن ٔ
قلههای وجود برساند ،نیست.
برنامه همهجانبهای برای انسان ارائه نمود که آگاهی کاملی
و از سوی دیگر زمانی میتوان ٔ
از خلقت او ،هدف و جایگاهش در هستی ،ابعاد دقیق و ظریف روحی و جسمی و نیز فردی و
اجتماعیاش و چگونگی زندگی در جهان آخرت و ارتباط آخرت با دنیا داشته باشد .این در
عهده عقل و دانش بشری
حالی است که شناخت کامل ابعاد انسان و کماالت وجودی او از ٔ
به تنهایی خارج است و در اختیار خداوند است .مانند یک برنامه نویس که تمامی جزئیات
سخت افزاری و نرم افزاری را می داند و آنها را طراحی و تولید کرده است و تنها اوست که
می تواند برای یک رایانه برنامه نویسی کند.
آیا می توان پذیرفت خدایی که در رفع نیازمندیهای مادی و جسمانی انسان حتی از امور
جزئی از قبیل مژگان بر پلکهای چشم ،ابروان در باالی چشم ،گودی در کف پا و ،...
دریغ نورزیده است نسبت به هدایت و سعادت ابدی او خودداری نموده و انسان را در وادی
ضاللت رها کرده است؟!
برنامه کامل تربیت انسان را طراحی و ارائه
بنابراین ،تنها به مدد خداوند است که میتوان ٔ
همه ابعاد وجود انسان را نیز دربرگیرد زیرا تنها
کرد .برنامهای که از هرگونه خطایی مبرا باشد و ٔ
اوست که بر تمام استعدادها و ظرفیتهای انسان و روابط او با سایر موجودات احاطه دارد.

خداوند هادی علی االطالق

دانستیم که ما انسان ها برای هدایت شدن و رسیدن به کمال خود نیازمند خداوند هستیم.
نه تنها ما در مسیر رسیدن به کماالت به خداوند نیاز داریم بلکه همۀ موجودات با هدایت
خداوند به سمت هدف خودسوق پیدا می کنند:
21

َق َال َر ُّبنَا ا َّل ِذى َأعطَى ک َُّل َشىءٍ َخل َق ُه ثُ َّم َه َدىٰ

و تنها اوست که هدایت میکندِ :ا َّن َعلینَا لَ ُلهدیٰ

1

2

خداوند هادی مطلق می باشد و دایره هدایتش منحصر به انسان نیست وهیچ موجودی جز
با هدایت الهی به مقصود خود نخواهد رسید.

شیوه هدایت خداوند

هدایت هر یک از مخلوقات متناسب با ویژگیهایی است که خداوند به او داده است:

ِ
ى.و ا َّل ِذى َق َّد َر َف َه َدى»3
« ا َّلذى َخل ََق َف َس َّو َ
آنچه را خداوند خلق کرده ،با اندازه و حدود معینی خلق کرده است و آن را
به دستگاه هایی مجهز کرده که با آن اندازهها متناسب باشد و به وسیله همان
وسایل او را به سوی هدفی که برایش در نظر گرفته هدایت فرموده است .پس
هر موجودی به سوی هدف و کمالش با هدایتی الهی در حرکت است.4...
نحوه هدایت موجودات ،با توجه به قابلیتهای متفاوت آنها ،فرق می کند .هدایت نباتات
ٔ
و گیاهان به شکل طبیعی است و این هدایت در حیوانات به شکل غریزی باعث حرکتشان
به سوی کمال می گردد .اما شیوه هدایت انسان در سطحی متفاوت از نباتات و سایر حیوانات
سوره طه50 ،
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و بهطور کلی متمایز از سایر موجودات زمین است .این تفاوت به خاطر قابلیتهای خاص
انسانهاست.
خالصه اینکه هنگامی که موجودی در جهان ایجاد می شود( از فیض وجود برخوردار
میشود) ،قابلیتهایی متناسب با اهداف خلقتش به او بخشیده میشود و متناسب با همین
ویژگیها  ،برای رسیدن به کمال و هدفش هدایت میگردد و همین هدایت است که در صورت
ایجاد نکردن موانع،موجب رسیدن موجودات به کمال الیقشان می گردد.
انسان نیز به محض پا نهادن به عرصه وجود در چرخه هدایت خداوند قرار می گیرد ،از
آنجا که قابلیتهایی چون عقل و اختیار را دارد هدایت او به سمت کمالش متفاوت از سایر
موجودات میگردد .خداوند برنامه حرکت انسان در مسیر کمال را از طریق ارسال رسوالن،
با نشان دادن راه صحیح به بندگان ارائه داده است:
ِ
ِِ
ِ َ ِ
ایاتِ ِه َو
« َقد َم َّن ال َّل ُه َعلىَ ُ
المؤمن َ
ین إِذ بَ َع َث فی ِهم َر ُسولً من أن ُفس ِهم َیتلُوا َعلَی ِهم ءَ َ
ِ
ِ
ِ
بل لَ ِفى َضال ٍل ُّم ِبینٍ »1
کمة َو إِن کَا ُنوا ِمن َق ُ
اب َو الح َ
ُی َزکِّیهم َو ُی َع ّل ُم ُه ُم الکِتَ َ

هدایت انسان برعکس سایر موجودات یک جریان دوطرفه است.یعنی ،انسان
نیز باید از قابلیت های خود(عقل و اختیار) به شکل درست استفاده نماید تا
هدایت گردد .همان گونه که یک ورزشکار تنها با استفاده از قابلیت های
خود همچون قدرت بدنی و سالمت جسم و رفع موانع بر سر راه قهرمانی
می تواند به مقام برتر در مسابقات بزرگ دست یابد،انسان نیز می بایست از
ابزار و استعدادهای خود نهایت بهره را برده تا به هدفی که برای آن خلق شده
است دست یابد.
انسانها با توجه به قدرت تعقل و اختیاری که دارند ،ممکن است در این جریان مشارکت فعال
و مثبت داشته باشند یا به این راهبری توجهی نکرده ،آن را نپذیرند .در طول تاریخ اقوام زیادی
می» ،گزینه
بودهاند که به راهبری پیامبران توجه نکردهاند از جمله قوم ثمود .آنان بین «هُ ٰ
دی» و َ
«ع ٰ
دوم را ترجیح دادند.
اله َدى»2
« َو َأ َّما ث َ ُم ُ
الع َمى َعلىَ ُ
ود َف َه َدینَا ُهم َفاستَ َح ُّبوا َ
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در هدایت شدن ،هم هادی نقش دارد و هم مهتدی .موفقیت هدایتگر جز در سایه همدلی
و همراهی رهرو و مهتدی میسر نمیشود .قرآن کریم بر این موضوع تأکید می کند که هدایت
گروههایی که حاضر به پذیرش راهبر و راه نشدهاند ،ممکن نیست .حتی اگر پیامبر خدا
هادی آنها باشد:
الصم َأو تَ ِ
« َأ َفأَ َ ِ
مى َو َمن کَا َن فىِ َضال ٍل ُّم ِبینٍ »1
هدى ُ
نت ُتسم ُع ُّ َّ
الع َ

در مقابل ،کسانی که به خداوند ایمان بیاورند (راه و راهبر را بپذیرند) خداوند
هادی آنان خواهد شد:

«  ...و إِ َّن ال َّل َه لَه ِاد ا َّل ِذین ءامنُوا إِلىَ ِصر ٍ
یم»2
اط ُّمستَ ِق ٍ
َ
َ َ َ
َ
َ
هدایت خداوند مثل نور خورشید است .تأللو خورشید فراگیر است .بر همه چیز و بر
همه کس میتابد .گیاه ،حیوان ،زمین ،آب ،دریا و ...حال اگر کسی پوششی بر خود نهد یا
لباسی بپوشد که جاذب آن نور نباشد ،بهرهای از آن نمیبرد و اگر لباس سفید و روشنی بر تن
کند بهره میبرد .ظرفیت دریافت نور پذیرش یا عدم پذیرش نور ،ایمان ،افکارو اعمال انسان
را ایجاد میکند.
«و ما یست ِوى األَعمى و الب ِصیر و ال َّ ِذین ءامنُوا و ع ِملُوا َّ ِ ِ
الم ِ
سى ُء
َ َ َ َ
َ َ َ ُ َ َ َ َ َ َ
الصالحات َو َل ُ
3
ِ
ون »
َقل ًیل َما ت َ َت َذک َُّر َ
بنابراین در مقابل هدایت خداوند ،مخاطبان به دو گروه تقسیم میشوند .شرایط مخاطبان
متفاوت است و به تبع آن ،نتایج متفاوت میشود .کسانی که خداوند را ولی خود میگیرند،
خداوند با عنایت و تدبیر مستقیم و ارائه انوار برتر ،او را از ظلمات میرهاند .چنین انسانی
ِ
هر روز چندین بار هدایت خود را از خداوند میخواهد ِ«ا ِ
هدنا ّ ِ
یم»
الصرا َ
ط ُ
المستَق َ
اما حال کافران این گونه نیست  .در نتیجه در همان گمراهی که دارد رها میگردد؛
ِ
ِ
ِ
ون»4
عم ُه َ
« َمن یُضل ِل ال َّل ُه فَ َل َهاد َى ل َ ُه َو ی َ َذ ُرهُم ِفى ط َُغیانهم ی َ َ
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درس چهارم

هادیان واقعی  ،هادیان پنداری

در درس قبل با واژه هادی آشنا شدید .این واژه  ،اسم فاعل از ریشه
«هدی» میباشد.
آیا تاکنون در معنای آن تأمل کرده اید؟
شاید تعجب کنید اگر بشنوید «هادی» یک شغل بوده است .درست
است یک شغل!!
فکر می کنید وظیفه هادی چه بوده است ؟
و چه خدمتی به مردم می کرده است ؟
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عربستان ،سرزمین وحی و نزول قرآن کریم ،یکی از گرم ترین سرزمین هاست .بیشتر آن را
بیابان های خشک و شنی فرا گرفته است .مردم پیش از نزول قرآن (دوره جاهلیت) برای این
بیابانها براساس خصوصیاتشان نام انتخاب می کردند .داشتن یا نداشتن آب ،راه روشن و
آشکار داشتن یا ظلمت آنها و ...از جمله این ویژگیها بوده است؛ مثال ً بر بیابان پرمخاطرهای
که مطلقاً کسی نمی دانست راه از کدام طرف است و انباشته از ریگ بود و جای پایی بر آن
مشاهده نمیشد نام « یَهماء » گذاشته بودند.
گذشتن از این بیابانها آکنده از ترسها ،بیمها و خطرات فراوان بود.بیابان در نگاه آنان
مانند غولی جلوهگر بود که هر آن ممکن بود دهان باز کند و شخص را در خود فرو برد.
در دوره جاهلیت برای عبور کردن از این بیابانها ،وجود راهنمایان حرفهای ضرورت
داشت .از همین رو کارشناسانی وجود داشتند که در یافتن راههای بیابان تبحر ویژه داشتند
و حرفه آنان عبور دادن مسافران از بیابان و سالم به مقصد رساندن آنان بود .به این افراد
«هادی » گفته میشد .
اما همۀ مسافران به مقصد نمی رسیدند و . ...
حکایت ما و حرکتمان در مسیر کمال در این دنیا حکایت مسافران بیابان های پر مخاطره است .
آیا ما به تنهایی می توانیم این سفر را به سالمت طی کنیم؟
آیا به هر هادی می توان اعتماد کرد؟
***
دانستیم که قرآن کریم خداوند متعال را هادی مطلق معرفی کرده است.او هر موجودی را
بر اساس قابلیت هایش هدایت می کند .از آنجا که انسان دو ویژگی اختیار و عقل را داراست
هدایتش به صورت ارسال رسوالن صورت می گیرد .بنابراین پیامبران الهی هدایتگران بشر به
سوی کمالشان می باشند.
مطالعه قرآن با انواع هادیانی رو به رو هستیم که در دو گروه حق و باطل
اما در بررسی و
ٔ
جای می گیرند و هر کدام راهی را برای رسیدن به هدف معرفی می کنند و دوست دارانشان
والیت آنها را پذیرفته اند و از ایشان تبعیت و پیروی می کنند.
مالک تقسیم هادیان به حق و باطل چیست ؟
26

مالک تشخیص هادیان واقعی از پنداری

معیار واقعی بودن هادی و درست بودن تبعیت از آنها در قرآن چند چیز بیان شده است:
الف :حق بودن دعوت
تنها باید از حق مطلق تبعیت کرد یا از کسی که تبعیت او براساس حق است .تبعیت از
حق بهطور مطلق و بدون هیچ قید و شرطی براساس عقل بشر واجب است و کسی که انسان
را به سوی حق راهنمایی میکند واجباالتّباع است زیرا حق میگوید و به سوی حق دعوت
میکند و چنین کسی را باید به کسی که ما را به سوی حق هدایت نمیکند و یا به سوی غیرحق
میخواند ترجیح داد زیرا پیروی از هادی به سوی حق ،خود حق است؛ همان حقّی که ما
1
را به سوی آن میخواند.
« ُقل َهل ِمن ُشرکائِکُم من یه ِدى إِلَى الح ّق ِ ُق ِل ال ّٰل ُه یه ِدى لِلح ّق ِ َأ فَمن ی ِ
هدى
َ
َ
َّ َ
َ
َ َ
َ
َیف تَ َحک ُُمو َن »2
ى َف َما لَ ُ
هد ٰ
الح ّق ِ َأ َح ُّق َأن ُی َّتبَ َع َأ َّمن ّل َی ِه ّ ِدى ِإَّال َأن ُی َ
کم ک َ
ِلى َ
إ َ
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ب :هدایت یافته بودن
هادی عالوه بر دعوت به حق باید به آنچه هدایت میکند ،ایمان قلبی داشته و هدایت یافته باشد.
ِ
ِ
ِ ِ ِِ
ِ
ِ
ِِ
وه لَ َع َّلکُم
«َ ...فامنُوا بِال َّله َو َر ُسوله ال َّن ِب ّیِ  األ ُِّم ّى ِ ا َّلذى ُیؤم ُن بِال َّله َو کَل َماته َو ا َّت ِب ُع ُ
تَهتَ ُدو َن »1
« و جاء ِمن َأقصا الم ِدینَ ِه رجلٌ یسعى َق َال یقَو ِم ا َّت ِبعوا الم ِ
ینَ .وا َّت ِب ُعوا َمن َّلـا
ُ
َُ َ َ
رسل َ
ُ َ
َ
َ َ
َ َ َ
یس َئلُکُم َ
جرا َو ُهم ُّمهتَ ُدو َن  »2
أ
َ
ً

معیار تبعیت در آیات مذکور عبارت است از :اول آنکه هیچ مزدی نمیخواهند دوم آنکه
مهتدی هستند .پیروی کردن از کسانی که دو شرط مذکور را نداشته باشند جایز نیست؛ زیرا
در حالتی که سخنی حق باشد ،پیروی از آن در صورتی واجب است که غرض از بیان آن
فساد ،کسب مال ،جاه و ...نباشد .اما اگر فرد خودش گمراه باشد ،سخنش نیز جز گمراهی
چیزی ندارد.
عالمه طباطبایی (ره) درباره شرط دوم میگوید:
« ما اهل عرف همین که ببینیم کسی کلمه حقی گفت و ما را به سوی آن دعوت کرد،
میگوییم او هادی ما به سوی حق است .و او را به چنین صفتی توصیف میکنیم .هرچند
که خود او بدانچه میگوید ،معتقد نباشد .و یا اگر تا حدودی معتقد به گفته خویش هست ،به
آن عمل نکند .و یا اگر عمل میکند ،معنای واقعی کلمه حق را تحقق ندهد .بلکه تنها عملی
انجام بدهد ولی عملش مغز و معنا نداشته باشد .و نیز ما او را به این صفت توصیف میکنیم،
چه اینکه خودش به خودی خود به آن کلمه حق راه یافته باشد و یا اینکه دیگران او را بدان
هدایت کرده باشند .در حالی که از نظر واقع و حقیقت چنین نیست بلکه هدایت به سوی حق
یعنی رساندن افراد به حق صریح و متن واقع ،و این تنها کار خدای سبحان و یا کار کسانی
3
است که خود راه یافته باشند ».
ج :عالم بودن
ویژگی دیگری که به هادی شایستگی پیروی شدن را میدهد « ،علم داشتن » است .علم
سوره اعراف158 ،
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است که به پیروی اعتبار می بخشد و شرایط الزم برای هدایت شدن را فراهم میسازد:
« یأَب ِت إِنىّ ِ َقد جاءنىِ ِمن ِ
العل ِم ما لَم یأتِکَ َفا َّت ِبعنىِ َأ ِ
هدکَ ِص َراطًا َس ِو ًّیا »1
َ
َ َ
َ َ
َ َ

حضرت ابراهیم   برای تحریک عموی خویش بر تبعیت از خودش  ،دو
نکته مهم تربیتی را در نظر دارد .اول آنکه در نهایت مالطفت و مالیمت با
عمویش برخورد میکند .استفاده از واژههایی چون ِ
«ابت» و استداللهای
بعدی که به خیرخواهی ایشان اشاره دارد مؤید این نکته است .مالطفت و
مهربانی نسبت به تابعین دستور الهی است:
ِ
ِ
ِِ
ِ
ین»2
احکَ ل َم ِن ا َّتبَ َعکَ م َن ُ
« َو اخفض َجنَ َ
المؤمن َ

ابنعبّاس ،منشأ تعبیر «خفض جناح» را اینگونه تبیین میکند :مرغان
هنگامی که جوجهها را به طرف خود میآورند ،نخست پر و بال را میگشایند
تا جوجهها در زیر آن آرام گیرند ،سپس بالها را به زیر میآورند و این نشانه
محبت است .پیامبران باید با مؤمنان متواضع باشند تا آنها از وی پیروی کنند.
3
انجام این دستور الهی سبب شده پیروان گرد محضر ایشان جمع شوند.
نکته دوم تکیه بر قاعده ِ
عقلی لزوم تبعیت جاهل از عالم است .علم داشتن ابراهیم و
بهرهمندی از این موهبت الهی ،دلیل محکمیبر ضرورت تبعیت از ابراهیم است .تعلیل
تبعیت به عالم بودن ،در حقیقت در درجه اول تبعیت از خود علم است و سپس از عالم و حرکت
در مسیر هدایت ،با واسطه عالم برای رسیدن به علم مهیا میگردد .عالم بودن هادی اعتمادساز
است و مخاطب را قانع مینماید که با قوت قلب بیشتری مسیر را بپیماید و عمل کند.
درخواست تبعیت حضرت موسی از حضرت خضر به دلیل علم ایشان و نهی از
تبعیت غیرعالمان است.
« َفوج َدا ع ًبدا ِمن ِعب ِادنَا ءاتَینَاه رحم ًة ِمن ِع ِ
وسى
ندنَا َو َع َّلمنَ ُاه ِمن َّل ُد َّنا ِع ًلماَ .ق َال لَ ُه ُم َ
َ َ َ
َ َ ُ َ َ
4
ِ
َ
َ ِ
ِ
شدا »
ِّمت ُر ً
لى أن ُت َعل َِّمن م َّما ُعل َ
َهل أ َّتب ُعکَ َع َ

عدم توجه به معیار مهم « عالم بودن» و «مهتد بودن» سبب شده روش مشرکان در زندگی
در اکتفا به آنچه از آباء و اجدادشان به آنها رسیده است تخطئه گردد:
سوره مریم43 ،
.1
ٔ
سوره شعراء215 ،
.2
ٔ
 .3مجمع البیان ،ج  ،6ص 531
سوره کهف 65 ،و 66
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ٔ
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« و إِ َذا ِقیل لهم تَعالَوا إِلىَ ما َأن َز َل ال َّل ُه و إِلىَ الرسو ِل َقالُوا حسبنَا ما وجدنَا عل ِ
َیه
َ ُ َ َ َ َ
َ َُ َ
َّ ُ
َ
َ
َ
َ
ً
یهتَ ُدو َن »1
ل
َ
و
ا
یئ
ش
ن
و
َم
ل
ع
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ل
َ
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ه
ؤ
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ا
اب
ء
ن
ا
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و
ل
و
أ
ا
ن
اء
اب
َ
َ
َ َ َ ُ
َ ُ َ َ َ َ
ءَ َ َ َ َ

د :اهل اندیشه باشد
پیروی کورکورانه و بدون اندیشه یا تبعیت از ِ
هادی بدون اندیشه مردود است.

« و إِ َذا ِقیل لَهم ا َّت ِب ُعوا ما َأن َز َل ال َّل ُه َقالُوا بل نَ َّت ِبع ما َأل َفینَا عل ِ
َیه ءَابَاءَنَا َأ َو لَو کاَ َن
َ
َ ُُ
ُ َ
َ
َ
َ
ءاباؤُ ُهم َل ی ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
ُ
ً
ین کَ َف ُروا ک ََمثَ ِل ا َّلذى َینع ُق بِ َما لَ
ذ
ل
ا
ل
ث
م
.و
ن
و
د
هت
ی
َ
ل
و
ا
یئ
ش
ن
و
ل
عق
َ
ُ
َ
َ
َ
ُ
َ َ َ
َ
َ
َ َ
َ َ
یسمع إِ َّل دعاء و نِداء صم بکم ُعمى َفهم لَ ی ِ
عقلُو َن »2
ٌ ُ
َ َُ
َ
ُ َ ً َ َ ً ُ ُّ ُ ٌ

تابعان بیاندیشه در این آیات به صورت چهارپایانی ترسیم شدهاند که در آنچه به آنها گفته
میشود ،نمیاندیشند و چوپان آنها را صدا میزند ،صرفاً آن را میشنوند و نمیاندیشند چه
میگوید .بلکه بدتر از این چهارپایان هستند زیرا آنها میبینند ،میشنوند و آواز میدهند اما
کم ُعمی هستند.
ایشان صم ب
ُ ٌّ ُ ٌ ٌ
آنان از فهم سخنان پیامبر که به سود آنهاست کر هستند ،حرف صحیحی برای گفتن ندارند
پس الل هستند و پیش پای خود را نمیبینند .تمام راههای فهم که گوش ،چشم و زبان است
بر رویشان بسته است.

وظیفه ما در مقابل هادیان واقعی و پنداری

ما خداوند را به عنوان هادی مطلق می دانیم از همین رو والیتش را می پذیریم .کسانی که
خداوند را ولی و سرپرست خود میگیرند ،خداوند با عنایت و تدبیر مستقیم خود و ارائه انوار
برتر ،او را از ظلمات میرهاند .چنین انسانی هر روز چندین بار هدایت خود را از خداوند
ِ
ست ِق َیم» .
الص َ
میخواهد «ا ِهدنا ِ ّ
الم َ
راط ُ
پیامبران الهی نیز که
همه ویژگی های
ٔ
واسطه میان بشر و خداوندند  ،هادیان واقعی هستند و ٔ
فوق را دارا می باشند .لذا والیت آنها را می پذیریم و با پذیرفتن آنها بهعنوان َو ّلی ،اراده خود
را تسلیم آنها میکنیم و تابع تدبیر و اوامر شان میشویم .تسلیمی برخاسته از میل و عالقه
نه از سر اکراه و زور .در مقابل از هر گونه پذیرش والیت شیطان و مستکبرین خودداری
می کنیم زیرا:
سوره مائده104 ،
.1
ٔ
سوره بقره 170 ،و 171
.2
ٔ
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هر کس او را ولی خود بگیرد ،بدون شک گمراهش خواهد کرد .شیطان بر کسانی تسلط
دارد که والیت او را پذیرفته باشند.
ذین ُهم بِ ِه ُمش ِرکُو َن»1
ذین َیتَ َو َّلونَ ُه َو ا َّل َ
« إِ َّنما ُسلطا ُن ُه َعلَى ا َّل َ
ِ ِ2
ِ
َ ِ
ِ َ
یه ِد ِیه إِلىَ َع َذ ِ
السعیر »
اب َّ
« کُت َب َعلَیه أ َّن ُه َمن تَ َول َُّه َفأ َّن ُه ُیضلُّ ُه َو َ

در این حالت ،شیطان پیشگام میشود و پیرو را با خود به وادی ضاللت
خواهد کشاند .گمراهی و ضاللت در چنین حالتی حق آنان است زیرا آنان
آگاهانه و در حالی که خود را پیرو حق میدانند ،شیاطین را اولیای خود
گرفتهاند:

یاطین َأولِیاء ِمن ُد ِ
ون ال َّل ِه
الش
الضاللَ ُة إِ َّن ُه ُم ا َّت َخذُ وا َّ
« َفریق ًا َهدى َو َفریق ًا َح َّق َعلَی ِه ُم َّ
َ
َ
حس ُبو َن َأ َّن ُهم ُمهتَ ُدو َن»3
َو َی َ

امکان هدایت انسانها ،مادامی که خود را هدایت یافته میدانند وجود ندارد .توضیح
آنکه؛ انسان مادامی که معترف به باطل بودن راه باطلی که میپیماید باشد و حق را از یاد نبرده
باشد ،امید به برگشتن در او هست .اما در صورتی که معتقد باشد راهی که میرود همان راه
هدایت است ،در گمراهی استوار میشود .چنین فردی ،هر عملی انجام میدهد میگوید
همینگونه باید انجام داد و تصور میکند که در عمل خود راه راست را یافته است .در نتیجه
باطل را به عنوان حق و شر و شقاوت را به عنوان خیر و سعادت اخذ میکند .به همین دلیل
تمام ابعاد هدایت را بر روی خود میبندد .محال است کسی باطل را با اعتراف به باطل
4
بودنش پیروی کند و شقاوت را با علم به اینکه شقاوت و خسران است طلب نماید.
وظیفه دیگر ما پیروی و تبعیت است .پیروی و تبعیت باید از روی اختیار و اراده و نشانگر
موافقت با آنچه هادی بیان داشته است باشد .تبعیتی مستمر نه مقطعی.
بنابراین هرگونه پیروی که از روی اختیار نباشد و با اجبار و اکراه همراه باشد ،پیروی
نیست و به فردی که آن مسیر را پیروی میکند ،نمیتوان پیرو گفت .پیروی اجباری  ،دوام
ندارد .پیرو بیمیل هر فرصتی را برای خروج از مسیر مغتنم میشمارد.
سوره نحل100 ،
.1
ٔ
سوره حج4 ،
.2
ٔ
سوره اعراف30 ،
.3
ٔ
 .4المیزان ،ج  ،8ص 77
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درس پنجم

آهنگ سفر
قرآن کریم احساس انسانها را به هنگام برپایی قیامت اینگونه توصیف میکند:
َ
وم َی َرونَها لَم َیلبَ ُثوا إِالَّ َع ِش َّی ًة َأو ُضحاها»1
« کَأ َّن ُهم َی َ

«آنها در آن روز که برپایی قیامت را میبینند چنین احساس میکنند که گویی
توقف آنها در دنیا جز عصرگاه یا صبحگاهی بیشتر نبوده است».
***
پس از پایان تعطیالت نوروز یا انتهای تابستان حتماً با این سؤال مواجه شدهایم که:
«تعطیالت چگونه بود؟»؛ و اغلب جواب دادهایم که« :خوب بود ،ولی خیلی سریع گذشت».
به نظر شما این اتفاق منحصر به ایام تعطیالت است؟
درباره اتفاقات سال قبل یا حتی
با اندکی تأمل با ما همنظر خواهید بود که هنگامی که
ٔ
فاصله زمانی طوالنی با آنها حس نمیکنیم؛ مثال ً وقتی به اولین
سالهای گذشته فکر میکنیم
ٔ
هفته قبل بوده است یا
روز حضورمان در مدرسه در سال اول ابتدایی فکر می کنیم گویا همین ٔ
درباره
متوسطه اول شدهایم و  . ...این موضوع نه تنها
دوره
ٔ
ٔ
انگار همین دیروز بود که وارد ٔ
یکسال و دو سال بلکه در رابطه با تمام عمر نیز صادق است.
بهره
بهراستی چگونه میتوانیم از عمر ،این موهبت بینظیر ،نعمت بزرگ و البته محدودٔ ،
بیشتری بگیریم و در پیشگاه خداوند سرافراز باشیم؟
قدر وقت ار نشناسد دل و کاری نکند
سوره نازعات46 ،
.1
ٔ
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بس خجالت که از این حاصل اوقات بریم

ضرورت برنامهریزی

انسانی که تصمیم رفتن به سوی زیباییها و کمال را دارد ،نیازمند برنامهای است که مطابق
با آن حرکت کند تا به مقصد برسد .امیر مؤمنان علی میفرماید:
نقشه
نقشه زیبا میسر است و اساس آن ٔ
قوام و استحکام زندگی با داشتن یک ٔ
1
زیبا نیز یک تدبّر زیباست.
و تأکید می فرماید:
وقتهای تو اجزای عمر توأند ،پس هیچ زمانی را از دست مده ،مگر برای آن
2
چیزی که به رستگاریت کمک کند.
گویند گدایی به در مغازهای آمد و به فروشنده گفت« :یک کیسه از این گردوها به من بده».
صاحب مغازه جواب داد« :ای گدای ناشی! کجا دیدهای که یکباره یک کیسه گردو را به
یک گدا بدهند؟ ».گدا کنار کیسه نشست و گفت« :اجازه میدهی دانهای از آن را بردارم؟»؛
صاحب مغازه گفت« :بردار ».گدا دوباره گفت« :دومی را هم اجازه میدهی بردارم؟»؛
صاحب مغازه پاسخ داد« :گویا یک کیسه را میخواهی یکییکی از من بگیری».
کننده فراوان
جریان از دست رفتن وقت نیز اینگونه است .آیا با وجود عوامل سرگرم ٔ
همچون تلویزیون ،بازیهای رایانهای ،نرمافزارها و برنامههای متنوع تلفن همراه و ،...
همه امکانات ،ضرورت
نیاز به یک برنامهریزی جهت تقسیم مناسب وقت برای بهره بردن از ٔ
ندارد؟
اگر کسی به عمر و شخصیت خود اهمیت میدهد ،میبایست یک تصمیم جدی برای
برنامهریزی اتخاذ نماید .برنامه ،اهداف اصلی را از فرعی جدا میکند و میزان توجه و

 .1غررالحکم و دررالکلم ،ج  ،4ص 515
 .2همان ،ص 206

33

پرداختن به هرکدام را معین میسازد و راه رسیدن به اهداف را معرفی مینماید .برنامه،
جایگاه هر عمل و هر وظیفهای را متناسب با زمان و امکانات و استعدادهایی که انسان دارد،
معین میکند .در واقع زمان ،ظرف عمل ماست.
هر بامداد که سپیده سر میزند و سالم روز تازه را ندا میدهد ،تا بامداد دیگر دقایق و
ساعات بسیاری در اختیار ما قرار میگیرد .یادمان باشد هر زمانی مناسب کار ویژهای است.
حاالت روحی و جسمی ما نیز در زمان های مختلف  ،متفاوت است و هریک کار ویژهای را
طلب میکند .بنابراین هر زمانی اقتضای اعمال خاصی دارد .ساعات روز ،ایام هفته ،ماهها و
فصلهای هر سال و نیز مراحل مختلف عمر ویژگیهایی دارند که آنها را از دیگر ایام و ماهها
و سالها متمایز میسازد.
دوره
دوره شکوفایی تواناییهای طبیعی است و دوران نوجوانی و جوانی ٔ
دوران کودکی ٔ
ِ
کسب مهارتها ،دانشاندوزیها  ،آمادگی برای حضور در جامعه و بهخصوص زمان شکوفایی
معنوی و انتخابهای بزرگ است .انتخابهایی که شخصیت و منش انسان را رقم خواهند زد.
برای توفیق در این مهم همواره نیازمند الگوهایی هستیم که بتواند ما را در این مسیر یاری
نماید .این الگوها چه کسانی هستند؟

رسول خدا

و اهل بیت  

ایشان الگوی ما در برنامهریزی

پیامبر اکرم   و اهل بیت ایشان   سفارشهای فراوانی به یاران و پیروان خود نمودهاند
برنامه دقیقی برای
تا آنان نیز زندگی با برنامه دقیق و هدفمندی طراحی نمایند .آنها خود نیز ٔ
زندگی خود داشتهاند.
روزی امام حسین از پدر گرامی خود پرسیدند :وقتی رسول خدا به خانه میرفتند
چه میکردند؟
ایشان فرمودند:
در منزل ،اوقات خود را سه قسمت میکرد :قسمتی برای عبادت ،قسمتی
برای اهل خانه و قسمتی برای رسیدگی به کارهای خود .سپس آن قسمتی را
که به خود اختصاص داده بود ،میان خود و مردم تقسیم میکرد و عموم مردم
1
را به حضور میپذیرفت.
.1نگاهی دوباره به سیمای پیامبر
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ابوذر میگوید که رسول خدا فرمود:
برای عاقل و خردمند ضروری است که ساعات خود را چنین تقسیم کند:
ساعتی برای مناجات با پروردگار ،ساعتی جهت رسیدگی به اعمال خود،
ساعتی برای تفکر در آنچه خداوند به او عطا کرده است و ساعتی برای بهره
1
بردن از نعمتهای خدا.

رمز موفقیت

برای موفقیت در انجام برنامههای معنوی امور زیر ضرورت دارد:
1

تصمیم و عزم برای حرکت:

عزم به معنای اراده ،قصد و آهنگ است .آدمی با اراده و عزم ،آنچه را که انتخاب کرده
اراده انسانها متفاوت است .هرقدر که عزم قویتر باشد،
است عملی میسازد .البته عزم و ٔ
رسیدن به هدف آسانتر است .استواری بر هدف ،شکیبایی و تحمل سختیها برای رسیدن به
اراده قوی است .کارهای بزرگ عزمهای بزرگ میخواهد .آنان که عزم و
آن هدف از آثار ٔ
اراده ضعیفی دارند در برابر تندباد حوادث ،تاب نمیآورند .اما آنان که اراده ای قوی دارند،
ٔ
سرنوشت را به دست حوادث نمیسپارند و با قدرت به سوی هدف قدم برمیدارند .داستان
زندگی پیامبران ،گواه این مدعاست .از اینروست که گفتهاند درجات انسانها وابسته به
درجات عزم آنهاست.
 .1بحاراألنوار ،ج  ،77ص 73
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2

مشارطه:

پس از آنکه انسان جهت زندگی خود را مشخص کرد و مسیر کلی آیندهاش را معین نمود،
و کمالش را شناخت ،باید اعمال متناسب با آن را بشناسد و به تدریج آنها را انجامدهد و با
خود شرط کند که آن کارها را انجام دهد و از اموری که برخالف جهت زندگی اوست دوری
کند .به این کار مشارطه می گویند.
صحیفه سجادیه ــ معروف به دعای توبه ــ به خداوند
امام سجاد در دعای سیویکم
ٔ
متعال عرض میکند:
ولَـکَ یـا ر ِب َشـرطی َأالّ َأ ُعود ِفی مکر ِ
وهکَ.
َ
َ َ ّ
َ ُ
َ

«پروردگارا! شرطی در پیشگاه تو کردهام که به آنچه دوست نداری بازنگردم».
ائمه معصومین با بیان ادعیهای از این قبیل ،به دنبال تعلیم مراحل
بدیهی است که ٔ
خودسازی به پیروان خود بودهاند ،همچنان که شکل صحیح مناجات با خداوند را به آنها
میآموزند.
در مشارطه انسان مانند بازرگانان در تجارت مادی با خود شرط می کند که در عمل
صداقت داشته باشد و اگر از شرایط مقرر در عهد نامه تخلف نماید خود را مورد سرزنش
قرار دهد .
برای تحقق این مهم ،توصیه می شودکه فرد اینگونه تصور کند که عمرش پایان یافته  ،از
خدا تقاضای بازگشت میکند و عاجزانه به درگاه خدا التماس مینماید:
ِ ِ
ارج ُع ِ ِ َ
« قال ر ِب ِ
کت »1
یما تَ َر ُ
َ ّ
عم ُل َصالح ًا ف َ
ون .لَ َع ّلی أ َ
«خداوندا مرا بازگردان تا به جبران آنچه انجام دادهام عمل شایسته انجام
دهم».
ادامه آیه با پاسخ منفی مواجه میگرددّ :کل! «هرگز».
سپس طبق ٔ
حال انسان میبایست قدری تأمل کند و باز فرض نماید که فرصت بازگشت به او داده
شده است .بنابراین ،باید با خود شرط کند اموری را انجام دهد و برخی دیگر را ترک کند.
شهید مطهری (ره) پیشنهاد میکند که جهت عدم فراموشی این شرط ،آن را روی کاغذ
بیاورد.
سوره مؤمنون 99 ،و 100
.1
ٔ
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مراقبه:

فرض کنید در میدان مبارزه و جنگ هستیم و دشمن به دنبال هجوم و تسلیم کردن ما
می باشد .حال در نظر بگیرید که در همین اوضاع ،مرزداران یا رزمندگان خط مقدم ،به
خوشگذرانی و عیاشی مشغول شوند .چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
فردی که تصمیم و عهد برای طی مسیر کمال را دارد  ،با دشمنان متعدد آشکار و پنهانی
وظیفه فرد
روبروست که درصدد از بین بردن عهدهای او و یا کم رنگ نمودن آنها هستند.
ٔ
در این شرایط چیست؟
یکی از مهمترین این دشمنان نفس انسان است .بزرگان دین همواره مردم را از زیادهخواهیهای
نفس برحذر داشتهاند .بهطور مثال امام علی میفرمایند:
فسکَ  .1
َأ َ
عدى َع ُد ّ ِوکَ نَ ُ
«دشمنترین دشمن تو ،نفس تو است».
بنابراین همواره باید مراقب نفس خود باشیم که در صورت سرکشی و زیادهخواهی ،به
دشمنترین دشمن ما تبدیل خواهد شد.
شهید مطهری (ره) در تعبیر دیگری شرایط کسی که مسیر کمال را می پیماید به مثابه
شرکایی می داند که در معامله به یکدیگر اطمینان ندارند و همواره باید مراقب مکر و خدعه
طرف دیگر باشند.این شریک خائن با کمترین غفلت انسان را از حریم الهی بیرون رانده و در
این تجارت معنوی ورشکسته می کند و مصداق آیه شریفه زیر می گرداند:
ِ
ُ ِ
ین َخ ِس ُروٓا َأن ُف َس ُهم َو َض َّل َع ُنهم َّما کَا ُنوا َیفتَ ُرو َن لَ َج َر َم َأ َّن ُهم ِفی
« أولٰئکَ ٱ َّلذ َ
ِ ِ
َخس ُرو َن »2
اآلخ َرة ُه ُم األ َ

درعینحال به یاد داشته باشیم که در این مسیر خداوند یار ماست و آغوش پر مهرش را
بر  روی ما گشوده است :این سخن خداست که هرکس که به سوی من آید یک گام به سوی
او خواهم رفت و هرکس گامی به سوی من آید ،دوگام به سویش برخواهم داشت.

 .1بحار األنوار ،ج ،76ص 64
سوره هود22 ،
.2
ٔ
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محاسبه و ارزیابی:
پرسیدند:

از امیرالمؤمنین امام علی
زیرکترین آدمها کیست؟
فرمود :کسی که از خود و عمل خود برای بعد از مرگ حساب بکشد.
پرسیدند :چگونه؟
فرمود :چون صبح تا شب به کار و زندگی پرداخت ،در شب به خود برگردد و بگوید:
ای نفس! امروز روزی بود که بر تو گذشت و دیگر بازنمیگردد .خدا
درباره این روز از
ٔ
تو خواهد پرسید که آن را چگونه گذراندی و در آن چه کردی؟ آیا به یاد او و سپاس از او
1
فروبسته مؤمنی گشودی؟ آیا گرد غم از چهرهای زدودی؟ آیا  ...؟
بودی؟ آیا گره از کار
ٔ
پیامبر اکرم فرمود:
2
«به حساب خود رسیدگی کنید ،قبل از اینکه به حساب شما برسند».
همه مؤمنین دستور محاسبه داده است و فرموده است:
قرآن کریم نیزبه ٔ
َ
َّ
فس ما َق َّد َمت لِ َغ ٍد َو ا َّت ُقوا ال َّل َه إِ َّن ال َّل َه
« یا أ ُّی َهاَ ا َّل َ
ذین َ
آمنُوا ا َّت ُقوا الل َه َو لتَنظُر نَ ٌ
عملُون »3
بیر بِما تَ َ
َخ ٌ

دستور محاسبه در این آیه ،همراه با دو تقوا است ،تقوای اول برای آن است که انسان را
به محاسبه وادار نماید و تقوای دوم برای آن است که انسان در مقام محاسبه ،خدا را در نظر
بگیرد و دست به توجیهات نزند و کارهای خالف خود را موجه جلوه نداده و احیاناً برای آن،
کاله شرعی درست نکند ،زیرا خدا بر اعمال او آگاهی کامل دارد.
این نکت ه بسیار شایان توجه است زیرا انسان براساس خصلت خودخواهی و خودپسندی
عده قلیلی از اولیاء الله) در صورت مشاهده خالف ،به جای آنکه دست به
که دارد (جز ّ
اصالح زده و نفس خود را مورد عتاب و عقاب قرار دهد و درصدد جبران گذشته برآید؛
کارهای خالف خود را توجیه میکند به طوری که ،گویا این عمل بر او واجب و ترک آن
معصیت بوده است.
 .1بحاراألنوار ،ج  ،70ص 68
 .2بحاراألنوار ،ج  ،70ص 96
آیه 18
.3
سوره حشرٔ ،
ٔ
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بنابراین ،تنها تقوایی که انسان را به محاسبه وادار نماید کافی نبوده ،بلکه مهم تقوای در
مقام محاسبه است ،که اگر این تقوا وجود نداشته باشد ،چه بسا زشتترین کارها ،زیباترین
آن جلوه داده شده ،و انسان خود را نه تنها مقصر ندیده و سرزنش نمیکند ،بلکه با رضایت
و خوشحالی خود را برای انجام مکرر آن آماده میسازد ،در عین آنکه از دشمن درونی
شکست خورده ،خود را پیروز و فائق میبیند؛ و تمام خطرها در همینجا است که انسان
فریب شیطان و نفس اماره را بخورد ،زشت را زیبا مشاهده نماید .اینگونه افراد در بینش
قرآن کریم از ورشکستهترین انسانها در تجارت معنوی به حساب میآیند ،چنان که فرمود:
ِ
َ
الدنیا َو ُهم
الحیاةِ ُّ
عی ُهم فی َ
« ُقل َهل ُننَ ِّب ُئکُم بِاأل َ
ذین َض َّل َس ُ
رین أعماالً .ا َّل َ
َخس َ
یحسبو َن َأ َّن ُهم ی ِ
حسنُو َن ُصنعا »1
ُ
َ َُ

هم یک انسان کامل این است که فریب شیطان و نفس اماره را نخورد و زشت
و لذا تمام ّ
2
ٔ َ
آیه
وء َع َملِ ِه َف َر ُآه َح َسناً» نگردد و کمال انسان کامل
را زیبا نبیند و مصداق ٔ
کریمه «أ َف َمن ُز ِّی َن لَ ُه ُس ُ
نیز در همین جهت است.

ثمره محاسبه نفس

امام علی

میفرماید:

ُّنوب ،وأصل ََح
نفس ُه و َق َف على ُعیوبِ ِه ،و أحا َ
ط بذُ نوبِ ِه و استَ َ
حاس َب َ
َمن َ
قال الذ َ
3
یوب.
ُ
الع َ

محاسبه نفس خود بپردازد به عیبهایش آگاه میشود و به گناهانش
هرکه به
ٔ
پی میبرد و آنها را جبران مینماید و عیبها را برطرف میسازد.
بهتر است که هر شب کارهای روز خود را ارزیابی کنیم و پایان هفته نیز به حساب آن
هفته ،رسیدگی کنیم .یکی از بهترین زمانهای محاسبه ،شبهای قدر ماه مبارک رمضان
است تا بتوانیم براساس آن ،ارزیابی که از خود کردهایم ،در همان شبها تصمیمهای بهتری
سوره کهف 103 ،و 104
.1
ٔ
سوره فاطر8 ،
.2
ٔ
 .3مستدرک الوسائل ،ج  ،12ص 154
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برای آینده بگیریم.
5

معاتبه:

در این مرحله الزم است که انسان پس از انجام محاسبه ،نفسش را به خاطر امور ناشایستی
که احیاناً مرتکب آنها شده است مورد سرزنش قرار دهد و در پی جبران نقاط قوت خود
برآید .مانند راننده ای که از چراغ قرمز عبور کرده است و با سوت مأمور راهنمایی و رانندگی
مواجه می شود و وی را از اشتباهش آگاه می سازد.
6

معاقبه:

پس از مراحل مذکور ،نوبت به «معاقبه» یعنی مجازات نفس میرسد.
این مجازات دارای مراحل و مراتبی است مانند محروم کردن نفس از برخی لذّ ت ها در
ّمدتی معین و یا انجام اعمال عبادی خاص.
امیرمؤمنان علی در بیان اوصاف متقین در نهج البالغه می فرماید:
إ ِِن استَصعبت عل ِ
َیه نَفس ُه ِفیما تَکره لَم ی ِ
عط َها ُسؤلَ َها ِف َیما ُت ِح ُّب.
ََ َ
َُ ُ
ُ َ

هرگاه نفس او در انجام وظایفی که خوش ندارد ،سرکشی کند ،او هم از آنچه
دوست دارد ،محرومش میسازد.
در حاالت فقیه بزرگ عالم شیعه ،مرحوم آیت اللّٰه بروجردی ،نقل شده که هرگاه عصبانی
میشد و احیاناً به بعضی از طالب در کالس درس پرخاش میکرد ،با وجود اینکه این پرخاش
پدرانه و برای تربیت آنها بود اما از همین پرخاش مختصر پشیمان شده و در مقام عذرخواهی
و جبران برمیآمد و طبق نذری که داشت فردای آن روز را برای جبران این کار روزه
1
میگرفت و خود را معاقبه مینمود.
با این وجود ،آنچه که ذکر شد با محرومیتهای بیموردی که برخی صوفیان برای خود
در نظر میگیرند ،بسیار فرق دارد.
 .1خوب تر از آفتاب َفلَک ،عبدالحسین بزرگمهرنیا (ترکی)
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درس ششم

محبت به خدا
ّ
ِ
ـدلً ...
ِالٰـهی َمن َذا ا َّلـذی َ
ـرام ِمنـکَ بَ َ
ـالو َة َم َ
ـح َّبـتکََ ،ف َ
ذاق َح َ
ِ
یـا ُمنى ُق ِ
ـین ،
الـم
غایـهُٔ آمـا ِل ُ
ـلوب ُ
الـمـح ّب َ
َ
شـتاقیـن َ ،و یــا َ
ِ
ـحبـکَ  ،و حب ک ِ ُّل َعـمـلٍ ِ
یوصـلُـنی
َ ُ َّ
اَساَلُـکَ ُح َّبـکَ َ ،و ُح َّب َمن ُی ُّ
َ
ِ
ِ
ِ
ـما ِسـواکَ َ ،و اَن
الَى ُقربِـکَ َ ،و اَن تَ َ
جـعـلَـکَ ا ََح َّب الَـیَّ م ّ
ِ
ـدا ِالى ِرضـوانِـکَ.
ـل ُح ّبی ا ّیـاکَ قـائِ ً
جـع َ
تَ َ

بارالها! خوب میدانم آن که لذت دوستیات را چشیده باشد،
غیر تو را اختیار نکند و آن که با تو انس گیرد لحظهای از تو
رویگردان نشود
بارالها! ای آرمان دل مشتاقان و ای نهایت آرزوی عاشقان!
1
دوست داشتنت را از خودت خواهانم.
***
به راستی دوستی با خدا چه آثاری دارد که پیشوایان دین و پیروان
ایشان مشتاق آن بودهاند؟
چگونه میتوان دل را به این آذین ،آراست؟
سجاد
 .1برگرفته از مناجات
المحبین امام ّ
ّ
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ارزش ما

درباره
عدهای از اندیشمندان برتر دنیا در یکی از کشورهای اروپایی جمع شده بودند تا
ٔ
موضوع «معیار ارزش واقعی انسان» به بحث و تبادلنظر بپردازند.
علت انتخاب این بحث ،این بود که ما برای سنجش ارزش بسیاری از اشیاء ،معیار
خاصی داریم؛ مثال ً معیار ارزش طال به عیار آن است ،معیار ارزش درخت میوه به کیفیت
محصول آن و معیار ارزش مزرعه به میزان حاصلخیزی آن است؛ اما معیار ارزش انسان
چیست؟!

هرکدام از جامعهشناسان صحبتهایی در این باره داشتند و معیارهای خاصی ارائه دادند.
وقتی نوبت به من رسید ،به جایگاه رفتم و گفتم :اگر میخواهید بدانید یک انسان چقدر
ارزش دارد ،ببینید به چه چیزی عالقه دارد و به چه چیزی عشق میورزد .کسی که عشقش
یک آپارتمان است ،در واقع ارزشش به مقدار همان آپارتمان است .کسی که عشقش ماشین
است ،ارزشش به همان میزان است .اما کسی که عشقش خداوند متعال است ،ارزشش به
اندازه خداست .با تمام شدن حرفم ،تمامی جامعهشناسان حاضر در جلسه برای چند دقیقه
ٔ
بلند شدند و برایم دست زدند .وقتی تشویق آنها تمام شد ،گفتم :عزیزان! این کالم من نبود،
1
بلکه از شخصی به نام علی بود.
 .1برگرفته از خاطرات عالمه جعفری
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نقش محبت

محبت و دوستی سرچشمه بسیاری از تصمیمها و کارهای انسان است .فعالیتهایی
که آدمی در طول زندگی انجام میدهد ،ریشه در دلبستگیها و محبتهای او دارد و همین
محبتهاست که به زندگی آدمی جهت میدهد .به هر میزان که محبت شدیدتر باشد ،تأثیر آن
نیز در زندگی عمیقتر و گستردهتر است؛ مثال ً کسی که دوستدار ثروت است ،سمت و سوی
همه کارهای خود را رسیدن به ثروت قرار میدهد ،کسی که
شیفته مد است ،دلمشغولی شب
ٔ
ٔ
و روز او دست یافتن به آخرین مدهاست و کسی که محبوب و معشوق خود را دانشمند یا
هنرمندی قرار میدهد ،ظاهر و حتی نوع و سبک زندگی خود را شبیه وی میسازد.
پیامبر خدا با توجه به نقش محبت ،میفرماید:
1
هرکس در روز قیامت با محبوب خود محشور میشود.

محبوب حقیقی

هرکسی اندکی تأمل کند ،خواهد دید که زیباییها و خوبیها را دوست میدارد ،از بدیها
سرچشمه خوبیها و زیباییهاست و
و زشتیها متنفر است و در درون خود در جستوجوی
ٔ
تا به آن نرسد ،آرام و قرار ندارد .این سرچشمه همان خداوند است .هرکس عاشق زیبایی و
کمال است ،او را دوست میدارد و دل به او میسپارد.
اگر انسان دل به
سرچشمه کماالت و زیباییها یعنی خداوند سپارد ،و قلب خود را جایگاه
ٔ
او کند ،زندگیاش رنگ و بوی دیگری مییابد و هر میزان که ایمان انسان به خدا بیشتر شود،
محبت وی نیز به خدا بیشتر میشود .عشق و محبت الهی افسردگی ،ترس و یأس را از بین
میبرد و نشاط ،شجاعت و قدرت میبخشد .تنبل را چاالک و زرنگ ،بخیل را بخشنده،
کمطاقت و ناشکیبا را صبور و شکیبا میکند و سرانجام آدمی را از خودخواهی به ایثار و
ازخودگذشتگی میرساند؛ عشق به خدا چون اکسیری است که مرده را حیات میبخشد و
زندگی حقیقی به وی عطا میکند .این همه تحول به این علت است که قلب انسان جایگاه
خداست و جز با خدا آرام و قرار نمییابد.
.1اصول کافی،ج،2ص 126
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امام صادق

میفرماید:

حرم ال ٰ ّل ِه َفال ُتسکِن َح َر َم ال ٰ ّل ِه َغ َیر ال ٰ ّل ِه.
القلب ُ
ُ

1

قلب انسان جایگاه و حرم خداست ،در حرم خدا ،غیرخدا را جا ندهید.
2
سراپرده محبت اوست دیده آیینهدار طلعت اوست
دل
ٔ
از همینرو ،قرآن کریم یکی از ویژگیهای مؤمنان را دوستی و محبت شدید آنان نسبت به
خدا میداند:
س َمن َی َّت ِخذُ ِمن ُد ِ
َو ِم َن ال ّنا ِ
ون ال ٰ ّل ِه
اَنداد ًا

و بعضی از مردم همتایانی را به
جای خدا میگیرند

ُی ِح ّبونَ ُهم ک َُح ِّب ال ٰ ّل ِه

آنان را دوست میدارند مانند
دوستی خدا

آمنوا ا ََش ُّد ُح ّب ًا لِ ّٰل ِه
َوا َّل َ
ذین َ

3

اما کسانی که ایمان آوردهاند به
خدا محبت بیشتری دارند

آثار محبت به خدا

اکنون که با نقش محبت آشنا شدیم و دانستیم که یکی از ویژگیهای مؤمنانُ ،ح ّب خداوند
است به برخی از آثار محبت به خدا میپردازیم:
الف :پیروی از خداوند
سرلوحه خود
هرگاه انسان کسی را از صمیم دل دوست داشته باشد ،خواستههایش را
ٔ
قرار میدهد تا شاهدی بر صداقتش در دوستی باشد .در شعر منسوب به امام صادق آمده
است:
 .1بحاراألنوار ،ج  ،67ص 25
 .2حافظ
سوره بقره165 ،
.3
ٔ
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خدا را نافرمانی کنی و اظهار دوستی با او نمایی؟
به جان خودم این رفتار شگفت است.
اگر دوستیات راستین بود ،اطاعتش میکردی
1
زیرا دوستدار ،مطیع محبوب خود است.
نشانه صداقت در دوستی و عالقه
احترام به خواستههای محبوب و انجام آنها ،نه تنها ٔ
است ،بلکه افزایش و استحکام محبت و دلبستگی به محبوب و نزدیک شدن به او را در پی
دارد ،بهخصوص وقتی که این دستورات از جانب خدا باشد .دستورات و خواستههایی که
مبتنی بر مصلحت ماست و اطاعت از آنها سعادت و رستگاری و کمال ما را در پی دارد .او
نیازی ندارد تا به ما فرمان دهد و نیازش را برطرف کند.
اگر کسی را دوست داشته باشیم تالش میکنیم هر آنچه او دوست دارد را انجام دهیم
و خود را بیشتر به او نزدیک کنیم .برای اینکه دوستی خود را با خدا بیشتر کنیم ،کارهای
زیادی برای انجام دادن وجود دارد .پیشوایان ما در این راه به ما یاری رساندهاند:
2
بنده گناهکار توبهکننده را دوست دارد.
خداوند؛ ٔ
3
خداوند ،انسان باحیای بردبار باعفتی را که پاکدامنی میورزد ،دوست دارد.
4
خداوند ،رسیدگی به دلسوختگان و درماندگان را دوست دارد.
5
خداوند ،کسی که جوانیش را در اطاعت او بگذراند دوست دارد.
6
خداوند ،زیبایی و آراستگی را دوست دارد.
برخی میگویند :قلب انسان با خدا باشد کافی است و عمل به دستورات او ضرورتی
ندارد ،آنچه اهمیت دارد ،درون و باطن انسان است ،نه ظاهر او .اما این توجیه ،با کالم
خداوند سازگار نیست .خداوند ،عمل به دستوراتش را که توسط پیامبر ارائه شده است،
شرط اصلی دوستی با خدا اعالم میکند:
 .1بحاراألنوار ،ج  ،70ص 15
 .2کافی ،ج  ،2ص 435
 .3کافی ،ج  ،2ص 112
 .4نهجالفصاحة ،حدیث 756
 .5نهجالفصاحة ،حدیث 800
 .6کافی ،ج  ،6ص 440
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« ُقل ِان کُن ُتم ُت ِحبو َن ال ّٰله َفا َّت ِبعونیِ یح ِببکُم ال ّٰل ُه و ی ِ
غفر لَکُم ُذنوبَکُم»1.
َ
ُ
ّ
ُ
َ َ
« ای پیامبر بگو اگر خدا را دوست دارید ،از من پیروی کنید تا خدا
دوستتان بدارد و گناهانتان را ببخشد».
امام صادق   فرمودند:
ما ا ََح َّب ال ّٰل َه َمن َعصاه.

2

کسی که از فرمان خدا سرپیچی میکند ،او را دوست ندارد.

ب :دوستی با دوستان خدا
اگر محبت خداوند در دلمان خانه کند ،محبت کسانی که رنگ و نشانی از او دارند ،در
دل ما جای میگیرد .به هر میزان که ایمان ما به خداوند و محبت ما به او بیشتر و قویتر باشد،
محبت ما به دوستان خدا فزونتر میشود .انبیاء و اولیای الهی و مجاهدان راه حق و آنان که در
مسیر بندگی خدا حرکت کردند ،دوستان خداوند هستند و برترین این دوستان ،رسول خدا
و اهل بیت ایشان هستند که با تمام وجود به خدا عشق ورزیدند و زندگی خود را در
اطاعت کامل خداوند سپری کردند .دوستی با آنان ،همان دوستی با خداوند و محبت به آنان
در مسیر محبت به خداوند است.
سوره آل عمران31 ،
.1
ٔ
 .2امالی صدوق ،ص 369
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روزی علی وارد مسجد شد و مثل همیشه در کنار پیامبر گرامی اسالم بر زمین
نشست .برخی به بدگویی از علی پرداختند .پیامبر که از دشمنی آنان با ایشان خبر داشت
چهره مبارکشان نمایان شد .ایشان در
از بدگویی آنها خیلی ناراحت شد ،بهگونهای که در
ٔ
حالی که دست علی را در دست خود داشت ،فرمود:
«به خدایی که جانم در دست اوست ،بندهای وارد بهشت نمیشود ،مگر آنکه
مرا دوست داشته باشد و بدانید آن کسی که میپندارد مرا دوست دارد ،اما از
علی نفرت دارد ،دروغ میگوید».
ذکر این نکته ضروری است که محبت به دوستان خدا به معنی بیتوجهی به دیگران یا دشمنی
با آنان نیست .بلکه در اسالم ،توجه به عموم انسانها ضرورت دارد .از رسول خدا روایت
شده است که:
ال َخ ُلق ِع ُ ٰ ِ
َ
یال ال ّٰل ِه.
ی ال ّٰل ِه َمن نَ َف َع ِع َ
عالی َفأ َح ُّب ال َخ ِلق إلَ ٰ
یال ال ّله تَ ٰ

1

تمام انسانها مخلوق خدایند و تا زمانی که پایبند به کرامت ذاتی خود هستند ،محترماند و
در جهت کمک و یاری به یکدیگر باید تالش کنند و روابط میان مسلمانان با آنان باید بر مبنای
احسان ،رحم و شفقت باشد.
بنــیآدم اعضــای یکـدیگـرنــد

که در آفرینش زیک گوهرند

چو عضوی به درد آورد روزگار

دگـر عضــوها را نمانـد قــرار

تـو کـز محنت دیگران بیغمــی

نشــاید که نامت نهنـد آدمــی

ج :بیزاری از دشمنان خدا و مبارزه با آنان
عاشق روشنایی ،از تاریکی میگریزد و آنکس که به دوستی با خدا افتخار میکند ،با هرچه
ضدخدایی است ،مقابله مینماید .او دوستدار حق و دشمن باطل است.
همه پیامبران ،از حضرت نوح
عاشقان خدا پرچمدار مبارزه با ستم و ستمگران بودهاندٔ .
و حضرت ابراهیم تا پیامبر اسالم   زندگی خود را در مبارزه با ستم و پلیدی گذراندند و
پرچم مبارزه را از نسلی به نسل بعد منتقل کردند .نمیشود کسی دوستدار خداوند باشد و زشتی
و ستم را در جامعه ببیند و سکوت اختیار کند.
 .1بحاراألنوار ،ج  ،17ص 613
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برنامه تمام پیامبران الهی بوده و بیشتر آنان در حال
از اینرو« ،جهاد در راه خدا» در
ٔ
مبارزه با ستمگران به شهادت رسیدهاند .امروزه نیز مشاهده میکنیم که مستکبران و ستمگران
برای رسیدن به منافع دنیایی خود ،حقوق ملتها را زیر پا میگذارند و آنان را از حقوقشان
نمونه آشکاری
محروم میکنند .رنج و محرومیت مردم فلسطین ،یمن ،عراق ،بحرین و ٔ ،...
از رفتار مستکبران است که جز با مبارزه ،برطرف نخواهد شد.
در نتیجه ،دینداری با دوستی خدا آغاز میشود و برائت و بیزاری از دشمنان خدا را به
خانه خدا کند باید شیطان و امور شیطانی را از
دنبال میآورد .اگر کسی بخواهد قلبش را ٔ
جمله «ال ِال َٰه ِا ّل ال ّٰله» که پایه و اساس بنای اسالم است ،مرکب از یک «نه» و
آن بیرون نمایدٔ .
1
یک «آری» است« :نه» به هرچه غیرخدایی است و «آری» به خدای یگانه.
پس دینداری بر دو پایه استوار است :تولی (دوستی با خدا و دوستان او) و تبری (بیزاری
از باطل و پیروان آن) .هرچه دوستی با خدا عمیقتر باشد نفرت از باطل هم عمیقتر است.
امام خمینی (ره) بر مبنای همین تحلیل ،به مسلمانان جهان اینگونه سفارش میکنند:
«باید مسلمانان ،فضای سراسر عالم را از محبت و عشق نسبت به ذات حق و
2
نفرت و بغض عملی نسبت به دشمنان خدا لبریز کنند».

 .1سیری در نهجالبالغه ،استاد شهید مرتضی مطهری ،ص 285
 .2پیام امام خمینی (رحمة الله علیه) به مناسبت حج  1407هـ  .ق برابر با  1366هـ  .ش
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درس هفتم

تفکر

قرآن کریم ،آن گاه که به بیان عوامل دوزخی شدن انسان ها ــ کسانی
که به کمالشان نرسیده اند ــ از زبان خودشان میپردازد ،این گونه بیان
می فرماید:
« قالُوا لَو کُ َّنا نَسمع َأو نَ ِ
ِ
السعیر»ِ1
عق ُل ما کُ َّنا فی َأ
صحاب َّ
َُ

«گویند :اگر شنیده [و پذیرفته] بودیم یا تعقّل کرده بودیم در [میان]
دوزخیان نبودیم».
در جایی دیگر میفرماید:

«و لَ َقد َذرأنَا لِ َج َه َّنم کَثِیرا ِّم َن ِ
الج ّن ِ َو االن ِ
وب لَّ َیف َق ُهو َن ب َِها»2...
َ
َ
س َُلهم ُقلُ ٌ
َ ً

«به طور مسلم ،گروه بسیارى از جن و انس را براى دوزخ قرار
دادیم ،زیرا آنها عقلهایی دارند که با آن اندیشه نمى کنند»....

براستی تعقل و اندیشه ورزی چگونه با سعادت و شقاوت ما ارتباط
برقرار می کند؟
تفکر در چه اموری شایسته است و با بحث سعادت ما ارتباط بیشتری
دارد؟
موانع تفکّر صحیح چه اموری هستند؟
***
سوره ملک10 ،
.1
ٔ
سوره اعراف179 ،
.2
ٔ
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جایگاه و اهمیت تفکر

امام کاظم به شاگرد برجسته خود هشام بن حکم فرمودند:
حجتی پنهان.
حجتی آشکار و ّ
حجت بر مردم دارد؛ ّ
ای هشام ،خداوند دو ّ
حجت نهان؛ همان عقل انسانهاست. 1
حجت   آشکار ،رسوالن و انبیاء و ائمهاند و ّ
ّ
«وال بَ َع َث ال ّٰل َه َرسوالً َوال نَ ّبی ًا َح ّتیٰ َیستَک ِْملَ
عقل
به
بخشیدن
کمال
برای
انبیاء
خاص
توجه
َ
ُ2
ِ
الع
الع ُقو ِل »3نشان از اهمیت تفکر دارد.
یروا لَ ُهم َدفَائِ َن ُ
َ
«و ُیث ُ
قل » و برانگیختن عقل بشر َ
قرآن کریم نیز با تعابیر مختلفی نظیر «تعقلون ،تتفکرون و تفقهون» انسان را به تفکر و
اندیشه ورزی دعوت مینماید .عالوه بر آن تدبر و تذکر که از دیگر خواسته های قرآن از
ماست ،بیان دیگری از اندیشه ورزی است.
همچنین آیات متعددی با توبیخ مشرکان و منکران به خاطر بی توجهی ایشان به اندیشهورزی،
آن را عامل اصلی ضاللت و گمراهیشان بیان میفرماید .اهل ایمان اندیشهورزند و آنکه ایمان
نمیآورد اندیشه نمیکند:
ِ
« و لَو َشاء َر ُّب َ
ک َل َم َن َمن فىِ ا َألر ِ
تى َیکُو ُنوا
اس َح َ
یعا َأ َفأَ َ
ض کُلُّ ُهم َجم ً
نت ُتکْ ِر ُه ال َّن َ
َ
َ

ِ
ِِ
ِ
ؤمن إِلَّ بِـ ِإ ِ ِ
ین لَ
ینَ .و َما کا َن لِنَف ٍ
لى  ا َّلذ َ
س َأن ُت َ
ذن ال َّله َو َ
ُمؤمن َ
الر ْج َس َع َ
یج َع ُل ِّ
ی ِ
عقلُو َن »4
َ

« و اگر پروردگار تو مىخواست ،قطعاً هر که در زمین است همه آنها یکسر
ایمان مىآوردند .پس آیا تو مردم را ناگزیر مىکنى که ایمان بیاورند؟ هیچ کس
را نرسد که جز به اذن خدا ایمان بیاورد ،و [خدا] بر کسانى که نمى اندیشند،
پلیدى را قرار مىدهد».

تفکر ارزشمند

درباره غالب کارهای روزانه ای که انجام می دهیم فکر می کنیم .اینکه چه غذایی را
ما
ٔ
همه ما خود را فردی اهل فکر
بخوریم یا در تعطیالت به کجا سفر کنیم یا ...به همین دلیل ٔ
 .1کافی ،ج ،١ص 19
 .2کافی ،ج ،١ص 13
 .3نهج البالغه ،خطبه ١
سوره یونس100 ،
.4
ٔ
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و اندیشه می دانیم.
آیا منظور قرآن از دعوت به تفکر ،فکر کردن در اینگونه امور است ؟
برای دریافت پاسخ به محضر قرآن می رویم .تأمل در آیات قرآن کریم نشان می دهد که
خداوند تفکر در «آیات» یا نشانه ها را از ما طلب کرده است .برخورد ما انسان ها در مواجهه
با آیات خداوند دوگونه است :استقاللی و طریقی.
مثال زیر بحث را روشنتر میکند:
تابلوهای راهنمایی و رانندگی (آیات) نشانههایی هستند برای معانی خاص ،مثال ً تابلوی
« »STOPنشانهای است برای «ایستادن» به عبارت دیگر تابلوی « »STOPدال است و
«ایستادن» مدلول آن.
مواجهه با این تابلو دو گونه عکسالعمل نشان میدهند:
افراد در
ٔ
کلمه « ،»STOPرنگ ،اندازه ،زیبایی و ...آن توجه
 1گروه ّاول ،صرفاً به نوع نگارش ٔ
میکنند .این گروه نگاه استقاللی به تابلوها دارند.
 2گروه دوم ،تابلو را وسیلهای برای رسیدن به معنا و مدلول آن میدانند .این نگاه ،نگاه
طریقی است ،یعنی از این تابلو معنی ایستادن را برداشت میکنند ،بهعبارت دیگر تابلو،
راهی است برای رسیدن به معنای «ایست».
در مواجهه با آنچه در جهان می بینیم همین دو نگاه وجود دارد :گروهی به ظاهر آنچه
می بینند بسنده می نمایند (نگاه استقاللی) و گروهی آن را نشانه ای برای امور دیگر می بینند.
(نگاه طریقی) ،به طور مثال از دیدن آثار مختلف در اشیا و  ...پی به وجود یک قدرت مافوق
و تأثیرگذار می برند ،یا با دیدن نظم موجود در اشیا ،همانند دانه های انار و  ...پی به وجود
یک خالق نظم دهنده می برند.
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عکسالعملی که خدا در مقابل آیات از انسان انتظار دارد ،نگاه طریقی به آنهاست؛ و
رسیدن از دال به مدلول یا به عبارت دیگر از ظاهر به باطن آن.
ِ
« سنُ ِری ِهم ِ ِ
ِ
الح ُّق»1.
آیاتنَا فی اآل َفا ِق َوفی َأن ُفس ِهم َح َّتى َیتَبَ َّی َن لَ ُهم َأ َّن ُه َ
َ
َ
به زودی نشانه های خود را در اطراف عالم و در درون جانشان به آنها نشان می دهیم تا
برای آنان آشکار گردد که او حق است.
این گونه تفکر است که امام علی آن را عبادت دانسته است:
2
هیچ عبادتی همانند فکر و اندیشه در آفرینش نیست.

موضوعات تفکر

آیا هر مسئله ای که در مقابل ما قرار گرفت باید موضوع اندیشه واقع شود ؟ آیا اندیشیدن
و توجه به هر موضوعی خوب و شایسته است؟
برای اینکه موضوعات قابل تفکر روشن شود ،تمثیل زیر به ما کمک خواهد کرد:
دستگاه اندیشه از جهتی شبیه دستگاه گوارش است .دستگاه گوارش کار آماده کردن
غذا برای سلولها را برعهده دارد .اما هر غذایی مناسب سلولها نیست .موادی باید وارد
سلولها شوند که هم رشد آنها را تأمین کنند و هم سالمتیشان را به خطر نیندازند .موضوعات
مورد تفکر هم ،جذب شخصیت ما میشوند و با پذیرش آنها ،هویت ما شکل میگیرد.
از جهت دیگر ،اندیشه مانند بذری است که در ذهن جوانه میزند ،در دل و قلب ریشه
میدواند و برگ و بار آن به صورت اعمال ،ظاهر میگردد .لذا کسی که به خوبیها میاندیشد،
در زمین ذهن ،بذر عمل صالح را میافشاند .اما آن کس که فکرهای شیطانی در سر میپرورد،
میوه تلخ «گناه» میدهد.
بذرهای فاسد کشت میکند و در نهایت ،درخت اندیشهاشٔ ،
امام علی فرمودند:
«آنکه مرغ فکرش در اطراف گناهان زیاد پرسه میزند ،باالخره روزی به دام
گناه خواهد افتاد»3.
سوره فصلت53 ،
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حضرت عیسی به حواریون خود فرمود:
«من به شما امر میکنم که فکر گناه و فساد را به دل خود راه ندهید ،تا چه رسد
به خود فساد .زیرا کسی که روح و فکرش به فساد مشغول باشد ،مانند کسی
است که در اتاقی نگارین و آراسته ،آتشی روشن کند .با چنین کاری ،نقشهای
زیبای اتاق با دود آتش آلوده و کثیف میگردد ،هرچند خانه نسوزد»1.
با این اوصاف ،این سؤال مطرح می شود که:
قرآن کریم در جریان دعوت به اندیشه ورزی و تفکر ،چه چیز هایی را شایسته تفکر دانسته
است؟
موضوع ارزشمند تفکر در اسالم آیات و نشانه های خداوند در جهان هستی است .این
آیات مصداق های متعددی دارند و به نوعی تمام مخلوقات را دربرمی گیرند.
آیات و نشانه ها در قرآن کریم به دو بخش کامال ً مجزا با مصادیق متفاوت تقسیم می شوند:
بخش اول آیات مربوط به کالم و زبان میباشد که از طریق وحی در اختیار ما قرار گرفته
نمونه این نوع آیات می باشد که تفکر در آن
(به خاطر اعمالشان) است .آیات قرآن کریم ،تنها ٔ
از ما خواسته شده است:
ل َیتَ َد َّب ُرو َن ال ُقرآ َن َأم َعلَى ُقلُ ٍ
وب َأقفَال َُها »2
« َأ َف َ

بخش دیگر آیات از جنس کالم نیست بلکه رخدادها ،حوادث و پدیدههای اجتماعی،
تاریخی و طبیعی میباشند .قرآن از این نوع آیات که درجهان خارج از انسان هستند به «آیات
آفاقی» و از آیات و نشانههای که در وجود خودمان (جهان درون انسان) به «آیات انفسی»
تعبیر میکند:
ِ ِ
ِ
الحق»3.
« َسنُری ِهم آیاتنا فی اآلفا ِق َو فی َأن ُفس ِهم َح َّتی َیتَبَ َّی َن لَ ُهم َأ َّن ُه َ

 .1بحاراألنوار ،ج  ،14ص133
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الف :آیات انفسی
امیرمؤمنان علی در بیانی انسان را متوجه این نکته میسازد که درون جرم صغیر آدمی،
عالم بزرگی نهفته است که راهنمای راه حق و حقیقت است و همچون نامه گویایی پرده از
باطن و اسرار درونی خود برمیدارد.
ِ
العالم االَکبَ ُر.
َوی
اَتَ ُ
غیر َو فیکَ انط ٰ
ُ
زع ُم َا َّنکَ ج ٌ
رم َص ٌ

1

تو میپنداری که کالبد کوچکی هستی ،درحالی که جهان بزرگ در باطن تو گنجانده شده است.

نظری به سـوی خود کن که تو جـان دلربایــی

مفکن به خاک خـود را که تـو از بلنــدجایی

تو ز چشم خود نهانی ،تو کمال خود چه دانی؟

چو ُدر از صدف بروآ ،که تو بس گرانبهایی

انسان با سفر به اعماق وجودی خویش و با شناخت خود و سرمایه هایش به خداشناسی
راه مییابد .از اینرو ،هرچه معرفت نفس نیکوتر و بهتر شود ،معرفت حق و خداشناسی نیز
نیکوتر و بهتر می شود.
رابطه مستقیم معرفت نفس با معرفت حقتعالی میفرماید:
پیامبر اکرم ضمن بیان ٔ
فس ُه َف َقد َع َر َف َر َّب ُه
َمن َع َر َف نَ َ

هرکس نفس خود را بشناسد ،پس به یقین پروردگارش را شناخته است.

2

تفکر در سرآغاز انسان ،معرفت به خالق و آفریننده را به همراه خواهد داشت .زیرا انسان
وقتی خود را موجودی ضعیف و حقیر دانست و وابستگی خویش را به قدرتی بی نظیر را
احساس کرد ،راهی به سوی معرفت خدا برایش گشوده خواهد شد.
شناخت مراحل شکل گیری بعد مادی انسان ،دیدگاه فرد نسبت به خود را متحول
جنبه مادی انسان به کار برده است از قبیل خاک،
می سازد .تفکر در تعابیری که قرآن برای ٔ
گل ،گل چسبنده ،لخته خون ،آب جهنده و...انسان را واقع بین می کند و او را از غرور و
نخوت باز می دارد.
خلیفه خدا معرفی شده
برخی دیگر از آیات ،بر بزرگی و عظمت انسان داللت دارند .او
ٔ
و به او کرامت بخشیده شده است .مسجود فرشتگان بوده و آفرینش برای او مسخر شده
.1دیوان منسوب به امام علی

 .2بحاراألنوار ،ج  ،95ص 452
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 ،ص 175

است .درک دقیق این تصویر سبب می شود فرد از هرگونه فعل و گفتاری که اهانت کننده به
این جایگاه باشد برحذر باشد.
ب :آیات آفاقی
قرآن در میان آیات آفاقی( آیات خارج از وجود انسان) ،به طبیعت و تاریخ بیشتر پرداخته
است:
 1طبیعت :سراسر قرآن کریم ،مملو از آیاتی است که طبیعت را توصیف کرده و انسان
درباره آنها دعوت میکند:
را به تفکر و اندیشیدن
ٔ
زمین ،آسمان ،ستارگان ،خورشید ،شب و روز ،ماه ،ابر ،باران ،جریان باد ،حرکت
کشتیها در دریاها ،حیوانات و ...و هر امر محسوسی که انسان در اطراف خود میبیند.
قرآن کریم میفرماید:
ِ ِ
ِ
یل و ال َّنها ِر ل ٍ
ماوات َو األَر ِ
الس
َیات لُِولِی األَلباب»1.
« إِ َّن فی َخ ِلق َّ
ض َو اختالف ال َّل ِ َ
« مسلماً در آفرینش آسمانها و زمین و آمد و رفت شب و روز ،نشانههای
(روشنی) برای خردمندان است».

سوره آل عمران190 ،
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مطالعه اقوام گذشته دعوت میکند و آن را مانند یک منبع
 2تاریخ :آیات متعددی به
ٔ
برای علم معرفی میکند .از نظر قرآن ،تاریخ بشر و تحوالت آن بر طبق یک سلسله قوانین و
سنن صورت میگیرد .عزتها ،ذلتها ،موفقیتها و شکستها ،خوشبختیها و بدبختیهای
تاریخی ،حسابهایی دقیق و منظم دارد و با شناختن آن حسابها و قانونها میتوان تاریخ
حاضر را تحت فرمان درآورد و به سود خود و مردم عصر خود ،از آن بهرهگیری کرد.
قرآن کریم میفرماید:
ِ
ِ ِ
سیروا ِفی األَر ِ
المکَذِّبین»1.
ض َفانظُروا ک َ
َیف کا َن عاقبَهُٔ ُ
« َقد َخلَت من َقبلکُم ُسنَ ٌن َف ُ

«پیش از شما ،سنتهایی وجود داشت (و هر قوم ،طبق اعمال و صفات خود،
سرنوشتهایی داشتند که شما نیز ،همانند آن را دارید) .پس در روی زمین
گردش کنید و ببینید سرانجام تکذیبکنندگان (آیات خدا) چگونه بوده است؟!»

سوره آل عمران137 ،
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موانع اندیشه ورزی

قدرت تفکر ،نوع انسان را از حیوان متمایز میکند .انسان در پرتو همین امتیاز به شناخت
دقیق و همهجانبه از خالق هستی ،هدف و مقصد آن ،اشیا و پدیدهها و افکار پیرامون خود
میپردازد و قادر میشود پرده از بسیاری از مجهوالت بردارد.
در نگاه قرآن کریم ،تفکر صحیح ،آدمی را به حق و واقع میرساند.و برخی عوامل مانع
این مهم می باشد:
 1رفتارهای نادرست :تقوای الهی این امکان را فراهم می نماید که فرد توانایی جدا کردن
حق از باطل را بیابد:
ِ
جعل لکُم ُفرقان ًا »1
« ان تَ َّتقوا ال ّٰل َه َی َ
در مقابل رفتارهای نادرست و گناه سبب میشوند که افراد قدرت اندیشه خود را از دست
بدهند .این رفتارها مانند حجابهایی بر مرکز اندیشه ورزی و تعقل مینشیند و با این پوشش ،به
درست کار کردن آن ضربه وارد میکند .قلب انسان اگر سالم باشد حقایق را درک میکند ولی
به خاطر این بیماریها ،مهرخورده ،قفلزده ،پرده افکنده شده و فاقد درک و فهم میشوند.
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
وبنا
« َف ِبما نَقض ِهم میثا َق ُهم َو کُف ِرهم بِآیات ال َّله َو َقتل ِه ُم األَن ِبیاءَ بِ َغی ِر َحقٍّ َو َقول ِهم ُقلُ ُ
ُغلف بل طَبع ال َّل ُه علَیها بِکُف ِر ِهم َفال ی ِ
ؤمنُو َن إِالَّ َقلیالً »2
َ
ُ
ٌ َ ََ

به خاطر پیمان شکنی و انکار آیات خدا و کشتن پیامبران به ناحق و اینکه از روی استهزا
می گفتند دل های ما ،در غالف است .آری خداوند به سبب کفرشان ،بر دل های آنها مهر زده
عده کمی که راه حق می پویند ایمان نمی آورند.
که جز ٔ

 2جهل :قرآن کریم به صورت مطلق آدمیان را از ورود جاهالنه به مسائل و موضوعاتی که
درباره آنها از شناخت کافی برخوردار نیستند ،برحذر داشته ،میفرماید:
ٔ
یس لَکَ بِ ِه ِعلم»3.
ل
ما
قف
ت
ال
و
«
َ َ ُ َ َ
«از آنچه به آن آگاهی نداری ،پیروی مکن».
سوره اَنفال29 ،
.1
ٔ
سوره نساء155 ،
.2
ٔ
سوره اسراء36 ،
.3
ٔ

57

احاطه علمی ،یکی از علل اصلی تکذیب پیامبران ،قرآن و همچنین
در نگاه قرآن ،عدم
ٔ
کتب آسمانی پیشین و ...است.
توسعه اطالعات انسان ،عرصه و مجال مناسب تری را برای جوالن
گسترش دید علمی و
ٔ
عقل فراهم می آورد مثال ً آگاهی بیشتر از نشانهها و آیات تکوینی (جهان خلقت) سبب می گردد
مرحله عالی تری از توحید دست یابد .از این رو در آیات و روایات
اندیشه خود به
که انسان با
ٔ
ٔ
بر فراگیری دانش و علم تأکید شده است.
 3غفلت :فراموشی و نسیانی که به علت بیتوجهی بر انسان عارض میشود غفلت گفته
می شود .قرآن کریم میفرماید:
«به یقین گروه بسیاری از جن و انس را برای دوزخ آفریدیم آنها دلها (عقلها)یی
دارند که با آن (اندیشه نمیکنند) و نمیفهمند و چشمانی که با آن نمیبینند و
گوشهایی که با آن نمیشنوند آنان همچون چهارپایاناند ،بلکه گمراهتر ،اینان
همان غافالناند»1.
 4کبر و غرور :کبر به حالت روحی گفته میشود که انسان به سبب آن خود را برتر
از دیگران میبیند .کبر موجب میشود که صاحب آن ،شناختها و باورهای خود را برتر
از هرگونه شناخت و باور دیگری بپندارد و بدینوسیله از ورود به مسیر تفکر و درپی حق
درباره افرادی که بدون هرگونه برهان به مجادله در آیات خدا
بودن محروم بماند .قرآن کریم
ٔ
میپردازند ،چنین میگوید:
«کسانی که در آیات خداوند بدون دلیلی که برای آنها آمده باشد ،ستیزهجویی
خواسته خود نخواهند
میکنند ،در سینههایشان فقط کبر است و هرگز به
ٔ
رسید»2.
 5پیرویهای کورکورانه :قرآن کریم همگان را به تفکر برای شناخت حق فراخوانده
و پیروی کورکورانه از بزرگان و شخصیتها را موجب انحراف از مسیر حقیقت دانسته
است .قرآن از زبان مردمیکه اینگونه به انحراف رفته اند ،چنین نقل قول میکند:
سوره اعراف179 ،
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«میگویند :پروردگارا! ما از بزرگان و برجستگان خود پیروی کردیم و در
نتیجه ما را گمراه ساختند»1.
پیروی کورکورانه از قدرتمندان نیز از موانع تفکر است .آنجا که قدرت و صاحبان آن در
نگاه انسان ،در جایگاهی برتر از چون و چرا مینشیند ،به صورت طبیعی تفکر و اندیشهورزی
اقامه برهان وجود ندارد ،تا
به تعطیلی میگراید .برای چنین انسانی ضرورت اندیشیدن و ٔ
حس جستوجوگری و اندیشهورزی را به حرکت درآورد.
قرآن کریم این حقیقت را با صراحت در داستان موسی و فرعون بیان نموده است:
«ما موسی را با آیات خود و دلیل آشکاری به سوی فرعون و اطرافیانش
فرستادیم ،اما آنان از فرمان فرعون پیروی کردند ،درحالی که فرمان فرعون،
مایه رشد و نجات نبود»2.
ٔ

سوره احزاب67 ،
.1
ٔ
سوره هود96 ،و97
.2
ٔ
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درس هشتم

راز اعتماد

ادامه روایات زیر را با گفتگوی با دوستانتان حدس بزنید.
 1من و رفیقم از مدینه خارج شدیم تا به پیغمبر اسالم و سپاه مسلمین بپیوندیم .اتفاقاً به
جمعی از کفار قریش برخوردیم .از ما پرسیدند :آیا برای یاری محمد می روید؟ از ترس
آنها و برای نجات از شرشان گفتیم :نه ،ما به مدینه می رویم .آنها از ما قول گرفتند که اگر به
یاری محمد نرویم و علیه آنها جنگ نکنیم ،آزادمان کنند .ما هم این قول را دادیم و آزاد
شدیم .از آنجا به حضور خاتم انبیا رسیدیم و ماجرا را نقل کردیم و اجازه شرکت در
جنگ را خواستیم .پیامبر فرمودند..... :
 2به شدت دچار گرسنگی بودیم ،کمبود آذوقه ما را وادار کرده بود تا از گوشت
حیواناتی استفاده کنیم که خوردن گوشت آنها مکروه بود .چندین دژ یهود را تصرف کرده
بودیم ،اما هنوز دژهایی که مواد غذایی فراوانی در آن انبار شده بود ،گشوده نشده بود.
بارقه امید در دلمان ایجاد شد ،گله ای از گوسفند به همراه چوپانشان به ما نزدیک شدند.
ٔ
گله از آن یهودیانی بود که مدتی بود با آنها می جنگیدیم ... .چوپان از رسول خدا
خواست که اسالم را به او معرفی کند .پیامبر هم که هیچ کسی را برای دعوت به اسالم
کوچک نمیشمرد ،اسالم را به مرد چوپان معرفی کرد و بدین ترتیب ،او مسلمان شد .چوپان
گله گوسفندانش اشاره کرد و گفت« :این گوسفندان ،همه مال یهودیان قلعه است که نزد
به ٔ
1
من امانت است .حاال که من مسلمان شدهام ،با اینها چه کار کنم؟ ».
پیامبر خدا فرمودند..... :
 .1غالمرضا حیدری ،حکایتنام ٔه موضوعی ،ص 18
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مبارکه مؤمنون ویژگیهایی را بیان میکند ،که هر انسانی با کسب
سوره
خداوند متعال در
ٔ
ٔ
این ویژگیها به رستگاری و فالح قطعی میرسد .از جمله این ویژگیها که در ارتباط با
دیگران باید رعایت شود« ،امانت داری» و «وفای به عهد» است:
« و ا َّلذین ُهم لَِماناتِ ِهم و ع ِ
راعون»1.
هد ِهم ُ
َ َ
َ
َ

« مؤمنان کسانی هستند که امانت و عهد خود را رعایت میکنند».
اما امانتداری و وفای به عهد به چه معنا است؟ آیا حفظ امانت و وفای به عهد در ارتباط
همه انسانها حتی دشمنان ضروری است؟ آثار این دو صفت اخالقی چیست ؟
با ٔ

امانتداری

نشانه ایمان و نبودش عالمت
یکی از مهمترین واجبات ،امانتداری است که دارا بودنش ٔ
نفاق است و در اهمیت آن همین بس که پیامبران الهی خود را با صفت «رسول امین»
توصیف میکردند به عنوان مثال ،حضرت نوح میفرماید:
َ
ول َأمین »2
« إِذ َ
وح َأ ال تَ َّت ُقون .إِنِّی لَکُم َر ُس ٌ
قال لَ ُهم أ ُخو ُهم ُن ٌ

«هنگامیکه برادرشان نوح به آنها گفت :آیا تقوا پیشه نمیکنید؟ من برای شما
فرستاده امینی هستم».
ٔ
خداوند به مردم دستور میدهد که به پیروی از انبیا امین باشند و درصورتی که امانتی
به آنها داده شد در حفظ آن بکوشند و امانت را به صاحبانش بازگردانند.
« إِ َّن ال َّل َه یأمرکُم َأن ُتؤَ ُّدوا األ ِ
َمانات إِلی َأهلِها »3
َ ُُ
«خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به صاحبانش برسانید».
عمل به این واجب الهی تا آن اندازه مهم است که رسول خدا ،آن را مرزی میان پیروان
حقیقی و غیرحقیقی خود میداند:
سوره مؤمنون8 ،
.1
ٔ
سوره شعراء 106 ،و 107
.2
ٔ
سوره نساء58 ،
.3
ٔ

61

لیس ِم ّنا َمن خا َن بِاألَمانَةِ.
َ

1

کسی که در امانت خیانت کند از ما نیست.
ایشان در روایت دیگری ،خیانت در امانت را معادل بی دینی معرفی میکند:
ال دین لِمن َ
الأمانَ َة لَه.
َ َ

2

کسی که امانت ندارد ،دین ندارد.

مصداقهای امانت

امانتداری فقط مربوط به حفظ وسایل یا ابزارها مثل وسایل ورزشی دوستانمان ،کتاب
کتابخانه ،منزل اجارهای و..که به ما سپرده شدهاند ،نیست .بلکه نمونههای متفاوتتری
هم دارند؛ مثال ً راز مردم نیز امانت است و هیچ فردی حق ندارد بدون مصلحت خاص،
اسرار دیگران را فاش نماید .اسرار و اطالعات کشور نیز امانت اند .افشا ،فروختن اسرار و
ت در امانت است.
جاسوسی کردن به نفع بیگانگان ،مصداق دیگری از خیان 
همچنین نعمتهای خدا امانت الهی هستند که باید سالم نگه داشته شوند و از هرکاری
که سبب فساد آنها می شود ،باید پرهیز کرد؛ مثال ً زبان ،یکی از امانتهای الهی است ،انسان
وظیفه دارد سخنان حق را بگوید و از گفتن سخنان لغو و بیهوده خودداری کند و یا گوش
که باید از آن در راه شنیدن سخنان حق و غیرحرام استفاده کرد و از شنیدن سخنان باطل و
ناروا دوری گزید.

وفای به عهد و پیمان

«وفَی» و به معنای چیزی را به تمام و کمال رساندن است .حفظ و نگهداری
وفاء از ریشه
ٔ َ َ
چیزی را نیز «عهد» گویند .وفای به عهد بدین معناست که عهد و پیمانی که انسان با دیگران
3
میبندد ،بدون کم و کاست و مطابق وعده انجام شود.
وفای به عهد و پیمان یکی دیگر از واجبات الهی به شمار میرود.
 .1مشکوة األنوار ،ص 52
 .2بحاراألنوار ،ج  ،73ص 116
 .3راغب اصفهانی ،مفردات ،ص  591و 878
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آیات قرآن با تعابیر گوناگون به ما سفارش میکنند که به تعهدات خود در برابر دیگران پایبند باشیم.
گاهی قرآن با ستودن افراد نیکوکار یکی از ویژگی های قابل ستایش آنها را وفای به عهد
می شمرد:
« والمو ُفو َن بِع ِ
اه ُدوا»1
هد ِهم إِ َذا َع َ
َ
َ ُ

« و آنان که چون عهد بندند ،به عهد خود وفادارند».
گاه با صراحت به وفا به عهد فرمان میدهد و انسان را در برابر تعهدات خود ،مسئول میداند
هد إِ َّن الع ِ
« وأو ُفوا بِالع ِ
هد کَا َن َمسؤُوالً »2
َ
َ
َ

« و به پیمان [خود با دیگران] وفا کنید ،زیرا که از پیمان پرسش خواهد شد».
و گاه افراد عهدشکن و بی توجه به پیمان های اجتماعی را نکوهش می کند .در یکی از
این آیات بدترین جنبندگان نزد خدا را کسانی می داند که کفر ورزیده و ایمان نیاورده اند
همانان که از ایشان پیمان گرفته شده ،ولی هر بار پیمانشان را می شکنند و از خدا پروا
نمی کنند.
ِ
ِ
ِ ِ
الدو ِ ِ
دت ِم ُنهم ثُ َّم َین ُق ُضو َن
اه َّ
ین َع َ
«إِ َّن َش َّر َّ َ ّ
ین کَ َف ُروا ف َُهم الَ ُیؤمنُو َن ا َّلذ َ
اب ع َند ال ّله ا َّلذ َ
هد ُهم ِفی ک ُِّل َم َّر ٍة َو ُهم الَ َی َّتـقُو َن»3
َع َ

پیغمبر اکرم به وفای به عهد بسیار اهتمام داشت؛ از آن جمله در صلح حدیبیه بین آن حضرت و
مشرکین مکه پیمانی بسته شد به این مضمون که اگر کسی از پیروان رسول خدا پیامیبرای قریش ببرد
و همانجا به مشرکان پناه آورد ،آنها میتوانند او را نگه دارند و پناه دهند .اما اگر کسی از پیامآوران
قریش به پیامبر پناهنده شد،پیامبر نمیتواند او را بپذیرد و به او پناه دهد .رسول خدا بر
این پیمان استوار بود و کسی از افراد قریش را در آن هنگام نمیپذیرفت.
فرستادند تا پیام مشرکان را به پیامبر
ابورافع می گوید :قریش مرا به نزد پیامبر
برسانم .هنگامی که آن حضرت را دیدم در دلم نور اسالم تابید .به آن حضرت عرض کردم:
یا رسول اللّٰه! من دیگر به سوی قریش بر نمی گردم .فرمود :من برخالف عهد عمل نمی کنم
و پیام آوران را نگه نمیدارم .تو به سوی آنان باز گرد و اگر دیدی باز اسالم را میخواهی،
سوره بقره177 ،
.1
ٔ
سوره اسراء34 ،
.2
ٔ
سوره َانفال56 ،
.3
ٔ
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از نو به سوی ما باز آی.

آثار وفای به عهد
آثار فردی:
تحکیم روابط دوستانه و به وجود آمدن اعتماد و اطمینان بین دوستان بدون پای بندی
جو
به تع ّهدات میسر نیست .عهدشکنی و عدم پایبندی به تعهدات ،بیشترین نقش را در ایجاد ّ
بدبینی و نفاق در بین دوستان ایفا میکند.
حضرت علی می فرماید:
ی مو َّد ِه من ال یو ّفي بِع ِ
ِ
هده
َ
ال تَعتَمد عل ٰ َ َ َ
َُ

1

بر دوستی کسی که به عهد خود وفا نمی کند ،اعتماد مکن.

آثار اجتماعی:
مهم ترین سرمایه یک جامعه ،اعتماد متقابل افراد به یکدیگر است .اصوال ً آنچه جامعه را
از صورت ِ
آحاد پراکنده بیرون می آورد و همچون رشته های زنجیر به هم پیوند می دهد ،همین
اصل اعتماد متقابل است که پشتوانه فعالیت های هماهنگ اجتماعی و همکاری در سطح
وسیع میباشد.

 .1تصنیف غررالحکم و ُد ِ
ررالکلَم ،ص  ،418حدیث 9562
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یکی از اموری که سبب میشود این اعتماد متقابل افراد در جامعه افزایش یابد عمل
به تعهدات است .تعهدها زیربنای حیات اجتماعی در زمینههای گوناگون است .اگر این
تعهدات به استحکام خود باقی بمانند ،جامعه به سمت پیشرفت حرکت کرده و در نتیجه حیات
آن برقرار می ماند .هر اندازه مردم بیشتر آن را رعایت کنند ،به یکدیگر اعتماد بیشتری پیدا
می کنند و درنتیجه ،بیشتر احساس آرامش کرده و با خیال راحت تری به فعالیت می پردازند
و رشد اقتصادی ،فرهنگی و ...کشور و سعادت مردم را شاهد خواهند بود ولی اگر در
استحکام معاهدات ،تزلزلی به وجود آید .جامعه به سمت انحطاط می رود و در نتیجه حیات
آن مختل می شود.
زمانی که عهدشکنی منش و رفتار جامعهای گردد ،دروغ و خیانت در میان آنها رواج مییابد.
درنتیجه ،افراد جامعه نسبت به یکدیگر بدبین و بی اعتماد میشوند .این امور ،افراد جامعه را از
هم جدا کرده و اتحاد آنها را از بین میبرد.

راههای افزایش وفای به عهد
1

تعهد به میزان توانایی:

هرکس بخواهد به دیگری وعدهای بدهد باید در موقع تعهد دادن ،قدرت خود را ارزیابی
کند که آیا میتواند به وعدهای که میدهد وفا کند یا نه و درصورتی که توانایی ندارد وعده
ندهد .امیرمؤمنان علی فرمود:
عج ُز ع ِن الو ِ
ال تَ ِعد بِما تَ ِ
فاء.
َ َ

چیزی را که از وفا کردن به آن عاجز هستی ،وعده مکن.
2

1

توجه به کرامت انسانها:

همه افراد ،دارای ارزش و کرامت انسانی هستند .اگر ما این کرامت انسانی را در روابط
ٔ
اجتماع یمان در نظر داشته باشیم ،به پیمانهای خود وفادار خواهیم بود .گاهی اوقات با
فراموش کردنشان و جایگاه انسانها در نزد خداوند ،به خاطر کوچک شمردن طرف مقابل یا
 .1فهرست غرر ،ص 704
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کوچک بودن او به قولها و وعدههایی که داده ایم وفا نمیکنیم .مثال ً ممکن است به قولهایی
که به برادر یا خواهر کوچک ترمان داده ایم اهمیت ندهیم.
3

توجه به پیامدهای پیمان شکنی:

اگر وفای به عهد در انسان کم رنگ شود ،ضربه شکننده ای بر شخصیت او وارد میگردد.
چنین فردی در هر عرصه و صحنه ای که پا بگذارد ،جز بی اعتمادی و بی توجهی چیز دیگری
باقی نخواهد گذاشت و در همه جا انگشت نما خواهد شد .و حتی امرار معاش او تحت تأثیر
قرار میگیرد.
طرد شدن از طرف دیگران و عدم صالحیت برای پایداری در روابط دوستی ،از دیگر
زیانهای پیمان شکنی است .کسی که پیمان شکن است ،چگونه میتواند دوستی صمیمیو
مورد اعتماد شناخته شود.

نکته:

یکی از انواع پیمانها ،پیمانهایی است که با خدا میبندیم .شکستن پیمان با خدا آثار
معنوی نیز دارد؛ به اجابت نرسیدن دعاها از آن جمله است .شاید انسان خود را بسان ماشینی
فرض کند که سازنده و مالک آن باید همواره نیازهایش را برآورد و تصور کند چون آفریننده
او خداوند است ،پس باید همواره او را کمک کند ،بدون این که عهدی بر گردن وی باشد؛
درحالی که چنین نیست ،زیرا خداوند عهدهایی بر گردن بنده اش دارد که باید عملی شوند تا
خداوند نیز پیمانش را وفا کند .امام صادق در پاسخ عده ای که از علت عدم استجابت
دعا پرسیده بودند ،فرمود :به دلیل این که شما به عهدهای خود در پیشگاه خداوند وفا
نمی کنید ،درحالی که خدای تعالی می فرماید :به عهد من وفا کنید تا من به عهد شما وفا کنم.
به خدا قسم ،اگر به عهد خدا وفا کنید ،خدای متعال نیز به عهد شما وفا میکند.
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درس نهم

تکبر
ّ

1

امام حسن مجتبی
امور معرفی میکند:

در بیان عوامل هالکت انسان ،کبر را رأس

ِ
س فی ث َ ٍ
َهالکُ ال ّنا ِ
الکبر
الث :الک ُِبر َو الح ُ
رص َو َ
الح َس ُدَ ،ف ُ
الد ِ
ین.
َهالکُ ّ

هالکت مردم در سه چیز است :تکبّر ،حرص و حسد؛
2
مایه هالک دین اوست.
اما تکبّر ٔ
***
رذیله اخالقی در این درس می خواهیم بدانیم
مخرب این ٔ
با توجه به اثر ّ
که:
تکبّر به چه معنایی است؟ چه اقسامی دارد؟ علل و نتایج آن چیست؟
راه عالج آن کدام است؟

 .1این درس ،با اندکی تغییرات از کتاب اخالق اسالمی تألیف آقای حبیبالله طاهری ،تألیف شده
است.

 .2مواعظ العددیه ،فصل  ،10ص 100
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تکبر
معنای ّ

تکبّر به این معنا است که انسان خود را بزرگ تر و برتر از دیگران بداند .اگر انسان خود
را برتر و بزرگتر از دیگران بداند ،ولی تنها در نفس خود چنین بپندارد و در عمل آن را
ابراز نکند ،اصطالحاً آن را «کبر» گویند و اگر آن صفت را در مقام عمل ابراز و اظهار نماید،
«تکبّر» خوانده میشود ،بنابراین کبر ،صفت نفسانی است و تکبّر ،عمل خارجی.

تکبر
اقسام ّ

تکبر در برابر خدا :عدهای هستند که در برابر خدا سر تعظیم فرود نیاورده و از عبادت
1
ّ
و پرستش او خودداری میکنند .آنها خود را «رب» و صاحب مردم میدانند و مردم را به
درباره این گروه
عبودیت و بندگی خویش میخوانند ،همانند نمرود و فرعون و...؛ خداوند
ٔ
میفرماید:
حشر ُهم إِلَ ِ
«من یستَنکِف عن ِع ِ ِ
ِ
یه َجمیعاً»1.
َ
َ
َ َ
بادته َو َیستَکبر َف َس َی ُ ُ

تکبر در برابر انبیا :کسانی بودند که به خدا معتقد بودند ولی در مقابل فرستادگان خدا
2
ّ
خاضع نبودند و خود را برتر میدانستند و میگفتند :ما چگونه به شما ایمان بیاوریم درحالی
که شما همانند ما بشر هستید ،و یا دارای ثروت و مال نبوده و از تهیدستان هستید ،و اگر ما
بخواهیم از شما که همانند ما بشر هستید تبعیت کنیم ،ضرر خواهیم کرد.
قرآن کریم نیز از این گروه خبر میدهد ،چنان که از زبان فراعنه نسبت به موسی و هارون
نقل میکند که میگفتند:
َ ِ
ؤمن لِب َشر ِ ِ ِ
وم ُهما لَنا عابِ ُدون» 2
ین مثلنا َو َق ُ
«أ ُن ُ َ َ

و یا آنکه سران قوم نوح

برای اینکه مردم به پیامبر خدا ایمان نیاورند ،به آنها میگفتند:

«و لَئِن َأطَع ُتم ب َشر ًا ِمثلَکُم إِ َّنکُم إِذ ًا لَ ِ
خاس ُرون»3.
َ
َ

 .1هرکس از بندگی خدا سرپیچی کند و دعوی برتری نماید ،زود باشد که خدا همه را به سوی خود محشور سازد (نساء،
)172
 .2آیا ما به دو بشری مثل خودمان ایمان بیاوریم ،درصورتی که طایف ٔه آن مردم ما را اطاعت میکردند (مؤمنون)47 ،
 .3اگر بشری مانند خود را اطاعت کنید ،بسیار زیانکار خواهید بود (مؤمنون)34 ،
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تکبر در برابر بندگان خدا :تکبّر در مقابل بندگان خدا به این معنا است که انسان
3
ّ
دیگران را حقیر و پست شمرده و خود را بزرگ و برتر از آنان بشمارد.
اگرچه خطر این نوع از تکبّر به مقدار دو قسم اول نیست (زیرا آن دو قسم منجر به کفر
میشدند) ولی از گناهان بزرگ است و مانع کماالت انسان خواهد بود ،برای آنکه کبریایی
همه نقایص و بیچارگیها دور باشد ،نه کسی
و عظمت ،تنها درخور شأن کسی است که از ٔ
که سراسر وجود او را فقر و بیچارگی فرا گرفته است و به تعبیر امام علی  :اولش نطفه
و آخرش مردار و در وسط هم حامل کثافات است ،لذا امام میفرماید من تعجب میکنم که
انسان با این حالش چگونه به خود اجازه میدهد که تکبّر کرده و بزرگمنشی اختیار کند:
ِ
ِ
ِ
وعاء لِلغائِ ِط ثُ َّم َیتَک ََّب ُر.1
َع ِج ُ
بت ِال ِبن َ
آد َم ا ََّو ُل ُه ُنط َفةٌ ،آخ ُر ُه جی َفةٌ َو ُه َو قائ ٌم بَینَ ُهما ٌ

تکبر
علل و عوامل ّ

امور متعددی ممکن است باعث تکبّر و فخرفروشی انسان گردد.

2

1

علم :علم و دانش بسیار که همراه با تهذیب نفس نباشد ،ممکن است باعث کبر و غرور
گشته و انسان خود را برتر از دیگران بداند.

2

عبادت :گاهی عبادتی که انسان میکند ،سبب تکبّر او میگردد ،یعنی ممکن است انسان
که خود را درحال عبادت و اطاعت دیده و دیگران را درحال معصیت ،همین باعث کبر
و غرور او گردد و خود را برتر بشمارد.

3

نَ َسب :انسانها ممکن است با نگاه به گذشته خود ببینند که اجداد آنان ازنظر قدرت،
ثروت ،حکومت ،علم ،سیادت و امثال اینها برتر بوده و در عصر خود معروف بودهاند،
ولی دیگران از چنین اجدادی محروم بودهاند و همین باعث تکبّر آنان گردد.

قوت و شجاعت ،جمال و زیبایی ،مال و ثروت ،سلطنت و حکومت ،و فامیل و عشیره و
مریدان و طرفداران بسیار ،از دیگر عوامل تکبّر هستند.
 .1بحاراألنوار ،ج  ،73ص 234
.2بحاراألنوار ،ج  ،73ص 196
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تکبر
نتایج و آثار ّ

  1انسانی که خود را برتر از دیگران میداند ،به صورت طبیعی از تحصیل علم و دانش
باز میماند و همیشه در جهل خواهد بود ،و از نظر زندگی دنیایی نیز چون حاضر نیست با
دیگری مشورت کند ،چه بسا این تکروی در زندگی ،و زیر بار حرف دیگران نرفتن ،باعث
زیانهای بسیار گردد و حتی گاهی حکومت و خاندان خود را هم از دست بدهد.
 2تکبّر ،باعث خواری و ذلت انسان در نظر خدا و خلق میشود .پیامبر خدا فرمود:
َمن َیستَک ِبر َی َضع ُه ال ّٰل ُه.1

کسی که تکبّر بورزد ،خداوند او را خوار میکند.
 3امام صادق فرموده اند:
اهل کبر و غرور در قیامت به صورت مورچه در صحرای قیامت ظاهر میشوند که زیر
دست و پای مردم قرار میگیرند تا هنگامی که مردم از حساب فارغ شوند.2
 4متکبرین اهل جهنم و عذاباند و خدا آنان را با صورت به جهنم میاندازد .چنانکه
امام صادق فرمود:
ناز َع ال ّٰل َه شیئ ًا ِمن ذٰلکَ َاک ََّب ُه ال ّٰل ُه ِفی ال ّنا ِر.
داء ال ّٰله َف َمن َ
الکبر ِر ُ
ُ

3

کبریایی و بزرگ منشی ،پوشش حضرت حق است ،پس هر کس بر سر چیزی

از آن با خدا کشمکش کند خداوند او را با صورت به آتش می اندازد.

تکبر
راههای عالج ّ

علمای علم اخالق ،راههایی را برای عالج این مرض روحی بیان کردهاند:
درباره خود بیندیشد و ببیند که از کجا آمده و سرانجام کارش به کجا منتهی
 1انسان
ٔ
میشود .ابتدای کارش نطفهای گندیده بود و منتهای امرش نیز پس از خروج روح از جسد،
مرداری بدبو و متعفن است که اگر با سرعت در زیر خاک دفن نشود ،پس از چندی آنچنان
 .1بحاراألنوار ،ج  ،73ص 231
.2اصول کافی ،ج  ،2ص 311
.3اصول کافی ،ج  ،2ص 309

70

میگندد که حتی فرزندان او رغبت به دفن او نمیکنند و درحال حیات و زندگی دنیا نیز حامل
مایه هالکت اوست و وقتی هم دفع شود باعث
کثافات بسیاری است که اگر از او دفع نشود ٔ
وسیله آب تطهیر نماید تا پاک گردد.
نجاست او میشود و باید خود را به
ٔ
 2در این نکته اندیشه کند که در تمام شئون زندگی ،محتاج به امداد الهی است که اگر
لحظهای از طرف حضرت حق مدد نرسد و فیض الهی قطع شود ،هالک خواهد شد.
همه
و از طرف دیگر به عظمت و قدرت خداوند نظری افکنده و به عجز خود هم در ٔ
زمینهها بیاندیشد؛ آنگاه میفهمد که بزرگی و بزرگمنشی تنها از آن خدای بزرگ است نه
او ،که در تمام امور سرتاپای وجودش را ضعف و ناتوانی فرا گرفته است.
 3سومین راه عالج این مرض این است که انسان به دنبال علل و عوامل این صفت برود و
ببیند چه چیز او را وادار به تکبّر نموده است:
انسان اگر از کثرت عبادتش تکبّر پیدا کرده است ،به خود بگوید :تو هرچه که عبادت
پایه شیطان نمیرسی ،زیرا او به تعبیر امام علی ششهزار سال خدا را عبادت کرد
کنی به ٔ
همه آن عبادات را یکجا باطل کرد و
ولی به خاطر یک تکبّر و غرور و حالت خودخواهیٔ ،
مورد لعن حضرتحق قرار گرفت .پس انسان هرچند هم که عبادتش بسیار باشد ،نباید مغرور
گشته و خیال کند که به کمال نهایی خویش راه یافته است ،بلکه باید بداند که انسان تا زنده
است هدف تیر شیطان و نفس اماره است و در هرحال باید خود را ضعیف و محتاج به مدد
و کمک حضرتحق ببیند.
و اگر به خاطر مالی که دارد و یا قدرت و سلطهای که بر دیگران دارد ،این حالت برای او
پیدا شده است ،به فکر ثروتمندان و قدرتمندان گذشته بیفتد که چه بسا افرادی که به مراتب
قدرت و ثروتشان بیش از او بود ،خداوند آنان را هالک کرد و اثری از آنان در عالم باقی
نمانده است ،چنانکه قرآن کریم هم همین نصیحت را به قارون کرد که آن قدر به خود نبال ،و
در برابر پیغمبر خدا (موسی ) مخالفت مکن ،به قدرت و ثروتت مغرور مباش ،که دیگران
قبل از تو بودند و هالک شدند و اثری از آنان نیست درحالی که قدرت و ثروتشان بیش از
تو بود:
َ
«أ و لَم َیعلَم َأ َّن ال َّل َه َقد َأهلَکَ ِمن َقبلِ ِه ِم َن ال ُقر ِ
ون َمن ُه َو َأ َش ُّد ِمن ُه ُق ّوةًٔ َو َأکثَ ُر َجمع ًا
ُ
َ
المج ِر ُمون»1.
َو ال ُیسئَ ُل َعن ُذ ُنوبِ ِه ُم ُ

 .1سوره قصص87 ،
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و اگر حالت تکبر به خاطر علمیکه دارد برای او پیدا شده است ،اوال ً به خود بگوید که
همه علوم
ضربه مغزی که در
حادثه رانندگی برای او پیش میآید ،ممکن است که ٔ
ٔ
انسان با یک ٔ
خود را یکجا فراموش کند و دیگر از علم و دانش در او خبری نباشد.
ثانیاً ،علمیکه در او عمل نبوده و همراه با تهذیب و تزکیه نفس نباشد ،آن علم برای
مایه غرور و خودخواهی گردد .لذا قرآن میفرماید:
صاحبش وبال است نه کمال ،تا ٔ
حملُوها کَمثَ ِل ِ
الحما ِر ی ِ
«مثَ ُل ا َّلذین حملُوا ال َّتورا َة ثُم لَم ی ِ
ً
سفارا»1.
حم ُل َأ
َ ُ ِّ
َ
َ
َّ َ
َ

سینه خود را انبان علم قرار داده و به هر طرف میرود ،علم
یعنی کسی که ٔ
بسیاری را حمل میکند ،ولی آن علم همراه با ایمان و تهذیب نفس نبوده و از
عمل خبری نیست .این انسان ،همانند االغی است که کتب علمی بسیاری را
بر آن بار کرده و از جایی به جایی منتقل میکند ولی از آن کتب سودی نبرده
است و طرفی نمیبندد.
و اگر تکبّر او به خاطر آن است که از نژاد خاصی است و یا از خاندان صاحب قدرت،
همه این عناوین بیاثر میگردد و هر
ثروت و یا علم است ،باید بداند که روزی فرا میرسد ٔ
که را با نام او صدا میزنند و به پای میز محاکمه میکشند نه آنکه بگویند ای پسر فالن و یا
ذریه فالن بیا؛ لذا وقتی امام علی بن الحسین برای عاقبت خود و ترس
بگویند ای نوه و ٔ
از خدا گریه میکرد ،شخصی گفت :شما دیگر چرا اینقدر آه و ناله میکنید؟ شما که از اوالد
شریفه:
آیه
ٔ
پیغمبرید دیگر چرا غصه دارید؟ امام در جواب او فرمود :مگر نخواندهای ٔ
َ
ومئِ ٍذ َو ال َیتَساءَلُون»2.
« َفإِذا ُن ِف َخ ِفی ُّ
نساب بَینَ ُهم َی َ
الصو ِر َفال أ َ

و یا آنکه رسول خدا به خویشاوندان خود از فرزندان عبدالمطلب میفرمود:
با اعمالتان به سوی من بیایید نه با حسب و نسبتان ،آنگاه که در صور دمیده
شود (دیگر) هیچ نسبتی بینشان نخواهد بود.

سوره جمعه5 ،
.1
ٔ
سوره نورالثقلین ،ج  ،3ص  563و 564
.2
ٔ
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