درس ششم

در درس قبل ،با حقیقت اختیار و رابطۀ آن با قضا و قدر
سنت های خداوند
الهی آشنا شدیم و دانستیم که قانونمندی و نظام حاکم بر جهان
خلقت ،تجلی تقدیر الهی و زمینهساز حرکت و پویایی انسان و به
کارگیری اراده و اختیار او میشود .در این درس میخواهیم با برخی
از قانونها و سنتهای الهی که در زندگی انسان تأثیر بیشتری دارند ،آشنا شویم تا با توجه به آنها
برنامهریزی کنیم و راه موفقیت را هموارتر سازیم.
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َقـد خـلَ ۡ ِ
ِ
ـن
ۡ َ
ـن َق ۡـبـلـکُ ۡـم ُس َـن ٌ
ـت م ۡ
فَـسیـروا ِفـی اال َ ۡر ِض فَـ ۡانـظُـروا
ِ
عاقـبـ ُة الۡ ِ
بیـن
کَ ۡـی َـف َ
ُ
ـمـ َک ّـذ َ
کان َ
آل عمران ١٣٧

ِ
ـاس َا ۡن ی ُ ۡـت َـرکوا
ـب الـ ّن ُ
َا َحـس َ
َا ۡن یَـقولوا َآمـ ّنـا
ـنون
َو هُ ۡـم الیُـ ۡف َـت َ

عنکبوت ٢

ـل ن ِـم ُّـد ٰهـؤ ِ
الء
کُ ّ ً  ُ
ُ
ِ
ِ ِ
ـك
ـن َعـطاء َر ِب ّ َ
َو ٰه ُـؤالء م ۡ
حـظورا
ـك َم
ـطاء َر ِب ّ َ
َو ما َ
ً
کان َع ُ
اسراء ٢٠

ـذىـن کَـ َفـروا
ـسـبَ َّ
َوال ى َ ۡ
ـح َ
ـن ال َّ َ
ـه ۡـم
َا نَّـما ن ُ ۡـمـلى ل َ ُ
َخ ۡـى ٌـر  ِال َنۡـ ُف ِـس ِـه ۡـم
ِ
ـه ۡـم
انَّـما ن ُ ۡـمـلى ل َ ُ
ِ
ِ
ـما
ل َـى ۡـزدادوا اثۡ ً
ـهىـن
َو ل َ ُ
ـذاب ُم ٌ
ـه ۡـم َع ٌ
آل عمران 178

والَّـذىـن کَ َّـذبوا ِب ِ
ـآىاتـنا
َ
َ
ِ
ـه ۡـم
ج
ر
ـد
ـت
ـس
ـن
س
َ َ ۡ َ ۡ ُ ُ
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……………………………………
……………………………………
……………………………………
آیا مردم میپندارند رها میشوند؛
همین که گویند ایمان آوردیم،

و آزمایش نمیشوند؟

کمک میکنیم هم به اینان (نیکوکاران)

هم به آنان (بدکاران) از عطای پروردگارت
و عطای پروردگارت منعی ندارد

آنان که  کفر پىشه کرده اند تصور نکنند
اگر به آنان مهلت (بدکارى) مى دهىم

به نفع آنهاست

فقط به اىن خاطر به آنان مهلت مىدهىم

که بر گناهان خود بىفزاىند

درحالى که عذابى خوارکننده براى آنهاست

و کسانى که آىات ما را انکار کردند

به تدرىج گرفتار عذابشان خواهىم کرد

ِ
ـمون
ـن َح ۡـى ُ
م ۡ
ـث الى َ ۡـعـلَ َ
ـه ۡـم
َو ا ُۡمـلى ل َ ُ
ِ
ـتىـن
ا َّن کَ ۡـىـدى َم ٌ

اعراف  182و 183

ـس َـن ِـة
جاء ِبـالۡ َ
ـح َ
َم ۡ
ـن َ
ـشـر َا ِ
مـثالـها
فَـلَـه و َع ۡ ُ
ـالـس ِ ّـىـئ َ ِـة
جاء ِب َّ
َو َم ۡ
ـن َ
ـزى ِا ّال ِم ۡـثـلَـها
ـج ٰ
فَـال ى ُ ۡ
ـمون
َو هُ ۡـم ال ىُـظۡـلَ َ
انعام 160

ـرى َآمـنوا
َو ل َ ۡـو َا َّن َا ۡه َـل الۡـ ُق ٰ
َو اتَّـ َقوا
ـحـنا َعـلَ ۡـى ِـه ۡـم
لَـ َف َـت ۡ
کات ِمـن الـس ِ
ـماء َو اۡال َ ۡر ِض
ب َ َـر ٍ َ َّ
ِ
ـن کَ َّـذبوا فَـاَ َخ ۡـذناهُ ۡـم
َو ٰلـک ۡ
ـبون
ِبـما کانوا َىـکۡ ِـس َ
اعراف 96

جاهـدوا فیـنا 	
وال َّ َ
ـذیـن َ
لَـ َن ۡـه ِـد َیـ َّن ُـه ۡـم ُس ُـبـلَـنا 	
ـنیـن
و ِا َّن الـ ّٰلـ َه ل ََـم َـع الۡ ُـم ۡح ِـس َ
عنکبوت ٦٩

از آن راه که نمى دانند

و به آنها مهلت مى دهم

همانا تدبىر من استوار است
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
……………………………………
اگر مردم شهرها اىمان آورده
و به تقوا گراىىده بودند،

همانا براىشان مىگشودىم

برکاتى از آسمان و زمىن

ولى تکذىب کردند ،پس آنان را گرفتار ساختم
به کىفر آن چه کسب کردند

……………………………………
……………………………………
……………………………………

َخـلَت :گذشت 		 ُسـنَن :سنتها 	
ِ
ـهم :حتماً آنان را هدایت میکنیم
سیـروا :جستجو کنید ،بگردید
		 لَـنَهـد َیـ َّن ُ
جـزی :جزا داده شود
		 ُی
جاءَ بِـ :آورد  ،بیاورد
ٰ
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با تفکر در آیات ،پیامهای زیر را تکمیل کنید.

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

٢ـ با مطالعه زندگی …… میتوان این ……… بهدست آورد.
سوره…… /آیه……

٣ـ هرکس ادعای ایمان کند ………… ،قرار میگیرد.
٤ـ خداوند به کافران مهلت میدهد و آنان از این مهلت ………

سوره…… /آیه……
سوره…… /آیه……

٥ـ برخی انسانها به تدریج گرفتار ……… میشوند.
٦ـ مطابق با ……… الهی  ،میان پاداش و کیفر ……… وجود دارد .

سوره…… /آیه……
سوره…… /آیه……

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

 ٨ـ 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……

سنتهای الهی
دایره قوانین
براساس تقدیر الهی ،جهان خلقت دارای قانونمندی است و پدیدههای جهان در ٔ
خاصی حرکت میکنند و مسیر تکاملی را میپیمایند یا بر یکدیگر تأثیر میگذارند .این قوانین ،اختصاص
به پدیدههای طبیعی ندارد و زندگی فردی و اجتماعی انسانها را هم دربر میگیرد .قرآن کریم از این
قوانین با عنوان «سنتهای الهی» یاد کرده و انسانها را به شناخت آنها ،بهخصوص سنتهای مربوط
شماره ........
                 پیام
به زندگی انسانها دعوت نموده است.
ٔ
شناخت قوانین جهان خلقت سبب آشنایی ما با نشانههای الهی و درک عظمت خالق آنها و نیز
رابطه
بهرهمندی از طبیعت میشودّ .اما شناخت قوانین حاکم بر زندگی انسانها ،موجب تنظیم درست ٔ
انسان با خود ،دیگران ،جهان خلقت و خداوند میگردد و راه رسیدن به کمال را هموار میکند .برخی
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از این س ّنتها عبارتند از:

1ــ امتحان و ابتالء  :اىن سنت ،مربوط به چگونگى و فـراىند رشد و تکامل انسان و عامل
ظهور و بروز استعدادهاى اوست .هر انسان انتخابگرى براى اىن که ّنىت و تماىل درونى خود را
نتىجه آنچه را برگزىده است ،آشکارا مشاهده کند ،همواره در معرض امتحـان و آزماىش
نشان دهد و ٔ
است .نىز کسى که اىمان خود به خداوند و راه هداىت الهى را اعالم مى کند ،وارد آزماىش هاى وىژه
همه انسانها در طول عمر خـود در معرض آزمایشاند و پىروزى
و امتحان هـاى خاص مى گرددٔ .
ىا شکست در اىن آزماىش هـا ،سبب جـدا شدن انسانهای خوب از بد و ساخته شدن و تکامل ،ىا
مرحله باالتر راه مى ىابىم و با امتحان
خسران و عقب ماندگـى آنها مــى گـردد .اگــر پىروز شوىم بـــه
ٔ
جدىدترى روبـه رو مى شوىم .درست مانند دانش آمـوزى کـه در طول هر سال آزماىش مى شود تا به
شماره ........
              پیام
کالس باالتر راه ىابد  .
ٔ
امام صادق

مى فرماىد:

ِ
ِ
ـن
ـمـا ُ
الـمـؤم ُ
ان َّ َ
ِ
ِ
ـمىـزان
ـم ۡـن ِـزل َ ِـة کَـف َِّـة الۡ
ب َ
کُـ َّلـما زىـد فى ِ
اىـمانـه
َ
ٰ
زىـد فى ب ِ
ـالئـه
َ
َ ٰ

به راستى که مؤمن
کفه ترازوست
منزله ٔ
به ٔ

هر اندازه اىمانش افزوده شود،

امتحانش نىز سنگىن تر مى شود

1

٭ 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 انبىاء ،مردم دو دسته مى شوند :دسته اى به نداى حقىقت پاسخ
مثبت مى دهند و هداىت الهى را مى پذىرند و دسته اى لجاجت ورزىده و در مقابل حق میایستند .سنت
الهى اىن است که هر کس با اراده و اختىار خود ،راه حق ىا باطل را برگزىند ،شراىطى براى او فراهم شود
1ــ بحاراالنوار ،ج  ،٦٧ص ٢١٠
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که در مسىرى که انتخاب کرده ،به پىش رود و سرشت خود را آشکار کند .یعنی خداوند برای هر دو گروه
امکانات و لوازم رسیدن به خواستهها و هدفهایشان را فراهم میکند .در حقىقت ،کسى که راه حق را
برمى گزىند ،مورد لطف خداوند قرار مى گىرد و مراتب کمال را مى پىماىد و افرادی که فقط خواهان دنیا
هستند و برای آن میدوند ،آن را به دست می آورند .البته اینان عواقب زیانبار این تصمیم را در آخرت
1
نشانه لطف
مشاهده خواهند کرد .بنابراین روی آوردن دنیا و لذتهای دنیایی به برخی انسانهای گناهکار ٔ
شماره ........
خداوند به آنان نیست .زیرا از نعمت بیپایان الهی محروم مانده اند                         .پیام
ٔ
3ــ توفىق الهى  :امداد خاص خداى متعال نسبت به آنان که با ّنى ت پاک ،قدم در راه حق
گذارند و سعادت جهان آخرت و رضاىت پروردگار را هدف خود قرار دهند« ،توفىق الهى» نام دارد.
یعنی همراه با سعى و تالشى که انسان از خود نشان مى دهد ،خداوند نىز شراىط و اسباب را چنان فراهم
مى سازد که وی بتواند آسان تر به مقصد برسد.
ىکى از جلوه هاى اىن توفىق ،نصرت و هداىت الهى به دنبال تالش و مجاهدت است .خداوند،
انسان تالشگر و مجاهد را حماىت مى کند ،دست او را مى گىرد و با پشتىبانى خود به پىش مى برد.
شماره ........
                پیام
ٔ
در حقىقتِ ،
انسان حقگرا ،خود را با نظام حاکم بر جهان که نظامى حق است ،هماهنگ کرده و
اندازه دهها قدم نتىجه مىدهد .براى مثال ،قرآن کرىم
درنتىجه نظام خلقت به او کمک مىکند و ىک قدمش به ٔ
2
وعده مىدهد که بىست نفر ىا صد نفر انسان  تقواپىشه و شکىبا بر دوىست نفر ىا هزار نفر از کفار پىروز مىشوند.
4ــ امالء و استدراج  :آنان که راه باطل را برمیگزىنند و با حق عناد و دشمنى مى ورزند،
وسىله غوطه ور شدن در تارىکى ها
خداوند به آنها مهلت و فرصت زندگی میدهد ولی آنها این فرصت را
ٔ
قرار می دهند؛ به طورى که اگر در ابتدا اندک امىدى وجود داشت که نور حقّى در دل آنها بتابد،
به تدرىج چنىن امىدى بر باد رفته و به شقاوت ابدى گرفتار خواهند شد .درحقىقت ،مهلت ها و امکانات،
اراده خودشان به صورت بالی الهی جلوه گر شده و باعث میشود که بار گناهان آنان هر
با اختىار و ٔ
روز سنگىن و سنگىن تر شود .اىن سنت ،که از جمله سنت هاى حاکم بر زندگى گناه  کاران است ،سنت
شماره		........
                پیام
«امالء» ىا «امهال» 3نام دارد  .
ٔ
گاهی خداوند عالوه بر مهلت دادن ،بر امکانات گمراهان مى افزاىد و آنها با استفاده از همىن
امکانات ،و با اصرار خود بىشتر در فساد فرو مى روند و قدم به قدم از انسانىت فاصله گرفته ،و به تدرىج
1ــ اسراء ١٨ ،تا ٢٠

3ــ امالء و امهال به معنای مهلت دادن است.

60

2ــ انفال٦٥ ،

به سوى هالکت ابدى نزدىک تر مى شوند .چنىن حالت تدرىجى در حرکت به سوى عذاب الهى را سنت
شماره ........
               پیام
  
«استدراج» مى خوانند   .
ٔ
٭   برخی از مردم که با سنت های الهی آشنایی ندارند ،روی آوردن امکانات به
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؟
.............................................................................
.............................................................................

همه بندگان براساس میزان
   5ــ تفاوت در پاداش و کیفر  :با آنکه براساس عدل ،خداوند باید به ٔ
اعمالشان پاداش یا جزا دهد ،اما از آن جا که خداوند با فضل خود با بندگان رفتار مى کند ،کار نىک را چند
شماره 		  ......
     پیام
اندازه خودش پاداش و جزا مى دهد.
برابر و کار بد را فقط به
ٔ
ٔ
6ــ تأثىر نىکى ىا بدی در سرنوشت  :رهنمودهاى پىشواىان دىن به ما مى آموزند که زندگى ما
به شدت تحت تأثىر رفتارهای ماست .به طور مثال ،نىکوکارى ىا گناه از جمله عوامل مؤثر در طول عمر
ىا کوتاهى آن هستند.
امام صادق
مى فرماىد:

ـالـذ ِ
ـموت ِب ُّ
نوب
ـن ى َ ُ
َم ۡ
ِ
ِ
ـاجال
ـموت ِب
ـن ى َ ُ
َاکۡـثَ ُـر م َّـم ۡ

واسطه گناه مى مىرند
کسانى که به
ٔ

ـعىـش ِبـا ۡ ِالح ِ
ـسان
ـن ى َ ُ
َو َم ۡ
ۡ

و کسانى که به سبب نىکوکارى زندگى
دراز دارند،

ِ
ـالَ ۡع ِ
ـمار
ـعىـش ِب ۡ
ـن ى َ ُ
َاکۡـثَ ُـر م َّـم ۡ
1ــ بحاراالنوار ،ج  ،٥ص ١٤٠

واسطه سرآمد
از کسانى که به
ٔ
عمرشان مى مىرند ،بىشترند.

از کسانى که به عمر اصلى زندگى
1
مى کنند ،بىشترند.
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دعا نىز مى تواند سبب بسىارى از خوبى ها و مانع بسىارى از بالها گردد ،البته درصورتى که دعا
با شراىط واقعى آن انجام شود و چىزى که انسان از خداوند درخواست مى کند ،در نهاىت به ضرر او
تمام نشود.
اىن سنت ،ىک سنت اجتماعى نىز هست .جامعه اى که در مسىر خوبى ها گام بردارد ،درهاى
رحمت الهى را به روى خود مى گشاىد و جامعه اى که به گناه آلوده شود ،به برخى عذاب ها گرفتار
شماره ........
پیام
خواهد شد.
ٔ
٭ اکنون که با برخی از مهم ترین سنتهای خداوند آشنا شدیم ،الزم است برای
حرکت درست در بستر این سنت ها و بهره مندی مطلوب از آنها به سؤال های زیر
پاسخ دهیم و مطابق با پاسخ های خود برنامه ریزی کنیم.
١ـ برای اینکه از سنت امتحان و ابتالء موفق بیرون آییم چه اقداماتی باید انجام
دهیم؟
الف) ........................................................................
ب) ..........................................................................
ج) ...........................................................................
٢ـ برای این که شکل مثبت امداد الهی نصیب ما شود و بهره مند از توفیق الهی
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» دشوارترىن لحظات براى انسان است.
«لحظه انتخاب» فرا مى رسد ،وسوسه ها و تردىدها هم به سراغ تو
وقتى
ٔ
مى آىند ،و آن «جلوه»اى را که در ىک «برق معنوىت» دىده اى ،از نظر و نگاهت
محو مى سازند.
«چگونه بودن» ىکى از همىن انتخاب هاى دشوار است.
ماىه «هستى»
شخصىت تو در گرو همىن تصمىم ها و برگزىدن هاست .اىن توىى که خمىر ٔ
خود را ،با دو ِ
دست«انتخاب» خوىش ،شکل مى دهى و مى سازى.
آىنه حقىقت بنشىن و با خودت ،بى واسطه و بى رىا
ىک شب ،در خلوت خوىش ،روبه ٔ
حرف بزن .تو کىستى؟ چىستى؟ کجاىى؟ چه مى کنى؟ چگونه اى؟
تو مختارى؛ پس ناچار باىد انتخاب کنى .بزرگى آدم ها به بزرگى انتخاب هاى آنهاست.
تو مى خواهى بزرگ باشى ىا کوچک؟
اىن دىگر با ِ
خود توستّ ،اما اىن را هم بدان که انتخاب تو همواره با توست ،تا ابد ،تا
1
همىشه!

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

پایداری در
عزم

فرمود:
خدای متعال به حضرت داود
ای داود ،اگر روی گردانان از من چگونگی انتظارم برای
درس هفتم
آنان ،مدارایم با آنان و اشتیاق مرا به ترک معصیت هایشان
بازگشت
می دانستند ،بدون شـک از شوق آمدن به سوی من جان
1
می دادند و بندبند وجودشان از محبّت من از هم می گسست.
تصمیمهای جدید همواره برای تکمیل پیمانهای قبلی و پیمودن
ادامۀ راه نیست .بلکه گاه برای بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و آثار
زیانباری برجای گذاشته است .اینگونه تصمیمها «توبه» نام دارد .در این درس میخواهیم بدانیم
توبه چیست؟ و بازگشت حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟
1ــ میزانالحکمه ،ج  ،٤محمد محمدی ری شهری ،ص ٢٧٩٧
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ـج ِ
َی ِ
ـه :بیابد خدا را 	
ـد الـ ّلٰ َ
یـب ّ ِ
ـد ُل :تبدیل میکند
ُ َ

عبد یا آزاد
خانه با شکوه میگذشت ،میتوانست حدس
صدای ساز و آواز بلند بود .هرکس که از نزدیک آن ٔ
بزند که در درون خانه چه خبر است! بساط عیش و میگساری پهن بود و جام شراب پیاپی نوشیده
می شد.
زنی که در آن خانه خدمت میکرد ،بیرون آمد تا زبالهها را در کناری بریزد .در همین لحظه مردی
که آثار عبادت از چهرهاش نمایان بود ،از آنجا میگذشت .از آن زن پرسید:
صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟
زن گفت :آزاد .صاحب چنین خانهای که بنده نیست.
آن مرد گفت :معلوم است که آزاد است .اگر بنده میبود حرمت مالک و صاحب خود را
نگه می داشت و این بساط را پهن نمیکرد.
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 میگذشت و چنان پرسشی
کرد و من چنین پاسخی دادم».
جمله «اگر بنده میبود ،حرمت مالک و صاحب
شنیدن ماجرا او را چند لحظه در اندیشه فروبردٔ .
خود را نگه میداشت» چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد .یکباره از جابرخاست وبه خود
گوینده سخن رفت .دوید تا خود را به وی رساند .به
مهلت کفش پوشیدن نداد .با پای برهنه به دنبال
ٔ
دست امام هفتم حضرت موسی
توبه کرد و تا زنده بود به پیمان خویش وفادار ماندُ .ب ۡشربن حارث
1
عیاشان بود ،در ِسلک مردان پرهیزگار و خداپرست درآمد.
زمره اشراف زادگان و ّ
که تا آن روز در ٔ
انقالب علىه خود
در مىان موجودات پىرامون ما ،گىاهان ،به مىزانى اندک ،و حىوان ها ،قدرى بىشتر ،مى توانند
در برابر موانع بىرونى جهت خود را تغىىر دهند و مسىر حرکت را عوض کنندّ .اما هىچ کدام از اىن ها
تواناىى آن را ندارند که علىه خود و تماىالت درونى کارى انجام دهند.
انسان ،تنها موجودى است که هم میتواند با گناه به خود ستم کند و هم علیه خواستههای زشت
خود قیام کند و انقالب نماید.
1ــ داستان راستان ،استاد شهید مرتضی مطهری ،داستان ٤٤
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امارة به بدی» و «نفس لوامه» و
با توجه به آنچه در سال های قبل دربارة «نفس 
«خوددانی» و «خودعالی» آموخته اید ،به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
١ـ کدام یک از آیات ابتدای درس دربارة ظلم به خود میباشد؟
.............................................................................
٢ـ چگونه انسان به خود ظلم میکند؟
.............................................................................
٣ـ انقالب علیه خود چگونه است؟ کدام خود علیه کدام خود انقالب میکند؟
.............................................................................
.............................................................................

تواناىى انقالب علیه خود چه کاربردى دارد و در کجا باىد از آن استفاده کرد؟
وجود ما با گراىش به خدا و محبت به او و گراىش به زىباىى ها و کماالت متعالى سرشته است.
محبتى را که او بر گردن ما بسته است،
رشته ّ
همه ما پىوند قلبى مىان خود و خدا را احساس مى کنىم و ٔ
ٔ
1
مى ىابىم« .خداىى» شدن آرزوى ما و در کنار او آرام گرفتن مقصد و مأواى ماست .البته گراىش و
شوق ما به دىدار خداوند ،با اشتىاق او به رستگارى و سعادت ما قابل مقاىسه نىست .او با لطف و
همت ما
مهربانى بى پاىان خود ٔ
همه ابزارهاى رستگارى و کمال را براى ما مهىا ساخته و کوچک ترىن ّ
را با پاداش هاى بزرگ پاسخ مى دهد .کافى است ما قدمى به سوى او بردارىم تا شتابان به سوى ما آىد.
او در انتظار ما و مشتاق مالقات ماست.
ناسپاسى
با وجود چنىن رابطه اى مىان 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 مسىر رستگارى دور مى شود .گاهى
دامنه گناه آنچنان گسترده مى شود که چراغ عقل و فطرت به
نىز حرمت شکنى به تدرىج افزاىش مى ىابد و ٔ
خاموشى مى گراىد؛ در اىن صورت ،جهت الهى زندگى عوض مى شود و آدمى ،پشت به خدا ،به سوىى
که شىطان وسوسه اش مى  کند ،قدم برمى دارد  .
دق ِعند م ٍ
قع ِد ِص ٍ
لیک ُم َقت ِد ٍر ــ قمر٥٥ ،
1ــ فی َم َ
َ َ
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اگر انسان هنگامی که اولىن گناهان را مرتکب مى شود ،شخصىت
آلوده و وحشتناک فرداى خود را  ببیند ،به شدت از آن بىزارى میجوید
و دوری می کند .اما پس از آن که در آن گرفتار آمد و خود را بدان عادت
داد ،آن تنفر ّاولىه را نىز فراموش می کند« .توجىه» گناه و «عادت» به آن،
از پرتگاه هاى خطرناک سقوط در وادى ضاللت است.
میزان تأثیر گناهان ىکسان نىست .برخى گناهان تأثىرشان ضعىف ،و
برخى شدىد و شدىدتر است .گناهان بزرگ به سرعت آدمى را از مسىر توحىد و
اخالص خارج و گرفتار شىطان و هوس هاى شىطانى مى کند .دروغ ،ظلم به مردم،
پذىرش ظلم و پشتىبانى از ظالم ،کسب مال حرام ،فسادهاى اخالقى ،شراب خواری ،روابط نامشروع
جنسى ،تهمت ،ترک عبادت هاىى چون نماز و روزه از اىن قبىل گناهان هستند .برخى از اىن ها ،هم
آىنده او اثر مى گذارند و هم عذاب هاى شدىد اخروى
زندگى دنىاىى فرد را تباه مى کنند ،هم در نسل هاى ٔ
را در پى دارند.
نکته تلخ تر و رنج آورتر ،غفلت از نگاه خداوند به انسان ها ،در هنگام ارتکاب گناه است .آىا
ٔ
ردپاىى از شرمسارى و خجالت در قلب
مى شود در زىر نگاه خداى بىنا ،دست به گناه آلوده کرد اما ّ
آدمى ظاهر نشود؟ چگونه جرأت مى کنىم و چنىن اجازه اى به خود مى دهىم؟!
امام صادق
به ىکى از ىاران خود فرمود:
چنان از خدا خوف داشته باش که گوىى او را مى بىنى .پس اگر تو او را نمى بىنى ،او تو را
مى بىند .اگر فکر کنى او تو را نمى بىند ،کفر ورزىده اى و اگر بدانى که او تو را مى بىند و در عىن حال
1
ِ
بىنندگان به خود قرار داده اى!
در مقابل او گناه مى کنى ،او را خوارترىن
٭ 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 سو ِء 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 ،ج ،٢ص ٦٧
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حقىقت توبه
توانایی انقالب علىه 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 نماىد .اىن موهبت بسىار گرانبهاىى است که خداوند
دروازه رحمتى است که بر روى بندگان گشوده و نام آن را «توبه» گذاشته است.
به بندگان هدىه کرده و
ٔ
توبه ىعنى بازگشت و در مورد بندگان به معناى بازگشتن از گناه به سوى فرمان بردارى از خداوند است.
البته اىن کلمه در قرآن کرىم براى خداوند هم به کار مى رود که در اىن صورت ،به معناى بازگشت لطف
و آمرزش الهی به انسان توبهکار است.

()1

در آیة  ٣٩سورة مائده تفکر کنید و به سؤالهای 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 .اىن عمل را «پىراىش» ىا «تخلىه» مى گوىند.
امىرمؤمنان
مى فرماىد:

ِ
ـلوب
ال َّت ۡـوبَـ ُة تُـطَ ّـه ُـر الۡـ ُق َ
َو تَـ ۡغ ِـس ُـل ُّ
نوب
الـذ َ

به همىن دلىل است که رسول خدا

الـ ّت ِـائ ِ
ـن َّ
الـذن ۡ ِـب
ـب م َ
ُ
کَـمـن ال َذنۡـب  لَـه و
َ ۡ
َ

1ــ مستدرک الوسائل ،میرزانوری ،ج  ،١٢ص ١٢٩
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توبه دل ها را پاک مى کند
و گناهان را مى شوىد

1

مى فرماىد:

کسى که از گناه توبه کرده

مانند کسى است که گناه نکرده است.٢
٢ــ همان ،ص ١٢٦

توبه نه تنها گناه را پاک مى کند ،بلکه به کمک اىمان و عمل صالح ،گناهان را به حسنات تبدىل
مى سازد.

()2

در آیات ابتدای درس تفکر کنید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
١ـ کدام یک از این آیات دربارة تبدیل گناهان به نیکیهاست؟
.............................................................................
٢ـ با چه شرایطی این تبدیل صورت میگیرد؟
.............................................................................

مراحل توبه
تحولى درونى و قلبى است که آثار گناه را محو
توبه صرفاً ىک کار ظاهرى و لفظى نىست ،بلکه ّ
1
داراى مراحل زىر است:
تحول درونى بنابر کالم امام على
مى کند .اىن ّ
مرحلۀ ّاول  :پشىمانى از گذشته پشىمانى حالتى درونى است که شخص را دچار اندوه و
حسرت مى کند و شىرىنى گناه را به تلخى تبدىل مى سازد .تا وقتى شىرىنى گناه در جان آدمى باقى است
خاطره آن احساس لذت مى کند ،توبه آغاز نشده است.آمده است که ىکى از پىامبران براى قبول
و از
ٔ
توبه فردى از بنى اسرائىل ،به درگاه خداوند شفاعت کرد .خداى متعال به او فرمود« :به عزتم سوگند
ٔ
همه اهل آسمان ها و زمىن براى وى شفاعت کنند ،تا زمانى که شىرىنى گناه در دلش باقى است،
اگر ٔ
٢
توبه اش را نپذىرم».
توبه بر لب ،سُبحه ٣بر کف ،دل پر از شوق گناه
٤
معصیت را خنده می آید ز استغفار ما
روشن است که اگر انسان ،پس از انجام توبه ،هنوز از گناه خود خوشش بىاىد و از آن احساس
لذت کند ،در واقع هنوز پشىمان نشده و صرفاً ادعاى پشىمانى کرده است .اىن
مرحله توبه معموال ً
ٔ
با استغفار همراه است و انسان توبه کار با عبارت هاىى مانند « َا ۡس َـت ۡغ ِـف ُـر الـل َّٰـه» پشىمانى خود را ابراز
مى کند.
1ــ نهجالبالغه ،حکمت ٤١٧
٣ــ ُسبحه :تسبیح

٢ــ کنزالعمال ،ح ١٠١٧٤

٤ــ صائب تبریزی
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پشیمانی پس از گناه ،ابتدا پیش نهادهای خود را مطرح کنید
٭ برای رسیدن به حالت
ِ
و سپس پیش نهادهای مؤثرتر را انتخاب نمایید.

مرحلۀ دوم  :تصمىم بر تکرار نکردن گناه قدم دوم در توبه آن است که شخص تائب ،تصمىم
کلمه استغفار ،در حال تکرار مداوم گناه ،نه تنها
جدى بر ترک گناه بگىرد .اظهار ندامت ظاهرى و گفتن ٔ
پذىرفته نىست ،بلکه استغفار را بى خاصىت مى کند .اثر بدتر چنىن استغفارى در کالم امام رضا
آمده که فرموده است:

ِ ِ
ـن َّ
الـذن ۡ ِـب
َالۡ ُ
ـم ۡس َـتـ ۡغـف ُـر  م َ
و ىـ ۡفـعـلُـه و
ََ َ
ِ
ـالـم ۡس َـت ۡـه ِـز ٔی ِب َـر ب ِّـه
کَ ُ
ٰ

کسى که از گناه استغفار کند
و در عىن حال ،انجامش دهد
مانند کسى است که پروردگارش را مسخره
1
کرده است.

٭ برای اینکه حالت پشیمانی ،به تصمیم و ارادة محکم بر ترک گناه بینجامد ،چه
راه حل هایی را پیش نهاد می دهید؟

مرحله قبل ،عادت به گناه از بىن مى رودّ ،اما
مرحلۀ سوم  :جبران حقوق مردم با اىن که با دو
ٔ
برخى از گناهان را که به حق الناس مربوط بوده ،جبران نمى کند .از اىن رو فرد باىد ستمى را که بر
مردم کرده جبران نماىد و حقوق مادى ىا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضاىت صاحبان حق را
به دست آورد و اگر به آنان دسترسى ندارد ،در حق آنان صدقه دهد و براىشان دعاى خىر نماىد.
توجه کنىم که حقوق مردم منحصر در حقوق مادى آنها نىست ،مردم بر ىکدىگر حقوق معنوى هم
دارند که بسىار مهم تر از حقوق مادى است .اگر با دروغ ،غىبت و تهمت آبروى انسانى رىخته شده ،اگر قلب
پدر ىا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده ،اگر با توزىع کتاب ىا فىلم گمراه کننده ،فساد و تباهى در
جامعه گسترش ىافته ،اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبىنى دىگران به دىن شده ،در واقع حقوق معنوى
افراد ضاىع شده است و باىد فرد توبه کننده  با تمام وجود به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
1ــ کافی ،ج  ،٢کتاب الدعاء ،ص ٥٠٤
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مرحلۀ چهارم  :جبران حقوق الهى حق دىگر ،حق خداوند بر مردم است که مهم ترىن آن ،حق
اطاعت و بندگى اوست .توبه کننده باىد بکوشد کوتاهى هاى خود در پىشگاه خداوند را جبران کند ،براى
مثال ،نمازها ىا 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 ببىند که شخص توبه کار حداکثر تالش
1
بقىه موارد را خود جبران و او را عفو مى کند.
همه گناهان را جبران کندٔ ،
خود را کرده و نتوانسته ٔ
٭ 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 توحىد عبادی دو جلوه دارد ،جلوه اى در فرد و جلوه اى در جامعه ،توبه نىز اىن
توبه فردى بود .اما اگر جامعه اى در برخى از ابعاد از
گونه است .آن  چه تاکنون گفته شد ،مربوط به ٔ
مسىر توحىد و اطاعت از خداوند خارج شود ،نىازمند بازگشت به مسىر توحىد و اصالح اجتماعى
است؛ ىعنى نىازمند توبه است.
لىه اجتماعى باىد در همان مراحل ابتداىى خود اصالح شوند تا گسترش نىابند
انحراف هاى ّاو ٔ
و ماندگار نشوند .رباخوارى ،رشوه گرفتن ،بى توجهى به عفاف و پاکدامنى ،ظلم کردن و ظلم پذىرى و
جمله اىن بىمارى ها و انحراف هاست.
اطاعت از غىر خدا ،از ٔ
وظىفه امر  به معروف و نهى از منکر
معالجه جامعه از اىن بىمارى ها انجام دادن
راه اصالح و
ٔ
ٔ
است .اگر مردم در انجام اىن وظىفه کوتاهى کنند ،گناهان اجتماعى ،قوى تر و محکم تر مى شوند و تمام
سطوح جامعه را در بر مى گىرند .در  واقع اگر مردم در برابر اولىن نمودهاى گناه حساسىت نشان دهند و
در برابر آن باىستند و بکوشند که جامعه را به وضع اعتدال باز گردانند ،به آسانى مى توانند مانع گسترش
ِ
انحراف از حق
آن شوند .اما اگر مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جاىى نرسد و به تدرىج
رىشه بدواند ،اصالح آن مشکل مى شود و تالش هاى بزرگ و فعالىت هاى اىثارگرانه مى طلبد؛ تا آن جا
مرحله دیگر بیان
برای کسانی که بخواهند در ردیف اولیای بزرگ الهی قرار گیرند و به مقام «علیین» برسند .دو
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 توبهکار ،زحمت و سختی عبادت را به بدن بچشاند ،همچنان که شیرینی گناه را چشانده بود.
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که ممکن است نىاز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقدىم کنند تا جامعه را از تباهى مطلق
برهانند و مانع خاموشى کامل نور هداىت شوند.
براى مثال ،اگر آن زمان که امىر مؤمنان على    براى کوتاه کردن دست معاوىه از حکومت اقدام
کرد ،مسلمانان به طور دسته جمعى از اىشان حماىت مى کردند و اگر پس از شهادت اىشان ،مردم به طور
همه جانبه از امام حسن   پىروى مى نمودند و اگر مردم در مقابل نصب ىزىد به خالفت اعتراض مى کردند
و زىر بار نمى رفتند ،انحراف از اسالم آنقدر عمىق و گسترده نمى شد که الزم باشد امام حسىن   و
خانواده و ىارانش ،براى جلوگىرى از نابودى اسالم ،خود را فدا کنند.
تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت دارىم؟
پاسخ اىن سؤال را با ذکر کالمى از امىرمؤمنان آغاز مى کنىم؛ آن حضرت در پاسخ کسى که از
او موعظه اى درخواست کرد ،فرمود:
واسطه آرزوى طوالنى ،توبه را به تأخىر
«از کسانى مباش که بدون عمل دل به آخرت بسته و به
ٔ
1
درباره دنىا زاهدانه سخن گوىدّ ،اما هم چون دنىا دوستان عمل کند…»
انداخته است؛
ٔ
لحظه مرگ
در پاسخ به سؤال باال مى گوىىم ،گرچه تمام طول عمر ظرف زمان توبه است و تا
ٔ
مى توان توبه کرد  ّ ،2اما بهترىن زمان براى توبه ،دورانى است که توبه آسان تر و جبران گذشته راحت تر
است .بر اىن اساس ،باىد به چند نکته توجه کنىم.
دوره کم شدن
دوره انعطاف پذىرىّ ،
دوره پىرى ٔ
تحول و دگرگونى و ٔ
دوره جوانى ٔ
1ــ از آن جا که ٔ
دوره جوانى خصلت هاىى در انسان پدىد آمد،
انعطاف ،تثبىت خوى ها و خصلت ها است ،اگر در ٔ
خارج کردن آن خصلت ها در پىرى بسىار سخت و طاقت فرسا خواهد بود .خصلت هاى ناپسندى که
در ما پدىد مى آىند ،شبىه طناب هاىى هستند که بر پاى انسان بسته مى شوند ىا شبىه تورهاىى هستند که
آدمى را در دام خود گرفتار مى سازند؛ هرقدر که زمان مى گذرد ،آن طناب ها و تورها محکم تر مى شوند
اراده آدمى ضعىف تر مى گردد و پاره کردن آنها بسىار سخت و گاه نزدىک به محال مى شود.
و ٔ
حىله خطرناک شىطان
دوره جوانى به امىد توبه کردن در دور ان پىرىٔ ،
٢ــ خوش گذرانى در ٔ
است .زىرا:
او الً ،پىرى محصول کشت جوانى است .چند نفر گناه کار سراغ دارىد که در پىرى توانسته  باشند
ّ
1ــ نهجالبالغه ،حکمت ١٥٠

2ــ اصول کافی ،ج ،٢ص  ،٤٤٠کتاب ایمان و کفر
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خود را متحول سازند؟ هرکس در پىرامون خود بنگرد مى بىند که چنىن افرادى بسىار نادر و محدودند.
ثانىاً ،چه تعداد از آدم هاى گناه کار به پىرى رسىده اند تا فرصت توبه پىدا کنند؟
ثالثاً ،فرىب بزرگ شىطان اىن است که لذت گناه را برتر از خوشى و لذت اطاعت از فرمان الهى
جلوه مى دهد .آدم هاى زىرک و هوشىار ،گول اىن فرىب را نمى خورند .آنان که خوشى و لذت را از
راه گناه جست و جو مى کنند ،در همان ِ
حال لذت گناه ،با نگرانى هاى روحى و روانى درگىر مى شوند که
نمى گذارند لذت گناه کام آنان را شىرىن کندّ .اما چون از حقىقت مطلب غافلند ،براى رفع آن رنج هاى
روحى و روانى ،خود را سرگرم گناهان بزرگ  و بزرگ تر مى کنند تا اىن که سرانجام به طور کامل در
برنامه زندگى را براى مؤمنان
منجالب فساد غرق مى شوند و راهى براى بىرون آمدن نمى ىابندّ .اما خداوند ٔ
دغدغه گناه و به دور از
به گونه اى تنظىم کرده که هم از لذت هاى عالى معنوى برخوردار شوند و هم بى
ٔ
رنج هاى روانى ،از لذت هاى مادى و طبىعى نىز بهره ببرند.
امام خمىنى رحمة الله علىه مى گوىد:
ِ
«بهار توبه ،اىام جوانى است ،که بار گناهان کمتر و کدورت قلبى و
ظلمت باطنى ناقص تر و شراىط توبه سهل تر و آسان تر است .انسان در پىرى،
حب جاه و مال و طول آرزوىش بىشتر است ،و اىن به تجربه
حرص و طمع و ّ
ثابت شده است و حدىث شرىف نبوى شاهد بر آن است .فرض کنىم که انسان بتواند در اىّام
پىرى به توبه قىام کند ،از کجا به پىرى برسد و اجل موعود ،او را در سن جوانى و در حال
اشتغال به نافرمانى نرباىد و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزىز ،از کىدهاى شىطان بترس و در حذر باش ،و با خداى خود مکر و حىله مکن
کلمه استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اىن ها
که پنجاه سال ىا بىشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با ٔ
توبه آنها
خىال خام است .اگر در حدىث دىدى ىا شنىدى که حق تعالى بر اىن امت لطف فرموده و ٔ
را تا قبل از مشاهده آثار مرگ ىا ِ
خود آن قبول مى فرماىد ،صحىح است؛ ولى هىهات که در آن
ٔ
وقت توبه از انسان سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ برگشت و عزمِ بر
برگشت نکردن ،رىاضت هاى علمى و عملى الزم دارد … ،چه بسا باشد که قبل از فکر توبه ىا عملى
کردن آن ،اجل مهلت ندهد و انسان را با بار معصىت  هاى سنگىن و ظلمت بى پاىان گناهان ،از اىن
جهان منتقل نماىد .آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزىز ،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 ىا در حىات دنىاىى به سر مى برى ،توبه کن و مگذار فرصت
2
خدا داد از دستت برود؛ به تسوىالت  1شىطانى و کىدهاى نفس ّاماره اعتنا مکن».
درباره کسى که فرىب شىطان را مى خورد و توبه را به تأخىر مى اندازد ،مثال
مولوى،
ٔ
زىر 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 (رحمةالله علیه) ،ص  ،٢٧٣با سادهسازی برخی کلمات و عبارات
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١ـ به آیة  ٣٩سورة مائده نگاه کنید و ببینید که در هنگام توبه ،عالوه بر بازگشت
انسان گناهکار چه بازگشت دیگری مطرح شده است و آن بازگشت نتیجة چیست؟
٢ـ در هر سه آیهای که در ابتدای درس آمده دو صفت برای خداوند ذکر شده
است .آن دو صفت کدامند؟ چه رابطهای میان آن دو صفت و توبه وجود دارد؟
٣ـ مهمترین ناسپاسی از خداوند چیست؟ و چه موقع انسان دست به چنین ناسپاسی
میزند؟
٤ـ بناب ر سخن امام صادق
 ،برای اینکه انسان به سمت گناه نرود ،باید چه
دیدگاهی دربارة خدا داشته باشد؟
٥ـ بنابر سخن امیرمؤمنان ،چه چیزی قلبها را پاک میکند و گناهان را می شوید؟
٦ـ بنابر سخن رسول خدا شخص توبهکننده مانند چه کسی است؟
٧ـ آیا برای توبه کردن پشیمانی از گذشت ه کافی است؟ د ر غیر این صورت ،چه
کارهای دیگری باید انجام شود؟

٭١ـ آیات  ٥٠تا  ٦٠و  ٨٤تا  ٩٥سورة 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 «مفاتیحالجنان» بخوانید و به سؤالهای زیر پاسخ
دهید:
الف) گناه چه آثاری در وجود انسان باقی میگذارد؟
ب) چه اموری است که جز خداوند ،دیگری توان انجام آن را ندارد؟
ج) خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه عذرآوردن را بر او بسته
است؟
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