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ایــن بیــت و احســاس درونــی شــاعر آن -کــه از خوشــبختی خــود بــا قــرآن حکایــت
مچــون پتکــی بــر ســر مــن خــورد .بــا خــود گفتــم آیــا پــس از ســالها فعالیــت
میکنــد -ه 
قرآنــی مــن نیــز میتوانــم چنیــن ادعایــی را داشــته باشــم .آیــا عافیــت و ســامتی ارمغــان
قــرآن بــه مــن نیــز بــوده اســت؟ مــن تــا آن روز بــه مقتضــای بزرگتریــن افتخــار زندگـیام-
یعنــی طلبگــی -هــزاران آیــه و حدیــث را خوانــده بــودم و از بــر کــرده بــودم ،امــا نمیدانــم
چــرا ایــن شــعر ســبب تلنگــر شــدید مــن شــد؟! شــاید بــه خاطــر اینکــه همــه آن آیــات و
احادیــث را از مظاهــر پرعظمــت و باشــکوه و ابهتــی میدیــدم کــه نمیتوانســتم بــه آن
ً
نزدیــک شــده و لمسشــان کنــم؛ مثــا وقتــی حدیــث امــام ســجاد؟ع؟ را میخوانــدم کــه
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سالهاســت کــه خداونــد توفیــق حفــظ قــران و انــس بــا آیــات روحبخــش کالم اهلل را
بــه مــن عطــا نمــوده اســت .روزهــا و ســاعتهای زیــادی را صــرف تماشــای ایــن چشــمه
سهــای قرآنــی زیــادی رفتــه و تحقیــق
زالل معرفــت صــرف کــردهام و بــه محافــل و کال 
و تدریــس کــردهام .مهارتهایــی چــون روخوانــی و تجویــد و حفــظ و تفســیر و صــوت و
لحــن را آموختـهام ،ولــی انــگار در همــه ایــن ســاعتهایی کــه از مجالســت بــا قــرآن لــذت
یشــد کــه ایــن همــه آن چیــزی نیســت کــه
یبــردم ،طنینــی در گــوش مــن نواختــه م 
م 
یشــد و مــن در کنــار
بــه دنبالــش هســتی .عجیــب بــود کــه هــر روز بــر تشــنگیام افــزوده م 
چشــمه زالل و الینقطــع معرفــت و حکمــت ایســتاده بــودم ،امــا گویــا حجابــی بــر روی قلــب
زنــگار گرفتــه مــن ایجــاد شــده کــه نتوانــم قــرآن را آنگونــه کــه بایــد بیابــم.
تا اینکه روزی نگاهم به یکی از ابیات زیبای حافظ شیرازی افتاد:
فظ
� �ز ل ݑ ݦ ݩݑ ݦ آ
ݓصٮ خ� �ز س م ت ط
ٮ ٯر�ن کردم
� ݓل ݬ ݪٮی چ�ون حا�� *** ه�ر حݫݕه کردم ه مه ا دو
ݪݬ ح ی� ی و ال
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فرمــود« :ا گــر همــه مــردم مــا بیــن مشــرق و مغــرب بمیرنــد و مــن تنهــا باشــم و قــرآن بــا مــن
ً
باشــد ،هرگــز از تنهایــى وحشــت نمیکنــم ،1».بــا خــود میگفتــم حتمــا آن حضــرت نکاتی را
در قــرآن میبیننــد کــه مــا نمیفهمیــم .حــاال ولــی بــا خــودم میگویــم ایــن ســخن پرمحتــوا
یشــان نیــز بایــد باشــد .آن حضــرت
از آن امــام ،نســخهای بــرای همــه پیــروان واقع 
نمیخواســتند حالــت شــخصی خودشــان را حکایــت کننــد؛ بلکــه نشــانه و الگویــی اســت
بــرای رابطــه صحیــح مــا بــا قــرآن.
حــاال بیشــتر بــه مظلومیــت قــرآن فکــر میکنــم .قرآن کتابی اســت کــه در ظاهــر همه جا
هســت ،ولــی در حقیقــت هیــچ جــا نیســت .جایــگاه واقعــی قــرآن کجاســت؟ روی طاقچــه
خانــه و بــر ســر ســفره عقــد و در مجالــس ختــم و  ...؟ آیــا قــرآن را بایــد بــرای ثوابــش تــاوت
کــرد؟ آیــا زیباییهــای قــرآن را فقــط بایــد در پســتوی ذهــن حافظــان و در ورای صــدا و
لحــن زیبــای قاریــان جســتجو کــرد؟ یــا اینکــه قــرآن بایــد در وســط زندگــی باشــد؛ یعنــی
یشــود؛ درســت همــان وقتــی
درســت همــان جایــی کــه تصمیمــات مهــم زندگــی گرفتــه م 
یشــویم یــا اســترس امتحــان داریــم و یــا مشــکالت اقتصــادی امانمــان را
کــه غص ـهدار م 
بریــده؛ درســت در موقــع ازدواج یــا وقــت فرزنــدداری یــا بــرای انتخــاب کار و شــغل و هــر
اتفــاق دیگــر زندگــی.
آری ،قــرآن را بایــد بــه متــن زندگــی آورد؛ چــون جایــش همانجاســت .چــرا قــرآن را در
یمــان لمــس نمیکنیــم؟ آیــا حیــف نیســت کــه از میــان ایــن
نزدیکتریــن اتفاقــات زندگ 
همــه فایــده و اثــر ،بــه آثــار وضعــی انــس وتــاوت ظاهــری قــرآن بســنده کردهایــم؟ آیــا وقــت
تهــای الزم و بایســته قرانــی مثــل
سهــا و آمــوزش مهار 
آن نرســیده کــه ورای کالس در 
متــری آمــوزش داده شــود کــه همــه
روخوانــی و تجویــد و حفــظ و تفســیر و  ،...مهــارت مه 
بــه آن محتاجتریــم« :مهــارت خوشــبختی بــا قــرآن».
قــرآن کتــاب همــه انســانها و همــه زمانهاســت .دنیــای امــروز تشــنه معــارف قــرآن
اســت .بایــد بــه ســراغ قــرآن رفــت و مشــکالت امــروز را درمــان کــرد .ایــن مهــم جــز بــا همــت
یگــردد .ایــن حقیــر بــه ســهم خــود خواســتم در
اســاتید و بــزرگان قرآنــی کشــور محقــق نم 
ایــن زمینــه گام کوچکــی بــردارم .هــدف مــن از بیــان ایــن مقدمــه و جمعآوری ایــن کتاب،
 .1کافی .ج .2ص.602
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خودســتایی و اظهــار فضــل و دانــش نیســت؛ بلکــه تنهــا امیــدوارم ایــن اثــر گامــی رو بــه
پیشــرفت در نمــود خارجــی آموز ههــای قرآنــی در زندگــی باشــد .ایــن کتــاب تلنگــری اســت
یتــری بــه آیــات قــرآن بیندازنــد و ثابــت کننــد کــه
بــرای خــودم و همفکرانــم کــه نــگاه عین 
قــرآن تمــام ابعــاد خوشــبختی انســان را محقــق کــرده اســت و از ایــن رو ،نــام این مجموعه

هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

پیشگفتار

15

با قرآن خوشبخت شوید

را اینگونــه برگزیــدم« :بــا قــرآن خوشــبخت شــوید!»
یتــوان بــا قــرآن خوشــبختی را لمــس کــرد؛ مشــروط بــر آنکــه در آن بــه دیــده
آری ،م 
تدبــر بنگریــم و در مقابــل آســتانش ســر تعظیــم و تســلیم فــرود آریــم.
اینجانــب از تمــام مخاطبــان و بهویــژه محققــان و اســاتید گرامــی ،خاضعانــه
میخواهــم کــه نارســایی قلــم و فکــر و نابینایــی دیــده و قلــب ایــن بنــده حقیــر را عفــو
کــرده و مجدانــه تمــام نیــرو و فکــر خویــش را بــرای پیگیــری و رشــد اینگونــه تألیفــات و
یپــردازد ،بــه کار گیرنــد.
موضوعــات کــه بــه کاربــرد قــرآن در زندگــی م 
در ادامه توجه مخاطبان را به چند نکته جلب مینمایم:
 .1سالهاســت کــه پیــرو فرمایشــات و تأ کیــدات پیدرپــی مقــام معظــم رهبــری
حفظــه اهلل ،موضــوع حفــظ قــرآن کریــم و فراگیــر ســاختن آن در میــان آحــاد جامعــه مطرح
شهــای قابــل
گشــته و مؤسســات و نهادهــای مختلــف دولتــی و مردمــی در ایــن راســتا تال 
تقدیــری انجــام دادهانــد .بــه نظــر میرســد ایجــاد نهضــت ملیونــی و فراگیر قرآنی در کشــور
مــا نیــاز بــه فراهــم آوردن بســترها و زیرســاختها و نیــز تغییــر برخــی نگرشهاســت .یکــی
از بســترهای بایســته در ایــن زمینــه ،پرداختــن بــه «حفــظ موضوعــی قــرآن کریــم» اســت
کــه نقــش زیــادی در گســترش عالقــه و نیــاز بــه قــرآن دارد .حفــظ موضوعــی قــرآن عــاوه
بــر تنــوع و جذابیــت ذاتــی ،فوایــد بســیاری چــون توجــه بــه کاربــردی کــردن قــرآن ،توجــه
بــه مفاهیــم و تفســیر قــرآن ،توانایــی پاســخ بــه شــبهات و ســؤاالت دینــی ،گســترش ســبک
زندگــی قرآنــی ،ایجــاد نظــام فکــری دینــی و  ...نیــز دارد .بــر ایــن اســاس ،بــه مســئوالن،
یشــود تــا بــا پرداختــن بــه ایــن گونــه از حفــظ
اســاتید و مؤسســات قرآنــی پیشــنهاد داده م 
قــرآن ،زمین ههــای انــس و عالقــه بــه قــرآن را در جامعــه فراهــم نماینــد.
 .2یکی دیگر از فرمایشــات و تأ کیدات مقام معظم رهبری در عرصه فرهنگ ،تبیین
و گســترش «ســبک زندگــی اســامی ،ایرانــی» اســت .ســبک زندگــی شــامل مجموع ـهای
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شهــا و شــیوههای رفتاری یــک فــرد در جریــان زندگــی روزمــره اســت کــه الگوهــای
از ارز 
ُ
روابــط اجتماعــی ،ســرگرمی ،مصــرف ،مــد و پوشــش را در بــر گرفته و حتــی جهانبینی فرد
تهــای زندگــی»
را بــاز مینمایانــد .امــروزه بحــث از ســبک زندگــی در کنــار آمــوزش «مهار 
توســعه زیــادی یافتــه و دانشــمندان کتــب زیــادی در ایــن زمینــه تألیــف و پیشــنهادهای
متعــددی ارائــه نمودهانــد .مــا در ایــن مجموعــه ،ضمــن احتــرام و البتــه نقــد بــه یافت ههــای
صحیــح علــوم غربــی ،بــه دنبــال نگرشــی تــازه بــر ایــن مبحــث بودهایــم .از ایــن رو هــم
تهــا و هــم در توضیــح آن ،بــه ســراغ قــرآن کریــم رفتــه و تــاش کردهایــم
در نــوع مهار 
تهــای خوشــبختی را بیــان نماییــم .ذکــر
تــا دیــدگاه قــرآن در چگونگــی زندگــی و مهار 
تهــای نظــری و تئوریــک
ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نگارنــده بــا صــرف نظــر از تفاو 
تهــای زندگــی» و نیــز اصطالحــات روانشناســان در ایــن
میــان «ســبک زندگــی» و «مهار 
زمینــه ،تنهــا بــه ذکــر دســتورهای عملــی قــرآن در ایــن حیطــه پرداختــه و در حــد تــوان
تهــا بــا اصطالحــات روز آن برقــرار کــرده اســت.
شــباهتهایی نیــز در نا مگــذاری مهار 
 .3در ایــن کتــاب تــاش شــده تــا از نقــل نظــرات تفســیری غیــر معتبــر و اختالفــی پرهیــز
شــود .بنابرایــن ،ایــن یــک اثــر تفســیری نیســت و نبایــد از آن انتظــار مطالــب عمیــق علمــی
داشــت؛ اگرچــه مطالعــه و ّ
تعمــق در مطالــب آن بیانگــر نــکات علمــی فراوانــی نیــز میباشــد
کــه بــا بیــان ســاده و روان نگاشــته شــده اســت .همچنیــن ،از آنجــا کــه غــرض اصلــی ،نــگاه
تــازه و کاربــردی بــه آیــات قــرآن بــوده ،تنهــا ارتبــاط منطقــی و تطبیــق عقالیــی میــان آیــات
و موضوعــات روز کافــی بــوده اســت و نیــاز بــه بیــان تفســیر اصلــی آیــه نبــوده اســت .ایــن امر
طبیعــی اســت و نبایــد باعــث اشــتباه مخاطــب شــود؛ زیرا حفــظ موضوعــی از مقوله تطبیق
کلیــات بــر جزئیــات و مصادیــق اســت؛ نه تفســیر آن.
 .4ایــن کتــاب در شــانزده فصــل و یــک مقدمــه و بــا  114گفتــار جمــع آوری شــده
اســت .هــر فصــل شــامل یــک مهــارت کلیــدی در خوشــبختی انســان اســت .بعضــی از
تهــا ،بــه بینــش و جهانبینــی فــرد کمــک کــرده و برخــی دیگــر ،رفتــار مناســبی
ایــن مهار 
را در او پــرورش میدهــد .هــر گفتــار نیــز شــامل یــک موضــوع و آیــه محــوری اســت کــه
بهتریــن آیــه در آن موضــوع در قــرآن بــوده اســت .حفــظ ایــن آیــات بــا ترجمــه و آدرس برای
مخاطبــان حفــظ موضوعــی ضــروری اســت.
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پیشگفتار

ً
دســتهبندی موضوعــات و مطالــب و آیــات نوعــا ابتــکاری میباشــد؛ اگرچــه در ایــن
راه از تــاش دیگــر نویســندگان و محققــان نیــز بهــره فراوانــی بــرده شــده اســت .در ذیــل
هــر موضــوع تــاش شــده تــا در عیــن اتقــان علمــی ،بــا زبانــی عامــه پســند و شــیوا بــه ذائقــه
عمــوم مخاطبــان بهــا داده شــود .از ایــن رو بــه تناســب حجــم کتــاب ،از آیــات و روایــات و
اشــعار و ســخن بــزرگان و نیــز حکایــات مشــهور نیــز بهــره بــرده شــده اســت .مجمــوع روایات
ً
حــدودا  300مــورد اســت کــه بــه دلیــل اختصــار مطالــب ،تنهــا در مــوارد جزئــی بــه صــورت
عربــی آمــده اســت .توصیــه میشــود همــه احادیــث -بــه ویــژه احادیثــی کــه متــن عربــی
آن ذکــر شــده -بــه خاطــر ســپرده شــود .منبــع روایــات در پایــان اثــر ذکــر شــده اســت ،ولــی بــه
جهــت اختصــار ،بــه نــام شــاعران اشــارهای نشــده اســت.
در پایــان ،از همــه صاحبنظــران و اندیشــمندان عاجزانــه خواســتارم تــا کاســتیهای
ایــن اثــر را چــه در محتــوا و چــه در قالــب ،بــه ایــن حقیــر تذکــر داده و بــا دانــش و همــت
واالی خــود بــه پیشــبرد ایــن هــدف در جامعــه قرآنــی کمــک کننــد.
سید مهدیهاشمی
اردیبهشت 1396
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مقدمه :قرآن و سبک زندگی
یتــوان از همــان آیــات
قــرآن کتــاب هدایــت اســت .ایــن را م 
ْ
نخســت ســوره بقــره دریافــت نمــود کــه میفرمایــدِ « :ذلـ َ
ـک ال ِکتـ ُ
ـاب
ـدى ِل ْل ُم َّتقـ ن
ال َر ْيـ َـب فيـ ِـه ُهـ ً
ـ�؛ قــرآن کتابــی اســت کــه در آن گمانــی

راه نمــی یابــد و بــرای هدایــت پرهیــزگاران اســت.»
امــا بــا نگاهــی تنــد و گــذرا در زندگــی مردمــان مــی تــوان بــه ســادگی
دریافــت کــه در عمــل ،قــرآن چنیــن نقشــی را در زندگــی بیشــتری
مــردم ایفــا نمیکنــد و بیــش از آن کــه مفاهیــم و آموز ههــای آن در
زندگــی مردمــان نقــش داشــته باشــد ،تقــدس و تبــرک بــه آن مــورد
توجــهبــودهویــاهنرهــایپیرامونــیتــاوتآن گســترشیافتــهاســت.
یشــویم
یهــای قــرآن کریــم آشــنا م 
در ایــن مقدمــه ،بــا برخــی ویژگ 
تــا زمینـهای باشــد بــرای تأســی و درک بیشــتر ایــن کتــاب وحــی.
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موضوع  :1حیاتبخشی دین
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هــر کــس از مــرد و زن عمــل شایســته کنــد و مؤمــن باشــد ،بــه او زندگــى نیکــو می دهیــم
و پاداششــان را مطابــق بهتریــن اعمالشــان مىدهیــم( .نحــل)97،
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همــه مــا بــرای رســیدن بــه زندگــی بهتــر و دلپذیرتــر تــاش میکنیــم .بســیاری از افــراد
شــادکامی و ســعادت را در رفــاه مــادی جســتجو میکننــد و برخــی دیگــر در ســلطهجویی
و قــدرت و مقــام .افــراد زیــادی هــم هســتند کــه عمــر خــود را در پــی جلوههایــی چــون
زیبایــی و دلفریبــی و تنآســایی و شــهرت و  ...صــرف میکننــد .امــا بــه راســتی ،تعریــف
یتــوان بــه آن دســت یافــت؟
خوشــبختی چیســت و چگونــه م 
روشــن اســت کــه بــرای خوشــبختی ،بایــد اول معنــای آن را فهمیــد .اندیشــمندان و
صاحبنظــران متعــددی دربــاره فلســفه و ســبک زندگــی انســان اظهــار نظــر کردهانــد.
ً
طبیعتــا پیــدا کــردن نظــر و عقیــده درســت از میــان ایــن همــه ســایق و عقاید مختلــف ،کار
ســختی اســت و چه بســا راههای اشــتباه و آزمون وخطاها و افســوس فراوانی برای همین
دانشــمندان را بــه همــراه داشــته باشــد« .ژان پــل ســارتر» ،فیلســوف مشــهور فرانســوی،
میگویــد« :همــه چیــز کشــف شــده اســت؛ جــز چگونــه زیســتن»« .تئــودور پارکــر» ،نویســنده
آمریکایــی ،مینویســد« :کاش دانســته بــودم چگونــه زندگــی کنــم یــا کســی را یافتــه
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بــودم کــه روش زندگــی را بــه مــن بیامــوزد« ».ویکتــور هوگــو» ،نیــز مینویســد«ُ :مــردن،
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ناگوارتریــن نیســت؛ راه زندگــی را ندانســتن ،ناگوارتــر اســت ».ایــن تنهــا برخــی از نظــرات
اندیشــمندان دربــاره چیســتی زندگــی و چگونگــی راه خوشــبخت شــدن اســت.
ً
یتــوان بــه پاســخ درســتی در ایــن بــاره رســید؟
بــا ایــن حــال ،چــه بایــد کــرد؟ آیــا اساســا م 
چــه تضمینــی وجــود دارد کــه یافت ههــای دیگران صحیح باشــد؟ از کجــا میتوان مطمئن
شــد کــه مــا زندگــی و انســانبودن را درســت شــناختهایم و چطــور میتوانیــم آینــدهای
ً
خــوب بــرای خــود و اطرافیانمــان رقــم بزنیــم؟ اصــا آینــده چیســت و تــا کجــا ادامــه دارد؟
یشــود؟! مگــر مــا چنــد بــار امــکان زندگــی کــردن داریــم کــه
آیــا بــا مــرگ مــا زندگــی تمــام م 
فرصــت جبــران اشــتباهات خــود را داشــته باشــیم؟!
بایــد پذیرفــت کــه مها نطــور کــه اصــل زندگــی کــردن و هســی در اختیــار مــا نبــوده و
نیســت ،فلســفه زندگــی کــردن و راه رســیدن بــه خوشــبخیت نیــز در حیطــه ادرا ک و شــناخت
حمــدود مــا از جهــان هســی نیســت .بــه عبــارت دیگــر ،راه صحیــح زندگــی پیچید هتــر از
آن اســت کــه بــه راحتــی بشــود آن را جســتجو و تعریــف کــرد .بــه همیــن دلیــل ،بــرای
جســتجوی معنــای زندگــی و خوشــبختی واقعــی ،بایــد ســراغ کســی را گرفــت کــه بــه ابعــاد
گونا گــون و پیچیــده زندگــی انســان آ گاهــی کامــل داشــته باشــد و او کســی نیســت جــز
خداونــد کــه آفریــدگار انســان و دنیــای پیرامــون اســت و از مقصــد تــا مبــدأ ســفر آدمــی را
میدانــد؛ همــو کــه بــر هــر چیــز آ گاه اســت و دســت حکمــت و تدبیــرش در آفــاق جهــان
ملمــوس و مشــهود اســت.
ً
اصــا بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــر خداونــد الزم اســت تــا بــا مــا ســخن بگویــد و راه
نشــانمان دهــد؛ چــون مــا هــر چقــدر هــم دارای هــوش و نبوغ علمــی و تجربه و  ...باشــیم،
بــاز دانــش الزم را بــرای پیــدا کــردن چیــزی کــه مــاورای عالم عقول و درک بشــری ماســت،
نداریــم .دیــن هــم بــرای همیــن آمــده اســت؛ یعنــی خوشــبخت شــدن مــا .در آیــه بــاال نیز بر
ایــن نکتــه تأ کیــد شــده اســت.
متأســفانه نــگاه بســیاری از مــردم بــه دیــن ناقــص و نارواســت؛ دیــن نیامــده تــا مــا را
محــدود کنــد؛ دســت و پــا گیــر زندگــی مــا نیســت؛ بلکــه بــال پــرواز مــا بــه آســمان ســعادت
اســت .بــه عبــارت دیگــر ،خوشــبخیت جــز بــا خداپرســی رقــم خنواهــد خــورد.
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هــر وقــت عالمــی یــا دانشــمند و نویســند ه و ســاحر و شــاعری توانســت سرنوشــت انســان
پــس از مــرگ را شــرح دهــد ،حـ ّـق دارد دربــاره چگونــه زندگــی کــردن او قبــل از مــرگ نیــز
نظــر بدهــد .بــه جــز خــدا ،هــر کــس کــه بخواهــد دربــاره راه خوشــبختی انســان نظــر ارائــه
کنــد ،گزاف ـهای بیــش نگفتــه و جــز ســرابی را توصیــف نکــرده اســت؛ چرا کــه او نیــز ماننــد
بهــا و اید ههــا و
خودمــان ،مســافری ســردرگم در بیابــان برهــوت انتخابهــا و مکت 
راههاســت کــه خیــال کامیابــی و موفقیــت فریبــش داده اســت .تأســف اینجاســت کــه
برخــی از ظاهرگریــان و کوتــه اندیشــان نیــز عصــای خــود را بــه دســت کــوری چــون خــود
فهــای پرطمطــراق و ادعاهــای روشـنمآبانه ایــن افــراد دلخــوش کردهانــد؛
داده و بــه حر 
نکــه «خفتــگان را خفتــه کــی بیــدار کــرد؟»
غافــل از آ 
ݑ ݨݦ
� ز
�د ب خ�� ت
� کسی که سر ݫٮݬݓٮا ب�د *** ی�ن در که درݣݣی دگر ب� ی�ا ب�د
ب

با قرآن خوشبخت شوید

22
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ ﭨ
ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮﭯ
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موضوع  :2قرآن؛ راه خوشبختی

همانــا ایــن قــرآن [بنــدگان را] بــه راسـتتر و اســتوارترین طریقــه هدایــت مىکنــد و اهــل
ایمــان را کــه نیکــوکار باشــند بــه اجــر و ثــواب عظیــم بشــارت مىدهــد( .اســراء)9،
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با قرآن خوشبخت شوید

ا گــر الزم باشــد تــا راهــی بــرای زندگــی و خوشــبختی انتخــاب کنیــم ،بهتــر اســت آن را در
کالم خــدا جســتجو کنیــم کــه از زبــان فرســتاده او و اولیــای بــر حقــش صــادر شــده اســت.
خداونــد خوشــبخیت را در قرآنــش بــه مــا هدیــه داده اســت .ایــن بهتریــن و تنهاتریــن راه
ســعادت اســت .کافــی اســت نگاهمــان را بــه قــرآن کمــی اصــاح کنیــم .هرچــه نگاهمــان
یتــر باشــد ،خوشــبختی هــم فاصلـهاش را بــا مــا کــم
بــه خــدا و ســخنانش ،واقعــی و کاربرد 
خواهــد کــرد.
خداونــد در آیــه ابتدایــی ســوره جــن ،از زبــان برخــی جنیــان نقــل میکنــد کــه آنــان
پــس از شــنیدن برخــی آیــات قــرآن ،بالفاصلــه پــی بــه تأثیــر شــگرف آن بــرده و گفتنــد« :مــا
ســخنی را شــنیدیم کــه همــه را بــه ســوی رشــد و تعالــی هدایــت میکنــد ».ایــن توصیــف
بســیار زیبایــی اســت از قــرآن اســت.
آری ،ا گــر کســی از عقــل ســالم و قلــب ســلیم بهرهمنــد باشــد ،بــا شــنیدن حتــی یــک
تگــری آن لحظ ـهای تردیــد نمیکنــد .در ســیره برخــی
آیــه از قــرآن ،در حقانیــت و هدای 

مقدمه :قرآن و سبک زندگی
با قرآن خوشبخت شوید

مســلمانان راســتین و عارفــان نقــل شــده اســت کــه بــا شــنیدن یــک آیــه و عمــل بــه آن
لهــای مــا
چنــان منقلــب شــدهاند کــه زندگــی خــود را دگرگــون کردهانــد .حیــف اســت کــه د 
بهــای تشــنهمان از ایــن
بــه ایــن زیباتریــن جلــوه رحمــت و زیبایــی خــدا گــره نخــورد و ل 
دریــای جوشــان و گــوارای معرفــت و حکمــت ســیراب نگــردد:
خ
خ �ز ݑ ݦ آ
ا� *** در ض�م ی� شر� د�دهام آ�� ح� ت
وا�ی ث�� ت
ا�
ب ی
�ب ر�ور ا ٯر�ن اگر � ه ب
ی
ن � آ � ت� ش ݔ ݪى خ� ب�س �ز
ص �ه � ق س ت ݑ ݦ آ ن �ز
� در ٯر�ن ه��و *** ا در � یا � کی ود را و
د ج ان با�ی ا
قــرآن کتابــی اســت کــه ســخن باطــل در آن راه نــدارد و از انحــراف و کجــی بــه دور
اســت .قــرآن بیدارکننــده فطــرت انســان بــه ســوی خداســت .از ایــن رو ،پیــام آن بــا نیــاز
انســان همخوانــی دارد.
یهــای زمانــه روشــنگری میکنــد .مــا بــه قــرآن نیــاز
قــرآن نــوری اســت کــه در تاریک 
دار می؛ باال تــر از نیازمــان بــه آب و غــذا .بــرای اثبــات ایــن مطلب به ایــن روایت توجه کنید.
پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ خطــاب بــه یــاران خــود فرمــود« :مــن از فتن ههــای آخرالزمــان بــر
شــما میترســم ».از آن حضــرت پرســیدند« :راه بــرون رفتــن از ایــن فتن ههــا چیســت؟»
حضــرت در پاســخ فرمــود« :هــر گاه آشــوبها چــون شــب تــار شــما را فــرا گرفــت بــه قــرآن
ّ
یهــا
تمســک جوییــد ،زیــرا قــرآن شــفیعی اســت کــه شــفاعتش پذیرفتــه اســت؛ گــزارش بد 
2

یشــود».
را میدهــد و گفتــه او تصدیــق م 

1بنــا برایــن حدیــث ،راه برونرفتــن از فتن ههــای متعــدد و متنــوع و عمیــق ایــن زمــان،
مراجعــه و پنــاه بــردن بــه قــرآن اســت؛ از فتن ههــای اخالقــی ماننــد رواج دروغ و خیانــت و
بیحیایــی و بینزاکتــی و غیــره گرفتــه تــا فتن ههــای اجتماعــی چــون اعتیــاد و بیــکاری و
طــاق و غیــره و از فتن ههــای اقتصــادی چــون اختــاس و رشــوه و حرا مخــوری و اســراف
و غیــره تــا فتن ههــای سیاســی چــون نفــاق و فتنــه و بیبصیرتــی و غیــره ،همــه و همــه را
یتــوان بــا قــرآن درمــان کــرد.
م 
ا گــر بــه دنبــال آن هســتید کــه قــرآن را بیشــتر از گذشــته بشناســید ،کافــی اســت نگاهــی
بــه ایــن فرمایــش امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ بیندازیــد کــه فرمــود« :بدانیــد کــی بــا داشـ ن
ـ�
 .1كافي .ج .2ص.599
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قــرآن بــه هیــچ چیــز نیــاز نــدارد و بــا نداشـ ن
ـ� قــرآن در هیــچ چیــز یبنیــاز نیســت 1».یــا ایــن کالم
زیبــا و قابــل تأمــل از امــام صــادق؟ع؟ کــه فرمــود« :بــه درســتی کــه خداونــد متعــال در قرآن
بــرای هــر چیــز در قــرآن بیــان روشــنی قــرار داد تــا جایــی کــه بــه خــدا ســوگند! چیــزی را باقــی
نگذاشــت کــه بنــدگان بــه آن احتیــاج داشــته باشــند؛ بهگونــهای کــه مطلبــی نیســت کــه
2

بــه آن عمــل میکــردم»].
خ
آ
خ ݑݦ آ
�
ب��وان ٯر�ن که دل �رام گ ی�رد *** ب��وان ت �ا �ج ان �ز�ج نا�ان �ج ان بگ ی�رد
ن
ن
ب خ��وان ت �ا را�ز خ�ل ق� ت
� را ب خ��وا�ی *** ره ملک سع ت
اد� را ب�دا�ی
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بنــدهای بتوانــد عذرتراشــی کــرده و بگویــد :ا گــر ایــن مطلــب در قــرآن نــازل شــده بــود [مــن

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1نهج البالغه .خطبه .157
 . 2کافی .ج .1ص.59
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مقدمه :قرآن و سبک زندگی

موضوع  :3قرآن؛ پاسخ نیازها

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ ﭶ
ﭷﭸﭹ
و مــا ایــن کتــاب را بــر تــو نــازل کردیــم کــه بیانگــر همــه چیــز ،و مایــه هدایــت و رحمــت و
بشــارت بــراى مســلمانان اســت! (نحــل)89،

با قرآن خوشبخت شوید

فــرض کنیــم بــه مــا خبــر مىدادنــد کــه در چیــن نســخه خطــی از کتابــى کشــف شــده
تهــا و کســب آرامــش و شــفای
یهــای و موفقی 
اســت کــه در آن فرمــول همــه پیروز 
یهــا و  ...آمــده اســت؛ بهگونــهای کــه ا گــر آن را بخوانیــم و عمــل کنیــم ،دیگــر هیــچ
مریض 
مشــکل و ُبحرانــی مــا را غافلگیــر نمیکنــد .در چنیــن فرضــی ،چقــدر بــرای بــه دســت آوردن
گهــا کــه ممکــن بــود بــر ســر تصاحــب آن
آن و فهــم آن کتــاب هزینــه میکردیــم .چــه جن 
نهــا کــه در ایــن راه ریختــه شــود .ایــن در حالــی
کتــاب میــان انســانها رخ دهــد و چــه خو 
اســت کــه مــا مســلمانان چنیــن کتابــی را در اختیــار داریــم ،ولــی بــاز دســت گدایی به ســوی
1

دیگــران دراز میکنیــم.
ـاب گذشــته اســت تــا تاریــخ پیامبــران و اعــراب
حقیقــت ایــن اســت کــه قــرآن نــه کتـ ِ
ـاب آینــده کــه توصیــف آخــرت و حســاب و کتــاب و بهشــت و
جاهلــی باشــد و نــه کتـ ِ
دوزخ؛ بلکــه کتــاب مهـ ن
ـ� حــاال بــرای همــه ماســت .قــرآن ،کتــاب قبــر نیســت؛ کتــاب
ِ
قــدر اســت .خــدا در قــرآن چگونــه زیســتن بیشــتر و پیشــتر از چگونــه مــردن بــه مــا آموختــه
 . 1اقتباس از کالم مرحوم آیت اهلل بهجت به نقل از کتاب در محضر بهجت .ج .1محمد حسین رخشاد.
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هیــچ کتابــی در جهــان بــه عظمــت قــرآن وجــود نــدارد .بســیاری از دانشــمندان غربــی
و حتــی مســیحی بــه بزرگــی آن اعتــراف کــرده انــد« .ارنســت ِرنــان» ،فیلســوف معــروف
فرانســوى ،مىگویــد« :در کتابخانــه مــن هــزاران جلــد کتــاب سیاســى،اجتماعى ،ادبــى
و ...وجــود دارد کــه هــر کــدام را بیــش از یــک بــار نخوانــدهام؛ امــا یــک جلــد کتــاب هســت
کــه همیشــه مونــس مــن اســت و هــر وقــت خســته مىشــوم و مىخواهــم درهایــى از معانــى
و کمــال بــه رویــم بــاز شــود ،آن را مطالعــه مىکنــم .ایــن کتــاب ،قــرآن  -کتــاب آســمانى
مســلمانان اســت ».هــم چنیــن« ،گوتــه» ،شــاعر و نویســنده معــروف آلمانــى ،مىگویــد:
«ســالیان دراز کشیشــان از خــدا بــى خبــر ،مــا را از پــى بــردن بــه حقایــق قــرآن مقــدس و
عظمــت آورنــده آن دور نگــه داشــتند؛ ّامــا هــر قــدر کــه مــا قــدم در جــاده علــم و دانــش
نهادیــم و پــرده تعصــب را دریدیــم ،عظمــت احــکام مقــدس قرآن ،بهــت و حیرت عجیبى
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نهــا همــه تنهــا بخشــی از دیدگا ههــای دانشــمندان غربــی دربــاره
در مــا ایجــاد نمــود 1».ای 
قــرآن است.افســوس کــه گاه میبینیــم آنــان قــرآن را بهتــر از مــا شــناختهاند.
افســوس بــر مــا کــه قــرآن را تنهــا زمزم ـهای بــرای شــروع جلســات مذهبــی و یــا ّ
تبرکــی
گتــر ســراغ داریــد؟! آیــا قــرآن
بــرای دوری از آفــات خان ههــا یافتهایــم؟ آیــا از ایــن ظلــم ،بزر 
کریــم از مــا شــکایت نمیکنــد کــه چــرا از من بــرای حل مشــکالت خود اســتفاده نمیکنید؟!
یهــا از ایــن همــه دورمانــدن امتــش از ایــن یــادگار گرانبهایــش بــه
آیــا قلــب پیامبــر مهربان 
نقــدر بــه ســراغ نظــرات و بافت ههــای ایــن وآن رفتیــم کــه از گنــج
درد نیامــده اســت؟!! آ 
پنهــان خانــه خــود غافــل ماندهایــم .ا گــر مــا از انــس بــا قــرآن لــذت نمیبریــم و ا گــر آن را
درمــان مشــکالتمان نیافتهایــم ،بــه خاطــر ایــن اســت کــه قــرآن را بــاور نکردهایــم .و بــه
ً
ســخن آن حقیقتــا گــوش ندادهایــم .خداونــد در آیــه  204ســوره اعــراف میفرمایــدَ « :و ِإذا
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یشــود .اشــکال اینجاســت کــه مــا آن را
اســت .بســیاری از مشــکالت مــا بــا قــرآن حــل م 
بــاور نکردهایــم .بایــد نیــاز بــه قــرآن را در خــود و جامعــه ایجــاد کنیــم .بــا وجــود قــرآن ،هــم
یگــردد .چنیــن مطلبــی
مشــکالت فــردی و هــم نیازهــای اجتماعــی و اقتصــادی برطــرف م 
یتــوان بــه صراحــت دریافــت.
را در بســیاری از آیــات قــرآن مثــل آیــه بــاال م 
ݩݑ ݦ آ غ خ
و� �ش �اهی ت �ار *** ݑ ݦ ٮا ُ ب� َود و ت
حا ف �ظ�ا در ک ݓݧݭݐݩ ݪںح ف� ق�ر و خ�ل ت
ن ݣ� ݣ ݣم ݣم�ور
ݣس ݣݣٯر� ݣ
رد� دعا و دݢرݣ ݣ
ِ
ب
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َ
ُقــر َئ ْال ُقـ ْـر ُآن َف ْاسـ َـت ِم ُعوا َلـ ُـه َو أ ْن ِص ُتــوا َل َع َّل ُکـ ْـم ُت ْر َ ُ
حــون؛ هنگامــى کــه قــرآن خوانــده شــود،
ِ
گــوش فــرا دهیــد و خامــوش باشــید؛ شــاید مشــمول رحمــت خــدا شــوید ».معنــای ایــن آیــه
فهــا و نظــرات دیگــران در
ایــن اســت کــه ا گــر در موضوعــی ،ســخنی از قــرآن شــنیدید ،حر 
آن موضــوع را کنــار گذاشــته و فقــط بــه نظــر قــرآن گــوش فــرا داده و بــا جــان و دل بپذیریــد.
بــه عبــارت دیگــر ،قــرآن را فصــل الخطــاب همه اختالفات و پرســشهایتان بدانیــد و روی
َّ َ َ ٌ َ ٌ
آن حرفــی نزنیــدِ « .انــه لقــول فصــل» (طــارق)13 ،
�ز ݑ ݦ آ ن�صى ت ݩݐںى ت ج�ز ن��ق�ش
ع� ن
�ز خ� ش�� ج�ز ن�� � چ� ش� ن � ٮى ݔںݐ
ج� � ب�ود گر ا ٯر�ن ݭݔ ݪ �ب� ݭݫݔس� � ی *** که ا ور ی ݣد ݣݣ� گرݣݣمی ی ا بد م اݓݪ ݫ ݫ ا
ب
ُ
ح ض ت ݑ ݦ آ ن� ق� آ �ن ن �ز
ن �ز غ �غ
ا� � گه �ب راݢ�دا د *** که دارالملک ا ی�مان را م ج�رد ب�ىݫݭݔ�د ا �و ا
ݣ
عروس ݣ �ر� ٯر�ن ب
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موضوع  :4قرآن؛ درمان بیماریها

اى مــردم! انــدرزى از ســوى پروردگارتــان بــراى شــما آمــده؛ و درمانــى بــراى آنچــه در
سینههاســت؛ و هدایــت و رحمتــى اســت بــراى مؤمنــان! (یونــس)57،
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معجــزه بــه معنــای کار خارقالعــادهای اســت کــه پیامبــران بــه اذن خــدا انجــام
میدادنــد و دیگــران از انجــام آن عاجــز و درمانــده بودنــد .فایــده معجــزه هــم ایــن بــود
کــه دیگــران بــه پیامبــران ایمــان بیاورنــد .حضــرت موســی؟ع؟ عصایــش تبدیــل بــه اژدهــا
یکــرد؛ حضــرت صالــح؟ع؟ ناقــه شــتری
یشــد؛ حضــرت عیســی؟ع؟ مــردگان را زنــده م 
م 
را از دل کــوه زنــده بیــرون آورد و بــه همیــن ترتیــب هــر پیامبــری معجــزه مخصــوص بــه
خــودش را داشــت .همانگونــه کــه میدانیــد معجــزه خــاص پیامبــر مــا نیــز قــرآن کریــم
اســت کــه وقتــی نــازل شــد ،همــه را بــه حیــرت و تعجــب واداشــت .امــا ســؤال اینجاســت
کــه چــه تفاوتــی میــان معجــزه پیامبــر مــا بــا دیگــر معجز ههــا وجــود دارد؟ بــه تعبیــر دیگــر،
آیــا فایــده قــرآن فقــط اعجــاز آن و اثبــات نبــوت حضــرت محمــد؟ص؟ اســت؟
پاســخ ایــن اســت کــه قــرآن ،گرچــه پیامبــری حضــرت محمــد؟ص؟ را اثبــات کــرده و
معجــزه جاویــد اوســت؛ امــا بــر خــاف معجــزات ســایر انبیــاء ،خــودش دارای خصوصیاتــی
نهــا مفیــد اســت .بــه عبــارت دیگــر ،قــرآن فقــط بــرای ایــن نــازل
اســت کــه در همــه زما 
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نشــده کــه مــا بــه پیامبــری یــک فــرد ایمــان بیاوریــم؛ بلکــه قــرآن عــاوه بــر اثبــات نبــوت،
نهــا بــرای حــل همــه مشــکالت ایفــا میکنــد .ایــن یعنــی ،قــرآن
نقــش ثابتــی در همــه زما 
نهــا را دارد و هــر کــس بــه آن تمســک کنــد ،مــی
کریــم همــه خــواص اعجــاز در همــه زما 
توانــد کار اعجازگونــه کنــد .در حقیقــت ،قــرآن کریــم ،عــاوه بــر معرفــی پیامبــر ،بهگونـهای
پیامبرســازی نیــز میکنــد .بــه ایــن جملــه حکیمانــه و زیبــا از مرحوم آیــت اهلل بهجت ؟هر؟
توجــه کنیــد« :قــرآن کتابــی اســت کــه پیغمبــر ســاز اســت؛ زیــرا پیغمبــران دو گونــه انــد:
قســم اول ،پیامبرانــی هســتند کــه از جانــب خداونــد بــه پیامبــری تعییــن شــده انــد .قســم
ـران کمالــی ،کــه در اثــر ایمــان و عمــل بــه دســتورات قــرآن ،بــه کمــاالت پیامبــر
دوم ،پیغمبـ ِ
1

با قرآن خوشبخت شوید

ـران کمالــی تربیــت مــی کند و پیغمبرســاز اســت».
نایــل میگردنــد .بنابرایــن قــرآن ،پیغمبـ ِ
معنــای ایــن جملــه ایــن اســت کــه ا گــر فایــده عصــای حضــرت موســی؟ع؟ ،اثبــات
پیامبــری آن حضــرت بــود و بعــد از آن جنــاب ،چــوب خشــکی بــود کــه بــه آن تبـ ّـرک
یشــد ،قــرآن کریــم اینچنیــن معجــزهای نیســت؛ بلکــه همیشــه خاصیــت اعجــازی
م 
خــودش را دارد؛ گویــی هــر کــس آن را بــا یقیــن و بــاور بــه دســت بگیــرد ،کار همــان عصــای
موســی؟ع؟ و دم شــفابخش عیســی؟ع؟ را میکنــد .نــدای روحبخــش قــرآن ســبب صفای
روح و شــفای بیمــاری و التیــام دردهــای روحــی و غلبــه بــر دشــمنان بیرونــی اســت؛ رذایــل
یســازد؛ مهــرورزی و انســانیت را بــه جامعــه تزریــق کــرده و درندگــی
اخالقــی را از او دور م 
یســازد ...و ایــن همــه ،قطــرهای از اقیانــوس بیکــران
و حــرص و طمــع را از آنــان دور م 
عظمــت ایــن کتــاب وحــی الهــی اســت.
نهــا توجــه کنیــم .مطالعــه سرســری
وقتــی قــرآن مــی خوانیــم بایــد بــه دردهــا و درما 
قــرآن کماثــر اســت .ا گــر کتــاب پزشــکی در دســت گرفتیــد و آن را مثــل رمــان خواندیــد،
بــه آن ظلــم کردهایــد .قــرآن هــم کتــاب هدایــت اســت .بایــد دقیــق و باتوجــه خوانــده شــود؛
تفســیر شــود و تطبیــق و تدبــر در آن صــورت بگیــرد .آنــان کــه در قــرآن تدبــر نمــی کنند ،بویی
َ َ َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ُ
ـوب
ـ
ل
ون القــرآن أم ع ـ 
از هدایــت نبــرده انــد؛ حتــی ا گــر قــرآن بخواننــد« :أ فــا یتدبــر 
ىق ٍ
َْ ُ
فالــا؛ آیــا آنهــا در قــرآن ّ
تدبــر نمىکننــد ،یــا بــر دلهایشــان قفــل نهــاده شــده اســت؟»
أق
(محمــد)24 ،
 . 1در محضر حضرت آیت ا . . . .العظمی بهجت .محمد حسین رخشاد ص.120
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نســازی
بنابرایــن فرامــوش نکنیــد کــه کارکــرد اصلــی و ذاتــی قــرآن ،هدایتگــری و انسا 
تهــای آموزشــی چــون روخوانــی و تجویــد و حفــظ و تفســیر و  ...فقط
اســت و علــوم و مهار 
مقدمــات آن را فراهــم میکنــد و نبایــد خــدای نا کــرده توجــه بــه آن ،مــا را از کارکــرد اصلــی
قــرآن محــروم گردانــد .ا گــر اثـ ِـر قــرآن در مــا نیســت؛ بهخاطــر عــدم ابــراز درد اســت .چــون
دردی نمیبینیــم کــه بــه ســراغ درمانــش برویــم:
ط� ع�ش ق مس�ح س ت ݒ ݦ ف ق
ن
ت ن ن
� و مس��؛ ل ی�ک *** چ�و درد در �و �ݬ ݪٮ یݓ��د که را دوا ب�ک�د
� � ی ا دم ا
ی ِب
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فصل اول :مهارت خودشناسی
تهــای وجــودی خــود را
بیتردیــد انســان بــرای اینکــه ظرفی 
بشناســد و خــود را بــه ســعادت و کمــال برســاند ،باید شــئوون وجودی
خویــش را درســت و عمیــق بشناســد .از ایــن روی ،موضــوع انســان
شناســی ،یکــی از اصلیتریــن مســائل اســامی اســت کــه در قــرآن و
حدیــث ،از زاوی ههــای گونا گــون ،مــورد ّ
توجــه قــرار گرفتــه اســت.
ایــن مطلــب بــه قــدری دارای اهمیــت اســت کــه بــر اســاس ســخنان
بــزرگان دیــن ،خودشناســی مقدمــه خداشناســی دانســته شــده اســت.
امــروز مهــارت خودشناســی از مهمتریــن مؤلف ههــای خوشــبختی
بــه شــمار میآیــد و نظریــات فراوانــی از ســوی دانشــمندان مختلــف
در ایــن بــاره ارائــه شــده اســت .خودشناســی هــم از منظــر فــردی و
شــخصی و هــم از نظــر نوعــی و جنســیتی مهــم اســت.
مــا در ایــن فصــل ،تــاش میکنیــم تــا کلیدیتریــن آیــات مربــوط
بــه مهــارت خودشناســی را از دیــدگاه قــرآن کریــم تبییــن نماییــم.
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موضوع  :5کرامت و شرافت انسان

ﮏﮐ ﮑﮒﮓ ﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠ
مــا بنــی آدم را گرامــى داشــتیم؛ و آنهــا را در خشــکى و دریــا( ،بــر مرکبهــاى راهــوار)
حمــل کردیــم؛ و از انــواع روزیهــاى پاکیــزه بــه آنــان روزى دادیــم؛ و آنهــا را بر بســیارى
از موجوداتــى کــه خلــق کردهایــم ،برتــرى بخشــیدیم( .اســراء)70،

با قرآن خوشبخت شوید

شــناخت انســان ،نخســتین گام در راه برنامهریــزى بــراى ســعادت و کمــال اوســت
و ا گــر بگوییــم تمــام ادیــان آســمانی آمدهانــد تــا ارزش انســان و حقیقــت وجــودی آن را
شــکوفا ســازند ،ســخن بــه گزافــه نگفتهایــم.
ّ
شهــای زیــادى بــراى شناســایى خــود کــرده اســت؛ امــا ایــن
بشــر تاکنــون تال 
مســئله همــواره بــه صــورت ّ
معمایــى در آمــده کــه اندیشــه بشــر ،بــا همــه پیشــرفتهاى
ّ
اعجــاب آمیــزش ،در حــل آن ،اظهــار ناتوانــى مــى کنــد .حقیقــت ایــن اســت کــه بــا
وجــود گنجینههایــى از مطالعــات دانشــمندان کالبدشناســى و شــیمى و فیزیولــوژى
و روانشناســى و علــم تربیــت و تاریــخ و جامعهشناســى و اقتصــاد و فلســفه و عرفــان و
ً
غیــره ،هنــوز اطالعــات ناقصــی در مــورد انســان ،بــه دســت آمــده کــه آنهــا نیــز اکثــرا زاییــده
اندیشــههای تجربــی خــود مــا هســتند و حقیقـ ِـت وجــود مــا در میــان ایــن همــه اشــباحى
کــه از خــود ســاخته ایــم ،مجهــول مانــده اســت.
34
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انســان موجــودی اســت کــه توانایــی دســت یافتــن بــه بســیاری کمــاالت را دارد.
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با قرآن خوشبخت شوید

از ارســطو پرســیدند« :در زندگــی دشــوارترین کارهــا چیســت؟» گفــت« :اینکــه انســان
خــود را بشناســد».
حقیقــت ،ایــن اســت کــه انســان ،مجموعــه پیچیــده و مبهــم و غیــر قابــل تفکیکــى
اســت کــه نمىتــوان آن را جــز بــا راهنمایــی آفریــدگارش شــناخت .بــراى شــناخت انســان،
بایــد بــه ســراغ کســى رفــت کــه انســان بــراى او موجودى شــناخته شــده اســت و او ،آفریدگار
انســان اســت  .آرى! تنهــا آفریــدگار انســان اســت کــه حقیقــت ایــن موجــود پیچیــده را مــى
ََ
ََ َ
َّ ُ
شناســد و از همــه رازهــا و نیازهــاى آن ،آ گاه اســت « .ال َی ْعلـ ُـم َمـ ْـن خلـ َـق َو ُهـ َـو الل ِطیــف
ْ خَ
ال ِبیـ ُـر؛ آیــا آن کســى کــه موجــودات را آفریــده از حــال آنهــا آ گاه نیســت؟! در حالــى کــه او (از
اســرار دقیــق) بــا خبــر و آ گاه اسـت؟!» ُ(ملــک)14 ،
در میــان مخلوقــات جهــان ،انســان از کرامــت و شــرافت بســیاری برخــوردار اســت.
َ
ک ُ
اهلل
خداونــد هنــگام یــاد کــردن از آفرینــش انســان ،خویشــتن را بــا عبــارت «ف َتبـ َـار َ 
َ
أ ْح َسـ ُـن ْ خ
ال ِالقـ ن
گل سرســبد هســی اســت.
مخلوق،
ـن
ـ
ی
ا
ـه
ـ
ک
ـد
ـ
ن
بفهما
ـا
ـ
ت
ـرده
ـ
ک
ـتایش
ـ
س
»
ـ�

ِ
(مؤمنــون )14 ،البتــه ایــن شــرافت ،بــه رنــگ پوســت و میــزان هــوش و اســتعداد و زیبایــی
و قــدرت او نیســت؛ چــون یبارزشتر یــن نــوع افتخــار؛ افتخــار بــه داشـ ن
یهــایی اســت
ـ� ویژگ 
کــه خــود انســان در داشتنشــان هیــچ نقــی نــدارد .پــس ایــن فضیلــت وقتــی اســت کــه
انســان برخــوردار از نعمــت عقــل و عشــق باشــد.
انســان موجــودی اســت آمیختــه از عقــل و عاطفــه یــا عشــق و اندیشــه کــه هــر دو در
ســاختن شــخصیت او نقــش مهــم و بســزایی دارنــد .قــرآن کریــم در کنــار عقــل ،بــه دل کــه
کانــون عواطــف آدمــی اســت ،توجــه دارد .بنابرایــن ا گــر بخواهیم شــرافت و کرامت انســان
را از ســایر مخلوقــات نمایــان ســازیم ،بایــد از نیــروی عقــل و عشــق در راه هــدف صحیــح
زندگــی بهــره بگیریــم؛ وگرنــه تفاوتــی میــان ما و ســایر جانــداران نخواهد بــود .از ایــن رو ،در
بســیاری از آیــات قــرآن از واژ ههــای مربــوط بــه تعقــل و تذکــر بــرای شــکوفایی ُبعــد انســانی
بشــر تأ کیــد شــده اســت.
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خداونــد در نهــاد انســان توانایــی خودشناســی و بالندگــی را نهــاده و فرمــوده اســت« :یــا
َّ َ َْ ً َ
َ ُّ َ ْ ْ ُ َّ
َ
ىل ر ِبـ
ح ِإ 
کاد ٌ 
ـک
ـ
ن
أیــا ِال نســان ِإ
ـک کدحــا ُفالقی ـه؛ ای انســان ،همانــا تــو بــه ســوی
ِ
پــروردگارت ســخت کوشــایی .پــس بــا او دیــدار خواهــی کــرد( ».انشــقاق)5 ،
انســان همچنیــن موجــودی صاحــب اختیــار اســت و مجموعــه کارهایــی کــه از وی
ســر مــی زنــد ،بــه اختیــار و اراده وی صــورت مــی گیــرد .در حقیقــت رمــز برتــری انســان بــر
ـودن خــود اختیــاری
فرشــتگان ،در همیــن اختیــار نهفتــه اســت؛ زیــرا فرشــتگان در خوببـ ِ
ندارنــد ،در حالــی کــه انســان بــه واســط تضــاد نیــروی خیــر و شـ ّـر در درونش ،آزاد اســت و آن
گاه کــه راه خیــر را برمیگزینــد ،مقامــش افــزون از مقــام فرشــتگان میشــود.
ف
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موضوع  :6فلسفه زندگی انسان

مــن جـ ّـن و انــس را نیافریــدم جــز بــراى اینکــه عبادتــم کننــد( .و از ایــن راه تکامــل یابنــد
و بــه مــن نزدیــک شــوند) (ذار یــات)56،

یشــود.
شــناخته باشــد ،عمــرش را در راه بندگــی او صــرف کــرده و از خــود و خویشــان غافــل م 
37
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با قرآن خوشبخت شوید

روشـنترین حقایــق در زندگــی مــا ایــن ســه مطلــب اســت -1 :مــن وجــود دارم -2 .خــود
بــه خــود بــه وجــود نیامــدهام -3 .آفرینــش مــن ســرانجامی دارد .ایــن مطالــب ب هقــدری
واضــح اســت کــه نیــازی بــه دلیــل و برهــان نــدارد و هــر وجــدان آ گاهــی آن را میپذیــرد.
ا گــر ایــن ســه حقیقــت را کنــار هــم بگذاریــم ،نتیجــه میگیریــم کــه زندگــی مــا دارای هــدف
و کمــال مشــخصی اســت و مــا بایــد بــه دنبــال آن باشــیم.
انســان بایــد درک کنــد خــدای قــادر حکیــم ایــن همــه امکانــات را چــرا در اختیــار انســان
قــرار داده؟ و چــرا بــه انســان اختیــار و آزادی داده؟ و چــرا ایــن همــه موجــودات را در خدمت
انســان قــرار داده؟ و صدهــا چــرای دیگــر؟
َ
بــا توجــه بــه اینکــه خداونــد حکیــم و داناســت و فــرد حکیــم ،کار لغــو و بیهوده نمیکنــد ،مطالعه
و بررســی ایــن جهــات میتوانــد زمینــه رشــد و توجــه عمیــق بــه خــود را بــرای انســان فراهــم ســازد و
آدمــی را در مســیر صحیــح قــرار دهــد و در غیــر اینصــورت ،انســان تمــام ســرمایههای خــود را بــه
َ َ
َ
ـان لیف
بهایــی ناچیــز خواهــد فروخــت و جــز ضــرر و خســران چیزی برایــش باقی نمیمانــدِ « :ا ّن ِاال نسـ
ُخســر * ِا ّل َّالذیـ َـن َآمنــوا َو َع ِم ُل ّ
والص ِالــات( »...ســوره عصــر)
قــرآن کریــم ،قلــه افتخــار انســان را بندگــی محــض او میدانــد .از این رو ،اگر بندهای شایســته
باالتریــن درجــه تقدیــر باشــد ،او را مفتخــر بــه صفــت َ
نکــس کــه خــدا را
«عبــد» میکنــد .آری ،آ 
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در آیــه بــاال هــدف از خلقــت انســان ،عبــادت و بندگی خدا دانســته شــده اســت .مقصود
از عبــادت خداونــد ،نهایــت خضــوع و فروتنــی در برابــر اوســت .روشــن اســت کــه خداونــد
متعــال ،غنــی و بینیــاز مطلــق اســت و کمبــودی نــدارد کــه بخواهــد آن را از خلقــت انســان
بــه دســت آورد؛ بلکــه ایــن انســان اســت کــه بــا خضــوع و خشــوع در برابــر پــروردگار به کمال
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خلقــت خویــش رســیده و بــه درگاه قــرب او راه مییابــد.
جهــا و مصائــب و
آنچــه مــا انســانها را قــادر مــی ســازد کــه زندگــی را بــا همــه رن 
ســختیها تحمــل کنیــم ،همیــن احســاس معن ـیدار بــودن و هــدف داشــتن زندگــی
یبهــدف فقــط گمــان میکننــد کــه آزادتــر عمــل میکننــد و هیــچ قیــد
اســت .انســانهای 
ً
ن
و بنــدی ندارنــد .اتفاقــا آ نهــا اســیرترین موجــودات کــره زمــ� هســتند؛ زیراتــا آخــر عمــر ابــزار
انســانهای هدفمنــد خواهنــد شــد.
ُ ْ
قــرآن زیانکارتریــن تجــارت را آن میدنــد کــه فــردی خــودش را باختــه باشــد« :قــل
َ
َ
َ
َ ُ َ ْ خُ
إ َّن ْ خ
ـرین َّالذیـ َـن َخ ِسـ ُـر وا أ ْن ُف َسـ ُـه ْم َو أ ْهلهیـ ْـم َیـ ْـو َم ْال ِق َ
ال ْسـ ُ
اسـ َ
ـران
یامـ ِـة أال ِذلــک هــو
ال ِ
ِ
ِ
ْ
ن
ُ
البــ�؛ بگــو« :زیانــکاران واقعــى آناننــد کــه ســرمایه وجــود خویــش و بستگانشــان را در روز
قیامــت از دســت دادهانــد! آ گاه باشــید زیــان آشــکار همیــن اســت!» (زمــر)15 ،
پــس ای انســان ،مشــتا قانــه بنگــر کــه بــه چــه مقصــود آمــدهای ؟ آنگاه بــا شــوق عــزم،
عمــل کــن! هــر قــدر مقصــود واالتــر باشــد  ,مصمــم تــر خواهــی شــد کــه بــا تعالــی خــود ،
جهانــی متعالــی تــر بســازی! بنگــر ســاعات عمــرت را در چــه بــه ســر مــی بــری؟! خــودت
را بــه بهــای کــم نفــروش! بلنــد شــو! تــو دو بــار بــه دنیــا منـیآىی! تنهــا یــک بــار راه زندگــی را
خواهــی رفــت و یــک بــار زندگــی را تجربــه خواهــی کــرد ».ایــن اخطــار و گــوش زد مهــم و
جـ ّـدی ،مــا را بــر آن مـیدارد کــه بــا دقتــی شــگرف ،زندگــی خــود را شــناخته و هــدف از آن را
بدانیــم .زندگــى چقــدر شــگفت انگیــز مــى شــد ،ا گــر فقــط جــواب ایــن ســوال را مى دانســتمی
کــه بــا آن چــه کار کنــم؟
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موضوع  :7نقطه اوج انسانی

(بــه خاطــر بیــاور) هنگامــى را کــه پــروردگارت بــه فرشــتگان گفــت« :مــن در روى زمیــن،
جانشــینى [نماینــدهاى] قــرار خواهــم داد ».فرشــتگان گفتنــد« :پــروردگارا!» آیــا کســى
را در آن قــرار مىدهــى کــه فســاد و خونریــزى کنــد؟! مــا تســبیح و حمــد تــو را بجــا
مىآوریــم ،و تــو را تقدیــس مىکنیــم ».پــروردگار فرمــود« :مــن حقایقــى را مىدانــم کــه
شــما نمىدانیــد( ».بقــره)30،
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بنــا بــر آیــات قــرآن کریــم ،انســان موجــودی اســت ُ
دوبعــدی .از یــک ســو ریشــه در خــاک
َ
دارد کــه همــان جنبــه مــادی اوســت و از ســوی دیگــر رو بــه بــارگاه اعلــی و ربوبــی دارد
کــه جنبــه باطنــی یــا ُبعــد معنــوی انســان اســت .آیــه بــاال از ماجــرای خلقــت آدمــی پــرده
برداشــته اســت .خداونــد در ایــن آیــه از انســان کامــل بــه «خلیفــه خــود بــر زمیــن» یــاد کــرده
و تــاج افتخــار بــر ســر او نهــاده اســت.
خداونــد در آغــاز خلقــت آدم ،فرشــتگان را از خلقــت آدم آ گاه نمــود .ایــن مطلــب بــراى
فرشــتگان کــه از اســرار خلقــت آدم اطــاع نداشــتند ســؤالانگیز بــود .آنــان در کمــال تعجــب
گفتنــد« :خدایــا چــرا در روى زمیــن موجــودى را خلیفــه خــود قــرار دادی کــه میتوانــد فســاد
کنــد و خــون بریــزد .ا گــر هــدف ایــن اســت کــه آن موجــود تــو را ســتایش و عبــادت کنــد ،مــا

فصل اول :مهارت خودشناسی
با قرآن خوشبخت شوید

نهــا یــک جــواب اجمالــى داد
همگــى ایــن کار را انجــام مىدهیــم ».خداونــد نخســت بــه آ 
کــه «آنچــه را کــه مــن مىدانــم شــما نمىدانیــد»؛ یعنــی شــما از اســرار وجــودى انســان خبــر
نداریــد و نمىدانیــد کــه انســان داراى چــه اســتعدادها و لیاقتهایــى اســت .ســپس ایــن
ادعــا را برایشــان ثابــت کــرد و بــه آدم؟ع؟ ،اســرار عالــم و حقیقــت موجــودات را تعلیــم داد
و او بــه شایســتگی همــه را دریافــت؛ حــال آنکــه فرشــتگان از درک واقعــی ایــن اســرار عاجــز
ماندنــد و برتــری آدم؟ع؟ بــر آنــان نمایــان شــد.
از ایــن ماجــرا میفهمیــم کــه نهــاد انســان شایســتگی دارد تــا از ســویی در زمیــن
فســادورزی کــرده و از پس ـتترین جانــداران باشــد و از ســویی بــه حقایــق باطنــی عالــم
دســت یافتــه و از بــارگاه فرشــتگان فراتــر رود.
خداونــد بــه وســیله فرســتادگانش تــاش نمــوده تــا انســان را بــه پــرواز درآورده و بــه نقطــه
اوج خــودش دعــوت نمایــد .ایــن دعــوت هــم بــه صــورت زبانــی بــوده اســت و هــم بــه صــورت
ـاب دینــی و دســتورات کتابــی راه پــرواز را بــه مــا یــاد داده و هــم
عملــی .یعنــی هــم در کتـ ِ
انســانهایی از جنــس خودمــان را کــه بــه باالتریــن مراتــب انســانی رســیده انــد ،برایمــان الگــو
قــرار داد تــا مــا ارزش انســانیت را در مقــام عمــل ببینیــم.
ن
ت
�ز ش خ
آ
آ �ز ن آ
ق
ا ب�ن� ی�اء را ح� پ�د ی�د �ورد ا اب��اء �دم *** ت �ا �و ای �دم م ق�ام ار � �ود را ب�دا�ی
ِ
آیــات دیگــری از قــرآن نیــز مــا را بــه ایــن مطلــب راهنمایــی میکنــد کــه تــا چــه انــدازه
مقــام انســانیت ،رفیــع و بلندمرتبــه اســت .در یکــی از ایــن آیــات ،خداونــد انســان را دارای
َّ
ت بــزرگ الهــی میدانــد کــه بــر همــه خلقــت از ایــن جهــت برتــری یافتــه اســت«ِ :إنــا
امان ـ 
َ
ََ َْ َ
َ َ ْ َ َْ َ َ َ َ
َ ْ َْ َ ْ
َ
ـ� أ ْن َی ْح ِم ْل َنــا َو أ ْشـ َـف ْق َن ِم ْنــا وَ
ـال فأ َبـ ن
ّ
عرضنــا المانــة عــى السـ ِ
ض و جِالبـ ِ
ـماوات و الر ِ
َ َ َ َ ْ ْ ُ َّ ُ َ َ ُ ً َ ُ ً
حلهــا ِال نســان ِإنــه کان ظلومــا جهــوال؛ مــا امانــت را بــر آســمانها و زمیــن و کو ههــا عرضــه
نهــا از حمــل آن ســر برتافتنــد ،و از آن هراســیدند؛ ّامــا انســان آن را بــر دوش
داشــتیم ،آ 
کشــید؛ او بســیار ظالــم و جاهــل بــود( ».احــزاب )72 ،ایــن امانــت بــزرگ الهــی ،همــان
والیــت و خالفــت الهــی اســت کــه بــار تعهــد و مســئولیت زیــادی بــرای انســان دارد و بــه
همیــن دلیــل ،در انتهــای آیــه خداونــد انســان را بســیار ســتمگر و نــادان خوانــده؛ چــون
اهمیــت ایــن امانــت را ندانســته و بــا کوتاهــی در آن ظلــم زیــادی بــه خــود میکنــد.
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یشــان ،امــکان حمــل خالفــت
البتــه دیگــر موجــودات جهــان بــا وجــود عظمــت و بزرگ 
الهــی را نداشــتند؛ چــون اســتعدادهای بالقـ ّـوه در وجودشــان نبــود .تنهــا موجــودى کــه
قــوس صعــودى و نزولــش بــى انتهــا اســت ،و بــه طــور نامحــدود قــادر بــه پــرواز بــه ســوى
قلــه تکامــل اسـت ،انســان اســت و چقــدر بایــد نــادان و ســتمگر باشــد ا گــر قــدر ایــن مقــام و
منزلــت را ندانســته و خــود را بــه پس ـتترین موجــودات مبــدل ســازد.
ن
� مکان آ�دم� ی ت
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موضوع  :8نقطه فرود انسانی
فصل اول :مهارت خودشناسی

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧﭨ
ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ
بــه یقیــن ،گــروه بســیارى از جــن و انــس را بــراى دوزخ آفریدیــم؛ آنهــا دلهــا [عقلهــا]
یــى دارنــد کــه بــا آن (اندیشــه نمىکننــد ،و) نمىفهمنــد؛ و چشــمانى کــه بــا آن
نمىبیننــد؛ و گوش هایــى کــه بــا آن نمىشــنوند؛ آن هــا هم چــون چهارپایاننــد؛ بلکــه
گمراهتــر! اینــان همــان غافالننــد( .اعــراف)179،

با قرآن خوشبخت شوید

گفتیــم کــه انســان دارای دو ُبعــد روحانــی و حیوانــی اســت و بــرای پیمــودن مســیر
زندگــی خــود ،هــر دو قابلیــت را در درون خــود دارد .در گفتــار پیشــین بــا نقطــه اوج انســانی
آشــنا شــدیم .در ایــن گفتــار بــه ایــن مطلــب اشــاره میشــود کــه انســان تــا چــه حـ ّـد میتوانــد
نــزول پیــدا کــرده و جایــگاه خــود را از دســت بدهــد.
قــرآن در برخــی آیــات ،بــه صفــات مذمــوم و نکوهیــده انســان اشــاره میکنــد .انســان
مذمــو م در نــگاه قــرآن دارای صفاتــی چــون ســتمکاری ،عجلــه و شــتاب زدگــیّ ،
تکبــر،
اهــل جــدل بــه ناحــق ،بخیــل ،نــادان ،ضعیــف و ناتــوان ،ناامیــد و مأیــوس ،حریــص و
کمطاقــت و باألخــره بســیار کافــر اســت.
تفــاوت میــان انســان و حیــوان در ایــن اســت کــه انســان ،جانــداری اســت کــه
اندیش ـهورز اســت و همیــن خردمنــدی و دانایــی اوســت کــه نســبت بــه دیگــر موجــودات
جهــان آفرینــش بــه او برتــری بخشــیده اســت .در بســیاری از آیــات قــرآن از واژههای عقل،
تدبــر و تفکــر بــرای شــکوفایی ُبعــد انســانی بشــر تأ کیــد شــده اســت.
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با قرآن خوشبخت شوید
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ً
دانســته اســت .ایــن تشــبیه بســیار زیبــا و پرمعناســت .حقیقتــا برخــی انســانها از صبــح تــا
شــام چــون چهارپایــان میدونــد و بــه فکــر شــکم و شــهوت خــود هســتند .امــام علــى؟ع؟
در نهــج البالغــه دربــاره برخــی افــراد مىفرمایــد« :یــا هماننــد حیوانــات َپــروارى میماننــد
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مــا ا گــر همچنــان ســر بــه آخــور فروبــرده و ســرگرم خــواب و خــوراک و شــهوت و  ...باشــیم.
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خداونــد آســمان و زمیــن را مســخر انســان ســاخته تــا بــه هــدف و کمال انســانیت دســت
یشــود کــه ارزش انســان بــه خــردورز ى اوســت و ا گــر آدمــی
یابــد .از آیــه بــاال نیــز فهمیــده م 
ّ
تعقــل نکنــد ،بدتریــن موجــود روی زمیــن مىشــود .در آیــه  22ســوره انفــال بــر ایــن مطلــب
َ
ُّ
تصریــح شــده اســت« :إ َّن َشـ َّـر الـ َّـد َو ّ ْ َ
الصـ ُّـم ْال ُب ْكـ ُـم ّالذيـ َـن ال َي ْع ِق ُلـ َ
ـون؛ بدتریــن
اهَّلل
اب ِعنــد ِ
ِ
ِ
جنبنــدگان نــزد خــدا ،افــراد کــر و اللــى هســتند که اندیشــه نمىکننــد ».حضرت على؟ع؟
فرمــود« :بدتریــن جنبند ههــا کســانى هســتند کــه حـ ّـق را مىفهمنــد ،ولــى لجاجــت کــرده
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ایمــان و بــاور مذهبــی ،اصلیتریــن نیــاز بشــر دانســته شــده اســت .در
حقیقــت ،زندگــی هــر کــس بــر اســاس اعتقــادات و باورهــای درونــی او شــکل
میگیــرد؛ بــه طــوری کــه گفتهانــد« :زندگــی هــر کــس بازتــاب کامــل اعتقــادات
تهــای زندگــی یــا ســبک و
اوســت ».از ایــن رو ،هنگامــی کــه ســخن از مهار 
یتــوان و نبایــد از تأثیــر عمیــق باورهــا در ایــن
یشــود ،نم 
چگونــه زیســتن م 
زمینــه غافــل شــد.
قــرآن کریــم بارهــا و بارهــا از انســانها دعــوت کــرده اســت تــا بــه شــناخت و
جهانبینــی صحیــح و عقالنــی رســیده و رابطــه خود با منشــأ خلقت و آفرینش
را تعالــی بخشــند .بــر ایــن اســاس ،آیــات فراوانــی از قــرآن کریــم بــه خدابــاوری
اختصــاص یافتــه اســت .زندگــی مؤمنــان نیــز زیــر ســایه ایمــان و اعتقــاد عمیق
بــه حضــور خداونــد در متــن زندگــی و بــه عبــارت دیگــر ،خدابــاوری اســت.
خدابــاوری جلو ههــای متعــددی دارد .بــاور بــه قــدرت و اراده خــدا ،بــاور
بــه علــم و احاطــه خــدا ،بــاور بــه رحمــت و مهــرورزی خداونــد بــر بنــدگان ،بــاور
بــه رزاقیــت و روزی رســانی خداونــد ،ایجــاد رابطــه دوســتی بــا خداونــد ،تــرس
از مکــر و عــذاب خداونــد و  ...برخــی از ایــن جلو ههــا را تشــکیل میدهنــد.
چنانچــه هــر کــدام از ایــن باورهــا در وجــود انســان ریشــه دوانــده باشــد ،بــدون
یگــردد.
تردیــد منشــأ نگــرش و رفتارهــای بســیار مثبتــی در زندگــی انســان م 
مــا در ایــن فصــل ،اشــارهای کوتــاه بــه هــر یــک از ایــن باورهــا و تأثیــر هــر
یــک بــر خوشــبختی انســانها خواهیــم داشــت:
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موضوع  :9خدامحوری در همه زندگی
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بگــو خداونــدا! اى دارنــده فرمانروایــى! بــه هــر کــس بخواهــى فرمانروایــى مىبخشــى
و از هــر کــس بخواهــى فرمانروایــى را بــاز مىســتانى و هــر کــس را بخواهــى گرامــى
مــىدارى و هــر کــس را بخواهــى خــوار مىگردانــى؛ نیکــى در کــف توســت بىگمــان تــو
بــر هــر کارى توانایــى( .آلعمــران)26،

با قرآن خوشبخت شوید

اعتقــاد بــه توحیــد زیربنــای اصلــی اعتقــادات یــک مســلمان را تشــکیل میدهــد.
مقصــود از توحیــد ،ایــن اســت کــه جهــان را خداونــد یکتــا آفریــده اســت و او منشــأ همــه
کمــاالت و بهترینهاســت و هیــچ عیــب و نقصــی نــدارد .بــه همیــن دلیــل ،از علــم و
قــدرت بیپایــان نیــز برخــوردار اســت و جهــان را بــر اســاس حکمــت و قــدرت آفریــده اســت.
همچنیــن ،هیــچ رخــدادی در عالــم بــدون اجــازه او صــورت نمیگیــرد.
در پرتــو اعتقــاد بــه توحیــد ،زندگــی انســان در راســتای هــدف اصلــی خــود قــرار گرفتــه و
فــرد بــه ســاحل آرامــش و ســعادتمندی ابــدی میرســد .برخــی آثــار توحیــد و خدابــاوری در
زندگــی انســان عبــارت اســت از:
انســان مؤمــن و خدابــاور ،نســبت بــه نظــام هســتى و قوانیــن حا کــم بــر آن خوشبیــن
میباشــد:
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فــرد مؤمــن بــا تــوکل و اعتمــاد بــه خــدا و دل بســتن بــه الطــاف و عنایــات او ،هرگــز یــاس
و ناامیــدی را بــه دل خویــش راه نمــی دهــد .دنیــای او دنیــای تبعیــض و بیعدالتــی و
یــأس و ناامیــدی نیســت؛ زیــرا بــه حکمــت و عدالــت خداونــد در پایــان ایمــان دارد:
ق
�ز
�ز
ن �ن� ت �ز ت �ز
ن
�وم ی�د یس�م �را وی عدل ح� *** ان سر د ه��د ه�ر �چ ه ا ی�ن سر ن �داده نا�د
از نعمتهایــش نهایــت اســتفاده را میکنــد و بــه داشــتههای دیگــران چشــم ندوختــه
اســت و زیــر بــار منــت دیگــران نمـیرود:
ن خ ش قن ت ن
� مح�ن ت خ
� م�ن ت خ� ق
ق
�به �ان ��ک ��اع
� ل�
� �ود �به ،که بار
� ک� ی�م و �ج امه دل� *** که بار
انســان موحــد بــه همنوعــان خــود بــا دیــده احتــرام و محبــت نــگاه کــرده و نــه تنهــا بــه
کســی ظلــم و تعــدی نمیکنــد؛ بلکــه ایثــار و از خــود گذشــتگی و دســتگیری از نیازمنــدان
را ســرلوحه اعمــال خــود قــرار میدهــد؛ زیــرا میدانــد کــه رضــای خداونــد در گــرو رضایــت
بنــدگان و مخلوقــات اســت:
ن
ن�ش
خ
حاصل � ود ر�ض اى سلطان *** ت �ا �اطر ٮݫ ݩݧݐݓںدگان ج��و ی�ى
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خ� ق خ
خ� ه خ
وا�ى که �داى �ب ر �و ب �� ش�د *** ب�ا ل� �داى کن کو ی�ى
متأســفانه بســیاری از مــا نقــش خدابــاوری در زندگــی شــخصی را کــم و ناچیــز
یشــماریم .بــه همیــن دلیــل ،بســیاری از آثــار بــاال را در زندگــی خــود ندیــده یــا کمرنــگ
م 

فصل دوم :مهارت خداباوری

ـتیبانی
انســان مؤمــن و موحــد ،در برابــر مشــکالت ســر خــم نمیکنــد و بــه یــاری و پشـ
ِ
خداونــد دلگــرم اســت.
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ن و شــیرینتر خواهــد
میبینیــم .وقتــی خــدا را بهتــر بشناســیم و بــاور کنیــم ،زندگــی آســا 
شــد.
مفهــوم آیــه اصلــی گفتــار ،ایــن اســت کــه افــراد بــا ایمــان بایــد قــدرت خداونــد و تدبیــر او
ّ
را بــاور کننــد و بداننــد کــه عـ ّـزت و ذلــت و بلنــدی و پســتی هــر کــس بــه دســت خداســت.
ایــن مهمتریــن اثــر خدابــاوری در زندگــی مؤمنــان میباشــد .ایــن آیــه از بهتریــن و
ً
برجســتهترین آیــات قــرآن اســت .ا گــر ایــن آیــه را حقیقتــا بــاور کــرده و بــا خــود در زندگــی
همــراه داشــته باشــیم ،آن وقــت آن را ارزمشندتر یــن ذخیــره خــود دانســته و بــه هــزاران دینــار
و درهــم و پســت و مقــام و شــهرت و اعتبــار و  ...نمیفروشــیم.

با قرآن خوشبخت شوید
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ْ
مــا انســان را آفریدیــم و وسوســههاى نفــس او را مىدانیــم ،و مــا بــه او از رگ قلبــش
نزدیک تریــم! (قــاف)16،
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با قرآن خوشبخت شوید

نهــا متوجــه
آیــات متعــددی از قــرآن ،بنــدگان را بــه علــم و احاطــه خداونــد بــر اعمــال آ 
میکنــد .کمتــر صفح ـهای در قــرآن کریــم مییابیــد کــه در آن ،واژه علــم و مشــتقات
مفهومــی آن مثــل «خبیــر» و «بصیــر» و «ســمیع» و «شــهید» و  ...دیــده نشــود .دلیــل ایــن
همــه یــادآوری دربــاره علــم خداونــد ،ایــن اســت که توجه بــه آن آثــار و کارکردهــای فراوانی
بــرای بنــدگان دارد .برخــی از ایــن آثــار عبــارت اســت از اینکــه:
یشــود بســیاری از صفــات نیکــوی درونــی مثــل
توجــه بــه علــم خداونــد ،باعــث م 
تواضــع و فروتنــی ،انفــاق و صدقــه ،گذشــت و کنتــرل درونی خشــم ،عیبپوشــانی خطای
دیگــران ،صبــر بــر مشــکالت ،عفــت و حیــا ،رعایــت عدالــت و  ....در وجــود انســان تقویــت
یشــود؛ زیــرا بیشــتر ایــن صفــات ،در ظاهــر نشــان داده نمیشــود و معاملــهای اســت
م 
کــه فــرد دینــدار بــا خــدا انجــام میدهــد .پــس با کــی نــدارد کــه دیگــران آن را میبیننــد و
تحســین میکننــد یــا خیــر .بــه همیــن دلیــل گفتهانــد :هبتر یــن امیــان آن اســت کــه معتقــد
بــایش هــر جــا کــه هســی خــدا هــم هســت.
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ایــن توجــه و بــاور بــه علــم و حضــور خــدا در همــه جــا ،همچنیــن ،ســبب درمــان
بســیاری از مشــکالت روحــی و روانــی مثــل نومیــدی ،افســردگی ،فقــر و مصیبــت و  ...را
خواهــد شــد؛ زیــرا فــرد ،حضــور خداونــد را نــزد خــود احســاس مــی کنــد و میدانــد کــه گــوش
شــنوا و چشــم بینــا و وجــود مهربــان و دلســوزی همــواره در کنــار او وجــود دارد و اورا درک
میکنــد .آری ،متــام غص ههــای دنیــا رو میشــود بــا مهـ ن
ـ� یــک مجلــه حتمــل کــرد« :خدایــا
م ـیدامن کــه میبیــی».
یکــی دیگــر از آثــار بــاور بــه علــم الهــی ایــن اســت کــه روحیــه تــوکل واعتمــاد و صبــر را در
وجــود مــا تقویــت میکنــد .ا گــر بــه علــم خــدا بــاور داشــته باشــیم ،میدانیــم کــه پســتی و
یهــای روزگار بــرای حکمــت ومصلحتــی اســت کــه خداونــد بــه آن داناتــر اســت و در
بلند 
نهایــت ،بــه ســود ماســت .در میــان مشــکالت و ســخیتها ،هیــچ وقــت ایــن مجلــه را فراموش
نکــن کــه خــدا حواســش بــه مهــه چیــز زندگــی هســت.
یشــود تــا فــرد ،خــود را در محضــر او ببینــد
عــاوه بــر ایــن ،بــاور بــه علــم خــدا ،موجــب م 
و بــا میــل و انگیــزه بیشــتری بــه کارهــای نیــک اقــدام کــرده و از گناهــان اجتنــاب کنــد.
ً
مطمئنــا ا گــر در اتاقــی باشــیم کــه دوربیــن مداربســتهای قــرار داده انــد و تمــام رفتارهــای
مــا را میبیننــد ،از رفتارهــای ناپســند دوری میکنیــم .پــس چــرا در برابــر چشــمان بینــای
یپــروا و نتــرس گنــاه میکینــم .خداونــد در قــرآن کریــم
جهانآفریــن اینچنیــن ب 
ََ َ ََ
میفرمایــد« :ال َیعلــم ّبــا ّن اهلل َیــری» (علــق)14 ،

بیاییــد رفتارمــان بهگون ـهای باشــد کــه الاقــل گویــی دیگــران مــا را نظــاره میکننــد.
امــام جــواد؟ع؟ فرمــود« :بــدان کــه تــو از چشــم خــدا پهنــان نیســی؛ پــس بنگــر کــه چگونــه

هســی».
ّ
بنابرایــن ،یکــی از اصلیتریــن مؤلف ههــای ســعادت و خوشــبختی انســان در زندگی این
اســت کــه خداونــد را همــواره در متــن زندگــی خــود احســاس کنــد و بدانــد کــه خــدا او را
یشــنود ،صفــات و رفتــار او را ثبــت و ضبــط میکنــد و همیشــه بــا
مــی بینــد ،ســخنش را م 
اوســت .مفهــوم آیــه بــاال بــر همیــن نکتــه تأ کیــد میکنــد.
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بگــو :اى بنــدگان مــن کــه [بــا ارتــکاب گنــاه] بــر خــود تجــاوز کار بودهایــد! از رحمــت خــدا
ً
نومیــد نشــوید ،یقینــا خــدا همــه گناهــان را مىآمــرزد؛ زیــرا او بســیار آمرزنــده و مهربــان
اسـت( .زمــر)53/
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«بزرگتریــن بــا ناامیــدی اســت 1».ایــن ســخن حکیمانــه ،از امــام علــی؟ع؟ نقــل
شــده و بهخوبــی ،نشــاندهنده اهمیــت امیــد و بــاور بــه رحمــت الهــی در زندگــی اســت.
در ایــن مطلــب هیــچ تردیــدی نیســت کــه ا گــر بــاور بــه رحمــت و مهــرورزی خداونــد را از
زندگــی خــود حــذف کنیــم ،بالفاصلــه بایــد درهــای یــأس و نومیــدی و دنیاطلبــی ِصــرف
یهــا را بــه روی خــود بــاز کنیــم .ایــن بــاور بــه
و قدرتمنــدی و حســادت و بســیاری از بد 
رحمــت و مهربانــی خداســت کــه:
هم احساس خودباوری و قدردانی نعمتها را در وجود ما تقویت میکند؛
و هم حس دوستی و محبت خدا و بندگانش را در وجود ما افزایش میدهد؛
و هــم در مواقــع شکســت و گنــاه ،بــه مــا انگیــزه توبــه و شــروع دوبــاره در زندگــی مــی
دهــد؛
و هــم قناعــت و رضایتمنــدی را بــرای بــه ارمغــان آورده و حســادت و طمــع بــه
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یبــرد؛
داشــتههای دیگــران را از بیــن م 
و نیز بندگی خدا و انجام تکالیف را برای ما شیرین و دلپذیر میسازد.
خ
امیدبــش تر یــن آیــات قــرآن اســت کــه خداونــد بــه پیامبــرش دســتور
آیــه بــاال یکــی از
میدهــد تــا بنــدگان را بــه رحمــت و مهــرورزی خداونــد امیــدوار ســازد.
چند جمله با خدا:
پــروردگارا! مــرا ببخــش کــه هنــوز مهــر تــو را بــاور نکــرده ام .وای بــر مــن! ا گــر کســی
کوچکتریــن خدمتــی بــه مــن کنــد ،تــاش میکنــم تــا از او سپاســگزاری کــرده و جبــران
کنــم ،ولــی ایــن همــه مهربانــی و رحمــت تــو را ندیــدهام .چگونه اســت که عشــق و مهربانی
نتــر از مــادر
مــادر یــا همســر یــا دوســت را پذیرفت ـهام ،ولــی بــاور نکــردهام کــه خــدا مهربا 
اســت و حتــی جهنــم او بــرای لطــف و رحمــت بــه بنــدگان اســت؟
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مهربانــا! از اینکــه مــرا میبینــی و لحظ ههــای غفلــت مرا مشــاهده میکنی ،شــرمندهام.
ا گــر تــو یــاریام نکنــی ،چگونــه از ایــن منجــاب غفلــت و گنــاه نجــات پیــدا کنــم .خدایــا،
لطــف کــن و دوبــاره بــه ســوی مــن برگــرد تــا توفیــق بازگشــت به ســمت تــو و توبــه از گناهان
نصیبم شــود.
ن
ف
�غ ق ن آ
ل�گر حلم ت�و ای ک�ش ݧݩݑٮی ت�و� ی� ق� ک اس ت
� *** که در ا ی�ن ب�حر کرم ر� گ�اه �مدها�یم
�ج
بارالهــا! عدالتــت مــرا بــه هــراس انداختــه و کــرم و مهربان ـیات مــرا بــه طمــع کشــانده
اســت .چــه نیکوســت کــه ســر و کار مــن بــا تــو افتــاده اســت.خدایا! از تــو بــه ســوی خــودت
فــرار میکنــم.

ن
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� ݨݒ ݦ ݩݧݑ �ز
اال�ر ا�ز گ ن� ِاه من اس ت
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ش
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درح ݣ�ر *** ا ݬݔان ٮ و مرا
ک ݣعمر گ ن�ه کردم و رم�ده که ݣ
ی� ݣ

معبــود مــن! تــو همــان «گمشــده متحیــران» هســتی! همــان «یگانــه محبــوب
پرهیــزکاران»؛ «فریــادرس بیپناهــان» و «ولـ ّـی و سرپرســت مؤمنــان» .عالمــان ،تــو را
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قشــان» را در فنــای تــو طلــب
«پــروردگار جهانیــان» میخواننــد و عارفــان «منتهــای شو 
میکننــد .مــا گناهــکاران ،ولــی در ایــن میانــه ،بــه ِصرافــت افتادهایــم کــه تــورا چگونــه
خطــاب کنیــم؛ غافــل از آنکــه تــو خــود بهتریــن اوصافــت را بــرای مــا کنــار گذاشــتهای؛ پس
بگــذار تــا برتریــن صفتــت را بــا تمــام وجــودم صــدا میزنــم:
«یا َا َ
رح َم ّالر ِاحمین؛ ای ،بخشندهترین بخشندگان».
� *** �ا کر�مان کاراه د ش�وار �ن� یس ت
ت�و مگو ما را �ب ر آ�ن ش�ه �ار �ن� یس ت
�
ب ی
ب
ت
م
خ شن
س�ح ق م ت ن ن ن
� ب�ه�ش ت
ن�ص�ی� ماس ت
� گ�ا ه�کارا��د
� ای �دا��اس �ب رو *** که � کرا
ب
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ﭞﭟﭠﭡﭢﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨ
بــه راســتى کــه خــدا هیــچ گونــه بــه مــردم ســتم نمىکنــد؛ و لیکــن مــردم بــر خودشــان
ســتم مىکننــد( .یونــس)44 ،

بهتریــن تعریــف عــدل همــان اســت کــه امام علی؟ع؟ در کلماتشــان بــه آن اشــاره کرده

با قرآن خوشبخت شوید

انــد« :عــدل هــر چیــزی را در جایــگاه ویــژه خــود قــرار میدهــد 1».بنابرایــن ،عــدل به معنای
تســاوی و برابــری نیســت؛ بلکــه بــه معنــای قــرار دادن هــر چیــزی در جایــگاه شایســته
خــودش اســت .بنابرایــن ،معنــای اجمالــی «عــدل الهــی» آن اســت کــه خداونــد همــواره
مناســبترین و شایســتهترین رفتــار را انجــام دهــد.
عدالت خدا را باید در چند مقام و جایگاه در نظر گرفت:
الــف -عــدل تکوینــی :ســراپای جهــان خلقــت بــر اســاس عــدل و داد و در راســتای
هــدف مشــخص آفریــده شــده و تعــادل و تــوازن در ترکیــب اجــزای آن رعایــت شــده اســت:
َ ْ
َ َّ َ َ
ـماء َرف َعهــا َو َوضـ َـع الیــزان» (الرحمــن )7 ،بــه عبــارت دیگــر ،ایــن بهتریــن نــوع
«والسـ
آفرینشــی بــود کــه تصــور میشــود و همــه چیــز روی حســاب و حکمــت اســت.خالصه آنکــه
همــه چیــز جهــان روی حســاب و کتــاب اســت و بــر اســاس همــان تعریفــی کــه از عــدل
یهــدف باشــد .ایــن نــوع جهانبینــی کجــا
گفتیــم ،هیــچ چیــز وجــود نــدارد کــه بیمعنــا و ب 
و آن نــوع جهانبینــی کجــا کــه میگویــد خلقــت جهــان تصادفــی و بیمعناســت .خداونــد
 . 1نهج البالغه .حکمت .429
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ً َ َ َّ
ََ
َ َ ْ َ َّ َ ْ َ َ
َ
باطــا ِذلــك ظـ ُّـن الذيـ َـن كفـ ُـر وا
میفرمایــدَ « :و مــا خلقنــا السـ
ـماء َو ال ْرض َو مــا َب ْي ُنمــا ِ
َ َّ
َ َ ْ ٌ َّ َ َ َ
ـار؛ و مــا آســمان و زمیــن و آنچــه را میــان آن دو اســت بیهــوده
فو يــل ِللذيــن كفـ ُـر وا ِمــن النـ ِ
نیافریدیــم؛ ایــن گمــان کســانى اســت کــه کفــر ورزیدنــد؛ پــس واى بــر کســانى کــه کفــر
ورزیدنــد از آتــش (دوزخ)» (صــاد)27 ،
ݩݐ ݦ
ݒ ݦݩ
ن ق خ ف �ز
�ن� یس ت
� در دا�ی ره ݬݔىک ��طه �ال� ا کم و ب�ى ݫݭݭݔس *** که من ا ی�ن مساله ب�ی چ�ون و چ�را می ب� ݫىݭݔںم
ب -عــدل تشــریعی :یعنــی شــریعت و قوانیــن الهــی ،دربردارنــده مناســبترین و
شایســتهترین دســتورات اســت و هــم بــه مصلحــت بنــدگان اســت و خــدا فقــط بــه کارهای
ُ َ
ّ
القســط» (اعــراف)29 ،؛
خــوب و موافــق مصلحــت انســان امــر میکنــد« :قــل ا َمـ َـر َر ب ِب ِ
یهــای مکلفیــن اســت و خــدا تکلیــف بیــش از طاقــت مــا نمیکنــد:
هــم بــر اســاس توانای 
ُ َّ ُ ُ َْ ً ّ
َ
ُ
ْ
«ال یک ِلــف اهلل نفســا ِاال وســعها» (بقــره )286 ،و هــم خداونــد زمین ههــای عمــل بــه
تکالیــف را فراهــم کــرده و خداونــد عقــاب بــدون بیــان نمیکنــدَ « :و مــا ّکنــا ُم َع ّذبـ نَ
ـ� َحـ ّـی
ِ
ً
َ َ
ن َبعــث رســوال» (اســراء)15 ،
ج -عــدل قضایــی و جزایــی :یعنــی در روز قیامــت ،بــر اســاس عــدل و دادگــری میــان
مــردم داوری و بــه آنــان پــاداش و جــزا داده مــی شــود و هیــچ ســتمی بــر کســی نخواهد شــد:
َ
َ ُ َ َ
« َو َن َضـ ُـع َ
ـوم القیامــة فــا تظلـ ُـم نفـ ٌـس شــیئاً» (انبیــاء)47،
القسـ َـط ِل َیـ
املواز یـ َـن ِ
ِ
ً
خداونــد ظلــم نمیکنــد؛ چــون اصــوال ظلــم و ســتم از یکــی از عوامــل زیــر ناشــی مــی
شــود :یــا فــرد ظالــم و ســتمکار نــاآ گاه اســت و نمیدانــد کــه چــه کاری ظلــم اســت و چــه
کاری نیســت؛ یــا زشــتی ظلــم را بــه طــور کلــی نمیدانــد؛ یــا از روی احتیــاج و نیــاز ،دســت به
انجــام ظلــم و ســتم زده اســت؛ و یــا فــرد دیگــری وی را مجبــور بــه ایــن کار کــرده؛ و باألخــره
ممکــن اســت هیــچ کــدام از اینهــا نباشــد و فــرد ســتمگر تنهــا از روی تفریح و خوشــگذرانی
ایــن کار را کــرده باشــد.
هیــچ یــک از ایــن عوامــل در خداونــد وجــود نــدارد؛ زیــرا او بــه همــه چیــز عا ِلــم اســت
(پــس مــورد اول و دوم منتفــی شــد ).و همــواره بــی نیــاز اســت و هــر کاری را هــم بخواهــد،
میتوانــد انجــام دهــد و کســی نمیتوانــد او را مجبــور کنــد (مــورد ســوم و چهــارم رد شــد ).و
هــم حکیــم اســت و کار بیهــوده نمــی کنــد (مــورد پنجــم هــم نفــی شــد ).وقتی هیــچ یک از
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عوامــل صــدور ظلــم در مــورد خداونــد معقــول نیســت ،بنابرایــن تصــور ارتکاب ظلــم از ذات
خداونــد متعــال منتفــی مــی شــود .بــه همیــن دلیــل ،قــرآن کریــم بــا صراحــت هــر چــه تمام،
هــر گونــه ظلــم و ســتم را از ســاحت مقــدس خــدای متعــال نفــی میکنــد.
در آیــه اصلــی گفتــار ،بــر همیــن نکتــه تأ کیــد شــده اســت .بســیاری از مــواردی کــه
مــا گمــان کنیــم خداونــد بــه بنــدگان ظلــم کــرده اســت ،در حقیقــت ،ایــن خــود بنــدگان
ً
بودهانــد کــه بــه خودشــان ســتم کردهانــد؛ مثــا کســی کــه در تصــادف فلــج میشــود ،نبایــد
گمــان نکنــد کــه خــدا بــه او ظلــم کــرده؛ بلکــه بایــد بــه ایــن فکــر کنــد کــه چــه چیــز ســبب
ایــن بــای نا گــوار شــده و چــرا از ســوی راننــده بیدقتــی صــورت گرفته و یا خــودش کمربند
ایمنــی را نبســته اســت؟ در موضــوع  49بــه طــور مفصــل در ایــن بــاره ســخن گفتهایــم.
نهــا
تهــا ،محرومکرد 
نهــا ،تهم 
یشــود تــا توهی 
بــاور بــه عدالــت خداونــد ســبب م 
نهــای دیگــران را آســانتر تحمــل کنیــم؛ چــون میدانیــم کــه قدرتــی
و تحقیــر کرد 
نتــر بــه فریادرســی مــا خواهــد شــتافت و انتقــام مــا را در دنیــا یــا آخــرت خواهــد گرفــت:
پرتوا 
َ ُ َ ٌ ُ ْ
«و اهلل عز یــز ذو ان ِتقـ ٍ
ـام» (آلعمــران)4،
یگــردد امتیــازات ذاتــی دیگــران در زیبایــی و ثــروت
تبــاوری موجــب م 
همچنیــن عدال 
و خانــواده و ماننــد آن را درک کــرده و بدانیــم کــه خداونــد میــان مخلوقــات خــود تبعیــض
قائــل نشــده و از هــر کــس بــه همــان میــزان کــه بــه او قابلیـ ّـت عطــا کــرده ،بازخواســت
ُ َُّ َُ ً ّ
اهلل نفســا ِال مــا آتاهــا» (طــاق )7 ،ایــن را بدانیــد که هر کس مســئول
میکنــد« :ال یک ِلــف
پاســخ دادن بــه برگــهای اســت کــه جلــوی خــودش گذاشــته شــده و همــه برگههــا یکســان
تصحیــح نمیشــود؛ چــون اســتعداد و قابلیــت افــراد فــرق میکنــد .بــه عبــارت دیگــر ،ا گــر
ً
میخواهیــد عدالــت خداونــد را کامــا درک کنیــد بایــد بگذاریــد موقــع دادن کارنامــه و
تصحیــح اوراق امتحانــی (یعنــی روز قیامــت) فــرا برســد تــا ببینیــد در ازای کمبودهــا چــه
جبرانــی صــورت خواهــد گرفــت و یــا ظالمــان چگونــه بــه ســزای خــود میرســند.
�ن
ّ ݦݨ
ن�وم ی� ݣد ݣىݭݔس ت�م �ز ت�را�ز وی عدل ح ق� *** �ز ان سر د ه� ن�د ه�ر �چ ه ا�ز ی�ن سر ن � ݣدݣ ݤاݤده نا د�
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ﮆﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ...
بعضــى از مــردم ،معبودهایــى غیــر از خداونــد بــراى خــود انتخــاب مىکننــد؛ و آنهــا را
همچــون خــدا دوســت مىدارنــدّ .امــا آنهــا کــه ایمــان دارنــد ،عشقشــان بــه خــدا( ،از
مشــرکان نســبت بــه معبودهاشــان )،شــدیدتر اســت( .بقــره)165،
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ّ
محبــت و دوســتی یکــی از اصلیتریــن نیازهــای فطــری بشــر و محــرک واقعــی بــرای
یکــه برخــی ،اســاس و بنیــاد خلقــت
امیــد و حرکــت بــه ســمت رشــد و کمــال اوســت .تــا جای 
را بــر اســاس محبــت دانســتهاند:
�ش
�ز ص س خ ع�ش ق ن � � خ ت
�ن ّ
ݣم ݣ�و �ر *** ی�ادگاری که در ݣݣا ی�ن ݣگ ب�د دوار ب�م نا�د
دای ݣ � ݣن ݣ � د یدݣ ݣ
ݣݣ
ا
قــرآن کریــم نیــز یکــی از نشــانههای ایمــان را «توحیــد در محبــت» میدانــد .مقصــود
از ایــن اصطــاح ،آن اســت کــه فــرد هیــج کــس و هیــچ چیــز را مقــدم یــا در کنــار خداونــد
دوســت نداشــته باشــد( .توبــه )24،دلیــل ایــن امــر هــم روشــن اســت؛ چــون محبــت بــه
هــر چیــز یــا کســی تعلــق بگیــرد ،دلبســتگی و پیــروی از آن را بــه همــراه خواهــد داشــت.
درباره خدادوستی چند نکته را باید ّمد نظر داشت:
محبــت و عشــق بــه هــر چیــز یــا هــر کــس دیگــر ،ا گــر در کنــار ّ
ّ -1
محبــت بــه خــدا و یــا
مقـ ّـدم بــر او باشــد ،نوعــی شــرک بــه حســاب میآیــد و پذیرفتنــی نیســت .قــرآن کریــم در
َ
ََ َ ُ ُ
ـ� یف َج ِوفــه؛ خداونــد دو قلــب
ای 
نبــاره تعبیــر زیبایــی دارد« :مــا جعــل اهلل ِل َرجـ ٍـل ِمــن ق َلبـ نِ
در ســینه هــر کــس جــای نــداده اســت( ».احــزاب )4،امــام صــادق؟ع؟ نیــز میفرمایــد:
یشــود؛ مگــر آن کــه وی خداونــد را از
«ایمــان بــه خــدا بــرای هیــچ فــردی نــاب و خالــص نم 
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خــودش و پــدر و مــادر و فرزنــد و زن و مالــش و از همــه مــردم بیشــتر دوســت داشــته باشــد».
خ شت
� �ا ر�ض ای دوس ت
ف� راس ت
�ا دو ق� ب�له در ره ت�وح�د � ݧنٮݑوان ر� ت
� ب�ا ی�د ی�ا ه�وای �و ی���ن
ی
ی
ب
 -2محبــت بــه غیــر خداونــد -از انبیــاء و اولیــاء و ائمــه گرفتــه تــا انســانهای دیگــر
مثــل پــدر و مــادر و همســر و فرزنــد و  ...یــا حتــی چیزهایــی ماننــد طبیعــت و علــم و شــعر و
غیــره -ا گــر در راســتای محبــت بــه خــدا باشــد؛ یعنــی ســبب کاهــش یــا غفلــت از محبــت
خــدا نگــردد ،اشــکال نــدارد؛ بلکــه گاهــی پســندیده و مــورد ســفارش نیــز هســت.
�ش
� *** عا ق�م �ب ر ه�مه عالم که ه�مه عالم ا�ز اوس ت
�ه ج�هان خ�رم ا�ز آ� ن�م که ج�هان خ�رم ا�ز اوس ت
�.
ب

با قرآن خوشبخت شوید

 -3ارزش هــر کــس بــه آن چیــزی اســت کــه در ذهــن دارد و بــه آن عشــق م ـیورزد.
اولیــاء الهــی جــز بــه محبــوب و معبــود خویــش نمیاندیشــند و شــوق وصــال بــه محبــوب
ْ ُ ّ َ َّ َ
ْ َْ
«أســتغ ِف ُر َک ِمــن ک ِل لــذة ِبغ ْیـ ِـر
یقــرار ســاخته و از صمیــم جــان خــود میگوینــد:
آنــان را ب 
ْ
2
ِذ کـ ِـرک»
�ز آ
�ش َ ت غ ف
دمی ب�ی ی�اد او گر میگ�ذ ارد *** ا �ن دم ب�ی مار «اس���راهلل»
ً
لهــای مــا غالبــا یــا اصطبـ ِـل اســب و االغ اســت ،یــا گاراژ ماشــین! تــو
بزرگــی میگفــت :د 
هــم نــگاه کــن کــه در قلــب خــود چــه جــای دادهای و چــه اســمی میتوانــی بــرای دلــت
بگــذاری؟!
خ
آ
ض
ده �بود �ن �نه دل که نا�در وی *** گاو و �ر ب�ا�ش د و � ی�اع و ع ق�ار
 -4ناگفتــه پیداســت کــه عشــق و محبــت خداونــد بــر بندگانــش بســیار زیــاد اســت.
خداونــد در حدیــث قدســی ایــن چنیــن فرمــوده اســت« :ا گــر گناهکاران،کــه با گناه کــردن به
مــن پشــت کردنــد ،مــی دانســتند کــه چقــدر دوســت شــان دارم و چه اشــتیاقی به آنهــا دارم و
منتظــر بازگشــت آنــان هســتم ،از .شــوق جــان میدادنــد 3».آری ،این رشــته عشــق و محبت
اوســت کــه در تــار و پــود خلقــت آدمــی گنجانــده شــده و بــر کالبــد او دمیــده شــده اســت.
�ش ق ن ک ش�ش
ن
ش ش شق
ت �ز
ن� مع و� � ب�ا�ش د � ی *** کو�� عا�� ب� ی� ݫݕحاره �به �ج ا ی�ی �رسد
�ا که ا �ج ا� ب
 . 1میزان الحکمة .ج  .2حدیث.942
 . 2فرازی از مناجات الذاکرین از مناجات خمس عشر امام سجاد (ع).
 . 3اسرارالصلوة .ص.19
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قطعــا بــرای کســانی کــه در نهــان از پروردگارشــان هراســان باشــند ،آمــرزش و پــاداش بزرگــی
[در پیــش] خواهــد بــود( .ملــك)12،

فصل دوم :مهارت خداباوری

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ

قــرآن کریــم بــر خداترســی و حیــا بهویــژه در برابــر خــدا ،بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن
یهــا و صفــات پســندیده مؤمنــان تأ کیــد بســیار کــرده اســت و آن را منشــأ تقــوا و
ویژگ 
پرهیــزکاری دانســته اســت .حقیقــت ایــن اســت کــه ا گــر روحیــه خداترســی را از زندگــی یــک
فــرد بگیریــم ،دیگــر امیــدی بــه هدایــت او نیســت .بــه همیــن دلیــل ،در حدیثــی از پیامبــر

ایــن روحیــه خداترســى اســت کــه عامــل اصلــی بازدارنــده انســان از گناهــان اســت .در
محــاورات روزمــره هــم بــه ایــن مطلــب اعتقــاد داریــم کــه ا گــر پرد ههــای حیــا میــان دو نفــر
یتــوان امیــدی بــه اصــاح روابــط میــان آنــان داشــت .بــه عبــارت
دریــده شــود؛ دیگــر نم 
دیگــر ،حیــا و تــرس آخریــن نقطــه امیــد بازدارنــده در عکــس العمــل هــر کــس میباشــد.
در خصــوص ارتبــاط بــا خداونــد هــم ایــن چنیــن اســت .فــردی کــه از خــدا حیــا نداشــته
باشــد و بیمحابــا دســت بــه گنــاه و نافرمانــی او بزنــد ،آخریــن پلهــای بازگشــت را بــه
َّ
«اتــق َ
اهلل
روی خــود بســته ا َسـ َـت .شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه امــام علــی؟ع؟ فرمــودِ :
َ ُّ
ّ
َبعــض التقــی َو ِان قــل؛ از خــدا پــروا کنیــد؛ حتــی ا گــر کــم باشــد 2».یعنــی یــک مــرزی میــان
 . 1مشكاةاألنوار .ص.235
 . 2نهج البالغه .حکمت .242
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گرامــی اســام؟ص؟ نقــل شــده کــه« :ا گــر از خــدا حیــا نمــی کنــی ،هــر کار مــی خواهی بکــن».
� *** �بود ن �ا خ�دا ت�رس را کار خس� ت
� ب خ�� ت
خ�دا ت�رس را کارسا�ز اس ت
�
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خــود و خــدا قــرار بــده کــه از آن رد نشــوی .حتــی ا گــر ایــن مــرز باریــک باشــد ،بــاز تــو را از
افسارگســیختی کامــل نجــات داده اســت.
حیا گمشده امروز بشریت است .کم نیستند کسانی که هر چه میخواهندمیگویند
و هــر چــه میخواهنــد ،میشــنوند و هــر چــه میخواهنــد ،انجــام میدهنــد؛ بــه راحتــی
بــه دیگــران تهمــت میزننــد؛ ســر مــردم کاله میگذارنــد؛ دروغ را نــه حتــی در مقیــاس
کوچــک؛ بلکــه در کل جامعــه ترویــج میدهنــد؛ بــه خاطــر حســادت بــه کســی ،آبــروی او
را میبرنــد؛ در کمــال بیحیایــی ،نامــوس خــود را در معــرض نمایــش و انظــار نامحرمــان
قــرار میدهنــد؛ آشــکارا در مــاه رمضــان دســت بــه روزهخــواری میزننــد؛ از هــر ناســزایی در
میــان جمــع دریــغ نمیکننــد؛ از هــر راهــی تــاش میکننــد تــا بــه درآمــد خــود اضافــه کننــد و
برایشــان فرقــی نــدارد کــه حــال باشــد یــا حــرام؛ میلیاردهــا ریــال از بیــت المــال اختــاس و
دزدی میکننــد و بــه خــم ابــروی خــود هــم نمیآورنــد؟!
آیــا ممکــن اســت کســی بــه آخــرت فکــر کنــد و دســت بــه چنیــن کاری بزنــد؟ قــرآن کریم
در ابتــدای ســوره مطففیــن دربــاره گرانفروشــان چــه خــوب گفتــه اســت کــه ا گــر کســی
حتــی گمــان (نــه یقیــن) بــه وقــوع روز قیامــت و حســاب و کتــاب داشــته باشــد ،اینچنیــن
یپــروا دســت بــه گرانفروشــی نمیزنــد.
ب 
ایــن افــراد از خــدا و مســلمانی دم میزننــد ،ولــی بــه جــای آنکــه بــه ســخن خــدا گــوش
َ
َ
بدهنــد ،خــود را «ف ّعــال ِلمــا َیشــاء» و محــور عالــم میداننــد .اینــان از حریــم بندگــی خــدا
درآمــده و بــه والیــت شــیطان ســر ســپردهاند .جالــب آنکــه برخــی از آنــان ،از صفــات
خداونــد ،فقــط رحمــت و مغفرتــش را بلــد هســتند و گاه ّ
حتــی عــذاب آخــرت را نوعــی
ســنگدلی میداننــد! بایــد بــه اینــان گفــت :ا گــر از عــذاب آخــرت هراســی نداریــد ،الاقــل
از مقــام و جایــگاه واالی خداونــد حیــا کنیــد؛ آنچنــان کــه نــوح؟ع؟ بــه پیروانــش گفــت:
ً
ََ
«مــا َل ُکــم ال َترجـ َ
ـون ِهلِل َوقــارا» (نــوح )13،در آیــه  40ســوره نازعــات نیــز آمــده اســتَ « :و أ ّمــا
ْ ْ
َ
ـام َر ّبــه َو َ َنــى َّالن ْفـ َـس َعــن ْ َ
الــوى َفــإ َّن ْ ج َ
ال َّنـ َـة ِهـ َـی َ
الــأوى؛ و آن کــس
َمـ ْـن خــاف َمقـ َ ِ ِ
ِ
ِ
ً
ْ
کــه از مقــام پــروردگارش ترســان باشــد و نفــس را از هــوى بــازدارد * قطعــا بهشــت جایــگاه
اوســت ».منظــور از تــرس از مقــام پــروردگار در اینآیــه ،همــان حیــا و بزرگداشــت اوســت.
بــرای اینکــه اهمیــت خداترســی و حیــا از پــروردگار را بهتــر بدانیــد بــه ایــن روایــت
60
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قتــر
آنچــه خــدا داده بــود -هــر چنــد انــدک -راضــی بودیــم 1».فهــم ایــن روایــت وقتــی دقی 
یشــود کــه اقســام حسابرســی روز قیامــت و ســختی آن را از نــگاه قــران کریــم دریابیــم.
م 
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زیبــا از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ توجــه کنیــد« :در روز قیامــت برخــی از افــراد امــت مــن
چــون پرنــدگان بــر فــراز آدمیــان بــه پــرواز درآمــده و بــه ســوی بهشــت حرکــت میکننــد و از
یشــوند .فرشــتگان بــه آنــان میگوینــد :آیــا شــما حسابرســی
تهــای آن بهرهمنــد م 
نعم 
شــدید؟» پاســخ میدهنــد« :خیــر» دوبــاره میپرســند« :آیــا از پــل صــراط عبــور کردیــد؟»
میگوینــد« :مــا چنیــن چیــزی ندیدیــم ».مالئکــه از فــرط تعجــب ســؤال میکننــد« :شــما
در دنیــا چــه عملــی انجــام دادهایــد کــه ایــن مقــام بــه شــما داده شــد؟» آنــان در پاســخ
میگوینــد« :دو خصلــت در وجــود مــا قــرار داشــت کــه خــدا بــه مــا عطــا کــرده بــود :اول اینکه
وقتــی در خلــوت قــرار میگرفتیــم ،از خــدا حیــا کــرده و گنــاه نمیکردیــم .دوم اینکــه ،بــه

یکــی از چیزهایــی کــه دربــاره خــدا ترســی بایــد مــورد توجــه باشــد ،همگامــی علــم و
معرفــت بــا خشــیت و خــوف الهــی اســت؛ بهگونـهای کــه هــر چقــدر درک و دانــش یــک فــرد
بیشــتر باشــد ،وجــود خویشــتن را ناچیــز شــمرده و عظمــت آفریــدگار جهانیــان را بهتــر درک
2

االبتــه مفهــوم خشــیت و تــرس از خداونــد ،نبایــد بــه یــأس و ناامیــدی و قطــع ارتبــاط
بنــده بــا خداونــد منجــر شــود؛ بلکــه مؤمــن بایــد همــواره نســبت بــه خداونــد خــود رادر
حالــت بیــم و امیــد قــرار دهــد:
حلت س ت ف
خ ف
خن
� عار� را *** که ��ده در هد�ن و گر�یه در گلو دارد
م ی�ان �و� و ر�ج ا ا �ی ا

 . 1لئالی االخبار .ص.416
 . 2مصباح الشریعه .ص.20
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میکنــد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :خشــیت و تــرس از خــدا میــراث دانــش اســت».
ایــن مطلــب در قــرآن کریــم نیــز مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت« :إ َّنــا َی�خْ ـ َـى َ
ـاد ِه
اهَّلل ِمـ ْـن ِعبـ ِ
ِ
ْ َ
ال ُعلمــاء؛ از میــان بنــدگان خــدا ،تنهــا دانشــمندان از او مىترســند( ».فاطــر)28 ،

فصل دوم :مهارت خداباوری

موضوع  :15باور به حسابرسی دقیق اعمال

ﮇﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓ ﮔ
و هرکــس هــموزن ذرهاى خوبــی کنــد ،آن خوبــی را ببینــد ( )7و هرکــس هــموزن
ذرهاى بــدى کنــد ،آن بــدى را ببینــد( .زلــزال)

با قرآن خوشبخت شوید

در روز قیامــت ترازوهــای عدالــت نهــاده میشــود تــا بــا نهایــت دقــت و دادگــری اعمــال
َ ْ ْ َ َ ْ ْ َ َ ُْ َ
بنــدگان ســنجیده و محاســبه شــودَ « :و َن َضـ ُـع ْ َ
یامـ ِـة فــا تظلـ ُـم
الواز یــن ال ِقســط ِلیــو ِم ال ِق
َ
َ َ ََ
َن ْفـ ٌـس َشـ ْـی ًئا َو إ ْن َ ْ َ َ
حاسـ ن
ـبی؛ مــا ترازوهاى
کان ِمثقــال َح ّبـ ٍـة ِمـ ْـن خـ ْـرد ٍل أت ْینــا ِبــا َو کــى ِبنا ِ
ِ
عــدل را در روز قیامــت برپــا مىکنیــم؛ پــس بــه هیــچ کــس کمتریــن ســتمى نمىشــود؛ و ا گــر
بــه مقــدار ســنگینى یــک دانــه خــردل (کار نیــک و بــدى) باشــد ،مــا آن را حاضــر مىکنیــم؛
و کافــى اســت کــه مــا حســابکننده باشــیم!» (انبیــاء)47 ،
ً
القســط» در اینجــا صفــت بــرای «الموازیــن» اســت؛ یعنــی ترازوهایــی کــه اساســا
« ِ
عیــن عدالــت هســتند؛ نــه حتــی اینکــه مطابــق عدالــت باشــند .ایــن تعبیــر گویــای
قضــاوت بســیار عادالنــه خداونــد در روز قیامــت اســت .در آن روز بــه هیــچ کــس ظلــم و

ســتم نمیشــود و اعمــال آدمــی -حتــی ا گــر بــه انــدازه خــردل (تخــم ســیاهدانه) کوچــک و
ناچیــز باشــد ،محاســبه میشــود.
در آن روز ،نامــه اعمــال مؤمنــان بــه دســت راستشــان و نامــه اعمــال مجرمــان از پشــت
ســر یــا بــه دســت چپشــان داده خواهــد شــد .ایــن خــود ،کرامتــی بــرای مؤمنــان و تحقیــری
62
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نــدارد .امــام صــادق؟ع؟ فرمــود « :انســان ،اعمــال خویــش را در پرونــد ه خــود چنــان واضح
1

مىبینــد کــه گویــى همــان ســاعت آن را مرتکــب شــده اســت».
�ذ ّ �ذ ّ ح ل ت حس خ
خ
ت �ذ
ا� �وا�هد �بود
�به �قطره �قطره حرام� ع ب
ا� �وا�هد �بود *** �به ره ره ال � ب

بــه راســتى ایمــان عمیــق بــه محتــواى ایــن آیــات بــرای اینکــه انســان را در مســیر حـ ّـق
قــرار داده و از هــر گونــه شــر و فســاد بــاز دارد ،کافــی اســت؛ لــذا در تاریــخ آمــده اســت کــه
مــردى خدمــت پیغمبــر ا کــرم؟ص؟ آمــد درخواســت کــرد« :از آنچــه خداونــد بــه تــو تعلیــم
داده بــه مــن بیامــوز ».پیغمبــر ا کــرم؟ص؟ او را بــه مــردى از یارانــش ســپرد ،تــا قــرآن را بــه
وی تعلیــم کنــد .آن فــرد ســوره زلــزال را تــا بــه آخــر بــه او تعلیــم داد .آن مــرد از جــا برخاســت
و گفــت« :همیــن مــرا کافــى اســت ».پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :او بــا همیــن آیــات ،فقیــه

شــد!»
دلیــل ایــن ســخن پیامبــر ایــن اســت کــه ا گــر کســى بدانــد کــه اعمالــش حتــى بــه انــدازه
یــک ذره مــورد محاســبه قــرار مىگیــرد ،رفتارهــای خــود را کنتــرل کــرده و بــه محاســبه و
یپــردازد.
مراقبــه اعمــال خــود م 
� *** چ�را �ه دا�نه ا�نسا� ت
ف� در �ز م ی�ن که ن�ُرس ت
کدام دا�نه �ف رور� ت
ن� ا ی�ن گمان ب�ا�ش د
ب

 . 1تفسیر عیاشی .ج .2ص.328
 . 2تفسير نمونه .ج .27ص.232 .
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2

فصل دوم :مهارت خداباوری

بــرای کافــران اســت .مجرمــان هنگامــی کــه نامــه اعمالشــان را میبیننــد ،بــا شــگفتی
میگوینــد کــه ایــن چــه کتابــی اســت کــه ریــز و درشــت رفتارشــان را ثبت نمــوده اســت؟! « َو
َ ْ
ْ
َن َّ
ُ َ َ َ ْ ُ ْ َن ُ ْ
َ َُ ُ َ َ ََْ
ـاب
ُو ِضـ َـع ال ِکتــاب فتــر ى الج ِرمـ
ـ� مشـ ِـفقی ِمــا فیـ ِـه و یقولــون یــا و یلتنــا مــا ِلــذا ال ِکتـ ِ
َ ً َّ َ
َ ُ
ً
ُ
حاضـ ًـرا َو ال َی ْظ ِلـ ُـم َر ُّبـ َ
ـک
ـاد ُر َصغیـ َـرة َو ال کبیـ َـرة ِإال أ ْحصاهــا َو َو َجــدوا مــا ع ِملــوا ِ
َال ُیغـ ِ
ً
أ َحــدا» (کهــف)49 ،
آری،در آن روز همــه اعمــال در مقابــل انســان حاضــر شــده و کســی تــوان انــکار آن را

فصل سوم :مهارت الگوپذیری
فــرض کنیــد کســی بــرای اولیــن بــار ،راه میانبــر و آســان و
بیخطــری را بــرای رســیدن بــه قلــه کــوه پیــدا کــرده و طـ ّـی میکنــد .او
یگــذارد تــا دیگــران هــم کــه بــه دنبــال
در طــول مســیر عالمتهایــی م 
مقصــد هســتند ،از همــان راه حرکــت کننــد .حــال ا گــر وی ایــن راه را تــا
ً
مقصــد نمیرفــت ،اصــا دیگــران از آن اطالعی نداشــتند .در حقیقت،
اوســت کــه راه را کشــف کــرده و بــه تحقــق عینــی رســانده اســت .برای
همیــن اســت کــه میگوینــد« :راه بــا رونــده آن معنــا پیــدا میکنــد».
نطــور اســت .راه زندگــی و کمــال انســانی وقتــی
در زندگــی نیــز همی 
یشــود کــه برخــی انســانها آن را رفتــه باشــند و
بــه درســتی معنــا م 
بــه مقصــد رســیده باشــند تــا دیگــران از همــان مســیر حرکــت کننــد .بــه
همیــن دلیــل مــا نیــاز بــه راهبــر و الگــوی موفــق در زندگــی داریــم.
قــرآن کریــم ،الگوهــای مناســبی را بــرای حیط ههــای مختلــف
زندگــی مــا ترســیم کرده اســت .پیامبــران ،اوصیاء ،شــهداء و صالحان
کســانی هســتند کــه بــر اســاس آموز ههــای قرآنــی بــه عنــوان الگــوی
موفــق زندگــی معرفــی شــدهاند.
در ایــن فصــل بــا مهمتریــن آیــات مربــوط بــه الگوهــای موفــق
زندگــی آشــنا خواهیــم شــد:

فصل سوم :مهارت الگوپذیری

موضوع  :16الگوپذیری از پیامبر؟ص؟

ﯯﯰ ﯱﯲﯳﯴﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺ
ﯻ ﯼﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ّ ً
مســلما بــراى شــما در زندگــى رســول خــدا سرمشــق نیکویــى بــود ،بــراى آنهــا کــه امیــد بــه
رحمــت خــدا و روز رســتاخیز دارنــد و خــدا را بســیار یــاد مىکننــد( .احــزاب)21،

با قرآن خوشبخت شوید

مســئله انتخــاب الگــو بــه قــدری مهــم اســت کــه خداونــد ّ
حتــی بــه پیامبــر اســام؟ص؟
دســتور میدهــد کــه بــه گذشــتگان (پیامبــران قلبــی) اقتــدا کنــدَ « :ف ُب ُ
داهــم َ
اقتـ ِـده؛ پــس
ِ
بــه هدایــت آنــان اقتــدا کــن( ».انعــام  )90بــا ایــن حــال ،چگونــه ممکــن اســت مــا بــرای
پیمــودن مســیر ســخت و دشــوار ســعادت و رســیدن بــه خوشــبختی نیــاز بــه الگوگیــری
نداشــته باشــیم؟ آیــا عقــل و تجربــه ناقــص مــا بــرای یافتــن راه خوشــبختی کافــی اســت؟!
ً
ـلما اینطــور نیســت.
مسـ 
خ
ا� اس ت
طی ا�ن مرحله �ی ه� همر�ی خ� ض�ر مکن *** ݩݐ ݦطلم ت
� � تب�رس ا�ز �طر گ ه
مرا�ی
ی
ب

آیــه فــوق بــه خوبــی نشــان میدهــد کــه پیغمبرا کــرم؟ص؟ بهتریــن الگــوی زندگانــی
بــرای هــر کســی اســت کــه در پــی ســعادت ابــدی در زندگــی اســت .قــرآن کریــم بارهــا
تأ کیــد کــرده کــه حضــرت محمــد؟ص؟ هماننــد ســایر انسانهاســت و بــا بقیــه فرقــی نــدارد:
ُ ْ َّ َ َ َ ْ ُ ُ
«قــل ِإنــا أنــا َبشـ ٌـر ِمثلكـ ْـم» (کهــف )110 ،بــا ایــن حــال ،آن حضــرت دارای خــوی ملکوتــی
َ َّ َ َ
ُُ
دانســته و برجســتهترین ملــکات نفســانی و پســندیده اســت« :و ِانـ
ـک ل َعــی خلـ ٍـق َعظـ ٍـم؛
و تــو بــر اخــاق بزرگــی اشــتوار هســتی( ».قلــم)4 ،
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ّ
ـود خداونــد تربیــت کــرده و بــرای تحقق مکارم اخالقی مبعوث داشــته
آن حضــرت را خـ ِ
ّ
تــا معلــم ســعادت بشــریت گــردد .امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :خداونــد پیامبــر را تأدیب نمود
و آن را بــه کمــال رســانید و چــون بــه کمــال ادب رســید ،فرمــود« :تــو بــر ســجایای اخالیــق
1
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بزرگــی قــرار داری».
�غ ئ آ �ز
ف� و خ�ط ن� ن�و�ش ت
�نگار من که �ه مک�ت� ن�ر� ت
� *** �به م�ز ه مس�له �مو صد مدرس �ش د
ب ب
درک عاجــز و قلــم نارســای مــا راهــی بــه ذکــر صفــات پســندیده و مقــام واالی آن انســان
کامــل نــدارد و بهدرســتی گفتهانــد:
ش
ه��ز ار �ار ب��س ت�م داهن �ه ݒ ݦمسک و گال� *** ه� ن�و�ز ن �ام ت�و �ب ردن کمال �یاد�ی اس ت
�
ب ب
ب
ب
ب
بهتریــن کســی کــه میتوانــد او را توصیــف نمایــد ،امیــر متقیــان علــی؟ع؟ اســت کــه
همــواره خــود را شــاگرد مکتــب آن حضــرت معرفــی میکــرد .ایشــان دربــاره اوصــاف
پیامبــر؟ص؟ میفرمایــد« :پیغمبــر ســخیترین مــردم از نظــر انفــاق ،شــجاعترین مــردم،
راســتگوترین مــردم ،وفــا کنندهتریــن آنــان بــه وعــده ،و نرمخوتریــن آنهــا و بزرگوارتریــن
آنهــا از نظــر برخــورد بــود؛ هــر کــس در ابتــدا او را میدیــد ،مجــذوب ابهتــش میشــد و کســی
کــه بــا او برخــورد داشــت و او را میشــناخت بــه او عشــق میورزیــد  ...هرگــز ماننــد او را قبــل
2

آنچــه نهــی میکنــد ،پرهیــز کنیــد( ».حشــر )7 ،عجیــب اســت کــه برخــی کوتهاندیشــان
شــأن روایــات را از آیــات قــرآن کمتــر دانســته و بــرای احــکام و معــارف دیــن ،فقــط به دنبال
آیــه قــرآن هســتند؛ حــال آنکــه خداونــد بســیاری از کلیــات و شــاخههای اصلــی دیــن را در
قــرآن تبییــن و تفصیــل داده و بســیاری از آن را نیــز بــه عهــده پیامبر؟ص؟ و اوصیــاء او نهاده
اســت .بــر ایــن اســاس ،متــام گفتارهــای آن حضــرت و دیگــر حجــج اهلــی بــه مثابــه آیــات
قــرآن حجــت اســت و از مصــدر حکمــت و علــم الیــزال الهــی نشــأت گرفتــه اســت .کســی

 . 1کافی .ج .1ص.266
 . 2مکارم االخالق .ج .1ص.51
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و بعــد از او ندیــدم».
ُ
َ
تأســی بــه رفتــار و گفتــار آن حضــرت از بایســتههای ایمانــی میباشــد« :و مــا آتا کـ ُـم
َ َ ُ
َّ ُ َ ُ
مانا کــم َعنــه فانهتــوا؛ و آنچــه را پیامبــر فرمــان میدهــد ،بگیریــد و از
الرســول فخــذوه و
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نمیتوانــد بــدون تمســک بــه ســیره و ســنت آن حضــرت و بــا اکتفــا بــه عقــل و هــوش خود،
بــه معــارف اصیــل جهــان خلقــت دســت پیــدا کنــد.
ن ش َ ݦ ݦلحَ
خ
آ
ّ
ت� حکم ت آ �ز
� �مو ی �به دىݭݫݔوان محمد رو *** که �بو ج�هل �ن �بود کو �ود �به دا�� �بوا کم گردد
اگر و
نخســتین گام بــرای پیــروی از ســنت و ســبک زندگانــی آن حضــرت ،مطالعــه کاربــردی
بهــای خــوب و گرانقــدری کــه در
ســیره زندگانــی وی میباشــد .متأســفانه بــا وجــود کتا 
ایــن زمینــه نگاشــته شــده ،شــناخت مــا از ســبک و ســیره زندگــی پیامبرمــان بســیار کــم و
ســطحی و محــدود بــه ذکــر حــوادث تاریخــی عمــر ایشــان میباشــد .از ایــن رو ،شایســته
اســت کــه محققــان و دلســوزان ،در راه آشناســازی جامعــه بــا ســبک زندگــی رســول گرامــی
اســام؟ص؟ در همــه ابعــاد زندگــی فــردی و اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی و غیــره گام
برداشــته و تــاش بیشــتری کننــد؛ زیــرا بــه فرمــوده قــرآن ،نتیجــه اقتــدای بــه آن حضــرت،
َ َ
حیــات و ســعادت فــردی و اجتماعــی همــه اســت« :یــا أ ُّ َیــا ّالذیـ َـن َآم ُنــوا ْاسـ َـت ُ
جیبوا ِهلِل َو
ُ
َ ُ
َ
ـول ِإذا دعا کـ ْـم ِلــا ُی ْحییکـ ْـم؛ اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! هنگامــى کــه خــدا و
ِل ّلر ُسـ ِ
پیامبــر شــما را بــه ســوى چیــزى مىخواننــد کــه بــه شــما حیــات مىبخشــد ،آنــان را دعــوت
اجابــت کنیــد( ».انفــال)24 ،
ق مف
ن ش
ش
ن خ
ای دل � ب�ول ح�ل ا ه�ل وال �وی *** گر ه�م �وای �س ت�ه دلی ب�ی �وا �وی
ن
�ز خ
خ
� �ز خ�ل ق خ� ش م ف ش
و� ݣ صط�ی �وی
� *** گر بهرور � ݣ ݣ
ا �رمن مکارم �و ب�ان �ب ری �ص� ی ب
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اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! اطاعــت کنیــد خــدا را! و اطاعــت کنیــد پیامبــر خــدا و
اولــو األمــر [اوصیــاى پیامبــر] را! و هــر گاه در چیــزى نــزاع داشــتید ،آن را بــه خــدا و پیامبــر
بازگردانیــد (و از آنهــا داورى بطلبیــد) اگــر بــه خــدا و روز رســتاخیز ایمــان داریــد! ایــن
(کار) بــراى شــما بهتــر ،و عاقبــت و پایانــش نیکوتــر اســت( .نســاء)59،
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گســازی
شهــای قــرآن بــرای فرهن 
گفتیــم کــه یکــی از اصلیتریــن و پرکاربردتریــن رو 
ً
درســت و ســازنده ،ارائه الگوی مناســب تاریخی در همان زمینه اســت تا جایی که اساســا
قــرآن کتــاب الگوهاســت .در آیــه  71ســوره مبارکــه اســراء ،خداونــد اهمیــت الگــو و اســوه
َ ْ ُ ُ َّ ُ
ََْ
مام ِهـ ْـم؛ بــه یــاد
ـ
ن
أ
ـاس ِب ِإ ِ
بــرای انســانها را ایــن چنیــن بیــان کــرده اســت« :یــوم ندعــوا کل ٍ
آر ،روزی کــه هــر گروهــی را بــه همــراه پیشوایشــان [بــه دادگاه حقیقــت] فرامیخوانیــم».
قــرآن هنگامــی کــه از شــرک ســخن میگویــد ،ســرانجام مشــرکان پیشــین را یــادآور
تشــکن
یشــود و ا گــر بــه توحیــد و مبــارزه بــا شــرک اشــاره میکنــد ،بــه ماجــرای ابراهیــم ب 
م 
اشــاره میکنــد .فرجــام حســادت را بــا یــادآوری ســرانجام بــرادران یوســف؟ع؟ بیــان کــرده
و بخــل و دنیاپرســتی را بــا عاقبــت قــارون پیونــد میزنــد .الگــوی عفــاف بــرای مــردان
را یوســف؟ع؟ و بــرای زنــان ،دختــران شــعیب میدانــد .وقتــی از صبــر و نتایــج پربــار آن
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ســخن میگویــد ،بــه ماجــرای نــوح؟ع؟ یــا ایــوب؟ع؟ یــا یعقــوب؟ع؟ اشــار ه دارد .بــرای
زنــان مؤمــن و پرهیــزکار ،مریــم و آســیه را الگــو میخوانــد و بــرای زنــان کافــر و گناهــکار،
همســر نــوح و لــوط را معرفــی میکنــد .خالصــه ،بــرای همــه چیــز الگــوی مناســبی ذکر شــده
تــا همــه راه روشــن باشــد و هــم نتیجــه انتخــاب آن.
ن الگوهــای نســبی ،خداونــد زندگانــی برخــی بندگانــش را الگــوی
افــزون بــر همــه ای ـ 
کامــل هدایــت و رهبــری معرفــی کــرده و از همــگان خواســته تــا بــه آنــان عشــق و مــودت
ورزیــده و در تمامــی امــور بــه آنــان اقتــدا کننــد.
ن
�ش ق �ن
ع�ش ق محم � س ت آ
� و �ل محمد
سعدی اگر عا �ی ک ی و ج�وا�ی *** � د بس ا
َ
یکــی از همیــن آیــات ،آیــه باالســت کــه بــه آیــه «اولواالمــر» شــهرت دارد .منظــور از
«اولواألمــر» بنابــر احادیــث بســیار زیــاد و یقیـنآور ،دوازه امــام شــیعه هســتند .بر اســاس این
آیــه پیــروی بیقیــد و شــرط از اهــل بیــت؟مهع؟ نتیجــه و عاقبــت نیکویــی بــرای همــگان
خواهــد داشــت.
در آیــه  33ســوره احــزاب نیــز ،خداونــد تأ کیــد میکنــد کــه سرشــت خانــدان عتــرت را بــا
پا کــی و نکویــی عجیــن ســاخته تــا جــز خوبــی از آنــان ســر نزنــد و هی ـچگاه پلیــدی گنــاه و
معصیــت دامانشــان را آلــوده نســازدِ « .ا ّنــا ُیر یـ ُـد ُ
الرجـ َـس َاهـ َـل َ
اهلل ِل ُی ِ َ َ ُ ُ
البیـ ِـت
ذهــب عنکــم ّ ِ
ً
ً
ُ َ
َو ُی َط ِّه ُرکــم تطهیــرا؛ مســلما خداونــد اراده کــرده اســت تــا پلیــدی را از شــما ای خانــدان
یهــای [مــادی و معنــوی]،
پیامبــر دور ســاخته و شــما را بــه بهتریــن و کاملتریــن پاکیزگ 
تطهیــر ســازد ».ایــن آیــه کــه بــه «آیــه تطهیــر» مشــهور اســت ،نشــاندهنده عصمــت اهــل
بیــت؟مهع؟ و پا کــی آنــان از گنــاه اســت .پــس بهتریــن الگــوی زندگــی ،رفتــار آن حضــرات
می باشــد.
آیــات متعــدد دیگــری نیــز بــه ذکــر فضایــل اهــل بیــت پیامبــر؟مهع؟ پرداختــه اســت.
تنهــا برخــی از ایــن آیــات عبــارت اســت از( :بقــره -274/بقــره -207 /نــور 36/و -37
مجادلــه -13/انســان 5 /تــا  10و . ...
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هــر یــک از اهلبیــت؟مهع؟ بســته بــه شــرایط زمــان و مــکان ،الگویــی از صفــات بــارز
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بــرای اینکــه طعــم واقعــی خوشــبختی را بچشــید ،کافــی اســت روزانــه چنــد دقیقــه بــا
آن حضــرت جنــوا کنیــد .آنــان کــه ایــن انــس دائمــی بــا یــاد حضــرت را تجربــه کــرد ه باشــند،
هیچــگاه لحظ ههــای خــوش آن را از یــاد نخواهنــد بــرد.
ق
خ
ص
� گ�ذ ݣ ݩݒس ت
ا�ام خ� شو� آ�ن �بود که �ا دوݣس ت
� *** ب�ا�ی ه�مه ب�یحا لی و ب�ی � ب�ری �بود
ب
ی

با قرآن خوشبخت شوید

انســانیاند کــه ا گــر بهدرســتی تبییــن و درک شــود ،میتوانــد راهگشــای مــادر مواقــع
مختلــف زندگــی باشــد .مــا بایــد بــه صــورت موضوعــی بــه دنبــال تطبیــق رفتــار خودمــان بــا
ً
رفتــار مشــابه آنــان باشــیم؛ مثــا بــرای همســرداری بــه ســیره و زندگانــی حضــرت علــی؟ع؟
و حضــرت زهــرا؟اهع؟ پرداختــه و یــا از رفتــار اجتماعــی امــام حســن؟ع؟ بــا مخالفانــش
الگــو بگیریــم .نکت ـهای کــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه نــه تنهــا رفتــار اهلبیــت؟مهع؟
الگــوی کاملــی از رفتــار حکیمانــه و مبتنــی بــر ایمــان و صداقــت اســت؛ بلکــه گفتــار آنــان
نیــز چشــمههای جوشــان حکمــت اســت .هــزاران افســوس کــه مــا از ایــن گنــج گرانبهــا و
ذخایــر ارزشــمند حدیثــی خــود غفلــت کردهایــم؛ حــال آنکــه زیبایــی ایــن ســخنان صدهــا
برابــر بهتــر و باالتــر از گفتــار اندیشــمندان و حکماســت:
نق ش ن ن
ن �
ن ق ش آ �ز
ه��ز ار ��� �ب ر� ی�د کلک ص�ع و یکی *** �به دل�پ�ذ �ی ری ��� �گار ما �رسد
یشــویم کــه
بــه مناســبت ذکــر ســخن از اهــل بیــت؟مهع؟ ایــن مطلــب را هــم متذکــر م 
یهــا بســیار حیاتــی اســت.
نقــش ارتبــاط و مــودت بــا اهلبیــت؟مهع؟ بــرای دور کــردن پلید 
در زمــان کنونــی ،ارتبــاط بــا امــام زمــان؟جع؟ تأثیــر فوقالعــاده زیــادی بر هدایــت و تربیت
اخالقــی مــا دارد .مــا ا گــر میدانســتیم چــه فایــدهای بــر یــاد و انــس بــا حجــت خــدا مترتــب
اســت ،هیــچگاه خــود را از پرتــو نورافشــان یــادش محــروم نمــی کردیــم .قــرآن کریــم چــه
نیکــو فرمــوده اســتَ « :ب ِق ّیــت اهلل َخیـ ٌـر َلکــم ِان ُکنـ ُـم ُمؤمنـ ن
ـ�؛ باقیگذاشــت ه الهــی بــرای
ً
شــما بهتــر [از هــر چیــزی] اســت؛ ا گــر [حقیقتــا] ایمــان داشــته باشــید( ».هــود)86 ،
آری ،زندگــی تنهــا بــا یــاد و نــام و پیــروی از آن حضــرت ،طعــم واقعــی ایمــان و آرامــش
معنــوی را بــه خــود خواهــد گرفــت .خوشــا بــه حــال کســانی کــه در ایــن هیاهــوی زندگــی،
دل بــه دلــدار غایــب از نظــر ســپرده و بــا او ســر و سـ ّـری برقــرار کردهانــد:
م �غ �ز ت� ن � � ت ن
ه�رکسی را سر ݫحݫݕ ݐݫىݭݔݦری و ت�م ن�ای کسی اس ت
یم ݣ�م�ای دگر
� *** ا �به ی�ر ا و دار ݣ
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موضوع  :18الگوگیری از مؤمنان

ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂ
ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋﮌ
و کســى کــه خــدا و پیامبــر را اطاعــت کنــد( ،در روز رســتاخیز )،هم نشــین کســانى خواهــد
بــود کــه خــدا ،نعمــت خــود را بــر آنــان تمــام کــرده؛ از پیامبــران و ّ
صدیقــان و شــهدا و
صالحــان؛ و آنهــا رفیق هــاى خوبــى هســتند( .نســاء)69 ،

با قرآن خوشبخت شوید

گســاز و تأثیرگــذار در رفتــار یــک جامعــه،
ا گــر بگوییــم ،مهمتریــن عنصــر فرهن 
قهرمانــان و الگوهــای آن جامعــه هســتند ،پربیــراه نگفتهایــم .بــه همیــن خاطــر ،جوامــع
یگــرا تــاش زیــادی میکننــد تــا بــا مطــرح کــردن قهرمانــان جعلــی و خیالــی،
غربــی و ماد 
ذهــن جوانــان و نوجوانــان را ناخــودآ گاه بــه ســمت تمایــات خــود برگرداننــد .ا گــر روزی
شــاهد ایــن باشــیم کــه نســل جــوان مــا رؤیــای خــود را در ایــن ببیننــد کــه شــبیه افــراد
مشــهور بیهویــت یــا کمهویــت شــوند ،دیــر یــا زود بایــد منتظــر افــول فرهنگــی جامعــه
نیــز باشــیم .در ســوی مقابــل ،ا گــر همچنــان جوانــان جامعــه ،الگوهــای نــاب و قهرمانــان
ّ
ملــی و مذهبــی خــود را ملمــوس و واقعــی دیــده و خــود را در طــراز آنــان قرار دهنــد ،بیتردید
جامعــه ســعادتمند و خوشــبخت خواهــد بــود؛ زیــرا ســعادت در گــرو همراهــی بــا نیــکان
اســت.
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ت اخالقــی و موعظــه
بــه همیــن دلیــل ،قــرآن کریــم در کنــار اســتدالل اعتقــادی و حکمـ 
و دســتورات احــکام ،اهمیــت فراوانــی بــه الگوســازی بــرای جامعــه دینــی قائــل شــده و
مؤمنــان را توصیــه کــرده تــا بــا مــردان موفــق و پیشــگامان ایمانــی خــود ارتبــاط داشــته و
همراهــی کننــد .یکــی از مهمتریــن دعاهــای دینــی مــا در انتهــای ســوره حمــد واقــع شــده
و مــا موظفیــم حداقــل هشــت بــار در روز آن را تکــرار کنیــم .ایــن دعــا ،درخواســت هدایــت
َ َّ
َْ
الصـ َ
هدنــا ِ ّ
ـراط ُ
ـراط الذیـ َـن أن َع ْمـ َـت
املسـ َـتقمی * ِصـ
بــه ســوی صــراط مســتقیم اســتِ « :ا ِ
َ َ ْ ْ َ َ َّ ّ
َ َ ْ ْ َ ْ َْ ْ ُ
ن
ـوب عل ِیــم و ال الض ِالــ�» در ایــن دعــا ،از خداونــد میخواهیــم تــا
عل ِیــم غیـ ِـر الغضـ ِ
مــا را بــه راه راســت هدایــت و در آن ثابــت قــدم بگــذارد .منظــور از «صــراط مســتقیم» در
آیــه بعــد ایــن گونــه معرفــی شــده کــه راه کســانی اســت کــه خداونــد بــه آنــان نعمــت داده
اســت .ممکــن اســت ســؤال شــود کــه ایــن گــروه چــه کســانی هســتند کــه خــدا بــه آنــان
نعمــت داده و مــا درخواســت همراهــی بــا آنــان را داریــم؟ خداونــد در آیــه  69ســوره نســاء
یشــوند کــه خــدا بــه
پاســخ ایــن ســؤال را داده اســت .در آن آیــه ،چهــار گــروه معرفــی م 
آنــان نعمــت داده اســت« :انبیــاءّ ،
صدیقیــن ،شــهداء و صالحیــن ».پــس نتیجــه میگیریــم
کــه مــا روزانــه از خداونــد ،همراهــی بــا ایــن چهــار گــروه را در دعــای پایانــی ســوره حمــد
درخواســت میکنیــم.
دربــاره الگوپذیــری از گــروه اول ،یعنــی پیامبــران ســخن گفتیــم .منظــور از گــروه دوم،
«ص ّدیقیــن» ،همــه کســانی هســتند کــه حــرف و عملشــان مطابــق حقیقت و راســتی
یعنــی ِ
و درســتی باشــد .بنابرایــن ایــن لقــب برازنــده معصومــان بــوده کــه پــس از انبیــاء ،ائمــه
اطهــار؟مهع؟ میباشــند .ایــن گــروه را نیــز در گفتــار پیشــین مــورد بررســی قــرار دادیــم .آنچــه
یشــود ،گــروه ســوم و چهــارم ،یعنــی شــهدا و صالحــان
در ایــن گفتــار بــدان پرداختــه م 
اســت کــه بایــد در آیــه ذکــر شــده اســت.
ایــن گــروه از جهاتــی بســیار نزدیــک و ملموستــر اســت و قابلیــت تطبیــق زیــادی بــا
فضــای زندگــی مــا دارد .در هــر زمــان و مکانــی ،برخــی افــراد پاکدســت و خالــص وجــود
دارنــد کــه الگــو و نمونــهای بــرای همــه محســوب میشــوند تــا حجــت بــر همــه تمــام شــود.
برتریــن ایــن افــراد ،شــهدا و علمــا هســتند.
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جوانانــی کــه بــه شــهادت رســیده و جــان خــود را فــدای آرمــان خــود نمودنــد  ،الگوهــای
مناســبی بــرای همقطــاران خــود خواهنــد بود.ا گــر بــه دنبــال موفقیــت در زندگــی و
ســعادتمندی هســتیم ،بایــد ایــن افــراد را بهتــر بشناســیم و بگذاریــم تــا الگــوی نوجوانــان
مــا باشــند .ایــن افــراد ،کســانی هســتند کــه از فرصــت انــدک عمــر خــود بهتریــن بهــره را
برداشــته و خوشــنامی ابــدی بــرای خــود خریدهانــد.
بنابرایــن ،نبایــد از مطالعــه زندگــی ایــن قهرمانــان غافــل شــویم .گاهــی تأثیــر مطالعــه
زندگــی یــا وصیتنامــه یــک عــامل یــا شــهید ،بســیار بیشــتر از چندیــن جلســه اخــایق و حمفــل
مذهــی اســت.
همچنیــن ،بایــد تــاش کنیــم تــا خــود را بــه رفتارهــای الگــو نزدیــک ســاخته و الاقــل
کهــای روانشناســی بــرای اصــاح یــک
شبی هســازی کنیــم .یکــی از مهــم تریــن تکنی 
عــادت بــد ،ایــن اســت کــه رفتــار خــوب را حتــی بــه صــورت مصنوعــی تمریــن کنیــم تــا بــه
ً
یــک عــادت خــوب تبدیــل شــود .ایــن مطلــب مــورد تأییــد احادیــث نیز میباشــد؛ مثــا امام
علــی؟ع؟ دربــاره آراســته شــدن بــه صفــت بردبــاری توصیــه میکنــد« :ا گــر شــکیبا نیســتى،
رفتــار خــودت را بــه افــراد شــکیبا شــبیه کــن؛ زیــرا کــم اتفــاق مــى افتــد کــه کســى بــه گروهــى
فسـ َ
نهــا نشــود 1».قــرآن کریــم نیــز میفرمایــدَ « :و اصبــر َن َ
ـک َمـ َـع
خــود را شــبیه ســازد و از آ 
ِ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
ّالذیـ َـن َیدعـ َ
َ
َ
ـون َر َّ ُ
ـداة و العـ ِ ّ
ـی یر یــدون وجهــه؛ خــودت را بــا افــرادی کــه صبــح و
ـ
الغ
ب
ـم
ـ
ب
ِ
ِ
ِ
شــام خــدا را خوانــده و رضــای او را میطلبنــد ،همــراه ســاز( ».کهــف.)28 ،
از مجمــوع آنچــه در ایــن گفتــار بیــان شــد ،بــه ایــن نتیجــه میرســیم کــه انــس و
همراهی و دل ســپردن به ســیره رفتاری علما و شــهیدان و صالحان در مســیر خوشــبختی
تأثیــر بســزایی خواهــد داشــت:
�ن
خ ن� گ� ت ک ن� چ� ش� خ
ک آ� ت آ
ن
�
�
�
�
ای �ردم د که ف�ی م م �به �و بان *** �به �چ ه ار � ید� �ن دل که �به �ج ا ان نس پ اری
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فصل چهارم :مهارت دشمنشناسی
تهــای زندگــی قرآنــی و ســعادت حقیقــی
ا گــر قــرار باشــد از مهار 
انســان گفتــه شــود ،بــی گمــان بایــد موانــع و  ...آن را نیــز بررســی کــرد.
مــا معتقدیــم یکــی از اصلیتریــن مهارتهایــی کــه قــرآن کریــم بــه مــا
آمــوزش میدهــد ،مهــارت «دشمنشناســی» اســت .ایــن گمــان کــه
آدمــی بــرای رســیدن بــه هــدف خلقتــش ،هیــچ مشــکلی ندارد و مســیر
همــوار و آمــادهای بــرای او فراهــم اســتّ ،
تخیلــی بیــش نیســت.
قــرآن کریــم ســه عامــل را بــه عنــوان مهــم تریــن دشــمنان انســان
ْ
معرفــی کــرده اســت :ابلیــس یــا همــان شــیطان؛  -2نفــس ّامــاره و
حقســتیز و معانــد.
ســرکش؛  -3افــراد ّ 
مــا در ایــن فصــل ،بــه ایــن دشــمنان و راه مقابلــه بــا آنــان اشــاره
مــی کنیــم.

فصل چهارم :مهارت دشمن شناسی

موضوع  :19شیطان ،دشمن آشکار انسان

ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
ﭹ ﭺﭻﭼ ﭽ
ّ
البتــه شــیطان دشــمن شماســت ،پــس او را دشــمن بدانیــد؛ او فقــط حزبــش را بــه ایــن
دعــوت مىکنــد کــه اهــل آتــش ســوزان باشــند! (فاطــر)6،

با قرآن خوشبخت شوید

خداونــد شــیطان را دشــمن آشــکار انســانها خوانــده و بارهــا و بارهــا آدمیــان را از او برحــذر
داشــته اســت .در قــرآن کریــم حــدود ده بــار بــر دشــمنی شــیطان بــا انســان تصریــح شــده اســت.
شــیطان از همــان روزی کــه اعــام نمــود ّ
مصمــم اســت انســان را گمــراه و منحــرف نمایــد،
ســوگند یــاد کــرد کــه اســلحه خــود را هیچــگاه زمیــن نگــذارد و در طــول ایــن پیــکار تاریخــی،
خســته و ناامیــد نگــردد .تنهــا مطالعــه چنــد آیــه زیــر کافــی اســت تــا بدانیــم بــا چــه دشــمن غـ ّـدار
و حیل هگــری روبــرو هســتیم:

َْ
َ َ
َ
ْ
َ
در ســوره مبارکــه اعــراف آیــات  16و  17ایــن چنیــن آمــده اســت« :قــال ف ِبمــا أغو یتــی
ْ َ
َْ
ُ َّ َ َّ
َ َل ْق ُعـ َـد َّن َ ُلـ ْـم ص َ
راطـ َ
ـ� أ ْ
َ
ـک ْ ُ
دهیـ ْـم َو ِمـ ْـن خل ِف ِهـ ْـم َو َعـ ْـن
ی
ال ْسـ َـتق 
ِ
می * ث ل ِت َی ُنـ ْـم ِمـ ْـن بـ نِ
ِ
َ َ
ْ َ َ ُ ََْ
ُ
َْ
ْ
َ
انـ ْـم َو عـ ْـن شا ِئ ِل ِهــم و ال ِجتــد أ کثرهــم شــا ِکرین؛ [ابلیــس] گفــت :پــس بــدان ســبب کــه
أی ِِ
مــرا بــه بیراهــه افکنــدى حتمــا در کمیــن آنهــا بــر ســر راه مســتقیم تــو خواهم نشســت * .ســپس
بــر آنهــا از پیــش رو و از پشــت سرشــان و از طــرف راســت و از طــرف چپشــان در خواهــم آمــد (و
وسوســه خواهــم کــرد) ،و بیشــتر آنهــا را سپاســگزار نخواهــى یافــت».

َ َ
َ
ـیَ
در ســوره مبارکــه اســراء آیــه  62نیــز آمــده اســت« :قـ َـال أ َرأ ْی َتـ َ
ـک هـ َـذا ّالــذی َک َّر ْمـ َـت َعـ َ ّ
َ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ َّ َ ً
َ نْ َ َّ َ
ـن ذ ّ ِر ّی َتــه ِإال قلیــا؛ [ابلیــس] گفــت :بــه مــن بگــو آیــا
ىل یــو ِم ال ِقیامـ ِـة لحت ِنکـ 
ـ� أخ ْرتـ ِـن ِإ 
لـ ِ

ایــن اســت چیــزی کــه بــر مــن برتــری دادی؟ ســوگند (مىخــورم) کــه اگر تــا روز رســتخیز مهلتم
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ََ ْ

َ َ ُ َ َّ

َّ َ َ َ

َّ َ

ً

ْ ْ

َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
َ َ ْ ُ
ـم
ح ُتـ ُـه ال ت َب ْعـ ُ ُ
اهَّلل علیکــم و ر
قــرآن کریــم در آیــه  83ســوره نســاء میفرمایــدَ « :و لـ ْـو ال فضــل ِ
َّ ْ َ َّ َ ً
ً
طان ِإال قلیــا؛ و ا گــر فضــل و رحمــت خــدا بــر شــما نبــود حتمــا همــه شــما جــز اندکــى ،از
الشــی
شــیطان پیــروى مىکردیــد».

آ �ن
ف �ز �ش
ش ف خ
� اس ت
دام خس� ت
�؛ مگر ی�ار �ود لط� �دا *** ور�نه �دم ب�رد صر�ه ی�طان ر ج� ی�م

کوتــاه ســخن آنکــه ،شــیطان را بایــد دشــمن انگاشــت و در متــن زندگــی ،حضــور اغواگرانــه
او را دیــد و از آن حــذر کــرد .در گفتارهــای بعــدی ،بــا برخــی را ههــای نفــوذ شــیطان آشــنا
خواهیــم شــد.
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با قرآن خوشبخت شوید

کریــم میفرمایــد«َ :و لقــد َصــد  ْ ْ ْ ُ ّ
َُ ُ
الؤ ِمنـ ن
ـوه إال فریقــا ِمـ َـن ُ
ـ�؛ و
ق عل ِیــم ِإبلیــس ظنــه فاتبعـ ِ
ّ
حقــا کــه ابلیــس گمــان خــود را دربــاره آنهــا درســت آورد ،کــه همگــى از او پیــروى نمودنــد مگــر
گروهــى از مؤمنــان( ».ســبأ)20،
شــیطان یــک موجــود موهــوم خیالــی نیســت کــه در افســانهها ذکــر شــده باشــد .او در کمیــن
مــا آدمــزادگان قــرار دارد و تیرهــای خطرنــاک خــود را بــه چلــه کمــان نهــاده و بــه ســوی مــا نشــانه
گرفتــه اســت .آیــه بــاال در صــدد بیــان همیــن هشــدار اســت .کاش در کنــار یادگیــری ایــن همــه علوم
شهــا ،چنــد روزی نیــز «شیطانشناســی» یــاد میگرفتیــم .اینکــه او کیســت و چــه میتوانــد
و دان 
بکنــد و چگونــه مــی تــوان از او رهایــی یافــت؟ و بســیاری پرسـشهای اصلــی و ضــروری دیگــر.
واقعیــت ایــن اســت کــه ا گــر شــیطان را در محاســبات روزمــره زندگــی خــود نبینیــم و لطــف
و رحمــت خــدا نباشــد ،عبــور از گردنــه ســخت انســانیت کاری دشــوار و ناممکــن خواهــد بــود.

فصل چهارم :مهارت دشمن شناسی

دهــى ،بىگمــان بــر زادگان او -جــز اندکــى -لجــام خواهــم نهــاد( .و افسارشــان را بــه دســت
خواهــم گرفــت).
آیــا اندکــی غفلــت از فــردی کــه ایــن چنیــن بــا قــدرت و اراده بــاال ،انســان را تهدیــد کــرده و
َ
َعلــم دشــمنی بــا او را برافراشــته اســت ،ســزاوار اســت؟ چگونــه میتــوان از دشــمنی کــه هــم در
قــدرت و امکانــات ظاهــری و لشــکریان و هــم در دانــش و آ گاهــی و هــم در تجربــه و از همــه
مهمتــر ،در انگیــزه و اراده از مــا قویتــر اســت ،غافــل شــد؟ تســامح و ســهلانگاری د ر ایــن
زمنیــه میتوانــد بــه قیمــت گمراهــی و ســرقت ســرمایه گرانبهــا و گوهر ارزشــمند انســانیت تمام
شــود .شــوربختی بیشــتر آن اســت کــه بدانیــم کــه ایــن تهدیدهــای ویرانگــر ،تنهــا یــک جنــگ
روانــی رندانــه نبــوده؛ بلکــه تحقــق یافتــه و دامــن بســیاری از بن ـیآدم را گرفتــه اســت .قــرآن

فصل چهارم :مهارت دشمن شناسی

موضوع  :20مهمترین راههای فریب شیطان

ﮮﮯﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ
ﯟﯠﯡ ﯢﯣ
هــر کــدام از آنهــا را مىتوانــى بــا صدایــت تحریــک کــن! و لشــکر ســواره و پیــادهات را بــر
آنهــا گســیل دار! و در ثــروت و فرزندانشــان شــرکت جــوى! و آنــان را بــا وعدههــا ســرگرم
کــن! -ولــى شــیطان ،جــز فریــب و دروغ ،وعــدهاى بــه آنهــا نمىدهــد( .اســراء)64،

با قرآن خوشبخت شوید

را ههــای فریــب شــیطان بســیار متنــوع و پیچیده اســت .او از هر مســیری و هــر روزنهای
کــه بیابــد ،در درون انســان نفــوذ کــرده و او را وسوســه میکنــد .در آیــه بــاال ،خداونــد چهــار
راه عمومــی شــیطان بــرای فریــب آدمیــان را ذکــر کــرده و شــیطان را تهدیــد میکنــد کــه هــر
کاری میخواهــی بکــن و از همــه ایــن را ههــا اســتفاده کــن ،ولــی بــدان بــر مؤمنــان هیــچ
تســلطی نخواهــی داشــت .عــدهای ایــن آیــه را دربردارنــده انــواع تهاجمــات شــیطانی اعــم
از تهاجــم فرهنگــی ،تهاجــم نظامــی و تهاجــم اقتصــادی و تهاجــم فکــری -بــه مؤمنــان
دانســتهاند .ایــن چهــار راه عبارتانــد از:
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
 -1اســتفاده از ابزارهــای تبلیغــی مســموم[ :و ْاســتف ِزز مـ ِـن ْاســتطعت ِم ُنـ ْـم ِبص ْو ِتــک؛
هــر کــدام از آنهــا را مىتوانــى بــا صدایــت تحریــک کــن!]
بیگمــان یکــی از مهمتریــن و پرکابردتریــن را ههــای نفــوذ شــیطان ،ترویــج بیبنــد
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و بــاری ،هرزگــی ،نــگاه حــرام ،التــذاذات جنســی نامشــروع و نامحــدود در انســان اســت.
ً
مقدمــه ایــن بیبنــد وبــاری هــم غالبــا رواج ابــزار و آالت مســموم فرهنگــی اســت کــه نمونــه
بــارز آن در عصــر نــزول قــرآن ،موســیقی و آالت لهــو ولعــب بــود .قــرآن ایــن ابزارهــا را صــدای
شــیطان نامیــده و آن را مقدمــه تحریــک و وسوســه آدمیــزاد دانســته اســت .متأســفانه
امــروزه ابزارهــای فرهنگــی پیشــرفته نیــز تــا حـ ّـد زیــادی بــه ایــن آســیب دامــن زدهانــد.
اســتفاده نامشــروع فضــای مجــازی و اینترنــت و ماهــواره و شــبکههای فســاد ب هقــدری
در جامعــه ترویــج یافتــه کــه گویــا مفـ ّـری بــرای نجــات از گنــاه باقــی نمانــده اســت .صــدای
شــیطان امــروز ،ماهــواره اســت کــه بــه ابــزار بیبنــد و بــاری و هرزگــی و لذتگرایــی تبدیــل
شــده اســت .یکــی از بهتریــن راههــای مبــارزه بــا ایــن لذتهــای شــهوانی هــم  ،لــذت بردن
از عبــادت و بندگــی خداونــد اســت؛ چــه اینکــه گفتهانــد:
ن خ� ن
ن
ن
اگر ل�ذّ ت
� ��فس ،ل�ذّ ت
� �دا�ی *** دگر ل�ذّ ت
� ت� ِرک ل�ذّ ت
� �وا�ی
ِ
ِ
ب
َ
َ
َ
َ
�خ
ْ
َ
 -2تضعیــف مؤمنــان از راه تقویــت جامعــه گنــاهکاران[َ :و أج ِلـ ْـب عل ْ ِیـ ْـم ِب ْی ِلــک َو
َرج ِلـ َ
ـک؛ و لشــکر ســواره و پیــادهات را بــر آنــان گســیل کــن!]
ِ
شــیطان لشــکریان زیــادی دارد .برخــی از همنوعــان مــا نیز لشــکریان شــیطان هســتند.
یکــی از ابزارهــای وسوســه شــیطان ،افزایــش و تقویــت همیــن لشــکر عظیــم بــرای مقابلــه
بــا مؤمنــان و صالحــان اســت .بــر ایــن اســاس ،مســتکبران و مفســدان و زورگویــان عالــم،
همــه بــرادران و اولیــای شــیطان بــوده و بــه امــر او حرکــت میکننــد.
َْ
ْ
َ َ
ال ْ
َ
ـ
م
ـارک ُه ْم ِف
ـوال و االوالد؛ و در ثــروت و
ِ
 -3انحــراف اقتصــادی و عاطفــی[ :و شـ ِ
فرزنــدان آنــان شــرکت جــوى!]
ّ
انســان بــه طــور غریــزی حریــص و منفعتطلــب اســت .حــال ا گــر تعادلــی میــان حــس
منفعتطلبــی بــا ســایر حـ ّ
ـواس و غرایــز انســانی و عاطفــی برقــرار نشــود ،صفت مالدوســتی
و فرزنددوســتی و دنیاپرســتی در فــرد بــه وجــود میآیــد .شــیطان نیــز از همیــن نقطه ضعف
انســان اســتفاده کــرده و او را بــه تحصیــل مــال حــرام وسوســه میکنــد تــا جایــی کــه همیــن
یگــردد .او بســیاری از افــراد را بــه جلو ههــای
عامــل ،ســبب گمراهــی و هال کــت ابــدی او م 
دلفریبانــه ذنیــا ماننــد فرزنــد و همســر و پــول و پســت و مقــام و  ...وابســته کــرده تــا اینکــه از
حقیقــت ناپایــدار عالــم بــه کلــی غافــل شــده و فریــب خوردهاند.خوشــا بــه حــال کســانی که
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بــه ایــن جلوههــای فانــی و زودگــذر دل نبســته و اســیر دنیادوســتی نشــدهاند.
آ �ف ن
ج�هان اى �ب رادر ن�م نا�د �به کس *** دل نا�در ج�هان � ر ی�ن ݫٮݓ�د و �بس
َ ُ ُ ُ َّ ْ ُ َّ ُ ً
طان ِإال غـ ُـر ورا؛ و آنــان را بــا
 -4فریبــکاری و اغــواَ « :و ِع ْد ُهـ ْـم َو مــا ی ِعدهــم الشــی
وعد ههــا ســرگرم کــن! ولــى شــیطان ،وعــدهاى جــز فریــب و دروغ بــه آنهــا نمىدهــد».
از مهمتریــن ابزارهــای نفــوذ شــیطان ،فریــب و اغوا گــری اســت .ایــن فریبــکاری چنــد
محــور اصلــی دارد:
تهــای آن را واقعــی و مانــدگار جلــوه میدهــد« :قـ َـال َربّ
الــف -شــیطان دنیــا و زین 
ِ
َ
ُ
َْ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ ّنَ
ْ
ال ْرض َو لغو َی ّ ُنـ ْـم أ ْ َ
جعـ َن
ـ� َ ُلـ ْ
ـ�؛ گفــت« :پــروردگارا! چــون مــرا
ف
ـم
ِبــا أغو یتــی لز ِیـ
ِ
ِ
ِ
ّ
گمــراه ســاختى ،مــن (نعمتهــاى مــادى را) در زمیــن در نظــر آنهــا زینــت مىدهــم ،و همگــى

با قرآن خوشبخت شوید

را گمــراه خواهــم ســاخت( ،حجــر»)39،
َ
َ
َ
ُ
ـن لـ ُـم
ب -شــیطان اعمــال فــرد را در نظــرش خــوب و مناســب زینــت میدهــدَ « :و ز ّیـ َ 
َّ
طان َأ ْع َ ُ
الشـ ْـی ُ
مالـم؛ و شــیطان اعمالشــان را خــوب جلــوه داد(.نمــل .»»)24 ،بــه ایــن کار
یشــود.
شــیطان َ«تســویل» گفتــه م 
ج -شــیطان انســان را بــه آرزوهــای موهــوم و خیالــی کشــانده و ذهــن او را درگیــر
َ َ ُ َّ َّ ُ ْ َ ُ َ
ً
ـم َو ل َم ِّن َی ّ ُنـ ْـم؛ و یقینــا آنــان را گمــراه مىکنــم ،و دچــار آرزوهــاى دور و
میکنــد« :و ل ِضلنـ 
دراز [و واهــى و پــوچ] مىســازم( ».نســاء119،
کســی کــه بــه آرزوهــای دنیایــی دل بنــدد ،عــاوه بر اینکــه به آن آرزوها به شــکل کامل
دســت نمییابــد ،از مســیر اصلــی خــود نیــز بازمیمانــد .امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ میفرمایــد:
«همانــا بیشــترین چیــزی کــه از آن بــر شــما هــراس دارم ،آرزوهــای دراز و پیــروی از هــوای
ْ
1
نفس اســت».
خ
ݨݑ ݦ ش
ن آ �ز ن
ن
سرا� ،ٮ� ن�هل ب�ان را ک�د ب� ی�ا ب�ان مرگ *** �و�ش ا دلی که �به د� ب�ال �ر و �رود
ب
همــه آنچــه گفتیــم تنهــا اشــار ه بســیار مختصــری بــه را ههــای گونا گــون وسوســه
شــیطان اســت و هنــوز جــای مطالعــه و تحقیــق وتدبــر بســیار بیشــتری در ایــن موضــوع
وجــود دارد.
 . 1نهج البالغه .خطبه .42
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موضوع  :21مهمترین شیوههای فریب شیطان

اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! از گامهــاى شــیطان پیــروى نکنیــد! هــر کــس پیــرو
شــیطان شــود (گمراهــش مىســازد ،زیــرا) او بــه فحشــا و منکــر فرمــان مىدهــد! (نــور)21،
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پــس از آنکــه بــا برخــی را ههــای نفــوذ شــیطان آشــنا شــدیم ،مناســب اســت کــه بــا
مهمتریــن شــیوهها و حرب ههــای او نیــز آشــنا شــویم .بــه فرمــوده قــرآن کریــم ،شــیطان
شــیوههای متعــددی بــرای فریــب آدمیــان بــه کار میگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،نــوع
یهــا کمــک
یهــای خاصــی اســت .شــناخت ایــن ویژگ 
فریبــکاری شــیطان دارای ویژگ 
یهــا
بســیاری بــه مــا در مقابلــه بــا شــیطان خواهــد کــرد .در ادامــه بــا برخــی از ایــن ویژگ 
یشــویم:
آشــنا م 
 -1محاصــره و تهاجــم همــه جانبــه :شــیطان بــرای فریــب انســان تنهــا بــه یــک زمینــه
انحرافــی توجــه نمیکنــد؛ بلکــه تــاش میکنــد تــا بیشــتر ابعــاد روحــی او را در تســخیر خــود
بگیــرد و عرصــه را بــر او تنــگ کنــد؛ ماننــد لشــکری کــه تنهــا از یــک ســو بــه دشــمن حملــه
نمیکنــد؛ بلکــه او را محاصــره میکنــد تــا امــکان فــرار بهتدریــج بــرای او ســخت شــود .ایــن
َُ َ َ
مطلــب در ســوره مبارکــه اعــراف آیــات  16و  17ایــن چنیــن آمــده اســتّ « :ث ل ِت َی ّ ُنـ ْـم ِمـ ْـن
َ
َ ُ ََْ ُ
ـ� َأ ْیدهیـ ْـم َو مـ ْـن َخ ْلفهـ ْـم َو َعـ ْـن َأ ْ
َ ْ
انـ ْـم َو َعـ ْـن شا ِئ ِل ِهـ ْـم َو ال جِتــد أ کث َرهـ ْـم شــا ِکرین؛
ی
ِ
بـ ن ِ
ِِ
ِِ
ِ

ســپس بــر آنهــا از پیــش رو و از پشــت سرشــان و از طــرف راســت و از طــرف چپشــان در
خواهــم آمــد (و وسوســه خواهــم کــرد) ،و بیشــتر آنهــا را سپاســگزار نخواهــى یافــت».
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امــام باقر؟ع؟ ایــن آیــه را بــه ایــن گونــه تفســیر کردهانــد« :منظــور از «حملــه پیــش
رو» ایــن اســت کــه آخــرت را در نظــر ایشــان ب ـیارزش میکنــم و منظــور از «حملــه پشــت
قهــای واجــب تشــویق
ســر» ،ایــن اســت کــه آنهــا را بــه جمـعآوری مــال و خــودداری از انفا 
میکنــم .مقصــود از «حملــه ســمت راســت» ایــن اســت کــه دیــن آنهــا را فاســد میکنــم و
گمراهــی را در نظــر آنــان نیکــو جلــوه میدهــم .منظــور از «حملــه ســمت چــپ» نیــز ایــن
ّ
لهــای ایشــان غالــب میکنــم 1».در چنیــن معرکـهای
تهــا و شــهوات را بــر د 
اســت کــه لذ 
یتــوان از دام ِکیــد ایــن دشــمن حیلــه گــر و بیرحــم نجــات یافــت؟!
چگونــه م 
 -2تهدیــد و تطمیــع :شــیطان آدمــی را از کارهــای خــوب میهراســاند و عواقــب بــدی
بــرای آن ترســیم میکنــد؛ حــال آنکــه دربــاره گنــاه آن را توجیــه کــرده و حتــی فرجــام خوبــی
بــرای آن پیــش بینــی میکنــد .در آیــه  268ســوره بقــره دربــاره انفــاق خداونــد میفرمایــد:
«شــیطان شــما را از فقــر میهراســاند؛ حــال آنکــه خداونــد بــه شــما وعــده فضــل و آمــرزش
میدهــد ».نمونــه بــارز کســی کــه بــه ایــن تهدیــد و تطمیــع شــیطان عمــل کــرد و عاقبــت
شــومی داشــت« ،برصیصــای عابــد» بــود کــه شــرح تأسـفبار و عبــرت آمــوز گمراهــی او در
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شــأن نــزول آیــه  16ســوره حشــر آمــده اســت 2.چــه بســا افــرادی کــه شــخصی عمــری را در
راه دینــداری تــاش کــرده ،ولــی بــا اندکــی غفلــت ،اســیر دام ایــن دشــمن غـ ّـدار گشــتهاند.
ت
�ز ن ق
�ش �ط ن ت �ن ن
�ک ن� ق�طه ݓݪٮى ݭ ݧݒݔس �ف قر� رح ی�م و ر ج� ی�م �ن� یس ت
ا� ک �د
� *** ا ��طهای �ب�رس که ی ا�ی
ی
ً
 -3نفوذ تدریجی و گام به گام :نفوذ شــیطان در دل انســان ،کامال تدریجی و گام به
مکــم دایــره آن را وســیع میکنــد؛
گام اســت .او در ابتــدا از گناهــان کوچــک آغــاز کــرده و ک 
طــوری کــه دیگــر نتــوان از آن رهایــی یافــت .در آیــه اصلــی گفتــار بــر ایــن مطلــب تأ کیــد
شــده اســت.
یهــای فریــب شــیطان بــه
 -4نفــوذ نامحســوس و غیرمترقبــه :شــاید هیــچ یــک از ویژگ 
بزرگــی و هولنا کــی ایــن مــورد نباشــد .شــیطان از راهــی نفــوذ میکنــد کــه انســان گمــان آن
 . 1تفسير مجمع البيان جلد  4صفحه .403
 . 2تفسیر نمونه .ج .23ص.544
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َّ
را نمیکنــد و بــه همیــن دلیــل ،در مقابــل او بیدفــاع اســت .قــرآن کریــم میفرمایــدِ « :إنـ ُـه
ُ ُ َ ُ
ُ َ
َیرا کـ ْـم هـ َـو َو قبیلـ ُـه ِمـ ْـن َح ْیــث ال ت َر ْو َ ُنـ ْـم؛ او و همکارانــش شــما را مىبیننــد از جایــى کــه
شــما آنهــا را نمىبینیــد( .اعــراف»)27،
م بیاثــر؛ عارفــان را بــا زهــد بیثمــر؛ اهــل دیــن را از
آری ،شــیطان ،عالمــان را بــا ِعل ـ 
راه اهتمــام بــه مسـ ّ
ـتحبات و فراموشــی واجبــات؛ اهــل قــرآن را از راه غفلــت از محتــوا و
عمــل بــه قــرآن؛ بازاریــان را از راه معامــات ســودآور نامشــروع؛ و خالصــه ،هر یــک از اصناف
یســازد .بدتریــن
و اشــخاص را بــا حربــهای کــه تصــورش را هــم نمیکننــد ،منحــرف م 
ً
مصیبــت مــا در برابــر شــیطان ایــن اســت کــه مــا اصــا نمــی دانیــم کــه از او ضربــه خوردهایــم
تــا بــه دفــاع بپردازیــم .چنــان راحــت بــا پنبــه ســر مــی ُبــرد کــه تــا بــه خودمــان بیاییــم ،دیــن
و ایمانمــان را بــه یغمــا بــرده اســت.
ݐݩ ݦ
ش ݧ ݧݑ ف
سم ت ت
�ز
� ب��وان ب�ار �به م ݨݐںݦرل �ب ردن
ب�ار ما �ش� ی�ه ٮݑٯوا و س�ر دور و درا *** گر ال
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موضوع  :22راه مقابله با شیطان

ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈ
و هــر گاه وسوسـهاى از شــیطان بــه تــو رســد ،بــه خــدا پنــاه بــر؛ که او شــنونده و داناســت!
(اعراف)200 ،

در درسهــای گذشــته بــا آشــکارترین دشــمن خــود و برخــی نقــاط قــوت او آشــنا شــدیم.
بایــد اعتــراف کنیــم کــه جنــگ مــا بــا شــیطان ،جنگــی نابرابــر و حمکــوم بــه شکســت اســت؛
زیــرا نقــاط قــوت او ،همــان نقــاط ضعــف ماســت :او راه مســتقیم را بــه خوبــی میشناســد
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و شــیوههای مختلــف و متنوعــی را بــرای انحــراف انســان از آن در پیــش میگیــرد؛ او بــه
تدریــج و آهســته آهســته انســان را منحــرف میکنــد و از جایــی نفــوذ میکنــد کــه گمانــش
را هــم نمیکنیــم؛ او دشــمنان دیگــر مــا را علیــه مــا تحریــک میکنــد و جــز بــه ســقوط و
تباهــی مطلــق مــا بســنده نمیکنــد .بــا ایــن حــال ،چــه بایــد کــرد؟ دشــمنی مــکار و قدرتمند
بــا لشــکریان مجهــز از هــر ســو مــار ا محاصــره کــرده و بــا انگیــزه بــاال در صــدد هال کــت مــا
ّ
هســتند .قــرآن حکیم بــرای مقابلــه بــا ایــن تهدیدهــای مــداوم شــیطان ،راهــکار مؤثــر و
نکــه ایــن راهــکار را بشناســیم ،بــه ایــن مثــال توجــه کنیــد:
روشــنی دارد .بــرای ای 
تصــور کنیــد شــما در خانـهای قــرار گرفتــه و توســط دشــمن محاصــره شــدهاید و امــکان
ً
ً
فــرار بــرای شــما فعــا وجــود نــدارد .ایــن در حالــی اســت کــه اصــا نمیتوانیــد دشــمن را
ببینیــد ،ولــی او از بــاال و از هــر روزن ـهای شــما را میبینــد و مجهــز بــه انــواع ســاحهای
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دربــاره تقــوا در فصــل ششــم مفصلتــر ســخن گفتهایــم .در اینجــا فقــط اشــاره میکنیــم
کــه بــرای پیشــگیری و مقاومــت در برابــر هجم ههــای شــیطان بایــد ،دژ اســتواری بنــا نهــاد
تــا از نفــوذ تیرهــای زهرآ گیــن وسوس ـهاش در امــان بــود .ایــن قلعــه حصیــن و دژ محکــم
یشــود تــا در مقابــل
چیــزی جــز تقــوا نیســت .تقــوا همــان نیرویــی اســت کــه ســبب م 
سهــا ایســتادگی کــرده و بــا کمــک نیــروی عقــل تصمیمگیــری شــود.
هو 
ت ق
� دودس ت
چ�ونکه ت� ݧݑٯوا �بس ت
� ه�وا *** ح ق� شگ�ا ی�د ه�ر دو دس
� ع�ل را
ب -اســتعاذه (پنــاه بــردن بــه خــدا) :گفتیــم کــه وضعیــت ما در برابر شــیطان بــه فردی

چنیــن شــرایطی ،بهتریــن راه چــاره ،آن اســت کــه بــه ســمت پناهگاهــی امن و مطمئــن فرار
ّ
کــرده و بــا کســی ّاتصــال برقــرار کنیــم کــه قــدرت و تســلطش بســیار فراتــر از دشــمن ماســت.
آن پناهــگاه ،یــاد خــدا و آن فــرد ،خداونــد متعــال اســت« .اســتعاذه» بــه همیــن معناســت.
اســتعاذه؛ یعنــی پنــاه بــردن بــه خــدا و بازگشــت ســریع و مســتمر بــه فضــل و رحمــت او .در
آیــه بــاال بــه همیــن نکتــه اشــاره شــده اســت .در ســوره مبارکــه نحــل آیــه  98خداونــد بــه
مؤمنــان ســفارش میکنــد تــا ّ
حتــی هنــگام انجــام عبــادات ،خــود را از شـ ّـر شــیطان در امــان
ْ
َ َّ
َ َ َ ُْ َ َ ْ
الشـ ْـیطان َّ
ـاهلل ِمــن
الرجـ ِـم؛
ندیــده و بــه خداونــد پنــاه برنــد( :فـ ِـإذا قـ َـرأت القـ ْـر َآن ف ْاســت ِعذ ِبـ ِ
ِ
هنگامــى کــه قــرآن مىخوانــى ،از شـ ّـر شــیطان مطــرود ،بــه خــدا پنــاه بــر!)
خداونــد راه نجــات حضــرت یوســف؟ع؟ از شـ ّـر شــیطان را همیــن اســتعاذه حقیقــی
دانســته اســت .ا گــر اســتعاذه بــه توبــه و پشــیمانی همیشــگی از گناه بینجامدّ ،
حتی ســبب
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میمانــد کــه در خانــهای محاصــره شــده و در تیــررس دشــمنی قــوی و ســنگدل اســت .در
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جنگــی نیــز هســت .طبیعــی اســت کــه ا گــر دســت روی دســت بگذاریــد ،دشــمن شــما را
هــدف گرفتــه و زخمــی میکنــد .پــس دو راه بیشــتر بــرای شــما وجــود نــدارد .راه اول ،اینکه
اطــراف خــود را بــا ســپر بپوشــانید تــا تیرهــای دشــمن به شــما اصابــت نکنــد و راه دوم اینکه
از افــراد دیگــر ،تقاضــای کمــک و تقو یــت نیــرو کنیــد تــا بــا کمــک آنــان بتوانیــد محاصــره
ً
دشــمن را شکســته و از آن جــا فــرار کنید.ایــن دقیقــا همــان دو راهــی اســت کــه قــرآن کریــم
در برابــر انســانها بــرای مقابلــه بــا شــیطان قــرار داده اســت:
ّ
الــف -تقــوا :هیــچ ســپری بــه انــدازه تقــوا ،جــان شــما را در برابــر دشــمنی شــیطان غــدار
َ ُ َّ
َ َ
ـک خیـ ٌـر» (اعــراف)26،
التقــوی ِذلـ
محافظــت نمیکنــد« :و ِلبــاس
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یهــا تبدیــل کنــد؛ یعنــی اثــر
یشــود کــه خداونــد اعمــال ناپســند را بــه حســنات و نیک 
م 
گنــاه را بــه کلــی پــاک کــرده وآن را بــا خوبــی جبــران ســازد .ایــن همــان کاری بــود کــه آدم
ابوالبشــر؟ع؟ نیــز انجــام داد و موفــق شــد تــا از چنــگال شــیطان رهایــی یافته و خویشــتن را
نجــات دهــد( .آیــه  23اعــراف) از ایــن رو ،شــیطان بــه شــدت در صــدد آن اســت کــه پــس از
گنــاه ،انســان او ناامیــد ســاخته و بــه وی القــاء کنــد کــه دیگــر کار از کار گذشــته اســت یــا اینکه
هنــوز فرصــت زیــادی بــرای توبــه و ندامــت وجــود دارد.
َ ُ
البتــه روشــن اســت کــه مقصــود از اســتعاذه ،پنــاه بــردن لفظــی و تنهــا گفتــن ذکــر «اعــوذ
َ َّ
الشــیطان َّ
الرجــم» نیســت؛ بلکــه بایــد بــا تمــام وجــود بــه خــدا پنــاه بــرد .ایــن امــر
بــاهلل ِمــن
ِ
ً
یشــود« :یــاد خدا ،اخــاص و توکل»؛ یعنــی اوال تــاش و تمرین کنیم
بــا ســه عامــل میســر م 
ً
تــا در طــول روز بیشــتر بــه یــاد خــدا بیفتیــم؛ ثانیــا روحیــه تــوکل و اظهار نیــاز به خداونــد را در
ً
خودمــان تقویــت کنیــم و ثالثــا اخــاص و خدامحــوری در کارهایمــان دیده شــود.
�ز �ش �
خ
ف
ن
ا ر ا بل�یس دون ب�ا ی�د پ��اه *** �ود �ب ری در سا�یه لط� االه
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ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴﯵﯶﯷ ﯸ

ْ
؛ و آن کــس کــه از مقــام پــروردگارش ترســان باشــد و نفــس خــود را از تمایــات نادرســت
ً
بــازدارد ،مســلما بهشــت جایــگاه اوســت( .نازعــات)40،

وی غلبــه کــرده و آن را بــه تســخیر خــود در آورد ،بــه اوج انســانیت ،راه یافتــه و بــه جــوار
قــرب پــروردگار رشــد مییابــد ،ولــی ا گــر قــوای جســمانی و مــادی وی بــر قــوای روحانــی و
معنویــش غلبــه کنــد ،بــه حضیــض حیوانیــت تنــزل مییابــد.
� *** چ�را �ب ی�رون �ز خ�ود می ج�و�ی ای دوس ت
� در �پوس ت
� �ا ت�وس ت
ب�ه�ش ت �ز خ ت
�
ی
� ودو � ب
ْ
بنابرایــن ،مدیر یــت نفــس بــه عنــوان مرکــز اجتمــاع و تنــازع قــوای روح و جســم،
یشــود و در فصــل بعــد بــا
اهمیــت زیــادی دارد .کاری کــه بــه ،آن «خودســازی» گفتــه م 
مهــارت آن آشــنا خواهیــم شــد.
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شــاید تصــور چنیــن چیــزی دشــوار باشــد کــه مــا خودمــان دشــمن خــود باشــیم ،ولــی
چنیــن چیــزی حقیقــت دارد.
ْ
توضیــح آنکــه ،نفــس بــه معنــای جــان و کالبــد آدمــی اســت کــه قــوای مختلف جســمی
و روحــی در آن قــرار دارد .همانگونــه کــه میدانیــد انســان از دو ُبعــد مــادی و روحانــی
برخــوردار اســت .چنانچــه ُبعــد روحانــی یــا عقالنــی وی بــر قــوای جســمی یــا حیوانــی
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ْ
موضوع  :23نفس ّاماره و سرکش؛ دشمن درونی انسان
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ْ
نجــا کــه مدیریــت نفــس مراحــل متعــددی دارد ،نفــوس انســانی را از باالترین مرتبه
از آ 
تــا پایینمرتبــه آن تقســیم کردهانــد.
ْ
ْ
ّ
الــفْ -نفــس ُم َ
طمئنــه :واالتریــن مرتبــه نفــس انســانی ،نفــس مطمئنــه اســت کــه آیات
ت میکنــد .پــس از تصفیــه و تهذیــب و تربیــت کامــل،
پایانــی ســوره فجــر از آن حکای ـ 
انســان بــه مرحل ـهاى مىرســد کــه غرائــز ســرکش در برابــر او رام شــده و توانایــى پیــکار بــا
عقــل و ایمــان را در خــود نمىبیننــد؛ چــرا کــه عقــل و ایمــان آن قــدر نیرومنــد شــدهاند کــه
ْ
نهــا توانایــى چندانــى نــدارد .بــه چنیــن نفســی کــه بــه مرحلــه
غرائــز نفســانى در برابــر آ 
ْ
اطمینــان و بــاور قلبــی بــه حقایــق رســیده باشــد« ،نفــس مطمئنــه» گفتــه شــده اســت .آیــه
ْ
 27ســوره فجــر بــه ایــن نفــس اشــاره کــرده اســت.
َ
ْ
ب -نفــس ل ّوامــه :انســان ممکــن اســت بــر اثــر طغیــان غرائــز ،گاهــی مرتکــب
ً
خالفهایــى شــود ،امــا فــورا پشــیمان مىگــردد و بــه مالمــت و ســرزنش خویــش مىپــردازد،
و تصمیــم بــر جبــران گنــاه مىگیــرد .در ایــن حالــتْ ،نفــس انســان را ّ
«لوامــه :ســرزنشگر»
ْ
میگوینــد .از نفــس ّلوامــه بــه وجــدان بیدارگــر آدمــی نیــز تعبیــر میشــود .ایــن مرتبــه از
ْ
نفــس در ابتــدا بــرای همــگان فراهــم میشــود ،ولــی چنانچــه بــه آن بیتوجهــی شــود،
ْ
کمفــروغ شــده و گاه بــه کلــی خامــوش میشــود .در آیــه  2ســوره قیامــت بــه ایــن نفــس،
ســوگند یــاد شــده اســت.
ْ
ْ
ج -نفــس ُم َسـ ّ ِـو ِله :حالتــی اســت کــه نفــس ،گرایــش بــه گنــاه را در نظــر انســان تقویــت
ْ
ْ
نمــوده و وی را بــه ســمت لــذات دنیــوی ترغیــب مینمایــد .از ایــن نفــس بــه «نفــس
ْ
ْ
مسـ ّـوله» یــا زینتدهنــده یــاد میشــود .تفــاوت نفــس مسـ ّـوله بــا نفــس ّامــاره آن اســت کــه
ْ
ْ
نفــس مسـ ّـوله انســان را -چــون نفــس ّامــاره -بــه بــدی امــر نمیکنــد؛ بلکــه کار بــد را در نظر
فــرد خــوب جلــوه داده تــا فــرد بــا اراده خــودش بــه دنبــال آن بــرود .نمونــه بــارز پیــروی از
ْ
نفــس مسـ ّـوله ،بــرادران یوســف؟ع؟ بودنــد کــه در چــاه انداختــن یوســف؟ع؟ در نظرشــان
امــری عــادی و خطایــی کوچــک و قابــل گذشــت ،زینــت داده شــده بــود( .آیــه  18ســوره
ْ
یوســف) بســیاری از انســانها بــدون اینکــه بداننــد اســیر چنیــن نفســی گشــته و قبــح
بدیهــا در نظرشــان کمرنــگ گردیــده اســت.
ْ َ
ْ
ْ
د -نفــس ا ّمــاره :مقصــود از نفــس ّامــاره ،نفســی اســت کــه بــه بدیهــا و زشــتیها امــر
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میکنــد؛ یعنــی فــرد بــه جایــی میرســد کــه اختیــار اعمــال خــود را بــه تمایالت نفســانی خود

خــود نکنیــد؛ زیــرا کــه ایــن ســهل انگاریهــا شــما را بــه راههــای تاریکــی میکشــاند 1».بــه
همیــن دلیــل اســت کــه پیامبــر ا کــرم؟ص؟ در حدیثــی میفرمایــد«َ :أ ْعـ َـدى َعـ ُـد ّو َک َن ْف ُسـ َ
ـک
ِ
َّ
ْ
َ ْ
ال ِتــی َب ْیــن َجن َب ْیــک؛ بزرگتریــن دشــمن تــو نفــس توســت کــه در درونــت قــرار گرفتــه
2

 . 1نهج البالغه .خطبه .85
ج  .۱ص.۵۹
 . 2تنبیه الخواطر .
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اســت».
ْ
آری ،تنهــا راه مبــارزه بــا دشــمنی نفــس امــاره ،خودســازی و مخالفــت بــا آن اســت تــا
رام و مطیــع شــود .ســعدی؛ ایــن شــاعر توانگــر پارســی؛ در حکایــت  19از کتــاب ارزشــمند
گلســتان مینویســد:
ّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
بزرگــی را پرســیدم در معنــی ایــن حدیــث کــه «اعـ ٰ
ـدی َعــد ّ ِو َک نف ُســک التــی َبیـ َـن
َجنبیـ َ
ـک» .گفــت« :بــه حکــم آن کــه هــر آن دشــمنی را کــه بــا وی احســان کنــی ،دوســت
ْ
گــردد؛ مگــر نفــس را کــه چنــدان کــه مــدارا بیــش کنــی ،مخالفــت زیــادت کنــد.
ُ
� *** خ� فال� ن��فس؛ که �ف رمان د�هد ،چ�و �ا� ت
مراد ه�رکه �ب آر�رى ،مط�یع امر ت�و گ�ش ت
ف� مراد
ی
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ســپرده و اســیر هــوا و هــوس م 
یگــردد و تــا پــای جــان ســرخوش غفلــت و غــرور میســازد:.
َ َ َ ْ َ َ َّ خَ َ
ْ
َ
اتــذ ِإ َهلـ ُـه هــواه :آیــا ندیــدی کســی کــه هــوای نفســش را معبــود خــود ســاخته
«أرأیــت مـ ِـن
ْ
اســت؟» (فرقــان )43،قــرآن کریــم در آیــه  53ســوره یوســف ،نــام ایــن نفــس را آورده و تنها
رحمــت خــدا را نجاتدهنــده از آن دانســته اســت.
امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :حــی یــک حلظــه کوتاهــی و ســهلانگاری در مــورد نفــوس
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موضوع  :24دشمنان خارجی

ﭿﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ

ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓ
ﮔ ﮕﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ

اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! محــرم اســرارى از غیــر خــود ،انتخــاب نکنیــد! آنهــا از
هــر گونــه شـ ّـر و فســادى در بــاره شــما ،کوتاهــى نمىکننــد .آنهــا دوســت دارنــد شــما در
رنــج و زحمــت باشــید( .نشــانههاى) دشــمنى از دهــان (و کالم) شــان آشــکار شــده؛
و آنچــه در دلهایشــان پنهــان مىدارنــد ،از آن مهمتــر اســت .مــا آیــات (و راههــاى
پیشــگیرى از شـ ّـر آنهــا) را بــراى شــما بیــان کردیــم اگــر اندیشــه کنیــد! (آل عمــران)118،
با قرآن خوشبخت شوید

ْ
قــرآن کریــم عــاوه بــر دشــمنان داخلــی (یعنــی شــیطان و نفــس امــاره) ،بــه دشــمنان
خارجــی هــم توجــه زیــادی کــرده اســت .آیــات بســیاری از قــرآن کریــم بــه دشــمنی افــراد
قســتیز بــا مؤمنــان در حــوزه ایمــان و نیــز سیاســت داخلــی و خارجــی ،اشــاره کــرده و
ح 
ً
دســتور دفــاع و مقابلــه بــا آنــان را مؤکــدا اعــام کــرده اســت .مهمتریــن ایــن دشــمنان
عبارتانــد از :یهودیــان ،مشــرکان ،مســتکبران و منافقــان .هــر یــک از ایــن دشــمنان
یهــای مخصــوص و راهــکار مقابلــه منحصــر بــه فــردی دارنــد.
ویژگ 
ّ
ّ
حقمــداران ،در آیــه  82ســوره مائــده بــه
یهودیــان بــه علــت عنــاد و دشــمنی شــدید بــا 
ّ
عنــوان دشــمنترین دشــمنان معرفــی شــدهاند .کفــار هــم طبــق آیــات صریــح قــرآن کریــم
(ماننــد  105ســوره بقــره و  36انفــال) همــواره بــر ســر راه خــدا ســنگاندازی میکننــد.
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در آیــه بــاال بیــان شــده کــه ایــن دو گــروه از هیــچ تالشــی بــرای گمراهی مؤمنــان و مبارزه
یســازد.
بــا آنــان دریــغ نمــی کننــد و ضعف و شکســت دیـنداران ،آنان را شــادمان م 
بــه همیــن دلیــل ،قــرآن کریــم تنهــا راهکار مبــارزه بــا دشــمنان خارجــی را سســت نشــدن
َ ُ َ
در برابــر زورگــویی آنــان و تقویــت قــوای نظامــی مســلمانان میدانــدَ « :و أ ِعـ ّـدوا ُلـ ْـم َمــا
ُ َ
ْاسـ َـت َط ْع ُ ْت ِمـ ْـن قـ ّـو ٍة ...؛ هــر نیرویــى در قــدرت داریــد ،بــراى مقابلــه بــا آنهــا [دشــمنان]،
آمــاده ســازید!( »...انفــال )60،در آیــه  139ســوره آل عمــران میخوانیــمَ « :و ال َ ِت ُنــوا َو ال
َ ْ َُ َ َْ ُ َ
ـم ُم ْؤ ِمنـ ن
ـم ْال ْع َلـ ْـو َن إ ْن ُک ْنـ ُ ْ
تزنــوا و أنـ ُ
ـ�؛ و [در برابــر دشــمنان] سســت نشــوید! و غمگیــن
ِ
نگردیــد! و شــما برتریــد ا گــر ایمــان داشــته باشــید!»
نتیجــه آنکــه ،نبایــد در مقابــل دشــمنی ایــن دشــمنان خارجــی و داخلــی کــه آســایش و
امنیــت و ایمــان مــردم را نشــانه گرفتهانــد ،غفلــت کــرد و آن را ســاده انگاشــت .امــروزه نیــز،
یهــا و مشــکالت
دشــمنی معانــدان و زورگویــان عالــم ،نقــش مهمــی در بســیاری از بدبخت 
یتــوان ایــن حقیقــت را انــکار
نهــای اجتماعــی و اقتصــادی دارد و نم 
تاریخــی و بحرا 
کــرد؛ هرچنــد برخــی در داخــل بــه دنبــال تطهیــر چهــره پلیــد زورگویــان خارجــی بــوده و آن را
توهــم دشــمنپنداری مــی خواننــد.
َ
ت
�ز ش ن خ
چ� ش�م �ا�ز و گ شو� �ا�ز و ا�ن ع ٰ
می *** ح ی�ر�م من ا چ��م ب��دݣݣی �دا
ب ی
ب
َ
ّ
َ
مؤمــن از اظهــار امیــان هــرایس نــدارد .بــه تعبیر قــرآن در انتهای ســوره فتح« ،ا ِشــد ُاء عیل
ّ
الکفــار» اســت؛ یعنــی ایــن چنیــن نیســت کــه تعــداد لشــکر دشــمن یــا امکانــات زیادشــان
او را بــه هــراس بینــدازد؛ چــون یــاران طالــوت کــه از انبــوه لشــکر جالــوت نهراســیدند
َ َ َ ََ ْ َ ً َ ً ْ
َ
َ ُ َ َ َّ
الص ِابر یــن؛ چــه
اهلل و اهَّلل مــع
و گفتنــد« :کـ ْـم ِمـ ْـن ِفئـ ٍـة قلیلـ ٍـة غل َبــت ِفئــة کثیـ َـرة ِبـ ِـإذ ِن ِ
بســا گــروه اندکــى کــه بــه توفیــق خــدا بــر گــروه بســیارى پیــروز شــدند ،و خــدا باشــکیبایان
اســت.» (بقــر] )249 ،آنــان بــا صبــر و اســتقامت در برابــر دشــمن صفآرایــی کــرده و از
خداونــد طلــب اســتمداد کردنــد .خــدا نیــز ســنت همیشــگی خــود را بــر ایــن قــرار داده کــه
َ
ُ
از مؤمنــان و متقیــان پشــتیبانی کنــد« :یــا أ ُّ َیــا َّالذیـ َـن َآم ُنــوا إ ْن َت ْن ُصـ ُـر وا َ
اهَّلل َی ْن ُص ْرکـ ْـم َو
ِ
َُّ ْ َْ َ ُ
دامکـ ْـم؛ اى مؤمنــان! ا گــر خــدا را یــارى کنیــد ،خــدا هــم شــما را یــارى مىکنــد و
یث ِبــت أق
گامهایتــان را محکــم و اســتوار مىســازد( ».محمــد) 7 ،
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موضوع  :25منافقان داخلی

ﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ
ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
مــردان منافــق و زنــان منافــق ،همــه از یــک گروهنــد! آنهــا امــر بــه منکــر ،و نهــى از
معــروف مىکننــد؛ و دستهایشــان را (از انفــاق و بخشــش) مىبندنــد؛ خــدا را فرامــوش
کردنــد ،و خــدا (نیــز) آنهــا را فرامــوش کــرد ( ،و رحمتــش را از آنهــا قطــع نمــود)؛ بــه
یقیــن ،منافقــان همــان فاســقانند! (توبــه)67،

با قرآن خوشبخت شوید

بــی گمــان ،خطرنا کتریــن دشــمن سیاســی بــرای جامعــه دینــی ،منافقــان هســتند.
اســام در طــول تاریــخ خــود بیشــترین ضربــه را از منافقــان خــورده اســت .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه قــرآن ســختترین حمــات خــود را متوجــه منافقــان ســاخته اســت و آنــان را
دشــمنان واقعــی مســلمانان خوانــده اســتُ « :هـ ُـم َ ُ َ َ ُ
العــد ّو فاحذرهــم؛ آنــان دشــمنان

واقعیانــد؛ پــس از آنــان بــر حــذر باشــید( ».منافقــون)4،
ً
طبیعتــا شــناخت منافــق کار آســانی نیســت؛ زیــرا وی نقابی از پاکدســتی و تقــوا بر چهره
زده و در دل بــه دنبــال فرصتــی بــرای ضربــه زدن بــه پیکــر جامعــه دینــی اســت .بــه همیــن
یهــای منافقــان و فتنهانگیــزان را در ســورههای متعــددی ذکــر
دلیــل ،قــرآن کریــم ویژگ 
کــرده اســت.
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(بقــره )193 ،بــه همیــن دلیــل مبــارزه بــا فتنــه در دوران حاضــر نیــز ،کار ســاده و ســهلی
تهــای شــبانه روزی اســت.
نیســت؛ بلکــه نیازمنــد برنامهریزهــای دقیــق و فعالی 

با قرآن خوشبخت شوید

مهــم تریــن ایــن نشــانهها عبــارت اســت از :سســتی در عبــادت و ریــا (نســاء،)142،
نبــازی (بقــره ،)204،فســاد و غــرور (بقــره ،)205،منفعتطلبــی و تغییــر مواضــع بــر
زبا 
اســاس منافــع دنیــوی (نســاء 72 ،و  ،)73ســوگندهای مــداوم بــرای ادعــای همراهــی
بــا مؤمنــان (منافقــون ،)2 ،ظاهرســازی (منافقــون ،)4،القــاء تــرس از دشــمن در جامعــه
(مائــده ،)52،تکبــر و عنــاد در برابــر حـ ّـق (منافقــون ،)5،اســتفاده ابــزاری از دیــن
(توبــه ،)107،ایمــان موســمی و مقطعــی (نســاء ،)105،ادعــای اصــاح امــور و خیرخواهــی
(بقــره ،)11،ادعــای روشــنفکری و خردمنــدی (بقــره )13 ،و . ...
قــرآن کریــم بــرای جلوگیــری از دشــمنی منافقــان ،همــه را بــه بصیــرت و روشــنگری،
احتــاد و هوشــیاری و دوری از منافقــان دعــوت کــرده اســت( .توبه-43،حجــرات-6،
انفــال -46،منافقــون)4،
ً
در دو آیــه  ،خداونــد بــا تعابیــری نســبتا مشــابه ،از فتنــه و نفــاق بــه عنــوان گناهــی
ْ ُ َ َ ُّ
َْ
شــدیدتر و بزرگتــر از قتــل یــاد مــی کنــد« :ال ِف ْت َنــة أشــد ِمـ َـن الق ْتــل؛ فتنــه آنــان از کشــتار شــما
شــدیدتر اســت( ».بقــره)191 ،
قــرآن کریــم بــه همــه مســلمانان دســتور مــی دهــد تــا رفــع کامــل فتنــه از جهــان و تحقق
کامــل دیــن الهــی از سراســر گیتــی  ،بــا دیــن ســتیزان  ،مجاهــده و مبــارز کننــد و لحظــه ای
َّ َ ُ
ـون ف ْت َنـ ٌـة َو َی ُکـ َ ّ
ُ ُ
الدیـ ُـن هلِل»
ـون ِ
در ایــن راه درنــگ نداشــته باشــندَ « :و قا ِتلوهـ ْـم َحــى ال تکـ َ ِ
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در فصــل اول گفتیــم کــه انســان قــوای متعــدد و اســتعدادهای
گوناگونــی دارد کــه میتوانــد او را تــا باالتریــن مراحــل خلقــت برتــری
داده یــا بــه پایینتریــن مراتــب آن تنــزل دهــد .مــا هــم میتوانیــم برتــر از
فرشــتگان باشــیم و تــاج خالفــت االهــی بر ســر بگذاریم و هــم میتوانیم
بــا ســوء اختیارمــان ،پسـتترین موجــودات باشــیم .آنچــه مــا را از دیگــر
یســازد ،همیــن «قــوس صعــود و نــزول» در درون
مخلوقــات متمایــز م 
نهــا در درون ماســت .بــه همیــن دلیــل،
مــا و امــکان انتخــاب و تغییــر آ 
ْ
پــرورش نفــس اهمیــت زیــادی در خوشــبختی مــا خواهــد داشــت.
ا گــر مــا میتوانیــم حیوانات را پــرورش داده و دسـتآموز خود کنیم،
ً
پــس حتمــا میتوانیــم خودمــان را نیــز تربیــت کــرده و ادب نماییــم.
علمــای اخــاق نــام ایــن کار را «خودســازی» گذاشــتهاند .خودســازی
یــک مهــارت بســیار مهــم در زندگــی اســت .ا گــر ایــن مهــارت را از دســت
بدهیم،هیچــگاه فضایــل اخالقــی و آداب عبــادی و اجتماعــی در
وجــود مــا ریشــه نکــرده و ممکــن اســت بــه یکبــاره از دســت برونــد.
در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا حــدودی تــا بــا اهمیــت و مراحــل
خودســازی آشــنا شــویم.
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موضوع  :26اهمیت خودسازی (تزکیه)
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ْ
و ســوگند بــه نفــس آدمــى و آن کــس کــه آن را منظــم ســاخته * ســپس فجــور و تقــوا (شــر
ْ
و خیــر) را بــه او الهــام کــرده اســت * کــه هــر کــس نفــس خــود را تزکیــه کــرده ،رســتگار
ْ
شــده * و آن کــس کــه نفــس خویــش را بــا معصیــت و گنــاه آلــوده ســاخته ،نومیــد و
محــروم گشــته اســت( .شــمس)

با قرآن خوشبخت شوید

یهــای اخالقــی و اجتماعــی را
برخــی از دانشــمندان غربــی ،تنهــا دلیــل بــروز ناهنجار 
ســرکوب شــدن تمایــات نفســانی و غریــزه انســانی و تبدیــل آن بــه عقد ههــای روانــی و خــأ
روحــی و جنســی دانســتهاند .متأســفانه ایــن دیــدگاه طرفــداران زیــادی در غــرب پیــدا کــرد
و موجــب آزادی کامــل و انحطــاط اخالقــی جوامــع غربــی شــد؛ در حالــی کــه بــا وجــود اقبال
جامعــه غربــی بــه ایــن نظریــه و برچیــده شــدن بســاط دینــداری ســنتی در آن دیــار ،نــه
یهــای اخالقــی و جنســی کاهــش نیافــت؛ بلکــه خشــونت
یهــا و بدرفتار 
تنهــا آمــار بیمار 
ْ
و تجــاوز چنــد برابــر شــده و تنــوع بیشــتری نیــز پیــدا کــرد؛ چــون نفــس آدمــی هیــچ وقــت
ســیر نخواهــد شــد.
ن
�ش
ق
� *** که ه�ر ساع�ت ش� � ب�له د�یگر اس ت
و� �پ رس ت
� ��فس ه ت
م ب�ر طاع ت
�
ْ
در مقابــل ایــن دیــدگاه ،اســام ،راه مقابلــه بــا نفــس را «ایجــاد تعادل میان قوای جســم
ْ
و روح» و «مخالفــت بــا خواســتههای پــی در پــی نفــس» میدانــد .بــه عبــارت دیگــر،
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با قرآن خوشبخت شوید

اســام بــه تمــام غرایــز جســمانی توجــه کــرده و از افــراط و تفریــط (زیــادهروی و کمگــذاری)
در ارضــاء غرایــز نهــی نمــوده اســت .در ادبیــات دینــی از ایــن کار بــه «خودســازی یــا تزکیــه»
یهــای اخالقــی.
یــاد مــی کننــد .تزکیــه ،یعنــی پــاک کــردن درون از زشــتی و پلید 
ّ
ســعادت در دنیــا و آخــرت ،جــز بــا خودســازی و تســلط بــر خویشــتن امــکان پذیــر نیســت
بــه همیــن دلیــل ،یکــی از اصلیتریــن هــدف تمامــی ادیــان و پیامبــران الهــی ،همیــن
خودســازى بــوده اســت.
ُ َّ
َ ُْ ّ
«جهــاد النفس مهر الجنــة :مهریــه و بهــای بهشــت  ،مبــارزه
امــام علــی؟ع؟ میفرمایــدِ :
ْ
بــا سرکشــی نفــس اســت 1».ایــن مطلــب برگرفتــه از آیــات قــرآن اســت.
خودســازی مقدمــات و مراحــل زیــادی دارد .آیــات فروانــی از قــرآن کریــم بــه اهمیــت،
آثــار ،مقدمــات و مراحــل خودســازی اشــاره کــرده اســت .آیــه بــاال یکــی از زیباتریــن آیــات
قــرآن در ایــن زمینــه اســت.
در ایــن ســوره خداونــد پــس از یــازده ســوگند بــه پدید ههــای عظیــم آفرینــش ،انســان
را بــه غرایــز و اســتعدادهای درونـیاش آ گاه ســاخته و تأ کیــد مــی کنــد کــه قــوای نفســانی
او متعــادل آفریــده شــده اســت .توضیــح آنکــه ،قــوای نفســانی شــامل چهــار قــوه عاقلــه،
واهمــه ،غضبیــه و شــهویه اســت .هــر یــک از قــوای چهارگانـ ه بــه صورت متعــادل در ضمیر
انســان نهــاده شــده و او را در راه رســیدن بــه کمــال یــاری میکننــد ،ولــی از آنجایــی کــه هــر
کــدام از اینهــا ،دارای یــک حـ ّـد افــراط و یــک حـ ّـد تفریــط اســت ،پــس ا گــر از تعــادل خــارج
شــده و زیــادهروی یــا کاســتی در آن بــه وجــود آیــد ،باعــث بــروز مشــکالت اخالقــی در فــرد
ْ
یشــود .بنابرایــن رســتگاری واقعــی از ِآن کســی اســت کــه افســار نفــس خــود را بــه دســت
م 
یهــا در فطــرت او
گرفتــه و از طغیــان سرکشــی آن جلوگیــری کنــد و اجــازه ندهــد تــا خوب 
مدفــون گــردد.
َ
ّ
دقــت کنیــد کــه واژه «دس» بــه معنــای «دفــن کــردن» اســت؛ پــس آیــه شــریفه،
میخواهــد بگویــد کــه ا گــر کســی به خودســازی اقــدام نکند ،مانند این اســت که انســانیت
ْ
خــود را در زیــر هواهــای نفســانیاش مدفــون و پنهــان ســاخته اســت ،چنیــن کســی حتمــا
زیــان کار خواهــد بــود.
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جالــب اســت بدانیــد کــه ایــن مــورد ،تنهــا مــوردی اســت کــه در قــرآن کریــم بیشــترین
ســوگند بــرای آن یــاد شــده اســت .ایــن مطلــب نشــان از اهمیــت خودســازی در هدایــت مــا
ْ
دارد .آری ،شــرط اول بــرای پــرواز بــه قلــه ســعادت ،رهــا شــدن از اســارت نفــس خودمــان
اســت.
�ز خ
نف
م
ف م
�ز
ا �ود �ب رون �ر� ت�ه ه�وای س�ر کن *** ا ی�ن راه را �به پ�ای م ی�ن گ ی�ر سر کن
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آیــا وقــت آن نرســیده اســت کــه دلهــاى مؤمنــان در برابــر ذکــر خــدا و آنچــه از حـ ّـق نــازل
کــرده اســت خاشــع گــردد؟ (حدیــد)16،
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علمــای اخــاق ،اولیــن مرحلــه خودســازی را «تذکــر و بیــداری از خــواب غفلــت»
میداننــد؛ زیــرا هــر قــدر انســان متنبــه گردیــده و بــا تفکــر ،پــی بــه هــدف آفرینــش خــود
ببــرد ،قــدم گذاشــتن در مســیر خودســازی بــرای او مهیاتــر و ســریعتر خواهــد بود .چه بســیار
افــرادی کــه پــس از یــک عمــر گنــاه ،بــا دیــدن صحن ـهای یــا بــا شــنیدن موعظ ـهای بــه
کبــاره از خــواب غفلــت بیــدار شــده و بــا عزمــی راســخ توبــه کردنــد .در آیــه بــاال ،خداونــد
ی 
راه مقابلــه بــا شــیطان و وسوس ـههای او را بیــداری و تذکــر پــس از غفلــت میدانــد.
حقیقــت ایــن اســت کــه بســیاری از انســانها در خــواب گــران و بیخبــری بزرگــی
نســبت بــه حقیقــت ایــن عالــم و هــدف آن بــه ســر میبرنــد .آنــان بــه تعبیــر قــرآن کریــم ،از
دنیــای پیرامــون خــود جــز ظاهــر آن را درک نکــرده و از مقصــود اصلــی آن غافــل شــدهاند:
ُ
ُ َ ْ
ُّ ْ
ُ
ظاهـ ًـرا ِمـ َـن ْ َ
« َی ْع َل ُمـ َ
غافلــو 
ن؛ آنهــا فقــط ظاهــرى از
الیـ ِـاة الدنیــا َو هـ ْـم عـ ِـن ال ِخـ َـر ِة هـ ْـم ِ
ـون ِ
زندگــى دنیــا را مىداننــد ،و از آخــرت (و باطــن جهــان) غافلنــد( ».روم)7 ،
خ نق ش ق
ت
شق ش
آ
�ز
عا�� �و ار �نه رو ی کار ج�هان سر� ی�د *** ن �ا� نوا�ده ��� م�صود در کارگاه ه�س�ی
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َ
َ
قــرآن کریــم غافــان را نابینــا خوانــده اســتَ « :و َمــن َ
کان یف هـ ِـذ ِه اعمــی ف ُهـ َـو یف اآلخـ َـر ِة
َ َ ُّ
َ
ً
اعمــی َو اضــل ســبیال؛ و کســی کــه در دنیــا نابینــا باشــد ،در آخــرت هــم کــور محشــور
یشــود( ».اســراء )72 ،
م 
ش
ن
خ
خ�� ه � �ز
وا�ی �ب رد چ �می ی�ن ج�هان *** کور م ی�ری ،کور � ی��ز ی �ج اودان
گر
َ
ْ
در جــای دیگــر ،آنــان را مرد ههــای متحــرک میدانــد« :إ ّنـ َ
ـک ال ُت ْسـ ِـم ُع َ
ىت َو ال
الـ ْـو 
ِ
َّ
ُ ْ ُ ُّ َّ ُّ
ّ ً
الدعـ َ
ن؛ مســلما تــو نمىتوانــى ســخنت را بــه گــوش مــردگان
ـاء ِإذا َولـ ْـوا ُم ْد ِبر یـ 
تسـ ِـمع الصــم
(غافــان) برســانى ،و نمىتوانــى ناشــنوایان را هنگامــى کــه روى برمىگرداننــد و پشــت
مىکننــد ،دعــوت کنــی!» (نمــل)80 ،
آری ،مــرگ حقیقــی در منطــق قــرآن غفلــت و بیخبــری از معــارف و حقایــق عالــم
َّ
َ َ ُ َْ
ـاس ِن َی ٌام فـ ِـإذا َماتــوا انت َب ُهــوا؛ مردم
اســت .از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ نقــل شــده اســت« :النـ ِ
1
یشــوند».
در خــواب هســتند ،وقتــی مردنــد ،بیــدار م 
ک ن�ون �ا�د ای خ� ف� ت�ه ��دار �بود *** چ�و مرگ نا�در آ�رد �ز خ�وا� ت
ب�� ،چ ه سود؟
بی
بی
ً
نهــا باالتــر ،قــرآن کریــم اساســا وصــف انســانیت را شایســته غافــان ندانســته
از همــه ای 
َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َ َ ً َ ْ ّ َ ْْ
ـس
َو آنــان را پس ـتتر از حیوانــات َمیدا َنــد« :و لقــد ذرأنــا ِلجهــم َکثیــرا ِمــن ِجالـ ِـن و ِال نـ ِ
آذان ال َی ْسـ َـم ُع َ
ون بــا َو ُلـ ْـم ٌ
َ
ُ ْ ُُ ٌ ََْ ُ َ
َ ُ ْ ْ ُ نٌ ُ ْ
ون ِبــا
ُلــم قلــوب َال یفقهــون ِب َــا و ُلـ ُـم أعــ� ال یب ِصـ ُـر ِ
َ ُ ُ ْ ُ
ْ ُ َ ّ
َ َ ْ ْ
غافلــون؛ بــه یقیــن ،گــروه بســیارى از جــن
ولئــک هــم ال ِ
ـام َبــل هـ ْـم أضــل أ ِ
أ ِ
ولئــک کال نعـ ِ
و انــس را بــراى دوزخ آفریدیــم؛ آنهــا دلهــا [عقلها]یــى دارنــد کــه بــا آن (اندیشــه نمىکننــد،
و) نمىفهمنــد؛ و چشــمانى کــه بــا آن نمىبیننــد؛ و گوشهایــى کــه بــا آن نمىشــنوند؛
آنهــا همچــون چهارپایاننــد؛ بلکــه گمرا هتــر! اینــان همــان غافالننــد (چــرا کــه بــا داشــتن
همهگونــه امکانــات هدایــت ،بــاز هــم گمراهنــد)( ».اعــراف)179 ،
ت
خ
�ز ش
ن ش �ز
وا� �پ ر ی� ش�ان گ�ذ رد
د ی�ده ه�ر که ��د ب�ا در ا ی�ن ع ب�ر�گاه *** رو گار� ه�مه در � ب
نــگاه کــن کــه امیــر مؤمنــان؟ع؟ در نهــج البالغــه چگونــه بــر جــان آدمــی نهیــب میزنــد
کــه« :ای انســان! چــه چیــز تــو را بــه گناهــت جســور کــرده اســت؟ و چیســت ســبب فریــب
 .1مجموعه ورام .ج  .1،ص.150
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ْ
خوردگ ـیات در برابــر پــروردگارت؟ چــرا بــا هــاک کــردن نفــس خویــش ،انــس و الفــت
پیــدا کــردهای؟ آیــا از درد بهبــودی نخواهــی یافــت؟ آیــا از خــواب گرانــی کــه تــو را ربــوده

1

فراگرفتــه ،معالجــه کــن».
ت ت خ
ش
وا� و ب� ی�ا ب�ان در �پ�ی� ***
کاروان ر�ف� و �و در � ب
�ش
ب�ا ی؟

�ن
�ز
کی روی؟ ره که �پ رسی؟ �چ ه ک ی؟ چ�ون
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اســت ،بیــدار نم 
یشــوی؟ آیــا بــه خویــش رحمــی نخواهــی کــرد؟ همــان رحمــی کــه بــه
دیگــران میکنــی .چــه بســا ا گــر کســی را ببینــی کــه در گرمــای شــدید زحمــت میکشــد،
برایــش ســایبان تهیــه میکنــی یــا ا گــر بیمــاری را ببینــی کــه از درد مینالــد ،بــر او ترحــم
کــرده و گریــه میکنــی؛ پــس چــه چیــز باعــث شــده کــه بــه درد خــود صبــر نمــود ه و تحمــل
ْ
مـیورزی! و چــه چیــزی تــو را دربــاره نفــس خــودت -کــه عزیزتریــن نفــوس بــرای توســت-
تســلیت و دلــداری داده اســت؟  ...پــس بــا یــک تصمیــم ،بیمــاری سســتی و بیخیالــی
خــودت را کــه در دلــت راه یافتــه ،مــداوا کــن و بــا بیــداری ،خــواب غفلتــی را کــه چشــمت را

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1نهج البالغه .خطبه .223
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...ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷﭸﭹﭺﭻ
و در کارهــا بــا آنــان مشــورت نمــا ،و چــون تصمیــم و عــزم راســخ گرفتــى بــر خــدا تــوکل
کــن ،کــه بىتردیــد خداونــد تــوکل کننــدگان را دوســت دارد( .آل عمــران)159 ،

با قرآن خوشبخت شوید

اولیــن گام بــرای تقویــت مهــارت خودکنترلــی ،تصمیــم درســت و اصولــی بــه همــراه
عــزم راســخ اســت .آیــه بــاال بــه گوشـهای از ایــن دو مطلــب اشــاره کــرده اســت .در ایــن آیــه
خداونــد بــه پیامبــر فرمــان میدهــد تــا بــا مؤمنــان مشــورت کــرده و تصمیم نادرســت پرهیز
کنــد .ســپس هنگامــی کــه عــزم جــدی بــر یــک راه حــل پیــدا شــد ،بــر خــدا تــوکل کــرده و آن
یهــای زندگی اســت.
را انجــام دهــد .ایــن نســخه درمــان همــه تردیدهــای مــا بــر ســر دوراه 
ً
الــف -تصمیمگیــری :احتمــاال شــما نیــز بــا ایــن مشــکل مواجــه شــدهاید کــه بــرای
انجــام کاری تصمیــم جــدی گرفتهایــد ،ولــی در ادامــه ناموفــق شــدهاید و بــه تدریــج از
حــل آن ناامیــد شــدهاید .ایــن مشــکل بســیاری از ماســت .دلیــل اصلــی ایــن مشــکل در
مــوارد زیــادی ،نداشــتن «مهــارت تصمیمگیــری» اســت .تصمیمگیــری یعنــی انتخــاب
یــک مطمئنتریــن و مناسـبترین راه حــل بــرای یــک مســئله یــا مشــکل .مشــخص اســت
بهــای بــه ایــن مهــارت نیــاز
شهــای زندگــی یــا انتخا 
کــه همــه مــا بــرای برونرفــت از چال 
داریــم.
در فراینــد تصمیمگیــری ،اصولــی وجــود دارد کــه نبایــد آن را نادیــده گرقــت .تصمیــم
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با قرآن خوشبخت شوید

درســت و منطقــی ایــن اســت کــه در ابتــدا نســبت بــه جوانــب کار و مطالعه و با کارشناســان
مشــورت کنیــم ،ســپس راه حــل مناســب را انتخــاب کنیــم ،آنــگاه موانــع پیــش رو را
شناســایی و برطــرف کــرده و بــه صــورت و مرحل ـهای و واقــع بینانــه و بــا در نظــر گرفتــن
تــوان خودمــان ،برنامهریــزی کــرده و بــه آن عمــل میکنیــم.
ً
مثالبــه عنــوان نمونــه ،کســی کــه میخواهــد خصلــت «پرخــوری» را از خــود دور کنــد،
بایــد در ابتــدا نســبت بــه ایــن بیمــاری شــناخت علمــی پیــدا کنــد که منشــأ آن ممکن اســت
اختــاالت هورمونــی یــا افســردگی و عــادت اشــتباه غذایــی یــا عــدم دسترســی بــه غذاهــای
مقوی ســالم و  ...باشــد ،ســپس با مطالعه و مشــورت کارشناســان رواندرمانی و مذهبی
راه حــل مناســب را در ایــن میبینــد کــه زمــان و مــکان و نــوع وعد ههــای غذایــی خــود را
یهــای ســریع ،انگیــزه او
یشــود کــه در دســترس بــودن خوراک 
تغییــر دهــد .آنــگاه متوجــه م 
را بــرای مفیــد خــوردن کاهــش داده اســت ،پــس جلــوی آن را مــی گیــرد و تــا مدتــی اجــازه
یهــا در منــزل باشــند .در ادامــه ،یــک برنامــه چنــد مرحلــه ای
نمــی دهــد تــا ایــن خوراک 
و گام بــه گام بــرای حــل ایــن مشــکل ،طراحــی کــرده و بــا خــود عهــد میبنــدد کــه بــه آن
ً
عمــل کنــد؛ مثــا تصمیــم میگیــرد در ابتــدا نســبت بــه مصــرف چنــد خورا کــی تجدیــد نظــر
کــرده و بــه تدریــج عــادت غذایــی خــود را تغییــر دهــد .مثالــی کــه مــا زدیــم ،دربــاره یــک
ً
موضــوع جســمی بــود .درمــان بیماریهــای اخالقــی نیــز دقیقــا بــه همیــن صــورت خواهــد
یشــود .امــام علــی؟ع؟ فرمــود« :ال
بــود .بــه ایــن کار« ،دوراندیشــی در تصمیــم» گفتــه م 
ْ
1
َ
ـزم ِبــا َحــزم؛ در تصمیمــی کــه همــراه بــا دوراندیشــی نباشــد خیــری نیســت».
خیــر فـ ِـی عـ ٍ
ب -عــزم راســخ :خیلــی اوقــات شکسـتهای مــا ناشــی از تصمیــم غلــط نیســت؛ بلکــه
عــزم جــدی بــرای انجــام آن تصمیــم در مــا وجــود نداشــته اســت .بــه همین دلیل ،داشــتن
یهــای برگزیــدگان تاریــخ اســت .خداونــد نیــز از
همــت و عــزم راســخ از مهمتریــن ویژگ 
بهتریــن انبیــاء خــود ،بــا عنــوان «اولوالعــزم» یــاد کــرده و بــه رســول گرامــی اســام؟ص؟ تــا
َ
َ
اولوالعــزم مـ َـن ُّ
الر ُســل؛ پایــدار بــاش؛ آن گونــه
اصبــر کمــا َص َبـ َـر
َ ِ ِ
ماننــد آنــان رفتــار کنــد« :ف ِ
کــه پیامبــران دارای عــزم راســخ پایــداری کردنــد( ».احقــاف)35 ،
نهــای الهــی دعــوت
همچنیــن ،قــرآن کریــم بارهــا مؤمنــان را بــه وفــاداری بــه پیما 
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َ َُْ ُ َ ْ َ
کــرده اســت« :ا َّنــا َی َت َذ َّکـ ُـر اولواال لبــاب * َّالذیـ َـن ُی ُوفـ َ ْ
ـون الیثــاق؛
اهَّلل و ال ینقضـ
ِ
ـون ِب َعهـ ِـد ِ
یشــوند؛ همــان کســانی کــه بــه عهــد خــود بــا خداونــد وفــادار
فقــط اهــل درایــت متذکــر م 
نهــای الهــی ،همــان
نشــکنی نمیکننــد( ».رعــد )20،مقصــود از پیما 
بــوده و پیما 
«میثــاق بندگــی» اســت کــه در فطــرت انســانها نهادینــه شــده اســت .ایــن آیــات بــه
معنــای اهمیــت عــزم راســخ در تقــوا (یــا همــان مهــارت خودســازی) دارد.
مهــای
آری ،زندگــی انســانهای موفــق ،مرهــون همــت و عــزم جــدی آنــان بــر تصمی 
درســت بــوده اســت.
� ج�هان ،خ�وا ب�گاه �ن� یس ت
� اس ت
م�ز دور خ� ف� ت�ه را ن �د�هد م�ز د ه� ی��چ کس *** م�دان ه�م ت
�
ی

با قرآن خوشبخت شوید

بنابرایــن ،بــرای دســتیابی بــه مهــارت خودکنترلــی بایــد در ابتــدا تصمیــم گرفــت،
برنامهریــزی کــرد و بــا خــود عــزم راســخی داشــت تــا بــه آن عمــل کــرد .ایــن مطلــب را
یتــوان بــا همــان «مشــارطه» در علــم اخــاق ،نزدیــک دانســت .مقصــود
بهگون ـهای م 
از مشــارطه ایــن اســت کــه فــرد پــس از اینکــه انگیــزه الزم بــرای یــک عمــل را پیــدا کــرد،
برنامهریــزی کــرده و بــا خــود شــرط کنــد و عــزم جــدی داشــته باشــد تــا بــه آن برنامــه عمــل
کنــد.
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه بــرای موفقیــت در خودســازی ،بایــد از گا مهــای کوچــک و
ً
مقطعــی شــروع کــرده و پیوســته آن را تمریــن کــرده و هیچــگاه ناامیــد نشــویم .مثــا بــرای
دوری از گنــاه «چشــم چرانــی و نــگاه حــرام» خــوب اســت بــا خــود تصمیــم بگیریــم کــه
ً
ً
مثــا تــا یــک هفتــه بــه خــودم قــول میدهــم کــه عمــدا نــگاه حــرام انجــام ندهــم .ســپس
بــه تدریــج ایــن بــازه زمانــی را افزایــش دهیــم .مراقــب باشــید کــه ناامیــدی و احســاس
شکســت ،بدتریــن کار ممکــن اســت .هی ـچگاه ناامیــد نشــوید و دوبــاره اقــدام کنیــد؛ چــه
لهــای مــا
بســا خداونــد همیــن خواس ـتهای مکــرر و بینتیجــه مــا را ببینــد و خــودش د 
را منقلــب و بیــدار ســازد.
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موضوع  :29سومین گام خودسازی :کنترل و مراقبت (مراقبه)

اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! مراقــب خــود باشــید! اگــر شــما هدایــت یافتهایــد،
گمراهــى کســانى کــه گمــراه شــدهاند ،بــه شــما زیانــى نمىرســاند .بازگشــت همــه شــما
بــه ســوى خداســت؛ و شــما را از آنچــه عمــل مىکردیــد ،آ گاه مىســازد( .مائــده)105،
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با قرآن خوشبخت شوید

«مراقبــه» مهمتریــن گام بــرای رشــد و کمــال اخالقــی اســت .مراقبــه در لغــت به معنای
«گردنکشــیدن بــرای زیــر نظــر گرفتــن چیــزی» میباشــد .مقصــود از ایــن واژه در اصطــاح
علــم اخــاق و روانشناســی نیــز ،ایــن اســت کــه فــرد مهــارت مواظبــت و نظــارت بــر خــود و
کارهایــش را بــا تمریــن زیــاد بــه دســت آورد.
بنــا بــه فرمــوده قــرآن کریــم ،شــاهدان زیــادی بــر اعمــال انســان مراقبــت میکننــد:
«خداونــد ،فرشــتگان ،انبیــاء و مؤمنــان راســتین و حتــی زمیــن و اعضــای بــدن خــود
انســان ».ولــی نکتــه مهــم ایــن اســت کــه قبــل از همــه ایــن مراقبــان بیرونــی ،خودمــان
اقــدام بــه مراقبــت درونــی از اعمالمــان کــرده و اجــازه ندهیمــد تــا اندیشــه و رفتــار و
گفتارهایشــان از کنتــرل بیــرون رفتــه و غیرقابــل مهــار باشــد .ایــن همــان کاری کــه افــراد
هوشــیار و فرزانــه در زندگــی انجــام میدهنــد .آنــان عمــر خــود را چــون الماســی گرانبهــا
پنداشــته و چــون میداننــد کــه راهزنــان زیــادی بــرای تــاراج ایــن گوهــر ارزشــمند کمیــن

فصل پنجم :مهارت خودسازی

کردهانــد ،پیوســته از آن مراقبــت کــرده و حفــظ میکننــد.
در آیــه بــاال ،خداونــد بــه مؤمنــان گوشــزد میکنــد تــا بــه شــدت از تمایــات درونــی خــود
مراقبــت کــرده و بــا دشــمن درونــی خــود پیــکار کــرده و آن را تســلیم خود کنند .تنهــا در این
صــورت اســت کــه هیــچ نیــروی بیرونــی نیــز نخواهد توانســت آنــان را به گمراهی بکشــاند.
ت �ش ن
خ
ن
�و ب�ا د من ��فس ه�م�ا�نهای *** �چ ه در ب��د پ��یکار ب��یگا�نهای؟
ً
اساســا کارکــرد اصلــی قــرآن ،همیــن افزایــش حــس مراقبــت اعمــال در بنــدگان اســت.
آیاتــی کــه دربــاره علــم خداونــد ،قــدرت و انتقــام الهــی ،فلســفه خلقــت ،شــناخت شــیطان،
تهــای الهــی و تعــداد بســیار زیــادی از موضوعــات بــه
سرگذشــت کافــران ،یــادآوری نعم 
دنبــال ایــن هــدف اســت کــه بنــدگان یــا یــادآوری و تفکــر دربــاره ایــن حقایــق ،بــا تمایــات
نفســانی و وسوسـههای شــیطان مبــارزه کــرده و تســلیم نگردنــد.
مراقبــه شــاید در ابتــدا ســخت و بیفایــده بــه نظــر برســد ،امــا بــا شــروع آن و مشــاهده
یشــوید .بــرای شــروع
اثــرات مثبتــی کــه بــر ذهــن و جســم دارد ،بــه انجــام آن ترغیــب م 
میتوانیــد از روزی دو دقیقــه شــروع کنیــد.
مــا در فصــل بعــد ،بــه مهــارت خودکنترلــی یــا تقــوا اشــاره خواهیــم کــرد کــه بــه تکمیــل
ایــن بحــث کمــک زیــادی خواهــد کــرد.

با قرآن خوشبخت شوید

106
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ
ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ

فصل پنجم :مهارت خودسازی
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اى اهــل ایمــان! از خــدا پــروا کنیــد؛ و هــر کســى بایــد بــا تأمــل بنگــرد کــه بــراى فــرداى
ً
خــود چــه چیــزى پیــش فرســتاده اســت ،و از خــدا پــروا کنیــد؛ یقینــا خــدا بــه آنچــه انجام
مىدهیــد ،آ گاه اســت * .و ماننــد کســانى مباشــید کــه خــدا را فرامــوش کردنــد ،پــس
خــدا هــم آنــان را دچــار خودفراموشــى کــرد؛ اینــان همــان فاســقاناند( .حشــر 18 ،و )19

یتــوان روزهــا را بــدون
آری ،اولیــای الهــی دنیــا را تجارتخان ـهای میداننــد کــه نم 
حســاب و کتــاب و ســالها را بــدون بیــان وترازنامــه مثبــت تجــاری ســپری کــرد و در
نهایــت ،ســودی و منفعتــی توقــع داشــت.
 . 1نهج البالغه .حکمت.131
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ْ
روشــن اســت کــه اصــاح نفــس و پیراســتگی از صفــات بد ،جــز با برنامهریــزی و مراقبت
و ارزیابــی امکانپذیــر نیســت .از ایــن رو« ،محاســبه اعمال«یکــی از مراحــل مهــم تهذیــب
ْ
نفــس ،بعــد از مشــارطه و مراقبــه اســت .مــراد از محاســبه اعمــال ایــن اســت کــه انســان هــر
شــب و روز بــه ســنجش و ارزیابــی اعمــال خویــش بپــردازد تــا برایــش روشــن گــردد کــه تــا
چــه انــدازه بــه برنامــه خودســازی خــود نزدیــک شــده اســت .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد:
ُّ َ َ َ
1
تجـ ُـر او ِلیــاء اهلل؛ دنیــا تجــارت خانــه اولیــای خداســت».
«الدنیــا م

امــام کاظــم؟ع؟ نیــز در ایــن بــاره میفرمایــد« :هــر کــس دو روزش مســاوی باشــد ،زیــان
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کــرده اســت 1».ایــن حدیــث نشــاندهنده اهمیــت محاســبه اســت؛ زیــرا بــدون محاســبه
و ارزیابــی روزانــه از عملکــرد نیــک و بــد خودمــان ،نمــی توانیــم آن را بــا روزهــای دیگــر
بگــرد خودمــان مطلــع شــویم.
ســنجیده و از پیشــرفت یــا عق 
َ َ َ
«حاســبوا قبــل ان
پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ نیــز در حدیــث مشــهوری فرمودنــد:
ِ
ُ
2
حاســبوا؛ به حســابتان رســیدگی کنید؛ پیش از آن که به حســاب شــما رســیدگی شــود».
ت ِ
آری ،چگونــه اســت کــه ا گــر دانشآمــوزی کــه پیــش از دادن برگــه امتحــان ،آن را
بازبینــی نکنــد ،او را ســرزنش میکنیــم کــه «چــرا یکبــار دیگــر آن را نخوانــدی و بــه درســتی
جوابهایــت مطمئــن نشــدی؟»؛ امــا خودمــان نســبت بــه اعمالمــان بــی تفاوت هســتیم.
چــه چیــز مــا را از عدالــت خداونــد ایمــن ســاخته اســت؟! آیــا نمیدانیــم کــه فــردای قیامــت
یشــود؛ بلکــه نامــه عملمــان را بــه دســت خودمــان داده و
بــه اعمالمــان رســیدگی م 
ً
َ
َ َ َ
َ
َ
َ
ـوم علیـ َ
فسـ َ
الیـ َ
ـک َ
ـک حســیبا؛ نامــه اعمالــت را بخــوان.
میگوینــدِ « :اقــرأ ِکتابـ
ـک کــی ِبن ِ
امــروز خــودت بــرای حسابرســی بــه آن کافــی هســتی( ».اســراء)14 ،
ن � ت م�ن�ش
ن
ت
عم
ا�
ا� *** �ه وق�ی که ور گردد ک� ب
ک�ون کرد ب�ا ی�د ل را حس ب
ْ
شهــای خــود پــی
از جملــه فوایــد محاســبه نفــس آن اســت کــه وقتــی انســان بــه لغز 
ً
بــرد ،اوال بــه جــای پرداختــن بــه عیــوب دیگــران ،کارهــای بــد خــودش ،در نظــرش بــزرگ
ً
یشــود .ثانیا پیش
جلوه داده شــده و ســبب دوری از غرور و فخرفروشــی و خودپســندی م 
از آن کــه آن صفــت زشــت در جــان فــرد رســوخ کــرده و عــادت شــود ،فرصــت توبــه و جبــران
ســریع را بــه فــرد عطــا میکنــد .امــام صــادق؟ع؟ فرمودنــد« :هــر گاه شــخص گناهــی کنــد،
در دلــش نقطــه ســیاهی برآیــد ،پــس ا گــر توبــه کنــد محــو شــود و ا گــر بــر آن گناه بیفزایــد ،آن
3

ســیاهی فزونــی گیــرد تــا بــر دلــش چیــره گــردد و هرگــز رســتگار نشــود».
تهــا و کارهــای خــوب را فراهــم کــرده و از
همچنیــن توفیــق شــکرگزاری بــرای نعم 
ت عمــر تغییــر داده و آن را از خوابــگاه و
متــر ،دیــد او را نســبت بــه دنیــا و فرص ـ 
همــه مه 
 . 1بحار األنوار .ج  .۷۸ص.۳۲۶
 . 2بحار األنوار .ج  .۷۸ص.۳۲۶
 . 3تفسیر نمونه .ج .26ص.266
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تفرجــگاه ،بــه میــدان مســابقه و تجــارت بــرای ســودآوری بیشــتر تبدیــل میکنــد.
آیــه بــاال بــه موضــوع محاســبه پرداختــه اســت .در ایــن آیــه از مؤمنــان خواســته شــده تــا
ضمــن رعایــت تقــوا ،خــوب بنگرنــد کــه بــرای زندگــی ابــدی خــود چــه پیــش فرســتادهاند
یشــان بــه خــدا ،ایــن اســت کــه
و ماننــد کســانی نباشــند کــه ســزای غفلــت و بیتوجه 
یشــان را فرامــوش کــرده و صبــح تــا شــام بــه هــر چیــزی جــز ســعادت حقیقــی
خــود واقع 
خــود مشــغول شــدهاند .آری ،بدتریــن کیفــر خــدا ایــن اســت کــه انســان را از اصلیتریــن
نیازهــای خــود غافــل کــرده و بــه خــود وا گــذارد .قــرآن کریــم بارهــا از ایــن حقیقــت پــرده
َ
برداشــته اســت کــه بــا مجرمــان ایــن چنیــن میکنــدَ « .ف َنـ َـذ ُر ّالذیـ َـن ال َی ْر ُجـ َ
ـون ِل َ
یف
قاءنــا 
ُط ْغ ِ ْ َ ْ َ ُ َ
ـدار مــا [و محاســبه شــدن اعمالشــان را] امیــد
یانــم یعمهــون؛ پــس کســانى را کــه بــه دیـ ِ
ِ
ندارنــد ،وا مىگذاریــم تــا در طغیانشــان ســرگردان بماننــد( ».یونــس)11 ،
ایــن بزرگتریــن بــای الهــی اســت کــه خداونــد کســی را بــه حــال خــود رهــا کــرده و او را
فرامــوش کــرده باشــد .نتیجــه فرامــوش کردن خــدا بالیی بزرگتــر به نام «خودفراموشــی»
اســت؛ یعنــی یــک شــخص یــا حتــی یــک جامعــه هویــت واقعــی و حقیقــت وجــودی
خــودش را فرامــوش کــرده و بــه بیراهــه بــرود؛ همانطــور کــه در آیــه ابتدایــی گفتــار آمــده
اســت« :و ماننــد کســانى مباشــید کــه خــدا را فرامــوش کردنــد ،پــس خــدا هــم آنــان را
دچــار خودفراموشــى کــرد ».امــروزه بســیار ی از انســانها و جوامــع مترقــی دچــار ایــن
درد هســتند .بشــریت امــروز هویــت انســانی را فرامــوش کــرده و تمــام ّ
همــو غـ ّـم خــود را
در آســایش دنیــوی دیــده و روح انســانی را بــه کلــی میرانــده اســت .آیــا از ایــن درد ،بــای
بزرگتــری ســراغ داریــد کــه دامــان بشــریت را گرفتــه باشــد؟
درد ب� ش�ر امرو�ز �ف رامو�ش ی خ�و ی� ش� اس ت
امرو�ز گر ف� ت�اری ما آ�� و �غ�ذ ا �ن� یس ت
�
� ***
ِ
ِ ب
ِ
گفتنــی اســت در آیــه ابتدایــی گفتــار دو بــار بــر تقــوای الهــی تأ کیــد شــده اســت؛ یکبــار
پیــش از محاســبه و یکبــار پــس از آن .تقــوای اول اشــاره بــه همــان مرحلــه مراقبــه و کنترل
ْ
نکــه نوبــت محاســبه
نفــس اســت کــه مقــدم بــر مرحلــه محاســبه اســت؛ یعنــی قبــل از آ 
برســد ،بایــد در هنــگام عمــل دقــت و پرهیــز الزم را داشــته باشــد .امــا تقــوای دوم کــه بعــد
از محاســبه اســت ،میخواهــد ایــن نکتــه را بفهمانــد کــه در هنــگام محاســبه ،از خــدا پــروا
داشــته باشــید و از خوشبینــی افراطــی و توجیــه اعمالتــان پرهیــز کنیــد.

فصل پنجم :مهارت خودسازی

خوشــا بــه حــال کســی کــه بــرای خــود دفترچــه یادداشــتی داشــته باشــد و در پایــان روز،
الاقــل لحظاتــی را بــا خــود خلــوت کــرده و کارهــای روزش را بررســی کنــد و بــا خــود بگویــد:
حــال کــه یــک روز دیگــر از عمــرم گذشــت ،بــا ایــن ســرمایه گرانبهــا چــه چیــز خریــدم؟ آیــا در
قبــال آن ،متاعــی ارزشــمند بــه دســت آوردم وآیــا دوبــاره روزم را بــه غفلــت ســپری کــردم؟
چقــدر در راه خــدا قــدم برداشــتم؟ آیــا بــا ســخنانم دل کســی را نشکســتم؟ آیــا اندوهــی
را از دل مؤمنــی برطــرف ســاختم یــا بــاز هــم دل کســی را شکســتم؟  »...ســپس خــود را
ســرزنش و عتــاب کنــد کــه چــرا هنــوز غافلــی و چهنشســتهای؟ عمــرت در بــی خبــری تبــاه
شــد و چگونــه اســت کــه خداونــد تــو را بــر ســفره قــرآن و اهلبیــت؟ع؟ دعــوت کــرده و تــو از
تهــای مــادی گرفتــه
ایــن موهبــت بیبهــره مانــدهای و تمــام هـ ّـم و غـ ّـم خــود را دنیــا و لذ 
اســت؟
خ
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تهــای زندگــی اســت کــه امــروزه
خودکنترلــی یکــی از مهمتریــن مهار 
دانشــمندان زیــادی بــه اهمیــت ان پــی بردهانــد .مقصــود از ایــن مهــارت
آن اســت کــه فــرد بتوانــد در مقابــل هیجانــات و وسوس ـههای درونــی و
بیرونــی خویشــتن را مهــار کــرده و مدیریــت کنــد.
ا گــر میخواهیــد اهمیــت ایــن مهــارت را بدانیــد کافــی اســت بــه
سرگذشــت تبهــکاران مراجعــه کنیــد .اغلــب افــرادی کــه بــه مصــرف مــواد
مخــدر روی آورده یــا بــه امــوال دیگــران دســتبرد میزننــد ،از لحظ ـهای
یــاد میکننــد کــه بــرای نخســتین بــار ایــن کارها را شــروع کــرده و در مقابل
وسوســه یا دعوت دوستانشــان ،نتوانســته مقاومت کنند .کنترل خشــم
و بددهنــی ،مهــار غریــزه شــهوانی و چش ـمچرانی ،پرهیــز از پرخــوری و
تــاش بــرای کاهــش وزن ،پرهیــز از عــادات زشــت یــا دوســتیهای نابــاب
و بســیاری از آســیبهای فــردی و اجتماعــی تنهــا زمانــی از بیــن م ـیرود
کــه ایــن مهــارت را در خــود ایجــاد کنیــم.
دانشــمندان راهکارهــای گوناگونــی بــرای تقویــت مهــارت خودکنترلــی
یــا همــان تکنیــک «نــه گفتــن» ارائــه کردهانــد .آیــات زیــادی از قــرآن بــه
ایــن مهــارت اشــاره کــرده اســت .فضیلــت «تقــوا و پرهیــزکاری» یــا «تزکیــه
و خودســازی» نیــز در حقیقــت ،بــه دنبــال ایجــاد همیــن مهــارت اســت.
در این فصل ،با اهمیت و مراحل خودسازی آشنا میشویم:

ْ
موضوع  :31اهمیت تقوا و پرهیزکاری (مهار نفس)
فصل ششم :مهارت خودکنترلی

 ...ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ...
و لباس پرهیزگارى بهتر است! (اعراف)26،
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بــا وجــود اینکــه واژه «تقــوا» در متــون دینــی مــا بســیار بــه کار رفتــه اســت ،ولــی بســیاری
از افــراد هنــوز بــا معنــای دقیــق و کارکــرد تقــوا آشــنا نیســتند .تقــوا همــان خودکنترلــی اســت؛
یعنــی توانایــی پرهیــز کــردن؛ یعنــی همــان تکنیــک «نــه گفتــن» .کارکــرد تقــوا هــم بههیــچ
وجــه فــردی نیســت؛ بلکــه هــم فــردی و هــم اجتماعــی اســت .بــه عبــارت دیگــر ،جامعــه
باتقــوا نــه فقــط در اخــاق اجتماعــی نیکــو میباشــد؛ بلکــه در اقتصــاد و سیاســت و فرهنگ
و آمــوزش و همــه ابعــاد زندگــی نیــز پیشــرو و پویاســت؛ چــون توانســته خود را از آســیبهای
یشــود
اقتصــادی و سیاســی و فرهنگــی و  ...در امــان نــگاه دارد .بــا ایــن بیــان روشــن م 
کــه تقــوا و پرهیــزکاری چــه معنــای وســیع و اثرگــذاری در زندگــی مــا دارد و حتــی افــراد
غیرمتعهــد و جوامــع ســکوالر هــم بــه آن نیــاز دارنــد .بــر ایــن اســاس ،تقــوا و پرهیــزکاری
ً
ظاهــرا محدودیــت اســت؛ ولــی در واقــع ،مصونیــت اســت؛ مثــل اینکــه پوشــیدن کفــش در
ظاهــر محدودیتــی بــرای انســان ایجــاد میکنــد ،ولــی فوایــد زیــادی دارد و ســبب حفــظ پــا
از کثیــف شــدن و زخمــی شــدن اســت.
بــه همیــن جهــت ،بیشــترین فرمــان قــرآن کریــم بــه رعایــت تقــوا اختصــاص یافتــه
اســت؛ یعنــی مراقــب باشــید تــا ســراغ هــر اندیشـهای نروید؛ هــر حرفی را بــر زبــان نیاورید؛ به
هــر چیــزی گــوش ندهیــد؛ وارد هــر محفلــی نشــوید؛ بــا هــر کســی دوســت نشــوید و خالصــه
هــر کاری انجــام ندهیــد؛ بلکــه در تمــام ایــن مــوارد ،بــرای خودتــان قیــود و تعهداتــی
بــر اســاس دیــن قــرار داده و بــه آن عمــل کنیــد .ایــن معنــای تقواســت .تقــوا درســت در
ُ
یشــود:
نقطــه مقابــل «بیبنــد و بــاری» اســت کــه در زبــان دیــن ،بــه آن «فجــور» گفتــه م 
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غلبــه بــر دشــمنان از جملــه ایــن آثــار اســت.
از میــان همــه تعبیــرات و آثــاری کــه قــرآن بــرای تقــوا بــه کار بــرده ،آیــه بــاال جایــگاه
ویــژهای دارد .در ایــن آیــه ،خداونــد در ضمــن باالتریــن معانــی را تمثیلــی زیبــا بــرای تقــوا
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موهــوم مــادی و مقامــی و علمــی و جســمی و نــژادی و  ...خــط بطــان کشــیده اســت:
َّ َ ْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُ
اهَّلل أتقا کـ ْـم؛ گرامىتریــن شــما نــزد خداونــد بــا تقواتریــن شماســت».
ِ«إن أ کرمکــم ِعنــد ِ
(حجــرات)13،
شــاید تاکنــون بــا پرس ـشهای زیــادی دربــاره فلســفه وجــوب برخــی احــکام مواجــه
شــدهاید کــه چــرا خداونــد فــان حکــم را بــر مــا واجــب کــرده و بــرای مــا محدودیــت ایجــاد
کــرده اســت؟ پاســخ ایــن اســت کــه هــدف اصلــی بســیاری از احــکام دینــی ،تمریــن تقــوا و
ً
خودنگـهداری اســت؛ مثــا روزه ،بــه معنــای پرهیــز کــردن از خــوردن و آشــامیدن و برخــی
کارهــا در یــک مــدت زمــان معیــن اســت .ایــن فریضــه بــرای ایــن واجــب شــده اســت تــا
مؤمنــان تــوان «نــه گفتــن» بــه خواســتههای نفســانی را بــه دســت بیاورنــد .از ایــن روی،
در آیــه  183بقــره ،حکمــت وجــوب روزه را رســیدن بــه ملکــه تقــوا میدانــد.
بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن کریــم آثار فراوانــی را برای تقوا شــمرده اســت :بصیرت
و روش ـنبینی ،نــزول رحمــت و بــرکات الهــی ،گشــایش رزق و روزی ،آمــرزش گناهــان و

فصل ششم :مهارت خودکنترلی

َ
« َف َا َهل َمهــا ُف َ
جورهــا َو تقواهــا» (شــمس)8 ،
بــه بیــان ســادهتر ،تقــوا مثــل ریلــی میباشــد کــه بــر قطــار اعمــال خــود قــرار داده ایــد تــا
روی آن و در چهارچــوب آن حرکــت کنــد .آیــا وجــود ریــل ســبب کنــد شــدن حرکــت قطــار
ً
یشــود؟ مســلما خیــر .انســان بیبنــد و بــار ماننــد قطــاری اســت کــه از ریــل خــارج شــده
م 
اســت؛ ممکــن اســت آزاد باشــد ،امــا هیـچگاه بــه مقصــد نمیرســد.
قــرآن کریــم ،زیباتریــن تعابیــر را دربــاره تقــوا بــه کار بــرده اســت .در جایــی ،تقــوا را
برتریــن توشــه دانســته و بــه انســانها توصیــه میکنــد تــا میتواننــد از ایــن توشــه بردارنــد:
َ َ َ َّ ُ َ َّ َ ْ َ َّ َّ ْ
« :و تــز ودوا فـ ِـإن خیــر الــز ِاد
التقــوى؛و زاد و توشــه تهیــه کنیــد ،کــه بهتریــن زاد و توشــه،
پرهیــزکارى اســت!» (بقــره)197،
� که ه�ر رو�ز ت�وان آ�مد و ر� ت
را�ی س ت
�ز اد �ف ردای خ�ود ،امرو�ز ا�ز ای��ن�ج ا �ب ردار *** ا ی�ن �نه ه
ف�
یهــای
شگــذاری انســانها دانســته و بــر تمــام برتر 
و در جــای دیگــر ،تقــوا را معیــار ارز 
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بــه کار بــرده و آن را بــه بهتریــن لبــاس بــرای انســانها دانســته اســت؛ یعنــی همانطــور کــه
لبــاس ســب زینــت انســان و حفــظ او از ســرما و گرمــا و آســیبهای بیرونــی اســت ،تقــوا و
پرهیــزکارى نیــز عــاوه بــر پوشــانیدن بشــر از زشــتى گناهــان و حفــظ او از خطــرات فــردى و
اجتماعــى ،زینــت شــخصیت وســبب رســیدن او بــه ســعادت اســت.
ََ
ا�ز ه�وساه دور ش�و ،ک نا�در طر ی� ق� �ز ن �دگی *** ره ک ا سوی سع ت
اد� می �ب نر�د ا ه� ِل ه�وس
�ج ِ
ِ
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ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ
ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
از آنچــه بــه آن آ گاهــى نــدارى ،پیــروى مکــن ،چــرا کــه گــوش و چشــم و دل ،همــه
مســئولند( .اســراء)36،
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تقــوا بــه معنــای عــام کلمــه ،الزمــه زندگــی هــر فــردی اســت کــه می خواهد انســان باشــد
و تحــت فرمــان عقــل زندگــی کنــد و از اصــول معینــی پیــروی نمایــد .تقــوای دینــی و الهــی
یعنــی اینکــه انســان خــود را از خطــا و گنــاه و پلیــدی ،حفــظ و صیانــت کنــد و مرتکــب آنها
نشود.
یشــود .امیرالمؤمنیــن؟ع؟
تقــوا گســتره زیــادی دارد و همــه شــئون زندگــی را شــامل م 
تقــوا را آزادی از هــر گونــه ّ
رقیــت و بردگــی میدانــد 1.ایــن بیــان بــه خوبــی بیانگــر گســتره
تقــوا در زندگــی اســت .فــرد متقــی بــه چیــزی وامــدار نیســت و از کســی فرمــان نمــی بــرد.
در نتیجــه ،بــا اختیــار تصمیمگیــری کــرده و خویشــتن را مســئول همــه رفتارهــای خــود
میدانــد .ا گــر بخواهیــم تقــوا را بــه خوبــی متوجــه شــده و از کوتهنگــری دربــاره آن پرهیــز
کنیــم ،بایــد بگوییــم« :تقــوا ،یعنــی احســاس مســئولیت در برابــر هــر رفتــار آ گاهانــه فــردی
و اجتماعــی»
شــیطان تمــام تالشــش را میکنــد کــه انســان را بــه بیبنــد و بــاری و لجامگســیختی
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بکشــاند و تقــوا همــان لجــام و افســاری اســت کــه مــا بایــد بــه خــود و افعالمــان ببندیــم تــا
یلــه و رهــا نباشــیم .ایــن پیــکار میــان آزادی و بندگــی تــا پایــان عمــر ادامــه دارد .چــه بســیار
افــرادی کــه گمــان میکننــد در زندگــی هیــچ قیــد و بنــدی نداشــته و آزاد هســتند،ولی در
حقیقــت ،افســار بــه دســت شــیطان داده و اســیر هــوا و هــوس شــدهاند!
حــاال خــوب متوجــه مــی شــویم کــه تقــوا یکــی از حقایــق زندگــی اســت و هیــچ چیــزی
دیگــر نمیتوانــد جــای آن را بگیــرد.
در دیــدگاه اســام انســان در برابــر همــه اختیــارات خــود مســئول اســت .ایــن چنیــن
نیســت کــه خداونــد آدمــی را وانهــاده و رفتارهــای او را مــورد عتــاب قــرار نمیدهــد؛ بلکــه
گــوش و چشــم و دســت و زبــان و فکــر و قلــب او بایــد پاســخگوی اعمــال خــود باشــند .آیــه
 36اســراء بــر همیــن اصــل مهــم تأ کیــد دارد.
تصــور کنیــد ا گــر ایــن رویکــرد در زندگــی هــر کســی حکمفرمــا شــود کــه در برابــر رفتارهای
خــود مســئول اســت ،چقــدر از مشــکالت اجتماعــی و اقتصــادی و سیاســی جامعــه برطــرف
خواهــد شــد .جامعــه باتقــوا آن اســت کــه در آن کارگــر ،جنــس بیکیفیــت تولیــد نکنــد و
کارمنــد از وظیفــه خــود شــانه خالــی نکــرده و معلــم در تدریــس و آمــوزش و دلســوزی نهایت
تالشــش را داشــته باشــد.
بــا توضیحــی کــه دادیــم روشــن شــد کــه وقتــی قــرآن در آیــات متعــدد از جملــه آیــه
 96اعــراف ،وعــده میدهــد تقــوای جمعــی ســبب افزایــش روزی و بــرکات یــک جامعــه
یشــود ،معنایــش فقــط نمــاز و روزه و دعــا و  ...نیســت؛ بلکــه جامعــه متقــی؛ یعنــی
م 
اجتماعــی کــه همــه خــود را در برابــر رفتارهایشــان مســئول ببیننــد.
همچنیــن فهمیدیــم کــه چــرا برخــی جوامــع غربــی دارای ســامان و رفــاه بهتــر
هســتند؟ یکــی از دالیــل آن ایــن اســت کــه آنــان بــه برخــی وجــوه عــام تقــوا (یعنــی
همــان مســئولیتپذیری در برابــر رفتارهــا) پایبنــد هســتند و مــا تقــوا را فقــط در عبــادات
خالصــه کردهایــم .وعدههــای خداونــد تخلفبــردار نیســت؛ ایــن مــا هســتیم کــه آن را
بــا تفســیرهای گزینشــی خودمــان اشــتباه فهمیــده و بــه آن معتــرض هســتیم .بــه قــول
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ﮆ ﮇ ﮈ ﮉﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! اگــر از (مخالفــت فرمــان) خــدا بپرهیزیــد ،بــراى شــما
وســیلهاى جهــت جــدا ســاختن حــق از باطــل قــرار مىدهــد؛ (روش ـنبینى ّ
خاصــى کــه
در پرتــو آن ،حــق را از باطــل خواهیــد شــناخت؛) و گناهانتــان را مىپوشــاند؛ و شــما را
می آمــرزد؛ و خداونــد صاحــب فضــل و بخشــش عظیــم اســت! (انفــال)29،

فصل ششم :مهارت خودکنترلی

ﭼﭽﭾﭿ ﮀ ﮁﮂﮃﮄﮅ

تقــوا آثــار فــردی و اجتماعــی بســیاری دارد .مهمتریــن ایــن آثــار ،توانایــی تشــخیص حــق
از باطــل اســت .فــرد پرهیــزکار از چنــان نیرویــی بهرهمنــد میگــردد کــه توانایــی تشــخیص

اســیر هــوا و هــوس نشــده و دچــار لغزشهــای نفســانی نخواهنــد شــد .گفتنــی اســت در آیــه
فــوق ،پوشــیده شــدن گناهــان و آمــرزش آن نیــز از آثــار تقــوا شــمرده شــده اســت.
ا گــر انســان متقــی باشــد ،روشــنبین اســت؛ زیــرا تقــوا صفــای روح مــی آورد .وقتــی تقــوا
نهــا همــه منشــأ تاریکــی و
باشــد ،طمــع نیســتُ ،عجــب نیســت ،هــوا و هــوس نیســت .ای 
َ
جهالتهاســت .تقــوا گــرد و غبــار هــوس را پــاک میکنــد ،کین هتــوزی را فــرو مــی نشــاند و
در نتیجــه عقــل ،آزاد فکــر میکنــد.
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ســره از ناســره را در وجــود خویــش مییابنــد .ایــن امــر بــدان جهــت اســت کــه آنان ریشــههای
انحــراف را در وجــود خــود از بیــن بــرده و دیــده بصیرتشــان کامــل گشــته اســت .از ایــن رو،

امــام باقــر؟ع؟ فرمــود« :خداونــد بــه وســیل ه تقــوا بنــده را از آنچــه کــه عقلــش بــه آن
1

فصل ششم :مهارت خودکنترلی
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نمیرســد ،حفــظ کــرده و کوردلــى و نادانــى او را بــر طــرفمیســازد».
تقــوا و خداترســی عــاوه بــر آثــار معنــوی فــراوان ،آثــار محســوس دنیــوی نیــز دارد .یکــی از
ایــن آثــار ایــن اســت کــه خداونــد بــه وســیله تقــوا و خداترســی ،فطــرت و ضمیــر فرد را روشــن
میســازد تــا همــواره آســانترین راه و طریقــه را -کــه همــان راه حــق اســت -برگزینــد.
همچنیــن اســباب و وســایل الزم را در اختیــار او قــرار میدهــد تــا انجــام اینگونــه اعمــال
را برایــش آســان ســازد .در آیــه بــاال بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت .بــر اســاس ایــن آیــه،
روشــنبینی و تشــخیص و بصیــرت درســت در کنــار مغفــرت و آمــرزش الهــی و نیــز فضــل
عظیــم پــروردگار ،رهآورد بــزرگ تقــوا میباشــد.
قــرآن کریــم در آیــه  4ســوره طــاق ،یکــی دیگــر از آثــار تقــوا را آســانی در کارهــا معرفــی
ً
َ
َ
میکنــدَ « :و َمــن َی َّتــق َ
اهلل َی ج� َعــل لــه ُمــن امـ ُـره ُیســرا ً؛ هرکــس کــه تقــوای الهــی داشــته
ِ
باشــد خداونــد یــک نــوع ســهولت و آســانی در کار او قــرار میدهــد ».مشــابه ایــن مطلــب در
آیــه  7ســوره لیــل نیــز آمــده اســت.
خداونــد در انتهــای آیــه  2ســوره طــاق ،یکــی از مهمتریــن آثــار تقــوا را گشــایش روزی
ً
َ َ
میدانــدَ « :و َمــن َی َّتــق َ
اهلل َی ج� َعــل لــه خم َرجــا؛ هرکــس کــه تقــوای خــدا داشــته باشــد،
ِ
خداونــد بــرای او راه بیــرون شــدن از ســختیها و شــدائد را قــرار میدهــد».
بــر اســاس ایــن آیــات ،خداونــد وعــده داده اســت کــه زندگانــی فــرد ّمتقــی را آســانتر و
ً
خوشتــر از دیگــران قــرار دهــد .آیــا واقعــااینطــور اســت؟ ا گــر مجمــوع زندگــی پرهیــزکاران را
ً
بــا کافــران مقایســه کنیــم ،پاســخ مــا یقینــا مثبــت اســت؛ چــون افــراد پرهیــزکار از آرامــش و
هــدف و امیــد و رضایــت بیشــتری برقــرار هســتند.
بــرای اینکــه ایــن وعــده الهــی را خــوب متوجــه شــویم ،بایــد بدانیــم تمــام موجــودات
هســتی و بــه طــور کلــی ،نظــام خلقــت بــر اســاس حـ ّـق (پذیــرش فرمــان خداونــد و اطاعــت
از او) آفریــده شــده اســت( .احقــاف )3،و ّمتقیــن چــون در مســیر روشــن و متناســب بــا نظام
ً
خلقــت قــدم بــر میدارنــد ،طبیعتــا از بــرکات آن بهرهمنــد شــده و نامالیمــات زندگــی هــم
برایشــان آســانتر اســت؛ مثــل کســی کــه در جریــان موافــق آب شــنا میکنــد.
 . 1کافی .ج .8ص.52
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ﮉ ﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ
ﮑ ﮒﮓﮔﮕ
پرهیــزگاران هنگامــى کــه گرفتــار وسوسـههاى شــیطان شــوند ،بیــدار و متذکــر گشــته و
ناگهــان بینــا و بابصیــرت مىگردنــد( .اعــراف)201،
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موضوع  :34ایجاد زمینههای تقوا و دوری از گناه

برای ایجاد زمینههای تقوا باید نکات زیر را مد نظر داشت:
 -1به یاد داشته باش که خدا تو را میبیند!
«عالــم محضــر خداســت در محضــر خــدا معصیــت نکنیــم ».توجــه کامــل بــه این جمله
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زیبــای امــام خمینــی ؟هر؟ میتوانــد انســان را بــه طــور کامــل از ارتــکاب بــه گناه بــر حــذر
دارد .متأســفانه بــرای بعضــی از مــا انســانها ،تاثیــر جملــه «ایــن مــکان مجهــز بــه دوربیــن
مداربســته اســت» ،از جملــه «عالــم محضــر خداســت در محضــر خــدا معصیــت نکنیــم»
بیشــتر اســت؛ گویــا مطمئــن هســتیم کــه در صــورت ارتــکاب یــک خطــا و ثبــت آن توســط
یتــوان گریخــت .البتــه ایــن
دوربیــن ،راه فــرار و گریــزی نــدارد؛ ولــی از خشــم خداونــد م 
تصــور نادرســت گاهــی بــه خاطــر آن اســت کــه خــدا سـ ّـتار العیــوب اســت و آبــروی فــرد را
تــا حــد امــکان حفــظ میکنــد .بــا ایــن حــال ،خــدا در قــرآن میفرمایــدَ « :ا َل َی َعلــم بـ َـا َّن َ
اهلل
ِ
َیــری؛ یعنــی آیــا نمیداننــد خــدا مــیبینــد؟» (علــق )14 ،ایــن آیــه یعنــی حتــی ا گــر از خشــم
و انتقــام خداونــد هراســی نــداری ،الاقــل از مقــام خداونــد پــروا کــن و در لحظــه معصیــت و
گنــاه بــه ایــن نکتــه توجــه کــن کــه او تــو را در همیــن لحظــه میبینــد.
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منظور از «انابه :بازگشت» همین است.
 -2هیچ گناهی را کوچک نشمار!
در احادیــث مــا از ایــن قضیــه نهــی شــدید شــده اســت .بــه کوچکــی گنــاه نــگاه نکــن.
بــه بزرگــی آن کــس کــه نافرمانیــش کــردی نــگاه کــن .امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ فرمودنــد:
1
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«شــدیدترین گنــاه آن اســت کــه صاحبــش آن را کوچــک بشــمارد».
علــت ایــن امــر بزرگــی و عظمــت مقــام خداونــد مــی باشــد .بــرای روشــن شــدن موضــوع،
بــه ایــن مســئله توجــه کنیــد کــه بــی ادبــی یــک انســان نســبت بــه دوســتان نزدیکــش و یــا
گــوش نکــردن بــه حــرف آنهــا ،قابــل بخشــش اســت و زشــتی آن خیلــی زیــاد نیســت .اما اگر
همیــن کار را در مقابــل یکــی از اســاتیدش انجــام دهــد ،زشــتی بیشــتری دارد و از آن زشــت
تــر ،ایــن اســت کــه ایــن کار را در مقابــل یــک مرجــع تقلیــد انجــام دهــد .و به همیــن صورت
هــر چــه مقــام و احتــرام شــخص مقابل بیشــتر شــود ،زشــتی بــی ادبــی و نافرمانــی در برابر او
هــم افزایــش مــی یابــد .حــال تصــور کنیــد کــه ا گــر شــخصی کــه نســبت بــه او بــی احترامــی
یشــود ،کســی باشــد کــه بزرگتــر از آن نیســت و همــه بزرگیهــا از جانــب اوســت؛ همــو کــه
م 
نعمتهــای بــی شــماری را نیــز بــه مــا ارزانــی داشــته و جــز لطــف و مهربانــی بــه مــا نداشــته
اســت .در ایــن صــورت ،نافرمانــی و گنــاه چقــدر زشــتتر اســت؟ پــس هیــچ گناهــی را نبایــد
کوچــک شــمرد .مــا بــا همــان گنــاه کوچکــی کــه انجــام میدهیــم بــه جبــروت خداونــد
تعــرض کــرده و مسـ ّ
ـتحق بدتریــن مجــازات هســتیم .البتــه خداونــد بــا مهــر و عطوفــت و
حلــم و بردبــاری در عقوبــت مــا عجلــه نمیکنــد.
کســی کــه گنــاه را کوچــک بشــمرد ،قبــح نافرمــاین خــدا در نظــرش کــم شــده اســت .بــه
همیــن دلیــل ،امــام رضــا؟ع؟ فرمــود« :گناهــان کوچــک راه را بــه ســوی گناهــان بــزرگ بــاز
تهــاى بــزرگ هــم
مــى کننــد .هــر کــس در معصیــت کوچــک از خداونــد نترســد در معصی 
2

نخواهــد ترســید».
نهــا در همیــن
افــراد کــه بــر گناهــان کوچــک اصــرار دارنــد ،نبایــد فکــر کننــد خطــای آ 
یشــود
حــد باقــی میمانــد؛ بلکــه اصــرار بــر گنــاه و عــدم بازگشــت بــه ســوی خــدا باعــث م 
یهــا میــل پیــدا کنــد .در
انســان روز بــه روز زشــتی گنــاه را کمتــر ببینــد و بیشــتر بــه بد 
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فرمــود« :گناهــان نیــز ایــن گونــه جمــع مىشــود».
ا گــر انســان بدانــد عملــش زنــده اســت و از بیــن نم ـیرود و همیشــه بــا اوســت ،بــار
ّ
ســنگین گنــاه را بــر دوش نمیکشــد .هیــچ چیــز در عالــم وجــود نــدارد کــه معلــق باشــد؛
حتــی اعمــال مــا .ایــن یــک قانــون بســیار مهــم اســت کــه خیلــی آن را نمیداننــد؛ قانونــی
بســیار مهمتــر از قانــون «بقــای انــرژی و مــاده» .قانونــی کــه مــا از آن ســخن میگوییــم،
قانــون «بقــا و همراهــی عمــل بــا انســان» اســت .مــا بــا رفتارهامیــان پیونــد خــوردهامی و از آن
ُ ُّ َ ْ
َ َ َ ْ َ َ ٌ
هينــة» (مدثــر)38،
ـس ِبــا كســبت ر
گریــزی نداریــم« :كل نفـ ٍ
بــا وجــود ایــن قانــون ،نمیتــوان بیمحابــا و بیاندشــه هــر کاری را کــه میخواهیــم
انجــام دهیم ؛چــون آن کار دیــر یــا زود گریبــان مــا را میگیــرد و ماننــد طوقــی بــر گــردن مــا
آویختــه خواهــد شــد.
 -3خیلی زود به سوی خدا برگرد!
ا گــر خــدای نا کــرده گناهــی صــورت گرفــت ،مهــم ایــن اســت کــه بالفاصلــه بــه ســوی
خــدا بازگردیــم و اظهــار پشــیمانی کنیــم؛ نــه اینکــه ناامیــد شــویم .منظــور از «انابــه» همیــن
اســت .ایــن مهمتر یــن رمــز پیــروزی بــر شــیطان اســت .او تــاش میکنــد تــا توبههــای مکــرر
و پــی در پــی مــا را پررویــی و جســارت تعبیــر کنــد و ایــن چنیــن وسوســه کنــد« :مگــر تــو
ـال ایــن گنــاه بشــو و
همیــن چنــد روز پیــش توبــه نکــردی کــه دیگــر گنــاه نکنــی؟! بیخیـ ِ
دوبــاره خــودت را پیــش خــدا بیآبــرو نکــن .بگــذار تــا دوبــاره در یــک فرصــت بهتــر بــه درگاه
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نتیجــه انســان مرتکــب گناهــان بزرگتــری شــده و در نهایــت بــه بزرگتریــن گنــاه یعنــی
َ ُ ُ َ َ
َ
تکذیــب آیــات خــدا و اســتهزاء آنهــا میرســدَّ ُ « :ث َک َان َع ِاق َبـ َـة ّال ِذیـ َـن أ َســاؤوا ّ
الســوأى أن
َ َّ
ََ ُ َ َ ْ َْ ُ
ـه ِز ؤون :ســپس عاقبــت کســانى که کارهاى زشــت انجام
اهَّلل وکانــوا ِبــا یسـ
ـات ِ
کذ ُبــوا ِب َآیـ ِ
نهــا را مســخره مىکردنــد( ».روم)۱۰،
دادنــد ایــن شــد کــه آیــات خــدا را تکذیــب کردنــد و آ 
از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه رســول خــدا؟ص؟ در زمیــن بىگیاهــى فــرود آمــد و بــه
اصحابــش فرمــود« :قــدرى هیــزم بیاوریــد!» گفتنــد« :یــا رســول اهلل! در زمیــن بــى گیــاه
آمدهایــم ،در اینجــا هیــزم نیســت ».حضــرت فرمــود« :هــر کــس هــر چــه پیــدا کــرد بیــاورد،
مکــم هیــزم آوردنــد و در برابــر آن حضــرت انباشــته کردند ».رســول خدا؟ص؟
نهــا ک 
ســپس آ 
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خــدا بــروی و گریــه کنــی؛ تــا فــان روز یــا فــان مــاه صبــر کــن و  »...آنقــدر ایــن وسوســهها
را ادامــه میدهــد کــه مــا یــا ناامیــد شــویم و یــا الاقــل توبــه را بــه تأخیــر بیندازیــم .در حالــی
کــه ا گــر میخواهیــم از شـ ّـر یــک گنــاه خــاص بشــویم بایــد بدانیــم ایــن کار بــه راحتــی و
یکبــاره صــورت نمیگیــرد و فقــط کافــی اســت از حجــم گنــاه بــه طــور تدریجــی کــم شــود تــا
بــه کلــی گنــاه را کنــار بگذاریــم .بنابرایــن ،بعــد از گناه،بالفاصلــه و در اولیــن فرصــت ممکن
دوبــاره بــه ســوی خــدا بازگــرد و توبــه کــن .بــدان کــه خــدا همــان توبــه داغ بعــد از گنــاه را که
آمیختــه بــا حســرت و انــدوه اســت ،دوســت دارد:
ش
ت � ت �ز آ
ا�ن درگه ما درگه ن�وم�دی �ن� یس ت
� *** صد ب�ار اگر �و�به کس�ی ب�ا �
ی
ی
در آیــه اصلــی گفتــار بــه ایــن مطلــب اشــاره شــده اســت کــه پرهیــزکاران راه مقابلــه بــا
شــیطان را ایــن دیدهانــد کــه هنــگام وسوســههای او متذکــر شــده و بــه ســوی خــدا بــاز
میگردنــد؛ آنــگاه دوبــاره چشمشــان بــه حقیقــت روشــن میگــردد.
 -4ورودیها را کنترل کنید:
یهــای بــدن میباشــد.
یکــی از را ههــای اصلــی جلوگیــری از ارتــکاب گنــاه ،کنتــرل ورود 
یشــود و هــم مطالــب و
یهــا را شــامل م 
یهــا هــم مــواد غذایــی و خوراک 
ایــن ورود 
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محسوســاتی کــه از طریــق حــواس پنــج گانــه خــود دریافــت مــینماییــم .توجــه بــه ایــن
نکتــه ضــروری اســت کــه خــوردن مــال حــرام ،ارتــکاب بــه گنــاه را آســانتر خواهــد کــرد .بــه
ّ
ایــن دلیــل اســت کــه امــام حســین؟ع؟ اصلیتریــن علــت دشــمنی ســپاه عمــر بــن ســعد بــا
1

خــود و نپذیرفتــن صحبــت ایشــان را ،خــوردن مــال حــرام میدانــد.
نکتــه الزم بــه ذکــر ایــن اســت کــه فهــم دشــمن از تأثیــر مــال حرام بــر روحیــه و اعتقادات
مســلمانان ،باعــث گردیــده تــا آنــان نیــز تــاش کننــد مــال حــرام بیشــتر و گســترده تــر وارد
زندگــی مســلمانان شــده و امــوال مســلمانان آلــوده بــه ربــا و نــزول و اختــاس و دزدی و
فریبــکاری شــود.
یهــا میتوانــد ورودی چشــم و گوش باشــد .شــکی نیســت
مصــداق دیگــر کنتــرل ورود 
کــه نــگاه بــه صحن ههــای آمیختــه بــا حــرام و گــوش دادن بــه موســیقی مبتــذل و ماننــد
اینهــا زمینــه ارتــکاب گنــاه را در مــا فراهــم مـیآورد و طبیعــی اســت کــه پــس از مدتــی مــا را
 . 1بحاراالنوار .ج .45ص.8
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کبــار دیگــر  ،حتــی بــرای لحظاتــی ،او
را از دســت مــی دهیــم ،آرزو میکینــم تــا الاقــل ی 
بــه دنیــا برگــردد و مــا از او دلجویــی کــرده یــا ابــراز محبــت بیشــتری بــه او بکنیــم .ایــن
در حالــی اســت کــه خداونــد ســالها ایــن فرصــت را بــه مــا داده بــود؛ امــا چــون مــرگ را از
یمــان حــذف کــرده بودیــم ،قــدر آن عزیــز و فرصــت بــودن در کنــار او
تهــای زندگ 
واقعی 
را ندانســتیم .ایــن مســئله در خــود مــا نیــز وجــود دارد .یــاد مــرگ باعــث میشــود بهتــر از
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بــه ورطــه آلودگــی میکشــاند .کســی کــه میخواهــد گنــاه نکنــد ،نبایــد فقــط در دعاهایــش
تضــرع و گریــه کــرده و از خــدا بخواهــد کــه گناهانــش را ببخشــد؛ بلکــه توبــه واقعــی آن
اســت کــه زمین ههــای ارتــکاب ایــن گناهــان مثــل ماهــواره و موبایــل و مجالــس نابــاب و
غیــره را را از خــود دور کنــد.
�ف
ن
ن
�ز دس ت
� د ی�ده و دل ه�ر دو ر ی�اد *** که ه�ر �چ ه د ی�ده ب� ی��د دل ک�د ی�اد
 -5زیاد به یاد مرگ باش!
یکــی از تأثیرگذارتریــن راههــای جلوگیــری از گنــاه ،یــادآوری مــرگ و حسابرســی روز
جزاســت.خداوند در آیــه  26ســوره صــاد ،دلیــل اصلــی پیــروی از هــوا و هــوس و گمراهــی
را ،فراموشــی حسابرســی اعمــال در روز قیامــت مــی دانــدَ « :و ال َت َّتبع ْ َ
ى َف ُی ِض َّل َ
ک َع ْن
الــو 
ِ
َ
َُ ْ َ ٌ َ ٌ ِ َ ُ َ ْ َ ْ
اهَّلل إ َّن ّالذیـ َـن َی ِض ُّلـ َ
ـون َعـ ْـن َ
َ
الســاب؛
ـ
س
اهَّلل لــم عــذاب شــدید ِبــا نســوا یــوم ِ
ـبیل ِ
ِ
سـ ِ
ـبیل ِ ِ
ْ
و از هــواى نفــس پیــروى مکــن کــه تــو را از راه خــدا منحــرف ســازد؛ کســانى کــه از راه خــدا
گمــراه شــوند ،عــذاب شــدیدى بــه خاطــر فرامــوش کــردن روز حســاب دارنــد ».یــاد مــرگ
ً
بســیار تأثیرگــذار اســت .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد«َ :کفــی ب َ
واعظــا؛ وجــود مــرگ
ـوت ِ
المـ ِ
ِ
بــرای انــدرز بــه انســان کافــی اســت».
متأســفانه بســیاری از مــا نســبت بــه مــرگ بیتفــاوت هســتیم و از آن غافــل هســتیم.
آمادگــی بــرای مــرگ همیشــه خــوب اســت .مثــل راننــدهای کــه وقتــی تابلــو «خطــر احتمالی
تصــادف» را میبینــد ،بــا احتیــاط بیشــتر رانندگــی میکنــد ،مــا نیــز در همــه کارهایمــان
تابلــوی «خطــر احتمــایل مــرگ» را نصــب کــرده و آن را بااحتیــاط بیشــتری انجــام دهیــم.
یشــود .مقصــود از ایــن آمادگــی،
گمــان نکنیــد ایــن باعــث افســردگی و تــرک دنیــا م 
ً
رها کــردن دنیــا و خوش ـیهای آن نیســت .اتفاقــا بعــد از ایــن هشــدار ،دنیــا در نظــر مــا
بســیار پــرارزش و لذتبخــش خواهــد بــود .چگونــه اســت کــه وقتــی یکــی از عزیــزان خــود
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زندگــی و فرصتهــای خــدادای اســتفاده کنیــم.
خالصــه اینکــه ،ا گــر میخواهیــم بــه ســعادت برســیم ،کافــی اســت هــر شــب موقــع
خــواب ،بــه خودمــان بگوییــم آیــا کار نکــردهای نداریــم کــه اآلن بتوانیــم انجــام دهیــم؟!
آیــا کســی را بــا زبــان یــا عملمــان نیازردهایــم کــه در همیــن فرصــت کــم بتوانیــم از او
دلجویــی کنــم؟! و آیــا فرصــت توبــه بــرای خطــا و گناهــی نیســت؟ آری ،بایــد مــرگ را هــر
لحظــه در نظــر داشــت و شــاید بــه همیــن دلیــل اســت کــه بــزرگان خــواب را چــون مــرگ
نچــه ایــن
دانســته و خــود را هنــگام خــواب بــرای مالقــات بــا خــدا آمــاده میکردنــد؛ چنا 
یشــود.
معنــا از مضمــون آیــه  42ســوره زمــر نیــز برداشــت م 
خ
خ
ت �ز �ز ن
نش
وا� را ِ �
�
وا� گران
ای �ب رادر من �و را ا �دگی دادم ��ان *** � ب
مرگ س ب ک دان ،مرگ را بِ
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یهــای
یهــا و افســردگیها و بیمار 
جهــا و نگران 
دنیــای امــروز پــر از رن 
یهــای جســمی توفیــق
روحــی اســت .بشــر هــر چقــدر در رفــع آالم و بیمار 
بهــای درونــی و ناشــناخته
یافتــه ،در برابــر طوفــان برآمــده از اضطرا 
انســان ناتــوان بــوده اســت .آرامــش همیشــه یکــى از گمشــدههاى مهــم
بشــر بــوده و او بــه هــر درى مــى زنــد تــا آن را پیــدا کنــد.
تاکنــون کتابهــاى زیــادى نوشــته شــده کــه موضــوع آنهــا فقــط
نگرانــى ،راه مبــارزه بــا آن و طــرز بدســت آوردن آرامــش اســت .بــا وجــود
اینکــه دانشــمندان و محققــان علــوم غربــی نیــز« ،حـ ّـس معنــوی» را
برتریــن احســاس بــرای افزایــش امیــد بــه زندگــی و مقابلــه بــا اســترس و
نکــه ایــن یافتــه علمــی در
یهــای روحــی دانســتهاند؛ ولــی دریــغ آ 
بیمار 
صحنــه عمــل و بــرای افــراد جامعــه بــروز نیافتــه و روز بــه روز شــاهد رشــد
یهــای روحــی (از قبیــل افســردگی و ســرخوردگی ،انزواطلبــی و
بیمار 
بیهودگــی و  )...در جوامــع پیشــرفته هســتیم.
تهــای
مهــارت آرامــش ،رضامنــدی و شــادکامی ،از بایســتهترین مهار 
زندگــی اســت .قــرآن کریــم بــرای ایــن مهــارت ،کلیدهــای طالیــی دارد.
در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا راز بــه دســت آوردن آرامــش ،رضامنــدی و
شــادکامی را در قــرآن جســتجو کنیــم:
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موضوع  :35یاد خدا

ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍﰎ
ﰏ ﰐﰑ ﰒ ﰓ ﰔ
آنهــا کســانى هســتند کــه ایمــان آوردهانــد ،و دلهایشــان بــه یــاد خــدا مطمئــن (و آرام)
اســت؛ آ گاه باشــید ،تنهــا بــا یــاد خــدا دلهــا آرامــش مىیابــد! (رعــد)28،
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یهــای
قــرآن کریــم ،اولیــن و عالیتریــن دس ـتآویز بــرای پیشــگیری و درمــان بیمار 
روانــی را «یــاد خــدا» میدانــد .ایــن حقیقــت در یــک جملــه کوتــاه و پرمغــز ،اینچنیــن بیان
لهــا آرا م میگیــرد».
شــده اســت« :بدانیــد کــه فقــط بــا یــاد خــدا د 
ُ َّ
َ
بــر اســاس آیــات قــرآن ،منبــع اصلــی آرامــش و ســکون قلبــی ،خداونــد اســت« :هــو الــذی
ْ
َ ْ َ َ َّ َ َ ُ ُ
ً
ُ
ال ْوءمنـ نَ
إمیانــم .خداونــد ،آرامــش را بــر
ـ
ل
ـ� ِل َیـ ْـزدادوا إمیانــا َمـ َـع ِِ
ـوب ُ ِ
أنــز ل الســکینة یف ق ِ
لهــای مؤمنــان نــازل کــرد تــا بــر مراتــب ایمــان خــود بیفزاینــد( ».فتــح)4 ،
د 
پــس ا گــر کســی بــه دنبــال آرامــش اســت ،بایــد خویشــتن را بــه منبــع اصــی آرامــش
متصــل کــرده و از آن بهــره بگیــرد .کســی کــه دل در گــرو خداونــد بخشــنده و بند هنــواز
ســپرده و قلبــش را بــا یــاد آفریــدگار روزی دهنــده و دادگســتر آبــاد کــرده ،از هیــچ تندبــادی
نمیهراســد و نگــران هیــچ رویــداد نا گــواری نخواهــد بــود.
�ن
ئ
ئ
آ ت ئ
ت ت
ت
غ
مر� دل ما را که �به کس رام گردد *** �رام �و�ی ،دام �و�ی ،دا�نه �و�ی �و
در طــرف مقابــل ،کســی کــه از یــاد خداونــد در زندگــی خــود رویگــردان شــده و تمــام هـ ّـم
و غـ ّـم خــود را دلخوش ـیهای زودگــذر دنیــوی قــرار داده اســت ،چــارهای جــز تجربــه غــم
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َ َ َ
ْ
َ ً
َ َ
و انــدوه و زندگــی ســخت نخواهــد داشــتَ « :و َمـ ْـن أ ْعـ َـرض َعـ ْـن ِذ کــری فـ ِـإ ّن لـ ُـه َمعیشــة
َ
ض ْنــکا؛ و هــر کــس از یــاد مــن روى گــردان شــود ،زندگــى (ســخت و) تنگــى خواهــد
داش ـت( ».طــه)124 ،
ایــن اضطــراب بــه ایــن خاطــر اســت کــه غافــان یا برای رســیدن به خوشـیهای بیشــتر
یشــوند.
حــرص میخورنــد و یــا از تــرس پایــان خوشیهایشــان ،نگــران و مضطــرب م 
چنیــن افــرادی ،بــه ماننــد تشــنه کامانــی هســتند کــه در بیابــان ،بــه دنبــال آب میدونــد
تــا از عطــش خــود اندکــی بکاهنــد ،ولــی جــز ســرابی از آمــال و آرزوهــای دس ـتنیافتنی
مشــاهده نمیکننــد .مگــر نــه ایــن اســت کــه مطالعــه تاریــخ و عبــرت از زندگــی پیشــینیان،
بــه مــا اثبــات میکنــد کــه آرامــش و نشــاط واقعــی و پایــدار ،نــه در مــال و ثــروت بــه دســت
آمــده؛ نــه در جوانــی و زیبایــی؛ نــه در شــهرت و اعتبــار اجتماعــی؛ نــه در قــدرت و مقــام
سیاســی؛ و نــه در هیــچ چیــز دیگــری بجــز ایمــان و یــاد خــدا:
آ �ف ن
ج�هان اى �ب رادر ن�م نا�د �به کس *** دل نا�در ج�هان� ر ی�ن ب��د و ب�س
یگــردد؛ بلکــه موجــب نــزول
یــاد خداونــد نــه تنهــا بــه خــودی خــود ســبب آرامــش دل م 
ُ َّ
َ ْ َ َ َّ َ َ
یف
آرامــش بیشــتر و رحمــت از ســوی خداونــد نیــز خواهــد شــد« :هـ َـو الــذی أنــز ل الســکینة 
ْ
ُُ
ال ْؤمنـ نَ
ـ�؛ او کســى اســت کــه آرامــش را در دلهــاى مؤمنــان نــازل کــرد( »...فتــح)4 ،
ـوب ُ ِ
قلـ ِ
ســؤال مهــم اینجاســت کــه یــاد خداونــد چگونــه صــورت میگیــرد .شایســته اســت
در اینجــا بــه دو راه ارتباطــی مهــم بــرای یادکــردن خداونــد اشــاره کنیــم کــه از قضــا تأثیــر
زیــادی بــر آرامــش آدمــی نیــز دارد.
 -1نمــاز :جایــگاه نمــاز در همــه ادیــان الهــی واال و برجســته بــوده اســت .مهمتریــن
َ
َّ َ ْ
فلســفه نمــاز ،همــان یــاد کــردن از خداونــد میباشــدَ « :و أ ِقـ ِـم الصــاة ِل ِذکــر ی؛ و نمــاز را
ن بپــا دار(».طــه )14،بــه دلیــل همیــن احســاس آرامــش و اســتعانت از خداونــد
بــرای یــاد مـ 
اســت کــه خداونــد بــه مؤمنــان توصیــه میکنــد تــا هنگام مشــکالت ،از نمــاز یــاری بجویند:
َّ ْ َ َّ
َ ْ َ ُ
ـاة َو إ َّنــا َل َکبیـ َـر ٌة إ َّال َعـ َـى ْ خ
اشـ ن
ـعی؛ از صبــر و نمــاز یــارى
ال ِ
ِ
«و اســتعینوا ِبالصبـ ِـر و الصـ ِ ِ
جوییــد؛ و ایــن کار ،جــز بــراى خاشــعان ،گــران اســت( ».بقــره) 45 ،
آرامــش حاصــل از نمــاز ،موجــب مــی شــود تنــش ناشــی از مشــکالت و دغدغ ههــای
روزمــره و اســترسزا فروکــش کــرده و فــرد ،حالــت ســبکى و آرامــش معنــوی احســاس کنــد.
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از ایــن رو ،پیامبــر ا کــرم ؟ص؟ هنگامــی کــه وقــت نمــاز میرســید ،بــه بــال حبشــی میگفت:
«ای بــال! مــا را بــه آرامــش برســان( .یعنــی بــرای اقامــه نمــاز اذان بگــو تــا بــه واســطه آن
1
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آرامــش یابیــم».
البتــه حیــف و صــد حیــف کــه مــا گاهــی از همیــن چنــد دقیقــه کوتــاه نمــاز هــم بــرای
تزریــق آرامــش در خــود بهــره نمیگیریــم و بــاز بــه همــان افــکار مضطــرب و پریشــان خــود
روی میآوریــم:
ن ن
�ف ق ت
�غ ض �ز �ز آ
مرا ر� ن�ما �ن �بود که ݭٮݫݕ�ها�ی *** حدی��ث درد را� ب�ا �و ب�گ�ذ ارم
�ز
ن �ز
ن� ت
ن
ت
حرا� و دل �به ب�ا ارم
وگر�ه ا ی�ن �چ ه �ما ی اس� که من *** �شس�ه روی �به م ب
َ
 -2تــاوت قــرآن :یکــی از اســامی قــرآن کریــم« ،ذکر» اســتَ « :و هــذا ِذ ٌکر ُمبـ َـار ٌک ا َنزلناه؛
و ایــن ذکــر مبارکــی اســت کــه مــا بــر شــما فرســتادیم( ».انبیــاء )50 ،ایــن یعنــی قــرآن برترین
مصــداق یــاد خداونــد اســت .تــاوت و انــس بــا قــرآن کریــم ،یــاد خــدا را در دل زنــده کــرده و
یســازد .چنیــن یادکــردی موجــب درمــان و
ترنــم زیبــای کالم محبــوب را بــر زبــان جــاری م 
یهــای روحــی بنــدگان گردیــده و آنــان را بــه ســاحل آرامــش میرســاند.
شــفاء بیمار 
خ
آ
خ �ق آ
�
�ز
ب��وان ر�ن که دل �رام گ ی�رد *** ب��وان ت �ا �ج ان �ج نا�ان �ج ان بگ ی�رد
وقتــی نمــاز میخوانیــم یــا قــرآن تــاوت میکنیــم بایــد توجــه داشــته باشــیم کــه ارتبــاط
مــا دو ســویه اســت و ایــن فقــط مــا نیســتیم کــه ســخن میگوییــم؛ بلکــه خداونــد نیــز بــا مــا
تکلــم کــرده و بــه ســخن دل و زبــان مــا گــوش میدهــد .در آیــه  152ســوره بقــره بــه ایــن
َ ُْ ُ َُْ ُ
ون أذ ك ْركـ ْـم»
ارتبــاط دوســویه اشــاره شــده اســت« :فاذ كــر ي 
روشــن اســت کــه ا گــر خــدا از کســی یــاد کنــد ،آرامــش کوچکتریــن بهــره او از زندگــی
اســت .آیــا ا گــر کســی بــه ایــن رتبــه پــای نهــد کــه نامــش در آســمانها بــرده شــود ،از تالطــم
زمیــن هــراس دارد؟! او بــه قــدری بــاال رفتــه کــه ناخوشــی و لرزههــای زندگــی برایــش
بیاهمیــت اســت .او بــه خورشــید رســیده اســت ،پــس چــه با کــی از تاریکــی زمیــن دارد؟
ت
ا�ز آ�ن �ز مان که �ب ر ا�ن آ�س ت�ان ن�هادم �ای *** �ف را�ز مس ن�د خ�ور ش��د �ک�ه گاه من اس ت
�
ی
ی ی
پ
 . 1بحاراالنوار .ج .79ص.193
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اولیــن قانــون شــادکامی از نظــر قــرآن ،ایمــان و محبــت بــه خــدا و در یــک کلمــه
«دینــداری» اســت .شــاید از نــگاه برخــی «زهدپیشــگان کوتهاندیــش» و گروهــی
«دنیاپرســتان دینگریــز» ایــن مطلــب عجیــب بــه نظــر برســد ،ولــی حقیقــت ایــن اســت
ً
کــه اساســا دیــن بــرای شــادکامی و نشــاط در دنیــا و آخــرت مــا آمــده اســت؛ یعنــی ا گــر بــه
قواعــد دینــی پایبنــد باشــیم و آن را خــوب بشناســیم ،حــال امروزمــان خــوب اســت و حــال
ن
ـادی نقــدی بــه طمـ ِـع پــاداش نســیهای
فردایمــان نیــز خــوب خواهــد بــود .دیــن ،فروخــ� شـ ِ
نیســت؛ بلکــه خوشــی و نشــاط در هــر دو ســرای دنیــا و آخــرت و پیــروزی در تجارتــی سراســر
ســود اســت.
البتــه مقصــود از دیـنداری ،تنهــا ایمــان و اعتقــاد بــه خــدا در لفظ نیســت؛ بلکــه باور به
حضــور خداونــد و پذیرفتــن والیــت حقیقــی اوســت .اگر فــردی خود را تحــت والی حضرت
حـ ّـق قــرار داده و بــه قــدرت و حکمــت و عدالــت پــروردگار در جــای جــای زندگـیاش یقیــن
داشــته باشــد و بــا ایســتادگی و پایــداری در راه حـ ّـق ،بــه هــدف واالی انســانیت بیندیشــد،
چگونــه ممکــن اســت کــه در برابر طوفان مشــکالت تســلیم شــود؟! قرآن کریــم میفرماید:
َّ َّ َ ُ َ ُّ َ ُ ُ َّ ْ َ ُ َ َ ٌ َ
ُ
ُ
قاموا فــا خـ ْـوف َعل ْ ِیـ ْـم َو ال هـ ْـم َی ْح َزنــون؛ کســانى کــه
« ِإن الذیــن قالــوا ر بنــا اهَّلل ث اســت
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گفتنــد« :پــروردگار مــا اهَّلل اســت» ،ســپس اســتقامت کردنــد ،نــه ترســى بــراى آنــان اســت و
نــه اندوهگیــن مىشــوند( ».احقــاف)13،
آیــا کودکــی کــه در دامــان پرمهــر پــدر و مــادر خــود قــرار دارد ،از دیگــران میهراســد؟
مؤمنــان نیــز بــا قبــول دلدا گــی و سرســپردگی به ســاحت قدســی پــروردگار جهانیان ،خــود را
َ
بیمــه کــرده و در پرتــو کـ َـرم و رحمــت بیپایانــش ،از حــوادث و پیشــامدها هراســی ندارنــد و
از زندگــی خــود مســرور و شــادمان هســتند:
فظ
�ن
خ
�س ع� ی ش � ب خ�� ت خ
�ز
� �داداده ک ی
کار �ود گر �به کرم ب�ا گ�ذ اری حا�� *** ای ب ا � که با
توصیــه میکنیــم تــا ایــن حدیــث را چنــد بــار بــا دقــت خبوانیــد تــا اثــر دینــداری در زندگــی
را درک کنیــد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :آدم دیـندار چــون مــى اندیشــد ،آرامــش بــر
جــان او حا کــم اســت؛ چــون خضــوع مــى کنــد ،متواضــع اســت؛ چــون قناعت مى کنــد ،بى
نیــاز اســت و از آنچــه دارد ،خشــنود اســت؛ چــون تنهایــى را برگزیــده ،از بی وفایی دوســتان
در امــان اســت .چــون هــوا و هــوس را رهــا کــرده ،آزاد اســت؛ چــون دنیــا را فــرو گــذارده از
ىهــا و گزندهــاى آن در امــان اســت؛ چــون حســادت را دور افکنــدهّ ،
محبتــش آشــکار
بد 
اســت؛ مــردم را نمىترســاند ،پــس از آنــان نمىهراســد و بــه آنــان تجــاوز نمىکنــد ،پــس
از گزندشــان در امــان اســت؛ بــه هیــچ چیــز دل نمىبنــدد ،پــس بــه رســتگارى و کمــال
فضیلــت دســت مىیابــد و کارهــا را بــه دیــده بصیــرت مىنگــرد ،پــس کارش بــه پشــیمانى
1

نمىکشــد».
ِ
بــدون دینــداری هیــچ یــک از ایــن آثــار وجــود نــدارد .کســی کــه دیــن نــدارد ،در چنــگال
بهــا و
زرق و بــرق اســیر گشــته و مضطــرب و درمانــده اســت؛ زیــرا دنیــا منشــأ همــه اضطرا 
خداونــد منبــع همــه آرامشهاســت .بنابرایــن ،دلخــوش شــدن بــه جمــال و زیبایــی و مــال
و منــال و شــهرت و اعتبــار و قــدرت و مقــام ،جــز شــادی موقــت و گــذرا و انــدوه پیوســته
رهآوردی نــدارد:
ا�ن سا�هاه �ز وال �پ�ذ �ی نر�د �ک �ه �ک *** در سا�های گر�ی �ز  ،که آ�ن را �ز وال �ن� یس ت
�
ی
ی ی
ی ب ی
عــاوه بــر ایمــان و اعتقــاد واقعــی بــه خــدا ،محبــت و دوســتی بــا یگانــه خالــق هســتی
 . 1امالی مفید .ص.52
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نیــز ،شــادمانی بــه همــراه دارد .راه افزایــش ایــن محبــت نیــز ،دی ـنداری اســت .ا گــر
میخواهیــم ّ
محبــت خداونــد در دل مــا جــای بگیــرد ،بایــد بــه ســخنان و فرامیــن او توجــه
کنیــم؛ زیــرا زیباتر یــن شــکل حمبــت ،گــردن هنــادن بــه اراده حمبــوب اســت .بــه همیــن دلیــل
اســت کــه قــرآن کریــم پیــروی از پیامبــر را مقدمــه محبــت خــدا بــر بنــدگان میدانــد .قــرآن
ُ ْ ْ ُ ْ ُ ْ ُ ُّ َ َ َ َّ
ُ
اهَّلل فات ِب ُعــو 
ـون
نبــاره میفرمایــد« :قــل ِإن کنــم ِتبـ 
کریــم در ای 
ین ُی ْح ِب ْبکـ ُـم اهَّلل؛ بگــو« :ا گــر
خــدا را دوســت مىداریــد ،از مــن پیــروى کنیــد! تــا خــدا (نیــز) شــما را دوســت بــدارد( ».آل
عمــران)31 ،
ن �ش
ش
�ک ش ص ح خ ش
� � ب�ر �وی *** ت �ا ه
را�رو � ب�ا ی کی را ه� ب�ر �وی
ای دل ب و� که ا ب

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :37یادآوری نعمتهای الهی

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
و از هــر چیــزى کــه [بــه ســبب نیازتــان بــه آن] از او خواســتید ،بــه شــما عطــا کــرد .و اگــر
ً
نعمتهــاى خــدا را شــماره کنیــد ،هرگــز نمىتوانیــد آنهــا را بــه شــماره آوریــد .مســلما
انســان بســیار ســتمکار و ناســپاس اســت( .ابراهیــم)34،

با قرآن خوشبخت شوید

آیــه بــاال از فراوانــی نعمــت خــدا بــه انســانها یــاد کــرده و در ادامــه ،از ناشــکری و
بیانصافــی انســان گلــه میکنــد .ایــن صفت ناپســند ،نقش مهمــی در ناآرامــی و تلخکامی
زندگــی مــا دارد .واقعیــت ایــن اســت کــه ا کثــر مــا عاشــق مشــردن مشــکالمتان هســتمی؛ حتــی
تهــا بــرای اثبــات بدبختیمــان بــه دیگــران مســابقه میگذاریــم .ولــی کافــی
گاهــی وق 
اســت اندکــی بــا خودمــان خلــوت کنیــم و نعمتهایمــان را بشــماریم؛ آن وقــت خواهیــم
دیــد کــه خــدا بــرای هیــچ کــدام از مــا کــم نگذاشــته اســت .زندگــی مــا سرشــار از حمبــت و
نقــدر بــه مــا نعمــت داده کــه ا گــر همــه عمرمــان رابــه شــکرگزاری وی
رمحــت خداســت .او آ 
بپردازیــم ،حـ ّـق آن را بــه جــا نیاوردهایــم:
�ز ه ش� ش
آ
�ز س ت �ز
کر� �به در آ� د�
� و ب�ان که �ب ر � ی�د *** ک ع ده
اد
ی

تهــای خــدا قابــل مشــاهده اســت .فقــط از انســان ناســپاس
در سراســر زندگــی ،نعم 
و ســتمکار برمیایــد کــه از پــس ایــن همــه مهــر خداونــدی ،زبــان بــه شــکوه و گالیــه بــاز
تهــا را فقــط
کنــد .مشــکل اینجاســت کــه مــا غــرق در نعمــت شــده ایــم و قــدر برخــی از نعم 
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تهــای ظاهری و باطنی ،ســبب
نکــه ،توجــه بــه نعم 
و عصیــان اســت 1».خالصــه ســخن آ 
یگــردد .همــه مــا بارهــا شــنیدهایم
ایجــاد روحیــه رضایــت و آرامــش و شــادکامی انســان م 
تبــردن از داشتههاســت ».خوشــا
کــه «خوشــبخیت رســیدن بــه خواســتهها نیســت ،بلکــه لذ 
بــه حــال کســانی کــه در زندگــی ،داشتههایشــان را بیشــتر از نداشتههایشــان بــه یــاد مــی
آورنــد .ایــن آد مهــا قــدر زندگــی و بــودن در کنــار دیگــران را خــوب میداننــد و بــا وجــود
تلخــی گاه و بـیگاه روزگار ،قلبــی شــاد و ســینهای پــر از محبــت و مهــرورزی دارنــد.

با قرآن خوشبخت شوید

وقتــی میدانیــم کــه آن را از دســت بدهیــم .داد ههــای خــدا بیشــتر از اســتحقاق ماســت و
نداد ههــای او هبتــر از اشــتیاق مــا.
تهــای
تهــای خداونــد دو دســته هســتند :نعم 
شایســته اســت بدانیــم کــه نعم 
تهــای باطنــی .دســته اول ،نعمتهایــی هســتند کــه ملمــوس و قابــل
ظاهــری و نعم 
درک ابتدایــی اســت؛ ماننــد مــال و ثــروت و غــذا و هــوا و طبیعــت و دریــا و خشــکی و بینایی
یشــود کــه
و شــنوایی و اســتعداد و حافظــه و ...؛ ولــی دســته دوم بــه نعمتهایــی گفتــه م 
خداونــد از رحمــت خــاص خــود بــه برخــی بنــدگان عطــا کــرده اســت؛ مثــل مثــل عاطفــه،
محبــت ،ایمــان ،بصیــرت ،عبــادت و بندگــی ،تقــوا و . ...
تهــای ظاهــری ،انســان را از ورطه ناامیدی و افســردگی
همانگونــه کــه توجــه بــه نعم 
تهــای معنــوی نیــز نقــش بســیار مهمــی در شــادکامی مــا خواهــد
بــاز م ـیدارد ،درک لذ 
تهــای معنــوی میدانــد:
داشــت .قــرآن کریــم ،منشــأ شــادی مؤمنــان را درک همیــن لذ 
َ
ـ� بــا ُ
َ نَ
آتاهـ ُـم ُ
ضلــه؛ بهخاطــر آنچــه خداونــد از فضلــش بــه آنــان عطــا کــرده
اهلل ِمــن ف ِ
«ف ِرحـ ِ
اســت ،شــادمان هســتند( ».ال عمــران ،آیــه  )169در جــای دیگــر ،خداونــد ،مؤمنــان را
تهــای مــادی
تهــای معنــوی دعــوت فرمــوده و آن لذتهــا را پایدارتــر از لذ 
بــه درک لذ 
َ
َ
َ
ُ
َ
ُ
اهلل َو ب َر َ
ذلـ َ
ـک ف َلی َفرحــوا هـ َـو خیـ ٌـر ِ ّمــا َی ج� َمعــون» ؛ ای
مح ِتــه ف ِب ِ
دانســته اســت« :قــل ِبفضـ ِـل ِ ِ
رســول خــدا بــه مــردم بگــو کــه بایــد بــه فضــل و رحمــت خــدا شــادمان شــوید کــه آن بهتــر و
مفیدتــر از ثروتــی اســت کــه بــرای خــود اندختــه میکنیــد( ».یونــس ،آیــه )58
در روایــات نیــز ،شــادی در ســایه ســار اطاعــت پــروردگار مــورد اهتمــام ویــژه قــرار گرفتــه
اســت؛ حضــرت علــی؟ع؟ میفرمایــد« :شــادی مومن به طاعــت پــروردگار و حزنش بر گناه
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موضوع  :38زهد (دل نبستن به دنیا)

ﯶ ﯷ ﯸ ﯹﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ ﰄ ﰅ
ﰆﰇ

ّ
ّ
اگــر (تمکــن کفــار از مواهــب مــادى) ســبب نمىشــد کــه همــه مــردم ،امــت واحــد شــوند
(مؤمنــان سســت ایمان نیــز کافــر شــوند) ،مــا بــراى کســانى کــه بــه (خداونــد) رحمــان
کافــر مىشــدند خانههایــى قــرار مىدادیــم بــا ســقفهایى از نقــره و نردبانهایــى کــه از آن
بــاال رونــد( .زخــرف)33،

با قرآن خوشبخت شوید

یکــی از مهــم تریــن عوامــل تأثیرگــذار بر رضامندی و آرامش انســان در زندگی ،شــناخت
یبــرد .تفــاوت علــوم اســامی بــا علــوم غربــی نیــز
حقیقــت دنیایــی اســت کــه در آن بــه ســر م 
در همیــن اســت کــه محققــان اســامی بــا توجــه بــه آموز ههــای دینــی ،در تالشــند تــا نقــش
بهــا و تألمــات روحــی بشــر هویــدا ســازند.
دنیامحــوری را در افزایــش اضطرا 
یشــود ،اصیلتر یــن عامــل ســقوط و تباهــی
از آیــات و روایــات فــراوان اســتفاده م 
معنــوی انســان ،دنیادوســی اســت .یکــی از شــیواترین را ههــای مذمــت دنیــا ،مثالهایــی
اســت کــه خداونــد بــرای ناپایــداری دنیــا بــه کار بــرده اســت .در آیــه  20ســوره حدیــد یکــی
ْ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ ُّ ْ َ ٌ َ َ ْ ٌ َ َ ٌ َ ُ
زینــة َو تفاخـ ٌـر
از ایــن مثالهــا ذکــر شــده اســت« :اعلمــوا أنــا الیــاة الدنیــا ل ِعــب و لــو و
ََْ ُ َ َ ُ
َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ ُ َّ َ َ ُ
باتـ ُـه ُ َّث َییـ ُـج َف َتــراهُ
َْْ
الد کمثـ ِـل غیـ ٍـث أعجــب الکفــار ن
ـوال و الو ِ
بینکـ ْـم و تکاثـ ٌـر ِف المـ ِ
ًَ ْ
ُ ْ َ ً ُ َّ َ ُ ُ ُ
اهَّلل َو ر ْضـ ٌ
َ ٌ َ ٌ َ َْ ٌ َ
ـوان َو َمــا
مصفـ ّـرا ث یکـ َـون حطامــا و ِف ال ِخـ َـر ِة عــذاب شــدید و مغ ِفـ َـرة ِمــن ِ ِ
ْ َ ُ ُّ
الد ْنیــا إ ّال َمتـ ُ
ـاع ْال ُغـ ُـر ور؛ بدانیــد زندگــى دنیــا تنهــا بــازى و ســرگرمى و ّ
الیــاة
تجمل پرســتى
ِ
ِ
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میــو ه عقــل اســت».
َ
ݦ
ݐ
� که ال� ݩݑݨّ ݦٮه ِحلل خ�وا�هد کرد *** خ� ن�ک آ�ن ق�وم که در � ن�د سرای ن
ا�ن سراىی س ت
دگر�د
ب
ب ِ
ی
ݫݭݔ
ِ

کســی کــه تمــام چشــمش را دنیــا و زرق وبــرق آن پــر کــرده باشــد ،بــه ناچــار بایــد رنــج
محرومیــت و بیوفایــی آن را نیــز بکشــد .بــه فرمــوده امــام علــی؟ع؟« ،بزرگتریــن عیــب
بــرای دنیــا همیــن بــس کــه بیوفاســت 2».دنیــا خواســته هیــچ کــس را بــرآورده نکــرده و آالم
هیــچ کــس را التیــام نبخشــیده اســت .پــس نبایــد بــه چنــد روزه دلفریبــی آن دلخــوش کــرد.
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1

با قرآن خوشبخت شوید

و فخرفروشــى در میــان شــما و افــزون طلبــى در امــوال و فرزنــدان اســت ،هماننــد بارانــى که
محصولــش کشــاورزان را در شــگفتى فــرو مىبــرد ،ســپس خشــک مىشــود بگونـهاى کــه
آن را زردرنــگ مىبینــى؛ ســپس تبدیــل بــه کاه مىشــود! و در آخــرت ،عــذاب شــدید اســت
یــا مغفــرت و رضــاى الهــى؛ و (بــه هــر حــال) زندگــى دنیــا چیــزى جــز متــاع فریــب نیســت!»
ایــن آیــه ،هــر مرحلــه از دنیــا را بــا توجــه به مراحل مختلف زندگی انســان ،تقســیم کرده
و بــر ناپایــداری آن تأ کیــد نمــوده اســت .دنیــا تــا زمانــی کــه کــودک هســتیم ،بــه صــورت
بــازی بــرای مــا جلــوه میکنــد؛ ایــن بــازی در دوران نوجوانــی ،جــای خــود را بــه ســرگرمی
میدهــد؛ در عنفــوان جوانــی ،بــازی و ســرگرمی کمرنــگ شــده و بــه جایــش ،جلو ههــای
یشــود؛
دلفریــب دنیــا در قالــب زیبایــی جســمی بــرای مــا خودنمایــی میکنــد و دغدغــه م 
در هنــگام میانســالی ،همــه جلوههــای قبلــی از بیــن رفتــه و نوبــت بــه جلــوه جدیــدی از
دنیــا میرســد کــه فخــر فروشــی اســت .در ایــن دوران ،مســابقه فخرفروشــی در ثــروت و
شــهرت و مــدرک و قــدرت و هــر چیــز معقــول و غیرمعقولــی بــه راه میاندازیــم و آنــگاه کــه
فهمیدیــم همــه اینهــا دلخوشــیهای الکــی بــود ،در ســنین کهنســالی ،بــه کثــرت اوالد
و نــوادگان خــود دل میبندیــم .خالصــه آنکــه ،مــا هــر برهــهای از عمــر ،اســیر یــک جلــوه
رودگــذر دنیــا هســتیم؛ در حالــی کــه همــه ایــن جلو ههــا الکــی و ناپایــدار بــود و آن جلــوه کــه
ُ ُّ َ
ـک ا ّل َو َ
جهــه» (قصــص)88،
هالـ ٌ ِ
هرگــز فانــی نخواهــد شــد ،روی خداســت« :کل ش ٍء ِ
ّ
ا گــر کســی کمــی اندیشــه و تعقــل کنــد ،بــه دنیــا دل نمیبنــدد؛ چــون متوجــه ناپایــدار
بــودن او هســت .بــه همیــن دلیــل ،امــام علی؟ع؟میفرمایــد« :دورى از ّ
تجمــات دنیــا
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� ن�هاد *** که ا�ن جع�و�ز ه عروس ه��ز ار داماد اس ت
جم�وی درس ت�ی عهد ا�ز ج�هان سس ت
�
ی

قــرآن کریــم در آیــات زیــادی (از جملــه  14آلعمــران 44 ،انعــام 26 ،رعــد 75 ،غافــر و
یهــا ،را دلبســتگی و تعصــب بــه دنیــا میدانــد و
یهــا و تلخ 
 )...ریشــه بســیاری از ناکام 
بــه شــدت از کســانی کــه بــه دنیــا و متعلقــات آن دلبســته شــدهاند ،انتقاد کــرده و آنــان را به
فراقــی ســخت و اندوهگیــن بــا دلبستگیهایشــان بشــارت داده اســت.
ن
� *** آ�ن ق�در �ار �ه دل �نه که ت�وا�ی �ب ردا�ش ت
� اس�ا� چ�و �ب ردا�تش��ن ی اس ت
دل �ز �جمع� ی ت
�
ب ب
ب ب
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مؤمــن هــر روز دل کنــدن از دنیــا را تمریــن میکنــد .دنیــا بــرای او مثــل زنــدان اســت؛
البتــه نــه اینکــه دنیــا را دوســت نداشــته باشــد و در آن حالــت افســرده و انــدوه بــه خــود
بگیــرد؛ بلکــه میدانــد کــه پشــت ایــن میل ههــای پــر زرق و بــرق ،ســرایی زیبــا و جاودانــه
نهفتــه اســت کــه خوشــبختی و رهایــی حقیقــی را بــه ارمغــان مـیآورد .بــه عبــارت ســادهتر،
مؤمــن بــا دنیــا مشــکل نــدارد؛ بــا نــگاه جاودانــه بــه آن مشــکل دارد.
ن
ن ف ن ش
ش
خ
ق
�به �در �بودن د� ی�ا� ،به �کر د� ی�ا ب�ا� *** کسی ه�م� ی�ه در ا ی�ن �اکدان �می م نا�د
ا گــر بــا دیــده بصیــرت بنگریــم ،زخــارف و تجمــات دنیــوی نــه تنهــا بــه دلیــل گــذرا
بــودن ،فایــدهای نــدارد؛ بلکــه در نظــر صاحبــان عقــل و ایمــان ،یبارزش هــم هســت؛ زیــرا
نمیتوانــد پاسـخگوی نیازهــای متعالــی روح بشــر باشــد .بــه عبــارت دیگــر ،ایــن زرق و بــرق
ً
چنــد روزه دنیــا نمیتوانــد حــس کمالجویــی و جاودانگــی انســان را ارضــا کنــد .اساســا
دنیــا بــا ســختی عجیــن شــده و شایســتگی پــاداش بــودن بــرای مؤمــن را نــدارد .از ایــن
رو ،مؤمنــان در چنــد روزه هســتی خــدادادی ،بــه همــان میزانــی لــذت میبرنــد کــه بــه
جلو ههــای خدایــی زندگــی ماننــد نمــاز و روزه و دســتگیری از نیازمنــدان و  ...پرداختــه
شــود .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :دنیــا و هرچــه در آن مىباشــد ملعــون اســت؛ مگــر آنچــه
1

بــه واســطه آن خشــنودى خــدا طلــب شــود».
شایســته اســت در اینجــا بــه یکــی از زیباتریــن آیــات در بیــان بــی ارزشــی دنیــا اشــاره
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ ُ ُ َ ً
ً
واحـ َـدة
کنیــم .آیــه  33ســوره زخــرف ایــن چنیــن اســت« :و لــو ال أن یکــون النـ
ـاس أ ّمــة ِ
ْ
َ
َ ج َل َع ْلنــا ِ َلـ ْـن َی ْک ُفـ ُـر ب َّ
َ
الر ْحــن ِل ُب ُی ِوتـ ْـم ُسـ ُـق ًفا ِمـ ْـن ِف َّضـ ٍـة َو َمعــار َج َع َل ْیــا یظهـ ُـر َ
ون؛ ا گــر
ِ
ِ
ِ
ِ
 . 1منتخب ميزان الحكمه .حدیث.2177
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ّ
ّ
(تمکــن کفــار از مواهــب مــادى) ســبب نمىشــد کــه همــه مــردم امــت واحــد (گمراهــى)
شــوند ،مــا بــراى کســانى کــه بــه (خداونــد) رحمــان کافــر مىشــدند خانههایــى قــرار
ً
مىدادیــم بــا ســقفهایى از نقــره و نردبانهایــى کــه از آن بــاال رونــد ».بنــا برایــن آیــه ،اصــا
دنیــا شایســته ار جنهــادن بــه رفتــار مؤمــن نیســت و مثــل اســباببازی میمانــد کــه ا گــر
چــه داشــتن آن بــرای کــودکان ســبب دلخوشــی و آرامــش اســت ،امــا شایســته نیســت بــه
یــک فــرد دانشــمند بــه عنــوان جایــزه داده شــود.مؤمن بــه دنبــال چیــزی کــه طعــم موقتی
و کاذب دارد ،نمــیدود؛ بلکــه بــرای چیــزی تــاش میکنــد کــه مانــدگار و واقعــی اســت.
ســخن دربــاره دنیادوســتی و آثــار مخــرب آن بــر روح و روان آدمــی بســیار اســت.
متأســفانه بســیاری از مــا ،دنیــا را خیــی جــدی گرفتـهامی .انــگار همــه چیــز همینجاســت و
قــرار اســت تــا همیشــه جــوان بمانیــم و عیــش و نــوش کنیــم .چگونــه اســت کــه در مقابــل
ســرای جاویــدان و سراســر خــوش آخــرت ،بــه اظهــار چنــد روزه هســتی در دنیــای پــر رنــج و
انــدوه و گــذرا راضــی شــدهایم؟

�ز �پ�ن�ج �ز ل ت ن
ن
آ�ناه که تَ� ِرک دول ت
� د� ی�ا �چ ه د ی�ده نا�د
� �ج او ی�د کردها�د *** ی�ن روِ دو ِ
ِ
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موضوع  :39قناعت و چشمسیری (دوری از حرص و طمع)

ﮜ ﮝﮞﮟ ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
و هرگــز چشــمان خــود را بــه نعمتهــاى ّ
مــادى ،کــه بــه گروههایــى از آنــان دادهایــم،
میفکــن! اینهــا شــکوفههاى زندگــى دنیاســت؛ تــا آنــان را در آن بیازماییــم؛ و روزى
پــروردگارت بهتــر و پایدارتــر اســت! (طــه)131 ،

با قرآن خوشبخت شوید

مســیری ،تفســیر دیگــر همــان آرامــش و رضامنــدی اســت .ایــن فضیلــت
قناعــت و چش 
اخالقــی آثــار و بــرکات زیــادی بــه ویــژه در افزایــش حـ ّـس رضامنــدی و آرامــش در زندگــی
دارد .اگرچــه مــا بیشــتر اوقــات ،قناعــت را در معنــای صرفهجویــی اســتعمال میکنیــم؛
ولــی بایــد بدانیــم کــه معنــای عا متــر قناعــت ،آن اســت کــه انســان بــه کــم و بیــش خــود
یهــای دیگــران ندوختــه باشــد .بــه عبــارت دیگــر،
راضــی باشــد و چشــم طمــع بــه دارای 
مقصــود از قناعــت در اینجــا ،بســندگی و اکتفــا بــه دارایــی خودمــان و مناعــت طبــع و
طمــع نورزیــدن بــه دارایــی دیگــران اســت .دســتیابی بــه ایــن فضیلــت ،محصــول تــاش
تهــای نیکویــی چــون حریــص نبــودن،
و ممارســت فــراوان نفســانی و آراســتگی بــه خصل 
تهــای فــراوان الهــی ،رضایــت بــه مقــدرات الهــی و بــاور بــه
طمــع نداشــتن ،توجــه بــه نعم 
حکمــت و عدالــت خداســت.
تأثیــر قناعــت در خوشــبختی انســان بــه قــدری اســت کــه وقتــی از امــام علــی؟ع؟ ســؤال
ً
َ َ َ
ْ
َ َ َ ُْ
ى َو ُهـ َـو ُمؤ ِمـ ٌـن
صالــا ِمـ ْـن ذ کـ ٍـر أ ْو أن ـ 
شــد« :منظــور از حیــات پاکیــزه درآیــه
«مـ ْـن ع ِمــل ِ
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2

ناپذیــر اســت ،قناعــت اســت».
�ن
ت �� �ن
� �ن� یس ت
� ! ت�وا گرم گردان *** که وراى �و ه ی �چ عم ت
اى ق� ن�اع ت
�

پیامبــر ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :خــود را از طمــع دور کــن ،زیــرا طمــع ،همــان فقــر حاضــر

شــده و بالفعــل اســت 3».مفهــوم ایــن حدیــث ،آن اســت کــه انســان طم ـعکار ،بــا چشــم
نهــا نشــان
دوختــن بــه مــال و دارایــی دیگــران همیشــه خــود را محتــاج و نیازمنــد بــه آ 
میدهــد و در نظــر مــردم نیــز درمانــده جلــوه میکنــد؛ پــس گویــا همیــن اآلن فقیــر و درمانده
اســت .انســان طمــعکار مــار در آســتین خــود پرورانــده و خــودش بــه خــودش آســیب زده
اســت.
 . 1نهج البالغه.حکمت .229
 . 2نهج البالغه .حکمت.467
 . 3من الیحضره الفقیه .ج .2ص.348
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یهــا از زندگــی فقــط حســرت خــوردن و آرزوبافتــن یــاد
آد مهــا دو دســته هســتند :بعض 
گرفتهانــد .وقتــی خریــد مــی رونــد ،چشمهایشــان دنبــال میــزان خریــد و ثــروت دیگــران
اســت؛ چنــان بــا حســرت بــه برخــی کاالهــا نــگاه میکننــد کــه میتــوان درماندگــی و
نتــری
خودباختگــی را از نگاهشــان فهمیــد .وقتــی رســتوران مــی رونــد ،بــه غــذای گرا 
کــه دیگــران ســفارش دادهانــد ،مــی نگرنــد؛ وقتــی مســافرت میرونــد؛ حســرت هتــل بهتــر
دوستانشــان را دارنــد؛ وقتــی ســوار اتومبیــل شــخصی شــدهاند ،همــه حرفشــان نارضایتــی
از ماشــین خودشــان و صحبــت از قیمــت و ســرعت ماشــینهای مــدل باالتــر اســت؛ وقتــی
خانــه میخرنــد ،حســرت خانــه دلبازتــر همســایه را دارنــد؛ خالصــه همیشــه چشمشــان
دنبــال مــال و خوشــی دیگــران اســت .کنارشــان فقــط بایــد غصــه خــورد .از هــر موضوعــی
حــرف زده شــود ،آن را دوبــاره بــه فقــر و نــداری خودشــان گــره میزننــد .ایــن آد مهــا
خودشــان تلخــی زندگــی را بــر خــود تحمیــل کردهانــد و هی ـچگاه روی شــادی نمیبیننــد؛
چــون راز خوشــبخیت ،دوری از حــرص و طمــع اســت.
آ �ز
ط ن
� ب�گ�ذ ار و پ�اد�ش ها�ى کن *** گردن ب�ى مع ب�ل�د �بود
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ََ
َ
ً
ً
فل ُن ْح ِی َی ّنـ ُـه َحیــاة َط ِّی َبــة» چیســت؟» آن حضــرت پاســخ داد« :حیات طیبــه ،همان قناعت
ََْ ُ ٌ َ َْ ُ
اســت 1».آن حضــرت در جــای دیگــر میفرمایــد« :القن َاعــة َمــال ل َینفــد؛ تنهــا ثروتــی که فنا
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�ز �ه ل ت �ژ
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*** �پ رور� داد ا ج ا
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یکــی از نشــانههای افــراد حریــص و کمطاقــت ،ایــن اســت کــه بــا پســتی و بلنــدی
روزگار ،زود چهــره عــوض کــرده و حالــت گذشــته خــود را فرامــوش میکننــد .قــرآن کریــم
َّ
ُ ً
َّ ْ ْ َ ُ
ـان خ ِلـ َـق َهلوعــا * ِإذا َم َّسـ ُـه الشـ ُّـر
ایــن خصلــت را بــه شــدت ســرزنش میکنــد«ِ :إن ِال نسـ
ً
َ ُ ً َ َ َّ ُ ْ خَ
ال ْیـ ُـر َم ُنوعــا؛ انســان حریــص و کــم طاقــت آفریــده شــده * هنگامــى
جز وعــا * و ِإذا مســه
کــه بــدى بــه او رســد ،بیتابــى مىکنــد * .و هنگامــى کــه خوبــى بــه او رســد ،بخــل
م ـیورزد( ».معــارج ،آیــات  19تــا )21
دســته دیگــری از انســانها نیــز هســتند کــه حتــی ا گــر چیــزی را نداشــته باشــند ،بــه
روی خــود نمیآورنــد .روحیــه مناعــت طبــع در وجودشــان اجــازه منیدهــد ز یــر بــار ُپــز و افــاده
نچــه خــدا بــه آنــان داده ،خشــنود و راضــی هســتند و
دیگــران رنــگ ببازنــد .همیشــه از آ 
ّمنــت چیــزی و کســی را نمیکشــند:
ن خ ش قن ت ن
� مح�ن ت خ
� م�ن ت خ� ق
ق
�به �ان ��ک ��اع
� ل�
� �ود �به ،که بار
� ک� ی�م و �ج امه دل� *** که بار
آری ،چشــم دوختــن بــه زندگــی دیگــران ،حاصلــی جــز افســوس و حســرت و حســادت
نــدارد .چــه بســا افــرادی کــه حســرت همیــن لحظــه مــا را میخورنــد .کســی کــه پــا نــدارد،
آرزوی راه رفتــن بــا پــای پیــاده در خیابــان دارد؛ آن کــه پیــاده اســت ،آرزوی وســیله نقلیــه
نطــور تــا آخــر ،کســی را
شــخصی دارد؛ آن کــه اتومبیــل دارد ،آرزوی ماشــین بهتــر و همی 
پیــدا نمیکنــی کــه آرزو و حســرت چیــز باالتــر و بهتــر را نداشــته باشــد.
�ه رو�ز ن��ک کسان غ�م خم�ور دال؛ �ز ی� ن�هار *** ب�سا کسا که �ه رو�ز ت�و آ�ر�ز وم ن�د اس ت
�
ب ِ
ب ِ ی ِ
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موضوع  :40رضامندی به خواست الهی

هیــچ مصیبتــى در زمیــن و نــه در وجــود شــما روى نمىدهــد مگــر اینکــه همــه آنهــا را
قبــل از آنکــه زمیــن را بیافرینیــم در لــوح محفــوظ ثبــت اســت و ایــن امــر بــراى خداونــد
آســان اســت * .ایــن بــه خاطــر آن اســت کــه بــراى آنچــه از شــما فــوت شــده تاســف
نخوریــد ،و بــه آنچــه بــه شــما داده اســت دلبســته و شــادمان نباشــید[ .حدیــد]
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با قرآن خوشبخت شوید

رضایتمنــدی از زندگــی بــه عنــوان یکــی از شــاخصههای ســامت روانــی مــورد توجــه
فــراوان دانشــمندان و نظری هپــردازان غربــی واقــع شــده اســت.دین مبیــن اســام نیــز در
راســتای طــرح برنامــه جامــع ســعادت بشــر ،بــه ایــن مقولــه پرداختــه و یکــی از واالتریــن
مقامــات اولیــاء الهــی را رســیدن بــه مقــام «رضــا» میدانــد .تفــاوت ایــن دو دیــدگاه در
آن اســت کــه مکاتــب بشــری رضایــت انســان از خــود و زندگ ـیاش را معیــار قضــاوت قــرار
میدهنــد و مکتــب اســام ،خشــنودی و رضایــت متقابــل بنــدگان و خداونــد از یکدیگــر
را منشــأ رضایتمنــدی انســان از زندگــی قــرار داده اســت؛ یعنــی اســام میــزان رضایــت از
زندگــی را در گــرو رضــای بنــده از خواســته الهــی و بــاور بــه رحمــت و حکمــت خــدا میدانــد.
بــه عبــارت ســادهتر ،یکــی از را ههــای عمــده شــاد زیســتن و خوشــبختی از نظــر دینی ،قبول
ایــن جملــه اســت کــه «هــر چــه داریــم از رحمــت خداســت و هــر چــه نداریــم از حکمــت خدا»
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امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :بــه قضــای خداونــد خشــنود بــاش تــا شــاد و راحــت زندگــی
کنــی 1».قانو نهــای ذهــی هــم مهـ ن
ـ� را میگوینــد .احســاس خوشــبخیت؛ یعــی احســاس

رضایــت از مقــدرات اهلــی.
ف
ݑ
ݧ
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روشــن اســت کــه مقصــود از رضایــت بــه خواســته الهــی ،تــن دادن بــه بیــکاری و
بیهودگــی و جبــر در سرنوشــت نیســت؛ بلکــه بــه ایــن معناســت کــه بســیاری از عوامــل و
اســباب جهــان ،خــارج از اراده ماســت و مــا وظیفــه داریــم تــا تــاش خــود را بــه بهتریــن
شــکل انجــام داده و نتیجــه را بــه خــدا وا گــذار کنیــم و از آنچــه پیــش میآیــد ،گالیــه
نکنیــم؛ زیــرا ممکــن اســت مصلحــت و حکمتــی در آن باشــد کــه مــا از آن بــی خبر هســتیم.
� *** � ن�ده ه دعوی ک ن�د ،حکم خ� ن
داو�د راس ت
ه�ر ه رود �ب ر سرم ،چ�ون ت�و �پس ن�دی رواس ت
�
ب �چ
�چ
مقصــود از رضایــت ،عــدم اعتــراض بــه مقــدرات الهــی در زبــان و عمــل اســت .نشــانه
اصلــی ایــن رضایــت هــم در آیــه بــاال آمــده اســت .ا گــر کســی بــه هنــگام برخــورداری از
نعمــت ،از خــود بیخــود نگردیــده و نجابــت خــود را حفــظ کــرده و شــکرگزاری کنــد و در
نهــای ســخت ،جامــه نــدرد و شــکوه و گالیــه نکنــد ،بــه ایــن فضیلــت واال دســت
بحرا 
یافتــه اســت .امــا ا گــر بــا نســیم موافقــی ،گذشــتهاش را فرامــوش کــرده و بــا انــدک بــاد
مخالفــی ،خــودش را ببــازد ،ایــن خصلــت در وجــود او رســوخ نیافتــه اســت.
گاهی فاصله شــادی و غم به اندازه یک حلظه اســت .انســان موحد و عاقبتاندیش،
ایــن را میدانــد .بنابرایــن ،هنگامــی کــه چــرخ روزگار بــه ســودش بــود ،آن را غنیمــت
شــمرده و بــر آن غـ ّـره نشــده و نیــک میدانــد کــه ایــن امانــت ،زوال یافتنــی اســت و چــون
هنگامــه ســختی و بــا فــرا برســد ،بــاز میدانــد کــه ایــن نیــز بگــذرد .خالصــه در هــر حــال ،بــر
َ
هیجــان شــادی و فـ َـوران انــدوه خــود غالــب اســت .نــه آنچنــان غصــه نداشــتههایش را
میخــورد و نــه زیــاد بــه داشــتههایش دلبســته اســت؛ چــون میدانــد هــر دو گــذرا و موقتــی
اســت.
 . 1بحاراالنوارج  .۷۱ص.۱۹۵
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موضوع  :41پرهیز از حسادت و کینه

ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ...
برتری هایــى را کــه خداونــد بــراى بعضــى از شــما بــر بعضــى دیگــر قــرار داده آرزو نکنیــد!
(نساء)32،

با قرآن خوشبخت شوید

از میــان گناهــان اخالقــی ،کمتــر گناهــی بــه انــدازه حســادت و کینــه در ســلب آرامــش
گهــای مــا جــاری باشــد،
و نشــاط درونــی انســان تأثیــر دارد .تــا زمانــی کــه حســادت در ر 
یتــوان مطمئــن بــود کــه رنــگ نشــاط و دلچسـببودن زندگــی را نخواهیــم دیــد .امــام
م 
َ ْ َ ُ َّ
َ ْ َْ َ ُ ُ
ـاس عیشــا الحســود؛ بدتریــن مــردم از نظــر زندگــی ،حســود
علــی؟ع؟ میفرمایــد« :اســوء النـ ِ
َ َ َ َ
َ
2
ُ
ـود؛ حســود آســایش نــدارد» و در
اســت 1».در جــای دیگــر میفرمایــد« :ل راحــة ِلحسـ ٍ
َ ْ َ َ ُ َ ْ ُ ُّ
وح؛ حســادت
ســخن دیگــر ایــن حقیقــت را چنیــن بیــان مینمایــد« :الحســد حبــس الــر ِ
باعــث زندانــی شــدن [و ناآرامــی] روح مــی شــود 3».و باألخــره در ســخنی دیگــر ،جــان کالم
را بیــان کــرده و میفرمایــد« :هــر کــه بــر حســدش غالــب نشــود ،بدنــش گــور جانــش خواهــد
شــد».
ن
ݑٮ آ�ن �ج�ز �ه مرگݐ ݦں ت�وان رس ت
� *** که ا�ز م ݩ�شٯ ݧ ݑ ݦ
ب�م ی�ر ت �ا �ب هر�ى اى حسود ک ی�ن ر��جى اس ت
�
ب
حســد در لغــت بــه معنــی بدخواهــی و آرزوی از دســت دادن نعمــت بــرای دیگــری
اســت .امــام صــادق؟ع؟ نقــل میکنــد کــه لقمــان بــه حکیــم بــه پســرش گفــت« :حســود
ســه نشــانه دارد -1 :پشــت ســر غیبــت مــی کنــد؛  -2در حضــور تملــق و چاپلوســی مــی کنــد؛
 . 1بحاراالنوار .ج .73ص .252
 . 2غرر الحکم و درر الکلم .ج  .1ص 401
 . 3غرر الحکم .حدیث ۶۷۹۶
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کینــه داشــتن از کســی ،انســان را از درون تجزیــه میکنــد و مجــال داشــتن زندگی خوب
را از هرکســی میگیــرد .بیاییــد از همیــن حــاال ،بــه خودتــان قولــی دهیــد کــه هــر کســی در
زندگــی باعــث آزار و اذیــت شــما شــده را ببخشــید .ا گــر شــما بخواهیــد بــا داشــتن کینــه بــه
زندگــی ادامــه دهیــد ،جایــی بــرای داشــتن عشــق پیــدا نخواهیــد کــرد .بــا کنــار گذاشـ ن
ـ�
کینــه ،در حقیقــت خودتــان را خبشــیدهاید .حســادت بزرگتریــن دشــمن خوشــبختی
یبــرد ،بــدون تردیــد خــود حســود اســت.
شماســت .اولیــن کســی کــه از حســادت رنــج م 
 . 1شرح نهج البالغه ابن ابى الحدید .ج  .۲۰ص ۲۵۸
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 -3در مصیبــت شــماتت میکنــد».
حســد از جملــه گناهانــی اســت کــه ریشــه و منشــأ زایــش گناهــان دیگــری نیــز میباشــد؛
یهــای اخالقــی و رفتــاری در حوز ههــای فــردی و اجتماعــی از
یعنــی بســیاری از نابهنجار 
حســادت ریشــه میگیــرد؛ ماننــد تهمــت ،دروغگویــی ،غیبــت ،اهانــت ،مشــاجره ،قتــل و
خونریــزی و . ...
در بزرگــی گنــاه حســد ،همیــن بــس کــه اولیــن نافرمانــی خــدا بــا آن واقــع شــد؛ آنــگاه کــه
شــیطان بــه مقــام آدمــی حســادت کــرد؛ و نیــز اولیــن انحــراف آدمــی بــا آن صــورت گرفــت؛
آنــگاه کــه قابیــل بــه برادرشهابیــل حســادت ورزیــده و او را کشــت.
قــرآن کریــم در ســوره فلــق ،فــرد حســود را همردیــف شــیاطین و ســاحران قــرار داده
و تصریــح نمــوده کــه از شـ ّـر آن بایــد بــه خــدا پنــاه بــرده شــود .ایــن بیانگــر آن اســت کــه
حســادت تــا چــه انــدازه خطرآفریــن و شــرارتبار اســت کــه بایــد از شـ ّـر آن بــه خــدا پنــاه بــرد.
آیــات دیگــری هــم در قــرآن کریــم بــه موضــوع حســادت و کینــه اشــاره کــرده اســت.
تهــای دیگــران حســادت نورزنــد .در آیــه 54
در آیــه بــاال از همــگان خواســته تــا بــه نعم 
ســوره نســاء ،حســادت را از صفــات منافقــان دانســته اســت .همچنیــن در آیــه  47ســوره
حجــر ،یکــی از اوصــاف بهشــتیان را دوری از حقــد و کینــه نســبت بــه یکدیگــر میدانــد:
َ
یف ُص ُدورهـ ْـم مـ ْـن غـ  ْ ً َ
ى ُسـ ُـر ر ُم َتقابلـ ن
ـ�؛ و هــر چــه از کین ههــا (و
« َو ن َز ْعنــا مــا 
ـل ِإخوانــا عـ  ٍ
ِ
ِِ ِ ِ ٍ
تهــا در مقابــل
نهــا بــود برکندیــم ،در حالــى کــه برادرانــه بــر روى تخ 
حســادتها) در دل آ 
هــم قــرار گیرنــد».
آ
�ز
خ ن
ن
ن��ان که ک ب�ر و حسد و ک ی� ن�ه �ج دای��د *** ه�مسا�یه د ݭ ݫىݔوار �به د ݭىݫݭݔوار �دای��د
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ً
افــراد حســود معمــوال افــرادی رنجــور ،حســاس ،عصبــی ،پرخاشــگر و افســرده میباشــند.
آنهــا دنیــا را تــار و تیــره میبیننــد و آرامــش را از خــود ســلب کردهانــد .از ایــن رو ،امــام
علــى؟ع؟ میفرمایــد« :ســتمگرى چــون حســود ندیــدم ،کــه بــه ســتمدیده شــبیهتر باشــد:
1

جانــى ســرگردان دارد و دلــى بیقــرار و اندوهــى پیوســته».
� ب�ه�ش ت
ا�ز درون ت�و � َبود �ت ی�ره ج�هان چ�ون دو�ز خ� *** دل اگر �ت ی�ره ن��ا�ش د ه�مه ند��اس ت
�
ی
ب

حســادت و کینــه حتــی در ســامتی جســمانی هــم آثــار مخــرب و زیانبــاری دارد؛
بهگونـهای کــه دانشــمندان نیــز یکــی از رازهــای ســامتی را رضایــت از حــال کنونــی افــراد
و پرهیــز از چشــم و همچشــمی میداننــد .حضــرت علــی؟ع؟ میفرمایــد« :شــگفتا کــه
حســودان از ســامتی خــود غافــل ماندهانــد 2».آری ،حســادت و کینــه مثــل ایــن اســت کــه
خودمــان زهــر خبــور می و امیــدوار باشــم دیگــران مبیرنــد.
شــایان تذکــر اســت کــه راه درمــان حســادت و کینــه ،ایــن اســت کــه دربــاره دنیــا و مــرگ
و بیارزشــی آن و نیــز عاقبــت خودمــان تفکــر کــرده نمــوده ،از چشــم و هــم چشــمی دوری
متــر ،بــه آن کــس کــه حســودی میکنــی ،خدمــت و محبــت کنیــم.
کــرده و از همــه مه 

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1خصال شیخ صدوق .ص .121
 . 2غررالحکم،حدیث.1803
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ﮑ ...

 ...ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ
و [پیامبــر] بــار ســنگین و زنجیرهایــى را کــه بر گردنشــان اســت ،از دوششــان برمىدارد.
(اعراف)157،
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موضوع  :42آزادگی و عزت نفس (مناعت طبع)

ا گــر بخواهیــم دربــاره عناصــر تأثیرگــذار در آرامــش پایــدار انســان ســخن بگوییــم،
ْ
نمیتوانیــم نقــش آزادی و آزادگــی را در آن نادیــده بگیریــم .آزادگــی؛ یعنــی رهایــی نفــس از
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چنــگال قیــد و بندهــای نــاروا .متأســفانه مفهــوم واالی آزادی توســط برخــی کجاندیشــان
و منحرفــان بــه تــاراج رفتــه و از آن چیــزی جــز ولنــگاری و ناهنجــاری بــه ذهــن متبــادر
یشــود .حــال آنکــه ایــن واژه زیبــا و آرمــان بشــریت ،حقیقتــی بــس ســترگ و گرانمایــه
نم 
دارد .اســام ،بشــارتدهنده و پیــام آور آزادی در همــه ســاحتهای وجــودی انســان اعــم
از اندیشــه و عمــل اســت.
قــرآن کریــم بــه آزاداندیشــی در انتخــاب عقیــده و پیــروی نکــردن کورکورانــه از دیگــران
َ
َّ َ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ َ
َ ّ
ـون أ ْح َسـ َـنه؛
ون القـ ْـول ف َی ّت ِب ُعـ َ 
ـاد الذیــن یســت ِمع
بســیار ســفارش کــرده اســت« :ف َب ِشـ ْـر ِعبـ ِ
پــس بنــدگان مــرا بشــارت ده! همــان کســانى کــه ســخنان را مىشــنوند و از نیکوتریــن آنهــا
پیــروى مىکننــد( ».زمــر)18 ،
در آیــه اصلــی گفتــار ،یکــی از رهآوردهــای بعثــت پیامبــر اســام را ،آزادی بنــدگان از
خرافــات و قیــد و بندهــاى اســارتآور دوران جاهلیــت دانســته اســت .در جــای دیگــر نیــز،
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ْ
تأ کیــد نمــوده کــه زیانکارتریــن افــراد ،کســی اســت کــه نفــس محتــرم و گرانمایــه خــود را
َ
َ
باختــه باشــد« :إ َّن ْ خ
ـرین َّالذیـ َـن َخ ِسـ ُـر وا أ ْن ُف َسـ ُـه ْم َو أ ْهلهیـ ْـم َیـ ْـو َم ْال ِق َ
اسـ َ 
یامـ ِـة؛ زیانــکاران
ال ِ
ِ
ِ
واقعــى آناننــد کــه خــود و خانــواده خویــش را روز قیامــت از دســت دادهانــد( ».شــوری)45 ،
ایــن ســه آیــه دربردارنــده ســه نــوع آزادی بــود :اولــی مربــوط بــه آزادی اندیشــه بــود و
دومــی ،مربــوط بــه عمــل و ســومی ،مربــوط بــه هویــت و شــخصیت .اینهــا ســه رکــن اصلــی
آزادگــی اســت.
ّ
مهمتریــن نشــانههای افــراد آزاده ایــن اســت کــه در برابــر حــق متواضــع و فروتــن
هســتند و ا گــر اشــتباهی از آنــان ســر بزنــد ،بالفاصلــه میپذیرنــد و عذرخواهــی میکننــد؛
خودشــان را مجبــور بــه انجــام عــادات و رســوم بیمعنــا و خرافــی نمیکننــد؛ بــه قضــاوت
شهــای
و حــرف مــردم ،در زندگــی و انتخابهایشــان بهایــی نمیدهنــد؛ در برابــر خواه 
یشــوند و بــرده هــوا و هــوس خــود نیســتند؛ مناعــت طبــع دارنــد و
نفســانی ،تســلیم نم 
در مقابــل هــر کســی ســر خــم نمیکننــد ،بــه داشــته دیگــران چشــم ندوختــه و حســرت
نمیخورنــد ،از تعصبــات کورکورانــه در مطالــب علمــی و شــخصیتگرایی افراطــی پرهیــز
میکننــد؛ بــه چیــزی دلبســتگی و تعلــق خاطــر زیــاد ندارنــد وهــدف و آرمانشــان برایشــان از
متــر اســت .روشــن اســت کــه ایــن افــراد دارای مهــارت رضامنــدی ،نشــاط و
همــه چیــز مه 
شــادکامی هســتند و از زندگــی لــذت میبرنــد.
در طــرف مقابــل ،کســانی هســتند کــه بیجهــت زندگــی را بــرای خودشــان ســخت
کردهانــد .مراســمات پرخــرج ،چشــم و همچشــمیهای زیــاد ،رس ـمهای بیمنطــق و
اذیــت کننــده و بســیاری از قیــد و بندهــا را خواســته یــا ناخواســته بــه جــان خودشــان
میخرنــد تــا بــه قــول خودشــان انگشـتنمای خلــق نشــوند .مهمتریــن منطــق ایــن افــراد
همــان ضربالمثــل مشــهور «خواهــی نشــوی رســوا همرنــگ جماعــت شــو» میباشــد.
طبیعــی اســت کــه ایــن افــراد روی آرامــش را نخواهنــد دیــد؛ چــون زندگــی تنهــا زمانــی
ّ
ْ
شــیرین خــود را بــه کام مــا مینشــاند کــه خویشــتن را از زنــدان نفــس و شــهوات و تعلقــات
شهــا قــدم برداریــم:
رهــا کــرده و در وادی ارز 
ن
� کرده و آ��ز اد می ن
ا�ن �ز ن �دگی حالل کسا�ی که در ج�هان *** آ��ز اد �ز ی�س ت
رو�د
ی
ِ
گفتنــی اســت یکــی از مفاهیمــی کــه ارتبــاط بســیاری با آزادگــی انســان دارد ،عزت نفس
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بیــان ایــن جملــه کــه «مــردن با عزت بهتــر از زندگــی بــا ذلــت اســت» بــر همــه اســارتها و
تهــای مردمــان پســت و دنیاطلــب روزگار خــود و آینــدگان خــط بطــان کشــید .بــه
حقار 
خــدا ســوگند ،هیــچ مجلـهای از ایــن گویاتــر و زیباتــر منیتوانــد کرامــت انســان را به رخ بکشــد؛
بهویــژه آنکــه گوینــدهاش خــود بــه آن عمــل کــرده باشــد.
� آ� ن�م که �ز �ی ر چ� خر� ک�ود *** �ز ه�ر ه نر�گ ت�عل ق� �پ�ذ �ی رد آ��ز ادس ت
�غ الم ه�م ت
�
ب
�چ
 . 1نهج البالغه  .نامه 31
 . 2شرح نهج البالغه ابن ابی الحدید .ج  20ص 342
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با قرآن خوشبخت شوید

دونانــی خــم نمیکننــد ،آزادگان و احــرار واقعــی هســتند .حضــرت علــی؟ع؟ در وصی 
ت بــه
ْ
َ َ ْ ْ َْ َ َ ْ ُّ َ
ـک َعــن ک ِل د ِنیـ ٍـة؛ نفــس و جــان و روان خــودت را
فرزنــدش میفرمایــد« :و أ کـ ِـرم نفسـ
گرامــی بــدار و از هــر کار و پســت و از هــر پســتی محتــرم بــدار 1».آن حضــرت در جــای دیگــر،
َ ُ َّ
َ َ ُّ
«ع ْبــد الشـ ْـه َو ِة أذل
شهــای نفســانی را خوارتــر از بردگــی دیگــران میدانــد:
بردگـ ِـی خواه 
ْ
2
ِمــن َع ْب ِدالـ ِّـر ِق؛ بنــده شــهوت از بــرده یــک انســان هــم خوارتــر اســت».
شهــای نفســانی بیشــتر بــه صــورت دلبســتگی و هواخواهــی افراطــی بــروز
ایــن خواه 
پیــدا مــی کنــد .عالقــه زیــاد بــه مــال ،دل بســتن بــه فرزنــد و همســر و فامیــل و وســایل
شــخصی و  ...اولیــن مرحلــه اندوهگیــن شــدن در دنیــای فانــی اســت:
�غ
ت
ل�بس ت�
�
�
ت
ت
می�ز ا�د ا�ز ت�عل ق� ما ه�ر می که ه�س ت
ه
م
م
س
س
ه
� *** د گی ا � ادر �ر ا می که �
ی
بــه همیــن دلیــل اســت کــه قــرآن کریــم در آیــات  14و  15تغابــن ،مــال و فرزنــد و همســر
نهــا
را فتنــه مینامــد؛ یعنــی در عیــن عالقــه و محبــت عاقالنــه ،نبایــد بــه طــور افراطــی بــه آ 
مفتــون و وابســته شــد؛ وگرنــه فــراق ســخت و اندوهنا کــی را تجربــه میکنیــم.
نمونــه درخشــان عـ ّـزت و آزادگــی ،امــام حســین و یــاران باوفایــش هســتند کــه نــدای
َ ّ َّ
الذلــة» را در گــوش تاریــخ تــا ابدیــت ســربلند و مانــدگار کردنــد .آن حضــرت بــا
«هیهــات ِمــن ِ
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یــا مناعــت طبــع اســت .عــزت نفــس بــه معنــای احتــرام و تکریــم شــخصیت واالی انســانی
مهــا و فــراز و نشــیبهای زندگــی ،بــه خاطر رســیدن
خویشــتن اســت .آنــان کــه در پیــچ و خ 
بــه دارایــی و رتبــه بیشــتر و بهتــر در دنیــا ،تــن بــه هــر کاری نمیدهنــد و کمــر بــه خدمــت هر
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موضوع  :43مثبت اندیشی

ﮠﮡ ﮢﮣ ﮤ
و نعمتهاى پروردگارت را بازگو کن (ضحی)11،

با قرآن خوشبخت شوید

شــما بــا کالم خــود مــی توانیــد رونــد حــوادث را تغییــر دهید .کلم ههــا و اندیشـهها دارای
امواجــی نیرومنــد هســتند کــه بــه زندگــی مــا شــکل میدهنــد .ایــن اندیشـهها ا گــر مثبــت و
آرامـشزا باشــند ،حـ ّـس خودبــاوری را در مــا تقویــت مــی کند و اگر منفی و اســترسزا باشــد،
بــه میــزان قابــل توجهــی انــرژی کار و موفقیــت را در مــا کاهــش میدهــد .نتایــج تحقیقــات
گونا گــون نیــز نشــان داده اســت کــه کــه نــگاه خوشــبینانه بــه زندگــی بــر ســامت روانــی و
جســمانی اثــرات مثبــت متعــددی دارد .امــروزه حتــی ثابــت شــده اســت افــرادی کــه پیــش
از امتحانــات ،تصــور میکننــد نتیجــه خوبــی خواهنــد گرفــت و موفــق خواهنــد بــود ،بســیار
بهتــر از آنانــی هســتند کــه بــه قبولــی خودشــان امیــدوار نیســتند.
�ز �ز
ن
ش خ ن
ه�م� ی�ه �ردم�د ام ی�دوار *** � بن� ی��د �به �ج�ز �ش ادی ا رو گار
نشــانه افــراد خوشبیــن ایــن اســت کــه صبــح تــا شــام بــه هــدف و آرمــان خــود مــی
اندیشــند و دربــاره آن رؤیاپــردازی صحیــح و عقالنــی میکننــد .آنــان بــا مشــکالت و
ســختیها مبــارزه کــرده و شکســت را بــه راحتــی نمیپذیرنــد و حتــی در صــورت عــدم
موفقیــت ،بالفاصلــه آن را فرامــوش کــرده و بــه موفقیــت بعــدی فکــر میکننــد.
ثق ش
ن
خ
�ز
دال طعن حسودان مر ن�ج� و وا�� ب�ا� *** که ب�د �به �اطر ام ی�دوار ما �رسد
در مقابل ،انســان بدبین معتقد اســت اتفاقات بد ،دائمی و ثابت هســتند و برعکس،
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اتفاقــات خــوب ،موقتــی و گذراســت .او حتــی حــوادث عــادی را بــه بدتریــن شــکل ممکــن
تحلیــل میکنــد و نــه تنهــا بــه خــود؛ بلکــه بــه دیگــران؛ بلکــه حتــی بــه زمانــه و طبیعــت و
ً
نهــا مرتبــا انتقــاد میکننــد؛ همیشــه
 ...هــم بدبیــن اســت و گاه بــد و بیــراه هــم میگویــد .آ 
نهــا را دارنــد و بــه قــول معــروف ،نیمــه خالــی لیــوان را مــی بیننــد .اصــرار هــم
انتظــار بدتری 
دارنــد حــال خودشــان و دیگــران را بــا ایــن افــکار و گفتارهــا خــراب کننــد .نشــانه دیگــر
ایــن آد مهــا ایــن اســت کــه در گذشــته زندگــی میکننــد؛ ا گــر در کاری موفــق نمــی شــوند،
بالفاصلــه آن را بــه اتفــاق بــدی در گذشــته ربــط داده و یــک قانــون کلــی جامــع دربــاره
یتــوان بــا میــزان کاربــرد دو
شکســت و بدبختــی خودشــان درمیآورنــد .ایــن افــراد را م 
کلمــه «نمیتوانــم» و «نمیشــود» خــوب شــناخت.
منفینگــری سرچشــمه گناهانــی چــون قضــاوت نســنجیده در مــورد افــراد یــا حــوادث،
حســادت ،کینــه ،دروغ ،غیبــت ،تهمــت ،مشــاجره و  ...میشــود .بــه خاطــر داشــته باشــید
یگــردد؛ پــس افــکار منفــی را بــا
کــه هــر اندیشــه منفــی دربــاره دیگــران بــه خودتــان بــاز م 
افــکار مثبــت جایگزیــن کنیــد .در نتیجــه ،آرامــش و نشــاط و اعتمــاد بــه نفــس در شــما
افزایــش مییابــد.
زندگــی ماننــد آین ـهای اســت کــه مهیشــه تصو یــر ذهــن خودتــان را منعکــس میکنــد.
افــراد مثبــت ،مهربــان ،شــاد و باگذشــت ،دنیــا را ماننــد خودشــان شــاد و دلنشــین میبینند
و افــراد منفــی ،غمگیــن ،ناراضــی و کینــه جــو ،همشــه تصاویــر ســخت و تاریکــی در
دنیایشــان یافــت میشــود .ایــن موضــوع بــه قــدری تجربــه شــده کــه ّ
حتــی در رفتارهای ما
دیــده میشــود کــه وقتــی از نتیجــه کاری هــراس داریــم ،تــاش میکنیــم تــا آن را بــر زبــان
ً
نیاوریــم و بــه اصطــاح ،نفــوس بــد نزنیــم .ایــن اصطــاح نیــز دقیقــا بــه همیــن اصــل بــاز
مــی گــردد کــه شــما بــا کالم خــود مــی توانیــد رونــد حــوادث را به میــل خودتان تغییــر دهید.
مثبتاندیشــی جنب ههــای گوناگونــی چــون اعتمــاد بــه علــم و قــدرت و حکمــت
تهــای
خــدا ،توجــه بــه اصالــت حیــات اخــروی در مقابــل حیــات دنیــوی ،توجــه بــه نعم 
متعــدد الهــی و بینــش صحیــح نســبت بــه مشــکالت دارد .مــا برخــی از ایــن مؤلف ههــا را در
گفتارهــای جداگانــه بررســی کردهایــم.
مثبتاندیشــی حتــی در ارتبــاط بنــدگان بــا خداونــد نیــز جریــان دارد .بــه همیــن دلیــل،
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قــرآن کریــم از مؤمنــان میخواهــد همــواره امیــد خویــش بــه یــاری و لطــف خداونــد را حفــظ
و تقویــت کننــد .در حدیثــى از رســول خــدا؟ص؟ آمــده اســت« :هیــچ بنــدهاى گمــان نیک به
1

خــدا نمىبــرد؛ مگــر اینکــه خداونــد طبــق گمانــش بــا او رفتــار مىکنــد».
َ
رســول خــدا؟ص؟ میفرمایــد«ُ :کـ ْـن ِلمــا ال َت ْر ُجــوا َا ْرجــی ِم ْنـ َ
نچــه امیــد
ـک ِلمــا ت ْر ُجــوا؛ بــه آ 
نــداری امیدوارتــر بــاش تــا بــه آنچــه امیــد داری 2».ایــن حدیــث زیبــا میتوانــد دسـتمایه
ً
خوبــی بــرای افزایــش مثبتاندیشــی و امیــد بــه لطــف الهــی در مــا باشــد .اساســا یکــی
از راههــای اثبــات خــدا ایــن اســت کــه در هنگامــی ناامیــدی از همــه چیــز ،بــه آن دل
بســته ایم:
س ت خ
� ام� ت
د� �ب ر�د ا�ز ه�مه ا *** ب� ب� ی�ن �ه ک� یس ت
�ه ورطهای که ام� ت
� �دا
د� ،ب�دان که او
ی
ی
�ج
ب
ب
ی
آیــات انتهایــی ســوره ضحــی ،نمونــه کاملــی از مثبتاندیشــی اســت .ایــن ســوره در
مکــه و هنگامــی نــازل شــده کــه پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در ابتــدای دعــوت خویــش در
مکــه بــود و مشــکالت زیــادی چــون اذیــت و آزار دشــمنان و تحریــم اقتصــادی و کمــی
یــاران داشــت .خداونــد در ایــن آیــات ،آن حضــرت را بــه یــادآوری رحمــت بیانتهــای
پــروردگارش از کودکــی تــا بزرگســالی دعــوت کــرده و از او خواســته تــا همیشــه یــادآور لطــف
پــروردگارش باشــد.

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1بحار االنوار جلد  .70صفحه .384
 . 2کنزالعمال .ج  1حدیث .5904
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ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆ
ﰇﰈﰉﰊﰋﰌﰍ

آرى ،کســى کــه روى خــود را تســلیم خــدا کنــد و نیکــوکار باشــد ،پــاداش او نــزد
پــروردگارش ثابــت اســت؛ نــه ترســى بــر آنهاســت و نــه غمگیــن مىشــوند( .بقــره)112،

1

رحمــت الهــی خواهــد بــود».

 . 1محجة البیضاء  .ج  .3ص .393
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پیشــتر گفتیــم کــه منشــأ آرامــش و شــادکامی ،خداونــد اســت و ســرور و بهجــت نیــز
یگــردد .حــال بایــد اضافــه کنیــم کــه یکــی از عوامــل نــزول
از خزانــه رحمــت او نــازل م 
یشــود .بــه همیــن
رحمــت گســترده خــدا ،هنگامــی اســت کــه بــه آفریــده او خدمــت م 
َ
دلیــل ،خداونــد در قــرآن ،رحمــت و مهــر خــود را بــه نیکــوکاران نزدیــک دانســته اســت«ِ :إ ّن
ّ ً
َر ْ َ َ
اهَّلل َقر یـ ٌـب ِمـ َـن ْ ُ
ـنی؛ مســلما رحمــت خداونــد بــه نیکــوکاران نزدیک اســت».
ال ْح ِسـ ن 
حــت ِ
ُْ َ ْ
اهَّلل َو ب َر ْ َ
ـه
ح ِتـ ِ 
(اعــراف .)56 ،همچنیــن در آیــه  58ســوره یونــس آمــده اســت« :قــل ِبفضـ ِـل ِ ِ
َ
َ َْ ْ
ُ َ
ـک فل َیف َر ُحــوا هـ َـو خیـ ٌـر ِ ّمــا َی ج� َمعــون؛ بگــو« :بــه فضــل و رحمــت خــدا بایــد خوشــحال
ذلـ
ف ِب ِ
شــوند؛ ایــن بهتــر از آن چیزهایــی اســت کــه [دیگــران] جمــع میکننــد ».ا گــر ایــن دو عبارت
را در کنــار هــم قــرار دهیــم ،میفهمیــم کــه نیکــوکاران ،شــادکامی بیشــتری دارنــد؛ چــون
کتــر اســت .پیامبــر
رحمــت خداونــد کــه اصلیتریــن عامــل شــادی اســت ،بــه آنــان نزدی 
ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :کســی کــه بــا ســخنی محبــت آمیــز بــه بــرادر مؤمنــش احتــرام کنــد یــا
حاجتــی را از او بــرآورده ســازد یــا گرفتــاری مؤمنــی را برطــرف نمایــد ،همــواره در ســایه
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در آموز ههــای دینــی ،احســان و نیکــوکاری بــه معنــای انجــام دادن کار نیــک در رابطــه
بــا خــدا یــا مــردم اســت کــه یکــی از مهمتریــن نشــانههای آن ،خدمترســانی بــه دیگــران
بــدون توقــع و چشمداشــت اســت .نیکــوکاران انســانهای مؤمــن ،دانــا و شــریفی هســتند
کــه موفــق شــدهاند بــر موانــع نفســانی از جملــه حــرص و بخــل و کبــر فائــق آمــده و بــا ایثــار و از
خودگذشــتگی ،بســتر همگرایــی و همدلــی را در جامعــه فراهــم ســازند .از ایــن رو ،قــرآن کریــم
َ
بارهــا از مؤمنــان بــا وصــف «نیکــوکاران» یــاد کــرده و بــه آنــان ابــراز محبــت کــرده اســتّ « :ان
ُ
اهَّلل ُی ِحـ ُّـب ْ ُ
ـنی؛ همانــا خداونــد نیکــوکاران را دوســت دارد( ».بقــره)195 ،
ال ْح ِسـ ن 
بــدون دســتگیری از نیازمنــدان و مهــرورزی و محبــت بــه همنوعــان ،امــکان نــدارد
شــادی حقیقــی بــه دســت بیایــد .زمانــی کــه بــه دیگــران خوبــی و کمــک میکنیــم،
ّ
تجمعــی از نیروهــای مثبــت را بــه دور خودمــان فراهــم میآوریــم و ایــن نیروهــای مثبــت

با قرآن خوشبخت شوید

یشــوند .بنابرایــن ،مــا بــا مهــرورزی بیشــتر بــه خودمــان
باعــث آرامــش و شــادی مــا م 
خدمــت کــردهامی تــا بــه دیگــران .دیگــر نیــازی نیســت از دیگــران توقــع سپاســگزاری و
نبــاره چــه بیــان لطیــف و
قدردانــی داشــته باشــیم .ببینیــد امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ در ای 
اثرگــذاری دارد« :هــر کــس بدانــد کــه آنچــه نیکــی میکنــد ،بــه خــودش نیکــی کــرده ،مــردم
را بــه تأخیــر در ســپاس ،نســبت نمیدهــد و خواســتار ّ
محبــت ورزیــدن بیشــتر مــردم بــه
نچــه بــه خــودت نیکــی کــردهای
یشــود .پــس از دیگــری مخــواه کــه دربــاره آ 
خــودش نم 

و آبــروی خویــش را حفــظ کــردهای ،سپاســگزاریات کننــد 1».ایــن حدیــث حیرتانگیــز
اســت .مشــابه ایــن روایــات کــم نیســتند .کــدام مکتبــی را ســراغ داریــد کــه تــا ایــن حـ ّـد بــه
ـال خــوش مــردم در دنیــا توجــه کــرده باشــد .بــه خــدا ســوگند ،مــا در مقابــل امثــال ایــن
حـ ِ
احادیــث و مهجوریــت آن شــرمنده هســتیم.
امــام صــادق؟ع؟ نیــز در ایــن بــاره بــه یــاران خــود میفرمــود« :در خیــر رســاندن بــه
نهــا مســابقه بدهیــد و اهــل خیررســانی بــه مــردم باشــید؛ چــرا
بــرادران خــود و نیکــی بــه آ 
کــه بــرای بهشــت دری اســت بــه نــام «معــروف» و تنهــا کســانی از ایــن در وارد بهشــت
یشــوند کــه در دنیــا بــه کار خیــر مشــغول بودهانــد ... .بــه خــدا قســم رســول خــدا؟ص؟
م 
بــرآوردن حاجــت مؤمــن ،از خــود آن فــرد خوشــحالتر بــود».
 . 1دعائم االسالم .ج  .2ص .320
 . 2ماهنامه گلبرگ .شماره.۷۲
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ُی ِنفقـ َ
ـون؛ و از هــر چــه خــدا بــه آنــان داده ،میبخشــند ».ایــن یعنــی بــرای زدودن انــدوه از
دیگــران ،هــر کاری میتوانیــم انجــام دهیــم .بــه ایــن حدیــث از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟
ُ ُّ
ٌ
1
ـروف ِا ْحســان؛ هــر کار خوبــی احســان و نیکــی اســت».
دقــت کنیــد« :کل َمعـ ٍ
وقتــی بــه کســی خوبــی میکنیــم ،بایــد مراقــب باشــیم تــا ایــن کار را بــدون توقــع و
چشمداشــت انجــام دهیــم .خیلیهــا ا گــر بــه کســی خوبــی میکننــد ،انتظــار دارنــد کــه او
پاســخ مثبتــی بــه ایــن رفتــار نیــک بدهــد و بــه همیــن دلیل،وقتــی ایــن پاســخها مطابــق
توقعشــان نبــود ،دیگــر نــه بــه آن فــرد؛ بلکــه بــه هیــچ کســی خوبــی نمیکننــد .مؤمنــان
واقعــی اینگونــه نیســتند .وجودشــان سرشــار از عشــق اســت و بــی هیــچ توقعــی مهربانــی
میکننــد .مؤمــن مهاننــد گل اســت؛ عطــر خــود را در هــر جــا کــه باشــد ،منتشــر میکنــد؛ چــه
در بوســتان مرکــز شــهر باشــد تــا همــه زیبای ـیاش را دیــده و شــمیم معطــرش را احســاس
کــرده باشــد و چــه در جنــگل دور دســتی باشــد کــه کســی از کنــارش نگــذرد یــا ّ
حتــی در
ّ
یــک مــردار متعفــن باشــد .او همیشــه معطــر اســت؛ چــون معطــر بــودن طبیعــت گل اســت.
بنابرایــن ،ا گــر آد مهــای دور و برتــان خــوب نیســتند ،شــما خــوب باشــید؛ حتــی ا گــر از
یتــان ســوء اســتفاده کننــد .نگذاریــد خوبــی و گذشــت بیشــتر از ایــن بمیــرد .دنیــای
خوب 
امــروز بیشــتر از هــر چیــز بــه خــویب و مهــرورزی نیــاز دارد .پــس تــا جایــی کــه امــکان دارد
نبــودن همیشــه امــکان پذیــر اســت .بــاور کنیــد دنیــا ارزش نــدارد
مهربــان باشــید ،مهربا 
کــه کینــه کســی را بــه دل بگیریــد یــا دلــی را بشــکنید.
�ن
�ن �ز آ
�ز خ �ز
�ز
�به �ج ِان ن �دهدالن سعد ی�ا که مُلک و ج�ود *** ی�ر د � که و ج�ودی �ود ب� ی�ا اری
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ً
بنابرایــن ،اساســا راحتــی و شــادی شــخصی وقتــی بــه کام انســان خــوش مینشــیند که
همنوعانــش در رنــج نباشــند.
ت � ه�س ت ت �ن
آ
ن
آ�سا ی� ش� اگر ج�و�ی در راح ت
� � ی در ر ن�ج� � ،ن �بِه که � ی�اسا ی�ی
� مردم ج�و *** ا
ِ
ی
خــوب اســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه بــر خــاف تصــور بســیاری از افــراد،
نیکــوکاری بــه مــال و ثــروت وابســته نیســت .قــرآن هنگامــی کــه میخواهــد دربــاره انفــاق
ً
یبــردَ « :و ّمــا َر َز ُ
قناهــم
و زکات و احســان ســخن بگویــد ،غالبــا عبــارت جامعــی را بــه کار م 
ِ
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ﭵﭶ ﭷ ﭸﭹﭺﭻﭼ
عفــو و گذشــت را پیشــه کــن ،و بــه کار پســندیده فرمــان ده ،و از نادانــان روى بگــردان.
(اعراف)199،

با قرآن خوشبخت شوید

وقتــی بــه یــک عــده میگوییــم چــرا شــاد نیســتید؟ پاســخ میدهنــد« :مــا میخواهیــم
شــاد باشــیم ،امــا دیگــران را چــه کنیــم؟ مگــر میگذراننــد یــک آب خــوش از گلویمــان
پاییــن بــرود ».آنــان از یــک واقعیــت عینــی زندگــی ســخن میگوینــد .همــه مــا بــه طــور
یو
طبیعــی بــا افــراد نابخــرد و جاهــل برخــورد داریــم .ایــن افــراد حجــم بســزایی از تلخ ـ 
بخــوردی مــا دارنــد .گاه و بیــگاه بــر روح و روان مــا چنــگ میکشــند .بــا حرفهــا و
اعصا 
قضاوتهایشــان یــا رفتارهــای ابلهانــه و بیفکرشــان و یــا زبــان نیشــدار و آزاردهندهشــان.
نمونههایــش را میتوانیــد هــر روز در دعواهــای بیخــود خانوادگــی و زد و خوردهــای تلــخ
خیابانــی ببینیــد .مهــم ایــن اســت کــه بدانیــم در مقابــل ایــن افــراد چــه سیاســتی بایــد در
پیــش گرفــت تــا مزاحــم افــکار مثبــت و آرامــش مــا نباشــند؟
قــرآن کریــم راهکار خوبــی در ایــن زمینــه بــه ما پیشــنهاد میدهد« :گذشــتّ ،
حقمداری
متــر ،بیاعتنایــی و مدارا»
و از همــه مه 
ایــن ســه دســتور در عیــن اختصــار ،بســیار کلیــدی و راهگشــا بــوده و بــدون تردیــد یکــی
از مؤثرتریــن اســباب خوشــبختی در زندگــی اســت؛ چــه اینکــه در کالم امــام صــادق؟ع؟
1

میخوانیــم« :در قــرآن آی ـهاى جام عتــر از ایــن آیــه در مــکارم اخالقــی نیســت».
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را در دســتان خــود داشــته بــاش تــا همیشــه و بهراحتــی و بــدون دلیــل بتوانــی دیگــران را
ببخشــی .بخشــیدن بــدون انتظــار دریافــت پــاداش یــا جایــزه را تمریــن کنیــد پــاداش شــما
احســاس آرامــش و شــادی اســت .ایــن اولیــن راز آرامــش شماســت.
ْ
ْ
عبــارت دوم آیــه میگویــد«َ :و أ ُمـ ْـر ِبال ُعـ ْـر ِف» یعنــی هــم خــودت و هــم دیگــران را بــا
تذکــرات خیرخواهانــه هدایــت کــن .هــر کجــا و هــر گونــه حقیقــت را یافتــی ،بــه همــان
ســمت و جهــت بــرو و بــه دیگــران هــم همــان را ســفارش کــن .ایــن دســتور هــم بــرای
ً
زندگــی اجتماعــی مــا پرکاربــرد اســت .اصــا درد اصلــی مــا همیــن اســت کــه حقمحــوری
جــای خــود را بــه شــخصمحوری و منفعتگرایــی داده اســت .ا گــر دنبــال حـ ّـق باشــیم،
راحــت بــا آن کنــار آمــده و آشــفته نمیشــویم .آشــفتگی و پریشــاین مــا بــه خاطــر جلاجــت
و خودبیــی ماســت .بســیاری از اوقــات بــا مــا پرخاشــگری دیگــران بــه هــم میریزیــم؛
نهــا بودیــم ،همیــن عکــس العمــل را داشــتیم .پــس بهتــر
یکــه خودمــان ا گــر جــای آ 
درحال 
ّ
اســت قبــل از هــر واکنشــی در برابــر رفتــار دیگــران ،خــوب و منصفانــه نــگاه کنیم کــه حق با
کیســت؟ شــاید حــق بــا دیگــران باشــد؛ اگرچــه نــوع بیــان آنهــا مــا را آزار داده اســت.
َ
دســتور آخــر آیــه بــاال َ«و أ ْعــر ْض َعــن ْ جال ِاهلـ ن
ـ�» هــم بســیار مهــم و کلیــدی اســت.
ِ
ِ
تهــا کار از بخشــیدن و تذکــردادن گذشــته اســت .مهــه افــراد یــک ظرفیــت و
بعضــی وق 
یــک فلســفه بــرای زندگــی ندارنــد .برخــی از روی آ گاهــی و برخــی از روی غفلــت ،بیراهــه
یشــود
میرونــد .هــر قــدر هــم کــه تذکــر میدهیــم ،فایــدهای نــدارد .مــا نمیتوانیــم و نم 
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ُ ْ ْ
معنــای عبــارت اول آیــه «خـ ِـذ ال َعفـ َـو» ایــن اســت کــه عفــو و گذشــت بایــد بــه صــورت
صفتــی راســخ و مانــدگار در وجــود انســان پــرورش یابــد؛ بــه بیــان ســادهتر ،آیــه نمــی گویــد:
«گذشــت کــن ».بلکــه میگویــد« :گذشــت را بگیــر» بهگون ـهای کــه در مشــت تــو باشــد تــا
بخشــیدن دیگــران بــرای تــو ســادهترین کارهــا باشــد؛ مثــل کســی کــه میخواهــد شــاباش
بدهــد و از پاشــیدن پــول بــه روی دیگــران احســاس ّ
خســت نــدارد .شــما هــم گذشــت را در
مشــت بگیر یــد و بــه روی دیگــران بپاشــید.
برخــی افــراد ســاعتها؛ بلکــه روزهــا و ما ههــا و حتــی ســالها بــرای بخشــیدن
دیگــران ،بــا خــود کلنجــار مــی رونــد و دســت آخــر بــا هــزار ّمنــت و ســختی و توقــع ،دیگــران
ُ
«خـ ِـذ ً
را میبخشــند .عبــارت
العفـ َـو» میگویــد اینگونــه نبــاش؛ بلکــه خصلــت گذشــت
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همــه آد مهــا را بــا خــود همــراه کنیــم .چــارهای جــز حتمــل و مــدارا نیســت .بایــد ســینهای
فــراخ و گشــاده داشــت .ایــن همــان «شــرح صــدر»ی اســت کــه حضــرت موســی؟ع؟ در
َ ْ
ْ
ابتــدای نبوتــش از خــدا درخواســت میکنــد:
«ر ِّب اشـ َـر ْح ِل َصــد ِر ی» (طــه)25 ،
عقــل انســان نیــز ،حکــم میکنــد کــه گاه بایــد در مقابــل رفتــار بــد دیگران ،چشمپوشــی
1

و مــدارا کــرد .امیــر مؤمنــان؟ع؟ نیــز فرمودنــد« :نشــانه عقــل ،مــدارا کــردن با مردم اســت».
انســانهای ناپختــه و خــام در برابــر رفتــار اشــتباه دیگــران ،از کــوره در میرونــد و
میخواهنــد مقابلــه بــه مثــل کننــد ،ولــی افــراد خردمنــد و فرزانــه ،آ گاهانه رویگردانــی کرده
و بــه جهالــت بقیــه احتــرام میگذراننــد.
ش
خ ش
� *** چ�ون خ�پ� ت�ه �ش د و ل ّ�ذ ت
� که در ج� شو� و خ�رو�س ت
ا�ن د�گ �ز خ�امیاس ت
� دم د ی�د� ،مو�
ی ی ِ
ِ
اس ت
�

مــدارا کــردن زندگــی را بــر خــود مــا و دیگــران شــیرینتر میکنــد .رســول ا کــرم؟ص؟
فرمودنــد« :ا گــر مــدارا مخلوقــی بــود کــه دیــده میشــد هیــچ مخلوقــی از مخلوقــات خــدا از
2
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او نیکوتــر نبــود».
یتــان نیســت؛ بلکــه بــرای حفــظ آن
ســازگاری بــه معنــای کوتــاه آمــدن از اصــول زندگ 
اســت .بگذاریــد دیگــران هــر چــه میخواهنــد بگوینــد یــا شــما را بیعرضــه تصــور کننــد؛
نبایــد برخــورد نادرســت دیگــران ،اصالــت شــما را خدشـهدار کنــد .بــاور کنیــد هر قــدر جواب
متــر بدهیــد ،آرامــش بیشــتری بــه زندگــی خودمــان بخشــیدهاید.
انســانهای احمــق را ک 
شــادی فقــط بــا داشـ ن
ـ� یــک حافظــه ضعیــف بــه دســت میآیــد.
ت ت� ف
ف
آ ش
ت �ش ن
ت
حر� اس ت
مرو� ،ب�ا د م�ان مدارا
� *** ب�ا دوس�ان
�سا ی�� دو گ ی��ی �س ی�ر ا ی�ن دو

 . 1غررالحکم .حدیث .۶۳۲۱
 . 2اصول كافى .كتاب ايمان و كفر .حدیث .1851
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و (از نعمتهــاى الهــى) بخوریــد و بیاشــامید ،ولــى اســراف نکنیــد کــه خداونــد مســرفان
را دوســت نمىدارد! (اعــراف)31،

159
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

با قرآن خوشبخت شوید

تغذیه خوب و سالم از سه جهت به آرامش و شادکامی ما در زندگی کمک میکند:
ً
اوال ،بســیاری از مشــکالت عصبــی مــا بــه خاطــر عــدم توجــه بــه نــوع و کیفیــت غذاهــا
و ناســازگاری آن بــا مــزاج ماســت .همانگونــه کــه میدانیــد علــم پزشــکی از دیربــاز بــه
یهــا چــون بیشفعالــی،
تغذیــه و مزاجشناســی اهمیــت زیــادی داده و منشــأ برخــی بیمار 
ّ
عصبیــت زیــاد ،اســترس و غیــره را در کمبــود برخــی مــواد غذایــی و ویتامیــن
پرخاشــگری،
در بــدن میدانــد .مــا البتــه افــراط در ایــن زمینــه را نمــی پذیریــم؛ یعنــی نمــی خواهیــم
بگوییــم همــه مشــکالت اخالقــی ناشــی از مشــکل تغذیــه اســت ،ولــی نقــش ســوء تغذیــه را
یهــای عصبــی بــه کلــی نادیــده گرفــت.
یتــوان در بــروز ناهنجار 
نیــز نم 
ً
ّ
ثانیــا ،غــذای طیــب و طاهــر در روحیــات معنــوی ومراتــب عرفانــی نیــز مؤثــر اســت و بــه
رشــد و تعالــی معنــوی مــا کمــک میکنــد .از آنجــا کــه پیشــتر دربــاره نقــش دیــن در آرامــش
و شــادکامی ســخن گفتیــم ،پــس تغذیــه خــوب بــه دینــداری بهتــر و بــه دنبــال آن ،آرامــش
َ ُّ َ ُّ ُ ُ ُ
َّ
ـات َو
و شــادی بیشــتر کمــک میکنــد .در آیــه میخوانیــم« :یــا أیــا
الر ُســل کلــوا ِمـ َـن الط ِّیبـ ِ
ْ َُ
صالـ ًـا إ ّن بــا َت ْع َم ُلـ َ
ـون َعلـ ٌ
ـم؛ اى پیامبــران! از غذاهــاى پاکیــزه بخوریــد ،و عمــل
اعملــوا ِ ِ ِ ِ
صالــح انجــام دهیــد ،کــه مــن بــه آنچــه انجــام مىدهیــد ،آ گاهـم( ».مؤمنــون)51،
از تقابــل دو فرمــان ایــن آیــه کــه یکــی دربــاره تغذیــه ســالم و دومــی دربــاره عمــل صالــح
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موضوع  :46توجه به تغذیه سالم (پرهیز از پرخوری)
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اســت ،میفهمیــم کــه ایــن دو در کنــار هــم و در یکدیگــر تأثیرگــذار و باعــث ســعادت ابــدی
یشــوند .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود« :کســى کــه شــکم خــود را پــر کنــد ،بــه ملکــوت
م 
1

آســمانها و زمیــن وارد نمىشــود».
� *** ت�و مع ت� ق�د که �ز ی�س ت�ن ا�ز �بهر خ�وردن اس ت
خ�وردن �ب راى �ز ی�س ت�ن و �ذ کر کردن اس ت
�
ً
ثالثــا ،چــه کســی اســت کــه ندانــد مهمتریــن عنصــر شــادکامی ،ســامتی اســت .منشــأ
یهــا نیــز ،پرخــوری اســت .پــس تغذیــه خــوب و بهانــدازه ،بــه ســامتی جســمی
همــه بیمار 
کمــک کــرده و ســامتی جســمی بــه شــادی و نشــاط روحــی کمــک میکنــد.
بــا ایــن توضیحــات ،روشــن شــد کــه چــرا مــا در ضمــن مهــارت شــادکامی ،بــه تغذیــه
ســالم اشــاره کردیــم؛ زیــرا هــم مشــکالت عصبــی را کــم کــرده و هــم ســامتی را بیشــتر
میکنــد و هــم بــه معنویــات کمــک میکنــد .پیامبــر خــدا؟ص؟ فرمــود« :از شــکمبارگى
بپرهیزیــد؛ زیــرا مایــه تباهــى بــدن و موجــب بیمــارى اســت و انســان را در عبــادت ،سســت
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مىکنــد 2».از ایــن ســه محــوری کــه ذکــر شــد نتیجــه میگیریــم تغذیــه ســالم در آرامــش و
شــادکامی مــا نقــش مؤثــری دارد.
در اســام بیشــتر از آنکــه بــه چگونــه خــوردن بــرای تغذیــه ســالم ســفارش شــود ،بــه
کمخــوردن ســفارش شــده اســت .ایــن اصیل تر یــن تفــاوت مکتــب پزشــکی اســام بــا دیگــر
یهــا
مکاتــب پزشــکی اســت؛ یعنــی بیشــتر دســتورات دیــن بــه ســمت پیشــگیری از بیمار 
ســوق داده شــده اســت .اســام اولویــت را در ایــن قــرار داده کــه «چــه کار کــن تــا مریــض
نکــه «ا گــر مریــض شــدی ،چــه کنــی؟» ایــن مطلــب را در آیــات قــرآن بــه
نشــوی»؛ نــه ای 
وضــوح میتــوان یافــت .آیــه بــاال ،یکــی از ایــن آیــات اســت .اینایــه بــا وجــود اختصــارش،
دربردارنــده جامعتر یــن دســتور پزشــکی در ایــن زمینــه اســت .پیامبــر اســام؟ص؟
3

میفرمایــد« :معــده ،ســرای دردهــا و پرهیــز ،اســاس درمانهاســت».
منقــول اســت کــه روزی یــک پزشــک مســیحی از دانشــمند مســلمانی پرســید« :آیــا در
کتــاب دینــی شــما دســتوری راجــع بــه پزشــکی نیــز وجــود دارد؟» آن دانشــمند ،همیــن آیــه

 . 1مجموعة ورام .ج .1ص.99 :
 . 2بحاراالنوار .ج  .62ص 266
 . 3بحار االنوار .ج .62ص.290
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1

هیــچ کتــاب دیگــری در علــم پزشــکی نیــاز نیســت».
ایــن نکتــه را نیــز بایــد اضافــه کنیــم کــه از نظــر قــرآن ،تغذیــه ســالم و خــوب ،هــم بایــد
َ
َ
ً
ـاس ُک ُلــوا ِ َّمــا ف ْال ْ
حــال و پاکیــزه باشــد« :یــا أ ُّ َیــا َّالنـ ُ
ر
ض َحــاال َط ِّیبــا؛ اى مــردم! از آنچه
ِ
ِ
َ ُُ
در زمیــن اســت ،حــال و پاکیــزه بخوریــد( ».بقــره )168 ،و هــم بهانــدازه باشــد« :و کلــوا
ُ ُ
ْ
َو اشـ َـر ُبوا َو ال ت ْسـ ِـرفوا؛ و (از نعمتهــاى الهــى) بخوریــد و بیاشــامید ،ولــى اســراف نکنیــد».
(اعــراف)31 ،
� ت آ
ن ن� ب خ�� �ز � ت آ
�ز ف
ن
ن� �ب ر� ی�د
ن� �ب ر� ی�د *** �نه �چ �دان که ا �ضع�� ،ج ا
�ه �چ دان ور ک داه
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را خوانــد .پزشــک مســیحی بــا شــگفتی گفــت« :بــه خــدا ســوگند ،بــا عمــل بــه ایــن ایــه بــه
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 . 1تفسیر نمونه .ج .6ص.148
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موضوع  :47توجه به پا کیزگی خود و محیط

ارل ْحــن َّ
ب� ْســم اهلل َّ
ارل ِحــم
ِ ِ ِ
ِ
ِ

ﮬﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱﯓﯔﯕﯖﯗ ﯘ
ﯙ ﯚﯛ
ای جامــه بــر خــود کشــیده * برخیــز و عالمیــان را بیــم ده * و پــروردگارت را بــزرگ بشــمار
* و لباســت را پــاک کــن * و از پلیدیهــا بپرهیــز[ .مدثــر]
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جســم پــاک و نظیــف ،لبــاس تمیــز ،ظاهــر آراســته ،اتــاق و محــل کار مرتــب و منظــم،
لهــا و گیاهان دلانگیــز ،آواز روح بخش پرنــدگان ،ترنم
طبیعــت دلگشــا ،هــوای پــاک ،گ 
دلربــای چشم هســاران ،صفــای ســبزهزار ،نســیم لطیــف کوهســتان و . ...
حتــی تصــور هــر کــدام از ایــن واژ ههــا ،نشــاط روحــی مــا را بیشــتر و آرامــش قلبــی مــا را
زیادتــر میکنــد .ایــن یعنــی پاکیزگــی یکــی از مهمتریــن عناصــر آرامـشزا و نشــاط آفریــن در
زندگــی اســت و تأثیــر شــگرفی بــر روح و روان آدمــی دارد.
متأســفانه امــروزه بــا پیشــرفت تکنولــوژی و نیــز ســودجویی و بیتدبیــری برخــی
تهــای زیبــای خــدادادی دور مانــده و طــراوت
خودکامــگان ،زندگــی مــا از بســیاری از نعم 
یهــای مزمــن و فزاینــده
و شــادابی خــود را از دســت داده اســت؛ تــا جایــی کــه خطــر بیمار 
روحــی و عصبــی ،نــه تنهــا خودمــان؛ بلکــه نس ـلهای آینــده را نیــز بــه شــدت تهدیــد
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کــه روى برمىگرداننــد (و از نــزد تــو خــارج مىشــوند) ،در راه فســاد در زمیــن ،کوشــش
مىکننــد ،و زراعتهــا و چهارپایــان را نابــود مىســازند؛ (بــا اینکــه مىداننــد) خــدا فســاد را
دوســت نمــىدارد( ».بقــره)205 ،
تهــای خــدادادی و طبیعــت
همچنیــن ،آیــات فراوانــی از قــرآن کریــم بــه توصیــف نعم 

با قرآن خوشبخت شوید

میکنــد .بــا ایــن وجــود ،آیــا راهــی جــز بازگشــت بــه طبیعــت و تعامــل ســازنده انســان بــا آن
وجــود دارد؟ آیــا ایــن ســبک زندگــی بـیروح و مصنوعــی و ماشــینی ،میتوانــد پاســخ گــوی
شخــواه بشــر باشــد؟ آیــا جــز ایــن اســت کــه ایــن فاجعــه تخ ر یــب روزافــزون
روح لطیــف و آرام 
طبیعــت ،حمصــول ســبک زندگــی غــریب اســت؛ ســبکی از زندگــی کــه حاصــل اندیشــههای
انســانگرایانه (اومانیســم) و آزادمحــور (لیبرالیســم) غربــی بــوده و فقــط خوشــی انســان را
نهــا کــه زبــان
مــاک قــرار داده و از زیســت جانــوران و گیاهــان غفلــت کــرده اســت؟ کاش آ 
درازی در اعتــراض بــه احــکام اســام دارنــد ،میفهمیدنــد کــه ا گــر از میــان همــه احــکام و
توصی ههــا و روایــات اســامی در زمینــه پاکیزگــی ،فقــط بــه دســتور ســاده همیــن آیــه بــاال
یهــا نبودیــم؟
یهــا و پلید 
یشــد ،هی ـچگاه شــاهد ایــن خراب 
عمــل م 
در ایــن آیــه ،خداونــد در همــان ابتــدای رســالت پیامبــر؟ص؟ بــه وی توصیــه میکنــد
یهــا
تــا عــاوه بــر قیــام بــرای انــذار بنــدگان و بزرگداشــت خــدا ،جامــه خویــش را از پلید 
دور ســازد و از هــر نــوع آلودگــی دوری کنــد .شــگفتا کــه در چنــان بره ـهای بــا ایــن همــه
حساســیت ،از میــان انبــوه قوانیــن و دســتورات و ســفارشها ،ایــن توصیــه در اولویــت قــرار
نگــر اهمیــت پاکیزگــی در دیــن اســام باشــد.
میگیــرد تــا نمایا 
دســتور بــه دوری از آلودگــی و پلیــدی در ایــن آیــه ،عــام اســت؛ یعنــی همــه نــوع آلودگــی
یشــود .از آلودگــی ظاهــری گرفتــه تــا آلودگــی معنــوی؛ از آلودگــی فــردی گرفتــه
را شــامل م 
تــا آلودگــی اجتماعــی .از آنجــا کــه قــرآن کریــم بــرای همــه زمانهاســت ،پــس مــی تــوان
امــروزه مصادیــق دیگــری چــون آلودگــی صوتــی و هــوا و محیــط زیســت و غیره را نیز شــامل
دســتور ایــن آیــه بــرای مســلمانان فعیــل دانســت.
ً
آیــات دیگــری هــم بــه پاکیزگــی اشــاره دارد؛ مثــا قــرآن کریــم یکــی از صفــات منافقــان
َ
َ َ َ َّ
ْ
ل َســعى ف ْال ْ
ض ِل ُیف ِسـ َـد فهیــا
ر

و فاســدان را تخریــب محیــط زیســت میدانــد« :و ِإذا تــو
ِ
ِ
َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ ْ َ َ ُ ُ ُّ ْ َ
ـب الفســاد؛ (نشــانه آن ،ایــن اســت کــه) هنگامــى
و ی ِلــک الــرث و النســل و اهَّلل ال ی ِحـ
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زیبــای پیرامــون مــا اختصــاص یافته اســت .در بســیاری از ایــن آیات ،خداونــد تأ کید کرده
ّ
کــه طبیعــت را مســخر و رام انســان کــرده تــا از آن در راه درســت بهــره بگیــرد .در یکــی از این
آیــات میخوانیــم« :خداونــد ،همــان اســت کــه دریــا را بــراى شــما رام کــرد تــا کشــتىها
در آن بــه فرمــان وى روان گردنــد و تــا شــما از بخشــش وى (روزى) بــه دســت آوریــد و
باشــد کــه ســپاس گزاریــد * .و آنچــه را در آســمانها و در زمیــن اســت کــه همــه از اوســت
بــراى شــما رام کــرد؛ بىگمــان در ایــن نشــانههایى اســت بــراى گروهــى کــه مىاندیشــند».
(جاثیــه 12 ،و )13
خالصــه آنکــه ،ا گــر بــه دنبــال آرامــش هســتیم ،نبایــد از نقــش پاکیزگــی در ایــن
آرامــش غافــل شــد .پاکیزگــی در لبــاس و ظاهــر و اتــاق و خانــه و محلــه و شــهر و طبیعــت
و  ....مــی توانــد بــه همــه مــا آرامــش و خرمــی و شــادابی هدیــه بدهــد .طبیعــت بــه شــکل
شــگفتآفرینی میتوانــد مــا را ســر حــال و خــوش کنــد .از ایــن نعمــت مجانــی و خــدادادی
اســتفاده کنیــم .البتــه ا گــر میخواهیــم از محیــط پیرامــون خــود انــرژی مثبــت بگیریــم،
نخســتین گام ایــن اســت کــه خودمــان بــه افزایــش ایــن انــرژی و پاکیزگــی محیــط کمــک
کنیــم.
� و چ� ش�مه صحرا و ج�و��ار *** ه�ر �ک ن� ش�ا�نه ای �ز ص ف�ای مح�ط �ز ی�س ت
در�ا و د�ش ت
�
ی
یب
ی
ی
وا�ی اگر سالم ت�ی �جسم و ان خ�و ی� ش� *** سالم �دار ه�م ت�و ه�وای مح�ط �ز ی�س ت
خ� ه
�
ی
�ج
ب

164
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭮ
ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ...
بگــو« :چــه کســى زینت هــاى الهــى را کــه بــراى بنــدگان خــود آفریــده ،و روزی هــاى
پاکیــزه را حــرام کــرده اســت؟!» بگــو« :اینهــا در زندگــى دنیــا ،بــراى کســانى اســت کــه
ایمــان آوردهانــد؛ (اگــر چــه دیگــران نیــز بــا آنهــا مشــارکت دارنــد؛ ولــى) در قیامــت،
خالــص (بــراى مؤمنــان) خواهــد بــود( ».اعــراف)32،

1

لهــا ،نکت ههــای زیبــا و نشــاط انگیــز بجوییــد».
پــس بــرای شــادابی د 
بعضــی تصــور مــی کننــد اســام دیــن انــدوه و گریــه اســت و مؤمــن در دنیــا غمگیــن و در
آخــرت شــادمان اســت؛ درحالــی کــه موضــوع شــادی و تفریــح بــه عنــوان یکــی از نیازهــای
اساســی آدمــی و عنصــری تأثیــر گــذار در زندگــی ،همــواره مــورد توجــه پیشــوایان دینــی
قــرار گرفتــه اســت؛ گرچــه شــادی پســندیده در اســام ،همــراه بــا گنــاه و غفلــت از یــاد خــدا
نیســت.
امــام رضــا؟ع؟ میفرمایــد« :اوقــات خــود را بــه چهــار بخــش تقســیم کنیــد :بخشــی را
بــرای عبــادت؛ بخشــی را بــرای کار و فعالیــت و تأمیــن زندگــی؛ بخشــی را بــرای معاشــرت و
ـرادران مــورد اعتمــاد و کســانی کــه شــما را بــه عیبهایتــان آ گاه ســازند؛
هــم صحبتــی بــا بـ
ِ
 . 1نهج البالغه .حکمت .۱۹۷
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دیــن مبیــن اســام بــا نــگاه جامــع و سراســر حکمتــی کــه دارد ،دســت آدمــی را بــرای
تهــای مبــاح دنیــوی بــاز گذاشــته اســت .در آیــه بــاال بــه همیــن مطلــب اشــاره شــده
لذ 
نهــا افســرده مــی شــوند؛
لهــا هماننــد بد 
اســت .امیــر مؤمنــان؟ع؟ میفرمایــد« :ایــن د 
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موضوع  :48توجه به شادی و تفریح مباح
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تهــای خــود اختصــاص دهیــد و از نشــاط و تفریــح و
و بخشــی را بــه تفریحــات و لذ 
شــادی ،بــرای انجــام کارهــای دیگــر خــود نیــرو بگیریــد 1».آن حضــرت در حدیثــی دیگــر
شهــای
میفرمایــد« :از لذایــذ دنیــوی ،بهــرهای بــرای کامیابــی خــود قــرار دهیــد و خواه 
دل را از را ههــای مشــروع و حــال بــر آورده ســازید؛ امــا در ایــن کار بــه مردانگــی و شــخصیت
شــما آســیب نرســد و زیــاده روی نکنیــد .در ایــن صــورت بــا اســتفاده از لذایــذ دنیــوی ،بهتــر
2
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بــه امــور دنیــای خویــش موفــق خواهیــد شــد».
ایــن احادیــث تنهــا بخشــی از انبــوه احادیثــی اســت کــه بــه اهمیــت نشــاط و شــادی در
زندگــی توجــه کــرده اســت.
غ ن
ت
مده دل �به �م ت �ا �کا�هد روان *** �به �ش ادی ه�می دار �ن را ج�وان
بیشــتر مــردم دربــاره شــادی تصــور اشــتباهی دارنــد .یــا شــادی را در پــول و ثــروت
جســتجو میکننــد؛ و یــا شــادی را ذاتــی میداننــد و معتقدنــد برخــی افــراد خودبخــود شــاد
ً
ً
هســتند .هــر دو تصــور کامــا اشــتباه اســت .تجربــه نشــان داده افــراد ثروتمنــد لزومــا شــاد
ً
متــر از دارایــی
یــا افــراد فقیــر ،حتمــا غمگیــن نیســتند .بعضــی چیزهــا در جهــان خیلــی مه 
شبــودن بــا چیزهــای ســاده زندگــی اســت.
نهــا همیــن توانایــی خو 
هســتند؛ یکــی از آ 
شــادی یــک مهــارت و یــک انتخــاب اســت و نیــاز بــه آمــوزش و تمریــن دارد؛ نــه اینکــه
خودبخــود وجــود داشــته باشــد .کســی نمــی توانــد مــا را شــاد یــا غمگیــن کنــد .ایــن خــود مــا
هســتیم کــه انتخــاب میکنیــم ناراحــت باشــیم یــا شــاد .همــه چیــز بــه خودمــان بســتگی
دارد.
اســام برخــی عوامــل شــادی را مــورد توجــه قــرار داده اســت .برخــی از ایــن عوامــل
عبــارت اســت از:
 -1مســافرت :مســافرت و گــردش در طبیعــت زیبــا و دیــدن مناظــر سرســبز و بــه نوعــی
تغییــر آب و هــوا ،باعــث نشــاط و تجدیــد قــوای روانــی و ذهنــی انســان شــده و او را بــرای
تهــای فیزیکــی و ذهنــی ،آمــاده و بانشــاط میســازد .البتــه مســافرت ا گــر بــا آدابــش
فعالی 
صــورت بگیــرد روح خبــش اســت .بــه همیــن دلیــل ،اســام بــه آن توجــه کــرده و احادیــث
 . 1فقه ّ
الرضا .ص .337
 . 2بحاراالنوار .ج .۷۵ص.۳۲۱
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1

دانــش و تجربــه ،یادگیــری آداب زندگــی و آشــنایی بــا بــزرگان و صاحبــان فضیلــت».
 -2ورزش :عــاوه بــر ســامتی جســمانی ،کاهــش افســردگی و اضطــراب ،باالبــردن
عـ ّـزت نفــس و شــادی و آرامــش فکــری از فوائــد ورزش هســتند .امــام صــادق؟ع؟ نشــاط و
شــادابی را در ده چیــز دانســتهاند کــه ســه تــای آن مربــوط بــه ورزش اســت« :پیــادهروی،
ســوارکاری ،شــنا در آب و 2»... .آیات  12و  17ســوره یوســف؟ع؟ به موضوع بازی ،تفریح

فرمــود« :شــادی مؤمــن در چهــره اش و اندوهــش در دلــش اســت 3».آری ،انســانهای
بــزرگ دو ِدل دارنــد :دلــی کــه درد مــی کشــد و پنهــان اســت و دلــی کــه میخنــدد و آشــکار
اســت.
قــرآن کریــم در ماجــرای رژه حضــرت ســلیمان؟ع؟ و لشــکریانش ،هنگامــی کــه از زبــان
مورچ ـهای نکت ـهای را بیــان میکنــد ،از تبســم و لبخنــد ســلیمان ســخن گفتــه اســت.
ً
یشــود اوال بــر خــاف تصــور عــدهای کوتــه اندیــش،
(نمــل ،آیــه  )19از ایــن آیــه فهمیــده م 
خندیــدن از شــأن انســان کــم منیکنــد؛ وگرنــه حضــرت ســلیمان؟ع؟ بــا آن شــکوه و هیبــت
 . 1مستدرک الوسال .ج  . 2ص.22
 . 2خصال .ج .3ص.443
 . 3بحاراالنوار .جلد  .69ص .410
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و ورزش بــه عنــوان نیــاز ضــروری زندگــی اشــاره کــرده اســت.
ورزش کــردن باعــث مــی شــود کــه شــما در تمــام جنب ههــای زندگیتــان شــامل
ایــاد
جنب ههــای جســمی ،روحــی و ذهنــی ســالم بمانیــد .عــاوه بــر ســامتی،ورزش باعــث ج
تغییــرات مثبــت در مغــز میشــود کــه بــه افــراد اجــازه میدهــد بــا آرامــش بیشــتری بــه
انجــام کارهــا بپردازنــد و تمرکــز خــود را از دســت ندهنــد .زمانــی کــه شــما قــادر باشــید کــه بــا
تهــای چالشــی
آرامــش و تمرکــز بــه کارهــا فکــر کنیــد ،مــی توانیــد کنتــرل خــود را در موقعی 
و پــر اســترس حفــظ کــرده و تصمیمــات درســت بگیریــد.
 -3تبســم و خنــده :یکــی از صفــات مؤمنــان ،چهــره بشــاش و شــاد اســت .از نظــر دیــن،
لبخنــد نــوع دیگــری از عبــادت اســت کــه در منظــر دیگــران رخ میدهــد .امــام علــی؟ع؟
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زیــادی بــه آداب ســفر اشــاره کــرده اســت .قــرآن هــم بــه ایــن موضــوع توجــه زیــادی کــرده
اســت( .عنکبــوت /20 ،ســبأ 18 ،و  )...امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ میفرمایــد« :در ســفر پنــج
فایــده اســت؛ تفریــح و انبســاط روحــی ،تحصیــل درآمــد زندگــی و تأمیــن معــاش ،آموختــن
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ً
نبایــد بــه خاطــر ســخن مورچ ـهای بــه خنــده مــی افتــاد؛ ثانیــا بایــد شــادی را بــا یــاد خــدا
پیونــد داد؛ چنانکــه در همــان آیــه آمــده اســت ســلیمان بالفاصلــه خنــده و شــادی خــود را
بــه یــاد خــدا متصــل کــرده و از او شــکرگزاری کــرد.
گفتنــی اســت قــرآن کریــم انــواع دیگــری از خنــده را در آیــات  71هــود و  38و 39
عبــس بــرای مؤمنــان و  47ســوره زخــرف و  29مطففیــن بــرای کافــران ذکــر کــرده اســت.
همچنیــن در آیــه  82توبــه بــه شــدت از خنــده تمســخرآمیز منافقــان انتقــاد کــرده اســت.
یشــود کــه اصــل خندیــدن و بشــاش بــودن مــورد تأییــد و
از مجمــوع ایــن آیــات فهمیــده م 
ســفارش دیــن اســام اســت ،ولــی نبایــد بــه غفلــت از یــاد خــدا و گنــاه بینجامــد.
 - 4شــوخی و مــزاح :شــوخی و مــزاح یکــی از آداب معاشــرت در اســام اســت کــه روایــات
زیــادی برایــش وجــود دارد .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :مؤمــن ،شــوخ و شــنگ اســت و
منافــق ،اخمــو و عصبانــی 1».امــام علــی؟ع؟ نیــز در ایــن بــاره حدیــث نابــی دارد« :خداونــد
2
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انســان شــوخطبع را دوســت دارد؛ بــه شــرط آنکــه از گنــاه و ناســزاگویی بپرهیــزد».
اســام شــوخی و بذلــه گویــی را بــه منظــور بــه دســت آوردن نشــاط روحــی تجویــز کــرده
و بــرای زدودن کســالت و ماللــت ،در چهارچــوب نظــم اخالقــی ،مطلــوب شــمرده اســت.
جالــب آنکــه روزی امــام صــادق؟ع؟ بــه یکــی از یارانــش فرمــود« :شــوخی شــما اصحــاب
بــا یکدیگــر چــه مقــدار اســت؟» آن فــرد گفــت« :کــم اســت ».حضــرت فرمــود« :ایــن گونــه
نباشــید ،بــه درســتی کــه شــوخ طبعــی از ُحســن خلــق اســت .شــما بدیــن وســیله برادرتــان
را شــاد مــی کنیــد؛ همــان گونــه کــه رســول خــدا؟ص؟ اهــل شــوخی و مــزاح بودنــد تــا ســرور و
3

شــادی را در قلــب اصحــاب ایجــاد کننــد».
البتــه از نظــر اســام ،شــوخی و مــزاح بایــد بــه دور از جنب ههــای ضــد اخالقــی و شــرعی
باشــد؛ تــا اثــر غــم زدایــی و شــادی آفرینــی داشــته باشــد.
 -5در حــال زیســتن :شــادی ،در گــرو زندگــی کــردن در زمــان حــال اســت .اندیشــیدن بــه
گذشــته ،انــدوه و اندیشــیدن بــه آینــده ،هــراس مــی آورد؛ بــه حــال بیندیــش تــا لــذت را بــه
ارمغــان آورد .غص ههــا مــال گذشــته و آینــده اســت .تنهــا حــال موجــود اســت کــه آن هــم نه
 . 1تحف العقول .ص .49
 . 2بحاراالنوار .جلد  .69ص .۴۱۱
 . 3اصول كافى .ج  .2ص .663
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غصــه دارد و نــه قصــه .متأســفانه بعضــی از مــردم ،بــه گذشــته و آینــده بــه صــورت افراطــی
مــی نگرنــد؛ یــا حســرت دیــروز را مــی خورنــد یــا خــود را در آرزوهــای دســت نیافتنــی فــردا
غــرق میکننــد .ایــن افــراد لــذت بــردن را بلــد نیســتند .وقتــی بــه جــای لــذت بــردن از هــر
لحظــه زندگــی ،آن را صــرف آمــاده شــدن بــرای آینــده میکنیــم ،در واقــع شــادمانی خــود را
بــه تعویــق میاندازیــم .وقتــی در ســفر ،بــه جــای لــذت از مســیر بــه مقصــد فکــر میکنیــم،
وقتــی در طــول هفتــه بــه انتظــار پایــان آن و تعطیلــی هســتیم؛ وقتــی در زمســتان دلمــان
هــوای گرمــای تابســتان را کــرده و در تابســتان ،آرزوی بــاران و بــرف داریــم؛ وقتــی بــرای
بــزرگ شــدن فرزندانمــان لحظهشــماری میکنیــم و بعــد از بــزرگ شــدن ،آرزوی دوران
نهــا یعنــی مــا یــاد نگرفت ـهامی کــه در حلظــه زندگــی
یشــان را میخوریــم؛ همــه ای 
کودک 
کنــم .لحظ ههــا را مــی گذارنیــم کــه بــه خوشــبختی برســیم؛ غافــل از آنکــه لحظ ههــا همان
خوشــبختیها بودنــد.
�ظ ن
ا ف�سوس ا�ز آ�ن کسان که ن �د نا� ن�د ا�ن قَ�در *** ک�ز عمر ا�ن خ� شو� اس ت
� که ی�ک لح ه ب�اه�م�د
ی
ی
در روایــات اســامی ،از «امــروز» بــه عنــوان غنیمــت و فرصــت یــاد شــده اســت .امــام
علــی؟ع؟ میفرمایــد« :گذشــته عمــر تــو رفتــه اســت و باقــی مانــده آن ،محــل تردیــد اســت؛
1

2

اضافــه مکــن ،بــرای امــروز مشــکالت خودش کافی اســت».
آ �ف ص ت �ش
�ز
ف� و �ف ردا ه� �چم ن�ان معلوم �ن� یس ت
سعد�ا دی ر� ت
� مار امرو را
� *** در م ی�ان ا ی�ن و �ن ،ر
ی

 -6صفــا و ســادگی :آدمهایــی کــه رانندگــی یــاد میگیرنــد ،چــون تجربــه ندارنــد فرمــان
ّ
تتــر میگیرنــد.
یشــوند ،فرمــان را هــم راح 
ماشــین را ســفت میگیرنــد؛ امــا وقتــی مســلط م 
ّ
نطــور اســت .وقتــی ســخت میگیریــم؛ یعنــی هنــوز مســلط نشــدیم.
زندگــی هــم همی 
نقــدر ادا و
پرداختــن بیــش از حــد بــه جزئیــات ،زندگیهایمــان را بــه هــدر میدهــد .ای 
یهــای ذهنــی و کاری بــرای خودمــان درســت کردیــم کــه خودمــان را از
اطــوار و درگیر 
یــاد بردهایــم؛ انــگار در پیل ـهای تنــگ و تاریــک زندانــی شــدهایم کــه همیشــه بایــد یــک
 . 1الکني و االلقاب .ج  .2ص .357
 . 2نهج البالغه .حکمت .۳۷۹
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پــس زمانــی را کــه در آن بــه ســر مــی بــری ،بــرای عمــل ،غنیمــت شــمار»
یهــای ســال را بر نگرانــی امروزت
آن حضــرت در جــای دیگــر نیــز فرمــوده اســت« :نگران 
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با قرآن خوشبخت شوید

ســری کارهــای تکــراری و مــالآور انجــام بدهیــم .از صبــح تــا شــب کــه بــه دنبــال کار
و درآمــد هســتیم؛ بــه خانــه هــم کــه میآییــم یــا در حــال مشــاهده تلویزیــون هســتیم یــا
ســرمان در فضــای مجــازی و تبــادل اطالعــات و چــت کــردن و غیــره اســت .پــس کــی بــه
یهــای قدیــم پیچیدگــی
خودمــان میرســیم؟ زندگــی آنقدرهــا هــم پیچیــده نیســت .زندگ 
امــروز را نداشــت .آد مهــا بــه زندگــی ســخت نمیگرفتنــد؛ یکرنگــی و صفــا بــود؛ بــا هم چهره
یشــدند؛ از پیــاده روی لــذت
بــه چهــره حــرف میزدنــد؛ از مهمــان ســرزده خوشــحال م 
یهــا و تفریحــات هــم
میبردنــد؛ بیچــاره و فل ـکزده چشــم و همچشــمیها نبودنــد؛ باز 
ســاده بــود .بــرای آرامــش و نشــاط گاهــی نیــاز اســت به رســم روزگار زندگی نکنــم .نه اینکه
بــه همــه چیــز پشــت پــا بزنیــم؛ بلکــه فقــط گهگاهــی خودمــان بــا خودمــان و عزیزانمــان
باشــیم؛ بــدون هیــچ مزاحــم دیگــری .امتحــان کنیــد .یــک روز بــدون تلفــن همــراه ...
یــک هفتــه بــدون ماشــین  ...یــک مــاه بــدون تلویزیــون .بایــد نــگاه ســادهتری بــه زندگــی
داشــت .در یــک کالم ،بیاییــد از امــروز آ گاهانــه تصمیــم بگیریــم کــه کمتر خودتــان را درگیر
ـال خودمــان بهــا
مســائل غیــر مهــم کنیــم؛ کمــی ســادگی پیشــه کنیــم؛ اندکــی بیشــتر بــه حـ ِ
بدهیــم .ســادگی بــه طــرز عجیبــی مــا را بــه آرامــش نزدیــک میکنــد .خوشــبختی یعنــی
زیســتن بــا لحظ ههــا .آرامــش جــایی و زمــاین فراتــر از اینجــا و ا کنــون نیســت .حقیقــت ایــن
اســت کــه اکثــر مــا در زندگــی میدویــم تــا بــه ایســتگاههای اســتراحت و شــادی برســیم؛
یتــان را آرام و بــا دلخوشــی طــی کنیــد.
حــال آنکــه ایســتگاهی وجــود نــدارد .مســیر زندگ 
«دلخوش ـیها کــم نیســت ،دید ههــا نابیناســت».
 -7نظــم و آراســتگی  :یکــی دیگــر از عوامــل نشــاط آور ،نظم و آراســتگی ظاهری اســت.
ـ� َآد َم
ایــن موضــوع نیــز بــه شــدت مــورد توجــه قــرآن کریــم و روایــات بــوده اســت« :يــا َبـ ي 
َ ُّ
ُ ُ َ ُ
زين َتكـ ْـم ِع ْنــد ك ِل َم ْسـ ِـجد» (اعــراف)31،
خــذوا
گهــای شــاد و مفـ ّـر ح و اســتعمال عطــر خــوش نیــز از مسـ ّ
ـتحبات مؤکــد
اســتفاده از رن 
اســام اســت .امــام رضــا؟ع؟ عطــر زدن و خوشــبو بــودن را از اخــاق پیامبــران و مایــه
شــادابی ّ
سهــای روشــن (ســفید ،ســبز ،زرد) بــرای
معرفــی کــرده است1.پوشــیدن لبا 
مــردان مســتحب اســت.
 . 1فروع کافی .ج  .۶ص .۵۱۰
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همــه مــا در زندگــی بــا مشــکل مواجــه شــدیم .برخــی از ایــن
تهــای فکــری
مشــکالت ســاده هســتند ،ولــی برخــی دیگــر بــه فعالی 
پیچیــدهای نیــاز دارنــد .تفــاوت انســانهای موفــق بــا دیگــران در
انتخــاب راه حــل بــرای پشــت ســر گذاشــتن ایــن مشــکالت اســت.
میــزان خوشــحالی و موفقیــت مــا در زندگــی تــا حــد زیــادی بــه مهــارت
حــل مســئله و عبــور از مشــکالت بســتگی دارد.
بــرای اینکــه در ایــن مهــارت قــوی شــویم ،بایــد بــا رویکــرد صحیــح
و مناســبی آن را تبییــن کنیــم .متأســفانه بســیاری از مــا متوجــه
یشــویم ،نیســتیم.
اشــتباهاتی کــه در زمــان حــل مســئله مرتکــب م 
قــرآن کریــم دربــاره ایــن مهــارت نیــز آیــات راهگشــایی دارد.
در این فصل ،به برخی آیات پیرامون این مهارت میپردازیم:
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موضوع  :49بینش و واقعبینی صحیح
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با قرآن خوشبخت شوید

ً
قطعــا همــه شــما را بــا چیــزى از تــرس ،گرســنگى ،و کاهــش در مالهــا و جانهــا و میوههــا،
آزمایــش مىکنیــم؛ و بشــارت ده بــه اســتقامتکنندگان! * آنهــا کــه هــر گاه مصیبتــى
بــه آنهــا رســد مىگوینــد :مــا از آن خــدا هســتیم و بــه ســوى او بــاز مىگردیــم! * اینهــا
همانهــا هســتند کــه الطــاف و رحمــت خــدا شــامل حالشــان شــده و آنهــا هســتند هدایــت
یافتــگان[ ».بقــره]

بــدون شــک همــه مــا در زندگــی مشــکل داریــم .در برابــر مشــکالت نبایــد خیلــی بدبیــن
بــود و غــرو لنــد زد و نبایــد خیلــی هــم خوشبیــن بــود و دســت روی دســت گذاشــت.
واقعبیــی هبتر یــن راه حــل اســت .اصــل اول در واقعبینــی هــم ایــن اســت کــه بدانیــم منشــأ
مشــکالت کجاســت و چــرا بــه وجــود میآیــد؟ بــه عبــارت دیگــر ،ا گــر مــا بــا فلســفه اصلــی
ّ
مشــکالت آشــنا شــویم ،راحتتــر بــا آن کنــار آمــده و حلــش کنیــم.
مــا در اینجــا قصــد داریــم بــا اســتعانت از نــور هدایــت گســتر قــرآن ،در قالــب ده اصــل
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زندگــى واقعــى ســراى آخــرت اسـت( ».عنکبــوت)64 ،
دنیــا بــا رنــج و ســختی عجیــن شــده و توقــع رســیدن بــه آرامــش و لــذت همیشــگی در
آن بیمعناســت .خالــق و آفریــدگار مــا بــه صراحــت در قــرآن کریــم گفتــه کــه انســان در رنــج
ََ ْ َََْ ْ ْ َ َ
و ســختی زندگــی خواهــد کــرد« :لقــد خلقنــا ِال نســان 
یف ک َبـ ٍـد؛ بىتردیــد مــا انســان را در
ّ
رنــج و مشــقت آفریدهایـم ».پــس هیــچ وقــت تصــور نکنیــد افــرادی هســتند کــه در زندگــی
خــود بــا مشــکل روبــرو نشــدهاند .ایــن امــکان نــدارد .همــه مشــکل دارنــد؛ هــر چنــد جنــس
مشــکالت یــا مقــدار آن متفــاوت اســت.
�ش
� آ�نکه ه�مه �ی ن
درد�د *** ه�رکه را د�دم ا�ز ا�ن طا�ی ف�ه آ��ز اری دا ت
� �غ لط اس ت
ا ه�ل دول ت
�
ی
ب
ی
ِ
ن
اصل دوم :دنیا باال و پایی دارد.
از قدیــم گفتهانــد« :در همیشــه بــر روی یــک پاشــنه نمیچرخــد ».ایــن یــک واقعیــت
اســت .بــرای همــه انســانها فرصتهایــی بــه دســت میآیــد کــه ا گــر درســت اتفــاده کننــد،
بهر ههــای مادیشــان بیشــتر خواهــد شــد .قــرآن کریــم هــم بــر ایــن اصــل تأ کیــد نمــوده
َ ْ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ ْ نَ َّ
النــاس؛ و مــا ایــن روزهــا (ى پیــروزى و شکســت) را در
داولــا بــ�
اســت« :و ِتلــک الیــام ن ِ
میــان مــردم مىگردانیـم( »...آلعمــران)140،
بنابراین با مشــکالت بســازید .خوشــبخت کســی نیست که مشــکلی ندارد؛ بلکه کسی
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مختصــر ،بــه بینــش و واقعبینــی صحیــح نســبت بــه مشــکالت دســت بیابیــم .بــه دلیــل
اهمیــت ایــن بحــث ،در ایــن گفتــار ،کمــی بــا تفصیــل بیشــتری ســخن میگوییــم؛ گرچــه
همیــن مقــدار نیــز خالص ـهای از آینــه واقعنمــای قــرآن دربــاره بالیــا و مشــکالت اســت:
اصل اول :مهه مشکل دارند.
ً
اصــا قــرار نیســت زندگــی بــدون مشــکل باشــید .ا گــر شــما در یــک اســتادیوم پــر از
تماشــاگر قصــد خوابیــدن و اســتراحت داشــته باشــید ،انتظــار بیجایــی خواهــد بــود؛ چــون
کارکــرد اســتادیوم ،تماشــای بــازی اســت؛ نــه خوابیــدن .دنیــا هــم کارکــردی دارد کــه نبایــد
آن را اشــتباه بگیریــم .کارکــرد دنیــا آماد هســازی و توشـهچینی بــرای آخــرت اســت و کارکــرد
َّ
ْ َ ُ ُّ ْ َ ٌ َ َّ ْ َ َ َ ُ ْ َ
آخــرت ،اســتقرار و ابدیــت اســتِ « :إنــا هـ ِـذ ِه الیــاة الدنیــا متــاع و ِإن ال ِخــرة ِهــی
دار القــرار؛
ایــن زندگــى دنیــا ،تنهــا متــاع زودگــذرى اســت؛ و آخــرت ســراى همیشــگى اسـت( ».غافــر،
 )39زندگــی واقعــی در ســرای آخــرت رخ میدهــدَ « :و إ َّن الـ َّـد َار ْال ِخـ َـر َة َ ِلـ َـی ْ َ
ال َیــوان؛ و
ِ
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اســت کــه با مشــکلهایش مشــکلی نــدارد .البتــه برخــی ســختیها نیــاز بــه زمــان دارد تــا
برطــرف شــود .گاهــی حــق بــا شماســت ،ولــی الزم اســت بــرای اثبــات آن کمــی صبــر کنیــد.
نیــاز اســت تــا زمانــه بچرخــد کــه چیزهایــی بــرای شــما یــا دیگــران ثابــت شــود .خداونــد هــم
ضهــا را میبینــد ،ولــی گاه بــرای برطــرف شــدن آن صبــر میکنــد تــا
ایــن ســختیها و تبعی 
حقیقــت بــرای همــه روشــن شــود .قص ههــای زیــادی از قــرآن ایــن مطلــب را روایــت کــرده
اســت .انتظــار طوالنــی بنیاســرائیل بــرای پیــروزی بــر فرعــون ،فــراق طوالنــی یوســف و
یعقــوب؟امهع؟ ،زنــدان رفتــن حضــرت یوســف؟ع؟ ،ســختیهای مســلمانان در مکــه و
ماننــد آن را بــه یــاد بیاوریــد تــا بدانیــد کــه ســرانجام همــه ماجراهــا بــه ســود خداجویــان
ْ
عاق َبـ ُـة ِل ْل ُم َّتقـ ن
ـ�؛ و عاقبــت نیــک بــراى پرهیــزگاران اس ـت».
تمــام خواهــد شــدَ « :و ال ِ
(قصــص)83 ،
ن
خ شت
ن
خ
�چ�ن �ز �ز
ا ی�ن ی�ن �ی ر و �ب ر عالم �میم نا�د مدام *** م ی� ش� نا�د چ�ر� ه�ر کس را �به �ج ای �و ی���ن
اصل سوم :آزمایش بندگانّ ،
سنت خداست.
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خیلــی از مشــکالت در حقیقــت ،آزمــون خداونــد بــرای عیارســنجی عقیــده و ایمــان
افــراد اســت .ایــن ســنت حتمــی الهــی اســت .اســتثناء بــردار هــم نیســت .بــدون آزمایــش
یشــود کــه آیــا بــه ادعــای ایمــان و بندگــی خــود پایبنــد
خداونــد ،حجــت بــرای مــا تمــام نم 
هســتیم یــا نــه؟ پــس انتظــار زندگــی بــدون آزمایــش را نداشــته باشــید .خــوب اســت ایــن
نکتــه را هــم اضافــه کنیــم کــه از نظــر منطــق دینــی ،چیــزی بــه اســم خبــت و اقبــال خــوب
یــا بــد و شــانس وجــود نــدارد .هــر چــه هســت کــه اراده خداونــد بــوده و حکمــت مشــخصی
دارد؛ حتــی ا گــر آن حکمــت ،فقــط آزمایــش بنــده باشــد.
َ َ َ َّ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َّ
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــد« :أح ِســب النــاس أن یترکــوا أن یقولــوا آمنــا
َو ُهـ ْـم ال ُی ْف َت ُنـ َ
ـون؛ آیــا مــردم گمــان کردنــد همیــن کــه بگوینــد« :ایمــان آوردیــم» ،بــه حــال
خــود رهــا مىشــوند و آزمایــش نخواهنــد شــد؟!» (عنکبــوت)2،
اصل چهارم :سهم خودت از این مشکل چقدر است؟
پیــکان اتهامــات را در مشــکالت بــه ســمت دیگــران نگیریــد .مــا تــا زمانــی کــه دیگــران
یهــای خــود بدانیــم ،هرگــز موفــق نخواهیــم شــد .چــرا یــک لحظــه هــم
را مسـ ّـبب ناکام 
یهــا ،براثــر بیمالحظگــی و بیفکــری
فکــر نمیکنیــم کــه شــاید ایــن مشــکالت و بدبخت 
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آیــات متعــددی از قــرآن بیانگــر ایــن ســنت الهــی اســت .در ســوره اســراء آیــه 7
َ
َ
َ ُْ َ َ
َْ ُ ُ
میخوانیــمِ « :إ ْن أ ْح َسـ ْـن ُ ْت أ ْح َسـ ْـن ُ ْت ِل نف ِســک ْم َو ِإ ْن أ َســأ ْت فلهــا؛ ا گــر نیکــى کنیــد ،بــه
خودتــان نیکــى مىکنیــد؛ و ا گــر بــدى کنیــد بــاز هــم بــه خــود مىکنیــد».
� خ� س ت خ ش
ن �� س ت خ ش
�� ،ود ر� ت�های
� �ود ک� ت�های *** وگر �پ ر ی ان ا
اگر بار ،ار ا
اصل پنجم :گاهی نیاز به گومشایل هست!
انســان بــه طــور عجیبــی فرامــوشکار اســت .در هنــگام ســختی بــه یــاد خــدا میافتــد
یشــود .خداونــد گاهــی
و تضــرع و زاری میکنــد ودر هنــگام خوشــی ،مغــرور و فریفتــه م 
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خودمــان افتــاده اســت؟ آیــا قبــل از انجــام کارمــان مشــورت و اندیشــه کردیــم؟ آیــا از تجربه
دیگــران اســتفاده کردیــم؟ ایــن چــه عادتــی اســت کــه هــر بالیــی ســرمان مــی آیــد ،ســریع
آن را بــه سرنوشــت و قضــای الهــی و امتحــان و مصلحــت و بخــت و شــانس و غیــره پیونــد
میدهیــم .بــاور کنیــد بســیاری از آن چیزهایــی کــه مــردم معمــوال سرنوشــت مینامنــد،
ً
غالبــا نتیجـ ه رفتــار ابلهانـ ه خــود آنــان اســت.
�ز خ ش ت
ن
آ �ز ن
�ز خ
�ز
�به ه�ر �چ ه �ری ا � ی�ک و ا ب�د �به �ج ای *** ب�د ا �و ی���ن ب� ی�ن و � ی�ک ا �دای
َ َ َ ُ ْ ْ ُ َ َ َ
صیبـ ٍـة ف ِبمــا ک َسـ َـب ْت
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــد« :و مــا أصابکــم ِمــن م
َ ُ
َ
ُ
أ ْیدیکـ ْـم َو َی ْعفــوا َعـ ْـن کثیـ ٍـر؛ هــر مصیبتــى بــه شــما میرســد ،بــه خاطــر اعمالــى اســت کــه
انجــام دادهایــد ،و بســیارى را نیــز خــدا عفــو مىکنــد( ».شــوری)30،
دنیــای مــا هــر روز شــاهد رســتاخیز اعمــال انســانهایی اســت کــه گرفتــار عملکــرد
نــاروای خــود شــدهاند .ایــن حقیقــت بــه قــدری واضــح و ملمــوس اســت کــه از دیربــاز
لهــای مــردم شــده اســت؛ مثــل «هــر چــه کنــی بــه خــود کنــی؛ گــر همــه
موضــوع ضربالمث 
نیــک و بــد کنــی» «از هــر دســت بدهــی ،از همــان دســت هــم میگیــری» «از مکافــات عمــل
غفــل مشــو؛ گنــدم از گنــدم برویــد ،جــو ز جــو» «تــو نیکــی کــن و در دجلــه انــداز ،کــه ایــزد در
بیابانــت دهــد بــاز»
ف
آ
ا�ن ج�هان کوه اس ت
� و �عل ما ن �دا *** سوی ما � ی�د ن �دااه را صدا
ی
خ ش
�پس ت�و را ه�ر غ�م که �پ� ی ش� آ��د �ز درد *** �ب ر کسی ت�هم ت
� م ن�ه� ،ب ر �و ی�� گرد
ی
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مشــکالت ناچیــزی را حوالــه مــا میکنــد تــا بــه خــود بیاییــم و غافــل نشــویم .همــه مــا
لتــر نشــویم .ایــن حکمــت برخــی مشــکالت
گاهــی نیــاز بــه گوشمالــی داریــم تــا از ایــن غاف 
ماســت .بزرگــی میگفــت« :ا گــر از همــه جــا ناامیــد شــدی و در زندگـیات ،گیــری پیــش آمــد
و راه بنــدان شــد ،بــدان ایــن همــان لحظــهای اســت کــه در خانــه خــدا ایســتادهای .زنــگ
را بــزن .بگــو خدایــا بــا مــن چــه کار داشــتی کــه راهــم را بســتی؟»
آری ،ا گــر جــاده زندگــی همیشــه صــاف و مســتقیم باشــد ،خوابمــان میگیرد .مشــکالت
حکــم همــان دســت اندازهــا را دارنــد .بــه قول شــاعر:
آ ش ت ف� �ز خ
�سا�ی� �ن �غ ا لم ا ی�اد �دا کرد *** ه�مواری ا ی�ن راه مرا سر �به ه�وا کرد
َ ََْ ْ
ْ َ ّ َّ َ َ ْ
یف َق ْر َ
ـی ِإال أخذنــا
ـ
ن
ـن
ـ
م
ـة
ـ
ی

نا
ـل
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــد« :و مــا أرسـ
ٍ
ِ
ٍِ
ْ ْ
َ َّ
َّ
َّ
ََْ
ـاء َو الضـ َّـر ِاء ل َعل ُهـ ْـم َیض َّر ُعــون؛ و مــا در هیــچ شــهر و آبــادى پیامبــرى
أهلهــا ِبال َبأسـ ِ
نفرســتادیم مگــر اینکــه اهــل آن را بــه ناراحتیهــا و خســارتها گرفتــار ســاختیم؛ شــاید (بــه
خــود آینــد ،و بــه ســوى خــدا) بازگردنــد و تضــرع کننــد! (اعــراف)94،
اصل ششم :به خدا اطمینان کن!
فلســفه اصلــی برخــی مشــکالت ،ســود رســیدن بــه خــود ماســت .بــه حکمت خــدا ایمان
داشــته باشــیم .مــادری کــه علــی رغــم گریــه نــوزادش ،داروی تلخــی بــه وی مینوشــاند،
بیرحــم و بیعاطفــه نیســت؛ بلکــه مــی خواهــد تــا او را بــه آن چیــزی کــه برایــش مفیدتــر
اســت ،هدایــت کنــد .خــدا هــم ایــن کار را در زندگــی برخــی بنــدگان انجــام میدهــد .مــا
گاهــی از روی جهالــت بــر چیزهایــی پافشــاری میکنیــم کــه در آینــده بــه ضــرر خودمــان
خواهــد بــود.
خ
� در دل آ� ت� ش� م�یسر اس ت
�ا�د �ل ی�ل �بود و �ه �ار اع�تماد کرد *** گ ها�ی ب�ه�ش ت
�!
ب ی
بی
َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ً َ ُ َ َ ْ ٌ َ ُْ
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــدَ « :و َعــى أن تکرهــوا شــیئا و هــو خیــر لکــم
َ ْ ُ ُّ َ ْ ً َ ُ َ َ ٌّ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ
ن؛ چــه بســا چیــزى را
ـم ال ت ْعل ُمــو 
َو َعــى أن ِتبــوا شــیئا و هــو شــر لکــم و اهَّلل یعلــم و أنـ
خــوش نداشــته باشــید ،حــال آن کــه خیـ ِـر شــما در آن اســت .و یــا چیــزى را دوســت داشــته
باشــید ،حــال آنکــه شـ ّ ِـر شــما در آن اســت .و خــدا مىدانــد ،و شــما نمىدانید( ».بقــره)216،
اصل هفمت :خداوند ظرفیت هر کس را خوب میشناسد.
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مــن بــه هــردو همانــی را مــی دهــم کــه بــه سودشــان اســت».
�ن
مصلح ت ت �ز ت ت
گر� ن� ن
آ�ن کس که ت�وا ت
� �و ا �و ب�ه�ر ندا�د
مىگردا�د *** او
َ َ ََْ َ ُ َْ
َ َ
ـاد ِه ل َبغـ ْـوا ِف
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــد« :و لــو بســط
اهَّلل الـ ّ ِـر ز ق ِل ِعبـ ِ
َْ
َ
ال ْرض َو لکـ ْـن ُی َنـ ّـز ُل ب َقـ َـدر مــا َیشـ ُ َّ ُ
ـاد ِه خبیـ ٌـر َبصیــر؛ ا گــر خــدا رزق را بــر بندگانــش
ِ
ـاء ِإنــه ِب ِعبـ ِ
ِ ِ ٍ
ِ
وســعت دهــد ،در زمیــن سرکشــی و ســتم کننــد ،ولــی آنچــه را بخواهــد بــه انــدازه نــازل
ً
میکنــد؛ یقینــا او بــه بندگانــش آ گاه و بیناســت( ».شــوری)27،
اصل هشمت :برخی مشکالت برای رشد معنوی ماست.
متــر هســتند کــه ضربــات ســختتری را تحمــل کــرده
میخهایــی در دیــوار محک 
باشــند .بعضــی از مشــکالت فقــط بــه خاطــر ایجــاد روحیــه مقاومــت و صبــر اســت؛ درســت
نهــای ســهمگین ســازگاری دارد .خداونــد
مثــل درختــی کــه در بیابــان میرویــد و بــا طوفا 
گاهــی بنــدگان خاصــش را بــه بــا و مصیبــت ســخت دچــار میکنــد تــا در نتیجــه صبــر و
بردبرایشــان ،رشــد و تعالــی بیشــتری یابنــد.
آیــات اصلــی گفتــار (آیــات  155تــا  157بقــره) همیــن نکتــه را در بــردارد .ا گــر بــه ایــن
آیــات توجــه کنیــم ،خواهیــم دیــد کــه دســت کــم ســه پیــام اصلــی از ایــن آیــات برداشــت
میشــود:
 -1از آیــه اول میفهمیــم کــه همــه بنــدگان بــه هرگونــه کــه باشــد ،مــورد امتحــان الهــی
نهــا کــه صبــر و بردبــاری پیشــه کننــد ،پیــروز خواهنــد
قــرار میگیرنــد و در ایــن میــان ،آ 
بــود.
 -2از آیــه دوم میفهمیــم کــه صابــران همــواره بــه خودشــان یــادآوری میکننــد کــه
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برخــی افــراد ظرفیــت دارایــی و برخــی دیگــر ظرفیــت فقــر را ندارنــد .ایــن را همــه مــا
قبــول داریــم و نمونههایــش را هــم در اطرافیانمــان مشــاهده میکنیــم .خداونــد بهتــر از
هــر کســی بــه ظرفیــت وجــودی مــا آ گاه اســت .او از روی رحمــت خــود بــه بنــدگان همانــی
را میدهــد کــه بــا آن ســازگاری بیشــتری دارنــد .در حدیــث قدســی آمــده اســت کــه خداونــد
فرمــود« :بعضــى از بنــدگان مــن طــورى هســتند کــه چیــزى جــز جــز بىنیــازى (مالــی) بــه
صالحشــان نیســت و برخــى از بندگانــم هســتند کــه چیــزى جــز فقر به صالحشــان نیســت و
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تهــا از خداســت و بازگشــت آن هــم بــه ســوی خداســت؛ یعنــی همــه چیــز را
اصــل نعم 
تتــر میتواننــد صبــر کننــد.
امانــت خــدا مــی داننــد و بــه همیــن دلیــل ،راح 
تهــای فــراوان الهــی
 -3و از آیــه ســوم میفهمیــم کــه صابــران از بخش ـشها و رحم 
بهرهمنــد خواهنــد شــد.
در حدیثــی از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ اســت کــه «شــدیدترین بالهــا در رتبــه اول بــرای
پیامبــران ،ســپس بــرای اوصیــای آنــان و پــس از آن ،بــرای هــر کســی اســت کــه بــه آنــان
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شــباهت بیشــتری دارد».
� �ش ت ش
ن
ه�ر که در ا�ن �ب �ز م م ق�ر� ت�ر اس ت
� *** �ج ام ب�ال ب � ی �ر� مید ه��د
ی
ب
اصل نهم :برخی مشکالت ،برای شکوفایی استعدادهاست.
انســان بــه هنــگام ســختی روی پــای خــود ایســتاده و تــاش بیشــتری میکنــد تــا بــر
مشــکالت پیروز شــود .در چنین حالتی ،اســتعدادهای ّ
بالقوه او شــکوفا شــده و خودآ گاهی
واقعــی صــورت میگیــرد .بســیاری از پیشــرفتهای بشــری و اختراعــات ،نتیجــه همیــن
محرومیتهاســت .بــه قــول معــروف ،در یــای آرام ،هیچــگاه ملــواین ماهــر تربیــت نکــرده
اســت .پــس ا گــر در زندگــی بــا مشــکلی مواجــه شــدیم ،بدانیــم کــه خداونــد هرگــز مشــکلی
نکــه بدانــد شایســتگی و گنجایــش رویارویــی بــا آن و
یگــذارد ،مگــر آ 
را ســر راهمــان نم 
توانایــی از بیــن بــردن آن را نیــز داریــم .وقتــی زندگــی مســیرش رو بــه ســمت دشوارترشــدن
یشــدن تغییــر مســیر بدهیــد.
عــوض میکنــد ،شــما بــه ســمت قو 
ش
ش
ش �ز � ت
�
نا�د ی� ش�ه ا�ز �کس ت
� ن �دارم ،که ه چم�و م جو� *** ا�ف�ز وده می�ود کس�ن ،س پ� ِاه من
ً
ْ
ّ ً
َ
«إ ّن َمـ َـع ال ُع ْسـ ِـر ُی ْســرا؛ مســلما بــا (هــر)
خداونــد متعــال در قــرآن کریــم میفرمایــدِ :
ســختى آســانى اســت( ».شــرح)5،
اصل دهم :فریب زرق و برق زندگی کافران را خنورید.
از دیربــاز ایــن پرســش بــرای برخــی مؤمنــان سسـتایمان مطــرح بــوده کــه چــرا زندگــی
ً
افــراد گنــاهکار و کافــر اکثــرا بــا رفــاه و امکانــات بیشــتری همــراه اســت؟ پاســخ ایــن ســؤال
مهــم اســت؛ چــون بــه بینــش صحیــح مــا در مقایســه حــال خــود بــا دیگــران کمــک مــی
1
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کنــد .بــه همیــن دلیــل ،در قــرآن کریــم بــه تفصیــل و در آیــات متعــدد بــه ایــن ســؤال
یتــوان حــدود پنــج پاســخ را بــرای ایــن ســؤال در
پرداختــه شــده اســت .بــه طــور کلــی م 
قــرآن یافــت:
ً
ً
ـال بیشــتر،
اوال ،کافــران نیــز ســختی و گرفتــاری زیــادی دارنــد .اصــا همیــن مــال و منـ ِ
دردســر و مشــغله زیادتــری درســت کــرده و جانشــان را بــه تنــگ آورده اســتَ « :و ال
ُ َ
ّ
ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ
والـ ْـم َو َأ ْو ُ
ـک َأ ْم ُ ُ
الد ُهـ ْـم إ َّنــا ُیر یــد ُ
ُت ْعج ْبـ َ
ـق أنف ُسـ ُـه ْم َو
اهَّلل أ ْن ُی َع ِذ َ ُبـ ْـم ِبــا ِف الدنیــا و تزهـ 
ِ
ِ
ُ
ُ
کافــر و ن؛ مبــادا امــوال و فرزندانشــان ،مایــه شــگفتى تــو گــردد! (ایــن بــراى آنهــا نعمت
هـ ْـم ِ
نیســت؛ بلکــه) خــدا مىخواهــد آنهــا را بــه ایــن وســیله در دنیــا عــذاب کنــد ،و جانشــان
برآیــد در حالــى کــه کافرنــد!» (توبــه)85 ،
ن
ن ت غ ن
�ز ن �ز ش
ُقّ
س م
ال د� ی�ا راح�ی �ج�ز �م �می ب�ا�ش د *** م� ی�د را �چ ه سود ا ای��که ج�� ی�ر� طال ب�ا�ش د
ا ی� ِر ِ
ُ َّ
ً
ـک
ثانیــا ،بــر فــرض کــه خوشــی آنــان واقعــی باشــد ،موقتــی و زودگــذر اســت« :ال َیغ َّرنـ َ 
َ َ ُّ َّ
ْ
ْ
ََ
َ ٌ َ ٌ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ْ
ـم َو ِبئـ َـس ِالهــاد؛ جنــب و
ـل ث مأواهــم جهـ
تقلـ ُـب الذیـ َـن کفـ ُـر وا ِف ال ِبــاد * متــاع ق ِلیـ 
جــوش پیروزمندانــه کافــران در شــهرها ،تــو را نفریبــد! (ایــن) برخــوردارى اندکــى اســت (از
دنیــا) ،ســپس جایگاهشــان جهنــم اســت و آن بــد آرامگاهــى اســت( ».آل عمــران)196 ،
ً
عمــر متوســط انســان ،هفتــاد تــا هشــتاد ســال اســت .غالبــا نیمــه اول ایــن عمــر را بــه
یشــویم تــا در ادامــه
جم ـعآوری ثــروت و خانــه و ماشــین و اعتبــار و مــدرک مشــغول م 
عمــر ،خــوش باشــیم؛ امــا هنگامــی کــه بــه میانســالی میرســیم ،بــه علــت فروکــش کــردن
یهــای جســمی و روحــی ،دیگــر آن رغبــت نیــز وجــود
هیجانــات جوانــی و هجــوم بیمار 
نــدارد .در حقیقــت ،همــه عمــر بــه پوچــی و بیهودگــی گذشــته اســت .پــس ،دنیــای زودگذر
کافــران ارزش حســرت خــوردن مــا را نــدارد.
� و روی � غا� ند��ا را مکرر د�دها�یم *** چ�ون گل رع ن�ا ،خ��ز ان و ن�و ب�هاری ب � ی ش� �ن� یس ت
�پ�ش ت
�
ب ی
ی
ً
ثالثــا ،زرق و بــرق دنیــوی بـیارزش اســت .مضمــون آیــه  33ســوره مبارکــه زخــرف ایــن
چنیــن اســت« :ا گــر مــا از کفــر و پشــیمانی برخــی مؤمنــان نمیترســیدیم ،ســقف خان ههــای
کافــران را از نقــره و پل ههــا و دربهایــش را از جواهــرات گرانبهــا قــرار میدادیــم ».پیــام
آیــه ایــن اســت کــه خداونــد میگویــد دنیــا ب هقــدری بــی ارزش و پیــش پــا افتــاده اســت
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کــه ا گــر تمــام آن را هــم بــه کافــران بدهیــم ،مؤمنــان واقعــی بــه آن طمــع نمیکننــد .آیــا
ا گــر وارد مهــد کودکــی شــوید و ببینیــد مربــی بــه هــر یــک از کــودکان ،یــک ُمشــت شــکالت
داده اســت ،ناراحــت شــده و گریــه میکنیــد کــه چــرا بــه شــما شــکالت نرســیده اســت؟ آیــا
خــوردن شــکالت مهــان ارزش و لــذیت را بــرای مشــا دارد کــه در نظــر کــودکان دارد؟! هرگــز ایــن
چنیــن نیســت .در نظــر مؤمنــان نیــز ،زرق و بــرق دنیــا مثــل همــان شــکالتهایی میمانــد
یشــوند .همانگونــه کــه
کــه کــودکان در مهــد کــودک بــرای آن خوشــحال یــا ناراحــت م 
شــکالت خــوردن در نــگاه مــا کــم ارزش اســت ،زخــارف دنیــوی نیــز بــرای مؤمنــان ،ناچیــز
و کــم ارزش اســت .افــق نــگاه آنــان بســیار باالتــر از ایــن جیفــه مــردار اســت .خــود را بــرای
نعمتهایــی آمــاده کردنــد کــه هیــچ چشــمی ندیده و هیچ گوشــی نشــنیده و نمیتــوان آن
را توصیــف کــرد .دویــدن دنبــال دنیــا هــم بیهــوده و هــم بــی ارزش و بیثمــر اســت
ن
� ه�می �ب ر سر خِ��ش ت
� ش�ود ق�ال� ت�و *** ا�ز ه ب��یهوده ن�هی خ��ش ت
ای که دا�ی �ه ی� ق� ی�ن خ��ش ت
�
ِ
ب
�چ
بِ
ً
رابعــا ،خداونــد بــه برخــی انســانها مهلــت میدهــد تــا شــاید از راه باطــل بازگشــته
و توبــه نماینــد ،ولــی ا گــر از توبــه آنــان ناامیــد شــد ،آنهــا را بــه حــال خــود رهــا میکنــد تــا
َ ْ َ َّ َّ
ََ
غــرق در نعمــت و شــادی شــوند و بــر گنــاه خــود بیفزاینــدَ « :و ال یح َسـ ن
ـ� الذیـ َـن کفـ ُـر وا
َأ َّنــا ُ ْنــی َ ُلـ ْـم َخ ْیـ ٌـر َل ْن ُفســه ْم إ َّنــا ُ ْنــی َ ُلـ ْـم ل َیـ ْـز ُ
ـذاب ُمهـ نٌ
دادوا إ ْثـ ًـا َو َ ُلـ ْـم َعـ ٌ
نهــا کــه
ـ�؛ آ 
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
کافــر شــدند( ،و راه طغیــان پیــش گرفتنــد )،تصــور نکننــد ا گــر بــه آنــان مهلــت مىدهیــم،
بــه سودشــان اســت! مــا بــه آنــان مهلــت مىدهیــم فقــط بــراى اینکــه بــر گناهــان خــود
نهــا ،عــذاب خوارکننــدهاى (آمــاده شــده) اسـت( ».آل عمــران)178 ،
بیفزاینــد؛ و بــراى آ 
تهــای نــاب خــود میفرمایــد« :ای فرزنــد آدم ،ا گــر
امــام علــی؟ع؟ در یکــی از حکم 
1

دیــدی دنیــا بــه تــو روی کــرده و تــو از خداونــد غافــل شــدهای ،از مکــر خــدا بتــرس».
ن ن� ش� س ت آ خ
ف� �ز خ �ز خ ف�
� ک�ز �ن �و�ش دلى *** �غ ا لى ا �ود که �ود �غ ا لى
ا ی�ن �ه اط ا
ً
نهــا امکانــات
یشــود ،بــه برخــی از آ 
خامســا ،وقتــی خداونــد از کافــران بــه کلــی ناامیــد م 
بیشــتر میدهــد تــا عشــق بــه جلو ههــای دنیــا در وجودشــان بیشــتر شــود و بــه آن وابســتگی
تهــا را از آنــان
شــدیدتری پیــدا کننــد .آن گاه خداونــد در لحظــه معیــن و ناگهانــی ،نعم 
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گرفتــه و بــه یکبــاره مــرگ بــه سراغشــان میآیــد و ایــن تلختر یــن نــوع جــدایی از دنیاســت.
َ َ ْ َ َ ْ ْ َْ َ ُ ّ
ُّ
ََ َ
ـواب ک ِل
در آیــه  44ســوره انعــام میخوانیــم« :فل َّمــا ن ُســوا مــا ذ ِکـ ُـر وا ِبـ ِـه فتحنــا عل ِیــم أبـ
ُ ُ ََْ ُ ْ ً َ
َ
َ
َ ْ
ن؛ آن زمــان کــه [کافــران]
ناهـ ْـم َبغ َتــة فـ ِـإذا ُهـ ْـم ُم ْب ِل ُســو 
ش ٍء َحـ ّـى ِإذا ف ِر ُحــوا ِبــا أوتــوا أخذ
هشــدارهایى را کــه بــه آنــان داده شــده بــود ،فرامــوش کردنــد ،درهــاى هــر چیــز (از نعمــت
م تــا (کامــا) خوشــحال شــدند (و بــه آن دل بســتند)؛ ناگهان
و آســایش) را بــر آنــان گشــودی 
آنهــا را گرفتیــم (و ســخت مجــازات کردیــم)؛ در ایــن هنــگام ،همگــى مأیــوس و درمانــده
شــدند».
ایــن یکــی از ســنتهای الهــی اســت کــه بــه آن «عــذاب اســتدراجی» میگوینــد و در آیــه
 182ســوره اعــراف بــه آن اشــاره شــده اســت.
ن
ش
� *** ُمرد ن� ش� �ز �ن ه�مه �ش ک �ن� یس ت
� و آ�سا ی� ش� �ز ی�س ت
� و در راح ت
آ�ن که در �عم ت
� که د�وار
ی
آ
� ی�د
اکنــون کــه ایــن ده اصــل را شــناختیم ،بــه خوبــی میتوانیــم نســبت بــه مشــکالتی کــه
ّ
در آن قــرار داریــم ،شــناخت پیــدا کــرده و بــا آن کنــار آمــده یــا به دنبــال راه حــل آن بگردیم.
ّ
در گفتارهــای بعــد ،پیرامــون را ههــای حــل بحــران و مشــکل از نــگاه قــرآن کریــم ســخن
خواهیــم گفــت.
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موضوع  :50اخالص و باور به راهگشایی الهی

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ
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ً
و آنهــا کــه در راه مــا (بــا خلــوص ّنیــت) جهــاد کننــد ،قطعــا بــه راههــاى خــود ،هدایتشــان
خواهیــم کــرد؛ و خداونــد بــا نیکوکاران اســت( .عنکبوت)69،

با قرآن خوشبخت شوید

اخــاص بــه ایــن معناســت کــه در کارهایمــان ،قصــدی بــه جــز خشــنودی خداونــد
نداشــته باشــیم .طبیعــی اســت کــه ایــن فضیلــت اخالقــی ،مراتــب عالــی و بلنــدی دارد
کــه دســت مــا از درک آن عاجــز اســت ،ولــی ایــن نمــی توانــد بــه معنــای بیاعتنایــی مــا
بتــر و پایدارتــر
نســبت بــه آن باشــد؛ زیــرا هــر قــدر در کارهایمــان بــه دنبــال انگیز ههــای نا 
باشــیم ،دقــت و انگیــزه بیشــتری صــرف میکنیــم و بالطبــع آثــار بهتــری هــم از خــود بــه
َ ُ
جــای میگذاریــم .بــه همیــن خاطــر ،پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمودنــد«ِ :ا ّنمــا االعمــال
ً
ب ّ
1
یشــود».
النیــات؛ مســلما ارزش هــر عمــل بــا نیــت آن ســنجیده م 
ِ ِ
یشــود کــه بدانیــم ابلیــس هنگامــی کــه ســوگند خــورد
اهمیــت اخــاص وقتــی روشــن م 
بهــای خــود اســتثناء
دودمــان انســانر ا گمــراه خواهــد کــرد ،تنهــا یــک گــروه را از تأثیــر فری 
کــرد و آن گــروه افــرادی هســتند کــه خداونــد آنــان را بــه درجــه اخــاص کامــل رســانده
َ
َْ
َّ
َ َ ّ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ ّ َ نَّ
َ
ال ْرض َو َ ُل ْغو َی َّ ُنـ ْـم أ ْ َ
ـ� َ ُلـ ْ
ـ� * ِإال ِعبــاد َک
ج ِعـ ن 
ف
ـم
باشــد« :قــال ر ِب ِبــا أغو یتـ ِـی لز ِیـ
ِ
ِ
ِ
ْ ُ ُ ُْ ْ َ
ـ�» (حجــر)40 ،
الخلصـ ن 
ِمنــم
 . 1کنزالعمال ,حدیث .7272
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ای دل� ،ز �ان و سود ه ج�و�ی که در ج�هان *** آ�ن سود ُ�ب رد ،ک�ز َسر سود و �ز �ان گ�ذ�ش ت
�
ِ
�چ ی
ی
ی

یشــود و چــون مالــک و صاحباختیار
اخــاص ســبب جلــب عنایــت و لطــف الهــی نیز م 
یگــردد.
همــه عالــم خداســت ،پــس ا گــر او بــه یــاری مــا بیایــد ،آن کار جاودانــه و مموفــق م 
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آیــه بــاال بــه همیــن حقیقــت اشــاره میکنــد .در آیــه  96ســوره نحــل میخوانیــم« :مــا
ْ َ
َْ ُ َْ ُ
ـاق؛ آنچــه در نــزد شماســت تمــام و فانــى مىشــود و آنچــه
ِعندکـ ْـم َینفــد َو مــا ِعنــد ِ
اهَّلل بـ ٍ
در نــزد خداســت پایــدار و باقــى اسـت ».مقصــود از ایــن آیــه ایــن اســت کــه هــر کاری بــه هــر
میــزان کــه بــرای خــدا انجــام شــده باشــد و نــزد او محفــوظ بمانــد ،باقــی و جاودانــه اســت
و در غیــر ایــن صــورت ،فناشــدنی اســت .خداونــد در جــای دیگــر قــرآن رنــگ خدایــی را
َ َ
گهــا میدانــد کــه یعنــی بــه کارهــای خودتــان رنــگ خدایــی بزنیــدِ « :ص ْبغــة
بهتریــن رن 
َ
َْ ً
اهَّلل ِصبغــة؛ رنــگ خدایــى (بــه خــود بگیریــد) و چــه رنگــى از رنــگ
اهَّلل َو َمـ ْـن أ ْح َسـ ُـن ِمـ َـن ِ
ِ
خدایــى بهتــر اســت؟!» (بقــره )138،امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :عمــل هم ـهاش پــوچ
2
اســت؛ مگــر آنچــه بــرای خــدا انجــام شــود».
بنابرایــن بــرای پیشــبرد امورمــان کافــی اســت کمــی بــه کارهایمــان رنــگ خدایــی
بدهیــم .نیــازی هــم نیســت بــه انتظــار پــاداش بنشــینیم .خداونــد بــه آن کــس کــه در
کارهایــش رضــای او را در نظــر میگیــرد ،لطــف کــرده و پــاداش چنــد برابــر میدهــد:
�ش
م
خ خ ش ن
ت ن
�و ب��دگی چ�و گدا ی�ان �به رط م�ز د کن *** که �وا�ج ه �ود رو� ب��ده�پ روری ندا�د
از آنچــه گفتیــم روشــن شــد کــه اخــاص فقــط شــرط قبولــی عبــادات نیســت؛ بلکــه
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آری ،کاری کــه بــرای هــدف بزرگــی باشــد ،اثــرش اعجابآورتــر اســت؛ نشــانهاش هــم
ایــن اســت کــه بهتریــن و محکمتریــن بناهــا در طــول تاریــخ ،بناهــای مذهبــی بودهانــد و
بهــا در تنهایــی و بیخبــری همــگان نوشــته شــده اســت .مهمتریــن و
اثرگذارتریــن کتا 
تعیینکنندهتریــن راز موفقیــت بزرگانــی چــون امــام خمینــی ؟هر؟ نیــز ،همــان اخــاص و
کان ِ ّل َ
توجــه و اتصــال بــه خــدا بــود .آری ایــن قانــون نانوشــته خلقــت اســتَ « :مــن َ
کان
ُ َ
1
اهلل لــه؛ هــر کــس بــرای خــدا باشــد ،خــدا بــرای اوســت».
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شــرط موفقیــت در همــه کارهــای زندگــی اســت .حتــی ا گــر خانـهای میخواهیــم بســازیم یا
کتابــی بنویســیم یــا در امتحــان و آزمونــی شــرکت کنیــم یــا تجارتــی انجــام دهیــم و خالصــه
ً
قتــر
گفتــن و شــنیدن و هــر کار دیگــر ،ا گــر بــرای خــدا باشــد ،مســلما بــرای مــا بهتــر و موف 
َ َ َ
َ
اســت .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :اخ ِلصــوا اعمالکــم تسـ َـعدوا؛ اعمالتــان را خالــص کنیــد
1

تــا ســعادتمند شــوید».
روشــن اســت کــه ا گــر خداونــد یــار و یــاور کســی باشــد ،موفقیــت بــرای او تضمیــن شــده
َ ُّ َ َّ َ َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ ّ ْ َ ْ َ ُ
دامکـم؛ اى کســانى کــه
ـم و یث ِبــت أق
اســت« :یــا أیــا الذیــن آمنــوا ِإن تنصــر وا اهَّلل ینصرکـ 
ایمــان آوردهایــد ،ا گــر خــدا را (پیامبــر و دیــن و کتــاب او را) یــارى نماییــد خــدا هــم شــما را (در
رســیدن بــه اهدافتــان) یــارى مىکنــد و قد مهــاى شــما را اســتوار مــىدارد( ».محمــد)7 ،
در آیــه ابتدایــی ایــن گفتــار خداونــد وعــده میدهــد کــه هــر کــس در راه او تــاش کنــد،
را ههــای هدایــت را بــه وی نشــان داده و او را همراهــی کنــد .آری ،ایــن نــدای همیشــگی
مؤمنــان اســت کــه بــه پیــروی از رســول خداونــد و در بحبوحــه مشــکالت ،همــواره
میگوینــد« :ال َ ْتـ َـز ْ ن إ َّن َ
اهَّلل َم َعنــا» (توبــه)40 ،
ِ
یتــوان بــه
اخــاص عــاوه بــر موفقیــت در کارهــا ،فوایــد دیگــری نیــز دارد .از آن جملــه م 
محبوبیــت اشــاره کــرد .حضــرت علــی؟ع؟ میفرمایــد« :کســی کــه بیــن خــود و خدایــش را
2
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اصــاح کنــد ،خداونــد رابطــه او و بنــدگان را اصــاح خواهــد کــرد».
ش
� ط�ی�ن ت
�
�ز ل ت آ � ن س ن �
�ش مح�
و� دلها می �ود
ا د � �ی ی��ه ان ر گ و دورو ی�ی پاک کن *** پاک � ه�ر که د ،ب بِ
چــه نیکوســت کــه در همــه کارهایمــان جــز بــه رضــای حــق نیندیشــیم؛ تنهــا او را
عبــادت کــرده و تنهــا از او یــاری بجوییــم و آیینــه قلــب خــود را از هــر نیت و غــرض آلودهای
پــاک کنیــم .البتــه ا گــر کســی مــزه اخــاص را بچشــد ،آن را جایگزیــن هیــچ نیــت دیگــری،
حتــی بهشــت بریــن ،نخواهــد کــرد.
خ
�ف �ز
ن
ن
آ�ن کس که ت�و را ش� ن�ا خ� ت
� �ج ان را �چ ه ک�د *** ر ن �د و ع ی�ال و �ا ن�مان را �چ ه ک�د
خ��ش
ت
�ن
نش
ن
د�یوا�نه ک ی ه�ر دو ج�ها�� را ب � ی *** د�یوا�نه �و ه�ر دو ج�هان را �چ ه ک�د
 . 1وسایل الشیعه .ج  12ص .112
 . 2نهج البالغه .حکمت .۸۹
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ً
و کســى کــه بــر خــدا تــوکل کنــد خــدا بــرای [انجــام کارش] بــس اســت .مســلما خــدا کار
خــود را بــه انجــام مىرســاند( .طــاق)3،

حقیقــت امــر آن اســت کــه ا گــر کاری بخواهــد پیــش رود و به نتیجه برســد ،غیــر از اراده
و تــاش مــا نیــاز بــه اســباب و عوامــل دیگــری هــم دارد کــه بیشــتر آن در اختیــار خداونــد
تهــا اراده الزم و تــاش کافــی بــرای کاری را داشــتهایم؛ امــا بهخاطــر
اســت .مــا خیلــی وق 
مانعــی از موفقیــت در آن کار محــروم شــدهایم .ایــن یعنــی همــه عوامــل در اختیــار مــا
185
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با قرآن خوشبخت شوید

تــوکل ،یکــی از مفاهیــم اصلــی و گســترده در اخــاق و عرفــان اســامی اســت و نقشــی
بیبدیــل و کاربــردی در ســبک زندگــی دینــی دارد .مفهــوم تــوکل بــه معنــای تکیــه و
اعتمــاد بــر خداســت؛ بهگون ـهای کــه انســان بــا وجــود تــاش و امیــد در کارهــا ،موفقیــت
را مشــروط بــه اراده خداونــد بدانــد .بــه عبــارت ســادهتر ،تــوکل ،یعنــی وا گــذارى کار بــه
خداونــد و انتخــاب او بــه وکالــت.
البتــه مراحــل باالتــر از تــوکل هــم وجــود دراد کــه عبــارت اســت از :تفویــض و تســلیم؛
ً
یعنــی بنــده خــودش و ارادهاش را کامــا در راســتای خواســت خــدا قــرار داده و جــز رضــای
ً
او نخواهــد و نبینــد؛ مثــل کودکــی کــه کامــا بــه مــادرش اعتمــاد دارد و وقتــی در آغــوش
اوســت ،از هیــچ چیــز هراســی نــدارد.
ت�س
ش
خ ش
�ز
ن
گا ه�واره ل ی�م کن س� یف� ن�ه �و ی�� *** م ی�ان ب�حر ب�ال در ک�ار مادر ب�ا�
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با قرآن خوشبخت شوید

نیســت .بنابرایــن انســان عاقــل و خردمنــد ،افــزون بــر تــاش فــردی ،میدانــد کــه کارگــردان
اصــی جهــان خداســت و هیــچ برگــی بــی اذن او بــر زمیــن نمیافتــد .پــس بــه او تــوکل کرده
و از او اســتعانت میجویــد .تــوکل ،خــودش یــک مهــارت اســت و موفقتریــن افــراد کســانی
هســتند کــه از ایــن مهــارت برخوردارنــد .بــه قــول شــاعر:
ت
ن ت
ش
� کا�ف ر ی�س ت
�ک�ه �ب ر ت� ق�وا و دا ن� ش� در طر ی� ق� ت
ه
را�رو گر صد ه��ر دارد �وکل ب�ا ی�د�
� ***
ی
گســتره تــوکل بســیار وســیع اســت و حجــم وســیعی از آیــات و روایــات مــا را در بــر گرفتــه
اســت .آیــه بــاال یکــی از صریحتریــن و لطیفتریــن آیــات قــرآن دربــاره تــوکل اســت .اینآیــه
توجــه بــه خداونــد را بــرای موفقیــت در کارهــا کافــی میدانــد .هــر کــس بــه خــدا تــوکل کند،
ََ
نیــاز بــه چیــز دیگــری نــدارد .ایــن مضمــون در آیــه  36ســوره زمــر نیــز آمــده اســت« :الیـ َـس
َ
ُ
ـکاف َعبــده؛ آیــا خــدا بــرای بنــدهاش کافــی نیســت ».امــام باقــر؟ع؟ فرمــود« :آنکــه
اهلل ِبـ ٍ
ّ
1
ـوکل کنــد ،مغلــوب نشــود و آنکــه بــه خــدا ّ
یخــورد».
توســل جویــد ،شکســت نم 
بــه خــدا تـ
ن
آ
ن
ت ن
و اگر �ب ر �و ب� ب��دد ،ه�مه رهاه و گ�ذ راه *** ره پ��هان ب �ما ی�د که کس �ن راه ن � ندا�د
نقــل اســت کــه بــرادران حضــرت یوســف؟ع؟ وقتــی میخواســتند یوســف؟ع؟ را در
چــاه بیندازنــد ،او لبخنــدی زد .یکــی از بــرادران پرســید« :چــرا میخنــدی؟ اینجــا که جای
خنــده نیســت ».یوســف؟ع؟ گفــت« :روزی در ایــن فکــر بــودم کــه چــه کســی میتوانــد بــا
مــن دشــمنی کنــد؛ وقتــی بــرادران نیرومنــدی ماننــد شــما دارم .و اینــک خداونــد همیــن
2

بــرادران را بــر مــن مســلط کــرد تــا بدانــم کــه غیــر از خــدا تکیهگاهــی نیســت».
حکایــات فــراوان دیگــری نیــز دربــاره تــوکل وجــود دارد .در قــرآن کریــم ،نیــز نمونههای
از ســرانجام تــوکل بیــان شــده اســت .ماجــرای بــه رود انداخت هشــدن موســی؟ع؟ توســط
یشــان ،عزت یوســف؟ع؟
مــادرش ،نجــات بنیاســرائیل از چنــگال فرعــون در اوج ناامید 
در تنهایــی و بیکســی ،نجــات ابراهیــم در دل آتــش ،همــه و همــه نشــان از آن دارد کــه
خــدا بهتریــن پشــتیبان اســت و ا گــر او نخواهــد ،اتفاقــی نخواهــد افتــاد .پــس بــرای
ّ
موفقیــت و حــل مشــکالت ،تــوکل را فرامــوش نکنیــم.
 . 1جامع االخبار(شعیری) ص .118
 . 2تفسیر نمونه .ذیل آیه  ۳۱یوسف.
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روشــن اســت کــه تــوکل بــه معنای دســت کشــیدن از تــاش و یــاری خواســتن از دیگران
ی و ناامیــدی از
در کارهــا نیســت؛ بلکــه بــه معنــای دوری از تکیــه بــه غیــر خــدا در پیــروز 
خــدا در شکستهاســت .امــام صــادق؟ع؟ عـ ّـدهاى را دیدنــد کــه کشــاورزى نمىکننــد .بــه
ّ
آنهــا فرمــود« :شــما چــه کارهایــد؟» عــرض کردنــد« :مــا بــر خــدا تــوکل کردهایــم ».فرمــود:
1

«نــه ،شــما ســربار [دیگــران] هســتید».
یشــود کــه برخــی ظاهرگرایــان ،مفهــوم واالی تــوکل را بــه معنــای
امــروزه نیــز دیــده م 
کنــار گذاشــتن عقــل و تدبیــر و همــت و تــاش یــا رویآوردن بــه اســتخاره و دعــا و ...
دانســتهاند.
ت
� خ�و ی� ش� *** کارم ه�م� شی�ه در گره ا�ز اس ت خ��ارهاهس ت
ت �ا دادهام ع ن�ان �وکل �ز دس ت
�

 . 1مستدرك الوسائل .حدیث.۶۷۱۴
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نشــانه تــوکل ایــن اســت کــه مــا خــدا را هم ـهکارة عالــم بدانیــم و چشــم طمــع بــه
یهــا پریشــان نشــده و در شــادیها
هیــچ کــس جــز خــدا نداشــته باشــیم .در گرفتار 
مغــرور نباشــیم .آیــه  107یونــس ایــن مفهــوم را بــه خوبــی منعکــس کــرده اســتَ « :و ِانَ
َْ َ ْ َ ُ ُ َ
َ َ ُ ّ ُ َ َ ْ ُ ْ َ �خَ ْ َ َّ َ ْ
راد ِلفض ِلـ ِـه ُیصیـ ُـب ِبـ ِـه
کاشــف لــه ِال هــو و ِان یـ ِـردک ِب یـ ٍـر فــا
یسســک
اهّلل ِبضـ ّ ٍـر فــا ِ
ْ
ُ
َ
ُ
َ
ـاد ِه َو هـ َـو الغفـ ُ
َمـ ْـن َیشـ ُ
الرحـ ُ
ـور ّ
ـم» و ا گــر خــدا گزنــد و آســیبى بــه تــو رســاند ،آن را
ـاء ِمـ ْـن ِعبـ ِ
جــز او برطــرف کننــدهاى نیســت ،و ا گــر بــراى تــو خیــرى بخواهــد ،فضــل و احســانش را
دفــع کننــدهاى نیســت؛ خیــرش را بــه هــر کــس از بندگانــش بخواهــد مىرســاند و او بســیار
آمرزنــده و مهربــان اســت».
ً
غ خ
ن
دور گردون گر دو رو�ز ی �ب ر مراد ما ن�ر� ت
ف� *** دا ئ�ما ی�ک سان � ب�ا�ش د حال دوران �م م�ور
�ش ن
ق ف ن �ز ّ �غ
ن غ خ
�ز
� *** ب�ا�ش د نا�در �پ رده ب�ا یاهی پ��هان �م م�ور
اهن م و �وم ی�د چ�ون وا�� �های ا سر � ی ب
ت ن س ت ت �ز ف غ خ
ف ن �ن ت نَ
� ک�ش� ی� ب�ان طو�ان �م م�ور
ای دل ار س ی�ل ��ا ب� ی�اد ه�س�ی �ب ر ک�د *** چ�ون �و را �وح ا
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موضوع  :52صبر و پایداری

ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵﯶ
ﯻ

ﯷﯸﯹﯺ
اى کســانى کــه ایمــان آوردیــد از صبــر و نمــاز یــاری جوییــد کــه خــدا بــا صابــران اسـت.
(بقــره)153،

با قرآن خوشبخت شوید

همــه مــا بــه طــور طبیعــی در زندگــی بــا مشــکالت زیــادی دســت و پنجــه نــرم میکنیــم.
برطــرف شــدن برخــی از ایــن مشــکالت نیــاز بــه زمــان و بردبــاری دارد .از ایــن رو ،صبــر بــه
منزلــه راه نجاتــی بــرای فائــق آمــدن بــر مشــکالت ،بایــد مــورد توجــه هــر انســان فرزانـهای
قــرار بگیــرد« .صبــر»از مهمتریــن ارکان ایمــان و رمــز موفقیــت و پیشــبرد کارهاســت .بــه
همیــن خاطــر ،در قــرآن کریــم بیــش از هفتــاد بــار از آن ســخن بــه میــان آمــده اســت.
مخاطــب بخــش زیــادی از ایــن آیــات ،شــخص پیغمبــر اســام؟ص؟ اســت کــه در راه تبلیــغ
ً َ ً
َ
«ف ْ
اص ِبـ ْـر َص ْبــرا جیــا؛ پــس صبــر
دیــن و مقابلــه بــا ســختیهای آن نیــاز بــه صبــر دارد:
ُ
ْ
ُ
ُ
جمیــل پیشــه کــن( ».معــارجَ « ) 5 ،ف ْ
ْ
َ
اص ِبـ ْـر َکمــا َص َبـ َـر أولــوا العــزم ِمـ َـن ّ
الر ُســل؛ پــس صبــر
ِ
کــن آن گونــه کــه پیامبــران اولــو العــزم صبــر کردنــد( ».احقــاف )35،در قــرآن کریــم آمــده
َ َ َ َ
اســت کــه لقمــان حکیــم بــه فرزنــدش چنیــن وصیــت کــردَ « :و ْ
ـک ِإ ّن
ى مــا أصابـ
اص ِبـ ْـر َعـ 
ُْ
ِذلـ َ
ـک ِمـ ْـن َعـ ْـز ِم ال ُمــور؛ و در برابــر مصائبــى کــه بــه تــو مىرســد ،شــکیبا بــاش کــه ایــن صبــر
از کارهــاى بســیار مهمــی اســت کــه بایــد بــر آن اهتمــام ورزیــد» (لقمــان)17 ،
� �ن� یس ت
� ،حکم ت
� *** ه�ر که را ص ب�ر �ن� یس ت
گ�ن�ج ص ب�ر ،ا خ�ت��ار ل ق�مان اس ت
�
ی
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با قرآن خوشبخت شوید

َّ
قــرآن کریــم ،پــاداش صابــران را بیــش از درک و فهــم انســانها دانســته اســتِ « :إنــا
ُ َ َّ َّ ُ َ َ ُ َ
ون أ ْج َرهـ ْـم ِبغ ْیـ ِـر ِحســا 
یــو ف الص ِابــر 
ب؛ صابــران اجــر و پــاداش خــود را بىحســاب دریافت
مىدارند!» (زمــر )10 ،در جــای دیگــر و از زبــان فرشــتگان ،کلیــد ورود بهشــت بــرای
مؤمنــان را صبــر و اســتقامت شــمرده شــده اســت( .رعــد)24 ،
� س خ�ز� ت� ص � ش
ض ض� � َ ج�ز
�
ای ص ب�ور
�به ه�ر بال که ر د ا دا و ا�ب ر با� *** بِدان که رو�ه ر وان بود � ِ
بــا مــروری بــر آیــات و روایــات پیرامــون صبــر ،درمییابیــم کــه صبــر دارای ابعــاد
َّ َ َ َ ٌ
َ
َْ ْ
«الص ْبـ ُـر ثلثــة َص ْبـ ٌـر ِعنــد ال ُم ِص َیبـ ِـة َو َص ْبـ ٌـر َعلــى
مختلفــی اســت .رســولخدا؟ص؟ میفرمایــد:
ْ
َّ
الط َاعـ ِـة َو َص ْبـ ٌـر َعـ ِـن ال َم ْع ِص َیـ ِـة؛ صبــر ســه قســم اســت :صبــر در مصیبــت و ســختیها ،و صبر
1
بــر اطاعــت ،و صبــر بــر گنــاه و معصیــت».
منظــور از «صبــر بــر اطاعــت» ،پایبنــدی به دســتورات دین علیرغم مشــکالت نفســانی
و ســختیهای بیرونــی اســت؛ ماننــد روزهداری در تابســتان ،یــا رعایــت حجاب بــرای زنان
در گرمــای طاقتفرســا ،یــا اقامــه نمــاز اول وقــت در اوج کارهــای ضــروری ،یــا حتــی ادای
واجبــات مالــی مثــل خمــس و زکات بــا وجــود نیــاز شــخصی؛ و خالصــه گردننهــادن بــه هــر
چیــزی کــه خــدا بــه آن فرمــان داده اســت.نمونه ایــن گونــه از صبــر ،ایســتادگی و مقاومــت
ســاحران فرعــون در برابــر تهدیدهــای او و نیــز پایــداری همســرش (آســیه) در راه عقیــده
اســت کــه در آیــات  125و  126اعــراف و  11تحریــم آمــده اســت.
منظــور از«صبــر بــر معصیــت» ،ایســتادگی در برابــر شــعلههای ســرکش شــهوات و
تهــای نفســانی اســت .ایــن نــوع از صبــر بســیار ســخت و در عیــن حــال ارزنــده اســت.
لذ 
صبــر حضــرت یوســف؟ع؟ و مقاومــت او در برابــر اغوا گــری زلیخــا و زنــان مصــر ،نمونــه
ارزنــده ایــن گونــه صبــر اســت .آن حضــرت ّ
حتــی زنــدان را از افتــادن بــه دام گنــاه بیشــتر
دوســت داشــت( .ســوره یوســف ،آیــات  23تــا )33
اما منظور از «صبر بر مصیبت» ،آن اســت که انســان در طول زندگی ،در برابر حوادث
یهــای صعبالعــاج و ...
دردنا کــی ،ماننــد از دســت دادن عزیــزان و ورشکســتگی و بیمار 
ســکون و آرامــش خــود را حفــظ کنــد و جــزع و بیتابــی نکنــد؛ آنچنــان کــه یعقــوب در
َ ٌ
َ
فــراق یوســف؟ع؟ گفــت« :ف َصبـ ٌـر جیــل؛ مــن صبــر جمیــل پیشــه میکنــم( ».یوســف)18 ،
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اکنــون خــوب اســت دوبــاره نگاهــی بــه آیــه ابتدایــی ایــن گفتــار بیندازیــم .در ایــن آیــه
ابتدایــی گفتــار ،خداونــد از مؤمنــان میخواهــد تــا در مشــکالت ،از نمــاز و روزه یاری بگیرند
و بداننــد کــه لطــف و عنایــت همیشــگی خداونــد بــا صابــران اســت .ایــن آیــه دارای مفهــوم
وســیعی اســت و هــر گونــه صبــر و اســتقامت را شــامل مــی شــود،خواه صبــر بــه اطاعــت یــا بــر
معصیــت یــا بــر مصیبــت باشــد .از ایــن آیــه دو نکتــه مهــم فهمیــده مــی شــود:
ً
اوال صبــر بــه معنــای بیحرکتــی و از پــا نشــیدن نیســت؛ بلکــه مهارتــی اســت کــه بایــد
ً
بــه چنــگ آورد تــا ابــزار یــاری انســان در مشــکالت شــود؛ ثانیــا هــر گاه پیمانــه صبــر انســان
لبریــز شــده و طاقتــش تمــام شــد ،مــی توانــد از نمــاز کمــک بگیــرد؛ زیــرا نمــاز و رابطــه بــا
خداونــد قــوت قلــب و اراده او را افزایــش میدهــد .ایــن همــان روشــی اســت کــه پیامبــر
اســام؟ص؟ همــواره بــرای مقابلــه بــا مشــکالت از آن بهــره میجســت و همــه افــراد موفــق
بایــد آن را دنبــال کننــد .امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره چــه زیبــا فرمودنــد« :انســان صبــور و
1

شــکیبا پیــروزی را از دســت نمیدهــد ،اگرچــه زمانــی طــول بکشــد».
ت
ت � �ش
م ن� ش� ت ش �ز ش
گرد� ا ی�ام که ص ب�ر *** �لخ� اس
� ول ی کن �ب ر ی�ر ی�ن دارد
ی�ن �ر� ا

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1نهج البالغه .حکمت .۱۵۳
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موضوع  :53مشورت

و کســانى کــه دعــوت پروردگارشــان را اجابــت کــرده و نمــاز را برپــا مىدارند و کارهایشــان
بــه صــورت مشــورت در میــان آنهاســت و از آنچــه بــه آنهــا روزى دادهایــم انفــاق
مىکننــد( .شــوری)38،

1

مشــورت دیگــران بینیــاز نیســت».
 . 1غررالحکم .حدیث .10693
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آیــه بــاال بــه یکــی از مهمتریــن رمــوز موفقیــت افــراد بــزرگ اشــاره میکنــد کــه بســیار کــم
بــه آن عمــل مــی شــود و آن «مشــورت کــردن» اســت .نیمــی از موفقیــت بــه انتخــاب مســیر
درســت بســتگی دارد .ایــن موضــوع بــا توجــه بــه وســعت موضوعــات و پیچیدگی مســائل و
نیــز گســتردگی اطالعــات ،ضــرورت بیشــتری نیــز پیــدا کــرده اســت .افــرادی کــه بــرای عبور
از مراحــل ســخت و حســاس زندگــی خــود ،از اندیشــه و رأی دیگــران نیــز اســتفاده کــرده و
نتــر را تجربــه میکننــد.
خودشــان را عقــل کل نمیداننــد ،انتخابــی بهتــر و ام 
در آیــات و روایــات زیــادی نیــز ،بــه نقــش محــوری «مشــاوره» بــه عنــوان رفتــاری بــر
اســاس خــرورزی و دوراندیشــی و عاملــی بــرای جلوگیــری از ناکامی و مالمت دیگران اشــاره
شــده اســت .امــام علــی؟ع؟ در ســخنی بســیار زیبــا و حکیمانــه میفرمایــد« :خردمنــد ،از
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دقــت در تعبیــر روایــت ایــن مفهــوم را دارد کــه نــه فقــط افــراد کــم ســواد و بــی تجربــه
یــا جــوان؛ بلکــه حتــی افــراد فرزانــه و خردمنــد نبایــد خودشــان را بینیــاز از مشــورت بــا
دیگــران بداننــد؛ زیــرا بــا مشــورت ،ابعــاد و پنجر ههــای تاز هتــری بــرای اندیشــه و تدبیــر فــرد
ّ
یگــردد .مســلم اســت کــه برخــورداری از تجربــه و دانــش چنــد نفــر بهتــر
دوراندیــش بــاز م 
از دانــش یــک نفــر اســت.
ب � ت � �ز � ش
رو�ن ت�ر اس ت
ا�ن خِ�رداه چ�ون مصاب� ی�ح ان�ور اس ت
�
� *** یس� مص ب اح ا یکی
ی
خداونــد در آیــه بــاال ،یکــی از اوصــاف بنــدگان شایســته خــود را مشــورت کــردن میدانــد.
مر ُهــم شــوری َب َ ُ
تعبیــر بالغــی عبــارت « َو َا ُ
ینــم؛ و کارهایشــان بــه صورت مشــورت در میان
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نگــر ایــن نکتــه اســت کــه مؤمنــان همــواره و بــه صــورت یــک عــادت
آنهاســت ».بیا 
همیشــگی ،بــه ایــن کار اهتمــام دارنــد.
ســیره و روش بزرگان دین هم مشــورت و نظرخواهی بوده اســت .آن حضرات با آنکه
خــود متصــل بــه خزانــه علــم الهــی بــوده و از واالتریــن اندیشـهها و آراء بهــره میبردنــد ،بــاز
هــم در کارهایشــان بــا دیگــران مشــورت میکردنــد .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ همــواره در
یشــد ،از آنــان
امــور جنگــی و غیرجنگــی کــه بــه سرنوشــت اجرایــی مســلمانان مربــوط م 
نظــر میخواســت و بــه رأی آنــان احتــرام میگذاشــت .ایــن امــر هــم بــه خاطــر نشــان دادن
اهمیــت مشــورت بــه مســلمانان بــود و هــم بــه خاطــر مصالحــی کــه مشــورت کــردن بــا
مــردم بــرای رهبــران دینــی دارد .دســتور مســتقیم آیــه  159ســوره آلعمــران نیــز این چنین
ْ َ َ َ َ َ َ َّ ْ َ َ
اســتَ ...« :ف ْاعـ ُـف َع ْ ُنـ ْـم َو ْاسـ َـت ْغف ْر َ ُلـ ْـم َو شـ ُ
اهَّلل
ـاو ْره ْم ِف ال ْمـ ِـر فـ ِـإذا ع َز ْمــت فتـ َـوکل عــى ِ
ِ
ِ
...؛  ...پــس ،از آنهــا درگــذر و بــراى آنهــا طلــب آمــرزش کــن و بــا آنهــا در کار مشــورت نمــا و
چــون تصمیــم گرفتــى پــس بــر خــدا تــوکل کــن».. .
جالــب آنکــه ایــن دســتور زمانــی صــادر شــد کــه آن حضــرت در جنــگ احــد بــا مســلمانان
مشــورت کــرد و نظــر اکثریــت بــر ایــن شــد کــه دامنــه کــوه احــد را بــه عنــوان اردوگاه انتخاب
یبــود ،در جنــگ پیروز
کننــد ،ولــی بعدهــا معلــوم شــد کــه ا گــر جــای دیگــری محل جنــگ م 
یشــدند .بــه همیــن خاطــر ،برخــی آن حضــرت را مالمــت مــی کردنــد کــه چــرا بــه نظــر
م 
اکثریــت تمکیــن کردنــد؟ اینجــا بــود کــه خداونــد بــار دیگــر بــر لــزوم مشــورت آن حضــرت بــا
مســلمین تأ کیــد و ایــن عبــارات را نــازل کــرد تــا خاطرنشــان ســازد که هر چنــد گاهی نتیجه
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مشــاوره نیســت 1».امــام کاظــم؟ع؟ نیــز فایــده مشــورت را ایــن گونــه بیــان میکنــد« :کســی
کــه مشــورت کنــد و کاری را انجــام دهــد ،ا گــر اثــر مفیــد همــراه داشــت ،مــورد ســتایش
یشــود و همــه از او تعریــف و تمجیــد میکننــد و در صورتــی کــه بــا شکســت
دیگــران واقــع م 
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مشــورت ســودمند نیســت؛ امــا مصالــح زیــادی دارد کــه بــه ضــررش مــی ارزد.
هیــچ کــس بــه تهنــایی باهــوش تــر از مهــه نیســت .خیلــی از افــراد بــا خودرأیــی و اســتبداد
رأی کاری را انجــام میدهنــد و پــس از دچــار شــدن بــه مشــکل و تجربــه نتایــج تلــخ آن،
نقــش خویــش را در شکســت فرامــوش کــرده و بــا نهایــت بیانصافــی دیگــران یــا حتــی
عدالــت خــدا را زیــر ســؤال میبرنــد .ایــن آد مهــا ا گــر مــی دانســتند کــه در مشــورت ،چــه
منافــع زیــادی نهفتــه اســت ،هی ـچگاه از آن غفلــت نمیکردنــد.
امــام علــی؟ع؟ بــر ایــن نکتــه تأ کیــد کردهانــد کــه« :هیــچ پشــتیبانی مــورد اعتمادتــر از

2

مواجــه شــود ،دیگــران الاقــل او را مــورد ســرزنش قــرار نمیدهنــد».
پ�ش ن آ خ ش
م�ش ت ک ج� َ
� �بود *** ت �ا � ی�ما�ی در ��ر کم �ود
ور� در اراه وا ب
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نکتــه مهــم و قابــل توجــه ایــن اســت کــه مشــورت هــم آداب و شــرایطی دارد کــه
یشــود و بــه همیــن دلیــل در روایــات
بیتوجهــی بــه آن ســبب محرومیــت از فوایــد آن م 
اســامی تأ کیــد زیــاد شــده کــه مشــورت بایــد بــا افــراد متدیــن ،امیــن و رازدار ،مثبتاندیــش
متــر ،خردمنــد و کاردان باشــد.
و از مه 
�ش
خ
فت
س ت
ع ق� س� ت � گ م�ش ص� ی ق�
م�ش ت �ز نه �
مردان کارا��اده کن
ِل �ید ید ان ی�ر لدادهای ا � *** ور� � ار با ِ
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موضوع  :54تفکر و اندیشهورزی

ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ ﮩﮪﮫﮬ
بدتریــن جنبنــدگان نــزد خــدا ،افــراد کــر و اللــى هســتند کــه اندیشــه نمىکننــد.
(انفــال)22،
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مهمتریــن وجــه تمایــز آدمــی بــا ســایر موجــودات ،دارا بــودن گوهــری بــه نــام «عقــل» و
«خــرد» میباشــد .هویــت واقعــی و اصیــل مــا در گــرو ایــن امانــت عظیــم الهــی و بهرهجویی
ً
از آن اســت .اصــا زندگــی زاییــده افــکار خــود ماســت .اندیشــههای حقیــر ،انســانهای
حقیــر و زندگیهــای شکســتخورده تولیــد میکنــد و اندیشــه بــزرگ و خردمندانــه ،انســان
بــزرگ بــا زندگــی سرشــار از موفقیــت بــه همــراه دارد.
ت
ق خ تخ
ش
ش
ای �ب رادر �و ه�مه نا�د ی��ه ای *** ما ب��ی �ود اس��وان و ر ی��ه ای
ت گلخ�ن
گ �ش�ن
خ
گر �بود نا�د ی� ش�ه ت
ا� گل ،ل ی *** ور �بود �اری� ،و ه�مه � ی
یکی از تأسـفبارترین کارهای انســان ،نشــناختن نعمت بزرگ عقل اســت .اندیشــه و
ّ
متحجران
خــردورزی از دو ســو مــورد ظلــم و بیمهــری قــرار گرفته اســت .از ســویی ،برخــی
و ظاهرگرایــان دینــی ،نقــش خــردورزی و عقــل را در زندگــی خــود بــه شــدت پاییــن آورده و
پیوســته روی بــه اســتخاره و دعــا و ماننــد آن آوردهانــد و از ســوی دیگــر ،برخی روشــنفکران
ّ
غربــزده آن را یگانــه حــال مشــکالت و مجهــوالت بشــری دانســته و هــر چــه مخالــف عقــل
و درکشــان باشــد ،بــه راحتــی انــکار میکننــد .حقیقــت ایــن اســت کــه بدبختــی امــروز
بشــر حاصــل همآهنگــی همیــن دو اندیشــه در تضعیــف جایــگاه واقعــی عقــل اســت .چــه
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1

بــه بندگانــش چیــزی بهتــر از عقــل نبخشــیده اســت».
در قــرآن کریــم صدهــا آیــه وجــود دارد کــه انســانها را بــه اندیشــه و تعقــل فراخوانــده
َ َّ
ً
اســت .تعابیــری چــون َ«ی َتفکــرون» و َ«ی ِعقلــون» بــه وفــور در قــرآن آمــده اســت  .اساســا در
دیــن مبیــن اســام عــاوه بــر عبــادات بدنــی (چــون نمــاز و روزه ) و مالــی (چــون خمــس
و زکات ) نــوع دیگــر از عبــادت وجــود دارد کــه عبــارت اســت از« :عبــادت فکــری» .ایــن
عبــادت ا گــر در مســیر بیــداری و آ گاهــی بخشــی انســان بــه کار گرفتــه شــود ،از ســالها
عبــادت بدنــی هــم برتــر میباشــد .همچنانکــه علــی؟ع؟ در کالم واالی خــود چنیــن مــی
2

3

همــان چیــزی اســت کــه بــا آن خــدا عبــادت شــده و بهشــت بــه دســت آورده میشــود».
حتــر اســتفاده
عقــل موهبــت خــدا بــه مــا انسانهاســت .هــر چــه از آن بهتــر و صحی 
نتــر خواهیــم بــود .بنابرایــن،
کتــر شــده و از خطــا و لغــزش مصو 
کنیــم ،بــه موفقیــت نزدی 
 . 1اصول کافی .ج .۱کتاب العقل و الجهل
 . 2فهرست غرر،ص314
 . 3کافی.ج .1ص .11

195
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

با قرآن خوشبخت شوید

فرمایند«:باالتریــن عبــادت بــه کار انداختــن نیــروی تفکــر و تعقــل اســت».
ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه تفکــری کــه قــرآن مــا را بــه آن دعــوت میکنــد،
تفکــری پایــدار و حرکتآفریــن و مبتنــی بــر اصــول صحیــح و مفیــد اســت و بــه هیــچ وجــه
ارتباطــی بــا افــکار پــوچ و رؤیاهــای بیخاصیــت و فرسایشــات بیهــوده ذهنــی نــدارد.
قــرآن کریــم انســان را بــه تفکــر و تعقــل دعــوت نمــوده و ایمــان را بــر پایــه آن میدانــد.
از دیــدگاه قــرآن کریــم ،ســه منبــع اصلــی بــرای تفکــر وجــود دارد -1 :طبیعــت  -2تاریــخ
 -3مبــدأ و منتهــای انســان .هــر کــدام از ایــن منابــع هــم بایــد بــه مســیر هدایــت عقالنــی
ّ
و عبرتگیــری انســان کمــک کنــد ،و ال حاصلــی جــز انبــوه افــکار مزاحــم و بــه درد نخــور
نــدارد .دنیــای فکــر بســیاری از مــا انســانها پــر اســت از ایــن افــکار بیهــوده .امــا آنچــه دیــن
اســام بــر آن تأ کیــد میکنــد و یــک ســاعت آن را برتــر از هشــتاد ســال عبــادت مــی دانــد،
تفکــری معرف ـتزا و عبرتانگیــز اســت کــه بــه بندگــی خــدا کمــک بیشــتری میکنــد .از
َ ُ
ُ َ ُ
َ
اکت ِسـ َـب بــه َ
الجنــان؛ عقــل
«العقــل مــا ُع ِبــد بــه ّالرحمــان و
ایــن رو ،رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:
ِ

فصل هشتم :مهارت موفقیت و حل مشکالت

نعمتــی باالتــر از ایــن کــه خداونــد بــه مــا عقل داد تــا در کارهایمــان و سرنوشــت احتمالی آن
ّ
تفکــر نمــوده و از دیگــران عبــرت بگیریــم .پیامبــر اعظــم؟ص؟ میفرمایــد« :خداونــد متعــال

فصل هشتم :مهارت موفقیت و حل مشکالت

تصمیــم بگیریــم بــرای هــر کاری کــه مــی کنیــم ،دالیــل روشــن و منطقــی داشــته باشــیم.
از ظـ ّـن و گمــان و خرافــه و خــواب و تخیــل و حــس ششــم و فالگیــری و پیــروی از اکثریــت
و شــخصیتگرایی و ســنتگرایی و تعصبــات کورکورانــه و ماننــد ایــن امــور غیرعقالنــی
بپرهیزیــم .بســیاری از افــراد ،بــا تفکــرات ایــن چنینــی تصمیــم میگیرنــد و ســپس عواقــب
تلخــی را تجربــه میکننــد .انســان عاقــل هیــچ وقــت روی پای ههــای متزلــزل ،ســاختمان
زندگــی خــود را بنــا منیکنــد .امــام علی؟ع؟میفرمایــد« :ا گــر در هــر کارى قبــل از انجــام آن
1

تفکــر کنــى ،نتایــج زیبایــى در پــى خواهــد داشــت».
در پایــان بــه ایــن نکتــه میپردازیــم کــه اصلیتریــن مایــه تفکــر ،علــم اســت و تفکــر
بــدون آ گاهــی و دانــش اولیــهّ ،
میســر نیس ـت .پــس قبــل از تفکــر در هــر کاری ،ابتــدا
بایــد آ گاهــی و دانــش الزم در آن کار را بــه دســت بیاوریــم .مــا در گفتــار بعــد بــه اهمیــت
علمآمــوزی اشــاره خواهیــم کــرد.

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1شرح غررالحکم و دررالکلم ج .7ص.۳۰۷
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آیا کسانى که مىدانند با کسانى که نمىدانند یکسانند؟ (زمر)9،

فصل هشتم :مهارت موفقیت و حل مشکالت

موضوع  :55دانایی و علمآموزی

کاربــرد دانایــی در زندگــی و موفقیــت بــر کســی پوشــیده نیســت .هــر چــه دانایــی انســان
قتــری
بهــای عاقالن هتــر و رفتــار مدبران هتــر و در نتیجــه ،زندگــی موف 
بیشــتر شــود ،انتخا 
ُُ
َ
کســبکم الحیــاة؛ علــم و دانــش
العلــم َی ِ
خواهــد داشــت .امــام علــى؟ع؟ فرمــود« :اکت ِســبوا ِ

 . 1شرح غررالحکم و دررالکلم ج .7ص.۳۰۷
 . 2مشکاة االنوار .ص .236
 . 3هج الفصاحه .ص.۲۱۸
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تحصیــل کنیــد کــه در پرتــو آن زندگــی را بــه دســت آوریــد 1».علــم و دانــش ا گــر در مســیر
درســت بــه دســت آیــد ،هیــچ کار نشــدنی وجــود نــدارد.
خ ن �ف
خ� ت ت
�ز آ
نش �
� �و گر ب�ار دا�� بگ ی�رد *** �به �ی ر �وری چ�ر� � ی�لو ری را
در
چــه کســی اســت کــه ندانــد دیــن اســام تــا چــه انــدازه بــه علــم و دانــش آمــوزی تأ کیــد
َ َ ٌ
َّ َ
ُ ُ
العلـ َـم َولــو ب ِ ّ
العلـ ِـم فریضــة
الصیـ ِـن فــإن َطلـ َـب ِ
کــرده اســت .احادیثــی چــون «اطلبــوا ِ
ِ
ُّ
َعلــى ک ِل ُمس ـ ِلم؛ دانــش را فــرا گیریــد ،گرچــه در چیــن باشــد؛ زیــرا طلــب دانــش بــر هــر
َّ
ُ ُ
العلـ َـم ِمـ َـن َ
المهـ ِـد إلــى اللحــد؛ از گهــواره تــا گــور
مســلمانى واجــب اســت 2».و «اطلبــوا ِ
دانــش بجوییــد 3».تنهــا نمونــه کوچکــی از میــزان اهمیــت علمآمــوزی در منطــق دیــن
اســام بــوده اســت .امــام علــی؟ع؟ علــم و دانــش را ریشــه همــه خوبىهــا و نادانــى را ریشــه

فصل هشتم :مهارت موفقیت و حل مشکالت
با قرآن خوشبخت شوید

ىهــا دانســتهاند .د ههــا آیــه و صدهــا حدیــث دیگــر بــه اهمیــت و جایــگاه علــم و
همــه بد 
فضیلــت عالمــان و نیــز مذمــت جهــل و آثــار آن اشــاره کــرده اســت .در ســایه ایــن احادیــث
و تشــویقها بــود کــه دوران باشــکوه تمــدن اســامی رقــم خــورد .ا گــر از عصــر رنســانس بــه
یشــود،
عنــوان زمــان پیشــرفت شــگفتانگیز تکنولــوژی و اختراعــات گونا گــون بشــر یــاد م 
بیگمــان از ســدههای نخســتین نــزول اســام نیــز بایــد بــه مثابــه دوران باشــکوه و ارجمنــد
تولیــد علــوم انســانی در حوز ههــای فلســفه ،طــب ،منطــق ،کالم ،تاریــخ ،جغرافیــا ،نجــوم
و  ...یــاد کــرد.
نجــا بــه تحصیــل علــم و دانــش اهمیــت قائــل شــده کــه گروهــی از
قــرآن کریــم تــا آ 
مســلمانان را مأمــور مــی کنــد تــا میــدان جنــگ و جهــاد را تــرک کــرده و برونــد و معــارف
اســامى بیاموزنــد و ســپس بــه دیگــران ابــاغ نماینــد( .توبــه)122 ،
یتــری آمــده اســت .ایــن عبــارت بخشــی از
در عبــارت بــاال ،اهمیــت علــم بــه صــورت کل 
کل آیــه  9ســوره زمــر اســت کــه اوصــاف مؤمنــان را یــاد میکنــد.خداونــد از مؤمنــان بــا تعبیــر
«آنــان کــه میداننــد» یــاد کــرده اســت .ایــن تعبیــر بهخوبــی میتوانــد ارزش علــم را در
همــه امــور زندگــی نشــان دهــد؛ زیــرا ایــن علــم و بصیــرت مؤمنــان اســت کــه موجــب دوری
یشــود .بــه همیــن دلیــل اســت کــه مقــام عالمــان باالتــر از رتبــه
از گمراهــی خــود و جامعــه م 
عابــدان و زاهــدان و حتــی شهداســت .امــام باقــر؟ع؟ فرمودنــد« :عالمــی کــه مــردم از علــم
1

او بهــره بگیرنــد ،از هفتــاد هــزار عابــد بهتــر اســت».
یکــی دیگــر از آیــات فضیلــت علــم در قــرآن ،در یازدهمیــن آیــه از ســوره حجــرات آمــده
َّ
َ َ ُ َّ
ُ
ُ ُ ْ ْ َ
اهَّلل الذیـ َـن َآم ُنــوا ِم ْنکـ ْـم َو الذیـ َـن أوتــوا ال ِعلـ َـم د َرجــات؛ خداوند کســانى را که
ـع
اســت« :ی ْرفـ ِ 
ایمــان آوردهانــد و کســانى را کــه علــم بــه آنــان داده شــده درجــات عظیمــى مىبخشــد ».از
یشــود کــه صاحبــان علــم و دانــش ،بایــد در جامعــه اســامى از جایــگاه
اینآیــه فهمیــده م 
بــاال و واالیــى برخــوردار باشــند.
نهــا
ناگفتــه پیداســت کــه در میــان علــوم مختلــف نیــز ،بایــد بــه ســراغ مفیدتریــن آ 
ََ
َ
العلـ ِـم مانفـ َـع؛ بهتریــن علــم
بــرای دنیــا و آخــرت رفــت .حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود« :خیـ ُـر ِ
2

آن اســت کــه مفیــد باشــد».

 . 1بحاراألنوار .ج  .75ص .173
 . 2غررالحکم و دررالکلم،ص .354
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ل اســت».
فض ـ 
تهــای دانشافزایــی را بــرای مــا روشــن گردانــد.
ایــن حدیــث بهخوبــی میتوانــد اولوی 
از ایــن رو ،قــرآن کریــم برخــی از علــوم را حکمــت نامیــده و آن را موهبتــی بــزرگ از خــدای
ُ ْ ْ َْ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َْ َ
کــة
ســبحان بــه بنــدگان خــاص خــود میدانــد« :یــؤ ِت ِالکــة مــن یشــاء و مــن یــؤت ِال
ََ ْ ُ َ َ ً َ ً
ـرا؛ (خــدا) دانــش و حکمــت را بــه هــر کــس بخواهد (و شایســته بداند)
وت خ ْیــرا کثیـ 
فقــد أ ِ
مىدهــد؛ و بــه هــر کــس دانــش داده شــود ،خیــر فراوانــى داده شــده اســت( ».بقــره)269 ،
یــادآوری ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه هر علمــی باید با عمــل آمیختــه و در زندگی
بــه کار گرفتــه شــود؛ وگرنــه هیــچ ارزشــی نخواهــد داشــت .بعضــی از آد مهــا شــاید بــاالی
ً
خــط فقــر و دانــش باشــند ،ولــی حتمـ ـا زیــر خــط فهــم و شــعور هســتند؛ چــون از دانــش خــود
ً
هیــچ اســتفادهای نکــرده و اصالانــگار هیــچ چیــز بــه او یــاد ندادهانــد .چــه بســیار عالمانــی
کــه بــه ســان اال غهــای بارکــش ،انبوهــی از اطالعــات علمــی را بــر دوش خــود اینجــا و آنجــا
میکشــند( .ایــن تعبیــر در آیــه  5ســوره جمعــه آمــده اســت).
آری ،دانایــی بــه مــدرک و رتبــه تحصیلــی نیســت؛ بلکــه بــه میــزان شــعور و مطالعــه و
یگــذرد و
بکارگیــری آموخت ههــا در زندگــی اســت .خیلــی از مــا ســواد داریــم ،ولــی ما ههــا م 
یبســواد بــا کــی کــه کتــاب منیخوانــد وجــود
کتابــی نمیخوانیــم .چــه تفــاویت میــان فــرد 
دارد؟ مگــر نــه ایــن اســت کــه فقــر فرهنگــی بســیار اسـفبارتر از فقــر اقتصــادی اســت؟! فقــر
فرهنگــی وقتــی اســت کــه هــر کــس بــه خــود اجــازه اظهــار نظــر در هــر موضوعــی را میدهــد؛
نکــه حتــی مطالعــات ســطحی پیرامــون آن داشــته باشــد .در جایــی نوشــته بــود:
بــدون آ 
یگــذرد،
«ا گــر از آخریــن بــاری کــه مســواک زدهایــد یــا کتــاب خواندهایــد ،یــک روز م 
ً
لطفــا دهانتــان را ببندیــد ».خیلــی از مشــکالت مــا بــه همیــن خاطــر اســت .مردمــی کــه
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پیامبــر ا کــرم؟ص؟ ضمــن انتقــاد از کســانی کــه بــه دنبــال علــوم غیرضــروری رفتهانــد،
فرمــود« :همانــا علــم ســه چیــز اســت -1 :نشــانه اســتوار (یعنــی دانشــی کــه بــه اعتقــاد
محکــم انســان کمــک کنــد)؛  -2وظیف ـ ه و واجــب راســت و صحیــح (یعنــی دانشــی کــه
بــه قوانیــن شــرعی و عرفــی عادالنــه و صحیــح رهنمــون شــود)؛  -3ســنت پــا برجــا (یعنــی
نهــا
تهــای مفیــد زندگــی) .و غیــر از ای 
شــناخت صفــات نیکــو و زشــت و دانــش حکم 
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خ
یشــود؛ یعنــی بــه غــذای شــکم
کتابانههایشــان کوچــک م 
گتــر و
خیچالهایشــان بزر 
بیشــتر از غــذای روح توجــه دارنــد .ملتــی کــه مرا کــز فرهنگـیاش خلــوت و رســتورانهایش
شــلوغ باشــد ،سرنوشــتی جــز بدبختــی نــدارد.
�ت ب�خ� ت
گ� ت عل ن� ش ن ج ��س ت
گ� ت ن � ن � آ م ش
ن
ن
�
�
�
ی
گر �به ی �ی م و دا � را �ی ر گر گ *** ی�ره �ی را �به �ی ر گر گ � اده و
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ﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈ
ﰉﰊﰋ ﰌﰍ
و بــراى انســان بهــرهاى جــز ســعى و کوشــش او نیســت * .و نتیجــه ســعی و تالشــش بــه
زودى دیــده مىشــود[ .نجــم]

1

اوســت».
آری ،مــردان بــزرگ هــم اهــداف بلنــدی دارنــد و هــم بــرای رســیدن بــه آن تــاش مــی
کننــد .موفقیــت ،فرمــول خاصــی نــدارد کــه کســی پنهانــی آن را کشــف کــرده باشــد ،بلکــه
نتیجــه طبیعــی تــاش و کوشــش اســت .ا گــر بــه دنبــال موفقیــت نــرومی ،خــودش بــه ســراغ
مــا خنواهــد آمــد.
 . 1نهج البالغه .حکمت .۱۵۳
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تردیــدی نیســت کــه رمــز موفقیــت و پیــروزی ،هــدف عالــی ،برنامــه دقیــق و تــاش
متناســب بــا آن اســت .بــرای صعــود بــه پل ههــای ترقــی نخســت بایــد نردیــان مناســبی
تهیــه کنیــم و ســپس پلــه پلــه از آن بــاال برویــم .بســیاری از مــا هیــچ کــدام از ایــن دو کار را
انجــام نمــی دهیــم؛ یعنــی نــه مهــارت رؤیاپــردازی داریــم و نه انگیــزه و تالش بــرای تحقق
آن .بــه همیــن دلیــل ،همیشــه منتظریــم تــا درهــای غیــب از جایــی برای مــا باز شــود و ما را
بــه موفقیــت برســاند .حقیقــت ایــن اســت کــه سرنوشــت مــا در دســتان خودمــان و در گــرو
همــت ماســت .امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود« :ارزش هــر کــس بــه میــزان ّ
تــاش و ّ
همــت
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موضوع  :56کوشش و خستگی ناپذیری
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�ز
�ز ه�م ت ن
ه�م ت ن
� ب�ل�د �به �ج ا ی�ی رس ی�ده نا�د
� ب�ل�د دار که مردان رو گار *** ا

دیــن اســام بــه همــت و تــاش و پشــتکار اهمیــت زیــادی داده اســت .افــزون بــر آیــه
بــاال ،تمــام آیاتــی کــه بــه در کنــار ایمــان بــه عمــل صالــح اشــاره مــی کننــد ،نشــان دهنــده
اهمیــت کار و تــاش صحیــح و شایســته در ســعادت آدمــی اســت.
بســیاری از انســانها هدفــی بــرای خــود تعییــن مــی کننــد و همیشــه از آن دم مــی زنند،
ولــی در پــی تحقــق آن نمــی رونــد .ازایــن رو ،هیــچ گاه بــه آ ن دســت نمــی یابنــد .چــه
َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ ُ ُ ّ
ـاح ک ِل
نیکوســت ایــن بیــان امــام باقــر؟ع؟ که فرمــود«ِ :إیاک و الکســل و الضجــر ف ِإنهما ِمفتـ
َ
شــر؛ از تنبلــی و بــی حوصلگــی بپرهیــز ،زیــرا کــه ایــن دو کلیــد هــر بــدی مــی باشــند 1».امــام
یفرمایــد« :کســی کــه پیوســته تنبلــی کنــد ،در رســیدن بــه آرزویــش
نبــاره م 
علــی؟ع؟ در ای 
2
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نــاکام مانــد».
ش
خ
ت
خ آش ش
� اس ت
�ه ه� ی �چ� ا ن�رسد ه�ر که ه�م� ش� پ�س ت
� *** �پ ر �کس ت�ه �س و �ار �� ی�ا�نه �ود
ب �ج
ا گــر میخواهیــم بــه اهمیــت تــاش و کار کــردن در اســام پــی ببریــم ،خــوب اســت
نگاهــی بــه ایــن روایــت نیــز بیندازیــد .امــام باقــر؟ع؟ میفرماید« :مــن مــردی را کــه در کار
دنیایــش تنبــل باشــد مبغــوض مــیدارم و کســی کــه در کار دنیایــش تنبــل باشــد ،در کار
3
آخرتــش تنبلتــر اســت».
در ایــن روایــت تنبلــی و بیحوصلگــی در کارهــای دنیــوی ،نشــانه تنبلــی و کوتــاه
همتــی در اهــداف اخــروی دانســته شــده اســت( .البتــه روشــن اســت کــه عکــس ماجــرا
ً
لزومــا صــادق نیســت؛ یعنــی همیشــه اینطــور نیســت کــه بلندهمتــی در امــور دنیوی نشــانه
کوشــش زیــاد بــرای ســعادت اخــروی هــم باشــد).
نمونــه افــرادی کــه صبــح تــا شــام بــه دنبــال آســایش دنیــوی میدونــد ،ولــی لحظــه
ای بــه فکــر آبــاد کــردن آخــرت خــود نیســتند ،کــم نیســت .یــک نویســنده بــزرگ فرانســوی
میگویــد« :کســی کــه اعتقــاد دارد دیگــران بایــد مشــکالتش را حــل کننــد ،هماننــد کســی
اســت کــه بــرای گــذر از رودخانــه منتظــر اســت تــا آب آن خشــک شــود »....پــس ا گــر بــه
 . 1میزان الحکمه .ج  .11ص5186
 . 2تصنیف غررالحکم و دررالکلم .ص  .463ح 10627
 . 3وسائل جلد  12صفحه .37
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دنبــال شــخصی میگردیــد کــه زندگیتــان را تغییــر دهــد ،بایــد در آینــه نــگاه کنیــد .هیـچگاه
ً
در انتظــار معجــزه نباشــید؛ زیــرا معجــزه قبــا رخ داده اســت و آن خودتــان هســتید .فقــط
کافــی اســت تکانــی بــه خــود بدهیــد و گــرد و غبــار تنبلــی و کاهلــی را از آن پــاک کنیــد .کلیــد
فتــح و پیــروزی در دســتان خودتــان اســت.
ت
ه� ه�م ت خ
�
ت
�ن ن
ن
� ر� ن�ه در س ّد سک�در می ک �د *** ا ی�ن س ب�ک دس�ان ،کل ی�د ف�ح را ند�دا�نه نا�د
ال
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موضوع  :57دعا و اظهار نیاز به خداوند

ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ
ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻﯼ

ً
هنگامــى کــه بندگانــم از تــو دربــاره مــن بپرســند[ ،بگــو ]:یقینــا مــن نزدیکــم ،دعــاى دعــا
کننــده را زمانــى کــه مــرا بخوانــد اجابــت مىکنــم؛ پــس بایــد دعوتــم را بپذیرنــد و بــه مــن
ایمــان آورنــد ،تــا [بــه حـ ّـق و حقیقـت] راه یابنــد [و بــه مقصــد اعلــى برســند] (بقــره)186 ،
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تاکنــون بــا چنــد عامــل موفقیــت در زندگــی آشــنا شــدیم .هــر کــدام از ایــن اســباب
زیرمجموعــه ای از رفتارهــا و باورهــا را در خــود دارد کــه بایــد در کتــاب جداگانــه ای
مــورد بررســی قــرار بگیــرد .آخریــن عامــل موفقیــت در کارهــا ،دعاســت .دعــا کــردن یکــی
از جدیتریــن عوامــل موفقیــت اســت کــه البتــه بســیاری از آن بــه معنــای واقعــی بهــره
نمیگیرنــد .دعــا همــه قفلهــای بســته را بــه یــک چشــم بــه هــم زدن بــاز میکنــد.
ت
تن
تن
ای کار شگ�ای ه�ر �چ ه ه�س��د *** ن �ام �و کل ی�د ه�ر �چ ه ب�س��د
دعــا در تمامــی ادیــان ،مــورد توجــه خــاص قــرار گرفتــه اســت؛ چــرا کــه جوهــر دیــن،
بندگــی اســت و بندگــی یعنــی اظهــار خضــوع و نهایــت نیــاز در زندگــی .دعا نیز نماد و نشــانه
نکــه رســول گرامــی
اظهــار نیــاز اســت .پــس دعــا جوهــره عبــادت و بندگــی اســت؛ چنا 
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ىرســد».
مى فرمایــد« :در نــزد خداونــد مقاماتــى اســت کــه بــدون دعــا کســى بــه آن نم 
امــام علــی؟ع؟ در وصیتــی بــه امــام حســن؟ع؟ میفرماید«:بــدان کــه کســی کــه
ملکــوت و خزائــن دنیــا و آخــرت در دســت اوســت ،بــه تــو اجــازه داده اســت تــا او را بخوانــی
و اجابــت دعــای تــو را ضمانــت کــرده اســت  ...ســپس کلیــد خزائــن و گنجینههایــش را که
همــان دعــا و خواســتن از اوســت ،دراختیــار تــو نهــاده اســت .پــس هــرگاه تــو بخواهــی ،بــا
2

بــه خــدا ،کســی اســت کــه بیشــتر نیایــش کند 4».زیــرا فــرد عاقل میدانــد که تعــداد عواملی
کــه بــرای موفقیــت به دســت خداســت ،بســیار بیشــتر از عواملی اســت کــه در دســت خود او
باشــد .پــس طــوری دعــا کــن کــه انــگار همــه چیــز بــه خــدا وابســته اســت و طــوری کار کــن
 . 1بحار .ج  .93ص .300
 . 2كافى .ج  .2ص 466
 . 3بحاراالنوار .ج  .77ص .204
 . 4کافی .ج .2ابواب الدعاء.

205
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

با قرآن خوشبخت شوید

دعــا کــردن ،در همــان گنجین ههــای او را میگشــایی 3».پــس دعا کــردن؛ یعنــی توســل بــه
یکــی از ســنن الهــی در راه تغییــر سرنوشــت و بــاز کــردن گنجینههــای غیــب؛ نــه دخالــت در
ســنتهای خداونــدی.
 -2دعــا جــای فعالیــت و تــاش و همــکاری مــا را نمیگیــرد؛ بلکــه برعکــس ،امیــد و
روحیــه بیشــتری در کار بــه مــا مــی دهــد؛ زیــرا ا گــر بدانیــم لطــف خداونــد همــراه ماســت ،از
بنبس ـتها و اســباب غیرطبیعــی کــه خــارج از اراده ماســت ،هراســی نداریــم و محکمتــر
رو بــه جلــو حرکــت میکنیــم .از ایــن رو ،حضــرت علــی؟ع؟ میفرمایــد« :داناتریــن مــردم
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ُّ
ََ
ُّ
الع َبــادة؛ درون مایــه اصلــی عبــادت ،دعاســت 1».ایــن
اســام؟ص؟ فرمودنــد« :الدعـ ُـاء ُمــخ ِ
مضمــون ،از آیــه بــاال نیــز قابــل برداشــت اســت؛ زیــرا در آن بــه جــای دعــا از واژه عبــادت
اســتفاده شــده اســت.
بــه دلیــل اهمیــت و گســتردگی مطلــب ایــن گفتــار را کمــی طوالنیتــر کردهایــم .چنــد
نکتــه مهــم دربــاره دعــا را نبایــد از نظــر دور داشــت:
 -1دعــا فضــویل در کار خــدا نیســت؛ بلکــه درخواســت قابلیــت و ظرفیــت بیشــتر در
کســب رحمــت خداســت .بــه عبــارت دیگــر ،فــرد دعاکننــده از خداونــد میخواهــد تــا
ظرفیــت درونــی او را بــرای پذیــرش لطــف و رحمــت بیشــتر بــاال ببــرد .امــام صــادق؟ع؟

فصل هشتم :مهارت موفقیت و حل مشکالت

که انگار همه چیز به تو وابسته است.
� �ه کاردا�نى �ن� یس ت
ت
خ� ت
� ***
ب �� و دول ب

�ج�ز �ه ت �أ� ��د آ�سما�نى �ن� یس ت
�
ب یی

 -3دعــا مهــه ســرمایه ماســت :دعــا دو گونه اســت :گاهــی به صورت درخواســت چیزی
از خداونــد و گاهــی بــه صــورت اظهــار نیــاز مطلــق بــه خداونــد کــه مــا بــه آن «نیایــش»
میگوییــم .هــر دو گونــه دعــا نیــز مــورد ســفارش قــرآن قــرار گرفتــه اســت .آیــه بــاال و آیــات
 60غافــر و  62نمــل بــه نــوع اول و آیــه  77فرقــان بــه نــوع دوم اشــاره دارد .در ســوره
ُْ
ُ ُ
َ ُ ُُ
فرقــان میخوانیــم« :قــل مــا َی ْع َبــؤا ِبکـ ْـم َر ِ ّب لـ ْـو ال دعاؤکـ ْـم؛ بگــو ا گــر دعــای شــما نباشــد،
پــروردگارم هیــچ اعتنایــی بــه شــما نمــی کنــد( ».فرقــان  )77مفهــوم آیــه ،ایــن اســت کــه
ا گــر خداونــد بــه شــما عنایــت و توجــه داشــته اســت بــه خاطــر دعاهــای شــما بــوده اســت؛
نــه چیــز دیگــر .بنابرایــن دعــا تمــام ســرمایه مؤمــن واقعــی اســت؛ چــون دســت خــودش را
خالــی میبینــد.
��ش ان خ�الی اس ت
� ما�ه �جمعی که دس ت
در ا�ن ه�وسکده ه�ر کس ب��ض اع ت�ی دارد *** دعاس ت
�
ی
ی
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 -4دعــا مهیشــه مســتجاب اســت و خــود خداونــد ایــن وعــده را ضمانــت کــرده اســت:
َ
ُ
َ ُ
ـتجب لکــم؛ مــرا بخوانیــد تــا شــما را اجابــت کنــم( ».غافــر )60 ،البتــه ایــن
«ادعــوین اسـ ِ
اســتجابت دو شــرط ضمنــی دارد کــه هــر دو شــرط هــم در ضمــن همیــن عبــارت کوتــاه
ً
آمــده اســت :اول اینکــه ،آنچــه از خــدا میخواهیــد ،حقیقتــا دعــا باشــد و دوم اینکــه ،آن را
فقــط از خــدا بخواهیــد.
یشــود؛ چنــد حالــت دارد :یــا
بــر ایــن اســاس ،دعاهایــی کــه بــه نظــر مــا مســتجاب نم 
درخواســت و اظهــار نیــاز واقعــی نیســت و فقــط حالــت عــادت و روزمرگــی بــه خــود پیــدا
کهــای دیگــران دلخــوش و گــرم
کــرده اســت؛ یــا در کنــار دعــا ،دلمــان بــه را ههــا و کم 
اســت؛ یعنــی در دل بــاور نداریــم کــه خــدا برطــرف کننــده نیــاز ماســت؛ یــا چیــزی را از خــدا
میخواهیــم کــه در واقــع نیــاز مــا نیســت؛ یعنــی بــه ضــرر ماســت .در ایــن صــورت ،خــدا
چیــزی را کــه بــه ســود مــا باشــد ،در عــوض خواســته مــا خواهــد داد.
ً
چکــدام از ایــن موانــع نبــود ،پــس دعــا حتمــا شــنیده شــده و همــان لحظــه
ا گــر هی 
ّ
مســتجاب شــده اســت؛ گرچــه ممکــن اســت تحقــق خارجــی آن تــا مدتــی و حتــی ســالها
206
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

آرامــش ،آشــنایی بــا معــارف اســامی ،نجــات و رهایــی از مشــکالت ،افزایــش بصیــرت و
ظرفیــت دینــی ،دفــع بالیــای طبیعــی و غیرطبیعــی ،شــکفتگى و انبســاط باطنــى و ماننــد
آن نیــز دارد .و چــه نیکــو پیامبــر خاتــم؟ص؟ میفرمایــد« :دعــا ســاح مؤمــن ،ســتون دیــن و
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طــول بکشــد؛ همچنــان کــه دعــای یعقــوب بــرای دیــدن یوســف؟ع؟ بالفاصله مســتجاب
شــد ،ولــی بعــد از بیســت ســال بــه وقــوع خارجــی پیوســت .ایــن هــم بــه خاطــر مصالحــی
اســت کــه بــه ســود خــود دعاکننــده اســت.
 -5فلســفه اصلــی از دعــا ،رشــد بنــدگان اســت کــه در انتهــای آیــه اصلــی گفتــار ذکر شــده
اســت .مــا دعــا نمیکنیــم تــا چیــزی بــه دســت بیاوریــم؛ بلکــه بــا دعا کــردن رشــد مییابیم.
یشــویم و بــه
وقتــی دعــا میکنیــم ،متوجــه اوج ناکارآمــدی اســباب و عوامــل طبیعــی م 
درگاه خداونــد غنــی و بینیــاز روی میآوریــم .ایــن همــان عبــادت اســت کــه در فصــل اول
بــه عنــوان هــدف زندگــی و کمــال آدمیــان بــه آن اشــاره شــد.
دعــا آثــار روانــى ،اجتماعــى و تربیتــى و معنــوى بســیار زیــادی چــون افزایــش امیــد و

1

 . 1کافی .ج  .4ص .270
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نــور آســمانها و زمیــن اســت».
 -6دعــا آداب و شــروطی دارد  :اگرچــه هــر کــس بــا هــر میــزان درک و معرفتــی که داشــته
باشــد ،میتوانــد و خــوب اســت بــا خداونــد ســخن بگویــد؛ امــا دعــا در نظــر فرزانــگان و اهــل
معرفت ،خود دارای آداب و ترتیبی اســت که رعایت آن ســبب رشــد و کمال بیشــتر و بهتر
یگــردد .روایــات متعــددی بــه آداب و شــرایط دعــا اشــاره کــرد ه اســت .قــرآن کریــم
بنــده م 
یشــود ،بــه طــور ضمنــی ،ادب
کمــردان گذشــته را یــادآور م 
نیــز آن هنــگام کــه دعاهــای نی 
دعــا کــردن آنــان را نیــز گوشــزد میکنــد .برخــی از ایــن آداب و شــرایط از ایــن قــرار اســت:
ّ
الــف -خضــوع و فروتنــی و حضــور قلــب و اظهــار ذلــت ،اصلــی تریــن شــرط دعاســت.
ً
خــدا را نبایــد متکبرانــه خوانــد .اصــوال فــرد متکبــر در ســاحت قدســی او راه نــدارد .شــیطان
بــه همیــن دلیــل از بــارگاه عــرش رانــده شــد .خــدا ســخن گرفتــاران را گــوش میدهــد؛ نــه
َ َّ ْ ُ ُ ْ ُ ْ
الض َطـ َّـر ِإذا
ســلطهجویان .قــرآن کریــم در آیــه  92ســوره نمــل میفرمایــد« :أمــن ی ج�یــب
َدعـ ُـاه َو َی ْکشـ ُـف ُّ
السـ َ
ـوء ...؛ یــا چــه کســى اســت کــه دعــاى مضطـ ّـر را اجابــت مىکنــد و
ِ
گرفتــارى وی را برطــرف مىســازد؟»...
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ب -خــدا را بــا امیــد و تــرس فــراوان بخوانیــد .در سرتاســر دعاهــای واردشــده از ائمــه
اطهــار ایــن خصوصیــت بــه چشــم می خــورد .گاه آن چنان سرمســت از رحمــت پروردگارند
کــه آتــش دوزخ را بــر خــود حــرام میانگارنــد و گاه آن چنــان در خــوف از عــذاب او مــی لرزنــد
کــه عــذاب خــدا را بــر خــود حتمــی و غیــر قابــل برگشــت مــی دانــد .بارها اشــاره شــد که خوف
و رجــاء دو بــال ارزشــمند پــرواز بنــده بــه ســوی آسمانهاســت .قــرآن کریــم میفرمایــدَ « :و
ً
ُْ ُ َ ً
ـوه خ ْوفــا َو َط َمعــا؛ و او را بــا بیــم و امیــد بخوانیــد( ».اعــراف)56 ،
ادعـ

ج -خــدا را در ابتــدای دعــا ســتایش کــرده و بــا اوصــاف نیکویــش بخوانیــم :حمــد
خداونــد و یــادآوری صفــات شایســته و نیکــوی خــدا در ابتــدای دعــا ،مــورد ســفارش اکیــد
یخــورد .ایــن مطلــب در ســوره مبارکــه
روایــات اســت و در ادعیــه هــم بســیار بــه چشــم م 
فاتحــه بــه خوبــی نشــان داده شــده اســت؛ چــه اینکــه در ابتــدا خداونــد را ســتایش کــرده و
یشــویم و ســپس از او درخواســت هدایــت داریــم .بســیاری از
صفــات نیکویــش را یــادآور م 
ََ
«ر ّبنــا» آغــاز شــده اســت؛ یعنــی «ای خدایــی کــه بــر طــرف کننــده
دعاهــای قــرآن بــا نــدای
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نیــاز مــا هســتی!» در انتهــای بیشــتر دعاهــای قرآنــی هــم صفتــی متناســب بــا آن خواســته
بیــان شــده اســت .ایــن کار ،هــم معرفــت خودمــان و هم عظمت مخاطــب و هم اطمینان
از بــرآورده شــدن حاجــت را توأمــان افزایــش میدهــد.
د -در دعــا پافشــاری کنیــم :اصــرار و پافشــاری در دعــا اثــر عجیبــی در اســتجابت آن
دارد .دعاکننــده از پــا فشــاری و اصــرار دریــغ نمیکنــد و تمنــا و التماســش دوام دارد؛ یعنــی
تهــای
ناامیــد نمــی شــود .حضــرت زکریــا؟ع؟ بــا آن کــه کهنســال بــود و هیــچ یــک از قابلی 
فرزنددارشــدن در او وجــود نداشــت ،از خداونــد طلــب ذریــه کــرد و ناامیــد نشــد و باألخــره
بــه مــراد خــود رســید.
ف ن
ُ آ
ن
دو �امداد گر آ��د کسى �ه خ�دم ت
� �ش اه *** ِس ی�م ه�ر �ی� ن�ه در وى ک�د �به لط� �گاه
ب
ب
ی
ه -بــه گنــاه و خطــای خــود اعتــراف کنیــم :بیگمــان اقــرار بــه گنــاه و خطــا در توبــه
تأثیرگــذار اســت .حضــرت آدم؟ع؟ و همســرش بــرای توبــه و درخواســت بخشــش گنــاه
َ َّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ
حنــا ل َنکونـ َّـن ِمـ َـن
خــود ایــن چنیــن دعــا کردنــد« :ر بنــا ظلمنــا أنفســنا و ِإن ل تغ ِفــر لنــا و تر
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ْخ
اســرین؛ پــروردگارا مــا بــه خویشــتن ســتم کردیــم و ا گــر مــا را نیامــرزى و رحممــان نکنــى
ال ِ
از زیانــکاران خواهیــم بــود( ».اعــراف)23،
ن �ز آ
� *** �ن�یس ت�ی و حا ج� ت
ار چ� ی��ز آ�وردهام �ش ااه که در گ�ن�ج ت�و �ن� یس ت
� و ع�ج�ز و � ی�ا �وردهام
�چ
و -پنهانــی و در دل دعــا کنیــم :خــدا همیشــه بــا ماســت؛ آه و نیـ ِـاز واقعــی مــا را میبینــد.
نیــازی بــه فریــاد زدن نیســت .مضمــون زیبــای آیــه ابتدایــی گفتــار همیــن نکتــه را یــادآور
ن تعابیــر بــه بنــدگان اعــام نمــوده کــه درب
شــده اســت .خداونــد در ایــن آیــه بالطیفتریـ 
ـتان رحمتــش همــواره بــه روی بنــدگان بــاز اســت و هــر وقــت و هــر جــا میتواننــد او را
آسـ ِ
ـود ماســت.
صــدا بزننــد .او بــه دعــای مــا مشــتاقتر از خـ ِ
ن
ش �ز خ
خ
ب� ی�دلی در ه�مه احوال �دا ب�ا او �بود *** او �می د ی�د� و ا دور �دا ی�ا می کرد
یکــی از آداب دعــا مــورد تأ کیــد قــرآن اســت ،دعــای پنهانــی و آهســته اســتْ « :اد ُعــوا
َر َّب ُکـ ْـم َت َض ُّرعـ ًـا َو ُخ ْف َیـ ًـة إ َّنـ ُـه ال ُی ِحـ ُّـب ْ ُ
ال ْع َتدیـن؛ پــروردگار خــود را از روى زارى و پنهانــى
ِ
بخوانیــد .همانــا او تجاوزگــران را دوســت نــدارد( ».اعــراف )55 ،البتــه گاه بــه تبعیــت از
دســتورات دیــن و نیــز بــرای تقویــت معنویــت جامعــه و بهرهگیــری از مواعــظ بــزرگان دیــن،
نیــاز اســت کــه در جم عهــای مذهبــی حاضــر شــده و همگــی خــدا را بخوانیــم.
ز -بهتریــن چیزهــا را از خــدا بخواهیــم :همــه چیــز مــا وابســته بــه لطــف خداســت .در
احادیــث آمــده کــه حتــی نمــک غذایتــان را از خــدا بخواهیــد؛ امــا خــوب اســت کــه همــت و
معرفــت خــود را بــاال بــرده و از خــدا ســعادت ابــدی و آنچــه بــه آن مرتبــط اســت ،درخواســت
کنیــم .خداونــد در قــرآن دو گــروه از مــردم را معرفــی میکنــد کــه دســتهای از آنــان همیشــه
از خــدا دنیــای بهتــر میخواهنــد و دســته دیگــر ،دنیــا و آخــرت بهتــر درخواســت میکننــد:
ُ ُ
َ َ َّ
ُّ ْ َ َ ُ ْ َ ْ َ
َ ْ َ ُ ُ َ َّ
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ِ
ِ
ِ
َ َ َّ
ُّ ْ َ َ َ ً َ ْ َ َ َ َ ً
َ
َ
َر ّبنــا آ ِتنــا ِف الدنیــا حســنة و ِف ال ِخــر ِة حســنة و ِقنــا عــذاب النــار» (بقــره)201 ،
ح -دعــای خــود را محــدود بــه افــراد یــا خواســته خاصــی نکنیــم :فقــط اندیش ـههای
کوچــک ،نســبت بــه خزانــه بیانتهــای خداونــدی هــم بخــل ورزیــده و خساســت میکنند.
ً
ً
خــوب اســت در دعــا کــردن بخیــل نباشــیم؛ یعنــی اوال بــرای همــه دعــا کنیــم؛ ثانیــا بــرای
خودمــان فقــط یــک چیــز را نخواهیــم .حضــرت ابراهیــم؟ع؟ بــرای خــود وذریــه و اهــل
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یکــرد( .بقــره)128 ،
مکــه و همــه مؤمنــان تــا روز قیامــت دعــا م 
یکــی از بهتریــن دعاهــای قرآنــی ،دعــای حضــرت موســی؟ع؟ اســت کــه در هنــگام
َْ َْ َ َ
َ َ
ّ
بیکســی و فقــر و ضعــف بــه خداونــد عــرض کــردَ « :ر ِّب ِإِن ِلــا أنزلـ
ـت ِإ َّل ِمـ ْـن خ ْیـ ٍـر فقیــر؛
پــروردگارا! هــر خیــر و نیکــى بــر مــن فرســتى ،بــه آن نیازمنــدم!» (قصــص )24،در ایــن دعــا
آن حضــرت از ذکــر حاجــت خویــش خــودداری نمــوده و تنهــا اصــل نیــاز خــود بــه کمــک
خــدا را از او مســئلت نمــود و پــروردگار نیــز او را از فضــل مــادی و معنــوی فــراوان خــود
بهرهمنــد ســاخته و بــه وی مــال و کار و همســر و مســکن و امنیــت و  ...را یکجــا بخشــید.
ط -بــرای دیگــران دعــا کنیــم :امــام باقــر؟ع؟ میفرمایــد« :زودتریــن دعایــی کــه بــه
اجابــت میرســد ،دعــای بــرادر دینــی بــرای بــرادرش در غیــاب اوســت 1».خــدا بــه حضــرت
موســی؟ع؟ وحــی کــرد« :مــرا بــه زبانــی کــه گنــاه نکــرده باشــد بخــوان» ،موســی؟ع؟ بــا
تضــرع گفــت« :مــن چنیــن زبانــی نــدارم؟» فرمــود« :مــرا بــه زبــان غیــر خــود بخــوان؛ یعنــی
2
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بــرای دیگــران دعــا کــن تــا آن را بــرای تــو نیــز اجابــت کنــم».
نهــا
نهــای ویــژه غافــل نشــوید :خداونــد در برخــی از زما 
ی -از اوقــات و مکا 
نهــا بــه طــور خــاص و ویــژه درهــای رحمــت آســمان را بــاز کــرده و رحمــت خــود
و مکا 
را گســتردهتر نمــوده اســت .ما ههــای رجــب ،شــعبان و بهویــژه رمضــان و دهــه اول
نهــا بــرای دعاســت.
ذیالحجــه و ش ـبهای جمعــه و نیــز اوقــات ســحر ،بهتریــن زما 
هنگامــی کــه بــرادران یوســف؟ع؟ از پدرشــان خواســتند تــا برایشــان از خداونــد طلــب
مغفــرت کنــد ،آن حضــرت ایــن کار را بــه زمــان ویــژهای موکــول کــرد کــه در روایــات بــه
شــب جمعــه تفســیر شــده اســت .همچنیــن مســاجد و بهخصــوص خانــه خــدا ،بــارگاه
ائمــه اطهــار و امامــزادگان؛ بهویــژه در کنــار ضریــح مقــدس امــام حســین؟ع؟ و نیــز امــکان
مذهبــی دیگــر چــون صحــرای عرفــات و  ...بهتریــن مــکان بــرای دعاســت.
ک -از توســل غافــل نشــویم :اولیــای خــدا واســطه صعــود و نــزول رحمــت هســتند؛
نطــور کــه نــزول قــرآن و هــر رحمــت آســمانی بــه واســطه حجــج الهــی نــازل
یعنــی هما 
میشــود؛ امــکان نــدارد دعــای مــا هــم بــدون تأییــد و اذن آنــان بــاال بــرود .آنــان ریســمان
َ َّ
اتصــال زمـ ن
ـ� و آمســان هســتند .خداونــد در قــرآن کریــم میفرمایــد« :یــا أ ُّ َیــا الذیـ َـن َآم ُنــوا
 . 1کافی .ج  .4ص .270
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1ل -روی یــک خواســته پافشــاری نکنیــم :مقصــود ایــن نیســت کــه در اصــل دعــا
پافشــاری نکنیــم؛ بلکــه مــراد ایــن اســت کــه روی حاجــت خاصــی اصــرار نداشــته باشــیم.
خداونــد خــودش مصلحــت مــا را بهتــر میدانــد.
م -همیشــه و همــه جــا دعاکنیــم :بــه همیــن دلیــل ،در همــه اوقــات شــبانهروز و در
طــول ســال ،دعاهــای مخصــوص زیــاد وارد شــده اســت تــا هــر کــس در هــر زمانــی بتوانــد
بــا خــدا ارتبــاط برقــرار کنــد .مؤمــن بــه دنبــال هبانـهای اســت تــا پیــش خــدا گــدایی کنــد .بــر
ســر ســفره غــذا ،از خــدا تقاضــای اطعــام گرســنگان میخواهــد؛ در هنــگام خواب ،بخشــش
گناهانــش را حاجــت میکنــد؛ در ابتــدای روز ،آرزوی بهتریــن اتفاقــات را دارد و در پایــان
آن ،بخشــش خطاهــا و گناهانــش را مســئلت میکنــد .خالصــه در هــر موقعیتــی چــه غــم و
چــه شــادی -خــدا را برطــرف کننــده نیــاز دانســته و بــا او راز و نیــاز دارد.
ت
ش
آ
�
�ز
ا ه�ر کرا�نه � ی� ِر دعا کرده ام روان *** ب�ا�ش د ک�ز �ن م ی�ا�نه یکی کارگر �ود
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َ َّ ُ ُ ْ
َ َُ َ ْ ََ
َّ ُ
ـبیل ِه ل َعلکـ ْـم تف ِل ُحــون؛ اى کســانى کــه
جاهـ ُـدوا 
اتقــوا
یف َسـ ِ
اهَّلل َو ْابتغــوا ِإل ْیـ ِـه ال َوســیلة َو ِ
ایمــان آوردهایــد ،از خداونــد پــروا کنیــد و (بــراى تقـ ّـرب) بــه ســوى او (از ّ
مقربــان درگاهــش
لهــاى صالــح) وســیله بجوییــد و در راه او جهــاد کنیــد ،شــاید رســتگار گردیــد».
و از عم 
(مائــده)35 ،
ایــن ســیره قطعــی همــه دینــداران و در طــول تاریخ بوده که برای جلــب توجه خداوند،
از اولیــاء خــاص او طلــب شــفاعت میکردنــد .بنیاســرائیل بــه حضرت موســی؟ع؟ متوســل
شــدند و برادران یوســف؟ع؟ از پدرشــان طلب دعا و اســتغفار کردند.
توســل بــه انبیــاء و اولیــاء الهــی بــه قــدری مــورد تأ کیــد اســت کــه خداونــد در آیــه ۶۴
ســوره نســاء شــرط پذیــرش توبــه منافقــان را آمدنشــان نــزد پیامبــر؟ص؟ و توســل بــه وی
میدانــد .شــاید بــه همیــن دلیــل باشــد کــه در روایــات زیــادی توصیــه شــده کــه آغــاز و پایان
دعــا بــا صلــوات بــر آن بزرگــواران همــراه باشــد .امــام علــی؟ع؟ فرمــود« :هــر گاه از خداونــد
حاجتــی خواهــی ،بــا درود فرســتادن بــر پیامبــرش آغــاز ســخن کــن ،آن گاه حاجتــت را
بخــواه کــه خداونــد بزرگوارتــر از آن اســت کــه دو حاجــت از او خواســته شــود و او یکــی [درود
فرســتادن بــر پیغمبــر] را اجابــت و دیگــری را رد کنــد».
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انســان موجــودی دارای عواطــف فــردی و اجتماعــی اســت.
حـ ّـس همزیســتی و همدلــی از زیباتریــن عواطــف انســانی اســت کــه
ً
دیــن مبیــن اســام هــم بــر آن تأ کیــد نمــوده اســت .اساســا یکــی از
فوایــد اجتماعــی دیـن ،تقویــت همیــن حـ ّـس در میــان مــردم اســت و
دینــداران همــواره در ایــن زمین ههــا پیشــگام بــوده انــد.
ایثــار و از خودگذشــتگی ،مهــرورزی ،احســان و نیکــوکاری،
منــوازی و
دســتگیری از نیازمنــدان ،حــس بــرادری و همبســتگی ،یتی 
دفــاع از مظلومــان و بســیاری از تعالیــم دینــی ،بــه منظــور تقویــت ایــن
حـ ّـس در بنــدگان اســت.
امــروزه مهــارت همدلــی و بــرادری بــه عنــوان یــک ارزش
شناخت هشــده و بایســته در زندگــی انســانی پذیرفتــه شــده اســت.
در ایــن فصــل بــا برخــی از موضوعــات مربــوط بــه ایــن مهــارت از
یشــویم:
زاویــه نــگاه اســام آشــنا م 
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موضوع  :58ایثار و از خودگذشتگی

 ...ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁﰂﰃﰄﰅﰆ

و آنهــا را بــر خــود مقـ ّـدم مىدارنــد هــر چنــد خودشــان بســیار نیازمنــد باشــند؛ کســانى کــه
ْ
از بخــل و حــرص نفــس خویــش بــاز داشــته شــدهاند رســتگارانند! (حشــر)9،

با قرآن خوشبخت شوید

ایثــار و از خودگذشــتگی در آموز ههــای هــر دینــی دارای اهمیــت بســزایی اســت؛ زیــرا
یگــردد .دیــن مبیــن اســام هــم بــه ایــن
موجــب استحکام،پیشــرفت و بقــای آن آئیــن م 
فضیلــت انســانی بــزرگ توجــه کــرده و مفهــوم آن را بســط و گســترش بیشــتری داده اســت.
حقیقــت آن اســت کــه در طــول تاریــخ ایــن مدافعــان دیــن و مذهــب بــوده انــد کــه
بیشــترین ازخودگذشــتگی را بــرای گســترش عدالــت و مهــرورزی در جامعــه از خــود نشــان
داده و در راه آن جانفشــانی کردهانــد .ایثــار جلو ههــای متعــددی دارد .گذشــتن از مــال،
فرزنــد و جــان و آبــرو همــه از جلوههــای ایثــار اســت.
قــرآن کریــم ضمــن توصیــه و تمجیــد فــراوان از فضیلــت ایثــار ،بارهــا بــه طــور مشــخص
نیــز از ایثارگــران تقدیــر کــرده اســت .در یکــی از مهمتریــن ایــن مــوارد بــه ماجــرای خوابیدن
حضــرت علــی؟ع؟ در بســتر پیامبــر ا کــرم؟ص؟ در شــب هجــرت آن حضــرت از مکــه اشــاره
شــده اســتَ « :و ِمـ َـن َّالنــاس َمـ ْـن َی ْشــری َن ْف َسـ ُـه ْاب ِتغـ َ
ـات اهَّلل :و از مردم کســى اســت
ـاء َم ْرضـ ِ
ِ
کــه در بــه دســت آوردن خشــنودى خداونــد از جــان خــود مىگــذرد( ».بقــره )207،در جــای
دیگــر ،از انفــاق و ایثــار گروهــی از مؤمنــان (امیرالمؤمنیــن و حضــرت زهــرا و امــام حســن و
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امــام حســین؟مهع؟) تقدیــر کــرده کــه بــا وجــود تنگدســتی و گرســنگی بههنــگام روزهداری،
ً
ً
َ ُ ْ ُ َ َّ
الطعـ َ
ى ُح ِّبـ ِـه ِم ْســکینا َو َیتیمــا َو
ـام َعـ 
افطــار خــود را بــه نیازمنــدان دادنــد« :و یط ِعمــون
َ ً
أســیرا :و غــذاى خــود را بــا عالقــه (و نیــاز) بــه آن و از روى محبــت خــدا بــه فقیــر و یتیــم و
اســیر انفــاق مىکننــد( ».انســان )8،ایــن گــروه بــا وجــود گرســنگی شــدید و در عیــن عالقــه
شــدیدی کــه بــه غــذا داشــتند ،ســه روز پیاپــی هنــگام افطــار ،غــذای خــود را بــه نیازمنــدان
دادند.
ش
فن
� اس ت
ج� ه�م ت
ق� حا� ت
�زا گلوی خ�ود �ب ر�دن و� ت
� *** ور�نه ه�رکس گاه س ی�ری �پ�ی� سگن �ان ا�ک�د
ی
در کنــار همــه ایــن آیــات ،بایــد آیــات انفــاق و جهــاد در راه خــدا (اعــم از انفــاق و جهــاد
جانــی و مالــی و  )...را نیــز اضافــه کــرد.
آیــه بــاال نیــز در ســتایش گــروه انصــار نــازل شــده کــه بــا ایثــار و از خودگذشــتگی و بــا
وجــود تنگدســتی ،خانــه و دارایــی خــود را بــا مهاجــران تقســیم کردند .عبــارت انتهایی آیه

�ز
ن فت
مردی � ب�ود ��اده را پ�ای دن
دلیــل ایــن همــه تأ کیــد بــر فضیلــت ایثــار ،آن اســت کــه ا گــر فرهنــگ ایثــار و از
ّ
خودگذشــتگی در ملتــی زنــده باشــد ،مــردم دارای حــس ّاتحــاد و همدلــی بیشــتر بــوده و
همدیگــر را در طوفــان مشــکالت یــاری میکنند؛ اما اگر پای منفعتطلبــی و انحصارگرایی
و حــرص و طمــع شــخصی و جناحــی و قومــی و قبیلـهای و ماننــد آن در میــان باشــد ،دیگــر
نمــی تــوان بــه بقــای چنیــن جامع ـهای امیــد داشــت.
خوشــبختانه امــروز در جامعــه مــا جلوههــای فراوانــی از ایثــار در مواقــع بحرانــی چــون
جنــگ و زلزلــه و ســیل و  ...دیــده مــی شــود و کــم نیســتند افــرادی کــه بــا کوچکتریــن
***

�
س ت فت
� ��اده ای بگ ی�ری مردی
گرد
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بســیار مهــم اســت .از ایــن عبــارت فهمیــده میشــود کــه رســتگاری واقعــی ،بــرای کســی
بــه دســت میآیــد کــه بخــل و حــرص درونــی خــود را مهــار کــرده و گاه از حـ ّـق خــود بــرای
آســایش دیگــران میگــذرد.
ایثــار یکــی از واالتریــن مصادیــق مــروت و جوانمــردی نیــز اســت .امــام علــی؟ع؟
1
میفرمایــد« :کســى کــه ایثــار کنــد ،در مـ ّ
ـروت بــه اوج رســیده اســت».
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بهانــهای بــه همنــوع خــود کمــک کــرده و بــا او همــدردی میکننــد.
نکتــه مهــم ایــن اســت کــه ایثــار وقتــی ارزش واقعــی کــه فــردی علــی رغــم نیاز شــخصی
و بــه دلیــل هــدف و آرمــان برتــر ،دیگــران را بــر خــود مقــدم دارد .بــه عبــارت دیگــر ،آرمــاین
یشــود ،ن
تعییکننــده ارزش آن ایثــار اســت .بــه همیــن خاطــر در دیــن
کــه بــرای آن ایثــار م 
مــا ،اخــاص و نیــت پــاک در ایثارگــری اهمیــت دو چنــدان دارد؛ چــون حامــل پیامهایــی
مچــون خداخواهــی ،دیــن بــاوری ،خدایابــی ،انســان دوســتی و دگرخواهــی ،شــهادت،
ه 
رشــادت ،از خودگذشــتگی ،عــزت و عظمــت و ...اســت.
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ّ
ّ
محمــد (ص) فرســتاده خداســت؛ و کســانى کــه بــا او هســتند در برابــر کفــار سرســخت و
شــدید ،و در میــان خــود مهرباننــد( .فتــح)29،
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بــر خــاف هجمــه تبلیغاتــی دشــمنان ،دیــن اســام دیــن محبــت و مهــرورزی بــوده و
محبــت و مهربانــی از زیباتریــن فضایــل انســانی و دینــی اســت کــه در اســام مــورد تأ کیــد
قــرار گرفتــه اســت .پیامبــر عظیــم الشــأن ما اســوه مهــرورزی و محبت بــود .آن حضــرت روز
فتــح مکــه را علــی رغــم میــل باطنــی برخــی مســلمانان« ،روز مهــرورزی» نامیــد و در سراســر
یکــرد .در آیــه بــاال خداونــد ،پیامبــر
زندگانــی پربرکــت خــود بــا همــگان محبــت ومهربانــی م 
اســام؟ص؟ و پیــروان راســتینش را بــه برخــورداری از ایــن ویژگــی توصیــف کــرده اســت.
آنــان بــا دشمنانشــان سرســخت و مقــاوم و در مقابــل دوستانشــان ،مهربــان و نرمخوینــد.
خداونــد متعــال خــودش نیــز نســبت بــه بنــدگان رحیــم و مهربــان اســت و بــه مؤمنــان
نیــز توصیــه کــرده تــا همدیگــر را بــه مهــرورزی و محبــت ســفارش کننــد .در آیــات  17و 18
از ســوره مبارکــه بلــد یکــی از نشــانههای بهشــتیان را مهــرورزی مــی دانــدَّ ُ « :ث َ
کان ِمـ َـن
َ
ُ
َّ
ال ْر َ َ
الص ْبــر َو َت َ
َّالذیـ َـن َآم ُنــوا َو َت َ
ولئـ َ
ـاب ْ َ
ـک أ ْصحـ ُ
واصـ ْـوا ب ْ َ
ال ْی َم َنة؛ ســپس از
أ
واصـ ْـوا ِب
حـ ِـة * ِ
ِ
ِ
کســانی باشــد کــه ایمــان آورده انــد و یکدیگــر را بــه صبــر و اســتقامت و مهربانــی و عطوفــت
توصیــه میکننــد * آنــان اصحــاب یمیــن (راســتی) هســتند».
برخــی افــراد همیــن کــه بــه دیگــران آزار نرســانند ،کافــی اســت .دستشــان بــه کار خیــر
نمـیرود .خودخواهــی و منفعتطلبــی سراســر وجودشــان را گرفتــه اســت .مثالشــان را زیاد
دیــده ایــم ...کســانی کــه بهراحتــی میتواننــد دل کســی را بشــکنند و فرامــوش کننــد.
کســانی کــه مثــل آب خــوردن دروغ میگوینــد و دیگــران را فریــب مــی دهنــد تــا جنسشــان
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بــه فــروش بــرود .کســانی کــه حاضرنــد دیگــران غــذای ناســالم بخورنــد ،ولــی خودشــان
ســود بیشــتری بــه جیــب بزننــد و  . ...ایــن افــراد هی ـچگاه بــوی انســانیت را احســاس
نکردهانــد .ایــن افــراد حتــی ا گــر هــم بــه کســی خوبــی میکننــد ،بــرای در امــان مانــدن
تهــای وجــدان خودشــان اســت .بــه قــول ســعدی ،حتــی حیوانــات هــم از آنــان
از مالم 
باشــرفتر هســتند:
خ
�ز آ
آ �ز
گاوان و �ران ب�ار �ب ردار *** �به �دم ی�ان مردم� ار
امــا در ســوی مقابــل ،کســانی هســتند کــه خداونــد موهبــت مهربانــی را بــه آنــان عطــا
کــرده اســت .آنــان منتظــر نیســتند تــا بهان ـهای بــرای محبــت و مهربانــی پیــدا شــود؛
بلکــه چنــان بیمنــت خوبــی میکننــد کــه گویــا از ایــن کار لــذت میبرنــد .چــرا کــه نــه؟
یشــود کــه برخــی افــراد ،تمــام زندگــی خــود را وقــف
ا گــر میپرســید چــه چیــز باعــث م 
کمکرســانی بــه افــراد بیبضاعــت یــا کــودکان بیسرپرســت و یــا معلولیــن و بیمــاران
صعــب العــاج و ماننــد آن میکننــد؟ ،در جــواب بایــد گفــت :همیــن احســاس رضایــت و
شــعف درونــی.
آری ،لــذیت کــه در مهــرورزی بــه دیگــران اســت ،بــا هیــچ لــذت دیگــری قابــل قیــاس
نیســت .امــام علــی؟ع؟ چــه زیبــا میفرمایــد« :فرومایــگان از طعــام لــذت برنــد و کریمــان
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1

از اطعــام».
چــرا بایــد در جامعــه اســامی شــاهد ایــن همــه فری ـبکاری و نیرنــگ باشــیم؟ چــرا
گرانفروشــی؟ چــرا ک ـمکاری و عوامفریبــی؟ چــرا طــاق و جدایــی؟ چــرا فقــر و بیــکاری؟
چــرا کــودکان بیبضاعــت؟ چــرا دزدی؟ چــرا ایــن همــه شــکایت و پرونــده قضایــی؟ و هــزار
یتــوان بــه هــزار شــکل پاســخ داد و تحلیــل کــرد ،ولــی همــه
نهــا را م 
چــرای دیگــر .همــه ای 
یگــردد :متأســفانه مــا دیگــر کمتــر بــه دوستداشــتن هــم
نهــا بــه یــک مشــکل اصلــی برم 
آ 
میاندیشــیم .انــگار بــا هــم غریبــه هســتیم .ریشــه بســیاری از مشــکالت مــا همیــن اســت.
واقعیــت ایــن اســت کــه زندگــی ماشــینی همــه را از هــم دور کــرده اســت .چرخــه دوســت
نداشــتن ،دارد هم همــان را میبلعــد .کاش یکــی بــر ســرمان داد مـیزد کــه چــه خبــر اســت؟
نتــر باشــید؟ زندگــی را بــا مســابقه اشــتباه نگیر یــد .ایــن قــدر بــه برنــده
کمــی بــا هــم مهربا 
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یــا ه 
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شــدن فکــر نکنیــد .بــاور کنیــد زندگــی آن قــدر طوالنــی نیســت کــه هــر روز ب هتــوان دوســت
داشــتن و مهربانــی را بــه تعویــق انداخــت .گاهــی حســرت حتــی یــک لحظــه مهربانــی بــر
دلمــان مینشــیند.
ن
ک ش� ش ه� س ت ن �
� � ی کی �ب ر�یم
ب� ی�ا ت �ا ج�هان را �به ب�د �س پ�ر�یم *** �به و � مه د
ذکــر ایــن نکتــه نیــز ســودمند اســت کــه برخــورداری از خصلــت مهــرورزی بــرای
مســئوالن و حاکمــان ضروریتــر اســت .امــام علــی؟ع؟ در نامــه انتصــاب مالــک اشــتر بــه
حکومــت مصــر بــه وی توصیــه میکنــد« :دلــت را بــرای مــردم ،کانــون مهــر و محبــت ســاز
و آنــان را دوســت بــدار و مبــادا بــر آنــان چــون حیــوان درند هخــوی شــوی کــه مــی خواهــد از
آنــان بــه ســود خویــش بهــره بگیــرد؛ چــرا کــه مــردم دو دســتهاند :یــا بــرادر دینــی تــو هســتند
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موضوع  :60احسان و نیکوکاری

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨﮩ ﮪﮫ
ﮰ

ﮬ ﮭﮮ ﮯ
راه خــدا ،انفــاق کنیــد! و (بــا تــرک انفــاق )،خــود را بــه دســت خــود ،بــه هالکــت
و در ِ
نیفکنیــد! و نیکــى کنیــد! کــه خداونــد ،نیکــوکاران را دوســت مــىدارد( .بقــره)195،

با قرآن خوشبخت شوید

احســان و نیکــوکاری ،یکــی از باارزشتریــن و گســتردهترین مفاهیــم دینــی اســت کــه
محــور اصلــی بســیاری از دســتورات اجتماعــی اســام نیــز میباشــد .دیــن مبیــن اســام بــر
ایــن نکتــه تأ کیــد دارد کــه احســان و نیکــوکاری بایــد بــه صــورت یــک فرهنــگ گســترده و
یــک گفتمــان اجتماعــی در جامعــه در بیایــد و تنهــا در ســایه ایــن فرهنــگ ،جامعــه را بــه
یشــود.
کمــال خــود هدایــت م 
احســان بــه معنــای «زیباســازی عمــل» اســت و گســتره آن تمــام حوز ههــای فــردی و
حســن» بــه کســی
اجتماعــی اســام را شــامل م 
یشــود .بــه عبــارت دیگــر ،در زبــان قــرآن ُ«م ِ
گفتــه مــی شــود کــه هــم عمـ ِـل نیکــو انجــام دهــد و هــم آن را به خــوب و کامل انجــام دهد.
قــرآن کریــم در آیــه  77ســوره قصــص از زبــان برخــی دانشــمندان باایمــان ،انگیــزه خوبی را
َ
حسـ َـن اهلل ِا َلیـ َ
حســن َکمــا َا َ
ـک؛ یعنــی بــه خــودت
بــرای انجــام احســان بیــان میکنــد«َ :و ا ِ
نــگاه کــن کــه چگونــه پــروردگارت ایــن همــه نعمــت را بــه تــو ارزانــی کــرد؛ پــس تــو نیــز بــا
دیگــران اینچنیــن کــن!»
ف
م ف� ض
خ� � ش
�ش
� ض� خ
ش� ن
�
�
�
ی
ی
ال ݣ ل کن �ب ر درو � *** گر ل دای می اسی �ب ر و �
� ݣ
ای صاح ب
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َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ُ
ـنت ِل نف ِســکم :ا گــر خوبــی
یگــرددِ « :ان احســنت احسـ
فایــده احســان بــه خــود مــا برم 
یگــردد( ».اســراء )7 ،دلیــل آن هــم روشــن اســت؛ زیــرا مجموعــه
کنیــد بــه خودتــان برم 
عالــم هســتی و نظــام حا کــم بــر آن ،پیوســته و در هــم تنیــده اســت و بازتــاب اعمــال مــا بــه
یگــردد.
مــا برم 
بــه یــاد داشــته باشــید کــه همــه مــا از صبــح تــا شــام بــه کمــک و یــاری یکدیگــر نیازمنــد
هســتیم .پــس ا گــر میخواهیــم آنهــا نیــز بــه مــا خوبــی کننــد ،بایــد خودمــان قطــار
نیکــوکاری را در جامعــه بــه حرکــت در آور می تــا در هنــگام نیــاز ،خــود نیــز ســوارش شــویم.
خ
ت
ش
آ
دو� سائ�ل اس ت
� *** ای هر�روی که � ی�ر �به مردم رس نا�دهای
�سوده رو ،که ب�ار �و �ب ر
کسی که به دیگران خوبی میکند ،همزمان از چند فایده بهرهمند میشود:
اول اینکــه ،از مواهــب و احســان مانــدگار خداونــد رحمــان ،بهرهمنــد میشــود .خداونــد
وعــده داده کــه انــدوه فــرد نیکــوکار را برطــرف ســاخته و بــه یاریــش برخیــزد .بــه همیــن
خاطــر اســت کــه میگوینــد :رضایــت خداونــد در رضایــت مخ لوقــات از بنــده اوســت .رســول
تهــای فــراوان او
خــدا؟ص؟ فرمــود« :هــر کــس یــک نیــاز مؤمنــی را روا ســازد ،خداونــد حاج 
1

دومیــن فایــده نیکــوکاری ،ایــن اســت کــه دیگــران نیــز بــه نیکوکاری و احســان تشــویق
یشــوند .ایــن فایــده هــم مهــم اســت .جامعــه مــا بــه نیکــوکاری نیــاز دارد .برخــی افــراد
م 
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را روا ســازد کــه کمتریــن آن بهشــت باشــد».
بزرگــی میگفــت« :ا گــر بــرای شــما در مهمانــی یــک ســینی چــای بیاورنــد و شــما بــرای
نفــر کناریتــان برداریــد ،میزبــان ســینی چــای را هــم چنــان مقابــل شــما نگــه میدارد تا شــما
نطــور اســت .وقتــی آن را بــه دیگــران میبخشــید،
تهــای خــدا نیــز همی 
هــم برداریــد .نعم 
ســهم خودتــان محفــوظ اســت ».ایــن مضمــون آیــات قــرآن اســت .در آیــه  39ســوره ســبأ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ْ َ ْ َ ُ َ ُ �خْ ُ
ُ
ش ٍء فهــو ي ِلفــه؛ هــر چــه در راه خــدا انفــاق
خداونــد وعــده داده اســت« :و مــا أنفقــم ِمــن ي
کنیــد ،او عوضــش را میدهــد».
ف ت �پى ݧݐ
�ز
�ف ش ك�ن ن
گ�
� ݫݔݭعم ب�ر كه در ب�ا اراه *** دو ر� ت�ه می �د ا ي�ن دو دعا
تَ فَ
خ ت ُ نف
خ ت ُم
خَ َ ف
كای �دا �و م�� ق�ان را ده �ل� *** وای �دا �و م ِسكان را ده �ل�
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بایــد پیشــقدم و مــروج ایــن کار باشــند .همانطــور کــه در خریــد کــردن و عــوض کــردن
دکوراســیون منــزل چشــم و همچشــمی وجــود دارد ،بایــد در نیکــوکاری و انفــاق نیــز
َ َ ُ خَ
مســابقه بدهیــم« :فاســت ِبق
یرات» (مائــده)48،
وال ِ
امــا مهمتریــن فایــده نیکــوکاری ،آرامــش قلبــی اســت .در واقــع ،کســی کــه بــه دیگــران
خوبــی هدیــه میدهــد ،بــه اعتــای روح و آرامــش خاطــر خــودش خدمــت کــرده اســت .او
احســاس حیــات و شــادکامی میکنــد؛ درســت ماننــد باغبانــی کــه در یــک محــل همگانــی،
لهــای زیبــا بــکارد .چنیــن فــردی قبــل از اینکــه احســاس لــذت و طــراوت
باغچـهای از گ 
را در دیگــران ایجــاد کــرده باشــد ،بــه آرامــش و شــادکامی خــود کمــک کــرده و احســاس
شــیرینی را تجربــه میکنــد .بــرای ایــن اســت کــه میگوییــم« :هــم یبمنــت و هــم یبتوقــع
خــویب کنیــد ».قــرآن کریــم بــه شــدت کســانی را هنــگام خوبــی بــه دیگــران ،منــت گذاشــته
یــا توقــع جبــران دارنــد ،نکوهــش میکنــد( .بقــره)264 ،
ݧ
ݑݦ ف
ݩ ݦݐى
ت ن
احسان ه� ݩݐ ݦںری ݩںݐ� یس ݩݑ ݦ
ٮ �به ام ی� ِد ٮال�ی *** ں ݔ ݪݭ کی �به کسی کن که �به ک ِار �و � ی�ا ی�د
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موضوع  :61دستگیری از نیازمندان (کارگشایی)

و آنچــه را از خوبی هــا و امــوال انفــاق مىکنیــد ،بــراى خودتــان اســت؛ (ولــى) جــز بــراى
رضــاى خــدا ،انفــاق نکنیــد! و آنچــه از خوبی هــا انفــاق مىکنیــد( ،پــاداش آن) بــه طــور
کامــل بــه شــما داده مىشــود؛ و بــه شــما ســتم نخواهــد شــد( .بقــره)272،

در مقابــل ،افــرادی هــم هســتند کــه غــم و انــدوه هــم نوعانشــان تکانــش نمیدهــد؛
بهراحتــی از کنــار دل شکســته و شــکم گرســنه میگذرنــد؛ فریــاد مظلومیــت و دادخواهــی
یشــنوند ،ولــی اعتنــا نمیکننــد؛ توفیــق خدمــت بــه محرومــان را بــا فرصــت
مظلومــان را م 
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تهــای خداونــد را امانــت در
افــراد نیکــوکار ،مایــه امیــد یــک جامعــه هســتند .آنــان نعم 
دســت خــود میداننــد و بــا عبــور از خودبینــی و منفعتگرایــی ،آن را بــا دیگــران نیــز تقســیم
نهــا نمیداننــد؛ بلکــه از مشــکل
میکننــد .آنهــا مشــکل دیگــران را مخصــوص خــود آ 
دیگــران رنــج بــرده و بــا آنــان همــدردی و همدلــی میکننــد و ا گــر کاری از دستشــان بــر آیــد،
نهــا هســتند کــه انســانیت را حفــظ
دریــغ نمیکننــد .ایــن افــراد را بایــد غنیمــت شــمرد .ای 
کردهانــد؛ چــون واحــد انــدازه گیــری انســانیت ،دسـتهایی اســت کــه گرفتــهامی و گرههایــی
اســت کــه از مشــکالت دیگــران بــاز کردهایــم و دلهایــی اســت کــه بــه دســت آوردهایــم.
آ ش
آ
ݑ ݨݦ
ق
�ن کسی را ب�سٮای� ی�د که نا�در ه� ݣمه ݣعمر *** �بهر �سا�ی� مردم �دمی �ب ردارد
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ویژ هخــواری خــود و اطرافیانــش اشــتباه گرفتهانــد؛ خانــه و ماشــین و جواهــرات خودشــان
ً
را عمــدا بــه رخ دیگــران میکشــند و از نــگاه حســرتآلود افــراد نــدار لــذت میبرنــد .خالصــه
آنکــه ،بــا غــم و غصــه همســایه و همخــون و همشــهری و هموطــن و همدیــن و
ّ
همنــوع خــود ،غــم و غصــه نمیخورنــد و بــه قــول معــروف «مرفهــان بــیدرد» هســتند.
بدانیــد اینهــا هیــچ بویــی از انســانیت نبردهانــد.
�ز �ز
�
آ�ن کـو ـ�ـه دل ،دردی ن �ـدارد آ�دمی �ن� یس ت
� *** �ـ ی��ز ارم ا �ـا ِار ـا�ـن �ــی ه ی �چ� دردان
ب ی ب
ب
ب
تهــا در اســام اســت.
خدمــت بــه دیگــران و دســتگیری از نیازمنــدان از بهتریــن عباد 
امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :هرکــس خانــه خــدا را طــواف کنــد ،خداونــد عزوجــل شــش هــزار
حســنه بــرای او مینویســد و شــش هــزار گنــاه از او میآمــرزد و شــش هــزار درجــه بــه وی
یســازد .ســپس فرمودند« :گرهگشــایی
عطــا میفرمایــد و شــش هــزار حاجــت از او بــرآورده م 
1

از کار یــک مؤمــن ده برابــر ایــن طــواف فضیلــت دارد».
نبــی مکــرم اســام؟ص؟ نیــز فرمــود« :خــدا بندگانــی دارد کــه در بهشــت فرمانروایــی
میکننــد ».پرســیده شــد« :چــه کســانی در بهشــت فرمانروایــیمیکننــد؟» حضــرت فرمود:
«کســانیکه نیــاز مؤمنــی را برطــرف میکننــد و ایــن کار را در بیــن خودشــان مخفــی نگــه
2
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میدارنــد».
ع ش
ق�دی که �بهر خ�دم ت
� مردم لم �ود ***

ب�ه ت �ز
�ر

ق مت
خ ش
حرا� �م �ود
�ا �ی که �به م ب

تهــای بندگــی خداونــد شــمرده
تهــای مــردم بــه عنــوان فرص 
در منطــق دیــن ،حاج 
شــده کــه مؤمــن آن را از دســت نمیدهــد .امــام حســین؟ع؟ فرمــود« :درخواس ـتهای
تهــا ملــول و خســته
تهــای الهــی اســت بــرای شــما ،از ایــن نعم 
مــردم از شــما ،از نعم 
3

نشــوید».
یهــای
بــه همیــن خاطــر اســت کــه صدقــه و انفــاق و کمکرســانی از بارزتریــن ویژگ 
پیامبــر اســام و ائمــه معصومیــن؟ع؟ بــوده اســت .ســعید بــن قیــس میگویــد« :روزی
امیرمؤمنــان علــی؟ع؟ را در شــدت گرمــا در جایــی دیــدم .بــه ایشــان گفتــم« :ای
 . 1كافی .ج  .2ص 194
 . 2مصادقه االخوان .ص.55
 . 3بحار االنوار .ج .71ص .318
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امیرمؤمنــان ،در ایــن ســاعت بیــرون آمدهایــد؟» فرمــود« :بیــرون نیامــدم؛ مگــر بــرای آنکه
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 . 1ماهنامه گلبرگ .شماره.۷۲
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بــه مظلومــی کمــک کنــم یــا بــه فریــاد مصیبــت دیــدهای برســم 1».جــای تعجــب نــدارد ا گــر
میبینیــم آن حضــرات در دل شــب همــواره در کنــار راز و نیــاز بــا معبــود خویــش ،بــه کمــک
محرومــان و نیازمنــدان رفتــه و بــه آنــان اطعــام میکردنــد .چــه خــوب گفتهانــد:
ت
� *** �ه �س ب� ی�ح و س اده و دل ق� �ن� یس ت
� خ�ل ق� �ن� یس ت
اد� �ه �ج�ز خ�دم ت
ع� ت
�
ب
�ج
ب
ب
َ ْ َ ُ ْ َّ َ َّ
صدقــه خــوب در اســام آن اســت کــه -1 :از بهتریــن چیزهــا باشــد« :لــن تنالــوا ال ِبــر حــى
ُ ُ َ ُ
ت ْن ِفقــوا ِ ّمــا ِت ُّبــون؛ هرگــز بــه (حقیقــت) نیکــوکارى نمىرســید مگــر اینکــه از آنچــه دوســت
مىداریــد( ،در راه خــدا) انفــاق کنیــد( ».آل عمــران)92 ،
َ ُْ ُ َ
ـون إ َّال ْاب ِتغـ َ
اهَّلل؛ جــز بــراى رضــاى خــدا ،انفــاق
ـاء َو ْجـ ِـه ِ
 -2بــرای خــدا باشــد« :و مــا تن ِفقـ ِ
نکنید!» (بقــره)272 ،
َ
َ
ْ َ َْ
ّ
ُ
ُ
 -3بیمنــت باشــد« :یــا أ ُّ َیــا الذیـ َـن َآم ُنــوا ال ُت ْب ِطلــوا َص َدقا ِتکـ ْـم ب َ
ـن و الذى؛ اى
الـ ِ 
ِ
کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! بخشـشهاى خــود را بــا منــت و آزار ،باطــل نســازید!» (بقــره،
)264
َ
َ َ ْ ُ خْ ُ
َ
ُ
َ
ُ
َ
 -4ســبب حفــظ آبــروی فــرد شــود« :إ ْن ت ْبــدوا ّ
ـات ف ِن ِع ّمــا ِهــی و ِإن تفوهــا
الصدقـ ِ
ِ
َ ُُْ َ ُْ َ َ َ َ َ ُ
ـراء ف ُهـ َـو خ ْیـ ٌـر لک ـم؛ ا گــر انفاقهــا را آشــکار کنیــد ،خــوب اســت! و ا گــر آنهــا را
و تؤتوهــا الفقـ
مخفــى ســاخته و بــه نیازمنــدان بدهیــد ،بــراى شــما بهتــر اســت!» (بقــره)271 ،
ُ
َُْ َ
یف َ
ـراء ّالذیـ َـن أ ْح ِصـ ُ
ـبیل اهَّلل؛ بایــد بــراى
ـ
س

وا
ـر
 -5بــه نیازمنــد واقعــی داده شــودِ « :للفقـ ِ
ِ
نیازمندانــى باشــد کــه در راه خــدا ،در تنگنــا قــرار گرفتهانــد ( »...بقــره)273،
َ
ٌ
ل َو ْ َ
ال ْحـ ُـر وم؛ و بخــش معینــی از
والـ ْـم َحـ ّـق ِل َّلســا ِئ ِ 
 -6مــداوم و مســتمر باشــدَ « :و 
یف أ ْم ِ ِ
اموالشــان بــرای نیازمنــد و محروم اســت» (ذاریــات)19 ،
ضمــن اینکــه صدقــه و انفــاق و دســتگیری از دیگــران ،بههیچوجــه محــدود بــه دادن
چنــد ســکه و اســکناس بــه یــک فقیــر نیســت؛ بلکــه هــر کــس تخصصــی را بــه دیگــری یــاد
بدهــد یــا مطلــب خوبــی را منتشــر کنــد یا کاالی مناســبی را تولید کنــد یا جوانی را بــه ازدواج
تشــویق کند و خالصه هر کس اندوه و مشــکلی را برطرف کند ،نیکوکار و محســن اســت.

فصل نهم :مهارت همدلی و برادری

گاهــی حتــی یــک لبخنــد مــی توانــد بهتریــن هدی ههــا باشــد؛ تــا ناراحتــی و غــم را حتــی
بــرای لحظاتــی از دل انســانی دور کنیــم .مــا مهــه میتوانــم ببخشــم  :اندیشــه ،عشــق،
واژهای شــیرین ،لبخنــدی محبتآمیــز ،دســتی یاریگــر یــا هرآنچــه ممکــن اســت بــه قلبــی
شکســته آرامــش دهــد .دنیــا بیــش از پــول ،بــه عشــق و همدلی نیاز دارد .خوشــا پیشــتازان
ـدان ایــن مســابقه کــه گــوی خدمــت بــه مــردم را از رقیبــان میرباینــد و در دفتــر خــدا،
میـ ِ

امتیــاز بیشــتری بــرای خــود ،ثبــت میکننــد.
�ف ش
س ت �ز ن ن
� می ��د ***
صداه ر� ت�ه �بوسه �ب ران د

خ� ق
�ز ن
ک�ز کار ل� ی�ک گره ب�س ت�ه ب�ا ک�د
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ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧ
مؤمنــان بــرادر یکدیگرنــد؛ پــس دو بــرادر خــود را صلــح و آشــتى دهیــد و تقــواى الهــى
پیشــه کنیــد ،باشــد کــه مشــمول رحمــت او شــوید! (حجــرات)10،

کــه یکدیگــر را دوســت بدارنــد ،بــه یکدیگــر هدیه دهنــد و امانتدارى کننــد ،در خیر و خوبى
خواهنــد بــود 2».ایــن نشــاندهنده اهمیــت محبــت و دوســتی بــا مــردم در دیــن اســام
اســت.
در آیــه بــاال بیــان شــده کــه همــه مؤمنــان بــا هــم برادرنــد .ایــن تعبیــر واالتریــن تعبیــر
بــرای بیــان یکپارچگــی و هــم بســتگی و نیــز محبــت میــان افــراد جامعــه اســت.
محبــت نقــش مهــم و بســیار ســازندهای در ایجــاد آرامش و همیــاری و یکپارچگی افراد
جامعــه دارد .ا گــر در میــان افــراد یــک خانــواده یــا یــک محیــط کاری یــا یــک محلــه و در
 . 1نهج الفصاحه :ح .387
 . 2عيون اخبار الرضا .ج .2ص.29
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اولیــن شــرط همدلــی ،دوســت داشــتن دیگــران اســت .در اســام بــه ایــن نکتــه توجــه
ً
زیــادی شــده اســت .اساســا دیــن اســام ،دیــن محبــت و عش ـقورزی اســت .کســانی کــه
ایــن دیــن را بهگون ـهای دیگــر شــناخته و معرفــی میکننــد ،بایــد در مســلماین خــود تردیــد
کننــد .رســول گرامــی اســام؟ص؟ میفرمایــد« :بهتریــن کارهــا پــس از ایمــان بــه خــدا،
دوســتی بــا مــردم اســت 1».آن حضــرت در جــای دیگــر میفرمایــدّ :
«امــت مــن تــا هنگامــى

فصل نهم :مهارت همدلی و برادری

موضوع  :62برادری با مؤمنان
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و هــم افزایــی نیــز پدیــدار خواهــد شــد .بــه همیــن دلیــل ،دیــن اســام نــه تنهــا بــر معاشــرت
خــوب بــا دیگــران تأ کیــد کــرده،؛ بلکــه مؤمنــان را بــرادر هــم خوانــده تــا نهایــت نزدیکــی را
میــان آنــان بیــان کــرده باشــد.
دل خــوش میخواهــد و جیـ ِـب پر.
متأســفانه بســیاری از مــردم فکــر مــی کننــد محبــتِ ،
نکــه
میگوینــد در زندگــی امــروزه بــا ایــن همــه مشــکالت مالــی و روحــی و سرشــلوغی ،همی 
کار خــود برســیم و مــردم آزاری نکنیــم ،بــس اســت؛ دیگــر جایــی بــرای محبــت و
بــه ِ
عشـقورزیدن باقــی نمیمانــد .ایــن افــراد نمیداننــد کــه بســیاری از همیــن مشــکالت ،بــا
دوســت داشــتن و مهربانــی بــه دیگــران و همدلــی بــا آنــان از بیــن مـیرود.
خ� ت �ش �ن
�ش آ
آ
ت �ن
ن
� د م ی �ب رکن که ر ن�ج� ب�ی مار �رد
�هال دوس�ی ب� ش�ان که کام دل �به ب�ار �رد *** در
آری ،برخــورد حمبتآمیــز بــا دیگــران ،یــک انتخــاب اســت ،بــرای هبتــر زندگــی کــردن.
یشــان ،اجــازه نمیدهنــد
افــرادی کــه بــا وجــود هــزار و یــک بدبختــی در زندگــی شخص 
تــا بــا چهــره عبــوس و درهمگرفتــه بــا اطرافیــان ســخن بگوینــد؛ افــرادی کــه ا گــر کودکــی
ببیننــد ،بــه او لبخنــد زده و بــا بــازی و شــیطنت میکننــد؛ افــرادی کــه ا گــر بزرگســالی
ببیننــد ،تــاش میکننــد تــا چنــد دقیق ـهای گــوش شــنوایی بــرای خاطر ههــای هرچنــد
یشــان باشــند؛ افــرادی کــه در خانــه بــه دنبــال کوچکتریــن بهانــه بــرای شــادی
تکرار 
همســر و فرزندانشــان هســتند؛ افرادی که در محل کار با مراجعان از روی کالفگی و از ســر
تکلیــف حــرف نمیزننــد؛ افــرادی کــه بــا همســایه و هممحلــه هــر روز ســام و احوالپرســی
یشــود ،چنــان بانشــاط ســام میکنــد کــه همــه بــا خــود
میکنــد و وقتــی ســوار تاکســی م 
ً
فکــر مــی کننــد ،احتمــاال خبــر خوشــی بــه او رســیده و در زندگــی غــم نــدارد؛ افــرادی کــه
عشــق و نشــاط و ســرزندگی را بــه محیــط پیرامــون خــود تزریــق میکننــد و مهربانــی را
تکثیــر میکننــد؛ افــرادی کــه نســبت بــه دغدغــه و عالق ههــای دیگــران بیتفــاوت نیســتند
نطــور کــه هســتند،
و بــرای آنــان وقــت میگذارنــد؛ و خالصــه افــرادی کــه دیگــران را هما 
دوســت دارنــد ،ایــن افــراد .طعــم واقعــی زندگــی را فهمیدهانــد .بــاور کنیــد زیباتر یــن منــش
آدمــی حمبــت اســت.
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زندگــی سرشــار از پســتی و بلنــدی اســت .فقــط کســانی از آن لــذت میبرنــد کــه اجــازه
نمیدهنــد تــا خارهــای گزنــده و تیــز آن ،روح لطیفشــان را خــراش داده و آزرده ســازد .ایــن
افــراد میداننــد کــه محبــت ،دوســت را بزرگتــر میکنــد و دشــمن را دوســت .بنابرایــن
عاقالنهتریــن واکنــش و رفتــار اجتماعــی را انجــام میدهنــد .ایــن مفهــوم همــان حدیــث
َّ
«التـ َـو ّدد ِالــی ّالنــاس ِنصـ ُـف َ
العقــل؛ دوســتی بــا
حکیمانــه امــام علی؟ع؟اســت کــه فرمــود:
ِ
1
مــردم نیمــی از خــرد اســت».
.

با قرآن خوشبخت شوید
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فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی
بیشــتر ایــن روابــط ســالم انســانی ،ریشــه در سرشــت پــاک انســان
دارنــد کــه از ســوی ادیــان الهــی نیــز تأییــد و تقویــت شــده اســت .روح
فرهنــگ اســام نیــز بــر پایــه معاشــرت نیکــو و فعــال بــا مــردم اســتوار
شــده اســت.
قــرآن کریــم رهنمودهــای زیــادی در حــوزه روابــط اجتماعــی ســالم
یهــای انســان دینــدار را رابطــه خوبشــان
دارد .خداونــد یکــی از ویژگ 
بــا مــردم دانســته اســت .بــه تعبیــر دیگــر ،مؤمنــان واقعــی از همــه
بیشــتر دارای مهــارت برقــراری ارتبــاط مؤثــر و ســازنده و فعــال بــا
دیگــران هســتند.
بــر ایــن اســاس ،نگاهــی جامــع بــه آیــات قــرآن در فضایــل
اجتماعــی ،مــی توانــد یاریگــر مــا در برقــراری ارتبــاط ســالم و اســتوار و
در نتیجــه ،تشــکیل اجتماعــی مؤمــن و ســالم و پایــدار باشــد.
در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا برخــی از آیــات قــرآن دربــاره مهــارت
روابــط مؤثــر اجتماعــی بررســی کنیــم:

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی

موضوع  :63رعایت حق الناس

ﰏﰐﰑﰒﰓ ﰔﰕﰖ ﰗﰘ
و حق مردم را کم نگذارید ،و در زمین تالش براى فساد نکنید! (شعراء)183،

با قرآن خوشبخت شوید

هیــچ دینــی بــه انــدازه اســام بــه حقــوق بشــر توجــه نکــرده اســت .اســاس رهنمودهــای
اجتماعــی اســام هــم بــر پایــه مراعــات حقــوق دیگــران بنــا نهــاده شــده اســت؛ یعنــی اینکــه
مســلمان بایــد نســبت بــه دیگــران احســاس تعهــد و مســئولیت داشــته باشــد و حقــوق
آنــان را پایمــال نکنــد .رعایــت ّ
حقالنــاس در دیــن اســام ب هقــدری مهــم اســت کــه شــرط
پذیــرش و قبولــی اعمــال در روز قیامــت و ورود بــه بهشــت دانســته شــده اســت.
بســیاری از مــردم« ،حـ ّـق ّالنــاس» را تنهــا در حقــوق مالــی و اقتصــادی میبیننــد ،در
یکــه ایــن مفهــوم بســیار وســیع اســت و شــامل تمــام حقوقــی کــه خداونــد یــا قانــون
حال 
ً
ّ
یشــود؛ مثــا کســی کــه در یــک محلــه اقــدام بــه ســد معبــر یــا ایجــاد ســر و
وضــع کــرده ،م 
ّ
صــدا و مزاحمــت میکنــد ،در حقیقــت حــق آرامــش و آســایش را از دیگــران ســلب کــرده
اســت« .رســاله حقــوق» امــام ســجاد؟ع؟ کــه بیتردیــد برتر یــن منشــور حقــوق انســاین
اســت ،دربردارنــده حقــوق و وظایــف متقابــل انســان و جامعــه و حتــی موجــودات دیگــر
تهــای فراوانــی در ایــن حــوزه باشــد.
اســت و میتوانــد ســرفصل تحقیقــات و دریاف 
در قــرآن کریــم نیــز آیــات زیــادی بــه موضــوع حــق النــاس اختصــاص پیــدا کــرده و
خداونــد ،مصادیــق بســیار زیــادی از ّ
حقالنــاس را در قالــب دســتورات دینــی ماننــد نهــی
از حرا مخــواری ،غیبــت ،تهمــت ،تمســخر ،دســت درازی بــه مــال یتیــم و  ...بیــان کــرده
یتــوان بــا همیــن موضــوع مرتبــط
اســت .بزرگتریــن آیــه قــرآن ( 282بقــره) را بــه نوعــی م 
232
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است
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در اینجــا میخواهیــم بــه یــک اصــل مهــم در ایــن زمینــه اشــاره کنیــم کــه کــه از آن بــه
یشــود و در اســام بســیار مــورد توجــه قــرار گرفتــه اســت.
«قاعــده طــایی معاشــرت» یــاد م 
آن قاعــده ایــن اســت« :آنچــه بــرای خــود میپســندی ،بــرای دیگــران هــم بپســند؛ و آنچــه
بــرای خــود ناخوشــایند میپنــداری ،بــرای دیگــران هــم ناخوشــایند بــدان».
ایــن اصــل ،بــدون تردیــد دربردارنــده روح اصلــی دســتورات اســام و زیربنــای بســیاری
تهــای
از رهنمودهــای اجتماعــی اســت .رعایــت ایــن اصــل بدیــن معناســت کــه در موقعی 
مختلــف زندگــی ،خــود را جــای دیگــران قــرار داده و بــا در نظــر گرفتــن شــرایط و
احساساتشــان ،رفتــار مناســب بــا آنــان را انجــام دهیــم؛ همــان رفتــاری کــه اگر خودمــان در
یکــرد.
همــان شــرایط قــرار میگرفتیــم ،مــا را خرســند م 
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یتــوان عبــارت ابتدایــی آیــه فــوق را جامعتریــن دســتور در ایــن
دانســت .بــا ایــن وجــود ،م 
زمینــه دانســت.
یشــود تــا از هــر چیــز کــه متعلــق بــه مــردم
در ایــن آیــه خداونــد بــه دینــداران توصیــه م 
اســت ،کــم نگذارنــد .روشــن اســت کــه ایــن دســتور ،شــامل همــه حقــوق طبیعــی ،مالــی،
یگــردد .انتهــای آیــه نیــز بــه طــور
اجتماعــی ،قضایــی ،شــهروندی ،آزادی بیــان و  ...م 
ً
کلــی از فســادورزی در زمیــن نهــی کــرده اســت کــه قطعــا یکــی از بارزتریــن نمون ههــای آن،
مــردمآزاری اســت و مــا در گفتــار بعــد بــه آن اشــاره خواهیــم کــرد.
بــر اســاس احادیــث ،پایمــال کــردن حقــوق مــردم ،موجــب محرومیــت از برکــت رزق
و روزی ،عــدم اســتجابت دعــا و ســلب لــذت عبــادت میگــردد .نقــل شــده اســت فــردی
مدتــی از نمــاز شــب محــروم شــد و بســیار غمگیــن بــود .شــبی در عالــم رؤیــا بــه او گفتنــد:
«کســی کــه لــذت خرمــای حــرام بچشــد ،چگونــه مــی خواهــد لــذت شــب زنــدهداری را
احســاس کنــد ».هراســان از خــواب پریــد و بــا خــود فکــر کــرد .بــه یــاد آورد کــه روزی هنــگام
خریــد خرمــا ،از غفلــت خرمافــروش اســتفاده کرد و خرمای نارســی را کنار گذاشــته ،خرمای
شــیرین و تــازه ای را جایگزیــن آن کــرده بــود ».بــه نــزد خرمــا فــروش رفــت و حاللیت طلبید
و مجــدد توفیــق نمــاز شــب را پیــدا کــرد.
خ
س
آ �ز
�ز
خ� ه
وا�ی که �ب ر ا ملک ل ی�مان ب��وری *** � ار �به نا�درون موری مرسان
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«ای رســول خــدا ،چیــزی بــه مــن یــاد بــده کــه بهوســیله آن وارد بهشت شــوم!» پیامبــر
فرمــود« :آنچــه را کــه دوســت داری دیگــران نســبت بــه تــو روا دارنــد ،تــو نیــز همــان را
نســبت بــه آنــان روا دار .و آنچــه را کــه ناپســند م ـیداری دیگــران نســبت بــه تــو انجــام
دهنــد ،تــو نیــز آن را در حـ ّـق آنــان انجــام مــده .حــال ،رکاب شــتر را رهــا کــن! [یعنــی همیــن
جملــه بــرای تــو کافــی اســت ،بــرو و بــر اســاس آن عمــل کــن 1»].ایــن توصیــه در کلمــات
امامــان نیــز بســیار اســت .حضــرت علــی؟ع؟ در نامــه  31نهــج البالغــه خطــاب بــه فرزنــد
خویــش مشــابه همیــن جملــه را مینویســد.
توجــه بــه ایــن اصــل در حیط ههــای مختلــف زندگــی ،اثــرات شــگفتی را بــه ارمغــان مــی
آورد .فــرض کنیــد ا گــر ایــن اصــل در رابطــه دوســویه پرســتار بــا بیمــار ،کارمنــد نســبت بــه
مراجعهکننــده ،کارفرمــا نســبت بــه کارگــر ،معلــم نســبت به شــاگرد ،همســایگان نســبت به
هــم ،زن و شــوهر بــا یکدیگــر و خالصــه همــه ارکان یــک جامعــه بــا هــم رعایــت شــود ،چــه
ارمغانــی بــه همــراه داشــت؟!
ن
ش
ت
�ز
�ز
ن
ن
ی�اد دارم �پ ی�ر دا��م�د *** �و ه�م ا من �به ی�اد دار ا ی�ن پ��د
�ن ن
ن
ن خ ش ن
ه�ر�چ ه �ب ر ��فس �و�ی� �ن�پس�دی *** ی��ز �ب ر ��فس د�یگری م�پس�د
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ﮐﮑﮒﮓ ﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜ
و آنهایــى کــه مــردان مؤمــن و زنــان مؤمــن را بىآنکــه جرمــى مرتکــب شــده باشــند،
ّ
ّ
متحمــل بهتــان و گناهــى آشــکار شــدهاند( .احــزاب)58،
مىآزارنــد ،حقــا کــه

آســایش باشــند 1».حضــرت علــی؟ع؟ نیــز در ضمــن فرمایشــاتی آزار دادن دیگــران را از
عــادات افــراد شــرور ،پســت و جاهــل میدانــد« :عــادت افــراد شــرور ،آزار کــردن رفیقــان
اســت.»

2

 . 1کنزالعمال .ص.۷۳۸
 . 2غررالحکم .ص .۴۶۵
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مــردمآزاری مــورد نکوهــش شــدید اســام اســت .ایــن گنــاه بــزرگ -کــه بازگشــتش بــه
عــدم رعایــت حـ ّـق النــاس اســت -ســبب برهــم خــوردن تعــادل و آرامــش از زندگــی عمومــی
مــردم و نــزول بالهــای متعــدد فــردی و اجتماعــی میگــردد .بــه همیــن دلیــل ،در اخــاق و
آداب و احــکام اســامی ،ایــن رذیلــه اخالقــی مــورد توجــه جــدی قــرار گرفتــه و ّ
حتــی منشــأ
ّ
قاعــده فقهــی در اســام شــده کــه ا گــر اســتفاده از حقــی کــه ســبب ضــرر بــه دیگــران شــود،
جایــز نیســت .ایــن حکــم بــه قاعــده «ال َضـ َـر َر» مشــهور شــده کــه بــر گرفتــه از حدیــث پیامبــر
گرامــی اســام؟ص؟ اســت.
«المس ـل ُم َمــن َس ـلمَ
ُ
پیامبــر اســام؟ص؟ نشــانه ایمــان را دوری از مــردمآزاری میدانــد:
ِ
ِ
َ
ُ
المس ـ ِلمون ِمــن َیـ ِـده َو ِلســا ِنه؛ مســلمان کســی اســت کــه دیگــران از دســت و زبانــش در
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یشــود .بــه همیــن
یشــود ،بــه راحتــی آمرزیــده نم 
گناهــی کــه دامنگیــر افــراد مــردمآزار م 
دلیــل ،بســیار بایــد از ایــن اعمــال برحــذر بود.
� ما �غ ی�ر ا�ز ا�ن گ ن� ها�ی �ن� یس ت
وا�ی کن *** که در �ش ر ی�ع ت
م ب� شا� در پ�ی آ��ز ار و ه�ر ه خ� ه
�
ی
�چ
در قــرآن کریــم ،مفهــوم اذیــت و آزار ،بیشــتر بــه صــورت ذکــر مصادیقــی چــون اذیــت
وآزار جســمی ،تعـ ّـدی بــه مــال دیگــران ،غصــب ،عیبجویی ،تمســخر ،اســتهزاء و تحقیر،
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تهمــت ،غیبــت ،دادن القــاب زشــت و غیــره وارد شــده اســت .در آیــه بــاال بــه مســلمانانی
یشــود کــه مرتکــب بهتــان و گنــاه
کــه بــه آزار و اذیــت دیگــران میپردازنــد ،هشــدار داده م 
بزرگــی میشــوند .اگرچــه مــورد آیــه مذکــور ،مخصــوص تهمــت نــاروا بــه دیگــران اســت،
یشــود .در ســوره بــروج آیــه10
امــا عبــارت آیــه کلــی اســت و هــر گونــه آزاررســانی را شــامل م 
ُ َّ َْ
َّ َّ َ َ َ ُ ْ ُ ْ نَ َ ْ ُ ْ
ـات ث ل
نیــز در بیــان ســزای مــردمآزاری میخوانیــمِ « :إن الذیــن فتنــوا الؤ ِمنــ� و الؤ ِمنـ ِ
ـذاب ْ َ
ـم َو َ ُلـ ْـم َعـ ُ
َی ُت ُوبــوا َف َل ُهـ ْـم َعـ ُ
ـذاب َج َهـ َّ َ
الر یـ ِـق؛ در حقیقت کســانى که مــردان مؤمن و
زنــان مؤمــن را در ســختی و بــا افکندنــد ،ســپس توبــه نکردهانــد ،پــس بــراى شــان عــذاب
جهنــم اســت و (نیــز) بــراى آنــان عــذاب ســوزان اســت!»
از طرفــی ،در آیــه  82انعــام ،خداونــد رمــز خوشــبختی و آرامــش و هدایــت ،ایمــان و
َ ُ ْ ُ
َ
َ َ
دوری از ظلــم و ســتم دانســته اســتّ « :الذیـ َـن َآم ُنــوا َو َ ْل َی ْلب ُســوا ُ
ک ُل ُم
ولئ
إمیانـ ْـم ِبظلـ ٍ 
ـم أ ِ
ِ
َْ
ُ
ُ
ال ْمـ ُـن َو هـ ْـم ُم ْه َتــدو ن؛ آنــان کــه ایمــان آوردهانــد و ایمانشــان را به هیچ ســتمى نیالودهاند،
امــن (و آرامــش) دارنــد و رهیافتهانــد ».هــر چنــد برخــی مفســران تــاش کردهانــد تــا ظلــم در
ایــن آیــه را بــه معنــای «شــرک بــه خــدا» بگیرنــد ،ولــی ظلــم معنــای وســیعی دارد و شــامل
یشــود .بــه تعبیر
همــه گناهــان فــردی و اجتماعــی و اعتقــادی و عملــی و پنهــان و آشــکار م 
دیگــر ،هــر گناهــی در حقیقــت ،هــم ظلــم بــه خداســت و هــم ظلــم بــه خویشــتن و هم ظلم
بــه دیگــران .بــر ایــن اســاس ،مؤمنــان واقعــی کســانی هســتند کــه ایمــان خــود را آغشــته به
گنــاه نکننــد (و گفتیــم یکــی از بزرگتریــن گناهــان ،مــردمآزاری اســت ).جالــب آنکــه در
حدیثــی از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ مــردمآزاری در کنــار شــرک بــه خــدا ،بدتریــن گناهــان
نهــا نیســت :شــرک بــه خــدا و
معرفــی شــده اســت« :دو خصلــت ناپســند اســت کــه بدتــر از آ 
1

آزار بنــدگان خــدا».

 . 1تحف العقول .ص.۵۶
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همینطــور خداونــد اعــام نمــوده کــه مــردمآزاری و بدخواهــی بــرای دیگــران دیــر یــا
السـ ّ ئُ َّ َ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َّ
ـ� ِإال ِبأه ِلـ ِـه؛ مکــر
زود دامــن خــود صاحبــش را فــرا خواهــد گرفــت« :و ال یحیــق الکــر ِ
و نیرنــگ تنهــا دامــان صاحبانــش را مىگیــرد( ».فاطــر)43،
ایــن را بــه یــاد داشــته باشــید کــه دنیــا جــای بــزن و در رو نیســت .ایــن جهــان یــک قلــب
دارد کــه هــر کــس بــه آن چیــزی هدیــه بدهــد ،همــان را پــس میگیــرد .ا گــر کســی را شــاد
نطــور.
یگــردد و ا گــر دلــی را شکســتیم ،همی 
کردیــم ،اثــرش خیلــی زود بــه ســوی مــا بازم 
َ
�ن
آ
ت �ار و �پود عالم امکان �ه ه�م پ��وس ت�ه اس ت
� *** عالمی را �ش اد کرد � که دلی را �ش اد کرد
ب ی
�� نش
�ز
ت �ار و �پود م جو� ا�ن در�ا �ه ه�م پ��وس ت�ه اس ت
� *** می ن �د �ب ر ه�م ج�هان را ه�ر که ی�ک دل ب ک�د
ی ی ب ی

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی

مــوارد مــردمآزاری در زندگــی بســیار زیــاد اســت .از بلنــد کــردن صــدای ماشــین و بــوق
زدن غیرضــروری و راهبنــدان بــه بهانــه جشــن و شــادی و عــزا و پــارک کــردن در جلــوی
تهــای تلفنــی و ســرکاری و دســت انداختــن دیگــران و
منــزل دیگــران گرفتــه تــا مزاحم 
نهــا .تأسـفبارتر آنکــه برخــی ایــن کار را تنهــا بــرای
ســرک کشــیدن بــه حریــم شــخصی آ 
ایجــاد تنــوع و تفریــح انجــام میدهنــد و حتــی تبدیــل بــه کلیــپ و فیلــم کــرده و بــه
اشــتراک میگذارنــد .بــه درســتی کــه ایــن افــراد ا گــر میدانســتند چــه حســاب ســختی در
یپــروا سرنوشــت خــود را بــه تباهــی نمیکشــاندند.
پیــش خواهنــد داشــت ،ایــن چنیــن ب 
آری ،ایــن وعــده حتمــی پــروردگار اســت کــه ا گــر کســی ناراحتــی مخلوقــش را برانگیــزد ،بــر
َ ُ ُ ُّ ْ َ
او غضــب کــرده و رحمتــش را از او دریــغ میکنــد« :و اهَّلل ال ي ِحـ
ـب الفســاد» (بقــره)250،
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موضوع  :65حسن خلق (خوشرویی)

ﮛﮜ ﮝﮞﮟ
تو ملکات اخالقى بس بزرگى دارى که بر آن مسلطى( .قلم)4،

بــدون شــک یــک از مهمتریــن فضایــل اجتماعــی ُ
«حســن خلــق» یــا همــان
خوشاخالقــی اســت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــوده اســت« :در روز قیامــت چیــزی برتــر و باالتــر
با قرآن خوشبخت شوید

از حســن خلــق در تــرازوی عمــل کســی نهــاده نمــی شــود 1».و «بیشتریــن چیــزی کــه
ســبب مــی شــود امــت مــن بــه خاطــر آن وارد بهشــت شــوند ،تقــوای الهــی و حســن خلــق
اســت» .2خــود آن حضــرت دارای نیکوتریــن اخــاق بــود.در آیــه مذکــور ،خداونــد متعــال،
پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ را دارای واالتریــن اخــاق حســنه میدانــد.
خــوش اخالقــی تأثیــر بســیار زیــادی در شــیرینتر شــدن زندگــی ،جلب دوســتی دیگران،
افزایــش برکــت و روزی و عمــر و کاهــش اضطــراب و اســترس دارد .ا گــر بــه دنبــال ا کســیر
اعظــم جلــب حمبــت هســتید ،بدانیــد بایــد خــود را ّ
مزیــن بــه خوشاخالقــی و گشــادهرویی
شهــا و
کنیــد .بدانیــد کــه بداخالقــی و تندخویــی ،خوشــبوترین عطرهــا و بهتریــن آرای 
سهــا و جذابتریــن چهر ههــا را بیاثــر و منــزوی میکنــد .ولــی خــوش
نیکوتریــن لبا 
یشــود.
اخالقــی ســبب جــذب دیگــران و صمیمیــت و آرامــش و مــردم داری م 
 .1کافی .ج .2ص.99
 .2همان .ص .100
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اهمیــت خوشخلقــی بــه قــدری اســت کــه بــه فرمــوده رســول ا کــرم؟ص؟ «ایمــان کســی
لتــر اســت کــه اخالقــش بهتــر باشــد 1».از همــان حضــرت نقــل شــده اســت« :گاهــی
کام 
انسان در سایه خوشخویی ،به مقام و رتبه روزهداران شبزندهدار میرسد».
�ز خ� ق �ن
� و ج�و *** ه� ی �چ� ا�هل� ی ت
من ن �د�دم در ج�هان �جس ت
� �به ا ل� کو
ی
ا گــر بخواهیــم خــوش اخالقــی را تعریــف کنیــم ،بایــد بــه حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟
اشــاره کنیــم .آن حضــرت در پاســخ از معنــای حســن خلــق میفرمایــد«ُ :ت َل ّیـ ُـن جا ِن َبـ َ
ـک
ِ
ـک َو َتلقــى أخـ َ
المـ َ
َو ُت َط ّیـ ُـب َک َ
ـاک ِب ِبشـ ٍـر َح َسـ ٍـن؛ یعنــی حســن خلــق آن اســت کــه نر مخــو و
ِ
مهربــان باشــى ،گفتــارت پاکیــزه و مؤدبانــه باشــد و بــا بــرادرت بــا خوشــرویى برخــورد
3

 .1بحار األنوار .ج  . 68ص .389
 .2میزان الحکمة .ج  .3ص .140
 . 3کافی .جلد  .2ص.103
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کنــى».
بــر ایــن اســاس ،حســن خلــق بــه مجمــوع ســه صفــت نرمخویــی ،خوشگویــی و
یشــود .صفــت نــرم خویــی را در گفتــار بعــد بررســی کــرده و در ایــن
خوشرویــی گفتــه م 
گفتــار بــه صفــت خوشــرویی و در گفتارهــای بعــد بــه دو صفــت بعــدی میپردازیــم.
الــف -خوشــرویی :یکــی از صفــات نیــک هــر انســانی ،خوشــرو بــودن و داشــتن لبخنــد
ایــاد
بــر ل 
بهــا در برخــورد بــا دیگــران اســت .تبســم و لبخنــد ،یــک نیــروی شــگفت انگیــز ج
میکنــد کــه هــر کــس بــا آن وارد جایــی شــود ،همــگان را بــه خــود جلــب کــرده و مــورد
اســتقبال و احتــرام قــرار میگیــرد .قلــب شــادمان و چهــره بــاز ،مثــل یــک سرچشــمه ،همــه
چهر ههــای یپرامــون خــود را شــکفته و خنــدان میســازد .کســی کــه دارای ایــن صفــت
نیکــو اســت ،تأثیــر چشــمگیری روی دوســتان و نزدیــکان خواهــد داشــت و وجــودش
نهــای گــرم
نهــا نعمتــی آســمانی اســت .فرزندانــی کــه در ایــن گونــه کانو 
بــرای همــه آ 
و پــر نشــاط پــرورش یابنــد ،در آینــده افــرادی فعــال ،مؤثــر و خدمتگــزار خواهنــد بــود؛ ولــی
ً
معمــوال کســانی کــه بــد خلــق و ناراحــت هســتند و قیافــه ای گرفتــه و افســرده دارنــد،
ً
درخانوادههایــی بــزرگ شــده انــد کــه از ایــن نعمــت بیبهــره بــوده و پــدر و مادرشــان غالبــا
در زندگــی ،اختــاف و کشــمکش داشــتهاند.

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی

2
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بزرگتریــن نعمتــی کــه باعــث خوشــبختی انســان میشــود ،رضایــت و خشــنودی
اســت کــه در چهــره متبســم و گشــاده نمایــان مــی شــود .امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :نیکــی
کــردن بــه دیگــران و خوشــرویی ،محبــت دیگــران را جلــب و انســان را وارد بهشــت مــی
1

گردانــد و بخــل و ترشرویــی انســان را از خــدا دور و وارد دوزخ میکنــد».
در دیــن مــا لبخنــد یکــی از انــواع صدقــه و از مسـ ّ
ـتحبات مؤکــد اســت .امــام باقــر؟ع؟
ٌَ
َ
میفرمایــد« :ت َب ُّسـ ُـم َّالر ُجـ ِـل فــی َو ْجـ ِـه اخیـ ِـه َح َســنة؛ لبخنــد انســان بــه چهــره بــرادر دینــی
اش ،کار نیــک بزرگــی اســت 2».دریــغ اینکــه ،برخــی آدمهــا از همیــن لبخند و گشــادهرویی
هــم دریــغ میکننــد.
آ
ا�ز ث�مر �ش ی�ر�ن �نسا�ز ی گر داهن خ�ل ق� را *** سعی کن ا�ز سا�ه ت
ا� چ�ون ب� ی�د �سا ی�د کسی
ی
ی
ِ

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1همان.
 . 2همان .ص.۱۸۸
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 ...ﯦ ﯧ ﯨ...
و با مردم سخن خوب بگویید( .بقره)83،

1

دارد».
از ایــن رو ،رســول خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت« :هــر کــس بــرادر وخواهــر باایمانــش را بــا
گفتــن کالمــی مالطفتآمیــز و غـمزدا ،مــورد تکریــم قراردهــد ،تــا وقتــی او شــادمان اســت،
 . 1بحاراالنوار،ج،65ص.152
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یکــی از شــاخههای دیگــر حســن خلــق کــه تأثیــرات زیــادی در نــرم ســاختن قلــوب و
جلــب عاطف ههــا و پایــداری روابــط اجتماعــی دارد ،خوشگویــی اســت .گفتــار دلپذیــر و
یســازد .در مقابــل ،کالم
یتــر م 
شــادیبخش ،رابط ههــا را اســتوارتر و پیوندهــا را صمیم 
گزنــده و نیـشدار و آمیختــه بــه مالمــت و ســرزنش ،هیـچگاه نخواهــد توانســت اثــر مثبتــی
در طــرف مقابــل ایجــاد کنــد.
در آیــه بــاال ،خداونــد از مــا میخواهــد تــا بــا همــه مــردم ،نیکــو ســخن بگوییــم .ایــن
مطلــب هیــچ اســتثنائی نــدارد؛ یعنــی حــی بــا دمشنــان نیــز بایــد بــه خــویب ســخن گفــت.
امــام باقــر؟ع؟ در تفســیر معنــای قــول نیــک کــه خداونــد در آیــه ســفارش کــرده میفرمایــد:
«بهتریــن ســخنی کــه دوســت داریــد مــردم بــه شــما بگوینــد ،بــه آنهــا بگوییــد ،چــرا کــه
خداونــد ،لعنــت ،دشــنا م و زخــم زبــان بــر مومنــان را دوســت نــدارد و فــرد زشــت گفتــار و
بدزبــان و ســمج را دشــمن م ـیدارد و شــخص بــا حیــا و بردبــار و عفیــف پارســا را دوســت
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1
یبــرد».
گوینــده آن ســخن همــواره در ســایه رحمــت گســترده الهــی بــه ســر م 
َ ٌْ
ایــن موضــوع بــه قــدری مهــم اســت کــه خداونــد آن را نوعــی انفــاق میدانــد« :قــول
َ
َم ْعـ ُـر ٌوف َو َم ْغ ِفـ َـر ٌة َخ ْیـ ٌـر ِمـ ْـن َص َد َقـ ٍـة َی ْت َب ُعهــا أ ً
ذى؛ گفتــار پســندیده (در برابــر نیازمنــدان) ،و
عفــو از بخششــى کــه آزارى بــه دنبــال آن باشــد ،بهتــر اسـت( ».بقــره)263 ،
خوشگفتاری اثر دو سویه دارد.
َ
َ َ
َ
َ
ـاب تســمعوا جمیــل
در حدیثــی از حضــرت علــی؟ع؟ آمــده اســت«ِ :اجملــوا ِفــی ِ
الخطـ ِ
َ
2
الجــواب؛ زیبــا ســخن بگوییــد تــا پاســخ زیبــا بشــنوید».
ً
برخــی افــراد خوشگویــی را بــه معنــای بذلهگویــی گرفتــه و دائمــا شــوخی میکننــد.
البتــه از نظــر دیــن ،مــزاح و شــوخی در حـ ّـدی کــه موجــب زدودن غــم و انــدوه و شــاد کــردن
مؤمــن باشــد و بــه گنــاه و افــراط و جســارت و ســخنان زشــت و دور از ادب کشــیده نشــود،
عملــی پســندیده و بایســته اســت؛ امــا خوشگویــی بــه معنــای متانــت و ّ
حقگویــی و پرهیز
ً
از جســارت کالمــی و رعایــت آداب گفتــار اســت .پیامبــر اســام؟ص؟ فرمــود« :مــن حتمــا
3
ی کنــم ،ولــی جــز ســخن حــق نمیگویــم».
شــوخی مـ 
بــرای اینکــه بــا آداب گفتــار بیشــتر آشــنا شــویم ،بایــد بــه فصــل دوازدهــم مراجعــه کنیم
کــه مربــوط بــه مهــارت «ارتبــاط مؤثــر کالمــی» اســت.

با قرآن خوشبخت شوید
 .1جامع السعادات .ج .۲ص.۲۲۴
 . 2غررالحکم و دررالکلم  .حدیث .۲۵۶۸
 . 3بحاراالنوار .ج .61ص .711
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ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦ ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ...
[اى پیامبــر!] پــس بــه مهــر و رحمتــى از ســوى خــدا بــا آنــان نــرم خــوى شــدى ،و اگــر
درشــت خــوى و ســخت دل بــودى از پیرامونــت پراکنــده مىشــدند؛ بنابرایــن از آنــان
گذشــت کــن ،و بــراى آنــان آمــرزش بخــواه( .آل عمــران)159،

1

خــودش در رنــج قــرار دارد ،ولــی مــردم از دســت او در آسایشــند».
�ز ت خ ش ن
خ شن
عمر �به ���ودی دلها گ�ذ ار *** ت �ا �و ���ود �بود کردگار

� خ
خ ش
ط
ط
ت
�
� *** ر ن�ج �ود و راح� ی�اران ل ب
سا�یه �ور� ی�د سواران ل ب

 . 1بحاراالنوار .ج .72ص.53
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با قرآن خوشبخت شوید

خداوند در آیه باال از صفت نرمخویی پیامبر گرامی اسالم ستایش کرده است.
پــروردگار عالــم ،پیامبــران و ســفیران خــود را انســانهایی َعطــوف و نر مخــو قــرار داد تــا
بهتــر بتواننــد در مــردم اثــر گذارنــد و آنــان را بــه ســوی خــود جــذب نماینــد .ایــن نرمخویــی
و مالطفــت بــه قــدری ارزشــمند اســت کــه خداونــد آن را رحمتــی از جانــب خــودش بــه
پیامبــران میدانــد.
ا گــر بــه دنبــال یــک نشــانه واقعــی و ملمــوس بــرای مؤمــن هســتید ،فقــط به ایــن حدیث
«المؤمـ ُـن
از امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ توجــه کنیــد کــه نشــانه مؤمنــان را اینگونــه میدانــد:
ِ
ـاس ِمنــه فــی َ
فســه ِمنــه فــی َت َعــب َو ّالنـ ُ
َن ُ
راحــة؛ مؤمــن کســی اســت کــه خــودش از دســت
ٍ

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی

موضوع  :67حسن خلق (نرمخویی)

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی
با قرآن خوشبخت شوید

بــه طــور کلــی ،آد مهــا دو دســتهاند :برخــی چنــان وجــود پرطمطراقــی دارنــد کــه افــراد
دور و برشــان بــه چشــم نمیآینــد .همــه چیــز بایــد مطابــق راحتــی و میلشــان پیــش بــرود؛
انــگار همیشــه بایــد بقیــه کوتــاه بیاینــد و پــا روی عالئقشــان بگذارنــد .غــذا بایــد آنگونــه
باشــد کــه آنهــا میــل دارنــد؛ ســاعت خــواب بایــد بــا ســلیقه آنــان تنظیــم شــود؛ بــرای خــود
ّ
خلــوت و لــذت دارنــد ،ولــی چنیــن حقــی را بــرای دیگــران قائل نیســتند .نشــان ه ایــن آدمها
ایــن اســت کــه وقتــی نیســتند ،افــراد دور و برشــان نفــس راحتــی میکشــند.
یشــوند .عالقــه
امــا آدمهایــی هــم هســتند کــه کنــار مــا زندگــی میکننــد ،ولــی دیــده نم 
دیگــران همیشــه بــر میــل آنــان مقــدم اســت .در اتوبــوس ،ســریع برمیخیزنــد و جــای خــود
را بــه کــس دیگــری میدهنــد؛ در خانــه ،ا گــر غــذا کــم باشــد ،طــوری برخــورد میکننــد کــه
ً
انــگار اصــا اشــتها ندارنــد؛ برنام ههــای تلویزیــون را بــر اســاس عالقــه همسرشــان تعییــن
میکننــد؛ در ســفر ،مطابــق میــل دیگــران ،خودشــان را وفــق میدهنــد؛ در محلــه ،ســر و
صــدای مهمانــی همســایه را تحمــل میکننــد .نشــانه ایــن آدمهــا ایــن اســت کــه وقتــی
هســتند ،انــگار نیســتند؛ یعنــی ب هقــدری بــی ســرو صــدا و بیادعــا زندگــی میکننــد کــه گویــا
هیــچ میــل و ســلیقهی ندارنــد .ایــن آدمهــا وقتــی عزیــز میشــوند کــه نباشــند .آن وقــت
همــه میفهمنــد کــه چــه جایــگاه مهمــی داشــتهاند.
افــرادی کــه مالیــم و بــا عاطفــه هســتند ،نقــش روغــن در چــرخ دند ههــای ارتبــاط مــا
آد مهــا را بــازی میکننــد .ا گــر نباشــند ،همــه بــا هــم اصطــکاک دارنــد و اعصابمــان خردتــر
ً
یمــان کــم
میشــود .آنهــا حتمــا بهشــتیاند .وای از روزی کــه از ایــن آد مهــا در زندگ 
یشــود!
باشــد .آن وقــت چقــدر زندگــی چقــدر تلــخ م 
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موضوع  :68فرمانبری و قانونپذیری

ﭬﭭﭮﭯ

یکــی از مهمتریــن بایســتههای رفتــار اجتماعــی از نــگاه دیــن ،پیــروی از قوانیــن
شــرعی و عرفــی جامعــه اســت .اجــرای قانــون از دیــدگاه قرآن جایگاه بســیار ویــژه ای دارد.
خداونــد در چنــد جــای قــرآن ،هــدف از فرســتادن انبیــا را اجــرای حــق و قانــون بیــان کــرده
اســت .بــرای نمونــه در آیــه  ۱۰۵ســوره نســاء خطــاب بــه پیامبــر؟ص؟ آمــده اســت« :إ َّنــا َأ ْن َز ْلناَ
ِ
َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ نَ َّ
نَ َ
َ َ َ َ َُّ َ َ ُ ْ َ
ً
الل َول تکـ ْـن ِللخا ِئ ِنــ� خ ِصیمــا؛
ـاس ِبــا أرا ک
ِإلیــک ال ِکتــاب ِبالـ ِـق ِلتحکــم بــ� النـ ِ
مــا ایــن کتــاب را بحــق بــر تــو نــازل کردیــم تــا بــه آنچــه خداونــد بــه تــو آموختــه در میــان
مــردم قضــاوت کنــی و از کســانی مبــاش کــه از خائنــان حمایــت نمایــی( ».ســوره نســا آیــه
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با قرآن خوشبخت شوید

بــه یقیــن فرســتادگانمان را بــا دلیلهــاى روشــن (معجــزه آســا) فرســتادیم ،و همــراه
آنــان کتــاب (الهــى) و تــرازو را فــرو فرســتادیم ،تــا مــردم بــه دادگــرى برخیزنــد؛ و آهــن
را فــرو فرســتادیم کــه در آن نیرویــى شــدید [آالت جنگــی] و ســودهایى بــراى مــردم
اســت ،و تــا خــدا معلــوم دارد کــه چــه کســى او و فرســتادهاش را در نهــان یــارى مــى کنــد؛
براســتى خــدا نیرومنــدى شکس ـتناپذیر اســت( .حدیــد )25،

فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی
با قرآن خوشبخت شوید

یشــود کــه هــدف از
 )105مشــابه همیــن مطلــب از آیــه  213ســوره بقــره هــم فهمیــده م 
بعثــت انبیــاء رفــع اختالفــات مــردم و اجــرای حـ ّـق در جامعــه اســت.
نهــای الهــی و فرامیــن
بــر ایــن اســاس ،مؤمــن حقیقــی کســی اســت کــه در برابــر قانو 
َ
َ
ْ
رهبــر دینــی کامـ ًـامطیــع باشــد .در آیه  65ســوره نســاء آمده اســتَ « :فــا َو َر ّبـ َ
ـک ل ُیؤ ِم ُن َ
ون
ِ
َ ْ ُ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ
ُّ َ
َ
کـ َ
ُ
َحـ َّـى ُی َح ِ ّ ُ
ـوک ِف َیمــا شـ َـج َر َب ْی َ ُنـ ْـم َث ل َی ِج�ـ ُـدوا ِف أنف ِسـ ِـهم حرجــا ِمــا قضیــت و یسـ ِـلموا
َ
ت ْسـ ِـل ًیما؛ بــه پــروردگارت ســوگند کــه آنهــا مؤمــن نخواهنــد بــود ،مگــر اینکــه در اختالفــات
خــود ،تــو را بــه داوری طلبنــد و ســپس از داوری تــو ،در دل خــود احســاس ناراحتــی نکننــد
و کامــا تســلیم باشــند».
قــرآن همچنیــن کســانی را کــه ا گــر قانــون بــه صــاح شــان باشــد از آن اطاعــت مــی کنند
و در ســایر مــوارد از آن ســرپیچی مــی کننــد بــه شــدت مــورد ســرزنش قــرار میدهــد( .ســوره
نــور آیــات  48و )49
یشــود کــه هــدف از بعثــت انبیــاء و بــه طــور کلــی احــکام و
از آیــه بــاال هــم فهمیــده م 
مقــرارت دینــی ،ایــن اســت کــه مــردم بــه عدالــت قیــام کننــد .منظــور از میــزان در ایــن آیــه،
همــان مقــررات دینــی و حکومتــی و بــه تعبیــر ســادهتر ،قانــون اســت.
َ ُ َ َّ ُ ْ
ـاس ِبال ِق ْسـ ِـط» ایــن اســت کــه خداونــد میخواهــد
«لیقــوم النـ
نکتــه جالــب در جملــه ِ
تبعیــت از قانــون بــه صــورت خودجــوش و مردمــی باشــد؛ یعنــی قانونمــداری باید فرهنگ
فرا گیــر و داوطلبانــه باشــد؛ نــه اینکــه بــه زور توســط حکومــت اقامــه قســط بشــود .اگرچه در
ادامــه آیــه ،وظیفــه حکومــت را هــم تعییــن کــرده و بــا یــادآوری نعمــت شمشــیر کــه بــرای
مبــارزه اســتفاده میشــود ،گفتــه کــه حکومــت دینــی هــم بایــد بــا قــدرت ،بــا قانونگریــزان
مقابلــه کند.
نمــداری در امــور
در ســیره پیامبــر ا کــرم؟ص؟ و اهــل بیــت؟ع؟ توجــه ویــژهای بــه قانو 
یشــود؛ چــه هنگامــی کــه خــود
حکومتــی و مبــارزه بــا ویژهخــواری و تبعیــض مشــاهده م 
مأمــور اجــرای قانــون بودنــد و چــه حتــی زمانــی کــه بــا حاکمــان وقــت معارضــه داشــتند.
فقــط در مــواردی کــه قوانیــن عرفــی بــا شــریعت تضــاد داشــت ،بــا آن مقابلــه میکردنــد.
از امــام صــادق؟ع؟ روایــت اســت کــه وقتــی آیــه زکات نــازل شــد ،عــدهای از بنیهاشــم
نــزد پیامبــر؟ص؟ آمدنــد و از ایشــان درخواســت کردنــد تــا بــه خاطــر رابطــه فامیلــی کــه بــا
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نهــا محــول کنــد تــا بتواننــد از ایــن طریــق
هــم دارنــد ،مســئولیت جمـعآوری زکات را بــه آ 
ســهمی از زکات را بــرای خودشــان بردارنــد .پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :صدقــه و زکات بــر مــن و بر
بنیهاشــم حــرام اســت؛ آیــا گمــان میکنیــد کــه مــن شــما را بــر دیگــران ترجیــح میدهــم؟»
ّ
قانونگریــزی و تبعیــض و فســاد ا گــر دامــن ملتــی را بگیــرد ،همــه چیــز را نابــود خواهــد
ســاخت؛ حتــی دیــن و اعتقــادات آنهــا را .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در حدیــث قابــل
تأملــی فرمــود« :بنــی اســرائیل نابــود شــدند؛ از آن رو کــه حــدود الهــی را فقــط بــر زیردســتان
2

اجــرا مــی کردنــد؛ نــه بــر اشــراف زادگان».
در آیــات بســیاری از قــرآن ،قوانیــن تشــریعی خداونــد ذکــر شــده و از همــه خواســته شــده
نگــذار ،از
تــا از آن پیــروی کننــد .اگرچــه قوانیــن بشــری ،بــه جهــت معصــوم نبــودن قانو 
اشــتباه و خطــا بــه دور نیســت ،ولــی ایــن بهانــه نمیشــود کــه نســبت بــه آن بیمبــاالت
بــود؛ زیــرا ایــن قوانیــن ســبب نظــم و امنیــت جامعــه بــوده و بــه همیــن جهــت ،مــورد تأییــد
اســام نیــز واقــع میشــوند؛ البتــه تــا زمانــی کــه بــا حکــم خــدا مخالــف نباشــند .از ایــن رو،
علمــای دیــن معتقدنــد تمــام قوانیــن جامعــه اســامی بــه نوعــی بایــد زیــر نظــر حا کــم شــرع
و فقیــه مجتهــد جامــع الشــرایط تصویــب و اجــرا شــود.
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1

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1کافی .ج .4ص .58
 . 2دعائم االسالم  442ج .2
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موضوع  :69رعایت ادب

ﯫﯬ ﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴ
بــى تردیــد کســانى کــه تــو را [بــی ادبانــه] از پشــت اطاقهــا صــدا مىکننــد ،بیشترشــان
درک ندارنــد( .حجــرات)4،

با قرآن خوشبخت شوید

در ایــن گفتــار بــه اهمیــت ادب در معاشــرت اجتماعــی اشــاره میکنیــم .ادب هیــچ
یخــرد .ایــن جملــه بیانگــر اهمیــت ایــن گفتــار در جلــب
خرجــی نــدارد ،ویل مهــه چیــز را م 
محبوبیــت و ارتبــاط بــا دیگــران اســت.
بخــش مهمــی از دیــن اســام را آداب در بــر گرفتــه اســت .آداب معاشــرت ،دوســتی،
غذاخــوردن ،لبــاس پوشــیدن ،نشســتن و برخاســتن ،خوابیــدن ،مهمانــی ،دیــد و بازدیــد و
بــه طــور کلــی ،آداب فــردی و اجتماعــی مربــوط بــه اعمــال مختلــف.
اهمیــت ادب بــه قــدری مهــم اســت کــه حضــرت علــی؟ع؟ آن را کمــال آدمــی میدانــد
و در حدیثــی ارزشــمند جایــگاه ادب را اینچنیــن شــرح مــی دهــد کــه« :هــر چیــزی محتــاج
1

عقــل اســت و عقــل محتــاج ادب اســت».
آن حضــرت در جــای دیگــر میفرمایــد« :مــردم بــه ادب شایســته ،بیــش از طــا و نقــره
نیازمندند2».همچنیــن فرمــود« :ادب انســان را از افتخــارات پــدران و نیــاکان بــى نیــاز
مىکنــد».

3

 .1غررالحکم .حدیث.۵۱۰۲
 . 2همان .حدیث .۵۰۸۰
 .3بحار االنوار .ج  75ص .68
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�ا اد� � شا� ت �ا �ب �ز رگ ش�وی *** که �ب �ز رگی �ن ت�� ه اد� اس ت
�
ی �ج ب
ب ب ب

1

حســین؟ع؟ در یــک روایــت حکیمانــه فرمــود« :کســی کــه عقــل نــدارد ،ادب نیــز نــدارد».
پــس بــدون رعایــت ادب ،دســتیابی بــه پایینتریــن مراحــل انســانیت نیــز امــکان پذیــر
نیســت:
�ف
�ن
قر� ما ب� ی�ن ب� یآ�دم و ح�وان ،اد� اس ت
� ،آ�دم �ن� یس ت
آ�دم ی��ز اد اگر �ی اد� اس ت
�
� ***
ی
ب
ب ب
امــام صــادق؟ع؟ بــه یکــی از یــاران خویــش میفرمایــد« :ا گــر فقــط دو روز دیگــر تــا
مــرگ تــو باقــی مانــده اســت ،یــک روزش را بــرای آموختــن ادب صــرف کــن و روز دوم را

بــرای بــه کار بســتن آن 2».از ایــن روســت کــه بــزرگان توفیــق ادب داشــتن را نیــز از خداونــد
درخواســت میکردنــد.
م گ�ش ت �ز ف ��ض
�ز خ� � ی�� ت� ف�� ق
ر�
اد� حروم � ا ل ب
اد� *** ب�ی ب
ا دا ج و ی م و ی� ب
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ادب در حقیقــت نقطــه آغازیــن رشــد و شــکوفایی شــخصیت یــک فــرد اســت .امــام

ا گــر بخواهیــم یــک تعریــف کلی از ادب داشــته باشــیم ،خوب اســت بــه حدیث نیکوی
نبــاره اشــاره کنیــم .آن حضــرت میفرمایــد« :بهتریــن ادب آن
امیــر مؤمنــان؟ع؟ در ای 
3
اســت کــه انســان در حـ ّـد و مــرز خــود باقــی بمانــد و از انــداز ه خویــش پــا فراتــر ننهــد».

 . 1بحاراألنوار .ج .75ص .101
 . 2کافی .ج . 8ص. 150
 .3غررالحکم .حدیث.۵۰۷۸
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با قرآن خوشبخت شوید

از ایــن جهــت ایــن حدیــث را در تعریــف ادب ،نیکــو دیدیــم کــه معنــای جامعــی از آداب
مختلــف در بــر میگیــرد .بــه طــور مثــال ،شــاگردی کــه حــد خــود را بشناســد ،در ارتبــاط بــا
معلــم درش ـتگویی و پرخــاش نمیکنــد یــا انســانی کــه حــد خــود را بدانــد ،در رابطــه بــا
دیگــران متکبرانــه ســخن نمــی گویــد و نشســت و برخاســت نــدارد.
نهــا
رعایــت ادب در هــر کاری ،ویــژه خــود آن کار اســت کــه حتــی ممکــن اســت در زما 
نهــای مختلــف هــم تفــاوت کنــد .بــه همیــن دلیــل ،از قدیــم گفتهانــد کــه «ادب،
و مکا 
آداب دارد».
موضــوع آیــه فــوق ،رعایــت ادب در برابــر پیامبــر اســام؟ص؟ اســت .برخــی مســلمانان
آن حضــرت را بــا صــدای بلنــد و از بیــرون خانــه و بــا صــدای بلنــد صــدا مــی کردنــد و چــون
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با قرآن خوشبخت شوید

ایــن کار بیحرمتــی بــه آن جنــاب بــود ،خداونــد آنــان را از ایــن کار نهــی کــرد .در ایــن آیــه،
یخــردی توصیــف شــدهاند .ایــن آیــه یکــی از
افــرادی کــه مراعــات ادب نمیکننــد ،بــه ب 
د ههــا آی ـهای اســت کــه بــه طــور کلــی دربــاره رعایــت ادب در رفتــار اجتماعــی نــازل شــده
اســت .بخشهایــی از ســورههای لقمــان ،اســراء ،حجــرات ،فرقــان و اعــراف بــه ذکــر
کلیاتــی در ایــن زمینــه اختصــاص یافتــه اســت .ا گــر بخواهیــم بــه آداب مختلــف زندگــی
اجتماعــی از منظــر قــرآن بپردازیــم ،نیازمنــد کتابــی مفصــل و چنــد جلــدی اســت.
بخــش اندکــی از ایــن آداب و آیــات از ایــن قــرار اســت :ادب در برابــر پیامبــر (ص)[ :نــور،
 /63حجــرات 1 ،تــا  /5توبــه /61 ،احــزاب 53 ،و  - ]...ادب در برابــر علمــا و بــزرگان
دینــی[ :مجادلــه /11 ،کهــف 66 ،و  -]...ادب در برابــر پــدر و مــادر[ :اســراء 23 ،و /24
لقمــان /14 ،احقــاف /15 ،صافــات 102 ،و  - ]...ادب در برابــر مــردم[ :اعــراف/199 ،
نســاء /86 ،فرقــان /72 ،حجــرات /11 ،نســاء 36،و  - ]...ادب در غــذا خــوردن:
[اعــراف /31 ،عبــس /24 ،بقــره /168 ،نحــل 114 ،و  - ]...ادب در مهمانــی[ :نــور27 ،
تــا  /29مجادلــه /11 ،انعــام /68 ،احــزاب 53 ،و  - ]...ادب در ســخن گفتــن[ :انعــام،
 /108بقــره /83 ،لقمــان /19 ،انعــام /54 ،نســاء /86 ،حجــرات 11 ،و  - ]...ادب در راه
رفتــن[ :اســراء /37 ،لقمــان /18 ،فرقــان 63 ،و ]...
گفتنــی اســت بهتریــن الگــو بــرای رعایــت ادب ،خــود قــرآن کریــم اســت کــه در سرتاســر
یشــود .در هیــچ کجــای قــرآن چــه در لحــن و چــه در محتــوای
آن رعایــت ادب مشــاهده م 
یشــود .بنابرایــن ،یبادیب نشــانه دوری از قــرآن اســت .افــرادی کــه و
آن بیادبــی دیــده نم 
یشــود و بــه بهانــه رکگویــی
کتــر و پــدر و مــادر و اســتاد و  ...سرشــان نم 
گتــر و کوچ 
بزر 
یــا آزادی عمــل و بیــان گســتاخانه ســخن میگوینــد و بیمالحظــه مینشــینند ،بویــی از
ایمــان نبردهانــد؛ حتــی ا گــر ظاهــر دینــی داشــته باشــند.
� که ا�مان اد� اس ت
�؟ *** ع ق�ل �ب ر گ شو� دلم گ ف� ت
کردم �زا ع ق�ل س�ؤ الی که مگر ا�مان �چ� یس ت
�.
ی
ی
ب
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...ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ
ﯲﯳ ﯴﯵ
ﯶ ...

و (همــواره) در راه نیکــى و پرهیــزگارى بــا هــم تعــاون کنیــد! و (هرگــز) در راه گنــاه و
ّ
تعــدى همــکارى ننماییــد! (مائــده)2،
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یکــی از عناصــر ذاتــی پیشــرفت و پویایــی جامعــه میدانــد .خداونــد در آیــه 2ســوره مائــده
مســلمانان را بــه تعــاون و یــاری رســاندن بــه یکدیگــر فرمــان میدهــد.
تعــاون و همــکاری ،دایــرهای گســتردهای از امــور اجتماعــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی،
سیاســی ،نظامــی ،خانوادا گــی و  ...را در برمیگیــرد .جامع ـهای کــه در آن ،مــردم
دوشــادوش حکومــت بــه کمــک و یــاری همدیگــر برخواســته و همبســتگی و اتحــاد و
همدلــی دارنــد ،پل ههــای ترقــی و پیشــرفت را بــه خــود خواهــد دیــد و جامعــه ای کــه در
آن هــر کــس بــه فکــر پیشــرفت موقتــی و محــدود خــود اســت و تــوازن و همافزایــی در آن
وجــود نــدارد ،محکــوم بــه شکســت و از هــم گســیختگی اســت.
کتــر از
ـرادر همدیگــر؛ بلکــه حتــی نزدی 
قــرآن کریــم بــا عبــارات ارزنــدهای مؤمنــان را بـ ِ
آن دانســته اســت .هنگامــی کــه خداونــد در قــرآن میخواهــد از قتــل و کشــتن دیگــران نــه
کنــد ،نمیگویــد :دیگــران را نکشــید؛ بلکــه میگویــد« :خودتــان را نکشــید( ».نســاء)29،؛
یــا ا گــر از ظلــم بــه دیگــران نهــی میکنــد ،میفرمایــد« :بــه خودتــان ظلــم نکنیــد».
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(توبــه)36،؛ یــا هنگامــی کــه از تمســخر و تحقیــر و عیبجویــی نکوهــش میکنــد ،بــاز
میفرمایــد« :از خودتــان عیبجویــی نکنیــد( ».حجــرات)11،؛ حتــی قــرآن کریــم ســام و
درود بــر دیگــری را ســام بــر خــود خوانــده و میفرمایــد« :و هنگامــى کــه داخــل خان ـهاى
شــدید ،بــر خویشــتن ســام کنیــد» (نــور.)61 ،
اینگونــه تعبیــرات بــه ایــن معناســت کــه قــرآن تأ کیــد دارد دیگــران را جزئــی از خــود
بدانیــم؛ نــه جــدای ا خــود .پــس از نظــر قــرآن ،امــت اســامی یــک پیکــره واحــد دارنــد و
قســتیزان
همــه مســلمین موظــف بــه حفــظ ایــن پیکــره واحــد در برابــر ظالمــان و ح 
هســتند.
تهــای یــک جامعــه مشــروط بــه خواســت و اراده عمومــی مــردم و
بســیاری از موفقی 
حضــور آنــان در صحن ههــای مختلــف تصمیمگیــری و عمــل اســت .آنــان کــه نســبت بــه
اتفاقــات جامعــه خــود بیتفــاوت هســتند ،در حقیقــت بــه سرنوشــت خودشــان اهمیــت
ندادهانــد .ایــن یکــی از مهمتریــن شــعارهای قرآنــی اســت کــه سرنوشــت هــر ملــی به دســت
َْ ُ
َ
َ َ
َّ َ َ
اهَّلل ال ُیغ ِّیـ ُـر مــا ِبقـ ْـو ٍم َحـ ّـى ُیغ ِّیـ ُـر وا مــا ِبأنف ِسـ ِـه ْم؛ خداونــد سرنوشــت
خــودش اســتِ « :إن
ّ
هیــچ قــوم (و ملتــى) را تغییــر نمىدهــد مگــر آنکــه آنــان آنچــه را در خودشــان اســت تغییــر
دهنــد!» (رعــد)11 ،
قــرآن کریــم حتــی تحقــق عدالــت اجتماعــی را بــه دســت مــردم امکانپذیــر میدانــد و
َ ْ
ََ ْ َ ْ
ـات
وظیفــه حاکمــان را تنهــا زمین هســازی بــرای آن میدانــد« :لقــد أ ْر َســلنا ُر ُســلنا ِبال َب ِّینـ ِ
َ َ ْ َ َ ُ َ َّ ُ ْ
ْ
َْ ْ
ـوم النـ
َو أن َزلنــا َم َع ُهـ ُـم ال ِکتــاب و الیــزان ِلیقـ 
ـاس ِبال ِق ْسـ ِـط؛ مــا رســوالن خــود را بــا دالیــل
نهــا کتــاب و قوانیــن عادالنــه نــازل کردیــم تــا مــردم قیــام بــه
روشــن فرســتادیم ،و بــا آ 
عدالــت کننــد( ».حدیــد)25 ،
بــه دلیــل اهمیــت بســیار زیــاد مشــارکت و همــکاری و همافزایــی ،در آیــه  46ســوره
ُ ْ
ســبأ قیــام بــرای خداونــد بــه صــورت گروهــی مقــدم بــر قیــام فــردی شــده اســت« :قــل
َ
َّ َ ُ ُ
ُ
ْ
واحـ َـد ٍة أ ْن َت ُق ُ
ومــوا ِهلِل َمثــى َو فــرادى؛ بگــو :شــما را تنهــا بــه یــک چیــز انــدرز
ِإنــا أ ِعظکـ ْـم ِب ِ
مىدهــم ،و آن اینکــه :دو نفــر دو نفــر یــا یــک نفــر یــک نفــر بــراى خــدا قیــام کنیــد».
نمونــه بــارز ایــن تعــاون و مشــارکت اجتماعــی را مــی تــوان در مســلمانان صــدر اســام
دیــد کــه بــا خلــوص و ایمانــی راســخ و مثــال زدنــی بــه یــاری یکدیگــر شــتافته و در همــه
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چــون همبســتگی ،مشــارکت و همــکاری تنهــا زمانــی ارزشمنــد اســت کــه بــرای کارهــای
خداپســندانه باشــد؛ نــه اینکــه در مســیر گنــاه باشــد.
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ُ
اهلل
بحرا 
نهــای ســخت نظامــی و اقتصــادی ،پشــتیبان هــم بودنــد .حدیــث مشــهور َ«یــد ِ
الج َ
َمـ َـع َ
ماعــة» 1حکایــت از همیــن نکتــه دارد کــه لطــف و عنایــت خداونــد همــواره شــامل
ایــن افــراد خواهــد داشــت.
شایســته اســت در پایــان بــه ایــن نکتــه مهــم اشــاره کنیــم کــه بنــا بــر آیــه بــاال ،مفاهیمــی
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موضوع  :71امانت داری و خوش عهدی

ﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃ
و آنها که امانتها و عهد خود را رعایت مىکنند؛ (مؤمنون)8،

با قرآن خوشبخت شوید

اعتمــاد ،بــزرگ تریــن ســرمایه جامعــه اســت و ا گــر در اجتمــاع ،اعتمــاد مــردم بــه یکدیگر
از بیــن بــرود ،نســبتهای ایمانــی و میهنــی نیــز پایدار نخواهد بــود .از ایــن رو ،امانتداری
اهمیــت دو چنــدان مییابــد؛ زیــرا هــم موجــب افزایــش حــس اعتمــاد در بیــن مــردم و هــم
ْ
ســبب شــکوفایی مظاهــر دینــداری و احساســات معنــوی و حفــظ نفــس از وسوس ـههای
یگــردد.
دنیــوی م 
امان ـتداری و خوشقولــی دو خصلــت نیکــو هســتند کــه در آیــات متعــددی از قــرآن
َ
کنــار یکدیگــر ذکــر شــده اســت .خداونــد نســبت بــه امانــت و ادای آن فرمــوده اســتِ « :إ ّن
َ ْ ُ َ ُ َ ُّ ْ َ
َْ
ـات ِإیل أه ِلهــا؛ بــه راســتی کــه خداونــد شــما را امــر میکنــد تــا
اهَّلل َیأ ُم ُرکـ ْـم أ ْن تــؤدوا المانـ ِ
تهــا را بــه اهــل آن بازگردانیــد( ».نســاء)58،
امان 
امانــتداری ســبب محبوبیــت پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ میــان مشــرکان پیــش از
ّ
«محمــد امیــن» مــی شــناختند و مــردم اشــیای
بعثــت شــده بــود تــا جایــی کــه وی را بــه
یســپردند .اهمیــت ایــن موضــوع و نقــش آن
گرانبهــای خــود را نــزد ایشــان بــه امانــت م 
در اعتمادســازی اجتماعــی و پــرورش فضایــل فــردی در حســاسترین لحظــات حیــات
پربرکــت آن حضــرت نیــز نمایــان گشــته بــود .امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ فرمــود« :ســوگند
یخــورم کــه لحظاتــی قبــل از وفــات پیامبــر؟ص؟ ســه بــار از او شــنیدم کــه فرمــود« :ای
م 
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علــی! امانــت را بــه نیکــوکار و بــد کار پــس بــده ،کــم باشــد یــا زیــادّ ،
حتــی نــخ و ســوزن».
پایبنــدی بــه قــول و قــرار نیــز بســیار مهــم اســت .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :وعــده
1

گفتنــی اســت وفــای بــه عهــد جــزء ضروریتریــن شــروط بــرای دوســتی و همراهــی بــا
دیگــران دانســته شــده اســت .حضــرت علــی؟ع؟ میفرمایــد« :بــر دوســتی کســی کــه بــه
عهــد و پیمــان خــود وفــا نمیکنــد ،اعتمــاد مکــن».

4

 . 1بحاراالنوار .ج .77ص.275
 . 2کافی .ج  .2ص .363
 . 3غررالحکم .حدیث .9562
 . 4خصال .ج  .2ص .254
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مؤمــن بــه بــرادر مؤمــن خویــش ،نــذری اســت کــه کفــاره نــدارد».
تردیــدی نیســت کــه ا گــر صفــت خوشعهــدی در جامعــه ترویــج شــود ،بســیاری از
پروند ههــای حقوقــی و کیفــری و اختالفــات اجتماعــی مجــال بــروز نمــی یافــت.
غ �ز �ش
ت ق
ه�ر کس که درس
� �ول و پ ی�مان ب�ا�ش د *** او را �چ ه �م ا ح ن�ه و سلطان ب�ا�ش د
َ
یشــمارد و میفرمایــدَ « :و َمـ ْـن أ ْو یف
خداونــد بــزرگ در قــرآن کریــم ،خــود را باوفاتریــن م 
ْ
اهّلل؛ چــه کســی بــه پیمانــش پــای بندتــر از خداســت»( .توبــه )111 ،آن گاه
ِب َعهـ ِـد ِه ِمـ َـن ِ
َ
مزیــن نمــوده اســتّ « :الذیـ َـن ُی ُوفـ َ
بنــدگان مؤمــن خــود را نیــز بــه همیــن وصــف ّ
ـون ِب َع ْهـ ِـد
َ َُْ ُ َ ْ َ
ـون الیثــاق؛ آنهــا کســانی هســتند کــه بــه عهــد الهــی وفــا مــی کننــد و پیمــان
اهّلل و ال ینقضـ
ِ
را نمــی شــکنند»( .رعــد)20 ،
قــرآن مجیــد ،در آیــه  34ســوره اســراء دســتور میدهــد تــا نســبت بــه عهــد و پیمــان خود
پیوســته وفــادار باشــیم و از خلــف وعــده بترســیم و بدانیــم کــه خــدا از عهــد و پیمانهــا
َ
بازخواســت میکنــدَ « :و أ ْو ُفــوا ب ْال َع ْهـ ِـد إ َّن ْال َع ْهـ َـد َ
کان َم ْســئوالً؛ و بــه پیمــان (خــود) وفــا
ِ
ِ
کنیــد؛ [چــرا] کــه پیمــان مــورد پرســش قــرار مىگیــرد».
رســول خــدا؟ص؟ نیــز فرمــود« :چهــار خصلــت اســت کــه ا گــر همــه آن در کســی باشــد،
منافــق اســت و ا گــر یکــی از آنهــا در او باشــد ،گوشــهای از نفــاق در دل او جــای دارد :اینکــه،
ّ
هــر گاه ســخن گویــد ،دروغ بگویــد؛ و هــر گاه وعــده دهــد ،از آن تخلــف نمایــد .و هــر گاه
(در قبــال کاری) ّ
3
متعهــد گــردد ،نیرنــگ کنــد؛ و هــر گاه بــا دیگــری درافتــد ،ناســزا گویــد».
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بایــد توجــه داشــت کــه وفــای بــه عهــد و امانــت داری ،فقــط در امــور اجتماعــی محــدود
یتــری ماننــد عهــد بــا خــدا و پیامبــر و امامــان و رهبــران
نمــی شــود؛ بلکــه مصادیــق عموم 
دینــی و حتــی عهــد بســتن بــا خویشــتن نیــز دارد .تربیتیافتــگان مکتــب قــرآن نیــک
میداننــد کــه در قــرآن کریــم ،تــا چــه انــدازه بــه یــادآوری ایــن عهدهــا تأ کیــد شــده اســت.
بــرای نمونــه بــه آیــات  152ســوره انعــام و  40ســوره بقــره مراجعــه کنیــد).
آری انســان امان ـتدار و وفــادار کســی اســت کــه نخســت ،بزرگتر یــن امانــت در
دســتش؛ یعنــی همــان روح و جانــش را بــه درســتی حفــظ کــرده و بــه نــدای عهــد درونــش
(فطــرت الهــی) پایبنــد باشــد.

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :72گذشت و کنترل خشم

و [پرهیــزکاران] خشــم خــود را فــرو مىبرنــد؛ و از خطــاى مــردم درمىگذرنــد؛ و خــدا
نیکــوکاران را دوســت دارد .(آلعمــران)134،

کتــر اســت ».ایــن مطلــب در آیــه  40ســوره شــوری نیــز بــه ایــن صــورت منعکس شــده
نزدی 
َ َ ُ َ َّ َ َّ ٌ ُْ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ُُ َ َ
اســت« :و جــزاء سـ ِـیئ ٍة سـ ِـیئة ِمثلهــا فــن عفــا و أصلــح فأجــره عــى اهَّلل؛ و مجــازات هــر
بدیــى ،ماننــد همــان اســت؛ پــس ا گــر کســى عفــو کنــد و اصــاح نمایــد ،پــاداش او بــر عهــده
خداسـت».
یکــی از زیباتریــن تعابیــر قــرآن بــرای تشــویق بنــدگان بــه عفــو و گذشــت ،ایــن اســت که
پیوســته آنــان را بــه یــاد خطاهــا و گناهــان خــود در پیشــگاه خداونــد انداختــه و میگویــد:
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شهــا و مــکارم اخالقــی در زندگــی اجتماعــی و روابط انســانها،
یکــی از اساسـیترین ارز 
گذشــت از خطاهــای دیگــران و پذیــرش عــذر آنــان اســت .ایــن ویژگــی میتوانــد ســبب
ْ
اســتحکام روابــط اجتماعــی و غلبــه بــر سرکش ـیهای درونــی نفــس و تکبــر و بزرگبینــی
باشــد.
قــرآن کریــم در امــور شــخصی ،همــواره عفــو و گذشــت را بهتــر از انتقــام میدانــد .در
َ
َ
َ َ
آیــه  237ســوره بقــره میخوانیــمَ « :و ان تعفــوا اقـ َـر ُب ِل ّلتقــوی؛ و اینکــه ببخشــید بــه تقــوا
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ا گــر دوســت داریــد خــدا از خطــای شــما را درگــذرد ،شــما نیــز بــا دیگــران چنیــن کنیــد:
َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ْ َ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ُ ٌ َ
«ولیعفــوا ولیصفحــوا أال ِتبــون أن یغ ِفــر اهلل لکــم واهلل غفـ
نهــا بایــد عفــو کننــد
ـور ّر ِحــم؛ آ 

با قرآن خوشبخت شوید

و چشــم بپوشــند ،آیــا دوســت نداریــد خداونــد شــما را ببخشــد؟ و خداوند آمرزنــده و مهربان
اســت( ».نــور)22 ،
خــوب اســت در اینجــا بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره کنیــم کــه عفــو و گذشــت چنــد مرحلــه
دارد و دســتیابی بــه مراتــب بــاالی آن بســیار بهتــر و اثرگــذار اســت:
مرحلــه اول ،آن اســت کــه خطــای دیگــری را ببخشــیم و مقابلــه بــه مثــل و قصــاص و
انتقــام و ماننــد آن صــرف نظــر کنیــم .بــه ایــن مرحلــه «عفــو» گفتــه میشــود.
مرحلــه باالتــر ،آن اســت کــه عــاوه بــر انتقــام نگرفتــن ،از مالمــت و ســرزنش کــردن نیــز
خــودداری کنیــم .بــه ایــن مرحلــه َ
«صفــح» گفتــه میشــود؛ یعنــی رویگردانــی و ســرپوش
گذاشــتن بــه اشــتباه دیگــری.
بهتریــن مرحلــه ،آن اســت کــه نــه تنهــا انتقــام نگیریــم و نــه تنهــا چشمپوشــی
کنیــم؛ بلکــه بــه کلــی آن را فرامــوش کــرده و رویــش پوششــی از کارهــای خــوب بگذاریــم؛
همانطــور کــه خــدا بــا مــا رفتارمیکنــد .ایــن ســه مرحلــه در آیــه  14ســوره تغابــن منعکــس
شــده اســتَ « :و إ ْن َت ْع ُفــوا َو َت ْص َف ُحــوا َو َت ْغ ِفـ ُـر وا َفــإ َّن َ
اهَّلل َغ ُفـ ٌ
ـور َرحـ ٌ
ـم؛ و ا گــر عفــو نماییــد و
ِ
ِ
ً
چشمپوشــى کنیــد و ببخشــایید ،مســلما خداونــد آمرزنــده و مهربــان اســت».
در روایــات توصیــه شــده تــا مؤمــن حتــی ا گــر عــذر بــرادر دین ـیاش ،بیپایــه و اســاس
بــود ،بــاز هــم آن را پذیرفتــه و بــه رویــش نیــاورد؛ بلکــه حتــی برایــش عــذر و بهانــه بتراشــد.
امیرالمؤمنیــن؟ع؟ میفرمایــد« :عــذر بــرادر دین ـیات را بپذیــر و ا گــر بــرای خطــای خــود
عــذری نداشــت تــو بــرای او عــذری بتــراش 1».بــه ایــن کار در مباحــث تربیتــی« ،تغافــل»
ُ
ُ
یشــود .پیامبــر اســام؟ص؟ میفرمایــدُ :
«الم ِؤمـ ُـن ِنصفــه َتغافــل؛ نیمــی از رفتــار
گفتــه م 
2

مؤمــن ،مبنــی بــر تغافــل و نادیــده گرفتــن اســت».
خشــم ،لشــکر عظیــم شــیطان اســت؛ مخصوصــا هنــگام شــدت گرفتــن غضــب کــه
بــه آن «غیــظ» میگوینــد .معــروف اســت کــه بزرگــی انســانها را بــه هنــگام خشــم و
 . 1تحفالعقول .ص .107
َ
ّ
الحکم واآلداب .ص ۷
الشها 
ب فی ِ
ِ .2
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1

یشــود و آخــر آن پشــیمانی اســت».
خشــمگین نشــوید ،چرا کــه بــا دیوانگــی آغــاز م 
یتــر شــدن فــرد مقابــل
برخــی فکــر میکننــد گذشــت ،ســبب موجــب گســتاخی و جر 
یشــود و بایــد مــردم را بــا اشتباهاتشــان تنبیــه کــرد تــا دوبــاره مرتکــب اشــتباه نشــوند.
م 
ایــن افــراد حتــی طاقــت مشــاهده و درک گذشــت و بخشــش دیگــران را هــم ندارنــد و
آنــان را ســرزنش مــی کننــد .ایــن توجیهــات چنــدان صحیــح نیســت .هــر چنــد گاهــی بایــد
ـود بخشــیدن،
خطــای فــرد مقابــل را گوشــزد کــرده و او را ارشــاد و راهنمایــی کــرد؛ امــا خـ ِ
یکــی از بهتریــن را ههــای تذکــر و خیرخواهــی اســت .خبشــیدن ابــزاری بــرای تغییــر آینــده
اســت .اســتفاده از ایــن ابــزار بــه معنــای الپوشــانی کــردن خطاهــای گذشــته نیســت؛ بلکــه
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عصبانیتشــان بیازمائیــد .کنتــرل خشــم در ایــن هنــگام شــجاعت زیــادی میخواهــد.
قهرمانــان و زورآوران ز یــادی در ایــن میــدان شکســت خوردهانــد .چــه بســیار قهرمانانــی کــه
زور بــازوی زیــاد داشــته ،ولــی حریــف غضــب و خشــم خــود نشــدهاند.
ت آ �ن �ش
آ �ن� یس ت ُ ت ن �ن
ت
گر� ا�ز دس
� که م�ش�ی �ب �ز �ی �ب ر د ه� ی
� �ب ر� ی�د د ه� ی ی�ر ی�ن کن *** مردی �ن
ا گــر در هنــگام عصبانیــت تصمیــم گرفتیــد ،منتظــر عواقــب خطرنــاک آن باشــید.
ّ َ َ َ َََُ
ٌ
ََ
ـاک َو الغضــب فا ّولــه ُجنــون َو ِآخـ ُـره نــدم؛ مراقــب باشــید
حضــرت علی؟ع؟میفرمایــد«ِ :ایـ

میتوانــد رفتــار فــرد مقابــل را مــورد نقــد قــرار بدهــد.
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 . 1غررالحکم .ج۲ص.۲۸۸
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موضوع  :73پاسخ مناسب به بدرفتاری دیگران

ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ
ﮕﮖﮗﮘﮙ ﮚﮛﮜ
هرگــز نیکــى و بــدى یکســان نیســت؛ بــدى را بــا نیکــى دفــع کــن ،نــاگاه (خواهــى دیــد)
همــان کــس کــه میــان تــو و او دشــمنى اســت ،گویــى دوســتى گــرم و صمیمــى اســت!
(فصلــت)34،
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پیشــتر و در ضمــن مهــارت همدلــی و بــرادری ،دربــاره عطوفــت و مهــرورزی ســخن
گفتیــم .در ایــن گفتــار میخواهیــم ایــن مبحــث را از زاویــه دیگــری مــورد بررســی قــرار
دهیــم.
همــه مــا در زندگــی بــه افــرادی بــر میخوریــم کــه نــوع رفتــار و برخوردشــان آزاردهنــده
نهــا را دیدهایــم ،بــا زبــان و طعنــه یــا نــگاه و رفتارشــان بــه روحیــه
اســت .هــر بــار کــه آ 
مــا آســیب زدهانــد .بســیاری از دعواهــای خیابانــی و مشــاجرات و اختالفــات خانوادگــی بــه
همیــن خاطــر اســت کــه مــا راه مقابلــه بــا بــدی دیگران را بلد نیســتمی .یا برای اینکه حســاب
نقــدر از کــوره در میرویــم کــه رفتارهــای
فــرد بـیادب و زورگــو را کــف دســتش بگذاریــم ،آ 
نقــدر خودخــوری میکنیــم کــه
غیرمعمــول از مــا ســر میزنــد و یــا بــرای کنتــرل خودمــان ،آ 
دچــار افســردگی و افــکار منفــی و مزاحــم میشــویم و یــا بــه کلــی ،رابطــه خــود را بــا آن فــرد
قطــع میکنیــم کــه آن هــم اشــتباه اســت .پــس آد مهــای موفــق در روابــط اینچنینــی چــه
کار میکننــد کــه هــم از خشــم و هیجــان و کارهــای عجوالنــه دور باشــند و هــم کاری کننــد
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بیگمــان عمــل بــه ایــن آیــه ،بســیاری از اختالفــات اجتماعــی و کینــه و کدورتهــای
بیمــورد را برطــرف خواهــد ســاخت .ســیره تبلیغــی پیشــوایان دینــی ،پــر از مــواردی اســت
بشــده بــا بدرفتاریهــا ،قلــب مخالفــان خــود را
کــه بــه جهــت حلــم و مــدارا و رفتــار حسا 

 -2هــر رفتــاری ،راه مقابلــه خــودش را دارد :ایــن منطــق کــه «بــا هــر کــس بایــد مثــل
خــودش رفتــار کــرد ».غلــط اســت؛ پــس آن را کنــار بگذاریــد .بهجایــش با خودتــان بگویید:
«بــا هــر کــس بایــد بــه شــیوه مخ صــویص رفتــار کــرد»؛ یعنــی همــه رفتارهــای بــد ،یــک را هحــل
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تســخیر کــرده و آنــان را شــیفته خــود نمودهانــد .مــا در ایــن گفتــار تــاش میکنیــم تــا بــه
برخــی از اصــول و مهارتهــای رابطــه مؤثــر از نظــر قــرآن اشــارهکنیــم:
بشــده عمــل کنیــد :اولیــن بــرای موفقیــت در ارتباطــات اجتماعی ،این اســت
 -1حسا 
بشــده و بــا فکــر عمــل
کــه بــر هیجانــات روحــی و اعصــاب خــود مســلط باشــید و حسا 
کنیــد .واکنــش شــما بــه رفتــار بــد دیگــران بایــد بهگونـهای باشــد کــه نمایانگــر شــخصیت
شــما باشــد .بدانیــد رفتــار دیگــران هیــچ وقــت از شــأن شــما کــم نمیکنــد؛ بلکــه ایــن رفتــار
شگــذاری شــخصیت شــما خواهــد بــود؛ پــس بــه شــخصیت
خودتــان هســت کــه معیــار ارز 
َ َ ُ َّ َْ
خودتــان و آرمانهایتــان احتــرام بگذار یــد .بــه ایــن آیــه زیبــا توجــه کنیــد« :و ِإذا ِسعــوا اللغــو
ََْ ُ َُْ َ ُ َ َْ ُ َ َ ُ ْ َْ ُ
ـام َع َل ْی ُکـ ْـم ال َن ْب َتغــی ْالاهلـ نَ
مال ُکـ ْـم َسـ ٌ
ـ�؛
أعرضــوا عنــه و قالــوا لنــا أعمالنــا و لکــم أع
ج ِ
ِ
و چــون ســخن بیهــودهای (ماننــد مســخره و فحــش و غیبــت و هتا کــى) بشــنوند ،از آن
لهــاى شــما از آن
لهــاى مــا از ِآن مــا و عم 
روى برتابنــد و (بــا زبــان حــال) میگوینــد :عم 
نهــا را (بــه دوســتى و رفاقــت) نمىطلبیــم( ».قصــص)55 ،
شــما ،ســام بــر شــما ،مــا نادا 
یشــود کــه مؤمنــان در مقابلــه بــا رفتارهــای بــد ،هــم خودشــان
در ایــن آیــه هــم بیــان م 
را کنتــرل کــرده و مقابلــه بــه مثــل نمیکننــد و هــم آرمــان و مرزبنــدی خــود را بــا رفتــار بــد
اعــام میدارنــد .گاهــی بهتریــن رفتــار ،مــدارا و بردبــاری اســت .اثــر ایــن کار نســبت بــه بــه
واکنشهــای عجوالنــه و غضــب آلــود صدهــا بــار بیشــتر اســت.
�ن
�ز ش �ظ ف ت
ت ݧݐ ح �ز ت �غ آ ت ت
�ىݔݬݪع ِ لم ا �� ی � ه�ن � ی��ز �ر *** ب�ل ص ݣد ݣل�کر �را گ ی��ز �ر
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کــه بــه شخصیتشــان لطمــه نخــورد؟ ایــن یــک مهــارت اســت کــه در آیــه بــاال و برخــی دیگــر
از آیــات قــرآن بــه درســتی بیــان شــده اســت؛ یعنــی بــدی را بــا بهتریــن شــیوه پاســخ بدهیــم
لشــده تبدیــل شــود.
تــا بیشــترین تأثیــر را از آن گرفتــه و دشــمنی بــه دوســتی پایــدار و کنتر 
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نــدارد .پــس بایــد بهتریــن راه مقابلــه بــا هــر رفتــار بــدی را اول بشناســیم و بعــد ،همانگونه
عمــل کنیــم .بــه عنــوان مثــال ،ا گــر کســی بــه شــما ناســزا گفــت ،راه مقابلــه بــا آن ،نثــار
کــردن فحــش و ناســزای بدتــر بــه او نیســت؛ بلکــه ســکوت معنــادار اســت .یــا اینکــه ا گــر
کســی همیشــه بــه شــما کممحلــی میکنــد ،بهتریــن راه ایــن اســت کــه تــا مدتــی بــا وی،
لشــده رفتــار کنیــد؛ نــه اینکــه قهــر کنیــد یــا بــه دســت و پایــش بیفتیــد .معنــای
ســرد و کنتر 
دقیــق آیــه بــاال هــم همیــن مطلــب اســت؛ یعنــی بــدی را بهتریــن شــیوه پاســخ بــده.
 -3جــواب ابلهــان البتــه خاموشــی اســت :مشــا هیـچگاه خنواهیــد توانســت مهــه انســانها
ً
را اصــاح کنیــد .برخــی آد مهــا اصــوال معیــار تفکــر نادرســتی دارنــد و منظــم فکــر نمیکننــد
یــا اختــال شــخصیتی دارنــد و هــزار جــور مشــکالت روحــی و روانــی .از آن دســته آدمهایــی
نباشــید که باید حرفشــان را به کرســی بنشــانند و برای این کار ســاعتها وقت میگذارند.
متــری هــم هســت .خاموشــی بهتریــن پاســخ بــرای مجــادالت لفظــی جاهالنــه
کارهــای مه 
َ
َ
َ
َْ ُ
َ
ُ
ُ
اســت .قــرآن کریــم میفرمایــد« :أ فأ ْنـ َـت ُت ْسـ ِـم ُع ّ
الصـ َّـم َو لـ ْـو کانــوا ال یع ِقلــون؛ آیــا مىتوانــى
ســخن خــود را بــه گــوش کــران برســانى هــر چند نفهمنــد؟» (یونــس)42 ،
 -5رابطههــا را مدیریــت کنیــد :برخــی از ّ
متدینیــن چــون میخواهنــد بــه دســتور اســام
دربــاره صلــه رحــم و دوســتی بــا دیگــران و گذشــت و ماننــد آن عمــل کننــد ،رابطــه خــود را
کار بســیار درســتی اســت؛ امــا نبایــد
بــا آنهایــی کــه مشــکل دارنــد ،قطــع نمیکننــد .ایــن ِ
بــه ایــن منجـ ّـر شــود کــه چرخــه اختــاف و کــدورت میــان آنــان هــر چنــد وقــت یکبــار تکــرار
شــود .بــه عبــارت بهتــر ،اســام میگویــد :بــا همــه رابطــه داشــته باشــید ،ولــی رابطــه بــا هــر
کــس را بــر اســاس ظرفیــت و طــرز فکــرش مدیریــت کنیــد .مه متــر از رابطــه ،مدیر یــت آن
اســت .گذشــته را ببخشــید ،ولی فراموش نکنید .نگذارید با بخشــیدن و گذشــت کردن،
مهــا شــده بــود ،تکــرار
دوبــاره همــان رابطــه بــی در و پیکــر کــه منجــر بــه شکســتن حری 
ً
شــود .از یــک ســوراخ دو بــار گزیــده نشــوید؛ مثــا ا گــر بــا یکــی از اعضــای فامیــل چنــد بــار
در مســائل مختلــف جـ ّـر و بحــث کردیــد و بــه نتیجــه نرســیدید ،بدانیــد کــه ایــن بــار نبایــد
بحــث را ادامــه بدهیــد .بــا هــوش باشــید .طرفتــان را بشناســید ،عالیقــش را بشناســید،
حساســیتهایش را بشناســید ،رفتارهایــش را پیشبینــی کنیــد تــا همیشــه رابطــه شــما بــه
بهتریــن شــکل اداره شــود .ایــن خــود مــا هســتمی کــه بــه مــردم میآمــوز می کــه چطــور بــا مــا
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اخالقــی را در خــود جمــع کــرده اســت».
آ
ݧݩح ݩݑ ݦ ݩݑ ݦ �ن
ݐٮ دوسٮی ب� ش�ان که کام دل ٮݫݬݓه ݬݫٮݓار �رد ***
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رفتــار کننــد .همــه اینهــا در قــرآن بــه پیامبــر؟ص؟ ســفارش شــده اســت.
 -5از معجــزه محبــت غافــل نشــوید :از قدیــم هــم گفتهنــد« :از محبــت خارهــا گل
یشــود ».انســان بدرفتــار مثــل کــی میمانــد کــه در یــک باتــاق گیــر کــرده و میخواهــد
م 
دیگــران را هــم بــا خــود بــه پایـ ن
ـ� بکشــد .ا گــر بــه او رفتــار آرام و مهربانانــهای داشــته باشــید،
هــم او را از باتــاق آرام آرام نجــات داده ایــد و هــم خودتــان در باتالقــی کــه او ســاخته،فرو
نرفتهایــد.
یشــود؛ چنــان کــه آتــش بــا آتــش؛ بلکــه شـ ّـر را خیــر
یادتــان باشــد شـ ّـر بــا شـ ّـر خامــوش نم 
فــرو مینشــاند و آتــش را آب .در انتهــای آیــه بــاال بــه ایــن مطلــب مهم و تأثیــر اعجابانگیز
َ ََ ْ َ َ َ
ْ َ
ْ َ
َ
آن اشــاره شــده اســت .امــام علــی؟ع؟ فرمــود«َ :مــن ا ْح َســن ِالــی َمــن اسـ َـاء ِال ْیـ ِـه فقــد اخــذ
َْ ْ
وامـ ِـع الفضـ ِـل؛ هــر کــس بــه آن کــس کــه بــه او بــدی کــرده ،احســان کنــد ،همـ ه فضائــل
ِب َج ِ

ن �ش �ن َ
ݩݐݦ �ش آ
�هال ݣدݣ م ی �ب ر کن که ر ݓ ݪݭںح ب�ی مار �رد
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موضوع  :74تواضع و فروتنی

ﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘﯙﯚ
ﯛﯜﯝﯞ
ّ
بىتکبــر بــر زمیــن
بنــدگان (خــاص خداونــد) رحمــان ،کســانى هســتند کــه بــا آرامــش و
راه مىرونــد؛ و هنگامــى کــه جاهــان آنهــا را مخاطــب ســازند (و ســخنان نابخردانــه
گوینــد) ،بــه آنهــا ســام مىگوینــد (و بــا بىاعتنایــى و بزرگــوارى مىگذرنــد) (فرقــان)63،
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تواضع و فروتنی ،یکی از موضوعات اخالق اســامی اســت که سرچشــمه خصلتهای
نیکــوی دیگــری هــم هســت .الزمــه تواضــع ،ایــن اســت که فــرد خــودش را باالتــر از دیگران
یهــای خصلــت تواضــع ،ایــن
نبینــد و بــا همــه محترمانــه و بــا کرامــت رفتــار کنــد .از ویژگ 
یشــود؛ چنانکــه از امــام حســن عســکری؟ع؟ نقــل
اســت کــه ســبب حســادت دیگــران نم 
اســت کــه فرمــود« :تواضــع ،نعمتــی اســت کــه ســبب حســادت دیگــران نمــی شــود».
ریشــه تواضــع ،پا کــی و صفــای درونــی اســت ،ولــی در رفتــار برونــی افــراد نیــز نمایــان
اســت .در آیــه بــاال بــه نمون ههــای رفتــار متواضعــان اشــاره شــده کــه در راه رفتــن ،بــا آرامــش
و بیتکبــر راه رفتــه و بــه هنــگام مواجهــه بــا توهیــن و ســخن زشــت دیگــران ،برافروختــه
یشــوند.
نم 
در روایــات اســامی بــر ایــن نکتــه تأ کیــد زیــادی شــده اســت کــه فروتنــی ،مایــه
ســربلندی و ســرافرازی انســان در نظــر دیگــران اســت .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ در ایــن
ً
یبــرد؛ پــس تواضــع
بــاره میفرمایــد« :مســلما فروتنــی مقــام و رتبــه صاحبــش را بــاال م 
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پیشــه کنیــد تــا خداونــد شــما را واالتــر گردانــد 1».امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ هــم میفرمایــد:
2

«تواضــع ،جامــه بزرگــواری و وقــار بــر تــن توســت».
ت�و آ�ن که ش�وی �پ� ی ش� مردم ع�ز �ی �ز *** که مر خ�و ی� ش� ت�ن را گ�ری �ه چ���ز
ی ب ی

نجــا کــه خداونــد بــه
تواضــع و فروتنــی اهمیــت خاصــی در اخــاق اســامی دارد تــا آ 
ْ ْ
ْ
ـض َج َ
ـک ِ َلــن َّات َب َعـ َ
ناحـ َ
الؤ ِمنـ ن
ـک ِمـ َـن ْ ُ
ـ�؛ [ای رســول
پیامبــرش امــر میفرمایــدَ « :و اخ ِفـ 
ِ
مــن!] پــر و بــال رحمتــت [را] بــر تمــام پیــروان بــا ایمانــت بــه تواضــع بگســتران»( .شــعراء:
 )215ایــن ســفارش بــه پیامبــری اســت کــه گل سرســبد هســتی و بزرگتریــن مخلــوق
خداونــد اســت.
ً
اساســا خود این فروتنی ،از رمزهای موفقیت آن حضرت در پیشــبرد اهداف مقدســش
بــود .حتــی بســیاری از مشــرکان تندخــو و متکبــر مجــذوب روحیــه متواضــع و فروتــن آن
حضــرت بــا دیگــران شــده و زبــان بــه ســتایش او گشــودهاند .امامــان معصــوم؟مهع؟ نیــز،
نهــا ،ایــن خصلــت بــه خوبــی دیــده
اســوه فروتنــی بــوده انــد .بــا دقــت در ســیره زندگــی آ 
یشــود .چنــان کــه حضــرت علــی؟ع؟ را بــه خاطــر شــدت تواضعــش« ،ابوتــراب» یعنــی
م 

3

آیــه مىشــود».

 . 1کافی .ج  .2ص .121
 . 2بحاراالنوار .ج .۷۷ص.۲۸۹
 . 3تفسير نورالثقلین .ج .4ص .144
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پــدر خــاک ،انســان خا کــی ،لقــب دادهانــد.
یکــی از مهمتریــن آیــات قــرآن در اهمیــت تواضــع ،آیــه  83ســوره قصــص اســت کــه
َ
َ
ْ َ َّ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ
ّ َ ُ ُ َ ُ ُ ًّ ْ ْ
ض َو
خداونــد ًمیفرمایــدِ « :تلــک الــدار ال ِخــرة جنعلهــا ِللذیــن ال یر یــدون علــوا ِف الر ِ
ْ
َ
عاق َبـ ُـة ِل ْل ُم َّتقـ ن
ـ�؛ آن ســراى [پــرارزش] آخــرت را [فقــط] بــراى کســانى قــرار
ال فســادا َو ال ِ
ّ
مىدهیــم کــه در زمیــن هیــچ برتــرى و تســلط و هیــچ فســادى را نمىخواهنــد؛ و ســرانجام
[نی ـک] بــراى پرهیــزکاران اســت ».بــر اســاس ایــن آیــه ،هرگونــه برترىطلبــى ،ممنــوع و
تهــای آخــرت اســت.
موجــب محرومیــت از نعم 
در حدیثــى از امیــر مؤمنــان علــى؟ع؟ مىخوانیــم« :گاه مىشــود کــه انســان از ایــن لــذت
مىبــرد کــه بنــد کفــش او از بنــد کفــش دوســتش بهتــر باشــد و بــه خاطــر همیــن ،داخل این
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�ن

شــاید بــه همیــن جهــت اســت کــه بنــا بــر نقــل یکــی از اصحــاب ،هنگامــی کــه امــام
صــادق؟ع؟ ایــن آیــه را تــاوت نمــود ،شــروع بــه گریــه کــرد و فرمــود« :بــا وجــود ایــن آیــه
فصل دهم :مهارت روابط مؤثر اجتماعی
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همــه آرزوهــا بــر بــاد رفتــه اســت[ .و دسترســى بــه ســراى آخــرت مشــکل اســت!]»
مــن فکــر میکنــم هیــچ صفتــی بدتــر از تکبــر و خودبینــی نباشــد و خداونــد بدتریــن
رفتــار را بــا افــراد فخرفــروش و متکبــر انجــام خواهــد داد .فــرض کنیــد مــادری دارای دو
فرزنــد باشــد کــه یکــی خوشــگل و زیباچهــره و دیگــری اندکــی زشــت و بدچهــره اســت.
فرزنــد زیباتــر همیشــه بــه آن دیگــری مینــازد و پشـ ِـت سـ ِـر هــم او را زشــت و ســیاه خطــاب
میکنــد .در ایــن حالــت ،مــادر چــه احساســی نســبت بــه دو فرزنــدش خواهــد داشــت؟
ً
مســلما بــا فرزنــد زیباتــر کــه پیوســته طعنــه میزنــد ،برخــورد تنــدی داشــته و او را از مهــر
و عاطفــه خــود محــروم میکنــد و در طــرف مقابــل ،مهربانــی او نســبت بــه فرزنــد زشــتتر
دل او دربیــارد .خــدا نیــز همینطــور
چنــد برابــر شــده و تــاش میکنــد تــا ایــن طعنههــا را از ِ
اســت .همه بندگان در نظر او یکســان هســتند .اوســت که از روی مصلحت و حکمتش،
بــه برخــی از مخلوقاتــش زیبایــی یــا پــول یــا اســتعداد یــا ّ
حتــی توفیــق انجــام عبــادت داده
ً
و بــه برخــی نــداده اســت .حــال ا گــر ببینــد آن کــه زیباتــر اســت ،بــه دیگــران مینــازد ،حتمــا
بــه شــدت خشــمگین خواهــد شــد.
نمونــه کامــل متکبــران ،فرعــون بــود کــه مــردم را بــه خدمــت خــود درآورده و پیامبــر
خــدا را بــه خاطــر نداشــتن دســتبندهای طــا مســخره میکــرد و بــه نهرهــای جــاری زیــر
قصــرش فخــر مــی فروخــت تــا جایــی کــه ّ
حتــی خــودش را خــدای برتــر معرفی کــرد .عاقبت
او چــه شــد؟
ا گــر میخواهیــد نمونــه دیگــری از عاقبــت زشــت فخرفروشــی را ببینیــد ،بــه ماجــرای
قــارون در آیــات پایانــی ســوره قصــص مراجعــه کنیــد.
ً
اصــوال هــر نــوع فخرفروشــی محکــوم و قارونــی اســت .چــه بســیارند کســانى کــه زیــاد
از خــود تعریــف کــرده و همیشــه خــود را باالتــر از دیگــران دیــده و بــه دارایــی و تخصــص
و مــدرک و ماشــین و چیزهایــی کــه دارنــد ،مینازنــد .فرعونهــای ز یــادی در جهــان
وجــود دارد؛ چیــزی کــه هســت «مصر»هــا فــرق میکنــد .بــرای بعضیهــا« ،مصــر» همــان
 . 1همان.
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1

همچنیــن ســایر قدرتمنــدان از تود ههــاى مــردم نــازل شــده اس ـت».
ن
�
ش �ز ف ت
� خ�رمن اس ت
ه�ر دا�نه ای که خ�اک � ش� ی�ن گ�ش ت
� *** ا�نسان ،یکی ه��ز ار �ود ا ��ادگی

یکــی از نشــانههای تکبــر ،عجــب و خودبینــی اســت؛ یعنــی کســی بــه کارهــای خوبــش
راضــی شــود .ایــن آدمهــا احمقتریــن افــراد هســتند؛چون چیــزی کــه خودشــان بافتهانــد
َ
بــاور کردهنــد .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :ال ُحمـ َـق ا َکبـ َـر ِمـ َـن ُالعجــب ُحمـ ٌـق؛ خودپســندی
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چهاردیــواری خانهشــان اســت کــه دیگــران را بــه خدمــت خــود درآورده و بــرای برخــی
دیگــر ،اداره و بــرای برخــی دیگــر ،روســتا و منطقــه و کشــور.
ً
امــام علــی؟ع؟ شــخصا در بازارهــا قــدم مــىزد ،گــم شــدهها را راهنمایــى مىکــرد،
ضعیفــان را کمــک مىنمــود و از کنــار فروشــندگان و کســبه رد مىشــد و ایــن آیــه را بــراى
نهــا مىخوانــد؛ ســپس میفرمــود« :ایــن آیــه در بــاره زمامــداران عــادل و متواضــع و
آ 

2

حماقت اســت».
سعدی ،شاعر نغزگوی پارسی ،حکایت جالبی در این زمینه دارد:

 . 1تفسير نمونه .ج  .19ص .189
 . 2غررالحکم .حدیث .11939
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يــاد دارم كــه ايــام طفوليــت ،بســيار عبــادت مــى كــردم و شــب را بــا عبــادت بــه ســر
مــى آوردم .در زهــد و پرهيــز جديــت داشــتم .يــك شــب در محضــر پــدرم نشســته بودم و
همــه شــب را بيــدار بــوده و قــرآن مــى خوانــدم ،ولــى گروهــى در كنــار مــا خوابيــده بودند؛
حتــى بامــداد بــراى نمــاز صبــح برنخاســتند .بــه پــدرم گفتــم « :از ايــن خفتــگان يــك نفر
برخاســت تــا دور ركعــت نمــاز بجــاى آورد؛ بــه گونــهاى در خــواب غفلــت فــرو رفتهانــد
كــه گويــى نخوابيدهانــد بلكــه مردهانــد.
پــدرم بــه مــن گفــت « :عزيــزم ! تــو نيــز ا گــر خــواب باشــى بهتــر از آن اســت كــه بــه
نكوهــش مــردم زبــان گشــايى و بــه غيبــت و ذكــر عيــب آنهــا بپــردازى».
خ ت ن
خ�ود س ت�وده اس ت
� ه�ر که ا ه�ل �بود *** �ودس�ا ی�ی � ش�ان ج�هل �بود
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موضوع  :75تذکر و خیرخواهی

ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ

ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ )125( ...
بــا حکمــت و پنــد نیکــو بــه ســوی راه پــروردگارت بخــوان و بــا آنــان بــه بهتریــن روش
مجادلــه کــن( .نحــل)125،

با قرآن خوشبخت شوید

ّ ً
مســلما یکــی از مهارتهــای مربــوط بــه روابــط اجتماعــی مؤثــر ،خیرخواهــی و نصیحت
نســبت بــه جامعــه اســت .ا گــر انســانهاى شایســته بــا آداب و شــرایط الزم بــه خیرخواهــى
مــردم بپردازنــد و آنهــا هــم بــدون شــائبه ،نصیحــت خیرخواهــان را بــه کار بندنــد ،خیــر و
ســامت جامعــه را فرامىگیــرد و کاســتىها بــه تکامــل تبدیــل مىشــود.
ّ ً
مســلما هیــچ مکتبــی بــه انــدازه اســام بــه ایــن موضــوع توجــه نکــرده اســت کــه بایــد
خیرخــواه دیگــران باشــیم .فریضــه «امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر» بــرای همیــن واجــب
شــده و از فــروع دیــن اســام شــمرده شــده اســت.
 ا گــر اجتمــاع انســانی را یــک پیکــره واحــد بدانیــم کــه رشــد یــا ســقوط یکــی از اعضــاء،
در بقیــه هــم تأثیرگــذار اســت ،پــس خیرخواهــی بــه معنــای ســرک کشــیدن بــه زندگــی افــراد
نیســت؛ بلکــه تــاش بــرای تعامــل بهتــر و اثرگذارتــر در اجتمــاع اســت .اهمیــت ایــن کار بــه
حـ ّـدی اســت کــه در برخــی روایــات ،خــودداری از خیرخواهــی نســبت بــه دیگــران ،نوعــی
خیانــت دانســته شــده اســت .بــه همیــن دلیــل ،امیرمؤمنــان؟ع؟ اجتماعــى را کــه فاقــد
َ
َ
«نصیحــت گــر» و «نصیحتپذیــر» باشــد ،فاقــد خیــر و نیکــى مــی دانــد« :الخ ْیـ َـر فــى قـ ْـو ٍم
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َ َ ُ ُ َ َّ
َ
َ
اصحیــن؛ در مردمــى که ناصح نباشــد و ناصحان را دوســت
ناصحیــن و
الی ِح ّبــون الن ِ
ل ْی ُســوا ِب ِ
1

2

گرفــت».
ماجــرای «اصحــاب ســبت» در قــرآن بــر همیــن نکتــه تأ کیــد کــرده کــه تــرک نهــی از
منکــر از ســوی برخــی مؤمنان ،ســبب هال کــت آنــان نیــز شــد .شــرح ایــن ماجــرا در آیــات
 163تــا  166از ســوره اعــراف آمــده اســت.
در روایــات متعــدد اســامىنیــز ،بــه اهمیــت خیرخواهــى اشــاره شــده اســت .رســول
گرامــى اســام؟ص؟ فرمــود« :دیــن ،یعنــى خیرخواهــى ».پرســیدند« :بــراى چــه کســى؟»
 . 1شرح غررالحكم .ج .6ص.427
 . 2میزان الحکمه .ج .7ص.332
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آیــات مربــوط بــه خیرخواهــی در قــرآن کریــم زیــاد اســت .واژههایــی چــون موعظــه،
تذکــر ،امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر و ارشــاد و ماننــد آن ،بــه فراوانــی در کالم خــدا قابــل
مشــاهده اســت.
در آیــه  41ســوره حــج ،یکــی از نشــانههای حکومــت صالحــان ،اقامــه فریضــه امــر بــه
معــروف و نهــی از منکــر دانســته شــده اســت .در آیــه  104آلعمــران ،بــه تشــکیل ســتاد
مخصوصــی بــرای اقامــه ایــن فریضــه فرمــان داده شــده و در آیــه  71ســوره توبــه ،آن را
وظیفــه همــه مؤمنــان دانســته اســت .نتیجــه آنکــه ،خیرخواهــی و امــر بــه معــروف ،ســه
مرحلــه دارد :مرحلــه اول ،تذکــر زبانــی و نصیحــت کــه وظیفــه همــه اســت؛ مرحلــه دوم،
فرهنگســازی جــدی بــرای اقامــه معــروف و برچیــده شــدن منکــر کــه وظیفــه نهادهــای
فرهنگــی ،عالمــان و مجریــان برجســته و متخصــص دینی اســت؛ و مرحله ســوم  ،حمایت
از کارهــای نیــک در بســتر کالن اجرایــی (هــم در قانــون و هــم در اجــرا) و مبــارزه فیزیکــی بــا
فســاد ســازمانیافته و طراحــی شــده .ایــن مرحلــه نیــز وظیفــه حکومــت اســت.
خالصــه ،همــه بایــد بــه امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر توجــه کننــد و بدانند کــه هالکت
بســیاری از امتهــا بــه جهــت تــرک ایــن فریضــه مهــم بــوده اســت .پیامبــر اســام؟ص؟
فرمــود« :یــا امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر میکنیــد یــا عــذاب خــدا همــه شــما را فــرا خواهــد
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نداشــته باشــند ،خیــرى نیســت».
ت�و گر ب� ݫݭىݔ�ن ی که ن �اب� ݭىݫݔ ن�ا و حاه اس ت
� ***
ݬݕ

ش �ݦ
ݐ�ش��ن ی گ ن�اه اس ت
اگر خ�امو� ب ں ی
�

1
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فرمــود« :بــراى خــدا ،پیامبــرش ،پیشــوایان دیــن و انبــوه مســلمانان».
پیامبــر اســام؟ص؟ خــودش نیــز بســیار ناصــح و خیرخــواه امتــش بــود .ایــن خصلتــی
اســت کــه همــه انبیــاء و رهبــران دینــی در طــول تاریــخ داشــتهاند .قــرآن نیــز بارهــا بــه
ً
ایــن مطلــب اشــاره کــرده اســت ؛ مثــادر آیــه  68ســوره اعــراف از زبــان حضــرت هــود آمــده
َ
ّ ََ َ ُ
ُ ُّ ُ
ناصـ ٌـح أمـ ن
ـ�؛ مــن پیا مهــاى پــروردگارم را بــه
اســت«:ا َب ِلغک ْم ِرسـ ِ 
ـاالت َر ِب َو أنــا لکـ ْـم ِ
شــما مىرســانم و بــراى شــما خیرخواهــى امینــم».
شــایان ذکــر اســت کــه موعظــه و خیرخواهــی اصــول و ابزارهایــی دارد کــه بیتوجهــی
بــه آن ممکــن اســت آثــار نامطلــوب و مخربــی بــر روابــط اجتماعــی بگــذارد .بخــش زیــادی
از آیــات قــرآن ،بهویــژه آیــات مربــوط بــه قصــص انبیــاء،دربردارنــده ایــن راهکارهاســت .در
میــان همــه ایــن نــکات ،مهمتریــن نکتــه ،اخــاص و ســوز درون اســت کــه بــدون آن ،اثــر
نصیحــت و خیرخواهــی بســیار کــم خواهــد شــد.
�ن
ا خ�الص �ه �پ ى ݫݭݭ ݩݒ ݦݩݔس آ�ر که در خ�ل ق� گ ی�رد *** ه�ر گ ف� ت�ه که در آ�ن ثا�ر سو�ز درون �ن� یس ت
�
ِ ِ
ب
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه ،خیرخواهــی و نصیحــت را نخســت بایــد از خــود
و وابســتگانمان آغــاز کنیــم .بــه عبــارت دیگــر ،خنسـ ن
ـتی و مهمتر یــن گام در
پنددهــی ،شــروع از خــود اســت؛ زیــرا گفتــار بــدون عمــل ،جامعــه را دچــار بدبینــی
و بیاعتمــادی میکنــد .بــر همیــن اســاس ،خــدای متعــال مؤمنــان را از گفتــار
َ
َ
ـون َمــا َال َت ْف َع ُلــون؛َ
بــدون کــردار نهــی فرمــوده اســتَ « :یــا أ ُّ َیــا ّال ِذیـ َـن َآم ُنــوا ِلـ َـم َت ُق ُولـ َ
اى مؤمنــان! چــرا چیــزى را مىگوییــد کــه خــود عمــل نمىکنیــد؟» (صــف)2 ،
پنددهنــده ،بایــد نمونـهای عملــی ،از انــدرز خویــش باشــد .تنهــا در ایــن صــورت ،ســخن از
جــان برخاســته و ناگزیــر بــر دل مــی نشــیند .امــام صــادق؟ع؟ در ایــن زمینــه میفرمایــد:
َ
ُ ً َ َ ُ
ُ
ُ ُ ُ َ ّ
ـاس باعما ِلکــم ال دعــاة با ِلســن ِتکم؛ مــردم را بــا کردارتــان دعــوت کنیــد؛ نــه
«کونــوا دعــاة النـ ِ
2

بــا زبانهایتــان»

�ب �ز رگی سراسر �ه گ ف� ت�ار �ن� یس ت
� ***
ب

دو صد گ ف� ت�ه چ�ون ن� ی� ݣم ݣݣکردار �ن� یس ت
�

 . 1مشكاة األنوار ص  533ح . 1786
 . 2بحاراألنوار .ج .5ص.198
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ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱﭲ

ّ
ّ
و پیوسته تذکر ده ،زیرا تذکر مؤمنان را سود مىبخشد( .ذاریات)55،

1
می دهــد».
ً
بنــا بــر ایــن حدیــث ،رســیدن بــه ایمــان نــاب وقتــی حاصــل میشــود کــه اوال رابطه خود
ً
و خدایمــان را اصــاح کــرده و از او کســب توفیــق کنیــم؛ ثانیــا عقــل و وجــدان خــود را بــه
ً
کار انداختــه و پیوســته خــود را حسابرســی و مراقبــت کنیــم و ثالثــا کســی را داشــته باشــیم
کــه مــا را موعظــه و پنــد دهــد و مــا نیــز پنــد او را بــا جــان و دل بپذیریــم .شــاهد مطلــب مــا
همــان عامــل ســوم اســت .البتــه ایــن ســه خصلــت در یکدیگــر تأثیرگــذار اســت؛یعنی ا گــر
مــا بــه پنــد ناصحــان گــوش دهیــم ،روزنههــای وجــدان و فطــرت مــا بیــدار شــده و ندایــی
از درون مــا را بــه کارهــای خیــر دعــوت میکنــد؛ آنــگاه توفیــق و رحمــت خــدا نیــز مشــمول
حــال مــا خواهــد شــد.

 . 1همان .ج  .72ص .65
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در گفتــار پیشــین اشــاره کردیــم کــه یکــی از راهکارهایــی کــه مــی توانــد جامعه بشــری را
بــه کمــال برســاند ،گســترش و نهادینــه شــدن فرهنــگ پنددهــی اســت .در ایــن گفتــار ،بــه
اهمیــت پندپذیــری اشــاره میکنیــم.
از امــام جــواد؟ع؟ در ایــن زمینــه یــک حدیــث نــاب و بســیار پرمفهــوم نقــل شــده اســت
َ
َ
َ
َ
َ
ؤمـ ُـن َیحتـ ُ
فسـ ِـه َو
واعـ ٍـظ ِمــن ن ِ
اهللَ ،و ِ
ـال :توفیـ ٍـق ِمــن ِ
کــه فرمــود« :ا ُلم ِ
ـاج إلــی ثـ ِ
ـاث ِخصـ ٍ
َ
َّ َ َ ُ
نص ُحــه؛ مؤمــن نیازمنــد ســه خصلــت اســت :توفیــق از ســوی خداونــد،
ـول ِممــن ی
ق ُبـ ٍ
پنددهنــدهای از درون خــودش و پذیــرش نســبت بــه پنــد کســی کــه از بیــرون او را پنــد
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موضوع  :76پندپذیری
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نکــه
یشــود؛ آنچنا 
تهــا م 
پندناپذیــری ،بــه تدریــج موجــب نابــودی و هال کــت ام 
َ
قــوم صالــح را بــه هال کــت رســانیدَ «:ف َت َو َّل َع ْ ُنـ ْـم َو قـ َـال یــا َقـ ْـوم َل َقـ ْـد أ ْب َل ْغ ُت ُکـ ْـم رسـ َـال َة َر ّب وَ
ِ
ِ
ِ
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ْ ُ ُّ َ َّ
اصحـ ن
ـ�؛ پــس صالــح از ایشــان روی گردانــد و فرمــود:
لکــن ال ِتبـ
ـون الن ِ
نصحــت لکــم و ِ
ای قــوم مــن بــه تحقیــق پیغــام پــروردگارم رابــه شــما ابــاغ نمودم و شــما را نصیحــت و خیر
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خواهــی کــردم امــا شــما خیــر خواهــان را دوســت نمــی داریــد» (اعــراف)79،
بیشــتر افــرادی کــه پندپذیــر نیســتند ،مغــرور هســتند .افــراد مغــرور گوش شــنوایی برای
ارشــاد و راهنمایــی شــدن توســط دیگــران ندارنــد و همــواره بــا دیــده تحقیــر بــه دیگــران
ً
نــگاه میکننــد .ایــن اصــا هنــر نیســت کــه انســان از کــی حرفشــنوی نداشــته باشــد.
همیشــه بایــد عالمــی وارســته یــا عاقلــی ســرد و گــرم چشــیده در محلــه و فامیــل باشــد کــه
حرفــش بــرای مــا حجــت باشــد .بــا نگاهــی اجمالــی بــه آیــات قــرآن در سرگذشــت انبیــاء،
یشــود کــه بــه انبیــاء با دیــده تحقیر
ایــن خصلــت در کافــران و مســتکبران بــه وفــور دیــده م 
نــگاه کــرده و آنــان را مــورد تمســخر قــرار میدادنــد کــه چگونــه ممکــن اســت خــدا رســالتش
را بــه آنــان داده باشــد؟! ایــن یکــی از صفــات منافقــان هــم هســت .در آیــه  206ســوره بقــره
َ َ َّ
َ َ َ َ ْ ُ ْ َّ ُ ْ ْ َ
ـال ِث ف َح ْسـ ُـب ُه
دربــاره صفــات منافقــان میخوانیــمَ « :و ِإذا قیــل لـ ُـه اتـ ِـق اهَّلل أخذتـ 
ـه ال ِعــزة ِبـ ِ
ـم َو َلب ْئـ َـس ْ ِالهــاد؛ و چــون بــه او گوینــد :از خــدا پــروا کــن ،غــرور و سرســختى و ّ
َج َهـ َّ ُ
تعصــب
ِ
ً
و لجاجــت ،او را بــه گنــاه وا مــىدارد؛ پــس دوزخ او را بــس اســت ،و یقینــا بــد جایگاهــى
اســت ».امــام مجتبــی؟ع؟ در ایــن بــاره فرمــود« :میــان شــما و موعظــه و پندپذیــری ،پــرده
1

تهــا و پندهــا ،ســود ببریــد».
غــروری قــرار دارد ،از عبر 
پندپذیــری در مســئوالن اولویــت صدچنــدان دارد .متأســفانه روحیــه انتقادپذیــری در
بســیاری از مدیــران و مســئوالن وجــود نــدارد .بالفاصلــه یــک برچســب بــه پیشــانی منتقــد
ً
میزننــد و انتقادهــا را بــه تخریــب تعبیــر میکننــد .البتــه کــه انتقــاد آدابــی دارد ،ولــی لزومــا
هــر انتقــاد یبادبانــهای نادرســت نیســت؛ شــاید آن فــرد منتقــد آدم درســتی نباشــد و اغــراض
خاصــی داشــته باشــد ،امــا ایــن دلیــل نمیشــود کــه بــه ســخن و نقــدش نیــز بــی توجهــی
کنیم.
 . 1تحفالعقول ص .23۹
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ً
خــوب اســت بــه ایــن نکتــه هــم اشــاره شــود کــه در پندگیــری حتمــا الزم نیســت انســان
از شــخص ّ
یگــردد و
خاصــی پنــد گیــرد؛ بلکــه گاه دیــدن صحن ـهای ،موجــب پنددهــی م 
َ
یســازد .امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ میفرمایــد«َ :مــن کانــت
مســیر زندگــی انســان را دگرگــون م 
ٌ
ٌ
ُّ َ
َُ
1
ـیء ِعبـ َـرة؛ هــر کــه را ِخــردی اســت ،وی را در هــر چیــز ،پنــدی اســت».
لــه ِفکـ َـرة فــی ک ِل شـ ٍ
�ن� ت �پ� ش ت خ
ح ق�� ق� ت ش ن
ش مع�ن ط
ن �ز �ذ خ
� ،اسرار ی
� ��ود
یس� ی� �و � ب�ر ،ور �ه ه�ر ره �اک *** گ ِو� ی ل ب
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موضوع  :77انصاف و عدالتمحوری

ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭﮮﮯﮰﮱ
ﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜ
ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧ
اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! همــواره بــراى خــدا قیــام کنیــد ،و از روى عدالــت،
ّ
جمعیتــى ،شــما را بــه گنــاه و تــرک عدالــت نکشــاند! عدالــت
گواهــى دهیــد! دشــمنى بــا
کنیــد ،کــه بــه پرهیــزگارى نزدیکتــر اســت! و از (معصیــت) خــدا بپرهیزیــد ،کــه از آنچــه
انجــام مىدهیــد ،بــا خبــر اســت! (مائــده)8،

با قرآن خوشبخت شوید

یهــای اهــل ایمــان اســت .انصــاف
تهــای اخالقــی و از ویژگ 
انصــاف از زیباتریــن خصل 
نهــا و بهمعنــای قســط و عــدل پســندیده
بهمعنــای اقــرار بــه حقــوق دیگــران و ادای آ 
بــرای دیگــران ،هماننــد آنچــه را کــه بــرای خــود میپســندد .امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ در
ْ
ُ
تفســیر آیــه « َّان اهّلل َ َیأ ُمـ ُـر ب ْال َعـ ْـدل َو اإل ْ
ـاء ِذی القـ ْـر َب» (نحــل )90 ،فرمــود:
ـ
س
ح
ـان َو ِإیتـ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
1
«منظــور از عــدل در آیــه ،انصــاف اســت ».بنابرایــن معنــای عدالــت و انصــاف بســیار بــه
ً
هــم نزدیــک اســت و اساســا رعایــت انصــاف و بىطرفــى زمینــه ســاز اجــراى عدالــت اســت.
انصــادف دارای انــواع و اقســام متعــددی اســت از جملــه انصــاف در ســخن ،انصــاف در
عمــل ،انصــاف در قضــاوت ،انصــاف در معاملــه و غیــره.
 . 1تفسير نمونه .ج.11ص .368
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رعایــت انصــاف ،بســیار ســخت و دشــوار اســت .بــه همیــن دلیــل ،بارهــا توســط بــزرگان
دینــی برتریــن ارزش دانســته شــده اســت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ در ســفارش بــه امــام علــی؟ع؟
فرمــوده اســت« :ســه چیــز ســرور اعمــال هســتند :انصــاف ،مواســات و ذکــر خــدا».
واقعیــت ایــن اســت کــه ا گــر کســی ایــن ســه صفــت را در خــود ،پیــاده کنــد ،جلــوه
ایمانــش بــروز و ظهــور بیشــتری دارد .بــه همیــن خاطــر در حدیثــی از امــام صــادق؟ع؟ از
ایــن ســه خصلــت بــه ســختترین تکالیــف الهــی بــر بنــدگان یــاد کــرده و فرمــوده اســت:
«ســختترین تکالیــف الهــی بــر بنــدگان ســه چیــز اســت :اول ،رعایــت انصــاف میــان خــود
یکــه چنــان بــا بــرادر مســلمانش رفتــار کنــد کــه دوســت دارد او بــا وی
و دیگــران؛ بهطور 
چنــان رفتــاری داشــته باشــد؛ دوم ،مســاوات در مــال نســبت بــه بــرادر دینــی خــود؛ ســوم
در هــر حــال بــه یــاد خــدا باشــد .البتــه مقصــود از یــاد کــردن خــدا ایــن نیســت کــه پیوســته
«ســبحان اهلل و الحمــدهلل» بگویــد؛ بلکــه مقصــود ایــن اســت کــه ا گــر بــا کار حرامــی مواجــه
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1
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 . 1بحاراالنوار .ج  .77ص .44
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شــد خــدا را در نظــر بیــاورد و آن کار را انجــام ندهــد».
متأســفانه امــروزه شــاهد کمرنــگ شــدن ایــن خصلــت نیکــوی اخالقــی در جامعــه
هســتیم .بســیاری از مــردم بــه جــای اینکــه بــه دنبــال رفــع عیــوب خــود باشــند ،مــدام در
پــی جســت وجــوی عیــوب دیگــران هســتند .چنــان رفتــار دیگــران را زیــر ذره بیــن قــرار
میدهنــد کــه انــگار وظیفــه آنهــا بــه هبشــت بــردن دیگــران اســت؛ نــه خودشــان .ایــن
حالــت از خودخواهــی انســان سرچشــمه میگیــرد؛ یعنــی چــون انســان حــب ذات دارد،
نمــی خواهــد بــاور کنــد کــه خــودش هــم آلــوده اســت.
ن
�ف
خ ش
خ ش
� کسان م�گر و احسان �و ی�� *** د ی�ده رو کن �به گری� ب�ان �و ی��
ع� ی ب
یکــی از مصادیــق مهــم انصــاف ،پرهیــز از قضــاوت عجوالنــه دربــاره خبرهایــی اســت
کــه میشــنویم .تــا بــا کفــش کــی راه نرفتهایــد ،دربــاره نــوع راه رفتنــش ســخن نگوییــد .این
موضــوع در زمــان مــا تبدیــل بــه یــک آســیب جــدی و فراگیــر شــده اســت .روزانــه هــزار بــار
در قضایــای مختلــف خانوادگــی و اجتماعــی و سیاســی و غیــره دربــاره افــراد آشــنا و فامیــل
و نیــز هنرمنــدان و ورزشــکاران و مســئوالن سیاســی و غیــره قضــاوت کــرده و ســریع حکــم
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امضــا میکنیــم .ا گــر بــار دیگــر بــه آیــه ابتدایــی گفتــار توجــه کنیــد ،خواهیــد دیــد کــه مــا
چقــدر از عمــل بــه ایــن آیــه دور افتــاده هســتیم.
ایــن آیــه یکــی از برتریــن آیــات دربــاره انصــاف و عدالتمحــوری اســت .خداونــد در ایــن
آیــه مؤمنــان را بــه برپایــی قســط و داد دعــوت کــرده و از آنــان میخواهــد کــه حتــی دربــاره
مخالفــان و دشــمنان خــود ســخنی نگوینــد کــه از جــاده انصــاف خــارج شــده و مغرضانــه
باشد.
�ن
ن
خ ن س
ه� ی �چ� م ی��ز ا�ی در ا�ن �ا�ز ار چ�ون ا ن�ص فا� �ن� یس ت
� *** گ هو�ر �ود را �می ج �ی �به ا ی�ن م ی��ز ان چ�را
ی ب
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ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ...
اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! از بســیارى از گمانهــا بپرهیزیــد ،چــرا کــه بعضــى از
گمانهــا گنــاه اســت؛ و هرگــز (در کار دیگــران) ّ
تجســس نکنیــد( .حجــرات)12،
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یبــرد .بــه همیــن دلیــل ،از غیبــت
تهمــت ،ایمــان و اعتمــاد یــک جامعــه را از بیــن م 
هــم بدتــر اســت؛ زیــرا غیبــت اظهــار عیــب واقعــی یــک شــخص بــرای دیگران اســت؛ امــا در
تهمــت ،عیبــی را کــه آن شــخص نــدارد ،بــه او نســبت میدهنــد.
تهمــت ،ســاح برنــدهای بــوده کــه دشــمنان انبیــاء و صالحــان در طــول تاریــخ بارهــا آن
را بـهکار گرفتــه و بدیــن وســیله اثرگــذاری تبلیــغ آنــان را کاهــش دادهانــد.
ایــن گناهــگاه بــه صــورت زبانــی صورت گرفتــه و گاه فقط در ذهن میمانــد و به تدریج
منجــر بــه بدبینــی میشــود .دیــن مبیــن اســام بــه شــدت بــا تهمــت و بدبینــی مخالفــت
کــرده و حتــی زمین ههــای گســترش آن را نکوهــش کــرده اســت .یکــی از مهمتریــن ایــن
زمین ههــا ،تجســس و عیبجویــی اســت .اســام از همــه ایــن زمین ههــا نهــی کــرده اســت.
یکــی از آیــات مرتبــط بــا آن ،آیــه باالســت .آیــات دیگــری نیــز دربــاره ایــن موضــوع وارد شــده
َ ًَ َ ْ
ْ
اســت .خداونــد متعــال در ســوره نســاء آیــه  ۱۱۲میفرمایــدَ « :و َمــن َیک ِسـ ْـب خ ِطیئــة أ ْو ِإ ًثــا
َ
َُ
ً ََ
ً ْ ُ
ّث َیـ ْـر ِم ِبـ ِـه َب ِر یئــا فقـ ِـد ْاح َت َمــل ُ ْب َتانــا َو ِإ ًثــا ّم ِب ًینــا؛ و هــر کــس خطا یا گناهى مرتکب شــود،
ســپس آن را بــه بىگناهــى نســبت دهــد قطعــا بهتــان و گنــاه آشــکارى بــر دوش کشــیده
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با قرآن خوشبخت شوید

َ
اســت» .همچنیــن ،در آیــات  ۲۳و  ۲۴ســوره مبارکــه نــور در ایــن رابطــه امــده اســتِ « :إ ّن
َ
ُ
ُّ
َْ َ
ُْْ
ّال ِذیـ َـن َی ْر ُمـ َ
الد ْن َیــا َو ْال ِخـ َـر ِة َو َ ُلـ ْـم َعـ َـذ ٌ
ـون ْ ُ
اب
ـات ل ِع ُنــوا ِف
الؤ ِم َنـ
ـات الغ ِافــا ِت
ال ْح َص َنـ
ِ
ِ
َ
َ
َ
ـم(َ )۲۳یـ ْـو َم َت ْشـ َـه ُد َع َل ْیـ ْـم أ ْل ِسـ َـن ُ ُت ْم َوأ ْی ِدهیـ ْـم َوأ ْر ُج ُل ُهــم َبا َک ُانــوا َی ْع َم ُل َ
َع ِظـ ٌ
ون؛ بىگمان
ِ
ِ
ِ
کســانىکه بــه زنــان پاکدامــن بىخبــر [از همــه جــا] و بــا ایمــان نســبت زنــا مىدهنــد در دنیــا
ت خواهــد بــود * در روزى کــه زبــان و
نهــا عذابــى ســخ 
و آخــرت لعنــتشــدهاند و بــراى آ 
نچــه انجــام مىدادنــد شــهادت مىدهنــد».
دسـتها و پاهایشــان بــر ضــد آنــان بــراى آ 
َ
ین ُیـ ْـؤ ُذونَ
در آیــه  ۵۸ســوره احــزاب نیــز خداونــد متعــال در ایــن رابطه میفرمایــدَ « :و ّال ِذ َ
ْ
ُ
ْ
ََ
ً ْ ُ
َ
ـ� َو ْ ُ ْ َ
ال ْؤمنـ نَ
ـات ِبغ ْیـ ِـر َمــا ا ک َت َسـ ُـبوا فقـ ِـد ْاح َت َملــوا ُ ْب َتانــا َو ِإ ًثــا ّم ِب ًینــا؛ و کســانىکه
الؤ ِمنـ ِ
ُ ِِ
ً
مــردان و زنــان مؤمــن را بىآنکــه مرتکــب [عمــل زشــتى] شــده باشــند آزار مىرســانند قطعــا
تهمــت و گناهــى آشــکار بــه گــردن گرفتهانــد».
َ
ْ
َ
َ
ـوه َظـ ّـنَ
ُ
امــا یکــی از بهتریــن تعبیرهــا در آیــه  ۱۲ســوره نــور آمــده اســت« :لـ ْـول إذ ِس ْعت ُمـ ُ
ِ
ْ ْ َ ُ َ
ـک ُّمبـ نٌ
ـات بأ ُنف ِســه ْم َخ ْیـ ًـرا َو َق ُالــوا َهـ َـذا إ ْفـ ٌ
ال ْؤ ِم ُنـ َ
ـون َو ُ
ُْ
ـ�؛ چــرا هنگامىکــه آن
ـ
ن
م
ؤ
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
[بهتــان] را شــنیدید مــردان و زنــان مؤمــن گمــان نیــک بــه خــود نبردنــد و نگفتنــد ایــن
بهتانــى آشــکار اســت»
در ایــن آیــه ،جملــه «چــرا گمــان خیــر بــه خودشــان نبردنــد» ،تعبیــر بســیار لطیفــی اســت
ن دارد کــه مؤمنــان بایــد همــه اعضــای جامعــه خــود را یکــی بداننــد و هرچــه
و اشــاره بــه ایـ 
نطــور کــه
را کــه دربــاره خــود نمیپســندند ،دربــاره آنــان هــم نپســندند .پــس مؤمــن هما 
یبــرد و از حیثیــت و
وضــع خــودش بــرای خــودش روشــن اســت و بــه خــودش گمــان بــد نم 
آبرویــش بــه شــدت دفــاع میکنــد ،بایــد بــه مؤمنــان دیگــر نیــز گمــان بــد نبــرده و از حیثیــت
و آبرویشــان بــه شــدت دفــاع کنــد .مهیشــه بــه دیگــران خوشبـ ن
ـ� باشــید و بــه خودتــان
بدبـ ن
ـ� .ایــن یــک قانــون کلــی اســت کــه از متــن دیــن مــا فهمیــده میشــود .بســیاری از
افــراد برعکــس ایــن عمــل میکننــد.
روشــن اســت کــه ا گــر در جامعــه تهمــت و بدبینــی رایــج شــود ،امنیــت و آبــروی
افــراد تهدیــد شــده و هیــچ کــس در امــان نیســت .متأســفانه ایــن بالیــی اســت کــه فقــط
متوجــه افــراد بیدیــن و سســتایمان نیســت؛بلکــه بســیاری از دینــداران بــا کــج فهمــی
و توجیههــای زیــاد دســت بــه ایــن کار میزننــد .اســام هیچــگاه بــا تجســس در حریــم
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خصوصــی دیگــران موافــق نبــوده و بــه شــدت بــا مســلمانان متحجــری کــه دســت بــه ایــن
کار میزدنــد ،مقابلــه کــرده اســت.
تهــای بیجــا و عیبجویــی و
یبــرد .دخال 
جامعــه امــروزی مــا از ایــن آفــت رنــج م 
ســرک کشــیدن در زندگــی دیگــران و بدبینــی نســبت بــه همــه ،ســبب شــده تــا چیــزی بــه
نــام «حریــم خصوصــی» بــه کلــی فاقــد ارزش باشــد .خیلیهــا بــه بهانــه افشــاگری دســت
بــه ایــن کار میزننــد و خیلیهــا بــرای ارضــاء حـ ّـس کنجــکاوی خــود .نتیجــه اینکــه ،گاه
در عــرض چنــد روز و چنــد ســاعت ،آبــروی یــک فــرد بــه کلــی از بیــن رفتــه و او امــکان اعــاده
حیثیــت هــم نــدارد .آری ،در روزگار مــا بــازار دینفروشــی وآبروریــزی گــرم و پررونــق اســت.
�ب ر دل ا�ن مردمان س ن�گ دل *** گ ئو��ا �ش �طان ب� ش� ت
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در فصــل گذشــته بــا مهــارت برقــراری ارتبــاط مؤثــر و فعــال در
اجتمــاع از نــگاه دیــن آشــنا شــدیم .در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا بــه
برخــی از مهمتریــن فضایــل اجتماعــی کــه جنبــه روابــط بیــن فــردی
دارد ،اشــاره کنیــم .رابطــه انســان بــا پــدر و مــادر ،خویشــاوندان،
همســایگان و معلمــان از جملــه ایــن روابــط هســتند.
اهمیــت آشــنایی بــا ایــن مهــارت جــای مناقشــه نــدارد .تأثیــر
متقابــل و آنــی ایــن روابــط بــر پیشــبرد امــور اجتماعــی بــه حــدی اســت
کــه علمــای اســام کتــب زیــادی را بــه ذکر حقــوق اجتماعــی گروههای
مختلــف بــر یکدیگــر اختصــاص دادهانــد .انســان بایــد ارتباطــات بیــن
فــردی خــود بــا پــدر و مــادر و بســتگان و همســایگان و ســایر افــراد را
جامعــه بــر پایــه حقــوق و وظایــف متقابــل بــه نیکویــی انجــام دهــد.
مــا در اینجــا بــه برخــی از ایــن روابــط و توصی ههــای دیــن در
چگونگــی آن اشــاره خواهیــم کــرد.
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پــروردگارت فرمــان داده جــز او را نپرســتید و بــه پــدر و مــادر نیکــى کنیــد ،هــر گاه یکــى از
آنهــا -یــا هــر دو آنهــا -نــزد تــو ،بــه ســن پیــرى برســند کمتریــن اهانتــى بــه آنهــا روا مــدار،
و بــر آنهــا فریــاد مــزن ،و گفتــار لطیــف و ســنجیده بزرگوارانــه بــه آنهــا بگــو (*) بالهــاى
تواضــع خویــش را در برابرشــان از محبــت و لطــف فــرود آر ،و بگــو پــروردگارا همانگونــه
کــه آنهــا مــرا در کوچکــى تربیــت کردنــد مشــمول رحمتشــان قــرار ده( .اســراء 23،و )24

نیکــی بــه پــدر و مــادر مــورد ســفارش اکیــد دیــن اســام اســت تا جایــی که امــام علی؟ع؟
َ َ َ
فرمــود«ِ :بـ ُّـر الوا ِلدیـ ِـن أ َکبـ ُـر فریضـ ٍـة؛ نیکــی کــردن بــه پــدر و مــادر ،بزرگتریــن تکلیــف الهــی
1

اســت».
در ســیزده مــورد ،قــرآن کریــم از احتــرام و نیکــی بــه پــدر و مــادر یــاد نمــوده اســت .در آیــه
بــاال ،خداونــد بــه همــگان دســتور داده تــا از ریزتریــن و کوچکتریــن ســخن و حرکتــی کــه
لهــای تواضــع و فروتنــی
باعــث آزردگــی و بخــش خاطــر والدیــن گــردد ،اجتنــاب کننــد و با 
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پــدرش بدگویــی کننــد (نگوینــد خــدا پــدرت را نیامــرزد کــه چنیــن کــردی».
مجــازات بیاحترامــی و مخالفــت بــا پــدر و مــادر هــم بــه حــدی اســت کــه آن حضــرت
نهــا قــرار گیریــد،
فرمــود« :بترســید و بپرهیزیــد از ایــن ک هعــاق پــدر و مــادر و مــورد خشــم آ 
زیــرا بــوی بهشــت از هــزار ســال راه بهمشــام میرســد ،ولــی ایــن بــوی خــوش بــه مشــام
چنیــن کســی نمیرســد».

2
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1

با قرآن خوشبخت شوید

را بــرای پــدر و مــادر خــود گســترده ســازند.
در ایــن آیــه ،بعــد از اصــل توحیــد ،بــه یکــی از اساس ـیترین تعلیمــات دیــن ،یعنــی
نیکــی بــه پــدر و مــادر اشــاره شــده اســت .ایــن ترتیــب ،در هفــت جــای دیگــر قــرآن نیــز آمــده
اســت و همگــی دلیــل بــر اهمیــت بســیار حــق پــدر و مــادر در دســتورهای اســامی دارد .ایــن
یشــود کــه توجــه کنیــم خداونــد در قــرآن ،بــه جــای «نهــی
اهمیــت وقتــی بیشــتر نمایــان م 
از آزار بــه پــدر و مــادر» همــواره بــر «انجــام احســان و نیکــی بــه آنــان» تأ کیــد کــرده؛ یعنــی
نــه تنهــا ایجــاد ناراحتــی بــرای آنــان حــرام اســت؛ بلکــه احســان و نیکــی بــه آنــان نیــز الزم
بتــر ایــن کــه ،کلمــه «احســان» همــواره بــه وســیله «ب» متعــدی
و ضــروری اســت .جال 
ً
شــده اســت« :ب َ
الوالدیـ ِـن ِاحســانا» ایــن واژه (احســان) گاهــی بــا «ب» و گاهــی بــا «الــی»
ِ ِ
یشــود کــه در صــورت اول ،معنــایآن نیکــی کــردن بــه طــور مســتقیم و بــدون
متعــدی م 
ً
واســطه اســت ،بنابرایــن ،قــرآن تاکیــد میکنــد کــه نیکــی بــه پــدر و مــادر بایــد شــخصا و
بــدون واســطه توســط فرزنــد صــورت بگیــرد.
بــر اســاس آنچــه گفتــه شــد جلــب رضایــت و خشــنودی مــادران از وظایــف اساســی
و مهــم فرزنــدان اســت و انســان بایــد بــا عناویــن مختلــف وشــیوههای گونا گــون از پــدر
نهــا را بــه دســت آورد تــا شــاید یکــی از هــزار
و مــادر تجلیــل و احتــرام کنــد و خشــنودی آ 
زحمتخالصانــه او را جبــران کــرده باشــد.
امــام کاظــم؟ع؟ دربــاره حقــوق پــدر و مــادر بــر فرزنــد میفرمایــد« :کســی نــزد پیامبر؟ص؟
آمــد و از حــق پــدر بــر فرزنــد ســئوال کــرد .آن حضــرت فرمودنــد :بایــد او را بــا نــام صــدا نزنــد
(بلکــه بگویــد پــدرم) ،جلوتــر از او نــرود ،قبــل از او ننشــیند و کاری نکنــد کــه مــردم بــه
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�ز
ا�ز دس ت
� رو�ز گار ٮ�ا�ی خ� َورد ق� ف�ا *** آ�ن �ی اد� که دس ت
روی پ�در ن �د
ه
�
�
ِ
ب
ب ب
ݭݕ ݪ ی پ
ِ
یشــود پــدر و مــادر پیشــنهادهای غیــر منطقــی یــا خــاف شــرع بــه انســان
البتــه گاه م 
مــی کنــد .بدیهــی اســت اطاعــت آنــان در هیــچ یــک از ایــن مــوارد ،الزم نیســت .ولــی با این
حــال ،نبایــد بــا آنــان بــا تنــدی و خشــونت رفتــار کــرد .در آیــه  15ســوره لقمــان میخوانیــم:
َ ْ َ َ َ َ ُْ
ْ َ ُ ُ
یب مــا َل ْیـ َـس َلـ َ
صاح ْ ُبمــا ِف
ى أ ْن تشـ ِـر َک 
«و ِإن جاهــدا ک عـ 
ـک ِبـ ِـه ِعلـ ٌـم فــا ت ِط ْعهمــا َو ِ
ً
ُّ ْ
الدنیــا َم ْع ُر وفــا؛ و هــر گاه آن دو ،تــاش کننــد کــه تــو چیــزى را همتــاى مــن قــرار دهــى ،کــه
از آن آ گاهــى نــدارى (بلکــه مىدانــى باطــل اســت) ،از ایشــان اطاعــت مکــن ،ولــى بــا آن
دو ،در دنیــا بــه طــرز شایســتهاى رفتــار کــن».
یشــود کــه مــادر
ذکــر ایــن نکتــه هــم ضــروری اســت کــه از آیــات و روایــات فهمیــده م 
حــق ویژهتــری دارد و نیکــی بــه او مقــدم بــر نیکــی بــه پــدر اســت .شــخصی نــزد پیامبــر
ا کــرم؟ص؟ آمــد و پرســید« :ای پیامبــر! بــه چــه کســی نیکــی کنــم؟» فرمودنــد« :بــه مــادرت»
پرســید« :ســپس بــه چــه کســی؟» فرمودنــد« :بــه مــادرت» بــاز پرســید« :ســپس بــه چــه
کســی؟» فرمودنــد« :بــه مــادرت» دوبــاره پرســید« :ســپس بــه چــه کســی نیکــی کنــم؟»
1
فرمودنــد« :بــه پــدرت».
ْ
َ
یکــی از آیــات مربــوط بــه بزرگداشــت مقــام مــادر در قرآن ایــن اســت َ « :و َو ّص ْی َنا ال ْنســانَ
ِ
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ِ
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ِ
ِ
ٍ
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الصیـ ُـر؛ و مــا بــه انســان دربــاره پــدر و مــادرش ســفارش کردیــم؛ مــادرش او را بــا ناتوانــى
ّ
متحمــل
روى ناتوانــى حمــل کــرد (بــه هنــگام بــاردارى هــر روز رنــج و ناراحتــى تــازهاى را
مىشــد) ،و دوران شــیرخوارگى او در دو ســال پایــان مىیابــد؛ (آرى بــه او توصیــه کــردم)
کــه بــراى مــن و بــراى پــدر و مــادرت شــکر بجــا آور کــه بازگشــت (همــه شــما) بــه ســوى مــن
اسـت( ».لقمــان)14 ،
�ق
ت
خ�دا را �پ رس ت
� و پ�در را س�ای *** ولی �ج ان �به ر ب�ان مادر ن�مای
یگــذارد.
ســخن آخــر اینکــه بیاحترامــی بــه پــدر و مــادر آثــار وضعــی بــدی در دنیــا نیــز م 
ســلب توفیــق در انجــام عبــادات ،جلوگیــری از اســتجابت دعــا ،شــقاوت و بدبختــی،
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ایــن پــاداش هــا را دارد و از ایــن از رحمــت خــدا بــه دور نیســت»].
ش
آ خ تش
خ ݩݒ ݦ
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چ�ون ا�ن دو ݩݒݦس نو�د ا�ز ݧݩݑٮو ݧݩݐحرس ن�د *** خ�رس ن�د ش�ود ا�ز ݑݩٮو خ� ن
داو�د
ی
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کاهــش عمــر و محرومیــت از رحمــت خداونــد از جملــه ایــن آثــار اســت.
ً
ـا پیامبــر
در طــرف مقابــل ،پــاداش نیکــی بــه پــدر و مــادر بیانــدازه عظیــم اســت؛ مثـ 
ا کــرم؟ص؟ در ســخنی فرمــود« :هــر فرزنــد نیکــوکاری کــه بــا نظــر مهرانگیــز بــه پــدر ومــادرش
ـج شایســته بــه او خواهــد داد».
مینگــرد ،خداونــد بــرای هــر نــگاه او پــاداش یــک حـ ّ 
حاضــران پرســیدند« :حتــی ا گــر فرزنــد در یــک روز صدبــار اینگونــه بــه پــدر ومــادرش
کتــر اســت[ .یعنــی همــه
گتــر و پا 
بنگــرد؟» پیامبــر؟ص؟ در پاســخ فرمــود« :آری خداونــد بزر 

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :80روابط با خویشاوندان

ﭾﭿﮀﮁﮂﮃ ﮄﮅ
ﮆ ﮇ ﮈ
اگــر (از دیــن) روى گــردان شــوید ،آیــا جــز ایــن انتظــار مــىرود کــه در زمیــن فســاد کــرده
و قطــع پیونــد خویشــاوندى کنیــد؟! (محمــد)22 ،

با قرآن خوشبخت شوید

قــرآن کریــم توجــه بــه خویشــاوندان را حداقــل در  25آیــه مــورد توجــه قــرار داده و آدابــی
در چگونگــی ارتبــاط بــا آنهــا بیــان نموده اســت.
ســنت حســنه «صلــه رحــم» از نیکوتریــن برنام ههــای دیــن مبیــن اســام اســت .پیامبــر
ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :وصیــت مــی کنــم حاضــران امــت خــود را و غایبــان ایشــان را و
کســانی را کــه در صلــب پــدران و رحــم مــادران هســتند کــه تــا روز قیامــت صلــه رحــم بــه جــا
1

بیاورنــد ،اگرچــه بیــن آنهــا بــه انــدازه راه یــک ســاله باشــد».
منظــور از صلــه رحــم ،فقــط دیــدار اقوام نیســت؛ بلکه مفهــوم گســتردهتری را در بردارد؛
ً
مثــا فــرد بایــد در حــد تــوان و امــکان ،بــه یــاری رســاندن و رفــع نیــاز بســتگان خــود بپــردازد؛
اگرچــه برخــی بــا آنــان همعقیده نباشــد.
آیــه بــاال ،قطــع رحــم را بازگشــت بــه جاهلیــت میدانــد .ایــن نشــان از اهمیــت صلــه
رحــم در تکامــل عقلــی و رفتــاری مــا دارد .قطــع َر ِحــم هــم مثــل صلــه رحــم تنهــا در رفــت
قهــای قطــع رحــم ،ایــن اســت کــه
وآمــد یــا قطــع آن خالصــه نمیشــود .از جملــه مصدا 
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1

خــودداری از آزار خویشــان اســت»
قطــع رحــم بــه هیــچ وجــه و بــا هیــچ توجیهــی در اســام پذیرفتــه نیســت .در اولینآیــه
از ســوره نســاء خداونــد بــه مؤمنــان توصیــه کــرده تــا از ایــن موضــوع بــه شــدت توجــه کننــد.
َّ ُ َ َّ
َ َ ُ َ َ ْ َْ َ َ
ـام ِإ ّن
ون ِبـ ِـه و الرحـ
اهَّلل الــذی تســائل 
تعبیــر ایــن آیــه در نــوع خــود کمنظیــر اســتَ « :و اتقــوا
ً
َ َ َ ُ
کان َعل ْیکـ ْـم َرقیبــا؛ و از خدایــى بپرهیزیــد کـ ه هنگامــى کــه چیــزى از هــم مىخواهیــد،
اهَّلل

2

کــردی ،خداونــد پشــتیبان تــو خواهــد بــود».
کاهــش عمــر ،دوری از رحمــت خــدا ،نابــودی ســریعتر امتهــا ،انقطــاع نســل ،قحطــی
و خشکســالی ،فقــر و تنهایــی ،حــزن و انــدوه و بســیاری از ابتالئــات دیگــر ،تنهــا پــارهای از
نهــا اشــاره شــده اســت.
پیامدهــای شــوم قطــع رحــم اســت کــه در روایــات بــه آ 
بســیاری از روانشناســان مطــرح غربــی نیــز بــه نقــش بیبدیــل ارتباط با خویشــاوندان
در ارتقــای ســطح امیــد بــه زندگــی و طوالنــی شــدن عمــر اعتــراف کردهانــد .ا گــر میخواهیــد
طــول عمــر داشــته باشــید و برکــت ز یــادی وارد زندگیتــان کنیــد ،از دیــد و بازدیــد بــا
خویشــاوندان غافــل نشــوید .در حدیثــی از نبــی مکــرم اســام؟ص؟ وارد شــده اســت« :ثــواب
 . 1همان .ج۳ص.۳۵۰
 . 2بحاراالنوار .ج .71ص.100
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نامــش را مىبریــد! (و نیــز) (از قطــع رابطــه بــا) خویشــاوندان خــود ،پرهیــز کنیــد! زیــرا
خداونــد ،مراقــب شماســت ».در چنــد جــای دیگــر قــرآن ،صلــه رحــم بــه عنــوان یکــی از
پیوندهــای مهمــی بیــان شــده کــه گسســتن آن نشــانه فســق و حفظــش نشــانه ایمــان
اســت( .آیــات  27ســوره بقــره و  21ســوره رعــد)
فــردی خدمــت حضــرت رســول؟ص؟ آمــد و عــرض کــرد« :خویشــاوندانی دارم کــه بــا
نهــا رابطــه دارم ،امــا آزارم میدهنــد[ ،از ایــن رو] تصمیــم گرفتـهام آنــان را تــرک کنــم».
آ 
حضــرت رســول؟ص؟ فرمــود« :آن گاه ،خــدا هــم تــو را تــرک میکنــد!» گفــت« :پــس چــه
کنــم؟» رســول خــدا؟ص؟ فرمــود« :بــه کســی کــه محرومــت کــرده ،عطــا کــن؛ بــا کســی کــه
از تــو بریــده ،رابطــه برقــرار کــن و از کســی کــه بــر تــو ســتم روا داشــته ،درگــذر .هــر گاه چنیــن

فصل یازدهم :مهارت روابط مؤثر بین فردی

بســتگان خــود را بــه گفتــار یــا کــردار بیــازاری و بــا او رفتــار ناشایســت کنــی .در روایتــی،
امــام صــادق فرمــود« :صلــه رحــم کــن ،اگرچــه بــه شــربت آبــی باشــد و بهتریــن صلــه رحــم،

1

فصل یازدهم :مهارت روابط مؤثر بین فردی

صلــه رحــم زودتــر از ثــواب هــر كار خيــر ديگــرى بــه انســان مى رســد».
� *** ب �نمای �ه د�دار ع�ز �ی �ز ان حرک ت
وا�ی و �ا �ب رک ت
گر عمر �ز �اد خ� ه
�
ب
ی
ب ی
یکــی از مهمتریــن موانــع صلــه رحــم ،اختالفــات خانوادگــی میــان زن و شــوهر بــا
فامیــل و بســتگان همدیگــر اســت .هــر یــک از زن و مــرد هنــگام پذیــرش پیمــان زوجیــت،
ً
بایــد بداننــد عــاوه بــر پذیــرش نقــش همســری ،وارد شــبک ه نســبتا گســتردهای از روابــط
یشــوند .بنابرایــن بایــد بــه
اجتماعــی جدیــد بــا بســتگان ،دوســتان و آشــنایان همســر نیــز م 
روابــط فامیلــی از دو طــرف اهمیــت بدهنــد.

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1کافی .ج .2ص .160
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موضوع  :81روابط با همسایگان

و خــدا را بپرســتید و هیــچ چیــز را همتــای او قــرار ندهیــد و بــه پــدر و مــادر و همچنیــن
بــه خویشــاوندان و یتیمــان و مســکینان و همســایه نزدیــک و همســایه دور و دوســت و
همنشــین و وامانــدگان در ســفر نیکــی کنیــد( .نســاء)36 ،
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زندگــی اجتماعــی و جمعــی بشــر ،در عیــن حــال کــه ّ
محســنات و نقط ههــای مثبــت و
قابــل تمجیــدی دارد ،برخــی آثــار منفــی و زیانبــار را نیــز در پــی دارد .از ایــن رو الزم اســت
قوانیــن و دســتوراتی وضــع شــود تــا زندگــی جمعــی را ســر و ســامان بدهد و انســان بــه راحتی
بتوانــد بــه زندگــی خویــش در کنــار جمــع ادامــه دهــد .بــا گســترش آپارتماننشــینی در
شــهرهای بــزرگ ،یکــی از جدیتریــن نیازهــای اخالقــی زندگــی امــروز ،توجــه بــه دســتورات
دینــی دربــاره همســایهداری اســت.
اســام بــه عنــوان یــک دیــن کامــل و اجتمــاع ســاز و تأمیــن کننــده ســعادت دنیــوی و
اخــروی انســان ،دســتورات و توصی ههــای اخالقــی و حقوقــی را بــرای همســایهداری در
نظــر گرفتــه اســت کــه بــا مراعــات آن انســانها مــی تواننــد در کنــار هم بــه راحتی و آســایش
زندگــی کننــد.

فصل یازدهم :مهارت روابط مؤثر بین فردی

آیــه بــاال بــه مســلمانان فرمــان میدهــد کــه بــه چنــد گــروه بــه طــور ویــژه احســان و
نیکــوکاری کننــد .دو مــورد از ایــن گرو ههــا ،مربــوط بــه همســایه اســت؛ همســایهای کــه
خویشــاوند باشــد و همســایهای کــه غیــر خویشــاوند میباشــد.
روایــات مــا دربــاره آداب همســایهداری بینظیــر اســت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ در حدیثــی
فرمــود« :پیــش از خانــه خریــدن ،همســایه را بجوییــد و پیــش از ســفر کــردن ،رفیــق را
بیابیــد 1».ایــن بــدان معناســت کــه همســایه خــوب در آرامــش و ّ
امنیــت انســان نقــش
بســزایی دارد تــا جایــی کــه قبــل از خریــد منــزل و در نظــر گرفتــن امتیــازات مکانــی و
ســاختمانی ،بایــد نســبت بــه آن دقــت شــود.
تا ندانی که کیست همسایه به عمارت تلف مکن مایه
َ ُ َ ُ
ّ
ْ
َُْ ُ ْ َ ََ ْ ْ َ
ـان کحرمـ ِـة أ ِمـ ِـه؛ حرمــت همســایه بــر
پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :حرمــة الجـ ِـار علــی ِالنسـ ِ

[عهــده] انســان ماننــد احتــرام مــادرش میباشــد 2».امــام علــی؟ع؟ نیــز در آخریــن ســاعات
عمــر شــریف خــود دربــاره اهمیــت همســایهداری فرمــود« :خــدا را ،خــدا را [در نظــر بگیریــد]
دربــاره همســایگان [و حقوقشــان را رعایــت کنیــد] کــه ّ
وصیــت پیامبــر شماســت و همــواره
بــه خوشــرفتاری بــا همســایگان ســفارش مــی کــرد تــا آنجــا کــه گمــان بردیــم بــرای آنــان
3

با قرآن خوشبخت شوید

ارثــی معیــن خواهــد کــرد».
این همســایهداری حتی در دعاهای مؤمنان نیز مشــهود بوده اســت .امام حســن؟ع؟
مى فرمایــد« :مــادرم زهــرا (س) را در شــب جمعــه دیــدم تــا ســپیده صبــح مشــغول عبــادت
و رکــوع و ســجود بــود و مؤمنیــن را یــک یــک نــام مىبــرد و دعــا مىکــرد؛ امــا بــراى خــودش
دعــا نکــرد .عــرض کــردم« :مــادر جــان ،چــرا بــراى خودتــان دعــا نمــى کنیــد؟» فرمودنــد:
َ
ُ َ ّ
4
«یــا ُبنـ َّـی الجــار ثـ ّـم الــدار؛ فرزنــدم! اول همســایه ،بعــد خویشــتن».
همســایهداری یکــی از صفــات مؤمنــان و نشــانه دینــداری اســت تــا جایــی کــه پیامبــر
ا کــرم ؟ص؟ فرمــود« :هــر گاه همســایگانت هنــگام یــاد کــردن از تــو ،تــو را نیکــوکار بداننــد،
 . 1نهج الفصاحة،ص۴۷۴حدیث.۴۶۵۲
 . 2مكارم االخالق ج 1ص 274
 . 3نهج البالغه .نامه.۴۷
 . 4بحاراالنوار .عالمه مجلسی ج  43ص .82
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2

رود».
ذکــر ایــن نکتــه هــم خالــی از فایــده نیســت کــه حتمــل مهســایه بــد ،خــودش یکــی از
نشــانههای خوشمهســایگى اســت؛ یعنــی افــراد دینــدار نســبت بــه ســر و صــدای موقــت
و آزارهــای مقطعــی همســایهها صبــر و مــدارا میکننــد و ایــن قــدر حساســیت بــه خــرج
نمیدهنــد .امــام کاظــم؟ع؟ فرمــود« :خوشهمســایگى تنهــا بــه ایــن نیســت کــه از آزار
3

همســایه خــوددارى کنــى؛ بلکــه بــر آزار او نیــز شــکیبائى کنــى».
قّ
�ش
ط �ن ن
ح� ه�مسا ی�گان �ب �ز رگ مار *** ب�ا لی گر ک �د ی�اد م ی�ار
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پــس تــو نیکــوکاری ،و ا گــر در آن زمــان ،تــو را فــردی بــدکار بشــمارند ،تــو بــدکاری 1».آن
حضــرت همچنیــن فرمــود« :کســى کــه همســایه از شــرش در امــان نباشــد بــه بهشــت نمــى

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1نهج الفصاحه .حدیث .132
 . 2همان .ص  . 681ح .2532
 . 3کافی .ج .2ص .۶۶۷
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موضوع  :82روابط با معلم

ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓ
ﮔﮕﮖﮗ
موســی بــه وی گفــت :آیــا [اجــازه می دهــی ] از تــو پیــروی کنــم تــا در آنچــه از رشــد و
هدایــت آموختــه ای بــه مــن بیامــوزی( .کهــف)66 ،

از دیــدگاه قــرآن ،ارتبــاط علمــی دارای ارزش و احتــرام اســت .آیــات متعــدد قــرآن ،از
با قرآن خوشبخت شوید

جملــه پنــچ آیــه نخســت ســوره علــق ،آیــه  82ســوره فاطــر ،آیــه  962ســوره بقــره ،آیــه 9
ســوره زمــر ،آیــه  11مجادلــه و ...بــه فضیلــت علــم اشــاره کــرده اســت .احادیــث متعــددی
از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ و ائمــه معصومیــن؟مهع؟ نیــز ،دربــاره ارزش ذاتــی علــم و دانــش
وارد شــده کــه مــا در موضــوع  55بــه آن اشــاره کردیــم.
قــرآن کریــم داســتان حضــرت موســی؟ع؟و حضــرت خضــر؟ع؟را در ســوره کهــف بیــان
کــرده اســت .حضــرت موســی؟ع؟یکی از پیامبــران اولوالعــزم و بهتریــن مــردم در زمــان
خــودش بــود .بــا ایــن وجــود ،حتــی بعــد از رســیدن بــه مقــام نبــوت ،خداونــد بــرای ارتقــای
مقــام علمــی و معنــوی او زمینــه یــک برخــورد علمــی وی بــا یــک اســتاد را فراهــم کــرد .ا گــر
نگاهــی بــه حکایــت حضــرت موســی؟ع؟ و خضــر؟ع؟ در قــرآن بیندازیــم ،نــکات مهمــی
دربــاره آداب معلــم و متعلــم بــه دســت خواهیــم آورد .آیــه بــاال برجســتهترین آیــه از ایــن
حکایــت اســت.
مــا در اینجــا فقــط بــه پانــزده نکتــه از البــای ایــن حکایــت (آیــات  60تــا  82ســوره
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صالــح بکشــاند و فروتنــى آورد؛ نــه غــرور و مجادلــه .ایــن نکتــه از همــان عبــارت و واژه
ُْ ً
یشــود.
«رشــدا» فهمیــده م 
ّ
ّ -7
معلــم بایــد از ّ
ظرفیــت شــاگردان آ گاه باشــد .ایــن نکتــه از آیــه  67فهمیــده
مربــى و
ً
یشــود کــه خضــر بــه موســی؟ع؟ گفــت« :إ َّنـ َـك َلـ ْـن َت ْسـ َـت َ
طيع َم ِعـ َـي َص ْبــرا؛ تــو نمیتوانــی
م 
ِ
 . 1تفسیر نمونه .ج  .26ص .145
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کســی فرامیگیــرد».
 -2بــراى دریافــت علــم ،بایــد در مقابــل اســتاد ،ادب و تواضــع داشــت .ایــن نکتــه از
َ
عبــارت « َهـ ْـل أ َّتب ُعـ َ
یشــود کــه موســی؟ع؟ بــا تواضــع درخواســت
ـک» در آیــه  66فهمیــده م 
ِ
شــاگردی کــرد.
 -3یکــی از آداب علــم ایــن اســت کــه متعلــم خــود را در اختیــار معلــم قــرار داده و از او
یشــود.
پیــروی کنــد .ایــن نکتــه نیــز از همــان عبــارت قبلــی فهمیــده م 
 -4علمآمــوزی دارای ارزش اســت؛ تــا جایــی کــه پیامبــر خــدا (موســی؟ع؟) بــه خاطــر
آن ،مســافرت و ّ
تحمــل ســختىهای زیــاد میکنــد .ایــن نکتــه از آیــات  60تــا  66ایــن
َ ْ َّ
َ
یشــود« .هــل أتب ُعـ َ
ـک»
ســوره فهمیــده م 
ِ
 -5طالــب علــم بایــد هــدف داشــته باشــد و بدانــد هدفــش علمآمــوزی اســت؛ نــه فقــط
همراهــی بــا اســتاد .پــس شـ ّ
ـخصیت زده نباشــد .ایــن نکتــه از انتهــای آیــه  66و عبــارت
َْ ُ ّ
َ ّ َ ْ ً
َ
«هـ ْـل َأ َّتب ُعـ َ
یشــود.
ـک َعلــى أن ت َع ِل َمـ ِـن ِم ّمــا ُع ِل ْمــت ُرشــدا» فهمیــده م 
ِ
 -6علــم بــه تنهایــى هــدف نیســت؛ بلکــه بایــد مای ـ ه رشــد باشــد وانســان را بــه عمــل
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کهــف) اشــاره میکنیــم تــا بــار دیگــر ایــن مطلــب ثابــت شــود کــه قــرآن کریــم چــه نــکات
ارزنــدهای را در البــای آیــات ،قصــص و پندهــای خــود بــه مــا ارزانــی داشــته اســت:
 -1بــرای کســب علــم ،بایــد ســراغ کســانی رفــت کــه دارای مقــام علمــی و معنــوی
َ
توأمــان هســتند؛ یعنــی علــم و عمــل را در کنــار هــم دارنــد .ایــن نکتــه از عبــارت «ف َو َجــدا
َّ
َ ً
َ ُ َّ ْ ً
َْ ُ َ ًَْ
حــة ِمـ ْـن ِع ْن ِدنــا َو َعل ْمنـ ُـاه ِمـ ْـن لدنــا ِعلمــا» آیــه  65ایــن ســوره
بادنــا آتينــاه ر
ع ْبــدا ِمـ ْـن ِع ِ
یشــود .اینکــه چــه علمــی را میآمــوز می خیــی مهــم اســت،ویل مهمتــر ایــن
فهمیــده م 
َ َ ُ
اســت کــه از چــه کــی میآمــوز می .امــام معصــوم؟ع؟ در تفســیر آیــه «فلینظـ ِـر ِاال نســان
طعامــه» (عبــس )24،فرمــود« :منظــور ایــن اســت کــه انســان بنگــرد علمــش را از چــه
ایل ِ
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بــر همراهــی بــا مــن صبــر کنــی».
 -8رشــد علمــى بــدون صبــر و بردبــاریّ ،
میســر نیســت .ایــن نکتــه نیــز از همــان آیــه
یشــود.
فهمیــده م 
 -9یکــی از فوایــد علــم ایــن اســت کــه ّ
ظرفیــت و صبــر انســان را در مشــکالت بــاال بــرده
و بــه او ریشــه و فلســفه بالهــا را معرفــی میکنــد .در آیــه  68حضــرت خضــر دلیــل عــدم
َ َ َ
ى مــا
ظرفیــت موســی؟ع؟ بــرای همراهــی بــا خــود را ایــن میگویــد کــه« :ک ْیــف ت ْص ِبـ ُـر َع ـ 
َ ُ
ُ ً
ْل ِتـ ْـط ِبـ ِـه خ ْبــرا؛ چگونــه بــر چیــزی کــه از فلســفه آن خبــر نــداری ،صبــر خواهــی کــرد».
در روایــات نیــز ایــن مطلــب آمــده اســت کــه ّ
«النــاس َاعـ ُ
ـداء مــا َجهلــوا؛ مــردم دشــمن آن
چیزهایــی هســتند کــه هیــچ از آن نمیداننــد [و ا گــر حقیقــت آن را بشناســند ،هیــچ گاه از
1
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آن نمــی ترســند»].
ّ -10
نطــور کــه خضــر از
تعهــد گرفتــن در مســایل علمــى و تربیتــى جایــز اســت؛ هما 
َ َّ
َ َ َْ
موســی؟ع؟ تعهــد گرفــت« :فـ ِـإ ِن ات َب ْع َتـ ِـی فــا ت ْســئل ِن» (آیــه )70
 -11یکــی از آداب شــاگردی ایــن اســت کــه ســؤال در زمــان و مــکان مناســب مطــرح
شــود .موضــوع تعهــد خضــر نیــز همیــن مســئله بــود کــه در آیــه  70آمــده اســت.
ّ
 -12معلــم و اســتاد مىتوانــد شــاگرد خــود را مؤاخــذه کنــد .ایــن نکتــه از عبــارت «ال
ُ ْ
یشــود.
ؤاخــذ ِن»در آیــه  73فهمیــده م 
ت ِ
 -13در تعلیــم وتربیــت نبایــد زیــاد کار را بــر شــاگردان ســخت گرفــت و بایــد عذرهــای
نچــه خضــر ایــن کار را بــرای حضــرت موســی؟ع؟
آنــان را تــا چنــد بــار قبــول کــرد؛ چنا 
انجــام داد.
ّ
 -14معلــم بایــد شــاگرد را بــه تدریــج و بــه صــورت دورهای با معارف آشــنا کند؛ چنانچه
موســى؟ع؟ گام به گام با اســرار آشــنا مىشــود.
 -15معلــم بایــد بــه مصلحــت شــاگرد خــود نــگاه کنــد کــه آیــا بیــش از ایــن همراهــی و
آمــوزش بــرای او مصلحــت دارد؟ در غیــر ایــن صــورت ،بایــد قاطعانــه پیشــنهاد جدایــی بــه
شــاگرد داده و از عواطــف جریحـهدار او نهراســد .شــاگر نیــز بایــد به مصلحتســنجی اســتاد
احتــرام بگــذارد و مخالفــت نکنــد؛ اگرچــه ایــن جدایــی او را ناراحــت میکنــد .ایــن نکتههــا
 . 1نهج البالغه .حکمت.۱۷۲
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بــه مــن گفــت».
در ارج نهــادن بــه مقــام معلــم همیــن بــس کــه در حدیثــی دیگــر ،معلــم بــه عنــوان
پــدری معرفــی شــده کــه مقــام او از مقــام پــدر واقعــی هــم باالتــر اســت .پیامبــر؟ص؟ فرمــود:
«پــدران تــو ســه نفرنــد :یکــی آن کــه تــو را متولــد کــرد و آن کــه تــو را علــم داد و آن کــه
2

دختــرش را بــه تــو تزویــج کــرد و بهتریــن ایــن ســه پــدر ،آن اســت کــه تــو را تعلیــم داد».
ش فت
ت فت
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ُ
ـراق َب ْیــی َو َب ْی ِنـ َ
یشــود.
ـک» در آیــه  78فهمیــده م 
نیــز از عبــارت «هــذا ِفـ
ِ
در روایت اســت که از موســى؟ع؟ پرســیدند« :ســختترین لحظاتى که بر تو گذشــت،
تهــا شــنیدم و از بنىاســرائیل
کــدام لحظــه بــود؟ گفــت :بــا آنکــه از فرعونیــان تهم 
بهانهجویىهــا دیــدم ،ولــى دشــوارترین زمــان ،آن لحظ ـهاى بــود کــه خضــر آن جملــه را
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فصل دوازدهم :مهارت ارتباط مؤثر کالمی
زبــان مهمتریــن وســیله ارتبــاط انســانها بــا یکدیگــر و
یتــوان
اطالعرســانی و مبادلــه افــکار و اندیشههاســت .از ایــن رو ،م 
آن را فعالتریــن عضــو بــدن دانســت .امــروزه مهــارت ارتبــاط کالمــی
مؤثــر در دنیــا بــه عنــوان یــک مهــارت اصلــی زندگــی شــناخته شــده
اســت.
در دیــن مبیــن اســام ،بیــش از هــر آییــن دیگــری ،بــر آداب و آفــات
زبــان تأ کیــد شــده اســت .بــر همیــن اســاس ،آیــات زیــادی از قــرآن بــه
ً
ایــن موضــوع اختصــاص یافتــه اســت .قطعــا بســیاری از گناهــان و
تهــا
یهــای انســان از ناحیــه زبــان و بخــش اعظمــی از موفقی 
بدبخت 
نیــز در کنتــرل آن اســت.
بــه دلیــل اهمیــت ایــن موضــوع در رفتــار فــردی و اجتماعــی مــا آن
را در یــک فصــل جداگانــه مــورد بررســی قــرار دادیــم.
در ایــن فصــل بــا برخــی آیــات و روایــات دربــاره مهــارت ارتبــاط
کالمــی مؤثــر یــا همــان خوشگفتــاری آشــنا خواهیــم شــد:
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ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
و بــه بندگانــم بگــو تــا گفتــارى کــه نیکوتــر اســت بــر زبــان آورنــد کــه [اگــر ایــن چنیــن
نکننــد] شــیطان میــان آنــان کینــه و دشــمنی ایجــاد می کنــد؛ بىگمــان شــیطان بــراى
انســان دشــمنى آشــکار اســت( .اســراء)53،

با قرآن خوشبخت شوید

تهــای الهــی بــرای انســان اســت .خداونــد ایــن نعمــت را
زبــان یکــی از مهمتریــن نعم 
َ
ْ
َ
ّ
ْ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ـان * َع َّل َمهُ
َ
َ
الرحـ ُـن * علـ َـم القـ ْـر َآن * خلــق ال نسـ َ
حاصــل رحمــت گســترده خــود میدانــدّ « .
ِ
ْال َبیـ َ
ـان *» (الرحمن،آیــات  )4- 1ایــن نعمــت زمانــی کــه در راســتای اهــداف درســت بــه
بهــای فــراوان خواهــد شــد و ا گــر در امــور
کار گرفتــه شــود ،سرچشــمه کارهــای نیــک و ثوا 
ناپســند اســتفاده شــود ،بســیاری از رذایــل اخالقــی را در فــرد و جامعــه بــه وجــود خواهــد
آورد .از ایــن رو ،اهمیــت خــوش گفتــاری بــر همــگان روشــن اســت.
فضایــل فراوانــی چــون راســتگویی ،حــق طلبــی ،اصــاح بیــن ّالنــاس  ،تبلیــغ دیــن ،ذکــر
خداونــد ،ســام کــردن ،شــوخی و مــزاح بــر حــق ،دفــاع از مظلــوم ،آمــوزش علــم و حکمــت و
 ...تنهــا برخــی از کارکردهــای نیکــوی زبــان اســت.
همچنیــن گناهانــی زیــادی چــون تهمــت ،دروغ ،غیبــت ،ســخن چینــی ،گواهــی
بــه باطــل ،خودســتایی ،اشــاعه فحشــاء و نشــر اکاذیــب ،بیهــوده گفتــن ،ناســزا گویــی،
خشــونت بــا زبــان ،اصــرار بــی جــا ،چاپلوســی بــا زبــان ،مســخره کــردن ،طعنــه زدن ،کفــران
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نعمــت ،نهــی از معــروف و امــر بــه منکــر بــا زبــان ،برخــی از گناهانــی هســتند کــه منشــأ آن
زبــان اســت.
نقــدر قــوی هســت کــه بتوانــد انســانی را از درون
زبــان هیــچ اســتخوانی نــدارد؛ امــا آ 
بشــکند و نابــود ســازد .بــه همیــن جهــت ،هشــدارها و ســفارشهای زیــادی از پیامبــر؟ص؟ و
امامــان؟ع؟ پیرامــون آفــات و خطــر زبــان وارد شــده اســت .مــا در موضوعــات بعــد بــه برخــی
از گناهــان زبــان اشــاره خواهیــم کــرد.
در اهمیــت کنتــرل زبــان همیــن بــس کــه مطابــق روایــات بســیار ،از پیامبــر؟ص؟ و
امامــان؟ع؟ ،هنگامــی کــه هــر روز صبــح فــرا میرســد زبــان بــه تمــام اعضــاء بــدن نظــر مــی
نهــا در پاســخ مــی گوینــد« :ا گــر تــو مــا
افکنــد ،و میگویــد« :صبــح شــما چگونــه اســت؟» آ 
را بــه حــال خــود بگــذاری حــال مــا خــوب اســت ».ســپس زبــان را ســوگند داده چنیــن مــی
گوینــد« :خــدا را خــدا را! رعایــت حــال مــا را بکــن .چــرا کــه مــا بــه وســیله تــو دارای پــاداش و
1

عــذاب مــی شــویم».
ی�گا�نه د�ش من ت�و آ�ن �ز �ان اس ت
�
ب

 . 1الوافي  ,ج  , 4ص .452
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ش
ت م ش
*** �و ح ب�وس� کن و مسرور می ب�ا�
ٌ
خداونــد در آیــه  18ســوره ق میفرمایــد« :مــا َی ْل ِفـ ُـظ ِمـ ْـن َقـ ْـو ٍل إ َّال َل َد ْیـ ِـه َرقیـ ٌ
ـب َعتیــد؛
ِ
آدمــی هیــچ ســخنی را بــه لفــظ درنمـیآورد مگــر اینکــه مراقبــی آمــاده نــزد او ،آن را ضبــط
میکنــد ».ایــن آیــه نشــاندهنده اهمیــت زبــان اســت .خداونــد بنــدگان را حتــی از
حسابکشــی بــر الفــاظ آن میهراســاند.
بســیاری از مــردم ،خــود را در ســخنگفتن آزاد میبیننــد و گویــی ســخنان خــود را جــزو
اعمــال خویــش نمیداننــد ؛ در حالــی کــه موثرتر یــن و خطرنا کتر یــن اعمــال آدمــی مهــان
ســخنان او اســت.
ّ
خوشگفتــاری در یکــی دیگــر از آیــات نعمــت خــاص خــدا بــه مؤمنــان دانســته شــده
َ ُ ُ َ َّ
َْ
ـراط ْ َ
المیــد؛ و بــه ســوى ســخنان
ـب ِمـ َـن القـ ْـو ِل َو ُهـ ُـدوا ِإ 
الط ِّیـ ِ 
اســت« :و هــدوا ِإل
ىل ِصـ ِ
پاکیــزه هدایــت مىشــوند ،و بــه راه خداونــد شایســته ســتایش ،راهنمایــى مىگردنــد».
(حــج)24 ،
گفتــار خــوش و بــه دور از طعنــه و کنایــه و گنــاه بــه قــدری در روح و روان آدمــی تأثیــر
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مثبــت دارد کــه در قــرآن بــه عنــوان یکــی از نعمتهــای مهــم بهشــتیان ذکــر شــده اســت:
َْ ً َْ ً
«ال َی ْسـ َـم ُع َ
ون ِفهیــا لغــوا َو ال تأ ِثیمــا» (واقعــه)25 ،
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امــا شــاید هیــچ آیــهای بــه انــدازه آیــه ابتدایــی گفتــار ،اهمیــت خوشگفتــاری را
بیــان نکــرده باشــد .در ایــن آیــه ،از مؤمنــان میخواهــد کــه هنــگام ســخنگفتن بــا
یکدیگــر از بهتریــن شــیوه و محتــوا اســتفاده کننــد؛ زیــرا شــیطان مترصــد اســت تــا کینــه
و دشــمنیهای درونــی را بــا ســخنان ناصــواب برافــروزد .بــر ایــن اســاس ،زبــان جوال نــگاه
شــیطان اســت .توجــه بــه ایــن مطلــب ،لــزوم مراقبــت از زبــان و نقــش آن در پیشــرفت یــا
پســرفت اجتماعــات بــزرگ و کوچــک انســانی را نمایــان میکنــد.
واقعیــت تلــخ زندگــی همــه مــا ایــن اســت کــه بخــش بزرگــی از انــرژی خــود را صــرف
یهــای پــوچ از یکدیگــر میکنیــم .ا گــر زن
لهــای لفظــی بیهــوده و کینــه و ناراحت 
جدا 
و شــوهر کمــی مراقــب طــرز حــرف زدن خــود باشــند؛ ا گــر هنــگام ســخن گفتــن در جمــع
فامیلــی توجــه بیشــتری بــه نــوع الفــاظ و مفاهیــم کنایی آن داشــته باشــیم و ا گــر نخواهیم
بــا زبانمــان خــدای نا کــرده بــه دیگــران نیــش زده یــا آنــان را تســلیم خــود ســازیم ،بســیاری
تهــا رخ نمیدهــد .بــه نظــر میرســد همــه مــا نیــاز داریــم تــا
از ایــن دعواهــا و کدور 
هشــدار آیــه بــاال را جــدی گرفتــه و پیامــش را ســرلوحه گفتــار خــود قــرار دهیم.چــه بســا
گرفتاریهایــی کــه خودمــان بــا زبانمــان درســت کردهایــم و در آن محبــوس شــده ایــم!
� *** مار و ع ق�ر� گردد و گ ی�رد ُدم ت
ا�ن س خ�ن اهی چ�و مار و ک�ژ دم ت
�
ی
ب
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ﮥﮦﮧﮨﮩﮪﮫﮬﮭ
اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! تقــواى الهــى پیشــه کنیــد و ســخن حــق بگوییــد.
(احــزاب)70،

اســت 2».پــس ســخن خــود را پیــش از گفتــن بیازمــاى و آن را بــا میــزان خــرد و دانــش
 . 1نهج البالغه .حکمت.۴۰
 . 2نهج البالغه .حکمت .140
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یشــود کــه کالم فــرد هــم در ظاهــر و هــم
دســتور بــه خوشگفتــاری زمانــی عملــی م 
در محتــوا ،نیکــو باشــد .آیــه بــاال اهــل ایمــان را بــه حقگویــی و تقــوای در گفتــار دعــوت
میکنــد .تقــوای زبــان بــه ایــن معناســت کــه هــر چیــزی بــه ذهــن آمــد ،بالفاصلــه بــر
زبــان جــاری نشــود؛ ،بلکــه یــک مرکــز کنتــرل و مراقبــت در ذهــن وجــود داشــته باشــد کــه
از ســخنان نابخردانــه جلوگیــری نمایــد .بــه عبــارت دیگــر ،بیشــترین چیــزی کــه بــرای
برخــورداری از محتــوای نیــک در گفتــار بایــد در نظــر داشــت ،ایــن اســت کــه تصمیمگیــری
در ســخن بــا اندیشــه باشــد؛ نــه زبــان.
ایــن ویژگــی در روایــات زیــادی نشــانه افــراد خردمنــد دانســته شــده اســت .عاقــل
کســی اســت کــه قبــل از هــر گونــه ســخنی ،خــوب اندیشــه کــرده و فرجــام و عاقبــت آن
َ
َ َ َ
ُ
راء قلب ـ ه َو قلـ ُـب
العاقـ ِـل و
را م 
یســنجد .امــام علــی؟ع؟ در تعبیــر زیبایــی فرمــود ِ « :لســان ِ
َ َ
1
حمــق َو َ
راء ِلســانه؛ زبــان عاقــل پــش عقلــش اســت و عقــل نــادان پشــت زبانــش».
اال ِ
آن حضــرت در کالم مهــم دیگــری فرمــود« :هــر مــردى در زیــر زبــان خــود پوشــیده شــده
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ى متعــال اســت ،ســخن بگــوى؛ و ا گــر نــه ،از
بســنج .ا گــر کالمــت بــراى خــدا و در راه خــدا 
ســخن خــوددارى کــرده و ســاکت بــاش؛ و بــدان کــه ســکوت بــه خیــر و فائــده تــو اســت.
�ن
آ
ش
ف
ّ
ت
�
ت
ت
�
گ
�
�
م
گ
اول نا�د�ی�ه وا هی � ار *** پای بس� � ده اس� و پس د�یوار
یشــود کــه مهمتریــن کارکــرد زبــان ،حقگویــی اســت .گفتــار
از آیــه بــاال اســتفاده م 
«ســدید» یعنــی کالمــی کــه در آن ،باطــل و سســتى و لغــو و دروغ و نفــاق نباشــد .ایــن
یشــود؛ یعنــی هنگامــی کــه فــرد متکلــم در
حقگویــی از اندیشــه حقطلبانــه ناشــی م 
محتــوای گفتــارش اندیشــه کــرده و در ورای افــکار حقطلبان ـهاش بــه دنبــال ســخن
باشــد ،الجــرم جــز حــق نیــز بــر زبانــش جــاری نخواهــد شــد.
قــرآن بــه روشــنی میگویــد کــه برتریــن انســانها در ســخن گفتــن ،کســی اســت کــه
َ
َ
َ ً َّ َ َ
اهَّلل َو َع ِمــل َص ِل ًحــا
همــگان را بــه ســوی خــدا میخوانــدَ « :و َمـ ْـن أ ْح َسـ ُـن قـ ْـول ِ ّمــن دعــا ِإ َىل ِ
ال ْسـ ِـل ِم ن
َو َقـ َـال إ َّنــى ِمـ َـن ْ ُ
ک گفتارتــر اســت از آن کــس کــه به ســوى خدا
ی؛ و چــه کســى نیـ 
ِ ِ
دعــوت کنــد و کــردار نیــک بــه جــا آورد و بگویــد همانــا مــن از تســلیمشــدگان(در محضــر
خــدا) هســتم( ».فصلــت )33 ،در واقــع ،قــرآن «نیکوتریــن گفتــار» را آن دانســته کــه دارای
نیکوتریــن محتــوا باشــد.
در ســوی مقابــل ،یکــی از نشــانههای منافقــان ایــن اســت کــه از ســخنان خــوب  ،ولــی
َ َ َّ
ـک َق ْو ُلـ ُـه ف ْ َ
الیـ ِـاة
ـاس َمـ ْـن ُی ْع ِج ُبـ َ 
ِ
باطنــی توخالــی و بیمغــز برخــوردار هســتندَ َ « :و ِ ُمــن ْ النـ ِ
ُّ
یف َق ْلبـ ِـه َو ُهـ َـو ألـ ّـد ِ خ
الد ْنیــا َو ُی ْشــه ُد َ
الصــام؛ و پــارهاى از مــردم ،منافــق و
اهَّلل َع ـ 
ِ
ى مــا  ِ
سالوســند کــه وقتــى ســخن از دیــن و صــاح و اصــاح مىکننــد تــو را بــه شــگفت مىآورنــد
و خــدا را گــواه مىگیرنــد کــه آنچــه مىگوینــد مطابــق آن چیــزى اســت کــه در دل دارنــد و
حــال آنکــه سرســختترین دشــمنان دیــن و حقنــد( ».بقــره)204 ،
ایــن مطالــب نشــانگر ایــن اســت کــه از نظــر دیــن ،حمتــوای گفتــار بســیار مه متــر از
شــیوایی آن اســت؛ هــر چنــد دربــاره شــیوایی و نیکویــی ظاهــر ســخن نیــز ســفارشهای
یشــود.
زیــادی در آیــات و روایــات دیــده م 
ک ن �ز
ّ
�ز آ ن
سر ان اس ت
ت
�
ج�مال ه�ر سی ا�در ب�ان اس� *** ب�ان �ی� ی��ه دار �ج
�س ت
�ظ
�ش �غ
�ز�ش�ی که در مع ن�ا ن�هان اس ت
�
م و ّره �به حسن ها�ر کس *** ب ا
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یکــی دیگــر از آیاتــی کــه بــه مؤمنــان را بــه دقــت در محتــوای گفتــار دعــوت کــرده
َ ُ َّ
َ َ ُ َ َ
الت َ
َ
َ
َ
ـاال ِمث
ـ
ب
ـوا
ـ
ناج
ت
ف
ـم
ـ
ی
ناج
ت
ذا
ا
ـوا
ـ
ن
آم
ـن
ـ
ی
ذ
ال
اســت ،آیــه  9ســوره مجادلــه اســت« :یــا ا ّیــا
ِ
ِ ِ
ّ َ َّ
َ َ َ
َ ُ
التقــوی؛ ای کســانی کــه ایمــان آوردیــد ،هنگامــی کــه نجــوا و
البـ ِـر و
و العـ ِ
ـدوان و تناجــوا ِب ِ
ســخن آهســته مــی گوییــد ،پــس بــه گنــاه و دشــمنی نجــوا نکنیــد [محتــوای ســخن شــما
خالــی از گنــاه و کینــه باشــد ].و بــه نیکــی و تقــوا نجــوا کنیــد».
در آیــات دیگــر قــرآن نیــز ،مصادیــق دیگــر خوشگفتــاری در محتوا بیان شــده اســت :توجه
بــه متانــت و صداقــت ،ســام گفتــن ،پرهیــز از پاســخ متقابــل بــه افــراد نابخــرد و ســفیه،
پرهیــز از ســخنان بیهــوده و لغــو و حتــی پرهیــز از دشــنام نســبت بــه مقدســات کافــران.

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :85دقت در ظاهر گفتار

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚ
و [مؤمنــان] بــه ســوى ســخنان پاکیــزه هدایــت مىشــوند ،و بــه راه خداونــد شایســته
ســتایش ،راهنمایــى مىگردنــد( .حــج)24،

با قرآن خوشبخت شوید

انســان میتوانــد زبــان را بــه عنــوان بهتریــن ابــزار بیــان منظــور خــود بــه کار گرفتــه و
بــاآن کارهــای مثبــت فــراوان انجــام دهــد .یکــی از ایــن کارکردهــای مثبــت زبــان ،ایجــاد
ارتبــاط بــا دیگــران و ابــراز محبــت بــه دوســتان اســت .همه انســانها بــه شــنیدن کالم زیبا
و مؤدبانــه گرایــش دارنــد و از آن اســتقبال میکننــد .از ایــن رو خداونــد بــه مؤمنــان فرمــان
میدهــد کــه حتــی در برابــر جاهــان و بدکــرداران ،بــا کرامــت برخــورد کــرده و بــا آنانــی کــه
ناســزا و دشــنام میگوینــد ،خوشگفتــاری کننــد.
آری ،زبــان ترجمــان و بیانگــر احــوال درون اســت .بــه همیــن خاطــر ،کســی کــه درونش
بــا ایمــان و خداشــناس باشــد ،زبانــش بــه بدگویــی و ناســزا نمیچرخــد .امــکان نــدارد درون
انســان پــا ک و ســامل باشــد؛ امــا زبــان او کثیــف .زبــان دریچهای اســت که محتویــات درون
را ظاهــر میکنــد .بــه همیــن دلیــل ،یکــی از بهتریــن را ههــای شــناخت افــراد ایــن اســت کــه
بــه ســخنانش گــوش دهیــد؛ زیــرا میــزان عقــل و درک هــر کــس از گفتــارش معلوم اســت.
سخ
ُن ُ ش
ش
ت ݦݐ�ز
� واک�د رسوا �ود
ب�ی کمالیاهی ن �ادان ݣ
در ݣ �ن پ� ی�دا �ود *** �پس�ه ب�ی مع چ�ون ل ب
البتــه عــاوه بــر محتــوای گفتــار کــه در بــاال بــه آن اشــاره کردیــم ،ظاهــر گفتــار هــم بســیار
یهــای کالم را برداشــت کــرد .ما
مهــم اســت .از آیــات و روایــات زیــادی میتــوان برخــی از زیبای 
بــه روایاتــی از امیــر بیــان ،حضــرت علــی؟ع؟ در ایــن زمینــه بــه طــور مختصــر اشــاره میکنیــم:
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شــوند».
خ
خ
�ن
خ
خ
خ
ت
ش
س
در ا�ن سرای کهن �وی کن �ه �و� � ی *** که ب�ه�ر ا�ز س�ن �و� �ادگاری �ن� یس ت
�
ی
ب
ب ی
1

 -2نکت هســنجی :قبــل از صحبــت کــردن بایــد فکــر کــرد و تمــام جوانــب آن ســنجید.
یگــردد .امــام علــی؟ع؟
ایــن کار ســبب جلوگیــری از اشــتبا ه و خطاهــای احتمالــی م 
2

 -5بــه جــا بــودن :یکــی از مهمتریــن آداب ســخن ایــن اســت کــه بــه جــا باشــد؛ یعنــی
متکلــم شــرایط محیطــی و ظرفیــت مخاطــب رادر نظــر گرفتــه و ســپس اگر نیاز دیــد ،حرف
ٌ
بزنــد .امــام علــی؟ع؟ در ایــن خصــوص نیــز فرمــودِ « :لـ ُـک ّل َ
ـام َمقــال؛ هــر جایگاهــی را
ـ
ق
م
ِ
ٍ
گفتــاری اســت».
م س خ ݑ ݦ ٮ ن�ٮݓ��ن �ز ٮى ش
�ج ݣ ݣ
ال ݣ �ن ا ݬ ݪ ی ی ݕ ݪ ݭݫݔ� ***
4

فت
ق خ ش
�به ب��یهوده گ��ن م ب�ر �در �وى ݫݭݔ�

 . 1میزان الحکمه .حدیث .18062
 . 2تصنيف غررالحکم .ج۲ص.۳۴۸
 . 3همان .ص.۴۱۰
 . 4تصنيف غررالحكم و دررالكلم .ص .210
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یشــود».
میفرمایــد« :کســی کــه گفتــار خــود را بررســی کنــد ،اشــتباه او کــم م 
سخ
�ز آ ف پ�ش ن�ش
�ن ش ن
مرد ب�ا ی�د که �ن دان �بود و ک ت�ه ��اس *** ت �ا چ�و می گو ی�د ا �ن گ� ت�ه � ی�مان � ود
 -3قابــل فهــم بــودن :گوینــده ســخن بایــد گفتــار خــود را بــه گون ـهای بیــان کنــد
کــه بــرای شــنونده قابــل فهــم باشــد .امیــر بیــان ،حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود« :بهتریــن
مهــا
شهــا آن را بــه بیــرون نیفکنــد و فهمیــدن آن بــرای فه 
ســخنها آن اســت کــه گو 
رن ـجآور نباشــد».
َ ُ ْ َ
الم
 -4کمگویـ
ـی و گزیدهگویــی :امــام علــی؟ع؟ در ایــن بــاره نیــز میفرمایــد« :خیــر الــک ِ
ُ
ُ ُّ
ّ
3
مــا الت ِمــل وال ِیقــل؛ بهتریــن گفتــار آن اســت کــه نــه خســتهکننده باشــد ،نــه بســیار کــم».
سخ ن
ف
�ز
�ز
�ز
�ن � ،رم و لط�ی� و ت �ا ه می ݣگوݣݣی *** �نه �ب ی�رون ا ح ّد و ان ݢ�دݣݣا ه می گوی
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 -1شــیوایی و جذابیــت :گوینــده ســخن بایــد بــرای اثرگــذاری بیشــتر بــر مخاطبــان،
ســخنان خــود را در قالبــی جــذاب و زیبــا عرضــه کند .این کار نه فقط بــرای واعظان؛ بلکه
بــرای همــه انســانها تأثیــر زیــادی دارد؛ چــون بــه انســان اعتبــار و شــخصیت بیشــتری
میدهــد .حضــرت علــی؟ع؟ فرمــود« :کســی کــه زبانــش شــیرین باشــد ،برادرانــش بســیار
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بهتریــن نمونــهای کــه همــه فاکتورهــای شــیوایی و جذابیــت ظاهــری و محتوایــی را
دارد ،خــود قــرآن اســت .ایــن کتــاب روشـنگر الهــی هــم در محتــوا و هــم در قالــب ،بهتریــن
بیــان را بــه انســانها ارزانــی کــرده اســت .قصههایــش ،جــذاب و پندآمــوز حکایــت شــده
و مواعظــش ،دلنشــین و اثرگــذار اســت .آن هنــگام کــه از کســی انتقــاد میکنــد ،جانــب
انصــاف را فرامــوش نکــرده و آن زمــان کــه از فــردی تمجیــد میکنــد ،از بــروز غــرور و
خودبینــی در وجــود او جلوگیــری میکنــد .در بیــان احــکام زناشــویی بــا حیــا و بــه کنایــه
ســخن گفتــه و در مواجهــه بــا دشــمنان ،اقامــه برهــان نمــوده و از الفاظ رکیــک و تند دوری
میکنــد .بیجهــت نیســت کــه یکــی از اســامی قــرآن «احســن الحدیــث» اســت؛ یعنــی
بهتریــن گفتارهــا .ایــن جذابیــت های ظاهــر ی و محتوایی در کالم خــدا به قدری دلکش
و تأثیرگــذار اســت کــه اهــل فــن نمــی تواننــد از آن دل بکننــد .کــم نبودنــد مخالفانــی کــه
مجــذوب همیــن تعابیــر بدیــع و نغــز شــده و جــز تهمتهــای واهــی مثــل ســحر و  ...راهــی
بــرای مقابلــه بــا آن پیــدا نکردهانــد.
بســیاری از بــزرگان دینــی جــز بــا آیــات قــرآن ســخن نمیگفتنــد .چــه نیکوســت کــه مــا
نیــز در گفتارهایمــان بــه خداونــد تأســی کــرده و آیــات راهگشــای الهــی را در گفتــار روزمــره
خــود بــه کار گیریــم.
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موضوع  :86شناخت گناهان زبان

اى مؤمنــان! هنگامــى کــه رازگویــى مىکنیــد بــه گنــاه و دشــمنى [بــا دیــن] و نافرمانــى
بــا پیامبــر نجــوا نکنیــد و بــه نیکــى و پرهیــزگارى نجــوا کنیــد! و از خداونــدی کــه نــزد او
گــرد آورده مىشــوید ،پــروا کنیــد( .مجادلــه)9،

در آیــه ابتدایــی گفتــار ،خداونــد مؤمنــان را از نجواهــای گنــاه آلــود برحــذر داشــته اســت.
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هــرگاه زبــان ،رهــا و لــق و هــرز باشــد ،بزرگتریــن بــا بــرای انســان خواهــد شــد و محصول
آن جــز فتنــه ،گناهــان بــزرگ و انحرافــات ویرانگــر و خانمــان برانــداز نخواهــد بــود .بــه
همیــن دلیــل ،در آیــات و روایــات اســامی ســفارش شــده کــه تــا خیــر و مصلحــت روشــنی
بــرای ســخن گفتــن وجــود نــدارد ،ســکوت بهتریــن کار اســت.
َ
َ ُ ّ َ ََ َ َ َ َ
َ
در آیــه  114ســوره نســاء میخوانیــم« :ال خیـ َـر یف کثیـ ٍـر ِمــن جنواهــم ِال مــن امــر ِبصدقـ ٍـة
ـ� ّ
َاو َمعــروف َاو اصــاح َبـ نَ
النــاس؛ در بیشــتر سخنانشــان هیــچ خیــری نیســت مگــر آنکــه
ٍ ِ
ٍ
بــه صدقــه یــا کار نیــک یــا اصــاح میــان مــردم امــر کنــد ».در ایــن آیــه کارکردهــای درســت
زبــان ،اســتثناء شــده تــا بفهمانــد در خیلــی جاهــا ســکوت بهتــر از حــرف زدن اســت.
� در عالم ا ی� اد ب��ج�ز ت��ی�غ �ز �ان *** �ی گ ن� ها�ی که س�ز اوار �ه ح�بس ا�دس ت
�ن� یس ت
�
�ج
ب
ی
ب
ب
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در آیــات بعــد خداونــد ایــن نجواهــا را شــیطانی خوانــده اســت.
در اینجــا مناســب دیدیــم بــه جهــت اهمیــت مطلــب ،بــه  10مــورد از مهمتریــن گناهــان
زبــان در قــرآن اشــاره کنیــم:
َ
ّ
َ
ُ
 -1دروغِ « :ا ّنــا َی َفتــری الکـ ِـذ َب الذیــن ُ
ؤمنـ َ
الکاذبــون؛
ـون ِبآیـ ِ
الی ِ
ـات اهلل َو اولـ ِـد َک هــم ِ
فقــط کســانی [بــه خــدا و پیامبــر] دروغ میبندنــد کــه بــه آیــات خدا ایمــان ندارنــد ،و اینانند
کــه دروغگــوی واقعیانــد (نحــل)105،
دروغ ،ریش ـ ه بســیاری از رذایــل اخالقــی و کلیــد گناهــان نامیــده شــده اســت و بــه
تعبیــر روایــات ،کلیــد ورود بــه خانـهی گناهــان و رذایــل اخالقــی اســت .در بزرگــی و شــدت
ایــن عمــل نکوهیــده همیــن بــس کــه مطابــق برخــی روایــات ،تنهــا گناهــی اســت کــه بــه
هیچوجــه از مؤمــن ســر نمیزنــد .ایــن بــدان جهــت اســت کــه دروغ ،از نفــاق ،تــرس،
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منفعتطلبــی و عــدم بــاور بــه علــم و عدالــت خــدا نشــأت میگیرد و بــا انجــام آن ،پیکرهی
یگــردد.
اعتقــادات دینــی یــک فــرد بــه کلــی متزلــزل م 
یتــوان بــه از بیــن رفتــن اعتمــاد عمومــی ،ایجــاد نفــاق و دوریــی و
از آثــار شــوم دروغ م 
تشــدن باورهــای مذهبــی اشــاره کــرد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه در متــون دینــی،
سس 
«الیجـ ُـد ْال َع ْبـ ُـد َط ْعــمَ
از دروغ بــه شــوخی نیــز نهــی شــده اســت .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــدَ :
ِ
ْ ْ
َّ
َْ
ّ ْ
ـان َحتــى َیتـ ُـر َک ال ِکــذ َب َهزلــه َو ِجــده؛ بنــده هی ـچگاه طعــم ایمــان را نمىچشــد تــا
اإلیمـ ِ

نکــه دروغ را تــرک کنــد؛ چــه شــوخى و چــه جــدى 1».هرچنــد در برخــی مواقــع بــه جهــت
آ 
برخــی مصالــح -کــه در روایــات تبییــن شــده اســت -دروغ جایــز ،مســتحب و یــا واجــب نیــز
دانســته شــده اســت.
ُ َ ُُ َ َُْ َ َ
ًَ
َْ ً
ُ
ُ
ْ
 -2غیبــتَ « :و ال َیغ َتـ ْـب َب ْعضکـ ْـم َب ْعضــا أ ُی ِحـ ّـب أ َحدکـ ْـم أ ْن َیــأ کل ْلـ َـم أخیـ ِـه میتــا
ـوه َو َّات ُقــوا َ
َف َکر ْه ُت ُمـ ُ
اهَّلل؛ و از یکدیگــر غیبــت نکنیــد؛ آیــا هیــچ یــک از شــما دوســت مــىدارد
ِ
کــه گوشــت بــرادر مــرده خــود را بخــورد؟ پــس آن را ناپســند مىداریــد و از خداونــد پــروا
کنیــد( ».حجــرات)12 ،
دیــن مبیــن اســام ،اهمیــت فراوانــی بــرای آبــروی مؤمنــان قائــل شــده اســت و بــه هیچ
کــس اجــازه نــداده اســت تــا آبــرو و حیثیــت دیگــران را بــه خطــر انــدازد .بــه همیــن دلیــل،
 . 1کافی .ج  .2ص  .34ح .11
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قــرآن غیبــت را بــه مثابــه آن میدانــد کــه کســی گوشــت بــرادر مــردهاش را بخــورد.
نگــر ایــن مطالــب اســت کــه آبــروی هــر فــرد چــون گوشــت تــن او اســت و
ایــن تشــبیه بیا 
تجــاوز بــه آبــروی بــرادر دینــی ،ماننــد خــوردن گوشــت تــن او -و در نتیجــه ،از بیــن رفتــن
وی -میباشــد؛ بهویــژه آنکــه ایــن تجــاوز در غیــاب وی باشــد کــه قــدرت دفــاع از خــود را
نیــز نــدارد .بنابرایــن ،همانگونــه کــه خــوردن گوشــت همنــوع خــود -بهویــژه ا گــر بــرادر
باشد-شــنیع و بســیار نکوهیــده اســت تــا جایــی کــه حتــی حیوانــات از انجــام چنیــن عملی
ابــا دارنــد ،پــس غیبــت نیــز زشــت و تنفرانگیــز اســت.
ا گــر میخواهیــد بــرای همیشــه از شـ ّـر غیبــت خــاص شــوید ،ایــن حدیــث امــام
ُ
«إیاکــم َو ْالغ َیبــة َف َّإنهــا ُ
الب
ک
إدام
ســجاد؟ع؟ را همیشــه بــه یــاد داشــته باشــید کــه فرمــود:
ِ
ِ
ِ
ّ
1
النــار؛ از غیبــت پرهیــز کنیــد ،زیــرا غیبــت ،خــورش س ـگهای جهنــم اســت».
ف
گو�ش ت
�اهى � ن�دگان ح ق� خ�ورى *** � یغ�� ب ت
� ا ی� ش�ان ک�نى ک� ی�ر �ب رى
ب

2

بيگنــاه در جســتجوى عيوبنــد».
نبــاره میفرمایــد« :از بزرگتریــن جادوهــا ،ســخنچینی
امــام صــادق؟ع؟ نیــز در ای 
اســت؛ زیــرا بــا ســخنچینی ،میــان دوســتان جدایــی میافتــد ،دوســتان یکــدل بــا هــم
یگــردد و
یشــود ،خان ههــا ویــران م 
نهــا ریختــه م 
یشــوند ،بــه واســطه آن ،خو 
دشــمن م 
3

یشــود .ســخنچین ،بدتریــن کســی اســت کــه روی زمیــن راه مـیرود».
پرد ههــا دریــده م 
 . 1بحار ج  75ص 256
 . 2تفسیر نمونه .ج .24ص390
 . 3بحاراالنوار .ج .63ص  .21حدیث .14
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 -3ســخن چینــی :نمامــی و ســخنچینی از دیگــر گناهــان زبانــی اســت کــه بایــد از
ّ
َّ
ـاء ِب َنمـ ٍـم؛ [و همراهــی نکــن بــا] كســى كــه بســيار عيبجــو و
ـاز َمشـ ٍ
آن اجتنــاب کــرد« :هـ ٍ
ســخنچين اسـت( ».قلــم )11،در حديثــى از رســول خــدا؟ص؟ مىخوانيــم« :آيــا شــما را بــه
شــريرترين افــراد شــما خبــر دهــم ،گفتنــد :آرى ،اى رســول خــدا! فرمــود« :آنهايــى كــه
بســيار ســخنچينى مىكننــد؛ در ميــان دوســتان جدايــى افکنــده و بــراى افــراد پــاك و
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در اســام از غیبــت و بدگویــی در نبــود دیگــران نهــی شــده اســت .ایــن در حالــی اســت کــه
مترقیتریــن منشــورهای حقــوق بشــر ،هنــوز بــه چنیــن حـ ّـق بزرگــی پــی نبردهانــد.
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پیامبــر ا کــرم؟ص؟ بــه قــدری از ایــن صفــت بیــزار بــود کــه بــه همــه اصحــاب فرمــود:
«احــدى از شــما در بــاره هيچ يــك از يــاران مــن ،ســخنى كــه مــرا نســبت بــه او بدبيــن ســازد
1

نقــل نكنــد؛ چــرا كــه مــن دوســت دارم بــا قلبــى پــاك بــا شــما روبــرو شــوم».
افــراد ســخنچین شــاید در قالــب دوســتی و خیرخواهــی دســت بــه ایــن کار بزننــد ،ولــی
بایــد بدانیــم کســی کــه ایــن صفــت در او رســوخ کــرده باشــد ،دوســتی پایــداری نخواهــد
داشــت و روزی عیــوب و رازهــای شــما را بــه هــم بــه دیگــران خواهــد گفــت.
ش ت آ �ش
خ
ع� ت ش
� �و �پ�ی� دگران �وا�هد �ب رد
� دگران �پ�ی� �و �ورد و مرد ***
ج
ال�رم ی ب
ه�ر که ع� ی ب

نقطــه مقابــل ایــن ســخنپینی و بدبینــی ،یکــی از فضیلتهــای گفتــار اســت کــه بــه
«اصــاح ذات البیــن» مشــهور اســت؛ یعنــی بــرای اصــاح رابطــه میــان دو نفــر یــا دو طایفــه،
اقــدان کــرده و خوبیهــای یکدیگــر را بــه هــم منتقــل کننــد .آیــه اول ســوره انفــال بــه ایــن
فضیلــت مهــم اشــاره کــرده اســت.
َ
َ
ّ
ُ
ْ
ُ
َ
 -4لغــو و بیهودگــیَ :و ّال ِذیـ َـن هـ ْـم عــن اللغــو ُم ْعرضـ َ
ـون؛ و [مؤمنــان] کســانی [هســتند]
ِ ِ
ِ
ـردار] بیهــوده و بىفایــده روىگرداننــد( )3( .مؤمنــون)3 ،
کــه از [هــر گفتــار و کـ ِ
یکــی دیگــر از آداب مرتبــط بــا گفتــار در اســام ،پرهیــز از لغــو و ســخن بیهــوده اســت.در
ســوره مؤمنــون ،ایــن صفــت پــس از نمازگــزاردن ،مهمتریــن صفــت مؤمنــان عنــوان شــده
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اســت .لغــو ،بــه هــر گونــه ســخن ،فعــل و فکــر بیهــوده و بیپایــه گفتــه میشــود کــه انســان
را از یــاد خــدا غافــل و از تفکــر صحیــح بــاز مـیدارد.
ّ
بنابرایــن ،پرهیــز از لغــو ،بــه ایــن معناســت کــه کالم و عمل خود را مزین به ســنجیدگی
و درایت نموده و کاری نکنیم که پشــتوانه عقالنی ندارد و حکمتی بر آن اســتوار نیســت.
حضــرت علــی؟ع؟ بارهــا فرمودنــد« :ای مــردم ،تقــوا پیشــه کنیــد کــه انســان عبــث آفریــده
2

نشــده تــا بــازی کنــد و بــه خــود رهــا نشــده تا یــاوه بگویــد».
لهــای بــی
کهــا و یــا ایمی 
گفتــن ســخنان بیهــوده در مجالــس و یــا فرســتادن پیام 
فایــده نیــز در ایــن زمــره قــرار دارد.
آ �ف
ت
�ز �ز آ
ج�هان را �نه ب��یهوده � ر ی�د نه�د *** �و را �نه ا پ�ی ب�ا ی �ورده نا�د
 . 1تفسیر نمونه .ج .24ص390
 . 2نهج البالغه .حکمت.۳۷۵
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1

ســازد ،ماننــد کســى اســت کــه آن را در آغــاز انجــام داده اســت».
گفتنــی اســت وجــود توجیهاتــی چــون آزادی خبــر و رســانه ،آ گا هســازی جامعــه از
صالحیــت افــراد مســئول و  ...دلیلــی بــرای ارتــکاب ایــن گنــاه نمیباشــد.
سخ
�ه �د گ ف� ت�ن خ�ل ق� چ�ون دم �ز دی *** اگر راس ت
� گو ی�ی �ن ه�م ب�دی
ب ب
َُ َ
َْ َ ُ ُ َْ ً
ّ
َ ْ َ ْ َ ْ ٌ ْ َْ
َ
ُ
َ
 -6مســخره کــردن :یــا أ ّ َیــا الذیـ َـن آمنــوا ال یســخر قــوم ِمــن قو ٍم عــى أن یکونــوا خیرا
َ
َ
ـاء ِمـ ْـن ِنسـ ٍـاء َعــى أ ْن َی ُکـ َّـن َخ ْیـ ًـرا ِم ْ ُنـ َّـن َو ال َت ْل ِمـ ُـز وا أ ْن ُف َسـ ُـک ْم َو ال َت َ
ِم ْ ُنـ ْـم َو ال ِنسـ ٌ
نابـ ُـز وا
 .1کافی،ج،2ص.428
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 (نــور)19،
اشــاعه فحشــاء ،از جملــه گناهانــی اســت کــه امــروزه بــا پیشــرفت وســایل ارتبــاط
جمعــی ،متأســفانه رواج زیــادی یافتــه اســت .مقصــود از فحشــاء ،هــر نــوع گنــاه آشــکار و
بــزرگ میباشــد.
افشــای اســرار و عیــوب پنهانــی دیگــران ،نــه تنهــا موجــب هتــک حریــم شــخصی آنــان
یگــردد؛ بلکــه بــه گنــاه جنبــه عمومــی میدهــد؛ یعنــی بدبینــی را در جامعــه رواج داده؛
م 
قبــح بســیاری از گناهــان را از بیــن بــرده و جامعــه را در معــرض ناامنــی اخالقــی و بیحیایی
قــرار میدهــد.
در حقیقــت ،اشــاعه فحشــاء ،غیــر مســتقیم هنجارهــای اخالقــی را نشــانه رفتــه اســت.
بــه همیــن دلیــل ،در آیــه مذکــور خداونــد متعــال نــه تنهــا اشــاعهکنندگان فســاد؛ بلکه حتی
دوســتداران ایــن عمــل شــوم را در دنیــا و آخــرت مشــمول عــذاب دردنــاک قــرار داده اســت.
َ ً َ َ َ
ْ َ
فاحشــة کان ک ُم ْبت ِد ِئهــا؛ کســى کــه کار زشــتى را منتشــر
پیامبــر اســام؟ص؟ فرمــود«َ :مــن أذاع ِ
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البتــه روشــن اســت کــه دوری از لغــو ،بــه معنــای چهــره درهــم کشــیدن و زانــوی غــم در
بغــل گرفتــن نیســت؛ بلکــه اســام ،شــوخی و مــزاح بــا مؤمنــان و دوســتان و نزدیــکان را بــه
شــدت ســفارش نمــوده اســت.
َ
َ
َ
ّ
ْ
ُ
َّ َّ َ ُ ُّ َ ْ َ
َ
فاح َشــة ف ال َ
ذین َآم ُنوا ُل ْم َع ٌ
ذاب
ال
ـیع
ـ
ش
ت
 -5اشــاعه فحشــاءِ :إن الذین ی ِحبون أن
ِ ِ
َ
ُّ ْ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ َُ
ألـ ٌ
ـم ِف الدنیــا و ال ِخــر ِة و اهَّلل یعلــم و أنــم ال تعلمــون؛ بــه یقیــن کســانى کــه دوســت دارنــد
کــه عمــل زشــت در میــان کســانى کــه ایمــان آوردهانــد گســترش پیدا کنــد براى آنهــا در دنیا
و آخــرت عذابــى دردنــاک اســت ،و خــدا (عواقــب شــوم آن را) مىدانــد و شــما نمىدانیــد.
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َ ُ َُ
َ ُ ُ َّ
َْْ
ْ ُ ُْ ُ ُ َْ َ ْ
الظ ِ ُ
ْ َ
ن اى
الــو 
ولئــک هــم
ـان َو َمـ ْـن ْل َیتـ ْـب فأ ِ
ـاب ِبئــس ِاالســم الفســوق بعــد ال میـ ِ
ِبال لقـ ِ
مؤمنــان! هیــچ گروهــى گــروه دیگــر را بــه ریشــخند نگیــرد ،بســا آنــان از اینــان بهتــر باشــند؛
و نــه زنانــى زنانــى دیگــر را ،بســا آنــان از اینــان بهتــر باشــند و از یکدیگــر عیبجویــى مکنیــد
بهــاى ناپســند مخوانیــد! پــس از ایمــان ،بزهــکارى نامگــذارى
و (همدیگــر را) بــا لق 
ناپســندى اســت و آنــان کــه (از ایــن کارهــا) بازنگردنــد ســتمکارند( .حجــرات)11،
از بزرگتریــن گناهــان در اســام مســخره و تحقیــر دیگــران اســت .قــرآن کریــم در آیــه
 67بقــره تمســخر را صفــت جاهــان میدانــد.
از نظــر اســام ،مــاک برتــری انســانها بــر یکدیگــر ،تقواســت و کســی جــز خــدا از میــزان
تقــوای اشــخاص آ گاه نیســت .بنابرایــن تنهــا کســی افــراد دیگــر را مورد طعنه قــرار میدهد
کــه فضــل و مراتــب انســانها را از دریچـ ه امتیــازات موهــوم و نابخردانــه در دنیــا بدانــد .در
آیـ ه بــاال بــه یــن مطلــب اشــاره شــده اســت.
شــایان توجــه اســت کــه در آیــه مذکــور ،چنــد گونــه جزئــی بــرای مســخره کــردن مطــرح
شــده که نشــاندهند ه رواج بیشــتر این نوع تمســخرها در میان مردم اســت -1 :مســخره
کــردن اقــوام دیگــر؛ ماننــد تمســخر نــژاد ،قبیلــه ،گویــش یــا شــهر دیگــران -2 .مســخره
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کــردن زنــان نســبت بــه هــم -3 .صــدا زدن افــراد بــا لقبهــای ناپســند و خردکننــده.
گنــاه تمســخر عواقــب بســیار شــومی دارد و ناشــی از روحیــه تکبــر و بزرگبینــی دارد .از
آنجــا کــه خداونــد بــه بنــدگان خــود بســیار مهربــان اســت ،پــس هــر کــس یکــی از آنــان را
تحقیــر و تمســخر نمایــد ،بــه مجــازات ســخت الهــی گرفتــار خواهــد شــد .پیامبــر ا کــرم؟ص؟
َ ْ َ َّ ُ ً َ َّ
ؤمنــا أذلــه اهّلل؛ کســى کــه مؤمنــى را خــوار شــمارد ،خــدا او را ذلیــل
میفرمایــد« :مــن أذل م ِ
1

خواهــد کــرد».

خ خ
� ش
چ�ون �دا �وا�هد که �پ رده ی کس درد *** م ی ل� نا�در طع ن�ه پ�اکان �ب رد
ً
-7جــدال بیهــوده (مــراء)َ « :فــا ُتــار فهيـ ْـم إ َّال ِمـ ً
ـرا (کهــف )22،یکــی دیگــر از
ظاهـ ً
ـراء ِ
ِ ِ ِ
گنــاه گفتــاری ،جــدال و مجادلــه یــا بگــو مگوهــای باطــل اســت .بــه ایــن کار در اصطــاح
دینــی«ِ ،مــراء» میگوینــد؛ یعنــی در موضوعــات غیرمهــم ،دقایــق زیــادی بــا دیگــران بــه
 . 1بحاراألنوار،ج،72ص.142
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1

بــاالی بهشــت ضمانت میکنــم».
 -8تهمــت و افتــراء :تهمــت و افتــراء نیــز از گناهــان زبــان اســت کــه پیشــتر نیــز بــه آن
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بحــث و بگومگــو بگذرانیــم و یــا ّ
حتــی در موضوعــات مهــم بــا افــرادی کــه زمینههــای
پذیــرش و انصــاف ندارنــد ،بحــث کنیــم .خالصــه ،هــر بحــث بــی فایــدهای را «مــراء»
میگوینــد .خداونــد در چنــد آیــه پیامبرانــش را از بگــو مگــو بــا مشــرکان -کــه زمینــه هدایــت
ندارنــد -نهــی کــرده اســت .برخــی آیــات از چنیــن گفتــاری بــر حــذر مـیدارد .البتــه جــدال
احســن کــه براســاس امــور معقــول و مقبــول باشــد درســت اســت و پیامبــر؟ص؟ به انجــام آن
مامــور بــوده اســت.
پیامبــر؟ص؟ دربــاره ایــن گنــاه میفرمایــد« :مــن بــرای کســی کــه بگومگــو را رهــا کنــد ،هر
چنــد حـ ّـق بــا او باشــد ،خانـهای در حومــه بهشــت و خانـهای در مرکــز بهشــت و خانـهای در

اشــاره شــد .مهمتریــن عوامــل تهمــت زدن ،حســادت ،ضعــف و حقــارت درونــی و نیــز
جهالــت و نابخــردی اســت .مطابــق آیــات و روایــات ،خداونــد مجــازات بســیار ســنگینی
بــرای تهمتزننــدگان در دنیــا و آخــرت قــرار داده اســت.
امــروزه بــا پیشــرفت و گســتردگی وســایل ارتبــاط جمعــی ،گنــاه تهمــت زدن اشــکال

2

مــردم از از تــرس بدزبانـیاش ،دوســت نداشــته باشــند بــا او همنشــین شــوند».
 . 1خصال ص  .144حدیث .170
 . 2کافی .ج .2ص .325
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تازهتــری نیــز بــه خــود گرفتــه اســت .نمونههــای آن را بــه راحتــی میتــوان هــر روز در جرایــد
و مطبوعــات و در ابعــاد مختلــف سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ورزشــی مشــاهده نمــود.
 -9دشــنام ،اهانت و بدزبانی :فحش دادن و دشــنام ،عملی زشــت و گناه مســلم اســت
و هرگــز شایســته اهــل ایمــان و انســان هــای خــدا جــو و بــا وقــار و مــودب بــه ادب اســامی
تهــا نیــز نهــی کــرده اســت( .انعــام)108 ،
نمیباشــد .قــرآن حتــی از دشــنام دادن بــه ب 
انســانهایی كــه فكــر می كننــد بــا فحــشدادن و ناســزا بــه دیگــران ،میتواننــد آنهــا
ـرف خودشــان را بــه كرســی بنشــانند ،بســیار اشــتباه می كننــد؛ چــون
را ســاكت كــرده و حـ ِ
ایــن کار ســبب رفتــن عــزت و آبــروی آن هــا شــده و دشــمنانش را شــاد میکنــد .در روایــت
مهمــی از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ آمــده اســت«:یکی از بدتریــن بنــدگان کســی اســت کــه

فصل دوازدهم :مهارت ارتباط مؤثر کالمی

حکایــت مشــهوری از یکــی از یــاران امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده کــه همــواره مــازم امــام
بــود ،ولــی هنگامــی کــه یکبــار بــه غالمــش ناســزا گفــت ،امــام بــا تعجــب بــه وی نــگاه کــرد
ً
و فرمــود « :چــه گفتــی؟ آیــا بــه او ناســزا گفتــی؟» آن مــرد پاســخ داد« :آخــر ایــن غــام اصــا
مســلمان نیســت ».امــام بــر پیشــانی خــود زدنــد و گفتنــد« :ســبحان اهّلل! من فكــر می كردم
تــو آدم مؤمنــی هســتی .از ایــن بــه بعــد ،دیگــر بــا مــن رفــت و آمــد نکــن!» 1و از آن پــس،
امــام بــه خاطــر همــان یــک دشــنام ،دیگــر بــا او دیــدار نکــرد.
بددهنــی آفتــی اســت کــه گریبــان خیلــی از مــردم جامعــه را گرفتــه و بــه قــدری رواج
یافتــه کــه متأســفانه حتــی برخــی افــراد از روی شــوخی و مــزاح ،بــه هــم دشــنام میدهنــد و
جالــب آنکــه ،طــرف مقابــل هــم خــم بــه ابــروی خــود نمــیآورد و آن را یــک شــوخی از روی
صمیمیــت تلقــی میکنــد .ایــن نشــانه بیحیایــی و بیغیرتــی اســت کــه بــه شــنیدهها
و گفتارهایمــان بــی تفــاوت باشــیم .پیامبــر عزیــز مــا؟ص؟ فرمــوده اســت« :هــر کســی کــه
از روی بیحیایــی دشــنام داده و دربــاره آنچــه میگویــد و یــا بــه او گفتــه میشــود،
بیتفــاوت باشــد ،خداونــد بهشــت را بــر وی حــرام کــرده اســت».
بــاز جــای تأســف بســیار دارد کــه برخــی متدینیــن نیــز بــه ایــن آســیب دچــار شــده و از
روی ســهو و در عصبانیــت ،بــه دیگــران ناســزا میگوینــد .چگونــه بــا چنیــن زبانــی مــی
تــوان قــرآن خوانــد و ذکــر گفــت؟
ش ت خ
�ز آ
�ز
ّ �ز
اول ا ب�د گو ی� ِی مردم داهن را پ�اک کن *** ب�عد ا �ن �ب ر گو�ه دس� ِار �ود مسواک ن
 -10گفتارهــای گمــراه کننــده :شــاید اصلیتریــن آفــت زبــان ایــن اســت کــه لحــن
2
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یــا محتــوای گفتــار  ،ســبب غفلــت از خــدا شــود؛ همانگونــه کــه در آیــه  6ســوره لقمــان
َ
ْ
َ
آمــده اســتَ « :و ِمـ َـن َّالنــاس َمـ ْـن َی ْشـ َـتری َ ْلـ َـو ْ َ
الدیـ ِـث ِل ُی ِضـ ّـل َعـ ْـن َ
اهَّلل ِبغ ْیـ ِـر ِعلـ ٍـم
ـ
س
ـبیل ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ًُ
ّ
ولئـ َ
ـذاب ُمهـ ن
ـک َ ُلـ ْـم َعـ ٌ
ـ�؛ و از مــردم کســى اســت کــه خریــدار گفتــار
أ
َو َیت ِخذهــا هـ ُـز وا ِ
بیهــوده اســت تــا بــى (پشــتوانه) دانشــى( ،مــردم را) از راه خداونــد ،بیــراه کنــد و آن را بــه
ریشــخند گیــرد؛ آنــان را عذابــى خوارســاز خواهــد بــود».
 . 1جهاد با نفس .ج .1ص .169
 .2کافی .ج .2ص .323
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گهــاى ســرگرم کننــده و غفلتزایــی
منظــور از «لهوالحدیــث» در آیــه ،ســخنان یــا آهن 
گهــاى شــهوتانگیز
اســت کــه انســان را بــه گمراهــى کشــانده؛ خــواه آنچــه الحــان و آهن 
و هوسآلــود دارد و خــواه آنچــه از طریــق محتــوا ،انســان را بــه بیهودگــى و فســاد و شــک و
تردیــد نســبت بــه اعتقــادات دینــی ســوق مىدهــد.
امــروزه بســیاری از افــراد و گرو ههــای مختلــف بــا صــرف هزین ههــای میلیــاردی در صدد
گســترش باطــل و کمرنــگ شــدن حــق هســتند .ا گــر بــه دنبــال مصــداق جــدی بــرای ایــن
بهــای ضــد
مهــا و کتا 
گنــاه در دنیــای امــروز میگردیــد ،شــبکههای ماهــوارهای ،فیل 
شهــا و تبلیغــات منحــرف هنــری و فکــری و ماننــد آن کــه ســبب انحــراف
دینــی ،همای 
مــردم و بهویــژه نســل جــوان میگــردد ،بهتریــن نمونــه و مصــداق از آیــه مذکــور اســت.
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فصل سیزدهم :مهارت دوستی و همنشینی
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه انســان یــک موجــود اجتماعی اســت
و نیــاز بــه دوســت و همنشــینی بــا دیگــران دارد .از طرفــی ،چــون
دوســت و همنشــین تأثیــر زیــادی در افــکار و منــش زندگــی مــا خواهــد
یهــای دوســت مناســب و نامناســب بســیار
داشــت ،شــناخت ویژگ 
ضــروری بــه نظــر میرســد.
بــا نگاهــی بــه منابــع اســامی ،ســخنان پرمحتــوا و قابــل تأمــل
زیــادی در ایــن زمینــه میبینیــم کــه راهگشــای نیــاز امــروز جامعــه مــا
نیــز هســت.
در کتــب احادیــث ،صدهــا روایــت درباره آداب دوســتی و معاشــرت
بــا دیگــران از پیامبــر ؟ص؟ و ائمــه معصومیــن؟ع؟ نقــل شــده اســت .در
ایــن روایــات ،حتــى طــرز نشســتن ،ســخن گفتن ،تبســم کــردن ،مزاح
نمــودن ،اطعــام کــردن و حتــى طــرز نــگاه کــردن بــه دوســتان نیــز مورد
توجــه قــرار گرفته اســت.
در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا برخــی از ایــن آیــات و روایــات را دربــاره
مهــارت دوس ـتیابی و همنشــینی بررســی کنیــم:
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موضوع  :87ویژگیهای دوست مناسب

ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ
ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯﭰﭱ
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بــا کســانى بــاش کــه پــروردگار خــود را صبــح و عصــر مىخواننــد ،و تنهــا رضــاى او را
مىطلبنــد! و هرگــز بخاطــر زیورهــاى دنیــا ،چشــمان خــود را از آنهــا برمگیــر! و از کســانى
ْ
کــه قلبشــان را از یــاد خــود غافــل ســاختیم اطاعــت مکــن! همان هــا کــه از هــواى نفــس
پیــروى کردنــد ،و کارهایشــان افراطــى اســت( .کهــف)28،

ایــن یــک حقیقــت انکارناپذیــر اســت کــه دوســتی بــا افــراد در روحیــه و خلــق انســان
یگــذارد .امیــر مؤمنــان علــی؟ع؟ میفرمایــد« :دوســت از نزدیکتریــن خویشــاوندان
تأثیــر م 
اســت 1».در حدیــث دیگــری از پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ نیــز وارد شــده اســت« :هــر کــس
بــه آییــن و کیــش دوســتش میباشــد؛ پــس بنگریــد بــا چــه کســی دوســتی و معاشــرت
میکنیــد 2».ایــن احادیــث ،بیانگــر اهمیــت دوســتی و مجالســت بــا دیگــران اســت؛ زیــرا
پیونــد میــان دو دوســت را ریش ـهدار و تأثیرگذارتــر از پیونــد خویشــاوندی میداننــد.
 . 1غررالحکم .ص.۶۷۴
 . 2بحاراالنوار .ج 71ص.192
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1

قیامــت را در شــما زنــده کنــد».
ش �ز �
ه�ر دل که �پ ر ی� ش�ان �ود ا ن �اله بل ب�ل

*** در دام�ن ش� آ�و�ی �ز که �ا وی خ� ب�ری ه�س ت
�
ب
ّ
خداونــد در آیــه بــاال بــه رســولش فرمــان میدهــد کــه بــا مؤمنــان و ذا کــران حــق همــراه

و مــازم باشــد و از دوســتی بــا غافــان پرهیــز کنــد .در آیــات دیگــر نیــز ،مؤمنــان را بــه
همنشــینی و دوســتی بــا یکدیگــر دعــوت نمــوده تــا هــم زمینههــای ترغیــب و تشــویق
یکدیگــر بــه تقــوا و صبــر فراهــم گــردد و هــم عواطــف انســانی و نیــاز انســان بــه همــدم و
ال ْؤ ِم ُنـ َ
همنشــین پاســخ داده شــود .مثـ ًـا در آیــه  87ســوره توبــه آمــده اســت«َ :و ْ ُ
ـون َو
َ
ْ
ال ْؤمنـ ُ
ـاء َب ْ
ـات َب ْع ُض ُهـ ْـم أ ْو ِلیـ ُ
ـض؛ و مــردان و زنــان بــا ایمــان یــار و دوســتدار یکدیگرنــد».
ـ
ع
ُ ِ
ٍ
َ َ َُ
در آیــه  96ســوره مریــم نیــز مــی خوانیــم«ِ :ا ّن ّالذیـ َـن َآمنــوا َو َع ِملــوا ّ
جعل
ـات ســی
الص ِالـ ِ
ًّ
َ ُلـ ُـم َّ
الرمحـ ُـن ُودا؛ کســانی کــه ایمــان آورده و عمــل صالــح انجــام دادنــد ،خداونــد برایشــان

 . 1کافی .ج 1ص .39
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الفــت و محبــت ایجــاد خواهــد کــرد».
دوســتی خــوب و مناســب ،آن اســت کــه پایــدار و مانــدگار باشــد .بســیاری از دوســتی و
محبتهــا مجــازی و مقطعــی اســت؛ یعنــی هــدف از آن ،هدفــی پایــدار و حقیقــی نیســت و
انگیزههایــی چــون زیبایــی ،مــال ،هــوا و هــوس ،منفعتطلبــی ،پســت و مقــام و  ...در آن
دخالــت دارد .از ایــن رو ،هنگامــی کــه ایــن جلوههــای فریبنــده رنــگ میبــازد ،دوســتان
نیــز پراکنــده شــده و محبتهــا از بیــن مــیرود.
قــرآن کریــم تأ کیــد میکنــد کــه هیــچ چیز در جهــان باقی نمیمانــد؛ مگر آنچــه «وجهاهّلل»
باشــد و رنــگ خدایــی داشــته باشــد( :قصــص .)88/بــه همیــن جهــت اســت کــه دوســتی
مؤمنــان بــا یکدیگــر نیــز پایــدار میمانــد؛ چــون بــرای جلــب رضایــت خــدا و در راســتای
محبــت اوســت .نتیجــه آنکــه ،در روز قیامــت کــه روز نفــرت و فــرار دوســتان و بســتگان
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بــه همیــن جهــت ،اســام بــراى دوســتى و انتخــاب دوســت ،ســفارشهاى زیــادى
دارد .مهمتریــن معیارهــای دوســت خــوب در اســام عبــارت اســت از:
 -1ایمــان :از پیامبــر خــدا؟ص؟ پرســیدند« :بهتریــن دوســت کیســت؟» فرمــود« :کســى
کــه دیــدارش شــما را بــه یــاد خــدا بینــدازد ،و گفتــارش بــه علــم شــما بیفزایــد و کــردارش یــاد
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ْ َ َّ
از یکدیگــر اســت ،پرهیــزکاران ،بــه دوســتی بــا هــم افتخــار کــرده و سرخوشــند« :ال ِخــا ُء
ال َّتقـ نَ
َي ْو َم ِئـ ٍـذ َب ْع ُض ُهـ ْـم ِل َب ْعــض َعـ ُـد ٌّو إ َّال ْ ُ
ـ�؛ دوســتان در آن روز دشــمن يكديگرنــد ،مگــر
ٍ
ِ
پرهيــزگاران( ».زخــرف)67،
بنابرایــن ،بهتریــن معیــار دوســتی ایــن اســت کــه ببینیم آیــا در روز قیامت نیــز حاضر می
بــه دوســی بــا آن فــرد ادامــه داده و بــه آن افتخــار کنــم یــا خیــر؟! ا گــر چنیــن نباشــد ،بایــد از
چنیــن دوســتی حــذر کــرد کــه جــز حســرت چیــزی باقــی نخواهــد گذاشــت؛ ولی اگر دوســت
ـان آخــرت ماســت ،بایــد رفاقــت بــا او را بســیار غنیمــت شــمرده
مــا کســی اســت کــه یاریرسـ ِ
و آن را حفــظ کــرد .چنیــن دوســتی از طــای نــاب هــم بــا ارزشتــر اســت.
ع ت ن ن�س ت
ک�م� سع ت ف�� ق � ف�� ق
�غ ف
�
�
در�ی و ح�ی� که مر ر�ف� و ما �دا ی م *** که ی ی ای اد� ر ی� بود ر ی�
یهــای دوســت خــوب  ،داشــتن عقــل و
 -2خردمنــدی :از نظــر اســام ،یکــی از ویژگ 
خــرد و بــه کار بســتن آن در امــور مختلــف اســت .چنیــن دوســتی  ،مشــاوری مطمئــن و
تکیهگاهــی قابــل اعتمــاد اســت کــه انســان را از خطــا و اشــتباه بــاز مـیدارد  .امــام علــی؟ع؟

ـش جــان و روح اســت  1».ایــن
میفرمایــد« :هــم نشــینی بــا دوســت خردمنــد ،حیــات بخـ ِ
ـتن دوســت بهتــر
ویژگــی بــه قــدری دارای اهمیــت اســت کــه در روایــات متعــددی ،نداشـ ِ
ً
از دوسـ ِـت نــادان دانســته شــده؛ مثــا امیــر المؤمنیــن؟ع؟ فرمــوده اســت« :دشــمن عاقــل و
با قرآن خوشبخت شوید

2

خردمنــد بهتــر از دوســت احمــق اســت».
�ن
ت
�ش ن � �ز
ن
ت
ت
�
س
س
ک
دوس�ی ب�ا مردم ندا�ا و � *** د من دا ا �به ا ادان دو �
� می�ز ن �د ن �ادان دوس ت
د� میکن *** �ب ر �ز م ی��ن ت
د�ش من ندا�ا ب�ل ن� ت
�

 -3راســتگویی :قــرآن کریــم ،مؤمنــان را بــه دوســتی و همراهــی بــا راســتگویان فرمــان
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ َ َ ُ ُ َ َ َّ
ـ�» (توبــه)119 ،
الص ِادقـ ن 
داده اســت«:يا أيــا الذيــن آمنــوا اتقــوا اهَّلل و كونــوا مــع

مــردی بــه امــام حســن؟ع؟ بســیار عالقــه داشــت .روزی از امــام خواســت کــه اجــازه
دهــد تــا بــا او دوســتی کنــد .امــام حســن؟ع؟ پاســخ مثبــت داد و فرمــود« :مــن تــو را بــه
ـتی خــود بــر میگزینــم؛ امــا چنــد شــرط دارد کــه بایــد در دوســتی بــا مــن رعایــت
دوسـ ِ
 . 1ميزان الحكمه .ج  .2ص 1568
 . 2بحاراالنوار .ج  .78ص .12
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1

بــده تــا بــاز گــردم» .امــام بــا لبخنــدی فرمــود« :ا گــر ایــن گونــه میخواهــی اشــکالی نــدارد».
یهــا :یکــی از مهــم تریــن معیارهــای دوســتی ،مــرام و معرفــت اســت؛
 -3کمــک در گرفتار 
یعنــی فــرد مقابــل بــه قــدری بــرای رابطــه دوســتی ارزش قائــل باشــد کــه در هنــگام ســختی
و مشــکالت بــه یــاری مــا برخواســته و هــر کاری از دســتش برمیآیــد ،انجــام دهــد.
ایــن ویژگــی در دنیــای امــروز رنــگ افســانه بــه خــود گرفتــه و دیگــر دوسـ ِـت خوب بســیار
نایــاب شــده اســت .امــام صــادق؟ع؟ فرمــود« :دوســتانتان را بــه دو خصلــت آزمایــش
نهــا دوری گزینیــد .آن دو خصلــت عبارتند از:
کنیــد ،ا گــر دارای آن دو خصلــت نباشــند از آ 
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نمایــی» مــرد گفــت« :هــر چــه باشــد میپذیــرم» .امــام فرمــود« :ا گــر مــی خواهــی بــا مــن
دوســت باشــی ،نبایــد مــرا مــدح نمایــی؛ زیــرا مــن خــود را بهتــر از تــو میشناســم؛ و نیــز
مبــادا بــه مــن دروغ بگویــی؛ زیــرا دروغ هیــچ ارزش و اعتبــاری نــدارد؛ و مبــادا نــزد مــن از
کســی غیبــت نمایــی ».آن مــرد بــا خــودش فکــر کــرد و دیــد کــه نمیتوانــد ایــن شــروط را
بــرآورده ســازد .بــه همیــن دلیــل ،بــه امــام گفــت« :ای فرزنــد رســول خــدا! بــه مــن اجــازه

2

3

شــناخته مــى شــوند».
خ
س ت م ش�م آ �ن ن�عم ت �ز ف
س ت آ
� �ن ب�ا�ش د که گ ی�رد
� ن �د ال� ی�اری و �ب رادر� نوا�دگی *** دو
دو � ار � که در
� دوس ت
دس ت
� ،در �پ ر ی� ش�ان حالی و درم نا�دگی

 -4رعایــت احتــرام و ادب :بســیاری از افــراد ،هنگامــی کــه بــا کســی صمیمــی میشــوند،
تصــور میکننــد کــه دیگــر نیــاز نیســت آداب و احترامــی بــرای دوســت قائــل باشــند و
میخواهنــد بــه اصطــاح ،خودمانــی و راحــت باشــند .ایــن در حالــی اســت کــه احتــرام و
 . 1کلمات االمام الحسن (علیه السالم) .ص .168
 .2کافی .ج .4ص  .505ح.7
 .3غررالحكم .جلد  - 6صفحه 247
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«خوانــدن نمــاز در وقتــش و نیکــی بــه دوســتان در ســختی و رفــاه».
ً
نکتــه عکــس ماجــرا کــه اتفاقــا در دنیــای امــروز رونــق زیــادی دارد ،ایــن اســت کــه
دوســت ،کســی باشســد کــه در هنــگام خوشــی و نعمــت ،بــه ســراغ تــو آمــده و اظهــار
صمیمیــت زیــاد کنــد ،ولــی در زمانــه ســختی ،بــه کلــی غایــب شــود .از ایــن رو ،حضــرت
علــى؟ع؟ فرمــود« :هنگامــى کــه قدرتــت از بیــن رفــت ،رفقــاى واقعــى تــو از دشــمنان
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ادب نســبت بــه دوســت صمیمــی اهمیــت بیشــتری دارد؛ زیــرا او حقــوق بیشــتری نســبت
بــه مــا دارد.
 -5پنــد و خیرخواهــی :بــدون تردیــد ،یکــی از بهتریــن صفــات دوســت خــوب ایــن
اســت کــه نســبت بــه مــا دلســوز باشــد و عیــوب مــا را بــا زبــان خــوش تذکــر دهــد .معنــای
ُ
ـرآة ُ
ایــن حدیــث مشــهور کــه ُ
«الم ِؤمـ ُـن ِمـ
الم ِؤمــن» 1همیــن نکتــه اســت کــه مؤمنــان مثــل

آینــه هســتند و بازتــاب نقــاط قــوت و ضعــف ما میباشــند .امــام علی؟ع؟ فرمــود« :بهترین
2

دوســت مــن کســی اســت کــه عیبهایــم را بــه مــن هدیــه دهــد».
البتــه بایــد توجــه داشــت کــه پنددهــی نبایــد منجــر بــه عیبجویــی شــود؛ زیــرا
عیبجویــی صفــت خوبــی نیســت و فــرد عیــب جــو ،هی ـچگاه نخواهــد توانســت آینــه
شــفافی بــرای دیگــران باشــد؛ چــون خــودش دچــار زشــتی و عیــب اســت.
ق ت ف
آ
م
صر� دوس ت�ی ع ی� ب ج��و مکن *** �ا �ز�ش ت
� روی� ،ی� ن�ه را رو �ب رو کن
او�ا� ِ
ب
ِ
مناســب اســت در پایــان ایــن گفتــار ،بــه ایــن نکتــه مهــم نیــز اشــاره کنیــم کــه حفــظ
دوســت از یافتــن آن نیــز مهمتــر اســت .چــه بســا افــرادی کــه در طــول عمــر دوســتان خــوب
زیــادی داشــتهاند ،امــا مهــارت حفــظ دوســتی را ندارنــد و همیشــه درمانــده هســتند .امــام
علــی؟ع؟ فرمــود« :عاجزتریــن فــرد کســی اســت کــه از انتخــاب دوســت ،درمانــده باشــد و

با قرآن خوشبخت شوید

عاجزتــر از او فــردی اســت کــه دوســتی را کــه بــه دســت آورده ،از دســت بدهــد».

 . 1بحار األنوار .ج  .74ص .414
 . 2کافی .ج .2ص.639
 . 3نهجالبالغه .حکمت
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موضوع  :88ویژگیهای دوست نامناسب

ﯕ ﯖﯗ

یهــای دوســت خــوب اشــاره کردیــم .مناســب اســت در
در گفتــار قبــل بــه برخــی ویژگ 
یهــای دوســت بــد هــم اشــاره کنیــم .ایــن گفتــار اهمیــت بیشــتری دارد؛
اینجــا بــه ویژگ 
زیــرا مقدمــه دوســتی بــا افــراد خــوب و پیــدا کــردن آنهــا ،تــرک دوســتی و معاشــرت بــا افــراد
نابــاب اســت.
مهمتریــن خصلــت دوســتان ناشایســت در قــرآن کریــم ،ایــن اســت کــه همراهــان خــود
را از یــاد خــدا غافــل کــرده و بــه ســوی بطالــت و بیهودگــی ســوق دهنــد .آیــه بــاال حکایــت
323
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و روزى کــه ســتمکار (مشــرک) دو دســت خــود را (از روى حســرت) بــه دنــدان مىگــزد
و مىگویــد :اى کاش بــا پیامبــر همــراه مىشــدم :)28( .اى واى بــر مــن! کاش فالنــى
را دوســت خــود نمىگرفتــم :)29( .رفیــق مــن بعــد از آن کــه حـ ّـق از طــرف خــدا بــراى
مــن آمــد ،مــرا گمــراه ســاخت .و شــیطان بــرای انســان مایــه گمراهــی و خــواری اســت.
(فرقــان 27،تــا )29
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ســخن کســانی اســت کــه در روز قیامــت از دوســتان خــود بــا افــراد نابــاب تأســف خــورده و
نــدای حســرت ســر میدهنــد .از امیرالمومنیــن علــی؟ع؟ ســوال شــد« :کــدام دوســت بــد
1

اســت؟ فرمــود « :کســی کــه معصیــت خــدا را بــرای تــو زیبــا جلــوه دهــد».
یهــای دوســت نابــاب از منظــر دینــی اشــاره کنیــم،
بــرای اینکــه بــه اختصــار بــه ویژگ 
خــوب اســت چنــد روایــت جامــع و نــاب را در ایــن زمینــه معرفــی کنیــم:
امــام ســجاد؟ع؟ میفرمایــد« :ای فرزنــدم ،بــا پنــج گــروه رفاقــت نکــن :از رفاقــت
بــا درو غگــو بپرهیــز؛ زیــرا او ماننــد ســراب اســت کــه نزدیــک را دور و دور را نزدیــک جلــوه
متــر
میدهــد .و از دوســتی بــا دنیاپرســت اجتنــاب کــن؛ زیــرا تــو را بــه یــک لقمــه یــا ک 
میفروشــد .از رفاقــت بــا بخیــل خــودداری کــن؛ زیــرا تــو را در زمانــی کــه نیــاز بــه او داری،
رهــا میکنــد .و از رفاقــت بــا نــادان بپرهیــز؛ زیــرا او میخواهــد بــه تــو نفــع رســاند ،امــا ضــرر
میرســاند .و از دوســتی بــا کســی کــه از خویشــاوندانش بریــده ،دوری کــن؛ زیــرا او را در
2
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قــرآن ملعــون یافت ـهام».
بســیاری از آســیبهای اجتماعــی بــه خاطــر اهمیــت نــدادن بــه همیــن نــکات اســت.
اکثــر جوانانــی کــه مبتــا بــه اعتیــاد و هرزگــی و گنــاه و دزدی و دیگــر آســیبهای اجتماعــی
شــده انــد ،از رفاقــت بــا افــراد نابــاب بــه عنــوان نقطــه شــروع فسادشــان نــام بردهانــد .از
ایــن رو ،مناســب اســت کــه هــم خــود افــراد بــه معیارهــای دوســتی اهمیــت بدهنــد و هــم
خانوادههــا مراقــب دوســتیابی فرزنــدان خــود باشــند.
ت ن
ت �ز
�ز
ت �ا �وا�ی میگر�ی �ز ا ی�ار ب�د *** ی�ار ب�د ب�د�ر �بود ا مار ب�د
تن ت
�ز
�ز
مار ب�د ��ها �و را �ب ر �ج ان ن �د *** ی�ار ب�د �ب ر �ج ان و �ب ر ا ی�مان ن �د

در پایــان ایــن بحــث ،یــاأاور مــی شــویم کــه یکــی از پایههــای اصلــی ایمــان و دینــداری،
ّ
تولــی و تبـ ّـری اســت؛ یعنــی دوســت داشــتن مؤمنــان بــرای رضــای خــدا و دشــمنی بــا
کافــران بــرای خــدا .بــر اســاس ایــن اصــل دینــی ،محبــت و دوســتی بــا افــراد ،بایــد موافــق
یتــوان هــر کســی را دوســت داشــت؛ حتــی ا گــر مخالــف
جهانبینــی کلــی مــا باشــد و نم 
دیدگا ههــای اصلــی و نگــرش مــا باشــد.
 . 1بحاراالنوار .ج  .74ص .190
 . 2كافي .جلد  .4ص.86
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بــه عبــارت دیگــر ،نشــانه مؤمنیــن واقعــی ایــن اســت کــه معیــار دوســتی و دشــمنی خــود
را رضــای خداونــد قــرار میدهنــد .آنــان هیچــگاه دشــمنان خــدا و رســول او را دوســت خــود
َ
ْ
ُّ َ َ ْ َ َّ
َ ُ َ ً
ْ
ـاد َ
ؤمنـ َ
اهَّلل َو َر ُســول ُه؛
ـاهَّلل َو الیـ ْـو ِم ال ِخـ ِـر یــوادون مــن حـ
ـون ِبـ ِ
قــرار نمیدهنــد« :ال ِجتــد ق ْومــا ُی ِ
هیــچ قومــی را کــه ایمــان بــه خــدا و روز رســتاخیز دارنــد نمــی یابــی کــه بــا دشــمنان خــدا و
رســولش دوســتی کننــد( ».مجادلــه)22 ،
خداونــد در آیــه اول ســوره ممتحنــه نیــز مؤمنــان را از دوســتی بــا دشــمنان خــودش نهی
میکنــد.
تردیــدی نیســت کــه ایــن دوســتی بــه سیاســت خارجــی حکومــت اســامی هــم
برمیگــردد؛ یعنــی نبایــد بــه ســمت دشــمنان دیــن و حکومــت اســامی ،دســت دوســتی
دراز کــرده و طــرح آشــتی و صلــح برقــرار ســازیم .قــرآن در آیــات زیــادی ،ایــن اصــل را بــرای
مســلمانان یــادآوری کــرده کــه از دوســتی بــا کافــران چــه بــه صــورت شــخصی و چــه بــه
صــورت حکومتــی -خــوددداری کننــد؛ ماننــد بقــره 120 ،و آل عمــران 28 ،و  118و  119و
مجمــوع ســوره ممتحنــه.
� *** �پس �ه ه�ر دس ت�ی ن��ا�د داد دس ت
ای ب�سا ا ب�ل�یس آ�دم رو که ه�س ت
�
ب
بی
ِ
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و خداونــد (ایــن حکــم را) در قــرآن بــر شــما نــازل کــرده کــه هــر گاه شــنیدید افــرادى آیات
خــدا را انــکار و اســتهزا مىکننــد ،بــا آن هــا ننشــینید تــا بــه ســخن دیگــرى بپردازنــد! و گــر
نــه ،شــما هــم مثــل آنــان خواهیــد بــود .خداونــد ،منافقــان و کافــران را همگــى در دوزخ
جمــع مىکنــد( .نســاء)140 ،

ورود و نزدیــک شــدن بــه برخــی مرا کــز نظامــی و صنعتــی بــه خاطــر حفــظ اســرار و نیــز
خطــر احتمالــی ،ممنــوع اســت .از ایــن جهــت بــرای آن مناطــق ،حریمــی میگذارنــد تــا
نطــور اســت .نزدیــک شــدن
هیــچ کــس بــه آن نزدیــک نشــود .دربــاره گناهــان نیــز همی 
و ورود بــه حریــم نافرمانــی خــدا ممنــوع اســت .بــه همیــن خاطــر ،حضــور در مجالــس
معصیــت حــرام اســت؛ هرچنــد بــه صــورت تماشــاگر باشــد .ایــن کار باعــث تقویــت کفــر و
یشــود .عــاوه بــر اینکــه خــود او هــم در یــک قدمــی گنــاه قــرار میگیرد؛
جــرأت گنهــکاران م 
زیــرا شــرکت در مجالــس گناهآلــوده ،بــه طــور ناخــودآ گاه بــر روح و روان فــرد اثــر مــی گــذارد.
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امــام علــی؟ع؟ مجالســت بــا افــراد بدطینــت و شــرور را هماننــد عبــور بــاد بــر چیزهــای بدبــو

مؤمنــان همنشــین شــوند .ایــن دســتور و حکمــت آن در آیــه ابتدایــی گفتــار بــه خوبــی
انعــکاس یافتــه اســت .مشــابه ایــن فرمــان ،در آیــه  68ســوره انعــام نیــز خطــاب بــه پیامبــر
گرامــی اســام؟ص؟ آمــده اســت.همچنین خداونــد در آیــه  40ســوره مدثــر ،یکــی از عوامــل
گمراهــی اهــل دوزخ را شــرکت در مجالــس غفلــت و همنشــینی بــا آنــان بیــان میکنــد.
از آیــات و احادیــث مــورد بحــث ،بایــد پنــد بگیریــم کــه از مجالــس گنــاه دوری کنیــم؛
مثــل مجالــس شــراب و قمــار و رقــص و عروس ـیهایی کــه بــا ســاز و آواز همــراه اســت و
یشــود و ماننــد آن .امــام صــادق؟ع؟
محافلــی کــه در آن ،پشــت ســر افــراد بدگویــی م 
فرمــود« :هرگــز شایســته نیســت کــه فــرد بــا ایمانــی در مجلســی بنشــیند کــه در آن ،خــدا را
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و متعفــن میدانــد1؛ یعنــی خــواه یــا ناخــواه بــوی متعفــن آن مجلــس بــر تــن و لبــاس فــرد
شــرکتکننده نیــز احســاس میشــود.
ت
ن
�ا �دان م ن� ش� ی�ن که صح� ب ت
� ب�د *** گر�چ ه پ�اکی� ،و را پ�ل ی�د ک�د
بب
آفت
ن
ا� ب�د ی�ن �ب �ز رگی را *** پ�ارهای ا�ب ر ن �ا پ�د ی�د ک�د
��� ب
قــرآن کریــم بارهــا بــه مؤمنــان گوشــزد نمــوده کــه از مجالــس غفلــت دوری کــرده و بــا

2

محیــط آلــوده پیرامونــش حفــظ و او را بــه مجالــس عبادت و علــم و دعا نزدیکتر میکتد.
3

امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود« :همه بدیها در مجالســت با همنشــین بد اســت».
� *** که ا�ز دام �ز �بون گ ی�ران �ه ع�ز ل ت
وا�ی �ز ن �اا ه�الن �ب ُ ب�ر صح� ب ت
اگر خ�ل ت
و� ه�می خ� ه
� رس ت�ه �ش د
ِ
ب
ِ
در طــرف مقابــل ،شــرکت در مجالــس مفیــد بســیار ســودمند اســت .دو نمونــه از
 . 1غررالحکم .حدیث .5409
 . 2وسائل الشیعه .کتاب جهاد .ابواب امر به معروف .باب  .48حدیث .4
 . 3غرر الحكم حدیث.4774
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نافرمانــی میکننــد و او قــادر بــر جلوگیــری نیســت».
البتــه بایــد دقــت داشــت کــه تــرک ایــن جالــس خــودش نبایــد منجــر بــه گناهانــی
دیگــری چــون قطــع رحــم و بدگویــی و قهــر و کینــه و ماننــد آن بشــود.
تــرک مجالســت بــا اهــل لهــو و غفلــت ،از آن رو اهمیــت دارد که روح انســان را از تأثیرات
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مهمتریــن مجالــس مناســب از نظــرگاه اســام عبــارت اســت از:
الــف -مجالــس دینــی :امــروزه شــرکت در مجالــس دینــی و مذهبــی یــک ضــرورت
بــرای حفــظ جوانــان و فرزنــدان اســت؛ مجالســی ماننــد جلســات خانگــی قــرآن و دعــا و
هیئــات مذهبــی و ســخنرانیهای دینــی و آمــوزش احــکام و  ...نقــش بســیار مهمــی در
شــکلگیری شــخصیت فرزنــدان و جوانــان و زنــان و مــردان دارد.
پیامبــر خــدا؟ص؟ فرمــود« :مجالــس ســه گونــه اســت :مجالــس مفیــد و ســالم و پژمــرده؛
مجلــس ســودمند ،مجلســی اســت کــه در آن یــاد خداونــد شــود؛ مجلــس ســالم ،آن اســت
فهــای بیهــوده
کــه بــه ســکوت بگــذرد؛ و مجلــس پژمــرده ،محفلــی اســت کــه در آن حر 
1
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زده شــود».
بهتریــن نمونــه بــرای شــناخت مجالــس مفیــد ،مجالــس بهشــتیان اســت .در آیــه 10
َ َ َّ
َ
ســوره یونــس دربــاره بهشــتیان آمــده اســتَ « :د ْع ُ
ک الل ُهـ َّـم َو ِت َّی ُ ُتـ ْـم
واهـ ْـم فهیــا ُسـ ْـبحان
َ ٌ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َْ ْ ُ َ ّ ْ َ
عالـ ن
ـ�؛ گفتــار آنهــا در بهشــت ایــن اســت
فهیــا ســام و ِآخــر دعواهــم أ ِن المــد ِهلِل ر ِب ال
کــه« :خداونــدا ،منزهــى تــو!» و ّ
تحیــت آنهــا در بهشــت :ســام؛ و آخریــن سخنشــان ایــن
اســت کــه« :حمــد ،مخصــوص پــروردگار عالمیــان اســت.»
اگرچــه ایــن آیــه مربــوط بــه زمــان حضــور مؤمنــان در بهشــت اســت ،ولــی شــکی نیســت
اعمال مــا در دنیاســت .بنابراین ،بهشــتیان این خصلت
کــه جهــان اخــرت تجســم واقعــی
ِ
را در دنیــا نیــز داشــتهند کــه در مجالــس مذهبــی شــرکت کــرده و همــواره خــدا را ســتایش
کــرده و از فضــل و رحمــت وی ســخن میگوینــد.
ب -مجالــس علمــی :همنشــینی بــا عالمــان وارســته و شــرکت در مجالــس علمــی نیــز،
بســیار مهــم و تأثیرگــذار بــوده و غفلــت را از جــان و دل آدمــی میربایــد.
فایــده همنشــینی بــا ایــن عالمــان تنهــا بهرهگیــری از علــم و دانــش آنــان نیســت؛ بلکــه
در افزایــش شــخصیت و الگوگیــری عملــی و دوری از سبکســری و بــاال رفتــن حلــم و
ادب نیــز تأثیرگــذار اســت.به همیــن دلیــل ،در روایــات بســیاری همنشــینی و مذا کــره بــا
عالــم از ثــواب یــک ســال عبــادت برتــر دانســته شــده اســت .پیامــر ا کــرم؟ص؟ خطــاب بــه
ابــوذر غفــاری فرمود:یــک ســاعت گفتگــو بــا عالــم نــزد خداونــد از یــک ســال نمــاز و روزه و
 . 1بحاراألنوار .ج  .74ص .189
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بتــر اســت».
ش ـبزندهداری محبو 
نش
خ
خ
ت
�ز آ
ت
�ز
�ز
دال �ن�ز د کسی ب��� ی�ن که او ا دل � ب�ر دارد *** �به �ی ر �ن در��ی رو که ا گلهای �ر دارد
ش
نش
�ز
�
در ا ی�ن ب�ا ار عطاران مرو ه�ر سو چ�و ب��یکاران *** �به دکان کسی ب��� ی�ن که در دکان کر دارد
امــام ســجاد؟ع؟ در دعــای ابوحمــزه ثمالــی یکــی از دالیــل کمتوفیقــی بــرای گریــه و
ّ
یهــدف و تــرک مجالــس علمــا دانســته
مناجــات بــا خــدا را همنشــینی بــا افــراد عــاف و ب 
اســت.
گفتنــی اســت قــرآن کریــم یکــی از آداب مجالــس را احتــرام علمــا دانســته و از مؤمنــان
میخواهــد تــا جاهــای بهتــر مجالــس خــود را بــه علمــا بدهنــد( .مجادلــه)11 ،
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اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! هنگامــى کــه بــه شــما گفتــه شــود« :مجلــس را وســعت
بخشــید (و بــه تازهواردهــا جــا دهیــد)» ،وســعت بخشــید ،خداونــد (بهشــت را) بــراى
شــما وســعت مىبخشــد؛ و هنگامــى کــه گفتــه شــود« :برخیزیــد» ،برخیزیــد؛ اگــر ایــن
چنیــن کنیــد ،خداونــد کســانى را کــه ایمــان آوردهانــد و کســانى را کــه علــم بــه آنــان داده
شــده درجــات عظیمــى مىبخشــد؛ و خداونــد بــه آنچــه انجــام مىدهیــد آ گاه اســت!
(مجادلــه)11 ،

در ضمــن موضوعــات فصــل یازدهــم گفتیــم که قرآن به صله رحــم و دید و بازدیدهای
یشــویم کــه دعــوت از مهمــان و
خانوادگــی ســفارش کــرده اســت .در اینجــا نیــز یــادآور م 
ا کــرام او یکــی از مفیدتریــن مجالــس و آداب در دیــن مبیــن اســام اســت .در فوایــد مهمانی
دادن همیــن بــس کــه رســول گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود« :مهمــان کــه مىآیــد ،روزى
خویــش را هــم بــا خــود مــىآورد .وقتــى مهمــان مىآیــد ،بــراى صاحــب خانــه خیــر و برکــت
1

مــىآورد ،وقتــى هــم مــىرود ،گناهــان صاحبخانــه بخشــیده مىشــود».
 . 1بحار االنوار .ج .15ص .241
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ن آ
آ
�ز خ
� خ�ل ت
�ه چ� ش�م �ز ن �ده دالن ،خ�و�ش ت�ر اس ت
و� گور *** �ا�نهای که در �ن م�یهمان �می� ی�د
ِ
ب
ِ
برخــی از آیــات قــران بــه آداب همنشــینی و مجالســت اشــاره نمــوده اســت .آداب تحیت
و ورود در مجلــس ،آداب مهمانــی و میزبانــی ،توجــه بــه موضــوع ســخن و پرهیــز از نجــوای
شــیطانی ،احتــرام بــه افــراد بــا فضیلــت و پیشــگام در ایمــان و علــم از جملــه ایــن آداب
اســت .آیــات  24تــا  27ذاریــات 27 ،و  28نــور 53 ،احــزاب 9 ،و  11مجادلــه برخــی آداب
مهمانــی و مجالســت را بیــان میکنــد .در ایــن گفتــار بــا اســتفاده از ایــن آیــات ،بــه برخــی
آداب مهمانــی و میزبانــی اشــاره مختصــری خواهیــم داشــت:
 -1انســان هــر دعوتــی را قبــول نکنــد؛ بهویــژه ا گــر مجالــس گناهآلــود و اســرافگرایانه
و تجمالتــی اســت( :ایــن موضــوع از آیــه  28ســوره کهــف قابــل برداشــت اســت کــه پیشــتر
بــه اشــاره کردیــم).
 -2ا گــر کســی در منــزل نبــود یــا شــرایط بــرای اهــل خانــه مســاعد نبــود ،برگــرددَ « :و إنْ
ِ
ُ َْ َ ُ
َ َ ُ
َ
قیــل لکـ ُـم ْار ِج ُعــوا ف ْار ِج ُعــوا هـ َـو أزکــى لکـ م» (نــور)28 ،
َ
لکـ ْـن إذا ُدعیـ ُ ْ
ـم
 -3بــا اجــازه و اذن وارد شــده و ســعی کنــد بیدعــوت جایــی نــرود« .و ِ ِ
َ ْ ُُ
فادخلــوا» (احــزاب)53 ،
ََ َ َ ُ ُ
یشــود مهمــان را از در خانــه خــود نرانــد« :فأ َبـ ْـوا أ ْن ُیض ِّیفوهــا»
 -4میزبــان تــا م 
(کهــف )77 ،ایــن عبــارت در نکوهــش اهــل قریـهای گفتــه شــده کــه موســی و خضــر را بــه
مهمانــی دعــوت نکردنــد.
َّ ُ ْ ُ ُ
ْ
اهَّلل ال ُنر یـ ُـد ِم ْن ُکـ ْـم َجــزاءً
َ
ْ
 -5بــدون توقــع و منــت میزبانــی کنــدِ « :إنــا نط ِعمکــم ِلوجـ ِـه ِ
ُ ُ ً
َو ال شــکورا» (انســان)9 ،
ًَ ّ
 -6مهمــان در ابتــدا بــر اهــل منــزل ســام و درود بفرســتدَ « :فــإذا َد َخ ْلـ ُ ْ
ـم ُب ُیوتــا ف َسـ ِـل ُموا
ِ
ً
ُ ََ ً
َ َْ ُ ُ َ َ ً
ْ
بارکــة َط ِّی َبــة» (نــور)61 ،
اهَّلل م
عـ 
ى أنف ِســک ْم ِت ّیــة ِمـ ْـن ِعنـ ِـد ِ
َ
ُ
َ
ناظر یــن ِانــاه» (احــزاب،
 -7چشــم مهمــان فقــط بــه دنبــال غذاخــوردن نباشــد« :غیـ َـر ِ
)53
 -8میزبــان در عیــن پرهیــز از ســختگیری بــر خــود و خانــواده ،از مهمــان بــه خوبــی و
َ
ســخاوتمندانه پذیرایــی کنــدَ « :فــا َلبـ َـث أ ْن جـ َ
ـاء ِب ِع ْجـ ٍـل َحنیـ ٍـذ» (هــود)69 /
ِ
 -9پذیرایی سریع صورت بگیرد( :همان آیه)

فصل سیزدهم :مهارت دوستی و همنشینی
با قرآن خوشبخت شوید

َ ُْ
آت ذا القـ ْـر ىب
 -10در مهمانــی و پخــت غــذا اســراف و ریخــت و پــاش صــورت نگیــردَ « :و ِ
ً
ُ ّ َ
َ َّ ُ َ ْ ْ نَ َ ْ َ َّ
ـبیل َو ال ت َبـ ِـذ ْر ت ْبذیرا» (اســراء)26 ،
حقــه و ِالســکی و ابــن السـ ِ
 -11در دعوت کردن به فامیل توجه بیشتری شود( :آیه قبلی)
 -12در دعــوت کــردن بــه محرومــان و تنگدســتان و آنــان کــه زمینــه هدایتپذیــری
دارنــد ،توجــه بیشــتری شــود( :آیــه قبلــی و آیــات ابتدایــی ســوره عبــس)
َّ َ َّ
ْ
ى
 -13مهمــان از صحبــت در گوشــی و پنهانــی بــا فــرد دیگــر پرهیــز کنــدِ « :إنــا النجــو 
َّ
َ َّ ْ
طان ِل َی ْحـ ُـز َن الذیـ َـن َآم ُنــوا» (مجادلــه)10 ،
ِمــن الشــی ِ
 -14بــه ارتباطــات محــرم و نامحــرم توجــه شــده و تــا امــکان دارد زن و مــرداز هــم جــدا
ُ َ
َ
ُُ ُ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ
ـاب ِذلکـ ْـم أ ْط َهـ ُـر ِلقل ِوبکـ ْـم َو
باشــند« :و ِإذا ســألتموهن متاعــا فســئلوهن ِمــن و ِراء ِحجـ ٍ
ُُ
وب ـن» (احــزاب)53 ،
قل ِ ِ
 -15مهمــان ،ســخن را ظوالنــی نکــرده و جانــب میزبــان را رعایــت کنــدَ « :فــإذا َط ِع ْمـ ُ ْ
ـم
ِ
َف ْان َتشـ ُـر وا َو ال ُم ْس َت ْأنسـ نَ
ـ� ِ َلدیـث» (احــزاب)53 ،
ِ
ِ
 -16مهمــان در هنــگام نشســتن ،در صــورت کمبــود جــدا تنگتر نشســته و بــه دیگران
َ َ
جالس َف ْاف َسـ ُـحوا َی ْف َســح ُ
جــا بدهــد« :یــا أ ُّ َیــا ّالذیـ َـن َآم ُنــوا إذا قیـ َـل َل ُکـ ْـم َت َف َّسـ ُـحوا ف ْ َ
اهَّلل
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ ُ
لکـم» (مجادله)11،
 -17مهمــان احتــرام بــزرگان را رعایــت کــرده و جــای بــاالی مجلــس را بــه آنــان بدهــد:
َّ
َ ْ ُ ُ َ ْ ُ ُ َ َ ُ َّ
ُ ُ ْ ْ
ُ
ت»
اهَّلل الذیـ َـن َآم ُنــوا ِم ْنکـ ْـم َو الذیـ َـن أوتــوا ال ِعلـ َـم َد َرجــا 
« َو ِإذا قیــل انشــز وا فانشــز وا ی ْرفـ ِـع
(مجادلــه)11 ،
 -18مهمانــی بــرای ریــا و تفاخــر و چشــم و همچشــمی و  ...نباشــد( :آیاتــی کــه در ردّ
تفاخــر و چشــم و هــم چشــمی آمــده؛ مثــل آیــه  20ســوره حدیــد ،آیــه  131ســوره طــه و آیــات
ابتدایــی ســوره تکاثــر)
َ
ّ
ْ
َ
ْ
َ
ُ
َ ْ
اصبـ ْـر نف َسـ َ
ـک َمـ َـع الذیـ َـن َیدعـ َ
ـون َر ّ ُبـ ْـم
 -19در مهمانــی یــاد خــدا صــورت بگیــرد« :و ِ
َْ
ـی ُیر یـ ُـد َ
ـداة َو ْال َعـ ِ ّ
ـ
غ
ِبال
ون َو ْج َهـه» (کهــف)28 ،
ِ
ِ
 -20از غیبــت و دروغ و شــایعهپراکنی و بددهنــی و طعنــه و تمســخر و  ...دوری شــود:
ْ
َ ُ
ـ�» (اعــراف )205 ،و آیــات در نکوهــش گناهــان زبــان کــه در فصــل
غافلـ ن 
« َو ال تکـ ْـن ِمـ َـن ال ِ
قبل اشــاره شــد.
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فایــده و کارکــرد خانــواده بــه عنــوان اولیــن و مهمتریــن اجتمــاع
انســانی برای کســی پوشــیده نیســت .از این رو ،حوزههای پژوهشــی
و کارشناســی فراوانــی بــه ایــن موضــوع پرداختــه و راهکارهــای
متعــددی بــرای تقویــت بنیــان خانــواده و ارتقــاء اثــر تربیتــی آن ارائــه
نمودهانــد.
بخــش عمــدهای از دســتورات دینــی هنگامــی در فــرد نهادینــه
یشــود کــه وی در بســتر خانــوادهای دینــدار و پویــا رشــد کــرده باشــد.
م 
متأســفانه تأثیرگــذاری زیــاد فرهنــگ غربــی بــر خانواد ههــای امــروزی
ســبب شــده تــا ایــن نهــاد اجتماعــی مهــم بســیاری از کارکردهــای خود
را از دســت داده یــا کمرنــگ ببینــد.
در معتبرتریــن متــون دینــی ،راهکارهــای فراوانــی بــرای کارآمــدی
خانــواده و استحکامبخشــی بــه آن ذکــر شــده اســت.
در ایــن فصــل بــر آنیــم تــا در قالــب مختصــر و گویــا ،بخشــی از ایــن
تعالیــم راهگشــا را در مهــارت همســرداری ذکــر کنیم:

فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

موضوع  :91وفاداری و غیرت
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و آنهــا کــه دامــان خویــش را از بىعفتــى حفــظ مىکننــد )*( .و آمیــزش جنســى جــز بــا
همســران و کنیــزان (کــه در حکــم همســرند) ندارنــد ،چــرا کــه در بهرهگیــرى از اینهــا
مــورد ســرزنش نخواهنــد بــود )*( .و هــر کــس بیــش از ایــن را طلــب کنــد تجــاوزکار [از
بندگــی] اســت( .مؤمنــون)

با قرآن خوشبخت شوید

ازدواج ســبب ایجــاد الفــت و آرامــش در انســانها ،تولیــد نســل ،حفــظ جامعــه از فســاد
اخالقــی ،افزایــش امیــد و نشــاط در زندگــی و بســیاری فوایــد دیگــر میگــردد .بــه همیــن
جهــت ،اســام جوانــان را بــه ازدواج و پیــروی از ســنت رســول خــدا؟ص؟ فراخوانــده اســت.
پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :هــر کــس ازدواج کنــد ،نیمــی از دینــش را حفــظ کــرده اســت؛
1

پــس در نیــم دیگــر از خــدا پــروا کنــد».
آیــه بــاال یکــی از صفــات مؤمنــان را مــورد تمجیــد قــرار میدهــد کــه بــه همســران خــود
وفادارنــد و تنهــا از راه مشــروع بــه ارضــاء غرایــز جنســی خــود میپردازنــد .وفــاداری مؤمــن
بــه همســرش تــا حــدی اســت کــه بــه فرمــوده قــرآن حتــی در بهشــت نیــز دوســت دارد
همــدم او باشــد و ایــن نعمــت بــه وی عطــا خواهــد شــد( .آیــه  56ســوره یــس)
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بــه شــوهران خــود عشــق نمىورزنــد( ».صافــات)48 ،
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه از مــوارد مؤثــر بــر میــزان خیانــت عملــی و فکــری
همســران ،رســانههای تصویــری و ارتباطــی جدیــد اســت .فیلمها ،ســریالها ،شــبکههای

با قرآن خوشبخت شوید

وفاداری مفهومی گستردهای دارد ،ولی مقصود ما از این واژه در روابط میان زوجین،
تعهد متقابل آن دو در اخالق جنســی اســت؛ بهنحوی که در امور جنســی از بیگانه چشــم
بپوشند و ارضای نیازهای خود را در چارچوب خانواده و در کنار همسر خود جستجو نمایند.
بــر کســی پوشــیده نیســت کــه یکــی از جدیتریــن آســیبهای خانــواده در دنیــای امــروز،
تهــای زوجیــن نســبت بــه یکدیگــر و بیمیلــی در روابــط زناشــویی اســت.
رواج خیان 
فرهنــگ نادرســت آزادی و بیبنــد و بــاری ســبب شــده تــا حریــم عفــت و غیــرت در
بســیاری از ایــن خانواد ههــا دریــده شــده و پای ههــای خانــواده از جهــات گونا گــون دچــار
تزلــزل شــود.
بــدون شــک ،وفــاداری زوجیــن بــه یکدیگــر در امــور جنســی ،وابســتگی آن دو بــه
یکدیگــر را زیــاد کــرده و آنــان را پایبنــد بــه خانــواده نگــه مــیدارد و در مقابــل ،روابــط آزاد
جنســی ،کاهــش وابســتگی زوجیــن بــه یکدیگــر و سســتی بنیــان خانــواده را بــه دنبــال
دارد .بــه همیــن دلیــل ،خــدای ســبحان ،در آیــه  21ســوره مبارکــه نســاء ،از پیونــد ازدواج
بــه «میثــاق غلیــظ» یــا پیمــان محکــم یــاد نمــوده کــه نبایــد نقــض شــود.
وفــاداری نــه تنهــا در عمــل؛ بلکــه حتــی در ذهــن و خیــال هــم بایــد وجود داشــته باشــد.
متأســفانه بســیاری از مــردان یــا زنــان بــا مشــاهده مشــکالت زندگــی مشــترک و برخــی
خصایــص ناپســند شــریک زندگــی خــود ،بالفاصله دســت به مقایســه زده و همســران دیگر
را بــه رخ همســر خــود کشــیده و یــا گزین ههــای قبلــی بــرای ازدواج خــود را یــادآوری کــرده
و پیوســته از انتخــاب بدشــان ابــراز پشــیمانی میکننــد .ایــن افــراد بایــد بداننــد کــه وقــت
انتخــاب متــام شــده و ا کنــون وقــت زندگــی اســت .هیــچ زندگــی هــم بــدون مشــکل نیســت و
مــا فقــط ظاهــر زندگــی دیگــران را میبینیــم.
قــرآن کریــم یکــی از توصیفــات زنــان بهشــتی را ایــن میدانــد کــه جــز بــه شــوهر خــود
چشــم ندوختــه و فقــط بــه او عش ـقورزی میکننــد؛ گویــی شوهرشــان همــه وجودشــان
ُ َّ
َْ ُ
الطـ ْـرف عـ نٌ
ـ�؛ و نــزد آنهــا همســرانى زیبــا چشــم اســت کــه جــز
ـرات
قاصـ 
ِ
اســتَ « :و ِعندهـ ْـم ِ
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مجــازی ،اینترنــت و ماهــواره نقــش مخربــی در ریختــه شــدن قبــح خیانــت بــه همســر و
مهــای مبتــذل و یــا
ترویــج بیحیایــی دارنــد .وقتــی زن و یــا شــوهر ،پــای ماهــواره ،فیل 
ً
ســایتهای مســتهجن را بــه خانواد هشــان بــاز میکننــد ،عمــا فروپاشــی عفــت و غیــرت و
رابطــه زناشــویی گــرم میــان خــود را کلیــد زندهانــد.
در پایــان بــر ایــن مطلــب هــم تأ کیــد میکنیــم کــه نقــش مــردان در افزایــش وفــاداری
زوجیــن نســبت بــه هــم ،بســیار بیشــتر از زنــان اســت؛ زیــرا میتواننــد از بیشــتر زمین ههــای
خیانــت جلوگیــری کننــد  .ا گــر مــردی دارای غیــرت باشــد ،هی ـچگاه اجــازه نخواهــد داد
تــا ناموســش در معــرض انظــار عمومــی آرایــش کــرده و دلفریبــی کنــد .بــه همیــن دلیــل،
در بســیاری از روایــات ،غیــرت یکــی از نشــانههای مــردان مؤمــن و از ضروریــات زندگــی
زناشــویی دانســته شــده اســت .صفــت غیــرت در انســان ،ماننــد پاســبانی اســت کــه موجب
یگــردد .امــام علــی؟ع؟ در حدیثــی نــاب میفرمایــد« :عفــت مــرد بــه
ثبــات خانــواده م 
1

با قرآن خوشبخت شوید

انــدازه غیــرت اوســت».
بــر اســاس ایــن حدیــث ،مردانــی کــه اجــازه میدهنــد همسرشــان بــا وضــع نامناســب
ً
در انظــار عمومــی حاضــر شــود ،احتمــاال خــود نیــز چنیــن رابطـهای را بــا زنــان دیگــر برقــرار
کــرده و بــه همسرشــان وفــادار نیســتند .امــام علی؟ع؟هنگامــی کــه از بیغیرتــی برخــی
مســلمانان خبــردار شــد ،خطــاب بــه آنــان فرمــود« :ای مــردم عراق ،خبر دار شــدم کــه زنان
نهــا بــه مــردان تنــه میزننــد ،آیــا حیــا نمیکنیــد؟!»
شــما در خیابا 
غیــرتورزی در میــان انبیــاء و اولیــاء یــک خصلــت ثابــت و پایــدار بــود .نمونــه ایــن
غیــرتورزی در قــرآن بــرای حضــرت ایــوب؟ع؟ ذکــر شــده اســت .خداونــد آن حضــرت
را بــه انــواع بالهــا امتحــان کــرد و او صبــر کــرد؛ امــا هنگامــی کــه شــنید همســرش بــرای
امــرار معــاش ،گیســوان خــود را فروختــه ،بــه قــدری ناراحــت شــد کــه تــاب ایــن مصیبــت را
نیــاورد( .آیــات  41تــا  44ســوره صــاد)
البتــه ایــن مطلــب هــم فرامــوش نشــود کــه نبایــد بــه اســم غیــرت ،زنــان را از حقــوق
تهــای نابجــا بــرای آنــان شــد.
طبیعــی خــود محــروم کــرده و ســبب محدودی 
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موضوع  :92عفت و پا کدامنی

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ
ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ...

در گفتــار قبــل بــه اهمیــت وفــاداری اشــاره کردیــم .ایــن اصــل بــه قــدری اهمیــت دارد
کــه دیــن اســام بــرای حفــظ آن ،مقــررات دقیــق و بــه ظاهــر ســختگیرانهای در حفــظ
روابــط بــا نامحــرم در پیــش گرفتــه اســت .در ایــن گفتــار بــه برخــی از ایــن مقــررات در قالــب
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بــه مــردان باایمــان بگــو چشــمهاى خــود را (از نــگاه بــه نامحرمــان) فروگیرنــد ،و عفــاف
خــود را حفــظ کننــد؛ ایــن بــراى آنــان پاکیزهتــر اســت؛ خداونــد از آنچــه انجــام مىدهیــد
آ گاه اســت! و بــه زنــان بــا ایمــان بگــو چشــمهاى خــود را (از نــگاه هوسآلــود) فروگیرنــد،
و دامــان خویــش را حفــظ کننــد و زینــت خــود را -جــز آن مقــدار کــه نمایــان اســت-
آشــکار ننماینــد و (اطــراف) روســرىهاى خــود را بــر ســینه خــود افکننــد (تــا گــردن و
ســینه بــا آن پوشــانده شــود) و زینــت خــود را آشــکار نســازند مگــر بــراى شوهرانشــان.
(نــور 30،و )31
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فضیلــت مهمــی بــه نــام «عفــاف» اشــاره خواهیــم داشــت:
عفــاف در یــک تعریــف جامــع و کاربــردی ،حقیقتــی روحانــی اســت کــه مانــع رفتــن
شهــای دینــی را حفــظ و صیانــت میکنــد.
انســان بــه ســوی گنــاه و معصیــت شــده و ارز 
عفــاف شــاخههای متعــددی دارد کــه عفــت در روابــط جنســی (اعــم از نــگاه و ارتبــاط و
پوشــش و راه رفتــن و  )...یکــی از آنهاســت .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ میفرمایــد« :هیــچ
بنــدهای بــه زینتــی آراســتهتر از عفــاف در دیــن و عفــت در روابــط جنســی آراســته نشــده
اســت».

1

الــف -عفــاف در نــگاه بــه ناحمــرم :نــگاه بــه نامحــرم زمینهســاز بســیاری از انحرافــات

اخالقــی میگــردد .انســانی کــه چشــمانش را پــاک نــگاه نمــی دارد ،بــه تدریــج دچــار تنــوع
یگــردد و نســبت بــه همســر خویــش ،کمرغبــت خواهــد شــد.
طلبــی جنســی م 
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از ایــن رو ،قــرآن کریــم مــردان و زنــان را بــه فروبســتن چشمانشــان از جلوههــای حــرام
َ
دعــوت کــرده اســتُ « :قـ ْـل ل ْل ُم ْؤمنـ نَ
ـ� َی ُغ ُّضــوا ِمـ ْـن أ ْبصار ِهـ ْـم َو َی ْح َف ُظــوا ُف ُر َ
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َی ْح َف ْظـ َـن ُف ُر َ
وج ُهـ ّـن ...؛ بــه مــردان باایمــان بگــو چشــمهاى خــود را (از نگاه بــه نامحرمان)
فروگیرنــد ،و عفــاف خــود را حفــظ کننــد؛ ایــن بــراى آنــان پاکیز هتــر اســت؛ خداونــد از
آنچــه انجــام مىدهیــد آ گاه اســت! و بــه زنــان بــا ایمــان بگــو چشــمهاى خــود را (از نــگاه
هوسآلــود) فروگیرنــد ،و دامــان خویــش را حفــظ کننــد  .» (نــور 30 ،و )31
ب -عفــاف در پوشــش :پوشــش عفیفانــه زن بــرای نامحرمــان ســبب حفــظ موقعیــت
وی نــزد شــوهر و تحکیــم رابطــه زناشــویی آنــان اســت .در قــرآن مجیــد آیــات زیــادی در
َ
ایــن بــاره وجــود دارد .یکــی از مهمتریــن ایــن آیــات ،آیــه  59ســوره احــزاب اســت« :یــا أ ُّ َیــا
ـ� َع َل ْیـ َّـن ِمـ ْـن َج َالبیبـ َّـن ِذلـ َ
ـک َو َبنا ِتـ َ
ـی ُقـ ْـل ِ َل ْز واجـ َ
ـ� ُی ْدنـ َن
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ً
َ
أدىن أن یعرفــن فــا یؤذیــن و کان اهَّلل غفــورا رحیمــا؛ اى پیامبــر! بــه همســران و دخترانت
و زنــان مؤمنــان بگــو« :جلبابهــا [روســرىهاى بلنــد] خــود را بــر خویــش فروافکننــد ،ایــن
کار بــراى اینکــه شــناخته شــوند و مــورد آزار قــرار نگیرنــد بهتــر اســت؛ (و ا گــر تــا کنــون خطــا و
کوتاهــى از آنهــا ســر زده توبــه کننــد) خداونــد همــواره آمرزنــده رحیــم اســت».
 . 1مسند االمام الرضا علیه السالم .ج .1ص290
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شایســته آنــان در اجتمــاع ،تحکیــم جایــگاه خانــواده ،پیشــگیری از فســاد در اجتمــاع و
َ َ ُ َ َ َْ
المـ ْـرأ ِة أن َعـ ُـم ِل َحا ِل َهــا
«صیانــة
حتــی زیبایــی بیشــتر زنــان اشــاره کــرد .امــام علــی؟ع؟ فرمــودِ :
َْ
َو أد َو ُم ِل َج َما ِل َهــا؛ پوشــیده و محفــوظ داشــتن زن مایــه آســایش بیشــتر و دوام زیبایــى
1

اوســت».
در آیــه فــوق ،حکمــت حجــاب زنــان ایــن چنیــن بیــان شــده کــه زنــان محجبــه
در جامعــه بــه عفــت و پاکدامنــی شــناخته شــده و مــورد اذیــت و آزار هوســبازان قــرار

 . 1تصنیف غررالحکم و دررالکلم ص  . 405ح .9286
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نمیگیرنــد .بــا نگاهــی بــه ایــن آیــه روشــن میشــود کــه حجــاب نقــش زیــادی در امنیــت
اخالقــی جامعــه دارد .آیــا دلیــل گســترش فســاد اخالقــی و تجاوزهــای نامشــروع بــه زنــان و
حتــی دختــران ،رواج بیحجابــی و تحریــک غرایــز نیســت؟ آیــا ا گــر کاالیــی گرانبهــا را بــا
تزئینــات زیــاد در معــرض دســترس افــراد راهــزن و دزد قــرار دهنــد ،نبایــد انتظــار داشــت کــه
آن کاال مــورد دســتبرد قــرار خواهــد گرفــت؟
یکــی دیگــر از آیاتــی کــه بــه عفــاف در پوشــش مرتبــط اســت ،آیــه  33ســوره مبارکــه
ُ
َ
َ
یف ُب ُیو ِتکـ َّـن َو ال ت َب َّر ْجـ َـن
احــزاب اســت کــه خطــاب بــه زنــان پیامبــر میفرمایــدَ « :و قـ ْـر َن 
ُْ
ْ
َ
ىل ...؛ و در خانههایتــان قــرار و آرام گیریــد ،و [در میــان نامحرمــان
ت َبـ ُّـر َج جال ِاه ِل َّیـ ِـة الو 
و کوچــه و بــازار] ماننــد زنــان دوران جاهلیــت پیشــین [کــه بــراى خودنمایــى بــا زینــت و
آرایــش و بــدون پوشــش در هم هجــا ظاهــر مىشــدند] ظاهــر نشــوید».
تعبیــر بــه کار رفتــه در ایــن آیــه ،بســیار تکاندهنــده و عمیــق اســت .قــرآن ،خودآرایــی
و ُمدگرایــی زنــان در انظــار عمومــی را «جاهلیــت مــدرن» معرفــی میکنــد .ایــن تعبیــر بســیار
ً
بجــا و مناســب اســت؛ زیــرا حقیقتــا کســانی کــه از بیحجابــی و ولنــگاری مــردان و زنــان
دفــاع میکننــد ،افــکار پــوچ و توخالــی دارنــد.
نتیجــه همیــن افــکار پــوچ ایــن شــده کــه بــا وجــود همــه پیشــرفتهای علمــی
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امــروزه متأســفانه بســیاری از خانواد ههــا بــه اهمیــت حجــاب واقــف نیســتند و گاه
یشــود .ایــن یــک حکــم
زمزمههایــی مبنــی بــر رفــع حجــاب و نبــود ضــرورت آن شــنیده م 
صریــح قرآنــی و دارای اثــرات فــراوان اســت .رعایــت حجــاب آثــار بســیار زیــاد دیگــری نیــز
یتــوان بــه حفــظ شــخصیت زن و ایجــاد بســتر مناســب بــرای حضــور
دارد .از آن جملــه م 
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در کشــورهای غربــی ،بیشــترین شــهرت و آوازه ،بــرای زنــان بیبندوبــاری اســت کــه
بــه نــام هنرپیشــه معــروف شــدهاند و هنرهــای زنانگــی و برهنگــی را بهتــر در معــرض
هوسپیشــگان قــرار میدهنــد؟ آیــا ایــن جاهلیــت آشــکار نیســت کــه از میــان ایــن همــه
ً
فضایــل بــرای زن ،خصوصیتــی بیشــتر مــورد توجــه قــرار گیــرد کــه اوال بــا اختیار خــود زن به
ً
دســت نیامــده ،ثانیــا پــس از مدتــی از بیــن مـیرود؟ آیــا بایــد افتخــار زن به زیبایـیاش باید
ی تــا کــی برقــرار خواهــد بــود؟! آیا ایــن دنباله
باشــد؟ مگــر ایــن جوانــی و زیبایــی و خودنمایـ 
همــان جاهلیتــی نیســت کــه اجــازه م ـیداد تــا زنــان زنــده بــه گــور شــوند؟ در آن دوران،
گهــا کمککارشــان
مشــرکان فکــر میکردنــد ،زن مایــه شرمســاری اســت؛ چــون در جن 
نخواهــد بــود و در جوانــی هــم بــه عقــد دیگــری درآمــده و ســبب تلــذذ و اســتمتاع مــردان
دیگــر اســت .بــه عبــارت دیگــر ،آنــان تنهــا فایــده زن را در زیبایــی وی میدیدنــد کــه آن
یخــورد؛ نــه خودشــان .دنیــای غــربزده امــروز هــم همیــن تفکــر
هــم بــه درد دیگــران م 
را دنبــال میکنــد ،منتهــا بــا روکشــی زیباتــر .دیگــر نیــازی بــه زنــده بــه گــور کــردن زنــان
یشــود از زیبایــی آنــان پــول درآورد؛ کاال تبلیــغ کــرد و توریســت جــذب
نیســت ،وقتــی م 
کــرد!
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ج -عفــاف در ارتبــاط بــا ناحمــرم :شــیطان مهمتریــن دامهــای خــود را در محیطهــای
آلــوده بــه اختــاط زن و مــرد نهــاده اســت .از دیــدگاه اســام ،هرگونــه ارتبــاط نامشــروع
زنــان و مــردان -از نــگاه ریبــه و ســخنگفتن گرفتــه تــا دســتدادن ،خلــوت کــردن و حتــی
ارتبــاط تلفنــی ،پیامکــی ،اینترنتــی و ماننــد آن -حــرام و نکوهیــده اســت.
ایــن همــه تأ کیــد بــرای آن اســت کــه غرایــز جنســی در انســان بــه شــدت تحریکپذیــر و
غیرقابــل کنتــرل اســت .بــه عبــارت دیگــر ،چنانچــه میــل و غریــزه جنســی تحریک شــود،
مجالــی بــرای کنتــرل احساســات و عواطــف احتمالــی نخواهــد بــود .از ایــن رو ،بزرگتریــن
گناهــان شــهوانی چــون زنــا گاه از کوچکتریــن نــگاه یــا ارتبــاط بــا نامحــرم آغــاز شــده و
شــخص را بــه طــور ناخــودآ گاه بــه منجــاب گنــاه فــرو میبــرد.
قــوه شــهوت در وجــود انســان چــون بنزینــی اســت که بــا کوچکترین شــعله برافروخته
شــده و بــه ســرعت پیــش مــیرود .بنابرایــن بایــد از هــر عملــی کــه آتــش ایــن غریــزه را
برافروختــه و شــعلهور میکنــد ،خــودداری کــرد .زن و شــوهر نیــز بایــد بــه ایــن نکتــه مهــم
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یهــا ،از روابــط غیرضــروری بــا نامحــرم
توجــه داشــته و در محــل کار و محافــل و مهمان 
پرهیــز کننــد .امــام علــی؟ع؟ فرمــود« :هرگــز مــردی بــا زن (نامحرمــی) در تنهایــی و خلــوت
1

پیشــرفت و تعالــی فــرد و اجتمــاع ،شــیوع فســاد جنســی و بیبنــد و بــاری در روابــط زنــان

و مــردان اســت .بــه همیــن منظــور ،خداونــد مؤمنــان را از ایجــاد زمینههــای بیعفتــی در
جامعــه بــر حــذر داشــته اســت .یکــی از ایــن زمینههــا ،گفتگــو بــا نامحــرم اســت کــه بــه
صــورت ناخواســته ،فــرد را در دام شــهوت و عواطــف غیرعقالنــی قــرار میدهــد .آیــه 32
ســوره احــزاب ،زنــان پیامبــر را از هرگونــه ســخن طنازانــه بــا نامحرمان برحذر داشــته و آنان
َْ َ
َ َْ َ
را بــه رعایــت ادب و متانــت در گفتــار فرمــان داده اســت ...« :فــا ختض ْع َن ِبالقـ ْـو ِل ف َی ْط َم َع
َّ
ً
َْ
ٌ ُْ َ ً
یف قل ِبـ ِـه َمـ َـرض َو قلـ َـن قـ ْـوال َم ْع ُر وفــا؛ پــس بــه گونـهاى هوسانگیــز ســخن نگوییــد
الــذی 
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د -عفــاف در گفتــار بــا ناحمــرم :گفتیــم کــه از دیــدگاه اســام بزرگتریــن مانــع بــرای

با قرآن خوشبخت شوید

نمیباشــد؛ مگــر اینکــه ســومین آنهــا شــیطان اســت»
یکــی از بهتریــن مصادیــق عفــت در قــرآن کریــم ،ماجــرای یوســف؟ع؟ و رد درخواســت
زلیخــا در ایــن زمینــه اســت .همچنیــن نــوع ارتبــاط عفیفانــه و حتــی راه رفتــن دختــر
شــعیب؟ع؟ نیــز مــورد ســتایش قــرآن قــرار گرفتــه اســت .ایــن دو داســتان بســیار آموزنــده
را میتوانیــد در آیــات  23تــا  34از ســوره یوســف؟ع؟ و آیــات  23تــا  27از ســوره قصــص
دنبــال کنیــد.
در ایــن زمینــه آیــات دیگــری از قــرآن نیــز وارد شــده اســت .در آیــه  53ســوره احــزاب
ُ َ
َ
ُُ ُ
َ َ ْ ُ ُ ُ َّ َ ً َ ْ َ ُ ُ َّ ْ َ
ـاب ِذلکـ ْـم أ ْط َهـ ُـر ِلقل ِوبک ْم
میخوانیــم« :و ِإذا ســألتموهن متاعــا فســئلوهن ِمــن و ِراء ِحجـ ٍ
َ ُُ
وبــن؛ و چــون از آنــان (زنــان پیامبــر) چیــزى خواســتید از پشــت پــردهاى بخواهیــد،
و قل ِ ِ
لهــاى آنــان پاکیز هتــر اس ـت».
لهــاى شــما و د 
ایــن بــراى د 
در آیــات  25نســاء و  5مائــده نیــز یکــی از صفــات زنــان و مــردان شایســته ایــن دانســته
شــده کــه ارتبــاط پنهانــی بــا نامحــرم ندارنــد .زن و مــردی کــه رابطــه دوســتی بــا نامحــرم
لهــای مشــترک بــه ابــراز محبــت و عواطــف نســبت بــه غیــر همســر
برقــرار کــرده و در کانا 
خــود میپردازنــد ،بــه هــوش باشــند کــه ایــن کار بــه شــدت ایمــان آنــان را تحتالشــعاع و
بنیــان عاطفــی خانــواده را فروخواهــد ریخــت.

کــه بیمــاردالن در شــما طمــع کننــد ،و ســخن شایســته بگوییــد!» رســول خــدا؟ص؟ فرمــود:
«از گفتگــو بــا زنــان بپرهیــز! بــه درســتی کــه هیــچ مــردی بــا نامحــرم ســخن نمیگویــد؛
فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

مگــر اینکــه در دلــش نســبت بــه او رغبــت و میــل پیــدا میشــود 1».ایــن حدیــث دربــاره
گفتگوهــای غیــر ضــروری بــا نامحــرم اســت.
متأســفانه بســیاری از کســانی کــه اســیر تاریکیهــای شــهوت و خیانــت بــه همســر
خویــش شــدهاند ،اذعــان دارنــد کــه ارتبــاط ابتداییشــان بــا نامحــرم در حــد گفتگــوی
محــدود و بــه ظاهــر ســاده بــوده یــا خــدای نا کــرده از لحــن گفتــاری زن نامحــرم و خنــده او
در مهمانــی مشــترک وسوســه شــدهاند .ایــن حالــت ،ناخــودآ گاه و بــه تدریــج آنــان را دچــار

با قرآن خوشبخت شوید

هوسهــای دلفریــب شــیطانی کــرده و آرامــش زندگــی خــود را از دســت دادهانــد.
از مجمــوع مطالبــی کــه گفتیــم ،روشــن شــد کــه عفــاف جنســی چنــد قســم دارد :عفاف
در نــگاه ،عفــاف در پوشــش و عفــاف در گفتــار .هــر یــک از ایــن اقســام عفــاف در پایــداری
نظــام خانــواده بســیار مؤثــر اســت و بــدون آن ،خانــواده بــه اثــر مطلــوب خــود نخواهــد
رســید .عفــاف و حجــاب چــون قلعــه حصیــن و دژ محکمــی اســت کــه زوجیــن را بــرای
حفــظ زندگــی زناشــویی و وفــاداری بــه یکدیگــر یــاری میکنــد:
ن س م� آ � غ � ش
خ �ز �ز ن
�ز �غ
یوار� �ن� یس ت
�
اهن ا ی�ار ب� پ�و�ش ان ر� ی� ب�ا؛ ی��هار *** �ر د یوه در �ن با� که د
این بحث را با ذکر یک نکته مهم در این زمینه به پایان میبریم:
قــرآن کریــم همانگونــه کــه بــه زن و شــوهر توصیــه کــرده تــا در ارتبــاط بــا نامحــرم
عفیــف باشــند ،ایــن توصیــه را نیــز کــرده تــا در ارتبــاط بیــن خودشــان عفــت جنســی را کنــار
گذاشــته و بــدون مالحظــه ،بــه نیازهــای مشــروع یکدیگــر پاســخ دهنــد .ایــن توصیــه بــه
ً
ـا قــرآن کریــم در ادامــه آیــه  31ســوره نــور بــه زنــان توصیــه
زنــان بیشــتر شــده اســت؛ مثـ 
یهــای جســمی خــود را بــرای نامحرمــان پوشــیده نــگاه داشــته و فقــط آن را
کــرده تــا زیبای 
بــرای شوهرانشــان عرضــه کننــد.
روشــن اســت کــه میــل بــه خودنمایــی و دید هشــدن و در زنــان وجــود دارد .زنــی کــه
یســازد ،در اشــتیاق
حــس خــود نمایــی و تبـ ّـر ج خویــش را بــه همســر خــود منحصــر م 
 . 1مرآت النساء .ص .141
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امــام صــادق؟ع؟ نیــز فرمــود« :بهتریــن زنــان شــما کســی اســت کــه چــون بــا همســرش
خلــوت کنــد ،جامــه حیــا از تــن بــه در کنــد و چــون بــا او [در انظــار عمومــی] همــراه شــود ،زره
2

حیــا را بــر تــن کنــد».
البتــه دســتور فــوق ،بــرای مــردان نیــز وارد شــده اســت؛ یعنــی آنــان نیــز بایــد آراســتگی
و زیبایــی خــود را منحصــر بــه خــارج از خانــه نکــرده و در خانــه و بــرای همسرانشــان نیــز
جذابیــت ظاهــری خــود را حفــظ کــرده و نمایــان ســازند .امــام رضــا؟ع؟ میفرمایــد« :چــه
بســیار زنانــی کــه از جــاده عفــاف خــارج شــدند؛ بــه ایــن دلیــل کــه شوهرانشــان نســبت بــه

فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

بازگشــت همســر بــه منــزل لحظهشــماری کــرده و بــا آراســتگی جنســی و روحــی ،مهــر و
محبــت همســر را بــه انحصــار خــود در م ـیآورد .از ای ـنرو ،رســول ا کــرم؟ص؟ در بیــان
یهــای بهتریــن زن بــه ایــن خصوصیــت اشــاره میکنــد« :زن عفیــف ،زنــی اســت کــه
ویژگ 
1
در برابــر شــوهرش بــا تبـ ّـر ج و زینــت و در برابــر دیگــران پاکدامــن و بــا حیــا ظاهــر شــود».

3

آراســتگی خــود بــی توجــه بودنــد».

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1کافی .ج .5ص.324
 . 2بحار األنوار .ج  .74ص 156
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موضوع  :93مهرورزی و محبت

ﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝﮞ
و از نشــانههاى او اینکــه همســرانى از جنــس خودتــان بــراى شــما آفریــد تــا در کنــار آنــان
آرامــش یابیــد ،و در میانتــان مـ ّ
ـودت و رحمــت قــرار داد؛ در ایــن کار ،نشــانههایى اســت
ّ
بــراى گروهــى کــه تفکــر مىکننــد! (روم)21،
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بنیــان خانــواده در نــگاه دیــن بســیار مقــدس اســت .رســول گرامــی اســام؟ص؟ خانــواده
را محبوبتریــن و عزیزتریــن بنــا نــزد خــدای ســبحان توصیــف کــرده اســت«َ :مــا ُب ِنـ َـی
ْ َ َ َ ُ َ
َّ َّ َ ُّ َ َّ ْ
اهَّلل َعــز َو َجــل َو أ َعــز ِمــن التز ِویـ ِـج؛ هیــچ ســاختمانی در اســام
ِفــی ِال ْســا ِ م ِبنـ ٌـاء أ َحـ ّـب ِإلــى ِ
1

گرامیتریــن و مســتحکمتر از ازدواج و تشــکیل خانــواده نیســت».
تهــای مهــم و اساســی مؤمنــان
بــه همیــن دلیــل ،خانوادهدوســتی نیــز یکــی از خصل 
اســت .ایــن خصوصیــت اکتســابی اســت؛ یعنــی کاالیــی نیســت کــه خواســته یــا ناخواســته
در زندگــی وجــود داشــته باشــد و بتــوان آن را از هــر جایــی تهیــه کــرد .بــه عبــارت دیگــر،
عشــق و حمبت به دســت آوردین و مراقبت کردین اســت .اگر همســران ،شــیوههای افزایش
عشــق و محبــت و خانوادهدوســتی را بیاموزنــد و مهــارت مراقبــت از آن را فراگیرنــد ،آنگاه
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امــواج آرامــش و خوشــبختی زندگــی مشــترک آنــان را در خــود گرفتــه و کانــون خانــواده گــرم
یگــردد .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :نشســتن مــرد در کنــار خانــواده اش ،نــزد
و دلپذیــر م 
1

خداونــد کریــم در آیــات متعــددی از جملــه آیــه بــاال ،ازدواج را مایــه آرامــش و مهربانــی

زن ایــن اســت کــه بدانــى خداونــد متعــال او را مایــه آرامــش و انــس تــو قــرار داده اســت
و بدانــى کــه ایــن نعمتــى اســت کــه خداونــد بــه تــو داده؛ پــس او را گرامــى دارى و بــا وى
نرمخــو باشــى 2».رســول خــدا؟ص؟ فرمــود« :بهتریــن زنــان کســی اســت کــه بــه شــوهرش
3

اظهــار محبــت کــرده و عشــق بــورزد».
محبــت زن و مــرد بــه یکدیگــر ،امیــد و نشــاط زندگــی و بندگــی را در آنــان حفــظ کــرده
 . 1منتخب ميزان الحكمه .ص .254
 . 2من اليحضره الفقيه .ج  .2ص .621
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دانســته و الفــت و مــودت میــان همســران ،را نشــانه لطــف و قــدرت خــود میدانــد .بــر ایــن
اســاس ،هــدف اصلــی از ازدواج در منطــق قــرآن ،رســیدن بــه آرامــش روحــی اســت.
زن و شــوهر بایــد بداننــد ایــن هــدف زندگــی مشــترک بایــد تــا انتهــای زندگــی مشــترک
حفــظ شــود .هــر نــوع عاملــی کــه ســبب بــه هــم خــوردن آرامــش و طمأنینــه در زندگــی
مشــترک شــود ،از نظــر اســام اشــتباه اســت.
در آیــه  74ســوره فرقــان ،یکــی از دعاهــای بنــدگان راســتین خداونــد ،ایــن ســات کــه
َ َّ َ َ ُ ُ َ َ
ـون َر ّبنــا َهـ ْـب
همســران و فرزندانشــان ،مایــه روشــنی دیدگانــش باشــند« :و الذیــن یقولـ
َ
َ
ً
ـ� َو ْاج َع ْلنــا ِل ْل ُم َّتقـ َن
َلنــا ِمـ ْـن أ ْز واجنــا َو ُذ ّر َّیا ِتنــا ُقـ َّـر َة أ ْعـ ُ ٍن
ـ� ِإمامــا؛ و [بنــدگان راســتین خــدا]
ِ
ِ
کســانى [هســتند] کــه مىگوینــد« :پــروردگارا! از همســران و فرزندانمان مایه روشــنى چشــم
مــا قــرار ده ،و مــا را بــراى پرهیــزگاران پیشــوا گــردان!» ایــن نشــان دهنــده خانوادهدوســتی
مؤمنــان اســت کــه در دعاهــای خــود بــه یــاد خانــواده بــوده و چنیــن درخواســتی دارنــد.
یشــود کــه زن در ایجــاد آرامــش روانــی در خانــواده
از آموز ههــای اســامی برداشــت م 
نقــش ویــژهای ایفــا میکنــد؛ مشــروط بــر آنکــه در ایفــای چنیــن نقشــی از عزتمنــدی و
جایــگاه مناســب برخــوردار باشــد .امــام ســجاد؟ع؟ خطــاب بــه مــردان میفرمایــد« :حـ ّـق
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خــدای بــزرگ دوستداشــتنیتر از اعتــکاف [و نشســتن] در ایــن مســجد مــن اســت».
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و ســبب رشــد و تعالــی معنــوی خانــواده میشــود .بنابرایــن ،زن و شــوهر بایــد ســعی کننــد
میــزان صفــا و صمیمیــت و دوســتی میــان خــود را افزایــش دهنــد و از بــروز هرگونــه عاملــی
کــه دوســتی میــان آنــان را بــه هــم بزنــد ،جلوگیــری کننــد .ایــن یکــی ازنشــانههای اصلــی
ایمــان اســت .پیامبــر عزیــز خــدا؟ص؟ در حدیــث زیبایــی میفرمایــد« :هــر چــه ایمــان بنــده
یشــود».
زیــاد شــود ،محبــت [وی] بــه همســرش نیــز زیــاد م 
ت
�ن
� ِک ش� ت�ه اس ت
�ک ج�و ث�مر ن�مى �ب رد ا�ز خ�رمن کمال دل *** ه�ر آ�ن که خ��م مح�ّ ب ت
�
ی
1

متأســفانه برخــی مــردان در ابــراز محبــت بــه همســر ناتــوان هســتند؛ حــال آنکــه ابــراز
محبــت از برتریــن رفتارهــای دینــی میــان همســران اســت و توصیــه زیــادی بــه آن شــده
تهــای کالمــی و غیــر کالمــی زن
اســت تــا جایــی کــه فضــای خانــه بایــد مملــو از ابــراز محب 
و شــوهر بــه یکدیگــر باشــد .یکــی از زیباتریــن احادیــث در ایــن زمینــه ،آن اســت کــه پیامبــر
عزیــز خــدا؟ص؟ میفرمایــد« :ایــن گفتــار مــرد بــه همســرش کــه «مــن تــو را دوســت دارم»،
2

با قرآن خوشبخت شوید

هرگــز از قلــب زن بیــرون نمــی رود».
البتــه بایــد دانســت ادبیــات عشــق ،بیــن زن و مــرد تفــاوت دارد و نبایــد از جنــس
مخالــف تصــور همانگونــه عشــقورزی داشــت کــه خودمــان داریــم .خوشــبختانه امــروزه
کتابهــای دینــی و علمــی خوبــی دربــاره مهــارت عشــقورزی و محبــت میــان همســران و
شــناخت تفاوتهای جنســیتی آنان نگاشــته شــده که مطالعه آن بســیار ســودمند اســت.
خالصــه آنکــه ،یــک خانــواده خــوب و متدیــن ،خانــواده ای اســت کــه زن و شــوهر در
آن از ابــراز عشــق و محبــت بــه هــم دریــغ نکــرده و بــه هــم احتــرام و ادب و عشــق هدیــه
میدهنــد .ایــن خانــواده حتــی ا گــر دچــار مشــکالت اقتصــادی هــم باشــد ،کیمیــای
ســعادت و خوشــبختی را بــه دســت آورده اســت.
�ن ن
کس �چ� یس ت �ز مح�ّ ت �ز ن �
��ه � طل
� ک ی�م ی�ا ک �د
ا ی�ر �؟ رم ِ ب� �به دگی *** ب ی وده �ج ا هالن ،بِ

 . 1مستدرک الوسائل .ج .۱۴ص۱۶۱حدیث.۱۶۳۸۲
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 ...ﯢ ﯣﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
و بــا آنــان شایســته رفتــار کنیــد و اگــر ایشــان را نمىپســندید (بدانیــد) چــه بســا چیــزى را
ناپســند مىداریــد و خداونــد در آن خیــرى بســیار نهــاده اســت( .نســاء)19،

کــن تــا زندگیــت باصفــا شــود».

1

در آیــه بــاال ،خداونــد بــه مــردان فرمــان میدهــد تــا بــا زنــان رفتــار شایســته و نیکــو
داشــته باشــند و در نامالیمــات زندگــی زناشــویی ،ایــن اصــل را فرامــوش نکنــد؛ حتــی ا گــر
مطابــق میلشــان نباشــد .ایــن تأ کیــد بــرای آن اســت کــه مصلحــت خانــواده در حفظ صلح
و آرامــش میــان همســران اســت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ میفرمایــد« :بهتریــن شــما کســى اســت
 . 1مکارم االخالق .ص 218
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از دیگــر مشــخصههای اصلــی ســبک زندگــی قرآنــی ،خوشرفتــاری زن و شــوهر بــا
یکدیگــر اســت .ایــن توصیــه بهویــژه نســبت بــه مــردان وارد شــده اســت؛ زیــرا قــرآن ،مــرد
را ســنگ زیریــن آســیای زندگــی دانســته و همانگونــه کــه وی را مدیــر اجرایــی خانــواده
میدانــد ،هرگونــه اســتعالء و برتریجویــی را نیــز در مــورد وی محکــوم کــرده اســت .امــام
َ َ َ ُّ
ـال َو
علــی؟ع؟ در وصیتــی نــاب خطــاب بــه فرزنــد خــود مینویســد« :فدارهــا علــی ک ِل حـ ٍ
ٌّ َ َ َ َ
ُ
َ
حبــة لهــا فیصفــو َعیشــک؛ همیشــه بــا همســرت مــدارا کــن و بــا او به نیکــی رفتار
حسـ ِـن الص
ا ِ
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موضوع  :94خوش رفتاری با همسر
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کــه بــراى خانــواد هاش بهتــر باشــد و مــن از همــه شــما بــراى خانــوادهام بهتــرم».
یشــود کــه برخــی مــردان تفریحــات مشــترک بــا خانــواده خــود را
متأســفانه دیــده م 
نادیــده گرفتــه و در مواجهــه بــا دوســتان و همــکاران ،شــاداب و ســرزنده هســتند ،امــا در
خانــه روحیــه گرفتــه و خســتهای دارنــد .ایــن افــراد بایــد بداننــد کــه خطــرات زیــادی زندگی
مشــترک آنــان و آینــده آرام فرزندانشــان را تهدیــد میکنــد.
اهمیــت خوشرفتــاری بــا همســر تــا حــدی اســت کــه پیامبــر عزیــز خــدا؟ص؟ فرمــود :خیرُ
َ
ُ
ّالرجــال ِمــن ُا َّمتــی َّالذیــن ال َی َت َ
طاولــون َعلــی اهلهــم ویحنــون َوالیظلمون ُهــم...؛ بهتریــن
مــردان امــت مــن ،کســانی هســتند کــه بــر خانوادهشــان بزرگــی نمیفروشــند و بــه آنــان
2

مهــر ورزیــده و ظلــم و ســتم روا نمیدارنــد».
ا گــر میخواهیــد بدانیــد کــه ایــن خوشرفتــاری چــه اثــرات معنــوی و پــاداش زیــادی
دارد ،بــه ایــن حدیــث پیامبــر اســام؟ص؟ دقــت کنیــد کــه میفرمایــد« :مــرد در برابــر لقمــه
3

ای کــه در دهــان زنــش میگــذارد پــاداش مــی بــرد».
در مقابــل ،بدرفتــاری از زبــان آن حضــرت ایــن عقوبــت را دارد « :هــر کــس بــه صــورت
زنــش ســیلی بزنــد ،خداونــد بــه آتشــبان جهنــم دســتور مــی دهــد تــا در آتــش جهنــم هفتــاد
4
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ســیلی بــر صــورت او بزنــد».
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ا گــر زنــان انتظــار دارنــد همسرشــان بــا آنــان
خوشرفتــار باشــد ،بــه ایــن نکتــه توجــه جــدی کننــد کــه آنــان هــم بایــد بــا شــوهر خــود
محترمانــه برخــورد کننــد و بــه او احســاس اعتمــاد بــه نفــس و رضایــت ببخشــند .زنانی که
ُ
مــدام ســر شــوهر غــر میزننــد و عیــوب او را یــادآوری کــرده و از کمبودهــا گالیــه میکننــد،
زمین ههــای بدرفتــاری شــوهر و ســرد شــدن روابــط عاطفــی را فراهــم میکننــد .ایــن را همــه
مــردان قبــول دارنــد کــه هیــچ چهــره زیبــایی منیتوانــد بداخــایق را بپوشــاند .مهمتریــن
مهــا انتظــار دارنــد ،احتــرام اســت .بــه همیــن دلیــل،
چیزهایــی کــه آقایــان در زندگــی از خان 
دیــن مبیــن اســام بــه زنــان توصی ههــای زیــادی در ایــن زمینــه کــرده اســت کــه در گفتــار
 . 1نهج الفصاحه ص 472حدیث 1520
 . 2مكارم األخالق ص 216
 . 3المحجة البیضاء .ج  .3ص . 70
 . 4مستدرک الوسائل .ج  .14ص .250
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بعــد بــه آن اشــاره خواهــد داشــت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمود«:گرامیتریــن شــما کســی اســت
کــه بیشــتر بــه همســر خــود احتــرام بگــذارد».
س ت �ز
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مــردان ،سرپرســت زناننــد؛ چــون خداونــد برخــى را بــر برخــى دیگــر برتــرى بخشــیده
[مــردان را در نیــروى فکــرى و جســمى و تــوان اداره خانــواده بــر زنــان برتــری داده] و بــه
ـان شایســته و درســت
خاطــر آنکــه از اموالشــان (بــراى زنــان) خــرج مىکننــد .پــس زنـ ِ
کار[ ،در امــور کلــی خانــواده و در چهارچــوب حقــوق شــرعی] فرمانبردانــد [و] در برابــر
حقوقــى کــه خــدا [بــه نفــع آنــان برعهــده شوهرانشــان] نهــاده اســت ،در غیــاب شــوهر
[حقــوق و اســرار و امــوال او را] حفــظ مىکننــد( .نســاء)34،

یکــی از اصلیتریــن علــل اختــاف بیــن زن و مــرد ،کوتاهــی و شــانهخالی کــردن یکــی از
آنــان یــا هــر دویشــان از وظایــف ذاتیشــان اســت .یــک مــرد بایــد بدانــد که چه مســئولیتی را بر
گــردن گرفتــه و یــک زن نیــز بایــد بــه وظایــف خــود عمــل کننــد .در عیــن حــال ،هــر دو آنــان از
یشــوند .ایــن مهمتریــن راز خوشــبختی یــک خانــواده اســت.
یــاری یکدیگــر غافــل نم 
بــر خــاف آموز ههــای پــوچ غربــی ،عشــق و محبــت هی ـچگاه بــه تنهایــی ضامــن
موفقیــت در زندگــی مشــترک نیســت؛ بلکــه اساســیترین شــرط موفقیــت یــک زندگــی
مشــترک ،وظیفهمــداری و احســاس مســئولیت همســران نســبت بــه یکدیگــر اســت.
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موفقیــت یــک خانــواده بیــش از هــر چیــز مدیــون احســاس مســئولیت مهســران اســت.
در آیــه  228ســوره بقــره خداونــد در کالمــی مختصــر و جامــع بــه تناســب میــان حقــوق
َ
و وظایــف زنــان اشــاره میفرمایــدَ « :و َ ُلـ َّـن ِم ْثـ ُـل ّالــذی َع َل ْیـ َّـن ب ْ َ
وف؛ و بــراى آنــان،
ال ْعـ ُـر ِ
ِ ِ
هماننــد وظایفــى کــه بــر دوش آنهاســت ،حقــوق شایســتهاى قــرار داده شــده اســت .»
پیــام مهــم ایــن دو آیــه ،حــس تعهــد و درک متقابــل در زن و مــرد بــرای ادامــه زندگــی
ی شــود ،زن و مــرد هــر یــک بــه نوبــه خــود
مشــترک اســت .وقتــی زندگــی مشــترک شــروع مـ 
یشــوند کــه بــرای ایجــاد و داشــتن زندگــی مشــترک شــاد و
آ گاهانــه یــا ندانســته متعهــد م 
پرطــراوت در کنــار هــم تــاش کننــد .شــانهخالی کــردن هــر یــک از آنهــا از این مســئولیتها
ســبب بــر هــم خــوردن آرامــش و بــروز تالطــم در زندگــی میشــود.
ســؤال مهــم اینجاســت کــه جایــگاه زن و شــوهر در زندگــی چیســت؟ پاســخ ایــن ســؤال
در قــرآن بیــان شــده اســت.
آیــه فــوق از آیــات راهگشــا و بســیار کلیــدی قــرآن در ایــن زمینــه اســت کــه متأســفانه
نســبت بــه مفاهیــم حکیمانــه و مترقــی آن کملطفــی صــورت گرفتــه اســت .ایــن آیــه بــه
خوبــی وظایــف زن و شــوهر را در اداره زندگــی ترســیم مینمایــد.

نــگاهداری منــزل و تدبیــر داخلــی را بــر عهــده دارنــد .روشــن اســت کــه حکــم فــوق زمینــه
ســوء اســتفاده مــردان را فراهــم نمــیآورد؛ بلکــه مســئولیت آنــان را نســبت بــه پیشــبرد و
هدایــت مــادی و معنــوی خانــواده بیشــتر میکنــد.
ً
در ادامــه بــه جایــگاه مــرد و زن در زندگــی مشــترک و حقــوق و وظایفشــان مختصــرا
اشــاره میکنیــم:
مدیریــت کلــی اداره خانــواده بــر عهــده مــردان اســت .بــرای مــرد بزرگتریــن موفقیــت
ایــن اســت کــه اســباب راحتــی و رفــاه اعضــاء خانــواده را فراهــم کــرده و مســیر هدایــت
و دینــداری را بــرای آنــان فراهــم کنــد .مــردان بایــد بداننــد کــه آ گاهانــه و از روی تعهــد
انتخــاب کردهانــد کــه تشــکیل زندگــی بدهنــد؛ پــس نمیتواننــد از زیــر بــار ایــن مســئولیت،
شــانهخالی کــرده و بــه خوشــگذرانی و بیخیالــی بپردازنــد .بــه عبــارت ســادهتر ،نقــش مــرد
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بنــا بــر ایــن آیــه ،مــردان بــه جهــت تواناییهــای جســمی و قــدرت روحی ،وظیفــه تدبیر
کلــی زندگــی و درآمدزایــی داشــته و زنــان بــه جهــت قــدرت روحــی و عاطفــی ،مســئولیت
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در خانــه ،نقــش ناخــدای کشــتی اســت .بنابرایــن ا گــر بنیان خانــواده از هم بپاشــد و کار به
طــاق و جدایــی زوجیــن کشــیده شــود ،در بیشــتر مــوارد ،مقصــر مــردان هســتند کــه جلــوی
َ ُ َ ُ
قشــدن ایــن کشــتی را نگرفتهانــد .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود« :خ ُیرکــم خ ُیرکــم
غر 
َ َ َ ُُ َ
َ
ِله ِلــه و انــا خیرکــم ِلهلــی؛ بهتریــن شــما کســی اســت کــه برای خانــوادهاش بهترین باشــد
و مــن بهتریــن فــرد بــرای خانــوادهام هســتم ».ایــن بهتریــن توصیــف بــرای مــرد شایســته
اســت؛ یعنــی کســی کــه شــخصیت و خلــق و خــوی او در برابر دیگــران با آنچه خانــوادهاش
از او میبیننــد ،متفــاوت نباشــد.
بنــا بــر روایــات ،مــرد موظــف اســت ایــن حقــوق را بــرای زن تأمیــن نمایــد :مســکن،
پوشــاک و خــوراک را بــه میــزان متعــارف و در شــأن وی تهیــه کنــد؛ همــواره بــا او مهربــان و
صمیمــی باشــد؛ بــا او بــه احتــرام ســخن گفتــه و زنــان دیگــر را بــه رخ وی نکشــد؛ او را بیــش
از حـ ّـد محــدود نکنــد و بــه ســایق و عالئــق شــخصیاش احتــرام بگــذارد؛ بــرای تعالــی
ِعلمــی و معنــوی او اهمیــت قائــل شــود؛ تــوان جســمی او را در مهمانـیدادن و فرزنــدآوری
و ماننــد آن لحــاظ کنــد؛ در خانــه آراســته و مرتــب باشــد و بــه خواســتههای مشــروع جنســی
زن احتــرام بگــذارد؛ خواســته همســرش را بــر خواســتههای غیرمنطقــی دوســتان و فامیــل
خــود ترجیــح دهــد؛ در حــد تــوان بــه زن در کارهای خانه کمک کنــد و از هر کار غیرمعقولی
کــه او را ناراحــت و غمگیــن و افســرده میکنــد ،خــوداری کنــد.
در ســوی مقابــل ،نقــش زن در خانــه ،همدلــی و همراهــی و تزریــق عاطفــه اســت.
بــرای یــک زن بزرگتریــن موفقیــت وارزش ایــن اســت کــه در ایــن کار بــا همســرش همــراه
باشــد و بــا خواســتههای غیرمنطقــی و بیجــا و رفتارهــای سرکشــانه ،ســاز مخالــف نزنــد.
بنابرایــن ،ا گــر کشــتی دچــار تالطــم باشــد و بــا آرامــش به مســیر خــود ادامه ندهد ،در بیشــتر
مــوارد ،مقصــر زنــان هســتند کــه بــا ناخــدا همراهــی نکردهانــد.
ُ ُ َّ َ ُّ
ُ
در احادیــث متعــددی بــر ایــن نکتــه تأ کیــد شــده کــه «جهــاد َ
ـرأة حســن التبعـ ِـل؛
المـ ِ
ِ

جهــاد زن ،خــوب شــوهرداری اســت 1».امــام باقــر؟ع؟ فرمــود« :بــرای زن هیــچ شــفیعی
نــزد پــروردگارش بــه انــدازه رضایــت شــوهرش ســودمندتر نیســت 2».پیامبــر اســام؟ص؟ نیــز

 . 1خصال ج . 2ص 620
 . 2سفینة البحار .ج  .1ص .561
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فرمــود« :بهتریــن زنانتــان زنــی اســت کــه بــا محبــت ،فرزنــدآور و ســازگار باشــد ،و بدتریــن
1

2

 . 1مستدرک الوسائل .ج  .14ص . 162
 . 2وسائل الشیعه .ج  .14ص . 17
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از پــاداش شــهید اســت».
زن نیــز بایــد ایــن حقــوق مــرد را تأمیــن کنــد :بــدون اجــازه شــوهر در مــال او تصــرف
نکنــد؛ بــدون اجــازه و توافــق او از خانــه بیــرون نــرود؛ در برابــر نامحرمــان عفیــف و پاکدامن
باشــد؛ در برابــر او ،حیــا و عفــت نداشــته باشــد و خــود را بــراى او بیارایــد؛ در تنگناهــای
اقتصــادی و خســتگیهای کاری و شــغلی ،بــا خوشــرویی بــا شــوهرش برخــورد کند؛ ســطح
توقعــات و انتظــارات خــود را بــا میــزان درآمــد شــوهر تنظیــم کنــد و از او چیــزی کــه تــوان
ً
تهیــه آن را نــدارد ،نخواهــد و دائمــا مــردان دیگــر را در ایــن زمینــه بــه رخ او نکشــد؛ قانــع و
فرمانبــردار باشــد؛ رازدار زندگــی باشــد و باألخــره اینکــه در انجــام وظایــف شــخصی (پخــت
غــذا و تمیــز کــردن منــزل و توجــه بــه تربیــت فرزنــدان و  )...کوشــا باشــد.
خالصــه مطلــب اینکــه ،مســئولیت و تعهــد متقابــل زوجیــن ،ضامــن زندگــی خــوب و
ســعادتمند اســت .فرامــوش نکنیــد کــه خانــواده خــوب و آرامش خ
بــش حمصــول تــاش زن
جهــای موفــق آنانــی هســتند کــه کیفیــت زندگــی
و شــوهر اســت؛ نــه شــانس و اقبــال .زو 
مشــترک را محصــول انتخــاب آ گاهانــه و مســئوالنه خــود دانســته و همــواره در تالشــند تــا
آن را بــه حـ ّـد رضایــت خــود نزدیــک کننــد؛ نــه اینکــه پیوســته از انتخــاب خــود گالیــه کــرده
و آن را بــه گــردن پــدر و مــادر یــا شــانس و اقبــال بــد خــود بیندازنــد.
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آنــان زنــی اســت کــه لجبــاز باشــد».
مــردی خدمــت رســول خــدا؟ص؟ آمــد و عــرض کرد« :همســری دارم که هــرگاه وارد خانه
یشــوم ،بــه اســتقبالم میآیــد ،و چــون از خانــه بیــرون مـیروم ،بدرقـهام میکنــد و زمانــی
م 
کــه مــرا اندوهگیــن میبینــد ،میگویــد« :ا گــر بــرای رزق و روزی [و مخــارج زندگــی ] غصــه
یخــوری ،بــدان کــه خداونــد آن را بــه عهــده گرفتــه اســت و ا گــر بــرای آخــرت خــود غصــه
م 
مــی خــوری ،خــدا اندوهــت را زیــاد کنــد ».رســول خــدا؟ص؟ فرمودند« :بــرای خــدا کارگزارانی
[در روی زمیــن] اســت و ایــن زن یکــی از کارگــزاران خداســت کــه پــاداش او برابــر بــا نیمــی
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موضوع  :96همپوشانی زوجین نسبت به یکدیگر

 ...ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ...
آنهــا جامــه شــما و شــما جامــه آنهاییــد( .هــر یــک زینــت دیگــرى هســتید و پوشــاننده
عیــوب و حافــظ از گنــاه او) (بقــره)187،

ْ
یشــود کــه خــودش ماننــد دیگــران
هــر کســی بــا مراجعــه بــه نفــس خویــش متوجــه م 
خالــی از عیــوب نیســت و خداونــد از روی لطــف ،صفــات بــد و زشــت و اشــتباهات او را از
ْ
دیگــران مخفــی کــرده اســت .حضــرت امیرالمومنیــن؟ع؟ در ایــن بــاره میفرمایــد«َ :مــن
َْ
َ
َ
ْ َََ ْ
نظـ َـر فــی َع ْیـ ِـب نف ِسـ ِـه ِاشــتغل َعــن َع ْیـ ِـب غیـ ِـر ِه؛ هــر کــه عیــب خــود را ببینــد ،از پرداختــن به
1

با قرآن خوشبخت شوید

عیــب دیگــران بــاز ایســتد».
یکــی از علــل اختــاف بیــن زن و شــوهر ،پیــدا کــردن نقــاط ضعــف دیگــری و بــه رخ
کشــیدن آن و خــدای نکــرده ،مطــرح کــردن آن در جمــع اســت .در چنیــن فضایــی زن
ً
و شــوهر ،دائمــا بــا دیــد منفــی بــه یکدیگــر نــگاه مــی کننــد و هــر کــدام دنبــال پیــدا کــردن
ُ
عیــب دیگــری اســت تــا او را خــرد کنــد و شــخصیتش را در هــم بکوبــد .اینگونــه همســران
هی ـچگاه روی آرامــش را نخواهنــد دیــد.
قــرآن ،زن و مــرد را چــون لباســی بــرای یکدیگــر میدانــد کــه عیــوب و زشــتی هــم را

میپوشــانند .ایــن تشــبیه بلیــغ و رســا ،گویــای نــکات فروانــی در حــوز ه علــوم تربیتــی و
آداب همســرداری اســت کــه در ذیــل بــه آن اشــاره میکنیــم:
 لبــاس ،عیــوب انســان را مــی پوشــاند؛ هــر یــک از زن ومــرد نیــز بایــد عیــوب ونارســاییهای یکدیگــر را بپوشــانند.
 . 1نهج البالغه .حکمت .۳۴۹
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 عیــوب لبــاس را بــه دیگــران نشــان نمیدهنــد؛ بلکــه مخفیانــه و بــا کمــک یــکخیــاط ماهــر آن را اصــاح مــی کننــد؛ همســر نیــز ا گــر عیبــی داشــت ،بایــد آن را از دیگــران
مخفــی کــرد و بــا مشــورت یــک متخصــص بــه درمــان آن پرداخــت.
 لبــاس ،نزدیکتریــن چیــز بــه انســان اســت؛ صمیمیتریــن و نزدیکتریــن فــرد بــهتــو بایــد همســرت باشــد.
 لبــاس ،بایــد در طــرح و رنــگ و جنــس مناســب باشــد؛ همســر نیز باید کفو و متناســببا فکر ،فرهنگ و شــخصیت انســان باشــد.
 لبــاس ،مایــه زینــت و آرامــش اســت؛ همســر و فرزنــد نیــز مایه زینــت و آرامــش خانوادههستند.
 لبــاس ،انســان را از ســرما و گرمــا حفــظ میکنــد؛ وجــود همســر نیــز کانــون خانــواده وگــرم و زندگــی را از ســردی خــارج میکنــد.
یشــود؛
 در هــوای ســرد ،لبــاس ضخیــم و در هــوای گــرم ،لبــاس نــازک اســتفاده م هــر یــک از دو همســر نیــز بایــد اخــاق و رفتــار خــود را متناســب بــا نیــاز روحــی طــرف مقابــل
تنظیــم کنــد .ا گــر مــرد عصبانــی اســت ،بــا لطافــت با او برخــورد کند و اگر زن خســته اســت،
مــرد بــا او مــدارا کنــد.
 انســان بایــد لبــاس خــود را از آلودگــی حفــظ کنــد؛ هــر یــک از دو همســر نیــز بایــددیگــری را از آلــوده شــدن بــه گنــاه حفــظ کنــد.
 لبــاس ســبب دوری از پوشــشهای جایگزیــن مــی شــود .هــر یــک از زن و شــوهر نیــزمایــه پرهیــز دیگــری از تقاضــای جنســی اســت.
 محافظــت از لبــاس ،عامــل دوام و مانــدگاری و بهرهمنــدی بهتــر از آن اســت؛یگــردد.
محافظــت و مراقبــت از روحیــه همســر نیــز ،ســبب اســتحکام بنیــان خانــواده م 
ً
سهــای زیبــا الزامــا لباســی بــادوام نیســتند؛ پــس در انتخــاب لبــاس فقــط بــه
 لبا زیبایــی و ظاهــر آن توجــه نکنیــم.
اینهــا برخــی نــکات آموزنــده از تعبیــر گویــا و مختصــر قــرآن درباره تشــبیه زن و شــوهر به
لبــاس بــود .بــود توجــه بــه ایــن اصــول ،تأثیــر فراوانــی در احســاس رضایــت همســران بــه
زندگــی مشــترک خواهــد داشــت.
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موضوع  :97سازگاری و گذشت

...ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ ﭦ...
و صلــح و ســازش بهتــر اســت؛ اگــر چــه بخــل و تنــگ نظــری در ذات [بســیاری از] مــردم
نفــوذ کــرده اســت( .نســاء)128،
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قمــداری و مــدارا ســه اصــل کلــی و جامــع در در تمــام روابــط
اصــل گذشــت ،ح 
اجتماعــی؛ بهویــژه زندگــی مشــترک اســت .در فصــل هفتــم و موضــوع  45گفتیــم کــه یکی
ْ
از جامعتریــن آیــات اخالقــی قــرآن بــه همیــن موضــوع اختصــاص داردُ « :خـ ِـذ ْال َع ْفـ َـو َو أ ُمــرْ
َ
ب ْال ُعـ ْـر ِف َو أ ْعــر ْض َعــن ْ جال ِاهلـ ن
ـ�؛ عفــو و گذشــت را پیشــه کــن ،و بــه کار پســندیده فرمــان
ِ
ِ
ِ
ده ،و از نادانــان روى بگــردان!» (اعــراف)199،
یکــی از بهتریــن را ههــای گذشــت و مــدارا ،ایــن اســت کــه لحظــات خــوب مشــترک خود
یشــود کــه برخــی همســران در هنــگام
بــا همســرتان را یــادآوری کنیــد .متأســفانه دیــده م 
اختالفــات ،طــوری دربــاره همســر خــود ســخن میگوینــد کــه گویــا هیــچ خاطــره مشــترک
ً
یشــان فــردی کامــا خودخــواه و بداخــاق و غیر قابل
خوبــی بــا او نداشــته و شــریک زندگان 
تحمــل بــوده اســت.
قــرآن کریــم در آیــه  237ســوره بقــره ،عــاوه بــر توصیــه مؤمنــان بــه گذشــت و
چشمپوشــی ،بــه آنــان توصیــه میکنــد تــا مهربانــی و خوبــی همدیگــر را از یــاد نبــرده و
َ َ ُ َْ
بــرای اصــاح رابطــه خــود ،بــه یــاد لحظــات خــوب زندگــی خــود بیفتنــدَ « :و أ ْن ت ْعفــوا أق َر ُب
َْ ْ َ
ُ
َْ
َ
کتــر اســت
ى َو ال ت ْن َسـ ُـوا الفضــل َب ْی َنکـم؛ و گذشــت کردنتــان بــه پرهیــزگارى نزدی 
ِل ّلتقــو 
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ح 
قمــداری -حتــی بــه ضــرر خودشــان -دعــوت کــرده اســت.
بســیاری از خان ههــا بــه خاطــر همیــن لجبــازی و زودرنجــی زوجیــن ،تبدیــل بــه میــدان
نطــور کــه بــه زن و
جنــگ و قهرهــای گاه و بیــگاه زن و شــوهر شــده اســت .اســام هما 
شــوهر توصیــه کــرده همدیگــر را ناراحــت نکننــد ،ایــن ســفارش را نیز کــرده که زود از دســت
هــم ناراحــت نشــوند.
افــراد زودرنــج و پرتوقــع نــه تنهــا همســران مناســبی نخواهنــد بــود؛ بلکــه خودشــان نیــز
همیشــه در رنــج و عذابانــد؛ زیــرا نمیتواننــد بهراحتــی از خطــای احتمالــی طــرف مقابــل
چشمپوشــی کــرده و آرام بگیرنــد .بــه تعبیــر قــرآن کریــم در آیــه ابتدایــی گفتــار ،ایــن افــراد
دچــار خودمحــوری و تنگنظــری گشــته و فقــط بــه منافــع خــود میاندیشــند.
ّ
بــه فرمــوده بــزرگان ،هــر قــدر کــه رنجیــدن انســان از دیگــران زیــاد باشــد ،منیــت او
هــم بــه همــان انــدازه زیــاد اســت؛ یعنــی میــزان رنجیــدن آدمــی از دیگــران و حــوادث
پیرامونــش ،نشــانگر درجــه خودخواهــی اوســت .ایــن رمــز خوشــبختی در زندگــی مشــترک
اســت« :مرنجــان و مرنــج»
ت
� �ه �ح ق�� ق� ب�س�ن�ج *** گر عا ق�ل و کاملی مر� ان و مر ن�ج�
�ن ت � �
ی�ک ک�ه بگو ی م ت ب ی
ن�ج
افــراد لجبــاز و بدعنــق کــه همیشــه میخواهنــد حــرف خودشــان بــه کرســی بنشــیند
و بــا همســر و همــراه زندگــی خــود مــدارا و ســازش ندارنــد ،زندگــی و مــرگ ســختی تجربــه
خواهنــد کــرد .ا گــر دقــت کنیــد فشــار قبــر ایــن افــراد در مهـ ن
ـ� دنیــا هــم قابــل مشــاهده اســت؛
چــرا کــه همیشــه عبــوس و گرفتــه و ترشــرو هســتند و از زمیــن و زمــان گلــه دارنــد .امــام
صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :هنگامــی کــه خــدا بــرای اهــل یــک خانــه خیــر و نیکــی را خواســته
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و بخشــش را میــان خــود فرامــوش مکنیــد ».ایــن یکــی از برتریــن راهکارهــا بــرای جلوگیــری
از فروپاشــی زندگــی مشــترک اســت.
در بســیاری از روابــط ،توانایــی عذرخواهــی و قبــول اشــتباه ،یکطرفــه اســت؛ یعنــی
همــواره یکــی از همســران (زن یــا مــرد) کوتــاه آمــده و عذرخواهــی میکنــد .ایــن مســأله در
درازمــدت آثــار وخیمــی در روح و روان فــرد گذاشــته و ممکــن اســت خــدای نا کــرده منجــر
بــه دلســردی او شــود .بایــد توجــه داشــت کــه عذرخواهــی ،نشــانه روح بــزرگ و قبــول آن نیــز
نشــانه اعتمــاد اســت .در آیــه  135ســوره نســاء ،خداونــد مؤمنــان را بــه رعایــت انصــاف و

فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

نهــا میگردانــد 1».پیامبــر ا کــرم؟ص؟ نیــز
باشــد ،مهربانــی و مــدارا در زندگــی را روزی آ 
میفرمایــد« :هیــچ دو نفــری بــا هــم مصاحبــت و زندگــی نکردنــد ،مگــر ایــن کــه یــک نفــر از
بتــر کیســت؟ آن کــه بــا همنشــینش
بتــر اســت و آن محبو 
آن دو نفــر پیــش خــدا محبو 
2

قتــر و نــرم خوتــر باشــد و بیشــتر مراعــات و مــدارا کنــد».
رفی 
ت
ت �ف
ف
آ ش
ت �ش ن
ت
حر� اس ت
مرو�؛ ب�ا د م�ان مدارا
� *** ب�ا دوس�ان
�سا ی�� دو گ ی��ی �س ی�ر ا ی�ن دو

یکــی از بهتریــن نمون ههــای مــدارا کــردن بــا همســران را بایــد در ســیره پیامبرانــی دیــد
کــه همســران ناشایســت داشــتند .آنــان هیچــگاه از وظایــف زناشــویی و ابــراز محبــت
بــه همســران دریــغ نکــرده و خطاهــای همسرانشــان را بزرگنمایــی کردنــد؛ مگــر اینکــه
امیدهــا بــه هدایــت همسرانشــان از بیــن رفتــه باشــد .حضــرت نــوح؟ع؟ و لــوط؟ع؟ دارای
همســران ناشایســت بودنــد .همچنیــن آســیه ،همســر فرعــون زن شایســته و نیکــوکاری
بــود کــه در دربــار مــردی تندخــو ،متکبــر و ســلطهجو چــون فرعــون زندگــی کــرد؛ امــا تــا
آخریــن لحظــات زندگ ـیاش از مــدارا بــا اخــاق تنــد شــوهرش غافــل نشــده و بــه وظایــف
همســری خــود بــه نحــو شایســته عمــل کــرد.

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1کافی .ج  .5ص .88
 . 2همان.
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اى مؤمنــان! خــود و خانــواده خــود را از آتشــى کــه هیــزم آن انســانها و ســنگها اســت
حفــظ کنیــد( .تحریم)6،
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موضوع  :98توجه به دینمداری خانواده

در ســبک زندگــی اســامی ،همــه چیــز تحتالشــعاع بندگــی خــدا و پیشــرفت معنــوی

کوچکتریــن و اساس ـیترین واحــد تربیــت دینــی را تشــکیل میدهــد.
هــر یــک از اعضــای خانــواده بایــد یکدیگــر را در رشــد و تکامــل معنــوی یــاری کــرده و
از ســقوط و تباهــی برهاننــد .ایــن وظیفــه بــر دوش مــردان بیشــتر اســت؛ چــون سرپرســت
خانــواده محســوب میشــوند .بــا نگاهــی بــه ســیر ه انبیــاء در قــرآن ،درمییابیــم کــه آنــان
توجــه ویــژهای بــه هدایــت همســر و فرزنــدان خــود نمــوده و حتــی پیــش از والدت فرزنــدان
خــود ،از خداونــد طلــب هدایــت و پا کــی آنــان را نمودهانــد.
دیــن داری موجــب ثبــات و اســتحکام روابــط زن و شــوهر می شــود ،رضایت و انســجام
خانوادگــی ،عــزت نفــس ،روحیــه خــوش بینــی در محیــط خانــه را افزایــش داده و از
ی جلوگیــری مــی کنــد.
نارضایتــی و بــروز بــی بنــد و بــار 
امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :هنگامــی کــه آیــه فــوق نــازل شــد ،مــردی از مســلمانان
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بنــدگان خالصــه قــرار دارد .از ایــن رو ،مهمتریــن بایســت ه اخالقــی خانــواده  ی دینــی نیــز،
کمــک و همراهــی اعضــای آن در امــور معنــوی بــه یکدیگر اســت .بــر این اســاس ،خانواده،

نشســت و شــروع بــه گریســتن کــرد و گفــت« :مــن خــودم را نمیتوانــم حفــظ کنــم؛ حــال
مســئولیت خانــوادهام نیــز بــه مــن ســپرده شــد ».رســول خــدا؟ص؟ بــه او فرمــود« :بــرای تــو
فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

همیــن کافــی اســت کــه آنچــه بــه خــودت فرمــان میدهــی ،بــه آنــان نیــز فرمــان دهــی و
1

هــر چــه خــودت را از آن منــع میکنــی ،آنــان را نیــز منــع کنــی».
خیرخواهــی نســبت بــه خانــواده از وظایــف اصلــی مؤمنــان اســت .ایــن کار از نظــر قــرآن
کریــم ،عامــل صــاح و فــاح اســت .ایــن معنــا از آیــات  25و  26ســوره مبارکــه طــور بــه
خوبــی قابــل اســتنباط اســت .در ایــن آیــات میخوانیــمَ « :و َأ ْق َبـ َـل َب ْع ُض ُهـ ْـم َ
ى َب ْ
ـض
ـ
ع

ـ
ع
ٍ
َ
ُ
ـاء ُل َ
َی َتسـ َ
قالــوا إ َّنــا ُک َّنــا َق ْبـ ُـل ف أ ْه ِلنــا ُم ْشـ ِـف ِق َن
ی»؛ بعضــى از آنــان بــه بعضــى دیگر روى
ون *
ِ
ِ
آورده و از گذشــته یکدیگــر ســؤال میکننــد ،گوینــد :مــا پیــش از ایــن در میــان خانــواده
خــود بیمنــاک بودهایــم .ایــن آیــه ترســیم یــک مکالمــه از اهــل بهشــت اســت کــه از ســوابق
یشــوند .آنــان
یکدیگــر میپرســند و در حقیقــت عامــل خــوش عاقبتــى یکدیگــر را جویــا م 
کلیــد بهشــت را دلســوزی و خیرخواهــی نســبت بــه خانــواده دانســتهاند.

با قرآن خوشبخت شوید
 . 1تفسیر نمونه .ج .24ص .293
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ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ
ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ...
بــر توانگــر اســت کــه از توانگــرىاش [بــرای خانــواده] هزینــه کنــد ،و هــر کــه رزق و
روزىاش تنــگ باشــد ،از همــان مقــدار کــه خــدا بــه او عطــا کــرده هزینه کنــد( .طالق)7،
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یکــی از وظایــف زن و مــرد نســبت بــه هــم ،حفــظ شــادی و نشــاط یکدیگــر اســت.
شــادی چراغــی اســت کــه کانــون خانــواده را فــروزان نــگاه مـیدارد .از ایــن رو ،دیــن اســام
بــه مــرد و زن ســفارش کــرده تــا از ایــن وظیفــه مهــم نســبت بــه هــم غفلــت نکننــد.
در معیارهــای امــروزی نیــز شــادکامی در زندگــی زناشــویی ،یکــی از مهمتریــن
شــاخصهای ســامت و بهداشــت روانــی اســت.
برخــی زنــان بــه شــادیها و رفــاه همســر خــود احتــرام نگذاشــته و پیوســته بــا ســایق
شــخصی آنــان مخالفــت کــرده و بـ ه دنبــال شــادیهای مشــترک هســتند؛ حــال آنکــه یکی
از اصــول تحکیــم خانــواده ،احتــرام بــه ســایق و عالئــق شــخصی یکدیگــر در چهارچــوب
خانــواده اســت.
در طــرف مقابــل ،مردانــی هــم هســتند کــه زن را بــرای کارگــری در منــزل میخواهنــد
و بــا هــر دلخوشــی و عالق ـهای در وجــود او مخالفــت کــرده و یــا محدودیــت میگذارنــد.
در دیــن اســام ،بــه مــردان ســفارش زیــادی شــده کــه اســباب خشــنودی و آرامــش
همســر را فراهــم آورنــد .امــام رضــا؟ع؟ فرمودنــد« :هــر مــردی که همســرش را خشــنود کند،

فصل چهاردهم :مهارت همسرداری

موضوع  :99توجه به آسایش و رفاه یکدیگر
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خداونــد در قیامــت اســباب شــادی وی را فراهــم خواهــد کــرد».
بــه همیــن دلیــل اســت کــه یکــی از مســتحبات دیــن اســام« ،توســعه بــر عیــال» اســت؛
یعنــی مــردان در صــورت تمکــن مالــی ،خساســت نداشــته و زن و فرزنــد خــود را بهرهمنــد
ســازند .بــه ایــن حدیــث حیــرت انگیــز توجــه کنیــد کــه امــام ســجاد؟ع؟ میفرمایــد« :بــرای
مــن ،رفتــن بــه بــازار و خریــد مقــداری گوشــت بــرای خانــوادهام کــه میــل بــه گوشــت دارنــد،
2
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از آزاد کــردن بنــده دوســت داشــتنیتر اســت».
امــام صــادق؟ع؟ در حدیــث دیگــری فرمــود« :حــق زن بــر شــوهرش ایــن اســت کــه از
میــوهای کــه همــه میخورنــد ،بایــد بــه خانــوادهاش بخورانــد و در روزهــای عیــد ،خــوراک
آنــان را افزایــش دهــد ،و چیزهایــی بــرای آنــان فراهــم کنــد کــه در روزهــای دیگــر فراهــم
یکــرده اســت».
نم 
آیــه بــاال یکــی از احــکام شــیردهی کــودکان را بیــان میکنــد کــه ا گــر زنــی طــاق گرفــت،
میتوانــد بــرای شــیر دادن کــودک خــود از شــوهرش خرجــی بگیــرد و مــرد بایــد بــه هــر اندازه
کــه میتوانــد ایــن خرجــی را بدهــد .ببینیــد اســام تــا چــه حــد بــه حقــوق مالــی و رفــاه زن
توجــه کــرده کــه ّ
حتــی بعــد از طــاق چنیــن وظیفــهای را بــر دوش مــردان قــرار مــی دهــد.
پــس چگونــه اســت کــه برخــی مــردان در هنــگام زندگــی بــا همسرانشــان از خــرج کــردن
بــرای آنــان ابــا دارنــد؛ حــال آنکــه همسرانشــان ســاعتها بــه خانــه داری و کارهــای منــزل
مشــغول هســتند.
البتــه نبایــد از نظــر دور داشــت کــه برخــی زنــان نیــز درخواســتها بیجــا و غیرمتعــارف
داشــته و متأســفانه نقــش شــوهر را در امــور مالــی و درآمدزایــی خالصــه کردهانــد .از ایــن
رو ،بــه زنــان توصیــه اکیــد شــده کــه درخواســتی باالتــر از تــوان همســر از او نداشــته باشــند.
خالصــه آنکــه ،نــه زن را بایــد کارگــر دانســت و نــه مــرد را عابربانــک .هــر کــدام از این دو،
حقــوق و وظایــف متقابلــی دارنــد کــه باید انجــام دهند.

 . 1وسائل الشیعه .ج .۲۱ .ص۳۶۷ .
 . 2وسائل الشیعه .ج .۱۵ص.۲۵۱
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اســام همانگونــه کــه بــه فرزنــدان توصی ههــای زیــادی مبنــی بــر
احتــرام بــه پــدر و مــادر نمــوده ،ســفارشهای زیــادی نیــز بــه والدیــن
شهــا
در تربیــت فرزنــدان کــرده اســت .امــرزوه کتــب زیــادی دربــاره رو 
تهــای تربیــت فرزنــدان نگاشــته شــده و گاه والدیــن نظــرات
و مهار 
ً
یشــنوند.
مختلــف و بعضــا متعارضــی را در ایــن میــان م 
بیگمــان بهتریــن روش تربیــت فرزنــدان آن راهــی اســت کــه در
قــرآن و ســنت معصومیــن منعکــس شــده اســت .بــاور مــا بــر ایــن اســت
کــه الگوهــای تربیتــی قــرآن و روایــات ،بــه عنــوان شــیوه نــاب تربیتــی
همیشــه بایــد الگــو و اســوه باشــد.
متأســفانه بــا وجــود اینکــه حجــم قابــل توجهــی از متــون دینــی
مــا بــه چگونگــی تربیــت فرزنــد اختصــاص دارد،بســیاری از خانــواده
دینــی ،آشــنایی کمــی در ایــن زمینــه دارنــد.
در ایــن فصــل بنــا داریــم تــا بــه برخــی از شــاخصههای اصلــی
تربیــت فرزنــد از از البـهالی برخــی از آیــات و داســتانهای قــرآن کریــم
قــرآن کریــم اشــاره کنیــم.
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ﮰ ﮱ ﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ
ﯙﯚ ﯛ ﯜ
و زکریــا را [یــاد کـن] زمانــى کــه پــروردگارش را نــدا داد :پــروردگارا! مــرا تنهــا [و بىفرزنــد]
مگــذار؛ و تــو بهتریــن وارثانــى. (انبیــاء)89،

اســام تولیــد نســل صالــح را امــری بســیار نیکــو و شایســته میدانــد .ایــن مطلــب از چنــد
دعــای انبیــاء در قــرآن فهمیــده میشــود .یکــی از ایــن دعاهــا ،دعــای زکریــای پیامبــر؟ع؟
اســت .آن حضرت در کهنســالی و در حالی که همســر او پیر ونازا بود ،از درگاه الهی نومید
نشــده و از خداونــد طلــب فرزنــد کــرد .از ایــن دعــا فهمیده میشــود کــه برخــورداری از فرزند
با قرآن خوشبخت شوید

و نســلی کــه ادامهدهنــده یــاد و خاطــره آدمــی باشــد ،امــری نیکــو و پســندیده اســت تــا
جایــی کــه زکریــا؟ع؟ در کهنســالی نیــز آن را از خداونــد طلــب میکنــد.
یشــود کــه فرزنــد و خانــواده و
در آیــه  72ســوره نحــل نیــز ایــن مطلــب فهمیــده م 
َ ُ َ َ َ َ ُ ْ ْ َْ ُ ُ ْ َ ْ ً َ َ َ َ
تهــای الهــی اســت« :و اهَّلل جعــل لکــم ِمــن أنف ِســکم أز واجــا و جعــل
نزدیــکان از نعم 
َ ُ ْ ْ َ ْ ُ ْ َ َن َ َ َ َ ً
واجکــم ب ِنــ� و حفــدة؛ و خداونــد از جنــس خودتــان همســرانى برایتــان قــرار
لکــم ِمــن أز ِ
داد و از همســرانتان بــراى شــما فرزنــدان و نوادگانــى قــرار داد».
یشــود و در نبودنــش زندگــی
فرزنــد روح زندگــی اســت کــه بــا آمدنــش زندگــی شــیرین م 
بــه پوچــی میگرایــد .امــام صــادق؟ع؟ شــیرینترین چیــز بــرای انســان را داشــتن فرزنــد
دانســته اســت .خداونــد کریــم در آیــه  31ســوره اســراء ،کســانی را کــه بــه دلیــل تــرس از
مشــکالت اقتصــادی ،تمایلــی بــه بچ ـهدار شــدن ندارنــد یــا آن را ســقط میکننــد ،مــورد
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َ َّ َ ُ
ََْ ُ َ َ ُ َ ْ َ
َ ُ َ
نکوهــش قــرار داده اســتَ « :وال تق ُتلــوا أ ْوال َدکـ ْـم خشـ َـیة ِإ ْمــا ٍق ْنـ ُـن ن ْر ُزق ُهـ ْـم َو ِإ ّیا کـ ْـم ِإ ّن
ً َ ً
َ َ َ
ق ْتل ُهـ ْـم ک َان ِخ ْطئــا ک ِبیــرا؛ از بیــم تنگدســتی فرزنــد خــود را نکشــید؛ ایــن ماییــم کــه بــه آنهــا
نهــا خطــا و گناهــی بــزرگ اســت».
و شــما روزی مــی بخشــیم؛ آری کشــتن آ 
فرزنــد نیــک در نــگاه دیــن ،یکــی از بهتریــن توش ـههای عمــر اســت .ازایــن رو ،یکــی
کهــای انتخــاب ازدواج بــا زنــان ،ایــن اســت کــه شایســتگی مــادر شــدن را داشــته
از مال 
ُ ُ ْ َ ْ ٌ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ ْ َ َّ ْ ُ ْ َ َ ّ ُ َ ْ ُ ُ
ث لکــم فأتــوا حرثکــم أن ِشــئت و ق ِدمــوا ِل نف ِســک م؛ زنــان شــما،
باشــندِ « :نســاؤکم حــر 
کشــتزار شــما هســتند؛ پــس هــر گونــه بخواهیــد( ،مىتوانیــد) بــه کشــتزارتان [در] آییــد ،و
(اثــر نیکــى) بــراى خودتــان ،از پیــش بفرســتید( ».بقــره)223 ،
یشــوند ،ضمــن دعــای پیوســته و دوری از ناامیــدی و
البتــه کســانی کــه فرزنــددار نم 
یــأس از رحمــت خــدا ،بــه ایــن حقیقــت هــم بایــد ایمــان داشــته باشــند کــه خداونــد بــه
َ
َ
مصلحــت آنــان آ گا هتــر اســتَ « :و َعــى أ ْن ُ ِت ُّبــوا َشـ ْـی ًئا َو ُهـ َـو َشـ ٌّـر َل ُکـ ْـم َو ُ
اهَّلل َی ْع َلـ ُـم َو أ ْنـ ُ ْ
ـم ال
َ َ
ت ْعل ُمــون؛ و چــه بســا چیــزى را دوســت مىداریــد و آن بــراى شــما بــد اســت .و خــدا مىدانــد،
و شــما نمىدانیــد.» (بقــره)216 ،
همینطــور بایــد گفــت کــه جنســیت فرزنــد هم بــه مصلحــت خداســت .از نظــرگاه قرآن،
َ َ ُ ُّ
َ ُ َ ً
الذ ُکـ َ
ـور؛
همــة فرزنــدان ،هدیــه خــدا هســتندَ َ « :یـ ُـب ِ َلــن َیشــأ ِإناثــا َو َ َیـ ُـب ِ َلــن یشــأ
خداونــد بــه هــر کــس بخواهــد دختــر هدیــه مــی دهــد و بــه هرکــس بخواهــد پســر مــی
بخشــد( ».شــوری)49 ،
ا گــر کســی بــه ماجــرای عبرتآمــوز و زیبــای تولــد حضــرت مریــم در قــرآن توجــه کنــد،
ََ
درمییابــد کــه خداونــد متعــال چگونــه بــه دختــر شــدن فرزنــد عمــران میبالــد« :فل َّمــا
َ ْ َ ّ ّ َ َ ْ ُ ُْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ
َ
َّ َ َ ْ ُ ْ
ـت َو ل ْیـ َـس الذکـ ُـر کال نىث»...
ى و اهَّلل أعلــم ِبــا وضعـ
َوض َع ْتــا قالــت ر ِب ِإِن وضعتــا أنـ 
پیامبــر عزیزمــان؟ص؟ نیــز در اواخــر عمــر مــورد نکوهــش اعــراب جاهلــی و ظاهرنگــر بــود
کــه فرزنــد پســری برایــش نمانــده و بــه اصطــاح ،نســلش بیدنبالــه اســت ،ولــی دیدیــم
کــه خداونــد بــه او دختــری عطــا کــرد کــه پا کتریــن و پایدارتریــن و گســتردهترین نســل را
در تمــام تاریــخ بــه خــود اختصــاص داده اســت .آری ،کســانی کــه از دختــر یــا پســر شــدن
فرزنــدان خــود ناراحــت هســتند ،چگونــه میتواننــد ادعــا کننــد کــه از خداونــد مصلحــت
خودشــانر ا بهتــر میداننــد؟

یشــود ،ایــن اســت کــه پیــش از همهچیــز،
مطلــب دیگــری کــه از قــرآن برداشــت م 
هدایــت و پا کــی نســل و فرزنــدان مهــم اســت .از ایــن رو ،اولیــای خــدا حتــی هنــگام دعــای
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بــرای فرزنــددار شــدن ،اول درخواســت میکردنــد کــه آن فرزنــد صالــح و پاکیــزه باشــد:
ُّ
َ
َُْ َ ُ َ ً
َ َ َ
ُ َ
ً َّ َ َ
ل ِمـ ْـن لدنــك ذ ّ ِر ّيــة َط ِّي َبــة ِإنــك سيـ ُـع الدعــاء»
نالــك َدعــا َزك ِر ّيــا َر ّبـ ُـه قــال َر ِّب َهـ ْـب ي 
«ه ِ
(آل عمــران)38،
شــاید بــه همیــن جهــت باشــد کــه یکــی از اصلیتریــن حقــوق فرزنــد بــر والدیــن ایــن
اســت کــه برایــش نــام نیکــو انتخــاب کننــد؛ زیــرا از نظــر روانــی ،اســم نیکــو ســبب افزایــش
و تجمــع انــرژی مثبــت در فرزنــد و الگوپذیــری خــوب بــرای او خواهــد بــود .حضــرت
َ ُّ ْ َ َ ْ
َْ
«حــق ال َولـ ِـد َعلــى الوا ِلـ ِـد ان
علــى؟ع؟ طبــق آنچــه کــه در نهــج البالغــه آمــده ،فرمودنــد:
ّ ُ ُْ َ
َ ََ ُ
ُ
َ
ُی َح ِّســن ْاسـ َـمهَ ،و ُی َح ِّســن أد َبــهَ ،و ُی َع ِل َمــه القــرآن؛ و حــق فرزنــد بــر پــدرش ایــن اســت کــه نــام
1
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نیــک برایــش انتخــاب کنــد ،و خــوب تربیتــش نمایــد ،و قــرآن را تعلیمــش دهــد»
مثــا وقتــى نــام پســر عبــداهلل باشــد و ایــن نــام تکــرار شــود ،فرزنــد بــه ایــن فکــر مــى کنــد
کــه بنــده خــدا باشــد و هنگامــى کــه نــام دختــرى را فاطمــه بگذارنــد و ایــن نــام تکــرار شــود و
او را بــا آن نــام صــدا کننــد ،تــاش مــى کنــد کــه از حضــرت فاطمــه زهرا؟اهع؟پیــروى نمایــد.
ً
همانگونــه کــه نا مهــاى بــد اثــر تلقینــى منفــى دارد و لــذا از آن نهــى شــده اســت؛ مثــا در
روایــات از انتخــاب نــام «خالــد» نهــی شــده اســت؛ چــون صاحــب ایــن نــام بــر اثــر تکــرار آن،
یگــردد.
از یــاد مــرگ و فانــی بــودن خــود و جهــان غافــل م 
نمونــه ایــن نا مگــذاری نیکــو در آیــه  36ســوره آل عمــران بــرای نــام حضــرت مریــم در
قــرآن ذکــر شــده کــه بــه معنــای «کنیــز و خدمتــکار» بــرای خداســت .امــام رضــا؟ع؟ فرمــود:
«نخســتین امــری کــه پــدر بــه وســیله آن بــه فرزنــدش احســان و نیکــی مینمایــد ،آن
اســت کــه نــام نیکــو و زیبایــی بــرای او انتخــاب کنــد .پــس البتــه بایــد هــر یــک از شــما نــام
2

فرزنــدش را نیکــو قــرار دهــد».
بنابرایــن شایســته اســت کــه مؤمنــان بــرای فرزنــدان خــود ،نا مهــای شایســته و بــا
مسـ ّـمی ،برگزیننــد تــا عــاوه بــر ادای حـ ّـق فرزنــدانّ ،
محبــت و عالقــه خــود را نســبت بــه
اشــخاص یــا مفاهیــم دینــی ابــراز نماینــد .در محضــر امــام صــادق؟ع؟ عــرض شــد« :مــا
 . 1نهج البالغه .حکمت .۳۹۹
 . 2فروع کافی .ج  .6ص .190 .18
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فرزنــدان خــود را بــه نــام شــما و پدرانتــان نا مگــذاری میکنیــم ،آیــا ایــن عمــل بــرای مــا
در پیشــگاه الهــی اجــر و فایــدهای دارد؟» .حضــرت فرمــود« :بلــی ،بــه خــدا قســم ،فایــده
دارد».

1
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367
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

فصل پانزدهم :مهارت فرزندپروری

موضوع  :101ارتباط عاطفی و خیرخواهانه

ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ
ﭱ ﭲ ﭳﭴﭵ
(بــه خاطــر بیــاور) هنگامــى را کــه لقمــان بــه فرزنــدش -در حالــى کــه او را موعظــه
مىکــرد -گفــت« :پســرم! چیــزى را همتــاى خــدا قــرار مــده کــه شــرک ،ظلــم بزرگــى
اســت». (لقمــان )13،

با قرآن خوشبخت شوید

همــه روان شناســان معتقدنــد کــه کــودکان عــاوه بــر نیازهــای زیســتی و طبیعــی چــون
غــذا و پوشــاک و  ،...نیازمنــد ارتباطــات عاطفــی و پذیــرش از جانــب دیگــران هســتند.
بــرآورده کــردن ایــن نیازهــا ،موجــب آرامــش و تعــادل روانــی و دســتیابی بــه امتیــازات
یگــردد .آرامــش روانــی ،امنیــت خاطــر ،اعتمــاد بــه نفــس ،اعتمــاد بــه
فــراوان در فرزنــد م 
والدیــن ،الگوگیــری در مهــرورزی بــه دیگــران و پیشــگیری از انحرافــات ،نمونــه ای از ایــن
امتیــازات اســت.
مهــرورزی و محبــت نمــودن بــه کــودکان ،بهتریــن پــل ارتباطــی بــرای تربیــت کــودکان
ً
در ســاحتهای گونا گــون اســت؛ زیــرا انســان ،فطرتــا نیازمنــد محبــت اســت و تــا ایــن نیــاز
یشــود .نمونههایــی از ایــن مهــرورزی
بــرآورده نشــود ،زمینــه پندپذیــری در وی فراهــم نم 
ً
َ
ُ
و محبــت را در رفتــار انبیــاء و خوبــان در قــرآن مییابیــم؛ مثــا خطــاب «یــا بنـ َّـی :ای فرزنــد
عزیــزم» کــه در قــرآن از زبــان حضــرت ابراهیــم و یعقــوب و نوح و لقمان حکیــم و در مواقف
گونا گــون صــادر شــده اســت ،نشــان از محبــت عمیــق میــان پــدر و فرزنــد دارد .نمونــه دیگــر
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در در داســتان حضــرت یوسـف؟ع؟ منعکــس شــده کــه یعقــوب بــه قــدری فرزنــد صالحش
یکــرد.
را دوســت داشــت کــه دوری او را تحمــل نم 
ارتبــاط عاطفــی بــا فرزنــد موجــب مــی شــود کــه وی بــا والدیــن خویــش صمیمــی باشــد،
نهــای زندگــی بدانــد .بــه همیــن
بــه آنــان اعتمــاد کنــد و آنــان را پناهــگاه خویــش در بحرا 
یگــذارد.
دلیــل ،یوســف؟ع؟ خوابــش را بــا پــدر در میــان م 
مهمتریــن نیــاز کــودک مهــر و محبــت اســت .آن هــم مهــر و محبتــی کــه از عمــق وجــود
شهــای
یشــود و بوسـههای گــرم و نواز 
پــدر و مــادر بــر میخیــزد و بــه روح کــودک تزریــق م 
مهربانانــهای کــه هیــچگاه از یاد کــودک نمیرود.
بنابرایــن ،اولیــن گام در تربیــت فرزنــد اســت کــه عشــق و عالقه خود را بــه او ابراز کنیم.
ً
فرزنــد مــا بایــد حــس محبــت و دوستداشــتن را در وجــود مــا کامــا هویدا و آشــکار مشــاهده
کنــد .تنهــا در پرتــو ایــن ارتبــاط عاطفــی اســت کــه میتوانیــم او را نصیحت کنیــم ،کارهای
خوبــش را تشــویق و از رفتارهــای بــدش ناراحــت شــویم و بدانیــم کــه ایــن نصیحــت و
تشــویق و تنبی ههــا در روحیــه او اثــر مطلــوب را دارد.
البتــه قــرآن کریــم از افــراط در محبــت و دلبســتگی بــه فرزنــدان نهــی کــرده و آن را یکــی
از نشــانههای خســارت و زیــان میدانــد( .منافقــون)9 ،
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موضوع  :102توجه به تربیت دینی
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ...
خانوادهات را به نماز امر کن و در این کار اصرار و ایستادگی کن (طه )132،
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پیشــتر اشــاره کردیــم کــه یکــی از وظایــف مــردان ،حفظ حریــم معنوی و دینــی خانواده
یشــویم کــه ایــن وظیفــه و مســئولیت ،اولویــت
اســت .در اینجــا ایــن نکتــه را متذکــر م 
دوچندانــی در قبــال فرزنــدان دارد.
از آنجــا کــه انســانها غالبــا بــه نیازهــای مــادی بیشــتر از نیازهــای معنــوی توجــه
دارنــد ،ممکــن اســت پــدر و مــادر در رفــع نیازهــای فرزنــدان بــه جنب ههــای معنــوی کمتــر
متــر
توجــه نماینــد و حــال آنکــه رســیدگی بــه امــور معنــوی و تربیــت دینــی بــه مراتــب مه 
میباشــد.
بخــش مهمــی از آیــات مربــوط بــه ســوره لقمــان ،مربــوط بــه همیــن موعظ ههــای دینــی
آن حکیــم فرزانــه نســبت بــه فرزنــدش اســت کــه قــرآن کریــم از آن بــه عنــوان رفتــار دینــی
مطلــوب تمجیــد کــرده اســت .ایــن مواعــظ از آیــه بــاال ،یعنــی آیه  13ســوره لقمان آغاز شــده
و در آیــه  19پایــان مییابــد .مطالعــه دقیــق ایــن آیــات نــکات آموزنــده بســیاری در نــوع
تربیــت دینــی فرزنــدان خواهــد داشــت .نمونــه دیگــری از ایــن حساســیت در تربیــت دینــی
َ
فرزنــدان را در ماجــرای وصیــت حضــرت ابراهیــم و یعقــوب؟امهع؟ میخوانیــمَ « :و َو ّص ِبــا
َ
اص َطــى َل ُکـ ُـم ّ
اهَّلل ْ
ـی إ َّن َ
ْ َُ َ َُْ ُ َ
الدیـ َـن َفــا َ ُت ُوتـ َّـن إ َّال َو أ ْن ُ ْت ُم ْسـ ِـل ُم َ
ون؛
ِ
ِ
ِإبراهــم بنیـ ِـه و یعقــوب یــا بـ ِ َ  ِ
و ابراهیــم و یعقــوب پسرانشــان را بــه آییــن اســام ســفارش کردنــد کــه :اى پســران مــن!
ً
یقینــا خــدا ایــن دیــن را بــراى شــما برگزیــده ،پــس شــما بایــد جــز در حالــى کــه مســلمان
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باشــید ،نمیریــد( ».بقــره)132 ،
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بســیاری از وصایــای اهــل بیــت کــه در کتــب روایــی آمــده ،نمونــه برجســته ایــن مدعــا
هســتند.
بســیاری از افــرادی کــه در ســنین بزرگســالی نســبت بــه عبــادات ،کاهلــی از خــود نشــان
میدهنــد ،بیاعتقــاد بــه دیــن و تکالیــف دینــی نیســتند؛ بلکــه عواملــی چــون بیتوجهــی،
یــا عــدم تقیــد والدیــن ،عــدم ورزیدگــی ،ناآ گاهــی از فلســفه و ّ
اهمیــت عبــادات موجــب
ایــن امــر شــده اســت .اکثــر ایــن عوامــل بــه دســت پــدر و مــادر در ســنین کودکــی و نوجوانــی
قابــل رفــع بــود .در تحقیقاتــى کــه از جامعـ ه دانشآمــوزى و نوجــوان و جــوان شــده اســت،
ّ
توجهــی خــود بــه نمــاز را کم ّ
علــت بی ّ
توجهــی خانواد ههــاى خویــش
درصــد باالیــى از آنــان
دانســتهاند.
در اینجا مناسب است که به مهمترین اصول تربیت دینی اشاره کنیم:
الــف -ایجــاد حــس محبــت بــه خــدا در فرزنــدان :بایــد دانســت کــه منشــأ تربیــت ،تنهــا
ارائــه درســتیها بــه کــودک نیســت ،بلکــه ایجــاد عشــق و رغبــت بــه درســتیها نیــز هســت.
بــه عبــارت دیگــر ،بایــد حــس دوســتی بــا خــدا را بــه تدریــج در فرزنــدان تزریــق کــرد تــا در
لهــا و هیاهوهــای زندگــی آینــده خــود ،لحظههایــی را بــرای خلــوت کــردن بــا
متــن جنجا 
خــدا و تمریــن دعــا و نیایــش داشــته باشــند .خوانــدن قص ههــای دینــی جــذاب و ایجــاد
فضــای شــاد معنــوی و رفتــن بــه مرا کــز معنــوی مثــل مســجد و  ...بــه همــراه والدیــن ،تأثیر
زیــادی در خدادوســتی و دینمحــوری فرزنــدان خواهــد داشــت.
متأســفانه برخــی خانواد ههــای متدیــن جلــوه نادرســتی از خداونــد را در ذهــن کــودکان
خــود ترســیم کــرده و او را بــا مفاهیــم غیرضــروری چــون جهنــم و دوزخ و ماننــد آن آشــنا
میکننــد؛ بلکــه از ایــن مفاهیــم بــرای تنبیــه کــودکان نیــز ســوء اســتفاده میکنند ؛حــال
آنکــه کــودکان بــه رحمــت و مهــرورزی خــدا بســیار نزدیکترنــد تــا خشــم و غضــب او.
ب -انجــام مشــتاقانه تکالیــف دینــی :پــدر و مــادر هــر دو وظیفــه دارنــد کــه فرزنــد خــود
را بــا عــادات مذهبــی صحیــح پــرورش داده و احــکام شــرعی متناســب بــا نیــازش را بــه او
آمــوزش دهنــد .یکــی از مهمتریــن تکالیــف دینــی کــه در روایــات مــورد تأ کیــد زیــاد قــرار
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گرفتــه ،آمــوزش نمــاز و پیگیــری ادای نمــاز توســط فرزنــدان اســت.
بــرای اینکــه فرزندانمــان بــا ایــن فریضــه بســیار مهــم و کلیــدی انــس گرفتــه و آن را
ً
تــا پایــان عمــر ،مهــم و بایســته بداننــد ،بایــد اوال خــود والدیــن بــه نمــاز اهمیــت داده و
ً
اوقــات نمــاز را در خانــه ،مختــص نمــاز بداننــد و ثانیــا از همــان کودکــی ،شــوق و رغبــت را
در آنهــا ایجــاد کــرده و بــا راهکارهــای جــذب و تشــویق ،حــس مثبتــی را در آنــان بــرای نمــاز
ایجــاد کننــد .همچنیــن در ســنین نوجوانــی ،پیگیــری خــود را افزایــش داده و در مقابــل
بهانهجویــی و تنبلــی احتمالــی فرزنــد نوجوانشــان مقاومــت نشــان دهنــد؛ حتــی گاهــی امر
تســالگی نمــاز
و نهــی قاطــع کننــد .پیامبــر خــدا؟ص؟ فرمودنــد« :فرزنــدان خــود را در هف 
1
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نهــا را بــر تــرک نمــاز تنبیــه کنیــد».
بیاموزیــد و چــون د هســاله شــدند ،آ 
البتــه بایــد بکوشــیم حــس و رغبــت کــودکان نســبت بــه تکالیــف عبــادی ،بــه انگیــزه
ً
و خواســت درونــی تبدیــل شــود؛ نــه اینکــه از روی ا کــراه باشــد یــا صرفــا در حــد اطالعــات
دینــی باقــی بمانــد .بنابرایــن ،بایــد افــزون بــر ُبعــد شــناختی ،بــا بهرهگیــری از ُبعــد عاطفــی
کــودکان ،از ابتــدا تصویــری زیبــا از دیــن و تکالیــف دینــی بــرای آنــان ترســیم کــرد.
َ ُْ ََْْ
َّ
َ
ـاة
ـ
الص
ب
ـک
ـ
ل
یشــود« :و أمــر أه
در آیــه  32ســوره طــه بــه پیامبــر؟ص؟ دســتور داده م 
ِ
ِ
َ
َو ْ
اص َط ِبـ ْـر َعل ْیــا؛ خانــوادهات را بــه نمــاز امــر کــن و در ایــن کار اصــرار و ایســتادگی کــن).
ج -ایجــاد محبــت بــه پیامبــر؟ص؟ و اهــل بیــت؟مهع؟ :یکــی از مهمتریــن اهــداف تربیت
دینــی بــر اســاس روایــات دینــی ،آشــنا کــردن فرزنــدان بــا پیامبــر؟ص؟ و اهلبیــت؟مهع؟ و
ایجــاد محبــت بــه آنــان اســت کــه موجبــات ســعادت و خوشــبختی فرزندانمــان را فراهــم
میکنــد .رســول خــدا؟ص؟ خطــاب بــه یکــی از انصــار فرمــود« :فرزنــدان خــود را بــر دوســتی
علــی؟ع؟ ادب کنیــد» .2همچنیــن امــام صــادق؟ع؟ بــه یــاران خــود فرمــود« :بــه فرزنــدان
3

خــود احادیــث مــا را تعلیــم دهیــد؛ پیــش از آنکــه منحرفیــن بــر شــما ســبقت بگیرنــد».
زنــده نگــه داشــتن یــاد اهلبیــت؟مهع؟ و برپایــی مراســم تولــد و ســوگواری آنــان و شــرکت
دادن فرزنــدان در ایــن مجالــس ،عــاوه بــر فراهــم نمــودن زمینــه آشــنایی بــا معــارف
 . 1فروع کافی .ج .۶ص.۴۷
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او بیامــوزد».
تهــای ظاهــری چــون روخوانــی و تجویــد و قرائــت آغــاز شــده و
شهــا از مهار 
ایــن آموز 
یشــود.
بــه حفــظ و مفاهیــم ایــن کتــاب مقــدس منجــر م 
ه -ایجــاد عــادات مذهبــی مثبــت :بســیار مناســب اســت کــه والدیــن عــادات مذهبــی
مثبتــی چــون دعــا کــردن ،مســجد رفتــن ،صدقــه دادن ،حجــاب و ماننــد آن را از همــان
کودکــی و بــه تدریــج در فرزنــدان خــود ایجــاد کننــد .همچنیــن بایــد بداننــد کــه بخــش
عظیمــی از تأثیرپذیــری تربیتــی در کــودکان بــه خاطــر دوســتان و محیــط بیــرون خانــه
تهــا و دوســتیهای خــارج از منــزل توجــه نماینــد.
اســت .بنابرایــن بــه رفاق 
و -آمــوزش احــکام ضــروری دیــن :تعلیــم برخــی مســائل شــرعی بــه کــودکان قبــل از
ســن بلــوغ از ضروریــات اســت و عــاوه بــر تعلیــم ،اصــرار بــر اجــرا و رعایــت آن الزم اســت.
برخــی خانوادههــا بــه بهانــه عــدم بلــوغ شــرعی اطفــال و نوجوانــان ،آنــان را آزاد گذاشــته و
خودشــان نیــز در مقابــل آنــان عفــت و پوشــش الزم را رعایــت نمیکننــد.
آیــه  58ســوره نــور را یکــی از دســتورات دینــی بــرای نوجوانــان اســت کــه مربــوط بــه ســن
قبــل از بلــوغ آنــان میباشــد .در ایــن آیــه ،بــه زن و شــوهر فرمــان داده شــده تــا بــه فرزنــدان
خــود بگوینــد در مواقــع اســتراحت (صبــح زود ،بعــد از ظهــر و شــب) ا گــر میخواهنــد وارد
اتــاق خــواب پــدر و مــادر شــوند ،اجــازه بگیرنــد.
آخریــن نکتــهای کــه دربــاره تربیــت دینــی فرزنــدان بایــد بــه آن توجــه کنیم ،این اســت
کــه دعــای مــا در هدایــت آنــان اثــر زیــادی دارد .مادرانــی کــه پــای ثابــت دعاهایشــان ،ســر

فصل پانزدهم :مهارت فرزندپروری

دینــی ،موجــب برقــراری ارتبــاط معنــوی فرزنــدان بــا اهلبیــت؟مهع؟ و الگوگیــری از آنــان
خواهــد شــد.
د -آمــوزش قــرآن :یکــی از حقــوق فرزنــدان بــر پــدر و مــادر ایــن اســت کــه او را بــا قــرآن
آشــنا ســازند .هــر چــه فرزنــدان از کودکــى بــا قــرآن آشــنا آشــناتر شــوند ،از انحرافــات و مفاســد
اخالقــى بیشــتر فاصلــه خواهنــد گرفــت .در احادیــث دینــی ســفارش زیــادی بر ایــن موضوع
نکــه امــام علــی؟ع؟ در ایــن رابطــه فرمــوده اســت :از جملــه حقــوق فرزنــد
شــده اســت؛ چنا 
بــر پــدر و مــادر ایــن اســت کــه نامــی نیکــو بــر او بنهــد و بهخوبــی تربیتــش کنــد و قــرآن را بــه
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بــه راه شــدن فرزنــدان و خوشــبختی آنــان در همــه امــور اســت ،بایــد بداننــد کــه ایــن دعــا
از مؤثرتریــن ادعیــه نــزد خداونــد بــه شــمار میآیــد .از متــن آیــات و ادعیــه فراوانــی فهمیــده
یشــود کــه ایــن یکــی از دعاهــای ثابــت اولیــای خداونــد بــوده اســت .بــرای نمونــه بــه
م 
َ َّ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ن َ َ َ ْ ُ ّ َّ ُ َّ ً
ی لــک و ِمــن ذ ِر ی ِتنــا أمــة
ایــن دعاهــای قرآنــی توجــه فرماییــد« :ر بنــا و اجعلنــا مسـ ِـلم ِ
ً َ
َ ّ ْ َ ْ ُ َ َّ
َ ْ ُ ّ َّ
ی» (ابراهیــم،
ـاة و ِمــن ذ ِر یـ 
الصـ
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موضوع  :103آموزش آداب و مهارتهای زندگی

پســرم ،در رفتــارت اعتــدال و میانــه روی را رعایــت کــن و از صــداى خــود بــکاه و هرگــز
فریــاد مــزن کــه زش ـتترین صداهــا ،صــداى خرهــا اس ـت( .لقمــان)19،

1

نیســت».
بــه همیــن خاطــر ،آمــوزش آداب اجتماعــی و ارائــه الگــوی مناســب رفتــاری  ،بســیار
مهــم اســت .آیــه بــاال ،نمونـهای از ایــن آمــوزش توســط لقمــان حکیــم بــه پســرش اســت.
 . 1نهج البالغه .حکمت .113
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از جوانــی پرســیدند« :بدتریــن دردهــا چیســت؟» گفــت« :درد دنــدان و داشــتن زن بد».
یتــوان طــاق
یتــوان کشــید و زن را م 
پیــری ایــن مطلــب را شــنید و گفــت« :دنــدان را م 
درد چشــم و داشــتن فرزنــد بــد اســت؛ چــون نــه چشــم را
داد.؛ بلکــه بدتری 
نهــا دردهــاِ ،
یتــوان جــدا کــرد و نــه نســبت فرزنــد را مــی تــوان منکــر شــد».
م 
ََ
نگــر حقیقــت مهمــی دربــاره تربیــت فرزنــد اســت و آن اینکــه
ایــن مثــل مشــهور  ،بیا 
فرزنــد نااهــل بدتریــن عــذاب و ســردرد بــرای والدینــش خواهــد بــود .در ســوی مقابــل،
فرزنــد مــؤدب و خــوش اخــاق روح انســان را شــاد کــرده و نــام نیــک و جاودان ـهای بــرای
َ َ َ
آدمــی اســت .امــام علــی؟ع؟ میفرمایــد« :ال میــراث کاألدب؛ هیــچ ارثــی بهتــر از ادب
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ا گــر پــدر و مــادری میخواهنــد فرزندشــان صالــح و مفیــد باشــد ،بایــد بداننــد ادب اولین
مرحلــه دیـنداری اســت و خوشــا بــه حــال کســانی کــه بــه فرزندشــان ادب و محبــتورزی
یــاد دادهاند.
ن ت � ش ع ݒ ݩ ݦ ق آ �غ �ز ش
خت ن ط
اد�
د ی�ن سراٮ ݫݬݕا سو��ن ا�در ل ب
� *** ا��ها ی� س� � ا � ب
بــر ایــن اســاس ،مناســب اســت کــه پــدر و مــادر از همــان ابتــدای کودکــی ،آداب غــذا
خــوردن ،نشســتن ،خوابیــدن ،مهمانــی ،و رفتارهایــی چــون ســام کــردن ،احتــرام بــه
بزرگتــر ،تشــکر کــردن ،منظــم بــودن ،خوشــرو بــودن ،مهربانــی ،رفاقــت و دوســتی،
همفکــری اجتماعــی و ماننــد آن را بــه فرزنــد خــود آمــوزش دهنــد.
اهمیــت ایــن مطلــب تــا جایــی اســت کــه امــام صــادق؟ع؟ در یکــی از حکیمانهتریــن
شســالگی آزاد بگــذار ،ســپس در
دســتورات دینــی میفرمایــد« :فرزنــد خــود را تــا ش 
تســال او را بــا خــود داشــته بــاش و
شســالگی او را علــم و ســواد بیامــوز؛ بعــد از آن ،هف 
ش 
تهــای خــود را بــه او بیامــوز؛ ا گــر تربیتپذیــر بــود و اصــاح شــد ،زهــی ســعادت
آداب و تربی 
1

با قرآن خوشبخت شوید

وگرنــه او را بــه حــال خــود وا گــذار».
یشــود کــه آمــوزش ایــن آداب اجتماعــی تــرک شــده
متأســفانه امــروزه فــراوان دیــده م 
و والدیــن در آمــوزش تعالیــم درســی فرزندانشــان ،بیشــتر از تربیتشــان وقــت میگذارنــد.
نتیجــه آنکــه ،روز بــه روز شــاهد گســترش مــدارک علمــی و تحصیــات عالیــه در جامعــه
هســتیم ،ولــی متأســفانه بــه گــواه خــود پــدر و مادرهــا ،ادب و احتــرام در میــان جوانــان
مــا کمرنــگ شــده اســت .بیشــتر کســانی کــه پــدر و مــادر خــود را بــه مرا کــز ســالمندان
میفرســتند ،افــراد دارای تحصیــات عالیــه هســتند؛ نــه بیســوادها.
�ن ن �ز
�ف �ز
والد ی�ن ار �به روی ر ن �دان *** شگ�ای��د ا �ف�ض ای�ل ،در
ن� � ت آ خ
�ض
�ز
ی� ��ر کار *** ب�ا گردد �به مادر و پ�در
رر ا ی�ن �ج ا
تهــای الزم دیگــر نیــز
شهــا و مهار 
عــاوه بــر آداب اجتماعــی و فــردی ،برخــی آموز 
وجــود دارد کــه شایســته اســت والدیــن در آمــوزش آن بــه فرزنــدان خــود اهتمــام بورزنــد.
مهمتریــن ایــن مــوارد ،آمــوزش ســواد و ایجــاد رغبــت نســبت بــه علمآمــوزی و نیــز نشــاط
 . 1مكارماالخالق .ج .1ص 478
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َ ُّ ْ َ
«حــق ال َولـ ِـد َعلــى
جســمی و ورزش اســت .پیامبرگرامــى اســام؟ص؟ در ایــن بــاره فرمودنــد:
َْ ََُّ ُ ْ ََ َ ّ ََ َ ّ َ َ ََْ َ َُُ ّ
ً
الی ْرزقــه ِإل َط ِّیبــا؛ حــق فرزنــد بر پدرش
الرماحــة و ان
وا ِلـ ِـده ان یع ِلمــه ال ِکتابــة و ِ
الســباحة و ِ
ایــن اســت کــه خوانــدن و نوشــتن و شــناکردن و تیرانــدازى بــه او تعلیــم دهــد ،و جــز غــذاى
فصل پانزدهم :مهارت فرزندپروری
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موضوع  :104الگودهی به فرزندان

ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ
ﯩﯪ ﯫﯬ
[ابراهیــم گفــت ]:پــروردگارا! مــرا برپادارنــده نمــاز گــردان و از فرزندانــم نیــز و دعــاى مــرا
بپذیــر( .ابراهیم)40،

با قرآن خوشبخت شوید

ً
انســان ذاتــا الگوطلــب و الگوپذیــر اسـت .به همیــن جهت یکی از بهتریــن و کوتاهترین
شهــای تربیــت ،ارائــه الگــوی مناســب بــرای آنــان اســت .هرچــه کمــال و جاذبــه نمونــه
رو 
ارائه شــده بیشــتر باشــد ،این روش کارآیی بیشــتری خواهد داشـت.
کــودک در چنــد ســال نخسـ ِـت زندگــی خــود ،همــه کارهایــش را از الگوهــای پیرامــون
خــود کــه در درجــه اول «پــدر و مــادر» او هســتند ،تقلیــد میکنــد و ســاختار تربیت ـیاش بــا
روش الگویــی ســامان مییابــد.
در فصــل ســوم گفتیــم کــه همــه مــا انســانها نیــاز بــه الگوهــای موفقــی در زندگــی
داریــم کــه راه درســت زندگــی را از آنــان بیاموزیــم .همچنیــن در ضمــن گفتــار  75بــه ایــن
نکتــه اشــاره کنیــم کــه بهتریــن نــوع تذکــر و نصیحــت ،ایــن اســت کــه گفتــار و عمــل مــا
یکــی باشــد و خودمــان نمونــه عملــی گفتههایمــان باشــیم.
ً
  بــر ایــن اســاس ،پدر و مــادر وظیفــه دارنــد بــرای تربیــت بهتــر فرزندانشــان ،اوال
الگوهــای خوبــی بــرای آنــان معرفــی کــرده و قص ههــای مناســب دینــی را بــه آنــان بیاموزنــد
ً
تــا مایــه عبرتآمــوزی آنــان شــود؛ ثانیــا محیــط مدرســه و دوســتان او را بــا در نظــر گرفتــن
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متــر ،خودشــان ،الگــوی خوبــی بــرای
معیارهــای دینــی خــود انتخــاب کننــد و از همــه مه 
او باشــند.
در آیــه فــوق ،حضــرت ابراهیــم؟ع؟ هنگامــی کــه میخواهــد بــرای هدایــت فرزنــدان و
ذریــهاش دعــا کنــد ،در ابتــدا از خداونــد هدایــت خــودش را مســئلت کــرده و میگویــد« :خدا
مــرا نمازخــوان قــرار بــده و ذریــهام را نیــز» .ایــن نشــاندهنده اهمیــت الگوســازی مثبــت
پــدر و مــادر بــرای فرزنــدان در تربیــت دینــی آنــان اســت.
نهــا مواجه اســت .فرزندان
والدیــن نخســتین الگوهــای رفتــاری هســتند کــه فرزنــد با آ 
مفاهیمــی ماننــد مهربانــی ،احتــرام ،دوســت داشــتن ،دروغ ،خشــم و بقیــه خصوصیــات
شــخصیتی را بــه طــور ناخــودآ گاه از والدیــن خــود الگــو میگیرنــد .بــه همیــن دلیــل والدیــن
ً
بایــد کامــا نســبت بــه رفتا رهــای خــود در قبــال فرزنــد خــود هشــیار باشــند؛ مثــل ایــن که در
برابــر فرزنــدان ســخنان زشــت و بــى ادبانــه نگوینــد ،و بــه یکدیگــر توهیــن نکنندّ ،
فحاشــى
و بددهانــى ننماینــد ،دروغ نگوینــد ،تهمــت نزننــد ،کتــک کارى نکننــد و خالصــه ایــن کــه
بــه ّ
بچ ههــا درس عملــى بدهنــد .زیــرا ا گــر خودشــان آلــوده ایــن اعمــال زشــت باشــند و بــه
ّ
بچ ههــا ســفارش بــه کارهــاى خیــر کننــد ،هیــچ اثــرى نــدارد.
امــروزه بــا نهایــت تعجــب و شــگفتی ،شــاهد ایــن هســتیم که برخــی والدیــن رفتارهایی
را کــه خــود در انجــام آن ناتــوان بــوده ،از فرزنــد خــود خواســته و آرزوهــای خــود را در او
جســتجو میکننــد .کودکــی کــه هنــوز شــش ســال او تمــام نشــده ،بــه کالس زبــان خارجــی
و کامپیوتــر و حفــظ قــرآن و  ...میبرنــد .از آنــان میخواهنــد در روز چنــد ســاعت کتــاب و
مجلــه مطالعــه کننــد و آخــر شــب ،مســواک زده و بــه موقــع بخوابنــد؛ دیگــران را مســخره
نکننــد و بددهنــی و بدگویــی نکننــد و بــه همیــن منــوال ،او را بــه بســیاری از رفتارهــای
مثبــت اجتماعــی دیگــر ،امــر و نهــی میکننــد؛ حــال آنکــه خودشــان هیــچ یــک از ایــن
رفتارهــا را ندارنــد .نتیجــه آنکــه فرزنــدان پیوســته در حــال مشــاهده تناقــض میــان رفتــار و
یشــوند.
گفتــار والدیــن خــود بــوده و دچــار ســردرگمی م 
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 ...ﭬ ﭭ ﭮ ...
و در میان خود [درباره فرزند] به نیکى و شایستگى مشورت کنید( .طالق)6،

با قرآن خوشبخت شوید

یشــود ،دوگانگــی
یکــی از مشــکالتی کــه دربــاره تربیــت فرزنــدان دامنگیــر خانواد ههــا م 
الگوهــای رفتــاری و پیشــنهادی پــدر و مــادر بــرای فرزنــد اســت .روانشناســان توصیــه
میکننــد بهتــر اســت والدیــن حتــی قبــل از بچ ـهدار شــدن بــا هــم در مــورد رفتارهــا و
تشــان در قبــال کــودک حــرف زده و تصمیــم بگیرنــد .البتــه در دیــن مبیــن اســام
انتظارا 
بــر ایــن همراهــی و همدلــی تأ کیــد شــده ،ولــی محــور آن را مســائل ســلیقهای نمیدانــد؛
بلکــه بایــد بــر اســاس آموز ههــای دینــی ایــن همراهــی صــورت بگیــرد.
ی کــه والدیــن بایــد در مــورد آن بــه توافــق برســند ،انضباطــی اســت
مهمتریــن نکتـها 
ّ
کــه فرزنــد در چارچــوب آن قــرار خواهــد گرفــت .رفتا رهــای فرزنــد بایــد حــد و مــرز مشــخصی
داشــته باشــد .بایــد کســی باشــد کــه بــه او درســت یــا غلــط بــودن هــر رفتــاری را آمــوزش
دهــد .در صورتــی کــه والدیــن در ایــن مــورد بــا یکدیگــر توافــق نداشــته باشــند ،فرزنــد دچــار
ســردرگمی خواهــد شــد.
قــرآن کریــم ایــن توصیــه مهــم را در قالــب عبــارت بــاال بــه والدیــن بیــان کــرده و از
آنــان خواســته تــا بــه نیکــی و شایســتگی دربــاره امــور فرزنــد بــا هــم مشــورت کننــد؛ اگرچــه
یتــوان و نبایــد از
موضــوع ایــن عبــارت ،دربــاره حکــم شــیر دادن کــودک اســت ،ولــی نم 
عبــارت عــام و فراگیــر آن دســت برداشــت.
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پاســخ فرمودنــد« :او را نــزن؛ بلکــه بــرای مدتــی کوتــاه بــا او قهــر کــن».
ایــن موضــوع در ســنین نوجوانــی و جوانــی اهمیــت بیشــتری پیــدا میکنــد .متأســفانه
تعصــب بیجــای برخــی والدیــن و خــود رأیــی در امــور خانوادگــی ،باعثشــده خیلــی از
نوجوانــان بــه کانــون خانــواده و والدیــن خــود بیاعتنــا شــده و خانــه را زنــدان تلقــی کننــد.
یکــی از بهتریــن نمونههــای رابطــه پــدر و فرزنــدی ،ارتبــاط نیکــوی شــعیب؟ع؟
بــا دخترانــش اســت کــه پیامبــری بــا آن کمــاالت بــه دخترانــش حـ ّـق اظهــار نظــر در امــور
یکــرد تــا جایــی کــه پیشــنهاد یکــی از آنــان مبنــی بــر
خانــواده را مـیداد و بــا آنــان مشــورت م 
اســتخدام موســی؟ع؟ را بــا دل و جــان پذیرفــت( .آیــات  26و  27قصــص)
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همچنیــن بایــد توجــه داشــت کــه در الگــوی تربیــت دینــی از منظــر قــرآن و روایــات
معصومیــن؟ع؟ حتــی همراهــی خــود فرزنــدان و نظــر موافــق آنــان در ایــن امــور مهــم
دانســته شــده اســت.
بــه عبــارت دیگــر ،شــخصیتدهی بــه فرزنــدان بســیار مهــم اســت .همچنیــن پرهیــز
از امــر و نهــی غیــر ضــروری و خــدای نا کــرده تنبیــه آنــان مــورد نکوهــش شــدید اســت.
شــخصی خدمــت امــام رضــا؟ع؟ رســید و از فرزنــد خــود شــکایت نمــود .آن حضــرت در

با قرآن خوشبخت شوید

 . 1بحاراالنوار .ج .104ص.990

381
هر گونه چاپ و تکثیر این اثر ممنوع است

فصل پانزدهم :مهارت فرزندپروری

موضوع  :106فراهم آوردن مقدمات ازدواج ساده و سالم

ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
مــردان و زنــان بىهمســر خــود را همســر دهیــد ،همچنیــن غالمــان و کنیــزان صالــح و
درســتکارتان را؛ اگــر فقیــر و تنگدســت باشــند ،خداونــد از فضــل خــود آنــان را بىنیــاز
مىســازد؛ خداونــد گشــایشدهنده و آ گاه اســت! (نــور)32،

با قرآن خوشبخت شوید

یکــی از جدیتریــن حقــوق فرزنــدان بــر پــدر و مــادر ایــن اســت کــه شــرایط و مقدمــات
الزم بــرای ازدواج مناســب آنــان را فراهــم کــرده و در ایــن راه ،پشــتیبان و مشــاور خوبــی
َ ُّ ْ َ َ
َْ
«حــق ال َولـ ِـد َعلــى وا ِلـ ِـده ان
بــرای آنــان باشــند .در روایتــی از پیامبرا کــرم؟ص؟ مى خوانیــم:
ُ َ ّ َ ْ َُ َ َُّ َ ُ ََْ َ َُ ََّ ُ ْ َ َ
تابــة؛ حــق فرزنــد بــر پــدرش ایــن اســت کــه
یح ِســن ِاســمه ،و یز ِوجــه ِإذا ادرک ،ویع ِلمــه ال ِک
ّ
برایــش نــام نیــک انتخــاب کنــد و هنگامــى کــه بــه سـ ّـن ازدواج رســید ،مقدمــات ازدواجش
1

را فراهــم نمایــد و بــه او خوانــدن و نوشــتن یــاد دهــد».
آیــه بــاال یکــی از دســتورات مهــم در ایــن زمینــه فرمــان میدهــد .پــدر و مــادر وظیفــه
دارنــد هنگامــى کــه فرزندشــان (چــه پســر و چــه دختــر) بــه سـ ّـن ازدواج رســید وســایل
ازدواجــش را آمــاده کننــد .پیامبــر؟ص؟ در روایــت دیگــری مىفرمایــد« :ا گــر جــوان بــر اثــر
ّ
ســختگیرى بىدلیــل پــدر و مــادر موفــق بــر ازدواج نشــود و بــه خاطــر تــرک ازدواج بــه گنــاه
2

بیفتــد ،پــدر و مــادر نیــز در گنــاه ایــن فرزنــد شــریکند!»
در این باره به چند نکته دیگر مهم باید توجه کرد:
 . 1میزان الحکمة .ج  .11باب  .4211حدیث .22736
 . 2کنزالعمال .حدیث .45337
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2

اخــاق بــود ،خواســتهاش را بپذیــر و از تنگدســتیاش هراســی بــه دل راه مــده».
کفویــت و همســانبودن ،مــاک دیگــری اســت کــه در ازدواج ،هــم مورد ســفارش بزرگان
دینــی بــوده و هــم روانشناســان غربــی و امــروزی بــر آن تأ کیــد دارنــد .منظــور از کفویــت ایــن
یهــای اصلــی زوجیــن در جهــات ایمانــی،
اســت کــه تناســب و همتایــی و هماهنگــی در ویژگ 
فکــری ،اقتصــادی ،ســنی ،فرهنگــی ،علمــی و اخالقــی باشــد .البتــه در ایــن زمینــه هم نباید
افــراط کــرد و ماننــد برخــی دختــران و پســران بــود کــه لیســت بلنــدی از ســایق و عالیــق
مروبــط و نامربــوط را جمــع میکننــد و بــه دنبــال نیمــه گمشــده خود در میــان جنس مخالف
تهــا در میــان زن و شــوهر طبیعــی اســت .آن چــه مهــم
میگردنــد؛ چــون بســیاری از تفاو 
اســت ایــن اســت کــه جهتگیــری کلــی زندگــی زوجیــن بــه یــک ســمت و ســو باشــد.
 . 1نهج الفصاحه .حدیث .248
 . 2امالی طوسی .ص.۵۱۹
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جهــا آن اســت کــه آســان انجــام گیــرد».
خــدا؟ص؟ میفرمایــد« :بهتریــن ازدوا 
روشــن اســت کــه دســتور آســانگیری در امــر ازدواج فقــط بــه پــدر و مــادر اختصــاص
نــدارد؛ بلکــه ایــن رســالتی اســت کــه بــه دوش تمــام افــراد جامعــه؛ بــه ویــژه مســئوالن
اقتصــادی و فرهنگــی نیــز میباشــد کــه بایــد زمینه  هــای ازدواج ســالم و ســاده را بــرای
جوانــان فراهــم کننــد.
ب -مهســر شایســته را گــم نکنیــد :ایــن بحــث بســیار دامنـهدار و مهــم اســت .مــا فقــط
بــه چنــد مــورد کلــی اشــاره میکنیــم:
بــر اســاس آموز ههــای دینــی ،ایمــان و دینــداری اولویــت اصلــی در ازدواج میباشــد و
ً
تنهــا در ســایه ایــن ایمــان مــی تــوان بــه آرامــش رســید .طبیعتــا ا گــر کســی پایبنــد بــه دیــن
نباشــد .هیــچ ضمانتــی وجــود نــدارد کــه بــه حقــوق همســر و زندگــی مشــترک متعهــد و
پایبنــد باشــد .امــام هشــتم؟ع؟ میفرمایــد« :هــرگاه خواســتگاری آمــد کــه دی ـندار و بــا
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ّ
الــف -ازدواج ســاده نشــانه آبرور یــزی نیســت :ا گــر ّ
جهیزیــه ســبک،
مهریــه ســاده،
جشــن کــم خــرج ،مایــه آبروریــزى اســت ،انحــراف جوانــان و آلودگــى جنســى آنــان و روابــط
نامشــروعى کــه بــه خاطــر موانــع ازدواج رخ مــى دهــد ،مایــه آبروریــزى نیســت؟! چــرا
لســاز
برخــی خانواد ههــا اینقــدر ازدواج را ســخت مىگیرنــد و بــراى خــود و جوانــان مشک 
شــدهاند؟ بســیاری از ایــن ســنگاندازیها توســط خــود والدیــن صــورت میگیــرد .رســول

فصل شانزدهم :مهارت رفتار مناسب اقتصادی
تهــای الزم در زندگــی کــه رابطــه مســتقیم و مؤثــری
یکــی از مهار 
تهــای
تهــای دیگــر نیــز دارد ،کســب مهار 
در بهبــود برخــی مهار 
اقتصــادی اســت.
دیــن مبیــن اســام بــه موضــوع اقتصــاد نیــز همچــون موضوعــات
دیگــر نگاهــی جامــع و کمالمحــور داشــته اســت؛ بهگونــهای کــه ایــده
یتــوان از دقیقتریــن و ظریفتریــن اید ههــای
اقتصــادی اســام را م 
اقتصــادی میــان ادیــان و مکاتــب گونا گــون و بلکــه از همــه آنهــا
ســرآمدتر دانســت.
امــروزه بــا توجــه بــه ناکامىهــا و شکســت نظا مهــاى اقتصــادى
تقلیــدی از شــرق و غــرب ،لــزوم مراجعــه بــه دیــدگاه اقتصــادی
اســام بیــش از پیــش آشــکار شــده اســت .از ایــن رو ،شایســته اســت
تــا یکایــک افــراد بــا مراجعــه بــه قــرآن و ســنت معصومیــن؟ع؟ ،
تهــای اصلــی اقتصــادی را کســب کــرده تــا در تمــام مراحــل
مهار 
زندگــی بــه موفقیــت دســت پیــدا کننــد.
تهــای الزم و بایســته بــرای بهبــود و
در ادامــه بــا برخــی از مهار 
هدفمنــدی اقتصــاد فــردی و عمومــی آشــنا خواهیــم شــد.

فصل شانزدهم :مهارت رفتار مناسب اقتصادی

موضوع  :107باور به رازقیت خداوند

ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊ ﮋ
فقط خداوند روزىدهنده و صاحب ّقوت و قدرت است( .ذاریات)58 ،

با قرآن خوشبخت شوید

نچــه در
یکــی از اصلیتریــن نیازهــای بشــر ،رزق و روزی اســت .البتــه مفهــوم رزق از آ 
ً
محــاورات روزمــره بــه کار مـیرود ،فراتــر اســت .مــا غالبــا رزق را دربــاره دارایی و ثــروت و غذا
و مــوارد اینچنینــی میدانیــم ،ولــی ایــن واژه در زبــان قــرآن ،بــه تمــام چیزهایــی گفتــه
یشــود کــه از ســوی خــدا بــه انســان عطــا شــده و مــورد بهــره بــرداری او قــرار میگیــرد؛
م 
ماننــد مــال ،ســامتی ،زیبایــی ،علــم و ....
انســان موحــد و خداپرســت بایــد بــاور داشــته باشــد کــه رزق و روزی مــادی از ناحیــه
ً
یگــردد تــا فــرد اوال
خــدا بــرای او تضمیــن شــده و بــه دســت او میرســد .ایــن بــاور ســبب م 
بــه دنبــال کســب روزی از طریــق را ههــای حرامــی چــون فریــب و دروغ و رشــوه و اختــاس و
ً
 ...نــرود و ثانیــا غصــه تنگــی معیشــت و رزق و روزی امــروز و فــردای خــود را نداشــته باشــد.
ا گــر غــام خان ـهزادی پــس از ســالها بــر ســر ســفره صاحــب خــود نشســتن و خــوردن،
غصـهدار شــود و بگویــد فــردا چــه بخــورم؟ ایــن توهیــن بــه صاحبــش نیســت؟ ما نیــز بعد از
عمــری روزی خــدا را خــوردن ،جــا نــدارد بــرای روزی فردایمــان غصـهدار و نگــران باشــیم؛
خدایــی کــه بــا وجــود همــه بدعهدیهــا از جانــب مــا ،رحمــت و روزی خــود را دریــغ نکــرده
است.
ن� ن � �ق
س ت مس
ف
خ
� ݣ لم �ب �ز رگوارى و لط� *** که ج�رم ب� ݭىݫݔ د و ان �ب ر رار ݣݣمى دارد
�داى را ݣ
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بســیاری از افــراد معتقدنــد بــرای بــه دســت آوردن ثــروت ،فقــط بایــد زرنــگ بــود و
یکــه بــه فرمــوده قــرآن ،خداونــد
حق هبــازی کــرد و راه پــول درآوردن را یــاد گرفــت؛ درحال 
روزی هــر کــس را بخواهــد ،گشــایش داده یــا تنــگ میکنــد و بــرای ایــن کار فقــط به میزان
توانایــی و زرنگــی اشــخاص توجــه نمیکنــد .بــه قــول شــاعر:
آ
�ز
ن� ن ن
ادا�ان �چ �ان رو ى رس نا�د *** که ندا�ا نا�در �ن عا�ج�ز ب�م نا�د
�به
ً
حتمــا داســتان دو فقیــر در زمــان ســلطان «محمــود غزنــوی» را شــنیدهاید کــه یکــی
ً
یکــرد و دیگــری
بهخاطــر بــه دســت آوردن روزی بیشــتر ،دائمــا چاپلوســی ســلطان را م 
َ
تکیــه کالمــش ایــن بــود کــه «کار خوبــه خــدا درســت کنــه ،ســلطان محمود خـ ِـر کیــه؟!» ...
در نهایــت هــم خــدا کاری کــرد کــه گــدای متملــق همچنــان گــدا مانــد و آن دیگــری ،بــه
ثــروت رســید .شــاعر شــیرین ســخن پارســی؛ حافــظ؛ ایــن مفهــوم را در قالــب بیتــی پرمغــز و
زیبــا اینچنیــن ســروده اســت:
�ن
ش
�ن
خ
� � ت خ �ز ق
�ب ر در �ش ا ه�م گدا ی�ی ک ت�ه ای در کار کرد�« *** :ب ر س ِر ه�ر �وان که ب س�م� ،دا ر ا� �بود».
تاریــخ پــر اســت از ایــن حکایــات پنــد آمــوز .آوردهانــد کــه حکیمــی ،از شــخصی پرســید:
یگــذرد؟» آن شــخص بــا ناراحتــی جــواب داد« :چــه
«روزهــا و ش ـبهایت چگونــه م 
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بگویم ،امــروز از گرســنگی ،مجبور شــدم کــوزه ســفالی را کــه یــادگار صــد ســاله اجــدادم
بــود ،بفروشــم و نانــی بــرای خــود تهیــه کنــم ».حکیــم بــه او گفــت« :خداونــد روزیات را
صــد ســال پیــش کنــار گذاشــته و تــو اینگونــه ناشــکری میکنــی؟!»
� ت خ ش
ا�ز مرگ م ی� ن�د ی� ش� و غ�م ر�ز ق� خم
ک
�
ه
و
ه
�
دو
ر
�
ن
�
ا
***
ور
ق� �و ی�� ن �ا�چ ار رسد
ی
ب ِ
ِ
آری ،انســان موحــد همــواره خــود را مســتمری بگیــر و کارگــر خــدا میدانــد و حتــی ا گــر
بهظاهــر دیگــران بــه او کمــک کــرده و مشکلگشــایی کننــد ،آن را نیــز از پرتــو عنایــت
خداونــد رحمــان میدانــد.
ُ
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ـماء ر زقکـ ْـم َو ما توعد َ
َ
ّ
ون
خداونــد در آیــه  27و  28ســوره ذاریــات م
یفرمایــد« :و ِف السـ ِ ِ
َّ ُ َ ٌّ ْ َ َ
َ َْ
َ
ُ
ُ
ّ
َ
* َفـ َـو َر ّب َّ
ْ
ال ْرض إنــه َلــق ِمثــل مــا أنکـ ْـم تن ِطقـ َ
ـون؛ روزی و آنچــه بــه شــما وعده
ـماء و
السـ ِ
ِ
ِ ِ
داده شــده ،در آســمانها وجــود دارد .بــه پــروردگار آســمان و زمیــن ایــن ســخن حقیقــت
اســت؛ همانگونــه کــه شــما (وقــت تکلــم مىدانیــد کــه) حــرف مىزنیــد »..در ذیــل ایــن
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آیــه نیــز حکایتــی عجیــب در تفاســیر نقــل شــده اســت کــه میتوانیــد بــه تفســیر نمونــه ذیــل
ایــه مــورد نظــر مراجعــه کنیــد.
افســوس بــر مــا کــه ا گــر چــک یــا ســفت ه و قراردادی از کســی داشــته باشــیم ،بــه او اعتماد
میکنیــم ،ولــی بــه ســخن پــروردگار خــود کــه راسـتگوترین وعدهدهنــدگان اســت ،ایمــان
نیاوردهایــم.
�ز
ت
�د ب خ�� ت
� کسى که سر ب��ا ب�د *** ی�ن در ،که درى دگر ب� ی�ا ب�د
ب
افســوس بــر مــا کــه بــا وجــود وعــده جمیــل پروردگارمــان ،نقــش بنــدگان را در کمــی و
ـادی روزی خــود در دســت بنــدگان و مخلوقــات دیگــر میبینیــم و از روزیدهنــده اصلــی
زیـ ِ
غافــل شــدهایم .روز و شــب بــرای بــه دســت آوردن مقابــل هــر نامــردی ســر خــم کــرده و از
تــرس کــم شــدن روزی مجیزگــوی ایــن و آن شــدهایم و حتــی در مســائل کالن اقتصــادی
بــه جــای چشــم دوختــن بــه تــوان داخلــی ،چشــم بــه لبخنــد بیگانــگان دوختهایــم:
ُ ْ ْ َ َ
َ
َّ َ َ َّ ُ َ ْ
ْ ََ َ َ
ـ� أ َی ْب َت ُغـ َ
کافر یـ َـن أ ْو ِلیـ َ
الؤ ِمنـ ن
ـاء ِمـ ْـن دون ُ
ـون ِع ْن َد ُهـ ُـم ال ِعـ ّـزة فـ ِـإ ّن
«الذیــن یت ِخــذ
ون ال ِ
ِ
ْ ََ َ ً
ال ِعـ ّـزة ِهلِل جیعــا؛ همــان کســانى کــه بــه جــاى مؤمنــان ،کافــران را دوســت مىگزیننــد؛ آیــا
عـ ّـزت را نــزد آنــان مىجوینــد بــا آنکــه بىگمــان عـ ّـزت همــه از آن خداونــد اســت( ».نســاء،
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)139
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ص
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ن
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موضوع  :108توجه به هدف عالی اقتصاد

و در آنچــه خــدا بــه تــو داده ،ســراى آخــرت را طلــب کــن؛ و بهــرهات را از دنیــا فرامــوش
مکــن؛ و همانگونــه کــه خــدا بــه تــو نیکــى کــرده نیکــى کــن؛ و هرگــز در زمیــن در
جســتجوى فســاد مبــاش ،کــه خــدا مفســدان را دوســت نــدارد! (قصــص)77،
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اولیــن شــاخصه اقتصــادی اســام ،توجــه بــه هــدف عالــی اقتصــاد اســت .از منظــر
مکاتــب غربــی ماننــد لیبرالیســم و کاپیتالیســم و امپریالیســم و  ...اقتصــاد خــوب؛ یعنــی
زندگــی خــوب و زندگــی خــوب؛ یعنــی اقتصــاد خــوب ،ولــی دیــن مــا بــر خــاف ایــن مکاتــب،
اقتصــاد را ابــزاری بــرای بندگــی بهتــر خــدا میدانــد؛ یعنــی اقتصاد خــوب و پویــا از آن جهت
مطلــوب اســت کــه منجــر بــه ســامت زندگــی و امنیــت خاطــر بــرای عبــادت خــدا میشــود.
آیــه بــاال بــه خوبــی بــر ایــن نکتــه گــواه اســت .ایــن آیــه نقــل قــول ســخن برخــی مؤمنــان
بــه قــارون اســت .آنــان بــه قــارون توصیــه کردنــد تــا از امــوال و ثــروت خــود بــرای ثــواب
آخــرت اســتفاده کــرده و زکات و خمــس دهــد و البتــه تأ کیــد مــی کننــد کــه بهــره خــود از
دنیــا را نیــز فرامــوش نکــرده و بخشــی از اموالــش را بــرای شــادی و رفــاه دنیــا اســتفادهکنــد.
بــه طــور مشــخص ،ایــن افــراد چهــار پیشــنهاد بــه قــارون کردنــد -1 :در آنچــه خــدا به تو
داده ســراى آخــرت را طلــب کــن؛  -2و بهــره ات را از دنیــا فرامــوش مکــن؛  -3و همانگونه
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کــه خــدا بــه تــو نیکــى کــرده ،نیکى کــن؛  -4و هرگــز در زمین در جســتجوى فســاد مباش.
توصیــه اول بــرای ایــن بــود کــه بــه وی بفهماننــد هــدف از ثروتمنــدی را فرامــوش
نکــرده و ایــن امــوال را هدیـهای از خداونــد بــرای دینــداری بهتــر و دســتگیری از نیازمنــدان
بدانــد .از ایــن جملــه ،بــه خوبــى اســتفاده مــى شــود کــه ثــروت و پــول بــه خــودی خــود
داراى ارزش اســت و اســام بــا افــراد ثروتمنــد و ســرمایهدار دشــمنی نــدارد.
توصیــه دوم خردمنــدان بــه قــارون ایــن بــود کــه حـ ّـد میانــه را در انفــاق رعایــت کــرده و
رفــاه دنیــوی خــود را نیــز در نظــر بگیــرد .بــه عبــارت دیگــر ،از دنیــا گریــزان نباشــد و دچــار
تفســیر اشــتباه از زهــد نگــردد.
برخــی گمــان میکننــد کــه از نظــر دیــن ،قــدرت اقتصــادی و پول داشــتن امری ناپســند
اســت .ایــن گــروه کــه از صــدر اســام تاکنــون نظایــر فراوانــی در میــان مســلمانان نیــز دارند،
برداشــت نادرســتی از مفهــوم زهــد در متــون دینــی داشــتهاند .آنــان زهــد را بــه معنــای تــرک
تهــای آن گرفتهانــد؛ درحالــی کــه ایــن واژه بــه معنــای بیاعتنایــی بــه زخــارف
دنیــا و لذ 
دنیــا و دوری از تعلــق خاطــر و دلبســتگی بــه آن اســت .در قــرآن کریــم بارهــا از پــول و مــال
بــه عنــوان «خیــر» یــاد شــده اســت؛ ماننــد آیــه  180ســوره بقره.
تهــای مــادی در نظــر اســام ،هیــچ تعارضــی بــا آخــرت نــدارد؛ بلکــه بــه
دنیــا و ثرو 
کمــک آن برخاســته اســت .دنیــا ماننــد آب دریاســت کــه ا گــر کشــتی زندگــی مــا بــر آن ســوار
باشــد ،بــه مقصــد میرســد و ا گــر در آن غوطــه ور باشــد ،غــرق خواهــد شــد.
ن َ ٌ
ٌ خ ش
مال را گر �بهر د ی�ن ب�ا�شى حمول *** « ِ�عم مال صاِلح» � نوا� َد� رسول
� *** ور �بود در �ز �ی ر ک ت�ش�ى � ،تپ�ش�ى اس ت
آ�� در ک ت�ش�ى ه�الک ک ت�ش�ى اس ت
�
ب
در توصیــه ســوم ،خردمنــدان از بنیاســرائیل ایــن حقیقــت را بــه قــارون گوشــزد کردنــد
کــه فرامــوش نکــن خداونــد بــه تــو نیکــى کــرده و تــو هــم بایــد نیکــى کنــى؛ یعنــی بــه ایــن
توجــه کــن کــه ایــن همــه ثــروت از ناحیــه خــودت بــه دســت نیامــده؛ بلکــه خــدا آن را بــه
تــو داده و تــو فقــط امانتــدار حقــوق مــردم تهیدســت و مســتضعف هســتی ،پــس بــه جــز
مقــداری کــه بــرای نیــاز شــخصی الزم داری ،بقی ـهاش را انفــاق کــن.
ایــن توصیــه بهتریــن انگیــزه بــرای انفــاق را در ثروتمنــدان ایجــاد میکنــد ... .فرمــود:
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«خداونــد ســهم فقــرا در اغنیــا قــرار داده»
توصیــه آخریــن مؤمنــان بــه قــارون هــم ایــن اســت کــه بــا ایــن ثــروت ،اقــدام بــه فســاد
و تکبــرورزی در زمیــن مکــن.
ایــن یــک واقعیــت اســت کــه بســیارى از ثروتمنــدان بىایمــان ،گاه بــر اثــر جنــون
افزونطلبــى و گاه بــراى برترىجویــى ،دســت بــه فســاد زده و جامعــه را بــه محرومیــت
و فقــر مىکشــانند؛ همــه چیــز را در انحصــار خــود مىگیرنــد؛ مــردم را بــرده و بنــده خــود
مىخواهنــد ،و هــر کســى زبــان بــه اعتــراض بگشــاید او را نابــود مىکننــد .مگــر جــز ایــن
اســت کــه بیشــتر ثروتمنــدان قــدم در راه مبــارزه بــا دیــن برداشــته و ملیاردهــا دالر بــرای
مقابلــه بــا خداپرســتی در جهــان هزینــه مــی کننــد؟

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :109تالش برای کسب روزی

ﭽﭾﭿﮀﮁ ﮂﮃﮄﮅﮆ
ﮇﮈﮉ ﮊ
و از رحمــت خــود ،بــراى شــما شــب و روز را قــرار داد تــا در شــب آرامــش گیریــد و (در
روز بــه کســب و کار پرداختــه و) از فضــل و بخشــش او طلــب کنیــد ،و امیــد اســت کــه
شــکرگزار باشــید( .قصــص)73،

با قرآن خوشبخت شوید

یکــی از معضــات جـ ّـدی جامعــه امــروزی ،بیــکاری در میــان جوانــان و حتــی قشــر
تهــای شــغلی
تحصیلکــرده اســت .تردیــدی نیســت کــه مســئولین بــرای ایجــاد فرص 
برابــر مســئولیت بســیار جــدی دارنــد ،ولــی بــا نهایــت تأســف بایــد ایــن حقیقــت را نیــز
پذیرفــت کــه روحیــه تنبلــی و عافیتطلبــی در میــان نســل جــوان امــروز نیــز مزیــد بــر علــت
قتــر کــرده اســت.
شــده و ایــن فاجعــه را عمی 
بنابــر روایاتــی کــه از پیامبــر اعظــم؟ص؟ و امامــان معصــوم؟ع؟ رســیده ،بــر همــه الزم
اســت در راه بــه دســت آوردن درآمــد حــال تــاش کــرده و از بیــکاری و تنبلــی و حــرام
َ ُّ
ً
َ ْ
خــواری جـ ّـدا بپرهیزنــد .پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ میفرمایــد« :الــکاد ِل ِعیا ِلـ ِـه کال ُمجاهـ ِـد
َ
ـبیل اهلل؛کســی کــه بــرای اداره زندگــی خانــواده اش تــاش مــی کنــد ،ماننــد کســی
فــی سـ ِ
1

اســت کــه در راه خــدا جهــاد مــی کنــد».
از نــگاه قــرآن کریــم و ســنت معصومیــن؟ع؟  ،بیــکاری امــری ناپســند و مذمــوم اســت.
َّ َ ُ ْ ُ ّ َّ
ـاب الفـ ِـارغ؛ جــوان بیــکار ،مــورد خشــم
پیامبــر ا کــرم؟ص؟ فرمــود« :إن اهلل یب ِغــض الشـ
2

خداونــد اســت»

 . 1کافی .ج .۵ص.۸۸
 . 2جامع السعادات .ج .۱ص۱۸۹
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شــخصی خوشــش مــی آمــد ،از شــغل او میپرســید و ا گــر بــه آن حضــرت میگفتنــد« :او
شــغلی نــدارد» مــی فرمــود« :از چشــم مــن افتــاد ».وقتــی از آن حضــرت ،علــت آن را مــی
پرســیدند ،میفرمــود« :مؤمــن ا گــر دارای شــغلی نباشــد ،بــا دیــن فروشــی زندگــی خــودش
2

 . 1النهایه .ج  .4ص 202
 . 2بحاراالنوار .ج  .100ص 10
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را اداره مــی کنــد».
یشــود کــه ریشــه بســیاری از فســادهای اخالقــی و اجتماعــی
از ایــن حدیــث معلــوم م 
چــون ســرقت و اعتیــاد و  ...نیــز در بیــکاری اســت.
برخــی فکــر میکننــد در زمانهای گذشــته ،فرصتهای شــغلی خیلی زیــاد و راحت بود
یکــه
و مــردان بــه راحتــی میتوانســتند هزینــه خــود و خانواد هشــان را تأمیــن کننــد؛ در حال 
تحلیــل دقیــق وضعیــت اقتصــادی آن زمــان و حتــی شــنیدن خاطــرات ســالخوردگان گــواه
بــر ایــن معناســت کــه آنــان نیــز بــرای آموختــن یــک حرفــه و انتخــاب شــغل ،وقــت و تــاش
و ســختی بســیار میکشــیدند .آنچــه امــروزه تغییــر کــرده اســت ،روحیــه کار و تــاش اســت
کــه متأســفانه در نســل امــروز تضعیــف شــده اســت تــا جایــی کــه همــه بــه دنبــال مشــاغل
آســان و پردرآمــد بــا مزایــای بــاال هســتند و در غیــر ایــن صــورت ،تالشــی بــرای بــه دســت
شهــای غیرهدفمنــد و بیفایــده در
آوردن حرف ههــای جدیــد نمیکننــد .البتــه آموز 
مــدارس و روحیــه چشــم و هــم چشــمی در نــوع کار و نیــز باالرفتــن ســن تحصیــل اجبــاری
هــم در افزایــش نــرخ بیــکاری بــی اثــر نیســت.
نطــور کــه در قــرآن بــر روزیرســانی خویشــتن تأ کیــد
خالصــه کالم اینکــه خداونــد هما 
کــرده ،بــه بنــدگان نیــز دســتور داده تــا بــرای بــه دســت آوردن روزی خــود تــاش کننــد و آن
َ
را از را ههــای حــال بــه دســت آورنــد .در بیشــتر ایــن آیــات از تعبیــر َ َ
ضلــه»
«لتبتغــوا ِمــن ف ِ
ِ
اســتفاده شــده اســت.
�ز ق
�ش ع ق� س ت ت �ز
ن
� �جس�ن ا دراه
رط ل ا
ر � اگر �چ �د ب�ى گمان �ب رسد ***
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در ســیره پیامبــر ا کــرم؟ص؟ بارهــا دیــده شــده کــه آن حضــرت دســت کارگــر را بوســیده
اســت 1.یکــی از یــاران پیامبــر؟ص؟ بــه نــام ابــن ّ
عبــاس میگویــد :هــر گاه پیامبــر؟ص؟ از

فصل شانزدهم :مهارت رفتار مناسب اقتصادی

موضوع  :110راههای افزایش روزی

ﮚﮛ ﮜﮝﮞ ﮟﮠ
ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ...
و هــر کــس تقــواى الهــى پیشــه کنــد خداونــد راه نجاتــى بــراى او فراهــم مىکنــد * و بــه
او از جایــى کــه گمــان نمىبــرد روزى مىدهــد( .طــاق)

با قرآن خوشبخت شوید

روشــن اســت کــه همــه مــا دوســت داریــم تــا زندگــی مرفــه و بیدغدغ ـهای را دنبــال
یهــا صبــح تــا
کنیــم .مشــکالت اقتصــادی دامنگیــر زندگــی بســیاری از مــردم شــده و خیل 
شــب و در چنــد نوبــت سـ ِـر کار میرونــد تــا بتواننــد مخــارج زندگــی خــود و خانــواده را تأمیــن
کننــد .نکت ـهای کــه در ایــن گفتــار قصــد داریــم بــدان بپردازیــم ،موضــوع «برکــت مــال»
اســت .برکــت در هــر چیــز بــه معنــای پایــداری خیــر و رشــد بهینــه و کامــل آن چیــز اســت.
ً
در گذشــته خیلــی بیشــتر از اکنــون ،بــه برکــت مــال اعتقــاد داشــتند .ایــن اعتقــاد کامــا
برخاســته از متــون دینــی اســت.
ســؤال مهــم ایــن اســت کــه مــال پربرکــت چــه مالــی اســت و چــه کار کنیــم تــا پولمــان
برکــت داشــته باشــد؟ بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال نیــز ،بایــد بــه ســراغ قــرآن رفــت .مــال
پربرکــت از نظــر قــرآن مالــی اســت کــه از راه مشــروع بــه دســت آمــده و در راه مشــروع مصــرف
ً
شــده اســت .قــرآن غالبــا از ایــن مــال بــه «خیــر» یــاد کــرده اســت(.بقره)272،
اما مهمترین راههای افزایش برکت و روزی در قرآن عبارت است از:
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خویشــتن دیــده و چونــان حرکــت کشــتی کــه در مســیر بــاد موافــق جریــان دارد ،کارهایــش
پیــش مـیرود .در نقطــه مقابــل ،کســی کــه بخواهــد از دســتورات خداونــد نافرمانــی کنــد،
جریــان کلــی پدید ههــای عالــم را مخالــف حرکــت خویــش دیــده و بایــد بــر خــاف جریــان
آب شــنا کنــد.
یگــردد کــه یکــی از عوامــل افزایــش روزی تقواســت .تقــوا
بــا ایــن توضیحــات ،روش م 
یگــذارد .اهــل تقــوی ،از امدادهــای غیبــی و
هــم در کیفیــت و هــم در کمیــت رزق تاثیــر م 
نهــای ویــژه رحمــت الهــی برخوردارنــد .پیامبــر؟ص؟ دربــاره نقــش تقــوا در افزایــش
مخز 
روزی انســانها میفرمایــد« :هــر کــس دوســت دارد کــه عمــرش طوالنــی و روزی اش زیــاد
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ْ َ َْ ً
ُْ
ُ
 -1تقــواَ :و َمـ ْـن َی َّتــق َ
اهَّلل َی جْ� َعــل لـ ُـه خم َرجــا (*) َو َی ْر زقـ ُـه ِمـ ْـن َح ْیــث ال َی ْح َت ِســب؛ و
ِ
هــر کــس تقــواى الهــى پیشــه کنــد خداونــد راه نجاتــى بــراى او فراهــم مىکنــد * و بــه او از
جایــى کــه گمــان نمىبــرد روزى مىدهــد( .طــاق 3 ،و )4
ََْ
َ
َ
ّ
ّ
ـماوات
خداونــد تــار و پــود نظــام آفرینــش را بــر اســاس حق آفریده اســت« :ما خلقنا السـ ِ
َ َْ
ال ْر َض َو مــا َب ْی َ ُنمــا إ َّال ب ْ َ
الـ ّ ِـق؛ مــا آســمانها و زمیــن و آنچــه را میــان آن دو اســت ،جــز
و
ِ ِ
ّ
بــه حــق و تــا ســرآمدى معیــن نیافریدیم( ».احقــاف)3،
بــر ایــن اســاس ،هــر کــس بخواهــد پــا در مــدار حـ ّـق بگــذارد ،همــه جهــان را در خدمــت

1

 . 1بحاراألنوار .ج  71و  .74ص  .102ح 56
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شــود ،تقــوای الهــی پیشــه کنــد و صلــه رحــم نمایــد».
در طــرف مقابــل ،گنــاه و نافرمانــی خداونــد ،رزق انســان را کاهــش میدهــد .گنــاه و
نافرمانــی خداونــد بــرای افــراد دینــدار ،عــاوه بــر تنبیــه معنــوی ،تنبیــه مـ ّـادی را نیــز در
پــی دارد و روزی انســان را کــم میکنــد تــا فــرد گنهــکار بــه خــود آمــده و بــه درگاه خداونــد
تضــرع و زاری کنــد .البتــه ا گــر فــرد از ایــن تنگــی روزی متذکــر نشــده و بــه خــدا نیفتــد ،دو
حالــت دارد :یــا خداونــد او را در گرفتــاری بیشــتر و درماندگــی وســیع تــر میافکنــد تــا بــه
ً
دردســر بیفتــد و یــا او را بــه قــدری غــرق نعمــت میکنــد کــه کامــا وابســته شــود .آنــگاه بــه
یکبــاره همــه نعمتهــا را در هنــگام مــرگ از او میســتاند و ایــن ســبب عــذاب بیشــتر آنــان
می شــود.
ذکر این نکته نیز ضروری است که تقوا دو گونه است:تقوای فردی و تقوای جمعی.
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تقــوای جمعــی یعنــی مســیر کلــی یــک جامعــه بــه ســمت رشــد فضایــل و دوری از رذایل
اخالقــی باشــد.خداوند بارهــا در قــرآن وعــده داده کــه تقــوای جمعــی ،ســبب افزایــش رزق
یشــود؛ یعنــی ا گــر جامعــه در مســیر خداپرســتی و دینــداری
و برکــت عمومــی جامعــه م 
حرکــت کنــد ،خداونــد درهــای نعمــت و برکــت آســمان و زمیــن را بــر آنــان بــاز خواهــد کــرد.
َ
َّ َ َ َ
َ ََ َ َ ُْ
ى َآم ُنــوا َو اتقـ ْـوا لف َت ْحنــا َعل ْ ِيـ ْـم
در آیــه  96ســوره اعــراف میخوانیــم َ « :و لـ ْـو أ ّن أ ْهــل القــر 
َ
ُ ْ
َ َّ َ َ َ ْ ُ
َبـ َـركات مـ َـن َّ
السـ ِ َ ْ ْ
لكـ ْـن كذ ُبــوا فأخذناهـ ْـم ِبــا كانــوا َيك ِسـ ُـبون؛ و ا گــر اهــل
ض َو ِ
ٍ ِ
ـماء و الر ِ
شــهرها و آباديهــا ،ايمــان مىآوردنــد و تقــوا پيشــه مىكردنــد ،بــركات آســمان و زميــن را بــر
آنهــا مىگشــوديم؛ ولــى (آنهــا حــق را) تكذيــب كردنــد؛ مــا هــم آنــان را بــه كيفــر اعمالشــان
م ».
مجــازات كرديـ 
ّ
بــر ایــن اســاس ،بــرای حــل مشــکالت اقتصــادی چــون بیــکاری و خشکســالی و
قحطــی ،نبایــد فقــط بــه راهکارهــای علمــی اقتصــادی اندیشــید؛ بلکــه بایــد متــن جامعــه
را بــه تقــوای عمومــی نیــز آشــنا کــرد .بســیار ی از بالیــای اقتصــادی و اجتماعــی بــه
خاطــر گناهــان ماســت .متأســفانه برخــی ایــن واقعیــت مســلم قرآنــی را انــکار میکننــد.
خشکســالی و قحطــی و بیــکاری و دزدی و ماننــد آن شــاید بــه ظاهــر ربطــی بــه اعمــال مــا
نداشــته باشــد ،ولــی در واقــع ،رابطــه مســتقیم و تنگاتنگــی دارد .خداونــد در آیــه  41ســوره
َ
َّ
َ
َ
َ َ َْ ُ
ـاد ف ْال َبـ ّـر َو ْال َب ْحــر بــا َک َسـ َـب ْت أ ْ
ـاس ِل ُیذیق ُهـ ْـم َب ْعــض
ـ
الن
ی
ـد
ـ
ی
ِ
َروم میفرمایــد«َ :ظهـ َـر الفسـ ِ
ِِ
ِ
ِ
ّ
ُ َ ّ
الــذی َع ِملــوا ل َعل ُهـ ْـم َی ْر ِج ُعــون؛ در خشــکى و دریــا بــه ســبب اعمــال زشــتى کــه مــردم بــه
دســت خــود مرتکــب شــدند ،فســاد و تباهــى نمــودار شــده اســت تــا [خــدا کیفــر] برخــى از
آنچــه را انجــام دادهانــد بــه آنــان بچشــاند ،باشــد کــه [از گنــاه و طغیــان] برگردنــد».
َ ْ َ َ َّ َ َ ُّ ُ ْ َ نْ َ َ ْ ُ ْ َ َ َ َّ ُ ْ َ َ نْ َ َ ُ َ
یب
ـ� کفـ ْـر ْت ِإ ّن َعــذا 
 -2شــکرگزاری« :و ِإذ تــأذن ر بکــم لـ ِـ� شــکرت ل زیدنکــم و لـ ِ
ََ
لشــدید؛ همچنیــن بخاطــر بیاوریــد هنگامــى را کــه پروردگارتــان اعــام داشــت کــه ا گــر
شــکرگزارى کنیــد نعمــت خــود را بــر شــما خواهــم افــزود و ا گــر کفــران کنیــد مجــازات مــن
بســیار شــدید اســت( ».ابراهیــم)7،
یکــی از مهــم تریــن عوامــل افزایــش دهنــده روزی ،شــکر و سپاســگزاری اســت .منظــور از
تهــای الهــی را بهانــدازه و در جــای
شــکر ،فقــط زبانــی نیســت؛ بلکــه عــاوه بــر آن ،بایــد نعم 
خــود و بــرای هــدف مخصــوص صــرف کــرد تــا شــکر واقعــی نعمــت صــورت گرفتــه باشــد.
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و از افزایــش نعمــت محرومــش گردانــد 1».ایــن مطلــب در آیــه بــاال منعکــس شــده اســت.
� �ز ن � ن�عم ت م خ
خ م ن� ط�ع ن�عم ت ش ن
� �به ی�� س پ�اس
� ��اس *** بدو د
�رد د ب ان
َ
َ
َ
ّ
ُ
َ
ُ
َ
ـون أ ْم ُ
 -3انفــاق و نیکــوکاریَ « :م َثــل الذیـ َـن ُی ْن ِفقـ َ
والـ ْـم  َ
اهَّلل ک َمثـ ِـل َح َّبـ ٍـة
ـبیل ِ
یف سـ ِ
َْ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ـاء َو ُ
یف ُک ّل ُسـ ْـن ُب َل ٍة ِم َائـ ُـة َح َّبـ ٍـة َو ُ
ضاعـ ُـف ِ َلـ ْـن َیشـ ُ
واسـ ٌـع

ل
ـناب
اهَّلل ِ
اهَّلل ُی ِ
أنبتــت ســبع سـ ِ
ِ
َ ٌ َ
علـ
ـم؛ َمثــل آنــان کــه اموالشــان را در راه خــدا انفــاق مىکننــد ،ماننــد دان ـهاى اســت کــه
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آیــه بــاال از ســنت حتمــی الهــی در ایــن زمینــه پــرده بــر مـیدارد .ایــن یــک قانــون تخلــف
ناپذیــر الهــی اســت کــه هــر کــس بــدان عمــل کنــد ،نتیجــه گوارایــش را نیــز خواهــد دیــد .در
مقابــل ،صفــت زشــت کفــر و ناسپاســی ،موجــب نقصــان و کاهــش روزی مــی گــردد .رســول
خــدا؟ص؟ فرمــوده اســت« :هیــچ بنــده ای نیســت کــه خداونــد شــکر را روزیش فرموده باشــد

هفــت خوشــه برویانــد ،در هــر خوشــه صــد دانــه باشــد؛ و خــدا بــراى هــر کــه بخواهــد چنــد
برابــر مىکنــد و خــدا بســیار عطــا کننــده و داناســت( ».بقــره)261،
ّ
قهــای مســتحب ،در افزایــش رزق انســان مؤثــر
«صدقــه» نیــز بــه عنــوان یکــی از انفا 
اســت .در ادبیــات دینــی مــا ،بخشــش مــال بــه فقــرا ،نــه تنهــا ثــروت انســان را کاهــش
نمیدهــد و انســان را دچــار فقــر نمیکنــد ،بلکــه داروی فقــر نیــز معرفــی شــده اســت .امــام
َّ َ َ
َْ
ْ َْ ُ
الصدقـ ِـة؛ نــزول رزق خــود را بــا صدقــه
«اســتن ِزلوا الـ ِّـرزق ِب
علــی؟ع؟ توصیــه نمــوده اســت:

دادن بخواهیــد».
انفــاق و دســتگیری از نیازمنــدان موضــوع بســیاری از آیــات قــرآن اســت.آیه بــاال از چنــد
برابــر شــدن مــال انفاقکننــدگان خبــر داده اســت .البتــه صدقــه و بخشــش پنهانــی ،از
شتــری برخــوردار اســت .از همیــن رو امــام باقــر؟ع؟ فرمــود:
اخــاص و تأثیــر گــذاری بی 
ْ ُّ َ َّ َ َ ُ
ْ
َ
ُّ َ ْ َ ْ
3
ـان الفقــر؛ نیکــی و صدقــه پنهانــی ،فقــر را از میــان برمیدارنــد».
«ال ِبــر و
الصدقــة ِ
الســر ین ِفیـ ِ
� خ� ش
آ � �ز
ت �ز
ب ب �� مال و م�رس ا کمی که ه�ر �چ ه هد�ی *** �ج�ز ای �ن �به یکی ،ده دادگر ی�ا ب�ی
َ َّ
ً
ُْ ُ َ َ ً
ًَ
َ َ َ ْ
ضاعفـ ُـه لـ ُـه أضعافــا
 -4قــرض احلســنهَ « :مـ ْـن ذا الــذی یقـ ِـرض
اهَّلل ق ْرضــا َح َســنا ف ُی ِ
 . 1تفسير نور الثقلين ،ج ،2ص527
 . 2بحاراالنوار .ج .78ص60
 . 3فروع کافی؛ ج  , 3ص 23
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َ ًَ َ ُ ْ ُ
َ ُ
اهَّلل َیق ِبــض َو َی ْب ُصـ ُـط َو ِإل ْیـ ِـه ت ْر َج ُعــون ؛ کیســت کــه خــدا را وامــى نیکــو دهــد و خــدا
کثیــرة و
وام او را بــه دو برابرهــاى بســیار افــزون کنــد خــدا اســت کــه تنگــى مــىآورد و فراوانــى نعمت
مىدهــد و بــه ســوى او بازگشــت مىیابیــد( ».بقــره)245،
موضــوع قــرض دادن هــم از عوامــل افزایــش روزی در قــرآن اســت کــه در آیــه بــاال بــه
آن پرداختــه شــده اســت .ثــواب ایــن عمــل در روایــات ده برابــر صدقــه بیــان شــده اســت.
افــزون بــر افزایــش روزی ،قرضالحســنه فوایــد اقتصــادی دیگــری نیــز دارد -1 :صیانــت
از آبــرو و حفــظ کرامــت نیازمنــدان؛  -2دســتگیری بیشــتر و بهتــر از افــراد دیگــر بــه دلیــل
ّ
بازگشــت اصــل مــال؛  -3ایجــاد انگیــزه در وامگیرنــده بــرای بهــره مولــد و ســودآور از مــال؛
 -4زمین هســازی بــرای دوری جامعــه از تنپــروری و اتــکا بــه دیگــران؛  -5تقویــت نظــام
اقتصــادی دینــی در مقابلــه بــا نظــام اقتصــادی مبتنــی بــر ربــا و بهــره.
ُ
یکــی از بهان ههــای تــرک قــرض دادن ،تــرس از عــدم بازگشــت مال و خلــف وعده طرف
سهــا را
مقابــل اســت .بــه تعبیــر قــرآن در آیــه  268بقــره ،شــیطان مشــابه ایــن خــوف و هرا 
هنــگام انفــاق در اشــخاص برمیانگیــزد تــا آنــان را از فضیلــت واالی انفــاق محــروم ســازد.
بــه همیــن جهــت ،خداونــد متعــال در آیــه فــوق ،از قــرض الحســنه ،بــه «قــرض بــه خــود»
تعبیــر نمــوده اســت تــا مؤمنــان را هــم بازگشــت مــال را بــرای وام دهنــده تضمیــن کنــد و
آنــان را بــه ایــن کار ترغیــب نمایــد.
َ
َّ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ً
ً
َ
َ
ّ
ّ
ُ
 -5اســتغفارْ « :اسـ َـت ْغ ِف ُر وا َر َّب ُکـ ْـم إنــه َ
کان غفــارا (*) ُی ْر ِسـ ِـل الســماء علیکــم ِمــدرارا (*)
َ ُ ْ ْ ُ ْ َ ْ َ َ نَ َ َ ْ َ ْ َِ ُ ْ َ َّ َ َ ْ َ ْ َ ُ ْ َ ْ ً
ـات و ی ج�عــل لکــم أنــارا (*)؛ از پروردگارتــان
ـوال و ب ِنــ� و ی ج�عــل لکــم جنـ ٍ
و ی ِددکــم ِبأمـ ٍ
آمــرزش طلبیــد کــه او بســیار آمرزنــده اســت*.تا بارانهــاى پــر برکــت آســمان را پــى در پــى
بــر شــما فرســتد * و شــما را بــا امــوال و فرزنــدان فــراوان امــداد کنــد ،و باغهــاى سرســبز و
نهرهــاى جــارى در اختیارتــان قــرار دهــد( ».نوح،آیــات  10تــا )12
مــردی نــزد امــام حســن؟ع؟ آمــد و گفــت« :مــن گناهــان زیــادی مرتکــب شــدهام .چــه
کنــم تــا خداونــد ایــن گناهــان را بیامــرزد؟» حضــرت فرمــود« :زیــاد اســتغفار کــن!» مــرد
دیگــری آمــد و از فقــر و نیازمنــدی گلــه کــرد .امــام بــه او نیــز فرمــود« :اســتغفار کــن ».مــردی
ســومی آمــد و از خشکســالی گلــه کــرد .امــام بــه او نیــز فرمــود« :اســتغفار کــن ».مــرد چهارمی
آمــد و عــرض کــرد« :دعــا کنیــد خــدا بــه مــن پســری بدهــد ».امــام بــه او هــم فرمــود:
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فوایــد معنــوی و مــادی مختلفــی ذکــر شــده اســت 1.در آیــه  3ســوره مبارکــه هــود نیــز ایــن
یشــود.
مطلــب آمــده کــه اســتغفار ســبب جلــب روزی مــادی و معنــوی م 
در پایــان بحــث از عوامــل افزایــش روزی ،ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه از آیــات
یشــود کــه عواملــی چــون دعــا ،ازدواج ،صلــه رحــم ،بیــداری
و روایــات متعــدد برداشــت م 
بینالطلوعیــن و نمــاز شــب و تــاوت ســورههایی چــون یــس و واقعــه و آیاتــی چــون
آیةالکرســی و آیــه  3و  4ســوره طــاق نیــز تأثیــر زیــاد و ملموســی در وســعت روزی دارد.
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«اســتغفار کــن و از خــدا آمــرزش بخــواه ».در ایــن جــا یکــی از اصحاب امام پرســید« :افرادی
نهــا را ســفارش بــه اســتغفار کردیــد».
بــا نیازهــای گونا گــون نــزد شــما آمدنــد .شــما همــه آ 
حضــرت فرمــود« :مــن ایــن را از خــود نگفتــم؛ بلکــه ایــن را در نتیجــه تأمــل در گفتــه خدا به
دســت آوردم ».ســپس آیــات بــاال از ســوره نــوح را تــاوت کردنــد کــه در آن بــرای اســتغفار،

با قرآن خوشبخت شوید
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موضوع  :111شایسته ساالری (ارتقاء تخصص و تعهد)

ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ﯓﯔ ﯕ
[دختــر شــعیب ] گفــت :ای پــدر ،او (یعنــی موســی؟ع؟) را اســتخدام کــن ،همانــا بهتریــن
کســی را کــه میتــوان بــرای خدمتــی انتخــاب نمــود آن اســت کــه قــوی و امانــت دار
باشــد( .قصــص)26 ،

با قرآن خوشبخت شوید

یکــی از سفارشــات ویــژه اســام در مســائل اقتصــادی ،لــزوم توجــه بــه شایست هســاالری
در مناصــب اجرایــی و حتــی زندگــی فــردی اســت .معیــار شایست هســاالری در اســام،
برخــورداری از دو عنصــر تعهــد و تخصــص اســت .آیــه بــاال کــه از زبــان دختــر حضــرت
شــعیب؟ع؟ در مــورد اســتخدام حضــرت موســی؟ع؟ آمــده اســت ،بــه زیبایــی و در کمــال
اختصــار ،ایــن دو اصــل را پیــش شــرط انجــام هــر فعالیــت اقتصــادی مطلــوب دانســته
اســت.
در جــای دیگــر ،قــرآن کریــم هنگامــی کــه از زبــان یوســف؟ع؟ پیشــنهاد خزان ـهداری
و ریاســت بــر امــور کشــاورزی را بــه عزیــز مصــر مطــرح میکنــد ،از ایــن تعبیــر اســتفاده
َ
میکنــد« :قـ َـال ْاج َع ْلــی َعــی َخزا ِئــن ْاأل ْرض إ ّن َحفیـ ٌـظ َعلـ ٌ
ـم؛ یوســف؟ع؟ گفــت :مــرا بــر
ِ ِ
ِ
خزانـهداری ایــن ســرزمین بگمــار؛ زیــرا مــن نگاهبانــی (امیــن) و کاردانــی آ گاه بــه ایــن کار
هســتم» (یوســف )55 :ایــن تعبیــر نشــان از وجــود تخصــص و تعهــد در وجــود وی اســت.
در جــای دیگــر ،خداونــد در ســوره فرقــان آنــگاه کــه از پیامبــری بــه نــام «ذوالقرنیــن»
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حکومتــی بــه ایــن مســئله توجــه زیــادی داشــتند .جالــب اســت بدانیــد کــه هیــچ پیامبری
نبــوده کــه از داشــتن حرفــه و شــغل بــرای درآمدزایــی محــروم باشــد .ایــن موضــوع دربــاره
حضــرت داوود کــه حا کــم و زمامــدار بــود ،نیــز صــادق ســت .آن حضــرت تــا مدتــی حــق
یکــرد .حتــی ایــن مســئله
زمامــداری خــود از مالیــات را برداشــته و از بیــت المــال ارتــزاق م 
َ َ َّ ْ ُ َ ْ َ َ َُ
َ ُْ
ـوس لکم؛
خوشــایند خداونــد نبــود تــا آنجــا کــه در آیــه  80آمده اســت« :و علمنــاه صنعة لبـ ٍ
مــا بــه او ســاختن زره را یــاد دادیــم».
بســیاری از مشــکالت اقتصــادی کــه امــروز گریبانگیــر افــراد شــده ،ناشــی از عــدم توجــه
تهــای شــغلی بــر اســاس شایســتگی
بــه ایــن دو اصــل اســت؛ یعنــی هــم مناصــب و فرص 
یشــود و هــم خــود افــراد بــه راحتــی مشــاغلی را کــه تخصــص و تعهــد الزم
بــه افــراد داده نم 
بــرای اداره آن ندارنــد ،میپذیرنــد و در نتیجــه ،خســارتهای زیــادی را متوجــه خــود و
جامعــه میکننــد .ایــن در حالــی اســت کــه آشــنایی بــا روشهــای کســب درآمــد و کســب و
ً
کار مفیــد اقتصــادی ،کامــا یــک رفتــار مطلــوب دینــی اســت.
خالصــه آنکــه ،تخصــص و تعهــد دو بــال مهــم در قبــول مســئولیتهای اجرایــی و هــر
فعالیــت اقتصــادی دیگــری از نظــر دیــن اســت .بعضــی چنیــن تصــور کردهانــد کــه صفــت
تعهــد ،اهمیــت بیشــتری از علــم و تخصــص دارد و ا گــر بخواهنــد بیــن مهــارت و تخصــص
در مقابــل امانــت و تعهــد یکــی را انتخــاب کننــد ،دومــی را برمیگزیننــد؛ در حالیکــه بیــن
ً
ایــن دو تقریبــا هیــچ فرقــی در عــدم صالحیــت وجــود نــدارد .حتــی امــکان رســیدن زیــان از
فــرد متعهــد غیرمتخصــص بیــش از فــرد متخصــص غیرمتعهــد اســت .پیامبــر ا کــرم؟ص؟
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بــه نیکــی یــاد میکنــد ،یکــی از صفــات برجســته وی را ایــن میدانــد کــه در هــر کاری ابــزار
َ
یکــرد و بــه قولــی ،متقــن و بــدون خدشــه عمــل
الزم بــرای موفقیــت در آن کار را دنبــال م 
َّ َ َّ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ْ ُ ّ َ ْ َ َ ً َ َ ْ َ َ َ َ ً
م 
ض و آتینــاه ِمــن ک ِل ش ٍء ســببا (*) فأتبــع ســببا؛ مــا بــه
یکــردِ « :إنــا مکنــا لــه ِف الر ِ
ّ
او در زمیــن ،قــدرت و تمکــن دادیــم و از هــر چیــزى [کــه بــراى رســیدن بــه هدفهایــش
نیازمنــد بــه آن بــود] وســیله و ابــزار مناســبى بــه او عطــا کردیــم (*) پــس از آن ابــزار و وســیله
بــه درســتی پیــروی کــرد( ».کهــف 84 ،و )85
ً
ســیره رفتــاری پیامبــران و امامــان نیــز ایــن گونــه بــوده کــه اوال بــه اندوختــن و کســب
ً
بهــای
مهارتهــای الزم بــرای هــر کاری بســیار اهمیــت میدادنــد و ثانیــا در عــزل و نص 
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ْ ُ ََْ
َ ْ
ْ َ
َ
میفرمایــد«َ :مــن َع ِمــل َعلــی غ ْیـ ِـر ِعلـ ٍـم کان مــا ُیف ِســد اکثـ َـر ِم ّمــا ُی ْص ِلـ ُـح؛ هــر کــس بــدون علــم
1

و تخصــص ،کاری انجــام دهــد ،بیــش از آنکــه آبــاد کنــد ،خــراب مــی کنــد».
کســانی کــه در ســپردن مســئولیتها و کارهــا تنهــا بــه امانــت و پا کــی قناعــت مــی کنند،
بــه همــان انــدازه در اشــتباهند کــه گروهــی فقــط داشــتن تخصــص را کافــی بداننــد .بــه
عبــارت دیگــر ،پرهیــزکاران
بیتخصــص ا گــر بــر صندلــی ریاســت و اجــرا تکیــه بزننــد ،تفاوتــی بــا ایــن نــدارد کــه
متخصصــان خائــن و بــی تعهــد بــر آن مســند بنشــینند .از امــام صــادق؟ع؟ نقــل شــده
اســت« :از نظــر مــن ،فــرق نمــی کنــد کــه کار را بــه خائــن وا گــذار کنــم ،یــا بــه انســانی ناشــی
2

و نامتخصــص و فاقــد مهــارت».
غ
�ش
َ
من ندا�ا که �م �ج ان �بود ***
د
ِ
ِ

َ
ب�ه ت�ر ا�ز آ�ن دوس ت
� که ن �ادان �بود
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 . 1میزان الحکمة .ج .8حدیث.14098
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ﭩﭪ ﭫﭬﭭﭮﭯ
ﭰﭱﭲ ﭳﭴﭵﭶﭷ
اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! امــوال یکدیگــر را بــه باطــل (و از طــرق نامشــروع)
نخوریــد؛ مگــر اینکــه تجارتــى بــا رضایــت شــما انجــام گیــرد( .نســاء)29،
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اســام انســان را در کســب روزی آزاد گــذاردهّ ،امــا هرگــز اجــازه نــداده کــه او مســیری را
شهــای اخالقــی و اقتصــادی جامعــه منجــر شــود .بــه
پیــش گیــرد کــه بــه فروپاشــی ارز 
ُ
همیــن دلیــل ،بــر هــر فــرد مســلمان واجــب اســت تــا حــدود و ثغــور احــکام اقتصــادی اســام
را بشناســد و از مــال حــرام دوری کنــد.
در آیــه بــاال از حرامخــواری نهــی شــده اســت .خداونــد متعــال در آیــه  62ســوره مائــده
حرامخــواری را از صفــات یهــود شــمرده و میفرمایــدَ « :و َتـ َـر ی َک ِثیـ ًـرا ِّم ْ ُنـ ْـم ُی َســار ُع َ
ون ِف
ِ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ُ ُّ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ـوا َی ْع َم ُلـ َ
ـون؛ «بســیاری از آنــان را مــی بینی
وان وأ ک ِل ِهــم الســحت ل ِبئــس مــا کانـ
ِاإل ِث والعــد ِ
ّ
کــه در گنــاه و تعــدی و خــوردن مــال حــرام ،شــتاب مــی کننــد .چــه زشــت اســت کاری کــه
آنجــام مــی دادنــد!»
یکــی دیگــر از زیباتریــن تعبیــرات قــرآن بــرای دوری از مــال حــرام در ســوره نســاء آیــه 4
َ َ َ َ َ َّ ُ ْ ْ خَ َ َّ
آمــده اســت« :وال تتبدلــوا ال ِبیــث ِب
الط ِّیــب؛ «مــال پاکیــزه را بــه خبیــث تبدیــل نکنیــد».
برخــی مفســران معنــای آیــه را ایــن دانســتهاند کــه پیــش از آنکــه روزی مقــدر و حاللتــان
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برســد ،بــه ســوی روزی حــرام شــتاب نکنیــد».
حضرت علی؟ع؟ روزی نزدیک در مســجد از اســتر پیاده شــد و آن را به شــخصی ســپرد
و وارد مســجد شــد .آن شــخص لجام اســتر را بیرون آورد و فرار کرد .امیرالمؤمنین؟ع؟ در
حالــی کــه دو درهــم را در دســت داشــت تــا مــزد ســارق را بدهــد ،از مســجد خــارج شــد و دیــد
لجــام مرکــب دزدیــده شــده اســت .حضــرت بــر اســتر ســوار شــد و دو درهــم را به غالمــش داد
تــا بــرای آن مرکــب لجامــی بخــرد .غــام بــه بــازار آمــد و همــان لجــام را در دســت یــک نفــر
دیــد .معلــوم شــد کــه دزد آن را بــه دو درهــم بــه آن شــخص فروختــه و رفتــه اســت .غــام
ایــن مطلــب را بــه آن حضــرت گــزارش داد .امیرالمؤمنیــن؟ع؟ فرمــود« :جــز ایــن نیســت
کــه بنــده بــه ســبب شــتاب زدگــی ،رزق حــال را بــر خــود حــرام مــی کنــد؛ در حالــی کــه بیــش
2
از آنچــه مقـ ّـدرش بــوده ،بــه دســت نمـیآورد».
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آریکســانی کــه از کســب حــرام پرهیــز نمــی کننــد ،خیــال مــی کننــد ا گــر از مــال حــرام
صــرف نظــر کننــد ،کمبــودی در معاششــان پدیــد مــی آیــد و ســخت محتــاج و گرفتــار
میشــوند؛ حــال آنکــه مــال حــرام بــه تدریــج برکــت زندگــی را بــرده و انســان را دچــار حــرص
و طمــع بیشــتر و گرفتــاری فــزون تــر میکنــد؛ ضمــن اینکــه مانــع قبولــی عبــادات شــده و
قســاوت قلــب م ـیآورد .امــام حســین؟ع؟ بــه دشــمنان خــود در روز عاشــورا فرمــود« :از
اینکــه شــما نافرمان ـیام میکنیــد و بــه ســخن مــن گــوش فــرا نمیدهیــد ،ایــن اســت کــه
3

شــکمهایتان از حــرام پــر شــده و بــر دلهایتــان مهــر خــورده و دیگــر حــق را نمیپذیریــد».
یشــود کــه ا گــر بخواهیــم خانــوادهای ســالم،
از آیــات و روایــات بــه خوبــی اســتفاده م 
ّ
متدیــن ،خــوش خلــق و تربیــت پذیــر داشــته باشــیم ،ابتــدا بایــد منبــع درآمــد مــا حــال
باشــد و لقمـهای حــرام بــه خانــه نیاوریــم و حــرام خــواری نکنیــم؛ زیــرا لقمــه حــرام در نســل
یشــود.
انســان بســیار اثرگــذار اســت .ایــن مطلــب از آیــه  64ســوره اســراء هــم فهمیــده م 
گاهــی خداونــد ایــن گونــه مقــرر میکنــد کــه فــردی بــر اثــر چشــم پوشــی از مــال حــرام،
چندیــن برابــر آن را از راه حــال بــه دســت آورد .امــام صــادق؟ع؟ میفرمایــد« :در میــان
قــوم موســی؟ع؟ مــرد فقیــری بــود کــه همســرش اصــرار می کرد بــه دنبال کســب و درآمدی
 . 1مجمع البیان .ج .3ص.7
 . 2تاریخ بغداد .ج .7ص342
 . 3بحاراالنوار .ج .45ص.1
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داشــته و آثــار مخــرب و زیانبــار فرهنگــی و اقتصــادی آن نادیــده گرفتــه شــده اســت.
بــا نگاهــی بــه سرگذشــت قــوم شــعیب؟ع؟ درمییابیــم کــه مهمتریــن عامــل انحطــاط
و فروپاشــی اخالقــی ایــن قــوم ،گرانفروشــی و عــدم رعایــت انصــاف در معاملــه اســت.
بنابرایــن ،جامعــه اســامی نیــز بایــد از ایــن واقعــه تلــخ تاریخــی عبــرت گرفتــه و در برابر این
آفــت بــزرگ اقتصــادی هوشــیار باشــند .قــرآن کریــم در ابتــدای ســوره مطففیــن میفرمایــد:
َ
ُ
َّ َ َ ْ ُ
« َو ْیـ ٌـل ل ْل ُم َط ّففـ نَ
تالــوا َعـ َـى َّالنــاس َی ْسـ َـت ْو ُف َ
ون (َ )2و ِإذا کال ُوهـ ْـم أ ْو
ـ� ( )1ال ِذیــن ِإذا ا ک
ِ ِِ
ِ
 . 1بحاراالنوار .ج .103ص 29و .30حدیث52
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در ادامــه بــه برخــی از مــوارد حرا مخــواری کــه امــروز در جامعــه رواج یافتــه اســت
میپرداز یــم:
رشــوه و اختــاس :قــرآن کریــم یکــی از صفــات زشــت یهودیــان دنیــا طلــب را ایــن
میدانــد کــه مــال حــرام را بــه میــزان درشــت و زیــاد میخورنــد و از هیــچ چیــز با کــی ندارنــد:
َ َّ ُ
َ َّ ُ َ ْ َ
ـون ل ُّ
ـون ِللکـ ِـذ ِب أ کالـ َ ِ
«ساعـ
لسـ ْـح ِت؛ آنــان ســخت و زیــاد پذیرنــده دروغ و فریبــکاری و
رشــوهخوار و حرا مخــوار هســتند( ».مائــده)42 ،
بــه راســتی ،افــرادی کــه رشــوههای زیــاد و اختالسهــای کالن و کالهبرداریهــای
سرســامآور میکننــد ،چگونــه میتواننــد حسابرســی ســخت روز جــزا را پشــت ســر گذاشــته و
از مهلکــه دشــوار حــق النــاس در آن روز جــان ســالم بــه در ببرنــد .آیــا گمــان کردهانــد کــه از
یتــوان فــرار کــرد؟
دادگاه عــدل الهــی هــم م 
ّ
گرانفــرویش :کمفروشــی ،حقــه زدن و غــش در معاملــه ،گناهانــی هســتند کــه بــه شــدت
مــورد نکوهــش قــرآن و روایــات اســت .متأســفانه ایــن گناهــان رواج زیــادی در اجتمــاع
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بــرود تــا زندگــی بهتــری داشــته باشــند .یــک روز از روی اخــاص از خداونــد متعــال کمــک
خواســت .در خــواب دیــد کــه از او پرســیدند« :آیــا دو درهــم حــال مــی خواهــی یــا دو هــزار
درهــم حــرام؟» گفــت« :دو درهــم حــال مــرا کفایــت میکنــد ».گفتنــد« :در زیــر ســرت دو
درهــم حــال قــرار داده شــده اســت ».از خــواب بیــدار شــد و آن را برداشــت .بــا یــک درهــم
آن یــک ماهــی خریــد و بــه ســوی منــزل آمــد .همســرش از کار او ناخرســند شــده و ســوگند
خــورد کــه بــه آن ماهــی دســت نمیزنــد .مــرد خــودش ماهــی را آمــاده پختــن کرد .نــاگاه دو
1
نهــا را بــه چهــل هــزار درهــم فروخــت».
دانــه ُ«د ّر» در شــکم ماهــی یافــت و آ 
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َ
َ ُ ُ ُ
ولئـ َ
ـک أ َّ ُنـ ْـم َم ْب ُع ُوثـ َ
َو َز ُن ُوهـ ْـم ُی�خْ ِسـ ُـر َ
ـون (ِ )4ل َیـ ْـوم َع ِظــم (َ )5یـ ْـو َم َی ُقـ ُ
ـوم
أ
ون ( )3أ ال َیظـ ّـن
ِ
ٍ
ٍ
ْ َ
عالـ نَ
َّالنـ ُ
ـ� ()6؛ بــه نــام خداونــد بخشــنده مهربــان  ،واى بــر کمفروشــان)*( .
ـاس ِلـ َـر ِّب ال ِ
نهــا کــه وقتــى بــراى خــود کیــل مىکننــد حــق خــود را بــه طــور کامــل مىگیرنــد)*( .
آ 
امــا هنگامــى کــه مىخواهنــد بــراى دیگــران کیــل یــا وزن کننــد کــم مىگذارنــد! (*) آیــا
نهــا بــاور ندارنــد کــه برانگیختــه مىشــوند )*( .در روزى بــزرگ )*( .روزى کــه مــردم در
آ 
پیشــگاه پــروردگار عالمیــان مىایســتند».
رباخــواری :قــرآن مســلمانان را بــه شــدت از معامــات ربــوی نهــی کــرده اســت؛ زیــرا هــم
ســبب از بیــن رفتــن تعــادل اقتصــادی جامعــه میشــود و هــم پویایــی فضــای کســب و کار
را بــه خطــر میانــدازد و هــم آثــار روانــی و فرهنگــی بــدی در پــی دارد.
در آیــه  275بقــره رباخــواران بــه دیوانگانــی تشــبیه شــد هاند کــه هی ـچگاه نخواهنــد
توانســت روی پــای خــود ایســتاده و تعــادل جســمی و روحــی ندارنــد .در آیــات  278و 279
خداونــد رباخــواری را جنگــی آشــکار بــا خــود دانســته و همــه را از آن پرهیــز داده اســت« :یــا
َ َ َْ ُ
َ َ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ َّ ُ
ـم ُم ْؤمنـ نَ
الر بــا إ ْن ُک ْنـ ُ
َ
ُ
َ
ْ
ّ
َ
ـ� (*) فـ ِـإ ْن ْل تف َعلــوا
ـن
ـ
م
ـی
ـ
ب
ـا
ـ
م
وا
ر
ذ
و
اهَّلل
ـوا
ـ
ق
أیــا ال ِذیــن آمنــوا ات
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ََُْ
اهَّلل َو َر ُســو ِله؛ اى کســانى کــه ایمــان آوردهایــد! از (مخالفــت فرمــان)
فأذنــوا ِب َحـ ْـر ٍب ِمـ َـن ِ
خــدا بــه پرهیزیــد ،و آنچــه از (مطالبــات) ربــا باقــى مانــده ،رهــا کنید ،ا گــر ایمان داریــد! (*)
ا گــر (چنیــن) نمىکنیــد ،بدانیــد خــدا و رســولش ،بــا شــما پیــکار خواهنــد کــرد».
ک ـمکاری :یکــی از مصادیــق حرا مخــواری ،کــم گذاشــتن در کار و فریبــکاری اســت.
متأســفانه ایــن گنــاه نیــز در جامعــه رواج بســیاری یافتــه اســت .کارمنــدی کــه از ســاعت
کاری خــود بــدزدد یــا بــه وظایــف محولــه نپرداختــه و مراجعــه کننــده را ســرگردان کنــد یــا
کارگــری کــه کارش را خــوب انجــام دهــد و تولیــد کننــده ای کــه جنــس نامرغــوب بــه بــازار
حوالــه کنــد و معلــم و اســتادی کــه ایــن رویــه را امــور آموزشــی در پیــش گیــرد و خالصــه ،هــر
کــس کــه بــه نحــوی در کاری کــه حقــوق میگیــرد ،کــم کاری کنــد ،مشــمول ایــن مــورد
خواهــد بــود.
قــرآن کریــم در یکــی از توصی ههــای حضــرت شــعیب؟ع؟ بــه قومــش میفرمایــد« :وَ
َ
َ
َ َ
یــا َقـ ْـوم أ ْو ُفــوا ْ ِال ْکیـ َـال َو ْالیـ َ
ـاس أ ْشـ َ
ـزان ب ْال ِق ْسـ ِـط َو ال َت ْب َخ ُســوا َّالنـ َ
ـیاء ُه ْم َو ال ت ْعثـ ْـوا ِف
ِ
ْ َْ ِ ُ ْ
ض مف ِســدین؛ و اى قــوم مــن ،پیمانــه و تــرازو را کامــل و عادالنــه بدهیــد و از مــردم
الر ِ
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قــرار گیــرد و ایــن یکــی از مصادیــق فســاد در زمیــن اســت.
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حقوقشــان را کــم مگذاریــد و تبهکارانــه در روى زمیــن نپوییــد( ».هــود )85 ،از ایــن آیــه
یشــود کــه هــر گونــه حقوقــی کــه بــه دیگــران مرتبــط شــود ،نبایــد مــورد تضییــع
فهمیــده م 
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موضوع  :113اصالح الگوی مصرف (مدیریت درآمد و هزینه)

ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ
ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﰃ
بىتردیــد ولخرجــان ،بــرادران شــیاطیناند ،و شــیطان همــواره نســبت بــه پــروردگارش
بســیار ناســپاس اســت( .اســراء)27،

با قرآن خوشبخت شوید

اقتصــاد اســامی بــر خــاف اقتصــاد غربــی ،بــر قناعــت و پرهیــز از مصرفگرایــی تأ کیــد
ویــژهای دارد .روزانــه بخــش بســیاری از ثــروت فــردی و عمومــی مــا بــه دلیــل نبــود
همیــن خصلــت بــه هــدر م ـیرود .انســانها همــواره در افــراط و تفریــط بــه ســر میبرنــد.
در حــوزه اقتصــاد نیــز همینگونــه اســت و افــراد یــا در وادی ُبخــل و خساســت میافتنــد و
یــا زیــادهروی کــرده و در دخــل و خــرج خــود اســراف میکننــد .هــر دو کار ،اشــتباه اســت.
قــرآن کریــم در دســتوری کلــی و اساســی ،بــه مؤمنــان توصیــه میکنــد کــه در همــه
زمین ههــای اجتماعــی ،سیاســی ،اقتصــادی و ...راه میانــه را در پیــش گیرنــد و از افــراط
و تفریــط بپرهیزنــد .یکــی از مصادیــق ایــن دســتور ،میان ـهروی در هزین ههــای زندگــی و
َ َ ْ
پرهیــز از مخــارج بیرویــه اســت .در آیــه  29ســوره اســراء میخوانیــمَ « :ول جْت َعــل یـ َـد َک
َم ْغ ُل َولـ ًـة إ َل ُع ُن ِقـ َ
ـک َو َل َت ْب ُسـ ْـط َها ُک َّل ْال َب ْسـ ِـط َف َت ْق ُعـ َـد َم ُل ً
ومــا َ ْم ُسـ ً
ـورا؛ هرگــز دســتت را بــر
ِ
گردنــت زنجیــر مکــن( ،و تــرک انفــاق و بخشــش منمــا) و بیــش از حـ ّـد (نیــز) دســت خــود
را مگشــاى ،تــا مــورد ســرزنش قــرار گیــرى و از کار فرومانــى» ایــن آیــه اگرچــه در موضــوع
408
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بــه کار رفتــن کلمــه انفــاق در ایــن دو آیــه نبایــد مخاطــب را بــه اشــتباه بینــدازد کــه ایــن
ً
آیــه منحصــرا میخواهــد موضــوع میانــه روی در انفــاق را بیــان کنــد؛ بلکــه کلمــه انفــاق
اعــم از صدقــه دادن اســت و بــه معنــای مطلــق خــرج کــردن میایــد؛ ضمــن اینکــه ا گــر در
موضــوع صدقــه دســتور بــه میانـهروی و رعایــت اعتــدال داده شــده اســت؛ در دیگر مخارج
زندگــی ایــن دســتور بــه طریــق اولــی صــادر شــده اســت.
تهــای زندگــی
بــه طــور کلــی ،تدبیــر و برنامهریــزی اقتصــادی ،یکــی از مهمتریــن مهار 
اســت کــه مــورد توجــه اکیــد قــرآن و روایــات قــرار گرفتــه اســت .امــام علــی؟ع؟ ضمانــت
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انفــاق کــردن نــازل شــده ،ولــی حکمــی کلــی دربــاره همــه امــور اقتصــادی ایــن چنینــی را در
بــر دارد .مشــابه ایــن آیــه در جــای دیگــر هــم آمــده اســت .در ســوره مبارکــه فرقــان ،خداونــد
یکــی از صفــات بنــدگان شایســته خــود را ایــن میدانــد کــه در امــورات زندگــی ،میانـهروی
َ
َ
َ َ ً
کان َبـ ْ نَ
را رعایــت میکننــدَ « :و ّالذیـ َـن إذا أ ْن َف ُقــوا َ ْل ُی ْســر ُفوا َو َ ْل َی ْق ُتـ ُـر وا َو َ
ـک قوامــا؛
ـ� ِذلـ
ِ
ِ
ّ
و آنــان کــه وقتــى خــرج مىکننــد ،نــه از حــد معمــول [و متعــارف] مىگذرنــد و نــه تنــگ
مىگیرنــد ،و همــواره میــان ایــن دو در حـ ّـد اعتــدال اســت( ».فرقــان)67،
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میدهــد کــه کســی کــه میانــه روی کنــد ،هرگــز فقیــر نشــود».
ن
ق ن� ع ت ش ن� ت� ن
آ
ل ت� ش�� ف� ت
�
ک
�
�
�
روی ا � ،ا وا م کرد
وادی ب
� گی ِ د ارم *** �به ��ب ِ
اگر �به ِ
تدبیــر در زندگــی ،گون ههــا و چهر ههــای متفاوتــی دارد .مســائلی از قبیــل انتخــاب
شــغل ،ســن و زمــان و مــکان مناســب بــرای وارد شــدن در عرصــه کار و اشــتغال از جملــه
آنهاســت .ا گــر کســی بــدون شــناخت عالقــه ،اســتعداد و توانایــی خــود ،در انتخــاب شــغل
و مــکان و زمــان آن دچــار اشــتباه شــد ،بــه جــای ّ
مذمــت و ســرزنش روزگار و بدبینــی بــه
ایــن و آن ،بایــد خــود را ســرزنش کنــد و در تدبیــر و برنامــه ریــزی خــود تجدیــد نظــر نمایــد.
َ
َْ َ
اهَّلل َو َمـ ْـن َب َّذ َر َح َر َمـ ُـه ُ
یشــته َر َز َقـ ُـه ُ
اهَّلل؛
پیامبــر گرامــی اســام؟ص؟ فرمــود«َ :مـ ِـن اقت َصــد ِفی َم ِع ِ ِ
کســی کــه در زندگــی خــود میانـهروی پیشــه کنــد ،خداونــد بــه او روزی مــی دهــد و کســی
کــه ریخــت و پــاش کنــد ،خداونــد او را محــروم نمایــد 2».امــام علــی؟ع؟ نیــز فرمــود« :قـ ُ
ـوام
ِ
ُ َّ ْ
ُ ُ
ُ َّ ْ
َْْ
ـش ُح ْســن التقدیـ ِـر َو ِمالکــه ُح ْســن التدبیـ ِـر؛ برپایــی زندگــی منــوط بــه انــدازه گیــری
العیـ ِ

1
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مناســب اســت و انــدازه گیــری مناســب بــه تدبیــر مناســب وابســته اســت».
امــام باقــر؟ع؟ نیــز در حدیــث شــریفی ،تمــام کمــاالت انســانی را در ســه نکتــه خالصــه
َّ َ ُّ ُ
ْ َ َ ُ ُ ُّ ْ َ َ
ـال التفقــه ِفــی
کــرده اســت کــه یکــی از آنهــا تدبیــر در زندگــی مــی باشــد« :الکمــال کل الکمـ ِ
َ َّ
َْ
َ
ْ
ّ َ َّ
الص ْبـ ُـر َعلــی النا ِئ َبـ ِـة َو تق ِدیـ ُـر ال َم ِعیشـ ِـة؛ تمــام کمــاالت در ســه چیــز نهفتــه اســت:
الدیـ ِـن و
ِ
2

فهــم عمیــق از دیــن ،بردبــاری در نامالیمــات و برنامــه ریــزی در زندگــی».
آری ،مؤمــن کســی اســت کــه ضمــن تــوکل و اعتمــاد بــه خــدا ،مراقــب درآمــد و
هزینههــای زندگــی خــود بــوده و پــا را از گلیمــش درازتــر نکنــد .بســیاری از افــراد کــه دچــار
مشــکالت ســخت اقتصــادی و بدهــی زیــاد مــی شــوند ،بــه دلیــل بیتوجهــی بــه ایــن اصــل
ســاده و حــرص و طمــع و عجلــه بــرای رســیدن بــه رفــاه بیشــتر ،خــود را دچــار ایــن بــا
شــده اند.
ت �ن
دال مع شا� �چ ن�ان کن که گر ب�ل�غ�ز د �ای *** �ف ر ش� ت�ه ت
ا� �به دو دس
� دعا گه دارد
پ
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در آیــه ابتدایــی ایــن گفتــار ،اســرافکنندگان بــرادران شــیطان نامیــده شــدهاند؛ زیــرا
نفــس انســان در کنــار شــیطان ،دو نیــروی اغواکننــده مؤمنــان میباشــند و چنانچــه افســار
آن مهــار نشــده و بــه کنتــرل انســان در نیایــد ،چهــره مؤمــن را نیــز شــیطانی میســازد.
گفتنی اســت تفاوت میان اســراف و تبذیر ،آن اســت که اســراف به هرگونه زیادهروی
در انجــام عملــی -حتــی برخــی عبــادات -اطــاق میشــود؛ ماننــد اســراف در کالم ،اســراف
در غــذا و  ،...ولــی تبذیــر تنهــا بــه زیــادهروی در مــال و ریخــت و پــاش بیحســاب آن گفتــه
ً
میشــود .بــه عبــارت دیگــر ،تبذیــر یــک واژه کامــا اقتصــادی اســت و مقابــل «قصــد» بــه
کار رفتــه کــه در موضــوع قبــل بــه آن پرداختیــم.
دقــت در مســأله اســراف و تبذیــر تــا آن حــد اســت کــه در حدیثــی میخوانیــم :پیامبــر
ا کــرم؟ص؟ هنگامــی کــه مشــاهده کــرد یکــی از یارانش مشــغول وضــو گرفتن اســت و آب زیاد
از دســتانش میریــزد ،بــه وی فرمــود« :چــرا اســراف میکنــی؟» او عــرض کــرد« :آیــا در آب
3

وضــو نیــز اســراف اســت؟» پیامبــر؟ص؟ فرمــود« :آری ،هــر چنــد در کنــار نهــر جــاری باشــی».
 . 1شرح غررالحکم .ج  .4ص 515
 . 2شرح غررالحکم .ج  .4ص 515
 . 3عوائد االیام .ص .619
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پرچانگــی و زیــادهروی دوری نمائیــد  ،زیــرا نبایــد بــه ثــروت مســلمانان آســیب برســد 1».و
ََ ََ َُ
َّ َ َ َ
2
الخیانــة ِخیانــة اال ّمــة؛ باالتریــن خیانت  ،خیانت به مردم اســت».
نیــز فرمــود «ِ :ان اعظــم ِ

با قرآن خوشبخت شوید

ً
اصــوال هــر گونــه مصــرف نــاروا و نابجــای زندگــی از نمونههــای اســراف محســوب
میشــود .نوجوانــی کــه موبایــل بســیار قیمتــی دارد و زنــی کــه بــرای یــک مهمانــی خــاص،
ص دهــا هــزار تومــان فقــط هزینــه لبــاس میکنــد و یــا مــردی کــه اتومبیــل خــارج از عــرف و
ً
شــأن خــود خریــداری کــرده و بــا آن پــز میدهــد و مــواردی از ایــن دســت ،قطعــا از مصادیق
اســراف و تبذیــر اســت.
جــدای از گنــاه بــودن اســراف و تبذیــر ،موقعیــت خــاص امــروز در کشــور اســامی مــا کــه
در تنگنــای اقتصــادی قــرار گرفتــه ،بیــش از گذشــته ایجــاب میکنــد کهمــردم بــا حــذف
تجمــات زندگــی و رعایــت الگــوی مصــرف ،بــه اســتقالل کشــور کمک کــرده و از هــدر رفتن
منابــع اقتصــادی و انســانی جلوگیــری نماینــد.
بــه همیــن دلیــل در ایــن ســالها ،تأ کیــد بــر «اصــاح الگــوی مصرف» مــورد تأ کیــد بزرگان
دینــی و بــه ویــژه مقــام معظــم رهبــری حفظــه اهلل قــرار گرفتــه اســت .ایــن مطلــب بــه ویــژه
بــرای مســئولین و کارگــزاران حکومــت اســامی نیازمنــد توجــه خــاص و پیگیــری عملــی
اســت؛ زیــرا مــردم شــکل رفتــاری زندگــی خــود را از الگوهــای مطــرح در جامعــه میگیرنــد و
چنانچــه خــود مســئوالن در اســتفاده شــخصی یــا عمومــی از بیــت المــال ،الگــوی مصــرف
را رعایــت نکنند،نبایــد انتظــار زیــادی از مــردم داشــت.
امیرالمؤمنیــن علــی؟ع؟ بــه کارگــزاران خــود توصیــه میکــرد حتــی در نامهنــگاری و
مهــا را نــازک تــر کنیــد و بیــن ســطرها
اســتفاده از امــوال بیــت المــال اســراف نکننــد« :ســر قل 
را نزدیــک نماییــد و از اســتخدام واژ ههــای زایــد بپرهیزیــد و معانــی را هــدف قــرار دهیــد و از
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موضوع  :114کمک به پویایی اقتصاد

ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚﯛ ﯜﯝﯞ
ﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤ
و دارايىهايتــان را كــه خداونــد (مايــه) پايــدارى (زندگــى) شــما گردانيــده اســت ،بــه
كمخــردان نســپاريد( .نســاء)5،

با قرآن خوشبخت شوید

یکــی از جدیتریــن تفاوتهــای اقتصــاد اســامی بــا دیــدگاه غربــی ،ایــن اســت کــه اســام
رشــد اقتصــاد فــردی را در راســتای رشــد اقتصــاد عمومــی مـ ّـد نظــر قــرار داده ،ولــی در اقتصــاد
آزاد غربــی ،فــرد میتوانــد بیتوجــه بــه آثــار عمومــی عملکــرد خــود ،آزادانــه بــه انباشــت و تولیــد
ثــروت بپــردازد.
اســام جامعــه را پیکــر واحــدی میدانــد کــه اعضــاء آن بــه هــم وابســته هســتند .بــه همیــن
دلیــل ،بیشــتر دســتورات اقتصــادی اســام در راســتای کمــک بــه اقشــار ضعیــف و جلوگیــری از
رشــد نامتــوازن طبقــات جامعــه اســت .بــه عبــارت ســادهتر ،ا گــر بــه دســتورات اســامی عمــل
شــود ،جامعــه هیچــگاه روی فاصلــه طبقاتــی را نخواهــد دیــد ،ولــی در اقتصــاد غربــی ایــن
ً
مطلــب کامــا بــه رســمیت شــناخته شــده اســت.
خالصــه آنکــه ،توجــه بــه پویایــی اقتصــاد جامعــه ،یکــی از رفتارهــای مطلــوب اقتصــادی
از منظــر قــرآن کریــم اســت .در آیــه بــاال خداونــد بــه مؤمنــان توصیــه میکنــد کــه دارایــی خــود
رابــه ســفیهان ندهنــد؛ زیــرا خداونــد ایــن داراییهــا را مایــه قــوام جامعــه قــرار داده اســت.
ایــن آیــه دربــاره یکــی از احــکام والیــت و سرپرســتی ایتــام آمــده ،ولــی بــا نــگاه کلیتــری کــه
در روایــات و تفاســیر بــه آن شــده ،چنــد مطلــب از آن فهمیــده میشــود:
ً
اوال اســام همــه افــراد جامعــه را يكــى میدانــد ،بهطــورى كــه مصلحــت و منفعــت يــك فــرد
نمىتوانــد از منافــع دیگــران جــدا باشــد ،همچنيــن زيــان يــك فــرد ،عيــن زيــان يــك جامعــه
اســت .بــه خاطــر هميــن موضــوع ،بــه جــای ضميــر غائــب از ضميــر مخاطــب اســتفاده شــده؛
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َ َ
َ
یعنــی بــه جــای «اموالهــم» از «اموالکــم» اســتفاده شــده اســت .معنــای ایــن تعبیــر ایــن اســت
کــه ايــن امــوال در حقيقــت فقــط متعلــق بــه ايتــام نيســت ،بلكــه بــه شــما هــم مربــوط اســت
و ا گــر زيانــى بــه آن متوجــه شــود ،بــه طــور غيــر مســتقيم متوجــه شــما شــده اســت ،لــذا در
نگهــدارى آن بايــد مراقبــت كامــل داشــته باشــيد.
نکتــه دیگــری کــه از آیــه برداشــت میشــود ایــن اســت کــه هــر گونــه فعالیــت ســفیهانه و
کــم خردانــه موجــب از بیــن رفتــن اقتصــاد عمومــی میشــود .پــس مؤمنــان بایــد رفتارهــای
اقتصــادی خــود را بــا مالحظــه خــرد و عقــل انجــام دهنــد؛ بهگونــهای کــه ســبب تضعیــف
اقتصــاد عمومــی و در نتیجــه اقتصــاد فــردی خودشــان نشــود.
در ســالهای اخیــر ،موضوعــات اقتصــادی مــورد توجــه اکیــد مقــام معظــم رهبــری حفظــه
اهلل واقــع شــده اســت .در صــدر ایــن خواســتهها ،موضــوع «اقتصــاد مقاومتــی» قــرار گرفتــه
اســت .بــه جهــت اهمیــت و کاربــرد ایــن مقولــه در زندگــی فــردی و اجتماعــی ،بنــا داریــم تــا
برخــی مؤلف ههــای فــردی اقتصــاد مقاومتــی را از منظــر قــرآن کریــم بررســی کنیــم.
الــف -حفــظ عــزت و اســتقالل اقتصــادی :بــر اســاس آموز ههــای قرآنــی ،اقتصــاد جامعــه
بایــد هــم از نظــر درونــی قوامبخــش باشــد و هــم از نظــر بیرونــی بتوانــد در برابــر فشــارهای
گوناگونــی چــون خشکســالی ،زلزلــه ،جنــگ و تحریــم مقاومــت داشــته باشــد.
حفــظ عــزت و اقتــدار جامعــه اســامی از مهمتریــن اصــول حا کــم بــر سیاســت داخلــی و
خارجــی در دیــن مبیــن اســام اســت .آیــات فراوانــی از قــرآن مســلمانان را بــه رعایــت ایــن اصل
موظــف نمــوده و آنــان را از اعتمــاد مطلــق سیاســی و اقتصــادی بــه کفــار بــر حــذر داشــته اســت.
َ َ ْ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ
ً
ال ْؤمنـ نَ
ـ� َســبيال؛ و خــدا
در آیــه  141ســوره نســاء میخوانیــم« :و لــن ي ج�عــل
اهَّلل ِلل ِ
كافر يـ َـن عــى ُ ِ
هرگــز هيــچ راه ســلطهاى [در هیــچ زمینــه ای] بــه ســود كافــران بــر ضــد مؤمنــان قــرار نــداده
اســت ».بنــا بــر ایــن اصــل ،هــر فعالیــت اقتصــادی کــه منجــر بــه ســلطه و نفــوذ دشــمنان در
جامعــه اســامی شــود ،باطــل و ملغــی اســت.
خداونــد در آیــه  113ســوره هــود نیــز مؤمنـ َـان را از اعتمــاد و تکیــه بــر کافــران در هــر مطلبــی
َ َ َ ّ
ً
ُ َ
َ َ َ
مطلقــا بــر حــذر داشــته اســت«َ :و ال ت ْرك ُنــوا ِإل الذيـ َـن ظل ُمــوا ف َت َم َّســك ُم ّالنــار؛ و بــر ظالمــان تكيــه
ننماييــد ،كــه موجــب مىشــود آتــش شــما را فــرا گيــرد ».نتیجــه ایــن حکــم ،پرهیــز از اتــکاء
بــه اقتصــاد جهانــی و ترویــج اقتصــاد درونزا (توجــه بــه تــوان اقتصــادی و منابــع داخلــی)
میباشــد .البتــه بــر کســی پوشــیده نیســت کــه برقــراری معامــات و صــادرات و واردات بــا
کشــورهای بیگانــه مخالفتــی نــدارد.
ب -خودکفــایی اقتصــادی :یکــی از اصلیتریــن مؤلف ههــای اقتصــاد مقاومتــی ،شــناخت
و بهرهگیــری از تمــام ظرفیــت داخلــی اســت .در آیــه  60ســوره انفــال ،خداونــد از مؤمنــان
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میخواهــد تــا تمــام تــوان خــود را بــرای مقابلــه بــا کفــار بــه کار گیرنــد .اگرچــه مصــداق بــارز آیــه
ً
یتــوان حکــم آن را در تقویــت تــوان اقتصــادی
فــوق ،تقویــت تــوان نظامــی اســت؛ امــا یقینــا م 
یــا همــان جهــاد اقتصــادی نیــز وارد دانســت.
وظیفــه آحــاد مــردم در ایــن زمینــه ایــن اســت کــه هــر چــه میتواننــد بــه اســتقالل و
قــدرت اقتصــادی جامعــه کمــک کننــد .دولتمــردان بایــد واردات بیرویــه را کاهــش داده
و از تولیدکننــدگان داخلــی حمایــت کننــد؛ ســرمایهداران بایــد ثــروت خــود را در تولیــد بــه کار
بســته و کارگا ههــای تولیــدی بــر اســاس دانــش داخلــی راهانــدازی کننــد؛ کارگــران بایــد تــاش
کمــی و کیفــی بیشــتری از خــود نشــان دهنــد و از کار سرســری و غیرمســئوالنه خــودداری کننــد؛
مصرفکننــدگان نیــز بایــد خریــد و حمایــت از کاالی داخلــی ،زمینــه رونقبخشــی بــه تولیــد را
فراهــم آورنــد .همــه ایــن کارهــا باعــث میشــود اقتصــادی درونزا و خودکفا داشــته باشــیم که
در برابــر تحریــم هــای غربــی بــر خــود نلــرزد.
جامعــه خودکفــا ،روی پــای خــود ايســتاده اســت .قـ َـرآن مجيد َمومنــان و یــاران واقعی پيامبر
َ
َ ََْ َ
َ
ْ َ
ى
اســام؟ص؟ را ایــن گونــه توصیــف نمــوده اســت« :كـ َـز ْر ٍ ع أخـ َـر َج شـ ْـطأ ُه فـ َـآز َر ُه ف ْاسـ َـتغلظ ف ْاسـ َـتو 
ْ ُ َّ
َ
َُ
ـوق ِه ُي ْع ِجـ ُـب الـ ّـز ّر َاع ِل َيغيــظ ِ ِبـ ُـم الكفـ َـار ...؛ ماننــد دانـهاي کــه شــاخ و بــرگ بيــرون آورده
َعـ 
ى ُسـ ِ
و (ايــن شــاخهها) او را تقويــت کــرده و در نتيجــه آن گيــاه درشــت شــده ،تــا آنکــه بــر ســاقه اســتوار
گرديــده ،بــدان گونــه کــه کشــاورز را بــه شــگفتي واداشــته اســت (خــدا آنــان را قــوي کــرده) ،تــا بــه
وســيله آنــان کافــران را بــه خشــم آورد( .»...فتــح)29/
مفــاد ايــن آيــه ،قــدرت يافتــن مســلمانان و رســيدن آنــان بــه شــکوه و عظمتــی اســت کــه
ً
دشــمنان اســام تــاب تحمــل آن را ندارنــد .قطعــا بايــد ايــن اقتــدار هــم در سياســت ،هــم در
مباحــث نظامــی و هــم در قــدرت اقتصــادی و هــم توانمنــدی فرهنگــی باشــد.
ج) افزایــش هبــرهوری فــردی و عمومــی :یکــی از مهمتریــن مظاهــر جهــاد اقتصــادی بــرای
مــردم ،اتقــان و محکــمکاری در کارهــای تولیــدی یــا خدماتــی اســت .درباره ایــن بند ،مطالبی
را در ذیــل موضوعــات  110و  111بیــان کردیــم .ا گــر هــر فــردی در کارش ،متعهــد بــوده و آن را
بــه خوبــی انجــام دهــد ،اعتمــاد عمومــی و همافزایــی اقتصــادی در جامعــه بــاال رفتــه و بــاور
عمومــی بــه تــوان داخلــی افزایــش مییابــد.
متأســفانه عمــل برخــی مــردم خــاف ايــن دســتور دينــی اســت .پيامبــر ا كــرم؟ص؟ فرمــود:
َ ُ ُ
ً
ّ
ُ
َ
«إن اهّلل تعالــی ُی ِحـ ّـب إذا َع ِمــل أحدكــم َع َمــا أن ُی ِتقنــه؛ خداونــد متعــال دوســت دارد كــه هرگاه
1
فــردی از شــما كاری انجــام مــی دهــد ،آن را محكــم و بیعيــب انجــام دهــد».
نمونــهای از بهــرهوری اقتصــادی مطلــوب را میتــوان در ماجــرای ریاســت حضــرت
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یوســف؟ع؟ بــر خزانــه کشــاورزی مصــر در دوران قحطــی یافــت.
نمونــه دیگــر از ایــن بهــرهوری کــه جنبــه بهــرهوری انســانی دارد ،در ماجــرای ســاختن
ســد مخصــوص توســط ذوالقرنیــن در انتهــای ســوره کهــف آمــده اســت .ایــن ماجــرا نــکات
ّ
آموزنــدهای بــرای همــکاری تنگاتنــگ دولــت و مــردم بــرای حــل مشــکالت دارد.
د) تولیــد ثــروت (پرهیــز از انباشــت ثــروت) :اســام بــه دنبــال ارزش افــزوده و تولیــد ثــروت
اســت و در احــکام و قوانیــن خــود نیــز ایــن سیاســت را دنبــال کــرده اســت .در آیــات قــرآن بیــان
شــده کــه انســان بایــد در آبادانــی زمیــن بکوشــد و بــا کار و عمــل ،تولیداتــی داشــته و بــر ثــروت
خــود و جامعــه بیفزایــد و بخشــی را انفــاق کنــد؛ مثـ ًـا در آیــه  61ســوره هــود میخوانیــمُ :
«هـ َـو
َ َ
َ
ُ
َْ ُْ َ ْ ْ
ض َو ْاسـ َـت ْع َم َرك ْ م فهيــا؛ اوســت كــه شــما را از ايــن زميــن آفريــده و آبــاد كــردن آن
أنشــأ كم ِمــن الر ِ
را از شــما خواســت ه اســت».
ســیره امامــان معصــوم؟مهع؟ بهویــژه امــام علــی؟ع؟ الگــوی مناســبی بــرای تولیــد ثــروت
پــاک و مولــد اســت کــه آن حضــرت ســالها بــه غــرس درختــان خرمــا و حفــر چــاه اقــدام کــرده
و از ایــنر اه نخلســتانهای زیــادی ایجــاد نمــود.
ه) توجــه بــه عدالــت اقتصــادی :بیگمــان مهمتريــن رســالت اجتماعــی حکومــت دينــی،
برقــراری عدالــت در تمــام ارکان اجرایــی ،قضایــی ،فرهنگــی ،اقتصــادی و  ...اســت .مفهــوم
عدالــت در اســام ،برابــری اقتصــادی آحــاد جامعــه نيســت؛ بلکــه اســام معتقــد اســت جايــگاه
اجتماعــی و اقتصــادی هــر کــس بایــد بــه ميــزان تــاش و اســتعدادهايش باشــد.
در مبانــی دینــی مــا بــر ایــن نکتــه پافشــاری شــده کــه تولیــد ســرمایه و ثــروت و پیشــرفت
اقتصــادی ،بــدون توجــه بــه عدالــت بســیار خطرنــاک اســت .احتــکار و ربــا و گرانفروشــی بــه
همیــن جهــت در اســام حــرام اســت .در آیــه  34ســوره توبــه َنیــز در همیــن مطلــب تأ کیــد دارد
َ ْ ُ َ َّ
ّ
ْ َّ َ
ون الذ َهـ َـب َو ال ِفضــة
و عاقبــت زرانــدوزی را مجــازات دردنــاک الهـ َـی میدانــد«َ :و الذيـ َـن يك ِنــز
ُ
ف َســبيل ِ َ َ ّ ُ ْ َ
ـذاب ألــم؛ و آنهــا را كــه طــا و نقــره را ذخيــره کــرده و در
َو ال ُي ْن ِفق َونــا ي 
اهَّلل فب ِشـ ْـرهم ِبعـ ٍ
ِ
راه خــدا انفــاق نمىكننــد ،بــه مجــازات دردنــاك بشــارت ده».
بــا نگاهــی بــه سرگذشــت اقــوام منحــرف در قــرآن ،درمییابیــم کــه یکــی از مهمتریــن
ّ
عامــل انحطــاط و فروپاشــی اخالقــی ایــن قــوم ،خوشــگذرانی مرفهــان و فقــر و تنگدســتی
تهیدســتان بــوده اســت( .اســراء)16،
بنابرایــن ،جامعــه اســامی بایــد از ایــن واقعــه تلــخ تاریخــی عبــرت گرفتــه و در برابــر آفــات
بــزرگ اقتصــاد ثروتمحــور هوشــیار باشــند.
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سخن آخر:
پیامبر خدا؟ص؟ فرمود:
«قــرآن ،ســفره آمــاده و گســترده الهــی اســت ،پــس هــر چــه میتوانیــد از ســفره
1
آمــاده خــدا بهــره بگیریــد».
بیایید سفره قرآن را در زندگی خود گستردهتر کنیم.
بیایید خانه خود را با قرآن آبادتر کنیم.
بیایی فرزندانمان را با روح قرآن بیشتر از ظاهر آن آشنا سازیم.
بیاییــد محافــل و جلســات مذهبــی خــود را بیشــتر از هــر چیــز دیگــری بــه تدبــردر
قــرآن مزیــن کنیــم.
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بیایید باور کنیم که قرآن بزرگترین وارزشمندترین دارایی خانه ماست.
و باألخره ،بیایید با رفتار و گفتارمان فریاد بزنیم که:
«خوشبخیت جز با انس و عمل به قرآن امکان ندارد».
کسی که از این موهبت برخوردار باشد ،به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد:
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