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  خواهید تغییر کنید و از یکنواختی و بیهودگی نجات یابید؛ اگر می

  ؛اید خسته شده ،از افکار سطحی و پیش پا افتادهاگر 

  اگر دوست دارید زندگی آرام و بی دغدغه در کنار عزیزانتان داشته باشید؛

  کردن را بیاموزید؛  ترین راه زندگی خواهید بهترین و صحیح اگر می

  :و در یک جمله

  :گردید اگر به دنبال خوشبختی می
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  »فَذَکّر بالقرآنِ من یخاف وعید«
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  پیش گفتار
روزها و . نموده استیات روحبخش کالم اهللا را به من عطا آهاست که خداوند توفیق حفظ قران و انس با  سال

هاي قرآنی زیادي رفته  ام و به محافل و کالس هاي زیادي را صرف تماشاي این چشمه زالل معرفت صرف کرده ساعت
ام، ولی  هایی چون روخوانی و تجوید و حفظ و تفسیر و صوت و لحن را آموخته مهارت. ام و تحقیق و تدریس کرده
شد که این همه آن  بردم، طنینی در گوش من نواخته می ست با قرآن لذت میهایی که از مجال انگار در همه این ساعت

شد و من در کنار چشمه زالل و الینقطع  ام افزوده می عجیب بود که هر روز بر تشنگی. چیزي نیست که به دنبالش هستی
گونه که  وانم قرآن را آنکه نتشده ایجاد روي قلب زنگار گرفته من ، اما گویا حجابی بر ممعرفت و حکمت ایستاده بود

  .باید بیابم

  :تا اینکه روزي نگاهم به یکی از ابیات زیباي حافظ شیرازي افتاد 

  کردم قرآن دولت از همه کردم چه هر              صبح خیزي و سالمت طلبی چون حافظ
با . بر سر من خورد چون پتکی هم -کند که از خوشبختی خود با قرآن حکایت می–این بیت و احساس درونی شاعر آن 

آیا عافیت و سالمتی ارمغان . توانم چنین ادعایی را داشته باشم ها فعالیت قرآنی من نیز می خود گفتم آیا پس از سال
هزاران آیه و حدیث  - یعنی طلبگی–ام  ترین افتخار زندگی قرآن به من نیز بوده است؟ من تا آن روز به مقتضاي بزرگ

شاید به خاطر اینکه همه آن ! دانم چرا این شعر سبب تلنگر شدید من شد؟ را خوانده بودم و از بر کرده بودم، اما نمی
من . توانستم به آن نزدیک شده و لمسشان کنم دیدم که نمی ایات و احادیث را از مظاهر پرعظمت و باشکوه و ابهتی می

خواندم  را می) ع(وقتی حدیث امام سجاد . احادیث را در زندگی ملموس خودم جاري کنم بودم قرآن و کمتر توانسته
ن باشد، هرگز از تنهایى وحشت قرآن با مو  گر همه مردم ما بین مشرق و مغرب بمیرند و من تنها باشما«: که فرمود

گویم  ولی با خودم می حاال. فهمیم یبینند که ما نم گفتم حتماً آن حضرت نکاتی را در قرآن می ، با خود می».کنم نمی
خواستند حالت  ت نمیآن حضر. باشد شان نیز باید پیروان واقعی براي همه اي پرمحتوا از آن امام، نسخه این سخن

  . شخصی خودشان را حکایت کنند؛ بلکه نشانه و الگویی است براي رابطه صحیح ما با قرآن

قرآن  گاه واقعیجای. رآن کتابی است که همه جا هست، ولی هیچ جا نیستق. کنم حاال بیشتر به مظلومیت قرآن فکر می
باید در پستوي ذهن حافظان و در ؟آیا قرآن را ... روي طاقچه خانه و بر سر سفره عقد و در مجالس ختم و  کجاست؟

تصمیمات مهم  قرآن باید در وسط زندگی باشد؛ همان جایی کهیا اینکه  ؟وراي صدا و لحن زیباي قاریان جستجو کرد
شویم یا استرس امتحان داریم و یا مشکالت اقتصادي امانمان را  دار می شود؛ همان وقتی که غصه زندگی گرفته می

قرآن را باید به متن . بریده؛ موقع ازدواج یا وقت فرزندداري یا براي انتخاب کار و شغل و هر اتفاق دیگر زندگی
آیا حیف کنیم؟  مان لمس نمی گیترین اتفاقات زند نزدیک ررآن را دق چرا .جاست زندگی آورد؛ چون جایش همان

ایم؟ آیا وقت آن نرسیده  نیست که از میان این همه فایده و اثر، به آثار وضعی انس وتالوت ظاهري قرآن بسنده کرده
، ...یر و هاي الزم و بایسته قرانی مثل روخوانی و تجوید و حفظ و تفس ها و آموزش مهارت که وراي کالس درس

  ».مهارت خوشبختی با قرآن«: تریم تري آموزش داده شود که همه به آن محتاج مهارت مهم
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باید به سراغ قرآن رفت و مشکالت . دنیاي امروز تشنه معارف قرآن است. ستها ها و همه زمان قرآن کتاب همه انسان
این حقیر به سهم خود . گردد ر محقق نمیاین مهم جز با همت اساتید و بزرگان قرآنی کشو. امروز را درمان کرد

آوري این کتاب، خودستایی و اظهار  هدف من از بیان این مقدمه و جمع. خواستم در این زمینه گام کوچکی بردارم
. هاي قرآنی در زندگی باشد فضل و دانش نیست؛ بلکه تنها امیدوارم این اثر گامی رو به پیشرفت در نمود خارجی آموزه

تري به آیات قرآن بیندازند و ثابت کنند که قرآن تمام  نگري است براي خودم و همفکرانم که نگاه عینیاین کتاب تل
با قرآن خوشبخت « :گونه برگزیدم نام این مجموعه را ایناست و از این رو، ابعاد خوشبختی انسان را محقق کرده 

  »!شوید

در مقابل آستانش سر ؛ مشروط بر آنکه در آن به دیده تدبر بنگریم و توان با قرآن خوشبختی را لمس کرد می آري،
  .تعظیم و تسلیم فرود آریم

بینایی دیده و خواهم که نارسایی قلم و فکر و نا میخاضعانه ویژه محققان و اساتید گرامی،  مخاطبان و به تماماز اینجانب 
گونه تألیفات و  پیگیري و رشد اینخویش را براي  و فکر تمام نیروقلب این بنده حقیر را عفو کرده و مجدانه 

  .به کار گیرند پردازد، موضوعات که به کاربرد قرآن در زندگی می

  :نمایم را به چند نکته جلب می مخاطباندر ادامه توجه 

کریم و فراگیر حفظ قرآن  ، موضوعحفظه اهللا درپی مقام معظم رهبري پیرو فرمایشات و تأکیدات پیهاست که  سال. 1
هاي  در این راستا تالشدولتی و مردمی و نهادهاي مختلف ساختن آن در میان آحاد جامعه مطرح گشته و مؤسسات 

رسد ایجاد نهضت ملیونی و فراگیر قرآنی در کشور ما نیاز به فراهم آوردن بسترها  به نظر می. اند قابل تقدیري انجام داده
حفظ موضوعی قرآن «یکی از بسترهاي بایسته در این زمینه، پرداختن به . هاست نگرشها و نیز تغییر برخی  و زیرساخت

عالوه بر تنوع و جذابیت  حفظ موضوعی قرآن. است که نقش زیادي در گسترش عالقه و نیاز به قرآن دارد» کریم
ایی پاسخ به شبهات و توجه به کاربردي کردن قرآن، توجه به مفاهیم و تفسیر قرآن، توان بسیاري چونفواید  ،ذاتی

بر این اساس، به مسئوالن، اساتید و . نیز دارد...  گسترش سبک زندگی قرآنی، ایجاد نظام فکري دینی وسؤاالت دینی، 
هاي انس و عالقه به قرآن را در  شود تا با پرداختن به این گونه از حفظ قرآن، زمینه مؤسسات قرآنی پیشنهاد داده می

  .جامعه فراهم نمایند

اسالمی، سبک زندگی «یکی دیگر از فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبري در عرصه فرهنگ، تبیین و گسترش . 2
یک فرد در جریان زندگی روزمره است 	هاي رفتاري ها و شیوه اي از ارزش مجموعهسبک زندگی شامل  .است »ایرانی

 .نمایاند و حتی جهان بینی فرد را باز می گرفتهکه الگوهاي روابط اجتماعی، سرگرمی، مصرف، مد و پوشش را در بر 
کتب زیادي در توسعه زیادي یافته و دانشمندان  »هاي زندگی مهارت«سبک زندگی در کنار آموزش امروزه بحث از 

هاي صحیح  احترام به برخی یافته نقد و این مجموعه، ضمنما در . اند این زمینه تألیف و پیشنهادهاي متعددي ارائه نموده
، به سراغ ها و هم در توضیح آن از این رو هم در نوع مهارت. ایم به دنبال نگرشی تازه بر این مبحث بوده ،علوم غربی

ذکر این  .هاي خوشبختی را بیان نماییم ایم تا دیدگاه قرآن در چگونگی زندگی و مهارت قرآن کریم رفته و تالش کرده
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هاي زندگی و  هاي نظري و تئوریک میان سبک زندگی و مهارت اوتنکته ضروري است که نگارنده با صرف نظر از تف
شناسان در این زمینه، به ذکر دستورهاي عملی قرآن در این حیطه پرداخته و در حد توان  نیز اصطالحات روان

  .ها با اصطالحات روز آن برقرار کرده است گذاري مهارت هایی نیز در نام شباهت

با این وجود، این یک اثر تفسیري . ز نقل نظرات تفسیري غیر معتبر و اختالفی پرهیز شودتالش شده تا ا کتاباین در . 4
چنین، از آنجا که غرض اصلی، نگاه تازه و کاربردي به آیات  هم. نیست و نباید از آن انتظار مطالب عمیق علمی داشت

این امر طبیعی است و نباید . دارد شده موضوع بیاناز یا مختصرتري  مفهوم جامعآیات، در برخی موارد، قرآن بوده، 
  .باعث اشتباه مخاطب شود؛ زیرا حفظ موضوعی از مقوله تطبیق کلیات بر جزئیات و مصادیق است؛ نه تفسیر آن

هر فصل شامل یک مهارت کلیدي . گفتار جمع آوري شده است 114این کتاب در شانزده فصل و یک مقدمه و با . 5
بینی فرد کمک کرده و برخی دیگر، رفتار مناسبی را  ها، به بینش و جهانی از این مهارتبعض. در خوشبختی انسان است

هر گفتار نیز شامل یک موضوع و آیه محوري است که با آیات و روایات و اشعار متناسب دیگر . دهددر او پرورش می
شد؛ اگرچه در این راه از تالش دیگر با بندي موضوعات و مطالب و آیات نوعاً ابتکاري می دسته. توضیح داده شده است

در ذیل هر موضوع تالش شده تا در عین اتقان علمی، با زبانی . نویسندگان و محققان نیز بهره فراوانی برده شده است
از این رو به تناسب حجم کتاب، از آیات و روایات و اشعار و . عامه پسند و شیوا به ذائقه عموم مخاطبان بها داده شود

روشن است که نقل اشعار یا جمالت از نویسندگان و . گان و نیز حکایات مشهور نیز بهره برده شده استسخن بزر
   . هاي آنان نیست شاعران به معناي تأیید تمام اندیشه

به  ،چه در محتوا و چه در قالبرا هاي این اثر  نظران و اندیشمندان عاجزانه خواستارم تا کاستی از همه صاحبدر پایان، 
  .تذکر داده و با دانش و همت واالي خود به پیشبرد این هدف در جامعه قرآنی کمک کنند این حقیر

  شمیها سید مهدي

  1396اردیبهشت 
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  قرآن و سبک زندگی: مقدمه 
 ال الْکتاب ذلک«: فرمایدکه می نمود ن آیات نخست سوره بقره دریافتاتوان از هماین را می. قرآن کتاب هدایت است

بیر فیه دىتَّقین هلْم؛ قرآن کتابی است که در آن گمانی راه نمی یابد و براي هدایت پرهیزگاران استل. «  

چنین نقشی را در زندگی  ،در عمل اما با نگاهی تند و گذرا در زندگی مردمان می توان به سادگی دریافت که قرآن
تقدس و تبرك ، داشته باشد ي آن در زندگی مردمان نقشها بیش از آن که مفاهیم وآموزه و کند نمییفا ابیشتري مردم 

  . استآن گسترش یافته تالوت هنرهاي پیرامونی به آن مورد توجه بوده و یا 

باشد براي تأسی و درك بیشتر این کتاب  اي زمینهشویم تا  هاي قرآن کریم آشنا می با برخی ویژگی این مقدمه،در 
   .وحی
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  بخشی دین حیات :1موضوع 

  
بسیاري از افراد شادکامی و سعادت را در رفاه مادي . کنیم همه ما براي رسیدن به زندگی بهتر و دلپذیرتر تالش می

هایی  افراد زیادي هم هستند که عمر خود را در پی جلوه. جویی و قدرت و مقام کنند و برخی دیگر در سلطه جستجو می
اما به راستی، تعریف خوشبختی چیست و چگونه . کنند رف میص... آسایی و شهرت و  چون زیبایی و دلفریبی و تن

  توان به آن دست یافت؟  می

نظران متعددي  واقعیت این است که اندیشمندان و صاحب. روشن است که براي خوشبختی، باید اول معناي آن را فهمید
عقیده درست از میان این همه سالیق و طبیعتاً پیدا کردن نظر و . اند درباره فلسفه و سبک زندگی انسان اظهار نظر کرده

هاي اشتباه و آزمون وخطاها و افسوس فراوان همین دانشمندان را به همراه  عقاید مختلف، کار سختی است و چه بسا راه
 چگونه جز ؛است شده کشف چیز همه«: گوید فیلسوف مشهور فرانسوي، می» ژان پل سارتر«به طور مثال، . داشته باشد

کاش دانسته بودم چگونه زندگی کنم یا کسی را یافته بودم «: نویسد ؛ نویسنده آمریکایی، می»تئودور پارکر«یا » .زیستن
ندانستن،  را زندگی نیست؛ راه مردن، ناگوارترین« : نویسد ویکتور هوگو نیز می» .که روش زندگی را به من بیاموزد

  ».است ناگوارتر

هاي  توان به پاسخ درستی در این باره رسید؟ چه تضمینی وجود دارد که یافته با این حال، چه باید کرد؟ آیا اساساً می
توانیم  ایم و چطور می بودن را درست شناخته دیگران صحیح باشد؟ از کجا می توان مطمئن شد که ما زندگی و انسان

د؟ آیا با مرگ ما زندگی تمام اي خوب براي خود و اطرافیانمان رقم بزنیم؟ اصالً آینده چیست و تا کجا ادامه دار آینده
 !مگر ما چند بار امکان زندگی کردن داریم که فرصت جبران اشتباهات خود را داشته باشیم؟! شود؟ می

طور که اصل زندگی کردن و هستی در اختیار ما نبوده و نیست، فلسفه زندگی کردن و راه  باید پذیرفت که همان
به عبارت دیگر، راه صحیح . ناخت محدود ما از جهان هستی نخواهد بودرسیدن به خوشبختی نیز در حیطه ادراك و ش

به همین دلیل، براي جستجوي معناي . تر از آن است که به راحتی بشود آن را جستجو و تعریف کرد زندگی پیچیده
امل داشته زندگی و خوشبختی واقعی، باید سراغ کسی را گرفت که به ابعاد گوناگون و پیچیده زندگی انسان آگاهی ک

داند؛  باشد و او کسی نیست جز خداوند که آفریدگار انسان و دنیاي پیرامون است و از مقصد تا مبدأ سفر آدمی را می
  . همو که بر هر چیز آگاه است و دست حکمت و تدبیرش در آفاق جهان ملموس و مشهود است

    یعملُون کانُوا ما بِأَحسنِ أَجرَهم لَنَجزِینَّهم و طَیبۀً حیاةً فَلَنُحیِینَّه مؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ منْ
  .دهیم مى اند، کرده مى عمل آنچه از بهتر را پاداششان و دهیم می نیکو زندگى او به باشد، مؤمن و کند شایسته عمل زن و مرد از کس هر
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ید و راه نشانمان دهد؛ چون ما هر چقدر هم داراي اصالً به همین دلیل است که بر خداوند الزم است تا با ما سخن بگو
باشیم، باز دانش الزم را براي پیدا کردن چیزي که ماوراي عالم عقول و درك بشري ... هوش و نبوغ علمی و تجربه و 

  .باال نیز بر این نکته تأکید شده استدر آیه . دین هم براي همین آمده است؛ یعنی خوشبخت شدن ما. ماست، نداریم

تأسفانه نگاه بسیاري از مردم به دین ناقص و نارواست؛ دین نیامده تا ما را محدود کند؛ دست و پا گیر زندگی ما م
  .به عبارت دیگر، خوشبختی جز با خداپرستی رقم نخواهد خورد. نیست؛ بلکه بال پرواز ما به آسمان سعادت است

نست بدون اتصال به عالم غیب، سرنوشت انسان پس از مرگ و ساحر و شاعري توا  هر وقت عالمی یا دانشمند و نویسنده
به جز او، هر کس که بخواهد درباره راه . پردازي کند را شرح دهد، حقّ دارد درباره زندگی او قبل از مرگ نیز نظریه

خودمان، اي بیش نگفته و جز سرابی را توصیف نکرده است؛ چراکه او نیز مانند  خوشبختی انسان نظر ارائه کند، گزافه
هاست که خیال کامیابی و موفقیت فریبش داده  ها و راه ها و ایده ها و مکتب مسافري سردرگم در بیابان برهوت انتخاب

تأسف اینجاست که برخی از ظاهرگریان و کوته اندیشان نیز عصاي خود را به دست کوري چون خود داده و به . است
خفتگان را خفته کی بیدار «که  اند؛ غافل از آن ن افراد دلخوش کردهمآبانه ای هاي پرطمطراق و ادعاهاي روشن حرف
  »کرد؟

  دگر بیابد زین در که دري     سر بتابد  که  بدبخت کسی
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  قرآن؛ راه خوشبختی: 2موضوع 

  
بهتر است آن را در کالم خدا جستجو کنیم؛ کالمی که  ،اگر الزم باشد تا راهی براي زندگی و خوشبختی انتخاب کنیم

این . خداوند خوشبختی را در قرآنش به ما هدیه داده است. از زبان فرستاده او و اولیاي بر حقش صادر شده است
هرچه نگاهمان به خدا و . کافی است نگاهمان را به قرآن کمی اصالح کنیم. ین راه سعادت استبهترین و تنهاتر

  . اش را با ما کم خواهد کرد تر باشد، خوشبختی هم فاصله سخنانش، واقعی و کاربردي

، بالفاصله کند که آنان پس از شنیدن برخی آیات قرآن خداوند در آیه ابتدایی سوره جن، از زبان برخی جنیان نقل می
این  ».کند ما کالمی را شنیدیم که همه را به سوي رشد و تعالی هدایت می«: پی به تأثیر شگرف آن برده و گفتند

  . توصیف بسیار زیبایی است از قرآن است

گري آن  مند باشد، با شنیدن حتی یک آیه از قرآن، در حقانیت و هدایت آري، اگر کسی از عقل سالم و قلب سلیم بهره
در سیره برخی مسلمانان راستین و عارفان نقل شده است که با شنیدن یک آیه و عمل به آن . کند اي تردید نمی لحظه

هاي ما به این زیباترین جلوه رحمت و  حیف است که دل. اند اند که زندگی خود را دگرگون کرده چنان منقلب شده
  :جوشان و گواراي معرفت و حکمت سیراب نگردد مان از این دریاي هاي تشنه زیبایی خدا گره نخورد و لب

  حیات آب ام دیده ضمیرش در    ثبات  خواهی اگر قرآن از برخور
  بسوز را خود یکی آیاتش اندر    هنوز قرآن در است باقی جهان صد

 به انسان فطرت بیدارکننده قرآن.است دور به کجی و انحراف از و ندارد راه آن در باطل سخن که است کتابی قرآن
  . دارد خوانی هم انسان نیاز با آن پیام رو، این از. خداست سوي

براي . مان به آب و غذاقرآن نیاز داریم؛ باالتر از نیازما به . کند هاي زمانه روشنگري می قرآن نوري است که در تاریکی
هاي  من از فتنه«: فرمودخطاب به یاران حود ) ص(اسالمگرامی پیامبر . اثبات این مطلب به این روایت توجه کنید

: حضرت در پاسخ فرمود» ها چیست؟ راه برون رفتاز این فتنه«: از آن حضرت پرسیدند» .ترسم آخرالزمان بر شما می
؛ زیرا قرآن راه ها چون ابرهاي متارکم در شب بسیار تاریک بر شما هجوم آوردند، به قرآن پناه ببرید هنگامی که فتنه«

  ».شما و پناهگاهی از دام شیطان استنجاتی از سوي خدا براي 

از مراجعه و پناه بردن به قرآن است؛ هاي متعدد و متنوع و عمیق این زمان،  رفت از فتنه بنا براین حدیث، راه برون
هاي اجتماعی چون اعتیاد و  نزاکتی و غیره گرفته تا فتنه حیایی و بی هاي اخالقی مانند رواج دروغ و خیانت و بی فتنه

  کَبیرا  أَجراً لَهم أَنَّ الصالحات یعملُونَ الَّذینَ الْمؤْمنینَ یبشِّرُ و أَقْوم هی  للَّتی یهدي الْقُرْآنَ هذَا إِنَّ
 ثواب و اجر به باشند نیکوکار که را ایمان اهل و کند مى هدایت طریقه استوارترین و تر راست به ]را بندگان[ قرآن این همانا

  دهد مى بشارت عظیم

 )9اسراء،(

۱۴



هاي سیاسی  خوري و اسراف و غیره تا فتنه هاي اقتصادي چون اختالس و رشوه و حرام طالق و غیره و از فتنهو  بیکاري
  . توان با قرآن درمان کرد بصیرتی و غیره، همه و همه را می چون نفاق و فتنه و بی

 )ع(علیفرمایش امیر مؤمنان اگر به دنبال آن هستید که قرآن را بیشتر از گذشته بشناسید، کافی است نگاهی به این 
  ».نیاز نیست بدانید کسی با داشتن قرآن به هیچ چیز نیاز ندارد و با نداشتن قرآن در هیچ چیز بی«: بیندازید که فرمود

 که جایی تا داد قرار روشنی بیان قرآن در چیز هر براي قرآن در متعال خداوند که درستی به«: نیز فرمود) ع(امام صادق
 اي بنده که نیست مطلبی که اي گونه به باشند؛ داشته احتیاج آن به بندگان که نگذاشت باقی را چیزي! سوگند خدا به

  ».]کردم می عمل آن به من[ بود شده نازل قرآن در مطلب این اگر: بگوید و کرده عذرتراشی بتواند

  بخوان تا جان زجانان جان بگیرد    خوان قرآن که دل آرام گیردب
  ره ملک سعادت را بدانی    راز خلقت را بخوانیبخوان تا 
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  قرآن؛ پاسخ نیازها: 3موضوع 

  

  

  

  

هاي و  کشف شده است که در آن فرمول همه پیروزيکتابى نسخه خطی از دادند که در چین به ما خبر مى فرض کنیم
آمده است؛ طوري که اگر آن را بخوانیم و عمل کنیم، دیگر هیچ ... ها و  ها و کسب آرامش و شفاي مریضی موفقیت

. آموز است هایش شنیدنی و عبرت عباراتش بدیع و بسیار و تأثیرگذار و قصه. کند را غافلگیر نمی مشکل و بحرانی ما
در چنین فرضی، چقدر براي به دست آوردن آن . گردد گاه کهنه نمی ناپذیر است و هیچ هاي موجود در آن پایان شگفتی

ها رخ دهد و چه  آن کتاب میان انسان ها که ممکن بود بر سر تصاحب چه جنگ. کردیم و فهم آن کتاب هزینه می
این در حالی است که ما مسلمانان چنین کتابی را در اختیار داریم، ولی باز دست . ها که در این راه ریخته شود خون

  . کنیم گدایی به سوي دیگران دراز می

است تا تاریخ پیامبران و اعراب جاهلی باشد و نه کتابِ آینده که توصیف  کتابِ گذشتهنه حقیقت این است که قرآن 
قرآن، کتاب قبر نیست؛ کتاب قدر . آخرت و حساب و کتاب و بهشت و دوزخ؛ بلکه کتابِ همین حاالي همه ماست

ما با قرآن حل بسیاري از مشکالت . آموخته استبیشتر و پیشتر از چگونه مردن به ما خدا در قرآن چگونه زیستن . است
با وجود قرآن، . باید نیاز به قرآن را در خود و جامعه ایجاد کنیم. ایم نکردهرا باور  آناشکال اینجاست که ما . شود می

! اي مردم«: فرمودند) ص(پیامبر گرامی اسالم. گردد هم مشکالت فردي و هم نیازهاي اجتماعی و اقتصادي برطرف می
  »به قرآن پناه ببرید ،یی از شب تار به شما روي آوردها ارههاي زیاد مانند پ هر گاه فتنه

  دت دعا و درس قرآن غم مخورور بود تا              ي تارها حافظا در کنج فقر و خلوت شب
بسیاري از دانشمندان غربی و حتی مسیحی به بزرگی آن اعتراف . هیچ کتابی در جهان به عظمت قرآن وجود ندارد

اجتماعى، ادبى ،ر کتابخانه من هزاران جلد کتاب سیاسىد«: دگوی مى ،رنان، فیلسوف معروف فرانسوىارنست . کرده اند
ام؛ اما یک جلد کتاب هست که همیشه مونس من است و هر  وجود دارد که هر کدام را بیش از یک بار نخوانده... و

 - این کتاب، قرآن . کنم آن را مطالعه مى خواهم درهایى از معانى و کمال به رویم باز شود، شوم و مى وقت خسته مى
سالیان دراز کشیشان از «: دگوی مى »گوته«، شاعر و نویسنده معروف آلمانىهم چنین، » .تاس –کتاب آسمانى مسلمانان 

خدا بى خبر، ما را از پى بردن به حقایق قرآن مقدس و عظمت آورنده آن دور نگه داشتند؛ اما هر قدر که ما قدم در 
علم و دانش نهادیم و پرده تعصب را دریدیم، عظمت احکام مقدس قرآن، بهت و حیرت عجیبى در ما ایجاد جاده 
بینیم آنان قرآن را بهتر  افسوس که گاه می. هاي دانشمندان غربی درباره قرآن است اینها همه تنها بخشی از دیدگاه» .نمود

اي براي شروع جلسات مذهبی و یا تبرّکی براي دوري از آفات  افسوس بر ما که قرآن را تنها زمزمه. اند از ما شناخته
کند که چرا از من براي حل  آیا قرآن کریم از ما شکایت نمی! تر سراغ دارید؟ ایم؟ آیا از این ظلم، بزرگ ها یافته خانه

نَزَّلْنا و کلَیع تابیاناً الْکبکُلِّ تل شَی ء و دىه ۀً ومحر شْرى ومین  بلسلْمل    

   !است مسلمانان براى بشارت و رحمت و هدایت مایه و چیز، همه بیانگر که کردیم نازل تو بر را کتاب این ما و

 )89،نحل(
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ادگار گرانبهایش به درد ها از این همه دورماندن امتش از این ی آیا قلب پیامبر مهربانی! کنید؟ مشکالت خود استفاده نمی
اگر ما از . ایم هاي این وآن رفتیم که از گنج پنهان خانه خود غافل مانده قدر به سراغ نظرات و بافته آن!! نیامده است؟

و به . ایم ایم، به خاطر این است که قرآن را باور نکرده بریم و اگر آن را درمان مشکالتمان نیافته انس با قرآن لذت نمی
و إِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاستَمعوا لَه و أَنْصتُوا «: می فرماید اعرافسوره  204خداوند در آیه . ایم قیقتاً گوش ندادهسخن آن ح

» .؛ هنگامى که قرآن خوانده شود، گوش فرا دهید و خاموش باشید؛ شاید مشمول رحمت خدا شوید لَعلَّکُم تُرْحمون
ها و نظرات دیگران در آن موضوع را کنار  ر در موضوعی، سخنی از قرآن شنیدید، حرفمعناي این آیه این است که اگ

   .گذاشته و فقط به نظر قرآن گوش فرا داده و با جان و دل بپذیرید

  شید جزگرمی نیابد چشم نابینا که از خور                                                                       عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیست جز نقشی
   رد بیند از غوغاجلک ایمان را مکه دارالم      رت قرآن نقاب آنگه براندازدضعروس ح
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  ها قرآن؛ درمان بیماري: 4موضوع 

  

  

  

  

  

دادند و دیگران از انجام آن عاجز و درمانده  به اذن خدا انجام می اي است که پیامبران ادهعال معجزه به معناي کار خارق
شد؛  عصایش تبدیل به اژدها می) ع(حضرت موسی . فایده معجزه هم این بود که دیگران به پیامبران ایمان بیاورند. بودند

آورد و به همین  ناقه شتري را از دل کوه زنده بیرون) ع(کرد؛ حضرت صالح  مردگان را زنده می) ع(حضرت عیسی 
دانید معجزه خاص پیامبر ما نیز قرآن کریم  گونه که می همان. ترتیب هر پیامبري معجزه مخصوص به خودش را داشت

جاست که چه تفاوتی میان معجزه پیامبر ما با  این سؤالاما . است که وقتی نازل شد، همه را به حیرت و تعجب واداشت
  ؟است) ص(آیا فایده قرآن فقط اعجازآن و اثبات نبوت حضرت محمدر دیگر، ها وجود دارد؟ به تعبی دیگر معجزه

؛ اما بر خالف ستاومعجزه جاوید را اثبات کرده و ) ص(پیامبري حضرت محمدگرچه پاسخ این است که قرآن، 
راي به عبارت دیگر، قرآن فقط ب .مفید است ها معجزات سایر انبیاء خودش داراي خصوصیاتی است که در همه زمان

ها براي  این نازل نشده که ما به پیامبري یک فرد ایمان بیاوریم؛ بلکه قرآن عالوه بر اثبات نبوت، نقش ثابتی در همه زمان
را دارد و هر کس به آن  ها این یعنی، قرآن کریم همه خواص اعجاز در همه زمان. کند حل همه مشکالت ایفا می

نیز پیامبرسازي اي  گونه به ، عالوه بر معرفی پیامبر،ر حقیقت، قرآن کریمد. تمسک کند، می تواند کار اعجازگونه کند
قرآن کتابی است که پیغمبر ساز است؛ «: توجه کنید) ره(آیت اهللا بهجت  به این جمله حکیمانه و زیبا از مرحوم .کند می

قسم دوم، پیغمبرانِ . ري تعیین شده اندقسم اول، پیامبرانی هستند که از جانب خداوند به پیامب: زیرا پیغمبران دو گونه اند
انِ کمالی بنابراین قرآن، پیغمبر. کمالی، که در اثر ایمان و عمل به دستورات قرآن، به کماالت پیامبر نایل می گردند

  ».ساز استتربیت می کند و پیغمبر

د و بعد از آن جناب، اثبات پیامبري آن حضرت بو ،)ع(است که اگر فایده عصاي حضرت موسیمعناي این جمله این 
اي نیست؛ بلکه همیشه خاصیت اعجازي خودش  چنین معجزه اینقرآن کریم شد،  چوب خشکی بود که به آن تبرك می

را ) ع(و دم شفابخش عیسی) ع(ه دست بگیرد، کار همان عصاي موسیرا دارد؛ گویی هر کس آن را با یقین و باور ب
 شفاي بیماري و التیام دردهاي روحی و غلبه بر دشمنان بیرونی است؛ سبب صفاي روح ونداي روحبخش قرآن . کند می

سازد؛ مهرورزي و انسانیت را به جامعه تزریق کرده و درندگی و حرص و طمع را از آنان  رذایل اخالقی را از او دور می
  .اي از اقیانوس بیکران عظمت این کتاب وحی الهی است و این همه، قطره... سازد دور می

  للْمؤْمنینَ  رحمۀٌ و هدى و الصدورِ فی لما شفاء و ربکُم منْ موعظَۀٌ جاءتْکُم قَد النَّاس أَیها یا
 ]شما دلهاى براى درمانى[ هاست؛ سینه در آنچه براى درمانى و است؛ آمده شما براى پروردگارتان سوى از اندرزى! مردم اى

  !مؤمنان براى است رحمتى و هدایت و

 )57یونس،(
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اگر کتاب پزشکی در . اثر است مطالعه سرسري قرآن کم. ها توجه کنیم قرآن می خوانیم باید به دردها و درمانوقتی 
باید دقیق و باتوجه خوانده . قرآن هم کتاب هدایت است. اید دست گرفتید و آن را مثل رمان خواندید، به آن ظلم کرده

ان که در قرآن تدبر نمی کنند، بویی از هدایت نبرده اند؛ حتی آن. شود؛ تفسیر شود و تطبیق و تدبر در آن صورت بگیرد
کنند، یا بر دلهایشان قفل نهاده  قُلُوبٍ أَقْفالُها؛ آیا آنها در قرآن تدبر نمى  الْقُرْآنَ أَم على  أَ فَال یتَدبرُونَ« :اگر قرآن بخوانند

  )24محمد، ( »شده است؟

هاي آموزشی  سازي است و علوم و مهارت اصلی و ذاتی قرآن، هدایتگري و انسانکارکرد بنابراین فراموش نکنید که 
ما را  آن،نباید خداي ناکرده توجه به  و کند فقط مقدمات آن را فراهم می... چون روخوانی و تجوید و حفظ و تفسیر و 

بینیم که  چون دردي نمی. رد استخاطر عدم ابراز د اگر اثر قرآن در ما نیست؛ به .از کارکرد اصلی قرآن محروم گرداند
  :به سراغ درمانش برویم

  چو درد در تو نبیند که را دوا بکند    طبیبِ عشق مسیحا دم است و مشفق؛ لیک
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  مهارت خودشناسی: فصل اول
هاي گوناگون، مورد  ترین مسائل اسالمی است که در قرآن و حدیث، از زاویه موضوع انسان شناسی، یکی از اصلی

برنامه ریزي براي سعادت انسان، در صورتی موفّق خواهد بود که بر پایه انسان شناسی از  ؛ زیراقرار گرفته استتوجه 
هاي وجودي خود را بشناسد و خود را به سعادت  بی تردید انسان براي اینکه ظرفیت. منظر آفریدگار جهان، استوار باشد

 )ع(علی امام. ه این کار بسیار دشوار استالبتباید شئوون وجودي خویش را درست و عمیق بشناسد و  ،و کمال برساند
معناي این حدیث این است » .من عرَف نَفسه فَقَد عرَف ربه؛ کسی که خود را بشناسد، خدایش را شناخته است«: فرمود

   .رسد که خودشناسی مقدمه خداشناسی است و حتماً به آن می

  .را از دیدگاه قرآن کریم تبیین نماییم مهارت خودشناسیترین آیات مربوط به کنیم تا کلیديدر این فصل، تالش می
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  کرامت و شرافت انسان: 5موضوع 

  

  

  

  

  

  

 تا اند آمده آسمانی ادیان تمام بگوییم و اگرشناخت انسان، نخستین گام در راه برنامه ریزى براى سعادت و کمال اوست 
   .ایم نگفته گزافه به سخن سازند، شکوفا را آن وجودي حقیقت و انسان ارزش

به صورت معمایى در آمده که  همواره؛ اما این مسئله  ،زیادى براى شناسایى خود کرده است هاي تالش تاکنونبشر 
 حقیقت این است که با وجود. اظهار ناتوانى مى کند  ،در حلّ آن ،ى اعجاب آمیزشها با همه پیشرفت ،اندیشه بشر

ه هایى از مطالعات دانشمندان کالبدشناسى و شیمى و فیزیولوژى و روان شناسى و علم تربیت و تاریخ و جامع گنجینه
دسترس نداریم که آنها نیز  ،هنوز جز به اطالعاتى ناقص در مورد انسان ،هستیم ...و ن شناسى و اقتصاد و فلسفه و عرفا

  . مجهول مانده است ،ى تحقیق ما هستند و حقیقت وجود ما در میان جمع اشباحى که از خود ساخته ایمها زاییده روش

 آسانترین« :پرسیدند» .بشناسد را خود انسان اینکه«: گفت» چیست؟ هاکار دشوارترین زندگی در« :پرسیدند ارسطو از
  . ».کنند نصیحت را دیگري اینکه«: گفت» چیست؟ کار

جز با راهنمایی  را آن توان نمى که است تفکیکى قابل غیر و مبهم و پیچیده مجموعه، انسان که است این، حقیقت
 ،او و است شده شناخته موجودى او براى انسان که رفت کسى سراغ به باید ،انسان شناخت براى. آفریدگارش شناخت

 و رازها همه از و شناسد مى را پیچیده موجود این حقیقت که است انسان آفریدگار تنها! آرى.  است انسان آفریدگار
 آگاه آنها حال از آفریده را موجودات که کسى آن آیا؛ الْخَبِیرُ اللَّطیف هو و خَلَقَ منْ یعلَم لَااَ« . است آگاه ،آن نیازهاى
  )14ملک، ( »!؟ است آگاه و خبر با) دقیق اسرار از( او که حالى در! نیست؟

خداوند هنگام یاد کردن از آفرینش انسان، . در میان مخلوقات جهان، انسان از کرامت و شرافت بسیاري برخوردار است
. ستایش کرده تا بفهماند که این مخلوق گل سربدستی است»  سنُ الْخالقیناللَّه أَح  فَتَبارك«با عبارت خویشتن را 

 ترین ارزش بی چون به رنگ پوست و میزان هوش و استعداد و زیبایی و قدرت او نیست؛ ،شرافتالبته این ) 14مؤمنون، (
وقتی است این فضیلت پس  .ندارد نقشی هیچ داشتنشان در انسان خود که است هایی ویژگی داشتن به افتخار؛ افتخار نوع

  . باشداز نعمت عقل و عشق  که انسان برخوردار

و نا لَقَدنی کَرَّمب  مآد و ملْناهمی حرِّ فالْب رِ وحالْب و مقْناهزنَ رم باتالطَّی و ملى فَضَّلْناهنْ کَثیرٍ  عمم 
  تَفْضیالً  خَلَقْنا

 پاکیزه هاى روزي انواع از و کردیم؛ حمل) راهوار هاى مرکب بر( دریا، و خشکى در را ها آن و داشتیم؛ گرامى را زادگان آدمی ما
  .بخشیدیم برترى ایم، کرده خلق که موجوداتى از بسیارى بر را ها آن و دادیم؛ روزى آنان به

  )70اسراء،(
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 بسزایی و مهم نقش او شخصیت ساختن در دو هر که اندیشه و عشق یا عاطفه و عقل از آمیخته است موجودي انسان
بنابراین اگر بخواهیم شرافت و  .دارد توجه است، آدمی عواطف کانون که دل به عقل، کنار در کریم قرآن. دارند

کرامت انسان را از سایر مخلوقات نمایان سازیم، باید از نیروي عقل و عشق در راه هدف صحیح زندگی بهره بگیریم؛ 
و  عقلمربوط به تي ها در بسیاري از آیات قرآن از واژهاز این رو، . وگرنه تفاوتی میان ما و سایر جانداران نخواهد بود

 .وفایی بعد انسانی بشر تأکید شده استبراي شکتذکر 

 است هیزم نباشد بو گر را عود    است  الزم آدمیت را آدمی

 و خودشناسی توانایی انسان نهاد در خداوند. دارد را کماالت بسیاري به یافتن دست توانایی که است موجودي انسان
 سوي به تو همانا انسان، اي؛  ربک کَدحاً فَمالقیه  إِلى  إِنَّک کادحأَیها الْإِنْسانُ  یا«: است فرموده و نهاده را بالندگی

  )5انشقاق، ( ».کرد خواهی دیدار او با پس. کوشایی سخت پروردگارت

 صورت وي اراده و اختیار به زند، می سر وي از که کارهایی مجموعه و است اختیار صاحب موجوديچنین  هم انسان
 خود بودن خوب در فرشتگان زیرا ؛است نهفته اختیار همین در فرشتگان، بر انسان برتري رمز حقیقت در. گیرد می

 آزاد راه انتخاب در درونش، در شر و خیر نیروي تضاد واسط به انسان که حالی در ندارند، اختیاري خود از و مجبورند
   .شود می فرشتگان مقام از افزون مقامش گزیند، برمی را خیر راه که گاه آن و است

  از فرشته سرشته و زحیوان       زاده طرفه معجونى است آدمى
  ور رود سوى آن، شود پس از آن        گر رود سوى این، شود به از این 
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   فلسفه زندگی انسان: 6موضوع 

  

  

  

  

  

 آفرینش -3. ام نیامده وجود به خود به خود - 2. دارم وجود من -1 :این سه مطلب است ما زندگی در حقایق ترین روشن
هر وجدان آگاهی آن را  و ندارد برهان و دلیل به نیازي که است واضح قدري به مطالب این .دارد سرانجامی من
یابیم که زندگی ما داراي هدف و کمالی نیز هست و باید به  اگر این سه حقیقت را کنار هم بگذاریم، در می. پذیرد می

  . دنبال آن باشیم

انسان انسان باید درك کند خداي قادر حکیم این همه امکانات را چرا در اختیار انسان قرار داده ؟ و در واقع چرا به 
اختیار و آزادي داده؟ و چرا این همه موجودات را در خدمت انسان قرار داده؟ با توجه به اینکه از حکیم کار لغو و 
بیهوده صادر نمی شود، مطالعه و بررسی این جهات به واقع می تواند زمینه رشد و توجه عمیق به خود را براي انسان 

ي خود را به بهایی ناچیز ها دهد و در غیر اینصورت این انسان تمام سرمایهفراهم سازد و آدمی را در مسیر صحیح قرار 
  . خواهد فروخت و در این معامله بیش از همه ضرر و خسران خواهد نمود

اي شایسته باالترین درجه تقدیر باشد، او را  از این رو، اگر بنده. داند قرآن کریم، قله افتخار انسان را بندگی محض او می
آري، آن کس که خدا را شناخته باشد، عمرش را در راه بندگی او صرف کرده و از  .کند می» عبد«صفت  مفتخر به

  .شودغافل میخود و خویشان 

  فرزند و عیال و خانمان را چه کند    آن کس که تو را شناخت جان را چه کند
  دیوانه تو هر دو جهان را چه کند        دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی

 و خضوع نهایت خداوند، عبادت از مقصود. باال هدف از خلقت انسان، عبادت و بندگی خدا دانسته شده استدر آیه 
 نیاز بی ذات به مذکور هدف بازگشت و است مطلق نیاز بی و غنی متعال خداوند که است روشن. اوست برابر در فروتنی

 درگاه به و رسیده خویش خلقت کمال به پروردگار برابر در خشوع و خضوع با که است انسان این بلکه نیست؛ وي
 داشته همراه به خداوند براي اي نتیجه و سود جهان، خلقت که نیست چنین این دیگر، عبارت به. یابد می راه او قرب
 است اى نتیجه و غرض خدا، بندگی و عبادت گویاتر، عبارتی به یا است بندگان خود به هدف این بازگشت بلکه باشد؛

  . باشد خدا خود که فاعل عاید نه شود؛ مى خدا فعل عاید که

 احساس همین کنیم، تحمل ها سختی و مصائب و ها رنج همه با را زندگی روانی نظر از سازد می قادر را ها انسان ما آنچه
هیچ قید کنند و  کنند که آزادتر عمل می فقط گمان می هدف بی هاي انسان. است هدف داشتن زندگی و بودن دار معنی

  .شد خواهند هدفمند هاي انسان ابزار عمر آخر ها اسیرترین موجودات کره زمین هستند؛ زیراتا اتفاقاً آن. و بندي ندارند

ما و الْجِنَّ خَلَقْت و ون إِالَّ الْإِنْسدبعیل    
  )شوند نزدیک من به و یابند تکامل راه این از و( کنند عبادتم اینکه براى جز نیافریدم را انس و جنّ من

  )56ذاریات،(
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  .ما آمدیم تا زندگی کنیم که قیمتی پیدا کنیم؛ نه اینکه به هر قیمتی زندگی کنیم
 و أَنْفُسهم خَسرُوا الَّذینَ الْخاسرینَ إِنَّ قُلْ«: باشددند که فردي خودش را باخته  کارترین تجارت را آن می قرآن زیان

لیهِمأَه موۀِ ییامأَال الْق کذل ورانُ هبین الْخُسزیانکاران واقعى آنانند که سرمایه وجود خویش و بستگانشان را «: بگو؛  الْم
 چه به که بنگر قانه مشتاپس اي انسان،  )15زمر، ( »!تآگاه باشید زیان آشکار همین اس! اند در روز قیامت از دست داده

 خود تعالی با که ،شد خواهی تر مصمم ،باشد واالتر مقصود قدر هر !! کن عمل,  عزم شوق با ؟ آنگاه اي آمده مقصود
 دو تو! شو بلند !؟ خودت را به بهاي کم نفروشساعات عمرت را در چه به سر می بريبنگر  !!! بسازي تر متعالی جهانی

 و اخطار این ».کرد خواهی تجربه را زندگی بار یک و رفت خواهی زندگی را راه بار یک تنها !آیى نمی دنیا به بار
   .شگرف، زندگی خود را شناخته و هدف از آن را بدانیم دقتی با که دارد می آن بر را ما جدي، و مهم زد گوش

  کنیم؟ کار چه آن دانستیم که با مى را سوال این جواب فقط شد، اگر مى انگیز شگفت چقدر زندگى
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  ینقطه اوج انسان: 7موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

 از و اوست مادي جنبه همان که دارد خاك در ریشه سو یک از. دوبعدي است موجودي انسان کریم، قرآن آیات بر بنا
آیه باال از ماجراي خلقت آدمی . است انسان معنوي بعد یا باطنی جنبه که دارد ربوبی و اعلی بارگاه به رو دیگر سوي

  .انسان کامل به خلیفه خود بر زمین یاد کرده و تاج افتخار بر سر او نهاده استخداوند در این آیه از . پرده برداشته است

خداوند در آغاز خلقت آدم، فرشتگان را از خلقت آدم آگاه نمود این مطلب براى فرشتگان که از اسرار خلقت آدم 
این است که خدایا چرا در  انگیز بود و لذا در مقام سؤال بر آمدند و سخنانى گفتند که مفهومش اطالع نداشتند سؤال

کنى که فساد کند و خون بریزد اگر هدف این است که آن موجود تو را ستایش و  روى زمین موجودى را خلق مى
آنچه را : ها یک جواب اجمالى داد و آن اینکه خداوند نخست به آن. دهیم عبادت کند ما همگى این کار را انجام مى

دانید که انسان داراى چه استعدادها و  نی شما از اسرار وجودى آدم خبر ندارید و نمىدانید؛ یع دانم شما نمى که من مى
سپس این ادعا را برایشان ثابت کرد و به آدم، اسرار عالم و موجدات را تعلیم داد و او به شایتگی همه . هایى است لیاقت

  .را دریافت؛ حال آنکه فرشتگان از درك واقعی این اسرار عاجز ماندند

ترین جانداران باشد  فهمیم که نهاد انسان شایستگی دارد تا از سویی در زمین فسادورزي کرده و از پست این ماجرا می از
  .و از سویی به حقایق باطنی عالم دست یافته و از بارگاه فرشتگان فراتر رود

این دعوت هم به . ت نمایدخداوند به وسیله فرستادگانش تالش نموده تا انسان را به شناخت واقعی از خودش دعو
به عبارت دیگر، خداوند فرشتگان را براي هدایت انسانها نفرستاد؛ بلکه . صورت زبانی بوده است و هم به صورت عملی

انسانهایی از جنس خودمان را که باالترین مراتب انسانی رسده اند، براي هدایت ما مبعوث کرد تا ما ارزش انسانیت را 
  .در مقام عمل ببینیم

   بدانی خود را ارزش آدم مقامِ اي تا تو      از ابناء آدم پدید آورد را حق انبیاء
در . آیات دیگري از قرآن نیز ما را به این مطلب راهنمایی می کند که تا چه اندازه مقام انسانیت، رفیع و بلندمرتبه است

: خلقت از این جهت برتري یافته استهمه  ربداند که ی میاله بزرگ امانتداراي یکی از این آیات، خداوند انسان را 

قالَ إِذْ و کبکَۀِ رالئلْملٌ إِنِّی لی جاعضِ فلُ أَ قالُوا خَلیفَۀً الْأَرعنْ فیها تَجم دفْسفیها ی و کفسی 
ماءالد نُ ونَح حبنُس كدمبِح و سنُقَد إِنِّی قالَ لَک لَمون ال ما أَعلَمتَع    

» .داد خواهم قرار]  اى نماینده[ جانشینى زمین، روى در من«: گفت فرشتگان به پروردگارت که را هنگامى) بیاور خاطر به( 
 که دیگر، زمینى موجودات زیرا! (کند؟ خونریزى و فساد که دهى مى قرار آن در را کسى آیا» !پروردگارا«: گفتند فرشتگان

 تسبیح ما) است، عبادت انسان، این آفرینش از هدف اگر. شدند آلوده خونریزى و فساد به نیز، داشتند وجود آدم این از قبل
  ».دانید نمى شما که دانم مى را حقایقى من«: فرمود پروردگار» .کنیم مى تقدیس را تو و آوریم، مى بجا را تو حمد و

  )30بقره،(
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ما امانت ؛ جهوالً ظَلُوماً کانَ إِنَّه الْإِنْسانُ حملَها و منْها أَشْفَقْنَ و یحملْنَها أَنْ فَأَبینَ الْجِبالِ و الْأَرضِ و السماوات علَى الْأَمانَۀَ عرَضْنَا إِنَّا«
ها از حمل آن سر برتافتند، و از آن  ها عرضه داشتیم، آن ها و زمین و کوه را بر آسمان) الهیهتعهد، تکلیف، و والیت (

این امانت بزرگ الهی، همان والیت و خالفت » .هراسیدند؛ اما انسان آن را بر دوش کشید؛ او بسیار ظالم و جاهل بود
در انتهاي آیه خداوند انسان را بسیار ستمگر ین دلیل، الهی است که بار تعهد و مسئولیت زیادي براي انسان دارد و به هم

  . کند و نادان خوانده؛ چون اهمیت این امانت را ندانسته و با کوتاهی در آن ظلم زیادي به خود می

 کار به نام من دیوانه زدنده قرع    آسمان بار امانت نتوانست کشید

امکان حمل خالفت الهی را نداشتند؛ چون استعدادهاي شان، البته دیگر موجودات جهان با وجود عظمت و بزرگی
تنها موجودى که قوس صعودى و نزولیش بى انتها است، و به طور نامحدود قادر به پرواز به . بالقوه در وجودشان نبود

را به  ، انسان است و چقدر باید نادان و ستمگر باشد اگر قدر این مقام و منزلت را ندانسته و خود سوى قله تکامل است
  .ترین موجودات مبدل سازد پست

  آدمیت مکان است حد چه تا که بنگر     نبیند خدا جز به که جایی به آدمی رسد
  آدمیت طیران ببینی تا آي در به     شهوت بند پاي ز تو دیدي مرغ طیران
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  انینقطه فرود انس: 8موضوع 

  

  

  

  

گفتیم که انسان داراي دو بعد روحانی و حیوانی است و براي پیمودن مسیر زندگی خود، هر دو قابلیت را در درون خود 
شاره میشود که انسان تا چه حد در این گفتار به این مطلب ا. انسانی آشنا شدیم با نقطه اوجدر گفتار پیشین . دارد
  .تواند نزول پیدا کرده و جایگاه خود را از دست بدهد می

در نگاه قرآن داراي صفاتی چون   انسان مذموم. کند قرآن در برخی آیات، به صفات مذموم و نکوهیده انسان اشاره می
گی، تکبر، اهل جدل به ناحق، بخیل، نادان، ضعیف و ناتوان، ناامید و مأیوس، حریص و کاري، عجله و شتاب زد ستم
  .طاقت و باألخره بسیار کافر است کم

 و خردمندي همین و است ورز اندیشه که است جانداري انسان، که است این در حیوان و انسان میان تفاوتگفتیم که 
 از قرآن آیات از بسیاري در. است بخشیده برتري او به آفرینش جهان موجودات دیگر به نسبت که اوست دانایی

 انسان مسخر را زمین و آسمان خداوند .است شده تأکید بشر انسانی بعد شکوفایی براي تفکر و تدبر عقل، يها واژه
اگر  و اوست ارزش انسان به خردورزىشود که  از آیه باال نیز فهمیده می. یابد دست انسانیت کمال و هدف به تا ساخته
 هستند کسانى ها جنبنده بدترین«: فرمود السالم علیه على حضرت. شود مى موجود روي زمینتعقّل نکند، بدترین آدمی 

  »ورزند مى کفر و کرده لجاجت ولى فهمند، مى را حقّ که

  آدمیت میان و دیوار نقش میان چه                      بینی و گوش و دهان و است چشم به آدمی اگر
  آدمیت جهان ز ندارد خبر حیوان     ظلمت و جهل و است شغب شهوت؛ و خشم و خواب و خور

کَثیراً منَ الْجِنِّ و الْإِنْسِ لَهم قُلُوب ال یفْقَهونَ بِها و لَهم أَعینٌ   و لَقَد ذَرأْنا لجهنَّم«: خوانیم در آیه دیگري از قرآن کریم می
 به یقین، گروه بسیارى از جن؛  بِها و لَهم آذانٌ ال یسمعونَ بِها أُولئک کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئک هم الْغافلُون ال یبصرُونَ

فهمند؛ و چشمانى که  نمى) کنند، و اندیشه نمى(یى دارند که با آن ] ها عقل[ها  ها دل و انس را براى دوزخ آفریدیم؛ آن
اعراف، (» .اینان همان غافالنند! که گمراهترشنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بل بینند؛ و گوشهایى که با آن نمى مىبا آن ن

179(  

ها از صبح تا شام  برخی انسان. این تشبیه بسیار زیباست .تر دانسته است در این آیه خداوند انسان را از چهارپایان نیز پست
 :فرماید مىدرباره برخی افراد على ع در نهج البالغه امام . کر شکم و شهوت خود هستنددوند و به ف چون چهارپایان می

اند و از  ها رها شده اندیشند و یا حیوانات دیگرى که در چراگاه که تنها به علف مىمانند  میهمانند حیوانات پروارى یا «
مانند  یم گوسفندان پروارى و مثلمرفهند ها در دنیا یا  آري، نوع انسان» .گیرند این طرف و آن طرف خرده علفى بر مى

   یعقلُونَ ال الَّذینَ الْبکْم الصم اللَّه عنْد الدواب شَرَّ إِنَّ
 کنند بدترین جنبندگان نزد خدا، افراد کر و اللى هستند که اندیشه نمى

  )22،انعام( 
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دنبال آب و علف ها  در بیابان که چون گوسفندان گرسنهاند و محرومنامرفه  یاو  که پیوسته در حال خوردن هستند
 بخوا سرگرم و فروبرده آخور به سر چنان هم اگر ما از دریغ . گردند و هر دو گروه هدفشان جز شکم چیزى نیست مى

  . باشیم...  و شهوت و خوراك و

 ها دادست سروش عالم غیبم چه مژده    چه گویمت که به میخانه دوش مست و خراب

 نشیمن تو نه این کنج محنت آبادست      که اي بلندنظر شاهباز سدره نشین

 ندانمت که در این دامگه چه افتادست      زنند صفیر تو را ز کنگره عرش می
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 خداباوريمهارت : فصل دوم

زندگی هر کس بر اساس اعتقادات و باورهاي در حقیقت، . ترین نیاز بشر دانسته شده است اصلی ،ایمان و باور مذهبی
از این رو، هنگامی که  ».ستوا اعتقادات کامل بازتابهر کس  زندگی«: اند ؛ به طوري که گفتهگیرد درونی او شکل می

توان و نباید از تأثیر عمیق باورها در این زمینه غافل  شود، نمی زیستن میهاي زندگی یا سبک و چگونه  سخن از مهارت
  . شد

بینی صحیح و عقالنی رسیده و رابطه خود  دعوت کرده است تا به شناخت و جهان ها قرآن کریم بارها و بارها از انسان
 .م به خداباوري اختصاص یافته استبر این اساس، آیات فراوانی از قرآن کری. با منشأ خلقت و آفرینش را تعالی بخشند

  . است و به عبارت دیگر، خداباوري زندگی مؤمنان نیز زیر سایه ایمان و اعتقاد عمیق به حضور خداوند در متن زندگی

باور به رحمت و مهرورزي  ،باور به علم و احاطه خدا ،باور به قدرت و اراده خدا :اي متعددي دارده خداباوري جلوه
مکر و عذاب ترس از ، دوستی با خداوند ، ایجاد رابطهباور به رزاقیت و روزي رسانی خداوند ،بندگانخداوند بر 

چنانچه هر کدام از این باورها در وجود انسان ریشه دوانده باشد،  .دهند ها را تشکیل می برخی از این جلوه... و  خداوند
  . گردد انسان میبدون تردید منشأ نگرش و رفتارهاي بسیار مثبتی در زندگی 

  :ها خواهیم داشت اي کوتاه به هر یک از این باورها و تأثیر هر یک بر خوشبختی انسان ما در این فصل، اشاره
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  خدامحوري در همه زندگی: 9موضوع 

  

  

  

  

  

  

مقصود از توحید، این است که خداوند یکتا . دهد اعتقاد به توحید زیربناي اصلی اعتقادات یک مسلمان را تشکیل می
به همین دلیل، از علم و قدرت . عیب و نقصی ندارد هاست و هیچ او منشأ همه کماالت و بهترین. جهان را آفریده است

چنین هیچ رخدادي در عالم بدون اذن  هم. پایان نیز برخوردار است و عالم را بر اساس حکمت و قدرت آفریده است بی
در پرتو اعتقاد به توحید، زندگی انسان در راستاي هدف اصلی خود قرار گرفته و فرد به ساحل . گیرد او صورت نمی

  :برخی آثار توحید و خداباوري در زندگی انسان عبارت است از. رسد امش و سعادتمندي ابدي میآر

 : باشد می بین خوش آن بر حاکم قوانین و هستى نظام کلیت مؤمن و خداباور، نسبت به انسان

 .عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست    به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

  .کند و به یاري و پشتیبانی خداوند دلگرم است مؤمن و موحد، در برابر مشکالت سر خم نمیانسان 

  گرم تو دوستی از دشمنان ندارم باك    کنند قصد هالك هزار دشمنم ار می
عزت و ذلت را در  .شود ها نمی ها و خوشی انسان موحد، دچار اضطراب و نگرانی و استرس براي از دست دادن لذت

 .کند بیند و براي به دست آوردن رفاه زودگذر، خود را نزد دیگران خوار و کوچک نمی میدست خدا 

   نبیند ز کس تو خواري عزیز      عزیزي و خواري تو بخشی و بس

 نمی راه خویش دل به را ناامیدي و یاس هرگز او، عنایات و الطاف به بستن دل و خدا به اعتماد و توکل با مؤمن فرد
 .عدالتی و یأس و ناامیدي نیست؛ زیرا به حکمت و عدالت خداوند در پایان ایمان دارد دنیاي تبعیض و بیدنیاي او . دهد

 اند زان سر دهند هر چه ازین سر نداده       نومید نیستم ز ترازوي عدل حق

 .رود نمی هاي دیگران چشم ندوخته است و زیر بار منت دیگران داشتهکند و به  هایش نهایت استفاده را می از نعمت

 که بار محنت خود به، که بار منت خلق    قناعت کنیم و جامه دلقخشک به نان 

 تُذلُّ و تَشاء منْ تُعزُّ و تَشاء ممنْ الْملْک تَنْزِع و تَشاء منْ الْملْک تُؤْتی الْملْک مالک اللَّهم قُلِ
  قَدیر  ء شَی کُلِّ  على إِنَّک الْخَیرُ بِیدك تَشاء منْ

 باز را فرمانروایى بخواهى کس هر از و بخشى مى فرمانروایى بخواهى کس هر به! فرمانروایى دارنده اى! خداوندا بگو
 بر تو گمان بى توست کف در نیکى گردانى؛ مى خوار بخواهى را کس هر و دارى مى گرامى بخواهى را کس هر و ستانى مى

  .توانایى کارى هر

  )26آل عمران،(
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کند؛ بلکه ایثار و از  انسان موحد به همنوعان خود با دیده احترام و محبت نگاه کرده و نه تنها به کسی ظلم و تعدي نمی
داند که رضاي خداوند در گرو  زیرا می ؛دهد خود گذشتگی و دستگیري از نیازمندان را سرلوحه اعمال خود قرار می

 .رضایت بندگان و مخلوقات است

  تا خاطر بندگان نجویى         حاصل نشود رضاى سلطان 
  با خلق خداى کن نکویى        خواهى که خداى بر تو بخشد

باید قدرت خداوند و تدبیر او را باور کنند و بدانند که عزت و ذلت و بلندي و  افراد با ایمانکه این است  یه باالمفهوم آ
  .باشد ترین اثر خداباوري در زندگی مؤمنان می این مهم .پستی هر کس به دست خداست

وقتی خدا را بهتر بشناسیم و باور . شماریم متأسفانه بسیاري از ما نقش خداباوري در زندگی شخصی را کم و ناچیز می
  . تر خواهد شد و شیرین  کنیم، زندگی آسان

  !باورش کرده باشد که دارد وجود قدر همان کس هر براي خداوند
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  باور به علم الهی: 10موضوع 

  

  

  
  

اي در قرآن کریم  کمتر صفحه .کند ها متوجه می آیات متعددي از قرآن بندگان را به علم و احاطه خداوند بر اعمال آن
دلیل این . دیده نشود... و » شهید«و » سمیع«و » بصیر«و » خبیر«یابید که در آن، واژه علم و مشتقات مفهومی آن مثل  می

  : مثالً. همه یادآوري درباره علم خداوند، آن است که توجه به آن آثار و کارکردهاي فراوانی براي بندگان دارد
اري از صفات نیکوي درونی مثل تواضع و فروتنی، انفاق و صدقه، گذشت و کنترل درونی خشم، بسیشود  باعث می

شود؛ زیرا  در وجود انسان تقویت می.... پوشانی خطاي دیگران، صبر بر مشکالت، عفت و حیا، رعایت عدالت و  عیب
  :اند که چه خوب گفته .نیازي به اثبات آن براي دیگران ندارد

  .هست هم خدا هستی که جا هر باشی معتقد که است آن ایمان بهترین
را خواهد شد؛ ... چنین سبب درمان بسیاري از مشکالت روحی و روانی مثل نومیدي، افسردگی، فقر و مصیبت و  هم

داند که گوش شنوا و چشم بینا و وجود مهربان و دلسوزي  زیرا فرد، حضور خداوند را نزد خود احساس می کند و می
 :آري. کند در کنار او وجود دارد و اورا درك میهمواره 

  .بینی دانم که می خدایا می: ي دنیا رو میشه با یک جمله تحمل کردها تمام غصه
اگر به علم خدا باور داشته باشیم، می دانیم که پستی و . کند و نیز روحیه توکل واعتماد و صبر را در وجود ما تقویت می

در میان . ومصلحتی است که خداوند به آن داناتر است و در نهایت به سود ماستهاي روزگار براي حکمت  بلندي
  :ها، هیچ وقت این جمله را فراموش نکن که مشکالت و سختی

 .هست زندگی چیز همه به حواسش خدا باشد، راحت خیالت

کند  میاقدام  نیک کارهايبه  بیشتري انگیزهو  فرد، خود را در محضر خدا ببیند؛ با میل شود تا موجب می عالوه بر این،
اي قرار داده اند و تمام رفتارهاي ما را  اگر در اتاقی باشیم که دوربین مداربسته. کندگناهان اجتناب و در مقابل، از 

پروا و نترس  چنین بی پس چرا در برابر چشمان بیناي جهان افرین این. کنیم بینند، مطمئناً از رفتارهاي ناپسند دوري می می
بدان که «: فرمود )ع(امام جواد .کنند می نظاره را دیگران ما گویی الاقل که اي باشد گونه به بیایید رفتارمان. کینم ه میگنا

  »اَلَم یعلَم باَنَّ اهللا یري«: فرمایدقرآن کریم می ».پس بنگر که چگونه هستی ؛تو از چشم خدا پنهان نیستی
اي سعادت و خوشبختی انسان در زندگی این است که خداوند را همواره در متن ه ترین مؤلفه بنابراین، یکی از اصلی

کند و  شنود، صفات و رفتار او را ثبت و ضبط می او را می بیند، سخنش را میزندگی خود احساس کند و بداند که خدا 
  .کند مفهوم آیه باال بر همین نکته تأکید می. همیشه با اوست

  وین عجب بین که من از وي دورم  استتر از من به من  یار نزدیک

و الْإِنْسانَ خَلَقْنَا لَقَد و لَمما نَع وِسستُو بِه هنَفْس نُ ونَح أَقْرَب هنْ إِلَیلِ مبرید  حالْو  
  !نزدیکتریم قلبش رگ از او به ما و دانیم، مى را او نفس هاى وسوسه و آفریدیم را انسان ما

  )16قاف،(
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  باور به رحمت الهی: 11موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

دهنده اهمیت امید و باور  خوبی، نشان نقل شده و به) ع(علی این سخن حکیمانه، از امام » .ناامیدي است ،بزرگترین بال «
در این مطلب هیچ تردیدي نیست که اگر باور به رحمت و مهرورزي خداوند را از . به رحمت الهی در زندگی است

مندي و حسادت و بسیاري از  زندگی خود حذف کنیم، بالفاصله باید درهاي یأس و نومیدي و دنیاطلبی محض و قدرت
  :رحمت و مهربانی خداست که باور بهاین . به روي خود باز کنیمها را  بدي

 کند؛  ها را در وجود ما تقویت می احساس خودباوري و قدردانی نعمت 

 دهد؛ خدا و بندگانش را در وجود ما افزایش می حس دوستی و محبت 

  ،می دهد؛ شروع دوباره در زندگیتوبه و به ما انگیزه در مواقع شکست و گناه 

  ؛برد اي دیگران را از بین میه و رضایتمندي را براي به ارمغان آورده و حسادت و طمع به داشتهقناعت 

 سازد بندگی خدا و انجام تکالیف را براي ما شیرین و دلپذیر می .  

دهد تا بندگان را به رحمت و  قرآن است که خداوند به پیامبرش دستور میآیه باال یکی از امیدبخش ترین آیات 
  .خداوند امیدوار سازد مهرورزي

  :چند جمله با خدا

ترین خدمتی به من کند، تالش  اگر کسی کوچک! واي بر من. مرا ببخش که هنوز مهر تو را باور نکرده ام! پروردگارا
چگونه است که عشق و . ام کنم تا از او سپاسگزاري کرده و جبران کنم، ولی این همه مهربانی و رحمت تو را ندیده می

تر از مادر است و حتی جهنم او براي  ام که خدا مهربان ام، ولی باور نکرده مادر یا همسر یا دوست را پذیرفته مهربانی
  لطف و رحمت به بندگان است؟ 

 ي اوستها حالتی از مهربانی    ي اوستها خشم نامی از نشانی

 مثل قهر مهربان مادر است    تر است قهر او از آشتی، شیرین

قُل یا عبادي الذین اسرفوا علی انفسهم التقنطو من رحمۀ اهللا ان اهللا یغفر الذنوب جمیعا انه هو 
  الغفور الرحیم

 را گناهان همه خدا یقیناً نشوید، نومید خدا رحمت از! اید بوده کار تجاوز خود بر]  گناه ارتکاب با[ که من بندگان اى: بگو
    است مهربان و آمرزنده بسیار او زیرا آمرزد؛ مى

  )53/زمر(
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ام نکنی، چگونه از این  اگر تو یاري. ام کنی، شرمنده هاي غفلت مرا مشاهده می بینی و لحظه مرا میاز اینکه ! مهربانا
خدایا، لطف کن و دوباره به سوي من برگرد تا توفیق بازگشت به سمت تو نصیبم . خبري نجات پیدا کنم منجالب بی

  .شود

  ایم آمده که در این بحر کرم غرق گناه  لنگر حلم تو اي کشتی توفیق کجاست
چه نیکوست که سر و کار من با تو . ات مرا به طمع کشانده است عدالتت مرا به هراس انداخته و کرم و مهربانی! بارالها

   .کنم از تو به سوي خودت فرار می. افتاده است

  .من است ولیک عفوِ تو باالتر از گناه    اگر چه بیشتر از هر کسی گنهکارم
  شایان گذشت تو مرا نیست گناهی    که در حشر یک عمر گنه کردم و شرمنده

ولی و «و » پناهان فریادرس بی«؛ »یگانه محبوب پرهیزکاران«همان ! هستی» گمشده متحیران«تو همان ! معبود من
را در فناي تو طلب » شان منتهاي شوق«خوانند و عارفان  می» پروردگار جهانیان«عالمان، تو را . »سرپرست مؤمنان

ایم که تورا چگونه خطاب کنیم؛ غافل از آنکه تو خود  گناهکاران، ولی، در این میانه به صرافت افتاده ما. کنند می
  .»ترین مهربانان اي، مهربان«: زنم تو را با تمام وجودت صدا می. اي بهترین اوصافت را براي ما کنار گذاشته

  با کریمان کارها دشوار نیست     تو مگو ما را بر آن شه بار نیست
 که مستحق کرامت گناهکارانند    نصیب ماست بهشت اي خداشناس برو
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   باور به عدالت الهی: 12موضوع 

  

  

  

  

 ویژه جایگاه در را چیزي هر عدل« :اند کرده اشاره آن به کلماتشان در )ع(علی  امام که است همان عدل تعریف بهترین
 شایسته جایگاه در چیزي هر دادن قرار معناي به بلکه نیست؛ برابري و تساوي معناي به عدل بنابراین. »دهد می قرار خود

 است، آن شایسته که چنان آن موجودي، هر با خداوند که است آن »الهی عدل« اجمالی معناي بنابراین،. است خودش
  .کند رفتار

  :گرفت نظر در جایگاه و مقام چند در باید را خدا عدالت

 و تعادل و شده آفریده مشخص هدف راستاي در و داد و عدل اساس بر خلقت جهان سراپاي :تکوینی عدل - الف
  )7 الرحمن،( »الْمیزان وضَع و رفَعها والسماء«: است شده رعایت آن اجزاي ترکیب در توازن

 امر انسان فطرت موافق و خوب کارهاي به خدا یعنی است؛ بندگان مصلحت به هم خداوند فرامین :تشریعی عدل -ب
 :کند نمی بیش از طاقت تکلیف و است مکلفین يها توانایی اساس بر هم و) 29اعراف، ( »باقسط ربی اَمرَ قُل«: کند می

 بیاندون ب عقاب خداوند و است فراهم تکالیف به عمل يها زمینه هم و ) 286بقره، ( »وسعها االّ نَفْساًاهللاُ  کَلِّفی ال«
  )15 اسراء،(» رسوالً نَبعثَ حتّی معذِّبین کنّا ما و«: کند نمی

 می داده جزا و پاداش آنان به و داوري مردم میان دادگري و عدل اساس بر واپسین روز در :جزایی و قضایی عدل - ج
  )47انبیاء،( »شَیئاً نَفس تُظلَم فَال القیامۀ لیومِ القسطَ الموازینَ نَضَع و«. شود

خداوند ظلم  .کند می نفی متعال خداي مقدس ساحت از را ستم و ظلم گونه هر تمام، چه هر صراحت با کریم قرآن
نادانی نسبت به زشتی ظلم؛  یزي؛ناآگاهی به ظلم بودن چ :و ستم از عوامل زیر ناشی می شودظلم  اصوالً؛ چون کند نمی

  .احتیاج و نیاز به انجام آن ظلم؛ مجبور بودن در انجام ظلم؛ انجام ظلم از روي تفریح و هوس

و هم بی نیاز .) پس مورد اول و دوم منتفی شد(است  او هم عالم مطلق. در خداوند وجود ندارد هیچ یک از این عوامل
.) مورد پنجم هم نفی شد(کند  نمیو هم حکیم است و کار بیهوده .) مورد سوم و چهارم رد شد(است  مطلقو قادر 

ارتکاب ظلم از ذات خداوند متعال  هیچ یک از عوامل صدور ظلم در مورد خداوند معقول نیست، بنابراین تصوروقتی 
  .منتفی می شود

   یرَه شَرا ذَرةٍ مثْقالَ یعملْ منْ و) 7(  یرَه خَیراً ذَرةٍ مثْقالَ یعملْ فَمنْ
 ببیند را بدى آن کند، بدى اى ذره وزن هم هرکس و) 7(ببیند  را خوبی آن کند، خوبی اى ذره وزن هم هرکس و

  )زلزال( 
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از انسان رخت بر ... ها و ها، تحقیر کردن کردن ها، محروم ها، تهمت توهینشود تا  باور به عدالت خداوند سبب می
 آدمیتر به فریادرسی این  شود قدرتی پرتوان ها می شود؛ زیرا دانسته می بندد و توجه بیشتري به ارزش واعتبار انسان می

  .خواهد گرفتدر دنیا یا آخرت خواهد شتافت و انتقام آنان را 

  من این مساله بی چون و چرا می بینمکه        نیست در دایره یک نقطه خالف از کم و بیش
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ترین نیازهاي فطري بشر و محرك واقعی براي امید و حرکت به سمت رشد و کمال  دوستی یکی از اصلیمحبت و 
  :اند که برخی، اساس و بنیاد خلقت را بر اساس محبت دانسته تا جایی. اوست

  یادگاري که در این گنبد دوار بماند    از صداي سخن عشق ندیدم خوشتر
فرد هیج  مقصود از این اصطالح، آن است که. داند می» توحید در محبت«ن را اي ایماه قرآن کریم نیز یکی از نشانه 

دلیل این امر هم روشن است؛ چون محبت ) 24توبه، ( .دوست نداشته باشدکس و هیچ چیز را مقدم یا در کنار خداوند 
  . بستگی و پیروي از آن را به همراه خواهد داشت به هر چیز یا کسی تعلق بگیرد، دل

  :خدادوستی چند نکته را باید مد نظر داشتدرباره 
محبت و عشق به هر چیز یا هر کس دیگر، اگر در کنار محبت به خدا و یا مقدم بر او باشد، نوعی شرك به حساب . 1

ما جعل اهللا لرجل من فلبین فی جوفه؛ خداوند در  «: باره تعبیر زیبایی دارد قرآن کریم در این. آید و پذیرفتنی نیست می
 ؛انسان به خدا ناب و خالص نباشد ایمان«:ایدفرم می نیز امام صادق علیه السالم ».ه هر کس، دو قلب جاي نداده استسین

  »..و از همه مردم بیشتر دوست بداردمگر آن که خداوند را از خودش و پدر و مادر و فرزند و زن و مالش 
 یار یکیخدا یکی و محبت یکی و     دویی به مذهب فرمانبران عشق خطاست

یا حتی ... هاي دیگر مثل پدر و مادر و همسر و فرزند و  از انبیاء و اولیاء و ائمه گرفته تا انسان–محبت به غیر خدا . 2
اگر در راستاي محبت به خدا باشد؛ یعنی سبب کاهش یا غفلت از محبت  -چیزهایی مانند طبیعت و علم و شعر و غیره

 .پسندیده و مورد سفارش نیز هست خدا نگردد، اشکال ندارد؛ بلکه گاهی

 .عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست    به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

اولیاء الهی جز به محبوب و معبود خویش . ورزد ارزش هر کس به آن چیزي که در ذهن دارد و به آن عشق می. 3
 کُلِّ منْ أستَغْفرُك«: گویند قرار ساخته و از صمیم جان خود می اندیشند و جذبه شوق وصال به محبوب آنان را بی نمی
 » ذکْرِك بِغَیرِ لَذَّة

  »اَستغفراهللا«شمار  از آن دم بی      گذارد دمی بی یاد او گر می
که در قلب خود چه جاي  نگاه کن همتو ! ماشین گاراژ یا است، االغ و اسب اصطبلِ یا غالباً ما هاي دل: گفت می بزرگی

  !؟توانی براي دلت بگذاري چه اسمی می و اي داده

  عقار و ضیاع و باشد خر و گاو     ده بود آن نه دل که اندر وي

نَ ونْ النَّاسِ مذُ متَّخنْ یونِ مد أَنْداداً اللَّه مونَهبحی بکَح اللَّه نُوا الَّذینَ وآم ا أَشَدبح لَّهل ...  
 که آنها اما. دارند مى دوست خدا همچون را آنها و کنند؛ مى انتخاب خود براى خداوند از غیر معبودهایى مردم، از بعضى

  .است شدیدتر) معبودهاشان، به نسبت مشرکان از( خدا، به عشقشان دارند، ایمان

  )165بقره،(

۳۷



خداوند در حدیث قدسی این چنین فرموده . ناگفته پیداست که عشق و محبت خداوند بر بندگانش بسیار زیاد است. 4
اگر گناهکاران،که با گناه کردن ؛ بِهِم و انتظارِي إلی تُوبتهِم لَماتُوا شُوقاً الی کَیف اشتیاقی نّیالمدبِرونَ ع  لَو علم«: است

. از ،به آنها دارم و منتظر بازگشت آنان هستم  اشتیاقی  چه به من پشت کردند، می دانستند که چقدر دوست شان دارم و
اوست که در تار و پود خلقت آدمی گنجانده شده و بر کالبد او این رشته عشق و محبت  آري،» .دادند شوق جان می

  .دمیده شده است

  بیچاره به جایی نرسد کوشش عاشق      تا که از جانب معشوق نباشد کششی
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ها و صفات پسندیده مؤمنان  ترین ویژگی ویژه در برابر خدا، به عنوان یکی از مهم قرآن کریم بر خداترسی و حیا به
حقیقت این است که اگر روحیه خداترسی را از . و آن را منشأ تقوا و پرهیزکاري دانسته است تأکید بسیار کرده است

خداترسى است که عامل اصلی بازدارنده انسان از این روحیه . زندگی یک فرد بگیریم، دیگر امیدي به هدایت او نیست
. حیا نمی کنی، هر کار می خواهی بکن اگر از خدا«: کهنقل شده  )ص(در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم .گناهان است

نَعیِ، فَاصتَحتَس إِذَا لَم ئْتا شم.«  

 بود ناخدا ترس را کار سخت    خدا ترس را کارساز است بخت

هاي حیا میان زن و شوهر یا پسر و پدر دریده شود؛  در محاورات روزمره هم به این مطلب اعتقاد داریم که نباید پرده
گناه پرده حیا . در خصوص ارتباط با خداوند هم این چنین است. توان آن را اصالح کرد زیرا در این صورت دیگر نمی

  . کند ادي میدر برابر او را پاره می کند و به تدریج آن را ع

. فریب کاري کنند و ا به راحتی به دیگران تهمت بزننده حیایی و عدم ترس از خدا موجب گشته تا برخی از انسان بی
و آبروي کسی را ببرند یا ناموس او را در معرض  ترویج دهند کل جامعهدروغ را نه حتی در مقیاس کوچک؛ بلکه در 

خصی و اختیاري خود بدانند که در آن هر چه خواستند بگویند و ببینند و فضاي مجازي را حریم ش. نمایش قرار دهند
اینان از حریم بندگی خدا . برایشان فرقی نکند که حالل باشد یا حرام؛ گویا دیگر چیزي و کسی جلودارشان نیست

قش دیگري براي دانند و ن رسان و خالق می گویی این عده خدا را فقط روزي. اند درآمده و به خدنگ شیطان خو کرده
آلبر کامو نویسنده . شان خبري نیست کنند، ولی از خدا در زندگی او قائل نیستند؛ بلکه برخی ادعاي دینداري هم می

هست؛ حتی اگر پس از  خدا گویی که کنم زندگی طوري دهم می ترجیح«: نویسد مشهور فرانسوي در این زمینه می
  »!هست که بفهمم پس از مرگ و نیست خدا انگار که نمک زندگی طوري اینکه تا نیست؛ که مرگ بفهمم

قرآن کریم چه خوب گفته است که اگر کسی حتی گمان وقوع روز قیامت و جزا را داشته باشد، احتیاط کرده و 
  .است قت ندارد که حیا گمشده امروز بشریتیآیا این حق) اَالیظُنُّ اولئک اَنَّهم مبعوثون. (کند پروایی نمی چنین بی این

در روز قیامت برخی از افراد امت من هچون «: مودندنقل شده است که فر )ص(ر گرامی اسالماز پیامب روایت زیبایی
. شوند مند می هاي آن بهره کنند و از نعمت پرندگان بر فراز آدمیان به پرواز درآمده و به سوي بهشت حرکت می

آیا از پل صراط عبور «: پرسند دوباره می» خیر«: پاسخ می دهند» آیا شما حسابرسی شدید؟: گویند فرشتگان به آنان می
شما در دنیا چه کرده اید که این «: کنند مالئکه از فرط تعجب سؤال می» .ما چنین چیزي ندیدیم«: گویند می» کردید؟

ا ونْ أَمم خاف قامم هبر ى ونَه نِ النَّفْسوى  ع40( الْه( َّنَّۀَ فَإِنالْج یأْوى هالْم  )41(   
  !اوست جایگاه بهشت قطعاً* بازدارد  هوى از را نفس و باشد ترسان پروردگارش مقام از که کس آن و

 ]نازعات[
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اول : ا کرده بوددو خصلت در وجود ما قرار داشت که خدا به ما عط«: گویند آنان در پاسخ می» مقام به شما داده شد؟
هر –دوم اینکه به آنچه خدا داده بود . کردیم کردیم و گناه نمی گرفتیم، از خدا حیا می اینکه وقتی در خلوت قرار می

شود که اقسام حسابرسی روز قیامت و سختی آن را از نگاه  تر می فهم این روایت وقتی دقیق» .راضی بودیم –چند اندك
  . قران کریم دریابیم

چیزهایی که درباره خدا ترسی باید مورد توجه باشد، همگامی علم و معرفت با خشیت و خوف الهی است؛  یکی از
هر چقدر درك و دانش یک فرد بیشتر باشد، وجود خویشتن را ناچیز شمرده و عظمت آفریدگار جهانیان اي که  گونه به

این مطلب در قرآن  ».خشیت، میراث دانش است :الخشیۀ میراث العلم«: می فرماید امام صادق . کند را بهتر درك می
 او از دانشمندان تنها خدا، بندگان میان از ؛إِنَّما یخْشَى اللَّه منْ عباده الْعلَماء«: کریم نیز مورد توجه قرار گرفته است

  )28فاطر، ( ».ترسند مى

ناامیدي و قطع ارتباط بنده با خداوند منجر  این نکته نیز ناگفته پیداست که مفهوم خشیت از خداوند، نباید به یأس و
  :شود؛ بلکه مؤمن باید همواره نسبت به خداوند خود رادر حالت بیم و امید قرار دهد

  که خنده در دهن و گریه درگلو دارد     میان خوف و رجا حالتی است عارف را
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و «: شود محاسبه و سنجیده بندگان اعمال دادگري و دقت نهایت با تا شود می نهاده عدالت ترازوهاي قیامت روز در
ما ؛  بِنا حاسبین  تَینا بِها و کَفىنَضَع الْموازینَ الْقسطَ لیومِ الْقیامۀِ فَال تُظْلَم نَفْس شَیئاً و إِنْ کانَ مثْقالَ حبۀٍ منْ خَرْدلٍ أَ

مقدار سنگینى یک ه شود؛ و اگر ب س کمترین ستمى نمىکنیم؛ پس به هیچ ک ترازوهاى عدل را در روز قیامت برپا مى
  )47انبیاء، ( »!کننده باشیم کنیم؛ و کافى است که ما حساب باشد، ما آن را حاضر مى) کار نیک و بدى(دانه خردل 

 مطابق که این حتی نه هستند؛ عدالت عین اساساً که ترازوهایی یعنی است؛ »الموازین« براي صفت جا این در »القسط«
 ستم و ظلم کس هیچ به روز آن در. است قیامت روز در خداوند هعادالن بسیار قضاوت گویاي تعبیر این. باشند عدالت

  .شود می محاسبه باشد، ناچیز و کوچک) دانه سیاه تخم( خردل هانداز به اگر حتی- آدمی اعمال و شود نمی
 این. شد خواهد داده چپشان دست به سر پشت از مجرمان اعمال هنام و راستشان دست به مؤمنان اعمال هنام روز، آن در

 شگفتی با بینند، می را اعمالشان هنام که هنگامی مجرمان. است کافران براي تحقیري و مؤمنان براي کرامتی خود
 دیدگانشان مقابل در آنان اعمال !؟است نموده ثبت را رفتارشان درشت و ریز که است کتابی چه این که گویند می

و وضع الْکتاب فَتَرَى الْمجرِمینَ مشْفقینَ مما فیه و یقُولُونَ یا ویلَتَنا ما لهذَا «: ندارند را آن کتمان توانایی و شود می حاضر
  )49کهف، ( »یظْلم ربک أَحداًالْکتابِ ال یغادر صغیرَةً و ال کَبیرَةً إِالَّ أَحصاها و وجدوا ما عملُوا حاضراً و ال 

 حساب خواهد بود ذره حاللت ذره به  خواهد بود به قطره قطره حرامت عذاب

 مرتکب را آن ساعت همان گویى که بیند مى واضح چنان خود  پرونده در را خویش اعمال انسان،«:  فرمود صادق امام
  ».است شده

کافى است که انسان را در مسیر حق وادارد و از هر گونه شر و فساد بازدارد،  این آیاتبه راستى ایمان عمیق به محتواى 
از آنچه خداوند به تو تعلیم داده به «: کرد درخواستآمد ) ص(اکرملذا در حدیثى آمده است که مردى خدمت پیغمبر 

را تا به آخر به او  زلزال و او سوره او را به مردى از یارانش سپرد، تا قرآن به او تعلیم کند،) ص(اکرمپیغمبر » .من بیاموز
و  مرد فقیه با همین آیهاو «: فرمود )ص(مبر اکرماپی ».همین مرا کافى است«: تعلیم داد، آن مرد از جا برخاست و گفت

   »!ى شدشناسس عمیق دین
 ،گیرد قرار مىذره مورد محاسبه  حتى به اندازه یک شاعمال بداند کهکسى  این است که اگر این سخن پیامبردلیل 

  .پردازد رفتارهاي خود را کنترل کرده و به محاسبه و مراقبه اعمال خود می
  چرا به دانه انسانت این گمان باشد  کدام دانه فرورفت در زمین که نرست

  

   یرَه شَرا ذَرةٍ مثْقالَ یعملْ منْ و) 7(  یرَه خَیراً ذَرةٍ مثْقالَ یعملْ فَمنْ
 ببیند را بدى آن کند، بدى اى ذره وزن هم هرکس و) 7(ببیند  را خوبی آن کند، خوبی اى ذره وزن هم هرکس و

  )زلزال( 
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   پذیريمهارت الگو: فصل سوم
دوردستی پیدا کرده و طی فرض کنید کسی براي اولین بار راه میانبر و آسانی را براي مسیر پر پیچ و خم و مقصد 

  گذارد تا دیگران هم که به دنبال مقصد هستند، از همان راه میانبر و آسان هایی می او در طول مسیر عالمت. کند می
: گویند براي همین است که می. رفت، اصالً دیگران از آن اطالعی نداشتند حال اگر وي این راه را تا مقصد نمی. بیایند

راه زندگی و کمال انسانی وقتی به درستی معنا . طور است در زندگی نیز همین» .کند معنا پیدا میراه با رونده آن «
به همین دلیل . ها آن را رفته باشند و به مقصد رسیده باشند تا دیگران از همان مسیر حرکت کنند شود که برخی انسان می

  .است که ما نیاز به راهبر و الگو داریم

ترسیم کرده و برخی افراد را نیز نمونه و الگوي هاي مختلف زندگی ما  مناسبی را براي حیطهقرآن کریم، الگوهاي 
  پیامبران، اوصیاء، شهداء و صالحان کسانی هستند که ما در آیه . مطلق درستی و نیکی دانسته است
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 آنان هدایت به دهد می دستور پیامبرش به پیامبر، چند نام ذکر از پس خداوند که است مهم قدري به الگو انتخاب مسئله
 دشوار و سخت مسیر پیمودن براي است چگونه پس) 90 انعام(» .کن اقتدا آنان هدایت به پس اقتَده؛ فَبِهداهم«: کند اقتدا

  ! کنیم؟ می تکیه خود ناقص تجربه و عقل بر سعادت

  گمراهی خطر از بترس است ظلمات    مکن خضر همرهی بی مرحله این طی
بهترین ) ص(کرمخوبی نشان می دهد که هر کس در پی سعادت ابدي در تمام جهات و رفتارهاست، پیغمبراه آیه فوق ب

، خوي وي را ملکوتی دانسته و )ص(پیامبر بشر بودنکریم با وجود تأکید بر قرآن  .دمی تواند باش ي زندگانی ويالگو
   .»و انَّک لَعلی خُلُقٍ عظیمٍ«: داند او را داراي واالترین ملکات نفسانی و پسندیده می

آن حضرت را خداوند خود تربیت کرده و براي به کمال رساندن مکارم اخالقی مبعوث داشته است تا معلم سعادت 
مبر را تأدیب نمود و آن را به کمال رسانید و چون آن حضرت به کمال خداوند پیا«: فرمود امام صادق  .بشریت گردد

  ».تو بر سجایاي اخالیق بزرگی قرار داري: ادب رسید، فرمود

  به غمزه مسئله آموز صد مدرس شد    نگار من که به مکتب نرفت و خط ننوشت
اینکه درك عاجز و قلم  ردد؛ چهفراتر از آن است که در این مختصر بیان گ) ص(رسول گرامی اسالمسجایاي اخالقی 

  :درستی باید گفت نارساي ما را به ذکر صفات پسندیده و مقام واالي آن انسان کامل هیچ راهی نیست و به

  ادبی است هنوز نام تو بردن کمال بی    هزار بار بشستم دهان به مشک و گالب
 پیغمبر«: نشینیم می) ع(علی اي از شمایل نیکوي آن حضرت از زبان امیر متقیان  از این رو، به تماشاي توصیف گوشه

 نظر از آنها ترین نرم و وعده، به آنان ترین کننده وفا مردم، راستگوترین مردم، شجاعترین انفاق، نظر از مردم ترین سخی
 او با که کسی و گرفت، می را او ابهتش دید، می را او ابتدا در کس هر بود، برخورد نظر از آنها بزرگوارترین و خوي

  ».ندیدم او از بعد و قبل را او مانند هرگز ورزید، می عشق او به شناخت می را او و داشت برخورد

  که تر کنم انگشت و صفحه بشمارم    کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست
به . بدون رجوع به مکتب واالي آن حضرت، به سعادت ابدي و راستین دست یافتتوان  بر اساس آنچه گفته شد، نمی

و ما آتاکُم الرَّسولُ فَخُذوه و مانَهاکُم عنه «: باشد هاي ایمانی می همین جهت، تأسی به رفتار و گفتار آن حضرت از بایسته
  ».، پرهیز کنیدکند دهد، بگیرید و از آنچه نهی می فانتهوا؛ و آنچه را پامبر فرمان می

کانَ لَقَد ولِ  فی لَکُمسر ةٌ اللَّهونَۀٌ أُسسنْ حموا کانَ لرْجی اللَّه و مورَ الْیالْآخ ذَکَرَ و کَثیراً  اللَّه  
 را خدا و دارند رستاخیز روز و خدا رحمت به امید که آنها براى بود، نیکویى سرمشق خدا رسول زندگى در شما براى مسلّماً

  .کنند مى یاد بسیار

  )21احزاب،(
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 گر هم نواي خسته دلی بی نوا شوي    اي دل قبول محفل اهل وال شوي

  گر بهرور خلق خوش مصطفی شوي     از خرمن مکارم خوبان بري نصیب 
متأسفانه با . باشد نخستین گام براي پیروي از سنت و سبک زندگانی آن حضرت، مطالعه کاربردي سیره زندگانی وي می

و گرانقدري که در این زمینه نگاشته شده، شناخت ما از سبک و سیره زندگی پیامبرمان بسیار هاي خوب  وجود کتاب
از این رو، شایسته است که محققان و دلسوزان، در . باشد کم و سطحی و محدود به ذکر حوادث تاریخی عمر ایشان می

ی فردي و اجتماعی و اقتصادي و در همه ابعاد زندگ) ص(راه آشناسازي جامعه با سبک زندگی رسول گرامی ساالم
 آمنُوا الَّذینَ أَیها یا :گام بردارند؛ زیرا به فرموده قرآن، نتیجه آن به حیات و سعادت جامعه خواهد انجامید... سیاسی و 

 سوى به را شما پیامبر و خدا که هنگامى! اید آورده ایمان که کسانى یحییکُم؛ اى لما دعاکُم إِذا للرَّسولِ و للَّه استَجیبوا
   .کنید اجابت دعوت بخشد، آنان را مى حیات به شما که خوانند مى چیزى

 جز به نور حق نبیند خویش را      مرد حق بازآفریند خویش را

  تا جهان دیگري پیدا کند      بر عیار مصطفی خود را زند
  

    

۴۴



  )ع(الگوپذیري از اهل بیت: 17موضوع 

  

  

  

  

  

  

ه الگوي مناسب ئسازي درست و سازنده، ارا هاي قرآن براي فرهنگ روشترین و پرکاربردترین  اصلییکی از گفتیم که 
شود و  گوید، سرانجام مشرکان پیشین را یادآور می قرآن هنگامی که از شرك سخن می. در همان زمینه استتاریخی 

فرجام حسادت را با یادآوري سرانجام برادران یوسف بیان . کند شکن اشاره می به ماجراي ابراهیم بت اگر از توحید
الگوي عفاف براي مردان را یوسف پیامبر و براي زنان، . زند کند و بخل و دنیاپرستی را با عاقبت قارون پیوند می می

. دارد  به ماجراي نوح یا ایوب یا یعقوب اشاره گوید، وقتی از صبر و نتایج پربار آن سخن می. داند دختران شعیب می
خواند و براي زنان فاجر و بدکار، همسر نوح و لوط را معرفی  براي زنان مؤمن و پرهیزکار، مریم و آسیه را الگو می

  . کند می

به یاد آر، روزي : ستها را این چنین بیان کرده ا سوره مبارکه اسراء، خداوند اهمیت الگو و اسوه براي انسان 71در آیه 
  . »یوم نَدعوا کُلَّ أُناسٍ بِإِمامهِم«: خوانیم فرامی] به دادگاه حقیقت[که هر گروهی را به همراه پیشوایشان 

ها، خداوند زندگانی برخی بندگانش را الگوي کامل هدایت و رهبري معرفی کرده و از همگان  افزون بر همه این
منظور . شهرت دارد» اولواالمر«به آیه  آیه باالست که یکی از همین آیات،. ه آنان اقتدا کنندخواسته تا در تمامی امور ب

سوره احزاب، خداوند تأکید  33در آیه . آور، دوازه امام شیعه هستند بنابر احادیث بسیار زیاد و یقین» اولواألمر«از 
گاه پلیدي گناه و  جز خوبی از آنان سر نزند و هیچکند که سرشت خاندان عترت را با پاکی و نکویی عجین ساخته تا  می

انّما یرید اهللاُ لیذهب عنکُم الرِّجس اَهلَ البیت و یطَهرُکُم تَطهیراً؛ مسلماً خداوند اراده . (معصیت دامانشان را آلوده نسازد
مادي و [هاي  ترین پاکیزگی رین و کاملکرده است تا پلیدي را از شما اي خاندان پیامبر دور ساخته و شما را به بهت

تنها برخی از این آیات  .آیات متعدد دیگري نیز به ذکر فضایل اهل بیت پیامبر پرداخته است .)، تطهیر سازد]معنوي
  .10تا  5/ انسان -13/مجادله -37و  36/نور -207/ بقره -274/بقره( :عبارت است از

بسته به شرایط زمان و مکان، الگویی از صفات بارز  بیت، ر یک از اهلهاین نکته در این میان ضروري است که ذکر 
تواند راهگشاي مادر مواقع مختلف زندگی باشد و ما باید به صورت  درستی تبیین و درك شود، می که اگر به اند انسانی

حضرت زهرا و  و)ع(علی موضوعی به هر خصلت آنان بپردازیم؛، مثالً براي همسرداري به سیره و زندگانی حضرت 
بیت الگوي کاملی از رفتار  اي که نباید از نظر دور داشت که نه تنها رفتار اهل نکته. دیگر امامان با همسرانش بپردازیم

 اللَّه إِلَى فَرُدوه ء شَی  فی تَنازعتُم فَإِنْ منْکُم الْأَمرِ أُولی و الرَّسولَ أَطیعوا و اللَّه أَطیعوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
ولِ وإِنْ الرَّس نُونَ کُنْتُمتُؤْم بِاللَّه مِ وورِ الْیالْآخ کرٌ ذلخَی نُ وستَأْویال  أَح  

 در گاه هر و! را] پیامبر اوصیاى[ األمر اولو و خدا پیامبر کنید اطاعت و! را خدا کنید اطاعت! اید آورده ایمان که کسانى اى
 این! دارید ایمان رستاخیز روز و خدا به اگر) بطلبید داورى آنها از و( بازگردانید پیامبر و خدا به را آن داشتید، نزاع چیزى

  .است نیکوتر پایانش و عاقبت و بهتر، شما براى) کار(

  )59نساء،(
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هاي جوشان حکمت است که صدافسوس ما از آن  حکیمانه و مبتنی بر ایمان و صداقت است؛ بلکه گفتار آنان چشمه
  .ایم غفلت کرده

   به دلپذیري نقش نگار ما نرسد      یکی ک صنع وهزار نقش برآید زکل
بیت براي دور  شویم که نقش ارتباط و مودت با اهل به مناسبت ذکر سخن از اهل بیت، این مطلب را هم متذکر می

العاده زیادي بر هدایت و تربیت  ها بسیار حیاتی است ودر زمان کنونی، ارتباط با امام زمان تأثیر فوق کردن پلیدي
اي بر آن  دانستیم چه فایده که اگر می افسوس بر ما که از یاد آن حضرت غفلت می کنیم؛ درحالی. ما دارداخالقی 

آري، زندگی ). بقیت اهللا خَیرٌ لَکم ان کُنتُم مؤمنین: (مترتب است، خود را از پرتو نورافشان یادش محروم نمی کردیم
  .ایمان و آرامش معنوي را به خود خواهد گرفت تنها با یاد و نام و پیروي از آن حضرت طعم واقعی

  حاصلی و بی خبري بود باقی همه بی    ایام خوش آن بود که بادوست گذشت
  )سعدي(ما بغیر از تو نداریم تمناي دگر    هرکسی راسرچیزي وتمناي کسی است
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  مؤمناناز الگوگیري : 18موضوع 

  

  

  

  

  

 پربیراه هستند، جامعه آن الگوهاي و قهرمانان جامعه، یک رفتار در تأثیرگذار و ساز فرهنگ عنصر ترین مهم بگوییم، اگر
 و جوانان ذهن خیالی، و جعلی قهرمانان کردن مطرح با تا کنند می زیادي تالش گرا مادي و غربی جوامع. ایم نگفته

 را خود رؤیاي ما جوان نسل که هستیم این شاهد امروزه اگر. برگردانند خود تمایالت سمت به ناخودآگاه را نوجوانان
 نیز جامعه فرهنگی افول منتظر باید تأسف کمال با شوند، هویت کم یا هویت بی مشهور افراد شبیه که بینند می این در

   .باشیم

ن همزادپنداري نکنند، باید منتظر جایگزینی قهرمانان خیالی آروزي که مردم زندگی قهرمانان خود را عرشی دیده و با 
   .و بافتنی دیگران باشیم

اخالقی و موعظه و دستورات احکام، اهمیت فراوانی به   قرآن کریم در کنار استدالل اعتقادي و حکمتبه همین دلیل، 
ي جامعه دینی قائل شده و مؤمنان را توصیه کرده تا با مردان موفق و پیشگامان ایمانی خود ارتباط داشته و الگوسازي برا
سوره حمد واقع شده و ما موظفیم حداقل هشت بار در روز انتهاي یکی از مهمترین دعاهاي دینی ما در . همراهی کنند

 الَّذینَ صراطَ* اهدنا الصراطَ المستَقیم «: این دعا، درخواست هدایت به سوي صراط مستقیم است. آن را تکرار کنیم
تمأَنْع هِملَیرِ عغْضُوبِ غَیالْم هِملَیع خواهیم تا ما را به راه راست هدایت و در  داوند میما در این دعا از خ » الضَّالِّین الَ و

کنیم که راه کسانی است که خداوند به آنان نعمت  سپس صراط مستقیم را این گونه معرفی می. آن ثابت قدم بگذارد
سوره انعام این گروه معرفی  69آیه  با نگاهی بهممکن است سؤال شود که این گروه چه کسانی هستند؟ . داده است

انبیاء، صدیقین، شهداء و : ند؛ زیرا خداوند در این آیه از چهار گروه که به آنان نعمت داده، یاد کرده استشو می
گییم که ما روزانه از خداوند همراهی با این چهار گروه را در دعاي پایانی سوره حمد  پس نتیجه می .صالحین

  .کنیم درخواست می

در آیه، همه کسانی هستند که حرف و عملشان مطابق » صدیقین«منظور از . درباره الگوپذیري از پیامبران سخن گفتیم
 .دنباش واقعی آنان می اوصیاء بنابراین این لقب برازنده معصومان بوده که پس از انبیاء،. حقیقت و راستی و درستی است

شود، الگوپذیري از شهدا  اخته میآنچه در این گفتار بدان پرد. این گروه را نیز در گفتار پیشین مورد بررسی قرار دادیم
  .و نیکان روزگار است که مورد تأکید قرآن و دعاي روزانه ما در سوره حمد است

نْ وعِ مطی اللَّه ولَ والرَّس کفَأُولئ عالَّذینَ م مأَنْع اللَّه هِملَینَ عینَ مالنَّبِی یقینَ ودالص و داءالشُّه و 
  رفیقا أُولئک حسنَ و الصالحینَ

 تمام آنان بر را خود نعمت خدا، که بود خواهد کسانى همنشین) رستاخیز، روز در( کند، اطاعت را پیامبر و خدا که کسى و
  .هستند خوبى رفیقهاى آنها و صالحان؛ و شهدا و صدیقان و پیامبران از کرده؛

 )69، انعام(
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افراد موفق را بشناسیم و نگذاریم تا الگوهاي کاذب براي ، باید اگر به دنبال موفقیت در زندگی و سعادتمندي هستیم
ند که از فرصت اندك عمر خود بهترین بهره را برداشته و خوشنامی افراد موفق کسانی هست. خود و جامعه به وجود بیاید

  .برترین این افراد، شهدا و علما هستند .اند ابدي براي خود خریده

یک عالم یا شهید،  یا وصیتنامه گاهی تأثیر مطالعه زندگی. شویمغافل مطالعه زندگی افراد موفق از  اوالً نبایدبنابراین، 
   .جلسه اخالقی و محفل مذهبی استبسیار بیشتر از چندین 

هاي  یکی از مهم ترین تکنیک. سازي کنیم تالش کنیم تا خود را به رفتارهاي الگو نزدیک ساخته و الاقل شبیهثانیاً باید 
روانشناسی براي اصالح یک عادت بد، این است که رفتار خوب را حتی به صورت مصنوعی تمرین کنیم تا به یک 

درباره آراسته شدن به صفت ) ع(علی باشد؛ مثالً امام  این مطلب مورد تأیید احادیث نیز می. عادت خوب تبدیل شود
زیرا کم اتفاق مى افتد که کسى به  ؛کن شبیهشکیبا افراد را به  تخودرفتار  ،اگر شکیبا نیستى«: کند بردباري توصیه می

و اصبِر نَفسک مع الَّذینَ یدعونَ ربهم بِالغَداةِ و «: فرماید میقرآن کریم نیز » .ها نشود گروهى خود را شبیه سازد و از آن
  ».طلبند، همراه ساز العشی یریدونَ وجهه؛ خودت را با افرادي که صبح و شام خدا را خوانده و رضاي او را می

  يبه جانان نسپار که آن دل به چه کار آیدت    وبانخ به چشم نکنم که گفتی اي خردمند
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  مهارت دشمن شناسی: چهارمفصل 
آن را نیز بررسی ... هاي زندگی قرآنی و سعادت حقیقی انسان گفته شود، بی گمان باید موانع و  اگر قرار باشد از مهارت

. است »شناسی دشمن«دهد، مهارت  هایی که قرآن کریم به ما آموزش می ما معتقدیم یکی از اصلی ترین مهارت. کرد
اي براي او فراهم است،  این گمان که آدمی براي رسیدن به هدف خلقتش، هیچ مشکلی ندارد و مسیر هموار و آماده

  .تخیلی بیش نیست

نفس اماره و  -2. ابلیس یا همان شیطان: قرآن کریم سه عامل را به عنوان مهم ترین دشمنان انسان معرفی کرده است
ها بیش از همه مورد تأکید  در این میان، نقش شیطان به عنوان دشمن آشکار انسان. اندستیز و مع افراد حقّ - 3سرکش؛ 

  .قرآن بوده و شاید بتوان آن را اصلی ترین دشمن نیز دانست

  .هاي شیطان اشاره می کنیم ما در این فصل، به برخی ویژگی
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  انسان آشکارشیطان، دشمن : 19موضوع 

  

  

  

  

در قرآن کریم  .خوانده و بارها و بارها آدمیان را از او برحذر داشته استها  قرآن کریم شیطان را دشمن آشکار انسان
شیطان از آن روزي که در پیشگاه خداوند اعالم نمود که  1.حدود ده بار بر دشمنی شیطان با انسان تصریح شده است

گاه در طول  و هیچخود را زمین نگذارد ه بشریت را گمراه و منحرف نماید، سوگند یاد کرد اسلحه مصمم است جامع
گري روبرو  تنها مطالعه چند آیه زیر کافی است تا بدانیم با چه دشمن غدار و حیله. پیکار خود خسته و ناامید نگردد

  : هستیم

 ثُم*   لَأَقْعدنَّ لَهم صراطَک الْمستَقیم  قالَ فَبِما أَغْویتَنی«: این چنین آمده است 17و  16در سوره مبارکه اعراف آیات 
منَّهینْ لَآتنِ میب دیهِمأَی نْ وم هِمخَلْف نْ وع هِممانأَی نْ وع هِملشَمائ ال و تَجِد مرین؛ گفت أَکْثَرَهکه سبب بدان پس: شاک 

و و از پشت سپس بر آنها از پیش ر*  .نشست خواهم تو مستقیم راه سر بر آنها کمین در حتما افکندى بیراهه به مرا
، و بیشتر آنها را سپاسگزار نخواهى )و وسوسه خواهم کرد(سرشان و از طرف راست و از طرف چپشان در خواهم آمد 

 ».یافت

  لَأَحتَنکَنَیومِ الْقیامۀِ   قالَ أَ رأَیتَک هذَا الَّذي کَرَّمت علَی لَئنْ أَخَّرْتَنِ إِلى«: نیز آمده است 62در سوره مبارکه اسراء ایه  
روز که اگر تا ) خورم مى(به من بگو آیا این است چیزي که بر من برتري دادي؟ سوگند : گفت] شیطان[ذُریتَه إِالَّ قَلیالً؛ 

  .)افسارشان را به دست خواهم گرفتو ( .لجام خواهم نهاد -جز اندکى -او زادگانگمان بر  رستخیز مهلتم دهى، بى

فردي که این چنین با قدرت و اراده باال، انسان را تهدید کرده و علَم دشمنی با او را برافراشته است، آیا اندکی غفلت از 
تواند به قیمت گمراهی و سرقت سرمایه گرانبها و گوهر ارزشمند  انگاري د ر این زمنیه می تسامح و سهل. سزاوار است

ین تهدیدهاي ویرانگر، تنها یک جنگ روانی رندانه نبوده؛ شوربختی بیشتر آن است که بدانیم که ا. انسانیت تمام شود
علَیهِم إِبلیس ظَنَّه فَاتَّبعوه   و لَقَد صدقَ«: فرماید قرآن کریم می. آدم را گرفته است بلکه تحقق یافته و دامن بسیاري از بنی

باره آنها درست آورد، که همگى از او پیروى نمودند مگر و حقّا که ابلیس گمان خود را در؛  إِالَّ فَریقاً منَ الْمؤْمنین
  » ]20سبأ،[ .گروهى از مؤمنان

او در کمین ما آدمزادگان قرار دارد و تیرهاي . ها ذکر شده باشد شیطان یک موجود موهوم خیالی نیست که در افسانه 
کاش در  .در صدد بیان همین هشدار استآیه باال . خطرناك خود را به چله کمان نهاده و به سوي ما نشانه گرفته است

                                                             
 .6فاطر، - 53اسراء، -60یس، - 15قصص، -5یوسف، -22اعراف، -142انعام، - 208 - 168/بقره:  برخی از این ایات عبارت است از. 1

  السعیر  أَصحابِ منْ لیکُونُوا حزْبه یدعوا إِنَّما عدوا فَاتَّخذُوه عدو لَکُم الشَّیطانَ إِنَّ
  !باشند سوزان آتش اهل که کند مى دعوت این به را حزبش فقط او بدانید؛ دشمن را او پس شماست، دشمن شیطان البتّه

  )6فاطر،(

۵۰



تواند  اینکه او کیست و چه می .گرفتیم یاد می» شناسی شیطان«ها، چند صباحی نیز  کنار یادگیري این همه علوم و دانش
  .هاي اصلی و ضروري دیگر بکند و چگونه می توان از او رهایی یافت؟ و بسیاري پرسش

 گردنه از عبور نباشد، خدا رحمت و لطف و نبینیم خود زندگی روزمره سباتمحا در را شیطان اگر که است این واقعیت
 اللَّه فَضْلُ ال لَو و«: فرماید می نساء سوره 83 آیه در کریم قرآن. بود خواهد ناممکن و دشوار کاري انسانیت سخت
کُملَیع و تُهمحر تُمعطانَ  الَتَّبشیطان از اندکى، جز شما همه حتما نبود شما بر خدا رحمت و فضل اگر و قَلیالً؛ إِالَّ الشَّی 
  ».کردید مى پیروى

  رجیم شیطان ز صرفه نبرد آدم ورنه      خدا لطف شود یار مگر است؛ سخت دام
  . کوتاه سخن آنکه، شیطان را باید دشمن انگاشت و در متن زندگی حضور اغواگرانه او را دید و از آن حذر کرد

  .هاي نفوذ شیطان آشنا خواهیم شد بعدي، با برخی راهدر گفتارهاي 
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  هاي فریب شیطان ترین راه مهم: 20موضوع 

  

  

  

  

  

  

اي که بیابد، در درون انسان نفوذ کرده و  او از هر مسیري و هر روزنه .فریب شیطان بسیار متنوع و پیچیده است ايه راه
در آیه باال، خداوند چهار راه عمومی شیطان براي فریب آدمیان را ذکر کرده و شیطان را تهدید . کند او را وسوسه می

. ها استفاده کن، ولی بدان بر مؤمنان هیچ تسلطی نخواهی داشت خواهی بکن و از همه این راه کند که هر کاري می می
اعم از تهاجم فرهنگی، تهاجم نظامی و تهاجم اقتصادي و تهاجم –اي این آیه را دربردارنده انواع تهاجمات شیطانی  عده

  :اند از این چهار راه عبارت. اند به مؤمنان دانسته - فکري

 صدایت با توانى مى را آنها از کدام بِصوتک؛ هر منْهم استَطَعت منِ استَفْزِز و[ :ه از ابزارهاي تبلیغی مسموماستفاد - 1
  ]!کن تحریک

بند و باري، هرزگی، نگاه حرام، التذاذات  هاي نفوذ شیطان، ترویج بی ترین و پرکابردترین راه گمان یکی از مهم بی
بند وباري هم غالباً رواج ابزار و آالت مسموم فرهنگی است  مقدمه این بی. نامحدود در انسان استجنسی نامشروع و 

قرآن این ابزارها را صداي شیطان نامیده و آن را . که نمونه بارز آن در عصر نزول قرآن، موسیقی و آالت لهو ولعب بود
بزارهاي فرهنگی پیشرفته نیز تا حد زیادي به این آسیب متأسفانه امروزه ا. مقدمه تحریک و وسوسه آدمیزاد دانسته است

قدري در جامعه ترویج یافته که  هاي فساد به استفاده نامشروع فضاي مجازي و اینترنت و ماهواره و شبکه. دامن زده اند
ز لذات ابدي داند و انسان را ا آري، شیطان لذت موقتی را ابدي می. گویا مفرّي براي نجات از گناه باقی نمانده است

  .سازد غافل می

لذّت اگر لذّت نفس، لذّت نخوانی  بدانی ترك دگر لذّت  
 بر را ات پیاده و سواره لشکر و؛ رجِلک و بِخَیلک علَیهِم أَجلب و[ :کاران تضعیف مؤمنان از راه تقویت جامعه گناه - 2

  ]!کن گسیل آنان

یکی از ابزارهاي وسوسه شیطان، . ها نیز لشکریان شیطان هستیم نوعان ما انسان برخی از هم. شیطان لشکریان زیادي دارد
بر این اساس، مستکبران و مفسدان و . افزایش و تقویت همین لشکر عظیم براي مقابله با مؤمنان و صالحان است

  . کنند به امر او حرکت می زورگویان عالم، همه برادران و اولیاي شیطان بوده و

و تَفْزِزنِ اسم تتَطَعاس منْهم کتوبِص و بلأَج هِملَیع کلبِخَی و کجِلر و می شارِکْهوالِ فالْأَم و 
الدالْأَو و مهدع ما و مهدعطانُ یغُرُورا  إِالَّ الشَّی  

 فرزندانشان و ثروت در و! دار گسیل آنها بر را ات پیاده و سواره لشکر و! کن تحریک صدایت با توانى مى را آنها از کدام هر
  .دهد نمى آنها به اى وعده دروغ، و فریب جز شیطان، ولى -!کن سرگرم ها وعده با را آنان و! جوى شرکت

  )64اسراء،(
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  ]!جوى شرکت آنان ثروت و فرزندان در وو االَوالد؛  الْأَموالِ فی شارِکْهم و[ :انحراف اقتصادي و عاطفی - 3

طلبی با سایر حواس و غرایز انسانی  حال اگر تعادلی میان حس منفعت. طلب است انسان به طور غریزي حریص و منفعت
شیطان نیز از همین نقطه . آید دوستی و فرزنددوستی و دنیاپرستی در فرد به وجود می د، صفت مالو عاطفی برقرار نشو

کند تا جایی که همین عامل، سبب گمراهی و  ضعف انسان استفاده کرده و او را به تحصیل مال حرام وسوسه می
دیگر مانند فرزند و همسر و پست و مقام و  هاي دلفریبانه چنین بسیاري از افراد را به جلوه هم. گردد هالکت ابدي او می

  .اند وابسته کرده تا اینکه از حقیقت ناپایدار عالم به کلی غافل شده و فریب خورده... 

  بس و بند آفرین جهان اندر دل       کس به نماند برادر اى جهان
 جز اى وعده شیطان، ولى !کن سرگرم ها وعده با را آنان ؛ وغُرُوراً إِالَّ الشَّیطانُ یعدهم ما و و عدهم« :فریبکاري و اغوا - 4

  ».دهد نمى آنها به دروغ و فریب

  : این فریبکاري چند محور اصلی دارد. ترین ابزارهاي نفوذ شیطان، فریب و اغواگري است از مهم

 و الْأَرضِ فی لَهم لَأُزینَنَّ  أَغْویتَنی بِما رب قالَ«: دهد هاي آن را واقعی و ماندگار جلوه می شیطان دنیا و زینت - الف
منَّهعینَ؛ گفت لَأُغْوِیمى نعمتهاى( من ساختى، گمراه مرا چون! پروردگارا«: أَجزینت آنها نظر در زمین در) را ماد 

  » )39حجر،(ساخت،  خواهم گمراه را همگى و دهم، مى

؛ و شیطان اعمالشان را  أَعمالَهم الشَّیطانُ لَهم  زینَ و«: دهد زینت می شیطان اعمال فرد را در نظرش خوب و مناسب -ب
  .شود گفته می» تَسویل«به این کار شیطان . »»)24، نمل.(خوب جلوه داد

و یقیناً ؛ ینَّهمو لَأُمنِّ  لَأُضلَّنَّهمو  «: کند شیطان انسان را به آرزوهاي موهوم و خیالی کشانده و ذهن او را درگیر می -ج 
کسی که به آرزوهاي » )119نساء،. ( سازم مى]  و واهى و پوچ[کنم، و دچار آرزوهاى دور و دراز  آنان را گمراه مى

امیر  .ماند یابد، از مسیر اصلی خود نیز بازمی دنیایی دل بندد، عالوه بر اینکه به آن آرزوها به شکل کامل دست نمی
هراس دارم، آرزوهاي دراز و پیروي از هواي نفس بیشترین چیزي که از آن بر شما  همانا«: دفرمای می )ع(علی مؤمنان 

  ».است

  خوشا دلی که به دنبال آرزو نرود    لبان را کند بیابان مرگ سراب، تشنه
و ي گوناگون وسوسه شیطان است؛ چه اینکه هنوز جاي مطالعه ها بسیار مختصري به راه  همه آنچه گفتیم تنها اشاره

  .تحقیق وتدبر بسیار بیشتري در این موضوع وجود دارد
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  هاي فریب شیطان ترین شیوه مهم: 21موضوع 

 

  

  

  

  

. شویمهاي او نیز آشنا  ها و حربه ترین شیوه هاي نفوذ شیطان آشنا شدیم، مناسب است که با مهم پس از آنکه با برخی راه
به عبارت دیگر، نوع فریبکاري . گیرد هاي متعددي براي فریب آدمیان به کار می به فرموده قرآن کریم، شیطان شیوه

در . ها کمک بسیاري به ما در مقابله با شیطان خواهد کرد شناخت این ویژگی. هاي خاصی است شیطان داراي ویژگی
  ادامه

  :شویم ها آشنا می با برخی از این ویژگی 

کند  کند؛ بلکه تالش می شیطان براي فریب انسان تنها به یک زمینه انحرافی توجه نمی :محاصره و تهاجم همه جانبه - 1
تا بیشتر ابعاد روحی او را در تسخیر خود بگیرد و عرصه را بر او تنگ کند؛ مانند لشکري که تنها از یک سو به دشمن 

در سوره مبارکه این مطلب . خت شودتدریج براي او س کند تا امکان فرار به کند؛ بلکه او را محاصره می حمله نمی
 ال و شَمائلهِم عنْ و أَیمانهِم عنْ و خَلْفهِم منْ و أَیدیهِم بینِ منْ لَآتینَّهم ثُم«: این چنین آمده است 17و  16اعراف آیات 

تَجِد مرین؛ سپس بر آنها از پیش رو و از پشت سرشان و از طرف أَکْثَرَهراست و از طرف چپشان در خواهم آمد  شاک
 ».، و بیشتر آنها را سپاسگزار نخواهى یافت)و وسوسه خواهم کرد(

این است که آخرت را در نظر ایشان » حملۀ پیش رو«منظور از  :اند این آیه را به این گونه تفسیر کرده )ع(امام باقر
واجب  يها انفاقاز  خودداريمال و  آوري ا را به جمع، این است که آنه»سر حملۀ پشت«کنم و منظور از  ارزش می بی

کنم و گمراهی را در نظر آنان نیکو  این است که دین آنها را فاسد می» حملۀ سمت راست«مقصود از . کنم تشویق می
در چنین » .کنم هاي ایشان غالب می ها و شهوات را بر دل این است که لذّت» حملۀ سمت چپ«منظور از . دهم جلوه می

  .رحم نجات یافت توان از دام کید این دشمن حیله گر و بی اي چگونه می معرکه

کند؛ حال آنکه  هراساند و عواقب بدي براي آن ترسیم می شیطان آدمی را از کارهاي خوب می :تهدید و تطمیع - 2
سوره بقره درباره انفاق  268در آیه . کند درباره گناه آن را توجیه کرده و حتی فرجام خوبی براي آن پیش بینی می

نمونه » .دهد ه شما وعده فضل و آمرزش میهراساند؛ حال آنکه خداوند ب شیطان شما را از فقر می«: فرماید خداوند می
بار و  بود که شرح تأسف» برصیصاي عابد«بارز کسی که به این تهدید و تطمیع شیطان عمل کرد و عاقبت شومی داشت، 

 .سوره حشر آمده است 16عبرت آموز گمراهی او در آیه 

  الْمنْکَرِ  و بِالْفَحشاء یأْمرُ فَإِنَّه الشَّیطانِ خُطُوات یتَّبِع منْ و الشَّیطانِ خُطُوات تَتَّبِعوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا

 و فحشا به او) زیرا سازد، مى گمراهش( شود شیطان پیرو کس هر! نکنید پیروى شیطان گامهاى از! اید آورده ایمان که کسانى اى
  ! دهد مى فرمان منکر

  )21نور،(
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او در ابتدا از گناهان . و گام به گام است نفوذ شیطان در دل انسان، کامالً تدریجی :نفوذ تدریجی و گام به گام - 3
در آیه ابتداي گفتار . کند؛ طوري که دیگر نتوان از آن رهایی یافت کم دایره آن را وسیع می کوچک آغاز کرده و کم

 .بر این مطلب تأکید شده است

. این مورد نباشد هاي فریب شیطان به بزرگی و هولناکی شاید هیچ یک از ویژگی :نفوذ نامحسوس و غیرمترقبه - 4
قرآن کریم . دفاع است کند و به همین دلیل، در مقابل او بی شیطان از راهی نفوذ می کند که انسان گمان آن را نمی

. بینید نمى را آنها شما که جایى از بینند مى را شما همکارانش و ؛ او تَرَونَهم ال حیثُ منْ قَبیلُه و هو یراکُم إِنَّه «: فرماید می
 » )27اعراف،(

ثمر، اهل دین را از راه اهتمام به مستحبات و فراموشی  اثر، عارفان را با زهد بی بی  آري، شیطان، عالمان را با علم
واجبات، اهل قرآن را از راه غفلت از محتوا و عمل به قرآن، بازاریان را از راه معامالت سودآور نامشروع و خالصه، هر 

بدترین مصیبت ما در برابر . سازد کنند، منحرف می خاص را با حربه اي که تصورش را هم نمییک از اصناف و اش
چنان راحت با پنبه سر می برد که تا . ایم تا به دفاع بپردازیم شیطان این است که ما اصالً نمی دانیم که از او ضربه خورده

بسا افرادي که شخصی عمري را در راه دینداري تالش چه . به خودمان بیاییم، دین و ایمانمان را به یغما برده است
  .اند کرده، ولی با اندکی غفلت، اسیر دام این دشمن غدار گشته

  ات کنند اي بترس که شیطانی از نقطه    یک نقطه بیش فرق رحیم و رجیم نیست
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  راه مقابله با شیطان: 22 موضوع

  

  

  

  

 با ما جنگ که کنیم اعتراف باید. شدیم آشنا او قوت نقاط برخی و خود دشمن آشکارترین با گذشته هاي درس در
 خوبی به را مستقیم راه او: ماست ضعف نقاط همان او، قوت نقاط زیرا است؛ شکست به محکوم و نابرابر جنگی شیطان،

 آهسته آهسته و تدریج به او گیرد؛ می پیش در آن از انسان انحراف براي را متنوعی و مختلف هاي شیوه و شناسد می
 تحریک ما علیه را ما دیگر دشمنان او کنیم؛ نمی هم را گمانش که کند می نفوذ جایی از و کند می منحرف را انسان

با این حال، چه باید کرد؟ دشمنی مکار و قدرتمند با لشکریان  .کند نمی بسنده ما مطلق تباهی و سقوط به جز و کند می
تهدیدهاي  براي مقابله با این قرآن حکیم. مجهز از هر سو مار ا محاصره کرده و با انگیزه باال در صدد هالکت ما هستند

  :که این راهکار ار بشناسیم، به این مثال توجه کنید براي این .مؤثّر و روشنی دارد مداوم شیطان، راهکار

این در . اید و امکان فرار براي شما فعالً وجود ندارد اي قرار گرفته و توسط دشمن محاصره شده تصور کنید شما در خانه
ي ها بیند و مجهز به انواع سالح اي شما را می بینید، ولی او از باال و از هر روزنهتوانید دشمن را ب حالی است که اصالً نمی

پس دو . کند طبیعی است که اگر دست روي دست بگذارید، دشمن شما را هدف گرفته و زخمی می. جنگی نیز هست
اي دشمن به شما اصابت نکند و راه راه اول، اینکه اطراف خود را با سپر بپوشانید تا تیره. راه بیشتر براي شما وجود ندارد

دوم اینکه از افراد دیگر تقاضاي کمک و تقویت نیرو کنید تا با کمک آنان بتوانید محاصره دشمن را شکسته و از آن 
   :ها براي مقابله با شیطان قرار داده است این دقیقاً همان دو راهی است که قرآن کریم در برابر انسان.جا فرار کنید

و لباس التَّقوي ذلک «: کند هیچ سپري به اندازه تقوا، جان شما را در برابر دشمنی شیطان غدار محافظت نمی :تقوا - الف
  »خَیرٌ

هاي شیطان باید در مسیر  براي پیشگیري و مقاومت در برابر هجمه. تقوا به معناي حفاظت نفس از انجام گناه و خطاست 
. این قلعۀ حصین چیزي جز تقوا نیست. اش در امان بود تیرهاي زهرآگین وسوسه زندگی دژ استواري بنا نهاد تا از نفوذ

  .گیري شود ها ایستادگی کرده و با کمک نیروي عقل تصمیم شود تا در مقابل هوس تقوا همان نیرویی است که سبب می

  را عقل دودست هر گشاید حق         که تقوا بست دودست هوا چون
 و شده محاصره اي خانه در که ماند می فردي به شیطان برابر در ما گفتیم که وضعیت ):ه خداپناه بردن ب(استعاذه  -ب

 و امن گاهی پناه سمت به که است در چنین شرایطی، بهترین راه چاره، آن .در تیررس دشمنی قوي و سنگدل است
 آن و خدا یاد پناهگاه، آن. ماست دشمن از فراتر بسیار تسلطش و قدرت که کنیم تکیه نیرویی به و کرده فرار مطمئن

استعاذه؛ یعنی پناه بردن به خدا و بازگشت سریع و مستمر به فضل . به همین معناست» استعاذه«. است متعال خداوند نیرو،

ا وإِم نْزَغَنَّکنَ یطانِ مذْ نَزْغٌ الشَّیتَعفَاس بِاللَّه إِنَّه میعلیم سع    
  !داناست و شنونده او که بر؛ پناه خدا به رسد، تو به شیطان از اى وسوسه گاه هر و

 )200اعراف،(
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کند  خداوند به مؤمنان سفارش می 98در سوره مبارکه نحل آیه . در آیه باال به همین نکته اشاره شده است. و رحمت او
فَإِذا قَرَأْت الْقُرْآنَ فَاستَعذْ بِاللَّه : (هنگام انجام عبادات، خود را از شرّ شیطان در امان ندیده و به خداوند پناه برندتا حتّی 

چنین خداوند راه نجات  هم!) خوانى، از شرّ شیطان مطرود، به خدا پناه بر منَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ؛ هنگامى که قرآن مى
  .ز شرّ شیطان را همین استعاذه حقیقی دانسته استا) ع(حضرت یوسف 

خداوند اعمال ناپسند را به حسنات و  شود که حتی سبب می اگر استعاذه به توبه و پشیمانی همیشگی از گناه بینجامد،
این همان کاري بود که آدم . ؛ یعنی اثر گناه را به کلی پاك کرده وآن را با خوبی جبران سازدها تبدیل کند نیکی

  .نیز انجام داد و موفق شد تا از چنگال شیطان رهایی یافته و خویشتن را نجات دهد) ع(ابوالبشر 

از این رو، شیطان به شدت در صدد آن است که پس از گناه، انسان او ناامید ساخته و به وي القاء کند که دیگر کار از 
   .ود داردکار گذشته است یا اینکه هنوز فرصت زیادي براي توبه و ندامت وج

 باید بلکه نیست؛» اَعوذُ باهللا منَ الشَّیطانِ الرَّجیم«گفتن ذکر تنها و  لفظی بردن پناه روشن است که مقصود از استعاذه،البته 
؛ یعنی اوالً تالش و تمرین »یاد خدا، اخالص و توکل«: شود این امر با سه عامل میسر می .برد پناه خدا به وجود تمام با

ول روز بیشتر به یاد خدا بیفتیم؛ ثانیاً روحیه توکل و اظهار نیاز به خداوند را در خودمان تقویت کنیم و ثالثاً کنیم تا در ط
  .خدامحوري در کارهایمان دیده شود اخالص و

  إاله لطف درسایه بري خود        پناه باید دون ابلیس شر از
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 نفس اماره و سرکش؛ دشمن درونی انسان: 23موضوع 

  

  

  

  

  . شاید تصور چنین چیزي دشوار باشد که ما خودمان دشمن خود باشیم، ولی چینین چیزي حقیقت دارد

گونه که  همان. نفس به معناي جان و کالبد آدمی است که قواي مختلف جسمی و روحی در آن قرار دارد: توضیح آنکه
 حیوانی یا جسمی قواي بر وي عقالنی یا روحانی بعد چه چنان. است برخوردار روحانی و مادي بعد دو از دانید انسان می
 ولی یابد، می رشد پروردگار قرب جوار به و یافته تعالی انسانیت اوج به آورد، در خود تسخیر را به آن و کرده غلبه وي
  .یابد می تنزل حیوانیت حضیض به کند، غلبه معنویش و روحانی قواي بر وي مادي یا جسمانی قواي اگر

 تدوس اي جویی می خود ز بیرون چرا     با توست در پوستبهشت ودوزخت 

 آن ،کاري که به. اهمیت زیادي دارد ،بنابراین، مدیریت نفس به عنوان مرکز اجتماع و تنازع قواي روح و جسم 
  . در فصل بعد با مهارت آن آشنا خواهیم شد وشود  گفته می »خودسازي«

این . اند تقسیم کردهمرتبه آن  از باالترین مرتبه تا پایینجا که مدیریت نفس مراحل متعددي دارد، نفوس انسانی را  از آن
  .27و فجر، 2قیامت، -18و  53یوسف،: مراتب از آیات زیر برگرفته شده است

. کند می  سوره فجر از آن حکایت است که آیات پایانی مطمئنّه نفس انسانی، نفس همرتب واالترین :نفس مطمئنه - الف
 پیکار توانایى و شده رام او برابر در سرکش غرائز که رسد مى اى مرحله به انسان کامل، تربیت و تهذیب و تصفیه از پس

 توانایى هاآن برابر در نفسانى غرائز که اند شده نیرومند قدر آن ایمان و عقل که چرا بینند؛ نمى خود در را ایمان و عقل با
   .است شده گفته »مطمئنه نفس« باشد، رسیده حقایق به قلبی باور و اطمینان همرحل به که نفسی چنین به. ندارد چندانى

 به و گردد مى پشیمان فوراً اما شود، هایىخالف مرتکب گاهی غرائز، طغیان اثر بر است ممکن انسان :نفس لَوامه -ب
 »گرسرزنش: لوامه« را انسان نفس حالت، این در. گیرد مى گناه جبران بر تصمیم و پردازد، مى خویش سرزنش و مالمت

 فراهم همگان براي ابتدا در نفس از مرتبه این. شود می تعبیر نیز آدمی بیدارگر وجدان به لوامه نفس از. گویند می
سوره قیامت به  2آیه  در .شود می خاموش کلی به گاه وشده  فروغ کم ،شود توجهی بی آن به چه چنان ولی شود، می

  .این نفس سوگند یاد شده است

 دنیوي لذات سمت به را وي و نموده تقویت انسان نظر در را گناه به گرایش ،نفس که است حالتی :نفس مسوله - ج
 که است آن اماره نفس با مسوله نفس تفاوت. شود می یاد دهنده زینت یا »مسوله« نفس به نفس این از. نماید می ترغیب

فرد با اراده  تا داده جلوه خوب نظر فرد در را کار بد بلکه کند؛ نمی امر بدي به - اماره نفس چون-  را انسان مسوله نفس

ا ونْ أَمم خاف  قامم هبر ى ونَه نِ النَّفْسوى عأوي*  الْهالم ینَّۀَ هنَّ الجفَا   

  .؛ و آن کس که از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس خود را از تمایالت نادرست بازدارد، مسلماً بهشت جایگاه اوست

 )40،نازعات(
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 نظرشان در یوسف انداختن چاه در که بودند یوسف برادران مسوله، نفس از پیروي بارز هنمون. برود آن دنبال به خودش
 چنین اسیر بدانند که این بدون ها انسان از بسیاري. بود شده داده زینت گذشت، قابل و کوچک خطایی و عادي امري
  .است گردیده رنگ کم نظرشان در ها بدي قبح و گشته نفسی

رسد که  کند؛ یعنی فرد به جایی می می امر ها زشتی و ها بدي به که است نفسی اماره، نفس از مقصود :نفس اَماره -د
 غرور و غفلت سرخوش جان پاي گردد و تا تمایالت نفسانی خود سپرده و اسیر هوا و هوس می اختیار اعمال خود را به

قرآن  )43فرقان،(» آیا ندیدي کسی که هواي نفسش را معبود خود ساخته است؟:  هواه إِلهه اتَّخَذَ منِ أَرأَیت«: .سازد می
  . دهنده از آن دانسته است رحمت خدا را نجاتسوره یوسف، نام این نفس را آورده و تنها  53کریم در آیه 

 سهل این که نکنید؛ زیرا خود نفوس مورد در انگاري سهل و کوتاهی لحظه یک حتی«: فرماید می )ع(علی  امام
أَعدى « :فرماید در حدیثی می) ص(پیامبر اکرمبه همین دلیل است که  ».کشاند می تاریکی هاي راه به را شما ها انگاري

  » .ترین دشمن تو نفس توست که در درونت قرار گرفته است ؛ بزرگعدوك نَفْسک الَّتی بینَ جنْبیک

سعدي؛ این شاعر . آري، تنها راه مبارزه با دشمنی نفس اماره، خودسازي و مخالفت با آن است تا رام و مطیع شود
  : نویسد توانگر پارسی؛ در این باره می

 به حکم آن که هر« :گفت .»اَعدي عدوِّك نَفسک الَّتی بینَ جنبیک«در معنی این حدیث که  بزرگی را پرسیدم
مخالفت  ،مگر نفس را که چندان که مدارا بیش کنی ؛دوست گردد ،ن دشمنی را که با وي احسان کنیآ

 .زیادت کند

  چو یافت مراد ،که فرمان دهد ؛خالف نفس    طیع امر تو گشت م ،مراد هرکه برآرى
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  دشمنان خارجی: 24موضوع 

  

  

  

  

  

  

 

  .با مخالفان دین پیکار کن
آیات . کرده استبه دشمنان خارجی هم توجه زیادي ) شیطان و نفس اماره(قرآن کریم عالوه بر دشمنان داخلی 

ستیز با مؤمنان در حوزه ایمان و نیز سیاست داخلی و خارجی، اشاره کرده و  بسیاري از قرآن کریم به دشمنی افراد حق
یهودیان، مشرکان، : اند از ترین این دشمنان عبارت مهم. دستور دفاع و مقابله با آنان را مؤکداً اعالم کرده است

هاي مخصوص و راهکار مقابله  هر یک از این دشمنان ویژگی. دوستان و نزدیکانمستکبران، منافقان و حتی برخی 
  .منحصر به فردي دارند

. اند ترین دشمنان معرفی شده سوره مائده به عنوان دشمن 82در آیه مداران،  یهودیان به علت عناد و دشمنی شدید با حق
این دو  )36/ انفال) (105/ بقره( .کنند اندازي می سنگراه خدا  همواره بر سرکفار هم طبق آیات صریح قرآن کریم 

داران آنان را شادمان  گروه از هیچ تالشی براي گمراهی مؤمنان و مبارزه با آنان دریغ نمی کنند و ضعف و شکست دین
نظامی  کار مبارزه با دشمنان خارجی را سست نشدن در برابر آنان و تقویت قواي قرآن کریم راه) آیه باال. (سازد می
  )123توبه، -60انفال، -139آل عمران،. (داند می

اند،  نتیجه آنکه، نباید در مقابل دشمنی این دشمنان خارجی و داخلی که آسایش و امنیت و ایمان مردم را نشانه گرفته
ها و  ختیامروزه نیز دشمنی معاندان و زورگویان عالم، نقش مهمی در بسیاري از بدب. غفلت کرد و آن را ساده انگاشت

توان این حقیقت را انکار کرد؛ هرچند برخی در داخل  هاي اجتماعی و اقتصادي دارد و نمی مشکالت تاریخی و بحران
  .پنداري می خوانند به دنبال تطهیر چهره پلید زورگویان خارجی بوده و آن را توهم دشمن

  حیرتم من از چشم بندي خدا      چشم باز و گوش باز و این عمی
  

  

تُّمنوا ما عدخَباالً و أْلُونَکُمال ی کُموننْ دذُوا بِطانَۀً منُوا ال تَتَّخا الَّذینَ آمهیا أَی   غْضاءالْب تدب قَد
  الْآیات إِنْ کُنْتُم تَعقلُونصدورهم أَکْبرُ قَد بینَّا لَکُم   منْ أَفْواههِم و ما تُخْفی

آنها از هر گونه شرّ و فسادى در باره شما، کوتاهى ! محرم اسرارى از غیر خود، انتخاب نکنید! اید اى کسانى که ایمان آورده
ه شان آشکار شده؛ و آنچ) و کالم(دشمنى از دهان ) هاى نشانه. (آنها دوست دارند شما در رنج و زحمت باشید. کنند نمى

را براى شما بیان کردیم اگر ) هاى پیشگیرى از شرّ آنها و راه(ما آیات . دارند، از آن مهمتر است در دلهایشان پنهان مى
 !اندیشه کنید

  118آل عمران،
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این چنین نیست که تعداد لشکر دشمن یا امکانات  .است» ارلی الکفّع اءدشاَ«. مؤمن از اظهار ایمان هراسی ندارد
 غَلَبت قَلیلَۀٍ فئَۀٍ منْ کَم«: زیادشان او را به هراس بیندازد؛ چون یاران طالوت که از انبوه لشکر جالوت نهراسیدند و گفتند

چه بسا گروه اندکى که به توفیق خدا بر گروه بسیارى پیروز شدند، و خدا ؛ الصابِرین مع اللَّه و اللَّه بِإِذْنِ کَثیرَةً فئَۀً
خدا نیز . آرایی کرده و از خداوند طلب استمداد کردند آنان با صبر و استقامت در برابر دشمن صف»  .باشکیبایان است

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَنْصرُوا اللَّه ینْصرْکُم  «: نان و متقیان پشتیبانی کندسنت همیشگی خود را بر این قرار داده که از مؤم
 کُمأَقْدام تثَبی یتان را محکم و استوار ها کند و گام اگر خدا را یارى کنید، خدا هم شما را یارى مى! اى مؤمنان؛ و

  ) 7محمد، (» .سازد مى
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  اخلیمنافقان د: 25موضوع 

  

  

  

  

  

  

اسالم در طول تاریخ خود بیشترین ضربه را از . ترین دشمن سیاسی براي جامعه دینی، منافقان هستند بی گمان، خطرناك
آنان را ترین حمالت خود را متوجه منافقان ساخته است و  به همین دلیل است که قرآن سخت. منافقان خورده است

 ».اند؛ پس از آنان بر حذر باشید ؛ آنان دشمنان واقعیمرهاحذَفَ ودالع مه«: دشمنان واقعی مسلمانان خوانده است
   )4منافقون،(

طبیعتاً شناخت منافق کار آسانی نیست؛ زیرا وي نقابی از پاکدستی و تقوا بر چهره زده و در دل به دنبال فرصتی براي 
هاي  انگیزان را در سوره و فتنههاي منافقان  به همین دلیل، قرآن کریم ویژگی. ضربه زدن به پیکر جامعه دینی است

  . متعددي ذکر کرده است

، فساد و غرور )204بقره،(بازي  ، زبان)142نساء،(سستی در عبادت و ریا : عبارت است از ها مهم ترین این نشانه
راهی ، سوگندهاي مداوم براي ادعاي هم)73و  72نساء، (طلبی و تغییر مواضع بر اساس منافع دنیوي  ، منفعت)205بقره،(

، تکبر و عناد در برابر حقّ )52مائده،(، القاء ترس از دشمن در جامعه )4منافقون،(، ظاهرسازي )2منافقون، (با مؤمنان 
، ادعاي اصالح امور و خیرخواهی )105نساء،(، ایمان موسمی و مقطعی )107توبه،(، استفاده ابزاري از دین )5منافقون،(
  ... .و ) 13بقره، (ي ، ادعاي روشنفکري و خردمند)11بقره،(

قرآن کریم براي جلوگیري از دشمنی منافقان، همه را به بصیرت و روشنگري، اتحاد و هوشیاري و دوري از منافقان 
  )4منافقون، - 46انفال،-6حجرات،- 43توبه،. (دعوت کرده است

الْفتْنَۀُ أَشَد منَ الْقَتْل ؛ «: کند قتل یاد می خداوند با تعابیري نسبتاً مشابه، از فتنه به عنوان شدیدتر و بزرگتر از   در دو آیه،
  ».فتنه آنان از کشتار شما شدیدتر است

قرآن کریم به همه مسلمانان دستور می دهد تا رفع کامل فتنه از جهان و تحقق کامل دین الهی از سراسر گیتی ، با دین 
و قاتلُوهم حتَّى ال تَکُونَ فتْنَۀٌ و یکُونَ الدینُ  «: شته باشندستیزان ، مجاهده و مبارز کنند و لحظه اي در این راه درنگ ندا

 لَّهریزهاي  به همین دلیل مبارزه با فتنه در دوران حاضر نیز کار ساده و سهلی نیست ؛ بلکه نیازمند برنامه )193بقره، (» ل
  .هاي شبانه روزي است دقیق و فعالیت

قاتنافالْم قُونَ ونافالْم   مهیدقْبِضُونَ أَیی و رُوفعنِ الْمنَ عونْهی نْکَرِ ورُونَ بِالْمأْمضٍ یعنْ بم مضُهعب
 )67(نَسوا اللَّه فَنَسیهم إِنَّ الْمنافقینَ هم الْفاسقُونَ 

از انفاق و (کنند؛ و دستهایشان را  آنها امر به منکر، و نهى از معروف مى! گروهند مردان منافق و زنان منافق، همه از یک
؛ به یقین، )، و رحمتش را از آنها قطع نمود(آنها را فراموش کرد ) نیز(بندند؛ خدا را فراموش کردند، و خدا  مى) بخشش

 )67! (منافقان همان فاسقانند

  )67،توبه(
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  مهارت خودسازي: پنجمفصل 
تواند اورا تا باالترین مراحل خلقت  در فصل اول گفتیم که انسان قواي متعدد و استعدادهاي گوناگونی دارد که می

توانیم برتر از فرشتگان باشیم و تاج خالفت اللهی بر سر  ما هم می. ترین مراتب آن تنزل دهد برتري داده یا به پایین
سازد،  آنچه ما را از دیگر مخلوقات متمایز می. ترین موجودات باشیم تتوانیم با سوء اختیارمان، پس میبگذاریم و هم 

به همین دلیل، پرورش نفس . ها در درون ماست همین قوس صعود و نزول در درون ما و امکان انتخاب و تغییر آن
  .اهمیت زیادي در خوشبختی ما خواهد داشت

توانیم خودمان را نیز تربیت کرده و  کنیم، پس حتماً میآموز خود  توانیم حیوانات را پرورش داده و دست اگر ما می
اگر . خودسازي یک مهارت بسیار مهم در زندگی است. اند علماي اخالق نام این کار را خودسازي گذاشته. ادب نماییم

  .ندترین فضایل نیز در وجود ما ریشه نکرده و ممکن است به یکباره از دست برو این مهارت را از دست بدهیم، بزرگ

    .در این فصل بنا داریم تا با اهمیت و مراحل خودسازي تا حدودي آشنا شویم
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  )تزکیه(اهمیت خودسازي : 26موضوع 

  

  

  

  

  

  

هاي اخالقی و اجتماعی را سرکوب شدن تمایالت نفسانی و غریزه  بروز ناهنجاريبرخی از دانشمندان غربی، تنها دلیل 
متأسفانه این دیدگاه طرفداران زیادي در غرب . اند هاي روانی و خأل روحی و جنسی دانسته انسانی و تبدیل آن به عقده

ي ها ها و بدرفتاري اريپیدا کرد و موجب آزادي کامل و انحطاط اخالقی جوامع غربی شد؛ در حالی که آمار بیم
  . اخالقی و جنسی نه تنها کاهش نیافت؛ بلکه حرص و طمع و هوسرانی همراه با خشونت و تجاوز چند برابر شد

هاي پی در پی نفس  اسالم راه مقابله با نفس را ایجاد تعادل میان قواي جسم و روح و مخالفت با خواستهاز این رو، 
تزکیه، یعنی پاك کردن درون از زشتی و . یاد می کنند» خودسازي یاتزکیه«کار به در ادبیات دینی از این . ددان می

  . هاي اخالقی پلیدي

 یکی از به همین دلیل، سعادت در دنیا و نجات از عذاب آخرت، جز با خودسازي و تسلط بر خویشتن امکان پذیر نیست
 . است خودسازى بودههمین هدف تمامی ادیان و پیامبران الهی،  ترین اصلی

این مطلب » .استمبارزه با سرکشی نفس  مهریه و بهاي بهشت ،: ۀالجنّ مهرُ فسهاد النَّجِ «: می فرماید )ع(علی امام 
 .برگرفته از آیات قرآن است

آیات فروانی از قرآن کریم به اهمیت، آثار، مقدمات و مراحل خودسازي . خودسازي مقدمات و مراحل زیادي دارد
  . آیه باال یکی از زیباترین آیات قرآن در این زمینه است. ته اساشاره کرد

اش آگاه  ي عظیم آفرینش، انسان را به غرایز و استعدادهاي درونیها در این سوره خداوند پس از یازده سوگند به پدیده
چهار قوه عاقله، توضیح آنکه، قواي نفسانی شامل . ساخته و تأکید می کند که قواي نفسانی او متعادل آفریده شده است

به صورت متعادل در ضمیر انسان نهاده شده و او را در راه   هر یک از قواي چهارگانه. واهمه، غضبیه و شهویه است
، داراي یک حد افراط و یک حد تفریط استجایی که هر کدام این قوا،  کنند، ولی از آن رسیدن به کمال یاري می

روي یا کاستی در آن به وجود آید، باعث بروز مشکالت اخالقی در فرد  هپس اگر از حد تعادل خارج شده و زیاد
بنابراین رستگاري واقعی از آنِ کسی است که افسار نفس خود را به دست گرفته و از طغیان سرکشی آن . شود می

ین آیه شریفه ا. به معناي مدفون سازي است »دس«( .ها در فطرت او مدفون گردد جلوگیري کند و اجازه ندهد تا خوبی

نَفْسٍ و اها ما وو7( س (هامها فَأَلْهورفُج تَقْواها و )8 (قَد نْ أَفْلَحکَّاها مز )9(  

و قَد نْ خاباها مس10( د(   

 کس هر که * است کرده الهام او به را) خیر و شر( تقوا و فجور سپس *ساخته  منظم را آن که کس آن و آدمى نفس به سوگند و
  .است گشته محروم و نومید ساخته، آلوده گناه و معصیت با را خویش نفس که کس آن و * شده رستگار کرده، تزکیه را خود نفس

 ]شمس[
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اگر کسی به خودسازي اقدام نکند، مانند این است که استعدادهاي فراوان انسانی خود را در زیر : می خواهد بگوید
  )هواهاي نفسانی خود مدفون و پنهان ساخته است، چنین کسی حتما زیان کار خواهد بود

این مطلب . ترین سوگند براي آن یاد شده استجالب است بدانید که این مورد، تنها موردي است که در قرآن کریم بیش
آري، شرط اول براي پرواز به قله سعادت، رها شدن از اسارت نفس . نشان از اهمیت خودسازي در هدایت ما دارد

  .خودمان است

  مکن سر گیر زمین پاي به را راه این     مکن سفر هواي نرفته برون خود از
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  تذکر و بیداري: خودسازي مراحل: اولین گام خودسازي: 27موضوع 

  

  

  

  

دانند؛ زیرا هر قدر انسان متنبه گردیده و  می» تذکر و بیداري از خواب غفلت« اخالق، اولین مرحله خودسازي را علماي 
چه بسیار . با تفکر، پی به هدف آفرینش خود ببرد، قدم گذاشتن در مسیر خودسازي براي او مهیاتر و سریعتر خواهد بود

باره از خواب غفلت بیدار شده و با  اي به یک ا با شنیدن موعظهاي ی افرادي که پس از یک عمر گناه، با دیدن صحنه
هاي او را بیداري و تذکر پس از غفلت  در آیه باال، خداوند راه مقابله با شیطان و وسوسه. عزمی راسخ توبه کردند

  .داند می

عالم و هدف آن به سر خبري بزرگی نسبت به حقیقت این  ها در خواب گران و بی حقیقت این است که بسیاري از انسان
آنان به تعبیر قرآن کریم، از دنیاي پیرامون خود جز ظاهر آن را درك نکرده و از مقصود اصلی آن غافل . برند می

ند، و از دان آنها فقط ظاهرى از زندگى دنیا را مى؛  یعلَمونَ ظاهراً منَ الْحیاةِ الدنْیا و هم عنِ الْآخرَةِ هم غافلُون«: اند شده
 ».غافلند) فرجام ابدي جهانو (آخرت 

  ناخوانده نقش مقصود در کارگاه هستی    عاشق شو ار نه روزي کار جهان سرآید
؛ کسی که در دنیا سبیالً اَضَلُّ و اَعمی اآلخرَةِ فی فَهو اَعمی هذه فی کانَ من«: قرآن کریم غافالن را نابینا خوانده است

  » .شود نابینا باشد، در آخرت هم کور محشور می

  جاودان خیزي کور میري، کور     گر نخواهی برد چشمی زین جهان
لّماً مس؛  و ال تُسمع الصم الدعاء إِذا ولَّوا مدبِرین  إِنَّک ال تُسمع الْموتى«: داند هاي متحرك می در جاي دیگر، آنان را مرده

گردانند و  را هنگامى که روى برمى ناشنوایانتوانى  برسانى، و نمى) غافالن(توانى سخنت را به گوش مردگان  تو نمى
. خبري از معارف و حقایق عالم است آري، مرگ حقیقی در منطق قرآن عفلت و بی »!دعوت کنی ،کنند پشت مى

   ».شوند ؛ مردم در خواب هستند، وقتی مردند، بیدار میفَإِذَا ماتُوا انْتَبهوا النَّاسِ نیام «: پیامبر گرامی اسالم نقل شده است

  چو مرگ اندر آرد ز خوابت، چه سود؟      کنون باید اي خفته بیدار بود
و «: داند تر از حیوانات می ها باالتر، قرآن کریم اساساً وصف انسانیت را شایسته غافالن ندانسته و آنان را پست از همه این

صبنٌ ال ییأَع ملَه ونَ بِها وفْقَهال ی قُلُوب مالْإِنْسِ لَه نَ الْجِنِّ وکَثیراً م نَّمهجأْنا لذَر ونَ بِها لَقَدعمسآذانٌ ال ی ملَه رُونَ بِها و
دوزخ آفریدیم؛ آنها دلها وه بسیارى از جن و انس را براى به یقین، گر؛  أُولئک کَالْأَنْعامِ بلْ هم أَضَلُّ أُولئک هم الْغافلُون

هایى که با آن  بینند؛ و گوش فهمند؛ و چشمانى که با آن نمى نمى) کنند، و اندیشه نمى(یى دارند که با آن ]عقلها[

 ...للَّذینَ آمنُوا أَنْ تَخْشَع قُلُوبهم لذکْرِ اللَّه و ما نَزَلَ منَ الْحقِّ   أَ لَم یأْنِ

 آیا وقت آن نرسیده است که دلهاى مؤمنان در برابر ذکر خدا و آنچه از حقّ نازل کرده است خاشع گردد؟

  )16،حدید( 
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امکانات هدایت، باز ه گون چرا که با داشتن همه(اینان همان غافالنند ! تر شنوند؛ آنها همچون چهارپایانند؛ بلکه گمراه نمى
 )179اعراف، ( »).هم گمراهند

  روزگارش همه در خواب پریشان گذرد      دیده هر که نشد باز در این عبرتگاه
چه چیز تو را به گناهت ! اي انسان«: زند که در نهج البالغه چگونه بر جان آدمی نهیب می) ع(نگاه کن که امیر مؤمنان 

انس و  ،نفس خویش کردن در برابر پروردگارت؟ چرا با هالكات  وردگیجسور کرده است؟ و چیست سبب فریب خ
شوي؟ آیا به  بیدار نمی ،؟ آیا از درد بهبودي نخواهی یافت؟ آیا از خواب گرانی که تو را ربوده استاي الفت پیدا کرده

رماي شدید بینی که در گبکسی را اگر چه بسا  .کنی همان رحمی که به دیگران می خویش رحمی نخواهی کرد؟
 ؛کنی گریه می بر او ترحم کرده و نالد، میدرد از بینی که برا  اگر بیماريکنی یا  سایبان تهیه می شبرای کشد، زحمت می

که -  خودتو چه چیزي تو را درباره نفس ! ورزي و تحمل می  پس چه چیز باعث شده که به درد خود صبر نموده
خیالی خودت را  پس با یک تصمیم، بیماري سستی و بی... داده است؟  و دلداري تسلیت - عزیزترین نفوس براي توست

  ».معالجه کن ،خواب غفلتی را که چشمت را فراگرفته ،مداوا کن و با بیداري ،که در دلت راه یافته

  باشی؟ چون کنی؟ چه پرسی؟ که ز ره روي؟ کی    پیش در بیابان و خواب در تو و رفت کاروان
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  )مشارطه(و عزم راسخ   تصمیم: خودسازي گام دومین: 28موضوع 

 

  

  

 
  

اي از  آیه باال به گوشه. اولین گام براي تقویت مهارت خودکنترلی، تصمیم درست و اصولی به همراه عزم راسخ است
دهد تا با مؤمنان مشورت کرده و تصمیم نادرست  در این آیه خداوند به پیامبر فرمان می. این دو مطلب اشاره کرده است

این نسخه . سپس هنگامی که عزم جدي بر یک راه حل پیدا شد، بر خدا توکل کرده و آن را انجام دهد. کندپرهیز 
  .هاي زندگی است درمان همه تردیدهاي ما بر سر دوراهی

اید، ولی در  اید که براي انجام کاري تصمیم جدي گرفته احتماالً شما نیز با این مشکل مواجه شده :گیري تصمیم - الف
در موارد  دلیل اصلی این مشکل. این مشکل بسیاري از ماست. اید اید و به تدریج از حل آن ناامید شده ناموفق شده ادامه

حل براي  راهترین  ترین و مناسب مطمئنانتخاب یک  یعنیگیري  تصمیم .است» گیري مهارت تصمیم«نداشتن  زیادي،
هاي به این مهارت نیاز  هاي زندگی یا انتخاب رفت از چالش مشخص است که همه ما براي برون. یک مسئله یا مشکل

  . داریم

تصمیم درست و منطقی این است که در ابتدا . اصولی وجود دارد که نباید آن را نادیده گرقت گیري، تصمیمدر فرایند 
ارشناسان مشورت کنیم، سپس راه حل مناسب را انتخاب کنیم، آنگاه موانع پیش نسبت به جوانب کار و مطالعه و با ک

 کردهریزي  برنامه ،توان خودمان با در نظر گرفتناي و واقع بینانه و  و مرحلهبه صورت  رو را شناسایی و برطرف کرده و
  .کنیم می عملآن  بهو 

از خود دور کند، باید در ابتدا نسبت به این بیماري را » پرخوري«خواهد خصلت  مثالًبه عنوان نمونه، کسی که می 
شناخت علمی پیدا کند که منشأ آن ممکن است اختالالت هورمونی یا افسردگی و عادت اشتباه غذایی یا عدم دسترسی 

ن درمانی و مذهبی راه حل مناسب را در ای باشد، سپس با مطالعه و مشورت کارشناسان روان... به غذاهاي مقوي سالم و 
شود که در دسترس بودن  آنگاه متوجه می. هاي غذایی خود را تغییر دهد بیند که زمان و مکان و نوع وعده می

هاي سریع، انگیزه او را براي مفید خوردن کاهش داده است، پس جلوي آن را می گیرد و تا مدتی اجازه نمی  خوراکی
مه چند مرحله اي و گام به گام براي حل این مشکل، طراحی در ادامه، یک برنا. ها در منزل باشند دهد تا این خوراکی

گیرد در ابتدا نسبت به مصرف چند خوراکی تجدید  بندد که به آن عمل کند؛ مثالً تصمیم می کرده و با خود عهد می
درمان . مثالی که ما زدیم، درباره یک موضوع جسمی بود. نظر کرده و به تدریج عادت غذایی خود را تغییر دهد

 امام  .شود گفته می» دوراندیشی در تصمیم«به این کار،  .هاي اخالقی نیز دقیقاً به همین صورت خواهد بود یماريب
  .تصمیمی که همراه با دوراندیشی نباشد خیري نیست در. ال خیرَ فیِ عزمٍ بِال حزْم: فرمود) ع(علی

 ...مهشاوِر کِّلینَ   وتَوالْم بحی إِنَّ اللَّه لَى اللَّهکَّلْ عفَتَو تزَمرِ فَإِذا عی الْأَم159(ف( 

 .را دوست داردتردید خداوند توکل کنندگان  و در کارها با آنان مشورت نما، و چون تصمیم گرفتى بر خدا توکل کن، که بى

 )159، آل عمران( 
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بلکه عزم جدي براي انجام آن تصمیم در ما هاي ما ناشی از تصمیم غلط نیست؛  خیلی اوقات شکست :عزم راسخ -ب
خداوند . هاي برگزیدگان تاریخ است ترین ویژگی به همین دلیل، داشتن همت و عزم راسخ از مهم. وجود نداشته است

کَما فَاصبِر «: تا مانند آنان رفتار کند) ص(یاد کرده و به رسول گرامی اسالم» اولوالعزم«نیز از بهترین انبیاء خود، با عنوان 
  )35احقاف، ( ».صبرَ اولوالعزمِ منَ الرُّسل؛ پایدار باش؛ آن گونه که پیامبران داراي عزم راسخ پایداري کردند

الَّذینَ * انَّما یتَذَکَّرُ اولوااللباب «: هاي الهی دعوت کرده است چنین، قرآن کریم بارها مؤمنان را به وفاداري به پیمان هم
 دهوفُونَ بِعنْقُضُونَ الْمیثاقَیال ی و شوند؛ همان کسانی که به عهد خود با خداوند وفادار  ؛ فقط اهل درایت متذکر میاللَّه
ها  است که در فطرت انسان» میثاق بندگی«هاي الهی، همان  مقصود از پیمان) 20رعد،(» .کنند شکنی نمی بوده و پیمان

  .دارد) یا همان مهارت خودسازي(وا زم راسخ در تقاین آیات به معناي اهمیت ع. نهادینه شده است

  .هاي درست بوده است تصمیمبر عزم جدي آنان  همت و ، مرهونهاي موفق زندگی انسانآري،  

  خوابگاه نیست ،یدان همت است جهانم     مزدور خفته را ندهد مزد هیچکس 
ریزي کرد و با خود عزم راسخی داشت  فت، برنامهبنابراین، براي دستیابی به مهارت خودکنترلی باید در ابتدا تصمیم گر

مقصود از مشارطه . در علم اخالق، نزدیک دانست» مشارطه«توان با همان  اي می گونه را به مطلباین . تا به آن عمل کرد
 ریزي کرده و با خود شرط کند و عزم این است که فرد پس از اینکه انگیزه الزم براي یک عمل را پیدا کرد، برنامه

  .ه باشد تا به آن برنامه عمل کندجدي داشت

هاي کوچک و مقطعی شروع کرده و پیوسته آن را تمرین  ، باید از گامبراي موفقیت در خودسازينکته مهم دیگر اینکه 
خوب است با خود تصمیم بگیریم که » چشم چرانی و نگاه حرام«مثالً براي دوري از گناه . کرده و هیچگاه ناامید نشویم

. به تدریج این بازه زمانی را افزایش دهیم سپس. عمداً نگاه حرام انجام ندهم کهدهم  تا یک هفته به خودم قول می مثالً
گاه ناامید نشوید و دوباره اقدام کنید؛ چه بسا  هیچ. مراقب باشید که ناامیدي و احساس شکست، بدترین کار ممکن است

 .هاي ما را منقلب و بیدار سازد ا ببیند و خودش دلنتیجه ما ر هاي مکرر و بی خداوند همین خواست
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  )مراقبه(کنترل و مراقبت : خودسازيگام  سومین: 29موضوع 

  

  

  

  

  

  

کشیدن براي زیر نظر گرفتن  گردن«مراقبه در لغت به معناي . ترین گام براي رشد و کمال اخالقی است مهم» مراقبه«
شناسی نیز، این است که فرد مهارت مواظبت و  مقصود از این واژه در اصطالح علم اخالق و روان. باشد می» چیزي

  . آورد نظارت بر خود و کارهایش را با تمرین زیاد به دست

خداوند، فرشتگان، انبیاء و مؤمنان راستین و : کنند بنا به فرموده قرآن کریم، شاهدان زیادي بر اعمال انسان مراقبت می
افراد هوشیار و  .دهند حتی زمین و اعضاي بدن خود انسان در دنیا شاهد اعمال انسان بوده و در آخرت بر آن گواهی می

دهند تا اندیشه و  بیرونی، خودشان اقدام به مراقبت درونی از اعمالشان کرده و اجازه نمیفرزانه پیش از همه این مراقبان 
آنان عمر خود را چون الماسی گرانبها پنداشته و چون . رفتار و گفتارهایشان از کنترل بیرون رفته و غیرقابل مهار باشد

  .کنند اند، پیوسته از آن مراقبت کرده و حفظ می دانند که راهزنان زیادي براي تاراج این گوهر ارزشمند کمین کرده می

کند تا به شدت از تمایالت درونی خود مراقبت کرده و با دشمن درونی خود  در آیه باال، خداوند به مؤمنان گوشزد می
 تنها در این صورت است که هیچ نیروي بیرونی نیز نخواهد توانست آنان را به. پیکار کرده و آن را تسلیم خود کنند

  . گمراهی بکشاند

 اي؟ چه در بند پیکار بیگانه      اي خانه تو با دشمن نفس هم

آیاتی که درباره علم خداوند، قدرت و . اساساً کارکرد اصلی قرآن، همین افزایش حس مراقبت اعمال در بندگان است
د بسیار زیادي از ي الهی و تعداها انتقام الهی، فلسفه خلقت، شناخت شیطان، سرگذشت کافران، یادآوري نعمت

هاي   موضوعات به دنبال این هدف است که بندگان یا یادآوري و تفکر درباره این حقایق، با تمایالت نفسانی و وسوسه
  .شیطان مبارزه کرده و تسلیم نگردند

به  ،سم دارداثرات مثبتی که بر ذهن و ج  فایده به نظر برسد، اما با شروع آن و مشاهده مراقبه شاید در ابتدا سخت و بی
  .نید از روزي دو دقیقه شروع کنیدتوا براي شروع می. شوید انجام آن ترغیب می

  .که به تکمیل این بحث کمک زیادي خواهد کرد ما در فصل بعد، به مهارت خودکنترلی یا تقوا اشاره خواهیم کرد

  

تُمیتَدنْ ضَلَّ إِذَا اهم ضُرُّکُمال ی کُمأَنْفُس کُملَینُوا عا الَّذینَ آمهمیعاً   یا أَیج کُمرْجِعم إِلَى اللَّه ئُکُمنَبفَی
  بِما کُنْتُم تَعملُون

اند، به شما زیانى  اید، گمراهى کسانى که گمراه شده اگر شما هدایت یافته! مراقب خود باشید! اید اى کسانى که ایمان آورده
 .سازد کردید، آگاه مى بازگشت همه شما به سوى خداست؛ و شما را از آنچه عمل مى. رساند نمى

  )105مائده،(
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  )محاسبه(حسابرسی و نظارت : خودسازيگام  چهارمین: 30موضوع 

  

  

  

  

  

  

از این . پذیر نیست ریزي و مراقبت و ارزیابی امکان روشن است که اصالح نفس و پیراستگی از صفات بد، جز با برنامه
مراد از محاسبه اعمال این است که . یکی از مراحل مهم تهذیب نفس، بعد از مشارطه و مراقبه است «محاسبه اعمال«رو، 

به برنامه  و روز به سنجش و ارزیابی اعمال خویش بپردازد تا برایش روشن گردد که تا چه اندازهانسان هر شب 
الدنیا متجرُ اَولیاء اهللا؛ دنیا تجارت خانه اولیاي : فرماید می )ع(علی امام . خودسازي خود نزدیک شده است

ها را  توان روزها را بدون حساب و کتاب و سال دانند که نمی اي می خانه آري، اولیاي الهی دنیا را تجارت».خداست
  .نهایت، سودي و منفعتی توقع داشت بدون بیالن وترازنامه مثبت تجاري سپري کرد و در

دهنده اهمیت  این حدیث نشان» .هر کس دو روزش مساوي باشد، زیان کرده است«: فرماید می )ع(علی ؤمنانم امیر
بی روزانه از عملکرد نیک و بد خودمان، نمی توانیم آن را با روزهاي دیگر محاسبه است؛ زیرا بدون محاسبه و ارزیا

  .گرد خودمان مطلع شویم سنجیده و از پیشرفت یا عقب

حاسبوا قَبلَ اَن تُحاسبوا؛ به حسابتان رسیدگی کنید؛ پیش از آن «: پیامبر گرامی اسالم نیز در حدیث مشهوري فرمودند
آموزي که پیش از دادن برگه امتحان، آن را بازبینی  آري، چگونه است که اگر دانش ».که به حساب شما رسیدگی شود

؛ اما خودمان »هایت مطمئن نشدي؟ چرا یکبار دیگر آن را نخواندي و به درستی جواب«کنیم که  نکند، او را سرزنش می
دانیم که فرداي قیامت  یا نمیآ !؟چه چیز ما را از عدالت خداوند ایمن ساخته است. نسبت به اعمالمان بی تفاوت هستیم

اقرأ کتابک کَفی بِنَفسک الیوم «: گویند شود؛ بلکه نامه عملمان را به دست خودمان داده و می به اعمالمان رسیدگی می
  ».امروز خودت براي حسابرسی به آن کافی هستی. علَیک حسیباً؛ نامه اعمالت را بخوان

  نه وقتی که منشور گردد کتاب    کنون کرد باید عمل را حساب
اوالً به جاي پرداختن به عیوب دیگران، هاي خود پی برد،  از جمله فواید محاسبه نفس آن است که وقتی انسان به لغزش

ثانیاً . شود کارهاي بد خودش، در نظرش بزرگ جلوه داده شده و سبب دوري از غرور و فخرفروشی و خودپسندي می
جان فرد رسوخ کرده و عادت شود، فرصت توبه و جبران سریع را به فرد عطا  ت درپیش از آن که آن صفت زش

هر گاه شخص گناهی کند، در دلش نقطه سیاهی برآید، پس اگر توبه کند محو شود ": فرمودند) ع(امام صادق  .کند می
  .و اگر بر آن گناه بیفزاید، آن سیاهی فزونی گیرد تا بر دلش چیره گردد و هرگز رستگار نشود

و ال *   رٌ بِما تَعملُونیا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و لْتَنْظُرْ نَفْس ما قَدمت لغَد و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خَبی
مفَأَنْساه وا اللَّهقُونَ   تَکُونُوا کَالَّذینَ نَسالْفاس مه کأُولئ مهأَنْفُس 

از خدا پروا کنید؛ و هر کسى باید با تأمل بنگرد که براى فرداى خود چه چیزى پیش فرستاده است، و از خدا پروا کنید؛ ! اى اهل ایمان
 دچار را آنان هم خدا پس کردند، فراموش را خدا که مباشید کسانى مانند و. * دهید، آگاه است یقیناً خدا به آنچه انجام مى

  .اند فاسقان همان اینان کرد؛ خودفراموشى

 19و  18حشر، 
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تر، دید او را نسبت به دنیا و  مها و کارهاي خوب را فراهم کرده و از همه مه چنین توفیق شکرگزاري براي نعمت هم
   .کند عمر تغییر داده و آن را از خوابگاه و تفرجگاه، به میدان مسابقه و تجارت براي سودآوري بیشتر تبدیل می  فرصت

در این آیه از مؤمنان خواسته شده تا ضمن رعایت تقوا، خوب بنگرند که براي . آیه باال به موضوع محاسبه پرداخته است
شان به خدا، این است که  توجهی اند و مانند کسانی نباشند که سزاي غفلت و بی دي خود چه پیش فرستادهزندگی اب

آري، بدترین . اند شان را فراموش کرده و صبح تا شام به هر چیزي جز سعادت حقیقی خود مشغول شده خود واقعی
قرآن کریم بارها از این . و به خود واگذاردترین نیازهاي خود غافل کرده  کیفر خدا این است که انسانرا از اصلی

یعمهونَ؛ پس  طُغْیانهِم  فی لقاءنا یرْجونَ ال الَّذینَ فَنَذَر« . کند حقیقت پرده برداشته است که با مجرمان این چنین می
 ».انشان سرگردان بمانندگذاریم تا در طغی امید ندارند، وا مى] و محاسبه شدن اعمالشان را[کسانى را که به دیدارِ ما 

تقواي اول . است؛ یکبار پیش از محاسبه و یکبار پس از آن شده تأکید الهی تقواي بر بار دو آیه این درگفتنی است 
که نوبت محاسبه برسد،  اشاره به همان مرحله مراقبه و کنترل نفس است که مقدم بر مرحله محاسبه است؛ یعنی قبل از آن

خواهد این نکته را  اما تقواي دوم که بعد از محاسبه است، می. ت و پرهیز الزم را داشته باشدباید در هنگام عمل دق
  . بینی افراطی و توجیه اعمالتان پرهیز کنید بفهماند که در هنگام محاسبه، از خدا پروا داشته باشید و از خوش

در پایان روز، الاقل لحظاتی را با خود خلوت کرده و  و باشد داشته یادداشتی دفترچهخوشا به حال کسی که براي خود 
حال که یک روز دیگر از عمرم گذشت، با این سرمایه گرانبها چه چیز : کارهاي روزش را بررسی کند و با خود بگوید

 دوباره روزم را به غفلت سپري کردم؟ چقدر در راه خدا آیاو آوردم دست به ارزشمند متاعی آن، قبال درخریدم؟ آیا 
قدم برداشتم؟ آیا با سخنانم دل کسی را نشکستم؟ آیا اندوهی را از دل مؤمنی برطرف ساختم یا باز هم دل کسی را 

اي؟ عمرت در بی خبري تباه شد و  نشسته سپس خود را سرزنش و عتاب کند که چرا هنوز غافلی و چه» ...شکستم؟ 
اي و تمام هم  بهره مانده دعوت کرده و تو از این موهبت بی) ع(بیت  چگونه است که خداوند تو را بر سفره قرآن و اهل

  ي مادي گرفته است؟ها و غم خود را دنیا و لذت

  و خور شوي خواب  آن گه رسی به خویش که بی    ز مرتبه خویش دور کرد  خواب و خورت
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  مهارت خودکنترلی: مششفصل 
مقصود از . اند هاي زندگی است که امروزه دانشمندان زیادي به اهمیت ان پی برده مهارتترین  یکی از مهمخودکنترلی 

هاي درونی و بیرونی خویشتن را مهار کرده و مدیریت  این مهارت آن است که فرد بتواند در مقابل هیجانات و وسوسه
  . کند

اغلب افرادي که به . جعه کنیدخواهید اهمیت این مهارت را بدانید کافی است به سرگذشت تبهکاران مرا اگر می
کنند که براي نخستین بار این  اي یاد می زنند، از لحظه مصرف مواد مخدر روي آورده یا به اموال دیگران دستبرد می

کنترل خشم و بددهنی، مهار . کارها را شروع کرده و در مقابل وسوسه یا دعوت دوستانشان، نتوانسته مقاومت کنند
هاي ناباب و  رانی، پرهیز از پرخوري و تالش براي کاهش وزن، پرهیز از عادات زشت یا دوستیچ غریزه شهوانی و چشم

  . رود که این مهارت را در خود ایجاد کنیم هاي فردي و اجتماعی تنها زمانی از بین می بسیاري از آسیب

آیات . اند ارائه کرده» تننه گف«کارهاي گوناگونی براي تقویت مهارت خودکنترلی یا همان تکنیک  دانشمندان راه
نیز در حقیقت، به » تزکیه و خودسازي«یا » تقوا و پرهیزکاري«فضیلت . زیادي از قرآن به این مهارت اشاره کرده است

  . دنبال ایجاد همین مهارت است

  :شویم در این فصل، با اهمیت و مراحل خودسازي آشنا می
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  )مهار نفس(اهمیت تقوا و پرهیزکاري : 31موضوع 

  

  

  

  

در متون دینی ما بسیار به کار رفته است، ولی بسیاري از افراد هنوز با معناي دقیق و کارکرد » تقوا«با وجود اینکه واژه 
کارکرد تقوا . »نه گفتن«توانایی پرهیز کردن؛ یعنی همان تکنیک تقوا همان خودکنترلی است؛ یعنی . تقوا آشنا نیستند

به عبارت دیگر، جامعه باتقوا نه فقط در اخالق . هیچ وجه فردي نیست؛ بلکه هم فردي و هم اجتماعی است هم به
؛ چون باشد؛ بلکه در اقتصاد و سیاست و فرهنگ و آموزش و همه ابعاد زندگی نیز پیشرو و پویاست اجتماعی نیکو می

شود که تقوا و  با این بیان روشن می. در امان نگاه دارد... هاي اقتصادي و سیاسی و فرهنگی و  توانسته خود را از آسیب
پرهیزکاري چه معناي وسیع و اثرگذاري در زندگی ما دارد و حتی افراد غیرمتعهد و جوامع سکوالر هم به آن نیاز 

کفش  ظاهراً محدودیت است؛ ولی در واقع، مصونیت است؛ مثل اینکه پوشیدنبر این اساس، تقوا و پرهیزکاري  .دارند
زخمی شدن از کثیف شدن و  پاولی فواید زیادي دارد و سبب حفظ  ،کند براي انسان ایجاد میمحدودیتی در ظاهر 

  .است

اي  به همین جهت، بیشترین فرمان قرآن کریم به رعایت تقوا اختصاص یافته است؛ یعنی مراقب باشید تا سراغ هر اندیشه 
نروید؛ هر حرفی را بر زبان نیاورید؛ به هر چیزي گوش ندهید؛ وارد هر محفلی نشوید؛ با هر کسی دوست نشوید و 

رد، براي خودتان قیود و تعهداتی بر اساس دین قرار داده و به آن خالصه هر کاري انجام ندهید؛ بلکه در تمام این موا
گفته » فُجور«در زبان دین، به آن  است که» بند و باري بی«تقوا درست در نقطه مقابل . این معناي تقواست. عمل کنید

  )8شمس، ( »فَاَلهمها فُجورها و تَقواها«: شود می

. د که بر قطار اعمال خود قرار داده اید تا روي آن و در چهارچوب آن حرکت کندباش تقوا مثل ریلی میتر،  به بیان ساده
 خارج ریل از است که بند و بار مانند قطاري انسان بی. شود؟ مسلماً خیر آیا وجود ریل سبب کند شدن حرکت قطار می

  .رسد گاه به مقصد نمی هیچ اما باشد، آزاد است ممکن؛ شده است

ها توصیه  در جایی، تقوا را برترین توشه دانسته و به انسان. تعابیر را درباره تقوا به کار برده استقرآن کریم، زیباترین 
 پرهیزکارى توشه، و زاد بهترین که کنید، تهیه توشه و زاد و  ؛ التَّقْوى الزَّاد خَیرَ فَإِنَّ تَزَودوا و«: : توانند از این توشه بردارند کند تا می می

  ») 197بقره،( !است

 این نه راهیست که هر روز، توان آمد و رفت     زاد فرداي خود، امروز از اینجا بردار

 ...و باسالتَّقْوى ل  کرٌ  ذلخَی.. .  
  !است بهتر پرهیزگارى و لباس

  )26اعراف،(
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هاي موهوم مادي و مقامی و علمی و  ها دانسته و بر تمام برتري گذاري انسان و در جاي دیگر، تقوا را معیار ارزش 
. شماست تقواترین با خداوند نزد شما ترین گرامى) ،؛أَتْقاکُم اللَّه عنْد أَکْرَمکُم إِنَّ «: خط بطالن کشیده است... جسمی و نژادي و 

  »  13حجرات،

اید که چرا خداوند فالن حکم را بر ما  هاي زیادي درباره فلسفه وجوب برخی احکام مواجه شده شاید تاکنون با پرسش
اصلی بسیاري از احکام دینی، تمرین واجب کرده و براي ما محدودیت ایجاد کرده است؟ پاسخ این است که هدف 

. داري است؛ مثالً روزه پرهیز کردن از خوردن و آشامیدن و برخی کارها در یک مدت زمان معین است تقوا و خودنگه
 183آیه ( .هاي نفسانی را به دست بیاورند به خواسته» نه گفتن«این فریضه براي این واجب شده است تا مؤمنان توان 

  .)داند ب روزه را تقوا میبقره، حکمت وجو

بینی، نزول رحمت و برکات  بصیرت و روشن: ثار فراوانی را براي تقوا شمرده استآبه همین دلیل است که قرآن کریم  
  .ن آثار استالهی، گشایش رزق و روزي، آمرزش گناهان و غلبه بر دشمنان از جمله ای

در این آیه، خداوند در . اي دارد ار برده، آیه باال جایگاه ویژهاز میان همه تعبیرات و آثاري که قرآن براي تقوا به ک
ها دانسته است؛ یعنی  ضمن باالترین معانی را تمثیلی زیبا براي تقوا به کار برده و آن را به بهترین لباس براي انسان

رهیزکارى نیز عالوه بر و پ اتقوهاي بیرونی است،  سب زینت انسان و حفظ او از سرما و گرما و آسیبهمانطور که لباس 
شخصیت وسبب رسیدن او به سعادت از خطرات فردى و اجتماعى، زینت  اوپوشانیدن بشر از زشتى گناهان و حفظ 

  .است

  هوس اهلِ برند می سعادت سويِ کجا ره    زندگی طریقِ کاندر شو، دور ها هوس از
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  معنا و گستره تقوا: 32موضوع 

  

  

  

  

تقوا به معناي عام کلمه الزمه زندگی هر فردي است که می خواهد انسان باشد و تحت فرمان عقل زندگی کند و از 
، حفظ و صیانت کند و خطا و گناه و پلیديتقواي دینی و الهی یعنی اینکه انسان خود را از . اصول معینی پیروي نماید

  . ها نشود مرتکب آن

  .شود شئون زندگی را شامل میوا گستره زیادي دارد و همه تق

. این بیان به خوبی بیانگر گستره تقوا در زندگی است. داند ا را آزادي از هر گونه رقیت و بردگی میوتق) ع(امیرالمؤمنین
گیري کرده و خویشتن را مسئول  در نتیجه، با اختیار تصمیم. وامدار نیست و از کسی فرمان نمی بردفرد متقی به چیزي 

نگري درباره آن پرهیز کنیم، باید  اگر بخواهیم تقوا را به خوبی متوجه شده و از کوته. داند هاي خود میهمه رفتار
  » احساس مسئولیت در برابر هر رفتار آگاهانه فردي و اجتماعیتقوا، یعنی «: بگوییم

  . ي آن را بگیردتواند جا چیزي دیگر نمی هیچ و تقوا یکی از حقایق زندگی استحاال خوب متوجه می شویم که 

این چنین نیست که خداوند آدمی را وانهاده و . در دیدگاه اسالم انسان در برابر همه اختیارات خود مسئول است
دهد؛ بلکه گوش و چشم و دست و زبان و فکر و قلب او باید پاسخگوي اعمال  رفتارهاي او را مورد عتاب قرار نمی

  .م تأکید دارداسراء بر همین اصل مه 36آیه . خود باشند

تصور کنید اگر این رویکرد در زندگی هر کسی حکمفرما شود که در برابر رفتارهاي خود مسئول است، چقدر از 
جنس  ،جامعه باتقوا آن است که در آن کارگر. مشکالت اجتماعی و اقتصادي و سیاسی جامعه برطرف خواهد شد

و آموزش و دلسوزي نهایت تالشش ی نکرده و معلم در تدریس کیفیت تولید نکند و کارمند از وظیفه خود شانه خال بی
  . را داشته باشد

دهد تقواي جمعی  وعده میاعراف،  96در آیات متعدد از جمله آیه با توضیحی که دادیم روشن شد که وقتی قرآن 
امعه متقی؛ یعنی نیست؛ بلکه ج... شود، معنایش فقط نماز و روزه و دعا و  سبب افزایش روزي و برکات یک جامعه می

  .اجتماعی که همه خود را در برابر رفتارهایشان مسئول ببینند

چنین فهمیدیم که چرا برخی جوامع غربی داراي سامان و رفاه بهتر هستند؟ یکی از دالیل آن این است که آنان به  هم 
    .پایبند هستند) پذیري در برابر رفتارها یعنی همان مسئولیت(برخی وجوه عام تقوا 

 سما لَی ال تَقْف وعمإِنَّ الس لْمع بِه ؤُالً   لَکسم نْهکانَ ع ککُلُّ أُولئ الْفُؤاد رَ وصالْب 36(و(  
 .از آنچه به آن آگاهى ندارى، پیروى مکن، چرا که گوش و چشم و دل، همه مسئولند

  )36،اسراء(
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  آثار تقوا: 33موضوع 

  

  

  

  

  

  

 چنان از پرهیزکار فرد. است باطل از حق تشخیص توانایی آثار، این ترین مهم. دارد بسیاري اجتماعی و فردي آثار تقوا
 که است جهت بدان امر این. یابند می خویش وجود در را ناسره از سره تشخیص توانایی که گردد می مند بهره نیرویی

 هوس و هوا اسیر رو، این از. است گشته کامل بصیرتشانه دید و برده بین از خود وجود در را انحراف هاي ریشه آنان
 آثار از نیز آن آمرزش و گناهان شدن پوشیده فوق،ه آی در است گفتنی. شد نخواهند نفسانی هاي لغزش دچار و نشده
  .است شده شمرده تقوا

جب نیست، ، طمع نیست، عباشدتقوا  وقتی .زیرا تقوا صفاي روح می آورد ؛اگر انسان متقی باشد، روشن بین تر است
شما اگر نسبت به موضوعی تعصب بورزید نمی توانید آن . هاست ها همه منشأ تاریکی و جهالت این. هوا و هوس نیست

در نتیجه عقل،  توزي را فرو می نشاند، تقوا گرد و غبار تعصب را پاك می کند، کینه. را آن طوري که هست بگیرید
  . کند آزاد فکر می

 هوا و هوس گرد برخاسته     حقیقت سرایی است آراسته 

  نبیند نظر گر چه بیناست مرد     نبینی که هر جا که برخاست گرد
 بر را او نادانى و کوردلى و حفظ نمیرسد، آن به عقلش که آنچه از را بنده تقوا وسیله به خداوند« :فرمود )ع(باقر امام

  ».می سازد طرف

 خداوند که است آن آثار، این از یکی. دارد نیز دنیوي محسوس آثار فراوان، معنوي آثار بر عالوه خداترسی و تقوا
 و مشکالت و گشوده آنان بر دهند،نمی را احتمالش نیز پرهیزکاران خود که راهی از را خود رحمت درهاي

 حقّ اساس بر خلقت نظام کلی، طور به و هستی موجودات تمام آن که توضیح. می سازد برطرف را تنگناهایشان
 نظام با متناسب و روشن مسیر در چون متقین و) 85/حجر( است شده آفریده) او از اطاعت و خداوند فرمان پذیرش(

  . گردندنمی نامالیمات مشمول و متنعم آن برکات از دارند،می بر قدم خلقت

 مشابه. است آن سریع پیشرفت و کارها شدن آسان -دارد وجود آخرت در هم و دنیا در هم که- تقوا آثار از دیگر یکی
 خداترسی و وسیله تقوا به خداوند که است قرار این از مطلب این حقیقت. است آمده نیز سوره لیل 7آیه  در مطلب این

 ذُو اللَّه و لَکُم یغْفرْ و سیئاتکُم عنْکُم یکَفِّرْ و فُرْقاناً لَکُم یجعلْ اللَّه تَتَّقُوا إِنْ آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  الْعظیمِ الْفَضْلِ

اى جهت جدا ساختن حق از باطل  خدا بپرهیزید، براى شما وسیله) مخالفت فرمان(اگر از ! اید اى کسانى که ایمان آورده 
پوشاند؛ و شما را  و گناهانتان را مى) بینى خاصى که در پرتو آن، حق را از باطل خواهید شناخت؛ روشن(دهد؛  قرار مى

 !است عظیممیآمرزد؛ و خداوند صاحب فضل و بخشش 

 )29،انفال( 
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 هم چنین. برگزیند -است حق راه همان که- را طریقه و راه آسان ترین همواره تا می سازد روشن را فرد ضمیر و فطرت
  .سازد آسان برایش را اعمال این گونه انجام تا می دهد قرار او اختیار در را الزم وسایل و اسباب

ه ل لَجعی اهللاَ قِتَّن یم و«: داند ترین آثار تقوا را گشایش روزي می سوره طالق یکی از مهم 2آیه  انتهاي درخداوند 
ها و شدائد را قرار می دهد خداوند براي او راه بیرون شدن از سختی ،داشته باشد ؛ هرکس که تقواي خداجاًخرَم. «
 اهللاَ قِتَّن یم و«: کند همان سوره، آسانی در کارها را یکی دیگر از آثار تقوا معرفی می 4چنین در آیه  هم) 2طالق، (
یل لَجعمرُن اَه مدهد خداوند یک نوع سهولت و آسانی در کار او قرار می؛ هرکس که تقواي الهی داشته باشد سراًه ی. «
  )4طالق، (
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  و دوري از گناه هاي تقوا زمینهایجاد : 34موضوع 

  

  

  

  

  :هاي تقوا باید نکات زیر را مد نظر داشت براي ایجاد زمینه

   »در محضر خدا معصیت نکنیم  عالم محضر خداست« - 1

با این . بر حذر دارد ارتکاب به گناه  تواند انسان را به طور کامل از ، می)ره(جمله زیباي امام خمینی توجه کامل به این 
عالم محضر خداست در محضر «، از جمله »این مکان مجهز به دوربین مداربسته است«اثیر جمله در دنیاي امروز، توجود 

بیشتر است؛ زیرا انسان مطمئن است که در صورت ارتکاب یک خطا و دیدن آن توسط دوربین، با » خدا معصیت نکنیم
: خدا در قرآن می فرماید .کند اما خدا ستار العیوب است و آبروي فرد را حفظ می ؛رود او برخورد شده و آبرویش می

   بیند؟  میدانند خدا  یعنی آیا نمی» ريی اهللاَ نَّاَم بِعلَم یلَاَ«

  امان ز لحظه غفلت که شاهدم هستی
  . یستهیچ گناهی کوچک ن -2

به بزرگی آن کس که نافرمانیش کردي . نگاه نکنبه کوچکی گناه . در احادیث ما از این قضیه نهی شدید شده است
 ».شدیدترین گناه آن است که صاحبش آن را کوچک بشمارد«: فرمودند) ع(امیرالمؤمنین علی .نگاه کن

براي روشن شدن موضوع، به این مسئله توجه کنید که بی ادبی . علت این امر بزرگی و عظمت مقام خداوند می باشد
. نزدیکش و یا گوش نکردن به حرف آنها، قابل بخشش است و زشتی آن خیلی زیاد نیست یک انسان نسبت به دوستان

اما اگر همین کار را در مقابل یکی از اساتیدش انجام دهد، زشتی بیشتري دارد و از آن زشت تر این است که مثالً این 
و به همین صورت هر چه مقام . دهدکار را در مقابل یک مرجع تقلید و یا شخص دیگري که احترام زیادي دارد انجام 

حال تصور کنید که اگر . و احترام شخص مقابل بیشتر شود، زشتی بی ادبی و نافرمانی در برابر او هم افزایش می یابد
شود و از اوامر او سرپیچی می شود، کسی باشد که بزرگتر از آن است که قابل  شخصی که نسبت به او بی احترامی می

و حتی وجود همه موجودات از جانب اوست و نعمتهاي بی شماري را به  ها گی و مقام و تواناییتوصیف باشد و بزر
گناهان کوچک راه را به ): علیه السالم(امام رضا  .انسان ارزانی داشته است، زشتی این عمل چقدر افزایش می یابد

ى بزرگ هم نخواهد ها عصیتگناهان بزرگ را باز مى کنند، هر کس در معصیت کوچک از خداوند نترسد در م
  .یابیم که در مقابل عظمت خداوند، هیچ گناهی کوچک و بی اهمیت نیست پس با این دید، در می. ترسید

  

    مبصرُون هم فَإِذا تَذَکَّرُوا الشَّیطانِ منَ طائف مسهم إِذا اتَّقَوا الَّذینَ إِنَّ
  .گردند مىو بابصیرت  بینا ناگهانبیدار و متذکر گشته و  شوند، شیطان هاى وسوسه گرفتار که هنگامى پرهیزگاران

  )201اعراف،(
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  : اصرار بر گناه نکنید -3

ماند؛ بلکه اصرار بر گناه و عدم  افراد که بر گناهی اصرار دارند نباید فکر کنند خطاي آنها در همین حد باقی می
در نتیجه . ها میل پیدا کند شود انسان روز به روز زشتی گناه را کمتر ببیند و بیشتر به بدي سوي خدا باعث میبازگشت به 

ثُم « .رسد می آنها انسان مرتکب گناهان بزرگتري شده و در نهایت به بزرگترین گناه یعنی تکذیب آیات خدا و استهزاء
سپس عاقبت کسانى که کارهاى زشت انجام : أَن کَذَّبوا بِآیات اللَّه وکَانُوا بِها یستَهزِؤُون کَانَ عاقبۀَ الَّذینَ أَساؤُوا السوأَى

  )10 ،روم(» .کردند  ها را مسخره مى کردند و آندادند این شد که آیات خدا را تکذیب 

 »!قدرى هیزم بیاورید«: بش فرمودگیاهى فرود آمد و به اصحا در زمین بى) صلى اهللا علیه و آله( قل شده که رسول خدان
هر کس هر چه پیدا کرد بیاورد، «: حضرت فرمود ».ایم، در اینجا هیزم نیست در زمین بى گیاه آمده! یا رسول اهللا«: گفتند

این گونه نیز گناهان «: فرمود) ص(رسول خدا ».کم هیزم آوردند و در برابر آن حضرت انباشته کردند ها کم سپس آن
  ».دشو جمع مى

  :را کنترل کنید ها ورودي -4

هم مواد غذایی و  ها این ورودي. باشد هاي بدن می ورودي کنترل گناه، ارتکاب زاهاي اصلی جلوگیري  کی از راهی
توجه به  .نماییم  می دریافت خود گانه پنج حواس طریق شود و هم مطالب و محسوساتی که از را شامل می ها  خوراکی

مال  تر خواهد کرد و کسی که خود از خوردن مال حرام، ارتکاب به گناه را آسان این نکته ضروري است که
است، در واقع، زمینه ارتکاب گناه   اي از این مال را فراهم آورده عدهاستفاه کرده است و اسباب و وسایل استفاده  حرام

ترین علت دشمنی سپاه عمر بن سعد با خود و نپذیرفتن  ، اصلی)ع(به این دلیل است که امام حسین .است  را فراهم آورده
 .صحبت ایشان را، خوردن مال حرام می داند

یر مال حرام بر روحیه و اعتقادات مسلمانان باعث گردیده است که به نکته الزم به ذکر این است که فهم دشمن از تاث
ا وارد زندگی مسلمانان نموده و اموال مسلمانان را آلوده به ربا و نزول ر حرام مال هایی اقدام نماید که طراحی سیستم

 .نماید

جلوگیري نماییم   نگاه حرام  نه تنها باید از ورود. تواند ورودي چشم و گوش باشد ها می مصداق دیگر کنترل وردي
یی که فی نفسه حالل است اما تمایل و کشش رسیدن به ها داشته باشیم که از ورود داده بلکه باید به این مهم توجه

ي ها مانند کسی که تمایل بسیار زیاد به داشتن ماشین. آورد اجتناب نماییم می فراهم ما در را گناه ارتکاب زمینه ها، آن
ي بدن توجه داشت و ها بنابراین باید به ورودي .شود مدرن و گران قیمت باعث رفتن او به سمت کسب مال حرام می

  .آنها را کنترل کرد تا زمینه ارتکاب گناه در ما پدیدار نگردد

  که هر چه دیده بیند دل کند یاد    ز دست دیده و دل هر دو فریاد
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  :بیفتید یاد مرگبسیار به  -5

ز جزاست که به همین خاطر، در انتهاي یکی از تأثیرگذارترین این موضوعات قرآنی، یادآوري مرگ و حسابرسی رو
سوره صاد، دلیل اصلی پیروي از هوا و هوس و گمراهی را،  26خداوند در آیه . آیه باال هم به آن اشاره شده است

 اللَّه سبیلِ عنْ یضلُّونَ الَّذینَ إِنَّ اللَّه سبیلِ عنْ فَیضلَّک  الْهوى تَتَّبِعِ ال و«: فراموشی حسابرسی اعمال در روز قیامت می داند
ملَه ذابع وا بِما شَدیدنَس موساب؛  یاز که کسانى سازد؛ منحرف خدا راه از را تو که مکن پیروى نفس هواى از و الْح 
 امام . یاد مرگ بسیار تأثیرگذار است» .دارند حساب روز کردن فراموش به خاطر شدیدى عذاب شوند، گمراه خدا راه

  ».کَفی بِالموت واعظاً؛ وجود مرگ براي اندرز به انسان کافی است«: فرماید می )ع(علی

هیچ . کشد رود و همیشه با اوست، پس بار سنگین گناه را بر دوش نمی از بین نمیاگر انسان بداند عملش زنده است و 
این  .است که توسط نیوتن کشف شد» ماده بقاي انرژي و«تر از قانون  این مهم. نیست و بیکار موجودي در عالم معطل

  . است» بقا و همراهی عمل با انسان«قانون 

مثل . آمادگی براي مرگ همیشه خوب است. تفاوت هستیم و از آن غافل هستیم متأسفانه بسیاري از ما نسبت به مرگ بی
کند، ما نیز در همه کارهایمان  ندگی میبیند، با احتیاط بیشتر ران را می» خطر احتمالی تصادف«اي که وقتی تابلو  راننده

گمان نکنید این باعث افسردگی و . را نصب کرده و آن را بااحتیاط بیشتري انجام دهیم» خطر احتمالی مرگ«تابلوي 
اتفاقاً بعد از این هشدار، دنیا در نظر ما . هاي آن نیست مقصود از این آمادگی، رهاکردن دنیا و خوشی. شود ترك دنیا می

کینم  چگونه است که وقتی یکی از عزیزان خود را از دست می دهیم، آرزو می. بخش خواهد بود ر پرارزش و لذتبسیا
. به دنیا برگردد و ما از او دلجویی کرده یا ابراز محبت بیشتري به او بکنیم -حتی براي لحظاتی–بار دیگر  تا الاقل یک

مان حذف  هاي زندگی اما چون مرگ را از واقعیت. ما داده بود ها این فرصت را به این در حالی است که خداوند سال
  . کردیم، قدر عزیزانمان و این فرصت خدادادي را ندانستیم

اي ندارم  خواهی بخوابی، با خودت بگو کار نکرده خواهی به سعادت برسی، هر شب که می اگر می«: گفت بزرگی می
از آخرین ! ام که در همین فرصت کم بتوانم از آن دلجویی کنم؟ هآیا کسی را نیازرد! که اآلن بتوانم انجام بدهم؟

و این راز خودسازي . با خود بگویید معلوم نیست خدا دوباره به من فرصت جبران دهد. فرصت توبه خود استفاده کنید
  ».استتقو

 گران رگ سبک دان، مرگ راخوابِمخواب را     نشاندادم  اي برادر من تو را از زندگی
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   و شادکامی رضامندي، مهارت آرامش: هفتمفصل 
هاي  بشر هر چقدر در رفع آالم و بیماري. هاي روحی است ها و بیماري و افسردگی ها ها و نگرانی دنیاي امروز پر از رنج

همیشه . هاي درونی و ناشناخته انسان ناتوان بوده است جسمی توفیق یافته است، در برابر طوفان برآمده از اضطراب
به طور کلى آرامش و دلهره، نقش . ى مهم بشر بوده و به هر درى مى زند تا آن را پیدا کندها ش یکى از گمشدهآرام

بسیار مهمى در سالمت و بیمارى فرد و جامعه و سعادت و بدبختى انسانها دارد و چیزى نیست که بتوان از آن به آسانى 
ه که موضوع آنها فقط نگرانى، راه مبارزه با آن و طرز بدست گذشت و به همین دلیل تاکنون کتابهاى زیادى نوشته شد

را برترین احساس آدمی » حس معنوي«شناسی نیز،  شناسی و جامعه دانشمندان و محققان علوم روان. آوردن آرامش است
ته علمی در صحنه که این یاف اند؛ ولی دریغ آن هاي روحی دانسته براي افزایش امید به زندگی و مقابله با استرس و بیماري

هاي روحی از قبیل افسردگی و  عمل براي افراد جامعه بروز نیافته است و روز به روز شاهد رشد چشمگیر بیماري
  .در جوامع پیشرفته هستیم... سرخوردگی، انزواطلبی و بیهودگی و 

را در یک سري کارهاي  شادي و نشاط اکثر افراد. ي زندگی استها ترین مهارت مهارت نشاط و شادکامی، از بایسته
اسالم نه تنها با شادي و نشاط مخالف نیست؛ بلکه . شادي در کنار غم دو بال احساس آدمی هستند. دانند خاص می

  .کند کلیدهاي طالیی براي افزایش نشاط در زندگی معرفی می

  : در این فصل بنا داریم تا راز به دست آوردن آرامش و شادکامی را در قرآن جستجو کنیم
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  یاد خدا: 35موضوع 

  

  

  

  

این حقیقت . داند می» یاد خدا«را  هاي روانی پیشگیري و درمان بیماريآویز براي  ترین دست قرآن کریم، اولین و عالی
   ».گیرد می  ها آرام یاد خدا دلفقط با بدانید که «: چنین بیان شده است اینیک جمله کوتاه و پرمغز،  در

 الْموءمنینَ قُلُوبِ فی السکینَۀَ أَنْزَلَ الَّذي هو «: خداوند است ،آرامش و سکون قلبی بر اساس آیات قرآن، منبع اصلی
  ) 4 فتح،(» .بیفزایند خود ایمان مراتب بر تا کرد نازل مؤمنان هاي دل بر را آرامش خداوند،. إیمانهِم مع إیمانًا لیزْدادوا

اگر کسی به دنبال آرامش است، باید باید خویشتن را به منبع اصلی آن متصل گرداند تا خداوند وي را از اسباب  پس
نواز سپرده و قلبش را با یاد آفریدگار  آري، کسی که دل در گرو خداوند بخشنده و بنده. اسباب غم و نگرانی رها سازد

  . هراسد و نگران هیچ رویداد ناگواري نخواهد بود نمی روزي دهنده و دادگستر آباد کرده، از هیچ تندبادي

  آرام توئی، دام توئی، دانه توئی تو     نگردد رام کس به  که را ما دل مرغ
ي ها در طرف مقابل، کسی که از یاد خداوند در زندگی خود رویگردان شده و تمام هم و غم خود را دلخوشی

و منْ أَعرَض عنْ « : ربه غم و اندوه و زندگی سخت نخواهد داشتاي جز تج زودگذر دنیوي قرار داده است، چاره
  )124طه، (» . تنگى خواهد داشت) سخت و(ذکْري فَإِنَّ لَه معیشَۀً ضَنْکا؛ و هر کس از یاد من روى گردان شود، زندگى 

ند و یا از ترس پایان هاي بیشتر حرص می خور این اضطراب به این خاطر است که غافالن یا براي رسیدن به خوشی
دوند  به مانند تشنه کامانی هستند که در بیابان، به دنبال آب می ،ديافراچنین . شوند هایشان، نگران و مضطرب می خوشی

مگر نه این است که . کنند نیافتنی مشاهده نمی تا از عطش خود اندکی بکاهند، ولی جز سرابی از آمال و آرزوهاي دست
کند که آرامش و نشاط واقعی و پایدار، نه در مال و ثروت به  از زندگی پیشینیان، به ما اثبات می مطالعه تاریخ و عبرت

دست آمده؛ نه در جوانی و زیبایی؛ نه در شهرت و اعتبار اجتماعی؛ نه در قدرت و مقام سیاسی؛ و نه در هیچ چیز 
  :دیگري بجز ایمان و یاد خدا

  بس  و بند آفرین جهان اندر دل     کس به نماند برادر اى جهان
رحمت از سوي گردد؛ بلکه موجب نزول آرامش بیشتر و  یاد خداوند نه تنها به خودي خود سبب آرامش دل می

او کسى است که آرامش را در دلهاى مؤمنان نازل قُلُوبِ الْمؤْمنینَ؛   فی هو الَّذي أَنْزَلَ السکینَۀَ«: خداوند نیز خواهد شد
  )4فتح، (» ... کرد

    الْقُلُوب تَطْمئنُّ اللَّه بِذکْرِ أَال اللَّه بِذکْرِ قُلُوبهم تَطْمئنُّ و آمنُوا الَّذینَ

 آرامش دلها خدا یاد با تنها باشید، آگاه است؛) آرام و( مطمئن خدا یاد به دلهایشان و اند، آورده ایمان که هستند کسانى آنها
  !یابد مى

  )28رعد،(
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شایسته است در اینجا به دو راه ارتباطی مهم براي یادکردن خداوند اشاره کنیم که از قضا تأثیر زیادي بر آرامش آدمی 
  .نیز دارد

مهم ترین فلسفه نماز، همانا یاد کردن از خداوند . جایگاه نماز در همه ادیان الهی واال و برجسته بوده است :نماز -1
به دلیل همین احساس آرامش و استعانت از خداوند » .بپا دار  و نماز را براي یاد من؛  و أَقمِ الصالةَ لذکْري «: باشد می

 إِنَّها و الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا و «: کند تا هنگام مشکالت، از نماز یاري بجویند است که خداوند به مؤمنان توصیه می
آرامش ).  45بقره، (» .است گران خاشعان، براى جز کار، این و جویید؛ یارى نماز و صبر از؛  الْخاشعین علَى إِالَّ لَکَبیرَةٌ

زا فروکش کند و فرد در  استرسو  هاي روزمره مشکالت و دغدغهموجب می شود که تنش ناشی از  ،حاصل از نماز
رسید،  هنگامی که وقت نماز می) ص( پیامبر اکرماز این رو،  .معنوي احساس کندحالت سبکى و آرامش پرتو یاد خدا، 
  » .براي اقامه نماز اذان بگو تا به واسطه آن آرامش یابیمیعنی . (ما را به آرامش برسان !اي بالل«: گفت میبه بالل حبشی 

بهره نمی گیریم و البته حیف و صد حیف که ما گاهی از همین چند دقیقه کوتاه نماز هم براي تزریق آرامش در خود 
  :آوریم باز به همان افکار مضطرب و پریشان خود روي می

  حدیث درد فراق با تو بگذارم      مرا غرض ز نماز آن بود که پنهانی
  نشسته روي به محراب و دل به بازارم      وگرنه این چه نمازي است که من

 :تالوت قرآن -2

» .ذکرٌ مبارك اَنزَلناه؛ و این ذکر مبارکی است که ما بر شما فرستادیمو هذا «: است» ذکر«یکی از اسامی قرآن کریم، 
چنین . تالوت و انس با قرآن کریم، یاد خدا را در دل زنده کرده و ترنم زیباي کالم محبوب را بر زبان جاري می سازد

  .رساند ش میهاي روحی بندگان گردیده و آنان را به ساحل آرام یادکردي موجب درمان و شفاء بیماري

  جانان جان بگیرد تا جان ز بخوان     دل آرام گیرد  بخوان قرآن که
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شاید از نگاه برخی . است »دینداري«ایمان و محبت به خدا و در یک کلمه ، از نظر قرآن اولین قانون شادکامی
اساساً حقیقت این است که ولی  ،سدبرعجیب به نظر گریز این مطلب  اندیش و گروهی دنیاپرستان دین زهدپیشگان کوته

در دنیا و آخرت ما آمده است؛ یعنی اگر به قواعد دینی پایبند باشیم و آن را خوب دین براي شادکامی و نشاط 
دین، فروختن شاديِ نقدي به طمعِ پاداش . است و حال فردایمان هم خوب خواهد بودحال امروزمان خوب بشناسیم، 

   .ر سود استاي نیست؛ بلکه خوشی و نشاط در هر دو سراي دنیا و آخرت و پیروزي در تجارتی سراس نسیه

داري، تنها ایمان و اعتقاد به خدا در لفظ نیست؛ بلکه باور به حضور خداوند و پذیرفتن والیت  البته مقصود از دین
اگر فردي خود را تحت والي حضرت حقّ قرار داده و به قدرت و . حقیقی وي و نیز استقامت در راه ایمان است

یقین داشته باشد و با ایستادگی و پایداري در راه حقّ، به هدف  اش حکمت و عدالت پروردگار در جاي جاي زندگی
  ! واالي انسانیت بیندیشد، چگونه ممکن است که در برابر طوفان مشکالت تسلیم شود؟

: گفتند که کسانى؛  ونیحزَنُ هم ال و علَیهِم خَوف فَال استَقاموا ثُم اللَّه ربنَا قالُوا الَّذینَ إِنَّ«: فرماید قرآن کریم می
آیا  )13احقاف،(» .شوند مى اندوهگین نه و است آنان براى ترسى نه کردند، استقامت سپس ،»است اللَّه ما پروردگار«

هراسد؟ مؤمنان نیز با قبول دلداگی و سرسپردگی  کودکی که در دامان پرمهر پدر و مادر خود قرار دارد، از دیگران می
پایانش، از حوادث و پیشامدها  به ساحت قدسی پروردگار جهانیان، خود را بیمه کرده و در پرتو کَرَم و رحمت بی

  : هستند هراسی ندارند و از زندگی خود مسرور و شادمان

 اي بسا عیش که با بخت خداداده کنی     کار خود گر به کرم بازگذاري حافظ

 کند،  مى خضوع چون است؛ حاکم او جان بر آرامش اندیشد،  مى چون دار دین آدم«: دفرمای می) ع( صادق امام
بی  از برگزیده، را تنهایى چون است؛ خشنود شده، داده آنچه به است و نیاز  بى کند،  مى قناعت است؛ چون متواضع
 گزندهاى و ها بدى از گذارده فرو را دنیا است؛ چون آزاد کرده، رها را هوس و هوا چون. است در امان دوستانوفایی 

 به و هراسد نمى آنان از پس ترساند، نمى را است؛ مردم آشکار محبتش افکنده، دور را حسادت است؛ چون امان در آن
 دست فضیلت کمال و رستگارى به پس بندد، نمى دل چیز هیچ به است؛ امان در گزندشان از، پس کند نمى تجاوز آنان
  ».کشد نمى پشیمانى به کارش پس نگرد،  مى بصیرت دیده به را کارها و یابد مى

   یحزَنُون هم ال و علَیهِم خَوف ال اللَّه أَولیاء إِنَّ أَال
  !شوند مى غمگین نه و دارند ترسى نه خدا، اولیاى) و دوستان( باشید آگاه

  )62یونس،(

۸۵



و  ها اضطراب و مضطرب و درمانده است؛ زیرا دنیا منشأ همه یر گشتهاسدر چنگال زرق و برق  کسی که دین ندارد،
، دلخوش شدن به جمال و زیبایی و مال و منال و شهرت و اعتبار و قدرت و بنابراین .هاست خداوند منبع همه آرامش

  :آوردي ندارد مقام، جز شادي موقت و گذرا و اندوه پیوسته ره

  اي گریز، که آنرا زوال نیست در سایه      زوال پذیرند یک به یک ها این سایه
ناشدنی به  نیز، شادمانی و سروري وصف واقعی به خدا، محبت و دوستی با یگانه خالق هستی عالوه بر ایمان و اعتقاد

 به باید بگیرد، جاي ما دل در خداوند تحبم خواهیم می اگر .داري است راه افزایش این محبت نیز، دین. همراه دارد
 که است دلیل همین به .محبت، گردن نهادن به اراده محبوب است شکل زیباترین ؛ زیراکنیم توجه او فرامین و سخنان

 کنتم ان قل«: فرماید می باره این در کریم قرآن. داند می بندگان بر خدا محبت مقدمه را پیامبر از پیروي کریم قرآن
  »تحبون

  شوي راهبر کی نباشی راهرو تا    شوي خبر صاحب که بکوش دل اي
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 ما زندگی تلخکامی و ناآرامی در مهمی نقش ناپسند، صفت این. کند می گله انسان انصافی بی و ناشکري از که باال آیه
 به مان بدبختی اثبات براي ها وقت گاهی حتی هستیم؛ مشکالتمان شمردن عاشق ما اکثر که است این واقعیت. دارد

 خواهیم وقت آن بشماریم؛ را یمانها نعمت و کنیم خلوت خودمان با اندکی است کافی ولی. گذاریم می مسابقه دیگران
 ما به قدر آن او. خداست رحمت و محبت از سرشار ما زندگی. است نگذاشته کم ما از کدام هیچ براي خدا که دید

  :ایم نیاورده جا به را آن حقّ بپردازیم، وي شکرگزاري رابه عمرمان همه اگر که داده نعمت

  آید در به شکرش عهده کز      آید بر که زبان و دست از
 مهر همه این پس از که اید برمی ستمکار و ناسپاس انسان از فقط. است مشاهده قابل خدا هاي نعمت زندگی، سراسر در

 را ها نعمت از برخی قدر و ایم شده نعمت در غرق ما که اینجاست مشکل. کند باز گالیه و شکوه به زبان خداوندي،
  . ما اشتیاق از بهتر او هاي نداده و ماست استحقاق از بیشتر خدا هاي داده. بدهیم دست از را آن که دانیم می وقتی فقط

 هایی نعمت اول، دسته .باطنی يها نعمت و ظاهري هاي نعمت: هستند دسته دو خداوند هاي نعمت که بدانیم است شایسته
 و بینایی و خشکی و دریا و طبیعت و هوا و غذا و ثروت و مال مانند است؛ ابتدایی درك قابل و ملموس که هستند

 برخی به خود خاص رحمت از خداوند که شود می گفته هایی نعمت به دوم دسته ولی ؛...  و حافظه و استعداد و شنوایی
  ... . و تقوا بندگی، و عبادت بصیرت، ایمان، محبت، عاطفه، مثل مثل است؛ کرده عطا بندگان

 نیز معنوي هاي لذت درك ،                    دارد می باز افسردگی و ناامیدي ورطه از را انسان ظاهري، هاي  نعمت به توجه که گونه همان
 معنوي يها لذت همین درك را مؤمنان شادي منشأ کریم، قرآن. داشت خواهد ما شادکامی در مهمی بسیار نقش

 ال(» .هستند شادمان است، کرده عطا آنان به فضلش از خداوند آنچه خاطر به فَضله؛ من اهللاُ آتاهم بِما فَرِحینَ«: داند می
 از پایدارتر را آن و فرموده دعوت معنوي هاي لذت درك به را مؤمنان خداوند، دیگر، جاي در) 169- 170 آیه عمران،

 مردم به خدا رسول اي  ؛ »عونجمی امم یرٌخَ وه حوافرَلیفَ کذلبِفَ هتحمرَبِ و اهللاِ ضلِفَبِ لقُ«: است دانسته مادي يها لذت
 ».کنید می اندخته خود براي که است ثروتی از مفیدتر و بهتر آن که شوید شادمان خدا رحمت و فضل به باید که بگو

  )58 آیه یونس،(

: فرمایند می) ع(علی حضرت است؛ گرفته قرار ویژه اهتمام مورد پروردگار اطاعت سار سایه در شادي نیز، روایات در
 لذت هوس ترك و خدا فرمان از مؤمن آري، ».است عصیان و گناه بر حزنش و پروردگار طاعت به مومن شادي«

  .هوس از پیروي از کافر و برد می

و نْ آتاکُمما کُلِّ م وهأَلْتُمس وا إِنْ ودتَع تمعن وها ال اللَّهصالْإِنْسانَ إِنَّ تُح کَفَّار لَظَلُوم  
 هرگز کنید، شماره را خدا ىها نعمت اگر و. کرد عطا شما به خواستید، او از]  آن به نیازتان سبب به[ که چیزى هر از و

    است ناسپاس و ستمکار بسیار انسان مسلماً. آورید شماره به را آنها توانید نمى

  )34،ابراهیم(
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  نخوانی لذّت نفس، لذّت دگر    بدانی لذّت ترك لذّت اگر
 انسان شادکامی و آرامش و رضایت روحیه ایجاد سبب باطنی، و ظاهري هاي نعمت به توجه که، آن سخن کوتاه

 به خوشا» .هاست داشته از بردن لذت بلکه نیست، ها خواسته به رسیدن خوشبختی« که ایم شنیده بارها ما همه. گردد می
 در بودن و زندگی قدر ها آدم این. آورند می یاد به یشانها نداشته از بیشتر را یشانها داشته زندگی، در که کسانی حال
   .دارند مهرورزي و محبت از پر اي سینه و شاد قلبی روزگار، بیگاه و گاه تلخی وجود با و دانند می خوب را دیگران کنار
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یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رضامندي و آرامش انسان در زندگی، شناخت حقیقت دنیایی است که در آن به 
هاي دینی، در  تفاوت علوم اسالمی با علوم غربی نیز در همین است که محققان اسالمی با توجه به آموزه. برد سر می

  . تألمات روحی بشر هویدا سازندها و  تالشند تا نقش دنیامحوري را در افزایش اضطراب
 از یکی. است دنیادوستی انسان، معنوي تباهی و سقوط عامل تریناصلی شود،می استفاده فراوان روایات و آیات از

سوره حدید  20در آیه . است برده کار به دنیا ناپایداري براي خداوند که است هاییمثال دنیا، مذمت هايراه شیواترین
 و الْأَموالِ فی تَکاثُرٌ و بینَکُم تَفاخُرٌ و زینَۀٌ و لَهو و لَعب الدنْیا الْحیاةُ أَنَّما اعلَموا« : است شده ذکر ها مثال این از یکی

الدثَلِ الْأَوکَم ثغَی بجأَع الْکُفَّار نَباتُه ثُم هیجی ا فَتَراهفَرصم کُونُ ثُمطاماً یح ی ورَةِ فالْآخ ذابع شَدید رَةٌ وغْفنَ مم اللَّه و 
 میان در فخرفروشى و پرستى تجمل و سرگرمى و بازى تنها دنیا زندگى الْغُرُورِ ؛ بدانید متاع إِالَّ الدنْیا الْحیاةُ ما و رِضْوانٌ

 سپس برد، مى فرو شگفتى در را کشاورزان محصولش که بارانى همانند است، فرزندان و اموال در طلبى افزون و شما
 یا است شدید عذاب آخرت، در و! شود مى کاه به تبدیل سپس بینى؛ مى زردرنگ را آن که اى بگونه شود مى خشک
  »!نیست فریب متاع جز چیزى دنیا زندگى) حال هر به( و الهى؛ رضاى و مغفرت

 :کرده و بر ناپایداري آن تأکید نموده است تقسیمانسان،  زندگی مختلف مراحل ا توجه بهب ، هر مرحله از دنیا راآیهاین 
کند؛ در دوران نوجوانی، بازي جاي خود را به  دنیا تا زمانی که کودك هستیم، به صورت بازي براي ما جلوه می

کند و دغدغه  مایی میهاي دلفریب دنیا در قالب زیبایی جسمی براي ما خودن دهد؛ در عنفوان جوانی، جلوه سرگرمی می
اندازیم و در سنین  به راه می.... شود؛ در هنگام میانسالی، مسابقه فخرفروشی در ثروت و شهرت و مدرك و قدرت و  می

ها زودگذر و ناپایدار بود و آن  در حالی که همه این جلوه. ایم کهنسالی هم به کثرت اوالد و نوادگان خود دل بسته
  . خداستجلوه که فانی نشود، روي 

  ».است عقل میوه دنیا تجمالت از دورى العقلِ؛ ثَمرَةُ الدنیا زخارِف عن النَّفسِ ردع«: فرماید می)ع(علی  امام
  خنک آن قوم که در بند سرايِ دگرند     این سرایی ست که البته خلَل خواهد کرد

به . وفایی آن را نیز بکشد کسی که تمام چشمش را دنیا و زرق وبرق آن پر کرده باشد، به ناچار باید رنج محرومیت و بی
  : حافظ می گوید» .وفاست بی که بس همین دنیا براي عیب بزرگترین«، )ع(علی فرموده امام 

و کُونَ أَنْ ال لَوی ۀً النَّاسةً أُمدلْنا واحعنْ لَجمکْفُرُ لمنِ یبِالرَّح هِموتیبقُفاً لنْ سضَّۀٍ مف و عارِجم 
   یظْهرُونَ علَیها

) خداوند( به که کسانى براى ما شوند،) گمراهى( واحد امت مردم همه که شد نمى سبب) مادى مواهب از کفّار تمکّن( اگر
  .روند باال آن از که نردبانهایى و نقره از سقفهایى با دادیم مى قرار هایى خانه شدند مى کافر رحمان

  ) 33زخرف،(
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  تکه این عجوزه عروس هزار داماد اس      مجوي درستی عهد از جهان سست نهاد
داند و به شدت از کسانی که به دنیا و متعلقات آن  بستگی و تعصب به دنیا می ها، را دل ها و تلخی ریشه بسیاري از ناکامی

  :هایشان بشارت داده است اند، انتقاد کرده و آنان را به فراقی سخت و اندوهگین با دلبستگی دلبسته شده

  برداشت  توانی که نه دل به بار آنقدر    است برداشتنی چو اسباب جمعیت ز دل
دنیا براي او مثل زندان است؛ البته نه اینکه دنیا را دوست نداشته باشد و . کند مؤمن هر روز دل کندن از دنیا را تمرین می

هاي پر زرق و برق، سرایی زیبا و جاودانه  داند که پشت این میله در آن حالت افسرده و اندوه به خود بگیرد؛ بلکه می
تر، مؤمن با دنیا مشکل ندارد؛ با نگاه  به عبارت ساده. آورد ست که خوشبختی و رهایی حقیقی را به ارمغان مینهفته ا

  .جاودانه به آن مشکل دارد

 کسی همیشه در این خاکدان نمی ماند     به قدر بودن دنیا، به فکر دنیا باش

اي ندارد؛ بلکه در نظر صاحبان  دلیل گذرا بودن، فایدهاگر با دیده بصیرت بنگریم، زخارف و تجمالت دنیوي نه تنها به 
به عبارت دیگر، این زرق و . گوي نیازهاي متعالی روح بشر باشد تواند پاسخ ارزش هم هست؛ زیرا نمی عقل و ایمان، بی

ه و اساساً دنیا با سختی عجین شد. جویی و جاودانگی انسان را ارضا کند تواند حس کمال برق چند روزه دنیا نمی
از این رو، مؤمنان در چند روزه هستی خدادادي، به همان میزانی لذت . شایستگی پاداش بودن براي مؤمن را ندارد

) ص(اکرم پیامبر .پرداخته شود... هاي خدایی زندگی مانند نماز و روزه و دستگیري از نیازمندان و  برند که به جلوه می
   ». شود طلب خدا خشنودى آن  واسطه به آنچه مگر است؛ ملعون باشد مى آن در هرچه و دنیا«: فرمود

: سوره زخرف این چنین است 33آیه . شایسته است در اینجا به یکی از زیباترین آیات در بیان بی ارزشی دنیا اشاره کنیم
» و کُونَ أَنْ ال لَوی ۀً النَّاسةً أُمدلْنا واحعنْ لَجمکْفُرُ لمنِ یبِالرَّح یبلهِمقُفاً وتنْ سضَّۀٍ مف و عارِجها ملَیرُونَ عظْهتمکّن( اگر ؛ی 

 رحمان) خداوند( به که کسانى براى ما شوند،) گمراهى( واحد امت مردم همه که شد نمى سبب) مادى مواهب از کفّار
بنا براین آیه، اصالً دنیا  ».روند باال آن از که هایى نردبان و نقره از سقفهایى با دادیم مى قرار هایى خانه شدند مى کافر

سبب دلخوشی و کان ودکاگر چه داشتن آن براي ماند که  مؤمن نیست و مثل شکالتی مینهادن به رفتار  ه ارجشایست
  .آرامش است، اما شایسته نیست به یک فرد دانشمند به عنوان جایزه داده شود

   تو مگر کلب و گرازي تا چند بتازي،    دنیاه اي نفس ز، هرسو، ز پیِ جیف
متأسفانه بسیاري از ما، دنیا را خیلی جدي . سخن درباره دنیادوستی و آثار مخرب آن بر روح و روان آدمی بسیار است

چگونه است که در مقابل . جاست و قرار است تا همیشه جوانی و عیش و نوش کنیم انگار همه چیز همین. ایم گرفته
   :ایم ت، به اظهار چند روزه هستی در دنیاي پر رنج و اندوه و گذرا راضی شدهسراي جاویدان و سراسر خوش آخر

  اند زین پنج روزِ دولت دنیا چه دیده  اند ها که تَرك دولت جاوید کرده آن
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  )دوري از حرص و طمع(سیري  قناعت و چشم: 39موضوع 

   

  

  

  

  

زیادي به ویژه در  اخالقی آثار و برکات یلتفض این .سیري، تفسیر دیگر همان آرامش و رضامندي است قناعت و چشم
جویی استعمال  اگرچه ما بیشتر اوقات، قناعت را در معناي صرفه. افزایش حس رضامندي و آرامش در زندگی دارد

تر قناعت، آن است که انسان به کم و بیش خود راضی باشد و چشم طمع به  که معناي عام کنیم؛ ولی باید بدانیم می
به عبارت دیگر، مقصود از قناعت در اینجا، بسندگی و اکتفا به دارایی خودمان و . هاي دیگران ندوخته باشد دارایی

ل تالش و ممارست فراوان نفسانی و دستیابی به این فضیلت، محصو. مناعت طبع و طمع نورزیدن به دارایی دیگران است
هاي فراوان الهی، رضایت به  هاي نیکویی چون حریص نبودن، طمع نداشتن، توجه به نعمت آراستگی به خصلت

  . مقدرات الهی و باور به حکمت و عدالت خداست

 منْ« حیات پاکیزه درآیه منظور از «: سؤال شد )ع(علی  امامتأثیر قناعت در خوشبختی انسان به قدري است که وقتی از 
حیات طیبه، همان قناعت «: آن حضرت پاسخ داد» چیست؟» طَیبۀً حیاةً فَلَنُحیِینَّه مؤْمنٌ هو و  أُنْثى أَو ذَکَرٍ منْ صالحاً عملَ
  :».است قناعت، ناپذیر استتنها ثروتی که فنا  ؛الْقَنَاعۀُ مالٌ لَا ینْفَد «: آن حضرت در جاي دیگر می فرماید» .است

 که وراى تو هیچ نعمت نیست    توانگرم گردان! اى قناعت 

وقتی خرید می روند، . اند ها از زندگی فقط حسرت خوردن و آرزوبافتن یاد گرفته بعضی: ها دو دسته هستند آدم
کنند که انسان درماندگی  هایشان دنبال میزان خرید و ثروت دیگران است؛ چنان با حسرت به برخی کاالها نگاه می چشم

اند،  تري که دیگران سفارش داده ان می روند، به غذاي گرانوقتی رستور. کند و خودباختگی را در نگاهشان احساس می
اند، همه  روند؛ حسرت هتل بهتر دوستانشان را دارند؛ وقتی سوار اتومبیل شخصی شده می نگرند؛ وقتی مسافرت می

خرند،  هاي مدل باالتر است؛ وقتی خانه می حرفشان نارضایتی از ماشین خودشان و صحبت از قیمت و سرعت ماشین
کنارشان فقط باید . بازتر همسایه را دارند؛ خالصه همیشه چشمشان دنبال مال و خوشی دیگران است سرت خانه دلح

ها خودشان  این آدم. زنند از هر موضوعی حرف زده شود، آن را دوباره به فقر و نداري خودشان گره می. غصه خورد
  : راز خوشبختی، دوري از حرص و طمع است. بینند نمی گاه روي شادي اند و هیچ تلخی زندگی را بر خود تحمیل کرده

  بود بلند طمع بى گردن     کن پادشاهى و بگذار آز

نَّ ال ودتَم کنَیینا ما  إِلى عتَّعم واجاً بِهأَز منْهرَةَ مهیاةِ زنْیا الْحالد منَهنَفْتل فیه قُ ورِز کبرٌ رخَی قى  وأَب  
 در را آنان تا دنیاست؛ زندگى هاى شکوفه اینها! میفکن ایم، داده آنان از هایى گروه به که مادى، نعمتهاى به را خود چشمان هرگز و

  !است پایدارتر و بهتر پروردگارت روزى و بیازماییم؛ آن

  )131طه،(
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فقر و درماندگی  ،طمع زیرا، کنخود را از طمع دور  ؛فَإِنَّه الْفَقْرُ الْحاضر  و الطَّمع  إِیاك«: فرماید می) ص(کرمپیامبر ا
چشم دوختن به مال و دارایی دیگران  با ،کار طمع حدیث، آن است که انسان مفهوم این» .است حاضر شده و بالفعل

  .کند دهد و در نظر مردم نیز درمانده جلوه می ها نشان می همیشه خود را محتاج و نیازمند به آن

  پرورش داد از جهالت اژدها در آستین  آن که بیرون کرد دست از آستینِ حرص و آز
طاقت، این است که با پستی و بلندي روزگار زود چهره عوض کرده و حالت  ص و کمي افراد حریها یکی از نشانه

 إِذا) 19( هلُوعاً خُلقَ الْإِنْسانَ إِنَّ«: کند قرآن کریم این خصلت را به شدت سرزنش می. کنند گذشته خود را فراموش می
هسزُوعاً الشَّرُّ م20( ج (إِذا و هسرُ منُوعاً الْخَیم )او به بدى که هنگامى* شده  آفریده طاقت کم و حریص ؛ انسان)21 

  )معارج(» .ورزد بخل می رسد، او به خوبى که هنگامى و * .کند مى تابى بی رسد،

روحیه مناعت طبع در . آورند نیز هستند که حتی اگر چیزي را نداشته باشند، به روي خود نمی ها دسته دیگري از انسان
چه خدا به آنان  از آن. می دهد، به فقر خودشان اعتراف کرده یا زیر بار پز و افاده دیگران رنگ ببازندوجودشان اجازه ن

  :کشند داده، خشنود و راضی هستند و منّت چیزي و کسی را نمی

  خلق منت بار که به، خود محنت بار که    دلق جامه و کنیم قناعت خشک نان به
چه بسا افرادي که حسرت . آري، چشم دوختن به زندگی دیگران، حاصلی جز افسوس و حسرت و حسادت ندارد

کسی که پا ندارد، آرزوي راه رفتن با پاي پیاده در خیابان دارد؛ آن که پیاده است، آرزوي . خورند همین لحظه ما را می
کنی که آرزو  طور تا آخر، کسی را پیدا نمی بهتر و همینوسیله نقلیه شخصی دارد؛ آن که اتومبیل دارد، آرزوي ماشین 

  . و حسرت چیز باالتر و بهتر را نداشته باشد

  بسا کسا که به روزِ تو آرزومند است    زینهار  ؛به روزِ نیک کسان غم مخور دال
    

۹۲



  رضامندي به خواست الهی: 40موضوع 

  

  

  

  

  

  

 پردازان غربی دانشمندان و نظریه توجه فراوانمورد هاي سالمت روانی  رضایتمندي از زندگی به عنوان یکی از شاخصه
   »ها داشته از رضایت یعنی خوشبختی؛«: گویند می ذهنی يها قانون .شده استواقع 

دین مبین اسالم نیز در راستاي طرح برنامه جامع سعادت بشر، به این مقوله پرداخته و یکی از واالترین مقامات اولیاء 
تفاوت این دو دیدگاه در آن است که مکاتب بشري رضایت انسان از خود و . داند می» رضا«الهی را رسیدن به مقام 

دهند و مکتب اسالم، خشنودي و رضایت متقابل بندگان و خداوند از یکدیگر را  اش را معیار قضاوت قرار می زندگی
ا در گرو رضامندي بنده از اسالم میزان رضایت واقعی از زندگی ر. مندي انسان از زندگی قرار داده است منشأ رضایت

و خوشبختی  هاي عمده شاد زیستن یکی از راهتر،  به عبارت ساده .داند مقدرات الهی و باور به رحمت و حکمت خدا می
  »خدا حکمت از نداریم چه هر خداست و رحمت از داریم چه هر« قبول این جمله است که، از نظر دینی

هاي ذهنی هم همین را  قانون. »ند خشنود باش تا شاد و راحت زندگی کنیبه قضاي خداو«: فرمایند می) ع(امام علی
  . احساس رضایت از مقدرات الهی یعنی خوشبختی احساس. گویند می

  هاست نفهمیدن زندگی فهم
  است  تقدیر از پذیرایی رسم زندگی

  .مندي است رضایت من، وزن خوشبختی وزن
تن دادن به بیکاري و بیهودگی و جبر در سرنوشت نیست؛ بلکه به  روشن است که مقصود از رضایت به خواسته الهی،

این معناست که بسیاري از عوامل و اسباب جهان خارج از اراده ماست و ما وظیفه داریم تا تالش خود را به بهترین 
مصلحت و  آید، گالیه نکنیم؛ زیرا ممکن است شکل انجام داده و نتیجه را به خدا واگذار کنیم و از آنچه پیش می

  .حکمتی در آن باشد که ما از آن بی خبر هستیم

  بنده چه دعوي کند، حکم خداوند راست     چون تو پسندي رواست ،هر چه رود بر سرم
نشانه اصلی این رضایت هم در  .مقصود از رضایت، عدم اعتراض به مقدرات الهی در ظاهر و باطن، به زبان و عمل است

اگر کسی به هنگام برخورداري از نعمت، از خود بیخود نگردیده و نجابت خود را حفظ و . آیه باال آمده است

 علَى ذلک إِنَّ نَبرَأَها أَنْ قَبلِ منْ کتابٍ فی إِالَّ أَنْفُسکُم فی ال و الْأَرضِ فی مصیبۀٍ منْ أَصاب ما
یرٌ اللَّهسال) 22( یکَیا لولى تَأْسما  ع فاتَکُم وا ال وآتاکُم  بِما تَفْرَح...    

 محفوظ لوح در بیافرینیم را زمین آنکه از قبل را آنها همه اینکه مگر دهد نمى روى شما وجود در نه و زمین در مصیبتى هیچ
 به و نخورید، تاسف شده فوت شما از آنچه براى که است آن خاطر به این*  .است آسان خداوند براى امر این و است ثبت

  .نباشید شادمان و دلبسته است داده شما به آنچه

 ]حدید[
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درد و شکوه و گالیه ندارد، او به این فضیلت واال دست یافته  هاي سخت، جامه نمی کند و در بحران شکرگزاري می
بازد، این خصلت در  اش را فراموش کرده و با اندك باد مخالفی، خودش را می ذشتهاما اگر با نسیم موافقی گ. است

  .وجود او رسوخ نیافته است

اندیش، هنگامی که چرخ روزگار به سودش بود، آن را غنیمت شمرده و بر آن غرّه نشده و نیک  انسان موحد و عاقبت
خالصه در . داند که این نیز بگذرد و بال فرا برسد، باز میداند که این امانت زوال یافتنی است و چون هنگامه سختی  می

گاهی فاصله شادي و غم براي دنیاپرستان به اندازه یک لحظه . هر حال، بر هیجان شادي و فوران اندوه خود غالب است
  . است

 که این حدیث ز پیر طریقتم یادست    نصیحتی کنمت یاد گیر و در عمل آر

 که این لطیفه عشقم ز ره روي یادست      از یادغم جهان مخور و پند من مبر 

  که بر من و تو در اختیار نگشادست     رضا به داده بده وز جبین گره بگشاي
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  پرهیز از حسادت و کینه: 41موضوع 

  

  

  

  

از میان گناهان اخالقی، کمتر گناهی به اندازه حسادت و کینه در سلب  .شماست خوشبختی دشمن حسادت بزرگترین
رنگ  که بود مطمئن توان می باشد، جاري ما هاي رگ در حسادت کهزمانی  تا .آرامش و نشاط درونی انسان تأثیر دارد

از نظر  اَسوء النَّاسِ عیشا اَلْحسود؛ بدترین مردم«: می فرماید) ع(علی امام  .زندگی را نخواهیم دید بودن دلچسب نشاط و
و در سخن دیگر این حقیقت » لَا راحۀَ لحسود؛ حسود آسایش ندارد«: در جاي دیگر می فرماید» .زندگی، حسود است

و باألخره در  ».روح می شود] و ناآرامی[حسادت باعث زندانی شدن  اَلْحسد حبس الرُّوحِ؛«: را چنین بیان می نماید
  ».شد خواهد جانش گور بدنش نشود، غالب حسدش بر که هر«: فرماید سخنی دیگر، جان کالم را بیان کرده و می

 که از مشقت آن جز به مرگ نتوان رست  بمیر تا برهى اى حسود کین رنجى است

کند که لقمان  نقل می) ع(امام صادق .دیگري استبراي  و ارزوي از دست دادن نعمت د در لغت به معنی بدخواهیحس
 - 3در حضور تملق و چاپلوسی می کند - 2پشت سر غیبت می کند -1حسود سه نشانه دارد «: به حکیم به پسرش گفت

  ».در مصیبت شماتت می کند
هاي اخالقی و  بسیاري از نابهنجاري. باشد منشأ زایش گناهان دیگري نیز میریشه و  حسد از جمله گناهانی است که

گیرد؛ مانند تهمت، دروغگویی، غیبت، اهانت، مشاجره،  هاي فردي و اجتماعی از حسادت ریشه می رفتاري در حوزه
نگاه که شیطان به مقام در بزرگی گناه حسد، همین بس که اولین نافرمانی خدا با آن واقع شد؛ آ... . قتل و خونریزي و 

بیل حسادت ورزیده و او ها آدمی حسادت کرد و اولین انحراف آدمی با آن صورت گرفت؛ آنگاه که قابیل به برادرش
رّ آن ردیف شیاطین و ساحران قرار داده و تصریح نموده که از ش قرآن کریم در سوره فلق، فرد حسود را هم. را کشت

  :بار است حسادت تا چه اندازه خطرآفرین و شرارتبیانگر آن است که ین باید به خدا پناه برده شود و ا
در آیه باال از همگان خواسته تا به . آیات دیگري هم در قرآن کریم به موضوع حسادت و کینه اشاره کرده است

چنین قرآن  هم. سوره نساء، حسادت را از صفات منافقان دانسته است 54هاي دیگران حسادت نورزند و در آیه  نعمت
  إِخْواناً على  صدورِهم منْ غلٍ  و نَزَعنا ما فی«: داند یکی از اوصاف بهشتیان را دوري از حقد و کینه نسبت به یکدیگر می

ها در  ها بود برکندیم، در حالى که برادرانه بر روى تخت در دل آن )ها و حسادت(ها  و هر چه از کینه؛  سرُرٍ متَقابِلین
  )47حجر، (» .هم قرار گیرند مقابل

  دیوار به دیوار خدایند همسایه    آنانکه زکبر و حسد و کینه جدایند
 همین از بیایید. میگیرد هرکسی از را خوب زندگی داشتن مجال و میکند تجزیه درون از را انسان کسی، از داشتن کینه

 با بخواهید شما اگر. ببخشید را است شده شما اذیت و آزار باعث زندگی در هرکسی که دهید قولی خودتان به حاال،

ا ال ونَّوفَضَّلَ ما تَتَم اللَّه بِه ضَکُمعلى بض   ععب ...  
  !نکنید آرزو داده قرار دیگر بعضى بر شما از بعضى براى خداوند که را برتریهایى

   )32نساء،(
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با کنار گذاشتن کینه، در حقیقت خودتان . کرد نخواهید پیدا عشق داشتن براي جایی ،دهید ادامه زندگی به کینه داشتن
اولین کسی که از . است ، دوي از حسادت و کینهشاد زندگی یک داشتن براي ممکن کار بهترین .اید را بخشیده

 و افرادي رنجور، حساس، عصبی، پرخاشگر معموالً حسود افراد. برد، بدون تردید خود حسود است میحسادت رنج 
 جانى :باشد تر شبیه ستمدیده به که ندیدم، حسود چون ستمگرى« :فرماید می )السالم علیه( على امام .باشند می افسرده

  ».پیوسته اندوهى و بیقرار دلى و دارد سرگردان

هاي  اي که دانشمندان نیز یکی از راز گونه حسادت و کینه حتی در سالمتی جسمانی هم آثار مخرب و زیانباري دارد؛ به
 که شگفتا«:فرماید می) ع(علی حضرت. دانند چشمی می سالمتی را رضایت از حال کنونی افراد و پرهیز از چشم و هم

باشیم  امیدواربخوریم و  زهرآري، حسادت و کینه مثل این است که خودمان  ».اند مانده غافل خود سالمتی از حسودان
  .بمیرنددیگران 

ارزشی آن و نیز عاقبت خودمان  شایان تذکر است که راه درمان حسادت و کینه، این است که درباره دنیا و مرگ و بی
کنی، خدمت و  که حسودي میتر، به آن کس  تفکر کرده نموده، از چشم و هم چشمی دوري کرده و از همه مهم

  . محبت کنیم
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  )مناعت طبع(آزادگی و عزت نفس : 42موضوع 

  

  

  

  

را در آن  توانیم نقش آزادي و آزادگی اگر بخواهیم درباره عناصر تأثیرگذار در آرامش پایدار انسان سخن بگوییم، نمی
متأسفانه مفهوم واالي آزادي توسط برخی  .آزادگی؛ یعنی رهایی نفس از چنگال قید و بندهاي ناروا. نادیده بگیریم

حال آنکه این . شود ه و از آن چیزي جز ولنگاري و ناهنجاري به ذهن متبادر نمیاندیشان و منحرفان به تاراج رفت کج
بشارت دهنده و پیام آور آزادي در همه  اسالم،. واژه زیبا و آرمان بشریت، حقیقتی بس سترگ و گرانمایه دارد

  . استاعم از اندیشه و عمل هاي وجودي انسان  ساحت

فَبشِّرْ  «: استیده و پیروي نکردن کورکورانه از دیگران بسیار سفارش کرده قرآن کریم به آزاداندیشی در انتخاب عق
بادونَ عتَّبِعلَ فَیونَ الْقَوعتَمسنَه  الَّذینَ یسشنوند و از  همان کسانى که سخنان را مى! پس بندگان مرا بشارت ده؛  أَح

 بندگان ، آزاديرا وردهاي بعثت پیامبر اسالمآ رهاز یکی باال در آیه ،چنین هم) 18زمر، ( ».کنند نیکوترین آنها پیروى مى
، تأکید نموده که زیانکارترین نیز در جاي دیگر. دانسته است دوران جاهلیتآور  از خرافات و قید و بندهاى اسارت

خَسرُوا أَنْفُسهم و أَهلیهِم یوم الَّذینَ   إِنَّ الْخاسرینَ«: باشد باختهافراد، کسی است که نفس محترم و گرانمایه خود را 
این سه عامل ) 45شوري، (» .اند زیانکاران واقعى آنانند که خود و خانواده خویش را روز قیامت از دست داده؛ الْقیامۀِ

  . سه رکن اصلی آزادگی است) یعنی آزادي در اندیشه، عمل و شخصیت(

در برابر حقّ متواضع و فروتن هستند و اگر اشتباهی از آنان سر بزند، : ههاي افراد آزاده این است ک ترین نشانه مهم
کنند؛ به  معنا و خرافی نمی کنند؛ خودشان را مجبور به انجام عادات و رسوم بی پذیرند و عذرخواهی می بالفاصله می

شوند و  نی، تسلیم نمیهاي نفسا دهند؛ در برابر خواهش هایشان بهایی نمی قضاوت و حرف مردم، در زندگی و انتخاب
کنند، به داشته دیگران چشم  مناعت طبع دارند و در مقابل هر کسی سر خم نمیبرده فرمانبردار هوا و هوس خود نیستند؛ 

کنند؛ به  گرایی افراطی پرهیز می در مطالب علمی و شخصیت از تعصبات کورکورانهخورند،  ندوخته و حسرت نمی
  . تر است ندارند وهدف و آرمانشان برایشان از همه چیز مهم چیزي دلبستگی و تعلق خاطر زیاد

مراسمات پرخرج، چشم و . اند در طرف مقابل، بسیاري از افراد نیز، بی جهت زندگی را براي خودشان سخت کرده
 به -علی رغم میل و توان شخصی–منطق و اذیت کننده و بسیاري از قید و بندها را  هاي بی هاي زیاد، رسم چشمی هم

المثل مشهور  ترین منطق این افراد همان ضرب مهم. نماي خلق نشوند خرند تا به قول خودشان انگشت جان خودشان می
طبیعی است که این افراد روي آرامش را نخواهند دید؛ چون . باشد می» خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت شو«

 ...ضَعی الْأَغْاللَ الَّتی  و و مرَهإِص منْههِم  علَیع کانَت  ... 

  . دارد برمىاست، از دوششان بار سنگین و زنجیرهایى را که بر گردنشان  ] پیامبر[ و

  )157،اعراف(بخشی از آیه 
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ن را از زندان نفس و شهوات و تعلقات رها کرده و در نشاند که خویشت زندگی تنها زمانی شیرین خود را به کام ما می
  :ها قدم برداریم وادي ارزش

  روند می آزاد و کرده زیست آزاد  جهان در که کسانی حاللِ زندگی این
عزت نفس به . گفتنی است یکی از مفاهیمی که ارتباط بسیاري با آزادگی انسان دارد، عزت نفس یا مناعت طبع است

هاي زندگی، به  ها و فراز و نشیب در پیچ و خمآنان که . معناي احترام و تکریم شخصیت واالي انسانی خویشتن است
کنند،  دهند و کمر به خدمت هر دونانی خم نمی به هر کاري نمی ، تندنیادارایی و رتبه بیشتر و بهتر در خاطر رسیدن به 

و أَکْرِم « :فرماید البالغه، می ، در نهجبه امام حسن اش نامه وصیت	در )ع(حضرت علی. آزادگان و احرار واقعی هستند
آن  ».بدار و از هر کار و پست و از هر پستی محترم بدار خودت را گرامی روان	نفس و جان و؛ نَفْسک عنْ کُلِّ دنیۀٍ

عبد الشَّهوةِ أَذَلُّ منْ «: داند دیگران می خوارتر است از بردگی را هاي نفسانی خواهش ردگیبحضرت در جاي دیگر، 
رت دلبستگی و هاي نفسانی بیشتر به صو خواهشاین  ».؛ بنده شهوت از برده یک انسان هم خوارتر استعبدالرِّقِ

اولین ... عالقه زیاد به مال، دل بستن به فرزند و همسر و فامیل و وسایل شخصی و . هواخواهی افراطی بروز پیدا می کند
  :مرحله اندوهگین شدن در دنیاي فانی است

  دلبستگی است مادر هر ماتمی که هست   زاید از تعلق ما هر غمی که هست می
نامد؛ یعنی در عین عالقه و  ، مال و فرزند و همسر را فتنه میتغابن 15و  14آیات در  به همین دلیل است که قرآن کریم 

  : کنیم ها مفتون و وابسته شد؛ وگرنه فراق سخت و اندوهناکی را تجربه می محبت عاقالنه، نباید به طور افراطی به آن

  برداشت توانی که نه دل به بار درآنق    است برداشتنی چو اسباب جمعیت ز دل
را در گوش تاریخ تا » هیهات منَ الذِّلَّۀ«آزادگی، امام حسین و یاران باوفایش هستند که نداي  نمونه درخشان عزّت و

، بر همه ».بهتر از زندگی با ذلت است عزت	مردن با «: آن حضرت با بیان این جمله که. ابدیت سربلند و ماندگار کردند
به خدا سوگند، هیچ . هاي مردمان پست و دنیاطلب روزگار خود و آیندگان خط بطالن کشید ها و حقارت اسارت

اش خود به آن عمل کرده  ویژه آنکه گوینده بکشد؛ بهتواند کرامت انسان را به رخ  اي از این گویاتر و زیباتر نمی جمله
  .باشد

  آزادست پذیرد تعلق رنگ چه هر ز    کبود چرخ زیر که آنم همت غالم
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  اندیشی مثبت: 43موضوع 

  

  

  

  

زا  ها اگر مثبت و آرامش این اندیشه. دهند می شکل ما زندگی به که هستند نیرومند امواجی داراي ها اندیشه و ها کلمه
زا باشد، به میزان قابل توجهی انرژي کار و  تقویت می کند و اگر منفی و استرس ماباشند، حس خودباوري را در 

بر به زندگی بینانه خوش نگاهکه  نشان داده است کهنیز نتایج تحقیقات گوناگون . دهد موفقیت را در ما کاهش می
امتحانات، تصور  پیش ازافرادي که امروزه حتی ثابت شده است . سالمت روانی و جسمانی اثرات مثبت متعددي دارد

  .شان امیدوار نیستندخودقبولی  بهکه هستند کنند نتیجه خوبی خواهند گرفت و موفق خواهند بود، بسیار بهتر از آنانی  می

  روزگار از شادي جز به نبیند     امیدوار خردمند همیشه
رؤیاپردازي صحیح و  آندرباره به هدف و آرمان خود می اندیشند و شام  تاصبح این است که بین  افراد خوشنشانه 

پذیرند و حتی در صورت عدم  ها مبارزه کرده و شکست را به راحتی نمی آنان با مشکالت و سختی .کنند عقالنی می
  . کنند موفقیت، بالفاصله آن را فراموش کرده و به موفقیت بعدي فکر می

 که بد به خاطر امیدوار ما نرسد    ال زطعن حسودان مرنج و واثق باشد

او . و گذراستاتفاقات خوب، موقتی برعکس، و  هستندد، دائمی و ثابت انسان بدبین معتقد است اتفاقات بدر مقابل، 
کند و نه تنها به خود؛ بلکه به دیگران؛ بلکه حتی به زمانه و  حتی حوادث عادي را به بدترین شکل ممکن تحلیل می

و به  دارند را ها بدترین انتظار همیشه ؛کنند می انتقاد مرتباً ها آن. گوید هم بدبین است و گاه بد و بیراه هم می... طبیعت و 
اصرار هم دارند حال خودشان و دیگران را با این افکار و گفتارها خراب . قول معروف، نیمه خالی لیوان را می بینند

کنند؛ اگر در کاري موفق نمی شوند، بالفاصله آن را به  ها این است که در گذشته زندگی می نشانه دیگر این آدم .کنند
این افراد را . آورند ر گذشته ربط داده و یک قانون کلی جامع درباره شکست و بدبختی خودشان درمیق بدي دااتف
  .خوب شناخت» نمی شود«و » توانم نمی«توان با میزان کاربرد دو کلمه  می

هاي گوناگونی چون اعتماد به علم و قدرت و حکمت خدا، توجه به اصالت حیات  جنبهاندیشی  مثبتگفتنی است 
ما برخی از این . هاي متعدد الهی و بینش صحیح نسبت به مشکالت دارد وي در مقابل حیات دنیوي، توجه به نعمتاخر

  . ایم ها را در گفتارهاي جداگانه بررسی کرده  مؤلفه

 تهمت، غیبت، دروغ، کینه، حسادت، حوادث، یا افراد مورد در نسنجیده قضاوتنگري سرچشمه گناهانی چون  منفی
عدالتی  کند تا افکار منفی و مزاحمی چون بی از این رو، دین مبین اسالم به مؤمنان توصیه می. نیز می شود... مشاجره و 

  و اما بِنعمت ربک فَحدث
  کن بازگو را پروردگارت نعمتهاى و

  )11،ضحی( 
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هاي عظیم پیش روي خود براي رستگاري ابدي  خدا یا حتمی بودن سرنوشت بد براي خودشان را دور کرده و به فرصت
  .بیندیشند

اید که اراده شما،  ه وقت به این موضوع فکر کرد آیا هیچ. حوادث را تغییر دهید شما با کالم خود می توانید روندآري، 
به خاطر داشته باشید که هر اندیشه منفی درباره دیگران به خودتان باز  تولید کننده افکارتان است نه اتفاقات روزمره؟

اط و اعتماد به نفس در شما افزایش در نتیجه آرامش و نش .گردد و افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید می
   .یابد می

افراد مثبت، مهربان، شاد و باگذشت، دنیا . کند اي است که همیشه تصویر ذهن خودتان را منعکس می زندگی مانند آینه
بینند و افراد منفی، غمگین، ناراضی و کینه جو تصاویر سخت و تاریکی در آن  را مانند خودشان شاد و دلنشین می

این اصطالح . نفوس بد نزنید یا نفوس خوب بزنید: در گذشته وقتی قصد انجام کاري را داشتند می گفتند. خواهند دید
   .نیر دقیقاً به همین اصل باز می گردد که شما با کالم خود می توانید روند حوادث را به میل خودتان تغییر دهید

خوردنی است و آنچعه دارند،  هر چیزي را که نداشته باشند، حسرت. شود هایشان خالصه می دنیاي برخی افراد در نداشته
تنها فرمول  اند که راست گفته. به همین خاطر، همیشه ناراحت و افسرده هستند. رسد پیش پا افتاده و طبیعی به نظر می

  ».ها لذت ببر یت را بدان و از آنها  قدر داشته« :خوشحالی این است

خواهد همواره  قرآن کریم از مؤمنان میبه همین دلیل، . اندیشی حتی در ارتباط بندگان با خداوند نیز جریان دارد مثبت
آیات . امید خویش به یاري و لطف خداوند را حفظ و تقویت کرده و آن را به محیط پیرامون خود نیز تزریق کنند

این سوره در مکه و هنگامی نازل شده که پیامبر گرامی اسالم . تاندیشی اس انتهایی سوره ضحی، نمونه کاملی از مثبت
در ابتداي دعوت علنی خویش در مکه بود و مشکالت زیادي چون اذیت و آزار دشمنان و تحریم اقتصادي و کمی 

انتهاي پروردگارش از کودکی تا بزرگسالی  خداوند در این آیات، آن حضرت را به یادآوري رحمت بی. یاران داشت
در حدیثى از رسول » و اَما بِنعمۀِ ربک فَحدث«: عوت کرده و از او خواسته تا همیشه یادآور لطف پروردگارش باشدد

  ».کند برد مگر اینکه خداوند طبق گمانش با او رفتار مى اى گمان نیک به خدا نمى هیچ بنده«: خدا ص آمده است

 امید آنچه به تا باش امیدوارتر نداري امید چه آن به تَرْجو؛ لما منْک اَرجی جواتَرْ ال لما کُنْ«: می فرماید )ص(خدا رسول
  .اندیشی و امید به لطف الهی در ما باشد مایه خوبی براي افزایش مثبت تواند دست این حدیث زیبا می ».داري

  بدان که اوست خدا ،کیست امیدتبه ببین      اي که امیدت برید از همه جا  به ورطه
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از این رو، سرور و بهجت نیز از خزانه رحمت او نازل . پیشتر گفتیم که منشأ آرامش و شادکامی، خداوند است 
به آفریده او خدمت حال باید اضافه کنیم که یکی از عوامل نزول رحمت گسترده خدا، هنگامی است که . گردد می
إِنَّ رحمت اللَّه «: به همین دلیل، خداوند در قرآن، رحمت و مهر خود را به نیکوکاران نزدیک دانسته است. شود می

نیز آمده سوره یونس  58آیه در  )56اعراف، (» .؛ مسلّماً رحمت خداوند به نیکوکاران نزدیک است قَریب منَ الْمحسنین
دو اگر این  »...به فضل و رحمت خدا باید خوشحال شوند«: بگو؛ ... فَبِذلک فَلْیفْرَحوا  ضْلِ اللَّه و بِرَحمتهقُلْ بِفَ«: است

ترین  فهمیم که نیکوکاران، شادکامی بیشتري دارند؛ چون رحمت خداوند که اصلی ، میقرار دهیم هم عبارت را در کنار
کسی که با سخنی محبت آمیز به «: پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله فرمود.تتر اس عامل شادي است، به آنان نزدیک

برادر مؤمنش احترام کند یا حاجتی را از او برآورده سازد یا گرفتاري مؤمنی را برطرف نماید، همواره در سایه رحمت 
  ».الهی خواهد بود

یا مردم است که یکی از با خدا  در رابطهیک احسان و نیکوکاري به معناي انجام دادن کار ن ،هاي دینی در آموزه 
هاي مؤمن، دانا و  نیکوکاران انسان. است داشت چشمتوقع و به دیگران بدون رسانی  خدمت ي آن،ها ترین نشانه مهم

 ،و با ایثار و از خودگذشتگی آمدهند بر موانع نفسانی از جمله حرص و بخل و کبر فائق ا دهشریفی هستند که موفق ش
یاد » نیکوکاران«از این رو، قرآن کریم بارها از مؤمنان با وصف . را در جامعه فراهم سازندو همدلی گرایی  بستر هم

  ».؛ خداوند نیکوکاران را دوست دارد و اللَّه یحب الْمحسنین«: کرده و به آنان ابراز محبت کرده است

 به که زمانی. نوعان، امکان ندارد شادي حقیقی به دست بیاید همبدون دستگیري از نیازمندان و مهرورزي و محبت به 
 مثبت نیروهاي این و آوریم می فراهم خودمان دور به را مثبت نیروهاي از تجمعی کنیم، می کمک و خوبی دیگران

دیگر نیازي . ایم تا به دیگران بنابراین، ما با مهرورزي بیشتر به خودمان خدمت کرده .شوند می ما شادي و آرامش باعث
باره چه بیان لطیف و  در این )ع(علی ببینید امیر مؤمنان . نیست از دیگران توقع سپاسگزاري و قدردانی داشته باشیم

، مردم را به تأخیر در سپاس، نسبت نیکی کردهبه خودش  ،کند هر کس بداند که آنچه نیکی می«: اثرگذاري دارد
چه به خودت  پس از دیگري مخواه که درباره آن. شود نمیبه خودش مردم دهد و خواستار محبت ورزیدن بیشتر  نمی

مشابه این . انگیز است این حدیث حیرت ».ات کنند اي، سپاسگزاري اي و آبروي خویش را حفظ کرده نیکی کرده
به خدا . تا این حد به حالِ خوش مردم در دنیا توجه کرده باشدکدام مکتبی را سراغ دارید که . روایات کم نیستند

 .ادیث و مهجوریت آن شرمنده هستیماین احامثال سوگند، ما در مقابل 

  یحزَنُونَ  هم ال و علَیهِم خَوف ال و ربه عنْد أَجرُه فَلَه محسنٌ هو و للَّه وجهه أَسلَم منْ  بلى
 نه و آنهاست بر ترسى نه است؛ ثابت پروردگارش نزد او پاداش باشد، نیکوکار و کند خدا تسلیم را خود روى که کسى آرى،

  .شوند مى غمگین

  )112بقره،(
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ها مسابقه بدهید و  در خیر رساندن به برادران خود و نیکی به آن«: فرمود به یاران خود میدر این باره نیز   )ع(امام صادق
و تنها کسانی از این در وارد بهشت  »معروف«باشید؛ چرا که براي بهشت دري است به نام به مردم  رسانیاهل خیر

برآوردن حاجت مؤمن، از خود آن فرد ) ص(به خدا قسم رسول خدا... . اند شوند که در دنیا به کار خیر مشغول بوده می
نوعانش نیز در  نشیند که هم ان خوش میوقتی به کام انسشخصی اساساً راحتی و شادي  افزون بر این،» .تر بود خوشحال

  :به قول شاعر .رنج نباشند

  تا هست تنی در رنج، آن بِه که نیاسایی  آسایش اگر جویی در راحت مردم جو
. خوب است به این نکته هم اشاره کنیم که بر خالف تصور بسیاري از افراد، نیکوکاري به مال و ثروت وابسته نیست

 مما و«: برد می کار به را یجامع عبارت غالباًخواهد درباره انفاق و زکات و احسان سخن بگوید،  هنگامی که می قرآن
توانیم براي زدودن اندوه از دیگران  این یعنی هر کاري می» .بخشند می داده، آنان به خدا چه هر از و ینفقونَ؛ رزقناهم
  ».است نیکی و احسان خوبی کار هر احسانٌ؛ معروف کُلُّ«: فرماید نیز می اسالم گرامی پیامبر. برداریم

در بوستان مرکز شهر باشد  چهکند؛  می منتشردر هر جا که باشد،  خود را عطراست؛  سخن آخر اینکه، مؤمن همانند گل
کسی از کنارش اش را دیده و شمیم معطرش را احساس کرده باشد و چه در جنگل دوردستی باشد که  تا همه زیبایی

کند و به  مهربانی می توقعی هیچ بی و دارد عشق از سرشار مؤمن نیز وجودي .است گل طبیعتن بود معطر. نگذرد
ي دور و برتان خوب ها اگر آدم .نکنید ذخیره را هایتان محبت فردا، امید به بنابراین، هرگز. ورزد دیگران عشق می

که به سود  خوبی و مهرورزي و گذشت بیشتر از آن. تان سوء استفاده کنند نیستند، شما خوب باشید؛ حتی اگر از خوبی
   .است پذیر امکان همیشه بودن مهربان باشید، مهربان دارد امکان که جایی تا. بقیه باشد، به نفع خودتان است

  عالَمی را شاد کرد آنکه دلی را شاد کرد    عالم امکان به هم پیوسته استتار و پود 
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اما دیگران را چه کنیم؟ مگر  خواهیم شاد باشیم، ما می«: دهند گوییم چرا شاد نیستید؟ پاسخ می وقتی به یک عده می
همه ما به طور . گویند آنان از یک واقعیت عینی زندگی سخن می» .گذرانند یک آب خوش از گلویمان پایین برود می

گاه و بیگاه بر . خوردي ما دارند و اعصاب  این افراد حجم بسزایی از تلخی. طبیعی با افراد نابخرد و جاهل برخورد داریم
توانید در دعواهاي بیخود  اش را می نمونه. ها و رفتارهاي ابلهانه ها و قضاوت با حرف. کشند چنگ میروح و روان ما 

مهم این است که بدانیم در مقابل این افراد چه سیاستی باید در پیش . خانوادگی و زد و خوردهاي تلخ خیابانی ببینید
  گرفت تا مزاحم افکار مثبت ما نباشند؟

  » اعتنایی و مدارا تر، بی مداري و از همه مهم گذشت، حقّ«: دهد بی در این زمینه به ما پیشنهاد میکار خو قرآن کریم راه

این سه دستور در عین اختصار، بسیار کلیدي و راهگشا بوده و بدون تردید یکی از مؤثرترین اسباب خوشبختی در 
 مکارم اخالقیتر از این آیه در  اى جامع آیهدر قرآن  «: خوانیم می) ع(زندگی است؛ چه اینکه در کالم امام صادق 

  ».نیست

این است که عفو و گذشت باید به صورت صفتی راسخ و ماندگار در وجود انسان ) الْعفْو خُذ(معناي عبارت اول آیه 
مشت تو اي که در  گونه به» گذشت را بگیر«: گوید بلکه می» .گذشت کن«: تر، آیه نمی گوید پرورش یابد؛ به بیان ساده

ها براي  ها و حتی سال ها؛ بلکه روزها و ماه برخی افراد ساعت. ترین کارها باشد باشد تا بخشیدن دیگران براي تو ساده
بخشیدن دیگران، با خود کلنجار می روند و دست آخر با هزار منت و سختی و عذرخواهی از خطاي دیگران 

راحتی و بدون دلیل  ذشت را در دستان خود داشته باش تا همیشه و بهگوید ملکه گ می» خُذ العفو«عبارت . گذرند درمی
  .این اولین راز آرامش خودت هست. بتوانی دیگران را ببخشی

یعنی در زندگی خودت و سپس دیگران را با تذکرات خیرخواهانه هدایت »  بِالْعرْف أْمرْ و «: گوید عبارت دوم آیه می
این . کن؛ یعنی هر کجا و هر گونه حقیقت را یافتی، به همان سمت و جهت برو و به دیگران هم همان را سفارش کن

د را به محوري جاي خو اصالً درد اصلی ما همین است که حق. دستور هم براي زندگی اجتماعی ما پرکاربرد است
که  ریزیم؛ درحالی بسیاري از اوقات با ما پرخاشگري دیگران به هم می. گرایی داده است محوري و منفعت شخص

پس بهتر است قبل از هر واکنشی در برابر رفتار دیگران، . ها بودیم، همین عکس العمل را داشتیم خودمان اگر جاي آن
  . حق با دیگران باشد؛ اگرچه نوع بیان آنها ما را آزار داده است شاید خوب و منصفانه نگاه کنیم که حقّ با کیست؟

خُذ فْوالْع رْ وأْم رْفبِالْع و رِضنِ أَعلین عالْجاه    

   بگردان روى نادانان از و ده، فرمان پسندیده کار به و کن، پیشه را گذشت و عفو

  )199اعراف،(
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ها کار از بخشیدن و تذکردادن  بعضی وقت. هم بسیار مهم و کلیدي است) الْجاهلین عنِ أَعرِض و(دستور آخر آیه باال 
خی از روي غفلت، برخی از روي آگاهی و بر. همه افراد یک ظرفیت و یک فلسفه براي زندگی ندارند. گذشته است

. ها را با خود همراه کنیم شود همه آدم توانیم و نمی ما نمی. اي ندارد دهیم، فایده هر قدر هم که تذکر می. روند بیراهه می
در ) ع(ي است که حضرت موسی »شرح صدر«این همان . اي فراخ و گشاده داشت باید سینه. اي جز تحمل نیست چاره

  )25طه، ( »  صدرِي لی اشْرَح رب«: کند ت میابتداي نبوتش از خدا درخواس

) علیه السالم(امیر مؤمنان. پوشی و مدارا کرد کند که گاه باید در مقابل رفتار بد دیگران، چشم عقل انسان نیز، حکم می
هاي ناپخته و خام در برابر رفتار اشتباه دیگران،  انسان» .، مدارا کردن و سازگاري با مردم استعاقالننشانه « :نیز فرمودند

خواهند مقابله به مثل کنند، ولی افراد خردمند و فرزانه، آگاهانه رویگردانی کرده و به جهالت  روند و می از کوره در می
  . گذرانند بقیه احترام می

  خموشست دید، دم لذّت و شد پخته چون    خروشست و جوش در که است خامی  زِ دیگ این
لَو کَانَ الرِّفقُ خَلقاً یري ما کَانَ «: دفرمودن) ص(رسول اکرم. کند تر می مدارا کردن زندگی را بر خود ما و دیگران شیرین

» .اگر مدارا مخلوقی بود که دیده می شد هیچ مخلوقی از مخلوقات خدا از او نیکوتر نبود؛ خَلَقَ اهللاُ شَیء اَحسنَ منهمما 
 ».ها بی نصیب مانده است هر که از مداراکردن با مردم بی نصیب باشد، از همه خوبی«: حضرت در جاي دیگر فرمود آن

 »با احمق، شکنجه روح است گفتن نشینی و سخن هم«: نیز فرمود امام على 

هر چه  بگذارید دیگران .تان نیست؛ بلکه براي حفظ آن است سازگاري به معناي کوتاه آمدن از اصول زندگی
 جواب قدر هرباور کنید . دار کند اصالت ما را خدشه ،ها آن نادرست برخورد خواهند بگویند؛ نباید گذاشت می

شادي فقط با داشتن یک حافظه ضعیف  .ایم خودمان بخشیده زندگی به بیشتري آرامش م،یهبد تر کم ار احمق هاي انسان
  است شادي و آرامش احساس شما پاداش کنید تمرین را جایزه یا پاداش دریافت انتظار بدون بخشیدن .آید به دست می

  با دوستان مروت، با دشمنان مدارا    آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
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  )پرهیز از پرخوري(توجه به تغذیه سالم : 46موضوع 

  

  

  

  

  . کند به آرامش و شادکامی ما در زندگی کمک می خوب و سالم از سه جهتتغذیه 

. ستو ناسازگاري آن با مزاج معتدل آدمی ا بسیاري از مشکالت عصبی به خاطر عدم توجه به نوع و کیفیت غذاهااوالً، 
ها چون  شناسی اهمیت زیادي داده و منشأ برخی بیماري دانید علم پزشکی از دیرباز به تغذیه و مزاج گونه که می همان
ما البته . داند کمبود برخی مواد غذایی و ویتامین در بدن می را در... فعالی، پرخاشگري، عصبیت زیاد، استرس و  بیش

فراط در این زمینه را نمی پذیریم؛ یعنی نمی خواهیم بگوییم همه مشکالت اخالقی ناشی از مشکل تغذیه است، ولی ا
  . هاي عصبی نادیده گرفت توان در بروز ناهنجاري نقش سوء تغذیه را نیز نمی

. کند معنوي ما کمک می ثانیاً، غذاي طیب و طاهر در روحیات معنوي ومراتب عرفانی نیز مؤثر است و به رشد و تعالی
از آنجا که پیشتر درباره نقش دین در آرامش و شادکامی سخن گفتیم، پس تغذیه خوب به دینداري بهتر و به دنبال آن، 

 تَعملُونَ ابِم إِنِّی صالحاً اعملُوا و الطَّیبات منَ کُلُوا الرُّسلُ أَیها یا«: خوانیم در آیه می. کند آرامش و شادي بیشتر کمک می
لیماز تقابل دو فرمان » )51مؤمنون،(.  آگاهم ،دهید مى انجام آنچه به من که دهید، انجام صالح عمل و بخورید، پاکیزه غذاهاى از! پیامبران اى ؛ع

فهمیم که این دو در کنار هم و در یکدیگر  این آیه که یکی درباره تغذیه سالم و دومی درباره عمل صالح است، می
کسى که شکم خود را پر کند، به ملکوت : فرمود) ص(گرامی اسالمپیامبر  .شوند تأثیرگذار و باعث سعادت ابدي می

  ».شود آسمانها و زمین وارد نمى

 تو معتقد که زیستن از بهر خوردن است    خوردن براى زیستن و ذکر کردن است

پس . ها نیز، پرخوري است منشأ همه بیماري. است ترین عنصر شادکامی، سالمتی ثالثاً، چه کسی است که نداند مهم
تفاوت مکتب . کند اندازه، به سالمتی جسمی و سالمتی جسمانی به شادي و نشاط روحی کمک می تغذیه خوب و به

ها سوق  پزشکی اسالم با علم پیشرفته پزشکی روز، در این است که بیشتر دستورات دین به سمت پیشگیري از بیماري
همین  .، چه کنیشدي مریضاگر  که این نه؛گوید چه کار کن تا مریض نشوي می ؛ یعنی اسالم بیشترداده شده است
معده، سراي دردها و پرهیز، اساس «: فرماید می) ص(پیامبر اسالم. ترین دستور پزشکی در این زمینه است آیه باال، جامع

ي دستور شمادینی  کتاب در آیا« :پرسید مانیمسل دانشمند از مسیحی پزشک یکمنقول است که روزي » .هاست درمان
به خدا سوگند، با «: پزشک مسیحی با شگفتی گفت. آن دانشمند، همین آیه را خواند» ؟دارد وجودنیز  پزشکیراجع به 

  ».عمل به این ایه به هیچ کتاب دیگري در علم پزشکی نیاز نیست

 ...کُلُوا و وا واشْرَب رِفُوا ال وتُس ال إِنَّه بحرِفینَ  یسالْم  

  !دارد نمى دوست را مسرفان خداوند که نکنید اسراف ولى بیاشامید، و بخورید) الهى هاى نعمت از( و

  )31اعراف،(

۱۰۵



! اى مردم؛ یا أَیها النَّاس کُلُوا مما فی الْأَرضِ حالالً طَیبا «: باشدنظر قرآن، تغذیه سالم و خوب، هم باید حالل و پاکیزه از 
از (و ؛ و کُلُوا و اشْرَبوا و ال تُسرِفُوا«: اندازه باشد و هم به )168بقره، (» .از آنچه در زمین است، حالل و پاکیزه بخورید

  ) 31اعراف، ( ».بخورید و بیاشامید، ولى اسراف نکنید) نعمتهاى الهى

 جانت برآید ،نه چندان که از ضعف    نه چندان بخور کز دهانت برآید

هم مشکالت با این توضیحات، روشن شد که چرا ما در ضمن مهارت شادکامی، به تغذیه سالم اشاره کردیم؛ زیرا 
از «: فرمود) ص(خداپیامبر . کند کند و هم به معنویات کمک می عصبی را کم کرده و هم سالمتی را بیشتر می

  ».کند سست مى ،بارگى بپرهیزید؛ زیرا مایه تباهى بدن و موجب بیمارى است و انسان را در عبادت شکم
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  توجه به پاکیزگی خود و محیط: 47موضوع 

  

  

  

  

  

  

ها و  ظاهر آراسته، اتاق و محل کار مرتب و منظم، طبیعت دلگشا، هواي پاك، گل ،جسم پاك و نظیف، لباس تمیز
  .... و  ، نسیم لطیف کوهستانزار سبزهساران، صفاي  آواز روح بخش پرندگان، ترنم دلرباي چشمهانگیز،  گیاهان دل

پاکیزگی  این یعنی. کند زیادتر میها، سرور و بهجت ما را بیشتر و آرامش قلبی ما را  حتی تصور هر کدام از این واژه
  .شگرفی بر روح و روان آدمی دارد تأثیر وزا و نشاط آفرین در زندگی است  ترین عناصر آرامش از مهمیکی 

تدبیري برخی خودکامگان، زندگی ما از بسیاري از  متأسفانه امروزه با پیشرفت تکنولوژي و نیز سودجویی و بی
هاي مزمن  نده و طراوت و شادابی خود را از دست داده است تا جایی که خطر بیماريهاي زیباي خدادادي دور ما نعمت

با این وجود، آیا راهی  .کند هاي آینده را نیز به شدت تهدید می و فزاینده روحی و عصبی، نه تنها خود مان؛ بلکه نسل
روح و مصنوعی و ماشینی،  گی بیجز بازگشت به طبیعت و تعامل سازنده انسان با آن وجود دارد؟ آیا این سبک زند

خواه بشر باشد؟ آیا جز این است که این فاجعه تخریب روزافزون طبیعت،  تواند پاسخ گوي روح لطیف و آرامش می
ها که زبان درازي در  غربی است؟ کاش آن) لیبرالیسم(و آزادمحور ) اومانیسم(گرایانه  محصول تفکر و دیدگاه انسان

ها و روایات اسالمی در زمینه پاکیزگی،  فهمیدند که اگر از میان همه احکام و توصیه دارند، میاعتراض به احکام اسالم 
  ها نبودیم؟  ها و پلیدي گاه شاهد این خرابی شد، هیچ فقط به دستور ساده همین آیه باال عمل می

ر قیام براي انذار بندگان و کند تا عالوه ب به وي توصیه می) ص(در این آیه، خداوند در همان ابتداي رسالت پیامبر
شگفتا که در چنان . ها دور سازد و از هر نوع آلودگی دوري کند داشت خداوند، جامه خویش را از پلیدي بزرگ

گیرد تا  ها، این توصیه در اولویت قرار می اي با این همه حساسیت، از میان انبوه قوانین و دستورات و سفارش برهه
  . ر دین اسالم باشدگر اهمیت پاکیزگی د نمایان

از آلودگی ظاهري . شود دستور به دوري از آلودگی و پلیدي در این آیه، عام است؛ یعنی همه نوع آلودگی را شامل می
هاست،  از آنجا که قرآن کریم براي همه زمان. گرفته تا آلودگی معنوي؛ از آلودگی فردي گرفته تا آلودگی اجتماعی

 .را نیز شامل دستور آیه دانست... ري چون آلودگی صوتی و هوا و محیط زیست و پس می توان امروزه مصادیق دیگ
  ].دقت کنید که این نوع برداشت از قرآن، تطبیق یک حکم کلی بر مصادیق روز است؛ نه تفسیر به رأي[

  بِسمِ اللَّه الرَّحمنِ الرَّحیمِ

   )5( فَاهجرْ الرُّجزَ و )4( فَطَهرْ ثیابک و) 3(فَکَبرْ و ربک ) 2(قُم فَأَنْذر ) 1(یا أَیها الْمدثِّرُ 
  .بپرهیز پلیدیها از و* کن  پاك را لباست و*  و پروردگارت را بزرگ بشمار * برخیز و عالمیان را بیم ده*  اي جامه بر خود کشیده

 ]مدثر[
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 و فیها لیفْسد الْأَرضِ فی  سعى  تَولَّى إِذا و«: داند قرآن کریم یکی از صفات منافقان و فاسدان را تخریب محیط زیست می
کلهرْثَ یالْح لَ والنَّس و ال اللَّه بحو از نزد تو (گردانند  هنگامى که روى برمى) نشانه آن، این است که(؛ الْفَساد ی

) دانند ینکه مىبا ا(سازند؛  کنند، و زراعتها و چهارپایان را نابود مى ، در راه فساد در زمین، کوشش مى)شوند خارج مى
  )205بقره، (» .دارد خدا فساد را دوست نمى

. هاي خدادادي و طبیعت زیباي پیرامون ما اختصاص یافته است چنین، آیات فراوانی از قرآن کریم به توصیف نعمت هم
. بهره بگیردیات، خداوند تأکید کرده که طبیعت را مسخّر و رام انسان کرده تا از آن در راه درست آدر بسیاري از این 

ها در آن به فرمان وى  خداوند، همان است که دریا را براى شما رام کرد تا کشتى«: خوانیم در یکی از این آیات می
 در و ها آسمان در را آنچه و*  .به دست آورید و باشد که سپاس گزارید) روزى(روان گردند و تا شما از بخشش وى 

 ».داندیشن مى که گروهى براى است هایى نشانه این در گمان بى کرد؛ رام شما براى اوست از همه که است زمین
  )13و  12جاثیه، (

اکیزگی در لباس و پ .آرامش هستیم، نباید از نقش پاکیزگی در این آرامش غافل شداگر به دنبال خالصه کالم آنکه، 
طبیعت به . و خرمی و شادابی هدیه بدهدمی تواند به همه ما آرامش .... ظاهر و اتاق و خانه و محله و شهر و طبیعت و 

البته اگر  .از این نعمت مجانی و خدادادي استفاده کنیم. تواند ما را سر حال و خوش کند آفرینی می شکل شگفت
و از محیط پیرامون خود انرژي مثبت بگیریم، نخستین گام این است که خودمان به افزایش این انرژي  خواهیم می

  .یمکمک کنپاکیزگی محیط 

 !بر نشکنیم با وجود صد تبر یک شاخ بی    ها گروهی دیگرند ایم آن ما درخت افکن نه
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  مباح شادي و تفریحتوجه به : 48موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

اسالم دین اندوه و گریه است و مؤمن در دنیا غمگین و در آخرت شادمان است؛ درحالی که  کنند می تصور بعضی
 توجه مورد همواره زندگی، در گذار تأثیر عنصري و آدمی اساسی نیازهاي از یکی عنوان به و تفریح شادي موضوع
   .در اسالم، همراه با گناه و غفلت از یاد خدا نیستشادي پسندیده  ؛ گرچهاست گرفته قرار دینی پیشوایان

بخشی را براي عبادت، بخشی را براي کار و : اوقات خود را به چهار بخش تقسیم کنید«: فرماید نیز می )ع(امام رضا 
هایتان  مورد اعتماد و کسانی که شما را به عیب فعالیت و تأمین زندگی، بخشی را براي معاشرت و هم صحبتی با برادران

ي خود اختصاص دهید و از نشاط و تفریح و شادي، نیرو و توان انجام ها آگاه سازند و بخشی را به تفریحات و لذت
که قطعاً یک مورد از آنها (از لذایذ دنیوي : آن حضرت در حدیثی دیگر می فرماید ».ي خود را تأمین کنیدها کار

ي مشروع و حالل بر آورید، اما در ها ي دل را از راهها نصیبی براي کامیابی خویش قرار دهید و خواهش) است شادمانی
در این صورت با استفاده از لذایذ دنیوي، بهتر به . این کار به مردانگی و شخصیت شما آسیب نرسد و زیاده روي نکنید

ن اسالم با نگاه جامع و سراسر حکمتی که دارد، دست آدمی را بنابراین، دین مبی ».امور دنیاي خویش موفق خواهید شد
این «: فرماید می  مؤمنان امیر. در آیه باال به همین مطلب اشاره شده است. هاي مباح دنیوي باز گذاشته است براي لذت

   «.یدهاي زیبا و نشاط انگیز بجوی ها، نکته افسرده می شوند؛ پس براي شادابی دل ها ها همانند بدن دل

 به شادي همی دار تن را جوان      مده دل به غم تا نکاهد روان

دانند و  کنند یا آن را ذاتی می یا شادي را در پول و ثروت جستجو می. بیشتر مردم درباره شادي تصور اشتباهی دارند
اد ثروتمند لزوماً شاد و تجربه نشان داده افر. هر دو تصور کامالً اشتباه است. معتقدند برخی افراد خودبخود شاد هستند

 تواناییهمین  ها آن از یکی؛ هستند دارایی از تر مهم خیلی جهان در چیزها بعضی. افراد فقیر، حتماً غمگین نیستند
شادي یک مهارت و یک انتخاب است و نیاز به آموزش و تمرین دارد؛ نه  .است زندگی ساده چیزهاي با بودن خوش

 مکنی می انتخاب که مهستی ما خود این. کسی نمی تواند ما را شاد یا غمگین کند. اینکه خودبخود وجود داشته باشد
  .دارد بستگی انمخود به چیز همه .م یا شادباشی ناراحت

 الدنْیا الْحیاةِ فی آمنُوا للَّذینَ هی قُلْ الرِّزقِ منَ الطَّیبات و لعباده أَخْرَج  الَّتی اللَّه زینَۀَ حرَّم منْ قُلْ
   ...الْقیامۀِ  یوم خالصۀً

 در اینها«: بگو» !است؟ کرده حرام را پاکیزه روزیهاى و آفریده، خود بندگان براى که را الهى زینتهاى کسى چه«: بگو
 خالص قیامت، در) ولى دارند؛ مشارکت آنها با نیز دیگران چه اگر( اند؛ آورده ایمان که است کسانى براى دنیا، زندگى

  ».بود خواهد) مؤمنان براى(

 )32اعراف،(
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  : برخی عوامل شادي و تفریح از نظر اسالم عبارت است از

مسافرت و گردش در طبیعت زیبا و مناظر سرسبز و به نوعی تغییر آب و هوا، باعث نشاط و تجدید قواي  :مسافرت -1
وضوع قرآن به این م .ي فیزیکی و ذهنی، آماده و بانشاط می سازدها روانی و ذهنی انسان می شود و وي را براي فعالیت

در سفر پنج فایده است؛ تفریح و انبساط روحی، تحصیل  «: می فرماید) ع(علی ینامیرالمؤمن. توجه زیادي کرده است
  ».درآمد زندگی و تأمین معاش، آموختن دانش و تجربه، یادگیري آداب زندگی و آشنایی با بزرگان و صاحبان فضیلت

ري از آرامش فکشادي و باالبردن عزّت نفس و  ،اضطراب و کاهش افسردگیعالوه بر سالمتی جسمانی،  :ورزش -2
نشاط و شادابی بر اثر ده چیز حاصل می شود، پیاده روي، سوارکاري، شنا : می فرماید امام صادق . هستندفوائد ورزش 

ده سوره یوسف به موضوع بازي، تفریح و ورزش به عنوان نیاز ضروري زندگی اشاره کر 17و  12آیات  ... .در آب و
  .است

. ي جسمی، روحی و ذهنی سالم بمانیدها ي زندگی تان شامل جنبهها ورزش کردن باعث می شود که شما در تمام جنبه
عالوه بر تاثیرات و مزایاي بسیار مثبتی که ورزش کردن بر روي جسم دارد باعث ایجاد تغییرات تغییرات مثبت در مغز 

زمانی . آرامش بیشتري به انجام کارها بپردازند و تمرکز خود را از دست ندهنددهد که با  می شود که به افراد اجازه می
ي چالشی و پر ها می توانید کنترل خود را در موقعیت ،که شما قادر باشید که با آرامش و تمرکز به کارها فکر کنید

 .استرس حفظ کرده و تصمیمات درست بگیرید

 حزنه و وجهه فی بِشره المؤمن«: فرمود )ع(علی امام . است شاد و بشاش چهره مؤمنان، صفات از یکی :خنده و تبسم -3
قرآن کریم در ماجراي رژه سلیمان و لشکریانش،  ».است دلش در اندوهش و اش چهره در مؤمن شادي) 14(قلبه؛ فی

سم ضاحکا من قولها فتب«: کند، از تبسم و لبخند سلیمان سخن گفته است اي را بیان می اي نکته هنگامی که از زبان مورچه
و قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک الّتی انعمت علی و علی والدي و ان اعمل صالحا ترضه و ادخلتی برحمتک فی 

در دلم افکن تا نعمتی که به من و پدر و ! پروردگارا: عبادك الصالحین؛ سلیمان از گفتار او دهان به خنده گشود و گفت
پسندي بپردازم، مرا به رحمت خویش در میان  اي که آن را می رم و به کار شایستهاي سپاس بگزا مادرم ارزانی داشته

  )19نمل، آیه ( .ات داخل کن بندگان شایسته

اي کوته اندیش، خندیدن از شأن انسان کم نمی کند؛ وگرنه سلیمان  شود اوالً بر خالف تصور عده فهمیده می آیهاز این 
ضمن اینکه سلیمان بالفاصله خنده و شادي خود را . داد اي اهمیت می سخن مورچهبا آن شکوه و هیبت نباید به خاطر 

  .ما نیز باید در مواقع شادي و سرور، به کلی از یاد خدا غافل نشویم. کند به یاد خدا متصل کرده و از او شکرگزاري می

سوره زخرف و  47اي مؤمنان و عبس بر 39و  38هود و  71گفتنی است قرآن کریم انواع دیگري از خنده را در آیات 
توبه به شدت از خنده تمسخرآمیز منافقان انتقاد کرده  82چنین در آیه  هم. مطففین براي کافران ذکر کرده است 29

شود که اصل خندیدن و بشاش بودن مورد تأیید و سفارش دین اسالم است، ولی  از مجموع این آیات فهمیده می. است
 دلی و است پنهان و کشد می درد که دلی: دارند دل دو بزرگ يها انسان آري،.و گناه بینجامد نباید به غفلت از یاد خدا

  ».است آشکار و خندد می که
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 وجود زیادي روایات آن، به توصیه در که است اسالم در معاشرت آداب از یکی مزاح و شوخی :مزاح و شوخی - 4
: )ع(علی امام  .عصبانی و اخمو منافق، و است شنگ و شوخ مؤمن،: فرماید می وآله علیه اهللا صلّی اکرم پیامبر .دارد

 به را گویی بذله و شوخی اسالم. بپرهیزد ناسزاگویی و گناه از آنکه شرط به دارد؛ دوست را طبع شوخ انسان خداوند
 مطلوب اخالقی، نظم چهارچوب در ماللت، و کسالت زدودن براي و کرده تجویز روحی نشاط آوردن دست به منظور
. است کم: گفت است؟ مقدار چه یکدیگر با اصحاب شما شوخی«: فرمود یارانش از یکی به  صادق امام. است شمرده

 می شاد را برادرتان وسیله بدین شما. است خلق حسن از طبعی شوخ که درستی به نباشید، گونه این: فرمود حضرت
 ایجاد اصحاب قلب در را شادي و سرور تا بودند مزاح و شوخی اهل وآله علیه اهللا خداصلی رسول که گونه همان کنید؛
  ».کنند

 آفرینی شادي و زدایی غم اثر تا باشد؛ شرعی و اخالقی ضد يها جنبه از دور به باید مزاح و شوخی اسالم، نظر از البته
  .باشد داشته

 ،آینده به اندیشیدن و اندوه ،گذشته به اندیشیدن. در گرو زندگی کردن در زمان حال است ،شادي: در حال زیستن -5
تنها حال موجود است که  .مال گذشته و آینده است ها غصه .آورد ارمغان به را لذت تا بیندیش حال به آورد؛ می هراس

به صورت افراطی می نگرند؛ یا حسرت دیروز  آیندهو  گذشتهبه  ،متأسفانه بعضی از مردم. آن هم نه غصه دارد و نه قصه
وقتی به جاي . این افراد لذت بردن را بلد نیستند. کنند آرزوهاي دست نیافتنی فردا غرق میرا می خورند یا خود را در 

لذت بردن از هر لحظه زندگی، آن را صرف آماده شدن براي آینده می کنیم، در واقع شادمانی خود را به تعویق 
هستیم؛   کنیم، وقتی در طول زندگی به انتظار پایان هفته وقتی در سفر، به جاي لذت از مسیر به مقصد فکر می. یمانداز می

وقتی براي بزرگ شدن . براي خوش بودن؛ وقتی در زمستان به دنبال گرماي تابسان و در تابستان به دنبال سرماي زمستان
نشان  ها همه این. خوریم شان را می دن، آرزوي دوران کودکیکنیم و بعد از بزرگ ش فرزندانمان لحظه شماري می

 آنکه از غافل برسیم؛ خوشبختی به که می گذارنیم را ها لحظه .ایم که در لحظه زندگی کنیم دهد ما یاد نگرفته می
  .بودند ها  خوشبختی همان ها لحظه

  باهمند این خوش است که یک لحظه عمر کز  افسوس از آن کسان که ندانند این قَدر
گذشته عمر تو رفته «: می فرماید) ع(علی امام  .استبه عنوان غنیمت و فرصت یاد شده » امروز«در روایات اسالمی، از 

آن حضرت » است و باقی مانده آن، محل تردید است؛ پس زمانی را که در آن به سر می بري، براي عمل، غنیمت شمار
سال را بر نگرانی امروزت اضافه مکن، براي امروز مشکالت خودش کافی ي ها نگرانی«: فرموده است در جاي دیگر نیز

 ».است

   فرصت شمار امروز را ،در میان این و آن    سعدیا دي رفت و فردا همچنان معلوم نیست

 
 وقتی اما میگیرند؛ ماشین را سفت فرمان ندارند تجربه چون گیرند، می یاد رانندگی که هایی آدم :و سادگی صفا -6

گیریم؛ یعنی هنوز مسلط  می سخت وقتی .طور است زندگی هم همین. میگیرند تر  راحت شوند، فرمان را هم می مسلّط
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هاي  و درگیري اطوار و ادا قدر این خیلی از ما. دهد می هدر به را هایمان زندگی جزئیات، به حد از بیش پرداختن .نشدیم
 زندانی تاریک و تنگ اي پیله در ایم؛ انگار از یاد بردهمان را خود که ذهنی و کاري براي خودمان درست کردیم

از صبح تا شب که به دنبال کار و درآمد .  .آور انجام بدهیم ایم که همیشه باید یک سري کارهاي تکراري و مالل شده
ات و چت آییم یا در حال مشاهده تلویزیون هستیم یا سرمان در فضاي مجازي و تبادل اطالع هستیم؛ به خانه هم که می

زند براي  گاهی دلمان لک می. رسیم؟ زندگی آنقدرها هم پیچیده نیست پس کی به خودمان می. کردن و غیره است
گرفتند؛ یکرنگی و صفا بود؛ با هم چهره به چهره حرف  ها به زندگی سخت نمی همان روزهاي سادگی گذشته که آدم

ها  چشمی زده چشم و هم بردند؛ بیچاره و فلک وي لذت میشدند؛ از پیاده ر زدند؛ از مهمان سرزده خوشحال می می
نه اینکه . براي آرامش و نشاط گاهی نیاز است به رسم روزگار زندگی نکنیم. ها و تفریحات هم ساده بود نبودند؛ بازي

امتحان  .به همه چیز پشت پا بزنیم؛ بلکه فقط گهگاهی خودمان با خودمان و عزیزانمان باشیم؛ بدون هیچ مزاحم دیگري
تري به  باید نگاه ساده... . و .... یک ماه بدون تلویزیون ... یک هفته بدون ماشین ... یک روز بدون تلفن همراه . کنید

 کمتر کهم بگیری تصمیم آگاهانه از امروز بیاییددر یک کالم، . ها پیچیدگی امروز را نداشت زندگی. زندگی داشت
 به سادگی. بیشتر به حالِ خودمان بها بدهیم م؛ کمی سادگی پیشه کنیم؛ اندکیکنی مسائل غیر مهم درگیر را خودتان

آرامش جایی و زمانی فراتر از اینجا و . ها خوشبختی یعنی زیستن با لحظه .کند ما را به آرامش نزدیک می عجیبی طرز
و شادي برسیم؛ حال آنکه  هاي استراحت دویم تا به ایستگاه می زندگی ما در اکثر که است این حقیقت. اکنون نیست

  .تان را آرام و با دلخوشی طی کنید مسیر زندگی. ایستگاهی وجود ندارد

 نابیناست ها دیده نیست، کم ها خوشی دل

هاي شاد و مفرح و  استفاده از رنگیکی از عوامل نشاط آور، افزون بر نظم و آراستگی ظاهري،   ... :و  آراستگی -7
 )سفید، سبز، زرد( ي روشنها پوشیدن لباس. این امور شده استدر اسالم نیز توجه زیادي به  .خوش است استعمال عطر

عطر  )ع(امام رضا هم چنین، . استآور بودن رنگ زرد، اشاره شده  آور و نشاط در قرآن کریم به شادي .است مستحب
    .زدن و خوشبو بودن را از اخالق پیامبران و مایه شادابی معرّفی کرده است
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  مهارت موفقیت و حل مشکالت : هشتمفصل 
هاي موفق با دیگران راه حل پشت سر گذاشتن این مشکالت  تفاوت انسان. همه ما در زندگی با مشکل مواجه شدیم

 خوشحالی میزان .دارند نیاز اي پیچیده فکري هاي فعالیت به دیگر برخی ولی هستند، ساده مشکالت این از برخی. است
   .دارد بستگی و عبور از مشکالت مسئله حلمهارت  به زیادي حد تا ندگیز در ما موفقیت و

 متوجه ما از بسیاري متأسفانه. کنیم تبیین را آن مناسبی و صحیح رویکرد با باید شویم، قوي مهارت این در اینکه براي
  .نیز آیات راهگشایی داردقرآن کریم درباره این مهارت  .نیستیم شویم، می مرتکب مسئله حل زمان در که اشتباهاتی

  :پردازیم در این فصل، به برخی آیات پیرامون این مهارت می
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  بینی صحیح بینش و واقع: 49موضوع  

  

  

  

  

  

  

  

در برابر مشکالت نباید خیلی بدبین بود و غرو لند زد و نباید خیلی هم . بدون شک همه ما در زندگی مشکل داریم
بینی هم این است که  اصل اول در واقع. بینی بهترین راه حل است واقع. خوش بین بود و دست روي دست گذاشت

دیگر، اگر ما با فلسفه اصلی مشکالت آشنا شویم، آید؟ به عبارت  بدانیم منشأ مشکالت کجاست و چرا به وجود می
  . توانیم با آن کنار آمده و حل کنیم راحت تر می

بینی صحیح  ما در اینجا قصد داریم با استعانت از نور هدایت گستر قرآن، در قالب ده اصل مختصر، به بینش و واقع
گوییم؛ گرچه  ر، کمی با تفصیل بیشتري سخن میبه دلیل اهمیت این بحث، در این گفتا. نسبت به مشکالت دست بیابیم

  :نماي قرآن درباره بالیا و مشکالت است اي از آینه واقع همین مقدار نیز خالصه
  .همه مشکل دارند: اصل اول

استراحت داشته  قصد خوابیدن وپر از تماشاگر  استادیوماگر شما در یک . اصالً قرار نیست زندگی بدون مشکل باشید
کارکردي دارد که دنیا هم  .؛ چون کارکرد استادیوم، تماشاي بازي است؛ نه خوابیدنجایی خواهد بود باشید، انتظار بی

چینی براي آخرت است و کارکرد آخرت، استقرار و ابدیت  توشهسازي و  کارکرد دنیا آماده. نباید آن را اشتباه بگیریم
این زندگى دنیا، تنها متاع زودگذرى است؛ و آخرت ؛ ةُ الدنْیا متاع و إِنَّ الْآخرَةَ هی دار الْقَرارإِنَّما هذه الْحیا«: است

و ؛ الْحیوان لَهِی الْآخرَةَ الدار إِنَّ و«: دهد زندگی واقعی در سراي آخرت رخ می) 39غافر، (» . سراى همیشگى است
   )64عنکبوت، (» .  زندگى واقعى سراى آخرت است

خالق و آفریدگار ما به . معناست با رنج و سختی عجین شده و توقع رسیدن به آرامش و لذت همیشگی در آن بیدنیا 
 ما تردید بى؛ کَبد  لَقَد خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فی«: صراحت در قرآن کریم گفته که انسان در رنج و سختی زندگی خواهد کرد

پس هیچ وقت تصور نکنید افرادي هستند که در زندگی خود با مشکل روبرو » . ایم آفریده تمشقّ و رنج در را انسان
  .همه مشکل دارند؛ هر چند جنس مشکالت یا مقدار آن متفاوت است. این امکان ندارد .اند نشده

  داشت آزاري طایفه این از دیدم را هرکه    دردند بی همه که آن است غلط دولت اهلِ
  

و نَّکُملُولَنَب بِشَی نَ ءم فالْخَو وعِ والْج نَ نَقْصٍ ووالِ مالْأَم الْأَنْفُسِ و و راتالثَّم شِّرِ وابِرِینَ بالص 
 صلَوات علَیهِم أُولئک) 156( راجِعونَ إِلَیه إِنَّا و للَّه إِنَّا قالُوا مصیبۀٌ أَصابتْهم إِذا الَّذینَ) 155(

  )157( الْمهتَدونَ هم أُولئک و رحمۀٌ و ربهِم منْ
 به ده بشارت و کنیم؛ مى آزمایش ها، میوه و جانها و مالها در کاهش و گرسنگى، ترس، از چیزى با را شما همه قطعاً
 اینها* ! گردیم مى باز او سوى به و هستیم خدا آن از ما: گویند مى رسد آنها به مصیبتى گاه هر که آنها*  !کنندگان استقامت

  » .یافتگان هدایت هستند آنها و شده حالشان شامل خدا رحمت و الطاف که هستند همانها

 ]بقره[
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  .باال و پایین دارددنیا : اصل دوم

هایی به  ها فرصت براي همه انسان. این یک واقعیت است» .چرخد در همیشه بر روي یک پاشنه نمی«: اند از قدیم گفته
قرآن کریم هم بر این اصل . هاي مادي دنیا برایشان بیشتر خواهد شد آید که اگر درست اتفاده کنند، بهره دست می

را در میان مردم ) ى پیروزى و شکست(و ما این روزها ؛  النَّاس بینَ نُداوِلُها الْأَیام تلْک و«: تأکید نموده است
   )140آل عمران، (» ... گردانیم مى

 هایش مشکلی ندارد مشکل	بلکه کسی است که با ؛خوشبخت کسی نیست که مشکلی ندارد. بنابراین با مشکالت بسازید
گاهی حق با شماست، اما نیاز است تا زمانه بچرخد که چیزهایی براي . شود برطرفنیاز به زمان دارد تا  ها سختیبرخی 

کند  بیند، ولی گاه براي برطرف شدن آن صبر می ها را می ها و تبعیض خداوند هم این سختی. شما یا دیگران ثابت شود
اسرائیل  انتظار طوالنی بنی .هاي زیادي از قرآن این مطلب را روایت کرده است قصه. تا حقیقت براي همه روشن شود

هاي مسلمانان در مکه و  یبراي پیروزي بر فرعون، فراق طوالنی یوسف و یعقوب، زندان رفتن حضرت یوسف، سخت
و  ؛ للْمتَّقین الْعاقبۀُ و«: مانند آن را به یاد بیاورید تا بدانید که سرانجام همه ماجراها به سود خداجویان تمام خواهد شد

   )83 ،قصص(» . ک براى پرهیزگاران استعاقبت نی
  نشاند چرخ هر کس را به جاي خویشتن می    ماند مدام این چنین زیر و زبر عالم نمی

  .آزمایش بندگان، سنّت خداست: اصل سوم
. این سنت حتمی الهی است. خیلی از مشکالت در حقیقت، آزمون خداوند براي عیارسنجی عقیده و ایمان افراد است

شود که آیا به ادعاي ایمان و بندگی خود پایبند  بدون آزمایش خداوند، حجت براي ما تمام نمی. بردار هم نیستاستثناء 
خوب است این نکته را هم اضافه کنیم که از نظر منطق . هستیم یا نه؟ پس انتظار زندگی بدون آزمایش را نداشته باشید

هر چه هست که اراده خداوند بوده و حکمت . جود ندارددینی، چیزي به اسم بخت و اقبال خوب یا بد و شانس و
  .مشخصی دارد؛ حتی اگر آن حکمت، فقط آزمایش بنده باشد

 کردند گمان مردم آیا ؛یفْتَنُونَ ال هم و آمنَّا یقُولُوا أَنْ یتْرَکُوا أَنْ النَّاس أَحسب« :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می
  )2عنکبوت،(» !شد؟ نخواهند آزمایش و شوند مى رها خود حال به ،»آوردیم ایمان«: بگویند که همین

  !خودت را هم ببین: اصل چهارم
 هرگز بدانیم، هاي خود ناکامی مسبب را دیگران که زمانی تاما . پیکان اتهامات را در مشکالت به سمت دیگران نگیرید

فکري  مالحظگی و بی ها، براثر بی شاید این مشکالت و بدبختیکنیم که  چرا یک لحظه هم فکر نمی .نخواهیم شد موفق
کنیم؟ این  کینم؟ آیا از تجربه دیگران استفاده می خودمان افتاده است؟ آیا قبل از انجام کاریمان مشورت و اندیشه می

مانند آن چه عادتی است که هر بالیی سرمان می آید، سریع آن را به سرنوشت و قضاي الهی و امتحان و مصلحت و 
 آنان خود  ابلهانه رفتار  نتیجه غالباً نامند، می سرنوشت معموال باور کنید بسیاري از آن چیزهایی که مردم. دهیم پیوند می

  . است
  بد از خویشتن بین و نیک از خداي    به هر چه آري از نیک و از بد به جاي

هر مصیبتى به  منْ مصیبۀٍ فَبِما کَسبت أَیدیکُم و یعفُوا عنْ کَثیرٍ؛و ما أَصابکُم «: فرماید می کریم قرآن در متعال خداوند
  )30شوري،(» .کند اید، و بسیارى را نیز خدا عفو مى رسد، به خاطر اعمالى است که انجام داده شما می
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 قدري به حقیقت این. دان شده خود نارواي عملکرد گرفتار که است هایی انسان اعمال رستاخیز شاهد روز هر ما دنیاي
 و نیک همه گر کنی؛ خود به کنی چه هر«: است شده مردم هاي المثل ضرب موضوع دیرباز از که است ملموس و واضح

 »جو ز جو بروید، گندم از گندم مشو؛ غفل عمل مکافات از« »گیري می هم دست همان از بدهی، دست هر از« »کنی بد
  »باز دهد بیابانت در ایزد که انداز، دجله در و کن نیکی تو«

  صدا را نداها آید ما سوي        ندا ما فعل و است کوه جهان این
  گرد خویش بر منه، تهمت کسی بر         درد آیدز پیش که غم هر را تو پس

 إِنْ و لأَنْفُسکُم أَحسنْتُم أَحسنْتُم إِنْ«: خوانیم می 7 آیه اسراء سوره در. است الهی سنت این بیانگر قرآن از متعددي آیات
أْتُمکنید مى خود به هم باز کنید بدى اگر و کنید؛ مى نیکى خودتان به کنید، نیکى اگر فَلَها؛ أَس.«  

هر آنچه من در طول حیات علمی خود به دست آوردم، حکیم «: گفت یکی از دانشمندان اسالمی در پایان عمر خود می
  :»زیبایی بیان کرده استابوالقاسم فردوسی در این بیت به 

  اي رشته خود است، پرنیان وگر     اي خار است خود کشته ،اگر بار
  .گاهی به تلنگر خدا نیازمندیم: اصل پنجم

کند ودر هنگام خوشی،  افتد و تضرع و زاري می در هنگام سختی به یاد خدا می. کار است انسان به طور عجیبی فراموش
همه ما  .کند تا به خود بیاییم و غافل نشویم گاهی به ما مشکالت ناچیزي را حواله میخداوند . شود مغرور و فریفته می

اگر از «: گفت بزرگی می. این حکمت برخی مشکالت ماست. تر نشویم مالی داریم تا از این غافل گاهی نیاز به گوش
لحظه اي است که در خانه خدا  این همانگیري پیش آمد و راه بندان شد، بدان  ،ات در زندگیو همه جا ناامید شدي 

   »با من چه کار داشتی که راهم را بستی؟خدایا بگو . زنگ را بزن. اي ایستاده

به  .را دارند اندازها مشکالت حکم همان دست گیرد، می خوابمان باشد، مستقیم و صاف همیشه زندگی اگر جادهآري، 
 :قول شاعر

  راه مرا سر به هوا کردهمواري این      آسایش تن غافلم از یاد خدا کرد
 ما و؛  یضَّرَّعون لَعلَّهم الضَّرَّاء و بِالْبأْساء أَهلَها أَخَذْنا إِالَّ نَبِی منْ قَرْیۀٍ  فی أَرسلْنا ما و« :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می

 و بازگردند) خدا سوى به و آیند، خود به( شاید ساختیم؛ گرفتار خسارتها و ناراحتیها به را آن اهل اینکه مگر نفرستادیم پیامبرى آبادى و شهر هیچ در

  )94اعراف،( !کنند تضرع

  .داند خداوند مصلحت ما را بهتر می: اصل ششم

رحم و  نوشاند، بی مادري که علی رغم گریه نوزادش، داروي تلخی به وي می. به حکمت خدا ایمان داشته باشیم
ما نیز گاهی از روي جهالت . بلکه می خواهد تا او را به آن چیزي که برایش مفیدتر است، هدایت کندعاطفه نیست؛  بی

   .کنیم که در آینده به ضرر خودمان خواهد بود بر چیزهایی پافشاري می

  !میسر است آتش در دل بهشت گاهی    کرد اعتماد بود و به یار خلیل ایدب
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 و لَکُم شَرٌّ هو و شَیئاً تُحبوا أَنْ  عسى و لَکُم خَیرٌ هو و شَیئاً تَکْرَهوا أَنْ  عسى و« :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می
اللَّه لَمعی و ون ال أَنْتُملَمدوست را چیزى یا و. است آن در شما خیرِ که آن حال باشید، نداشته خوش را چیزى بسا چه ؛ تَع 

  )216بقره،(» .دانید نمى شما و داند، مى خدا و. است آن در شما شرِّ آنکه حال باشید، داشته

  .شناسد خداوند ظرفیت هر کس را خوب می: اصل هفتم

هایش را هم در  این را همه ما قبول داریم و نمونه. برخی افراد ظرفیت دارایی و برخی دیگر ظرفیت فقر را ندارند
او از در رحمت خود به بندگان . هتر از هر کسی به ظرفیت وجودي ما آگاه استخداوند ب. کنیم اطرافیانمان مشاهده می

 بندگان از بعضى«: در حدیث قدسی آنده است که خداوند فرمود .دهد که با آن سازگاري بیشتري دارند را می یهمان
 به فقر جز که چیزىهستند  بندگانم از برخى و نیست صالحشان به) مالی( نیازى بى جز جز چیزى که هستند طورى من

  » .نیست و من به هردو همانی را می دهم که به سودشان است صالحشان

  او مصلحت تو از تو بهتر داند    گرداند آن کس که توانگرت نمى
ینَزِّلُ بِقَدرٍ ما یشاء إِنَّه بِعباده و لَو بسطَ اللَّه الرِّزقَ لعباده لَبغَوا فی الْأَرضِ و لکنْ « :فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می

 نازل اندازه به بخواهد را آنچه ولی کنند، ستم و سرکشی زمین در دهد، وسعت بندگانش بر را رزق خدا اگر ؛خَبیرٌ بصیر
  )27شوري،( ».بیناست و آگاه بندگانش به او یقیناً کند؛ می

  .برخی مشکالت براي بهتر شدن ماست: اصل هشتم

بعضی از مشکالت فقط به خاطر ایجاد . باشند کرده تحمل را تري سخت ضربات که هستند تر محکم دیوار در هایی میخ
خداوند . سازگاري دارد سهمگیناي ه روید و با طوفان روحیه مقاومت و صبر است؛ درست مثل درختی که در بیابان می

ملکات اخالقی آنان بروز و یابند  بیشتري کند تا رشد و تعالی می دچار به بال و مصیبت سختگاهی بندگان خاصش را 
 براي سپس پیامبران، براي اول هرتب در بالها شدیدترین«است که ) ص(در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم. پیدا کند
   ».دارد بیشتري شباهت آنان به که است کسی هر براي آن، از پس و آنان اوصیاي

  دهند جام بال بیشترش می    تر است مقربهر که در این بزم 
: شود اگر به آیه ابتدایی این گفتار دوباره توجه کنیم، خواهیم دید که دست کم سه پیام اصلی از این آیات برداشت می

ها که  گیرند و در این میان، آن فهمیم که همه بندگان به هرگونه که باشد، مورد امتحان الهی قرار می از آیه اول می - 1
کنند  فهمیم که صابران همواره به خودشان یادآوري می از آیه دوم می -2. بر و بردباري پیشه کنند، پیروز خواهند بودص

ها از خداست و بازگشت آن هم به سوي خداست؛ یعنی همه چیز را امانت خدا می دانند و به همین  که اصل نعمت
هاي فراوان الهی  ها و رحمت از بخشش فهمیم که صابران میو از آیه سوم  - 3. توانند صبر کنند تر می دلیل، راحت

 .مند خواهند شد بهره

  .تیري نخورده، تیرِ دگر آرزو کنند     آنانکه با خدنگ جفاي تو، خو کنند
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  . برخی مشکالت، براي شکوفایی استعدادهاست: اصل نهم

در چنین حالتی، . بر مشکالت پیروز شودکند تا  انسان به هنگام سختی روي پاي خود ایستاده و تالش بیشتري می
هاي بشري و اختراعات  بسیاري از پیشرفت. گیرد استعدادهاي بالقوه او شکوفا شده و خودآگاهی واقعی صورت می

پس اگر در  ».است نکرده تربیت ماهر ملوانی هیچگاه آرام، دریاي «به قول معروف، . ستها نتیجه همین محرومیت
 و شایستگی بداند که آن مگر گذارد، نمی راهمان سر را مشکلی هرگز خداوندزندگی با مشکلی مواجه شدیم، بدانیم که 

وقتی زندگی مسیرش رو به سمت دشوارترشدن عوض  .داریم نیز را آن بردن بین از توانایی و آن با رویارویی گنجایش
  .بدهید شدن تغییر مسیر کند، شما به سمت قوي می

  من سپاه ز شکستن. شود می افزوده      موج همچو ندارم، که اندیشه از شکست
  )5شرح،(» .است آسانى سختى) هر( با مسلّماً؛ یسراً الْعسرِ مع إِنَّ«: فرماید خداوند متعال در قرآن کریم می

  .فریب زرق و برق زندگی کافران را نخورید: اصل دهم

کار و کافر اکثراً با رفاه و  ایمان مطرح بوده که چرا زندگی افراد گناه از دیرباز این پرسش براي برخی مؤمنان سست
امکانات بیشتري همراه است؟ پاسخ این سؤال مهم است؛ چون به بینش صحیح ما در مقایسه حال خود با دیگران کمک 

توان  به طور کلی می. ر آیات متعدد به این سؤال پرداخته شده استبه همین دلیل، در قرآن کریم به تفصیل و د. می کند
  . حدود پنج پاسخ را براي این سؤال در قرآن یافت

اوالً، کافران نیز سختی و گرفتاري زیادي دارند؛ بلکه همین دردسر و مشغله زیاد بابت مال و منال بیشتر جانشان را به 
؛   أَنْفُسهم و هم کافرُون  لُهم و أَوالدهم إِنَّما یرید اللَّه أَنْ یعذِّبهم بِها فی الدنْیا و تَزْهقَو ال تُعجِبک أَموا«: تنگ آورده است

خواهد آنها را به این وسیله  خدا مى) این براى آنها نعمت نیست؛ بلکه! (مبادا اموال و فرزندانشان، مایه شگفتى تو گردد
  )85توبه، (» !ند، و جانشان برآید در حالى که کافرنددر دنیا عذاب ک

  مقید را چه سود از اینکه زنجیرش طال باشد  نمی باشد جز غم اسیرِ مالِ دنیا راحتی 
  متاع قَلیلٌ*  تَقَلُّب الَّذینَ کَفَرُوا فی الْبِالد  ال یغُرَّنَّک«: ثانیاً، بر فرض که خوشی آنان واقعی باشد، موقتی و زودگذر است

 اندکى برخوردارى (این) !کافران در شهرها، تو را نفریبد جوش پیروزمندانهو  ؛ جنبثُم مأْواهم جهنَّم و بِئْس الْمهاد

  » .است آرامگاهى بد آن و است جهنم جایگاهشان سپس ،(دنیا از) است

اعتبار و  و ماشین و خانه و ثروت آوري این عمر را به جمعغالباً نیمه اول . عمر متوسط انسان هفتاد تا هشتاد سال است
رسیم، به علت فروکش کردن  شویم تا در ادامه عمر، خوش باشیم؛ اما هنگامی که به میانسالی می مدرك مشغول می

در حقیقت، همه عمر به پوچی . هاي جسمی و روحی، دیگر آن رغبت نیز وجود ندارد هیجانات جوانی و هجوم بیماري
  :بیهودگی گذشته استو 

 چون گل رعنا، خزان و نوبهاري بیش نیست     ایم پشت و روي باغ دنیا را مکرر دیده
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اگر ما از کفر و پشیمانی «: سوره مبارکه زخرف این چنین است 33مضمون آیه . ارزش است ثالثاً، زرق و برق دنیوي بی
بها قرار  هایش را از جواهرات گران ها و درب و پلههاي کافران را از نقره  ترسیدیم، سقف خانه برخی مؤمنان نمی

قدري بی ارزش و پیش پا افتاده است که اگر تمام آن را هم به  گوید دنیا به پیام آیه این است که خداوند می» .دادیم می
از کودکان،  آیا اگر وارد مهد کودکی شوید و ببینید مربی به هر یک. کنند کافران بدهیم، مؤمنان واقعی به آن طمع نمی

کنید که چرا به شما شکالت نرسیده است؟ آیا خوردن شکالت  یک مشت شکالت داده است، ناراحت شده و گریه می
زرق و برق  نیز، در نظر مؤمنان. هرگز این چنین نیست! همان ارزش و لذتی را براي شما دارد که در نظر کودکان است؟

گونه که  همان. شوند ن در مهد کودك براي آن خوشحال یا ناراحت میماند که کودکا هایی می دنیا مثل همان شکالت
  .شکالت خوردن در نگاه ما کم ارزش است، براي مؤمنان زخارف دنیوي ناچیز و کم ارزش است

  خشت برسرِ نهی خشت همی چه بیهوده از    شود قالبِ تو خشت دانی به یقین که اي
نمایند، ولی اگر از  توبه و بازگشته باطل راه از شاید تا دهد می مهلت کافران؛ جمله از ها؛ انسان ي همه به خداوندرابعاً، 

و ال «: کند تا غرق در نعمت و شادي شوند و بر گناه خود بیفزایند توبه آنان ناامید شد، ایشان را به حال خود رها می
و (ها که کافر شدند،  آن؛ لَهم لیزْدادوا إِثْماً و لَهم عذاب مهینٌ  سهِم إِنَّما نُملیلَهم خَیرٌ لأَنْفُ  یحسبنَّ الَّذینَ کَفَرُوا أَنَّما نُملی

دهیم فقط براى  ما به آنان مهلت مى! دهیم، به سودشان است تصور نکنند اگر به آنان مهلت مى) راه طغیان پیش گرفتند،
  ». است) آماده شده(اى  خوارکننده ها، عذاب اینکه بر گناهان خود بیفزایند؛ و براى آن

اي فرزند آدم، اگر دیدي دنیا به تو روي کرده و تو از «: فرماید هاي ناب خود می در یکی از حکمت )ع(علی امام 
  ».اي، از مکر خدا بترس خداوند غافل شده

  غافلى از خود که ز خود غافلى    نشاط است کز آن خوشدلىنه این 
هاي دنیا  دهد تا عشق به جلوه ها امکانات بیشتر می شود، به برخی از آن کافران به کلی ناامید میخامساً، وقتی خداوند از 

ها را از  آن گاه خداوند در لحظه معین و ناگهانی، نعمت .در وجودشان بیشتر شود و به آن وابستگی شدیدتري پیدا کنند
فَلَما نَسوا ما ذُکِّرُوا بِه فَتَحنا «: ین نوع جدایی از دنیاستتر آید و این تلخ آنان گرفته و به یکباره مرگ به سراغشان می

کُلِّ شَی وابأَب هِملَیون عسلبم مغْتَۀً فَإِذا هب موا بِما أُوتُوا أَخَذْناهتَّى إِذا فَرِحح هایى را که به آنان هشدار ؛ آن زمان که ء
 به و( شدند خوشحال) کامال( تا  را بر آنان گشودیم) از نعمت و آسایش(یز درهاى هر چ ،فراموش کردندداده شده بود، 

  » .و درمانده شدند مأیوس همگى هنگام، این در ؛)کردیم مجازات سخت و( گرفتیم را آنها ناگهان ؛)بستند دل آن

  مردنش زین همه شک نیست که دشوار آید    آن که در نعمت و درراحت و آسایش زیست
توانیم نسبت به مشکالتی که در آن قرار داریم، شناخت پیدا کرده و به  ده اصل را شناختیم، به خوبی میاکنون که این 

هاي حل بحران و مشکل از نگاه قرآن کریم سخن خواهیم  در گفتارهاي بعد، پیرامون راه .دنبال راه حل آن بگردیم
    .گفت
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طبیعی است که این فضیلت . کارهایمان، قصدي به جز خشنودي خداوند نداشته باشیماخالص به این معناست که در 
اعتنایی ما  اخالقی، مراتب عالی و بلندي دارد که دست ما از درك آن عاجز است، ولی این نمی تواند به معناي بی

باشیم، دقت و انگیزه بیشتري صرف تر و پایدارتر  هاي ناب نسبت به آن باشد؛ زیرا هر قدر در کارهایمان به دنبال انگیزه
انّما «: فرمودند) ص(به همین خاطر، پیامبر گرامی اسالم. گذاریم کنیم و بالطبع آثار بهتري هم از خود به جاي می می

شود که بدانیم  اهمیت اخالص وقتی روشن می» .شود االَعمالُ بِالنِّیات؛ مسلماً ارزش هر عمل با نیت آن سنجیده می
هاي خود استثناء  می که سوگند خورد دودمان انسانر ا گمراه خواهد کرد، تنها یک گروه را از تأثیر فریبابلیس هنگا

قالَ رب بِما أَغْویتَنی لَأُزینَنَّ « : کرد و آن گروه افرادي هستند که خداوند آنان را به درجه اخالص کامل رسانده باشد
  )40حجر، (»  إِالَّ عبادك منْهم الْمخْلَصین  *  هم أَجمعینلَهم فی الْأَرضِ و لَأُغْوِینَّ

ترین بناها  بهترین و محکم اش هم این است که ؛ نشانهاست ترآور باشد، اثرش اعجاب هدف بزرگیکار که براي آري، 
ترین  مهم. ن نوشته شده استخبري همگا ها در تنهایی و بی و اثرگذارترین کتاب اند در طول تاریخ، بناهاي مذهبی بوده

آري این  .، همان اخالص و توجه و اتصال به خدا بودنیز) ره(بزرگانی چون امام خمینی ترین راز موفقیت  کننده و تعیین
  ».من کانَ للّه کانَ اهللاُ لَه؛ هر کس براي خدا باشد، خدا براي اوست«: قانون نانوشته خلقت است

  زیان گذشت و برد، کز سرِ سود آن سود    در جهان جویی که اي دل، زیان و سود چه
اختیار همه عالم خداست، پس اگر او به  شود و چون مالک و صاحب اخالص سبب جلب عنایت و لطف الهی نیز می

سوره نحل  96در آیه . کند آیه باال به همین حقیقت اشاره می. گردد یاري ما بیاید، آن کار جاودانه و مموفق می
شود و آنچه در نزد خداست پایدار و  نچه در نزد شماست تمام و فانى مى؛ آما عنْدکُم ینْفَد و ما عنْد اللَّه باقٍ« :خوانیم می

مقصود از این آیه این است که هر کاري به هر میزان که براي خدا انجام شده باشد و نزد او محفوظ بماند، » . باقى است
 ها رنگ بهترین را خدایی رنگ قرآن جاي دیگر در خداوند. ین صورت، فناشدنی استباقی و جاودانه است و در غیر ا

 خود به( خدایى رنگ ؛ صبغَۀً اللَّه منَ أَحسنُ منْ و اللَّه صبغَۀَ« : بزنید خدایی رنگ خودتان کارهاي به یعنی که داند می
اش پوچ است؛ مگر  عمل همه«: فرماید می )ع(علی امام ) 138بقره،(» !است؟ بهتر خدایى رنگ از رنگى چه و) بگیرید

نیازي هم . بنابراین براي پیشبرد امورمان کافی است کمی به کارهایمان رنگ خدایی بدهیم» .آنچه براي خدا انجام شود
داش گیرد، لطف کرده و پا خداوند به آن کس که در کارهایش رضاي او را در نظر می. نیست به انتظار پاداش بنشینیم

  :دهد چند برابر می
 !داند پروري بنده روش خود خواجه که      مکن مزد شرط به گدایان چو بندگی تو

وا الَّذینَ ودفینا جاه منَّهیدلَنا لَنَهبس إِنَّ و اللَّه عنین لَمسحالْم    
  .است نیکوکاران با خداوند و کرد؛ خواهیم هدایتشان خود، هاى راه به قطعاً کنند، جهاد) نیت خلوص با( ما راه در که آنها و

  )69عنکبوت،(
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از آنچه گفتیم روشن شد که اخالص فقط شرط قبولی عبادات نیست؛ بلکه شرط موفقیت در همه کارهاي زندگی 
خواهیم بسازیم یا کتابی بنویسیم یا در امتحان و آزمونی شرکت کنیم یا تجارتی انجام دهیم  اي می حتی اگر خانه. است

 )ع(علی امام . تر است مسلماً براي ما بهتر و موفق و خالصه گفتن و شنیدن و هر کار دیگر، اگر براي خدا باشد،
   ».اَخلصوا اَعمالَکم تَسعدوا؛ اعمالتان را خالص کنید تا سعادتمند شوید«: فرماید می

یا أَیها الَّذینَ آمنُوا إِنْ تَنْصرُوا «: روشن است که اگر خداوند یار و یاور کسی باشد، موفقیت براي او تضمین شده است
یارى نمایید خدا ) پیامبر و دین و کتاب او را(اید، اگر خدا را  ؛ اى کسانى که ایمان آورده و یثَبت أَقْدامکُم  ه ینْصرْکُماللَّ

در آیه ابتدایی این گفتار  )7محمد، (» .دارد هاى شما را استوار مى کند و قدم یارى مى) در رسیدن به اهدافتان(هم شما را 
آري، . هاي هدایت را به وي نشان داده و او را همراهی کند دهد که هر کس در راه او تالش کند، راه یخداوند وعده م

إِنَّ   ال تَحزَنْ«: گویند این نداي همیشگی مؤمنان است که به پیروي از رسول خداوند و در بحبوحه مشکالت، همواره می
  )40توبه، (» اللَّه معنا

حضرت زهرا  .توان به محبوبیت اشاره کرد از آن جمله می. فواید دیگري نیز داردکارها، اخالص عالوه بر موفقیت در 
  ».کسی که بین خود و خدایش را اصالح کند، خداوند رابطه او و بندگان را اصالح خواهد کرد«: فرماید می) س(

  ها می شودپاك طینت هرکه شد، محبوبِ دل  رنگ و دو رویی پاك کن از دلت آیینه سان
چه نیکوست که در همه کارهایمان جز به رضاي حق نیندیشیم؛ تنها او را عبادت کرده و تنها از او یاري بجوییم و آیینه  

البته اگر کسی مزه اخالص را بچشد، آن را جایگزین هیچ نیت  .اي پاك کنیم قلب خود را از هر نیت و غرض آلوده
  .نخواهد کرد ، حتی بهشت برین،دیگري

  فرزند و عیال و خانمان را چه کند    جان را چه کند را شناختآن کس که تو 
  دیوانه تو هر دو جهان را چه کند    دیوانه کنی هر دو جهانش را بخشی
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بدیل و کاربردي در سبک زندگی  یکی از مفاهیم اصلی و گسترده در اخالق و عرفان اسالمی است و نقش بی» توکل«
اي که به انسان با وجود تالش و امید در کارها،  گونه مفهوم توکل به معناي تکیه و اعتماد بر خداست؛ به. دینی دارد

ت؛ وکال به او انتخاب و خداوند به کار واگذارىتر،  عبارت سادهبه . موفقیت در آن را مشروط به اراده خداوند بداند
شناسد و با  گیریم؛ بلکه از این هم باالتر، مثل هر کودکی که فقط مادر خود را می گونه که ما براي کارها وکیل می همان

  .حضور او آرام است و با نبودنش، هراسان و گریان

 بال در کنار مادر باشمیان بحر     خویشز گاهواره تسلیم کن سفینه 

حقیقت امر آن است که اگر کاري بخواهد پیش رود و به نتیجه برسد، غیر از اراده و تالش ما نیاز به اسباب و عوامل 
خیلی . نقش خداوند در پیشبرد امور بیشتر از نقش خود ماست. همه این عوامل در اختیار ما نیست. دیگري هم دارد

. ایم خاطر مانعی از موفقیت در آن کار محروم شده ایم؛ اما به کافی براي کاري را داشته ها ما اراده الزم و تالش وقت
داند که کارگردان اصلی جهان خداست و هیچ برگی بی اذن  بنابراین انسان عاقل و خردمند، افزون بر تالش فردي، می

  . جوید پس به او توکل کرده و از او استعانت می. افتد او بر زمین نمی

  راهرو گر صد هنر دارد توکل بایدش    کافریست طریقت در دانش و  تقوا ه برتکی

ترین و  آیه باال یکی از صریح. گستره توکل بسیار وسیع است و حجم وسیعی از آیات و روایات ما را در بر گرفته است
این مضمون در . داند ترین آیات قرآن درباره توکل است که توجه خداوند را براي موفقیت در کارها کافی می لطیف

: امام باقر علیه السالم فرمود» .اش کافی نیست اَلَیس اهللاُ بِکاف عبده؛ آیا خدا براي بنده«: سوره زمر نیز آمده است 36آیه 
  « .خورد آنکه به خدا توکّل کند، مغلوب نشود و آنکه به خدا توسل جوید، شکست نمی«

 ره پنهان بنماید که کس آن راه نداند      ها و گذرها همه ره ،و اگر بر تو ببندد

برادر یوسف . خواستند یوسف را در چاه بیندازند، یوسف لبخندي زد نقل است که برادران حضرت یوسف وقتی می
روزي در این فکر بودم که چه کسی «: یوسف گفت» !خندي؟ اینجا که جاي خنده نیست چرا می«: از او پرسید) یهودا(

و اینک خداوند همین برادران را بر من مسلط کرد  .کند؛ وقتی برادران نیرومندي مانند شما دارم تواند با من دشمنی می
ماجراي  در قرآن کریم،. وجود دارددرباره توکل  فراوان دیگري نیزت احکای ».گاهی نیست تا بدانم که غیر از خدا تکیه

شان، عزت یوسف در  ال فرعون در اوج ناامیدياسرائیل از چنگ شدن موسی توسط مادرش، نجات بنی به رود انداخته

 ...نْ وکَّلْ متَولَى یع اللَّه وفَه هبسإِنَّ ح غُ اللَّهرِه بالأَم   ...  
  .رساند مى انجام به را خود کار مسلماً خدا. بس است] انجام کارش[براي  خدا کند توکل خدا بر که کسى و

  )3طالق،(
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تنهایی و بی کسی، نجات ابراهیم در دل آتش، همه و همه نشان از آن دارد که اگر همه دنیا بخواهد کسی را خوار و 
  .به او توکل کن به حکمتش دل بسپار و پس به تدبیرش اعتماد کن و توانند؟ ذلیل کنند و خدا نخواهد، نمی

  گاهی بهشت در دل آتش میسر است    به یار اعتماد کرد باید خلیل بود و
روشن است که توکل به معناي دست کشیدن از تالش و یاري خواستن از دیگران در کارها نیست؛ بلکه به معناي 

اى را دیدند که کشاورزى  امام صادق عده. هاست و ناامیدي از خدا در شکست دوري از تکیه به غیر خدا در پیروزي
. هستید]  دیگران[نه، شما سربار «: فرمود ».ما توکّل کنندگانیم«: اید؟ عرض کردند شما چه کاره: به آنها فرمود. کنند نمى

به معناي شود که برخی ظاهرگرایان، مفهوم واالي توکل را  امروزه نیز دیده می» .12789/ 217/ 11: مستدرك الوسائل« 
 .اند دانسته... آوردن به استخاره و دعا و  کنار گذاشتن عقل و تدبیر و همت و تالش و نیز روي

 هاست کارم همیشه در گره از استخاره    ام عنان توکل ز دست خویش تا داده

ها  در گرفتاري. کارة عالم بدانیم و چشم طمع به هیچ کس جز خدا نداشته باشیم نشانه توکل این است که ما خدا را همه
به عبارت دیگر، زمانی که به مضمون این آیه باور داشتیم، آنگاه به منزلِ . ها مغرور نباشیم پریشان نشده و در شادي

 منْ یشاء منْ بِه یصیب لفَضْله راد فَال بِخَیرٍ یرِدك انْ و هو الّا لَه کاشف فَال بِضُرٍّ اللّه یمسسک انَ و«. ایم بار یافته» توکل«
هبادع و وه الْغَفُور تو براى اگر و، نیست اى کننده برطرف او جز را آن، رساند تو به آسیبى و گزند خدا اگر و »الرَّحیم 

 بسیار او و رساند مى بخواهد بندگانش از کس هر به را خیرش؛ نیست اى کننده دفع را احسانش و فضل بخواهد، خیرى
  )107/یونس( ».است مهربان و آمرزنده

  یک سان نباشد حال دوران غم مخور  اًمئدا    دور گردون گر دو روزي بر مراد ما نرفت 
  هاي پنهان غم مخور  باشد اندر پرده بازي    اي از سر غیب  هان مشو نومید چون واقف نه

  چون تو را نوح است کشتیبان ز طوفان غم مخور     اي دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند 
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برطرف شدن برخی از این مشکالت نیاز . کنیم زیادي دست و پنجه نرم میزندگی با مشکالت همه ما به طور طبیعی در 
از این رو، صبر به منزله راه نجاتی براي فائق آمدن بر مشکالت باید مورد توجه هر انسان . به زمان و بردباري دارد

به همین خاطر، در قرآن کریم . و رمز موفقیت و پیشبرد کارهاستاز مهمترین ارکان ایمان »صبر«. اي قرار بگیرد فرزانه
است ) ص(شخص پیغمبر اسالممخاطب بخش زیادي از این آیات، . استبیش از هفتاد بار از آن سخن به میان آمده 

معارج، (» .پس صبر جمیل پیشه کن ؛صبراً جمیالً فَاصبِرْ«: هاي آن نیاز به صبر دارد که در راه تبلیغ دین و مقابله با سختی
در ) 35احقاف،(» .پس صبر کن آن گونه که پیامبران اولو العزم صبر کردند؛ لالرُّس منَ الْعزْمِ أُولُوا صبرَ کَما فَاصبِرْ«  )5

؛ صابک إِنَّ ذلک منْ عزْمِ الْأُمورما أَ  و اصبِرْ على«: قرآن کریم آمده است که لقمان حکیم به فرزندش چنین وصیت کرد
 »ی است که باید بر آن اهتمام ورزیدمهمبسیار از کارهاى صبر شکیبا باش که این  ،رسد و در برابر مصایبى که به تو مى

  )17لقمان، (

  نیست حکمت ،نیست صبر را که هر     است لقمان اختیار صبر، گنج
أَجرَهم بِغَیرِ   إِنَّما یوفَّى الصابِرُونَ «: ها دانسته است چنین، پاداش صابران بیش از درك و فهم انسان قرآن کریم هم

کلید  در جاي دیگر و از زبان فرشتگان،	)10زمر، (	»!دارند حساب دریافت مى صابران اجر و پاداش خود را بى؛  حساب
فرشتگان بر در بهشت به استقبال می آیند و به آنها می «: صبر و استقامت شمرده شده استبراي مؤمنان را  ورود بهشت

  )24رعد، ( ».سالم بر شما به خاطر صبر و استقامتتان؛ سالم علیکم بما صبرتم« :گویند

ي بر آیات با مرور. گردد که این فضیلت اخالقی تا چه میزان داراي اهمیت و کاربرد است از همه آنچه گفتیم روشن می
الصبرُ ثَلَاثَۀٌ صبرٌ عنْد «: فرماید می) ص(خدا رسول. یابیم که صبر داراي ابعاد مختلفی است و روایات پیرامون صبر، درمی

، و ها، و صبر بر اطاعت صبر در مصیبت و سختی: ؛ صبر سه قسم استالْمصیبۀِ و صبرٌ علَى الطَّاعۀِ و صبرٌ عنِ الْمعصیۀِ
  . »صبر بر گناه و معصیت

هاي بیرونی است؛ مانند  رغم مشکالت نفسانی و سختی پایبندي به دستورات دین علی ،»صبر بر اطاعت« منظور از
ها که شغل سختی دارند، یا رعایت حجاب براي زنان در گرماي  داري در تابستان براي افراد ضعیف و آن روزه

در اوج کارهاي ضروري، یا حتی اداي واجبات مالی مثل خمس و زکات با وجود فرسا، یا اقامه نماز اول وقت  طاقت
. نهادن هر چیزي که خداوند به آن تکلیف کرده و مقدم کردن آن بر میل باطنی خودمان نیاز شخصی؛ و خالصه گردن

    الصابِرین مع اللَّه إِنَّ الصالةِ و بِالصبرِ استَعینُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  . است صابران با خدا که جویید یاري نماز و صبر از آوردید ایمان که کسانى اى

 )153بقره،(
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اه عقیده از ایستادگی و مقاومت ساحران فرعون در برابر تهدیدهاي او و نیز پایداري همسرش؛ آسیه در ر. است
 .هاي صبر بر اطاعت در قرآن کریم است هاي از نمونه نمونه

این نوع از صبر . هاي نفسانی است لذت هاي سرکش شهوات و ایستادگی در برابر شعله ،»صبر بر معصیت «منظور از
از پیامبر  .است گناه و معصیت در صبر ارزندة نمونۀ یوسف حضرت صبر .بسیار سخت و در عین حال ارزنده است

سوي و از همان جا که زنده شدند به  دهد در روز قیامت خداوند به بعضی بال می« :نقل شده است) ص(گرامی اسالم
آیا شما «: کرده و از ایشان می پرسندتعجب  فرشتگان. روند و در بهشت به هر جا که بخواهند، میکنند  بهشت پرواز می

با . گویند نه می. »خیر«: گویند می »آیا از پل صراط گذشتید؟«: پرسند می هدوبار. »خیر«: گویند می »حسابرسی شدید؟
و نَرضی بِما  کُنَّا إِذَا خَلَونَا نَستَحیِی أَنْ نَعصیه«: گویند در پاسخ می »پس چگونه به این رتبه رسیدید؟«: پرسند شگفتی می

ّم لَنا؛قُس		ر کرده، راضی و  خدا بکنیمما وقتی در خلوت بودیم حیا میکردیم که معصیت به آنچه خدا براي ما مقد
  ».به راستی که شما شایسته این مقام هستید«: گویند سپس فرشتگان به آنان می«  .بودیم

 بود جزايِ صبور رضوانه بِدان که روض      تو صابر باش به هر بال که رسد ازخدا

مانند از دست دادن  در برابر حوادث دردناکی، ندگی،،آن است که انسان در طول ز»صبر بر مصیبت « منظور از اما 
تابی نکند؛  سکون و آرامش خود را حفظ کند و جزع و بی... العالج و  هاي صعب و ورشکستگی و بیماري عزیزان

   )18یوسف، ( ».کنم فَصبرٌ جمیلٌ؛ من صبر جمیل پیشه می«: چنان که یعقوب در فراق یوسف گفت آن

در این آیه ابتدایی گفتار، خداوند از مؤمنان . نگاهی به آیه ابتدایی این گفتار بیندازیم اکنون خوب است دوباره
این . خواهد تا در مشکالت، از نماز و روزه یاري بگیرند و بدانند که لطف و عنایت همیشگی خداوند با صابران است می

شود،خواه صبر به اطاعت یا بر معصیت یا بر آیه داراي مفهوم وسیعی است و هر گونه صبر و استقامت را شامل می 
حرکتی و از پا نشیدن نیست؛ بلکه مهارتی  صبر به معناي بی اوالً: از این آیه دو نکته مهم فهمیده می شود. مصیبت باشد

ش طاقتو  شده گاه پیمانه صبر انسان لبریزاست که باید به چنگ آورد تا ابزار یاري انسان در مشکالت شود؛ ثانیاً هر 
این همان . دهد او را افزایش میقوت قلب و اراده کمک بگیرد؛ زیرا نماز و رابطه با خداوند نماز  تمام شد، می تواند از

لَا یعدم الصبور «: فرمودند)ع(علی امام  .جست براي مقابله با مشکالت از آن بهره می) ص(روشی است که پیامبر اسالم
إِنْ طَالَ بِه انُ الظَّفَرَ ودهد، اگرچه زمانی طول بکشد ؛ انسان صبور و شکیبا پیروزي را از دست نمیالزَّم« .  

  دارد شیرین بر ولیکن است تلخ       صبر که ایام گردش از ترش منشین
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کند که متأسفانه امروزه کمتر به آن عمل می شود و آن  ترین رموز موفقیت افراد بزرگ اشاره می آیه باال به یکی از مهم
با توجه به وسعت موضوعات این موضوع . نیمی از موفقیت به انتخاب مسیر درست بستگی دارد. است» مشورت کردن«

افرادي که براي عبور از مراحل . شتري نیز پیدا کرده استضرورت بی و پیچیدگی مسائل و نیز گستردگی اطالعات،
دانند، انتخابی بهتر  سخت و حساس زندگی خود، از اندیشه و رأي دیگران نیز استفاده کرده و خودشان را عقل کل نمی

 . کنند تر را تجربه می و امن

اس خرورزي و دوراندیشی و به منظور به مثابه پویشی بر اس» مشاوره«در آیات و روایات زیادي نیز، به نقش محوري 
در سخنی بسیار زیبا و حکیمانه  )ع(علی امام . عاملی براي جلوگیري از ناکامی و مالمت دیگران اشاره شده است

دقت در تعبیر روایت این مفهوم را دارد که نه فقط افراد کم » .نیاز نیست خردمند، از مشورت دیگران بی«: فرماید می
نیاز از مشورت با دیگران بدانند؛  ؛ بلکه حتی افراد فرزانه و خردمند نباید خودشان را بی...یا جوان و  سواد و بی تجربه

زیرا روشن است که برخورداري از تجربه و دانش چند نفر بهتر از دانش یک نفر است و با مشورت نه تنها چیزي از 
  :گردد و تدبیر فرد دوراندیش باز می تري براي اندیشه هاي تازه رود؛ بلکه ابعاد و پنجره دست نمی

 بیست مصباح از یکی روشن تر است    این خردها چون مصابیح انور است 

و اَمرُهم «تعبیر بالغی عبارت .. داند را مشورت کردن میبندگان شایسته خود  یکی از اوصاف خداوند در آیه باال،
گر این نکته است که این افراد همواره و به  بیان» .هاست آنشوري بینَهم؛ و کارهایشان به صورت مشورت در میان 

  .صورت یک عادت همیشگی، به این کار اهتمام دارند

که خود متصل به خزانه علم الهی  آن حضرات با آن. سیره و روش بزرگان دین هم مشورت و نطرخواهی بوده است
پیامبر گرامی . کردند در کارهایشان با دیگران مشورت می بردند، باز هم ها و آراء بهره می بوده و از واالترین اندیشه

خواست و به  شد، از آنان نظر می اسالم همواره در امور جنگی و غیرجنگی که به سرنوشت اجرایی مسلمانان مربوط می
لحی این امر هم به خاطر نشان دادن اهمیت مشورت به مسلمانان بود و هم به خاطر مصا. رأي آنان احترام می گذاشت

 فَبِما« : سوره آل عمران نیز این چنین است 159دستور مستقیم آیه . که مشورت کردن با مردم براي رهبران دینی دارد
 فَإِذا الْأَمرِ فی اوِرهمش و لَهم استَغْفرْ و عنْهم فَاعف حولک منْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلیظَ فَظا کُنْت لَو و لَهم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ
تزَمکَّلْ علَى فَتَوع إِنَّ اللَّه اللَّه بحکِّلین یتَو؛ به سبب بخشایشى از خداوند با آنها مالیمت کردى و اگر درشتخوى  الْم

  رزقْناهم ینْفقُونبینَهم و مما   و الَّذینَ استَجابوا لرَبهِم و أَقاموا الصالةَ و أَمرُهم شُورى

دارند و کارهایشان به صورت مشورت در میان آنهاست و  و کسانى که دعوت پروردگارشان را اجابت کرده و نماز را برپا مى
 کنند ایم انفاق مى از آنچه به آنها روزى داده

  )38شوري، (
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ن و با آنها در پس، از آنها درگذر و براى آنها طلب آمرزش ک. شدند سخت دل بودى، البته از پیرامون تو پراکنده مى
جالب » .همانا خداوند توکل کنندگان را دوست دارد. کار مشورت نما و چون تصمیم گرفتى پس بر خدا توکل کن

آنکه این دستور زمانی صادر شد که آن حضرت در جنگ احد با مسلمانان مشورت کرد و نظر اکثریت بر این شد که 
بود، در  ، ولی بعدها معلوم شد که اگر جاي دیگري محل جنگ میدامنه کوه احد را به عنوان اردوگاه انتخاب کنند

. به همین خاطر، برخی آن حضرت را مالمت می کردند که چرا به نظر اکثریت تمکین کردند. شدند جنگ پیروز می
اینجا بود که خداوند بار دیگر بر لزوم مشورت آن حضرت با مسلمین تأکید کرد؛ زیرا هر چند گاهی نتیجه مشورت 

  .سودمند نیست؛ اما مصالح زیادي دارد که به ضررش می ارزد

دهند و پس از دچار شدن به مشکل و تجربه نتایج تلخ آن،  خیلی از افراد با خودرأیی و استبداد رأي کاري را انجام می
ؤال انصافی دیگران یا حتی عدالت خدا را زیر س نقش خویش را در انتخاب نادرست فراموش کرده و با نهایت بی

رسول . کردند گاه از آن غفلت نمی هیچنهفته است،  زیاديمنافع چه در مشورت، ها اگر می دانستند که  این آدم. برند می
نیز ) علیه السالم(امام کاظم » .هیچ پشتیبانی مورد اعتمادتر از مشاوره نیست«: اند که بر این نکته تأکید کرده) ص(خدا

اگر اثر مفید همراه داشت، مورد  ،کسی که مشورت کند و کاري را انجام دهد«: کند میفایده مشورت را این گونه بیان 
کنند و در صورتی که با شکست مواجه شود، دیگران  شود و همه از او تعریف و تمجید می ستایش دیگران واقع می

 » .دهند الاقل او را مورد سرزنش قرار نمی

  آخر کم شودتا پشیمانی در     مشورت در کارها واجب بود
  مشورت ادراك و هشیاري دهد    مر عقل را یاري دهد  ها عقل

توجهی به آن سبب محرومیت از فواید آن  است که مشورت هم آداب و شرایطی دارد که بینکته مهم و قابل توجه این 
اندیش  رازدار، مثبت شود و به همین دلیل در روایات اسالمی تأکید زیاد شده که مشورت باید با افراد متدین، امین و می

   .باشدو کاردان خردمند  ،تر و از مهم

 افتاده کن کار مشورت زنهار با مردانِ    اي است داده دیدگان شمشیر صیقل سختی عقلِ
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می باشد و هویت واقعی » خرد«و » عقل«ترین وجه تمایز آدمی با سایر موجودات، همانا در دارا بودن گوهري به نام  مهم
. ماست خود افکار زاییده زندگی کلی، طور به. باشد و اصیل او در گرو این امانت عظیم الهی و بهره جویی از آن می

 هدایت وسیله و غربال حکم در خردمندانه، و بزرگ اندیشه و کند می تباه را اش زندگی و حقیر را انسان حقیر، اندیشه
  .ماست زندگی در موفقیت و کارها پیشبرد رمز و

  اي ریشه و استخوان خود مابقی    اي اندیشه همه تو برادر اي
  گلخنی همه تو خاري، بود ور    گلشنی گل ات اندیشه بود گر

 و ظلم مورد سو دو از خردورزي و اندیشه. است عقل بزرگ نعمت نشناختن انسانی، تصورات بارترین تأسف از یکی
 را عقل و خردورزي نقش دینی، ظاهرگرایان و متحجران برخی سویی، از. است گرفته قرار تفریط و افراط یا مهري بی
 برخی سویی از و اند آورده آن مانند و دعا و استخاره به روي پیوسته و آورده پایین شدت به خود زندگی در

 به باشد، درکشان و عقل مخالف چه هر و دانسته بشري مجهوالت و مشکالت حالل یگانه را آن غربزده روشنفکران
 جایگاه تضعیف در اندیشه دو همین آهنگی هم حاصل بشر امروز بدبختی که است این حقیقت. کنند می انکار راحتی
 نموده تفکر آن احتمالی سرنوشت و کارهایمان در تا داد عقل ما به خداوند که این از باالتر نعمتی چه. است عقل واقعی

 ازعقل بهتر چیزي بندگانش به متعال خداوند«: فرمایند می آله و علیه اهللا صلی اعظم پیامبر. بگیریم عبرت دیگران از و
  . » است نبخشیده

 یتفکرون، لعلهم: ( چون تعابیري. . است فراخوانده تعقل و اندیشه به را ها انسان که دارد وجود آیه صدها کریم قرآن در
 لقوم تعقلون، کنتم ان تعقلون، لعلکم تعقلون، تکونوا افلم افالتعقلون، یتفکرون، لقوم تتفکرون، افال تتفکرون، لعلکم

 بدنی عبادات بر عالوه اسالم مبین دین در اساساً  .است شده تکرار قرآن در بار چندین کدام هر) افالیعقلون یعقلون،
 فکري عبادت«: از است عبارت که دارد وجود عبادت از دیگر نوع)  زکات و خمس چون( مالی و)  روزه و نماز چون(
 همچنانکه. باشد می برتر هم بدنی عبادت ها سال از شود، گرفته کار به انسان بخشی آگاهی و بیداري مسیر در اگر که. »

  ».است تعقل و تفکر نیروي انداختن کار به عبادت باالترین«:فرمایند می چنین خود واالي کالم در) ع(علی

آفرین و مبتنی  کند، تفکري پایدار و حرکت ذکر این نکته هم ضروري است که تفکري که قرآن ما را به آن دعوت می
خاصیت و فرسایشات بیهوده ذهنی  است و به هیچ وجه ارتباطی با افکار پوچ و رؤیاهاي بیبر اصول صحیح و مفید 

 منبع سه کریم، قرآن دیدگاه از. داند می آن پایه بر را ایمان و نموده دعوت تعقل و تفکر به را انسان کریم قرآن. ندارد

  یعقلُون ال الَّذینَ الْبکْم الصم اللَّه عنْد الدواب شَرَّ إِنَّ
  .کنند نمى اندیشه که هستند اللى و کر افراد خدا، نزد جنبندگان بدترین

 )22انفال،(

۱۲۸



هر کدام از این  .انسان ضمیر -3 تاریخ - 2،) عالم طبیعیات در تعقل و تفکر( طبیعت - 1: وجوددارد تفکر براي اصلی
منابع هم باید به مسیر هدایت عقالنی و صحیح انسان کمک کند، واال تفکر و اندیشه در آن حاصلی جز انبوه افکار 

اما آنچه دین اسالم بر . ها پر است از این افکار بیهوده دنیاي فکر بسیار یاز ما انسان. مزاحم و به درد نخور چیزي نیست
زا و برخاسته از روح خداجوي  کند و یک ساعت آن را برتر از هشتاد سال عبادت می داند، تفکري معرفت آن تأکید می

اذا «: فرماید می)ع(علی امام این نوع تفکر است که  .کند آدمی است که او را به بهترین کارها در زندگی دعوت می
ا که قبل از انجام آن تفکر کنى نتایج زیبایى در پى خواهد قدمت الفکر فى جمیع افعالک حسنت عواقبک؛ هر کارى ر

  ».داشت

تر شده و از خطا و  تر استفاده کنیم، به انسانیت نزدیک هر چه از آن بهتر و صحیح. هاست عقل موهبت خدا به ما انسان
 از. باشیم داشته منطقی و روشن دالیل کنیم، می که کاري هر براي بگیریم تصمیم بنابراین،. تر خواهیم بود لغزش مصون

 و گرایی سنت و گرایی شخصیت و اکثریت از پیروي و گیري فال و ششم حس و تخیل و خواب و خرافه و گمان و ظنّ
 و گیرند می تصمیم چنینی این تفکرات با افراد، از بسیاري. بپرهیزیم غیرعقالنی امور این مانند کورکورانه تعصبات

. کند نمی بنا را خود زندگی ساختمان متزلزل، هاي پایه روي وقت هیچ عاقل انسان. کنند می تجربه را تلخی عواقب سپس
هر گاه خواستی کاري کنی که از روي دانش و خرد باشد و از کار بدون ! اي ابن مسعود«: می فرمایند) ص(رسول خدا

   »!تدبر و دانش بپرهیز

 قبل پس.  نیست میسر اولیه، دانش و آگاهی بدون تفکر و است لمع تفکر، مایه که نشوید غافل هم نکته این در ضمن، از
 اهمیت به بعد گفتار در ما. بیاوریم دست به را کار آن در الزم دانش و آگاهی باید ابتدا کاري، هر در تفکر از

  .کرد خواهیم اشاره آموزي علم
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  آموزي دانایی و علم: 55موضوع 

  

  

  

  

تر و  هاي عاقالنه انتخابهر چه دانایی انسان بیشتر شود، . کاربرد دانایی در زندگی و موفقیت بر کسی پوشیده نیست
علم و  ؛الحیاة مبکُکسلم یبوا العساکتَ«: فرمود   على امام. خواهد داشت تري و در نتیجه، زندگی موفق تر رفتار مدبرانه

  ».را به دست آورید زندگیدانش تحصیل کنید که در پرتو آن 

 که نادان به هر جاي بی رامشست      تن مرده چون مرد بی دانشست

اُطلُبوا العلم  «احادیثی چون . به علم و دانش آموزي تأکید کرده استچه کسی است که نداند دین اسالم تا چه اندازه 
؛ زیرا طلب دانش بر هر دانش را فرا گیرید، گرچه در چین باشد؛ فإنَّ طَلَب العلمِ فَریضَۀٌ على کُلِّ مسلم ولَو بِالصینِ

، تنها نمونه کوچکی از ».گهواره تا گور دانش بجوئید از حد؛إلى اللَّ هدالم نَم لمبوا العطلُاُ«و » .مسلمانى واجب است
را ها و نادانى  ریشه همه خوبى، علم و دانش را )ع(علی امام . آموزي در منطق دین اسالم بوده است میزان اهمیت علم

و همیت در بیان ا دینی اسالم، متوندر مجموعه ارزشمند دیگر ها آیه و صدها حدیث  ده. اند دانسته ها ریشه همه بدى
ها بود که دوران  در سایه این احادیث و تشویق. نیز مذمت جهل و آثار آن آمده استفضیلت عالمان و و  علمجایگاه 

انگیز تکنولوژي و اختراعات  اگر از عصر رنسانس به عنوان زمان پیشرفت شگفت. باشکوه تمدن اسالمی رقم خورد
تین نزول اسالم نیز باید به مثابه دوران باشکوه و ارجمند تولید علوم هاي نخس گمان از سده شود، بی گوناگون بشر یاد می

  .یاد کرد... ي فلسفه، طب، منطق، کالم، تاریخ، جغرافیا، نجوم و ها انسانی در حوزه

میدان جنگ گروهی از مسلمانان را مأمور می کند تا جا به تحصیل علم و دانش اهمیت قایل شده که  قرآن کریم تا آن
   )122توبه، ( .بیاموزند و سپس به دیگران ابالغ نمایندو معارف اسالمى  ا ترك کرده و بروندو جهاد ر

سوره زمر است که این  9این عبارت بخشی از کل آیه . تري آمده است باال، اهمیت علم به صورت کلی عبارتدر 
الَّذینَ یعلَمونَ و   یحذَر الْآخرَةَ و یرْجوا رحمۀَ ربه قُلْ هلْ یستَوِيأَمنْ هو قانت آناء اللَّیلِ ساجِداً و قائماً «: چنین است

یا کسى که در ساعات شب به عبادت  ]با ارزش است کافریک فرد آیا [  ؛الَّذینَ ال یعلَمونَ إِنَّما یتَذَکَّرُ أُولُوا الْأَلْباب
آیا «: بگو! ترسد و به رحمت پروردگارش امیدوار است؟ ذاب آخرت مىمشغول است و در حال سجده و قیام، از ع

 »!شوند تنها خردمندان متذکّر مى! دانند یکسانند؟ دانند با کسانى که نمى کسانى که مى

 تواند خوبی می  به این تعبیر. یاد کرده است »دانند آنان که می«شود خداوند از مؤمنان با تعبیر  گونه که مشاهده می همان 
موجب دوري از گمراهی خود و  مؤمنان است که بصیرت این علم و ارزش علم را در همه امور زندگی نشان دهد؛ زیرا

  ...   یعلَمون ال الَّذینَ و یعلَمونَ الَّذینَ یستَوِي هلْ... 
  یکسانند؟ دانند نمى که کسانى با دانند مى که کسانى آیا

  )9زمر،(
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 :فرمودند امام باقر . به همین دلیل است که مقام عالمان باالتر از رتبه عابدان و زاهدان و حتی شهداست. شود جامعه می
  » .تاد هزار عابد بهتر استعالمی که مردم از علم او بهره بگیرند، از هف«

اللَّه الَّذینَ آمنُوا منْکُم و   یرْفَعِ«: یکی دیگر از آیات فضیلت علم در قرآن، در یازدهمین آیه از سوره حجرات آمده است
درجات عظیمى  اند و کسانى را که علم به آنان داده شده خداوند کسانى را که ایمان آورده؛  الَّذینَ أُوتُوا الْعلْم درجات

صاحبان علم و دانش، باید در جامعه اسالمى از جایگاه باال و واالیى برخوردار شود که  آیه فهمیده می از این» .بخشد مى
  .باشند

 )ع(علی حضرت . ها براي دنیا و آخرت رفت البته روشن است که در میان علوم مختلف نیز، باید به سراغ مفیدترین آن
 علوم دنبال به که کسانی از انتقاد ضمن) ص(اکرم پیامبر ».بهترین علم آن است که مفید باشد العلمِ مانَفَع؛خَیرُ «: فرمود

 ،)کند کمک انسان محکم اعتقاد به که دانشی یعنی( استوار نشانه: است چیز سه علم همانا« : فرمود اند، رفته غیرضروري
 برجا پا سنت ،)شود رهنمون صحیح و عادالنه عرفی و شرعی قوانین به که دانشی یعنی( صحیح و راست واجب و  وظیفه

 خوبی به حدیث این» .است  فضل ها این از غیر و). زندگی مفید هاي حکمت دانش و زشت و نیکو صفات شناخت یعنی(
از این رو، قرآن کریم برخی از علوم را، حکمت نامیده و  .گرداند روشن ما براي را افزایی دانش هاي اولویت تواند می

قَد یؤْتی الْحکْمۀَ منْ یشاء و منْ یؤْت الْحکْمۀَ فَ«: داند آن را موهبتی بزرگ از خداي سبحان به بندگان خاص خود می
ه شود، دهد؛ و به هر کس دانش داد مى) دو شایسته بدان(دانش و حکمت را به هر کس بخواهد ) خدا(؛  أُوتی خَیراً کَثیراً

  » .خیر فراوانى داده شده است

د؛ وگرنه هیچ که هر علمی باید با عمل آمیخته و در زندگی به کار گرفته شو استضروري هم این نکته  یادآوري
هاي  سان االغخردي اسیر شده و روزانه به  چه بسیار عالمانی که خود در هزار پرده جهل و بی. ارزشی نخواهد داشت

سوره جمعه این تعبیر آمده  5؛ چنانچه در آیه کشند بارکش، انبوهی از اطالعات علمی را بر دوش خود اینجا و آنجا می
  .است

 .ها در زندگی است آري، دانایی به مدرك و رتبه تحصیلی نیست؛ بلکه به میزان شعور و مطالعه و بکارگیري آموخته
مگر نه سواد وجود دارد؟  چه تفاوتی میان ما با فرد بی. خوانیم نمی کتابیگذرد و  ها می اهما سواد داریم، ولی مخیلی از 

فقر فرهنگی وقتی است که هر کس به خود اجازه ! بارتر از فقر اقتصادي است؟ این است که فقر فرهنگی بسیار اسف
 :در جایی نوشته بود. آن داشته باشدکه حتی مطالعات سطحی پیرامون  دهد؛ بدون آن اظهار نظر در هر موضوعی را می

خیلی از  ».گذرد، لطفاً دهانتان را ببندید اید، یک روز می اید یا کتاب خوانده اگر از آخرین باري که مسواك زده«
غذاي  ؛ یعنی بهشود هایشان کوچک می تر و کتابخانه هایشان بزرگ مردمی که یخچال. مشکالت ما به همین خاطر است

، سرنوشتی جز هایش شلوغ باشد خلوت و رستوران اش مراکز فرهنگیکه  ملتی. دارندذاي روح توجه غ بیشتر ازشکم 
 :بدبختی ندارد

  رنگ آماده شو بختی را به گیتی رنگ تیره    رنگ گر به گیتی علم و دانش را نجستی رنگ
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  کوشش و خستگی ناپذیري: 56موضوع 

 

  

  

  

هاي  براي صعود به پله. تردیدي نیست که رمز موفقیت و پیروزي، هدف عالی، برنامه دقیق و تالش متناسب با آن است
بسیاري از ما هیچ کدام از این دو کار را . ترقی نخست باید نردیان مناسبی تهیه کنیم و سپس پله پله از آن باال برویم

به همین دلیل، همیشه منتظریم تا . اریم و نه انگیزه و تالش براي تحقق آنانجام نمی دهیم؛ یعنی نه مهارت رؤیاپردازي د
حقیقت این است که سرنوشت ما در دستان خودمان و . درهاي غیب از جایی براي ما باز شود و ما را به موفقیت برساند

  ».ارزش هر کس به میزان همت اوست«: فرمود )ع(علی امیر مؤمنان . در گرو تالش و همت ماست

موفقیت، فرمول خاصی ندارد که  .ي دارند و هم براي رسیدن به آن تالش می کننداهداف بلند هممردان بزرگ آري، 
اگر به دنبال آن نرویم، خودش به سراغ  .کسی پنهانی آن را کشف کرده باشد، بلکه نتیجه طبیعی تالش و کوشش است

  .ما نخواهد آمد

 بلند به جایی رسیده اند از همت      همت بلند دار که مردان روزگار

افزون بر آیه باال، تمام آیاتی که به در کنار ایمان به . دین اسالم هم به همت و تالش و پشتکار اهمیت زیادي داده است
  .عمل صالح اشاهر می کنند، نشان دهنده اهمیت کار و تالش صحیح و شایسته در سعادت آدمی است

ازاین . ین می کنند و همیشه از آن دم می زنند، ولی در پی تحقق آن نمی روندهدفی براي خود تعی ها بسیاري از انسان
إِیاك و الْکَسلَ و الضَّجرَ فَإِنَّهما  :که فرمود) ع(چه نیکوست این بیان امام باقر  .رو، هیچ گاه به آ ن دست نمی یابند

 باره	این در) ع(علی امام ».ن دو کلید هر بدي می باشندزیرا که ای ،از تنبلی و بی حوصلگی بپرهیز؛ مفْتَاح کُلِّ شَر
  ».ماند ناکام آرزویش به رسیدن در کند، تنبلی پیوسته که کسی« :فرماید	 می

 پر شکسته خس و خار آشیانه شود    به هیچ جا نرسد هر که همتش پست است

 امام باقر. بیندازیدنیز خواهیم به اهمیت تالش و کار کردن در اسالم پی ببریم، خوب است نگاهی به این روایت  اگر می
در کار  ،من مردي را که در کار دنیایش تنبل باشد مبغوض میدارم و کسی که در کار دنیا تنبل باشد« :فرماید می )ع(

حوصلگی در کارهاي دنیوي نشانه تنبلی و کوتاه همتی در اهداف  بی در این روایت تنبلی و» . آخرتش تنبل تر است
البته روشن است که عکس ماجرا لزوماً صادق نیست؛ یعنی همیشه اینطور نیست که بلندهمتی . اخروي دانسته شده است

آسایش دنیوي نمونه افرادي که صبح تا شام به دنبال . در امور دنیوي نشانه کوشش زیاد براي سعادت اخروي هم باشد
  .دوند، ولی لحظه اي به فکر آباد کردن آخرت خود نیستند، کم نیست می

أَنْ و سلْإِنْسانِ لَیعى ما إِالَّ ل39(  س (أَنَّ و هیعس فورى سی  )40(   

  .شود مى دیده زودى به و نتیجه سعی و تالشش*  .نیست او کوشش و سعى جز اى بهره انسان براى و

  ]نجم[
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 است کسی کنند، همانند حل را مشکالتش باید دیگران دارد اعتقاد که کسی«: گوید یک نویسنده بزرگ فرانسوي می
 را زندگیتان که گردید می شخصی دنبال پس اگر به» ....شود خشک آن آب تا است منتظر رودخانه از گذر براي که

. گاه در انتظار معجزه نباشید؛ زیرا معجزه قبالً رخ داده است و آن خودتان هستید هیچ. کنید نگاه آینه در دهد، باید تغییر
کلید فتح و پیروزي در دستان . فقط کافی است تکانی به خود بدهید و گرد و غبار تنبلی و کاهلی را از آن پاك کنید

  :خودتان است

 اند این سبک دستان، کلید فتح را دندانه      همت رخنه در سد سکندر می کنند اهل
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  دعا و اظهار نیاز به خداوند: 57موضوع 

  

  

  

  

  

هر کدام از این اسباب زیرمجموعه اي از رفتارها و باورها را در . عامل موفقیت در زندگی آشنا شدیم چندتاکنون با 
دعا کردن . آخرین عامل موفقیت در کارها، دعاست. خود دارد که باید در کتاب جداگانه اي مورد بررسی قرار بگیرد

  . یکی از جدي ترین عوامل موفقیت است

 هر چه بستند کلیدنام تو      هر چه هستند کارگشاي اي

ي عبادي مهمی است که در تمامی ادیان، به ویژه ادیان آسمانی ها دعا، به معناي خواندن و صدا زدن دیگري، و از برنامه
و بندگی یعنی اظهار خضوع و نهایت نیاز در  است بندگیمورد توجه خاص قرار گرفته است؛ چرا که جوهر دین، 

رسول گرامی اسالم که  پس دعا جوهره عبادت و بندگی است؛ چنان. نیز نماد و نشانه اظهار نیاز استدعا . زندگی
این مضمون، از آیه باال نیز قابل برداشت است؛ زیرا در  .»الدعا مخُّ العبادةَ؛ درون مایه اصلی عبادت، دعاست«: فرمودند

  .آن به جاي دعا از واژه عبادت استفاده شده است

  : د نکته مهم درباره دعا را نباید از نظر دور داشتچن

بلکه درخواست قابلیت و ظرفیت بیشتر در دعا به معناي فضولی در کار خدا و عدم رضایت از خواسته او نیست؛  - 1
خواهد تا ظرفیت درونی او را براي پذیرش لطف  به عبارت دیگر، فرد دعاکننده از خداوند می. کسب رحمت خداست

» .رسد	در نزد خداوند مقاماتى است که بدون دعا کسى به آن نمى« :فرماید	مى) ع( امام صادق. بیشتر باال ببردو رحمت 
بدان که کسی که ملکوت و خزائن دنیا و آخرت در دست اوست، «:می فرماید) ع(در وصیتی به امام حسن) ع(امام علی 

را ضمانت کرده است و به تو فرمان داده است که از او بخواهی به تو اجازه داده است تا او را بخوانی و اجابت دعاي تو 
میان تو و خودش، حجابی ننهاده و تو را به آوردن واسطه و میانجی، وادار  ؛تا به تو عطا کند و او مهربان و بخشنده است

پس  .هاده استیش را که همان دعا و خواستن از اوست، دراختیار تو نها سپس کلید خزائن و گنجینه... نکرده است
پس دعاکردن؛ یعنی توسل به یکی از سنن الهی » .گشایی ي او را میها هرگاه تو بخواهی، با دعا کردن، در همان گنجینه

  .هاي خداوندي ؛ نه دخالت در سنتدر راه تغییر سرنوشت

  نیست آسمانى به تأیید جز    نیست کاردانى به دولت و بخت

إِذا و أَلَکبادي سنِّی عفَإِنِّی ع قَریب ةَ أُجیبوعاعِ دعانِ إِذا الدوا دتَجیبسلی فَلْی  نُوا وؤْمبی لْی  
ملَّهون لَعرْشُدی   

 کنم؛ مى اجابت بخواند مرا که زمانى را کننده دعا دعاى نزدیکم، من یقیناً:] بگو[ بپرسند، من درباره تو از بندگانم که هنگامى
  ] برسند اعلى مقصد به و[ یابند راه]  حقیقت و حقّ به[ تا آورند، ایمان من به و بپذیرند را دعوتم باید پس

 )186بقره، (
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بلکه امید و روحیه بیشتري در کار هم به ما می دهد؛ زیرا اگر  گیرد؛ ما را نمیدعا جاي فعالیت و تالش و همکاري  - 2
از این رو، . ها و اسباب غیرطبیعی که خارج از اراده ماست، هراسی نداریم بست بدانیم لطف خداوند همراه ماست، از بن

داند که تعداد عواملی  فرد عاقل میزیرا » .هاست داناترین مردم به خدا، نیایشگرترین آن«: فرماید می) ع(علی حضرت 
 طوري «: گفت استادي می. که براي موفقیت به دست خداست، بسیار بیشتر از عواملی است که در دست خود او باشد

  ».است وابسته تو به چیز همه انگار کن که کار طوري و است وابسته خدا به چیز همه انگار که کن دعا

  دعا دامانِ دولت را دست مگر نگهدارد      آید برنمی اقبال کاري به زورِ بازويِ
گاهی به صورت درخواست چیزي از خداوند و گاهی به صورت درخواست شناخت خود و  :دعا دو گونه است - 3

آیه . هر دو گونه دعا نیز مورد سفارش قرآن قرار گرفته است. گوییم اظهار نیاز مطلق به خداوند که ما به آن نیایش می
قُلْ ما  «: خوانیم می فرقاندر سوره . فرقان به نوع دوم اشاره دارد 77نمل به نوع اول و آیه  62غافر و  60باال و آیات 

عاؤُکُمال د ی لَوبر ؤُا بِکُمبعمفهوم ) 77فرقان (» .؛ بگو اگر دعاي شما نباشد، پروردگارم هیچ اعتنایی به شما نمی کند ی
  .شما عنایت و توجه داشته است به خاطر دعاهاي شما بوده است نه چیز دیگرآیه، این است که اگر خداوند به 

  شان خالی است دعاست مایه جمعی که دست    در این هوسکده هر کس بضاعتی دارد
هر دو . ثانیاً فقط از خدا باشد اوالً دعا باشد و: به شرطی که دو ویژگی در آن باشد دعا همیشه مستجاب است؛ - 4

؛ یعنی اگر دعا کنید و فقط هم مرا بخوانید، »اُدعونی اَستجِب لَکُم«: ن عبارت مطلق آمده استویژگی هم در هما
یا درخواست و : شود؛ چند حالت دارد بر این اساس، دعاهایی که به نظر ما مستجاب نمی. استجابت شما حتمی است

ها و  ؛ یا در کنار دعا، دلمان به راهاظهار نیاز واقعی نیست و فقط حالت عادت و روزمرگی به خود پیدا کرده است
دانیم؛ یا چیزي را از  هاي دیگران دلخوش و گرم است و خدا را برطرف کننده نیاز خود به صورت مطلق نمی کمک

در این صورت، خدا چیزي را به سود ما باشد، در عوض . خواهیم که در واقع نیاز ما نیست؛ یعنی به ضرر ماست خدا می
کدام از این موانع نبود، پس دعا حتماً شنیده شده و همان لحظه مستجاب شده است؛  اگر هیچ. دادخواسته ما خواهد 

چنان که دعاي یعقوب براي دیدن یوسف  ها طول بکشد؛ هم گرچه ممکن است تحقق خارجی آن تا مدتی و حتی سال
اطر مصالحی است که به سود خود این هم به خ. بالفاصله مستجاب شد، ولی بعد از بیست سال به وقوع خارجی پیوست

  .دعاکننده است

کنیم تا چیزي به دست  ما دعا نمی. و خدا نیازي به اظهار فقر ما ندارد هدف اصلی از دعا، رشد خود بندگان است - 5
اوج کنیم، متوجه  وقتی دعا می .به آن اشاره شده است باالچنان که در آیه  یابیم؛ آن بیاوریم؛ بلکه با دعا کردن رشد می

این همان عبادت است . آوریم نیاز روي می شویم و به درگاه خداوند غنی و بی ناکارآمدي اسباب و عوامل طبیعی می
  . که در فصل اول به عنوان هدف زندگی و کمال آدمیان به آن اشاره شد

آشنایی با ید و آرامش، بسیار زیادي چون افزایش امآثار روانى، اجتماعى و تربیتى و معنوى این در حالی است که دعا 
شکفتگى افزایش بصیرت و ظرفیت دینی، دفع بالیاي طبیعی و غیرطبیعی، ، نجات و رهایی از مشکالت ،معارف اسالمی
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ها و  دین و نور آسماندعا سالح مؤمن، ستون « :فرماید می) ص(پیامبر خاتمو چه نیکو . و مانند آن دارد و انبساط باطنى
   ».زمین است

به دلیل اهمیت بحث دعا در قرآن، این گفتار را نیز به همین موضوع و بررسی آداب و شرایط دعا و ذکر برخی دعاهاي 
تواند و خوب است با خداوند  اگرچه هر کس با هر میزان درك و معرفتی که داشته باشد، می. قرآنی اختصاص دادیم

ن و اهل معرفت، خود داراي آداب و ترتیبی است که رعایت آن سخن بگوید و اظهار نیاز کند؛ اما دعا در نظر فرزانگا
قرآن کریم نیز . است  روایات متعددي به آداب و شرایط دعا اشاره کرده. گردد سبب رشد و کمال بیشتر و بهتر بنده می

. کند زد میشود، به طور ضمنی، ادب دعا کردن آنان را نیز گوش مردان گذشته را یادآور می آن هنگام که دعاهاي نیک
  : برخی از این آداب و شرایط از این قرار است

اصوالً فرد . خدا را نباید متکبرانه خواند .خضوع و فروتنی و حضور قلب و اظهار تذلل اصلی ترین شرط دعاست - 1
نمل  سوره 92قرآن کریم در آیه . شیطان به همین دلیل از بارگاه عرش رانده شد. متکبر در ساحت قدسی او راه ندارد

 کسى ؛ یا تَذَکَّرُون ما قَلیالً اللَّه مع إِله أَ الْأَرضِ خُلَفاء یجعلُکُم و السوء یکْشف و دعاه إِذا الْمضْطَرَّ یجیب أَمنْ :فرماید می
 با معبودى آیا دهد؛ مى قرار زمین خلفاى را شما و سازد، مى برطرف را گرفتارى و کند مى اجابت را مضطرّ دعاى که

  » !شوید مى متذکّر کمتر! خداست؟

هر چقدر در مقابل عظمت حضرت حقّ، خاشعانه و فروتنی بیشتري نشان دهیم، به همان اندازه به کوچکی و عجز آري، 
به آن افتخار کرد و ) ص(این همان است که پیامبر گرامی اسالم. رشد ما نیز در همین است. ایم خود اعتراف کرده

  »الفَقرُ فَخري« :فرمود

  بازار خود فروشى از آن سوى دیگر است     در راه او شکسته دلى مى خرند و بس
در سرتاسر دعاهاي واردشده از ائمه اطهار این خصوصیت به چشم می  .خدا را با امید و ترس فراوان بخوانید - 2

انگارند و گاه آن چنان در  می گاه آن چنان سرمست از رحمت پروردگارند که آتش دوزخ را بر خود حرام. خورد
اذا رأیت ذنوبی فزعت و اذا «: خوف از عذاب او می لرزند که عذاب خدا را بر خود حتمی و غیر قابل برگشت می داند

قرآن کریم . هاست بارها اشاره شد که خوف و رجاء دو بال ارزشمند پرواز بنده به سوي آسمان» رآیت عفوك طمعت
 )56اعراف، (» .؛ و او را با بیم و امید بخوانیدخَوفاً و طَمعاً و ادعوه«: فرماید می

حمد خداوند و یادآوري صفات شایسته و نیکوي  :خدا را در ابتداي دعا ستایش کرده و با اوصاف نیکویش بخوانیم - 3
ب در سوره مبارکه این مطل. خورد این نکته نیز مورد سفارش اکید روایات است و در ادعیه هم بسیار به چشم می: خدا

شویم و  فاتحه به خوبی نشان داده شده است؛ چه اینکه در ابتدا خداوند را ستایش کرده و صفات نیکویش را یادآور می
اي خدایی که بر «آغاز شده است؛ یعنی » ربنا«بسیاري از دعاهاي قرآن با نداي  .سپس از او درخواست هدایت داریم

این کار، هم . در انتهاي بیشتر دعاهاي قرآنی هم صفتی متناسب با آن خواسته بیان شده است» !طرف کننده نیاز ما هستی
  . دهد فزایش میمعرفت خودمان و هم عظمت مخاطب و هم اطمینان از برآورده شدن حاجت را توأمان ا
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از پا فشاري و اصرار  دعاکننده. اصرار و پافشاري در دعا اثر عجیبی در استجابت آن دارد :در دعا پافشاري کنیم - 4
هاي  و هیچ یک از قابلیت کهنسال بودبا آن که ) ع(حضرت زکریا . کند و تمنا و التماسش دوام دارد دریغ نمی

  )آیات ابتدایی سوره مریم. (وند طلب ذریه کرداز خدافرزنددارشدن در او وجود نداشت، 

  نگاه به لطف کند وى در آینه هر سیم    شاه خدمت به کسى آید گر بامداد دو
و ) ع(حضرت آدم . گمان اقرار به گناه و خطا در توبه تأثیرگذار است بی :به گناه و خطاي خود اعتراف کنیم - 5

ربنا ظَلَمنا أَنْفُسنا و إِنْ لَم تَغْفرْ لَنا و تَرْحمنا «: همسرش براي توبه و درخواست بخشش گناه خود این چنین دعا کردند
 خواهیم زیانکاران از نکنى رحممان و نیامرزى را ما اگر و ردیمک ستم خویشتن به ما پروردگارا؛  لَنَکُونَنَّ منَ الْخاسرین

  )23اعراف،(» .بود

  ام نیستی و حاجت و عجز و نیاز آورده     ام شاها که در گنج تو نیست چار چیز آورده
تَضَرُّعاً و خُفْیۀً ادعوا ربکُم «: یکی از آداب دعا مورد تأکید قرآن است، دعاي پنهانی و آهسته است :پنهانی دعا کنیم -6

اعراف، (» .همانا او تجاوزگران را دوست ندارد. پروردگار خود را از روى زارى و پنهانى بخوانید؛  إِنَّه ال یحب الْمعتَدین
گیري از مواعظ بزرگان دین، نیاز است  البته گاه به تبعیت از دستورات دین و نیز براي تقویت معنویت جامعه و بهره) 55

  .هاي مذهبی حاضر شده و همگی خدا را بخوانیم که در جمع

در احادیث آمده که حتی نمک غذایتان را . همه چیز ما وابسته به لطف خداست :بهترین چیزها را از خدا بخواهیم - 7
ست، از خدا بخواهید؛ اما خوب است که همت و معرفت خود را باال برده و از خدا سعادت ابدي و آنچه به آن مرتبط ا

اي از آنان همیشه از خدا دنیاي بهتر  کند که دسته در قرآن دو گروه از مردم را معرفی می خداوند. درخواست کنیم
فَمنَ النَّاسِ منْ یقُولُ ربنا آتنا فی الدنْیا و ما لَه فی «: کنند خواهند و دسته دیگر، دنیا و آخرت بهتر درخواست می می

  )201بقره، ( »النَّار  عذاب قنا و حسنَۀً الْآخرَةِ فی و حسنَۀً الدنْیا فی آتنا ربنا یقُولُ منْ منْهم و* قٍ الالْآخرَةِ منْ خَ

انتهـاي   ي کوچـک، نسـبت بـه خزانـه بـی     هـا  فقـط اندیشـه   :نکنـیم به افراد یا خواسـته خاصـی   دعاي خود را محدود  -8
؛ بـراي همـه دعـا کنـیم     ؛ یعنی اوالًخوب است در دعا کردن بخیل نباشیم. کنند خساست میخداوندي هم بخل ورزیده و 

براي خـود وذریـه و اهـل مکـه و همـه مردمـان تـا روز        ) ع(حضرت ابراهیم . ثانیاً براي خودمان فقط یک چیز را نخواهیم
، دعـایی جـز هـدایت یـا مـرگ      البته طبیعی است کـه مـؤمن هیچگـاه بـراي دشـمن خـدا       )128بقره، . (کرد قیامت دعا می

کسـی و فقـر و ضـعف بـه      اسـت کـه در هنگـام بـی    ) ع(یکی از بهترین دعاهاي قرآنی، دعـاي حضـرت موسـی     .کند نمی
» !نیازمنـدم  آن بـه  فرسـتى،  مـن  بـر  نیکى و خیر هر! پروردگارا؛ فَقیر خَیرٍ منْ إِلَی أَنْزَلْت لما إِنِّی رب«: خداوند عرض کرد

بـه همـه خیـرات را از     خـود  نیازاصل  تنها و نموده خودداري خویش حاجت ذکر از حضرت آندر این دعا  )24قصص،(
  .مند ساخت و خداوند نیز او را از فضل مادي و معنوي فراوان خود بهره نمود خداوند مسئلت

رسد، دعاي برادر دینی براي  میزودترین دعایی که به اجابت «: فرماید می) ع(امام باقر  :براي دیگران دعا کنیم - 9
با  موسی ،»بخوان باشد نکرده گناه که زبانی به مرا«: کرد وحی) ع( موسی حضرت به خدا ».برادرش در نبود اوست

  »بخوان خود غیر زبان به مرا: فرمود »؟من چنین زبانی ندارم«: گفتتضرع 
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به طور خاص و ویژه درهاي  ها ها و مکان خداوند در برخی از زمان :هاي ویژه غافل نشوید از اوقات و مکان - 10
ویژه رمضان و دهه اول  هاي رجب، شعبان و به ماه. تر نموده است رحمت آسمان را باز کرده و رحمت خود را گسترده

پدرشان  هنگامی که برادران یوسف از. ها براي دعاست هاي جمعه و نیز اوقات سحر، بهترین زمان الحجه و شب ذي
اي موکول کرد که در روایات به  خواستند تا برایشان از خداوند طلب مغفرت کند، آن حضرت این کار را به زمان ویژه

ویژه در کنار  خصوص خانه خدا، بارگاه ائمه اطهار و امامزادگان؛ به چنین مساجد و به هم. شب جمعه تفسیر شده است
  .بهترین مکان براي دعاست... هبی دیگر چون صحراي عرفات و و نیز امکان مذ) ع(ضریح مقدس امام حسین 

طور که و نزول  واسطه صعود و نزول رحمت هستند؛ یعنی همان) ع(اولیاي خدا و معصومین  :از توسل غافل نشویم - 11
بدون قرآن و همه مظاهر رحمت خدا با واسطه انبیاء و اوصیاء و حجج الهی نازل می شود؛ امکان ندارد دعاي ما هم 

این سیره قطعی همه دینداران و در طول تاریخ بوده که «» : فرماید خداوند در قرآن کریم می. تأیید و اذن آنان باال برود
متوسل شدند؛ ) ع(اسرائیل به حضرت موسی  بنی. کردند براي جلب توجه خداوند، از اولیاء خاص او طلب شفاعت می

) ص(ر کردند و خداوند نیز شرط پذیرش توبه منافقان را استغفار پیامبربرادران یوسف از پدرشان طلب دعا و استغفا
 امام . توصیه شده که آغاز و پایان دعا با صلوات بر آن بزرگواران همراه باشدزیادي روایات در  .داند براي آنان می

کن، آن گاه حاجتت را هر گاه از خداوند حاجتی خواهی، با درود فرستادن بر پیامبرش آغاز سخن «: فرمود )ع(علی
را اجابت ] درود فرستادن بر پیغمبر[بخواه که خداوند بزرگوارتر از آن است که دو حاجت از او خواسته شود و او یکی 

  ».و دیگري را رد کند

مقصود این نیست که در اصل دعا پافشاري نکنیم؛ بلکه مراد این . اشتباه نکنید :روي یک خواسته پافشاري نکنیم - 12
  . داند خداوند خودش مصلحت ما را بهتر می. که روي حاجت خاصی اصرار نداشته باشیماست 

. روز و در طول سال دعاهاي زیادي وارد شده، همین نکته است سرّ اینکه اوقات شبانه :همیشه و همه جا دعاکنیم - 13
خواهد  خدا تقاضاي اطعام گرسنگان میبر سر سفره غذا، از . اي است تا از درگاه خدا چیزي بخواهد مؤمن به دنبال بهانه

و در هنگام خواب، بخشش گناهانش را حاجت کرده و در ابتداي روز، آرزوي بهترین اتفاقت و رضاي خدا را دارد و 
  .خدا را برطرف کننده نیاز دانسته و با او راز و نیاز دارد - چه غم و چه شادي–خالصه در هر موقعیتی 

  شود کارگر یکی میانه آن کز باشد      روان ما کرده دعا تیرِ کرانه هر از
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  و دوستی همدلی مهارت: همنفصل 
زیستی و همدلی از زیباترین عواطف انسانی است که  حس هم. انسان موجودي داراي عواطف فردي و اجتماعی است

همین حس همدلی و مداري، تقویت  اساساً یکی از فواید اجتماعی دین. دین مبین اسالم هم بر آن تأکید نموده است
  . ا پیشگام بوده انده برادري در میان مردم است و دینداران همواره در این زمینه

نوازي  ایثار و از خودگذشتگی، مهرورزي، احسان و نیکوکاري، دستگیري از نیازمندان، حس برادري و همبستگی، یتیم
امروزه مهارت همدلی و . همدلی میان بندگان است و دفاع از مظلومان و بسیاري از تعالیم دینی، به منظور تقویت حس

  . شده و بایسته در زندگی انسانی پذیرفته شده است به عنوان یک ارزش شناخته دوستی

  :شویم آشنا می مربوط به این مهارت از زاویه نگاه اسالم در این فصل با برخی از موضوعات
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  ایثار و از خودگذشتگی: 58موضوع 

  

  

  

  

  

آن  پیشرفت و بقاي،موجب استحکام ؛ زیرااست بسزایی اهمیتداراي  دینی هر هاي آموزه در خودگذشتگی از و ایثار
دین مبین اسالم هم به این فضیلت انسانی بزرگ توجه کرده و مفهوم آن را بسط و گسترش بیشتري داده . گردد آیین می

ان دین و مذهب بوده اند که بیشترین از خود گذشتگی را براي حقیقت آن است که در طول تاریخ این مدافع. است
هاي متعددي  البته ایثار جلوه. اند فشانی کرده گسترش عدالت و مهرورزي در جامعه از خود نشان داده و در راه آن جان

  . است ایثار هاي جلوه از همه آبرو و جان و فرزند مال، از گذشتن. دارد

در . قرآن کریم ضمن توصیه و تمجید فراوان از فضیلت ایثار، بارها به طور مشخص نیز از ایثارگران تقدیر کرده است
هجرت آن حضرت  شب در) ص(اکرم پیامبر بستر در )ع(علی  حضرت خوابیدن ماجرايترین این موارد به  یکی از مهم

و از مردم کسى است که در به دست آوردن :  اللَّه مرْضات ابتغاء نَفْسه یشْري منْ النَّاسِ منَ و «: شده است اشاره از مکه
در جاي دیگر، از انفاق و ایثار گروهی از مؤمنان تقدیر کرده که ) 207بقره،(» .گذرد مىخود خشنودى خداوند از جان 

 مسکیناً حبه  على الطَّعام یطْعمونَ و«: دافطار خود را به نیازمندان دادن داري، هنگام روزه با وجود تنگدستی و گرسنگی به
تیماً وی کنند مى انفاق اسیر و یتیم و فقیر به خدا محبت روى از و آن به) نیاز و( عالقه با را خود غذاى و: أَسیراً و. «
   )8انسان،(

. را نیز اضافه کرد...) اعم از انفاق و جهاد جانی و مالی و (در کنار همه این آیات، باید آیات انفاق و جهاد در راه خدا 
 را خود دارایی و خانه تنگدستی، وجود با و خودگذشتگی از و ایثار با که شده نازل انصار گروه ستایش درنیز  باال  آیه

  .است خودگذشتگی از و ایثار پناه در رستگاري که شود می فهمیده آیه انتهاي از. کردند تقسیم مهاجران با

  افکند نان سگ پیش  سیري گاه هرکس ورنه    است همت حاجت وقت بریدن خود گلوي از
 فی بالَغَ نَفسه على آثَرَ من«: فرماید می )ع(علی  امام. ایثار یکی از واالترین مصادیق مروت و جوانمردي نیز است 

   ».است رسیده اوج به مروت در کند، ایثار که کسى المرُوءةِ؛

  گردست فتاده اي بگیري مردي      مردي نبود فتاده را پاي زدن
مردم ملتی ارزشمند باشد، در از خودگذشتگی فرهنگ ایثار و ، آن است که اگر ایثار دلیل این همه تأکید بر فضیلت

طلبی و  ؛ اما اگر پاي منفعتکنند همدیگر را در طوفان مشکالت یاري میداراي حس اتحاد و همدلی بیشتر بوده و 

 ...رُونَ وؤْثلى یع  هِمأَنْفُس و کانَ لَو ۀٌ بِهِمخَصاص نْ ووقَ می شُح هنَفْس کفَأُولئ مون هحفْلالْم    
 داشته باز خویش نفس حرص و بخل از که کسانى باشند؛ نیازمند بسیار خودشان چند هر دارند مى مقدم خود بر را آنها و

  !رستگارانند اند شده

  )9حشر،(
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اي و مانند آن در میان آمد، دیگر نمی توان به بقاي  انحصارگرایی و حرص و طمع شخصی و جناحی و قومی و قبیله
   .اي امید داشت چنین جامعه

رسد که فردي علی رغم نیاز شخصی و به دلیل هدف و آرمان  گفتنی است فضیلت ایثار زمانی به حد اعالي خود می
کننده ارزش آن ایثار  شود، تعیین به عبارت دیگر، آرمانی که براي آن ایثار می. قعی، دیگران را بر خود مقدم داردوا

چون خداخواهی، دین  هایی هم حامل پیاماهمیت دو چندان دارد؛ چون ایثارگري دین ما،  دربه همین خاطر . است
   .است ...ت، از خودگذشتگی، عزت و عظمت وباوري، خدایابی، انسان دوستی و دگرخواهی، شهادت، رشاد
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  عطوفت و مهرورزي: 59موضوع 

  

  

  

  

بر خالف هجمه تبلیغاتی دشمنان، دین اسالم دین محبت و مهرورزي بوده و محبت و مهربانی از زیباترین فضایل انسانی 
آن حضرت . پیامبر عظیم الشأن ما اسوه مهرورزي و محبت بود. و دینی است که در اسالم مورد تأکید قرار گرفته است

نامید و در سراسر زندگانی پربرکت خود با » روز مهرورزي«غم میل باطنی برخی مسلمانان، روز فتح مکه را علی ر
و پیروان راستینش را به برخورداري از این ) ص(در آیه باال خداوند، پیامبر اسالم. کرد همگان محبت ومهربانی می
  . شان، مهربان و نرم خویندآنان با دشمنانشان سرسخت و مقاوم و در مقابل دوستان. ویژگی توصیف کرده است

خداوند متعال خود نسبت به بندگان رحیم و مهربان است و به مؤمنان نیز توصیه کرده تا همدیگر را به مهرورزي و 
ثُم کانَ  «: هاي بهشتیان را مهرورزي می داند از سوره مبارکه بلد یکی از نشانه 18و  17در آیات . محبت سفارش کنند

نَ الَّذینَ آمۀِممرْحا بِالْموتَواص رِ وبا بِالصوتَواص نَۀ*  نُوا ومیالْم حابأَص کسپس از کسانی باشد که ایمان آورده  ؛أُولئ
  ».هستند) راستی(آنان اصحاب یمین *  کنند قامت و مهربانی و عطوفت توصیه میاند و یکدیگر را به صبر و است

طلبی  خودخواهی و منفعت. رود دستشان به کار خیر نمی. آزار نرسانند، کافی استبرخی افراد همین که به دیگران 
توانند دل کسی را بشکنند و فراموش  راحتی می کسانی که به... مثالشان را زیاد دیده ایم. سراسر وجودشان را گرفته است

کسانی که . شان به فروش برودگویند و دیگران را فریب می دهند تا جنس کسانی که مثل آب خوردن دروغ می. کنند
گاه بوي انسانیت را  این افراد هیچ... . حاضرند دیگران غذاي ناسالم بخورند، ولی خودشان سود بیشتري به جیب بزنند و 

خودشان  اي وجدانه کنند، براي در امان ماندن از مالمت این افراد حتی اگر هم به کسی خوبی می. اند احساس نکرده
  :تر هستند ي، حتی حیوانات هم از آنان باشرفبه قول سعد. است

  آزار به ز آدمیان مردم    گاوان و خران بار بردار
 اگر. گیرد می پس را همان بدهد، هدیه چیزي آن به کس هر که دارد قلب یک دنیااین را هم به یاد داشته باشید که 

 رو در و بزن جاي دنیا«. طور همین شکستیم، را دلی اگر و گردد بازمی ما سوي به زود خیلی اثرش کردیم، شاد را کسی
  ».نیست

اي  آنان منتظر نیستند تا بهانه. اما در سوي مقابل، کسانی هستند که خداوند موهبت مهربانی را به آنان عطا کرده است
ه نه؟ اگر چرا ک. برند کنند که گویا از این کار لذت می منت خوبی می براي محبت و مهربانی پیدا شود؛ بلکه چنان بی

بضاعت یا کودکان  رسانی به افراد بی شود که برخی افراد، تمام زندگی خود را وقف کمک پرسید چه چیز باعث می می

دمحولُ مسر اللَّه الَّذینَ و هعم اءدلَى أَشالْکُفَّارِ ع ماءحم  رنَهیب...    
  مهربانند خود میان در و شدید، و سرسخت کفّار برابر در هستند او با که کسانى و خداست؛ فرستاده) ص( محمد

 )29فتح،(
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همین احساس رضایت و : کنند؟، در جواب باید گفت سرپرست و یا معلولین و بیماران صعب العالج و مانند آن می بی
  . شعف درونی

 :فرماید میچه زیبا ) ع(علی  امام. گران است، با هیچ لذت دیگري قابل قیاس نیستآري، لذتی که در مهرورزي به دی
  ».فرومایگان از طعام لذت برند و کریمان از اطعام«

ریشه بسیاري از مشکالت ما همین . انگار با هم غریبه هستیم. اندیشیم داشتن هم می متأسفانه ما دیگر کمتر به دوست
کاري و  فروشی؟ چرا کم کاري و نیرنگ باشیم؟ چرا گران اسالمی شاهد این همه فریبچرا باید در جامعه . است
بضاعت؟ چرا دزدي؟ چرا این همه شکایت و  فریبی؟ چرا طالق و جدایی؟ چرا فقر و بیکاري؟ چرا کودکان بی عوام

ها به یک  کرد، ولی همه آن توان به هزار شکل پاسخ داد و تحلیل ها را می همه این .پرونده قضایی؟ و هزار چراي دیگر
  . عدم مهرورزي و محبت: گردد مشکل اصلی برمی

. بلعد مان را می چرخه دوست نداشتن، دارد همه. واقعیت این است که زندگی ماشینی همه را از هم دور کرده است
این . اشتباه نگیرید تر باشید؟ زندگی را با مسابقه زد که چه خبر است؟ کمی با هم مهربان کاش یکی بر سرمان داد می
به  ار دوست داشتن و مهربانیتوان  هزندگی آن قدر طوالنی نیست که هر روز بباور کنید . قدر به برنده شدن فکر نکنید

  . نشیند گاهی حسرت حتی یک لحظه مهربانی بر دلمان می. تعویق انداخت

  به کوشش همه دست نیکی بریم        بیا تا جهان را به بد نسپریم
ن نکته نیز سودمند است که برخورداري از خصلت مهرورزي براي مسئوالن و حاکمان جامعه اسالمی ضروري ذکر ای 

 حکومتانتصاب مالک اشتر به  در نامه) ع(علی  امام. که سیره پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین نیز چنین بوده است است؛ چنان
چون و محبت ساز و آنان را دوست بدار و مبادا بر آنان دلت را براي مردم، کانون مهر «: توصیه می کندمصر به وي 

 یا برادر دینی تو: اند دو دسته مردم؛ چرا که که می خواهد از آنان به سود خویش بهره بگیردخوي شوي  درندهحیوان 
  ».ندا تو در آفرینش نوع همیا  هستند
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  احسان و نیکوکاري: 60موضوع 

 
  

  

  

  

بسیاري از دستورات است که محور اصلی  دینیترین مفاهیم   گستردهترین و  ، یکی از باارزشاحسان و نیکوکاري
دین مبین اسالم بر این نکته تأکید دارد که احسان و نیکوکاري باید به صورت یک فرهنگ . باشد اجتماعی اسالم نیز می

  .شود ا در سایه این فرهنگ، جامعه را به کمال خود هدایت میگسترده و یک گفتمان اجتماعی در جامعه در بیاید و تنه

به عبارت . شود هاي فردي و اجتماعی اسالم را شامل می است و گستره آن تمام حوزه» زیباسازي عمل«احسان به معناي 
مل انجام به کسی گفته می شود که هم عملِ نیکو انجام دهد و هم آن را به خوب و کا« محسن»دیگر، در زبان قرآن 

؛ یعنی به خودت نگاه »و اَحسن کَما اَحسنَ اهللا الَیک«: کند قرآن کریم انگیزه خوبی را براي تداوم احسان ایجاد می. دهد
  »!چنین کن منت به تو ارزانی کرد؛ پس تو نیز با دیگران این کن که چگونه پروردگارت این همه نعمت را بی

 شناسی بر خویش ر فضل خداي میگ      شاي صاحب مال، فضل کن بر دروی

دلیل آن هم » .گردد اگر خوبی کنید به خودتان برمی: ان اَحسنتُم اَحسنتُم لاَنفُسکُم«: گردد فایده احسان به خود ما برمی
پیوسته و در هم تنیده است و بازتاب اعمال ما به ما مجموعه عالم هستی و نظام حاکم بر آن، روشن است؛ زیرا 

  :گردد برمی

  :شود مند می زمان بهره کند از چند فایده هم به عبارت دیگر، کسی که به دیگران خوبی می

مند شده و ذات مقدس پروردگار، اندوهش را برطرف ساخته و به  از مواهب و احسان ماندگار خداوند رحمان، بهره - 1
رسول  .ر رضایت مخلوقات از بنده اوستبه همین خاطر است که می گویند رضایت خداوند د. خیزد یاریش برمی

هاي فراوان او را روا سازد که  هر کس یک نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند حاجت: فرمود وآله علیه اهللا صلی خدا
 .کمترین آن بهشت باشد

یگر کند؛ چون همه ما از صبح تا شام به کمک و یاري یکد دیگران را به نیکوکاري و احسان متقابل تشویق می - 2
نیازمند هستیم و چون دیر یا زود بازتاب اعمال ما در افعال دیگران منعکس خواهد شد، پس بهتر است که خودمان 

 . کننده خوبی به خودمان باشیم شروع

  اي اي رهروي که خیر به مردم رسانده   آسوده رو، که بار تو بر دوش سائل است

قُوا وبیلِ  فی أَنْفس اللَّه تُلْقُوا ال و دیکُملُکَۀِ إِلَى بِأَیالتَّه نُوا وسإِنَّ أَح اللَّه بحنین یسحالْم    
 نیکوکاران خداوند، که! کنید نیکى و! نیفکنید هالکت به خود، دست به را خود) انفاق، ترك با( و! کنید انفاق خدا، راه در و

  .دارد مى دوست را

 )195بقره،(
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. دهد، به اعتالي روح و آرامش خاطر خودش خدمت کرده است میتر، کسی که به دیگران خوبی هدیه  از همه مهم - 3
. هاي زیبا بکارد اي از گل کند؛ درست مانند باغبانی که در یک محل همگانی، باغچه شادکامی میحیات و  احساس او

لذت و طراوت را در دیگران ایجاد کرده باشد، به آرامش و شادکامی خود کمک  چنین فردي قبل از اینکه احساس
قرآن  ».توقع خوبی کنید منت و هم بی هم بی«: گوییم براي این است که می .کند کرده و احساس شیرینی را تجربه می

 )264بقره، . (کریم به شدت کسانی را هنگام خوبی به دیگران، منت گذاشته یا توقع جبران دارند، نکوهش می کند

  نیاید ه کارِ توب نیکی به کسی کن که    تالفی امید به نیست هنري احسان
اگر براي شما در مهمانی یک سینی چاي بیاورند و شما براي نفر کناریتان بردارید، میزبان سینی چاي «: گفت بزرگی می

وقتی آن را به دیگران . طور است هاي خدا نیز همین نعمت. دارد تا شما هم بردارید را هم چنان مقابل شما نگه می
  » .تبخشید، سهم خودتان محفوظ اس می
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  )کارگشایی(دستگیري از نیازمندان : 61موضوع 

  

  

  

  

  
  

دانند و با عبور از  هاي خداوند را امانت در دست خود می آنان نعمت. افراد نیکوکار، مایه امید یک جامعه هستند
ها  کسانی که مشکل دیگران را مخصوص خود آن. کنند گرایی، آن را با دیگران نیز تقسیم می خودبینی و منفعت

غنیمت  این افراد را باید. کنند دانند؛ بلکه با آنان همدردي و همدلی کرده و اگر کاري از دستشان بر آید، دریغ نمی نمی
انسانیت،  گیري اندازه واحد«  :گفت به قول شخصی میآري، . اند هستند که انسانیت را حفظ کرده ها این. شمرد
. آوردیم دست به که است هایی دل کردیم و باز دیگران مشکالت از که است هایی گرفتیم؛ گره که است هایی دست

  ».ها باالي خط فقرند، ولی زیر خط فهم بعضی از آدم
گذرد؛  راحتی از کنار دل شکسته و شکم گرسنه می دهد و به در مقابل، کسی که غم و اندوه هم نوعش تکانش نمی

خواري  کند؛ توفیق خدمت به محرومان را با فرصت ویژه شنود و اعتنا نمی فریاد مظلومیت و دادخواهی مظلومان را می
نازد و آن را به رخ  اشین و جواهرات و توانگري خودش میخود و اطرافیانش اشتباه گرفته است؛ به ثروت و خانه و م

اي را بیدار کرده است؛ چنین فردي  کشد و برایش مهم نیست که در این میانه، دلی را شکسته و حسرت نهفته دیگران می
کنند،  می خدا بندگانی دارد که در بهشت فرمانروایی«: فرمود) ص(نبی مکرم اسالم. اي نبرده است هیچ از انسانیت بهره

کنند و این کار را در  که نیاز مؤمنی را برطرف می کسانی«: کنند؟ فرمود می پرسیده شد چه کسانی در بهشت فرمانروایی 
  » .دارند بین خودشان مخفی نگه می

  نیست دلق و سجاده و تسبیح به       بادت به جز خدمت خلق نیستع
هرکس خانه خدا «: فرمود) ع(	امام صادق. ها در اسالم است خدمت به دیگران و دستگیري از نیازمندان از بهترین عبادت

آمرزد و شش هزار درجه  نویسد و شش هزار گناه از او می را طواف کند، خداوند عزوجل شش هزار حسنه براي او می
قَضَاء حاجۀِ الْمؤْمنِ أَفْضَلُ منْ طَواف «: سپس فرمودند. سازد می فرماید و شش هزار حاجت از او برآورده به وي عطا می

  » .من، ده برابر این طواف فضیلت دارگشایی از کار یک مؤ و طَواف حتَّى عد عشْراً؛ گره
. دهد هاي بندگی خداوند شمرده شده که مؤمن آن را از دست نمی هاي مردم به عنوان فرصت در منطق دین، حاجت

ها ملول و خسته  ي الهی است براي شما، از این نعمتها هاي مردم از شما، از نعمت درخواست: فرمود -   - امام حسین 
) ع(هاي پیامبر اسالم و ائمه معصومین  رسانی از بارزترین ویژگی به همین خاطر است که صدقه و انفاق و کمک. نشوید

  . بوده است

 ...قُوا ما ونْ تُنْفرٍ مخَی کُمأَنْفُسفَل قُونَ ما وإِالَّ تُنْف غاءتاب هجو اللَّه قُوا ما ونْ تُنْفرٍ مخَی فوی کُمإِلَی و 
ون ال أَنْتُمتُظْلَم    

 خوبیها از آنچه و! نکنید انفاق خدا، رضاى براى جز) ولى( است؛ خودتان براى کنید، مى انفاق اموال و خوبیها از را آنچه و
  .شد نخواهد ستم شما به و شود؛ مى داده شما به کامل طور به) آن پاداش( کنید، مى انفاق

  )272بقره،(
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  کز کار خلق یک گره بسته باز کند   زنندصدها فرشته بوسه بران دست می 
اي امیرمؤمنان، «: به ایشان گفتم. را در شدت گرما در جایی دیدم) ع(علی روزي امیرمؤمنان «: گوید سعید بن قیس می

 اي که به مظلومی کمک کنم یا به فریاد مصیبت دیده مگر براي آن ؛بیرون نیامدم«: فرمود »اید؟ در این ساعت بیرون آمده
بینیم آن حضرات در دل شب همواره در کنار راز و نیاز با معبود خویش، به کمک  جاي تعجب ندارد اگر می» .مبرس

  :اند چه خوب گفته. کردند محرومان و نیازمندان رفته و به آنان اطعام می
  بهتر ز قامتی که به محراب خم شود      قدي که بهر خدمت مردم علم شود

  :کهصدقه خوب در اسالم آن است 
رسید مگر اینکه از  نیکوکارى نمى) حقیقت(هرگز به ؛  تُحبون مما تُنْفقُوا حتَّى الْبِرَّ تَنالُوا لَنْ«: از بهترین چیزها باشد - 1

  )92آل عمران، ( ».انفاق کنید) در راه خدا(دارید،  آنچه دوست مى
  )272بقره، ( »!جز براى رضاى خدا، انفاق نکنیده اللَّه؛ وج و ما تُنْفقُونَ إِالَّ ابتغاء«: براي خدا باشد - 2
هاى خود  بخشش! اید اى کسانى که ایمان آورده؛  و الْأَذى  یا أَیها الَّذینَ آمنُوا ال تُبطلُوا صدقاتکُم بِالْمنِ«: منت باشد بی - 3

  )264بقره، ( »!را با منت و آزار، باطل نسازید
اگر انفاقها را ؛  إِنْ تُبدوا الصدقات فَنعما هی و إِنْ تُخْفُوها و تُؤْتُوها الْفُقَراء فَهو خَیرٌ لَکُم«: فرد شودسبب حفظ آبروي  - 4

  )271بقره، ( »!و اگر آنها را مخفى ساخته و به نیازمندان بدهید، براى شما بهتر است! آشکار کنید، خوب است
باید براى نیازمندانى باشد که در راه خدا، در تنگنا ؛  سبیلِ اللَّه  للْفُقَراء الَّذینَ أُحصرُوا فی«: ه شودبه نیازمند واقعی داد - 5

  )273بقره،( »... اند قرار گرفته
 »نیازمند و محروم است؛ و بخش معینی از اموالشان براي  و الْمحرُوم  أَموالهِم حقٌّ للسائلِ  و فی«: مداوم و مستمر باشد - 6
  )19ذاریات، (

وجه محدود به دادن چند سکه و اسکناس به یک فقیر نیست؛  هیچ ضمن اینکه صدقه و انفاق و دستگیري از دیگران، به
بلکه هر کس تخصصی را به دیگري یاد بدهد یا مطلب خوبی را منتشر کند یا کاالي مناسبی را تولید کند یا جوانی را به 

 لبخند یک حتی گاهی. ق کند و خالصه هر کس اندوه و مشکلی را برطرف کند، نیکوکار و محسن استازدواج تشوی
  :ببخشیم توانیم میهمه  ما .کنیم دور انسانی دل از لحظاتی براي حتی را غم و ناراحتی تا باشد؛ ها هدیه بهترین تواند می

 .دهد آرامش شکسته قلبی به است ممکن هرآنچه یا یاریگر دستی، آمیز محبت لبخندي، شیرین اي واژه،  عشق اندیشه،
که گوي خدمت به مردم را از رقیبان  خوشا پیشتازان میدانِ این مسابقه .دارد نیاز همدلی و عشق به، پول از بیش دنیا
   .کنند ربایند و در دفتر خدا، امتیاز بیشتري براي خود، ثبت می می

 بهر آسایش مردم قدمی بردارد    آن کسی را بستایید که اندر همه عمر
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رسول گرامی . در اسالم به این نکته توجه زیادي شده است. اولین شرط همدلی، دوست داشتن دیگران است
: آن حضرت در جاي دیگر می فرماید» .است مردم با دوستی خدا، به ایمان از پس کارها بهترین«: فرماید می) ص(اسالم

هنگامى که یکدیگر را دوست بدارند، به یکدیگر هدیه دهند و امانتدارى کنند، در خیر و خوبى خواهند امت من تا «
در آیه باال بیان شده که همه مؤمنان با هم . دهنده اهمیت محبت و دوستی با مردم در دین اسالم است این نشان» .بود

  . بستگی و نیز محبت میان افراد جامعه است این تعبیر واالترین تعبیر براي بیان یکپارچگی و هم. برادرند

اگر در میان افراد یک . یاري و یکپارچگی افراد جامعه دارد اي در ایجاد آرامش و هم سازندهمهم و بسیار محبت نقش 
اي ه تر؛ یک جامعه پیوند قلبی وجود داشته باشد، زمینه خانواده یا یک محیط کاري یا یک محله و در مقیاس وسیع

به همین دلیل، دین اسالم نه تنها بر معاشرت خوب با دیگران تأکید کرده،؛  .شد و هم افزایی نیز پدیدار خواهد فکري هم
  .بلکه مؤمنان را برادر هم خوانده تا نهایت نزدیکی را میان آنان بیان کرده باشد

این همه با  امروزهدر زندگی د گوین می. خواهد و جیبِ پر فکر می کنند محبت، دلِ خوش میبسیاري از مردم متأسفانه 
که به کارِ خود برسیم و مردم آزاري نکنیم، بس است؛ دیگر جایی براي  و سرشلوغی، همین مالی و روحی مشکالت

دانند که بسیاري از همین مشکالت، با دوست داشتن و مهربانی به  این افراد نمی. ماند ورزیدن باقی نمی محبت و عشق
  : رود دیگران و همدلی با آنان از بین می

  شمار آرد یبرنج  که برکن دشمنی درخت    ار آردبه نهال دوستی بنشان که کام دل ب
افرادي که با وجود هزار و یک . آمیز با دیگران، یک انتخاب است، براي بهتر زندگی کردن آري، برخورد محبت

افرادي که گرفته با اطرافیان سخن بگویند؛  شان، اجازه نمی دهند تا با چهره عبوس و درهم بدبختی در زندگی شخصی
کنند تا چند  اگر بزرگسالی ببینند، تالش میافرادي که کنند؛  ببینند، به او لبخند زده و مهربانی و شیطنت می اگر کودکی

ترین بهانه براي  در خانه به دنبال کوچکافرادي که اش باشند؛  هاي هرچند تکراري اي گوش شنوایی براي خاطره دقیقه
زنند؛  کار با مراجعان از روي کالفگی و از سر تکلیف حرف نمیدر محل افرادي که شادي همسر و فرزندانشان هستند؛ 

شود چنان بانشاط سالم  کند و وقتی سوار تاکسی می محله هر روز سالم و احوالپرسی می با همسایه و همافرادي که 
شق و نشاط افرادي که ع. کند که همه با خود فکر می کنند، احتماالً خبر خوشی به او رسیده و در زندگی غم ندارد می

افرادي که نسبت به دغدغه و . کنند کنند و مهربانی را تکثیر می و سرزندگی را به محیط پیرامون خود تزریق می
طور که هستند،  گذارند؛ و خالصه افرادي که دیگران را همان تفاوت نیستند و براي آنان وقت می هاي دیگران بی عالقه

  تُرْحمونَ  لَعلَّکُم اللَّه اتَّقُوا و أَخَویکُم بینَ فَأَصلحوا إِخْوةٌ الْمؤْمنُونَ إِنَّما
  !شوید او رحمت مشمول که باشد کنید، پیشه الهى تقواى و دهید آشتى و صلح را خود برادر دو پس یکدیگرند؛ برادر مؤمنان

  )10حجرات،(
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فقط کسانی از آن . زندگی سرشار از پستی و بلندي است. اند را فهمیده طعم واقعی زندگی. دوست دارند، این افراد
این مفهوم  .دهند تا خارهاي گزنده و تیز آن، روح لطیفشان را خراش داده و آزرده سازد برند که اجازه نمی لذت می

  ».تی با مردم نیمی از خرد استالتَّودد الی النّاسِ نصف العقل؛ دوس«: است که فرمود)ع(علی همان حدیث حکیمانه امام 

ند؛ جنگ و کشتار و خونریزي هیچ کجاي جهان را بیشتر دوست داشته باش همدیگر راا ه کاش روزي بیاید که آدم
کند و  محبت دوست را بزرگ می. باور کنید زیباترین منش آدمی محبت است. نگرفته باشد همان طور که هستند

اي دیگر شناخته و معرفی  گونه کسانی که این دین را به. ورزي است دین اسالم، دین محبت و عشق .دشمن را دوست
  .کنند، باید در مسلمانی خود تردید کنند می

  ملّت کار ندارد به هیچ مذهب و    آن که خبردار شد ز کیشِ محبت
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  اجتماعیمؤثر روابط مهارت : دهمفصل 
، ریشه در سرشت بیشتر این روابط سالم انسانی. است معاشرت نیکو و شایستههمین سرسبزي و نشاط جامعه در گرو 

روح فرهنگ اسالم نیز بر پایه معاشرت نیکو و . شده استتأیید و تقویت  نیز از سوي ادیان الهی کهپاك انسان دارند 
  . فعال با مردم استوار شده است

دیندار را رابطه هاي انسان  یکی از ویژگی خداوند. دارد قرآن کریم رهنمودهاي زیادي در حوزه روابط اجتماعی سالم
بر این  .داند میمهارت برقراري ارتباط مؤثر و سازنده با دیگران برخورداري وي از  خوب او با مردم و به تعبیري،

و در  می تواند یاریگر ما در برقراري ارتباط سالم و استواراساس، نگاهی جامع به آیات قرآن در فضایل اجتماعی، 
  .باشد تشکیل اجتماعی مؤمن و سالم و پایدارنتیجه، 

    :در این فصل بنا داریم تا برخی از آیات قرآن در این زمینه را بررسی کنیم
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  رعایت حق الناس: 63موضوع 

 

  

  

  

اساس رهنمودهاي اجتماعی اسالم هم بر پایه مراعات حقوق . هیچ دینی به اندازه اسالم به حقوق بشر توجه نکرده است
اینکه مسلمان باید نسبت به دیگران احساس تعهد و مسئولیت داشته باشد و حقوق آنان  ؛ یعنیدیگران بنا نهاده شده است

قدري مهم است که شرط پذیرش و قبولی اعمال در روز قیامت و  در دین اسالم به الناس حقّرعایت . را پایمال نکند
   .ورود به بهشت دانسته شده است

که این مفهوم بسیار وسیع است و  بینند، در حالی مالی و اقتصادي میرا تنها در حقوق » حقّ النّاس«بسیاري از مردم، 
شود؛ مثالً کسی که در یک محله اقدام به سد معبر یا ایجاد سر و  شامل تمام حقوقی که خداوند یا قانون وضع کرده، می

امام سجاد » وقرساله حق« .کند، در حقیقت حقّ آرامش و آسایش را از دیگران سلب کرده است صدا و مزاحمت می
ترین منشور حقوق انسانی است، دربردارنده حقوق و وظایف متقابل انسان و جامعه و حتی  تردید جامع که بی) ع(

  .هاي فراوانی در این حوزه باشد تواند صرفصل تحقیقات و دریافت موجودات دیگر است و می

الناس  مصادیق بسیار زیادي از حقّ و خداوند،ه نیز آیات زیادي به موضوع حق الناس اختصاص پیدا کرد قرآن کریمدر 
بیان کرده ... خواري، غیبت، تهمت، تمسخر، دست درازي به مال یتیم و  را در قالب دستورات دینی مانند نهی از حرام

ت توان عبار با این وجود، می. توان با همین موضوع مرتبط دانست را به نوعی می) بقره 282(ترین ایه قرآن  بزرگ. است
شود تا از هر چیز  در این آیه خداوند به دینداران توصیه می. ترین دستور در این زمینه دانست ابتدایی آیه فوق را جامع

روشن است که این دستور، شامل همه حقوق طبیعی، مالی، اجتماعی، قضایی، . که متعلق به مردم است، کم نگذارند
یهی است که رعایت حقوق هر فرد، منوط به عدم تعرض آن فرد به حقوق البته بد. گردد می... شهروندي، آزادي بیان و 

  . دیگران است

» آزاري مردم«ي آن ها انتهاي آیه نیز به طور کلی از فسادورزي در زمین نهی کرده است که قطعاً یکی از بارزترین نمونه
  .است و ما در گفتار بعد به آن اشاره خواهیم کرد

و روزي، عدم استجابت دعا و سلب  محرومیت از برکت رزقدن حقوق مردم، موجب بر اساس احادیث، پایمال کر
یا به او ؤشبی در عالم ر. نماز شب محروم شد و بسیار غمگین بود مدتی ازنقل شده است عارفی . لذت عبادت می گردد

هراسان از خواب » .داري را احساس کند چگونه می خواهد لذت شب زنده ،کسی که لذت خرماي حرام بچشد«: گفتند
به یاد آورد که روزي هنگام خرید خرما، از غفلت خرمافروش استفاده کرد و خرماي نارسی را . پرید و با خود فکر کرد

وا النَّاسخَسال تَب دین  وفْسضِ می الْأَرا فثَوال تَع و مهأَشْیاء  

  ! و حق مردم را کم نگذارید، و در زمین تالش براى فساد نکنید

  )113،شعراء( 
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به نزد خرما فروش رفت و حاللیت طلبید و مجدد  ».کنار گذاشته، خرماي شیرین و تازه اي را جایگزین آن کرده بود
  .دپیدا کرتوفیق نماز شب را 

  مرسان  موري اندرون به آزار     بخوري سلیمان  که بر از ملک خواهی
خواهیم به یک اصل مهم اشاره کنیم که بدون تردید دربردارنده روح اصلی دستورات اسالم در این زمینه  در اینجا می

گران هم پنداري، براي دی پسندي، براي دیگران هم بپسند؛ و آنچه براي خود ناخوشایند می آنچه براي خود می«: است
  ».ناخوشایند بدان

شود، زیربناي بسیاري از رهنمودهاي اجتماعی ادیان مختلف است  یاد می» قاعده طالیی معاشرت«این اصل که از آن به 
هاي مختلف زندگی، خود را  رعایت این اصل بدین معناست که در موقعیت. و در اسالم نیز مورد توجه قرار گرفته است

با در نظر گرفتن شرایط و احساساتشان، رفتار مناسب با آنان را انجام دهیم؛ همان رفتاري که  جاي دیگران قرار داده و
  . کرد گرفتیم، ما را خرسند می اگر خودمان در همان شرایط قرار می

وسیله  ، چیزي به من یاد بده که بهرسول خدا	اي«: پیامبر را گرفت و گفت شتر	عرب بادیه نشینی نزد پیامبر آمد، رکاب
نسبت به تو روا دارند، تو نیز همان را نسبت به  انآنچه را که دوست داري دیگر«: پیامبر فرمود »!شوم بهشت		آن وارد

. نیز آن را در حقّ آنان انجام مدهداري دیگر مردمان نسبت به تو انجام دهند، تو  و آنچه را که ناپسند می. آنان روا دار
این توصیه در  ».]براي تو کافی است، برو و بر اساس آن عمل کن جملههمین یعنی [ !حال، رکاب شتر را رها کن
مشابه همین جمله را نهج البالغه خطاب به فرزند خویش  31در نامه  )ع(علی حضرت . کلمات امامان نیز بسیار است

  : .نویسد می

تفاوتی را از بین برده و شفقت و  طلبی و بی هاي مختلف زندگی، خودخواهی و منفعت ن اصل، در حیطهتوجه به ای
فرض کنید اگر این اصل در رابطه دوسویه پرستار با بیمار، کارمند نسبت  .دلسوزي و خیرخواهی را به ارمغان می آورد

همسایگان نسبت به هم، زن و شوهر با یکدیگر و کننده، کارفرما نسبت به کارگر، معلم نسبت به شاگرد،  به مراجعه
   .داشت خالصه همه ارکان یک جامعه با هم رعایت شود، چه ثر مطلوبی می

  تو هم از من به یاد دار این پند      یاد دارم ز پیر دانشمند 
  نیز بر نفس دیگري مپسند     هرچه بر نفس خویش نپسندي
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  پرهیز از مردم آزاري: 64موضوع 

  

  

  

  

  

این گناه بزرگ که بازگشتش به عدم رعایت حقّ الناس سبب برهم . آزاري مورد نکوهش شدید اسالم است مردم
در به همین دلیل، . خوردن تعادل و آرامش از زندگی عمومی مردم و نزول بالهاي متعدد فردي و اجتماعی می گردد

و حتی منشأ قاعده فقهی در اسالم شده فته قرار گرجدي این رذیله اخالقی مورد توجه  اخالق و آداب و احکام اسالمی،
ال ضَرَر و ال ضرار فی االسالم؛ «این حکم به قاعده  .که اگر استفاده از حقّی که سبب ضرر به دیگران شود، جایز نیست

 .است) ص(ث پیامبر گرامی اسالممشهور شده که بر گرفته از حدی» .هیچ ضرر و آزاررسانی در اسالم نیست

المسلم من سلم المسلمونَ من یده و لسانه؛ مسلمان کسی «: داند آزاري می نشانه ایمان را دوري از مردم) ص(پیامبر اسالم
 در ضمن فرمایشاتی آزار دادن دیگران را ازنیز ) ع(علیحضرت » .است که دیگران از دست و زبانش در آسایش باشند

  »  .، آزار کردن رفیقان استافراد شرورعادت  ؛عادةُ الْأَشْرَارِ أَذیۀُ الرِّفَاق«: داندعادات افراد شرور، پست و جاهل می

به همین دلیل، بسیار باید از این اعمال برحذر . شود شود، به راحتی آمرزیده نمی آزار می گیر افراد مردم گناهی که دامن
ء الشِّرْك بِاللَّه و الضَّرُّ لعباد  خَصلَتَانِ لَیس فَوقَهما منَ الشَّرِّ شَی« :اهللا علیه و آله و سلم می فرمایندپیامبر اسالم صلی . بود
  ».شرك به خدا و آزار بندگان خدا: دو خصلت ناپسند است که بدتر از آنها نیست؛  اللَّه

 غیر از این گناهی نیست که در شریعت ما    مباش در پی آزار و هرچه خواهی کن

اذیت وآزار جسمی، تعدي به مال دیگران،  به صورت ذکر مصادیقی چونبیشتر  ،مفهوم اذیت و آزار کریم، در قرآن
در آیه باال به . است شده وارد …، غیبت، دادن القاب زشت وتهمت ء و تحقیر،جویی، تمسخر، استهزا عیبغصب، 

اگرچه  .شود که مرتکب بهتان و گناه بزرگی می شوند پردازند، هشدار داده می میمسلمانانی که به آزار و اذیت دیگران 
مورد آیه مذکور، مخصوص تهمت ناروا به دیگران است، اما عبارت آیه کلی است و هر گونه آزاررسانی را شامل 

 لَم ثُم الْمؤْمنات و الْمؤْمنینَ فَتَنُوا الَّذینَ إِنَّ«: خوانیم آزاري می نیز در بیان سزاي مردم 10در سوره بروج آیه .شود می
الْحریقِ؛ در حقیقت کسانى که مردان مؤمن و زنان مؤمن را در سختی و بال  عذاب لَهم و جهنَّم عذاب فَلَهم یتُوبوا

  »!است براى آنان عذاب سوزان) نیز(اند، پس براى شان عذاب جهنم است و  افکندند، سپس توبه نکرده

 «: رمز خوشبختی و آرامش و هدایت، ایمان و دوري از ظلم و ستم دانسته است ، خداوندانعام 82در آیه از طرفی، 
چ اند و ایمانشان را به هی آنان که ایمان آورده؛  أُولئک لَهم الْأَمنُ و هم مهتَدون  الَّذینَ آمنُوا و لَم یلْبِسوا إیمانَهم بِظُلْمٍ

اند تا ظلم در این آیه را به  هر چند برخی مفسران تالش کرده ».اند دارند و رهیافته) و آرامش(اند، امن  ستمى نیالوده

  مبِینًا  وإِثْما بهتَانًا احتَملُوا فَقَد اکْتَسبوا ما بِغَیرِ والْمؤْمنَات الْمؤْمنینَ یؤْذُونَ والَّذینَ
 آشکار گناهى و بهتان متحمل که حقّا ،آزارند مى ،باشند شده مرتکب جرمى آنکه بى را مؤمن زنان و مؤمن مردان که هایى آن و

  .اند شده

  )58،احزاب( 
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بگیرند، ولی ظلم معناي وسیعی دارد و شامل همه گناهان فردي و اجتماعی و اعتقادي و عملی و » شرك به خدا«معناي 
گناهی در حقیقت، هم ظلم به خداست و هم ظلم به خویشتن و هم ظلم به  به تعبیر دیگر، هر. شود پنهان و آشکار می

ترین  و گفتیم یکی از بزرگ(بر این اساس، مؤمنان واقعی کسانی هستند که ایمان خود را آغشته به گناه نکنند . دیگران
کنار شرك به خدا،  آزاري در ، مردم)ص(جالب آنکه در حدیثی از پیامبر گرامی اسالم .) آزاري است گناهان، مردم

دو خصلت ناپسند ؛  ء الشِّرْك بِاللَّه و الضَّرُّ لعباد اللَّه خَصلَتَانِ لَیس فَوقَهما منَ الشَّرِّ شَی«: بدترین گناهان معرفی شده است
  ».شرك به خدا و آزار بندگان خدا: ها نیست است که بدتر از آن

از بلند کردن صداي ماشین و بوق زدن غیرضروري و راه بندان به بهانه . زیاد استآزاري در زندگی بسیار  موارد مردم
هاي تلفنی و سرکاري و دست انداختن  جشن و شادي و عزا و پارك کردن در جلوي منزل دیگران گرفته تا مزاحمت

اد تنوع و تفریح انجام بارتر آنکه برخی این کار را تنها براي ایج تأسف. ها دیگران و سرك کشیدن به حریم شخصی آن
دانستند چه حساب  به درستی که این افراد اگر می. گذارند می دهند و حتی تبدیل به کلیپ و فیلم کرده و به اشتراك می

آري، این وعده حتمی . پروا سرنوشت خود را به تباهی نمی کشاندند سختی در پیش خواهند داشت، این چنین بی
 ال و... «: کند تی مخلوقش را برانگیزد، بر او غضب کرده و رحمتش را از او دریغ میپروردگار است که اگر کسی ناراح

  )43فاطر،(» .گیرد مى را صاحبانش دامان تنها مکر و نیرنگبِأَهله؛  إِالَّ السیئُ الْمکْرُ یحیقُ

اگر کسی را . گیرد پس می یک قلب دارد که هر کس به آن چیزي هدیه بدهد، همان را یی که خدا آفریدهدنیاآري، 
  ».دنیا جاي بزن و در رو نیست«. طور گردد و اگر دلی را شکستیم، همین شاد کردیم، اثرش خیلی زود به سوي ما بازمی

 زند بر هم جهان را، هر که یک دل بشکند می    تار و پود موج این دریا به هم پیوسته است
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  )وییخوشر( حسن خلق: 65موضوع 

   

  

  

  

 :است فرموده) ص(اکرم پیامبر. اخالقی است یا همان خوش» حسن خلق«ترین فضایل اجتماعی  بدون شک یک از مهم
 سبب که چیزي ترین بیش«و  ».شود نمی نهاده کسی عمل ترازوي در خلق حسن از باالتر و برتر چیزي قیامت روز در«

خود آن حضرت داراي نیکوترین  .»است خلق حسن و الهی تقواي شوند، بهشت وارد آن خاطر به من امت شود می
  .داند اخالق حسنه میواالترین را داراي ) ص(خداوند متعال، پیامبر گرامی اسالمدر آیه مذکور، . اخالق بود

برکت و  شدن افزون دیگران، محبت و دوستی جلب زندگی، شدن تر شیرینتأثیر بسیار زیادي در  اخالقی خوش
جلب » اکسیر اعظم«اگر به دنبال  .گردد روزي، طول عمر و کاهش اضطراب و استرس و حل مشکالت زندگی می

بداخالقی و تندخویی، بدانید که . رویی کنید اخالقی و گشاده محبت هستید، بدانید باید خود را مزین به خوش
ولی خوش . اثر و منزوي می کند ها را بی ترین چهره ها و جذاب ها و نیکوترین لباس خوشبوترین عطرها و بهترین آرایش

  .شود اخالقی سبب جذب دیگران و صمیمیت و آرامش و مردم داري می

 ایمان کسی« ،)ص(رسول اکرم رموده ف به. معاشرتش با دیگران جستجو کرد اخالق هر انسان را باید در نحوه میزان
  » .تر است که اخالقش بهتر باشد کامل

 را دشمنان کردند، می جذب را دلها »اعظم اکسیر« با همین. مظهر رأفت و رحمت بود ها و امتیاز بارز آن ،»حسن خلق«
دستها را با  دادند، دلها را با دلها، میپیوند  و آفریدند می الفت کردند، می مبدل مهربانی به را ها کینه ساختند، می دوست
چهره گشاده و بشّاش، از  دار، تحمل فراوان و حلم و بردباري و جاذبه کالم نرم، رفتار شایسته، گفتار مؤدبانه و !دستها
به مقام و رتبه  گاهی انسان در سایه خوشخویی،« :استنقل شده ) ص(پیامبر اکرم از .است» حسن خلق«هاي جلوه مظاهر

   ».رسد می دار زنده داران شب وزهر

  هیچ اهلیت به از خلق نکو    من ندیدم در جهان جست و جو
 هر کسی کاو شیشه دل باشد، شکست    هر که را خوي نکو باشد برست

آن حضرت در پاسخ از معناي . اشاره کنیم) ع(اگر بخواهیم خوش اخالقی را تعریف کنیم، باید به حدیثی از امام صادق
 و خو حسنٍ؛ یعنی حسن خلق آن است که نرم بِبِشرٍ أخاك وتَلقى کَالمک وتُطَیب جانبک تُلَینُ«: فرماید میحسن خلق 

حسن خلق به بر این اساس، » .کنى برخورد خوشرویى با برادرت با و باشد مؤدبانه و پاکیزه گفتارت باشى، مهربان
صفت نرم خویی را در گفتار بعد بررسی کرده و . شود یی گفته میرو گویی و خوش خوشخویی،  نرم مجموع سه صفت

  .پردازیم می در گفتارهاي بعد به دو صفت بعديدر این گفتار به صفت خوشرویی و 

و لى إِنَّکظیم  خُلُقٍ  لَعع  
  .مسلطى آن بر که دارى بزرگى بس اخالقى ملکات تو

   )4،قلم(
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. است دیگران با برخورد در ها لب بر لبخند داشتن و بودن خوشرو انسانی، هر نیک صفات از یکی: خوشرویی - الف
 می جلب خود به را همگان شود، جایی وارد آن با کس هر که دارد اجتماعی انگیز شگفت نیروي یک لبخند، و تبسم
 قلب. باشد می سودمند نیز دیگران براي و است انتقال قابل شادي و لبخند. گیرد می قرار احترام و استقبال مورد و کند

 هیچ. سازد می خندان و شکفته را خود یپرامون هاي چهره همه که است شادي سرچشمه یک باز، چهره و شادمان
 داراي که کسی. کند مقابله دارد، وجود شادي و لبخند آنجا در که دوستانی گروه یا خانواده کانون با تواند نمی نیرویی

 نعمتی ها آن همه براي وجودش و داشت خواهد نزدیکان و دوستان روي چشمگیري تأثیر است، نیکو صفت این
 مؤثر فعال، افرادي آینده در یابند، پرورش نشاط پر و گرم هاي کانون گونه این در که فرزندانی است؛ آسمانی

 و گرفته اي قیافه و هستند ناراحت و خلق بد که کسانی معموالً ولی بود؛ خواهند اخالق خوش و رو گشاده خدمتگزار،
 زندگی، در غالباً مادرشان و پدر و اند بوده بهره بی نعمت این از که اند شده بزرگ هایی درخانواده دارند، افسرده

  .اند داشته کشمکش و اختالف

 خشنودي و رضایت شود، می انسان خوشبختی باعث که نعمتی ترین بزرگ و است بودن راضی نشانه تبسم و لبخند
 که همچنان سازد؛ می آسان و سهل را مسایل از بسیاري حل و روشن را ضمیر داشتن، خشنود و شاد چهره. است

 و روحی فکري، سالمت روي بر زود یا دیر داشت؛ خواهد پی در را بزرگی خطر همیشگی، ناخشنودي و ترشرویی
  .شود می نیز دیگران رنجیدن و کشیدن کنار سبب و زند می هم بر را روانی تعادل گذارد، می اثر انسان جسمی

 گرداند می بهشت وارد را انسان و جلب را دیگران محبت خوشرویی، و دیگران به کردن نیکی«: فرمود) ع( صادق امام
تَبسم الرَّجلِ فی وجه اخیه «: دفرمای مینیز ) ع(امام باقر» .کند می دوزخ وارد و دور خدا از را انسان رویی ترش و بخل و

  ».است» حسنه«لبخند انسان به چهره برادر دینی اش . حسنَۀٌ

 است آمده روایات در دارد؛ فراوانی نقش کارآمد، ارتباط ایجاد در که است رویی گشاده مصداق بارزترین تبسم،
 مردم همه از بیشتر که است آمده) ص(پیامبر سیره در و دهد می حسنه او به خداوند کند، تبسم برادرش به هرکسی

 با را یکدیگر و باشند متبسم همواره تا کرد می سفارش نیز دیگران به و داشت لب بر تبسم همیشه ایشان بود، متبسم
  .کنند مالقات باز اي چهره

  کسی آساید بید چون ات سایه از کن سعی    را خلق دهانِ گر نسازي شیرین ثمر از
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روابط  پایداري و ها عاطفه جلب و قلوب ساختن نرم در زیادي که تأثیرات »خلق حسن« دیگر هاي شاخه یکی از
در . سازد می تر صمیمی را پیوندها و استوارتر را ها رابطه بخش شادي و دلپذیر گفتار. گویی است اجتماعی دارد، خوش

بتی در طرف مقابل ایجاد گاه نخواهد توانست اثر مث دار و آمیخته به مالمت و سرزنش هیچ مقابل، کالم گزنده و نیش
  .کند

 با حتی یعنی ندارد؛ استثنائی هیچ مطلب این. بگوییم سخن نیکو مردم، همه با تا خواهد می ما از خداوند باال، آیه در
 کرده سفارش آیه در خداوند که نیک قول معناي تفسیر در) ع( باقر امام. گفت سخن خوبی به باید نیز دشمنان

 زخم و  دشنام لعنت، خداوند، که چرا بگویید، آنها به بگویند، شما به مردم دارید دوست که سخنی بهترین«: فرماید می
 عفیف و بردبار و حیا با شخص و دارد می دشمن را سمج و بدزبان و گفتار زشت فرد و ندارد دوست را مومنان بر زبان

  ».دارد دوست را پارسا

 زدا، غم و آمیز مالطفت کالمی گفتن با را باایمانش وخواهر برادر کس هر«: است فرموده) ص(خدا از این رو، رسول
 ».برد می سر به الهی گسترده رحمت سایه در همواره سخن گوینده آن است، شادمان او وقتی تا قراردهد، تکریم مورد

 یتْبعها صدقَۀٍ منْ خَیرٌ رَةٌمغْف و معرُوف قَولٌ «: داند این موضوع بعه قدري مهم است که خداوند آن را نوعی انفاق می
263بقره، (» . از بخششى که آزارى به دنبال آن باشد، بهتر است ، و عفو)در برابر نیازمندان(یده گفتار پسند؛ أَذى(  

 جمیلَ تَسمعوا الخطابِ فی اجملوا«: است آمده) ع(علی  حضرت از حدیثی در. دارد سویه دو اثر گفتاري خوش
  ».بشنوید زیبا پاسخ تا بگویید سخن زیبا الجواب؛

مزاح و شوخی در  از نظر دین، .و شوخی هم در نگاه اسالم پرداخته شود مزاح موضوع خوب است در این زمینه، به
حدي که موجب زدودن غم و اندوه و شاد کردن مؤمن باشد و به گناه و افراط و جسارت و سخنان زشت و دور از ادب 

کنم، ولی جز سخن حق   شوخی میحتماً من « :پیامبر اسالم فرمود .است و بایسته کشیده نشود، عملی پسندیده
 «: عرض کردم» مزاح شما با یکدیگر چگونه است؟«: ز اصحابش پرسیدیکی ااز ) ع(صادق  چنین امام هم» .گویم نمی

توانی به وسیله آن برادر  این گونه نباشید، چراکه مزاح کردن از حسن خلق است و تو می«: حضرت فرمود »!بسیار اندك
 ».ات را شادمان کنی دینی

  .کنیم تصاص دارد، واگذار میگفتاري اخ بحث بیشتر در این زمینه را به فصل دوازدهم که به مهارت خوش

 ...لنَّاسِ قُولُوا وناً  لسح ...  

  .بگویید خوب سخن مردم با و

 )83بقره،(
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  .داند یاد کرده و آن را رحمتی از جانب خود می اسالم گرامی پیامبر باال از صفت نرمخویی آیه در خداوند

 و گذارند اثر مردم در بتوانند بهتر تا داد قرار خو نرم و عطوف ییها انسان را خود سفیران و پیامبران مهربان، خداي آري،
  . داند می بندگان به خودش جانب از رحمتی را خویی نرم خداوند آنکه جالب. نمایند جذب خود سوي به را آنان

 دور. آید نمی چشم به کنارشان کسی که دارند پرطمطراقی وجود چنان ها آن از برخی: اند دسته دو ها به طور کلی، آدم
 روي پا و بیایند کوتاه بقیه باید همیشه انگار برود؛ پیش میلشان و راحتی مطابق باید چیز همه بینی، می که را برشان و

  .کشند می راحتی نفس همه نیستند، وقتی که است این ها آدم این  نشانه. بگذارند عالئقشان

. است مقدم آنان میل بر همیشه دیگران عالقه. شوند نمی دیده ولی کنند، می زندگی ما کنار که هستند هم هایی آدم اما
 هم اول از حتماً باشد، کم غذا اگر خانه، در. دهند می دیگري کس به را خود جاي و خیزند برمی سریع اتوبوس، در

 تلویزیون هاي برنامه دارم؛ دوست را اش برشته بخش همین اصالً من گویند می باشد، سوخته کمی اگر و اند؛ نداشته اشتها
 صداي و سر محله، در دهند؛ می وفق را خود دیگران میل مطابق سفر، در کنند؛ می تعیین همسرشان عالقه اساس بر را

 ولی نیستند، انگار که کنند می زندگی صدا سرو بی قدري به هستند، وقتی ها آدم این. کنند می تحمل را همسایه مهمانی
 روزي از واي. کنند می بازي را ها آدم ما کارخانه هاي دنده چرخ در روغن نقش ها آن. است کم چیز همه نیستند، وقتی

  . شود می تلخ چقدر زندگی چقدر وقت آن. باشد کم هایمان زندگی در ها آدم این از که

 را مؤمنان نشانهتوجه کنید که  )ع(علی  امیرالمؤمنیناگر به دنبال یک نشانه براي مؤمن هستید، فقط به این حدیث از 
 در خودش دست از خودش که است کسی مؤمن راحۀ؛ فی منه النّاس و تَعبٍ فی منه نَفسه المؤمنُ«: داند می گونه این
  ».آسایشند در او دست از مردم ولی دارد، قرار رنج

  کردگار بود خوشنود تو ز تا    گذار دلها خشنودي به عمر
  طلب یاران راحت و خود رنج    طلب سواران خورشید سایه

  

  ... لَهم استَغْفرْ و عنْهم فَاعف حولک منْ الَنْفَضُّوا الْقَلْبِ غَلیظَ فَظا کُنْت لَو و لَهم لنْت اللَّه منَ رحمۀٍ فَبِما
 پراکنده پیرامونت از بودى دل سخت و خوى درشت اگر و شدى، خوى نرم آنان با خدا سوى از رحمتى و مهر به پس!] پیامبر اى[

    بخواه آمرزش آنان براى و کن، گذشت آنان از بنابراین شدند؛ مى

   )159،آل عمران(
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 اجراي. هاي رفتار اجتماعی مطلوب از نگاه دین، پیروي از قوانین بر حق و عرفی جامعه است ترین بایسته یکی از مهم
 و حق اجراي را انبیا فرستادن از هدف، قرآن جاي چند درخداوند . دارد اي ویژه بسیار جایگاه قرآن دیدگاه از قانون
 این ما؛ خَصیما للْخَائنینَ تَکُنْ ولَا اللَّه أَراك بِما النَّاسِ بینَ لتَحکُم بِالْحقِّ الْکتَاب إِلَیک أَنْزَلْنَا إِنَّا« :است کرده بیان قانون
 از که مباش کسانی از و کنی قضاوت مردم میان در آموخته تو به خداوند آنچه به تا کردیم نازل تو بر بحق را کتاب
  .شود سوره بقره هم فهمیده می 213این مطلب از آیه  )105 آیه نسا سوره( ».نمایی حمایت خائنان

سوره  65یه آدر . مطیع باشد هاي الهی و فرامین رهبر دینی کامالً بر این اساس، مؤمن حقیقی کسی است که در بابر قانون 
 قَضَیت ممّا حرَجا أَنْفُسهِم فی یجِدوا لَا ثُمّ ینَهمب شَجرَ فیما یحکّموك حتَّى یؤْمنُونَ لَا وربِّک فَلَا«: نساء آمده است

 طلبند داوري به را تو خود، اختالفات در اینکه مگر بود، نخواهند مؤمن آنها که سوگند پروردگارت به؛ تَسلیما ویسلّموا
   ».باشند تسلیم کامال و نکنند ناراحتی احساس خود دل در تو، داوري از سپس و

 می سرپیچی آن از موارد سایر در و کنند می اطاعت آن از باشد شان صالح به قانون اگر که را کسانیچنین  هم قرآن
 یکُنْ وإِنْ. معرِضُونَ منْهم فَرِیقٌ إِذَا بینَهم لیحکُم ورسوله اللَّه إِلَى دعوا وإِذَا« :دهد می قرار سرزنش مورد شدت به کنند
مقُّ لَهأْتُوا الْحی هینَ إِلَینذْعداوري میانشان در تا بیایند پیامبرش و خدا سوي به که شود دعوت آنان از که هنگامی و؛ م 

 و سرعت با) شود آنان نفع به داوري و( باشند داشته حق اگر ولی. شوند می رویگردان آنان از گروهی ناگهان کند،
  )49 و 48 آیات نور سوره( ».آیند می او سوي به تسلیم

احکام و مقرارت دینی، این است که مردم به  شود که هدف از بعثت انبیاء و به طور کلی از آیه باال هم فهمیده می
از این آیه  .تر، قانون است منظور از میزان در این آیه، همان مقررات دینی و حکومتی و به تعبیر ساده. عدالت قیام کنند

خواهد تبعیت از قانون به صورت  خداوند میاین است که  »لیقُوم النَّاس بِالْقسط« نکته جالب در جملهشود که  فهمیده می
. خودجوش و مردمی باشد؛ یعنی یک فرهنگ فراگیر و داوطلبانه باشد؛ نه اینکه به زور توسط حکومت اقامه قسط بشود

  .گوید گریزان سخن می یر براي دفع فتنه قانونشمشنعمت از نیروي شدید و  آیه، در ادامه اگرچه

شود؛ چه هنگامی  مشاهده می حکومتی امور در مداري قانون به اي ویژه توجه )ع(و اهل بیت ) ص(اکرم پیامبردر سیره 
 آیه وقتی که است روایت) ع( صادق امام از. که خود مأمور اجراي قانون بودند و چه حتی زمانی که حاکم نبودند

لْنا لَقَدسلَنا أَرسر ناتیبِالْب أَنْزَلْنا و مهعم تابالْک الْمیزانَ و قُومیل النَّاس طسبِالْق أَنْزَلْنَا و دیدالْح 
فیه أْسب شَدید و عنافلنَّاسِ مل و لَمعیل نْ اللَّهم رُهنْصی و لَهسبِ رإِنَّ بِالْغَی اللَّه زیز قَوِيع   

 تا فرستادیم، فرو را ترازو و) الهى( کتاب آنان همراه و فرستادیم،) آسا معجزه( روشن هاى دلیل با را فرستادگانمان بیقین
 تا و است، مردم براى سودهایى و ]آالت جنگی[ شدید نیرویى آن در که فرستادیم فرو را آهن و برخیزند؛ دادگرى به مردم

   .است ناپذیر شکست نیرومندى خدا براستى کند؛ مى یارى نهان در را اش فرستاده و او کسى چه که دارد معلوم خدا

   )25،حدید (
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. هستند زکات آوري جمع مسئول که کسانی یعنی بود؛ »علیها عاملین« زکات مصرف موارد از یکی شد نازل زکات
 ،دارند هم با که فامیلی رابطه خاطر به تا کردند درخواست ایشان از و آمدند) ص(پیامبر نزد شمها بنی طائفه از اي عده

. بردارند خودشان براي را زکات از سهمی طریق این از بتوانند تا کند محول ها آن به را زکات آوري جمع مسئولیت
 ترجیح دیگران بر را شما من که کنید می گمان آیا است؛ حرام شمها بنی بر و من بر زکات و صدقه«: فرمود) ص(پیامبر

  »دهم؟ می

 می اجرا زیردستان بر را الهی حدود که رو آن از شدند نابود اسرائیل بنی« :آن حضرت در حدیث قابل تأملی فرمود
  ».زادگان اشراف بر نه کردند،

در پرتو حسن ، ولی کارکرد اصلی قانون، تنظیم رفتارهاي اعضاي یک جامعه است، که به طور طبیعی دچار تعارضند
هم حکومت، موظف به اجراي قانون است و هم لذا . آید پدید مینیز اجراي قانون، عدالت، رفاه، نظم و رشد جامعه 

  .باید به آن گردن گذاشته و احترام بگذارندخود مردم 

اگرچه قوانین . خداوند ذکر شده و از همه خواسته شده تا از آن پیروي کنندتشریعی  قوانیندر آیات بسیاري از قرآن، 
مباالتی  عدالتی به دور است، ولی این به معناي بی گذار، از هر خطا و تبعیض و بی دینی، به جهت معصوم بودن قانون

ف، هر قانونی را که منشأ نسبت به قوانین بشري نیست؛ زیرا دین مبین اسالم بر مبناي اصول کلی مبتنی بر عقل و عر
نشأت گرفته باشد، پذیرفته و همه را به تبعیت از آن  - حتی اگر معصوم نباشد–عقالیی داشته باشد و از حاکم اسالمی 

به همین جهت، علماي دین معتقدند . پذیري عقالیی و شرعی است اساساً فلسفه دین مبتنی بر همین قانون. کند دعوت می
    .المی به نوعی باید زیر نظر حاکم شرع و فقیه مجتهد جامع الشرایط تصویب و اجرا شودتمام قوانین جامعه اس

  

  

    

۱۶۰



  رعایت ادب: 69موضوع 

  

  

  

  

این جمله بیانگر اهمیت این گفتار در جلب محبوبیت اجتماعی و  ».خردادب هیچ خرجی ندارد، ولی همه چیز را می«
  .در این گفتار به اهمیت ادب در معاشرت اجتماعی اشاره می کنیم .ارتباط با دیگران است

ت، دوستی، غذاخوردن، لباس پوشیدن، نشستن و آداب معاشر. بخش مهمی از دین اسالم را آداب در بر گرفته است
   .برخاستن، خوابیدن، مهمانی، دید و بازدید و به طور کلی، آداب فردي و اجتماعی مربوط به اعمال مختلف

را جایگاه ادب داند و در حدیثی ارزشمند  را کمال آدمی می آن )ع(علی حضرت  اهمیت ادب به قدري مهم است که
آن حضرت در جاي دیگر . »هر چیزي محتاج عقل است و عقل محتاج ادب است«: کهچنین شرح می دهد  این
ادب انسان را از افتخارات پدران و  «: چنین فرمود هم ».مردم به ادب شایسته، بیش از طال و نقره نیازمندند«: فرماید می

  ».دکن نیاکان بى نیاز مى

  که بزرگی نتیجه ادب است  با ادب باش تا بزرگ شوي 
: فرمود حکیمانهدر یک روایت ) ع(امام حسین. رشد و شکوفایی شخصیت یک فرد استنقطه آغازین در حقیقت ادب 

ترین مراحل انسانیت نیز امکان پذیر  بدون رعایت ادب، دستیابی به پایینپس » .داردکسی که عقل ندارد، ادب نیز ن«
  :نیست

  است حیوان، ادب و آدم بنی ما بین فرق    نیست آدم است، ادب بی اگر آدمیزاد
فقط دو روز دیگر تا مرگ تو باقی مانده است، یک روزش را  اگر«: فرماید می به یکی از یاران خویش) ع( صادق امام

از این روست که بزرگان توفیق ادب داشتن را نیز از » .براي آموختن ادب صرف کن و روز دوم را براي به کار بستن آن
  .کردند خداوند درخواست می

  رب فضل از گشت محروم ادب بی     ادب توفیق جوییم خدا از
باره اشاره  در این) ع(اگر بخواهیم یک تعریف کلی از ادب داشته باشیم، خوب است به حدیث نیکوي امیر مؤمنان 

 خویش پا فراتر  بهترین ادب آن است که انسان در حد و مرز خود باقی بماند و از اندازه«: فرماید آن حضرت می. کنیم
به . گیرد از این جهت این حدیث را در تعریف ادب، نیکو دیدیم که معناي جامعی از آداب مختلف در بر می» .ننهد

کند یا انسانی که حد خود را  گویی و پرخاش نمی طور مثال، شاگردي که حد خود را بشناسد، در ارتباط با معلم درشت
رعایت ادب در هر کاري، ویژه خود . و نشست و برخاست نداردبداند، در رابطه با دیگران متکبرانه سخن نمی گوید 

  انَّ الذینَ ینَادونَک منْ وراء الحجرات أَکْثَرُهم الیعقلونَ
 .درك ندارند  کنند، بیشترشان صدا مى ها بى تردید کسانى که تو را از پشت اطاق

  )4،حجرات( 
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اند که  به همین دلیل، از قدیم گفته. هاي مختلف هم تفاوت کند ها و مکان آن کار است که حتی ممکن است در زمان
  » .ادب، آداب دارد«

برخی مسلمانان آن حضرت را با صداي بلند و از بیرون . است) ص(موضوع آیه فوق، رعایت ادب در برابر پیامبر اسالم
. حرمتی به آن جناب بود، خداوند آنان را از این کار نهی کرد خانه و با صداي بلند صدا می کردند و چون این کار بی

ي است که به ا ها آیه این آیه یکی از ده. اند خردي توصیف شده کنند، به بی در این آیه، افرادي که مراعات ادب نمی
هاي لقمان، اسراء، حجرات، فرقان  هایی از سوره بخش. طور کلی درباره رعایت ادب در رفتار اجتماعی نازل شده است

اگر بخواهیم به آداب مختلف زندگی اجتماعی از منظر  .و اعراف به ذکر کلیاتی در این زمینه اختصاص یافته است
   .جلدي است قرآن بپردازیم، نیازمند کتابی مفصل و چند

/ 61توبه، / 5تا  1حجرات،  /63 نور،): [ص(ادب در برابر پیامبر  :بخش اندکی از این آداب و آیات از این قرار است
 اسراء،: [ادب در برابر پدر و مادر - ...]و  66کهف،  /11 مجادله،: [ادب در برابر علما و بزرگان دینی - ...] و  53احزاب، 

/ 72فرقان، / 86نساء،  /199 اعراف،: [ادب در برابر مردم - ...] و  102صافات، / 15ف، احقا/ 14لقمان،  /24و  23
ادب در  - ...] و  114نحل، / 168بقره، / 24عبس،  /31 اعراف،: [ادب در غذا خوردن - ...] و  36نساء،/ 11حجرات، 

لقمان، / 83بقره، / 108انعام، : [سخن گفتنادب در  - ...] و  53احزاب، / 68انعام،  /11 مجادله،/ 29تا  27نور، : [مهمانی
  ...]و  63فرقان، / 18لقمان، / 37اسراء، : [ادب در راه رفتن - ...] و  11حجرات، / 86نساء، / 54انعام، / 19

در . شود بهترین الگو براي رعایت ادب، خود قرآن کریم است که در سرتاسر آن رعایت ادب مشاهده میگفتنی است 
. ادبی نشانه دوري از قرآن است بنابراین، بی. شود ادبی دیده نمی ه در لحن و چه در محتواي آن بیهیچ کجاي قرآن چ
گویی یا آزادي عمل و  شود و به بهانه رك سرشان نمی... تر و پدر و مادر و استاد و  تر و کوچک افرادي که و بزرگ

  .اند؛ حتی اگر ظاهر دینی داشته باشند مان نبردهنشینند، بویی از ای مالحظه می گویند و بی بیان گستاخانه سخن می

  .است ادب ایمان گفت که دلم گوش بر عقل  چیست؟ ایمان مگر که سؤالی عقل از کردم
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اسالم . ها و راهکارهاي بسیاري ارائه نموده و بر آن تأکید داشته است اسالم در ضرورت مشارکت اجتماعی توصیه
وند خدا .می داند  جامعهو پویاي  پیشرفت ذاتی عناصر از آن را یکیها را ضامن بقاي اجتماعی دانسته و  مشارکت انسان

 .دهد ون و یاري رساندن به یکدیگر فرمان میمسلمانان را به تعا) 2آیه شریفه / سوره مائده(در 

را در ... اجتماعی، فرهنگی، اقتصادي، سیاسی، نظامی، خانواداگی و  اي از امور اي گسترده دایرهتعاون و همکاري، 
بستگی و اتحاد و  اي که در آن، مردم دوشادوش حکومت به کمک و یاري همدیگر برخواسته و هم جامعه. گیرد برمی

خود خواهد دید و جامعه اي که در آن هر کس به فکر پیشرفت موقتی و  هاي ترقی و پیشرفت را به د، پلههمدلی دارن
  .افزایی در آن وجود ندارد، محکوم به شکست و از هم گسیختگی است محدود خود است و توازن و هم

ره واحد در برابر ظالمان و از نظر قرآن، امت اسالمی یک پیکره واحد دارند و همه مسلمین موظف به حفظ این پیک
تر  اي مؤمنان را برادرِ همدیگر؛ بلکه حتی نزدیک به همین دلیل است که قرآن کریم با عبارات ارزنده. ستیزان هستند حق

؛ اگر از ظلم ) 29نساء، (» .خودتان را نکشید«: گوید آید، می آن جا که سخن از کشتن به میان می. از آن دانسته است
جویی نکوهش می  ؛ هنگامی که از تمسخر و تحقیر و عیب)36توبه، (» .به خودتان ظلم نکنید«: ی فرمایدنهی می کند، م

؛ حتی سالم و درود بر دیگري را سالم بر خود )11حجرات، (» .جویی نکنید از خودتان عیب«: فرماید کند، باز می
  ).61نور، (» کنید سالم خویشتن بر شدید، اى خانه داخل که هنگامى و «: خوانده است

هاي مختلف  هاي یک جامعه مشروط به خواست و اراده عمومی مردم و حضور آنان در صحنه بسیاري از موفقیت
تفاوت هستند، در حقیقت نسبت به سرنوشت  آنان که نسبت به اتفاقات جامعه خود بی. گیري و عمل است تصمیم

إِنَّ اللَّه ال یغَیرُ ما «: ، تغییر سرنوشت هر ملتی به دست خودش استخودشان اهیمت قائل نیستند؛ چه اینکه به فرموده قرآن
دهد مگر آنکه آنان آنچه را در خودشان  را تغییر نمى) و ملّتى(خداوند سرنوشت هیچ قوم ى یغَیرُوا ما بِأَنْفُسهِم؛ بِقَومٍ حتَّ

  ) 11رعد، (» !است تغییر دهند

سازي براي  داند و وظیفه حاکمان را تنها زمینه پذیر می اعی را به دست مردم امکانقرآن کریم حتی تحقق عدالت اجتم
ما رسوالن خود را با دالیل ؛ النَّاس بِالْقسط  لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبینات و أَنْزَلْنا معهم الْکتاب و الْمیزانَ لیقُوم «: داند آن می

به دلیل اهمیت ) 25حدید، (» .نازل کردیم تا مردم قیام به عدالت کنند قوانین عادالنهها کتاب و  ا آنروشن فرستادیم، و ب
سوره سبأ قیام براي خداوند به صورت گروهی مقدم بر  46افزایی است که در آیه  بسیار زیاد مشارکت و همکاري و هم

 ...نُوا ولَى تَعاوالْبِرِّ ع التَّقْوى و  نُوا ال ولَى تَعاوالْإِثْمِ ع وان ودالْع   ...  
  !ننمایید همکارى تعدى و گناه راه در) هرگز( و! کنید تعاون هم با پرهیزگارى و نیکى راه در) همواره( و

 )2مائده،(
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 دهم، مى اندرز چیز یک به تنها را شما«: بگو؛  و فُرادى  نْ تَقُوموا للَّه مثْنىقُلْ إِنَّما أَعظُکُم بِواحدةٍ أَ «: قیام فردي شده است
  ».کنید قیام خدا براى نفر یک نفر یک یا نفر دو نفر دو: اینکه آن و

نمونه بارز این تعاون و مشارکت اجتماعی را می توان در مسلمانان صدر اسالم دید که با خلوص و ایمانی راسخ و مثال 
ید اهللاِ «حدیث مشهور . نظامی و اقتصادي، پشتیبان هم بودنداي سخت ه زدنی به یاري یکدیگر شتافته و در همه بحران

  . حکایت از همین نکته دارد که لطف و عنایت خداوند همواره شامل این افراد خواهد داشت» مع الجماعۀ

 تنها مشارکت و همکاري بستگی، هم چون مفاهیمیبنا بر آیه باال،  شایسته است در پایان به این نکته مهم اشاره کنیم که
  .براي کارهاي خداپسندانه باشد؛ نه اینکه در مسیر گناه باشد که مند است ارزش زمانی
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هاي ایمانی و  و اگر در اجتماع، اعتماد مردم به یکدیگر از بین برود، نسبت اعتماد، بزرگ ترین سرمایه جامعه است
یابد؛ زیرا هم موجب افزایش حس اعتماد در  داري اهمیت دو چندان می امانت از این رو،. میهنی نیز پایدار نخواهد بود

  .گردد ي دنیوي میها مردم و هم سبب شکوفایی مظاهر دینداري و احساسات معنوي و حفظ نفس از وسوسهبین 

به همین دلیل، در آیات . شود هاي اجتماعی می سبب تحکیم بنیان دو خصلت نیکو هستند کهقولی  خوش و داري امانت
امانت و اداي آن تاکید کرده و فرموده خداوند نسبت به  .قرآن نیز این دو خصلت در کنار یکدیگر ذکر شده است

ها را به اهل آن  کند تا امانت إِنَّ اللَّه یأْمرُکُم أَنْ تُؤَدوا الْأَمانات إِلی أَهلها؛ به راستی که خداوند شما را امر می: است
مشرکان پیش از بعثت  میان اسالم گرامی پیامبراین خصلت نیکو بود که سبب محبوبیت ) 58نساء، آیه (» .بازگردانید

و مردم اشیاي گرانبهاي خود را نزد آن حضرت به امانت  می شناختند» محمد امین«شده بود تا جایی که وي را به 
اهمیت این موضوع و نقش آن در اعتمادسازي اجتماعی و پرورش فضایل فردي به حدي است که در  .سپردند می

سوگند می خورم که لحظه : فرمود  امیر مؤمنان. گشته بود نمایانترین لحظات حیات پربرکت آن حضرت نیز  حساس
اي قبل از وفات  خورم که لحظه سوگند می«: سه بار از او شنیدم که فرمود صلی اهللا علیه و آله اي قبل از وفات پیامبر

کار پس بده، کم باشد یا  امانت را به نیکوکار و بد! اي علی: سه بار از او شنیدم که فرمود صلی اهللا علیه و آله پیامبر
  ».زیاد، حتّی نخ و سوزن

وعده مؤمن به برادر مؤمن خویش، نذري است که : می فرماید) ع(امام صادق. نیز بسیار مهم است پایبندي به قول و قرار
هاي حقوقی و کیفري و بروز  فهمیم که این خصلت نیکو چقدر در کاهش پرونده از این حدیث می» .کفاره ندارد

   .فات اجتماعی اثرگذار استاختال

  باشد سلطان و شحنه از غم چه    هر کس که درست قول و پیمان باشد او را
و منْ أَوفی بِعهده منَ اللّه؛ چه کسی به پیمانش « :فرماید شمارد و می خداوند بزرگ در قرآن کریم، خود را باوفاترین می

بندگان مؤمن خود را نیز به وفاداري و پاي بندي به تعهداتشان فرا می خواند آن گاه ) 111: توبه. (»پاي بندتر از خداست
ي خردمندان حق جو بیش از هر چیز، وفاي به ها خداوند در آیه اي با بیان نشانه. و از نقض عهد و بی وفایی بازمی دارد

ضُونَ الْمیثاقَ؛ آنها کسانی هستند که به عهد الهی وفا می الَّذینَ یوفُونَ بِعهد اللّه و ال ینْقُ«: عهد و پیمان را گوشزد می کند
   )20: رعد. (»کنند و پیمان را نمی شکنند

الَّذینَ و مه هِمأَماناتل و مهدهون عراع    
  کنند؛ مى رعایت را خود عهد و امانتها که آنها و

  )8مؤمنون،(
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ترین شروط براي دوستی و همراهی با دیگران دانسته شده  وفاي به عهد به قدري داراي اهمیت است که جزء ضروري
عهد و پیمان خود وفا نْ ال یوفی بِعهده؛ بر دوستی کسی که به ال تَعتَمد علی مودةِ م«: می فرماید) ع(علی حضرت . است
چهار خصلت است که اگر در کسی باشد، منافق «: فرمود -صلی اهللا علیه و آله  -رسول خدا  ».کند، اعتماد مکن نمی

 1: رك گویداست و اگر یکی از آنها در او باشد، صفتی از نفاق در دل او جاي دارد، تا اینکه آن یک خصلت را هم ت
) در قبال کاري(هر گاه  - 3. هر گاه وعده دهد، از آن تخلّف نماید - 2. کسی که هر گاه سخن گوید، دروغ بگوید-

، بدقولی را رفتار نیز قرآن کریم ».و کسی که هر گاه با دیگري درافتد، ناسزا گوید -  4. متعهد گردد، نیرنگ کند
  )3صف، ( .بند نباشند را مشمول خشم الهی معرفی کرده است د پايمنافقان دانسته و مؤمنانی که به عهد خو

 پرهیز کن از صحبت پیمان شکنان      پیر پیمانه کشِ من که روانش خوش باد 

به همین دلیل،  .هاى خدا هیچگاه بى قید و شرط نیست، در کنار هر نعمتى مسئولیتى قرار دارد و شرطى نهفته است نعمت
و أَوفُوا «: مو بدانیم که در برابر خدا مسئولیقرآن مجید، دستور می دهد تا به عهد و پیمان خود پیوسته وفادار باشیم 

سکانَ م دهإِنَّ الْع ده34: اسراء( ».گیرد که پیمان مورد پرسش قرار مى] چرا[وفا کنید؛ ) خود(و به پیمان ؛ والًئبِالْع( 

تري  باید توجه داشت که وفاي به عهد و امانت داري، فقط در امور اجتماعی محدود نمی شود؛ بلکه مصادیق عمومی
هاي الهی  مانند عهد با خدا و پیامبر و امامان و رهبران دینی و حتی عهد بستن با خویشتن و هم چنین حفظ و اداي امانت

د که در قرآن کریم، تا چه اندازه به یادآوري این عهدها تأکید شده دانن نیک می یافتگان مکتب قرآن تربیت. نیز دارد
به عهد الهی وفا  ؛و بِعهد اللّه أَوفُوا ذلکُم وصاکُم بِه لَعلَّکُم تَذَکَّرُونَ«: سوره انعام می فرماید 152براي نمونه در آیه . است
سوره بقره  40در آیه ) 152: انعام( ».ده است تا متذکر شویداین چیزي است که خداوند شما را به آن سفارش کر. کنید

خداوند در این . نیز خطاب به قوم یهود تعبیر جالبی از سوي خداوند آمده است که نشان از اهمیت وفاي به عهد دارد
مقصود » .شما پایبند باشم ؛ به عهد و پیمان من عمل کنید تا من نیز به عهد بامکُهدعبِ هدي اوفعوفوا بِاَ «: فرماید آیه می

اي دنی خود وفادار ه از پایبندي خداوند به عهد خود در این آیه، ورود آنان به بهشت است؛ یعنی اگر آنان به پیمان
دار و وفادار کسی است که نخست امانت  آري انسان امانت .باشند، خدا هم وعده بهشت خود را عملی خواهد کرد

نی همان روح و جانش را به درستی حفظ کرده و به نداي عهد درونش پایبند باشد؛ ترین امانت در دستش؛ یع بزرگ
  :ندایی که او را به وفاداري عهد و پیمان فطري با خداوند می خواند

  کردي؟ چه را جان چون يها امانت  کجا شد عهد و پیمان را چه کردي؟
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گذشت از خطاهاي دیگران و  ،ها ها و مکارم اخالقی در زندگی اجتماعی و روابط انسان ترین ارزش یکی از اساسی
ي درونی نفس و تکبر ها اجتماعی و غلبه بر سرکشیاستحکام روابط  سببتواند  این ویژگی می. پذیرش عذر آنان است

 .بینی باشد و بزرگ

و اَن «: خوانیم سوره بقره می 237در آیه . داند قرآن کریم در امور شخصی، همواره عفو و گذشت را بهتر از انتقام می
سوره شوري نیز به این صورت  40این مطلب در آیه » .تر استعفوا اَقرَب للتَّقوي؛ و اینکه ببخشید به تقوا نزدیکتَ

؛ است مانند همان بدیى، هر مجازات و؛  اللَّه علَى فَأَجرُه أَصلَح و عفا فَمنْ مثْلُها سیئَۀٌ سیئَۀٍ جزاء و«: منعکس شده است
  .» خداست عهده بر او پاداش ،نماید اصالح و کند عفو کسى اگر پس

یکی از زیباترین تعابیر قرآن براي تشویق بندگان به عفو و گذشت، این است که پیوسته آنان را به یاد خطاها و گناهان 
ان چنین اگر دوست دارید خدا از خطاي شما را درگذرد، شما نیز با دیگر: گوید خود در پیشگاه خداوند انداخته و می

ها باید عفو کنند و چشم بپوشند، آیا دوست  آن لَکُم واهللاُ غَفُور رحیم؛ ولْیعفُوا ولْیصفَحوا أَالَ تُحبونَ أَنْ یغْفرَ اهللاُ«: کنید
  ».ندارید خداوند شما را ببخشد؟ و خداوند آمرزنده و مهربان است

م که عفو و گذشت چند مرحله دارد و دستیابی به مراتب باالي آن بسیار خوب است در اینجا به این نکته هم اشاره کنی
مرحله اول، آن است که خطاي دیگري را ببخشیم و مقابله به مثل و قصاص و انتقام و مانند آن . بهتر و اثرگذار است

خودداري کنیم و  مرحله باالتر آن است که عالوه بر انتقام نگرفتن، از مالمت و سرزنش کردن نیز. صرف نظر کنیم
پوشی کرده و به کلی آن را فراموش  بهترین مرحله آن است که اصالً خطاي فرد مقابل را نادیده گرفته و از آن چشم

شود، در  یاد می» غفران«و » صفح«و » عفو«که از آن به –این سه مرحله . کند کنیم؛ آن چنان که خدا نیز با ما چنین می
 و نمایید عفو اگر و؛ رحیم غَفُور اللَّه فَإِنَّ تَغْفرُوا و تَصفَحوا و تَعفُوا إِنْ و«: است سوره تغابن منعکس شده 14آیه 

  ».است مهربان و آمرزنده خداوند مسلماً ،ببخشایید و کنید پوشى چشم

، باز هم آن را بود اساس و پایه بی اش، برادر دینی عذر اگر حتی به همین خاطر است که در روایات توصیه شده تا مؤمن
 بپذیر را ات دینی برادر عذر: فرماید می) ع(امیرالمؤمنین .بتراشد بهانه و عذر برایش حتی بلکه ؛نیاورد پذیرفته و به رویش

. شود گفته می »تغافل«به این کار در مباحث تربیتی، » .بتراش عذري او براي تو نداشت عذري خود خطاي براي اگر و
  .است گرفتن نادیده و تغافل بر مبنی مؤمن، رفتار از نیمی تغافل؛ نصفه المؤمن«: فرماید می) ص(اسالم پیامبر

 ...مینَ وظَ الْکاظالْغَی نِ الْعافینَ والنَّاسِ ع و اللَّه بحنین  یسحالْم  
  .دارد دوست را نیکوکاران خدا و گذرند؛ درمى مردم خطاى از و برند؛ مى فرو را خود خشم و

  )134آل عمران،( 
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قهرمانان و زورآوران زیادي در این . کنترل خشم در هنگام عصبانیت و گذشت و بخشش، شجاعت زیادي می خواهد
در هنگام عصبانیت دست به میدان شکست خورده اند؛ کسانی که تحمل مقابله با آتش غضب نفس خود را نداشته و 

 اعفی ان«: فرماید می) ع(حسین امام رو همین از. آورد زنند که عاقبت وخیمی براي خود و دیگران به بار می کارهایی می
 بحار،( ».باشد داشته اغماض و عفو قدرت، داشتن با که است کسی آن مردم ترین گذشت با ه؛تقدر عن عفی من الناس

. گویند می »غیظ« آن به که غضب گرفتن شدت هنگام مخصوصا است؛ شیطان عظیم لشکر خشم، )121 ص ،78 ج
ي بزرگ در این لحظات، از تصمیم ها انسان. بیازمائید شانعصبانیت و خشم هنگام به را ها انسان بزرگیمعروف است که 

  حضرت. شود می پشیمان بعدش دقیقه چند که کند می کارهایی انسان موقع، آن در. کنند گرفتن خوددداري می
 آغاز دیوانگی با چراکه نشوید، خشمگین باشید مراقب ؛مدنَ هرُآخ و نونٌج هلُواَفَ بضَالغَ و اكیا«: فرماید می)ع(علی
   ».است پشیمانی آن آخر و شود می

با اشتباهاتشان تنبیه شود و باید مردم را  فرد مقابل میتر شدن  موجب گستاخی و جري کنند گذشت، سبب برخی فکر می
درك گذشت و بخشش دیگران را هم ندارند و  این افراد حتی طاقت مشاهده و. کرد تا دوباره مرتکب اشتباه نشوند

هر چند گاهی باید خطاي فرد مقابل را گوشزد کرده و او . این توجیهات چندان صحیح نیست. آنان را سرزنش می کنند
هاي تذکر و خیرخواهی است بخشیدن، یکی از بهترین راه را ارشاد و راهنمایی کرد؛ اما خود .  

  . آینده است؛ نه سرپوشی براي خطاي گذشته ابزاري براي تغییر بخشیدن
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ایم، با  ها را دیده هر بار که آن. خوریم که نوع رفتار و برخوردشان آزاردهنده است همه ما در زندگی به افرادي بر می
دعواهاي خیابانی و مشاجرات و اختالفات از  يبسیار. اند زبان و طعنه یا نگاه و رفتارشان به روحیه ما آسیب زده

ادب و زورگو  یا براي اینکه حساب فرد بی. با بدي دیگران را بلد نیستیم خانوادگی به همین خاطر است که ما راه مقابله
زند و یا براي کنترل خودمان،  رویم که رفتارهاي غیرمعمول از ما سر می قدر از کوره در می را کف دستش بگذاریم، آن

و یا به کلی، رابطه خود شود تا دچار افسردگی و افکار منفی و مزاحم بشویم  کنیم که باعث می قدر خودخوري می آن
کنند که هم از  چنینی چه کار می هاي موفق در روابط این پس آدم. کنیم که آن هم اشتباه است را با آن فرد قطع می

خشم و هیجان و کارهاي عجوالنه دور باشند و هم کاري کنند که به شخصیتشان لطمه نخورد؟ این یک مهارت است 
آیات قرآن به درستی بیان شده است؛ یعنی بدي را با بهترین شیوه پاسخ بدهیم تا که در آیه باال و برخی دیگر از 

 از بسیاري ،آیه این به عمل گمان بی .شده تبدیل شود بیشترین تأثیر را از آن گرفته و دشمنی به دوستی پایدار و کنترل
 از پر دینی، پیشوایان بلیغیت  سیره .ساخت خواهد برطرف را مورد بی هاي کدورت و کینه و اجتماعی اختالفات

آنان را  و کرده تسخیر را مخالفان خود قلب ها، بدرفتاري باشده  و رفتار حساب مدارا و حلم جهت به که است مواردي
کنیم تا به برخی از اصول و مهارتهاي رابطه مؤثر از نظر قرآن اشاره  ما در این گفتار تالش می .اند نموده خود  شیفته

  :کنیم 

اولین براي موفقیت در ارتباطات اجتماعی، این است که بر هیجانات روحی و اعصاب خود  :شده عمل کنید حساب - 1
اي باشد که نمایانگر  گونه واکنش شما به رفتار بد دیگران باید به. شده و با فکر عمل کنید مسلط باشید و حساب

کند؛ بلکه این رفتار خودتان هست که معیار  ما کم نمیبدانید که رفتار دیگران، هیچ وقت از شأن ش. شخصیت شما باشد
به این آیه زیبا توجه . هایتان احترام بگذارید گذاري شخصیت شما خواهد بود؛ پس به شخصیت خودتان و آرمان ارزش

 سخن چون و؛ الْجاهلینَ نَبتَغی ال علَیکُم المس أَعمالُکُم لَکُم و أَعمالُنا لَنا قالُوا و عنْه أَعرَضُوا اللَّغْو سمعوا إِذا و «: کنید
 آنِ از ما هاى عمل: گویند) حال زبان با( و برتابند روى آن از بشنوند،) هتاکى و غیبت و فحش و مسخره مانند( اي بیهوده

شود  این آیه هم بیان میدر » .طلبیم نمى) رفاقت و دوستى به( را ها نادان ما شما، بر سالم شما، آن از شما هاى عمل و ما
کنند و هم آرمان و مرزبندي  کنند و هم مقابله به مثل نمی که مؤمنان در مقابله با رفتارهاي بد، هم خودشان را کنترل می

  .دارند خود را با رفتار بد اعالم می

تَوِي ال ونَۀُ تَسسالْح ئَۀُ الَ ویالس فَعبِالَّتی اد  ینُ هسالَّذي فَإِذَا أَح نَکیب و نَهیةٌ بداوع کَأَنَّه یلو  میمح  
 گویى است، دشمنى او و تو میان که کس همان) دید خواهى( ناگاه کن، دفع نیکى با را بدى نیست؛ یکسان بدى و نیکى هرگز

  !است صمیمى و گرم دوستى

  )34فصلت،(
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غلط است؛ پس آن  ».با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد«این منطق که  :هر رفتاري، راه مقابله خودش را دارد - 2
همه رفتارهاي بد،  ؛ یعنی»با هر کس باید به شیوه مخصوصی رفتار کرد«: جایش با خودتان بگویید به .را کنار بگذارید

به عنوان . گونه عمل کنیم پس باید بهترین راه مقابله با هر رفتار بدي را اول بشناسیم و بعد، همان. حل ندارد یک راه
سزا گفت، راه مقابله با آن، نثار کردن فحش و ناسزاي بدتر به او نیست؛ بلکه سکوت معنادار اگر کسی به شما نا مثال،
شده  راه این است که تا مدتی با وي، سرد و کنترلبهترین کند،  محلی می به شما کم اگر کسی همیشهیا اینکه . است

یه باال هم همین مطلب است؛ یعنی بدي را بهترین معناي دقیق آ. ر کنید یا به دست و پایش بیفتیدرفتار کنید؛ نه اینکه قه
  .شیوه پاسخ بده

ها اصوالً  آدمبرخی . ا را اصالح کنیده انسانگاه نخواهید توانست همه  شما هیچ :جواب ابلهان البته خاموشی است - 3
از آن . ی و روانیکنند یا اختالل شخصیتی دارند و هزار جور مشکالت روح فکر نمیمعیار تفکر نادرستی دارند و منظم 

تري  کارهاي مهم. گذارند ها وقت می هایی نباشید که باید حرفشان را به کرسی بنشانند و براي این کار ساعت دسته آدم
 لَو و الصم تُسمع فَأَنْت أَ«: فرماید قرآن کریم می. خاموشی بهترین پاسخ براي مجادالت لفظی جاهالنه است. هم هست

   )42یونس، (» نفهمند؟ چند هر برسانى کران گوش به را خود سخن توانى مى آیا؛  قلُونیع ال کانُوا

با همه . کنند رفتار ما با چطور که آموزیم می مردم به که هستیم ما خود این :تر از رابطه، مدیریت آن است مهم - 5
گذشته را ببخشید، ولی . مدیریت کنیدرابطه داشته باشید، ولی رابطه با هر کس را بر اساس ظرفیت و طرز فکرش 

ها شده  نگذارید با بخشیدن و گذشت کردن، دوباره همان رابطه بی در و پیکر که منجر به شکستن حریم. فراموش نکنید
طرفتان را بشناسید، عالیقش را بشناسید، . با هوش باشید. از یک سوراخ دو بار گزیده نشوید. بود، تکرار شود

   .بینی کنید تا همیشه رابطه شما به بهترین شکل اداره شود ناسید، رفتارهایش را پیشهایش را بش حساسیت

با  هم مثل گل هستند؛ افراد مهربان .گل همیشه معطر است؛ حتی اگر در مرداب باشد :شود از محبت خارها گل می - 5
یادتان  .نقش معجزه دارد محبت،. دهند خاصیت خوب بودن و مهرورزي خودشان را از دست نمی بدرفتاري دیگران،

محبت معجزه  .آب را آتش نشاند و می فرو خیر را شر بلکه ؛آتش با آتش که شود؛ چنان نمی خاموش شر با شرباشد 
 اَساء منْ الی اَحسنَ منْ«: فرمود )ع(علی امام  .که در انتهاي آیه باال هم به این نقش مهم اشاره شده است کند؛ چنان می
هلَیفَ اعِ اَخَذَ قَدوامخود در را اخالقی فضائل ي همه کند، احسان کرده، بدي او به که کس آن به کس هر الْفَضْلِ؛ بِج 

 ».است کرده جمع
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الزمه . نیکوي دیگري هم هستهاي  خصلت سرچشمه، یکی از موضوعات اخالق اسالمی است که و فروتنی تواضع
هاي  از ویژگی. این است که فرد خودش را باالتر از دیگران نبیند و با همه محترمانه و با کرامت رفتار کند ،تواضع

: نقل است که فرمود )ع(ري از امام حسن عسکشود؛ چنانکه  خصلت تواضع، این است که سبب حسادت دیگران نمی
  ».تواضع، نعمتی است که سبب حسادت دیگران نمی شود«

هاي رفتار  در آیه باال به نمونه. ریشه تواضع، پاکی و صفاي درونی است، ولی در رفتار برونی افراد نیز نمایان است
اجهه با توهین و سخن زشت دیگران، تکبر راه رفته و به هنگام مو که در راه رفتن، با آرامش و بیمتواضعان اشاره شده 

 .شوند برافروخته نمی

 انسان در نظر دیگران سربلندي و سرافرازي مایه ،فروتنیدر روایات اسالمی بر این نکته تأکید زیادي شده است که 
برد؛  را باال میمسلماً فروتنی مقام و رتبه صاحبش «: فرماید میدر این باره  پیامبر گرامی اسالم صلی اهللا علیه و آله. تاس

 بزرگواري جامه تواضع،«: فرماید می هم) ع(علی  امیرالمؤمنین ».پس تواضع پیشه کنید تا خداوند شما را واالتر گرداند
   ».توست تن بر وقار و

  که مر خویشتن را نگیري به چیز     تو آن که شوي پیش مردم عزیز
  و اخْفض«: جا که خداوند به پیامبرش امر می فرماید آنتواضع و فروتنی اهمیت خاصی در اخالق اسالمی دارد تا  

. »بر تمام پیروان با ایمانت به تواضع بگستران] را[پر و بال رحمتت !] اي رسول من[؛  جناحک لمنِ اتَّبعک منَ الْمؤْمنین
  . وند استترین مخلوق خدا گل سرسبد هستی و بزرگاین سفارش به پیامبري است که ) 215: شعراء(

این خود، از رمزهاي موفقیت آن حضرت در پیشبرد اهداف مقدسش و جذب افراد به سوي  اساساً خود این فروتنی،
ها، این خصلت به خوبی  با دقت در سیره زندگی آن. ، اسوه فروتنی بوده اندنیزائمه معصوم علیهم السالم . دین اسالم بود

یعنی پدر خاك، انسان خاکی، لقب  »ابوتراب«به خاطر شدت تواضعش، را ) ع(علی چنان که حضرت . شود دیده می
   .اند داده

 الْآخرَةُ الدار تلْک«: فرماید سوره قصص است که خداوند می 83ترین آیات قرآن در اهمیت تواضع، آیه  یکی از مهم
براى کسانى ] فقط[آخرت را ]  پرارزش[آن سراى ؛ للْمتَّقین الْعاقبۀُ و فَساداً ال و الْأَرضِ فی علُوا یریدونَ ال للَّذینَ نَجعلُها

و بادمنِ عشُونَ الَّذینَ الرَّحملَى یضِ عناً الْأَروه إِذا و مهلُونَ خاطَبالماً  قالُوا الْجاهس  
 را آنها جاهالن که هنگامى و روند؛ مى راه زمین بر تکبر بى و آرامش با که هستند کسانى رحمان،) خداوند خاص( بندگان

  )گذرند مى بزرگوارى و اعتنایى بى با و( گویند مى سالم آنها به ،)گویند نابخردانه سخنان و( سازند مخاطب

  )63فرقان،(
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 ».براى پرهیزکاران است]  نیک[خواهند؛ و سرانجام  دهیم که در زمین هیچ برترى و تسلّط و هیچ فسادى را نمى قرار مى
 .استهاي آخرت  و موجب محرومیت از نعمتطلبى، ممنوع  هرگونه برترىبر اساس این آیه، 

برد که بند کفش او از بند کفش  شود که انسان از این لذت مى گاه مى« :خوانیم در حدیثى از امیر مؤمنان على ع مى
شاید به همین جهت است که بنا بر نقل یکی از اصحاب،  ».شود داخل این آیه مى ،دوستش بهتر باشد و به خاطر همین

با وجود این آیه همه آرزوها بر باد رفته «: ع به گریه کرد و فرمودشرو ،ع این آیه را تالوت نمود صادق امامهنگامی که 
  » ]!و دسترسى به سراى آخرت مشکل است[ .است

 جمع دیگران و محله و فامیلکنند که در  کارى مىو جواهر زینتی  ، لباسماشینچه بسیارند کسانى که در تهیه مسکن، 
  . آنان شوندثروت و دارایی متوجه  دیگراننمودى داشته باشند و 

خود  زا یا افرادي که به مدرك و دانش علمی خود افتخار کرده و چنان با آب و تاب از تخصص خود سخن گفته و
  .اند هاي علم را فتح کرده گویا هیچ نکته مجهولی برایشان باقی نمانده و قلهکنند که  تعریف می

خواهید عاقبت زشت این فخرفروشی را ببینید، به ماجراي  اگر می. اصوالً هر نوع فخرفروشی محکوم و قارونی است
 گم زد، مى قدم بازارها در شخصاً ظاهرى خالفت هنگام به )ع(علی امام  .قارون در پایان سوره قصص مراجعه کنید

 ها آن براى را آیه این و شد مى رد کسبه و فروشندگان کنار از و نمود مى کمک را ضعیفان کرد، مى راهنمایى را ها شده
هاى مردم  چنین سایر قدرتمندان از توده این آیه در باره زمامداران عادل و متواضع و هم«: فرمود ؛ سپس میخواند مى

   ». نازل شده است

  انسان، یکی هزار شود از فتادگی     هر دانه اي که خاك نشین گشت، خرمن است
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 را خیرخواهان نصیحت شائبه، بدون هم آنها و بپردازند مردم خیرخواهى به الزم شرایط و آداب با شایسته هاى انسان اگر
 غنا، به فقر تکامل، به ها کاستى بندد؛ برمى رخت آن از پلیدى و شرّ و گیرد فرامى را جامعه سالمت و خیر بندند، بکار

 خفته استعدادهاى و گردد مى جبران ها نارسایى و شود مى تبدیل قدرت به ضعف محبت، به توزى کینه امنیت، به وحشت
 علیه، اللّه صلوات امیرمؤمنان. است شده اشاره خیرخواهى گرانقدر آثار از برخى به  اسالمى روایات در .شود مى شکوفا

 بِناصحینَ لَیسوا قَومٍ  فى الخَیرَ«: داند می نیکى و خیر فاقد باشد، »پذیر نصیحت« و »گر نصیحت« فاقد که را اجتماعى
   ».نیست خیرى باشند، نداشته دوست را ناصحان و نباشد ناصح که مردمى در ؛النَّاصحینَ والیحبّونَ

 امتناع خیرخواهى از اگر آگاهان و دانشمندان شده تاکید روایات در که است حدي به خیرخواهی از نحوه این اهمیت
صفات مؤمنان شایسته را تذکر و خیرخواهی قرآن یکی از . اند  کرده پیشه خیانت نکنند، راهنمایى را دیگران و ورزند

هایی چون موعظه، تذکر، امر به معروف و نهی از منکر و ارشاد و مانند آن  این خصلت در ادبیات دینی با واژه. داند می
  .آمده است

خیرخواهان ها هم بدون شائبه، نصیحت  هاى شایسته با آداب و شرایط الزم به خیرخواهى مردم بپردازند و آن اگر انسان
ها به تکامل، فقر به غنا،  بندد؛ کاستى گیرد و شرّ و پلیدى از آن رخت برمى را بکار بندند، خیر و سالمت جامعه را فرامى

گردد و استعدادهاى خفته  ها جبران مى شود و نارسایى توزى به محبت، ضعف به قدرت تبدیل مى وحشت به امنیت، کینه
 .شود شکوفا مى

 ،دین«: رسول گرامى اسالم صلى اهللا علیه و آله فرمود. خیرخواهى اشاره شده است اهمیتبه  اسالمى  متعدددر روایات 
چنین  هم  ».براى خدا، پیامبرش، پیشوایان دین و انبوه مسلمانان«: فرمود »براى چه کسى؟«: پرسیدند ».یعنى خیرخواهى

یجِب للْمؤْمنِ علَى الْمؤْمنِ «: دفرمای می نیز  امام باقر» .محبت، ثمره خیرخواهى است«: فرماید می )ع(علی امام 
  ».خیرخواهى مؤمن بر مؤمن، واجب است ؛النَّصیحۀُ

سوره توبه که امر به  71آیه : ترین این آیات عبارت است از مهم .آیات مربوط به خیرخواهی در قرآن کریم زیاد است
پیامبران الهی همگی بر خیرخواهی و دلسوزي خود نسبت به امت خود . داند معروف را وظیفه همگانی مؤمنان می

؛ أَنَا لَکُم ناصح أَمین ربی و  بلِّغُکُم رِساالتاُ « :سوره اعراف از زبان حضرت هود آمده است 68در آیه . کردند تصریح می
  ».رسانم و براى شما خیرخواهى امینم هاى پروردگارم را به شما مى پیاممن 

عبیلِ  إِلى ادس کبۀِ رکْمبِالْح ظَۀِ وعونَۀِ الْمسالْح و ملْهبِالَّتی جاد  ین هسأَح   
  با حکمت و پند نیکو به سوي راه پروردگارت بخوان و با آنان به بهترین روش مجادله کن

  )35،نحل(
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اگر اجتماع انسانی را یک پیکره واحد بدانیم که نزول یا تعالی یکی از اعضاء آن در بقیه هم تأثیرگذار است، پس   
به زندگی افراد و مداخله نیست؛ بلکه تالش براي تعامل بهتر و اثرگذارتر در اجتماع  خیرخواهی به معناي سرك کشیدن

 . است

توجهی به آن ممکن است آثار نامطلوب و  شایان ذکر است که موعظه و خیرخواهی اصول و ابزارهایی دارد که بی
دربردارنده این  به قصص انبیاءویژه آیات مربوط  بخش زیادي از آیات قرآن، به. مخربی بر روابط اجتماعی بگذارد

  .کارهاست راه

، نخست باید از خود و وابستگانمان آغاز همانند انبیاء گرایانه هاي اصالح در برنامه در این میان باید توجه داشت که
 گفتار بدون عمل، جامعه را دچارزیرا  ؛گام در پنددهی، شروع از خود است ترین و مهم نخستینبه عبارت دیگر، . کنیم

بر همین اساس، . از میان می برد ،هاي اساسی جامعه است و اعتماد را که از سرمایه کردهبدبینی، پریشانی و اضطراب 
یا أَیها الَّذینَ آمنُوا لم «: داند خداي متعال مؤمنان را از گفتار بدون کردار نهی فرموده و آن را شایسته جامعه دینی نمی

ا الَ تَفْع2صف، (» کنید؟ گویید که خود عمل نمى چرا چیزى را مى! اى مؤمنان؛  لُونَتَقُولُونَ م( 

در این صورت، سخن از جان برخاسته و ناگزیر بر دل می  تنها. اي علمی، از اندرز خویش باشد پنددهنده، باید نمونه
مردم را با کردارتان دعوت  ؛دعاةً باَلسنَتکُمال کُونُوا دعاةَ النّاسِ باَعمالکُم « :فرماید میدر این زمینه  امام صادق  .نشیند
 )هایتان نه با زبان ؛کنید

 دماغ مرا تازه گردید هوش     چو دلداري خضرم آمد به گوش

 سخن کز دل آید، بود دلپذیر     پذیرا سخن بود شد جایگیر
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از راهکارهایی که می تواند جامعه بشري را به کمال برساند، گسترش و نهادینه در گفتار پیشین اشاره کردیم که یکی 
  . شدن فرهنگ پنددهی و پندپذیري است

اَلمؤمنُ یحتاج إلی ثَالث «: بسیار پرمفهوم نقل شده است که فرموددر این زمینه یک حدیث ناب و ) ع(از امام جواد 
توفیق از سوي خداوند، : مؤمن نیازمند سه خصلت است؛ تَوفیقٍ منَ اهللاِ، و واعظ من نَفسه و قَبولٍ ممن ینصحه: خصالٍ

براین حدیث، خودسازي و اصالح در گرو این  بنا» .پذیرش نسبت به کسی که او را پند می دهد واعظی از درون خود، 
خود را به کار  عقل و وجدانرا اصالح کرده و از او کسب توفیق کنیم؛ ثانیاً  و خدایمان است که اوالً رابطه خود

شاهد مطلب ما همان  .را موعظه و پند دهد کسی باشد که ماانداخته و پیوسته خود را حسابرسی و مراقبت کنیم و ثالثاً 
کسی که از درون خود، به عبارت دیگر، . دارد نفساي در اصالح  بیداري فطرت و وجدان، نقش عمده. دوم است عامل

   .رساند چندان سودي به او نمینیز اندرزهاي دیگران  اي نداشته باشد،  واعظ و پند دهنده 

  شنود حقیقت اهل سخن دل، ته کز     در توفیق شود باز به رخسار کسی
را به هالکت  صالحکه قوم  چنان د؛ آنشو میها  امتنابودي و هالکت  موجببه تدریج  یعنی پندناپذیري،، همین عامل

پس صالح از ایشان ؛ حینفَتَولَّی عنْهم و قالَ یا قَومِ لَقَد أَبلَغْتُکُم رِسالَۀَ ربی و نَصحت لَکُم و لکنْ ال تُحبونَ النَّاص« :رسانید
اي قوم من به تحقیق پیغام پروردگارم رابه شما ابالغ نمودم و شما را نصیحت و خیر خواهی : داند و فرمودروي گر

  )79،اعراف(»  کردم اما شما خیر خواهان را دوست نمی دارید

ن افراد مغرور گوش شنوایی براي ارشاد و راهنمایی شدن توسط دیگرا .بیشتر افرادي که پندپذیر نیستند، مغرور هستند
با نگاهی اجمالی به آیات قرآن در سرگذشت انبیاء، این خصلت . کنند ندارند و همواره با دیده تحقیر به دیگران نگاه می

دادند  شود که به انبیاء با دیده تحقیر نگاه کرده و آنان را مورد تمسخر قرار می در کافران و مستکبران به وفور دیده می
سوره بقره .. در آیه . این یکی از صفات منافقان هم هست! به آنان داده باشد؟ که چگونه ممکن است خدا رسالتش را

و چون به او ؛ الْمهاد لَبِئْس و جهنَّم فَحسبه بِالْإِثْمِ الْعزَّةُ  أَخَذَتْه اللَّه اتَّقِ لَه قیلَ إِذا و«: خوانیم درباره صفات منافقان می
دارد؛ پس دوزخ او را بس است، و  و سرسختى و تعصب و لجاجت، او را به گناه وا مىاز خدا پروا کن، غرور : گویند

میان شما و موعظه و پندپذیري، پرده غروري «: فرموددر این باره ) ع(امام مجتبی) 206بقره، (» .یقیناً بد جایگاهى است
  ».ها و پندها، سود ببرید قرار دارد، از عبرت

الذِّکْرى فَإِنَّ ذَکِّرْ و  نینَ  تَنْفَعؤْمالْم  
  .بخشد مى سود را مؤمنان تذکّر زیرا ده، تذکّر پیوسته و

  )55ذاریات،(
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انسان از شخص خاصی پند گیرد؛ بلکه گاه  حتماً الزم نیستدر پندگیري  ه شود کهخوب است به این نکته هم اشار
 :فرماید می )ع(علی امیر مؤمنان  .سازد گردد و مسیر زندگی انسان را دگرگون می اي، موجب پنددهی می دیدن صحنه

  ».ر چیز، پندي استهر که را خردي است، وي را در ه ؛)من کانَت لَه فکرَةٌ فی کُلِّ شَیء عبرَةٌ«

 گوشِ معنی طلب، اسرار حقیقت شنود    نیست پیش تو خبر، ورنه ز هر ذره خاك
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  محوري انصاف و عدالت: 77موضوع 

  

  

  

  

  

  

معناي اقرار به حقوق دیگران و اداي  انصاف به. هاي اهل ایمان است هاي اخالقی و از ویژگی انصاف از زیباترین خصلت
 .پسندد براي دیگران، همانند آنچه را که براي خود میمعناي قسط و عدل پسندیده  ها و به آن

انصادف داراي انواع و اقسام متعددي است از جمله انصاف در سخن، انصاف در عمل، انصاف در قضاوت، انصاف در 
برترین ) ع()ع(علی و به همین دلیل، بارها توسط امیر مؤمنان  که رعایت آن بسیار سخت و دشوار است... معامله و 

 .ش دانسته شده استارز

» .انصاف، مواسات و ذکر خدا :سه چیز سرور اعمال هستند« :فرموده است) ع(در سفارش به امام علی) ص(پیامبر اکرم
به همین  .واقعیت این است که اگر کسی این سه صفت را در خود، پیاده کند، جلوه ایمانش بروز و ظهور بیشتري دارد

: ترین تکالیف الهی بر بندگان یاد کرده و فرموده است ز این سه خصلت به سختا) ع(در حدیثی از امام صادقخاطر 
که چنان با برادر  طوري به ؛رعایت انصاف میان خود و دیگران، اول :ترین تکالیف الهی بر بندگان سه چیز است سخت«

 ؛ال نسبت به برادر دینی خودمساوات در م ،دوم ؛مسلمانش رفتار کند که دوست دارد او با وي چنان رفتاري داشته باشد
 ؛بگوید »الحمدهللا و اهللا سبحان« پیوسته که نیست این البته مقصود از یاد کردن خدا .سوم در هر حال به یاد خدا باشد

 ».مقصود این است که اگر با کار حرامی مواجه شد خدا را در نظر بیاورد و آن کار را انجام ندهد بلکه

   .است» انصاف«ها  وجود مبارکش ارائه داده که یکی از آن  ترین افراد به ار را براي شبیهچهار معی) ص(نبی مکرم اسالم

 دنبال به اینکه جاي به مردم از بسیاري. هستیم جامعه در اخالقی نیکوي خصلت این شدن کمرنگ شاهد امروزه متأسفانه
 ذره زیر را دیگران رفتار مدام افراد گونه این. هستند دیگران عیوب وجوي جست پی در مدام باشند، خود عیوب رفع
 به توجهی و شویم می خارج عدالت و انصاف دایره از و کرده قضاوت را دیگران بار چندین روزانه و دهند می قرار بین

 جویی عیب براي فرصتی دیگر بپردازیم، خودمان عیوب و خودمان به کمی ما اگر که حالی در نداریم؛ آن سوء عواقب
ي ظاهري اکتفا کنیم و بر آن اساس زود قضاوت نماییم، بلکه باید به دنبال ادراکات ها ما نباید به دیدنی .داشت نخواهیم

بسیاري از مردم به جاي اینکه به دنبال رفع عیوب خود باشند، مدام در پی جست . حسی، عقل خود را نیز به کار بگیریم
یگران را زیر ذره بین قرار می دهند تا به محض مشاهده این گونه افراد رفتار د. وجوي عیوب دیگران هستند

 تَعدلُوا أَالَّ  على قَومٍ شَنَآنُ یجرِمنَّکُم ال و بِالْقسط شُهداء للَّه قَوامینَ کُونُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  تَعملُونَ  بِما خَبیرٌ اللَّه إِنَّ اللَّه اتَّقُوا و  للتَّقْوى أَقْرَب هو اعدلُوا

 به را شما جمعیتى، با دشمنى! دهید گواهى عدالت، روى از و کنید، قیام خدا براى همواره! اید آورده ایمان که کسانى اى
 انجام آنچه از که بپرهیزید، خدا) معصیت( از و! است نزدیکتر پرهیزگارى به که کنید، عدالت! نکشاند عدالت ترك و گناه

  !است خبر با دهید، مى

  )8مائده،(
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گیرد؛ یعنی  این حالت از خودخواهی انسان سرچشمه می. جویی نمایند ترین لغزش و یا اشتباهی، شروع به عیب کوچک
  . چون انسان حب ذات دارد، نمی خواهد باور کند که آلوده است و داراي عیوب بسیاري است

منظور از عدل «: فرمود )90نحل، (» انَّ اللّه َ یأْمرُ بِالْعدلِ و اإلِحسانِ و إِیتاء ذي القُرْبی«در تفسیر آیه ) ع(علی امیرالمومنین 
طرفى  رعایت انصاف و بىو اساساً  بنابراین معناي عدالت و انصاف بسیار به هم نزدیک است» .در آیه، انصاف است

  .زمینه ساز اجراى عدالت است

خداوند در این آیه مؤمنان را به برپایی قسط و داد . محوري است  یکی از برترین آیات درباره انصاف و عدالتآیه باال 
خواهد که حتی درباره مخالفان و دشمنان خود سخنی نگویند که از جاده انصاف خارج شده  دعوت کرده و از آنان می

 . و مغرضانه باشد
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  دیگران خصوصیبینی و حفظ حریم  خوش: 78موضوع 

  

  

  

  

  

از دیدگاه علماي اخالق، تهمت و افترا از غیبت هم به همین دلیل، . برد  را از بین میو اعتماد یک جامعه تهمت ایمان 
بدتر است؛ زیرا غیبت اظهار عیب واقعی یک شخص براي دیگران است؛ اما در تهمت، عیبی را که در واقع، شخص 

   .دهند متهم ندارد، به او نسبت می

بدین وسیله اثرگذاري کار گرفته و  را به  بارها آن در طول تاریخ انبیاء و صالحانکه دشمنان  بودهاي  تهمت سالح برنده
  .اند تبلیغ آنان را کاهش داده

دین . ماند که در هر دو صورت مذموم و ناپسند است تهمت و بهتان گاه به صورت زبانی در آمده و گاه در ذهن می
یکی از . آن را نکوهش کرده استگسترش هاي  شدت با تهمت و بدبینی مخالفت کرده و حتی زمینهمبین اسالم به 

ها نهی کرده و کی از آیات مربتط با آن، آیه  اسالم از همه این زمینه. ها، تجسس و عیبجویی است ترین این زمینه مهم
ومن «: فرماید می 112ال در سوره نساء آیه خداوند متع .درباره این موضوع وارد شده استدیگري نیز آیات  .باالست

سپس آن را به  ،اهى مرتکب شودیکْسب خَطیئَۀً أَو إِثْما ثُم یرْمِ بِه برِیئًا فَقَد احتَملَ بهتَانًا وإِثْما مبِینًا؛ و هر کس خطا یا گن
سوره مبارکه نور  24و  23چنین، در آیات  هم .»گناهى نسبت دهد قطعا بهتان و گناه آشکارى بر دوش کشیده است بى

) 23(ظیمإِنَّ الَّذینَ یرْمونَ الْمحصنَات الْغَافلَات الْمؤْمنَات لُعنُوا فی الدنْیا والْآخرَةِ ولَهم عذَاب ع«: در این رابطه امده است
یهِمدأَیو منَتُهأَلْس هِملَیع دتَشْه مولُونَ؛ یمعا کَانُوا یم بِملُهجأَرو ] جا همه از[ خبر  بى پاکدامن زنان به که کسانى گمان  بى  و

در روزى که زبان و *  خواهد بود  ها عذابى سخت اند و براى آن  شده دهند در دنیا و آخرت لعنت   با ایمان نسبت زنا مى
 ».دهند  دادند شهادت مى  مىچه انجام  ها و پاهایشان بر ضد آنان براى آن دست

والَّذینَ یؤْذُونَ الْمؤْمنینَ والْمؤْمنَات بِغَیرِ ما اکْتَسبوا «: فرماید سوره احزاب نیز خداوند متعال در این رابطه می 58در آیه 
 آزار باشند شده] زشتى عمل[ مرتکب آنکه  بى را مؤمن زنان و مردان که کسانى و فَقَد احتَملُوا بهتَانًا وإِثْما مبِینًا؛

 ».دان  گرفته گردن به آشکار گناهى و تهمت قطعاً رسانند  مى

لَولَا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنُونَ والْمؤْمنَات بِأَنفُسهِم خَیرًا «: آمده است سوره نور 12در آیه اما یکی از بهترین تعبیرها 
را شنیدید مردان و زنان مؤمن گمان نیک به خود نبردند و نگفتند این ] بهتان[که آن  إِفْک مبِینٌ؛ چرا هنگامىوقَالُوا هذَا 

تعبیر بسیار لطیفی است و اشاره دارد به ، »چرا گمان خیر به خودشان نبردند«در این آیه، جمله » بهتانى آشکار است
ه افراد مؤمنند، یکی بدانند و همگان را از خود حساب کنند و هرچه را که مؤمنان باید همه اعضاي جامعه خود را، ک این

  ... تَجسسوا  ال و إِثْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ کَثیراً تَنبوااج آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
) دیگران کار در( هرگز و است؛ گناه گمانها از بعضى که چرا بپرهیزید، گمانها از بسیارى از! اید آورده ایمان که کسانى اى

  نکنید تجسس

  )12حجرات،(
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پسندند، درباره آنان هم نپسندند؛ زیرا گمان بد بردن درباره دیگر مؤمنان را گمان بد درباره  که درباره خود نمی
برد و  میطور که وضع خودش براي خودش روشن است، به خود گمان بد ن پس مؤمن همان .خودشان بر شمرده است

کند، باید به مؤمنان دیگر نیز گمان بد نبرد و از حیثیت ایشان به سختی  از حیثیت و آبروي خویش به سختی دفاع می
 .دفاع کند

در اجتماعی که . شود رایج شود، امنیت و آبروي افراد تهدید می تهمت و بدبینیروشن است که اگر در جامعه نه تنها 
هاي دروغ و ناروا به آنان بدهند، اعضاي آن، احساس  ه به دیگران تهمت بزنند و نسبتافراد آن، به خود حق بدهند ک

آفت  اینبر کسی پوشیده نیست که جامعه امروزي ما از . برند سر می پیوسته در اضطراب به و کنند امنیت و آرامش نمی
راه با بدبینی موجب شده تا حریم هاي بیجا و عیبجویی و سرك کشیدن در زندگی دیگران هم برد؛ یعنی دخالت رنج می

اي که گاه در عرض چند روز و چند ساعت آبروي یک فرد به  گونه خصوصی افراد ارزش خود را از دست بدهد؛ به
و گرم  يبروریزآ  فروشی و بازار دیندر روزگار ما آري،  .کلی از بین رفته و او امکان اعاده حیثیت هم نخواهد داشت

  .پررونق است

   دهد می بشارت شیطان گوئیا     دل سنگ مردمان این دل بر
 میدهند تهمت به تهمت پس از     یک به یک ارزان و مفت را خود دین
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  بین فرديمؤثر مهارت روابط : فصل یازدهم
در این فصل بنا داریم تا به . در فصل گذشته با مهارت برقراري ارتباط مؤثر و فعال در اجتماع از نگاه دین آشنا شدیم

خویشاوندان، رابطه انسان با پدر و مادر، . ترین فضایل اجتماعی که جنبه روابط بین فردي دارد، اشاره کنیم برخی از مهم
  . اهمیت آشنایی با این مهارت جاي گفتگو ندارد. روابط هستند از جمله این... و معلمان،   همسایگان،

این روابط بر پیشبرد امور اجتماعی به حدي است که علماي اسالم کتب زیادي را به ذکر حقوق تأثیر متقابل و آنی 
  .اند هاي مختلف بر یکدیگر اختصاص داده اجتماعی گروه

  .دین در چگونگی آن اشاره خواهیم کرداي ه برخی از این روابط و توصیهما در اینجا به 
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  پدر و مادر روابط با: 79موضوع 

 
  

  

  

  

 
  

  

  
انسـان بایـد   . تأثیر زیادي در روابـط مـؤثر اجتمـاعی نیـز دارد     که است ارزشمندي مسئله دو شناسی حق و انسانی عواطف

سایر افراد را جامعه بر پایه حقـوق و وظـایف متقابـل بـه     همسایگان و گان و تخود با پدر و مادر و بس ارتباطات بین فردي
  . نیکویی انجام دهد

 نیکـی  فَریضـۀٍ؛  أَکبـرُ  الوالـدینِ  بِرُّ«: فرمود )ع(علی  امامنیکی به پدر و مادر مورد سفارش اکید دین اسالم است تا جایی که 
دربـاره  ) ع( کـاظم  امـام . دارد وسیعی و گسترده معنی مادر و پدر به احترام ».است الهی تکلیف بزرگترین مادر، و پدر به کردن

 بلکـه ( نزنـد  صدا نام با را او باید: فرمودند. کرد سئوال وفرزند پرد حق از و آمد) ص(پیامبر نزد کسی«: دفرمای میحقوق پدر و مادر بر فرزند 
 چنـین  کـه  نیـامرزد  را پـدرت  خـدا  نگویند( کنند بدگویی پدرش به مردم که نکند کاري و ننشیند او از قبل نرود، او از جلوتر ،)پدرم بگوید
  ».کردي

 از در آیـه بـاال، خداونـد بـه همگـان دسـتور داده تـا        .اسـت  نموده مادر و پدر به نیکی و احترام از یاد کریم قرآن مورد، سیزده در
هـاي تواضـع و    ند و بـال کن اجتناب ،گردد والدین خاطر بخش و آزردگی باعث که حرکتی و سخن ترین کوچک و ریزترین

  .فروتنی را براي پدر و مادر خود گسترده سازند

 ترتیب،این  .اشاره شده است مادر و پدر به نیکی دین، یعنی تعلیمات ترین اساسی از یکی به توحید، اصل از بعد در این آیه،
ایـن  . دارد اسـالمی  دسـتورهاي  در مادر و پدر حق بسیار اهمیت بر در هفت جاي دیگر قرآن نیز آمده است و همگی دلیل

انجـام  «همـواره بـر   » مادر و پدر به نهی از آزار« جاي خداوند در قرآن، به کنیم توجه شود که اهمیت وقتی بیشتر نمایان می
 نیـز  آنان به نیکی و احسان بلکه است؛ حرام آنان براي ناراحتی ایجاد تنها نه عنیی است؛ تأکید کرده» آنان به نیکی و احسان

این واژه  »حساناًا ینِدالوالبِ« :است شده متعدي »ب« وسیله همواره به »احسان« کلمه که، این تر جالب. است ضروري و الزم
 بـدون  و مسـتقیم  طـور  به کردن نیکی آن معناي شود که در صورت اول، می متعدي »الی« با گاهی و »ب« با گاهی )احسان(

 بـدون  و شخصـاً  کـه  داد، اهمیـت  آنقدر باید را مادر و پدر به نیکی موضوع که کند می تاکید آیه این بنابراین، است، واسطه
  .کرد اقدام آن به واسطه،

قَضى و  کبوا أَالَّ ردبإِالَّ تَع اهإِی نِ ویدساناً بِالْوالا إِحلُغَنَّ إِمبی كنْدرَ عبما الْکهدأَح ما أَوالهک 

 منَ الذُّلِّ جناح لَهما اخْفض و) 23( کَرِیماً قَوالً لَهما قُلْ و تَنْهرْهما ال و أُف لَهما تَقُلْ فَال

 )23( صغیراً ربیانی کَما ارحمهما رب قُلْ و الرَّحمۀِ

نزد تو، به سن  - یا هر دو آنها -پروردگارت فرمان داده جز او را نپرستید و به پدر و مادر نیکى کنید، هر گاه یکى از آنها
(*) و سنجیده بزرگوارانه به آنها بگو پیرى برسند کمترین اهانتى به آنها روا مدار، و بر آنها فریاد مزن، و گفتار لطیف 

شان از محبت و لطف فرود آر، و بگو پروردگارا همانگونه که آنها مرا در کوچکى تربیت بالهاى تواضع خویش را در برابر
  .کردند مشمول رحمتشان قرار ده

  )24و  23،اسراء( 
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 عنـاوین  بـا  انسان بیـاد  واست  فرزندان مهم و اساسی وظایف از مادران خشنودي و رضایت بر اساس آنچه گفته شد جلب
 هـزار  از یکـی  تـا شـاید   آورد دست به را ها آن خشنودي و کند احترام و تجلیل پدر و مادر از گوناگون هاي وشیوه مختلف
  .باشد کرده جبران را او خالصانه زحمت

بسیاري این مطلب را اثبات  روایات و آیات. است قطعی امور از آخرت و دنیا در مادر و پدر  به بدي و نیکی کیفر و پاداش
 نیکوکـاري  فرزند هر«: فرمود سخنی در) ص(پیامبراکرم  که است عظیم قدري به مادر و پدر به انگیز مهر نظر پاداش. کند می
 از حاضـران  ».داد خواهـد  او به شایسته حج یک پاداش او نگاه هر براي خداوند نگرد، می پدرومادرش به مهرانگیز نظر با که
) ص(پیامبر »دارد؟ را پاداش همه آن بنگرد ومادرش پدر به گونه این صدبار روز یک در فرزند گرچه«: پرسیدند حضرت آن
  ».است تر پاك و تر بزرگ خداوند آري«: فرمود پاسخ در

 پدر عاق که این از بپرهیزید و بترسید«: فرمود الفت با پدر و مادر هم به حدي است که آن حضرتخاحترامی و م مجازات بی
 چنین مشام به خوش بوي این ولی رسد، می مشام به راه سال هزار از بهشت بوي زیرا گیرید، قرار ها آن خشم مورد و مادر و

  » .رسد نمی کسی

 نزد شخصی. است مقدم او به نیکی و دارد اي ویژه حق مادرشود که  ذکر این نکته هم ضروري است که از آیات و روایات فهمیده می
 »به مادرت«: فرمودند »کسی؟ چه به سپس«: پرسید »مادرتبه «: فرمودند »کنم؟ نیکی کسی چه به! پیامبر اي« :پرسید و آمد) ص(اکرم پیامبر

  .»پدرتبه «: فرمودند »؟نیکی کنم کسی چه به سپس«: پرسید دوباره »به مادرت«: فرمودند »کسی؟ چه به سپس«: پرسید باز

  وهنٍ و فصالُه فی  وهناً على  و وصینَا الْإِنْسانَ بِوالدیه حملَتْه أُمه »  :مقام مادر در قرآن این استیکی از آیات مربوط به بزرگداشت 
 و ما به انسان درباره پدر و مادرش سفارش کردیم؛ مادرش او را با ناتوانى؛ و لوالدیک إِلَی الْمصیرُ   عامینِ أَنِ اشْکُرْ لی

، و دوران شیرخوارگى او )شد اى را متحمل مى به هنگام باردارى هر روز رنج و ناراحتى تازه(روى ناتوانى حمل کرد 
همه (که براى من و براى پدر و مادرت شکر بجا آور که بازگشت ) آرى به او توصیه کردم(یابد؛  در دو سال پایان مى

  ) 14لقمان، (» . به سوى من است) شما

 سلب توفیق در انجام عبادات. گذارد احترامی به پدر و مادر آثار وضعی بدي در دنیا نیز می ینکه بیسخن آخر ا
، کاهش عمر و محرومیت از رحمت خداوند از جمله شقاوت و بدبختی ،جلوگیري از استجابت و برآورده شدن دعا

  .این آثار است

  پدر زند رويِ به دست بی ادب کهآن   قفا روزگار پیاپی خورد دست از
 می انسان به شرع خالف یا منطقی غیر پیشنهادهاي مادر و پدر شود می گاهدر اینجا مناسب است به این نکته هم اشاره شود که 

 به امر وظیفه دادن انجام و منطقی برخورد با باید حال، این با ولی. نیست الزم موارد، این از یک هیچ در آنان اطاعت است بدیهی .کند
 أَنْ  على جاهداك إِنْ و«: خوانیم سوره لقمان می 15در آیه  .کرد برخورد پیشنهادها گونه این با صورتش، بهترین در منکر از نهی و معروف

ما  بی تُشْرِك سلَی لَک بِه لْمما فَال عهعتُط ما وهبی صاحنْیا فرُوفاً الدعچیزى را همتاى من و هر گاه آن دو، تالش کنند که تو ؛ م
، از ایشان اطاعت مکن، ولى با آن دو، در دنیا به طرز )دانى باطل است بلکه مى(قرار دهى، که از آن آگاهى ندارى 

  » .ناى رفتار ک شایسته
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  با خویشاوندان روابط :80موضوع 

  

  

  

  

  

سورة مکی و مدنی مورد توجه  17آیه از  25آمده است را در » ذوي القربی«قرآن کریم توجه به خویشاوندان که با واژة 
سنت حسنه صله رحم، از  .ها الزم دانسته استقرار داده است و رعایت آداب اسالمی را در چگونگی ارتباط با آن

وصیت می کنم حاضران امت « :فرماید پیامبر اکرم صلی اهللا علیه و آله می .ي دین مبین اسالم استها نیکوترین برنامه
را و کسانی را که در صلب پدران و رحم مادران هستند که تا روز قیامت صله رحم به جا خود را و غایبان ایشان 

 ».بیاورند، اگرچه بین آنها به اندازه راه یک ساله باشد

در حد توان و امکان، به ؛ مثالً فرد باید تري را در بردارد منظور از صله رحم، فقط دیدار اقوام نیست، بلکه مفهوم گسترده
 .نباشدعقیده  با آنان هماگرچه برخی  ؛ن و رفع نیاز بستگان خود بپردازدیاري رساند

قطع . این نشان از اهمیت صله رحم در تکامل عقلی و رفتاري ما دارد. داند آیه باال، قطع رحم را بازگشت به جاهلیت می
ري قطع رحم، این است که ها از جمله مصداق. یا قطع آن خالصه نمی شودرفت وآمد در تنها  هم مثل صله رحم مح

صله رحم کن، «: فرمود در روایتی، امام صادق  .بستگان خود را به گفتار یا کردار بیازاري و با او رفتار ناشایست کنی
  »اگرچه به شربت آبی باشد و بهترین صله رحم، خودداري از آزار خویشان است

آیه از سوره نساء خداوند به مؤمنان توصیه  در اولین. قطع رحم به هیچ وجه و با هیچ توجیهی در اسالم پذیرفته نیست
 و بِه  تَسائَلُونَ الَّذي اللَّه اتَّقُوا و«: نظیر است تعبیر این آیه در نوع خود کم. کرده تا از این موضوع به شدت توجه کنند

حامإِنَّ الْأَر کانَ اللَّه کُملَیقیباً عو نیز! (برید را مى شخواهید، نام مى همهنگامى که چیزى از   و از خدایى بپرهیزید که؛ ر (
در چند جاي دیگر قرآن، صله رحم به  ».زیرا خداوند، مراقب شماست! خویشاوندان خود، پرهیز کنید) از قطع رابطه با(

ره بقره و سو 27آیات . (عنوان یکی از پیوندهاي مهمی بیان شده که گسستن آن نشانه فسق و حفظش نشانه ایمان است
  )سوره رعد 21

ها رابطه دارم، اما آنان  خویشاوندي دارم که با آن«: فردي خدمت حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله آمد و عرض کرد 
آن گاه، خدا «: حضرت رسول صلی اهللا علیه و آله فرمود ».ام آنان را ترك کنم تصمیم گرفته] از این رو[دهند،  آزارم می

به کسی که محرومت کرده، «: رسول خدا صلی اهللا علیه و آله فرمود »پس چه کنم؟«: گفت »!دهم تو را ترك می کن
هر گاه چنین کردي، . کسی که بر تو ستم روا داشته، درگذراز  و عطا کن؛ با کسی که از تو بریده، رابطه برقرار کن

  ».خداوند پشتیبان تو خواهد بود

   أَرحامکُم تُقَطِّعوا و الْأَرضِ فی تُفْسدوا أَنْ تَولَّیتُم إِنْ عسیتُم فَهلْ
یعنی دوباره [ !کنید؟ خویشاوندى پیوند قطع وکرده  فساد زمین در که رود مى انتظار این جز شوید، گردان روى) از دین( اگر

  ]به جاهلیت برگردید

  )22محمد، (
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 از یک هر. خانوادگی میان زن و شوهر با فامیل و بستگان همدیگر است ترین موانع صله رحم، اختالفات یکی از مهم
 از اي گسترده نسبتاً  شبکه وارد همسري، نقش پذیرش بر عالوه زوجیت، پیمان و عقد خطبه چتر زیر رفتن با مرد و زن

  .شوند می نیز همسر آشنایان و دوستان بستگان، با جدید اجتماعی روابط

 میزان و ما، نوع فرهنگ و جامعه در خانواده کلیدي نقش و اهمیت به توجه با و ارتباطات  گسترده حجم این میان در 
 در که مدیریتی نحوه .است برخوردار بیشتري حساسیت و اهمیت از اطرافیان، سایر به نسبت همسر خانواده با ارتباط

 ما موفقیت عدم و ناآرامی حتی یا و پیشرفت و آرامش باعث تواند می شود، می اتخاذ فامیلی گسترده ارتباط این برابر
ش خانواده او نیز همسر خانوادهاز این رو، توصیه می شود تا هر یک از زوجین این باور را در خود ایجاد کند که . بشود

  .هست
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 گانهمسای روابط با: 81موضوع 

  

  

  

  

  
  

ي مثبت و قابل تمجیدي دارد، برخی آثار منفی و ها زندگی اجتماعی و جمعی بشر، در عین حال که محسنات و نقطه
از این رو الزم است قوانین و دستوراتی وضع شود تا زندگی جمعی را سر و سامان بدهد و . زیانبار را نیز در پی دارد

 یکی ازنشینی در شهرهاي بزرگ،  با گسترش آپارتمان. انسان به راحتی بتواند به زندگی خویش در کنار جمع ادامه دهد
 .داري است همسایهتوجه به دستورات دینی درباره ، ترین نیازهاي اخالقی زندگی امروز جدي

هاي  اسالم به عنوان یک دین کامل و اجتماع ساز و تأمین کننده سعادت دنیوي و اخروي انسان، دستورات و توصیه
ها می توانند در کنار هم به راحتی و  نداري در نظر گرفته است که با مراعات آن انسا اخالقی و حقوقی را براي همسایه

  . آسایش زندگی کنند

ها،  سه مورد از این گروه. دهد که به چند گروه به طور ویژه احسان و نیکوکاري کنند آیه باال به مسلمانان فرمان می
  .باشد می غیر خویشاوندو همسایه  خویشاوندمربوط به همسایه 

انسان مانند احترام مادرش ] دهعه[ارِ علَی الْإِنْسانِ کَحرْمۀِ أُمه؛ حرمت همسایه بر حرْمۀُ الْج«: فرمود) ص(پیامبر اکرم
اللَّه اللَّه فی جِیرَانکُم «: فرمودداري  درباره اهمیت همسایه در آخرین ساعات عمر شریف خودنیز ) ع(علی امام  ».باشد می

و حقوقشان را رعایت [درباره همسایگان ! خدا را! یوصی بِهِم حتَّی ظَنَنَّا أَنَّه سیورثُهم؛ خدا رافَإِنَّهم وصیۀُ نَبِیکُم ما زالَ 
که وصیت پیامبر شماست و همواره به خوشرفتاري با همسایگان سفارش می کرد تا آنجا که گمان بردیم براي ] کنید

: مى فرماید) ع(م حسناما. در دعاهاي مؤمنان نیز مشهود بوده استداري حتی  این همسایه ».آنان ارثی معین خواهد کرد
منین را یک یک نام ول عبادت و رکوع و سجود بود و مؤرا در شب جمعه دیدم تا سپیده صبح مشغ )س(مادرم زهرا «

: فرمودند »چرا براى خودتان دعا نمى کنید؟ ،مادر جان«: کردمعرض  .اما براى خودش دعا نکرد ؛کرد برد و دعا مى مى
 ».اول همسایه، بعد خویشتن !فرزندمیا بنَی الجار ثُم الدار؛ «

هر گاه همسایگانت «: فرمود) ص( پیامبر اکرمداري یکی از صفات مؤمنان و نشانه دینداري است تا جایی که  همسایه
شمارند، تو ببدکار فردي  تو رادر آن زمان، تو، تو را نیکوکار بدانند، پس تو نیکوکاري، و اگر  یاد کردن ازهنگام 

  ».کسى که همسایه از شرش در امان نباشد به بهشت نمى رود «: چنین فرمود آن حضرت هم» .بدکاري

وا ودباع اللّه تُشْرِکُوا ال و ئاً بِهشَی نِ ویدساناً بِالْوالإِح ي والْقُرْبی بِذ تامی والْی ساکینِ والْم و 
  السبیلِ ابنِ و بِالْجنْبِ الصاحبِ و الْجنُبِ الْجارِ و الْقُرْبی ذي الْجارِ

 و مسکینان و یتیمان و خویشاوندان به همچنین و مادر و پدر به و ندهید قرار او همتاي را چیز هیچ و بپرستید را خدا و
  کنید نیکی سفر در واماندگان و همنشین و دوست و دور همسایه و نزدیک همسایه

  )36نساء، ( 
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همسایه آن قدر در آرامش و امنیت انسان نقش دارد که قبل از خرید منزل و در نظر گرفتن امتیازات مکانی و 
پیش از خانه خریدن، همسایه را بجویید و پیش «: فرمود) ص(پیامبر اکرم. ها دقت نمود باید نسبت به همسایه ،ساختمانی

 ».از سفر کردن، رفیق را بیابید

  همسایگى خوش هاي نیکو و نشانه بد، خودش یکی از خصلت همسایه تحملذکر این نکته هم خالی از فایده نیست که 

کنند و این قدر  ها صبر و مدارا می عی همسایهاست؛ یعنی افراد دیندار نسبت به سر و صداي موقت و آزارهاي مقط
 علَى صبرُك الْجِوارِ حسنَ ولَکنَّ الْأَذَى کَف الْجِوارِ حسنُ لَیس« :فرمود )ع(امام کاظم  .دهند حساسیت به خرج نمی

  ».کنى شکیبائى نیز او آزار بر بلکه کنى؛ خوددارى همسایه آزار از که نیست به این تنها همسایگى خوش الْأَذَى؛
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  معلم روابط با: 82موضوع 

  

  

  

  

  

 آیه علق، آیات متعدد قرآن، از جمله پنچ آیه نخست سوره. علمی داراي ارزش و احترام است ارتباط ،از دیدگاه قرآن
 احادیث .به فضیلت علم اشاره کرده است ...و مجادله 11 آیه زمر، سوره 9 آیه بقره، سوره 962 آیه فاطر، سوره 82

وارد شده که ما  دانش ذاتی علم وارزش  درباره، نیز ومین علیهم السالممعص ائمه و) ص(اسالم گرامی پیامبر از يمتعدد
  . به آن اشاره کردیم 55در موضوع 

یکی از )ع(حضرت موسی .کهف بیان کرده استه را در سور)ع(و حضرت خضر)ع(قرآن کریم داستان حضرت موسی
خداوند براي  بوت،حتی بعد از رسیدن به مقام نبا این وجود،  .بودو بهترین مردم در زمان خودش پیامبران اولوالعزم 

 82تا  60اگر نگاهی به آیات  .فراهم کرد را با یک استاد وي یک برخورد علمیه ارتقاي مقام علمی و معنوي او زمین
نکته  پانزدهما در اینجا فقط به  .نکات مهمی درباره آداب معلم و متعلم به دست خواهیم آورد ،بیندازیم سوره کهف

اي را در البالي آیات، قصص و  مطلب ثابت شود که قرآن کریم چه نکات ارزنده تا بار دیگر این کنیم اشاره می
  :پندهاي خود به ما ارزانی داشته است

باید سراغ کسانی رفت که داراي مقام علمی و معنوي توأمان هستند؛ یعنی علم و عمل را در کنار هم به صورت  - 1
فَلینظُرِ االنسان الی «امام معصوم علیه السام در تفسیر آیه  .شود میفهمیده این سوره  65این نکته از آیه . توأمان دارند

 ».گیرد منظور این است که انسان بنگرد علمش را از چه کسی فرامی«: فرمود» طعامه

فهمیده  66در آیه  »أَتَّبِعک هلْ«این نکته از عبارت . داشت تواضع و ادب استاد، مقابل در باید علم، دریافت براى - 2
  .که موسی با تواضع درخواست شاگردي کرد شود می

همان از نیز این نکته . یکی از آداب علم این است که متعلم خود را در اختیار معلم قرار داده و از او پیروي کند - 3
  .شود عبارت فهمیده می

این . کند زیاد می هاي سختى لتحم و آموزي داراي ارزش است؛ تا جایی که پیامبر خدا به خاطر آن مسافرت علم - 4
  »أَتَّبِعک هلْ«. شود فهمیده میاین سوره  66تا  60آیات نکته از 

. نباشد زده پس شخصیت. اموزي است؛ نه فقط همراهی با استاد بداند هدفش علم و باشد داشته هدف باید علم طالب - 5
  . شود فهمیده می » رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ أَنْ  على أَتَّبِعک هلْ «و عبارت  66انتهاي آیه این نکته از 

   رشْداً علِّمت مما تُعلِّمنِ أَنْ  على أَتَّبِعک هلْ  موسى لَه قالَ
  بیاموزي من به اي آموخته هدایت و رشد از آنچه در تا کنم پیروي بتو از آیا: گفت وي به موسی

 )66 کهف،(
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 و غرور نه آورد؛ فروتنى و بکشاند صالح عمل به را وانسان باشد رشد  مایه باید بلکه نیست، هدف تنهایى به علم - 6
  .شود فهمیده می»  رشْداً«و واژه عبارت همان این نکته از  .مجادله

تو : که خضر به موسی گفت شود فهمیده می 67آیه این نکته از  .باشد آگاه شاگردان ظرفیت از باید معلّم و مربى - 7
  .توانی بر همراهی با من صبر کنی نمی

  .شود نیز از همان آیه فهمیده میاین نکته . نیست میسر ،و بردباري صبر بدون علمى رشد - 8

برده و به او ریشه و فلسفه بالها را معرفی  مشکالت باال در را انسان صبر و ظرفیت یکی از فواید علم این است که - 9
 لَم ما  على تَصبِرُ کَیف«: گوید که خضر دلیل عدم ظرفیت موسی براي همراهی با خود را این می 68در آیه . کند می

این مطلب آمده است که در روایات نیز  ».؛ چگونه بر چیزي که از فلسفه آن خبر نداري، صبر خواهی کردخُبراً بِه تُحطْ
و اگر حقیقت آن را بشناسند، هیچ گاه [دانند  ؛ مردم دشمن آن چیزهایی هستند که هیچ از آن نمیهلواما ج عداءاس اَالنّ«

  .]از آن نمی ترسند

 فَال یاتَّبعتَن فَإِنِ«: طور که خضر از موسی تعهد گرفت ؛ هماناست جایز تربیتى و علمى مسایل در گرفتن تعهد - 10
  )70آیه ( »تَسئَلْنی

موضوع تعهد خضر نیز همین  .یکی از آداب شاگردي این است که سؤال در زمان و مکان مناسب مطرح شود - 11
  .آمده است 70مسئله بود که در آیه 

  . شود فهمیده می 73در آیه »تُؤاخذْنی ال«این نکته از عبارت . کند مؤاخذه را خود شاگرد تواند مى استاد و معلّم - 12

چه  و باید عذرهاي آنان را تا چند بار قبول کرد؛ چنان گرفت سخت شاگردان بر را کارزیاد  نباید وتربیت تعلیم در - 13
  .خضر این کار را براي حضرت موسی انجام داد

 آشنا اسرار با گام به گام موسى ؛ چنانچهکند آشنا معارف بااي  و به صورت دوره تدریج به را شاگرد باید معلّم - 14
   .شود مى

معلم باید به مصلحت شاگرد خود نگاه کند که آیا بیش از این همراهی و آموزش براي او مصلحت دارد؟ در غیر  - 15
در آیه «» این نکته از عبارت . دار او نهراسد این صورت، باید قاطعانه پیشنهاد جدایی به شاگرد داده و از عواطف جریحه

  . شود فهمیده می... 

 از آنکه با: گفت بود؟ لحظه کدام گذشت، تو بر که لحظاتى ترین سخت: پرسیدند موسى در روایت است که از
: گفت خضر که بود اى لحظه آن زمان، دشوارترین ولى دیدم، ها جویى بهانه اسرائیل بنى از و شنیدم ها تهمت فرعونیان

              »بینک و بینی راقُف هذا«
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معلم به عنوان پدري معرفی شده که مقام او از مقام پدري  در ارج نهادن به مقام معلم همین بس که در حدیثی دیگر،
یکی آن که تو را متولد کرد و آن که تو را علم داد و آن : پدران تو سه نفرند« :باالتر است که باعث پیدایش انسان شده،

 ».که دخترش را به تو تزویج کرد و بهترین این سه پدر،آن است که تو را تعلیم داد

  میافتی از معلم جان روشن       از پدر گر قالب تن یافتیم
  یک پدر روشنگر جان و دل است       یک پدر بخشنده آب و گل است

    نیقی آنکه دین آموزد و علم     لیک اگر پرسی کدامین برترین
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  مهارت ارتباط مؤثر کالمی: همفصل دوازد
 را آن توان می رو، این از. هاست اندیشه و افکار مبادله و رسانی اطالع و یکدیگر با ها انسان ارتباط وسیله ترین مهم زبان
امروزه مهارت ارتباط کالمی مؤثر در دنیا به عنوان یک مهارت مؤثر و اصلی زندگی . دانست بدن عضو ترین فعال

  .استشناخته شده 

، آیات زیادي از اساس همین بر. است شده تأکید زبان آفات و آداب بر ،دیگري آیین هر از بیش اسالم، مبین دین در
 ناحیه از انسان گناهان از بسیاري قطعاً« : است شده روایت) ص(خدا رسول از .قرآن به این موضوع اختصاص یافته است

   ».است زبان کنترل در ایمان با انسان رستگاري و نجات«: فرمود نیز و» .است او زبان

 :گفتاري آشنا خواهیم شد در این فصل با برخی آیات و روایات درباره مهارت ارتباط کالمی مؤثر یا همان خوش
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  گفتار اهمیت : 83موضوع 

  

  

  

  

  

. داند خداوند این نعمت را حاصل رحمت گسترده خود می: هاي الهی براي انسان است ترین نعمت زبان یکی از مهم
این نعمت زمانی که در راستاي اهداف درست به کار » )*( الْبیانَ علَّمه) *( الْإِنْسانَ خَلَقَ) *( الْقُرْآنَ علَّم) *( الرَّحمنُ «

هاي فراوان خواهد شد و اگر در امور ناپسند استفاده شود، بسیاري ا زرذایل  ثواباي نیک و گرفته شود، سرچشمه کاره
  .از این رو، اهمیت خوش گفتاري بر همگان روشن است. اخالقی را در فرد و جامعه به وجود خواهد آورد

الم کردن، شوخی و مزاح بر تبلیغ دین، ذکر خداوند، س  راستگویی، حق طلبی، اصالح بین النّاس، فضایل فراوانی چون
  .تنها برخی از کارکردهاي نیکوي زبان است... حق، دفاع از مظلوم، آموزش علم و حکمت و 

اشاعه فحشاء و نشر اکاذیب،  تهمت، دروغ، غیبت، سخن چینی، گواهی به باطل، خودستایی،گناهانی زیادي چون  
، کفران نعمتطعنه زدن، چاپلوسی با زبان، مسخره کردن،  بیهوده گفتن، ناسزا گویی، خشونت با زبان، اصرار بی جا،

  .تنها برخی از گناهانی هستند که منشأ آن زبان استنیز،  ...نهی از معروف و امر به منکر با زبان و

، به همین جهت. و نابود سازدبشکند  انسانی را از درونقدر قوي هست که بتواند  اما آن ؛زبان هیچ استخوانی ندارد
ما در موضوعات . وارد شده است ت و خطر زباناپیرامون آف) ع(امامانو ) ص(هاي زیادي از پیامبر سفارشهشدارها و 

   .بعد به برخی از گناهان زبان اشاره خواهیم کرد

، هنگامی که هر روز صبح فرا )ع(و امامان) ص(اهمیت کنترل زبان همین بس که مطابق روایات بسیار، از پیامبر در
اگر «: ها در پاسخ می گویند آن »صبح شما چگونه است؟«: گوید د زبان به تمام اعضاء بدن نظر می افکند، و میرس می

رعایت ! خدا را خدا را«: سپس زبان را سوگند داده چنین می گویند» .تو ما را به حال خود بگذاري حال ما خوب است
  ».ذاب می شویمچرا که ما به وسیله تو داراي پاداش و ع. حال ما را بکن

 آورد درنمی لفظ به را سخنی هیچ آدمی؛ ما یلْفظُ منْ قَولٍ إِالَّ لَدیه رقیب عتید«: فرماید می ق سوره 18 آیه در خداوند
حتی از بندگان  دهنده اهمیت زبان است که خداوند این آیه نشان» .کند می ضبط را آن او، نزد آماده مراقبی اینکه مگر

 جزو را خود سخنان و گویی بینند می آزاد گفتن سخن در را خود ،مردم از بسیاري. هراساند میکشی بر الفاظ آن  حساب
  .است او سخنان همان آدمی اعمال ترین خطرناك و موثرترین که حالی در  ؛دانند نمی خویش اعمال

بادي قُلْ وعقُولُوا لالَّتی ی  ینُ هسطانَ إِنَّ أَحنْزَغُ الشَّیی منَهیطانَ إِنَّ بلْإِنْسانِ کانَ الشَّیا لودبیناً  عم  
 انسان براى شیطان گمان بى شوراند؛ مى را آنان میان شیطان که آورند زبان بر است نیکوتر که گفتارى تا بگو بندگانم به و

  .است آشکار دشمنى

  )53اسراء،(
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هاي  را از عنایات و هدایت گفتاري خوشخداوند کند،  را روشن می این فضیلتاهمیت که  آیاتیدیگر از  در یکی
؛ و بسوى سخنان پاکیزه هدایت الْحمید صراط  إِلى هدوا و الْقَولِ منَ  الطَّیبِ إِلَى هدوا و«: داند خاص خود به بهشتیان می

ن را از شنیدن سخنان بد و چنین بهشتیا هم )24حج، (» .گردند شوند، و به راه خداوند شایسته ستایش، راهنمایى مى مى
  )25واقعه، (» ال یسمعونَ فیها لَغْواً و ال تَأْثیماً«: داند ناصواب مبرا دانسته و این را نعمت بزرگ برایشان می

گفتن با  خواهد که هنگام سخن هاي اصلی شیطان را زبان دانسته و از مؤمنان می قرآن کریم در آیه باال یکی از جوالنگاه
هاي درونی را با سخنان  از بهترین شیوه و محتوا استفاده کنند؛ زیرا شیطان مترصد است تا کینه و دشمنی یکدیگر

توجه به این آیه، لزوم مراقبت از زبان و نقش آن در پیشرفت یا پسرفت اجتماعات بزرگ و کوچک . ناصواب برافروزد
  .کند را نمایان میانسانی 

هاي لفظی بیهوده و کینه و  که بخش بزرگی از انرژي خود را صرف جدال واقعیت تلخ زندگی همه ما این است
اگر زن و شوهر کمی مراقب طرز حرف زدن خود باشند؛ اگر هنگام سخن گفتن . کنیم هاي پوچ از یکدیگر می ناراحتی

ان خداي ناکرده به در جمع فامیلی توجه بیشتري به نوع الفاظ و مفاهیم کنایی آن داشته باشیم و اگر نخواهیم با زبانم
دهد و در نتیجه، بسیار  ها رخ نمی دیگران نیش زده یا آنان را تسلیم خود سازیم، بسیاري از این دعواها و کدورت

  .شایسته است آیه باال را همواره با خود حفظ کرده و سرلوحه گفتار خود قرار دهیم

 هنر صاحب گنجِ درِ کلید     ؟زبان در دهان، اي خردمند چیست

 رو پیله یا است فروش جوهر که        چو در بسته باشد چه داند کسی 
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  دقت در محتواي گفتار: 84موضوع 

  

  

  

  

 را ایمان اهل باال آیه. شود که کالم فرد هم در ظاهر و هم در محتوا، نیکو باشد گفتاري زمانی عملی می دستور به خوش
تقواي زبان به این معناست که هر چیزي به ذهن آمد، بالفاصله بر زبان . کند می دعوت گفتار در تقواي و گویی حق به

به  .در ذهن وجود داشته باشد که از سخنان نابخردانه جلوگیري نمایدجاري نشود؛، بلکه یک مرکز کنترل و مراقبت 
براي برخوردراي از محتواي نیک در گفتار باید در نظر داشت، این است که  عبارت دیگر، بیشترین چیزي که

. ه شده استاین ویژگی در روایات زیادي نشانه افراد خردمند دانست فعال .گیري در سخن با اندیشه باشد؛ نه زبان تصمیم
در تعبیر زیبایی  )ع(علی امام . سنجند آنان که قبل از هر گونه سخنی، خوب اندیشه کرده و فرجام و عاقبت آن را می

 ».و قَلب االَحمقِ وراء لسانه؛ زبان عاقل پش عقلش است و عقل نادان پشت زبانش  لُسانُ العاقلِ وراء قَلبه»  :فرمود

پس سخن خود را پیش از . هر مردى در زیر زبان خود پوشیده شده است«: دیگري فرمودآن حضرت در کالم مهم 
و  ؛سخن بگوى ،متعال است  براى خدا و در راه خداىکالمت اگر . گفتن بیازماى و آن را با میزان خرد و دانش بسنج

  » .و بدان که سکوت به خیر و فائده تو است ؛از سخن خوددارى کرده و ساکت باش ،اگر نه

  این زبان، پرده است درگاه دهان    آدمی مخفی است در زیر زبان 
باطل و  ،در آنیعنی کالمی که » سدید«گفتار . گویی است ترین کارکرد زبان، حق شود که مهم از آیه باال استفاده می

هنگامی که فرد متکلم در شود؛ یعنی  طلبانه ناشی می گویی از اندیشه حق این حق. سستى و لغو و دروغ و نفاق نباشد
باشد، الجرم جز حق نیز بر زبانش جاري  سخناش به دنبال  طلبانه محتواي گفتارش اندیشه کرده و در وراي افکار حق

  .نخواهد شد

و منْ «: خواند که همگان را به سوي خدا میاست ، کسی ا در سخن گفتنه گوید که برترین انسان قرآن به روشنی می
گفتارتر است از آن کس که به   و چه کسى نیک؛ ا ممن دعا إِلى اللَّه و عملَ صلحا و قَالَ إِنَّنىِ منَ الْمسلمینأَحسنُ قَولً

 ،فصلت(» .هستم) در محضر خدا(شدگان سوى خدا دعوت کند و کردار نیک به جا آورد و بگوید همانا من از تسلیم 
  .آهن دانسته که داراي نیکوترین محتوا باشدرا » گفتارنیکوترین «قرآن  در واقع، )33

: مغز برخوردار هستند ولی باطنی توخالی و بی  هاي منافقان این است که از سخنان خوب، در سوي مقابل، یکی از نشانه
»کجِبعنْ ینَ النَّاسِ مم لى  وع اللَّه شْهِدی نْیا ویاةِ الدی الْحف لُهصام  یما ف  قَوالْخ أَلَد وه و اى از مردم، منافق و  و پاره؛  قَلْبِه

گیرند که آنچه  آورند و خدا را گواه مى کنند تو را به شگفت مى سالوسند که وقتى سخن از دین و صالح و اصالح مى
   ».ترین دشمنان دین و حقند گویند مطابق آن چیزى است که در دل دارند و حال آنکه سرسخت مى

  سدیداً  قَوالً قُولُوا و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  بگویید حق سخن و کنید پیشه الهى تقواى! اید آورده ایمان که کسانى اى

  )70احزاب،(

۱۹۴



تر از شیوایی آن است؛ هر چند درباره شیوایی و  گر این است که از نظر دین، محتواي گفتار بسیار مهم ین مطالب نشانا
  .شود هاي زیادي در آیات و روایات دیده می نیکویی ظاهر سخن نیز سفارش

یا اَیها «: مجادله استسوره  9یکی دیگر از آیاتی که به مؤمنان را به دقت در محتواي گفتار دعوت کرده است، آیه 
ردید، هنگامی که الَّذینَ آمنوا اذا تَناجیتُم فَالتَتَناجوا بِاالثمِ و العدوانِ و تَناجوا بِالبِرِّ و التَّقوي؛ اي کسانی که ایمان آو

و به .] ه باشدمحتواي سخن شما خالی از گناه و کین[نجوا و سخن آهسته می گویید، پس به گناه و دشمنی نجوا نکنید 
  ».نیکی و تقوا نجوا کنید

 گفتن، سالم صداقت، و متانت به توجه: است شده بیان گفتاري در محتواخوش دیگر مصادیق ،نیز قرآن دیگر آیات در
 مقدسات به نسبت دشنام از پرهیز حتی و لغو و بیهوده سخنان از پرهیز سفیه، و نابخرد افراد به متقابل پاسخ از پرهیز

  .کافران
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  دقت در ظاهر گفتار: 85موضوع 

  

  

  

  

 مثبت کارهاي و گیرد کار به زیبا و خوب و نیک منویات و مقاصد بیان ابزار بهترین عنوان به را زبان تواند می انسان
 عواطف و محبت از مندي بهره و دیگران با ارتباط ایجاد گفتار، و زبان مهم کارکردهاي از یکی. دهد انجام فراوان

 به خداوند رو این از. کنند می استقبال آن از و دارند گرایش مؤدبانه و زیبا کالم نشنید به ها انسان همه. است یکدیگر
 دشنام و ناسزا که آنانی با و کرده برخورد کرامت با بدکرداران، و جاهالن برابر در حتی که دهد می فرمان مؤمنان

  .کنید عبور آنان کنار از بزرگوارانه و دهید نشان خوش روي گویند، می

  » و قولوا للنّاسِ حسناً«: دهد سوره بقره هم خداوند فرمان به خوش گفتاري با همه مردم می 83 آیه در

 زبان. کثیف او زبان اما ؛باشد سالم و پاك انسان درون ندارد امکان. است درون احوال بیانگر و ترجمان زبان آري،
هاي شناخت  گویند یکی از بهترین راه به همین دلیل است که می. کند می ظاهر را درون محتویات که است اي دریچه

  . اوست دل آینه انسان زبانافراد این است که به سخنانشان گوش دهید؛ زیرا 

   واکند رسوا شود لب بی مغز چون پسته    پیدا شود در سخن نادان هاي کمالی بی
در این زمینه  )ع(علی ما به روایاتی از امیر بیان، حضرت . است شده ذکر روایات در هم کالم هايزیبایی از دیگر برخی

  :کنیم اشاره می

گوینده سخن باید براي اثرگذاري بیشتر بر مخاطبان، سخنان خود را در قالبی جذاب و زیبا  :جذابیت و شیوایی - 1
کسی «: فرمود )ع(لیع حضرت . تواند براي گوینده سخن اعتبار و شخصیت ایجاد کند گونه سخنان می این. عرضه کند

براي جلب دل دوستان، چیزي مؤثرتر از «: چنین فرمود آن حضرت هم» .که زبانش شیرین باشد، برادرانش بسیار شوند
  ».زبان نیست

امام . گردد میها و خطاهاي احتمالی  از اشتباه سبب حفظجانبه کالم قبل از آغاز سخن  بررسی همه :سنجی نکته - 2
  ».شود کسی که گفتار خود را بررسی کند، اشتباه او کم می«: فرماید می) ع(علی

  تا چو می گوید از آن گفته پشیمان نشود  مرد باید که سخن دان بود و نکته شناس
امیر بیان، . اي بیان کند که براي شنونده قابل فهم باشد گوینده سخن باید گفتار خود را به گونه: بودن فهم قابل - 3

آور  ها رنج ها آن را به بیرون نیفکند و فهمیدن آن براي فهم ها آن است که گوش بهترین سخن«: فرمود )ع(علی حضرت 
  ».نباشد

وا ودبِ إِلَى هنَ الطَّیلِ مالْقَو وا ودإِلى ه  راطمید صالْح  

. گردند مى راهنمایى ستایش، شایسته خداوند راه به و شوند، مى هدایت پاکیزه سخنان سوى به و
 )24حج،(
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یرُ الْکَالمِ ما التُملُّ وال یقلُّ؛ بهترین گفتار آن است خَ«: دفرمای باره میاین  در) ع(امام علی :گویی گویی و گزیده کم - 4
  ».کننده باشد، نه بسیار کم که نه خسته

  گوي می اندازه و حد از بیرون نه     نرم و لطیف و تازه می گوي سخن،
یکی از مهمترین آداب سخن این است که به جا باشد؛ یعنی متکلم شرایط محیطی و ظرفیت مخاطب  :بودن جا به - 5

  ».جایگاهی را گفتاري استلکُلِّ مقامٍ مقالٌ؛ هر «: فرمود) ع(امام علی. رادر نظر گرفته و سپس اگز نیاز دید، حرف بزند

  خویش قدر مبر گفتن بیهوده به     مجال سخن تا نبینی زپیش
هاي  یکی از نام. بریم که بهترین نمونه براي گفتار نیک را باید خود قرآن دانست این گفتار را با این سخن به پایان می

ها ارزانی  به انسانگر الهی هم در محتوا و هم در قالب، بهترین بیان را  این کتاب روشن. است» احسن الحدیث«قرآن 
آن هنگام که از کسی انتقاد . نشین و اثرگذار شده و مواعظش دل هایش جذاب و پندآموز حکایت قصه. کرده است

کند، از بروز غرور و خودبینی در وجود فرد  کند، جانب انصاف را فراموش نکرده و آن زمان که از فردي تمجید می می
از الفاظ رکیک و حتی در مواجهه با دشمنان، در بیان احکام زناشویی با حیا و به کنایه سخن گفته و . کند جلوگیري می
چه نیکوست که ما نیز در . گفتند شاید از این رو، برخی بزرگان دینی جز با آیات قرآن سخن نمی. کند تند دوري می

  .راهگشاي الهی را در گفتار روزمره خود به کار گیریمگفتارهایمان به خداوند تأسی کرده و آیات 
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  شناخت گناهان زبان: 86موضوع 

  

  

  

  

  

هرگاه زبان، رها و لق و هرز باشد، بزرگترین بال براي انسان خواهد شد و محصول آن جز فتنه، گناهان بزرگ و 
سفارش شده که تا خیر و روایات اسالمی  به همین دلیل، در آیات و .خانمان برانداز نخواهد بودانحرافات ویرانگر و 

  . مصلحت روشنی براي سخن گفتن وجود ندارد، سکوت بهترین کار است

   گناهی که سزاوار به حبس ابدستی ی    نیست در عالم ایجاد بجز تیغ زبان
کَثیرٍ من نَجواهم الّا من اَمرَ بِصدقَۀٍ اَو معروف اَو اصالحٍ بینَ النّاس؛ در  ال خَیرَ فی«: خوانیم میسورهنساء  114در آیه 

... این مطلب از آیه  ».بیشتر سخنانشان هیچ خیري نیست مگر آنکه به صدقه یا کار نیک یا اصالح میان مردم امر کند
اء کرده تا بفهماند در خیلی جاها سکوت بهتر از ؛ زیرا کارکردهاي نیک زبان را استثنمیشودسوره نساء نیز برداشت 

  .حرف زدن است

و دوري از یاد خدا نداشته باشد؛  فرد حاصلی جز غفلت گفتاراین است که لحن یا محتواي  ترین آفت زباناصلی
 و علْمٍ بِغَیرِ اللَّه سبیلِ عنْ لیضلَّ الْحدیث لَهو یشْتَري منْ النَّاسِ منَ و «: سوره لقمان آمده است 6گونه که در آیه همان

 دانشى،) پشتوانه( بى تا است بیهوده گفتار خریدار که است کسى مردم از ؛ و مهین عذاب لَهم أُولئک هزُواً یتَّخذَها
  ».بود خواهد خوارساز عذابى را آنان گیرد؛ ریشخند به را آن و کند بیراه خداوند، راه از) را مردم(

 کشانده؛ خواه آنچه گمراهى به را انسان که زایی است غفلت و کننده سرگرم هاى آهنگ یا این موارد، سخنان نمونه
 سوق فساد، و بیهودگى به را انسان محتوا، طریق از دارد و خواه آنچه آلود هوس و انگیز شهوت هاى آهنگ و الحان

  .دهد مى

 شدن رنگ کم و باطل گسترش صدد در میلیاردي هاي هزینه صرف با مختلف يها گروه و افراد از بسیاري نیز امروزه
 تبلیغات و ها همایش برپایی دینی، ضد ها کتاب و ها فیلم اي، ماهواره هاي شبکه  به توان می جمله آن از که هستند حق

  .آیه فوق از کنونی است مصداقی مطلب این و کرد؛ اشاره جوان نسل ویژه به و مردم انحراف براي گسترده

  

  

  

 و  التَّقْوى و بِالْبِرِّ تَناجوا و الرَّسولِ معصیۀِ و الْعدوانِ و بِالْإِثْمِ تَتَناجوا فَال تَناجیتُم إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  تُحشَرُونَ  إِلَیه الَّذي اللَّه اتَّقُوا

 پرهیزگارى و نیکى به و نکنید رازگویى پیامبر با نافرمانى و دشمنخویى و گناه به کنید مى رازگویى که هنگامى! مؤمنان اى
  .کنید پروا شوید مى آورده گرد او نزد که خداوند از و! گویید راز

  )9مجادله،(
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  :مناسب است که در اینجا به مهمترین گناهان زبان اشاره کوتاهی کنیم

 دروغ] پیامبر و خدا به[ کسانی انّما یفتَري الکَذب الَّذین الیؤمنونَ بِآیات اهللا و اولدك هم الکاذبون؛ فقط« :دروغ -1
  )105نحل،( اند واقعی دروغ گوي که اینانند و ندارند، ایمان خدا آیات به که بندند می

 و گناهان يخانه به ورود کلید روایات، تعبیر به و است شده نامیده گناهان کلید و اخالقی رذایل از بسیاري ریشه دروغ،
 به که است گناهی تنها روایات، برخی مطابق که بس همین نکوهیده عمل این شدت و بزرگی در. است اخالقی رذایل

 عدالت و علم به باور عدم و طلبیمنفعت ترس، نفاق، از دروغ، که است جهت بدان این. زندنمی سر مؤمن از وجههیچ
 توانمی دروغ شوم آثار از. گرددمی متزلزل کلی به فرد یک دینی اعتقادات يپیکره آن، انجام با و می گیرد نشأت خدا

 در که است دلیل همین به. کرد اشاره مذهبی باورهاي شدنسست و دوریی و نفاق ایجاد عمومی، اعتماد رفتن بین از به
 یتْرُك حتّى اإلیمانِ طَعم الْعبد الیجِد«: می فرماید )ع(علی  امام. است شده نهی نیز شوخی به دروغ از دینی، متون

ذْبزْلَه الْکه؛ هجِدهرچند  ».جدى چه و شوخى چه کند؛ ترك را دروغ کهآن تا چشدنمى را ایمان طعم گاههیچ بنده و 
 دانسته نیز واجب یا و مستحب جایز، دروغ -است شده تبیین روایات در که- مصالح برخی جهت به مواقع برخی در

  . است شده

 غیبت یکدیگر از و؛ اللَّه اتَّقُوا و فَکَرِهتُموه میتاً أَخیه لَحم یأْکُلَ أَنْ أَحدکُم یحب أَ بعضاً بعضُکُم یغْتَب ال و« :غیبت -2
 از و دارید مى ناپسند را آن پس بخورد؟ را خود مرده برادر گوشت که دارد مى دوست شما از یک هیچ آیا نکنید؛

  ».کنید پروا خداوند

 آبروي براي فراوانی اهمیت اسالم، مبین دین. است شده دانسته حرام که است غیبت زبانی، هاي بیماري ترین مهم از
 در دلیل، همین به. اندازد خطر به را دیگران حیثیت و آبرو تا است نداده اجازه کس هیچ به و است شده قائل مؤمنان
 انسان، حقوق حافظ جوامع ترین مترقی که است حالی در این. است شده نهی دیگران نبود در بدگویی و غیبت از اسالم
 این. بخورد را اش مرده برادر گوشت کسی که داند می آن مثابه به را غیبت قرآن. نبرده اند پی بزرگی حق چنین به هنوز
 خوردن مانند دینی، برادر آبروي به تجاوز و است او تن گوشت چون فرد هر آبروي که است مطالب این گر بیان تشبیه

 از دفاع قدرت که باشد وي غیاب در تجاوز این آنکه ویژه به باشد؛ می - وي رفتن بین از نتیجه، در و- او تن گوشت
 و است - انسان برادر ویژه به– همنوعان گوشت خوردن اعمال، ترین نکوهیده که گونه همان بنابراین،. ندارد نیز را خود
 الْغیبۀ و إیاکُم«: فرماید می) ع(سجاد  امام .است تنفرانگیز و زشت نیز غیبت دارند، ابا عملی چنین انجام از حیوانات حتی
  » .است جهنم هاي سگ خورش غیبت زیرا کنید، پرهیز غیبت از النّار؛ کالبِ إدام فَإنَّها

  برى کیفر کنى ایشان غیبت     خورى حق بندگان ىها گوشت
 امام) 1آیه همزه،. (کرد اجتناب آن از باید که است زبانی گناهان دیگر از چینی سخن و نمامی :سخن چینی -3

 جدایی دوستان میان چینی، سخن با زیرا است؛ چینی سخن جادوها، ترین بزرگ از: فرماید می باره دراین) ع(صادق
 ها پرده و گردد می ویران ها خانه شود، می ریخته ها خون آن، واسطه به شوند، می دشمن هم با یکدل دوستان افتد، می

  )14ح ،21 ص ،63ج بحاراالنوار،. (رود می راه زمین روي که است کسی بدترین چین، سخن. شود می دریده
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 و بیهوده] کردارِ و گفتار هر[ از که] هستند[کسانی  ]مؤمنان[ ؛ ومعرِضُونَ اللَّغْوِ عنِ هم الَّذینَ و :لغو و بیهودگی -4
  )3، مؤمنون( )3( .گردانند روى فایده بى

 گفتار در تنها آن، به عمل دایره  گرچه است؛ بیهوده سخن و لغو از پرهیز اسالم، در گفتار با مرتبط آداب از دیگر یکی
 عنوان مؤمنان صفت مهم ترین نمازگزاردن، از پس صفت این.می کند سرایت نیز او رفتار به و نمی شود نمایان آدمی

 تفکر از و غافل خدا یاد از را انسان که می شود گفته پایه بی و بیهوده فکر و فعل سخن، گونه هر به لغو،. است شده
 قرار زمره این در نیز فایده بی هاي ایمیل یا و ها پیامک فرستادن یا و مجالس در بیهوده سخنان گفتن. دارد می باز صحیح

   .دارد

کاري نکنیم که  و نموده درایت و سنجیدگی به مزین را و عمل خود کالم که معناست این به لغو، از پرهیز بنابراین،
 که کنید پیشه تقوا مردم، اي« :فرمودند بارها )ع(علی  حضرت .استوار نیستپشتوانه عقالنی ندارد و حکمتی بر آن 

  ».بگوید یاوه تا نشده رها خود به و کند بازي تا نشده آفریده عبث انسان

  حضرت .دارد قرار زمره این در نیز فایده بی هاي ایمیل یا و ها پیامک فرستادن یا و مجالس در بیهوده سخنان گفتن
 تا نشده رها خود به و کند بازي تا است نشده آفریده عبث انسان که کنید پیشه تقوا مردمان اي«: می فرمود بارها )ع(علی
 » .بگوید یاوه

 شوخی اسالم، بلکه نیست؛ گرفتن بغل در غم زانوي و کشیدن درهم چهره معناي به لغو، از دوري که است روشنالبته 
  . است نموده شدت سفارش به را نزدیکان و و دوستان مؤمنان با مزاح و

  اند تو را نه از پی بازي آورده    ند جهان را نه بیهوده آفریده
 أَنْتُم و یعلَم اللَّه و الْآخرَةِ و الدنْیا فی أَلیم عذاب لَهم آمنُوا الَّذینَ فی الْفاحشَۀُ تَشیع أَنْ یحبونَ الَّذینَ إِنَّ :اشاعه فحشاء -5
  )19نور،(  تَعلَمون ال

 و دنیا در آنها براى کند پیدا گسترش اند آورده ایمان که کسانى میان در زشت عمل که دارند دوست که کسانى یقین به
  .دانید نمى شما و داند مى) را آن شوم عواقب( خدا و است، دردناك عذابى آخرت

. است یافته زیادي رواج - جمعی ارتباط وسایل پیشرفت با و-  امروزه متأسفانه که است گناهانی جمله از فحشاء، اشاعه
 هتک موجب تنها نه دیگران، پنهانی عیوب و اسرار افشاي. باشد می بزرگ و آشکار گناه نوع هر فحشاء، از مقصود

 از بسیاري قبح داده؛ رواج جامعه در را بدبینی یعنی دهد؛ می عمومی جنبه گناه به بلکه گردد؛ می آنان شخصی حریم
  . دهد می قرار حیایی بی و اخالقی ناامنی معرض در را جامعه و برده بین از را گناهان

 تنها نه متعال خداوند دلیل، همین به. است رفته نشانه را اخالقی هنجارهاي مستقیم غیر فحشاء، اشاعه حقیقت، در
. است داده قرار دردناك عذاب مشمول آخرت و دنیا در را شوم عمل این دوستداران حتی بلکه فساد؛ کنندگان اشاعه
 را آن که است کسى مانند سازد، منتشر را زشتى کار که کسى کَمبتَدئها؛ کانَ فاحشَۀً أذاع منْ«: فرمود) ص(اسالم پیامبر
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 افراد صالحیت از جامعه سازي آگاه رسانه، و خبر آزادي چون توجیهاتی وجود است گفتنی ».است داده انجام آغاز در
  . باشد نمی گناه این ارتکاب براي دلیلی...  و مسئول

  بدي هم سخن گویی راست اگر    زدي دم چون خلق گفتن بد به
 یکُنَّ أَنْ  عسى نساء منْ نساء ال و منْهم خَیراً یکُونُوا أَنْ  عسى قَومٍ منْ قَوم یسخَرْ ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا :مسخره کردن -6

  الظَّالمون هم فَأُولئک یتُب لَم منْ و الْإیمانِ بعد الْفُسوقُ االسم بِئْس بِالْأَلْقابِ تَنابزُوا ال و أَنْفُسکُم تَلْمزُوا ال و منْهنَّ خَیراً
 آنان بسا را، دیگر زنانى زنانى نه و باشند؛ بهتر اینان از آنان بسا نگیرد، ریشخند به را دیگر گروه گروهى هیچ! مؤمنان اى
 بزهکارى ایمان، از پس! مخوانید ناپسند هاى لقب با) را همدیگر( و مکنید عیبجویى یکدیگر از و باشند بهتر اینان از

  )11حجرات،( .ستمکارند بازنگردند) کارها این از( که آنان و است ناپسندى نامگذارى

می جاهالن صفت را تمسخر بقره 67 آیه  کریم در قرآن. است دیگران مسخره و تحقیر اسالم در گناهان ترین بزرگ از
 آگاه اشخاص تقواي میزان از خدا جز کسی و تقواست یکدیگر، بر انسان ها برتري مالك اسالم، نظر از زیرا .داند

 و موهوم امتیازات دریچه از را ها انسان مراتب و فضل که دهدمی قرار طعنه مورد را دیگر افراد کسی تنها بنابراین. نیست
   .باالست آیه در تمسخر از این همان نهی. بداند دنیا در نابخردانه

 نوع این بیشتر رواج دهندهنشان شده که مطرح کردن مسخره براي جزئی  گونه  چند آیه این در که است توجه شایان
 مسخره - 2. دیگران شهر یا گویش قبیله، نژاد، تمسخر مانند دیگر؛ اقوام کردن مسخره - 1: است مردم میان در تمسخرها

منْ أذَلَّ مؤمناً «: فرماید می) ص(اکرم پیامبر .خردکننده و ناپسند لقب هاي با افراد زدن صدا - 3. هم به نسبت زنان کردن
  ».کرد خواهد ذلیل را او خدا شمارد، خوار را مؤمنى که کسىأذَلَّه اللّه؛ 

 حضرت. است دیگران به نسبت گیري خرده و زدن عیب گفتاري و زبانی هاي زشتی از یکی  :و سرزنش عیبجویی -7
 کند سرزنش را گنهکار اگر است، شوم نیز گناهکار غیر براي گناه«: فرماید می و دهد می هشدار باره دراین) ص(رسول

  ».است وي شریک باشد، راضی او گناه به اگر و شود گنهکار کند غیبت او از اگر شود، می مبتال آن به

 چنین از آیاتی در خداوند و است باطل) مگوهاي بگو( مجادله و جدال گفتاري، گناه از): مراء(جدال بیهوده  -8
 درست باشد مقبول و معقول امور براساس که احسن جدال البته) 32 آیه هود، ؛197 آیه بقره،. (دارد می حذر بر گفتاري

 جدل و جدال گفتاري گناه ترك درباره) ص(پیامبر) 125 آیه نحل،. (است بوده مامور آن انجام به) ص(پیامبر و است
 به چه اگر را گفتن دروغ که کسی براي و باشد او با حق چند هر کند، رها را بگومگو که کسی براي من: فرماید می

 بهشت مرکز در اي خانه و بهشت حومه در اي خانه گرداند، نیکو را اخالقش که کسی براي و گوید ترك باشد، شوخی
  .کنم می ضمانت بهشت باالي در اي خانه و

 ویژه به دیگران راز افشاي همچنین. شد گفته این از پیش که است زبانی گناهان از نیز افترا و تهمت: تهمت و افتراء - 9
 رازهاي که دهد می هشدار افراد به) ص(پیامبر. است زبانی بد گناهان از و خطرناك بسیار آبرو و عرض حوزه در

 تا سازد، آشکار را او زشتی خداوند کند، فاش را خود مسلمان برادر زشتی و عیب کس هر«: نکنید افشا را دیگران
  ».سازد رسوا اش خانه درون در را او که جایی
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  گیرد دمت و گردد کژدم و مار          کژدمت و مار چو سخن هاي آن
 روایات، و آیات مطابق. است نابخردي و جهالت نیز و درونی حقارت و ضعف حسادت، زدن، تهمت عوامل ترین مهم

  . است داده قرار آخرت و دنیا در تهمتزنندگان براي سنگینی بسیار مجازات خداوند

. است گرفته خود به نیز تري تازه اشکال زدن تهمت گناه جمعی، ارتباط وسایل گستردگی و پیشرفت با امروزه
 و فرهنگی اجتماعی، سیاسی، مختلف ابعاد در و مطبوعات و جراید در روز هر توان می راحتی به را آن هاي نمونه

  .نمود مشاهده ورزشی

 انسان و ایمان درخوراهل هرگز و است مسلم گناه و زشت عملی دشنام و دادن فحش: دشنام، اهانت و بدزبانی -10
نیز نهی کرده  ها قرآن حتی از دشنام دادن به بتتا جایی که  باشد نمی اسالمی ادب به مودب و وقار با و جو خدا هاي
     )108انعام، ( .است

 فحاش آدم با برخورد بهترین نیست، مومن شایسته نیز است، مسلم آن زشتی و گناه که مورد این امثال در مثل به مقابله
 لغو با که هنگامی؛ راماًک اورّم غوِاللَّبِ اورّم ذاا و«: فرماید می مومن صفات در کریم قرآن. است او به کریمانه توجهی بی

  )72فرقان، (» .کنند می عبور آن از کریمانه کنند، می برخورد

  زن خود مسواك دستارِه بعد از آن بر گوش    را پاك کن دهان اول از بد گوییِ مردم
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  نشینی  مهارت دوستی و هم: زدهمسیفصل 
از طرفی، چون . نشینی با دیگران دارد بر کسی پوشیده نیست که انسان یک موجود اجتماعی است و نیاز به دوست و هم

هاي دوست مناسب و نامناسب  شناخت ویژگینشین تأثیر زیادي در افکار و منش زندگی ما خواهد داشت،  دوست و هم
  .رسد بسیار ضروري به نظر می

بینیم که راهگشاي نیاز امروز جامعه ما نیز  سخنان پرمحتوا و قابل تأمل زیادي در این زمینه می با نگاهی به منابع اسالمی،
) ع( معصومین ائمه و) ص( پیامبر از دیگران با دوستی و معاشرت آداب درباره روایت صدها احادیث، کتب در. هست

 نگاه طرز حتى کردن و نمودن، اطعام مزاح کردن، تبسم گفتن، سخن نشستن، طرز حتى روایات، این در. است شده نقل
  .است گرفته قرار توجه مورد نیز دوستان به کردن

   :اشاره کنیم مناسبنشینی  و هم یابی دوستمهارت در این فصل بنا داریم تا به برخی آیات و روایات درباره 
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  دوست مناسب هاي ویژگی: 87موضوع 

  

  

  

  

  

  

 )ع(علی امیر مؤمنان  .گذارد می تأثیر انسان خلق و روحیه در افراد با دوستی که است انکارناپذیر حقیقت یک این
دوست تو «: فرماید چنین در سفارش به فرزند خود می ایشان هم» .دوست از نزدیکترین خویشاوندان است«: فرماید می

ث دیگري از پیامبر گرامی در حدی» .دوست تو نباشد اتواقعیممکن است برادر مانند برادر واقعی توست؛ هر چند 
باشد؛ پس بنگرید با چه کسی دوستی و معاشرت  هر کس به آیین و کیش دوستش می«: نیز وارد شده است) ص(اسالم

بیانگر اهمیت دوستی و مجالست با دیگران است؛  این سه حدیث و بسیاري از احادیث دیگر در این زمینه،» .کنید می
  . دانند دار و تأثیرگذارتر از پیوند خویشاوندي می زیرا پیوند میان دو دوست را ریشه

هاى زیادى دارد و دوستى با افرادى را تشویق و از دوستى  انتخاب دوست، سفارش اسالم براى دوستى وبه همین جهت، 
  . با افرادى نهى کرده است

  :هاي دوست مناسب در اسالم عبارت است از برخی ویژگی

کسى که دیدارش شما را به یاد «: فرمود »بهترین دوست کیست؟«: از پیامبر صلى اهللا علیه و آله پرسیدند :یاد خدا -1
 «.ش یاد قیامت را در شما زنده کندخدا بیندازد، و گفتارش به علم شما بیفزاید و کردار

و از دوستی با غافالن پرهیز  باشد مالزم و همراه حقّ ذاکران و مؤمنان با که دهد می فرمان رسولش به باال آیهخداوند در 
 و ترغیب زمینه هاي هم تا نموده دعوت یکدیگر با دوستی و هم نشینی به را در آیات دیگر نیز، مؤمنان خداوند. کند

در آیه . شود داده پاسخ هم نشین و همدم به انسان نیاز و انسانی عواطف هم و گردد فراهم صبر و تقوا به یکدیگر تشویق
و مردان و زنان با ایمان یار و دوستدار  ؛عضُهم أَولیاء بعضٍو الْمؤْمنُونَ و الْمؤْمنات ب«: توبه آمده استسوره  87

انّ الّذینَ آمنوا و عملوا الصالحات سیجعلُ لَهم الرَّحمنُ وداً؛ کسانی «: سوره مریم نیز می خوانیم... در آیه  ».یکدیگرند
  » .و محبت ایجاد خواهد کرد که ایمان آورده و عمل صالح انجام دادند، خداوند برایشان الفت

 است؛ مقطعی و مجازي محبت ها و دوستی  از بسیاري. باشد ماندگار و پایدار که است آن مناسب، و خوب دوستی
 و پست منفعت طلبی، هوس، و هوا مال، زیبایی، چون انگیزه هایی و نیست حقیقی و پایدار هدفی آن، از هدف یعنی
 و شده پراکنده نیز دوستان می بازد، رنگ فریبنده جلوه هاي این که هنگامی رو، این از. دارد دخالت آن در...  و مقام

بِرْ واص کنَفْس عونَ الَّذینَ معدی مهببِالْغَداةِ ر و یشونَ الْعریدی  م تُریدنهع یناكع التَعد ه وهجو
  زینۀَ الحیاةَ الدنیا و ال تُطع من اَفَلنا قَلبه عن ذکرِنا و اتَّبع هواه و کانَ اَمرُه فُرُطاً 

 دنیا، زیورهاى بخاطر هرگز و! طلبند مى را او رضاى تنها و خوانند، مى عصر و صبح را خود پروردگار که باش کسانى با
 نفس هواى از که همانها! مکن اطاعت ساختیم غافل خود یاد از را قلبشان که کسانى از و! برمگیر آنها از را خود چشمان

  .است افراطى کارهایشان و کردند، پیروى

  )28کهف،(
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 و باشد »وجه اللّه« آن چه مگر نمی ماند؛ باقی جهان در چیز هیچ که می کند تأکید کریم قرآن. می رود بین از محبت ها
 براي چون می ماند؛ پایدار نیز یکدیگر با مؤمنان دوستی که است جهت همین به) 88/قصص. (باشد داشته خدایی رنگ
 عالئق و دوستی ها تمام بر مقدم را او محبت و خداوند رضایت مؤمنان. اوست محبت راستاي در و خدا رضایت جلب
 پرهیزکاران - است یکدیگر از بستگان و دوستان فرار و نفرت روز که- قیامت روز در)  165/بقره. (می دهند قرار خود

 روز در آیا ببینیم که است دوست انتخاب براي مناسبی بسیار معیار این! آري. سرخوشند و کرده افتخار هم با دوستی به
  ! می کنیم؟ افتخار او با دوستی به نیز قیامت

  هست خبري وي با که آویز دامنش در     بلبل ناله از شود پریشان که دل هر
ي دوست خوب ، داشتن عقل و خرد و بکار بستن آن در امور مختلف ها از نظر اسالم، یکی از ویژگی :خردمندي -2

در . چنین دوستی ، مشاوري مطمئن و تکیه گاهی قابل اعتماد است که انسان را از خطا و اشتباه بازمی دارد . است
هم نشینی با  «: دفرمای می السالم علیه()ع(علی امام . نشینی با دوستان خردمند تأکید شده است  روایات متعدد بر هم

که در روایات زیادي،    این ویژگی به قدري داراي اهمیت است ».دمند، حیات بخشِ جان و روح است دوست خر
دشمن عاقل و «: فرموده استدر حدیث قابل تأملی ) ع(نداشتن دوست بهتر از دوست نادان است؛ حتی امیر المؤمنین 

  ».خردمند بهتر از دوست احمق است
 دشمن دانا به از نادان دوست    تدانا نکوسدوستی با مردم 

  زند نادان دوست بر زمینت می    کن دشمن دانا بلندت می
. کند می توصیه را راستگویان با همراهی و دانسته پایدار را پرهیزکاران با دوستی کریم قرآن :داري نتاراستگویی و ام

  ) 119 توبه،(
مردي بسیار : اندنوشته. شودمی روحیه صداقت در فردچرا که سبب ارتقاء  ؛راستگویی امر مهمی در دوستی با افراد است

پاسخ مثبت داد  )ع(حسن امام  .ی کنددوستاجازه دهد تا با او خواست که روزي از امام . داشت عالقه) ع( حسنبه امام 
: مرد گفت. »با من رعایت نماییچند شرط دارد که باید در دوستی  اما ؛گزینممن تو را به دوستیِ خود بر می«: و فرمود

خود را بهتر از  زیرا من ؛نباید مرا مدح نمایی ،اگر می خواهی با من دوست باشی«: امام فرمود. »می پذیرم هر چه باشد«
؛ و مبادا نزد من از کسی غیبت ندارد ارزش و اعتباري هیچزیرا دروغ  ؛مبادا به من دروغ بگوییو نیز شناسم؛ تو می
اي «: به امام گفتبه همین دلیل، . تواند این شروط را برآورده سازدمرد با خودش فکر کرد و دید که نمیآن . »نمایی

 ».ن گونه می خواهی اشکالی ندارداگر ای«: با لبخندي فرمود امام. »به من اجازه بده تا باز گردم! فرزند رسول خدا

ین است که دوست انسان با معرفت و با مرام باشد و در مهم ترین معیارهاي دوستی ایکی از  :ها کمک در گرفتاري -3
حضرت على علیه السالم . آید انجام دهدهنگام سختی و مشکالت به یاري انسان برخواسته و هر کاري از دستش برمی

انتان دوست«: فرمودنیز  امام صادق  .شوند  هنگامى که قدرتت از بین رفت، رفقاى واقعى تو از دشمنان شناخته مى: فرمود
 :آن دو خصلت عبارتند از. دوري گزینید ها لت نباشند از آنرا به دو خصلت آزمایش کنید، اگر داراي آن دو خص

  ».خواندن نماز در وقتش و نیکی به دوستان در سختی و رفاه«
  در پریشان حالی و درماندگی  دوست آن باشد که گیرد دست دوست
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  :و ادب رعایت احترام -4

توانند آداب و احترامی را براي شوند، این تصور را دارند که دیگر میافراد هنگامی که با کسی صمیمی میبسیاري از 
این در حالی است که احترام و ادب نسبت به دوست . دوست خود در نظر نگیرند و به اصزالح خودمانی و راحت باشند
  .اردصمیمی اهمیت بیشتري دارد؛ زیرا او حقوق بیشتري نسبت به ما د

بدون تردید، یکی از بهترین صفات دوست خوب این است که نسبت به ما دلسوز باشد و عیوب : پند و خیرخواهی -5
همین نکته است که مؤمنان مثل آینه » المؤمن مرآة المؤمن«معناي این حدیث مشهور که . ما را با زبان خوش تذکر دهد

هایم را به بهترین دوست من کسی است که عیب«: فرمود )ع(علی م اما. باشندهستند و بازتاب نقاط قوت و ضعف ما می
البته عیبجویی صفت خوبی نیست و یکی از صفات دوست ناشایست این است که در دیگران به دنبال  ».من هدیه دهد

 چنین دوستی هیچگاه نخواهد توانست آینه شفافی براي دیگران باشد؛ چون خودش دچار. عیوب و نقائص آنان باشد
   .عیب استزشتی و 

   برو مکن را رو آینه روي، با زشت    عیبجو مکن دوستیِ صرف اوقات
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  هاي دوست نامناسبویژگی: 88موضوع 
  
  

  

  

  

  

  

هاي دوست بد هم ویژگی در اینجا به مناسب است. هاي دوست شایسته اشاره کردیمبه برخی ویژگی در گفتار قبل
کند که بدانیم مقدمه دوستی با افراد خوب و پیدا کردن آنها،  این مطلب از جایی اهمیت دو چندان پیدا می. اشاره کنیم

  .ترك دوستی و معاشرت با افراد ناباب است

  دیو چو بیرون رود فرشته درآید     خلوت دل نیست جاي صحبت اغیار
وستان ناشایست در قرآن کریم، این است که همراهان خود را از یاد خدا غافل کرده و به سوي ترین خصلت دمهم

خود با افراد ناباب  نآیه باال حکایت سخن کسانی است که در روز قیامت از دوستا. بطالت و بیهودگی سوق دهند
کسی «: ؟ فرمود م دوست بد استکدا«: سوال شد )ع(علی از امیرالمومنین  .دهندتأسف خورده و نداي حسرت سر می

  ».که معصیت خدا را براي تو زیبا جلوه دهد

هاي اصلی ایمان و دینداري، تولّی و تبرّي است؛ یعنی دوست داشتن مؤمنان براي رضاي خدا و دشمنی با یکی از پایه
توان هر  بینی کلی ما باشد و نمی محبت ودوستی با افراد باید موافق جهان، بر اساس این اصل دینی. کافران براي خدا

این  واقعی مؤمنینبه عبارت دیگر، نشانه . ما باشدهاي اصلی و نگرش  کسی را دوست داشت؛ حتی اگر مخالف دیدگاه
 دوست را او سولر و خدا دشمنان آنان هیچگاه. دهند است که معیار دوستی و دشمنی خود را رضاي خداوند قرار می

 خدا به ایمان که را قومی رسولَه؛ هیچ و اللَّه حاد منْ یوادونَ الْآخرِ الْیومِ و بِاللَّه یؤمنونَ قَوماً تَجِد ال«: دهند نمی قرار خود
  )22مجادله، ( ».کنند دوستی رسولش و خدا دشمنان با که یابی نمی دارند رستاخیز روز و

یا ایها الَّذینَ آمنُوا لَا تَتَّخذُوا  «: کندآیه اول سوره ممتحنه نیز مؤمنان را از دوستی با دشمنان خودش نهی میخداوند در 
دشمن من و ! یدا اي کسانی که ایمان آورده ؛عدوي وعدوکُم أَولیاء تُلْقُونَ إِلَیهِم بِالْمودةِ وقَد کَفَرُوا بِما جاءکُم منْ الْحقِّ

کنید؛ در حالی که آنها به آنچه از حق براي شما آمده،  شما به آنان اظهار محبت می. دشمن خودتان را دوست نگیرید
 ه سمتگردد که نباید بنیست که این دوستی به سیاست خارجی حکومت اسالمی هم برمی تردیدي» .اند کافر شده

سوره  112قرآن در آیه  .آشتی و صلح برقرار سازند ز کرده و طرحدست دوستی درا و حکومت اسالمی، دشمنان دین
که از دوستی این اصل را براي مسلمانان یادآوري کرده  ،آیات زیاديانعام، مخالفان تعالیم دین را شیطان خوانده و در 

و موی ضعی ملى الظَّالع  هیدقُولُ یی یا یتَنلَی اتَّخَذْت عولِ مبِیالً الرَّسلَتى یا) 27فرقان( سیی  وتَنلَی لَم 
  خَذُوالً للْإِنْسانِ الشَّیطانُ کانَ و جاءنی إِذْ بعد الذِّکْرِ عنِ أَضَلَّنی لَقَد) 28فرقان( خَلیالً فُالناً أَتَّخذْ

. شدم مى همراه پیامبر با کاش اى: گوید مى و گزد مى دندان به) حسرت روى از( را خود دست دو) مشرك( ستمکار که روزى و
 مرا آمد، من براى خدا طرف از حقّ که آن از بعد من رفیق):  29. (گرفتم نمى خود دوست را فالنى کاش! من بر واى اى): 28(

  .براي انسان مایه گمراهی و خواري است شیطان و. ساخت گمراه

  )29تا  27،فرقان(
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و  28عمران، و  آل  120؛ مانند بقره، خوددداري کنند -چه به صورت شخصی و چه به صورت حکومتی–با کافران 
 :و مجموع سوره ممتحنه 119و  118

   نباید داد دست هر دستی پس به    هست که رو اي بسا ابلیسِ آدم
هاي دوست ناباب از منظر دینی اشاهر کنیم، خوب است چند روایت جامع و ناب را اما براي اینکه به اختصار به ویژگی

  :در این زمینه معرفی کنیم

او مانند سراب است  زیرا ؛گو بپرهیز از رفاقت با دروغ: پنج گروه رفاقت نکن بااي فرزندم،  « :فرمایدمی) ع(امام سجاد 
تر  تو را به یک لقمه یا کم زیرا ؛از دوستی با گناهکار اجتناب کنو . دده ا دور و دور را نزدیک جلوه میکه نزدیک ر

از رفاقت با نادان و . کند ه نیاز به او داري، رها میتو را در زمانی ک زیرا ؛از رفاقت با بخیل خودداري کن. فروشد می
از دوستی با کسی که از خویشاوندانش بریده، دوري و . رساند اما ضرر می ،خواهد به تو نفع رساند او می ؛ زیرابپرهیز

 ».ما او را در قرآن ملعون یافته زیرا ؛کن

  بد مار از بود بدتر بد یار      گریز از یار بد تا توانی می
  زند ایمان بر و جان بر بد یار   زند   جان بر را تو تنها بد مار
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  و نامناسب مجالس مناسب هاي ویژگی: 89موضوع 

  

  

  

  

  

  
  

حفظ اسرار و نیز خطر  خاطر به صنعتی و نظامی ورود و نزدیک شدن به برخی مراکز :آلود ترك مجالس گناه -الف
 درباره گناهان .تا هیچ کس به آن نزدیک شود گذارند می حریمی آن مناطق، براي جهت این از .است ممنوع احتمالی،
 به هرچند معصیت، مجالس در حضور. نزدیک شدن و ورود به حریم نافرمانی خدا ممنوع است .طور است نیز همین
هم فرد  شود و می گناه به گنهکار جرأت و کفر تقویت هم مایه است؛ چون از همین جهت حرام باشد، تماشاگر صورت

آلوده بر روح و روان فرد انکار ناشدنی  تأثیر ناخودآگاه شرکت در مجالس گناه دهد؛ زیرا می قرار گناه قدمی یک در را
 که داند می متعفن و بدبو چیزهاي بر باد عبور همانند را شرور و بدطینت افراد با مجالست حدیثی، در )ع(علی  امام. است
  .کند می جابجا خود با را آن بوي

  تو را پلید کند ،اکیپ گرچه  بد صحبت که منشین بدان با
  کند ناپدید ابر اي پاره      آفتاب بدین بزرگی را

این  .شوند نشین هم مؤمنان با و کرده دوري غفلت مجالس از که نموده گوشزد مؤمنان به بارها کریم از این رو، قرآن
سوره انعام نیز خطاب به پیامبر  68مشابه این فرمان، در آیه . دستور و حکمت آن در آیه باال به خوبی انعکاس یافته است

 اإِم و غَیرِه حدیث  فی یخُوضُوا حتَّى عنْهم فَأَعرِض آیاتنا  فی یخُوضُونَ الَّذینَ رأَیت إِذا و«: آمده است) ص(گرامی اسالم
نَّکینْسطانُ یفَال الشَّی دتَقْع دعالذِّکْرى ب  عمِ ممینَ؛ و الْقَوبه ما هاى نشانه و آیات در که دیدى را کسانى چون الظَّال 

 یادآورى از پس برد، یادت از شیطان اگر و شوند؛ وارد دیگر سخنى در تا برتاب روى آنها از پردازند، مى گویى هرزه
  )68انعام،(» .منشین کاران ستم گروه با

سوره مدثر، از زبان اهل دوزخ یکی از عوامل گمراهی آنان را شرکت در مجالس غفلت و  40چنین خداوند در آیه  هم
  .کند نشینی با آنان بیان می هم

 و ساز با که ییها عروسی و رقص قمار، و شراب مجالس که از بگیریم پند خوبی به باید بحث، و احادیث مورد آیات از
 کامالً است، آمیخته حرام با که ییها جشن و شود می بدگویی افراد سر پشت آن، در که محافلی و است همراه آواز

و نَزَّلَ قَد کُملَیی عتابِ فإِذا أَنْ الْک تُمعمس آیات کْفَرُ اللَّهبِها ی زَأُ وتَهسوا فَال بِها یدتَقْع مهعتَّى مح 
  جمیعاً جهنَّم  فی الْکافرینَ و الْمنافقینَ جامع اللَّه إِنَّ مثْلُهم إِذاً إِنَّکُم غَیرِه حدیث  فی یخُوضُوا

 آنها با کنند، مى استهزا و انکار را خدا آیات افرادى بشنوید گاه هر که کرده نازل شما بر قرآن در) را حکم این( خداوند و
 دوزخ در همگى را کافران و منافقان خداوند،. بود خواهید آنان مثل هم شما نه، گر و! بپردازند دیگرى سخن به تا ننشینید

  .کند مى جمع

 )140نساء، (
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 مجلسی در ایمانی با فرد که نیست شایسته هرگز«: فرمود )ع( صادق امام .باشیم خدا صالح بندگان از بتوانیم تا بپرهیزیم
  ».نیست جلوگیري بر قادر او و کنند می نافرمانی را خدا آن، در که بنشیند

و  حفظ پیرامونش  آلوده محیط تأثیرات از را انسان روح که دارد اهمیت رو آن از غفلت، و لهو اهل با مجالست ترك
نشین بد  ها در مجالست با هم همه بدي«: امیرالمؤمنین ع فرمود. کتد تر می او را به مجالس عبادت و علم و دعا نزدیک

  ».است

  که از دامِ زبون گیران به عزلت رسته شد   اگر خلوت همی خواهی ز نااهالن بِبر صحبت
نوع خود است و  نشینی و مجالست با هم انسان به اقتضاي اجتماعی بودن خود ناگزیر به هم :شرکت در مجالس مفید -ب

باید به مجالس مفید رفته و خود را در  نشینی بر روح و روان و رفتارهاي ناخودآگاه او زیاد است، پس چون تأثیر این هم
  . محیط پاك و شایسته قرار دهد

  :مجالس مناسب از نظرگاه اسالم عبارت است ازاز مهمترین نمونه دو 

تردیدي نیست که شرکت در مجالس مذهبی و یاد خداوند، عملی نیکو و پسندیده و مورد تأکید زیاد  :مجالس دینی -1
مجالس مفید و سالم و پژمرده؛ مجلس سودمند، : مجالس سه گونه است«: بر خدا فرمودپیام. باشد پیشوایان دین می

مجلسی است که در آن یاد خداوند شود؛ مجلس سالم، آن است که به سکوت بگذرد؛ و مجلس پژمرده، محفلی است 
 ».هاي بیهوده زده شود که در آن حرف

جوانان و فرزندان است؛ مجالسی مانند جلسات  امروزه شرکت در مجالس دینی و مذهبی یک ضرورت براي حفظ
گیري  نقش بسیار مهمی در شکل... هاي دینی و آموزش احکام و  خانگی قرآن و دعا و هیئات مذهبی و سخنرانی

  .شخصیت فرزندان و جوانان و زنان و مردان دارد

و تأثیرگذار بوده و غفلت را از نشینی با عالمان وارسته و شرکت در مجالس علمی، بسیار مهم  هم :مجالس علمی -2
گیري از علم و دانش آنان نیست؛ بلکه در افزایش  نشینی با این عالمان تنها بهره فایده هم. رباید جان و دل آدمی می

امام سجاد در دعاي . شخصیت و الگوگیري عملی و دوري از سبکسري و نیز، باال رفتن حلم و ادب نیز تأثیرگذار است
هدف و ترك  نشینی با افراد علّاف و بی توفیقی براي گریه و مناجات با خدا را هم کی از دالیل کمابوحمزه ثمالی ی

نشینی و مذاکره با عالم از ثواب یک سال عبادت برتر  به همین دلیل، در روایات بسیاري هم. مجالس علما دانسته است
گفتگو با عالم نزد خداوند از یک سال نماز و  یک ساعت:پیامر اکرم خطاب به ابوذر غفاري فرمود. دانسته شده است

  ».تر است داري محبوب زنده روزه و شب

خواهد تا جاهاي بهتر مجالس خود  گفتنی است قرآن کریم یکی از آداب مجالس را احترام علما دانسته و از مؤمنان می
    )11مجادله، . (را به علما بدهند
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  مهمانی و مجالستآداب : 90موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

در . گفتیم که قرآن به صله رحم و دید و بازدیدهاي خانوادگی سفارش کرده است ات فصل یازدهمدر ضمن موضوع
. شویم که دعوت از مهمان و اکرام او یکی از مفیدترین مجالس و آداب در دین مبین اسالم است اینجا نیز یادآور می

زى خویش را هم با خود آید، رو مهمان که مى«: فرمود) ص(در فواید مهمانی دادن همین بس که رسول گرامی اسالم
خانه بخشیده  رود، گناهان صاحب آورد، وقتى هم مى آید، براى صاحب خانه خیر و برکت مى وقتى مهمان مى. آورد مى
 ».شود مى

  آید نمی   میهمان در آن که اي خانه ز    خوشتر است خلوت گور به چشمِ زنده دالن،
مهمانی و و ورود در مجلس، آداب  آداب تحیت .ه نموده استنشینی و مجالست اشار برخی از آیات قران به آداب هم

از جمله  افراد با فضیلت و پیشگام در ایمان و علم توجه به موضوع سخن و پرهیز از نجواي شیطانی، احترام به، میزبانی
مجادله برخی آداب مهمانی و مجالست را  11و  9احزاب،  53نور،  28و  27ذاریات،  27تا  24آیات  .این آداب است

خواهیم مختصري اشاره از نگاه قرآن کریم، و آیات مورد نظر آن در این گفتار به برخی از این آداب . کند بیان می
  :داشت

این موضوع از آیه (: گرایانه و تجمالتی است و اسراف آلود ویژه اگر مجالس گناه ؛ بهدهر دعوتی را قبول نکنانسان  -
  ).سوره کهف قابل برداشت است که پیشتر به اشاره کردیم 28

»  لَکُم  أَزکى هو فَارجِعوا ارجِعوا لَکُم قیلَ إِنْ و«: اگر کسی در منزل نبود یا شرایط براي اهل خانه مساعد نبود، برگردد -
  )28نور، (

   )53احزاب، (» فَادخُلُوا دعیتُم إِذا لکنْ و«. ددعوت جایی نرو بی داذن وارد شده و سعی کن با اجازه و -

این عبارت در نکوهش اهل ) 77کهف، (» یضَیفُوهما أَنْ فَأَبوا«: شود مهمان را از در خانه خود نراند میزبان تا می -
  .نکردند اي گفته شده که موسی و خضر را به مهمانی دعوت قریه

 انْشُزُوا قیلَ إِذا و لَکُم اللَّه یفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ فی تَفَسحوا لَکُم قیلَ إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
   خَبیرٌ تَعملُونَ بِما اللَّه و درجات الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ و منْکُم آمنُوا الَّذینَ اللَّه یرْفَعِ فَانْشُزُوا

 وسعت ،»)دهید جا واردها تازه به و( بخشید وسعت را مجلس«: شود گفته شما به که هنگامى! اید آورده ایمان که کسانى اى
 کنید، چنین اگر برخیزید؛ ،»برخیزید«: شود گفته که هنگامى و بخشد؛ مى وسعت شما براى) را بهشت( خداوند بخشید،
 آنچه به خداوند و بخشد؛ مى عظیمى درجات شده داده آنان به علم که را کسانى و اند آورده ایمان که را کسانى خداوند

   !است آگاه دهید مى انجام

 )11مجادله، (
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  )9انسان، (»  شُکُوراً ال و جزاء منْکُم نُرید ال اللَّه لوجه نُطْعمکُم إِنَّما«: بدون توقع و منت میزبانی کند -

» طَیبۀً مبارکَۀً اللَّه عنْد منْ تَحیۀً أَنْفُسکُم  على فَسلِّموا بیوتاً دخَلْتُم فَإِذا«: مهمان در ابتدا بر اهل منزل سالم و درود بفرستد -
  )61نور، (

  )53احزاب، ( »غَیرَ ناظرینَ اناه«: نباشدفقط به دنبال غذاخوردن مهمان چشم  -

فَما لَبِثَ أَنْ «: گیري بر خود و خانواده، از مهمان به خوبی و سخاوتمندانه پذیرایی کند میزبان در عین پرهیز از سخت -
  )69/ هود(» حنیذجاء بِعجلٍ 

 )همان: (پذیرایی سریع صورت بگیرد -

 ال و السبیلِ ابنَ و الْمسکینَ و حقَّه  الْقُرْبى ذَا آت و«: در مهمانی و پخت غذا اسراف و ریخت و پاش صورت نگیرد -
ذِّرذیراً تُب26اسراء، (» تَب (  

  ) قبلیآیه : (در دعوت کردن به فامیل توجه بیشتري شود -

آیه قبلی و آیات : (پذیري دارند، توجه بیشتري شود در دعوت کردن به محرومان و تنگدستان و آنان که زمینه هدایت -
  )ابتدایی سوره عبس

، مجادله( » آمنُوا الَّذینَ لیحزُنَ الشَّیطانِ منَ  النَّجوى إِنَّما«: و پنهانی با فرد دیگر پرهیز کنددر گوشی مهمان از صحبت  -
10(  

 منْ فَسئَلُوهنَّ متاعاً سأَلْتُموهنَّ إِذا و«: به ارتباطات محرم و نامحرم توجه شده و تا امکان دارد زن و مرداز هم جدا باشند -
راءجابٍ وح کُمرُ ذلأَطْه قُلُوبِکُمل 53احزاب، ( » قُلُوبِهِن و(  

احزاب، ( » لحدیث مستَأْنسینَ ال و فَانْتَشرُوا طَعمتُم فَإِذا«: بان را رعایت کندمهمان، سخن را ظوالنی نکرده و جانب میز -
53(  

 لَکُم قیلَ إِذا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا«: تر نشسته و به دیگران جا بدهد در هنگام نشستن، در صورت کمبود جدا تنگمهمان  -
  )11، مجادله( » لَکُم اللَّه یفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ فی تَفَسحوا

 الَّذینَ اللَّه یرْفَعِ فَانْشُزُوا انْشُزُوا قیلَ إِذا و«: احترام بزرگان را رعایت کرده و جاي باالي مجلس را به آنان بدهدمهمان  -
  )11 مجادله،( » درجات الْعلْم أُوتُوا الَّذینَ و منْکُم آمنُوا

آیاتی که در رد تفاخر و چشم و هم چشمی آمده؛ مثل آیه ( :نباشد... چشمی و  یا و تفاخر و چشم و هممهمانی براي ر -
  )سوره طه و آیات ابتدایی سوره تکاثر 131سوره حدید، آیه  20

  )28کهف، ( » وجهه یریدونَ الْعشی و بِالْغَداةِ ربهم یدعونَ الَّذینَ مع نَفْسک اصبِرْ و«: در مهمانی یاد خدا صورت بگیرد -
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و  )205، اعراف( » الْغافلین منَ تَکُنْ ال و«: دوري شود... طعنه و تمسخر و بددهنی و پراکنی و  از غیبت و دروغ و شایعه -
  .صل قبل اشاره شدفآیات در نکوهش گناهان زبان که در 

 هنگامی .ترین نمونه براي شناخت مجالس مفید، مجالس بهشتیان استدانیم که به در پایان ذکر این نکته را شایسته می
 خوریم برمی متعددي هاي تفاوت به کنیم، می مطالعه را بهشت و دوزخ اهل توصیف به مربوط آیات کریم قرآن در که
 میان بهشت و جهنم در که است مکالماتی ها تفاوت این از یکی. است گروه دو این خلقیات و روحیات از برگرفته که

 و افتاده هم جان به و داده قرار خطاب بدگویی و ناسزا و بدنامی با را یکدیگر پیوسته دوزخ اهل. دهد می رخ آن اهالی
 این از قرآن دیگر آیات نیز و 38 آیه اعراف، سوره و 64 تا 62 آیات صاد، سوره: دارند دشمنی و مخاصمه همواره
  .دارد می بر پرده حقیقت

 و لَغْواً فیها یسمعونَ ال«: زند نمی سر آنان از اي بیهوده و گناه و لغو سخن و نگفته سخن هم با نیکی با جز بهشت اهل ولی
 که چیزى تنها*  آلود گناه سخنان نه و شنوند مى اى بیهوده و لغو نه بهشت هاى باغ آن در سالماً؛ سالماً قیالً إِالَّ*  تَأْثیماً ال

  )26و  25واقعه، (. » سالم« است، »سالم« شنوند، مى

 الْحمد أَنِ دعواهم آخرُ و سالم فیها تَحیتُهم و اللَّهم سبحانَک فیها دعواهم«: آمده است یونسسوره  10آیه چنین در  هم
لَّهل بتتح و» !تو منزهى خداوندا،«: که است این بهشت در آنها ؛ گفتار الْعالَمین رآخرین و سالم؛: آنجا در آنها ی 

  » .است عالمیان پروردگار مخصوص حمد،«: که است این سخنشان

 و فضل از و کرده ستایش را خدا همواره خود مجالس در که شده اشاره بهشت اهل صفات از یکی به باال آیهاین دو  در
    .اند برده ارث به خود با دنیا از را ویژگی این آنان. گویند می سخن وي رحمت
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  همسرداريمهارت : دهمچهارفصل 

هاي  از این رو، حوزه. ترین اجتماع انسانی براي کسی پوشیده نیست خانواده به عنوان اولین و مهم فایده و کارکرد
کارهاي متعددي براي تقویت بنیان خانواده و ارتقاء اثر  پژوهشی و کارشناسی فراوانی به این موضوع پرداخته و راه

ازدواج که موجب تشکیل خانواده سوره مبارکه نساء، از پیوند  21خداي سبحان، در آیه . اند آن ارائه نمودهتربیتی 
ترین و را محبوب نیز تشکیل خانوادهرسول گرامی اسالم  .یا پیمان محکم یاد نموده است» میثاق غلیظ«شود به  می

؛ بِنَاء أَحب إِلَى اللَّه عزَّ و جلَّ و أَعزُّ منَ التَّزْوِیجِ  فی الْإِسلَامِ ما بنی«: عزیزترین بنا نزد خداي سبحان توصیف کرده است
   ».تر از ازدواج و تشکیل خانواده نیست ترین و مستحکم هیچ ساختمانی در اسالم گرامی

پویا رشد کرده یندار و اي د شود که وي در بستر خانواده اي از دستورات دینی هنگامی در فرد نهادینه می بخش عمده
هاي امروزي سبب شده تا این نهاد اجتماعی مهم بسیاري از  متأسفانه تأثیرگذاري زیاد فرهنگ غربی بر خانواده. باشد

  . رنگ ببیند کارکردهاي خود را از دست داده یا کم

در این . بخشی به آن ذکر شده است کارهاي فراوانی براي کارآمدي خانواده و استحکام راهدر معتبرترین متون دینی، 
    :تعالیم راهگشا را ذکر کنیمفصل بر آنیم تا در قالب مختصر و گویا، بخشی از این 
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  و غیرت وفاداري: 91موضوع 

  

  

  

  

  

  

 آن از مناسب  بهره و تعدیل صدد در و نموده توجه انسان غریزي قواي به بشر، سعادت  برنامه ترین جامع عنوان به اسالم
 سبب ازدواج. است مشروع ازدواج راه از آن ارضاء که است شهوت و جنسی میل غرایز، این از یکی. است برآمده

 بسیاري و زندگی در نشاط و امید افزایش اخالقی، فساد از جامعه حفظ نسل، تولید ها، انسان در آرامش و الفت ایجاد
 پیامبر. است فراخوانده خدا رسول سنت از پیروي و ازدواج به را جوانان اسالم جهت، همین به. گردد می دیگر فواید
   ».کند پروا خدا از دیگر نیم در پس است؛ کرده حفظ را دینش از نیمی کند، ازدواج کس هر«: فرمود) ص(اکرم

دهد که به همسران خود وفادارند و تنها از راه مشروع به ارضاء  آیه باال یکی از صفات مؤمنان را مورد تمجید قرار می
وفاداري مؤمن به همسرش تا حدي است که به فرموده قرآن حتی در بهشت نیز دوست . پردازند غرایز جنسی خود می

  )سوره یس 56آیه ( .دارد همدم او باشد و این نعمت به وي عطا خواهد شد

دو در اخالق  ولی مقصود ما از این واژه در روابط میان زوجین، تعهد متقابل آن ،اي داردوفاداري مفهومی گسترده
نحوي که در امور جنسی از بیگانه چشم بپوشند و ارضاي نیازهاي خود را در چارچوب خانواده و در  هجنسی است؛ ب

  .کنار همسر خود جستجو نمایند

هاي زوجین نسبت به  هاي خانواده در دنیاي امروز، رواج خیانت ترین آسیب ی پوشیده نیست که یکی از جديبر کس
بند و باري سبب شده تا حریم عفت و غیرت  فرهنگ نادرست آزادي و بی. میلی در روابط زناشویی است یکدیگر و بی

بدون شک، وفاداري . جهات گوناگون دچار تزلزل شودهاي خانواده از  ها دریده شده و پایه در بسیاري از این خانواده
دارد و کند و آنان را پایبند به خانواده نگه میدو را به یکدیگر زیاد می زوجین به یکدیگر در امور جنسی، وابستگی آن

همین  به. و سستی بنیان خانواده را به دنبال دارد» کاهش وابستگی زوجین به یکدیگر«در مقابل، روابط آزاد جنسی، 
اي در حفظ روابط با نامحرم در پیش گرفته تا اصل وفاداري  گیرانهمقررات دقیق و به ظاهر سخت دلیل، دین اسالم

  .به چند نمونه از این مقررات اشاره خواهیم کرد در گفتار بعد .نسبت به هم تحت تأثیر قرار نگیردزوجین 

کنیم که خصلت نیک وفاداري نه تنها در عمل؛ بلکه حتی در ذهن و خیال هم باید وجود  در اینجا به این نکته بسنده می
شریک ناپسند متأسفانه بسیاري از مردان یا زنان با مشاهده مشکالت زندگی مشترك و برخی خصایص . داشته باشد

سنجند و یا  ان دیگر را به رخ همسر خود کشیده و با او مییا همسر. زنند بالفاصله دست به مقایسه میزندگی خود، 

ینَ والَّذ مه فُرُوجِهِمظُونَ للى إِالَّ) 29( حافواجِهِ  عأَزم ما أَو لَکَتم ممانُهأَی مرُ فَإِنَّهینَ غَیلُومم 
  )31( العادونَ هم فَأُولئک ذلک وراء  ابتَغى فَمنِ) 30(

) همسرند حکم در که( کنیزان و همسران با جز جنسى آمیزش و(*)  .کنند مى حفظ عفتى بى از را خویش دامان که آنها و
  .است متجاوز کند طلب را این وراء ما کس هر و(*)  .بود نخواهند سرزنش مورد اینها از گیرى بهره در ولى ندارند

 )31تا  29مؤمنون، (
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این افراد باید بدانند که . کنند هاي قبلی در ازدواج را یادآوري کرده و پیوسته از انتخاب بدشان ابراز پشیمانی می گزینه
گی دیگران هیچ زندگی هم بدون مشکل نیست و ما فقط ظاهر زند. تمام شده و اکنون وقت زندگی استانتخاب وقت 
داند که جز به شوهر خود چشم ندوخته و فقط به او  قرآن کریم یکی از توصیفات زنان بهشتی را این می. بینیم را می
و نزد آنها همسرانى زیبا ؛ الطَّرْف عینٌ  و عنْدهم قاصرات«: کنند؛ گویی شوهرشان همه وجودشان است ورزي می عشق

  )48صافات، ( ».ورزند عشق نمىچشم است که جز به شوهران خود 

 ارتباطی و تصویري يها رسانه همسران، خیانت عملی و فکري میزان بر مؤثر موارد ازذکر این نکته ضروري است که 
 ریخته شدن قبح خیانت به همسر و در مخربی نقش ماهواره و اینترنت مجازي، هاي شبکه ،ها سریال ،ها فیلم. است جدید
 باز شان خانواده به را مستهجن هاي سایت یا و مبتذل يها فیلم ماهواره، پاي شوهر، یا و زن وقتی. دارند حیایی بی ترویج

  .اند زنده کلید راخود  میان گرم زناشویی رابطه و غیرت و عفت فروپاشی عمالً کنند، می

کنیم که نقش مردان در افزایش وفاداري زوجین نسبت به هم بسیار بیشتر از زنان  در پایان بر این مطلب هم تأکید می
گاه اجازه نخواهد داد  اگر مردي داراي غیرت باشد، هیچ  .هاي خیانت جلوگیري کنند توانند از بیشتر زمینه است؛ زیرا می

 از یکی غیرت روایات، از بسیاري دربه همین دلیل، . ه و دلفریبی کندتا ناموسش در معرض انظار عمومی آرایش کرد
 که است پاسبانی مانند انسان، در غیرت صفت. است شده دانسته و از ضروریات زندگی زناشویی مردان مؤمن هاي نشانه

 را احتمالی هاي انحراف جلوي خود، نوامیس حفظ و حمیت و تعصب با غیرتمند و گردد می خانواده ثبات موجب
 مردانی حدیث، این اساس بر» .اوست غیرت اندازه به مرد عفت«: فرماید می ناب حدیثی در )ع(علی  امام .گرفت خواهد

 دیگر زنان با را اي رابطه چنین نیز خود شود، حاضر عمومی انظار در نامناسب وضع با همسرشان دهند می اجازه که
 به خطاب شد، خبردار مسلمانان برخی غیرتی بی از که هنگامی)ع(علی  امام. نیستند وفادار همسرشان به و کرده برقرار

  » !کنید؟ نمی حیا آیا زنند، می تنه مردان به ها خیابان در شما زنان که شدم دار خبر عراق، مردم اي«: فرمود آنان

 ایوب حضرت براي قرآن در ورزي غیرت این نمونه. بود پایدار و ثابت خصلت یک اولیاء و انبیاء میان در ورزي غیرت
 براي همسرش شنید که هنگامی اما کرد؛ صبر او و کرد امتحان بالها انواع به را حضرت آن خداوند. است شده ذکر
 )صاد سوره 44 تا 41 آیات. (نیاورد را مصیبت این تاب که شد ناراحت قدري به فروخته، را خود گیسوان معاش، امرار
 سبب و کرده محروم خود طبیعی حقوق از را زنان غیرت، اسم به نباید که نشود فراموش هم مطلب این البته

    .شد آنان براي نابجا هاي محدودیت
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  و پاکدامنیعفت : 92موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

 کارهاي معصیت، گناه، سوي به انسان رفتن مانع که است روحانی حقیقتی کاربردي، و جامع تعریف یک در عفاف
دارد که  متعددي هاي شاخه بنابراین،. کندمی صیانت و حفظ را انسان دینی هايارزش و دین و شده ناشایست و زشت

) ص(پیامبر گرامی اسالم. یکی از آنهاست...) اعم از نگاه و ارتباط و پوشش و راه رفتن و (عفت در روابط جنسی 
   ».تر از عفاف در دین و عفت در روابط جنسی آراسته نشده است اي به زینتی آراسته هیچ بنده«: رمایدف می

 را چشمانش که انسانی. گردد می اخالقی انحرافات از بسیاري ساز نامحرم زمینه به نگاه :عفاف در نگاه به نامحرم -ب
 توجه جلب به لحاظ، همین به و گردد می جنسی طلبی تنوع و همسر از نارضایتی دچار تدریج به دارد، نمی نگاه پاك

  .آورد خواهند روي رفتارها و گفتارها حرکات، حتی یا و پوشش طریق از جامعه در

 للْمؤْمنینَ قُلْ«: است کرده دعوت حرام هاي جلوه از چشمانشان فروبستن به را زنان و مردان کریم قرآن رو، این از
 منْ یغْضُضْنَ للْمؤْمنات قُلْ و) 30( یصنَعونَ بِما خَبِیرٌ اللَّه إِنَّ لَهم  أَزکى ذلک فُرُوجهم یحفَظُوا و أَبصارِهم منْ یغُضُّوا

 خود عفاف و فروگیرند،) نامحرمان به نگاه از( را خود چشمهاى بگو مردان باایمان ؛ به... فُرُوجهنَّ یحفَظْنَ و أَبصارِهنَّ
 چشمهاى بگو ایمان با زنان به و !است آگاه دهید مى انجام آنچه از خداوند است؛ تر پاکیزه آنان براى این کنند؛ حفظ را

  ]31و  30نور، [  » .کنند حفظ را خویش دامان و فروگیرند،) آلود هوس نگاه از( را خود

موقعیت وي نزد شوهر و تحکیم رابطه زناشویی  پوشش عفیفانه زن براي نامحرمان سبب حفظ: عفاف در پوشش - ج
: سوره احزاب است 59ترین این آیات، آیه  یکی از مهم. دارد وجود آیات زیادي در این باره مجید قرآن در. آنان است

 کانَ و یؤْذَینَ فَال یعرَفْنَ أَنْ  أَدنى ذلک بِیبِهِنَّجالَ منْ علَیهِنَّ یدنینَ الْمؤْمنینَ نساء و بناتک و لأَزواجِک قُلْ النَّبِی أَیها یا« 
حیماً؛ اى غَفُوراً اللَّهخویش بر را خود] بلند هاى روسرى[ جلبابها«: بگو مؤمنان زنان و دخترانت و همسران به! پیامبر ر 

 آنها از کوتاهى و خطا کنون تا اگر و( است؛ بهتر نگیرند قرار آزار مورد و شوند شناخته اینکه براى کار این فروافکنند،
  ».است رحیم آمرزنده همواره خداوند) کنند توبه زده سر

) 30( یصنَعونَ بِما خَبِیرٌ اللَّه إِنَّ لَهم  أَزکى ذلک فُرُوجهم یحفَظُوا و أَبصارِهم منْ یغُضُّوا للْمؤْمنینَ قُلْ
قُلْ و ناتؤْملْمغْضُضْنَ لنْ ینَّ مصارِهأَب فَظْنَ وحنَّ َّ یهفُرُوج دینَ ال وبنَّ یرَ ما إِالَّ زینَتَهنْها ظَهم و 

  ...لبعولَتهِن  إِالَّ زِینَتَهنَّ یبدینَ ال و جیوبِهِنَّ  على بِخُمرِهنَّ لْیضْرِبنَ
 است؛ تر پاکیزه آنان براى این کنند؛ حفظ را خود عفاف و فروگیرند،) نامحرمان به نگاه از( را خود چشمهاى بگو باایمان مردان به

 خویش دامان و فروگیرند،) آلود هوس نگاه از( را خود چشمهاى بگو ایمان با زنان به و! است آگاه دهید مى انجام آنچه از خداوند
هاى خود را بر سینه خود افکنند  روسرى) اطراف(آشکار ننمایند و  -که نمایان است جز آن مقدار -و زینت خود را کنند حفظ را

  شوهرانشان  براى مگر نسازند آشکار را خود زینت و )تا گردن و سینه با آن پوشانده شود(

  )31و  30،نور( 
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هایی مبنی بر رفع حجاب و نبود  ها به اهمیت حجاب واقف نیستند و گاه زمزمه امروزه متأسفانه بسیاري از خانواده
آثار بسیار زیاد  حجاب رعایت. فراوان استاین یک حکم صریح قرآنی و داراي اثرات . شود ضرورت آن شنیده می

 اجتماع، در آنان  شایسته حضور براي مناسب بستر ایجاد و زن شخصیت توان به حفظ از آن جمله می. دیگري نیز دارد
 صیانَۀُ«: فرمود )ع(علی  امام. اشاره کرد  حتی زیبایی بیشتر زنان و اجتماع در فساد از پیشگیري خانواده، جایگاه تحکیم
   ».اوست زیبایى دوام و بیشتر آسایش مایه زن داشتن محفوظ و پوشیده لجمالها؛ أَدوم و لحالها أَنْعم المرْأَةِ

 و شده شناخته پاکدامنی و عفت به جامعه در محجبه زنان که شده بیان چنین این زنان حجاب حکمت فوق، آیه در
 امنیت در زیادي نقش حجاب که شود می روشن آیه این به نگاهی با. گیرند نمی قرار هوسبازان آزار و اذیت مورد

حجابی و  آیا دلیل گسترش فساد اخالقی و تجاوزهاي نامشروع به زنان و حتی دختران، رواج بی .دارد جامعه اخالقی
آیا اگر کاالیی گرانبها را با تزئینات زیاد در معرض دسترس افراد راهزن و دزد قرار دهند، نباید . تحریک غرایز نیست

   انتظار داشت که آن کاال مورد دستبرد قرار خواهد گرفت؟

سوره مبارکه احزاب است که خطاب به زنان پیامبر  33از آیاتی که به عفاف در پوشش مرتبط است، آیه یکی دیگر 
 میان در[ و گیرید، آرام و قرار هایتان خانه در ؛ و...  الْأُولى الْجاهلیۀِ تَبرُّج تَبرَّجنَ ال و بیوتکُنَّ  فی قَرْنَ و«: فرماید می

 در پوشش بدون و آرایش و زینت با خودنمایى براى که[ پیشین جاهلیت دوران زنان مانند] ارباز و کوچه و نامحرمان
قرآن، خودآرایی و . دهنده و عمیق است تعبیر به کار رفته در این آیه، بسیار تکان» .نشوید ظاهر] شدند مى ظاهر جا همه

با نگاهی به عمق این ! چه تعبیر بجا و مناسبیوه که . کند مدگرایی زنان در انظار عمومی را جاهلیت مدرن معرفی می
  .کنند، افکار پوچ و توخالی دارند حجابی و ولنگاري مردان و زنان دفاع می یابیم که حقیقتاً کسانی که از بی عمل درمی

بندوباري  بیشترین شهرت و آوازه، براي زنان بی با این همه پیشرفت علمی،ست که در کشورهاي غربی نیدردآور آیا 
؟ آیا ندده پیشگان قرار می هوس هنرهاي زنانگی و برهنگی را بهتر در معرضاند و  است که به نام هنرپیشه معروف شده

این جاهلیت آشکار نیست که از میان این همه فضایل براي زن، خصوصیتی بیشتر مورد توجه قرار گیرد که اوالً با اختیار 
جوانی و اش باید باشد؟ مگر این  رود؟ آیا باید افتخار زن به زیبایی ز بین میخود زن به دست نیامده، ثانیاً پس از مدتی ا

داد تا زنان زنده به گور  آیا این دنباله همان جاهلیتی نیست که اجازه می! تا کی برقرار خواهد بود؟  زیبایی و خودنمایی
کارشان نخواهد بود و  ها کمک گکردند، زن مایه شرمساري است؛ چون در جن شوند؟ در آن دوران، مشرکان فکر می

به عبارت دیگر، آنان تنها فایده زن را . در جوانی هم به عقد دیگري درآمده و سبب تلذذ و استمتاع مردان دیگر است
زده امروز هم همین تفکر را دنبال  دنیاي غرب. خورد؛ نه خودشان دیدند که آن هم به درد دیگران می در زیبایی وي می

شود از زیبایی آنان پول درآورد،  دیگر نیازي به زنده به گور کردن زنان نیست، وقتی می. با روکشی زیباترکند، منتها  می
  !کاال تبلیغ کرد و توریست جذب کرد

. است نهاده مرد و زن اختالط به آلوده هاي محیط در را خود هاي دام ترین مهم شیطان :عفاف در ارتباط با نامحرم -د
 کردن خلوت دادن، دست تا گرفته گفتن سخن و ریبه نگاه از-  مردان و زنان نامشروع ارتباط هرگونه اسالم، دیدگاه از
 غرایز که است آن براي تأکید همه این. است نکوهیده و حرام -آن مانند و اینترنتی پیامکی، تلفنی، ارتباط حتی و

 تحریک جنسی  غریزه و میل چه چنان دیگر، عبارت به. است کنترل غیرقابل و پذیر تحریک شدت به انسان در جنسی
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 زنا چون شهوانی گناهان ترین بزرگ رو، این از. بود نخواهد احتمالی عواطف و احساسات کنترل براي مجالی شود،
. برد می فرو گناه منجالب به ناخودآگاه طور به را شخص و شده آغاز نامحرم با ارتباط یا نگاه ترین کوچک از گاه
. رود می پیش سرعت به و شده برافروخته شعله ترین کوچک با که است بنزینی چون انسان وجود در شهوت  قوه

زن و شوهر نیز باید به این  .کرد خودداري کند، می ور شعله و برافروخته را غریزه این آتش که عملی هر از باید بنابراین
) ص(اکرم پیامبر. ها، از روابط غیرضروري با نامحرم پرهیز کنند نکته مهم توجه داشته و در محل کار و محافل و مهمانی

   »است شیطان ها آن سومین که این مگر باشد؛نمی خلوت و تنهایی در) نامحرمی( زن با مردي هرگز«: فرمود

چنین نوع  هم. یکی از بهترین مصادیق عفت را در قرآن کریم، ماجراي یوسف و رد درخواست زلیخا در این زمینه است
این دو داستان بسیار آموزنده را . ارتباط عفیفانه و حتی راه رفتن دختر شعیب نیز مورد ستایش قرآن قرار گرفته است

  . از سوره قصص دنبال کنید 27تا  23 از سوره یوسف و آیات 34تا  23توانید در آیات  می

 متاعاً سأَلْتُموهنَّ إِذا و«: خوانیم سوره احزاب می 53در آیه . وارد شده است نیز از قرآن دیگري در این زمینه آیات
 اى پرده پشت از خواستید چیزى) رزنان پیامب( آنان از چون قُلُوبِهِن؛ و و لقُلُوبِکُم أَطْهرُ ذلکُم حجابٍ وراء منْ فَسئَلُوهنَّ
   ». است تر پاکیزه آنان هاى دل و شما هاى دل براى این بخواهید،

. مائده نیز یکی از صفات زنان و مردان شایسته این دانسته شده که ارتباط پنهانی با نامحرم ندارند 5نساء و  25در آیات 
هاي مشترك به ابراز محبت و عواطف نسبت به غیر  کانالزن و مردي که رابطه دوستی با نامحرم برقرار کرده و در 

الشعاع و بنیان عاطفی خانواده را  پردازند، به هوش باشند که این کار به شدت ایمان آنان را تحت همسر خود می
  .فروخواهد ریخت

 شیوع اجتماع، و فرد تعالی و پیشرفت براي مانع ترین بزرگ اسالم دیدگاه گفتیم که از :نامحرم باگفتار  اف درعف - ه
 هاي زمینه ایجاد از را مؤمنان خداوند منظور، همین به. است مردان و زنان روابط در باري و بند بی و جنسی فسادهاي

 در را فرد ناخواسته صورت به که است نامحرم با گفتگو ها، زمینه این از یکی. است داشته حذر بر جامعه در عفتی بی
 نامحرمان با طنازانه سخن هرگونه از را پیامبر زنان سوره احزاب، 32  آیه. دهد می قرار غیرعقالنی عواطف و شهوت دام

 قَلْبِه  فی الَّذي فَیطْمع بِالْقَولِ تَخْضَعنَ فَال... «: است داده فرمان گفتار در متانت و ادب رعایت به را آنان و داشته برحذر
رَضم الً قُلْنَ ورُوفاً؛ پس قَوعشایسته سخن و کنند، طمع شما در بیماردالن که نگویید سخن انگیز هوس اى گونه به م 

 مگر گوید؛ نمی سخن نامحرم با مردي هیچ که درستی به !بپرهیز زنان با گفتگو از«: فرمود) ص(خدا رسول » !بگویید
  .درباره گفتگوهاي غیر ضروري با نامحرم استاین حدیث  ».شود می پیدا میل و رغبت او به نسبت دلش در که این

 ارتباط که دارند اذعان اند، و خیانت به همسر خویش شده شهوت هاي تاریکی اسیر که کسانی از بسیاري متأسفانه
و خند  نامحرم از لحن گفتاري زن ناکرده خداي یا ساده بوده ظاهر به و محدود گفتگوي حد در نامحرم با شان ابتدایی
 شیطانی فریب دل هاي هوس آنان را دچار تدریج به و این حالت ناخودآگاه. اند مهمانی مشترك وسوسه شدهاو در 
   .اند داده دست از را خود زندگی آرامش و کرده
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گونه که به زن و شوهر توصیه کرده تا در ارتباط با  قرآن کریم همان خوب است در پایان به این نکته مهم اشاره شود که
نامحرمان، به حفظ عفت و پاکدامنی اهتمام بورزند، این توصیه را نیز کرده تا این خصوصیت را در روابط میان خود به 

   .این توصیه به زنان بیشتر شده است. کلی از بین برده و نیازهاي مشروع یکدیگر را تأمین کنند

هاي جسمی خود را براي نامحرمان پوشیده نگاه  سوره نور به زنان توصیه کرده تا زیبایی 31قرآن کریم در ادامه آیه 
. شدن و در زنان وجود دارد روشن است که میل به خودنمایی و دیده. داشته و فقط آن را براي شوهرانشان عرضه کنند

 لحظه منزل به همسر بازگشت اشتیاق در سازد، می منحصر خود همسر به را خویش تبرّج و نمایی خود که حس زنی
 رسول رو، این از. آورد می در خود انحصار به را همسر محبت و مهر روحی، و جنسی آراستگی با و کرده شماري

 شوهرش برابر در که است زنی عفیف، زن«: کند می اشاره خصوصیت این به زن بهترین هاي ویژگی بیان در) ص(اکرم
 شوهر مقابل در«: که داند می کسی را زن بدترین و. »شود ظاهر حیا با و پاکدامن دیگران برابر در و زینت و تبرج با

 که است کسی شما زنان بهترین«: نیز فرمود) ع(امام صادق  ».شود حاضر زینت و تبرج با دیگران مقابل در و میل بی
  ».کند تن بر را حیا زره شود، او همراه و بپوشد چون و کند در به تن از حیا جامه کند، خلوت همسرش با چون

دستور فوق، براي مردان نیز وارد شده است؛ یعنی آنان نیز باید آراستگی و زیبایی خود را منحصر به خارج از خانه  البته
 الرضا موسی بن علی امام. نکرده و در خانه و براي همسرانشان نیز جذابیت ظاهري خود را حفظ کرده و نمایان سازند

 به نسبت شوهرانشان که دلیل این به شدند؛ خارج عفاف جاده از که زنانی بسیار چه«: فرمایند می) السالم علیه(
   ».بودند توجه بی خود آراستگی
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  مهرورزي و محبت: 93موضوع 

  

  

  

  

  

 به عبارت دیگر، عشق. این خصوصیت اکتسابی است. هاي مهم و اساسی مؤمنان است دوستی یکی از خصلت خانواده
عشق و محبت به . خواسته یا ناخواسته در زندگی وجود داشته باشد و بتوان آن را از هر جایی تهیه کرد که نیست کاالیی

  . مراقبت کردنی است دست آوردنی و

 گاه آن را بیاموزند و مهارت مراقبت از آن را فراگیرند، دوستی افزایش عشق و محبت و خانواده هاي همسران شیوه اگر
پیامبر . گردد زندگی مشترك آنان را در خود گرفته و کانون خانواده گرم و دلپذیر می آرامش و خوشبختی امواج
 در] نشستن و[ اعتکاف از تر داشتنی دوست بزرگ خداي نزد اش، خانواده کنار در مرد نشستن«: فرماید می) ص(اکرم

  ».است من مسجد این

 میان مودت و الفت و دانسته مهربانی و آرامش مایه  را ازدواجدر آیات متعددي از جمله آیه باال،  کریم خداوند
 آرامش به رسیدن قرآن، منطق در ازدواج از اصلی هدفبر این اساس،  .می داند خود قدرت و لطف نشانه  را همسران،

  .است روحی

هر نوع عاملی که سبب بر . زن و شوهر باید بدانند این هدف زندگی مشترك باید تا انتهاي زندگی مشترك حفظ شود
  .هم خوردن آرامش و طمأنینه در زندگی مشترك شود، از نظر اسالم اشتباه است

داند که از خداوند براي خود، همسران و  دعاهاي بندگان راستین خود را این میسوره فرقان، یکی از  74در آیه 
 قُرَّةَ ذُریاتنا و أَزواجِنا منْ لَنا هب ربنا یقُولُونَ الَّذینَ و«: کنند که مایه روشنی دیدگانش باشند فرزندانی درخواست می

 فرزندانمان و همسران از! پروردگارا«: گویند مى که] هستند[ کسانى] بندگان راستین خدا[ إِماماً؛ و للْمتَّقینَ اجعلْنا و أَعینٍ
دوستی مؤمنان است که در  این نشان دهنده خانواده »!گردان پیشوا پرهیزگاران براى را ما و ده، قرار ما چشم روشنى مایه

  .دعاهاي خود این درخواست مهم را دارند

کند؛ مشروط بر  اي ایفا می شود که زن در ایجاد آرامش روانی در خانواده نقش ویژه هاي اسالمی برداشت می از آموزه 
: فرماید خطاب به مردان می )ع(سجاد  امام. آنکه در ایفاي چنین نقشی از عزتمندي و جایگاه مناسب برخوردار باشد

 که است نعمتى این که بدانى و است داده قرار تو انس و آرامش ایه م را او متعال خداوند بدانى که است این زن حقّ«
  ».باشى نرمخو وى با و دارى گرامى را او پس داده؛ تو به خداوند

نْ وم هخَلَقَ أَنْ آیات نْ لَکُمم کُمواجاً أَنْفُسکُنُوا أَزتَسها لإِلَی لَ وعج نَکُمیةً بدوم ۀً ومحفی إِنَّ ر  
کذل مٍ لَآیاتقَوتَفَکَّرُون لی    

 و مودت میانتان در و یابید، آرامش آنان کنار در تا آفرید شما براى خودتان جنس از همسرانى اینکه او هاى نشانه از و
  !کنند مى تفکّر که گروهى براى است هایى نشانه این در داد؛ قرار رحمت

  )21روم،(
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 و رشد سبب و کرده حفظ آنان در را بندگی و زندگی نشاط و امید متقابل، احترام حفظ و یکدیگر به مرد و زن محبت
 را خود میان دوستی و صمیمیت و صفا میزان کنند سعی باید شوهر و زن بنابراین،. می شود خانواده معنوي تعالی

  . کنند جلوگیري بزند، هم به را آنان میان دوستی که عاملی هرگونه بروز از و دهند افزایش

 ».شود می زیاد نیز همسرش به] وي[ محبت شود، زیاد بنده ایمان چه هر« :فرماید می آله و علیه اهللا صلی خدا عزیز پیامبر
 امام» .بهترین زنان کسی است که به شوهرش اظهار محبت کرده و عشق بورزد«: آن حضرت درباره زنان نیز فرمود

 دوستی بیشتر نیز) همسرش( ها زن به باشد،) طهارت و عصمت خاندان( ما دوستدار بیشتر کس هر« :فرماید نیز می  صادق
 نیست مسلمانی زن از بهتر مرد، براي نعمتی هیچ« :فرماید می) واله علیه اهللا صلی( اکرم باز در این زمینه پیامبر ».کند می
  ».شود مسرور بنگرد، او به هرگاه که

  است نکشته محبت تخم که آن هر     دل کمال خرمن از برد نمى ثمر جو یک
 می بوجود شوهر و زن براي را روانی امنیت و آرامش و شود می خانواده ثبات و رضایت موجب ورزیدن عشق و محبت
 باید خانه فضاي لذا .شوند برخوردار یکدیگر دلگرمی و حمایتی چتر از شوهر و زن تا شود می موجب چنین هم. آورد
یکی از زیباترین احادیث در زمینه ابراز . باشد یکدیگر به شوهر و زن کالمی غیر و کالمی يها محبت ابراز از مملو

 دوست را تو من« که همسرش به مرد گفتار این« :فرماید می آله و علیه اهللا صلی خدا عزیز پیامبر محبت آن است که
 براي کدام هر و دارند تفاوت مرد و زن بین ،عشق ادبیات دانست باید البته ».رود نمی بیرون زن قلب از هرگز، » دارم
  . کنند می محبت خود دیدگاه از خود عواطف و احساسات بیان

 دادن هدیه المحبۀ؛ تجلب الهدیۀ « :فرمودند)  ( )ع(علی  امام امیرالمومنین. نیز اثر زیادي در محبت داردهدیه دادن 
  ».شود می یکدیگر به نسبت افراد محبت و دوستی جلب باعث

 کنندکیمیا  طلبِ جاهالن، بیهوده      به زندگی اکسیر چیست؟ رمزِ محبت
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  خوش رفتاري با همسر: 94موضوع 

  

  

  

  

  

 مردان ویژهبه توصیه این. است یکدیگر با شوهر و زن رفتاريخوش قرآنی، زندگی سبک اصلی هايمشخصه دیگر از
 داند،می خانواده اجرایی مدیر را وي که گونههمان و داندمی زندگی آسیاي زیرین سنگ را مرد قرآن، زیرا است؛ شده

در وصیتی ناب خطاب به فرزند ) ع(علی  امام. است کرده محکوم وي مورد در نیز را جوییبرتري و استعالء هرگونه
 نیکی به او با و کن مدارا همسرت با عیشُک؛ همیشه فَیصفو لَها الصحبۀَ و اَحسنِ حالٍ کُلِّ علی فَدارها «: نویسد خود می

  » .شود باصفا زندگیت تا کن رفتار

، زناشویی زندگی نامالیمات در و باشند داشته نیکو و شایسته رفتار زنان با تا می دهد فرمان مردان به خداوند ،باال آیه در
 صلح حفظ در خانواده مصلحت این تأکید براي آن است که .این اصل را فراموش نکند؛ حتی اگر مطابق میلشان نباشد

 از من و باشد بهتر  اشخانواده براى که است کسى شما بهترین«: می فرماید اکرم پیامبر. است همسران میان آرامش و
  ».بهترم ام خانواده براى شما همه

 محیط در یا خود دوستان با و گرفته نادیده را خود خانواده با مشترك تفریحات مردان برخی که شود می دیده متأسفانه 
 زندگی زیادي خطرات که بدانند باید افراد این. دارند اي خسته و گرفته روحیه خانه در اما هستند سرزنده و شاداب کار

  .کند می تهدید را فرزندانشان آرام آینده و آنان مشترك

خیرُ الرّجال من اُمتی الَّذین ال یتَطاولون : فرمود) ص(خدا عزیز پیامبر که است حدي تا همسر با رفتاري خوش اهمیت
کسانی هستند که بر خانواده شان بزرگی نمی فروشند و به  بهترین مردان امت من، ؛...علی اهلهم ویحنُون والیظلمونَهم

رفتاري چه اثرات معنوي  خواهید بدانید که این خوش اگر می ».ددارن زند و بر آنان ظلم و ستم روا نمیآنان مهر می ور
 دهان در که اي لقمه برابر در مرد« :فرماید دقت کنید که می آله و علیه اهللا صلی اسالم مطلوبی دارد، به این حدیث پیامبر

  ». برد می پاداش گذارد می زنش

 خداوند بزند، سیلی زنش صورت به کس هر«: فرماید نمایی مردان در خانه می در نکوهش قدرتچنین  همآن حضرت 
   ». بزند او صورت بر سیلی هفتاد جهنم آتش در تا دهد می دستور جهنم آتشبان به

یک ،فرمان این که است روشن ولی است، مردان با این دستور بیشتر خطاب اگرچه که است ضروري نکته این ذکر
 ایشان در مستبدانه رفتار بروز زمینه که آمده مردان آیه و روایات بیشتر درباره خطاب دلیل این به تنها و نیست سویه
  .است بیشتر

 ...نَّ ورُوهعاش رُوفعنَّ فَإِنْ بِالْموهتُمسى کَرِهوا أَنْ  فَعئاً تَکْرَهشَی لَ وعجی اللَّه راً فیهکَثیراً  خَی  
 بسیار خیرى آن در خداوند و دارید مى ناپسند را چیزى بسا) بدانید( پسندید نمى را ایشان اگر و کنید رفتار شایسته آنان با و

  .است نهاده

  )19نساء،(
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هاي زیادي در این زمینه کرده است که در گفتار بعد به آن اشاره خواهد  در سوي مقابل، دین مبین اسالم به زنان توصیه
 انتظار ها خانم از زندگی در آقایان که چیزهایی ترین مهم از یکیشویم که  در اینجا فقط این نکته را متذکر می. داشت
 زنان انتظار اگر» .ی ترین شما کسی است که بیشتر به همسر خود احترام بگذاردگرام«: پیامبر اکرم  .است احترام دارند،

 برخورد محترمانه شوهر خود با بایدبه این نکته توجه جدي کنند که آنان هم  ،رفتار باشد خوش ا آنانب انشهمسر دندار
زنند و عیوب او را یادآوري  زنانی که مدام سر شوهر غر می. و رضایت ببخشند نفس به اعتماد احساس او به و دنکن

این را . کنند را فراهم میهاي بدرفتاري شوهران و سرد شدن روابط عاطفی  کنند، زمینه کرده و از کمبودها گالیه می
  .تواند بداخالقی زن را بپوشاند نمی زیبایی چهره همه مردان قبول دارند که هیچ

    اي برادر سیرت زیبا بیار    یباي ظاهر هیچ نیستصورت ز
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  تعهد متقابلمسئولیت و : 95موضوع 

  

  

  

  

  

  

  

گاه  عشق و محبت هیچهاي پوچ غربی،  بر خالف آموزه .زندگی بیش از هر چیز نیاز به احساس مسئولیت همسران دارد
 زندگی، هر موفقیت شرط اسالم، اساسی ترین مبین دین نظر به تنهایی ضامن موفقیت زندگی مشترك نیست؛ بلکه از

  . همسران نسبت به یکدیگر است مسئولیت احساس و وظیفه مداري

 وظایف از هر دویشانخالی کردن یکی از آنان یا  ، کوتاهی و شانهمرد و زن بین اختالف عللترین  یکی از اصلی
در . یک مرد باید بداند که چه مسئولیتی را بر گردن گرفته و یک زن نیز باید به وظایف خود عمل کنند. است شانذاتی

  .ترین راز خوشبختی یک خانواده است این مهم. شوند عین حال، هر دو آنان از یاري یکدیگر غافل نمی

 کم لطفی آن مترقی و حکیمانه مفاهیم به نسبت متأسفانه که می باشد آنقر کلیدي بسیار و راهگشا آیات از فوق آیه 
 جهت به-  مردان. می نماید ترسیم زندگی اداره  در را شوهر و زن وظایف خوبی به آیه این. است گرفته صورت

 و روحی قدرت جهت به-  زنان و دارند درآمدزایی و کلی زندگی تدبیر وظیفه  -روحی قدرت و جسمی توانایی هاي
 فوق حکم که است روشن. دارند عهده بر را و فرمانبري از شوهر و تدبیر داخلی منزل مسئولیت نگاه داري -عاطفی
 خانواده معنوي و مادي هدایت و پیشبرد به نسبت را آنان مسئولیت بلکه نمی آورد؛ فراهم را مردان استفاده  سوء زمینه 
  .می کند بیشتر

 و«: فرماید خداوند در کالمی مختصر و جامع به تناسب میان حقوق و وظایف زنان اشاره می سوره بقره نیز 228در آیه 
شده  داده قرار اى شایسته حقوق آنهاست، دوش بر که وظایفى همانند آنان، براى بِالْمعرُوف؛ و علَیهِنَّ الَّذي مثْلُ لَهنَّ

   ».است

 مشترك زندگی وقتی. پیام مهم این دو آیه، حس تعهد و درك متقابل در زن و مرد براي ادامه زندگی مشترك است
 زندگی داشتن و ایجاد براي که شوند  می متعهد ندانسته یا آگاهانه خود نوبه به یک هر مرد و زن شود،  می شروع

اي در زندگی  شاید هیچ نکته. هاي کلی دارد دنیاي مرد و زن تفاوت .کنند تالش هم کنار در پرطراوت و شاد مشترك
هاي  کتاب. تر نباشد که زن و مرد همدیگر را بشناسند و به روحیات و خلقیات هم واقف شوند مشترك، از این مهم

 فَالصالحات أَموالهِم منْ أَنْفَقُوا بِما و بعضٍ  على بعضَهم اللَّه فَضَّلَ بِما النِّساء علَى قَوامونَ الرِّجالُ
تاتقان ظاتبِ حافلْغَیظَ بِما لفاللَّه  ح...    

جسمى و توان  و فکرى نیروى در[ )زنان( دیگر برخى بر را) مردان( برخى خداوند آنکه خاطر به زنانند سرپرست مردان
در [ کار، درست و شایسته زنانِ پس. کنند مى خرج) زنان براى( اموالشان از آنکه خاطر به بخشیده و برترى ]اداره خانواده

]  شوهرانشان برعهده آنان نفع به[ خدا که حقوقى برابر در] و[ فرمانبرداند] چهارچوب حقوق شرعیامور کلی خانواده و در 
  .کنند مى حفظ] را او اموال و اسرار و حقوق[ شوهر غیاب در است، نهاده

 )34نساء،(

۲۲۵



ند، زندگی اگر زن و شوهر به این درك متقابل از نیازهاي یکدیگر نرس. بسیاري درباره این موضوع نگاشته شده است
در ادامه به جایگاه مرد و زن در زندگی مشترك و حقوق و وظایفشان مختصراً اشاره ما  .دچار تالطم خواهد شد

  :کنیم می

  :و وظیفه مرد در زندگی مشتركجایگاه : الف

ه ترین موفقیت این است که اسباب راحتی و رفا براي مرد بزرگ. مدیریت کلی اداره خانواده بر عهده مردان است
مردان باید بدانند که آگاهانه و از  .اعضاء خانواده را فراهم کرده و مسیر هدایت و دینداري را براي آنان فراهم کند

خالی کرده و به  توانند از زیر بار مسئولیت آن شانه پس نمی. اند که تشکیل زندگی بدهند روي تعهد انتخاب کرده
بنابراین اگر بنیان . تر، نقش مرد در خانه، نقش ناخداي کشتی است دهبه عبارت سا. خیالی بپردازند خوشگذرانی و بی

خانواده از هم بپاشد و کار به طالق و جدایی زوجین کشیده شود، در بیشتر موارد، مقصر مردان هستند که جلوي 
اَنا خَیرُکُم لاَهلی؛ بهترین شما خَیرُکُم خَیرُکُم لاَهله و «: فرمود) ص(پیامبر گرامی اسالم. اند کشتی را نگرفتهاین شدن  غرق

این بهترین توصیف براي مرد  ».ام هستم اش بهترین باشد و من بهترین فرد براي خانواده کسی است که براي خانواده
بینند، متفاوت  اش از او می شایسته است؛ یعنی کسی که شخصیت و خلق و خوي او در برابر دیگران با آنچه خانواده

  .نباشد

  :و انتظارات مردحقوق : ب

نکند؛  تصرف او مال در شوهر اجازه زن بدون: حقوق اختصاصی مردان بر زنان عبارت است از اینکه در سوي مقابل،
نرود؛ در برابر نامحرمان عفیف و پاکدامن باشد؛ در برابر شوهر، حیا و عفت نداشته  بیرون خانه از او توافق و اجازه بدون

هاي کاري و شغلی، با خوشرویی با شوهرش  اراید؛ در تنگناهاي اقتصادي و خستگیبی شوهر براى را باشد و خود
 ندارد را آن تهیه توان که چیزي او از و کند تنظیم شوهر درآمد میزان با را خود انتظارات و توقعات برخورد کند؛ سطح

نکشد؛ قانع و فرمانبردار باشد؛ رازدار زندگی باشد و باألخره اینکه  او رخ به زمینه این در را دیگر مردان دائما و نخواهد
  . کوشا باشد...) پخت غذا و تمیز کردن منزل و توجه به تربیت فرزندان و (در انجام وظایف شخصی 

  :زندگی مشتركزن در و وظیفه جایگاه : ج

 در که است این وارزش موفقیت ترین بزرگ براي یک زن. نقش زن در خانه، همدلی و همراهی و تزریق عاطفه است
بنابراین، اگر  .هاي غیرمنطقی و بیجا و رفتارهاي سرکشانه، ساز مخالف نزند این کار با همسرش همراه باشد و با خواسته

کشتی دچار تالطم باشد و با آرامش به مسیر خود ادامه ندهد، در بیشتر موارد مقصر زنان هستند که با ناخدا همراهی 
  . اند دهنکر

  باقر امام ».است شوهرداري خوب زن، التَّبعلِ؛ جهاد حسنُ المرأةِ جِهاد«در احادیث متعددي بر این نکته تأکید شده که 
 و علیه اهللا صلی اسالم پیامبر ».نیست سودمندتر شوهرش رضایت اندازه به پروردگارش نزد شفیعی هیچ زن براي«: فرمود

 لجباز که است زنی آنان بدترین و باشد، سازگار و فرزندآور محبت، با که است زنی زنانتان بهترین« :نیز فرمود آله
  ».باشد
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 استقبالم به شوم، می خانه وارد هرگاه که دارم همسري«: کرد عرض و آمد آله و علیه اهللا صلی خدا رسول خدمت مردي
 و رزق براي اگر«: گوید می بیند، می اندوهگین مرا که زمانی و کند می ام بدرقه روم، می بیرون خانه از چون و آید، می

 غصه خود آخرت براي اگر و است گرفته عهده به را آن خداوند که بدان خوري، می غصه]  زندگی مخارج و[ روزي
] زمین روي در[ کارگزارانی خدا براي«: فرمودند آله و علیه اهللا صلی خدا رسول ».کند زیاد را اندوهت خدا خوري، می

  ».است شهید پاداش از نیمی با برابر او پاداش که خداست کارگزاران از یکی زن این و است

  : حقوق زن در زندگی: د

مرد، مسکن، پوشاك و خوراك را براي زن تهیه کند؛ : چنین است  مقابل، حقوق زنان بر مردان نیز این سويدر 
اي که به میران متعارف و در شأن وي باشد؛ همواره با او مهربان و صمیمی باشد، با او به احترام سخن گفته و  گونه به

اش احترام بگذارد؛ براي  و به سالیق و عالئق شخصیزنان دیگر را به رخ وي نکشد؛ او را بیش از حد محدود نکند 
دادن و فرزندآوري و مانند آن لحاظ کند؛ در  تعالی علمی و معنوي او اهمیت قائل شود؛ توان جسمی او را در مهمانی

هاي  هاي مشروع جنسی زن احترام بگذارد؛ خواسته همسرش را بر خواسته خانه آراسته و مرتب باشد و به خواسته
  .طقی دوستان و فامیل خود ترجیح دهد؛ در حد توان به زن در کارهاي خانه کمک کندغیرمن

عالوه بر این، حقوق . شایان تذکر است که این مواردي که ذکر شد، حقوق و وظایف اختصاصی هر یک از زوجین بود
حقوق و وظایف  به طور خالصه: ترین آن عبارت است از و وظایف مشترکی هم براي همسران وجود دارد که مهم

 و احترام و حریم ورزي متعادل، حفظ عفت و غیرت وفاداري،: مشترك زن و مرد در زندگی عبارت است از اینکه
یکدیگر، صداقت و راستگویی در قبال یکدیگر، مسئولیت و تعهد  روحی و نیازهاي جنسى هم، تأمین با خوش رفتارى

ج که آرامش براي بندگی بهتر است، تکریم و بزرگداشت یکدیگر، در قبال انجام وظایف، توجه به هدف متعالی ازدوا
پوشانی  احترام به خویشاوندان همدیگر، ابراز عالقه و محبت، گذشت و یادآوري محاسن یکدیگر، رازداري و عیب

  .... نسبت به هم، تالش براي تربیت فرزندان شایسته و 

وش نکنید که خانواده مفرا. ن زندگی خوب و سعادتمند استمسئولیت و تعهد متقابل زوجین ضامخالصه مطلب اینکه، 
 کیفیت که آنانی هستند موفق يها  زوج. بخش محصول تالش زن و شوهر است؛ نه شانس و اقبال خوب و آرامش

را محصول انتخاب آگاهانه و مسئوالنه خود دانسته و همواره در تالشند تا آن را به حد رضایت خود  مشترك زندگی
شانس و اقبال بد خود  یاند؛ نه اینکه پیوسته از انتخاب خود گالیه کرده و آن را به گردن پدر و مادر نزدیک کن

    .بیندازند
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 لطف، روي از خداوند نیستو عیوب از خالی دیگران مانند خودش که شود می متوجه خویش نفس به مراجعه با کسی هر
 باره این در) السالم علیه( امیرالمومنین حضرت .است کرده مخفی دیگران از را او اشتباهات و زشت و بد صفات

 باز دیگران عیب به پرداختن از ،ببیند را خود عیب که هر» « غَیرِه عیبِ عنْ اشْتَغَلَ نَفْسه عیبِ فی نظَرَ منْ«: فرمایند می
  ».ایستد

آن و خداي نکرده مطرح کردن  کشیدن رخ به و دیگري ضعف نقاط کردن پیدا شوهر، و زن بین اختالف علل از یکی
 کردن پیدا دنبال کدام هر و کنند می نگاه یکدیگر به منفی دید با دائماً شوهر، و زن فضایی چنین در .است جمع در آن

گاه روي آرامش را نخواهند  گونه همسران هیچ این .بکوبد هم در را شخصیتش و کند خُرد را او تا است دیگري عیب
  .دید

 تشبیه این. می پوشانند را هم زشتی و عیوبداند که  یکدیگر می براي لباسی  چونرا  مرد و زن قرآن،در نقطه مقابل، 
  :کنیم که در ذیل به آن اشاره می است همسرداري آداب و تربیتی علوم حوزه در فروانی نکات گویاي رسا، و بلیغ

  .بپوشانند را یکدیگر يها نارسایی و عیوب باید نیز ومرد زن از یک هر پوشاند؛ می را انسان عیوب لباس -

کنند؛ همسر نیز  می دهند؛ بلکه مخفیانه و با کمک یک خیاط ماهر آن را اصالح به دیگران نشان نمی را لباس عیوب -
  . اگر عیبی داشت، باید آن را از دیگران مخفی کرد و با مشورت یک متخصص به درمان آن پرداخت

  .باشد همسرت باید تو هب فرد ترین نزدیک و ترین صمیمی است؛ انسان به چیز نزدیکترین لباس -

 و فرهنگ فکر، با متناسب و انسان کفو باید انسان نیز همسر باشد؛ انسان مناسب جنس و رنگ و طرح در باید لباس -
  .باشد انسان شخصیت

  .هستند خانواده آرامش و مایه زینت نیز فرزند و همسر است؛ آرامش و مایه زینت لباس -

 خارج سردي از را زندگی و گرم و خانواده کانون نیز همسر وجود کند؛ می حفظ گرما و سرما از را انسان لباس -
  .کند می

    ...لَهنّ  لباس أَنْتُم و لَکُم لباس هنَّ... 
  )او گناه از حافظ و عیوب پوشاننده و هستید دیگرى زینت یک هر. (آنهایید جامه شما و شما جامه آنها

  )187بقره،(
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 رفتار و اخالق باید نیز همسر دو از یک هر شود؛ می استفاده نازك لباس گرم، هواي در و ضخیم لباس سرد، هواي در -
 خسته زن اگر و کند برخورد او با لطافت با است، عصبانی مرد اگر. کند تنظیم مقابل طرف روحی نیاز با متناسب را خود

  .کند مدارا او با مرد است،

 حفظ گناه به شدن آلوده از را دیگري باید نیز همسر دو از یک هر کند؛ حفظ آلودگی از را خود لباس باید انسان -
  .کند

  .است جنسی تقاضاي از دیگري پرهیز مایه هرکدام و یکدیگرند عفاف لباس شوهر و زن -

؛ محافظت و مراقبت از روحیه همسر نیز است آن از بهتر مندي بهره و آن ماندگاري و دوام عامل لباس از محافظت -
  .گردد سبب استحکام بنیان خانواده می

  .نکن توجه آن ظاهر و زیبایی به فقط لباس انتخاب در پس ؛نیستند بادوام لباسی الزاماً زیبا يها لباس -

    .تأثیر فراوانی در احساس رضایت همسران به زندگی مشترك خواهد داشتتوجه به این اصول، 
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در . ویژه زندگی مشترك است مداري و مدارا سه اصل کلی و جامع در در تمام روابط اجتماعی؛ به اصل گذشت، حق
 و الْعفْو خُذ«: اختصاص دارد همین موضوعترین آیات اخالقی قرآن به  که یکی از جامع گفتیم 45فصل هفتم و موضوع 

 »!بگردان روى نادانان از و ده، فرمان پسندیده کار به و کن، پیشه را گذشت و عفو الْجاهلین؛ عنِ أَعرِض و بِالْعرْف أْمرْ
  )199اعراف،(

. هاي گذشت و مدارا، این است که لحظات خوب مشترك خود با همسرتان را یادآوري کنید یکی از بهترین راه
 گویا که گویند می سخن خود همسر درباره اي گونه به اختالفات، هنگام در همسران برخی که شود می دیده متأسفانه

 بوده تحمل قابل غیر و بداخالق و خودخواه کامالً فردي شان زندگانی شریک و نداشته او با خوبی مشترك خاطره هیچ
 تا کند می توصیه آنان به پوشی، چشم و گذشت به مؤمنان توصیه بر عالوه سوره بقره، 237در آیه  کریم قرآن. است

 تَعفُوا أَنْ و«: بیفتند خود زندگی خوب لحظات یاد به خود، رابطه اصالح براي و نبرده یاد از را همدیگر خوبی و مهربانی
لتَّقْوى أَقْرَبل  ا ال وونَکُم الْفَضْلَ تَنْسیفراموش خود میان را بخشش و است تر نزدیک پرهیزگارى به کردنتان گذشت ؛ و ب 
  .است مشترك زندگی فروپاشی از جلوگیري براي کارها راه برترین از یکی این» .مکنید

همواره کوتاه ) زن یا مرد(؛ یعنی یکی از همسران .است طرفه یک اشتباه قبول و عذرخواهی توانایی روابط از بسیاري در
این مسأله در درازمدت آثار وخیمی در روح و روان فرد گذاشته و ممکن است خداي . کند آمده و عذرخواهی می

در  .باید توجه داشت که عذرخواهی نشانه روح بزرگ و قبول آن نیز نشانه اعتماد است. ناکرده منجر به دلسردي او شود
  .دعوت کرده است -حتی به ضرر خودشان–مداري  ، خداوند مؤمنان را به رعایت انصاف و حقسوره نساء 135آیه 

قهرهاي گاه و بیگاه زن و وجین، تبدیل به میدان جنگ و زو زودرنجی لجبازي همین ها به خاطر  بسیاري از خانواده
طور که به زن و شوهر توصیه کرده اسباب ناراحتی هم را فراهم نیاورند، به آنان این  اسالم همان. شوهر شده است

؛ دهمسران مناسبی نخواهند بونه تنها افراد زودرنج و پرتوقع . شوندنسفارش را هم دارد که زود از دست هم ناراحت 
پوشی کرده و  راحتی از خطاي احتمالی طرف مقابل چشم توانند به ؛ زیرا نمیاند بلکه خودشان نیز همیشه در رنج و عذاب

به منافع خود فقط نظري گشته و  و تنگ خودمحوري این افراد دچار، در آیه باال به تعبیر قرآن کریم. آرام بگیرند
 است؛ زیاد اندازه همان به هم او منّیت باشد، زیاد دیگران از انسان رنجیدن که قدر به فرموده بزرگان، هر. اندیشند می

  .اوست خودخواهی گر درجه پیرامونش، نشان حوادث و دیگران از آدمی رنجیدن میزان یعنی

  مرنج و مرنجان کاملی و عاقل گر    بسنج تحقیق به بگویمت نکته یک

 ...و لْحرٌ الصخَی و رَتضأُح الْأَنْفُس  الشُّح ...  
  .مردم نفوذ کرده است] بسیاري از[بخل و تنگ نظري در ذات  چه اگر است؛ و سازش بهتر صلح و

  )128نساء،(
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 رو، این از. دارد قرار خالصه بندگان معنوي پیشرفت و خدا بندگی تحت الشعاع چیز همه اسالمی، زندگی سبک در
 این بر. دانست یکدیگر به معنوي امور در آن اعضاي همراهی و کمک نیز دینی خانواده  ي اخالقی بایسته ترینمهم

  . می دهد تشکیل را دینی تربیت واحد تریناساسی و ترین کوچک خانواده، اساس،

 و رشد در را یکدیگر باید -خانواده اجرایی مدیر عنوان به مردان ویژه به و-  خانواده اعضاي از یک هر قرآن، منظر از
 ايویژه توجه آنان که یابیمدرمی قرآن، در انبیاء سیره به نگاهی با. برهانند تباهی و سقوط از و کرده یاري معنوي تکامل

 را آنان پاکی و هدایت طلب خداوند از خود، فرزندان والدت از پیش حتی و نموده خود فرزندان و همسر هدایت به
  . اندنموده

 روحیه نفس، عزت خانوادگی، انسجام و رضایت شود، می شوهر و زن روابط استحکام و ثبات موجب داري دین
 می جلوگیري مخدر مواد مصرف ها، باري بندو بی بروز ،نارضایتی از و دهد می افزایش را خانه محیط در بینی خوش

  . کند

 ال شداد غالظٌ مالئکَۀٌ علَیها والْحجارةُ النَّاس وقُودها نَارا وأَهلیکُم أَنْفُسکُم قُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها ای« شریفۀ آیۀ که آنگاه
 آن، هیزم که آتشی از را خود خانوادة و خود! اید آورده ایمان که کسانی اي("یؤْمرُونَ ما ویفْعلُونَ أَمرَهم ما اللَّه یعصونَ

 داده، دستور آنان به خدا آنچه از و نگهبانند سختگیر و خشن فرشتگانی آن بر که کنید حفظ هاست سنگ و مردم
 خانوادة و خود چگونه! خدا رسول اي: گفتند مردم شد، نازل» .دهند می انجام اند، شده مأمور آنچه و کنند نمی سرپیچی

 کنید یادآوري خود خانوادة به را آن و دهید انجام خیر عمل«: فرمودند) ص(حضرت آن »کنیم؟ حفظ آتش از را خود
  کنید ادبشان خدا از فرمانبرداري پایۀ بر و

: گفت و کرد گریستن به شروع و نشست مسلمانان از مردي شد، نازل فوق آیه  که هنگامی«: می فرماید) ع( صادق امام
 براي«: فرمود او به) ص(خدا رسول ».شد سپرده من به نیز خانواده ام مسئولیت حال کنم؛ حفظ نمی توانم را خودم من«

 می کنی، منع آن از را خودت چه هر و دهی فرمان نیز آنان به می دهی، فرمان خودت به آن چه که است کافی همین تو
  ».کنی منع نیز را آنان

سوره مبارکه طور به  26و  25این معنا از آیات . در خانواده عامل صالح و فالح است »شفقت«از نظر قرآن کریم،  
قالُوا إِنَّا کُنَّا قَبلُ فی أَهلنا * بعضٍ یتَساءلُونَ   و أَقْبلَ بعضُهم على«: خوانیمدر این آیات می. خوبی قابل استنباط است

ما پیش از این در میان : کنند، گویند ر روى آورده و از گذشته یکدیگر سؤال می؛ بعضى از آنان به بعضى دیگ»مشْفقینَ

  ... الْحجارةُ  و النَّاس وقُودها ناراً أَهلیکُم و أَنْفُسکُم قُوا آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  .کنید حفظ است ها سنگ و ها انسان آن هیزم که آتشى از را خود خانواده و خود! مؤمنان اى

  )6تحریم،(



پرسند و در  این آیه ترسیم یک مکالمه از اهل بهشت است که از سوابق یکدیگر می. ایم خانواده خود بیمناك بوده
  .اند دانسته در خانواده» شفقت«آنان کلید بهشت را . شوند حقیقت عامل خوش عاقبتى یکدیگر را جویا می

  
شفقت اگر چه به مودت و محبت نزدیک است، ولی از جهتی . پیش از این، به مودت و محبت میان زوجین اشاره شد

دارد و در مورد او نگران  دیگرى را دوست می» مشفق«إشفاق توجه آمیخته با ترس است؛ شخص . با آن متمایز است
متعدى شود معناى » من«این کلمه، هرگاه با حرف . ر دهد و او را برنجاندچه که ممکن است او را آزا است؛ نگران از آن

متعدى شود، معناى عنایت و توجه در آن ظاهرتر است، که » فى«اما اگر با حرف ] 15.[خوف در آن ظاهرتر خواهد بود
یزى است؛ زیرا این واژه إشفاق، رقّت قلب به خاطر ترس از چ: اندبرخی نیز اظهار داشته. آیه فوق از همین قبیل است

به هر حال، پیام آیه این است که اعضاى یک خانواده بایستى نسبت به یکدیگر شفیق باشند، ] 16.[نقیض غلظت است
به سعادت خانواده خود اهمیت دهند؛ به نجات . یعنى نسبت به یکدیگر توجه داشته و در مورد یکدیگر نگران باشند

  .یشند؛ با آنان به زیبایى معاشرت نمایند و آنان را به حق دعوت و نصیحت نماینداند اعضاي آن از خطر گمراهى بی
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 را خانواده کانون که است چراغی شادي. است یکدیگر نشاط و شادي حفظ هم، به نسبت مرد و زن وظایف از یکی
  . از این رو، دین اسالم به مرد و زن سفارش کرده تا از این وظیفه مهم نسبت به هم غفلت نکنند. دارد می نگاه فروزان

. است روانی بهداشت و سالمت هاي شاخص ترین مهم از یکی ،زناشویی زندگی در شادکامیدر معیارهاي امروزي نیز 
دنبال   مخالفت کرده و به آنان با سالیق شخصی ها و رفاه همسر خود احترام نگذاشته و پیوسته به شاديزنان برخی 
هاي مشترك هستند؛ حال آنکه یکی از اصول تحکیم خانواده، احترام به سالیق و عالئق شخصی یکدیگر در  شادي

    .چهارچوب خانواده است
اي در وجود او  خواهند و با هر دلخوشی و عالقه در طرف مقابل، مردانی هم هستند که زن را براي کارگري در منزل می

در دین اسالم، به مردان سفارش زیادي شده که اسباب خشنودي و آرامش . گذارند مخالفت کرده و یا محدودیت می
 خداوند کند، خشنود را همسرش که مردي هر«: فرمودند) السالم علیه(الرضا موسی بن علی امام. همسر را فراهم آورند

توسعه بر «یکی از مستحبات دین اسالم،  به همین دلیل است که ».کرد خواهد اسباب شادي وي را فراهم قیامت در
 )ع( سجاد امام. مند سازند است؛ یعنی مردان در صورت تمکن مالی، خساست نداشته و زن و فرزند خود را بهره» عیال

 کردن آزاد از دارند، گوشت به میل که ام خانواده براي گوشت مقداري خرید و به بازار رفتن من، براي«  :فرماید می
   ».است تر داشتنی دوست بنده
 به باید خورند، می همه که اي میوه از این است که شوهرش بر زن حق«: فرموددر حدیث دیگري  )ع( صادق امام

 روزهاي در که کند فراهم آنان براي چیزهایی و دهد، افزایش را آنان خوراك ،عید روزهاي در و بخوراند اش خانواده
در هنگام از جمله اخالق مؤمن آن است که  «: فرماید نیز در این زمینه می) ع(امام سجاد  ».است کرده نمی فراهم دیگر
   ».دهد توسعه مى شبر اهل و عیالاش  در هنگام تمکن مالی، به قدر وسعت روزيو  اش به قدر تنگدستىفقر، 

تواند براي شیر دادن کودك خود  کند که اگر زنی طالق گرفت، می یکی از احکام شیردهی کودکان را بیان میآیه باال 
با این وجود، عبارت این آیه مخصوص و محدود به . از شوهرش خرجی بگیرد؛ البته به اندازه توانایی مالی شوهرش

  . شود مورد نزول خود نبوده و شامل هر زمان دیگري نیز می

نباید از نظر دور داشت که در احادیث، بر زنان نیز توصیه اکید شده که درخواستی باالتر از توان همسر از او نداشته  البته
   .باشند

 

  ... اللَّه آتاه مما فَلْینْفقْ رِزقُه علَیه قُدر منْ و سعته منْ سعۀٍ ذُو لینْفقْ
 به خدا مقدار که همان از باشد، تنگ اش روزى و رزق که هر و کند، هزینه]  براي خانواده[ اش توانگرى از که است توانگر بر

  .کند هزینه کرده عطا او

 )6طالق،(
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  مهارت فرزندپروري : دهمپانزفصل 
ز هاي زیادي مبنی بر احترام به پدر و مادر خود کرده است، حقوق فرزندان را نی گونه که به فرزندان توصیه اسالم همان

ها و  امرزوه کتب زیادي درباره روش. تربیت فرزندان خود کرده است درهاي زیادي به والدین  نادیده نگرفته و سفارش
. شنوند هاي تربیت فرزندان نگاشته شده و گاه والدین نظرات مختلف و بعضاً متعارضی را در این میان می مهارت

باور ما بر این . منعکس شده است در قرآن و سنت معصومین فرزندان آن راهی است که گمان بهترین روش تربیت بی
  .اید الگو و اسوه باشدبه عنوان شیوه ناب تربیتی همیشه بقرآن و روایات، است که الگوهاي تربیتی 

 .ندارد وجود روایات و قرآن منظر از فرزندان دینی تربیت اصول تبیین و آموزش براي بینانه واقع و سودمند منابع متأسفانه
  . دارد اختصاص فرزند تربیت چگونگی به ما دینی متون از توجهی قابل این در حالی است که حجم

هاي قرآن  الي برخی از آیات و داستان از البههاي اصلی تربیت فرزند از  داریم تا به برخی از شاخصه بنادر این فصل 
م مانند هر کدام از فصول گذشته نیازمند نگاهی البته ناگفته پیداست که این موضوع ه. قرآن کریم اشاره کنیم کریم
    . باشد از این میتر  تر و جامع دقیق

۲۳۵
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. شود می فهمیده قرآن در انبیاء دعاي چند از مطلب این. داند می شایسته و نیکو بسیار امري را صالح نسل تولید اسالم
 بود، ونازا عقیم پیر، او همسر که حالی در و کهنسالی در حضرت آن. است )ع( پیامبر زکریاي دعاي دعاها این از یکی

 فهمیده دعا این از. بگذارد یادگار به که را او نیک نام تا کرد فرزند طلب خداوند از و نشده نومید الهی درگاه از
 جایی تا است پسندیده و نیکو امري باشد، آدمی  خاطره و یاد  دهنده ادامه که نسلی و فرزند از برخورداري که شود می
شود که فرزند  سوره نحل نیز این مطلب فهمیده می 72در آیه . کند می طلب خداوند از را آن نیز کهنسالی در زکریا که

و اللَّه جعلَ لَکُم منْ أَنْفُسکُم أَزواجاً و جعلَ لَکُم منْ أَزواجِکُم بنینَ و «: هاي الهی است و خانواده و نزدیکان از نعمت
ةً وفَدکْفُرُونَ حی مه اللَّه تمعبِن نُونَ وؤْملِ یأَ فَبِالْباط باتنَ الطَّیم قَکُمزو خداوند از جنس خودتان همسرانى برایتان  ؛ر

به باطل ) باز هم(ها شما را روزى داد، پس آیا  قرار داد و از همسرانتان براى شما فرزندان و نوادگانى قرار داد و از پاکیزه
  »ورزند؟ ند و به نعمت الهى کفر مىآور ایمان مى

) ع(صادق امام. گراید می پوچی به زندگی نبودنش در و شود می شیرین زندگی آمدنش با که است زندگی روح فرزند
 دلیل به که را کسانی ،اسراء سوره 31 آیه در کریم خداوند. است دانسته فرزند داشتن را انسان براي چیز ترین شیرین

 والَ«: است داده قرار نکوهش مورد کنند، یا آن را سقط می ندارند شدن دار بچه به تمایلی ،اقتصادي مشکالت از ترس
این  نکشید؛ را خود فرزند تنگدستی بیم از؛ کَبِیراً خطْئاً کَانَ قَتْلَهم إِنَّ وإِیاکُم نَرْزقُهم نَّحنُ إِمالَقٍ خَشْیۀَ أَوالَدکُم تَقْتُلُوا
  ».است بزرگ گناهی و خطا ها آن کشتن آري بخشیم؛ می روزي شما و آنها به که ماییم

ازاین رو، . اید هاي عمر است که در دنیا و آخرت به کمک انسان می یکی از بهترین توشهدر نگاه قرآن فرزند نیک، 
لَکُم   نساؤُکُم حرْثٌ«: شدن را داشته باشندهاي انتخاب ازدواج با زنان را این قرار داده که شایستگی مادر  یکی از مالك

به کشتزارتان ) توانید مى(زنان شما، کشتزار شما هستند؛ پس هر گونه بخواهید، ؛  فَأْتُوا حرْثَکُم أَنَّى شئْتُم و قَدموا لأَنْفُسکُم
 )223بقره، (» .براى خودتان، از پیش بفرستید) اثر نیکى(آیید، و ] در[

الذُّکُور؛  یشَأُ لمن ویهب إِنَاثاً یشَأُ لمن یهب«: هستند خدا هدیه فرزندان، از نظرگاه قرآن، همۀور باید گفت که همینط
اگر کسی به ماجراي ) 49 شوري،( ».بخشد می پسر بخواهد هرکس به و دهد می هدیه دختر بخواهد کس هر به خداوند

یابد که خداوند متعال چگونه به دختر شدن فرزند  آموز و زیباي تولد حضرت مریم در قرآن توجه کند، درمی عبرت
پیامبر عزیزمان » ...  ثىو اللَّه أَعلَم بِما وضَعت و لَیس الذَّکَرُ کَالْأُنْ  فَلَما وضَعتْها قالَت رب إِنِّی وضَعتُها أُنْثى«: بالد عمران می

نیز در اواخر عمر مورد نکوهش اعراب جاهلی و ظاهرنگر بود که فرزند پسري برایش نمانده و به اصطالح، نسلش 

ا وکَرِینادى إِذْ ز  هبر بنی ال رفَرْداً  تَذَر و رُ أَنْتالْوارِثینَ خَی   
    وارثانى بهترین تو و مگذار؛] فرزند بى و[ تنها مرا! پروردگارا: داد ندا را پروردگارش که زمانى]  کن یاد[ را زکریا و

  )89،انبیاء(
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ترین نسل را در تمام  ترین و پایدارترین و گسترده دنباله است، ولی دیدیم که خداوند به او دختري عطا کرد که پاك بی
آري، کسانی که از دختر یا پسر شدن فرزندان خود ناراحت هستند، چگونه . ه استتاریخ به خود اختصاص داد

شوند، ضمن دعاي  دانند؟ حتی کسانی که فرزنددار نمی توانند ادعا کنند که از خداوند مصلحت خودشانر ا بهتر می می
شند که خداوند به مصلحت آنان پیوسته و دوري از ناامیدي و یأس از رحمت خدا، به این حقیقت هم باید ایمان داشته با

دارید و  أَنْ تُحبوا شَیئاً و هو شَرٌّ لَکُم و اللَّه یعلَم و أَنْتُم ال تَعلَمون؛ و چه بسا چیزى را دوست مى  و عسى«: تر است آگاه
   )216بقره، (»  .دانید داند، و شما نمى و خدا مى. آن براى شما بد است

. است مهم فرزندان و نسل پاکی و هدایت چیز، همه از پیش که است این شود، می برداشت باال آیه از که دیگري مطلب
 پاکیزه و صالح فرزند آن که کردند می درخواست اول شدن، فرزنددار براي دعاي هنگام حتی خدا اولیاي رو، این از

  . باشد

 ؛ زیراترین حقوق فرزند بر والدین این است که برایش نام نیکو انتخاب کنند یکی از اصلی شاید به همین جهت باشد که
 حضرت. بود خواهد او براي خوب الگوپذیري و فرزند در مثبت انرژي تجمع و افزایش سبب نیکو اسم روانی، نظر از

 أَدبه، ویحسنَ اسمه، یحسنَ اَنْ الْوالد علَى الْولَد حقُّ«: فرمودند آمده، البالغه نهج در که آنچه طبق) السالم علیه(على
هلِّمعیرا قرآن و نماید، تربیتش خوب و کند، انتخاب برایش نیک نام که است این پدرش بر فرزند حق و الْقُرآنَ؛ و 

  .»دهد تعلیمش

 خداوند مقابل در و باشد، خدا بنده که کند مى فکر این به فرزند شود، تکرار نام این و باشد عبداهللا پسر نام وقتى مثال 
 مى تالش کنند، صدا نام آن با را او و شود تکرار نام این و بگذارند فاطمه را دخترى نام که هنگامى و دارد اى وظیفه

 نهى آن از لذا و دارد منفى تلقینى اثر بد هاى نام که همانگونه. نماید پیروى)السالم علیها(زهرا  فاطمه حضرت از که کند
از یاد مرگ و  آن، تکرار اثر بر نام این نهی شده است؛ چون صاحب »خالد« انتخاب نام از روایات در مثالً( .است شده

  ).گردد فانی بودن خود و جهان غافل می

کنیز و «معناي سوره آل عمران براي نام حضرت مریم در قرآن ذکر شده که به  36گذاري نیکو در آیه  نمونه این نام
 نماید، می نیکی و احسان فرزندش به آن وسیله به پدر که امري نخستین«: فرمود) ع( رضا امام. براي خداست» خدمتکار

  ».دهد قرار نیکو را فرزندش نام شما از یک هر باید البته پس. کند انتخاب او براي زیبایی و نیکو نام که است آن

 فرزندان، حقّ اداي بر برگزینند تا عالوه شایسته و با مسمی، هاي نام خود، فرزندان براي بنابراین شایسته است که مؤمنان
 فرزندان ما«: شد عرض) ع( صادق امام محضر در. نمایند ابراز اشخاص یا مفاهیم دینی به نسبت را خود عالقه و محبت

 حضرت. »دارد؟ اي فایده و اجر الهی پیشگاه در ام براي عمل این آیا کنیم، می گذاري نام پدرانتان و شما نام به را خود
  ».دارد فایده قسم، خدا به بلی،«: فرمود
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  ارتباط عاطفی و خیرخواهانه: 101موضوع 

  

  

  

  

  

، نیازمند ارتباطات ...زیستی و طبیعی چون غذا و پوشاك و نیازهاي  عالوه برهمه روان شناسان معتقدند که کودکان 
برآورده کردن این نیازها، موجب آرامش و تعادل روانی و دستیابی به . پذیرش از جانب دیگران هستندعاطفی و 

آرامش روانی، امنیت خاطر، اعتماد به نفس، اعتماد به والدین، الگوگیري در . گردد امتیازات فراوان در فرزند می
  . ازات استمهرورزي به دیگران و پیشگیري از انحرافات، نمونه اي از این امتی

زیرا ؛ هاي گوناگون است مهرورزي و محبت نمودن به کودکان، بهترین پل ارتباطی براي تربیت کودکان در ساحت
هایی از این  نمونه .شود و تا این نیاز برآورده نشود، زمینه پندپذیري در وي فراهم نمی نیازمند محبت است فطرتاً،  انسان

که در قرآن از » اي فرزند عزیزم: یا بنَی«یابیم؛ مثالً خطاب  در رفتار انبیاء و خوبان در قرآن میرا  مهرورزي و محبت
زبان حضرت ابراهیم و یعقوب و نوح و لقمان حکیم و در مواقف گوناگون صادر شده است، نشان از محبت عمیق میان 

ش را صالح کس شده که یعقوب به قدري فرزندمنع) ع( در داستان حضرت یوسفنمونه دیگر در . پدر و فرزند دارد
  .کرد دوري او را تحمل نمیدوست داشت که 

ارتباط عاطفی با فرزند موجب می شود که وي با والدین خویش صمیمی باشد، به آنان اعتماد کند و آنان را پناهگاه 
  .گذارد میبه همین دلیل، یوسف خوابش را با پدر در میان . ي زندگی بداندها خویش در بحران

خیزد و به روح هم مهر و محبتی که از عمق وجود پدر و مادر بر میآن. ترین نیاز کودك مهر و محبت استمهم
اولین بنابراین، . رود گاه از یاد کودك نمیاي که هیچهاي مهربانانه هاي گرم و نوازش شود و بوسه کودك تزریق می

داشتن را در  فرزند ما باید حس محبت و دوست. کنیم ابرازرا به او  عشق و عالقه خودگام در تربیت فرزند است که 
توانیم او را نصیحت کنیم،  تنها در پرتو این ارتباط عاطفی است که می. وجود ما کامالً هویدا و آشکار مشاهده کند

ها در روحیه او  هکارهاي خوبش را تشویق و از رفتارهاي بدش ناراحت شویم و بدانیم که این نصیحت و تشویق و تنبی
 .دارد اثر مطلوب را

: داند می زیان و خسارت هاي نشانه از یکی را آن و کرده نهی فرزندان به دلبستگی و محبت در افراط از کریم قرآن البته
 که کسانی اي الْخَاسرُونَ؛ هم فَأُولَئک ذَلک یفْعلْ ومن اللَّه ذکْرِ عن أَوالَدکُم والَ أَموالُکُم تُلْهِکُم الَ اَّمنُوا الَّذینَ أَیها یا«

» .است کاران زیان از کند چنین کسی هر و گرداند غافل خدا یاد از را شما فرزندانتان، و اموال مبادا!آوردهاید ایمان
  )9 منافقون،(

لُقْمانُ قالَ إِذْ و هنبال و وه ظُهعیا ی نَیال ب تُشْرِك إِنَّ بِاللَّه الشِّرْك ظیم لَظُلْمع  
 قرار خدا همتاى را چیزى! پسرم«: گفت -کرد مى موعظه را او که حالى در -فرزندش به لقمان که را هنگامى) بیاور خاطر به(

   ».است بزرگى ظلم شرك، که مده

  )13لقمان ،(
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 متذکر را نکته این اینجا در .است خانواده دینی و معنوي حریم حفظ مردان، وظایف از یکی که کردیم اشاره پیشتر
 فرزندان، به نسبت والدین وظایف از یکی. دارد دوچندان اولویت فرزندان قبال در مسئولیت و وظیفه این که شویم می

 معنوي نیازهاي از بیشتر مادي نیازهاي به غالبا ها انسان که آنجا از. است الهی معارف با آنان کردن آشنا و دینی تربیت
 امور به رسیدگی آنکه حال و نمایند توجه کمتر معنوي هاي جنبه به فرزندان نیازهاي رفع در است ممکن دارند، توجه

  .باشد می تر مهم مراتب به دینی تربیت و معنوي

آن حکیم فرزانه نسبت به فرزندش است هاي دینی  بخش مهمی از آیات مربوط به سوره لقمان، مربوط به همین موعظه
سوره لقمان ... این آیات از آیه باال، یعنی آیه . که قرآن کریم از آن به عنوان رفتار دینی مطلوب تمجید کرده است

. مطالعه دقیق این آیات نکات آموزنده بسیاري در نوع تربیت دینی فرزندان خواهد داشت. یابد آغاز و به آیه پایان می
 و«: خوانیم یگري از این حساسیت در تربیت دینی فرزندان را در ماجراي وصیت حضرت ابراهیم و یعقوب مینمونه د

 یعقوب و ابراهیم و؛ مسلمونَ أَنْتُم و إِالَّ تَموتُنَّ فَال الدینَ لَکُم  اصطَفى اللَّه إِنَّ  بنی یا یعقُوب و بنیه إِبراهیم بِها وصى
 جز باید شما پس برگزیده، شما براى را دین این خدا یقیناً! من پسران اى: که کردند سفارش اسالم آیین به را پسرانشان

  )132 بقره،(» . نمیرید باشید، مسلمان که حالى در

 دینی تکالیف و دین به اعتقاد بی دهند، می نشان خود از سستی عبادات به نسبت بزرگسالی در که افرادي از بسیاري
 ورزیدگی عدم عبادي، تکالیف موقع به انجام به نسبت والدین تقید عدم یا و توجهی بی چون عواملی بلکه نیستند،

   .دارند نقش زمینه این در عبادات، اهمیت و فلسفه از آنان ناآگاهی و کودکی در عبادات انجام در کودکان

و بسیاري از وصایاي اهل بیت که در کتب ] نهج البالغه 31نامه [ فرزندش به علی امام  حکیمانه  نامهدر روایات هم، 
  . هستند مدعا این  برجسته  نمونهروایی آمده، 

  : از است عبارت اصول تربیت دینی مورد تأکید ترین مهم

 بلکه نیست، کودك به ها درستی ارائه تنها تربیت، منشأ که دانست باید: در فرزندان خدابه  محبت ایجاد حس - الف
به عبارت دیگر، باید حس دوستی با خدا را به تدریج در فرزندان تزریق  .هست نیز ها درستی به رغبت و عشق ایجاد

 خود خالق با ارتباط خود، با کردن خلوت براي را ییها لحظه ،آینده خود زندگی يهاهیاهو و ها جنجال متن درکرد تا 

لُقْمانُ قالَ إِذْ و هنبال و وه ظُهعیا ی نَیال ب تُشْرِك إِنَّ بِاللَّه الشِّرْك ظیم لَظُلْمع  
 قرار خدا همتاى را چیزى! پسرم«: گفت -کرد مى موعظه را او که حالى در -فرزندش به لقمان که را هنگامى) بیاور خاطر به(

   ».است بزرگى ظلم شرك، که مده

  )13لقمان ،(
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هاي متدین جلوه  متأسفانه برخی خانواده .باشند داشته متعال خداوند با نیازهایشان بیان براي نیایش و دعا تمرین و
بیش از ... نادرستی از خداوند را در ذهن کودکان خود ترسیم کرده و او را با مفاهیم غیرضروري چون جهنم و دوزخ و 

یر زیادي در تأث معنوي شاد فضاي ایجاد جذاب و دینی هاي قصه خواندن .کنند رحمت و مهربانی خداوند آشنا می
  .محوري فرزندان خواهد داشت خدادوستی و دین

 داده پرورش صحیح مذهبی عادات با را خود فرزند که دارند وظیفه دو هر مادر و پدر: انجام مشتاقانه تکالیف دینی -ب
یکی از مهمترین تکالیف دینی که در روایات مورد تأکید زیاد . دهند آموزش او به را نیازش با متناسب شرعی احکام و

براي اینکه فرزندانمان با این فریضه بسیار مهم و . قرار گرفته، آموزش نماز و پیگیري اداي نماز توسط فرزندان است
همیت داده و اوقات اوالً خود والدین به نماز اکلیدي انس گرفته و آن را تا پایان عمر خود مهم و بایسته بدانند، باید 

از همان کودکی شوق و رغبت را در آنها ایجاد کرده و با راهکاري جذب و نماز را در خانه، مختص نماز بدانند و ثانیاً 
آنگاه این پیگیري در سنین نوجوانی حالت جدي تري به خود . تشویق، حس مثبتی را در آنان براي نماز ایجاد کنیم

 سالگی هفت در را خود فرزندان«: فرمودند) ص(خدا پیامبر .قاطع پدر و مادر را می طلبدحتی گاهی امر و نهی گرفته و 
  ».کنید تنبیه نماز ترك بر را ها آن شدند، ساله ده چون و بیاموزید نماز

 از اینکه نه شود؛ تبدیل درونی خواست و انگیزه به عبادي، تکالیف به نسبت کودکان رغبت و حس بکوشیم باید البته 
 بعد از گیري بهره با شناختی، بعد بر افزون باید بنابراین،. بماند باقی دینی اطالعات حد در صرفاً یا باشد اکراه روي

  . کرد ترسیم آنان براي دینی تکالیف و دین از زیبا تصویري ابتدا از کودکان، عاطفی

ات را به نماز امر کن و  ؛ خانوادهعلَیها اصطَبِرْ و بِالصالةِ أَهلَک أْمرْ و«: شود سوره طه به پیامبر دستور داده می 32در آیه 
  )!در این کار اصرار و ایستادگی کن

 نماز به توجه علّت آنان از باالیى درصد است، شده جوان و نوجوان و آموزى دانش  جامعه از که تحقیقاتى درمتأسفانه 
 نماز سالگی هفت در را خود فرزندان«: فرمودند) ص(خدا پیامبر .اند دانسته آن به خویش هاى خانواده توجه را خود

 چنین امام هم .»سازید جدا هم از را بسترهایشان و کنید تنبیه نماز ترك بر را ها آن شدند، ساله ده چون و بیاموزید
  »کرد تربیت گرفتن روزه براي سالگی پانزده سن از باید را فرزند«: فرمودند) ع(صادق

 آشنا ،ترین اهداف تربیت دینی بر اساس روایات دینی مهم از یکی :)ع( بیت اهل و) ص(پیامبر به محبت ایجاد - ج
 خوشبختی و سعادت موجبات که است آنانبه  محبت ایجاد و) السالم علیهم(بیت اهلو ) ص(پیامبر با فرزندان کردن

 ادب) ع(علی دوستی بر را خود فرزندان« :فرمود انصار از یکی به خطاب) ص(خدا رسول .کند می فراهم را فرزندانمان
به فرزندان خود احادیث ما را تعلیم دهید؛ پیش از آنکه منحرفین «: به یاران خود فرمود) ع(چنین امام صادق  هم .»کنید

  ».بر شما سبقت بگیرند

 این در فرزندان دندا شرکت یا و آنان سوگواريتولد و  مراسم برپایی و )السالم علیهم(بیت اهل یاد داشتن نگه زنده
 موجب آنها، زندگی رسم و راه و اهداف با آشنایی و دینی معارف با آشنایی براي زمینه نمودن فراهم بر عالوه مجالس
  .شد خواهد) السالم علیهم(بیت اهل با فرزندان معنوي ارتباط برقراري
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 از فرزندان هر چه. دنساز آشنا قرآن با را او که است این و مادر پدر بر انفرزند وقحقیکی از  :آموزش قرآن -د
ها که از  این آموزش. گرفت خواهند فاصله بیشتر اخالقى مفاسد و انحرافات از ،شوند آشناتر آشنا قرآن با کودکى
شود، اثر زیادي در آینده  هاي ظاهري چون روخوانی و تجوید و قرائت آغاز و به حفظ و مفاهیم منجر می مهارت

 امام که چنانبه همین دلیل، در احادیث دینی سفارش زیادي بر این موضوع شده است؛ . مذهبی فرزندان خواهد داشت
 خوبی به و بنهد او بر نیکو نامی که است این مادر و پدر بر فرزند حقوق جمله از: است فرموده رابطه این در) ع(علی

  » .بیاموزد او به را قرآن و کند تربیتش

مسجد رفتن، صدقه  ،بسیار مناسب است که والدین عادات مذهبی مثبتی چون دعا کردن: مثبت مذهبی عادات ایجاد - ه
چنین باید بدانند که بخش عظیمی از  هم. را از همان کودکی و به تدریج در فرزندان خود ایجاد کنند... دادن، حجاب و 

 از خارج هاي دوستی و ها رفاقت بهبنابراین . تأثیرپذیري تربیتی در کودکان به خاطر دوستان و محیط بیرون خانه است
   .توجه نمایند منزل

به کودکان قبل از سن بلوغ از ضروریات است و عالوه بر  برخی مسائل شرعیتعلیم : وزش احکام ضروري دینآم - و
هاي محترم عدم بلوغ شرعی اطفال و نوجوانان را بهانۀ آزاد گاهی خانواده. تعلیم، اصرار بر اجرا و رعایت آن الزم است

کنند یا این که اعتقاد به تسامح و تساهل داشته و یا وتاهی میها کنمایند و در تعلیم و تربیت آنها میقرار دادن آن
سوره نور را یکی از دستورات  58آیه . دانندرا براي سن قبل از بلوغ، زود میاسالمی شروع به تربیت و تعلیم آداب 

 .باشد دینی براي نوجوانان است که مربوط به سن قبل از بلوغ آنان می

هم در این باره اثر زیادي دارد و از متن آیات و ادعیه  مادر و پدر دعايذکر این نکته نیز ضروري است که در پایان، 
براي نمونه به این دعاهاي قرآنی توجه . شود که این یکی از دعاهاي ثابت اولیاي خداوند بوده است فراوانی فهمیده می

»  ذُریتی منْ و الصالةِ مقیم  اجعلْنی رب«)/ 128بقره، (» ... منْ ذُریتنا أُمۀً مسلمۀً لَک ربنا و اجعلْنا مسلمینِ لَک و«: فرمایید
  فی  و أَصلح لیوالدي و أَنْ أَعملَ صالحاً تَرْضاه   أَنْعمت علَی و على  أَنْ أَشْکُرَ نعمتَک الَّتی  رب أَوزِعنی«)/ 40ابراهیم، (

 )74فرقان، (»  أَعین قُرَّةَ ذُریاتنا و أَزواجِنا منْ لَنا هب ربنا«)/ 15احقاف، (»  ذُریتی
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  هاي زندگی و مهارتآموزش آداب : 103موضوع 

  

  

  

  
  

 را دندان«: گفت و شنید را مطلب این پیري ».بد زن داشتن و دندان درد«: گفت چیست دردها بدترین پرسیدند جوانی از
 نه و کرد جدا توان می را چشم نه. است بد فرزند داشتن و چشم درد ها بدترین. داد طالق توان می را زن و کشید توان می

  » .شد منکر توان می را فرزند نسبت
  :داري است ادب اولین مرحله دین. گر حقیقت مهمی درباره تربیت فرزند است این حکایت آموزنده بیان

  انتهایش عشق آغازش ادب     اندر طلبدین سراپا سوختن 
: فرماید می )ع(علی امام . اي براي آدمی است فرزند مؤدب و خوش اخالق روح انسان را شاد کرده و نام نیک و جاودانه

به همین خاطر، آموزش آداب اجتماعی و ارائه الگوي مناسب  ».ال میراثَ کَاألدب؛ هیچ ارثی بهتر از ادب نیست«
 .اي از این آموزش توسط لقمان حکیم به پسرش است آیه باال، نمونه. مهم است رفتاري ، بسیار

مناسب است که پدر و مادر از همان ابتداي کودکی، آداب غذا خوردن، نشستن، خوابیدن، مهمانی، و رفتارهایی چون 
فکري  دوستی و هم چون سالم کردن، احترام به بزرگتر، تشکر کردن، منظم بودن، خوشرو بودن، مهربانی، رفاقت و

  .اجتماعی و مانند آن را به فرزند خود آموزش دهند
 تا را خود فرزند«: فرماید ترین دستورات دینی می اهمیت این مطلب تا جایی است که آن بزرگوار، در یکی از حکیمانه

 و باش داشته خود با را او سال هفت آن، از بعد بیاموز؛ سواد و علم را او سالگی شش در سپس بگذار، آزاد سالگی شش
  ».واگذار خود حال به را او وگرنه سعادت زهی شد، اصالح و بود پذیر تربیت اگر بیاموز؛ او به را خود هاي تربیت و آداب

 شده ترك باشد، فراوان خیرات منشأ تواند  می آن رعایت که اجتماعی آداب این که شود می دیده فراوان امروزه متأسفانه
آنگاه شاهد گسترش روزافزون مدارك علمی  .گذارند می وقت ادب از بیشتر درسی تعالیم آموزش در الدینفرزندان و  و

  .رنگ شده است و تحصیالت عالیه در جامعه هستیم، ولی متأسفانه به گواه خود آنان، ادب و احترام در میان جوانان کم
الزم دیگر نیز وجود دارد که شایسته است والدین در  هاي ها و مهارت آموزشعالوه بر آداب اجتماعی و فردي، برخی 

آموزي و نیز  ترین این موارد، آموزش سواد و ایجاد رغبت نسبت به علم مهم. آموزش آن به فرزندان خود اهتمام بورزند
 اَنْ والده على دالْولَ حقُّ«: فرمودند این باره در) وسلم وآله علیه اهللا صلى(اسالم پیامبرگرامى. نشاط جسمی و ورزش است

هلِّمعۀَ یتابالْک ۀَ وباحالس ۀَ والرِّماح اَنْ و قَهرْزباً إِلّا الیو شناکردن و نوشتن و خواندن که است این پدرش بر فرزند حق ؛طَی 
  . »نخوراند او به حالل غذاى جز و دهد، تعلیم او به تیراندازى

    

و دفی اقْص  شْیِکم و نْ اغْضُضم کتوأَنْکَرَ إِنَّ ص واتالْأَص تومیرِ  لَصالْح  
 صداى صداها، ترین زشت که مزن فریاد هرگز و بکاه خود صداى از و کن رعایت و میانه روي را اعتدال رفتارت در پسرم،

  . است خرها

  )19لقمان،(

۲۴۲



  فرزندانالگودهی به : 104موضوع 

  

  

  

  

هاي تربیت براي نمونه و تربیت  ترین روش بهترین و کوتاهبه همین جهت یکی از .  انسان ذاتاً الگوطلب و الگوپذیر است
تربیت ابتدایی کودك .  این روش کارآیی بیشتري خواهد داشت. عملی هرچه کمال و جاذبه نمونه ارائه شده بیشتر باشد

گیرد؛ چراکه کودك در چند سال نخست زندگی خود، همه کارهایش را از  طور طبیعی با روش الگویی شکل می به
کند و با تقلید از آنان رشد کرده و  او هستند، الگوبرداري می» پدر و مادر«گوهاي پیرامون خود که در درجه اول ال

 .یابد اش سامان می ساختار تربیتی

به همین  .کند ها رسوخ می نشیند و در نفوس آن ها می عنوان تربیت عملی بر جان انسان طور کلی روش الگویی به به
کنید،  ؛ آیا مردم را به نیکی دعوت می َ أَنفُسکُم َ بِالْبِرِّ و تَنسون َ النَّاس أَتَأْمرُون«: فرماید بقره می 44آیه  جهت قرآن کریم در

  .آمده استنیز مشابه این مطلب سوره صف  3و  2در آیات  .نمایید اما خودتان را فراموش می

هاي مناسب  اوالً الگوهاي خوبی براي آنان معرفی کرده و قصه پدر و مادر وظیفه دارند براي تربیت بهتر فرزندانشان، 
ثانیاً محیط مدرسه و  .برخی از این الگوها در فصل سوم بیان شد. آموزي آنان شود دینی را به آنان بیاموزند تا مایه عبرت

  .اي او باشندتر، خدشان الگوي خوبی بر هاي دینی خود انتخاب کنند و از همه مهم دوستان او را مناسب تربیت

کند تا فرزندانش را نمازخوان قرار دهد، خودش  پیش از آنکه از خداوند درخواست ) ع(در آیه فوق، حضرت ابراهیم 
  . دهنده اهمیت الگوسازي مثبت پدر و مادر براي فرزندان در تربیت دینی آنان است این نشان. را مقدم کرده است

 دوست احترام، مهربانی، مانند فرزندان مفاهیمی. است مواجه ها آن با فرزند که هستند رفتاري الگوهاي نخستین والدین
 دلیل همین به. گیرند می الگو خود والدین از ناخودآگاه طور به را شخصیتی خصوصیات بقیه و خشم دروغ، داشتن،
 و زشت سخنان فرزندان برابر در که این مثل؛ باشند خود هشیار فرزند قبال در خود هاي رفتار به نسبت کامالً باید والدین

 نکنند کارى کتک نزنند، تهمت نگویند، دروغ ننمایند، بددهانى و فحاشى نکنند، توهین یکدیگر به و نگویند، ادبانه بى
 به سفارش ها بچه به و باشند زشت اعمال این آلوده خودشان اگر زیرا. بدهند عملى درس ها بچه به که این خالصه و

  . ندارد اثرى هیچ کنند، خیر کارهاى

امروزه با نهایت تعجب و شگفتی، شاهد این هستیم که برخی والدین رفتارهایی را که خود در انجام آن ناتوان بوده، از 
کودکی که هنوز شش سال او تمام نشده، به کالس زبان . کنند فرزند خود خواسته و آرزوهاي خود را در او جستجو می

خواهند در روز کتاب و مجله مطالعه کنند و آخر شب،  از آنان می. برند می... قرآن و  خارجی و کامپیوتر و حفظ
مسواك زده و به موقع بخوابند؛ دیگران را مسخره نکنند و بددهنی و بدگویی نکنند و به همین منوال، او را به بسیاري از 

بلْنی رعاج  قیمالةِ مالص نْ وتی مینا  ذُربر لْ وتَقَب  عاءد  
  بپذیر مرا دعاى و نیز فرزندانم از و گردان نماز برپادارنده مرا! پروردگارا:] ابراهیم گفت[ 

  )40ابراهیم،(

۲۴۳



نتیجه آنکه . چ یک از این رفتارها را ندارندکنند؛ حال آنکه خودشان هی رفتارهاي مثبت اجتماعی دیگر، امر و نهی می
  .شوند فرزندان پیوسته در حال مشاهده تناقض میان رفتار و گفتار والدین خود بوده و دچار سردرگمی می

 و احترام یکدیگر به که است این دنده انجام انفرزندانش براي دنتوان میو مادر  پدر یک که یهایکار ترین مهمیکی از 
، ناخودآگاه حس احترام و محبت به خانواده در وجودشان بینند می را روابطی گونه این ها بچه وقتی .باشند داشته محبت

   .پذیرند شکوفا شده و رفتارهاي دیگر پدر و مادر را هم به عنوان الگو می

   

۲۴۴



  همدلی و همراهی در امور تربیتی: 105موضوع 

  

  

  

  

  

 و پدر پیشنهادي و رفتاري الگوهاي دوگانگی شود، می ها خانواده گیر دامن فرزندان تربیت درباره که مشکالتی از یکی
 و رفتارها مورد در هم با شدن دار بچه از قبل حتی والدین است بهتر کنند می توصیه شناسان روان. است فرزند براي مادر

البته در دین مبین اسالم بر این همراهی و همدلی تأکید . تصمیم بگیرند و بزنند حرف کودك قبال در شان انتظارات
  .بگیردهاي دینی این همراهی صورت  داند؛ بلکه باید بر اساس آموزه اي نمی سلیقهشده، ولی محور آن را مسائل 

 خواهد قرار آن چارچوب در فرزند که است انضباطی برسند، توافق به آن مورد در باید والدین که  اي نکته ترین مهم
 را رفتاري هر بودن غلط یا درست او به که باشد کسی باید. باشد داشته مشخصی مرز و حد باید فرزند هاي رفتار. گرفت

  . شد خواهد سردرگمی دچار فرزند باشند، نداشته توافق یکدیگر با مورد این در والدین که صورتی در. دهد آموزش

 درباره شایستگی و نیکی به تا خواسته آنان از و کرده بیان والدین به باال عبارت قالب در را مهم توصیه این کریم قرآن
 نباید و توان نمی ولی است، کودك دادن شیر حکم درباره عبارت، این موضوع اگرچه کنند؛ مشورت هم با فرزند امور

  .برداشت دست آن فراگیر و عام عبارت از

حتی همراهی خود فرزندان ) ع(چنین باید توجه داشت که در الگوي تربیت دینی از منظر قرآن و روایات معصومین  هم
امر و نهی غیر دهی فرزندان و پرهیز از  شخصیتبه عبارت دیگر، . و نظر موافق آنان در این امور مهم دانسته شده است

رسید و از فرزند خود ) ع(شخصی خدمت امام رضا. است مورد نکوهش شدیدآنان  ضروري و خداي ناکرده تنبیه
ام نیز از تأدیب هنگ) ع(امام علی »او را نزن بلکه براي مدتی کوتاه با او قهر کن«: فرمودند) ع(شکایت نمود، حضرت

 ».شود هرگز کسی را زیاد سرزنش نکن چون موجب دشمنی و لجاجت می«: دفرمایمیند و کخشم نهی می

 والدین برخی جاي بی تعصب روزگار این در متأسفانه. این موضوع در سنین نوجوانی و جوانی اهمیت بیشتري نیز دارد
  .شود می رفتنشان یراههب به و خانواده کانون از فرزندان شدن گریزان باعث خانوادگی امور در رأیی خود و

توان در رابطه نیکوي پیامبري چون حضرت شعیب با دخترانش دید که به آنان حقّ  نمونه بسیار گویاي این مطلب را می
کرد تا جایی که پیشنهاد یکی از آنان مبنی بر استخدام حضرت  داد و مشورت می اظهار نظر در امور خانواده را می

  )قصص 27و  26آیات . (یرفترا با دل و جان پذ) ع(موسی 

   

 ...رُوا وأْتَم نَکُمیب  رُوفعبِم...    
  .کنید مشورت شایستگى و نیکى به] فرزند درباره[ خود میان در و

  )6طالق،(

۲۴۵
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مناسب آنان را فراهم ترین حقوق فرزندان بر پدر و مادر این است که شرایط و مقدمات الزم براي ازدواج  یکی از جدي
 مى) وسلم وآله علیه اهللا صلى(پیامبراکرم از یروایت در .کرده و در این راه پشتیبان و مشاور خوبی براي آنان باشند

 که است این پدرش بر فرزند حق ;الْکتابۀَ ویعلِّمه اَدرك، إِذا یزَوجه و اسمه، یحسنَ اَنْ والده علَى الْولَد حقُّ«: خوانیم
 نوشتن و خواندن و نماید، فراهم را ازدواجش مقدمات ،رسید ازدواج سنّ به که هنگامى و کند، انتخاب نیک نام برایش

  . »دهد یاد او به

 فرزندشان که هنگامى دارند وظیفه مادر و پدر. دهد آیه باال یکی از دستورات مهم در این زمینه را به همه مسلمانان می
 :فرماید مىدیگري  روایت در) ص(پیامبر. کنند آماده را ازدواجش وسایل رسید ازدواج سنّ به) دختر چه و پسر چه(
 و پدر ،بیفتد گناه به ازدواج ترك خاطر به و نشود ازدواج بر موفّق مادر و پدر دلیل بى گیرى سخت اثر بر جوان اگر«

  »!شریکند فرزند این گناه در نیز مادر

  :هم باید توجه کردمدر این باره به چند نکته دیگر 

  :ازدواج ساده نشانه آبروریزي نیست -الف

 روابط و آنان جنسى آلودگى و جوانان انحراف است، آبروریزى مایه خرج، کم جشن سبک، جهیزیه ساده، مهریهاگر 
 سخت را ازدواجها اینقدر  چرا برخی خانواده! ؟ستنی آبروریزى مایه دهد، مى رخ ازدواج موانع خاطر به که نامشروعى

. گیرد خود والدین صورت میها توسط  اندازي اند؟ بسیاري از این سنگ شده ساز مشکل جوانان و خود براى و دنگیر مى
  ».گیرد انجام آسان که آن است ها ازدواج بهترین« :فرمایند می) واله علیه اهللا صلی( خدا رسول

  : معیارهاي همسر شایسته را گم نکنید -ب

  : کنیم ما فقط به چند مورد کلی اشاره می. دار و مهم است این بحث بسیار دامنه

ي دینی ایمان و دینداري اولویت اصلی در ازدواج با همسر مومن و با تقوا می باشد که در سایه این ها بر اساس آموزه - 1
هیچ ضمانتی وجود ندارد که به حقوق همسر و . طبیعتاً اگر کسی پایبند به دین نباشد. ایمان می توان به آرامش رسید

وا وحالْأَیامى أَنْک  نْکُمم حینَ والنْ الصم کُمبادع و کُمکُونُوا إِنْ إِمائی فُقَراء هِمغْنی نْ اللَّهم هفَضْل و 
اللَّه علیم واسع    

 باشند، تنگدست و فقیر اگر را؛ درستکارتان و صالح کنیزان و غالمان همچنین دهید، همسر را خود همسر بى زنان و مردان
  !است آگاه و دهنده گشایش خداوند سازد؛ مى نیاز بى را آنان خود فضل از خداوند

  )32نور،(

۲۴۶



 آمد خواستگاري هرگاه«: فرمایند می) السالم یهعل( الرضا موسى بن على حضرت. زندگی مشترك متعهد و پایبند باشد
  ».مده راه دل به هراسی اش دستی تنگ از و بپذیر را اش خواسته بود، اخالق با و دار دین که

البته اصالت خانوادگی به معناي سالمت . ي ازدواج موفق استها شرافت و اصالت خانوادگی یکی دیگر از اولویت - 2
  . نه به ثروت و اصل و نسب و هزار فامیل بودن ؛خانواده و اصیل بودن است

و ائمه ) صلی اهللا علیه واله وسلم(همواره مورد تأکید رسول اعظم  ،کفویت مالك دیگري است که در ازدواج - 3
ي اصلی افراد در جمیع جهات ایمانی، ها بوده یعنی تناسب و همتایی و هماهنگی در ویژگی) علیهم السالم(معصومین 

  .ادي، سنی، فرهنگی، علمی و اخالقیفکري، اقتص

   

۲۴۷



  اقتصادي رفتار مناسب مهارت : دهمشانزفصل 
 کسبهاي دیگر نیز دارد، که رابطه مستقیم و مؤثري در بهبود برخی مهارت زندگیدر  الزم يها مهارت از یکی

محور دین مبین اسالم به موضوع اقتصاد نیز همچون موضوعات دیگر نگاهی جامع و کمال .است اقتصادي هاي مهارت
هاي اقتصادي میان ادیان و ترین ایدهترین و ظریفتوان از دقیقگونه اي که ایده اقتصادي اسالم را میداشته است؛ به

به فقط این موضوع را یا به کلی وانهاده و یا بیشتر ادیان و مکاتب . مکاتب گوناگون و بلکه از همه آنها سرآمدتر دانست
از یکی همواره توجه به مسائل اقتصادي  این در حالی است که. انداحکام و قوانین آن پرداختهبرخی کلیات در ذکر 

   .داردآن سالمت اجتماع بستگی به سالمت اقتصاد ؛ زیرا اهداف پیامبران بوده است

لزوم مراجعه به دیدگاه اقتصادي اسالم  ،شرق و غربتقلیدي از هاى اقتصادى  نظامشکست و  ها امروز با توجه به ناکامى
، )ع(از این رو، شایسته است تا یکایک افراد با مراجعه به قرآن و سنت معصومین . تآشکار شده اس بیش از پیش

   .در تمام مراحل زندگی به موفقیت دست پیدا کنندکسب کرده تا هاي اصلی اقتصادي را مهارت

  .هاي الزم و بایسته براي بهبود و هدفمندي اقتصاد فردي و عمومی آشنا خواهیم شددر ادامه با برخی از مهارت
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رود،  چه در محاورات روزمره به کار می البته مفهوم رزق از آن. ترین نیازهاي بشر، رزق و روزي است یکی از اصلی
به عبارت دیگر، ما غالباً  .شود الهی است که بدون عوض و استحقاق عطا می  عطیه رزق، به معناي هر گونه. فراتر است

گفته  تمام چیزهاییدانیم، ولی این واژه در زبان قرآن، به  چنینی می رد اینرزق را درباره دارایی و ثروت و غذا و موا
  2....، علم و زیبایی، سالمتیگیرد؛ مانند مال،  قرار می اومورد بهره برداري از سوي خدا به انسان عطا شده و که  شود می

ا براي او تضمین شده و به دست او از ناحیه خدمادي  انسان موحد و خداپرست باید باور داشته باشد که رزق و روزي
گردد تا فرد  سبب میاین باور  .داند ناشدنی می اي قرآن، خزانه رحمت الهی را گسترده و تمامه او بنا بر آموزه. رسد می

غصه تنگی نرود و ثانیاً ... اي حرامی چون فریب و دروغ و رشوه و اختالس و ه راهاوالً به دنبال کسب روزي از طریق 
   .و رزق و روزي امروز و فرداي خود را نداشته باشدمعیشت 

 دار شود و بگوید فردا چه ها بر سر سفره صاحب خود نشستن و خوردن، غصه زادي پس از سال اگر غالم خانهآري، 
دار  بعد از عمري روزي خدا را خوردن، جا ندارد براي روزي فردایمان غصه ما نیز .بخورم؟ این توهین به صاحبش است

  .نگران باشیمو 

  که جرم بیند و نان برقرار مى دارد  خداى راست مسلم بزرگوارى و لطف
بازي کرد و راه پول درآوردن  براي به دست آوردن ثروت، فقط باید زرنگ بود و حقه ندمعتقد از افرادبسیاري  متأسفانه

کند و براي این  ش داده یا تنگ میبه فرموده قرآن، خداوند روزي هر کس را بخواهد، گشای که را یاد گرفت؛ درحالی
  : کند کار فقط به میزان توانایی و زرنگی اشخاص توجه نمی

  که دانا اندر آن عاجز بماند     به نادانان چنان روزى رساند
 دائماًخاطر به دست آوردن روزي بیشتر،  بهاید که یکی  را شنیده »محمود غزنوي«داستان دو فقیر در زمان سلطان  حتماً

...  »!کار خوبه خدا درست کنه، سلطان محمود خر کیه؟«کرد و دیگري تکه کالمش این بود که  چاپلوسی سلطان را می
شاعر شیرین سخن  .، به ثروت رسیددیگريچنان گدا ماند و آن  گداي متملق همخدا کاري کرد که در نهایت هم 

  :چنین سروده است اینمفهوم را در قالب بیتی پرمغز و زیبا  ؛ این» حافظ«پارسی؛ 

  ».بر سرِ هر خوان که بنشستم، خدا رزاق بود«    :بر در شاهم گدایی نکته اي در کار کرد

                                                             
 .141، ص 3المیزان، جطباطبایی، محمد حسین، . 2

  الْمتینُ  الْقُوةِ ذُو الرَّزاقُ هو اللَّه إِنَّ
  . است قدرت و قوت صاحب و دهنده روزى خداوندفقط 

  )58ذاریات، (

۲۴۹



هایت چگونه  روزها و شب«: از شخصی پرسید حکیمی،اند که  آورده .پند آموز جکایاتتاریخ پر است از این 
را که یادگار سفالی مجبور شدم کوزه  گرسنگی، امروز از چه بگویم،« :با ناراحتی جواب داد شخصآن » گذرد؟ می

کنار  ات را صد سال پیش خداوند روزي« :حکیم به او گفت» .بفروشم و نانی براي خود تهیه کنم ،بود اجدادمصد ساله 
 »!؟کنی گونه ناشکري می گذاشته و تو این

  خویش ناچار رسد کاین هر دو به وقت  مخور رزق و غمِ میندیش از مرگ
ظاهر دیگران به او کمک کرده و  داند و حتی اگر به ان موحد همواره خود را مستمري بگیر و کارگر خدا میآري، انس

 . داند گشایی کنند، آن را نیز از پرتو عنایت خداوند رحمان می مشکل

 إِنَّه الْأَرضِ و السماء رب فَو * تُوعدونَما  و رِزقُکُم السماء فی و« : فرماید سوره ذاریات می 28و  27خداوند در آیه 
به پروردگار آسمان و زمین . ها وجود دارد ؛ روزي و آنچه به شما وعده داده شده، در آسمانتَنْطقُونَ أَنَّکُمما  مثْلَ لَحقٌّ

یتی عجیب در در این زمینه حکا» . .زنید حرف مى) دانید که وقت تکلم مى(گونه که شما  هماناین سخن حقیقت است؛ 
  که اگر چک یا سفته افسوس بر ما. توانید به تفسیر نمونه ذیل ایه مورد نظر مراجعه کنید تفاسیر نقل شده است که می

دهندگان  گوترین وعده کنیم، ولی به سخن پروردگار خود که راست و قراردادي از کسی داشته باشیم، به او اعتماد می
   .ایم است، ایمان نیاورده

  زین در، که درى دگر بیابد   کسى که سر بتابدبدبخت 
افسوس بر ما که با وجود وعده جمیل پروردگارمان، نقش بندگان را در کمی و زیاديِ روزي خود در دست بندگان و 

روز و شب براي به دست آوردن مقابل هر نامردي سر . ایم دهنده اصلی غافل شده بینیم و از روزي مخلوقات دیگر می
و حتی در مسائل کالن اقتصادي به جاي چشم دوختن  ایم از ترس کم شدن روزي مجیزگوي این و آن شدهخم کرده و 

 عنْدهم یبتَغُونَ أَ الْمؤْمنینَ دونِ منْ أَولیاء الْکافرینَ یتَّخذُونَ الَّذینَ «: ایم به توان داخلی، چشم به لبخند بیگانگان دوخته
جویند  گزینند؛ آیا عزّت را نزد آنان مى همان کسانى که به جاى مؤمنان، کافران را دوست مى؛ جمیعاً للَّه عزَّةَالْ فَإِنَّ الْعزَّةَ

  )139نساء، ( ».گمان عزّت همه از آن خداوند است با آنکه بى

  نان خم می کند پیشِ دونان، پشت را،بهرِ دو     آنکه در هر صبح و شام. آبرو هرگز ندارد
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دین ما، بر خالف مکاتب بشري، اقتصاد را ابزاري براي . اولین شاخصه اقتصادي اسالم، توجه به هدف عالی اقتصاد است
به عبارت دیگر، ما . داند؛ نه اینکه آن را غایت و هدف زندگی بداند پیمودن مسیر زندگی به سمت هدف بندگی می

مانند (بهتر خدا را بندگی کنیم؛ اما از منظر مکاتب غربی خواهیم تا سالم زندگی کرده و  اقتصاد خوب و پویا می
  . اقتصاد خودش هدف و غایت زندگی است...) لیبرالیسم و کاپیتالیسم و امپریالیسم و 

آنان به قارون توصیه کردند تا از . این حکایت برخی مؤمنان به قارون است. آیه باال به خوبی بر این نکته گواه است
براي جلب منفعت اخروي استفاده کند و زکات و خمس دهد؛ هرچند بخشی از اموالش را براي اموال و ثروت خود 

: کردند و گفتند قارونمى خوانیم که آگاهان بنى اسرائیل چهار پیشنهاد به این آیه در . کند شادي و رفاه دنیا استفاده می
و همان گونه که خدا  - 3 ؛از دنیا فراموش مکنو بهره ات را  - 2؛ در آنچه خدا به تو داده سراى آخرت را طلب کن - 1

 .و هرگز در زمین در جستجوى فساد مباش - 4؛ نیکى کن ،به تو نیکى کرده

اي از خداوند توصیه اول براي این بود که به وي بفهمانند هدف از ثروتمندي را فراموش نکرده و این اموال را هدیه
به خوبى استفاده مى شود که حتى ثروت افسانه اى  جمله،از این . اندبراي دینداري بهتر و دستگیري از نیازمندان بد

و  تسداراى ارزش ا ،قارون هم اگر در خدمت مردم و نیازمندان و پیشرفت جامعه قرار گیرد و سبب طغیان و فساد نشود
  . دار دشمنی ندارداسالم با افراد ثروتمند و سرمایه

به . نظر بگیرد حد میانه را در انفاق رعایت کرده و دنیاي خویشتن را نیز در توصیه دوم خردمندان به قارون این بود که
، قدرت کنند که از نظر دین برخی گمان می. عبارت دیگر، از دنیا گریزان نباشد و دچار تفسیر اشتباه از زهد نگردد

این گروه که از صدر اسالم تاکنون نظایر فراوانی در میان مسلمانان نیز دارند، . اقتصادي و پول داشتن امري ناپسند است
اند؛  هاي آن گرفته آنان زهد را به معناي ترك دنیا و لذت. اند برداشت نادرستی از مفهوم زهد در متون دینی داشته

در قرآن کریم . بستگی به آن است عتنایی به زخارف دنیا و دوري از تعلق خاطر و دلا درحالی که این واژه به معناي بی
دهد که اسالم ثروت و  این تعبیر نشان مى. سوره بقره 180یاد شده است؛ مانند آیه » خیر«بارها از پول و مال به عنوان 

جتماع به کار گرفته شود خیر و برکت اى را که از طریق مشروع به دست آمده باشد و در مسیر سود و منفعت ا سرمایه
هاي مادي  آري، دنیا و ثروت. کشد دانند خط بطالن مى داند و بر افکار نادرست آنها که ذات ثروت را چیز بدى مى مى

تَغِ وفیما اب آتاك اللَّه اررَةَ الدالْآخ ال و تَنْس کنَ نَصیبنْیا مالد نْ وسنَ کَما أَحسأَح اللَّه کإِلَی و 
  الْمفْسدینَ  یحب ال اللَّه إِنَّ الْأَرضِ فی الْفَساد تَبغِ ال

 نیکى تو به خدا که گونه همان و مکن؛ فراموش دنیا از را ات بهره و طلب کن؛ را آخرت سراى داده، تو به خدا آنچه در و
  !ندارد دوست را مفسدان خدا که مباش، فساد جستجوى در زمین در هرگز و کن؛ نیکى کرده

  )77قصص،(
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در نظر اسالم تعارضی با آخرت ندارد؛ بلکه به کمک آن برخاسته است؛ مانند آب دریا که اگر از آن درست استفاده 
کند، ولی اگر بیش از اندازه باال آمده و بر ما سوار  آن شویم، کشتی که بر آن سواریم بهتر حرکت می شده و سوار بر

 . شود، کشتی ما نیز سرانجامی جز غرق شدن نخواهد داشت

  رسول شخواند »حصال مالٌ نعم«      مال را گر بهر دین باشى حمول 
  است پشتى ،کشتى زیر در بود ور      است کشتى هالك کشتى در آب

 نیکى تو به خداوند نکن فراموش که کردند گوشزد قارون به را حقیقت این اسرائیلخردمندان از بنیتوصیه سوم، در 
؛ یعنی به این توجه کن که این همه ثروت از ناحیه خودت به دست نیامده؛ بلکه خدا آن کنى نیکى باید هم تو و کرده

پس به جز مقداري که براي نیاز شخصی الزم  ،مردم تهیدست و مستضعف هستیرا به تو داده و تو فقط امانتدار حقوق 
  . اش را انفاق کنداري، بقیه

توصیه آخرین هم این بود که با این ثروت اقدام به فساد و تکبرورزي در زمین مکن؛ بلکه مطیع امر خدا و رسولش بوده 
طلبى و گاه  ایمان گاه بر اثر جنون افزون ثروتمندان بى این نیز یک واقعیت است که بسیارى از. و با آنان دسیسه مکن

همه چیز را در انحصار خود و کشانند  جامعه را به محرومیت و فقر مىو زنند  دست به فساد مى ،جویى براى برترى
 .کنند راض بگشاید او را نابود مىخواهند، و هر کسى زبان به اعت گیرند، مردم را برده و بنده خود مى مى
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 درآمد« آوردن دست به راه در است الزم همه بر رسیده،) ع(معصوم امامان و) ص(اعظم پیامبر از که روایاتی بنابر
 لعیاله اَلکاد« :فرماید می) ص(اسالم گرامی پیامبر .بپرهیزند جداً خواري حرام و تنبلی و بیکاري از و کنند تالش »حالل

جاهدبیلِ فی کَالْمخدا راه در که است کسی مانند کند، می تالش اش خانواده زندگی اداره براي که کسی] 3[اهللا؛ س 
  . »کند می جهاد

نیست که  تردیدي. یکی از معضالت جدي جامعه امروزي، بیکاري در میان جوانان و حتی قشر تحصیلکرده است
هاي شغلی برابر مسئولیت بسیار جدي دارند، ولی با نهایت تأسف باید این حقیقت را نیز مسئولین براي ایجاد فرصت
تر کرده طلبی در میان نسل جوان امروز نیز مزید بر علت شده و این فاجعه را عمیقعافیتپذیرفت که روحیه تنبلی و 

 اهللاَ إنَّ« :فرمود) ص(اکرم پیامبر. ، بیکاري امري ناپسند و مذموم است)ع(از نگاه قرآن کریم و سنت معصومین . است
ضغبی اس ابن .»است خداوند خشم مورد بیکار، جوان الفارِغ؛ الشّابشخصی از) ص(پیامبر گاه هر گوید، می عب 

 حضرت، آن از وقتی. افتاد من چشم از: فرمود می ندارد، شغلی او گفتند می اگر. پرسید می او شغل از آمد، می خوشش
از  ».کند می اداره را خودش زندگی فروشی دین با نباشد، شغلی داراي اگر مؤمن: فرمود می پرسیدند، می را آن علت

بیکاري  نیز در... شود که ریشه بسیاري از فسادهاي اخالقی و اجتماعی چون سرقت و اعتیاد و این حدیث معلوم می
: گوید می مالک بن انس. حضرت دست کارگر را بوسیده است بارها دیده شده که آن) ص(در سیره پیامبر اکرم .است

 حضرت آن استقبال به) انصاري سعد یا( انصاري، معاذ سوربن گشت، می باز تبوك غزوه از) ص(خدا رسول که روزي
 باشد؟ بسته پینه و سفت گونه این یتها دست که شده باعث چه: فرمود حضرت. داد دست) ص(پیامبر با و شتافت
 آتش هرگز دست این: فرمود و بوسید را وي دست حضرت. کنم می کار ام خانواده نفقه کسب براي بیل با: داد جواب
  ».کند نمی حس را جهنّم

توانستند هزینه  مردان به راحتی می وزیاد و راحت بود  خیلیهاي شغلی  فرصتهاي گذشته  کنند در زمانفکر می برخی
که تحلیل دقیق وضعیت اقتصادي آن زمان و حتی شنیدن خاطرات شان را تأمین کنند؛ در حالیخود و خانواده

بسیار  و تالش و سختی وقت ،و انتخاب شغلموختن یک حرفه آسالخوردگان گواه بر این معناست که آنان نیز براي 
کار و تالش است که متأسفانه در نسل امروز تضعیف شده است تا روحیه  ،یر کرده استتغیامروزه آنچه  .کشیدند می

جایی که همه به دنبال مشاغل آسان و پردرآمد با مزایاي باال هستند و در غیر این صورت، تالشی براي به دست آوردن 

نْ وم هتمحلَ رعج لَ لَکُماللَّی و کُنُوا النَّهارتَسل فیه تَغُوا وتَبنْ لم هفَضْل و لَّکُمتَشْکُرُون لَع    
 فضل از) پرداخته وکار  و کسب به روز در( و گیرید آرامش شب در تا داد قرار را روز و شب شما براى خود، رحمت از و

  .شکرگزار باشید امید است که و طلب کنید، او بخشش و

  )73قصص،(
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در نوع کار حیه چشم و هم چشمی و رودر مدارس فایده و بیي غیرهدفمند ها البته آموزش. کنند هاي جدید نمی حرفه
   .بی اثر نیست افزایش نرخ بیکاريدر  هم و نیز باالرفتن سن تحصیل اجباري

رسانی خویشتن تأکید کرده، به بندگان نیز دستور داده تا  طور که در قرآن بر روزي خالصه کالم اینکه خداوند همان
در بیشتر این آیات از تعبیر  .ي حالل به دست آورندها براي به دست آوردن روزي خود تالش کنند و آن را از راه

  .استفاده شده است» لتَبتَغوا من فَضله«

 شرط عقل است جستن از درها     رزق اگر چند بى گمان برسد
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  راههاي افزایش روزي: 110موضوع 

  

  

  

  

هاي گذشته گفتیم که روزي به دست خداست و در عین تالش و کوشش، باید آن را از مسیرهایی که خدا در درس
مشکالت . اي را دنبال کنیم دغدغه روشن است که همه ما دسوت داریم تا زندگی مرفه و بی .تعیین کرده دنبال کرد

روند تا بتوانند سرِ کار میها صبح تا شب و در چند نوبت  گیر زندگی بسیاري از مردم شده و خیلی اقتصادي دامن
» برکت مال«داریم بدان بپردازیم، موضوع اي که در این گفتار قصد نکته. مخارج زندگی خود و خانواده را تأمین کنند

ها خیلی به این قدیمی .است آن از کامل و بهینه گیري بهره و رشد و خیر پایداري معناي به چیز هر در برکت. است
این . کردند تا به مال خودشان هم برکت بدهنداعتقاد داشتند؛ یعنی به دبنال مال پربرکت بودند و تالش میموضوع 

حال، باید پرسید راههاي افزایش برکت در زندگی چیست؟ چکار کنیم تا . الً برخاسته از متون دینی استاعتقاد کام
مان بر طرف شود؟ براي پاسخ به این سؤال، عالوه بر نکات قبلی که در پولمان برکت داشته باشد و مشکالت اقصادي

  :کنیماشاره می رسانی خداوندهاي گذشته بیان شد، به برخی عوامل معنوي روزيدرس

  : تقوا -1

؛ ما  بِالْحقِّ إِالَّ بینَهما ما و الْأَرض و السماوات خَلَقْنَا ما« : خداوند تار و پود نظام آفرینش را بر اساس حقّ آفریده است
این اساس، هر  بر) 3احقاف،(» . ها و زمین و آنچه را میان آن دو است، جز به حقّ و تا سرآمدى معین نیافریدیم آسمان

کس بخواهد پا در مدار حقّ بگذارد، همه جهان را در خدمت خویشتن دیده و چونان حرکت کشتی که در مسیر باد 
در نقطه مقابل، کسی که بخواهد از دستورات خداوند نافرمانی کند، جریان . رودموافق جریان دارد، کارهایش پیش می

  . یده و باید بر خالف جریان آب شنا کندهاي عالم را مخالف حرکت خویش دکلی پدیده

  تا تو نانی به کف آري و به غفلت نخوري    ابر و باد مه و خورشید و فلک در کارند
و هم در کمیت رزق  کیفیت در هم تقوا. تقواست روزي افزایش عوامل از یکی گردد کهبا این توضیحات، روش می

از آنجا که امور غیبی از توان . هاي ویژه رحمت الهی برخوردارند مخزناهل تقوي، از امدادهاي غیبی و . گذارد می تاثیر
) ص(پیامبر. شوند هاي تقوا پیشه از ارزاق بی حساب و غیرقابل محاسبه برخوردار می محاسبه انسان خارج است، انسان

 شود، زیاد اش وزير و طوالنی عمرش که دارد دوست کس هر«: فرماید می ها انسان روزي افزایش در تقوا نقش درباره
   ».نماید رحم صله و کند پیشه الهی تقواي

گناه و نافرمانی خداوند، عالوه بر تنبیه معنوي . دهد رزق انسان را کاهش می خداوند، نافرمانی و در طرف مقابل، گناه
که همان از دست دادن توفیق طاعت و شیرینی عبادت است، تنبیه مادي خداوند را نیز در پی دارد تا هر چه زودتر انسان 

نْ وتَّقِ می لْ اللَّهعجی خْرَجاً لَه3( م (و قْهرْزنْ یثُ میب ال حتَسحی  
 .دهد مى روزى برد نمى گمان که جایى از او به و*  کند مى فراهم او براى نجاتى راه خداوند کند پیشه الهى تقواى کس هر و

  )طالق(
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ۀً یأْتیها رِزقُها رغَداً منْ کُلِّ و ضَرَب اللّه مثَالً قَرْیۀً کانَت آمنَۀً مطْمئنَّ«: تبهکار به خود آید و به مسیر درست باز گردد
براي آنان که کفران نعمت می [خداوند «؛ »مکانٍ فَکَفَرَت بِأَنْعمِ اللّه فَأَذاقَها اللّه لباس الْجوعِ و الْخَوف بِما کانُوا یصنَعونَ

روزیش از هر جا می رسید؛ اما نعمت خدا  و مطمئن بود و همواره] و آرام[منطقه آبادي که امن : مثلی زده است] کنند
  «.را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر اندامشان پوشانید

شود؛ یعنی اگر  ذکر این نکته نیز ضروري است که تقواي اجتماعی نیز سبب افزایش رزق و برکت عمومی جامعه می
اپرستی و دینداري حرکت کند، خداوند درهاي نعمت و برکت آسمان و زمین را بر آنان باز خواهد جامعه در مسیر خد

بر این اساس، براي حل مشکالت اقتصادي چون بیکاري و خشکسالی و قحطی، نباید فقط به ) 96اعراف، . (کرد
سوره  41خداوند در آیه . شنا کردراهکارهاي علمی اقتصادي اندیشید؛ بلکه باید متن جامعه را به تقواي عمومی نیز آ

؛ در خشکى  جِعونظَهرَ الْفَساد فی الْبرِّ و الْبحرِ بِما کَسبت أَیدي النَّاسِ لیذیقَهم بعض الَّذي عملُوا لَعلَّهم یرْ«: فرمایدروم می
برخى ] خدا کیفر[هى نمودار شده است تا و دریا به سبب اعمال زشتى که مردم به دست خود مرتکب شدند، فساد و تبا

  ».برگردند]  از گناه و طغیان[اند به آنان بچشاند، باشد که  از آنچه را انجام داده

 هنگامى دبیاوری بخاطر چنین لَشَدید؛ هم  عذابی إِنَّ کَفَرْتُم لَئنْ و لَأَزیدنَّکُم شَکَرْتُم لَئنْ ربکُم تَأَذَّنَ إِذْ و« :شکرگزاري -2
 کنید کفران اگر و افزود خواهم شما بر را خود نعمت کنید شکرگزارى اگر که داشت اعالم پروردگارتان که را

  )7ابراهیم،(» .است شدید بسیار من مجازات

منظور از شکر، فقط زبانی نیست؛ بلکه عالوه . است سپاسگزاري و شکر روزي، دهنده افزایش عوامل ترین مهم از یکی
اندازه و در جاي خود و براي هدف مخصوص صرف کرد تا شکر واقعی نعمت صورت هاي الهی را بهباید نعمتبر آن، 

 هر که است الهی ناپذیر تخلف قانون یک این. دارد آیه باال از سنت حتمی الهی در این زمینه پرده بر می .گرفته باشد
 و نقصان موجب ،ناسپاسی و کفر زشت صفت مقابل، در. دید خواهد نیز را گوارایش نتیجه کند، عمل بدان کس

 و باشد فرموده روزیش را شکر خداوند که نیست اي بنده هیچ«: است فرموده) ص(خدا رسول. گردد می روزي کاهش
 خواهم افزون را شما] نعمت[ کنید سپاسگزاري واقعاً اگر: فرماید می خود زیرا گرداند؛ محرومش نعمت افزایش از

  . این مطلب در آیه باال منعکس شده است ».کرد

  بدوزند نعمت به میخ سپاس    خردمند طبعان نعمت شناس
  نیکوکاري و انفاق -3

 و یشاء لمنْ یضاعف اللَّه و حبۀٍ مائَۀُ سنْبلَۀٍ کُلِّ  فی سنابِلَ سبع أَنْبتَت حبۀٍ کَمثَلِ اللَّه سبیلِ  فی أَموالَهم ینْفقُونَ الَّذینَ مثَلُ
اللَّه عواس لیم261بقره،( ع(  

 دانه صد خوشه هر در برویاند، خوشه هفت که است اى دانه مانند کنند، مى انفاق خدا راه در را اموالشان که آنان مثَل
  .داناست و کننده عطا بسیار خدا و کند مى برابر چند بخواهد که هر براى خدا و باشد؛

 و بذل و صدقه ما، دینی ادبیات در. است مؤثّر انسان رزق افزایش در مستحب، هاي انفاق از یکی عنوان به نیز »صدقه«
 دهد می افزایش را ثروت بلکه کند، نمی فقر دچار را انسان و دهد نمی کاهش را انسان ثروت تنها نه فقرا، به مال بخشش
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 با را خود رزق نزول بِالصدقَۀِ؛ الرِّزقَ استَنْزِلُوا« :است نموده توصیه )ع(علی  امام. است شده معرفی انسان فقر داروي و
 فراهم را الهی رزق جلب زمینه ثروت، و مال مستحب و واجب هاي انفاق قیاس، همین بر» .بخواهید دادن صدقه

  . آورد می

 خبر کنندگان انفاق مال شدن برابر چند از باال آیه.است قرآن آیات از بسیاري موضوع نیازمندان از دستگیري و انفاق
) ع( باقر امام رو همین از. است برخوردار تري بیش گذاري تأثیر و اخالص از پنهانی، بخشش و صدقه البته. است داده

  .دارند برمی میان از را فقر پنهانی، صدقه و نیکی الْفَقْر؛ ینْفیانِ السرُّ الصدقَۀُ و الْبِرُّ«: فرمود

  نکویى کن خداى خلق با   بخشد تو بر خداى که خواهى
  الحسنه قرض -4

  )245بقره،(  تُرْجعون إِلَیه و یبصطُ و یقْبِض اللَّه و کَثیرَةً أَضْعافاً لَه فَیضاعفَه حسناً قَرْضاً اللَّه یقْرِض الَّذي ذَا منْ

 و آورد مى تنگى که است خدا کند افزون بسیار برابرهاى دو به را او وام خدا و دهد نیکو وامى را خدا که کیست
  یابید مى بازگشت او سوى به و دهد مى نعمت فراوانى

 عمل این ثواب. است شده پرداخته آن به باال آیه در که است قرآن در روزي افزایش عوامل از هم دادن قرض موضوع
 -1: دارد نیز دیگري اقتصادي فواید الحسنه قرض روزي، افزایش بر افزون. است شده بیان صدقه برابر ده روایات در

 ایجاد -3 مال؛ اصل بازگشت دلیل به دیگر افراد از بهتر و بیشتر دستگیري - 2 نیازمندان؛ کرامت حفظ و آبرو از صیانت
 دیگران به اتکا و تنپروري از جامعه دوري براي سازي زمینه - 4 مال؛ از سودآور و مولّد بهره براي گیرنده وام در انگیزه

  . بهره و ربا بر مبتنی اقتصادي نظام با مقابله در دینی اقتصادي نظام تقویت - 5

 آیه در قرآن تعبیر به. است مقابل طرف وعده خلف و مال بازگشت عدم از ترس دادن، قرض ترك هاي بهانه از یکی
 انفاق واالي فضیلت از را آنان تا انگیزد برمی اشخاص در انفاق هنگام را ها هراس و خوف این مشابه شیطان بقره، 268

 مؤمنان تا است نموده تعبیر »خود به قرض« به الحسنه، قرض از فوق، آیه در متعال خداوند جهت، همین به. سازد محروم
  .نماید ترغیب کار این به را آنان و کند تضمین دهنده وام براي را مال بازگشت هم را

 لَکُم یجعلْ و بنینَ و بِأَموالٍ یمددکُم و )*( مدراراً علَیکُم السماء یرْسلِ) *( غَفَّاراً کانَ إِنَّه ربکُم استَغْفرُوا«: استغفار -5
نَّاتج لْ وعجی آسمان برکت پر بارانهاى تا.*است آمرزنده بسیار او که طلبید آمرزش پروردگارتان از ؛)*( أَنْهاراً لَکُم 

 در جارى نهرهاى و سرسبز باغهاى و کند، امداد فراوان فرزندان و اموال با را شما و*  فرستد شما بر پى در پى را
  )12تا  10آیات نوح،(» .دهد قرار اختیارتان

چه کنم تا . اممرتکب شدهیا امیر المؤمنین گناهان زیادي : گفت و آمد )ع(علی  امام نزد مردي: گویدابن عباس می
 امام. کرد گله نیازمندي و فقر از و آمد دیگري مرد» !زیاد استغفار کن«: حضرت فرمود» خداوند این گناهان را بیامرزد؟

 مرد» .کن استغفار«: فرمودنیز  او به امام. کرد گله خشکسالی ازآمد و  سومیمردي » .کن استغفار«: فرمود نیز او به
 آمرزش خدا از و کن استغفار«: فرمود هم او به امام» .بدهد پسري من به خدا کنید دعا«: کرد عرض و آمد چهارمی
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 را ها آن همه شما. آمدند شما نزد گوناگون نیازهاي با افرادي! یا امیرالمؤمنین«: در این جا من از آن امام پرسیدم» .بخواه
 دست به خدا گفته در تأمل نتیجه در را این بلکه نگفتم؛ خود از را این من«: فرمود حضرت» .کردید استغفار به سفارش
 3در آیه  .است شده ذکر مختلفی مادي و معنوي فواید استغفار، براي آن در که کردند تالوت را باال آیه سپس» .آوردم

  . شودسوره مبارکه هود نیز این مطلب آمده که استغفار سبب جلب روزي مادي و معنوي می

 که شود می برداشت متعدد روایات و آیات از که است ضروري نکته این ذکر روزي، افزایش عوامل از بحث پایان در
تآثیر  نیزهایی چون یس و واقعه و تالوت سوره شب نماز و الطلوعین بین بیداري رحم، صله ازدواج، دعا، چون عواملی

  .دارد روزي وسعت درزیاد و ملموسی 

جامعه مسلمین براي بهبود وضع اقتصادي خود باید معنویت بیشتري را نیز در خود حاکم با توجه به نکاتی که گفتیم 
البته مقصود ما از معنویت، تنها ظواهر آن نیست؛ بلکه دوري از دورغ و رشوه و اختالس و فریبکاري و . کند

از همین جا پاسخ این . ذار استتقوایی جامعه تأثیر گحرامخواري و گرانفروشی و بسیاري از این گونه گناهان نیز در بی
شود که چرا در جوامع غربی با وجود عدم تقید به دین، شاهد پیشرفت بهتر وضع سؤال هم تا حدودي روشن می

یار سپذیري ب؛ ثانیاً آن جوامع در عمل به برخی دستورات دینی مانند کار و تالش و مسئولیتاقتصادي هستیم؟ زیرا اوالً 
البته ما در اصل دهم از موضوع . هستند و بر این اساس، شایستگی دریافت رزق بیشتر را هم دارند بهتر از جوامع مسلمان

نباید موجب فریب مؤمنان شود؛ زیرا عوامل دیگري هم بجز همین کتاب توضیح دادیم که این رفاه و آبادانی  49
  .شایستگی ذاتی آنان، در این آبادانی دخالت دارد

  هر عیب که هست از مسلمانی ماست    عیبی اسالم به ذات خود ندارد
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  )تخصص و تعهد ارتقاء(شایسته ساالري : 111موضوع 

  

  

  

  

  !به دنبال کسب تخصص و شایستگی ببیشتر باش

اجتماعی و حتی ساالري در مناصب حکومتی و لزوم توجه به شایسته ،در مسائل اقتصادي اسالم ویژه سفارشات از یکی
از زبان  آیه باال که. ساالري در اسالم، برخورداري از دو عنصر تعهد و تخصص استمعیار شایسته. زندگی فردي است

به زیبایی و در کمال اختصار، این دو اصل را آمده است، ) ع(دختر حضرت شعیب در مورد استخدام حضرت موسی
  .پیش شرط انجام هر فعالیت اقتصادي مطلوب دانسته است

حکومت و اجتماع  از زاویهچه –یر افراد شده، ناشی از عدم توجه به این اصل بسیاري از مشکالت اقتصادي که گریبانگ
شود و هم هاي شغلی بر اساس شایستگی به افراد داده نمیو چه از زاویه خود افراد است؛ یعنی هم مناصب و فرصت

ر نتیجه، خسارتهاي زیادي خود افراد به راحتی مشاغلی را که تخصص و تعهد الزم براي اداره آن ندارند، می پذیرند و د
  .کنندرا متوجه خود و جامعه می

دادند سیره رفتاري پیامبران و امامان این گونه بوده که اوالً به اندوختن و کسب مهارتهاي الزم براي هر کاري اهمیت می
پیامبري به نام آنگاه که از در سوره فرقان خداوند . ي حکومتی به این مسئله توجه می کردندها و هم در عزل و نصب

داند که در هر کاري ابزار الزم براي موفقیت در  کند، یکی از صفات برجسته وي را این میبه نیکی یاد می» ذوالقرنین«
 فَأَتْبع )*( سبباً ء شَی کُلِّ منْ آتَیناه و الْأَرضِ فی لَه مکَّنَّا إِنَّا «: کرد کرد و به قولی، استاندارد عمل میآن کار را دنبال می

وسیله و ] هایش نیازمند به آن بود که براى رسیدن به هدف[؛ ما به او در زمین، قدرت و تمکّن دادیم و از هر چیزى سبباً
 ) 85و  84کهف، (» .پس از آن اباز رو وسیله پیروي کرد(*) ابزار مناسبى به او عطا کردیم 

روز براي کسب و کار مفید اقتصادي یک رفتار مطلوب  ب و کارآمد و بهمناس استفاده از ابزارهاي آشنایی و بنابراین
  .دینی است

داري و ریاست بر امور کشاورزي را به عزیز مصر از زبان یوسف پیشنهاد خزانهکه  هنگامیقرآن کریم جاي دیگر، در  
مرا بر : یوسف گفت؛ إِنّی حفیظٌ علیم  اْألَرضِاجعلْنی علی خَزائنِ قالَ «: کندکند، از این تعبیر استفاده میمطرح می

این تعبیر نشان  )55: یوسف(» و کاردانی آگاه به این کار هستم ) امین(من نگاهبانی  ؛ زیرااین سرزمین بگمار داريخزانه
  .از وجود تخصص و تعهد در وجود وي است

ما قالَتداهیا إِح تأَب تَأْجِرْهرَ إِنَّ اسنِ خَیم رْتتَأْجاس ینُ الْقَوِيالْأَم 

 و قدرت وصف به که است آن نمود انتخاب خدمتی براي توان می که را کسی بهترین همانا کن، استخدام را او پدر، اي
  .باشد آراسته امانت

 )26، قصص(
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این موضوع درباره . براي درآمدزایی محروم باشد پیامبري نبوده که از داشتن حرفه و شغلجالب است بدانید که هیچ 
آن حضرت تا مدتی حق زمامداري خود از مالیات را برداشته و . حضرت داوود که حاکم و زمامدار بود، نیز صادق ست

 صنْعۀَ علَّمناه و« : آمده است 80حتی این مسئله خوشایند خداوند نبود تا آنجا که در آیه . کرداز بیت المال ارتزاق می
بعضی چنین تصور کرده اند که صفت امانت و تعهد اهمیت بیشتري از » .لَکُم؛ ما به او ساختن زره را یاد دادیم لَبوسٍ

علم و تخصص دارد و اگر بخواهند بین مهارت و تخصص در مقابل امانت و تعهد یکی را انتخاب کنند، بهتر آن است 
ن رسیدن زیان از آدم نادان ولی متعهد بیش از زیان دانایی است که ممکن است در حالیکه امکا. که امانت اختیار شود

از نظر من، فرق نمی کند که «: نقل شده است امام صادق  از تا آنجاست که این موضوعاهمیت . تعهدي نداشته باشد
  .«کار را به خائن واگذار کنم، یا به انسانی ناشی و نامتخصص و فاقد مهارت

و کارها تنها به امانت و پاکی قناعت می کنند، به همان اندازه در اشتباهند که براي  ها سپردن مسئولیتکسانی که در 
متخصصان خائن و آگاهان نادرست، همان ضربه را می زنند که . پذیرش مسئولیت، داشتن تخصص را کافی بدانند

 ما کانَ علْمٍ غَیرِ علی عملَ منْ«: فرماید می آله و علیه اهللا صلی اکرم پیامبر. درستکاران ناآگاه و بی اطالع خواهند زد
دفْسا اَکْثَرَ یم؛ محلصشهید .»کند می خراب کند، آباد آنکه از بیش دهد، انجام کاري تخصص، و علم بدون کس هر ی

تخصص ندارد ولی آنرا می پذیرم ولی می گویم آن کس که . می گویند تقوا از تخصص باالتر است«: گویدچمران می
   ».کاري را می پذیرد بی تقواست

  بهتر از آن دوست که نادان بود    دشمنِ دانا که غمِ جان بود
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  دوري از مال حرام: 112موضوع 

  

  

  

  

  

  !از مال حرام دوري کن

به  که گیرد پیش را مسیري راه این در او که نداده اجازه هرگز اما گذارده، آزاد روزي کسب در را انسان اسالم
به همین دلیل، بر هر فرد مسلمان واجب است تا حدود و ثغور . هاي اخالقی و اقتصادي جامعه منجر شودفروپاشی ارزش

 صفات از را خواري حرام کریم، قرآن در متعال خداوند. احکام اقتصادي اسالم را بشناید و از مال حرام دوري کند
 یعملُونَ؛ کَانُواْ ما لَبِئْس السحت وأَکْلهِم والْعدوانِ اإلِثْمِ فی یسارِعونَ منْهم کَثیرًا وتَرَي«: فرماید می و شمرده یهود

 آنجام که کاري است زشت چه. کنند می شتاب حرام، مال خوردن و تعدي و گناه در که بینی می را آنان از بسیاري«
ي ها سوره. (فروپاشی و هالکت مردم شعیب را رواج فساد اقتصادي در میان آنان می داندچنین عامل هم .»!دادند می

  )اعراف و هود

 خود پیشه را صبر و قناعت و نکند عجله انسان اگر. است فرموده مقدر »حالل روزي« مخلوقات تمام براي متعال خداوند
 حرام مال از اگر کنند می خیال کنند، نمی پرهیز حرام کسب از که کسانی. رسید خواهد او به مقدرش رزق تمام سازد،
 تعبیرات زیباترین از یکی. شوند می گرفتار و محتاج سخت و آید می پدید معاششان در کمبودي کنند، نظر صرف
 خبیث به را پاکیزه مال« بِالطَّیب؛ الْخَبِیثَ تَتَبدلُواْ والَ«: است آمده 4 آیه نساء سوره در حرام مال از دوري براي قرآن

  .»نکنید تبدیل

 روزي آنکه از پیش یعنی: فرماید می چنین است، یتیم مال خوردن از نهی در که آیه این تفسیر در اسالم گرامی پیامبر
 و شد پیاده استر از مسجد در نزدیک روزي) ع(علی حضرت. نکنید شتاب حرام روزي سوي به برسد، حاللتان و مقدر

 که حالی در) ع(امیرالمؤمنین. کرد فرار و آورد بیرون را استر لجام شخص آن. شد مسجد وارد و سپرد شخصی به را آن
 بر حضرت. است لجام بدون مرکب دید. شد خارج مسجد از بدهد، را لجام سارق مزد تا داشت دست در را درهم دو

 دست در را لجام همان و آمد بازار به غالم. بخرد لجامی مرکب آن براي تا داد غالمش به را درهم دو و شد سوار استر
 حضرت آن به را مطلب این غالم. است رفته و فروخته شخص آن به درهم دو به را آن دزد که شد معلوم. دید نفر یک

 خود بر را حالل رزق زدگی شتاب و نکردن صبر سبب به بنده که نیست این جز«: فرمود) ع(امیرالمؤمنین. داد گزارش
  .»آورد نمی دست به بوده، مقدرش آنچه از بیش که حالی در کند؛ می حرام

   منْکُم تَراضٍ عنْ تجارةً تَکُونَ أَنْ إِالَّ بِالْباطلِ بینَکُم أَموالَکُم تَأْکُلُوا ال آمنُوا الَّذینَ أَیها یا
  .گیرد انجام شما رضایت با تجارتى اینکه مگر نخورید) نامشروع طرق از و( باطل به را یکدیگر اموال! اید آورده ایمان که کسانى اى

 )29نساء،(
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 کند، می تناول انسان که خوراکی. میآورد قلب قساوت و شده عبادات قبولی مانع برد؛ می مال از را برکت خواري حرام
 اثر او در اندرز و پند و نیست خیري امید او از دیگر صورت این در. سازد می تیره را قلب باشد، حرام و پلید اگر
 شما اینکه از«: فرمود سعد عمر لشکریان به) ع(حسین امام. کنند نمی متأثر را او بار رقّت مناظر ترین سخت و کنند نمی

 مهر هایتان دل بر و شده پر حرام از هایتان شکم که است این دهید، نمی فرا گوش من سخن به و کنید، می ام نافرمانی
 متدین، سالم، فرزندان بخواهیم اگر که شود می استفاده خوبی به روایات و آیات از. ».پذیرید نمی را حق دیگر و خورده
 حرام و نیاوریم خانه به حرام اي لقمه و باشد حالل ما درآمد منبع باید ابتدا باشیم، داشته پذیر تربیت و خلق خوش

  .شود می فهمیده هم اسراء سوره 64 آیه از مطلب این. است اثرگذار بسیار انسان نسل در حرام لقمه زیرا نکنیم؛ خواري

دست  به حاللراه  از را آن برابر چندین حرام، مال از پوشی چشم اثر برکند که فردي  خداوند این گونه مقرر می گاهی
 و کسب دنبال به که کرد می اصرار همسرش که بود فقیري مرد) ع(موسی قوممیان  در: فرماید می) ع(صادق امام. آورد

 دید خواب در. خواست کمک متعال خداوند از اخالص روي از روز یک. باشند داشته بهتري زندگی تا برود درآمدي
. کند می کفایت مرا حالل درهم دو: گفت حرام؟ درهم هزار دو یا خواهی می حالل درهم دو آیا: پرسیدند او از که

 یک آن درهم یک با. برداشت را آن و شد بیدار خواب از. است شده داده قرار حالل درهم دو سرت زیر در: گفتند
 نمی دست آن به که خورد سوگند مالمت روي از و بود ناخرسند او کار از همسرش. آمد منزل سوي به و خرید ماهی

  .فروخت درهم هزار چهل به را ها آن. یافت ماهی شکم در »در« دانه دو ناگاه. کرد پختن آماده را ماهی خود مرد. زند

  :پردازیمخواري که امروز در جامعه رواج یافته است میدر ادامه به برخی از موارد حرام

داند که مال حرام را به میزان درشت و قرآن کریم یکی از صفات زشت یهودیان دنیا طلب را این می :رشوه و اختالس
پذیرنده دروغ و  و زیاد للسحت؛ آنان سخت  أَکَّالُونَ سماعونَ للْکَذبِ«: خورند و از هیچ چیز باکی ندارندزیاد می

توانند حسابرسی سخت روز جزا را پش سر گذاشته و از این افراد چگونه می ».خوار هستندخوار و حرامفریبکاري و رشوه
توان فرار هم می اند که از دادگاه عدل الهیآیا گمان کرده. مهلکه دشوار حق الناس در آن روز جان سالم به در ببرند

  کرد؟

. است روایات و قرآن نکوهش مورد شدت به که است گناهانی معامله، در غش و زدن حقه فروشی، کم :گرانفروشی
 شده گرفته نادیده آن اقتصادي و فرهنگی بار زیان و مخرب آثار و داشته اجتماع در زیادي رواج گناهان این متأسفانه

 قوم، این اخالقی فروپاشی و انحطاط عامل ترین مهم که یابیم درمی ، شعیب قوم سرگذشت به نگاهی با. است
 عبرت تاریخی تلخ واقعه این از باید نیز اسالمی جامعه بنابراین،. است معامله در انصاف رعایت عدم و فروشی گران
بِسمِ اللَّه «: فرمایدقرآن کریم در ابتداي سوره مطففین می .باشند هوشیار اقتصادي بزرگ آفت این برابر در و گرفته

أَ ال ) 3(و إِذا کالُوهم أَو وزنُوهم یخْسرُونَ ) 2(الَّذینَ إِذَا اکْتالُوا علَى النَّاسِ یستَوفُونَ ) 1(ویلٌ للْمطَفِّفینَ   الرَّحمنِ الرَّحیمِ
 مأَنَّه کظُنُّ أُولئوثُونَ یعب4(م(  ٍیمظمٍ عویل)5 ( َینالْعالَم رَبل النَّاس قُومی موی)واى بر ، نام خداوند بخشنده مهربان ه ب؛ )6

اما هنگامى که  (*) .گیرند کنند حق خود را به طور کامل مى ها که وقتى براى خود کیل مى آن (*) .فروشان کم
در  (*) .شوند ها باور ندارند که برانگیخته مى آیا آن (*)! گذارند ن کنند کم مىخواهند براى دیگران کیل یا وز مى

  » .ایستند مى پروردگار عالمیانروزى که مردم در پیشگاه  (*) .روزى بزرگ
۲۶۲



 اقتصادي تعادل رفتن بین از سبب هم زیرا است؛ کرده نهی ربوي معامالت از شدت به را مسلمانان قرآن :رباخواري
 در بدي فرهنگی و روانی آثار هم و اندازد می خطر به را کار و کسب فضاي پویایی و پیشرفت هم و گردد می جامعه

گاه نخواهند توانست روي پاي خود ایستاده و  هیچ که اندشده تشبیه دیوانگانی به رباخواران بقره 275 آیهدر . دارد پی
 دانسته خود با آشکار جنگی را رباخواري خداوند 279و  278در آیات . ندارند روحی و جسمی تعادلبه طور کلی، 

فَإِنْ لَم تَفْعلُوا فَأْذَنُوا بِحرْبٍ منَ اللَّه و ) *(یا أَیها الَّذینَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و ذَروا ما بقی منَ الرِّبا إِنْ کُنْتُم مؤْمنینَ «: است
ربا باقى مانده، رها ) مطالبات(خدا به پرهیزید، و آنچه از ) مخالفت فرمان(از ! اید هاى کسانى که ایمان آورد؛  رسوله

  ».کنید، بدانید خدا و رسولش، با شما پیکار خواهند کرد نمى) چنین(اگر  )*(! کنید، اگر ایمان دارید

گناه نیز در جامعه رواج متأسفانه این . خواري، کم گذاشتن در کار و فریبکاري استیکی از مصادیق حرام :کاريکم
خود بدزدد یا به وظایف محوله نپرداخته و مراجعه کننده را سرگردان کارمندي که از ساعت کاري . بسیاري یافته است

کند یا کارگري که کارش را خوب انجام دهد و تولید کنده اي که جنس نامرغوب به بازار حواله کند و معلم و 
گیرد، کم آموزشی در پیش گیرد و خالصه، هر کس که به نحوي در کاري که حقوق میاین رویه را امور استادي که 

و یا «: فرماید هاي حضرت شعیب به قومش میقرآن کریم در یکی از توصیه .کاري کند، مشمول این مورد خواهد بود
؛ و اى قوم من، پیمانه و  شْیاءهم و ال تَعثَوا فی الْأَرضِ مفْسدینقَومِ أَوفُوا الْمکْیالَ و الْمیزانَ بِالْقسط و ال تَبخَسوا النَّاس أَ

از این ) 85هود، ( ».ترازو را کامل و عادالنه بدهید و از مردم حقوقشان را کم مگذارید و تبهکارانه در روى زمین نپویید
تضییع قرار گیرد و این یکی از مصادیق  شود، نباید موردشود که هر گونه حقوقی که به دیگران مرتبط آیه فهمیده می

  .فساد در زمین است
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  )مدیریت درآمد و هزینه( اصالح الگوي مصرف: 113موضوع 

  

  

  
  

مصرف به همین دلیل،  .تأکید دارد رویه بیگرایی مصرف  اقتصاد اسالمی بر خالف اقتصاد غربی، بر قناعت و پرهیز از
روزانه بخش بسیاري از ثروت فردي و عمومی ما به دلیل  .مورد توجه دین مبین اسالم قرار گرفته استبهینه و هدفمند، 

 گونه همین نیز اقتصاد حوزه در برند، می سر به تفریط و افراط در همواره ها انسان. رود اسراف و ولخرجی به هدر می
 خود که کنند می اسراف خود خرج و دخل در و کرده روي زیاده یا و افتند می خساست و بخل وادي در یا افراد و است

  .است نابخشودنی و بزرگ گناهی
... هاي اجتماعی، سیاسی، اقتصادي و در همه زمینه کند کهبه مؤمنان توصیه میقرآن کریم در دستوري کلی و اساسی، 

هاي زندگی و روي در هزینهیکی از مصادیق این دستور، میانه. و تفریط بپرهیزندراه میانه را در پیش گیرند و از افراط 
 کُلَّ تَبسطْها ولَا عنُقک إِلَى مغْلُولَۀً یدك تَجعلْ ولَا«: خوانیم سوره اسراء می 29در آیه . رویه استپرهیز از مخارج بی

طسالْب دا فَتَقْعلُوما؛ هرگز مورسحمنما بخشش و انفاق ترك و( مکن، زنجیر گردنت بر را دستت م (از بیش و حد )نیز (
این آیه اگرچه در موضوع انفاق کردن نازل شده، » فرومانى کار از و گیرى قرار سرزنش مورد تا مگشاى، را خود دست

در . جاي دیگر هم آمده استمشابه این آیه در . ولی حکمی کلی درباره همه امور اقتصادي این چنینی را در بر دارد
روي را  داند که در امورات زندگی، میانه سوره مبارکه فرقان، خداوند یکی از صفات بندگان شایسته خود را این می

 از نه کنند، مى خرج وقتى که آنان قَواماً؛ و ذلک بینَ کانَ و یقْتُرُوا لَم و یسرِفُوا لَم أَنْفَقُوا إِذا الَّذینَ و«: کنند رعایت می
در دو این میان همواره و گیرند، مى تنگ نه و گذرند مى]  متعارف و[ معمول حد به کار ) 67فرقان،(» .است اعتدال حد

خواهد موضوع میانه روي در رفتن کلمه انفاق در این دو آیه نباید مخاطب را به اشتباه بیندازد که این آیه منحصراً می
اید؛ ضمن اینکه اگر در که کلمه انفاق اعم از صدقه دادن است و به معناي مطلق خرج کردن میانفاق را بیان کند؛ بل

روي و رعایت اعتدال داده شده است؛ در دیگر مخارج زندگی این دستور به طریق اولی موضوع صدقه دستور به میانه
  .صادر شده است

هاي زندگی است که مورد توجه اکید قرآن و  ترین مهارت یکی از مهم، اقتصادي ریزي تدبیر و برنامه کلی،به طور 
إِنَّ السرَف یورِثُ الْفَقْرَ و إِنَّ الْقَصد یورِثُ الْغنَی؛ اسراف موجب فقر و «: می فرماید امام صادق . روایات قرار گرفته است

کسی که دهد که ضمانت می امام کاظم  در حدیث دیگري. نداري، و میانه روي موجب غنی و بی نیازي می گردد
 ».میانه روي کند، هرگز فقیر نشود

 کرد توانم شناقناعت،  به آبرويِ    لب تشنگی فتد کارمواديِ  اگر به

  کَفُوراً لرَبه الشَّیطانُ کانَ و الشَّیاطینِ إِخْوانَ کانُوا الْمبذِّرینَ إِنَّ

   .است ناسپاس بسیار پروردگارش به نسبت همواره شیطان و اند، شیاطین برادران ولخرجان، تردید بى

 )27اسراء،(
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مسائلی از قبیل انتخاب شغل، سن و زمان و مکان مناسب براي وارد . هاي متفاوتی دارد و چهره ها تدبیر در زندگی، گونه
اگر کسی بدون شناخت عالقه، استعداد و توانایی خود، در انتخاب شغل . جمله آنهاست شدن در عرصه کار و اشتغال از

و مکان و زمان آن دچار اشتباه شد، به جاي مذمت و سرزنش روزگار و بدبینی به این و آن، باید خود را سرزنش کند و 
منِ اقْتَصد فی معیشَته «: فرمود علیه و آلهپیامبر گرامی اسالم صلی اهللا  .در تدبیر و برنامه ریزي خود تجدید نظر نماید

روي پیشه کند، خداوند به او روزي می دهد و کسی که  رزقَه اللَّه و منْ بذَّر حرَمه اللَّه؛ کسی که در زندگی خود میانه
شِ حسنُ التَّقْدیرِ و مالکُه حسنُ قوام الْعی«: نیز فرمود) ع(علی امام  ».ریخت و پاش کند، خداوند او را محروم نماید

  ».التَّدبیرِ؛ برپایی زندگی منوط به اندازه گیري مناسب است و اندازه گیري مناسب به تدبیر مناسب وابسته است

در حدیث شریفی، تمام کماالت انسانی را در سه نکته خالصه کرده است که یکی از آنها تدبیر در زندگی نیز  امام باقر 
: در سه چیز نهفته استالْکَمالُ کُلُّ الْکَمالِ التَّفَقُّه فی الدینِ و الصبرُ علَی النَّائبۀِ و تَقْدیرُ الْمعیشَۀِ؛ تمام کماالت «: باشد می

 ».فهم عمیق از دین، بردباري در نامالیمات و برنامه ریزي در زندگی

 ات به دو دست دعا نگه دارد فرشته    دال معاش چنان کن که گر بلغزد پاي

هاي زندگی خود بوده و پا را از آري، مؤمن کسی است که ضمن توکل و اعتماد به خدا، مراقب درآمد و هزینه
اند، به دلیل بیهاي زیاد شدهبسیاري از افراد که امروز دچار مشکالت سخت اقتصادي و قرض. گلیمش درازتر نکند

  .اندهاي ناخواسته کردهاي موهوم خود را دچار بدهیع آیندهتوجهی به این اصل ساده و به طم

 نیروي دو شیطان، کنار در انسان نفس زیرا اند؛شده نامیده شیطان برادران کنندگاناسراف ،ابتدایی این گفتار آیه در
. سازدمی شیطانی نیز را مؤمن چهره نیاید، در انسان کنترل به و نشده مهار آن افسار چهچنان و باشند می مؤمنان اغواکننده

 برخی حتی-  عملی انجام در رويزیاده هرگونه به اسراف که است آن تبذیر، و اسراف میان تفاوت است گفتنی
 و ریخت و مال در رويزیاده به تنها تبذیر ولی ،... و غذا در اسراف کالم، در اسراف مانند شود؛می اطالق -عبادات

به کار رفته که » قصد«به عبارت دیگر، تبذیر یک واژه کامالً اقتصادي است و مقابل  .شودمی گفته آن حساببی پاش
  .در موضوع قبل به آن پرداختیم

هنگامی که ) وآله علیه اهللا صلی(اکرم  پیامبر :خوانیم می حدیثی در که است حد آن تا تبذیر و اسراف مسأله در دقت
 اسراف چرا«: فرمود زد، به ويری میاز دستانش  زیاد آب و گرفتن است وضو مشغول یارانش از یکیمشاهده کرد 

  ».باشی جاري نهر کنار در چند هر ،آري«: فرمود پیامبر» است؟ اسراف نیز وضو آب در آیا«: کرد عرض او »؟کنی می

موبایل بسیار قیمتی نوجوانی که . شوداي اسراف محسوب میهاز نمونه گیناروا و نابجاي زند هر گونه مصرفاصوالً 
پوشد و یا کند و آن را جاي دیگر نمیهزار تومان فقط هزینه لباس می ها دارد و زنی که براي یک مهمانی خاص، صد

دهد و مواردي از این مردي که اتومبیل خارج از عرف و سیاق و مخالف شأن خود خریداري کرده و با آن پز می
البته قضاوت کلی در مورد روا و ناروا بودن مخارج با عرف و افراد . استدست، قطعاً از مصادیق اسراف و تبذیر 

  .اجتماع است
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که در محاصره -ما موقعیت خاص کشور اسالمی  ،صرف نظر از اهمیت خودداري از اسراف و تبذیر در دین
، به استقالل الگوي مصرفتجمالت زندگی و رعایت  با حذف کند کهایجاب می -سلطه گر قرار گرفته هاي حکومت

تأکید بر ، هابه همین دلیل در این سال .و از هدر رفتن منابع اقتصادي و انسانی جلوگیري کنیمکشور کمک کرده 
این مطلب به ویژه براي  .مورد تأکید بزرگان دینی و به ویژه مقام معظم رهبري قرار گرفته است اصالح الگوي مصرف

زمند توجه خاص و پیگیري عملی است؛ زیرا مردم شکل رفتاري زندگی نیامسئولین و کارگزاران حکومت اسالمی 
گیرند و چنانچه خود مسئوالن در استفاده شخصی یا عمومی از حقوق خود خود را از الگوهاي مطرح در جامعه می

 ن امیرالمؤمنی .شونداي مردم هم میه الگوي مصرف را رعایت نکنند، سبب گسترش این رویه نابجا در میان توده
 :نگاري و استفاده از اموال بیت المال اسراف نکنندکرد حتی در نامهتوصیه میکارگزاران خود  به) علیه السالم()ع(علی

هاي زاید بپرهیزید و معانی را هدف قرار  را نازك تر کنید و بین سطرها را نزدیک نمایید و از استخدام واژه ها سر قلم«
 معظَاَ نَّا«: و نیز فرمود  ».باید به ثروت مسلمانان آسیب برسددوري نمائید ، زیرا نروي  دهید و از پرچانگی و زیاده

ۀَیانَالخ االُ ۀَیانَخترین خیانت ، خیانت به مردم استباال ۀ؛م.«  
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  اقتصاد پویاییبه کمک : 114موضوع 

  

  

  

  

  

هاي اقتصاد از دیدگاه اسالمی با دیدگاه غربی آن این است که اسالم رشد اقتصادي فردي را ترین تفاوتیکی از جدي
توجه به داري و آزاد غربی فرد می تواند بینظر قرار داده، ولی در اقتصاد سرمایه در راستاي پویایی اقتصاد عمومی مد

داند اسالم جامعه را پیکر واحدي می. آثار عمومی عملکردهاي اقتصادي خود، آزادانه به انباشت و تولید ثروت بپردازد
کمک به اقشار ضعیف و در راستاي الم به همین دلیل، بیشتر دستورات اقتصادي اس. که اعضاء آن به هم وابسته هستند

تر، اگر به دستورات اسالمی عمل به عبارت ساده. طبقات جامعه استاز رشد نامتوازن و کاریکاتورگونه جلوگیري 
گاه روي فاصله طبقاتی را نخواهد دید، ولی در اقتصاد غربی این مطلب کامالً به رسمیت شناخته شده شود، جامعه هیچ

  .است

در آیه باال . خالصه آنکه، توجه به پویایی اقتصاد عمومی، یکی از رفتارهاي مطلوب اقتصادي از منظر قرآن کریم است
ها را مایه قوم جامعه قرار کند که دارایی خود رابه سفیهان ندهند؛ زیرا خداوند این داراییخداوند به مؤمنان توصیه می

تري که در روایات و تفاسیر به والیت و سرپرستی ایتام آمده، ولی با نگاه کلیاین آیه درباره یکی از احکام . داده است
داند، بطورى که مصلحت و منفعت  اوالً اسالم همه افراد جامعه را یکى می: شودآن شده، چند مطلب از آن فهمیده می

به  ،به خاطر همین موضوع. د عین زیان یک جامعه استتواند از منافع جدا باشد، همچنین زیان یک فر یک فرد نمى
، یعنى این اموال در )به جاي اموالَهم از اَموالَکم استفاده شده(است  شده استفاده ضمیر مخاطباز  ضمیر غائبجاي 

طور غیر مستقیم متوجه ه ب ،حقیقت فقط متعلق به ایتام نیست، بلکه به شما هم مربوط است و اگر زیانى به آن متوجه شود
شود این است نکته دیگري که از آیه برداشت می .ر نگهدارى آن باید مراقبت کامل داشته باشیدشما شده است، لذا د

شود و مؤمنان باید رفتارهاي اقتصادي که هر گونه فعالیت سفیهانه و کم خردانه موجب از بین رفتن اقتصاد عمومی می
قتصاد عمومی و در نتیجه اقتصاد فردي خودشان اي که سبب تضعیف اگونهخود را با مالحظه خرد و عقل انجام دهند؛ به

  .نشود

ها، در صدر این خواسته. هاي اخیر، موضوعات اقتصادي مورد توجه اکید مقام معظم رهبري واقع شده استدر سال
بنا داریم  به جهت اهمیت و کاربرد این مقوله در زندگی فردي و اجتماعی،. قرار گرفته است» اقتصاد مقاومتی«موضوع 

  . هاي فردي آن را از منظر قرآن کریم بررسی کنیم برخی مؤلفه تا

  

تُؤْتُوا ال و فَهاءالس والَکُملَ  الَّتی أَمعج اللَّه یاماً لَکُمق  

  نسپارید  خردان کم به است گردانیده شما) زندگى( پایدارى) مایه( خداوند که را هایتان دارایى و

 )5،نساء(
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  :اقتصادي استقاللضرورت حفظ عزت و  -الف

 باشد بخش قوام درونی نظر از هم تا گیرد شکل مقاومتی اقتصاد عنصر بر باید جامعه اقتصاد قرآنی، هاي آموزه اساس بر
 .باشد داشته مقاومت تحریم و جنگ زلزله، خشکسالی، چون گوناگونی فشارهاي برابر در بتواند بیرونی نظر از هم و

. است اسالم مبین دین درداخلی و خارجی  سیاست بر حاکم اصول ترین مهم از اسالمی  جامعه اقتدار و عزت حفظ
 کفار بهسیاسی و اقتصادي  مطلق اعتماد از را انآن و نموده موظف اصل این رعایت به را مسلمانان قرآن از فراوانی آیات

 هیچ هرگز خدا سبیالً؛ و الْمؤْمنینَ علَى للْکافرینَ اللَّه یجعلَ لَنْ و«: خوانیمسوره نساء می 141در آیه . است داشته حذر بر
بنا بر این اصل هر فعالیت اقتصادي که  ».است نداده قرار مؤمنان ضد بر کافران سود به] در هیچ زمینه اي[ اى سلطه راه

  . سلطه و نفوذ دشمنان در جامعه اسالمی شود، باطل و ملغی استمنجر به 

توانند به استقالل و قدرت اقتصادي جامعه اسالمی کمک  کند تا هر چه می وظیفه آحاد مردم در این زمینه ایجاب می
هاي  زي کارگاهاندا داران با راه رویه و حمایت از تولیدکنندگان داخلی، سرمایه دولتمردان با کاهش واردات بی. کنند

کنندگان با خرید و حمایت از کاالي  تولیدي بر اساس دانش داخلی، کارگران با تالش کمی و کیفی بهتر و مصرف
  .توانند به این دستور مهم قرآنی عمل نمایند داخلی می

  :خودکفایی اقتصادي -ب

، سوره انفال 60در آیه . گیري از تمام ظرفیت داخلی است هاي اقتصاد مقاومتی، شناخت و بهره ترین مؤلفه یکی از اصلی
اگرچه مصداق بارز آیه فوق، تقویت . خواهد تا تمام توان خود را براي مقابله با کفار به کار گیرند خداوند از مؤمنان می

. نیز وارد دانست) یا همان جهاد اقتصادي(کم آن را در تقویت توان اقتصادي توان ح توان نظامی است؛ اما یقیناً می
نتیجه  .سوره هود نیز مؤمنان را از اعتماد و تکیه بر کافران در هر مطلبی مطلقاً بر حذر داشته است 113خداوند در آیه 

البته  .باشدمی) ن اقتصادي و منابع داخلیتوجه به توا( زاترویج اقتصاد درون پرهیز از اتکاء به اقتصاد جهانی و این حکم،
  . بر کسی پوشیده نیست که برقراري معامالت و صادرات و واردات با کشورهاي بیگانه مخالفتی ندارد

أَخْرَج   کَزَرعٍ... «: می فرماید) ص(قرآن مجید درباره مومنان به پیامبر اسالم. جامعه خودکفا، روي پاي خود ایستاده است
 تَوىشَطْأَهتَغْلَظَ فَاسفَاس هرلى  فَآزع   الْکُفَّار غیظَ بِهِمیل اعالزُّر جِبعی هوقبیرون آورده  برگاي که شاخ و  مانند دانه... ؛ ...س

او را تقویت کرده و در نتیجه آن گیاه درشت شده، تا آنکه بر ساقه استوار گردیده، بدان گونه که ) ها این شاخه(و 
) 29/فتح. (»...، تا به وسیله آنان کافران را به خشم آورد)خدا آنان را قوي کرده(کشاورز را به شگفتی واداشته است 

. مفاد این آیه، قدرت یافتن مسلمانان و رسیدن آنان به شکوه و عظمتی است که دشمنان اسالم تاب تحمل آن را ندارند
   .قتدار نظامی و هم قدرت اقتصادي و هم توانمندي فرهنگی باشدقطعا باید این اقتدار هم اقتدار سیاسی، هم ا

  : فردي و عمومی وريافزایش بهره) ج

درباره . هاي تولیدي یا خدماتی استکار در کاري محکم و اتقانترین مظاهر جهاد اقتصادي براي مردم،  یکی از مهم
اگر هر فرد در کارش، متعهد بوده و آن را به خوبی  .بیان کردیم 111و  110موضوعات ، مطالبی را در ذیل بنداین 

 عملمتأسفانه . یابد افزایی اقتصادي نیز باال رفته و باور عمومی به توان داخلی افزایش می انجام دهد، اعتماد عمومی و هم
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 یتقنَه؛ أن عمالً دکُمأح عملَ إذا یحب تعالی اللّه إنّ«: فرمود) ص(اکرم پیامبر. است دینی دستور این خالف مردم برخی
وري بهرهاز اي نمونه ».دهد انجام عیب بی و محکم را آن کند کاري شما از فردي هرگاه که دارد دوست متعال خداوند

. توان در ماجراي ریاست حضرت یوسف بر خزانه کشاورزي مصر در دوران قحطی یافترا میمطلوب اقتصادي 
که منجر به جلوگیري از نفوذ دشمنان شد، در ماجراي ساختن سد مخصوص  چنین نوع همکاري مردم با دولت هم

  .توسط ذوالقرنین در انتهاي سوره کهف آمده است

  : انتخاب مدیران شایسته) د

حال اگر انسان . ایستد می برپا اقتصاد، با بشري جامعه که معنا این به است؛ جامعه قوام قرآنی هاي آموزه نظر از اقتصاد
مطلب از آیه فوق  هر دو. خود را به دست افرادي ناپخته و غیرمتخصص بسپارد، حقیقتاً زیانکار است قوام زندگی
  .شود برداشت می

 و پیشرفت براي ضروري عامل دو تخصص و تعهدبه شایسته ساالري اشاره کردیم و گفتیم که  110در موضوع 
 مسئولین. نمایند توجهتعهد و تخصص  شاخص دو به نمسئوال انتخاب در باید مردمبر این اساس، . است کار در موفقیت

 را مختلف مناصب ها، شایستگی اساس بر و سنجیده را خود کارمندان و مدیران تعهد و تخصص باید نیز، کارفرمایان و
 و ؛قیاماً لَکُم اللَّه جعلَ  الَّتی أَموالَکُم السفَهاء تُؤْتُوا ال و«: فرمایدسوره نساء می 5قرآن کریم در آیه  .بسپارند افراد به

  » .نسپارید خردان کم به است گردانیده شما) زندگى( پایدارى) مایه( خداوند که را هایتان دارایى

وري  دانش الزم و تخصص را به دست آورند تا بازدهی بیشتر و بهره و کارهاي خود، مشاغل در باید نیز مردم خود
  .بهتري تجربه کنند

  )ثروت انباشت از پرهیز( تولید ثروت) ه

 آیات در .است نیز این سیاست را دنبال کردهاسالم به دنبال ارزش افزوده و تولید ثروت است و در احکام و قوانین خود 
 بیفزاید جامعه و خود ثروت بر و داشته تولیداتی عمل، و کار با و بکوشد زمین آبادانی در باید انسان که شده بیان قرآن

؛ اوست که شما را از فیها  هو أَنْشَأَکُم منَ الْأَرضِ و استَعمرَکُم«: خوانیمسوره هود می 61در آیه . کند انفاق را بخشی و
   ».است  این زمین آفریده و آباد کردن آن را از شما خواسته

 به توجه بدون ثروت و سرمایه انباشت به نباید ثروت تولید این که شده پافشاري نیز نکته این بر ما دینی مبانی درالبته 
 اي عده دیگر اي نقطه در که حالی در باشیم ثروت تجمیع شاهد اي گوشه در اسالمی جامعه در نباید. شود منجر عدالت
سوره توبه نیز در  34در آیه  .همین جهت در اسالم حرام است بهاحتکار و ربا و گرانفروشی  .باشند شب شام محتاج
 ال و الْفضَّۀَ و الذَّهب یکْنزُونَ الَّذینَ و«: داندمطلب تأکید دارد و عاقبت زراندوزي را مجازات دردناك الهی میهمین 

 به کنند، نمى انفاق خدا راه در و کرده ذخیره را نقره و طال که را آنها و؛ أَلیم بِعذابٍ فَبشِّرْهم اللَّه سبیلِ  فی ینْفقُونَها
   ».ده بشارت دردناك مجازات
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  عدالت اقتصاديتوجه به ) و

 فرهنگی، قضایی، اجرایی، ارکان تمام در عدالت برقراري دینی، حکومت اجتماعی رسالت ترین مهم گمان بی
 به احترام عین در اسالم بلکه نیست؛ جامعه آحاد اقتصادي برابري اسالم، در عدالت مفهوم. است...  و اقتصادي

 و نموده اقتصادي اصول وارد نیز را اخالقی هاي ارزش که است آن بر خصوصی، مالکیت و شخصی هاي آزادي
  . باشد استعدادهایش و تالش میزان به کس هر اقتصادي و اجتماعی جایگاه که کند حاکم جامعه در شرایطی

کسانی که در زمین به فساد خداوند به طور ضمنی به مؤمنان توصیه کرده تا از  سوره شعراء 152و  151آیات  در
 الْأَرضِ فی یفْسدونَ الَّذینَ) 151( الْمسرِفینَ أَمرَ تُطیعوا ال و«: له بگیرندصپرداخته و به دنبال تبعیض و ناعدالتی هستند، فا

ونَ؛ ال وحلصپردازند کسانی که در زمین فساد کرده و هرگز به اصالح نمی* و دنباله رو مسرفان نباشید  ی.«   

 .اگر به میزان فساد اقتصادي در جامعه امروزي ما توجه شود، اوج نیاز به دستور مهم این آیه هم نمایان خواهد داشت
این گمان که پیشرفت اقتصادي جامعه بدون  .صادي اسالمی باید رشد عدالت عمومی باشدقتهاي امحور همه فعالیت

 ،منحرف در قرآن ماقوا سرگذشت به نگاهی با. باطل و غیراسالمی است اقتصادي میسر است، تصوريتوجه به عدالت 
خوشگذرانی مرفهان و فقر و تنگدستی  قوم، این اخالقی فروپاشی و انحطاط عامل ترین مهمیکی از  که یابیم درمی

اقتصاد  بزرگ آفات برابر در و گرفته عبرت تاریخی تلخ  واقعه این از باید اسالمی  جامعه بنابراین،. استتهیدستان بوده 
 . باشند هوشیار محور ثروت
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