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 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

  قدمهم
ها که در سراسر عمر خود  ترین انسان های پیامبران آسمانی از آدم تا خاتم ، به عنوان پاک  هنگامی که برنامه
یابیم که دعوت به اخالق  کنیم درمی تی و خیرخواهی چیزی از آنان مشاهده نشد، را بررسی میجز درستی، راس

ترین  ها و جزو اصلی االهی وانسانی و تشویق به خدا گونه شدن پس از دعوت به توحید، در سرخط این برنامه
رینش عالمی این چنین گسترده ، های پیامبران را بلکه تمام هدف آف های آنان قرار دارد. و اگر تمام آموزه آموزه

بدست خواهد آمد . بر این « االهی شدن انسان»صه کنم، عبارت  بیکران و پر رمز و راز را در یک کلمه خال
ای  یرش رسالت پیامبران، ایمان به روز رستاخیز همگی مقدمه باوری و یکتاپرستی، پذ اساس ، دعوت به خدا 

 ها به این غایةالقصوای خلقت نایل آید . رهگذر و به مدد آنروند که قرار است انسان از  شمار می
با عنایت به جایگاه مهم علم اخالق و نقش آن در سازندگی فردی و اجتماعی و اهتمامی که کتاب و سنت به 

 ابن امر دارد ، مباحثی در حوزه اخالق را در این جزوه منعکس ساخته ایم .
فراهم آمده مجموعاً در دوازده درس به شرح ذیل « خالق اسالمیا» مباحث جزوه کنونی که به عنوان درس 

 تنظیم شده است : 
 *درس اول: مفاهیم و جایگاه علم اخالق 

 *درس دوم: آثار اخالقی زیستن 
 * درس سوم: شیوه های تخلق به اخالق الهی 

 * درس چهارم: معرفت نفس 
 * درس پنجم: کرامت نفس 

 * درس ششم: همت و تالش  
 هفتم: مهرورزی  * درس

 * درس هشتم: رعایت حقوق برادری  
 * درس نهم: عفت منشی 
 * درس دهم: خداباوری 
 * درس یازدهم: عبودیت 

 *درس دوازدهم: شریعت مداری 
امید آن که مباحث این جزوه برای دانشجویان عزیز مفید واقع شده و به عنوان گامی هر چند خُرد در تعالی 

 ی همه ما تاثیر گذار باشد. روحی ، معنوی و اخالق
 

 علی نصیری

 موسسه معارف وحی و خرد

02/6/0932 
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 درس اول: مفاهیم و جایگاه علم اخالق 

 مفهوم شناسی اخالق 
خلیل بن احمدد خُلدق را بده معندای     اخالق جمع خُلق یا خُلُق به معنای خوی، سرشت، طبیعت و عادت است. 

 : ابن منظور می گوید 1طبیعت دانسته است.
خُلق بده معندای    3«إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِینَ »چنان که قرآن می فرماید:  2خُلُق به معنای عادت و سجیّه است.

   4یعنی کسی که دارای حسن خلق است.« رجل خلیق»خوی نیک نیز آمده است 
 چنین آورده است:  « خُلق»زبیدی در تبیین مفهوم 

چنان که خلیقه نیدز بده     5ه یعنی طبیعتی است که انسان بر آن آفریده شده است.خُلق و خُلُق به معنای سجیّ
معنای طبیعتی است که انسان بر اساس آن خلق شده است. وی دیدگاه ابوزید را نقل می کند کده واهه هدای   

 6طبیعت، خلیقه و سلیقه را به یک معنا دانسته است.
نها با دیده باطن قابل درک است. در مقابل خَلق که به معنای او خُلق را به مفهوم سیمای باطن می داند که ت

  7شکل و صورت محسوس و ظاهری است که با چشم سر قابل درک است.
از آن چه واهه شناسان درباره معنا و مفهوم خُلق آورده اند، می توان چنین نتیجه گرفت که ما با دو واهه قریب 

 به هم از نظر لفظ و معنا روبرو هستیم:
. خَلق که به معنای آفرینش است و وقتی در باره انسان بکار می رود به معنای صدورت و سدیمای ظداهری    1

اوست که با آن از دیگران تمییز داده می شود. به عنوان مثال در باره خَلدق یعندی صدورت و شدکل ظداهری      
 پیامبر اکرم )ص( چنین نقل شده است: 

مة بود نه بلند قامت و نه کوتاه قامت، اندام نیکویی داشت، مویش رسول اکرم )ص( چهار شانه و متوسط القا» 
 8«نه مجعد بود و نه ریخته، گندم گون بود و آهسته گام بر می داشت.

. خُلق که به معنای خوی، سرشت و سجیه است و در حقیقت تصویرگر سیمای باطن انسان است که در کنار 2
می کند. بر این اساس می گوییم پیامبر اکرم )ص( بسدیار   سیمای ظاهر، شخصیت و حقیقت انسان را معرفی

  9مهربان، بخشنده، بردبار، خوش برخورد، منظّم و منضبط بوده است.
با این تقسیم در حقیقت اذعان کرده ایم که هر انسان دارای صورت ظاهر و صورت باطن است که زبان عربی 

و تنها با تغییدر اعدراب حدرف اول آن،    « خلق»یک واهه  به خاطر توانش ویژه در بازنمایی معنایی، با کاربست
 تفاوت عمیق میان آن دو صورت را آشکار می سازد. 

                                                                 
 . 24 – 22ص  ،1ج ، غریب الحدیث. نیز ر. ک: 151، ص 4. العین، ج  1
 . 692ص ، 1ج ، جمع البحرین؛ م88، ص 13. لسان العرب، ج  2
 . 137. شعراء ،  3
 . 86، ص 11. لسان العرب، ج 4
 . 124ص ، 13ج ، تاج العروس.  5
 . 122 . همان، ص 6
وحقیقته أنه لصورة األنسان الباطنة ، وهی نفسه وأوصافها ، ومعانیها المختصه بها بمنزلة الخلق لصورته الظداهرة وأوصدافها ومعانیهدا ،     . » 7

 . 124همان، ص  .«لثواب والعقاب یتعلقان بأوصاف الصورة الباطنةولهما أوصاف حسنة وقبیحة ، وا

.« ربعه لیس بالطویل وال بالقصیر، حسن الجسم  وکان شعره لیس بجعد وال سبط أسمر اللدون، إذا مشدي یتکفدأ   )ص( کان رسول اهلل  . » 8
  .16ص ، الشمائل المحمدیة

 «باب مکارم اخالقه و سیره و سننه. »294 – 194، ص 16ر. ک: بحار االنوار، ج . برای تفصیل بیشتر در باره اخالق پیامبر اکرم )ص(  9
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با عنوان سیرت یاد می شود. چنان که سعدی می « خُلق»با عنوان صورت و از واهه « خَلق»در فارسی از واهه 
 گوید: 

 سیرت زیبا اگر داری بیار        صورت زیبای ظاهر هیچ نیست                                 
رویدی بده    از سویی دیگر، چنان که از ابن منظور نقل کردیم گاه اخالق در مفهوم محدودتری به معنای خوش

 کار می رود که در این صورت ناظر به یکی از فضایل و سجایای اخالقی در حوزه اخالق اجتماعی است.
ق گفته می شود. فالسفه پس از برشمردن کی  بده عندوان   در اصطالح فلسفی به ملکات راسخ در نفس اخال
و « حدالّ »از کی  نفسانی سخن به میدان آورده و آن را بده    1یکی از مقوالت عرضی، و تقسیم چهارگانه آن،

  2تقسیم می کنند.« ملکه»
را  آنان برای کیفیات نفسانی مصادیقی همچون اراده، قدرت، علدم، ادراک و اخدالق برمدی شدمرند و اخدالق     

 ملکات نفسانی می دانند. به عنوان نمونه عالمه طباطبایی در این باره چنین می نویسد: 
خلق ملکه نفسانی است که از آن افعال به آسانی و بدون تامل و درنگ صادر می شود و تنها در صورتی که » 

 3«عقل عملی باشد، همان که مبدأ کارهای ارادی است، به آن خُلق گفته می شود.
 می نویسد:  خواجه نصیر الدین طوسيان که چن 
 4«اى بود نفس را مقتضي سهولت صدور فعلي از او بي احتیاج به فکرى و روّیتي. خلق، ملکه»

 تفتازانی در این باره چنین آورده است: 
از جمله کیفیات نفسانی خُلق است و آن را چنین تفسیر کرده اند: ملکه که به کمدک آن کارهدا از نفدس از    » 

روی سهولت و بدون همراهی فکر و تامل صادر می شود. بنابر این، صفاتی که به مرحلده ملکده و رسدور در    
نفس نرسیده است، نظیر خشم انسان بردبار؛ یا ملکات راسخ که منشأ صدور آسان افعال در جوارح مدی گدردد   

شد، نظیر قدرت و در آن جا که )نه در نفس(، همچون ملکه کتابت، و در آن جا که نسبت انجام و ترک برابر با
صدور کار همراه با فکر و درنگ باشد، نظیر بخیلی که می کوشد بخششی انجام دهد و نظیر بخشنده ای کده  

 5«بخواهد از روی شهرت طلبی عطایی ببخشد.

 مفهوم علم اخالق 

انسدان   یفتارهدا و ر هدا  یبد بودن خو ایاست که موضوع آن خوب بودن ی از علوم انسان یا علم اخالق شاخه

                                                                 
، 1؛ شرح المقاصد فی علم الکالم، ج 145 – 144؛ نهایة الحکمة، ص 174 – 114، ص 1. الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، ج 1

 . 243 – 211ص 
در نفس است که زمینه صدور افعال و رفتارها آن هم از روی سهولت و بددون تفکدر و    . ، مراد آنان از ملکه صفت راسخ155. همان، ص  2

بها عن النفس االفعال  ملکة راسخة للنفس تصدر»تامل را فراهم می آورد. چنان که در کتاب ریاض السالکین در این باره چنین آمده است: 
  .361ریاض السالکین، ص « بسهولة من غیر حاجة الي فکر و روّیه

.« ال یسمي خلقا إال إذا کان عقال عملیا هو مبدأ األفعال اإلرادیدة  وهو الملکة النفسانیة التی تصدر عنها األفعال بسهولة من غیر رویة و . » 3
 . 161 – 158ص ، نهایة الحکمة

 .14ص  ،یاخالق ناصر.  4
رویة فغیر الراسخ من صفات النفس ال  بسهولة من غیر تقدم فکر ولق وفسر بملکة تصدر بها عن النفس أفعال من الکیفیات النفسانیة الخُ» . 5

ء یکون خلقا کغضب الحلیم وکذا الراسخ الذی یکون مبدأ ألفعال الجوارح بسهولة کملکة الکتابة أو یکون نسبته إلي الفعل والترک علي السوا
شدرح المقاصدد فدی علدم     .« م وکالکریم إذا قصد بالعطاء الشهرةکالقدرة أو یفتقر فی صدور الفعل عنه إلي فکر ورویة کالبخیل إذا حاول الکر

توان . 2ند؛ در خارج سر ز انسانکار خوب و بدى که از .1» چنین آورده است: لق فیض کاشاني در تعری  خُ. 244 – 243ص  ،1ج ، الکالم
که در وجود وى بوده که بدان سبب یکدي از آن   هیأت و حالت نفساني. 4؛ شناختي که نسبت به کار خوب و بد داشته است 3.؛ بر انجام کار

 . 95، ص 5، ج اءالمحجة البیض« دهد.دو را برگزیده و به آساني انجام 
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انسدان   یاریمرتبط با افعال اختمی دانند که صفات خوب و بد از آن جهت را موضوع علم اخالق برخی  است.
 1اجتنابند. ایاکتساب  قابلاو  یبوده و برا

اند که صفات نفسانی خوب و بد و اعمال و رفتار اختیاری متناسب با آنها را  عموماً علم اخالق را علمی دانسته
و شیوه تحصیل صفات نفسانی خوب و چگونگی انجام اعمال پسدندیده و اجتنداب از صدفات نفسدانی      معرفی

  2دهد. زشت و اعمال ناپسند را نشان می
 حاجی خلیفه در تعری  علم اخالق چنین آورده است: 

علم اخالق علم به فضائل و چگونگی کسب و زینت بخشی نفس به آنها و علم به رذائل و چگدونگی حفدظ   »
 3«نفس از آنها برای دور ماندن از آنهاست.

 می گوید: حکمت عملي در تبیین مالصدرا 
ر سجیّه برفتارى که از از آن و گاه آگاهی یافتن از آن است و گاه سجیّه گاهي منظور از حکمت عملي، نفس »
علم و سجیّه به  پس مقصود از حکمت عملي که در برابر حکمت نظرى قرار دارد، علم .شود اراده مي ،خیزد مي

 4«ناشی می شود.از آن  به صفاتی است که
 : دیگو یم تدر جامع السعادا ینراقمال احمد 

 بده صدفات نجدات    دنید موصوف شدن و متخلدق گرد  یو چگونگ هیعلم اخالق دانش صفات مهلکه و منج»
 5«.کننده است از صفات هالک یبخش و رهائ 

دانسته اند که براساس آن، افعدال و احدوال شدخ      کویق ناکتساب اخال یاخالق را علم چگونگ  علم یبرخ
 6شود. یم کوین

 معتقد است:  ییعالمه طباطبا
 یوانیو ح ینبات یکه مربوط به قوا یکند؛ ملکات یبحث م یملکات انسان یکه درباره است  یفنّعلم اخالق »

خواهدد معلدوم    یعلم م نیا ینعی ،جدا سازد لیرا از رذا لیاست که فضا نیبحث ا نیاست و هدف ا یو انسان
بدد و   یاوست و چه ملکدات  لتیکمال و فض ی هیو ما کیانسان، خوب و ن یاز ملکات نفسان کیکند که کدام 

 7«.ردیفاصله گ لیآراسته سازد و از رذا لیآنها، خود را با فضا ییبعد از شناسا یآدم نق  اوست تا هیو ما لهیرذ
 : ی معتقد استمطهر دیشه
چگونه زیستن دو شعبه دارد: شعبه چگونه رفتار کردن و شعبه چگونه بودن. چگونه رفتار کدردن،  درحقیقت، » 

که چگونه باید باشد و چگونه بودن، مربدوط   ،شود شود به اعمال انسان که البته شامل گفتار هم مي مربوط مي
  8«شود به خویها و ملکات انسان که چگونه و به چه کیفیت باشد. مي

 صران در تعری  علم اخالق می گویند: برخی از معا

                                                                 
 .18ص فلسفه اخالق، .  1
2
 .27د 26، ص 1السعادات، ج ؛ جامع48؛ اخالق ناصری، ص 27. برای آگاهی بیشتر ر.ک: تهذیب االخالق و طهاره االعراق، ص  
 . 35، ص 1، جکش  الظنون.« لفضائل و کیفیته اقتنائها لتتحلّي النفس بها و بالرذائل و کیفیة توقّیها لتتخلي عنهاهو علم با . » 3
لق و قد یراد بها العلم بالخلق و قد یراد بها االفعال الصادرة عن الخلق، فالحکمة العملیدة التدي   العملیة قد یراد بها نفس الخُ ان الحکمة . » 4

 . 116، ص 4الحکمة المتعالیة فی االسفار العقلیة االربعة، ج .« کمة العلمیة النظریة هي العلم بالخلق مطلقا و ما یصدر منهجعلت قسیمة للح
 .34، ص 1جامع السعادات، ج . 5
  .14ص  ،یر . ک: اخالق ناصر.  6
 . ؟؟؟ . 7
 . 22(، ص حکمت عملي)آشنایي با علوم اسالمي .  8



 6 

علم اخالق دانشی است که در باره فضائل و رذائل اخالقی سخن می گوید و به آراستن نفس بده فضدائل و   »
 1«دور ماندن از رذائل تشویق می کند.

آنان افزون بر عالمان مسلمان صاحب نظران غرب نیز در باره علم اخالق تحقیقات گسترده ای انجام داده اند. 
و اطالع از عادات و آداب و  یعلم آگاه»با رویکردی رفتارگرایانه به واکاوی مفهوم اخالق پرداخته و آن را به 

 3،«عبارت از تحقیق در رفتار آدمدي بددان گونده کده بایدد باشدد      »یا آن را  تعری  کرده اند 2«یبشر یایسجا
 دانسته اند.  

داى از یکدیگر، امّا هماهنگ بدا یکددیگر و مربدوط بده رفتدار      واهه علم اخالق در تفکر غرب، به سه معناى ج
؛ هاى اخدالق  مجموع قواعد رفتار یا قانون. 2؛ روش عام یا راه زیستن. 1که عبارتند از:  رود انسان، به کار مي

 4.هاى زیستن و قواعد رفتار تحقیق در مورد راه. 3
دانشمندان اسالمي، بیشترین می توان گفت که در تفاوت نگرش در تعری  علم اخالق از نگاه اسالم و غرب 

 5.گویند توجه را به چگونه بودن دارند، ولي دانشمندان غرب از چگونه رفتار کردن سخن مي
با درنگریستن در تعاریفی که از علم اخالق ارایه شده و با توجه به برخی از کاستی های آن، به نظر می رسدد  

 م است:که تعری  ذیل تعریفی جامع از این عل
علم اخالق علمی است که با تکیه به عقل، فطرت و وحی صفات نفسانی و رفتارهای خوب و بدد را معرفدی   »

می کند و راه های تحصیل صفات و رفتارهای خوب و دوری از صفات و رفتارهای بد و ناشایست را نشان می 
 « زد.دهد و به بررسی پرسش ها و چالش ها در حوزه گزاره های اخالقی می پردا

 نکات قابل استفاده از تعریف علم اخالق
 از تعری  پیشگفته اصطالحی علم اخالق سه نکته قابل استفاده است که عبارتند از: 

  است: اساسی . علم اخالق دارای سه ساحت 1
 ؛ به این معنا که یکی از وظای  اساسی علم اخالق این است که به انسانهااخالقیفضائل و رذائل تعلیم : یک

بیاموزد که صفات و رفتارهای شایسته و ناشایست کدام است. به عنوان نمونه اثبات آن کده بده مسدجد دادن    
و تواضع در برابر گران جانان نشدانه مدذلت اسدت، از     6چراغی که برای خانه رواست، گاه بسیار پسندیده است

 مسئولیت های علم اخالق است. 
. تواضع در برخی از 2. ایثار مال در هر حال فضیلت است. 1فاده است: از دو نمونه پیشگفته دو گزاره قابل است

گزاره های »یا « حکمت نظری»یا « اخالق نظری»موارد فضیلت نیست. از این بخش از علم اخالق با عنوان 

                                                                 
أخدالق أهدل   « : العلم الباحث فی محاسن األخالق ومساوئها ، والحث علي التحلی باألولي والتخلی عن الثانیدة.  فإن علم األخالق هو . » 1

 . 6ص ، البیت )ع(
 .53اخالق، ص.  2
 . 1، ص فلسفه اخالق.  3
 . 6، ص فلسفه اخالق در تفکر غرب.  4
بلکه علدم   ،ستین ستنیاخالق تنها علم چگونه ز قتیدر حق»ند: . شهید مطهری علم اخالق را اعم از چگونه بودن و چگونه زیستن می دا 5

 .22ص ،ی(حکمت عمل) یبا علوم اسالم ییآشنا «.چگونه بودن هم هست
در حالی که نمدی  « چراغی که به خانه رواست، به مسجد بردن حرام است.». بسیاری مدافعانه این جمله رائج را بر زبان جاری می کنند:  6

نی که در مضیقه و تنگنا هستند و با این حال دیگران را برخود ترجیح می دهند، تمجید کرده و این رفتار را عالمت دوری دانند قرآن از کسا
وَیؤْثِرُونَ عَلَی أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ کانَ بِهِمْ خَصَاصَدة  وَمَدنْ   » از بخل می داند و صاحبان چنین رفتاری را اهل فالح و رستگاری معرفی کرده است: 

خودشان مقدّم می دارند. و هر کدس از خسّدت    باشد، آنها را بر [ مبرم  ] و هر چند در خودشان احتیاجی . قَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِک هُمْ الْمُفْلِحُونَیو
   (.9،حشر) .«نفس خود مصون ماند، ایشانند که رستگارانند
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 یاد می شود. « اخالقی ناظر به هست ها و نیست های اخالقی
علم اخدالق در کندار معرفدی فضدائل و رذائدل اخالقدی،       دو: تعلیم چگونگی آراستن نفس به فضائل اخالقی؛ 

چگونگی اتصاف به فضائل و اجتناب از رذایل را نیز می شناساند. به عنوان مثدال افدزون بدر آن کده در علدم      
اخالق بر نکوهیده بودن دو صفت حسادت و جُبن تاکید می شود، از رهگذر دنبال کردن رفتارهای ضددّ آنهدا،   

 ز این دو رذیلت نیز مورد توجه قرار می گیرد. راه های معالجه نفس ا
بر این اساس، گفته می شود که برای رهایی از حسادت الزم است که شخ  از محسود خود تمجید کند و به 
محبت خود به او بیافزاید و برای رهایی از ترس گاه باید شبانه تنها ماندن در مکان های تدرس آور را تجربده   

گزاره های اخالقی ناظر به »یا « حکمت عملی»یا « اخالق عملی»علم اخالق با عنوان نماید. از این بخش از 
 یاد می شود. « باید ها و نباید های اخالقی

سه: بررسی پرسش ها و چالش های اخالقی؛ بخشی از مباحثی که در علم اخالق مورد بررسی قرار می گیرد، 
ق است. پرسش هایی از این دست کده معیدار خدوبی و    ناظر به پاسخ به پرسش ها و چالش ها در زمینه اخال

بدی گزاره های اخالقی چیست و چه کسی حق داوری در این باره دارد و آیا گزاره های اخالقی نسبی اند یدا  
 می گویند.  « فرا اخالق»یا « اخالق تحلیلی»یا « فلسفه اخالق»مطلق. به این بخش از مباحث اخالقی 

های اخالقی؛ بر اساس آن چه در تعری  علم اخالق آمده اسدت، بدرای گدزاره هدای     . منابع سه گانه گزاره 2
حُسدن و  ». وحی. آن چه که به عنوان 3. فطرت؛ 2. عقل؛ 1اخالقی سه منبع می توان برشمرد که عبارتند از: 

گاه به عدلیه نسبت داده می شود، در حقیقت بیانگر آن است که عقل می تواند بده عندوان خاسدت   « قُبح عقلی
 گزاره های اخالقی نقش آفرینی کند. 

نیز در تمام مواردی که حُسن فضائل و قُبح رذائل منبطق با فطرت و سرشت انسان قلمداد می گردد، حکایت 
 از آن دارد که فطرت پاک آدمی می تواند خوبی ها و بدی ها را بشناسد. 

خوبی ها و بدی ها و چگونی اتصداف بده    افزون بر عقل و فطرت، وحی استوارترین منبعی است که در معرفی
فضائل و اجتناب از رذائل، برترین رهمنون ها را ارایه می کند و می تواند پاسخ های درخوری به پرسش ها و 

 چالش ها در حوزه اخالق ارایه نماید.   

نفدس را  . تقسیم ساحت نفس به دو حوزه صفات و رفتارها؛ بر اساس تعری  پیشگفته از علم اخالق ساحت 3
 . رفتار ها. 2. صفات نفسانی؛ 1می توان به دو بخش تقسیم کرد که عبارتند از: 

صفات به سجیّه های راسخ در نفس همچون سخاوت و بخل ناظر است و رفتارها در حقیقت برونداد صدفات  
 درونی است. 

ه راحتی مشهود مدی  بر این اساس، اگر کسی در ساحت صفات سخیّ و بخشنده باشد، بخشندگی در رفتار او ب
شود و در برابر، اگر کسی در ساحت صفات نفسانی انسان بخیلی باشد، در جای جای رفتار او بخدل و خسّدت   

 خودنمایی می کند.   
به گونه ای می تواند تصویر گر تفاوت صدفات و  « از کوزه همان برون تراود که در اوست»این که می گویند: 

بوی خوش دهد، این بوی خوش ناظر به محتوای خوش کدوزه اسدت و اگدر     رفتارها باشد؛ یعنی اگر کوزه ای
  1بوی نامناسبی از آن به مشام می رسد، حکایت از وجود چیزی نامطبوع در درون آن است.

                                                                 
مَدا  »ینی مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه حضرت امیر )ع( فرمدود:  . وجود صفات درونی و تاثیر آن در رفتارها بارها در متون د 1

. هیچ کس چیزی را پنهان نکرد، مگر آن که در ؟؟ زبان و صفحه چهره او آشدکار   أَضْمَرَ أَحَدٌ شَیْئاً إِلَّا ظَهَرَ فِی فَلَتَاتِ لِسَانِهِ وَ صَفَحَاتِ وَجْهِه
 . 26نهج البالغه، حکمت « می گردد.
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 جایگاه علم اخالق 
یکی از پرسش ها در حوزه علم اخالق آن است که جایگاه این علم در میان سایر علوم و به ویژه علوم انسانی 
و در مرحله مهم تر جایگاه آن در علوم دینی چیست؟ پاسخ به این پرسش ضمن آن که جایگاه علم اخالق در 
منظومه علوم را آشکار می سازد، اهمیت آن را نیز مبیّن می سازد. زیرا جایگاه هر علم لزوماً اهمیدت و ارزش  

 آن را نیز نشان می دهد. 
خستین کسی که از تقسیم بندی علوم سخن به میدان آورده، یداد   نخست باید دانست که از ارسطو به عنوان ن

می شود. وی با توجه به موضوع و نوع معرفت، علوم یا همان فلسفه به معنای عام را بده سده دسدته تقسدیم     
 . علوم ابداعی.3. علوم عملی؛ 2. علوم نظری؛ 1کرده است که عبارتند از: 

. طبیعیات. 3ریاضیات؛  .2. متافیزیک؛ 1شوند که عبارتند از:  می از نظر او علوم نظری خود بر سه دسته تقسیم
 گیرد. علوم عملی شامل اخالق و سیاست مدن است و علوم ابداعی، هنرها و مهندسی را در بر می

چنان که پیداست ارسطو از علم اخالق به عنوان یکی از شاخه های علوم عملی یاد کرده و علوم عملی را نیز 
 س از علوم نظری معرفی کرده است. در مرتبه ای پ
 ی علوم را به صورت ذیل طبقه بندی کرده است: در آغاز کتاب اخالق ناصر یطوس نیالد ریخواجه نص

انسان  یموضوع آنها وابسته به حرکت ارادو  پردازند یکه به شناخت موجودات م یعلوم. علوم نظری؛ یعنی 1
 است. 
 است.  ن مجرد از مادهموضوعشاکه  ؛عهیما بعد الطب. علوم 2
 انسان است  یموضوع آنها مستقل از حرکت ارادکه  یعمل. علوم 3
 کند یبحث م یاخالق: در مورد امور فرد بیتهذ 
 که یمنزل: مربوط به گروه کوچک ریتدب 
 . ؟؟؟کنند یم یاست که در شهر، مملکت و مانند آن زندگ یمدن: مربوط به جمع استیس 

بنددی و   داول که در سده های اخیر در میان محافدل علمدی دنیدا رایدج شدده و طبقده      بر اساس تقسیم بندی مت
. علدوم  1های تحصیلی دانشگاه های جهان بر اساس آن استوار است، طبقه بندی علدوم عبدارت اسدت از:     رشته

  1 . هنر.4. علوم ریاضی؛ 3. علوم تجربی؛ 2انسانی؛ 
قل یاد نشده و تنها از برخدی از مباحدث آن در رشدته هدایی     در این تقسیم بندی از اخالق به عنوان علم مست

همچون روانشناسی و رفتارشناسی یاد می شود. این امر نشان از آن دارد که در طبقه بندی عصر مدرنیته کده  
در فضای بی اعتنایی به باورهای دینی و ارزش های اخالقی شکل گرفته، تا چه اندازه بده علدم اخدالق بدی     

 توجهی شده است. 
با صرف نظر از دیدگاه های پیشگفته، در نگریستن در آموزه ها و معارف دینی که در قرآن و سدنت مدنعکس   

 شده اند، نشان می دهد که این آموزه ها می توان به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از: 
 . آموزه های اعتقادی؛ 1
 . آموزه های اخالقی؛ 2
 . آموزه های فقهی. 3

می توان از قرآن و روایات شاهد آورد. به عنوان نمونه در روایت معروفی از پیامبر اکرم )ص( برای این تقسیم 

                                                                 
 . 77د  76، ص 1، ج آموزش فلسفه؛ 479د  478، ص فلسفهدر باره سایر طبقه بندی ها ر. ک:  .1
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 این تقسیم بندی مورد تایید قرار گرفته است. گفتار آن حضرت چنین است:  
، یدا  اى اسدتوار  : نشدانه  إنّما العلم ثالثه: آیة محکمةُ، أَوْ فریضة عادلة، أو سنّة قائمة، علم بر سه دسته است» 

 1«واجبي میانه، یا سنتي برپا
. عقاید یا 1سه دانش مورد نظر در این روایت چنان که شماری از شارحان این حدیث نیز آورده اند، عبارتند از: 

 . احکام یا آموزه های کنشی.3. اخالقیات یا آموزه های ارزشی؛ 2آموزه های بینشی؛ 
سه گانه بر اساس سه گونه نیاز انسان تقسیم شده اند. به از سوی دیگر، به نظر می رسد که دانش های دینی 

این معنا که آموزه های بینشی به فکر و اندیشه انسان سامان می دهند، آموزه های اخالقدی بدا قلدب انسدان     
 ارتباط پیدا می کنند و آموزه های فقهی نیز تکلی  اعضا و جوارح انسان را تعیین می کنند.  

سه نوع دانش که در روایت نبوی آمده، نیز بسیار با معناست که بر اساس آن اگر قرار از دیگر سو، ترتیب این 
باشد که آموزه های دینی را طبقه بندی کنیم، ابتدا عقاید یعنی نظام بینشی، سپس اخالق یعنی نظام ارزشی و 

 در نهایت نظام کنشی یعنی احکام و فقه قرار می گیرد. 
از علوم دینی در این روایت، جایگاه علم اخالق آشکار می گردد؛ به این معندا  بر اساس طبقه بندی ارایه شده 

که علم اخالق پس از آموزه های عقیدتی و پیش از آموزه های فقهدی قدرار دارد. از ایدن چیدنش مدی تدوان       
 د. دریافت که نظام اخالقی از نظام بینشی متاثر است، چنان که خود بر نظام کنشی یعنی فقه تاثیر می گذار

بنابر این، اگر بخواهیم با استناد به متون دینی در باره جایگاه علم اخالق سخن بگوییم، باید بر این نکته تاکید 
 کنیم که علم اخالق پس از عقائد در دومین درجه از اعتبار و ارزش برخوردار است. 
ن گام باید باید به گزاره هدای  این امر حکایت از آن دارد که سرمایه گذاری در حوزه مطالعات دینی در نخستی

بینشی دین معطوف گردد و پس از آن باید علم اخالق مورد توجه قرار گیرد. در این منظومه فقده در جایگداه   
 سوم از نظر رتبه و ارزش قرار دارد. 

این در حالی است که در هزار سال گذشته بیشترین مطالعات در عرصه دین شناخت به فقه معطدوف شدده و   
و اخالق کمتر مورد توجه قرار گرفته اند و در مقایسه میان عقائد و اخالق باید اذعان کدرد کده اخدالق    عقائد 

حتی در مرحله نازل تری از نظر توجه نسبت به عقائد قرار داشته است. این مددعا بدا درنگریسدتن در میدرا      
    قابل اثبات است. علمی برجای مانده از گذشتگان و نیز گستره مطالعات دینی در دوران معاصر 

 ساختار نظام اخالق اسالمی  
ارسطو ارایه کرده اند. از نمونه های آن نظدم  « اعتدال»عالمان اخالق نظام اخالق اسالمی را مبتنی بر نظریه 

مال مهدی نراقی حاکم است. این در حدالی اسدت کده ایدن     « جامع السعادات»و سامانه ای است که بر کتاب 
  2ن کتاب شیعه در حوزه علم اخالق دانست.کتاب را باید برتری

از سویی دیگر، نظام اخالقی ارسطویی بر تقسیم ثالثی قوای نفس شکل گرفته اسدت. ارسدطو معتقدد اسدت     
زهدای او در   انسان دارای سه قوه عقل، شهوت و غضب است که به اقتضدای وجدود و در راسدتای تدأمین نیدا     

 سه گانه دارای حدّ افراط و تفریط اند.  وجودش به ودیعت نهاده شده است. این قوای
افراط هر یک از سه قوا به ترتیب جربزه، شره و تهور نام دارد و تفریط هر یک از آنها به ترتیب عبارت است از 
بُله، خمود و جبن و حد مطلوب و پسندیده آنها اعتدال نام دارد که نسبت به سه قوه وهمیه، شهویه و غضدبیه  

                                                                 
، التعلیقه علي کتداب  37، ص 2. براى آگاهي بیشتر از تبیین این روایت ر.ک: شرح اصول کافي از صدر المتألهین، ج 32، ص 1. کافي، ج 1

 .67د  66الکافي، ص 
 . 3، ص 1جامع السعادات، ج ؛ 4ر. ک: معراج السعادة، ص .  2
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گیرد و هرگاه این سه حد اعتدال یا حد وسط در سرزمین جان کسی  ت و شجاعت نام میبه ترتیب حکمت، عف
 جای بگیرد، عدالت شکل خواهد گرفت. 

چده   گیدرد و آن  بدین ترتیب بنیادهای فضیلت از نگاه ارسطو حکمدت، عفدت، شدجاعت و عددالت را در برمدی     
آن جا که حد وسط مشخ  و معدین اسدت    گیرد رذائل را تشکیل می دهد. از درجانب افراط وتفریط قرار می

 تعدد بردار نیست، لذا اصول فضایل محدود است. 
درنگریستن در متون دینی نشان می دهد که نظام اخالق اسالمی مبتنی بر تقسدیم چهارگانده تدرابط انسدان     

رابطده بدا   است. بر اساس این سیستم اخالقی، از آنجا که برای انسان چهار نوع رابطه شامل رابطده بدا خدود،    
خداوند، رابطه با اجتماع و رابطه با محیط زیست قابل تصور است، می توان اخالق را در چهار محدور اساسدی   

. اخدالق  4. اخدالق اجتمداعی ؛   3. اخدالق بنددگی ؛   2. اخالق فردی ؛  1مورد بررسی قرار داد که عبارتند از: 
ها را فضایل اخالقی گذاشدته   کند که نام آن یه میهایی خاص را به او توص زیستی. و بر اساس این روابط رفتار

 شمرد. و عدول از آن ها و آشکار ساختن رفتارهایی متضاد را رذایل برمی
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 درس دوم: آثار اخالقی زیستن  
ه به نظر می رسد که اخالقی زیستن حداقل از پنج جهت مفید و بلکه الزم اسدت و آثداری را در پدی دارد کد    

. نزاهدت  3. اخالقی زیستن فلسفه اصدلی رسدالت پیدامبران؛     2. اخالقی زیستن فلسفه آفرینش؛ 1عبارتند از: 
 . اخالق مهم ترین درس تاریخ. 5. اخالقی زیستن رمز آسوده زیستن در دنیا؛ 4اخالقی شرط ورود به بهشت؛ 

 اینک این آثار را مورد بررسی قرار می دهیم. 

 ه آفرینش . اخالقی زیستن فلسف0

یکی از پرسش های اساسی که از آغاز تا کنون ذهن انسان را به خود مشغول ساخته، فلسفه آفدرینش اسدت.   
 انسان هماره از خود پرسیده که چرا پا به این خاکدان گذاشته و هدف خداوند از آفرینش او چه بوده است. 

به آن پاسخ داده است. بر این اساس، قدرآن   متون دینی و به ویژه قرآن به نیکی به این پرسش توجه نموده و
 یکی از مهم ترین اهداف آفرینش را اخالقی زیستن انسان و به کمال رسیدن او معرفی کرده است. 

 قرآن در سه مورد به صراحت در این باره به گفت و گو پرداخته است: 
 نخست در سوره هود که در آن هدف آفرینش آزمایش انسان اعالم شده است: 

و اوسدت  .  عَمَلًا وَهُوَ الَّذِی خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِی سِتَّةِ أَیامٍ وَکانَ عَرْشُهُ عَلَی الْمَاءِ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ »
بیازمایدد کده کددام یدک      کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود، تدا شدما را  

  1«نیکوکارترید!
 وم در سوره که  که در آن اعالم شده است که خداوند زمین را برای آزمایش آدمیان زینت بخشیده است: د
ر حقیقت، ما آنچه را که بر زمین است، زیدوری  . دإِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَی الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا»

 2«.بیازماییم که کدام یک از ایشان نیکوکارترند را برای آن قرار دادیم، تا آنان

 سوم در سوره ملک که آفرینش مرگ و زندگی برای آزمایش انسان معرفی شده است: 
د تا همانکه مرگ و زندگی را پدید آور. الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ»

 3.«اوست ارجمند آمرزنده شما را بیازماید که کدامتان نیکوکارترید، و

 . اخالقی زیستن فلسفه اصلی رسالت پیامبران 0

در نگریستن در متون دینی نشان می دهد که از جمله اهداف رسالت پیدامبران را رسداندن انسدان بده کمدال      
ن آمده اند تا زیبایی های اخالقی و چگونگی اتصاف اخالقی و معنوی تشکیل می دهد. به این معنا که پیامبرا

به آنها را به آدمیان نشان دهند و در برابر، زشتی ها و پلشتی های اخالقی و چگدونگی پیراسدتگی از آنهدا را    
 ترسیم کنند.  

 قرآن در ترسیم برنامه رسالت پیامبر اکرم )ص( بر دو نکته تاکید کرده است: 

معدروف بده    4«یأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَینْهَاهُمْ عَدنْ الْمُنکدرِ  » داد و از منکر بازداشت: . مردم را به معروف فرمان1

 معنای ارزش های اخالقی و منکر به معنای پلشتی هاست.
تن تزکیه به معنای پاک ساخ 1«یزَکیهِمْ وَیعَلِّمُهُمْ الْکتَابَ وَالْحِکمَةَ». در کنار تعلیم مردم، آنان را تزکیه کرد: 2

 و پیراستن جان از هر گونه پلیدی و آلودگی است که در حقیقت همه معنا و مراتب اخالق را در خود دارد. 

                                                                 
 . 7. هود،  1
 . 7. که ،  2
 . 2. ملک،  3
 . 157. اعراف،  4
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 نیز پیامبر در جمله معروفی فرمود: 
انما بعثت التمم مکارم االخالق. من تنها از آن جهت به پیدامبری برانگیختده شددم تدا مکدارم و ارزشدهای       »

  2«اخالقی را تکمیل کنم.
این روایت آن است که میان آموزه های اخالقی ادیان الهی تناقض نیست و آن چه اسالم آورده نسبت  معنای

الْیوْمَ أَکمَلْتُ لَکمْ دِینَکمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیکمْ نِعْمَتِی »به سایر ادیان کامل تر و جامع تر است. چنان که مفهوم آیه 
 ت که اسالم نسبت به سایر ادیان دین کامل و جامعی است. این اس 3«وَرَضِیتُ لَکمْ الْإِسْلَامَ دِینًا

از سویی دیگر، جایگاه اخالق در فلسفه رسالت به گونه ای است که برخی از فالسدفه گدوهر ثابدت ادیدان را     
اندد. گدوهر    اخالقی زیستن دانسته اند. چنان که اسپینوزا معتقد است که ادیان دارای یک گوهر ثابت و صدف

القی زیستن و صدف آن احکام و شریعت است. پس از اسپینوزا، إمانوئل کانت و هگل از جملده  ثابت ادیان اخ
  4اند. ای هستند که همصدا با او گوهر ادیان را اخالقی زیستن دانسته فالسفه

 . نزاهت اخالقی شرط  ورود به بهشت 9
. ایمان و 1ی دو شرط اساسی باشند: از نگاه قرآن بهشت با توصیقات بی پایان تنها از آنِ کسانی است که دارا

. برخورداری از اعمال صالح و شایسته. این نکته بارها در آیات قرآن مدورد تاکیدد قدرار گرفتده     2دین باوری؛ 
 است. 

از بهترین نمونه های آن آیات نخست سوره مومنین است که در آنها ضمن اعالم رسدتگاری مؤمندان کده در    
تگاری به ایمان است، برای مومنان رفتارهایی برشمرده شده که همه آنهدا  حقیقت به معنای مشروط بودن رس
 در حوزه اخالق قابل تفسیراند. 

 این رفتارها عبارتند از: 
. 6. امانت داری؛ 5. حفظ دامن از هر گونه آلودگی؛ 4. پرداخت زکات؛ 3. رویگردانی از لغو؛ 2. خشوع در نماز؛ 1

 ر نماز.. محافظت ب7وفای به عهد و پیمان؛ 
در میان این هفت ویژگی، دو ویژگی اول، دوم و هفتم یعنی خشوع در نماز، رویگردانی از لغو و محافظدت بدر   
نماز ناظر به حقوق الهی و اخالق بندگی است و چهار ویژگی رفتاری دیگر یعنی پرداخت زکات، حفظ دامن از 

 نگر حقوق مردم و اخالق اجتماعی است. هر گونه آلودگی، امانت داری و وفای به عهد و پیمان همه بیا
قرآن پس از تاکید بر شرط ایمان و پایبندی بر رفتارهای اخالقیِ پیشگفته، اعالم می کند که افرادِ برخوردار از 

 این دست از رفتارها، میرا  داران بهشت خواهند بود که در آن جاودانه خوهند ماند. 
یعنی خانه ای که در آن پلیدی و پلشتی جایی ندارد، معرفی کرده « دار السالم»از سویی دیگر، قرآن بهشت را 

رای آندان، ندزد پروردگارشدان سدرای عافیدت      . بلَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِیهُمْ بِمَا کانُوا یعْمَلُونَ »است: 
 5«.یارشان خواهد بود است، و به آنچه انجام می دادند، او

                                                                                                                                                                                        
  .2ه، جمع.  1
 .211، ص 16. بحار االنوار، ج  2
 .  3. مائده ،  3
ن را نظراً و عمالً .  هگل ادیان را به ادیان انسانی و غیرانسانی تقسیم کرده و معتقد است هر دینی که آزادی و تعقل انسا165. همان، ص 4

هدای   استفاده کند، دین انسانی است. نشان دین انسانی نحی  بودن احکام و آموزه« رحمت»از عنصر « مخال »پاس دارد و به جای عنصر 
های اخالقی است و برعکس این حالت دین غیرانسانی قابل اطالق است. از نظر هگل دین مسیحیت دین انسدانی   فقهی و فربه بودن آموزه

 و آیین یهود آیین غیرانسانی است. 
 . 127. انعام،  5
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. إِلَّا مَنْ أَتَی اللَّهَ بِقَلْدبٍ سَدلِیمٍ  . یوْمَ لَا ینْفَعُ مَال  وَلَا بَنُونَ»شرط ورود به بهشت سالمت دل است: از نگاه قرآن 
 1«.مگر کسی که دلی پاک به سوی خدا بیاورد روزی که هیچ مال و فرزندی سود نمی دهد،

قی وجود نداشته و دل از هر جهدت از  سالمت دل از نگاه قرآن و روایات بدان معنا است که در دل رذایل اخال
آلودگی ها و پلشتی ها پاک باشد. این رذایل می تواند در حوزه اخالق فردی معنا پیدا کند نظیر بدبینی، یأس، 
خود کم بینی یا خودشیفتگی یا می تواند ناظر به اخالق اجتماعی باشد نظیر بخدل، حدرص، حسدادت، کبدر و     

   2شهوت طلبی.
های اخالقی أنانیت، خودخواهی و خود محوری آدمیان است کده بدر اسداس آن هدر فدردی      از جمله آلودگی 

خواهان آن است که همه نعمت ها از آنِ او باشد، حتی اگر نعمتی را که دیگران به شایستگی از آن برخدوردار  
 اند، باید به او واگذار کنند. 

 ه بهشت محروم اند، عبارتند از: از جمله کسانی که به استناد روایات اهل بیت )ع( از ورود ب
 عاق والدین؛  .1
 کسی که عادت به شراب خواری دارد؛  .2

  3کسی که پس از انجام کار خیر منّت می گذارد؛ .3
 کسی که خونی را به ناحق ریخته است؛  .4

  4سخن چین؛ .5
 کسی که پیوند خویشاوندی را قطع کرده است؛  .6

  5کسی که از مردم برای حاکمِ ستمکار مالیات می گیرد؛ .7
6کسی که آلوده دامن و فاجر است. .8

 

  7کسی که دچار بخل است؛ .9
  8کسی که گوشت او از مال حرام روییده است. .11

تحلیل این دست از رفتارها که در روایات به عنوان موانع ورود انسان به بهشت معرفی شده اند، نشان می دهد 
ید در این جهان و به یُمن ریاضت و کوشش که همه آنها به نوعی حکایت از آن دارد که جان و رفتار آدمی با

عملی پاک و پیراسته شود و در صورتی که چنین پاکی و پیرستگی تحقق نپذیرد، مانع ورود انسان به بهشدت  
 می شود تا زمانی که در بوته عقوبت و آتش الهی، پلشتی های جان شسته و پاک گردد.   

 . اخالقی زیستن رمز آسوده زیستن در دنیا 4

قی زیستن تنها آثار معنوی و اخروی را در پی ندارد، بلکه می تواند به آبادانی دنیا نیز بیانجامد. به عبدارت  اخال
روشن تر، حتی اگر کسی به متافیزیک باورمند نباشد و مفاهیمی همچدون رضدایت الهدی، فلسدفه آفدرینش،      

                                                                 
 . 89 – 88. شعراء،  1
  .176خطبه  ،نهج البالغه به عنوان بیماری دل معرفی شده است. و ضاللت نفاق ،کفردر روایتی از زبان حضرت امیر )ع( .  2
 . 82ص ، قرب االسناد.  3
 . 273ص ، 7ج ، کافی.  4
 . 436ص ، الخصال.  5
 . 271ص ، ثواب األعمال.  6
 . 391ص ، تح  العقول.  7
 . 119ص ، المجازات النبویة.  8
 



 14 

ی زندگی، اخالقی زیستن را هر چند رسالت پیامبران برای او بی معنا باشد، باز به مقتضای عقل و ضرورت ها
 در سطحی ضعی  تر از آن چه مطمح نظر دین است، مفید و بلکه الزم می انگارد.

امروز در دنیای سکوالر و عصر مدرنیته که دین و ارزش های اخالقیِ مورد نظدر ادیدان رندگ باختده اسدت،      
، صداقت، وفاداری بده پیمدان هدا،    مفاهیم اخالقی همچون حقوق انسان، حقوق عدالت، آزادی، حقوق معنوی

 نظم و انضباط اجتماعی از سوی همگان مورد تاکید است. 
در اقتصاد مدرن روزگار ما همگان پذیرفته اند که صداقت در تبلیغات، اجتناب از غش و فریب در معامله، حق 

ی و باال رفتن راندمان مصرف کننده، وفا به قرارداد ضمانت و سایر اصول اخالقی تا چه میزان بر رشد اقتصاد
 تولید و فروش کاال موثر است. 

باری، یکی از اصول اخالقی مورد تاکید اسالم و همه ادیان و مکاتب اخالقی، صداقت در معامالت اسدت. بدر   
اساس این اصل باید از غشّ و نیرنگ در معامالت اجتناب شود و جنسی که به خریدار داده می شدود، بایدد از   

 ا آن چیزی باشد که پیش از آن در توصی  آن گفته شده است. هر جهت منطبق ب
این امر به ویژه در مواردی که کاال با بسته بندی خاص پیچیده شده و امکان رؤیت آن پیش از خریدد وجدود   
ندارد، بیشتر خودنمایی می کند؛ نظیر کاالهای خوراکی و قطعات صوتی، تصدویری و رایانده ای. ایدن امدر در     

ه بسیاری از خریدها از طریق اینترنت انجام می گیدرد و گداه میدان فروشدنده و خریددار هدزاران       روزگار ما ک
فرسنگ فاصله وجود دارد، از اهمیت ویژه ای دارد. جالب آن که عموم کمپانی ها در جهان غدرب کده مبدانی    

 فکری آنان غیر دینی است، بر این اصل پایبنداند.  

 . اخالق مهم ترین درس تاریخ 5
بدود کده   « تمرد از فرمان الهی»اساس آن چه در متون دینی آمده، نخستین گناهی که در هستی ثبت شد  بر

داشت و از ابلیس سر زد. به این معنا که ابلیس خود را از آتش و آتش را برتر از خداک مدی   « تکبر»ریشه در 
 برابر او سجده کند. دانست و معتقد بود که چون برتر از آدم است به رغم فرمان الهی، نباید در 

 قرآن در این باره چنین می فرماید: 
فرمود: چدون تدو را بده    . قَالَ مَا مَنَعَک أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُک قَالَ أَنَا خَیر  مِنْهُ خَلَقْتَنِی مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِینٍ »

من از او بهترم. مرا از آتشی آفریدی و او : »گفت سجده امر کردم چه چیز تو را باز داشت از اینکه سجده کنی؟
 1.«را از گِل آفریدی

داشت. زیرا خداوند از آدم « حرص»بود که ریشه در « تناول از درخت ممنوعه»دومین گناهی که از آدم سر زد 
و همسرش خواسته بود تا از همه نعمت های بهشت بهره برند، اما به درخت نزدیک نشوند. امدا آندان در پدی    

  2وای شیطان فریب خورده و اسیر آزمندی خود شدند و پس از تناول درخت از بهشت رانده شدند.اغ
داشت. به این معنا کده  « حسادت»بود که ریشه در « قتل به نا حق»سومین گناهی که برای آدمیان ثبت شد 

نداحق کشدت و خدود را    در پی پذیرش قربانی هابیل از سوی خداوند، قابیل به او رشک برد و برادر خود را به 
  3مستوجب عذاب الهی ساخت.

بدین ترتیب می توان نتیجه گرفت که آغازین گناهان ابلیس، آدم و قابیل ریشه در رذیلت های اخالقی آندان  
 «.حسادت»و « حرص»، «کبر»داشت که عبارت بود از 

                                                                 
 . 12. اعراف،  1
 . برای آگاهی بیشتر از تفسیر این آیات ر. ک: المیزان، ؟؟؟ ؛ رابطه متقابل کتاب و سنت.، ؟؟؟.22 – 19. اعراف،  2
 . 31 – 27. مائده،  3
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ا فرشدتگان و حضدور در   به عبارت روشن تر، آن چه که ابلیس را پس از شش هزار سال عبادت از همنشینی ب
ساحت قدس حق باز داشت و او را برای همیشه مطرود خداوند ساخت و همه پلشتی ها را به پای او نگاشدت،  

  1در برابر خداوند بود.« کبر»یک رذیلت اخالقی به نام 
و را در چنان که عدم توجه و عدم پایبندی آدم ابو البشر به فضیلت اخالقی قناعت و اطاعت از فرمان الهدی، ا 

کشاند و به تعبیر قرآن باعث هبوط او به زمین و ابتالء او و فرزندانش بده اندواع   « حرص»ورطه ضدّ آن یعنی 
 آفت ها و آسیب ها در زمین شد. 

نیز یک رذیلت اخالقی است که باعث سقوط قابیل از مرتبه انسانیت شد و نام او را برای همیشده  « حسادت»
 ی به ثبت رساند. به عنوان نماد پلشتی در هست

در نگریستن در باره رخدادهای امت های گذشته نیز نشان می دهد که یکی از عوامل مهم سقوط و هالکدت  
 آنان عدم پایبندی به ارزش های اخالقی بوده است. 

دچدار عدذاب الهدی شدد و از     « هم جنس گرایی»به عنوان نمونه قوم لوط به خاطر درغلتیدن در گناه جنسی 
قوم شعیب به خاطر فساد اقتصادی یعنی کدم فروشدی و نیرندگ در     2ر آنان سنگ باریدن گرفت.آسمان بر س

  3معامالت، مسوجب عقوبت الهی شدند.
امت های خود را مخاطب ساخته و از آنان « أَفَلَا تَتَّقُونَ»راز آن که به استناد آیات قرآن، پیامبران بارها با جمله 

 تقوا پیشه کنند، همین نکته است. می خواستند تا در برابر خداوند 
در دوران رسالت رسول اکرم )ص( نیز بسیاری از لغزش های مسلمانان در پی عدم پایبنددی بده ارزش هدا و    
فضیلت های اخالقی رر نمود. به عنوان نمونه طمع، دلبستگی به دنیا و به چنگ آوردن غنیمت جنگی باعدث  

لیت حفظ تنگه ای را بر عهده داشتند، مسئولیت خدود را رهدا   شد تا در جنگ احد عموم جنگجویانی که مسئو
  4کنند و در پی آن زمینه هجوم دشمن فراهم شد و بیش از هفتاد تن از مسلمانان به شهادت رسیدند.

در جنگ حنین غرور و فریفته شدن مسلمانان به شمار خود، زمینه شکست آنان را فراهم کرد و این در حدالی  
  5نان سه برابر شمار دشمن بود.بود که شمار مسلما

رخدادهای عصر خلفا و دوران حکومت حضرت امیر )ع( نیز از این قاعده مستثنا نیست. به این معنا که بسیاری 
 از کژرفتاری ها که ما امروز از آنها به زشتی یاد می کنیم، ناشی از لغزش های اخالقی بوده است. 

ده برای تعیین خلیفه افزون بر مخالفت با تاکید رسول اکدرم )ص(  اجتماع برخی از صحابه در سقیفه بنی ساع
مبنی بر والیت حضرت امیر )ع(، از جهات دیگر اخالقی نیز ناپسند و مخال  موازین اخالقی بود. زیرا در چنان 
ی لحظاتی هنوز مراسم تجهیز، تکفین و تدفین پیامبر انجام نشده بود و این رفتار اهانت به آن وجود پاک تلقد 

  6می شد.

                                                                 
و کان قد عبد اهلل ستة آالف سنة ال یدرى امن سني الدنیا أم من سدني اخخدرة مدن کبدر سداعة      »ع( در این باره فرمود: . حضرت امیر ) 1

 . 192نهج اللبالغه، خطبه « واحدة.
توالدد و   ] آیا شما با مردها درمی آمیزید و راه  .لْمُنکرَأَئِنَّکمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِیلَ وَتَأْتُونَ فِی نَادِیکمْ ا ». قرآن در باره آنان فرمود:  2

  .  29عنکبوت،  «خود پلیدکاری می کنید؟  [ اُنس ]  را قطع می کنید و در محافل  [ تناسل
پیمانه را تمام دهید و از کم . اسِ الْمُسْتَقِیمِأَوْفُوا الْکیلَ وَلَا تَکونُوا مِنْ الْمُخْسِرِینَ وَزِنُوا بِالْقِسْطَ» . قرآن در باره قوم شعیب چنین آورده است:  3

 . 182 – 181شعراء، « .و با ترازوی درست بسنجید .فروشان مباشید
4
 .154د  153. آل عمران،  
5
 .25. توبه،  
 . تاریخ االسالم ؟؟؟  6
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پیش انداختن ابوبکر که تحت تاثیر تعصبات قبیله ای و نژادی انجام گرفت، در حالی که به تعبیر حضرت امیر 
او خود در طول دوران زمامداری اش بارها بر برتری آن حضرت بر خود تاکیدد داشدت، از نمونده هدای دیگدر      

تعیین عمر به عنوان خلیفه دوم که همگان او  چنین لغزشی با 1رفتارهای مخال  اخالق در تاریخ اسالم است.
  2را به خشونت و پر لغزشی در رفتار می شناختند، هم چنان ادامه یافت.

تاثیر رذیلت های اخالقی در شورای شش نفره ای که خلیفه دوم برای تعیین خلیفه پس از خدود پدیش بیندی    
خاطر کینه ای که با حضرت امیر )ع( داشت به کرده بود، هم چنان خودنمایی کرد. زیرا سعد بن ابی وقاص به 

آن حضرت رأی نداد و عبد الرحمان بن عوف به خاطر فامیلی با عثمان، او را بر امام مقدم داشت . چندان کده   
 حضرت امیر در بخشی از خطبه شقشقیه پرده از این رفتار زشت برداشته است. آن جا که می فرماید: 

  3«وَ مَالَ الْآخَرُ لِصِهْرِهِ.   غْنِهِفَصَغَا رَجُل  مِنْهُمْ لِضِ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
مَّصَهَا ابْنُ أَبِی قُحَافَةَ وَ إِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّی مِنْهَدا مَحَدل    أَمَا وَ اللَّهِ لَقَدْ تَقَ» . حضرت امیر )ع( در بخشی از خطبه شقشقیه چنین آمده است:  1

 . 3نهج البالغه، خطبه « الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَي ... َیَا عَجَباً بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُهَا فِی حَیَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لِآخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ.
نْهَدا  فَصَیَّرَهَا فِی حَوْزَةٍ خَشْنَاءَ یَغْلُظُ کَلْمُهَا وَ یَخْشُنُ مَسُّهَا وَ یَکْثُرُ الْعِثَارُ فِیهَا وَ الِاعْتِذَارُ مِ »ر باره خطبه دوم فرمود: . امام در خطبه شقشقیه د 2

  ن. هما.« لَهَا تَقَحَّم  فَصَاحِبُهَا کَرَاکِبِ الصَّعْبَةِ إِنْ أَشْنَقَ لَهَا خَرَمَ وَ إِنْ أَسْلَسَ
 . 3. نهج البالغه، خطبه  3
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 درس سوم: 

 شیوه های تخلق به اخالق الهی 
از جمله پرسش هایی اساسی در حوزه اخالق اسالمی آن است که راه ها و روش های نیل به تعالی و کمدال  

ه کماالت اخالقی پی برده و خدود را  اخالقی و تخلق به اخالق الهی چیست. زیرا چه بسا کسانی که به جایگا
به خاطر کاستی ها در این زمینه مالمت می کنند و پیوسته دغدغه تعالی اخالق دارند؛ اما از چگونگی ورود به 

 عرصه سیر و سلوک اخالقی بی اطالع اند و نمی دانند از کجا باید شروع کنند.  
ه و تبیین همه روشها و تحقیدق دراز دامدن نیداز    بدیهی است پاسخ به این پرسش اساسی به بررسی همه جانب

دارد؛ با این حال ما به خاطر ضرورت این بحث و به مقتضای محدویت حجم کتداب ده شدیوه کده در رشدد و     
 تعالی اخالق تاثیر می گذارند را مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: 

 بیداری و درخواست تعالی اخالق  .1
 مراقبت و محاسبهرعایت سه اصل: مشارطه،  .2

 عادت دادن نفس به کارهای نیک  .3
 اهتمام به همه نیازمندی های نفس  .4
 مطالعه سرگذشت پیشینیان  .5

 همنشینی با صالحان   .6
 اجتناب از مصاحبت ناپاکان  .7
 یاد مستمر الهی .8

 هماره با وضو بودن  .9
 سحر خیزی .11

 . بیداری و درخواست تعالی اخالق   0

عرصه اخالق برخاستن از خواب غفلت و تعالی خواهی است که از آن به  نخستین و اساسی ترین گام ورود به
تعبیر می شود. یقظه به معنای بیداری است؛ یعنی انسان از خواب غفلت برخیزد و دریابد کده در چده   « یقظه»

 حال و هوای اخالقی و معنوی بسر می برد و چقدر با کاروان رشد و تعالی روحی و معنوی فاصله دارد. 
ین بیداری او متوجه عیب ها و ضع  های خد می شود و درمی یابد که تا رسیدن به کمال انسانی فاصله با چن

جدّی دارد. با چنین آگاهی زمینه برطرف ساختن عیب ها و کاستی های اخالقی و رفتاری شخ  فراهم می 
 کند.

ب غفلت برخاسته و بده نیکدی   در برابر گروهی از مردم که در خواب غفلت بسر می برند، گروهی دیگر از خوا
دریافته اند که دچار پلشتی ها و زشتی های اخالقی اند، اما همت و عزم الزم را در خود فراهم نمی آورند که 

 گامی به پیش گذاشته و خود را به کماالت و سجایای اخالقی نزدیک سازند. 
ی تعالی را شنیده اند، اما به دالیلی به عبارت روشن تر، آنان دعوت دل، عقل و دعوت خداوند به حرکت به سو

که در مبحث دشواری رشد اخالقی اشاره کردیم، که مهم ترین آنها لزوم کنار گذاشدتن بخشدی از خوشدی و    
 لذت ها در سایه تعالی خواهی اخالقی است، چنین رشدی را طلب نمی کنند.
جزو نزدیک ترین افراد یک انسان تجربه تاریخی نیز نشان می دهد که گاه افرادی همچون همسر و پس نوح 

صالح بوده و غفلت از رشد و تعالی در باره انان معنا نداشت، اما از آن جا که خود تعالی و رشد دینی و اخالقی 
 را طلب نکردند، از این سعادت بزرگ محروم ماندند. 
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 خندد چمن یابر، ک دینوشد لبن     تا نگر یطفل ک دیتا نگر
 بجوش دیآ ینم شیبخشا گیروش     دطفلک حلوا ف دینگر تا

 . رعایت سه اصل: مشارطه، مراقبت و محاسبه0

در عموم نگاشته های اخالقی و عرفانی و نیز در توصیه اهل سیر و سلوک اهتمدام بده سده اصدل: مشدارطه،      
 مراقبت و محاسبه تاکید شده است. 

پس از ادای فریضه صبح است، با خدود   مقصود از مشارطه آن است که انسان در آغاز روز که بهتری زمان آن
شرط کند که روز خود را با التزام به انجام واجبات و ترک محرمات و در مرحله ای باالتر با رعایت مسدتحبات  
و ترک مکروهات به پایان رساند. این در حقیقت پیمانی است که مناسب است شدخ  از خدود بگیدرد و روز    

  خود را با چنین پیمانی آغاز نماید.
مراد از مراقبت پاسبانی و مواظبت همه جانبه در طول نسبت به اندیشه ها، رفتارها و گفتارها است تدا در آنهدا   
گناه و در مرحله ای باالتر موارد شبهه نیز راه نیابد. بر اساس اصل مراقبت انسان باید پیش از هر کس و هدر  

 ها و آفت ها به سرزمین نفس و جان شود.  چیز دیگر، خود از نفس خویش مراقبت کند و مانع ورود آسیب
منظور از محاسبه آن است که در پایان روز که بهترین زمان آن هنگام رفدتن بده بسدتر بدرای خدواب اسدت،       
کارهای روز خود را مورد بررسی و ارزیابی دقیق قرار دهد. در صورتی که ان روز را با پداکی و اطاعدت الهدی    

زارد و استمرار چنین توفیقی را از او بخواهد و اگر مرتکب گناه یا ترک عبادتی گذرانده باشد، خداوند را شکر گ
شده باشد، از خداوند استغفار کند و در صدد تدارک آن برآید و با خود عهد کند کده دیگدر بده چندین رفتداری      

 بازنگردد.
به صورت صریح یا اشاره در این سه اصل اخالقی که التزام به آنها در نیل به کماالت تاثیر بسیاری می گذارد، 

 متون دینی مورد تاکید قرار گرفته اند. به عنوان نمونه در روایتی از امام صادق )ع( چنین آمده است: 
. روزی نیست یَقُولُ نَشَدْتُکَ اللَّهَ أَنْ نُعَذَّبَ فِیکَ   مَا مِنْ یَوْمٍ إِلَّا وَ کُل  عُضْوٍ مِنْ أَعْضَاءِ الْجَسَدِ یُکَفِّرُ اللِّسَانَ» 

مگر آن تمام اعضاء انسان در برابر زبان خضوع کرده و می گویند: تو را به خداوند سوگند می دهیم که کاری 
  1«نکن به خاطر تو عذاب شویم.

اصل مراقبت را می توان در بسیاری از آیات و روایات جستجو کرد به عنوان نمونه قرآن در این باره می 
 فرماید: 

  2«ای کسانی که ایمان آورده اید، به خودتان بپردازید.. ذِینَ آمَنُوا عَلَیکمْ أَنفُسَکمْ یا أَیهَا الَّ »
آن است که انسان مدالزم، مواظدب و    3چنان که برخی از مفسران تبیین کرده اند،« عَلَیکمْ أَنفُسَکمْ»مفهوم   

 درغلتد.    مراقب نفس خود باشد و نگذارد که نفس او در ورطه گناهان و آلودگی ها 
محاسبه نیز در برخی از روایات مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه در روایتی از امام کاظم )ع( چنین 

 آمده است: 

                                                                 
 «. باب الصمت و حفظ اللسان» 115، ص 2. کافی، ج  1
 . 115. مائده،  2
مجمع  .«إحفظوا أنفسکم من مالبسة المعاصی  واإلصرار علي الذنوب». امین االسالم طبرسی در تفسیر این فقره از آیه چنین آورده است:  3

 .  435ص  ،3ج ، البیان
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اسْتَغْفَرَ اللَّهَ مِنْهُ وَ تَابَ  فِی کُلِّ یَوْمٍ فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزَادَ اللَّهَ وَ إِنْ عَمِلَ سَیِّئاً  نَفْسَهُ  یُحَاسِبْ  لَمْ  مِنَّا مَنْ  لَیْسَ» 
إِلَیْهِ. از ما نیست کسی که خود را هر روز محاسبه نکند؛ که اگر دید عمل نیکی انجام داده از خداوند فزونی آن 

 1«را بخواهد و اگر عمل گناهی انجام داد از خداوند طلب بخشش کند و نزد او توبه نماید.
 ود: در روایت دیگر امام صادق )ع( فرم

انْظُرْ کَیْ َ قِیَامُکَ عَلَي إِنَّکَ قَدْ جُعِلْتَ طَبِیبَ نَفْسِکَ وَ بُیِّنَ لَکَ الدَّاءُ وَ عُرِّفْتَ آیَةَ الصِّحَّةِ وَ دُلِلْتَ عَلَي الدَّوَاءِ فَ»
بر تو  نَفْسِکَ. تو خود طبیب نفس خود قرار داده شدی و آفت و بیماری به تو نشان داده شد و راه درمان آنها

   2«آشکار شده و دوای بیماری را به تو نشان داده اند؛ پس ببین که که بر نفس خود چگونه قیام خواهی کرد.

 . عادت دادن نفس به کارهای نیک 9
افزون بر متون دینی، مطالعات رفتارشناسی و روانشناختی این حقیقت را اثبات کرده که نفدس انسدان عدادت    

اگر تحقق رفتاری در آغاز دشدوار نمایدد، پدس از اسدتمرار بدر آن در زمدانی قابدل         پذیر است؛ به این معنا که
مالحظه نفس بر آن عادت کرده و پس از آن آن رفتار با سهولت انجام می گیرد و اگر هم چنان بر آن کدار و  

 رفتار مداومت شود کار به جایی می رسد که ترک آن برای نفس بسیار دشوار خواهد بود. 
عادت دادن نفس به کارهای نیک و خوب و تاثیر آن در نهادینه شدن این دست از رفتارها در برخدی  تاکید بر 

 از روایات اهل بیت )ع( انعکاس یافته است. به عنوان نمونه حضرت امیر )ع( فرمود: 
الْحِلْمَ. اخالق خود را به سمت سجایای   فُسَکُمُذَلِّلُوا أَخْلَاقَکُمْ بِالْمَحَاسِنِ وَ قَوِّدُوهَا إِلَي الْمَکَارِمِ وَ عَوِّدُوا أَنْ» 

اخالقی رام کنید و آنها را به سمت خوبی و زیبایی ها جهت دهید و نفس خود را به حلم و بردباری عادت 
 3«دهید.

 آن حضرت در جایی دیگر چنین فرمود: 
 4«التَّصَبُّر. نفس خود را به بردباری پیشه کردن عادت ده.  عَوِّدْ نَفْسَکَ»

 نیز در جایی دیگر فرمود: 
السَّمَاحَ وَ تَخَیَّرْ لَهَا مِنْ کُلِّ خُلُقٍ أَحْسَنَهُ فَإِنَّ الْخَیْرَ عَادَة . نفس خود را به گذشت و بزرگ منشی   عَوِّدْ نَفْسَکَ»

 5« عادت ده و از هر خویی بهترین آن برگزین که خیر و نیکی با عادت کسب می شود.

از جمله  9و خلوت کردن برای تفکر 8خوب گوش کردن 7حسن نیت، 6کثرت استغفار،عادت دادن نفس به 
 موارد دیگر است که در برخی از روایات مورد تاکید قرار گرفته است. 

 . توجه به همه نیازمندی های نفس 4
ه این معنا یکی از اصولی که در باید در سیر به تعالی اخالقی رعایت گردد، توجه به همه نیازهای نفس است؛ ب

                                                                 
 «.باب محاسبة العمل» 453، ص 2. کافی، ج  1
 . 454، ص 2. کافی، ج 2
 . 64، ص 75؛ بحار االنوار، ج 224. تح  العقول، ص  3
مدن  « الصَّبْرَ فَدنِعْمَ الْخُلُدقُ الصَّدبْر.     عَوِّدْ نَفْسَکَ»». در روایت دیگر چنین آمده است: 244، ص 46؛ بحار االنوار، ج 69. تح  العقول، ص  4

 .386، ص 4ج  الیحضره الفقیه،
 . 86. همان، ص  5
 .341عیون الحکم و المواعظ، ص  «الِاسْتِکْثَارَ بِاالسْتِغْفَارِ فَإِنَّهُ یَمْحُو عَنْکَ الْحَوْبَةَ وَ یُعْظِمُ لَکَ الْمَثُوبَةَ.  عَوِّدْ نَفْسَکَ . » 6
 .341ص  همان،« حُسْنَ النِّیَّةِ وَ جَمِیلَ الْمَقْصَدِ  عَوِّدْ نَفْسَکَ . » 7
 . 341، همان، ص «  الِاسْتِمَاع  عَوِّدْ أُذُنَکَ حُسْنَ. »  8
 . 457همان، ص « اإلستهتار بالفکر و اإلستغفار فإنّه یمحو عنک الحوبة و یعظّم المثوبة   عوّد نفسک. »  9
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که در کنار مراقبت از نفس در برابر هواها و هوس های نفسانی و شیطانی و عادت دادن آن به عبادت و ذکدر  
که همان نیازهای عِلوی نفس است، باید به نیازهایی دیگر همچون شادی، گردش، ورزش و تفرّج نیز توجده  

 ه ساز تقویت روح و جان تعبیر شده است.  کرد. نیازهایی که در برخی از روایات از آنها به عنوان زمین
باری، گاه افرادی که گام در راه سیر و سلوک می گذارند گمان می کنند که پیوسته باید مشغول ذکر و عبادت 
باشند و در تمام محافل و مجالس مذهبی در مساجد و حسینیه ها شدرکت نمایندد و همداره بایدد در اندیشده      

 د. اصالح نفس و تهذیب باطن باشن
خاطر توجه به عظمت باری و خُردی اطاعت و پندارند انسانی که دین تصویر نموده، انسانی است که بهآنان می

شود و مجالی بدرای پدرداختن بده    بزرگی معاصی، هماره در تب و تاب بوده و شادی و شع  را از او گرفته می
 گذارد. شادی و خوشی ها باقی نمی
و در روایدات از قهقهده    1های شاد مذمت کدرده اسدت  همین جهت قرآن از انسان آنان بر این گمان اند که به

 3و در برابر، بر تفکر تاکید شده و از آن به عنوان یکی از صفات مؤمن یاد شده است. 2مستانه نکوهش شده
 در حالی که باید تاکید کرد که ارائه تصویر انسان غمگین، افسرده، گریزان از شدادی، شدع  و خوشدی هدای    

کند، زیرا در مقابل نصوص مورد استناد، ادله فراوانی وجود حالل از نگریستن ناق  به پیکره دین حکایت می
 کند. دارد که عکس آن را اثبات می

چنین از زبان پیشوایان دینی به مؤمنان سفارش شده تا اوقات شبانه روز خود را بده سده یدا چهدار بخدش      هم
 امیر )ع( چنین آمده است: روز به سه بخش در فرمایش حضرت تقسیم کنند. درباره تقسیم شبانه

[ مَعَاشَهُ وَ سَاعَة  یخَلِّی ]فِیهَا[ بَینَ نَفْسِهِ  فَسَاعَة  ینَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَة  یرُمُّ ]فِیهَا مَعَایشَهُ  سَاعَاتٍ  لِلْمُؤْمِنِ ثَلَا ُ»
پردازد و ساعتی به مناجات با پروردگار خود میمؤمن دارای سه ساعت است:  . وَ بَینَ لَذَّتِهَا فِیمَا یحِل  وَ یجْمُل

دهد و ساعتی را برای خلوت کردن بدین خدود و لدذتّهای حدالل و     ساعتی به مرمّت معاش خود اختصاص می
  4«دهد.دلچسب اختصاص می

 . مطالعه سرگذشت پیشینیان 5

اخالقی تاثیر گذارد، مطالعه و تفکر در سرگذشت پیشینیان  یکی از راهکارهایی که می تواند در رشد و تعالی
است؛ یعنی انسان های بدکردار و نیک کردار که در طول سالیان متمادی بر این خاکدان ظاهر شده و پس از 

 برجای گذاشتن آثار خوب و بد از خود رر در خاک کشیده اند. 
ریخ بشر یعنی از آدم و فرزندان او شروع شدود و تدا   تفکر در سرگذشت پیشینیان می تواند از دورترین نقطه تا

دوران معاصر را دربر گیرد؛ چنان که چنین تفکر و مطالعه ای می تواند به صورت جهانی، منطقه ای یا ناظر به 
  5یک کشور دنبال گردد.

. از بر این اساس بخشی از آیات قرآن به انعکاس داستان پیامبران و امت هدای آندان اختصداص یافتده اسدت     
کند، پند، اندرز و عبرت آموزی اسدت. ایدن هددف در    سویی، مهمترین هدفی که قرآن از بیان قصه دنبال می

                                                                 
1

 .76ص ،ق« اذ قال له قومه ال تفرح ان اهلل ال یحب الفرحین.». به عنوان نمونه در قرآن آمده است: 
2

 . 642، ص 2، ج کافی« اذا قهقهت فقل حین تفرغ اللهم التمقتنی»باقر )ع( فرمود: . امام
3

 . 327، ص 68، ج بحاراألنوار« تَفَکرُ سَاعَةٍ خَیر  مِنْ عِبَادَةِ سَنَة». در روایتی چنین آمده است: 
4
 . 391، حکمت نهج البالغه. 
اریخی و عالیقی که افراد به سرزمین خود، تاریخ و مشاهیر آن دارند، مطالعه محدود به تاریخ یک . البته با توجه به گستردگی رخدادهای ت 5

 سرزمین بیشتر قابل توصیه است.   
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 چهار چوب مقصد بنیادین قرآن که همانا هدایت مردم است، قابل ارزیابی است. 
 قرآن کریم در موارد متعدد به این هدف تصریح نموده است، از جمله آیات ذیل:

هایي را که پیش از آنان هدالک کدردیم،    چه بسیار گروه1«نَا قَبْلَهُم مِن قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُم بَطْشاًوَکمْ أَهْلَک»د 
 تر بودند ]و شهرها را گشودند[؛ که ایشان از آنان سخت

چده در آن  یقین از خبرهاى بدزرگ آن و به2«وَلَقَدْ جَاءَهُم مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِیهِ مُزْدَجَر  حِکمَة  بَالِغَة  فَمَا تُغْنِ الن ذُرُ»د 
اى  [ هشدارها فایده ها( است، به سراغ آنان آمده است، که )آن( فرزانگيِ رساست؛ و]لي )مایه( بازداشتن )از بدى

 ندارد.
های گذشته که به معندای مطالعدة مسدتقیم و    دعوت از مردم برای سیر در زمین و باز نگریستن سرانجام امت

 یشینیان است، با چنین هدفی دنبال شده است، نظیر آیات:حضوری سرگذشت پ
اندد تدا    پس آیا در زمین گردش نکدرده 3«أَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَینظُرُوا کی َ کانَ عَاقِبَةُ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ»د 

 بنگرند چگونه بوده است فرجام کساني که پیش از آنان بودند؟
بگو: در زمین گدردش کنیدد! سدپس بنگریدد     »4«رْضِ ثُمَّ انظُرُوا کی َ کانَ عَاقِبَةُ الْمُکذِّبِینَقُل سِیرُوا فِی الْأَ»د 

 «فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است؟!
 برای شناخت هدف تربیتی قرآن در یادکرد قص ، توجه به نکات ذیل ضروری است:

رو رراند. ازایدن سانها همها و کششها، آرمانظر خواستها از نانسان 5«تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ». بر اساس اصل 1
ها نسبت به سایر انسانسانی دارند و تغییر زمان، مکان و اشخاص مانع شمول آندادهای تاریخی شأنیت هم

 ها نیست.
بر این اساس، کسی که داستان امت ها و اشخاص گذشته تاریخ را مطالعه مدی کندد، بایدد رمدوز موفقیدت و      

مندی انسان های صالح را نصب العین خود قرار دهد و به آنها در مقام عمل پایبند باشد و از طرف دیگر، سعادت
 از تمام عوامل و زمینه هایی که باعث نگونساری شماری از پیشینیان شده، اجتناب نماید. 

 حضرت امیر )ع( در سخنی بلند خطاب به فرزند خود چنین فرمود: 
فِی أَعْمَالِهِمْ وَ فَکَّرْتُ فِی أَخْبَارِهِمْ وَ سِرْتُ   عُمُرَ مَنْ کَانَ قَبْلِی فَقَدْ نَظَرْتُ  وَ إِنْ لَمْ أَکُنْ عُمِّرْتُ أَیْ بُنَیَّ إِنِّی» 

هِمْ إِلَي آخِرِهِمْ فَعَرَفْتُ فِی آثَارِهِمْ حَتَّي عُدْتُ کَأَحَدِهِمْ بَلْ کَأَنِّی بِمَا انْتَهَي إِلَیَّ مِنْ أُمُورِهِمْ قَدْ عُمِّرْتُ مَعَ أَوَّلِ
جَمِیلَهُ وَ  68[ نَخِیلَهُ وَ تَوَخَّیْتُ لَکَ  صَفْوَ ذَلِکَ مِنْ کَدَرِهِ وَ نَفْعَهُ مِنْ ضَرَرِهِ فَاسْتَخْلَصْتُ لَکَ مِنْ کُلِّ أَمْرٍ ]جَلِیلَهُ

 6«صَرَفْتُ عَنْکَ مَجْهُولَهُ . 
خیلی درس آموز است؛ یعندی انسدان چندان تداریخ و سرنوشدت      « دِهِمْحَتَّي عُدْتُ کَأَحَ»در این سخن عبارت 

پیشینیان مورد مطالع و بررسی قرار دهد که خود را یکی از آنان و در میان آنان حسّ کند و چنین انگدارد کده   
گویا آن رویدادهای تلخ و شیرین و آن پیروزی و شکست ها به سر او آمده است. پیداسدت بدا چندین نگداهی     

                                                                 
1

 .36. ق، 
2

 .5د  4. قمر، 
3

 .119. یوس ، 
4

 .11. انعام، 
5

 .11. بقره، 
 . 31. نهج البالغه، نامه  6
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مه زندگی انسان می شود و وجود آدمی گستره ای به فراخنایی تاریخ پیدا می کند و پدیش از آن کده   تاریخ ه
 گذار زمان و آزمودن شکست ها، از آنها پرهیز می نماید. 

 . همنشینی با صالحان  6
ارند، بسیاری از کسانی که غرق پلشتی و زشتی های اخالقی هستند از آن جا که با آلوده دامنان حشر و نشر د

از عمق سقوط اخالقی خود بی خبرمی مانند. آنان خود را با هم نشینان پلشت رفتار مقایسه می کنند و چه بسا 
 گمان دارند که آن چه انجام می دهند زشتی به همراه ندارد. 

اری دنیایی که آنان برای خود ساخته اند دنیایی است خاص که در آن انواع آلودگی ها وجود دارد؛ از شراب خو
گرفته تا فسق و فحشاء و تا ظلم و تعدی به حقوق مردم. مراتب محدودتر در آلدودگی رفتداری لغدزش هدای     
کوچک و بزرگی است که گاه در رفتار دین داران به چشم می آید همچون غیبت، تندخلقی و کوتاهی در ادای 

 حقوق دیگران.  
ناپسند همنشینی با اولیاء الهی و صالحان است؛ یعنی یکی از راه های کارآمد در معالجه این دست از رفتارهای 

کسانی که در تمام لحظات زندگی به پاسبانی نفس خود اشتغال داشته و خود را هماره در محضر خداوند مدی  
 دانند و می کوشند کاری که مخال  رضایت الهی است، انجام ندهند. 

شناسی  ن د و به ویژه دوستان و همنشینان است. در روااین امر به خاطر روحیه تاثیرپذیری انسان از پیرامون خو
« اصل محاکدات »که در امر تربیت و آموزش کاربرد فراوان دارد و آن  تربیتی امروز، اصل مسلّمی موجود است

 است. 
ای به دیگران پیدا کنند و رفتارشان  آموزد، همة افراد میل دارند که تشبه بر اساس آنچه اصل محاکات به ما می

ای چدون   العمل دیگران، اندیشده  هایی چون عکس العمل تقلید نمایند. گرایشی چون گرایش دیگران، عکس را
همچنین روشدنگر میدزان   « اصل محاکات»ای چون جلوة دیگران داشته باشد.  اندیشة دیگران و خالصه جلوه

افتد و بر همین  ف ما اتفاق میای خودآگاه یا ناخودآگاه از اموری است که در اطرا به گونه« تأثیرپذیری انسان»
ای رفتار انسان را  اساس، پدر و مادر، یا دوست و همنشین، یا معلم و آموزگار و یک نمایشنامه و رمان، به گونه

 سازند. دهند و انسان را بر گونة خود می  تحت تأثیر قرار می
سدی امدروز، فراواندی ندام آن در     شنا ن حقیقتی است که عالوه بر رهنمودهدای روا « تأثیرپذیری انسان»مسألة 

 میرا  مذهبی و فرهنگی ما، شاهد آن است. 
خواند و از پیوند با ناداندان و بددخویان بدر حدذر      آموزه های دینی، مردم را همواره به نشست با دانایان فرا می

 «خوپذیر است، نفس انسانی»نماید: چرا که  می

 . اجتناب از مصاحبت ناپاکان 7
ه مصاحبت با نیکان در رشد اخالقی موثر است، هم نشینی با آلدوده دامندان زیانبدار بدوده و     به همان اندازه ک

 انسان را در ورطه هالکت و نگونساری گرفتار می سازد. 
در قرآن بارها از زبان نگونساران این نکته مورد تاکید قرار گرفته که دوستان و همراهان باعث هالکت ابدی و 

 صریح ترین آموزه در این باره در آیه ذیل انعکاس یافته است:    نگونساری آنان شده اند.
خِذْ فُلَانًا خَلِیلًدا لَقَددْ   وَیوْمَ یعَضُّ الظَّالِمُ عَلَی یدَیهِ یقُولُ یا لَیتَنِی اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِیلًا یا وَیلَتِی لَیتَنِی لَمْ أَتَّ»

و روزی است که ستمکار دستهای خدود را مدی   . اءَنِی وَکانَ الشَّیطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًاأَضَلَّنِی عَنْ الذِّکرِ بَعْدَ إِذْ جَ
خدود] نگرفتده     [  ای وای، کاش فالنی را دوسدت  »«.برمی گرفتم ای کاش با پیامبر راهی»و] می گوید:   [  گزد 
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همدواره فروگذارندده    و شیطان« ه بود.بود که] مرا به گمراهی کشانید پس از آنکه قرآن به من رسید  [  او  .بودم
 1«.انسان است

گزیدن دست توسط ستمکار، کنایه از اوج پشیمانی و حسرت در پی نگونساری دارد؛ چنین شخصی با صراحت 
 اعالم می کند که کاش فالن شخ  را دوست خود نمی گرفتم که باعث گمراهی من شد.

 مده است: در سوره مبارکه فصلت نیز از زبان کافران چنین آ
و کسانی . لِیکونَا مِنْ الْأَسْفَلِینَوَقَالَ الَّذِینَ کفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَینِ أَضَلَّانَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا » 

ردند به ما نشدان ده تدا   گمراه ک گمراه گری] از جن و انس که ما را ] که کفر ورزیدند گفتند: پروردگارا، آن دو 
 2.«آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند

بر همین اساس، قرآن گفتار خود را با استعاذه به خداوند در سوره مبارکه ناس پایان بخشید و در این سدوره از  
 خطر همنشیان انسی و جنّی هشدار داد: 

آن ؛ از شرّ وسوسده گدر نهدانی   . وِسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنْ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِمِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِی یوَسْ »
  3.«انس  [ چه از ] چه از جنّ و  کس که در سینه های مردم وسوسه می کند،

 حافظ می گوید: 
 ییجدا ییهمصحبت بد جدا ز     سعادت یایمیک اموزمتیب

 . یاد مستمر الهی 8
تعبیر می شود از رموز اصلی توفیقات بی پایان و نیدل بده سدعادت ابددی و در     « ذکر»یاد خداوند که از آن به 

 نهایت وصول به عالی ترین مدارج کمال و تعالی اخالق است. 
 برای ذکر سه مرتبه می توان برشمرد: 

ر . ذکر قلبی؛ ذکر قلبی بدان معناست که انسان هماره حضور خداوندد را دریابدد و خدود و همده جهدان را د     1
 نیز می گویند. « ذکر جوانحی»محضر الهی ببیند. به این نوع از ذکر 

و بریدن از هر چیزی غیر از خداوند است که در قرآن از آن با « انقطاع الی اهلل»عالی ترین مرتبه یاد خداوند، 
 یاد شده است: « تبتّل»عنوان 

  4.«پروردگار خود را یاد کن و تنها به او بپرداز و نام. وَاذْکرْ اسْمَ رَبِّک وَتَبَتَّلْ إِلَیهِ تَبْتِیلًا»

همان گونه که از خطاب این آیه به پیامبر اکرم )ص( بدست می آید، چنین مرتبده ای از ذکدر اختصداص بده     
اولیاء الهی دارد که دل را از هر چه غیر خداوند است، شسته و پاک کرده اند. چنان که در بخشدی از مناجدات   

 است: شعبانیه چنین آمده 
  5«. خدایا! به من کمال و نهایت انقطاع به خود را ارزانی کن. االنْقِطاعِ الَیْک  کَمالَ  لِی  الهِی هَبْ»
. ذکر جوارحی؛ ذکر جوارحی بدان معناست که یاد خداوند در رفتار و کردار تبلور یابد؛ یعنی که اعضا و جوارح 2

 صدور گناه از ناحیه اعضا و جوارح به خود ندهد.خود را در مسیر رضایت الهی بکار گیرد و اجازه 
است که بر اساس آن انسان خداوند را در مرحله زبان خود « ذکر زبانی». ذکر زبانی؛ ضعی  ترین مرتبه ذکر 3

                                                                 
 . 29 – 27. فرقان،  1
 .29، فصلت.  2
 . 6 – 4، . ناس 3
 .8، مزمل.  4
 . 299، ص 3. اقبال االعمال، ج 5
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 یاد می کند و برخی از اذکار نظیر کلمه توحید را بر زبان جاری می نماید.
به این معنا که یاد خداوند در تمام مراتب پیشدگفته ظهدور    گاه ذکر در عالی ترین مرتبه خود تحقق می پذیرد

می یابد و شخ  افزون بر جان و دل، در مقام رفتار هماره خداوند را حاضر و ناظر می داند و زبان خود را به 
 یاد او مترنم می سازد. 

 . هماره با وضو بودن 3
وضو آمدده، انسدان  در پدی وضدو در چتدر       بر اساس آن چه که در برخی از روایات در تحلیل فلسفه و چرایی

حمایت ویژه خداوند و فرشتگان او قرار می گیرد و شیطان کمتر می تواند او را در دام وسوسده هدا و نیرندگ    
های خود گرفتار سازد. این امر خود زمینه نزدیک شدن انسان به خداوند و توفیق عبودیت بیشتر را فراهم می 

 ینه های رشد و تعالی روحی و معنوی انسان فراهم می گردد. سازد و در سایه همه اینها زم
چنان که در گفتار امام رضا )ع( در تبیین فلسفه وضو، در کنار آثاری همچون پاک شدن بندده از چدرک هدا و    

یعندی پیراسدتن   « تَزْکِیَةِ الْفُدؤَادِ » آلودگی های ظاهری و نقش وضو در زوال کسالت و خواب آلودگی، عبارت 
  1مده است.باطن آ

در برخی دیگر از روایات آمده است که وضو باعث می شود که گناهان از وجود انسان و از همه اعضاء او پاک 
در برخی دیگر از روایات چنین آمده که امت پیامبر )ص( با اثری که در آنها از وضو گرفتن برجای مدی   2شود.

  3چهره هایی روشن و نورانی بر رسول خدا وارد خواهند شد.ماند، از سایر امت ها تمییز داده می شوند و آنان با 
وضو را از این جهت می توان به ویزای ورود به سرزمین الهی و حدریم امدن خداوندد تشدبیه کدرد کده در آن       

 شیطان و اعوان او راه ندارند. 
عباداتی کده وضدو   بر این اساس، از جمله توصیه های موکّد متون دینی آن است که مؤمنان نه تنها در برای 

 شرط صحت یا شرط کمال آنهاست، بلکه در همه اوقات با وضو باشند و خود را با نور الهی منّور سازند. 
وضو گرفتن به هنگام دعا، به هنگام خواب، به هنگام ورود به مساجد و ... از جمله مواردی است که در روایت 

   4به آنها توصیه شده است.

 . سحر خیری 02
اموری که در رشد و تعالی رخالقی و معنوی تاثیر بسیار می گذارد، سحر خیزی است. مدراد از سدحر   از جمله 

خیزی بیداری در پاسی از شب تا پیش از طلوع فجر و استمرار آن تا طلوع خورشید اسدت کده از آن بده بدین     
 الطلوعین یاد می شود. 

و در عین حال از اسدرار هسدتی دانسدت کده بدا       بدون تردید خواب را باید از جمله نعمت های بیکران خداوند
کمک آن انسان دست از کار و تالش روزانه می کشد و قوای جسمی و روحی که تحلیل رفته و دچار خستگی 

 شده، تجدید می شود و آماده شروع روزی دیگر و کاری دیگر می شود. 

                                                                 
ذَهَدابِ   اً مِنَ الْأَدْنَاسِ وَ النَّجَاسَةِ مَعَ مَا فِیدهِ مِدنْ  الْعَبْدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّارِ وَ عِنْدَ مُنَاجَاتِهِ إِیَّاهُ مُطِیعاً لَهُ فِیمَا أَمَرَهُ نَقِیّ  لِأَنْ یَکُونَ. »  1

 . 114، ص 2عیون اخبار الرضا )ع(، ج « الْکَسَلِ وَ طَرْدِ الن عَاسِ وَ تَزْکِیَةِ الْفُؤَادِ لِلْقِیَامِ بَیْنَ یَدَیِ الْجَبَّار.
ر. « من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطایاه من جسده حتی تخرج مدن تحدت اظدافره.   ». از پیامبر اکرم )ص( این روایت نقل شده است:  2

 . 149، ص 1؛ صحیح مسلم، ج 348، ص 4؛ ج66، ص 1ک: مسند احمد بن حنبل، ج
 . 358، ص 1. مستدرک الوسائل، ج  3
 . 311 – 293. همان، ص  4
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طدور کلدی از خدواب زدگدی و خدواب      به رغم باور به این حقیقت در آموزه های وحیانی از کثرت خواب و بده  
آلودگی نکوهش شده و در برابر، از مؤمنان خواسته شده تا بخشی از شب را بیدار باشند و به عبادت، راز و نیاز 

 با خداوند بپردازند.
 دعوت به عبادت در شب و سحر خیزی در آیات ذیل به صورت آشکارتری مورد تاکید قرار گرفته است: 

وَمِنْ اللَّیلِ فَتَهَجَّددْ بِدهِ    لِدُلُوک الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کانَ مَشْهُودًا أَقِمْ الصَّلَاةَ» 
یز] نماز ن  [  نماز را از زوال آفتاب تا نهایت تاریکی شب برپادار، و . نَافِلَةً لَک عَسَی أَنْ یبْعَثَک رَبُّک مَقَامًا مَحْمُودًا

به   [  و پاسی از شب را زنده بدار، تا برای تو . فرشتگان] است  [  مقرون با] حضور   [  صبح همواره  صبح را، زیرا نماز
  1.«پروردگارت تو را به مقامی ستوده برساند منزله] نافله ای باشد، امید که

ست که این عبدادت در زمدان جابجدایی    بر اساس آن چه در روایات آمده مراد از مشهود بودن نماز صبح آن ا
  2فرشتگان مامور در شب و روز انجام می گیرد و در حقیقت توسط دو دسته از فرشتگان ثبت و ضبط می شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
 .  79 – 78. اسراء،  1
 .  283، ص 6؛ مجمع البیان، ج212، ص 3. نور الثقلین، ج  2
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 درس چهارم: معرفت نفس 
ت یکی از مباحث مهم در عرصه اخالق که می توان آن را سنگ بنیان عموم مبحث اخالقدی دانسدت، معرفد   

نفس است. این مسأله از دیر زمان مورد توجه آدمیان بوده است. پرسش در باره خود دیرپاترین دغدغه آدمیان 
. از نگداه  1را تشکیل می دهد. نفس را از سه منظر می توان مورد تحلیل و بررسی قدرار داد کده عبارتندد از:    

ک به اختصار این تعاری  را مورد بررسی قرار . نفس از منظر علم اخالق. این3. از نگاه روانشناسی؛ 2فالسفه؛ 
 می دهیم. 

 . نفس از نگاه فالسفه 0
خدود را  »اسدت. جملده    پ.م( 1)ع(4دد 399سدقراط ) که از معرفت نفس سخن گفتده  است ی نخستین فیلسوف

یکی از مهم ترین پیامی است که در فلسفه سقراط مورد تاکید قرار گرفت. از نظدر سدقراط شدناخت    « بشناس
 توجه به ظرفیت ها و ارزش های خود باید اساسی ترین دغدغه انسان را تشکیل دهد.  خود و

او انسان ها را به خاطر آن به جای رصد نفس خود در فکر رصد ستارگان آسمان اند، مورد نکوهش قدرار داده  
گر قابل معاوضه است. زیرا از نظر او نفس و جان آدمیان، گران بهاترین سرمایه ای است که با هیچ سرمایه دی

  1نیست.
پس از سقراط مبحث نفس و نفس شناسی به عنوان یکی مباحث مهم در فلسفه غرب و نیز فلسدفه اسدالمی   
مورد توجه قرار گرفت. البته فالسفه نفس را بیشتر از جهت واکاوی مباحثی همچون ماهیت نفس و رابطه آن 

 با بدن مورد بحث و بررسی قرار داده اند. 
را به معنای جوهر مجرد از ماده و صورت می دانند و بیش از سه هزار سال اسدت کده در بداره     فالسفه نفس

نفس و حقیقت آن اظهار نظر کرده و خود به دشواری پی بردن به حقیقت نفس اعتراف کدرده اندد . از جملده    
از « حانیه البقاءجسمانیه الحدو  و رو» مباحث مورد نظر در فلسفه مبحث رابطه نفس با بدن است که نظریه 

 صدرالمتالهین در این باره مشهور است . مقصود از معرفت نفس معرفت از نوع فلسفی آن نیست. 
از جایگاه ویژه ای برخوردار است. زیرا دکارت « معرفت نفس»در فلسفه غرب به ویژه از زمان دکارت و کانت 

د حقیقی خدود تاکیدد دارد، بده بحدران     که بر شناخت و باور به وجو« من هستم پس شک نمی کنم»با جمله 
 بنیان کن سوفسطائیان و پوچ انگاران که با سفسطه خود، عالم را سراسر خواب و خیال می دانستند، پایان داد. 
ایمانوئل کانت نیز به رغم بی اعتبار دانستن کارآیی عقل در بسیاری از امور از جمله در زمینه اثبات خداوند، از 

هر آن چه برای خود می »این امر بهره جست. برهان اخالقی او بر مدار قاعده مند بودن  برهان اخالقی برای
 استوار است که هم چنان بر جایگاه نفس و خودیت انسان مبتنی می باشد. « پسندی برای دیگران نیز بپسند

 . نفس از نگاه روانشناسی 0
نفدس، روان آدمدی و شدناخت ماهیدت و      چنان که از عنوان دانش روانشناسی پیداست، موضدوع روانشناسدی  

عوارض نفس و تاثیر آن در رفتار فردی و اجتماعی است. به عبارت روشن تر، برای یک روانشناس بیش از آن 
که مهم باشد که به حقیقت و ماهیت نفس پی ببرد، مهم این است که نقش روان در حفظ تعدادل شخصدیتی   

 اط سالم افراد با محیط پیرامون را بازشناساند. افراد و تحقق سالمت رفتاری و برقراری ارتب

                                                                 
یکي از شما را ببینم به عادت پیشین خواهم گفت: اى مرد، با آنکده اهدل آتدن    هرگاه »چنین گفت: اش در دادگاه  دفاعیهبخشی از در . او  1

هستي، یعني شهرى که به دانش و نیرو مشهورترین شهر جهان است، چگونه شرم ندارى از اینکه شب و روز در اندیشه سیم و زر و شهرت 
 زهدا یچ نیبهداتر  تا بر او روشن کدنم کده بده گدران     دیهم کوشخوا... و جاه باشي، ولي در راه دانش و بهتر ساختن روح خود گامي برندارى؟

 ؟؟؟.«شمارد یبها م را گران ارج یب ییزهایکه چ یدر حال اعتناست یب
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شاهد مدعا آن که آنان عموماً هیچگاه از مرحله شناخت روان به حوزه اخالق وارد نمی شوند، چندان کده بده    
رغم اذعان به عظمت حقیقت نفس به دنبال اثبات وجود، علم و قدرت خداوند از رهگذر اثبات نفس بدر نمدی   

گروهی از آنان نفس را فرآیند فعلیت های فوق طبیعی مغز ارزیابی می کنندد و وجدود   آیند. از دیگر سو، حتی 
  1یک حقیقت ورای بدن انسانی را منکر می شوند.

 . نفس از نگاه علم اخالق 9
 وقتی در علم اخالق از ضرورت معرفت نفس سخن به میان می آید، مقصود دو نکته اساسی است: 

ن آیینه حق نمای الهی تا انسان از این رهگذر بیشتر به عظمت خداوندد پدی   . ضرورت تدبر در نفس به عنوا1
. هر کس خدود را بشناسدد، پروردگدار خدود را      فَقَدْ عَرَفَ رَبَّه  نَفْسَهُ  عَرَفَ  مَنْ »برد. از این رو گفته شده است: 

 2«شناخته است.

است، همدین نکتده اسدت. زیدرا مفهدوم       راز آن که قرآن میان نسیان الهی و نسیان نفس رابطه مستقیم قایل
مخال  آن این است که میان توجه و التفات به نفس و یاد و التفات به خداوند رابطه مستقیم وجود دارد . آنجا 

 که می فرماید: 
انی مباشید که خدا را فراموش و چون کس. وَلَا تَکونُوا کالَّذِینَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُوْلَئِک هُمْ الْفَاسِقُونَ »

 3.«آنان همان نافرمانانند ;کرد نیز] آنان را دچار خودفراموشی  [  کردند و او 

. لزوم توجه به حقیقت متعالی نفس و پی بردن به این که نفس مربوط به عالم عِلوی است نه عدالم خداکی   2
باید به نیازهدا و مقتضدیات متعدالی بدودن     که چند روزی با بدن همراه و همنشین شده است. از این رو انسان 

 نفس، پاسخ در خور دهد. 
به عبارت روشن تر، معرفت نفس از منظر عِلوی آن به منزله پی بردن به ارزش و بهای بی مانند یک سدنگ  
گرانبها است که پی در پی انسان را به لزوم مراقبت بیش از پیش از آن و دور نگاه داشتن از سرقت یا هر گونه 

 ت دیگر فرامی خواند.  آف
 از این جهت به راز سخن حضرت امیر )ع( پی می بریم که فرمود: 

 4«إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا.؟؟؟  ثَمَن   لِأَنْفُسِکُمْ  أَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ الل مَاظَةَ لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَیْسَ»

که یکی از تالش های منحرفانه شیطان برای تحقق نگونسداری انسدان آن   از این جهت قرآن تاکید می کند 
است که او را از یاد خود غافل سازد. باری غفلت از خود که بالطبع غفلت از خداوند را به همراه می آورد، مهم 

 ترین و بنیادی ترین آفت اخالقی است که مکرراً در قرآن مورد تاکید قرار گرفته است. 

 س در اخالق اسالمینقش معرفت نف

. وجدود  1نقش معرفت نفس در اخالق اسالمی را در سه محور می توان مورد بررسی قرار داد که عبارتندد از:  

                                                                 
. به عنوان نمونه فرانسیس کریک، یکی از کاشفان ساختمان مارپیچی مضاع  دی . ان .ا.، آن چده را متددینان روحِ فدارغ از جسدم مدی       1

تمام شادی ها و اندوه های ما، خاطرات و بلند پدروازی  »گر مجموعه ای از نورون ها تقلیل می دهد. او معتقد است: پندارند، به هیچ چیز، م
در واقع چیزی بیش از رفتار مجموعه ای عظیم از سلول های عصبی و ملکول هدای وابسدته   »های ما، تصور ما از هویت شخصی و اختیار، 

از فالسفه معاصر پس از چند دهه کفر و الحاد « آنتونی فُلو»)پاورقی(. این در حالی است که  23ت، صر. ک: علم و االهیا« بدان ها نیستند!
و تبلیغ علیه متافیزیک و خداوند، با واکاوی ساختار پیچیده هن ها، اذعان کرد که این ساختار بس پیچیده حکایت از وجدود خدالق هوشدمند    

 کتاب هایی در دفاع از متافیزیک، در صدد تدارک آثار زیان بار پیشین خود برآمد. دارد. او به خداوند ایمان آورد و با تدوین 
 . 32، ص 2. بحار االنوار، ج  2
 .19، حشر .  3
 . 465. نهج البالغه، حکمت  4
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. معرفت نفدس زمینده سداز معندا     3. نفس مبدأ سیر و سلوک اخالقی و عرفانی؛ 2نفس بنیاد اخالق اسالمی؛ 
 زیم. بخشی به زندگی. اینک به اختصار به بررسی آنها می پردا

  . وجود نفس بنیاد اخالق اسالمی  0

چنان که در مبحث مفهوم شناسی اخالق آوردیم، در نخستین گام های بررسی مباحث اخالقی از مفهوم لغوی 
و اصطالحی اخالق گفتگو می شود و می گویند اخالق جمع خُلق به معنای خوی و سرشت و سدیمای بداطن   

 سیمای  ظاهر است. در برابر خَلق به معنای صورت، شکل و 
با کاربست اصطالح سیمای باطن در برابر سیمای ظاهر، ذهن به این حقیقت منتهی مدی شدود کده در برابدر     
وجود ظاهری بدن، یک حقیقت غیر ظاهری و مکتوم وجود دارد که سیمای باطن انسان در آن تجلی می یابد 

 که به آن نفس گفته می شود. 
الق کالسیک همسو با روش ارسطو نخست از تقسیم هویت انسان به نفس و از سویی دیگر، در تمام کتب اخ

بدن سخن به میان می آید، آن گاه قوای نفس به سه  قوه وهمیه، شهویه و غضبیه تقسیم می شود و با توزیع 
 هریک از این قوا به حد افراط، تفریط و حد اعتدالل، فضایل و رذایل اخالقی شکل می گیرد. 

اگر کسی در حقیقت نفس و وجود آن تردید داشته باشد، طرح هرگونه مبحث اخالقی بدرای او  بر این اساس، 
 لغو و بیهوده خواهد بود و اخالق تا سرحد تنظیم روابط انسانی در دنیا تنزل خواهد کرد. 

ذیرش از این رو است که معتقدیم بنیاد نظام اخالقی به پذیرش روح و روان در آدمی استوار است. باری، بدا پد  
نفس و روان که در سایه معرفت نفس حاصل می گردد، گفتگو در باره فضایل و رذایل و لزوم آراسدته کدردن   

 جان به فضایل معنا پیدامی کند. 

  . نفس مبدأ سیر و سلوك اخالقی و عرفانی   9

ت مطلدوب  اخالق در نگاه لطی  عرفانی به معنای سیر و سلوک از وضعیت موجود رفتاری و اخالقی به وضعی
در حوزه اخالق و نیل به مقام انسان کامل است که عمومدًا بدرای آن مندازل و مقامداتی تعرید  مدی شدود.        

که اسّ و اساس آن بیدار شدن از  1نخستین گامی که عرفا از آن سخن به میان آورده اند، یقظه و بیداری است
 . خواب غفلت از خود و دستیابی به نخستین مرحله از معرفت نفس است

از نگاه عرفا شرط آغازین و اصلی حرکت آن است که حقیقت نفس و وضعیت کنونی آن مورد بازشناسی قرار 
گیرد تا در مرحله بعدی با مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب، میل به سلوک و حرکت در شخ  ایجاد 

 شود. 
انی که انسان دچار غفلت از خود است، باری، نخستین گام در سیر و تعالی اخالق معرفت نفس است. زیرا تا زم

 هیچ گاه متوجه کاستی ها و ضع  های نفسانی خود نشده و تالشی برای اصالح خود انجام نمی دهد.  
با چنین غفلتی زمینه ای برای رشد و تعالی روحی و اخالقی و التزام به مسؤلیت های بندگی و اجتماعی فراهم 

محبوب ترین چیزها در مقایسه با همه هستی است، غفلت بورزد و بده   نمی گردد. زیرا وقتی کسی از خود که
 سود و زیان آن نیاندیشد، توفیق توجه به خداوند یا توجه به بندگان او را هرگز پیدا نخواهد کرد. 

راز آن که خداوند آدمیان را از فراموش ساختن آنان نسبت به خود هشدار داده همین نکته اسدت. آن جدا کده    
 ست: فرموده ا

بَینَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّدهُ   یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاکمْ لِمَا یحْییکمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ یحُولُ »

                                                                 
 . ر. ک: منازل السائرین، ؟؟ 1
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شدما   خواندندد کده بده    ای کسانی که ایمان آورده اید، چون خدا و پیامبر، شما را به چیزی فرا. إِلَیهِ تُحْشَرُونَ

گدردد، و هدم در ندزد او     حیات می بخشد، آنان را اجابت کنید، و بدانید که خدا میان آدمی و دلش حایل مدی 
 1«.محشور خواهید شد

بدین جهت سخن گفتن از سیر و سلوک با انکار وجود نفس یا با غفلت کامل از آن به رغم باور به وجدود آن،  
اند که به شخ  جا مانده در جزیره ای دور افتداده و ناشدناخته و مدایوس از    امری موهوم است و به آن می م

همه چیز، پیوسته گفته شود که باید خود را از خطر مرگ نجات دهد؛ در حالی کده او اساسداً بداور نددارد کده      
اندد در  خداوند در وجود او نیروی خلّاقی به نام عقل و توانمندیِ فوق العاده ای به ودیعت گذاشدته کده مدی تو   

 بحرانی ترین شرایط، چاره ای بیاندیشد و روزنی برای نجات برای خود بگشاید. 

 . معرفت نفس زمینه ساز معنا بخشی به زندگی  9

یکی از بحران های اخالقی که تاثیر مستقیمی بر رفتار انسان می گذارد، بحران تحیر و سرگشتگی است. بده  
و به عبارت روشن تر فلسفه زندگی را دریابد. این که من از کجا و چرا این معنا که انسان نتواند معنا و مفهوم 

 آمده ام و در این گستره خاکی چرا هستم و سرانجام به کجا خواهم رفت.  
پیداسدت  «. من کیستم و چیستم»پیوسته تکرار می شود و سئوال عمده آن است که « من»در این بین کلمه 

که انسان دست به گریبان آنهاست از اهمیت ویژه ای برخوردار است که این پرسش در میان هزاران پرسشی 
یا بیش از هر چیز دیگر به خود انسان نزدیک تر است و همان گونه که منِ انسانی بیش از هر چیز دیگدر بده   
انسان نزدیک تر است و علم انسان را از این جهت علم حضوری می دانند، پرسش از این مدن و چیسدتی آن   

  2ان اندازه با وجود انسان گره می خورد.نیز به هم
درنگریستن در تحوالت فکری و روحی برخی از چهره های تاریخی، ما را با اهمیت پرسش از هویت خود آشنا 
می سازد. ما از این رهگذر به خوبی درمی یابیم که دست نیافتن به پاسخی در خور در زمینده هویدت فدردی،    

یهلیسم می افکند. چنین انسانی یا با ولنگاری محض و بی پایان روی می انسان را به پوچی محض و ورطه ن
 آورد یا آن که خودکشی و نجات از خود را بهترین پاسخ می بیند. 

 تقسیم بندی مردم در زمینه معرفت نفس 
 با درنگریستن در واقعیت های جاری، آدمیان را در زمینه میزان اهتمام و توجه به معرفت نفس مدی تدوان بده   

. الهیون. ایندک بده اختصدار بده     4. دنیا گرایان؛ 3. پوچ انگاران؛ 2. غافالن محض؛ 1چهار دسته تقسیم کرد: 
 بررسی آنها می پردازیم.

 . غافالن محض 0
 هستند که به طور کامل نسبت بده خدود غافلندد.    یکسانشماری از مردم که می توان آنان را اکثریت دانست، 

پرسند که حقیقت آنان چیست و از کجا آمده و چرا آمده و به کجا رهنمدون مدی   یعنی آنان هرگز از خود نمی 
و  یزنددگ  یل، فدرو رفدتن در غوغدا   هداشته باشد، مانند ج یعوامل متعدد تواندی غفلت محض م نیاشوند. 
  .لیقب نیاز ا یمسائل
ه دغدغ ،ی و معنای آنتهسدر باره  سشعدم پرداشته باشند، زیرا  یآرام یزندگممکن است افراد از دسته  نیا

 ای از این جهت برای آنان باقی نمی گذارد. 

                                                                 
 . عالمه طباطبایی ؟؟24. انفال،  1
 . در جستجوی معنا، ؟؟؟  2
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 . پوچ انگاران 0

 یزنددگ  قدت یخدود و حق  تیباره مسائل مربوط به هو درشده اند و هستند که متوجه خود  یکسانپوچ انگاران 
ش کرده شناخت خود و سپس عالم واقع تال طهیدر حو رفتند  قتیبه دنبال کش  حقی دارند. آنان پرسش گر

 بهو عالم را پوچ و بی هدف یافتند.  افتندیدرست دست ن یبه پاسخبا این حال  یولبه جست و جو پرداختند، و 
 .ندیگومی  یستیهلین ای یستیآل دهینوع طرز تفکر، طرز تفکر ا نیا

و بده   عمرخیام را باید از این نوع دانست که در پی نیافتن حقیقت خود و معنای زندگی به پوچی محض رسید
 : دریافت ذیلرباعی  از توان می را اوانگاری  پوچیولنگاری روی آورد. 

 یستمیچ یاز پ یسرگشته به هستی         ستمیکه من ک یکاش بدانستم یا            
 یستمیبگر دهیبه هزار د نه وری             ستمیمقبلم آسوده و خوش ز گر            
  منعکس شده است:  ذیلی در رباع او  ولنگاریچنان که 
 است خوش انگور آب که گویم می من            است خوش حور با بهشت گویند            
 این نقد بگیر و آن نسیه بنه                  کآواز دهل شنیدن از دور خوش است            

به چنان به افراط می گرایند، دست  در پی پوچ انگاری هستی و عدم تمایل به ولنگاریافراد  نیاگاه برخی از 
 1خود شد و نتوانست خود را نجات دهد. یپاسخ یکه غرق در ب تیمانند صادق هدامی زنند،  یخودکش

که البته دریافدت   بود یفرانسو لسوفیف« دکارت»افتاد پوچ انگاری هستی در که در دام تفکر  یاز افراد یکی
 «کنم پس هستم. یمن شک م»بود:  نیآن جمله چننجات داد و  یرا از بحران پوچاو جمله  کی

 دنیاگرایان . 9
پاسدخ   یولد  دند،یواقع سوال کردند و به پاسخ هم رس خود و عالمِدر باره هستند که از خود  یکسانسوم دسته 

آنان در سطح ظاهر عالم متوق  ماند. آنان کسانی هستند که تنها از دنیا همین معنای ظاهری آن را دریافتده  
 پیداست با چنین انگاره ای به دنیای خود دلخوش بوده و خدا و آخرت در زندگی آنان جایی ندارد.  اند.

 شعار این دسته از مردم  در این بیت انعکاس یافته است:
 ما از آغاز و ز انجام جهان بی خبریم          اول و آخر این کهنه کتاب افتاده است                 

 ن را این چنین گزارش کرده است: قرآن تفکر باطل آنا
از زندگی دنیا، ظاهری را مدی شناسدند، و حدال    . یعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنْ الْحَیاةِ الدُّنْیا وَهُمْ عَنْ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ»

  2«.آنکه از آخرت غافلند
یا و دهر، این چندین گدزارش   چنان که در جایی دیگر باور آنان به انکار خداوند و منوط دانستن همه چیز به دن

 شده است: 
و . مٍ إِنْ هُدمْ إِلَّدا یظُن دونَ   وَقَالُوا مَا هِی إِلَّا حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَنَحْیا وَمَا یهْلِکنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُمْ بِذَلِک مِنْ عِلْد »

ما را جز طبیعت هالک  و زنده می شویم، و می میریم ;نیست  [ چیز دیگری ] غیر از زندگانی دنیای ما »گفتند: 
 3«.گمان نمی سپرند  [ طریق ] جز   [ و ] هیچ دانشی ندارند   [ مطلب ] به این   [ لی ] و« نمی کند.

                                                                 
 جمال زاده . . ر. ک: نامه او به  1
 . 7. روم،  2
 .24، جاثیة.  3
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البته همان گونه که در جمله آخر این آیه آمده، خداوند پاسخ شبهه آنان را با رعایت کمدال ادب و اتقدان داده   
انکار عالم غیب و استناد همه چیز به دهر، برهان و دلیل الزم است و آنان بی آن که است و آن این که برای 

 برهانی بر مدعای خود ارایه کنند، تنها به گمان خود تکیه کرده اند. 

 الهیون  . 4

در برابر سه دسته نخست الهیون یا همان دین داران قرار دارند که از سویی به تفکر و هرف اندیشدی در بداره   
قت خود و هستی می پردازند و از سویی دیگر، در واکاوی پاسخ به پرسش خود نه به پوچی گراییده و نده  حقی

 همه هستی را در ظاهر آن خالصه کرده اند. 
باری، آنان کسانی هستند که به پاسخ حقیقی دست یافته و توانسته اند حجاب طبیعت را کندار گذاشدته و بده    

ی که در سایه آن اسرار حقیقت نفس و هستی آشکار مدی گدردد و هسدتی    عالم غیب دست یابند، همان عالم
 معنای خود را می یابد.   

 آیات آخر سوره آل عمران به نیکی این حقیقت را به تصویر کشیده است: 
الَّذِینَ یذْکرُونَ اللَّدهَ قِیامًدا وَقُعُدودًا    . ابِإِنَّ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّیلِ وَالنَّهَارِ لَآیاتٍ لِأُولِی الْأَلْبَ »

مسدلماً  . ا عَذَابَ النَّاروَعَلَی جُنُوبِهِمْ وَیتَفَکرُونَ فِی خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَک فَقِنَ
  [ قدانع کنندده   ] نشدانه هدایی    ز، برای خردمنددان در آفرینش آسمانها و زمین، و در پی یکدیگر آمدن شب و رو

در آفدرینش   ایستاده و نشسته، و به پهلدو آرمیدده یداد مدی کنندد، و       [ در همه احوال ] همانان که خدا را  .است
منزهی تو! پس ما را از عذاب آتدش   ;ای پروردگارا، اینها را بیهوده نیافریده  [ که: ] آسمانها و زمین می اندیشند 

 1«.در امان بدار دوزر

از این آیات برمی آید که شماری از مردم که صاحبان لبّ و اندیشه اند، در باره حقیقت و چند و چون هستی به 
تفکر می پردازند و در سایه تفکر به این حقیقت پی می برند که اوالً: هستی خدایی دارد؛ ثانیاً: هسدتی پدوچ و   

 بیهوده آفریده نشده است. 
در سایه هرف اندیشی در باره هستی افزون بر آن که به متافیزیک می رسند، به معنا و مفهوم  به عبارت دیگر

 زندگی نیز دست می یابند. آیا با چنین نتیجه ای پوچ انگاری، ولنگاری یا پایان دادن به حیات خود معنا دارد؟! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 191 – 191. آل عمران،  1
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 درس پنجم: کرامت نفس 
ان به ارزش و جایگاه خود پی می برد و حاضدر نمدی شدود خدود را     یکی از آثار معرفت نفس آن است که انس

ارزان بفروشد و به سادگی در معرض آسیب قرار دهد. راز این که در روایات اعالم شده که هدر کدس خدود را    
   1نشناسد، هالک خواهد شد، همین نکته است.

ه کرامدت و ارزشدمندی   نفس است. انسان در سای« عزت»و « کرامت»حاصل چنین نگرشی تحقق دو صفت 
 نفس تن به آلودگی ها نمی دهد و در سایه عزت، خود را در برابر دیگران خوار و ذلیل نمی سازد. 

 مفهوم شناسی کرامت و عزت 
به معنای شرافت، ارجمندی و ارزشمندی است. به عنوان مثال به سدنگ هدای قیمتدی    « کرم»کریم از ریشه 

کدریم کسدی اسدت کده خدود را از       2می گویند.« فرس کریم»قیمتی  و به اسب اصیل و« االحجار الکریمة»
 3آلودگی به کاری که مخال  پروردگار است، دور نگاه می دارد.

عزت به معنای نایابی یا کم یابی و نفوذ ناپذیری است. چنان که به زمینی سخت که در آن آب یا چیز دیگدر  
   4می گویند.« االرض العزاز»نفوذ نکند 
 ز خلیل این جمله را نقل کرده است: ابن فارس ا

العزازة ارض صلبة لیست بذات الحجارة ال یلعوها الماء. عزازه زمینی سخت است که فاقد سنگ است و بده  » 
   5«خاطر بلندی آب نمی گیرد.

 گوید: می« عزّت»شناس مشهور در تعری  واهه  راغب اصفهاني واهه
یعني زمین سخت آمده اسدت؛  « ارض عزاز»دارد و از ریشه  از میعزت حالتي است که انسان را از مغلوب شدن ب

به ایدن معناسدت کده    « تعزّز اللحم»و  6.«أَیبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»فرماید:  چنان که خداوند می
7که دسترسي به آن دشوار است. یاب شده که گویا در بلندى قرار گرفته  چنان باال رفته و کمگوشت قیمت 

 

ناپذیر باشد یا بسان کاالى نایاب به سادگي فراچنگ نیاید و  بنابراین، اگر چیزى یا کسي بسان زمین سخت، نفوذ
 بدست کسي چیره نشود، عزیز است.

تند نشان می دهد که در معنای لغوی این واهه سه عنصر اساسی وجود دارد که عبار« عزّت»کارکرد معنایی واهه 
. گرانی و نایابی. از این رو به زمینی که سخت و نفوذ ناپذیر است یا از آن جهت 3. بلندی؛ 2. نفوذ ناپذیری؛ 1از: 

می گویند و در باره گوشدت از آن جهدت کده بده     « ارض عزاز»که به خاطر بلندی آب را در خود نگاه نمی دارد، 
 ی شود. گفته م« تعزز اللحم»خاطر گرانی دور از دسترس باشد، 

بر همین اساس باید گفت کسی عزیز است که به خاطر برخورداری از شخصیت واال و باال، نفوذ ناپذیر بوده و به 
 همین جهت به سادگی فراچنگ نمی آید.   

 

                                                                 
 . 511عیون الحکم و المواعظ، ص « هلک من لم یعرف قدره». از حضرت امیر )ع( نقل شده که فرمود:  1
لسان ؛ 172 – 171ص ، 5 ، جمعجم مقاییس اللغة؛ 368ص ، 5ج ، کتاب العین؛ 34ص ، 4ج ، مجمع البحرین. برای تفصیل بیشتر ر. ک:  2

 . 511ص ، 12ج  ،العرب
 . 168ص  ،4ج ، النهایة فی غریب الحدیث« والکریم : الذی کرم نفسه عن التدنس بشئ من مخالفة ربه. » 3
 . 345، ص 2. معجم مقاییس اللغه، ج  4
 . 41، ص 4. همان، ج  5

 .139آیه  ،. سوره نساء6
 .333 - 332ص  ،القرآنفی غریب مفردات ال. 7



 33 

 کرامت انسان از منظر قرآن 

. بده ایدن   آنچه که در این بین اهمیت دارد روشی است که اسالم برای کرامت بخشی به انسان برگزیده است
کندد کده سراسدر بدا      هویت، آفرینش، هستی و شؤونات او را چنان تعری  و ترسیم می معنا که اسالم، انسان، 

 کرامت و بلندای شخصیت او گره خورده است.
وقتی قرآن انسان را خلیفه خداوند در زمین اعالم کرده و سجده فرشتگان را در برابر او به روشنی بده تصدویر   

شناسدد و بده    را به خاطر ترک سجده، مستوجب مطرود شدن ابدی از درگداه خداوندد مدی    می کشد و شیطان
ها و زمین را مسخّر او ساخته و هستی  کند که خداوند از روح خود در او دمیده و آسمان صورت مکرر اعالم می

شخصیت و برای رشد و تعالی و آسایش او فراهم ساخته، از این رهگذر درصدد آن است که کرامت و عظمت 
 ها نشان دهد. هویت انسانی را به همه انسان

 این امر در برخی از آیات به صراحت منعکس شده است:
. ضِیلًای کثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْوَلَقَدْ کرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَ »

برنشاندیم، و از چیزهدای    [ بر مرکبها ] و به راستی ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم، و آنان را در خشکی و دریا 
 1«.های خود برتری آشکار دادیم پاکیزه به ایشان روزی دادیم، و آنها را بر بسیاری از آفریده

 در این آیه شریفه پنج نکته مورد تاکید قرار گرفته است: 
بدان معناست که این تکریم ناظر به همه آدمیان است و آنان تنها به آن جهت که « بنی آدم». آوردن وص  1
اند، مورد تکریم الهی قرار گرفته اند. بنابر این، معنای آیه آن است که خداوند همه آدمیان را گرامی « انسان»

 داشته است.
. 2. حمل در خشکی و دریا؛ 1بات کند، سه شاهد آورده است: . خداوند برای آن که تکریم انسان را برای او اث2

 . برتری بر بسیاری از آفریده های خداوند. 3روزی دادن از پاکی ها؛ 
. حمل در خشکی به تسخیر حیوانات برای انسان برای سواری و بارکشی اشاره دارد که در آیات دیگر مدورد  3

گر می بینید انواع و اقسام حیوانات همچون اسب، قاطر و االغ تاکید قرار گرفته است. معنای آن این است که ا
به رغم برخورداری از جثّه و قدرت بیشتر، این چنین در برابر شما خوارندد و شدما را بدر دوش مدی گیرندد یدا       

 بارهای شما را حمل می کنند، گمان نکنید که بدون اراده و خواست الهی چنین امری تحقق یافته است. 
 سوره مؤمنون چنین آمده است: چنان که در 

ونَ وَعَلَیهَا وَعَلَدی الْفُلْدک   وَإِنَّ لَکمْ فِی الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسقِیکمْ مِمَّا فِی بُطُونِهَا وَلَکمْ فِیهَا مَنَافِعُ کثِیرَة  وَمِنْهَا تَأْکلُ»
شما مدی   که در شکم آنهاست، به  [ شیری ] عبرتی است: از   [ ی گلّه درس ] و البته برای شما در دامها.  تُحْمَلُونَ

و بدر آنهدا و بدر کشدتیها سدوار مدی        .نوشانیم، و برای شما در آنها سودهای فراوان است و از آنها می خوریدد 
 2«.شوید

 در سوره نحل این امر به صورت دیگر مورد توجه قرار گرفته است: 
الِغِیهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّکمْ لَدرَءُوفٌ رَحِدیمٌ وَالْخَیدلَ وَالْبِغَدالَ وَالْحَمِیدرَ      وَتَحْمِلُ أَثْقَالَکمْ إِلَی بَلَدٍ لَمْ تَکونُوا بَ»

و بارهای شما را به شهری می بَرند که جز با مشقّت بددنها بددان نمدی    . لِتَرْکبُوهَا وَزِینَةً وَیخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ 

                                                                 
 . 71. اسراء،  1
 . 22 – 21. مؤمنون،  2
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آفرید] تا بر آنها سدوار    [  و اسبان و استران و خران را .شما رئوف و مهربان استقطعاً پروردگار  .توانستید برسید
 1«.باشد]، و آنچه را نمی دانید می آفریند  [   برای شما] تجملی  [  شوید و 

. حمل در دریا اشاره به آن دارد که خداوند چگالی آب را به گونه ای قرار داد که کشتی های غول آسدا مدی   4
روی آن قرار گیرند و افزون بر انسان، بارهای سنگین را جابجا کنند. می دانیم که امروزه سه چهدارم   توانند بر

  2تجارت جهانی از طریق دریاهها و کشتی ها انجام می گیرد.
 به عنوان نمونه در سوره حج چنین آمده است: 

فُلْک تَجْرِی فِی الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَیمْسِک السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَی الْأَرْضِ أَلَمْ تَرَی أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَکمْ مَا فِی الْأَرْضِ وَالْ »
آیا ندیده ای که خدا آنچه را در زمین است به نفدع شدما رام گردانیدد، و    . إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِیمٌ

اذن خدودش   بر زمین فرو افتد، مگر بده   [ مبادا ] ن را نگاه می دارد تا به فرمان او روانند، و آسما کشتیها در دریا
 3«.. در حقیقت، خداوند نسبت به مردم سخت رئوف و مهربان است [ باشد ] 
. سومین شاهد تکریم انسان از سوی خداوند، برتری دادن او بر بسدیاری از آفریدده هدا اسدت کده بدا فقدره        5
مورد تاکید قرار گرفته است. باری، انسان ها خود در می یابندد کده خداوندد    به عنوان مصدر مطلق « تفضیالً»

 آنان را بر همه جمادات، نباتات و حیوانات برتری داده است. 
برتری انسان بر اجنّه را می توان از فرمان الهی به ابلیس برای سجده آدم )ع( دریافت. برتری انسان بر فرشته 

ن صاحب نظران است. آن چه که می توان در این بداره گفدت، برتدری    محل بحث و گفت و گوی زیادی میا
  4برخی از انسان ها همچون پیامبران و اولیاء الهی بر شماری از فرشتگان است.

 آیا با چنین شواهد آشکار جایی برای آن می ماند که انسان در باره تکریم خود از جانب خداوند تردید روا دارد؟!
سان از سوی خداوند، نفخه روح الهی در اوست که آیات متعدد مورد تاکید قرار گرفته از جمل شواهد تکریم ان

است.  برای آن که وجه کرامت انسان از این جهت آشکار گردد، مناسب اسدت جایگداه روح انسدان در آمدوزه     
 های دینی را مورد بررسی قرار دهیم. 

 جایگاه روح انسان در کرامت بخشی به انسان 
های آدمی بوده و هست که هزاران  شناخت ماهیت و حقیقت روان آدمی یکی از مهمترین دغدغهبدون تردید 

سال فکر و ذهن او را به خود مشغول ساخته و تاکنون پاسخی درخور و قانع کنندده بدرای آن نیافتده اسدت و     
ت. آنجا که آورده شاید هیچگاه بدان دست نیابد. چنان که قرآن حقیقت روح را امری دست نایافتنی دانسته اس

 است: 
و در باره روح از تو می پرسند، بگو: . وَیسْأَلُونَک عَنْ الر وحِ قُلْ الر وحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّی وَمَا أُوتِیتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِیلًا »
 5.«از دانش جز اندکی داده نشده است سنخ] فرمان پروردگار من است، و به شما  [  روح از »
ها و صفات نفس، متون وحیانی در این باره  نظر از دستاوردهای عقل بشری در شناخت ماهیت، ویژگی صرف با

 کنیم: های مهمی را بدست داده که به دو نکته اشاره می اسرار و آموزه
داند که به هنگام آفرینش انسان و پس از تکمیل مراحدل   ای از تجلیات الهی می . قرآن روح را نفخه و جلوه1

                                                                 
 . 8 – 7. نحل،  1
 . ؟؟؟  2
 . 65. حج،  3
 . ؟؟؟ 4
 .85اسراء، . 5
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به  1«و نفخت فیه من روحی»شود. بر این اساس عبارت:  آفرینش بدن، توسط خداوند در روان آدمی دمیده می
 صورت مکرر در قرآن آمده است. 

به اذعان مفسران اضافه روح به خداوند، اضافه تشریفیه است نه حقیقیده، زیدرا انفصدال و جددا شددن روح از      
به خاطر تبیین جایگاه و عظمت روان انسان به عنوان حقیقت و ماهیت  با این حال خداوند 2خداوند معنا ندارد.

 اصلی و حقیقی او و اعالم عِلوی بودن، روح او را از خداوند دانسته است.
در سوره مبارکه مؤمنون پس از بر شمردن مراحل آفرینش بدن، از آفرینش روان با عنوان آفرینشی دیگر کده  

 3اد کرده و در این مرحله خداوند خود را ستوده است.گویا جدا از آفرینش بدنی است، ی
. قرآن از روح و روان آدمی با عناوینی همچون قلب، فؤاد و نفس یاد کرده کده خدود نشدان از آن دارد کده     2

هویت و اصالت انسان با تکیه بر روان و روح او استوار است و بدن بیشتر نقش مرکب بودن برای روح را بازی 
سازد که آن حقیقت ملکوتی و آسمانی با عالم ماده ارتباط برقدرار کندد. بددین     ان را فراهم میکرده و این امک

 ها را مخاطب ساخته، روی سخن او روح و روان آدمیان است نه بدن آنها. جهت هر جا که خداوند انسان
اییِ دل از کدوری و  داند و معتقد است نابیندایی، ناشدنو   تر از مرگ روان می چنان که خداوند مرگ روح را مهم

 4تر است. تر و شکننده کری ظاهری، بس مهم
 در سوره مبارکه نور تزکیه را از آنِ خداوند دانسته است:

رحمتش بر شما نبود، هرگدز هدیچ    اگر فضل خدا و. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَیْکُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَکَا مِنْکُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا»
 5.«بخواهد پاک می گرداند خداست که هر کس را  [ این ] نمی شد، ولی  کس از شما پاک

 جایگاه عزت انسان از منظر قرآن 
به این معنا که قرآن از مؤمندان   است.« عزّت»از ارزش های اخالقیِ مورد تاکید قرآن در حوزه اخالق فردی 

ز کاری و درخواستی را دنبال نکنند که می خواهد در برخورد خود با دیگران از عزّت خود پاسداری کنند و هرگ
 زمینه ذلّت و خواری آنان را فراهم سازد.  

در سه آیه از این آیات بر این نکتده   6بر این اساس، واهه عزّت هشت بار در شش آیه از قرآن تکرار شده است.

                                                                 
گامی هن [یاد کن  ] وَإِذْ قَالَ رَبُّک لِلْمَلَائِکةِ إِنِّی خَالِق  بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ و». در دو سوره مبارکه حجر و ص چنین آمده است: 1

فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْدتُ فِیدهِ مِدنْ رُوحِدی      .گِلی سیاه و بدبو، خواهم آفرید من بشری را از گِلی خشک، از»را که پروردگار تو به فرشتگان گفت: 
إِذْ قَدالَ رَبُّدک   »(؛  29-28)حجدر،  .فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ. پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در آن دمیدم، پیش او به سدجده درافتیدد  

فَإِذَا سَوَّیتُهُ وَنَفَخْدتُ فِیدهِ مِدنْ     .من بشری را از گِل خواهم آفرید»لِلْمَلَائِکةِ إِنِّی خَالِق  بَشَرًا مِنْ طِینٍ. آنگاه که پروردگارت به فرشتگان گفت: 
)ص « .بیفتیدد  [خداک  به  ]وح خویش در آن دمیدم، سجده کنان برای او کامالً] درست کردم و از ر  [  پس چون او را . رُوحِی فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِینَ

71- 72 .)  
 . 155، ص 12؛ المیزان، ج 332، ص 6برای تفصیل بیشتر ر.ک: تفسیر تبیان، ج . 2
آنگاه . وْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَک اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ. ثُمَّ خَلَقْنَا الن طْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَکس3َ

بعد استخوانها را بدا  ، آنگاه مضغه را استخوانهایی ساختیم مضغه گردانیدیم، و [به صورت  ] نطفه را به صورت علقه درآوردیم. پس آن علقه را 
 ( .14)مومنون،  .است آفرینشی دیگر پدید آوردیم. آفرین باد بر خدا که بهترین آفرینندگان [جنین را در  ]  نگاهگوشتی پوشانیدیم، آ

فَإِنَّهَدا لَدا   أَفَلَمْ یسِیرُوا فِی الْأَرْضِ فَتَکونَ لَهُمْ قُلُوبٌ یعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَان  یسْمَعُونَ بِهَدا  » آیات ذیل از نمونه هایی است که نشانگر مدعاست:. 4
وَمَدا  ؛ 21، وَالَّذِینَ یدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا یخْلُقُونَ شَدیئًا وَهُدمْ یخْلَقُدونَ النحدل    ؛ 46، الحج. تَعْمَی الْأَبْصَارُ وَلَکنْ تَعْمَی الْقُلُوبُ الَّتِی فِی الصُّدُور

 . 22، نْ یشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِی الْقُبُورِ فاطریسْتَوِی الْأَحْیاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ إِنَّ اللَّهَ یسْمِعُ مَ
  .21. نور، 5
؛ 118؛ سدوره صدافات، آیده     11؛ سوره فاطر، آیه  65؛ سوره یونس، آیه  139؛ سوره نساء، آیه  216. این آیات عبارتند از: سوره بقره، آیه  6

 .8سوره منافقون، آیه 



 36 

ح بدسدت مدی   تاکید شده است که هر کس گمان برد عزت در سایه ای غیر از سایه خداوند و بدون عمل صال
 آید، اشتباه می اندیشد. 

چنان که وقتی عبد اهلل بن ابیّ یعنی سر دسته منافقان در پی مشاجره ای که با یکی از مهاجران پیددا کدرد و   
گفت در بازگشت به مدینه، ما عزت مندان ذلیالن یعنی از نگاه او مؤمنان را از مدینده بیدرون خدواهیم کدرد،     

 یخ کرد و فرمود همه عزّت از آنِ خدا، رسول او و مومنان است: خداوند در آیه ای او را توب
لِلْمُدؤْمِنِینَ وَلَکدنَّ الْمُنَدافِقِینَ لَدا     یقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَی الْمَدِینَةِ لَیخْرِجَنَّ الْأَعَز  مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَ» 

بیدرون خواهدد    اگر به مدینه برگردیم، قطعاً آنکه عزتمندتر است آن زبون تر را از آنجدا »می گویند: .  یعْلَمُونَ
 1«.این دورویان نمی دانند لیکن ;عزت از آن خدا و از آن پیامبر او و از آن مؤمنان است  [ لی ] و« کرد.

سدربلندی خدود را مدی    در جایی دیگر از برخی از مومنانِ ضعی  ایمان که با دوستی کردن با کافران، عزّت و 
 جستند، نکوهش شده و اعالم شده که همه عزّت از آنِ خداوند است:  

همانان که غیدر   .لِلَّهِ جَمِیعًا الَّذِینَ یتَّخِذُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ أَیبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ» 
، ( این خیدالی خدام اسدت    )آنان می جویند؟  می گیرند. آیا سربلندی را نزد  [ خود ] ن را دوستان از مؤمنان، کافرا

 2«.چرا که عزت، همه از آنِ خداست
. همه عدزت از  إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِیعًا»آن چه که در عموم این دست از آیات بر آن تاکید شده این نکته است که 

 بیر سه بار در شش آیه مورد اشاره تکرار شده است. این تع«. آنِ خداوند است
ضرورت عزت مندی جامعه دینی و عدم سیادت و سلطه کافران بر آنان به صراحت در آیه ذیدل مدورد تاکیدد    

 قرار گرفته است: 
قرار نداده  ی(تسلّط  ) افران راه و خداوند هرگز بر مؤمنان، برای ک. وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا»

 3.«است

 تاکید بر عزت مندی مومنان در روایات 

 افزون بر آیات قرآن، در روایات اهل بیت نیز بر مراقبت مؤمنان از عزّت و سربلندی خود تاکید شده است. 
سدندی اقددام بده    . ناپکراهة التعرض لما ال یطیق»ثقة االسالم کلینی در کتاب شری  کافی در بابی با عنوان 

  شش روایت در این زمینه آورده است. « کاری که از توان انسان خارج است
 در روایت نخست از امام صادق )ع( چنین نقل شده است: 

خداوند همه کارهای مومن را به انتخاب خود او واگذار کرده است. اما به او تفویض نکرده و اجازه نداده کده  »
پس «. هلل العزة ولرسوله وللمؤمنین و»سخن خداوند در قرآن را نشنیدی که فرمود:  خود را خوار سازد. آیا این

سزاوار است که مومن عزیز باشد و نه ذلیل. همان عزتی که خداوند به یُمن ایمان و اسالم به او ارزانی کدرده  
 4«است.

 در روایت سوم چنین آمده است:  5روایت دوم و ششم به همین مضمون است.

                                                                 
 . 8. سوره منافقون، آیه  1
 . 139. سوره نساء، آیه  2
 . 141. سوره نساء، آیه  3
إن اهلل عز وجل فوض إلي المؤمن أموره کلها ولم یفوض إلیه أن یذل نفسه ألدم تسدمع لقدول اهلل عدز وجدل : ) وهلل العدزة ولرسدوله         . » 4

 . 63، ص  5کافی ، ج  .«وللمؤمنین ( فالمؤمن ینبغی أن یکون عزیزا وال یکون ذلیال ، یعزه اهلل باإلیمان واإلسالم
 .  64 – 63. همان ، ص  5
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. خداوند همه چیز را بده مدؤمن واگذاشدته     تبارک وتعالي فوض إلي المؤمن کل شئ إال إذالل نفسهإن اهلل »
     1«است، مگر ذلت ساختن خود.

نکته ای که در این روایات مورد تاکید قرار گرفته؛ یعنی عدم واگذاری ذلت نفس به مؤمن و علتی که در آنها 
 ایمان و اسالم، بسیار قابل توجه است. ذکر شده؛ یعنی به خاطر برخورداری آنان از 

با کنار هم گذاشتن این نکته با آن چه که در آیات پیشگفته مبنی بر انتساب همه عزّت ها بده خداوندد مدورد    
تاکید قرار گرفت، ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که ذلت مومن چده از سدوی خدود او و چده از سدوی      

از آن جهت مذموم و مردود است کده مدومن عدزّت خدود را از خداوندد وام       دیگران اعم از همگنان یا کافران
 گرفته است. 

داراى عزت خواهدد بدود.    ،کند درست به همین خاطر خداوند عزیز است و هر چیزى که به خدا نسبت پیدا می
برخدورداران از عدزت:    و مؤمنان به اکرم و برشمردن پیامبر 2«وَإِنَّهُ لَکتَابٌ عَزِیز »توصی  قرآن به کتاب عزیز: 

 .بر این اساس است 3«وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ»
چون به خداوند تعلق دارد و هدر قددر درجده     .ناپذیر است بارى، مؤمن نفوذ ناپذیر، غیر قابل تصرف و شکست

 است.  مندى او از چنین عزتي بیشتر میزان بهره ،تر باشد اخالق خدایي نزدیک ایمان مؤمن بیشتر و به
باری، مؤمن به خاطر وابستگی به خداوند باید عزیز و نفوذ ناپذیر باشد و خود را برای هر چیزی خوار و خفی  

  4نسازد.

 آثار کرامت نفس 
کرامت نفس آثار و برکات مختلفی را به همراه می آورد که در این جا به دو اثر آن اشاره می کنیم که عبارتند 

 . بی نیازی از مردم. اینک به اختصار به بررسی آنها می پردازیم. 2ا؛ . دوری از آلودگی ه1از: 

 . نقش کرامت نفس در دوری از آلودگی ها 0
بدون تردید یکی از کار آمدترین شیوه برای مقابله به هرگونه پلشتی آن است که به انسان تفهدیم شدود کده    

د را به پلشتی بیاالیی. از این پدیده در روایات به تر و فراتر از آن است که دامن خو مقام و جایگاه تو بسی مهم
 کرامت نفس تعبیر شده است.

 ها از زبان حضرت امیر )ع( چنین آمده است:  ها و آلودگی در باره تاثیر کرامت نفس در بازداشتن انسان از لغزش
. کسی که جانش نزدش ارجمند باشدد، شدهوات و لدذت      [ شَهَوَاتُهُ هَانَتْ عَلَیْهِ ]شَهْوَتُهُ  نَفْسُهُ  عَلَیْهِ  کَرُمَتْ  مَنْ »

  5«خواهی هایش نزد او خُرد و ناچیز می شود.
چنان که عکس آن نیز در برخی از روایات آمده است؛ به این معنا که اگر کسی شخصیت و هویتش نزد خدود  

                                                                 
 .  63. همان ، ص  1
 .41آیه  ،. سوره فصلت2
 .8آیه  ،. سوره منافقون3
 از حضرت امیر )ع( این ابیات نقل شده است:   . 4

 دواؤک فیک و ما تشعر             و داؤک منک و ما تبصر            
 ذی             بأحرفه یظهر المُضْمَرُو انت الکتاب المبین ال             
 و تَزعُم أنّکَ جِرْمٌ صغیر             و فیکَ انطَوَى العالَم األکبرُ             

و قال الصادق علیه السالم الصورة االنسانیة هی أکبر حجّة للَّه علي خلقه و هی الکتداب الدذی    »نیز از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: 
 .92، ص 1تفسیر صافی، ج« اللَّه بیده. کَتَبَه

 . 458. نهج البالغه، حکمت  5
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یدی شگفت زده شد، چنان کده  او خُرد و ناچیز به نظر رسید، دیگر نباید از درغلتیدن او در هرگونه پلشتی و پل
 امام هادی )ع( فرمود: 

. از شرّ کسی که نفس او در نگاهش خُرد و ناچیز شده است، خدود را در  فَلَا تَأْمَنْ شَرَّهُ.  نَفْسُهُ  عَلَیْهِ  هَانَتْ  مَنْ »
  1«امان ندان.

 فرماید: نیز حضرت امیر )ع(  می
  2«کند. ما زنی غیور قط. هرگز انسان غیور زنا نمی»

های انسانی و اخالقی پی برده است. بنابر  غیور کسی است که به ارزش نفسانی خود و لزوم پایبندی به ارزش
 این حتی اگر ایمان در بین نباشد، غیرت مانع آلودگی جنسی خواهد بود. 

نعکداس  نقش کرامت نفس در دوری از هر گونه آلودگی و پلشتی در گفتاری دیگر از آن حضرت بده زیبدایی ا  
 یافته است؛ آن جا که فرمود: 

  4«. ؟؟؟لِأَهْلِهَا إِنَّهُ لَیْسَ لِأَنْفُسِکُمْ ثَمَن  إِلَّا الْجَنَّةَ فَلَا تَبِیعُوهَا إِلَّا بِهَا 3أَلَا حُرٌّ یَدَعُ هَذِهِ الل مَاظَةَ» 
رامدت نفدس اوسدت؛    این که قیمت انسان تنها بهشت است به معنای گران و ارزشمند بودن جان انسدان و ک 

گفته می شود.  « االحجار الکریمة»گفتیم به سنگ های قیمتی « کریم»چنان که در بررسی معنای لغوی واهه 
وقتی جان انسان تا این اندازه ارزش و قیمت پیدا می کند، اگر کسی آن را به هر قیمتی غیر از بهشت بفروشد، 

 زیان کرده است.

 . بی نیازی از مردم 0
ر و برکات کرامت نفس حسّ بی نیازی از مردم است. زیرا کسی که از درون نفدس خدود احسداس    یکی از آثا

مجد و عظمت می کند و برای خود ارزش و بهای زیادی قائل است، حاضر نیست کده خدود را بدا درخواسدت     
 های بی جا از دیگران خُرد و خوار سازد. که گفته اند: 

 آن        پلی ساخته ای که بگذری ز آبروی خویش  چو دست حاجت دراز می کنی به پیش این و
 و به قول حافظ: 

 ما آبروی صبر و قناعت نمی بریم       به شاه بگویید که روزی مقدر است؟؟
 حضرت امیر )ع( در این باره به زیبایی فرمود: 

 5«. ؟؟  وَ لَا التَّوَسُّل  الْمَنِیَّةُ وَ لَا الدَّنِیَّةُ وَ التَّقَل لُ» 

که به معنای همان کرامت درونی نفسانی است، انسان را از دنائت و پست منشی « منیّت»ر اساس این سخن ب
 باز می دارد؛ چنان که اندک خواهی آدمی را از متوسل شدن و درخواست کردن از این و آن باز می دارد.   

دان کرامت نفسدانی زمینده سداز    واکاوی شماری از رفتارهای ناپسند و ذلت آمیز آدمیان نشان می دهد که فق
 بروز آنها شده است. 

                                                                 
 . 483. تح  العقول،  1
 . 311. نهج البالغه، حکمت  2
لمظ الرجل یلمظ بالضم لمظا إذا تتبع بلسانه بقیة الطعام فی فمه و أخرج  و اللماظة بفتح الالم ما تبقي فی الفم من الطعام قال یص  الدنیا.  3

 شرح نهج البالغه، ج مسح به شفتیه و کذلک التلمظ یقال تلمظت الحیة إذا أخرجت لسانها کما یتلمظ اخکل.لسانه ف
من الناس من یبیع نفسه بالدراهم و الدنانیر و من الناس من یبیع نفسه بأحقر األشیاء و أهونها و یتبع هدواه   . »464. نهج البالغه، حکمت  4

الناس إال أنه قد رین علي القلوب فغطتها الذنوب و أظلمت األنفس بالجهل و سوء العدادة و طدال األمدد     فیهلک و هؤالء فی الحقیقة أحمق
 ؟؟؟ « أیضا علي القلوب فقست و لو أفکر اإلنسان حق الفکر لما باع نفسه إال بالجنة ال غیر

 . 396. نهج البالغه، حکمت  5
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به عنوان نمونه می توان از رفتارهایی همچون تملق و چاپلوسی در برابر ثروتمندان و کارگزاران، تعظیم بی جا 
 و کوچک کردن خود در برابر دیگران و آزمندی یاد کرد. 

پادشاهان و ممدوحان خدود را تدا سدر حدد     کم نبودند شاعرانی که برای کسب معاش و درآمد و دریافت صله، 
خدایی باال برده و آنان را از هر گونه لغزش و پلشتی مبرّا دانسته اند و این در حالی بود که کارنامه آنان از جرم 

 و جنایت و ستم به مردم لبریز بوده است؟؟؟
مشهود است؛ به این معنا  امروزه رفتارهای تملق آمیز از سوی زیردستان در برخی از ادارات دولتی و خصوصی

که کارگر یا کارمند اداره ای برای جلب نظر مدیر و مسؤول خدود، بدا اندواع و اقسدام رفتارهدا و گفتارهدا از او       
 تعری  و تمجید می کند؛ در حالی که در دل خود کمترین ارزشی برای آن شخ  قائل نیست!   

بی نیازی از مردم دارد، در روایدات اهدل بیدت )ع(     با توجه به جایگاه و نقشی که کرامت نفس در ایجاد حسّ
 عزت مؤمن در بی نیازی از مردم معنا شده است؛ چنان که امام صادق )ع( می فرماید: 

قِیَامُ اللَّیْلِ وَ عِز هُ اسْتِغْنَاؤُهُ عَنِ النَّاسِ. شرافت مؤمن در برخاستن در شب برای عبادت و عزت او   الْمُؤْمِنِ  شَرَفُ»
 1«رو بی نیاز دانستن خود از مردم است.در گ

شگفت آن که در شماری از روایات این تعبیر آمده که تمام خیر در بریدن طمع از دست از مردم قرار داده شده 
 است. به عنوان نمونه حضرت امیر )ع( فرمود: 

ازی، نا امیدی از آن چیزی است که در دست مردم النَّاسِ. بزرگترین بی نی  أَیْدِی  الْغِنَي الْأَکْبَرُ الْیَأْسُ عَمَّا فِی» 
   2«است.

 امام سجاد )ع( فرمود: 
. دیدم که تمام خیر در بریدن طمع از آن چه  النَّاسِ  أَیْدِی  رَأَیْتُ الْخَیْرَ کُلَّهُ قَدِ اجْتَمَعَ فِی قَطْعِ الطَّمَعِ عَمَّا فِی » 

 « در دست مردم است، جمع شده است.
، از آن جا چاپلوسی و تواضعِ بی جا در برابر کارگزاران و ثروتمندان حکایدت از ندوعی شدرک و    از سویی دیگر

اعتقاد به تاثیر گذاری مستقل آنان در امور دارد، در برخی از روایات چنین رفتداری زمینده سداز زوال دو سدوم     
 ایمان دانسته شده است. 

 به عنوان نمونه حضرت امیر )ع( فرمود: 
ي غَنِیّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لِغِنَاهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِینِه. هر کس نزد ثروتمندی بیاید و برای او تواضع کند، دو سوم َ مَنْ أَتَ »

 3 «دینش از بین می رود.

 نیز امام رضا )ع( فرمود: 
کدس ندزد توانمنددی بیایدد و بده خداطر       . هدر   مَنْ أَتَي ذَا مَیْسَرَةٍ فَیَخْشَعُ لَهُ طَلَبَ مَا فِی یَدِهِ ذَهَبَ ثُلُثَا دِینِه» 

  4«دستیابی به آن چه در دست اوست، برایش فروتنی کند، دو سوم دینش از دست می رود.
بر اساس این روایات هر کس به خاطر ثروت ثروتمند و به چشمداشت دریافت مزد و پاداشی از او در برابدرش  

 فروتنی کند، دو ثلث دینش را از دست می دهد. 

 

                                                                 
 «.  النَّاسِبَابُ الِاسْتِغْنَاءِ عَنِ »  148، ص2. کافی، ج  1
 . 342. نهج البالغه، حکمت  2
 . 228. همان، حکمت  3
 . 89، ص 71. بحار االنوار، ج  4
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 : همت واال و تالش مستمر درس ششم
یکی از ارزش های اخالقی که می تواند در حوزه اخالق فردی خودنمایی کند، برخورداری از همدت واال و در  
پی آن تالش مستمر است. مراد از همت واال داشتن عزم و اراده مستحکم برای رسیدن به مدارج کمال علمی 

 و معنوی و کسب توفیق خدمت به خلق است. 
، عموم آدمیان جزو کسانی هستند که با آمدن و رفتن آنان تحولی در هسدتی ایجداد نمدی گدردد. آندان      باری

 کسانی هستند که تنها برای خود زیسته و سراسر عمر به جز راحتی خود و اطرافیانشان نمی اندیشیدند. 
 روشنایی می بخشند. اما صاحبان همت های واال کسانی اند که خود چون شمع می سوزند و محفل دیگران را 

 جامی به زیبایی چنین می گوید:
 زنی گام پی وایه خویش می                ای که از طبع فرومایه خویش
 زین هنر پایه خود عالی کن                   خاطر از وایه خود خالی کن

 در پی حاجت مسکینان باش                  دینان باش چند روزی ز قوی
 تا به آن بزم کسان افروزی             ، که خود را سوزیشمع شو شمع

 سان ریزی بر گل و خس همه یک                 ابر شو تا که چو باران ریزی
زدن نشانه طبعیت فرومایگی و دون همتدی  « گام پی وایه و خواسته خویش»جامی به درستی معتقد است که 

خدود را  « وایه دیگران خواسدتن »ن همت دون رها سازد و با هنر است و انسان متعالی باید خاطر خود را از ای
متعالی و مزیّن سازد. آن چه که به انسان ارزش و بها می دهد، شمع شدن و افروختن بزم کسان و چدون ابدر   

 بودن است که خیر و خدمت او به همه کسان حتی ناشایست ها برسد. 
آورد و گاه خواب و آسایش را از انسان می گیرد و او همت عالی در سر داشتن تالش و کوشش به همراه می 

 را سراسر غرق در هدف و آرمان خود می سازد. 
در نگریستن در زندگی کسانی که در تاریخ جاودانه مانده و از آنان به عنوان چهره های تاثیر گذار یاد می شود 

لب کتاب، قصه و نمدایش بده تصدویر    و عکس و تندیس آنان مورد تجلیل قرار می گیرد و زندگانی آنان در قا
کشیده می شود، نشان می دهد که در مرحله نخست آنان انسان هایی بودند برخوردار از همت های متعالی و 

 همراه با نیات خیر و رشد برای بشریت که زندگی خود را وق  به نیل به اهداف خود ساختند. 
تمدام  امکانات تکنولوهی امدروزین،  و فقدان  ها نهایيپیشینیان به رغم همه مشکالت، تاین در حالی است که 

 .غني و پربار را در اختیار ما گذاردند خود را به کار گرفته و میراثي  سرمایهوقت و 
روزگدار مدا   امکاندات جدیدد و پیشدرفته    و  بزرگ و مجهز امروزین های خانه کتابعموماً به رغم آن که آنان  
 از تالش مستمر آنان حمایت مادى وسازمان یا مجموعه هایی و یار نداشتند را در اخت  چون رایانه و اینترنتهم

 بی تابانه برای گسترش مرزهای دانش کوشیدند. آورد،  مينمعنوى به عمل 

تسخیر کرده بود که نده گرمداى سدوزان تابسدتان خللدي در      چنان ذهنشان را دین به علم و عشق و شیدایي 
   .کرد شکني در عزم استوارشان ایجاد مي و  کننده زمستان چینآورد و نه سرماى ش پدید مي کارشان
شد که تنها باندگ   مي انیس آنان بود و بسیارهماره آموز  هاى عشق ماه و شمع هاى دیجور و نور کم فروغ شب

 د.دا مي اذان مؤذن پایان یافتن شبي و آغاز روزى دیگر را به آنان خبر

 ضرورت گام پیش نهادن در سراسر زندگی 
انسان را باید موجودی پویا و نوطلب دانست که خداوند جوشش و نوشدن را در او بده ودیعدت گذاشدته و از او    
سیر به تعالی و کمال را خواسته است. بر این اساس، انسان باید از یک سو بکوشد که از آن چده ایندک از آن   
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نویت و علم که از آنها برخوردار اسدت را  برخوردار است، به قهقرا برنگردد و نعمت های کنونی و درجاتی از مع
 از ک  ندهد. 

در مرحله دوم باید بکوشد که در جا نیز نزند و چنان نباشد که امروزِ او از هر جهت برابر با دیروز او باشدد و در  
سایه گذار عمر چیزی بر مراتب معنوی و اندوخته های علمی او افزوده نگردد. در مرحله سوم باید گام به پیش 
نهد و بکوشد امروزِ او بهتر از دیروزش باشد. یعنی باید هم بر سرمایه معنوی اش افزوده شدود و هدم آگداهی    

 هایش افزایش پیدا کند. این امر در برخی از روایات اهل بیت انعکاس یافته است. 
 به عنوان نمونه از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: 

من کان آخر یومیده شدرهما فهدو     ان آخر یومیه خیرهما فهو مغبوط ومن ک من استوى یوماه فهو مغبون و »
هدر  من کان إلي النقصان فالموت خیر له من الحیداة.   من لم یر الزیادة فی نفسه فهو إلي النقصان و ملعون و

کس که دو روز او برابر باشد، زیان کار است و آن که امروزش بهتر از دیروز است، سود برده اسدت و آن کده   
وزش بدتر از دیروز باشد، ملعون است و آن که در نفس خود فزونی و رشدی نبیند، بده نقصدان و کاسدتی    امر

  1«نزدیک تر است و آن که به نقصان نزدیک تر است، مرگ برایش بهتر از زندگی است.
 از این روایت هفت نکته به شرح ذیل بدست می آید: 

نظر حرکت رو به رشد یا سیر رو به قهقدرا  سده گونده    همان گونه که اشاره شد، حرکت و سیر مردم از م .1
 . حرکت رو به رشد. 3. در جا زدن؛ 2. حرکت رو به قهقرا؛ 1است: 
است؛ یعنی خود را از رحمت مستمر الهی دور ساخته اسدت.  « ملعون»آن که رو به قهقرا حرکت می کند  .2

ه جای رشد و یا حداقل حفدظ حالدت   زیرا فیض و رحمت خداوند یکسره شامل بندگان می شود و کسانی که ب
 کنونی، به عقب برمی گردند، خود از چنین فیضی محروم ساخته اند. 

آن که در جا می زند، گر چه ملعون نیست، اما به خاطر محروم ماندن از فیض رشد و تعدالی هدم چندان     .3
 برده و پیروز است.   زیان کار و خسارت دیده  است و تنها کسی که رو به رشد و تعالی حرکت می کند، سود 

در این روایت دلیل بهتر بودن امروز نسبت به گذشته و نیز جهت فزون خواهی تبیین نشده است. این امر  .4
می تواند از توسعه دامنه خیر بودن حکایت داشته باشد؛ یعنی نشان از آن دارد که انسان باید در هر زمینده ای  

تردید رشد و تعالی در دو حوزه معنویت و علدم بداالترین مصدداق     امروز خود را بهتر از دیروز قرار دهد. بدون
 رشد و تعالی به شمار می رود.  

بازگو کننده حوزه اخالق فردی است. یعنی انسدان در درون نفدس   ...« من لم یر الزیادة فی نفسه »فقره  .5
 خودپاسبانی است.  خود باید هماره به وارسی و واکاوی شخصیت، حاالت و حرکات خود بپردازد و این همان

دارد. یعندی  « نقصدان »و « زیدادة »نشان از تقابل عدم و ملکه دو مفهدوم  « فهو إلي النقصان»... عبارت  .6
انسان یا رو به رشد است یا رو به نقصان و اگر در خود رشدی ندید، پس باید باور کندد کده حرکدت او رو بده     

 نقصان دارد. 

حاوی پیام بسیار مهم و تکان دهنده اسدت و آن  « من الحیاة من کان إلي النقصان فالموت خیر له»فقره  .7
که همگان باید بدانند که حیات واقعی در خوردن، خوابیدن و تولید مثل نیست. زیرا گیاهان و حیوانات نیدز از  
چنین حیاتی برخورداراند. بنابر این، نشان حیات واقعی حرکت رو به رشد و تعالی است و اگدر کسدی در خدود    

                                                                 
معانی ؛ 766ص (، شیخ صدوق)األمالی ؛ این روایت با اندکی تفاوت در سایر متون روایی آمده است. ر. ک: 94، ص 16. وسائل الشیعة، ج  1

 . 342ص ، األخبار
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 عالی ای نمی یابد، همان که بمیرد بهتر از زندگانی است. که گفته اند:  رشد و ت

 گر نشان زندگی جنبدگی است           خار در صحرا سراسر زندگی است                 
 سعدی چه خوش سرود: 

 ستین یرا خبر از عالم انسان وانیح                مرغ سحر   را چه خبر زمزمه خفتگان

 اهمیت همت و تالش در آموزه های دینی  تاکید بر
در نگریستن در آموزه های دینی نیز نشان می دهد که همت واال و سخت کوشی بارها مورد تاکید قرار گرفته 

 پیامبر اکرم )ص( در سخنی نغز چنین فرموده است: است. به عنوان نمونه 
خداوند کارهای بزرگ و متعالی را دوست می دارد و .  االمور و أشرافها و یکره سفسافها  إنّ اللَّه یحبّ معالي» 

  1«کارهای پست را نمی پسندد.
آمده که بر ناخشنودی بیشتر خداوند از امور پسدت و خُدرد   « یبغض« »یکره»در برخی از روایات به جای واهه 

 تاکید دارد. 
ری در آمدوزه هدای دیندی    بر همین اساس، از رفتارهایی که نشان از دون همتی دارد، همچون تنبلدی و بیکدا  

« بَابُ کَرَاهِیَةِ الْکَسَلِ»به عنوان نمونه ثقة االسالم کلینی در کافی شری  در بابی با عنوان مذمت شده است. 
 نُه روایت در نکوهش کسالت و تنبلی آورده است. 

خطداب بده    در روایدت دوم امدام    2در روایت نخست امام صادق )ع( کسالت را دشمن عمل و کار دانسته است.
 فرزند خود فرمود: 

  3«از کسالت و بی حوصلگی بپرهیز که این دو تو را از بهره ات در دنیا و آخرت مانع می شود. »
 در روایت سوم از زبان امام باقر )ع( چنین آمده است:  
ارم. من کسی را که در کار دنیایش تنبلی دارد، دشمن دارم یا برای چنین شخصی کسالت را دشمن می پند »

  4«زیرا کسی که در کار دنیای خود تنبل و کسل باشد در کار آخرت خود به کسالت بیشتر دچار خواهد بود.
 در روایت چهارم از زبان امام کاظم )ع( چنین آمده است: 

از کسالت و بی تابی بپرهیز که اگر تنبلی کنی عمل نخواهی کرد و بی تدابی نمدایی حقدی را ادا نخدواهی      »
  5«نمود.

 حیات معنوی و علمی نماد همت واال 
بدون تردید حیات معنوی و علمی را می توان نماد و نشان همت واال و عصداره گفتدار و کدردار اولیداء الهدی      
دانست که بارها در متون آسمانی و دینی بر آن تاکید شده است. انسان باید زندگی خود را بدر اسداس حیدات    

 ود را متعالی ساخته و همواره در تالش و تکاپو باشد. معنوی و علمی بنیان گذاشته و همت خ
مرگ وجود دارد: نخست حیات و  دهد که از نگاه قرآن دو گونه حیات و مراجعه به آیات قرآن نشان ميباری، 

 مرگ ظاهرى و دیگرى حیات و مرگ واقعي و حقیقي. 
ر و مرگ حقیقي به مراتب از مدرگ  ت از سوى دیگر از نگاه قرآن حیات حقیقي از حیات ظاهرى به مراتب مهم

                                                                 
 . 137ص  ،72. بحار االنوار، ج 1
 . 85، ص 5کافی، ج « عَدُوُّ الْعَمَلِ الْکَسَلُ . » 2
 همان.« وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یَمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیَا وَ الْآخِرَةِ.  وَ الْکَسَلَ  ِایَّاکَ . » 3
 همان. « [ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ وَ مَنْ کَسِلَ عَنْ أَمْرِ دُنْیَاهُ فَهُوَ عَنْ أَمْرِ آخِرَتِهِ أَکْسَلُ. سْلَاناً ]کَسْلَانَاِنِّی لَأُبْغِضُ الرَّجُلَ أَوْ أُبْغِضُ لِلرَّجُلِ أَنْ یَکُونَ کَ . » 4
 همان. « إِیَّاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّکَ إِنْ کَسِلْتَ لَمْ تَعْمَلْ وَ إِنْ ضَجِرْتَ لَمْ تُعْطِ الْحَقَّ. . » 5
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 به عنوان مثال در سوره انعام چنین آمده است: . تر است ظاهرى تلخ
آیا کسي  .ارِجٍ مِنْهَاأَوَمَن کَانَ مَیتاً فَأَحْیینَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُوراً یمْشِی بِهِ فِی النَّاسِ کَمَن مَثَلُهُ فِی الظ لُمَاتِ لَیسَ بِخَ»

اش گردانیدیم و براى او نورى پدید آوردیم تا در پرتو قرآن، در میان مردم راه بدرود،   ود و زندهکه مردم ]دل[ ب
 1«چون کسي است که گویي گرفتار در تاریکیهاست و از آن بیرون آمدني نیست؟

چنان که مراد از حیات بخشي او نیز حیدات بخشدي ظداهرى    ؛ ت در این آیه مرده ظاهرى نیستمقصود از میّ
ها  در ادامه آیه حیات به معناى برخوردارى از نور و مرگ به معناى فروغلتیدن در ظلمات و تاریکيزیرا . نیست

 .دانسته شده است
حیات معنوی پیامبران و اولیاء الهی را می توان در بی تابی آنان در کسدب مددارج کمدال و مراتدب عبودیدت      

 طرقی غیرمتعارف و لدنّی مشاهده کرد.  پروردگار و کوشش مستمر برای کسب دانش بیشتر هر چند از
جوشش این حیات حتی در شرایط بسیار سختی که گاه ستمگران زمدان بدر آندان تحمیدل مدی کردندد، نیدز        
خودنمایی کرده است. ابتهاج معنوی حضرت امیر در آستانه شهادت، اشتیاق و سرور ساالر شهیدان در میددان  

ن های مخوف هارون، شکر و شوق امام هادی )علیهم السدالم( در  شهادت، نماز و مناجات امام کاظم در زندا
 سامرا و در جایی که تحت محاصره دشمن قرار داشت، از نمونه های آن است. 

حیات و پویایی علمی دانشمندان در عرصه های مختل  علوم و نیز بدی تدابی انددیش وران مسدلمان بدرای      
درنگریسدتن در زنددگی ایدن    حات تاریخ را لبریز ساخته اسدت.  فراگیری علوم الهی و تعلیم و انتشار آنها، صف

دست از اندیشمندان نشان می دهد که آنان تقریباً هیچ گاه تالش، تکاپو و کوشش را کنار نگذاشته و از تمدام  
 لحظات عمر خود بهره وافر می گرفتند. 

 تقسیم بندی مردم در میزان بهره مندی از همت متعالی 
 زان برخورداری از همت متعالی، می توان به سه دسته تقسیم کرد: مردم را از نگاه می

. شماری از مردم که شاید بتوان مدعی شد که اکثریت آنان چنین اند، فاقد همت متعالی هستند. آنان همت 1
خود را برای تامین معاش و اداره زندگی یا بهره بردن از لذایذ مادی صرف می کنند و در فکر آنان نمی تدوان  

 شانه ای از همت های عالی، ساختن جهانی برتر، هدایت کژروان، آبادانی دنیا و عقبای مردم یافت. ن
پیداست بدون برخورداری از همت واال، تالش جدّی و مضاعفی از آنان دیده نمی شود. آنان وقتی به شدغل و  

یگر هیچ گونده دغدغده، تکداپو،    کار مناسب که زندگی روزمره را اداره کند، دست می یابند، آرام می گیرند و د
 پویایی و بی تابی برای دستیابی به هدفی متعالی در آنان دیده نمی شود. 

است کده  « مدرک گرایی»این آفت گاه محیط های علمی را دربر می گیرد. از نشانه های آن حاکمیت پدیده 
اعلی از علم آموزی تنها کسب در گوشه کنار به چشم می خورد. بر اساس این پدیدة نامبارک، مقصود و مقصد 

مدرک باالتر و نیل به درجات برتر ظاهری تعری  می شود و علم پلی تلقی می گردد که می تدوان از آن بده   
 یاد کرد. « دون همتان»دنیای بهتر و راحت تر نایل آمد. از این دسته از مردم می توان با عنوان 

د در سر دارند، اما متاسفانه آرمان های آنان فاقد تعالی و رشدد  . برخی از مردم ایده ها، آرمان ها و اهداف بلن2
است و به جای آن که در مسیر خدمت به انسان، جهدان، دیدن  ارزش هدای اخالقدی قدرار گیدرد، در مسدیر        

 گمراهی، پلیدی، جرم و جنایت جای می گیرد. 
اشاره کرد. کسدانی کده در طدول    « کشور گشایی»از نمونه های شناخته شده در این زمینه می توان به پدیده 

                                                                 
1
 .337،ص 7. برای آگاهی از تفسیر این آیه ر. ک: المیزان فی تفسیرالقرآن، ج122. انعام،  



 44 

تاریخ گشودن کشورها و تصرف سرزمین های ملل مختل  را در سر می پروراندند، افرادی بودند دارای همت 
 ها و آرمان های بلند، که برای دستیابی به هدف خود سالیان سال به تالش و تکاپو پرداختند.

خدود را در بیابدان و جنگدل و بدر سدر زیدن اسدبان        آنان خواب و آسایش را بر خود حرام کردند و بیشتر عمر 
گذراندند، اما چون شرّ و پلیدی را در سر می پروراندند، کوشش آنان جز زیان و خسارت برای بشریت به همراه 
 نیاورد. از نمونه های مدعا می توان از اسکندر مقدونی، چنگیز، تیمور لنگ و در دوران معاصر از هیتلر نام برد. 

مردم در عین برخورداری از همت های واال و بلند، تمام آرمدان و اندیشده آندان را تعدالی و رشدد       . برخی از3
بشریت در زمینه های مختل  تشکیل می دهد. آنان برای نیل به مقاصد متعالی خدود هدیچ گداه از تدالش و     

مصدلحان اجتمداعی از    کوشش بازنیاستاده و لختی آرام نمی گیرند. پیامبران الهی، عالمان دین، دانش وران و
 این دسته اند.   

 الگوهایی از همت واال و کوشش خستگی ناپذیر
برای نشان دادن کسانی که با داشتن همت واال، کوشش و تالش خستگی ناپذیر از خود بروز داده و خددمات  

ه اشاره می شایان توجهی به بشریت کرده اند، نمونه های مختلفی می توان برشمرد که در این جا به سه نمون
 . مخترعان بزرگ.  3. عالمان دین؛ 2. پیامبران؛ 1کنیم که عبارتند از: 

 . پیامبران نماد همت واال و تالش خستگی ناپذیر 0
بدون تردید باید از پیامبران به عنوان برترین مصداق کسانی یاد کرد که با برخورداری از همت های متعدالی،  

را دنبال کردند. ما در این جا به دو نمونه یعنی نوح و پیامبر اسالم اشاره هدایت دینی و اخالقی امت های خود 
 می کنیم.  

به استناد آیات قرآن، نوح از جمله پیامبران اولوالعزمی است که قریب به هزار سال شبانه روز برای هدایت امت 
ود اصدرار فدراوان مدی    خود و دعوت آنان به توحید کوشید. امت نوح به بت پرستی روی آورده و بر کدژی خد  

 ورزدیدند. 
 اوج کوشش و تالش بی وقفه نوح برای هدایت امت خود در این آیات منعکس شده است: 

عْلَنتُ لَهُدمْ  ثُمَّ إِنِّی دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ثُمَّ إِنِّی أَ... قَالَ رَبِّ إِنِّی دَعَوْتُ قَوْمِی لَیلًا وَنَهَارًا فَلَمْ یزِدْهُمْ دُعَائِی إِلَّا فِرَارًا  »
و دعدوت مدن جدز بدر      پروردگارا، من قوم خود را شب و روز دعوت کردم،»نوح] گفت:   [  . وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا 
و] پوشدیده    [  باز من به آنان اعالم نمودم و در خلوت  .سپس من آشکارا آنان را دعوت کردم .گریزشان نیفزود
 1«.نیز به ایشان گفتم

ن آیات آن است که نوح )ع( امت خود را طی این هزار سال در شب و روز و آشکارا و پنهانی یعنی در مفهوم ای
 همه اوقات و حاالت به هدایت دینی و اخالقی دعوت می کرده است. 

مهربانی جانکاه از نمونه های دیگر که از همت متعالی برای هدایت امت حکایت دارد، پیامبر اکرم )ص( است. 
 نسبت به امت در این آیه منعکس شده است:  پیامبر
قطعداً، بدرای شدما    . وفٌ رَحِدیمٌ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُ لَقَدْ جَاءَکمْ رَسُول  مِنْ أَنفُسِکمْ عَزِیز  عَلَیهِ مَا عَنِت مْ حَرِی ٌ عَلَیکمْ»

شما حری ، و نسبت به مؤمنان،   [ هدایت ]  پیامبری از خودتان آمد که بر او دشوار است شما در رنج بیفتید، به
 2«.دلسوز مهربان است

                                                                 
 . 9 – 5. نوح،  1

 .128. توبه، 2



 45 

 چهار ویژگی برشمرده است که عبارتند از:)ص(  اکرم در این آیه برای پیامبرچنان که پیداست 
از میان و از جنس شما برگزیده شده است که نشانگر همصدایی، همگرایی و درک مسدائل امدت از    پیامبر. 1

 است. سوی پیامبر
 با امت خود حکایت دارد. های شما برای او دشوار است. این امر از همدلی کامل پیامبر. رنج2
 برای هدایت و رستگاری شما حری  است. . پیامبر3
 نسبت به مومنان رئوف و مهربان است. . پیامبر4

تا چه اندازه در فکر و اندیشده   تواند بازگو کند که پیامبردر نگریستن و تامل در این چهار ویژگی به خوبی می
ا چنین دلسوزی برای هدایت امت، خدواب و آسدایش را بدر خدود     پیدا است که پیامبری ب امت خود بوده است.

 گیرد.اندازد که در آستانه نابودی قرار میحرام ساخته و چنان در این راه خود را به تعب و سختی می
که خداوند پای به میددان  همت متعالی آن حضرت برای هدایت امت و به سختی انداختن خود به جایی رسید 

را از این که خود را در معرض مرگ قرار دهد، هشدار داده و به او اعالم می ی قرآن، پیامبرگذاشته و در دو جا
 کند که شماری از مخاطبان او هرگز ایمان نخواهند آورد. 

 نخستین آیه در سوره که  آمده است: 
شاید، اگر به این سخن ایمان نیاورندد، تدو   . ذَا الْحَدِیثِ أَسَفًافَلَعَلَّک بَاخِعٌ نَفْسَک عَلَی آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ یؤْمِنُوا بِهَ»

  1«تباه کنی شان [ کار ] جان خود را از اندوه، در پیگیری 
 : جا که می فرماید ، آنآیه دوم در سوره شعراء انعکاس یافته

 2«. شاید از آن که مومن نیستند، خود را تباه کنی. لَعَلَّک بَاخِعٌ نَفْسَک أَلَّا یکونُوا مُؤْمِنِینَ»

 . عالمان دین و پشتکار بی نظیر 0
در زمینه همت و پشتکار برشمرد، مربوط به شماری از عالمان از جمله موارد دیگر که می توان به عنوان الگو 

دینی است که با کوشش خستگی ناپذیر خود آثار گرانسنگی از خود به یادگذار گذاشته و خدمات شایسدته ای  
 در زمینه گسترش دانش دین به انجام رسانده اند. به نمونه هایی از این دست اشاره می کنیم. 

و نیز شیخ محمدد حسدن   « کافی شری »ی تدوین مهم ترین جامع حدیثی شیعه یعنی ثقة االسالم کلینی برا
هر یک بیست سال زمان صرف کردند، عالمه مجلسی بدرای تدالی    « وسائل الشیعه»حر عاملی برای تدوین 

 چهل سال زمان گذاشت.  « بحار االنوار»مجموعه یکصد و ده جلدی دائرة المعارف شیعه یعنی 
گرسدنگي در   ابانجام می داد و گاه درپي  هاى پي مسافرت« الغدیر»ی تدوین کتاب گرانسنگ عالمه امینی برا

به تحقیق و پژوهش می پرداخت. میر حامدد حسدین در اواخدر عمدر و در حدال       خانه پشت درهاى بسته کتاب
« االنوار بقاتع»همچنان به امید به پایان رساندن کتاب خود فروغ  هاى بیمار و بي تن خسته و چشمبیماری با 

  . سود آگین خود مي زخم نةکتاب و دفتر بر سی

بده خداطر   «  جدواهرالکالم »سداله تدالی     سدي  شدیعه مرحدوم شدیخ محمدد حسدن در روزگدارِ       افتخار فقاهت
جدانش   بالین فرزند بیمار و پس از آن در کنار جسدد بدي   مجال نیافت تا بر ،شناسي در انجام این مهم مسؤلیت

 . ضر گرددبراى اداى نماز حا

                                                                 
 .6. که ، 1
 .311، ص 6، ج مجمع البیدان ؛ 8، ص 7، ج فی تفسیر القرآن تبیانالر. ک:  اند.دانسته« الکته»را به معنای « بخع»مفسران  .3. شعراء، 2

 .1183، ص 3، ج الصحاح «یقال بخع نفسه بخعا، ای قتلها غما»چنین آمده است:  در صحاح
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بستر بیمارى هر گاه چشم  درخود هاى نگران و خسته  شمدر روزهای پایانی عمر با چمرحوم شیخ عباس قمي 
  .رساندفرجام را به « البحار فینةس» طلبید تا کار از فرزندان و دوستان دفتر و کاغذ مي ،گشود ميخود را 

در درنگ چند روزه را به سامان رساند، « الشیعهاعیان »با همتی واال کتاب که  عالمه سید محسن جبل عاملي
هدا   خود را بر دیدار با بزرگدان و شدنیدن شدماتت     ، انجام رسالتکتاب خودخود در قم براى تکمیل کار تالی  

 .ترجیح داد

  . مخترعان بزرگ و همت متعالی 9
است. گالیله همان « لهگالی»از جمله دانشمندان کوشا که با کش  تلسکوپ باعث تحوالت عظیمی در علم شد 

دانشمند معروف قرون وسطی است که به خاطر تاکید بر خورشید مرکزی و گردش زمین بده دور خورشدید از   
 سوی کلیسا محاکمه شد و ناچار به تنظیم توبه نامه گردید. 

ر و از این رهگدذ بسازد  یچند عدس کردن بیتلسکوپ خود را با ترک نیتوانست اولاو نخستین کسی است که 
 ارهیبود کده چهدار مداه سد     یکس نینخستتحوالت چشمگیری در زمینه مطالعات کیهان شناسی پدید آورد. او 

از آن اسدت کده قابدل     شتریمجموعه ب نیکه تعداد ستارگان ا افتیدر یریرصد راه ش و  را رصد کرد یمشتر
 نیهمچن یو ثبت کرد. و سطح ماه را با تلسکوپ مشاهده اتیبود که جزئ یکس نینخست. گالیله شمارش باشد

  . ستینور از خودش ن نیاست و ا دیکه نور ماه حاصل انعکاس نور خورش افتیدر
در  یکور ریپهمکاری همسر خود  نام برد که با « یکور یمار»از دیگر دانشمندان سخت کوش می توان از 

 ه پرتوهای نوری آغاز کرد. تحقیقات خود را در بار ،او بود شگاهیکوچک که آزما یچوب یدر انبار 1895سال 
شدد و   یوید عفوندت و التهداب ر   یدچار نوع یکور یمار ،زمستان نیطاقت فرسا در نخست یکارها نیبر اثر ا

از سدرگرفت.   شدگاه یهدا را در آزما  گید کدار پخدتن مدواد در د    یبودپس از به یول ؛بود ضیتمام فصل را مر
 را کش  کنند.  ومیرادو  ومیپولونبه نام های  زا پرتودو عنصر توانستند آنان  سرانجام
 یموجدب دگرگدون   ومید راد یرو دهانجام ش یها یعلم است، بررس یادیبن یها یروزیاز پ یکی ومیکش  راد

 شد.  یاتم یبه انره یابیدر دانش بشر درباره خواص و ساخت ماده شد و منجر به شناخت و دست یاساس یها
عمدر دوبداره و    ،ابندد یمعالجه شدوند و از مدرگ نجدات     تیا موفقکه توانسته اند ب یسرطان مارانیاز ب یاریبس

 همتا هستند. یزن ب نیا یواال زهیو انگ ریناپذ یو خستگ ثارگرانهیا یخود را مرهون تالش ها یسالمت
یداد کدرد،   « همدت واال و سدخت کوشدی   »از جمله دانشمندان روزگار ما که باید از او به عنوان نمونه و نمداد  

مود حسابی است که با تنگدستی به تحصیل پرداخت و به مراتدب عدالی در فیزیدک دسدت     پروفسور سید مح
یافت و به رغم امکان ادامه زندگی در غرب، بازگشت به کشور و خدمت به آن را ترجیح داد و خدمات بسیار با 

گاه تهران، پایه نها می توان به پایه گذاری دانشآارزش و ماندگاری از خود به یادگار گذاشت که از مهم ترین 
 یراه اندداز ، در کشدور  وید راد نیساخت اولی، عال یدانشسرا یگذار هیپا، کشور یریمدارس عشا نیاولگذاری 

 نیدی محاسدبه و تع ، کشدور  یاتم یسازمان انره یرآکتور اتم نیاول یراه انداز، کشور یمرکز زلزله شناس نیاول
 یگدذار  هید پای، انجمدن زبدان فارسد    جداد یو ا رانیفرهنگستان ا یگذار هیشرکت در پا ، رانیا یساعت رسم
 یسازمان انره یگذار هیپا، دانشگاه تهران یاتم قاتیمرکز تحق یگذار هیپا، دانشگاه تهران کیزیموسسه هئوف

 اشاره کرد. کشور  یهواشناس ستگاهیا نیاول جاد، ایرانیدر ا نیرصدخانه نو نیاول یگذار هیپا، رانیا یاتم
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 ی درس هفتم: مهرورز

بدون تردید اگر بخواهیم اصول اخالق اجتماعی را برشمریم، مودت و مهرورزی در صدر آنها قرار مدی گیدرد.   
زیرا هر آن چه به عنوان اصل یا ارزش در رفتار اجتماعی برشمرده مدی شدود، بده ندوعی بده اصدل بنیدادین        

قی و ارزشی همچون عفو، حلدم،  باز می گردد. به عنوان مثال در اخالق اجتماعی از مفاهیم اخال« مهرورزی»
تغافل، خوش رویی، احسان، تکریم و تواضع گفت و گو می شود که همده آنهدا بده ندوعی در اصدل بنیدادین       

 ریشه دارند.  « مهرورزی»
مهرورزی مفاهیمی همچون دوست داشتن، محبت کردن، مهرورزیدن، ابراز دوستی، عشق ورزیدن را در خود 

 زو مفاهیم تشکیکی دانست که بسان نور دارای مراتب شدت و ضع  است. جای می دهد و باید آن را ج
مهرورزی می تواند با قلب، زبان و مال انجام گیرد؛ مرتبه قوی آن را می توان به عشق تعبیر کرد کده از واهه  

به معنای گیاه پیچک برگرفته شده و واله و شیدایی تام و تمدام در آن لحداش شدده اسدت و مرتبده      « عشقه»
عی  آن را می توان مرتبه ای از تکریم ظاهری دانست که به مقتضای حقوق انسانی باید مورد توجده قدرار   ض

 گیرد. 

 مراحل مهرورزی  
در یک نگاه کلی می توان همه کسانی که پیرامون ما هستند را به هفت دسته اساسدی تقسدیم کدرد کده بدر      

. 4. همسدایگان؛  3. دوستان؛ 2. خانواده؛ 1ند از: اساس آن مراحل مهرورزی شکل می گیرد. این مراحل عبارت
 . غیر هم کیشان. 7. سایر مردم؛ 6. نیازمندان؛ 5همکاران؛ 

 این تقسیم بندی و مراحل از آموزه های دینی نیز قابل استفاده است که به اجمال به بررسی آنها می پردازیم. 

 خانواده .0

را تشکیل می دهند. این خانواده می تواند خانواده کوچک و بخشی از کسانی که پیرامون ما هستند، خانواده ما 
اصلی یعنی همسر و فرزندان را شامل شود یا در مراحل بعدی پدر، مادر، خواهران و برادران را نیز در برگیرد و 
در نگاهی وسیع تر همه افراد فامیل را شامل گردد. این پیوند که ریشه آن نسدب و والدت اسدت بدا ازدواج و    

 پیوند سببی دامنه بیشتری پیدا می کند و فامیل همسر نیز به آن افزوده می شود.  آمدن
بدون تردید پیوند و مودت میان اعضاء خانواده مستحکم ترین پیوندی است که خداوند در نظام تکوین میدان  

ظداهر متدون    آدمیان به ودیعت نهاده و بر استمرار و تحکیم آن تاکید فراوان کرده است. بر اسداس آن چده از  
استفاده می شود، فراگیری مفهوم خانواده نسبت به همده ایدن مدوارد و مصدادیق     « صله ارحام»دینی در باره 

 است. 

 دوستان  .0

برخی از افراد پیرامون ما را دوستان ما تشکیل می دهند؛ یعنی کسانی که میان ما و آنان بده مناسدبت هدای    
ی برقرار شده و محبت طرفین در سطحی فروتر از محبدت  مختل  همچون تحصیل یا محیط کار، پیوند دوست

 میان اعضاء خانواده و فراتر از عموم مردم برقرار است. 
ما برای دوستان خود احترام ویژه ای قائلیم و گاه اسرار و درد دل های خود را با آنان در میان مدی گدذاریم و   

ازدید، هدیه دادن، شرکت در مراسم و دعوت های شادی ها و غم های خود را با آنان تقسیم می کنیم. دید و ب
 یکدیگر، حمایت و تشویق از دیگر رفتارهای متداول میان دوستان است.  

 همسایگان .9

شماری از کسانی که پیرامون ما می زیَند و ما به صورت مکرر با آنان برخورد داریم، کسدانی هسدتند کده در     
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ر، نزدیک بودن منطقه سکونت و زنددگی، ارتبداط خاصدی    همسایگی ما زندگی می کنند و به عبارت روشن ت
 میان ما و آنان برقرار کرده است. 

ما در اغلب موارد به ویژه به هنگام خروج از خانه یا ورود به آن با آنان برخورد می کنیم و به اصطالح چشم ما 
ارتباطی گرم و صمیمانه با به چشم آنان می افتد و با گفت و گوی کوتاه و حال و احوال پرسی، می کوشیم تا 

 آنان برقرار کنیم. 

 همکاران    .4
همکاران، شماری دیگر از افراد پیرامون ما را تشکیل می دهند که ممکن است در مدت کوتاه، نیمه طوالنی و 
طوالنی با ما در انجام امور اداری، اجرایی یا علمی همکاری داشته باشند. این همکاری به رغم آن که ممکن 

لیان طوالنی ادامه داشته باشد، اما گاه به دوستی و رفاقت نمی انجامد. از این رو باید از آن به عندوان  است سا
 فصلی جداگانه در تعامالت اجتماعی یاد کرد. 

باری، ما این گونه از افراد را چه بسا هر روزه در محل کار خود می بینیم و از هر جهت درمدی یدابیم کده بده     
 سطحی فروتر از خانواده و دوستان و فراتر از عموم مردم با آنان نیاز داریم. تنظیم روابط خود در 

 نیازمندان  .5
شماری از افرادی که در اجتماع با آنان برخورد داریم را نیازمندان تشکیل می دهند؛ اعم از نیازمندان عداطفی  

یعندی مسدتمندان و فقدراء و    تعبیر می شدود و نیازمنددان مدالی    « یتیمان»که در آموزه های دینی از آنان به 
 یاد می شود. « ابن السبیل»نیازمندان عارضی یعنی جاماندگان در راه که از آنان به 

گاه ممکن است دو یا چند عنوان از عناوین پیشگفته در باره یک شخ  صدق کند. به عندوان مثدال ممکدن    
یز باشد. پیداست هدر چده عندوان    است که کسی جزو فامیل، دوست، همسایه، همکار و در عین حال نیازمند ن

 بیشتری از عناوین پیشگفته بر شخ  صدق کند، میزان مهرورزی از شدت بیشتری برخوردار می گردد.     

 سایر مردم   .6
در برابر گروه های پیشگفته، شمار بسیاری از افرادی که در طول عمر خود با آنان برای یک یدا چنددمین بدار    

تشکیل می دهند که هیچ ارتباط فامیلی یا پیوند دوستی و کاری میان ما و آندان  برخورد داریم، عموم مردم را 
 برقرار نیست و حتی در همسایگی ما نیز زندگی نمی کنند. 

در این بین از دسته های مختل  می توان نام برد که رفتگرهای سدرکوچه، راننددگان عمدومی، فروشدندگان     
 و خصوصی بخشی از آنان به شمار می روند.  محلی یا غیر محلی، کارمندان ادارات دولتی 

 غیر هم کیشان .7
افزون بر گروه های پیشگفتة پیشین، گروه های اجتماعی دیگر وجود دارند که با ما هم دین یدا هدم مدذهب    
نیستند. آنان می توانند یکی از اعضاء خانواده ما را تشکیل دهند یا آن که دوست ما یا همکار باشدند و یدا در   

 ا در شهر ما زندگی کنند. همسایگی ی
غیر هم کیش مفهوم عامی است که می تواند پیروان ادیان آسمانی همچون مسیحیان، یهودیان و زردشدتیان  
را در بر گیرد. نیز می تواند پیروان ادیان غیر آسمانی همچون بوداییان و هندوها یدا پیدروان ادیدان برسداخته     

 ان مذاهب مختل  اسالمی همچون سنّیان را در برگیرد. همچون بهاییان را پوشش دهد؛ چنان که پیرو

 مودت در آموزه هایی روایی 
کاربست مودت با واهه های مترادف و نیز با مفاهیم مرتبط اخالقی، به صورت گسترده در روایات اهل بیت )ع( 

 ست. به صورت خاص در روایات آمده ا« تودد»و « مودت»انعکاس یافته است. افون بر آنها اصطالح 
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گشوده و « وَ التَّوَدُّدِ إِلَیْهِمْ  النَّاسِ  إِلَي  التَّحَبُّبِ  بَابُ»به عنوان نمونه مرحوم کلینی در کافی شری  بابی با عنوان 
 در آن هفت روایت در زمینه محبت و مهرورزی نسبت به مردم را آورده است. 

، تودد و مهرورزیِ مورد نظر در این روایات شدامل  چنان که از عنوان باب و نیز از عموم روایات آن بر می آید
 عموم مردم می شود و غیر از مراتب خاصی از مهرورزی است که برادری دینی آن را می طلبد. 

 این روایات را به اجمال مورد بررسی قرار می دهیم:
  . در روایت نخست از امام باقر )ع( چنین نقل شده است:  1

امبر )ص( آمد و گفت: مرا نصیحت کن! از جمله مواردی که در نصایح پیامبر آمدد،  مردی بادیه نشین نزد پی» 
   1«آن بود که فرمود: به مردم مهرورزی کن تا به تو مهرورزی نمایند.

 . در روایت دوم از زبان امام صادق )ع( چنین آمده است: 2
  2«وم عقل است.مُجَامَلَةُ النَّاسِ ثُلُثُ الْعَقْلِ. تعامل زیبا با مردم یک س» 
 . در روایت سوم به نقل از امام صادق از رسول خدا )ص( چنین آمده است: 3
سه چیز محبت انسان نسبت به برادر دینی اش را صاف و زالل می سازد: هر گاه او را مالقات می کندد بدا    »

  3«ام نزد او صدا زند.روی خوش باشد؛ هر گاه نزد او نشیند، برایش جایی باز کند؛ و او را به محبوب ترین ن
 . در روایت ششم به نقل از امام صادق )ع( چنین آمده است: 6
هر کس دست خود را از آزار مردم درکشد، تنها یک دست را از آنان کنار کشیده است، در حالی که در برابر، » 

  4«دست های زیادی از آزار او درکشیده خواهند شد.
 مجتبی )ع( چنین آمده است: . در روایت هفتم به نقل از امام 7
قریب کسی است که مودت او را نزدیک کرده باشد، هر چند نسبت فامیلی او دور باشد و دور کسی است که » 

 5«مودت او را دور کرده باشد، هر چند نسبت فامیلی او نزدیک باشد...

 مراتب مهرورزی

. صدداقت و  2. خدوش رویدی؛   1ندد از:  برای مهرورزی می توان مراتب مختلفی برشمرد کده اهدم آنهدا عبارت   
 . عفو و گذشت. اینک به بررسی این مراتب می پردازیم.   3یکرنگی؛ 

 . خوش رویی 0
به معنای اخالق و سجایای اخالقی نیک، گستره وسدیعی از علدم اخدالق را دربدر      خلق در مفهوم وسیع  حُسن
خلدق در معندای    حسن 6و رذایل اخالقی بدانیم،گر فضایل  گیرد؛ زیرا با این فرض اگر علم اخالق را ترسیم می

 شود.  عامش تمام فضایل اخالقی را شامل می
خدویی اسدت. بده عندوان      رویی و نرم گیرد که همان خوش نظر قرار می اما گاه مفهوم محدودتری از آن مطمح

ی؛ گفتدارت  اینکه نرمخو باشد »، فرمود: «خلق چیست حسن»نمونه امام صادق )ع( در پاسخ به این پرسش که 

                                                                 
 . 642، ص 2کافی، ج « اسِ یُحِبُّوکَ.إِنَّ أَعْرَابِیّاً مِنْ بَنِی تَمِیمٍ أَتَي النَّبِیَّ ص فَقَالَ لَهُ أَوْصِنِی فَکَانَ مِمَّا أَوْصَاهُ تَحَبَّبْ إِلَي النَّ . » 1
. بر اساس روایت چهارم از زبان رسول خدا مهرورزی با مردم نیمی از عقل دانسته شده است. چنان که در روایت پدنجم  643. همان، ص  2

 به نقل از امام رضا )ع( نیز مهرورزی با مردم نیمی از عقل دانسته شده است. همان.
 همان. .« الْبِشْرِ إِذَا لَقِیَهُ وَ یُوَسِّعُ لَهُ فِی الْمَجْلِسِ إِذَا جَلَسَ إِلَیْهِ وَ یَدْعُوهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَیْهِثَلَا   یُصْفِینَ وُدَّ الْمَرْءِ لِأَخِیهِ الْمُسْلِمِ یَلْقَاهُ بِ . » 3
 همان. « ةً.مَنْ کَ َّ یَدَهُ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّمَا یَکُ ُّ عَنْهُمْ یَداً وَاحِدَةً وَ یَکُف ونَ عَنْهُ أَیْدِیاً کَثِیرَ . » 4
 همان. ...« سَبُهُ الْقَرِیبُ مَنْ قَرَّبَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ بَعُدَ نَسَبُهُ وَ الْبَعِیدُ مَنْ بَعَّدَتْهُ الْمَوَدَّةُ وَ إِنْ قَرُبَ نَ . » 5
 .27 -26، ص 1سعادات، ج ؛ جامع ال127. برای آگاهی بیشتر دربارة تعری  علم اخالق ر.ک: تهذیب االخالق و طهارة االعراق، ص 6
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 1«رویی برخورد کنی. پاک و با برادرت با خوش
را سدخا، بخشدش و    2«وَإِنَّدک لَعَلدی خُلُدقٍ عَظِدیمٍ    »در آیه « خلق عظیم»آن حضرت در روایتی دیگر مفهوم 

  3خلق دانسته است. حسن
گی از سویی دیگر، اخالق نیک و خوش خُلقی را می توان به مثابه روغندی دانسدت کده از سدایش و فرسدود     

کند. دو قطعه را در یک ماشین در نظدر بگیریدد    قطعات انسانی در اثر برخورد و اصطکاک مداوم جلوگیری می
ای کوتداه در اثدر گرمدای     که یکسره در حال برخورد با یکدیگراند . اگر روانی و نرمی روغن نباشد، در فاصدله 

 افتند.  سوزند و از کارآیی می ناشی از اصطکاک می
 های مختل  درباره ارزش حسن خلق سخن گفته است؛ نظیر این آیات:   تقرآن به مناسب

  4«خوش سخن بگویید. ]به زبان[. و با مردم وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا» 
شدما درود گفتده    . و چون بهوَإِذَا حُییتُمْ بِتَحِیةٍ فَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَی کلِّ شَی حَسِیبًا» 

برگردانید که خدا همدواره بده هرچیدزی     ]در پاسخ[بهتر از آن درود گویید، یا همان را  ]صورتی[شد، شما به 
  5«حسابرس است.

خلقدی و   تردید یکی از دالیل تمجید خداوند از رسول اکدرم )ص( بده داشدتن خلدق عظدیم روحیده خدوش        بی
  6«. و راستی که تو را خوبی واالست!نَّک لَعَلی خُلُقٍ عَظِیمٍوَإِ»رویی وی بوده است. آن جا که فرمود:  خوش

پذیری است که در گفتار پیامبر اکدرم نمدود یافتده اسدت.      رویی، الفت خلق به مفهوم خوش یکی از نشانة حُسن
، بینند، قطعاً انسانی عبوس که با دیگران مألوف است و دیگران نیز او را مناسب الفت و دوستی می باری، کسی

گرا نیست. در روایاتی دیگر نیز اندس و الفدت ویژگدی مؤمندان شدمرده شدده اسدت:         درشتخو، منزوی و درون
 7«المؤمن إل  و مألوف.»

رویدی و   ها برای تقویدت دوسدتی و بدرادری، خدوش     بر این اساس، باید اذعان کرد که یکی از کارآمدترین راه
 خویی با دیگران است. نرم

رویی با مردم ضرورتاً بدین معنا نیست که همه مشکالت  رویی است. گشاده گشادهخلقی،  نخستین نشانه خوش
ایم، چنین شاد و خوشحالیم، بلکه درواقع مهم  های جاری رها شده ما حل شده و چون از هر جهت از گرفتاری

 نوع برخورد با مشکالت است. 
گدذارد   سو نمدی  دهای هستی و زندگی، از یکمؤمن با تکیه و توکل بر خداوند و با توجه به تفسیر معنادار رخدا

هایش برچیند. از  ها چنان بر او سایه افکند که بر سیمایش ظاهر گردد و بساط لبخند را از لب مشکالت و اندوه
سویی دیگر، در جایی هم که محزون شد؛ نظیر مواردی که از فیضی معنوی و اخدروی محدروم شدده اسدت،     

 گذارد به دیگران انتقال یابد.  میکند و ن حزنش را در درون حبس می
 چنان که در روایتی چنین آمده است: 

                                                                 
کافی، .«  بُ کَلَامَکَ وَ تَلْقَي أَخَاکَ بِبِشْرٍ حَسَنٍبَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَدُّ حُسْنِ الْخُلُقِ قَالَ تُلِینُ جَنَاحَکَ وَ تُطِی. » 1
 . 112، ص 2ج
 . 4. قلم، 2
 . 211، ص 15وسائل الشیعه، ج « . قَالَ السَّخَاءُ وَ حُسْنُ الْخُلُقِ. خُلُقٍ عَظِیمٍ  إِنَّکَ لَعَلي  اللَّهُ نَبِیَّهُ ص  بَکَانَ فِیمَا خَاطَ. »3
 .83. بقره، 4
 .86. نساء، 5
 .4. قلم، 6
 .319، ص 64. بحاراالنوار، ج 7



 51 

  1«اش در چهره، و اندوهش در دل اوست. المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن شادی»
 فرمود:)ص(  پیامبر اکرم 

ق پیامبران و صددیقین ایدن   من اخالق النبیّیین و الصّدّیقین البشاشة إذا تراءوا و المصافحة إذا تالقوا. از اخال»
 2«کنند. است که به هنگام دیدار با روی شاد و گشاده و به هنگام برخورد با یکدیگر با مصافحه برخورد می

 یابی دانسته است:  رویی را کمند دوست حضرت امیر )ع(  در گفتاری نغز بشاشت و خوش
 3 «رویی کمند مودت و دوستی است. البشاشة حبالة المودة. خوش»

،  شد مسلمانان پیرامون ایشدان گدرد آیندد    که باعث می را )ص(  های اخالقی پیامبر  قرآن کریم یکی از ویژگی
 خویی ایشان دانسته است: و نرم« لینت»
رحمت الهی، بدا   ]برکت[پس به  .فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنْ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَض وا مِنْ حَوْلِک» 

 4«شدند. دل بودی، قطعاً از پیرامون تو پراکنده می شدی، و اگر تندخو و سخت ]و پرمهری[آنان نرمخو 
گویی است که خداوند از موسی و هارون  خواسته است تا فرعون را به زبان ندرم   خویی و نرم  به دلیل تأثیر نرم

 به خداوند دعوت کنند: 
 5 «. و با او سخنی نرم گویید، شاید که پند پذیرد یا بترسد.لَینًا لَعَلَّهُ یتَذَکرُ أَوْ یخْشَیفَقُولَا لَهُ قَوْلًا » 

ای  خلقی آن است که شخ  با دیگران بسیار گرم و صمیمانه برخورد کندد و ایدن مرحلده     های خوش  از نشانه
زدایدد، بلکده    ها را مدی  ها و دشمنی نهخویی است . ارتباط گرم و صمیمانه نه تنها کی رویی و نرم فراتر از گشاده

 دهد.  پیوسته زنجیر با هم پیوند می هم های به  ها را بسان حلقه دل
اندد و همده مدردم     های مردم نفوذ بسیار داشته  ایم که چرا پیامبر و ائمه )ع( در دل آیا تا به حال از خود پرسیده

  6گشودند؟ ب به ستایششان میداشتند و ل حتی دشمنانشان، از بن جان آنان را دوست می 
در کنار سایر عوامل معنوی و علمی، برخورد گرم، مهربانانه و همراه    ترین عوامل این امر  تردید یکی از مهم بی

 با تکریم آنان بوده است.
 ها و ایجاد افکند و همین امر باعث بدبینی ها، میان دوستان جدایی می توجهی به هریک از این آموزه باری، بی
هدا   ها و صدمیمت  چینی، سعایت، غیبت و تهمت و سرانجام سبب گسسته شدن رشته دوستی های سخن زمینه
 شود.  می

که بارها شداهد    چنان گذارد، بلکه  های خرد اجتماعی تأثیرهای منفی می این مسأله نه تنها در رفتارها و تعامل
و یا نهادهدای همسدو باعدث تعلدل و گداه       ، شکاف میان اشخاص در یک مجموعه کاری یا نهاد اداری بودیم

 گردد.  ها می ها و طرح فروپاشی بسیاری از اندیشه

 . صداقت و یکرنگی  0

و خدود پایده و بنیداد شدماری از رفتارهدا       شود  یکی از نشانه های مهرورزی که جزو حقوق برادری شمرده می
 ، رعایت اصل صداقت و یکرنگی است.  رود شمار می به

                                                                 
 .333البالغه، حکمت  . نهج1
 . 62. سنن النبی، ص  2
 . 6کمت البالغه، ح . نهج3
 .159عمران،  . آل4
 .44. طه، 5
 .393 -391، ص 8طالب ، ج  بن ابی . برای نمونه بنگرید به: موسوعة االمام علی6
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اقت را به معنای راست گویی می دانند و به عبارت روشن تر آن را به معنای راستی در گفتدار  عموم مردم صد
می انگارند؛ در حالی که صداقت و راستی مفهومی فراتر از صداقت در گفتار را در برگرفته و راستی در دل، در 

 کردار را نیز را دربر می گیرد. 
رفتداری را در بدر مدی گیدرد کده صدداقت در نشسدت و         بر اساس چنین فراشمولی، صداقت مصادیق مختل 

 برخاست، صداقت در اظهار عالقه به دیگران و صداقت در داد و ستد از نمونه های آن است. 
گاه بدرای   های جمعی هماره صادق باشیم و هیچ  ها به این معناست که در تعامل  صداقت در نشست و برخاست

ثال، وقتی دوستی از ما درخواستی کرد که به هر دلیل امکان انجام آن را گریز از تنگناها دروغ نگوییم. برای م
 نداریم، صادقانه بگوییم که قادر به انجام آن نیستیم. 

 دهد: که قرآن به مؤمنان این چنین درس صداقت می چنان

. ای وَإِنْ قِیلَ لَکمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْکی لَکمْ... وا یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُیوتًا غَیرَ بُیوتِکمْ حَتَّی تَسْتَأْنِسُ»
های شما نیست، داخل مشوید تا اجازه بگیرید... و اگر به شدما    هایی که خانه اید، به خانه که ایمان آورده کسانی

 1 «برگردید، که آن برای شما سزاوارتر است.« برگردید»گفته شد: 
به معنای نمو و « زکاة»از ریشه « ازکی»دانسته شده است. « هُوَ أَزْکی لَکمْ»ین آیه، حکمت چنین رفتاری در ا

 2شود. رشد است؛ یعنی رعایت این اصول باعث طهارت رفتاری و رشد و تعالی آدمی می
که نزد ما آمده و فرصت گفتگو با او را نداریم، باید با صداقت و صراحت به وی  بر اساس توصیه قرآن به کسی

 گوییم که بازگرد، نه آنکه با ظاهرسازی عذری کاذبانه بر زبان آوریم.ب
کده دروغ   زیرا در صورت نخست، دیگران ما را به دلیل داشتن صراحت و صداقت خواهند ستود، اما در صورتی

چرا کده  ایم؛  ایم، از اعتبار و وجاهتمان نیز کاسته  بگوییم، افزون بر آنکه به پاکی و طهارت روح خود صدمه زده
 ایم. دیر یا زود دیگران پی خواهند برد که ما با آنان صادق نبوده

داریدم،   صداقت در ابراز محبت و عالقه به دیگران بدان معناست که بیش از آن که واقعاً دیگران را دوست می
نکنیم. در این  به آنان اظهار دوستی نکنیم و فراتر از وجاهت و اعتباری که برای دیگران قائلیم، از آنان تمجید

 حال، ظاهر و باطن ما از نگاه دیگران یکدست و یکرنگ خواهد بود. 
عکس این رفتار، رفتار منافقانه است که در روایات از آن به دو زبانی یاد شده است؛ به این معنا که شخ  در 

 کند. ستاید، اما در غیابش از او به بدی یاد می حضور مردم فردی را می
 در این باره فرمود: امام باقر )ع( 

کند و در غیداب   بیند، ستایش می که دارای دو چهره و زبان است: وقتی دوستش را می ای است کسی بد بنده»
کند و اگر دچار دردسر شود، او را خوار  گوید؛ اگر دوستش به چیزی دست یابد، به او حسادت می او غیبت او می

  3 «سازد. می
غیاب برادر دینی در حکم خوردن گوشت او دانسته شده، امام باقر از این پدیده از آنجا که غیبت و بدگویی در 

  خورد( یاد کرده است. او را در غیابش می« )= یأکله غائباً»با عنوان 
بینی  یابد. از سویی دیگر، هرکس با چشم حقیقت زبانی در میان مردم رواج می در واقع بدین روی، تمق و چرب

کسی در ابراز دوستی صادق است و یا از سر  یابد که چه نهاده شده، کم و بیش در می که در نهادش به ودیعت

                                                                 
 .28 -27. نور، 1
 .211، ص 11المعانی، ج  ؛ روح214، ص 7البیان، ج  . برای آگاهی از تفسیر این آیه ر .ک: مجمع2
  .343، ص 2کافی، ج « وَ ذَا لِسَانَیْنِ یُطْرِی أَخَاهُ شَاهِداً وَ یَأْکُلُهُ غَائِباً إِنْ أُعْطِیَ حَسَدَهُ وَ إِنِ ابْتُلِیَ خَذَلَهُ.  وَجْهَیْنِبِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ یَکُونُ ذَا . » 3
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ورزی و سدتایش، رفتارهدای    کند. طبیعی اسدت کده صدداقت و یکرنگدی در محبدت      صدق مدح و ستایش می
 کند.  اجتماعی را به سالمت نزدیک می

دهد. صداقت و درستی در این  ی روی میبخشی از رفتارهای اجتماعی در عرصه قراردادها و داد و ستدهای مال
عرصه که پیوسته با منافع و مضار سر وکار دارد، بسیار مهم بوده و از عوامل مؤثر در تحکیم یا تضعی  روابط 

 اجتماعی است. 
های اسالمی به شدت رفتارهایی همچون غشّ در معاملده یعندی مخلدوط کدردن متداع       بدین جهت، در آموزه
  1سازی عیب کاال و ستایش کاذب از جنس نکوهش شده است. ، پنهانمعیوب با کاالی سالم

و از آن ضرورت صداقت و پرهیز از هرگونه دروغ و نیرنگ در  پیام بلند  قرآن در این باب که بارها تکرار شده 
 شود، رعایت قسط در پیمانه و ترازوست:  همه قراردادهای اجتماعی اعم از مالی و غیرمالی دانسته می

 2«پیمانه و ترازو را به عدالت، تمام بپیمایید. و. فُوا الْکیلَ وَالْمِیزَانَ بِالْقِسْطِأَوْ»
 این فرمان در آیات دیگر نیز آمده است؛ مانند آیه ذیل: 

مدردم را کدم   . پس پیمانه و ترازو را تمدام نهیدد، و امدوال    فَأَوْفُوا الْکیلَ وَالْمِیزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْیاءَهُمْ» 
  3«مدهید.

در سوره اسراء نیز پس از تأکید بر پر کردن پیمانه و استفاده از تراوزوی دقیق برای سنجش، این کدار را مایده   
 4.«خوش فرجام تر است که این بهتر و .ذَلِک خَیر  وَأَحْسَنُ تَأْوِیلًا »خیر و فرجام نیک دانسته است: 

شود، مدورد نکدوهش قدرار     روشی یا کم گذاشتن در کارها گفته میف که به آن کم« تطفی »بر همین اساس، 
 گرفته است. 

که نوبدت   خواهد؛ اما هنگامی طلبد، پر می از نگاه قرآن، مطفّ  کسی است که وقتی کار یا کاالیی از مردم می
 ی فرماید: گذارد. قرآن در نکوهش چنین رفتاری م رسد، در وزن یا پیمانه کم می به وزن و پیمانه کردن او می

فروشدان،   . وای بر کموَیل  لِلْمُطَفِّفِینَ الَّذِینَ إِذَا اکتَالُوا عَلَی النَّاسِ یسْتَوْفُونَ وَإِذَا کالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ یخْسِرُونَ »
 5«که چون از مردم پیمانه ستانند، تمام ستانند؛ و چون برای آنان پیمانه یا وزن کنند، به ایشان کم دهند.

کن است به نظر رسد که این آیات منحصراْ ناظر به قراردادها و داد و ستدهای مستقیم مالی نظیر خریدد و  مم
 فروش است، در حالی که هیچ دلیلی نداریم که مفاد آیه را در همین عرصه محدود کنیم. 

ر، حقدوقی را در  برای مثال، مدیر یا کارمند یک مجموعه اداری یا آموزشی در برابر میزان کار و ساعات حضدو 
دارد. حال اگر او از میزان حضور یا کیفیت کار خود بکاهد و مسئولیتی که از او خواسدته شدده،    ماه دریافت می

 است. « تطفی »طور کامل انجام ندهد و در برابر حقوق کامل دریافت کند، وی مشمول قانون  به
صورت کامل انجام دهد، امدا در برابدر حقدوق آندان      در برابر، اگر آن مدیر یا کارمند کارها و وظای  خود را به

 طور کامل پرداخت نشود، در حق آنان تطفی  روی داده است. به
کده در کدار دادوسدتد کدم      گریزی است؛ یعنی کسی  بنابر این، تطفی  با معنای عام و فراگیرش نوعی صداقت

                                                                 
 .239 -165، ص 1؛ المکاسب، ج 161-159، ص 5. برای آگاهی بیشتر دربارة این دست روایات ر .ک: کافی، ج 1
 .152. انعام، 2
 .85. اعراف، 3
 .35. اسراء، 4
 .3 -1. مطففین، 5
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 1که در حقیقت چنین نیست. ده، در حالیدهد که کار یا مزد را کامل ادا کر گذارد، در ظاهر چنین نشان می می

 . عفو و گذشت9

لغدزیم و   رفتار اجتماعی اصول و ضوابطی دارد که رعایت آنها امری ضروری است، اما باید بپذیریم که گاه می
ای الزم است و بر کسدی نیدز    ایم وظیفه شویم. در چنین مواردی بر ما که مرتکب لغزش شده مرتکب گناه می
 ، مسؤلیتی دیگر متوجه می گردد.  که بدو ستم شده

ایم، شایسته اسدت   وظیفه ما اعتراف به لغزش، عذرخواهی و جلب رضایت اوست، اما او که در حقش جفا کرده
که عذر ما را بپذیرید و وقتی صداقت ما را دید، از ما درگذرد.  آیات و روایات نیز هم در زمینده عدذرخواهی و   

 2رآمدی دارد.های کا هم در پذیرش عذر رهنمون
های آموزنده قرآن که فضیلت اخالقی عفو و گذشت را یادآور شدده، داسدتان حضدرت یوسد       یکی از داستان

آنکه گناهی مرتکب شده باشد، تنها از آن رو که بیش از سایر برادران محبوب پدر  دانیم که یوس  بی است. می
 ران به چاه افتاد. بود، مورد حسادت آنان قرار گرفت و با توطئه و نیرنگ براد

گاه وی به عنوان غالمی زیبا در بازار مصر فروخته شد و از کار عزیز مصر سر درآورد. در آن کار نیدز بداز    آن
آنکه تقصیری متوجه او باشد، صرفاً به خاطر زیبایی در کمند عشق نامبارک همسر عزیز مصر، زلیخا گرفتار  بی

اد، مورد خشم و غضدب او قدرار گرفدت و بدرای مددتی نسدبتاً       شد و چون به این عشق شیطانی پاسخ منفی د
 سال، روانه زندان شد.   تا چهارده طوالنی 
داری مصر را برعهده گرفت، گستاخی برادرانش را کده او   گاه که یوس  به عزت رسید و مسئولیت خزانه اما آن

ا و فشارهای جسدمی و روحدی   ه و سرانجام پس از تلخی 3را سارق معرفی کردند، همچنان پنهان نگاه داشت
 انگیز فرارسید و یوس  خطاب به برادرانش گفت: دهنده و هیجان ای بس تکان لحظه
که نادان بودید، با یوس  و  آیا دانستید وقتی»گفت:  .قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِیوسُ َ وَأَخِیهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ» 

 4«برادرانش چه کردید؟
اندد   که آنان یوس  را شناختند و اذعان کردند که خداوند یوس  را به آنان برگزیده و آنان خطدا کدرده   یهنگام

 یوس  خطاب به آنان گفت:
. امروز بر شدما سرزنشدی نیسدت. خددا شدما را      قَالَ لَا تَثْرِیبَ عَلَیکمْ الْیوْمَ یغْفِرُ اللَّهُ لَکمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِینَ »
  5«ترین مهربانان است. و او مهربانآمرزد  می

خواسدت ایدن نکتده را بداز گویدد کده       « یغْفِرُ اللَّهُ لَکمْ وَهُوَ أَرْحَدمُ الدرَّاحِمِینَ  »باری، یوس  )ع( با گفتن جمله 
 6بخشودن برادران الهام گرفته از مغفرت الهی و دستور خداوند مبنی بر گذشت از خطاهای دیگران است.

                                                                 
 .89 -88، ص 16، ص 16؛ تفسیر کبیر، ج 231، ص 21. برای آگاهی از تفسیر این آیات ر .ک: المیزان، ج 1
کده   کسی و اقبل عذر من اعتذز الیک. عذر». حضرت امیر )ع( در بخشی از نامه معروف خود به فرزندش امام حسن )ع( چنین آورده است: 2

 .215، ص 74بحاراالنوار، ج « نزد تو عذر عذرخواهی کرد، بپذیر و از مردم درگذر.
گفتند: اگر او . تَصِفُونَمْ شَرٌّ مَکانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا قَالُوا إِنْ یسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَر  لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسَرَّهَا یوسُ ُ فِی نَفْسِهِ وَلَمْ یبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُ . » 3

را در دل خود پنهان داشدت و آن را برایشدان آشدکار نکدرد       [ سخن ] یوس  این »برادرش دزدی کرده است.   [ نیز ] دزدی کرده، پیش از این 
 . 77یوس ، « ت.ست، و خدا به آنچه وص  می کنید داناتر اس [ از او ]  موقعیت شما بدتر»گفت:   [ ولی ] 
 .89. یوس ، 4
 .317؛ تفسیر جاللین، ص 173. تثریب به معنای عتاب، نکوهش و آشکار ساختن گناه است. مفردات الفاش القرآن، ص 92. یوس ، 5
 . چه خوش سرود حافظ:6

 گفت ببخشند گنه می بنوش  هاتفی از گوشه میخانه دوش
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های دیگران در برخی آیات آمدده اسدت. مدثالً در سدوره ندور چندین        ر گذشت از لغزشدعوت خداوند مبنی ب
 خوانیم: می
. و باید عفو کنند و گذشت نمایند. مگر دوست وَلْیعْفُوا وَلْیصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ یغْفِرَ اللَّهُ لَکمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» 

  1«ندارید که خدا بر شما ببخشاید؟
داوند در این آیه به یک معادله اشاره کرده و آن اینکه اگر دوست دارید خداوند شدما را ببخشداید، شدما نیدز     خ

 مردم را ببخشید و از آنان درگذرید. 
 گوید:  نکته درخور توجه در این آیه، تفاوت عفو و صفح است. راغب در تبیین تفاوت آنها می

 2«کند. کند، اما صفح نمی و است؛ ... زیرا گاه انسان عفو میتر از عف صفح ترک نکوهش و مالمت، و بلیغ»
بنابراین در عفو، انسان با در نظر گرفتن گناه و لغزش دیگران، با عذرخواهی آنان به نوعی خود را نسبت به آن 

زند، اما آن لغزش همچنان در ذهن او باقی است؛ حال آنکه در صدفح، انسدان گنداه و لغدزش      به فراموشی می
 گذرد. طور کامل درمی کند و از آن به ان را از بنیاد ذهن خود پاک میدیگر

 های مسلمانان درگذرد:  بر این اساس بارها از پیامبر )ع( خواسته شده که از لغزش
 3.«پس، از آنان درگذر و برایشان آمرزش بخواه. فَاعْ ُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ »

 های مؤثر مشرکان را کاری محسنانه دانسته است:  قرآن عفو و صفح از خطاها و لغزش
پوشی کن کده خددا نیکوکداران را     . پس، از آنان درگذر و چشمفَاعْ ُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ »

 4«دارد. می  دوست
 شده است: های پرهیزکاران فروخوردن خشم و بخشش مردم دانسته عمران یکی از ویژگی در سوره آل

مدی   و خشم خود را فرو می برند و از مدردم در . وَالْکاظِمِینَ الْغَیظَ وَالْعَافِینَ عَنْ النَّاسِ وَاللَّهُ یحِبُّ الْمُحْسِنِینَ» 
 5« .گذرند و خداوند نکوکاران را دوست دارد

ن در برابدر  بددان جهدت اسدت کده انسدا     « و الکداظمین الغدیظ  »پس از جمله « العافین عن الناس»علت ذکر 
طور طبیعی برای تشفّی خاطر به درشدتخویی   شود و پس از آن به های دیگران معموالً لبریز از خشم می   لغزش

دهد. اما پرهیزکاران در برخورد با رفتارهای ناشایسدت دیگدران، نخسدت خشدم خدود را فدرو        پاسخ تلخی می
 گذرند.  ها دیگران درمی  دهند و سپس از لغزش  می
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
 مژده رحمت برساند سروش  لط  الهی بکند کار خویش
 نکته سربسته چه دانی خموش  ستلط  خدا بیشتر از جرم ما

 .(188پوش )دیوان حافظ، ص  با کرم پادشه عیب  رندی حافظ نه گناهی است صعب
 .22. نور، 1
 .486. مفردات الفاش القرآن، ص 2
 .159عمران،  . آل3
 .13. مائده، 4
 .134عمران،  . آل5
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 هشتم: رعایت حقوق برادری درس 
بخش عمده فعالیت ها و حضور اجتماعی ما در فضای دین داران انجام می گیرد و به عبارت روشن تر عمدوم  
تعامالت اجتماعی ما با کسانی دنبال می شود که مسلمان و برادر دینی ما هستند. از میان دسته های پیشگفته 

سانی همچون دوستان، همسایه ها، همکاران و حتی عموم مردم در مبحث پیشین، با صرف نظر از خانواده، ک
را دین داران تشکیل می دهند که به رغم وجود تفاوت های فاحش در مراتب دین داری بده هدر روی، جدزو    

 مسلمانان برشمرده می شوند. 
خوانی آنهدا  از سویی دیگر، درنگریستن در متون دینی حقوق متقابلی را میان برادران دینی برشدمرده کده بداز   

انسان را به شگفتی وا می دارد. زیرا تامل در آنها نشان می دهد که اغلب ما نسبت به رعایت حقدوق متقابدل   
برادران دینی کوتاهی های جدّی داریم و بخشی از مشکالت ما به ویژه در اخالق و تعامالت اجتماعی ناشدی  

 از این امر است. 

 تاثیر تحلیل قرآن از اخوّت دینی در برچیده شدن رذایل اخالقی 
درنگریستن در تحلیلی که قرآن از اخوّت دینی بدست داده، نشان می دهد که با این تحلیل جایی برای رفتدار  

بلکه جان یکددیگر بده شدمار    و مؤمنان برادر های ناپسند در حوزه اخالق اجتماعی باقی نمی ماند. زیرا وقتی 
چیني،  تحقیر و تمسخر، سرزنش و نکوهش، تهمت، غیبت، سخن، دیگر صفات و رفتار ناپسندی همچون دآین

رذیلت اخالقي دیگر که ناظر  ها منشي و ده  نام و لقب زشت به هم دادن، حسادت و هم چشمي، کبر و بزرگ
  . خواهد داشتنرنگ و بویي آنان به روابط اجتماعي است، میان 

را بایدد  بنیان تمام این رذایل از رذایل با یک جان انگاری مؤمنان بدان جهت است که  رنگ باختن این دست
اما وقتی افراد یک اجتماع به مثابه یک جان و اعضای یک پیکر تلقی گردندد،   ست.نادجدا انگارى میان افراد 

 دیگر درگیری و ستیز میان آنان معنا نخواهد داشت. 
ى وجودى خود تنازع داشته باشد؟! آیا ممکن است اعضداى یدک   ها به شعاعآیا معنا دارد که روح واحد نسبت 

  1با یکدیگر به نزاع و درگیرى بپردازند؟! پیداست که پاسخ منفي است.، انگارى خود بدن با جدا
هفدت  » و رمز ایدن سدخن سدعدی کده گفدت:       اند مردان خدا گر چه هزارند یکيراز آن که می گویند بارى، 

آن است که مردان خدا و آن هفت درویش میدان  « خسبند و دو پادشاه در اقلیمی نگنجنددرویش در گلیمی ب
 خود دوگانگی و غیریّت نمی بینند. 

آنان براستی خود را از دام انانیّت رها ساخته اند و اینک خود را با هر مرد الهی که بسان درویشان بی ادعا می 
 زیَد، یکی به شمار می روند.  

 رود مولویباری، چه خوش س
 هوا جمله دوگانه ست و سه گانه ست  مستانمردان خدا گر چه هزارند یکی اند                       
آموزه اخالقي در اسالم که ناظر به حقوق برادران ایماني نسبت به یکدیگر است، ناظر به این نکته  ها وجود ده
 2است.

                                                                 
ن نسبت به برادر دینی اش، از حقوق آنان سخن بده میدان امدده کده     . به عنوان نمونه در روایت امام صادق )ع( پس از اعالم برادری مؤم 1

إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ لَا یَخُونُهُ وَ لَا یَظْلِمُهُ وَ » بدان معناست که الزمه چنین اخوّتی رعایت این حقوق است. روایت این است: 
 . 167، ص 2کافی، ج « فَیُخْلِفَهُ. لَا یَغُش هُ وَ لَا یَعِدُهُ عِدَةً

 «.کتاب العشرة.» 671 – 635ص  ،2 ، جیکاف. براى تفصیل بیشتر ر. ک: 2
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و در بهشدت   1بهشتیان نسبت به یکدیگر کینه ندارندد ن، بر اساس گزارش قرآبه راستي چرا باری، باید پرسید 
ا محبدت و مالطفدت از   ب ،و پیوسته در کنار یکدیگر 2تنها سخن نیکو و شیرین و سالم بر لبانشان جارى است

 3!؟لذایذ مادی و معنوی بهشت بهره دارند
از خداوندد افدزودن   و همداره   4چرا به عکس بهشتیان، جهنمیان پیوسته بده لعدن و نفدرین یکددیگر پرداختده     

  5؟!خواهند ى یکدیگر را میها عذاب
ن دنیا بر اسداس دوسدتي و بدرادرى و عشدق نسدبت بده       یدهد که رفتار بهشتیان در هم آیا این امر نشان نمی

 یکدیگر استوار بوده و منش جهنمیان در دنیا بر بنیان دشمني، نفاق، دو زباني و خودمحورى مبتني بوده است؟!
کندد، بده    را ذوب می مختل افزون بر آن که رذائل اخالقي  حقیقي، دیگر در اجتماع مؤمنانِیکي انگاشتن یک

نیازها، فدداکارى و ایثدار، جدود و     اخالقي دیگر همچون بخشش خطاهاى یکدیگر، کوشش براى رفع فضائل
 بخشد. می فضیلت دیگر نیز جان ها سخا و ده

  حقوق برادران دینی از منظر روایات

روایدات  « حدق المدؤمن علدی اخیده    »اثر حسین بن سعید کوفی در بابی بدا عندوان   « اب المؤمنکت»در کتاب 
نظیر این روایات را مرحدوم کلیندی نیدز در کتداب      6مبسوطی در باره حق مؤمن بر برادر دینی اش آمده است.

  7آورده است.«  هِعَلَي أَخِیهِ وَ أَدَاءِ حَقِّ  الْمُؤْمِنِ  بَابُ حَقِ »شری  کافی در بابی با عنوان 
  به عنوان نمونه در روایتی چنین آمده است:

معلی بن خنیس می گوید: به امام صادق )ع( عرض کردم: حق مؤمن بر مؤمن چیست؟ امام فرمود: مدن بدیم   
دارم که تو از این حقوق آگاه گردی و بدان عمل نکنی و آن را ضایع کنی و پاس نداری! گفتم: به حول و قوه 

 نخواهد بود.  الهی چنین
 آن گاه امام فرمود:

مؤمن بر برادرش هفت حق دارد که همه اش واجب و الزم است و معنای حقِ واجب آن است که التزام به آن 
بر او الزم است و اگر هر کدام از آنها را ضایع کند، از والیت الهی خارج شده و اطاعت خداوند را ترک کرده و 

 از آن بهره ای نبرده است. 
ترین آن حقوق آن است که آن چه را برای خود دوست می داری، برای او نیز دوست داشدته باشدی و   کم .1

 آن چه را برای خود نمی پسندی، برای او نیز نپسندی؛
 او را با جان، مال، زبان، دست و پا یاری کنی؛  .2

                                                                 
روبدروى  هدایي   هاى آندان اسدت بدرکنیم، برادرانده بدر تخدت       و آنچه کینه در سینه . وَنَزَعْنَا مَا فِی صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ: »ه. آی1

 .ستبه این امر ناظرا (47 )حجر/« اند. یکدیگر نشسته
سدخنی جدز سدالم و درود     .گناه آلدود  (سخنی  )در آنجا نه بیهوده ای می شنوند و نه . لَا یسْمَعُونَ فِیهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِیمًا إِلَّا قِیلًا سَلَامًا سَلَامًا. »  2

  . 26 – 25سوره واقعه، آیات « .نیست
بر سدریرها در   !در باغهای پر نعمت. بَیضَاءَ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِینَ فِی جَنَّاتِ النَّعِیمِ عَلَی سُرُرٍ مُتَقَابِلِینَ یطَافُ عَلَیهِمْ بِکأْسٍ مِنْ مَعِینٍ »نظیر آیات: .  3

  . 46 – 43افات، آیات سوره ص«  .با جامی از باده ناب پیرامونشان به گردش درمی آیند . [ می نشینند ] برابر همدیگر 
 . 38، آیه اعرافسوره  «هر بار که امتي در آتش درآید، همکیشان خود را لعنت کند.. کلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّة  لَعَنَتْ أُخْتَهَا». 4
و کسداني کده کفدر ورزیدندد گفتندد:      .  تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِیکونَا مِدنْ الْأَسْدفَلِینَ   وَقَالَ الَّذِینَ کفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَینِ أَضَلَّانَا مِنْ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلْهُمَا».  5
 .29، آیه فصّلتسوره  «پروردگارا! آن دو از جن و انس که ما را گمراه کردند به ما نشان ده تا آنها را زیر قدمهایمان بگذاریم تا زبون شوند.»
 .  46 -41. ر. ک: کتاب المؤمن، ص  6
 . 175 – 169، ص 2حوم کلینی در این باب، شانزده روایت مهم در این باره را ذکر کرده است. ر. ک: کافی ، ج . مر 7
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 نمایی؛  به دنبال کسب رضایت او باشی و از ناخشنود ساختن او اجتناب کنی و امر او را اطاعت .3

 چشم، راهنما و آیینه او باشی؛  .4

 چنان نباشد که تو سیر و او گرسنه باشد؛ تو سیراب و او تشنه باشد؛ تو دارای لباس و او برهنه باشد؛  .5

اگر تو خدمتکار و همسری داری که امور تو را انجام می دهند و او خدمتکار و همسر ندارد، خدمتکارت را  .6
 دهد و برایش غذا مهیا کند و بسترش را پهن نماید؛ بفرستی تا لباس او را شستشو 

سوگند او را بپذیری و دعوت او را اجابت کنی و در بیماری به عیادت او بروی و بر جنازه اش حاضر شوی  .7
و اگر نیازی دارد، برای ادای آن پیشدستی کنی، بی آن که نیاز باشد او را بدرای درخواسدتِ نیداز بده زحمدت      

 اندازی.

     1«وق را ادا کنی، والیت خود را به والیت او و والیت او را به والیت خود متصل ساختی.اگر این حق
 در روایت دیگر از امام صادق )ع( چنین آمده است: 

مِنَ الْکَعْبَةِ. سوگند به خدا که  فَقَالَ إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَفْضَلُ حَقّاً  ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ وَ اللَّهِ مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ »
  2«خداوند به چیزی برتر از اداء حق مؤمن عبادت نشده است. آن گاه فرمود: حق مؤمن از کعبه باالتر است.

 آن گاه امام در ادامه چنین فرمود: 
بر مؤمن برادر مؤمن و چشم و راهنمای اوست که به او خیانت نمی کند و خوارش نمی سازد. حق مسلمان » 

برادرش آن است که او سیر و برادرش گرسنه نباشدد؛ او سدیراب و بدرادرش تشدنه نباشدد؛ او دارای لبداس و       
برادرش برهنه نباشد؛ وه که حق مسلمان بر برادر دینی اش چقدر زیاد است! و فرمود: برای برادر دینی ات آن 

  3«چه را بپسند که برای خود می پسندی.

  ل برادران دینیبررسی شماری از حقوق متقاب
با توجه به تحلیلی که از اخّوت دینی از قرآن ارایه شد و نیز با امعان نظر به آن چه در روایات با عنوان حقدوق  

. خیرخواهی؛ 1برادران دینی آمده، مناسب است اهم این حقوق را در مورد بررسی قرار می دهیم که عبارتند از: 
 ز. . رفع نیا4. همدلی؛  3. ابراز محبت؛ 2

در میان این چهار حق، خیرخواهی مربوط به حقوق جوانحی و سه حق دیگر یعنی ابراز محبت، همدلی و رفع 
 نیاز جزو حقوق جوارحی است.  

 . خیرخواهی 0

                                                                 
مَا مِنْهُنَّ حَقٌّ إِلَّا وَ هُوَ عَلَیْهِ  سَبْعُ حُقُوقٍ وَاجِبَاتٍ عَنْ مُعَلَّي بْنِ خُنَیْسٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَا حَق  الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ قَالَ لَهُ. »  1

تُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ مَا هِیَ قَالَ یَا مُعَلَّدي إِنِّدی عَلَیْدکَ    وَاجِبٌ إِنْ ضَیَّعَ مِنْهَا شَیْئاً خَرَجَ مِنْ وِلَایَةِ اللَّهِ وَ طَاعَتِهِ وَ لَمْ یَکُنْ لِلَّهِ فِیهِ مِنْ نَصِیبٍ قُلْ
قَالَ أَیْسَرُ حَقٍّ مِنْهَا أَنْ تُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ تَکْرَهَ لَهُ مَا   ال قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ  افُ أَنْ تُضَیِّعَ وَ لَا تَحْفَظَ وَ تَعْلَمَ وَ لَا تَعْمَلَ قَالَ قُلْتُ لَهُشَفِیق  أَخَ

نِکَ وَ یَددِکَ وَ  بَ سَخَطَهُ وَ تَتَّبِعَ مَرْضَاتَهُ وَ تُطِیعَ أَمْرَهُ وَ الْحَق  الثَّالِثُ أَنْ تُعِینَدهُ بِنَفْسِدکَ وَ مَالِدکَ وَ لِسَدا    تَکْرَهُ لِنَفْسِکَ وَ الْحَق  الثَّانِی أَنْ تَجْتَنِ
تَشْبَعَ وَ یَجُوعُ وَ لَا تَدرْوَى وَ یَظْمَدأُ وَ لَدا تَلْدبَسَ وَ یَعْدرَى وَ الْحَدق        رِجْلِکَ وَ الْحَق  الرَّابِعُ أَنْ تَکُونَ عَیْنَهُ وَ دَلِیلَهُ وَ مِرْآتَهُ وَ الْحَق  الْخَامِسُ أَنْ لَا 

حَق  السَّابِعُ أَنْ تُبِرَّ صْنَعَ طَعَامَهُ وَ یَمْهَدَ فِرَاشَهُ وَ الْالسَّادِسُ أَنْ یَکُونَ لَکَ خَادِمٌ وَ لَیْسَ لِأَخِیکَ خَادِمٌ فَوَاجِبٌ أَنْ تَبْعَثَ خَادِمَکَ فَیَغْسِلَ ثِیَابَهُ وَ یَ
ائِهَا وَ لَا تُلْجِئُهُ أَنْ یَسْأَلَکَهَا وَ لَکِنْ تُبَدادِرُهُ مُبَدادَرَةً   وَ تُجِیبَ دَعْوَتَهُ وَ تَعُودَ مَرِیضَهُ وَ تَشْهَدَ جَنَازَتَهُ وَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّ لَهُ حَاجَةً تُبَادِرُهُ إِلَي قَضَ  قَسَمَهُ
 . 169، ص 2؛ کافی، ج 41کتاب المؤمن، ص « لْتَ ذَلِکَ وَصَلْتَ وَلَایَتَکَ بِوَلَایَتِهِ وَ وَلَایَتَهُ بِوَلَایَتِکَ.فَإِذَا فَعَ

، ص 2، ج کافی« ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَاءِ حَقِّ الْمُؤْمِنِ. مَا عُبِدَ اللَّهُ بِشَیْ» . این روایت به این صورت در کافی آمده است: 42. کتاب المؤمن، ص  2
169 . 

وَ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَي الْمُسْلِمِ أَنْ لَا یَشْبَعَ وَ یَجُوعُ أَخُوهُ وَ لَا یَرْوَى وَ یَعْطَدشُ    إِنَّ الْمُؤْمِنَ أَخُو الْمُؤْمِنِ عَیْنُهُ وَ دَلِیلُهُ فَلَا یَخُونُهُ وَ لَا یَخْذُلُهُ. » 3
کتاب المؤمن، ص ...« وَ قَالَ أَحْبِبْ لِأَخِیکَ الْمُسْلِمِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ   أَخُوهُ وَ مَا أَعْظَمَ حَقَّ الْمُسْلِمِ عَلَي أَخِیهِ الْمُسْلِمِأَخُوهُ وَ لَا یَلْبَسُ وَ یَعْرَى 

45 . 
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است؛ یعنی انسان به جایی برسد که در قلب و جدان خدود   « خیرخواهی»دشوارترین رفتار در حقوق اجتماعی 
آن چه بدرای خدود مدی    »ران دینی جز خیر، رشد و تعالی نخواهد و در یک کلمه نسبت به همه و به ویژه براد

 1«پسندی برای دیگران بپسند و آن چه برای خود نمی پسندی برای دیگران مپسند.
مورد تاکید قرار گرفتده اسدت.   « احبب الخیک ما تحب لنفسک»این امر به صورت مکرر در روایات با عبارت 

 اری جان مؤمنان است که به آن اشاره شد. این امر نتیجه یکسان انگ
 به عنوان نمونه پیامبر اکرم )ص( در بخشی از نصایح خود به حضرت امیر )ع( فرمود: 

نمدی  . ای علی! آن چه برای خود  فَاکْرَهْ لِغَیْرِکَ وَ مَا أَحْبَبْتَهُ لِنَفْسِکَ فَأَحْبِبْهُ لِأَخِیک  لِنَفْسِکَ  یَا عَلِیُّ مَا کَرِهْتَهُ»
  2«پسندی، برای دیگری مپسند و آن چه برای خود دوست می داری، برای برادرت دوست دار.

نیز شخصی نزد پیامبر اکرم آمد و گفت: مرا عملی بیاموز که بین آن و بهشت فاصله ای نباشد! پیامبر فرمدود:  
  3خود می پسندی.خشمگین مشو و از مردم درخواستی نکن و برای آنان همان چیزی را بپسند که برای 
 حضرت امیر )ع( در بخشی از نصایح خود به فرزند خود امام مجتبی چنین فرمود: 

ای فرزندم! نفس خود را میزان میان خود و دگری قرار ده و آن چه بدرای خدود دوسدت مدی داری، بدرای      » 
مکن همدان گونده کده    دیگری بپسند و آن چه را برای خود ناپسند می داری، برای او نیز ناپسند بدان و ستم 

دوست نداری به تو ستم شود و نیکی کن همان گونه که دوست داری به تدو نیکدی شدود و آن چده را بدرای      
دیگری زشت می انگاری برای خود نیز زشت بیانگار و برای مردم به همان چیزی رضا بده که نسبت به خدود  

انی اندک باشد و آن چه که نمی پسندی راضی می شوی و آن چه را نمی دانی نگو، هر چند که آن چه می د
  4«که در باره ات بگویند، در باره دیگری نگو.

بَدابُ الِاهْتِمَدامِ بِدأُمُورِ     »و نیز در باب   5«بَابُ نَصِیحَةِ الْمُؤْمِنِ»مرحوم کلینی در کافی شری  در بابی با عنوان 
 یاتی در این زمینه آورده است. روا 6« الْمُسْلِمِینَ وَ النَّصِیحَةِ لَهُمْ وَ نَفْعِهِمْ

 در عموم این روایات اعالم شده که خیرخواهی مؤمن نسبت به برادران دینی خود واجب و الزم است. 
. عابدترین مردم أَنْسَکُ النَّاسِ نُسُکاً أَنْصَحُهُمْ جَیْبا »به عنوان نمونه از پیامبر اکرم )ص( نقل شده که فرمود: 

 7«نسبت به مردم از همه کس خیرخواه تر باشد.کسی است که در قلب خود 

. بر مؤمن الزم است نسبت به برادر دینی اش  یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَي الْمُؤْمِنِ أَنْ یُنَاصِحَهُ»امام صادق )ع( فرمود:  
 1«خیرخواهی کند.

                                                                 
 انید مختل  ب یها به شکل مختل  جهان یها در فرهنگ ربازیاز ددر علم اخالق یاد می شود و « قاعده طالیی»به عنوان قاعده  نیا. از  1

 فطرت آدمیان وجود دارد. در  یبه طور ذاتمی دهد  نشانقرار گرفته است که  دییمورد تأ انیاد یشده و در تمام
 . 14. تح  العقول، ص  2
 یوَ ارْضَ لِلنَّداسِ مَدا تَرْضَد    ئاًیالَ لَا تَغْضَبْ وَ لَا تَسْأَلِ النَّاسَ شَالْجَنَّةِ قَ نَیوَ بَ نَهُیبَ حَالُیعَمَلًا لَا  یرَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِ ایص  یقَالَ رَجُل  لِلنَّبِ. » 3

 یجَاءَ أَعْرَابِ». شبیه این روایت به صورت دیگر نیز نقل شده است: 136، ص 74و ج  36، ص 72و ج  116، ص 71بحاراألنوار، ج .« لِنَفْسِک
 کید النَّاسُ إِلَ هُیأْتِیعَمَلًا أَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ مَا أَحْبَبْتَ أَنْ  یرَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِ ایهِ فَأَخَذَ بِغَرْزِ رَاحِلَتِهِ فَقَالَ بَعْضَ غَزَوَاتِ دُیرِیص وَ هُوَ  یالنَّبِ یإِلَ

 .146، ص 2ج  ،یکاف«الرَّاحِلَة لَیخَلِّ سَبِ هِمْیفَلَا تَأْتِهِ إِلَ کیالنَّاسُ إِلَ هُیأْتِیأَنْ  هْتَوَ مَا کرِ هِمْیفَأْتِهِ إِلَ
وَ لَا تَظْلِدمْ کَمَدا لَدا تُحِدبُّ أَنْ     مِیزَاناً فِیمَا بَیْنَکَ وَ بَیْنَ غَیْرِکَ فَأَحْبِبْ لِغَیْرِکَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِکَ وَ اکْرَهْ لَهُ مَا تَکْرَهُ لَهَا   نَفْسَکَ  یَا بُنَیَّ اجْعَلْ . » 4

ا تَرْضَاهُ لَهُمْ مِنْ نَفْسِکَ وَ لَا تَقُلْ کَمَا تُحِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِلَیْکَ وَ اسْتَقْبِحْ مِنْ نَفْسِکَ مَا تَسْتَقْبِحُهُ مِنْ غَیْرِکَ وَ ارْضَ مِنَ النَّاسِ بِمَتُظْلَمَ وَ أَحْسِنْ 
 . 34نهج البالغه، نامه .«  الَ لَکمَا لَا تَعْلَمُ وَ إِنْ قَلَّ مَا تَعْلَمُ وَ لَا تَقُلْ مَا لَا تُحِبُّ أَنْ یُقَ

 . 218، ص 2. کافی، ج  5
 . 165 – 163. همان، ص  6
 . همان.  7
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هُ فِی الْمَشْهَدِ وَ الْمَغِیبِ. بر مؤمن الزم است یَجِبُ لِلْمُؤْمِنِ عَلَي الْمُؤْمِنِ النَّصِیحَةُ لَ»در روایت دیگر امام فرمود: 
  2«تا نسبت به برادر دینی اش در حال حضور و حال غیبت خیرخواه باشد.

و در روایت دیگر اعدالم شدده    3در روایت دیگر خیرخواهان به عنوان برترین خلق در روز قیامت معرفی شدند
  4است که عملی باالتر از آن وجود ندارد.

در کتداب تلمدود، از متدون مقددس     اعده در سایر ادیان نیز مورد تاکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه این ق
 : است  آمدهیان چنین هودی
تدورات را بده مدن     یتمام ام ستادهیپا ا کی یبه او گفت: تا من رو و آمد یهودی یپرست نزد عالم بت یفرد»
تورات  ةهم نیدر حق همنوعت روا مدار. ا یخود از آن نفرت دارآنچه را »پاسخ داد:  نی! آن دانشمند چناموزیب

 5«آن است. ریو تفس حیتوض هیاست و بق
 فرمود: )ع(  یسیاست که ع  آمده لیدر اناج
اسدت ]خالصده[ کتداب خداوندد و      نیآنان با شما رفتار کنند. ا دیخواه یکه م دیهمانطور رفتار کن گرانیبا د»

 6.«اءیانب یها نوشته
دیگر، باید اذعان کرد که رسیدن به این مقام اخالقی و خیرخواهی برای دیگران، کاری بدس دشدوار    از سویی

است که به صفا، زاللی و نزاهتِ باطن نیاز دارد؛ باطنی که در آن جز خیر و نیکی برای دیگران وجود ندارد، از 
 ردد. رشد و تعالی دیگران خوشحال می شود و از رنج و شکست دیگران متاثر می گ

در چنین جانی فزون خواهی یعنی تکاثر، کشاندن همه بهره مندی ها برای خود یعنی آزمندی، محروم ساختن 
دیگران از هر خیر و نیکی یعنی بخل، رنجش از رشد دیگران یعنی حسادت، کوشش برای تخریب و تضدعی   

 دیگران از راه هایی همچون غیبت و تهمت راه ندارد. 

 . ابراز محبت  0
جمله برنامه های اسالم برای تحکیم اخوّت و برادری میان مؤمنان، ابراز محبت اسدت کده مدی تواندد بده       از

« اخبدار الرجدل اخداه بحبّده    »ثقة االسالم کلینی در کافی شری  در بابی با عندوان  صورت زبانی انجام گیرد.  
 روایاتی در این زمینه آورده است. 
. مصافحه و معانقه. که به 2. سالم؛ 1به دو شکل اساسی قابل انجام است: ابراز محبت به ویژه به هنگام دیدار 
 اختصار به بررسی آنها می پردازیم. 

 . سالم 0-0
که یکی از نام های خداوند است، نخستین سخنی است کده بندا بده    « درود»یا « سالمت»به معنای « سالم»

 شود.  توصیه دین به هنگام مالقات مؤمنان الزم است بر زبان جاری

                                                                                                                                                                                        
المراد بنصیحة المؤمن للمؤمن إرشاده إلي مصالح دینه و دنیاه و  »چنین آورده است: « نصیحت مؤمن». همان. مرحوم مجلسی در تعری   1

 و الذب عنه و عن أعراضه إذا کان ضعیفا و توقیره فی صغره و کبره و تدرک حسدده و غشده و    تعلیمه إذا کان جاهال و تنبیهه إذا کان غافال
دفع الضرر عنه و جلب النفع إلیه و لو لم یقبل نصیحته سلک طریق الرفق حتّي یقبلها و لو کانت متعلقة بأمر الدین سلک بده طریدق االمدر    

 . 357، ص 71النوار، ج بحار ا« بالمعروف و النهي عن المنکر علي وجه المشروع
 . 218، ص 2. کافی، ج  2
 همان. « بِالنَّصِیحَةِ لِخَلْقِهِ.  إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللَّهِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ أَمْشَاهُمْ فِی أَرْضِهِ» . پیامبر اکرم )ص( فرمود:  3
 همان. « لِلَّهِ فِی خَلْقِهِ فَلَنْ تَلْقَاهُ بِعَمَلٍ أَفْضَلَ مِنْهُ. لَیْکُمْ بِالن صْحِ» َ. امام صادق )ع( می فرماید:  4
 . 234. گنجینه ای از تلمود، ص  5
 . 31: 6لوقا،  لیانج؛ 12: 7 ،یمت لیانج.  6
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یک کلمه ساده و کوتاه است، اما بدون تردید معانی و مفاهیم زیادی را با خود همدراه  « سالم»به رغم آن که 
 دارد که به بخشی از آنها اشاره می کنیم:

ما وقتی در مالقات با کسی به او سالم می کنیم، نخستین گام را برای ابراز محبت و دوستی برداشته و ریشه 
 نفرت را می خشکانیم. زیرا در حالت خشم و کینه زبان به نرمی و محبت گشوده نمی شود. هر گونه خشم و 

ما با سالم خود به مخاطب می فهمانیم که اهل کبر، ناز، تفرعن و تبختر نیستیم و در هر پست، مقام، رتبده و  
 پایه اجتماعی یا علمی که هستیم، تواضع را به عنوان اصل اساسی پذیرفته ایم. 

ما به مخاطب بدان معناست که برای او احترام و ارزش قدائلیم و او را الیدق ابدراز محبدت، مالطفدت و       سالم
 تعظیم دانسته ایم. 

می تواند به معنای درود الهی به مخاطب باشد، ما از این رهگذر شمول لط  و عنایدت  « سالم»از آن جا که 
به او اعالم کرده ایم که طالب رشد، تعالی و کمال  الهی نسبت به مخاطب را خواسته ایم و به عبارت روشن تر

 معنوی او هستیم.    
در رشد وحدت اجتماعی و کاستن از ستیزها و منازعات و آثار معنوی دیگری که در پی « سالم»به خاطر تاثیر 

دارد، فرهنگ آن به صورت گسترده و شگفت آوری در قرآن منعکس شده است کده تامدل در آیدات در ایدن     
 ه نکات بدیعی و آموزنده ای را بدست می دهد.  زمین

سیره و التزام رسول اکرم )ص( در سالم کردن و پیشتازی در آن، مایه شگفتی هر انسانی است. زیدرا چگونده   
را بر گردن  1«لوالک لما خلقت االفالک»متصور است که بزرگترین و برترین فرستاده خداوند و همو که مدال 

دستی در سالم اصرار داشت که هیچکس نتوانست بر ایشان پیشدی گیدرد و خدود مدی     دارد، آن چنان در پیش
  2فرمود تا زنده ام دوست دارم سالم کردن به خردساالن را ترک نکنم.

باری، کارکرد گسترده سالم در فرهنگ قرآنی از جایگاه بلند آن و نقشی که در تحکدیم روابدط انسدانی دارد،    
در گفتار الهی، فرشتگان، پیامبران و مؤمنان از جایگاه بلند و تاثیر گذار « المس»حکایت می کند. آیا کاربست 

 آن حکایت ندارد؟! 
در روایات اهل بیت )ع( نیز درس های آموزنده ای در این باب آمده است که به عنوان نمونه مرحدوم کلیندی   

ز آن که مربوط به سدالم اسدت،   و چند باب پس ا« باب التسلیم»بخشی از این دست از روایات را در کافی در 
  3منعکس ساخته است.

 بر اساس روایتی از امام صادق )ع( اگر گفت و گویی بدون سالم آغاز شود، سزاوار پاسخ و اعتنا نیست: 
 4«مَنْ بَدَأَ بِالْکَلَامِ قَبْلَ السَّلَامِ فَلَا تُجِیبُوهُ. هر کس سخن را بدون سالم آغاز کند، پاسخش ندهید. »

 ایتی دیگر از آن امام، سالم عالمت تواضع دانسته شده است: در رو
 5«مِنَ التَّوَاضُعِ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَي مَنْ لَقِیتَ. از نشانه های تواضع آن است که به هر کسی برسی، سالم کنی. »

 امام در روایت دیگر به نقل از خداوند بخیل را کسی دانسته که از گفتن سالم بخل می ورزد: 
 1«نَّ الْبَخِیلَ مَنْ یَبْخَلُ بِالسَّلَامِ. بخیل کسی است که به سالم بخل ورزد.إِ» 

                                                                 
 . 21، ص 41. بحار االنوار، ج 1
 . 271، ص 1. الخصال، ج 2
 .651 – 644، ص 2. کافی، ج  3
 . 644. همان، ص  4
 . 646، ص . همان 5
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و به صورت معناداری که از ضرورت حاکمیت اصل تواضع میان مؤمنان حکایت دارد، خواسته شده تا کوچکتر 
کب گران به سوارانِ به  به بزرگتر، سواره به پیاده، شمار اندک به شمار بیشتر، ایستاده به نشسته، سوارانِ بر مر

  2مرکب ارزانتر سالم دهند.
 می توان به سه نکته اشاره کرد: « سالم»از جمله آداب 

. پیشگامی در سالم؛ بر اساس آن چه در روایات آمده، بیشترین پاداش معنوی از آنِ کسی است که در سالم 1
 پیشدستی کند.   

إِنَّ » ه سالم آشکارا گفته شود، چنان که امام باقر )ع( فرمود: . افشاء سالم؛  نیز در در روایات توصیه شده ک2
 «اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُحِبُّ إِفْشَاءَ السَّلَامِ.

وَإِذَا حُییدتُمْ بِتَحِیدةٍ   » . پاسخ سالم به صورت بهتر و کامل تر؛ چنان که قرآن در این باره چنین می فرمایدد: 3
صورتی]   [  و چون به شما درود گفته شد، شما به . وهَا إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلَی کلِّ شَی حَسِیبًافَحَیوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّ

 3«.پاسخ] برگردانید، که خدا همواره به هر چیزی حسابرس است در  [  بهتر از آن درود گویید، یا همان را 

 . مصافحه و معانقه0-0
ذار در ابراز محبت است که در کنار سالم به انجام آنها توصیه شده مصافحه و معانقه از جمله ابزارهای تاثیر گ

باب »و  5«باب المعانقة»و  4«بَابُ الْمُصَافَحَةِ»است. مرحوم کلینی روایاتی را در این باره در سه باب با عناوین: 
 آورده است.  6«التقبیل

ر دیدار با دوستان معرفی شده است؛ در این دست از روایات، مصافحه یا دست دادن به عنوان تکمیل تحیت د
 چنان که معانقه به عنوان کمال تحیت به هنگام خداحافظی با مسافر دانسته شده است. 

 امام صادق )ع( در این باره فرمود: 
تحیت کامل برای آن که در شهر خود است، مصافحه است و سالم کامل برای آن که مسافر است، معانقده  » 

 7«است.

تی که از رسول اکرم )ص( نقل شده است، سالم و مصافحه رویّه فرشدتگان دانسدته شدده و از    بر اساس روایا
   8مؤمنان خواسته شده است تا به هنگام دیدار بدان ملتزم باشند.

در عموم روایات اعالم شده است مادامی که دست یک مؤمن در دست برادر دینی است، گناهان آنان به مثابه 
 فرو می ریزد. چنان که امام صادق )ع( فرمود:  فروریختن برگهای درخت

مؤمنان با یکدیگر مالقات می کنند و وقتی با یکدیگر مصافحه می کنند، گناهان از آندان فدرو مدی ریدزد؛     » 
همان گونه که برگ از درخت فرو می ریزد و خداوند تا زمانی که آنان پراکنده می شوند، بده آندان نظدر مدی     

                                                                                                                                                                                        
 . 645. همان، ص  1

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: الْقَلِیلُ یَبْدَءُونَ الْکَثِیدرَ بِالسَّدلَامِ وَ الرَّاکِدبُ یَبْددَأُ الْمَاشِدیَ وَ      » . از امام صادق )ع( در این باره چنین نقل شده است:  2
یُسَدلِّمُ الرَّاکِدبُ عَلَدي الْمَاشِدی وَ     » همان، نیز امام فرمود: « أَصْحَابُ الْخَیْلِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْبِغَالِ. أَصْحَابُ الْبِغَالِ یَبْدَءُونَ أَصْحَابَ الْحَمِیرِ وَ

 همان، ص ؟؟.« الْقَائِمُ عَلَي الْقَاعِدِ.
 . 86، نساء.  3
 . 183 – 179، ص 2. کافی، ج  4
 . 185 – 183. همان، ص 5
  . 186 – 185. همان، ص 6
 . 646همان، ص « إِنَّ مِنْ تَمَامِ التَّحِیَّةِ لِلْمُقِیمِ الْمُصَافَحَةَ وَ تَمَامِ التَّسْلِیمِ عَلَي الْمُسَافِرِ الْمُعَانَقَةَ. » . 7
 . 181. همان،  8
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 1 «کند.
از حضرت امیر )ع( آمده که خداوند دست خود را در دست آن دو مؤمن وارد کرده و با آن کده  در روایت دیگر 

 محبت بیشتری نسبت به دوست خود دارد، مصافحه می کند: 
مؤمنان وقتی یکدیگر را مالقات و با هم مصافحه می کنند، خداوند دست خود را میان دست های آنان می » 

 2«نی اش بیشتر مهر می ورزد، مصافحه می کند.گذارد و با کسی که به برادر دی
 در روایتی از امام صادق )ع( آمده که مصافحه کینه را از بین می برد: 

 3«تَصَافَحُوا فَإِنَّهَا تَذْهَبُ بِالسَّخِیمَةِ. با هم مصافحه کنید که کینه را می شوید.» 
را می فشردند که آندان احسداس درد در    در برخی از روایات آمده که اهل بیت )ع( چنان دستان اصحاب خود

   5جالب آن که حد مصافحه فاصله گرفتن در حد دور درخت خرما دانسته شده است. 4انگشتان خود می کردند.
نیز در برخی از روایات افزون بر مصافحه، معانقه و تقبیل؛ یعنی روبوسی نیز سفارش شده است. در روایداتی از  

آمده است که وقتی برداران دینی به هنگام مالقات با هم مصافحه و معانقده مدی    امام باقر و امام صادق )ع( 
کنند، خداوند به آنان رو کرده و به آنان نزد فرشتگان مباهات می کند و اعالم مدی کندد کده آندان را عدذاب      

  6نخواهم کرد.
یدن صدورت او، توصدیه   در روایاتی دیگر از اهل بیت )ع( بوسیدن پیشانی که محل نور مؤمن است و نیز بوسد 

  7شده است.

 . همدلی  9
زندگی لبریز از شادی ها و غم ها، شیرینی ها و تلخی ها، پیروزی ها و شکست ها، کامرانی ها و ناکامی هدا،  
فرازها و فرودهاست. چه کسی است که در زندگی غم ها، تلخی ها، شکست ها و ناکامی ها را تجربه نکدرده  

 باشد! 
ارای موقیعت های اجتماعی ممتازی هستند یا از ثروت سرشاری برخورداراند یا به خداطر  چه بسا کسانی که د

مراتب علمی مورد تجلیل همگان اند و در ظاهر انسان هایی پیروز، شادکام و سعادتمند تلقی می شوند، اما در 
تدرین افدراد درمیدان     درون زندگی خود از دردهای جانکاهی رنج می برند که گاه نمی توانند آنها را با نزدیک

 گذارند. 
 باری، ما به انواع و اقسام افت ها، آسیب ها و بالهای خواسته یا ناخواسته احاطه شده ایم: 

گاه با خبر می شویم که عزیزی از میان ما به جهان باقی رخت بربسته و فراق او قلب ما را آکندده از انددوه    -
همچون والدین، همسر و فرزندان باشند، آیا مدی تدوان انبدوه     می سازد. آن گاه که آن عزیز از نزدیکان اصلی

 حزن و تالم آن را اندازه گرفت؟!  
گاه به ما خبر می دهند که فرزند، والدین یا یکی از عزیزان ما به بیماری خاص مبتال شده و بدا درد و رندج    -

                                                                 
« عَنْهُمَا کَمَا یَتَحَاتُّ الْوَرَقُ عَنِ الشَّجَرِ وَ اللَّهُ یَنْظُرُ إِلَیْهَا حَتَّي یَفْتَرِقَا.  حَاتُإِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ یَلْتَقِیَانِ فَیُصَافِحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَلَا تَزَالُ الذ نُوبُ تَتَ . » 1

 . 181؛ ص 179، ص 2کافی، ج 
 .  181همان، ص « هُمَا حُبّاً لِصَاحِبِهِ.إِنَّ الْمُؤْمِنَیْنِ إِذَا الْتَقَیَا وَ تَصَافَحَا أَدْخَلَ اللَّهُ یَدَهُ بَیْنَ أَیْدِیهِمَا فَصَافَحَ أَشَدَّ . » 2
 . 183، ص 2. همان، ج  3
 . همان،  4
 . 184. همان، ص  5
 . 184. همان، ص  6
 . 185. همان، ص  7
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 مستمر و منتهی به مرگ دست و پنجه نرم می کند. 
هی یا غفلت، کار و شغل خود را از دست می دهیم و ناگهان با موجی از بحران مالی گاه به خاطر خطا، کوتا -

 مواجه می گردیم.
گاه به خاطر کم تجربگی یا فراز و فرود بی مبنای اقتصاد، در کسب و کار خود دچار زیان شدید می شویم و  -

بیش از دسدت دادن مدال، مدا را    گاه این زیان تا ورشکستگی ما پیش می رود. در این هنگام خطر رفتن آبرو 
 متالم می سازد. 

گاه با جهالت یا خیانت دوست یا شریک خود روبرو می شویم و خود را ناخواسته با خطر از دست دادن کار،  -
 مال یا آبرو، دست به گریبان می بینیم.  

گیریم که بدرای تدامین    گاه در دستگاه ستمگران به خاطر دفاع از دین و آزادی، چنان در فقر مالی قرار می -
 مایحتاج اولیه و قوت الیموت خود و خانواده دچار بن بست می شویم. 

 براستی در این چنین شرایطی چه باید کرد؟ 
بدون تردید خداوند می توانست جهان را به گونه ای سامان بدهد که هیچ آفت و آسیبی در آن نباشد و هدیچ  

ندهد، اما باید دانست که در این صورت ما عمالً در همان بهشتی قرار رنج و درد جانکاهی ذهن آدمیان را آزار 
 می گرفتیم که مقرر است در سایه همین رنج ها و فراز و فرودها به ما ارزانی دارند. 

راه حل دیگر آن بود که خداوند و فرشتگان خود وارد عمل شده و این رنج ها و دردهدا را از میدان مدا برمدی     
 برای ما تدارک می کردند. داشتند و آنها را 

 1«احسدن عمدالً  »همان که قدرآن از آن بده   « حیات انسانی»آیا با چنین کارکردی دیگر آزمونی بزرگ به نام 
 تعبیر کرده است، وجود می داشت؟!

پیداست وجود همین رنج ها و شکست ها به زندگی معنا می بخشد و درسدایه چگدونگی تعامدل مدا بدا آنهدا       
ارزش پیدا می کند و سزاوار  رحمت الهی و ستایش مردم یا خشم خداوند و نکوهش مردم شخصیت و رفتار ما 

می شویم. باری، وجود شکست و آسیب در زندگی به معنای راهیافت عیب و نق  در هستی نیست؛ بلکه هر 
 وجدان سالمی آن را مایه رشد و تعالی آدمی می داند. 

ی برخوردار است، تنهایی ما در مواجهه با رنج ها و دشواری هاست. آن چه که در این بین از اهمیت بسیار زیاد
ما به خوبی درمی یابیم که گاه بیش از آن که خود آن رنج و دردی که با آن روبرو شدده ایدم، مدا را آزار مدی     

 دهد، تنهایی، فقدان یار و همدل ما را می رنجاند.
ست به نیکی می داند که موثرترین ابزار تسدکین و  باری، هر کسی که این دست از تلخی ها را تجربه کرده ا

 کاستن از رنج ها و آالم، همدلی، همراهی و دلجویی است که از ناحیه اطرافیان و دوستان انجام می گیرد. 
بدون تردید وقتی ما عزیزی یا مالی را از دست می دهیم و دوستی از ما دلجویی می کند و ما را در برخورد با 

دعوت به بردباری می نماید، نه قادر است آن عزیز را به ما برگرداند و نه لزوماً با همددلی او   آن بال و مصیبت
 مال به ما بازگردانده می شود! 

با این حال به خوبی درمی یابیم که با با این دلجویی و همراهی دیگر حسّ تنهایی و بی کسی نداریم و رندج  
 یگران ما را آزار نمی دهد.     ، بیش از اصل مصیبت برای د«بی اهمیت بودن»

سرّ انبوهی از آیات و روایات که با عبارات مختل  در باره ضرورت غم خدواری از بدرادران دیندی بدسدت مدا      

                                                                 
 . 2. ملک،  1
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در ما هماره زنده و پویا باشد و نباید دغدغه های « روح همدلی و غمخواری»رسیده، همین نکته است که باید 
ره زندگی، ما را چنان در خود غرق سازد که از نگریستن در انددوه هدای   زندگی جاری و پرداختن به امور روزم

 دیگران غافل بمانیم یا گامی برای زدودن غم از دیگران برنداریم. 
روایاتِ درس آموزی از اهل بیدت )ع(  «  بَابُ إِدْخَالِ السُّرُورِ عَلَي الْمُؤْمِنِینَ»مرحوم کلینی در بابی تحت عنوان 

 آورده است. 
، شاد کردن یکی از رفتارهایی است که به صورت عام یا در صورت محزون بودن برادران دینی می توان باری

 دنبال کرد. در این روایات شاد کردن مؤمن با شاد کردن خداوند برابر دانسته شده است: 
 به عنوان نمونه امام صادق به نقل از رسول خدا )ص( فرمود: 

شاد کرده است و هر کس مرا خوشحال کند، هر آینه خداوند را شداد کدرده   هر کس مؤمنی را شاد کند، مرا »
  1«است.

 در روایاتی از امام باقر )ع( تبسم به روی مؤمن حسنه دانسته شده است: 
  2«تبسم مؤمن در برابر چهره برادرش حسنه است.» 

دانسته شده است؛ چندان کده   در برخی از روایات شاد کردن مؤمنان به عنوان محبوب ترین کارها نزد خداوند 
 رسول اکرم )ص( فرمود: 

 3«محبوب ترین کارها نزد خداوند شاد کردن مؤمنان است.» 
 در روایتی از امام صادق از پیامبر اکرم )ص( چنین آمده است: 

محبوب ترین کارها نزد خداوند شادی ای است که به مدؤمن مدی رسدانی و از رهگدذر آن گرسدنگی او را      » 
 4«ازی یا اندوه او را برطرف می سازی.برطرف می س

 حضرت امیر )ع( در باره اهمیت اندوه زدایی از مؤمن فرمود: 
 5«از جمله کفارات گناهان بزرگ، دادرسی گرفتار و زدودن اندوه از دل مصیبت دیده است. »

ایداتی را در ایدن زمینده آورده    رو« بَابُ تَفْرِیجِ کَدرْبِ الْمُدؤْمِنِ  »ثقة االسالم کلینی هم چنین در بابی با عنوان 
  6است.

آموزه های بلندی از اهل بیت )ع( در این « بَابُ قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ»مرحوم کلینی هم چنین در بابی با عنوان 
 باره معکس ساخته است. 

 در روایتی از امام صادق )ع( چنین آمده است:  به عنوان نمونه 
تکفل من هستند و محبوب ترین آنان نزد من کسدی اسدت کده بده آندان       خداوند متعال فرمود: مردم تحت»

 7«مهربان تر و در رفع نیازهایشان از همه کس کوشاتر باشد.

                                                                 
 . 188، ص 2کافی، ج «مَنْ سَرَّ مُؤْمِناً فَقَدْ سَرَّنِی وَ مَنْ سَرَّنِی فَقَدْ سَرَّ اللَّهَ. . » 1
 همان. « مُ الرَّجُلِ فِی وَجْهِ أَخِیهِ حَسَنَة .تَبَسُّ . » 2
 .189همان، ص « إِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالِ إِلَي اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَي الْمُؤْمِنِینَ. . » 3
 . 191همان، ص « جَوْعَتَهُ أَوْ تَکْشِ ُ عَنْهُ کُرْبَتَهُ.  نِ تَطْرُدُ عَنْهُ[ تُدْخِلُهُ عَلَي الْمُؤْمِ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَي اللَّهِ سُرُورٌ ]الَّذِی . » 4
 . 24نهج البالغه، حکمت .«  وَ التَّنْفِیسُ عَنِ الْمَکْرُوبِ  مِنْ کَفَّارَاتِ الذ نُوبِ الْعِظَامِ إِغَاثَةُ الْمَلْهُوفِ . » 5
عِنْدَ جَهْدِهِ فَدنَفَّسَ کُرْبَتَدهُ وَ أَعَانَدهُ      اللَّهْثَانَ  مَنْ أَغَا َ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهْفَانَ»نین آمده است: در روایتی از امام صادق )ع( چ. به عنوان نمونه  6

نْهَا وَاحِدَةً یُصْلِحُ بِهَا أَمْرَ مَعِیشَتِهِ وَ یَدَّخِرُ لَهُ إِحْددَى وَ  هُ مِعَلَي نَجَاحِ حَاجَتِهِ کَتَبَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَهُ بِذَلِکَ ثِنْتَیْنِ وَ سَبْعِینَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ یُعَجِّلُ لَ
 . 19، ص 2کافی، ج « سَبْعِینَ رَحْمَةً لِأَفْزَاعِ یَوْمِ الْقِیَامَةِ وَ أَهْوَالِهِ.

 همان. « هِمْ وَ أَسْعَاهُمْ فِی حَوَائِجِهِمْ.قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ الْخَلْقُ عِیَالِی فَأَحَبُّهُمْ إِلَیَّ أَلْطَفُهُمْ بِ . » 7
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 درس نهم: عفت منشی 
یکی از رفتارهای مورد تاکید عقل و شرع در حوزه اخالق اجتماعی، رعایت عفت و پاکدامنی در همه زمینه ها 

نسی است. بر اساس اصل عفت، از آدمیان خواسته شده تا چشم و دامن خود را از و از جمله در زمینه مسائل ج
هر گونه الودگی و پلشتیِ جنسی پاک نگاه دارند و خود را از آفات و آسیب های این دسدت از لغدزش هدا دور    

 نمایند.   
خوشی ها و معنای عفت در علم اخالق دارای دو معنای عام به معنای پاک منشی در تعامل با همه لذت ها و 
 خاص به معنای پاکدامنی جنسی است. در این درس معنای خاص عفت مورد نظر است.  

 برای روشن شدن ابعاد این فضیلت اخالقی، نخست مفهوم آن را مورد بررسی قرار می دهیم. 

 مفهوم شناسی عفت 
 د: گوی می« عفت»فارس در تبیین واهه  ابن 1عفت در لغت به معنای ک ّ نفس است.

. ک ّ و اجّتناب از چیزی که سزاوار نیست. مرد عفی  بده ایدن   1دو ریشه لغوی دارد که عبارتند از: « عفت»»
  2«شود. گفته می  «عفّته». گاه عفت داللت بر قلّت چیزی دارد، مثالً به باقیمانده شیر در پستان 2معناست؛ 

هدای دنیدوی    هدا و طمدع   ست و نیز اجتناب از حراممنظور عفت را به معنای ک ّ و پرهیز از آنچه حالل نی  ابن
  3دانسته است.« اجتناب از حرام»با استناد به گفتار لغویان پیش از خود، عفت را  داند. او  می
  4اثیر نیز عفت را به معنای ک ّ و اجتناب از حرام و در حاجت خواهی از مردم دانسته است. ابن

 رود:  ای عام و خاص بکار میعفت در اصطالح عالمان اخالق به دو معن
طلبدی،   عفت به مفهوم عام آن بدین معناست که شخ  افزون بر حوزه مسایل جنسی، در کسدب مدال، دنیدا   

عفید  و پاکددامن باشدد.       گفتار و هر آنچه که بر آن شهوت به معنای لذّت صادق است،  خوردن و آشامیدن،
 ز از افراط و تفریط در عرصه قوه شهویه است.گرایی و گری ها به معنای اعتدال عفت در این عرصه

هدای   مفهوم خاص عفت، پاکدامنی در عرصه مسایل جنسی و غریزی است. از این رو، وقتی کسی از آلدودگی 
 گردد. جنسی همچون زنا بدور باشد، به او عفی  و پاکدامن اطالق می

 حکمت غریزه جنسی 
اس لط  و حکمت خود در وجود آدمیان پیش بینی کرده غریزه جنسی از جمله غرایزی است که خداوند بر اس
. لذت بخشی حیات. اینک به اختصار بده  2. بقاء نسل؛ 1است و حداقل دو حکمت می توان برای آن برشمرد: 

 بررسی آنها می پردازیم.  

 . بقاء نسل 0
آیداتی از قرآندی    مهم ترین حکمتی که برای غریزه جنسی می توان برشمرد، بقاء نسل آدمی است. به اسدتناد 

بر اسداس ایدن هددف، مقدرر آن      5هدف خداوند از آفرینش انسان رحمت و فیض رسانی به آدمیان بوده است.

                                                                 
 . 1415، ص 4الصحاح، ج .« عفافة أی ک ، فهو ع  وعفی و عفافا  ع  عن الحرام یع  عفا وعفة و »جوهری می گوید: . »  1
 .3، ص4. معجم مقائیس اللغه، ج 2
 . 253، ص 9. لسان العرب، ج  3
 . 264، ص 3. النهایة فی غریب الحدیث و االثر، ج  4

(  بر اساس یک  119 – 118هود ، « )  قَهُمْوَلَوْ شَاءَ رَبُّک لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا یزَالُونَ مُخْتَلِفِینَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّک وَلِذَلِک خَلَ» . آیه  5
که خداوند آدمیان را بر اساس مهر و محبت بی پایدان خدود    می داند، بیانگر آن است« رحم»را فعل « ذالک»دیدگاه تفسیری که مشار الیه 

. شیخ طوسی به نقل از ابن عباس، مجاهد، قتاده و ضحاک آیه را چنین معنا کرده 84، ص  6آفریده است. ر. ک: التبیان فی تفسیر القرآن، ج
 . 477، ص 2؛ تفسیر صافی، ج 351، ص  5نیز ر. ک: مجمع البیان ، ج « للرحمة خلقهم » است: 
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است که میلیاردها انسان پا به گسترة خاکی گذاشته و با سربلند بیرون آمدن از امتحان های الهی از حیدات و  
  1.مند گردند های جاودانه خداوند در جهان آخرت بهره نعمت

از سویی دیگر، این هدف با پیش بینی غریزه جنسی و با ازدیاد نسل از رهگذر آن قابل تحقق است. خداوند بر 
اساس نقشه و هندسه حکیمانه چنین مقدر کرد که آدمیان به صورت طبیعی و با زمینه سازی ازدواج زن و مرد 

طریق نسل آدمی تا پایان عالم برقدرار بماندد و    و با تکیه به غریزه جنسی پا به این خاکدان بگذارند تا به این
 ها را در بر گیرد. فیض الهی همه انسان

اند؛ امدا   ها از این جهت به مثابه میهمانانی هستند که بر خوانی پر نعمت و در عین حال گذرا دعوت شده انسان
چند میهمدان دیگدر را بده     صاحب سفره چنین مقرر کرده که با پایان پذیرفتن دوره میهمانی هر کدام از آنان،

 اند.  همان سفره دعوت کند؛ میهمانانی که نسل میهمانان پیشین
ای دیگر عمل کند و بدون نیاز به ازدواج نسل نوینی را پدید  توانست به گونه خداوند برای حفظ نسل آدمی می

ه از اسباب و علل طبیعی های خود همار آورد؛ اما چنان که سنت الیتغیر الهی است، خداوند برای تحقق برنامه
  2گیرد. و عادی کمک می

بر این اساس، قرآن بارها از پدیده ازدیاد و بقای نسل از رهگذر ازدواج یاد کرده است. به عنوان نمونه در سوره 
 نساء چنین آمده است: 

. ای لَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَاالً کَثِیراً وَنِسَداءً یَا أَیُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ الَّذِی خَلَقَکُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَ» 
مردم، از پروردگارتان که شما را از نفس واحددی آفریدد و جفدتش را از او آفریدد، و از آن دو، مدردان و زندان       

  3«بسیاری پراکنده کرد، پروا دارید.
 در سوره مبارکه نحل در این باره چنین می فرماید: 

و خددا بدرای شدما از خودتدان     . وَاللَّهُ جَعَلَ لَکمْ مِنْ أَنفُسِکمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَکمْ مِدنْ أَزْوَاجِکدمْ بَنِدینَ وَحَفَددَةً    » 
  4.«نوادگانی نهاد همسرانی قرار داد و از همسرانتان برای شما پسران و

 . لذت بخشی حیات 0
های  ت انسانی برشمرد که درمقایسه با سایر امیال و کنششهوت جنسی را باید یکی از پدیده های شگرف حیا

ای که باالترین لدذت مدادی در زنددگی انسدان را      ترین سطح قرار دارد. به گونه نفس در قوی ترین و هیجان
 شهوت جنسی تشکیل می دهد. 

ن و بده اذعدان برخدی از مفسدران مهمتدری      5این حقیقت حتی در روایات معصومان)ع( نیز منعکس شده است.
های نظدام اخدروی تشدکیل     ترین لذت و کامرانی بهشتیان را نیز لذت و شهوت جنسی البته با ویژگی پرجاذبه

                                                                 
 ( به هدف امتحان در آفرینش ناظر است.  2ملک ، « )  الَّذِی خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیاةَ لِیبْلُوَکمْ أَیکمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِیزُ الْغَفُورُ» . آیه  1

»  183، ص  1کدافی ، ج  « لکل شئ سببا أبی اهلل أن یجری االشیاء اال باالسباب ، فجعل » . امام صادق )ع( در روایت معروفی فرمود:  2
و اعلم ان هذه مسالة مهمة ال اهم منها الن القدول بالعلدة و   » صدر المتالهین در شرح این حدیث می گوید: « باب معرفة االمام و الرد الیه 

امة و علم الدنفس و مدا بعددها .... و بانکداره     المعلول مبنی جمیع المقاصد العلمیة و مبنی علم التوحید و الربوبیة و المعاد و علم الرسالة و االم
 .  531، ص  2ر. ک: شرح اصول الکافی ، ج « تمکن االرادة الجزافیة کما هو مذهب اکثر العامة و علمائهم تنهدم قواعد العلم و الیقین.

 .1. نساء،  3
 .  72. نحل ،  4
از امام صادق )ع( پرسدیدیم : لدذت بخدش     ئ ، فقال: ألذ األشیاء مباضعة النساء.أی األشیاء ألذ ؟ قال : فقلنا غیر شع( سألنا أبو عبد اهلل ).  5

 . 321، ص  5کافی ، ج « ترین چیزها چیست ؟ ما خود چیز هایی را برشمردیم. امام فرمود: لذت بخش ترین چیزها همبستری با زنان است.
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های بهشتی نام  بدین جهت خداوند به استثنای سوره مبارکه دهر در تمام آیات و سوری که از نعمت 1دهد. می
 2برده از برخورداری بهشتیان از همسران بهشتی نام برده شده است.

هدایی   باری، غریزه جنسی یکی از پرتکاپوترین غرایز انسانی است که پس از رسیدن به بلوغ جنسی با تفداوت 
کندد و بدا    ها خودنمایی می ها و سن بلوغ جنسی میان پسران و دختران وجود دارد، در میان انسان که در نشانه

ذار از میان سالی آرام آرام از شددّت و  رسد و باگ رسیدن یک نوجوان به مرحله جوانی به اوج شکوفایی خود می
گردد؛ هر چندد تدا    شود و در کهنسالی به کمترین حدّ فعالیت و نشاط خود بازمی هیجان و فوران آن کاسته می

 کند.  رنگ حفظ می آخر عمر همچنان پویایی خود را هر چند به صورت کم
بیه کرد که در آن ساعت روح و جسم لختی ها، تش توان به زنگ تفریح انسان از این جهت غریزه جنسی را می

های جداری و روزمدره زنددگی را بده کنداری       به آسایش و لذّت گراییده و خستگی و کوفتگی ناشی از فعالیت
 یابند.  تر کارها قدرتی دوباره می نهند و برای ادامه با نشاط می

 است : چنان که حضرت امیر)ع( ساعات مومن را به سه بخش این چنین تقسیم کرده 
پردازد، در ساعتی دیگر به آبادانی زنددگی خدود    مومن سه ساعت دارد: در یک ساعت با خداوند مناجات می» 
  3«کند. هایش در آنجا که حالل و زیباست، خلوت می کوشد و در ساعت سوم میان خود لذت می

متعارف؛ یعندی زنددگی    پیداست که مقصود از ساعت در این روایت بخشی از شبانه روز است، نه شصت دقیقه
شبانه روزی مؤمن دارای نظم و انضباط است و او در کنار انجام وظای  عبودیت و امرار معاش زندگی، بخشی 

 پردازد. روزش را به لذات حالل خود می از ساعات شبانه
هدای   لدذت  ها در کنار زندگی سخت و پررنج خود در ایدن دنیدا از   بنابر این، خداوند چنین مقرر نمود که انسان

 مند شوند؛ البته این امر را به ازدواج موکول کرد.  یابی بهره بخشی و نشاط جنسی، برای فرح 
پذیرش وجود حکمت و مصلحت در پیش بینی غریزه جنسی در وجود آدمیان بدان معناست که اسالم به هیچ 

ا بده عکدس تفکدرات تداریکی     کندد. امد   گویی به این غریزه را انکار نمی وجه وجود غرایز جنسی و لزوم پاسخ
داند و نه بسان اومانیست ها و  های بشری را ناشی از سرکوب غرایز جنسی می همچون تفکر فروید نه ناکامی

فشرد که انسان برای این پا به این خاکدان گذاشته که هر چه بیشتر لدذت   لذت گرایان بر این اعتقاد پای می
   4به خوردن، خوابیدن و کامروایی سر کند.برده و بسان چهارپایان سراسر عمر خود را 

 ولنگاری جنسی رهاورد مدرنیته 
مقصود از ولنگاری جنسی رها ساختن عقل و منطق در برخورد با غریزه جنسی و در نتیجه لجدام گسدیختگی   

                                                                 
أکثر لهم من لذة النساء وهو قول اهلل عز وجل : ) زین للناس حب الشهوات ما تلذذ الناس فی الدنیا واخخرة بلذة » . امام صادق )ع( فرمود: 1

 ، 5ج  ،کافی ر. ک : .« ثم قال : وإن أهل الجنة ما یتلذذون بشئ من الجنة أشهي عندهم من النکاح ال طعام وال شراب (من النساء والبنین 
 . 321ص 

لیس شئ من نعیم  البیت و سئل عالم فقیل: إن اهلل تعالي قد أنزل هل أتي فی أهل»کاظم )ع( چنین آمده است:  . در روایتی به نقل از امام 2
محمدود آلوسدی از    . جالدب آن کده سدید   153ص ، 43ج ، نواربحداراال « .س()ةالعین، قال : ذلک إجالال لفاطمد  ذکر فیه إال الحور إال و ةالجن

إنمدا صدرح    القول بنزولها فیهم أنه سبحانه لم یذکر فیهدا الحدورالعین و  من اللطائ  علي  و»گوید:  مفسران اهل سنت در این باره چنین می
 . 158ص  ،29ج المعانی،  روح.« عین الرسول ةقر البتول و ةلحرم ةبولدان مخلدین رعای وجلّعزّ
[ مَعَاشَهُ وَ سَاعَة  یُخَلِّی ]فِیهَا[ بَیْنَ نَفْسِهِ وَ بَیْنَ لَذَّتِهَا فِیمَدا یَحِدل  وَ    شَهُفَسَاعَة  یُنَاجِی فِیهَا رَبَّهُ وَ سَاعَة  یَرُمُّ ]فِیهَا مَعَایِ  سَاعَاتٍ  لِلْمُؤْمِنِ ثَلَا ُ» .3

 .  39نهج البالغه، حکمت « یَجْمُلُ.
ا وَیلْهِهِدمْ الْأَمَدلُ   ذَرْهُمْ یأْکلُوا وَیتَمَتَّعُدو » . قرآن در آیات متعددی از غرق شدن در لذات و غفلت از یاد خدا نکوهش کرده است نظیر آیه :  4

  .3حجر، « فَسَوْفَ یعْلَمُونَ 
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تواند دارای انواع و اقسامی باشد. نوع شدید در افراط جنسدی آن اسدت کده شدخ       جنسی است که خود می
های جنسی می شود که به هیچ چیز جدز لدذت جنسدی و کدامروایی      ها و کشش ذوب و فریفته جذبهچنان مج

اندیشد و تمام فکر و ذهن او معطوف به دستیابی به راههای جدید و کامروایی های نو است بدی   شهواتی نمی
و اخروی، جسمی و دنیوی   ها، خطرات و آفات فردی و و اجتماعی، آن که مجال آن را داشته باشد که به زیان

 آن که از این همه رفتارهی جنسی احساس سیری کند. روحی آن بیاندیشد و بی
نوشدد؛ امدا    توان به کسی تشبیه کرد که دچار بیماری عطش شدده کده پیوسدته آب مدی     چنین شخصی را می
رانی در  شهوتدهد تا هالک گردد. از افراط در  گردد و چنان به آب نوشیدن خود ادامه می هیچگاه سیراب نمی

 1شود. یاد می« زن بارگی»یا « شره»اصطالح اخالقی با عنوان 
هدای بدارز افدراط     باری، بدون تردید این قسم از رفتارهی جنسی را باید نوعی بیماری روحی دانست. از نمونه

ها به خاطر هایی همچون فقر و تن اند که بدون وجود انگیزه شدید جنسی مردان و زنان خیابانی، یا کاباره نشین
 اند.   خواهی جنسی، روی به این کار آورده فزون
هدای خداص دنبدال شدده و متاسدفانه در میدان        گرایی که در مردان و زنان بدا شدکل   آوری به هم جنس روی

ها و بدتر از آن از سوی کلیسا به رسمیت شناخته شدده، از   کشورهای غربی طرفدارانی داشته و از سوی دولت
 گری جنسی است. اطنمودهای دیگر افر

های جنسی، سوء اسدتفاده از   برداری وجود مراکز فحشاء در کشورهای مختل ، تجارت گسترده زنان برای بهره
ای و تلویزیدونی، وجدود    هدای مختلد  مداهواره    کودکان حتی تجارت آنان برای اهداف جنسی، وجدود کاندال  

های نامناسب زنان  ها و عکس جنسی و فیلم های مختل  اینترنتی که یکسره به پخش و انتشار تصاویر سایت
های فشرده که در زمینه مسایل سکسی فعالیت دارند و دهها  پردازند، انتشار کتب و مجالت و لوح و مردان می

گری در عرصه غریزه جنسی در بُعد فردی، اجتماعی و جهانی حکایت  پدیده کالن دیگر از مرز شکنی و افراط
 دارد.

هکده جهانی و تبدیل شدن جهانی گسترده دیروز به دهکده امروز و عصر انفجار اطالعات به هر روی، پدیده د
ترین مسایل جنسی با سرعت زیاد در اختیار عموم و بده   ارتباطات، کار را تا بدانجا رسانده که پوشیده تو سرع

 گیرد. نسل اجتماع قرار می نتری ویژه نوجوانان و جوانان یعنی حساس

 ی جنسی آسیب های ولنگار
بر اساس آن چه در متون دینی آمده است، ولنگاری جنسی که به صورت های مختل  ظهور و بروز می کند، 
پیامدها و آسیب های مختلفی را به دنبال می آورد که می توان آنها را به دو دسته: آسدیب هدای اجتمداعی و    

 زیم.آسیب های فردی تقسیم کرد. اینک به اختصار به بررسی آنها می پردا

 . آسیب های اجتماعی 0
مقصود از آسیب های اجتماعی آن دسته از پیامدهای زیانبار آلودگی های جنسی است که دامن آن از محدوده 

 افراد آلوده فراتر رفته و یک جامعه را در بر می گیرد.
ه در بدر  بخشی از آسیب های اجتماعیِ آلودگی های جنسی را می توان از نوع آسیب های تکوینی دانست کد 

اساس قوانین باطنی در متن هستی آشکار می گردد؛ به عنوان نمونه در روایات اهل بیت )ع( آمده اسدت کده   

                                                                 
 . 198، ص 2؛ الفتوحات المکیة، ج 81، ص 1. برای تفصیل بیشتر ر. ک: جامع السعادات، ج  1
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و باعث فزونی مرگ ناگهانی مدی   2زمینه پدید آمدن زلزله را فراهم می آورد 1زنا باعث حبس روزی می شود،
   3شود.

خانواده ظهور می کندد؛ چندان کده در برخدی از      برخی دیگر از آسیب های اجتماعیِ ولنگاری جنسی در میان
روایات آمده که ارتکاب زنا زمینه آلودگی جنسی خانواده فراهم می آورد. بده عندوان نمونده امدام صدادق )ع(      

 فرمود: 
خداوند به موسی )ع( این چنین وحی کرد: من در پی تالش پدران  4هنگامی که خضر )ع( دیوار را برپا کرد،» 

چه شرّ، به فرزندان آنان پاداش و کیفر می دهم؛ پس مرتکب فحشاء نشوید که زنان شدما در  چه خیر باشد و 
ورطه آن گرفتار خواهند شد؛ هر کس که در بستر دیگران مرتکب گناه شود، در بستر او شاهد آن گناه خواهد 

  5«بود، که هر چه کنی با تو خواهند کرد.
 در روایت دیگر امام فرمود: 

ه به پشت سر زنان مردم به حرام نگاه می کنند، نمی ترسند که دیگران به زنان آنان به حدرام  آیا کسانی ک» 
   6«نگاه کنند.

 در روایت دیگر چنین آمده است: 
جبرئیل نزد موسی )ع( آمد و گفت: هر کس مرتکب زنا شود، در میان خانواده اش فحشاء راه مدی یابدد ... و   »

 7«ما پاکدامن باشند.فرمود: پاکدامن باشید تا زنان ش
 در روایت دیگر از رسول خدا )ص( نقل شده که فرمود: 

از فالن تبار زن بگیرید که زنان آنان عفی  و پاک اند؛ و از فالن تبار زن نگیرید که اهل فسق و فحشاء اند » 
اسدت: مدن   و این امر زمینه آلودگی زنان آنان را فراهم کرده است و فرمدود: در تدورات چندین نگاشدته شدده      

خداوندم که کشندة قاتالن و بیچاره کننده زناکاران ام. ای مردم! زنا نکنید که زنان شما در آن ورطه خواهندد  
  8«افتاد؛ که هر چه کنی با تو خواهند کرد.

این روایات در کنار تاکید بر وجود قوانین باطن در هستی که بر اساس آن بد و خوب رفتار به خود انسدان بداز   
، بر این نکته نیز تاکید شده است که رواج فساد در میان مردان، فساد و فحشاء در میان زنان را نیدز  می گردد

 سبب خواهد شد و به طور طبیعی در چنین اجتماعی دیگر نمی توان نشانی از پاکی و عفت یافت. 

                                                                 
 «.باب فی تفسیر الذنوب»448، ص 2کافی، ج « نَا.الزِّ  الرِّزْقَ  وَ الذ نُوبُ الَّتِی تُورِ ُ النَّدَمَ الْقَتْلُ وَ ...َ الَّتِی تَحْبِسُ» . امام صادق )ع( فرمود:  1
 همان. ...« إِذَا فَشَا أَرْبَعَة  ظَهَرَتْ أَرْبَعَة  إِذَا فَشَا الزِّنَا ظَهَرَتِ الزَّلْزَلَة ». امام صادق )ع( فرمود:  2
 541، ص 5همدان، ج  « إِذَا کَثُرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثُرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ.  صوَجَدْنَا فِی کِتَابِ عَلِیٍّ ع قَالَ رَسُولُ اللَّهِ » . امام باقر )ع( چنین فرمود:  3
 «. باب الزانی»
 سوره که  آمده است.  77. اشاره امام به ماجرایی است که در آیه  4
أَنِّی مُجَازِی الْأَبْنَاءِ بِسَعْیِ الْآبَاءِ إِنْ خَیْراً فَخَیْر  وَ إِنْ شَرّاً فَشَرٌّ لَا تَزْنُدوا فَتَزْنِدیَ   لَمَّا أَقَامَ الْعَالِمُ الْجِدَارَ أَوْحَي اللَّهُ تَبَارَکَ وَ تَعَالَي إِلَي مُوسَي ع . » 5

 . 553، ص 5کافی، ج .«   نِسَاؤُکُمْ وَ مَنْ وَطِئَ فِرَاشَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وُطِئَ فِرَاشُهُ کَمَا تَدِینُ تُدَانُ

 . همان.  6
 . 553همان، ص « نِسَاؤُکُمْ.جَبْرَئِیلُ ع عَلَي مُوسَي ع فَقَالَ یَا مُوسَي مَنْ یَزْنِ یَوْماً یُزْنَ بِهِ فَنَظَرَ إِلَیْهِمَا فَقَالَ عِف وا تَعِ َّ  نَزَلَ. »...  7
ي آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَوْا فَبَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاة مَ ع قَالَ قَالَ تَزَوَّجُوا إِلَي آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَف وا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَ. »  8

بَغَتْ نِسَاؤُهُمْ وَ قَالَ مَکْتُوبٌ فِی التَّوْرَاةِ أَنَدا  وْا فَتَزَوَّجُوا إِلَي آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ عَف وا فَعَفَّتْ نِسَاؤُهُمْ وَ لَا تَزَوَّجُوا إِلَي آلِ فُلَانٍ فَإِنَّهُمْ بَغَ  رَسُولُ اللَّهِ ص
بددان  « کمدا تددین تددان   ».  عبدارت  554همدان، ص  « انُ.اللَّهُ قَاتِلُ الْقَاتِلِینَ وَ مُفْقِرُ الزَّانِینَ أَیُّهَا النَّاسُ لَا تَزْنُوا فَتَزْنِیَ نِسَاؤُکُمْ کَمَا تَدِینُ تُددَ 

، ص 8العین، ج «  کما تأتی یؤتی علیک» ا تو خواهند کرد. خلیل بن احمد فراهیدی آن را چنین معنا کرده است: معناست که هر چه کنی ب
 . 136، ص 2. ابن سالم آن را به معنای کیفر و پاداش دانسته است. ر. ک: غریب الحدیث، ج 73
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نان آنان آلوده به بر همین اساس، رسول اکرم )ص( سفارش کرده است که از میان تبار و قومی که مردان و ز
 فحشاء هستند، زن نگیرید؛ زیرا در این صورت همسر ناپاک نصیب شما خواهد شد. 

به راستی، آیا وضعیت کنونی جهان غرب که فساد و فحشاء در میان آنان رواج یافته، چنین نیست که در پدی  
 ز میان آنان رخت بربسته است؟!آلودگی مردان،  زنان آنان نیز به آلودگی و تباهی کشیده شده و پاکی و عفت ا

 . آسیب های فردی 0
آسیب های فردی ولنگاری جنسی به دو بخش آسیب های دنیوی و آسیب های اخروی قبدل تقسدیم اسدت؛    

 1چنان که به این تقسیم بندی در برخی از روایات تصریح شده است.
که در پی آلودگی جنسی، شدیطان  مهم ترین آسیب ولنگاری جنسی را باید آسیب معنوی دانست؛ به این معنا 

بر نفس انسان مسلط می شود و  دین و ایمان او را در معرض نابودی قرار می دهد. چنان که امدام رضدا )ع(   
 فرمود: 

یدن را از  از زنا بپرهیز که برکت زندگی را نابود می کندد و د  . الدِّینَ  إِیَّاکَ وَ الزِّنَا فَإِنَّهُ یَمْحَقُ الْبَرَکَةَ وَ یُهْلِکُ »
   2«بین می برد.

 بر این اساس، امام صادق )ع( فرمود: 
  3«ابلیس لشکری شدیدتر از زنان و غضب ندارد. جُنْدٌ أَشَدَّ مِنَ النِّسَاءِ وَ الْغَضَبِ.  لِإِبْلِیسَ  لَیْسَ »

می دهند. بده   پیداست مراد امام از زنان، آن دسته از زنان است که خود را در معرض سوء استفاده جنسی قرار
عبارت روشن تر، می توان از نگاه اخالقی گفتار امام صادق )ع( را این چنین تحلیل کرد که مهم ترین عامدل  

 انحراف انسان و درغلتیدن او در پلشتی ها، قوه شهوت و غضب است.  
ر یدک خانده   در برخی از روایات آلودگی جنسی به آتش زدن خانه و اندیشیدن در باره آن بده پراکنددن دود د  

 تشبیه شده است. امام صادق )ع( در این باره فرمود: 
حواریان نزد عیسی )ع( گرد آمدند و گفتند: ای آموزگار خوبی ها! ما را راهنمایی کن. عیسی گفت: ... موسی » 

تا )ع( به شما فرمان داد که مرتکب زنا نشوید؛ ولی من از شما می خواهم که در ذهن خود فحشاء را راه ندهید 
چه رسد به آن که مرتکب آن شوید؛ زیرا کسی که در دل خود در باره گناهِ زنا می اندیشد، بسان کسی اسدت  
که در خانة زینتِ داده شده، دود روشن کند. پیداست که دود خانه اش را آلوده می کند، هدر چندد کده آتدش     

   4«روشن نکرده باشد.
آلودگی های جنسی، بلکه در نگداهی وسدیع تدر پیامدد همده       این روایت به بیانی بس رسا و گویا پیامد منفی

آلودگی ها و گناهان را بر دل و جان انسان ترسیم کرده است. بر اساس این روایت، مراد از خانه، دل انسان و 
 مقصود از سوزاندن خانه، ارتکاب زنا و مراد از پراکندن دود در آن، اندیشه گناهِ آلودگی جنسی است. 

ر به نظر می رسد که این تشبیه بیانگر وجود نوعی رابطه قراردادی میان گناه و آثدار آن اسدت،   گر چه در ظاه
اما با امعان نظر به اسرار آموزه ها و معارف دینی، به یقین می توان گفت که این روایت ناظر به رابطه تکوینی 

                                                                 
 . 541، ص 5. کافی، ج  1
 . 542. همان، ص  2
 . 363. تح  العقول، ص  3
نَبِیَّ اللَّهِ ع أَمَرَکُمْ أَنْ لَدا تَزْنُدوا وَ أَنَدا آمُدرُکُمْ أَنْ لَدا      اجْتَمَعَ الْحَوَارِیُّونَ إِلَي عِیسَي ع فَقَالُوا لَهُ یَا مُعَلِّمَ الْخَیْرِ أَرْشِدْنَا فَقَالَ لَهُمْ ... إِنَّ مُوسَي . » 4

 وَ إِنْ لَدمْ یَحْتَدرِقِ   زْنُوا فَإِنَّ مَنْ حَدَّ َ نَفْسَهُ بِالزِّنَا کَانَ کَمَنْ أَوْقَدَ فِی بَیْتٍ مُزَوَّقٍ فَأَفْسَدَ التَّزَاوِیدقَ الددُّخَانُ  بِالزِّنَا فَضْلًا عَنْ أَنْ تَ  تُحَدِّثُوا أَنْفُسَکُمْ
 . 542ص ، 5کافی، ج « الْبَیْتُ.
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 میان گناه و پیامدهای آن در دل است. 
بدست می آید که آلودگی جنسی و البته هر گناه دیگر می تواندد خانده دل   به عبارت روشن تر، از این روایت 

 انسان را به آتش بکشد؛ چنان که فکر گناه نیز می تواند درون دل را سیاه، تاریک و زشت سازد. 
شکند، به همان اندازه که ایدن حدریم    باری، وقتی کسی حریم و حرمت شرعی در عرصه مسایل جنسی را می

د، روح او دچار آلودگی و پلشتی شده است و به تعبیر قرآن از مرحله نورانیت به مرحله ظلمت شکسته شده باش
 گراییده است و به تعبیر روایت پیشگفته خانه دل او تاریک می گردد. 

  های مومنان برشمرده شده است: بدین جهت در قرآن حفظ و پیراستگی دامن از ویژگی
 1.«و کسانی که پاکدامنند .حَافِظُونَ ْ لِفُرُوجِهِمْ وَالَّذِینَ هُم» 

خواسته شده که افزون بر حفظ دامن از آلودگی، به یکدیگر نظر حرام نیاندازندد و راز   و از مردان و زنان مؤمن 
 این امر، حفظ پاکی و پیراستگی روحی آنان دانسته شده است؛ آنجا که آمده است:

تر است، زیرا خدا به آنچه مدی کنندد آگداه     این برای آنان پاکیزه. ر  بِمَا یَصْنَعُونَذَلِکَ أَزْکَي لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِی» 
 2«.است

چنان که قرآن در جایی دیگر فروپوشاندن چشم از دیدن همسران پیامبر را مایه طهارت بیشتر دلهای آندان و  
 داند؛ آنجا که می فرماید:  زنان پیامبر می

 3.«این برای دلهای شما و دلهای آنان پاکیزه تر است. مْ وَقُلُوبِهِنَّذَلِکُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِکُ» 
آیدد   بر می« أطهر لکم»پیداست که مقصود از قلب در این آیه روح و روان آنان است. از این آیه با کمک واهه 

ری از هدر  طلبد، بلکه بر طهارت و پیراسدتگی افزونتدر و دو   و پیراستگی جان را می  که خداوند نه تنها طهارت
 گونه عامل زیانبخش به این پاکی تاکید دارد. 

وقتی فروپوشاندن چشم از نگاه به نامحرم و روبرو نشدن با زنان پیامبر مایه طهارت بیشتر دل باشدد، مفهدوم   
 شود. مخال  آنها این است که عدم رعایت این امور باعث آلودگی، پلیدی و پلشتی باطن و روان می

ترین شکل آزادی جنسی نکدوهش شدده و    ایات نیز نگاه کردن به نامحرم به عنوان سادهبر این اساس، در رو
هدای   ای برای به دام انداختن انسان توسط شیطان، و آلوده ساختن روان او و مقدمه سازی برای آلودگی وسیله

 جنسی بیشتر، معرفی شده است. 
دانسته است که طبعاً به این معناست که شیطان های شیطانی  ها را صیدگاه به عنوان نمونه امام علی)ع( چشم

 اندازد. آنجا که فرموده است:  ها را به دام می از رهگذر چشم، جان انسان
 4«. نگاه ها دامگاه های شیطان است.العیون مصائد الشیطان» 
 
 
 
 
 

                                                                 
 . 5مؤمنون،   1
  .31. نور، 2
  .53. احزاب، 3
 . 271، ص 14. مستدرک الوسائل، ج 4
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 درس دهم: خداباوری  
است. زیرا اگر انسان به « خداباوری»ی در حوزه اخالق بندگی نخستین گام، معرفت و باور به وجود خداوند یعن

چنین باوری نرسد از او نمی توان توقع داشت که به رفتارهایی در عرصه بندگی همچون عبودیت، شکر، ذکر، 
 توکل، رضا، تسلیم و تقوا تن دهد. 

 از سویی دیگر، گر چه ما از اخالق بندی پس از اخالق فردی و اجتماعی یداد کدردیم، امدا بایدد دانسدت کده      
در شکل گیری اخالق الهی و قرآنی نقش بنیادین را بر عهده دارد. به عبارت روشن تر، همه پایه « خداباوری»

های اخالق بر ستون خداباوری استوار است. راز آن که قرآن هماره و در همه جا نخست از ایمان و سدپس از  
 کند، همین نکته است. یاد می « الذین آمنوا و عملوا الصالحات»عمل صالح با عبارت آشنای 

به معنای پذیرش موجودی متعالی و مقدس به نام خداوند به عندوان آفرینندده جهدان و انسدان     « خداباوری»
است، موجودی که همیشه بوده و همیشه خواهد بود و ما از کنه ذات و صفات او هیچ اطالعی نداریم و هرگز 

 ین حال خود را بیش از هر چیز دیگر به ما نمایانده است. نمی توانیم او را با چشم سر مشاهده کنیم، اما با ا
بدان معناست که انسان باید اعتراف کند که او موجودی است که به صورت تصادف پدید نیامده « خداباوری»

 و یا خود در آفرینش خویش دخالت نداشته و یا طبیعت در آفرینش او دخالت نداشته است. 
ت و این خداوند است که او را از مرحله خاک و سپس نطفه آفرید و آن گداه در  او به راستی آفریده خداوند اس

 رحم مادر مراحل مختل  آفرینش را برای او مقرر کرد و به صورت انسانی کامل درآورد. 
باری، در تمام ذرات هستی آن چنان هوشمندی بی منتها نهفته است و نظم و انتظام چنان بدر سراسدر عدالم    

ت که هیچ عقل سالمی نمی تواند بپذیرد که این همه شگفتی ها از روی تصادف پدید آمده ساری و جاری اس
  1و جهان به خودی خود اداره می شود!

کنار « لب تاپی»تصادفی دانستن همه این شگفتی ها به همان اندازه سخریه آمیز است که کسی مدعی شود 
آن « کی بورد»ار با جَست و خیز خود بر دگمه های یک میمون قرار گرفته و آن حیوانِ بازی گوش، هزاران ب

کوبیده است و ناگهان کتابی هزار صفحه تولید شده که در آن پیچیده ترین مسائل ریاضی و از جملده نظریده   
 نسبیّت انیشتین ثبت و دفاع شده است!

 علم و خداباوری 
ژه در عصر مدرنیته به الحاد گراییدده  گر چه نمی توان انکار کرد که شماری از اندیشمندان علوم طبیعی به وی

 اند، اما اکثریت قاطع آنان را خداباوران تشکیل می دهد. 
زیرا همه اندیشمندان پذیرفته اند که نظمی بسیار پیچیده و شگفت آور از آغاز تا کنون بر هستی حاکم بوده و 

ی زنده بماند و به حیات خود ادامه هست به گونه ای که گویا همه دستها در کار بود تا انسان در این کره خاک
 دهد. به عنوان نمونه فریمن دایسون می گوید: 

از وجود این حواد  فیزیکی و نجومی نتیجه می گیرم که کیهان برای آن که ما مخلوقات زنده آن را خانه » 
 2«خود بدل سازیم، به طرزی شگفت مناسب است.

                                                                 
و ایدن در  « انسان ها نسبت به جرم بدن خود بزرگترین و پیچیده ترین مغز را دارندد. ». از جمله شگفتی های هستی مغز آدمی است. زیرا  1

مغز بسیار پیچیده است. ده میلیارد نورون دارد که هر یک از آنها تقریباً ده هزار سیناپس دارد. این نمایشگر در حددود یدک   »حالی است که 
 .  92و ص  84علم و االهیات، ص « ن گیگا بایت اطالعات است که به طریقی پیچیده تعامل می کنند.میلی
 
 . 81. علم و االهیات، ص ص  2
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نیوتن عمیقاً متدین بودند. آنها معتقد بودند که با علم ورزی طدرح  باری، دانشمندان متقدم مانند گالیله، کپلر و 
  1عقالنی خداوند را برای جهان کش  می کنند.

چنان که عموم اندیشمندان، منطق ریاضی را بر عالم حاکم می دانند. به عنوان نمونه فیثاغوریان معتقد بودند 
گالیله می گفت کتاب بزرگ طبیعت به زبدان   که عالم فیزیک تجلی مستقیم عدد، هندسه و هماهنگی است و

او  3و ستاره شناس بریتانیایی سرجیمز جینز خدا را ریاضی دان محدض مدی خواندد.    2ریاضی نوشته شده است
 4معتقد بود که جهان به شیوه ای عقالنی و قانونمند منظم گردیده است.
یی بر محافل علمی حاکم شد و طغیان در بر این اساس، با صرف نظر از دوران مدرنیته که تا حدودی علم گرا

ویژگدی نهدایی تفکدر مددرن     » برابر خداوند و انکار متافیزیک خودنمایی کرد، به گونه ای که گفته می شود: 
  5«متاخر حذف خدا از عرصه علمی بوده است ... معنویت دو باره ایجاد گردیده است.

ه و میان علم و دین پیوند گسست ناپذیر برقرار شده و به با این حال باید اذعان کرد که عصر الحاد پایان یافت
 اساساً همه زیست شناسان به عمیق ترین معنای کلمه متدین هستند... ناشناخته »اذعان بسیاری از اندیشمندان

    6«و شاید شناخت ناپذیر حسی از فروتنی و دهشت را در ما القا می کند.
  7«دون علم کور است و علم بدون دین لنگ.دین ب» چنان که انیشتین معتقد بود که 

باید در وهله اول چیزی علت » حتی افرادی که اندیشه خدای مداخله گر را رد می کنند، اغلب ادعا می کنند: 
آنها حدس می زنند خدایی که از قبل وجود داشته، در لحظه ای قبل از آغداز جهدان یدا    «! مهبانگ بوده باشد

   8«نین را ایجاد کرده است.شاید در لحظه آفرینش، قوا

 چند پرسش در باره آفرینش هستی و انسان
در این دنیای پر هیوها و سرگرم کننده، گاه به کسانی برمی خوریم که مسجد و محدراب را بده سدخریه مدی     
گیرند و دین و شعایر دینی را به هیچ می انگارند و سخن از خدا، قیامت و جهان غیب را از جمله افسانه هدای  

یشینیان می انگارند. گویا پیامبران الهی که به اذعان همه جهانیان راستگوترین انسان در روزگدار خدود و در   پ
 همه تاریخ بوده اند، هدفشان افسانه سرایی و قصه گویی بوده است!  

کجدا  راستی این همه غرور و تبختر و گران جانی در برابر خداوند، همو که همه نعمت های ما از آنِ است، از 
 ناشی شده است؟ 

 از این دست از آدمیان باید پرسید: 

                                                                 
 . 116. همان، ص  1
 . 111. همان، ص  2
 . همان.  3
 . همان.  4
 . 167 -166. همان،ص  5
 . 83. همان، ص  6
 . 182. همان، ص  7
ملحدان به این سؤال کده نظدم قانونمندد مبتکرانده و     » چنین می نویسد: « آیا جهان پوچ است؟»یس در مقاله . پل دیو117. همان، ص  8

مسعود در طبیعت از کجا آمده است، چگونه جواب می دهند؟ تجربه من می گوید که اغلب ملحدان با ناراحتی با این نکته درگیر هستند. هر 
جهان می توان بر اساس قوانین طبیعی توضیح داد، اما هنگامی که نوبت به منشأ خود قدوانین مدی   چند آنها اصرار دارند که همه چیز را در 

ف رسد، عقب نشینی می کنند. می گویند: نظام قوانین را باید به مثابه امری الیشعر پذیرفت. قوانین بی هیچ دلیلی وجود دارند. جهدان در هر 
« آن است که می خواهد جهانی منطقی و عقالنی را بر پدوچی کیهدانی مبتندی سدازد.     ترین سطح خود پوچ است. تناقض آشکار این برهان

 .  117 – 116همان، ص 
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به تاریخ والدت خود درنگرید. آیا تا حال از خود پرسیده اید که چرا زودتر از ایدن تداریخ، چشدم بده جهدان       -
 نگشوده اید؟! 

نشده اید  به جنسیت خود نگاه کنید؛ آیا از خود پرسیده اید که چرا به جای آن که مرد آفریده شوید، زن خلق -
 یا چرا به جای آن که زن آفریده شوید، مرد آفریده شده اید؟! 

به چهره پدر و مادر خود در نگرید و از خود بپرسید که چرا از دامن این پدر و مادر آفریدده شدده ایدد؟! آیدا      -
 ممکن نبود از پدر و مادری که شاید بیشتر دلخواه شما باشند، چشم به جهان بگشایید؟! 

الدین شما از هنگام انعقاد نطفه مطلع بوده اند و آیا در آن هنگام می دانستند که فرزند آنان پسر است یا آیا و -
دختر زشت است یا زیبا، کوتاه است یا بلند، الغر است یا چاق، بخشنده است یا بخیل، خوش خُلق است یا بد 

 خُلق؟! 
ی از خصوصیات فرزند خود از طریق دسدتاوردهای  آیا والدین شما آن گاه که پس از گذشت چند ماه از برخ -

 علمی مطلع شدند، چرا نمی توانستند در خصوصیات آنان تغییر دهند؟! 
به شکل و شمایل و قد و قواره خود نگاه کنید؛ آیا در انتخاب آنها با شما مشورتی شده اسدت؟! بده سداختار     -

که برای شما دو چشم، دو گوش، دو دست، دو پا، وجودی خود درنگرید. آیا خود خواسته و سفارش داده بودید 
انگشتان دست و پا، جمجمه، مغز و میلیون ها سیستم پیچیده عصبی، رگها، مویرگ ها، سدلول هدا و از همده    

 مهم تر روح و روان پیش بینی کنند؟! 
دن یدک  چرا از ساختار وجودی در ظاهر و باطن خود گریزی ندارید؟! آیا مگر چنان نیست کده بدرای خرید    -

ماشین از ده ها کمپانی دنیا سرک می کشید و ماشینی با امکانات و ریخت و ساخت دلخواه خود انتخاب مدی  
کنید و هر گاه بخواهید آن را عوض کنید، می توانید به دلخواه خود دست یابید، چرا از چنین اختیاری در بداره  

 مهم ترین مایملک خود، یعنی تن و جان خود بی بهره اید؟! 

به چهره خود نگاه کنید و درنگرید که اینک از دوران نوجوانی، جوانی و شداید میانسدالی و کهنسدالی شدما      -
گذشته است. براستی چرا نتوانستید خود را در نوجوانی و جوانی نگاه دارید؟! آیا مگر همة شدیرین تدرین ایدام    

ه طفالن را بر سر و روی خود می ریزند عمر را ایام جوانی نمی دانند و نمی گویند که در پیری خاک بازی گا
تا از آن خاک بوی نوجوانی را بشنوند، چرا پیش از آن که میانسالی و پیری به سراغ آنان بیایدد، نمدی توانندد    

 مانع گذار جوانی شوند؟! 
 آیا با این همه غرور و نخوت، نمی توان عزیزترین مهمان خود یعنی جوانی را چندی بیش از حد متعارف در -

آستانه خانه نگاه داشت؟! با این همه ناز و تفرعن در برابر خداوند، چرا نمدی تدوان از مدوی و محاسدن سدپید      
 خواست تا به سراغ ما نیایند یا اگر قادر به این کار نیستیم، بخواهیم حداقل قدری دیرتر به سراغ ما بیایند؟!  

غییر ایجاد کنید؟! براستی چرا شبها خواب بده سدراغ   به خواب و بیداری خود درنگرید. آیا می توانید در آن ت -
شما می آید و نه روزها؟! چرا آن هنگام که خواب شما را دربر می گیرد نمدی توانیدد مدانع خوابتدان شدوید و      

   1سخت تر از آن این که وقتی در خواب هستید، چرا نمی توانید مانع بیداری خود شوید؟!

ل شما می اندیشیده و اینک از دنیا رفته اندد، بیاندیشدید. آیدا آندان نمدی      به اطرافیان و دوستان خود که مث -
خواستند بیشتر از آن که در دنیا زیسته اند، زنده بمانند و از لذایذ و تمتعات دنیا بهره مند شوند، چرا قادر به این 

 کار نبوده اند و شما نیز قادر به این کار نیستید؟! 

                                                                 
والذی بعثنی بالحق لموتن کما تندامون و  ». جالب آن که رسول اکرم )ص( در نخستین جلسه دعوت اطرافیان خود به اسالم چنین فرمود:  1

 . 47، ص 7بحار االنوار، ج « لتبعثن کما تستیقظون
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ابر چشمان شما نیست که وقتی مرگ به سراغ آدمی می آید گدا و پادشاه، پیر آیا تاریخ گذشته و حال در بر -
و جوان، زن و مرد، سیاه و سفید و شاه و وزیر نمی شناسد! آیا شاهانِ طالب حیات جاودانه به رغم برخورداری 

ا امثدال شددادها   از بهترین و حاذق ترین پزشکان توانستند، به اندازه یک روز به اجل محتوم خود بیافزایند؟! آی
 کم بوده و هستند که از فرشته مرگ، عمری به اندازه یک ساعت طالب اند که به آنان داده نمی شود!

به هستی اطراف خود نیز نگاه کنید و به هزاران پرسش در باره آن پاسخ دهید. آیا براستی هستی را انسدان   -
ی کرده اند؟! آیا ایدن عقدل انسدانی بدود کده      های دیگر پیش از تولد شما به این صورت شکل داده و مهندس

 کهکشان ها، ستارگان و سیارات را با نظم و پیوستگیِ بی بدیلی به صورت کنونی سامان داد؟! 
آیا این آدمیان پیش از ما بودند که منظومه شمسی را با سداختار پیچیدده کندونی شدکل دادندد و بدرای آن        -

نت به نام زمین برای آن پیش بیندی کردندد؟! آیدا آندان در یدک      خورشیدی تابان و تنها یک سیاره برای سکو
کنفرانس جهانی و با شور و مشورت به این نتیجه رسیدند که باید محور زمین در مقایسه بدا محدور خورشدید    

 درجه انحناء داشته باشد؟!  31بیش از 

تمسفر باشد تا افزون بر تامین اکسیژن آیا پیشینیان ما به این فکر افتادند که باید به دور زمین هزار کیلومتر ا -
مورد نیاز ما، از آدمیان در برابر سنگ های معلق آسمانی و اشعه های زیان بار خورشید کده البتده وجدود آنهدا     

 ضروری می نماید، محافظت نمایند؟! 
بخدار، ابدر و    آیا آنان به این نتیجه رسیدند که برای حیات آدمیان آب الزم است و باید برای چرخه آن دریا، -

باران پیش بینی می شد؟! آیا اجداد ما اندیشیدند که برای زنده ماندن ما قوت و چرخه غدذایی از ندوع گیداه و    
 گوشت حیوانات الزم است؟! 

براستی اگر پیشینیان ما چنین تمهیداتی برای ما اندیشیده اند، خود در چه حال و هوا و در چه جهانی با چه  -
می زیستند؟! آیا بدن آنان از جنس دیگری ساخته شده بود؟! اگر آندان از چندین تدوان و    نظام و ویژگی هایی 

توشه بی مانندی برخوردار بودند، پس چرا ما فرزندان، آنان را موجوداتی بددوی و دارای زنددگی ابتددایی مدی     
نوان نخستین ساکنان ندا  شناسیم و چرا به استناد آثار باستانیِ کش  شده و انواع تحقیقات، از نیاکانِ خود به ع

 آشنا به اسرار هستی یاد می کنیم؟! 
اگر آنان که ریشه ما هستند دارای چنین فکر بلند و قدرتمندی بودند، چرا ما که از نسل آنان هستیم قادر به  -

تغییر هیچ رکنی از ارکان عالم نیستیم؟! براستی اگر هستی توسط گروهی از آدمیان اداره مدی شدود، چدرا تدا     
 ون نام آنان بر ما پنهان مانده و آنان برای معرفی خود به ما تالشی نمی کنند؟! کن

براستی آیا می توان با عدم پذیرش خداوند به عنوان آفریننده و مدبر هستی، برای این دست از پرسش ها و  -
 هزاران پرسش نظیر آنها پاسخ در خوری یافت؟! 

 آن حق معنوی و ضرورت استناد هر اثر به خالق 
یاد می شود، در تمام زندگی ما آدمیان « حق معنوی»در روزگار ما اذعان به آفرینندة هر اثر که از آن با عنوان 

امر شناخته شده ای است. عموم کاالهای اطراف ما دارای مارک سازنده آن و سریال ساخت است کده نشدان   
 می دهد توسط کدام کمپانی و در کدام کشور ساخته شده است. 

شناسنامه تمام کتاب ها، نرم افزارها، فیلم ها و وبگاه ها پس از ثبت نام خالق آن، این جمله حدک شدده    روی
و اگر این حق توسط کسی ضایع شود بده ایدن معندا کده     « کلیه حقوق برای آفریننده آن محفوش است»است

آفرینندده آن اثدر، حدق     انتساب کار به خالق آن انکار شود یا کار به شخ  یا شرکت دیگر نسبت داده شدود، 
 شکایت را برای خود ثابت می داند. این امر در مورد همه اختراعات و اکتشافات جاری است.   
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چگونه است هر انسانی که کوچکترین نقشی در پدید آمدن چیزی دارد، برای خود حق معنوی قائل بوده و به 
سی دیگر نسبت داده شود، اما در باره آفرینش خود هیچ روی نمی پذیرد که کار او مورد انکار قرار گیرد یا به ک

 به خود اجازه می دهد که خداوند را مورد انکار قرار دهد یا آفرینش خود را به کسی دیگر نسبت دهد! 
به عبارت روشن تر،  1بر همین اساس، کفر آباء یعنی انکار ابوت و اموت والدین گناه بزرگ برشمرده شده است.

یعنی کسانی که زمینه ساز والدت او بدوده و او را از لحظده والدت تدا بده سدن کمدال       کسی که والدین خود 
رسیدن در سایه محبت بی دریغ و لط  بی شائبه خود پروریده و نواختده اندد، را انکدار کندد از نگداه همگدان       

 مطرود و مذموم است.
یکسان قلمداد نموده و همه مهرها و زیرا او ولی نعمت خود را انکار کرده و وجود و عدم آنان را نسبت به خود 

محبت های آنان را به هیچ انگاشته است. آیا هیچ انسان عاقل و سپاس گذاری چنین برخوردی با والدین خود 
 انجام می دهد یا آن را در حق دیگران روا می داند؟! 

د و در سایه مهر الهی اگر چنین برخوردی در حق والدین که تنها نقش زمینه سازی در حیات فرزندان خود دارن
نسبت به فرزندان خود مهرورزی دارند، از نگاه عقل و شرع مذموم است، آیدا مدی تدوان پدذرفت کده انسدان       
بزرگترین، مهم ترین و تاثیرگذارترین ولیّ نعمت خود یعنی خداوند را از یاد برده و او را انکارکند؟! آیدا زشدتی   

 چنین انکاری قابل اندازه گیری هست؟! 
 ، مفهوم و معنای منش و اندیشه کسی که وجود خداوند را نمی پذیرد، آن است که از نظر او خداوند در باری

آفرینش او نقشی نداشته و از آغاز پیدایش او تا کنون لطفی در حق او روا نداشته و او را با انواع محبدت هدا و   
 مهرورزی های خود ننواخته است! 
ره کسی مهمان بود و در عین حال با کمال گستاخی مهمانی خود و میزبانی چگونه می توان مادام العمر بر سف
 صاحب سفره را انکار نمود؟! 

جالب آن که بر اساس روایات موجود، کرامت خداوندد مدانع از آن اسدت کده در روز قیامدت مدردم را بخداطر        
آنان را بده خداطر قددر     ناسپاسی در برابر نعمت های ظاهری همچون نان و آب مورد نکوهش قرار دهد، بلکه

  2ناشناسی در برابر نعمت های باطنی و معنوی همچون نعمت والیت مورد مالمت قرار خواهد داد.

 کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را
بدون تردید وجود خداوند بسان آفتاب عالمتاب چنان همه هستی را دربرگرفتده کده اگدر چشدم بداز کندیم در       

ر از آنِ اوست و این ماییم که حضو و وجود خدود را از او وام گرفتده ایدم. از ایدن     خواهیم یافت که همه حضو
و در دعاه بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته  3جهت خداوند خود را نور آسمان ها و زمین معرفی کرده است

 ت: که خداوند در پرده نیست، بلکه این اعمال بندگان است که آنان را در حجاب فرو برده اس
 4. « دُونَک  الْأَعْمَالُ  أَنَّکَ لَا تُحْجَبُ عَنْ خَلْقِکَ إِلَّا أَنْ تَحْجُبَهُمُ »

 فروغی بسطامی در این باره خوش سروده است: 

                                                                 
یعنی بیزاری جستن از نسب، روایاتی در این زمینه آورده است. از جملده امدام صدادق )ع(    « باب االنتفاء»مرحوم کلینی در بابی با عنوان .  1

کفر باهلل من تبرء من نسب وان دقّ.. هر کس از ریشه خانوادگی خود هر چند ریشة ضعیفی باشد برائت جوید به خداوند کافر شدده  »فرمود: 
 . 44، ص 3کافی، ج « ست.ا
طَعَاماً فَیُسَوِّغَکُمُوهُ ثُمَّ یَسْأَلَکُمْ عَنْهُ وَ لَکِنْ یَسْأَلُکُمْ عَمَّا أَنْعَمَ عَلَیْکُمْ   إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَکْرَمُ وَ أَجَل  مِنْ أَنْ یُطْعِمَکُمْ». امام صادق )ع( فرمود:  2

 . 116، ص 6کافی، ج .« بِمُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ ص
 . 35. نور،  3
 . 162، ص 1. مصباح المتهجد، ج  4
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 کنم تو را داینهفته که پ یا بوده یک           زدل که تمنا کنم تو را یا رفته یک       
 کنم تو را دایکه هو یا نگشته پنهان      که شوم طالب حضور یا نکرده بتیغ       
 تماشا کنم تو را دهیصد هزار د با      که من یصد هزار جلوه برون آمد با       

از این جهت خداوند با تعجب از زبان پیامبران می پرسد: آیا در وجود خداوند جای بحث، گفتگو و تردید وجود 
 دارد؟! 
پدیدد آورندده    ،مگدر در بداره خددا   »پیامبرانشان گفتند:  .شَک فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قَالَتْ رُسُلُهُمْ أَفِی اللَّهِ» 

  1«آسمانها و زمین تردیدی هست؟

چنان که قرآن بارها این نکته را یادآور شده است که انسدان در آغداز از آب گندیدده ای آفریدده شدده و ایدن       
 در قالب و شکلی استوار سامان داده است.  خداوند بوده که به او صورتی زیبا بخشیده و

تکرار چنین نکته ای در آیات متعدد، حکایت از آن دارد که خداوند می خواهد آدمیان آغاز آفرینش خدود را از  
 یاد نبرند و به خاطر استقالل کاذبی که در مسیر زندگی به یُمن لط  الهی یافته اند، به خود مغرور نگردند.

 سوره قیامت چنین آمده است:  به عنوان نمونه در
فَجَعَدلَ مِنْدهُ    .ثُمَّ کانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّی  .أَلَمْ یک نُطْفَةً مِنْ مَنِی یمْنَی . أَیحْسَبُ الْإِنسَانُ أَنْ یتْرَک سُدًی » 

ای از مندی کده در رحدم     آیا او نطفه! آیا انسان گمان می کند بی هدف رها می شود؟. الزَّوْجَینِ الذَّکرَ وَالْأُنثَی 
 2.«سپس بصورت خون بسته در آمد، و خداوند او را آفرید و موزون ساخت! ریخته می شود نبود؟

 و در سوره دهر در این باره چنین می فرماید: 
مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِیهِ فَجَعَلْنَداهُ  إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ  هَلْ أَتَی عَلَی الْإِنسَانِ حِین  مِنَ الدَّهْرِ لَمْ یکنْ شَیئًا مَذْکورًا »

مدا انسدان را از نطفده مختلطدی     ! آیا زمانی طوالنی بر انسان گذشت که چیز قابل ذکری نبود؟. سَمِیعًا بَصِیرًا 
 3!«بینا قرار دادیم )بدین جهت( او را شنوا و ;آفریدیم، و او را می آزماییم

ار که آفرینش به خودی خود پدید آمده یا آدمیان خود در پیددایش خدویش   در سوره مبارکه طور در رد این پند
 نقش داشته اند، چنین آمده است: 

آیا از هیچ خلق شده اند؟ یا . أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَیرِ شَی أَمْ هُمْ الْخَالِقُونَ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَا یوقِنُونَ »
 4.«بلکه یقین ندارند  [ نه، ] خلق کرده اند؟   [ آنان ] آیا آسمانها و زمین را  هستند؟  [ خود ] آنکه خودشان خالق 

باری، انسان باید دست از گستاخی های خود برداشته و آفریننده و آن که همه هستی اش را به او افاضه کرده 
و نواله و نام و نشانی می یابند خدای را از یاد نبرد. راستی عده ای را چه شده که تا به خودی می رسند و نان 

 سر می دهند.  5«إِنَّمَا أُوتِیتُهُ عَلَی عِلْمٍ عِندِی»خود را از یاد می برند و صالی 

                                                                 
 . 11. ابراهیم ،  1
 .  39 – 36. قیامت ،  2
 . 2 – 1. دهر،  3
 . 36 – 35. طور،  4
 . قرآن این سخن را از زبان قارون نقل کرده است. 78. قص ،  5
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از این جا می توان دریافت که چرا کفر تا این حد در قرآن مورد نکوهش قرار گرفته و برای آن کیفر و عدذاب  
ن که از منظر قرآن شرک نیدز گنداهی بدزرگ اسدت بده گونده ای       بی پایان اخروی وعده داده شده است؛ چنا

  1خداوند اعالم داشته که هر گناهی به استثنای شرک را می آمرزد.

 توحید باوری  
در « توحید بداوری »پس از اذعان به وجود خداوند به عنوان نخستین گام اخالقی در حوزه بندگی، دومین گام 

و اولوهیت است. باور به توحید در ذات بددان معناسدت کده بدرای ذات      چهار سه زمینه ذات، خالقیت، ربوبیت
خداوند جزئی قائل نباشیم و یا به خدای دومی در کنار او اذعان نکنیم؛ توحید در خالقیت به معنای انکار تعددد  

وهیت بدان آفریننده و توحید در ربوبیت به معنای انکار تعدد پروردگار و مدبر در هستی است و باور به توحید ال
 معناست که کسی را جز خداوند شایسته پرستش ندانیم. 

به عبارت روشن تر، توحید در خالقیت به این معناست که خداوند تنها کسی اسدت کده هسدتی را آفریدد و در     
 آفرینش هستی از هیچ کس کمک نگرفت و کسی در این فرآیند شرکت نداشته است. 

یر در تمام شؤونات هستی بدست خداوند انجام می گیرد و چنان نیست توحید در ربوبیت بدان معناست که تدب
که خداوند اداره همه یا بخشی از آن را به کسی واگذار کرده باشد یا کسی غیر از خداوندد در تداثیر و تداثرات    

 عالم نقشی داشته باشد.  
ن، جنّیدان، آدمیدان، هدوای    مراد از توحید در الوهیت آن است که هیچ کس جز خداوند اعم از بت ها، فرشتگا

 نفس و اموری دیگر مورد پرستش قرار نگیرند؛ زیرا هیچ یک از آنها شایسته پرستش نیستند.    
از سویی دیگر، میان این چهار گونه توحید ارتباط تنگاتنگی برقرار است. یعنی نخست توحیدد در ذات تحقدق   

خالقیت بی معنا می شود و در پی آن شرک در می پذیرد و پس از آن که شرک در ذات منتفی شد، شرک در 
 ربوبیت نیز انکار می گردد و برونداد آن توحید در الوهیت است. 

زیرا وقتی در عالم تنها یک خدا وجود داشته باشد که نقش آفرینندگی را دارد و تنها اوست که اداره هسدتی را  
هد بود؛ زیرا با این نگاه نقشی برای غیر خداوند برعهده داشته و دارد، بدون تردید تنها او شایسته پرستش خوا

 نمی ماند که تعظیم، سپاس و کرنشی را به دنبال آورد. 
و از آن جا که توحید در الوهیت برآیند و نتیجه سه نوع توحید دیگر است و در حقیقت مهم ترین نوع توحید به 

 د. شمار می رود، قرآن هماره آن را در آغاز مورد تاکید قرار می ده
 به عنوان نمونه در آیه ذیل این سه گونه توحید را مورد توجه قرار داده است: 

ای مردم، پروردگارتان را که شما، و . أَیهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّکمْ الَّذِی خَلَقَکمْ وَالَّذِینَ مِنْ قَبْلِکمْ لَعَلَّکمْ تَتَّقُونَ یا »
 2«باشد که به تقوا گرایید. ؛ه است، پرستش کنیدکسانی را که پیش از شما بوده اند آفرید

با توجه به اهمیت توحید و به ویژه توحید الوهی، در گفتار نبوی از آن با عنوان زمینه ساز سعادت و نجات یاد 
 شده است: 

  3«جاری کنید تا رستگار شوید. تُفْلِحُوا . ای مردم! کلمه توحید بر زبان  إِلَّا اللَّهُ  یَا أَیُّهَا النَّاسُ قُولُوا لَا إِلَهَ»

                                                                 
مسلماً خدا، این را که به او شدرک  . غْفِرُ مَا دُونَ ذَلِک لِمَنْ یشَاءُ وَمَنْ یشْرِک بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَی إِثْمًا عَظِیمًاإِنَّ اللَّهَ لَا یغْفِرُ أَنْ یشْرَک بِهِ وَی . » 1

بخواهد می بخشاید، و هر کس به خدا شرک ورزد، بده یقدین گنداهی بدزرگ بربافتده       ورزیده شود نمی بخشاید و غیر از آن را برای هر که
 . 48 نساء،« .است

 . 21. بقره،  2
 . 212، ص 18. بحار االنوار، ج  3
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و در روایات اهل بیت )ع( از آن با عنوان ده الهی یاد شده است؛ چنان کده امدام رضدا )ع( در حددیث سلسدة      
 الذهب به نقل از خداوند چنین فرموده است: 

ید ده من است و هر کدس داخدل ده مدن    حِصْنِی أَمِنَ مِنْ عَذَابِی. کلمه توح  دَخَلَ  فَمَنْ  لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حِصْنِی» 
  1«شود، از عذاب من در ایمن خواهد بود.

 خداباوری ضرورت گریزناپذیرِ فطرت آدمی 
فطرت در لغت به معنای سرشت، جبلّه و شاکله است. سرشتی که خداوند در نهاد آدمیدان گدزارده و آندان بدر     

 2سند.شنا ها را می ها و بدی اساس آن آغاز و فرجام جهان و خوبی
 گوید: در تعری  فطرت می راغب اصفهانی

به این معنا است که آرد را خمیر کدرده و بده   « فطرت العجین»اصل فطر از شقّ و شکافتن و اختالل است ... 
. به معنای خلقت، آفرینش و ابداع شئ است..« فطر اهلل الخلق»موقع پختم و از این واهه است کلمه فطرت و 

اشاره به شناخت االهی دارد که خداوند در نهاد آدمیدان بده ودیعدت    « فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیهَا»و آیه 
 3«گذاشته است.

کده لزومداً    آن اسداس آن انسدان بدی    توان نوعی مدل آفرینش انسان دانست که بر بر این اساس، فطرت را می
شناسد و در جان خود میل و  ها را می ها و بدی ها، خوبی ها و زشتی نیازمند تعلیم باشد، خداشناس بوده و زیبایی

 کند. ها را درک می ها و پلشتی ها و ناپسند شمردن زشتی کشش به خوبی
ر درون جان آدمیان تعبیه کرد و بر همدین  بر اساس فطرت، خداوند به هنگام آفرینش انسان معرفت خود را د

 اساس در متون دینی اعالم شده که انسان بر اساس فطرت خداشناسی آفریده شده است. 

 گرفتاری ها زمینه ساز بیداری فطرت خداباوری 
واقعیت های موجود زندگی نشان می دهد که غفلت وجود و زندگی آدمیان را در برگرفتده و گداه آندان را بده     

 دارد.  ها، انکار علم و قدرت او وا می در برابر خداوند و انکار نعمت طغیان
افکند تا در یابندد کده بدرای نجدات از آن      از این جهت گاه خداوند انسانها را به چنان ورطه بال و گرفتاری می

 آید. های موجود عالم کاری بر نمی ورطه از هیچ یک از قدرت
را به تهی و پوشالی بدودن همدة آن چده غیدر خداوندد اسدت، باورمندد         در چنین موقعیتی که جبر روزگار آنان

سازد، ناگهان فطرت آغازینی که در اثر کوهی از جهالت و غفلت در نهاد آنان خاموش و پنهان مانده بدود،   می
هدای تهدی، خداونددی وجدود دارد کده       اندازد که در ورای این عالمِ مادی و قدرت بیدار شده و به یاد آنان می

 اقل از سه ویژگی دوست داشتنی برخوردار است:حد
 . او از همه رخدادهای خُرد و کالن و همه آشکار و نهان عالم با همه جزئیات با خبر است.1
مانندی برخوردار است کده همده مواندع     . او در کنار باخبر بودن از همه رخدادها، از چنان قدرت بیکران و بی2

تواند به کمتر از چشم بر هم زدن کارهایی که از توان  گردند و او می ب میظاهری عالم در برابر او هیچ محسو
 آید، انجام دهد. همه جهانیان بر نمی

                                                                 
 . 145، ص 1. عیون اخبار الرضا )ع(، ج  1
فطرت در لغت به معنای ابتدا و اختراع است چنان که از ابن عباس نقل شدده کده   »در تبیین مفهوم فطرت چنین آورده است:  ابن منظور .2

و من از آن دریافتم « أنا فطرتها»گفت:  که به دو نفر از بادیه نشینان برخوردم که یکی از آنان می دانستم تا آن نمیمن مفهوم فطر در آیه را 
 .56، ص 5ج ، لسان العرب« که مقصود او آن است که من از آغاز این چاه را پدید آوردم.

 .382، ص غریب القرآنفی فردات المافزاید:  او آن گاه چنین می .3
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هدا و   . او در عین آگاهی و قدرت، نسبت به بنددگان خدود مهربدان اسدت و بهدرغم آگداهی از همده ندادانی        3
آورد و بخاطر  ن خود را به صدا در نمیهای آنان، چنان ستّار و پرده پوش است که طبل رسوایی بندگا گستاخی

 دارد. ناسپاسی آنان، لط  خود را از آنان دریغ نمی

گذارد، آنان با تمام وجود و بدا   در اختیار آنان می  های ناسپاس بر اساس چنین باوری که فطرت خاموشِ انسان
د و از او برای نجات خود از خوانن یقین وص  ناپذیر و از همه شگفتآورتر با اخالص ستودنی، خدای خود را می

 طلبند. ها کمک و یاری می همه مهلکه
این پدیده بارها در زندگی آدمیان تکرار شده و هر بار فطرت آنان را به باور به حضور خداوند در همده هسدتی   

یک مانند و گروهی تار کند. البته چنان که قرآن خود اذعان کرده، شماری بر راه توحید خود باقی می دعوت می
 فشارند! دل و نگونسار هم چنان بر کفر و ناسپاسی خود پای می
هدای آن،   های مختل  یاد کرده است. از بهترین صحنه قرآن از قدرت فطرت در بیدارسازی غافالن به صورت

زمانی است که انسان سوار بر کشتی شده و ناگهان در موج و طوفان سهم گین اسدیر شدده و مدرگ خدود را     
کند. در چنین لحظه سوزناکی فریاد خداخواهی و خداباوری او از اعمداق جدان    مشاهده میپیش چشم خویش 

 شود.  بلند می
 این امر در سوره عنکبوت به صورت مجمل انعکاس یافته است:

و هنگدامی کده بدر     1؛ا هُدمْ یشْدرِکونَ  فَإِذَا رَکبُوا فِی الْفُلْک دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ إِذَ
ناگداه  ه ان داد، بخشکی رساند و نجاتش چون به سوی  [ لی ] خوانند، و شوند، خدا را پاکدالنه می کشتی سوار می

 .ورزند شرک می
دهد که مردم  ای رر می در این آیه فقط از سوار شدن در کشتی سخن به میان آمده و گفته نشده که چه حادثه

حلقه گمشده این ماجرا به تصویر کشیده شده است،  خوانند. اما در سوره مبارکه لقمان خداوند را با اخالص می
 فرماید: آن جا که می

قْتَصِدٌ وَمَا یجْحَدُ بِآیاتِنَا إِلَّدا  وَإِذَا غَشِیهُمْ مَوْجٌ کالظ لَلِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِینَ لَهُ الدِّینَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَی الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُ
بخوانند و اعتقاد را برای او خدال  گردانندد، و    آسا آنان را فرا گیرد، خدا را  و چون موجی کوه 2؛کل  خَتَّارٍ کفُورٍ

هدای مدا را جدز هدر خدائن       رو هسدتند، و نشدانه   سداند برخدی از آندان میانده    چون نجاتشان داد و به خشکی ر
 کند. ناسپاسگزاری انکار نمی

گردد. بنا بر این مقصود آن است که وقتی  راز خدا خوانی مردم آشکار می« وَإِذَا غَشِیهُمْ مَوْجٌ کالظ لَلِ»در فقره 
خوانند. گویا ترکیب دو آیه  رد، آنان خدای خود را میگی مردم سوار کشتی شده و امواج کوه آسا آنان را در بر می

 «...غَشِیهُمْ مَوْجٌ کالظ لَلِ فَإِذَا رَکبُوا فِی الْفُلْک وَ»شود:  چنین می

 

 

 

 

 

                                                                 
 .65بوت، عنک .1
 .32د  31، لقمان .2
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 درس یازدهم: عبودیت الهی  
عبودیت را بایدد روح و جدان همده    پس از معرفت الهی دومین وظیفه بندگان در برابر خداوند، عبودیت است. 

زه های دینی دانست. زیرا هدف نهایی آموزه های دینی آن است که انسان با خداوند آشتی کند و در کنار آمو
باور به وجود و حضور او در هستی و باور به توحید و بی همتایی او، در برابر عظمدت بدی منتهدای الهدی سدر      

 تعظیم فرود آورد. 
 عبودیت خداوند دانسته است. آن جا که می فرماید:  به همین جهت قرآن هدف از آفرینش آدمیان و جنّیان را

  1.«و جن و انس را نیافریدم جز برای آنکه مرا بپرستند. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِیعْبُدُونِی »

و و اگر انسان به مقام خلیفة اللهی رسید، به خاطر آن است که در سایه کرنش و بندگی خداوند، خداگونه شده 
با چنین کرنشی است که انسان بسان خداوندد لبداس زیبدایی و     2در پی آن توانسته جانشین او در زمین باشد.

 خوبی بر تن می کند و همچون ذات پاک و پیراسته الهی، از هر زشتی و پلشتی پاک و پیراسته می شود. 
یعنی در او چندان   3مانند خود آفرید.بر همین اساس، در برخی از روایات آمده که خداوند انسان را به مثال و ه

 شایستگی دید که می تواند در عالی ترین حدّ ، تجلی بخش اسماء و صفات الهی باشد. 

 مفهوم عبودیت 
عبودیت به معنای بندگی، کرنش و سرسپردگی در برابر خداوند است. هنگامی که زمین به طور کامل هموار و 

می گویند. یعنی زمین آسفالت شده که فاقد فراز و نشیب بوده و نسبت  4«الطریق المعبّد»قیراندود شود به آن 
 به کسی که از روی آن عبور می کند، رام بوده و چموشی ندارد. 

راغدب  وقتی انسان در برابر اوامر و نواهی خداوند سر تسلیم فرود می آورد، به مقدام عبودیدت رسدیده اسدت.     
 ه است:در تبیین مفهوم عبودیت چنین آورداصفهانی 

تر از عبودیت است زیرا غایت و نتیجه عبودیت عبادت است  عبودیت اظهار ذلت و خردى است و عبادت بلیغ»
ترین درجه جود و بخشش است و آن تنها خداوند متعال است  و عبادت تنها شایسته کسي است که داراى عالي

 6«نپرستید مگر او را. که 5؛أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِیاهُ»از این رو خداوند فرمود: 
تر از عبودیت است که اظهار تذلل و خُرْدى در مقام عمل   عبادت چنان که راغب گفته است، از این جهت بلیغ

 شود. گزارى به مولي و اطاعت از فرامین او و کوشش براى جلب رضایت او ظاهر مي و با خدمت
 یابد که عبارتند از: قق میدر سایه دو رکن تحگزارى نسبت به مولي  چنین کوشش و خدمت

 ناچیز و وامدار خدمات موالیش بداند. واقعاً خود را خُرْد، بنده. 1
اذعدان کامدل داشدته    ، گزارى و اطاعدت  بودن او براى کرنش، خدمت ه عظمت و بزرگي موال و شایستهبنده ب. 2

 شود. و عبادت افزون مي باشد و هرقدر درجه اذعان و باور نسبت به این دو نکته بیشتر باشد میزان کرنش

 

                                                                 
 .  56. سوره ذاریات ، آیه  1
 . 127 – 116، ص  1. برای آگاهی بیشتر در این باره  ر. ک: المیزان، ج  2
 . عالمه مجلسی در این صفحات ضمن نقل طرق مختل  این حدیث ، چگونگی تأویل آن را نیدز ذکدر  15 – 11، ص  4. بحار االنوار، ج  3

 کرده است. 
 . 216، ص  4. معجم مقاییس اللغة، ج  4

 .41. سوره یوس ، آیه 5
 .319، ص لقرآنفی غریب ا مفرداتال. 6
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 انبیاء و اولیاءجایگاه عبودیت خداوند از منظر 
الهی از عظمت الهی بیش از دیگران باخبر بوده و خود در برابر ایدن عظمدت، بدس    انبیاء و اولیاء از آن جا که 

یگدر برخدوردار   از رنگ و بویی دعبودیت و عبادت آنان در برابر خداوند خُرد و ناچیز و بلکه هیچ می پندارند ، 
هداى تداریخ بده     اى از عظمت و بزرگي رسیده کده در بدرگ   سرّ آن که آنان به چنان درجه بدون تردید،است. 

 اند، کسب مقام عبودیت تامّ در برابر خداوند است. جاودانگي رسیده
 آنبده رسدالت   دادن پدیش از گدواهي   آن هدم  در تشهد نمازهدا  چنان که تاکید بر عیودیت رسول اکرم )ص( 

ایشدان مقدام رسدالت را از رهگدذر     نشانگر آن است کده   «أشهد أن محمداً عبده و رسوله» حضرت، با عبارت:

 1ست.ا  عبودیت و بندگي خداوند بدست آورده
بلکده در میدان تمدام    ، هدا   نماد عبودیت خداوند است و نه تنها در میدان انسدان  اکرم )ص( بدون تردید پیامبر

 کس به مراتب بندگي آن حضرت راه نیافته است. هیچ، فرشتگان میان  در حتّيو هاى خداوند  آفریده
ویژه نماز کار را به جایی رساند که خداوند به او اعالم کرد که قرآن برای  عشق و شیدایی پیامبر به عبادت و به
 به زحمت انداختن او نازل نشده است: 

 2«.ا بر تو نازل نکردیم تا به رنج افتیقرآن ر. ما مَا أَنْزَلْنَا عَلَیک الْقُرْآنَ لِتَشْقَی»

 روایت ذیل نقل شده است:، در تفسیر این آیه )ع(از امام باقر
پیامبر در شبی که نوبت عائشه بود ، نزد او بسر می برد . عائشه به او گفت: ای رسول خدا ! چرا تا این حدد  » 

پیامبر اکرم فرمدود: ای   3نیامرزیده است؟به خود زحمت می دهی  مگر خداوند تمام گناهان قبل و بعد شما را 
عائشه! آیا نباید بنده شاکری باشم ؟! امام باقر فرمود: پیامبر پیوسته بر روی انگشتان پای خود )برای عبدادت(  

. طده مدا قدرآن را بدر تدو       طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشدقي می ایستاد ، تا آن که خداوند این آیه را فرستاد: 
    4«خود را به زحمت اندازی. فرونفرستادیم که

ایستاد و چه بسا دچار ناراحتی  در نمازهای خود بر روی انگشتان پای خود میاکرم  بر اساس این روایت پیامبر
 از او خواست تا خود را در عبادت به سختی نیاندازد.، شد و خداوند با نزول آیه فوق  می

 نقل کرده است: )ع( روایت ذیل را از امام علی این امر در روایات اهل سنت نیز آمده است. سیوطی
نازل « . ای جامه به خود پیچیده ! شب برخیز مگر اندکی یا أیها المزمل قم اللیل اال قلیال »هنگامی که آیه »

شد ، پیامبر همه شب )برای عبادت( بر می خاست تا آن که پاهای ایشان متورم شدد، پیدامبر پاهدای خدود را     
، یعنی ای محمد «  أنزلنا علیک القرآن لتشقي طه»آن که جبریل بر ایشان نازل شد با آیه  جابجا می کرد. تا

پاهای خود را برزمین بگذار ، ما قرآن را بر تو نازل نکردیم که خود را به سختی بیاندازی و نیز این آیده ندازل   
  5«قرآن بخوانید.. آن مقدار که برای شما میسر و آسان است، فاقرؤا ما تیسر من القرآن »شد: 

                                                                 
 .125 و 124، ص 2 ، جتفسیر القرآن العظیم. 1
 .2. طه، 2
بوده و از هر گناه و خطایی مبّدرا   . البته باید دانست که مقصود از گناه در آیه شریفه، گناه اصطالحی نیست . زیرا پیامبر اکرم )ص( معصوم 3

 . 258 – 254، ص 18است. برای آگاهی از تاویل صحیح آیه  ر . ک : المیزان ، ج 
یا عائشة أال  :فقال ؟یا رسول اهلل لم تتعب نفسک وقد غفر اهلل لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر :کان رسول اهلل عند عائشة لیلتها، فقالت». 4

، کدافی .« وکان رسول اهلل یقوم علي أطراف أصابع رجلیه فأنزل اهلل سبحانه وتعالي: طه ما أنزلنا علیک القرآن لتشقي :قال .أکون عبدا شکورا
 .95، ص 2ج 
یا أیها المزمل قم اللیل اال قلیال قام اللیل کله حتي تورمت قدماه فجعل یرفع رجال ویضع رجدال فهدبط علیده    )ص( لما نزل علي النبی » . 5

یدا أیهدا   ». هنگامی کده آیده    طه یعني األرض بقدمیک یا محمد ما أنزلنا علیک القرآن لتشقي وأنزل فاقرؤا ما تیسر من القرآن جبریل فقال
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آن حضرت بیشتر ساعات شب را به عبادت و راز و نیاز با و روایات آیات قرآن برخی از افزون بر آن، به اذعان 
در هدر سدال   هاى رجدب و شدعبان    هاى ماه هاى سه روز هر ماه و نیز روزه بر تمام روزهو  1پرداخت خداوند مي
 شد.  براى عبادت در مسجد معتک  ميسال رمضانِ هر دهه آخر ماه در و  2نمود مداومت مي

سدیّد  »طاقدت سدوز، کده بده خداطر آن بده لقدب         همه عبدادت و بنددگي    با آن )ع( امام سجادآنجا که باری، 
انددک  را در برابر عبدادت پیدامبر   و عبادت حضرت امیر  ، عبادت خودملقب شد« زین العابدین»و « الساجدین

 !توان گفت چه مي پیامبرانگارد، دیگر در باره عبودت و عبادت 
آن در توصدی  عبدادت   عبادت برترین شاگرد پیامبر اکرم یعنی حضرت امیر نیز مثال زدنی است. چندان کده   

مناجدات و راز و   درچندان  ها  ها در بیابان خواند و شب روز هزار رکعت نماز مي  که در شبانهحضرت آمده است 
 3کردند که از دنیا رفته است. گمان میگاه برخی از یارانشان  رفت و شد که از هوش می نیاز با خداوند غرق می

 نمادهای عبودیت
همان گونه که اشاره شد عبودیت به معنای کرنش و سر تعظیم فدرود آوردن در برابدر خداوندد اسدت. چندین      

رود کده  کرنشی در عرصه رفتار دارای نمادها و نشانه هایی است که نماز و دعا از مهم ترین آنها به شمار می 
 به بررسی آنها می پردازیم.  

 . نماز 0
نماز را باید مهم ترین نماد و نمایش عبودیت دانست که بارها در متون دینی مورد تاکید قرار گرفته و تقریباً به 
آیه ای از قرآن نمی توان برخورد که در کنار برشمردن صفات مؤمنان و پرهیزکاران از اقامه نمداز سدخن بده    

 ه باشد. میان نیاورد
آن چه به طور روشن از این  .بار در قرآن تکرار شده استنود و اسمي بیش از   به صورت فعلي« تصال»واهة 

 :سه نکته است ،شود آیات استفاده مي
محافظدت و مراقبدت از آن؛ بیشدتر آیدات     بدرای  جایگاه و آثار نماز و توصیه به مسلمانان  ،تأکید بر اهمیت. 1

 .ر این محور استمربوط به نماز ناظر ب

 .اشارهبر شمردن برخي از ارکان نماز هم چون سجود و رکوع آن به صورت . 2

 اشاره به اوقات نماز همچون صبحگاهان پیش از طلوع آفتاب، هنگام ظهر و هنگام شب.. 3

 .وُسْطَی وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِینَحَافِظُوا عَلَی الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْ »در قرآن بارها بر محافظت بر نماز تاکید شده است: 
 4«.بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید، و خاضعانه برای خدا به پا خیزید

در نخستین آیات سوره مبارکه بقره که از نظر ترتیب مصح  پس از فاتحه و در طلیعده قدرآن قدرار دارد، در    
 توصی  پرهیزکاران چنین آمده است: 

آنان که به غیب ایمان می آورند، و نماز را بر پا . ونَ بِالْغَیبِ وَیقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینفِقُونَالَّذِینَ یؤْمِنُ »
 1.«می دارند، و از آنچه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند

                                                                                                                                                                                        
 .288، ص 4، ج الدر المنثور.« المزمل قم اللیل اال قلیال

از شب یا نصد    در حقیقت، پروردگارت می داند که تو نزدیک به دو سوم. ثُلُثَهُ إِنَّ رَبَّک یعْلَمُ أَنَّک تَقُومُ أَدْنَی مِنْ ثُلُثَی اللَّیلِ وَنِصْفَهُ وَ». آیه 1
 است. ( ناظر به این امر21)مزمل، «  .برمی خیزی آن یا یک سوم آن را

 .293 د 291، ص یسنن النب. براى تفصیل بیشتر ر. ک: 2
 .77، حکمت الغهالب نهج. و نیز ر. ک: 217ص  ،9ج  )ع(، طالب بن ابی یموسوعة االمام عل. 3
 . 238. بقره،  4



 85 

ز سخن به میدان آمدده   در سوره مبارکه مؤمنون دو بار از خشوع مؤمنان در نماز و محافظت آنان نسبت به نما
 است: 
  ... و همانان کده در نمازشدان فروتنندد   . وَالَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَوَاتِهِمْ یحَافِظُونَ الَّذِینَ هُمْ فِی صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ »

 2.«آنان که بر نمازهایشان مواظبت می نمایند
ل و آز، نمدازگزاران را از ایدن رذیلدت    در سوره مبارکه معارج پس از نکوهش صفات رذیله آدمیان همچون بخ

استثنا کرده و صفات مختل  آنان را برشمرده و در میان این صفات بر استمرار نماز گزاران در نماز و محافظت 
 آنان نسبت به نماز تاکید کرده است:  

و ... غیدر از نمدازگزاران  . عَلَی صَدلَاتِهِمْ یحَدافِظُونَ   وَالَّذِینَ هُمْ...  إِلَّا الْمُصَلِّینَ الَّذِینَ هُمْ عَلَی صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ»
 .«کسانی که بر نمازشان مداومت میورزند

شگفت آن که در این دو دسته از آیات در برشمردن صفات پرهیزکاران، از نمداز بده عندوان اولدین و آخدرین      
ر از اقامه آن همچون خشوع در ویژگی آنان یاد کرده و به جای برشمردن اصل برپاداشتن نماز، بر اموری فرات

 نماز و مراقبت از آن تاکید شده است. 

 نکوهش شده است.  4و کسالت در نماز 3چنان که در برخی دیگر از آیات، از بی توجهی، ریاکاری

 جایگاه نماز در روایات
باره جایگاه،  در نگریستن در روایات نیز نشان می دهد که حجم انبوهی از سیره قولی و عملی اهل بیت )ع( در

تشکیل می « کتاب الصالة»اسرار و احکام نماز است. بر همین اساس فربه ترین بخش منابع فقهی فریقین را 
کسدی  برترین مردم می دانست و اعالم فرمود که نماز را روشنی چشم خود چنان که پیامبر اکرم )ص(  5.دهد

  باشد.عبادت  عاشقاست که 
روایدات مهمدی در بداره فضدیلت و     « بَابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ»ی در بابی با عنوان مرحوم کلینی در کتاب شری  کاف

 به عنوان نمونه در روایت نخست از زبان امام صادق )ع( چنین آمده است:  6جایگاه نماز آورده است.

داوندد  پس از معرفت، کاری را برتر از نماز نمی شناسم. آیا ندیدی که عبد صالح یعنی عیسی )ع( فرمود: و خ»
 7«مرا به نماز و زکات تا زمانی که زنده ام، توصیه کرد.

 امام صادق )ع( از رسول اکرم )ص( این روایت را نقل کرده است: 
مثَل نماز مثَل عمود خیمه است که اگر عمود ثابت بماند، طناب ها، میخ ها و پرده خیمده فائدده دارد و اگدر    »

  8 «فائده خواهد بود. عمود بشکند، طناب ها، میخ و پرده خیمه بی

                                                                                                                                                                                        
 . 3. بقره،  1
 . 9و  2. مؤمنون،  2
.« که از نمازشان غافلند،آنان که ریا می کنند، پس وای بر نمازگزارانی. الَّذِینَ هُمْ یرَاءُونَ. الَّذِینَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. فَوَیل  لِلْمُصَلِّینَ. » 3

 . 6 – 4ماعون، 
 . 142نساء، « قَامُوا إِلَی الصَّلَاةِ قَامُوا کسَالَی یرَاءُونَ النَّاسَ وَإِذَا . » 4
به عنوان مثدال در  . معروف است که چهار هزار حکم از میان احکام چهارگانه: حرمت، وجوب، کراهت و استحباب تنها ناظر به نماز است.  5

 .اختصاص یافته استام نماز احکباب به  41باب و در تهذیب االحکام بیش از  111کافي بیش از 
 . 267 – 264، ص 3. کافی، ج  6
وَ أَوْصانِی بِالصَّالةِ وَ الزَّکداةِ مدا دُمْدتُ       مَرْیَمَ ع قَالَمَا أَعْلَمُ شَیْئاً بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ أَفْضَلَ مِنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ أَ لَا تَرَى أَنَّ الْعَبْدَ الصَّالِحَ عِیسَي ابْنَ . » 7
 .264همان، ص « یًّا.حَ
« إِذَا انْکَسَرَ الْعَمُودُ لَمْ یَنْفَعْ طُنُبٌ وَ لَا وَتِدٌ وَ لَدا غِشَداءٌ.  مَثَلُ الصَّلَاةِ مَثَلُ عَمُودِ الْفُسْطَاطِ إِذَا ثَبَتَ الْعَمُودُ نَفَعَتِ الْأَطْنَابُ وَ الْأَوْتَادُ وَ الْغِشَاءُ وَ  . » 8

 . 45، ص 1ایتی از امام باقر )ع( نیز نقل شده است. ر. ک: المحاسن، ج . شبیه چنین رو 266همان، ص 
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 نماز در ادیان گذشته 
بده عندوان   زرتشدت  نماز به صورت بسیار پر رنگی در برنامه های عبادی ادیان آسمانی حضدور دارد. در دیدن   

 دیرپاترین دین زنده جهان با قدمت پنج هزار سال، به نماز تاکید زیادی شده است. 
 زید و ن یشدان یپ یتا مچ و صورت تا بنا گوش و بداال  دستدر دین زرتشت بدین صورت است که سه بار وضو 

 ،به خاطر زخم دست و صورت ایبه آب  یو در صورت عدم دسترسمی شود شستشو  زیپاها تا قوزک با آب تم
 ممیآن تبه که کشید به پشت دست و صورت با آن دست و سپس زد پاک  خاکِ یدست را سه بار بر روباید 

 گفته می شود. 
 رای نماز پنج وقت پیش بینی شده است که هر یک از آنها به نام یکی از فرشتگان است. در دین زرتشت ب

به استناد منابع دینی یهود اعم از کتاب مقدس و تلمود و نیز به استناد آن چه قرآن در باره شریعت ایدن دیدن   
 گزارش کرده است، نماز از جایگاه ویژه ای در یهود برخوردار است. 

نماز وضو پیش بینی شده است که بر اساس آن باید دستها و صورت شسته شدود. نمدازگزار    در این دین برای
باید پاک باشد، به این معنا که او با حالت جنابت نمی تواند نماز بگذارد؛ نیز لباس و بدن او بایدد از نجاسدت و   

 پلیدی پاک باشد. قبله یهویان بیت المقدس است. 
. افزون بر ایدن،  ندیگو یو شامگاه م مروزین را نماز صبحگاه، خوانند که آنها یم نمازسه بار در شبانه روز آنان 

 در آموزه های یهود بر نماز جماعت تاکید ویژه ای شده است. 
نماز در دین مسیحیت نیز مورد تاکید قرار گرفته است. نماز در مسیحیت به عنوان عملی اختیاری تلقدی شدده   

د که عبارتند از: صبح، ساعت سوم، ساعت نهم، ساعت یدازدهم، سداعت   است که در هفت وقت اقامه می شو
دسته  یجلسات دعا سایدر کل کشنبهیدر روز  انیحیمسدوازدهم از ساعت روز و نماز نیمه شب. افزون بر آن، 

 دهند. یم لیتشک یجمع

  . دعا و مناجات0

شناختی،  های روان ت که در تمام کاوشترین نیازهای روحی و روانی انسان اس ای فطری و از اساسی دعا پدیده
 و از نخستین روزگاران زیست بشر دارای نمود و بروز است.  1ضرورت و وجود آن تأیید شده

شده از سوی تمام پیامبران و ادیان آسمانی، به دعا توجه بسدیار شدده    نامه زندگی ارائه  به همین دلیل در مرام
خدوبی   است، به آن توجه ویژه کرده و اهمیت و جایگداه آن را بده   است. اسالم نیز که جامع همه ادیان پیشین

 روشن ساخته است. 
و همدراه بدا اخدالص     2«وَادْعُوهُ خَوْفاً وَ طَمَعداً »ها خواسته است که خدا را از روی خوف و طمع  قرآن از انسان

وَ لِلَّدهِ األسدماءُ   »نیکدوی الهدی   هدای   و با یاد کردن نام 4و در حال گرفتاری و راحتی 3«وَادْعُوه مُخلِصینَ لَهُ»
 بخوانند.  5«الحُسْنی فَادْعُوهُ بِها

 

                                                                 
قدرآن و  « صرف دعا و تضرع به درگاه خداوند، باعدث کداهش شددت اضدطراب اسدت.     »خوانیم:  شناسی، چنین می . در کتاب قرآن و روان 1

 .361شناسی، ترجمه عباس عرب، ص  روان
 . 56. اعراف،  2
 . 29. اعراف،  3
 . 33. روم،  4
  181. اعراف،  5
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  درس دوازدهم: شریعت مداری 

دانستن  کردن، حالل یاد می شود. اباحه در لغت به معنای مباح« اباحه گری»از پدیده شریعت گریزی با عنوان 
رود کده در برابدر    گانه به شمار می پنج و در اصطالح فقهی یکی از عناوین تکلیفی 1و جایزشمردن آمده است،

  2گیرد. حرام قرار داشته و سه عنوان واجب، مستحب و مکروه را در بر می
 نویسد:  می« اباحی»دهخدا در تبیین مفهوم 

 3«اباحی: ملحدی که همه چیز را مباح شمرد؛ اباحیه: جماعت ملحدان که چیزی را حرام و ناروا ندانند.»
 چنین آورده است:« اباحه»معین دربارة معنای 

اباحت... عبارت است از نداشتن اعتقاد به وجود تکلی  و روا داشتن ارتکاب محرمات... اباحتی: ملحددی کده   »
 4«همه چیز را مباح شمرد و ارتکاب محرمات را روا دارد.

 چنین تعری  کرد:  توان این را می« گری اباحه»با توجه به تعاری  پیشگفته، 
بند نباشد و  به این معناست که انسان در مقام عمل، به انجام تکالی  و شعائر دینی و شرعی پایی گر اباحه» 

اعتقداد باشدد یدا بده رغدم       که به دیدن بدی   خود را در ارتکاب محرمات یا ترک واجبات مجاز انگارد؛ اعم از آن
 « های دینی، در عمل شعائر دینی را کنار گذارد. باورمندی به آموزه

 های دینی  بندی به شریعت در آموزه یجایگاه پا
بر اصدل جداناپدذیری میدان    « الذین آمنوا و عملوا الصالحات»قرآن بارها و به صورت پیوسته با آوردن عبارت 
چنان مورد تأکید و توجه قرآن است که در هر جا که سدخن   ایمان و عمل صالح پای فشرده است. این امر آن

 بدون ذکرِ عمل صالح نام برده نشده است.  از سعادت و نجات است، از ایمان
صالح نام  ، هر جا که قرآن در مقام بیان اهمیت ایمان و خداباوری است، در کنار آن از عملتر روشنبه عبارت 

صالح در تأمین سعادت آدمی سخن به میان آورده، بر ایمان و خدداباوری   برده است و هر جا که از نقش عمل
 تأکید کرده است. 

و در کنار  مثال، سورة مبارکة ص  به صراحت شرط سعادت را ایمان به خداوند و رسالت پیامبراکرم برای
 صالح است:  آن جهاد در راه خدا با مال و جان دانسته که خود باالترین مصداق عمل

تُجَاهِددُونَ فِدی    رَسُدولِهِ وَ  تُؤْمِنُدونَ بِاللَّدهِ وَ   تُنجِیکمْ مِنْ عَدذَابٍ أَلِدیمٍ   ةٍیا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا هَلْ أَدُل کمْ عَلَی تِجَارَ
اید، آیدا شدما را بدر     ای کسانی که ایمان آورده؛ 5أَنفُسِکمْ ذلِکمْ خَیر  لَکمْ إِنْ کنتُمْ تَعْلَمُونَ اللَّهِ بِأَمْوَالِکمْ وَ سَبِیلِ

او بگروید و در راه خددا بدا مدال و     ةدبه خدا و فرستا رهاند؟ دردناک می تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی
 .فداکاری[ اگر بدانید، برای شما بهتر است گذشت و  جانتان جهاد کنید. این]

 پیشینۀ شریعت گریزی 
در گذشته، شریعت گریزی  در میان مسلمانان با رویکردهایی همچون مرجئه و غالت خودنمایی کرد. مرجئه 

                                                                 
 .116، ص1. فرهنگ معین، ج1
 .42 . برای نمونه ر.ک: القاموس الفقهی، ص2
 .283، ص1نامه دهخدا، ج . لغت3
. و نیدز ر.ک:  47؛ فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، ص26 ، ص1. نیز ر. ک: فرهنگ معارف اسالمی، ج116، ص1. فرهنگ معین، ج4

 .26، ص1الحات الفنون، ج؛ کشاف اصط13نفحات االنس، ص
 .311، ص1. دایرةالمعارف بزرگ  اسالمی. ج4
 . 11 – 11. ص ، آیات  5
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بنددی عملدی بده     ات، صِرف ایمان قلبی کافی است و نیازی به پایمعتقد بودند که برای نیل به سعادت و نج
دین نیست. بنابراین، اگر شخصی مؤمن باشد به بهشت خواهد رفت، هرچند در مقام عمل به انجام واجبات یا 

 ترک محرمات ملتزم نباشد. 
رساند. شعار آندان   میکه مرجئه بر این باور بودند که کفر آفتی است که با آن هیچ عمل و عبادتی سود ن چنان

 « االیمان شیء ال یضر معه شیء و الکفر شیء الینفع معه شیء.»این جمله بود: 
بدین جهت،  1ای عمالً زمینه را برای ترویج فسق و فجور در میان مسلمانان فراهم آوردند. آنان با چنین عقیده

به شیعیان  صادق که امام چنان 3ردند.و از ازدواج با آنان نهی ک 2این فرقه را مورد لعن قرار داده ائمه
 دستی کنند، به فرزندانشان حدیث بیاموزند:  که آنان پیش جهت خطر تفکر مرجئه، پیش از آن توصیه کرد که به

کده   ؛ به اطفال خود بدا آمدوختن حددیث پدیش از آن    4تسبقکم الیهم المرجئه بادروا أحداثکم بالحدیث قبل أن»
 5«دستی کنید. شمرجئه از شما پیش افتند، پی

یا صِرف اعتقاد به والیدت آندان بدرای نیدل بده       بیت برخی از غالت نیز بر این باوراند که محبت به اهل
کند. برای مثال، فرقه جناحیه معتقد بودند که هر کسی امام خود را بشناسد، انجدام   نجات و سعادت کفایت می

است که محبدت آندان واجدب     بیت دانی از اهلهر کاری بر او مباح است و عبادات در حقیقت، اسامی مر
  6بیت است که بغض آنان ضروری است. است و محرمات در واقع اسامی دشمنان اهل
گردد که به عنوان مبلّغ آیین مسیحیت، بر کفایت ایمدان پدای    شریعت گریزی در جهان غرب، به پولس برمی

ودی متعصدب و سرسدختی بدود کده پیوسدته بده       فشرد و اعالم کرد که به شریعت نیاز نیست. او در آغاز یهد 
بسیاری از و کرد  پرداخت و مسیحیان را به کیش یهود دعوت می به تبلیغ می مسافرت رفته و علیه عیسی

 کشت. میدر اورشلمسیحیان را 
ای بر او ظاهر شد و از او خواست تا مسئولیت تبلیغ مسیحیت  در مکاشفه او ناگهان مدعی شد که عیسی 

مأموریت دارد که اعالم کندد از ایدن    ای رسمی اعالم کرد که از سوی عیسی وش گیرد. او در نامهرا بر د
پس شریعت از دوش مسیحیان برداشته شده و هر مسیحی با صِرف برخورداری از اعتقاد و ایمان به خداوند و 

 مسیح، اهل نجات و بهشت خواهد بود. 

 علل شریعت گریزی 
. بسنده انگاری پاکی دل بدرای  1تل  می توان برشمرد که اهم آنها عبارتند از: برای شریعت گریزی علل مخ

 . مهر گسترده الهی. 3؛ بیت انگاری محبت اهل . بسنده2نجات؛ 
 اینک به بررسی این عوامل می پردازیم. 

                                                                 
، 8؛ شرح المواق ، ج169 ، ص1؛ کافی، ج421 ها ر.ک: معجم لغة الفقهاء، ص . برای آگاهی بیشتر درباره مفهوم اصطالح مرجئه و عقاید آن1
 .146-139، ص1؛ الملل و النحل، ج396 ص
  لَدا تُجَالِسُدوهُمْ  » در روایتی فرمدود:   صادق امام «.باب فی صنوف اهل الخالف» 411و  412 ، ص2؛ کافی، ج353، ص2، جالمحاسن. 2

 . 411، ص2کافی، ج« ءِ...ءٍ مِنَ الْأَشْیَا یْیَعْنِی الْمُرْجِئَةَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَ لَعَنَ اللَّهُ مِلَلَهُمُ الْمُشْرِکَةَ الَّذِینَ لَایَعْبُدُونَ اللَّهَ عَلَي شَ
 .127 . النوادر، ص3
 «.باب تأدیب الولد» 47 ، ص6؛ کافی، ج615 ، ص2. المحاسن، ج4
؛ کسدی کده بگویدد:    5در نفی کارآمدی ایمان بدون عمل، چنین است: ملعون ملعون من قال: االیمان قول بال عمل صادق . گفتار امام 5

 عون است.خواهد، مل ایمان تنها سخن است و عمل نمی
یخف  عنکم، خداوند به دست ابوالخطاب بار سنگین واجبدات را   اند که معتقدند به استناد آیه: یرید اهلل ان . خطابیه نیز از جمله غالت شیعه 6

 از دوش آنان برداشته است. 
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 . بسنده انگاری پاکی دل برای نجات 0
تجلی یافته اسدت،  « دل باید پاک باشد»عروف: تحلیل عامیانه بسنده انگاری پاکی دل برای نجات در جمله م

های شرعیِ دین کمتر اهتمدام دارندد، در    زیرا بسیاری از کسانی که به شریعت گریزی  روی آورده و به آموزه
گویند: دل باید پداک باشدد! ایدن پاسدخ را      بند نیستید، می پاسخ به این پرسش که چرا در رفتار به شریعت پای

 ایم.  باوران شنیده ت از دینبارها از زبان این دس
گذاری صفات و رفتارهدا   چه به عنوان مالک و معیار ارزش اند که آن آنان با این پاسخ در صدد اثبات این نکته

 آید، پاکی دل یا همان طهارت باطن است و ظاهر و عمل در این جهت هیچ نقشی بر عهده ندارد.  به شمار می
 د گفت که مردم از نگاه ظاهر و باطن، به چهار دسته ذیل قابل تقسیم اند: در نقد بسنده انگاری پاکی دل، بای

 کسانی که دارای سالمت باطن و ظاهر هستند.  .1
 کسانی که دارای سالمت باطن و آلودگی ظاهرند.  .2

 کسانی که دارای آلودگی باطن و ظاهر هستند.  .3

 کسانی که دارای آلودگی باطن و سالمت ظاهرند. .4

سانی که دارای سالمت باطن و ظاهر هستند، را باید پیامبران، اولیدای الهدی و پیدروان    دستة نخست، یعنی ک
راستین آنان دانست که در کنار برخورداری از نزاهت و سالمت باطنی، در ظاهر و رفتار خود نیز دارای پاکی و 

ندند و از هر گونه آلودگی گونه که در درون جان خود به خداوند باورم ، آنان همانتر روشناند. به عبارت  سالمت
 بندند.  اند، در بستر ظاهر و رفتار نیز به تمام فرامین دینی پای اخالقی پیراسته

ترین درجه از سالمت و درستی قرار دارند، و این خالصة آن چیزی است که بارها در قدرآن   این دسته در عالی
 یاد شده است. « صالح ایمان و عمل»از آن با عنوان 
یعنی کسانی که دارای سالمت باطن و آلودگی ظاهرند، را باید همان اباحیون دانست که بده رغدم    دستة دوم،

بند نیستند. این دسدته در دومدین    برخورداری از ایمان باطنی، در مرحله رفتار و عمل به دستورات شریعت پای
ت بیشتری دارد و اباحیون به رغم مرحله از ارزش و اعتبار قرار دارند، زیرا در مقایسة باطن و ظاهر، باطن اهمی

 شوند. عدم التزام به شریعت در مرحلة ظاهر، در باطن خداباور قلمداد می
دستة سوم، یعنی کسانی که دارای آلودگی باطن و ظاهر هستند، را بایدد شدمار زیدادی از کدافران و فاسدقان      

مقام عمل نیدز هدیچ ابدایی نداشدته و در     اعتقادی به خداوند، از تظاهر به آن در  دانست که در عین الحاد و بی
 شوند.  برابر چشم همگان انواع گناهان را مرتکب می

این دسته را باید پس از اباحیون قرار داد، زیرا به عکس منافقان، باطن خود را از کسی پنهان نکرده و با تظاهر 
 شوند.  رفتاری باعث فریب دیگران نمی داری و درست به دین

اند کده بدا داشدتن الحداد      ی کسانی که دارای آلودگی باطن و سالمت ظاهرند، همان منافقاندستة چهارم، یعن
داری و  ها، در مرحلة رفتار و ظاهر به دین ای از آسیب خاطر کسب منافع یا دفع پاره درونی و آلودگی باطنی، به

اند،  طن فاقد ایمان و پاکی باطنکه در مرحلة با کنند. اینان با چنین منشی، افزون بر آن مداری تظاهر می اخالق
  1شوند. در مرحلة رفتار باعث فریب دیگران می

های دینی طهارت و پاکی باطن  آید، از نگاه آموزه دست می ها به گذاری آن بندی و ارزش که از این تقسیم چنان

                                                                 
 إِنَّ الْمُنَافِقِینَ فِی الدَّرْک الْأَسْفَلِ مِنْ النَّارِ وَ »ترین مرحلة آتش دانسته است:  گاه منافقان در روز قیامت را در پایین . از این جهت، قرآن جای 1
 .145، آیة نساء.« ند، و هرگز برای آنان یاوری نخواهی یافتا آری، منافقان در فروترین درجات دوزر؛ تَجِدَ لَهُمْ نَصِیرًا لَنْ
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 : نقل شده که فرمود تر است؛ چنان که به عنوان نمونه، از پیامبراکرم از سالمت ظاهر مهم
نگدرد،   ها و اعمال شما درنمی وَ أَعْمَالِکُمْ وَ إِنَّمَا یَنْظُرُ إِلَي قُلُوبِکُمْ؛ خداوند به صورت  صُوَرِکُمْ  إِنَّ اللَّهَ لَایَنْظُرُ إِلَي

 بیند. های شما را می بلکه دل

یدد شدده اسدت.    با این حال، به رغم تاکید بر اهمیت سالمت باطن، در متون دینی بر سدالمت رفتدار نیدز تاک   
های دینی و اخالقی در تنداقض   سالمت رفتاری بدان معناست که شخ  باید از هر گونه رفتاری که با ارزش

هدایی همچدون    تواند مصدادیق فراواندی داشدته باشدد. سدالمت رفتداری، حدوزه        است، پرهیز کند. این امر می
 گیرد.  اجتماعی را در بر می فردی و اخالق بندگی، اخالق اخالق
بندگی بدان معناست که انسان در کنار باور قلبی به خداوند، در مقام عمل به انجدام   مت رفتاری در اخالقسال

 بند باشد و در یک کلمه متدین قلمداد گردد.  فرامین الهی و ترک نواهی پای
ت اجتماعی، ترک مصادیقی همچون سب، دشنام، تمسخر، تهمت، غیبت، بدزبانی، سرق سالمت در حوزة اخالق

 گیرد.  و تصرف مال دیگران را در بر می
که در متون دینی، بارها نسبت به ترک گناهان و اجتناب از غلتیددن در چداه معاصدی و منداهی خداوندد       چنان

گرفتن و نامیددن افدراد بدا     توان از حرمت تمسخر دیگران، حرمت عیب هشدار داده شده است. برای نمونه، می
حرمدت خدوردن    3، حرمت تصرف در مال دیگدران، 2سس و غیبت دیگران، حرمت سوءظن، تج1های زشت نام

 نام برد.  7خواری و قماربازی و حرمت شراب 6دامنی ، حرمت زنا و آلوده5آلود گناه حرمت نگاه 4مال یتیمان،
از سویی دیگر، از کسانی که پاکی دل را برای نجات بسنده می انگارند و معتقد اند که دیگر التزام اخالقدی و  

 ملی به آموزه های دین الزم نیست، باید پرسید: ع
اگر در ادعای خود مبنی بر برخورداری از پاکی دل یا ایمان درونی قلبی، راست می گویید؛ چگونه متصور است 

 که نشانه ای از این پاکی و ایمان قلبی در رفتار شما مشهود نمی گردد؟! 
تعظیم شدعائر نشدان پداکی و     8؟! آیا به استناد آیه پیشگفته،.«از کوزه همان تراود که در اوست»آیا نگفته اند: 

تقوای دل نیست؟! به عبارت دیگر، آیا قرآن بر این نکتة لطی  تاکید نکرده است که اگر در دلی پاکی و تقدوا  
 باشد، در عمل و رفتار، احترام و پایبندی به شعائر مشهود می گردد؟!   

 بیت انگاری محبت اهل . بسنده0
اند که  بر این گمان بیت داران در اثر تلقی نادرست از مفهوم محبت و والیت اهل هایی از اجتماع دین هگرو

 ای نیاز ندارد.  محبت آنان اکسیری است جامع که به هیچ ضمیمه
های دینی، به چنین باوری برسد کده تنهدا راه نجدات، محبدت قلبدی       آشنا به آموزه پیداست که اگر شخصی نا

بندی  توان پای است و با داشتن یا ادعا کردن چنین محبتی هر کاری برای او رواست، دیگر نمی بیت اهل

                                                                 
 . 11. حجرات، آیة  1
 . 12. حجرات، ایة  2
 . 188. بقره، آیة  3
 . 2آیة . نساء،  4
 . 31 – 31. نور، آیات  5
 . 32. اسراء، آیة 6
  .91ه، آیةمائد. 7
  . 32. حج، 8
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 1به شریعت با انجام کامل واجبات و ترک محرمات را از او انتظار داشت.
 کنند که فرمود:  استناد می برای نجات، به روایتی از پیامبراکرم بیت مدعیان کفایت محبت اهل

رساند و دشمنی با او گناهی است که  ای است که با آن هیچ گناهی زیان نمی طالب نیکی بن ابی محبت علی»
 2«دهد. ای به آن سود نمی هیچ نیکی

برای سعادت و نجات و عدم نیاز به عمل، باید گفت تمام آیات و  بیت در نقد مدعای بسندگی محبت اهل
د شده است این مدعا را که اگر کسی در قلدب خدود   ها بر ضرورت عمل در کنار ایمان، تأکی روایاتی که در آن

 کنند.  را دوست داشته باشد، برای سعادت و نجات او کافی است، ردّ می بیت اهل
گرایی نباشد و میدان محدب و    توان مدعی محبتی شد که به دنبال آن همراهی و هم افزون بر آن، چگونه می

 د. محبوب هیچ گونه سنخیتی در عمل و منش مشهود نباش

 . مهر گسترده الهی 9
قدر مهربان و بخشنده است کده بنددگان    برخی از کسانی که شریعت مدار نیستند بر این باوراند که خداوند آن

بندی به دین و شعائر دینی  خاطر عدم پای پذیرد و هرگز آنان را به خاطر برخورداری از ایمان قلبی می خود را به
 هد کرد. در مقام عمل، نکوهش و عقوبت نخوا

پیداست، وقتی چنین باوری در ذهن گروهی از مردم نقش بندد، آنان از تهدیدهای خداوند که در متون وحیانی 
3بند به احکام و شعائر دینی نخواهند بود. که باید پای چنان انعکاس یافته است، طرفی نبسته و آن

 

ایی است که بده تمدام هسدتی و از جملده     شدة قرآن و سنت، خد در نقد این دلیل باید گفت که خداوند معرفی
 که در قرآن کریم آمده:  کران دارد. چنان ویژه مؤمنان و بندگان صالح، رحمت بی ها و به انسان

 .هر چیز احاطه دارد  [ تو بر ] پروردگارا، رحمت و دانش ؛ 4عِلْمًا وَ ةًرَحْمَ ءرَبَّنَا وَسِعْتَ کلَّ شَی
ت رحمن و رحیم که بر رحمت عام و خاص خداوند نسبت به بندگان تأکید های قرآن با دو صف آغازگری سوره
که در قرآن و سنت هماره بر سبقت رحمت بر غضب الهی تأکید شده  های دیگر مدعاست. چنان دارد، از نمونه

 5است.

                                                                 
  بود: نیآن ا تیب سرود که شاه ریام حضرتدر مدح  بایز یا دهیقص ی،حاجب بروجرد. معروف است که  1

 گناه کن! یضامنم که هر چه بخواه من              ستیحشر با عل ةاگر محاسب حاجب               
 چنین اصالح کن:  امام را در خواب دید که به او فرمود، شعرت را این اؤیشب در عالم ر همان

 !کن و کمتر گناه کن یاز رر عل شرم              ستیحشر با عل ةاگر محاسب حاجب                 
؛ شرح احقاق الحق، 375 ، ص1المودة، ج ر.ک: ینابیع.« سَیِّئَة  وَ بُغْضُهُ سَیِّئَة  لَا تَنْفَعُ مَعَهَا حَسَنَة حَسَنَة  لَا تَضُر  مَعَهَا   طَالِبٍ  أَبِی  بْنِ  عَلِیِ  حُبُ . »2
 . 111اند. ر.ک: هذه هی الوهابیه، ص . البته برخی از اساس صحت این حدیث را مردود دانسته233، ص17ج
 ی بر محو گناهان چنین سرود: سینا در نقش رحمت اله الرئیس ابن . معروف است که شیخ 3

 ا کردها کرده                                              وز طاعت و معصیت تبرّماییم به عفو تو تولّ         
 جا که عنایت تو باشد، باشد                                     ناکرده چو کرده، کرده چون ناکرده آن         

 سینا شنید، در پاسخ او چنین سرود:  از ابنرباعی را ابوالخیر این عید ابوسهنگامی که 
 گه به خالص خود تمنا کرده ها کرده                                     وان ای نیک نکرده و بدی        
 ه چون ناکردهبر عفو مکن تکیه، که هرگز نبود                                 ناکرده چو کرده، کرد        

 . 7. غافر، آیة  4
. زرکشی در فصلی از کتاب خود با عنوان 442مصباح المتهجد، ص« الذی سبقت رحمته غضبه  سبحان». در دعاها بارها چنین آمده است: 5
فدی علدوم   البرهدان  وگو پرداخته است. ر.ک:  دربارة راز مقدم شدن رحمت بر عذاب در قرآن به گفت« العذاب فی القرآن و ةفی ذکر الرحم »

  .66 – 63 ص ،4القرآن، ج
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های  انسانکران، برای  با این حال، در متون دینی بر این نکته نیز تأکید شده که خداوند در کنار این رحمت بی
کافر و فاسق، یعنی کسانی که در عقیده و عمل از مسیر مورد نظر الهی فاصله گرفته و به دین باطل یا منش 

 فاسد روی آورده باشند، اهل انتقام، خشم و عقوبت است. 
 جا که آورده است:  هشدار قرآن به صراحت ناظر به این امر است؛ آن

 به بندگان من خبر ده که منم آمرزنده مهربان؛ 1أَنَّ عَذَابِی هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِیمُ فُورُ الرَّحِیمُ وَنَبِّئْ عِبَادِی أَنِّی أَنَا الْغَ
 .که عذاب من، عذابی است دردناک و این

خداوند، شما  و ؛2یحَذِّرُکمْ اللَّهُ نَفْسَهُ وَبدین جهت، قرآن به صورت مکرر مردم را از خداوند برحذر داشته است: 
 .ترساند خود می  [ عقوبت ] از را 

های ظاهری،  گیر آنان شود و آنان در سایة نعمت و خوشی شدن از مکر الهی که ممکن است دامن نیز از ایمن
 خود را محبوب خداوند تلقی کنند، هشدار داده است: 
جز مردم   [ که با آن ] از مکر خدا ایمن دانستند؟ خود را آیا  ؛3ونَأَفَأَمِنُوا مَکرَ اللَّهِ فَلَا یأْمَنُ مَکرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُ

 د. دان مکر خدا ایمن نمی خود را از  [ کسی ]  ،زیانکار
 

 والحمد هلل و له المنة

                                                                 
 .51 -49. حجر، آیات 1
 .31و  28عمران، آیات  . آل2
 .99. اعراف، آیة 3


