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عج
( ل اهلل فرهج الشریف)

ریا(بعجلمن ااهللفلحسرهجالشنریافلع)سکری
ت اانشیبرتجینمن اانلححنقیسقیحونحایلع:سحکج کت
ج حقیق ح تقدیحجم هب آست
ی
وتباقدسپم هباسآستاز:انمرت ماردمانهک مرا بایقورآی:ن آشنا کرد و ر ی رت م و ی را از کود ی رد کام ن گوارا ساخت
)

)

عج
( ل اهلل فرهج الشریف)

)

اردم هک مرحا با قراآ کن آشکنا کرد و شیمرین گی ارتنام وخحی را از کودکی رد کام من گوارا ساخت
و با سپاس از :م
و با سپاس از :ماردم هک مرا با قرآن آشنا کرد و شیرینی رتنم و ی ر از ود ی رد کام ن و ر سا ت
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ݬݓا ٯر� ݣ

پیش گفتار
سا ه سا

که خداوند توفیق حفظ قران و انس ب آی ت روحبخش کالم اهلل را به من

عط نموده اسا  .روزه و س ع ه ی زی دی را صرف تم ش ی این چشمه زال معرف
صاارف کردهام و به مح فل و کالسه ی قرآنی زی دی رفته و تحقیق و تدریس کردهام.
مه رته یی چون روخوانی و تجوید و حفظ و تفساایر و صااوت و لحن را آموختهام،
ولی انگ ر در همه این ساا ع ه یی که از مج لساا

ب قرآن لذت میبردم ،طنینی در

گوش من نواخته میشاد که این همه آن چیزی نیسا

که به دنب لش هستی .بیانص فی

اس ا

اگر بگویم ت کنون زیب ییه ی قرآن به من رخ نش ا ن نداده بود؛ چرا که قرآن همه

زندگی ک ری مرا به خود اختص ص داده و من را شیفته خود کرده بود.
روزی نگ هم به یکی از ابی ت زیب ی ح فظ شیرازی افت د:

صبح خیزی و سالمت طلبی چون حافظ ره هچ کردم همه از دولت قرآن کردم

این بی

و احسا س درونی شا عر آن –که از خوشبختی خود ب قرآن حک ی

همچون پتکی بر ساار من خورد .ب خود گفتم آی پس از س ا ه فع لی
میتوانم چنین ادع یی ی نزدیک به آن را داشاته ب شم .آی ع فی
به من نیز بوده اساا

اکنون احساا س میکنم رساا ل

میکند-

قرآنی من نیز

و سالمتی ارمغ ن قرآن

خود در قب قرآن را فهمیده و

بیشتر به آن نزدیک شدهام.
قرآن کت بی اس ا
نیسا ؛ زین

که همه ج هس ا  ،ولی هیچ ج نیس ا  .ج ی قرآن ب الی ط قچهه

سافره مراسام ت هم نیس  .قرآن را نب ید در پستوی ذهن ح فظ ن و در

ورای صادا و لحن زیب ی ق ری ن جساتجو کرد .قرآن ب ید در وسا زندگی ب شد؛ هم ن
3
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ج یی که تصاامیم ت مهم زندگی گرفته میشااود؛ هم ن وقتی که غصااهدار میشااویم ی
استرس امتح ن داریم و ی مشکالت اقتص دی ام نم ن را بریده؛ همسری بی و همسرداری
را ب ید از قرآن آموخ ؛ همینطور شاایوه صااحی فرزندداری و هر اتف ق دیگر زندگی.
قرآن را ب ید به متن زندگی آورد؛ چون ج یش هم نج سا  .اشک
اس

از نفهمی امث

من

که قرآن را دز نزدیکترین اتف ق ت زندگیم ن لمس نمیکنیم.

باه همین منظور ،تصااامیم گرفتم تا کت بی ب این مجااامون جم آوری کرده و در حدّ
بجاا ع

ن چیز عیمی و دانش اندق قرآنیام ،مه رته ی زندگی قرآنی را بررساای کنم.

این مهم از ج یی ضارورت دوچندان ی ف

که بحث گساترش نهج

حفظ قرآن و نیز

سااابک زندگی دینی در مح فل دینی رونق گرفته اسا ا  .به نظر بنده حقیر ،بهترین راه
برای این ک ر ،پرداختن به حفظ موضوعی اس

که نگ هی ک ربردی به قرآن دارد.

م در این مجموعه ،ضامن احترام به ی فته ه ی صحی عیوم غربی به دنب

نگرشی ت زه

بر مبحث مه رته ی زندگی بودهایم .این کت ب در چه رده فصاال و یک مقدمه ب 111
موضاو جم آوری شاده اس  .دستهبندی موضوع ت و مط لب و آی ت نوع ً ابتک ری
بوده ،اگرچه در این راه از تالش دیگر نویساندگ ن و محقق ن نیز بهره فراوانی برده شده
اس .
از آنج که به دنب تقسااایم و تذویق احسااا س خویش نساااب
مجموعه را اینگونه برگزیدم« :با قرآن خوشبخت شوید!»

به قرآن بودم ،ن م این

امیاد آنکه خداوند این گ م کوچک را خدمتی از این کوچکترین به آسااات ن عظیم وحی
پذیرفته و مرضیّ درگ ه خود قرار دهد.
سید مهدی ه شمی -ت بست ن 1169
4
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مقدمه :قرآن و سبک زندگی
م کندم .بسیداری ان اررال االکام

همه ما برای رسیدن به ندنی بترر لپذیرررر رش

سییدالر را لر ررام مالی تسییری م کننن برخ لرگر لر سییه هت ر
اررال نرالی هم هسرنن که عمر خ ل را لر پ ته مهار چ
ایترر  ...رر

نربار

قنرر مقام.

لپفررب

رنآسار

م کننن .اما به راسر  ،ردررف خ ابخر چدست چگ ده م ر ا به

آ لست رارت؟
هما ط ر که اری ندنی کرل

هسر لر اخردار ما دب لم ددست ،رهسفه ندنی کرل

رام رسدن به خ ابخر ددز لر حد ه الراک اناخت محن ل ما ان تتا هسر دخ اهن
ب ل .به همدن لپد  ،برای تسیری ی مدنای ندنی
یررت که به ابدال ی دای

اقد  ،بارن سیراس کس را

خ ایبخر

پدچدنم ندنی ادسییا آیاه کام لااییره باایین ا کس ی

ددسیت تز خنا دن که آرررنیار ادسیا

لددای پدرام

است ان مق ن را مبنس سفر آلم

را م لادن؛ هم که بر هر چدز آیام است لست حکمت رنبدر

لر آراق تتا مهم س

مشت ل است .سخنا خنا دن ددز لر کراب آسماد قرآ مندکس انم است.
بر ارن اسیاس ،ق ین لاررم را لر ارن مقنمه ،راب ه مدا قرآ
کندم:
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()1
زندگی بهتر در پرتو دینداری

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ
ما كانُوا يَعْمَلُون (نحل)79،
هر كس از مرد و زن عمل شايسته كند و مؤمن باشد ،به او زندگى نيكو می دهيم و پاداششان را بهتر از آنچه
عمل مىكردهاند ،مىدهيم ()79

ادنرشیییمننا

ریییاح دظرا مردنلی لربارم رهسیییفه سیییبز ندنی ادسیییا ا تار دظر

کرلم ادن .طبددراً پدنا کرل دظر عقدنم لرسیییت ان مدا ارن همه سیییشرا عقارن مخرهف،
کار سیییخر اسیییت چه بسیییا رامهای اایییربام آنم

خ اها ارسییی س ررا ا همدن

لادشمننا را به همرام لااره باان.
با ارن حال ،چه بارن کرل؟ آرا اساساً م ر ا به پاسخ لرسر لر ارن بارم رسدن؟ چه رضمدن
ت ل لارل که راررههای لرگرا ریحد باان؟ ان کیا م ر ا م منن ان که ما ندنی
ادسیا ب ل را لرست اناخرهارم چ ر م ر اددم آرننمای خ ب برای خ ل اطراردادما
رقم بزددم؟
لرن لر پاسیخ به همدن ددان ریر ری ما آمنم اسیت؛ ردن م خ اهن را رام خ ایبخت ان
لر لددا آخرر را به دشییا لهن .لر آره باال بر همدن دکره رأکدن ایینم اسییت که ندنی
ایییارسیییریه حدیار طدربیه لر پرر لرنناری ارما به خنا عم به ررامدن ی رییی رر
م یدرل.

بدبخت کسی هک سر بتابد

6

زین رد هک ردی دگر بیابد
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ویژگیهای قرآن:
 -1راه زندگی

إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَهْدي لِلَّتي هِيَ أَقْوَمُ وَ يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنينَ الَّذينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْراً
كَبيرا (اسراء)7،
همانا اين قرآن [بندگان را] به راستتر و استوارترين طريقه هدايت مىكند و اهل ايمان را كه نيكوكار باشند
به اجر و ثواب عظيم بشارت مىدهد

هما ی ده که یفره این ،ایر النم بااین را راه برای ندنی

خ ابخر ادرخاب کندم –

که چارمای تز ارن دناررم -بترر است آ را لر کشم خنا تسری کندم؛ کشم که ان نبا
ررسیرالم ا

ا پدای بر حق

ریالر انم است .خنا دن خ ابخر را لر قرآد

به ما هنره

لالم اسیت .ارن بترررن رنتارررن رام سیدالر اسیت .کار است دگاهما را به قرآ کم
اریش کندم .هرچه دگاهما به خنا سیخناد  ،اقد
رارهها

را با ما کم خ اهن کرل.

بخوان قرآن هک دل آرام گیرد

کاربرلیرر باان ،خ ابخر هم

بخوان ات جان ز جاانن جان بگیرد

بخوان ات راز خلقت را بدا نی

ره ملک سعادت را بدا نی

7
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ویژگیهای قرآن:
 -2نسخه شفابخش

يا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَ شِفاءٌ لِما فِي الصُّدُورِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةٌ
لِلْمُؤْمِنينَ (يونس)79،
اى مردم! اندرزى از سوى پروردگارتان براى شما آمده است؛ و درمانى براى آنچه در سينههاست؛ [درمانى
براى دلهاى شما] و هدايت و رحمتى است براى مؤمنان!

کارکرل اریه
سیب

ریفای ر

اار قرآ  ،هناررگری ادسیا سانی است .دنای ر حبخ
افای بدماری اپردام لرلهای ر ح

قرآ

بهبه بر لامنا بدر د

اسیت؛ راار اخشق را ان ا ل ر م سیانل؛ متر رنی ادساددت را به تامده رزررا
کرلم لردینی

حر

طم را ان آدا ل ر م سیییانل ...ارن همه ،ق رمای ان

اقداد س بدکرا عظمت ارن کراب ح اپت است.
ایر کراب پزاک لر لست یررردن آ را مث رما خ ادنرن ،به آ

هم کرلمارن.

قرآ هم کراب هنارت است .بارن لقدا بار ته خ ادنم ا ل؛ رفسدر ا ل ر بدا
رنبر لر آ ری رر بگدرل .ایر ا ر قرآ لر ما ددسییت؛ بهخاطر عنم ابران لرل اسییت.
چ

لرلی دم بدندم که به سراس لرماد

بر رم:

طبیبِ عشق مسیحا دم است و مشفق؛ لیک چو ردد رد تو � هک را دوا بکند
8
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ویژگیهای قرآن:
 -3پاسخ نیازها

 ...وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرى لِلْمُسْلِمين (نحل)97،
و ما اين كتاب را بر تو نازل كرديم كه بيانگر همه چيز ،و مايه هدايت و رحمت و بشااارت براى مسااامانان
است!

آرت اهلل بتیت (رم) م ررمارن« :قرآ کراب اسییت که پدبمبر سییان اسییت؛ نررا پدبمبرا ل
ی ده ادن :قسییم ا ل ،پدامبراد هسییرنن که ان تاد خنا دن به پدامبری ردددن ایینم ادن .قسییم
ل م ،پدبمبرا ِ کماپ  ،که لر ا ر ارما

عم به لسر رار قرآ  ،به کماالر پدامبر دار م

یرلدن .بنابرارن قرآ  ،پدبمبرا ِ کماپ رربدت م کنن پدبمبرسان است».
آری ،عظمت قرآ کررم بسیدار باالرر ان حن ر ی ر ماسیت .مضیم

آره باال ارن است که

قرآ پاسییخ همه ددانهای ما را لر بر لارل .آرا با چندن سییرماره عظدم  ،حدف ددسییت که بان
لسییت ینار به س ی ی لرگرا لران م کندم؟! آرا قرآ ان ما اییکارت دم کنن که چرا ان
من برای ح مشیییکشر خ ل اسیییرفالم دم کندن؟! آرا قه
ل رمادن امر

ان ارن رالیار یرادبتار

پدامبر مترباد ها ان ارن همه

به لرل ددامنم اسییت؟!! آ قنر به سییراس دظرار

باررههای ارن آ ررردم که ان ینج پنتا خاده خ ل بار مادنمارم .رام چارم آ اسییت که
خارداده به سراس قرآ ررره ان ا اد م رحد ندنی را بدام نرم.

هک دارالملک ایمان را مجرد بیند از غوغا

رعوس حضرت قرآن نقاب آنگه رباندا زد
9
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ویژگیهای قرآن:
 -4رشد و بالندگی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً ( )1يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ
فَآمَنَّا بِهِ [ )2( ...جن]
بگو :به من وحى شده است كه جمعى از جنّ به سخنانم گوش فرا دادهاند ،سپس گفتهاند« :ما قرآن عجيبى
شنيدهايم * كه به راه راست هدايت مىكند ،پس ما به آن ايمان آوردهايم

خینا دین لر آره ابرنار سییی رم تن ،ان نبا برخ تندا دق م کنن که آدا پس ان ایییندن
برخ آرار قرآ  ،بشرارهه پ به رأ در اگر

آ برلم یفرنن« :ما کشم را اندنرم که همه

را به سی ی راین رداپ هنارت م کنن ».آری ،ایر کس ان عق ساپم قه

سهدم بترممنن

بااین ،با ایندن حر رز آره ،به حقاددت هنارتیری قرآ ارما م رابن .اررال بسداری
ب لمادین کیه بیا ایییندین ریز آریه عم به آ چنا منقه اییینمادن که ندنی خ ل را
لیری

کرلمادین .حدف اسیییت که لل های ما به ارن نربارررن ته م رحمت نربار خنا

یرم دخ رل پ های رشنه ما ان ارن لررای ت اا

ربخور از قرآن اگر خواهی ثبات

ی ارای مدررت سدراب دگرلل:

رد ضمیرش ديدهام آب حیات

اندر آياتش يکي خود را بسوز

صد جهان باقی است رد قرآن هنوز
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فصل اول :مهارت خودشناسی
ان ارسی

پرسدندن« :لر ندنی لا اررررن کارها چدست؟» پاسخ لال« :ارنکه ادسا خ ل را

بشناسن».

م ری

ادسیا ایناس  ،رک ان اره رررن مسائ اسشم است که لر قرآ

حنرث ،ان

نا ره های ی دای  ،م رل ر تره قرار یررره است؛ نررا ادسا برای ارنکه خ ل را به سدالر
کمال برسادن ،بارن ان

ت لی خ ر

را لرست عمدا بشناسن.

ان سی ر  ،براى اییناخت رییحد ادسییا  ،بارن به سییراس کس ی ررت که حقدقت ارن م ت ل
پدچدنم را م ایناسین ان همه رانها ددانهاى آ  ،آیام است آ ررل کس تز خنا دن
مردال ددسیت .بر ارن اساس  ،بردامه ررزى براى سدالر ادسا  ،لر ر رر م رّا خ اهن ب ل
که بر پاره ادسا اناس ان منظر آرررنیار تتا  ،اسر ار باان.

رددِ بشر امروز ،فراموشیِ خویش است

امروز گرفتـاریِ ما آب و غـذا نیست

امام عه ( ) ررم ل« :مَن عَرَ َ دَفسیَه رَقَن عَرَ َ رَبهه؛ کسی که خ ل را بشیناسن ،خنار

را

ایناخره اسیت ».مدنای ارن حنرث ارن است که خ لاناس مقنمه خنااناس است حرماً
به آ م رسن.
لر ارن ر

 ،به برخ آرار پدرام

متارر خ لاناس ااارم م کندم:
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مقام و منزلت انسان

وَ إِذْ قالَ رَبُّكَ لِلْمَالئِكَةِ إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَليفَةً قالُوا أَ تَجْعَلُ فيها مَنْ يُفْسِدُ فيها وَ
يَسْفِكُ الدِّماءَ وَ نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَ نُقَدِّسُ لَكَ قالَ إِنِّي أَعْلَمُ ما ال تَعْلَمُون (بقره)03،
(به خاطر بياور) هنگامى را كه پروردگارت به فرشتگان گفت« :من در روى زمين ،جانشينى [نمايندهاى] قرار
خواهم داد ».فرشتگان گفتند« :پروردگارا!» آيا كسى را در آن قرار مىدهى كه فساد و خونريزى كند؟! در
حالی كه ما تسبيح و حمد تو را بجا مىآوريم ،و تو را تقديس مىكنيم ».پروردگار فرمود« :من حقايقى را
مىدانم كه شما نمىدانيد».

بنا بر آرار قرآ کررم ،ادسیا م ت لی است ل بدنی .ان رز س ررشه لر خاک لارل که
هما تنبه مالی ا سییت ان سی ی لرگر ر به باریام اعه

رب ب لارل که تنبه باطن را

بُدن مدن ی ادسییا اسییت .آره باال ان ماترای خهقت آلم پرلم برلاراییره اسییت .خنا دن لر
ارن آره ان ادسا کام به خهدفه خ ل بر نمدن رال کرلم راج اررخار بر سر ا دتالم است.
رفا ر مدا ادسیا

حد ا لر ارن اسیت که ادسیا  ،تادناری اسیت که ادنرشه رن است

همدن خرلمننی لادار ا سییت که دسییبت به لرگر م ت لار تتا آرررن

به ا بررری

بخشیدنم است .لر بسداری ان آرار قرآ ان اژم های عق  ،رنبر رفکر برای اک رار بُدن
ادسیاد بشیر رأکدن اینم اسیت .خنا دن آسیما

نمدن را مسخر ادسا ساخره را به هن

کمال ادسیاددت لسیت رابن .لررغ ان ما ایر همچنا سر به آخ ر رر برلم سریرم خ اب
خ راک ات ر  ...باادم.

تو را ز کنگره رعش میزنند صفیر

ندا نمت هک رد این دامگه هچ افتاده است
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کرامت انسان

وَ لَقَدْ كَرَّمْنا بَني آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ وَ فَضَّلْناهُمْ عَلى
كَثيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنا تَفْضيالً (اسراء)93،
ما آدميزادگان را گرامى داشتيم؛ و آنها را در خشكى و دريا( ،بر مركبهاى راهوار) حمل كرديم؛ و از انواع
روزيهاى پاكيزه به آنان روزى داديم؛ و آنها را بر بسيارى از موجوداتى كه خاق كردهايم ،برترى بخشيديم.

لر مدا مخه قار تتا  ،ادسیا ان کرامت ایرارت بسداری برخ رلار است .ارارت ادسا
به ردگ پ سییت مدزا ه

اسییردنال نربار

تتت برخ رلاری ادسیا ان ددمت عق

قنرر ا ددسییت؛ بهکه ارن رضییدهت به

عشیا است .ادسا م ت لی است آمدخره ان عق

عاطفه را عشا ادنرشه که هر ل لر ساخرن اخ دت ا دق
کررم لر کنار عق  ،به لل که کاد
ان سی ر  ،ادسیا م ت لی راح

متم بسزار لاردن .قرآ

ع اطف آلم است ،ر ته لارل.
اخردار است میم عه کارهار که ان ی سر م ندن،

به اخردار ارالم ی ری رر م یدرل .لر حقدقت رمز بررری ادسیا بر ررارگا  ،لر همدن
اخردار دتفره اسییت :نررا رراییرگا لر خ ب ب ل خ ل میب ردن ان خ ل اخرداری دناردن،
لر حاپ که ادسیا به اسط رضال ددر ی خدر ار لر لر د  ،لر ادرخاب رام آنال است
آ یام که رام خدر را برم یزرنن ،مقام

ارز

بنگر هک ات هچ حد است م کان آدمیت

رسد آدمی هب جایی هک هب جز خدا �
طیران مرغ ديدی تو ز پایبند شهوت

ان مقام ررارگا م ا ل.
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هدف و کمال زندگی انسان

وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِالَّ لِيَعْبُدُون (ذاريات)75،
من جنّ و انس را نيافريدم جز براى اينكه عبادتم كنند (و از اين راه تكامل يابند و به من نزديك شوند.

«رنتا رز بار رام ندنی را خ اه ررت رز بار ندنی را ریربه خ اه کرل ».ارن
اخ ار ی

نل متم تنری ،ما را بر آ م لارل که با لقر اییگر  ،ندنی خ ل را

اناخره هن

ان آ را بناددم.

ادسیا م ت لی اسیت که ر ادار لسیت راررن به بسیداری کماالر را لارل .خنا دن لر دتال
ادسیا ر ادار خ لایناسی

باپننی را دتالم ررم لم اسیت« :ای ادسا  ،همادا ر به س ی

پر رلیارر سخت ک اار  .پس با ا لرنار خ اه کرل( ».ادشقاق)5 ،
لر آره باال هن

ان خهقت ادسا  ،عبالر بننی خنا لادسره انم است .مق

خنا دن ،دتارت خض ی

رر رن لر برابر ا سییت .ر ایین اسییت که خنا دن مردال بن

ب ددان م ها است بانیشت هن
که با خض

خش

ل ان عبالر

میک ر به اار ب ددان ی ددست؛ بهکه ارن ادسا است

لر برابر پر رلیار به کمال خهقت خ ر

رسدنم به لریام قرب ا

رام م رابن .به عبارر لرگر ،ارن چندن ددسیییت که خهقت تتا  ،سیی ل دردیه ای برای
خنا دن به همرام لااییره باایین؛ بهکه بانیشییت ارن هن

به خ ل بننیا اسییت را به عبارر

ی رارر ،عبالر بننی خنا ،برض دردیهاى اسییت که عارن رد خنا م ا ی ل؛ ده عارن
راع که خ ل خنا باان.
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فصل دوم :مهارت خداباوری
ارما

با ر میهب اریه رررن ددان بشیر لادسیره انم است .ان ارن ر  ،هنگام که سخن ان

متاررهای ندنی را سیبز اید م چگ ده نرسرن م ا ل ،دم ر ا

دبارن ان رأ در عمدا

با رها لر ارن نمدنه بار ایین .ندنی هر کس بر اسییاس اعرقالار با رهای لر د ا
اییک م یدرل .به ط ر طبدد  ،ندنی مؤمنا ددز نرر سییاره ارما

اعرقال عمدا به حضی ر

خنا دن لر مرن ندنی اسیت .قرآ کررم بارها بارها ان ادسیا ها لع ر کرلم است را به
اییناخت تتا بدن رییحد

عقشد رسییدنم راب ه خ ل با منشییأ خهقت آرررن

رداپ بخشنن .بر ارن اساس ،آرار ررا اد ان قرآ کررم به خنابا ری اخر ا
چنادچه هر کنام خنابا ری لر ت ل ادسیا ررشیه ل ادنم بااین ،بن

را

رارره است.

ررلرن منشأ دگر

رررارهای بسییدار مثبر لر ندنی ادسییا م یرلل .خنابا ری ته مای مردنلی لارل .ما لر
ارن ر ی  ،ااییارم ای ک رام به برخ ان ارن ته مها رأ در هر رز بر خ اییبخر ادسییا ها
خ اهدم لاات:
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توحید و خدامحوری در همه حاالت زندگی

قُلْ إِنَّ صَالتي وَ نُسُكي وَ مَحْيايَ وَ مَماتي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين (انعام)152،
بگو« :نماز و تمام عبادات من ،و زندگى و مرگ من ،همه براى خداوند پروردگار جهانيان است.

اعتق د به توحید زیربن ی اصایی اعتق دات یک مسیم ن را تشکیل میدهد .در پرتو اعتق د
به توحید ،زندگی انس ن در راست ی هدف اصیی خود قرار گرفته و فرد به س حل آرامش
و سع دتمندی ابدی میرسد.
انس ا ن مؤمن و خداب ور ،نسااب

به کیی

نظ م هساات و قوانین ح کم بر آن خوشبین

میب شاد؛ دچ ر اضاطراب و نگرانی و اساترس برای از دسا
نمیشاود .عزت و ذل

را در دس

دادن لذته و خوشیه

خدا میبیند و برای به دس

آوردن رف ه زودگذر،

خود را نزد دیگران خوار و کوچاک نمیکناد .همچنین دنیا ی او دنیا ی تبعیض و
بیعدالتی و یأس و ن امیدی نیساا ؛ از نعم ه یش نه ی
داشاتهه ی دیگران چشم ندوخته اس

و زیر ب ر من

اسااتف ده را میکند و به

دیگران نمیرود و ب ألخره انس ن

مؤمن و موحد ،در برابر مشکالت سر خم نمیکند و به ی ری و پشتیب نی خداوند دلگرم
اس .

زهار دشمنم ار میکنند قصد هالک

گرم تو دوستی از دشمنان ندا رم باک

اینه همه ،تنه بخشاای از نت یخ خداب وری در زندگی اساا  .در آیه ب ال به این حقیق
مهم امر شده اس .
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باور به قدرت الیزال از خداوند

قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ
تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدير (آل عمران)25،
بگو خداوندا! اى دارنده فرمانروايى! به هر كس بخواهى فرمانروايى مىبخشى و از هر كس بخواهى
فرمانروايى را باز مىستانى و هر كس را بخواهى گرامى مىدارى و هر كس را بخواهى خوار مىگردانى؛
نيكى در كف توست بىگمان تو بر هر كارى توانايى.

متأساف نه بسای ری از م نقش خداب وری در زندگی شاخصی را کم و ن چیز میشم ریم.
وقتی خدا را بهتر بشان سایم و ب ور کنیم ،زندگی آسا ن و شایرینتر خواهد شد .ب ور به
قدرت بی نه ی

خداوند ،آث ر و برک ت ظ هری و ب طنی فراوانی در زندگی انس ا ن دارد

و عالوه بر ایج د امید و شااوق به زندگی در او ،عزت و کرام

او را نیز در برابر س ا یر

مخیوق ت حفظ می کند .به همین منظور ،آی ت فراوانی از قرآن به فجاایی
اتصاا ف مؤمن ن به آن اختصاا ص دارد .توکل به آن معن ساا

توکل و

که انساا ن در همه امور

زندگی ،به خداوند تکیه کرده و او را وکیل خویش قرار دهد و به همین دلیل ،از
واالترین مق م ت اولی ی الهی اس  .ن گفته پیداس

که توکل به این معن نیس

که انس ن

برای تحصاایل مع ش ،اسااب ب ع دی و عیل طبیعی را وا نه ده و هیچ تالشاای نکند ت
خداوند وی را ی ری نم ید؛ بیکه توکل به معن ی اطمین ن به ی ری خداوند اسا
آن ،رض ی

به مقدرات الهی در ک می بیه و ن ک میه س .

زعزیی و خواری تو بخشی و بس
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باور به علم الهی

وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ وَ نَعْلَمُ ما تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريد
(قاف)15،
ما انسان را آفريديم و وسوسههاى نفس او را مىدانيم ،و ما به او از رگ قابش نزديكتريم!

توجه به عیم الهی ،آث ر و ک رکرده ی فراوانی برای بندگ ن دارد .مثالً ب عث میشااود
بسی ری از صف ت نیکوی درونی مثل تواض و فروتنی ،انف ق و صدقه ،گذش
درونی خشاام ،عیبپوشاا نی خط ی دیگران ،صاابر بر مشااکالت ،عف
عدال

و  ....در وجود انس ن تقوی

و کنتر

و حی  ،رع ی

میشود؛ زیرا نی زی به اثب ت آن برای دیگران ندارد.

چه خوب گفتهاند که:

«بهترین ایمان آن است هک معتقد باشی ره جا هک هستی خدا هم هست».
هم چنین سابب درم ن بسی ری از مشکالت روحی و روانی مثل نومیدی ،افسردگی ،فقر
و مصایب

و  ...را خواهد شد؛ زیرا فرد ،حجور خداوند را نزد خود احس س می کند و

میداند که گوش شنوا و چشم بین و وجود مهرب ن و دلسوزی همواره در کن ر او وجود
دارد و اورا درق میکند .آری :تم م غصااه ه ی دنی رو میشااه ب یک جمیه تحمل کرد:
«خدای میدانم که میبینی»
عالوه بر همه اینه  ،موجب میشااود ت فرد ،خود را در محجاار خدا ببیند؛ ب میل و
انگیزه بیشتری به ک ره ی نیک اقدام می کند و در مق بل ،از گن ه ن اجتن ب کند.
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باور به رحمت الهی

قالَ وَ مَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِالَّ الضَّالُّونَ (حجر)75،
گفت« :جز گمراهان ،چه كسى از رحمت پروردگارش مأيوس مىشود؟!»

در آیه ب ال ،خداوند ن امیدی از رحم

خداوند را ویژگی گمراه ن دانسته اس .

از ام م عیی ( ) نقل شاده اسا  « :بزرگترین بال ،ن امیدی اسا  ».این سخن بهخوبی،
نشا ندهنده اهمی

الهی در زندگی اس ا  .اگر ب ور به رحم

امید و ب ور به رحم

و

مهرورزی خداوند را از زندگی خود حذف کنیم ،بالف صاایه ب ید دره ی یأس و نومیدی
و دنی طیبی محض و قدرتمندی و حس ا دت و بساای ری از بدیه را به روی خود ب ز
کنیم .ب ور به رحم

و مهرب نی خداس

که:

 احس س خودب وری و قدردانی نعم ه را در وجود م تقوی حس دوستی و محب -قن ع

میکند؛

خدا و بندگ نش را در وجود م افزایش میدهد؛

و رض یتمندی را برای به ارمغ ن آورده و حس دت و طم به داشتهه ی دیگران

را از بین میبرد؛
 بندگی خدا و انج م تک لیف را برای م شیرین و دلپذیر میس زد؛ -و ب ألخره در مواق گن ه ،به م انگیزه توبه و شرو دوب ره در زندگی میدهد.

با کریمان کاراه دشوار نیست

تو مگو ما را رب آن هش بار نیست
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باور به رازقیت خداوند

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتينُ (ذاريات)79 ،
خداوند روزىدهنده و صاحب قوّت و قدرت است.

رک ان اریه رررن ددانهای بشیر ،رنق ر نی است .رنق ،به مدنای هر ی ده ع ده اپت –
اعم ان مالی مدن ی -برای ادسا است .ادسا م حن خناپرست بارن با ر لااره باان که
رنق ر نی مالی ان داحده خنا برای ا رضیییمدن اییینم به لسیییت ا م رسییین .ا بنا بر
آم نمای قرآ  ،خزاده رحمت اپت را یسررلم رمامدااند م لادن ددز م لادن که برای
لسییرداب به رنق ر نی بدشییرر بارن رش
همدن خاطر ،با ر به رانقدت خنا دن ،سیسیب
طررا رامهای حرام چ

ررر

کرلم آ را ان خنا دن لرخ اسییت دمارن .به
م یرلل را ررل ا الً به لدبال کسی

ر نی ان

لر س رایی م اخرشس  ...در ل ادداً ب یییه رنگ

مددشت رنق ر نی امر ن ررلای خ ل را دنااره باان.
آری ،ایر بشم خادهنالی پس ان سییال ها بر سییر سییفرم رییاح خ ل دشییسییرن خ رل ،
ب ییهلار ا ی ل بگ رن ررلا چه بخ رم؟ ارن ر هدن به رییاحب

اسییت .ما ددز بدن ان عمری

ر نی خنا را خ رل  ،تا دنارل برای ر نی ررلارما ب هلار دگرا باادم.

بن
رب سرِ ره خوان هک شستم ،خدا رزاق بود.

رب رد شاهم گدا یی نکتهای رد کار کرد
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خدادوستی

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْداداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَ الَّذينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ...
(بقره)157،
بعضى از مردم ،معبودهايى غير از خداوند براى خود انتخاب مىكنند؛ و آنها را همچون خدا دوست
مىدارند .امّا آنها كه ايمان دارند ،عشقشان به خدا( ،از مشركان نسبت به معبودهاشان )،شديدتر است.

محب

و دوسااتی یکی از اصااییترین نی زه ی فطری بشاار و محرق واقعی برای امید و

حرک

را بر

به ساام

اسا س محب

اوس ا  .ت ج ییکه برخی ،اس ا س و بنی د خیق

رشااد و کم

دانسااتهاند .قرآن کریم نیز یکی از نشا نهه ی ایم ن را «توحید در محب »

میداند .مقصااود از این اصااطال  ،آن اسا
کن ر خداوند دوسا

که فرد هیخ کس و هیچ چیز را مقدم ی در

نداشته ب شد .قرآن کریم در اینب ره تعبیر زیب یی دارد« :م جَعَل اهللُ

لِرجُلٍ مِن قیبَینِ فی جَوفِه؛ خداوند در سااینه هر کس ،دو قیب ج ی نداده اساا ».
[احزاب]1،

دویی هب مذهب فرمانبران عشق خطاست
البته ب ید توجه داش

که محب

خدا يکي و محبت يکي و يار يکي

به غیر خدا –از انبی ء و اولی ء و ائمه گرفته ت انس نه ی

دیگر مثل پدر و م در و همساار و فرزند و  ...ی حتی چیزه یی م نند طبیع
شعر و غیره -اگر در راست ی محب
خدا نگردد ،اشک

به خدا ب شد؛ یعنی سبب ک هش ی غفی

ندارد؛ بیکه گ هی پسندیده و مورد سف رش نیز هس .
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خداترسی

وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى( )03فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى ()01
[نازعات]
و آن كس كه از مقام پروردگارش ترسان باشد و نفس را از هوى بازدارد * قطعاً بهشت جايگاه اوست!

قرآن کریم بر خداترسی و حی بهویژه در برابر خدا ،به عنوان یکی از مهمترین ویژگیه
و صااف ت پسااندیده مؤمن ن تأکید بساای ر کرده اس ا  .و آن را منشااأ تقوا و پرهیزک ری
که اگر روحیه خداترسی را از زندگی یک فرد بگیریم،

دانساته اسا  .حقیق

این اس

دیگر امیدی به هدای

او نیسا  .این روحیه خداترسا اس

که ع مل اصیی ب زدارنده

انسا ن از گن ه ن اسا  .در حدیثی از پی مبر گرامی اسالم نقل شده که« :اگر از خدا حی
نمی کنی ،هر ک ر می خواهی بکن .إِذا لمْ تسْتحْیِ ،ف صْن ْ مَ شِئْ َ».
بیحی یی و عدم ترس از خدا موجب گشااته ت برخی از انساا نه به راحتی به دیگران
تهم

بزنند و فریب ک ری کنند .دروغ را نه حتی در مقی س کوچک؛ بیکه در کل ج معه

ترویخ دهند و آبروی کسی را ببرند ی ن موس او را در معرض نم یش قرار دهند .فج ی
مج زی را حریم شااخصاای و اختی ری خود بدانند که در آن هر چه خواسااتند بگویند و
ببینند و برایشاا ن فرقی نکند که حال ب شاااد ی حرام؛ گوی دیگر چیزی و کسااای
جیودارش ن نیس .

خدا رتس را کارساز است بخت
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فصل سوم :مهارت الگوشناسی
فرض کنید کسای برای اولین ب ر راه می نبر و آس نی را برای مسیر پر پیچ و خم و مقصد
دوردستی پیدا کرده و طی میکند .او در طو مسیر عالم ه یی میگذارد ت دیگران هم
که به دنب مقصااد هسااتند ،از هم ن راه می نبر و آسا ن بی یند .ح اگر وی این راه را ت
مقصاد نمی رف  ،اصاالً دیگران از آن اطالعی نداشاتند .برای همین اس

که میگویند:

«راه ب رونده آن معن پیدا میکند ».در زندگی نیز همین طور اسااا  .راه زندگی و کم
انسا نی وقتی به درساتی معن میشاود که برخی انسا نه آن را رفته ب شاند و به مقصد
کنند.

رسیده ب شند ت دیگران از هم ن مسیر حرک

آری ،اگر بگوییم ،مهمترین عنصر فرهنگ س ز و تأثیرگذار در رفت ر یک ج معه ،قهرم ن ن
و الگوها ی آن ج معه هساااتند ،پربیراه نگفتهایم .جوام غربی و م دیگرا تالش زی دی
میکنند ت ب مطر کردن قهرم ن ن جعیی و خی لی ،ذهن جوان ن و نوجوان ن را ن خودآگ ه
به سم

تم یالت خود برگردانند .اگر امروزه ش هد این هستیم که نسل جوان م رؤی ی

خود را در این می بینند که شاابیه افراد مشااهور بیهوی

ی کمهوی

شااوند ،ب کم

تأسف ب ید منتظر افو فرهنگی ج معه نیز ب شیم .قرآن کریم در کن ر استدال اعتق دی و
حکم

اخالقی و موعظه و دستورات احک م ،اهمی

فراوانی به الگوس زی برای ج معه

دینی ق ئل شاااده و مؤمن ن را توصااایه کرده ت ب مردان موفق و پیشاااگ م ن ایم نی خود
ارتب ط داشته و همراهی کنند.

طی این مرحله بی همرهی خضر مکن ظلمات است بترس از خطر گمراهی
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پیروی از سیره پیامبر ،الگوی زندگی

لَقَدْ كانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَ الْيَوْمَ الْآخِرَ وَ ذَكَرَ اللَّهَ كَثيراً
(احزاب)21،
مساّماً براى شما در زندگى رسول خدا سرمشق نيكويى بود ،براى آنها كه اميد به رحمت خدا و روز
رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مىكنند.

آیه فوق بخوبی نشاا ن می دهد که هر کس در پی سااع دت ابدی در تم م جه ت و
رفت ره س  ،پیغمبر اکرم(ص) بهترین الگوی زندگ نی وی می تواند ب شد .قرآن کریم ب
وجود تأکید بر بشاار بودن پی مبر(ص) ،خوی وی را میکوتی دانسااته و او را دارای
واالترین میک ت نفساا نی و پسااندیده میداند« :وَ اِنَّکَ لعَیی خُیُقٍ عَظیمٍ» (قیم )1،آن
حجاارت را خداوند خود تربی
داشته اس

کرده و برای به کم

ت معیم سع دت بشری

رس ا ندن مک رم اخالقی مبعوث

گردد:

ن گار من هک هب مکتب رنفت و خط نوشت

هب غمزه مسئله آموز صد مدرس شد

اینک به تم ش ی توصیف گوشهای از شم یل نیکوی آن حجرت از زب ن امیر متقی ن عیی
( ) مینشااینیم« :پیغمبر سااخیترین مردم از نظر انف ق ،شااج عترین مردم ،راسااتگوترین
مردم ،وف کننده ترین آن ن به وعده ،و نرمترین آنه از نظر خوی و بزرگوارترین آنه از
نظر برخورد بود ،هر کس در ابتدا او را می دید ،ابهتش او را می گرف  ،و کساای که ب
او برخورد داش

و او را می شن خ

به او عشق می ورزید ،هرگز م نند او را قبل و بعد

از او ندیدم».
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آثار پیروی از پیامبر

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَجيبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْييكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ
بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ وَ أَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُون (انفال)20،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! دعوت خدا و پيامبر را اجابت كنيد هنگامى كه شما را به سوى چيزى
مىخواند كه شما را حيات مىبخشد! و بدانيد خداوند ميان انسان و قاب او حايل مىشود ،و همه شما (در
قيامت) نزد او گردآورى مىشويد!

بر اساا س آنچه گفته شااد ،بدون رجو به مکتب واالی پی مبر اعظم (ص) ،نمیتوان به
ساع دت ابدی و راستین دس

ی ف  .به همین جه  ،تأسی به رفت ر و گفت ر آن حجرت از

ب یساتهه ی ایم نی میب شد .قرآن کریم در سوره حشر آیه  7میفرم ید« :وَ م آت کُمُ الرَّسو ُ
فخُذوه وَ م نه کُم عَنه ف نتهوا؛ و آنچه را پ مبر فرم ن میدهد ،بگیرید و از آنچه نهی میکند،
پرهیز کنید ».این به معن ی پیروی بیقید و شرط از آن حجرت اس .
نخسااتین گ م برای پیروی از ساان

و ساابک زندگ نی آن حجاارت ،مط لعه ک ربردی سایره

زندگ نی وی میب شااد .متأسااف نه ب وجود کت به ی خوب و گرانقدری که در این زمینه
نگ شاته شده ،شن خ

م از سبک و سیره زندگی پی مبرم ن بسی ر کم و سطحی و محدود به

ذکر حوادث ت ریخی عمر ایشاا ن میب شااد؛ ح آنکه به فرموده قرآن در آیه ب ال ،حی ت و
سع دت ج معه در گرو تأسی به رفت ر و گفت ر آن حجرت اس .

مح
ای دل قبول فل اهل وال شوی

از خرمن م کارم خوبان ربی نصیب

گر هم نوای خستهدلی بینوا شوی
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پیروی از دستورات خدا و رهبران دینی

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا أَطيعُوا اللَّهَ وَ أَطيعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنازَعْتُمْ في شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَ أَحْسَنُ تَأْويال
(نساء)77،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! اطاعت كنيد خدا را! و اطاعت كنيد پيامبر خدا و اولو األمر [اوصياى پيامبر]
را! و هر گاه در چيزى نزاع داشتيد ،آن را به خدا و پيامبر بازگردانيد (و از آنها داورى بطابيد) اگر به خدا و
روز رستاخيز ايمان داريد! اين (كار) براى شما بهتر ،و عاقبت و پايانش نيكوتر است.

یفردم که رک ان اره رررن پرکاربرلرررن ر

های قرآ برای ررهنگسانی لرست

سیاندنم ،ارائه اپگ ی مناسی راررخ لر هما نمدنه است .به همدن لپد  ،خنا دن ندنیاد
برخ بنینیاد

را اپگ ی کام هنارت رهبری مدرر کرلم ان همگا خ اسیییره را لر

رمیام ام ر بیه آدیا اقرینا کننین .رک ان همدن آریار ،آره باالسیییت که به آره «ا پ االمر»
ایییترر لارل .منظ ر ان «ا پ األمر» بنابر احالرث بسیییدار نرال رقدنآ ر ،ل انم امام ایییدده
هسرنن .آرار مردنل لرگری ددز به اکر رضار اه بدت پدامبر پرلاخره است.
هر رز ان اه بدت ،بسیره به ایرارط نما

مکا  ،اپگ ر ان ریفار بارن ادساد ادن که ایر

بهلرسیر ربددن لرک ا ل ،م ر ادن راهگشای مالر م اق مخرهف ندنی باان ما بارن
به ر رر م ر ع به هر خ هت آدا بذرلانرم؛ ،مثشً برای همسرلاری به سدرم ندنیاد
حضرر عه

حضرر نهرا لرگر اماما با همسراد

بذرلانرم.

زهار نقش ربآيد زکلک صنع و يکي هب دلپذريی نقش ن گار ما رنسد
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فصل چهارم :مهارت خودکنترلی

خ لکنررپ رک ان متمرررن متاررهای ندنی اسییت که امر نم لادشییمننا نرالی به
اهمدت ا پ برلمادن .مق ی ل ان ارن متارر آ اسییت که ررل بر ادن لر مقاب هدیادار
سی سههای لر د

بدر د خ رشرن را متار کرلم منرررت کنن .ایر م خ اهدن اهمدت

ارن متارر را بناددن کار اسییت به سییرییاییت ربتکارا مراتده کندن .ابه
م ر

اررالی که به

م ال مخنر ر ی آ رلم را به ام ال لرگرا لسربرل م ندنن ،ان پحظهای رال م کننن

که برای دخسیردن بار ارن کارها را ایر

کرلم لر مقاب

سی سیه را لع ر ل سیرادشا ،

در ادسره مقا مت کننن.
کنررل خشیم بنلهن  ،متار بررزم ات اد
کاه

چشمچراد  ،پرهدز ان پرخ ری رش

برای

ن  ،پرهدز ان عالار ناییت را ل سییر های داباب بسییداری ان آسیید های ررلی

اترماع رنتا نماد ان بدن م ر ل که ارن متارر را لر خ ل اریال کندم.
لادشیییمننا رام کارهای ی دای د برای رق رت متارر خ لکنررپ را هما رکندز «ده
یفرن» ارائه کرلمادن .آرار نرالی ان قرآ به ارن متارر اایارم کرلم است .رضدهت «رق ا
پرهدزکاری» را «رزکده خ لسانی» ددز لر حقدقت ،به لدبال اریال همدن متارر است.
لر ارن ر

 ،با اهمدت مراح خ لسانی آانا م ا رم:
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سرنوشت انسان در اختیار خودش

إِنَّا هَدَيْناهُ السَّبِيلَ إِمَّا شاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً ([ )0انسان]
ما راه را به او (انسان) نشان داديم ،خواه شاكر باشد (و پذيرا گردد) يا ناسپاس.

یکی از مظ هر عد الهی ،این اسا

که خداوند -ب وجود نشا ن دادن راه خیر و شر به

بندگ ن -آن ن را در انتخ ب راه نیک ی بد آزاد گذاشته اس ؛ زیرا اگر خداوند بندگ ن را
بر انج م اعم مجبور سا خته و سپس آن ن را به خ طر ارتک ب گن ه مج زات نم ید ،ک ر
قبی و ظیم انج م داده اساا  .پس چون خداوند ع د اساا
نمی دهد ،انسا ن ه در انج م اعم

و ک ر قبی (ظیم) انج م

دارای اختی ر می ب شااند .در قرآن آی ت زی دى وجود

دارد که به صااراح  ،بر اختی ر انس ا ن و اراده او تأکید می کند .بنابراين ،بايد اين باور را
در خود به وجود بياوريم كه سرنوشت و سعادت و شقاوت ما به دست خودمان است.

ح اگر به دنب تغییر سارنوش

خود هستیم ،ب ید مه رتی را در خود به وجود بی وریم

کاه توان تصااامیم گیری خوب را در م ایج د کند؛ یعنی در مواقعی که تم یالت درونی
متج دی در ا وجود دارد ،بهترین آنه را برگزینیم .به این مه رت در عیم اخالق« ،تزکیه
ی خودسااا زی» گفته می شاااود .تزکیه ،یعنی پ ق کردن درون از زشاااتی و پییدیه ی
اخالقی.
ساع دت در دنی و نج ت از عذاب آخرت ،جز ب خودس زی و تسی بر خویشتن امک ن
پذیر نیسا

به همین دلیل ،یکی از اصییترین هدف تم می ادی ن و پی مبران الهی ،همین

خودس زى بوده اس .
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غرایز مختلف در وجود انسان

وَ نَفْسٍ وَ ما سَوَّاها ( )9فَأَلْهَمَها فُجُورَها وَ تَقْواها ( )9قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاها ()7
وَ قَدْ خابَ مَنْ دَسَّاها ([ )01شمس]
و سوگند به نفس آدمى و آن كس كه آن را منظم ساخته * سپس فجور و تقوا (شر و خير) را به او الهام
كرده است * كه هر كس نفس خود را تزكيه كرده ،رستگار شده * و آن كس كه نفس خويش را با معصيت
و گناه آلوده ساخته ،نوميد و محروم گشته است.

برخ ان لادشیییمننا برب  ،رنتا لپد بر ن داهنیاریهای اخشق
ان رمارشر دفساد

بررزم ادساد

ربنر آ به عقنمهای ر اد

اترماع را سیییرک ب
خأل ر ح

لادسرهادن .مرأسفاده ارن لرنیام طررنارا نرالی لر برب پدنا کرل م ت

تنس

آنالی کام

ادح یا اخشق ت ام برب اییین؛ لر حاپ که آمار بدماریها بنررراری های اخشق
تنسی ده رنتا کاه

ددارت؛ بهکه حر

طم

ه سراد همرام با خش دت ریا ن چنن

برابر اییین .ان ارن ر  ،اسیییشم رام مقیابهه با دفس را اریال ردالل مدا ق ای تسیییم ر
مخاپفت با خ اسرههای پ لر پ دفس م لادن.
لر ارن س رم خنا دن پس ان رانلم س ینن به پنرنم های عظدم آرررن  ،ادسا را به برارز
اسیردنالهای لر د ا

آیام ساخره رأکدن م کنن که رسرگاری اقد ان آ ِ کس است

که ارسار دفس خ ل را به لست یررره ان طبدا سرکش آ ته یدری کنن اتانم دنهن
را خ ب ها لر ر رر ا منر

یرلل.

این راه را هب پای زمین گیر سر مکن

از خود ربون رنفته هوای سفر مکن
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توجه ویژه به نفس

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ ال يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَميعاً
فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُون (مائده)137،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! مراقب خود باشيد! اگر شما هدايت يافتهايد ،گمراهى كسانى كه گمراه
شدهاند ،به شما زيانى نمىرساند .بازگشت همه شما به سوى خداست؛ و شما را از آنچه عمل مىكرديد،
آگاه مىسازد.

دفس ادسیا بزریرررن لایمن ا ست .روشن اس
بد ،جز ب برن مهریزی و مراقب

که اصال نفس و پیراستگی از صف ت

و ارزی بی امک نپذیر نیس  .از این رو ،عیم ی اخالق به

مراحیی چون مش رطه ،مراقبه ،مح سبه و مع تبه اش ره کردهاند.
اسیاسیاً کارکرل اریه قرآ  ،همدن ارزار

حس مراقبت اعمال لر بننیا است .آرار که

لربارم عهم خنا دن ،قنرر ادرقام اپت  ،رهسفه خهقت ،اناخت اد ا  ،سرییات کاررا ،
رالآ ری ددمت های اپت

ردنال بسییدار نرالی ان م ری عار به لدبال ارن هن

بننیا را رالآ ری رفکر لربارم ارن حقارا ،با رمارشر دفسییاد

اسییت که

سیی سییههای ایید ا

مبارنم کرلم رسهدم دگرلدن.
لر آره باال ،خنا دن به مؤمنا ی اییزل م کنن را به ایینر ان رمارشر لر د خ ل مراقبت
کرلم با لاییمن لر د خ ل پدکار کرلم آ را رسیییهدم خ ل کننن .رنتا لر ارن ریی رر
است که هدچ ددر ی بدر د ددز دخ اهن ر ادست آدا را به یمراه بکشادن.

تو با دشمن نفس همخاهنای
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خودسازی و مراقبت

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما
تَعْمَلُون (حشر)19 ،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد از (مخالفت) خدا بپرهيزيد؛ و هر كس بايد بنگرد تا براى فردايش چه چيز از
پيش فرستاده؛ و از خدا بپرهيزيد كه خداوند از آنچه انجام مىدهيد آگاه است!

«مراقبه و مح سااابه اعم  ،یکی از مراحل مهم تهذیب نفس اسااا  .در لغ
«گردنکشاایدن برای زیر نظر گرفتن چیزی» میب شااد .مقصااود از مراقبه این اس ا
مها رت مواظبا
مح سابه اعم

و نظا رت بر خود و ک ره یش را ب تمرین زی د به دسااا
نیز این اسا

به معن ی
که فرد

آورد .مراد از

که انس ن هر شب و روز به سنجش و ارزی بی اعم

خویش

بپردازد ت برایش روشان گردد که ت چه اندازه به برن مه خودس زی خود نزدیک شده اس .
آری ،اولی ی الهی دنی را تج رتخ نهای میدانند که نمی توان روزه را بدون حساا ب و
تج ری سااپری کرد و در نه ی  ،سااودی و

کت ب و س ا ه را بدون بیالن وترازن مه مثب
منفعتی توق داش .

پی مبر گرامی اسااالم (ص) در حدیث مشااهوری فرمودند« :ح سااِبوا قبل ان تُح سااِبوا؛ به
حسا بت ن رسایدگی کنید؛ پیش از آن که به حس ب شم رسیدگی شود ».آری ،چگونه اس
که اگر دانشآموزی که پیش از دادن برگه امتح ن ،آن را ب زبینی نکند ،او را سرزنش میکنیم
که «چرا یکب ر دیگر آن را نخواندی و به درستی جوابه ی
نسب

به اعم لم ن بیتف وت هستیم !

کنون کرد بايد عمل را حساب
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هن وقتی هک منشور گردد کتاب
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اهمیت تقوا و پرهیزکاری (مهار نفس)

 ...وَ لِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ( ...اعراف)25،
لباس پرهيزگارى بهتر است!

با ت ل ارنکه اژم «رق ا» لر مر

لرن ما بسییدار به کار ررره اسیییت ،پ بسیییداری ان اررال

هن ن با مدنای لقدا کارکرل رق ا آایینا ددسییرنن .رق ا هما خ لکنررپ اسییت؛ ردن ر ادار
پرهدز کرل ؛ ردن هما رکندز «ده یفرن» .با ارن بدا ر ان م ا ل که رق ا پرهدزکاری
چه مدنای سد

ا رییاری لر ندنی ما لارل حر اررال بدرمردتن ت ام سک الر هم

به آ ددان لاردن .بر ارن اسیییاس ،رق ا پرهدزکاری اهراً محن لرت اسیییت؛ پ لر اق ،
م ی ددت اسییت؛ مث ارنکه پ اییدن کف

لر اهر محن لرر برای ادسییا اریال م کنن،

پ ر ارن نرالی لارل سیب حف پا ان کثدف این

نخم ان است .تامده بارق ا ده

رقط لر اخشق اجتم عی ددک م باایین؛ بهکه لر اقر ییال سییداسییت ررهنگ آم ن
همه ابدال ندنی ددز پدشییر
سداس

ررهنگ

ر ادسییره خ ل را ان آسیید های اقر ییالی

پ راسییت؛ چ

 ...لر اما دگام لارل.

ان مدا همه ردبدرار آ اری که قرآ برای رق ا به کار برلم ،آره باال تارگام رژمای لارل؛
چ

خنا دن باالرررن مداد را لر ضمن رمثده نربا برای رق ا به کار برلم آ را به بترررن

پباس رشیبده کرلم اسیت .هما ط ر که پباس سیب

نرنت ادسا

حف ا ان سرما یرما

آسیید های بدر د اسییت ،رق ا پرهدزکارى ددز آلم را ان ناییر یناها حف کرلم
خ رار ررلى اترماع را ان ا ل ر کرلم چ

از هوساه دور شو ،کاندر طریقِ زندگی
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پباس ددک نرنت ررل است.

ره کجا سویِ سعادت میربند اهلِ َهوَس
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ارزش انسان به میزان تقوا

يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ أُنْثى وَ جَعَلْناكُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ
عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ خَبيرٌ (حجرات)10،
اى مردم! ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و شما را تيرهها و قبياهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد؛
(اينها مالك امتياز نيست )،گرامىترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست؛ خداوند دانا و آگاه است!

قرآن کریم در آیه فوق ،تقوا را معی ر ارزشگذاری انسا نه دانسته و بر تم م برتریه ی
موهوم م دی و مق می و عیمی و جسمی و نژادی و  ...خ بطالن کشیده اس .تقوا تأثیر
فراوانی در رشد و تک مل شخصی

اخالقی انس ن دارد؛ زیرا گ م او در مسیر آراستگی

به فجا یل و کم الت اخالقی ،پیراستن نفس از رذایل و گن ه ن اس  .از این رو ،تقوا را
می توان زیر بن ى تم م اعم فردى و اجتم ع ام

اسااالم دانسا

اندازه تقوا ،ج ن م را در برابر دشمنی شیط ن غدّار مح فظ
آری ،برای پیشااگیری و مق وم

زیرا هیچ سااپری به

نمیکند.

در برابر هجمهه ی شاایط ن ب ید در مساایر زندگی د

اساتواری بن نه د ت از نفوذ تیره ی زهرآگین وساوسه اش در ام ن بود .این قیعة حصین
چیزی جز تقوا نیسا  .تقوا هم ن نیرویی اسا

که سابب میشود ت در مق بل هوسه

ایست دگی کرده و ب کمک نیروی عقل تصمیمگیری شود.

حق گشايد ره دودست عقل را

چونهک تقوا بست دودست هوا
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تقوا ،برترین توشه

 ...وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى (بقره)179،
و زاد و توشه تهيه كنيد ،كه بهترين زاد و توشه ،پرهيزكارى است!

بدشیرررن ررما قرآ کررم به رعارت رق ا اخر یا

هر ادنرشهای در رن؛ هر حرر را بر نبا ددا ررن؛ به هر چدزی ی

یفره م ا ل.
به بدا سالمرر ،رق ا مث رره م باان که بر ق ار اعمال خ ل قرار لالم ارن را ر ی آ

باان ،اما هدچیام به مق ن دم رسن.

زاد فردای خود ،امروز از اینجا ربدار

و زاد و توشه تهيه كنيد ،كه بهترين زاد و توشه ،پرهيزكارى است!

رارره است؛ ردن مراق

باادن را سراس

دنهدن؛ ارل هر محفه

دش رن؛ با هر کس ل ست دش رن خشره هر کاری ادیام دنهدن؛ بهکه لر رمام ارن م ارل،
برای خ لرییا قد ل ردتیینار بر اسیییاس لرن قرار لالم بییه آ عمی کندیین .ارن مدنییای
رق اسییت .رق ا لرسییت لر دق ه مقاب «ب بنن باری» اسییت که لر نبا لرن ،به آ «رُی ر»
یفره م ا ل.
به بدا سالمرر ،رق ا مث رره م باان که بر ق ار اعمال خ ل قرار لالم ارن را ر ی آ

لر

چتارچ ب آ حرکت کنن .آرا ت ل رر سیب کنن این حرکت ق ار م ای ل؟ مسهماً
خدر .ادسیا ب بنن بار مادنن قط ری اسیت که ان رر خارج اینم اسیت؛ ممکن است آنال
باان ،اما هدچیام به مق ن دم رسن.
قرآ کررم ،نربارررن ردابدر را درب ره رق ا به کار برلم اسییت لر آره باال ،رق ا را بررررن
ر اه لادسره به ادسا ها ر رده م کنن را م ر ادنن ان ارن ر اه برلاردن.

این هن راهی است هک ره روز ،توان آمد و رفت
34
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 ...وَ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوى (بقره)179،

زاد فردای خود ،امروز از اینجا ربدار

لر

ر اه لادسره به ادسا ها ر رده م کنن را م ر ادنن ان ارن ر اه برلاردن.

تقوا ،برترین توشه

هر ادنرشهای در رن؛ هر حرر را بر نبا ددا ررن؛ به هر چدزی ی

دنهدن؛ ارل هر محفه

برای خ لرییا قد ل ردتیینار بر اسیییاس لرن قرار لالم بییه آ عمی کندیین .ارن مدنییای

چتارچ ب آ حرکت کنن .آرا ت ل رر سیب کنن این حرکت ق ار م ای ل؟ مسهماً

قرآ کررم ،نربارررن ردابدر را درب ره رق ا به کار برلم اسییت لر آره باال ،رق ا را بررررن

()25

بدشیرررن ررما قرآ کررم به رعارت رق ا اخر یا

رارره است؛ ردن مراق

باادن را سراس

دش رن؛ با هر کس ل ست دش رن خشره هر کاری ادیام دنهدن؛ بهکه لر رمام ارن م ارل،
رق اسییت .رق ا لرسییت لر دق ه مقاب «ب بنن باری» اسییت که لر نبا لرن ،به آ «رُی ر»

خدر .ادسیا ب بنن بار مادنن قط ری اسیت که ان رر خارج اینم اسیت؛ ممکن است آنال
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تأثیر یاد مرگ در دوری از گناه

وَ ال تَتَّبِعِ الْهَوى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ شَديدٌ
بِما نَسُوا يَوْمَ الْحِساب (صاد)25،
و از هواى نفس پيروى مكن كه تو را از راه خدا منحرف سازد؛ كسانى كه از راه خدا گمراه شوند ،عذاب
شديدى بخاطر فراموش كردن روز حساب دارند!

یکی از تأثیرگذارترین موضاوع ت قرآنی ،ی دآوری مرگ و حسا برسی روز جزاس
در افزایش مراقب

که

و تقوا نقش زی دی دارد .خداوند در آیه فوق ،دلیل اصاایی پیروی از

هوا و هوس و گمراهی را ،فراموشای حس برسی اعم

در روز قی م

میداند .ام م عیی

( ) میفرم ید« :کفی بِ لمَوتِ واعِظ ً؛ وجود مرگ برای اندرز به انس ن ک فی اس ».
متأساف نه بسای ری از م نساب

به مرگ بیتف وت هساتیم و از آن غ فل هستیم .آم دگی

برای مرگ همیشااه خوب اساا  .چه خوب اساا

مثل رانندهای که وقتی ت بیو «خطر

احتم لی تصا دف» را میبیند ،ب احتی ط بیشتر رانندگی میکند ،م نیز در همه ک ره یم ن
ت بیوی «خطر احتم لی مرگ» را نصب کرده و آن را ب احتی ط بیشتری انج م دهیم .بزرگی
میگف « :اگر میخواهی به ساع دت برساای ،هر شااب که میخواهی بخوابی ،ب خودت
بگو ک ر نکرده ای ندارم که اآلن بتوانم انج م بدهم ! آی کسااای را نی زردهام که در همین
فر ص

کم بتوانم از آن دلجویی کنم ! از آخرین فرص

بگویید معیوم نیس

خدا دوب ره به من فرص

ای ربارد من تو را از زندگی دادم نشان

توبه خود استف ده کنید .ب خود

جبران دهد .این راز خودس زی اس ».

خواب را مرگِ سبک دان ،مرگ را خوابِ گران
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تذکر و یادآوری پس از غفلت

إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُون (اعراف)231،
پرهيزگاران هنگامى كه گرفتار وسوسههاى شيطان شوند ،به ياد (خدا و پاداش و كيفر او) مىافتند؛ و (در
پرتو ياد او ،راه حق را مىبينند و) ناگهان بينا مىگردند.

عهمای اخشق ،ا پدن مرحهه خ لسییانی را « ریکر بدناری ان خ اب بفهت» م لادنن؛ نررا
هر قنر ادسا مرنبه یرلرنم با رفکر ،پ به هن

آرررن

خ ل ببرل ،قنم ییاارن لر مسدر

خ لسیانی برای ا متدارر سرردرر خ اهن ب ل .چه بسدار اررالی که پس ان رز عمر ینام،
با لرن رییحنهای را با اییندن م عظهای به رزبارم ان خ اب بفهت بدنار ایینم با عزم
راسییخ ر به کرلدن .لر آره باال ،خنا دن رام مقابهه با ایید ا

سیی سییههای ا را بدناری

ریکر پس ان بفهت م لادن.
حقدقت ارن اسیییت که بسیییداری ان انساا نه لر خ اب یرا
حقدقت ارن عاپم هن

ب خبری بزری دسیییبت به

آ به سر م بردن .آدا به ردبدر قرآ کررم ،ان لددای پدرام

تز اهر آ را لرک دکرلم ان مق

خ ل

ل اره آ بار انمادن

قرآ کررم بارش را دابدنا خ ادنم اسیییت« :مَن کا َ ر هیِمِ اَعم رَتُ َ ر اآلخرَةِ اَعم
اَرَ ُّ سبدشً؛ کس که لر لددا ن بین باان ،لر آخرر هم ک ر محش ر م ا ل».

انخوانده نقش مقصود رد کارگاه هستی

عاشق شو ار هن روزی کار جهان سر آيد
36
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فصل پنجم :مهارت دشمن شناسی
ایر قرار باان ان متاررهای ندنی قرآد
یمییا بییاریین م اد

سییدالر حقدق ادسییا یفره ا ی ل ،ب

 ...آ را ددز بررسییی کرل .مییا مدرقیینرم رک ان اریییه رررن

متاررهار که قرآ کررم به ما آم ن
یما که آلم برای رسیدن به هن

م لهن ،متارر لاییمناییناس است .ارن
خهقر  ،هدچ مشیکه دنارل مسدر هم ار
ددست.

آمالمای برای ا رراهم است ،رخده بد

قرآ کررم سه عام را به عن ا متم رررن لامنا ادسا مدرر کرلم است :ابهدس را
هما اد ا  -2 .دفس امرارم سرک ؛  -3اررال حاّسردز مدادن .لر ارن مدا  ،دق
اید ا به عن ا لایمن آایکار ادسیا ها بد

ان همه م رل رأکدن قرآ ب لم اارن

بر ا آ را اره رررن لامن ددز لادست.
ما لر ارن ر

 ،به برخ

رژی های اد ا
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شیطان ،دشمن آشکار انسان

إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّما يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَّعير (فاطر)5،
البتّه شيطان دشمن شماست ،پس او را دشمن بدانيد؛ او فقط حزبش را به اين دعوت مىكند كه اهل آتش
سوزان (جهنّم) باشند!

قرآ کررم اید ا را لایمن آایکار ادسا ها خ ادنم بارها بارها آلمدا را ان ا برحیر
لاایره است .لر قرآ کررم حن ل لم بار بر لامن اد ا با ادسا ر رر انم است .لپد
ارن همه رأکدن ،چدزی ددسییت تز بفهت سییالمپ ح اکثر ادسییا ها دسییبت به ارن م ت ل
ددسیت .اقددت ارن است که ایر اد ا را لر محاسبار ر نمرم ندنی خ ل دبدندم پ ف
رحمت خنا دباایین ،عب ر ان یرلده سییخت ادسییاددت کاری لا ی ار داممکن خ اهن ب ل.
قرآ کررم لر آره  33سی رم دسیام م ررمارن « :ایر رض

رحمت خنا بر اما دب ل حرما

همه اما تز ادنک  ،ان اد ا پدر ى م کرلرن».

دام سخت است؛ مگر يار شود لطف خدا ورهن آدم نبرد صرهف ز شیطان رجیم

اید ا ان آ ر نی که لر پدشیگام خنا دن اعشم دم ل که م مم است تامده ی بشررت را
یمرام منحر

دمارن ،سی ینن رال کرل اسهحه ی خ ل را نمدن دگیارل هدچیام لر ط ل

پدکار خ ل خسییره داامدن دگرلل .آرا ادنک بفهت ان ررلی که ارن چندن با قنرر ارالم
باال ،ادسا را رتنرن کرلم عَهَم لامن با ا را براررااره است ،سزا ار است؟!
رسییام

سییت ادگاری لر ارن نمنده م ر ادن به قدمت یمراه

سیرقت سییرماره یرادبتا

ی هر ارنایمنن ادسیاددت رمام ای ل .لر یفرارهای بدنی ،با برخ رامهای دف ا اد ا آانا
خ اهدم ان.
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راه های فریب شیطان:
 -1فریبکاری و زینت گناه

قالَ رَبِّ بِما أَغْوَيْتَني لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ (حجر)07،
گفت« :پروردگارا! چون مرا گمراه ساختى ،من (نعمتهاى مادّى را) در زمين در نظر آنها زينت مىدهم ،و
همگى را گمراه خواهم ساخت،

راهه ی فریب شایط ن بسای ر متنو و پیچیده اسا  .او از هر مسیری و هر روزنهای که
بی بد ،در درون انساا ن نفوذ کرده و او را وسااوسااه میکند .ان متمرررن ابزارهای دف ا
اب ایری است .ارن ررربکاری چنن مح ر اره لارل:

اد ا  ،ررر

اپف -اد ا  ،لددا نرنتهای آ را اقد
ب -اییید ا  ،اعمال ررل را لر دظر

مادنیار ته م م لهن( .آره باال)

خ ب مناسییی

نرنت م لهن .به ارن کار اییید ا

«رَس ر » یفره م ا ل( .محمن)25 ،
ج -اییید یا  ،ادسیییا را به آرن های م ه م خداپ کشیییادنم اهن ا را لریدر م کنن
(دسام»)111،
ارن سییه د

ررربکاری سییب

اب ای آلم

ل ر مادن ا ان خدر لددا آخرر سییدالر

ابنی خ ل م ا ی ل .ررشییه همه م ییدبتها ررر خ رل ها ددز ،ردها
است.

دلبستگی است مارد ره ماتمی هک هست

ابسییرگ آلمدزال

میزايد از تعلق ما ره غمی هک هست
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راه های فریب شیطان:
 -2نفوذ تدریجی و گام به گام

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطانِ وَ مَنْ يَتَّبِعْ خُطُواتِ الشَّيْطانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ
بِالْفَحْشاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ لَوْ ال فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ ما زَكى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَداً وَ لكِنَّ
اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ (نور)21،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از گامهاى شيطان پيروى نكنيد! هر كس پيرو شيطان شود (گمراهش مىسازد،
زيرا) او به فحشا و منكر فرمان مىدهد! و اگر فضل و رحمت الهى بر شما نبود ،هرگز احدى از شما پاك
نمىشد؛ ولى خداوند هر كه را بخواهد تزكيه مىكند ،و خدا شنوا و داناست!

ایید ا را بارن لاییمن ادگااییت لر مرن ندنی حض ی ر اب ایراده ا را لرن ان آ حیر
کرل .اد ا رز م ت ل م ه م خداپ ددست که لر ارسادهها اکر انم باان .ا لر کمدن ما
آلمزالییا قرار لارل ردرهای خ رداک خ ل را به چهه کما دتالم به سییی ی ما دشیییاده
یررره اسییت .آره باال لر ریینل بدا همدن هشیینار اسییت .دف ا ایید ا لر لل ادسییا  ،کامشً
رنرری

یام به یام است .ا لر ابرنا ان یناها ک چز آبان کرلم کمکم لاررم آ را

سییید م کنین؛ ط ری که لرگر در ا ان آ رهار رارت .لر آره ر ق بر ارن م ه

رأکدن

انم است.
بزری م یفیت« :کیا

لر کنیار ریالیدری ارن همیه عه م لاد هیا ،چنن ریییباح ددز

«اید ا ایناس » رال م یررردم .ارنکه ا کدست چه م ر ادن بکنن چگ ده م ر ا ان ا
رهار رارت؟ بسداری پرس های اره

رر ری لرگر».
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راه های فریب شیطان:
 -3نفوذ نامحسوس و غیرمنتظره

يا بَني آدَمَ ال يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما
سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَ قَبيلُهُ مِنْ حَيْثُ ال تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطينَ أَوْلِياءَ لِلَّذينَ ال
يُؤْمِنُون (اعراف)29،
اى فرزندان آدم! شيطان شما را نفريبد ،آن گونه كه پدر و مادر شما را از بهشت بيرون كرد ،و لباسشان را از
تنشان بيرون ساخت تا عورتشان را به آنها نشان دهد! چه اينكه او و همكارانش شما را مىبينند از جايى كه
شما آنها را نمىبينيد؛ (امّا بدانيد) ما شياطين را اولياى كسانى قرار داديم كه ايمان نمىآورند!

ایارن هدچ رز ان رژی های ررر اید ا به بزری

ه پناک ارن م رل دباان که اد ا ان

راه دف ا م کنن که ادسا یما آ را دم کنن .آره باال به ارن م ه ااارم لارل.
آری ،اییید یا  ،عیاپمیا را بیا عهم ب ا ر ،عیاررا را با نهن ب مر ،اه لرن را ان رام اهرمام به
مسییرحبرار ررام ا ی

اتبار ،اه قرآ را ان رام بفهت ان محر ا عم به قرآ  ،باناررا را

ان رام مدامشر س ی لآ ر دامشییر
ر

ر

را هم دم کننن ،منحر

خشرییه ،هر رز ان اریینا

ااییخا

را با حربهای که

م سانل.

بنرررن م دبت ما لر برابر اد ا ارن است که ما ارشً دم لاددم که ان ا رربه خ رلمارم را به
لرا بذرلانرم .چنا راحت با پنبه سیییر م بُرل که را به خ لما بداردم ،لرن ارمادما را به ربما
برلم اسییت .چه بسییا اررالی که اییخ یی عمری را لر رام لرنناری رش
بفهت ،اسدر لام ارن لامن بنرار یشرهادن.

يک نقطه شیب فرق رحیم و رجیم نیست
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راه های فریب شیطان:
 -4تهاجم فرهنگی ،نظامی و اقتصادی

وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ رَجِلِكَ وَ شارِكْهُمْ فِي
الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ وَ عِدْهُمْ وَ ما يَعِدُهُمُ الشَّيْطانُ إِالَّ غُرُورا (اسراء)50،
هر كدام از آنها را مىتوانى با صدايت تحريك كن! و لشكر سواره و پيادهات را بر آنها گسيل دار! و در
ثروت و فرزندانشان شركت جوى! و آنان را با وعدهها سرگرم كن! -ولى شيطان ،جز فريب و دروغ،
وعدهاى به آنها نمىدهد.

در آیه ب ال ،خداوند چه ر راه عمومی شیط ن برای فریب آدمی ن را ذکر کرده و شیط ن را
تهدید میکند که هر ک ری میخواهی بکن و از همه این راهه اساتف ده کن ،ولی بدان بر
مؤمن ن هیچ تساایطی نخواهی داشاا  .عدهای این آیه را دربردارنده انوا ته جم ت
شایط نی – اعم از ته جم فرهنگی ،ته جم نظ می و ته جم اقتصا دی و ته جم فکری -به
مؤمن ن دانستهاند.
بیگم ن یکی از مهمترین و پرک بردترین راهه ی نفوذ شاایط ن ،ترویخ بیبند و ب ری،
هرزگی ،نگ ه حرام ،التذاذات جنساای ن مشاارو و ن محدود در انسا ن اسا  .مقدمه این
بیبند وب ری نیز ،غ لب ً رواج ابزار و آالت مسااموم فرهنگی اس ا

که نمونه ب رز آن در

عصاار نزو قرآن ،موساایقی و آالت لهو ولعب بود .قرآن این ابزاره را صاادای شاایط ن
ن میده و آن را مقدمه تحریک و وساوساه آدمیزاد دانسته اس  .مصداق ب رز این عب رت
در دنی ی امروز ،اساتف ده ن مشرو فج ی مج زی و اینترن
اس .
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راه های فریب شیطان:
 -5خرافه و آرزوهای واهی

لَعَنَهُ اللَّهُ وَ قالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ( )119وَ لَأُضِلَّنَّهُمْ وَ لَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَ لَآمُرَنَّهُمْ
فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَ لَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَ مَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ
خَسِرَ خُسْراناً مُبِيناً ([ )117نساء]
خدا او (شيطان) را از رحمت خويش دور ساخته؛ و او گفته است« :از بندگان تو ،سهم معيّنى خواهم گرفت
* و آنها را گمراه مىكنم! و به آرزوها سرگرم مىسازم! و به آنان دستور مىدهم كه (اعمال خرافى انجام
دهند ،و) گوش چهارپايان را بشكافند ،و آفرينشِ پاك خدايى را تغيير دهند! (و فطرت توحيد را به شرك
بيااليند!)» و هر كس ،شيطان را به جاى خدا ولى خود برگزيند ،زيانِ آشكارى كرده است.

رک ان تنیرررن رامهای ررر اد ا  ،آرن پر ری لر ادسا

رأخدر ادناخرن ر به

بدناری ریکر لر ا ست .کس که به آرن های لددار لل بننل ،عش م بر ارنکه به
آ آرن ها به اک کام لست دم رابن ،ان مسدر اره هنارت ددز بان م مادن کار
امر ن خ ل را به ررلا رد را م ادنانل.
امدر مؤمنا عه ( ) م ررمارن« :همادا بدشیرررن چدزی که ان آ بر اما هراس لارم،
آرن های لران پدر ی ان ه ای دفس است».

خوشا دلی هک هب دنبال آرزو رنود

سراب ،تشنهلبان را کند بیابان مرگ
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راه مقابله با شیطان

وَ إِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَميعٌ عَليم (اعراف)233،
و هر گاه وسوسهاى از شيطان به تو رسد ،به خدا پناه بر؛ كه او شنونده و داناست!

ب ید اعتراف کنیم که جنگ م ب شایط ن ،جنگی ن برابر و محکوم به شاکس

اس ؛ زیرا

نق ط قوت او ،هم ن نق ط ضااعف م ساا ؛ او راه مسااتقیم را به خوبی می شاان سااد و
شایوه ه ی مختیف و متنوعی را برای انحراف انس ن از آن در پیش می گیرد؛ به تدریخ و
گ م به گ م انسا ن را منحرف می کند و از ج یی نفوذ می کند که گم نش را هم نمی کنیم؛
او دشامن ن دیگر م را عییه م تحریک می کند و جز به ساقوط و تب هی مطیق م بسنده
نمی کند .ب این ح  ،چه ب ید کرد دشمنی مک ر و قدرتمند ب لشکری ن مجهز از هر سو
م ر ا مح صره کرده و ب انگیزه ب ال در صدد هالک

م هستند.

قرآن حکیم برای مق بیه ب این تهدیده ی مداوم شاایط ن ،راهک ر مؤثّر و روشاانی دارد و
آن اینکه به سم

پن ه گ هی امن و مطمئن فرار کرده و به نیرویی تکیه کنیم که قدرت و

تساایطش بساای ر فراتر از دشاامن م سا  .آن پن هگ ه ،ی د خدا و آن نیرو ،خداوند متع
اسا « .استع ذه» به همین معن س ؛ یعنی پن ه بردن به خدا و ب زگش
فجاال و رحم

سری و مستمر به

او .در سااوره مب رکه نحل آیه  69خداوند به مؤمن ن سااف رش میکند ت

حتّی هنگ م انج م عب دات ،خود را از ش ارّ شاایط ن در ام ن ندیده و به خداوند پن ه برند:
(فإِذا قرأْتَ الْقُرْآن ف ساْتعِذْ بِ لیَّهِ مِن الشاَّیْط نِ الرَّجیمِ؛ هنگ م که قرآن م خوان  ،از شرّ
شیط ن مطرود ،به خدا پن ه بر!)

از شر ابلیس دون بايد پناه

خود ربی رد ساهی لطف إاله
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نفس امّاره؛ دشمن انسان

وَ ما أُبَرِّئُ نَفْسي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِالَّ ما رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحيم (يوسف)70،
من هرگز خودم را تبرئه نمىكنم ،كه نفس (سركش) بسيار به بديها امر مىكند؛ مگر آنچه را پروردگارم رحم
كند! پروردگارم آمرزنده و مهربان است».

ایارن ر ی ر چندن چدزی لای ار بااین که ما خ لما لامن خ ل باادم ،پ چدندن چدزی
حقدقت لارل.
ر رد آدکه :دفس به مدنای تا

کاپبن آلم است که ق ای مخرهف تسم

ر ح لر

آ قرار لارل .هما ی ده که م لاددن ادسیییا ان ل بدن مالی ر حاد برخ رلار اسیییت.
چنا چه بدن ر حاد را عقشد

ی بر ق ای تسییم را حد اد

ی بهبه کرلم آ را به

رسییخدر خ ل لر آ رل ،به ا ج ادسییاددت رداپ رارره به ت ار قرب پر رلیار رایین م رابن،
پ ایر ق ای تسییماد را مالی ی بر ق ای ر حاد
حد اددت رنزل م رابن.

بهشت و دوزخت با توست رد پوست

مدن ر

بهبه کنن ،به حضیید

چرا بیرون ز خود می جویی ای دوست

بنیابرارن ،منرررت دفس به عن ا مرکز اترما

رنان ق ای ر

تسیییم ،اهمدت نرالی

لارل .ان آ تا که منرررت دفس مراح مردنلی لارل ،دف س ادسییاد را ان باالرررن مرربه را
پاردنمرربه آ رقسدم کرلمادن« :دفس مُ مَننه» که االرررن مرربه ی دفس ادساد است؛ «دفس
پ رامیه» کیه بیه مدنیای تنا سیییرند یر اسیییت «دفس امرارم» که به مدنای امر کنننم به
بنیهاسیت .رنتا رام مبارنم با لایمن دفس امارم ،خ لسانی مخاپفت با آ است را رام
م د ا ل.
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فصل ششم :مهارت همدلی
ادسیییا م ت لی لارای ع اطف ررلی اترمییاع اسیییت .حس همنرسیییر

همیینپ ان

نربارررن ع اطف ادسیاد است که لرن مبدن اسشم هم بر آ رأکدن دم لم است .اساساً رک
ان ر ارین اترماع لرنمناری ،رق رت همدن حسر همنپ

برالری لر مدا مرلم اسیییت

لرننارا هم ارم لر ارن نمدنهها پدشگام ب لمادن.
ارثار ان خ لییایییرگ  ،متر رنی ،احسیییا

ددک کاری ،لسیییرگدری ان ددانمننا  ،حس

برالری همبسیییرگ  ،رردمد انی لریا ان مظه میا
رق رت حس همنپ مدا بننیا است.
لر ارن ر

با برخ ان ارن م ر عار آانا م ا رم:
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ایثار و از خودگذشتگی

 ...وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ وَ مَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُون (حشر)7،
و آنها را بر خود مقدّم مىدارند هر چند خودشان بسيار نيازمند باشند؛ كسانى كه از بخل و حرص نفس
خويش باز داشته شدهاند رستگارانند!

ارثار ان خ لییاییرگ لر آم نمهای هر لرن لارای اهمدت بسییزار اسییت؛ نررا م ت
اسییرحکام ،پدشییررت بقای آ آردن م یرلل .لرن مبدن اسییشم هم به ارن رضییدهت ادسییاد
بزرگ ر ته کرلم مفت م آ را بسیییط یسیییرر
مردنلی لارل .ییارن ان مال ،ررندن تا

بدشیییرری لالم اسیییت .ارثار ته مهای

آبر همه ان ته م های ارثار است.

قرآ کررم ریییمن ر ریییده رمیدن ررا ا ان رضیییدهت ارثار ،بارها به ط ر مشیییخ

ددز ان

ارثاریرا رقنرر کرلم اسییت .لر رک ان متمرررن ارن م ارل به ماترای خ ابدن حضییرر
عه ( ) لر بسیرر پدامبر اکرم ( ) لر ای

هیرر آ حضرر ان مکه ااارم انم است« :

َ مِنَ اپنَّاسِ مَنْ رَشْری دَفْسَهُ ابْرِبامَ مَرْرارِ اپهَّه  :ان مرلم کس است که لر به لست آ رل
خشین لى خنا دن ان تا خ ل م ییرل( ».بقرم )202،آره ی باال ددز لر سرار
دانل ایینم که با ارثار ان خ لییاییرگ

یر م اد ار

با ت ل رنگنسییر  ،خاده لارار خ ل را با

متاترا رقسییدم کرلدن .ان ادرتای آره رتمدنم م ایی ل که رسییرگاری لر پنام ارثار ان
خ لییارگ است.
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مهرورزی

مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَ الَّذينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُم ( ...فتح)27،
محمّد (ص) فرستاده خداست؛ و كسانى كه با او هستند در برابر كفّار سرسخت و شديد ،و در ميان خود
مهربانند

بر خش

هیمه ربهدبار لاییمنا  ،لرن اسییشم لرن محبت متر رنی ب لم محبت

مترباد ان نربارررن رضییار ادسییاد

لرن اسییت .پدامبر عظدم اپشییأ ما اس ی م متر رنی

محبت ب ل .لر آره باال خنا دن ،پدامبر اسییشم (

) پدر ا راسییردن

را به برخ رلاری ان

ارن رژی ر ردف کرلم است.
پیر که لر متر رنی به لرگرا اسییت ،با هدچ پیر لرگری قاب قداس ددسییت .امام عه
( ) چه نربا م ررمارن« :رر مارگا ان طدام پیر بردن کررما ان اطدام ».مرأسیفاده ما لرگر
کمرر به ل ستلاارن هم م ادنرشدم .ادگار با هم برربه هسردم .ررشه بسداری ان مشکشر ما
همدن اسییت .چرا بارن لر تامده اسییشم اییاهن ارن همه ررر کاری ددردگ بااییدم؟ چرا
یرا رر ایی ؟ چرا کمکاری ع امرررب ؟ چرا طشق تنار ؟ چرا رقر بدکاری؟ چرا
ک لکا ب بضییاعت؟ چرا لنلی؟ چرا ارن همه اییکارت پر دنم قضییار ؟ هزار چرای
لرگر .همه ارنها را م ر ا به هزار اییک پاسییخ لال رحهد کرل ،پ همه آ ها به رز
مشییک ارییه برم یرلل :عنم متر رنی محبت .اقددت ارن اسییت که ندنی مااییدن
همه را ان هم ل ر کرلم است .چرخه ل ست دناارن ،لارل همهما را م بهدن.

بیا ات جهان را هب بد نسپریم
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احسان و نیکوکاری

وَ أَنْفِقُوا في سَبيلِ اللَّهِ وَ ال تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَ أَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنين
(بقره)177،
و در راهِ خدا ،انفاق كنيد! و (با ترك انفاق )،خود را به دست خود ،به هالكت نيفكنيد! و نيكى كنيد! كه
خداوند ،نيكوكاران را دوست مىدارد.

احسا ن و نیکوک ری ،یکی از ب ارزشترین و گساتردهترین مف هیم دینی اسا

که محور

اصایی بسای ری از دساتورات اجتم عی اساالم نیز میب شد .دین مبین اسالم بر این نکته
تأکید دارد که احسا ن و نیکوک ری ب ید به صااورت یک فرهنگ گسااترده و یک گفتم ن
اجتم عی در ج معه در بی ید و تنه در سا یه این فرهنگ ،ج معه را به کم خود هدای
میشود.
احسا ن به معن ی «زیب سا زی عمل» اس

و گستره آن تم م حوزهه ی فردی و اجتم عی

اساالم را ش مل میشود .به عب رت دیگر ،در زب ن قرآن »مُحسِن« به کسی گفته می شود
که هم عملِ نیکو انج م دهد و هم آن را به خوب و ک مل انج م دهد .قرآن کریم انگیزه
خوبی را برای تداوم احس ا ن ایج د میکند« :وَ احسااِن کم احسااَن اهلل اِلیکَ»؛ یعنی به
خودت نگ ه کن که چگونه پروردگ رت این همه نعم
پس تو نیز ب دیگران اینچنین کن!»

را بیمن

به تو ارزانی کرد؛

ای صاحب مال ،فضل کن رب ردویش گر فضل خدا ی میشناسی رب خویش
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دستگیری از نیازمندان

 ...وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ وَ ما تُنْفِقُونَ إِالَّ ابْتِغاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ
إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال تُظْلَمُون (بقره)292،
و آنچه را از خوبيها و اموال انفاق مىكنيد ،براى خودتان است؛ (ولى) جز براى رضاى خدا ،انفاق نكنيد! و
آنچه از خوبيها انفاق مىكنيد( ،پاداش آن) به طور كامل به شما داده مىشود؛ و به شما ستم نخواهد شد.

افراد نیکوک ر ،م یه امید یک ج معه هساتند .کس نی که مشکل دیگران را مخصوص خود
آنه نمیدانند؛ بیکه ب آن ن همدردی و همدلی کرده و اگر ک ری از دسااتشاا ن بر آید،
دریغ نمیکنند .این افراد را ب ید غنیم

شاامرد .این ه هسااتند که انساا نی

را حفظ

کردهاند .آری ،به قو شاخصی میگف  « :واحد اندازه گیری انس نی  ،دس ه یی اس
که گرفتیم؛ گرهه یی اساا
دس

که از مشااکالت دیگران ب ز کردیم و د ه یی اساا

که به

آوردیم».

ام م صا دق ( ) فرمود« :از ب ارزشترین ک ره نزد خداوند متع  ،شا د کردن مؤمنین و
برطرف کردن اندوه آن ن اسا  ».در منطق دین ،ح ج ه ی مردم به عنوان فرصا ه ی
بندگی خداوند شمرده شده که مؤمن آن را از دس

نمیدهد.

بعجاای از آدمه شا ید ب الی خ فقر ب شاند ،ام حتم زیر خ شااعور و درق انسا نی
هساتند .کسی که غم و اندوه هم نوعش تک نش نمیدهد و بهراحتی از کن ر د شکسته
و شکم گرسنه میگذرد ،هیچ از انس نی

تو کز محنت ديگران بیغمی

بهرهای نبرده اس .

نشايد هک انمت نهند آدمی
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برادری ایمانی

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَ اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (حجرات)13،
مؤمنان برادر يكديگرند؛ پس دو برادر خود را صاح و آشتى دهيد و تقواى الهى پيشه كنيد ،باشد كه مشمول
رحمت او شويد!

اولین شارط همدلی ،دوسا

داشاتن دیگران اسا  .در اسالم به این نکته توجه زی دی

شاده اسا  .رساو گرامی اسالم (ص) میفرم ید« :بهترین ک ره پس از ایم ن به خدا،
دوساتی ب مردم اس  ».محب

نقش مهم و بسی ر س زندهای در ایج د آرامش و همی ری

و یکپ رچگی افراد ج معه دارد .اگر در می ن افراد یک خ نواده ی یک محی ک ری ی یک
محیه و در مقی س وساای تر؛ یک ج معه پیوند قیبی وجود داشااته ب شااد ،زمینهه ی
همفکری و هم افزایی نیز پدیدار خواهد شااد .به همین دلیل ،دین اسااالم نه تنه بر
مع شااارت خوب ب دیگران تأکید کرده،؛ بیکه مؤمن ن را برادر هم خوانده ت نه ی
نزدیکی را می ن آن ن بی ن کرده ب شد.
متأساااف نه بسااای ری از مردم فکر می کنند محب  ،د ِ خوش میخواهد و جیبِ پر.
میگویند در زندگی امروزه ب این همه مشاکالت م لی و روحی و سارشیوغی ،همینکه
به ک رِ خود برسااایم و مردم آزاری نکنیم ،بس اسااا ؛ دیگر ج یی برای محب
عشقورزیدن ب قی نمیم ند .این افراد نمیدانند که بسی ری از همین مشکالت ،ب دوس
داشتن و مهرب نی به دیگران و همدلی ب آن ن از بین میرود:

نهال دوستی بنشان هک کام دل هب بار آرد
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همبستگی و اتحاد

وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَميعاً وَ ال تَفَرَّقُوا وَ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْواناً ( ...آل عمران)130،
و همگى به ريسمان خدا [قرآن و اسالم ،و هر گونه وسياه وحدت] ،چنگ زنيد ،و پراكنده نشويد! و نعمت
خدا را بر خود ،به ياد آريد كه چگونه دشمن يكديگر بوديد ،و او ميان دلهاى شما ،الفت ايجاد كرد.

یکی از مهمترین مف هیم اجتم عی -سای ساای اساالم ،وحدت و یکپ رچگی مسایم ن ن و
پرهیز از تنش ه ی قومی و نژادی و گروهی و صانفی و سای سای و  ...اس  .این آموزه
مهم اساالمی ضروری ترین نی ز پوی یی و استق م

یک ج معه در برابر دشمن ن خ رجی

و داخیی ب شااد .قرآن مؤمن ن را برادر یکدیگر خوانده و آن ن را به انسااج م و هم آهنگی
در مواجهه ب مشکالت فرا خوانده اس .
از دیرب ز دشامن ن اساالم برای تسای بر مم لک اساالمی از سای س

تفرقه و نزا بهره

جسااته و من زع ت دینی ،مذهبی ،فرقه ای ،قومی و قبییه ای را به مهم ترین مس ا ئل روز
آن ن تبدیل کرده اند ت از موضاااوع ت مهم تر غ فل شاااوند .وحدت هرگز به معن ی
دسا برداشتن از اعتق دات دینی و مذهبی نیس ؛ بیکه به معن ی هم ی ری و هم ک ری بر
محور مشاترک ت و هم ساویی ب مصا ل ع لی نظ م در مب رزه ب دشامن مشاترق اس .
محور اتح د در ج معه نیز ب ید قرآن ب شد که عروة الوثقی و ریسم ن محکم الهی اس .

زان کجا رعوه وثقای تو جز قرآن نیست

تکیه رب شرع محمد کن و رب قرآن کن
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فصل هفتم :مهارت ارتباط مؤثر
رو فرهنگ اساالم بر پ یه مع شارت نیکو و فع

ب مردم استوار شده اس  .قرآن کریم

رهنموده ی زی دی در حوزه رواب اجتم عی س لم بر پ یه «حقوق» و «وظ یف» ارائه داده
و خردگرایی و محب ورزی را توصایه کرده اسا  .از سویی ،یکی از ویژگیه ی انس ن
س لم و موفق ،مه رت و توان یی برقراری ارتب ط مؤثر و س زنده ب دیگران اس .
آدمی ن در ارتب ط ب هم و هنگ م همنشاینی و هم سخنی ،به مدارای خردمندانه ،همراهی
و نرمی ،بردب ری و عفو و گذش

و خیرخواهی و راهنم یی یکدیگر نی ز مبرم دارند.

از آنج که یکی از مهمترین مه رته ی زندگی ،مه رت برقراری «ارتب ط مؤثر» اساا ،
در این فصل بن داریم ت برخی از آی ت قرآن در این زمینه را بررسی کنیم:
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خوشخویی

وَ إِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظيم (قلم)0،
تو ماكات اخالقى بس بزرگى دارى كه بر آن مساطى.

بدون شک یک از مهمترین فج یل اجتم عی «حُسن خیق» ی هم ن خوشاخالقی اس .
پی مبر اکرم (ص) فرموده اس ا « :در روز قی م

چیزی برتر و ب التر از حساان خیق در

ترازوی عمل کسای نه ده نمی شاود ».و «بیشترین چیزی که سبب می شود ام
خ طر آن وارد بهشا

من به

شاوند ،تقوای الهی و حسن خیق اس » .خود آن حجرت دارای

نیکوترین اخالق بود .در آیه مذکور ،خداوند متع  ،پی مبر گرامی اسااالم(ص) را دارای
واالترین اخالق حساانه میداند .خوش اخالقی تأثیر بساای ر زی دی در شاایرینتر ش ادن
دیگران ،افزون شاادن برک

زندگی ،جیب دوسااتی و محب

و روزی ،طو عمر و

ک هش اضطراب و استرس و حل مشکالت زندگی میگردد.
اگر بخواهیم خوش اخالقی را تعریف کنیم ،ب ید به حدیثی از ام م صا دق(عییه السالم)
اشا ره کنیم .آن حجرت در پ سخ از معن ی حسن خیق میفرم ید« :تُییِّنُ ج نِبَکَ وَتُطیِّبُ
کالمَکَ وَتیق أخ قَ بِبِشارٍ حَسَنٍ؛ یعنی حسن خیق آن اس

که نرمخو و مهرب ن ب ش ،

گفت رت پ کیزه و مؤدب نه ب شاد و ب برادرت ب خوشاروی برخورد کن  ».بر این اس س،
حسن خیق به مجمو سه صف
اگر به دنب

نرمخویی ،خوشگویی و خوش رویی گفته میشود.

«اکسااایر اعظم» در ارتب ط ت خود هساااتید ،بدانید ب ید خود را مزیّن به

خوشاخالقی و گش دهرویی کنید.
54

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()43
نرمخویی

فَبِما رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَليظَ الْقَلْبِ الَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِك ( ...آل
عمران)177،
رحمت خدا تو را با خاق ،مهربان و خوش خوى گردانيد ،و اگر تند خو و سخت دل بودى مردم از پيرامون
تو متفرق مىشدند.

آدمه دو دسااتهاند :برخی از آنه چن ن وجود پرطمطراقی دارند که کساای کن رش ا ن به
چشام نمیآید .همه چیز ب ید مط بق راحتی و مییشا ن پیش برود؛ انگ ر بقیه همیشه ب ید
کوت ه بی یند و پ روی عالئقشا ن بگذارند .نشا نه این آدمه این اسا

که وقتی نیستند،

همه نفس راحتی میکشاند .ام آدمه یی هم هستند که کن ر م زندگی میکنند ،ولی دیده
نمیشاوند .عالقه دیگران همیشه بر میل آن ن مقدم اس  .در اتوبوس ،سری برمیخیزند
و ج ی خود را به کس دیگری میدهند .در خ نه ،اگر غذا کم ب شااد ،حتم ً از او هم
اشاته نداشتهاند؛ و اگر کمی سوخته ب شد ،میگویند من اصالً همین بخش برشتهاش را
دوسا

دارم؛ برن مهه ی تیویزیون را بر اس س عالقه همسرش ن تعیین میکنند؛ در سفر،

مط بق میل دیگران خود را وفق میدهند؛ در محیه ،ساار و صاادای مهم نی همس ا یه را
تحمل می کنند .این آدم ه نقش روغن در چرخ دنده ه ی ک رخ نه م آدم ه را ب زی
میکنند .امیرالمؤمنین عیی ( ) نش ا نه مؤمن ن را اینگونه میداند« :المؤمِنُ نفس اُه مِنه فی
تعَبٍ وَ النّ سُ مِنه فی راحَة؛ مؤمن کسای اس
دارد ،ولی مردم از دس

او در آس یشند».

که خودش از دس

خودش در رنخ قرار

رنج خود و راحت ياران طلب

ساهی خورشید سواران طلب
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توجه به بازتاب اعمال

إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَ إِنْ أَسَأْتُمْ فَلَها ( ...اسراء)9،
اگر نيكى كنيد ،به خودتان نيكى مىكنيد؛ و اگر بدى كنيد باز هم به خود مىكنيد.

رک ان ق اددن متمر تتا که قرآ کررم آ را بدا کرلم ،قاد
راب ه عم با عام خ ل هدچیام ق

دم ا ی ل .ارن متمرر ان قاد

که ر سیط دد رن کشیف این .ارن قاد

پژ اک عم ادسییا هاسییت.
«بقای ادرژی مالم» اسییت

«بقا همراه عم با ادسا » است .لددا رز قه

لارل

که هر کس به آ چدزی هنره بنهن ،هما را پس م یدرل .ایر کس ی را اییال کرلرم ،ا ر
خده ن ل به سی ی ما بانم یرلل ایر لپ را اکسردم ،همدنط ر .آری« ،لددا تای بز

لر

ر ددست ».رک ان لادشمننا اسشم لر پارا عمر خ ل م یفت« :هر آدچه من لر ط ل حدار
عهم خ ل به لست آ رلم ،حکدم اب اپقاسم ررل س لر ارن بدت به نربار بدا کرلم است»:

وگر رپنیان است ،خود رشتهای

اگر بار ،خار است خود کشتهای

آرار نرالی ان قرآ کررم بر ارن العا ی ام اسیت .عش م بر آره باال ،لر آرار پاراد س رم
نپزال آریه  30آل عمرا

ددز آریه  11سییی رم رک رر م ارل لرگر بر ارن حقدقت رأکدن

انم است .بر ارن اساس ،لددای ما هر ر ن ااهن رسراخدز اعمال ادسا هار است که یرررار
عمهکرل دار ای خ ل ایینمادن .ارن حقدقت به قنری اریی
م ری

مهم س اسییت که ان لرربان

رییرباپمث های مرلم ایینم اسییت« :هر چه کن به خ ل کن ؛ یر همه ددز بن

کن »
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صداقت و راستگویی

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقين (توبه)117،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از (مخالفت فرمان) خدا بپرهيزيد ،و با صادقان باشيد!

در هفتمین فراز از دع ی ام م عصر(عخ) چنین می خوانیم« :و سدّد و السنتن ب لصّواب و
الحکمة؛ خدای ! زب ن ه ی م را به درس

استوار فرم ».

گویی و حکم

در این فراز از یکی از مهم ترین ارزش ه  ،و ع لی ترین خالقی
که مربوط به زب ن اسا

ه ی سارنوشا

سز

ساخن به می ن آمده ،که به راستی اگر این دع در زندگی انس ن

تحقق ی بد ،او به بزرگترین ع مل رشااد و ترقی و نورانیّ

دسا

ی فته ،و سا زنده ترین

وسییه را برای پیمودن مدارج تک مل در اختی ر گرفته اس .
البته مقصاود از صداق  ،فق راستگویی در گفت ر نیس ؛ بیکه رفت ر و کردار مط بق حق
نیز شارط اسا  .آیه شاریفه فوق ،مؤمن ن را به همراهی ب صا دق ن و راس گوی ن فرا
می خواند .صا دقین به کس نی گفته می شود که رفت ر و گفت رش ن مط بق ب حق ب شد .در
آیه ی  177بقره ،خداوند صاا دق ن را کساا نی معرفی کرده که از ایم ن و اعم

صاا ل

برخوردارند .در آیه ی  96نساا ء نیز ،آن ن را همراه ب انبی ء و در زمره ی بهره مندان از
نعم

بزرگ پروردگ ر دانسااته اسا  .ب این توضاایح ت ،روشاان می گردد که صا دق ن

حقیقی کسا نی هساتند که از اعم ق وجود به خداوند متع
بر درستی ایم نش ن گواهی می دهند.
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مشارکت اجتماعی

 ...وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَ التَّقْوى وَ ال تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوان ( ...مائده)2،
و (همواره) در راه نيكى و پرهيزگارى با هم تعاون كنيد! و (هرگز) در راه گناه و تعدّى همكارى ننماييد!

اساالم مشا رک
پیشاارف

انسا نه را ضا من بق ی اجتم عی دانسته و آن را یکی از عن صر ذاتی

و پوی ی ج معه می داند .خداوند در آیه ب ال مساایم ن ن را به تع ون و ی ری

رس ندن به یکدیگر فرم ن میدهد.
تع ون و همک ری ،دایرهای گسااتردهای از امور اجتم عی ،فرهنگی ،اقتصا دی ،ساای ساای،
نظ می ،خ نواداگی و  ...را در برمیگیرد .ج معهای که در آن ،مردم دوش ا دوش حکوم
به کمک و ی ری همدیگر برخواساته و همبستگی و اتح د و همدلی دارند ،پیهه ی ترقی
و پیشرف

را به خود خواهد دید و ج معه ای که در آن هر کس به فکر پیشرف

و محدود خود اسا

موقتی

و توازن و همافزایی در آن وجود ندارد ،محکوم به شاکس

هم گسایختگی اسا  .بسای ری از موفقی ه ی یک ج معه مشاروط به خواس

و از
و اراده

عمومی مردم و حجاور آن ن در صاحنهه ی مختیف تصمیمگیری و عمل اس  .آن ن که
نسب

نسب

به اتف ق ت ج معه خود بیتف وت هستند ،در حقیق

اهیم

ق ئل نیسااتند؛ چه اینکه به فرموده قرآن ،تغییر ساارنوشاا

به سرنوش

خودش ن

هر میتی به دساا

خودش اسا « :إِنَّ الیَّهَ ال یُغیِّرُ م بِقوْمٍ حَتَّ یُغیِّرُوا م بِأنْفُساِهِمْ؛ خداوند سرنوش
قوم (و میّت ) را تغییر نم دهد مگر آنکه آن ن آنچه را در خودش ا ن اس ا
(رعد)11 ،
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امانت داری و خوش عهدی

وَ الَّذينَ هُمْ لِأَماناتِهِمْ وَ عَهْدِهِمْ راعُون (مؤمنون)9،
و آنها كه امانتها و عهد خود را رعايت مىكنند؛

اعتم د ،بزرگ ترین سرم یه ج معه اس

و اگر در اجتم  ،اعتم د مردم به یکدیگر از بین

برود ،نساااب ه ی ایم نی و میهنی نیز پ یدار نخواهد بود .از این رو ،ام ن داری و
خوشقولی اهمی

دو چندان دارد؛ زیرا هم موجب افزایش حس اعتم د در بین مردم و

هم ساابب شااکوف یی مظ هر دینداری میگردد .به همین دلیل ،در آی ت قرآن نیز این دو
خصای

در کن ر یکدیگر ذکر شده اس  .خداوند نسب

به ام ن

و ادای آن ت کید کرده

و فرموده اس  :إِنَّ الیَّهَ یَأْمُرُکُمْ أنْ تُؤدُّوا الْأم ن تِ إِلی أهْیِه ؛ به راستی که خداوند شم را
امر میکند ت ام ن ه را به اهل آن ب زگردانید( ».نس ء ،آیه  )89این خصی
پی مبر گرامی اسالم (ص) می ن مشرک ن پیش از بعث

سابب محبوبی

نیکو بود که

شده بود ت ج یی

که وی را به «محمّد امین» می شان ختند و مردم اشی ی گرانبه ی خود را نزد آن حجرت
به ام ن

میسپردند.

پ یبندی به قو و قرار نیز بسای ر مهم اسا  .ام م ص دق( ) می فرم ید« :وعده مؤمن به
برادر مؤمن خویش ،نذری اسا ا
خصاای

که کف ره ندارد ».از این حدیث میفهمیم که این

نیکو چقدر در ک هش پروندهه ی حقوقی و کیفری و بروز اختالف ت اجتم عی

اثرگذار اس .

ره کس هک ردست قول و پیمان باشد او را
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گذشت و کنترل خشم

 ...وَ الْكاظِمينَ الْغَيْظَ وَ الْعافينَ عَنِ النَّاسِ وَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنين (آل عمران)100،
و خشم خود را فرو مىبرند؛ و از خطاى مردم درمىگذرند؛ و خدا نيكوكاران را دوست دارد.

قرآن کریم همواره در امور غیردینی عفو و گذشا

را از مق بیه به مثل برتر میداند .ام م

عیی( ) فرمود« :انتق م گرفتن از زش ترین ک ره ی فرد توانمند اس

و شت ب کردن در

انتق م ،شیوه فروم یگ ن میب شد».
کنتر خشاام در هنگ م عصااب نی

و گذش ا

و بخشااش ،شااج ع

قهرم ن ن و زورآوران زی دی در این میدان شکس

خورده اند؛ کس نی که تحمل مق بیه ب

آتش غجاب نفس خود را نداشاته و در هنگ م عصاب نی
عا قب

زی دی میخواهد.

دس

به ک ره یی میزنند که

وخیمی برای خود و دیگران به ب ر می آورد .از همین رو ام م حساااین( )

میفرم ید« :ان اعفی الن س من عفی عن قدرته؛ ب گذش ترین مردم آن کسی اس

که ب

داشاتن قدرت ،عفو و اغم ض داشاته ب شد ».برخی فکر می کنند گذش  ،سبب موجب
گسات خی و جریتر شادن فرد مق بل میشاود و ب ید مردم را ب اشتب ه تش ن تنبیه کرد ت
دوب ره مرتکب اشاتب ه نشاوند .این افراد حتی ط ق

مش هده و درق گذش

و بخشش

دیگران را هم ندارند و آن ن را سارزنش می کنند .این توجیه ت چندان صاحی نیسا .
هر چند گ هی ب ید خط ی فرد مق بل را گوشازد کرده و او را ارش د و راهنم یی کرد؛ ام
خودِ بخشیدن یکی از بهترین راهه ی تذکر و خیرخواهی اس .

بخشیدن ازباری ربای تغییر آینده است؛ هن سرپوشی ربای خطای گذشته.
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مقابله با رفتار بد دیگران

وَ ال تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ الَ السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذي بَيْنَكَ وَ بَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ
وَلِيٌّ حَميمٌ (فصلت)00،
هرگز نيكى و بدى يكسان نيست؛ بدى را با نيكى دفع كن ،ناگاه (خواهى ديد) همان كس كه ميان تو و او
دشمنى است ،گويى دوستى گرم و صميمى است!

آیه فوق میزان اهمی

احسا ن و ف یدهی آن را ترسیم مینم ید؛ زیرا توصیه میکند حتی

در مق بل بدی دیگران نیز -به ج ی مق بیه به مثل -تالش شااود ت به بهترین صاورت ،ب
وی برخورد شاود .این ک ر سابب رف کینه از قیب وی گشاته و دشامنیه را به دوستی
تبدیل مینم ید.
بی گم ن عمل به این آیه بساای ری از اختالف ت اجتم عی و کینه و کدورت ه ی بی مورد
را برطرف خواهد س ا خ  .ساایره ی تبییغی پیشااوای ن دینی ،پر از مواردی اس ا
جه

که به

حیم و مدارا ب دشمن خود قیب او را تسخیر کرده و شیفته خود نموده اند.

بخشا یش به این معنی اسا

که شام عییرغم بیمهری شاخصای ،کینه و دشمنی را از

ضامیر خود پ ق کنید .در روند بخشا یش ،بیشترین کسی که سود میبرد ،خود شم یید.
چون احسا س خوب بزرگمنشای به شام دسا
احترام خواهند گذاش

و در عین ح

میدهد ،اطرافی ن شام بیشتر به شم

از شر افک ر مزاحم راح

میشوید.

ک ش همواره این ساخن لقم ن حکیم را بی د بی وریم که « :شر ب شر خ موش نمی شود؛
چن ن که آتش ب آتش؛ بیکه شر را خیر فرو می نش ند و آتش را آب».
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تواضع و فروتنی

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَالماً
(فرقان)50،
بندگان (خاص خداوند) رحمان ،كسانى هستند كه با آرامش و بىتكبّر بر زمين راه مىروند؛ و هنگامى كه
جاهالن آنها را مخاطب سازند (و سخنان نابخردانه گويند) ،به آنها سالم مىگويند (و با بىاعتنايى و
بزرگوارى مىگذرند)

تواضا  ،عب رت اسا

از شاکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را ب التر ازدیگری

ببیند و الزمه آن ،رفت ر و گفت ری اساا
تواض ا و فروتنی اهمی

که دالل

خ صاای در اخالق اسااالمی دارد ت آنج که خداوند به

پی مبرش امر می فرم ید[« :ای رسو من!] پر و ب
ایم ن

بر احترام دیگران می کند.
رحمت

[را] بر تم م پیروان ب

به تواض بگستران»( .شعراء)518 :

فروتنی صافتی ب ارزش اس

که از ب طنی پ ق و بی آالیش سرچشمه می گیرد و

نشاا نه ه ی آن در رفت ر انساا ن جیوه می کند و ب توجه به رفت ر افراد ،می توان
داد .فروتنی ،انس ا ن را در نظر دیگران

روحیه تکبر ی تواض ا ش ا ن را تشااخی

بزرگ جیوه می دهد و او را در می ن مردم محترم می س زد .چن ن که امیرالمؤمنین
عیی ( ) هم می فرم ید« :التواض ا ُ یَکس اُوقَ المَه یَة؛ تواض ا  ،ج مه بزرگواری و
وق ر بر تن توس ».

تو آن هک شوی شیپ مردم زعزی
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تذکر و نقد سازنده

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ
يُقيمُونَ الصَّالةَ وَ يُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَ يُطيعُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ أُولئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزيزٌ
حَكيمٌ (توبه)91،
مردان و زنان باايمان ،ولىّ (و يار و ياور) يكديگرند؛ امر به معروف ،و نهى از منكر مىكنند؛ نماز را برپا
مىدارند؛ و زكات را مىپردازند؛ و خدا و رسولش را اطاعت مىكنند؛ بزودى خدا آنان را مورد رحمت
خويش قرار مىدهد؛ خداوند توانا و حكيم است!

اگر انسا نه ى شا یسااته ب آداب و شاارای الزم به خیرخواه مردم بپردازند و آنه هم
بدون شا ئبه ،نصایح
شارّ و پییدى از آن رخ

خیرخواه ن را بک ر بندند ،خیر و سالم

ج معه را فرام گیرد و

برم بندد؛ ک سات ه به تک مل ،فقر به غن  ،وحشا

به امنی ،

کینهتوزى به محب  ،ضااعف به قدرت تبدیل م شااود و ن رس ا ی ه جبران م گردد و
اسااتعداده ى خفته شااکوف م شااود .در روای ت اسااالم به برخ از آث ر گرانقدر
خیرخواه اشاا ره شااده اساا  .امیرمؤمن ن صاایوات الیّه عییه ،اجتم ع را که ف قد
«نصایح

گر» و «نصایح پذیر» ب شد ،ف قد خیر و نیک می داند« :الخیْر ف قوْمٍ لیْسُوا

بِن صاِحین وَالیُحِبُّون النّ صاِحین»[ ]5در مردم که ن صا نب شاد و ن صاح ن را دوسا
نداشته ب شند ،خیرى نیس .
اهمی

این نحوه از خیرخواهی به حدی اسا

آگ ه ن اگر از خیرخواه امتن
کردهاند  .آیه ب ال به اهمی

که در روای ت ت کید شاده دانشامندان و

ورزند و دیگران را راهنم ی نکنند ،خی ن

پیشاااه

خیرخواهی و امر به معروف و نهی از منکر اش ره دارد.
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پند و خیرخواهی

وَ ذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنينَ (ذاريات)77،
و پيوسته تذكّر ده ،زيرا تذكّر مؤمنان را سود مىبخشد.

ب توجه به آنچه در موضاو س بق گفته شد ،خیرخواه در فرهنگ انس نس ز اسالم از
منزلت واال برخوردار اسا

و در ردیف اصاو اخالق اجتم ع مهم ج ى گرفته اس .

از راهک ره یی که می تواند ج معه بشاری را به کم

برسا ند ،گساترش و نه دینه شدن

فرهنگ پنددهی و پندپذیری اسا  .پنددهی و پندپذیری غفی

زداس

و ریشه بسی ری

از بزهک ریه و ن هنج ریه ی فردی و اجتم عی را می خشک ند.
پی مبران الهی و ام م ن شاایعه ( ) که بیش از همه دغدغه راهی بیِ بشاار به قیّه ه ی بیند
کم را داشاته اند ،بیشاترین و بنی دیترین سهم را در گسترش و سف رش به پنددهی و
پندپذیری ،عهده دار بوده اند .در ضاارورت و ب یسااتگیِ پنددهی و پندپذیری همین بس
که رسااو گرام اسااالم (ص) فرمود« :دین؛ یعن خیرخواه  ».پرساایدند« :براى چه
کس » فرمود« :براى خدا ،پی مبرش ،پیشوای ن دین و انبوه مسیم ن ن».
ذکر این نکته هم ضاروری اس

که نخستین گ م در پنددهی ،شرو از خود اس  ،زیرا

در این صورت ،سخن از ج ن برخ سته و ن گزیر بر د می نشیند .از این رو ،ام م ص دق
( ) میفرم یند« :کُونُوا دُع ة النّ سِ ب عم لِکُم دُع ةً ب لساِنتِکُم)؛ مردم را ب کردارت ن دعوت
کنید نه ب زب نه یت ن».

سخن کز دل آيد ،بود دلپذري

پذريا سخن بود شد جای گیر
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پرهیز از قضاوت مغرضانه و عجوالنه

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ ال يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَالَّ
تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما تَعْمَلُونَ
(مائده)9،
اى كسااانى كه ايمان آورده ايد! همواره براى خدا قيام كنيد ،و از روى عدالت ،گواهى دهيد! دشاامنى با
جمعيّتى ،شما را به گناه و ترك عدالت نكشاند! عدالت كنيد ،كه به پرهيزگارى نزديكتر است! و از (معصيت)
خدا بپرهيزيد ،كه از آنچه انجام مىدهيد ،با خبر است!

انص ف از زیب ترین خصی ه ی اخالقی و از ویژگیه ی اهل ایم ن اس  .انص ف به این
معن س

که «هر چه برای خود میپسندی ،برای دیگران هم بپسندی ».این صف  ،دارای

انوا و اقسا م متعددی اسا

از جمیه انصا ف در ساخن ،انصا ف در عمل ،انص ف در

قجا وت ،انصا ف در مع میه و  ...که رع ی

آن بسای ر سخ

و دشوار اس  .نبی مکرم

اسالم(ص) چه ر معی ر را برای شبیهترین افراد به وجود خود ارائه داده که یکی از آنه
«انص دف» اس  .ام م عیی( ) نیز فرمود« :انص ف برترین ارزشه اس ».
متأسااف نه امروزه ش ا هد کمرنگ شاادن این خصاای
بساای ری از مردم به ج ی اینکه به دنب

نیکوی اخالقی در ج معه هسااتیم.

رف عیوب خود ب شااند ،مدام در پی جساا

وجوی عیوب دیگران هسااتند .این گونه افراد مدام رفت ر دیگران را زیر ذره بین قرار
میدهند و روزانه چندین ب ر دیگران را قج وت کرده و از دایره انص ف و عدال

خ رج

میشاااویم و توجهی به عواقب ساااوء آن نداریم؛ در ح لیکه اگر م کمی به خودم ن و
عیوب خودم ن بپردازیم ،دیگر فرصتی برای عیبجویی نخواهیم داش .
65

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()54
پرهیز از تهمت و بدگمانی

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَ ال تَجَسَّسُوا ...
(حجرات)12،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! از بسيارى از گمانها بپرهيزيد ،چرا كه بعضى از گمانها گناه است؛ و هرگز
(در كار ديگران) تجسّس نكنيد

تهم

و بدگم نی ،یکی از رذایل اخالقی اجتم عی اساا

بدی دارد .ج معهای که در آن تهم
دیگر ،اعج ی آن ،احس س امنی
نساب

رواج ی بد ،امنی

که تبع ت و پی مده ی بساای ر
و آبروی افراد تهدید میشااود و

و آرامش نمیکنند ،پیوسته در اضطراب بهسر میبرند،

به هم احس س بدبینی میکنند و ب این وض  ،ج معه رو به ویرانی مینهد .چنین

افرادی نمیتوانند ب هم مهرب ن ب شند و نمیتوانند همک ری ،همی ری و همزیستیِ خوبی
داشته ب شند و در راه تحقق اهداف اسالم ب هم تالش کنند.
پس مؤمن هم نطور که وضاا خودش برای خودش روشاان اساا  ،به خود گم ن بد
نمیبرد و از حیثی

و آبروی خویش به سااختی دف میکند ،ب ید به مؤمن ن دیگر نیز

گم ن بد نبرد و از حیثی

ایش ن به سختی دف کند.

آی ت قرآن و روای ت متعددی درب ره این موضااو وارد شااده اس ا  .خداوند متع

در

ساوره نسا ء آیه  115میفرم ید« :وَمَن یَکْسِبْ خطِیئةً أوْ إِثْمً ثُمَّ یَرْمِ بِهِ بَرِیئً فقدِ احْتمَل
بُهْت نً وَإِثْمً مُّبِینً ؛ و هر کس خط ی گن ه مرتکب شاود سپس آن را به ب گن ه نسب
دهد قطع بهت ن و گن ه آشک رى بر دوش کشیده اس .
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پرهیز از مکر و حیله

 ...وَ ال يَحيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِالَّ بِأَهْلِهِ ( ...فاطر)00،
مكر و نيرنگ تنها دامان صاحبانش را مىگيرد

مکر و حییه ،انساا ن مک ر را از راه حق و حقیق

دور می ساا زد و در کوره راهه ی

گمراهی ن بود میسا زد .طبق آیه ب ال ،مکر مک ران در نه ی

به آنه ب زمی گردد .مکر و

حییه ی فریبک ری از مصا دیق مردمآزاری اسا  .مردمآزاری مورد نکوهش شدید اسالم
حقّ الن س سبب برهم خوردن تع د

اس  .این گن ه بزرگ که ب زگشتش به عدم رع ی

و آرامش از زندگی عمومی مردم و نزو باله ی متعدد فردی و اجتم عی می گردد.
مردمآزاری اشااک مختیفی دارد؛ م نند مکر و حییه و فریبک ری و غش در مع میه و زیر
پ ی دیگری را خ لی کردن و  . ...ب ید توجه داشاا

که برای داشااتن یک ج معه خوب،

لزوم ً نب ید برای «ش دکردن» یکدیگر تالش کنیم؛ بیکه گ هی ک فی اس

به یکدیگر آزار

نرس نیم.
پی مبر اسااالم (ص) دوری از مردمآزاری را نشاا نه ایم ن میداند« :المُساایِمُ مَن سااَیِمَ
المُسیِمون مِن یَدِه وَ لِس نِه؛ مسیم ن کسی اس

که دیگران از دس

و زب نش در آس یش

ب شند ».گن هی که دامنگیر افراد مردمآزار میشود ،به راحتی آمرزیده نمیشود .به همین
دلیل ،بسی ر ب ید از این اعم

برحذر بود.

هک رد شریعت ما غیر از این گناهی نیست

مباش رد پی آزار و رههچ خواهی کن
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ارتباطات مناسب با اطرافیان
(پدر و مادر ،خویشاوندان ،نیازمندان ،همسایگان و )...

 ...وَ بِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَ بِذِي الْقُرْبى وَ الْيَتامى وَ الْمَساكينِ وَ الْجارِ ذِي الْقُرْبى وَ الْجارِ
الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَ ابْنِ السَّبيل ( ...نساء)05،
و به پدر و مادر ،نيكى كنيد؛ همچنين به خويشاوندان و يتيمان و مسكينان ،و همسايه نزديك ،و همسايه دور،
و دوست و همنشين ،و واماندگان در سفر

عواطف انس نی و حق شن سی دو مسئیه ارزشمندی اس

که تأثیر زی دی در رواب مؤثر

اجتما عی نیز دارد .انسااا ن با ید ارتب ط ت بین فردی خود ب پدر و م در و بساااتگ ن و
همسا یگ ن و س یر افراد را ج معه بر پ یه حقوق و وظ یف متق بل به نیکویی انج م دهد.
در آیه فوق ،خداوند من ن و حکیم خبر میدهد که نسب

به یکت پرستی و احترام والدین

و ارتب ط ت من سااب اجتم عی از بنیاساارائیل تعهد و پیم ن گرفته اسا
اهمی

و این نشا ن از

این مطیب دارد .گر چه شاأن نزو آیه درب ره بنیاسارائیل اس ؛ ام در حقیق

یک برن مه کیی الهی را درب ره تم م جوام بشری بی ن میکند.
ن مهرب نی نسااب

به پدر وم در در دین اسااالم مورد نکوهش شاادید قرار گرفته اس ا ؛

هرچند به ظ هر کم ب شااد .این مطیب در آی ت  19و  17سااوره اسااراء و بساای ری آی ت
دیگر آمده اساا  .ام م عیی ( ) فرمود« :بِرُّ الوالِدَینِ أکبَرُ فریجااةٍ؛ نیکی کردن به پدر و
م در ،بزرگترین تکییف الهی اس ».

از دستِ روزگار ایپپی خورَد قفا
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فصل هشتم :مهارت آرامش و شادکامی
دنی ی امروز پر از رنخه و نگرانی ه و افسردگیه و بیم ریه ی روحی اس  .بشر هر
چقدر در رف آالم و بیم ریه ی جساامی توفیق ی فته اس ا  ،در برابر طوف ن برآمده از
اضاطرابه ی درونی و ن شان خته انسا ن ن توان بوده اسا  .دانشمندان و محقق ن عیوم
روانشان سای و ج معهشن سی نیز« ،حسّ معنوی» را برترین احس س آدمی برای افزایش
امید به زندگی و مق بیه ب اسااترس و بیم ریه ی روحی دانسااتهاند؛ ولی دریغ آنکه این
ی فته عیمی در صحنه عمل برای افراد ج معه بروز نی فته اس

و روز به روز ش هد رشد

چشامگیر بیم ریه ی روحی از قبیل افساردگی و سرخوردگی ،انزواطیبی و بیهودگی و
 ...در جوام پیشرفته هستیم.
ما در این گفت ر ،به دنب

فراگیری مه رت آرامش و شااا دک می بر اسااا س آی ت قرآن

هستیم.
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یاد خدا

الَّذينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَال بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوب (رعد)29،
آنها كسانى هستند كه ايمان آوردهاند ،و دلهايشان به ياد خدا مطمئن (و آرام) است؛ آگاه باشيد ،تنها با ياد
خدا دلها آرامش مىيابد!

قرآن کریم ،اولین و ع لیترین دسا آویز برای پیشگیری و درم ن بیم ریه ی روانی را
«ی د خدا» میداند .این حقیق

در یک جمیه کوت ه و پرمغز ،اینچنین بی ن شااده اس ا :

«بدانید که فق ب ی د خدا د ه آرام میگیرد».
آری ،منب اصیی آرامش و سکون قیبی خداوند اس

و اگر کسی به دنب

آرامش اس ،

ب ید ب ید خویشاتن را به منب اصیی آن متصل گرداند ت خداوند وی را از اسب ب اسب ب
غم و نگرانی ره سا زد .کسی که از ی د خداوند در زندگی خود رویگردان شده و تم م
همّ و غمّ خود را دلخوشای ه ی زودگذر دنیوی قرار داده اس  ،چ رهای جز تجربه غم
و اندوه و زندگی سخ

نخواهد داش  « :وَ مَنْ أعْرضَ عَنْ ذِکْری فإِنَّ لهُ مَعیشةً ضنْک ؛

و هر کس از ی د من روى گردان شااود ،زندگ سااخ

و تنگ خواهد داش ا ( ».طه،

)151
در طرف مق بل ،کسی که د در گرو خداوند بخشنده و بندهنواز سپرده و قیبش را ب ی د
آفریدگ ر روزی دهنده و دادگس اتر آب د کرده ،از هیچ تندب دی نمیهراسااد و نگران هیچ
رویداد ن گواری نخواهد بود.

مرغ دل مـا را هک هب کس رام نگردد

آرام توئی ،دام توئی ،داهن توئی تو
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()58
دوستی با خدا

أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون (يونس)52،

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ

آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا ،نه ترسى دارند و نه غمگين مىشوند!

اولین ق نون شااا دک می از نظر قرآن ،ایم ن و محب

دنی پرسات ن دینگریز این مطیب عجیب به نظر برساد ،ولی حقیق

اسا سا ً دین برای شا دک می و نش ط در دنی و آخرت م آمده اس ؛ یعنی اگر به
قواعد دینی پ یبند ب شایم و آن را خوب بشان سایم ،ح
ح

تج رتی سراسر سود اس .
آیاه ،خاداوناد اولیا ی خود را رها ی فتگ ن از غم و ترس و اندوه و ب ری فتگ ن به منز
آرامش خوانده اس .
نگ ه کن که در قیب خود چه ج ی دادهای و چه اسمی میتوانی برای دل

ده بود آن هن دل کـانـدر وی

آگاه باشيد (دوستان و) اولياى خدا ،نه ترسى دارند و نه غمگين مىشوند!

به خدا و در یک کیمه

«دینداری» اسا ا  .شا ا ید از نگ ه برخی زهدپیشاااگ ن کوتهاندیش و گروهی
دنی پرسات ن دینگریز این مطیب عجیب به نظر برساد ،ولی حقیق

این اس

که

اسا سا ً دین برای شا دک می و نش ط در دنی و آخرت م آمده اس ؛ یعنی اگر به
امروزم ن خوب اس

و

فردایم ن هم خوب خواهد بود .دین ،فروختن شاا دیِ نقدی به طم ِ پ داش

نسیهای نیس ؛ بیکه خوشی و نش ط در هر دو سرای دنی و آخرت و پیروزی در
تج رتی سراسر سود اس .
دوساتی ب خدا اکسیر اعظم آرامش رو و روان و رسیدن به مق م طمأنینه اس  .در این
آیاه ،خاداوناد اولیا ی خود را رها ی فتگ ن از غم و ترس و اندوه و ب ری فتگ ن به منز
آرامش خوانده اس .
بزرگی میگف  :د ه ی م غ لب ً ی اصااطبلِ اساب و االغ اسا  ،ی گ را م شاین! تو هم
نگ ه کن که در قیب خود چه ج ی دادهای و چه اسمی میتوانی برای دل

گاو و خر باشد و ضیاع و عقار

ده بود آن هن دل کـانـدر وی
71

گاو و خر باشد و ضیاع و عقار
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أَال إِنَّ أَوْلِياءَ اللَّهِ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون (يونس)52،

ح

امروزم ن خوب اس

و

نسیهای نیس ؛ بیکه خوشی و نش ط در هر دو سرای دنی و آخرت و پیروزی در
دوساتی ب خدا اکسیر اعظم آرامش رو و روان و رسیدن به مق م طمأنینه اس  .در این

دوستی با خدا

قواعد دینی پ یبند ب شایم و آن را خوب بشان سایم ،ح

این اس

که

فردایم ن هم خوب خواهد بود .دین ،فروختن شاا دیِ نقدی به طم ِ پ داش

بزرگی میگف  :د ه ی م غ لب ً ی اصااطبلِ اساب و االغ اسا  ،ی گ را م شاین! تو هم

()58

اولین ق نون شااا دک می از نظر قرآن ،ایم ن و محب

به خدا و در یک کیمه

«دینداری» اسا ا  .شا ا ید از نگ ه برخی زهدپیشاااگ ن کوتهاندیش و گروهی

بگذاری !

بگذاری !

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()59
استقامت در ایمان

إِنَّ الَّذينَ قالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقامُوا فَال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُون (احقاف)10،
كسانى كه گفتند« :پروردگار ما الاَّه است» ،سپس استقامت كردند ،نه ترسى براى آنان است و نه اندوهگين
مىشوند.

گفتیم که دینداری رمز آرامش و شاا دک می اساا  .مقصااود از دینداری ،تنه ایم ن و
اعتق د به خدا در لفظ نیس ؛ بیکه ب ور به حجور خداوند و پذیرفتن والی
و نیز اسااتق م

در راه ایم ن اس ا  .کساای که دین ندارد ،در چنگ

حقیقی وی

زرق و برق اساایر

گشاته و مجاطرب و درم نده اس ؛ زیرا دنی منشأ همه اضطرابه و خداوند منب همه
آرامشه س  .بن براین ،دلخوش شدن به جم و زیب یی و م و من و شهرت و اعتب ر
و قدرت و مق م ،جز ش دی موق

و گذرا و اندوه پیوسته رهآوردی ندارد.

در مق بل ،اگر فردی خود را تح

والی حجرت حقّ قرار داده و به قدرت و حکم

عدال

و

پروردگ ر در ج ی ج ی زندگیاش یقین داشااته ب شاد و ب ایسات دگی و پ یداری

در راه حقّ ،به هدف واالی انسا نی

بیندیشااد ،چگونه ممکن اسا

که در برابر طوف ن

مشکالت تسییم شود !
آی کودکی که در دام ن پرمهر پدر و م در خود قرار دارد ،از دیگران میهراسااد مؤمن ن
نیز ب قبو دلداگی و سرسپردگی به س ح
و در پرتو کرم و رحم

قدسی پروردگ ر جه نی ن ،خود را بیمه کرده

بیپ ی نش ،از حوادث و پیشا مده هراساای ندارند و از زندگی

خود مسرور و ش دم ن هستند:

کار خود گر هب کرم بازگذا ری حافظ
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ای بسا عیش هک با بخت خدا داده کنی

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()61
مهرورزی به دیگران

بَلى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَ هُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَ ال خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ ال هُمْ يَحْزَنُونَ
(بقره)112،
آرى ،كسى كه روى خود را تسايم خدا كند و نيكوكار باشد ،پاداش او نزد پروردگارش ثابت است؛ نه
ترسى بر آنهاست و نه غمگين مىشوند.

پیشاتر گفتیم که منشاأ آرامش و ش دک می ،خداوند اس  .از این رو ،سرور و بهج
از خزانه رحم

او ن ز میگردد .ح ب ید اضا فه کنیم که یکی از عوامل نزو رحم

گساترده خدا ،هنگ می اس
قرآن ،رحم

که به آفریده او خدم

میشود .به همین دلیل ،خداوند در

و مهر خود را به نیکوک ران نزدیک دانسااته اس ا « :إِنَّ رَحْمَ َ الیَّهِ قریبٌ

مِن الْمُحْسِنین؛ مسیّم ً رحم
آیه ب ال ،امنی

نیز

خداوند به نیکوک ران نزدیک اس ( ».اعراف)89 ،

و آرامش را برای نیکوک ران تجاامین کرده اساا  .بدون دسااتگیری از

نی زمندان و مهرورزی و محب

به همنوع ن ،امک ن ندارد شا دی حقیقی به دسا

زم نی که به دیگران خوبی و کمک میکنیم ،تجمّعی از نیروه ی مثب

بی ید.

را به دور خودم ن

فراهم میآوریم و این نیروه ی مثب

ب عث آرامش و شا دی م میشااوند .بن براین ،م ب

مهرورزی بیشاتر به خودم ن خدم

از دیگران

کردهایم ت به دیگران .دیگر نی زی نیس

توق ساپ سگزاری و قدردانی داشته ب شیم .افزون بر این ،اس س ً راحتی و ش دی شخصی
وقتی به ک م انس ن خوش مینشیند که همنوع نش نیز در رنخ نب شند.

آسایش اگر جویی رد راحتِ مردم جو ات هست تنی رد رنج ،آن هبِ هک نیاسایی
73

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
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ݬݓا ٯر� ݣ
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اعتماد و تکیه بر خدا

أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ وَ يُخَوِّفُونَكَ بِالَّذينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَما لَهُ مِنْ هادٍ
(زمر)05،
آيا خداوند براى (حمايت از) بندهاش كافى نيست؟! امّا آنها تو را از غير او مىترسانند .و هر كس را
خداوند گمراه كند ،هيچ هدايتكنندهاى ندارد!

حقیق

امر آن اس ا

که اگر ک ری بخواهد پیش رود و به نتیجه برسااد ،غیر از اراده و

تالش م نی ز به اسااب ب و عوامل دیگری هم دارد .همه این عوامل در اختی ر م نیس ا .
نقش خداوند در پیشابرد امور بیشاتر از نقش خود م س  .خییی وق ه م اراده الزم و
تالش ک فی برای ک ری را داشااتهایم؛ ام بهخ طر م نعی از موفقی

در آن ک ر محروم

شدهایم.
بن براین انس ن ع قل و خردمند ،افزون بر تالش فردی ،میداند که ک رگردان اصیی جه ن
خداس

و هیچ برگی بی اذن او بر زمین نمیافتد .پس به او توکل کرده و از او استع ن

میجوید و در پرتو اعتم د بر او به آرامش و رضا ی

بیشاتر میرساد .حک ی ت فراوانی

درب ره نت یخ شااگف انگیز توکل و اعتم د بر خدا وجود دارد .در قرآن کریم ،م جرای به
رود انداختهشاادن موساای توس ا م درش ،نج ت بنیاساارائیل از چنگ

فرعون در اوج

ن امیدیش ا ن ،عزت یوسااف در تنه یی و بی کساای ،نج ت ابراهیم در د آتش ،همه و
همه نش ن از آن دارد که اگر همه دنی بخواهد کسی را خوار و ذلیل کنند و خدا نخواهد،
نمیتوانند

ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی رب کند

چون تو را نوح است کشتیبان ز طوافن ،غم مخور
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توجه به تغذیه سالم
(پرهیز از پرخوری)

 ...وَ كُاُوا وَ اشْرَبُوا وَ ال تُسْرِفُوا إِنَّهُ ال يُحِبُّ الْمُسْرِفينَ (اعراف)10،
و (از نعمتهاى الهى) بخوريد و بياشاميد ،ولى اسراف نكنيد كه خداوند مسرفان را دوست نمىدارد!

تغذیه خوب و س ا لم از چند جه

به آرامش و ش ا دک می م در زندگی کمک میکند:

اوالً ،بساای ری از مشااکالت عصاابی به خ طر عدم توجه به نو و کیفی

غذاه و

ن سا زگ ری آن ب مزاج معتد آدمی اسا  .هم نگونه که میدانید عیم پزشکی از دیرب ز
به تغذیه و مزاجشاان ساای اهمی
پرخ شاگری ،عصابی

زی دی داده و منشااأ برخی بیم ریه چون بیشفع لی،

زی د ،استرس و  ...را در کمبود برخی مواد غذایی و ویت مین در

بدن میداند .ث نی ً ،چه کسای اسا

که نداند مهمترین عنصار شا دک می ،سالمتی اس .

منشأ همه بیم ریه نیز ،پرخوری اس .
تف وت اصایی مکتب پزشاکی اسالم ب عیم پیشرفته پزشکی روز ،در این اس
دساتورات دین به سم

که بیشتر

پیشگیری از بیم ریه سوق داده شده اس ؛ یعنی اسالم بیشتر

میگوید چه ک ر کن ت مریض نشااوی؛ نه اینکه اگر مریض شاادی ،چه کنی .همین آیه
ب ال ،ج م ترین دساتور پزشکی در این زمینه اس  .پی مبر اسالم (ص) میفرم ید« :معده،
سارای درده و پرهیز ،اس س درم نه س  ».منقو اس

که روزی یک پزشک مسیحی

از دانشامند مسایم نی پرساید« :آی در کت ب دینی شام دساتوری راج به پزشکی نیز
وجود دارد » آن دانشمند ،همین آیه را خواند .پزشک مسیحی ب شگفتی گف « :به خدا
سوگند ،ب عمل به این آیه به هیچ کت ب دیگری در عیم پزشکی نی ز نیس ».
75

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()63
نقش تغذیه سالم در هدایت دینی

يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَليمٌ
(مؤمنون)71،
اى پيامبران! از غذاهاى پاكيزه بخوريد ،و عمل صالح انجام دهيد ،كه من به آنچه انجام مىدهيد آگاهم

غذای طیّب و ط هر در روحی ت معنوی ومراتب عرف نی نیز مؤثر اساا

و به رشااد و

تع لی معنوی م کمک میکند .از آنج که پیشاتر درب ره نقش دین در آرامش و ش دک می
سااخن گفتیم ،پس تغذیه خوب به دینداری بهتر و به دنب

آن ،آرامش و شا دی بیشااتر

کمک میکند.
در آیه ب ال دو فرم ن آمده که یکی درب ره تغذیه سا لم و دومی درب ره عمل صا ل اس .
از تق رن این دو دستور ،میفهمیم که این دو در کن ر هم و در یکدیگر تأثیرگذار و ب عث
سع دت ابدی میشوند .پی مبر گرامی اسالم (ص) فرمود« :کس که شکم خود را پر کند،
به میکوت آسم نه و زمین وارد نم شود».

خوردن ربای زیستن و ذکر کردن است

تو معتقد هک زیستن از بهر خوردن است

ب این توضیح ت ،روشن شد که چرا م در ضمن مه رت ش دک می ،به تغذیه س لم اش ره
کردیم؛ زیرا هم مشااکالت عصاابی را کم کرده و هم سااالمتی را بیشااتر میکند و هم به
معنوی ت کمک میکند .پی مبر خدا (ص) فرمود« :از شاااکمب رگ بپرهیزید؛ زیرا م یه
تب ه بدن و موجب بیم رى اس

و انس ن را در عب دت  ،سس
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م کند».
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توجه به پاکیزگی خود و محیط

وَ ثِيابَكَ فَطَهِّرْ ( )0وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ ([ )7مدثر]
و لباست را پاك كن * و از پايديها بپرهيز.

پ کیزگی از مهمترین عن صار آرامشزا و نشا ط آفرین در زندگی اس
بر رو و روان آدمی دارد .متأسااف نه امروزه ب پیشاارف

که تأثیر شگرفی

تکنولو ی و نیز سااودجویی و

بیتدبیری برخی خودک مگ ن ،زندگی م از بساای ری از نعم ه ی زیب ی خدادادی دور
م نده و طراوت و شاا دابی خود را از دساا

داده اساا

ت ج یی که خطر بیم ریه ی

مزمن و فزاینده روحی و عصابی ،نه تنه خود م ن؛ بیکه نساله ی آینده را نیز به شدت
تهدید میکند .آی این سابک زندگی بیرو و مصنوعی و م شینی ،میتواند پ سخ گوی
رو لطیف و آرامشخواه بشر ب شد آی جز این اس

که این ف جعه تخریب روزافزون

طبیع  ،محصاو تفکر و دیدگ ه انس نگرای نه (اوم نیسم) و آزادمحور (لیبرالیسم) غربی
اسا

ک ش آنه که زب ن درازی در اعتراض به احک م اسالم دارند ،میفهمیدند که اگر

از می ن همه احک م و توصیهه و روای ت اسالمی در زمینه پ کیزگی ،فق به دستور س ده
همین آیه ب ال عمل میشد ،هیچگ ه ش هد این خرابیه و پییدیه نبودیم
در این آیه ،خداوند در هم ن ابتدای رسا ل
بر قی م برای انذار بندگ ن و بزرگداشا

پی مبر (ص) به وی توصیه میکند ت عالوه

خداوند ،ج مه خویش را از پییدیه دور س زد

و خویشاتن را از هر نو آلودگی م دی و معنوی دوری کند .شگفت که در چن ن برههای
ب این همه حسا ساای  ،از می ن انبوه قوانین و دسااتورات و سااف رشه  ،این توصاایه در
اولوی

قرار میگیرد ت نم ی نگر اهمی

پ کیزگی در دین اسالم ب شد.
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تفریح و سرگرمی

قالُوا يا أَبانا ما لَكَ ال تَأْمَنَّا عَلى يُوسُفَ وَ إِنَّا لَهُ لَناصِحُونَ ( )11أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً يَرْتَعْ وَ
يَلْعَبْ وَ إِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ()12
گفتند« :پدرجان! چرا تو درباره (برادرمان) يوسف ،به ما اطمينان نمىكنى؟! در حالى كه ما خيرخواه او
هستيم [چون او به تفريح و بازی نياز دارد * ].او را فردا با ما (به خارج شهر) بفرست تا تفريح و بازى كند
و ما حافظ او هستيم.

بعجای تصاور می کنند اساالم دین اندوه و گریه اسا ؛ درح لی که موضاو ش دی و
تفری به عنوان یکی از نی زه ی اسا سای آدمی و عنصری تأثیرگذار در زندگی ،همواره
مورد توجه پیشاوای ن دینی قرار گرفته اسا ؛ گرچه شا دی پسندیده در اسالم ،همراه ب
گن ه و غفی

از ی د خدا نیساا  .ام م رض ا ( ) نیز میفرم ید« :اوق ت خود را به چه ر

بخش تقسیم کنید :بخشی را برای عب دت ،بخشی را برای ک ر و فع لی

و تأمین زندگی،

بخشای را برای مع شارت و هم صاحبتی ب برادران مورد اعتم د و کس نی که شم را به
عیبه یت ن آگ ه سا زند و بخشی را به تفریح ت و لذت ه ی خود اختص ص دهید و از
نشا ط و تفری و شا دی ،نیرو و توان انج م ک ر ه ی خود را تأمین کنید ».برخی عوامل
ش دی و تفری از نظر اسالم عب رت اس
مزا  ،در ح

از :مس فرت ،ورزش ،تبسم و خنده ،شوخی و

زیستن ،صف و س دگی ،آراستگی ،بوی خوش و . ...

در آیه ب ال نیز شا دی و تفری  ،یک نی ز ضروری برای یوسف دانسته شده و مورد تأیید
پدر نیز واق شده اس .

هب شادی همی دار تن را جوان

مده دل هب غم ات ن کاهد روان
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بهره مندی از لذت های حالل

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زينَةَ اللَّهِ الَّتي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَ الطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ
الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ ...
(اعراف)02،
بگو« :چه كساى زينتهاى الهى را كه براى بندگان خود آفريده ،و روزيهاى پاكيزه را حرام كرده است؟!» بگو:
«اينها در زندگى دنيا ،براى كسانى است كه ايمان آوردهاند و در قيامت ،خالص (براى مؤمنان) خواهد بود».

آیه ب ال از لذته ی مب

دنیوی برای مؤمن ن سااخن میگوید .این یکی از شااروط الزم

برای شا دک می و آرامش اسا

که از مواهب خدادادی در دنی استف ده کنیم .بیشتر مردم

درب ره شا دی تصاور اشاتب هی دارند .ی شا دی را در پو و ثروت جستجو میکنند؛ در
ح لی که بعجاای چیزه در جه ن خییی مهمتر از دارایی هسااتند .یکی از آنه همین
زندگی اساا  .شاا دی یک مه رت و یک

توان یی خوشبودن ب چیزه ی ساا ده و مب

انتخ ب اس ا ؛ نه اینکه خودبخود وجود داشااته ب شااد .کساای نمی تواند م را ش ا د ی
غمگین کند .این خود م هسااتیم که انتخ ب میکنیم ن راح

ب شاایم ی ش ا د .متأسااف نه

بعجی از مردم به گذشته و آینده خود به صورت افراطی می نگرند؛ ی حسرت دیروز را
می خورند ی خود را در آرزوه ی دس

نی فتنی فردا غرق میکنند .این افراد لذت بودن

در زم ن ح را بید نیسااتند .لحظهه را می گذارنند که به خوشاابختی برسااند؛ غ فل از
آنکه لحظهه هم ن خوشبختیه بودند.

افسوس از آن کسان هک ندا نند این قَدر

کز عمر این خوش است هک يک لحظه باهمند
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مدارا با رفتار جاهالنه دیگران

وَ إِذا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَ قالُوا لَنا أَعْمالُنا وَ لَكُمْ أَعْمالُكُمْ سَالمٌ عَلَيْكُمْ ال نَبْتَغِي
الْجاهِلين (قصص)77،
و هر گاه سخن لغو و بيهوده بشنوند ،از آن روى مىگردانند و مىگويند« :اعمال ما از آن ماست و اعمال شما
از آن خودتان؛ سالم بر شما (سالم وداع)؛ ما خواهان جاهالن نيستيم!»

بعجای از آدمه اصوال آدمه ی بدخیم و مسمومی هستند .تعدادی از آنه حتی خودش ن
از تأثیر منفیای که روی آدمه ی پیرامونیش ا ن میگذارند ،آگ ه نیسااتند ،ام بقیهشا ن از
ایج د آشفتگی ،به هم زدن ک ره ی مردم و افسرده کردن آنه  ،خشنود میشوند.
شاام ممکن اسا

آدم آرم نگرایی ب شااید و ب تصااور اینکه میتوانید همه چیز را تغییر

بدهید ،بخواهید که شاایوه عمیکرد و تفکر آدمه ی بدذات را هم تغییر بدهید ،ام ب ید
بدانید که بساای ری هم هسااتند که اصااوال اختال شااخصاای

دارند ،مثال شااخصاای

ضداجتم عی دارند و تالش برای اصال آنه آب در ه ون کوبیدن اس .
باه همین منظور ،اگر قرار با شاااد جواب توهین ی رفت ر بد این افراد را بدهید ،ممکن
اس

خودت ن متهم به نداشتن ث ب

روانی و ک رایی شوید و ک رت ن عقب میافتد؛ ضمن

اینکه در این صاورت به آرم نه و شخصی

خودت ن توهین کردهاید.بگذارید یگویند ب

هر کس ب ید مثل خودش رفت ر کرد! شاام گوش نکنید؛ چون اگر چنین بود ،از منش و
شخصی

هیچکس ،چیزی ب قی نمیم ند».

قرآن کریم راهکا ر مقا بیاه ب افراد بدذات را مدارا و بیاعتن یی میداند .آدمه ی ب تجربه
نمیگذارند که هیچ چیز ب عث محدود شادن سرخوشی و احس س خوشبختیش ن شود.
از قدیم گفتهاند« :جواب ابیه ن مسیم ً خ موشی اس ».
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عوامل اضطراب و نگرانی:
 -1غفلت از خدا

وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْري فَإِنَّ لَهُ مَعيشَةً ضَنْكاً وَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى (طه)120،
و هر كس از ياد من روى گردان شود ،زندگى (سخت و) تنگى خواهد داشت؛ و روز قيامت ،او را نابينا
محشور مىكنيم!»

یکی از مشاکالت زندگی عصارم مشاکالت روانی اسا  .امروز سراسر زندگی جوام
م شاینی را اضاطراب و دلهره فرا گرفته و آرامش روحی ج ی خود را به تشنخ روانی و
سارانج م به انتح ر و خودکشای داده اسا

و این حقیقتی اس

که اکثر روانپزشک ن را

نگران سا خته اس  .در این می ن ،قرآن کریم نسخه آرامش و عدم اضطراب را دوری از
عوامل نگرانی و اضطراب میداند.
ب نگ هی به ابع د وجودی انس ا ن ،درمیی بیم که بیشااتر اضااطراب و نگرانیه ی زندگی
انس ن ،ن شی از ضعف ایم ن و ب ور به قدرت ،حکم

و عدال

خداس  .از این رو ،ی د

خداوند موجب میگردد ت انس ن در طوف ن ن مالیم ت زندگی به یگ نه ق در هستی تکیه
نموده و متالطم نگردد .همچنین ،ی د خدا ساابب پرورش کم الت اخالقی در انس ا ن و
دوری از گن ه و خط میشاود .ش ی ن ذکر اس
سح

قدس الهی اس

مقصود از ذکر و ی د خدا ،توجه قیبی به

و ذکر زب نی یکی از اقس م آن اس .

در آیه ب ال ،خداوند تصری میکند که هر کس از ی د وی رویگردان شود ،زندگی سختی
خواهد داش .
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عوامل اضطراب و نگرانی:
 -2دل بستگی به دنیا

فَال تُعْجِبْكَ أَمْوالُهُمْ وَ ال أَوْالدُهُمْ إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِها فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَ تَزْهَقَ
أَنْفُسُهُمْ وَ هُمْ كافِرُون (توبه)77،
و (فزونى) اموال و اوالد آنها ،تو را در شگفتى فرو نبرد؛ خدا مىخواهد آنان را به وسياه آن ،در زندگى دنيا
عذاب كند ،و در حال كفر بميرند!

مهمترین ع مل غفی

و دوری از ی د خدا ،د بساتن به دنی و عالئق آن اس  .شیط ن و

نفس سارکش آدمی همواره میکوشاد ت ب ایج د شایفتگی بیش از حد نسب
برق دنی  ،وی را از حقیق

به زرق و

ن پ یداری دنی دور و به محبوبه ی دروغین سارگرم سا زد.

ام مؤمن -ب وجود بهرهگیری از عالئق ع طفی و لذته ی حال دنیوی -هرگز به دنی
د نمیبندد؛ زیرا میداند که این لذته -چن نچه رنگ خدایی نداشاته ب شد -ن پ یدار و
خس رتآفرین اس .
مجامون این آیه به انسا ن هشدار میدهد که نب ید به دارایی و رف ه دنیوی دلخوش بود؛
زیرا این امک ن ت ممکن اسااا

به مج زات ساااخ

الهی منجر گردد .از این رو ،ب ید

همواره خداوند را به عنوان محبوب همیشگی خویش برگزیده و به او د بندد.
ام م عیی ( ) میفرم ید« :إنَّ الدُّنی خدَّاعةٌ صاَرَّاعَةٌ مَکَّ رةٌ غرارَّةٌ ساَحَّ رَةٌ؛ دنی کاله ساارت
میگذارد؛ تو را فریب میدهد؛ تو را به غفی
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عوامل اضطراب و نگرانی:
 -3گناه

وَ ال تَكُونُوا كَالَّذينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْساهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُون (حشر)17،
و همچون كسانى نباشيد كه خدا را فراموش كردند و خدا نيز آنها را به «خود فراموشى» گرفتار كرد ،آنها
همان فاسقان [و گناهكاران] اند.

ام م عیی ( ) در حدیثی ق بل تأمل میفرم ید« :م جَفَّ ِ الدُّمو ُ إلّ لِقسااوَةِ القُیوبِ وَ م
قسَ ِ القُیوبُ إلّ لِکثرةِ الذُّنوب؛ اشک ه خشک نم شوند؛ مگر به خ طر سخت د ه و
د ه سخ

و سنگین نمیشود؛ مگر به خ طر فزون گن ه».

در آیه ب ال خداوند به مؤمن ن هشادار میدهد که از از مراقب
و حقیق

بر اعم

خود غ فل نشده

ن ب انساا نی خود را از ی د نبرند؛ چرا که در این صااورت به ورطه فسااق و

ن فرم نی او خواهند افت د.
فسااق به معن ی خروج از ج ده بندگی خداوند اس ا  .این کیمه در اصااطالح ت دینی
مق بل عدال

به ک ر می رود .ف ساق کسی اس

که لب س ط ع

و بندگی خدا را به کیی

از تن خویش بیرون آورده و به لذات نفسا نی و مک ید شیط نی روی آورده اس  .چنین
فردی توفیق ی دکردن از خداوند را به تدریخ از دسا
اساا

داده اسا  .نتیجه این مط لب آن

که یکی از عوامل غفی  ،گن ه زی د اساا ؛ به گونهای که دیگر بر روی آینه ی

حقیق نم ی قیب پرده افکنده شده و نور فطرت در آن خ موش شود.

83

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()71
عوامل اضطراب و نگرانی:
 -4حرص و طمع

إِنَّ الْإِنْسانَ خُلِقَ هَلُوعاً ( )17إِذا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعاً ( )23وَ إِذا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعاً ( )21إِالَّ
الْمُصَلِّين [معارج]
انسان حريص و كم طاقت آفريده شده * هنگامى كه بدى به او رسد بيتابى مىكند * .و هنگامى كه خوبى
به او رسد مانع ديگران مىشود * مگر نمازگزاران.

بسی ری از مردم ن ب آن که برخوردار از آس یش هستند ،ولی به جه

منش و خوی

آزمندی ،رنگ آرامش را نمی بینند و همواره در رنخ و عذاب روحی به سر می برند.
فزونی خواهی و حرص بیش از اندازه و طم  ،موجب میشود که افراد از آن چه دارند
لذت نبرند و همواره در جس

وجوی آرزوه ی دس نی فتنی ،تالش بیهوده کنند و از

آن چه دارند ،به خوبی بهره مند نگردند.
قرآن برای انسا ن حری

نش نهه یی را بی ن میکند که توجه به آن عبرتآموز اس  .آیه

ب ال یکی از این نشا نهه را بی ن میکند .فرد طمعک ر به هنگ م نداری ،نگران و مجطرب
و در اوق ت بهرهمندی و دارابودن ،بخل میورزد.
طم  ،ح لت اس ا

که انس ا ن را به ورطه محرم ت م کشااد و از رحم

محروم م کند و میکوت وجود آدم را به ظیم

واسااعه حق

و ت ریک آلوده م نم ید و از انس ا ن

منب شارّ و خطر م سا زد و شق وت دنی و آخرت را براى بشر به ارمغ ن م آورد .ام م
صا دق عییه الساالم فرمود« :اگر م خواه دیدهات روشن ب شد و به خیر دنی و آخرت
برس طم خود را نسب

به آنچه در اختی ر مردم اس
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عوامل اضطراب و نگرانی:
 -5حسادت

وَ ال تَتَمَنَّوْا ما فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْض ( ...نساء)02،
برتريهايى را كه خداوند براى بعضى از شما بر بعضى ديگر قرار داده آرزو نكنيد!

از می ن گن ه ن اخالقی ،کمتر گن هی به اندازه حسا دت و کینه در سیب آرامش و نش ط
درونی انساا ن تأثیر دارد .ت زم نی که حساا دت در رگه ی م ج ری ب شااد ،میتوان
مطمئن بود که رنگ نشاا ط و دلچسااببودن زندگی را نخواهیم دید .ام م عیی ( )
میفرم ید« :اساْوَءُ النَّ سِ عَیْشا الْحَساُودُ؛ بدترین مردم از نظر زندگی ،حسود اس  ».در
ج ی دیگر می فرم ید« :ل رَاحَة لِحَسُودٍ؛ حسود آس یش ندارد»
بسی ری از ن بهنج ریه ی اخالقی و رفت ری در حوزهه ی فردی و اجتم عی از حس دت
ریشه میگیرد؛ م نند تهم  ،دروغگویی ،غیب  ،اه ن  ،مش جره ،قتل و خونریزی و . ...
قرآن کریم در انته ی ساوره فیق ،فرد حساود را همردیف شای طین قرار داده و تصااری
نموده که از شارّ آن ب ید به خدا پن ه برده شاود .این بی نگر آن اسا

که حس دت ت چه

اندازه خطرآفرین و شرارتب ر اس  .اولین کسی که از حس دت رنخ میبرد ،بدون تردید
خود حساود اسا  .افراد حساود معموالً افرادی رنجور ،حسا س ،عصبی ،پرخ شگر و
افسرده میب شند .ام م عی ( ) میفرم ید« :ستمگرى چون حسود ندیدم ،که به ستمدیده
شبیهتر ب شد :ج ن سرگردان دارد و دل بیقرار و اندوه پیوسته».

بمیر ات ربهی ای حسود کین رنجی است هک از مشقت آن جز هب مرگ نتوان رست
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فصل نهم :مهارت رضایتمندی
رضا یتمندی از زندگی به عنوان یکی از شا خصهه ی سالم

روانی مورد توجه

فراوان دانشامندان و نظریهپردازان غربی واق شاده اس  .دین مبین اسالم نیز در
راسات ی طر برن مه ج م سع دت بشر ،به این مقوله پرداخته و یکی از واالترین
مق م ت اولی ء الهی را رسیدن به مق م «رض » میداند .تف وت این دو دیدگ ه در آن
اس

که مک تب بشری رض ی

انس ن از خود و زندگیاش را معی ر قج وت قرار

میدهند و مکتب اسالم ،خشنودی و رض ی

متق بل بندگ ن و خداوند از یکدیگر

را منشأ رض ی مندی انس ن از زندگی قرار داده اس .
در این فصال بن داریم ت برخی آی ت و موضوع ت پیرامون مه رت رض ی مندی
را بررسی کنیم:
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توجه به داشته ها

وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ (ضحي)11،
و نعمتهاى پروردگارت را بازگو كن.

خداوند در این آیه ،پی مبرش را به ی دآوری رحم

بیانته ی پروردگ رش از کودکی ت

بزرگس لی دعوت کرده و از او خواسته ت همیشه ی دآور لطف پروردگ رش ب شد .این به
معن ی «مثب

اندیشی» و «شکرگزاری» اس .

نت یخ تحقیق ت گون گون نشا ن داده اسا
روانی و جساام نی اثرات مثب

که که نگ ه خوشبین نه به زندگی بر ساالم

متعددی دارد .امروزه حتی ث ب

پیش از امتح ن ت ،تصاااور میکنند نتیجه خوبی خواهند گرف

شااده اس ا

افرادی که

و موفق خواهند بود،

بسی ر بهتر از آن نی هستند که به قبولی خودش ن امیدوار نیستند.

همیشه خردمند امیدوار

نشا نه افراد خوشبین این اسا

� هب جز شادی از روزگار

که صاب ت شا م به هدف و آرم ن خود میاندیشند و

درب ره آن رؤی پردازی صااحی و عقالنی میکنند .آن ن ب مشااکالت و سااختیه مب رزه
کرده و شاکسا

را به راحتی نمیپذیرند و حتی در صورت عدم موفقی  ،بالف صیه آن

را فراموش کرده و به تالش بعدی فکر میکنند .رساو خدا(ص) میفرم ید« :کُنْ لِم ال
ترْجُوا ارْجی مِنْکَ لِم ترْجُو؛ به آنچه امید نداری امیدوارتر ب ش ت به آنچه امید داری».

دال زطعن حسودان مـرنج و واثـق باش
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قناعت و بی اعتنایی به مال دیگران

وَ ال تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلى ما مَتَّعْنا بِهِ أَزْواجاً مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا لِنَفْتِنَهُمْ فيهِ وَ رِزْقُ رَبِّكَ
خَيْرٌ وَ أَبْقى (طه)101،
و هرگز چشمان خود را به نعمتهاى مادّى ،كه به گروههايى از آنان دادهايم ،ميفكن! اينها شكوفههاى زندگى
دنياست؛ تا آنان را در آن بيازماييم؛ و روزى پروردگارت بهتر و پايدارتر است!

قن ع

که آث ر و برک ت زی دی به ویژه در

و چشامسایری یکی از فج ئل اخالقی اس

افزایش حسّ رضا مندی و آرامش در زندگی دارد .اگرچه م بیشتر اوق ت ،قن ع
معن ی صارفهجویی اساتعم

را در

میکنیم؛ ولی ب ید بدانیم که معن ی ع متر قن ع  ،آن اس

که انسا ن به کم و بیش خود راضای ب شاد و چشم طم به داراییه ی دیگران ندوخته
ب شاد .به عب رت دیگر ،مقصود از قن ع
من ع

در اینج  ،بسندگی و اکتف به دارایی خودم ن و

طب و طم نورزیدن به دارایی دیگران اس .

تأثیر قن ع

در خوشابختی انسا ن به قدری اسا

که وقتی از ام م عیی ( ) ساؤا شد:

«منظور از حی ت پ کیزه درآیه « مَنْ عَمِل صاا لِح ً مِنْ ذکرٍ أوْ أُنْث وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فینُحْیِیَنَّهُ
حَی ةً طیِّبَةً» چیساا

» آن حجاارت پ سااخ داد« :حی ت طیبه ،هم ن قن ع

اساا  ».آن

حجارت در ج ی دیگر می فرم ید « :الْقن عَةُ مَ ٌ ل یَنْفدُ؛ تنه ثروتی که فن ن پذیر اس ،
قن ع

اس :».

هک ورای تو چيه نعمت نیست

ای قناعت ! توانگرم گردان
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توجه به جلوهنمایی و ناپایداری دنیا

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَياةُ الدُّنْيا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ وَ زينَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَ تَكاثُرٌ فِي الْأَمْوالِ وَ الْأَوْالدِ
كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَباتُهُ ثُمَّ يَهيجُ فَتَراهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطاماً وَ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ
شَديدٌ وَ مَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوانٌ وَ مَا الْحَياةُ الدُّنْيا إِالَّ مَتاعُ الْغُرُورِ (حديد)23،
بدانيد زندگى دنيا تنها بازى و سرگرمى و تجمّل پرستى و فخرفروشى در ميان شما و افزون طابى در اموال و
فرزندان است ،همانند بارانى كه محصولش كشاورزان را در شگفتى فرو مىبرد ،سپس خشك مىشود
بگونهاى كه آن را زردرنگ مىبينى؛ سپس تبديل به كاه مىشود! و در آخرت ،عذاب شديد است يا مغفرت
و رضاى الهى؛ و (به هر حال) زندگى دنيا چيزى جز متاع فريب نيست!

اصاییترین ع مل ساقوط و تب هی معنوی انسا ن ،دنی دوساتی اسا  .یکی از شیواترین
راهه ی مذم

دنی  ،مث ه یی اس

که خداوند برای ن پ یداری دنی به ک ر برده اس  .در

آیه ی فوق ،یکی از این مث ه ذکر شااده که دنی را ب توجه به مراحل مختیف زندگی
انس ن ،تعریف کرده اس  :دنی ت زم نی که کودق هستیم ،به صورت ب زی برای م جیوه
میکند؛ در دوران نوجوانی ،ب زی ج ی خود را به ساارگرمی میدهد؛ در عنفوان جوانی،
جیوهه ی دلفریب دنی در ق لب زیب یی جساامی برای م خودنم یی میکند و دغدغه
میشاود؛ در هنگ م می نسا لی ،مس بقه فخرفروشی در ثروت و شهرت و مدرق و قدرت
و  ....به راه میاندازیم و در ساانین کهنساا لی هم به کثرت اوالد و نوادگ ن خود د
بسااتهایم؛ در ح لی که همه این جیوهه زودگذر و ن پ یدار بود .ام م عیی ( ) میفرم ید:
«بزرگترین عیب برای دنی همین بس که بیوف س ».

هک این عجوزه رعوس زهار داماد است

مجوی ردستی عهد از جهان سست نهاد
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توجه به بی ارزشی دنیا

وَ لَوْ ال أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَ
مَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ (زخرف)00،
اگر (تمكّن كفّار از مواهب مادى) سبب نمىشد كه همه مردم امت واحد (گمراهى) شوند ،ما براى كسانى
كه به (خداوند) رحمان كافر مىشدند خانههايى قرار مىداديم با سقفهايى از نقره و نردبانهايى كه از آن باال
روند.

یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر رض ا مندی و آرامش انس ا ن در زندگی ،شاان خ
حقیق

دنی یی اسا

همین اساا

که در آن به سر میبرد .تف وت عیوم اسالمی ب عیوم غربی نیز در

که محقق ن اسااالمی ب توجه به آموزهه ی دینی ،در تالشااند ت نقش

دنی محوری را در افزایش اضااطرابه و تألم ت روحی بشاار هویدا س ا زند .اگر ب دیده
بصاایرت بنگریم ،زخ رف و تجمالت دنیوی نه تنه به دلیل گذرا بودن ،ف یدهای ندارد؛
بیکه در نظر صاا حب ن عقل و ایم ن ،بیارزش هم هساا ؛ زیرا نمیتواند پ سااخگوی
نی زه ی متع لی رو بشااار ب شاااد .به عب رت دیگر ،این زرق و برق چند روزه دنی
نمیتواند حس کم جویی و ج ودانگی انسا ن را ارضا کند .اس س ً دنی ب سختی عجین
شده و ش یستگی پ داش بودن برای مؤمن را ندارد .متأسف نه بسی ری از م  ،دنی را خییی
جدی گرفتهایم .انگ ر همه چیز همینج سا
نوش کنیم .چگونه اسا

و قرار اسا

ت همیشااه جوانی و عیش و

که در مق بل سرای ج ویدان و سراسر خوش آخرت ،به اظه ر

چند روزه هستی در دنی ی پر رنخ و اندوه و گذرا راضی شدهایم

آناه هک رتَکِ دولتِ جاويد کردهاند
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توجه به قضای حتمی خداوند

ما أَصابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَ ال فِي أَنْفُسِكُمْ إِالَّ فِي كِتابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَها إِنَّ ذلِكَ
عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ( )22لِكَيْال تَأْسَوْا عَلى ما فاتَكُمْ وَ ال تَفْرَحُوا بِما آتاكُم [ ...حديد]
هيچ مصيبتى در زمين و نه در وجود شما روى نمىدهد مگر اينكه همه آنها را قبل از آنكه زمين را بيافرينيم
در لوح محفوظ ثبت است و اين امر براى خداوند آسان است * .اين به خاطر آن است كه براى آنچه از
شما فوت شده تاسف نخوريد ،و به آنچه به شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد.

اساالم میزان رضا ی
رحم

و حکم

واقعی از زندگی را در گرو رض مندی بنده از مقدرات الهی و ب ور به

خدا میداند .به عب رت ساا دهتر ،یکی از راهه ی عمده شاا د زیسااتن و

رضا مندی ،قبو این جمیه اس
حکم

که «هر چه داریم از رحم

خداس

و هر چه نداریم از

خدا» ام م عیی( ) میفرم یند« :به قج ا ی خداوند خشاانود ب ش ت ش ا د و راح

زندگی کنی» .ق نونه ی ذهنی هم همین را میگویند .احسا س خوشاابختی یعنی احس ا س
رض ی

از مقدرات الهی.

روشان اس
در سارنوشا
اراده م س

که مقصود از رض ی

به خواسته الهی ،تن دادن به بیک ری و بیهودگی و جبر

نیسا ؛ بیکه به این معن س

که بسی ری از عوامل و اسب ب جه ن خ رج از

و م وظیفه داریم ت تالش خود را به بهترین شکل انج م داده و نتیجه را به خدا

واگذار کنیم و از آنچه پیش میآید ،گالیه نکنیم؛ زیرا ممکن اسا
آن ب شد که م از آن بی خبر هستیم.

مصایح

و حکمتی در

زندگی فهم نفهمیدناهست  /زندگی رسم پذريایی از تقدري است /وزن خوشبختی من ،وزن
رضایتمندی است.
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -1آزمایش بندگان

أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ ال يُفْتَنُونَ (عنكبوت)2،
آيا مردم گمان كردند همين كه بگويند« :ايمان آورديم» ،به حال خود رها مىشوند و آزمايش نخواهند شد؟!

بدون شاک همه م در زندگی مشاکل داریم .در برابر مشکالت نب ید خییی بدبین بود و
غرو لند زد و نب ید خییی هم خوش بین بود و دس ا

روی دس ا

بهترین راه حل اسا  .اصاال او در واق بینی هم این اسا
کج سا

گذاش ا  .واق بینی

که بدانیم منشااأ مشااکالت

و چرا به وجود میآید به عب رت دیگر ،اگر م ب فیسفه اصیی مشکالت آشن

شویم ،راح

تر میتوانیم ب آن کن ر آمده و حل کنیم.
از نور هدای

م در اینج قصااد داریم ب اسااتع ن

مختصر ،به بینش و واق بینی صحی نسب
اولین اصال این اس

به مشکالت دس

بی بیم.

که خییی از مشکالت در حقیق  ،آزمون خداوند برای عی رسنجی

عقیده و ایم ن افراد اسا  .این سان
آزم یش خداوند ،حج

گسااتر قرآن ،در ق لب چند اصاال

حتمی الهی اسا  .استثن ء بردار هم نیس  .بدون

برای م تم م نمیشااود که آی به ادع ی ایم ن و بندگی خود

پ یبند هساتیم ی نه پس انتظ ر زندگی بدون آزم یش را نداشاته ب شید .خوب اس
نکته را هم اض فه کنیم که از نظر منطق دینی ،چیزی به اسم بخ
ش نس وجود ندارد .هر چه هس

که اراده خداوند بوده و حکم

اگر آن حکم  ،فق آزم یش بنده ب شد.
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -2مصلحت بندگان

 ...وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَ عَسى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَ هُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَ اللَّهُ يَعْلَمُ
وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُون (بقره)215،
چه بسا چيزى را خوش نداشته باشيد ،حال آن كه خيرِ شما در آن است .و يا چيزى را دوست داشته باشيد،
حال آنكه شرِّ شما در آن است .و خدا مىداند ،و شما نمىدانيد.

روشان اسا

که عیم و آگ هی انسا ن نسب

تأثیر آن در سارنوش

خودش بسی ر ن چیز اس  .از این رو ،چه بس ممکن اس

واقعه ای را بال و مصاایب
مصایح

به اسرار و رموز پدیده ه ی ع لم و

در حق خودش بداند ،در ح لی که نتیجه ی آن واقعه به

وی ب شاد .بن رب ین ،چن ن چه داروی پزشک برای کودق ن گوار و تیخ

ب شد ،نب ید از مصرف آن خودداری کرد؛ زیرا نتیجه ی مصرف آن دارو به سالمتی
وی می انج مد .بساای ری از باله و مصاایب ه ی ن گوار زندگی نیز ،ساارانج می
خوش دارد که خداوند از آن آگ ه بوده و بندگ ن -به دلیل محدودی
خود -آن را تیخ و ن گوار می دانند .آیه ی فوق بر این حقیق
می نم ید .بن براین ،ب ید به حکم

بايد خلیل بود و هب يار اعتماد کرد

عیم و دانش

مهم و اثرگذار تأکید

خدا ایم ن داشته ب شیم.

گاهی بهشت رد دل آتش میسر است!
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -3جلوگیری از غفلت بیشتر بندگان

وَ ما أَرْسَلْنا في قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِالَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَ الضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُون
(اعراف)70،
و ما در هيچ شهر و آبادى پيامبرى نفرستاديم مگر اينكه اهل آن را به ناراحتيها و خسارتها گرفتار ساختيم؛
شايد (به خود آيند ،و به سوى خدا) بازگردند و تضرع كنند!

قرآن کریم ،هدف از نزو بساای ری از بالی را بیدارگری بندگ ن از خواب غفی

و تذکر

و انذار آن ن دانسته اس  .توضی آن که ،بهره مندی از انوا نعم ه و غوطه ورشدن در
لذایذ دنیوی ،موجب غرور و تکبر بساای ری از بندگ ن گردیده و آن ن را از ی د خدا غ فل
می س ا زد .ح

آن که در سااختی و ن گواری ه  ،آدمی به عجز و ن توانی خویش اعتراف

کرده و به خود میآید .از این رو ،خداوند برخی بندگ ن را به بال و مصااایب
می ساا زد ت زمینه ب زگشاا

دچ ر

آن ن به خود را فراهم نموده ب شااد .همه م گ هی نی ز به

گوشم لی داریم ت از این غ فلتر نشویم .این حکم

برخی مشکالت اس .

بزرگی میگف « :اگر از همه ج ن امید شاادی و در زندگیات ،گیری پیش آمد و راه
بندان شاد ،بدان این هم ن لحظه ای اس

که در خ نه خدا ایست دهای .زنگ را بزن .بگو

خدای ب من چه ک ر داشاتی که راهم را بساتی » آری ،اگر ج ده زندگی همیشه ص ف و
مستقیم ب شد ،خوابم ن میگیرد ،مشکالت حکم هم ن دس

آسایش تن غافلم از ياد خدا کرد
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همواری این راه مرا سر هب هوا کرد
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -4رشد معنوی صابران

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ
الصَّابِرِينَ ( )177الَّذِينَ إِذا أَصابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ ( )175أُولئِكَ
عَلَيْهِمْ صَلَواتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَ رَحْمَةٌ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ([ )179بقره]
قطعاً همه شما را با چيزى از ترس ،گرسنگى ،و كاهش در مالها و جانها و ميوهها ،آزمايش مىكنيم؛ و
بشارت ده به استقامتكنندگان! * آنها كه هر گاه مصيبتى به آنها رسد مىگويند :ما از آن خدا هستيم و به
سوى او باز مىگرديم! * اينها همانها هستند كه الطاف و رحمت خدا شامل حالشان شده و آنها هستند
هدايت يافتگان.

میخه یی در دیوار محکمتر هساتند که ضارب ت سخ تری را تحمل کرده ب شند .بعجی
از مشاکالت فق به خ طر ایج د روحیه مق وم

مثل درختی که

و صابر اسا ؛ درس

در بی ب ن میروید و ب طوف نه ی سااهمگین ساا زگ ری دارد .خداوند گ هی بندگ ن
خ صش را به بال و مصیب

سخ

دچ ر میکند ت رشد و تع لی بیشتری ی بند و میک ت

اخالقی آن ن بروز پیدا کند .از آیه ساوم میفهمیم که ص بران از بخششه و رحم ه ی
فراوان الهی بهرهمند خواهند شد.
پی مبر گرامی اساالم (ص) اسا

که «شدیدترین باله در رتبه او برای پی مبران ،سپس

برای اوصی ی آن ن و پس از آن ،برای هر کسی اس

ره هک رد این زبم مقربرت است
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که به آن ن شب ه

بیشتری دارد».

جام بال رتشیبش میدهند
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -5بروز توانایی و استعدادها

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (شرح)7،
(آرى) مساّماً با (هر) سختى آسانى است.

در آیه ب ال بر این حقیق
اسا

و رسیدن به موفقی

تأکید شاده اسا

که پسااتی و بیندیه ی زندگی در هم تنیده

و پیروزی جز ب تجربه مرارت و تیخی امک ن ندارد .به قو

مشهور« ،ن برده رنخ ،گنخ میسر نمیشود».
انسا ن به هنگ م ساختی روی پ ی خود ایسات ده و تالش بیشتری میکند ت بر مشکالت
پیروز شااود .در چنین ح لتی ،اسااتعداده ی ب لقوه او شااکوف شااده و خودآگ هی واقعی
صاااورت می گیرد .بسااایا ری از پیشااارف ه ی بشاااری و اختراع ت نتیجه همین
محرومی ه س  .آری « ،دری ی آرام ،هیچگ ه میوانی م هر تربی

نکرده اس ».

پس اگر در زندگی ب مشااکیی مواجه شاادیم ،بدانیم که خداوند هرگز مشااکیی را ساار
راهم ن نمیگذارد ،مگر آنکه بداند ش ا یسااتگی و گنج یش روی رویی ب آن و توان یی از
بین بردن آن را نیز داریم .وقتی زندگی مساایرش رو به ساام
میکند ،شم به سم

دشااوارترشاادن عوض

قویشدن تغییر مسیر بدهید.

اندیشه از شکست ندا رم ،هک همچو موج

افزوده میشود .ز شکستن سپاهِ من
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توجه به فلسفه مشکالت:
 -6پذیرش اشتباه خودمان

وَ ما أَصابَكُمْ مِنْ مُصيبَةٍ فَبِما كَسَبَتْ أَيْديكُمْ وَ يَعْفُوا عَنْ كَثير (شوري)03،
و هر آسيبى به شما رسد به سبب اعمالى است كه مرتكب شدهايد ،و از بسيارى [از همان اعمال هم]
درمىگذرد.

دیگران نگیرید .م ت زم نی که دیگران را

پیک ن اته م ت را در مشکالت به سم

مسابب ن ک میه ی خود بدانیم ،هرگز موفق نخواهیم شد .چرا یک لحظه هم فکر
نمیکنیم که شاا ید این مشااکالت و بدبختیه  ،براثر بیمالحظگی و بیفکری
خودم ن افت ده اسا

آی قبل از انج م ک ریم ن مشورت و اندیشه میکنیم آی از

تجربه دیگران استف ده میکنیم این چه ع دتی اس
ساری آن را به سارنوشا
میدهیم .چه بساای ر اس ا

که هر بالیی سرم ن می آید،

و قج ی الهی و امتح ن و مصیح

و م نند آن پیوند

آم ر مرگ و میر و جراح ه و بیم ریه یی که امک ن

پیشاااگیری از آن وجود دارد ،ولی ما از آن فیا

کرده و زمین و زما ن را متهم

میکنیم .ب ور کنید بساای ری از آن چیزه یی که مردم معموالً ساارنوشا
غ لب ً نتیجه رفت ر ابیه نه خود آن ن اس .

هب نی کان همه نیکی آيد فرود

بدا ن را بد آيد ز چرخ کبود
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فصل دهم :مهارت موفقیت و حل مشکالت
م در زندگی بطور مداوم در ح حل مسئیه هستیم  .برخی از این مس ئل س ده
هستند ولی برخی دیگر به فع لیته ی فکری پیچیده ای نی ز دارند.
توان یی حل مساائیه به م کمک می کند مس ا ئل زندگیم ن را به نحو مطیوب حل
کنیم  .اگر مس ئل مهم زندگی م  ،حل نشده ب قی بم ند ب فش ر روانی روبرو شده
و ساالم
موفقی

روانی و نیز ساالم

جسام نی م تهدید می شود.میزان خوشح لی و

م در زندگی ت حد زی دی به توان یی م در حل مسئیه بستگی دارد.

مه رت موفقی

و حل مسائیه ،م نند سا یر مه رته ی زندگی ب ید تقوی

شود.

برای اینکه در این مه رت قوی شااویم ،ب ید ب رویکرد صااحی و من ساابی آن را
تبیین کنیم .متأسف نه بسی ری از م متوجه اشتب ه تی که در زم ن حل مسئیه مرتکب
میشویم ،نیستیم.
در این فصل ،به برخی آی ت پیرامون این مه رت میپردازیم:
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اخالص

صِبْغَةَ اللَّهِ وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ( ...بقره)109،
رنگ خدايى (به خود بگيريد) و چه رنگى از رنگ خدايى بهتر است؟!

اخالص به این معن س ا
ب شایم .طبیعی اسا

که در ک ره یم ن ،قصاادی به جز خشاانودی خداوند نداشااته

که این فجیی

اخالقی ،مراتب ع لی و بیندی دارد که دس

م از

درق آن ع جز اسا  ،ولی این نمی تواند به معن ی بیاعتن یی م نسب

به آن ب شد؛ زیرا

هر قدر در ک ره یم ن به دنب انگیزهه ی ن بتر و پ یدارتر ب شیم ،دق

و انگیزه بیشتری

صرف میکنیم و ب لطب آث ر بهتری هم از خود به ج ی میگذاریم .به همین خ طر ،پی مبر
گرامی اسااالم (ص) فرمودند« :اِنّم االعم ُ بِ لنِّی ت؛ مساایم ً ارزش هر عمل ب نی

آن

سنجیده میشود».
آری ،ک ر که برای هدف بزرگی ب شد ،اثرش اعج بآورتر اس ؛ نش نهاش هم این اس
که بهترین و محکم ترین بن ه در طو ت ریخ ،بن ه ی مذهبی بوده اند و اثرگذارترین
کت به در تنه یی و بیخبری همگ ن نوشته شده اس  .مهمترین و تعیینکنندهترین راز
موفقی

بزرگ نی چون ام م خمینی (ره) نیز ،هم ن اخالص و توجه و اتص به خدا بود.

آری این ق نون ن نوشاته خیق

اسا « :مَن ک ن لِیّه ک ن اهللُ له؛ هر کس برای خدا ب شد،

خدا برای اوس ».

ای دل ،زيان و سود هچ جویی هک رد جهان آن سود ربرد ،کز َسرِ سود و زيان گذشت
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توکل

 ...وَ مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بالِغُ أَمْرِه ( ...طالق)0،
و كسى كه بر خدا توكل كند خدا برای [انجام كارش] بس است .مساماً خدا كار خود را به انجام مىرساند.

«توکل» یکی از مف هیم اصاایی و گسااترده در اخالق و عرف ن اسااالمی اساا

و نقش

بیبدیل و ک ربردی در ساابک زندگی دینی دارد .مفهوم توکل به معن ی تکیه و اعتم د بر
خداساا ؛ بهگونهای که به انساا ن ب وجود تالش و امید در ک ره  ،موفقی

در آن را

مشاروط به اراده خداوند بداند .به عب رت س دهتر ،واگذارى ک ر به خداوند و انتخ ب او
به وک ل ؛ هم نگونه که م برای ک ره وکیل میگیریم؛ بیکه از این هم ب التر ،مثل هر
کودکی که فق م در خود را میشن سد و ب حجور او آرام اس

و ب نبودنش ،هراس ن و

گری ن.
روشان اسا

که توکل به معن ی دس

کشیدن از تالش و ی ری خواستن از دیگران در

ک ره نیسا ؛ بیکه به معن ی دوری از تکیه به غیر خدا در پیروزی و ن امیدی از خدا در
شکس ه س .
گساتره توکل بسای ر وسای اسا

و حجم وسیعی از آی ت و روای ت م را در بر گرفته

اسا  .آیه ب ال یکی از صاری ترین و لطیفترین آی ت قرآن درب ره توکل اس
خداوند را برای موفقی

که توجه

در ک ره ک فی میداند .ام م ب قر عییه السااالم فرمود« :آنکه به

خدا توکّل کند ،مغیوب نشود و آنکه به خدا توسّل جوید ،شکس

و اگر رب تو ببندد ،همه رهاه و گذراه
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باور به هدایت و راهگشایی الهی

وَ الَّذينَ جاهَدُوا فينا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنا وَ إِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنين
(عنكبوت)57،
و آنها كه در راه ما (با خاوص نيّت) جهاد كنند ،قطعاً به راههاى خود ،هدايتشان خواهيم كرد؛ و خداوند با
نيكوكاران است.

هم ن گونه که پیشاتر نیز گفته شد ،اعتق د به قدرت بی نه ی

خداوند در کن ر توحید افع لی

(یعنی همه ک ره بودن) ،زنجیره ای از ب وره و رفت ره را در وجود انس ن تشکیل می دهد که
هر کدام از آن ه تأثیر فراوانی در موفقی
تحقق وعده ه ی پروردگ ر اسا
این وعده ه  ،حم ی

و سااع دت او دارد .یکی از این ب وره  ،ب ور به

که در آی ت قبل به چند مورد از آن ه اشا ره شد .یکی از

خداوند از دین خود و ریشااه کن کردن دشاامن ن دین اسا

که آی ت

زی دی از قرآن را به خود اختص ص داده اس .
خداوند کریم در قرآن ب ره به مؤمن ن و پرهیزک ران وعده داده اسا
و اساتق م

که بر دین او پ یداری

کرده وحج ه ی او (پی مبر ،ام م ن و ج نشین ن آن ه ) را ی ری نم یند ،او نیز به

ی ری مؤمن ن خواهد آمد و آن ن را در تندب ده ی ساخ
ق بل توجه آن اس

که در این آیه استق م

زندگی تنه نخواهد گذاش  .نکته

و پ یداری در دین ،نتیجه ی ری کردن خدا عنوان

شاده اسا ؛ یعنی گ م برداشتن در راه تحقق دین و آرم ن ه ی ن ب اسالم سبب استواری و
ثب ت بیشاتر در این راه می شاود .بن براین حتی مؤمن نی که نسب

به پیروزی نه یی خود بر

کف ر ن امید ی متزلز هساتند ،می توانند ب قدم برداشتن در این مسیر ،خود را دارای ثب ت و
اطمین ن بیشتر بس زند.
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صبر و پایداری

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اسْتَعينُوا بِالصَّبْرِ وَ الصَّالةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرين (بقره)170،
اى كسانى كه ايمان آورديد از صبر و نماز ياری جوييد كه خدا با صابران است.

همه م به طور طبیعی در زندگی ب مشاکالت زی دی دس

و پنجه نرم میکنیم .برطرف

شادن برخی از این مشاکالت نی ز به زم ن و بردب ری دارد .از این رو ،صبر به منزله راه
نج تی برای ف ئق آمدن بر مشکالت ب ید مورد توجه هر انس ن فرزانهای قرار بگیرد.
و پیشابرد ک ره سا  .به همین خ طر ،در

«صابر»از مهمترین ارک ن ایم ن و رمز موفقی

قرآن کریم بیش از هفت د ب ر از آن سااخن به می ن آمده اس ا  .مخ طب بخش زی دی از
پیغمبر اسالم (ص) اس

این آی ت ،شاخ

که در راه تبییغ دین و مق بیه ب سختیه ی

آن نی ز به صبر دارد
در قرآن کریم آمده اسا

که لقم ن حکیم به فرزندش چنین وصای

کرد« :وَ اصْبِرْ عَی

م أصا بَکَ إِنَّ ذلِکَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُور؛ «و در برابر مصا یب که به تو م رساد ،شکیب ب ش
که این صبر از ک ره ى بسی ر مهمی اس

که ب ید بر آن اهتم م ورزید».

گنج صبر ،اختیار لقمان است ره هک را صبر نیست  ،حكمت نیست

ب مروری بر آی ت و روای ت پیرامون صبر ،درمیی بیم که صبر دارای ابع د مختیفی اس .
رسو خدا (ص) میفرم ید« :الصَّبْرُ ثی ثةٌ صَبْرٌ عِنْدَ الْمُصِیبَةِ وَ صَبْرٌ عَی الطَّ عَةِ وَ صَبْرٌ عَنِ
الْمَعْصِیَةِ؛ صبر سه قسم اس  :صبر در مصیب
گن ه و معصی ».
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مشورت

 ...وَ شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلينَ (آل
عمران)177،
و در كارها ،با آنان مشورت كن! اما هنگامى كه تصميم گرفتى( ،قاطع باش! و) بر خدا توكل كن! زيرا
خداوند متوكالن را دوست دارد.

آیه ب ال به یکی از مهمترین رموز موفقی

افراد بزرگ اشا ره میکند که متأسااف نه امروزه

کمتر به آن عمل می شود و آن «مشورت کردن» اس  .نیمی از موفقی
درسا

بساتگی دارد .این موضاو ب توجه به وسع

به انتخ ب مسیر

موضوع ت و پیچیدگی مس ئل و

نیز گساتردگی اطالع ت ،ضارورت بیشتری نیز پیدا کرده اس  .افرادی که برای عبور از
مراحل سااخ

و حس ا س زندگی خود ،از اندیشااه و رأی دیگران نیز اسااتف ده کرده و

خودش ن را عقل کل نمیدانند ،انتخ بی بهتر و امنتر را تجربه میکنند.
ام م عیی ( ) در ساخنی بسای ر زیب و حکیم نه میفرم ید« :خردمند ،از مشورت دیگران
بینی ز نیسا  ».دق

در تعبیر روای

این مفهوم را دارد که نه فق افراد کم ساواد و بی

تجربه ی جوان و ...؛ بیکه حتی افراد فرزانه و خردمند نب ید خودشا ا ن را بینی ز از
مشاورت ب دیگران بدانند؛ زیرا روشان اس
بهتر از دانش یک نفر اسا

که برخورداری از تجربه و دانش چند نفر

و ب مشاورت نه تنه چیزی از دس

نمیرود؛ بیکه ابع د و

پنجرهه ی ت زهتری برای اندیشه و تدبیر فرد دوراندیش ب ز میگردد:

این خِرداه چون مصابیح انور است

بیست مصباح از يکي روشن رت است
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تفکر در سرانجام دیگران (عبرت آموزی)

قُلْ سيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الَّذينَ مِنْ قَبْل ( ...روم)02،
بگو« :در زمين سير كنيد و بنگريد عاقبت كسانى كه قبل از شما بودند چگونه بود؟

عقل موهب
انس نی

خدا به م انس ا نه س ا  .هر چه از آن بهتر و صااحی تر اسااتف ده کنیم ،به

نزدیکتر شده و از خط و لغزش مصونتر خواهیم بود .بن براین ،تصمیم بگیریم

برای هر ک ری که می کنیم ،دالیل روشن و منطقی داشته ب شیم .از ظنّ و گم ن و خرافه
و خواب و تخیل و حس شاشام و ف گیری و پیروی از اکثری

و شاخصی

گرایی و

سن گرایی و تعصب ت کورکورانه م نند این امور غیرعقالنی بپرهیزیم.
از دیدگ ه قرآن کریم ،سااه منب اصاایی برای تفکر وجوددارد -1 :طبیع

(تفکر و تعقل

در طبیعی ت ع لم ) -5،ت ریخ  -1ضاامیر انس ا ن .هر کدام از این من ب هم ب ید به مساایر
هدای

عقالنی و صاحی انس ن کمک کند ،واال تفکر و اندیشه در آن ح صیی جز انبوه

افک ر مزاحم و به درد نخور چیزی نیسا  .دنی ی فکر بسای ر ی ز م انس نه پر اس
این افک ر بیهوده .ام آنچه دین اسااالم بر آن تأکید میکند و یک ساا ع
هشات د س

از

آن را برتر از

عب دت می داند ،تفکری معرف زا و برخ سته از رو خداجوی آدمی اس

که او را به بهترین ک ره در زندگی دعوت میکند .این نو تفکر اساا

که ام م عیی

می فرما ید« :هر ک رى را که قبل از انج م آن تفکر کن نت یخ زیب ی در پ خواهد
داشا  ».آیه ب ال به اهمی

عبرتآموزی و تفکر در سرانج م گذشتگ ن به مث به یک منب

اصیی تفکر اش ره نموده اس .
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اندیشهورزی

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذينَ ال يَعْقِلُون (انفال)22،
بدترين جنبندگان نزد خدا ،افراد كر و اللى هستند كه انديشه نمىكنند.

در قرآن کریم صااده آیه م نند آیه ب ال وجود دارد که انساا نه را به اندیشااه و تعقل
فراخوانده اس .
یکی از تأسافب رترین تصاورات انسا نی ،نشان ختن نعم

بزرگ عقل اس  .اندیشه و

خردورزی از دو سو مورد ظیم و بیمهری ی افراط و تفری قرار گرفته اس  .از سویی،
برخی متحجران و ظ هرگرای ن دینی ،نقش خردورزی و عقل را در زندگی خود به
شاادت پ یین آورده و پیوسااته روی به اسااتخ ره و دع و م نند آن آوردهاند و از سااویی
برخی روشانفکران غربزده آن را یگ نه حال مشکالت و مجهوالت بشری دانسته و هر
چه مخ لف عقل و درکش ن ب شد ،به راحتی انک ر میکنند.
حقیق

این اس

که بدبختی امروز بشر ح صل همآهنگی همین دو اندیشه در تجعیف

ج یگ ه واقعی عقل اسا ا  .چه نعمتی ب التر از این که خداوند به م عقل داد ت در
ک ره یم ن و سارنوش

احتم لی آن تفکر نموده و از دیگران عبرت بگیریم .پی مبر اعظم

(ص) میفرم یند« :خداوند متع

به بندگ نش چیزی بهتر ازعقل نبخشیده اس »

مابقی خود استخوان و ریشهای

ای ربارد تو همه اندیشهای

ور بود خاری ،تو همه گلخنی

گر بود اندیشهات گل گلشنی
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علمآموزی

 ...هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ ال يَعْلَمُون ( ...زمر)7،
آيا كسانى كه مىدانند با كسانى كه نمىدانند يكسانند؟

ک ربرد دان یی در زندگی و موفقی

بر کسای پوشایده نیس  .هر چه دان یی انس ن بیشتر

شااود ،انتخ به ی ع قالنهتر و رفت ر مدبرانهتر و در نتیجه ،زندگی موفقتری خواهد
داشاا  .ام م عی ( ) فرمود« :عیم و دانش تحصاایل کنید که در پرتو آن زندگی را به
دس

آورید».

هک اندان هب ره جای بی رامش است

تن مرده چون مرد بی دانش است

چه کسای اسا

که نداند دین اسالم ت چه اندازه به عیم و دانش آموزی تأکید کرده اس .

اح دیثی چون « اُطیُبوا العِیمَ ولو بِ لصِّینِ فإنَّ طیبَ العِیمِ فریجةٌ عَی کُلِّ مُسیِم؛ دانش را فرا
گیرید ،گرچه در چین ب شد؛ زیرا طیب دانش بر هر مسیم ن واجب اس  ».و «اُطیُبوا العِیمَ
مِن المَهدِ إل الیَّحد؛ از گهواره ت گور دانش بجوئید ،».تنه نمونه کوچکی از میزان اهمی
عیمآموزی در منطق دین اساالم بوده اس  .در س یه این اح دیث و تشویقه بود که دوران
ب شکوه تمدن اسالمی رقم خورد .اگر از عصر رنس نس به عنوان زم ن پیشرف

شگف انگیز

تکنولو ی و اختراع ت گون گون بشر ی د میشود ،بیگم ن از سدهه ی نخستین نزو اسالم
نیز ب ید به مث به دوران ب شااکوه و ارجمند تولید عیوم انس ا نی در حوزه ه ی فیساافه ،طب،
منطق ،کالم ،ت ریخ ،جغرافی  ،نجوم و  ...ی د کرد.
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کوشش و خستگیناپذیری

وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِالَّ ما سَعى ( )07وَ أَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرى ([ )03نجم]
و براى انسان بهرهاى جز سعى و كوشش او نيست * .و نتيجه سعی و تالشش به زودى ديده مىشود.

تردیدی نیسا

که رمز موفقی

و پیروزی ،هدف ع لی ،برن مه دقیق و تالش متن سب ب

آن اس  .برای صعود به پیهه ی ترقی نخس

ب ید نردی ن من سبی تهیه کنیم و سپس پیه

پیه از آن ب ال برویم .بساای ری از م هیچ کدام از این دو ک ر را انج م نمی دهیم؛ یعنی نه
مه رت رؤی پردازی داریم و نه انگیزه و تالش برای تحقق آن .به همین دلیل ،همیشااه
منتظریم ت دره ی غیب از ج یی برای م ب ز شااود و م را به موفقی
این اسا

که ساارنوش ا

م در دساات ن خودم ن و در گرو تالش و هم

مؤمن ن عیی ( ) فرمود« :ارزش هر کس به میزان هم
دین اساالم هم به هم

برس ا ند .حقیق

و تالش و پشاتک ر اهمی

م سا  .امیر

اوس ».
زی دی داده اس  .افزون بر آیه ب ال،

تم م آی تی که به در کن ر ایم ن به عمل ص ل اش هر می کنند ،نش ن دهنده اهمی

کرو

تالش صحی و ش یسته در سع دت آدمی اس .
بسای ری از انسا ن ه هدفی برای خود تعیین می کنند و همیشه از آن دم می زنند ،ولی
در پی تحقق آن نمی روند .ازاین رو ،هیچ گ ه به آ ن دس

نمی ی بند .چه نیکوس

این

بی ن ام م ب قر ( ) که فرمود :إِیَّ قَ وَ الْکساَل وَ الجاَّجَر فإِنَّهُمَ مِفْت ُ کُلِّ شار؛ از تنبیی و
بی حوصیگی بپرهیز  ،زیرا که این دو کیید هر بدی می ب شند.

همت بلند دار هک مردان روزگار
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دعا و اظهار نیاز به خداوند

أَمَّنْ يُجيبُ الْمُضْطَرَّ إِذا دَعاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوءَ وَ يَجْعَلُكُمْ خُلَفاءَ الْأَرْضِ أَ إِلهٌ مَعَ اللَّهِ قَليالً ما
تَذَكَّرُون (نمل)52،
يا كسى كه دعاى مضطرّ را اجابت مىكند و گرفتارى را برطرف مىسازد ،و شما را خافاى زمين قرار
مىدهد؛ آيا معبودى با خداست؟! كمتر متذكّر مىشويد!

ت کنون ب چند ع مل موفقی

در زندگی آشاان شاادیم .دع کردن نیز یکی از جدی ترین

عوامل موفقی

اس  .دع  ،به معن ی خواندن و صدا زدن دیگری ،و از برن مه ه ی عب دی

مهمی اساا

که در تم می ادی ن ،به ویژه ادی ن آساام نی مورد توجه خ ص قرار گرفته

اسا ؛ چرا که جوهر دین ،بندگی اسا

و بندگی یعنی اظه ر خجااو و نه ی

نی ز در

زندگی .دع نیز نم د و نشا نه اظه ر نی ز اسا  .پس دع جوهره عب دت و بندگی اسا ؛
چن نکه رسااو گرامی اسااالم فرمودند« :الدُّع مُخُّ العِبَ دَة؛ درون م یه اصاایی عب دت،
دع س ».
روشن اس

که دع ج ی فع لی

و تالش و همک ری م را نمیگیرد؛ بیکه امید و روحیه

بیشااتری در ک ر هم به م می دهد؛ زیرا اگر بدانیم لطف خداوند همراه م ساا  ،از
بنبسا ه و اساب ب غیرطبیعی که خ رج از اراده م س  ،هراسی نداریم .همچنینی ب ید
گف

اضاطرار شارط اصیی استج ب

دع س

که در آیه ب ال هم به آن اش ره شده اس .

پی مبر خ تم (ص) میفرم ید« :دع سااال مؤمن ،سااتون دین و نور آساام نه و زمین
اس ».

چار چیز آوردهام شااه هک رد گنج تو نیست

نیستی و حاجت و عجز و نیاز آوردهام
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نمونه دعای قرآنی

 ...رَبِّ إِنِّي لِما أَنْزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقير (قصص)20،
پروردگارا! هر خير و نيكى بر من فرستى ،به آن نيازمندم!

به دلیل اهمی

بحث دع در قرآن ،این گفت ر را نیز به همین موضاو و بررسی آداب و

شاارای دع و ذکر برخی دع ه ی قرآنی اختص ا ص دادیم .اگرچه هر کس ب هر میزان
درق و معرفتی که داشاته ب شد ،میتواند و خوب اس

ب خداوند سخن بگوید و اظه ر

نی ز کند؛ ام دع در نظر فرزانگ ن و اهل معرف  ،خود دارای آداب و ترتیبی اساا
رع ی

آن ساابب رشااد و کم

که

بیشااتر و بهتر بنده میگردد .روای ت متعددی به آداب و

شرای دع اش ره کرده اس .
قرآن کریم نیز آن هنگ م که دع ه ی نیکمردان گذشته را ی دآور میشود ،به طور ضمنی،
ادب دع کردن آن ن را نیز گوشزد میکند .برخی از این آداب و شرای از این قرار اس :
خجااو و فروتنی و حجااور قیب و اظه ر تذلل ،امید و ترس توأم ن ،ساات یش و حمد
الهی و ی دآوری اوصاا ف نیکویش ،اعتراف به گن ه ن ،پنه نی بودن دع  ،محدود نکردن
دع  ،دع برای دیگران ،توجه به اوق ت و مک نه ی ویژه اساتج ب

دع  ،توسل به اولی ی

الهی و . ...
این دع از زب ن حجارت موسای ( ) نقل شده اس

که در عین اختص ر ،ح وی مط لب

آموزنده و لطیف بسی ر اس ؛ بهگونهای که آن حجرت از ذکر ح ج

خویش خودداری

نموده و تنه اصل نی ز خود به عط ی الهی را ذکر نمود و خداوند نیز او را از فجل م دی
و معنوی فراوان خود بهرهمند س خ .
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فصل یازدهم :مهارت مجالست و هم نشینی
در قرآن مجید ب ره در کن ر مس ئل مهم اش رات به آداب اسالم از جمیه آداب تحی ،
و ورود در مجیس ،آداب دعوت به طع م ،آداب میزب نی و مهم نی شده اس .
این به خوب نشا ن م دهد که قرآن براى هر موضوع در ج ى خود اهمی
ق ئل اسا

و ارزش

 ،و هرگز اج زه نم دهد آداب انس ن مع شرت به خ طر ب اعتن ئ افراد زیر

پ گذارده شود.
در کتب اح دیث ،صااده روای

درب ره آداب مع شاارت ب دیگران از پی مبر (صاای الیّه

عییه و آله ) و ائمه معصااومین (عییهم السااالم ) نقل شااده اسا  .در این روای ت ،حت
طرز نشاستن  ،سخن گفتن  ،تبسم کردن  ،مزا نمودن اطع م کردن  ،طرز ن مه نوشتن ،
و حت طرز نگ ه کردن به دوساات ن نیز مورد توجه قرار گرفته  ،و دسااتوره ئ در زمینه
هر یک داده شده اس .
م به عنوان نمونه قصاد داریم به آداب مج لسا
اش ره کنیم:
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انتخاب دوست و همنشین مناسب

وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِيِّ يُريدُونَ وَجْهَه ( ...كهف)29،
با كسانى باش كه پروردگار خود را صبح و عصر مىخوانند ،و تنها رضاى او را مىطابند! و هرگز بخاطر
زيورهاى دنيا ،چشمان خود را از آنها برمگير! و از كسانى كه قابشان را از ياد خود غافل ساختيم اطاعت
مكن! همانها كه از هواى نفس پيروى كردند ،و كارهايشان افراطى است.

آیه ب ال به رسااولش فرم ن میدهد که ب مؤمن ن و ذاکران حقّ همراه و مالزم ب شااد .این
یک حقیق

انک رن پذیر اس

که دوستی ب افراد در روحیه و خیق انس ن تأثیر میگذارد.

قرآن کریم از حسرت مجرم ن در روز قی م
به خ طر بی ور روزى را که ظ لم دسا

برای دوستی ب گن هک ران خبر میدهد « :و

خویش را از شادت حسرت به دندان م گزد و

م گوید :اى ک ش ب رسااو خدا راه برگزیده بودم * .اى واى بر من! ک ش فالن
(شاخ

گمراه) را دوس

خود انتخ ب نکرده بودم! * او مرا از ی د حق گمراه س خ ،

بعد از آنکه آگ ه به سراغ من آمده بود ،و شیط ن همیشه خوارکننده انس ن بوده اس ».
در طرف مقا بال ،قرآن کریم دوساااتی با پرهیزکا ران را پ یدار دانساااته و همراهی ب
راستگوی ن را توصیه میکند( .توبه)116 ،

ره دل هک رپیشان شود از انهل بلبل

گفتنی اس

رد دامنش آوزی هک با وی خبری هست.

برخی ضواب دوستی عب رت اس

گرفت ریه و پند و خیرخواهی.
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پاکیزگی و حسن گفتار

وَ هُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَ هُدُوا إِلى صِراطِ الْحَميد (حج)20،
و به سوى سخنان پاكيزه هدايت مىشوند ،و به راه خداوند شايسته ستايش ،راهنمايى مىگردند.

زب ن مهم ترین وسااییه ارتب ط انساا ن ه ب یکدیگر و اطال رساا نی و مب دله افک ر و
اندیشه ه اس  .از این رو ،میتوان آن را فع ترین عجو بدن دانس .
در دین مبین اساالم ،بیش از هر آیین دیگری بر آداب و آف ت زب ن تأکید شده اس  .بر
همین اسا س از رساو خدا(ص) روای

شده فرمود« :انّ اکثر خط ی ابن آدم فی لس نه؛

قطع ً بساای ری از گن ه ن انس ا ن از ن حیه زب ن او اس ا  ».و نیز فرمود« :نج ة المؤمن فی
حفظ الیّس ن؛ نج ت و رستگ ری انس ن ب ایم ن در کنتر زب ن اس ».
در آیه ب ال خداوند از پ کیزگی و حسان گفت ر مؤمن ن سخن گفته و این خصی

نیکو را

از مواهاب و عطا یا ی خادادادی بر آن ن میداند .م در ادامه به بخشااای از آی ت دیگر
پیرامون آداب و آف ت زب ن خواهیم پرداخ .

112

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()97
مجالس بهشتی

دَعْواهُمْ فيها سُبْحانَكَ اللَّهُمَّ وَ تَحِيَّتُهُمْ فيها سَالمٌ وَ آخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمين
(يونس)13،
گفتار (و دعاى) آنها [در بهشت] اين است كه« :خداوندا ،منزهى تو!» و تحيّت آنها در آنجا :سالم؛ و آخرين
سخنشان اين است كه« :حمد ،مخصوص پروردگار عالميان است!»

هنگا می کاه در قرآن کریم آی ت مربوط به توصااایف اهل دوزخ و بهشااا

را مط لعه

میکنیم ،باه تفا وته ی متعددی برمیخوریم که برگرفته از روحی ت و خیقی ت این دو
گروه اسا  .یکی از این تف وت ه مک لم تی اسا

می ن اه لی آن

که در جهنم و بهش

رخ میدهد .اهل دوزخ پیوسته یکدیگر را ب بدن می و ن سزا و بدگویی خط ب قرار داده
و به ج ن هم افت ده و همواره مخ صامه و دشامنی دارند :ساوره ص د ،آی ت  95ت  91و
سوره اعراف ،آیه  19و نیز آی ت دیگر قرآن از این حقیق
ولی اهل بهشا

پرده بر میدارد.

جز ب نیکی ب هم ساخن نگفته و سخن لغو و گن ه و بیهودهای از آن ن

سار نمیزند « :ال یَساْمَعُون فِیه لغْواً وَ ال تأْثِیم ً * إِالَّ قِیالً ساَالم ً ساَالم ً؛ در آن ب غه ى
بهشا

نه لغو و بیهودهاى م شانوند و نه ساخن ن گن هآلود * تنه چیزى که م شنوند،

«ساالم» اسا « ،ساالم» .در آیه ب ال نیز به یکی از صاف ت اهل بهش
مج لس خود همواره خدا را ست یش کرده و از فجل و رحم

اش ره شده که در

وی سخن میگویند .آن ن

این ویژگی را از دنی ب خود به ارث بردهاند.
بر اسا س آنچه گفته شد ،درمیی بیم که شرک

در مج لس مذهبی و ی د خداوند ،عمیی

نیکو و پسندیده و تأثیرگذار در رو و روان آدمی و از صف ت اهل بهش
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حقگویی در گفتار

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ قُولُوا قَوْالً سَديداً (احزاب)93،
اى كسانى كه ايمان آوردهايد! تقواى الهى پيشه كنيد و سخن حق بگوييد

آیاه ب ال اهل ایم ن را به حقگویی و تقوای در گفت ر دعوت میکند .در هفتمین فراز از
دع ی ام م عصر(عخ) چنین می خوانیم« :وَ سَدِّد السِنتن بِ لصَّوابِ وَ الحِکمَة؛ خدای ! زب ن
ه ی م را به درس

گویی و حکم

استوار فرم ».

در این فراز از یکی از مهمترین ارزشه  ،و ع لیترین خیصاای ه ی ساارنوش ا

سا ز

اخالقی سااخن به می ن آمده .این دع که برگرفته از آیه فوق میب شااد .به راسااتی اگر به
این دساتور اخالقی عمل شاود ،آدمی به بزرگترین ع مل رشد و ترقی و نورانیّ

دس

ی فته ،و ساا زندهترین وسااییه را برای پیمودن مدارج تک مل در اختی ر گرفته اساا  .از
مجموعه آیه و دع یی که ذکر شاد ،دس

کم سه مطیب استف ده می شود1 :اااا کنتر و

نگهداری زب ن از هرگونه انحراف و ب طل گویی؛ 5ا ع دت دادن زب ن به درس

گویی و

سخن حق و مفید و آموزنده؛ 1اااا وسییه قرار دادن زب ن برای آموزش دانش و حکم
ه و آگ هی ه ی سودمند و تک مل بخش.
هرکدام از این سه موضو موجب استواری زب ن شده ،و آن را وسییه مفید و افتخ رآمیز
و زاینده برای رشااد و تع لی خود و دیگران می ساا زد .و عدم وجود هر کدام از این
ویژگی ه برای زب ن ،خساا رت بزرگی در مساایر روند تک میی انساا ن بوده و ب عث
شکس

او در عرصه ه ی معنوی ،اخالقی ،اقتص دی و فرهنگی خواهد شد.
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خوشگفتاری با همگان

 ...وَ قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً ( ...بقره)90،
و با مردم سخن خوب بگوييد

انسا ن میتواند زب ن را به عنوان بهترین ابزار بی ن مق صد و منوی ت نیک و خوب و زیب
به ک ر گیرد و ک ره ی مثب

فراوان انج م دهد .یکی از ک رکرده ی مهم زب ن و گفت ر،
و عواطف یکدیگر اسا  .همه انس نه به

ایج د ارتب ط ب دیگران و بهرهمندی از محب

شنیددن کالم زیب و مؤدب نه گرایش دارند و از آن استقب میکنند .از این رو خداوند به
مؤمن ن فرم ن میدهد که حتی در برابر ج هالن و بدکرداران ،ب کرام

برخورد کرده و

ب آن نی که ن ساازا و دشاان م میگویند ،روی خوش نشا ن دهید و بزرگوارانه از کن ر آن ن
عبور کنید.
در آیه ب ال خداوند از م میخواهد ت ب همه مردم نیکو سااخن بگوییم .ام م ب قر ( ) در
تفساایر معن ی قو نیک که خداوند در آیه سااف رش کرده میفرم ید« :بهترین سااخنی که
دوس

دارید مردم به شم بگویند ،به آنه بگویید ،چرا که خداوند ،لعن  ،دشن م و زخم

زب ن بر مومن ن را دوس
شخ

گفت ر و بدزب ن و سمخ را دشمن میدارد و

ندارد و فرد زش

ب حی و بردب ر و عفیف پ رس را دوس

دارد».

آری ،زب ن ترجم ن و بی نگر احوا درون اسا  .امک ن ندارد درون انسا ن پ ق و سا لم
ب شاد ام زب ن او کثیف  .زب ن دریچهای اس

که محتوی ت درون را ظ هر می کند .زب ن

انسا ن آینه د اوسا  .در حدیثی از حجرت عیی ( ) آمده اس « :اِجمَیوا فِی الخِط بِ
تسمَعوا جَمیل الجَواب؛ زیب سخن بگویید ت پ سخ زیب بشنوید».
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پرهیز از گناهان زبان

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا تَناجَيْتُمْ فَال تَتَناجَوْا بِالْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ وَ مَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَ تَناجَوْا بِالْبِرِّ
وَ التَّقْوى وَ اتَّقُوا اللَّهَ الَّذي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (مجادله)7،
اى مؤمنان! هنگامى كه رازگويى مىكنيد به گناه و دشمنخويى و نافرمانى با پيامبر رازگويى نكنيد و به نيكى
و پرهيزگارى راز گوييد! و از خداوند كه نزد او گرد آورده مىشويد پروا كنيد.

کنتر زب ن پ یه نخسا

اصاال زب ن اسا  ،و آن به معنی مراقب

جدی و شدید برای

نگهداری زب ن از هرگونه انحراف ،و خط گویی اساا  .هرگ ه زب ن ،ره و لق و هرز
ب شااد ،بزرگترین بال برای انسا ن خواهد شااد ،و محصااو آن جز فتنه ،گن ه ن بزرگ و
انحراف ت ویرانگر و خ نم ن برانداز نخواهد بود .و این که در روای ت اسالمی از سکوت
تمجید بسای ر شاده ،این سکوت هم ن ع میی اس

که موجب کنتر زب ن میشود ،و به

اصطال ترمزی در زب ن ایج د می کند.
آف ت و گن ه ن کبیرهای که از زب ن برمی خیزد ،بساای ر اس ا

که میتوان آن را به گفته

بعجای به صده مورد رس نید؛ م نند :تهم  ،دروغ ،غیب  ،سخنچینی ،گواهی به ب طل،
خودسات یی،اشا عه فحشا ء و نشر اک ذیب ،بیهوده گفتن ،ن سزا گویی ،خشون

ب زب ن،

اصرار بی ج  ،تکدیگری و چ پیوسی ب زب ن ،مسخره کردن ،و آزار رس نی به دیگران ب
زب ن ،نکوهش دیگران ،کفران نعم

ب زب ن ،تبییغ ب طل و تشااویق به گن ه ،وعده دروغ،

بدزب نی ،نهی از معروف و امر به منکر ب زب ن و. ...

نیست رد عالم ایجاد بجز تیغ زبان
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پرهیز از سخنان کینهتوزانه و اختالفافکن

وَ قُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطانَ كانَ لِلْإِنْسانِ عَدُوًّا
مُبيناً (اسراء)70،
و به بندگانم بگو تا گفتارى كه نيكوتر است بر زبان آورند كه شيطان ميان آنان را مىشوراند؛ بىگمان شيطان
براى انسان دشمنى آشكار است.

ب دق

در آیه ب ال درمیی بیم که یکی از مهمترین لغزشاااگ هه ی انسا ا ن ،زب ن اسا ا .

شاایط ن به شاادت در کمین اساا

ت ب سااوء اسااتف ده از گفت ره ی م در می ن م تفرقه

انداخته و دشمنآفرینی کند.
واقعی

تیخ زندگی همه م این اس

که بخش بزرگی از انر ی خود را صرف

جدا ه ی لفظی بیهوده و کینه و ن راحتیه ی پوچ از یکدیگر میکنیم .اگر زن و شوهر
کمی مراقب طرز حرف زدن خود ب شند؛ اگر هنگ م سخن گفتن در جم ف مییی توجه
بیشتری به نو الف ظ و مف هیم کن یی آن داشته ب شیم و اگر نخواهیم ب زب نم ن خدای
ن کرده به دیگران نیش زده ی آن ن را تسییم خود س زیم ،بسی ری از این دعواه و
کدورته رخ نمیدهد و در نتیجه ،بسی ر ش یسته اس

آیه ب ال را همواره ب خود حفظ

کرده و سرلوحه گفت ر خود قرار دهیم .ام م عیی ( ) میفرم ید« :زب ن ع قل پش
اوس

و عقل ن دان پش

زب نش ».مقود از این حدیث این اس

عقل

که قبل از حرف زدن

کمی به عواقب آن بیندیشیم ت خدای ن کرده دلی را نشکنیم و روحی را نی زاریم و حقی
را پ یم

نکرده ب شیم.
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پرهیز از سخنان گناهآلود

وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الْحَديثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ يَتَّخِذَها هُزُواً أُولئِكَ
لَهُمْ عَذابٌ مُهين (لقمان)5،
و از مردم كسى است كه خريدار گفتار بيهوده است تا بى (پشتوانه) دانشى( ،مردم را) از راه خداوند ،بيراه
كند و آن را به ريشخند گيرد؛ آنان را عذابى خوارساز خواهد بود.

گفتیم که زب ن به عنوان یک عجو انس نی در ده ن ،در مق م ابزار بی ن ب طن ،نقش کییدی
در زندگی بشار دارد و بسای ری از خوبیه و بدیه به آن نسب

داده میشود .از زب ن

هر چه بگوییم کم گفتهایم؛ زیرا خداوند چن ن برای این عجااو و ابزار بی نی اهمی
اس

که کردار آدمی را به طور مطیق به آن نسب

ق ئل

میدهد.

گن ه ن و زشااتیه ی زب ن متعدد اساا  .یکی از آف ت زب ن که در آیه ب ال به آن پرداخته
شااده ،این اساا

که لحن ی محتوای گفت ر فرد ح صاایی جز غفی

و دوری از ی د خدا

نداشته ب شد .نمونه این موارد ،سخن ن ی آهنگه ى سرگرم کننده و غفی زایی اس

که

انسا ن را به گمراه کش ا نده؛ خواه آنچه الح ن و آهنگه ى شااهوتانگیز و هوسآلود
دارد و خواه آنچه از طریق محتوا ،انس ن را به بیهودگ و فس د ،سوق م دهد.
امروزه نیز بسای ری از افراد و گروه ه ی مختیف ب صارف هزینهه ی مییی ردی در صدد
گسااترش ب طل و کمرنگ شاادن حق هسااتند که از آن جمیه میتوان به شاابکهه ی
م هوارهای ،فییمه و کت به ضااد دینی ،برپ یی هم یشه و تبییغ ت گسااترده برای
انحراف مردم و بهویژه نسال جوان اش ره کرد؛ و این مطیب مصداقی اس
فوق.
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پرهیز از غیبت

 ...وَ ال يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَ اتَّقُوا اللَّهَ
(حجرات)12،
و از يكديگر غيبت نكنيد؛ آيا هيچ يك از شما دوست مىدارد كه گوشت برادر مرده خود را بخورد؟ پس آن
را ناپسند مىداريد و از خداوند پروا كنيد

از مهمترین بیم ریه ی زب نی ،غیب
اهمی

اس

که حرام دانسته شده اس  .دین مبین اسالم،

فراوانی برای آبروی مؤمن ن ق ئل شاده اسا

آبرو و حیثی

و به هیچ کس اج زه نداده اس

دیگران را به خطر اندازد .به همین دلیل ،در اسالم از غیب

نبود دیگران نهی شااده اس ا  .این در ح لی اس ا

را به مث به آن میداند که کسی

برادر مردهاش را بخورد .این تشابیه بی نگر این مط لب اس

چون گوش

تن او اس

و بدگویی در

که مترقیترین جوام ح فظ حقوق

انس ن ،هنوز به چنین حق بزرگی پی نبرده اند .قرآن غیب
گوشا

ت

که آبروی هر فرد

و تج وز به آبروی برادر دینی ،م نند خوردن گوش

تن او -و

در نتیجه ،از بین رفتن وی -میب شااد؛ بهویژه آنکه این تج وز در غی ب وی ب شااد که
قدرت دف
گوشا

از خود را نیز ندارد .بن براین ،هم نگونه که نکوهیدهترین اعم  ،خوردن

همنوع ن –بهویژه برادر انسا ن -اس

دارند ،غیب

نیز زشا

إدامُ کِالبِ النّ ر؛ از غیب

و حتی حیوان ت از انج م چنین عمیی اب

و تنفرانگیز اس  .ام م سج د ( ) میفرم ید« :إی کُم وَ الْغِیبَة فإنَّه
پرهیز کنید ،زیرا غیب
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پرهیز از تمسخر و تحقیر دیگران

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا ال يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ ال نِساءٌ مِنْ نِساءٍ
عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ ال تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ ال تَنابَزُوا بِالْأَلْقابِ بِئْسَ االِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ
الْإيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُون (حجرات)11،
اى مؤمنان! هيچ گروهى گروه ديگر را به ريشخند نگيرد ،بسا آنان از اينان بهتر باشند؛ و نه زنانى زنانى ديگر
را ،بسا آنان از اينان بهتر باشند و از يكديگر عيبجويى مكنيد و (همديگر را) با لقبهاى ناپسند مخوانيد! پس
از ايمان ،بزهكارى نامگذارى ناپسندى است و آنان كه (از اين كارها) بازنگردند ستمكارند.

از بزرگترین گن ه ن در اسااالم مسااخره و تحقیر دیگران اس ا  .قرآن کریم در آیه 97
بقره تمسااخر را صااف
یکدیگر ،تقواسا

ج هالن میداند .زیرا از نظر اسااالم ،مالق برتری انس ا ن ه بر

و کسای جز خدا از میزان تقوای اشاخ ص آگ ه نیسا  .بن براین تنه

کساای افراد دیگر را مورد طعنه قرار میدهد که فجاال و مراتب انساا نه را از دریچه
امتی زات موهوم و ن بخردانه در دنی بداند .این هم ن نهی از تمسخر در آیه ب الس .
شا ی ن توجه اسا

که در این آیه چند گونه جزئی برای مساخره کردن مطر شده که

نشا ندهنده رواج بیشاتر این نو تمسخره در می ن مردم اس  -1 :مسخره کردن اقوام
دیگر؛ م نند تمساخر نژاد ،قبییه ،گویش ی شهر دیگران -5 .مسخره کردن زن ن نسب

به

هم -1 .صاادا زدن افراد ب لقب ه ی ن پسااند و خردکننده .پی مبر اکرم (ص) میفرم ید:
«مَنْ أذ َّ مُؤمِن ً أذلَّه الیّه؛ کس که مؤمن را خوار شم رد ،خدا او را ذلیل خواهد کرد».
زب ن هیچ اسااتخوانی ندارد ام آنقدر قوی هس ا

که میتواند قیبی را بشااکند و عرش

خدا را به لرزه درآورد؛ پس مراقب حرف زدنت ن ب شید.
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پرهیز از گسترش و تأیید فساد

إِنَّ الَّذينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنْيا وَ الْآخِرَةِ وَ اللَّهُ
يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ ال تَعْلَمُون (نور)17،
به يقين كسانى كه دوست دارند كه عمل زشت در ميان كسانى كه ايمان آوردهاند گسترش پيدا كند براى
آنها در دنيا و آخرت عذابى دردناك است ،و خدا (عواقب شوم آن را) مىداند و شما نمىدانيد.

اشا عه فحشا ء ،از جمیه گن ه نی اس

که متأسف نه امروزه -و ب پیشرف

وس یل ارتب ط

جمعی -رواج زی دی ی فته اساا  .مقصااود از فحشاا ء ،هر نو گن ه آشااک ر و بزرگ
میب شاد .افش ی اسرار و عیوب پنه نی دیگران ،نه تنه موجب هتک حریم شخصی آن ن
میگردد؛ بیکه به گن ه جنبه عمومی میدهد؛ یعنی بدبینی را در ج معه رواج داده؛ قب
بساای ری از گن ه ن را از بین برده و ج معه را در معرض ن امنی اخالقی و بیحی یی قرار
میدهد.
در حقیق  ،اشا عه فحش ء ،غیر مستقیم هنج ره ی اخالقی را نش نه رفته اس  .به همین
دلیل ،خداوند متع

نه تنه اشا عهکنندگ ن فس د؛ بیکه حتی دوستداران این عمل شوم را

در دنی و آخرت مشامو عذاب دردن ق قرار داده اس  .پی مبر اسالم (ص) فرمود« :مَنْ
أذا َ ف حِشةً ک ن کمُبْتدِئِه ؛ کس که ک ر زشت را منتشر س زد ،م نند کس اس
در آغ ز انج م داده اساا  ».گفتنی اساا
آگ هس زی ج معه از صالحی

که آن را

وجود توجیه تی چون آزادی خبر و رساا نه،

افراد مسئو و  ...دلییی برای ارتک ب این گن ه نمیب شد.

اگر راست گویی سخن هم بدی

هب بد گفتن خلق چون دم زدی
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پرهیز از بیهودهگویی

وَ الَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ([ )0مؤمنون]
و [مؤمنان] كسانی [هستند] كه از [هر گفتار و كردارِ] بيهوده و بىفايده روىگردانند.

یکی دیگر از آداب مرتب ب گفت ر در اساالم ،پرهیز از لغو و ساخن بیهوده اس ؛ گرچه
دایره عمل به آن ،تنه در گفت ر آدمی نم ی ن نمی شاااود و به رفت ر او نیز سااارای
می کند.این صف

پس از نم زگزاردن ،مهم ترین صف

مؤمن ن عنوان شده اس  .لغو ،به

هر گونه ساخن ،فعل و فکر بیهوده و بیپ یه گفته می شاود که انس ن را از ی د خدا غ فل
و از تفکر صاحی ب ز میدارد .گفتن سخن ن بیهوده در مج لس و ی فرست دن پی مکه و
ی ایمیله ی بیف یده نیز در این زمره قرار دارد.
بن براین ،پرهیز از لغو ،به این معن ساا
درای

که کالم و عمل خود را مزیّن به ساانجیدگی و

نموده و ک ری نکنیم که پشااتوانه عقالنی ندارد و حکمتی بر آن اسااتوار نیس ا .

حجارت عیی ( ) ب ره فرمودند« :ای مردم ،تقوا پیشه کنید که انس ن عبث آفریده نشده
ت ب زی کند و به خود ره نشده ت ی وه بگوید».
روشان اس

که دوری از لغو ،به معن ی چهره درهم کشیدن و زانوی غم در بغل گرفتن

نیسا ؛ بیکه اسالم ،شوخی و مزا ب مؤمن ن و دوست ن و نزدیک ن را به شدت سف رش
نموده اس .

جهان را هن بیهوده آفريدهند
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پرهیز از مجالس گناه

وَ إِذا رَأَيْتَ الَّذينَ يَخُوضُونَ في آياتِنا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا في حَديثٍ غَيْرِهِ وَ إِمَّا
يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطانُ فَال تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمينَ (انعام)59،
و چون كسانى را ديدى كه در آيات و نشانههاى ما به هرزهگويى مىپردازند ،از آنها روى برتاب تا در
سخنى ديگر وارد شوند؛ و اگر شيطان از يادت برد ،پس از يادآورى با گروه ستمكاران منشين.

ورورد و نزدیک شادن به برخی مراکز نظ می و صنعتی به خ طر حفظ اسرار و نیز خطر
احتم لی ،ممنو اساا  .از این جه

برای آن من طق ،حریمی میگذارند ت هیچ کس به

آن نزدیک شااود .درب ره گن ه ن نیز همینطور اساا  .نزدیک شاادن و ورود به حریم
ن فرم نی خدا ممنو اسا  .حجااور در مج لس معصاای  ،هرچند به صااورت تم شا گر
ب شااد ،از همین جه

حرام اساا ؛ چون هم م یه تقوی

کفر و جرأت گنهک ر به گن ه

میشود و هم فرد را در یک قدمی گن ه قرار میدهد.
از آیه و حدیث مورد بحث ،ب ید به خوبی پند بگیریم از مج لس شااراب و قم ر ،رق
و عروساای ه یی که ب س ا ز و آواز همراه اس ا

و مح فیی که در آن ،پش ا

ساار افراد

بدگویی می شااود و جشاان ه یی که ب حرام آمیخته اس ا  ،ک مال بپرهیزیم ت بتوانیم از
بندگ ن ص ل خدا ب شیم.
ام م صا دق ( ) فرمود« :هرگز ش یسته نیس

که فرد ب ایم نی در مجیسی بنشیند که در

آن ،خدا را ن فرم نی می کنند و او ق در بر جیوگیری نیس ».
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فصل دوازدهم :مهارت زندگی مشترک
(عوامل استحکام خانواده)
رفت ره و نک ت زی دی وجود دارد که زوجین در صورت برخورداری از مه رته ی آن
و به ک رگیری در زندگی مشاااترق می توانند محب

زی دی در می ن جوام غربی و شرقی شده اس .
در متون دینی م توصااایهه ی زی دی به زوجین برای این منظور شاااده اسا ا  .ب کم
تأسف ب ید اعتراف کرد این بخش از مف هیم دینی مورد غفی
اگر م فق

مشکیی نداشتیم.

و اح دیث مورد بررسی قرار میگیرد:
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(عوامل استحکام خانواده)
رفت ره و نک ت زی دی وجود دارد که زوجین در صورت برخورداری از مه رته ی آن
و وف داری را در کن ر یکدیگر

احس س کنند .از این رو ،مهمترین رمز داشتن یک زندگی مشترق موفق و پ یدار ،کسب
مه رته ی همساارداری اس ا  .این مه رته امروزه موضااو کتب و مق الت بساای ری
زی دی در می ن جوام غربی و شرقی شده اس .
در متون دینی م توصااایهه ی زی دی به زوجین برای این منظور شاااده اسا ا  .ب کم
تأسف ب ید اعتراف کرد این بخش از مف هیم دینی مورد غفی
اگر م فق

زی دی قرار گرف

اس .

به توصاایهه ی قرآن کریم و پی مبر اکرم (ص) و ائمه اطه ر ( ) در زمینه

آداب همسارداری عمل می کردیم ،به طور یقین ،در بسای ری از مس ئل زندگی مشترق،
مشکیی نداشتیم.
در ادامه تعدادی از مه رته ی زندگی مشاترق و عوامل استجک م خ نواده از منظر قرآن
و اح دیث مورد بررسی قرار میگیرد:
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زی دی قرار گرف

اس .

آداب همسارداری عمل می کردیم ،به طور یقین ،در بسای ری از مس ئل زندگی مشترق،

فصل دوازدهم :مهارت زندگی مشترک

و به ک رگیری در زندگی مشاااترق می توانند محب

و وف داری را در کن ر یکدیگر

احس س کنند .از این رو ،مهمترین رمز داشتن یک زندگی مشترق موفق و پ یدار ،کسب
مه رته ی همساارداری اس ا  .این مه رته امروزه موضااو کتب و مق الت بساای ری

به توصاایهه ی قرآن کریم و پی مبر اکرم (ص) و ائمه اطه ر ( ) در زمینه

در ادامه تعدادی از مه رته ی زندگی مشاترق و عوامل استجک م خ نواده از منظر قرآن
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فراهمآوردن مقدمات ازدواج ساده و سالم

وَ أَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَ الصَّالِحينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَ إِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليم (نور)02،
مردان و زنان بىهمسر خود را همسر دهيد ،همچنين غالمان و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقير و
تنگدست باشند ،خداوند از فضل خود آنان را بىنياز مىسازد؛ خداوند گشايشدهنده و آگاه است!

اساالم به عنوان ج م ترین برن مه سع دت بشر ،به قوای غریزی انس ن توجه نموده و در
صدد تعدیل و بهره من سب از آن برآمده اس  .یکی از این غرایز ،میل جنسی و شهوت
اسا

که ارضا ء آن از راه ازدواج مشارو اس  .ازدواج سبب ایج د الف

و آرامش در

انسا ن ه  ،تولید نسال ،حفظ ج معه از فسا د اخالقی ،افزایش امید و نش ط در زندگی و
بساای ری فواید دیگر می گردد .به همین جه  ،اسااالم جوان ن را به ازدواج و پیروی از
سان

رسو خدا فراخوانده اس  .پی مبر اکرم (ص) فرمود« :هر کس ازدواج کند ،نیمی

از دینش را حفظ کرده اس ؛ پس در نیم دیگر از خدا پروا کند».
افزون بر این ،قرآن کریم مؤمن ن را به ترغیب جوان ن برای ازدواج و تسهیل شرای برای
آن ن دعوت نموده اساا  .خداوند هم چنین در آیه ب ال ،برای جیوگیری از هر عذر و
به نه ا ی ،تجامین نموده که امک ن ت اولیه را برای ازدواج فراهم می سا زد .ب الرفتن سن
ازدواج ،سابب افزایش اضاطراب ه و فش ره ی عصبی ،ک هش انگیزه فع لی

اقتص دی،

ازدی د ن هنج ریه ی اخالقی و اجتم عی و بسی ری از تبع ت سوء دیر میگردد.
بدین ترتیب کسی که بی جه

و ب به نه ه ی غیرمعقولی چون بی پولی ی ترس از آینده

و  ...از ازدواج پرهیز می نم ید ،در حقیق

وعده نیکوی پروردگ رش را ب ور ندارد.
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ایجاد کانون آرامش

هُوَ الَّذي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها ( ...اعراف)197،
او خدايى است كه (همه) شما را از يك فرد آفريد؛ و همسرش را نيز از جنس او قرار داد ،تا در كنار او
بياسايد.

آی ت متعددی از قرآن مؤمن ن را به ازدواج و تشکیل خ نواده ترغیب می نم ید .بر خالف
برخی ادی ن ،از منظر اسالم ،ازدواج ع مل قرب به پروردگ ر و زمینه س ز دوری از شیط ن
و هوای نفس اس ا  .خداوند کریم ازدواج را م یه آرامش و مهرب نی دانسااته و الف

و

مودت می ن همسران ،را نش نه لطف و قدرت خود می داند .در منطق قرآن ،هدف اصیی
از ازدواج ،رسیدن به آرامش روحی و ایج د زمینه برای بندگی بهتر خداوند اس .
زن و شااوهر ب ید بدانند این هدف زندگی مشااترق ب ید ت انته ی زندگی مشااترق حفظ
شاود .هر نو ع میی که سبب بر هم خوردن آرامش و طمأنینه در زندگی مشترق شود،
از نظر اسالم اشتب ه اس  .از آموزهه ی اسالمی برداش

میشود که زن در ایج د آرامش

روانی در خ نواده نقش ویژهای ایف میکند؛ مشاااروط بر آنکه در ایف ی چنین نقشااای از
عزتمندی و ج یگ ه من ساب برخوردار ب شد .ام م سج د ( ) خط ب به مردان میفرم ید:
«حقّ زن این اس

که بدان خداوند متع او را م یه آرامش و انس تو قرار داده اس

بدان که این نعمت اسا

و

که خداوند به تو داده؛ پس او را گرام دارى و ب وى نرمخو

ب ش ».
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مهرورزی و محبت

وَ مِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَ جَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ
في ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون (روم)21،
و از نشانههاى او اينكه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد ،و در ميانتان
مودّت و رحمت قرار داد؛ در اين نشانههايى است براى گروهى كه تفكّر مىكنند!

بر خالف برخی ادی ن ،از منظر اسالم ،ازدواج ع مل قرب به پروردگ ر و زمینه س ز دوری
از شایط ن و هوای نفس اس  .خداوند کریم ازدواج را م یه آرامش و مهرب نی دانسته و
الف

و مودت می ن همسران ،را نش نه لطف و قدرت خود می داند .طبق این آیه ،وجود

محب

می ن زن و شااوهر نه تنه نکوهیده نیس ا  ،بیکه امری ک مالً پسااندیده و از آی ت

الهی میب شاد .نکته ق بل توجه این اسا

که خداوند به واسطه ازدواج نه تنه مودت و

دوستی می ن همسران را به وجود می آورد؛ بیکه رحم

و عن ی

خ صش را نیز بر آن ن

سرازیر می کند.
محب

زن و مرد به یکدیگر و حفظ احترام متق بل ،امید و نشا ط زندگی و بندگی را در

آن ن حفظ کرده و سبب رشد و تع لی معنوی خ نواده می شود .بن براین ،زن و شوهر ب ید
سعی کنند میزان صف و صمیمی

و دوستی می ن خود را افزایش دهند و از بروز هرگونه

ع میی که دوستی می ن آن ن را به هم بزند ،جیوگیری کنند.
البته ب ید توجه داشاا

که در منطق قرآن ،هدف اصاایی از ازدواج ،رساایدن به آرامش

روحی و ایج د زمینه برای بندگی بهتر خداسا  .بن براین ،محب
از این مسیر الهی خ رج نشود.
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گرامیداشتن و تکریم همسر

 ...وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فيهِ خَيْراً
كَثيراً (نساء)17،
و با آنان شايسته رفتار كنيد و اگر ايشان را نمىپسنديد (بدانيد) بسا چيزى را ناپسند مىداريد و خداوند در
آن خيرى بسيار نهاده است.

از دیگر مشاخصاهه ی اصیی سبک زندگی قرآنی ،خوشرفت ری زن و شوهر ب یکدیگر
اس  .این توصیه بهویژه مردان شده اس ؛ زیرا قرآن ،مرد را سنگ زیرین آسی ی زندگی
میداند و هم نگونه که وی را مدیر اجرایی خ نواده میداند ،هرگونه اسااتعالء و برتری
جویی را نیز در مورد وی محکوم کرده اسا  .ام م عیی ( ) در وصاایتی ن ب خط ب به
فرزند خود مینویسااد « :فدارَه عَیی کُلِّ ح ٍ وَ احس اِنِ الص اٌّحبَة له فیصاافو عَیش اُک؛
همیشه ب همسرت مدارا کن و ب او به نیکی رفت ر کن ت زندگی

ب صف شود».

در این آیه ،خداوند به مردان فرم ن می دهد ت ب زن ن رفت ر شا یسته و نیکو داشته ب شند
و در ن مالیم ت زندگی زن شااویی خویشااتندار ب شااند؛ زیرا مصاایح

خ نواده در حفظ

صای و آرامش می ن همساران اس  .پی مبر اکرم می فرم ید« :بهترین شم کس اس

که

براى خ نواده اش بهتر ب شد و من از همه شم براى خ نوادهام بهترم».
ذکر این نکته ضاروری اس
این دسااتور ،یکسااویه نیسا
آن ن اس

که اگرچه خط ب آیه ب مردان اس  ،ولی روشن اس

که

و تنه به این دلیل خط ب به مردان آمده که حق طالق ب

و زمینه بروز رفت ر مستبدانه در ایش ن بیشتر اس .
128

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()112
مسئولیت و وظیفهمداری

الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّه ( ...نساء)00،
مردان سرپرست زنانند به خاطر آنكه خداوند برخى (مردان) را بر برخى ديگر (زنان) [در نيروى فكرى و
جسمى و توان اداره خانواده] برترى بخشيده و به خاطر آنكه از اموالشان (براى زنان) خرج مىكنند .پس
زنانِ شايسته و درست كار[ ،در امور كای خانواده و در چهارچوب حقوق شرعی] فرمانبرداند [و] در برابر
حقوقى كه خدا [به نفع آنان برعهده شوهرانشان] نهاده است ،در غياب شوهر [حقوق و اسرار و اموال او را]
حفظ مىكنند.

بر خالف آموزهه ی پوچ غربی ،عشق و محب

هیچگ ه به تنه یی ض من موفقی

مشاترق نیسا ؛ بیکه از نظر دین مبین اساالم ،اسا سی ترین شرط موفقی
وظیفه مداری و احس س مسئولی

همسران نسب

زندگی

هر زندگی،

به یکدیگر اس .

آیه فوق از آی ت راهگشا و بسای ر کییدی قرآن می ب شاد که متأساف نه نسب

به مف هیم

حکیم نه و مترقی آن کم لطفی صااورت گرفته اساا  .این آیه به خوبی وظ یف زن و
شااوهر را در اداره زندگی ترساایم می نم ید .مردان -به جه

توان یی ه ی جساامی و

قدرت روحی -وظیفه تدبیر کیی زندگی و درآمدزایی دارند و زن ن -به جه
روحی و ع طفی -مساائولی

قدرت

نگ ه داری منز و تدبیر داخیی را بر عهده دارند .ام م ک ظم

( ) فرمود« :جِه دُ المَرأةِ حُسنُ التَّبَعُّلِ؛ جه د زن ،خوب شوهردارى کردن اس ».
روشان اس
آن ن را نسب

که حکم فوق زمینه سوء استف ده مردان را فراهم نمی آورد؛ بیکه مسئولی
به پیشبرد و هدای

م دی و معنوی خ نواده بیشتر می کند.
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خانوادهدوستی

وَ الَّذينَ يَقُولُونَ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَ ذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَ اجْعَلْنا لِلْمُتَّقينَ إِماماً
(فرقان)90،
و [بندگان راستين خدا] كسانى [هستند] كه مىگويند« :پروردگارا! از همسران و فرزندانمان مايه روشنى چشم
ما قرار ده ،و ما را براى پرهيزگاران پيشوا گردان!»

در آیه ب ال قرآن کریم ،یکی از دع ه ی بندگ ن راستین خود را این میداند که از خداوند
برای خود ،همساران و فرزندانی درخواسا

میکنند که م یه روشانی دیدگ نش ب شاند.

این نش ن دهنده خ نواده دوستی مؤمن ن اس

مهم را

که در دع ه ی خود این درخواس

دارند.
خ نوادهدوستی یکی از خصی ه ی مهم و اس سی مؤمن ن اس  .این خصوصی
اسا  .به عب رت دیگر ،عشاق ک الیی نیسا

که خواساته ی ن خواسته در زندگی وجود

داشااته ب شااد و بتوان آن را از هر ج یی تهیه کرد .عشااق و محب
مراقب

به دساا

آوردنی و

کردنی اس .

اگر همساران شایوهه ی افزایش عشاق و محب
مراقب

اکتس بی

و خ نوادهدوستی را بی موزند و مه رت

از آن را فراگیرند ،آنگ ه امواج آرامش و خوشاابختی زندگی مشااترق آن ن را در

خود گرفته و ک نون خ نواده گرم و دلپذیر میگردد .پی مبر اکرم () میفرم ید« :نشااسااتن
مرد در کن ر خ نواده اش ،نزد خدای بزرگ دوسا داشاتنیتر از اعتک ف [و نشستن] در
این مسجد من اس ».
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نادیدهگرفتن عیوب یکدیگر

 ...هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَ أَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنّ ( ...بقره)199،
آنها جامه شما و شما جامه آنهاييد( .هر يك زينت ديگرى هستيد و پوشاننده عيوب و حافظ از گناه او)

هر کساای ب مراجعه به نفس خویش متوجه میشااود که خودش م نند دیگران خ لی از
عیوب نیسااتو خداوند از روی لطف ،صااف ت بد و زشا

و اشااتب ه ت او را از دیگران

مخفی کرده اسا  .حجرت امیرالمومنین (عییه السالم) در این ب ره میفرم یند« :مَنْ نظر
فی عَیْبِ نفْساِهِ اِشاْتغل عَنْ عَیْبِ غیرِهِ » «هر که عیب خود را ببیند از پرداختن به عیب
دیگران ب ز ایستد».
در نظرگ ه قرآن ،زن و مرد هم چون لب سااای برای یکدیگر ،عیوب و زشاااتی هم را
می پوشا نند .این تشابیه بییغ و رس  ،گوی ی نک ت فروانی در حوزه عیوم تربیتی و آداب
همسارداری اس  .مثالً اینکه هم نطور که لب س انس ن را از سرم و گرم حفظ می کند،
وجود همسر نیز سبب حفظ انس ن از خطرات فراوان اخالقی و فکری میشود .همچنین،
لب س ب ید در طر و رنگ و جنس من ساب انسا ن ب شاد؛ همسار نیز ب ید کفو انس ن و
متن سب ب فکر ،فرهنگ و شخصی
از سویی ،لب س م یه زین

انس ن ب شد.

و آرامش اس ؛ همسر نیز م یه زین

و آرامش خ نواده اس .

از طرف دیگر ،عیوب لب س را به دیگران نشاا ن نمیدهند؛ بیکه مخفی نه و ب کمک یک
خی ط م هر آن را اصااال می کنند؛ همساار نیز اگر عیبی داشاا  ،ب ید آن را از دیگران
مخفی کرد و ب مشورت یک متخص

به درم ن آن پرداخ .
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گذشت و یادآوری محاسن یکدیگر

 ...وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَ ال تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُم ( ...بقره)209،
و گذشت كردنتان به پرهيزگارى نزديكتر است و بخشش را ميان خود فراموش مكنيد.

شا ی ترین ع میی که سبب سردی رواب زن شویی میشود ،این اس
اختالف ت زندگی ،از خط ی یکدیگر گذش
راهه ی گذش

و ن دیدهگرفتن ،این اس

که زن و شوهر در

نکرده و آن را ادامهدار کنند .یکی از بهترین
که لحظ ت خوب مشترق خود ب همسرت ن را

ی دآوری کنید.
متأسااف نه دیده میشااود که برخی همسااران اج زه میدهند ت اختالف ت جزئی و ن چیز
زنادگی ،ادامه دار شاااده و ب لجب زی آن را تبدیل به بحران میکنند .این افراد در هنگ م
اختالف ت ،بهگونهای درب ره همساار خود سااخن میگویند که گوی هیچ خ طره مشااترق
خوبی ب او نداشاته و شریک زندگ نیش ن فردی ک مالً خودخواه و بداخالق و غیر ق بل
تحمل بوده اس .
قرآن کریم در عب رت ب ال ،عالوه بر توصاایه مؤمن ن به گذش ا

و چش امپوشاای ،به آن ن

توصایه میکند ت مهرب نی و خوبی همدیگر را از ی د نبرده و برای اصال رابطه خود ،به
یا د لحظا ت خوب زنادگی خود بیفتند .این یکی از برترین راهک ره برای جیوگیری از
فروپ شی زندگی مشترق اس .
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درک متقابل (تناسب حقوق و وظایف)

 ...وَ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ( ...بقره)229،
و براى آنان ،همانند وظايفى كه بر دوش آنهاست ،حقوق شايستهاى قرار داده شده

وقتی زندگی مشاترق شرو می شود ،زن و مرد هر یک به نوبه خود آگ ه نه ی ندانسته
متعهد می شاوند که برای ایج د و داشاتن زندگی مشاترق ش د و پرطراوت در کن ر هم
تالش کنند .دنی ی مرد و زن تف وته ی کیی دارد .ش ید هیچ نکتهای در زندگی مشترق،
از این مهمتر نب شااد که زن و مرد همدیگر را بشاان سااند و به روحی ت و خیقی ت هم
واقف شوند .کت به ی بسی ری درب ره این موضو نگ شته شده اس .
دنی ی مرده اساتداللی و جه ن زنه احسا سای اس  .راز صمیمی

می ن این دو درق

تف وته یشاا ن اساا  .تف هم به معن ی درق کردن نیساا ؛ تف هم یعنی توان یی تحمل
تف وته .
در آیه ب ال ،خداوند هنگ می که در مق م یکی از احک م طالق اس  ،به یک اصل کیی در
زندگی مشترق اش ره کرده و اظه ر میدارد که زن ن هم نگونه که وظ یفی دارند ،حقوقی
نیز دارند .این عب رت کیی ،دریچهای به سم
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عفو و مدارا

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ وَ أَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلين (اعراف)177،
عفو و گذشت را پيشه كن ،و به كار پسنديده فرمان ده ،و از نادانان روى بگردان

آیاه فوق جا م ترین آیه اخالقی اجتم عی قرآن اسااا

که به یقین حال بسااای ری از

مشاکالت زندگی اسا  .اصل گذش  ،حقمداری و مدارا سه اصل کیی و ج م در در
تم م رواب اجتم عی؛ بهویژه زندگی مشترق اس .
منظور از مدارا این نیسا
به این معن س

که ب نق

که اشتب ه ت دیگری را قبو کنیم و ب آن موافق ب شیم؛ بیکه
دیگری –که دیگر امیدی به اال آن نیس  -کن ر بی ییم.

برخی میپندارند ع قالنه نیسا
دسا

انسا ن ب این نق

دادن بخشی از خواستهه ی زندگی اس

ببرد ،ولی واقعی

این اسا

کن ر بی ید؛ زیرا این ک ر به معن ی از
و انس ن ب ید از زندگی خود ک مالً لذت

که ب مدارا نکردن ،بخشه ی دیگر زندگی هم از آرامش و

لذت فعیی خود دور میشوند .به عب رت دیگر ،کسی که مدارا نمیکند ،نه تنه از آن چه
دلخواه اوساا

و در زندگی وجود ندارد ،محروم اساا ؛ بیکه از آن چه هساا

نمیتواند بهره بگیرد؛ ولی کسای که مدارا میکند ،دس

نیز،

کم از این نیمه موجود بهرهمند

میشود .ام م ص دق ( ) می فرم ید« :هنگ می که خدا برای اهل یک خ نه خیر و نیکی را
خواسته ب شد ،مهرب نی در زندگی را روزی آنه میگرداند».

آسایش دو گیتی تفسیر این دو حرف است
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سعه صدر و بزرگ منشی

 ...وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ وَ أُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ( ...نساء)129،
و صاح و سازش بهتر است؛ اگر چه بخل و تنگ نظری در ذات [بسياری از] مردم نفوذ كرده است.

در هر خ نوادهای ممکن اس

زن ی مرد برخی ویژگیه ی اخالقی ی رفت ری من سب را

نداشاته ب شاد .در این هنگ م ،همسر او ب ید برای حفظ تع د زندگی مشترق ،نسب

به

برخی مس ئل اغم ض داشته و از آنه چشمپوشی کند.
گوش دادن یکی از بزرگترین مه رته یی اساا

که م اغیب آن را بید نیسااتیم .بی ید

بدون هیچ داوری ،به نگرانیه و گیهه ی همسارت ن گوش دهید .بیشتر وق ه  ،فق و
فق داشاتن کسای که به حرفه و دردد ه ی م گوش کند ،تنه چیزی اس

که برای

حل مسا ئلم ن نی ز داریم .درق یکدیگر در زندگی مشترق ،حی تی اس  .سعی کنید به
مس ا ئل دنی ی پیرامون خود از منظر چشاام همساارت ن نگ ه کنید ،دنی را فق از دریچه
چشم خودت ن نبینید.
اگرچه متأسااف نه به تعبیر قرآن کریم ،اغیب انس ا نه اساایر خودمحوری ،ساایطهگری و
حس برتریجویی و تنگنظری گشته و به من ف خود میاندیشند .به فرموده بزرگ ن ،هر
قدر که رنجیدن انس ن از دیگران زی د ب شد ،منّی

او هم به هم ن اندازه زی د اس ؛ یعنی

میزان رنجیدن آدمی از دیگران و حوادث پیرامونش ،نش نگر درجه خودخواهی اوس .

يک نکته بگویمت هب تحقیق بسنج
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حقمداری و پذیرش اشتباه

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ
الْأَقْرَبينَ ( ...نساء)107،
اى اهل ايمان! [همواره در همه امور زندگى] قيام كننده به عدل ،و گواهى دهنده براى خدا باشيد ،هر چند به
زيان خود يا پدر و مادر يا خويشانتان باشد.

حقمداری و پذیرش اشتب ه در زندگی مش ترق بسی ر مهم اس  .بسی ری از خ نوادهه به
خ طر لجب زی زوجین ،تبدیل به میدان جنگ و مب رزهه ی گ ه و بیگ ه زن و شاوهر شده
اسا  .حقیق

این اسا

که زندگی زن شویی همیشه بر مبن ی اعتم د س خته میشود و

زوجین ب ید بتوانند اینقدر احسا س امنی

و صاداق

داشاته ب شند که اشتب هش ن را به

همسااار خود اعتراف کنند .خیییه شا ا ید بتوانند عذرخواهی کنند ،ام قبو کردن
اشااتب هشاا ن را گردن نمیگیرند؛ درساا
ظرف شاایرینی ،فق به جه
متوجه نشده اس

مثل کودکی میم ند که موق ن خنک زدن به

اطال دیممکن اساا

عذرخواهی کند؛ ام ت زم نیکه

که نب ید اینک ر را بکند ،آن را ادامه خواهد داد.

در بساای ری از رواب توان یی عذرخواهی و قبو اشااتب ه یکطرفه اس ا .؛ یعنی یکی از
همسااران (زن ی مرد) همواره کوت ه آمده و عذرخواهی میکند .این مسااأله در درازمدت
آث ر وخیمی در رو و روان فرد گذاشاته و ممکن اس
او شاود .ب ید توجه داش

خدای ن کرده منجر به دلسردی

که عذرخواهی نش نه رو بزرگ و قبو آن نیز نش نه اعتم د

اساا  .در آیه ب ال ،خداوند مؤمن ن را به رع ی
خودش ن -دعوت کرده اس .
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توجه به دینمداری خانواده

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَ أَهْليكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ وَ الْحِجارَةُ ( ...تحريم)5،
اى مؤمنان! خود و خانواده خود را از آتشى كه هيزم آن انسان ها و سنگ ها است حفظ كنيد.

در سابک زندگی اساالمی ،همه چیز تح الشع بندگی خدا و پیشرف

معنوی بندگ ن

خالصااه قرار دارد .از این رو ،مهمترین ب یسااته اخالقی خ نواده ی دینی نیز کمک و
همراهی اعجاا ی آن در امور معنوی به یکدیگر دانساا  .بر این اساا س ،خ نواده،
کوچکترین و اس سیترین واحد تربی

دینی را تشکیل می دهد.

از منظر قرآن ،هر یک از اعجاا ی خ نواده -و به ویژه مردان به عنوان مدیر اجرایی
خ نواده -ب ید یکدیگر را در رشااد و تک مل معنوی ی ری کرده و از سااقوط و تب هی
بره نند .ب نگ هی به ساایره انبی ء در قرآن ،درمیی بیم که آن ن توجه ویژهای به هدای
همساار و فرزندان خود نموده و حتی پیش از والدت فرزندان خود ،از خداوند طیب
هدای

و پ کی آن ن را نمودهاند.

ام م صا دق ( ) می فرم ید« :هنگ می که آیه فوق ن ز شد ،مردی از مسیم ن ن نشس
شاارو به گریسااتن کرد و گف « :من خودم را نمی توانم حفظ کنم؛ ح

و

مساائولی

خ نواده ام نیز به من سااپرده شااد ».رسااو خدا (ص) به او فرمود« :برای تو همین ک فی
اسا

که آن چه به خودت فرم ن می دهی ،به آن ن نیز فرم ن دهی و هر چه خودت را از

آن من می کنی ،آن ن را نیز من کنی».
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توجه به رفاه متعارف خانواده

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتاهُ اللَّهُ ال يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا ما
آتاها سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْراً (طالق)5،
بر توانگر است كه از توانگرىاش [برای خانواده] هزينه كند ،و هر كه رزق و روزىاش تنگ باشد ،از همان
مقدار كه خدا به او عطا كرده هزينه كند .خدا هيچكس را جز به اندازه رزقى كه به او عطا كرده است،
تكايف نمىكند .خدا به زودى پس از سختى و تنگنا فراخى و گشايش قرار مىدهد.

یکی از وظ یف زن و مرد نسااب
چراغی اسا

به هم ،حفظ شا دی و نشا ط یکدیگر اسا  .شا دی

که ک نون خ نواده را فروزان نگ ه میدارد .از این رو ،دین اسااالم به مرد و

زن سف رش کرده ت از این وظیفه مهم نسب
اساالم« ،توساعه بر عی » اسا

به هم غفی

نکنند .یکی از مستحب ت دین

یعنی مردان در صورت تمکن م لی ،خس س

نداشته و

زن و فرزند خود را بهرهمند ساا زند .ام م سااج د ( ) میفرم ید« :رفتن به ب زار و خرید
مقداری گوشا
دوس

برای خ نوادهام که میل به گوش

دارند ،برای من به از آزاد کردن بنده

داشتنیتر اس ».

م نب ید برای خودم ن زندگی کنیم؛ بیکه ب ید برای همدیگر زندگی کنیم و همدیگر را
شا د کنیم .ام م صا دق ( ) فرمود« :حق زن بر شوهرش این اس

که از میوهای که همه

میخورند ،ب ید به خ نوادهاش بخوراند و در روزه ی عید خوراق آن ن را افزایش دهد،
و چیزه یی برای آن ن فراهم کند که در روزه ی دیگر فراهم نمیکرده اس ».
البته نب ید از نظر دور داش
همسر از او نداشته ب شند.

که بر زن ن نیز توصیه اکید شده که درخواستی ب التر از توان
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توجه به رفت و آمد فامیلی

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَ تُقَطِّعُوا أَرْحامَكُم (محمد)22،
پس اگر [از خدا و فرمان او] روى گردان شويد ،آيا جز اين انتظار مىرود كه در زمين فساد كنيد و ارتباط با
خويشانتان را قطع كنيد.

هر یک از زن و مرد ب رفتن زیر چتر خطبه عقد و پیم ن زوجی  ،عالوه بر پذیرش
نقش همسری ،وارد شبکه نسبت ً گستردهای از رواب اجتم عی جدید ب بستگ ن ،دوست ن
و آشن ی ن همسر نیز میشوند.
در می ن این حجم گسااترده ارتب ط ت و ب توجه به اهمی

و نقش کییدی خ نواده در

ج معه و فرهنگ م  ،نو و میزان ارتب ط ب خ نواده همساار نسااب
اهمی

و حس ا ساای

بیشااتری برخوردار اس ا  .نحوه مدیریتی که در برابر این ارتب ط

گسااترده ف مییی اتخ ذ میشااود ،میتواند ب عث آرامش و پیشاارف
عدم موفقی

به س ا یر اطرافی ن ،از
و ی حتی ن آرامی و

م بشود .ب توجه به وارد شدن در فج ی خ نوادگی همسر ،به نظر میرسد

یکی از مشااکالتی که معموالً در زندگیه ی نوپ بروز پیدا میکند ،مساائیه ارتب ط ب
خ نواده همسر اس  .برخورد صحی ب همسر نخستین و مهمترین گ م به سوی برخورد
صااحی ب خ نواده اوسا  .سااعی کنید پیوند می ن او و خ نوادهاش را درق کنید و از او
بخواهید در این پیوند پ یدار ب شاد .ی دت ن ب شد خ نواده همسرت ن برای او م نند خ نواده
شم برای خودت ن اس .
آیه ب ال ،قط رحم را ب زگش ا

به ج هیی

میداند .این نش ا ن از اهمی

تک مل عقیی و رفت ری م دارد.
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حفظ عفت و پاکدامنی

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصارِهِمْ وَ يَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِكَ أَزْكى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِما
يَصْنَعُونَ ( )03وَ قُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ [ ...نور]
به مردان باايمان بگو چشمهاى خود را (از نگاه به نامحرمان) فروگيرند ،و عفاف خود را حفظ كنند؛ اين
براى آنان پاكيزهتر است؛ خداوند از آنچه انجام مىدهيد آگاه است! و به زنان با ايمان بگو چشمهاى خود را
(از نگاه هوسآلود) فروگيرند ،و دامان خويش را حفظ كنند.

عف ف در یک تعریف ج م و ک ربردی ،حقیقتی روح نی اس ا
سوی گن ه ،معصی  ،ک ره ی زش
حفظ و صای ن
عف

در شااکم ،عف

در شااهوت ،عف

در کالم و  ...هر کدام به معن ی

از ارزش ه ی اخالقی در به ک رگیری عن صر مذکور اس .

در این می ن ،رع ی
این عمل زشا

شده و دین و ارزشه ی دینی انس ن را

میکند .بن براین ،ش خه ه ی متعددی دارد که حج ب یکی از آن ه س .

در نگ ه ،عف

حفظ و صی ن

و ن ش یس

که م ن رفتن انسا ن به

عف

در نگ ه به ن محرم از مهم ترین مصا دیق دوری از گن ه اس .

و نکوهیده ،زمینه س ز بسی ری از انحراف ت اخالقی می گردد .از این رو،

قرآن کریم مردان و زن ن را به فروبسااتن چشاام نش ا ن از جیوه ه ی حرام دعوت کرده
اس .
انسا نی که چشام نش را پ ق نگ ه نمی دارد ،به تدریخ دچ ر ن رض یتی از همسر و تنو
طیبی جنسای می گردد و به همین لح ظ به جیب توجه در ج معه از طریق پوشش و ی
حتی حرک ت ،گفت ره و رفت ره روی خواهند آورد.
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پوشش عفیفانه در برابر نامحرم

 ...وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِالَّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَ ال يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ
إِالَّ لِبُعُولَتِهِن ( ...نور)01،
و زينت خود را -جز آن مقدار كه نمايان است -آشكار ننمايند و (اطراف) روسرىهاى خود را بر سينه خود
افكنند و زينت خود را آشكار نسازند مگر براى شوهرانشان

ویژگی عف

و حی ع میی بسی ر مؤثر در زندگی مشترق اس  .پوشش عفیف نه زن برای

ن محرم ن سبب حفظ موقعی

وی نزد شوهر و تحکیم رابطه زن شویی آن ن اس  .در آیه

ب ال ،خداوند به زن ن توصایه کرده ت زیب ییه ی جسامی خود را برای ن محرم ن پوشیده
نگ ه داشته و آن ن را برای شوهرانش ن عرضه کنند.
ام م صا دق ( ) فرمود« :بهترین زن ن شام کسی اس

که چون ب همسرش خیوت کند،

ج مه حی از تن به در کند و چون بپوشد و همراه او شود ،زره حی را بر تن کند».
خوب اساا

در اینج به این نکته مهم اشاا ره شااود که از موارد مؤثر بر میزان عف ف و

حج ب همسااران ،رس ا نه ه ی تصااویری و ارتب طی جدید اس ا  .فییم ه  ،سااری
شاابکهه ی مج زی ،اینترن

ه،

و م هواره نقش مخربی در میزان عف ف و حج ب همسااران

گذاشته و ترویخ بیحی یی میکند .وقتی زن و ی شوهر ،پ ی م هواره ،فییم ه ی مبتذ و
ی سا ی ه ی مساتهجن را به خ نوادهش ن ب ز میکنند ،عمالً فروپ شی عف
رابطه زن شویی گرم را در می ن خود کیید زندهاند.
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حجاب و حکمت آن

يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ وَ بَناتِكَ وَ نِساءِ الْمُؤْمِنينَ يُدْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَالَبِيبِهِنَّ ذلِكَ
أَدْنى أَنْ يُعْرَفْنَ فَال يُؤْذَيْنَ وَ كانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحيما (احزاب)77،
اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو« :جابابها [روسرىهاى باند] خود را بر خويش
فروافكنند ،اين كار براى اينكه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است؛ (و اگر تا كنون خطا و
كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده رحيم است.

حفظ حج ب و پوشااش شاارعی برای زن ن از عوامل پیشااگیرانه از آساایبه ی اخالقی
خ نواده اس .
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حج ب و حرم
«جیب ب» به معن ی پوشش سراسری -چون چ در -اس
آیه فوق ،حکم

که تم م بدن زن را بپوش ند .در

حج ب زن ن این چنین بی ن شده که زن ن محجبه در ج معه به عف

پ کدامنی شان خته شاده و مورد اذی

و

و آزار هوسب زان قرار نمی گیرند .ب نگ هی به این

آیه روشن می شود که حج ب نقش زی دی در امنی
رع ی

نگ ه به ن محرم وجود دارد.

اخالقی ج معه دارد.

حج ب آث ر بسای ر زی د دیگری نیز دارد .از آن جمیه میتوان به حغظ شخصی

زن و ایج د بساتر من سب برای حجور ش یسته آن ن در اجتم  ،تحکیم ج یگ ه خ نواده،
پیشاگیری از فس د در اجتم و حتی زیب یی بیشتر زن ن اش ره کرد .ام م عیی ( ) فرمود:
«ص اِیَ نةُ المَرْأةِ أنْعَمُ لِحَ لِهَ وَ أدْوَمُ لِجَمَ لِهَ ؛ پوشاایده و محفوظ داشااتن زن م یه آس ا یش
بیشتر و دوام زیب ی اوس ».
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پرهیز از خودآرایی برای دیگران

وَ قَرْنَ في بُيُوتِكُنَّ وَ ال تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى ( ...احزاب)00،
و در خانههايتان قرار و آرام گيريد ،و [در ميان نامحرمان و كوچه و بازار] مانند زنان دوران جاهايت پيشين
[كه براى خودنمايى با زينت و آرايش و بدون پوشش در همهجا ظاهر مىشدند] ظاهر نشويد

خویشاتن داری از تبرّج و خود نم یی مصاداق دیگر عف

و حی اس  .روشن اس

که

میل به خودنم یی و دیدهشدن و در زن ن وجود دارد.
زنی که حس خود نم یی و تبرّج خویش را به همسار خود منحصر میس زد ،در اشتی ق
ب زگشا
محب

همسار به منز لحظه شام ری میکند و ب آراساتگی جنسی و روحی ،مهر و
همسر را به انحص ر خود در میآورد.

از اینرو ،رسااو اکرم (ص) در بی ن ویژگیه ی بهترین زن به این خصااوصاای
میکند« :زن عفیف ،زنی اسا

که در برابر شوهرش ب تبرج و زین

اشا ره

و در برابر دیگران

پ کدامن و ب حی ظ هر شود» .و بدترین زن را کسی میداند که « :در مق بل شوهر بیمیل
و در مق بل دیگران ب تبرج و زین
خوب اس ا

ح ضر شود».

این نکته را هم ی دآور شااویم که دسااتور فوق ،برای مردان نیز وارد شااده

اسا ؛ یعنی آن ن نیز ب ید آراساتگی و زیب یی خود را منحصر به خ رج از خ نه نکرده و
در خ نه و برای همسرانش ن نیز جذابی

ظ هری خود را حفظ کرده و نم ی ن س زند.
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ارتباط عفیفانه با نامحرم

 ...وَ إِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعاً فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ ذلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَ قُلُوبِهِن ...
(احزاب)70،
و چون از آنان چيزى خواستيد از پشت پردهاى بخواهيد ،اين براى دلهاى شما و دلهاى آنان پاكيزهتر

است.
شایط ن مهم ترین دام ه ی خود را در محی ه ی آلوده به اختالط زن و مرد نه ده اسا .
از دیدگ ه اسااالم ،هرگونه ارتب ط ن مشاارو زن ن و مردان -از نگ ه ریبه و سااخن گفتن
گرفته ت دس ا دادن ،خیوت کردن و حتی ارتب ط تیفنی ،پی مکی ،اینترنتی و م نند آن-
حرام و نکوهیده اس  .این همه تأکید برای آن اس

که غرایز جنسی در انس ن به شدت

تحریک پذیر و غیرق بل کنتر اساا  .به عب رت دیگر ،چن ن چه میل و غریزه جنساای
تحریک شاود ،مج لی برای کنتر احس س ت و عواطف احتم لی نخواهد بود .از این رو،
بزرگ ترین گن ه ن شااهوانی چون زن گ ه از کوچک ترین نگ ه ی ارتب ط ب ن محرم آغ ز
شاده و شخ

را به طور ن خودآگ ه به منجالب گن ه فرو می برد .قوه شهوت در وجود

انسا ن چون بنزینی اسا

که ب کوچک ترین شااعیه برافروخته شااده و به سارع

پیش

می رود .بن براین ب ید از هر عمیی که آتش این غریزه را برافروخته و شااعیه ور می کند،
خودداری کرد .زن و شاااوهر نیز ب ید به این نکته مهم توجه داشاااته و در محل ک ر و
محا فال و مهما نیه  ،از رواب غیرضاااروری ب ن محرم پرهیز کنند .پی مبر اکرم (ص)
فرمود« :هرگز مردی ب زن (ن محرمی) در تنه یی و خیوت نمیب شد؛ مگر این که سومین
آن ه شیط ن اس »
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گفتار عفیفانه با نامحرم

 ...فَال تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذي في قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْالً مَعْرُوفاً (احزاب)02،
پس به گونهاى هوسانگيز سخن نگوييد كه بيماردالن در شما طمع كنند ،و سخن شايسته بگوييد!

آیه فوق زن ن پی مبر را از هرگونه سااخن طن زانه ب ن محرم ن برحذر داشااته و آن ن را به
رع ی

ادب و مت ن

در گفت ر فرم ن داده اس .

از دیدگ ه اساالم بزرگ ترین م ن برای پیشارف

و تع لی فرد و اجتم  ،شیو فس ده ی

جنسای و بی بند و ب ری در رواب زن ن و مردان اسا  .به همین منظور ،خداوند مؤمن ن
را از ایج د زمینه ه ی بی عفتی در ج معه بر حذر داشااته اساا  .یکی از این زمینه ه ،
گفتگو ب ن محرم اساا

که به صااورت ن خواسااته فرد را در دام شااهوت و عواطف

غیرعقالنی قرار می دهد .رساو خدا (ص) فرمود« :از گفتگو ب زن ن بپرهیز! به درستی
که هیچ مردی ب ن محرم سااخن نمی گوید؛ مگر این که در دلش نسااب

به او رغب

و

میل پیدا می شود ».این حدیث درب ره گفتگوه ی غیر ضروری ب ن محرم اس .
متأساف نه بسای ری از کسا نی که اسایر ت ریکی ه ی شاهوت و خی ن

به همسر خویش

شده اند ،اذع ن دارند که ارتب ط ابتدایی ش ن ب ن محرم در حد گفتگوی محدود و به ظ هر
ساا ده بوده ی خدای ن کرده از لحن گفت ری زن ن محرم و خند او در مهم نی مشااترق
وسااوسااه شاادهاند .این ح ل

ن خودآگ ه و به تدریخ آن ن را دچ ر هوس ه ی د فریب

شیط نی کرده و آرامش زندگی خود را از دس
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تالش برای رفع کدورت

وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُريدا إِصْالحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ
بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَليماً خَبيراً (نساء)07،
و [شما اى عُقال و بزرگان خانواده!] اگر از جدايى و ناسازگارى ميان زن و شوهر بيم داشتيد ،پس از خانواده
مرد يك فرد ،و از خانواده زن يك فرد را [به عنوان داور براى رفع اختالف] برگزينيد .اگر هر آن دو قصد
اصالح داشته باشند ،خدا ميانشان توافق و سازگارى ايجاد مىكند [تا به صالح زن و شوهر حكم كنند]؛ يقيناً
خدا [به نيّات و اعمال شما] دانا و آگاه است.

سای سا

اسالم برای استحک مبخشی به خ نواده ،کم کردن زمینهه ی طالق و جدایی و

ساف رش به س زگ ری اس  .به جه

اهمی

این مطیب ،خداوند شرای سختی را برای

طالق و جدایی در نظر گرفته و طالق را مبغوضترین حال خود دانسااته اساا  .قرآن
کریم زن و شاااوهر را باه مدارا و حیم و گذشااا

دعوت کرده و آن ن را خواساااته ت

اختالف ت خود را ریشااهدار نکنند .ام گ هی کدورت می ن آن ن زی د بوده و راه مشااترکی
ندارند .نسااخه ای که قرآن برای حل اختالف ت خ نوادگی ارائه می کند ،به مراتب بهتر از
نسخه ه ی قج یی و روان شن سی مطر در ج معه اس .
در این آیه خداوند توصاایه میکند اگر ک ر اختالف می ن همسااران ب ال گرف  ،بزرگ ن
پ درمی نی کرده و نم ینده ای از ج نب هر یک تعیین کنند و ب مذاکره و گفتگو ساعی در
ایج د آرامش و حل مشکل نم یند .فجل و رحم

خداوند نیز پشتیب ن آن ن خواهد بود.

بی شک عمل به مجمون این آیه ،حال بسی ری از مشکالت خ نوادگی امروزی اس .
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فصل سیزدهم :مهارت فرزندپروری
هیچ کس این اعتق د را ندارد که فرزند پروری ک ری ساا ده اساا  .عوامل تهدید کننده
زی دی وجود دارند که میتوانند بر ایمنی و سااالم
آموزش مه رت ه ی فرزند پروری در جه
ب عث حفظ سالم

روحی فرزندان ت ثیر منفی بگذارند.

بهبود رواب بین فرزند و والدین اس ا

و

روانی فرزند و والدین میشود.

حجم ق بل توجهی از متون دینی م به چگونگی تربی

فرزند اختصا ص دارد .متأسف نه

من ب ساااودمند و واق بین نه برای آموزش و تبیین اصاااو تربی

دینی فرزندان از منظر

قرآن و روای ت وجود ندارد.
باه همین جه  ،م این فصااال را به ی دآوری برخی آی ت قرآن در زمینه مه رت تربی
فرزند اختص ص دادهایم:
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فرزندآوری

هُنالِكَ دَعا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قالَ رَبِّ هَبْ لي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَميعُ الدُّعاءِ (آل
عمران)09،
در آنجا بود كه زكريا ،پروردگار خويش را خواند و عرض كرد« :خداوندا! از طرف خود ،فرزند پاكيزهاى
(نيز) به من عطا فرما ،كه تو دعا را مىشنوى!»

اساالم تولید نسل ص ل را امری بسی ر نیکو و ش یسته می داند .این مطیب از چند دع ی
انبی ء در قرآن فهمیده می شااود .یکی از این دع ه دع ی زکری ی پی مبر ( ) اس ا  .آن
حجارت در کهنسا لی و در ح لی که همسر او پیر ،عقیم ون زا بود ،از درگ ه الهی نومید
نشااده و از خداوند طیب فرزند کرد ت ن م نیک او را که به ی دگ ر بگذارد .از این دع
فهمیده می شااود که برخورداری از فرزند و نساایی که ادامه دهنده ی د و خ طره آدمی
ب شاد ،امری نیکو و پساندیده اسا

ت ج یی که زکری در کهنس لی نیز آن را از خداوند

طیب می کند.
فرزند رو زندگی اسا

که ب آمدنش زندگی شایرین میشود و در نبودنش زندگی به

پوچی میگراید .ام م صا دق( ) شاایرینترین چیز برای انسا ن را داشااتن فرزند دانسااته
اسا  .خداوند کریم در آیه  181سااوره انع م ،کسا نی را که به دلیل ترس از مشااکالت
اقتص دی تم ییی به بچهدار شدن ندارند ،مورد نکوهش قرار داده اس .
مطیب دیگری که از آیه ب ال برداشا

میشود ،این اس

که پیش از همه چیز ،هدای

و

پ کی نسل و فرزندان مهم اس  .از این رو ،اولی ی خدا حتی هنگ م دع ی برای فرزنددار
شدن ،او درخواس

می کردند که آن فرزند ص ل و پ کیزه ب شد.
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انتخاب نام نیکو

 ...وَ إِنِّي سَمَّيْتُها مَرْيَمَ وَ إِنِّي أُعيذُها بِكَ وَ ذُرِّيَّتَها مِنَ الشَّيْطانِ الرَّجيمِ (آل عمران)05،
[همسر «عِمران» در مقام نام گذاری دخترش گفت ]:من او را مريم [خدمتگزار خداوند] نام گذاردم؛ و او و
فرزندانش را از (وسوسههاى) شيطان رانده شده ،در پناه تو قرار مىدهم».

یکی از حقوق فرزند بر پدر و در واق نخسااتین احسا ن و نیکی پدر نسااب
پس از تولّد ،آن اس

به کودق،

که ن م نیکو و من سبی برای او انتخ ب نم ید .ام م رض ( ) فرمود:

«نخساتین امری که پدر به وساییه آن به فرزندش احسا ن و نیکی مینم ید ،آن اس

که

ن م نیکو و زیب یی برای او انتخ ب کند .پس البته ب ید هر یک از شاام ن م فرزندش را
نیکو قرار دهد».
ن گفته پیداس

که از نظر روانی ،اسم نیکو سبب افزایش و تجم انر ی مثب

در فرزند

و الگوپذیری خوب برای او خواهد بود.
یکی از راهه ی زنده نگ ه داشاتن ن م اولی ی دین ،این اسا

که مسیم نه برای فرزندان

خود ،ن م پی مبر اسااالم (ص) و ائمه اطه ر ( ) را انتخ ب کنند و ب ن مگذاری اساامه ی
زیب و خوب ،عالوه بر ادای حقّ فرزندان ،محبّ

و عالقه خود را نسااب

به آن ن ابراز

نم یند .در محجار ام م ص دق ( ) عرض شد« :م فرزندان خود را به ن م شم و پدرانت ن
ن مگذاری می کنیم ،آی این عمل برای م در پیشگ ه الهی اجر و ف یدهای دارد » .حجرت
فرمود« :بیی ،به خدا قسم ،ف یده دارد».
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توجه به تربیت دینی

وَ إِذْ قالَ لُقْمانُ الِبْنِهِ وَ هُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ ال تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظيم
(به خاطر بياور) هنگامى را كه لقمان به فرزندش -در حالى كه او را موعظه مىكرد -گفت« :پسرم! چيزى را
همتاى خدا قرار مده كه شرك ،ظام بزرگى است».

یکی از وظ یف والدین نسب

دینی و آشن کردن آن ن ب مع رف الهی

به فرزندان ،تربی

اسا  .از آنج که انسا نه غ لب به نی زه ی م دی بیشااتر از نی زه ی معنوی توجه دارند،
ممکن اس

در رف نی زه ی فرزندان به جنبهه ی معنوی کمتر توجه نم یند و ح

رسیدگی به امور معنوی و تربی

آنکه

دینی به مراتب مهمتر میب شد.

اساالم مهم ترین حقوق والدین بر فرزندان را تربی

دینی و به ویژه آموزش نم ز و قرآن

به آن ن دانسااته و به همین جه  ،مؤمن ن به تربی

خ صاای

دینی فرزندانشاا ن عن ی

داشاااتند .ن مه حکیم نه ام م عیی به فرزندش و پند و اندرزه ی حکیم نه لقم ن به
فرزندش نمونه ه ی برجساته این مدع هستند .ام م عیی ( ) میفرم ید« :حَقُّ الْوَلدِ عَی
الْوَالِدِ أنْ یُحَسِّن اسْمَهُ وَ یُحَسِّن أدَبَهُ وَ یُعَیِّمَهُ الْقُرْآن؛ حق پسر بر پدرش این اس
نیک و واال برایش برگزیند و او را به خوبی تربی
مهمترین راهک ره ی تربی

دینی عب رت اساا

خادا به او ،ایج د عیقه و محب

که ن م

کند و به او قرآن بی موزد».
از :احی ی فطرت کودک ن ،تزریق محب

به پی مبر (ص) و اهل بی

( ) و قرآن ،انس ب مج لس

و مح فل مذهبی ،ایج د ع دات مذهبی مثب  ،توجه به رف ق ه و دوسااتیه ی خ رج از
منز  ،خواندن قصااهه ی دینی جذاب ،ایج د فج ا ی ش ا د معنوی و از همه مهمتر ،ارائه
الگوی رفت ری من سب ب او.
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مشورت و تصمیم جمعی والدین درباره تربیت فرزند

 ...وَ أْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ( ...طالق)5،
و در ميان خود [درباره فرزند] به نيكى و شايستگى مشورت كنيد

یکی از مشاااکالتی کاه دربا ره تربیا

فرزندان دامنگیر خ نوادهه میشاااود ،دوگ نگی

الگوه ی رفت ری و پیشانه دی پدر و م در برای فرزند اس  .روانشن س ن توصیه میکنند
بهتر اسا

والدین حتی قبل از بچهدار شادن ب هم در مورد رفت ره و انتظ راتشا ن در

قب کودق حرف بزنند و از نو والدگری یکدیگر اطال داشااته ب شااند .والدین ب ید به
یک نقطه مشاترق در تربی

کودق برساند و این ک ر ب حرف زدن و همچنین مش هده

نمونهه ی دیگر و بحثکردن در مورد مس ئل مختیف تربیتی ،شکل میگیرد.
مهمترین نکتهای که والدین ب ید در مورد آن به توافق برساند ،انجاب طی اس

که فرزند

در چ رچوب آن قرار خواهد گرف  .رفت ره ی فرزند ب ید حد و مرز مشااخصاای داشااته
ب شااد .ب ید کساای ب شااد که به او درس ا

ی غی بودن هر رفت ری را آموزش دهد .در

صاورتی که والدین در این مورد ب یکدیگر توافق نداشته ب شند ،فرزند دچ ر سردرگمی
خواهد شد.
قرآن کریم این توصیه مهم را در ق لب عب رت ب ال به والدین بی ن کرده و از آن ن خواسته
ت به نیکی و شاا یسااتگی درب ره امور فرزند ب هم مشااورت کنند؛ اگرچه موضااو این
عبا رت ،درب ره حکم شااایر دادن کودق اسااا  ،ولی نمیتوان و نب ید از عب رت ع م و
فراگیر آن دس

برداش .
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تعلیم آداب اجتماعی به فرزند

وَ اقْصِدْ في مَشْيِكَ وَ اغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَميرِ (لقمان)17،
پسرم ،در رفتارت اعتدال و ميانه روی را رعايت كن و از صداى خود بكاه و هرگز فرياد مزن كه زشتترين
صداها ،صداى خرها است

از جوانی پرسایدند بدترین درده چیس

گف « :درد دندان و داشتن زن بد ».پیری این

مطیب را شاانید و گف « :دندان را میتوان کشااید و زن را میتوان طالق داد .بدترین ه
درد چشام و داشاتن فرزند بد اسا  .نه چشم را میتوان جدا کرد و نه نسب
می توان منکر شاااد ».این حک ی

آموزنده بی ن گر حقیق

مهمی درب ره تربی

فرزند را
فرزند

اس ا  .فرزند مؤدب و خوش اخالق رو انس ا ن را ش ا د کرده و ن م نیک و ج ودانهای
برای آدمی اسااا  .اما م عیی ( ) میفرما ید« :ال میراث ک ألدَب؛ هیچ ارثی بهتر از ادب
نیسا  ».به همین خ طر ،آموزش آداب اجتم عی و ارائه الگوی من ساب رفت ری  ،بسی ر
مهم اس  .آیه ب ال ،نمونهای از این آموزش توس لقم ن حکیم به پسرش اس .
من سااب اساا

که پدر و م در از هم ن ابتدای کودکی ،آداب غذا خوردن ،نشااسااتن،

خوابیدن ،مهم نی ،و رفت ره یی چون چون ساالم کردن ،احترام به بزرگتر ،تشااکر کردن،
منظم بودن ،خوشرو بودن ،مهرب نی ،رف ق

و دوستی و همفکری اجتم عی و م نند آن را

به فرزند خود آموزش دهند.
متأساف نه امروزه فراوان دیده میشود که این آداب اجتم عی که رع ی

آن میتواند منشأ

خیرات فراوان ب شاد ،ترق شاده و فرزندان و الدین در آموزش تع لیم درسای بیشاتر از
ادب وق

میگذارند.
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برخورداری از مهارت الگوبودن در تربیت

رَبِّ اجْعَلْني مُقيمَ الصَّالةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتي رَبَّنا وَ تَقَبَّلْ دُعاءِ (ابراهيم)03،
[ابراهيم گفت ]:پروردگارا! مرا برپادارنده نماز گردان و از فرزندانم نيز و دعاى مرا بپذير

در آیه فوق ،حجاارت ابراهیم ( ) پیش از آنکه از خداوند درخواسا

کند ت فرزندانش

را نم زخوان قرار دهد ،خودش را مقدم کرده اسا  .این نشا ن دهنده اهمی
مثب

پدر و م در برای فرزندان در تربی

الگوس زی

دینی آن ن اس .

والدین نخسااتین الگوه ی رفت ری هسااتند که فرزند ب آنه مواجه اساا  .فرزندان
مف هیمی م نند مهرب نی ،احترام ،دوساا

داشااتن ،دروغ ،خشاام و بقیه خصااوصاای ت

شخصیتی را به طور ن خودآگ ه از والدین خود الگو میگیرند .به همین دلیل والدین ب ید
ک مالً نسب

به رفت ره ی خود در قب

امروزه ب نه ی

فرزند خود هشی ر ب شند.

تعجب و شاگفتی ،شا هد این هستیم که برخی والدین رفت ره یی را که

خود در انج م آن ن توان بوده ،از فرزند خود خواساته و آرزوه ی خود را در او جستجو
می کنند .کودکی که هنوز شاش س او تم م نشده ،به کالس زب ن خ رجی و ک مپیوتر و
حفظ قرآن و  ...میبرناد .از آنا ن میخواهناد در روز کت ب و مجیه مط لعه کنند و آخر
شااب ،مسااواق زده و به موق بخوایند؛ دیگران را مسااخره نکنند و بددهنی و بدگویی
نکنند و به همین منوا  ،او را به بسااای ری از رفت ره ی مثب
میکنناد؛ حا

اجتم عی دیگر ،امر و نهی

آنکاه خودشااا ن هیچ یک از این رفت ره را ندارند .نتیجه آنکه فرزندان

پیوساته در ح مش هده تن قض می ن رفت ر و گفت ر والدین خود بوده و دچ ر سردرگمی
میشوند.
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آموزش و پیگیری تعالیم شرعی

وَ أْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّالةِ وَ اصْطَبِرْ عَلَيْها ( ...طه)102،
خانواده خود را به نماز فرمان ده؛ و بر انجام آن شكيبا باش!

تربی

عب دی کودک ن اهمی

خ صای در نظ م آموزشای و تربیتی اساالم دارد .تحقیق ت

نشا ن میدهد بسی ری از افرادی که در بزرگس لی نسب

به عب دات سستی از خود نش ن

میدهند ،بی اعتق د به دین و تک لیف دینی نیسااتند ،بیکه عوامیی چون بیتوجهی و ی
عدم تقید والدین نسااب

به انج م به موق تک لیف عب دی ،عدم ورزیدگی کودک ن در

انج م عب دات در کودکی و ن آگ هی آن ن از فیساافه و اهمیّ

عب دات ،در این زمینه نقش

دارند .پیشتر اش ره کردیم که یکی از وظ یف مردان ،حفظ حریم معنوی و دینی خ نواده
اس ( :موضو )151
در اینج این نکته را متذکر میشاویم که این وظیفه و مسئولی

در قب فرزندان اولوی

دوچنادان دارد؛ یعنی پدر و م در هر دو وظیفه دارند که فرزند خود را ب ع دات مذهبی
صحی پرورش داده و احک م شرعی متن سب ب نی زش را به او آموزش دهند .پی مبر خدا
(ص) فرمودند« :فرزندان خود را در هف سا لگی نم ز بی موزید و چون دهسا له شاادند،
آنه را بر ترق نم ز تنبیه کنید ».البته ب ید بکوشاایم حس و رغب
تک لیف عب دی ،به انگیزه و خواسا

کودک ن نسااب

به

درونی تبدیل شاود؛ نه اینکه از روی اکراه ب شد ی

صااارف ً در حد اطالع ت دینی ب قی بم ند .بن براین ،ب ید افزون بر بعد شااان ختی ،ب
بهرهگیری از بُعد ع طفی کودک ن ،از ابتدا تصویری زیب از دین و تک لیف دینی برای آن ن
ترسیم کرد.
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فصل چهاردهم :مهارتهای اقتصادی
قرآن کریم کت بی اسا

که از تم م نی زه ی م دی و معنوی انسا ن فروگذار نکرده اس .

احک م اجتم عی و اقتصاا دی اسااالم نیز بخش ق بل توجهی از آی ت قرآن را به خود
اختصا ص داده اسا  .این احک م چون س ا یر اوامر الهی از سااوی خ لق یکت و آگ ه به
مص ل انس ن ص در شده و ب ید به آن ایم ن داش

و به آن عمل نمود.

در اسااالم ،انبوه از احک م اقتص ا دى وجود دارد که ن ظر به دقیق ترین و ظریف ترین
رفت ره ى اقتصا دى بشار اس

 .احک م که اگر ت دیروز اهمی

شاده نبود  ،امروز ب توجه به ن ک م ه و شاکسا
عرصهه ى بین المیی  ،اهمی
طبق آی ت قرآن ،سااالم

آن براى مردم شن خته

نظ مه ى اقتص دى شرق و غرب در

آن بیشتر آشک ر شده اس .

اجتم بسااتگی به سااالم

اقتصاا د دارد .توجه به مساا ئل

اقتصا دی یکی از اهداف پی مبران بوده اس  .دستورات الزم برای بهبود اقتص د در قرآن
آمده اس  ،ولی متأسف نه به آن کمتوجهی شده اس .
در این فصال ،قصد داریم برخی ش خصهه ی اقتص د فردی و اجتم عی س لم را از منظر
قرآن بی ن کنیم:
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توجه به هدف عالی اقتصاد

وَ ابْتَغِ فيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَ ال تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا وَ أَحْسِنْ كَما أَحْسَنَ اللَّهُ
إِلَيْكَ وَ ال تَبْغِ الْفَسادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ ال يُحِبُّ الْمُفْسِدينَ (قصص)99،
و در آنچه خدا به تو داده ،سراى آخرت را طاب كن؛ و بهرهات را از دنيا فراموش مكن؛ و همانگونه كه
خدا به تو نيكى كرده نيكى كن؛ و هرگز در زمين در جستجوى فساد مباش ،كه خدا مفسدان را دوست
ندارد!

اولین شا خصاه اقتصا دی اساالم ،توجه به هدف ع لی اقتص د اس  .دین م  ،بر خالف
مک تب بشااری ،اقتصاا د را ابزاری برای پیمودن مساایر زندگی به ساام
میداند؛ نه اینکه آن را غ ی

هدف بندگی

و هدف زندگی بداند .به عب رت دیگر ،م اقتصاا د خوب و

پویا میخواهیم تا سااا لم زنادگی کرده و بهتر خدا را بندگی کنیم؛ ام از منظر مک تب
غربی (م نند لیبرالیساام و ک پیت لیساام و امپری لیساام و  )...اقتصا د خودش هدف و غ ی
زندگی اس  .شهید آی

ا ...محمد ب قر صدر در توضی هدف اقتص د اسالمی میگوید:

«اختالف بین مک تب غربی و اسااالم ،این اساا
میداند و اسالم حرک

که اولی هدف نه یی را افزایش ثروت

برای تع لی و حی ت بهتر ج معه».

آیه ب ال به خوبی بر این نکته گواه اسا  .این حک ی

برخی مؤمن ن به ق رون اس  .آن ن

به ق رون توصیه کردند ت از اموا و ثروت خود برای جیب منفع

اخروی استف ده کند

و زک ت و خمس دهد؛ هرچند بخشاای از اموالش را برای شاا دی و رف ه دنی اسااتف ده
میکند.
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تالش برای کسب روزی حالل

وَ مِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَ النَّهارَ لِتَسْكُنُوا فيهِ وَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُون
(قصص)90،
و از رحمت خود ،براى شما شب و روز را قرار داد تا در شب آرامش گيريد و (در روز به كسب و كار
پرداخته و) از فضل و بخشش او طاب كنيد ،و اميد است كه شكرگزار باشيد.

یکی از مه رت ه ی الزم برای تأمین زندگی و زندگی ساارافرازانه داشااتن کسااب
مه رته ی اقتصا دی و حرفهآموزی اسا  .پی مبر اکرم (ص) میفرم ید« :خداوند مؤمن
ص حب حرفه و ک ر را دوس

دارد ».از نظر اسالم ،ک ر و تالش و شغل ،نه تنه از جنبه

اقتص ا دی و معیشااتی ارزشاامند و الزم بوده؛ بیکه از بُعد معنوی نیز برای پرورش رو
ضروری اس  .آیه ب ال ،ک ر روزانه را از مظ هر رحم

خداوند دانسته اس .

مهم ترین نکته ای که مساایم ن ن ب ید در انتخ ب شااغل و نو درآمد خویش مد نظر قرار
دهند ،حال ی حرام بودن آن اسا  .شاغل خوب و من سب از منظر اسالم آن نیس
منب درآمد بهتر ب شااد ی در موقعی

که

اجتم عی بهتر قرار داشااته ب شااد؛ بیکه تنه معی ر

کساب و ک ر من سب ،درآوردن روزی حال اس  .انبی ی الهی ب وجود شأن و مق م واال
و توکل و اعتق د راسااخ به رازقی

خداوند ،از انج م مشاا غیی چون ک رگری ،نج ری،

چوپ نی و  ...اب یی نداشاته و کساب روزی حال را از برترین عب داتش ن می دانستند .از
این رو ،پی مبر اکرم (ص) فرمود« :العِب دَةُ سااَبعون جُزءاً أفجاایُه طیبُ الحَال ؛ عب دت
هفت د قسم

اس

که برترین آن کسب حال اس ».
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پرهیز از اسراف و ولخرجی

إِنَّ الْمُبَذِّرينَ كانُوا إِخْوانَ الشَّياطينِ وَ كانَ الشَّيْطانُ لِرَبِّهِ كَفُوراً (اسراء)29،
بىترديد اسراف كنندگان و ولخرجان ،برادران شياطيناند ،و شيطان همواره نسبت به پروردگارش بسيار
ناسپاس است.

مصارف بهینه و هدفمند ،در اقتصا د فردی و اجتم عی مهم اس  .روزانه بخش بسی ری
از ثروت فردی و عمومی م به دلیل اسراف و ولخرجی به هدر میرود .انس نه همواره
در افراط و تفری به ساار میبرند ،در حوزه اقتص ا د نیز همینگونه اس ا
وادی بخل و خس ا س ا

و افراد ی در

میافتند و ی زی دهروی کرده و در دخل و خرج خود اسااراف

میکنند که خود گن هی بزرگ و ن بخشودنی اس .
قرآن کریم نیز به این مهم اش ا ره دارد و از جمیه در آی ت متعدد ،تأکید دارد که یکی از
ویژگیه ی انسا نه ی مورد تأکید پروردگ ر تدبیر در مسا ئل م لی و پرهیز از بخل و ی
اسراف در بعد اقتص دی زندگی اس

.

در آیه فوق ،اساارافکنندگ ن برادران شاایط ن ن میده شاادهاند؛ زیرا نفس انس ا ن در کن ر
شایط ن ،دو نیروی اغواکننده مؤمن ن میب شند و چن نچه افس ر آن مه ر نشده و به کنتر
انسا ن در نی ید ،چهره مؤمن را نیز شایط نی میس زد .گفتنی اس
تبذیر ،آن اسا

تف وت می ن اسراف و

که اسااراف به هرگونه زی دهروی در انج م عمیی -حتی برخی عب دات-

اطالق میشاود؛ م نند اسراف در کالم ،اسراف در غذا و  ،...ولی تبذیر تنه به زی دهروی
در م

و ریخ

و پ ش بیحس ب آن گفته میشود.
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تدبیر هزینهها

وَ الَّذينَ إِذا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كانَ بَيْنَ ذلِكَ قَواما (فرقان)59،
و آنان كه وقتى خرج مىكنند ،نه از حدّ معمول [و متعارف] مىگذرند و نه تنگ مىگيرند ،و [انفاقشان]
همواره ميان اين دو در حدّ اعتدال است.

و پرهیز از مصرفگرایی تأکید دارد.

اقتصا د اساالمی بر خالف اقتص د غربی ،بر قن ع

یکی از عوامل مؤثّر در تأمین رزق و روزی و افزایش آن ،داشااتن تدبیر ،آینده نگری و
برن مه ریزی اسا  .تدبیر در زندگی ،گونهه و چهرهه ی متف وتی دارد .مسا ئیی از قبیل
انتخ ب شاغل ،سان و زم ن و مک ن من ساب برای وارد شدن در عرصه ک ر و اشتغ
جمیه آنه س  .اگر کسی بدون شن خ

از

عالقه ،استعداد و توان یی خود ،در انتخ ب شغل

و مک ن و زم ن آن دچ ر اشاتب ه شاد ،به ج ی مذمّ

و سرزنش روزگ ر و بدبینی به این

و آن ،ب ید خود را سرزنش کند و در تدبیر و برن مه ریزی خود تجدید نظر نم ید.
ام م عیی ( ) فرمود« :قِوامُ الْعَیْشِ حُس اْنُ التَّقْدیرِ وَ مِالکُهُ حُس اْنُ التَّدْبیرِ؛ برپ یی زندگی
منوط به حسا برسای من ساب اس

و حس برسی من سب به تدبیر من سب وابسته اس ».

ام م ب قر ( ) نیز در حدیث شاریفی ،تم م کم الت انسا نی را در ساه نکته خالصه کرده
اس

که یکی از آنه تدبیر در زندگی میب شد.

آیه ب ال به ویژگی تدبیر ع قالنه مؤمن ن اش ا ره میکند .آن ن نه راه تفری و خس ا س ا
پیش گرفته و نه راه افراط و ولخرجی.

دال معاش چنان کن هک گر بلغزد پای
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عوامل افزایش روزی:
 -1شکرگزاری

وَ إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزيدَنَّكُمْ وَ لَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذابي لَشَديد (ابراهيم)9،
همچنين بخاطر بياوريد هنگامى را كه پروردگارتان اعالم داشت كه اگر شكرگزارى كنيد نعمت خود را بر
شما خواهم افزود و اگر كفران كنيد مجازات من بسيار شديد است.

همه م برای پیشرف

زندگی م دی خود تالش میکنیم و دوس

زی د شااده و زندگی راح

داریم رزق و روزی م

و توأم ب آرامش برای خود و خ نوده فراهم کنیم .در کن ر

عوامیی م نند تالش و کوشااش ،قرآن کریم راهه ی دیگری برای افزایش رزق و روزی
بی ن کرده اس

که در چند گفت ر به برخی از آنه اش ره میکنیم.

یکی از مهم ترین عوامل افزایش دهنده روزی ،شاکر و ساپ سگزاری اس

و در مق بل،

کفر و ن ساپ سای که موجب نقص ن و ک هش روزی می گردد .آیه ب ال از

صاف

زشا

سان

حتمی الهی در این زمینه پرده بر میدارد .این یک ق نون تخیف ن پذیر الهی اس

که هر کس بدان عمل کند ،نتیجه گوارایش را نیز خواهد دید .رسو خدا (ص) فرموده
اس « :هیچ بنده ای نیس

که خداوند شکر را روزیش فرموده ب شد و از افزایش نعم

محرومش گرداند؛ زیرا خود می فرم ید :اگر واقع ً سااپ سااگزاری کنید [نعم ] شاام را
افزون خواهم کرد».

بدوزند نعمت هب میخ سپاس

خردمند طبعان نعمت شناس
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عوامل افزایش روزی:
 -2تقوا

 ...وَ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ( )2وَ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ ال يَحْتَسِب ( ...طالق)
و هر كس تقواى الهى پيشه كند خداوند راه نجاتى براى او فراهم مىكند * و به او از جايى كه گمان
نمىبرد روزى مىدهد.

یکی از عوامل افزایش روزی تقواساا  .البته تقوا هم در کیفی

و هم در کمی

رزق

ت ثیر میگذارد .پی مبر(ص) درب ره نقش تقوا در افزایش روزی انساا نه میفرم ید« :هر
کس دوس ا

دارد که عمرش طوالنی و روزی اش زی د شااود ،تقوای الهی پیشااه کند و

صیه رحم نم ید».
در طرف مق بل ،گن ه و ن فرم نی خداوند ،رزق انس ن را ک هش میدهد.
مط بق آیه شااریفه فوق ،انس ا ن پرهیزک ر در زندگی خود هیچ گ ه ب «بن بس ا » و «در
بساته» مواجه نخواهد شاد .خداوندی که تم م عیل و اساب ب در دسا

اوسا  ،در هر

مشااکل و بن بسااتی ،برای او راه خروجی قرار خواهد داد ،از جمیه :در پیچ و خمه ی
زندگی هیچ گ ه ب بن بس ا

اقتص ا دی عالج ن پذیر مواجه نخواهد شااد و از ج یی که

گم ن نمی برد ،خداوند مشکل او را رف و روزی او را خواهد رس ند.
ذکر این نکته نیز ضااروری اساا

که تقوای اجتم عی نیز ساابب افزایش رزق و برک

عمومی ج معه میشااود؛ یعنی اگر ج معه در مساایر خداپرسااتی و دینداری حرک
خداوند دره ی نعم

و برک

کند،

آسم ن و زمین را بر آن ن ب ز خواهد کرد( .اعراف)69 ،
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عوامل افزایش روزی:
 -3انفاق و نیکوکاری

مَثَلُ الَّذينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ في سَبيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنابِلَ في كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ
حَبَّةٍ وَ اللَّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ واسِعٌ عَليمٌ (بقره)251،
مَثَل آنان كه اموالشان را در راه خدا انفاق مىكنند ،مانند دانهاى است كه هفت خوشه بروياند ،در هر خوشه
صد دانه باشد؛ و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مىكند و خدا بسيار عطا كننده و داناست.

«صادقه» نیز به عنوان یکی از انف قه ی مساتحب ،در افزایش رزق انس ن مؤثّر اس  .در
ادبی ت دینی م  ،صاادقه و بذ و بخشااش م

به فقرا ،نه تنه ثروت انساا ن را ک هش

نمیدهد و انساا ن را دچ ر فقر نمیکند ،بیکه ثروت را افزایش میدهد و داروی فقر
انسا ن معرفی شاده اسا  .ام م عیی ( ) توصیه نموده اس « :اسْتنْزِلُوا الرِّزْق بِ لصَّدَقةِ؛
نزو رزق خود را ب صدقه دادن بخواهید ».بر همین قی س ،انف قه ی واجب و مستحب
م

و ثروت ،زمینه جیب رزق الهی را فراهم میآورد.

انف ق و دساتگیری از نی زمندان موضو بسی ری از آی ت قرآن اس .آیه ب ال از چند برابر
شدن م انف قکنندگ ن خبر داده اس  .البته صدقه و بخشش پنه نی ،از اخالص و تأثیر
گذاری بیشتری برخوردار اسا  .از همین رو ام م ب قر ( ) فرمود« :الْبِرُّ وَ الصَّدَقةُ السِرُّ
یَنْفِیَ نِ الْفقْر؛ نیکی و صدقه پنه نی ،فقر را از می ن برمیدارند.

خواهی هک خدا ی رب توبخشد

با خلق خدا یْ کن نكویی
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عوامل افزایش روزی:
 -3قرض الحسنه

مَنْ ذَا الَّذي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً كَثيرَةً وَ اللَّهُ يَقْبِضُ وَ يَبْصُطُ وَ إِلَيْهِ
تُرْجَعُون (بقره)207،
كيست كه خدا را وامى نيكو دهد و خدا وام او را به دو برابرهاى بسيار افزون كند خدا است كه تنگى
مىآورد و فراوانى نعمت مىدهد و به سوى او بازگشت مىيابيد

موضااو قرض دادن هم از عوامل افزایش روزی در قرآن اساا

که در آیه ب ال به آن

پرداخته شاده اس  .ثواب این عمل در روای ت ده برابر صدقه بی ن شده اس  .افزون بر
افزایش روزی ،قرضالحسنه فواید اقتص دی دیگری نیز دارد -1 :صی ن
کرام

از آبرو و حفظ

نی زمندان؛  -5دساتگیری بیشاتر و بهتر از افراد دیگر به دلیل ب زگش

اصل م ؛

 -1ایج د انگیزه در وامگیرنده برای بهره مولّد و سااودآور از م ؛  -1زمینهس ا زی برای
دوری ج معه از تنپروری و اتک به دیگران  -8تقوی

نظ م اقتصاا دی دینی در مق بیه ب

نظ م اقتص دی مبتنی بر رب و بهره.
یکی از به نهه ی ترق قرض دادن ،ترس از عدم ب زگشااا

م و خیف وعده طرف

مق بل اساا  .به تعبیر قرآن در آیه  599بقره ،شاایط ن مشاا به این خوف و هراسه را
هنگ م انف ق در اشاخ ص برمیانگیزد ت آن ن را از فجایی

واالی انف ق محروم س زد .به

همین جه  ،خداوند متع در آیه فوق ،از قرض الحسااانه ،به «قرض به خود» تعبیر
نموده اس ا

ت مؤمن ن را هم ب زگشا

م را برای وام دهنده تجاامین کند و آن ن را به

این ک ر ترغیب نم ید.
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عوامل افزایش روزی:
 -4استغفار

اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كانَ غَفَّاراً ( )13يُرْسِلِ السَّماءَ عَلَيْكُمْ مِدْراراً ( )11وَ يُمْدِدْكُمْ بِأَمْوالٍ وَ
بَنِينَ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَ يَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهاراً (( )12نوح)12،
از پروردگارتان آمرزش طابيد كه او بسيار آمرزنده است*.تا بارانهاى پر بركت آسمان را پى در پى بر شما
فرستد * و شما را با اموال و فرزندان فراوان امداد كند ،و باغهاى سرسبز و نهرهاى جارى در اختيارتان قرار
دهد.

دع و اسااتغف ر نیز نقش زی دی در افزایش روزی دارد .مردی نزد ام م حساان ( ) آمد و
از خشااکساا لی گیه کرد .ام م به او فرمود« :اسااتغف ر کن ».مرد دیگری آمد و از فقر و
نی زمندی گیه کرد .ام م به او نیز فرمود« :اسااتغف ر کن ».مرد دیگری آمد و عرض کرد:
«دع کنید خدا به من پساری بدهد ».ام م به او هم فرمود« :استغف ر کن و از خدا آمرزش
بخواه ».اصح ب حجرت از ایش ن پرسیدند« :افرادی ب نی زه ی گون گون نزد شم آمدند.
شم همه آنه را سف رش به استغف ر کردید ».حجرت فرمود« :من این را از خود نگفتم؛
بیکه این را در نتیجه تأمل در گفته خدا به دس

آوردم ».سپس آیه ب ال را تالوت کردند

که در آن برای استغف ر ،فواید معنوی و م دی مختیفی ذکر شده اس .
در پ ی ن بحث از عوامل افزایش روزی ،ذکر این نکته ضاااروری اسااا
روای ت متعدد برداشااا

که از آی ت و

میشاااود که عوامیی چون دع  ،ازدواج ،صااایه رحم ،بیداری

بینالطیوعین و نم ز شب نیز در وسع

روزی اثر مستقیم دارد.

164

ٮ ݑݩݦ آ ݧݩݐح ݧݩݒس ݩݧݐٮح ݑ ݩݦ ش
ٮ ݣ�و ی�د
ن ݣ ݣوݣ ݬݓݪ ݣ
ݬݓا ٯر� ݣ
()146
توجه به اقتصاد مقاومتی:
 -1استقالل اقتصادی

 ...وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرينَ عَلَى الْمُؤْمِنينَ سَبيال (نساء)101،
و خدا هرگز هيچ راه ساطهاى [در هيچ زمينه ای] به سود كافران بر ضد مؤمنان قرار نداده است.

اقتصا د مق ومتی ،اصاطالحی اسا

که در چند س

اخیر توس رهبر فرزانه انقالب به

ک ر گرفته و مبن ی عمل مسائوالن قرار گرفته اس  .به جه

اهمی

و ک ربرد این مقوله

در زنادگی فردی و اجتما عی ،بنا داریم تا برخی مؤلفه ه ی فردی آن را از منظر قرآن
کریم بررساای کنیم .بر اس ا س آموزهه ی قرآنی ،اقتص ا د ج معه ب ید بر عنصاار اقتص ا د
مق ومتی شاکل گیرد ت هم از نظر درونی قوامبخش ب شاد و هم از نظر بیرونی بتواند در
برابر فش ره ی گون گونی چون خشکس لی ،زلزله ،جنگ و تحریم مق وم

داشته ب شد.

حفظ عزت و اقتدار ج معه اسااالمی از مهم ترین اصااو ح کم بر ساای ساا

داخیی و

خ رجی در دین مبین اسااالم اس ا  .آی ت فراوانی از قرآن مساایم ن ن را به رع ی

این

اصال موظف نموده و آن ن را از اعتم د مطیق سای سی و اقتص دی به کف ر بر حذر داشته
اساا  .وظیفه آح د مردم در این زمینه ایج ب میکند ت هر چه میتوانند به اسااتقال و
قادرت اقتصااا دی ج معه اساااالمی کمک کنند .دولتمردان ب ک هش واردات بیرویه و
حم ی

از تولیدکنندگ ن داخیی ،سارم یهداران ب راهاندازی ک رگ ه ه ی تولیدی بر اس س

دانش داخیی ،ک رگران ب تالش کمی و کیفی بهتر و مصاارفکنندگ ن ب خرید و حم ی
از ک الی داخیی میتوانند به این دستور مهم قرآنی عمل نم یند.
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توجه به اقتصاد مقاومتی:
 -2بهره گیری از تمام ظرفیت داخلی

وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ مِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَ عَدُوَّكُمْ وَ آخَرينَ
مِنْ دُونِهِمْ ال تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَ ما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ في سَبيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَ أَنْتُمْ ال
تُظْلَمُون (انفال)53،
هر نيرويى در قدرت داريد ،براى مقاباه با آنها [دشمنان] ،آماده سازيد! و (همچنين) اسبهاى ورزيده (براى
ميدان نبرد) ،تا به وسياه آن ،دشمن خدا و دشمن خويش را بترسانيد! و (همچنين) گروه ديگرى غير از اينها
را ،كه شما نمىشناسيد و خدا آنها را مىشناسد! و هر چه در راه خدا (و تقويت بنيه دفاعى اسالم) انفاق
كنيد ،بطور كامل به شما بازگردانده مىشود ،و به شما ستم نخواهد شد!

یکی از اصااییترین مؤلفهه ی اقتصاا د مق ومتی ،شاان خ

و بهرهگیری از تم م ظرفی

داخیی اس ا  .در آیه فوق ،خداوند از مؤمن ن میخواهد ت تم م توان خود را برای مق بیه
ب کف ر به ک ر گیرند .اگرچه مصااداق ب رز آیه فوق ،تقوی
میتوان حکم آن را در تقوی

توان نظ می اساا ؛ ام یقین ً

توان اقتص دی (ی هم ن جه د اقتص دی) نیز وارد دانس .

یکی از مهمترین مظا هر جه د اقتصااا دی برای مردم ،اتق ن و محکم ک ری در ک ره ی
تولیادی یا خدم تی اسااا  .اگر هر فرد در ک رش ،متعهد بوده و آن را به خوبی انج م
دهاد ،اعتم د عمومی و همافزایی اقتصااا دی نیز ب ال رفته و ب ور عمومی به توان داخیی
افزایش میی بد .متأسااف نه عمل برخی مردم خالف این دسااتور دینی اس ا  .پی مبر اکرم
(ص) فرمود« :إنّ الیّه تع لی یُحِبُّ إذا عَمِل أحدُکُم عَمَالً أن یُتقِنه؛ خداوند متع
دارد که هرگ ه فردی از شم ک ری کند آن را محکم و بی عیب انج م دهد».
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توجه به اقتصاد مقاومتی:
 -3مدیریت صحیح

وَ ال تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً ( ...نساء)7،
و دارايىهايتان را كه خداوند (مايه) پايدارى (زندگى) شما گردانيده است به كمخردان نسپاريد

اقتص د داخیی اش ره کردیم.

در موضو قبل ،به تعهد ک ری به عنوان ع میی برای تقوی

در اینج قصد داریم ت به ع مل افزاینده دیگری در این زمینه بپردازیم.
اقتص د از نظر آموزهه ی قرآنی قوام ج معه اس ؛ به این معن که ج معه بشری ب اقتص د،
برپا میایساااتاد .حا
غیرمتخص

اگر انسااا ن قوام زنادگی خود را به دسااا

افرادی ن پخته و

بسپ رد ،حقیقت ً زی نک ر اس  .هر دو مطیب از آیه فوق برداش

آری ،تعهد و تخصا

دو ع مل ضروری برای پیشرف

اس ا س ،مردم ب ید در انتخ ب مساائوالن به دو ش ا خ
مسائولین و ک رفرم ی ن نیز ،ب ید تخصا

و موفقی

میشود.

در ک ر اس  .بر این

تعهد و تخص ا

توجه نم یند.

و تعهد مدیران و ک رمندان خود را سنجیده و

بر اس ا س ش ا یسااتگی ه  ،من صااب مختیف را به افراد بسااپ رند .خود مردم نیز ب ید در
مش ا غل و ک ره ی خود ،دانش الزم و تخص ا

را به دس ا

آورند ت ب زدهی بیشااتر و

بهرهوری بهتری تجربه کنند .ام م جواد ( ) میفرم ید« :مَنْ عَمِل عَی غیْرِ عِیْمٍ م یُفْس اِدُ
اکْثر مِمّ یُصْیِ ْ؛ هار کس بادون آگ ه کا ر کاند ،بیش از آنکه درس
کند».
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توجه به اقتصاد مقاومتی:
 -4پویایی اقتصاد (پرهیز از انباشت ثروت)

 ...وَ الَّذينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَ الْفِضَّةَ وَ ال يُنْفِقُونَها في سَبيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَليم
(توبه)00،
و آنها را كه طال و نقره را ذخيره كرده و در راه خدا انفاق نمىكنند ،به مجازات دردناك بشارت ده.

در مب نی دینی م تالش و تولید ثروت مورد تأکید قرارگرفته اساا  ،ام بر این نکته نیز
پ فشاا ری شااده که این تولید ثروت نب ید به انب شاا
عدال

ساارم یه و ثروت بدون توجه به

منجر شاود .نب ید در ج معه اساالمی در گوشاهای ش هد تجمی ثروت ب شیم در

ح لی که در نقطهای دیگر عدهای محت ج ش م شب ب شند.
تأکید به جه دهی ثروت به بحث تولید ،انف ق و کمک به نی زمندان ،پرداخ
دینی چون خمس و زک ت همه برای پرهیز از این انب ش ا

واجب ت

ثروت اس ا  .قرآنکریم نیز

در آیه فوق ،توصیه به پرهیز از جم آوری ثروت بدون توجه به نی زمندان میکند.
در آی ت قرآن بی ن شده که انس ن ب ید در آب دانی زمین بکوشد و ب ک ر و عمل ،تولیداتی
داشااته و بر ثروت خود و ج معه بیفزاید و بخشاای را انف ق کند .اسااالم به دنب ارزش
افزوده و تولید ثروت اساا

و در احک م و قوانین خود نیز این ساای ساا

اس  .احتک ر و رب و گرانفروشی به همین جه
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توجه به اقتصاد مقاومتی:
 -5عدالت اقتصادی

وَ ال تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ( )171الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ ال يُصْلِحُونَ ()172
و دنباله رو مسرفان نباشيد * كسانی كه در زمين فساد كرده و هرگز به اصالح نمی پردازند.

بی گم ن مهم ترین رساا ل

اجتم عی حکوم

دینی ،برقراری عدال

اجرایی ،قج یی ،فرهنگی ،اقتص دی و  ...اس  .مفهوم عدال

در تم م ارک ن

در اسالم ،برابری اقتص دی

آح د ج معه نیساا ؛ بیکه اسااالم در عین احترام به آزادی ه ی شااخصاای و م لکی
خصااوصاای ،بر آن اس ا

که ارزش ه ی اخالقی را نیز وارد اصااو اقتص ا دی نموده و

شارایطی در ج معه ح کم کند که ج یگ ه اجتم عی و اقتص دی هر کس به میزان تالش و
استعداده یش ب شد.
در آیه فوق خداوند به طور ضاامنی به مؤمن ن توصایه کرده ت از کسا نی که در زمین به
فساا د پرداخته و به دنب تبعیض و ن عدالتی هساااتند ،ف له بگیرند .اگر به میزان فسا ا د
اقتصاا دی در ج معه امروزی م توجه شااود ،اوج نی ز به دسااتور مهم این آیه هم نم ی ن
خواهد داشا  .ب نگ هی به سارگذشا

قوم شعیب ( ) ،درمی ی بیم که مهم ترین ع مل

انحط ط و فروپ شاای اخالقی این قوم ،عدم رع ی

احک م اقتصاا دی اساا  .بن براین،

ج معه اسااالمی ب ید از این واقعه تیخ ت ریخی عبرت گرفته و در برابر آف ت بزرگ
اقتص د ثروتمحور هوشی ر ب شند.
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