
 ۱ 

 

 ت قرآنی ويترب

 ی متعادليپاسخگو

 های انسانی زهيبه غر

 

 

 

 

 

 

 

 

 ریيمحمدعلی تسخ
 

 

 

 

 



 ۲ 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ت قرآنی ويترب

 های انسانی زهيی متعادل به غريپاسخگو
ن و ية محم�د و آل�ه الط�اهريد البش�ريم و الصالة و السالم علی س�يبسم هللا الرحمن الرح

 .نيبيصحبه الط

ه فش�رده ک�م ينيای را به بررسی بنش� ن موضوع ابعاد گستردهيدر خصوص اه کم يبرآن

 :گردد   ر متجلی میيات زکبرخی از آنها در ن

 :ت انسانی يته نخست ـ اسالم و پرورش شخصکن

ی يل می دهند و واقعگرايکت انسانی را تشيعاطفه و احساسات بخش مهمی از شخص

م و رهنمونش�ان ين�که ب�ه آنه�ا توج�ه ک�ند ک جاب میيلی اسالم اکژگی ين ويبمثابه مهمتر

ل ي��ت انس�انی و عناص�ر آن�را تحليوقت�ی شخص��. ن�دکد ي�وه انتظ��ارش را عاي�م ت�ا ميس�از

موج�ود  یف هم�اهنگيدر مق�ام توص�) ه الس�المي�عل( یه حض�رت عل�ک�م ينيب م میينک می

د ي�فرما یم) شه و عاطفه و ح�واس و رفت�اريعقل و اند( یت انسانيان عناصر شخصيم

ح��واس و  یش��وايش��وای دله��ا و دله��ا ، پيها ، پ ش��هيها و اند ش��هيش��وای انديه��ا ، پ قلع«: 

 .های رفتار انسان آگاه بردارد شهيتا بدقت پرده از ر 0F۱».هاست اندام یشوايحواس ، پ

 : دهد و  ن عناصر را پرورش میياسالم در پرورش انسان ، تمامی ا

ش�ه يان�د و او را ب�ه تأم�ل و اندپرور یزی در انسان را ميعنصر خردورزی غر: الف 

 .دهد ل سوق میين قبيو تعقل و استدالل و نظر و از ا

ه ب�ه ک�ی را يها وهيگذارد و هر آن ش� وه منطقی روند خردورزی انگشت میيبر ش: ب 

 .سازد  ب وارد آورد ، دور میين روندی آسيج چنينتا

                                                 
 .۲۴۱، صفحه  ۱، جلد) هروی" (غريب الحديث"  ؛ ۹۸صفحه  ۱جلد، " بحاراالنوار مجلسی"ـ ۱



 ۳ 

ن يوهترکب��ا ش��لی نس��بت ب��ه يپروران��د و آن��را ب��ا عش��ق اص�� عنص��ر ع��اطفی را می: ج 

م�ال مطل�ق ، کعنی خداوند متعال و دارنده هم�ه خواهش�های درون�ی از جمل�ه يمحبوب 

 .رساند ی خود میيعاطفه را به اوج واالب ، ين ترتيسازد و بد  راب میيس

بخش�د و نقش�ه  یه رفتار انسان را سامان مکدهد  تی میيعت مقدس خود فطريبه شر: د 

 .ندک م میيراه خوشبختی او را ترس

 یزه ع�اطفی ب�اقي�ه همواره فراتر و واالت�ر از ه�ر انگکرا  یرومند و آگاهياراده ن:  ه

ن عاطف��ه در جه��ت درس��تی ي��ه مطم��ئن گ��ردد اک��ده��د  یخواه��د مان��د چن��ان پ��رورش م

ه رفت���ار ص���احب خ���ود ي���ام���ل در توجک ین ح���ال از آزادين���د و در ع���ک ت م���یک���حر

 یس�انکش�ود ؛ م�ا ب�ا  زاده می تيه مسؤولکاست  ین آزاديگردد ؛ از هم یبرخوردار م

ن ص�ورت گرفت�ار ي�م چ�ه در ايستينامند همزبان ن یم" عاطفه برافروخته"ه اراده را ک

ولی بهرحال عواط�ف . رفتنی استيه وجداناً و شرعاً ، ناپذکم شد يخواه یا يیجبرگرا

ن مس��ئله و ب��ه ي��د اس��الم ب��ر اي��کب��ر اراده و رفت��ار آدم��ی دارن��د ، تأ یز نق��ش م��ؤثري��ن

 :ل استين دليز به همير نيمختلف ز یها وهيش

ان زده برح��ذر ي��ش و طغکس��ر یه م��ا را از هواه��اک�� یميارش��ادی مس��تق یها وهيـ�� ش��۱

 » ارايت من اتخذ الهه ه�واه افان�ت تک�ون علي�ه وک�يال«  :د يگو یم ميرکدارند ؛ قرآن  یم

 شيخ�ود را ، خ�دای خ��و) نف�س(ه ه�وای ک� یدي��س را دک�ا آن ي�آ) (۴۳ س�وره فرق�ان ـ(

 )توانی بود؟ ا تو بر او مراقب میيگرفته است؟ و آ

س���انی چ���ون ک یها و داس���تانها المثل ری ض���ربيارگک���م ب���ا بيرمس���تقيغ یها وهيش���ـ��� ۲

 .اند ره شدهينفس خود چ یه بر هواکامبران و صالحان يپ

ت ي��و رهبران��ی از ائم��ه اه��ل ب) ص(رمکامبراي��از رفت��ار پ یعمل�� یها ه نمون��هي��اراـ�� ۳

 .افتنديتب آنحضرت پرورش که در مک یو صحابه بزرگوار) هم السالميعل(

عن��ی عش��ق ب��ه خ��دا و يعش��ق ن مرات��ب يارتق��ا ب��ه واالت��رـ�� فراخوان��دن مس��لمانان ب��ه ۴

عواط�ف  یري�اران مخلص آنحضرت و از آنج�ا نظ�م گيت و يرم و ائمه اهل بکامبرايپ



 ٤ 

 یااره��ک یش��ه و خ��الق ب��رايوه و هماهن��گ ب��ا اندکک منظوم��ه پرش��ي��و احساس��ات در 

 .کين

م��ان ب��ه خداون��د ج��امع يش��ه دوان��دن ايت��ی و پرورش��ی عواط��ف پ��س از رين رون��د تربي��ا

 یس�و و پ�رورش تص�ور و کي�از  یون�د انس�ان ب�ه ويمال و جالل و پکتمامی صفات 

ه مهمت�رين ک� یری آنه�ا ب�ر اس�اس اص�ولي�ل گکد بر شيکاز جهان هستی و زندگی و تأ

ن يرد و ب�ديپ�ذ گ�ر ص�ورت میيس�وی دآنها حق ، عدالت ، عش�ق و مهرب�انی اس�ت از 

نند ک یل ميمکگر را تيرند و همديگ یقرار م يین فضايشه و عاطفه در چنيب ، انديترت

ن ي�ب�ه ا یاص�الت بخش� یز در راس�تاي�ن یف ويو سنت ش�ر) ص( رمکامبرايپ یو زندگ

 .گردد ین نقشی مين رسالت و چنياری رسان اينی آنها ، يه تجسم عيم و ارايمفاه

 است یکعشق ، نعمتی بزرگ و لغزشگاه خطرنا: م ته دوکن

م يق��د یات عرف��اني��ادبه ک��ش��ود  یادآور مي��) ق��دس س��ره(د مرتض��ی مطه��ری ياس��تاد ش��ه

ز و ي�نن�ده هم�ه چکج�وهر ذوب  یبه معن�ا" ريسکا"ر عشق به يرانی ، سرشار از تعبيا

ن يهم�� یز داراي��، عش��ق ن  نن��ده م��س ب��ه طالس��تکل يگر و تب��ديدک��يا ب��ا يزن��ده اش��يدرآم

س���وم  یژگ���يزد و وج���ه تش���ابه آن در وي���آم یس���وزاند و دره���م م می: هاس���ت  یژگيو

ند وگرن�ه ک یل به دل ميه دل را تبدکعشق است  ل مس به طالست ؛يتبد یعني" ريسکا"

نی ب��ه حال��ت يرا از خم��ودی و خ��ودب یه زن��دگک��س��ت ، عش��ق اس��ت يش نيآب و گل��ی ب��

ثاراس�ت و يو ا یو نش�اط و ش�اده سرشار از سرزندگی و ش�ور کند ک یل ميتبد یديجد

ده�د  یر زن�دگی ق�رار ميسازد و آنها را در مس نهفته و بالقوه را بالفعل می یها ليپتانس

امل و احساسات کسازد ، نفس را  یه شاعران و هنرمندان و نوابغ را مک؛ عشق است 

ه روح را ص��فا ک��ش��اند ؛ عش��ق اس��ت ک یم�� ي��یده��د و آنه��ا را ب��ه واال را پ��رورش می

 کد و از هرگون�ه پلش�تی پ�اي�زدا یش را ميها یاس�تکه�ا و  یماريشد و ضعف و ببخ می

ز ب��ر ب��دن ي��ن یوس��کس��ازد هرچن��د آث��ار مع یم��ال رهنم��ونش مک یگردان��د و ب��ه س��و می
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 1F۱.گذارد یم یبجا

ه چش��م انتظ��ار خواس��ته ک��زی اس��ت يغر ش��ی درون��ی ـيگرا: (ه عش��ق ک��نيا یعن��ين ي��ا

از و مبادل��ه محب��ت و رش��د و ي��رآوردن نه هم��اهنگی ب��ا فط��رت و ب��ک��اس��ت " یمحب��وب"

ه ک�وهی اس�ت کپرش� یفط�ر یروي�، ن.) آورد ش به ارمغان میيفزونی مستمر آنرا برا

م�ال رهنم�ون گ�ردد کع�ه نه�اده ت�ا او را ب�ه س�وی ينش انس�ان بوديخداوند متعال در آفر

اين نيرو نيازمند پرورش و مراقبت م�داوم و ي�ادآوری مس�تمر حقيق�ت و پيون�د ب�ا ولی 

رچش��مه نيروه��ا ب��ه منظ��ور تض��مين ع��دم انح��راف آن نس��بت ب��ه ه��دف م��ورد نظ��ر و س

 .درافتادن به منجالب تباهی و گمراهی است

ه گ�اه ک�ر در اراده انس�ان اس�ت ين تأثيبزرگتر یا همان عواطف جوشان ، دارايعشق 

ن يبازد ؛ هم یامال رنگ مکه اراده در برابر آن ، کرسد چنان یم یا ورانهکورکبه حد 

آن ، اراده  یها ش�هيل اراده و ري�ه در تحلک�آن داش�ت ی اص�ول را ب�رعلما یته برخکن

ر عواطف و احساس�ات يدر تأث یل افراطير ، تحلين تعبيا یبنامند ول" یشوق حتم"را 

رومن�دی ب�ر آن ، همچن�ان برخ�وردار ير نيبه رغم هرگونه ت�أث یرا اراده انسانياست ز

توان��د اث��رات  یعق��ل ، م�� یر رهنموده��ايت ت��أثو مقاوم��ت اس��ت و تح�� یژگ��ی آزاد ياز و

ت در براب�ر م�ا ياز مس�ؤول یعيج�ه ، گس�تره وس�ين�د و در نتکل يعاطفه بر خود را تع�د

ز يوجدان ن] عالوه بر شرع[ه ک یزيم چيگشت یم يیقرار دارد و گرنه گرفتار جبرگرا

ن�د در کس�لب  را یا ه هرگون�ه ارادهک�اد باش�د ي�ند ؛ البته اگر فشار چنان زک یآنرا رد م

 .رود ان میيز از ميت نيمسؤول یديچ ترديه یآن صورت ، ب

اس�ت ؛ عش�ق انس�ان را ب�ه  یاله� یها ن نعمتيبهرحال ، نعمت عشق از جمله بزرگتر

 یه آدم�ک� یس�ازد و ت�ا زم�ان یرون م�يدهد و از زندان درونش ب یوند ميقت مطلق پيحق

 یناک و نگ�ران و ن�اتوان ب�اقف و هراس�يرون نشده باش�د هم�واره ض�عين زندان بياز ا

« : ندک دا میيه عاشق شد و دوست داشت ، به آرامش دست پک یزمان یولخواهد ماند 

                                                 
 ).با تلخيص از متن فارسی( ٤٦، صفحه") شهيد مرتضی مطهری(" ،" عوامل جذب و دفع در شخصيت امام"ـ ۱
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س�ورۀ (»  ومن آياته ان خلق لکم من انفس�کم ازواج�ا لتس�کنوا اليه�ا وجع�ل بي�نکم م�ودة

د ت�ا ي�ت�ان آفريبرا یه از خودت�ان همس�رانک�ن اس�ت ي�او ، ا یها و از نش�انه) (۲۱روم ـ

و ب��ا عش��ق ، ) د آوردي��دار و مه��ر پدي��پا یان ش��ما دلبس��تگي��د و مي��ابيآن��ان آرام��ش  ن��ارک

و  یدر زن�دگ یگران و شاديبا د یثار و بخشش و اراده و هماهنگيو ا یارکفدا یمعنا

 .ت را خواهد داشتيدن به اوج خالقيب نفس و رسيتهذ

ض يا به حض�تواند انسان ر یند مکش نياري یه نعمت الهک ین نعمت در صورتيا یول

 .شاندکب یبدبخت

 است یال انسانيام و زيغرا متعادل  یپاسخگو ،]اسالم[یتيترب  نظام : ته سومکن

در راه رس�اندن انس�ان ب�ه ] یاله�[ یها و رهنموده�ا تيان انواع ه�دايامل مک یهماهنگ

اس�ت و در  یت انسانيب شخصيکته قابل توجه در ترکن نيباتري، از جمله ز یهدف و

ه ک�دهند ح�ال آن یل ميکرا تش یاصل یها زهيز، انگيتوان گفت غرا یه مکن جاست يهم

 ینن�د و وح�ک یز عم�ل م�يغرا یها تيننده فعالکنترل کعقل و اراده به عنوان ضابط و 

دو خ�ط  یري�گيب�ا پ یآدم یو پرورش دهنده عقل و خردمند یز اصليبرنامه ر] یاله[

 :ر است يز

 : وب کخط نخست ـ عدم سر

وب کز را س���ري���ه غراک���) س���ميسکاز جمل���ه مار( یم���اد یه���ا شيگراس ک���اس���الم ب���ه ع

ه ک�س�ت بلين یزي�وب غرکب�ه س�ر یخ�ود هرگ�ز راض� ي�یل واقعگراي�سازند ، به دل یم

ع��ه نه��اده يدر وج��ودش بود یو بنابرمص��لحت و یز ، جملگ��ي��ن غراي��ه اک��د دارد ي��کتأ

 یزي��و در وج��ود انس��ان بط��ور خ��اص ، هرگ��ز چ یلکبط��ور یاند و در تم��ام هس��ت ش��ده

ه کزی يوب غراکل ، سرين دلينشده باشد و به هم  ديده کدارتش يه از پکوجود ندارد 

 یان رف��تن هم��اهنگي��ز و از مي��ار غراک��اتی مطل��وب در ي��ج��ز ب��ه اخ��الل در ت��وازن ح

 .ندارد يید ، معنايت انسان نخواهد انجامکدر روند حر یضرور

 ل خ�ود وياص� یها هو ق�رار دادن عش�ق در گس�تر یمعن�و یه�اييرش�د توانا: خط دوم 



 ۷ 

 :شکز سريراستن غرايپ

اس��ت ت��ا بتوانن��د ب��ه  یازمن��د پ��رورش مس��تمرين یل آدم��ياص�� یدرون�� یه��اييتوانا یبرخ��

را از ي�ش�ند زيرايازمند پيگر نيد یابند و برخي یانسان تجل یدر زندگ یارترکگونه آش

ه���ا و يين تواناي���ا یها ن گس���ترهيه مهمت���رک���م ين���يح���ال بب. ع���ی برخوردارن���ديطب یرش���د

ش يراي�پرورش و پ یدر راستاه اسالم کبرخورد اسالم با آنها چگونه است تا آنچه را 

 :م يابيآنها انجام داده است ، در

 :آوردن به او یمال مطلق و روکـ ارتباط با ۱

 یافت�ه ول�ي یتجل� یگون�اگون یها خ ب�ه ص�ورتيتار یه طکاست  یانسان یا یيه تواناک

ز ي�ن انح�راف آن نيتالف داش�ته اس�ت ؛ مهمت�رآن ، اخ یمالکو تصورات  ینيموارد ع

 یم�وارد م�ؤثر نس�به ک�نيم و آن ايا ردهک�ت�ۀ نخس�ت ب�دان اش�اره که در نکاست  یمورد

از هر نظر گشته و اطاع�ت و احت�رام مطل�ق نثارش�ان ش�ده اس�ت؛  يیها ل به مطلقيتبد

و تجرب�ه،  ع�ت ، م�اّده ، اج�رام س�ماوی ، عل�ميله ، طبيقب  ان ،کايپدران ون: زيمثال آن ن

د و ي�ج�اد قيز اي�ن یوهم یها ن مطلقيا یها انين زيره است ؛ بزرگتريم مستبد و غکحا

اش ب�ه  یاو و رهنم�ون یش�رفت تم�دنير در پيشه انسان و ناهموار ساختن مسيبند بر اند

خ�ود  یاز زندگ یا ه انسان در مرحلهک یهر امر محدود و نسب«  :است  یگمراه یسو

ن�د ، در مرحل�ه رش�د ذهن�ی کن اساس با آن ارتباط برقرار ير ابسازد و ب یاز آن مطلق

 ید و بن��دي��ه آن��را س��اخته و پرداخت��ه ، ب��ه ص��ورت قک�� یهم��ان ذهن�� ی، ب��را یدي��جد

 2F۱».است یرا محدود و نسبيد زيآ یدرم

ها و  گردان��دن چش��م یده ، روي��ن پدي��ان��ه اس��الم ب��ا ايه برخ��ورد واقعگراک��نجاس��ت ياز ا

نن���ده چش���م ان���دازها و کنن���دۀ ذه���ن و محدودکد ي���و مق یوهم���ان ين خ���داي���ها از ا ش���هياند

س�ت و در براب�ر ، انگش�ت يو انتظ�ارات او ن یوجود آدم یه پاسخگوکاست  يیزهايچ

شناس��د و س��اخته و  ینم�� یچ ح��د و م��رزيه ه��ک�� یگ��ذاردن ب��ر وج��ود مطل��ق ح��ق تع��ال

                                                 
 .، چاپ هفتم ۷۰۸، نظام العبادات ، صفحۀ )] قدس سره(آية هللا سيد محمدباقرصدر" : [الفتاوی الواضحة"ـ ۱
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ن�دۀ يز زاي�و ن) ن�دکعم�ل  یبر ذهن و ید و بنديتا همچون ق(ست ين یپرداخته ذهن آدم

ار ي�در اخت یل ب�ه س�الحيه تا با مطل�ق ش�دن ، تب�دکست ين یا گروهيفرد  یاز شخصين

ّزوج��ل ،  خداون��د ع در جه��ت ت��داوم من��افع نامش��روع آن��ان گ��ردد ؛ يیا گروهه��اي��اف��راد 

ت و ب�دون ح�د و م�رز و ب�ا ص�فات ثب�وتی خ�ود در بردارن�دۀ هم�ۀ ي�نها یاست ب یمطلق

و فه��م ، عل��م و ق��درت و  کن اع��م از دريزم�� یف��ه خ��دا ب��ر رويه انس��ان خلي��ص��فات عال

 یخ�دا ح�د و م��رز یه راه ب�ه س�وک�ن ب�دان معناس��ت ي�اس�ت و ا... ازی و ي�ن یع�دل و ب�

و ب�دون وقف�ه  یجيت�در یک�يو نزد یشگيهم کاو مستلزم تحر یت به سوکندارد ؛ حر

س�وره (» هي�دحا فمالفک�رب�ک  یح ال�ادک� کهااالنس�ان ان�يا اي�«  :مطل�ق اس�ت  یبه س�و

، پ�س ب�ه  یا وش�ندهکپروردگ�ارت س�خت  یگمان تو به س�و یب! انسان یا ( )۶ق ـ انشقا

 .)ديرس یاو خواه یتعال

ل يو اص� ید به خداوند متع�ال باش�د و عش�ق واقع�يبا یقين است تعلق حقيه چنکو حال 

ز گ�ردد ت�ا انتس�اب ب�ه خ�دا و ک�پروردگ�ار ، متمر یعن�ين ه�دف يد ب�ر آخ�ري�م�ال باکبه 

ان خ��دا و ي��م یرومن��ديگ��ردد و عش��ق متع��ادل و ن یعش��ق تلق�� کار و م��الي��م��ان ، معيا

يا ايه�ا ال�ذين آمن�وا م�ن يرت�د م�نکم ع�ن دين�ه فس�وف ي�اتی هللا « : اش برقرار گردد  بنده

 یا) (۵۴س�ورۀ مائ�ده ـ(» بقوم يحبهم ويحبونه اذلة علی المومنين اعزة علی الکافرين 

ه دوستش�ان ک�آورد  یرا م� یه�گرو ینش برگردد خداوند به زوديس از دکهر! مؤمنان

افران ک���س���ار و در براب���ر کدارن���د ؛ در براب���ر مؤمن���ان خا یدارد و دوس���تش م��� یم���

س��وره توب��ه ـ (»  في��ه رج��ال يحب��ون ان يتطه��روا وهللا يح��ب المطه��رين«  ،.) دش��وارند

دارن��د و خداون��د  ردن خ��ود را دوس��ت میک��زه يکه پ��اک��هس��تند  یدر آن مردان��(...  )۱۰۸

 .)دارد یت مزگان را دوسيکپا

 »ومن الناس من يتخذ من دون هللا ان�دادا يحب�ونهم کح�ب هللا وال�ذين آمن�وا اش�د حب�ا ل«

نن�د و آنه�ا را يگز یانی ميخداوند همتا یاز مردم به جا یو برخ) ( ۱٦٥سوره بقره ـ (

 .)و مؤمنان خداوند را دوستدارترنده خداوند را ، کدارند  یچنان دوست م

فراتر رود  یگريز هر عشق داه کخواهد بود  یواقع یصورت ن عشق و دوستی دريا



 ۹ 

يا ايها الذين آمنوا ال تتخذوا آباءکم واخوانکم اولياء ان استحبوا الکف�ر عل�ی االيم�ان  «:

ان ک��ان آب��اوکم وابن��آوکم واخ��وانکم  ق��ل *وم��ن يت��ولهم م��نکم فاولئ��ک ه��م الظ��المون 

ن کس�ادها ومس�اکن ترض�ونها وازواجکم وعشيرتکم واموال اقترفتموها وتج�ارة تخش�و

احب اليکم من هللا ورسوله وجهاد فی سبيله فتربصوا حتی ياتی هللا بامره وهللا ال يهدی 

مؤمنان ، پدران و برادرانت�ان را اگ�ر  یا( )۲٤و۲۳اتيسورۀ توبه ـ آ(»  القوم الفاسقين

رند يبگ ه آنها را دوستکاز شما  یسانکد و يرينند ، دوست مگيگز یمان ميفر را بر اک

بگو اگر پدرانتان و فرزندانتان و برادرانت�ان و همس�رانتان و دودمانت�ان * ، ستمگرند 

ه ک� يیها د و خان�هي�م داريساد آن بکه از ک ید و تجارتيا ه به دست آوردهک يیهاييو دارا

ت�ر اس�ت  یامبرش و جهاد در راه او نزد ش�ما دوس�ت داش�تنيد ، از خداوند و پيپسند یم

آورد و خداون�د گ�روه ) انيدر م(خود را ) عذاب(د تا خداوند امر يه باشپس چشم به را

 .)ندک ینم يینافرمانان را راهنما

 :ه فرمود کت شده يروا) ص(و از رسول خدا

ش يگ��ران ب��رايه خ��دا و رس��ولش از دک��اورده اس��ت مگ��ر آني��م��ان نياز ش��ما ا یس��ک« 

 3F۱».تر باشند یدوست داشتن

 :د يفرما یش ميدر دعا) ص(و آنحضرت

ه م�را ب�ه عش�ق ت�و ک�را  یس�انکعش�ق ت�و و عش�ق دوس�تداران ت�و و عش�ق ! خداوندا« 

و گ��وارا  کم فرم��ا و عش��ق خ��ود را ن��زد م��ن از آب خن��ي��س��ازند را روز یم�� کي��نزد

 ».تر قرار ده یدوست داشتن

ادآور ي��را  یش��مار اله��يب یه��ا م نعمتيرک��، ق��رآن  ین عش��قيف��راهم آوردن چن�� یب��را

س��وره (» ل م��ا س��ألتموه و ان تع��دوا نعم��ت هللا ال تحص��وهاک�� م م��نکو آت��ا«  :ش��ود  یم��

د ب��ه ش��ما داده اس��ت ؛ و اگ��ر نعم��ت خ��دا را يز خورش��ي��و از ه��ر چ) ( ۳٤ م ـياب��راه

 .)ردکد شمار يتوان ید نميبرشمار

                                                 
 .ايران ، انتشارات بصيرتی ، قم ـ ۲۸٤ـ۲۸٦: صفحات  ،") عبدهللا شبّر" ("قاالخال"ـ ۱



 ۱۰ 

 یجملگ� یه جه�ان هس�تک�ش�تر ش�د و دانس�ت يب یاله� یه�ا انسان به نعمت یهرچه آگاه

ش���ده اس���ت ، در درون���ش آت���ش عواط���ف و ده ي���آفر یبراس���اس رحم���ت گس���تردۀ اله���

ز در ي��گ��ردد و هم��ه چ یورتر م�� ش��علهاحساس��ات آگاهان��ه نس��بت ب��ه پروردگ��ار متع��ادل 

ند و ينش� یش ب�ه درگ�اهش م�ياي�شود و به مناجات و دع�ا و ن یذوب م یبرابر عشق اله

 .سپارد یم یرا بفراموش یداو ، هر در یدر راه جلب خشنود

ن ب�ر او و يه آف�رک�ب�ا رس�ول خ�دا ـ « : د ي�فرما یم�) مه الس�الي�عل( یان عل�ي�متق یم�وال

مان را يپدران و برادران و عموها ،م و در راه حقيگشت یارزار مکتبارش باد ـ روانۀ 

داد و  یش��تر نش��ان م��يم��ا را ب یداري��و پا یم��ان و فرم��انبردارين رفت��ار اي��م ؛ ايش��تک یم��

 4F۱»...افزود یشان ميکمان را در برابر رنج و تالشمان را در جهاد با بديبردبار

ه و ک��دگار در نظرش��ان ب��زرگ و ج��ز او ه��ر ي��آفر... « :د ي��فرما ین م��يو در خطب��ۀ متق��

 5F۲».ارزش است یو ب کوچکهرچه هست ، 

وانی فرات��ر ي��رس��د و از مح��دودۀ حی ن ح��د خ��ود م��يب ، عش��ق ب��ه واالت��ري��ن ترتيو ب��د

 .رود یم

ارانش يبه ) ص(رمکامبر ايپ«: ه فرمود کنقل است ) ه السالميعل(از امام جعفرصادق 

و . دانن�د  یش�تر م�يامبرش بيخدا و پ: تر است؟ گفتند  مکمان مستحيوند ايدام پک: فرمود 

د ، درس�ت اس�ت ي�ه گفتک�نه�ا را يا«: فرم�ود ) ص(رمکامبراي�جه�اد ، پ: ز گف�ت ين یکي

خ�دا و  یخ�دا و نف�رت ب�را یم�ان ، عش�ق ب�رايون�د اين پيمترکپاسخ من نبود ، مح یول

 6F۳».از دشمنان خداست یخدا و تبرّ  یاياری اولدوستد

ل ي�ن دلي�باشد به ا یمانيا یوندهاين پيمترکتواند از مح یه عشق و نفرت مکنيبسا ا چه

ل آن ب�ه يها و تب�د م�ان در احساس�ات و ان�داميرس�وخ ا ین دو مفهوم ب�ه معن�ايه اکاست 

م��ان يات��ب ان مريرومن��دتريق��ت نينن��ده و در حقک کي��رومن��د ، تحريعواط��ف م��ؤمن ، ن

                                                 
 ).۹۲و  ۹۱صفحات ( ٥٦خطبه  دكتر صبحی الصالح ،" نهج البالغه"ـ ۲
 .۳۰۳صفحۀ   ، ۱۹۳ـ همان منبع ، خطبه ۱
 .۱۲۶، صفحه  ۲، جلد" اصول كافی"ـ ۲



 ۱۱ 

الم يان للذين آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر هللا وما ن�زل «  :د يگو یاست ؛ خداوند متعال م

م��ن الح��ق وال يکون��وا کال��ذين اوت��وا الکت��اب م��ن قب��ل فط��ال عل��يهم االم��د فقس��ت قل��وبهم 

 یه��ا ه دلک��ده اس��ت يا هنگ��ام آن نرس��ي��آ(  )۱٦د ـ ي��س��وره حد(» وکثي��ر م��نهم فاس��قون 

اب�د و ي یحق فروفرستاده ش�ده اس�ت ، فروتن� یخداوند و از آنچه از سواد يمؤمنان از 

روزگار بر آنان به دادند اما ) یآسمان(تاب کن به آنان يش از ايه پکنباشند  یسانکمانند 

 .)ار بودندکار از آنان بزهيد و دلهاشان سخت شد و بسيشکدرازا 

بس�ا  یس�ت ، ايخوردار نند برکت کحر یاله یه در پرتو وحک یا ه از عاطفهک یمؤمن

 :ند کز در موردش صدق نيمان نيصفت ا

وال يحض عل�ی طع�ام المس�کين  *فذلک الذی يدع اليتيم * ارايت الذی يکذب بالدين « 

ويمنع��ون  *ال��ذين ه��م ي��راوون  *ال��ذين ه��م ع��ن ص��التهم س��اهون  *فوي��ل للمص��لين  *

ف��ر را دروغ يکو ه روز پ��اداش ک��س را ک��آن ا ي��آ) (۱ـ��۷: س��ورۀ م��اعون ( » الم��اعون

ر يب�ه س�) م�ردم را(و * راند  یم را ميتيه کاست  یسکاو همان * ؟ یا دهيشمارد ، د یم

ش يه از نم�از خ�وک�آن�ان * بر آن نم�ازگزاران  یپس وا* زد يانگ یردن مستمند برنمک

 ).دارند یات را بازمکو ز*  ورزند یما يه رک یسانک  *غافلند 

اس�ت   میکون�د مس�تحين پيه تجّسم بخش چن�کدی کيجاد تأينظامات مختلف اسالمی در ا

ری از واجب��ات و ي��ه ب��ا به��ره گک��وج��ه اش��تراک دارن��د ؛ از جمل��ه م��ثال نظ��ام عب��ادی 

ز ي�ت�ی و اخالق�ی نيند ؛ نظام تربک فا میيان اين ميمستحبات ، نقش عمده و بزرگی در ا

فت�ار ای ب�ر ر ن رابط�هياس چن�کن است و جملگی تحقق بخش تعادل در عرصۀ انعيچن

ه چگون�ه و ک�آم�وزد  ند و ب�ه او میک  ه میکن را در وی ملياز وی به ديآدمی است و ن

ن�داری خ�ود را ب�ه يرد ـ گ�ردد ، دک�م يه بدانها اشاره خواهکه گرفتار خطراتی ـ کبی آن

 .منصۀ ظهور رساند

ن ي�ن ح�ال ايرس�د ول�ی در ع� ن مرات�ب خ�ود میيه عشق الهی به واالترکنگونه است يا

ن خطرات�ی يل گردد ، مهمترين عشقی به ضد خود تبديه چنکان باقی است خطر همچن



 ۱۲ 

 :ند عبارتند از ک د میين عشقی را تهديه چنک

 .روزمره یت زندگيدن از واقعيگز یت ، انزوا و دوريرهبانـ ۱

 .به آن یتفای عاطفکبسندگی و ا یو ادعا ین عشقيـ غّره شدن به چن۲

 .عشقین يی در چنيـ نژادپرستی و قوم گرا۳

ی نداش�ته ياراک�ه نظ�ام جه�انی اجتم�اعی اس�الم ک�انجامد  ن موارد بدان میيدام از اکهر

ش��انده ش��ود و ق��درت و رواب��ط کت ب��ه گمراه��ی يت بش��رک��روه��ای رون��د حيباش��د و ن

ه درنظ�ر گرفت�ه ش�ده بودن�د ، ک یبزرگ یها جه هدفيگسلد و درنتب آن ازهم  یاجتماع

 .خارج از دسترس گردند

مس��لمانان  ب��هه عش��ق اله��ی باي��د ب��ر آن اس��توار باش��د ،ک��ت��ی را يواقع مه اس��الک��لذاس��ت 

ه اوج عش��ق اله��ی واقع��ی و ک��انی را يش��وايی از پيها و الگوه��ا رده و نمون��هک��گوش��زد 

ه داده ي�رون�د ، ب�ه آن�ان ارا نن�د و رهب�ران مس�لمانان بش�مار میک ندگی م�یيق را نمايعم

بی گمان ب�رای ( )۲۱سورۀ احزاب ـ( »رسول هللا اسوة حسنة یم فکان لکلقد « : است 

روی از ي�په ک�و ب�ه آن�ان گفت�ه ش�ده اس�ت .) وستيکشما در فرستادۀ خداوند سرمشقی ن

س�ورۀ (» ق�ل ان کن�تم تحب�ون هللا ف�اتبعونی يحب�بکم هللا«  :قی است يعشق حق کآنها مال

ا د ت�ا خداون�د ش�مي�نکروی ي�د از من پيبگو اگر خداوند را دوست دار) (۳۱آل عمران ـ

ه ک�س�انی کده�د  ح میيل توضيه به تفصکاتی آمده يو پس از آن آ...) را دوست بدارد و

انن�د و در کيدارد ،  ز آنانرا دوست میيدارند خداوند متعال ن قتاً خدای را دوست میيحق

اران ، ک�ويکزگ�اران ، نيان ، پرهک�نن�دگان ، پاک ه خداون�د توب�هک�ند ک د میکين حال تأيع

امبرش چ�ون ي�ه در راه و اطاع�ت او و اطاع�ت از پک�س�انی را کو ان ، عادالن يباکيش

دارد و در هم��ان ح��ال ، متج��اوزان ، مفس��دان ،  را دوس��ت م��یجنگن��د  دژی اس��توار می

دارد و بانگ برداش�تن  اران و فخرفروشان و خائنان را دوست نمیکاران ، ستمکگناه

ت ، مس��رفان و س��ی ب��ر او س��تم رفت��ه اس��کدارد مگ��ر از  ب��ه ب��دگويی را دوس��ت نم��ی

 .دارد ز دوست نمیيبران را نکمست

ن يد انتظ�ار داش�ت وگرن�ه چن�يافت ، عشق دو طرفه را بايو اگر عنوان محبوب تحقق 



 ۱۳ 

ز ي��آم ن نفرتيز ب��ا عن��اوي��دوس��تی و عش��ق نب ، ادع��ای ي��ن ترتينخواه��د ب��ود و ب��ه هم��

 .ی ندارديهماهنگ و همسو

 :ديفرما ه میکاست  )ه السالميعل(از اشعار منسوب به امام جعفرصادق 

ار در واق�ع ک�ني، ا  ه ادع�ای دوس�تی او را داریک�ح�ال آن ین�ک ت م�یيـ خ�دای را معص�

 .ز استيار شگفت انگيبس

سی کاز  ردی و دوستدار،ک ت درست و صادقانه باشد او را اطاعت میا یـ اگر دوست

 .ندک دارد اطاعت می ه دوست میک

ت ياز بش�ر یژۀ گروه�ي�عش�ق اله�ی و هک�نيز ادع�ای نژادپرس�تی در عش�ق و اي�قرآن ن

 :رده است کاست  را بشّدت رد 

ن�تم کاء ل من دون الن�اس فتمن�وا الم�وت ان يم اولکن هادوا ان زعمتم انيها الذيا ايقل «

: س��ورۀ جمع��ه ( »نيم بالظ��الميهم وهللا عل��يدي��تمنون��ه اب��دا بم��ا ق��دمت اوالي* ين ص��ادق

د ي�ان مردم تنها شما دوستان خداونديه از مک ديپندار ان ، اگر میيهوي یا: بگو (  )۷و٦

ه ک��ی ياره��اکو هرگ��ز آن م��رگ را ب��رای * د ي��نکد آرزوی م��رگ يي��گو یاگ��ر راس��ت م

 .)رد و خداوند به حال ستمگران داناستکد ، آرزو نخواهند يا ردهک

وقالت اليهود والنصاری نحن ابناء هللا واحباوه قل فل�م يع�ذبکم ب�ذنوبکم ب�ل ان�تم بش�ر « 

خلق يغفر لم�ن يش�اء ويع�ذب م�ن يش�اء ول مل�ک الس�ماوات واالرض وم�ا بينهم�ا ممن 

ما فرزندان خداوند و : ان گفتند يحيان و مسيهوديو ( )۱۸سوره مائده ـ (»واليه المصير

ز ي�ر ، ش�ما ني�ن�د؟ خک گناهانتان عذاب م�ی یپس چرا شما را برا: م ، بگو ييدوستان او

ه ک�د و ه�ر يبخش�ا یه را بخواه�د مک�ده است ؛ هر يه آفرکسان کد از همان يبشری هست

ان آنهاس�ت از ي�ن و آنچ�ه در ميها و زم ی آسمانيند و فرمانفرماک را بخواهد عذاب می

 .)آن خداوند است و بازگشت همگان به سوی اوست

عت متعل��ق ب�ه همگ��ان اس�ت و تف��اوتی يه ش�رک��د ش�ده کي��ح و تأياری تص�ريات بس��ي�در آ

ض يگون��ه تبع�� چيز هي��ان گروهه��ا ني��س��ت ؛ ميوا و عل��م ، نا آن ج��ز ب��ه تق��ي��ن ي��ان اي��م
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 .ان باشديدر م خاّصی تربيتی و اجتماعی ه هدف کعی وجود ندارد مگر آنيتشر

 عش�ق الزم�ۀ  :متع�ال اس�ت  و ص�حابه بزرگ�وار ،) ع(تيو اهل ب) ص(امبريدوستی پ

 به خداوند 

و ائم���ه ) ص(رمکامبراي���ب���ر دوس���تی پ عش���ق ب���ه خداون���د متع���ال ، یاس���الم در راس���تا

ن دوس�تی ي�گذارد و عوامل ا گر مؤمنان انگشت میيو صحابۀ بزرگوار و د) ع(اطهار

رم برای رسالت خود مزدی جز دوستی کامبرايه پييکدهد تا جا و عشق را پرورش می

را ب�ا ي�ز تنه�ا ب�ه س�ود ام�ت اس�ت زي�ن مزد ني؛ ا طلبد نمی) هم السالميعل(ت خود ياهل ب

ل ي�نم ب�ه دلک� تص�ور م�ی خ�ورد ، ون�د میيش�ان پيمانه اکيح یها ن دوستی ، با رهبریيا

 .ن راستا نباشديث وارده در اير احادکازی به ذيروشنی و ضرورت ، ن

 :زهايی جز خدا يش به چيـ گرا۲

و " خش�نودی اله�ی"ده�د ،  ه�ا را در خ�ود ج�ای می شيز و گراي�ن غراي�ه اکچارچوبی 

ز و همس�و ب�ا ين غراياع متعادل ان چارچوب ضامن اشبياست ، ا" دوستی برای خدا"

ال ، متجل�ی ي�ن امي�ک از اي�ارا و بهنگام مطالعه هرکن اشباع متعادل آشيا. هدف است

س�ت و تنه�ا ب�ر ين امي�ال ب�رای م�ا مق�دور ني�ه البته انجام مطالعه بر تم�امی اکگردد  می

 .م گذارديانگشت خواه" زۀ خودپرستیيغر"

 

 :خودپرستی 

گ�ر يزی دي�ه�ای غر زهيرا هم�ۀ انگي�ش�ود ز اد میي" ها زهيرمادرغ"ه از آن به عنوان ک

ت�ی ن�دارد و ين مرجعيزه چنين غريه اکدهد ولی ای بسا ادعا شود  می یرا در خود جا

ز وج�ود دارن�د ي�گری نيل ديز اصيرد ؛ غراکز تلقی يتوان آنرا سر دسته همۀ غرا نمی

 .شوند ف نمیيه بر اساس خودپرستی ، تعرک

ی ي�ت�وان م�دعی واقعگرا یه نمک�ای اس�ت  ل و عم�دهيزۀ اص�ي�غر بهرحال ، خودپرستی
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 .ردکار کآنرا بر زندگی انسان ان یامدهايا پيبود و خود آن 

برآنست است و" ط بورژوازیيشرا"ج يامدها و نتايه خود از پکرده کد کيتأسم يسکمار

گ�ر ، يت خصوص�ی از س�وی دکي�م ماليک سو و تح�رين از يک نظام آهنيجاد يبا ا که

 .ط را دگرگون ساختين شرايتوان ا می

رواقعی و يه به انسان دارد غکتب در نگاهی کن ميه اکشود  وه ، معلوم میين شيو با ا

ت�ب کقی واقعي�ت ، ميز در عرصۀ شناخت حقيش از آن نيه پکنيما اکرمنطقی است يغ

 .ی بوديشک گرا

فتاره��ای ن��د و ع��وارض آن در رک رش��د م��ی یع��يامال طبک�� یا زه ، ب��ه گون��هي��ن غري��ا

ن�د و بخ�ش ک یدا م�ي�ه انس�ان ، نم�ود پي�ز در رفتاره�ای اولي�ن و ش از انس�انيوانات پيح

رس���د ،  ه ب���ه نظ���ر متن���اقض میک���آنچ���ه را  یاو و حت��� یرداره���ا و رفتاره���اکاعظ���م 

 .رديگ یدربرم

ه انس�ان را ب�ه ک�نيا ینوع انس�ان و ب�را یبقا یزه براين غريه وجود اکست يدی نيترد

ش�ی کزه سري�ن غري�ول�ی چ�ه بس�ا ، ا. امال ضروری اس�تکند ، هدف مورد نظر برسا

ند و از آن پس ه�ر کگانی قلمداد يند و از حّد مطلوب فراتر رود و انسان خود را خداک

گان�ه ب�ا خ�ود تلق�ی يع�ی و حت�ی بيرطبيش را ام�ری غيزی خارج از ح�ّد و م�رز خ�ويچ

 .دينما

گان�ه يش�تن بيه آنها با خوکنند ک ها ، خداپرستان را متهم می ستياليه ماترکنجاست ياز ا

ش يان�ات موج�ود خ�ود را در موج�وداتی خ�ارج از ذات خ�وکاند و همۀ قدرت و ام شده

ش�ان يس�م ب�ه اعتق�اد ايالين ماترينند و بنابراک یقرار داده و از آن اطاعت و فرمانبری م

 .در آنستها  شتن و منحصر دانستن قدرتيبازگشت انسان به خو

ه برخ��ی ک��روه��ای او ب��ه ح��دی اس��ت يخ��دای انگاش��تن انس��ان و ن زي��ن ادع��ا ني��ۀ انتيج��

ز ي�س�م نياليستانسيه خ�دای آن انس�ان اس�ت و اگزکاند  ان آوردهينی سخن بميفالسفه از د

 .ديند ، مطرح گردک س میيه انسان را تقدکتبی کن راستا به عنوان ميدر هم
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ت�وان گف�ت  ی، مس�م وج�ود دارد يالياصول ماتر ه درکی يها با صرفنظر از همۀ ضعف

ش منحص��ر س�اخته و آن��را از هس��تی ب��زرگش ين اص��ول ، انس�ان را در ذات خ��وي��ه اک�

انات او را بفراموشی سپرده کرده و از حد و مرز وی فراتر رفته و ضعف و امکجدا 

ه ک���نجاس���ت يت وی را س���لب نم���وده و او را ب���ه خ���ودش واگ���ذارده اس���ت ؛ از اي���و امن

زاری و ي�ه�ودگی و بيان و بيعی ب�ه نگران�ی و ه�ذيطب سم ، بطورياليستانسيم اگزينيب می

زۀ ي��ش��ی غرکی از سرياي��ان گوي��ه��ا ، خ��ود ب ن انحرافي��انجام��د و هم��ۀ ا انزج��ار می

ومن يشرک بال فکانما خ�ر م�ن « :قت است يو بر خود حقز يگر غرايخودپرستی بر د

و ه�ر .. (. )۳۱س�وره ح�ج ـ(» السماء فتخطفه الطير او تهوی به الريح فی مکان سحيق

ه از آس��مان ف��رو افت��د و پرن��دگان او را ک��چن��ان اس��ت س ب��ه خداون��د ش��رک ورزد ، ک��

 ).او را به جايی دور اندازدا باد يند يبربا

قل اندعو من دون هللا ما ال ينفعنا وال يضرنا ونرد علی اعقابنا بعد اذ هدانا هللا کالذی «

ی اله�دی ائتن�ا ق�ل ان ه�دی استهوته الشياطين فی االرض حيران له اصحاب يدعون�ه ال�

ا ب�ه ج�ای خداون�د يبگو آ) (۷۱سورۀ انعام ـ(» هللا هو الهدی وامرنا لنسلم لرب العالمين

زن�د و پ�س از  ان میي�رس�اند و ن�ه ز ه نه به ما سود میکم يبخوان) پرستش(سی را به ک

 م؟يگذش�ته خ�ود بازگردان�ده ش�و) دي�عقا(رده اس�ت ، ب�ه ک�ه خداوند ما را راهنم�ايی کآن

ه ک�اند در حالی  ردهکن ، سرگشته و سرگردان يها او را در زم طانيه شک یسکچونان 

بگو تنه�ا رهنم�ود : ا يه نزد ما بکخوانندش  یابی فراميه به راهکاو را همراهانی است 

 .)ميان باشيم پروردگار جهانيه تسلکم يا افتهيخداوند ، رهنمود است و فراوان 

ق و ج�ّدی و ي�نگون�ه در مع�رض ج�دال عميزه اي�ن غري�اه کا مقدر شده ينگونه گويو بد

انجام��د و گ��اهی  ش��ی میکه ب��ه سرک��ش��ود  بح��ث و نظ��ر باش��د ؛ گ��اهی آنچن��ان اش��باع می

مان�د و البت�ه ه�ر دو حال�ت ب�ا  ش نمیيب�را یه راه تنفس�ک�گ�ردد  وب میکگر چنان سريد

وب کن س�ري�ش از ح�د و ايت متع�ادل انس�ان همخ�وانی ن�دارد و آن اش�باع ب�کر حريمس

ل اجتم���اعی کدگاه متف���اوت در عرص���ۀ ح���ل مش���ي���نابج���ا ، ه���ر دو در واق���ع زادۀ دو د

 .عنی مسئله شناخت نظام برتر و بمورد اجرا گذاردن آنستيت يبشر
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ش�ود ، تض�ادی  رودار گرفت�ارش میين گيعی در ايه انسان بطور طبکزی ين چيمهمتر

ی يک�د ي�ر بايش�ود و ن�اگز ان منافع فردی و منافع اجتماعی با آن مواج�ه م�یيه مکاست 

وب من�افع کل برخ�ی ، طرف�دار س�ري�ن دليد ؛ ب�ه هم�يايوتاه بکگری ياز آنها در برابر د

گ�ر مق�دم دانس�تن من�افع ف�رد يد یاند و برخ فردی و مقدم شمردن جامعه و منافع جامعه

 .دهند ح میيوب منافع جامعه را ترجکبر منافع جامعه و سر

کند ک�ه ه�ر دو باع�ث ايج�اد اخ�تالل در  کند و تأکيد می اسالم ، هر دو نظريه را رّد می

شوند ؛ اسالم اين تضاد را ب�ا برت�رين راه حله�ای قاب�ل  روند حرکت متعادل انسانی می

 :کند  تصور و با در نظر گرفتن گامهای زير ، حل می

ن ي�س�ازد ؛ در ا ین ميت انس�ان در جه�ان هس�تی را مع�ي�ز موقعي�ش از ه�ر چيپ� :م يک

انس��ان : ن ق��رار اس��ت ي��ه ب��ه ط��ور فش��رده از اک��ان ش��د ي��ن مط��البی بي��ز اش ايم��ورد پ��

دگار هس�تی و توان�ا و دارن�دۀ دان�ش و ي�ام�ل و مطل�ق و آفرکه خداوند کموجودی است 

ن را ط��ی زن��دگی اجتم��اعی و ط��والنی خ��ود آب��اد يده ت��ا زم��ي��ات مطل��ق ، او را آفري��ح

 .سترده اکز برای وی وضع يعاتی نين راه تشريگرداند و در ا

م�ی  عشق ب�ه خ�دای متع�ال را چن�ان،در فرد مسلمان   ن گام نخست ،يدر پرتو ا :دوم 

 .رساند ه گفته شد ـ میکثار در راه او ـ آنچنانياری و اکه او را در حد فداکپروراند 

وندی برق�رار يچنان پ یاجتماع یمتعال و زندگ یبه خدا يکیان نزديو سپس م :سوم 

وشش در جهت رسالت الهی و تحقق خشنودی خ�دا کراه  یه راه خدا ، معناکسازد  یم

نزد مردم و خدمت بر مؤمن�ان و ب�رآوردن  یو یها ن و گستراندن آموزهيزم یبر رو

 .ندکدا يرا پ یامل فردکز تيو و نيکشان و گسترش اخالق نيا یازهاين

 ه درکست کي( )۲٤٥سورۀ بقره ـ ( »من ذا الذی يقرض هللا قرضا حسنا فيضاعفه له« 

ن يچن��د یو ین��د ت��ا خداون�د آن را ب��راکبخش�ش ) ب��ه خداون��د(و يک�راه خداون�د ، وام��ی ن

 ) برابر گرداند؟

س�ورۀ بق�ره ـ ( »تقولوا لمن يقتل فی سبيل هللا اموات ب�ل احي�اء ولک�ن ال تش�عرونوال« 
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ان�د ام�ا  ه زندهک�د ي�ش�وند ، م�رده نخوان ش�ته میکه در راه خداوند کرا  یسانکو ) (۱٥٤

 .)ديابي یشما درنم

 »ان الذين آمنوا وال�ذين ه�اجروا وجاه�دوا ف�ی س�بيل هللا اولئ�ک يرج�ون رحم�ت هللا « 

م��ان آوردن��د و در راه خداون��د هج��رت و يه اک�� یس��انکگم��ان  یب(  )۲۱۸  س��ورۀ بق��ره ـ(

نده يبخش��ا یا د دارن��د و خداون��د آمرزن��دهي��ش خداون��د اميردن��د ، آن��ان ب��ه بخش��اکجه��اد 

 .)است

ون اموالهم فی سبيل هللا کمثل حبة انبتت سبع سنابل فی ک�ل س�نبلة مئ�ة مثل الذين ينفق« 

ه ک��آن��ان ) بخش��ش(داس��تان (  )۲٦۱س��ورۀ بق��ره ـ ( »حب��ة وهللا يض��اعف لم��ن يش��اء

ه هف��ت خوش��ه ک��اس��ت  یا بخش��ند چ��ون دان��ه یه��ای خ��ود را در راه خداون��د م يیدارا

چن�د ) آن را(بخواه�د ه ک�و خداون�د ب�رای ه�ر . برآورده باشد در ه�ر خوش�ه ص�د دان�ه 

 )...گرداند برابر می

خ�ورد و خداون�د خ�ود آن�را  ون�د میيب ، راه خدا ب�ه راه خ�دمت ب�ه جامع�ه پين ترتيو بد

 .اندد ش میيدارد و به سود خو روا می

ش�روع ب��ه  ، یاز نظام�ات متع�دد یري�گ اس�الم ب��ا بهره و در پرت�و گ�ام س�وم ،  :چه�ارم 

و اخالق�ی ،  یت�يعب�ادات ، نظ�ام ترب: چ�ون  ینظاماتند ؛ ک یبلند مدت م یت اخالقيترب

د دارن�د و در کي�تأ یبر رش�د و پ�رورش ح�س اجتم�اع یه جملگکره ينظام خانواده و غ

ه ک�د دارن�د کي�ت�ه تأکن ني�وش�ند و ب�ر اک در انس�ان م�ی یراستای پرورش وج�دان اخالق�

ه بش�ری ب�ا جامع� یلکق با جامعۀ مؤمن خود و بط�وريروابط دوستانه و عم یانسان ط

 .وند داشته باشديپ

زه خودپرس��تی از آن ي�ه غرک�ها و من�ابعی را  سرچش�مه  پ�س از آن ب�ه انس�ان ، :پ�نجم 

] نش�های منف�یک[ز ب�ه ان�واع ي�شی و نکدهد و به سر ند و خود را پرورش میک نفوذ می

ت�وان ب�ه موض�ع اس�الم نس�بت  به عنوان مث�ال می ؛ادآور می شوديانجامد ،  اد شده میي

، اند  جمل�ه مناف�ذ اص�لی و ب�زرگ خودپرس�تیه ازک�بّر کغفلت و ت: چون  یربه عناص
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 .اشاره کرد

 یزيشود ؛ چ ینقش عامل مهمتر و راه حل اصلی مطرح م  همراه همۀ اينها ، :ششم 

ه هم�ۀ ک�اس�ت  یا ن هم�ان معج�زهي�س�ازد و ا یم یک�يه مسأله فرد و مسئله جامعه را ک

اس�الم ب�ا انگش�ت گ�ذاردن ب�ر اعتق�اد ب�ه   ماندن�د ؛ن بشر ساخته از انجام آن عاجز يقوان

ن ي���را انج���ام داده اس���ت و در ا یارک���ن ير روش���نی از آن چن���يۀ تص���وي���آخ���رت و ارا

وت�اه آم�دن س�اده و موق�ت در کگ�ردد و  یم یک�يدر ه�ر دو حال�ت  یصورت ذات انسان

ب�ه دارد و  ه آن�را دوس�ت م�یک� یا لذتها به سود جامعه یگذرا نسبت به برخ ین زندگيا

وتاه آمدن کن يشود ؛ ا ین مکاز آنست ، مم یز عضويه خود نک یتيشرفت بشريسود پ

بهش�ت ج�اودان و ش�تن و ورود ب�ه يخو] یح�س خودپرس�ت[ن نوع اش�باع يباعث واالتر

 . گردد و نجات از آتش دوزخ می یاله یجلب رضا

 يرغب�وا ما کان الهل المدينة ومن حولهم من االع�راب ان يتخلف�وا ع�ن رس�ول هللا وال«

بانفسهم عن نفسه ذلک بانهم ال يصيبهم ظم�ا وال نص�ب وال مخمص�ة ف�ی س�بيل هللا وال 

يطوون موطئا يغيظ الکفار وال ينالون من عدو نيال اال کتب له�م ب�ه عم�ل ص�الح ان هللا 

وال ينفق��ون نفق��ة ص��غيرة وال کبي��رة وال يقطع��ون وادي��ا اال  *ال يض��يع اج��ر المحس��نين 

ن�ه يمردم مد) (۱۲۱و۱۲۰  سوره توبه ـ( » احسن ما کانوا يعملونکتب لهم ليجزيهم هللا

امبر بازمانن�د و ن�ه ي�پ) همراه�ی(رام�ون آن�ان ، ح�ق ندارن�د از ين پيابان نش�يان بيو تاز

و  یچ تش�نگيه ه�کن روست يتر بدارند ؛ آن از ا جانهای خودشان را از جان او دوست

افران ک�ه ک� یگ�اهيچ جايرس�د و ب�ر ه� یدر راه خداوند به آنان نم يی سختی و گرسنگی

ه در براب�ر آن ک�زنند مگر  ینم یانی به دشمنيچ زينهند و ه یرا به خشم آورد ، گام نم

اران را تب�اه ک�وکيگم�ان خداون�د پ�اداش ن یب�ش�ود ،  آنان نوشته می یسته براياری شاک

ا ر یا چ دّرهينن���د و ه���ک یالن نم���ک���چ���ه خ���رد ، و چ���ه  یا ن���هيچ هزيو ه���* س���ازد  نمی

ان�د  ردهک یوتر از آنچ�ه م�ک�يشود تا خداون�د ن آنان نوشته می یه براکند مگر آنيمايپ ینم

 ).به آنان پاداش دهد



 ۲۰ 

و خوش��تن زۀ خودپرس��تی ي��ۀ غرن��ه ب��ر اش��باع جاوداک�� یر ب��ه هنگ��امي��فۀ زيات ش��ري��آ

: د ي�فرما یان�د ؛ خداون�د متع�ال م ار بردهک�ت دقت و ظراف�ت را بينواختند ، نها یخواه

) ۷۱س�وره زخ�رف ـ( »يها ما تش�تهيه االنف�س وتل�ذ االع�ين وان�تم فيه�ا خال�دون وف... «

ها ل��ذت ب��رد ، ف��راهم اس��ت و ش��ما در آن  و در آنج��ا آنچ��ه دله��ا بخواهن��د و چش��م(... 

 .)ديجاودان

در و (...  )۳۱س�وره فص�لت ـ ( »ولکم فيها ما تشتهی انفسکم ولکم فيها ما تدعون... «

 .)ديد ، دارينکست و هرچه درخواست آنجا هرچه دلتان بخواهد ه

آوای ( )۱۰۲اء ـي�س�ورۀ انب( »ال يسمعون حسيسها وهم فی ما اشتهت انفسهم خال�دون «

 .) ان آنچه دلخواه آنهاست جاوداننديشنوند ؛ و آنان در م را نمی) دوزخ(آن 

 :شود  ز میيک به سود جامعه ، به سود خود انسان نيار نکب ين ترتيو بد

س�ورۀ (»  واقيموا الصالة وآت�وا الزک�اة وم�ا تق�دموا النفس�کم م�ن خي�ر تج�دوه عن�د هللا«

ن��زد ) پ��اداش آن را(د يش فرس��تيخ��و یش ب��رايه از پ��ک��ری ي��و ه��ر خ(...  )۱۱۰بق��ره ـ

 .)افتيد يخداوند خواه

د ، يه ببخش�ک�ی ي�و ه�ر دارا) (... ۲۷۲س�ورۀ بق�ره ـ(» وما تنفقوا م�ن خي�ر فالنفس�کم«

 .)گردانند یا تمام به شما باز مآن ر) پاداش(

 :د يآ ش بشمار میيان بر خوياری و زکوی ، ستميو متاع منحرف دن

ای ) (۲۳ونس ـي�س�ورۀ ( »ي�ا ايه�ا الن�اس انم�ا بغ�يکم عل�ی انفس�کم مت�اع الحي�اة ال�دنيا«

ن جه��ان را ي��به��رۀ زن��دگانی ا) چن��د روزی(ان خودت��ان اس��ت ؛ ي��س��تم ش��ما ب��ه ز! م��ردم

 ...)د يبر می

ی ک�ياگ�ر ن( )۷ـ   س�وره اس�راء(» ان احس�نتم احس�نتم النفس�کم وان اس�اتم فله�ا«:  زيو ن

 ...)ديا ردهکشتن يد به خوينک ید و اگر بديا دهيی ورزکيشتن نيد به خويورز

س�وره بق�ره ـ (»کلوا من طيبات ما رزقناکم وم�ا ظلمون�ا ولک�ن ک�انوا انفس�هم يظلم�ون«



 ۲۱ 

ردن�د کد و آنان بر ما س�تم نيم بخوريا ردهکان تيه روزک یا زهيکزهای پاياز چ(...   )٥۷

 .)داشتند یشتن ستم روا ميه بر خوکبل

وال يحسبن الذين کفروا انما نملی لهم خير النفسهم انم�ا نمل�ی له�م لي�زدادوا اثم�ا وله�م «

م يده ه مهلتشان میکنيچ مپندارند ايافران هک) (۱۷۸سورۀ آل عمران ـ (» عذاب مهين

ن�د و آن�ان را يفزايم ت�ا ب�ر گن�اه بيده ه مهلتش�ان م�یک�س�ت ين نياوست جز کيآنها ن یبرا

 .)بودعذابی خوارساز خواهد 

ه کسان کو آن )(۹سورۀ اعراف ـ( »ومن خفت موازينه فاولئک الذين خسروا انفسهم«

ات م��ا روا ي�ه ب�ر آک��ه ب�ا س�تمی ک�س�انی هس��تند کد ، ي�ش�ان س��بک آ) ردارک�( ترازوه�ای

 .)دان زدنيداشتند ، به خود ز می

»  وسيحلفون بال لو اس�تطعنا لخرجن�ا معک�م يهلک�ون انفس�هم وهللا يعل�م انه�م لک�اذبون«

 يیاراي��ه اگ��ر ک��خورن��د  یب��ه خداون��د س��وگند م و ب��ه زودی) (... ٤۲س��وره توب��ه ـ (

ه ک�دان�د  نند و خداون�د میک یم ، خود را با دروغ نابود ميشد یم با شما روانه ميداشت یم

 .)نديآنان دروغگو

و ب�ه ) هم الس�الميعل( و ائمه اطهار) ص(ن به خدا و رسول ين نفس انسانی در ديبرابنا

 :ندکافت يدر ازای آن بهشت را درشود تا  مؤمنان فروخته می

 )۱۱۱ـ س��وره توب��ه(» ان هللا اش��تری م��ن الم��ومنين انفس��هم وام��والهم ب��ان له��م الجن��ة«

ه ک�نيده اس�ت در براب�ر اي�خر ش�ان رايها يیهمانا خداوند از مؤمنان ، خودشان و دارا(

 ...)بهشت از آن آنها باشد

خودش�ان  امبر بر مؤمنان ازيپ( )٦سوره احزاب ـ (» النبی اولی بالمومنين من انفسهم«

 ...)سزاوارتر است

 :ز خطاب به مؤمنان فرمود ين) ص(رم کامبر ايپ

 یمن م�والس کهر: فرمود . یآر: ستم؟ گفتند يا من بر شما از خودتان سزاوارتر نيآ«
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 7F۱».علی موالی اوست] ن پسياز ا[او بودم 

 :آمده است ) ه السالميعل( علی انيای از موالی متق در گفته" نهج البالغه"و در 

 8F۲».ديجز به آن مفروششتن را يد پس خويه شما بهايی جز بهشت ندارکيبدرست« 

ر تنه�ا راه انگي�ن معن�ا وارد ش�ده و جملگ�ی بي�ه در اک� یثيات و اح�ادي�ار روايو چه بس

ن ص��ورت تنه��ا راه درس��ت ، راه ي��اس��ت و در ا یده اجتم��اعي��چيح��ل مس��ئله دش��وار و پ

 .متعادل اسالم است

 :ه کم يديب دين ترتيو بد

ازمن�د ين�د و نک عی رشد میيه به طور طبکاست  یعيطب یا زهيزۀ خودپرستی ، غريغر

های  ردن مص�داقک�ش و مش�خص يراي�ه و پي�ه ب�ه توجک�س�ت بليز ني�ن یپرورش خاص�

گ�و  م�ی پ�ردازد اشباع لذتهای انس�انی یشتن و حد و اندازۀ آن و نشان دادن راههايخو

حی يازمن�د پ�رورش عمل�ی ص�حيه احساس درونی آدمها به برخی لذتهای معنوی نکنيا

 .ديز اشباع نمايزه را نين غرياست تا اشباع آنها ا

 

 : شتنياراده ، مظهر خو: تۀ چهارم کن

انگر ق�درت آدم�ی ي�روی آن بي�ش�تن انس�ان و نيمظه�ر عم�دۀ خو ارادۀ انسانی ، نم�ود و

ت�ی درون�ی و برخاس�ته از ذات کز درس�ت اس�ت ؛ ارادۀ ، حرين سخن نيس اکع. است

رومن�دی اس�ت ب�ه يار نين�دو ، رابط�ۀ بس�يان ايآدمی و تابع خردمندی اوست و رابطۀ م

ش�تری يو ق�درت ب یي�ز واالي�تر و واالتر باشد اراده نيل ، هرچه خردمندی قوين دليهم

جی اراده را يتوان سقوط تدر یند ، مکابد و چنانچه سطح تعقل و خردمندی سقوط ي می

ت آن ، ي�ض�عف اراده و ع�دم تقو: م ييگو ه میکل است ين دليز انتظار داشت ؛ به همين

ن ي�تی واقعگرا باش�د ب�ه ايای بسا منجر به ضعف خردورزی گردد و چنانچه نظام ترب

                                                 
 .ـ حديث غديرخم۱
 .٤٥٦شماره) ع(ـ كلمات قصار موالی متقيان۱
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دام را ب��ه ک��چين��د و هک گر نظ��ر م��یيدک��يگر و ب��ه عن��وان م��ؤثر در يدو مس��ئله ب��ا هم��د

ن حس�اب ، موض�ع اس�الم نس�بت ب�ه خ�ود اراده ي�ب�ا ا. ردي�گ ده نمیيگری ، ناديحساب د

ش کس�و و ارادۀ س�ر کياندار آنست از که عقل سک ای ان ارادۀ آگاهانهيست؟اسالم ميچ

ب�ه ن�د و دوم�ی را ک م�ید ي�کش�ود و ب�ر اول�ی تأ یل مي�گر ، تفاوت قايو متمرد از سوی د

ه اراده ک�م ين�يبب کن�يا .رديپ�ذ ، نمین�دک رد م�ی ضعف آنراه مردگی اراده وکهمان اندازه 

رقاب�ل يتواند وجود داشته باشد و اسالم با صورتهای غ می يیدر انسان به چه صورتها

 .قبول ، چه برخوردی دارد

 سست ارادگی: حالت نخست 

ن از نق�ش آن برداش�ت ي�ش از ايه پ�ک�اس�الم و آنچنانه در واقع و ب�ه نظ�ر واقعگ�رای ک

سرچش��مه  ت انسانیيا ض��عف شخص��ي��ه از فق��دان ک��ع��ی اس��ت يرطبيم ، ح��التی غيا ردهک��

گ�ر يان برخ�ورداری از دک�ت انسانی وجود نداشت ، انس�ان اميشخص یرد ؛ وقتيگ می

ده�د  ز از دس�ت میي�را ن... ت اس�المی و يهای منشعب از آن از جمله شخص تيشخص

 .رود آن بشمار می  ن و دو عنصر اساسیکاز جمله دو ر یکيرا اراده يز

اب��د ، ي یو ق��وام م�� ردي��گ یل مکه اراده در چ��ارچوب آن ش��ک�� یا عنص��ر دوم��ي��ن ک��ر

نن�ده انس�ان کز يجنب�ه متم�ا) اراده و تعقل یعني(گر يه با همدکاست ) تعقل( یخردورز

 . دهد ل میيکوان را تشينسبت به ح

ه انس�ان ک� یا ش�ود بگون�ه یز از آن زاده مي�د در اعتق�ادات نياع تقلانو یه برخکهمچنان

ت ـ و از جمل�ه ي�نس�بت ب�ه واقع یاتخ�اذ موض�ع مشخص� یب�را یا زهي�ا انگيه يچ توجيه

ش�ود و غالب�ا  ا ، متوس�ل میياعتقادات آماده و مه یسر کيـ ندارد و   اعتقادات درست

 یط ، در جه�ت ارض�ايا مح�يله يز قبا یموروث ید و باورهايد آماده ، عقاين عقايز اين

ز ي�خ�ود را ن یط زن�دگير ش�رايي�اگ�ر ض�رورت تغ یش است و حتيخو یازهاين یبرخ

اش ق���رار دهن���د و  ت روزم���رهي���را فرات���ر از واقع یه وک���ن���د از آن عناص���ری کح���س 

برخ�وردار  ش ، يت خ�ويان شخص�ک�ل اخ�تالل در اري�نظرش را دگرگ�ون س�ازند ب�ه دل
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ت ک�ن حال�ت ، ب�ه ه�رز رف�تن عناص�ر ق�درت رون�د حري�ا یمفه�وم ح�داقل. نخواهد ب�ود

 .ش استيخو یها و اعتقادات و باورها و جمود نسبت به داشته یبشر

از آن گذش�ته ، ض�عف اراده ـ ص�رفنظر از آنچ�ه گفت�ه ش�د ـ در پ�ی آورن�ده تزل�زل در 

ج�اد جامع�ۀ يا یه ب�راک�روش�ن اس�ت   شنده نسبت به ه�دف اس�ت ؛کمباالتی  یرفتار و ب

ه انس�ان ب�ه ش�الودۀ آنه�ا ک� ینيب�ه مق�ررات و ق�وان یبن�د یپا  ش ،يو س�وق آن ب�ه پ� کين

ت�وان گف�ت ال�زام ،  می یاز ب�ود و حت�ي�ن ت�وان از آن بی یه نمک�اس�ت  یزي�چ مان دارديا

 یبن��دی ب��ه آن برخاس��ته از ق��درت و آگ��اه یش��تن و پايلی در خوياص�� یها ش��هير یدارا

ر وزش بادهای گوناگون و ياسآن را  ف و سست شود صاحبيه اگز ضعکاراده است 

 .سازد یم یا های لحظه تکحر

ختۀ آنه��ا ب��ر رفت��ار انس��ان ب��ه يت لج��ام گس��ي��مکز و حاي��د غرايش��د یش��که ، سرک��همچنان

 .ديش درون ، خواهد انجامکسر یها هرج و مرج و عدم تعادل درخواستها و خواهش

 :است ن باره فرموده يدرا) ه السالميعل( ین حضرت عليرالمؤمنيام

دور  یدهايروی از هوای نفسانی و اميپ! هراسم یز ميش از همه از دو چيبر شما ب« 

ت س�ازی جوان�ان و دره�م يخاص� ید ب�ر بيد ش�دي�کت�وان تأ یه مک�نجاست ياز ا» و دراز

ز ش�هوانی و ي�روی از غراي�و پ یگر یالاب�الشان به سوی يستن ارادۀ آنان و سوق اکش

مختل�ف و  یها وهيآنهم به شـ را  یزه معنويا انگيت يودبه مانع و محد یبند یچ پايه یب

گ��رفتن از  یاري��ت آن��ان از جمل��ه ب��ا يننده شخص��کز و دره��م ش��ي��نن��ده غراک کي��تحر

گ���ر يو مبت���ذل و د کي���ون و مطبوع���ات پورنوگرافي���زيو تلو يینمايس���] محص���والت[

ا ي���س���م يونيصه یادي���جه���ان و ب���ا ا یتم���ام یاس���المی ، و حت��� یش���ورهاکه ک��� یليوس���ا

 .ردک کپر از آنها شده است ـ در رها  یدار هيسرما

ه ک�اس�ت  یا ش�هي، ضعف عق�ل و اند ین سست ارادگيج اين نتايبسا از جمله مهمتر یا

ه ک�ده�د  ار خ�ود ادام�ه میک�ت و ي�را عق�ل ، زم�انی ب�ه فعالي�ش�ود ز گرفتارش می یآدم

اراده و رفت�ار ق ي�ابد ؛ عق�ل از طري یاس مکج آن در اراده و رفتار انسان انعيند نتايبب
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و  یاگ��ر گ��وش ش��نوا و هم��ت ع��ال ین��د ول��ک یان م��ي��ه خ��ود را بک��مرب��وط ب��ه آن اس��ت 

ز در ي�بت ب�زرگ نيش�ود و مص� می یسالت و رخ�وت و خم�ودکابد ، دچار ين یهدفمند

 .ن جاستيهم

و سس�ت  یر و دگرگ�ونييدر تغ یت و ناتوانيه هر آنچه از تزلزل شخصکت آنستيواقع

 یم جملگ���يگفت���... و  یها و جم���ود عقل��� ش���هوت یش���کرو س یگريو الاب���ال یعنص���ر

گرفت�ار آن گ�ردد ، وج�ود و  یا ه چنانچ�ه جامع�هکاست  یو اجتماع یفرد يیها یماريب

اگ�ر حض�ور  یده�د حت� یشرفت و هدفدار خود را از دست ميو رو به پ یحضور تمدن

 یامتعهدن جامعۀ نيدر چن  ته باشد ؛داش کينکو ت یبه لحاظ فنآور یا شرفتهيو وجود پ

 .شنديخو یو بازگشت به حالت خالق عقل یعيقادر به رشد طب ی، افراد به دشوار

 :ن وضع يدرمان اسالمی ا

ه اش�اره ک�ـ همچنان یهمگ� ی، متفاوت است ول� ین وضعيچن یدرمان اسالم یها وهيش

ن يتوان در ا ید دارند و ميکعنی تعقل اراده تأيم ـ بر رشد و پرورش هر دو جنبۀ يردک

 : رد کر اشاره يا به موارد زراست

 :م برای رشد اراده و عقل يهای مستق  هيـ توص۱

ه ک�اف�ت ياتی ي�از روا یاريت�وان در بس�  یپ�رورش عق�ل را م یم ب�رايمستق یها هيتوص

و آنچ�ه " یکير و نياساس خ"  ،" امبر درونيپ"ش قرار داده و آنرا يعقل را مورد ستا

د دارن�د يکه تأکاتی يروا. خوانند رد ، میکستش توان شناخت و پر را بدان می یه خداک

در تعقل انسان  یتوان شناخت و در همان حال ، حالت افراط می  یانسان را به عقل و

 یه عق�ل اگرچ�ه در عم�ل مطل�ق اس�ت ول�کشوند  ادآور میيسازند و  یرا خاطرنشان م

از  یارين��د و بس��ک کق را دريتوان��د هم��ه حق��ا یت اس��ت و نميمح��دود یبهرح��ال دارا

ه ب�ه گفت�ۀ ام�ام ک�آم�وزد  یم  یابد و ب�ه ويدر ید از وحيخود را با یها اطالعات و داده

ز ي�را هم�ه چي�ز» .ردکر يتوان تفس یشه با عقل نمين خدا را هميد«، ) ع(جعفرصادق 

 .د در نظر گرفتيز بايد قدرت اوست و عنصر تعبّد را نيار خدا و در يدر اخت
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ه انس�ان در ک�م يابي� یته را م�کن نيد بر ايد شديکبور تأات مزيب ، در رواين ترتيبه هم

ز در ي��ق��ی نيار دارد و ش��جاعت حقي��ز ، ارادۀ خ��ود را در اختي��براب��ر ش��هوتها و غرا

ار داش�تن زم�ام ام�ور در ي�و در اخت ینفس�ان یروی از هواه�ايرگی بر نفس و عدم پيچ

لۀ يش به وس�يۀ خوه انسان را به محاسبک یا متون مربوط به محاسبه. انتخاب راه است

خ�ود را محاس�به «: ث آمده است يل است چه در حدين قبيز از هميخواند ن یخود فرا م

ه ش�ما را ک�ش از آنيد پ�يد و خود را بس�نجيه محاسبه و بازخواست شوکش از آنيد پينک

 ».بسنجند

او خ�ودش «  :د ي�فرما یرده مک�ف ينده راه خ�دا را توص�يز پوين) ه السالميعل( یامام عل

از  یرد و دلش را با خ�وددارکنهفته زنده  یبردن به رازها  یشه و پيبا دانش و اندرا 

ه ک�د يش�کاض�ت يد و ري�ها و آرزوه�ا ب�ه راه خ�دا آورد و آنق�در زج�ر د روی خواهشيپ

ب���س  یآذرخش��� یگش���ت ، ول��� کآن ن���از یه���ا ی، و زمخت کي���ت���نش بار یها یدرش���ت

ه ح�ق را ب�ه او نم�ود و او را. ش جستيش رويران پکيآسمان ب یسو کيدرخشان از 

آرامش  یش و سراين در به آن در زد تا سرانجام به در آساياز ا. مودين راه را پيهم ا

 یو درس�ت یرا قل�بش ب�ه راس�تي�د ، زي�ام�ن و آس�وده اس�توار گرد یش در ج�ايپاها. آمد

  9F۱».ديوشش ورزکتوانست  یه مکپروردگار خود تا آنجا  یخشنود ید و براييگرا

 :رد کتوان به قصه طالوت و سپاه اشاره  یقرآن ، م یداستانهاو از جمله 

الم تر الی المال من بنی اسرائيل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لن�ا ملک�ا نقات�ل «

فی سبيل هللا قال هل عسيتم ان کتب عل�يکم القت�ال اال تق�اتلوا ق�الوا وم�ا لن�ا اال نقات�ل ف�ی 

وابنآئنا فلما کتب عليهم القتال تول�وا اال قل�يال م�نهم وهللا سبيل هللا وقد اخرجنا من ديارنا 

وقال لهم نب�يهم ان هللا ق�د بع�ث لک�م ط�الوت ملک�ا ق�الوا ان�ی يک�ون ل�ه  *عليم بالظالمين 

الملک علينا ونحن احق بالملک منه ولم يوت سعة من المال قال ان هللا اص�طفاه عل�يکم 

وق�ال له�م  *ک�ه م�ن يش�اء وهللا واس�ع عل�يم وزاده بسطة فی العل�م والجس�م وهللا ي�وتی مل

                                                 
 .۳۳۷، صفحه  ۲۲۰، خطبه شماره " دكتر صبحی الصالح" "نهج البالغه"ـ ۱



 ۲۷ 

نبيهم ان آية ملکه ان ياتيکم التابوت فيه سکينة من ربکم وبقية مما ترک آل موسی وآل 

فلم��ا فص��ل ط��الوت  *ه��ارون تحمل��ه المآلئک��ة ان ف��ی ذل��ک آلي��ة لک��م ان کن��تم م��ومنين 

فان�ه من�ی اال  بالجنود قال ان هللا مبتليکم بنهر فمن شرب منه فليس منی ومن ل�م يطعم�ه

من اغترف غرفة بيده فشربوا منه اال قليال منهم فلما جاوزه هو والذين آمن�وا مع�ه ق�الوا 

ال طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون انهم مالقو هللا کم من فئة قليلة غلبت 

اف�رغ  ولم�ا ب�رزوا لج�الوت وجن�وده ق�الوا ربن�ا *فئة کثيرة باذن هللا وهللا مع الص�ابرين 

فهزموهم ب�اذن هللا وقت�ل داود  *علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرين 

جالوت وآتاه هللا الملک والحکمة وعلمه مما يشاء ول�وال دف�ع هللا الن�اس بعض�هم ب�بعض 

ت���ا ۲٤٦ات ي���س���ورۀ بق���ره ـ آ( »لفس���دت االرض ولک���ن هللا ذو فض���ل عل���ی الع���المين 

ه ب��ه ک�� یا س��تهيننگر یل پ��س از موس��يياس��را زرگ��ان بنیب) سرگذش��ت(ا ب��ه ي��آ( )۲٥۱

گف�ت . م ين�کارزار کبر ما بگمار تا در راه خداوند  یپادشاه: ه داشتند گفتند ک یامبريپ

چ�را ئ�ر : د؟ گفتند ينکارزار نکقرر شود که اگر جنگ بر شمت مکد ينک یا گمان نميآ: 

م يا ده و از فرزن�دانمان مان�دهنمان رانيسرزمه ما از ک یم در حالينکراه خداوند جنگ ن

) اح�وال(چن�د رو گرداندن�د و خداون�د ب�ه  یاما چون بر آنان جنگ مقرر شد ، جز تن�  ؛

 . اران داناستکستم

: ش�ما گم�ارده اس�ت؛ گفتن�د  یخداوند طالوت را ب�ه پادش�اه: امبرشان به آنان گفت يو پ

م و يس��زاوارتر یپادش��اهه م��ا از او ب��ه ک��توان��د ب��ود ب��ا آن یچگون��ه او را ب��ر م��ا پادش��اه

ده و ب�ر ي�خداون�د او را ب�ر ش�ما برگز: گف�ت . به او داده نش�ده اس�ت) هم( یش ماليگشا

ده�د  یه خواهد مکخود را به هر  یگسترۀ دانش و تن او افزوده است و خداوند پادشاه

 .داناست یو خداوند نعمت گستر

نزدتان خواه�د ) عهد(ابوت ه تکن است ياو ا ینشانه پادشاه :امبرشان به آنان گفت يو پ

از آنچه  یا بازمانده) زين(است و ) نهفته(پروردگارتان  یاز سو یه در آم آرامشکآمد 

گم�ان  یب. نن�دک یاند و فرش�تگان آن را حم�ل م� نهاده یو هارون برجا یاز خاندان موس

 .است یا د ، نشانهيشما اگر مؤمن باش یدر آن برا
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) آب(خداون��د ش��ما را ب��ه : رون رف��ت ، گف��ت ي��ب) از ش��هر( و چ��ون ط��الوت ب��ا س��پاه ،

ه نخ��ورد ب��ا م��ن اس��ت ک��س��ت و هريه از آن بنوش��د از م��ن نک��د ، هري��آزما یم یب��اريجو

و چ�ون . دندي، از آن نوش� یکهم�ه ج�ز ان�د یب�ار. ردي�از آن ، برگ یف�که تنه�ا کمگر آن

) تمان طالوياز همراهان سست ا یبرخ(، از آن گذشتند  یطالوت و مؤمنان همراه و

دانس�تند خداون�د را  یه مک�ام�ا آن�ان . ستين یامروز ما را تاب جالوت و سپاه و: گفتند 

ار ، ب�ه اذن خداون�د ، يبس� یب�ر گروه� کان�د یبس�ا گروه�: رد ، گفتن�د ک�دار خواهند يد

 .ان استيبايکروز شده است و خداوند با شيپ

،  بيکرا از ش�� م��ا! پروردگ��ارا: ش��دند گفتن��د  یاروي��رو یو چ��ون ب��ا ج��الوت و س��پاه و

 .روز گردانيافران پکما را استوار بدار و ما را بر  یها ن و گامکسرشار 

ش��ت و خداون��د ب��ه کج��الوت را   ردن��د و داود ،کپ��س آن��ان را ب��ه اذن خداون��د ، تاروم��ار 

و اگ�ر . خواست بدو آموخ�ت یداشت و آنچه خود م یارزان یو فرزانگ ی، پادشاه یو

د ؛ ام��ا ي��گرد یداش��ت ، زب��ان تب��اه م یگ��ر بازنميد یرخ��م��ردم را ب��ا ب یخداون��د ، برخ��

 ).دارد) بزرگ( یان بخششيخداوند بر جهان

 :نهايت و امثال ايفه ، موقعيوظ ادآوری هدف ،يـ ۲

 یکدر حال�ت اس�فنا یده ش�ده مردم�اني�اس�ت ؛ چ�ه بس�ا د یار مه�م و م�ؤثريوۀ بس�يه شک

ح داده ش�ود و وض�ع يتوض� شانيار براکشوند و عواقب  یادآوريه اگر کبرند  بسر می

نن�د و ک یم�  یت�کخورن�د و حر ان میکاند بازگو شود ، ت ه در آن قرار گرفتهک یمرگبار

 یاس�الم هرگ�اه ب�ا حال�ت ض�عف اراده و سس�ت عنص�ر. دهن�د یر ميي�وضع خود را تغ

وه انس�ان در جه�ان هس�تی از جمل�ه کت واال و پرش�ي�موقع یادآوري�شود ب�ه  یمواجه م

ن اس�ت و هم�ۀ يزم� یه موظف ب�ه آب�ادک یسکن و به عنوان يزم یخدا بر رو یفگيخل

ج ياند و ب�ا داش�تن عق�ل و اراده حاص�ل از نت�ا ر ش�دهيخ�دمت ب�ه او تس�خ یها برا دهيآفر

 ي�یگاه وااليل از جاين دليز دارد و به هميو تما یگران برتري، نسبت به د یخردورز

مباه�ات  یتگان ب�ه وم�ودن راه درس�ت ، خ�دا و فرش�يبرخوردار است و در صورت پ
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 یک�ي:  یان دو ن�وع زن�دگيان تفاوت ميشامل ب یاسالم یادآوري  پردازد ؛ ینند ، مک یم

ش�ود ؛ در  ره شدن بر آنها میيچ یزندگ یگريم شدن در برابر شهوتها و ديتسل یزندگ

رد ک� کل را درين مس�اي�انس�ان ا یوقت�... ندارد  يینخست معنا یمنطق درست ، زندگ

بخش��د و هم��ت و درون��ش را   یم ي��یرد و خ��ود را واالي��گ یش ميال در پ��مس��لما راه اع��ت

 :بخشد  یم یگريوه دکش

 .نديآ یدرم یردن آنها از پاکها در دنبال  دلها بزرگ باشد تن یوقت

 :حبیـ پرورش ارادۀ آگاه با روزه ، حج و اعمال مستّ ۳

م يته باش��داش��] در اس��الم[ژه نظ��ام عب��ادات ينظام��ات و ب��و یب��ه برخ�� یچنانچ��ه نگ��اه

 .ت ارادۀ آگاه ، در آنها مطرح شده استيترب یها وهين شيوهترکه با شکد يم ديخواه

ت ارادۀ آگ��اه ي��ها ب��ر ترب دها و توج��هي��که هم��ۀ تأک��م ينيب یب��ه عن��وان مث��ال در روزه ، م��

در پرت�و  یق�و یا از اراده یبرخ�وردار یعني" يیبايکش"ات بر ير روايانسان و به تعب

وارد ش�ده  یات متع�ددي�ل گرفت�ه و از جمل�ه در رواکون�د متع�ال ش�خدا یاوامر و نواه

 : ه فرمود کنقل است ) ص( رمکامبراياز پ. است

ب��ر  يیبايک، ش�� یبت و گرفت��اريبهنگ��ام مص�� يیبايکش��: ب��ر س��ه گون��ه اس��ت  يیبايکش��«

 ».ت خداونديبر معص يیبايکو ش یطاعت اله

 یکخ�ورا یعني(ازها ين نيترشدن به مبرم کيدر عدم نزد يیبايکز در واقع شيروزه ن

 .به خداست یکيبه گونه خالصانه و به قصد نزد) یاز جنسيو رفع ن

 یه ب�ه زن�دگک� یاعم�ال ی، برخ�" مح�رم" یح�اج ب�ر ن اس�ت چ�هيز وضع چن�يدر حج ن

ن يا یه در اجراکشود  یخواسته م یگردد و از و یدارد ، حرام م یاش بستگ روزمره

ن گون�ه او خ�ود ن�اظر ب�ر يباش�د و ب�د یاله� ز ق�ربا يیق و در فض�ايار دقيم ، بسيتحر

ه ي�از ط�اغوت و مب�ارزه عل یخداون�د متع�ال و دور یش در انجام بندگيخو یارادۀ قو

ه ک� يیاي�اس�ت ، انبيانب یتحق�ق اه�داف تم�ام یرا ح�ج در پ�ي�گوناگون آنست ز ینمودها

 : اند  ن دو هدف ، مبعوث گشتهيتحقق هم یتنها برا



 ۳۰ 

س��وره النح��ل ـ ( »ة رس��وال ان اعب��دوا هللا واجتنب��وا الط��اغوتولق��د بعثن��ا ف��ی ک��ل ام��«

ه خداون�د را ک) ديتا بگو(م يختيبرانگ یامبريپ یان هر امتيما ، در م یو به راست(  )۳٦

 )...دينيگز ید و از طاغوت دوريبپرست

ر فراوان ين در خصوص تأثيش از ايه پکرا افزود  یمستحبات یتوان برخ ینجا ميدر ا

 .مينزد فرد مسلمان ، سخن گفت یجاد عزم درونيآنها در ا

 یه نماز در دل و جان انسان نمازگزار بر جاکز هست ين یمؤثر یها نيتلق یسر کي

ن يز چن�ين» ...ن کو مرا به طاعت خود آموخته «  :چون  یمختلف یگذارند ؛ دعاها یم

 .هستند

 :ان يشوايه الگوهای عملی از پيـ ارا٤

ن ي�ش گ�رفتن اياس�الم و ب�ا توج�ه ب�ه در پ� ینی برجس�ته از س�ويع یها ن نمونهيۀ ايارا

 یو ع�اطف یرک�فرد مسلمان و ب�ه لح�اظ ف. ندارد یشگفت یوه در امور مختلف ، جايش

ب�زرگ و مقاوم�ت و  یها یارکخورد و به چشم ، ش�اهد ف�دا یوند ميبرتر پ یبه الگوها

د را در يخورش� ه اگ�رک� یا در راه ح�ق اس�ت بگون�ه) ص(رمکامبراي�شجاعت آگاهانه پ

  ؛  س�تديا یز از دعوت به خ�دا ب�از نميدست راست و ماه را در دست چپش قرار دهند ن

ا ام�ام ي�) ع(یمواضع قهرمانان مسلمان صدر اسالم از جمله مواضع امام حسن بن عل

ن يز در هم�ي�ده اس�ت ني�آث�ار آن جاودان�ه گرد   ج ويه نتاک یدر نبرد) ع( ین بن عليحس

 .راستا قرار دارد

نس�بت ب�ه ح�ق  یداري�و پا ین رهب�ران ، دله�ا را سرش�ار از آگ�اهي�با مواض�ع ا يیآشنا

 .سازد یم

ن يز هم��ي��امبران و مؤمن��ان در راه ح��ق ني��م در خص��وص ثب��ات پيرک��ق��رآن  یداس��تانها

ه اراده را ک�قت�ی ين�د حقک یر را ت�الوت م�ي�ات زي�مس�لمان آ یوقت�. نن�دک یمعنا را الق�ا م�

 .ابدي یم یدهد ، در دل و جانش تجل یم ند و آنرا پرورشک یت ميترب

اتبع��وا م��ن * ن يا ق��وم اتبع��و المرس��لي��س��عی ق��ال ين��ة رج��ل يالمد یو ج��اء م��ن اقص��«
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ءاتخ�ذ * ه ترجع�ون ي�و ال یفطرن� یال اعبد ال�ذ یو ما ل* م اجرا و هم مهتدون کسئليال

اذا  یان�* نق�ذون يئا و ال يش�فاعتهم ش� یردن الرحمن بضرالتغن عنيمن دونه ءالهة ان 

و از ( )۲٥ت��ا ۲۰س ـ ي��س��وره ( »م فاس��معونکءامن��ت ب��رب یان��* ن يض��الل مب�� یلف��

ن فرس��تادگان ي��، از ا ق��وم م��ن یا: ش��تابان آم��د ، گف��ت  یش��هر ، م��رد ین ج��ايدورت��ر

 یروي�ان�د ، پ افتهيخواهن�د و خ�ود ره  ینم یه از ش�ما پاداش�ک� یس�انکاز   *د ي�نک یرويپ

او بازگردان��ده  یده اس��ت و ب��ه س��وي��م��را آفره ک��را نپرس��تم  یس��کد ي��و چ��را با* د ي��نک

 یب�را یه اگ�ر خداون�د بخش�نده گزن�دک�نم يانی را برگ�زياو خ�دا یا به جايآ* د؟ يشو یم

م بخش�ند ييتوانن�د ره�ا یگری آنان ، مرا سودی نخواهد داش�ت و نميانجيمن بخواهد ، م

ر م�ن ب�ه پروردگ�ا* خ�واهم ب�ود  یارکآش� یگم�ان در گمراه� یدر آن صورت م�ن ب* 

 .)ديمرا بشنو) سخن(ام پس  مان آوردهيشما ا

م�ن  یم�ن فرع�ون و عمل�ه و نجن� یالجن�ة و نجن� یت�ا ف�يب کعن�د یاذ قالت رب اب�ن ل�«

ن�زد خ�ود در ! پروردگ�ارا  :ه گف�ت ک یهنگام(...  )۱۱م ـ يسوره تحر( »نيالقوم الظالم

ن يا از ابخش و مر يیردارش رهاکبساز و مرا از فرعون و  یا من خانه یبهشت برا

 .)قوم ستمگر ، آسوده گردان

هرچ�ه از ) (... ۷۲س�وره ط�ه ـ(» فاقض ما ان�ت ق�اض انم�ا تقض�ی ه�ذه الحي�اة ال�دنيا«

 .)ردک یتوان یاری مکن جهان يا ین ، تو تنها در زندگکد بيآ یدستت برم

قال يا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال يا اب�ت افع�ل م�ا ت�ومر «

! مکپس�ر: گف�ت ] ميابراه([ )۱۰۲سوره صافات ـ ( »دنی ان شاء هللا من الصابرينستج

! پ�در یا: ؟ گف�ت ین�يب ه چ�ه میک�برم پس بنگر  یه تو را سر مکنم يب یمن در خواب م

 یان خ��واهيبايکه م��را ـ اگ��ر خداون��د بخواه��د ـ از ش��ک��انج��ام ده  یابي�� یآنچ�ه فرم��ان م��

 .)افتي

 .رده استکمارگونه اراده ، برخورد ين حالت بيالم با اه اسکاست  يیها وهين شيبا چن

 شی ارادهکسر: حالت دوم 
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هم��راه ب��ا  یش��کن سري��ا ق��درت اي��ب��ر تعق��ل و  یاراده حت�� یش��که در واق��ع حال��ت سرک��

ز رد ي�ه اسالم آنرا نک یرانسانيمارگونه و غياست ب یه حالتکاست  یضعف خردورز

، همس�و  یه با خ�ردورزکانجامد  یم یدر هر موضع یرا به افراط و تندرويند زک می

 یم�اريرا گرفتار ب یشود و آدم یز منجر ميو ثبات ن یبند یه به عدم پاکست همچنانين

ن حال��ت ، ي��ا یام��دهاياز جمل��ه پ. ور اس��تک�� یا اراده یاي��ه خ��ود گوک��ن��د ک یلجب��ازی م��

 را ب�اي�انس�ان اس�ت ز یها هک�ن لغزشگاهها و مهلياز مهمتر یعنياعتماد به نفس مفرط 

ه ق�درت و ک�د ي�ن�د و احس�اس نماکخواهد انس�ان هم�واره آن�را ح�س  یه اسالم مک یلکتو

 ...رت دارد يخداوند متعال است ، مغا یعزت از سو

 یروان� یم�ارين بيت�ر   کن و مهل�يب�دتر یعن�يب�ر کن�د ، ب�ه تکدا ي�د پين حالت تشدياگر ا

از گناه��ان  یاريان نخس��ت و از آنج��ا بس��يه راز عص��ک��د دارد ي��کانجام��د ؛ ق��رآن تأ یم

 یچيش س�رپيز گرفت�ار آن ش�د و از فرم�ان خ�داي�س نيه ابلکاست  یبّر و نخوتکگر تيد

 .ردک

 :درمان اسالمی

ن ي�وۀ اس�الم در ايت�وان ب�ه ش� ی، م یبا توجه ب�ه درم�ان اس�الم در خص�وص حال�ت قبل�

 ی، دارا یبن�د یا پرورش تعقل و پايت ارادۀ آگاهانه يمورد واقف گشت ، چه خود ترب

 یانس��ان را ب��ه و یض��عف و وض��ع واقع��ن م��ورد ي��اس��ت ؛ اس��الم در ا يیر بس��زايثت��أ

چ يار نگردد او قادر به هي یت الهيه اگر عناکند ک یادآورش ميسازد و  یخاطرنشان م

ه ک�ن�د ک ید م�ي�کش�ود و تأ ادآور میي�شه و اص�ل او را يه رکنيست و سرانجام اين یارک

 :زی نبود ينبود ، چ یاگر مدد اله

خداوند بر آنست ( )۲۸سورۀ نساء ـ (» هللا ان يخفف عنکم وخلق االنسان ضعيفايريد «

 .)اند دهيرا ناتوان آفر یرد ؛ و آدميه بر شما آسان گک

خداون�د ) (٥٤س�وره روم ـ ( »هللا الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة «

د ي�ی پدي� توانمن�دی) در ش�ما( ید ، آنگاه از پس ناتوانيه شما را ناتوان آفرکهمان است 



 ۳۳ 

 ...)آورد و 

نون خداوند بر ش�ما کا( )٦٦سورۀ انفال ـ(» اآلن خفف هللا عنکم وعلم ان فيکم ضعفا«

 ...)ی هستي ه در شما ناتوانیکآسان گرفت و بر آن است 

 یا نطف�ه انس�ان را از)(٤سوره النح�ل ـ(» خلق االنسان من نطفة فاذا هو خصيم مبين«

 .)ارکاست آش يیجو زهيه همو ستناگا  د ،يآفر) زيناچ(

* س�ّره يل يث�م الس�ب* من نطفة خلق�ه فق�دره * ء خلقه یش یمن ا* فره کقتل االنسان مآ ا«

) ۲۳ت�ا۱۷: س�ورۀ ع�بس (» قض ما امرهيال لّما ک* ثم اذا شآء انشره * ثم اماته فاقبره 

* ده است ياز چه او را آفر) ه خداوندکبنگر * (   !چقدر ناسپاس است! یمرگ بر آدم(

س�پس او را * آنگاه راه را بر او هم�وار س�اخته * رده کده و موزونش يآفر یا از نطفه

هرگ�ز * زد ي�انگ یس�رانجام هرگ�اه بخواه�د او را برم* رانده و در گور نهاده اس�ت يم

 .)اورده استيآنچه بدو فرمان داده بود هنوز بجا ن

 یا یف��* فس��واک فع��دلک کخلق�� یال��ذ* م يرک��ه��ا االنس��ان م��ا غ��ّرک برب��ک اليا اي��«

چ�ه ت�و را ب�ا پروردگ�ار ! انس�ان یا( )۸ت�ا  ٦س�وره انفط�ار ـ (» ب�ککصورة ما شآء ر

رد و بهنج�ار کد ، پس استوار يه تو را آفرکهمان * رگی واداشت؟ يبخشنده است به خ

 )داشت

 :د يفرما می) ه السالميعل( یان حضرت عليمتق یو موال

ارحام برنهاد ، آنگاه  یها یکيتان را در تار هيت ماد چگونه پروردگار دانا نخسينيبب« 

رش ک�يخت و پيها و ماهها ، ر رفته رفته آن را پرورش داد و با گذشت روزها و هفته

 یراست ؛ سپس به او دل�يو جوان بپ کودکن و نوزاد و ياراست و به صورت جنيرا ب

ه آنچ�ه ک�د ي�افريب ا در ده�انشي�گو یب�رد و زب�ان یبتواند پ� یزيد تا به هر چيا بخشيجو

باز گذاش�ت ت�ا در  یاورد و دست و بالش را در زندگيخواهد آسان به رشتۀ سخن ب یم

در ه�ر  یفراهم س�اختن روز یند و براکب یارکاش ، هر یستگيفراخور استعداد و شا

ن جهان گذران بگذراند و بع�د مانن�د هم�ه ب�ه يچند صباحی در ا. را بزند یشه و هنريپ



 ۳٤ 

10F...)براندب کآن جهان مر یسو

۱ 

ه ق��رآن در م��ورد ض��عف انس��ان ـ ب��ه رغ��م هم��ه ک�� یار ج��البيبس�� یاز جمل��ه مثاله��ا

زن���د ، داس���تان  یار دارد ـ مي���ه در اختک��� یک���مکرومن���د و ين یه���ا و ابزاره���ا يیتوانا

ی اس�ت ي�رويت و نکو ش�وامبر مؤمن و صاحب ق�درت يآن پ) ع(مان داوديحضرت سل

ه ب�اد و پرن�دگان و ج�ن ، ک� یا ن�د بگون�هک تواند تصور یآن نم یبرا یت ماننديه بشرک

ه س�با را در ک�توانستند ع�رش مل یروها مين نيدام از اکارش قرار داشتند و هريدر اخت

 .نندک] و جابجا[متر از چشم برهم زدنی ، حمل ک

ات اعمل�وا آل يالجواب وق�دور راس�کل وجفان يب وتماثيشاء من محاريعملون له ما ي« 

ه الموت ما دلهم عل�ى موت�ه إال ينا عليفلما قض *ور کالش یادل من عبيرا وقلکداوود ش

 یب م�ا لبث�وا ف�ي�علم�ون الغيانوا ک�نت الج�ن أن ل�و يل منسأته فلما خر تبکدابة األرض تأ

ها  سيه�ا و تن�د خواس�ت از محراب یهرچ�ه م) (۱٤و۱۳: سوره سبأ (»  نيالعذاب المه

او  یب���را) یا نش���دنجابج���(اس���توار  یه���ا گيب���زرگ ح���وض مانن���د و د یها اس���هکو 

* از بن�دگان م�ن سپاس�گزارند  یکو ان�د! دي�خاندان داود ، سپاس گزار یساختند ؛ ا یم

انه ، آنان را به مرگ وی ، رهنمون نش�د يم ، جز موريو چون مرگ او را مقرر داشت

ب ي���ه اگ���ر غک���افتن���د يان دري���خ���ورد و چ���ون ب���ه رو درافت���اد ، پر یش را ميه عص���اک���

 ).ماندند یننده نمکخواردانستند در آن رنج  یم

رده ک�، نق�ل  یانس�ان در براب�ر ق�درت اله� یان ن�اتواني�اق بين داس�تان را ق�رآن در س�يا

 :ديگو یش از آن ميپ یکاست چه اند

هم وم��ا خلفه��م م��ن الس��ماء واألرض إن نش��أ نخس��ف به��م يدي��ن أيروا إل��ى م��ا ب��ي��أفل��م «

س�بأ ـ س�ورۀ (»بيعبد من لکة ليآل کذل یسفا من السماء إن فکهم ياألرض أو نسقط عل

م آن�ان را يان�د؟ اگ�ر بخ�واه ردهکش رو و پشت سرش�ان نگ�اه نين پيا به آسمان و زميآ) (۹

ن ي�گم�ان در ا یم ، بينکاف یاز آسمان بر سرش�ان ف�رو م� يیاه ا پارهيم يبر ین فروميدر زم

                                                 
 .۱۱۲ـ۱۱۳: صفحات  ،") دكتر صبحی الصالح" ("نهج البالغه"ـ ۱



 ۳٥ 

 ).بازگشته است) خداوند یبه سو(ه ک یا هر بنده یاست برا یا نشانه

 یدر م�ورد ض�عف و ن�اتوان یار ج�البيادآوری بسيز ين) ه السالميعل(نيؤمنرالميامام ام

 :د يفرما یاو دارد و م یانسان و عدم جاودانگ

آراس�ته  یها ه تنت�ان را ب�ا جام�هک� يینم از خ�داک� یه م�يبندگان خدا ، به ش�ما توص� یا«

ار اگر ق�ر. ديدامتان را به فراخور حالش فراهم ساخت ، بترسکهر  یراست و روزيبپ

د ، ي�بپو یز از م�ردن راه�يگر یا برايد و يبجو یا نردبانيماندن در دن یبرا یبود احد

و  یمب�ريه ب�ا هم�ۀ بزرگ�ی و پک�نمود  ن میيه السالم ـ چنيمان بن داود ـ علينه سليهر آ

م�ان کاف�ت و عم�رش ب�ه س�ر آم�د ، يان ي�ی بر جن و انس ، چ�ون دوران�ش پايفرمانروا

ش ياهوي�درآورد و ش�هرها و روس�تاها را از او و ه یز پ�ار م�رگ اينابودی او را با ت

11F»...راثش را برديش را گرفت و ميگر جايد یسکرد و ک یته

۱ 

ه خداوند متع�ال همگ�ی را کشان و مستبدانی که در مورد سرکی يار داستانهايو چه بس

 .ست ، نقل شده استکدرهم ش

را بدان�د ب�ه ج�ای درس�ت  اش ف�هيادآورد و وظي�اش را ب�ه  یاگر انسان ، ضعف و ناتوان

 .خود باز خواهد گشت

ب�ر و نخ�وت و عن�اد و غ�رور و که تک�اند  مط�رح ش�ده یاريات بس�ي�نه�ا ، روايپس از ا

م ، ب�ه برخ�ی از آنه�ا اش�اره يه در س�خن از تس�لک�ان�د  ردهکوهش کرا ن... و  یخودستاي

 :م يشو ادآور میيگر را يد ینجا برخيم و در ايردک

س��وره اع��راف ـ ( »ن يتکب��رون ف��ی االرض بغي��ر الح��قساص��رف ع��ن آي��اتی ال��ذي«

 یها ورزن�د از نش�انه ین ، ن�احق گردنف�رازی ميه در زم�ک�را  یسانکبه زودی ( )۱٤٦

 .)ردکخود روگردان خواهم 

 :ه فرمود کنقل شده ) ه السالميعل(امام باقر و از 

                                                 
 .۲٦۳و۲٦۲: صفحات  ،") دكتر صبحی الصالح" ("نهج البالغه"ـ ۱



 ۳٦ 

ز ياش ب����ه س����ت ب����ر ب����ا خداون����د در برازن����دگیکب����ر برازن����دۀ خداون����د اس����ت و متکت«

 12F۱».پردازد یم

 :پندارد  مال میکبر آنرا که فرد متکانگر نقص بزرگی است يت بعدی ، بيو روا

 :د يفرما یم) ه السالميعل(امام صادق 

 13F۲».ابدي یه در خود مکاست  یشود مگر بر اثر ذلت یگمراه نم یسک«

ل ق�رار داده يرا مورد تحل] بر و نخوتکت[ن صفت يا) هميرحمة هللا عل(اخالق  یعلما

ه اسالم برای آن کدرمانی مختلفی را  یها اند و راه ردهکان يمختلف آنرا ع یها جنبه و

. ردک�آن�ان مراجع�ه  یها توان به آثار و نوش�ته یه مکاند  در نظر گرفته ، مطرح ساخته

م ينيب یرا م�  یيجو ، فرزند ن�وح و آنه�ا زهيدر مورد ارادۀ ست یمثال قرآن کيبه عنوان 

 :گفتند  یه مک

م ان کان هذا هو الحق من عندک فامطر علين�ا حج�ارة م�ن الس�ماء او ائتن�ا بع�ذاب الله«

ن يتوس�ت راس�ت یه از س�وک) اتيآ(ن يبار خداوندا ، اگر ا(...  )۳۲سوره انفال ـ ( »اليم

 .)اوريب کدردنا  ما عذابی) سر(ا بر ياست بر ما از آسمان سنگ ببار 

) ۲و۱: س���وره المع���ارج (» اف���عس ل���ه دين ل���يافرک���لل* س���ائل بع���ذاب واق���ع س���أل «

ه ک���� یافران اس����ت ، ب����ک����ه از آن ک����* ع����ذابی رخ دهن����ده را خواس����ت  یا خواهن����ده(

 .)داشته باشد یا بازدارنده

ادآوری ارادۀ ي�ل نزد انس�ان و کۀ توين حالت ، پروراندن روحيهای درمان ا و از جنبه

 :روزی از سوی خداوند است يه فکنيز و ايهمه چم بر کالهی حا

 روزی ،ي�و پ( )۱۲٦س�وره آل عم�ران ـ(» النصر اال م�ن عن�د هللا العزي�ز الحک�يموما «

 .)ستيروزمند فرزانه نيخداوند پ یجز از سو

 هک�و ه�ر ) (... ۳س�وره الط�الق ـ(» ومن يتوکل علی هللا فهو حس�به ان هللا ب�الغ ام�ره«
                                                 

 .ايران  ، از انتشارات بصيرتی ـ قم ـ ۱۷۰، صفحه ") عبدهللا شبر" ("االخالق"ـ ۲
 .۱۷۱ـ همان منبع ، صفحۀ ۳



 ۳۷ 

ش ين�د ، هم�و وی را بس�نده اس�ت ؛ ب�ه راس�تی خداون�د ب�ه خواس�ت خ�وکل ک�ب�ر خ�دا تو

 ...)رسنده است

مردی يب�ی ب�ه ش�جاعت و پ�ايق و ترغيبا هرگونه تشويشود تقر ده میيد: ه کنيو جالب ا

رس�ان هم�ه  یاري�ه همو کنيی از خداوند و اي، مقارن با مددجو] نيآهن[و داشتن ارادۀ 

 :گردد  ز است ، میيچ

 ن�دی ت�وکر افي�و چ�ون ت(...  )۱۷سوره انفال ـ (» وما رميت اذ رميت ولکن هللا رمی«

 ...) ند که خدا افکندی ، بلکفين

ه رهس��پار ک��ه را بهنگ��امی ي��، فرزن��دش محم��د حنف) ه الس��المي��عل( یان عل��ي��متق یم��وال

 :ان آورد ين جمالت آنرا به پايفرمود و با ا یهاي ساخت سفارش دان رزمش میيم

ت را ب�ه ه�م بفش�ار ، و س�ر یت را رويهادن�دان! نکداری يند تو پايها از پا در آ وهکاگر «

ن استوار بدار و چشمانت را هم�ه يت را در زميآسمان بردار ، و دل به خدا بسپار و پاها

ها مه�راس و س�پر را پاس�خگوی آنه�ا  زهيرها و س�رنيجا ب�ه گ�ردش درآر و از ب�رق شمش�

 ».روزی با پروردگار واال سبحانه و تعالی استيه پکبگذار و بدان 

درمان منفی   مارگونه بود ؛ين دو حالت بيو مثبت اان شد در مورد درمان سازنده يآنچه ب

نقش���ی عم���ده در  یز داراي���ا و از آن ب���االتر ع���ذاب دوزخ ني���و ب���ا ترس���اندن از ع���ذاب دن

 .سالت و سستی اراده استکن حالت و رفع خمودی و يجاد ايممانعت از ا

 ارادۀ آگاهانه: حالت سوم 

ز ي�دارد و اسالم ن یسانی هماهنگت انيوجدان آدمی ، با واقع یه به گواهکحالتی است 

ه��ا و  زه و همس��و ب��ا تواني��ن غري��رد و دربردارن��دۀ تع��ادل در ب��رآوردن ايپ��ذ یآن��را م

 .آنست یح و علمياهداف و ناظر بر گسترۀ صح

 :ان يو در پا

دگاهها و نگاه اسالم به انس�ان و يم تا ديخوان را فرامی یتيل تربياران مساکهمۀ دست اندر



 ۳۸ 

ن ياو و تضم یت و به بار نشاندن توانهاين را در تحقق تعادل در شخصيين آيا یها وهيش

ام�ل و م�ورد کام�ل و عاب�د و جامع�ۀ کج�اد ف�رد ينش و ايقدرت وی در تحقق هدف از آف�ر

 .انتظار ، از نظر بگذرانند

امی ک�مطل�وب خ�ود ب�ا نا یتی در تحقق ه�دفهايت تربکار ، هر حرکنيه بدون اکم يبرآن

 .روبرو خواهد گشت

 یا)(۲٤ س�ورۀ انف�ال ـ(» ا ايها الذين آمنوا استجيبوا ل وللرسول اذا دعاکم لم�ا يحي�يکمي«

ه ب��ه ش��ما ک��زی فراخوانن��د ي��امبر را هرگ��اه ش��ما را ب��ه چي��خداون��د و پ) ن��دای(  مؤمن��ان ،

  ...)د وينکبخشد ، اجابت  زندگی می

 . اتهکم و رحمة هللا و برکيوالسالم عل


