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عجیببودن موضوع «گناه و توبه» در چیست؟
گناه یعنی «خالف منافع خودمان ،رفتارکردن»

باید یکمقدار خودخواه باشیم تا گناه نکنیم!
آیا موضوع گناه و توبه ،شدت محبت خدا به بندگانش را نمیرساند؟!

ً
گناه چیست؟ آیا گناه صرفا کاری است که خدا را ناراحت میکند؟!
ً
ً
یا اینکه گناه اوال ضربهزدن به خود است! اتفاقا آدم باید تعجب
کند که «من به خودم ضربه زدهام؛ خدایا ،شما چرا ناراحت
شدی؟» پاسخ این است :چون خدا تو را بهشدت دوست دارد...
عجیببودن موضوع گناه و معصیت به چیست؟
در این جلسات میخواهیم دربارۀ دو موضوع بسیار عجیب در
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عالم خلقت و فضای دینداری صحبت کنیم؛ یکی موضوع گناه
است و دیگری موضوع مغفرت و توبه است.
عجیببودن موضوع گناه و معصیت به چیست؟ خداوند متعال
این عالم و کائنات را بسیار منظم و دقیق آفریده است .ببینید
این قوانین فیزیک و شیمی در عالم ،چقدر دقیق و حسابشده
ً
طراحی شدهاند! از یک نگاه ،اصال نمیشد که خداوند یک
خلقت بیحساب و نامنظم داشته باشد؛ در اینصورت خود این
مخلوقات ،همدیگر را نابود میکردند.
در این عالمی که خداوند همهچیز را منظم و مرتب آفریده است،
ً
به انسان اراده و اختیار و آزادی داده است ،و طبیعتا این انسان
گاهی اشتباه میکند و خالفی را انجام میدهد که به ضرر خودش
است .عجیب این است که خداوند اسم این را «گناه و معصیت»
گذاشته است و میفرماید« :مرا عصیان کردید!» درحالیکه ما
خودمان را اذیت کردیم و به نفس خودمان ظلم کردیم و ضربه
زدیم ،ولی این ضربهای را که ما به خودمان زدهایم ،خداوند به
خودش میگیرد ،و این خیلی عجیب است.
آیا موضوع گناه و توبه ،شدت محبت خدا به بندگانش را
نمیرساند؟!
کلمۀ «ذنب» به معنای دنباله است .چرا به گناه ،ذنب میگویند:
چون کاری است که عوارض منفی برای انسان دارد .وقتی
خود ما عوارض
ما یک گناهی انجام میدهیم ،در واقع برای ِ
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منفی دارد اما خداوند میفرماید :بیا از این کار ،توبه کن و از من
معذرتخواهی کن.
کلمۀ «عصیان» هم بهمعنای پیروی نکردن است .من ارتباط
وضعی نامطلوبی برای
خودم را با خدا قطع کردهام و این کار آثار
ِ
خودم دارد .اما خداوند میفرماید :تو مرا معصیت کردهای،
بیا توبه کن ...آیا این ،شدت محبت خداوند به بندگانش را
نمیرساند؟!
فلسفۀ اینکه «خدا به ما دستور میدهد» چیست؟
ً
اصال چرا خداوند ،این برنامهای را-که بهعنوان دین -به ما داده،
بهصورت «دستوری» به ما داده است تا هر خالفی در این برنامه
انجام بدهیم ،بشود «خالف دستور خدا»! یک پزشک ،به بیمار
خودش نسخه میدهد ،اما وقتی ما بهعنوان بیمار ،به نسخۀ
پزشک عمل نمیکنیم ،نیازی نیست که از پزشک ،عذرخواهی
ضرر او!
ضرر خودمان کار کردهایم نه به ِ
کنیم؛ چون به ِ
اما خداوند در زندگی ما ،خودش را وسط آورده است و میگوید:
نافرمانی مرا کردهای! ا گر به
ا گر این اشتباهها را انجام بدهی،
ِ
خودت لطمه بزنی ،من از تو ناراحت میشوم! کارهایی که به نفع
تو باشد ،من به تو دستور میدهم! انگار خداوند دارد میگوید:
بهخاطر من ،این کارها (گناهان) را انجام نده!
ا گر خدا به ما دستور هم ندهد ،ما باید این کارها را انجام
بدهیم(چون به نفع خودمان است) پس چرا خداوند این دستور
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شدت عالقۀ خدا به
خودش را وسط میآورد؟ آیا این بهخاطر
ِ
انسان نیست؟! چه فلسفۀ دیگری دارد؟! آیا این عجیبترین
پدیدهای نیست که در فضای دین مشاهده میشود؟!
اینکه خداوند به ما دستور نماز و روزه میدهد ،عجیب نیست،
چون معلوم است که این کارها به نفع خودمان است؛ عجیب
معصیت
اینجاست که ا گر این کارها را انجام ندهیم ،نامش گناه و
ِ
خدا میشود .یعنی وقتی من به خودم لطمه میزنم ،خدا ناراحت
موضع پروردگار نسبت به این دستورها بهگونهای است
میشودِ .
که خودش وارد شده و برای این کارهایی که به نفعمان است،
سر
بهشت قرار داده و با جهنم ،تهدید میکند؛ مثل مادری که از ِ
دلسوزی ،کودک نادان خودش را تهدید میکند.
ببینید در آیات قرآن ،خداوند چقدر با اصرار و التهاب سخن
میگوید .کسی که قرآن کریم را نامۀ عاشقانۀ خداوند به بندگان
خودش نبیند ،در واقع معانی و منظور کلمات قرآن را متوجه
نشده است.
آیا مفهوم گناه و معصیت و جایگاه حساس آن در دین ،محبت
شدید خدا را نسبت به ما نمیرساند؟! ا گر این نیست ،چه معنای
دیگری میتواند داشته باشد؟ آیا-نعوذباهلل -میشود گفت که
خداوند مثل یک سلطان ستمگری است که ا گر به حرفش گوش
ندهیم ،ناراحت میشود و غضب میکند و حساب ما را میرسد؟!
نه خداوند زور میگوید ،نه بیرحم است و نه ستمگر! این فقط
شدت محبت خدا را میرساند.
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چرا مفهوم «توبه» عجیب است؟
مفهوم عجیب دیگری که در دین هست ،توبه و استغفار است.
توبه یعنی چه؟ یعنی شما یک خالف و خطایی انجام دادهای
و عوارضش دارد به سمت شما میآید .ا گر خدا بخواهد جلوی
عوارض ناشی از گناه شما را بگیرد ،باید نظم عالم را بههم بزند.
ً
میدانی ا گر نظم عالم بههم بخورد چه اتفاقی میافتد؟ مثال در
طول شبانهروز ،بهصورت تصادفی گاهی اوقات جاذبۀ زمین
ّ
مختل بشود! یا قانون چسبندگی بین ذرات و سل ولها از بین
برود! ا گر یک گوشهای از این عالم ،نظمش بههم بریزد ،همۀ
عالم متأثر از این بینظمی خواهد شد و بههم میریزد.
وقتی ما گناهی انجام میدهیم ،بهطور طبیعی باید اثر آن کار
اثر این گناه را
را ببینیم ،اما وقتی توبه میکنیم ،خداوند جلوی ِ
میگیرد ،در واقع خداوند جلوی نظم عالم را میگیرد ،اما طوری
جلوی این نظم را میگیرد که بینظمی در کل عالم پدید نمیآید.
ً
ً
خداوند دائما دارد توبه میپذیرد؛ یعنی دائما دارد معجزه
میکند!
چرا موضوع توبه ،عجیب است! چون خداوند در جریان توبه،
دارد جلوی نظم جهان را میگیرد و طوری این کار را انجام
میدهد که عالم بههم نریزد .در واقع اینجا معجزه دارد اتفاق
ضرر ناشی از گناه
میافتد .پذیرش توبه یعنی خداوند دارد جلوی ِ
نظم عالم ،باید به ما میرسید.
ما را میگیرد؛ ضرری که بر اساس ِ
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معجزهای مثل «شقالقمر» را در نظر بگیرید؛ وقتی ماه دو نصف
میشود ،بهطور طبیعی باید نظم منظومۀ شمسی بههم بخورد،
اما چون معجزه است ،دو نیمۀ ماه دوباره به هم میچسبد و آب
از آب تکان نمیخورد! شقالقمر یکبار اتفاق افتاد ،اما خداوند
ً
ً
دائما دارد توبه میپذیرد؛ یعنی دائما دارد معجزه میکند! تازه
بعضیوقتها بدون اینکه ما توبه کنیم ،اثر گناه ما را از بین میبرد
و نمیگذارد اثرش ظاهر بشود.
چرا اولیاء خدا اینقدر توبه میکنند؟
ما با دو مقولۀ بسیار عجیب ،مواجه هستیم :گناه و توبه! یکی
اینکه خداوند خطای ما را-که داریم به خودمان ضربه میزنیم-
نافرمانی خودش تلقی کرده و فرموده است :به خاطر
معصیت و
ِ
این معصیت ،بیا از من عذرخواهی کن! از این عجیبتر اینکه :ا گر
توبه کنی ،من جلوی نظم این عالم را میگیرم و نمیگذارم اثر این
گناه در دنیا و آخرت برای تو ظاهر شود.
بعد از دو مقولۀ عجیب فوق ،یک امر دیگری هم وجود دارد که
عجیب است و آن اینکه :چرا اولیاء خدا اینقدر توبه و استغفار
میکنند؛ آنها که گناهی مرتکب نشدهاند! دلیل اصرار فراوان آنها
برای استغفار به درگاه خدا چه بود؟ این هم مقولهای است که در
جلسات بعد ،به آن میپردازیم.
یکی از لوازم دینداری این است که آدم مفهوم معصیت را
بپذیرد و بداند که با گناهکردن ،دارد به خودش ضربه میزند
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ً
نه اینکه صرفا خدا را ناراحت کرده باشد! در جامعۀ ما خیلیها
فکر میکنند وقتی گناهی مرتکب میشوند ،خدا را از خودشان
ً
ناراحت کردهاند و فکر نمیکنند که واقعا به خودشان ضربه
زدهاند .لذا وقتی میخواهند توبه کنند ،انگار فقط میخواهند
خدا را راضی کنند که دیگر ناراحت نباشد؛ همین!
چرا در جامعۀ ما ،گناه بهعنوان «یک فاجعه» تلقی
نمیشود؟
ّ
در جامعۀ ما مقولۀ گناه ،خیلی جدی تلقی نمیشود .ا گر کسی

در یک چهارراه ،چراغ قرمز را رد کند ،همه اعتراض میکنند که
«چرا نظم شهر را بههم میزنی!» اما دربارۀ گناه ،چنین برداشتی
ندارند.

اینکه کسی به گناه ،بهعنوان یک فاجعه نگاه نمیکند ،شاید
بهخاطر این باشد که این مسئله را درست به بچهها آموزش
12سال تعلیم و تربیت ،مفهوم گناه را به
نمیدهند .آیا در این
ِ
دانشآموزان یاد میدهند؟
ً
گناه چیست؟ آیا صرفا کاری است که خدا را ناراحت میکند؟!
ً
واقعا چیز وحشتنا کی است ،به ّ
حدی که آدم باید
یا اینکه گناه
تعجب کند که «من به خودم ضربه زدهام؛ خدایا تو چرا ناراحت
شدی؟» و خداوند پاسخ میدهد :برای اینکه تو را خیلی دوست
دارم؛ خیلی بیشتر از محبت مادر به فرزند...
کسی که گناه میکند ،مثل کسی است که دارد با چاقو یا ساتور،
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دست یا انگشت خودش را می ُبرد و به خودش لطمه میزند .توبه
هم مثل این است که انگشت خودت را قطع کردهای و به خدا
میگویی «خدایا درستش کن!»
ً
غیبتکردن ،واقعا این است که انسان گوشت برادر دینی خودش
را بخورد و این را پیامبر ا کرم(ص) در برخی موارد به اصحاب
خودشان نشان دادهاند تا اثر این گناه زشت را بفهمند.
گناه یعنی «خالف منافع خودمان رفتارکردن»
ً
برای ما جا نیفتاده است که گناه اوال یعنی ضربهزدن به خود!
گذاشتن مقدسات و
خیلیها فکر میکنند که گناه ،یعنی زیر پا
ِ
خالف اعتقادات عمل کردن و یک رفتار غیرمؤمنانه انجام دادن!
ً
درحالیکه گناه ،اوال معنایش این نیست .گناه قبل از اینکه خالف
اعتقادات رفتارکردن باشد ،یعنی خالف منافع خودمان رفتار
کردن!
شاید ما دین را از اساس ،غلط معرفی کردهایم .اینکه بگوییم
تلقی
«دین یک برنامهای است بر اساس اعتقادات و
ایمان!» ِ
ً
دقیقی از دین نیست .دین یک برنامهای است اوال بر اساس
منافع انسان؛ منافع دنیایی و آخرتی .لذا در مرحلۀ اول ،ما باید
یکمقدار آدمهای خودخواهی باشیم تا گناه نکنیم!
خودخواهی در اصل ،چیز بدی نیست .امیرالمؤمنین(ع)
فرمودند :من به کسی احسان نکردم ،بلکه هر کاری انجام دادم،
َ
ُ َ
َ ُ َُ
يه قيل
برای خودم بود! (ما
أحسنت ق ّط إلى َأح ٍد و ال َأسأت إل ِ
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َ
َ
َ ُ ُ
َ َ
يف ْ؟ قال ألن اهلل تعالى قال«ِ :إ ْن أ ْح َس ُنت ْم أ ْح َس ُنت ْم ِلنف ِسك ْم َو
ك
ْ َ َ ُ ْ َ ََ
ِإن أسأتم فلها» ؛ شر حنهجالبالغه ابنابیالحدید)236/6/
ا گر اهلبیت(ع) خودخواهی به معنای درست کلمه ،نداشتند،
اینقدر برای بهشت و جهنم ناله میزدند؟! قرآن میفرماید:
کند ،کاری
بخواهد مجازاتش
کسی که آدم بدی شود و خدا
َ
اهَّلل َف َأ ْن ُ
ذين َن ُسوا َ
میکند که خودخواه نباشد َ«و ال َت ُك ُونوا َك ّال َ
ساهمْ
َْ ُ
أنف َس ُه ْم» (حشر)19/
اول توجه به گناه ،خودخواه بودن به معنای درست
مرحلۀ ِ
کلمه است
درک ماجرای معصیت ،این
اول توجه به مفهوم گناه و ِ
مرحلۀ ِ
است که آدم مواظب خودش و منافع خودش باشد و به تعبیری
«خودخواه» باشد .ما باید بچهها را در مدرسه طوری بار بیاوریم
که متوجه بشوند ،انتخابهای آنها اثر همیشگی روی آنها دارد.
دانشآموز را برای انتخابکردن ،آزاد بگذارند ،بهگونهای که ا گر بد
انتخاب کرد ،از انتخاب خودش متأسف شود .بچهها را باید در
مثبت انتخاب خود
معرض انتخاب قرار دهیم تا
عوارض منفی یا ِ
ِ
را ببینند.
وقتی از خدا میخواهی «خدایا کمکم کن که دیگر گناه نکنم»
ضرر خودم عمل نکنم»
یعنی اینکه« :خدایا کمکم کن که دیگر به ِ
از آقای بهجت(ره) ذکر میخواستند ،ایشان میفرمود :ذکر این
است که تصمیم بگیری گناه نکنی! همینکه تصمیم بگیری،
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خدا کمک میکند.
بیایید در این ماه رمضان ،یکمقدر خودخواه باشیم ،به فکر
منافع خودمان باشیم؛ به فکر باالترین منافع خودمان باشیم.
پای توجه به گناه این است که منافع خودمان را ببینیم،
یک ِ
پای دیگرش این که حرمت خدا و محبت خدا را ببینیم (که اینها
را در جلسات بعدی بررسی میکنیم)
چه شد که بعد از آن معصیت ،خدا حضرت آدم را برگزید؟
حضرت آدم ،معصیت کرد و از بهشت و آن مقام و جایگاه باال،
َ َ
پایین آمد«َ .و َعصى َآد ُم َر ّب ُه ف َغوى» (طه )121/آدم ،پروردگارش
پاداش
را معصیت کرد و فواید فراوانی را از دست داد ،یعنی
ِ
گوشکردن به آن حرف خداوند را از دست داد.
بعد میفرماید :سپس خدا او را به پیامبری برگزید و توبهاش را
ُ ْ َ َ ُ َ ُّ ُ َ َ َ َ
اب َعل ْي ِه َو َه َدى»
«ثم اجتباه ربه فت
قبول کرد و او را هدایت نمود َّ
(طه )122 /چه شد که بعد از معصیت ،خداوند حضرت آدم را
برگزید؟ بهخاطر اینکه خیلی قشنگ توبه کرد و با گریه و نالههای
خودش ،زمین و آسمان را بههم ریخت!
(الف-2ن)2

| جلسه دوم |

اولین قدم در شناخت گناه« :بدانیم گناه به
ضررمان است»
برخی تصور میکنند گناه به ضررشان نیست؛ فقط خدا را ناراحت
میکند!
نکردن ما
سه دلیل برای اینهمه اصرار خدا به گناه
ِ

چالش اصلی قرآن ،گناه و موضوع گناهنکردن است .آن جاهایی
که در قرآن ،از کفر و ایمان یا از شرک و توحید بحث میشود ،باز
هم موضوع گناه مطرح است ،چون شرک بزرگترین گناه است،
کفر هم خودش گناه است .ا گر از ایمان سخن میگوید ،آن ایمانی
در قرآن ارزش دارد که مانع گناه و عامل رفتار خوب است؛ یعنی
رفتاری که به نفع انسان تمام میشود

14

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

چرا نباید از دینداری خودمان لذت کافی ببریم؟!
دینداری باید بهصورتی باشد که برای انسان بتواند جذاب،
سرگرمکننده ،هیجانانگیز و نشاطآور باشد .البته منظور این
ً
نیست که دینداری باید برای همۀ افراد حتما اینگونه باشد؛
کسی که روی خودش هیچ کاری نکرده و هیچ ارزشافزودهای
ایجاد نکرده است ،ا گر دینداری برای او هم سرگرمکننده و
لذتبخش باشد ،معلوم میشود که دین زیاد ارزشمند نیست.
اما بعد از اینکه انسان یک ارزشافزودهای در روح و فکر خودش
ایجاد کرد ،او باید بتواند از دینداری خودش لذت ببرد و دین
باید برایش هیجانانگیز و نشاطآفرین باشد.
ّ
چرا ما نباید از زندگی خودمان حظ کافی نبریم؟! ما که میخواهیم
دینداری کنیم ،چرا نباید از دینداری خودمان لذت کافی ببریم
و بعد دلمان دنبال زندگی بیدینها باشد؟! چرا بیدینها
حسرت زندگی دیندارها را نخورند؟! کمااینکه قرآن کریم
میفرماید :کفار دوست دارند شما را َاز ایمان در بیاورند ،چون به
ْ
َ ُ َ ُ
شما حسادت میورزند َ(و َّد َك ٌ
تاب ل ْو َي ُر ّدونك ْم ِم ْن
ثير َ ِم ْن أ ْه ِلال ِك
ِ
ً
ُ ُ َّ ً
ً
ُْ
ُ
َب ْع ِد إيما ِنك ْم كفارا َح َسدا ِم ْن ِع ْن ِد أنف ِس ِهم؛ بقره )109/خب معموال
به چه کسی حسودی میکنند؟ کسی که بیشتر دارد لذت میبرد،
به او حسودی میکنند.
یکی از موانع لذتبردن از دین ،تلقیهای غلط ما از دین است
دینداری هیجانانگیز و سرگرمکننده است منتها ما باید ابتدا
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یکمقدار زحمت بکشیم تا باب لذتبردن از دینداری را برای
خودمان باز کنیم ،باید دید ،چه چیزی موجب میشود ما از
لذت کافی نبریم؟
دینداری ِ
یکی از موانع لذتبردن از دین ،تصورات غلط ما از دین است،
تصورات و تلقیهای غلطی که به هر دلیلی ایجاد شده است؛ یا
دین را درست به ما آموزش ندادهاند ،یا اینکه ما از افرادی که
مشکل دارند ،حرفهایی دربارۀ دین شنیدهایم و باور کردهایم.
این تلقیهای غلط را باید درست کنیم تا از دینداری لذت ببریم.
ّ
حاال این تلقیهای ناصواب ،یا از کلیت دین است یا نسبت به
بخشی از اجزاء دینداری است.
تلقی ناصواب داریم،
یکی از موضوعاتی که نسبت به آن ِ
موضوع گناه است
تلقی ناصواب داریم و مدام
یکی از موضوعاتی که ما نسبت به آن ِ
با آن درگیر هستیم ،موضوع گناه است .معنای گناه چیست و
فلسفۀ درستشدن مفهومی بهنام «گناه» چیست؟ چرا بهدنبال
گناه ،عذاب وجود دارد؟
یکی از عجائب عالم خلقت ،همین مفهوم گناه است! من یک
اشتباهی میکنم که به ضرر خودم تمام میشود ،خدا وسط میآید
ً
و میفرماید« :مرا نافرمانی کردی!» باید دید واقعا چرا در اینجا
خدا وسط میآید و کار خطای ما را که به خودمان لطمه میزند،
اسمش را گناه و نافرمانی میگذارد و ما را با خودش درگیر میکند!
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قدم اول ،برای شناخت گناه :بدانیم «گناه ،اشتباهی است
ضرر خودمان است»
که به ِ

تلقی صحیحی از گناه ندارند ،فکر میکنند که گناه به
مردم خیلی ِ
ضررشان نیست و فقط خدا را ناراحت کردهاند! این تصور اشتباه
است .عجیببودن گناه به این است که من به خودم ضربه
نافرمانی خودش» میگذارد و از
اسم آنرا «گناه و
زدهام ولی خدا ِ
ِ
دست ما ناراحت میشود.
برای اینکه گناه را درست بشناسیم ،در قدم اول باید بدانیم که
گناه ،یک اشتباه است که انسان مرتکب میشود و به خودش
ضربه میزند و در این عالم بسیار منظم ،این گناه آثار سوئی دارد
ً
که طبیعتا به او برمیگردد .ا گر آدم گنهکار این را بفهمد ،به خدا
َ َ ُ َ
مت نفسی» خدایا نگذار
پناه میبرد که «من خودم را زدهام؛ ظل
آثار این گناه ،مرا بگیرد!
برخی تصور میکنند گناه ،فینفسه به ضررشان نیست؛ فقط
خدا را ناراحت میکند!
کار بدی نیست و ضرری
خیلیها تصور میکنند که گناه فینفسه ِ
تلقی غلط از
برایشان ندارد؛ فقط خدا را ناراحت کردهاند! این ِ
گناه است که باید تغییر کند .خیلیها هم فکر میکنند که افراد
مؤمن و معتقد ،با خدا یک قراری گذاشتهاند که او را نافرمانی
نکنند ،آنوقت ا گر رفتار غلطی از آنها سر بزند ،اسمش میشود
کار
«گناه!» ولی ا گر ما خارج از دین باشیم ،این رفتار فینفسه ِ
اشتباهی نیست و ضرری ندارد!
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ما چه داخل دین باشیم چه نباشیم ،ا گر با چاقو یا ساتور،
انگشت خودمان را قطع کنیم ،این دیگر ربطی به دین و اعتقاد
آدم ندارد و باالخره انگشت ما جدا میشود و درد میکشیم .نباید
تصور کنیم که گناه ،به انتخاب ما دربارۀ اعتقادات ما بستگی دارد
و اعتقادات هم یک امر سلیقهای و روحی هستند که برخی آن را
انتخاب کردهاند و ا گر دین را انتخاب نکرده بودند ،از ّ
شر مفهومی
بهنام گناه هم خالص بودند!
گناه یعنی خطای بشر که به ضرر خودش است؛ چه دین
داشته باشد ،چه نداشته باشد!
ضرر خودمان
قدم اول این است که بدانیم گناه ،کاری است که به ِ
است .ای کاش برای جامعۀ ما جا بیفتد که «گناه یعنی خطای
بشر که به ضرر خودش است؛ چه دین داشته باشد ،چه نداشته
باشد!» کاش اول این را در مدرسه برای بچهها جا میانداختیم
که «ا گر کسی علیه خودش اقدام کند ،بد است! ا گر کسی منافع
خودش را از دست بدهد ،بد است!»
َ
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید«َ :ل ْو َل ْم َي ْن َه ُ
اهَّلل ُس ْب َحان ُه َع ْن َم َح ِار ِم ِه
َ
ْ
َ
ل َو َج َب أ ْن َي ْج َت ِن َب َها ال َع ِاقل» (غررالحکم )7595/ا گر خدا از حرام
نهی نکرده بود ،عاقل باید خودش از حرام اجتناب میکرد (چون
میدانست به ضرر خودش است)
رسولخدا(ص) میفرماید :حیا همهاش برای انسان خیر
است یعنی حیا ،انسانی که دین دارد و انسانی که دین ندارد
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َ َّ ُ ُّ
َ ُ ُّ
ْ
را از کار زشت حفظ میکند« .ال َح َي ُاء خ ْي ٌر كل ُه َي ْع ِني أن ُه َيكف
َ ّ
ين َل ُه َعن ْال َقب َ ُ َ َ ُ ُ ّ َ
الدين َو َم ْن َل ِد َ
يل»
يح فهو ِجماع ك ِل ج ِم ٍ
ذا ِ ِ
ِ ِ ِ
(وسائلالشیعه )168/12/حیا ربطی به دین ندارد ،شما ا گر حیا
داشته باشی ،کار زشت نمیکنی و از این بابت لطمه نمیخوری و
این برای همه الزم است .حاال دین میآید بر همۀ آن چیزهایی
که برای انسان مفید و ضروری است ،تأ کید میکند.
َ َ َْ
َ
اهَّلل َس َق ُاه ُ
اهَّلل
پیامبر ا کرم(ص) میفرماید«َ :م ْن ت َرك الخ ْم َر ِلغ ْي ِر ِ
ًَ
َ َ َ
َ
م َن َّالرحيق ْال َم ْخ ُت َ َ َ َ
اهَّلل ِص َيانة
اهَّلل قال ن َع ْم َو ِ
وم فقال ع ِل ٌّي ع ِلغ ْي ِر ِ
ِ
ِ
َ ْ َ ْ ُِ ُ ُ ُ َ َ ِ َ
ِلنف ِس ِه يشكره اهَّلل على ذ ِلك» (منالیحضرهالفقیه )353/4/کسی
که شرابخوردن را-نه به خاطر خدا -بلکه بهخاطر غیرخدا ترک
ً
کند (به هر دلیلی؛ مثال اینکه ضررش را فهمیده و میداند که
برایش مضر است) خدا از نوشابههای بهشتی به او میدهد ،چرا؟
چون خودش را حفظ کرده است و خدا هم خوشحال میشود که
انسان خودش را از ضررها حفظ کند.
سر موضوع گناه ما ،خودش وسط آمده و اینقدر
چرا خدا ِ
اصرار میکند که گناه نکنیم؟
گناه آن کاری است که به ما لطمه میزند .خدا از انجام کاری که به
ضرر ما باشد ،ناراحت میشود و از انجام کاری که به نفع ما باشد،
خوشحال میشود .ولی متأسفانه خدا اینگونه معرفی نشده است.
سر موضوع گناه ،اینقدر خودش
سؤال این است که چرا خداوند ِ
وسط آمده است و بهخاطر گناه ،تهدید به عذاب میکند و اصرار
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میکند که ما گناه نکنیم .به ّ
حدی که در یک تعبیر میتوان گفت:
قرآن ،چالش خدا با بندگانش سر موضوع گناه است! دغدغۀ خدا
سر گناهکردن یا گناهنکردن است .خداوند
در قرآن کریم با بندگانشِ ،
رسوالن و ائمۀ هدی و قرآن را فرستاده است برای این چالش مهم
گناه که «ما کاری نکنیم که به ضرر خودمان تمام بشود!»
چالش اصلی قرآن ،گناه است
چالش اصلی قرآن ،گناه و موضوع گناهنکردن است .آن جاهایی
که در قرآن ،از کفر و ایمان یا از شرک و توحید بحث میشود ،باز
هم موضوع گناه مطرح است ،چون شرک بزرگترین گناه است،
کفر هم خودش گناه است .ا گر از ایمان سخن میگوید ،آن ایمانی
در قرآن ارزش دارد که مانع گناه و عامل رفتار خوب است؛ یعنی
رفتاری که به نفع انسان تمام میشود .لذا میتوان گفت :قرآن
کتابی است که به موضوع گناه پرداخته است.
نکردن ما تأ کید کرده است؟ جلسه
چرا خدا اینقدر بر گناه
ِ
ً
قبل ،اجماال به این سؤال پاسخ دادیم و گفتیم :برای اینکه خدا
به بندگانش عالقه دارد و بهخاطر شدت این محبت است که
اینقدر تأ کید دارد ما گناه نکنیم و به خودمان ضربه نزنیم .آیا ما
باور داریم که خدا اینقدر مهربان باشد؟
نکردن ما این است که «ما
دلیل اول برای اصرار خدا به گناه
ِ
به نفع و ضرر خودمان بیتوجهیم»
چرا اشتباه یا خطایی را که من علیه خودم انجام دادهام ،خداوند
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اسمش را «گناه» گذاشته است ،برایش فرمان و دستور داده و
عقوبت و پاداش گذاشته است؟ جواب اجمالیاش همان «شدت
محبت خدا نسبت به بندگان» است .منتها ا گر بخواهیم به
تفصیل پاسخ دهیم ،میتوانیم بگوییم :اولین دلیلش این است
که انسانها نفع و ضرر خودشان را نمیفهمند یا اینکه با منافع
خودشان بازی میکنند و توجه به آن را ّ
جدی تلقی نمیکند!
یعنی اینطور نیست که به هرکسی بگوییم «این کار خیلی به نفع
توست» یا «آن کار خیلی به ضرر توست» گوش کند و آن کار ُپرضرر
را ترک کند!
امامصادق(ع) میفرماید :تنبلی اینقدر در وجود انسانها قوی
است که ا گر معدۀ انسان در اثر غذانخوردن درد نمیگرفت و او
را وادار به خوردن نمیکرد ،اینقدر سراغ َغذا نمیرفت تا هال ک
َ َ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َّ
َ
َ ْ
َ
ام ِل َم ْع ِرف ِت ِه
ان ِإن َما َي ِص ُير ِإلى أ ك ِل ّالط َع
میشد! (و لو كان ِالنس
ِ
اج ِة َب َد ِن ِه إَل ْي ِه َو َل ْم َيج ْد ِم ْن ِط َب ِاع ِه َش ْي ًئا َي ْض َط ُّر ُه إَلى َذ ِل َك َكانَ
ب َح َ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
َِ ً ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ً
الث ْقل َو ْال َك َسل َح َّتى َي ْن َح َل َب َد ُنهُ
انا ب ّ
ِ
َخ ِليقا أن يتوانى عنه أحي ِ ِ ِ
ف َي ْه ِلك؛ توحید مفضل/ص)75
ببینید راحتطلبی با انسانها چهکار میکند! تا وقتی رنج یا
لذت شدید بر جسم انسانها وارد نشود ،حتی برای نفع و ضرر
ِ
ُ
خودشان هم کاری نمیکنند! خب خداوند با این بندگانش
چهکار باید کند؟ لذا خودش وسط میآید ،به ما دستور میدهد،
عقاب و ثواب میگذارد و حالل و حرام میگذارد تا انسانها به نفع
خودشان عمل کنند!
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دلیل اول برای اینکه خداوند یک کاری را که در اصل به نفع
خودمان است به «فرمان دینی» تبدیل میکند و برایش ثواب
و عقاب سنگین میگذارد ،این است که ا گر انسان را رها کند-از
سر تنبلی و راحتطلبی -او خودش دنبال نفع خودش نمیرود و
ً
بعضا نمیفهمد نفع خودش در چیست؟
ً
بلندمدت خودمان را نمیبینیم
دلیل دوم :ما غالبا منافع
ِ
دلیل دوم این است که ما خیلی از اوقات ،منافع کوتاهمدتی که
تعبیر ما-
جلوی چشم خودمان است را هم نمیبینیم و خدا-به ِ
مجبور است فرمان بدهد بلکه با فرمان او راه بیفتیم! آنوقت
چگونه میخواهیم منافع بلندمدت خودمان را ببینیم؟! چون
رسیدن
ما منافع بلندمدت خودمان را نمیبینیم ،لذا خدا برای
ِ
ما به این منافع بلندمدت ،به راهنماییکردن ا کتفا نکرده است
بلکه به ما فرمان میدهد و ثواب و عقاب برایش میگذارد ،چون
انسان برای منافع کوتاهمدت خودش هم بهسختی انگیزهمند
بلندمدت خودش!
میشود چه رسد به منافع
ِ
ماهیت دلیل دوم ،با دلیل اول فرقی ندارد؛ اما در دلیل اول بیشتر
روی مصادیقی بحث کردیم که منافع فوری و عینی ما هستند،
یعنی ما این منافع فوری خودمان را هم نمیبینیم و بهخاطر
حفظ این منافعّ ،
همت نمیکنیم که بخواهیم رفتارهای خالف
منافع شخصی خودمان را ترک کنیم .اما دلیل دوم ،مربوط به
ً
آن منافع بلندمدتی است که جز با فرمان خدا اصال برای آنها
انگیزهمند نمیشویم!
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دلیل سوم :خدا ّ
حس پرستش ما را واسطه قرار داده تا ما به
ضرر خودمان کاری نکنیم
حسی داریم به نام ّ
دلیل سوم این است که ما یک ّ
«حس

پرستش» .این را روانشناسها هم گفتهاند که انسانها یک
غریزه و نیاز طبیعی دارند به نام «پرستش»؛ یعنی دوست دارند
یک کسی را بپرستند .اینکه میبینید «اعتکاف» و «محافل
معنوی ماه رمضان» رونق میگیرد و مردم استقبال میکنند ،یکی
از علتهایش همین ّ
حس پرستش است که آدمها میخواهند
به آن جواب بدهند.
خداوند میداند که ما این ّ
حس و نیاز را داریم ،لذا وقتی بندهاش
شروع کرد به پرستش او ،خدا به او میفرماید« :به خاطر من ،این
ضرر خودت تمام میشود ،انجام نده!» یعنی خداوند
کاری که به ِ
ّ
حس پرستش ما را واسطه قرار داده است تا ما به ضرر خودمان
کاری (گناه و معصیت) انجام ندهیم! اینطوری میشود که
مفهومی بهنام گناه و طاعت ،متولد میشود.
وقتی خدا میبیند که من دارم او را میپرستم و دوست دارم
عبادت او تأمین کنم ،از این فرصت
نیاز به پرستش خودم را با
ِ
ضرر خودم
استفاده کرده و من را از برخی رفتارها و کارهایی که به ِ
است ،باز میدارد.
وقتی قرآن میخوانید به این فکر کنید که چرا خداوند با آن
سر طاعت و معصیت ،اینقدر در قرآن با بندگان
عظمتشِ ،
خودش بحث میکند؟ آیا موضوع دیگری نبود که خدا بخواهد به
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آن بپردازد؟! چرا اینقدر اصرار دارد که ما گناه نکنیم؟
(الف-2ن)2

| جلسه سوم |

طاعت و معصیت؛ چالش اصلی در رابطه
عاشقانۀ عبد و موال

زیبایی مفهوم گناه و ثواب در چیست؟
ِ

موضوع زیباترین لحظههای مناجات اولیاء خداست
«گناه»
ِ

چرا علی(ع) در مناجاتش اینقدر بحث گناه را وسط میکشد؟

سخنگفتن دربارۀ گناه ،هم از جانب خدا زیباست-که موضوع
جانب بندۀ خدا زیباست-که موضوع
اصلی قرآن است -و هم از
ِ
اصلی دعا و مناجات اولیاء خداست -زیباترین لحظههای عالم
سر موضوع گناه است
خلقت که مناجات اولیاء خدا با خداستِ ،
و همین نشان میدهد که این موضوع چقدر زیباست!
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یکی از زیباترین بخشهای دین ،گفتگوی خدا با بندگانش
دربارۀ «ترک گناه» است
بیتردید ،ا کثر مطالب قرآن کریم ،دربارۀ موضوعی به نام معصیت
ً
است؛ خدا در قرآن دائما مشغول است به مفهوم گناه ،توصیه
به ترک گناه ،ذکر انواع گناه و همچنین ذکر ثوابها و ِعقابها و
تهدیدها برای اینکه بندگان خدا گناه نکنند .وقتی خدا در قرآن
ً
ً
دائما به چنین موضوعی مشغول است ،طبیعتا این کار خداوند
هم باید یک زیبایی خاصی داشته باشد؛ جدای از منفعتی که
ترک گناه برای ما دارد ،زیبایی همین گفتگوی پروردگار دربارۀ
ترک گناه ،باید ما را جذب کند.
ً
آیا مقولۀ ترک گناه ،زیبا نیست و صرفا یک بحث ضروری است؟!
خیلیها برای اینکه بتوانند یکمقدار از زیباییهای دین حرف
بزنند ،سعی میکنند دربارۀ موضوع گناه و ثواب و ِعقاب ،حرف
نزنند و از بخشهای دیگر دین صحبت کنند ،چون تصور میکنند
که این موضوع ،یکی از بخشهای نازیبای دین است! درحالیکه
یکی از زیباترین بخشهای دین ،همین بخش است.
زیبایی مفهوم گناه و ثواب یا طاعت و معصیت در چیست؟
ِ

در این جلسه میخواهیم از باب «زیباییشناسی» به مفهوم
گناه و ترک گناه و توبه بپردازیم .ما میدانیم که خدا زیباست و
کار نازیبا هم انجام نمیدهد و ما را هم زیباپسند آفریده است.
زیبایی مفهوم گناه و ثواب و عقاب ،همچنین
سؤال این است که
ِ
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مفهوم طاعت و معصیت و اینهمه درگیری قرآن با موضوع گناه
ً
در چیست؟ ما که معموال این پدیده را زیبا نمیبینیم یا زیبایی
آن را درک نمیکنیم!
قشنگترین لحظههای عالم ،بعد از نزول وحی ،آن لحظههایی
است که اولیاء خدا با خدا مناجات میکنند .چرا این قشنگترین
لحظههای عالم است؟ یکی بهدلیل زیبایی متن ادعیه .دوم
قشنگ اولیاء خدا
بهدلیل اشکهای روان و نالههای بسیار
ِ
سر عبارات ادعیه
هنگام مناجات .این عشقبازی پنهان در پشت ِ
جاری است؛ هرچند اولیاء خدا در ادعیه ،زیاد عاشقانه صحبت
ً
نمیکنند! موضوع این مناجاتها و ادعیه چیست؟ غالبا دارند
ً
دربارۀ گناه صحبت میکنند؛ مثال اینکه «خدایا مرا ببخش ،من
این خطا را کردم ،گفته بودی این کار را انجام ندهم ،ولی من
دقت نکردم»...
موضوع زیباترین لحظههای مناجات اولیاء خداست
«گناه»
ِ

چرا موضوع گناه ،ثواب و عقاب-که چالش اصلی قرآن است-
قشنگترین چالش حیات بشر است؟ اولین دلیل بنده این است که
زیباترین لحظههای مناجات اولیاء خدا ،موضوعش همین است!
کار نازیبا انجام میدهند؟! شما دیدهاید که محبت
مگر اولیاء خدا ِ
یک مادر به فرزندش چقدر زیباست! وابستگی یک کودک به مادرش
چقدر زیباست! همه این را قبول دارند و برایش ترانه میگویند.
زیباترین لحظههای عالم خلقت که مناجات اولیاء خدا با
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سر موضوع گناه است و این نشان میدهد که این
خداستِ ،
موضوع چقدر زیباست! سخنگفتن دربارۀ گناه ،هم از جانب
جانب بندۀ
خدا زیباست-که موضوع اصلی قرآن است -و هم از
ِ
خدا زیباست-که موضوع اصلی دعا و مناجات است -ببینید
در خانۀ خدا،
سر ًموضوع گناه ِ
اهلبیت(ع) چقدر با گفتگو ِ
عشقبازی میکنند! منتها ما معموال زیبایی گفتگو دربارۀ چنین
موضوعی را درک نمیکنیم.
چرا علی(ع) که گناه نکرده ،در مناجاتش اینقدر بحث گناه
را وسط میکشد؟
در خانۀ خدا استغفار میکنیم و مجبور میشویم
گاهی اوقات که ما ِ
از گناهان خودمان حرف بزنیم و طلب مغفرت کنیم ،یکمقدار
اذیت میشویم که دربارۀ این موضوع صحبت کردهایم ،لذا دنبال
این هستیم که خدا گناهان ما را ببخشد تا بحث در اینباره تمام
بشود؛ چون دوست نداریم زیاد در اینباره حرف بزنیم! اما وقتی
به کلمات امیرالمؤمنین(ع) در مناجات با خدا نگاه میکنیم،
میبینیم که انگار حضرت دنبال بهانه میگردد تا دربارۀ گناه
در خانۀ خدا
صحبت کند! ما که گنهکار هستیم ،دوست ًنداریم ِ
از گناهانمان حرف بزنیم ،اما علی(ع) که اصال گناه نکرده است،
چرا بحث گناه را وسط میکشد؟ مگر چه لذتی در سخنگفتن از
گناه در مناجات با خدا هست؟
ما در هنگام مناجات وقتی میخواهیم استغفار کنیم ،این قسمتی
ً
که دربارۀ گناهان خودمان با خدا حرف میزنیم معموال برایمان
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سخت است و احساس اذیتشدن میکنیم و دوست داریم زود از
این قسمت بگذریم! درحالیکه این یک فرصت طالیی است و ما
سر این گناه خودمان با خدا صحبت کنیم!
میتوانیم تا آخر عمرِ ،
حتی وقتی خدا این گناه ما را ببخشد ،باز هم میتوانیم هر شب
بهصورتهای مختلف دربارۀ این گناه با خدا مناجات کنیم.
ً
مثال یکبار بگوییم «من که این گناه را کردم ،تو را یادم رفته بود»
یکبار بگوییم «من که این گناه را کردم ،نعمتهای تو را یادم
رفته بود» یکبار بگوییم «حاال ا گر مرا ببخشی من از شرمندگی
چهکار کنم؟» امامسجاد(ع) در مناجات خود صدا میزند :خدایا،
ا گر روز قیامت مرا ببخشی ،بعدش من چهکار کنم؟! وقتی یادم
میافتد که آن گناه را کردهام و تو بدون اینکه استحقاق داشته
باشم ،مرا بخشیدی ،از شرمندگی چه کنم؟!
عاشقانهترین رابطۀ عالم ،رابطۀ عبد و موالست /چالش
رابطۀ عبد و موال چیست؟
در کنار همۀ روابطی که وجود دارد ،مثل رابطۀ ّ
زوجیت و همسری،

رابطۀ رفاقت ،رابطۀ همکاری ،رابطۀ پدر و فرزندی ،رابطۀ خواهر
و برادری و ...یک رابطهای در این عالم وجود دارد به نام «رابطۀ
عبد و موال»! موال ،مقتدر است ،موال خالق عالم است و همهچیز
تمام است ،اما عبد چه دارد؟ نقص ،وابستگی و نیاز! حاال این
ً
دوتا با هم یک رابطۀ عاشقانه دارند؛ رابطۀ بین عبد و موال! اتفاقا
عاشقانهترین رابطه اینجاست؛ داغکنندهترین عشق اینجاست!
عشق خستگیناپذیر اینجاست!
جاودانهترین ِ
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در هر رابطۀ عاشقانهای یک چالشی هست ،چالش رابطۀ
عاشقانۀ عبد و موال چیست؟ این است که موال فرمان بدهد و
عبد معصیت کند و بعد بگوید «ببخشید!» همین میشود بهانۀ
چالش این رابطۀ عاشقانه بین عبد و موال.
عشقبازی و
ِ
سر موضوع «طاعت و معصیت و فرمان» است
رابطۀ عبد و موال ِ

دادن او به عبد است .البته خدا با
موالبودن موال به فرمان ِ
ِ
ً
موجودات دیگر هم رابطه دارد ،اما رابطۀ خدا مثال با حیوانات در
این است که آنها را خلق میکند و به آنها رزق میدهد .ولی ما عبد
سر «طاعت و معصیت و فرمان» است.
هستیم ،و رابطۀ خدا با ما ِ
در خانۀ خدا میرویم ،فقط دربارۀ رزق صحبت نکنیم!
پس وقتی ِ
وقتی زیادی دربارۀ رزق صحبت میکنیم ،انگار رابطۀ ما با خدا
دارد مثل رابطۀ بین حیوانات با خدا میشود!
در خانۀ خدا میرویم ،بیشتر دربارۀ اصل رابطۀ خودمان
وقتی ِ
سر چیست؟ اینکه موال فرمان بدهد
حرف بزنیم .رابطۀ عبد و موال
ِ ً
و َعبد َانجام بدهد؛ البته عبد معموال نمیتواند! قرآن میفرماید:
ُّ َ ّ َ َ ُ َّ ُ َ َ
اهَّلل َح ّق ُتقا ِت ِه» (آلعمران )102/حق تقوای
«يا أيها الذين آمنوا اتقوا
خدا را بهجا بیاورید! مراقبت کنید که فرمان خدا را اجرا کنید.

وقتی موال فرمان داد و عبد کوتاهی کرد ،باب گفتگوی
عاشقانه باز میشود
خدا فرمان میدهد که مراقبت کنیم ولی ما هرچقدر هم مراقبت
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میکنیم ،باز چند تا از فرمانهای خدا از زیر دست ما در میرود.
همین باعث میشود که چالش عبد و موال پدید بیاید و عبد و
موال در این رابطۀ عاشقانۀ خودشان ،موضوعی پیدا کنند برای
گپ زدن و گفتگوی عاشقانه! عبد میگوید «خدایا مرا ببخش!»
موال میگوید« :نمیبخشم!» یا میگوید «ایندفعه را میبخشم
سر
ولی دیگر این گناه را انجام نده »...یعنی عبد و موال مدام دارند ِ
موضوع گناه با هم حرف میزنند .این راز رابطۀ عبد و موالست؛
برای موجودی مثل انسان!
ً
سر رزق و روزی است،
جانوران دیگر ،رابطۀشان با خدا صرفا ِ
سر طاعت و معصیت است .یک
اما اصل رابطۀ انسان با خدا ِ
رابطهای هست به نام رابطۀ عبد و موال که در این رابطه،
شیرینترین گفتگو از جانب موال «فرماندادن» است و از جانب
عبد َ
«چشمگفتن و عذرخواهیکردن» است .ا گر این رابطه را
نفهمیم ،زیبایی این عذرخواهی و صحبتکردن سر معصیت و
نافرمانی خدا را نمیفهمیم.
موضع خالق
موضع موال نسبت به عبد ببین ،نه در
خدا را در
ِ
ِ
عین
نسبت به حیوان! /فرمان ِ
دادن خدا به عبد خودشِ ،
عشقبازی با اوست
زیباترین حرفی که خدا میتواند به بندۀ خودش بزند چیست؟
فرماندادن ،تهدید به عذاب و تشویق به ثواب است .چون
موضع موال نسبت به عبد ببین ،نه در
خدا موال است .خدا را در
ِ
موضع خالق نسبت به حیوان! از خدا بخواهیم که زیبایی رابطۀ
ِ
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عبد و موال را به ما بچشاند.
خدا که عاشقتر از همه به رسول خداست ،به ایشان بیشتر فرمان
میدهد .ما لیاقت نداریم که اینقدر ّ
مقرب باشیم تا اینقدر فرمان
دریافت کنیم .خدا به پیامبر(ص) فرمان میدهد «نماز شب بر
تو واجب است!» درحالیکه ا گر خدا نماز شب را بر پیامبر(ص)
خود ایشان همیشه نماز شب میخواند! اما
واجب نمیکردِ ،
دادن خدا به عبد
چرا خدا این را واجب کرده است؟ چون فرمان ِ
عین عشقبازی با اوست و اال خدا میتوانست نسبت به
خودشِ ،
بندهاش بیتفاوت باشد.
از موال «فرماندادن» خوش است و از عبد ،اطاعت و استغفار!
«از شیر ،حمله خوش ُبود و از غزال ،رم» از هر موجودی یک کاری

زیباست؛ از موال فرماندادن خوش است و از عبد ،اطاعتکردن و
توبه و استغفار .وقتی یک عبد ،توبه میکند تازه سر جای خودش
قرار گرفته است و تازه این رابطۀ عبد و موال را فهمیده است.
خالق حیوان است
موال ا گر فرمان ندهد که موال نیست! مثل ِ
که فقط به او رزق و روزی میدهد! از سوی دیگر ،عبد هم ا گر
معصیت نکند ،فرشته است! انگار وقتی عبد ،گناه میکند موال
یکمقدار هم خوشحال میشود؛ چون منتظر است که عبد بیاید
و شروع به عذرخواهی کند و این رابطه شکل بگیرد .یعنی بندۀ
خدا وارد چالش اصلی رابطۀ عبد و موال میشود.
آمدند پیش امامباقر(ع) و گفتند :ما تا وقتی پیش شما و در

32

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

مجلس شما هستیم ،خیلی حالمان خوب است و خیلی انگیزۀ
طاعت داریم ،اما وقتی از پیش شما میرویم ،کمکم حالمان بد
میشود و دچار گناه میشویمَ .امامباقر(ع) ابتدا یک توضیحی
ون َ
ون َف َت ْس َت ْغ ِف ُر َ
به آنها دادند و بعد فرمود«َ :ل ْو َل أ َّن ُك ْم ُت ْذ ِن ُب َ
اهَّلل
َ ََْ َ ُ َ
ََ ََ ُ َْ ً َ ْ
ُ
اهَّلل ل ُهم»
اهَّلل خلقا َح ّتى ُيذ ِن ُبوا ث َّم َي ْس َت ْغ ِف ُروا اهَّلل فيغ ِفر
لخلق
(کافی )424/2/ا گر شما آن کسانی نباشید که گناه میکنند و
استغفار میکنند ،خدا یک عدهای را میآفریند که گناه کنند تا
بعدش استغفار کنند و خدا آنها را ببخشد.
ً
اصال خدا موال شده است تا ببخشد! خدا فرمان میدهد ولی
ما نمیتوانیم همۀ فرمانهای خدا را درست اجرا کنیم ،لذا باید
عذرخواهی کنیم و خدا هم میبخشد .این چالش اصلی عبد و
موالست!
َ
َ َ َ
َ
َ ْ ْ
ََ ََ
اهَّلل َع ّز
بعد َ میفرماید«ِ :إ ّن ال ُمؤ ِم َن ُمف ّت ٌن ت ّو ٌاب أ َما َس ِم ْعت ق ْول ِ
َو َج ّل إ َّن َ
ين َو ُي ِح ُّب ْال ُم َت َط ّهر َ
اهَّلل ُي ِح ُّب َّالت َّواب َ
ين» (همان) مؤمن
ِ
ِ ِ
ِ
دچار فتنه و امتحان میشود و زمین میخورد و بعد توبه میکند.
آیا این کالم خدا را نشنیدهای که فرمود :خدا توبهکنندگان را
دوست دارد.
چالش اصلی رابطۀ عبد و موال «فرماندادن موال» و «استغفار
عبد» است  /خدا عاشق استغفار بندگان است
اینقدر ناامید نباشید از اینکه گاهی گناه میکنید! اینقدر
خودتان را در اثر چندتا معصیت دچار یأس نکنید ،بلکه وارد
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ً
رابطۀ عبد و موال بشوید که دارد شکل میگیرد و اتفاقا استغفار از
گناه ،چالش اصلی این رابطه است .آیتاهلل بهجت(ره) میفرمود:
اصل دعا استغفار است ،اما مردم بیشتر برای چیزهای دیگری
دعا میکنند که زیاد دعا نمیخواهد! برخی از بزرگان میفرمودند:
گرفتاریهای شما که با نماز اول وقت حل میشود ،لذا موقع دعا،
دنبال استغفار باشید.
کسانی که زیبایی رابطۀ عبد و موال را درک میکنند ،عاشق
معصیت نیستند و از معصیت بدشان میآید ولی عاشق استغفار
هستند؛ اینها بدون معصیت هم استغفار میکنند .و خدا هم
طاعت بنده!
عاشق استغفار بندۀ خودش است؛ گاهی بیشتر از
ِ
در خانۀ خدا
لذا هیچکدام از اولیای خدا آمار طاعات خودشان را ِ
نمیبرند ،چون میدانند که موال از این کار خوشش نمیآید.
هر رابطهای برای خودش یک چالشهایی دارد .چالشهای
رابطۀ عاشقانۀ عبد و موال ،موضوع طاعت و معصیت ،تشویق
و تهدید ،فرمان خدا و استغفار عبد است .بههمین دلیل ،قرآن
سرشار از مفهوم طاعت و معصیت است و بههمین دلیل اولیاء
خدا در مناجاتهای خودشان موضوع جهنم را رها نمیکنند و
مدام به استغفار میپردازند.
چالش رابطههای عاشقانۀ زمینی چیست؟
چالش رابطههای عاشقانۀ زمینی چیست؟ چالش رابطۀ کودک
و مادر چیست؟ چالش رابطۀ زن و مرد چیست؟ ا گر به محتوای
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ً
ترانههای عاشقانه نگاه کنید میبینید که معموال یک رابطۀ
ً
سر چالشهای آن ناله میزنند ،مثال
عشقی را تصور میکنند و ِ
میگویند« :تو به من بیوفایی کردی ،من دارم میمیرم»...
یکی از چالشهای این روابط عاشقانه ،ناز است« .میان عاشق
و معشوق ،فرق بسیار است ،چو یار ناز نماید ،شما نیاز کنید» در
زمینی استعارهای
ادبیات عرفانی ،گاهی عرفا از همین عشقهای
ِ
استفاده میکنند .انشاءاهلل روح ما درگیر این چالشهای مربوط
به رابطههای زمینی نشود .در روایت هست :کسی که عاشق
نگیرد) َخدا او را
خدا و ذکر او نشود (رابطۀ عبد و موال در او شکل
َ َْ
َ
ُ
َ
ْ
مجازات میکند و او را دچار عشق زمینی م َیکند( .سألت أبا عب ِد
ْ
َ
اهَّلل َعن ْالع ْشق َق َال ُق ُل ٌ َ َ ْ
اهَّلل َفأ َذ َاق َها ُ
اهَّلل ُح َّب غ ْی ِر ِه؛
وب خلت ِم ْن ِذ ک ِر ِ
ِ ِ ِ ِ
امالی شیخ صدوق/ص)668
(الف-2ن)2

| جلسه چهارم |

پذیرش و اجرای فرمان موال ،راه تقویت ّ
حس
عبد بودن

سر
مسئلۀ اصلی دین ،اخالق و اعتقادات نیست؛ مسئلۀ اصلی ِ
گناه است
ما برای خوبشدن و موفقیت ،آفریده نشدهایم؛ برای ارتباط با خدا
آفریده شدهایم!
ارتباط عبد و موال در «فرمان و اطاعت» شکل میگیرد

«فرمان موال» و «اطاعت عبد» شکل
ارتباط عبد و موال ،با
ِ
میگیرد .کسی که میخواهد مفهوم عبدبودن برایش جا بیفتد
و به هدف خلقت نزدیک شود ،مدام باید در مقابل فرمان خدا
بگوید َ
«چشم!» مدام باید دستور خدا را بپذیرد و اجرا کند تا
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عبد آن موالست!
معلوم بشود ِ
چرا وقتی خطا میکنیم ،باید از خدا عذرخواهی کنیم؟
چرا انسان وقتی اشتباه و خطایی مرتکب شد ،خداوند این
اشتباه را بهعنوان «معصیت» تلقی کرده و برایش عقاب گذاشته
است؟ چرا خدا اسم خطای ما را «گناه» میگذارد و وقتی ما یک
خطایی مرتکب میشویم و به خودمان لطمه میزنیم ،باید برویم
در خانۀ خدا و از خدا عذرخواهی کنیم؟ درحالیکه «من به خودم
ِ
لطمه زدهام ،چرا از خدا باید عذرخواهی کنم؟ چرا پای خدا به
میان میآید؟»
چرا وقتی خطا میکنیم ،باید از خدا عذرخواهی کنیم؟ چون خدا
فرمان و امر گذاشته است روی کارهای خوبی که ما باید انجام
فرمان ترک و نهی گذاشته است روی کارهای
بدهیم .همچنین
ِ
بدی که به ضرر خودمان است .چون اینطور شده است ،حاال
وقتی من خطا میکنم با دوتا وضعیت مواجه هستم :یکی با
آثار سوئی که این خطا برای خود من به دنبال دارد ،و دیگر ،با
عذرخواهیای که باید از خداوند داشته باشم.
چرا خیلیها احساس میکنند که دین به آنها زور گفته است؟
ً
ما باید این مسئله را درک کنیم ،ا گر این مسئله عمیقا برای من
جا نیفتد ،فایدهای ندارد که شما توحید و معاد و عدالت خدا را
برای من جا بیندازی ،همچنین فایدهای ندارد ا گر نبوت و امامت
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را برای من جا بیندازی ،چون دینداری من هنوز حقیقی نشده
است! حتی ا گر همۀ اینها را باور کنم ،میگویم« :خدا و پیغمبر،
دست به یکی کردهاند که من را اذیت کنند!» چون میبینم که
خدا فرمان داده و پیغمبرش هم این فرمان را به من ابالغ کرده
است ،حاال ا گر فرمان خدا را اجرا نکنم من را به جهنم میبرد و این
زورگویی است! لذا خیلیها هستند که احساس میکنند دین به
آنها زور گفته است!
مشکل بشر این نیست که قبول کند خدایی در عالم هست یا
نیست؟! حداقل بشر امروزی مشکلش این نیست .ا کثر مردم
دنیا نهتنها قبول دارند که خدا هست ،بلکه این خدا را دوست
ً
دارند و بعضا با او مناجات هم میکنند! حتی مشکل بشر این
نیست که انبیائی هستند یا نیستند؟ آن کسانی هم که دین را
نمیپذیرفتند و مقابل انبیا میایستادند درواقع گنهکار بودند؛
گناه کفر ،گناه شرک!
مسئلۀ بشر «گناه» است نه پذیرش اصول اعتقادی توحید،
نبوت و معاد
مسئلۀ بشر ،اصل خدا و اصل نبوت و اصل معاد-از نظر فکری
و اعتقادی -نیست ،مسئلۀ بشر گناه است؛ باید این مسئله را
برایش جا انداخت که چرا خطای انسان اسمش میشود «گناه»
و جهنم بهدنبال دارد؟! درد بشر این است.
آدمها را ا گر همینطوری رها کنید ،خیلی چیزها را قبول دارند؛

38

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

ً
مثال قبول دارند که خدا هست .ا گر یککمی فکر کنند قبول دارند
که معاد هم هست و حیات ما با دنیا تمام نمیشود.
برتری پیامبران و اولیاء خدا نسبت به
سر پذیرفتن
ِ
مسئلۀ بشرِ ،
دیگران هم نیست .یعنی ا گر بحث گناه و ثواب مطرح نباشد و
ً
به کسی بگویید «بعضیها از تو بهتر هستند» غالبا میپذیرد و
ناراحت نمیشود؛ همین را ا گر بپذیرد یعنی پیغمبرها و امامها
را پذیرفته است.
سر «گناه» بود /وقتی «امر خدا و
مشکل مخالفان انبیا هم ِ
پیغمبر» را اجرا نکنی میشود گناه!
مسئلۀ بشر همان مسئلۀ کلیدی قرآن است؛ و آن اینکه «تو چرا
ً
گناه میکنی؟» البته بشر معموال تا اینجا را میپذیرد که «خطا»
کرده است و باید خطای خودش را جبران کند و باید سعی کند
خطا نکند و این خطا به ضررش تمام میشود.
مسئله از اینجا شروع میشود که خداوند اسم این خطای بشر
خطوط
را «گناه» گذاشته است! لذا وقتی یک پیغمبری میآید و
ِ
گناه و ثواب را معلوم کند ،با پیغمبر هم دعوایش میشود و ممکن
است یکدفعهای زیرآب خدا را هم بزند! حاال ا گر بگویید «یک
خدایی هست که در دینش ،گناه و ثواب ندارد» در اینصورت با
خدا مشکلی نخواهند داشت!
قرآن میفرماید :هر پیغمبری آمد و امری از طرف خدا آورد که
مخالف هوای نفس اینها بود ،اینها یا پیغمبر را کشتند یا گفتند
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َ
ٌ
َ ْ َْ ُ
که تو «دروغ میگویی!» ُ(ك ّلما َ
ى أنف ُس ُه ْم
جاء ُه ْم َر ُسول ِبما ال تهو 
ً
َ ً َ َّ ُ َ َ ً
ريقا َي ْق ُت ُل َ
ون ؛ مائده )70/البته آنها واقعا قبول
فريقا كذبوا و ف
داشتند که این پیغمبر دروغ نمیگوید ،ولی چون نمیخواستند
«امر» او را انجام دهند ،لذا یا پیغمبر را کشتند یا تکذیبش
سر این بود که پیغمبرشان-از جانب خدا -به
کردند .مشکلشان ِ
آنها امر و نهی میکرد و آنها ا گر انجام نمیدادند کارشان «گناه»
محسوب میشد!
سر فرمان گناه و طاعت است؛ نه حتی پذیرش
دعوای بشر ِ
برتری اولیاء خدا
سر پذیرفتن برتری اولیاء خدا هم نیست؛ دعوا
دعوای بشر حتی ِ
سر گناه است! تا قبل از اینکه پیامبر ا کرم(ص) به نبوت مبعوث
بشود آدم خوبی بود یا نه؟ بله ،آیا بهترین جوان مکه بود یا نه؟
بله ،آیا مردم قبول نداشتند که ایشان از همۀ آنها بهتر است؟
بله قبول داشتند .ولی امان از آن وقتی که این پیامبر ،میشود
فرماندهندۀ گناه و ثواب و تعیینکنندۀ مرز طاعت و معصیت!
اینجاست که دعوا شروع میشود!
دعوا سر این نیست که آدمها اشتباه خودشان را قبول ندارند!
ً
حتی انسانها غالبا قبول دارند که اشتباهات آنها به خودشان
لطمه میزند و حتی خیلیها از خدا تقاضا میکنند که «خدایا تو
بیا اشتباه مرا درستش کن!»
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«من دین ندارم» یعنی :من نمیخواهم بپذیرم که گناه
وجود دارد!
سر چیست؟ وقتی به یککسی
دعوای دینداری و بیدینی ِ
میگویید «تو دیندار هستی یا نه؟» و او میگوید «نه؛ من
ً
دیندار نیستم» چرا میگوید من دیندار نیستم؟ معموال
مشکل چنین کسی ،سر پذیرش خدا و پیغمبر و ...نیست!
وقتی میگوید «من دین ندارم» یعنی «نمیخواهم بپذیرم گناه
وجود دارد؛ ولم کن!» و از سوی دیگر ،آن کسی که دین دارد،
یعنی پذیرفته است که یک کارهایی «گناه» است .کمااینکه
مناجاتهای اهلبیت(ع) هم سر همین است «خدایا ببخش؛
من گناه کردم!»
خدا اسم مشکالت اعتقادی مردم را هم «گناه» میگذارد؛
مانند «شرک»
ً
سر گناهکردن و گناهنکردن است ،اصال خداوند
در قرآن هم دعوا ِ
ً
اسم مشکالت اعتقادی مردم را هم «گناه» میگذارد؛ مثال «شرک
گناه بزرگی است و من نمیبخشم!» حتی شرک اعتقادی نه شرک
به معنای اینکه اخالص نداشته باشی! هر نوع انکار از حقائق
عالم و هر نوع رد کردن عقائد را ،خدا اسمش را میگذارد «گناه!»
ً
ما بعضی از گناهها را میفهمیم که گناه است ،مثال ا گر کسی
به یک آدم مظلوم ،ظلم کند ،همه میفهمند گناه است و آن
را تقبیح میکنند ،اما یکسری کارها را نمیفهمیم که چرا گناه
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است؛ مثل برخی از مشکالت اعتقادی (شرک و کفر)
مسئلۀ اصلی دین ،اخالق و اعتقادات نیست؛ مسئلۀ اصلی
سر گناه است
ِ

همانطور که بیان شد ،مسئلۀ اصلی دین ،حتی اعتقادات هم
نیست؛ بحث سر گناه است و اینکه انسانها این را میپذیرند
اصلی دین ،اخالق هم نیست؛ مسئلۀ
یا نه؟ همچنین «مسئلۀ ِ
اصلی سر گناه است!» شما ا گر موضوع گناه و ثواب را بردارید و
بگویید «فالن اخالق ،بد است» ا کثریت قبول میکنند .کمااینکه
در خیلی از فیلمها هم اخالق خوب و بد را نشان میدهند و ا گر
بخواهند بگویید «این کارا کتر ،آدم بدی است» چندتا بداخالقی
از او نشان میدهند .اما با این مطالب اخالقی ،کسی حاضر
نیست متدین بشود!
وقتی بگویید «اینکه آدم بذل و بخشش کند ،از نظر اخالقی،
کار خوبی است» همه قبول میکنند .اما وقتی بگویید «اینکه
آدم خمس و زکات مالش را ندهد ،گناه دارد و باعث میشود که
لقمهاش حرام بشود» دعوا شروع میشود!
همه قبول دارند که سخاوت و کمککردن به فقرا خوب است و
خساست از نظر اخالقی بد است ،اما وقتی این اخالق سخاوت،
یک حکم شرعی برایش بیاید که «باید خمس مال خودت را
بدهی و اال لقمهات حرام میشود!» دعوا میشود که چرا دین به
آدم زور میگوید؟!
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سر
مخالفان انبیاء با اخالق آنها مشکل نداشتند؛ دعوا ِ
رعایت حدود الهی بود که انبیاء میگذاشتند
مشکل مردم با انبیاء چه بود؟ چرا پیامبرها را میکشتند؟ از نظر
سر رعایت حدود الهی و
اخالقی با آنها مشکلی نداشتند ،بحث ِ
مرزهای حرام و حالل بود که پیامبران میگذاشتند.
حتی گاهی از اوقات به ما طلبهها هم میگویند« :بیا آدم خوبی
باش ،بیا از خوببودن حرف بزن؛ از دین حرف نزن!» آخوندی که
فقط اخالق بگوید یا فقط عقائد بگوید ،همه دوستش دارند ،اما
تا میآید از حدود الهی صحبت کند ،مخالفتها شروع میشود!
دعوای اصلیای که بشر با انبیاء الهی دارد سر این است که انبیاء
ً
ً
الهی صرفا اخالقی بحث نمیکنند .اصال ا گر انبیاء الهی بخواهند
اخالقی بحث کنند ،الزم نیست نبی بشوند! کمااینکه لقمان
حکیم ،حرفهای بسیار خوب اخالقی میزد و دعوا و مخالفتی
هم ایجاد نمیشد.
سر چیست؟
دعوای
اصلی دین با موافقان و مخالفان دینِ ،
ِ

دعوای اصلی دین با دشمنان دین ،دعوای اصلی دین حتی
با مخاطبان دین ،دعوای اصلی دین حتی با دینداران ،سر
چیست؟ سر آن مرزهایی است که خدا تعیین میکند بهعنوان
گناه و طاعت؛ بهعنوان امر و نهی خودش! دعوا از اینجا شروع
میشود؛ دعواهای درونی تا دعواهای بیرونی .این چالش اصلی
در خانۀ
قرآن و چالش اصلی حیات بشر است .اولیاء خدا هم وقتی ِ
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خدا گریه میکنند ،مدام سر همین موضوع صحبت میکنند.
ً
اصال خداوند رابطۀ خودش را با بندگانش حول این چالش
تعریف کرده است که «گناه کردی یا نه؟ طاعت انجام دادی یا نه؟
معصیت کردی یا نه؟» فقط بحث طاعت و معصیت هم نیست،
تازه وقتی طاعت میکنی ،باز هم ماجرا ادامه دارد و میفرماید:
«وقتی طاعت میکنی باید مخلصانه باشد ،من باید این طاعت
تو را قبول کنم!» خدا میخواهد رابطۀ خودش با بندهاش در این
فضا قرار بگیرد!
وقتی پیامبر ا کرم(ص) داشت ماه رمضان را معرفی میکرد،
علی(ع) سؤال کرد :یا رسولاهلل(ص) بهترین کار در این ماه
خدا(ص) فرمود :بهترین کار در این ماه،
رمضان چیست؟
رسو ُل ْ َ
َ َ َّ ْ ْ
َْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ترک گناه است! (أفضل العم ِال ِفي هذا الشه ِر الور ع عن مح ِار ِم
اهَّلل؛ امالیصدوق)95/
ِ
ً
آیا ما از نظر قلبی (نهفقط اعتقادی) عمیقا مسئلۀ گناه را
پذیرفتهایم؟
ما از نظر اعتقادی آیا مسئلۀ گناه و ثواب را پذیرفتهایم؟ بله،
ً
طبیعتا پذیرفتهایم که االن اینجا هستیم! ولی آیا از نظر قلبی هم
ً
عمیقا ماجرای گناه را پذیرفتهایم یا نه؟ این چیزی است که باید
رویش کار کرد ،ا گر کار کنیم ،در زندگیمان از چه چیزی خوشحال
أمیرالمؤمنین(ع) فرمود:
میشویم؟ اینکه گناه نکنیم! کمااینکه
ُ ُّ َ ْ َ
ُ
ْ
َ
هر روزی که در آن گناه نشود آن روز عید است! (كل يو ٍم ل يعصى
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ً
َ
ُ
يه ف ُه َو َي ْو ُم ِعيد؛ نهجالبالغه /حکمت  )428آیا ما واقعا
اهَّلل ِف ِ
اینجوری هستیم؟ آیا ما اینرا پذیرفتهایم؟
خدا إنشاءاهلل مسئلۀ گناه را برایمان جا بیندازد .کسی که گناه
ً
برایش واقعا جابیفتند ،ترک گناه اینقدر برایش مهم میشود که
وقتی به گناه میرسد دچار اضطراب میشود.
ما برای خوبشدن و موفقیت ،آفریده نشدهایم؛ برای ارتباط
با خدا آفریده شدهایم!
ما برای اینکه خوب بشویم به دنیا نیامدیم! حتی ما برای
ن چیزها
اینکه خطا نکنیم هم آفریده نشدهایم! انسان به ای 
قانع نمیشود ،ما برای اینکه در زندگی موفق بشویم هم آفریده
نشدهایم .بعد از اینکه به یک موفقیت رسیدی ،میبینی که
خبری نیست ،لذا کمکم دلت میگیرد .چرا بیشترین افسردگی در
دانشجوها بعد از قبولشدن در کنکور اتفاق میافتاد؟ آدم وقتی
ُ
به موفقیت میرسد یکدفعهای میگوید «خب که چی؟!»
در این دنیا به هر موفقیت و هر کمالی برسی ،غم دلت را میگیرد؛
مگر اینکه روح خودت را خراب کرده باشی و خودت را گول بزنی!
و اال ا گر آدم سالمی باشی ،به هر موفقیتی در دنیا برسی ،دلت
ً
میگیرد و دچار غم میشوی .چون ما اصال برای این چیزها آفریده
نشدهایم و به هیچکدام از اینها راضی نمیشویم.
ما برای خوبشدن آفریده نشدهایم ،مراقب باشید به ما آدرس
غلط ندهند! ما آفرید ه شدهایم برای ارتباط با خدا!
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ارتباط عبد و موال در «فرمان و اطاعت» شکل میگیرد
ارتباط ما با خدا ارتباط عبد و موال است ،ارتباط عبد و موال هم
در «فرمان» و «اطاعت» شکل میگیرد؛ غیر از این شکل نمیگیرد.
ما برای خوبشدن آفریده نشدهایم ما برای ارتباط گرفتن با
موال آفریده شدهایم ،برای تحقق چیزی به نام «عبودیت» آفریده
فهمیدن
شدهایم! این مسئله هم با رفتن به کالس اعتقادی و
ِ
اینکه «من عبد هستم و او موالست» درست نمیشود ،با تمرین
درست میشود؛ تمرین اطاعت از دستور و فرمان موال! بگو:
«خدایا اینقدر دستورات تو را اطاعت میکنم تا مزۀ عبدبودن را
َ
بچشم!»
برای «تمرین عبودیت» مدام باید فرمان خدا را بپذیریم و
اجرا کنیم
برای اینکه مسئلۀ عبودیت برای ما جا بیفتد و به هدف خلقت
نزدیک بشویم مدام باید فرمان خدا را بپذیریم و اجرا کنیم .کسی
که میخواهد مفهوم عبودیت برایش جا بیفتد مدام باید در مقابل
فرمان خدا بگوید َ
«چشم!» مدام باید دستور خدا را اجرا کند تا معلوم
عبد آن موالست! همچنین باید با کسانی که میخواهند بر
بشود ِ
او سلطه پیدا کنند ،مقابله کند .چنین کسی مدام «مرگ بر آمریکا»
میگوید تا معلوم شود نمیخواهد عبد طاغوت بشود.
کسی که عبد خدا باشد ،نمیتواند بپذیرد که جهانخواران در
جهان سلط ه داشته باشند .عبودیت خدا ،نفی عبودیت غیر
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خداست؛ لذا در ذاتش انقالبیبودن هم هست .چرا ما انقالب
کردیم؟ چون ما نمیتوانیم غیرخدا را بندگی کنیم ،دیگران
میخواهند ما را به بردگی بکشند ،باید بردگی نکردن برای طاغوت
را تمرین کنیم ،باید بندگیکردن برای خدا را تمرین کنیم!
چرا عبد از دریافت امر و نهی موال لذت میبرد؟
وقتی ّ
حس عبودیت در انسان تقویت شود ،مدام دنبال استغفار
و عذرخواهی از موال خواهد بود؛ این یکی از عوارض ذاتی حس
عبودیت است؛ چون عبد همیشه خودش را مقابل موال مقصر
میداند.

عبد مهمترین دریافتی که میخواهد از موال داشته باشد «امر
و نهی» است ،عبد از دریافت امر و نهی موال لذت میبرد چون
وقتی موال به او امر و نهی میکند ،احساس میکند که موال او را
آدم حساب کرده است .عبد وقتی این دریافت را از خدا نداشته
باشد ،ناراحت میشود و میگوید «خدایا ،تو من را دیگر حساب
نکردی؟»
شروع کن به «دستور اجرا کردن» تا حس عبدبودن به
وجودت بیاید
چالش اصلی دین ،گناه و ثواب است .برای اینکه این مسئله را
در خودمان جا بیندازیم باید چهکار کنیم؟ خدا که لیست گناهها
را اعالم کرده است ،لیست طاعات و مستحبات و مکروهات را
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هم اعالم کرده است .شروع کن به «دستور اجرا کردن» تا حس
عبدبودن به وجودت بیاید.
دیدهاید بعضیها گداصفت هستند و هرجایی میروند
در
میخواهند گدایی کنند .این خیلی بد است .بعضیها هم ِ
در خانۀ خدا خیلی
خانۀ خدا گداصفت هستند .البته گدایی ِ
زیبا است ولی ما خرابش میکنیم؛ به این معنا که بعضیها فقط
در خانۀ خدا بهدست بیاورند و
دنبال این هستند یک چیزی ِ
بروند! خدا در قرآن ،این افراد را مسخره میکند و میفرماید :وقتی
در دریا دچار طوفان میشوند ،مخلصانه دعا میکنند که «خدایا
نجاتم بده!» اما وقتی به ساحل میرسند ،مشرک میشوند! اینها
َ َ
َ
ُْْ َ َُ َ ْ
صين ل ُه
اهَّلل ُمخ ِل
دنبال بندگی نیستند! (ف ِإذا َر ِك ُبوا ِفي الفل ِك دعوا
ّ
ين َف َل َّما َن َّج ُاه ْم إَلى ْال َب ّر إذا ُه ْم ُي ْشر ُك َ
الد َ
ون؛ عنکبوت)65/
ِ
ِ
ِِ
ِ
چهکار کنیم آن اتفاقی که ما بهخاطرش خلق شدهایم(عبودیت
و ارتباط با خدا) در قلبمان بیفتد؟ ا گر آن اتفاق در قلبمان
در خانۀ خدا و میگوییم« :خدایا گناه چیست؟
بیفتد میرویم ِ
چه چیزهایی را نهی کردهای؟» یعنی ما مشتاق هستیم که از
خداوند امر و نهی دریافت کنیم .در اینصورت وقتی احکام
برای ما میخوانند ،خوشحال میشویم ،وقتی واجبات را رعایت
میکنیم ،خوشحال میشویم ،چشممان میگردد دنبال اینکه
مواقف واجب و حرام را پیدا کنیم و بعدش هم باب استغفار باز
ِ
میشود! بهحدی که تمام اوقات فراغت خودت را به استغفار،
اختصاص میدهی و از آن لذت میبری.
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امامسجاد(ع) در «دعای ابوحمزه» صدا میزند :موالی من،
َ َ َ
عیش دل من به ذکر تو است! َ«م َ
عاش قلبی» اولیاء
والی ِب ِذ ِکرک
خدا که اینقدر از ذکر خدا لذت میبرند ،موقع ذکر خدا چه
میگویند؟ ا کثرش «استغفار» است؛ خدایا من را ببخش ...و از
این کار ،بهشدت لذت میبرند؛ نه اینکه فکر کنید رنج میبرند!
اینطور تصور نکنید که «این دینداری چقدر سخت است! آدم
باید همهاش عذرخواهی کند!» نه؛ اولیاء خدا بدون گناه هم،
استغفار میکنند ،با طاعت هم استغفار میکنند و میگویند:
ً
«خدایا آنطوری که باید ،نتوانستم اجرا کنم؛ ببخشید »...اصال
در خانۀ خدا کاری جز استغفار و عذرخواهیکردن ندارند!
انگار ِ
خدا واجب و حرام تعیین کرده تا ببیند «دوست داری عبد
خدا بشوی یا نه؟»
امام صادق(ع) میفرماید« :إ َّن َ
اهَّلل ب َم ِّن ِه َو َر ْح َم ِت ِه َل َّما َف َر َض َع َل ْي ُكمُ
ِ
ِ
َ ُ ْ
ْال َف َرا ِئ َض َل ْم َي ْفر ْض َذ ِل َك َع َل ْي ُك ْم ِل َح َ
اج ٍة ِم ْن ُه ِإل ْيك ْم َبل ِب َر ْح َم ٍة ِم ْنه»
ِ
(تحفالعقول )485/خدا ّ
منت گذاشت و مهربانی کرد که برای

شما واجب و حرام تعیین کرد! خدا با تعیینکردن واجب و حرام،
عبدپروری کرد و تو هم با چیزی جز «عبدشدن» راضی و آرام
نمیشوی و تعادل پیدا نمیکنی!
ُ
َ
َْ َ
بعد میفرمایدِ « :ل َي ِم َيز الخ ِبيث ِم َن ّالط ِّي ِب َو ِل َي ْب َت ِل َي ما ِفي ُص ُد ِورك ْم
ُ َ
ُُ ُ
َ َُ ّ َ
وبك ْم ِل ُت َس ِابقوا ِإلى َر ْح َم ِة اهَّلل» (همان) خدا
و ِليم ِحص ما ِفي قل ِ
اینها را واجب کرد برای اینکه ِته دلت معلوم بشود! ته دل ما باید
انسانیت
چه باشد؟ اینکه دوست داری عبد خدا باشی یا نه؟ به
ِ
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خودت و به حقیقت خودت ِپی بردهای یا نه؟ به این خأل بزرگ
خودت ِپی بردی یا نه؟ کدام خأل؟ اینکه «من میخواهم خدایی
داشته باشم که به من فرمان بدهد»؛ نه ِپی ببری به اینکه «خدا
هست!» معلوم است که خدا هست! تو وقتی بفهمی خدا هست،
رشدی پیدا نکردی! باید به این برسی که «من دوست دارم عبد
باشم و موال به من فرمان بدهد»
خدا فرمان داده است ببیند ته دلت چیست؟ ا گر از زیر فرمان
خدا ،در رفتی ،معلوم میشود که تو هنوز عبد نشدهای یا
نمیخواهی عبد بشوی!
وقتی عاشق امر و نهی موال بشوی ،مدام دوست داری از خدا
عذرخواهی کنی
ا گر یکزمانی به اینجا رسیدی که «خدایا عاشق امر و نهیهایت
هستم» یعنی عاشق این هستی که خدا برایت مرز گناه تعیین
کند ،آنوقت میدانی به کجا میرسی؟ به اینجا میرسی که مدام
در خانۀ خدا و بگویی «خدایا من معذرت
دوست داری بروی ِ
میخواهم؛ من نتوانستم دقیق اجرا کنم ،ولی تو فرمانهایت را
برای من ادامه بده»...
هرکسی میخواهد عشقبازی خدا را با خودش ببیند ،میتواند
در خانۀ خدا و بگوید «خدایا معذرت
در این لحظه ببیند :برود ِ
میخواهم ،ببخشید که من طاعاتم را درست انجام ندادم،
ببخشید که گناه کردم »...چون خودش میفرماید «إ َّن َ
اهَّلل ُي ِح ُّب
ِ
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َّالت َّو َ
ابين» (بقره)222/
آدمهایی که عبد هستند ،خیلی دوست دارند به موالیشان
نزدیکتر بشوند ،یکذره نگا ه موالیشان هم برای آنها خیلی
اهمیت دارد .اینکه «موال چند درصد از او راضی است؟ رضایتش
بیشتر شده یا نه؟» اینقدر هیجانات و عشق و لذتشان در این
موضوع متمرکز میشود که حد ندارد!
(الف-2ن)2

| جلسه پنجم |

چرا متقاعدسازی انسان برای ترک گناه،
سخت است؟
دین نه تلخ است نه سخت؛ بلکه عمیق است!
فهم عمیق دین ،محورش این است« :متقاعد بشوم که گناه نکنم»
فقهی که در تبیین و ارائه دین نیاز هست ،عمیقتر از فقهی است
که در استنباط احکام شرعی نیاز هست

به دو دلیل ،متقاعدسازی انسان برای ترک گناه ،کار سختی
است :یکی اینکه ترک گناه مربوط میشود به یک نیاز عمیق
انسان و تو نیاز عمیقت را بهسادگی درک نمیکنی .دوم اینکه
برای ترک گناه باید مقابل یک نیاز سطحی خودت بایستی و تو
بهسادگی نمیتوانی از نیاز سطحی خودت چشمپوشی کنی ،مگر

52

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

ً
اینکه عمیقا بفهمی ماجرا چیست تا حاضر بشوی گناه نکنی.
چرا دینداری اینقدر نیاز به تبلیغ و تبیین دارد؟ /چرا نسبت
به دین ،اینقدر تمسخر و استهزاء انجام میگیرد؟
چرا دینداری اینقدر به تبلیغ ،تبیین ،تعلیم و تفهیم احتیاج
دارد؟ آیا دین موجب کجفهمی میشود و برداشتهای سوئی
ً
ایجاد میکند که ما باید دائما آن را برطرف کنیم؟ آیا دین،
نپذیرفتنی است و ما مدام باید تبلیغات و تعلیمات را زیاد کنیم
تا پذیرفتنی بشود؟ آیا دینداری خیلی تلخ است و ما میخواهیم
با تبلیغ و تبیین ،آن را شیرین کنیم؟ چرا اینقدر تبلیغ و تعلیم
دین ،کار میبرد؟ چرا ما اینقدر باید وقت صرف کنیم تا نسبت به
دینداریکردن متقاعد بشویم؟
از طرف دیگر؛ چرا نسبت به دین بیش از هر مقولۀ دیگری در
جامعۀ بشری؛ تمسخر و استهزاء انجام میگیرد؟ از اول هم
همینطور بوده و در قرآن کریم ،بارها به این موضوع اشاره شده
است .چرا هجمه به دینداری خیلی زیاد است؟ چرا وقتی سخن
دینی گفته میشود ،بعضیها راحت تمسخر میکنند و گاهی
دینداران را نادان یا غیرعاقل تلقی کنند؟
چون دین یک امر عمیق است ،نیاز به تبیین دارد /عقلهای
اندک ،دین را نمیفهمند لذا مسخره میکنند
پاسخ هر دو پرسش فوق ،یکی است؛ علت اینکه دین اینقدر نیاز
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به تبلیغ و تبیین دارد ،این است که دین یک امر عمیق است،
االن آدم را نمیبیند ،بلکه آیندۀ انسان را هم میبیند.
فقط ِ
انسان موجود بینهایتطلب و جاودانهای است و این انسان
بسیاری از نیازهای پنهان خودش را نمیبیند ولی دین نیازهای
پنهان او را دیده است ،لذا دین یک حرفی میزند که این انسان
متوجه آن حرف نمیشود و حتی ممکن است مسخرهاش کند.
ِ
ً
دستورات دینی بسیار ژرف و پیچیده هستند و بعضا ممکن است
برای افراد سطحینگر ،مسخره بهنظر برسند؛ چون عقلهای
اندک و کوچولو و ظاهربین ،دستورات دین را نمیفهمند لذا
ممکن است آنها را غیرعاقالنه تلقی کنند و حتی آنها را مضر به حال
ً
بشریت تشخیص بدهند! مثال برخی افراد نادان پیدا میشوند و
دربارۀ روزهداری میگویند« :اینکه 12ساعت آب نخورید ،برای
بدن ضرر دارد!» اما بعد از سالها تحقیق و بررسی ،برخی از اطباء
ً
خارجی میگویند« :ما بررسی کردیم و دیدیم که این کار اتفاقا
ً
خیلی هم برای بدن مفید است و اصال اینطور نیست که ا گر 12
ساعت آب نخورید ،برای بدن ضرر داشته باشد!»
انسان یک موجود عمیق با نیازهای پیچیده و پنهان است،
لذا دین هم امر عمیقی است
دستورات دین برای انسان طراحی شده و چون انسان موجود
بسیار عمیقی است و نیازهای پیچیده و پنهانی دارد ،لذا وقتی
دین بخواهد این نیازهای پیچیده و پنهان انسان را راه بیندازد به
سادگی درک نمیشود ،به همین دلیل آدم باید فکر کند تا دین را
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برای خودش جا بیندازد.
متأسفانه بعضیها دین را یکجوری معرفی میکنند که انگار
هیچ عمقی ندارد و خیلی ساده است! درحالیکه خیلی کار
ً
ً
میبرد تا انسان عمیقا دین را بفهمد و واقعا به آن متقاعد بشود.
دین مقولۀ بسیار هوشمندانهای است لذا آدمهای باهوش
دینداری میکنند .یکروزی خواهد رسید که در جامعۀ بشری
هرکسی دینداری کند میگویند «عجب آدم باهوشی است!» و
هر کسی بیدین باشد میگویند «عجب آدم نادانی است!» این
ً
اصال جا افتاده نیست درحالیکه این
مسئله االن در فرهنگ ما
َ
َ
َ
ّ ُ ْ ُ ُ ُّ َ
َ
ُ
در قرآن هست و میفرماید« :أل ِإنهم هم السفهاء» آنهایی که
به دین گرایش پیدا نمیکنند به دیندارها میگویند که «اینها
نادان هستند و
نادان هستند!» اما خدا میفرماید :آنها خودشان
َ َ َ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ
َ
نمیفهمند (و ِ َإذا ِقيل لهم ء ِامنوا كما ءامن َالناس قالوا أ نؤ ِمن كما
َ
ّ َ
َ َ َ ُّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ ُ ُّ َ
السف َه ُاء َو ل ِكن ل َي ْعل ُمون؛ بقره)13/
ءامن السفهاء أل ِإنهم هم
همچنین در جای دیگری میفرمایدَ :چه کسی از َ دین دور
ّ
َ ّ
َ
راهيم ِإال َم ْن َس ِف َه
میشود ،جز آدم نادان! َ(و َم ْن َي ْرغ ُب َع ْن ِمل ِة ِإ ْب
َْ
نف َس ُه؛ بقره)130/
ما هنوز نتوانستهایم این را در جامعۀ خودمان جا بیندازیم که
«دین چون عمیق است ،گاهی تنها میماند ،مثل آدم عاقل که
ً
وقتی در میان جمعی از سفهاء قرار بگیرد ،معموال تنها میماند و
حرفش را نمیفهمند و حتی او را مسخره میکنند!»
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ً
چرا هرکسی میخواهد دینداری کند باید عمیقا دین را
بفهمد؟
ً
چرا هرکسی میخواهد دینداری کند باید عمیقا دین را بفهمد؟
چون حرفهای دین ،حرفهای عمیقی است و با بعضی از
نیازهای سطحی و ابتدایی انسان در تعارض است ،لذا وقتی
انسان بخواهد به دینداری متقاعد بشود نیاز به کار فکری عمیق
ً
دارد .پس اوال دین نیازهای عمیق انسان را پاسخ میدهد و ا گر تو،
این نیازهای عمیق خودت را ندیده باشی ،احساس نیاز به دین
ً
پیدا نمیکنی .ثانیا دین گاهی با نیازهای سطحی تو مقابله میکند
ً
و میگوید «از این نیاز خودت بگذر ،فعال این مهم نیست» اما تو
این نیازهای سطحی خودت را رها نمیکنی لذا دعوا پیش میآید.
به همین دلیل ،ما برای اینکه دیندار بشویم ،نیاز به فهم عمیق
از دین داریم و اال به دینداری متقاعد نمیشویم .البته هر
انسانی نیاز به این فهم عمیق از دین دارد؛ نه اینکه فکر کنید دین
را میشود به یک سلسله مقولههای فرهنگی (مثل رسم نوروز)
تبدیل کرد و این مشکل را برای همیشه حل کرد! این مشکل
دین ،هیچوقت حل نمیشود؛ چون هر انسانی خودش باید به
این فهم برسد.
هر انسانی برای دیندار شدن ،باید جدا گانه خودش را
متقاعد کند
دین نمیتواند تبدیل به فرهنگ شود؛ البته یک قسمتهایی از
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دین ممکن است بهصورت رسم در بیاید ،مثل پوشیدن لباس
ً
سیاه در ماه محرم و...؛ ولی آن قسمتی که غالبا تبدیل به فرهنگ
نمیشود و هرکسی جدا گانه باید برای خودش تصمیم بگیرد که
دینداری کند؛ همان بخش طاعت و گناه است.
خیلی از رفتارها هست که ا گر تبدیل به فرهنگ بشود همه
انجامش میدهند ،اما دین اینطور نیست؛ لذا هرکسی
میخواهد دیندار بشود جدا گانه باید خودش را متقاعد کند.
ً
مثال فایدۀ تفریح و بهرهبردن از طبیعت در ایام نوروز ،برای همه
معلوم و ملموس است ،لذا همۀ مردم از آن بهرهبرداری میکنند
و نیازی نیست که این مسئله را خیلی برای مردم تبیین کنیم و
جابیندازیم.
در دینداری ،شما هر سال با پدیدهای مثل روزه و ماه رمضان
ً
ک اثر عمیقی دارد ،ولی بهراحتی
مواجه میشوید؛ اوال ماه رمضان ی 
نمیشود فهمید که این اثر عمیق چیست تا عاشق روزهگرفتن
ً
بشویم! ثانیا اینکه میگویند «از این نیاز سطحی و اولیۀ خودت-
یعنی غذا خوردن و آب خوردن -برای مدت مشخصی صرفنظر
کن!» هر انسانی وقتی بخواهد از آب و غذا بگذرد ،دچار چالش
میشود ،لذا نیاز به یک فهم عمیق دارد تا متقاعد به روزهگرفتن
شود ،پس روزه به این سادگی تبدیل به یک فرهنگ نمیشود و
طوری نیست که همه بهراحتی بپذیرند و روزه بگیرند؛ یعنی مثل
رسم «نوروز» نیست که همه بهراحتی بپذیرند و اجرا کنند.
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دین نه تلخ است ،نه سخت است؛ بلکه عمیق است! /
باید عمیقبودن دین را برای خودت جا بیندازی تا راحت
دینداری کنی
چرا ما اینقدر باید وقت صرف کنیم تا نسبت به دینداری
ن خیلی تلخ است و ما با تبلیغ و تبیین،
متقاعد بشویم؟ آیا دی 
میخواهیم آن را شیرین کنیم؟ دین نه تلخ است ،نه سخت
است؛ بلکه عمیق است! اینطور نیست که دین یک مقولۀ
سختی باشد و فقط یک گروه خاص یا یک تیپهای خاصی
سراغش بروند!
دین عمیق است و حرف عمیق را هم وقتی بفهمی ،برایت راحت
میشود ،نمیتوان گفت که دین سخت است؛ دین سهل است
اما عمیق است! هرکسی میخواهد دینداری کند باید این
عمیقبودن دین را برای خودش جا بیندازد تا بتواند راحت
دینداری کند .لذا دینفهمی-بهمعنای درست کلمه -زحمت
دارد.
چرا متقاعدسازی انسان برای ترک گناه ،سخت است؟
وقتی از فهم دین صحبت میکنیم ،منظورمان بسیاری از این
آموزشهای دینی در مدرسه و دانشگاه نیست! بلکه منظورمان
از فهم دین ،این است که «آدم متقاعد بشود که این گناه است و
نباید انجامش بدهد!» و متقاعدسازی انسان دربارۀ گناه ،هم کار
سختی است .به دو دلیل :یکی اینکه ترک گناه مربوط میشود به
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یک نیاز عمیق تو و تو نیاز عمیقت را به این سادگی درک نمیکنی
که متقاعد بشوی این گناه را ترک کنی ،دوم اینکه برای ترک گناه
باید در مقابل یک نیاز سطحی خودت بایستی و تو به این سادگی
نمیتوانی از نیاز سطحی خودت چشمپوشی کنی .مگر اینکه
ً
عمیقا بفهمی ماجرا چیست تا حاضر بشوی گناه نکنی.
«من چرا نباید این گناه را انجام بدهم؟» متقاعد ساختن انسان
برای ترک گناه ،سخت است؛ چون مسئله عمیق است .پس
دین سخت نیست ،بلکه بهدلیل عمقی که دین دارد ،متقاعد
ساختن انسان به دینداری و ترک گناه ،سخت است .بعد از
اینکه این عمق را درک کردیم ،دینداری برای ما آسان میشود
ً
و اتفاقا خیلی هم جذاب میشود .این «فهم عمیق از دین» در
آیات قرآن و روایات ،با واژۀ «فقه» اسمگذاری شده است .فقه را
اینطور ترجمه کردهاند که «فقه یعنی یک فهم عمیق» نه اینکه
ً
صرفا بدانی و اطالع پیدا کنی! فقه ،یک دانایی سطحی نیست و
با اطالعرسانی اتفاق نمیافتد .فقه یعنی دانستن الیههای درونی
حقیقتی که از بیرون پیدا نیست!
محور فهم عمیق از دین ،این است که «من متقاعد بشوم،
ِ
گناه نکنم»
امامصادق(ع) میفرماید«َ :ل َي ْس َت ْك ِم ُل َع ْب ٌد َح ِق َيق َة ْ َ
ان
اليم ِ
ِ
َْ
ّ
ٌ َ َ ٌ َ َ ُّ ُ
َح َّتى َت ُك َ
ين َو ُح ْس ُن ّالتق ِد ِير
ون ِف ِ
يه ِخ َصال ثلث ّالتفقه ِفي ِ
الد ِ
َ
ْ َ َ َ َّ
الص ْب ُر َعلى َّالر َز َايا» (تحفالعقول )446/حقیقت
ِفي الم ِعيش ِة و
ایمان کسی تکمیل نمیشود و کسی به حقیقت ایمان نمیرسد
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مگر اینکه سه ویژگی داشته باشد ،اول :فهم عمیق از دین داشته
باشد .دوم اینکه خوب بتواند تدبیر کند ،پول در بیاورد و زندگی
سوم رسیدن به کمال
خوب داشته باشد! (یعنی این کار ،یک ِ
ایمان است) سوم اینکه صبر در سختیها داشته باشد.
اینکه برای شما لیست کنند «اینها گناه است و اینها کارهای
ً
خوب است »...این فهم عمیق از دین نیست! اینکه صرفا رسالۀ
عملیه را یاد بگیری ،این فهم سطحی از دین است! فهم عمیق
از دین محورش این است« :من متقاعد بشوم گناه نکنم» جالب
اینجاست که ا کثر آیات قرآن دارند همین کار را میکنند که ما را
متقاعد کنند! آیاتی که احکام اسالمی در آن هست ،کمتر از صدتا
آیه است؛ بیش از شش هزار آیۀ دیگر از آیات قرآن ،دارند ما را به
دینداری متقاعد میکنند!
ُ
ّ
امام باقر(ع) میفرماید«َ :ل ْو أت ُ
يت ب َش ّ ْ َ َ
الش َيع ِة
اب ِ
ِ
اب ِمن شب ِ
ِ ٍ
َل َي َت َف َّق ُه َ َل َّد ْب ُ
(محاسن )228/1/در روایت دیگری بهجای
»
ه
ت
ََ
َََ
وج ُ
«ل َ
«ل ّد ْب ُته» آمده است
عت ُه» یعنی ا گر یک جوانی را ببینم که
ّ
تفقه در دین نمیکند او را میزنم یا تنبیهش میکنم ،طوری که
دردش بیاید!
ّ
چرا هر جوانی باید برود در دین تفقه کند؟ برای اینکه هر جوانی
جدا گانه باید متقاعد بشود که «من چرا نباید گناه کنم؟» و چون
این یک مسئلۀ پیچیده است ،یک جوان باید تبدیل بشود به
یک عنصر عمیق تا این را بتواند برای خودش جا بیندازد .نفس
امارۀ بالسوء هرچه برایش دلیل میآوری از زیرش در میرود و یک
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بهانهای میآورد ،لذا باید مدام برایش دلیل بیاوری و محاصرهاش
کنی تا تسلیم بشود و بپذیرد .هرکسی باید جدا گانه برود و کار
فقهی کند تا بتواند متقاعد بشود برای اینکه «من چرا نباید گناه
ً
بکنم؟ اصال خدایا چرا دستور داده و چرا گناه و ثواب گذاشته
است؟»
ّ
ً
اینکه «جوان باید تفقه در دین کند» یعنی عمیقا بفهمد «چرا
من نباید گناه کنم؟»
ّ
اینکه «جوان باید تفقه در دین کند» معنایش این نیست که یک
الیۀ سطحی از آ گاهیهای دینی یا آ گاهیهای سطحی دینی را به
ً
او بدهند و او حفظ بکند!» نه؛ باید عمیقا دین را بفهمد و مصداق
ً
برتر و مهمتر برای فهم عمیق دین هم این است که عمیقا بفهمد
«چرا من نباید گناه بکنم؟» ا گر این را نفهمد ،هرچیز دیگری
بفهمد ،فرعی است!
ا گر در پاسخ به اینکه «من چرا نباید گناه بکنم» بگوید« :چون
خدا دستور داده است و اال به جهنم میروم!» این فهم عمیق
نیست! هیچکس هم به سادگی با این حرف ،متقاعد نمیشود!
ا گر هم کسی با همین حرف متقاعد شد ،من به او مشکوک
میشوم و میگویم :این یکروزی از دینداری ،فرار خواهد کرد!
ً
ّ
کسی که بدون تفقه و صرفا با چند تا دلیل سطحی ،خودش را
ً
به دینداری و ترک گناه ،متقاعد کند ،حتما یک مشکلی دارد
هرچند خودش هم ممکن است نداند .شاید ّ
جوگیر شده است!
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ً
چنین کسی در غربالهای الهی دچار ریزش میشود .مثال ممکن
سر راه او
است خداوند یک آدم
متدین بد ِ
(آدم بهظاهر متدین) ِ
ِ
قرار دهد تا حال او را از دین ،بههم بزند و موجب شود از وادی
دین ،بیرون برود.
اولین یا مهمترین موضوع در فهم عمیق از دین ،این است که
«من چرا نباید گناه کنم؟ چرا خدا به من دستور داده است؟ چرا
برای نتیجۀ اعمال من ،بهشت و جهنم گذاشته است؟» البته
ً
بعد از اینکه انسان عمیقا به رفتار دینی و به تقوا متقاعد بشود،
ممکن است وسط راه خطا هم بکند که برایش استغفار هست.
یا ممکن است یکجایی بگوید «خدایا من متقاعد شدهام ولی
ً
این راه ،برایم سخت است» و خدا کمکش میکند .اصال یک
زندگی دیگری پیدا خواهد کرد؛ زندگیای که سرگرمیاش چالش
رابطۀ عبد و موال است .چالش رابطۀ عبد و موال هم این است که
«خدایا مرا ببخش که اینجا گناهت را انجام دادم»...
متأسفانه ما طلبههای حوزه ،در تبیین نکات راهبردی دین،
ضعیف هستیم
چرا ما به تبیین دین نیازمند هستیم؟ چون دین یک مقولۀ
عمیق است و هر انسانی هم جدا گانه باید این عمق را بفهمد.
چرا بعضیها دینداری را مسخره میکنند؟ چون دین عمیق
است لذا افراد کمعقل و سطحینگر ،دین را مسخره میکنند.
متاسفانه حوزۀ علمیه در تبیین و تبلیغ این دین بسیار عمیق،
برای نیاز جامعۀ امروز ضعیف است ،ما طلبهها ضعیف هستیم،
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ما طلبهها از برخی احکام ساده هم نمیتوانیم خوب دفاع کنیم
و نمیتوانیم جامعه را متقاعد کنیم!
ما طلبههای حوزه در تبیین دین ،بهویژه حساسترین نکات
راهبردی دین ،ضعیف هستیم و اال اینقدر فاصله از دین
وجود نداشت! هنوز در این جامعه بعضیها به خودشان جرأت
میدهند که برخی از احکام دین را مسخره کنند؛ چون سطحینگر
هستند و چون ما بیان عمیق نداریم؛ به همین سادگی!
ً
کدام قسمت دین را باید عمیقا بفهمیم؟
ّ
َ ً َ َّ َ ُ
امامصادق(ع) میفرماید« :إ َذا َأ َر َاد ُ
ين»
اهَّلل ِب َع ْب ٍد خ ْيرا فقهه ِفي ِ
ِ
الد ِ
(کافی )32 /1/وقتی خدا خیر کسی را بخواهد فهم عمیق دین
ً
به او میدهد .حاال کدام قسمت دین را باید عمیقا بفهمیم؟
همان قسمتی که قرآن در تالش است آن را برای ما جابیندازد؛
و آن اینکه «ما برای ترک گناه ،انگیزه پیدا کنیم» هرکدا م از ما
ً
عمیقا متقاعد بشویم تا محکم بایستیم و از ّ
شر گناه ،راحت
باید
بشویم.
ً
باید عمیقا متقاعد بشویم به اینکه گناه به ضرر من است و خدا
خیلی خوب کاری کرده که به من دستور داده و من را به جهنم
تهدید کرده و برای من بهشت را قرار داده و اثر بعضی از اعمال
و گناهان من را فوری به من نشان نداده است تا من را به یک
ً
انسان عمیق و دقیق تبدیل کند؛ انسانی که عمیقا دین را بفهمد
ً
تا عمیقا به دین عشق بورزد!
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امام کاظم(ع) میفرماید«َ :م ْن َل ْم َي َت َف َّق ْه ِفي ِد ِين ِه َل ْم َي ْر َض ُ
اهَّلل
َ
ً
ل ُه َع َمال» (تحفالعقول )410/ا گر کسی عمیقا دین را نفهمد خدا
از اعمالش راضی نمیشود .میگوید« :او چرا این کارها را انجام
میدهد؟! او که نمیفهمد!» این دین روشنفکری ما را نگاه
کنید که چقدر غریب است؛ آنوقت چهارتا روشنفکرنمای نادان،
این دین را مسخره میکنند!
فقهی که در تبیین و ارائه دین نیاز هست ،عمیقتر از فقهی
است که در استنباط احکام شرعی نیاز هست
ً
قرآن فرموده است که بعضیها اصال واجب است بروند فقیه
َ
ََ
ُّ َ
ََ
ّ
ٌَ َّ ُ
ُ
ين
بشوند (فل ْو ال نف َر ِم ْن ك ِل ِف ْرق ٍة ِم ْن َه ْم طا ِئفة ِل َي َتفقهوا ِفي ِ
الد ِ
َو ِل ُي ْن ِذ ُروا َق ْو َم ُه ْم إذا َر َج ُعوا إَل ْيه ْم َل َع ّل ُه ْم َي ْح َذ ُر َ
ون ؛ توبه )122/یک
ِ
ِ ِ
عدهای باید بروند درس بخوانند و فقیه بشوند و برگردند پیش
ً
قومشان؛ نه برای اینکه صرفا مسئلۀ احکام بگویند ،بلکه قوم
خودشان را انذار بدهند و به دینداری متقاعد کنند!
همانطور که بیان شد ،مهمترین موضوعی که ما باید در آن
فهم عمیق داشته باشیم این است که چطوری خودمان را
به دینداری متقاعد کنیم؟ طبق آیۀ فوق ،باید عدهای بروند
فقیه بشوند تا بفهمند چطوری انذار بدهند؟ اینکه «چگونه
انذار بدهیم؟» نیاز به فقه دارد .االن متأسفانه در حوزۀ ما هم
بعضیها فکر میکنند که انذار دادن ،نیاز به فهم دین (فقه)
ندارد ،یعنی فکر میکنند همینکه قشنگ حرف بزنی ،کار تمام
ً
است! درحالیکه این کار نیاز به دانش دارد؛ صرفا با هنرنمایی و
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قصه گفتن و سرگرم کردن مردم نمیشود!
آن فقهی که در تبلیغ ،تبیین و ارائۀ دین به آن نیاز هست ،خیلی
فقه عمیقتری است از آن فقهی که استنباط احکام شرعی
نیاز دارد .اینکه یک حکم فقهی از دین استخراج بشود ،مرتبۀ
علمیاش نازلتر از فهم بسیاری از معانی آیات قرآن است که
میتواند یک نفر را به دینداری متقاعد کند! آیتاهلل جوادی
آملی در تفسیر این آیه (ل َي َت َف َّق ُهوا في ّ
ين) بیان میفرماید که
الد
ِ
ِ
ِ
ِ
تا وقتی کسی نتواند انذار بدهد و یک کاری کند که جانها
برانگیخته بشوند و از گناه پرهیز کنند؛ تا این کار را نتواند بکند،
فقیه نیست.
(الف-2ن)2

| جلسه ششم |

«اهل برنامهبودن»؛ قدم اول برای متقاعدشدن
به دین داری و ترک گناه
آیا منظم و بابرنامه بودن ،لذت آدم را کم میکند؟
ادب و رعایت آداب ،جلوۀ برنامهداشتن در رفتار است
دبستان ،محل مؤدبشدن است

قدم اول برای متقاعدکردن انسانها به دینداری و ترک گناه،
این است که افراد را اهل برنامهریزی ،تدبیر ،دقت در رفتار و
منظم بار بیاورید .تا وقتی این برای کسی جا نیفتاده باشد که
«بدون برنامه و تدبیر ،نمیشود زندگی کرد» شما ا گر خدا را هم
برایش جابیندازید ،اثری ندارد؛ او نمیتواند این خدا را اطاعت
کند؛ چون برایش زور دارد که به او دستور بدهند.
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قدم اول برای متقاعدکردن انسانها به دینداری و ترک گناه
چیست؟
برای اینکه یک کسی دیندار بشود چه مراحلی را باید در مسیر
متقاعد کردن خودش به دینداری طی کند؟ این سؤال را
میتوان اینگونه هم مطرح کرد :یک انسان را چگونه میشود
متقاعد کرد به اینکه گناه نکند؟ چون محور دینداری ،همان
گناه نکردن است! گناه نکردن ،طاعت خدا و اطاعتکردن از امر و
نهی الهی را هم شامل میشود ،چون شما وقتی از اوامر و نواهی
خدا اطاعت نکنی ،اسمش میشود گناه .لذا ما «گناه» را بهعنوان
محور دینداری درنظر میگیریم.
قدم اول برای متقاعدکردن انسانها به دینداری و ترک گناه،
این است که افراد را اهل برنامهریزی ،اهل تدبیر ،اهل دقت
در رفتار و «منظم» بار بیاورید .اصل این موضوع برای افراد در
سنین مختلف ،یکسان است اما معلوم است که در سن پایینتر
تأثیرپذیری انسان بیشتر است ،لذا ما در اینجا بیشتر روی سنین
کودکی و نوجوانی تأ کید میکنیم.
اول باید برای بچه جابیندازیم که «بدون برنامه و نظم،
نمیشود زندگی را اداره کرد»
در تربیت بچه ،برای هفتسال دوم(در دوران دبستان) باید
کاری کنید که از رها بودن و بیبرنامه بودن فاصله بگیرد ،چون
بچه در هفتسال اول زندگیاش اینگونه بوده که مدام مشغول
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سرگرمی و بازی بوده و هر لحظه فرزند همان لحظه بوده است؛
هر چیزی میخواسته ،انجام میداده و هر چیزی نمیخواسته
انجام نمیداده است.
اما در هفتسال دوم ،باید بچه را از این حالت در بیاورید و اول
باید این را برای بچه جابیندازید که «ما باید منظم باشیم و
باید برنامهریزی کنیم برای اینکه بتوانیم زندگی خودمان را
ً
اداره کنیم» باید جا بیندازید که زندگی تصادفا اداره نمیشود
و برای رسیدن به هر منفعتی نیاز به تدبیر داریم و نیاز به تالش
منظم داریم.
بدون تدبیر نمیشود زندگی کرد! تا وقتی این برای کسی جا
نیفتاده باشد ،شما ا گر خدا را هم برایش جا بیندازید ،اثری ندارد
چون او نمیتواند این خدا را اطاعت کند ،لذا کمکم زیرآب خدا
ً
را میزند و میگوید «اصال کی گفته خدا هست؟!» چون برایش
زور دارد که به او دستور بدهند؛ برای اینکه نمیتواند با دستور
زندگی کند.
با دستور زندگی کردن ،جزء اولش این است که «انسان با برنامه
زندگی کند» جزء دومش این است که «این برنامه ،دستوری
اهل «با برنامه زندگی کردن» نشده و همیشه
باشد ».کسی که ِ
موجود منفعلی بوده و مدام او را به انجام کارها ،وادارش کردهاند
(شاید خیلی کارها را هم انجام داده ولی منفعالنه انجام داده
است) چنین انسانی نمیتواند دیندار خوبی باشد.
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عنصر ادب این است که «طبق برنامه رفتار کنیم»
اولین
ِ

در روایات ،مکرر آمده است که دوران هفت تا چهاردهسالگی
َ َْ َ ْ
َ َ َّ ُ
ک َیل َع ْب
الص ِادق ع :د ِع ابن
دوران ادبکردن طفل است( .قال
َ ْ َ
َ
ین َو ُی َؤ َّد ْب َس ْب َع ِس ِن َ
َ
ین و...؛ من الیحضرهالفقیه 3/
سبع ِس ِن َ َ َ
ْ
َّ ُ َ ْ ً َ ُ َ َّ ُ َ ْ ًَ
َ
ْ
 )492/و (قال أ ِم ُیرال ُمؤ ِم ِن َ
ین ع ُ :ی َر ّبى الص ِب ّی سبعا و یؤدب سبعا و
ً
ْ
ُی ْس َتخ َد ُم َس ْبعا؛ من الیحضرهالفقیه )493/ 3/
ادب چند عنصر دارد؛ عنصر اولش این است که طبق آئیننامه
و برنامه رفتار کنیم .در روایات فوق نفرمودهاند که از هفت تا
ً
چهارده سالگی بچه صرفا باید از دستور ،اطاعت کند ،بلکه از واژۀ
ادب استفاده شده است و این یعنی «باید طبق برنامه رفتار کند»
چون ادب به یکسلسله آئیننامههایی میگویند که رفتار آدم را
ً
تنظیم میکند .مثال آداب غذا خوردن ،آداب سفره چیدن ،آداب
خوابیدن این است ...اینها یعنی برنامهداشتن!
جزء اول ادب ،برنامه داشتن است؛ نهتنها برنامه داشتن ،بلکه
برنامهریزی کردن و برنامه خواستن! کسی که هنوز عادت نکرده
ً
است با برنامه زندگی کند ،اصال چرا دربارۀ دین با او حرف میزنی؟
این آدم ا گر مؤمن هم بشود دیندار نخواهد شد ،یا به سختی
صورت
دیندار خواهد شد ،یا از دینداری لذت نخواهد برد ،یا به
ِ
«هوسی» دینداری خواهد کرد ،یا اینکه حال همه را از دینداری
ً
بههم خواهد زد! اصال خیلی از دستورات دینی برای این است که
تو با برنامه بشوی!
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«رفتار با برنامه»
ادب یعنی
ِ

ادب یعنی «رفتار با برنامه» توصیه بنده به برخی از دوستانی که
دبستانها را اداره میکنند این بوده است که تا میتوانید مقدار و سطح
آداب را در مدرسه افزایش بدهید .با تأ کید بر «ادب» خیلی از مشکالت
حل میشود و کارها جلو خواهد رفت .کاش بتوانیم دبستانمان را
َ
تبدیل کنیم به «ادبستان»؛ یعنی بچهها را باادب بار بیاوریم.
آدمی که ادب ندارد ممکن است لبخند بزند ،تواضع بکند یا
حرفهای خوب بزند ،ولی این کارهایش منفعالنه است و هر
ً
لحظه یکجوری رفتار میکند؛ مثال اینکه منافقصفتانه مهربان
برخورد میکند یا از سر ترس ،احترام دیگران را رعایت میکند یا
ک تالشی را انجام
بهخاطر تشویقشدن و کسب یک امتیازی ،ی 
میدهد .ولی آدم مؤدب کاری ندارد به اینکه در نتیجۀ تالشی که
ً
انجام میدهد به او جایزه میدهند یا نه؟ او چون کال آدم باادبی
ً
ً
سر ادب انجام میدهد ،مثال اینکه کال سالم
است ،کارهایش را از ِ
میدهد و طرف مقابل را ارزیابی نمیکند که ببیند «آیا میارزد
ّ
سالم بدهم یا نه؟» اینقدر مکار نیست! یا بهخاطر ترس از تنبیه،
یک رفتار خوب را انجام نمیدهد.
آدم مؤدب برای هر رفتارش یک آدابی را رعایت میکند ،خودش را
به «برنامه» مقید میکند و زیاد به نتیجه ،کار ندارد .شما ا گر این
شعور
ادب را به بچه دادید ،باتقوا هم خواهد شد و اال بعید است
ِ
تقوا را پیدا کند .چون تقوا اینگونه است که وقتی دستور خدا را
گوش میدهی خدا تشویقت نمیکند.
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بچهام نماز نمیخواند؛ چهکار کنم؟ ادب به او یاد دادهای؟!
بعضیها میپرسند« :بچهام نماز نمیخواند ،چهکار کنم نماز
بخواند؟» شما عنصر کلیدی و حیاتی زندگی بچهات را که «ادب»
هست ،به او یاد دادهای؟ پس چطوری دارید زندگی میکنید؟!
ا گر بیادب غذا بخوریم ،بیادب سالم علیک کنیم ،بیادب
بخوابیم ،بیادب بیدار شویم ،بیادب راه برویم ،بیادب لباس
بپوشیم و ...در این صورت نمیتوان انتظار داشت که بچه ما
نمازخوان بشود!
ولی ا گر توانستی بچهات را باادب بار بیاوری ،برای آدم باادب،
اضافهکردن یکی دوتا ادب در بین آداب دیگر ،سخت نیست.
این آدم باادب ،نسبت به همسایه ،آداب را رعایت میکند ،در
مورد خوابیدن و بیدارشدن ،مرتبکردن اتاق خودش و ...هم
ُ
ادب دیگر-
یکسری آداب را رعایت میکند ،خب حاال ا گر یک ِ
که همان نمازخواندن است -به آن اضافه کنید ،برایش سخت
نخواهد بود .میگویید« :ادب نسبت به پروردگار را رعایت کن!»
میگوید چگونه است؟ میگویید :اول «اهلل ا کبر» میگویی و چند
دقیقه تکان نمیخوری و بعد رکوع و سجده....این ادبش است!
او هم میفهمد و اجرا میکند چون برایش سخت نیست.
بچهای که نمازخواندن برایش سخت است ،انگار در آن خانه،
ادب نیست! مهربانی هست ،خشم هست ،اعتقاد به خدا
هست ،معنویت هست و ...اما ادب نیست!
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دبستان ،محل مؤدبشدن است
ما ا گر مردمی بودیم که به ادب خیلی بها میدادیم،
در کارخانهها و اداراتمان نمیخواستیم!
کارتساعتزنی جلوی ِ
این کارتساعتزنی خودش مظهر و عالمت بیادبی است!
چون نشان میدهد که این آدم ،باادب بار نیامده و نمیفهمد
«ادب کارکردن ،سروقت آمدن است!» لذا با کارتساعتزنی و
که ِ
شالق حقوق
کسر از
حقوق سر ماه ،یقهاش را میگیرند! چون ا گر ِ
ِ
سر کار نمیرود؟
باالی سرش نباشد ،منظم ِ
دبستان ،محل مؤدبشدن است ،این یکی از واضحات تربیتی ما
است .دبستان جایی است که هرکسی هر کاری دلش میخواهد
انجام نمیدهد و هرکسی بخواهد هرکاری انجام دهد ،طبق
مقرراتی باید آن کار را انجام بدهد! کسانی که ادب را در دبستان
از بین میبرند و سیاسیونی که از بیادبی در محیط آموزش و
پرورش دفاع میکنند ،جنایتکار هستند! شاید تصور میکنند
که بیادببودن در مدرسه ،مساوی است با شاد بودن بچهها!
ادب را میخواهند نابود کنند و بعد اسمش را میگذارند «شادی
و نشاط!»
اولویت در مدرسه ،فرا گیری قدرت برنامهریزی است  /ادب
یک جلوه از قدرت برنامهریزی است
دعوای ما سر دین نیست ،بلکه میگوییم هرکسی برای
زندگیکردن نیاز به تدبیر دارد و تدبیر و برنامهریزی باید توی خون
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ن برود،
آدم باشد .ا گر بخواهیم برنامهریزی توی خون بچهما 
باید از کودکی او را مؤدب بار بیاوریم .بچه در مدرسه باید ادب
ک جلوه از قدرت برنامهریزی است .اولویت در
یاد بگیرد و ادب ،ی 
مدرسه ،فرا گرفتن قدرت برنامهریزی است و آمادهشدن برای «با
برنامه عملکردن» است .بدون برنامه عملکردن یعنی منفعل
عملکردن!
آدم بیادب هم ممکن است همۀ کارهای آدم باادب را انجام
بدهد ،ولی با چند شرط :یک :هر موقع مجبور بشود یا هر موقع
تهدید بشود ،این کارها را انجام دهد! دو :هر موقع تطمیع بشود
یا هر موقع تشویق بشود .سه :هر موقع ناظر یا آقاباالسر داشته
باشد! یعنی آدم بیادب هم این کارها را انجام میدهد اما چون
بیادب است ،منفعالنه انجام میدهد.
معلمان محترم باید طی این هفتسال(یعنی از 7تا 14سالگی)
بچهها را وادار کنند به برنامهریزیکردن نه اینکه مدام به آنها
برنامه بدهند .البته در آن ابتدای کار که دانشآموز تازه به مدرسه
میآید به او برنامه بدهند ،اما کمکم شروع کنند او را تمرین بدهند
برای اینکه خودش برنامه را طراحی و اجرا کند.
ادب ،جلوۀ برنامهداشتن در رفتارهای اجتماعی است  /آداب
فردی ،جلوۀ برنامهداشتن در رفتارهای فردی است
چرا در این شهری که اینهمه ایمان وجود دارد ،خیلیها
راحت خالف این ایمان خودشان ،عمل میکنند؟ حتی در بین
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ً
گنهکارها ،بعضا ایمانی یافت میشود که ما طلبهها کم میآوریم!
اما چرا گناه ،بازار دارد و استغفار رونق ندارد؟ چون آن فرد باایمان
میگوید« :من کشش و توان انجام طاعت و ترک معصیت را
ندارم!» این یعنی قدرت تنظیم رفتار ندارد.
ما برای اینکه کسی را به گناه نکردن متقاعد کنیم ،در قدم اول
باید متقاعدش کنیم به اینکه بدون برنامه نمیشود زندگی کرد!
جلوۀ این برنامه در رفتارهای اجتماعی ،اسمش میشود «ادب».
در رفتارهای فردی هم اسمش میشود «آداب فردی» یک اسم
این برنامه هم میشود «نظم»!
شخصی به امامصادق(ع) میگوید :شنیدهام که تدبیر و
خوب برنامهریزی کردن ،نیمی از کسب و درآمد انسان است.
صادق(ع) میفرماید :بلکه کل درآمد ،خوب تدبیر کردن
امام
ْ
ْ ُ َْ
َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ
َ
ْ
َ
ْ
َ
است َ«بلغ ِني أن ِالق ِتصاد و التد ِبير ِفي الم ِعيش ِة ِنص ُف الكس ِب.
ُّ
َ ْ
ََ َ
َ َ ْ َّ َ
ْ َ
َ
السل ُم) :لَ ،بل ُه َو الك ْس ُب كل ُه» (امالی
اهَّلل (علي ِه
فقال أ ُبو ع ْب ِد ِ
الدين َّالت ْدب ُير في ْال َمع َ
َ َ ّ
يش ِة»
ِ
ِ ِ
طوسی )670/و بعد میفرماید« :و ِمن ِ ِ
تدبیر و برنامهریزیکردن ،جزء دین است.
پایههای ترک گناه اینهاست! ترک گناه همهاش به این نیست
که آتش جهنم را جلوی چشم طرف بیاوری و بگویی «این گناه
را ترک کن!» کسی که شا کلۀ روحیاش در یک زندگی بیبرنامه
شکل گرفته و یک آدم بیبرنامه و منفعل است ،تا تهدید و
تشویق نباشد ،بلند نمیشود! تا زور باالی سرش نباشد ،بلند
نمیشود! خدا هم جهنم را جلوی ما نیاورده است که ما به زور
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تهدید جهنم ،حرکت کنیم! لذا این فرد بیبرنامه و بیادب،
بلند نمیشود چون بلد نیست با برنامه زندگی کند .آدم بیادب
جهنم آینده تکان نمیخورد ،او فقط با زور
و بیبرنامه برای
ِ
لگد ،تکان میخورد! شما فکر میکنی که او جهنم را باور ندارد،
درحالیکه باور دارد؛ مشکلش جای دیگری است.
آدمهای بیتدبیر و بیبرنامه بهصورت «پروژهای» زندگی
میکنند!
آدمهایی که بیتدبیر و بیبرنامه هستند ،پروژهای زندگی
میکنند؛ یعنی یکمدتی تمام ّ
هم و غمشان اینکار است ،بعد
ک مدتی تمام ّ
هم و غمشان آنکار است .وقتی
رها میکنند و ی 
مشغول کار میشوند ،دیگر به فکر وقت نماز نیستند ،یا وقتی
درس میخوانند دیگر نه نماز میخوانند نه کار میکنند! وقتی
تفریح میکنند که دیگر هیچ! درحالیکه هرکدام از این کارها یک
ساعتی و یک وقت مشخصی دارد.
ائمۀ هدی(ع) در برخی روایات ،ساعتهای آدم را تقسیم
ً
کردهاند .مثال أمیرالمؤمنین(ع) میفرماید :تالش کنید برای اینکه
زمان خودتان را تقسیم کنید به چهار قسمت؛ یک ساعتی را برای
مناجات خدا اختصاص دهید .یک ساعتی را برای پول در آوردن،
یک ساعتی را برای گفتگو با رفقا و برادران دینی قرار بدهید (گپ
بزنید ،عیبهایتان را به همدیگر بگویید و در این معاشرت،
رشد پیدا کنید ،نه اینکه حرفهای بیهوده بزنید) یک ساعتی
ساعت لذتبردن
هم برای لذتهای غیرحرام قرار بدهید و از این
ِ
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بگیرید برای آن سه
برای اینکه
خودتان
انرژی َ
استفاده ُکنید َ
َ ًَ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ات ساعة
ساعت دیگر «اجت ِهد َوا ِفي أن يكون زمانك ْم أ ْربع َساع ٍ
ً
ْ ْ
ِل ُم َن َ
اج ِاة ِ َ َ َ ً ْ ْ َ َ
َ
اش َو َس َاعة ِل ُم َع َاش َر ِة ِالخو ِان»...
اهَّلل و ساعة ِلم ِر المع ِ
(تحفالعقول)409/
آیا منظم و بابرنامه بودن ،لذت آدم را کم نمیکند؟
آیا بابرنامه و منظم بودن لذتبردن آدم را کم نمیکند؟ بله؛ یک
لذتهایی را کم میکند ولی یک لذتهایی را هم زیاد میکند!
همچنین یک رنجهایی را کم میکند و یک رنجهایی را هم
جایگزین میکند ،البته آن رنجی که جایگزین میکند رنجهای
ً
بسیار نشاطآفرین است ،مثال رنجی که أمیرالمؤمنین(ع) در
دوری از خدا دارد؛ ببینید چقدر رنج قشنگی است!
آن رنجهایی را که منظمبودن ،برای ما کم میکند چیست؟
رنجهایی که اینقدر فرا گیر است که هیچکس آنها را بد نمیداند ،و
بهعنوان یک بیماری تلقی نمیکند .چه لذتهایی را کم میکند؟
ً
لذتهایی مثل لذت یک آدم هوسران که اصال لذت محسوب
ً
نمیشود! ولی لذت یک آدم منظم ،واقعا لذت است .یعنی آدم
چندین برابر لذتهای دنیایی ،لذت میبرد .أمیرالمؤمنین(ع)
است که
فرمود :لذتی که متقین از دنیا میبرند ،بیشتر از لذتی
َ َ ُ ُّ ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ
َ
مترفین میبرند! (سكنوا الدنيا ِبأفض ِل ما س ِكنت و أ كل َوها ِبأفض ِل
َ ُّ
َ َّ َ
ُ َ َ ُ
الد ْن َيا ب َما َح ِظ َي ب ِه ْال ُم ْت َر ُف َ
ون ...أ َص ُابوا لذة
َما أ ِكل ْت ف َحظوا ِمن
ِ
ِ
ْ
ُ ْ ُّ ْ
م ؛ نهجالبالغه /نامه)27
الدن َيا ِفي ُدن َي ُاه 
زه ِد
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آیا با هوسرانی و نامنظم بودن ،بیشتر میشود لذت برد؟
این اشتباه است که فکر کنی «با هوس ،بیشتر میشود لذت برد
و باید نامنظم باشی تا لذت ببری!» این تصور غلطی است که آدم
ا گر بدون نظم و برنامه هرچیزی دلش خواست به سمتش برود،
بیشتر لذت میبرد! البته با هوس و بینظمی هم میشود لذت
برد اما لذتش کم است و اندوه بیشتر جایش میآید.
آیا بینظمی لذتبخش است؟ بله؛ منتها برای آدم منظم! آدم
منظم ا گر در یک لحظههایی بخواهد بینظم بشود ،در آن زمان
ً
محدود بینظمی خودش خیلی لذت میبرد .مثال آدمهای
ِ
منظم وقتی برای تفریح و لذتبردن زمان میگذارند ،بهشدت از
این لحظات خودشان لذت میبرند.
قدم اول برای متقاعدکردن انسان به دینداری و ترک گناه ،این
است که بپذیرد با برنامه زندگی کند ،البته بعد از این ،چند تا قدم
ً
دیگر هم باید برداریم تا برسیم به گناهنکردن .فعال شما شروع
کردن خودتان .گناهنکردن را از همین قدم کوچک
کنید به منظم ِ
شروع کن ،انتظار نداشته باش که یکدفعهای عارف بشوی و تا
حیاء مناهلل داشته
خطا کردی ،قبحش در نظرت جلوهگر شود و ِ
باشی!
متقاعدسازی افراد به ترک گناه ،زود بحث ترس از خدا
برای
ِ
را وسط نیاورید!
متقاعدسازی افراد به دینداری و ترک گناه ،زود بحث
برای
ِ
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خدا را وسط نیاورید و نگویید «از ترس خدا این کار را انجام
بده یا آن کار را انجام نده!» در اینصورت یک موجود منفعل و
بیادب که همۀ عمرش از ترس این و آن زندگی کرده و از زندگی
خودش هم خسته است ،فکر میکند تو ادامۀ همان زندگی
انفعالی را از او میخواهی!
شما به او میگویی «از ترس خدا این کار را بکن» ولی او اشتباه
برداشت میکند و از این کلمه خوشش نمیآید؛ چون او یک
عمری است که همۀ زندگیاش با ترس است ،هیچوقت نظم
نداشته ،همهجا منفعل بوده است و فکر میکند تو االن داری
میگویی «بیا مقابل خدا منفعل باش!» اما خدا میفرماید :نه
مقابل من منفعل نباش ،مقابل من منظم باش!
چرا قرآن ،غیرمتقین را هدایت نمیکند؟
ْ
َ
ْ
در همان اول قرآن ،خداوند میفرماید« :ذ ِلك ال ِك ُ
فيه
تاب ال َري َب ِ
َّ َ ُ ْ ُ َ ْ
ُ ً ْ َ
ون ِبال َغ ْيب( »...بقره2/و )3؟ این
دى ِلل ُم ّتقين*ال ِذين يؤ ِمن
ه
کتاب ،متقین را هدایت میکند ،متقین ایمان میآورند ...اینجا
چرا تقوا بر ایمان مقدم شده است؟ در اینجا ،تقوای قبل از ایمان
مدنظر است! تقوای قبل از ایمان یعنی چه؟ یعنی آدم مراقب،
م است ،چنین
آدمی که باادب است ،آدمی که اهل برنامه و نظ 
کسی به غیب ایمان میآورد!
این کتاب ،آدمهای متقی را هدایت میکند ،بقیه را هدایت
نمیکند .در این کتاب هیچ شک و مشکلی نیست ،اما نمیتواند
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غیرمتقین را هدایت کند ،مشکل از این کتاب نیست ،مشکل از
ً
آنها است! پس بهدرد غیرمتقین نمیخورد! اصال دستور خدا است
که این آیه را در همان اول قرآن قرار داده تا هرکسی داخل نیاید!
آدم مراقب و کسی که درست زندگی میکند و اهل برنامه است،
به غیب ایمان میآورد ،ا گر به او بگویی که یک غیبی هست،
انکار نمیکند .اما کسی که با برنامه و منظم زندگی نمیکند ،تا
میبیند یک کسی میخواهد او را منظم کند ،قبول نمیکند .آدم
بیبرنامه و منفعل ،حاضر نیست ضابطهمند بشود؛ حاال چه خدا
بگوید چه غیر خدا!
(الف-2ن)2

| جلسه هفتم |

برنامه پذیری و برنامه ریزی؛ الزمۀ دین داری و
خودسازی
آدم اهل برنامه ،از «گناه» متأثر میشود؟
چرا ِ

گناه یعنی خطایی که در اجرای برنامه رخ میدهد

کسی که اهل برنامه نیست ،روحش آمادگی دینداری ندارد

ا گر در یک مدرسهای بچهها را «اهل برنامه» بار نمیآورند و تحمل
بچهها برای برنامهداشتن ،کم است و حتی دیپلم گرفتهاند اما
برنامهریز نشدهاند ،دیگر در این مدرسه هرچه قرآن و روایت و دعا
هم یاد بدهند ،این مدرسه اسالمی نیست ،خیالتان راحت!
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مراقبتکردن برای ترک گناه ،میتواند محور سرگرمی ما در
زندگی باشد
برای اینکه انسان به اصل دینداری یعنی «ترک گناه» متقاعد
بشود ،باید مراحلی را طی کند تا باورش به ضرورت ترک
گناه ،افزایش پیدا کند ،ترک گناه برایش راحت بشود و حتی
کردن دائم برای ترک گناه برایش لذتبخش هم بشود،
مراقبت ِ
به ّ
حدی که سرگرمی زندگیاش ،مراقبتکردن برای ترک گناه
باشد.
حاال ا گر کسی بخواهد به ترک گناه متقاعد بشود و اینکار برایش
راحت و لذتبخش باشد ،به حدی که محور سرگرمیاش در
زندگی و محور دغدغههایش بشود ،از کجا باید شروع کند و چه
مراحلی را باید طی کند؟
زندگی بابرنامه ،مقدمۀ پذیرش دینداری و
متقاعدشدن به
ِ
ترک گناه است
همانطور که بیان شد ،گام اول برای متقاعدشدن به دینداری
و ترک گناه ،این است که خودمان را به زندگی با برنامه متقاعد
کنیم .یکی از وجوه بسیار اصیل دینداری این است که آدم
زندگی
زندگی با برنامه داشته باشد! متقاعدشدن به
بپذیرد
ِ
ِ
بابرنامه ،مقدمۀ متقاعدشدن به دینداری و ترک گناه است.
وقتی به کسی میگویید «نگاه حرام نکن» باید ببینید این حرف را
به چه کسی دارید میگویید؟ این را باید به کسی بگویید که برای
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کردن خودش
نگاهکردن برنامه دارد ،یعنی حاضر است برای نگاه ِ
برنامه داشته باشد! کسی که حاضر نشده برای نگاهکردن برنامه
بپذیرد ،معلوم است که وقتی به او میگویید «نگاه حرام نکن»
زورش میآید و حتی ممکن است شما را مسخره کند یا ناسزا بگوید!
ً
ی نمیخواهد برنامه داشته
آدمی که شخصیتا برای هیچچیز 
باشد ،منجمله برای لباسپوشیدن خودش ،چطور میخواهید
او را برای «حجاب» متقاعد کنید؟! وقتی یکدفعهای او را به
حجاب ،توصیه میکنید ،زورش میآید و فکر میکند شما یک
عنصر مزاحم برای او هستید! اول باید بپرسید :آیا شما برای
زندگی خودت برنامه دارید؟ این برنامه را روی چه اصولی طراحی
کردهاید؟
باید برای خودمان جا بیندازیم «آیا من میخواهم با برنامه
زندگی کنم؟»
متأسفانه تلقی افرا د از دین ،اینگونه نیست که ا گر بخواهند
کسی را دیندار کنند اول باید مهارت با برنامه زندگیکردن را به او
بیاموزند .لذا نتیجهاش این شده است که خیلی از روشنفکرها،
بیدلیل ،از دین بدشان میآید.
ما باید عنصر برنامهداشتن را ،هم در جانمان هم در جریان
تربیتیمان و هم در فرهنگمان جا بیندازیم .این گام اول است
برای اینکه دینپذیر بشویم.
باید برای خودمان جا بیندازیم که «آیا من میخواهم آدمی باشم
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که با برنامه زندگی میکند یا نه؟» بیبرنامه زندگیکردن یعنی چه؟
یعنی آدم همۀ کارهای خوب را چهبسا انجام بدهد ولی منفعالنه!
بیبرنامه زندگی کردن آدم را خسته میکند ،لذتبری انسان را از
زندگی کم میکند و روح و مغز آدم را کوچک میکند.
ً
تمام دستورات دینی غالبا با برنامه است؛ زمان و آداب دارد
معلوم است که در دین چقدر بر مسئلۀ برنامه تأ کید شده است،
ً
تمام دستورات دینی غالبا با برنامه است؛ زمان دارد ،ساعت
دارد ،شیوه دارد ،ادب و آداب دارد! آدم دیندار ،باید در مسائل
مالی هم برنامهریزیهای دقیق داشته باشد .باید دخل و خرج
حساب سال داشته باشد .شما ا گر بخواهی
خودش را در بیاورد و
ِ
ً
دیندار باشی حتما باید دفتر حساب و کتاب داشته باشی.
ا گر در یک مدرسهای بچهها را «اهل برنامه» بار نمیآورند و تحمل
بچهها برای برنامهداشتن ،کم است و حتی دیپلم گرفتهاند اما
برنامهریز نشدهاند ،دیگر در این مدرسه هرچه قرآن و روایت و دعا
هم یاد بدهند ،این مدرسه اسالمی نیست ،خیالتان راحت!
کسی که اهل برنامه نباشد ،روحش آمادگی دینداری ندارد
کسی که اهل برنامه نشد ،ا گر نماز هم بخواند ،به این
نمازخواندنش شک میکنیم؛ چون معلوم نیست روی چه
حسابی دارد نماز میخواند؟ این فرد ،نتوانسته روح خودش
را منظم کند .لذا احتمال میدهیم او یکروز-مثل فنری که
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جمع شده و رها میشود -از دین بیرون برود ،چون روحش
ً
ً
هنوز آمادگی دینداری ندارد و اساسا آدم منظمی نیست ،اساسا
برنامهپذیر نیست بلکه برنامهگریز است.
آدمی که برنامهپذیر نیست ،از لحظههایی که دارد طبق برنامه
ً
عمل میکند ،لذت نمیبرد .مثال آن روزی که خوب برنامه میریزد
و تا آخر وقت هم تمام برنامههایش را دقیق انجام میدهد ،کیف
ً
نمیکند که بگوید «عالی شد! امروز ،دقیقا طبق برنامه کار کردم!»
کسی که اینجوری اهل برنامه نباشد و لذتش از برنامه نباشد،
این شخصیت و این روحیه ،به درد دینداری نمیخورد .دین
مال آدمهای اهل برنامه است.
قدم اول در مقابله با هوای نفس «بابرنامه زندگی کردن»
است
برای اینکه ایمان انسان زیاد شود ،روح او باید از هوای نفس پا ک
بشود و هوای نفس به یک تعبیر ،یعنی همان بیبرنامهبودن!
یعنی هروقت هرچیزی دلم بخواهد ،انجام بدهم نه اینکه طبق
برنامه عمل کنم .هوی یعنی «هر موقع هرچه دلم بخواهد!»
مقابلهکردن با هوی هم یعنی بابرنام ه زندگی کردن؛ این قدم
اولش است.
تمرین بابرنامه زندگیکردن ،یکمقدار طول میکشد ،از  7تا
ِ
14سالگی ،بهترین زمان است برای اینکه یک انسان اهل برنامه
بشود ،وقتی اهل برنامه شد ،بعد إنشاءاهلل اهل تقوا خواهد شد.
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اهل برنامه شدن از 7تا14سالگی را در روایات ،با عبارت «اهل
ادب شدن» یا «مؤدبشدن» آمده است.
در روانشناسی میگویند»از هفتسالگی ،بچه دنبال دستور
و برنامه میگردد
جالب اینجاست که بچهها از 7تا 14سالگی ،دوست دارند
که برنامه داشته باشند؛ البته ا گر این کودک سالم باشد و در
هفتسال اول خوب محبت دیده باشد و خوب هواپرستی کرده
باشد .چون طبق روایات ،بچه در هفتسال اول باید ارباب
باشد؛ یعنی هرکاری دلش بخواهد انجام بدهد و پدر و مادر به او
ْ َ
بگویند َ
ین َو َع ْب ٌد َس ْب َع ِس ِن َ
ین َو َو ِز ٌیر
ع ِس ِن َ 
«چشم» (ال َول ُد َس ِّی ٌد َس ْب َ 
َس ْب َع ِس ِن َ
ین؛ وسائلالشیعة)476/21/
ا گر کودک در هفت سال اول ،اینطوری بار بیاید ،دیگر خسته
میشود از اینکه هرکاری دلش خواست انجام دهد ،لذا در
روانشناسی هم میگویند که از هفتسالگی ،بچه دنبال دستور
ً
و برنامه میگردد و خوشش میآید .اصال ا گر به او دستور و برنامه
ندهید ،در واقع به او خیانت کردهاید.
در این مقطع سنی وقتی از پسر بچهها میپرسند «چه شغلی را
ً
دوست داری؟» معموال شغلهایی که دیسیپلین دارد را دوست
دارند و میگویند« :میخواهم پلیس بشوم ،خلبان بشوم»...
یعنی از شغلهایی که یونیفرم دارند و یکنوع ادب و آئین خاصی
دارند ،خوششان میآید.
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در جریان تربیت و خودسازی ،برنامهپذیر بودن و سپس
«برنامهریز بودن» الزم است
در جریان تربیت ،برنامهپذیر بودن و سپس «برنامهریز بودن»
ً
خیلی الزم است .در جریان خودسازی هم برای اینکه بعدا
بتوانید به ترک گناه موفق بشوید و بتوانید عشقتان را به خدا
افزایش بدهید ،سعی کنید کل زندگیتان بابرنامه باشد ،نظم را
وارد زندگی خودتان کنید ،آنوقت خواهید دید که حال معنوی
بهتری پیدا میکنید .از نظم بدتان نیاید ،نظم را بهخاطر تشویق
و تنبیه نداشته باشید ،نظم را بهخاطر فشار کارتساعتزنی
یا فشار شغل ،نداشته باشید .کسی که بهخاطر نمرۀ امتحان
درس بخواند ،یک موجود منفعل است نه یک موجود با برنامه!
ً
ولو ظاهرا دارد طبق برنامه عمل میکند ،اما در واقع تحت تأثیر
این فشار نمره و امتحان ،دارد درس میخواند ،چنین کسی
بیشخصیت میشود ،آدم بدی میشود ،بیدین میشود!
بهخاطر امتحان درس نخوان!
ً
قدیمها در حوزه ،اصال امتحان رسم نبود .این رسم غلطی است
که در حوزه ،امتحان میگیرند .در روانشناسی ،ثابت شده است
که این شیوۀ تعلیم و تربیت ،استعدادها را کور میکند ،از نظر
ً
ً
دینی هم کامال خالف تقوا است ،ارزیابیکردن با نمره ،کامال غلط
است .چرا در حوزههای علمیه این روش دارد اتخاذ میشود؟ ما
این کار را از کجا یاد گرفتهایم؟ آیا اسالف ما در حوزۀ علمیه این
کار را میکردند؟!

86

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

ُ
َّ َ ْ َ ُ
ُ
ْ
الل َو نظ ِم أ ْم ِرکم
وصیک َما ِب َتق َوى ِ
امیرالمؤمنین(ع) میفرماید« :أ ِ
» (نهجالبالغه/نامه  )47روی حساب تقوا ،نظم داشته باش!
میفرماید «تقوا و نظم»؛ نه امتحان و نظم! نه مدیر مدرسه و
نظم! حتی مدیر و معاون مدرسه نباید خودشان را جای تقوای
اشخاص قرار بدهند و اینقدر سختگیرانه کنترل کنند که این
فرد ،منفعالنه فقط تحت تأثیر این کنترل سخت ،رفتار خوب
انجام بدهد.
جان طلبه باید برنامهپذیر و برنامهریز باشد
بنای مدرسههای علمیه بر تقواست؛ بر تقوای رئیس مدرسه ،بر
تقوای معلم و بر تقوای طلبه! همان تقوایی که حضرت امام(ره)
خطاب به طلبهها فرمود :ا گر درس نخوانید حرام است در مدرسه
علمیه بمانید! ا گر ما به این تقوا کاری نداشته باشیم و مبنا را بر
امتحان و نمره قرار بدهیم ،طلبه هم میرود شب امتحان یک
جزوۀ درسی را حفظ میکند و هرجوری شده ،امتحان میدهد
ً
بیست او اتفاقا خطرنا کتر
و نمره میگیرد .در این صورت ،نمرۀ
ِ
است .چون شخصیتش درست بار نیامده ،اما نمرۀ بیست گرفته
است .پسفردا وقتی این فرد بیتقوا ،عالم دینی بشود ،چطوری
او را جمع کنیم؟! خیلی خطرنا ک است!
خطر نمره در حوزههای علمیه خیلی بیشتر از این است که شما
به طلبهها نمره ندهید و یککسی همینطوری ادعا کند که
ً
«من باسواد هستم!» مخصوصا در حوزههای علمیه که ا گر کسی
ادعا کرد باسواد است ،بهراحتی میتوان فهمید ادعایش درست
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ً
هست یا نه؟ مثال یک کتاب جلوی او میگذارند و میگویند «این
را درس بده!» ا گر نتوانست درس بدهد ،معلوم میشود بیخودی
ادعا کرده بود.
جان طلبه باید برنامهپذیر باشد ،جان طلبه باید برای زندگیاش
برنامهریز باشد ،جان طلبه در همۀ شئون زندگی باید هوسران
نباشد ،جان طلبه باید در مقابل فشارهای بیرونی ،منفعل
نباشد .لذا مسئولین مدرسۀ علمیه ،باید کمک کنند و با طلبه
ارتباط بگیرند تا اینکه طلبه اهل برنامه بشود .ضمن اینکه شیوۀ
برنامهریزی را هم باید به او یاد بدهند .متأسفانه در حوزههای
علمیه ،درس «مدیریت و برنامهریزی» -بهعنوان یک درس
عمومی -وجود ندارد.
ً
کسی که دنبال برنامۀ خوب برای زندگیاش باشد ،طبیعتا به
برنامۀ دین خواهد رسید
وقتی انسان متقاعد بشود که برای زندگیاش برنامه داشته باشد،
ً
طبیعتا به سراغ برنامۀ خوب میرود و به برنامۀ خوب میرسد.
لذا میتوان گفت :کسی که اهل برنامه باشد ،به برنامۀ دین
خواهد رسید.
ً
ً
مثال من میخواهم اهل برنامه بشوم و ابتدائا هم به دین ،کاری
ندارم .چرا میخواهم اهل برنامه بشوم؟ برای اینکه برنامه،
لذتبری انسان را باال میبرد ،مقاومت انسان را در مشکالت باال
میبرد ،سعۀ وجودی به آدم میدهد ،سعۀ صدر به آدم میدهد،
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رنج آدم را کمتر میکند ،آدم را رنجور نخواهد کرد ،انسان را در
زندگی ،موفقتر میکند.
ذات برنامهپذیری و برنامهریزی چه تناسبی با دین دارد؟
حاال ا گر من بخواهم آدم بابرنامهای بشوم و به دین و خدا
و پیغمبر هم کاری نداشته باشم ،چه میشود که من به دین
میرسم؟ ذات برنامهپذیری و ذات برنامهریزی چه تناسبی با
دین دارد؟ تناسبش با دین ،این است که شما وقتی داخل یک
برنامه میشوی ،کمکم شروع میکنی به برنامهریزی بلندمدت،
آیندهنگری و برنامهریزی راهبردی .چون خاصیت برنامه این
است که درازمدت را نگاه میکند ،یعنی بعد از اینکه منافع فردای
خودش را دید ،میرود سراغ پسفردایش و کمکم به آیندۀ دورتر
ً
نگاه میکند و مثال برای ده سال آیندهاش برنام ه میریزد.
چرا کسی که اهل برنامه بشود ،خودبهخود اهل دین میشود؟
کسی که برای دهسال آیندهاش نمیتواند برنامهریزی کند و
برنامه داشته باشد ،او برای قیامت هم نمیتواند برنامهریزی کند
و برنامه داشته باشد .چنین کسی دیندار خوبی نمیشود! کسی
ً
که نمیتواند برای دوران پیری خودش برنامهریزی کند ،طبیعتا
فهم و شعورش نمیرسد به اینکه برای قیامت یککاری انجام
بدهد .کسی که برای ده سال بعدش برنامه ندارد ،برای قیامتش
برنامه خواهد داشت؟! کسی که برای زندگیاش برنام ه نمیریزد،
برای بعد از مرگش برنامه بریزد؟!
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کسی که اهل برنامه بشود ،خودبهخود اهل دین میشود .چون
کسی که اهل برنامه بشود و برنامهریز بار بیاید ،فقط برای امروز
و فردای خودش برنامه نمیریزد! اول میگوید :برنامۀ من تا آخر
هفته چیست؟ بعد میگوید :برنامهام برای ماه آینده چیست؟
برنامهام برای سال آینده چیست؟ ا گر همینطوری ادامه بدهد،
دیندار خواهد شد! مگر خدا و پیغمبر از ما چه میخواهند؟
میگویند «برای قیامت خودتان برنامهریزی کنید!»
برنامهریزی چهکار میکند؟ برنامهریزی تو را-از نظر تربیتی-
خودبهخود ،میبرد به سمت آیندهنگری؛ یعنی تو را به سمت
برنامهریزی درازمدت میکشاند .وقتی اهل آیندهنگری و
برنامهریزی درازمدت شدی کمکم اهل دین میشوی و به اوج
قلۀ حقیقت دین ،نزدیک میشوی! وقتی فکر تو روی نقطۀ
آخر(قیامت) متمرکز شد ،تحمل رنجهای میانۀ راه را خواهی
داشت و از لذتهای کم و کوتاه میتوانی بگذری .اینکه خداوند
در قرآن اینقدر از آینده و قیامت سخن گفته است ،این حرفها
برای چه آدمهایی است؟ برای آدمهای باشعور ،آیندهنگر و
برنامهریز!
چرا کسی که اهل برنامه باشد از «گناه» متأثر میشود؟ /گناه
یعنی خطایی که در اجرای برنامه رخ میدهد
کسی که اهل برنامه شد از بههم ریختن برنامهاش متأثر میشود.
کسی که اهل برنامهریزی شد مقدمات اجرای برنامهاش را هم
با برنامهریزی ،فراهم میکند .میدانید گناه چرا آدم بابرنامه را
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متأثر میکند؟ چون گناه یعنی خطایی که در اجرای برنامه رخ
داده است .وقتی در اجرای برنامه ،خطا رخ بدهد آدم خیلی متأثر
ُ
میشود .اما کسی که اهل برنامه نباشد ،گترهای (بدون حساب
ً
و کتاب) دارد زندگی میکند ،چنین کسی اصال توبه چه میفهمد
لیست» خودش را
چیست؟! اما کسی که اهل برنامه شد «چک
ِ
ً
نگاه میکند و مثال میگوید« :من امروز این دوتا مورد را در برنامهام
خراب کردم و درست اجرا نکردم!»
کسی که اهل برنامه باشد ،وقتی کمکم وارد فضای دین شد ،آماده
است برای اینکه از چیزی بهنام «گناه» خیلی متأثر بشود .حاال
شما میتوانی به چنین کسی ،یک خبر بسیار خوشحالکننده
بدهی و بگویی« :تو یک خدایی داری که وقتی در برنامهات
ی دوتا مورد را
خطا میکنی و در آن چکلیست برنامهات یک 
در خانۀ خدا و
تیک نخورده باقی میگذاری ،آخر شب که بیایی ِ
اینها را با خدا در میان بگذاری ،خدا آن دو مورد را برایت درست
میکند»...
ا گر اهل برنامه باشی ،خدا خطایت را جبران میکند
ا گر اهل برنامه بشوی ،هروقت که برنامهات با خطا و اشتباه
خودت ،بههم ریخت ،خیلی حساسیت پیدا میکنی و ناراحت
ً
اهل
میشوی .در اینجا خدا-مثال به این تعبیر -میفرماید :تو ِ
برنامه هستی ،میدانم االن که برنامهات خراب شده ،خیلی
ناراحت هستی ،بیا خودم درستش میکنم ،اینقدر خودت را
زجر نده ،بقیهاش را من درست میکنم و برایت جبران میکنم...
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کسی که اهل برنام ه باشد ،اهل جبران خطا میشود ،اما کسی
که هوسران باشد ،خطا و اشتباه برایش مهم نیست ،میگوید
«شد شد ،نشد نشد!» کسی که اینطور بیبرنامه و بیحساب
زندگی میکند ،از نشدنها و خطاهایش هم ناراحت نمیشود و
عذرخواهی نمیکند.
کسی که برای زندگیاش برنامه دارد ،وقتی از برنامهاش عقب
ً
بماند و نتواند خودش را برساند ،طبیعتا ناراحت میشود و حتی
گاهی از شدت ناراحتی خوابش نمیبرد .اما خدا به او میفرماید:
ً
ناراحت نباش من کمکت میکنم ...فعال برو بخواب ،در این
فاصلهای که بخوابی من مشکلت را حل میکنم! تو با من هستی،
تو در آغوش من داری کار میکنی ،تو تنها نیستی...
ذهن برنامهریز ،یعنی ذهنی که اولویتها را تشخیص بدهد
از خدا بخواهیم که ذهن برنامهریز به ما بدهد .ذهن برنامهریز،
یعنی ذهنی که اولویتها را تشخیص بدهد .یعنی بتواند تشخیص
بدهد که اول این کار را انجام بدهد یا آن کار را؟ کارهای خوب،
زیاد هستند ،نقائصی که آدم باید برطرف کند هم زیاد هستند،
ذهن برنامهریز یعنی ذهنی که بداند از کجا باید شروع کند؟!
برای اینکه اهل برنامهریزی و تشخیص اولویتها بشوی ،از خدا
بخواه به تو حکمت بدهد ،به تو فرقان و بینش جدا کنندۀ خیر
از شر بدهد ،به تو بصیرت بدهد و عقلت را زیاد کند .عقل این
نیست که خوب و بد را از هم تشخیص بدهی ،عقل این نیست
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که نیازهایت را تشخیص بدهی ،عقل این است که بفهمی کدام
نیازت اولویت دارد؟ کدام کار را اول باید انجام بدهی؟ عقل یعنی
قدرت برنامهریزی و تدبیر .کلمۀ «تدبیر» یعنی «پشت سر هم
گذاری»؛ یعنی انسان بداند کدام کار ترجیح دارد؟ کدام اول است،
کدام دوم است؟ البته هرکسی که از احکام اسالمی خبر داشته
باشد ،به سادگی اهل تدبیر نمیشود.
(الف-2ن)2

| جلسه هشتم |

منفعتطلببودن؛ قدم دوم برای متقاعدشدن
به دینداری و ترک گناه

دینداری یعنی منفعتطلبی!
کسی که دنبال منافع خودش نیست ،نمیشود از دین برایش
صحبت کرد
دین برنامۀ تأمین منافع است؛ هم برای شخص و هم برای ملت

خدا ما را منفعتطلب آفریده است و دینداری یعنی منفعتطلبی؛
منفعت کم یا منفعت زیاد؟ ا گر بخواهیم روی
منتها کدام منفعت؟
ِ
خودخواهی و منفعتطلبی یک قید بگذاریم ،میگوییم« :همۀ
منافعتان را بخواهید ،بیشترین منفعتطلبی را داشته باشید ،از
یکذره منفعت خودتان هم چشمپوشی نکنید!»
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چگونه خودمان را به دینداری متقاعد کنیم؟  /چگونه برای
دینداری توانمند بشویم؟
گاهی اوقات ،دلیل انسان برای دینداریکردن ،خیلی مهمتر
خود دینداری است ،یعنی نیت و انگیزۀ انسان برای رفتار
از ِ
دینی ،مهمتر از خود آن رفتار است؛ ا گرچه آن رفتار هم فینفسه
ارزشمند است.
سؤال این است که ما چگونه باید خودمان را به دینداری
متقاعد کنیم؟ و بعد از متقاعدکردن ،چگونه خودمان را برای
دینداری توانمند کنیم؟ باالخره دینداری نیاز به یک توانایی و
مهارتی دارد؛ البته نه برای اینکه دینداری فوقالعاده کار سختی
ً
است! بلکه مثال کاری مثل رانندگی یا شنا کردن هم نیاز به توانایی
و مهارت دارد ،اما وقتی انسان این مهارت را بهدست آورد ،نهتنها
برایش سخت نیست ،بلکه لذت هم می َبرد.
دینداری برای کسی که مهارت و توانایی پیدا کرده ،نهتنها
سخت نیست بلکه جذاب است
ً
ک مقداری مهارت الزم دارد؛ مثال اینکه ذهن
دینداری ی 
ما باید به یکسلسله فعالیتها عادت کند ،یا اینکه روح ما
باید به یکسلسله فعالیتها (مثل انگیزهمند شدن) عادت
کند؛ اینها مهارتهای دینداری هستند! وقتی کاری نیاز به
مهارت داشت ا گر کسی بلد نباشد و آن مهارت را برخوردار
نباشد ،برایش سخت میشود ،یعنی همان کاری که آسان
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است ،برای او سخت میشود .دین خدا آسان است؛ برای چه
کسی سخت است؟ کسی که وارد نشده و مهارت الزم را پیدا
نکرده است.
ا گر ما از توانمندشدن یا متقاعدشدن برای دینداری صحبت
دشواری دینداری از جنس
میکنیم ،باید بدانیم که سختی و
ِ
کسب مهارت است و بعد از کسب مهارت ،این سختی برطرف
میشود؛ آنوقت دینداری مایۀ تفریح آدم میشود .مثل شنا
که وقتی کسی یاد بگیرد ،نهتنها برایش سخت نیست بلکه مایۀ
تفریح و لذتبردن است.
ً
بدانید که قطعا تفریح دینداری بیشتر از همۀ تفریحات است؛
شک نکنید که خیلی سرگرمکننده است! ا گر مهارت دینداری
را یاد بگیری ،قهرمان سریال بندگی و زندگی خودت میشوی و
ً
این سریال بهشدت جذاب است و تو را دائما مشغول خواهد کرد
بهحدی که دوست نداری حواست پرت بشود .مثل وقتی که
پای تلویزیون نشستهای و داری یک سریال جذاب نگاه میکنی
توجه تو جای دیگری برود لذا عوامل حواسپرتی
و دوست نداری ِ
را کنار میزنی.
«محاسبۀ نفس» که در دین بر آن تأ کید شده ،جزء مهارت
برنامهریزی است
برای اینکه به دینداری متقاعد بشویم و برای دینداری توانمند
زندگی
بشویم ،اولین گام این بود که باید متقاعد بشویم به اینکه
ِ

96

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

بابرنامه داشته باشیم و برای برنامهریزی توانمند بشویم؛ یعنی
مهارت برنامهریزی برای زندگی را بهدست بیاوریم« .محاسبۀ
نفس» که در دین بر آن تأ کید شده است ،جزء مهارت برنامهریزی
است؛ چون یکی از قسمتهای برنامهریزی این است که در هر
برنامهای یک روشی برای سنجش میزان موفقیت قرار میدهند،
یعنی شاخصهایی را معین میکنند و میگویند «ا گر شما این
برنامه را درست انجام بدهید باید به این نتایج برسید »...و بعد،
روشی تعیین میکنند برای اینکه شما بسنجید آیا این برنامه را
موفق انجام دادهاید یا نه؟
کلمۀ «برنامهریزی» در کجای دین آمده است؟!
برخی میپرسند :شما کلمۀ «برنامهریزی» و اهمیت آن در
دینداری را از کجا آوردهاید؟! در مباحث عرفانی و اخالقی وقتی از
ً
کلمۀ «مراقبت» استفاده میشود ،معنایش چیست؟ اصال «تقوا»
به معنای مراقبت است .کلمۀ «تقوا» معنای دقیقش «پرهیز»
نیست ،بلکه معنای قشنگ و دقیقش همان «مراقبت» است.
ً
مراقب آتش باش! مراقب عمل خودت باش،
مثال میگوییم:
ِ
مراقب خدای خودت باش...
بببنید کلمۀ مراقبت یا «مراقبه» در ادبیات عرفانی ما چقدر تکرار
مراقبت قبل از عمل ،به معنای برنامهریزی است.
شده است!
ِ
ً
مثال میگویید« :مراقبت کن که امروز هیچ توفیقی را از دست
ً
ندهی!» برای مراقبت هم معموال الزم است آدم یک چکلیست
(فهرست) داشته باشد و کارهایش را طبق برنامه ،در آن ثبت
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کند .همانطور که یک کمکخلبان ،یک چکلیستی در دست
دارد که همهچیز را کنترل میکند .پرستارها هم یک چکلیستی
دستشان هست و وضعیت بیمار را در آن ثبت میکنند .برخی
از مغازهدارها هم جلوی پیشخوانشان یک برگهای دارند که
هرچیزی میفروشند ،در آن ثبت میکنند.
قدم دوم برای متقاعدشدن به دینداری و ترک گناه چیست؟
همانطور که بیان شد ،قدم اول این است که متقاعد بشویم باید با
ً
برنامه زندگی کنیم و طبیعتا بهدنبالش باید «توانمند بشویم با برنامه
زندگی کنیم» به ّ
حدی که «عادت کنیم با برنامه زندگی کنیم».
حاال به سراغ قدم دوم یا مرحلۀ دوم برای متقاعدشدن به
دینداری و ترک گناه بریم .ما میخواهیم خودمان را به ترک گناه
متقاعد کنیم و این را برای خودمان ساده کنیم بهحدی که از
سرگرمشدن برای «مراقبت از گناه» لذت ببریم (که این مراقبت از
گناه ،اسمش «تقوا» است)
ً
همانطور که قبال بیان شد ،اصل دینداری ،گناهنکردن است.
سر امر خدا با پیامبران الهی مخالفت میکردند و با آنها
اینکه ِ
سر همین گناهنکردن بود و اال ا گر فقط
در میافتادند ،در اصل ِ
بحث ایمان و اعتقاد به خدا مطرح بود ،هم ابلیس ایمان به خدا
داشت ،هم قابیل و هم بسیاری از قاتلین و مخالفین انبیاء! همه
ً
معموال به خدا ایمان داشتند ،قاتل أباعبداهللالحسین(ع) عصر
عاشورا گفت« :سر حضرت را از من بگیرید که نمازم دارد قضا
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سر دین است و
میشود!» زیاد دعوا سر ایمان نیست ،بلکه دعوا ِ
سر گناه نکردن است.
دعوای دین هم ِ
قدم دوم برای متقاعدشدن به ترک گناه این است که آدمها
منفعتطلب و خودخواه بشوند!
قدم دوم برای متقاعدشدن به دینداری و ترک گناه ،خیلی قدم
عجیبی است! قدم دوم این است که آدمها باید منفعتطلب
و خودخواه بشوند! تا منفعتطلب نشوی و خودخواه نشوی،
نمیتوانی دینداری کنی! خودت را نفروش ،خودت را فراموش
نکن ،منافع خودت را در نظر بگیر!
گوسفندها موجودات خودخواهی نیستند! میبینند که آنها را
ً
یکییکی به سمت کشتارگاه میبرند ،ولی اصال فرار نمیکنند و
مبارزه نمیکنند! حیوان موجودی است که برای انسان آفریده
شده است و خودخواه نیست .اما انسان برای خودش آفریده
شده و باید خودش را بخواهد.
ً
آیا «خودخواه بودن» واقعا بد است؟!
ما در فارسی میگوییم «خودخواهی بد است؟» ولی در عربی
و متون دینی ،چنین کلمهای نداریم .در کدام آیۀ قرآن گفته
شده است که «خودخواه نباشید!» چرا خودخواه نباشیم؟!
در دین کلمهای بهنام «ازخودگذشته» نداریم! ما ا گر خیلی از
خودگذشته باشیم «شهید» میشویم ،درحالیکه خدا دربارۀ
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شهادت از عبارتی شبیه «تجارت» استفاده میکند ،یعنی کسی
این تجارت َ،سود میبرد.
که خدا جانش را میخرد و او هم از
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اهَّلل َف ْاس َت ْب ِش ُروا ب َب ْي ِع ُكمُ
جيل و الق ْر ِآن و من أوفى ِبعه ِد ِه ِمن ِ
ِ
َّو ِالن ِ
الذي َ
باي ْع ُتم؛ توبه)111/
متأسفانه مفاهیمی مثل «خودخواهی» و «ازخودگذشتگی» در
ادبیات ما ،بهدرستی جانیفتاده است .باالخره ادبیات هم گاهی
مسیرش کج میشود و باید مسیرش را اصالح کرد.
مگر میشود دین به ضرر آدم باشد؟!
یک جوانی-دربارۀ همین بحث -از بنده میپرسید« :شما
میگویید آدم باید منفعتطلب باشد نه اخالقگرا؟ ا گر یک جایی
دین به ضرر آدم بود ،آدم باید دین را کنار بگذارد؟» مگر میشود
خود این سؤال عالمت این است که
دین به ضرر آدم باشد؟! ِ
خیلی از پایههای اطالعات ذهنی این جوان ،خراب است! مگر
خدا میگوید :به ضرر خودت و به نفع دین ،کار کن؟ مگر دین
چیست که من به نفعش کار کنم؟ دین صدر تا ذیل ،به نفع خود
آدم کار میکند.
میدانید آدمها چرا بیدین میشوند؟ چون خودشان را
نمیخواهند! چون منافع خودشان را نمیخواهند! ا گر انسان،
ً
خودش و منافع خودش را نخواهد ،واقعا بدبخت میشود .ا گر
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انسان منافع خودش را نخواهد ،حدود یکچهارم قرآن-که
ً
از بهشت و جهنم سخن میگوید -اصال به دردش نمیخورد!
چون ترس از جهنم برای آدمی است که خودش را میخواهد و
نمیخواهد زجر بکشد و شوق به بهشت هم برای کسی است که
خودش را میخواهد و دوست دارد لذت ببرد و در بهترین جای
بهشت باشد.
کسی که دنبال منافع خودش نباشد ،نمیشود از دین برایش
صحبت کرد
شما اول این کودک را خودخواه بار بیاور تا من به او بگویم «منافع
تو اینهاست »...کسی که رسیدن به منافع بیشتر ،برایش مهم
نیست ،من چطور میتوانم دربارۀ دین با او صحبت کنم؟!
بچه را باید طوری بار بیاوریم که شروع کند منافع بلندمدت خودش
را بخواهد .وقتی به یک بچهای میگویید «ا گر درس نخوانی و
مدارج عالی را طی نکنی و وقت خودت را به بطالت بگذرانی ،ده
سال دیگر ،متأسف خواهی شد »...او بگوید «مهم نیست!» این
اهل دین هم
آدمی که منافع ده سال دیگرش را نمیخواهدِ ،
نمیشود ،چون دین میخواهد ما را به منافع بیشتر برساند.
آیا آدم خودخواه ،علیه منافع دیگران اقدام خواهد کرد؟
بعضیها ممکن است بگویند« :کسی که خودخواه بار بیاید،
برای رسیدن به منافع خودش ،علیه منافع دیگران اقدام خواهد
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ُ
کرد ».خب ،باید مراقبت کنیم که اینگونه نشود .طبق روایات،
همانطوری که منافع خودمان را میخواهیم باید به منافع
دیگران هم احترام بگذاریم .امیرالمؤمنین(ع) م َیفرماید :هرچه
َ
برای خودت میخواهی برای بقیه هم بخواه! (فأ ْح ِب ْب ِل َغ ْي ِر َكَ َما
َ
ْ َ
َ ْ َ
ْ
ْ
ْ
ُت ِح ُّب ِل َنف ِس َك َو ا ك َر ْه ل ُه َما َتك َر ُه ِل َنف ِس َك َو ل َتظ ِل ْم ك َما ل ُت ِح ُّب أ ْن
ْ َ
ُتظلم؛ تحفالعقول)74/
کسی که برای خودش و منافع خودش قیمت قائل است ،او
میتواند بفهمد که دیگران هم منفعتی دارند ،یعنی میتواند به
دیگران هم حق بدهد و دلش برای منفعت دیگران هم بسوزد.
تو اول خودخواه و منفعتطلب بار بیا تا من بتوانم این روایت
را برایت بخوانم که «هرچه برای خودت خواستی برای دیگران
هم بخواه!» و اال کسی که برای خودش منفعت نمیخواهد
ُ
بلکه بدبختی میخواهد ،خب برای دیگران هم بدبختی خواهد
خواست .کسی که خودش را نابود کرده ،دوست دارد دیگران هم
خودشان را نابود کنند .مثل معتادی که خودش را بدبخت کرده
و میخواهد دیگران هم معتاد بشوند.
ا گر منفعت دیگران را در نظر نگیری ،به ضررت خودت است
ا گر به کسی بگوییم که «فقط منافع خودت را نبین ،منافع
دیگران را هم ببین!» این سخن درست و دقیقی نیست .عبارت
بهتر این است که بگوییم« :ا گر به ضرر کسی کار کنی در نهایت
به ضرر خودت خواهد بود» به حدی که أمیرالمؤمنین(ع)
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َ َُ
أحس ُ
فرمود« :ما َ
أح ٍد ق ّط» من به هیچوجه به احدی
نت إلى
احسان نکردم! وقتی مردم این سخن حضرت را شنیدند،
کردند .بعد ،حضرت
یکدفعهای سرشان را از روی تعجب بلند
این آیۀ قرآن را خواند« :إ ْن َأ ْح َس ْن ُت ْم َأ ْح َس ْن ُت ْم ِ َل ْن ُف ِس ُک ْم َو إنْ
ِ
ِ
َ ْ ََ
أ َسأ ُت ْم فلها» (اسراء )7 /هر کار خوبی برای کسی انجام بدهی،
برای خودت کردهای (نثر ّ
الدر )293 /1 :و (تفسیر جوامعالجامع
/ج/2ص)318
ا گر منفعت دیگران را در نظر نگیری ،به ضررت خودت است،
ً
لذا ما نیازمند توجه به منافع دیگران هستیم .مثال شما وقتی
میخواهی صدقه بدهی ،باید بدانی که صدقه به نفع خودت
است ،پس معنا ندارد که بهخاطرش ّ
منت بگذاری! طبق روایات،
آدم ثروتمند وقتی به کسی پول میدهد ،مثل بارکشی است که
بار خودش را روی دوش دیگری گذاشته است .لذا ثروتمندی که
به دیگران کمک نمیکند ،مثل بارکشی است که این بار را همیشه
طرف میکشاند و روی زمین
روی دوش خودش به اینطرف و آن
نمیگذارد تا میمیرد! َ(و إ َذا َو َج ْد َت م ْن َأ ْهل ْال َف َاقة َم ْن َي ْحم ُل َلكَ
ِ
ِ
ِ
َ ِ
ِ
َ ً
ْ
َ
دا َح ْي ُث َت ْح َت ُاج إَل ْيه َف ْاغ َتن ْمهُ
َ
َز َاد َك ِإلى َي ْو ِم َال ِق َي َام ِة ف ُي َو ِافيك ِب ِ َه غ
َِ ِ
ِ
َ ََ ّ
ُ ََ
ْ َ
ْ
ْ َ
َو َح ِ ّمل ُه ِإ ّي ُاه َو أ ك ِث ْر ِم ْن َت ْز ِو ِيد ِه َو أن َت ق ِاد ٌر َعل ْي ِه فل َعل َك َت ْطل ُب ُه فل
َ
َ َ
َتج ُد ُه َو ْاغ َتن ْم َمن ْاس َت ْق َر َض َك في َحال غ َن َ
اك ِل َي ْج َعل ق َض َاء ُه ل َك ِفي
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ُ
ْ
َ
َي ْو ِم عسر ِتك ؛ نهجالبالغه /نامه )31
وقتی پولت را به فقیر میدهی ،درواقع به او گفتهای :من که این را
نمیتوانم با خودم به قیامت ببرم ،اما تو میتوانی این را برای من
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به قیامت بیاوری .این را برای من میآوری؟ هیچکسی نمیتواند
پول خودش را با خودش به قیامت بیاورد ،مگر اینکه بدهد کسی
دیگر برایش بیاورد! ادبیات دین ما اینگونه است.
یکذره هم از منفعت خودت چشمپوشی نکن و اال به همان
نسبت قسیالقلب میشوی!
ا گر ادعیه ائمۀ هدی(ع) را نگاه کنید میبینید که ادبیاتش بیشتر
منفعت
منفعتطلبانه است نه عاشقانه! منتها کدام منفعت؟
ِ
کم یا منفعت زیاد؟ ا گر بخواهیم روی خودخواهی و منفعتطلبی
یک قیدی بگذاریم ،میگوییم« :همۀ منافعتان را بخواهید،
بیشترین منفعتطلبی را داشته باشید ،از یکذره منفعت عدول
نکنید! هرچیزی را که در عالم به نفع تو است ،آن را بخواه .از
یکذره از منفعت خودت هم چشمپوشی نکن و اال به همان
نسبت قسیالقلب و سیاهدل خواهی شد!»
این تصور غلط است که فکر کنیم ا گر منفعتطلبی کنیم،
ً
سنگدل میشویم! اتفاقا آدم قسیالقلب آدمی است که از
بخشی از منافع خودش بگذرد! منفعتطلبی ما باید مطلق
بشود .خدا ما را منفعتطلب آفریده است و دینداری یعنی
همینمنفعتطلبی.
دین برنامۀ تأمین منافع است؛ هم برای شخص و هم برای ملت
متاسفانه کار به جایی رسیده است که بعضیها انقالبیون را-که
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در اثر دینداری ،انقالبی شدهاند -متهم میکنند به اینکه شما
چون انقالبی هستید ،از منافع ملی میگذرید! درحالیکه این فرد
ً
اصال چرا انقالبی شده است؟ فلسفۀ انقالبیشدنش این است که
حاضر نیست یکذره منافع خودش را هم به دشمن بدهد .اما
کسی که واداده است ،حاضر میشود منافع خودش را به دشمن
ً
بدهد و به دشمن سواری هم بدهد! ما ا گر واقعا دین داشتیم،
یکذره هم حاضر نمیشدیم منافع خودمان را به دشمن بدهیم
و در مقابلش کوتاه بیاییم.
دین ،آدم را پای منافعش اینقدر محکم میکند که ا گر کسی
بخواهد منافعش را غارت کند ،او را نابود خواهد کرد .خدا
هیچوقت از ما نمیخواهد که بهخاطر دین ،از منافع خودمان
ً
بگذریم! اتفاقا دین برنامۀ تأمین منافع است؛ هم برای یک
شخص و هم برای یک ملت .
دادن خدا این است که تو ضرر نکنی
فلسفۀ دستور
ِ

امیرالمؤمنین(ع) میفرماید :خداوند خلق را خلق کرد که آنها را
مؤدب کند به آداب و اخالق شریف .و خدا دید که وقتی بخواهد
مردم را مؤدب کند ،باید برای آنها توضیح بدهد چه چیزی به
نفعشان است و چه چیزی به ضررشان است؟ و خدا دید که
منافع ما را با «امر و نهی» میتواند به ما گوشزد بکند (إ َّن َ
اهَّلل َت َب َار َك
ِ
َ
َ ََ ََ ََْ َ َ ُ ُ َ
َْ
َو َت َعالى ل ّما خ َل َق خلق ُه أ َر َاد أ ْن َيكون َوا َعل َى َآد ٍاب َر ِف َيع ٍة َو أخل ٍق
ّ
َ
َّ َ ُ ُ َ َ
َ
َ َ
َش ِريف ٍة -ف َع ِل َم أن ُه ْم ل ْم َيك َونوا َكذ ِل َك ِإل ِبأ ْن ُي َع ّ ِرف ُه ْم َما ل ُه ْم َو َما
ْ
ّ
َ
َ
َع َل ْيه ْم َو َّالت ْعر ُيف ل َي ُك ُ
ون ِإل ِبال ْم ِر َو ّالن ْهي ؛ احتجاج)207/1/
ِ
ِ
ِ
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ً
اصال خدا چرا به ما دستور داد؟ بهخاطر منافع ما .تو که
ً
منفعتطلب نیستی اصال چه دستوری میخواهی دریافت
دادن خدا این است که تو ضرر نکنی!
بکنی؟ فلسفۀ دستور ِ
قرآن میفرماید :روزه ،صدقه و جهاد ،به نفع خودتان است!
فرماید :اینکه روزه بگیرید ،به نفع خودتان است؛ ا گر
قرآن می
َ َْ َ ُ ُ ٌََْ ُ ْ ْ ُُْ ْ ََْ
َ
ُ
بفهمید! «و أن تصوموا خير لكم ِإن كنتم تعلمون» (بقره)184/
خودتان است
در آیۀ دیگری میفرماید :صدقه بدهید ،به نفع
َ ْ َ ُ
َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ُ
َ ٌ
كان ذو ُع ْس َر ٍة ف َن ِظ َرة ِإلى ميسر ٍة و أن تصدقوا
ا گر بفهمید! «و إن
َ ْ ٌ َ ُ ْ ْ ُ ْ ُ ِْ َ ْ َ
َ
ُ
خير لكم ِإن كنتم تعلمون» (بقره )280/صدقهدادن به نفع آدم
است و خدا چون میخواهد تو به این منفعت برسی میفرماید،
صدقه بده.
آدم وقتی دید که میتواند به یک مؤمن کمک کند باید خوشحال
بشود و به این کار اشتیاق پیدا بکند چون به نفع خودش است.
قوانین عالم اینگونه است.
ً
ً
َ ُ
ْ
جاه ُدوا ِبأ ْموا ِلك ْم َو
َدر آیۀ دیگری میفرماید« :ان ِف ُروا ِخفافا َو ِثقاال َو ِ
اهَّلل ذ ِل ُك ْم َخ ْي ٌر َل ُك ْم إ ْن ُك ْن ُت ْم َت ْع َل ُم َ
أ ْن ُف ِس ُك ْم ف  َ
ون» (توبه)41/
بيل ِ
ِ
يس ِ
بلند شوید با مال و جانتان در راه خدا جهاد کنید ،این به نفع
شما است ا گر بفهمید!
َ
َ َّ
ى ف ِإنما َي ْه َتدي
فرماید« :ف َم ِن ْاه َت َد 
ادبیات قرآن را ببینید! می
َ َ ْ َ َّ َ َّ َ ُّ َ َ
َ ََْ ُ
َْ
َ
َ
ْ
ْ
كيل»
ِلنف ِس ِه و من ضل ف ِإنما ي ِضل عليها و ما أنا عليكم ِبو ٍ
(یونس )108/پیامبر من ،به مردم بگو که هرکسی هدایت پیدا
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کند بهخاطر خودش است و هرکسی هم گمراه بشود به خودش
ضرر زده است و من وکیل و نگهبان شما نیستم! یعنی برو به فکر
خودت باش! این بارها در قرآن تکرار شده است که «پیغمبر ،به
مردم بگو که من نگهبان شما نیستم!» لذا بروید به فکر منافع
خودتان باشید.
َ َ ْ َ َ َ َ
َ
ً َ ْ
ساء ف َعل ْيها»
میفرماید«َ :م ْن َع ِمل صا ِلحا ف ِل َنف ِس ِه و من أ
(فصلت )46/ا گر کسی کار خوب انجام بدهد برای خودش این
کار را کرده است و ا گر کسی کار بد انجام دهد علیه خودش این
کار را کرده است .البته اینکه «چرا اینها به نفع خودمان است؟»
ممکن است یکمقدار پیچیده باشد ،اما کسی که خودخواه
ً
و منفعتطلب نباشد ،اصال اینها را نمیفهمد ،چون از منافع
خودش گذشته است!
دینی علنی کند یعنی به ضرر جامعه عمل کرده است
کسی که بی ِ

ا گر ادبیات دینی ،در جامعۀ ما درست بود ،میفهمیدیم کسی
که دارد در جامعه ،بهصورت علنی بیدینی میکند درواقع دارد
به جامعه لطمه میزند ،مثل اینکه یک کسی دستش را گذاشته
ُ
باشد روی بوق ماشین و اعصاب همه را خرد کند .باالخره باید
جلوی این فرد را گرفت ،چون دارد به دیگران لطمه میزند.
دینی علنی ،اینطوری
ا گر ادبیات دینی ما درست بود ،با هر بی ِ
برخورد میکردیم.
کسی که فسق علنی دارد ،نمیتواند بگوید« :من عقیدهام این
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نیست!» مگر تو میتوانی به ضرر دیگران کار کنی؟! مگر به
انتخاب خودت است؟!
دین چیزی است که به نفع ما است و کسی که بیدینی علنی بکند
یعنی به ضرر جامعه عمل کرده است .حاال کسی که به ضرر همۀ
جامعه عمل میکند ،در همۀ دنیا با او چگونه برخورد میکنند؟
کسی که در جامعه ،بیدینی علنی میکند نمیتواند بگوید
«من عقیدهام این است!»
کسی که در جامعه ،بهطور علنی بیدینی میکند ،نمیتواند در
توجیه رفتارش بگوید که «این عقیدۀ من است و دین مسئلۀ
شخصی است!» مثل این است که یک کسی دیوار خانۀ من را
خراب کند و بگوید :این مسئلۀ شخصی و سلیقهای است؟ یا
اینکه از جیب من دزدی کند و بگوید «من نظرم ین است که
دزدی چیز بدی نیست!»
«عقیدتی صرف» داریم معرفی میکنیم که
چرا دین را بهصورت
ِ
بعضیها بگویند« :هرکسی عقیدۀ خودش را دارد!» بله هرکسی
سر چراغ قرمز ،میفهمی که باید
عقیدۀ خودش را دارد اما ِ
بایستی! شهر را که نمیتوانی بههم بریزی! کسی که در اتوبان با
سرعت باالی  120کیلومتر در ساعت ،حرکت کرده است ،نمیتواند
به پلیس بگوید« :من معتقد نیستم به اینکه  120تا سرعت ،جریمه
سرعت  140مشکلی ندارد!» مگر این چیزها
دارد بلکه معتقدم تا
ِ
به عقیدۀ شخصی است؟ دین مگر عقیدۀ شخصی است؟! دین

108

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

منفعت است! میدانید ا گر بگویید «دین عقیدۀ شخصی است»
ُ
به نفع چه کسانی است؟ به نفع همۀ فساق است!
(الف-2ن)2

| جلسه نهم |

دین را چگونه معرفی کنیم که سوءتفاهم ایجاد
نشود؟

نیاز داریم به اینکه یک «نهضت رفع سوءتفاهم» راه بیندازیم!
ادبیات دینی رایج ما برای معرفی دین ،ادبیات گویایی نیست
ا گر منفعتطلبانه دینداری کنیم ،پس عشق چه میشود؟!
سر منفعتطلبی ،عاشق خدا میشود
انسان ،از ِ

کسانی که از دین فرار میکنند ،دینگریزی دارند یا حتی
دینستیزی دارند ،خیلی از اینها آدمهای بدی نیستند و
نمیشود گفت که بیماردل هستند ،بلکه دچار سوءتفاهم
شدهاند .ا گر این سوءتفاهم برطرف بشود ،دین را میفهمند و
میپذیرند .لذا نیاز داریم به اینکه یک «نهضت رفع سوءتفاهم!»
راه بیندازیم
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آیا در جامعۀ جهانی ،همه میتوانند تحت اشراف یک
حکومت و یک دین قرار بگیرند؟
در جامعۀ ما بلکه در جامعۀ جهانی ،یکسلسله سوءتفاهمهای
عمیق و بسیار فراوانی ایجاد شده که موجب سوءاستفادۀ
دشمنان بشریت و دشمنان دین شده است .ا گر این
سوءتفاهمها برطرف بشود آنوقت شما خواهید دید که یک
حکومت واحد جهانی با یک دین و مسلک ،میتواند جاودانه
و با آرامش و بدون تنش و فشار ،باقی بماند؛ بدون اینکه
امامزمان(ع) در آن حکومت واحد جهانی ،بخواهد از بسیاری از
ابزارهای کنترل در جامعه استفاده کند.
در جامعۀ جهانی با اینهمه تنوع و با اینهمه سالئق و سوابق
ً
گونا گون ،آیا واقعا همه میتوانند تحت اشراف یک حکومت و یک
دین قرار بگیرند؟ بله! ا گر االن کسی این را بعید میداند ،بهدلیل
ایجاد شده است و اال فطرت مردم ،یک
سوءتفاهمهایی است که
َّ َ َ َ َّ َ َ َ
َ
ْ
ي فطر الناس عليها» (روم)30/
اهَّلل الت 
فطرت الهی است ِ«ف ْط َرت ِ
بهعنوان مثال ،در دنیا همه میفهمند و میپذیرند که جیب ُبری
تمام یک
چیز بدی است ،حاال شما حساب کنید که ا گر مردمِ ،
دین و آئین را بهخوبی بفهمند و بپذیرند ،چه اتفاقی میافتد؟
آنوقت ما میتوانیم یک دین واحد جهانی به عنوان یک میثاق
بینالمللی داشته باشیم .وقتی دین ،اینقدر آشکار است،
اینقدر عقالنی است و اینقدر جذاب و هوشمندانه است که
علیالقاعده همه باید بپذیرند؛ به ّ
حدی که خداوند میفرماید:
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َّ
َ
کسی نادان باشد که دین را نپذیرد! َ(و َم ْن َي ْرغ ُب َع ْن ِمل ِة
مگر
َ َّ َ ْ َ َ َ َْ
ُ
ِإ ْبراهيم ِإال من س ِفه نفسه ؛ بقره)130/
نیاز داریم به اینکه یک «نهضت رفع سوءتفاهم» راه بیندازیم!
کسانی که از دین فرار میکنند ،دینگریزی دارند یا حتی
دینستیزی دارند ،خیلی از اینها آدمهای بدی نیستند و
نمیشود گفت که اینها بیماردل هستند ،البته ممکن است
آدمهای ضعیفی باشند ولی بیمار نیستند بلکه دچار سوءتفاهم
شدهاند .ا گر این سوءتفاهم برطرف بشود ،دین را میفهمند و
میپذیرند.
ما نیاز داریم به اینکه یک «نهضت رفع سوءتفاهم!» راه بیندازیم؛
چون این سوءتفاهم در دایرۀ بسیار گستردهای پیش آمده است و
با پاسخدادن به چند شبهه و جوابدادن به چند سؤال ،برطرف
نهضت رفع سوءتفاهم ،هر اختالفی که
نخواهد شد .در جریان
ِ
ً
پیش آمد اوال باید بگوییم «ممکن است سوءتفاهم شده باشد!
شاید دعوای عنب و انگور است؛ هر دوی شما دارید دربارۀ انگور
صحبت میکنید اما لفظتان با هم فرق میکند!»
امروز ادبیات دینی رایج ما برای معرفی دین ،ادبیات
گویایی نیست
امروز ادبیات دینی رایج ما برای معرفی دین ،ادبیات گویایی
نادست
نیست و حلکنندۀ مسائل و برطرفکنندۀ ذهنیتهای
ِ
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بسیاری از افراد در جامعه نیست ،این ادبیات باید تغییر کند،
نمیگوییم که «اصل دین باید تغییر کند!» بلکه میگوییم :باید
ادبیات ما تغییر کند تا دربارۀ دین ،سوءتفاهم ایجاد نکند.
وقتی ما دین را درست معرفی نمیکنیم ،اشکاالتی پیش میآید،
ً
دل خیلیها نمینشیند و از دین فاصله
مثال اینکه این دین ،به ِ
میگیرند و حتی بدشان میآید .دشمن هم در اینجا وارد
میشود و شروع میکند به سوءاستفاده کردن و شروع میکند به
گمراهکردن مردم.
شما ببینید در کتابهای درسی ،دین را چگونه معرفی میکنند؟
اول خدا را اثبات میکنند ،بعد میگویند «باید حرف خدا را گوش
کنید» و بعد هم میگویند «ا گر حرف خدا را گوش نکنید ،به جهنم
خواهید رفت!» البته هرکدام از این حرفها بهتنهایی درست
است ،اما وقتی اینها را ترکیب کنید ،خالصهاش این میشود« :ما
ثابت کردیم که خدا هست ،حاال ا گر این خدا را نپرستی به جهنم
ُ
خواهی رفت!» خب طبیعی است که ا گر دین را اینطوری معرفی
کنند ،سوءتفاهم پیش میآید!
بسیاری از مخالفان انقالب ،دچار سوءتفاهم شدهاند و
امکان رفع اختالفنظر وجود دارد
خیلی از کسانی که یا معاند هستند ،یا مخالف انقالب هستند،
یا از خط اصیل امام(ره) فاصله گرفتهاند ،وقتی حرفهایشان را
ً
گوش میکنید ،میبینید که اساسا دنبال حرف درستی هستند،
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ً
ولی دچار سوءتفاهم شدهاند ،لذا امکان بازگشت اینها واقعا وجود
ً
دارد ،امکان رفع اختالفنظر واقعا وجود دارد.
ایراد ما این است که درست حرف نمیزنیم و دین را درست
معرفی نمیکنیم .نهضت رفع سوءتفاهم برای این است که ما
ا کثر کسانی را که از دین و خط خدا و اسالم ناب فاصله گرفتهاند،
به این مرام جذب کنیم.
ما بیش از 200هزار شهید دادهایم که بگوییم :در تاریخ ایران در
هیچ دورهای مثل این انقالب ،از خا ک کشور و از منفعت ملی
دفاع نشده است .اما در اثر همین سوءتفاهمها ،االن بعضیها
با شعار منافع ملی ،به خط شهدا حمله میکنند! برای اینکه
ً
طرفداران این شهدا نوعا ،بلد نیستند درست حرف بزنند .البته
حرفهای خیلی از مذهبیها و انقالبیون غلط نیست و درست
است اما سوءتفاهم ایجاد میکند.
چرا بحث «گناهنکردن» در جامعۀ ما یک موضوع غیرجذاب
تلقی میشود؟
موضوع بحث ما «گناه نکردن» است .همانطور که بیان شد،
اصل دعوای دین-برای دیندارها ،برای جامعۀ دینی و برای
سر
جامعۀ بشری -سر همین مسئلۀ «گناهنکردن» است؛ نه ِ
مخالفت با خدا! حاال سؤال این است که انسانها چگونه
متقاعد میشوند به اینکه گناه نکنند؟ پاسخش این است که اول
باید بفهمند «گناه چیست؟»
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عموم مردم ما با این ادبیات دینی رایج ،درست متوجه نمیشوند
که گناه چیست؟ عموم مردم ما درست تربیت نشدهاند برای
اینکه ترک گناه کنند .حتی وقتی یک عالم دینی دربارۀ گناه
صحبت میکند ،خیلیها دوست ندارند بشنوند و در میروند،
ً
چون خودشان را گنهکار میدانند و میگویند« :حتما االن
میخواهد نصیحت کند که گناه نکنید!»
برداشت عمومی در جامعۀ ما نسبت به گناه ،برداشت
درستی نیست
متأسفانه در جامعۀ ما وقتی موضوع گناه را مطرح میکنید،
بهعنوان یک موضوع غیرجذاب و فراریدهنده از دین ،تلقی
میشود؛ چون دین ،خوب معرفی نشده و دربارۀ دین ،سوءتفاهم
ایجاد شده است .حتی در انتخاباتها ،برخی از سیاسیون ،نهی
از منکر(نهی از گناه) را مسخره میکنند و رأی میآورند؛ یعنی مردم
بدون اینکه در آنها شایستگی و توانایی خاصی دیده باشند ،به
آنها رأی میدهند.
چرا اینگونه است؟ چرا در جامعۀ ما کسی که نهی از گناه را
مسخره میکند ،رأی میآورد؟ بهدلیل اینکه برداشت عمومی در
جامعۀ ما نسبت به گناه ،برداشت درستی نیست و نسبت به آن
ً
ً
سوءتفاهم وجود دارد؛ یعنی ا کثرا نمیدانند که گناه واقعا به ضرر
ً
فرد و جامعه است و ترک گناه ،به نفع خودمان است ،و اال اصال
اینطور نیست که ا کثر مردم ما بد باشند! ا کثر مردم از نظر ایمان
و فهم ،کم ندارند ،البته در سطوح مختلف فرهنگی ،ضعفها و
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قوتها فراوان است اما با خیلی از اینها میشود تفاهم کرد.
چگونه باید از دین حرف بزنیم که سوءتفاهم نشود؟
چگونه باید از دین حرف بزنیم که سوءتفاهم نشود؟ چگونه باید
تربیت دینی راه بیندازیم که سوءتفاهم نشود؟ همانطور که
گفتیم ،قدم اول برای متقاعدشدن به ترک گناه ،این است که
انسان «اهل برنامه» بار بیاید و باور کند که نیاز به برنامه دارد و
بدون برنامه نمیشود! آدم باید برای برنامهریزی توانمند بشود و
بپذیرد که ا کثر زندگیاش را با برنامه انجام بدهد.
ا گر اهل برنامه بشوی ،اهل برنامهریزی درازمدت میشوی،
ا گر اهل برنامهریزی درازمدت بشوی کمکم همین بلندمدت
نگاهکردن ،تو را بلندنظر میکند .وقتی بلندنظر شدی و منافع
ً
دورتر خودت را دیدی ،میشوی آدم خدا و آدم دین! اصال در
تعریف أمیرالمؤمنین(ع) میتوان گفت :ایشان کسی بود که در
برنامهریزی زندگی خودش ،بلندمدت نگاه میکرد!
شاید بپرسید« :غربیها که اهل برنامه هستند ،آیا مورد تأیید
ً
شما هستند؟» اتفاقا ایراد ما نسبت به غربیها این است که
آنها اهل برنامه نیستند و در برنامهریزی ضعیف هستند! آنها ا گر
اهل برنامه بودند و در برنامهریزی سرآمد بودند ،نیازی نداشتند
که اینقدر در جهان جنایت کنند تا پولدارتر بشوند و پولدارتر
باقی بمانند! آنها چون در برنامهریزی کم میآورند ،مجبور
میشوند سراغ اسلحه بروند و ملتهای ضعیف را بکشند .چرا
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اینقدر جنایت میکنند؟ چون برنامۀ درست ندارند و نمیتوانند
ً
ً
صرفا با برنامۀ اقتصادی ،کارهای خود را پیش ببرند .اتفاقا آنها
ضعفشان این است که برنامه ندارند!
قدم دوم برای متقاعدشدن به دینداری این است که
منفعتطلب باشی!
همانطور که در جلسات قبل بیان شد ،قدم اول برای
متقاعدشدن به دینداری این است که آدم برنامهریز باشد ،دینی
ً
که اینطوری معرفی بشود اساسا درست معرفی شده است.
قدم دوم این است که آدم منفعتطلب بشود ،خودش را
حسابی دوست داشته باشد ،منافع خودش را هم دوست داشته
باشد .باید به او یاد بدهیم که از هیچ منفعتی صرفنظر نکن؛ تو
میتوانی این ده تا لذت را ببری ،چرا نبری؟! تو میتوانی این ده
تا قدرت را پیدا کنی ،چرا پیدا نکنی؟!
فرزندت را طوری تربیت کن که به کم قانع نشود /
امامصادق(ع) :مسابقه بگذارید برای رسیدن به باالترین
درجات بهشت!
کسی که از خیلی از منافع خودش بگذرد ،بدبخت است! ما
میخواهیم بچۀ خودمان را طوری تربیت کنیم که از هیچ
منفعتی نگذرد و به کم قانع نشود؛ این برای ما مهمتر است از
اینکه از خطر بترسد! این برای ما مهمتر است از اینکه بچۀ ما از
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ترس یکچیزی ،یککاری را انجام بدهد.
ِ
وقتی میخواهی بچۀ خودت را تربیت کنی یا وقتی میخواهی
خودت را تربیت کنی ،طمع کن ،به به رههای فراوانی که
میخواهد به تو برسد .حتی ترس از جهنم هم اینقدر کار
نمیکند! امامصادق(ع) فرمود :شما شیعیان ما خیالتان
راحت باشد؛ ما شفاعت میکنیم که از جهنم نجات پیدا کنید،
اهَّلل
بروید مسابقه بگذارید برای رسیدن به باالترین درجهها! َ(و ِ
َّ
َ
ٌ
َ َ
ُ
ُُ َ
ات؛ امالی
ل َي ْدخل ّالن َار ِم ْنك ْم َر ُجل َو ِاح ٌد ،ف َت َناف َ ُسوا ِف 
ي الد َر َج ُِ
َ َ ْ ٌ َ َْ ُ ْ َ َ ُْ ْ َ ْ َُ َ ُ ّ ُ
ي
ون ،كلك ْم ِف 
طوسی( )296/ل خوف عليكم و ل أنتم تحزن
َّ
ْ َ َ َ
ات؛ امالیطوسی)723/
ال َج ّن ِة ،ف َت َناف ُسوا ِفي الد َر َج ِ
ا گر میخواهی شیعه بار بیاوری ،از اول او را یکطوری بار بیاور که
وقتی به او گفتید «تو این مراتب را هم میتوانی طی کنی ...اینها
مراتب باال صرفنظر نکند و
را هم میتوانی داشته باشی »...از این
ِ
بگوید «من اینها را میخواهم!»
یکی از کارهای ابلیس این است که آدم را به کم قانع میکند
ابلیس ملعون این است که آدم را به کم قانع میکند
یکی از کارهای
ِ
و میگوید «همینقدر بس است!» یعنی آدم را به کم قانع میکند
ً
در گوش آدم ،زمزمۀ اخالقی و ظاهرا متواضعانه میخواند
و حتی ِ
ً
که «میخواهی چهکار!» مثال ا گر بگویی« :من میخواهم مثل
آقای بهجت(ره) بشوم» میگوید« :شوخی نکن! تو کجا ،آقای
بهجت کجا! تو همین دو رکعت نماز را بخوانی بس است!» اما تو
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بگو :چرا به کم قانع بشوم؟!
کسانی که میگویند« :ما را به بهشت ببرند؛ حاال هرجای بهشت
بود مهم نیست! ا گر جاهای پایین بهشت هم بود مهم نیست!»
ً
ما به اینقبیل افراد میگوییم :جهنمیهای بهشت! اینها اصال
پایۀ تربیتی درستی ندارند .چه کسی پایۀ تربیتی درست دارد
برای اینکه دینداری کند؟ کسی که منفعتطلب باشد ،کسی
که به کم قانع نشود ،کسی که اهل مسابقه و سبقتگرفتن از
دیگران باشد.
بلندهمت بودن و به کم قانع نشدن ،یکی از شاخصههای
منفعتطلبی است
کسی که بخواهد دیندار بشود باید دنبال منافعش باشد .ما در
اینجا یک قید به این منفعتطلبی اضافه میکنیم بهعنوان «بلند
همتی و بلندنظری»
یکی از پایههای دینداری برای کسی که میخواهد دیندار
بشود ،این است که شخصیتش به گونهای باشد که خودش را
ً
دوست داشته باشد ،اصال حاضر نباشد خودش را ارزان بفروشد،
به کم قانع نشود ،خودش را و منافع خودش را دوست داشته
در خانۀ خدا ضجه بزند و
باشد ،بهحدی که ا گر ضرر کرد برود ِ
بگوید «خدایا من اینجا ضرر کردم ،دوست ندارم ضرر کنم»...
اینها شاخصههای مختلف برای منفعتطلبی است.
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«خودخواهی بد» یعنی بهخاطر منافع کوتاهمدت ،منافع
ِ
بلندمدت خودت را نابود کنی
ا گر منفعتطلب نباشی ،ما چطوری میتوانیم از بهشت و جهنم
با تو صحبت کنیم؟! منفعتطلب بودن خیلی چیز خوبی است،
خودخواهی بدی که بهصورت اخالقی میگویند بد است،
آن
ِ
ً
معنایش چیز دیگری است! اوال عبارت «خودخواهی ،بد است»
ً
اصال در دین نداریم .اینکه بعضیها میگویند خودخواهی بد
است ،منظورشان این است که «بهخاطر منافع کوتاهمدت،
ً
خودت منافع بلندمدت خودت را نابود کنی!» اتفاقا در اینصورت
طلبی بد هم یعنی اینکه یککسی
تو خودخواه نیستی! منفعت ِ
ت اندکی را بگیرد و منفعت زیادی را رد کند و نپذیرد.
منفع 
«خودخواه بد» کسی است که منافع کوتاهمدت و منافع اندک
ِ
خودش را میگیرد ولی منافع بلندمدت خودش را از بین میبرد؛
مثل بچۀ نادانی که گوشوارههای طال را با شکالت عوض کند!
ً
مثال یک دزدی از راه برسد و بگوید« :این شکالتها را بگیر و بگذار
من این گوشوارهات را در بیاورم و ببرم!» این بچه هم بهخاطر
چند تا شکالت ،گوشوارۀ طال را از دست بدهد!
دین برنامهای است برای اینکه انسان به منافع خودش
برسد؛ منافع مادی ،معنوی ،دنیایی و آخرتی
ا گر سوء تفاهمها نسبت به دین برطرف شود ،یک عدهای که بیدینی
میکردند خواهند گفت« :پس من که بهخاطر خودخواهیام بیدینی
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میکنم ،درواقع دارم اشتباه میکنم!» بله ،چون دین میگوید :ا گر
ً
میخواهی به منافعت برسی ،بیا راهش را به تو نشان بدهم ،اصال
دین برنامهای است برای اینکه انسان به منافع خودش برسد ،هم
منافع مادی هم منافع معنوی و روحی ،هم منافع دنیایی هم منافع
آخرتی .آنوقت مردم ا گر بیدین هم باشند ،به آدم دیندار رأی
میدهند ،چون میگویند «او میداند که منافع ملت چگونه تأمین
ً
میشود» اصال دین دارد همین را به ما یاد میدهد.
برخی ایراد میگیرند که «چرا شما دین را منفعتطلبانه تفسیر
میکنید؟! شما نگاه پوزیتیویستی دارید!» آیا دین غیر از اینکه
به ما یاد بدهد منافع خودمان را تأمین کنیم ،چیز دیگری هم
دارد؟! ا گر مقدسات و ارزشهای دینی را هم مطرح کنید ،در
پاسخ میگوییم« :مقدسات و ارزشهای دینی که همهاش
به نفعمان است! مگر ارزشی هست که به ضرر ما باشد؟!» ا گر
ُ
بگویید «دین میخواهد ما را به خدا برسد!» میگوییم« :خب
مگر این به ضرر ما است؟! اینکه به نفع ما است!»
این اشتباه است که بگوییم« :دین چیزی است که به شدت به
ضرر ما است ،اما بهخاطر خدا و بهخاطر ارزشهایمان بیایید
ضرر کنیم!»
چرا آمریکاییها با دین ما مخالف هستند؟ چون به نفع ما و
به ضرر آنهاست!
چرا آمریکاییها با دین ما مخالف هستند؟ ا گر ما گاوپرست
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بودیم باز هم با دین ما مخالفت میکردند؟ نه! پس چرا با
این دین مخالف هستند؟ چرا وقتی 20میلیون نفر دور حرم
أباعبداهللالحسین(ع) جمع میشوند و سینه میزنند ،آنها
ً
واقعیت را نمیگویند و سانسور میکنند و مثال میگویند :دویست
هزار نفر آمدهاند! اما در رودخانهای در هند ،ا گر 20میلیون نفر
ً
جمع بشوند آنها دقیقا میگویند 20میلیون نفر برای فالن مراسم
در هند جمع میشوند! چرا ما را سانسور میکنند؟ چرا از ما
میترسند؟ چون دین ما به نفع ما و به ضرر آن جنایتکاران
است! ولی آنجا هرچه گاو بپرستند ،به ضرر آمریکا نیست و به نفع
خود آن مردم هم نیست ،لذا میگویند «بگذارید بپرستند!»
ِ
ً
شما فکر کردید که آمریکاییها و انگلیسیها کال ضد دین هستند
ً
و هرکسی دین داشته باشد ،با او مخالفت میکنند؟! اصال
ً
اینطور نیست ،اتفاقا ا گر آنها بتوانند با دین ،یک ملتی را تحت
ً
ستم قرار بدهند ،طرفدار دین هم میشود ،اصال خودشان دین
درست میکنند ،کمااینکه انگلیسیها در همین مملکت ما ،دین
درست کردند؛ بهائیت دینی است که انگلیسیها درست کردند!
پس چرا با این دین ما مخالفت میکنند؟ چون میبینند که دین
به نفع ما است.
راه ابرقدرت شدن را به ما نشان میدهد
دینِ ،
دین ما میگوید« :بیایید من راهش را نشان بدهم که شما چطور
میتوانید ابرقدرت بشوید!» این اسالم ما ،راه ابرقدرت شدن را
ً
به ما نشان میدهد و اصال این حقیقت دین است .اما در کدام
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مدرسه و در کدام کالس درس ،این را به ما یاد دادهاند؟!
َ
رسول خدا(ص) در همان دعوت اول-بعد از نزول آیه َ«و أ ْن ِذ ْر َع َ
شير َت َك
َْْ
الق َربين» -که با گروهی از مردم مکه و قوم خودش جلسه گذاشت
تا آنها را به دین اسالم دعوت کند ،به آنها فرمود :میخواهید رئیس
همۀ عالم بشوید؟ دین من را بپذیرید ،سروران عالم خواهید شد!
ََ
َْ ُ َ ََْ َ َ َ ُ َ ُ ْ
ين ِب َها لك ُم ال َع َج ُم» (اعالم الوری/
(فأ ِج ُيبو ِني تم ِلكوا ِبها العرب و ت ِد
ص )39پس دین ،راه ابرقدرتشدن را یاد میدهد .این دین ،ما را
ابرقدرت خواهد کرد ،پس چرا با آن مخالفت کنیم؟!
دین ،کار دیگری نمیکند جز اینکه انسان را به همۀ منافعش
میرساند و غیر از دین هم برنامۀ دیگری که بلد باشد و بتواند ما
را به همۀ منافعمان برساند وجود ندارد.
ا گر بخواهیم منفعتطلبانه دینداری کنیم ،پس عشق چه
میشود؟!
سؤالی که در اینجا میخواهیم به آن پاسخ بدهیم ،این است :ا گر
بنا باشد ما منفعتطلب و برنامهریز بشویم ،پس عشق و عاطفه
در این وسط چه میشود؟
ا گر همهاش بخواهیم منفعتطلبانه دینداری کنیم و
منفعتطلبانه با خدا صحبت کنیم ،پس صحبتکردن عاشقانه
با خدا چه میشود؟ پس عشق و عاطفه و زیباییهای هنرمندانه
در دین چه میشود؟ آیا دینداری منفعتطلبانه ،یکمقدار
سرد و خشک نیست؟
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ً
مناجات و دعاهای اهلبیت(ع) ا کثرا منفعتطلبانه است نه
عاشقانه!
ً
جواب اول :اصال تو چرا میخواهی با خدا ،عاشقانه حرف
بزنی؟ الگوی تو کیست؟ به چه کسی میخواهی تأسی کنی؟
ً
شما ا گر ادعیه و مناجاتهای اولیاء خدا را-مثال در کتاب
مفاتیحالجنان -نگاه کنید ،میبینید که ا کثر این مناجاتها و
دعاها منفعتطلبانه است! کدامیک از اهلبیت(ع) در مناجات
خودشان اینطوری صدا زدند که «خدا جون؛ عاشقت هستم!
دلم برایت تنگ شده است!» مگر محور دعاها استغفار نیست؟
مگر استغفار ،منفعتطلبانه نیست؟!
امام حسین(ع) که مظهر و تجسم عشق است ،در اوج دعای
عرفه صدا میزند :خدایا یک حاجتی دارم که ا گر آن را ب ه من
بدهی هرچیز دیگری هم ندهی مهم نیست و ا گر آن را ندهی دیگر
نیست ،آن هم اینکه من را جهنم نبر! َ(و
هرچیزی بدهی مهم
ْ ََْ َْ َ َ
َ ْ َ ُ َ َّ ُ َّ َ َ َّ
ُ
َ
ي َما َم َن ْع َت ِني َو إنْ
َ
ْ
ّ
أسألك اللهم حاج ِت َي ال ِ َتي ِإن أع َطيت َ ِنيها لم يضر ِن 
ِ
ْ ُ َ َ َ َ َ
َ َّ
َََْ َ َ َ
اك َرق َب ِتي ِمن الن ِار؛ إقبال
يها ل ْم َي ْنف ْع ِني َما أ ْع َط ْي َت ِني أسألك فك
منعت ِن
األعمال ) 348/1/آیا این دعا و مناجات ،منفعتطلبانه نیست؟!
سر منفعتطلبی عاشق خدا میشود
انسان ،از ِ

جواب دوم :انسان موجودی است که عمیقترین محبت در
دلش ،جدای از منافعش نیست و از سر منفتطلبی عاشق
میشود .عشق این نیست که آدم خودش را فدا کند! خدا در
قرآن کریم دربارۀ شهدا-که دارند فدایش میشوند -میفرماید:
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جانت را بده َ من میخرم!
داریم خرید و فروش میکنیم؛ تو
َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ َ ْ َ ُ ْ َّ َ ُ ُ ْ َ َّ َ
ْ ْ
(إ َّن َ
ى ِم َن ال ُمؤ ِمنين أنفسهم و أموالهم ِبأن لهم الجنة
اهَّلل ْاش َتر 
ً
ً
َ
ُ
ُ
ُِ ُ
َّ
ََُْ َ َ َُْ َ َْ َ ْ َّ
َ
ْ
َ
ي
ل
ع
دا
ع
و
ون
ل
ت
ق
ي
و
ون
ل
ت
ق
ي
ف
اهَّلل
بيل
س
ي

ف
ون
ل
يقا ِت
راة
و
الت
ي
ف
ا
ق
ح
ه
ِ
ِ
ِ
ُْ ِ ِ َ
َ ْ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
َ
َ
ْ
َ
اهَّلل َف ْاس َت ْب ِش ُروا ب َب ْي ِع ُكمُ
جيل و الق ْر ِآن و من أوفى ِبعه ِد ِه ِمن ِ
ِ
َّو ِالن ِ
الذي َ
باي ْع ُتم؛ توبه)111/
ا گر میخواهی عاشق بشوی ،عاشق خدایی بشو که تمام منافعت
را تأمین میکند؛ این عشق «عشق متواضعانه» است ،خدا عشق
متکبرانه نمیپذیرد! تو با خدا وارد تجارت بشو ،بعد ببین که خدا
چگونه ُپرسود با تو رفتار میکند ،آنوقت ذره ذره عاشق او خواهی
شد و شرمندۀ او خواهی شد! به احسان او مدیون خواهی شد؛
انسان عبید احسان است.
ا گر عشق میخواهی ،بیا منفعتطلبی کن و ببین خدا چطوری
منافع تو را تأمین میکند و بابت هر یک کار خوبی که انجام
میدهی ،ده برابر ،بلکه هزار برابر پاداش میدهد! ببین خدا
چطوری از گناهت میگذرد! کمکم به این خدا عالقهمند میشوی
و بعد هم عاشق و عاشقتر میشوی و خودت را بهشدت محتاج
خدا میدانی .رابطۀ عاشقانۀ بین عبد و موال رابطۀ بین گدا و دارا
است؛ عشق به خدا را با عشق به فرزند یا همسر اشتباه نگیریم!
عشق و منفعت قابل جمع است  /وقتی عاشق خدا شدی،
میخواهی خودت را فدا کنی اما نمیشود...
ا گر شما از سر منفعت ،شروع کنی به تجارت با خدا ،و از سر دفع
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در خانۀ خدا شروع کنی التماسکردن و ببینی که خدا
ضرر بروی ِ
چقدر قشنگ با تو رفتار میکند ،کمکم اینقدر عالقهمند به او
میشوی که میخواهی خودت را فدا کنی اما نمیشود! لذا در
این عشق ،میپیچی و میپیچی و جلو میروی .این میشود
چالش رابطۀ عاشقانۀ تو با خدا.
حضرت ابراهیم(ع) به امر خدا آمد پسرش را َ قربان کند .گفت:
ْ ْ
ْ
پسرم نظرت چیست؟ پسرش صدا زد« :يا أ َب ِت اف َعل ما ُتؤ َمر
َ ُ َ َّ
الص ِابرين» (صافات )102/هرچه به
ي ِإ ْن شاء اهَّلل ِمن
َس َت ِج ُدن 
تو دستور دادهاند انجام بده ،من هم صبر میکنم .ابراهیم(ع)
همهچیز را آماده کرد و آمد پسرش را ذبح کند اما خدا فرمود:
نمیخواهد بس است...
حضرت ابراهیم نشست و شروع کرد به گریهکردن .برای چه گریه
میکرد؟ میگفت« :خدایا من قربانی برای معبود خودم ندادم
و دلم گرفته است ،تو این امر را از من برداشتی!» خدا فرمود:
ً
ابراهیم(ع) میخواهی واقعا قربانی در راه من بدهی؟ گفت :بله،
دلم آتش گرفته است.
خداوند متعال پرده را از جلوی چشم ابراهیم(ع) کنار زد ،و
ماجرای شهادت امامحسین(ع) را به او نشان داد .بعد خدا از
ابراهیم(ع) پرسید :تو ا گر پسر خودت را قربان میکردی بیشتر
میسوختی یا وقتی قربانی پسر آخرین پیامبر را دیدی؟ گفت
قربانی آخرین پیامبر را که دیدم ،بیشتر آتش گرفتم .آنوقت خدا
به ابراهیم فرمود :من هم قربانی را از تو قبول کردم(َ ...يا إ ْب َر ِاه ُ
يم
ِ
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َ
َ َ َ
َ َ
ق ْد ف َد ْي ُت َج َز َع َك َعلى َ ْاب ِن َك ِإ ْس َم َ ِاعيل ل ْو ذ َب ْح َت َ ُ ه ِب َي ِد َك ِب َج َز ِع َك
َ
ْ
ََ
ْ َّ َ َ َ
َ
ُ َ َ َ
ات أه ِل الثو ِاب على
على ال ُح َس ْي ِن َو ق ْت ِل ِ ه َو أ ْو َج ْبت لك أ ْرف َع د َر َج ِ
ْ
ال َم َصا ِئ ِب؛ خصال)59/1/
حاال ببینید خدا چه تجارتی با شما راه انداخته است! فرمودهاند
بهخاطر یک قطره اشک برای امامحسین(ع) بهشت داده
میشود ،پس به نفع توست که برای حسین(ع) گریه کنی! حاال
که فهمیدی این به نفع تو است ،آیا دیگر گریه نمیکنی؟ عشق
ً
و منفعت قابل جمع است و اتفاقا این عشق ،بیشتر آدم را آتش
میزند .چون تو عاشق هستی و میخواهی از منفعت خودت
بگذری ،اما بیشتر به تو منفعت میرساند لذا بیشتر آتش میگیری.
(الف-2ن)2

| جلسه دهم |

داری منفعت طلبانه چگونه با عشق قابل
دین ِ
جمع است؟
چرا دین غریب است؟ چون ما نمیفهمیم که دین به نفعمان است
سودجویانه سراغ دین بروید!
معنای عشق این نیست که «از همۀ منافع خودت بگذری!»
نفع کمتر گذشتند برای نفع بیشتر!
اولیاء خدا از ِ

خودخواهی انسان هیچوقت از بین نمیرود؛ لذا خودخواهانه به
ِ
ً
سمت خدا بروید .خدا هم میخواهد به نفع ما عمل کند ،اصال
خدا ما را خلق کرده برای اینکه ما نفع ببریم نه اینکه او از ما نفع
ببرد! این وسط ما بنا است سود ببریم ،پس سودجویانه سراغ
دین بروید!
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اینکه تصور کنیم «دینداری سخت است» چه آسیبهایی دارد؟
بعضی از تعاریف و عباراتی که در تبیین دین استفاده میکنیم،
سوءتفاهم برانگیز است و این تلقی را ایجاد میکند که دینداری
کار سختی است! وقتی این تلقی ایجاد شود ،خیلیها که بیدینی
میکنند به خودشان حق میدهند و میگویند «دینداری خیلی
کار سختی است و ما نمیتوانیم!»
بخشی از رسالت پیامبران این است که برای ما جابیندازند
«دینداری سخت نیست» نه اینکه یکطوری ما را متقاعد کنند
سختی دینداری را بپذیریم! ا گر به ما بگویند که «دینداری
که
ِ
سخت است اما خواهش میکنم ،تو بپذیر!» در اینصورت آنهایی
که دین را میپذیرند مغرور میشوند و آنهایی که نمیپذیرند،
مأیوس میشوند و هردوی اینها بد است!
ا گر میخواهیم قدم به قدم خودمان را به دینداری و ترک
گناه ،متقاعد کنیم .نباید دینداری را برای خودمان سخت
جلوه دهیم و اال ا گر با این ادبیات غلط ،کسی را به دین جذب
دار مغرور درست کردهایم؛ یعنی کسی که دو قورت
کنیم ،دین ِ
و نیمش برای خدا باقی است ،چون فکر میکند خیلی کار
سختی دارد انجام میدهد؛ آنهم بهخاطر خدا نه بهخاطر
منافع خودش!
چرا «پا روی تمایالت خودت بگذار» عبارت درستی نیست؟
ما گاهی یک عبارتهایی را دربارۀ دین و دربارۀ متقاعدشدن
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برای دینداری به کار میبریم که این تلقی ایجاد میشود که
ً
«دینداری سخت است» .مثال میگوییم «پا روی تمایالت
خودت بگذار!» درحالیکه این عبارت از نظر فلسفی هم عبارت
درستی نیست.
من ا گر بخواهم روی تمایالت خودم پا بگذارم ،چگونه باید این
ً
کار انجام دهم؟ طبیعتا باید با برخی از تمایالت خودم ،پا روی
تمایالت دیگر خودم بگذارم .لذا مبارزه با نفس یعنی مبارزۀ گروهی
از عالقههای موجود در جان من ،با گروه دیگری از عالقههای
ً
موجود در جان من! و اال مبارزه با عالقهها اصال امکان ندارد.
انسان هر رفتاری میکند مطابق میل خودش است!
ً
انسان هر رفتاری میکند مطابق میل خودش است! مثال فرض
کنید یک داروی تلخ بدمزه به شما میدهند و شما دوست ندارید
بخورید لذا نمیخورید .بعد به شما میگویند «ا گر این دارو را
نخوری سرطان میگیری و میمیری!» آنوقت شما میگویی:
«باشد؛ آن داروی تلخ را میخورم».
شما میخواهی با این عالقۀ خودت که «من داروی تلخ را دوست
ندارم» مقابله کنی .چطوری مقابله میکنی؟ بهوسیلۀ یک عالقۀ
دیگر خودت که «من دوست دارم زنده بمانم» پس در واقع ،باز
هم طبق میل خودت عمل کردهای .شما وقتی داری با میل
خودت مخالفت میکنی در واقع مطابق میل خودت داری رفتار
عین
میکنی! امکان ندارد شما با میل خودت مخالفت کنی و در ِ

130

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

میل دیگری موافقت نکنی!
این مخالفت ،با هیچ ِ
«مخالفت با یک میل» یعنی «موافقت با یک میل دیگر»
پس ا گر گفتیم «با میل خودت مبارزه کن» در واقع معنای دقیقش
میل بیشتر،
میل کمتر خودت مبارزه کن و با آن ِ
این است« :با این ِ
قویتر ،ارزشمندتر و لذتبخشتر موافقت کن» آدمهایی که رفتار
بد انجام میدهند ،دارند با امیال قوی خودشان مبارزه میکنند؛
ً
مثال با «میل به انسانبودن» دارند مبارزه میکنند .آنها هم دارند
مبارزه با نفس میکنند؛ منتها با قسمتهای قشنگ نفسشان
مبارزه میکنند!
کار بد را کنار میگذارد ،او هم دارد مبارزه با نفس
آن کسی که دارد ِ
میکند؛ البته او با قسمتهای بد نفس خودش مبارزه میکند
و قسمتهای خوب نفسش را ارضاء میکند .روزهدار در هنگام
افطار ،یک نشاطی دارد و ا گر سی روز ماه رمضان را روزه بگیرد،
در عید فطر ،نشاط بسیار بیشتری خواهد داشت! چرا نشاط
طبق این میل که «من
دارد؟ چون طبق میلش عمل کرده است؛ ِ
خوردن خودم غلبه کنم» تو
میخواهم به امر خدا ،بر میل به
ِ
کار بهظاهر سخت را انجام بدهی و از موفقیت
دوست داری این ِ
در این کار ،لذت میبری.
در وجود ما تمایالت و قسمتهای نورانی و قشنگی وجود دارد
که ا گر این تمایالت خودمان را ارضاء کنیم ،خیلی بیشتر لذت
ً
میبریم؛ مثال «میل به پرستش»

131

| مهد هسلج |
؟تسا عمج لباق قشع اب هنوگچ هنابلط تعفنم ِیراد نید

سختی پرورش
چه تمایلی موجب میشود که یک مادر،
ِ
کودک را بپذیرد؟
مادری که دارد سختیها را میپذیرد و شبها بیدار میشود و
بچۀ خودش را تیمار میکند ،او دارد میل مادری خودش را ارضاء
میکند و در واقع دارد به نفع خودش کار میکند و از برآوردن این
عالقۀ خودش ،لذت میبرد .یعنی این مادر ،بهخاطر یک عالقۀ
خودش (میل مادری) یک عالقۀ دیگر خودش (مثل خوابیدن و
تنبلی و )...را کنار گذاشته است .البته ممکن است ما اسم این
کار را «فدا کاری» و «جانفشانی» بگذاریم.
ً
مگر یک مادر ،مطلقا نفرت دارد از اینکه یک کودکی را پرورش
ً
بدهد؟! نه ،اتفاقا خیلی هم به این کار عالقه دارد .پس وقتی دارد
کودکی را پرورش میدهد دارد به عالقۀ خودش پاسخ میدهد .آیا
عوام اجازه میدهند که بگوییم «این مادر ،در واقع دارد یک رفتار
خودخواهانه انجام میدهد»؟! او دارد به آن قسمت قشنگ
وجودش و به آن امیال خوبش پاسخ میدهد.
فرق تمایل بد با تمایل خوب چیست؟ /تمایل بد ،تمایلی
است که لذتش کم است
سر چیست؟ میدانید دین کجا با
میدانید دعوای خدا با انسان ِ
آدم مشکل پیدا میکند و آدم کجا با دین مشکل پیدا میکند؟
دین به آدم میگوید :قسمتهای قشنگ تمایالت خودت را
پاسخ بده؛ چرا تمایالت بیارزشت را پاسخ میدهی؟! اینجاست
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که بحث هوای نفس پیش میآید« .هوی» یعنی قسمتهای
زشت تمایالت انسان!
حاال سؤال این است که «فرق تمایل بد با تمایل خوب چیست؟»
تمایل بد ،تمایلی است که لذتش کم است ،تمایل خوب هم
تمایلی است که لذتش بیشتر است! تمایل بدی که اسالم میگوید
لذت کمی
با آن مبارزه کن ،کدام تمایل است؟ تمایلی است که ِ
از آن میبری .تمایل خوبی که دین میگوید به آن بپرداز و آن را
ارضاء کن ،کدام است؟ همان تمایلی است که لذتش بیشتر است!
ا گر لذت ترک لذت بدانی؛ دگر لذت نفس ،لذت نخوانی!
نشاطی که شما هنگام افطار پیدا میکنی ،ناشی از چیست؟ مگر
خوردن لذت ندارد؟! نخوردن چه لذتی دارد که تو از روزهگرفتن،
اینقدر لذت میبری؟ حکمای ما یک شعری دارند که میگوید« :ا گر
لذت ترک لذت بدانی؛ دگر لذت نفس ،لذت نخوانی!» او دارد از روزه
گرفتنش لذت میبرد؛ لذتی که از لذت خوردن ،خیلی بیشتر است.
فرق انسان با حیوان این است که حیوان فقط لذتهای ثابت و
تغییرناپذیر را میبرد ،اما انسان میتواند لذتهای برتری را تجربه
کند که حیوان هیچوقت نمیتواند بفهمد.
ا گر مردم بفهمند که دین به نفعشان است ،برای دینداری از
هم سبقت میگیرند
ما ا گر دقیق دربارۀ دین صحبت کنیم ،مردم برای دینداری از
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همدیگر سبقت میگیرند! همانطور که ا گر ببینند یکجایی
پول و ثروتی هست ،برای آن از هم سبقت میگیرند ،یا ا گر ببینند
یکجایی یک منفعت اقتصادی هست ،مردم باهم مسابقه
میدهند! دینداری هم یکروزی همینطوری خواهد شد.
در حکومت امامزمان(ع) شما فکر میکنید چه میشود که ایشان
جهان را اداره میکند؟ آیا یکدفعهای مردم تغییر میکنند و ّ
حس
و حال معنوی پیدا میکنند؟ اینکه منطقی نیست! در روایت
سر مردم و عقلشان
فرمودهاند :امامزمان(ع) دست میکشد بر
َ َ َ َ ُ َ َ َِ َ َ َ ُ َ َ ُ ُ
وس
زیاد میشود (امام
باقر(ع)ِ :إذا قام قا ِئمنا ع وضع یده علی رؤ ِ
ُُ َ
ْ
َ
ُ
ال ِع َب ِاد ف َج َم َع ِبها عقولهم؛ کمالالدین /ج/2ص )675وقتی عقل
مردم زیاد بشود میفهمند که دین به نفعشان است و وقتی
فهمیدند دین به نفعششان است ،باهم مسابقه میگذارند برای
ً
دینداری و کارهای خوب .مثال اینکه نمیگذارند فقر روی زمین
بماند ،بهحدی که دیگر فقیری پیدا نمیکنی برای صدقهدادن!
مردم دنبال یک نیازمند میگردند که صدقه بدهند .چرا
اینطوری میشود؟ چون میفهمد که این کار به نفع خودشان
است.
منفعت مطلق باشی ،یعنی دنبال خدا هستی؛
ا گر دنبال
ِ
آنوقت «مخلص» هم میشوی!
دینداری ا گر سخت است ،فقط یک قسمتش سخت است؛
پیدا کردن این فهم و شعور که بفهمیم «دینداری به نفعمان
است!» بقیهاش سخت نیست .مهم این است که دنبال منفعت
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ً
منافع حداقلی
باشی؛ البته همۀ منفعت ،نه صرفا یک بخشی از
ِ
ً
منفعت
خودت! تو وقتی مطلقا دنبال منفعت باشی و دنبال
ِ
مطلق باشی ،دنبال خدا هستی! چون خدا به نفع تو است .در
این صورت مخلص هم میشوی!
بعضیها فکر میکنند مخلص یعنی کسی که همۀ منافع خودش
ً
را کنار گذاشته است و میگوید« :من اصال نمیخواهم هیچ چیزی
به نفع خودم باشد ،فقط میخواهم به نفع خدا باشد!» این
تصور عوامانه از اخالص است!
اخالص یعنی «فقط بهنفع عالیترین منافعت عمل بکنی»
اخالص یعنی اینکه به نفع عالیترین منافعت و فقط عالیترین
منافعت عمل بکنی .ا گر عالیترین منافعت تأمین بشود ،تو دیگر
نیازی به منافع پایینی خودت نداری .اخالص برای خدا ترجمۀ
حقیقیاش این است که فقط عالیترین منافع خودت را در نظر
بگیری .عالیترین منفعت انسان چیست؟ اینکه آدم دوست دارد
خدا با او رفیق باشد.
میدانید باالترین عذاب در روز قیامت چیست؟ اینکه خدا با
کسی حرف نزند! «ال ُي َك ِّل ُم ُه ُم ُ
اهَّلل َو ال َي ْن ُظ ُر إَل ْيه ْم َي ْو َم ْال ِق َ
يام ِة»
ِ ِ
(آلعمران )77/بزرگترین عذاب ،سوزاندن جسم نیست،
بزرگترین عذاب دردی است که به قلب انسان میآید و ا گر خدا با
او حرف نزند ،دق میکند ،میگوید :خدایا با من حرف بزن ،باشد
به جهنم میروم ،فقط با من حرف بزن! چرا با بقیۀ جهنمیها
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حرف زدی؟ با من چرا حرف نمیزنی؟
ً
اخالص را باید درست ترجمه کنیم .اینکه «خالصا برای خدا
باشی» یعنی چه؟ یعنی آن بخش از منفعتطلبی خودت را بیدار
کنی که میگوید« :تو در روح خودت تمایلی داری به اینکه فقط
مال خدا باشی و فقط خدا برای تو باشد» ا گر این میل خودت را
بیدار کردی و به آن پاسخ دادی ،عالیترین ارضاء برای تو پدید
میآید.
سودجویانه سراغ دین بروید!
خودخواهی انسان هیچوقت از بین نمیرود؛ لذا خودخواهانه به
ِ
ً
سمت خدا بروید .خدا هم میخواهد به نفع ما عمل کند ،اصال
خدا ما را خلق کرد برای اینکه ما نفع ببریم نه اینکه او از ما نفع
ببرد! چرا خدا میخواهد ما نفع ببریم؟ چون کریم است؛ چون
خدا است! پس این وسط چه کسی بنا است سود ببرد؟ ما بنا
است سود ببریم ،پس سودجویانه سراغ دین بروید!
کسی نیست که از دینداری نفع نبرد! هرچقدر در دینداری
پیش بروی میبینی که به نفع خودت است .آیا بیشترین کسی
که از خدا نفع برد ،رسولخدا(ص) و أمیرالمؤمنین(ع) نبودند؟!
قرآن میفرماید :در میان مردم کسانی هستند که جان خودشان
َ َ َّ
اس َم ْن
را به خدا میفروشند تا رضایتش را
بخرند! ْ(و ِمن الن ِ
َ ُ ٌَُ
َي ْشري َن ْف َس ُه ْاب ِت َ
باد؛ بقره)207/
اهَّلل و اهَّلل رؤف ِبال ِع ِ
ضات ِ
غاء َم ْر ِ
چرا جان خودش را میفروشد؟ برای اینکه دلشان رضایت خدا
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را میخواهد و سودش در این است ،یعنی از این رضایت خدا،
بیشتر از هر چیز دیگری لذت میبرد.
چرا دین غریب است؟ چون ما نمیفهمیم که دین به
نفعمان است
چرا دین غریب است؟ چون ما نمیفهمیم که دینداری به
ً
نفعمان است .ضمن اینکه خیلی از ما اصال به معنای واقعی
کلمه ،منفعتطلب نیستیم؛ یعنی دنبال باالترین منافعمان
نیستیم ،لذا اول یکی باید ما را منفعتطلب بار بیاورد!
اینکه آدم باالترین منافع خودش را نخواهد ،آیا زشت نیست و
چنین کسی آیا شبیه حیوان نشده است؟ آیا این انسان ،غریب و
دلگیر و افسرده و خسته و درمانده نخواهد شد؟! زشت این است
که انسان رنج بیفایده بکشد و زیبا این است که انسان باالترین
منفعتها را ببرد ،نشاط پیدا کند و شکوفا بشود.
دینداری منفعتطلبانه چگونه با عشق قابل جمع است؟
سؤالی که در جلسه قبل مطرح شد ،این بود که «دینداری
منفعتطلبانه چگونه با عشق و دینداری عاشقانه قابل جمع
است؟»
ً
اول باید دید که عشق یعنی چه؟ آیا تصورمان دربارۀ عشق اصال
درست هست یا نه؟ ا گر بخواهیم خیلی ساده بیان کنیم باید
بگوییم «عشق یعنی محبت شدید یا شدیدترین محبت!» البته
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عشق بهمعنای لغوی-در زبان عربی -یعنی لجبازی .ولی عشق
به آن معنایی که در ادبیات فارسی استفاده میشود ،در عربی از
کلمۀ «حب» برایش استفاده میشود.
درستی
ا گر عشق را بهمعنای «محبت شدید» بگیریم ،این معنای
َ َّ َ َ ُ َ َ ُّ
است ،کمااینکه در قرآن کریم هم آمده است« :و الذين آمنوا أشد
ُ ًّ َّ
ل» (بقره )165/ولی ا گر عشق را اینطوری ترجمه کنیم که
حبا ِ
بگوییم« :عشق یعنی اینکه خودت را فدا کنی و از منافع خودت
بگذری!» این برای انسان ،معنا ندارد؛ مگر اینکه یککسی
حواسش پرت بشود یا هول بشود و خودش را فدا کند که اینهم
مایۀ پشیمانی است؛ چون انسان موجودی خودخواه است!
ُ َ ُُْ ُ َ
َ
ب َم ْن َی ْنف ُع َها
وب َعلى ُح ِ 
صادق(ع) میفرماید« :ج ِبل ِت القل
امام
َ
َ ُْ
َ
َ
َ
ْ
َ
ّ
ض من أضر ِبها» (کافی/ج/8ص )152قلب انسان اینطور
و بغ ِ
سرشته شده است که هرکسی به نفع او باشد ،دوستش دارد و
هرکسی به ضرر او باشد ،از او بدش میآید.
معنای عشق این نیست که «از همۀ منافع خودت بگذری!» /
نفع کمتر گذشتند برای نفع بیشتر!
اولیاء خدا از ِ
ً
عشق ا گر به معنای این باشد که تو کال از منافع خودت بگذری،
این حتی برای اولیاء خدا و در ارتباط با خدا هم نیست ،یعنی
اینطور نیست که اولیاء خدا بهخاطر خدا از منافع خودشان
نفع کمتر گذشتند برای نفع بیشتر! به همین
بگذرند! اولیاء خدا از ِ
دلیل ،امامحسین(ع) در گودی قتلگاه هم از خدا عذرخواهی
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میکرد و خودش را بدهکار خدا میدانست!
ً
چرا اولیاء خدا دائما خودشان را بدهکار خدا میدانستند؟ چون
هر قدمی که به سوی خدا بر میداری (چه قدم درست چه
ناقص) خدا اینقدر پاداش برایت میریزد که شرمنده و بدهکارت
ً
میکند! اصال ما نمیتوانیم به نفع خدا قدمی برداریم که به نفع
خودمان نباشیم ،حتی نمیتوانیم قدمی برداریم که به نفع خدا
هم نباشد ولی از خودمان گذشته باشیم! مگر خدا میگذارد ما از
خودمان بگذریم؟!
عشق را ا گر به معنای فدا کاری بگیریم یا به معنای عالقهای
بگیریم که منجر به فداشدن و
نابودشدن منافع ما باشد ،این
ِ
ً
برای انسان قابل تصور نیست .مثال عشق مادر به فرزند را در نظر
بگیرید .مادری که برای فرزندش به اصطالح «فدا کاری میکند»
او در واقع دارد تمایالت قشنگ و عالی خودش را ارضاء میکند.
کسی که تمایالت عالی خودش را ارضاء میکند ،هم از خدا بیشتر
بهرهمند میشود ،هم از حیات! ضمن اینکه وقتی انسان تمایالت
عالی خودش را ارضاء کند شکوفا میشود و بزرگ میشود.
شهدا هم منافع کمتر را فدا کردند تا به منافع عالی برسند
شهدا هم منافع عالی خودشان را درنظر گرفتند ،وقتی منافع
عالی خودشان را دیدند ،منافع کمتر را فدا کردند .پس عشق به
معنای اینکه یککسی بهطور مطلق خودش را فدا کند یا از همۀ
منافع یا عالیترین منافع خودش بگذرد ،چنین چیزی نداریم.
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ممکن است یک کسی بگوید« :من مالم را فدای تو میکنم» این
کسی که دارد مال خودش را فدا میکند ،یک تمایل برتری را دارد
پاسخ میدهد و بعد لذت میبرد از اینکه اموال خودش را فدای
عشقش کرد! لذا باز هم دارد خودش را ارضاء میکند .آن کسی که
مالش را فدا نکرده بود« ،عشق به مال» را چسپیده بود ولی این
فرد« ،عشق به معشوق» را چسپیده بود .اما هردوی اینها دارند
طبق تمایالت خودشان عمل میکنند.
آیا منفعتطلبی با عشق قابل جمع است؟!  /منفعت کم،
عشق را برنمیانگیزد!
عشق به معنای محبت شدید ،با منفعتطلبی چگونه جمع
ً
میشود؟ معموال کسانی این سؤال را مطرح میکنند که
ً
منفعتطلبی را در منافع کوچک دنیایی دیدهاند! مثال اینکه آدم
«مدرک دکتری» بگیرد به نفعش است ،اما هیچوقت نمیتواند
عاشق این مدرک بشود به ّ
حدی که برایش شعر بگوید و اشک
بریزد ،چون یک منفعت کوچک است نه یک منفعت عالی.
منافع کوچک ،دل ما را نمیبرد ،ولی منافع بزرگ میتواند دل ما
را ببرد .پس نگو «منفعتطلبی با عشق قابل جمع نیست!» آن
منفعت کم است که عشق و محبت شدید را بر نمیانگیزد!
آنچه میتواند عشق ما را تأمین کند ،منافع عالی است
ا گر سؤال میکنند که منفعتطلبی با عشق چطور جمع
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میشود؟ دلیلش این است که منفعتهای کم ،عالقۀ شدید به
همراه ندارند و منفعتهای کم ،عالقۀ شدید را ارضاء نمیکنند،
لذا اینها با عشق قابل جمع نیستند ،ولی ا گر کسی منافع عالی
انسانی و منافع عالی روحی خودش را دید؛ عاشق آن خواهد شد
ُّ ّ ً
حبا» به معنای عشق،
و برایش اشک خواهد ریخت .اینجا «اشد
اتفاق میافتد.
منظور ما از عشق ،همان عالقه به منافع بسیار باال و عالی است،
آن چیزی که میتواند عشق ما را تأمین کند و آتش به جان ما
بزند و ما را گرم کند ،منافع عالی است .ا گر تو به منافع عالی
خودت برسی و بهخاطر منافع عالی خودت از منافع دانی خودت
بگذری ،آتش عشق در وجودت شعله میکشد .آنوقت خواهی
گفت« :عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست!»
راه رسیدن به عشق خدا ،منفعتطلبی است
چرا اینهمه مردم از عشق به خدا حرف میزنند ولی عاشق خدا
کم پیدا میشود؟ چندتا عاشق خدا میتوانی پیدا کنی؟! خیلی
کم! چرا؟ برای اینکه از راهش نرفتهاند! راهش چیست؟ همین
منفعتطلبی! ما االن داریم همین راه را میرویم
ا گر چالش اصلی دین ،گناه نکردن است ،یعنی این محل عبور
به عاشقی است! عشق کجاست؟ شدیدترین محبتی که آدم را
آتش بزند ،کجاست؟ آن محبت شدیدی که آدم بهخاطرش گلوله
گلوله اشک بریزد و هق هق گریه کند و دلش در تالطم باشد،
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کجاست؟ در منافع عالی انسان است نه در منافع دانی انسان!
تا وقتی چشمت دنبال منافع اندکت باشد ،عاشق خدا
نمیشوی!
َ
ُ ُّ ُّ َْ
ُ
َ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ّ
ان ِفی
پیامبر(ص) میفرماید« :حب الدنیا و حب ِ
اهَّلل ل یجت ِمع ِ
َْ َ
قل ٍب أ َبدا» (مجموعه ورام )122/2/به محبت خدا نمیرسی مگر
ت به دنیا را از دلت خارج بکنی! یکذره از محبت
اینکه تمام محب 
به دنیا در دلت باشد یکذره از محبت خدا در دلت نخواهد آمد!
یعنی تا چشمت دنبال منافع اندکت هست ،عشقی که منفعت
ً
عالی در دل انسان ایجاد میکند ،اصال شعلهور نمیشود.
همه دوست دارند عاشق بشوند ،همه دوست دارند آتش
بگیرند ،پس چرا نمیگیرند؟ برای اینکه باید از منفعت کم خودت
ً
بگذری! البته نه اینکه کال از منافعت بگذری ،بلکه باید به منافع
عالی خودت توجه کنی و از منافع دانی خودت چشمپوشی کنی.
آدم وقتی منافع عالی خودش را بخواهد ،یک محبتی در دلش
پدید میآید و بعد ،تحت آن محبت شدید ،اینقدر وجودش داغ
و ُپرحرارت میشود که حد ندارد.
چرا حبالدنیا بد است؟ چون متاع قلیل است ،چون لذتش کم
است ،چون وقتی به آن برسی ،خیلی کیف نمیدهد .چرا بعضی
از زن و شوهرها یک مدت کمی بعد از ازدواج ،طالق میگیرند؟
چون فکر میکردند ،چه خبر است ،اما آمدند دیدند که خبری
نیست لذا باهم دشمن شدند! درحالیکه اینجا بنا نبود خبری
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ً
باشد! اتفاقا بنا بود ببینی که خبری نیست و رد بشوی و بروی
ً
سراغ آنجایی که واقعا خبری هست! تو بنا بود بفهمی که اینجا
خبری نیست و رد بشوی بروی.
(الف-2ن)2

| جلسه یازدهم |

طلبی انسان به
شرایط الزم برای اینکه منفعت
ِ
عشق منجر شود
داری منفعتطلبانه میتواند عاشقانه هم باشد؟
آیا دین ِ

انسان ،عاشق کسی میشود که به او زیاد منفعت برساند
چهار شرط عمده برای عاشق خدا شدن

انسان موجود منفعتطلبی است که در اثر منفعت ،محبت
پیدا میکند ،لذا هرکسی که به او احسان و خوبی کند ،دوستش
میدارد .پس راه عاشقشدن به خدا این است که ببینیم
خدا چقدر منافع ما را تأمین میکند؟ ا گر با چشم باز و دقیق،
نعمتهای خدا را نگاه کنیم ،کمکم عاشق خدا میشویم.
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کدام منفعتطلبی ،بد است؟ اینکه انسان دنبال منفعت کم
باشد
ً
منفعتطلبی اساسا چیز بدی نیست .کدام منفعتطلبی،
بد است؟ اینکه انسان دنبال منفعت کم باشد؛ این نوع
منفعتطلبی ،هم اخالق آدم را خراب میکند ،هم آدم را
قسیالقلب میکند و هم لذت عاشقی در آن نیست .اما ا گر شما
همۀ منافع خودتان و عالیترین منافع خودتان را طالب باشید،
ً
انسان بسیار رقیقالقلب ،لطیف ،خوشاخالق ،دلرحم و
اتفاقا
ِ
عاشقی هم خواهید شد.
همانطور که در جلسات قبل بیان شد ،دینداری را باید یک امر
منفعتطلبانه تلقی کنیم و از ابتدا بچه را منفعتطلب بار بیاوریم
تا دیندار بشود .چون دینداری عین تأمین منافع و عین
تأمین لذتهای مادی و معنوی و روحی است .چرا دینداری
را یکطوری معرفی میکنیم که انگار انسان باید از منافع و از
لذتهای خودش بگذرد و بر اساس اعتقادات عمل کند و به
کردن دین،
مقدسات و ارزشها احترام بگذارد! اینطور معرفی ِ
ً
اصال غلط است!
هرکسی مطابق دین عمل کند ،هر قدمی برمیدارد مطابق
منافع خودش قدم برداشته است
ً
اوال هرکسی مطابق دین عمل کند ،هر قدمی که برمیدارد
ً
مطابق منافع خودش قدم برداشته است .ثانیا اینکه دین مدعی
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و طلبکار است؛ به این معنا که وقتی شما بگویی «من تصمیم
ً
میگیرم دینداری کنم» دین میفرماید :شما اصال منفعتطلب
هستی یا نه؟ ا گر بگویی «بله» دین میفرماید :حاال چقدر
منفعتطلب هستی؟ نکند کم منفعتطلب باشی! هم باید
بهشدت منافعت را بخواهی ،هم اینکه همۀ منافعت را بخواهی.
ما وقتی میخواهیم یککسی را تربیت کنیم تا آمادۀ دینداری
شود ،باید یکسری از ویژگیهای شخصیتی را در او ایجاد کنیم؛
ی از این ویژگیها این است که بهشدت نسبت به همۀ منافع
یک 
خودش حساس باشد و حاضر نباشد از بخشی از منافع خودش
هم چشمپوشی کند.
قرآن از ما خواسته ،تاجرمآبانه ایمان بیاوریم و دینداری کنیم
تجارتی راهنمایی
قرآن کریم میفرماید :میخواهید شما را به یک َ ُّ َ َّ
ُ
َ
بدهد؟ «يا أيها الذين َآمنوا
که شما را از عذاب دردنا ک
نجات َ
کنم َ ُ ُّ
َْ
ُْ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
ليم» (صف )10/کلمۀ
ذاب أ ٍ
هل أدلكم على ِتجار ٍة تنجيكم ِمن ع ٍ
تجارت در این آیه ،به سود و منفعت اشاره دارد و کلمۀ نجات از
عذاب هم به جلوگیری از یک ضرر بزرگ اشاره دارد .یعنی انسان
سود آن را هم نخواهد ،الاقل
را از عذاب میترساند تا ا گر بخش ِ
ُ
بهخاطر فرار از عذاب ،برای این تجارت پرسود ،اقدام کند.
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه َو َُتج ِ ُ َ
در آیۀ بعد میفرماید«ُ :ت ْؤ ِم ُن َ
فى
ون ِب ِ
اهَد َون ِ
َ
َْ َ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ُ َ ّ
ُ
َ
كم ِإن ك ُنت ْم ت ْعل ُمون»
كم خ ٌْير ل ُ ْ
كم و أنف ِسكم ذا ِل ْ
اهَّلل ِبأموا ِل ْ
يل ِ
س ِب ِ
(صف )11/بیایید تاجرامآبانه ،به خدا و رسولش ایمان بیاورید
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و در راه خدا جهاد کنید ...یعنی همان جهاد عاشقانه ،ببینید
که چقدر تاجرانه است! در آخر آیه هم میفرماید :این برای شما
طلبی انسان
بهتر است؛ ا گر بدانید! یعنی باز هم به منفعت ِ
اشاره میفرماید.
چرا منفعتطلبی در نظر ما ناپسند شده است؟
ً
غالبا ادبیات قشنگ در نظر ما ادبیات عاشقانه و عارفانه است.
ادبیات منفعتطلبانه ،در نظر ما زیبا نیست و بد است! میدانید
چرا منفعتطلبی برای ما بد و ناپسند شده است؟ چون
یکمشت افراد منفعتطلب را دیدهایم که دنبال منفعتهای
کم بودهاند ،همینها منفعتطلبی را در نظر ما خراب کردهاند.
کم منفعتخواستن ،بد است اما منفعتخواستن بهطور مطلق
بد نیست ،ا گر کسی عالیترین منافع خودش را بخواهد که یکی از
ً
ً
آنها رضایت خداوند است ،اتفاقا خیلی هم زیباست .این اتفاقا کار
اولیاء خداست و خدا هم اسمش را تجارت گذاشته است.
قرآن میفرماید«َ :و ِم َن َّالناس َم ْن َي ْشري َن ْف َس ُه ْاب ِت َ
اهَّلل
ضات ِ
غاء َم ْر ِ
ِ
َ ُ ٌُ ْ
باد» (بقره )207/و از مردم ،کسانی هستند که جان
و
اهَّلل َرؤف ِبال ِع ِ
خودشان را میفروشند و در مقابلش رضایت خدا را میگیرند.
میدانید این آیه دربارۀ کیست؟ دربارۀ علیبنابیطالب(ع) است
که در «لیلة المبیت» جای پیغمبر خوابید! از علیبنابیطالب(ع)
ً
عاشقتر کیست؟! عالیترین جانبازی در راه خدا که اصال از آن
باالتر نیست ،همین جانبازی علیبنابیطالب(ع) است ،اما خدا
از عبارت خرید و فروش دربارۀ آن استفاده میفرماید که بهمعنای
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طلبی بسیار عالی که انسان در
منفعتطلبی است؛ البته منفعت ِ
مقابلش ،رضایت الهی را بهدست میآورد.
منفعتطلبی ا گر جهتش خوب باشد ،حتی ا گر منفعت
دنیایی هم باشد خوب است
منفعتطلبی ،در چه مواردی بد است؟ اول اینکه منفعتطلبی
وقتی کم باشد بد است .دوم اینکه منفعتطلبی وقتی جهتش
بد باشد بد است .اما ا گر منفعتطلبی ،جهتش خوب باشد،
حتی ا گر منفعت دنیایی هم باشد ،چیز خوبی است.
یکی از اصحاب امامصادق(ع) به ایشان خبر داد که شما در فالن
ً
معامله و تجارت ،مبلغ نسبتا زیادی (صد دینار) سود بردهاید.
شد و
وقتی این مبلغ را برای حضرت آورد ،ایشان
خوشحال َ َ
َُْ ُ َُ َْ َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ ََ
ُ
لبخند زد! (فقلت له قد ر ِبحت لك ِفيها ِمائة ِدين ٍار قال فف ِر ح أبو
ً
َ َ ً
َ
اهَّلل ع ِبذ ِل َك ف َرحا َش ِديدا ؛ کافی )76/5/مگر خوشحالشدن
ع ْب ِد ِ
برای پولدار شدن چیز بدی است؟! نه؛ ا گر میخواهی این پول
را به عنوان یک عبد برای موالیت خرج کنی ،یا بهعنوان کسی
که وظایفی داری و میتوانی دست خیلیها را بگیری و این پول
را ابزار بندگی خدا قرار بدهی ،ا گر از این پول در آوردن ،خوشحال
بشوی نهتنها بد نیست بلکه خوب هم هست.
اما ا گر خوشحالیات در این جهت باشد که بخواهی این پول را در
مسیر بد و غلط خرج کنی ،یا تصور کنی که با وجود این منفعت ،از
در خانۀ خدا نمیروی
خدا مستقل میشوی و دیگر برای گدایی ِ
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و التماس نمیکنی ،این چیز بدی است و هرچقدر هم خوشحال
بشوی ،قسیالقلبتر میشوی.
از امامصادق(ع) پرسید :ما ّ
حبالدنیا داریم پس بدبخت هستیم!
ً
آقا فرمود :منظورت از حبالدنیا چیست؟ گفت :مثال میخواهم
پول و ثروت داشته باشم و !...حضرت فرمود :برای چه میخواهی
پول داشته باشی؟ (یعنی از انگیزۀ او سؤال کرد) او گفت :برای
اینکه خانوادهام راحت باشند ،برای اینکه به زیارت بروم ،صدقه
َُْ َ
بدهم و ...حضرت فرمود :اینکه ّ
حبالدنیا نیست! (فقل ُت ل ُه
ُ ْ ُ َ َ َّ َ ُ ُّ ُّ
الد ْن َيا َف َق َال لي َت ْص َن ُع ب َها َما َذا َق َال ُق ْلتُ
ج ِعلت ِفداك إنا لن ِحب
ِ
ِ
َ َ َ َّ ُ ْ َ َ َ ِ ُ ُّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َّ ُ َ َ
أتزوج ِمنها و أحج و أن ِفق على ِعيا ِلي و أ ِنيل ِإخوا ِني و أتصدق قال
ْ
َ ْ َ َ َ َ ُّ ْ َ
الدن َيا َهذا ِم َن ال ِخ َر ِة» (السرائر /ج/3ص)564
ِلي ليس هذا ِمن
داری منفعتطلبانه میتواند عاشقانه هم باشد؟
آیا دین ِ

سر این است که منفعتطلبی چگونه با
در این جلسه بحث ما ِ
عاشقانه دینداری کردن و با شور و هیجان و لذتبخش بودن
دین ،قابل جمع است؟ ا گر ما بخواهیم منفعتطلبانه دینداری
کنیم ،آنوقت عاشقی و احساس خوب معنوی چه میشود؟ آیا
داری منفعتطلبانه میتواند عاشقانه هم باشد؟
دین ِ
ت کم را طلب کنی ،روحت
پاسخ اول این بود که ا گر شما منفع ِ
خبیث میشود ،قسیالقلب میشوی ،از عشق هم خبری نیست،
احساسات دینی را هم درک نمیکنی .اما ا گر عالیترین منافعت
را بطلبی ،دورترین منافع را طلب کنی و حتی به منافع مادی
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جهت عالی بدهی ،خیلی رقیقالقلب میشوی و
خودت هم
ِ
احساسات هم پیدا میکنی.
انسان عاشق کسی میشود که به او زیاد منفعت برساند
پاسخ دوم این است :آن کسی که میخواهد به تو منفعت
برساند ،ا گر کم منفعت برساند ،زیاد عاشقش نمیشوی ،اما ا گر
منفعت زیاد به تو برساند ،عاشقش میشوی.
در روایت هست که خداوند متعال به موسی(ع) فرمود :من را در
دل مردم ،محبوب کن ،گفت :خدایا من چگونه تو را بین مردم
ِ
محبوب کنم؟ چهکار کنم که عاشق تو بشوند؟ فرمود نعمتهای
ش آنها یادآوری کن و خودت هم شروع کن به آنها خوبی
من را پی 
کردن ،اینطوری من را نزد آنها محبوب میکنی .من انسان
َرا طوری آفریدهام که هرکسی به او نیکی کند دوستش دارد.
َْ
َ َْ
(أ ْو َحى ُ
اهَّلل َت َع َالى إَلى ُم َ
وسى ع َح ِّب ْب ِني ِإلى خل ِقيَ ،و َح ِّب ْب خل ِقي
ِ
َ
َ
َ َ َ
َ َ ْ ُ َ َ َّ
َ
ِإل َّي .قالَ :يا َر ِّب ك ْيف أف َعل قال :ذ ِك ْر ُه ْم آل ِئ َي َو ن ْع َما ِئي ِل ُي ِح ُّبو ِني؛
ُ
اهَّلل إَلى ُم َ
وسى
تفسیرمنسوب به َامامعسکری(ع)( )342/أ ْو َح
ىَ ِ
َ
َذ ّ ِك ْر َخ ْل ِقي َن ْع َما ِئي َو أ ْح ِس ْن إَل ْيه ْم َو َح ّب ْب ِني إَل ْيه ْم َفإ ّن ُه ْم ل ُي ِح ُّب َ
ون
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َّ
َ
َ
ِإل َم ْن أ ْح َس َن ِإل ْي ِهم؛ ارشادالقلوب)116/1/
انسان موجود منفعتطلبی است که در اثر منفعت ،محبت
پیدا میکند
چون انسان موجود منفعتطلبی است و هر کسی به او احسان
و خوبی کند ،دوستش میدارد .پس راه عاشقشدن به خدا
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این است که ما ببینیم خدا چقدر منافع ما را تأمین میکند؟
ا گر با چشم باز و دقیق نگاه کنیم ،کمکم عاشق خدا میشویم.
انسان موجود منفعتطلبی است که در اثر منفعت ،محبت پیدا
میکند .حتی وقتی یکجایی به کسی عالقه پیدا کرد ،ا گر بعد از
مدتی ببیند که به نفعش نیست ،این عالقه از سرش میافتد .یا
ا گر ببیند این عالقه به ضررش است ،حتی عالقهاش تبدیل به
نفرت هم میشود! ما دربارۀ انسان ،عشق بدون منفعت نداریم!
َ ُّ َ َّ َ ُ َ َ َّ
ُ
اهَّلل َ َع ّز َو َجل ِل َما َي ْغ ُدوك ْم
رسولخدا(ص) َفرمود« :أيها الن ُاس أ ِح ّب َوا
َ
ْ
ُ
ُ
َ
ِب ِه ِم ْن ِن َع ِم ِه َو أ ِح ُّبو ِني ِب ُح ِّب َر ّ ِبي َو أ ِح ّبوا أهل ب ْي ِتي ِبح ِّبي»
(کشفالغمه )415/1/خدا را دوست داشته باشید بهخاطر
نعمتهایی که به شما داده است .و من را دوست داشته باشید
بهخاطر اینکه خدا را دوست دارید و اهلبیت من را دوست داشته
باشیده چون من را دوست دارید.
چرا وقتی از منفعتطلبی شروع کنیم ،به عشق خدا خواهیم
رسید؟
چرا وقتی از منفعتطلبی شروع کنیم ،به عشق خدا خواهیم
رسید؟ چون وقتی ببینی خدا خیلی منافعت را تأمین میکند و
خیلی به نفعت است ،آنوقت عاشقش میشوی! مسئله این
است که آیا میتوانی بشماری که خدا چقدر به نفعت است؟
شما در این عالم ،عاشقتر از امامحسین(ع) سراغ دارید؟ آنوقت
ً
در دعای عرفه امامحسین(ع) ببینید که تقریبا در نصف این دعا،
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حضرت غرق شکر است؛ غرق شمردن نعمتهای خداست.
حضرت در این دعا صدا میزند :خدایا من با تمام ذرات وجود
خودم ،ا گر بخواهم شکر تو را بهجا بیاورم نمیتوانم! من از
ذکرکردن نعمات تو هم درمانده هستم!
عاشقی ِکی رخ میدهد؟ وقتی ببینی که خدا خیلی به نفعت
است! ما چرا عاشق خدا نشدیم؟ چون نمیتوانیم نعماتش را
درست ببینیم .در روایت هست ،همینکه َ نعمت خدا را ببینی
َ ْ َْ َ ُ َ
اهَّلل َعل ْي ِه ِب ِن ْع َم ٍة
خدا محسوب میشود (من أنعم
و بفهمی ،شکر
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ ُ ْ
َ
َ
فعرفها ِبقل ِب ِه فقد أدى شكرها؛ کافی)96/2/
چهار شرط عمده برای عاشقشدن به خدا:
برای دینداری اول باید منفعتطلب شد! وقتی منفعتطلب
شدی ،همینکه یکبار منافعت را بشماری ،در عشق خدا هال ک
میشوی! پس شرط اول برای عاشقشدن این است که آدم
زیاد منفعتطلب باشد؛ یعنی خیلی شدید ،منافعش را بخواهد؛
عاشق کسی میشود که خیلی منافعش را تأمین کند.
آنوقت
ِ
شرط دوم هم این است که ببینیم خداوند چقدر دارد منافع ما
را تأمین میکند!
شرط سوم برای اینکه ما بتوانیم بهعنوان یک انسان
منفعتطلب ،عاشق خدا بشویم این است که ببینیم خدا از چه
ضررهایی دارد ما را عبور میدهد! وقتی ببینیم خداوند دارد ما
را از ضررهای بسیار مهلک نجات میدهد ،عاشقش میشویم.
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مرگ میدانی یعنی چه؟ قبر میدانی یعنی چه؟ عالم برزخ،
صحرای محشر و جهنم میدانی یعنی چه؟ از همۀ اینها خدا باید
ً
نجاتت بدهد! تو ا گر واقعا بدانی این خطرات چیست ،طوری به
خدا میچسبی که غرق خدا میشوی!
خداوند میتواند تو
آن روی سکۀ منفعتطلبی ،ضررگریزی
استَ .
َ
ْ
ُْ ُ ْ
ليم» (صف)10/
ذاب أ ٍ
را از عذاب الیم نجات بدهد «تنجيكم ِمن ع ٍ
ا گر عاشق خدا نشدی ،شاید برای این است که هنوز نمیدانی
عذاب الیم چیست! هر لحظه از لحظههای جاندادن ،مانند
هزار ضربۀ شمشیر زهردار است که به بدن آدم بزنند! خداوند
مرگ را اینطوری قرار داده است اما حاضر است ما را از این عذاب
ً
سخت نجات بدهد و مرگ را برای ما آسان کند؛ تو ا گر واقعا از
خدا بخواهی ،نجاتت میدهد .منتها اول باید بفهمی که چه خبر
است تا بعد ،به خدا پناه ببری و آنوقت ببینی که چقدر عاشقش
میشوی!
شرط چهارم برای عاشق خدا شدن چیست؟ ما بهعنوان یک
ن منفعتطلب ،خطا میکنیم ،چون باید آزاد باشیم تا
انسا 
بتوانیم انتخاب کنیم و ارزش پیدا کنیم ،لذا گاهی خطا میکنیم
و خدا هم میفرماید :میخواهی من ببخشم؟ دوباره یک
وابستگی و نیاز دیگر به خدا پیدا میکنیم که همان استغفار
است .میگوییم« :خدایا خواهش میکنم ،از تو تمنا میکنم مرا
ببخش »...حتی خدا میتواند این کار بدی که انجام دادی ،به
کار خوب تبدیل کند!
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عشق به خدا در دل منفعتطلبی انسان است
محل عاشقشدن به خدا کجاست؟ همین استغفار ،همان
شکر ،همان پناه آوردن به خدا برای نجاتیافتن! منتها ما اینها
را شوخی میگیریم و عاشق نمیشویم! بعضیها نه نعمت خدا
را میبینند که شکر کنند ،نه منفعت بلندمدت خود را میبینند
که تمنا کنند ،نه ضررهای پیش روی خود را میبینند که از آن،
به خدا پناه ببرند؛ آنوقت میخواهند عاشق خدا هم بشوند!
معلوم نیست روی چه حسابی میخواهند عاشق خدا بشوند؟!
بعضیها مجسمۀ تکبر هستند! میخواهند بدون توجه به
اینهمه نیاز انسان به خدا ،همینطوری عاشق خدا بشوند!
عشق به خدا در دل منفعتطلبی انسان است ،ا گر منفعتطلب
باشی میفهمی قیمت استغفار چقدر باالست؟! ا گر منفعتطلب
باشی میفهمی قیمت تبدیل سیئات به حسنات چقدر است!
یعنی من گناه کردم ،اما خدا جایش ثواب مینویسد! ما گاهی
ً
اصال منفعتطلب نیستیم؛ نه قیمت بخشش خدا را میفهمیم،
نه قیمت نعمتش را ،نه قیمت نجات از عذاب را!
ضررگریزی عبد» و
اساس رابطۀ عبد و موال «منفعتطلبی و
ِ
«لطف موال به عبد» است
ِ
عاشقی ما نسبت به خدا ،از نوع عاشقی
نکتۀ بعدی این است که
ِ
بین عبد و موال است .در عشق بین عبد و موال ،موال فقط دهنده
است ،گیرنده نیست!
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رابطۀ بین عبد و موال با رابطۀ بین زن و شوهر یا رابطۀ مادر و فرزند
یا رابطۀ خواهر و برادر ،فرق میکند .رابطۀ عبد و موال یعنی اینکه
به هزار بهانه از موال بگیری و دریافت کنی .دریافت یعنی چه؟
یعنی منفعت! خدا یکبار به این بهانه به تو لطف میکند ،یکبار
به آن بهانه به تو لطف میکند ،یکبار به بهانۀ دیگری لطف
ً
میکند ...اصال ما رابطۀ دیگری با خدا نداریم؛ ما که نمیتوانیم
چیزی به خدا بدهیم!
رابطۀ عبد و موال به اندازۀ عشق و احساس و اشک و هیجان
در خانۀ خدا ،رابطۀ هیجان انگیز و عاشقانه و
أمیرالمؤمنین(ع) ِ
زیبا و لطیفی است! به اندازۀ پیچیدگی و ژرفای ادعیه ،به اندازۀ
در
ضجههای از شب تا به صبح و نشاطآوری که ائمۀ هدی(ع) ِ
خانۀ خدا دارند ،این رابطه قشنگ است ،ا گر وارد این رابطه
بشوید ،میبینید که همهاش بر اساس منفعتطلبی و ضررگریزی
ً
است! اصال رابطۀ عبد و موال چیزی جز این نیست.
خدایا ،تو مدام داری به نفع من کار میکنی و من هر کار خوبی
انجام بدهم ،تو مقدمهاش را برایم فراهم کردهای ،و هر کار بدی
انجام بدهم ،بهخاطر اختیار خودم بوده است ،حاال من االن با
این کارهای بدم چهکار کنم؟ آیا تو من را میبخشی؟ وقتی مرا
بخشیدی من از شرمندگی تو چهکار کنم؟ ا گر هم عذرخواهی کنم،
باز توفیق آن را تو به من دادهای ...این یک رابطۀ عاشقانهای
است که هر کسی نمیتواند بفهمد چه خبر است!
امامباقر(ع) میفرماید :خدا از بندگانش دو تا انتظار بیشتر ندارد؛
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یکی اینکه وقتی نعمت به آنها داد ،به این نعمت اقرار کنند
(بفهمند که به نفع آنهاست) دیگر اینکه وقتی گناه کردند ،به
گناه خود اقرار کنند (بفهمند که گناه به ضرر آنهاست) همین َدوتا
َ
اهَّلل َما أ َر َاد
بس است! خدا
انتظار دیگری از َبندگانش ندارد (ل َو ِ
ُ
اهَّلل َت َع َالى ِم َن َّالناس إ َّل َخ ْص َل َت ْين أ ْن ُي ِق ُّروا َل ُه ب ِّ
الن َعم َف َيز َيد ُه ْم وَ
ِ ِ ِ
َ ِ ِ
ِ
ُ
ّ
ُ َ
وب ف َي ْغ ِف َر َها ل ُه ْم ؛ کافی)426/2/
ِبالذن ِ
(الف-2ن)2

| جلسه دوازدهم |

«اهلمسابقهبودن»؛قدمسومبرایمتقاعدشدن
به دینداری
خدایی خدا را درک نمیکنی!
تا وقتی وارد مسابقه نشوی
ِ
ّ
حس خوب مسابقه را در بچهها سرکوب نکنید!

کسی که برای نجات از بدبختی دارد میدود ،با آن کسی که برای
برندهشدن در یک مسابقه دارد میدود ،حال کدامشان بهتر
ُ
است؟ خب ،کسی که برای مسابقه میدود حالش بهتر است.
اما متأسفانه مادرها ،بعضی وقتها بچهها را بیچاره میکنند
و از حس مسابقه در میآورند و میگویند« :ا گر درس نخوانی،
بدبخت میشوی!»
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کسی که میخواهد دینداری کند باید یک مقدماتی را در
شخصیت خودش ایجاد کند
کسی که بخواهد دینداری کند باید یک مقدماتی را در شخصیت
خودش ایجاد کند و یک مسائلی را در ذهن خودش حل کند
تا نسبت به دین و به ویژه «موضوع ترک گناه» حساس بشود و
رابطۀ خوبی با آن برقرار کند.
کسی که اصل دینداری برایش جا نیفتد ،مسئلۀ گناه هم برایش
جا نمیافتد .خیلیها ممکن است بچه مذهبی باشند و تا یک
حدی ،مؤمن و دیندار هم باشند ،اما دینداری برایشان جا
نیفتاده است تا موضوع گناه در نظرشان موضوع برجستهای
بشود؛ یعنی مسئلۀ ترک گناه و حساسیت نسبت به گناه ،یک
مسئلۀ کلیدی در زندگی آنها نشده است .ا گر کسی نسبت
ً
به مسئلۀ گناه ،حساس بشود طبیعتا توبه هم برایش خیلی
دلنشین میشود.
ً
برای دینداری و ترک گناه اوال باید اهل برنامه بود
کسی که میخواهد نسبت به چیزی به نام گناه حساس بشود یا
بهطور کالنتر ،نسبت به دین حساس بشود و ارتباط خوبی با آن
ً
برقرار کند ،اوال باید اهل برنامه باشد ،باید از همان کودکی به او
یاد داده باشند :تو آمدی در این دنیا که «با برنامه زندگی کنی»؛
چون بدون برنامه آدم نمیتواند به منافع خودش برسد ،بدون
برنامه آدم نمیتواند دشمن خودش را دفع کند ،بدون برنامه
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نمیشود لذت برد ،بدون برنامه نمیشود تفریح کرد ،بدون
برنامه نمیشود شکوفا شد و...
آدم ا گر اهل برنامه بشود دین را بهتر میپذیرد .چنین کسی وقتی
یک جایی خالف کرد یا دچار خطا و اشتباه شد ،ناراحت میشود؛
چون برنامهاش بههم خورده است .مثل اینکه یک کسی برنامه
دارد به مشهد برود و همهچیز را طبق برنامۀ زمانبندی دقیق
ً
چیده است ،اما در بین راه یک مشکلی پیش میآید؛ مثال ماشین
ً
خراب میشود و برنامههای بعد از آن بههم میریزد .طبیعتا
خیلی ناراحت میشود ،چون این یک قطعه از یک پازل بزرگ بود
که باعث میشود کل پازل بههم بریزد.
سر اجرای یک عملِ ،کی برای آدم ،حساسیت پیش میآید؟
ِ
ً
کل برنامه است! مثال
از
قطعه
یک
عمل،
این
که
بداند
آدم
وقتی
ِ
وقتی شما برنامه داری که چهل روز زیارت عاشورا بخوانی ،ا گر یک
ً
روز نخوانی ،طبیعتا کل برنامه بههم میریزد!
خیلیها که دینداری برایشان سخت است ،برای این است
که آدمهای بیبرنامهای هستند
ً
اصال خیلیها که دینداری برایشان سخت است ،بهخاطر
این است که آدمهای بیبرنامهای هستند و به برنامه ،عادت
نکردهاند .گاهی آدمهای بیبرنامه ،همۀ کارهای آدم بابرنامه
را هم انجام میدهد اما منفعالنه ،بیفایده ،زوری ،بدحال و
ً
بهصورت پرا کنده و طبیعتا بیاثر! منتها آدم بابرنامه همان کارها
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را طبق برنامه انجام میدهد و یک اتفاق خیلی خوب برایش
میافتد و اثر بسیار خوبی برایش دارد.
ا گر دین را با برنامه شروع کنید ،آنوقت میبینید که دین چقدر
شیک و با کالس میشود و این همان چیزی است که هست؛
یعنی حقیقت دین همینقدر شیک و قشنگ است نهاینکه ما
بخواهیم دین را َب َزک کنیم!
هر کسی بخواهد دیندار بشود باید آدم «منفعتطلبی» بشود
قدم دوم برای متقاعدشدن به دینداری این بود که هر کسی
بخواهد دیندار بشود باید آدم منفعتطلبی بشود .هر کدام از
شما وقتی بر اساس تمایل خودتان یک کاری انجام میدهید،
در واقع دارید خودتان را ارضاء میکنید ،به نفع مادی یا به نفع
روحی خودتان است که این کار را انجام بدهید.
ً
اصال منفعتطلبی از جان آدم جدا نیست .چرا یک مادر اینهمه
حس مادری! همه
برای بچهاش زحمت میکشد؟ بهخاطر
ِ
میگویند «مادر که بهخاطر منفعت این کار را نمیکند؛ مادر
ُ
عاشقانه این کار را میکند!» خب عاشقانه کارکردن که منافاتی
با منفعتطلبی ندارد! منفعت که فقط پول نیست ،اینکه مادر،
ّ
مادری خودش را ارضاء میکند هم منفعت است ،منفعت
حس
ِ
روحی هم منفعت است ،منفعت روانی هم منفعت است.
ّ
حب ذات هیچوقت از انسان جدا نمیشود؛ حتی ا گر در اوج
عاشقی برای خداوند متعال باشد .اوج عاشقی که عرفا به آن
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«فناء فیاهلل» میگویند در واقع فناء نیست ،بلکه بقاء تمام
است؛ کسب تمام است ،دریافت تمام است! کسی که میگویند
ً
«فناء فیاهلل» شده است ،یعنی اتفاقا بیشتر از همه ،از خدا
دریافت کرده است و حاال بیشتر از همه دارد و بزرگتر از همه هم
شده است!
ا گر دیندارها بفهمند که «دینداری یعنی منفعتطلبی»
آنوقت دچار غرور نمیشوند
دینداری یعنی منفعتطلبی! این را هم باید به بیدینها
بگوییم هم به دیندارها! چون دیندارها ا گر بفهمند دارند
منفعتطلبانه دینداری میکنند ،دچار غرور نمیشوند ،چون
میدانند که هرچقدر دینداری کنند ،به نفع خودشان است و به
خدا بدهکارتر میشوند .ا گر دیندارها بفهمند که هر کاری انجام
میدهند به نفع خودشان است ،آنوقت مقید بودنشان به نماز
هم بهتر میشود.
ا گر به بیدینها هم گفته بودیم که دینداری یعنی
سر حجاب دعوا نبود! االن دعوا سر این نبود
منفعتطلبی ،االن ِ
که در مدرسه ،رقاصی بکنند یا نکنند؟ خیلی از این دعواهای
بیهوده ،بهخاطر ادبیات غلط دینی ما ایجاد شده است!
چون گفتیم« :این کارهای بد را بهخاطر اعتقادات ترک کن!»
درحالیکه باید میگفتیم« :این کارها به نفع شما نیست بلکه به
ضرر خودتان است!»
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«شخصیت دیندار» پیدا کنیم ،این
سومین قدم برای اینکه
ِ
است که «اهل مسابقه باشیم»
سومین قدم برای اینکه ما یک شخصیت دیندار پیدا کنیم
و یک شخصیت حساس نسبت به گناه داشته باشیم و به
گناهنکردن متقاعد بشویم ،این است که باید اهل مسابقه باشیم؛
اهل تأمین منافع حداقلی نباشیم ،هم منفعت را بخواهیم ،هم
بیشترین منافع را بخواهیم ،هم سریع بخواهیم ،هم همۀ منافع
را بخواهیم ،هم بهتر از همه بخواهیم.
کسی که زیاد منفعت نمیخواهد ،دین را برای چه میخواهد؟!
برود پای سریالهایی بنشیند که پیامهای اخالقی دارند! کسی
که فقط دنبال یکذره شعور اخالقی است ،او نیاز به دین ندارد!
دین ،مال آنهایی است که «حدا کثر منافع» را میخواهند
 /کسی که دنبال حدا کثر منافع نیست ،نمیتواند شخصیت
دینی پیدا کند
دین ،مال آنهایی است که حدا کثر منافع را میخواهند .کسی
ً
که دنبال حدا کثر منافع نیست ،دین بهدردش نمیخورد! مثال
«موسیقی بد گوش نده؛ چون نمیگذارد تو
به کسی میگویید:
ِ
به حد باال برسی» میگوید« :من نمیخواهم به حد باال برسم!»
ُ
خب اینجا دیگر حرفی باقی نمیماند که به او بگوییم!
کسی که اهل رسیدن به حدا کثر منافع و باالترین درجات نیست،
ً
اصال شخصیت دینی نمیتواند داشته باشد .چنین کسی برای
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گناه خودش هم گریه نمیکند ،چون نمیفهمد که گناه چقدر به
او ضرر میزند.
موضوعات پست و پلشتی باهم مسابقه
البته بعضیها در یک
ِ
ً
میگذارند که بهاصطالح ،در مقابل همدیگر کم نیاورند! مثال
مهمانی آنچنانی میگیرد برای اینکه در مقابل فالن فامیل
ِ
خودش ،کم نیاورد یا اینکه روی دست او بزند! منظور ما این
مسائل بیارزش نیست.
قرآن ،ما را به مسابقه دعوت میکند!
َ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ّ
َ
ّ
َ
َ
َ ْ َ ْ َ ْ
ْ
ْ
ض
فرمایدِ :
«سابقوا ِإلى مغ ِفر ٍة ِمن ر ِبكم و جن ٍة عرضها كعر ِ
قرآن می ْ َ
َّ
الس ِ َ ْ
ض» (حدید )21/از همدیگر سبقت بگیرید برای
ماء و الر ِ
آمرزش و مغفرتی از سوى پروردگارتان و بهشتى كه پهنايش چون
پهناى آسمان و زمين است ...
علیبنالحسین(ع) میفرماید :شیعیان ما ،بهشت به شما
میرسد؛ دیر یا زود! اما بروید باهم مسابقه بگذارید برای رسیدن
َبه باالترین درجه؛ دغدغه و مسئله َتان این باشد! َ«م َع ِاش َر ِش َيع ِت َنا
ً َ
َّ ْ َ َّ ُ َ َ ْ َ ُ َ ُ ْ َ ً
َ
يعا َك َ
ان أ ْو َب ِطيئاَ ،و ل ِك ْن َت َناف ُسوا ِفي
أما الجنة فلن تفوتكم س ِر
َّ
ات» (تفسیرمنسوب به امامعسکری(ع))224/
الد َر َج ِ
ً
بعد میفرماید :ا گر این کارهای خوب را انجام بدهی(...مثال به
فقرا و برادران دینیات احسان کنی )...میدانی چه اتفاقی َبرایت
ُ َّ
َ
(...يك ِل ُم ِب َها أخ ُاه
میافتد؟ صدهزار سال از رفیقت جلو میافتی!
ْ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
َ
المؤ ِمن الف ِقير ِبأ كثر ِمن م ِسير ِة ِمائ ِة أل ِف سن ٍة تقدم ه ؛ همان)
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آیا ما این حس را داریم که بخواهیم بقیه را جا بگذاریم و از دیگران
در خانۀ خدا گریه نمیکنم؟
سبقت بگیریم؟ میپرسد :من چرا ِ
ُ
میگوییم :خب شما اهل مسابقه نیستی! کسی که خودش را
برای مسابقه آماده کرده است ،ا گر مسابقه را َنبرد ،مینشیند و
گریه میکند!
دین فقط برای این نیست که ما را از بدبختی نجات بدهد!
دین فقط برای این نیامده است که ما را از لجنزار بدبختی نجات
بدهد! دین آمده است ما را با «ماشین مسابقه» از لجنزار زندگی
نجات بدهد و به اوج برساند! یعنی از همان اول ،بحث مسابقه
ً
هم مطرح است ،فقط بحث نجات از لجنزار نیست! اصال
خاصیت دین همین است که در آن مسابقه هست.
ُّ
َ
َ
رسولخدا(ص) میفرمایدَّ :
«الت ِق ُّي َس ِاب ٌق ِإلى ك ِل خ ْير»
(اعالمالدین )186/آدم متقی برای هر خیری مسابقه میگذارد!
یعنی با هیچ خیری ،حداقلی برخورد نمیکند .تقوی یعنی همین!
َّ
خداوند هم میفرماید :من فقط از متقین قبول میکنم ِ«إنما
ْ َ
َي َت َق َّب ُل ُ
اهَّلل ِم َن ال ُم ّتقين» (مائده )27/یکنوع حس مسابقه در آن
هست .آدم متقی است که عاقبتبخیر میشود نه آدم حداقلی!
َ
ُ َْ
رات» (بقره )148/مسابقه بگذارید
قرآن میفرماید« :ف ْاس َت ِبقوا الخ ْي ِ
برای خیرات! در آیه دیگری دربارۀ مؤمنین میفرماید«ُ :يسار ُع َ
ون
ِ
َْ
ِفي الخ ْيرات» (آلعمران )114/آنها برای خیرات ،سرعت میگیرند.
امامحسین(ع) فرمود :کار خوبی که انجام دادهاید اما آن را با
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اشتیاق انجام ندادهاید ،روی آن کار خوبتان
سرعت و شتاب و
َ
ْ
َ
َ
ً
ُ
َ
ُ
َ
ّ
ّ
َ
َ
َ
ی
اصال حساب نکنید! (یا أیها الن ُاس ن ِاف ُسوا ِفی المک ِار ِم و َس ِارعوا ِف 
َْ َ ََ َ ْ َ ُ َ ُْ َْ َْ َ ُ
وف لم تعجلوا؛ کشفالغمه)29/2/
المغا ِن ِ 
م و ل تحت ِسبوا ِبمعر ٍ
َ ٌ َ َُ
َ َّ َ ُ ْ ُ َ َ َ َ ْ َّ ُ ُ ُُ
لى
وبه ْم َو ِجلة أ ّنه ْم ِإ َ 
میفرماید« :و ال ِذين يؤتون ما ءاتوا و قل
َر ِّبه ْم َر ِاج ُعون» (مؤمنون )60/کسانی که اعمالی که باید انجام
بدهد را انجام میدهند و قلبشان ترسان و هراسان است از
ٌَ
اینکه دارند پیش خدا میروند .کلمۀ َ«و ِجلة» به معنای ترس و
نگرانی منفی نیست ،بلکه یک هیجان و نگرانی خاصی است که
در وضعیتهای مثبت برای آدم پیش میآید که قشنگ است و
ُ
اعصاب آدم را خرد نمیکند.
َْ
در آیۀ بعد میفرماید«ُ :أ ْوَل َ
ئك ُي َسار ُع َ
فى الخ َْير ِات َو ُه ْم َلها
ون
ِ
ِ
ُ
َس ِابقون»(مؤمنون )61/اینها کسانی هستند که در کارهای خیر
سرعت میگیرند و با همدیگر مسابقه میگذارند و خودشان را با
هم مقایسه میکنند تا از هم سبقت بگیرند در خوبیها.
حس مسابقه بگیرید! ّ /
حس خوب مسابقه را در بچهها
سرکوب نکنید!
َْ
َ
َ
ّ
َّ َ َّ
َ
َ
ُ
َ
َ
قرآن میفرماید«َ :و ه َو الذي خلق ّ
الس
ام
ماوات َو ال ْرض ف 
ِ
ي ِست ِة أي ٍ
َ َ َ ُ ُ ََ ْ
َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
ماء ِليبلوكم أيكم أحسن عمال» (هود )7/همۀ
و
كان ع ْرشه على ال ِ

هستید؟
این آسمانها و زمین را آفریده است تا ببیند کدام بهتر َّ
جای دیگری میفرماید« :الذي
یعنی این یک مسابقه است .در
َ َ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ُ َ ُ ْ َ ُّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ ً
خلق الموت و الحياة ِليبلوكم أيكم أحسن عمال» (ملک )2/آنكه
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مرگ و زندگى را آفريد تا شما را امتحان کند كه ببیند كدامتان بهتر
هستید؟ نه اینکه امتحان کند تا ببیند چه کسی خوب است و
چه کسی بد است؟ بلکه از همان اول مسابقه است که ببیند چه
کسی بهتر است؟
حس مسابقه بگیرید! بچهها و کودکان را ببینید که چقدر
حس خوبی دارند؛ همهاش میخواهند با هم مسابقه بگذارند.
این ّ
حس قشنگی است که در وجود انسان قرار داده شده ولی
ً
متاسفانه ما معموال این ّ
حس خودمان را سرکوب میکنیم! این
بچه ،همهاش میخواهد مسابقه بگذارد ولی ما مدام میگوییم
«بنشین سر جایت! خودت را جمع کن!» او هم یواشکی میرود
با لپتاپ و موبایل ،در مسابقهها و بازیهای غیرواقعی در فضای
مجازی و ...شرکت میکند .درحالیکه باید او را وارد مسابقههای
ّ
جدی زندگیاش کنیم.
میدانید بعضیها چرا اینقدر در مناجات ،خوشگریه هستند؟ آیا
بهخاطر این است که خیلی بدبختی دارند؟ نه؛ دلیلش این است که
ا گر کسی برای یک مسابقهای خیلی زحمت کشیده باشد که ببرد،
وقتی به او بگویند که «تو برنده نشدی!» مینشیند و گریه میکند.
این از سر بدبختی نیست بلکه ناشی از یک ّ
حس خوب است.
مادرها گاهی بچهها را بیچاره میکنند و از حس مسابقه
در میآورند!
کسی که بهخاطر نجات از بدبختی دارد میدود ،با آن کسی که
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برای برندهشدن در یک مسابقه دارد میدود ،حال کدامشان
بهتر است؟ معلوم است؛ کسی که برای مسابقه میدود حالش
بهتر است .ولی متأسفانه بعضی وقتها مامانها بچهها را بیچاره
میکنند و از حس مسابقه در میآورند و میگویند« :ا گر درس
نخوانی ،بدبخت میشوی!»
امامزمان(ع) وقتی تشریف میآورند ،چه زندگیای برای مردم
درست میکنند؟ حداقلها را برای زندگی مردم تأمین میکنند و
دیگر بقیۀ زندگی ،مسابقه است! چون خیال همه راحت است
سر کار
که دیگر کسی بدبخت نمیشود لذا کسی از سر بدبختی ِ
نمیرود .ا گر کسی ورشکست هم شد ،زندگیاش تأمین است...
ُ
خب این شرایط را ایجاد میکنند تا مردم برای بهترشدن زندگی
کنند و برای بهترشدن ،بندگی کنند.
ً
اصال فلسفۀ اینکه یک دولت دینی باید حداقل زندگی مردم را
فراهم کند چیست؟ برای این است که مردم به خدا برسند و
بهعبارت دیگر ،اینکه «اهل مسابقه بشوند»
دین میگوید «حس مسابقه بگیرید» اما برخی اندیشمندان
اخالقی میگویند ّ
«حس مسابقه نگیرید!»
بعضی از اندیشمندان اخالقی و بعضی از آرامشدهندگان روانی،
ً
واقعا فاجعه هستند! چرا؟ چون میگویند :حس مسابقه به
ناراحتی باختن ،شما را اذیت
استرس بردن و
خودتان ندهید؛
ِ
ِ
ً
ّ
میکند! رسما میخواهند مردم را مثل برده یا بره بار بیاورند!
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ً
دیدهاید که ّبرهها اصال مسابقه نمیدهند؛ راحت هستند!
بعضی از اندیشمندان اخالقی میگویند «حس مسابقه نگیرید!»
اما دین میگوید« :حس مسابقه بگیرید!» شاید بپرسید« :پس
ُ
استرس بردن و باختن چه میشود؟» خدا میفرماید« :خب
ِ
من که هستم! ُچرت هم نمیزنم ،من کمکت میکنم .من
ً
خدا هستم! من اصال خوشم میآید که بندهام میخواهد
برنده بشود »...تو میگویی« :خدایا ا گر شکست خوردم چه؟»
میفرماید« :مگر من میگذارم؟!» میگویی« :حاال ا گر شکست
خوردم چه؟» میفرماید« :من خودم هستم ،برایت جبران
میکنم! پس رابطۀ با من را برای چه میخواهی؟!»
خدایی خدا را
مسابقهای باش! تا وارد مسابقه نشوی
ِ
درک نمیکنی!
ً
اصال تا وارد مسابقه نشوی خدایی خدا را درک نمیکنی! خدا از
اول مسابقه کمکت میکند و نمیگذارد ببازی .خودش
همان ِ
ً
زمینهاش را برایت فراهم میکند که ببری .ا گر واقعا بخواهی
خوب
مسابقه را ببری ،یکدفعهای خدا میگردد یک کار
ِ
است-سر راهت میگذارد و
قشنگ-که انجامش هم راحت
ِ
میگوید «این را انجام بده» یعنی خدا باعث میشود که خیلی
راحت ،مسابقه را ببری!
مسابقهای باش! و ِاال چطور میخواهی گناه را درک کنی؟!
میدانی گناه یعنی چه؟ یعنی یک خطایی کردهای و این مرحله
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از مسابقه را از دست دادهای .بعد خدا میآید برایت جبران
میکند! حاال ارتباط تو با خدا شروع میشود.
ا گر دینداری را مسابقه بدانی ،فضای زندگی و بندگیات
عوض میشود!
ً
ا گر دینداری را به چشم مسابقه نگاه کنی ،اصال فضای دینداری
و فضای زندگی برایت تغییر میکند و یکچیز دیگری میشود!
بعضی از زن و شوهرها در خانه باهم دعوا میکنند ،این میخواهد
بر او پیروز بشود ،او میخواهد بر این پیروز بشود ،لذا هیچکدام
کوتاه نمیآیند .اما ا گر برای خوببودن مسابقه گذاشته بودند،
اینطوری فکر میکردند« :االن که دعوا شده است ،باید ببینیم
چه کسی بیشتر میتواند ثواب میبرد؟» ا گر کسی اینطوری فکر
کند ،در برابر طرف مقابل کوتاه میآید و میگوید« :باشد ،هرچه
شما بگویید!» آنوقت این کسی که کوتاه آمده ،برندۀ مسابقه
خواهد بود.
(الف-2ن)2

| جلسه سیزدهم |

نظم آهنین و قواعد پیچیدۀ عالم،
لزوم توجه به ِ
قبل از شروع دینداری
قبل از دینداری ،باید بدانیم که در یک «جهان حسابشده»
زندگی میکنیم
خارج از دین هم میتوان برخی از آثار و نتایج گناهان را فهمید
جهان منظم« ،عادتکردن به
اولین پیشنهاد دین برای مواجهه با
ِ
مراقبت» است

جهان ما جهانی است که باید مطابق با ضابطههای آن زندگی کرد؛
نمیشود خالفش زندگی کرد .بعضیها میخواهند این ضابطهها
را فراموش کنند تا راحتتر زندگی کنند! این روش درستی نیست
پیشنهادی دین ،این
و خیلی به انسان ضربه میزند .اما روش
ِ
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ن قوانین
است که راحتی را در عادتکردن به مراقبت و رعایتکرد ِ
و ضوابط عالم ،پیدا کنیم.
قبل از اینکه سراغ دین برویم ،باید بدانیم که در یک جهان
منظم و حسابشده زندگی میکنیم
یکی از عواملی که موجب میشود ما نسبت به دین رویکرد
مثبتی داشته باشیم این است که بدانیم در چه جهانی داریم
زندگی میکنیم؟ یکی از عواملی که موجب میشود نسبت به گناه
حساس بشویم این است که بفهمیم در چه جهانی داریم زندگی
میکنیم؟ ما در یک جهان بسیار منظم ،حسابشده و دارای
نظمی ما در این جهان،
عکسالعمل ،زندگی میکنیم .آثار بی
ِ
ً
خود ما برمیگردد و اصابت میکند .ما نمیتوانیم با این
کامال به ِ
جهان بهشدت منظم ،هماهنگ نباشیم.
ِ
قبل از اینکه بخواهیم سراغ دین برویم ،باید بفهمیم کجا داریم
زندگی میکنیم؟ این جهان ،جهان بیضابطهای نیست بلکه
ً
جهان کامال حسابشدهای است ،ما داریم در این چنین جهان
منظمی زندگی میکنیم و نمیتوانیم هر رفتاری انجام بدهیم!
جهان بسیار پیچیده و منظم و قاعدهمند،
البته پذیرفتن این
ِ
ً
یکمقدار سخت است و آدمها معموال دوست دارند به اینهمه
ضابطه توجه نکنند تا راحت باشند؛ درحالیکه عدم توجه به این
مسئله ،به انسان لطمه خواهد زد.
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جهان
قبل از دینداری باید برای ما جا بیفتد که در این
ِ
حسابشده ،نمیتوانیم هر رفتاری انجام بدهیم
باید خارج از دین و قبل از دینداری برای ما جا بیفتد که ما در
این جهان ،نمیتوانیم هر رفتاری انجام بدهیم! فکر نکنیم که
زندگی شانسی است! این عالم ،حساب و کتاب دارد و ما وقتی
ً
در این عالم قرار میگیریم ،طبیعتا رفتار ما هم باید حساب و
کتاب داشته باشد ،چون عکسالعملهای رفتار ما به خودمان
برمیگردد.
ما باید با طبیعت همراه باشیم چون داریم در دل این طبیعت
زندگی میکنیم .ما نمیتوانیم هرطور که دلمان خواست با
منفی آن به
طبیعت برخورد کنیم ،چون عکسالعملها و آثار
ِ
ً
خودمان برمیگردد .مثال خوابیدن بینالطلوعین برای انسان
بسیار ّ
مضر است ،مثل این است که انسان به بدنش ،به مغزش
و به اعصابش ضربات سختی وارد کرده باشد! باالخره این
طبیعت ،ما را به یک سری مسائل وادار میکند و ما نمیتوانیم با
آن بیتفاوت باشیم.
پدر و مادر نمیتوانند با بچههای خود هرطور دلشان خواست،
رفتار کنند ،حتی نمیتوانند در مقابل چشم بچهها هرطوری
که دلشان خواست باهمدیگر برخورد کنند و حرف بزنند؛ چون
باالخره عکسالعملهایش به خودشان برمیگردد و شرایط
دشواری برای خود پدر و مادر پدید خواهد آمد.
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قواعد پیچیدۀ جهان ،به انسان اجازه نمیدهند که هر کاری
دلش خواست انجام بدهد!
ما ا گر نسبت به منافع خودمان بلندپروازی داشته باشیم ،ا گر
بخواهیم همۀ منافعمان را بهدست بیاوریم و به اوج شکوفایی
برسیم ،ا گر کسی همت ما را نابود نکرده باشد ،ا گر بیشخصیت
بار نیامده باشیم و به کم قانع نباشیم ،ا گر اهل مسابقه باشیم،
ا گر همۀ اینها باشد ،باز هم ما باید بدانیم «کجا داریم زندگی
ً
میکنیم؟» ا گر واقعا بدانیم در چه جهان منظمی داریم زندگی
میکنیم ،میفهمیم که یکدانه رفتار غیردقیق هم نباید داشته
باشیم .مگر میشود در این دنیا هر رفتاری را انجام داد؟! مگر
قوانین فیزیک اجازه میدهد ما هر کاری دلمان خواست انجام
دهیم؟ اینهمه دانشگاه و اینهمه دانشمند ،فقط برای این
است که قواعد طبیعت را بفهمند و بتوانند یکمقدار با این
قوانین کار کنند تا انسانها بتوانند یکذره شرایط زندگی خود را در
این قواعد پیچیدۀ عالم ،بهتر کنند .این قواعد هم قواعد خاصی
ً
هستند و اصال تسلیم کسی نمیشوند و انعطاف نمیپذیرند.
خارج از دین هم میتوان برخی از آثار و نتایج گناهان را
فهمید
ما میتوانیم خارج از دین ،آثار و نتایج برخی از رفتارها و گناهان
ً
را بررسی کنیم .مثال موضوعاتی مثل «حجاب» یا «فکرکردن به
ً
گناه» موضوعاتی است که آثار سوء آنها از نظر فیزیولوژی هم کامال
قابل اندازهگیری است و ا گر دانشگاههای ما ّ
همت کنند میتوانند
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نتائجش را بهدست بیاورند .کمااینکه دربارۀ «دروغ گفتن» با
دادن چندتا سنسور بر روی بدن انسان ،میتوانند آثارش را
قرار ِ
مشاهده کنند.
گول انرژی جوانی را بخوریم و در این دوران ،علیه خودمان
ما نباید ِ
ً
اقدام کنیم و انرژیهای خودمان را نابود کنیم! مثال باید بدانیم
که هر موسیقیای با روح آدم سازگار نیست و برخی از موسیقیها
بر روی بدن ،اعصاب و روان انسان تأثیرات نامطلوبی میگذارد.
از سوی دیگر ،دستورات عبادی دین؛ مثل نماز ،سحرخیزی،
سجدۀ طوالنی ،قنوت طوالنی نماز شب و ...حتی بر جسم
انسان هم آثار مثبتی دارد که میتوان جنبههای فیزیکال این
فرمودهاند ،نماز
عبادتها را بررسی کرد .کمااینکه در روایات
َ ُ َّ ْ َ َ َّ ٌ
بدن تأثیر دارد ِ(قیام اللی ِل مصحة
شب و سحرخیزی در سالمتی
ْ
َ َ َُ
َ َ ُ َّ ْ َ ْ َ ٌ
َ
ّ
ّ
ِلل َ َب َدن؛ محاسن( )53/1/صلة اللی ِل مرضاة ِللر ِب.....و راحة
ْ
ال ْب َد ِان؛ ارشاد القلوب )191/1/انشاءاهلل اطباء ،فیزیکدانها
و شیمیدانها و برخی از متخصصین علوم مختلف ،بهمرور آثار
مثبت عبادات را برای ما ثابت خواهند کرد.
جهان حسابشده،
اولین پیشنهاد دین برای مواجهه با این
ِ
«عادتکردن به مراقبت» است
ما در یک جهان بسیار منظم و حسابشده زندگی میکنیم ،حاال
باید دید راه حلی که برای برخورد با این جهان ،انتخاب میکنیم،
ً
چگونه است؟ بعضیها برای اینکه راحت باشند ،میگویند« :اصال
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بیایید فراموش کنیم که اینقدر جهان حسابشده است!» خب
منفی بیتوجهی به نظم این
اینکه روش غلطی است؛ چون آثار ِ
عالم ،به خودمان برمیگردد ،لذا ما نمیتوانیم به این مسئله،
بیتوجه باشیم و هرطوری دلمان خواست رفتار کنیم.
ک کاری کنیم تا
دین برای ما دوتا پیشنهاد دارد؛ اول اینکه ی 
کردن اصول زندگی در این جهان ،برای ما آسان بشود،
مراقبت ِ
نه اینکه با فراموشکردن مقررات عالم ،بخواهیم زندگی خودمان
ً
را آسان کنیم! مثال بهجای اینکه با خوردن هرچیزی که دلمان
خوردن غذای خوب و
خواست ،خوش بگذرانیم ،با عادتکردن به
ِ
سالم ،خوش بگذرانیم .کمااینکه قرآن میفرماید«َ :ف ْل َي ْن ُظر ْال ْنسانُ
ِ ِ
عامه» (عبس )24/انسان باید به طعامش دقت بکند!
ِإلى َط ِ
ک مدتی برنامهریزی کنید
پیشنهاد اول دین این است که شما ی 
و مهارت پیدا کنید که این قوانین را رعایت کنید .امام باقر(ع)
میفرماید :خودتان را به کارهای خوب عادت بدهیدَ .
«ع ّ ِو ُدوا
َْ ُ ُ ْ َ
أنف َسك ْم الخ ْي َر»(الخرائج )596/2/وقتی خودتان را عادت بدهید،
خیلی از کارها برایتان آسان میشود .بهعنوان مثال ،شما برای
رانندگیکردن ،باید مهارت پیدا کنید که از ترمز و کالچ و دنده،
بهموقع استفاده کنید؛ بعد از اینکه این مهارت را پیدا کردید،
دیگر خیلی راحت میتوانید رانندگی کنید ،نه اینکه بدون مهارت،
هرطوری که دلتان خواست رانندگی کنید ،چون در این صورت،
بهشدت لطمه میخورید.
جهان ما جهانی است که باید مطابق با ضابطههای آن زندگی
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کرد؛ نمیشود خالفش زندگی کرد .حاال بعضیها میخواهند
این ضابطهها را فراموش کنند تا راحتتر زندگی کنند! این روش
درستی نیست و خیلی به انسان ضربه میزند.
ن قوانین و
راحتی را در عادتکردن به مراقبت و رعایتکرد ِ
ضوابط عالم ،پیدا کنیم
پیشنهادی دین این است که راحتی را در عادتکردن به
روش
ِ
ن قوانین و ضوابط عالم ،پیدا کنیم .البته
مراقبت و در رعایتکرد ِ
در مقام رعایتکردن ،نباید مثل مرتاضهای هندی عمل کنیم،
انسان نباید دربارۀ مراقبت ،با افراط برخورد کند؛ مراقبت هم حد
و اندازهای دارد ،ضابطههای خاص خودش را دارد ،آدم نباید
خودش را در مراقبتکردن ،هال ک کند!
ا گر دین به ما دستوراتی میدهد-که وقتی انجام ندهیم اسمش
میشود گناه -باید بدانیم که منشأ این دستورات ،نظم و
بودن عالم است! شما نمیتوانی در این جهان،
حسابشده ِ
بدون نظم و حساب زندگی کنی! حتی حیوانات هم بدون
ً
نظم زندگی نمیکنند ،مثال گربهها ،بعضیوقتها دچار یک نوع
بیماری میشوند که باید یک غذا یا گیاه خاصی را پیدا کنند
و بخورند ،لذا غریزۀ گربه او را وادار میکند برود آن غذا را بخورد
تا بیماریاش خوب بشود! اما دربارۀ انسان ،این را در اختیار
خودش گذاشتهاند که بفهمد چه چیزی برایش خوب است؟ لذا
قرآن میفرماید«َ :ف ْل َي ْن ُظر ْال ْن ُ
عامه» (عبس )24/انسان
سان ِإلى َط ِ
ِ ِ
باید به غذای خودش نگاه کند و دقت کند .کسانی که اهل دقت

176

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

در غذا خوردن هستند به نتایج خوبی(در زمینۀ سالمت جسم و
روح) میرسند.
پیشنهاد دوم دین :به آغوش خدا پناه ببر تا خطاهایت را
جبران کند
پس اولین پیشنهاد دین ،این است که ا گر میخواهی راحت
زندگی کنی بیا «در کنترل و مراقبت ،مهارت پیدا کن» البته دین
پیشنهاد دیگری هم دارد که خیلی قشنگتر است؛ میگوید :ا گر
جهان بهشدت منظم ،برایت سخت است،
زندگیکردن در این
ِ
ُ
مثل دوران بچگیات که میرفتی در آغوش مادرت و به او
خب ِ
پناه میبردی و او خطاهایت را جبران میکرد (لباست را عوض
میکرد و )...االن هم برو پیش خدا و در آغوش خدا قرار بگیر ،تا
نگرانیات را برطرف و خطاهایت را جبران کند.
خدا میفرماید :ا گر زندگیکردن در این جهان منظم و پیچیده
ُ
برایت سخت است ،خب بیان با من زندگی کن! من خودم
دستت را میگیرم ،من جبران میکنم.
ً
مثال ا گر ما غذای ناسالم بخوریم ،خدا میتواند آثار سوء آن را
جبران کند؟ بله ،گاهی اوقات با دعا و ذکر ،حتی اشتباهات ما در
زمینۀ غذاخوردن هم جبران میشود؛ یعنی آدم انرژیهای روحی
و معنویای پیدا میکند که میتواند کاستیهای انرژیهای
مادیای که باید به جسمش میرسیده را جبران کند.
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قوای انسان بسیار متعدد و متنوعاند ّ /
قوت مؤمن از غذا
نیست؛ از ّنیت اوست
غذا نیستَ ،بلکه از ّنیت
طبق روایاتّ ،قوت مؤمن از
َ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ ََُ ْ ْ
َ
ّ
اوست ِ(إ ّن ق ّوة ال ُمؤ ِم ِن ِفی قل ِب ِه أ ل َت َ َر ْو َن أنک ْم َت ِج ُدون ُه
َ َ َْ َ َ َ ْ ْ َ ُ َ َُ ُ َّْ َ َ ُ ُ َ
وم ّالن َهار؛
ض ِعیف البد ِن ن ِحیف الجسم و هو یقوم اللیل و یص
ِ ِ َ َ ُ َ َ َ ٌ َ َّ َ َ ْ َ َ
ْ
منالیحضرهالفقیه( )560/3/ما ضعف بدن عما ق ِویت علی ِه
ُ
ِّالن َّیة؛ منالیحضرهالفقیهّ )400/4/نیت انسان وقتی قوی شد،
میتواند از بدنش ،چندین برابر کار بکشد.

در خیبر را با چه قدرتی
از امیرالمؤمنین(ع) سؤال کردند :شما ِ
ت جسمیتان بود؟ فرمود َنه با قدرت روحی!
بلند کردی؟ با قدر 
َ ََْ ُ َ َ َ
ْ َ َ َ ً ُ َّ
ََْ َ
ُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
اب خ ْی َب َر و رمیت ِب ِه ُ خلف ظه ِری أرب ِعین ِذراعا ِبقو ٍة
(ما قلعت ب
َ َ َّ َ َ َ َ َ َ َّ َ ّ ّ ْ ُ ُ َّ َ َ ُ َّ َ َ ْ
ُ
ور
س ِبن ِ
جس ِدی ٍة و ل حرک ٍة ِغذا ِئی ٍة ل ِک ِنی أ ِیدت ِبقو ٍة ملکو ِتی ٍة و نف ٍ
َر ّ ِب َها ُم ِض َیئة؛ امالی صدوق )514/از ایشان پرسیدند :شما چگونه
دشمنان قدرتمند خود را به خا ک میکشی و مغلوب میکنی؟
فرمود :من اول با ّ
ابهت و هیبت خودم آنها را مغلوب میکنم و
بعد ،آنها را با شمشیرم میزنم .یعنی اول با آن نگاه قوی خودم،
مردنی
دشمن را نا کار میکنم و بعدش َدیگر ضربهزدن به
دشمنی ْ َ ْ ِ
ین ع ب َم َغ َل ْب َت الق َرانَ
نا کار شده ،کاری ندارد! َ(و ِق َیل ِل ِمیر ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ِ
ِ
ُّ
ُُ
َ َ
قال ِب َت َمک ِن َه ْی َب ِتی ِفی قل ِوب ِه ْم؛ مناقب آلأبیطالب)116 /2/
ً
قوای انسان بسیار متعدد و متنوعاند ،اصال تعجب نکنید که
بوعلیسینا وقتی میخواهد مسئلۀ علمی حل بکند ،اول میرود دو
رکعت نماز میخواند و برمیگردد شروع میکند به حل کردن مسئله!
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هم جهان و هم وجود انسان ،بسیار حسابشده است؛ پس
نیاز به برنامۀ دقیق داریم
هم جهان ما یک جهان حسابشده است ،هم وجود انسان یک
وجود بسیار پیچید ه است ،ما با این دو تا دستگاه میخواهیم کار
کنیم ،دستگاه وجود انسان (روح و جسمش) و دستگاه طبیعت!
پس نیاز به برنامۀ دقیق و حسابشده داریم.
یک بروشور باید به دست من بدهید که من بدانم چهکار کنم؟
ً
لذا دین ما حتی برای امور جزئی زندگی هم برنامه دارد .مثال
میبینید که دربارۀ آداب جارو کردن خانه ،دستور دارد .در روایت
هست که ا گر خانه را اینطوری نظافت نکنید ،شیطان میآید...
یا ا گر ناخنها را بهموقع کوتاه نکنید ،شیطان میآید زیر ناخن...
بعضی از مفسرین میگویند که منظور از کلمۀ «شیطان» در این
روایات ،همان میکروب است؛ یعنی یک چیزی که برای زندگی
انسان آزاردهنده است.
شهید بزرگوار ،دکتر پا کنژاد قبل از انقالب ،کتابی نوشته بود
بهنام «اولین دانشگاه ،آخرین پیامبر» ایشان در این کتاب،
نتایج تحقیقات و بررسیهای علمی را دربارۀ آثار و فواید برخی از
دستورات دین اسالم ،منتشر کرده بود .البته ما انتظار داشتیم
بعد از انقالب ،در این زمینه کارهای بیشتری انجام شود که
متأسفانه اینطور نبوده است.
شما ببینید در روایات ما چه آدابی برای غذا خوردن بیان شده
است! چقدر به خوردن سبزی در کنار غذا توصیه شده است!
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ببینید دربارۀ پیاز خوردن و گوشت خوردن ،چه آداب و چه
ً
توصیههایی هست! حتی دربارۀ نحوۀ طبخ گوشت که مثال
آبپز باشد یا کباب بشود! چرا ما این دستورات دین را از جنبۀ
بهداشتی ،پزشکی و علوم تجربی نگاه نمیکنیم؟
ً
مثال توصیه شده است که وقتی میخواهید خرما بخورید ،به
ً
تعداد فرد بخورید نه زوج (مثال یک عدد یا سه عدد بخورید)
ِ
حاال ا گر این را به چندتا آدم نادان بگویید ،شاید مسخره کنند؛
چون نمیفهمند که عالم چقدر حساب و کتاب دارد .ولی ا گر
به یک دانشمند و متخصص تغذیه بگویید ،به فکر فرو میرود و
بررسی میکند تا دلیل آن را پیدا کند .کمااینکه دلیل بسیاری از
توصیههای دین را از طریق علوم تجربی پیدا کردهاند.
ا گر بیبند و بار غذا خوردیم ،بیبند و بار خوابیدیم و بیدار شدیم
و بیبند و بار رفتار کردیم ،کمکم عقل ما زائل میشود .در روایت
هست :هر کسی هر مقداری گناه کند متناسب با گناهش ،از
َ
ََ َ ً ََُ َ ٌ
َ
َ
یه
رج ُع إل ِ
عقلش کاسته میشود! (من قارف ذنبا فارقه عقل ال ی ِ
ً
أبدا ؛ میزانالحکمه/روایت )6751
جهان پیچیده و
دو راه وجود دارد برای اینکه زندگی در این
ِ
منظم برای ما سخت نشود:
کسی که بخواهد دین را بپذیرد و بعد نسبت به موضوع «ترک
گناه» متقاعد شود-که چالش اصلی دین هست -اول باید بپذیرد
که در یک جهان بسیار منظم و حسابشده دارد زندگی میکند
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که عکسالعمل رفتارهایش به او برمیگردد.
ا گر بگویید« :با اینهمه پیچیدگی و نظمی که در محیط اطراف
ما وجود دارد ،زندگی برای ما سخت میشود» میگوییم :دوتا راه
وجود دارد برای اینکه سخت نشود؛ یکی اینکه مدام مراقبت کنی
کردن این قوانین منظم ،عادت بدهی .دوم
و خودت را به رعایت ِ
اینکه هر بچهای ا گر پیش مادرش باشد ،زندگی برایش سخت
نمیشود؛ تو هم با خدا زندگی کن! خداوند به تو پناه میدهد و
ً
مدام خرابیهای تو را برایت جبران میکند .مثال ا گر بینالطلوعین
اشتباه کردی و خوابیدی ،استغفار کن شاید خدا جبرانش بکند،
ً
اصال خدا برای همین است ،خدا تو را رها نکرده که بیتفاوت به
تو نگاه کند و بگوید «به من چه؟ میخواستی مراقب باشی!» خدا
خیلی بیشتر از یک مادر دلسوز و مهربان ،مراقب آدم است.
بعد فکر نکن که تو بزرگ شدهای و نیازی به خدا نداری! تو خیلی
کوچکتر از این هستی که بخواهی از خدا مستقل بشوی ،یک لحظه
هم نمیتوانی از خدا فاصله بگیری! پس مدام به خدا پناه ببر!
َّ ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ
ناه ِبق َد ٍر» (قمر )49/ما هرچیزی
قرآن میفرماید«ِ :إنا كل شي ٍء خلق
را در عالم با اندازه آفریدیم؛ بسیار حسابشده و دقیق! میفرماید:
َ ً
َْ َ ََ ُ ُّ
اهَّلل ِلك ِل َش ْي ٍء ق ْدرا» (طالق )3/خدا برای هرچیزی یک
«قد جعل
قدری معین کرده است .شما در جهانی دارید زندگی میکنید
قدر معینی دارد ،نمیتوانید بدون قدر و اندازه
که هر چیزی یک ِ
عمل کنید .ضمن اینکه تمام رفتارهای ما ،عکسالعمل دارد و
همهاش در این عالم ثبت میشود.
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ما باید جهان را یک جهان منظم ،بسیار محکم ،بسیار پیچیده
و آهنین و ضابطهمند در اطراف خودمان ببینیم بعد شروع کنیم
در این جهان ،با مراقبت رفتار کردن! عین مراقبتی که موقع
رانندگی در خیابانهای شلوغ داریم .شما تصور کنید ا گر موقع
رانندگی مراقب نباشیم و مالحظه نکنیم ،چقدر برخورد و تصادف
پیش میآید!
دین برای چنین فضای منظم و ظابطهمندی تولید شده است؛
ا گر ما در این جهان منظم ،این مراقبتها را نپذیریم و ا گر خدا و
پیامبران را معلم راهنمای این مراقبتها ندانیم برای دینداری
شدگی جهان را درنظر
سختمان میآید! ا گر ما این نظم و حساب
ِ
نگیریم ،جا انداختن بدیهیات اولیۀ دین هم برای مردم و جوانان
سخت خواهد بود.
(الف-2ن)2

| جلسه چهاردهم |

«پذیرش نظم حا کم بر جهان»؛ قدم چهارم
برای متقاعدشدن به دینداری

انسان ا گر خودش را تحت سلطۀ نظم عالم نبیند ،طغیان میکند!
توجه به «زمان» یک عنصر کلیدی در تربیت نسل جوان محسوب
میشود

ما در مسیر تربیتیمان برای بچهها باید به آنها بگوییم که این
نظمی ما
جهان ،جهان عمل و عکسالعمل است و نتیجۀ بی
ِ ً
خود ما برمیگردد .نظم حا کم بر عالم ،واقعا
در این جهان ،به ِ
طبع ما انسانها نمیخورد لذا خیلیها
وحشتنا ک است و به ِ
سعی میکنند آن را فراموش کنند تا راحت باشند؛ چون انسان
دوست دارد هرکاری دلش میخواهد انجام بدهد و هیچ نظمی
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بر او حا کم نباشد!
سر ایمان!
سر دینداری است نه ِ
دعوای اصلی ِ
ً
معتقدشدن انسانها به خدا ،معموال همین
برای مؤمنشدن و
ِ
مسیر رایجی که در اصول عقائد ،ترسیم شده است ،کفایت
میکند ،هرچند ممکن است روشهای بهتری هم باشد ،اما االن
سر دینداری است!
سر ایمان نیست؛ ِ
بحث ما ِ
دینداریکردن گاهی برای مؤمنین هم سخت است .حتی
خیلیها ا گر مؤمن نمیشوند یا ایمان را نمیپذیرند به این
دلیل است که دینداری برایشان سخت است ،ا گر دینداری
برایشان آسان بود ،از ایمان به خدا هم راحت دم میزدند .پس
دعوای اصلی سر دینداری است نه سر ایمان!
دینداری ،هم شیرین است ،هم موجب شیرینی زندگی میشود
اینکه بعضیها فکر میکنند دینداری سخت است ،ناشی از
توهم آنهاست ،دینداری یک مراحلی برای تربیت دارد که وقتی
ً
آدم این مراحل را گذراند ،واقعا موجب شیرینی زندگی در دنیا
خود دینداری شیرین است بلکه موجب
میشود ،یعنی نهتنها ِ
شیرینی زندگی هم خواهد شد؛ بهعبارت دیگر ،موجب تحمل
خودی خود،
تلخیهای زندگی میشود ،چون زندگی دنیا به
ِ
خیلی تلخیها را دارد و انسانها ا گر به این تلخیها توجه نکنند،
در واقع خودشان را فریب دادهاند.
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ا گر کسی دینداری برایش مهم بشود ،مسئلۀ اصلیاش «گناه»
سر گناهانش و برای طلب استغفار،
خواهد بود و ارتباطش با خدا ِ
بیشتر خواهد شد؛ همانچیزی که در زندگی اولیاء خدا شاهد
سر موضوع گناه با
هستیم .انگار اولیاء خدا دوست دارند مدام ِ
خدا حرف بزنند(یعنی همان توبه و استغفار) و البته در زندگی هم
مراقبت میکنند که گناه نکنند.
باید چهکار کنیم که «ترک گناه» برای ما خیلی مهم باشد و
دغدغهمان بشود و توبه و استغفار از گناه ،موضوع گفتگوی ما با
خدا قرار بگیرد؟
برای اینکه به دینداری متقاعد شویم ،چند ویژ گی باید پیدا
کنیم  /باید «اهل برنامه» و «منفعتطلب» باشیم
برای اینکه به دینداری و ترک گناه ،متقاعد بشویم ،چند ویژگی
ابتدایی وجود دارد که انسان باید این ویژگیها را پیدا کند .قبل
از اینکه آدم وارد دینداری بشود باید بفهمد و بپذیرد که «من
نمیتوانم بدون برنامه زندگی کنم» .برنامهپذیری ،خودش یک
مرحله از تربیت است و از اول هفتسالگی هم باید آغاز بشود،
یک سال هم نباید عقب بیفتد! هرکسی هم در این موضوع ،کار
تربیتیاش عقب افتاده است ،باید سعی کند جبران کند.
نکتۀ دوم این است که انسان باید منفعتطلب بشود و دربارۀ
منافعش هم حدا کثری برخورد کند .ما باید همۀ منافع خودمان
ً
را بپاییم ،اصال دین معنایش این نیست که از خودت بگذری!
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حتی کسی که جانش را در راه خدا میدهد ،در واقع وارد تجارت با
خدا شده است! هر کاری برای خدا انجام بدهی ،خدا نفعش را به
تو میرساند ،حتی ا گر عاشقانه برای امامحسین(ع) اشک بریزی!
یعنی ا گر در اوج عاشقی و دلدادگی ،خودت را نبینی و فراموش
کنی ،باز هم خدا برایت حساب میکند و اجرش را به تو میدهد.
مشکل ما این است که خیلی از انسانها بهمعنای واقعی کلمه،
ً
اصال منفعتطلب نیستند! یعنی از خودگذشتۀ بیخود هستند،
ُ
ْ
َ
َ َ ّْ
الدنيا َو ال ِخ َرة» هستند! خداوند در قرآن قسم میخورد
«خ ِسر
ْ
َ َ َ
َ ْ َ ْ َّ
ُ
ْ
که «و العصر ِإن النسان ل ِفى خسر» این انسان همهاش دارد ضرر
میکند! یعنی ای انسان ،مراقب باش که ضرر نکنی!
انسان باید منفعتطلب باشد و همۀ منافعش را بخواهد؛ منافع
روحی ،منافع مادی ،منافع اجتماعی و اعتباری و ....نه اینکه
فقط یک بخشی از منافع را بخواهد و به همان قانع بشود و در
فقر بسیاری از منافع و یأس از رسیدن به آنها با یک نوع افسردگی
ِ
مزمن و فرا گیر ،زندگی کند!
قدم سوم برای متقاعدشدن به ترک گناه این است که «اهل
مسابقه» باشیم
سوم متقاعدشدن به دینداری و ترک گناه این است که
مرحلۀ ِ
انسان اهل مسابقه باشد! خدا وقتی بشر را خلق کرد ،مالئکه به چه
موضوعی در بشر نگاه کردند که اعتراض کردند؟ به دشمنی و عداوتی
ویژگی بد انسان را که
که بین انسانها پیش میآید .آنها مهمترین
ِ
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دیدند همین «دشمنی و درگیری ِآدمها با همدیگر» بود!
انسان موجودی است که با بقیۀ انسانها کار دارد ،حاال ا گر
این کار داشتن با بقیه را «تحت برنامۀ دین» قرار بدهد ،میشود
َ
َ
(فاست ِبقوا الخیرات) یعنی میخواهد از همه
رقابت در خوبیها
دل همین ،تعاون و ایثار هم در میآید! ایثار هم
جلو بزند ،که از ِ
نتیجۀ همین مسابقه است .ایثار میگوید« :چیزی که خودت
داری و به آن احتیاج داری ،به او بده تا از او جلو بزنی!»
چه میشود که انسانها بهجای رقابت ،بهسمت عداوت
میروند؟
انسانها باهمدیگر کار دارند ،حاال ا گر بروند در قالب برنامۀ دین
قرار بگیرند ،اسمش میشود رقابت و مسابقه در خوبی ها ،ولی ا گر
خارج از برنامۀ دین باشند ،اسمش میشود عداوت ،که آغازش
حسادت است .بچهها از سه سالگی شروع میکنند به حسادت!
اولین صفت بد (بعد از راحتطلبی) در انسان ،حسادت است.
حسادت ناشی از آن رابطهای است که بین انسانها هست
و خدا میآید این رابطه را تبدیل میکند به مسابقه .جالب
اینجاست که انسانها نسبت به هم حساس هستند اما وقتی
ً
به موضوع دینداری میرسند ،معموال باهم کاری ندارند؛ یعنی
نمیخواهند در دینداری ،از همدیگر سبقت بگیرند و جلو بزنند
و این خوب نیست .ببین امروز رفیقت چند صفحه قرآن خواند؟
تو نمیخواهی از او جلو بزنی؟! هیچ احساسی نداری که رفیقت از
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تو جلو زد؟ غبطه نمیخوری؟
انسانها باهمدیگر کار دارند ،حاال برای اینکه کارشان و
ارتباطشان مثبت و سازنده باشد چهکار باید کنیم؟ باید آنها
را در یک رقابت مثبت بیندازیم؛ البته رقابت مثبت هم آدابی
دارد؛ این آداب در برنامهای که دین به ما میدهد ،وجود دارد.
ً
منفی رقابت را میبینند ،کال رقابت و مسابقه را
بعضیها چون آثار ِ
نفی میکنند و میگویند «استرس ایجاد میکند!» درحالیکه این
نگاه ،اشتباه است.
مربی تربیتی برای اینکه حسادت بچهها را بگیرد ،چهکار
یک ِ
باید کند؟
یک مربی تربیتی در مدرسه ،ا گر بخواهد بچهها را رشد بدهد-
ً
تا اینها بعدا دیندار و والیتمدار بشوند -باید چهکار کند؟ باید
ً
ً
حسادت را از این بچهها بگیرد .مثال اینکه دائما بچهها را وادار
کند امتیازات همدیگر را بپذیرند و ذکر کنند.
ً
فرق سر یک بچۀ دیگر کوبید! مثال
امتیازات یک بچه را نباید به ِ
ن چطوری درس میخواند!» شاید این بچه،
نگویید «ببین ای 
ً
کال موتور درسخوانیاش فعال است و ممکن است درسخوان
بودن او خیلی امتیاز نداشته باشد.
ِ
یک امام جماعت وقتی مأمومین خودش را دید ،نباید بگوید:
«ببینید؛ این کسانی که همیشه منظم میآیند سر نماز ،خیلی
سر
خوب هستند!» نباید منظم ِ
بودن برخی افراد در نماز را بر ِ
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ً
دیگران بکوبد! شاید این افراد منظم ،کال در همۀ کارها منظم
هستند و این کارشان امتیاز خاصی محسوب نمیشود .شاید آن
سر وقت ،نماز میخواند ،تقوایش از اینها
کسی که گاهی از اوقات ِ
بیشتر باشد!
یکی از نکات مهم تربیتی ،این است که افراد «نظام تسخیری»
را بپذیرند؛ یعنی بپذیرند که هرکدام از آدمها یک امتیازی دارند
و هرکدام یک نقطهضعفی دارند؛ هردوتایش را بپذیرند .هم به
شا گرد زرنگ کالس ،هم به شا گرد تنبل کالس ،این را بفهمانیم
که «نه تو کمتر از بقیه هستی ،نه تو بیشتر از بقیه هستی!»
هیچکسی مرعوب دیگری نشود و همه همدیگر را تأیید کنند.
ً
دستی خودش بگوید« :او خیلی
مثال یک دانشآموز دربارۀ بغل
ِ
خوشحافظه است» و او هم بگوید« :این ،حل مسئلهاش خیلی
نداشتن یک صفت ،افراد را نابود
خوب است» بهخاطر داشتن یا
ِ
نکنیم ،بلکه برای هرکسی یک امتیازی قائل باشیم.
ترس اینکه آدمها باهم درگیر نشوند ،نباید کاری کنیم که
از ِ
آدمها با هم ارتباط نگیرند ،مقایسه نکنند و مسابقه نگذارند!
این کار عافیتطلبانه و غلط است؛ ما که نمیخواهیم یکمشت
انسانهای ّبرهوار تربیت کنیم!
باید آدمها را در گردونۀ رقابت و مسابقه ،وارد کنیم اما به آنها بگوییم
که هیچکس نسبت به کسی حسادت نکند ،هیچکس نسبت به
کسی برتریطلبی نکند و در عین حال ،همه باهم مسابقه بگذارند.
مسابقه بگذارید اما سرزنش نکنید ،مسابقه بگذارید اما خودتان را
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برتر ندانید ،مسابقه بگذارید اما حسادت نکنید ،مسابقه بگذارید
اما از زمینخوردن کسی خوشحال نشوید.
گی الزم برای متقاعدشدن به دینداری ،این
چهارمین ویژ ِ
جهان منظم زندگی میکند»
است که «انسان بداند در یک
ِ

انسان باید چند ویژگی داشته باشد تا برای پذیرش دین ،آمادگی
پیدا کند و برای ترک گناه ،متقاعد بشود .عالوه بر منفعتطلبی،
اهل برنامه و اهل مسابقه بودن-که در جلسات قبل ،بیان شد-
چهارمین ویژگی یا عاملی که برای متقاعدشدن به دینداری
جهان منظم
الزم است ،این است که انسان بداند در چه
ِ
و حسابشدهای دارد زندگی میکند! بداند که این جهان،
جهان عمل و عکسالعمل است؛ هر عملی انجام دادی ،یک
«خدای جبرانکننده و
عکسالعملی دارد .البته ا گر خطا کردی
ِ
حمایتکننده» باالی سرت هست.
ً
جهان یک نظم آهنین و بسیار محکم دارد ،نظم جهان ،واقعا
ً
طبع ما انسانها نمیخورد! مردم معموال
وحشتنا ک است و به ِ
از نظم جهان غافل میشوند و سعی میکنند آن را فراموش کنند
تا بتوانند با آن کنار بیایند .انسان دوست دارد هرکاری دلش
میخواهد انجام بدهد و هیچ نظمی بر او حا کم نباشد ،و خداوند
هم بهشت را قرار داده و فرموده است :در بهشت هرچیزی دلت
بخواهد ،انجام م َیدهی؛ آنجا هیچ نظمی بر تو حا کم نیست! َ(و
ْ ُْ
َ ْ
هيه النفس؛ زخرف)71/
فيها ما تش َت ِ
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بچهها در مسیر تربیت ،باید بفهمند که نظم حا کم بر جهان،
چگونه انسان را مقهور کرده است
این ویژگی چهارم درواقع یک شناخت و یک معرفت نسبت به
جهان است .ما در مسیر تربیتیمان برای بچهها باید بگوییم که
این جهان ،چه جهان منظمی است! این جهان ،جهان عمل و
خود ما برمیگردد و به
عکسالعمل است و نتیجۀ بی
نظمی ما ،به ِ
ِ
ما لطمه میزند.
انسان تحت سلطۀ این نظم حا کم بر جهان قرار دارد؛ البته شاید
انسانها بتوانند در برخی موارد بر قوانین محکم جهانّ ،
تفوق پیدا
ً
کنند؛ مثال بر سرما ،گرما و برخی پدیدهها غلبه کنند ،اما پدیدهای
مثل «زمان» وجود دارد که انسانها نمیتوانند بر آن ّ
تفوق پیدا
کنند ،زمان خیلی بیرحمانه عبور میکند و انسان را مقهور میکند
و میگوید «هرکسی میخواهی باش؛ زمانت تمام شد!»
توجه به گذشت زمان ،یک عنصر کلیدی در تربیت نسل
جوان محسوب میشود
توجه به «زمان» بهعنوان زیرمجموعۀ نظم حا کم بر عالم-که
انسان مقهور آن است -یک عنصر کلیدی و پایۀ تربیتی در تربیت
نسل جوان محسوب میشود .امیرالمؤمنین(ع) که معلم جامعۀ
اسالمی بعد از رسولخدا(ص) است و میخواهد نسل جوان
را آموزش دین بدهد ،در نامۀ 31نهجالبالغه خطاب به جوان،
َ
ُ ّ
قر ّلزمان» این نامه از جانب
میفرماید«ِ :من الوا ِلد الفان الم ِ
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یک پدر فانی است که اقرار دارد به زمان؛ به خشونت زمان ،به
َ
«الم َ
قاهریت زمان! ُ
سل ِم ّلدهر» کسی که تسلیم روزگار است!
ست ِ
یعنی من نتوانستم بر این روزگار سلطه پیدا کنم ،بلکه این روزگار
بر من مسلط شد؛ روزگار یعنی همین چرخش ایام و این طبیعت
تغییرناپذیر!
انسان باید این نظم حا کم بر زندگی را درک کند و یکی از نکات
مهم برای درک این نظم ،توجه به گذشت بیرحمانۀ زمان است؛
ً
مثال انسان باید «مرگ» را بهعنوان واقعیتی که گذشت زمان به
او تحمیل میکند ،بپذیرد .حاال ا گر این نظم وحشتنا ک را درک
کنیم و بپذیریم ،آیا نشاطمان در زندگی کم نمیشود؟ بله ،کم
میشود اما باید نشاط را از سر منشأ نشاط حقیقی بهدست
بیاوریم ،نه اینکه با غفلت از نظم حا کم بر عالم ،دنبال نشاط
ً
باشیم و مثال بگوییم «به مرگ فکر نکن؛ همین دو روز دنیا را
خوش باش!»
انسان ا گر خودش را تحت سلطۀ نظم عالم نبیند ،طغیان
میکند!
َّ ْ ْ َ ََ
ْ
قرآن میفرماید«ِ :إن ِالنسان ليطغى» (علق )6/ای وای بر
انسانها ،تا خود را مستغنی میبینند طغیان میکنند! این
جزء اولین آیاتی است که بر پیامبر(ص) نازل شده است و نشان
میدهد که موضوع «طغیانکردن انسان» چقدر اهمیت دارد.
حالت استغنای انسان چیست؟
پایۀ اول ،برای از بینبردن این ِ
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طبیعت! قبل از اینکه بخواهید این انسان را تسلیم خدا کنید،
اول او را تسلیم طبیعت و نظم حا کم بر این عالم کنید .انسان
باید ضعف خودش را در مواجهه با طبیعت و نظم عالم ببیند.
انسان ا گر خودش را تحت سلطۀ زمین و زمان و این نظم عالم
نبیند ،طغیان میکند.
انسان حتی در آن جاهایی که بر طبیعت ،تفوق پیدا میکند ،در
واقع خودش را با قوانین حا کم بر طبیعت ،هماهنگ کرده است
ً
نه اینکه قوانین طبیعی را از بین برده باشد! مثال آن جایی که بر
جاذبۀ زمین تفوق پیدا میکند و به آسمان پرواز میکند ،از همین
قوانین حا کم بر طبیعت استفاده کرده است و اال قانون جاذبه را
که از بین نمیبرد!
وقتی برای زندگی در این دنیا شایستگی یافتی ،جهان دیگری
مقابل چشمت باز میشود!
وقتی که این جهان منظم را ببینی و عالوه برآن؛ «منفعتطلب،
بابرنامه و اهل رقابت» هم باشی ،برای زندگیکردن در این دنیا،
یک آدم شایستهای میشوی ،و بعد ،جهان دیگری مقابل
دیدگان تو باز میشود .وقتی یک آدمی شدی که طعم این زندگی
را چشیدی و الیق بودی برای زندگیکردن در این جهان ،آنوقت
جهان دیگر را برای شما باز میکنند ،و تازه زندگی آغاز
صحنۀ آن
ِ
میشود!
در آن جهان دیگر ،چه خبر است؟ آن جهان ،یک جهان جاودانه
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است؛ جاودانه الیاالبد! در اینباره خدا در قرآن کریم ،حدود
هشتاد بار سخن گفته است .آن جهان تفاوتش با این جهان
ً
چیست؟ در این جهان تقریبا همهچیز تحمیلی است ،البته
نمیخواهیم جبریمسلک بشویم؛ باالخره انسان یک اختیاراتی
هم دارد ولی اختیاراتش در حدود همان چیزی است که خدا
خواسته است .اما در آن جهان ،همهچیز از صفر تا صد به انتخاب
خودت خواهد بود!
آیا در این جهان ،تو خودت تعیین کردی پدر و مادرت چه کسانی
باشند؟ آیا خودت تعیین کردی چه استعدادی به تو داده بشود؟
چه قیافهای به تو داده بشود؟ در کدام سطح از شهر زندگی کنی؟
چه کسانی همسایهات باشند؟ وقتی ازدواج میکنی ،همسرت را
ً
واقعا خودت انتخاب میکنی؟ باالخره تو از بین چند گزینه ،یک
گزینه را انتخاب میکنی ،ولی آن چند گزینه را چه کسی در مقابل
تو قرار داد؟
البته ما یک اختیاراتی داریم و با همین اختیارات مختصری که
داریم ،آن جهان دیگر خودمان را الیاالبد تنظیم خواهیم کرد ،آجر
به آجر خانهات ،متراژ خانهات ،همسر و همسایهات و همهچیز
خودت را تعیین خواهی کرد و اینها الی االبد ثابت برای تو میماند!
جهانی خودت» هستی
انتخاب «زندگی آن
تو در این دنیا در حال
ِ
ِ
و آن زندگیات ،الیاالبد برایت میماند و نمیتوانی برگردی اینجا و
درستش کنی ،آنجا هم دیگر جای تغییردادن نیست!
(الف-2ن)2

| جلسه پانزدهم |

«باور معاد و توجه به آخرت»؛ قدم پنجم برای
متقاعدشدن به دینداری

کسی که معاد را باور کند ،جهانش بزرگتر میشود
«کوچکی جهان او» شروع میشود
همۀ بدبختیهای انسان از
ِ

وقتی جهانت بزرگ شد ،گناه برایت مهم میشود؛ چون گناه ،عالمت
حقارت است

یکی از ویژگیهایی که پایههای تکوین شخصیت یک دیندار را
شکل میدهد و انسان را آمادۀ پذیرش دین میکند ،باور معاد
توجه انسان و حتی در
و آخرت است؛ این ویژگی باید در باور و
ِ
ً
شخصیت او حلول پیدا کند .باور معاد و آخرت ،یک مقولۀ صرفا
شناختی نیست بلکه یک مقولۀ شخصیتی است .کسی که معاد
را باور کند ،جهانش بزرگتر خواهد شد
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کسی که میخواهد دیندار بشود ،باید طی مراحلی،
شخصیت خود را آمادۀ پذیرش دین کند
در جریان تکوین شخصیت انسان ،مراحلی را باید طی کرد که این
مراحل بهمرور ،اجزائی از شخصیت انسان را شکل میدهند و در
نهایت انسان آن شخصیت مطلوب را پیدا میکند.
هرکسی بخواهد تغییری در خودش ایجاد کند و به تکاملی برسد
و روح بلندی داشته باشد باید مرحله به مرحله خودش را در
زمینههای مختلف ،متقاعد کند و تمرین بدهد تا تکامل پیدا
ً
کند و این معموال یکشبه قابل دستیابی نیست.
در مقام تربیت یک انسان ،مراحلی باید طی بشود تا به آن
جایگاه و حالت مطلوب برسد ،ا گر کسی خواست دیندار بشود
ً
نیز همینطور است؛ مخصوصا آنهایی که میخواهند خودسازی
کنند و آنهایی که میخواهند کسی را تربیت کنند باید این وضعیت
مطلوب را در نظر بگیرند ،آن را جزء جزئش کنند و به ترتیب این
اجزاء را برای خودشان؛ هم باورپذیر کنند ،هم قطعه به قطعه
اینها را تمرین کنند و برای خودشان سهل کنند .آنوقت در
مجموع میبینید که این انسان ،مراحلی را طی کرده و همهچیز
را برای خودش حل کرده است.
ً
دربارۀ خیلی از ورزشها هم همینطور است؛ مثال وقتی میخواهند
به کسی «شنا» یاد بدهند ،مرحله به مرحله یاد میدهند .یا وقتی
میخواهند به کسی ژیمناستیک یاد بدهند ،در همان روز اول به
او نمیگویند که «همین حاال دهتا معلق بزن!» چون ممکن است
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ً
در همان بار اول ،دست و پایش بشکند .لذا اول میگویند :فعال
روی ُتشک راه برو ،بعد کمی قدمهایت را بلندتر بردار ،بعد بپر...
یعنی به مرور او را آماده میکنند که بتواند معلق بزند.
تکوین و تغییر شخصیت انسان ،به تدریج اتفاق میافتد
وقتی برای جسم انسان ،این مرحلهبندی قابل تصور است ،برای
روح انسان هم همینطور است .البته این را در مقام تشبیه،
عرض میکنم و استدالل نمیآورم .ضمن اینکه ،آنهایی که
شخصیت خرابی پیدا کردهاند هم ،به تدریج به این وضعیت
رسیدهاند؛ یعنی کمکم متقاعد شدهاند ،کمکم حقایق مهم را
فراموش کردهاند و کمکم انجام کارهای بد ،برایشان سهل شده
است؛ در ابتدا چه بسا برایشان دشوار هم بوده است.
البته ممکن است بعضی از اوقات به یکباره در یک لحظه،
ّ
تنبهی برای انسان حاصل بشود و تغییری ایجاد بشود .اما بدون
نگاهکردن به استثناها -که آنها هم قابل بحث است -بهطور کلی
باید بگوییم که تکوین شخصیت و تغییر شخصیت یک انسان یا
بهدست آوردن یک شخصیت دینی ،تدریج الزم دارد.
مراحلی که پایههای تکوین شخصیت یک دیندار را شکل
میدهند:
در جلسات قبل ،چهار قدم یا چهار مرحله را برای متقاعدشدن
به دینداری و ترک گناه بیان کردیم؛ از منفعتطلبی و
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برنامهپذیر بودن ،تا اهل مسابقه بودن و دیدن جبر محیطی
و جبرهایی که در حیات انسان وجود دارد .اینها مراحلی
هستند که پایههای تکوین شخصیت یک دیندار را شکل
میدهند و این پایهها وقتی دانه دانه استوار شد ،آدم آمادۀ
پذیرش دین میشود.
هرکدام از مراحل یا ویژگیهای فوق را انسان باید برای خودش جا
بیندازد و تمرین کند و یک مدتی با آن زندگی کند و روی خودش
کار کند؛ انسان بدون طی این مراحل ،یکدفعهای نمیتواند
بگوید« :من میخواهم دیندار بشوم!» ا گر هم دیدیم کسی
دیندار نیست ،باید قطعه قطعه رویش کار کنیم و بهترین فرصت
و عالیترین فرصت در مسیر تربیت یک انسان ،از سنین کودکی
تا پایان دوران دبستان است؛ در این چهارده سال اول زندگی،
این مراحل باید دانه دانه روی بچهها کار بشود .بازیهایی که
بچهها در خانه و در مهدکودکها انجام میدهند ،باید خیلی
حسابشده باشد تا در شکلدهی شخصیت واالی انسانی در
بچهها مؤثر باشد.
مرحلۀ چهارم :انسان باید محدودیتهای این جهان را
بداند و بپذیرد
ُ
مرحلۀ چهارمی که بیان کردیم ،بیشتر یک بعد شناختی بود؛
یعنی انسان بداند که این جهان ،چقدر محدودکننده است! در
اینباره خیلی باید حرف زد؛ البته ممکن است تلخ هم باشد ،اما
انسان باید این محدودیتها را بپذیرد .این خیانت است که ما
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به نوجوانهای خودمان یاد ندهیم که دنیا پر از محدودیتها،
پر از شکستها ،پر از سوءتفاهمها و پر از زمین خوردنها است!
ا گر اینها را به نوجوانها و جوانها آموزش ندهیم ،در واقع به آنها
خیانت کردهایم.
انسانها باید باور کنند ،بپذیرند ،آمادگی داشته باشند و انتظار
داشته باشند که در این دنیا تلخکامیها بسیار فراوان است .البته
بینی دنیا خیلی فرق میکند،
این با سوءظن ،منفیشدن و سیاه ِ
اما باالخره نباید بچهها و نوجوانها را متوهم تربیت کرد و خود ما
هم نباید متوهم باشیم!
ً
ما معموال دچار یک بیماری هستیم بهنام «فراموشی مرگ»
ً
متاسفانه ما معموال دچار یک بیماری خاصی هستیم که این
بیماری در واقع یک روانپریشی است و هرکسی دچار این بیماری
ً
بود باید حتما به طبیب مراجعه کند ،چون این بیماری ،عقل
را زائل میکند ،منشأ فساد روح انسان است و قدرت تفکر سالم
را از انسان میگیرد و انسان ،تفکر غیرمنطقی پیدا خواهد کرد،
این بیماری نطق آدم را کور میکند ،این بیماری دشمنی را جای
دوستی میگذارد ،این بیماری خیلی مهلک است .این بیماری،
بیماری «فراموشی مرگ» است!
چرا اسم آن را یک «بیماری» میگذاریم؟ برای اینکه بزرگترین
حس ما «حس جاودانگیطلبی» است و کسی که این ّ
حس
ِ
حالت عادی ندارد.
خودش را فراموش کند در واقع مریض است و ِ
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مگر میشود مهمترین ّ
حس خودت را فراموش کنی؟ تو با خودت
سر خودت آوردهای؟!
چهکار کردهای؟! چه بالیی ِ
البته برای درمان این بیماری ،بیمارستان و درمانگاهی وجود
دارد که میتوانید مراجعه کنید و این بیماری خود را درمان
کنید .این درمانگاه کجاست؟ قبرستانی هست بهنام «بهشت
زهرا(س)» که درمانگاه بیماری «فراموشی مرگ» است! آدم
میتواند به آنجا برود و مرگ را به یاد بیاورد و بگوید «بله؛ من در
اینجا خواهم خوابید»...
یکی از عالمتهای بیماری فراموشی مرگ ،این است که آدم
ً
فکر میکند تا زمان مرگش ،هنوز خیلی باقی مانده است! مثال
20سال تا مرگش باقیمانده اما او تصور میکند هزار سال دیگر هم
ً
نخواهد ُمرد! کسی که این بیماری را دارد ،طبیعتا آدم نامتعادلی
است .چنین کسی دیگر عقل چندانی ندارد ،لذا بعید است در
زمینههای مختلف ،بتواند درست تصمیم بگیرد.
ً
خداوند متعال جدا از مرگ ،صریحا دوران پیری را هم به َما
َْ ْ
ُ ّ
ُ
یادآوری میکند و میفرماید َ«و َم ْن ن َع ِ ّم ْر ُه ن َن ِك ْس ُه ِفي الخل ِق أ
َفال َي ْع ِق ُل َ
ون» (یس )68/ما به هرکسی که عمر بدهیم بدنش
را فرسوده و پوسیده میکنیم .این را دیگر هرکسی در کوچه و
خیابان میتواند با چشمش ببیند و به خودش یادآوری کند.
آخر کار تو هم در این
وقتی یک پیرمردی میبینی ،باید بدانی که ِ
دنیا ،همین است!
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کسی که محدودیتها و دشواری حیات را بپذیرد ،یک
شخصیت متفاوت پیدا میکند
پس مرحلۀ چهارم ،پذیرش دشواریهای حیات است .وقتی این
پذیرش رخ بدهد ،این وارد شخصیت تو خواهد شد و آنوقت،
یک شخصیت متفاوت پیدا میکنی .البته اینکه بدانی «دنیا پر
از سختی و محدودیت است» این یک دانایی است و ربطی به
شخصیت ندارد .اما اینکه این واقعیت را بپذیری و آمادگی این
را داشته باشی که با سختیها خوب برخورد کنی ،اسیر نشوی،
فرار نکنی ،انکار نکنی و فراموش نکنی ،این جزء شخصیت شما
میشود و ویژگیهای شخصیتی خوبی به شما خواهد داد.
ً
وقتی با محدودیتهای حیات دنیا مواجه میشوی ،طبیعتا
یکمقدار برایت تلخ است؛ اما عیبی ندارد ،صبر کن؛ یک
لحظۀ رهایی و گشایش وجود دارد! چرا با فراموش کردن این
محدودیتها میخواهی شاد بشوی؟! این محدودیتهای
معقول را بپذیر ،بعد برو سراغ نامحدودیتهایی که وجود دارد!
چرا میخواهی با رفتار غلط ،خودت را نامحدود کنی و بیهوده،
شاد بشوی؟! نه ،خیلی معقول و خیلی با برنامه ،باید در مواجهه
با محدودیتهای دنیا عمل کنی.
تصور نکنید آن کسی که بابرنامه است ،لذتبریاش کمتر
میشود ،آدم بابرنامه نهتنها لذتش کمتر نخواهد شد ،بلکه
بیشتر هم خواهد شد .هیچکدام از چهار ویژگی یا چهار مرحلهای
که بیان شد ،زندگی آدم را تلخ نمیکنند ،هرچند بعضیها فکر
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میکنند هرکدام از اینها ،یک محدودیتهایی برای ما میآورد،
ولی ا گر این مراحل ،خوب و درست اجرا بشوند ،خیلی لذتبخش
خواهند بود.
ویژ گی پنجم برای متقاعدشدن به دینداری ،باور معاد و
آخرت است /کسی که معاد را باور کند ،جهانش بزرگتر
میشود
پنجمین ویژگیای که انسان باید پیدا کند-تا نسبت به
دینداری و ترگ گناه ،متقاعد بشود -باور معاد و آخرت است؛
این ویژگی باید در توجهش ،در شناختش ،در باورش و حتی در
ً
شخصیتش حلول پیدا کند .باور معاد و آخرت ،یک مقولۀ صرفا
شناختی نیست بلکه یک مقولۀ شخصیتی است .ا گر کسی معاد
را باور کرد ،جهانش بزرگتر خواهد شد.
ما االن یک باب جدیدی را میخواهیم در بحث خودمان شروع
کنیم و آن «توجه به حیات آخرت» است .ما انسانها نمیتوانیم
فطری ما
بپذیریم که جاودانه نیستیم! پذیرش جاودانگی،
ِ
انسانهاست.
عمیقترین درخواست انسان ،جاودانگیطلبی است
عمیقترین درخواست انسان-که فعالتر از خداپرستی است-
جاودانگیطلبی انسان است؛ یعنی اینکه «من نمیخواهم بمیرم،
من نمیخواهم نابود بشوم» میل به جاودانگی طلبی در انسان،
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قویتر از خداپرستی است ،بههمین خاطر ،حضرت آدم(ع) فریب
یک ُلحظه فراموش کرد و جاودانگیطلبی را گرفت.
خورد؛
خدا َرا ْ َ
ْ
ْ
ْ
ّ
َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
(قال يا آدم هل أدلك على شج َر ِة الخل ِد و مل ٍك ال ي ْبلى؛ طه)120/
ما همه سعی میکنیم مرگ را فراموش کنیم ،و اال مرگ ،تلنگر
ی است برای جاودانگیطلبی انسان.
مهم 
انسان نمیتواند بپذیرد که جاودانه نیست و یکروزی نابود
میشود! هرچقدر هم این را به انسان تلقین کنید ،آخرش قبول
نمیکند .نیازی نیست که پیغمبری آمده باشد به انسان ثابت
کند که «معاد هست» و او هم بگوید« :عجب خبر جالبی! راست
میگویی؟!» نه ،انسان خودش معاداندیش است ،خودبهخود
نمیتواند قبول کند که میمیرد ،فقط به مسئلۀ مرگ اعتراض
میکند و میگوید« :پس این مرحلۀ مرگ برای چیست؟» خداوند
ً
هم در قرآن کریم تقریبا به اثبات معاد نپرداخته است؛ چون
نیازی نیست ،بلکه به توصیف معاد پرداخته است.
در جهان آخرت ،محدودیتهای دنیا وجود ندارد /ا گر با چشم
قلبت به آخرت نگاه کنی ،لذتهای دنیا از چشمت میافتد!
جهان آخرت چگونه جهانی است؟ یک جهان بسیار بزرگ و
بسیار جذاب! هرچه انسان در این دنیا محدودیت دارد ،آنجا
نامحدود است! در حیات آخرت ،دیگر کسی پیر نمیشود! در
ّ
جهان آخرت ،انسان مکلف نیست و دیگر محدود نیست (البته
آن کسانی که در عذاب هستند ،حکم دیگری دارند)
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ََ
أمیرالمؤمنین(ع) دربارۀ عالم آخرت میفرماید« :فل ْو َر َم ُ ْي َت ِب َب َص ِر
ْ َ
َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
َ َ َْ
وصف ل َك ِم ْن َها ل َع َزف ْت نف ُس َك َع ْن َب َدا ِئ ِع َما أخ ِر َج ِإلى
قل ِبك نحو ما ي
ُّ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َّ َ َ َ َ
َ
َ
َ
اظ ِرها» (نهجالبالغه/خطبه
الدنيا ِمن شهوا ِتها و لذا ِتها و زخ ِار ِف من ِ
 )165چشم قلبت را بینداز به آن چیزهایی که برایت از آخرت
وصف کردهاند ...و بعد ،أمیرالمؤمنین(ع) در ادامۀ خطبه شروع
ً
میکند به توصیفکردن ،مثال نحوۀ در هم فرو رفتن شاخههای
درختان بهشت ،گلهای آنها ،نهرهای زیر پا و ...میفرماید
چشم قلبت را بینداز تا بفهمی آنجا چه خبر است! ا گر اینطوری
به آخرت نگاه کنی ،نفست از دنیا می ُبرد ،دیگر شهوتهایش و
ً
لذتهایش تو را نمیگیرد .اصال از چشمت خواهد افتاد!
ً
واقعا انسان این استعداد را دارد که با قدرت خیال خودش،
آخرت را برای خودش به تصویر بکشد؛ قدرت خیال در انسان،
خیلی قدرت عالیای است ،فقط برای هنرمندی نیست! ا گر
قدرت خیال را بهکار نگیرید ،حدود یکچهارم آیههای قرآن
از کار میافتد ،باید با استفاده از همین قدرت خیال ،جهنم و
بهشت را تصور کنیم ،چون در دنیا شبیهش وجود ندارد ،هم
عذابها را یکجورهایی توصیف میکند ،هم ثوابها و نعمات
بهشتی را.
میل به جاودانگی ،انسان را به آخرتاندیشی میکشاند /همۀ
«کوچکی جهانش» شروع میشود!
بدبختیهای انسان از
ِ

میل به جاودانگی ،انسان را به سمت آخرتاندیشی میکشاند؛
ً
آخرتی که واقعا نمیشود آن را وصف کرد .وقتی انسان آخرت را
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تصور کرد ،خودش بزرگ میشود؛ یعنی انسان در اثر باور معاد،
شخصیتی باور معاد است ،این
بزرگ میشود ،این همان اثر
ِ
همان اثر شخصیتی عدم انکار معاد است.
«کوچکی جهان انسان» شروع
همۀ بدبختیهای انسان از
ِ
«بزرگی جهان انسان» شروع
میشود ،همۀ خوشبختیها هم از
ِ
آخرت بسیار بزرگ را بپذیرد،
میشود .انسان وقتی آن جهان
ِ
خودش هم بزرگ میشود و انسان وقتی بزرگ شد «بزرگوار»
میشود! وقتی انسان بزرگوار شد ،دیگر بدی ندارد .هرکسی آدم
بدی شد ،معلوم میشود که جهانش کوچک است و ا گر جهانش
را بزرگ کند ،درجا خوب میشود.
ما برای بچههای خودمان باید از همان کودکستان و دبستان
شروع کنیم و جهان بچهها را بزرگ کنیم .دربارۀ فهم بچهها از
مرگ و جهان آخرت ،در روانشناسی تا یکحدی جلو آمدهاند
و میگویند :بچه تا پنج یا ششسالگی ،مرگ را زیاد نمیتواند
ً
بپذیرد .مثال ا گر به او بگویید «یک کسی از دنیا رفته است» تصور
میکند که او به یک جایی رفته و برمیگردد! اما از حدود شش یا
هفتسالگی ،میپذیرد که این رفتن ،دیگر برگشتی به این دنیا
ندارد .آنوقت مسئلۀ جاودانگیطلبی برای او تبدیل میشود
به یک مسئله! لذا باید این بچه را قشنگ توجیه کنیم و از
یک جهان دیگری برای او حرف بزنیم ،او هم میتواند بفهمد و
نابودشدن انسان را بپذیرد.
بپذیرد ،چون نمیتواند
ِ
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کسی که بخواهد دیندار شود اول باید آدم بزرگی بشود /
بزرگشدن بدون توجه به جهان آخرت امکان ندارد
ما باید به «جهان بزرگ آخرت» خوب توجه کنیم و باید برای این
کار ،برنامه داشته باشیم تا خودمان را رشد بدهیم .یکی از بهترین
برنامهها برای تربیتشدن در این زمینه ،آیات قرآن کریم است.
ببینید قرآن کریم ،چهکار میکند؟ مدام آدم را به قیامت میبرد
ً
و برمیگرداند؛ اصال انگار مسئلۀ خدا قیامت است ،میفرماید:
ا گر میخواهی با من بنشینی و برخیزی ،من جهان بزرگتری
برای تو آفریدهام به نام جهان آخرت ،لذا دربارۀ آن ،زیاد با تو
حرف میزنم ،دیگر از دنیا زیاد با من حرف نزن! وقتی با بزرگان
مینشینی باید مثل بزرگان گفتگو کنی!
ً
اینکه خدا دائما از آخرت صحبت میکند ،برای این است که
بهفکر شخصیت انسان است؛ لذا کسی که زیاد قرآن میخواند
شخصیت بزرگی پیدا میکند ،روحش خیلی رقیق میشود و
خیلی اتفاقهای خوب و زیبا ،برایش رقم میخورد.
ً
واقعا توجه به جهان آخرت ،انسان را بزرگ میکند .کسی که
بخواهد دیندار بشود اول باید آدم بزرگی بشود ،و بزرگشدن
ً
ژست بزرگبودن
بدون جهان آخرت اصال امکان ندارد .بعضیها ِ
میگیرند ،اما در واقع کوچولوهای بزرگنما هستند! آدمهای
بزرگ فقط با باور معاد و با پذیرش جهان آخرت و با تعمق در
جهان آخرت ،بزرگ میشوند.
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وقتی جهانت بزرگ شد ،گناه برایت مهم میشود  /گناه
عالمت حقارت و کوچکی است
آدم وقتی جهانش بزرگ شد ،کمکم یک پدیدهای برایش خیلی
مهم میشود و آن «گناه» است .لباس وقتی خیلی تمیز شد ،یک
لکۀ کوچک هم خودش را نشان میدهد .جهان وقتی خیلی بزرگ
زشتی گناه برای انسان مشخص میشود؛ چون گناه عالمت
شدِ ،
ّ
حقارت و کوچکی است ،لذا انسان ننگش میآید ،بهحدی که با
یک گناه ،حاضر است نابود بشود! لذا فرمودهاند آدم گنهکار را
سرزنش نکنید ،ممکن است توبه کرده باشد و آنوقت هر بار که
تو این گناه را به سرش میکوبی ،نابودش میکنی! بگذار بزرگ
بماند! حتی ا گر بزرگوار نیست و توبه هم نکرده است ،باز هم
سرزنشش نکن؛ او را کوچکتر و کوچکترش نکن! چون گناه
عالمت حقارت و کوچکی است.
گناه یکوقت معنایش «ضرر کردن» است ،یکوقت معنایش
«خالف برنامه عملکردن» است ،یکوقت معنایش «نپذیرفتن
یک محدودیت و امر معقولی است که در این جهان وجود دارد»
بحث ما(که بحث معاد و آخرت است)
حاال در این مرحله از ِ
معنای گناه چیست؟ معنایش کوچکشدن است.
(الف-2ن)2

| جلسه شانزدهم |

نقطۀ رهایی انسان از محدودیت ها و رنج های
دنیا کجاست؟
محدودیتهای دنیا ما را به سمت یک «نقطۀ رهایی» سوق میدهد
«راحتی مطلق» میخواهد؛ پس باید یکجایی باشد که
انسان
ِ
این خواستهاش برآورده شود

یکی از پایههای معنویت و پذیرش دین و متقاعدشدن به ترک
گناه این است که عالم آخرت را ببینیم و مشتاق آنجا بشویم.
میدانید گناه ِکی برای انسان تلخ میشود؟ وقتی که فکر عالم
آخرت شیرین ،آدم را شاد کند! آنوقت ا گر دچار گناه بشوی،
ِ
خودت خیلی ناراحت میشوی و میگویی «خدایا من را از این
گناه نجاتم بده؛ دارم اذیت میشوم»...
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محدودیتهای دنیا بهگونهای است که ما را به سمت یک
«نقطۀ رهایی» سوق میدهد
بحث جلسات گذشته تا اینجا ،بیشتر مربوط به «مقدمات
دینداری» بوده و هنوز بحث ما یک بحث دینی نشده است.
بسیاری از مقدماتی که برای دینداری الزم است (که ما پنج
نمونه از آنها را برشمردیم) هرکدام به سهم خودشان داللت
ً
بر محدودیتهایی میکنند .مثال اینکه دنیا و محیط ما پر از
رنجها و گرفتاریهایی است که نمیگذارد انسان بهسهولت ،به
دوستداشتنیهای خودش برسد .وقتی ما به این محدودیتها
توجه کنیم ،میبینیم که انگار این محدودیتها در اطراف ما
حصار کشیدهاند و دارند ما را به یک سمتی سوق میدهند؛ به
یک سمتی که نقطۀ رهایی است و دیگر محدودیتی وجود ندارد.
خداوند هیچوقت انسان را با محدودیتهای فراوان ،محاصره
نمیکند بهطوری که انسان در یک دایرۀ بسته ،گرفتار شود و
جایی برای فرار ،رهایی و رشد نداشته باشد .خداوند یک جاهایی
را محدود میکند و بعد ،یک مسیری را باز میکند؛ مسیری که
وقتی در مقابل انسان باز شد ،انسان به آن مسیر بهعنوان نقطۀ
رهایی و پرواز نگاه میکند.
دنیا خیلی از سختیها را به ما تحمیل میکند و این سختیها
ً
دائما در قرآن کریم برای ما توضیح داده میشوند؛ اما در کنار همۀ
این محدودیتها یک نقطۀ رهایی هست که خیال ما میتواند
به آن نقطۀ رهایی متوجه بشود ،همانطور که أمیرالمؤمنین(ع)
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فرمودند :با چشم قلبت نگاه کن به عالم آخرت و زیباییها و
ََْ ََ ْ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ
وصف ل َك ِم ْن َها
شکوه عالم آخرت (فلو رميت ِببص ِر قل ِبك نحو ما ي
....نهجالبالغه/خطبه )165
ً
ما در دنیا واقعا نقطۀ رهایی از محدودیتها نداریم!
«توهم
خیال خام و درواقع
خیلیها دنبال این هستند که یک
ِ
ِ
رهایی» در دنیا برای خودشان یا برای دیگران درست کنند؛
ً
مثال در برخی فیلمها نشان میدهند که قهرمان داستان به آن
نقطۀ مطلوبش میرسد و همۀ مشکالتش حل میشود و همه
ً
خوشحال از پای فیلم بلند میشوند! درحالیکه ما در دنیا واقعا
نقطۀ رهایی نداریم.
تنها جایی که ما میتوانیم به رهایی بیندیشیم-در مرحلۀ اول-
خود وجود پروردگار عالم و مالقات خود خدا است ،ولی در دنیا،
هرچه در اطراف خودمان میبینیم ،درگیری و سختی است و این
سختیها را نباید انکار کنیم ،بلکه باید بپذیریم که این سختیها
وجود دارد و اال ا گر نپذیریم ،خسته و افسرده میشویم .باید با
این سختیها بجنگیم؛ ا گر با این سختیها مبارزه کنیم ،قوی
میشویم و ا گر نجنگیم ،ضعیفتر میشویم .همچنین باید برای
برداشتن این سختیها تالش کنیم ،ولی از همان اول هم باید
ً
بدانیم که صرفا یک بخشی از این سختیها و محدودیتها را
میتوانیم برداریم نه همۀ آنها را.
باوجود این محدودیتها ،جایی
آیا انسانی که رهاییطلب است،
ِ
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نیست که رها بشود؟ آیا باید همینطور بنشیند در خیاالت خام
ً
خودش و مدام توهماتی را تصور کند؟ مثال تصور کند که «ایکاش
یک چراغ جادویی داشتیم و یک غول از آن بیرون میآمد و در
خدمت ما قرار میگرفت و مشکالت ما را اصالح میکرد!»
نقطۀ رهایی انسان از محدودیتها در «آخرت» است نه
دنیا!
وقتی میگوییم «انسان در زندگی دنیا ،نقطهای برای رهایی
پردازی غیرمتوهمانه ندارد و جایی
ندارد ،جایی برای خیال
ِ
ً
ندارد برای اینکه به آنچه دلش میخواهد برسد» طبیعتا این
خیلی غمانگیز است که انسان بخواهد چنین واقعیتی را بپذیرد.
ً
از سوی دیگر ،ا گر یکچنین نقطۀ رهاییای واقعا برای انسان
وجود داشته باشد ،این نقطۀ رهایی ،بیتعارف در آخرت است!
عالم آخرت ،عالمی است که انسان در آن رها میشود َو هرچه
ْ ُْ
َ ْ
هيه النفس»
دلش میخواهد تحقق پیدا میکند« .فيها ما تش َت ِ
انسان رهاییطلب و خیالپرداز ،دنبال یک
(زخرف )71/چون
ِ
زندگی ایدهآل و بدون رنج با لذتهای برتر ،موفقیتهای پیاپی
و لذتبخش (نه لذتهای کسلکننده) است! اما بدبختی دنیا
این است که وقتی به یک موفقیت یا لذتی میرسی ،بعدش
َسرخوردگی و رنج هست .حاال عالم آخرت چگونه است؟ آنجا
ً
واقعا آنچه انسان دلش میخواهد ،محقق میشود و بعدش،
َسرخورده هم نمیشود.
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راحتی مطلق میخواهد ،پس باید یکجایی
چون انسان
ِ
باشد که این خواستهاش برآورده شود!
حضرت امام(ره) میفرماید« :يكى از فطرتهاى الهيه ،كه مفطور
شدهاند جميع عايله بشر و سلسله انسان بر آن ،فطرت عشق
به راحت است» (شر حچهلحدیث )186/عشق به راحت ،جزء
فطرت انسان است و انسان این را از کسی یاد نگرفته است و
بهسادگی هم آن را از دست نمیدهد.
راحتی
معشوق بنىاالنسان(یعنی
بعد میفرماید« :چون این
ِ
ِ
مطلق) در اين عالم يافت نشود ،پس ،ناچار در دار تحقق و
عالم وجود ،بايد عالم باشد كه راحتى او مشوب نباشد به رنج و
راحتی مطلق را میطلبد ،پس
تعب» (همان) یعنی چون انسان
ِ
باید جایی باشد که به این خواستۀ انسان پاسخ بدهد! سبک
استدالل امام(ره) اینگونه است« :ای انسان ،چون تو دلت
میخواهد ،پس یک جایی برای پاسخ به این خواستۀ تو هست!»
در اینجا حضرت امام(ره) برای معاد ،برهان فطری میآورد و
میفرماید :چون من راحتطلب مطلق هستم ،پس باید پاسخی
طلبی مطلق من وجود داشته باشد .انسانی
برای این راحت ِ
طلبی مطلق من نیست،
که بگوید پاسخی برای این راحت ِ
غمگین و افسرده خواهد بود و انسانی که بگوید «پاسخی برایش
هست» انسان امیدوار ،مثبت ،روشنبین ،رو به جلو و در حال
شکوفاشدن است .انسان چقدر بدبخت میشود وقتی به
انسان کافر هم
خودش دروغ میگوید و خودش را انکار میکند!
ِ
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اول خودش را انکار میکند.
چقدر خوب است که ما با «ادبیات انسانی» از معاد صحبت
کنیم! در اینجا ،امام(ره) وقتی میخواهد برای معاد ،دلیل
بیاورد ،نمیفرماید« :چون قرآن فرموده است که آخرتی هست،
ً
پس حتما هست!» بلکه میفرماید :انسان ،راحتطلب مطلق
طلبی مطلقش ،پاسخی نباشد!
است و نمیشود برای این راحت ِ
ً
معاد یک مسئلۀ انسانی است نه یک مسئلۀ صرفا دینی!
ً
معاد یک مسئلۀ انسانی است نه یک مسئلۀ صرفا دینی!
همانطور که «مرگ» هم یک مقولۀ دینی نیست؛ یعنی ا گر دین
هم نباشد این مرگ برای انسانها وجود دارد! کمااینکه مهربانی
کردن و ظلم نکردن هم یک مقولۀ انسانی است ،ا گر دین هم
نباشد ،ظلم بد است و این را همه انسانها میفهمند.
جالب این است که نظر تک تک ما دربارۀ معاد ،مثبت است،
چون ما نمیتوانیم تصور کنیم که انسان نابود میشود .من
بهعنوان یک انسان ،عالم آخرت را میخواهم ،لذا این یک مسئلۀ
انسانی است ،عقل انسان هم بر آن داللت میکند ،فطرت انسان
و کششهای روحی انسان هم بر آن داللت میکند.
ّ
صدرالمتألهین در کتاب «اسفار» میفرماید« :سرشت نفوس
(سرشت جانهای انسانها) بر طلب بقاء و محبت دوام ،دلیل
بر این است که آنها وجود اخروی دارند که جاودان میمانند
زیرا بقای نفوس ،در این نشئۀ طبیعی ،کاری محال است!
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» اینکه انسانها به دوام ،عالقه دارند و نمیخواهند از بین
بروند و میخواهند همیشه بمانند ،دلیل بر این است که ما
نابود نمیشویم و یک جهان دیگری هست که ما در آنجا باقی
میمانیم! این یک دلیل فلسفی است نه یک دلیل دینی!
در ادامه میفرماید...« :بقای نفوس در این نشئۀ طبیعی کاری
باقی دیگری نداشتند که به آنها
محال است .بنابراین ا گر نشئۀ ِ
انتقال یابند ،باید آنچه در نفس برقرار است و در سرشتش از بقای
جاودانی و حیات ابدی به امانت گذارده شده است بیهوده باشد»
کمااینکه برخی از کفار ،همین تلقی را دارند و به انسان میگویند:
تو نباید جاودانهطلب باشی! تو چرا جاودانگیطلبی میکنی؟
بپذیر که میمیری و نابود میشوی! یعنی میخواهند این را به
انسان تحمیل کنند ،ولی انسان نمیخواهد این را بپذیرد!
قبل از پذیرش دین ،باید معاد را بپذیریم  /تصور ما دربارۀ
جهان آخرت چگونه باید باشد؟
ما این تصور را دربارۀ جهان آخرت نیاز داریم که آنجا یک جهان
زیبا ،آزاد ،بیانتها و جاودانه است .بعد از این تصور و بعد از اینکه
به جهان آخرت ،عالقهمند شدیم ،وارد دینداری میشویم
کتاب آخرت را به ما میگویند ،و ما
و در دین ،بحث حساب و ِ
کتاب آخرت نبود و ما راحت وارد
میگوییم« :کاش این حساب و ِ
آن حیات بینهایت میشدیم! ا گر این حساب و کتاب نبود،
جهان آخرت ،خیلی شیرین میشد» یعنی شما نباید از شیرینی
حیات آخرت بگذری ،شیرینی حیات آخرت را باید داشته باشی
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سختی مرگ و حساب و کتاب آخرت را باید
و بگویی «من این
ِ
ً
چهکار کنم؟» ّ
حس آدم باید اینطوری باشد نه اینکه کال از رفتن
به آن دنیا بترسد! باید به عالم آخرت ،اشتیاق داشته باشد.
ما برای اینکه دین را بپذیریم ،قبل از دین ،باید معاد را بپذیریم و
معاد را بهعنوان یک مقولۀ انسانی بپذیریم .بعضیها تصور میکنند
ً
که «معاد صرفا یک حرف دینی است و حرفزدن دربارۀ آن ،چیزی
است که آخوندها در آوردهاند!» و بعد هم یک ژستی میگیرند و
ُ
میگویند «من نمیخواهم دیندار زندگی کنم!» خب با خودت
میخواهی چهکار کنی؟ پس تو ِکی میخواهی نشاط پیدا کنی؟
از هر کسی بپرسید :اینکه «تو بعد از مرگ ،نابود میشوی»
ُ
خوشحالکنندهتر است یا اینکه «تو بعد از مرگ ،میمانی»؟ خب
ً
طبیعتا میگوید :اینکه من بعد از مرگ میمانم ،خوشحالکنندهتر
است .لذا این مسئله به انسان نشاط میدهد.
چندی پیش ،تلویزیون یک فیلم مستند دربارۀ «تجربۀ مرگ»
نشان میداد که غربیها ساخت ه بودند؛ در این مستند ،کسانی
که مرگ را تجربه کرده بودند و به این دنیا برگشته بودند ،دربارۀ
این تجربۀ خودشان صحبت میکردند (البته ایرانیها یک
بخشهایی را به این مستند اضافه کرده بودند که در آن ،چند
ایرانی هم تجربۀ خودشان را مطرح کردند) نقطۀ مشترک ا کثر این
افراد از توصیف اولین لحظات مرگ ،یکنوع رهایی ،باز شدن،
نورانیت و باال رفتن بود .نمیخواهم بگویم که آنها آدمهای
خوبی بودند یا آدمهای بدی بودند ،اما هرکدام از آنها میگفتند
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«ما باال رفتیم ،ما آزاد شدیم ،یک حالت رهایی پیدا شد!» یعنی
تعابیر مثبت و قشنگی از آن عالم ،بهکار میبردند.
چگونه به معاد نگاه کنیم و آن را بپذیریم؟ /مهمترین وصف
«جاودانگی انسان» است
قرآن دربارۀ معاد ،مربوط به
ِ

یکی از مقدمات دینداری ،پذیرش معاد است ،حاال این معاد
را چگونه بپذیریم؟ چگونه به معاد نگاه کنیم؟ ببینیم خداوند
متعال در قرآن کریم چگونه با معاد ،برخورد میکند :دربارۀ معاد
و عالم آخرت مهمترین وصفی که بیشترین تکرار را در قرآن دارد
و در لحظههای حساس هم تکرار شده است ،وصف «جاودانگی
و خلود» است!

در قرآن حدود 80بار دربارۀ خلود سخن گفته شده است؛ البته
ُ
خود کلمۀ خلد
گاهی به تعابیر دیگری هم بهکار رفته است اما ِ
ُ
(کلمات با ریشۀ خلد)  80بار بهکار رفته است!
بهعنوان مثال ،وقتی قرآن میخواهد بفرماید «فرشتهها به
سالم
مردمی که میخواهند وارد بهشت بشوند
سالم میدهند» ِ
مالئکه را با این تعابیر بیان میفرمایدْ :
«اد ُخ ُلوها ب َسالم ذلكَ
ِ ٍ ِ
ُْ ُ
ود» (ق )34/یعنی امروز دیگر تو جاودانه شدی! و در
َي ْو ُم الخل ِ
َ َ َ ُ ْ َ ََ ُ َ ٌ َ ُ
الم َعل ْيك ْم ِط ْب ُت ْم
آیۀ دیگری میفرماید« :و قال لهم خزنتها س
َف ْاد ُخ ُلوها خا ِل َ
دين» (زمر )73/ببینید انسان چقدر به جاودانگی
دم در بهشت ،به فرشتهها امر میکند
وابسته است که خداوند ِ
این کلمه (خلود یا جاودانگی) را خطاب به بهشتیان بیان کنند.
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در بهشت هم «جاودانگی» برای آدم ،مسئلۀ بسیار مهمی است
ما انسانها موجودات جاودانگیطلبی هستیم .در ماجرای
حضرت آدم(ع) هم این مسئله دیده میشود که وقتی شیطان
بدهد ،به ایشان گفت :میخواهی
میخواست ایشان را فریب
َ ُ َ ْ َ ُ ُّ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ
جاودانه بشوی؟ «يا آدم هل أدلك على شجر ِة الخلد» (طه)120/
یعنی در بهشت هم داغ این جاودانگی ،آدم را رها نمیکند و این
مسئله برایش خیلی مهم است که «آیا ما همیشه هستیم؟»
بزرگترین ترس انسان ،مرگ است و مهمترین بال «ناامنی» است.
حاال چرا ما انسانها از مرگ بدمان میآید؟ به دلیل میل به
جاودانگی! خب بیاییم این میل به جاودانگی را پرورش بدهیم،
ً
جاودانگی ما ،واقعا جواب دارد و در عالم آخرت
چون این میل به
ِ ً
به آن پاسخ داده میشود؛ اصال طبع ما برای آخرت ساخته شده
است؛ طبع ما برای دنیا ساخته نشده است.
ً
انسان بدون بهشت غمگین است و دائما به یادآوری بهشت ،نیاز
ً
جهان باز را دائما در مقابل خودش ببیند .ا گر
دارد .آدم باید این
ِ
میخواهی برای دینداری آماده بشوی ،باید آن جهان را درنظر
داشته باشی؛ هم بهشت را و هم جهنم را.
راحتی مطلق ،به عالم
سر میل به جاودانگی و
بیایید از ِ
ِ
آخرت بیندیشم
بیایید دربارۀ عالم آخرت بیندیشیم؛ حتی بدون دین! از سر
میل به جاودانگی به عالم آخرت بیندیشم و از سر میل به راحتی
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مطلق ،از سر میل به جهان آزاد آزاد؛ جهانی که من در آن خسته
نمیشوم ،جهانی که دیگر ویژگیهای این دنیای َپست را ندارد.
چقدر خوب است که در عالم آخرت و زیباییهای آن عالم ،غرق
بشویم؛ کمااینکه قرآن کریم ،همین کار را برای ما انجام میدهد.
ً
مثال ببینید در سورۀ واقعه ،چقدر عالم آخرت ،قشنگ توصیف
شده است .روانشناسها میگویند آخرین موضوعی که موقع
خواب به آن فکر میکنی ،جسم و روحت تحت تأثیر آن فکر و
اندیشه ،تا فردا صبح قرار میگیرد و حتی فردا در طول روز هم
تحت تأثیر آن قرار خواهی گرفت .آنوقت فرمودهاند :قبل از
خواب ،سورۀ واقعه را بخوانید! با خواندن این سوره ،دو برابر به
بهشت میاندیشی و مقدار مختصری دربارۀ جهنم و یکمقدار
هم دربارۀ مرگ.
ً
واقعا بهشتی که در سورۀ واقعه توصیف میشود غوغا است؛
کسی که هرشب به جهان آخرت میاندیشد و بعدش میخوابد،
ً
طبیعتا این انسان ،بزرگ میشود و عظمت پیدا میکند و اتفاقات
خوب دیگری برای او رخ خواهد داد .اولیاء خدا هم ،همه درگیر
مسئلۀ مرگ و مسئلۀ آخرت بودند و مواضعشان دربارۀ آخرت،
بسیار روشن و شفاف است .اینقدر آخرت برایشانَ عظمت
َ َ
دارد که أمیرالمؤمنین(ع) در کالمی میفرماید« :غ ّض أ ْب َص َار ُه ْم
ْ ْ
ِذك ُر ال َم ْر ِجع» (نهجالبالغه/خطبه )31یاد آخرت ،چشمهای اینها
را از این دنیا بسته است.

218

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

آخرت
گناه ِکی برای آدم ،تلخ میشود؟ وقتی فکر عالم
ِ
شیرین ،آدم را شاد کند!
یکی از پایههای معنویت و یکی از پایههای پذیرش دین و
متقاعدشدن به ترک گناه این است که عالم آخرت را ببینیم
و مشتاق آنجا بشویم .میدانید گناه ِکی آدم را اذیت میکند و
آخرت شیرین ،آدم را
برایش تلخ میشود؟ وقتی که فکر عالم
ِ
شاد کند! آنوقت ا گر دچار گناه بشوی ،خودت خیلی ناراحت
میشوی و میگویی «خدایا من را از این گناه نجاتم بده؛ دارم
اذیت میشوم»...
همانطور که بیان شد ،انسان برای پذیرش دینداری و ترک
گناه ،پنج تا عنصر را باید در شخصیت خودش قرار بدهد؛ یکی
اینکه انسان اهل برنامه باشد ،اهل مطالبۀ منافعش باشد و
بهصورت حدا کثری ،منفعت بخواهد ،اهل مسابقه باشد و
محدودیتهای دنیا را بپذیرد؛ همۀ اینها مقدمه و پایه میشود
ً
برای اینکه انسان از چیزی به نام «گناه» متنفر بشود و اصال گناه
برایش معنا پیدا بکند.
وقتی این پایههای شخصیتی در انسان شکل گرفت ،انسان به
جایی میرسد که موضوع عشقبازی او با خدا ،سر «گناه» خواهد
بود؛ یعنی در طول روز مراقبت از اینکه گناه نکند و در طول شب،
مناجات برای عذرخواهی و استغفار؛ یعنی همان وضعیتی که
اسم این مراقبت هم میشود «تقوا»
اولیاء خدا داشتندِ .
(الف-2ن)2

| جلسه هفدهم |

«بعدش چی؟»؛ سؤالی که انسان را به سوی
باالترین هدف میبرد

انسان نیاز به یک هدف برتر دارد که تمام اهداف دیگرش را بهنخ بکشد
گناه یعنی چیزی که انسان را از عالیترین هدفش دور میکند

هرکسی باید به این سؤال پاسخ بدهد« :وقتی به همۀ اهدافم
رسیدم ،بعدش چی؟ آخرش چی؟» انسان دنبال هدفی میگردد
که فراتر از اهداف مقدماتی و میانی و فراتر از اهداف دیگر در هر
بخش زندگیاش باشد .انسان میخواهد آن هدف برتر را انتخاب
کند تا آرامش پیدا کند و دیگر نگوید «بعدش چی!»
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ً
کسی که این ویژ گیها را ندارد ،اصال شخصیتش به دین
نمیخورد!
در جلسات قبل ،پنج ویژگی را بیان کردیم که مقدمۀ دینداری
هستند؛ اینکه انسان اهلمنفعتطلبی و ضررگریزی باشد ،اهل
برنامه باشد ،اهل مسابقه باشد و محدودیتهای دنیا را بپذیرد.
پنجمین ویژگی هم این بود که جهان آخرت را ببیند ،معاد را باور
کند و جهانش بزرگ باشد.
شخصیتی که این پنج ویژگی را داشته باشد ،برای دینداری
و ترک گناه ،آماده میشود و میتوانیم با او دربارۀ دین حرف
ً
بزنیم و اال کسی که این ویژگیها را ندارد ،اصال شخصیتش به
موضوع دین و ایمان و
دین نمیخورد! تا اینجای بحث ،هنوز
ِ
فرمان خدا مطرح نشده است .بهعبارتی میتوان گفت که با این
ویژگیها «تقوای قبل از ایمان» بهدست میآید.
«تقوای قبل از ایمان» یعنی چه؟
منظور از تقوای قبل از ایمان این است که آدم ،اهل مراقبت و
اهل دقت در مسائل باشد و عقالنی رفتار بکند ،چنین کسی
شخصیتش برای پذیرش ایمان ،آمادگی دارد و ایمان را زود
میپذیرد.
اینکه در همان اول قرآن ،خداوند میفرماید« :ذ ِل َك ْال ِك ُ
تاب ال
ِ
دى ِل ْل ُم َّت َ
فيه ُه ً
قين» (بقره )2/شاید منظور از تقوا در این آیه،
َر ْي َب ِ
همان تقوای قبل از ایمان باشد .در اینجا خداوند نمیفرماید
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«ذلک الکتاب ال ریب فیه ،هدی للمؤمنین!» یعنی نمیفرماید
که این کتاب ،مؤمنین را هدایت میکند؛ پس اول باید بروی ایمان
ً
بیاوری ،بعدا تازه با تو حرف میزنم! بلکه میفرماید« :این کتاب،
متقین را هدایت میکند» یعنی اول یکمقدار تقوا بیاور ،تا من با تو
صحبت کنم؛ آنوقت ایمان میآوری! یعنی چنین کسانی ایمان
جوهر تقوا)
میآورند و نماز میخوانند ،چون یک جوهری(به َنام
ِ
َ
َ َ ْ
ين ُي ْؤ ِم ُنونَ
يه ُه ًدى ِّل ْل ُم َّت ِقين* ّال ِذ َ
دارند( .ذا ِلك ال ِك َت ُب ل َر ْي َب ِف ِ
ْ َ ْ َ ُ ُ َ َّ َ َ َ َّ ْ
ُ
مما َر َزق َن ُاه ْم ُي ِنفقون؛ بقره2/و)3
ِبالغي ِب و ي ِقيمون الصلوة و ِ
در واقع طبق آیه فوق ،کسی که این جوهر (تقوا) را نداشته باشد،
قرآن نمیتواند او را هدایت کند .برای چنین کسی ،هرچقدر هم
استدالل بیاورید و خدا را برایش ثابت کنید ،نمیپذیرد و ا گر هم
بپذیرد ،فایده ندارد.
این سؤال ،انسان را بهسوی باالترین هدف میبرد:
«بعدش چی؟»
کسی که ویژگیهای فوق را داشته باشد ،میتوان با او دربارۀ یک
موضوع بسیار مهم سخن گفت و آن این است« :شما که اهل
منفعتطلبی ،برنامهریزی و مسابقه هستی ،محدودیتهای دنیا
جهان آخرت هم خوشت آمده است ،آخرش چه؟
را پذیرفتهای و از
ِ
بعدش چه میشود؟» این سؤال بسیار مهم و کشندهای است!
چون وقتی این سؤال برای آدم مطرح شود و جوابی پیدا نکند،
هال ک میشود! هرچیز دیگری هم جلویش بگذارید ،فایده ندارد و
میگوید« :هیچ چیزی در این عالم ،نمیارزد و بهدرد نمیخورد!»
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انسان برای این سؤالش جواب میخواهد« :بعدش چی؟ که
چی؟ آخرش چی؟» این سؤال ،انسان را به سوی باالترین هدف
میبرد! ا گر کسی اهل برنامهریزی بشود ،همین برنامهریزی ،در
نهایت او را به خدا میرساند ،چون آدم برنامهریز ،اهدافش را
میشمارد و دنبال عالیترین هدف میگردد ،لذا میگوید« :حاال
باالتر از این هدف ،چه هدفی هست؟ بعدش چی؟» به این
ترتیب ،به خدا خواهد رسید.
آدمی که منفعتطلب و ضررگریز باشد ،آخرش به خدا میرسد.
آدمی که اهل مسابقه باشد هم آخرش به خدا میرسد ،چون
میگوید« :حاال من ا گر همه را ُبردم و در همۀ مسابقهها برنده
شدم ،بعدش چی؟ بعدش حوصلهام سر نمیرود؟» آدمی که
عاقبتاندیش بشود هم ،آخرش به خدا میرسد ،چون میگوید:
«حاال ا گر ما یکمدتی هم در بهشت ِسیر کردیم و از لذتها و
ً
نعمات بهشتی بهره بردیم ،بعدش چی؟ فرضا ا گر یکمیلیارد
سال از نعمات بهشتی لذت بردیم ،بعدش حوصلهمان سر
نمیرود؟»
یک هدفی به من معرفی کن که تا ابد از آن سیر نشوم!
ً
انشاءاهلل همۀ شما عمیقا به این سؤال مهم برسید ،بهحدی که
دنیا دیگر به چشمتان نیاید ،حتی آخرت هم به چشمتان نیاید و
بگویید« :بعدش چی؟ دارم خسته میشوم ،یک هدفی را به من
معرفی کن که تا ابد دیگر آن را رها نکنم و از آن سیر نشوم!»
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انسان موجودی است که این خواستۀ فطری را دارد و انبیاء الهی
میآیند که غبار را از این خواستۀ فطری انسان کنار بزنند تا به
این سؤال مهم برسد که «بعدش چی؟ آخرش چی؟» آنوقت
این انسان ،عارف میشود! امامزمان(ع) هم عالم را پر از عدل و
داد میکند که حداقلهای زندگی انسانها تأمین بشود تا به این
سؤال برسند« :بعدش چی؟»
البته بعضیها میتوانند در زمان غیبت هم این سؤال را از
خودشان بپرسند؛ یعنی با اینکه خیلی گرفتاری دارند ،اما
ً
مینشینند و به این فکر میکنند که «فرضا ا گر این گرفتاریهایم
حل شود ،بعدش چی؟» خدا از چنین بندهای خیلی خوشش
میآید ،چون میگوید :بندهام در گرفتاری و رنج است و االن
ً
طبیعتا فقط باید بگوید «خدایا این گرفتاری من را برطرف کن؛
من به چیز دیگری نمیتوانم فکر کنم!» اما نشسته است و
میگوید« :ا گر این گرفتاریام برطرف شد ،بعدش چی؟» خداوند
چنین بندهای را در آغوش میگیرد.
ا گر کسی به این سؤال برسد ،به جوابش هم رسیده است! تا
برسی به اینکه «بعدش چی؟» میدانی چقدر بزرگ شدهای!
چون آخرش را دیدهای! از بهشت و جهنم هم فراتر رفتهای و
میگویی «بعدش چی؟» وقتی ّقدت اینقدر بلند بشود ،از پشت
این پردههایی که جلوی چشمت گذاشتهاند ،میتوانی خدا را
ببینی؛ یعنی میتوانی خدا را با قلبت ّ
حس کنی.
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انسان نیاز به یک هدف برتر دارد که تمام اهداف دیگرش را
بهنخ بکشد
انسان برای زندگی نیاز به عالیترین هدفی دارد که تمام اهداف
پایینیاش را به نخ بکشد و بههم پیوند بدهد .انسانی که چندین
ّ
وجود پرا کنده است؛
متشتت و با
هدف پرا کنده دارد ،یک انسان
ِ
ِ
چنین کسی دیگر «عاشق» نیست.
کسی که هزارتا هدف مختلف داشته باشد ،وجودش متشتت
ً
است؛ چون باید به چندتا کار و به چندتا هدف برسد .مثال یک
هدفش این است که «خانه بخرد» هدف دیگرش «ازدواج» است،
هدف بعدیاش رسیدن به اعتبار اجتماعی است و ...اما این
هدفهایش ربطی به همدیگر ندارند و او طبق نیاز یا عالقهای که
دارد ،دنبال این هدفها میرود.
انسان «چند هدفدار» خودش را دارد بدبخت میکند ،چنین
ِ
کسی منفعل است ،وجودش گرم نیست؛ سرد است ،اعصابش
ُ
خرد است .مدام دنبال این است که این منفعت یا آن منفعت
را بهدست بیاورد یا جلوی ضررهای مختلفی که به او میرسد را
بگیرد ،لذا چنین کسی مدام خسته و ناراضی است ،مدام شا کی
است و شا کر نیست! او وقتی میخوابد اینقدر خسته و افسرده
ً
است که اصال نمیشود به او گفت «سحر برخیز!»
ُ
انسان نیاز دارد به یک هدفی که تمام اهداف خرد و کوچکش و
تمام اهداف کوتاهمدت و بلندمدتش را بهوسیلۀ آن هدف برتر،
ً
هدف الهی هم نداریم) ا گر انسان
جهت بدهد( .فعال کاری به خدا و ِ
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ً
یکچنین هدفی را پیدا کند که اوال این هدف ،بینهایتطلبی او
را بهشدت ارضاء کند ،بهحدی که دیگر نگوید «بعدش چی؟» این
هدف عالیترین هدف انسان میشود و وجود انسان را به آتش
ً
میکشد .ثانیا این هدف ،تمام اهداف کوچک دیگر را بهدنبال
خودش میآورد .روانشناسها میگویند :انسان به یکچنین
هدفی نیاز دارد .ضمن اینکه برخی از روانشناسها هم گفتهاند:
تنها جوابی که انسان برای این هدف پیدا کرده «خداوند» است.
آغاز توجه انسان به خدا آنجایی است که او را بهعنوان
باالترین هدف انتخاب میکند
روح انسان به یک هدف برتر نیاز دارد؛ به «باالترین هدف»
ً
عمیقا فکر کرد ،با قلبش آن را ّ
حس کند!
که وقتی انسان به آن
هرکسی دربارۀ این هدف یکمقدار فکر کند ،کمکم خدا را میبیند؛
یعنی با قلبش خدا را ّ
حس میکند! چطوری؟ مثل مادری که
منتظر بچهاش است اما راهی ندارد که با او تماس بگیرد ،بعد
یکدفعهای بچهاش میآید پشت در خانه! مادر میگوید« :فکر
کنم بچهام آمد!» بعد بچهاش زنگ میزند و میآید .این مادر از
کجا حضور بچهاش را ّ
حس کرد و فهمید که او آمده است؟ میگوید:
«قلبم گواهی میدهد!» مثل داستان حضرت یعقوب که منتظر
یوسف بود ،وقتی پیراهن یوسف به سمت یعقوب حرکت کرد ،از
فرسنگها فاصله ،یعقوب با قلبش ّ
حس کردَ و گفت :بوی یوسفم
َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ ّ َ ُ َ ُ ُ َ َْ
َمیآید( ...و لما فصل ِت العير قال أبوهم ِإ ِني ل ِجد ريح يوسف لو ال
ْ َُُّ
ون؛ یوسف)94/
أن تف ِند ِ
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حضرت یعقوب ،بوی پیراهن یوسفش را وقتی از مصر به سمتش
آوردندّ ،
پیراهن
حس کرد؛ آنهم از فرسنگها دورتر؛ آنهم
ِ
پسرش را؛ نه موجودی به عظمت «اهلل تبارک و تعالی» که تو را
برای خودش َ ساخته و به تو بسیار نزدیک است؛ بهحدی که
ْ
َ
ْ
َ
ريد» (ق)16/
فرمود« :ن ْح ُن أق َر ُب ِإل ْي ِه ِم ْن َح ْب ِل ال َو ِ
آغاز توجه انسان به خدا کجاست؟ آنجایی است که او را بهعنوان
باالترین هدف در نظر میگیرد؛ هدفی که بعد از همهچیز
خود او آرام میشود.
میخواهد به آن برسد و فقط با رسیدن به ِ
آنوقت کل بهشت میشود محل اقامتی برای مالقات با خدا!
و همۀ زیباییاش مال این میشود که از جانب خداست؛ انگار
تلخی جهنم هم مال این
خدا ِ
کارت دعوت ویژه به تو داده استِ .
تجلی قهر خداوند است.
میشود که ِ
انسان در زندگی خودش به هدف نیاز دارد ،البته اهداف
ً
پرا کندهای معموال دور انسان را گرفته است اما انسان عالیترین
دل صددلۀ
هدف را نیاز دارد که تمام اهدافش را یکی کند ،یعنی ِ
خود را یکدله کند؛ عشق هم همینجا پدید میآید .حتی آنهایی
هم که اشتباهی عاشق میشوند (یعنی گرفتار عشقهای دیگر
میشوند) دوست دارند همهچیزشان بهخاطر عشقشان باشد،
ً
مثال طرز رفتارها ،صحبتکردن و...
کسی که دلش یکدله شده باشد ،چه اتفاقی برایش میافتد؟
تمام توجه قلب او فعال میشود و به یک نقطه دوخته میشود،
مثل ذرهبینی که جلوی آفتاب میگیرند و نور خورشید را روی یک
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نقطه متمرکز میکند و حرارت شدیدی در آن نقطه ایجاد میکند
بهحدی که آن را آتش میزند.
ویژ گی انسان نرمال این است که «عاشق است»
اینکه بپرسیم «انسان نرمال چه ویژگیهایی دارد؟» سؤال غلطی
است! باید بپرسیم «انسان نرمان چه ویژگیای دارد؟» پاسخش
این است که انسان نرمال ویژگیاش این است که عاشق است!
ِته عالم را دیده است و عالیترین هدف را انتخاب کرده است.
ً
اصال مگر چندتا هدف دیگر در عالم هست که ما بخواهیم
انتخابشان کنیم؟! مگر چندتا خدا داریم که بخواهیم سراغ غیر
او برویم؟! آخر کسی بهعظمت خدا در این عالم نیست! هرکسی
غیر از خدا را انتخاب کرده ،درواقع هنوز انتخاب نهایی خودش را
انجام نداده است.
انسان برای تعیین هدف خودش ،باید به این سؤال پاسخ بدهد:
«بعد از اینکه به این اهداف کوچک رسیدم ،بعدش چی؟ آخرش
چی؟» انسان دنبال هدفی میگردد که فراتر از اهداف مقدماتی و
میانی و فراتر از اهداف دیگر در هر بخش زندگیاش باشد .انسان
میخواهد آن هدف برتر را انتخاب کند تا آرامش پیدا کند و دیگر
نگوید «بعدش چی!»
قرب خدا» یکجوری
انسان باید با این هدف عالی «یعنی ِ
آشنا بشود که بگوید «من دیگر فهمیدم چه خبر است!» چنین
کسی بعد از اینکه این هدف برتر را انتخاب کرد ،دیگر نمیگوید
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«بعدش چی؟» اینجا تازه آغاز خداشناسی است! انسان وقتی به
یکچنین هدف برتری رسید ،تمام اهداف میانی و کوتاهمدت
و اهداف دیگرش در ابعاد مختلف زندگی ،همگی جهت پیدا
میکند! خداوند هم از ما خواسته است« :بهخاطر من غذا بخور،
بهخاطر من بخواب ،بهخاطر من بلند شو ،بهخاطر من لباس
بپوش و»...
نیت الهی نداشته باشد ،جزء
کسی که برای هر حرکتش ِ
غافالن است!
پیامبر ا کرم(ص) به ابوذر فرمود :حتی برای خوابیدن و غذا
ً
«قربة الیاهلل» داشته باش ( ل َی ُک ْن َل َ
ک
نیت
ِ
خوردن خودت هم ِ
ُّ
ْ َ ْ َ َّ
ٌ َ
ْ
ِفی ک ِل َش ْی ٍء ِن َّیة َح ّتى ِفی ال ک ِل و النوم؛ مجموعه ورام)58/2/
یعنی همۀ کارهایت بهخاطر خدا باشد .در روایت هست ،کسی
(نیت
که برای هر کارش و برای هر حرکت و سکونش ،نیت ِ
قربهالیاهلل) نداشته باشد ،جزء غافالن است؛ همان غافالنی
که خدا در قرآن فرمود« :آنان همچون چارپايان هستند؛ بلكه
ُ ّ َ ََ َ ُ ُ
گمراهتر!» َ(ف َل ُب َّد ل ْل َع ْبد م ْن َخال  ّ َّ
ون
ِ ِ ِ
ص َ ِالن ًي ِة ِف ْي ك ُ ِل ح َرك ٍة َ و سك ٍ
ُِ ِ
َ
م ُ
ون غ ِافل َو ال َغ ِافل َ
ِ َل َّن ُه إ َذا َل ْم َي ُك ْن ب َه َذا ْال َم ْع َنى َيك ُ
اهَّلل
ون ق ْد ُذ ّم ُه ُ 
َ َ َ ِ َ َ َ ْ ُ ِ ْ َّ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُّ َ ً َ َ َ
ولئ َ َك ُه ُ ُم
أ
ال

عام بل هم أضل سبيل و ق
تعالى فق 
ِ
ال ِإن هم ِإل كالن ِ
ْ ُ
ُ َ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ّ
غافلو 
عام بل هم أضل
ن ؛ مصباحالشريعة/ص( )54أ ِ
ال ِ
ولئك كالن ِ
ُ َ ُ ُ ْ ُ
غافلون؛ اعراف )179/چرا اینها بدتر از حیوان هستند؟
ولئك هم ال ِ
أ ِ
خدا میفرماید :من تو را برای چه ساخته بودم؟ ولی االن ببین
مشغول چه چیزی هستی!
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بیایید از همین االن شروع کنیم و از خودمان بپرسیم« :االن
هدفت چیست؟» شما االن هدفتان چیست؟ دانشآموز
محترم ،دبیرستانی عزیز ،دبستانی عزیز؛ شما االن هدفتان
چیست؟ شاید در پاسخ بگویید« :هدفم این است که یک شغلی
زندگی
سر کار بروم و بعد ،یک پولی در بیاورم و بتوانم
پیدا کنم و ِ
ِ
ُ
حداقلی خودم را اداره کنم ».میپرسیم« :خب بعدش چی؟»
شیطان دوست دارد ما را از این سؤال مهم و کلیدی ،غافل کند؛
ً
مثال با موسیقیهای مختلف و سرگرمیهای نامناسب ،کاری کند
ً
که اصال ذهنمان سراغ این سؤال نرود.
بعضیها خود را با هیجانات بیهوده مشغول میکنند تا به
این سؤال نرسند که «بعدش چی؟»
اینکه در اسالم خیلی از کارهایی که هیجانات بیهوده ایجاد
میکند (مثل عرقخوری ،رقص و پایکوبی ،قماربازی و )...ممنوع
است ،یکدلیلش این است که آدمها خودشان را با این چیزها
سرگرم میکنند تا به این سؤال مهم نرسند؛ «بعدش چی؟ بعدش
میخواهم به کجا برسم؟!»
برابر
انسان ا گر به پاسخ این سؤال برسد ًکه «بعدش چی؟» هزار ِ
رقصیدن ،نشاط پیدا میکند و اصال نیاز ندارد برقصد! برای
چی برقصد؟ برای چی حواس خودش را پرت کند؟ برای چی
سراغ این هیجانات بیهوده برود؟ چنین کسی دارد با هدف
خودش عشقبازی میکند ،برای چی خودش را با این هیجانات
خا کبرسری ،سرگرم کند؟!
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انسان باید بانشاط باشد ،اما آن کسی که پاسخ سؤال «بعدش
چی؟» را پیدا نکرده و عالیترین هدف را برای خودش درنظر
نگرفته ،مجبور است با کارهای خا کبرسری ،به خودش
یکمقدار نشاط بدهد تا غصههایش را فراموش کند و برای
لحظاتی از افسردگی فاصله بگیرد.
نابود باشند کسانی که در فرهنگ ،در تعلیم و تربیت و در هر
موقعیتی ،حواس ما را پرت میکنند از این پرسش مقدس که
«بعدش چی؟» خدا فقط «خودش» را برای پاسخ به این سؤال
گذاشته است و هیچکسی نمیتواند خودش را گول بزند و چیز
دیگری را جای این عالیترین هدف ،قرار بدهد؛ چون فقط خود
خدا ،پاسخ به این سؤال است!
ً
اصال خدا را برای چه میخواهی؟!
حاال این خدا را برای چه میخواهی؟ برای اینکه ببینمش ،بروم
پیشش ،نزدیکش بشوم و ...این حرف را دیگر هرکسی نمیفهمد!
ً
منتها وقتی عمیقا از خودت پرسیدی «بعدش چی؟» خدا برایت
طلوع میکند؛ مثل خورشیدی که سحرگاه طلوع میکند و کمکم
باال میآید .خدا هم کمکم خودش را به تو نشان میدهد؛ یک
کششی به او پیدا میکنی و کمکم به او عالقهمند میشوی.
میدانید ّ
سؤال «بعدش چی؟» ِکی است؟ تا قبل از
سن این
ِ
چهاردهسالگی! میدانید زمانی که انسان بهصورت کامل به این
سؤال میرسدِ ،کی است؟ هجده سالگی! هرچقدر ّ
سن این سؤال
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به تأخیر بیفتد معلوم میشود که نظام تعلیم و تربیت ایراد دارد.
انسان در پاسخ به این سؤال ،به یک آرامشی میرسد و در سایۀ
این آرامش ،همۀ کارهایش را بهخوبی انجام میدهد؛ درس
میخواند ،در علم پیشرفت میکند ،ازدواج میکند ،در مدیریت
ً
و شغلش موفق عمل میکند ،اما دائما مشغول خدا است چون
حاال میداند که «برای چی دارد زندگی میکند؟» اینجا یک
چیزی در قلب انسان طلوع میکند به نام محبت!
هر هدفی غیر از «قرب خدا» داشته باشید ،نمیتوانید عاشقش
بشوید ،نمیتوانید برایش اشک بریزید ،دلتان برایش تنگ
نمیشود .ممکن است آن هدف را دوست داشته باشید ،اما
اسمش «عشق» نیست .بعضیها به یک چیزهایی عاشق
میشوند اما نفهمیدهاند که عشق یعنی چه؟!
بهشت ،هتل مالقاتکنندگان خداست!
ویژگی مذکور در جلسات
یک آدم باشخصیت-که الاقل پنچ
ِ
ً
قبل را داشته باشد -طبیعتا به این سؤال میرسد که «بعدش
چی؟ آخرش چی؟» میداند که آخرش باید به یک هدفی برسد
که هیچوقت تمام نشود! ا گر هدف ما خدا باشد چه اتفاقی
ً
میافتد؟ مثال روز قیامت ،وقتی به مالقات خدا میروی ،بعدش
چه میشود؟ کار تمام نمیشود ،بلکه با این مالقات ،تشنه
میشوی که دوباره بروی ،بعد وقتی دوباره میروی ،انگار تا حاال
خدا را ندیده بودی ،بعد یک شور و اشتیاق و کشش بسیار قوی
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پیدا میکنی که دوباره بروی .دفعۀ بعد که میروی ،میگویی:
ً
«اصال من تا حاال خدا را نمیشناختم!» این تا ِکی ادامه دارد؟
الی االبد ،این ادامه دارد و فقط خدا میتواند اینجوری باشد،
چون فقط خداست که بینهایت است! بینهایتبودن خدا
یعنی چه؟ یعنی شما هر دفعهای که او را میبینی ،یک بخشی از
او در تو تجلی میکند و دفعۀ بعدی ،یک بخش دیگری از او تجلی
میکند و خدا تمام نمیشود! خدا تنها موجودی است که تمام
نمیشود و تو الیاالبد از مالقات او بهره میبری.
هتل محل اقامت توست برای
بهشت هم در مقام تشبیه -مثل ِ
این مالقات هیجانانگیز! یعنی بهشت ،هتل مالقاتکنندگان
خداست! باالخره تو باید یک جایی زندگی کنی که راحتیات
اصل کار ،همان مالقات
تأمین باشد؛ بهشت برای همین است اما ِ
خداست.
البته بعضیها هستند که در دنیا هم خدا را مالقات میکنند!
ً
مثال طبق برخی از روایات ،ائمۀ هدی(ع) در هر شب جمعه ،یک
دریافتی از خدا پیدا میکنند که نسبت به آن دریافت ،انگار تا
حاال خدا را نمیشناختند!
وقتی «مالقات خدا» را عالیترین هدف خودت قرار دادی،
محبتش به دلت میافتد
وقتی «مالقات خدا» را عالیترین هدف خودت قرار دادی،
کشش بسیار قوی نسبت
کمکم محبتش به دلت میافتد و یک
ِ
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َ َ
به او پیدا میکنی! امام صادق(ع) میفرمایدُ ُ :
اهَّلل ِإذا أ َض َاء
«ح ّب ِ
ْ
ََ
ُ ٌ
ُ ُّ ْ
َ َ َْ َ ُّ َ
اهَّلل ظل َمة»
على ِس ّ ِر ع ْب ٍد أخل ُه ع ْن ك ِل ش ِاغ ٍل ٍ َو كل ِذ ك ٍر ِس َوى ِ
(مصباحالشریعه )192/وقتی که ّ
حباهلل بر ِس ّر یک بندهای
طلوع بکند ،آن بنده را از هر امر دیگری و هر ذکری غیر از ذکر خدا
فار غ میکند.
َّ
َ َ
َ
أمیرالمؤمنین(ع) میفرمایدُ ُ :
اهَّلل ن ٌار ل َت ُم ُّر َعلى َش ْی ٍء ِإل
«ح ّب ِ
َ
ْاح َت َرق» (مصباحالشریعة/ص )192محبت خدا آتشی است که به
اینکه َآن را آتش میزند! بعد میفرماید«َ :و
چیزی نمیخورد
مگر َّ
ُ ُ َ َْ ُ ُ ََ
َ
َ
َ
ْ
مگر
تابد
ی
نم
چیزی
بر
خدا
نور
»
اء
ض
أ
ل
إ
ء
ي
ش
ى
ل
اهَّلل ل يطلع ع
ٍ
نور ِ
ِ
َّ
َ َْ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ٌ
ُ
َ
ُ
ْ
اهَّلل ما يظهر ِمن تح ِت ِه شيء ِإل
اینکه نورانیاش میکند «و سحاب ِ
ََ
غ ّطاه» و خداوند مانند یک ابر رحمتی است که وقتی باالی سر
ً
کامال فرامیگیرد َ«و ر ُ
يح
چیزی قرار بگیرد آثار َرحمت الهی ،آن را
ِ
ّ
َ
اهَّلل َما َت ُه ُّب ِفي َش ْي ٍء ِإل َح َّرك ْت ُه» و نسیم الهی به هرچیزی بخورد
ِ
َ
َ
ُ
اهَّلل َي ْحياَ
آن ُرا به حرکت وادار میکند و راهش میاندازد« .و ماء ِ
ُّ
ِب ِه كل َش ْي ٍء» و ِآب الهی به چیزی نمیخورد مگر اینکه زندهاش
میکند.
َ
َ
َ
ْ ْ
ْ
ُّ
بعد میفرماید«َ :ف َم ْن أ َح َّب َ
اهَّلل أ ْع َط ُاه كل َش ْي ٍء ِم َن ال َم ِال َو ال ُمل ِك»
کسی که خدا را دوست داشته باشد خدا به او هرچیزی را از مال
و ملک عطا میکند! هرچند ،چنین کسی به اینها نگاه نمیکند.
ً
مثال دربارۀ مقدس اردبیلی(ره) نقل شده است که یکشب رفت
از چاه ،آب بکشد تا برای نماز ،وضو بگیرد ،اما بهجای آب ،طال
آمد! گفت خدایا من آب میخواهم که وضو بگیرم ...دوباره اقدام
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ً
کرد ،و باز هم طال آمد! عرفا واقعا قدرت پیدا میکنند ،اما خدا این
قدرت را به امثال ما نمیدهد که خراب بشویم! خدا به کسی این
عنایت را میکند که کارش درست است و با این عنایتها به او
لذت میچشاند.
گناه یعنی چیزی که میخواهد انسان را از عالیترین
هدفش(خدا) دور کند
باتوجه به این مطالب ،حاال معنای گناه چه میشود؟ وقتی این
محبت به خدا و این رابطه-بهعنوان عالیترین هدف انسان-
شکل گرفت ،گناه همان چیزی است که میخواهد انسان را از
خدا دور کند .حاال از اینجا بحث «دین» شروع میشود .بعضیها
ایراد میگیرند که «ا گر اینطوری دین را معرفی کنیم ،در واقع
ُ
دین را عارفانه توضیح دادهایم!» خب این چه اشکالی دارد؟!
حضرت امام میفرمود« :کسانی که مردم را بهطور محض ،فقط
صورت عبادات ،دعوت میکنند و میگویند که شریعت جز
به
ِ
طریق الىاهَّلل و
این صورت و قشر معنا و حقیقتى ندارد ،شیاطین
ِ
ّ
انسانیتند( ».آداب الصالة/ص )154کسی که دین را
خارهاى راه
عرفانی آن آموزش بدهد و بگوید که دین فقط همین
بدون ابعاد
ِ
احکام شرعی است ،به دین خیانت کرده است.
برخی میگویند« :ما به ابعاد عرفانی دین و اتصال تو به خدا
ُ
چهکار داریم؟! خدا گفته است این گناه است؛ خب گناه نکن
ً
ُ
دیگر!» سؤال این است« :خب برای چه هدفی گناه نکنم؟ اصال
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خدا برای چه گفته است که من این کار را نکنم؟» آن هدف
عالی و بلند را بگو! آن هدف زیبا و نازنین را بگو؛ بگذار جانش
تازه بشود!
آن هدف باال را چه کسی دریافت میکند؟ کسی که یککمی
شخصیتش درست باشد! و اال کسی که شخصیتش درست
ً
نباشد ،اصال به این حرفهای قشنگ ،گوش نمیدهد ،چون در
یک مراحل مقدماتی و ابتدایی ،گیر کرده است .چنین کسی برای
عارفشدن ،آمادگی ندارد.
شهید ابراهیم هادی ،شخصیتش طوری شکل گرفته بود که
آمادۀ عارفشدن بود
شهید ابراهیم هادی ،شخصیتش طوری شکل گرفته بود که
آمادگی عارفشدن را داشت .در بین خاطرات این شهید در
کتاب «سالم بر ابراهیم» این داستان برای من خیلی جالب بود:
«شهید ابراهیم ،وقتی نوجوان بود ،یکروز پدرش او را دعوا
کرد و از خانه بیرونش کرد .ابراهیم تا شب ،جرأت نکرد به خانه
برگردد .شب که برگشت ،پدرش پرسید :امروز کجا بودی؟ گفت
بعد از مدرسه رفتم در بازار ،کار کردم و اینقدر پول درآوردم.
یکمقدارش را به فقیر کمک کردم و یکمقدارش را غذا خریدم
ُ
و خوردم ».شخصیت درست ،یعنی این! خب این آدم ،با این
شخصیت ،طبیعی است که عارف بشود چون آمادگی پیدا کرده
است .اما بعضیها هستند که وقتی پدرشان آنها را از خانه بیرون
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ً
میکند ،میروند معتاد میشوند! اصال بیرون نکرده هم معتاد
میشوند؛ چون شخصیتشان درست شکل نگرفته است.
(الف-2ن)2

| جلسه هجدهم |

بیدارشدن «حس پرستش» و احساس نیاز به
ِ
فرمان بردن از خدا
بیایید جریانی فراتر از یک پویش در جهان راه بیندازیم برای «حس
پرستش»
ً
حس پرستش صرفا اعتقاد به خدا و ستایش او نیست؛ بلکه احساس
نیاز به فرمانبردن از خداست
برخی ابلیسگونه میگویند« :خدا را ستایش کن ،اما اطاعتش نکن!»

وقتی برترین هدف و باالترین جایی که آدم میتواند به آن برسد
و از آن لذت ببرد ،خود خدا باشد ،آدم یک شوریدگی و بیقراری
خاصی نسبت به آن پیدا میکند و بعد یک اتفاق خوب برایش
میافتد و آن «بیدارشدن ّ
حس پرستش» است! انسان وقتی
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متوجه خدا میشود این ّ
حس در او بیدار میشود که «خدایا
میخواهم تو را بپرستم و از تو اطاعت کنم»
کسی که یکشبه راه صدساله میرود ،چه اتفاق خوبی در
دلش میافتد؟
بعضیها راه صدساله را یکشبه طی میکنند ،بعضیها در یک
ً
پی یک حادثۀ تلخ -برایشان یک بیداریای
لحظه-مثال در ِ
حاصل میشود .بعضیها هم گاهی با کمترین آموزش دین یا در
اثر ضعیفترین شیوۀ بیان معارف دینی ،دلشان هوشیار میشود
و راه را پیدا میکنند .لذا میبینیم که همین شیوههای رایج و
ً
احیانا ضعیف در معرفی دین هم خیلیها را بیدار کرده و به اوج
شهادت و قرب الهی رسانده است.
کسانی که از کمترین فرصتها استفاده میکنند و بیدار میشوند؛
چه اتفاقی برایشان میافتد؟ در این جلسه میخواهیم دربارۀ
اتفاق خوب صحبت کنیم؛ اتفاقی که با آنهمه بحثهای
این ِ
مقدماتی جلسات قبل ،میخواستیم همان اتفاق رخ بدهد.
زندگی درست و یک شخصیت متعادل
یعنی ا گر انسان یک
ِ
اتفاق خوب باید برایش بیفتد؛ همان اتفاقی
داشته باشد ،همان ِ
کردن آن
که برای برخی افراد در شرایط خاصی میافتد و بدون طی ِ
ک لحظه برایشان یک بیداریای حاصل میشود.
مقدمات ،در ی 
وقتی این اتفاق خوب ،برای کسی بیفتد دیگر معنای گناه را
میفهمد ،نسبت به گناه حساس میشود ،اهل پرهیز و اهل توبه
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و استغفار خواهد شد و یک زندگی بسیار شیرین ،هیجانانگیز،
ً
معنوی ،نورانی و لذتبخش پیدا خواهد کرد .اصال «تربیت
خوب» یعنی فراهمکردن مقدمات این اتفاق خوب! یکی از
اندک این اتفاق خوب هم این است که اخالق آدم خوب
فوائد ِ
میشود.
چه اتفاقی باید برای ما بیفتد که موضع خود را نسبت به
«باالترین هدف» مشخص کنیم؟
این اتفاق خوب چیست؟ این اتفاق خوب ،بیدارشدن یک
انگیزۀ غریزی اما خفته و پنهان در وجود انسان است که موضع
انسان را نسبت به باالترین هدفی که میتواند در زندگی داشته
باشد ،مشخص میکند.
ُ
دربارۀ «هدف» یکی از روانشناسها بهنام «آقای کلمن» میگوید:
«ا گر از یک بچه پرسیده شود که چرا بعضی از سنگها نوکتیز
هستند؟ جواب میدهد :برای اینکه کسی روی آنها ننشیند!»
ایشان از این مطلب استفاده میکند که بگوید «بچهها از کودکی
برای هرچیزی دنبال هدف هستند» روانشناسهای دیگر هم
گفتهاند که انسانها از سه سالگی برای هر پدیدهای یک هدف
تصور میکنند.
ُ
چیز
آقای کلمن میگوید :این یک امر غریزی است که همه ِ
این جهان را هدفدار بدانیم ،تحقیقات نشان میدهد که
بزرگساالن همیشه بهدنبال معنا در زندگی هستند (معنا یعنی
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هدف نهاییای که زندگی ما باید داشته باشد)
در جلسه قبل بیان شد که ا گر ما اهل برنامهریزی باشیم ،همین
ف نگاهکردن به اهداف میکند و بعد
برنامهریزی ،ما را اهل شفا 
کمکم دنبال باالترین هدف میگردیم و ا گر منفعتطلب باشیم
دنبال باالترین منفعت میگردیم .باالترین هدف نمیتواند برای
انسان چیزی جز خدا باشد!
آن اتفاق خوبی که باید برای همۀ ما بیفتد «بیدارشدن ّ
حس
پرستش» است!
ا گر انسان یکمقدار به این خدا «متوجه» بشود و «مؤمن» بشود
یک اتفاق خوب برایش میافتد؛ یعنی یک ّ
حس در وجودش
ً
بیدار میشود ،یک غریزه در وجودش فعال میشود که اصال
زندگی او را متحول میکند .این ّ
حس باعث میشود که بگویی:
هدف بزرگ ،نسبت من با تو مانند نسبتم با دیگر اهداف
«ای ِ
ً
زندگی نیست!» مثال ا گر هدفت گرفتن مدرک دکترا باشد ،این
هدف نمیتواند وجود تو را به آتش بکشد! اما وقتی هدفت خدا
شد ،یک اتفاقات دیگری رخ میدهد.
ا گر باالترین هدف و باالترین جایی که آدم میتواند به آن برسد
و از آن لذت ببرد ،خود خدا باشد ،آدم یک شوریدگی و بیقراری
خاصی نسبت به آن پیدا میکند و بعد به این اتفاق خوب
میرسد؛ این اتفاق خوب ،بیدارشدن ّ
حس پرستش است!
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پرستش خدا فقط اعتقاد به خدا و ستایش او نیست؛ ّ
حس
پرستش یعنی احساس نیاز به فرمانبردن از خدا
البته حس پرستش فقط این نیست که به خدا معتقد باشیم و
پرستش حقیقتی فراتر از اعتقاد به خدا،
او را ستایش کنیم! حس
ِ
یا دوستداشتن و ستایش پروردگار است .حس پرستش یعنی
احساس نیاز به فرمان بردن از خدا.
وقتی انسان متوجه خدا میشود یک حسی در او بیدار میشود
به نام حس پرستش یا غریزۀ پرستش! اینکه «خدایا میخواهم
بپرستمت ،میخواهم تو را اطاعت کنم ،میخواهم مال تو باشم،
میخواهم مالک من باشی ،میخواهم عبد تو باشم و تعلق به تو
داشته باشم »...دیگر کمکم عشقش به این میشود که فرمان
خدا را گوش کند! این یک آئین نیست؛ یک غریزه است ،یک
احساس باطنی و فطری است!
ساختن شخصیت متعادل برای انسانها ،بهمنظور بیدارشدن
ّ
«حس پرستش» است
آنهایی که یکشبه راه صدساله را طی میکنند یا کسانی که در
یک لحظه منقلب و متحول میشوند ،یکدفعهای همین ّ
حس
در آنها بیدار میشود؛ اینکه «خدایا دوست دارم تو را بپرستم!»
بعضیها-بدون اینکه مراحل مقدماتی را برای متقاعدشدن به
دینداری ،طی کرده باشند -از همان اول که دربارۀ خدا با آنها
حرف میزنی ،یکشبه راه صدساله را طی میکنند! همینکه
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میگویی «خدا هست!» میگوید« :یک حسی در درونم میگوید
که من میخواهم این خدا را بپرستم! میشود من از او اطاعت
کنم؟ آیا به من فرمان داده است؟» این یک حس است که باید
در درون انسان بیدار بشود.
پرداختن یک شخصیت متعادل برای
ما ا گر دنبال ساختن و
ِ
ّ
انسانها هستیم ،در واقع برای بیدارشدن همین حس است .ا گر
امامزمان(ع) میخواهند بیایند و عدالت را برقرار کنند و جهانی پر
از عدل و داد و آرامش و امنیت ایجاد کنند ،برای بیدارشدن همین
ّ
حس است که «خدایا ،میخواهم اطاعتت کنم ،میخواهم به تو
َ
بگویم چشم! دوست دارم تو به من دستور بدهی!»
حاال ا گر حس پرستش ،در ما بیدار بشود ،چه اتفاقی میافتد؟
امامزمان(ع) ظهور خواهد کرد! چون امامزمان(ع) فقط به
بر خدا هستند!
کسانی فرمان خواهد داد که فرمان ِ
بیایید جریانی فراتر از یک پویش در جهان راه بیندازیم برای
«حس پرستش»!
َ
برخی آدمهای بدبخت ،پرچم نابودی فطرت خودشان را علم
ُ
کردهاند که «ما نمیخواهیم امر خدا را اطاعت کنیم!» خب
آنها این پرچم را َعلم کردهاند ،اما چرا بیدارها این پرچم را علم
نمیکنند که «خدایا میخواهم بپرستمت ،میخواهم دربهدر
دنبال دستور تو باشم و آن را اجرا کنم ،این خواست قلبی من
است ،من را از اوامر خودت محروم نکن ،به من دستور بده!»
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بیایید برای این اتفاق خوب ،جریانی فراتر از یک پویش در
جهان راه بیندازیم؛ و با صدای بلند ،آن را فریاد بزنیم؛ انواع
هشتگها را درست کنیم و در اینترنت ،داغش کنیم ،خودمان
حزب این اتفاق خوب اعالم کنیم و با آن زندگی
را جزء جریان و ِ
کنیم؛ برایش کار فرهنگی انجام دهیم و تحت تأثیر آن ،سبک
زندگی تعریف کنیم ،برایش سرود بسازیم و بهخاطرش مدرسه
تأسیس کنیم.
بیایید عضو فرقۀ ناجیه بشویم؛ فرقۀ کسانی که دوست دارند امر
نیاز خود میبینند .کسانی که میخواهند
خدا را اجرا کنند و این را ِ
خدا را مثل یک عبد بپرستند .در این عالم ،فرقههای زیادی
درست شده است ،بعضیها مایلند مانند سگی روی زمین راه
بروند و قالدۀ خودشان را دست زنی بدهند(یا زنی قالدۀ خودش
را دست مردی بدهد) اینها هم فرقههای کوچکی هستند که
وجود دارند!
بعضیها بیرق نافرمانی نسبت به دین ،بلکه نسبت به فرهنگ
ً
را َعلم کردهاند؛ یا نافرمانی نسبت به هرآنچه انسانها معموال آن
ً
لباس پاره را بد میدانند و میگویند
را خوب میدانند! مثال مردم ِ
«لباس مرتب بپوش» آنوقت بعضیها علیه همین چیزها هم
عصیان میکنند؛ یعنی عصیانگری علیه فرهنگ ،سنتها،
ُ
وجدانیات و اخالقیات انسانها را باب میکنند! خب شما چرا در
مقابل اینها ،اطاعت از خدا را باب نمیکنید؟!
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برای معرفی «حزب پرستش» در جهان ،بیرقی برافراشته کنید
الزم است یک کسانی در جهان ،بیرقی را برافراشته کنند و
خودشان را عضو حزبی اعالم کنند به نام «حزب پرستش» یا
«حزب عبودیت» و با افتخار ،این را فریاد بزنند .ا گر این غریزه
ُ
و این حس ،در تو بیدار شده است ،خب فریادش را بزن و بگو:
«ای آدم شهوتران ،تو کشش به شهوترانی داری ،من هم دارم
درونی
کشش خودم را اعالم میکنم ،من هم دارم به یک کششی
ِ
عشق من این است که او را بپرستم و او را
خودم پاسخ میدهمِ ،
اطاعت کنم »....این را فریاد بزنید ،آنوقت ببینید در جهان ،چه
اتفاقی میافتد!
ً
خدا برای این «فرقۀ ناجیه» برنامه اعالم کرده است؛ مثال برنامۀ
نماز جماعت! روزی سه مرتبه بیایید و خودتان را در این صفوف
قرار بدهید تا به همه اعالم کنید .شما هم مقابله کنید با آن
کسانی که معصیت پروردگار میکنند ،شما بگویید که «من مطیع
خوب دیگر (مثل
خدا هستم» قصۀ نماز با خیلی از کارهای
ِ
رعایت اخالق) فرق میکند ،چون در نماز نشان دادهای که داری
یک کسی را میپرستی ،داری دستور اجرا میکنی ،یعنی پرچم
ً
نماز تنهایی ،به ارزش نماز
پرستش را باال بردهای! لذا اصال ِ
جماعت نمیرسد .نماز پرچم است؛ پرچم را که انسان در اتاق
خانهاش برافراشته نمیکند!
ما باید در این جهان ،جریانی راه بیندازیم ،باید در میان بشریت
حرفی را با صدای بلند بزنیم ،و آن اینکه «ما میخواهیم خدا را
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اطاعت کنیم ،ما نمیخواهیم فقط به او اعتقاد داشته باشیم،
در خانۀ او برویم و از او
ما نمیخواهیم فقط به هنگام نیازِ ،
کمک بخواهیم ،ما میخواهیم به او َچشم بگوییم ،ما دنبال
فرمان او هستیم»
کسی که اهل برنامه باشد ،کمکم ّ
حس پرستش در او
بیدار میشود
این ّ
حس پرستش ،درواقع یک غریزه است در انسان که

ی لحظهها این غریزه
روانشناسها هم آن را بیان کردهاند ،بعض 
بیدار میشود.
ما چرا میگوییم که آدم باید اهل برنامه باشد؟ برای اینکه این
غریز ه در او بیدار بشود .چون التزام به برنامه ،یکمقدار هواپرستی
انسان را کنترل میکند که بعدش با این فرد ،میشود دو کلمه
حرف حساب زد! چرا میگوییم که آدم باید منفعت خودش را
ِ
بخواهد و از ضرر فرار کند؟ برای اینکه وقتی سراغ منافع خودش-و
عالی
کمکم سراغ منافع عالی خودش -میرود ،به سؤال بسیار ِ
«بعدش چی» میرسد! چرا انسان باید محدودیتهای دنیا را
بشناسد و بفهمد که در دنیا بسیاری از محدودیتها هست؟
برای اینکه آرام بشود و نسبت به محدودیتها بیتاب نشود،
وقتی آرام شد ،تازه میشود با او حرف زد و گفت« :تو برای این به
دنیا نیامدهای که مشکالتت را حل کنی ،این مشکالت هست!
شاید یکمقدار کم و زیاد شود اما برطرف نمیشود! خب این
مشکالت را رهایش کن و ببین تو برای چی آفریده شدهای؟»
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چرا انسان باید اهل تعیین هدف باشد و عالیترین هدف را برای
خودش تعیین کند؟ عالیترین هدف چیست؟ هر هدفی که مرا
آتش بزند ،عشق و شوریدگی در من ایجاد کند و هرچه دربارۀ او
فکر کنم ،بیشتر مرا در عشق بسوزاند! نه هدفی که ا گر تصور کردم
به آن رسیدهام ،بتوانم دربارهاش این سؤال را بپرسم که «بعدش
چی؟» که حتی بهشت خدا هم اینگونه است ،که میتوانم سؤال
خود خدا!»
کنم بعدش چی؟ درپاسخ میگوییم« :بعدش ِ
وقتی ّ
«فرمان خدا»
حس پرستش در تو بیدار شود ،دنبال
ِ
میگردی
عالی
وقتی ِ
خود خدا هدف انسان شد و انسان به این هدف ِ
ّ
خودش توجه پیدا کرد ،این حس در انسان بیدار میشود که
«خدایا میخواهم بپرستمت! خدایا ،این ّ
حس در من گم شده
بود اما وقتی تو را دیدم ،این ّ
حس در من بیدار شد! من وقتی یک
گل زیبا را دیدم گفتم «چقدر لطیف و زیباست ،چقدر خوشبو
است ،خوب است آن را ببویم!» وقتی غذای خوبی را دیدم و
گرسنه شدم ،گفتم «چقدر خوب است این غذا را بخورم!» وقتی
آب گوارایی دیدم به یاد تشنگی افتادم و گفتم «خوب است آن را
بنوشم» و ...اما خدایا وقتی تو را دیدم گفتم «چقدر خوب است
تو را بپرستم! تو به من فرمان بدهی و من به تو َچشم بگویم!»
وقتی ّ
حس پرستش در وجودت بیدار بشود ،میگویی« :خدایا
چه فرمانی داری به من بدهی؟» خدا هم از سر مهربانی و از سر
لطف ،این تقاضای غریزی بندۀ خود را بیپاسخ نگذاشته و به
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او فرمان داده است؛ چون میداند که بندهاش چه میخواهد!
یک انسان منفعتطلب وقتی به خدا رسید ،چه ّ
حسی در
او بیدار میشود؟
یک انسان منفعتطلب ،وقتی از زیر یوغ بندگی دیگران نجات
حسی باید در او بیدار شود؟ ّ
پیدا کرد و به خدا رسید ،چه ّ
حسی
که میگوید :خدایا تا قبل از اینکه تو را بشناسم آزاد بودم و ا گر
کسی میخواست مرا به بردگی بکشد ،فریاد میزدم ولی االن
دوست دارم بندۀ تو باشم!
خالق ما نیست و رابطۀ ما با خدا فقط این نیست که
خدا فقط ِ
از او روزی بخواهیم و کمک بگیریم! مگر ما مورچه هستیم؟
مورچهها و حیوانات ،فقط از خدا کمک میگیرند و از او روزی
میخواهند ،همۀ حیوانات محتاج روزی گرفتن از خدا هستند.
اما آدمها وقتی به خدا میرسند ّ
حس دیگری پیدا میکنند غیر از
حس حیوانات و آن ّ
ّ
حس پرستش است.
حتی انسانها وقتی به خدا برسند فقط او را ستایش نمیکنند،
خدا در قرآن میفرماید :ا گر تو مرا ستایش کنی که هنر نکردهای،
َ
همه دارند من را تسبیح میگویند! ُ«ي َس ِّب ُح ل ُه ما
زمین َ و آسمان ْ َ
ِفي ّ
ْ
الس
ماوات َو الرض» اینکه من را تحسین کنی و ثنا و تسبیح
ِ
ً
هنر تو صرفا نیست؛ پس تو با حیوانات ،نباتات و
بگویی که ِ
جمادات چه فرقی داری؟!
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خدایا میخواهم اطاعتت کنم؛ مثل یک عبد که موالیش را
اطاعت میکند!
تو ا گر بیداردل باشی یا ا گر یکروزی دلت بیدار بشود ،وقتی من
را شناختی ،این ّ
حس غریب در تو بیدار خواهد شد و این اتفاق
خوب در تو خواهد افتاد که «خدایا میخواهم اطاعتت کنم؛
مثل یک عبدی که موالیش را اطاعت میکند!» نه مثل یک
رانندهای که از پلیس راهنمایی رانندگی اطاعت میکند! نه مثل
دانشآموزی که از معلم و ناظم مدرسه اطاعت میکند ،فراتر از
این حرفها؛ میخواهم مالک و صاحباختیار من باشی!
ً
عبد ،اصال صاحب اختیار نیست! لذا میگوید :خدایا ساعت اول
صبح چه کنم؟ دو رکعت نماز بخوان .چگونه نماز بخوانم؟ وضو
بگیر ،اینچنین اقامه کن .بعد چه کنم؟ ذکر بگو ،بعد چه کنم؟
ُ
امری نمیکنم .خدایا ا گر فرمان ندهی ،بیچاره میشوم! خب
ً
فرمان
دنبال معیشت برو! اصال عبد نمیتواند یک لحظه بدون
ِ
موالیش زندگی کند.
بیداری
وقتی آن مقدمات در شخصیت انسان فراهم شد انسان به
ِ
این حس در درون خودش میرسد که «خدایا من میخواهم
بپرستمت و پرستیدن تو ،به اطاعت کردن از تو است!»
عبد
همین که بفهمی چه کسی تو را خلق کرده ،دوست داری ِ
او بشوی!
بیایید خودمان یک جریان درست کنیم! بیایید عضو یک دین
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و یک فرقه بشویم؛ دین و فرقهای که االن هست؛ َ «بندگی و
ُ َ
خدا» و همان چیزی که قرآن میفرماید «يا أ ّي َها ّالن ُاس
ِ
عبودیت ُ َّ
َ َ َ ُْ
َ
ْاع ُب ُدوا َر ّبك ُم الذي خلقكم» (بقره )21/بندگی کنید خدایی را که

شما را آفرید! یعنی بههمین دلیل که خداوند شما را آفریده است،
این حس در درون شما هست .یعنی ا گر فطرتت بیدار باشد،
همین که متوجه بشوی چه کسی تو را خلق کرده ،میبینی که
عبد او بشوی!
دوست داری ِ

هرکسی که این حس در او بیدار نشده است به «دکتر روانکاو»
مراجعه کند! روانکار چهکار میکند؟ میگردد و عقدههای ما
را پیدا میکند و مشخص میکند که «ایراد ما کجا است؟ چرا
ناراحت هستیم؟ چرا فالن عیب را داریم؟ چرا این استرس در
ما هست؟ و »...کاش یک کسانی بودند که روانکاوانه برای
گره روحی ما را روشن میکردند که «چرا
هرکدام از ما علت این ِ
حس پرستش در تو بیدار نشده است؟ چرا فقط و فقط مشغول
بندگی او نشدهای؟ چرا عشقت به چنین موضوعی متوجه
نشده است؟»
ببینید خدا چه میکند برای اینکه حس عبودیت در ما بیدار
بشود!
ببینید خدا چه میکند برای اینکه این حس در ما بیدار بشود!
بهشت را برای ما به تشویق گذاشته و جهنم را برای ما به تنبیه
گذاشته است! مرگ و تلخیهای حیات را گذاشته است .تمام
مقدرات سختی که برای حیات بشر هست ،فلسفهاش این است
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که ما این حس را در خودمان بیدار ببینیم! ولی ما مدام میرویم
مشکل من را برطرف کن!»
در خانۀ خدا و میگوییم« :خدایا این
ِ
ِ
خدا میفرماید« :حاال ا گر این مشکل را برطرف کردم ،کار دیگر
نداری؟ این مشکل را که من خودم برایت گذاشتهام! االن که
آمدهای داری با من صحبت میکنی هیچ احساس دیگری در تو
بیدار نشده است؟»
خداوند گاهی اوقات ،خواستۀ بندهاش را نگه میدارد و جواب
نمیدهد ،تا ببیند آن ّ
حس پرستش در بندهاش بیدار میشود یا
نه؟ گاهی هم زود جواب بندهاش را میدهد و مشکلش را برطرف
ُ
میکند و میگوید« :خب حاال میخواهی مرا پرستش کنی یا نه؟»
گاهی دوتا نعمت دیگر هم به آن اضافه میکند تا خیالش راحت
شود و میگوید« :حاال دیگر میآیی من را پرستش کنی؟»
وقتی ّ
حس پرستش بیدار شد ،گناه هم معنا پیدا میکند
ْ
ً
ََْ ْ َ
ْ
اصال هدف خلقت ما همین است«َ :و ما خلق ُت ال ِج ّن َو ِالن َس
َ
إ ّال ِل َي ْع ُب ُدون» (ذاریات )56/خدا میخواهد این ّ
حس خوب ،در
ِ
ِ
ما بیدار بشود ،وقتی این حس بیدار شد ،آدم به موضوع گناه
میرسد؛ گناه یعنی «خدایا تو را اطاعت نکردم!» آنوقت حتی ا گر
خدا هم بگوید «بندۀ من ،اشکالی ندارد »...او میگوید« :خدایا،
چرا اشکال ندارد؟ خیلی هم اشکال دارد!»
اولیاء خدا همینطور هستند ،گناه که نمیکنند ،حتی گفتهاند
ُ
ً
که «ترک اولی» نمیکنند ،بلکه یک اتفاقاتی میافتد که حتما
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برایشان خوشایند نیست ،لذا بهخاطر همان اتفاقات ،گریه
میکنند و ضجه میزنند و اینقدر ابراز شرمندگی میکند!
بیایید عبودیت را در بین خودمان به یک فرهنگ تبدیلش
کنیم و آن را با افتخار ،فریاد بزنیم!
ما میخواهیم یک جریانی راه بیندازیم و آن را به یک فرهنگ
تبدیل کنیم؛ البته فرهنگی که در درون ما ریشه دارد ،نه
رسم سیزدهبدر
فرهنگ و رسمی مثل سیزدهبدر! ا گر کسی ِ
را انجام ندهد ،دیگر خودش را نمیکشد و ضجه نمیزند،
ً
ُ
مثال میگوید خب امسال یک کاری پیش آمد و نتوانستیم
سیزدهبدر برویم...
ما میخواهم این دین و این ّ
حس پرستش را در بین خودمان
به یک فرهنگ عمیق تبدیلش کنیم؛ فرهنگی که الیۀ روئین
آن را فریاد بزنیم و الیههای زیرین آن در اعماق جان ما عشقی
برافروخته بکند و آتشی ایجاد بکند.
میخواهیم یک فرهنگی ایجاد کنیم و بگوییم« :ما پرستندگان
خدا هستیم! ما اطاعتکنندگان از خدا هستیم!» باید این را
با افتخار صدا بزنیم ،همین فریاد ما  ،دلها را بیدار میکند و
در جهان ،غوغا میکند! آنوقت است که دشمنان پرستش،
کمکم خودشان را نشان میدهند .البته همین االن هم این
دشمنیها کم و بیش دیده میشود .دشمنان بشریت که
میخواهند انسانها را مطیع خودشان کنند ،اصرار دارند که
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بشر دنبال اطاعت از خدا نباشد ،چون ا گر دنبال اطاعت از
خدا باشد دیگر زیر بار غیرخدا نمیرود و به دشمن خدا کولی
نمیدهد!
چرا در حکومت امامزمان(ع) بیدینها خودشان را سانسور
میکنند؟
آنوقت شما خواهید دید که اصل مسئلۀ بیدینی ،درواقع توطئۀ
سیاسی است و اال بشر که به این سادگی ،به بیدینی نمیرسد!
در زمان حکومت امامزمان(ع) دیگر کسی را برای بیدین شدن
فریب نمیدهند و کسی را برای بیدین شدن مجبور نمیکنند،
اما هرکس بخواهد بیدین بشود آزاد است ،آنوقت ا گر کسی
بیدین بشود ،خودش خودش را پنهان میکند ،خودش خودش
را سانسور میکند! چرا؟ چون میداند که بیدینی زشت است و
مردم خیلی این سبک زندگی را بد میدانند ،لذا بااینکه بیدینی
ً
آزاد است ،اما چون نمیخواهد در نگاه مردم تحقیر شود ،علنا
بیدینی نمیکند .آنوقت دیگر کسی که بیدینی میکند ،برای
خودش کالس نمیگذارد و قیافه نمیگیرد ،چون غریزۀ پرستش
در عموم مردم بیدار شده است و همه میدانند که این ّ
حس
پرستش خیلی ّ
حس قشنگ و باافتخاری است و همه از آن لذت
میبرند .کار به جایی میرسد که اطاعت از خدا و ترسیدن از خدا
افتخار میشود؛ یعنی اینکه «من دوست دارم از خدا اطاعت کنم،
من از خدا میترسم!»
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نهایت عشقبازی خدا با بندگانش این است که به آنها
ِ
فرمان بدهد
ّ
نهایت عشقبازی خدا با
حس پرستش ،یک عشقی دارد!
ِ

عشق بندگانش این است که خدا به
بندگانش و نهایت پذیرش ِ
بندهای فرمان بدهد ،لذا به پیغمبر خودش بیشتر از ما فرمان
ً
داده است ،مثال فرمان داده است که «نماز شب بر تو واجب
است!» خوش به حال رسولخدا(ص)! چقدر بیشتر دستور
دریافت کرده است .البته خداوند دستورات دیگری برای اولیاء
خدا طراحی کرده است که هیچوقت ما به آن نمیرسیم ،چون
طاقتش را نداریم.
ََ َ َ َ ْ
حدیث َقدسی میفرماید«َ :يا ْاب َن َآد َم أنا غ ِن ٌّي ل أف َت ِق ُر
َخداوند در
َ ََ ُْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ً َ َ ْ
َ
ُ
أ ِط ْع ِني ِفيما أمرتك أجعلك غ ِنيا ل تفت ِقر» (عدهالداعی )310/ای
فرزند آدم ،من غنیای هستم که فقیر نمیشوم ،مرا اطاعت کن
دهم که
ای قرار می
در آنچه به تو امر کردهام ،آنوقت تو را غن
ی َ
يما َأ َم ْر ُتكَ
هیچگاه فقیر نشوی«َ .يا ْاب َن َآد َم َأ َنا َح ٌّي َل َأ ُم ُ
وت أ ِط ْع ِني ِف َ
ًَ
َ ْ
أ ْج َعل َك َح ّيا ل َت ُموت» من زندهای هستم که هرگز نمیمیرم ،مرا
اطاعت کن در آنچه به تو امر کردهام ،آنوقت من تو را زندهای قرار
میدهم که هرگز نخواهد مرد.
این ّ
حسی که «انسان دوست دارد دستور گوش کند و اطاعت
کند» از چند سالگی در انسان بیدار میشود؟ روانشناسها
گفتهاند از هفتسالگی! ا گر ما بچهها را خرابشان نکنیم ،بچهها
این ّ
حس قشنگ را از همان هفتسالگی ادامه میدهند ،دخترها
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ُ
در این ّ
حس پرستش در نه سالگی به اوج میرسند و پسرها در
چهاردهسالگی؛ یعنی دوست دارند کسی را اطاعت کنند.
برخی ابلیسگونه میگویند« :خدا را ستایش کن ،اما
اطاعتش نکن!»
آیا انسان هرچیزی را دوست بدارد ،دوست دارد از او اطاعت کند؟
ً
نه! مثال انسان غذا را دوست دارد و آن را میخورد .آیا انسان
هرچیزی را دوست بدارد ،دوست دارد آن را بندگی کند؟ نه!
ً
مثال انسان ا گر عطری را دوست داشته باشد ،دوست دارد آن
ٌ
را بو کند؛ «کل ِب َح َس ِب ِه» ولی ا گر کسی خدا را شناخت و خدا را
دوست داشت ،دوست دارد او را بپرستد و اطاعت کند .آنوقت
بعضیها اینقدر هنرمند هستند که ابلیسگونه میگویند« :بیا
خدا را بپرست ،خدا را ستایش کن ،خدا را قبول داشته باش ،خدا
را مؤمن باش ،اما اطاعتش نکن!» ببینید شیطان با این افراد چه
ً
میکند! اصال اینها خودشان ابلیس هستند!
حس پرستش باید با حس حسادت درگیر بشود ،با حس
ّ
حبالدنیا-با انواع و اقسامش -باید درگیر بشود؛ اینها زورشان
به حس پرستش نمیرسد ،چون حس پرستش خیلی قویتر
ً
است .ماه رمضان ،خصوصا ا گر در تابستان باشد ،لحظههای
عشقبازی با خدا است؛ با زبان روزه میگویی «خدایا ببین
میپرستمت ،ببین اطاعتت میکنم!» لذا به کسانی که در ماه
رمضان روزه میخورند ،باید گفت« :پس عشق تو به پرستش چه
میشود؟ این را چهکار میکنی؟ اذیت نمیشوی که به این ّ
حس
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ً
خودت پاسخ ندادهای؟! بعدا با روح خودت چه خواهی کرد؟»
خدا فرمود :مرا اطاعت کنید تا گوش و چشم شما بشوم!
در حدیثی از رسولخدا(ص) نقل شده است که خداوند
گوش
میفرماید :ا گر بندۀ من ،اوامر مرا اطاعت کند ،آنوقت من ِ
او میشوم که با آن بشنود ،من چشم او میشوم که با آن ببیند، ،
َ
َ
زبان او میشوم ،من دست او میشوم(َ ...و َما َتق َّر َب ِإل َّي َع ْب ٌد
من
َ
َ ْ َ َ َّ َ َّ َّ ْ َ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ ُ َ َ َ َ َّ ُ َ َّ َّ
َ َّ
الن ِافل ِة حتى
ُ ِبشي ٍء أح َب ِإلي ِمما افترض
ت ع َّلي ِه و َِإنه لي ُتقر َب َِإلي ُِب َ
ّ
َ َ
ُ
ُ
ُ
َ
َ
َ
ْ
أ ِح َّب ُه ف ِإذا أ َ ْح َب ْب ُت ُه ك ْن ُت َس ْمعه ال َِذي يسمع ِب ِه و بص َره ال ِذي ي ْب ِص ُر
ّ
َ ّ
ِب ِه َو ِل َسان ُه ال ِذي َي ْن ِط ُق ِب ِه َو َي َد ُه ال ِتي َي ْب ِط ُش ِب َها؛ کافی)352/2/
از حاجآقا فخر(ره) پرسیدند شما بعضی از غذاها را نمیخورید و
پرهیز میکنید و میگویید «شبههنا ک است» چطوری متوجه
میشوید این غذا از مالی خریداری شده است که یکمقدار حرام
در آن هست؟ گفت :خودش میگوید که من را نخور! شما چرا
متوجه نمیشوید؟!
اینها هم نتایج پرستش است ،آدم وقتی به خدا نزدیک شد گوش
و چشمش باز میشود و حسش فعال میشود ،جدا از اینکه دلش
برای خدا تنگ میشود و جدا از اینکه دوست دارد اطاعت کند
و به چیز دیگری هم کاری ندارد چون میخواهد غریزۀ پرستش
خودش را تأمین کند و به تعبیر دقیق کلمه ،میخواهد غریزۀ
عبودیت و عبدبودن و مملوکبودن خودش را نشان بدهد،
چنین فوایدی هم به او میرسد .جالب اینجاست که خدا این
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فواید را به بندهاش-در اثر عبودیت -میدهد ،اما بندهای که به
اینجا رسیده است ،میگوید «من اینها را نمیخواهم؛ من خودت
را میخواهم»...
(الف-2ن)2

| جلسه نوزدهم |

ً
ا گر عبد خدا نشوی ،حتما عبد غیرخدا
خواهی شد!
انسان دوست دارد به یک قدرت ،وابسته باشد و اطاعتش کند
ّ
بری تو با اطاعت از خدا ارضا نشد ،بهسمت طاغوت
ا گر حس فرمان ِ
میرود
ّ
تاریخ نشان داده «هرکس از ّ
ولی خدا اطاعت نکند ،از عدو خدا
اطاعت میکند»

حس پرستش و حس فرمانبری یک حس ذاتی در انسان است،
بهحدی که انسان وقتی از خدا فرمان ُنبرد و از خدا حساب نبرد،
شروع میکند به فرمانبردن و حساببردن از غیر خدا .نمیشود
که انسان «عبد» نباشد؛ ا گر عبد خدا نیستی ببین عبد کی هستی؟
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دو احساس متضاد در انسان :نافرمانی و فرمانبری!
انسان دربارۀ نافرمانی و فرمانبری دوتا احساس متضاد دارد؛
هم این ویژگی در وجود انسان هست که دوست دارد نافرمانی و
عصیان کند ،هم این احساس در وجود انسان هست که دوست
دارد خودش را متعلق به یک قدرت بداند و از آن فرمانبری و
اطاعت کند .این را میشود در زندگی انسانها بهصورت تجربی
ً
هم دید؛ مثال برخی از کسانی که مثل فرعون ،سلطان ستمگری
بودند ،گاهی انگار دنبال فرصتی میگشتند که به یک کسی
بگویند َ
«چشم!»
اینکه انسان در مقابل خدا عصیان میکند ،ریشۀ این عصیان را
در وجود خودش دارد! همچنانکه انسان وقتی میخواهد خدا را
فرمانبری کند ریشۀ این را هم در فطرت خودش دارد .در واقع
باید به انسانها گفت« :تو در مقابل چه کسی عاصی هستی و در
مقابل چه کسی مطیع هستی؟»
انسان نه بهطور مطلق ،عصیانگر است و نه مطیع!
نه انسان به طور مطلق «عصیانگر» است ،نه انسان به طور
مطلق «مطیع» است؛ بستگی دارد که هرکدام از این دوتا احساس
خودش را کجا فعال کرده و چه جهتی بهکار بسته است؟ بهحدی
که میشود گفت :ا گر کسی مطیع خدا نشد باید از او پرسید :پس
تو مطیع کی هستی؟ ا گر کسی والیت مطلقۀ الهیه را نپذیرفت
باید از او پرسید :تو والیت چه کسی را پذیرفتهای و نوکر چه کسی
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هستی؟ و ا گر گفت «من نوکر هیچکسی نیستم» حرفش دروغ
است و قابل اعتنا نیست.
ً
نمیشود در مورد انسان گفت که «اساسا انسان موجودی است
ً
مستقل!» انسان اساسا مستقل آفریده نشده و استقالل برای او
امکان ندارد؛ مگر میشود انسان از خدا استقالل داشته باشد؟!
انسان همانطور که از نظر جسمی و مادی ،هرلحظه به عنایت
خدا وابسته است ،از نظر روحی و روانی هم مدام به عنایت و ارادۀ
خدا وابسته است.
حالت وابستگی و
وقتی انسان قدرت خدا را ببیند،
ِ
سرسپردگی او تشدید میشود
ِ

حالت وابستگی و سرسپردگی ،که در کودک دیده میشود ،این
حالت را انسان تا وقتی پیر میشود هم در خودش دارد .حتی
گاهی از اوقات در افراد پیر ،میبینیم که خودشان را وابستۀ
بچهشان میکنند.

حالت وابستگی به قدرت در انسان ،باید نسبت به قدرت
این
ِ
پروردگار باشد نه غیرخدا .ا گر انسان قدرت خدا را ببیند و به
حالت وابستگی و سرسپردگی در او تشدید
آن توجه کند ،این
ِ
میشود! لذا میبینیم که خداوند در قرآن چقدر خودش
ً
را مقتدر نشان میدهد! چقدر خودش را دائما قدرتمند و
همهکاره نشان میدهد و غیر خودش را بیکاره و بیاثر در عالم
نشان میدهد.
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ببینید که خداوند متعال چقدر در قرآن میخواهد استقالل
ً
انسان را بگیرد و بگوید «ای انسان حقیقتا تو استقالل نداری!
هرچقدر هم بر ابزارها مسلط بشوی ،باز هم کار در دست من
است! حتی ا گر یکبار تو کارهایت را تنظیم کردی و یک کاری را
خوب انجام دادی ،در واقع من به تو اجازه دادهام و برایت ترتیب
دادهام ،فکر نکن که تو خودت همهچیز را دقیق چیدی و به
نتیجه رسیدی!»
از امیرالمؤمنین(ع) پرسیدند :شما که اینقدر به خدا معرفت
َ ْ
اهَّلل
ت َ
«ع َرف ُ 
داری ،این معرفت را از کجا بهدست آوردی؟ فرمود
ُ ْ َ َُ َ ْ ْ
راه
سبحانه ِبفس ِ 
خ ال َع َزا ِئ ِم» (نهج البالغه/حکمت 250) من از ِ
بههم خوردن برنامههایم ،خدا را شناختم! من عزم کردم و
مقدمات هم فراهم بود اما برنامهام بههم خورد ،لذا فهمیدم کار
ً
دست کسی دیگر است! دائما خدا این کار را با بندههایش میکند
که مدام به او نگاه کنند!
دیدهاید که بعضیها خصلت نوکرصفتی و مریدبازی دارند.
گاهی یک آدم زورگو و صاحب عربده ،دور خودش تعدادی
نوچ ه جمع میکند که در خدمتش باشند و این نوچهها هم
از اینکه در خدمت او هستند هیچ شرم نمیکنند و احساس
شکست نمیکنند .اینها آن حس وابستگی به قدرت و آن حس
فرد زورگو بیدار
فرمانبرداری یا فرمانبریشان نسبت به این ِ
شده است و از آن لذت هم میبرند!
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قرآن ّ
حس عصیانگری و فرمانبری ما را تنظیم میکند /تربیت
قرآن طوری است که انسان آمادۀ فرمانبردن از خدا بشود
دوی اینها در وجود انسان هست؛ هم حس عصیانگری و
هر ِ
هم حس فرمانبری .خداوند هم در قرآن کریم دارد این دو تا
ً
عبادت
کند؛ مثال َ می
حس آدم را تنظیم می
فرماید :شیطان َرا َ َ َّ
َ َ ْ ْ َ ْ َْ ُ
َ
َ
ْ
َ
نى ءادم أن ل
نکن ،خدا را عبادت کن (أ لم أعهد إليكم يب
َ ْ ُ ُ ْ َّ ْ َ َ َّ ُ َ ُ َ ُ ٌّ ُّ ٌ َ ِ َ ْ ُ ُ ِ َ َ
ٌ
َ
ونى هاذا ِصراط
تعبدوا الشيطان ِإنه ل ْ
كم عدو م ِبين* و أ ِن اعبد ِ
ُّم ْس َت ِق ٌ
يم؛ یس60/و)61
خدا در قرآن این را قطعی گرفته است که انسان عبد است و
ً
مرید یککسی میشود و از یک کسی حساب میبرد .مثال
باالخره ِ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ
َ
ْ
میفرماید« :فال تخشوهم و اخشون» (مائده )3/از آنها نترسید،
از من بترسید! یعنی من که میدانم تو دارای ترس و دلهره و
نگرانی هستی ،اما چرا از او میترسی؟ بیا از من بترس! من که
بهتر هستم ،من حامی تو هستم ،من مهربان هستم ،من ظلم
نمیکنم ،من به نفعت هستم ،او که به تو نفع نمیرساند.
تربیت قرآن خیلی زیبا و فوقالعاده است؛ قرآن آدم را طوری بار
میآورد که از خدا حساب ببرد و آمادگی برای فرمانبری از او پیدا
ً
کند! اصال خداوند در قرآن یککاری کرده که آدم از او حساب ببرد؛
طرز حرف زدنش طوری است که آدم خودش را جمع میکند.
البته آن کسی که قرآن خواند و آدم نشد او یک مشکلی دارد که
باید در جای خودش بررسی شود.
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انسان وقتی از خدا فرمان ُنبرد شروع میکند به فرمانبردن
از غیرخدا
حس پرستش و حس فرمانبری یک حس ذاتی در انسان است،
به حدی که انسان وقتی از خدا فرمان ُنبرد و از خدا حساب نبرد،
یکدفعهای شروع میکند به فرمانبردن و حساببردن از غیر خدا.
ً
مثال وقتی به بعضیها میگویید« :این نماز سه رکعت است و
آن نماز چهار رکعت است ،این دستور خدا است و باید ّ
تعبدی
گوش کنیم» اینها شاخ و شانه میکشند که «نه؛ من باید بدانم
چرا سه رکعت است!» همین آدم را ا گر بررسی کنید ،میبینید
که نسبت به یک منبع فرمان دیگر ،بهشدت ّ
تعبدی برخورد
ِ
میکند ،یعنی چشم و گوشبسته ،شروع میکند به نوکریکردن
برای غیرخدا!
نمیشود انسان «عبد» نباشد؛ ا گر عبد خدا نیستی ببین عبد
کی هستی؟
نمیشود که انسان «عبد» نباشد؛ ا گر عبد خدا نیستی پس عبد
تعبد نداری پس به کی ّ
کی هستی؟ ا گر به خدا ّ
تعبد داری؟!
اوائل انقالب ،با برخی از اعضاء گروهکهای تروریستی مواجه
شده بودیم که بهشدت علیه ّ
«تعبدی برخورد کردن با احکام
تبعیت مردم از احکام قرآن را
اسالمی» موضعگیری میکردند و
ِ
مسخره میکردند اما خودشان با فرمان تشکیالتی که عضوش
بودند ،بهشدت ّ
تعبدی برخورد میکردند و مثل آبخوردن،
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آدم میکشتند فقط بهخاطر اینکه «تشکیالت ،به آنها دستور
داده بود»!
باید به چنین کسی گفت :تو نمیتوانی بندگان خدا را بهخاطر
تبعیت از فرمان خدا مسخره کنی چون خودت هم عبد هستی!
منتها باید دید تو عبد چه کسی هستی؟ از چه کسی میخواهی
فرمان ببری؟
بعضیها بهجای ایمان به خدا ،مؤمن به طاغوت میشوند!
َ ُ
قرآن میفرمایدْ :
«اع ُب ُدوا َ
اهَّلل َو ْاج َت ِن ُبوا ّالطاغوت» (نحل)36/

خدا را عبادت کن و از طاغوت اجتناب کن! طاغوت کیست؟
کسی که زور میگوید ،کسی که ادعای قدرت دارد ،کسی که تو
را میترساند ،کسی که تو را مرعوب میکند ،کسی که تو تمایل
پیدا میکنی به قدرتش نزدیک بشوی تا یککمی از قدرتش به
تو برسد .قرآن میفرماید :بعضیها بهجای اینکه به خدا مؤمن
ُْ ُ َ ْ
َ ُ
وت؛
بشوند به طاغوت مؤمن میشوند! (يؤ ِمن
ون ِبال ِج ْب ِت َو ّالطاغ ِ
نساء  )51به طاغوت مؤمن میشوند یعنی هرچه او بگوید ،چشم
و گوشبسته قبول میکنند و به آن اعتماد دارند.

اصل
احساس عصیانگری هم در انسان چیز بدی نیست؛ یعنی ِ
حس چیز بدی نیست ،اما بنا بود که این ّ
این ّ
حس عصیانگری
در جان ما بیفتد تا علیه ابلیس ،عصیانگری کنیم و علیه طاغوت،
معصیت کنیم! کفر هم در اصل ،ویژگی بدی نیست؛ منتها کفر به
َ َ ْ َ ْ ُ ْ َّ ُ
ْ
اهَّلل»...
طاغوت! قرآن میفرماید« :فمن يكفر ِب
وت َو ُيؤ ِم ْن ِب ِ
الطاغ ِ

264

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

(بقره )256/شما باید به طاغوت کفر بورزید و محکم جلوی آن
بایستید ،همانطور که کافرها جلوی خدا کفر میورزند ،شما باید
همین احساس را نسبت به طاغوت داشته باشید.
خداوند در قرآن ،طاغوت را در مقابل خدا قرار داده است ،یعنی
«ای انسان ،یا منبع قدرتی که به آن وابسته میشوی خداست،
یا منبع قدرتی که به آن وابسته میشوی طاغوت است! حاال
خودت تعیین تکلیف کن!»
در تعلیمات دینی رایج ،نمیگویند که «ا گر عبد خدا نشدی،
عبد طاغوت خواهی شد!»
متأسفانه ا کثر تعلیمات دینی ما-که در حوزه و دانشگاه و
ً
مدرسه و مسجد رایج است -عموما دچار این اشکال هستند که
انسانها را به بندگی خدا دعوت میکنند اما از بندگی طاغوت،
نهی نمیکنند! درحالیکه قرآن فرمود« :أن ْاع ُب ُدوا َ
اهَّلل َو ْاج َت ِن ُبوا
َ ُ
ّالطاغوت» (نحل )36/این به فرمودۀ قرآن ،شعار انبیا بوده است.
پس شما نباید بگویید «بیایید بندۀ خدا بشوید» و برخی هم
بگویند «حاال من نمیخواهم بندۀ خدا بشوم!» باید آنطرفش
را هم بگویید که «تو ا گر بندۀ خدا نشوی ،بندۀ طاغوت هستی،
عبد ابلیس هستی!»
ً
ا گر میگوییم تعلیمات دینی ما نوعا اشتباه است ،بهخاطر این
طرف این مسئله را مطرح میکنند که «چرا شما به
است که یک ِ
خدا کافر شدی ،بیا مؤمن به خدا بشو!» اما آنطرفش را نمیگویند
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که «تو ا گر به خدا کافر شدی ،مؤمن به طاغوت میشوی!»
بعضیها به دموکراسی غربی ،ایمان دارند و نقد آن را هم
تحمل نمیکنند!
زالوصفت
بعضیها به دموکراسی غربی و به نظامات سرمایهداری
ِ
جنایتکار ،ایمان دارند و در واقع «مؤمن به طاغوت» هستند،
چنان وابستگی و تعصب خاصی هم به آن پیدا کردهاند که
وقتی دموکراسی غربی را نقد میکنید ،آنقدر ناراحت میشوند
که به شما ناسزا میگویند! درحالیکه تعدادی از اندیشمندان
ً
غربی ،خودشان مفصال دموکراسی را نقد کردهاند و آن را یک
فریب میدانند.
ما وقتی داریم بندگی خدا را آموزش میدهیم باید در کنارش
بگوییم که «ا گر عبد خدا نشوی ،پس عبد کی میشوی؟» در
اینصورت ،او میترسد از اینکه عبد شیطان و عبد طاغوت بشود،
ً
ً
لذا طبیعتا میآید که عبد خدا بشود .اما االن معموال کسی چنین
تصوری ندارد ،لذا میتوان گفت که روش ما در آموزش و تبلیغ
دین ،نادرست است.
ّ
انسان یا عبد خداست ،یا عبد طاغوت و شیطان؛ حد وسط
ندارد!
خدا در قرآن میفرماید :تو یا عبد خدا هستی ،یا اینکه عبد طاغوت
هستی (یا بدتر از آن ،عبد ابلیس و شیطان هستی)ّ .
حد وسط هم
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ندارد ،حاال کدامش بهتر است؟ قرآن اینطوری ما را تربیت میکند
و دین را آموزش میدهد ،ولی ما وقتی میخواهیم دین را آموزش
بدهیم ،دنبال این هستیم که اول خدا را اثبات کنیم و بعدش به
مخاطب بگوییم «خواهش میکنم بیا عبد خدا بشو!» مخاطب ما
هم فکر میکند که ا گر عبد خدا نشد ،هیچ اتفاقی برایش نمیافتد!
درحالیکه باید به او بگوییم« :تو ا گر خدا را عصیان کنی ،طاغوت را
اطاعت و بندگی کردهای و این خیلی بد است!»
راه نشاندادن
ما بعد از انقالب چهل سال فرصت داشتیم که از ِ
«قباحت بندگی طاغوت» تعداد خداپرستان را افزایش بدهیم،
اما از این فرصت ،درست استفاده نکردیم.
این آموزش قرآن است« :بهجای اینکه از قدرت طاغوت ،خائف
َ َ ُ ُ ْ َ ُ
ُ
ون ِإ ْن ك ْن ُت ْم
باشی ،از قدرت خدا خائف باش» (فال تخافوهم و خاف ِ
ُم ْؤ ِم َ
نين؛ آلعمران )175/ولی ما فقط میگوییم «از خدا خائف
ً
باش!» حاال ا گر کسی گفت« :من فعال به خوف از خدا نرسیدهام»
باز هم او را موعظه میکنیم و میگوییم :خواهش میکنم خائف
باش! درحالیکه باید نقطۀ مقابلش را بگوییم که ا گر از خدا
نترسی ،از طاغوت خواهی ترسید و از او اطاعت خواهی کرد.
تاریخ نشان میدهد «هرکس از ّ
ولی خدا اطاعت نکند ،از
ّ
عدو خدا اطاعت میکند»
تاریخ اسالم به ما نشان داده است که هرکسی از ّ
ولی خدا اطاعت
نکند ،از ّ
عدو خدا اطاعت میکند و حتی در راه دشمن خدا
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چ پاداشی هم نمیگیرد
فدا کاری میکند و جان میدهد و هی 
ً
و حتی منفعتی هم نمیخواهد! مثال طبق برخی از نقلها،
در جنگ صفین هفتاد هزار نفر پای رکاب معاویه در مقابل
علیبنابیطالب(ع) جنگیدند و کشته شدند؛ یعنی پای والیت
طاغوت ایستادند و با ّ
ولی خدا جنگیدند و کشته شدند؛ خدا دارد
زشتی این را به ما نشان میدهد.
ِ
شما بهجای اینکه از شهدای پای رکاب أباعبداهللالحسین(ع) و
أمیرالمؤمنین علی(ع) مدام تقدیر بکنید ،یکبار دقیق ببینید
که آنطرف (در جبهۀ مقابل) چقدر آدمها خودشان را بدبخت
کردند؟ ببینید چه تعداد فراوانی از مردم ،در اثر تسلیم به طاغوت،
نابود شدند!
شما روی این سؤال فکر کنید« :تاریخ اسالم بیشتر میخواست
نشان بدهد که والیت ولیاهلل چقدر زیباست ،یا بیشتر
میخواست نشان بدهد که والیت طاغوت چقدر زشت است؟»
حجم مطالب تاریخی در هر دو طرف ،چقدر
بررسی کنید که
ِ
ً
ً
است؟ مثال اولیاء خدا-از زمان پیامبر(ص) تا امامزمان(ع) -جمعا
چند سال حکومت داشتند؟ بعد نگاه کنید که اولیاء طاغوت،
چقدر حکومت کردند؟
مردم گاهی با سکوت خود و عدم یاری حق ،لشکر طاغوت
میشوند
ّ
قرآن بین بندگی طاغوت و بندگی خدا فاصله یا حد وسطی قرار نداده
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است؛ یعنی یا عبد خدا هستی یا عبد طاغوت! طاغوت هم خودش
میداند چطور از کسانی که عبد خدا نشدهاند ،کار بکشد ،طاغوت
گاهی از سکوت این افراد و عدم یاری حق و ّ
ولی خدا ،سوءاستفاده
میکند؛ آنوقت همۀ اینها لشکریان طاغوت میشوند!
چرا خیلیها امامحسین(ع) را یاری نکردند ،چون از آنطرف
ُ
طاغوت بترسد در واقع عبد او شده
میترسیدند ،خب کسی که از
َ
ََ
َ َ َ
اط ٍق فق ْد َع َب َد ُه»
است .حتی در روایت هست«َ :م ْن أ ْصغى ِإلى ن ِ
(کافی )434/6/همینکه حرف کسی را گوش بدهی ،بندگیاش
را کردهای (حاال ا گر او حرف خدا را بگوید عبد خدا شدهای و
ا گرنه ،عبد شیطان شدهای!) نه اینکه گوش بدهی که اجرا کنی؛
همینکه گوش بدهی ،عبدش شدهای؛ چرا اینقدر بها دادی که
حرفش را گوش بدهی؟
انسان دوست دارد به یک قدرت ،وابسته باشد و اطاعتش
کند  /ا گر ّ
حس فرمانبری تو با اطاعت از خدا ارضاء نشود،
بهسمت طاغوت خواهد رفت
گناه از کجا تولید میشود؟ از آنجایی که خدا شروع میکند
به فرماندادن! چرا خدا فرمان میدهد؟ برای اینکه حس
فرمانبری من ارضاء بشود و اال ا گر این ّ
حس من با فرمانبری
ِ
از خدا ارضاء نشود ،به سمت طاغوت خواهد رفت؛ انسان
اینگونه است.
روانشناسی
کاش علم روانشناسی در این زمینهها (یعنی دربارۀ
ِ
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روانشناسی معصیت و نافرمانی) بیشتر کار
بندگی و اطاعت،
ِ
میکرد و این را بهصورت تجربی برای تمام مردم دنیا -نه فقط
مسلمانها و مسیحیها -نشان میداد که «انسان دوست
دارد به یک قدرت وابسته باشد ،دوست دارد سرسپرده باشد،
دوست دارد اطاعتش کند ،دوست دارد از او حساب ببرد و به
او نزدیک بشود تا احساس امنیت کند» حاال این قدرت را کجا
باید گیر بیاورد؟ پیش خدا! خدا میفرماید :ا گر این فرمانبری
را از من نداشته باشی ،از طاغوت یا شیطان خواهی داشت
َّ ْ َ َّ َ ُ
ٌ
طان ِإن ُه لك ْم َع ُد ّو
درحالیکه او دشمن توست( .ال َت ْع ُب ُدوا الشي
ُمبين؛ یس)60/
دعوت به بندگی خدا را نصفه و نیمه به مردم نگوییم!
دعوت به بندگی خدا وقتی شما نصفش را بگویی و نصفش را نگویی،
ً
ً
اصال ممنوع است! آن نصفهای که معموال گفته نمیشود چیست؟
این است که «ا گر شما اینطرف را ایمان نیاوردی ،ببین به کی ایمان
ً
ّ ً
تعبدا فرمان نمیبری ،پس کی را تعبدا فرمان
آوردهای؟ اینجا را
میبری؟ پس میخواهی به طاغوت ایمان بیاوری؟ پس میخواهی
عبد طاغوت بشوی؟ پس میخواهی عبد ابلیس بشوی؟»
خداوند در آنطرف ،ابلیس را گذاشته و ما را ترسانده و گفته
است «بیایید به خودم پناه بیاورید» آنوقت ما همینجوری
میخواهیم بدون ترساندن از طاغوت و بدون ترساندن از ابلیس،
مردم را به سمت خدا ببریم!
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بندگی طاغوت را به ما
خدا با عاشورا میخواست نتیجۀ
ِ
نشان بدهد
آیا خداوند با جریان عاشورا میخواست فدا کاری
امامحسین(ع) را به ما نشان بدهد و ایشان را پیش ما عزیز
کند یا میخواست دشمنان امامحسین(ع) را به ما بشناساند؟
بندگی طاغوت را به ما نشان بدهد.
خداوند میخواست نتیجۀ
ِ
امامحسین(ع) میخواست به ما نشان بدهد که «ا گر والیت
حسین را نپذیری ،حتی ا گر یزید را هم قبول نداشته باشی ،اما
نوکران یزید میشوی و برای طاغوت نفله خواهی شد!»
جزء
ِ
هزاران نفر در کربال بهدست امامحسین(ع) و اصحاب ایشان
کشته شدند ،آنهم در راه یزیدی که به او معتقد هم نبودند!
اما باالخره عبد طاغوت شدند و بهخاطر یزید ،نفله شدند.
دنیا اینجوری است ،عالم اینجوری است ،سنتهای الهی
حا کم بر هستی این است!
ا گر عبد ّ
عبد کدام طاغوت یا
ولی خدا نیستی ،عبد کی هستی؟ ِ
طاغوتچه هستی؟ آنطرفش را بگو! ولی متاسفانه آموزشهای
رایج دینی ما ،طوری نیست که این را نشان بدهد ،درحالی که
قرآن در بیان خودش این وضعیت را برای انسان ترسیم میکند
َ
و میفرماید از طاغوت اجتناب کنید .یا اینکه میفرماید« :ف َمن
َ ُ
ََ
استمس َ
کفر ّ
ک ُ
َ
بالع َرو ِة ُالوثقی»
بالطاغوت و ُی ِؤمن باهلل فقد
ی
(بقره )256/اول هم کفر به طاغوت را مقدم میکند.
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ا گر کفر را آموزش ندهیم و فقط ایمان به خدا را آموزش دهیم،
کارمان مثل بنیامیه خواهد بود!
ا گر در آموزش خودمان کفر به طاغوت را نگوییم و فقط ایمان
به خدا را آموزش دهیم ،شیوۀ آموزش ما ،مثل بنیامیه خواهد
بود! امام باقر(ع) میفرماید :بنیامیه فقط ایمان به خدا را آموزش
دادند تا ا َ گر مردم را به
میدادند اما کفر و شرک را آموزش نمی
َّ َ ُ َ َّ َ ْ َ ُ َّ
شرک کشاندند ،مردم ّ
اس
متوجه
نشوند(ِ .إ َن ب ِن َیأمیة ُأطلقوا ِلَلن َ ِ
یم ْال َیم َ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ َ ّ
الش ْرک لک ْی إذا َح َمل ُ
َْ َ
وه ْم َعل ْی ِه ل ْم
تع ِل ُ ِ ِ
ان و لم یط ِلقوا تع ِلیم ِ ِ ِ ِ
َی ْعرف ُ
وه؛ الکافی)۴۱۵/2/
ِ
مشکل أمیرالمؤمنین(ع) در میان آن مردم هم این بود که ا گر والیت
علی(ع) را نپذیری ،والیت طاغوت را خواهی پذیرفت! علی(ع) سه
تا جنگ انجام داد ،تا به مردم نشان بدهد« :هرکسی پای علی
خون خودش هم
نایستد ،پای دشمن او میایستد و بهخاطرش از ِ
میگذرد» امیرالمؤمنین(ع) آنطرفش را نشان داده است.
در خانۀ اهلبیت(ع) و خیلی بترسید از اینکه شما
خیلی بروید ِ
را رها کنند! به امیرالمؤمنین(ع) متوسل شوید و بگویید« :من
را رها نکن ،ا گر رهایم کنی ،عبد طاغوت میشوم و این خیلی
وحشتنا ک است! من نمیخواهم برای کسی مثل یزید بمیرم و
خودم را نابود کنم!»
(الف-2ن)2

| جلسه بیستم |

برخی از تفاوتهای بندگی خدا و بندگی غیرخدا

خدا چگونه بندهپروری میکند ،غیرخدا چگونه بندهپروری میکنند؟
ّ
«إیا َک َن ُ
عب ُد» یعنی کافی نیست بگویی «خدا را میپرستم»؛ باید
بگویی «غیرخدا را نمیپرستم»
کسی که بندگی خدا را نپذیرفته ،خیلی راحت به خدا اعتراض میکند

دینی ما این نقص بزرگ را دارند که میخواهند
تعلیمات
ِ
خدا را برای ما اثبات کنند و بعد بگویند که «حاال بندۀ خدا
ُ
بشوید!» لذا در اینجا بعضیها قدبازی درمیآورند و میگویند
«نه! من نمیخواهم عبد کسی باشم ،میخواهم آزاد باشم!»
ً
درحالیکه باید به آنها گفت« :ا گر عبد خدا نباشی حتما عبد
غیرخدا میشوی!»
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بندگی خدا
باور خدا ،نوبت به پرستش و
بعد از پذیرفتن و ِ
ِ
میرسد
ما برای اینکه پذیرای فرمان الهی باشیم و موضوع گناه برایمان
ً
اهمیت پیدا کند و دائما مراقبت کنیم که مبادا خدا را نافرمانی
کنیم ،یک مراحلی را در تربیت باید پشت سر بگذاریم ،این مراحل،
مراحلی هستند که بدون دین هم انسان میتواند این مراحل را
درک کند و در وجود خودش پیاده کند.
ً
ا گر کسی مقدمتا توانست خودش را از یک «شخصیت مناسب»
آمادگی
زندگی درستی داشته باشد ،بعد میتواند
برخوردار کند و
ِ
ِ
ً
دینداری هم پیدا کند .مثال کسی که اهل برنامه و اهل دقت و
ً
مراقبت باشد ،کال آمادگی دارد برای اینکه دین را بپذیرد ،چون
مرکز تکالیف دین« ،تقوا» است که چیزی جز دقت و مراقبت
نیست .حاال این دقت و مراقبت ،هم در رفتار انسان و هم در
نیت انسان باید مورد توجه قرار بگیرد.
ِ
کسی که از یک شخصیت مناسب و یک زندگی درست برخوردار
باور خدا برایش کاری ندارد و راحت میتواند خدا را باور کند.
شدِ ،
اما با پذیرفتن خدا ،کار تمام نمیشود ،بعد از اینکه خدا را پذیرفت،
نوبت این میرسد که این خدا را بندگی کند و او را بپرستد!
انسان ویژ گیای دارد بهنام پرستش ،وابستهبودن و
عبدبودن!
ما انسانها ویژگیای داریم بهنام «پرستش ،وابستهبودن و
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عبدبودن» که این ویژگی را باید در خودمان بیدار کنیم ،ا گر این
ویژگی با دیدن کسانی که امر خدا را گوش میکنند بیدار نشد،
دیدن کسانی که امر غیرخدا را گوش میکنند و عبد غیرخدا
با
ِ
ً
هستند ،میتوانیم آن را در خودمان بیدار کنیم! مثال از آنها
بپرسیم «شما چرا عبد غیرخدا هستید؟ شما که آزاد بودید و
میتوانستید عبد هیچکسی نباشید؛ پس چرا عبد شدید؟!»
نگاه قرآن کریم به انسان اینگونه است که میفرماید« :غیرخدا را
ً
عبادت نکن!» میپرسند :اصال کی خواست عبادت کند؟ پاسخ
میدهد :خدا انسان را «عبد» آفریده و نمیتواند عبد نباشد!
ً
لذا ا گر عبد خدا نشد ،طبیعتا عبد غیرخدا میشود! این همان
آموزش کلیدی دینی است که بهخوبی داده نمیشود!
دینی ما این نقص بزرگ را دارند که میخواهند خدا را
تعلیمات ِ
برای ما اثبات کنند و بعد بگویند که «حاال بندۀ خدا بشوید!» در
ُ
اینجا بعضیها قدبازی درمیآورند و میگویند «نه! من نمیخواهم
عبد کسی باشم ،میخواهم آزاد باشم!» درحالیکه باید به او
ً
گفت« :ا گر عبد خدا نباشی حتما عبد غیرخدا میشوی!»
کسی که بندگی خدا را نپذیرفته ،خیلی راحت به خدا
اعتراض میکند
ً
کسی که واقعا عبد خداست به خدا اعتراض نمیکند اما کسی
که عبد خدا نیست خیلی راحت به خدا اعتراض میکند! البته
اعتراضهایی که به خدا میکند گاهی اعتراضهای بهظاهر
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ً
معقولی هم هست! مثال میگوید« :خدایا چرا این بچه را فلج به
دنیا آوردی؟ پس عدالت تو کجاست؟!» درحالیکه ا گر خدا او را
فلج بهدنیا آورده ،در همین ّ
حد از او انتظار دارد .یا ا گر او را فلج به
ً
دنیا آورده ،حتما یک نعمات جایگزین هم به او داده است! اما
فرد معترض به خدا ،این مسائل را نمیبیند.
همچنین بعضیها وقتی به گرفتاری و مشکلی برخورد میکنند،
به خدا اعتراض میکنند و همۀ مشکالت خود را گردن خدا
میاندازند! درحالیکه این مشکالت را در اصل ،خودشان ایجاد
کرداند .اینها عالمت کسانی است که بندگی خدا را نپذیرفتهاند.
عبد خدا به خدا اعتراض نمیکند؛ عبد طاغوت هم به
طاغوت اعتراض نمیکند!
جالب اینجاست؛ کسی که عبد طاغوت میشود هم نسبت به
طاغوت اعتراض نمیکند .طاغوت دارد به او ظلم میکند و او را
عبد طاغوت ،بازهم به طاغوت،
زیر پای خودش له میکند اما این ِ
اعتراض نمیکند!
االن بعضی از غربزدهها-که شیفتۀ غرب هستند و آمریکا را
همهکارۀ جهان میدانند -اینگونهاند که ا گر به آنها بگویید و
حق آنها جنایت
نشان دهید که آمریکا همین االن چقدر دارد در ِ
شیفتگی غرب ،برنمیدارند و
میکند ،دست از غربزدگی و
ِ
اعتراض هم نمیکنند .ما اسم اینها را غربزده گذاشتهایم،
درحالیکه اینها عبد طاغوت هستند!
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ً
وقتی به اینها میگویید« :همین انگلیسیهای خبیث ،عمدا
ُ
باعث شدند که نه میلیون نفر در ایران ،با قحطی از بین بروند!»
ً
جنایت واضح را نمیبینند و بهخاطرش ناراحت
اصال این
ِ
نمیشوند؛ درحالیکه اسناد این جنایت هم موجود است.
متأسفانه این اسناد را در کتابهای تاریخ مدرسه ،به بچههای
ما درس نمیدهند.
عبد خدا به خدا اعتراض نمیکند و عبد طاغوت هم به طاغوت
اعتراض نمیکند! البته فرقش این است که عبد خدا ا گر به خدا
اعتراض نمیکند منطق دارد ،اما عبد طاغوت ا گر به طاغوت
اعتراض نمیکند منطق ندارد! عبد خدا چشم و گوشش باز
میشود ،اما عبد طاغوت چشم و گوشش بسته میشود!
ّ َ َ ُُ
عبد» یعنی کافی نیست بگویی «خدا را میپرستم»؛
«إیا ک ن
باید بگویی «غیرخدا را نمیپرستم»
بندگی خدا و غیرخدا را
سورۀ حمد ،خیلی واضح ،همین بحث
ِ
مطرح میکند .میفرمایدّ :
«إیا َک َن ُ
عب ُد» من فقط تو را میپرستم،
کسی دیگر را نمیپرستم! مگر بنا بود کسی دیگر را عبادت کنیم؟
ً
بله؛ اصال بحث همین است که ا گر بندۀ خدا نباشی ،بندۀ
غیرخدا میشوی.
خداوند در سورۀ حمد-که هر روز باید آن را چندین بار بخوانیم-
عب ُد و ّإیا َک َن َ
تأ کید میفرمایدّ :
«إیا َک َن ُ
ستعین» درحالیکه
َ
ُ
َ
َ
عبدک ّ
میتوانست بفرماید «ن ُ
اللهم» یعنی ما تو را میپرستیم! اما
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فرمودّ :
«إیا َک َن ُ
عب ُد» یعنی این کافی نیست که من را بپرستی،
ً
باید بگویی «من کسی دیگر را نمیپرستم» اصال وقتی آمدی من
بندگی دیگران سرباززدهای!
را بپرستی ،بدان که از
ِ
حضرت یوسف وقتی با همسلولیهای خودش در زندان،
عقیدتی بدهد،
صحبت میکند و میخواهد به آنها
آموزش َ َ
َ ّ ْ ََْ ٌ ُ َ َ ُّ
اهَّلل ْالواحدُ
ُ
َ
ٌ
ْ
السج ِن أ أرباب متف ِرقون خير أ ِم
ِ
صاحب ِي ِ
میفرماید« :يا ِ
َْ َ
الق ّه ُار» (یوسف )39/ایشان نمیفرماید :بیایید و خدا را بندگی
کنید! بلکه میفرماید :خدایان متفرق بهتر هستند یا یک خدا؟
یعنی دعوا بین بندگی خدایان متعدد با بندگی خداوند است.
دعوا سر این است که «بندۀ کی باشیم؟» کسی که میگوید« :من
نمیخواهم حرف خدا را گوش بدهم!» باید به او گفت« :خب
حرف کدام ّ
رب را میخواهی گوش کنی؟»
خدا چگونه بندهپروری میکند و غیرخدا چگونه بندهپروری
میکنند؟
انسان وقتی بندۀ خدا میشود و میخواهد حرف خدا را گوش
بدهد ،یک خصوصیاتی پیدا میکند .ببینید خدا چگونه
ً
بندهپروری میکند :مثال اینکه وقتی خدا به بندههایش دستور
میدهد و آنها دستورش را اجرا نمیکنند ،زود آنها را نمیزند! یا
وقتی به بندههایش دستور میدهد و آنها اجرا میکنند ،زود آنها
را تشویق نمیکند! وقتی به بندههایش دستور میدهد ،حساب
و کتاب را میگذارد برای روز قیامت! حاال ببینید این کار ،چقدر
بندهها را بزرگوار بار میآورد!
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خدا وقتی به بندههایش دستور میدهد ،آنها را فریب نمیدهد،
خود
درحالیکه تبلیغات ابلیسی ،پر از فریب ُاست .کمااینکه َ ِ
َ َ ّ َ َّ َ ُ ْ
ْ ْ
ض
شیطان-طبق آیۀ قرآن -چنین میگوید« :لز ِينن لهم ِفي الر ِ
َ
ُ
َو َل ْغو َي َّن ُه ْم أ ْج َم َ
عين» (حجر )39/آنچه در زمین و در دنیا هست،
ِ
پیش انسانها زیبا جلوه میدهم! اما خداوند اینگونه نیست
که ما را فریب بدهد و چیزی را زیباتر جلوه بدهد .حتی گاهی
اوقات که قرآن میخوانید ،احساس میکنید خدا دارد با شما تلخ
صحبت میکند .درحالیکه خدا میتوانست قرآن را طوری نازل
کند که همه جذب شوند ،اما جاذبه و دافعۀ قرآن ،بهگونهای
است که به انسان تعادل میدهد ،لذا باید یکمقدار سعی کنی تا
جذب شیرینیهای قرآن بشوی.
کوبنده و تلخ
امام صادق(ع) میفرماید :قرآن ظاهرش یک لحن
ْ ُ ْ ُ ُ ُّ ُ َ ْ
يعٌ
آن كل ه تق ِر 
دارد اما وقتی واردش میشوی شیرین است! (القر 
اط ُن ُ ه َت ْقر ٌ
يب؛ معانياألخبار )232/چرا خداوند این کار را کرده
َو َب ِ
ِ
ً
است؟ برای اینکه نمیخواهد صرفا با تبلیغات جذاب ،ما را به
سمت خودش بکشاند.
خدا به بندههای خود قدرت میدهد
خدا راه و رسم بندهپروری را میداند و بندگان خودش را بزرگ
و قوی بار میآورد .هرکسی بیشتر بندهاش میشود ،قویتر
میشود و چشم و گوشش بیشتر باز میشود .خدا بندههای
خود را ابرقدرت میکند؛ کمااینکه میبینید عرفا چه قدرتهایی
پیدا میکنند!

279

| متسیب هسلج |
ادخریغ یگدنب و ادخ یگدنب یاه توافت زا یخرب

خدا وقتی یک کسی را بندۀ خودش میکند ،به او قدرت و عظمت
میدهد ،اما ببینید دیگران وقتی کسی را بندۀ خود میکنند ،با
ً
او چگونه برخورد میکنند! مثال ابلیس وقتی یک کسی را بندۀ
ّ
خودش کرد ،به او میگوید :من از تو بیزام! ِ«إ ِني َبري ٌء ِم ْن َك»
(حشر )16/اما کسی که بندۀ خدا بشود ،ا گر گنهکار هم باشد
و توبه کند ،خدا میفرماید :من دوستش دارم« ،إ َّن َ
اهَّلل ُي ِح ُّب
ِ
َّالت َّو َ
ابين» (بقره)222/
مسئله این است که بندۀ خدا بشویم یا بندۀ غیرخدا؟
مسئلۀ ما این نیست که بندۀ خدا بشویم یا نشویم! مسئله این
است که بندۀ خدا بشویم یا بندۀ غیرخدا؟ ما میگوییم بیایید
بندۀ خدا بشویم؛ چون خدا میتواند جبران کند ولی غیرخدا
نمیتواند جبران کند .خدا میفرماید :من میتوانم سیئات را
به حسنات تبدیل کنم .تو خراب کردی؛ من درستش میکنم!
َ(ف ُأ ْو ِلئ َك ُي َب ّ ِد ُل ُ
اهَّلل َس ِّيئا ِت ِه ْم َح َسنات؛ فرقان)70/
بین بندگی خدا با بندگی غیرخدا خیلی تفاوتها هست .خدا
چگونه بندهپروری میکند؟ خیلی آقامنشانه و بزرگوارانه! غیرخدا
چطوری بندهپروری میکنند؟ آنها با بندگان خودشان برخورد
ً
غیرانسانی دارند؛ مثال اینکه با جزا و پاداش فوری ،آنها را شرطی بار
میآورند .کمااینکه وقتی یک حیوان را میخواهند شرطی کنند
 ،هروقت یک فرمان را اجرا کرد ،فوری به او پاداش میدهند .یا
وقتی خطا کرد ،فوری او را تنبیه میکنند!
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ً
بحث این نیست که اصال میخواهیم بنده باشیم یا نه؟ بحث
این است که میخواهیم بندۀ کی باشیم؟ آنهایی که والیت
ً
علیبنابیطالب(ع) را نپذیرفتند ،بعدا رفتند عبد ذلیل چه کسی
ّ
ّ
شدند؟ کسی مثل حجاجبنیوسف ثقفی! آدم سفا ک و جلدی
ً
که صرفا با یک اتهام-بدون بررسی -آدمها را میکشت! باید طرف
شانس میآورد که دشمن پیدا نکند و اال هرکسی با یک فردی
دشمن میشد ،خیلی راحت به او اتهام میزد و او را میگرفتند
ً
و گردنش را میزدند؛ بدون اینکه بررسی کنند که اصال این اتهام
دربارۀ او درست است یا نه!
(الف-2ن)2

| جلسه بیست و یکم |

دو مرحلۀ فرمان بری« :اطاعت از خدا» و
«اطاعت از پیامبر»
معصیت فقط نافرمانی از خدا نیست؛ نافرمانی از پیامبر هم هست!
در قرآن «اطاعت از رسول» بیشتر از «اطاعت از خدا» تکرار شده
تکلیف «فرمانبری از پیغمبر و امام» در زمان غیبت چه میشود؟

«پیک از
فلسفۀ وجود پیغمبر
چیست؟ آیا پیغمبر فقط یک ِ
ً
جانب خداوند» است؟! معموال برداشت عمومی مردم این است
که پیغمبر یعنی کسی که فقط پیام خدا را به ما میرساند؛ اما این
«فرمان» است و فلسفۀ
تلقی اشتباه است! موضوع محوری دین
َْ َ ْ
ْ
ُ
َ
ول
وجود
پیغمبر هم این است که فرمانده باشد «ما أرسلنا ِمن رس ٍ
َّ ُ َ ْ
اهَّلل»
ِإال ِليطاع ِب ِإذ ِن ِ
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موضوع طاعت و معصیت ،میتواند بزرگترین عامل سرگرمی
در زندگی ما باشد
ً
ا گر مسئلۀ طاعت و معصیت ،خوب برای آدم جا بیفتد ،واقعا
بزرگترین و تنها سرگرمی لذتبخشش آدم همین «اجرای امر»
گرمی انسان در زندگی این خواهد
خواهد بود .یعنی سرگرمی یا دل ِ
بود که «االن دستور چیست؟ من االن فرمان را اجرا کردم یا نه؟»
موضوع طاعت و معصیت خیلی جاذبه دارد ،بهحدی که آدم والۀ
دستور و شیدای موضوع طاعت و معصیت میشود .مثل قماربازها
که مسئلۀ بردن ،اینقدر برایشان جاذبه پیدا میکند که حاضرند
بهخاطرش تمام اموال خود را از دست بدهند! یا مثل کسانی که
بازیهای کامپیوتری اینقدر برایشان سرگرمکننده میشود که
همهچیز را فراموش میکنند و همۀ وقت خود را صرف آن میکنند.
ً
واقعا باید به موضوع طاعت و معصیت بهعنوان «بزرگترین عامل
سرگرمی» نگاه کرد .مگر میشود محور قرآن ،موضوع طاعت
و معصیت باشد اما این موضوع ،کم لذتبخش باشد یا کم
هیجانانگیز باشد؟! منتها جذابیت طاعت و معصیت ،زیاد پیدا
ً
ً
و آشکار نیست و ابتدائا درک نمیشود؛ حتی برعکس ،ابتدائا تلخ
تلقی میشود و انسانها از آن فراری میشوند.
برای اینکه «گناه» برای ما یک مسئلۀ مهم بشود ،قبلش باید
«فرمان» برایمان موضوع مهمی باشد
ما ا گر بخواهیم مسئلۀ گناه را برای خودمان به یک مسئلۀ مهم،
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تبدیل کنیم ،قبلش باید فرمان را برای خودمان به یک موضوع
مهم تبدیل کرده باشیم .آدمی که اهلمنفعتطلبی ،اهل برنامه
و اهل مسابقه باشد ،محدودیتهای دنیا را بپذیرد و جهان
آخرت و معاد را باور کند ،چنین کسی خیلی آمادگی پیدا میکند
ً
که فرمانپذیر بشود .مثال کسی که متوجه شود در دنیا ،خطرات
زیادی او را تهدید میکند و مثل یک زمین مینگذاریشده است،
ً
طبیعتا از کسی که میخواهد او را از این خطرات عبور بدهد،
فرمان میپذیرد.
در جلسات قبل ،بحث ما به اینجا رسید که آدم منفعتطلبانه
دنبال یک برنامهای میگردد که در این دنیای پرخطر و پر از
مشکالت ،به بهترین و عالیترین منافعش برسد که عالیترین
خود خداوند است .آنوقت این آدم ،حاضر میشود در
منافع هم ِ
این راه ،فرمان بپذیرد و بعد کمکم «عاشق» هم میشود!
وقتی ّ
حس پرستش در انسان بیدار شد ،دنبال فرمان خدا
میگردد
اول ما میخواهیم فرد را متقاعد کنیم که فرمان بپذیرد و بعد،
عاشق فرمان خواهد شدِ .کی عاشق فرمان میشود؟
او خودش
ِ
وقتی «حس پرستش» در او بیدار شود! وقتی حس پرستش در
ً
انسان بیدار شد طبیعتا دنبال فرمان خدا میگردد .یعنی همان
آدمی که دوست داشت هواپرستانه هرکاری دلش میخواهد
انجام دهد و حتی حاضر بود منافع خودش را از دست بدهد ولی
ً
فرمان نپذیرد؛ این آدم اوال بهخاطر منافعش حاضر شده فرمان

284

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

ً
ثانیا وقتی ّ
حس پرستش در او بیدار شد ،خودش عاشق
بپذیرد،
َ
فرمان تو نفس
فرمان خدا میشود و میگوید «خدایا فرمان بده؛
ِ
من است ،عشق من است»...
وقتی انسان به این احساس قشنگ (حس پرستش) رسید ،برای
اینکه این حس پرستش را در او تثبیت کنیم به او میگوییم« :تو
ا گر خدا را نپرستی ،غیرخدا را میپرستی!» نفرتانگیزترین کار،
عبد خدا
این است که آدم غیرخدا را بپرستد و این برای کسی که ِ
ً
نشود ،اجتنابناپذیر است ،یعنی کسی که خدا را نپرستد ،قطعا
غیرخدا را میپرستد .متاسفانه این نقطۀ بسیار حساس ،در
تعلیمات دینی ما نیست.
عبد کسی بشود که دارد به او زور
بندگی طاغوت یعنی آدم ِ
میگوید!
ما فکر میکنیم یک عدهای خداپرست هستند و یک عدهای
هم خداپرست نیستند و هیچ چیزی را نمیپرستند! درحالیکه
آن کسانی که خداپرست نیستند ابلیسپرست و طاغوتپرست
هستند یعنی «عبد طاغوت» هستند .بندگی طاغوت هم یعنی
عبد کسی بشود که دارد به او زور میگوید!
آدم ِ
کسی که عبد خداست وقتی خدا او را با جهنم تهدید میکند،
خود خدا پناه میبرد ،یعنی بهجای اینکه از
از عذاب خدا ،به ِ
خدا فرار کند ،بیشتر بهسمت خدا میرود .عبد طاغوت چهکار
کار زورگو دارد به او
میکند؟ وقتی طاغوت بهعنوان یک جنایت ِ
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خود همان طاغوت پناه میبرد
ظلم میکند ،این عبد طاغوت ،به ِ
و بیشتر به او میچسبد و میگوید« :خواهش میکنم کمتر به من
ظلم کن! کمتر من را غارت کن!» درحالیکه تو هرچه بیشتر به
او نزدیک شوی ،او بیشتر تو را غارت میکند ،تو که میدانی او
شرافت ندارد!
شما عبد خدا هستی؛ وقتی خدا تو را به جهنم تهدید میکند ،به
خود خدا پناه میبری و با او مناجات میکنی .بعضیها هم عبد
ِ
طاغوت هستند ،بعضیها عبد آمریکا و انگلیس هستند ،وقتی
آمریکا تهدید میکند ،دوباره میخواهند به خود آمریکا پناه ببرند!
این همان بحث پرستش طاغوت است!
عملیات تربیتی قرآن بهگونهای است که ما «فرمانبری از
خدا» را بپذیریم
برخورد خدا در قرآن اینگونه است که خیلی فرمانهای محکم
میدهد و با ما خیلی محکم حرف میزند که عبودیت خدا
را بپذیریم ،یعنی خداوند یک عملیات تربیتی در قرآن انجام
میدهد که ما موضوع فرمانبری از پرودگار را بپذیریم ،حاال ا گر
عبودیت خدا را نپذیریم ،تحت تأثیر استحکام سخن طاغوت قرار
میگیریم و عبودیت طاغوت را میپذیریم.
خدا در قرآن از اینجا شروع میکند که میگوید :ا گر اهل مراقبت
باشی و متقی باشی ،این کتاب هدایتت میکند (ذ ِل َك ْال ِك ُ
تاب ال
دى ِل ْل ُم َّت َ
فيه ُه ً
قين ؛ بقره )2/بعد خداوند در قرآن ،شرایطی
َر ْي َب ِ

286

گناه چیست؟ توبه چگونه است؟
رمـــــضان 98

را برای انسان پدید میآورد که در این شرایط ،آدم یک چیز برایش
مهمترین چیز خواهد شد و آن فرمان خداست که باید اطاعت
کند و مراقب است که مبادا خدا را معصیت کند.
مرحلۀ اول ،فرمانبری از خداست /مرحلۀ دوم این است
که از پیامبر خدا هم اطاعت کنیم
همۀ آن ویژگیهایی که در جلسات قبل بیان شد ،مقدماتی است
برای اینکه آدم برسد به موضوعی به نام «فرمان خدا» و اینکه
مبادا خدا را معصیت کند .وقتی به فرمانبری از خدا رسیدیم و
حس پرستش ما نسبت به خدا-که یک حس فطری بسیار عمیق
است -بیدار شد و خداپرست شدیم ،به مرحلۀ دوم میرسیم:
مرحلۀ دوم این است که از پیامبر خدا هم اطاعت کنیم .مگر
پیغمبر ،غیر از دستورهای خدا ،چیز دیگری هم میگوید؟ بله،
پیغمبر هم خودش یک دستوراتی برای ما دارد .این انسانی که
زحمت ،حاضر شده َاست خدا را اطاعت کند ،حاال خدا به
بههزار
َ
َ
َ
ُ
ُ
َ
او میفرماید« :أطيعوا اهَّلل و أطيعوا ّالر ُسول» (نساء)59/
«أطیعوا اهلل» یعنی خدا را اطاعت کنید .ولی من از کجا میدانم که
خدا چه دستوری داده است؟ بر اساس حرفهای پیامبر(ص)!
پس «أطیعوا اهلل» یعنی همان بخشهایی از حرفهای
پیغمبر(ص) که دستورات خدا را دارد به ما ابالغ میکند.
«أطیعوا َّالرسول» یعنی غیر از دستورات خدا خود پیامبر(ص) هم
یک دستوراتی میدهد که این دستورات ،دستورات حکومتی

287

| مکی و تسیب هسلج |
»ربمایپ زا تعاطا« و »ادخ زا تعاطا« :یرب نامرف ۀلحرم ود

است .اینکه «نماز بخوانید» دستور خداست که پیغمبر آن را ابالغ
ً
کرده است .حاال دستور پیغمبر چیست؟ مثال اینکه فرمود َ«من
ً
ُ
کنت مواله فهذا ٌ
علی مواله» ،یا مثال اینکه شما در زمان جنگ،
کجا بایستید و چگونه عمل کنید؟
در قرآن «اطاعت از رسول» بیشتر از «اطاعت از خدا» تکرار
شده است
جالب اینجاست که قرآن کریم بیشتر از اینکه دستور داده باشد
«خدا را اطاعت کنید» فرموده است که «از رسول ،اطاعت کنید»
69بار فقط کلمۀ اطاعت آمده است 23 .مورد امر به اطاعت
رسول است که بعد از اطاعت خدا بیان شده است .یعنی 23
مورد ،هم اطاعت از خدا آمده و هم اطاعت از رسول .اما 14مورد
اطاعت از رسول ،بهتنهایی آمده است و 3مورد هم اطاعت از خدا
بهتنهایی آمده است .لذا 11مرتبه دستور به اطاعت از رسول،
بیشتر از اطاعت از خدا در قرآن ذکر شده است.
ن اطاعت در قرآن مهم باشد ،باید بگوییم که
ا گر تعداد فرما 
اطاعت از رسول در قرآن ،مهمتر از اطاعت از خدا است! البته
ً
منظور از مهمتر ،این نیست که ارزشش باالتر است ،چون طبیعتا
اطاعت از رسول هم در واقع همان اطاعت از خداست (چون
خدا دستور داده است که از رسول ،اطاعت کنید) اما انسانها در
موضوع اطاعت از رسول ،بیشتر دچار ارتکاب معصیت میشوند،
لذا اهمیتش بیشتر میشود و خدا بیشتر تذکر میدهد.
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معصیت فقط نافرمانی از خدا نیست ،نافرمانی از پیامبر هم
هست!
نکتۀ دیگر این است که در قرآن کلمۀ معصیت ،فقط بهعنوان
معصیت و نافرمانی از خدا نیست! کلمۀ معصیت از پیامبر هم در
قرآن داریم!  13بار فقط «معصیت و نافرمانی از پیامبر» در قرآن
معصیت خدا و پیغمبر ،در کنار
آمده است (غیر از مواردی که
ِ
هم آمده است) شما ا گر نماز نخوانید ،خدا را معصیت کردهاید
و ا گر دستور خاص خود پیغمبر را اجرا نکنید ،معصیت پیغمبر را
انجام دادهاید!
پس ما یک موضوع «طاعت خدا» داریم و یک موضوع «طاعت
رسول» همچنین یک موضوع «معصیت خدا» داریم و یک
موضوع «معصیت رسول»
بحث گناه و فرمانبری دو مرحله دارد .1 :اطاعت از خدا .2
اطاعت از پیامبر
بحث گناه و فرمانبری دو مرحله دارد؛ مرحلۀ اول این است که
بپذیریم «خدا را اطاعت کنیم و از او فرمان ببریم» مرحلۀ دوم این
است که حاضر باشیم ،عالوه بر فرمان خدا ،فرمان پیامبر(ص) را
ً
هم اجرا کنیم و از او اطاعت کنیم .این مرحله ظاهرا برای بعضیها
قدرت خدا ،به زور متقاعد شده که
دشوارتر است؛ با آن عظمت و ِ
خدا را اطاعت کند ،حاال دربارۀ این پیامبر-که یک بشری است
ً
مثل خود ما -طبیعتا خیلی بیشتر زورش میآید اطاعت کند!
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ً
خدا هم میفرماید :من میخواهم امتحانت کنم و ببینم تو واقعا
از من فرمانبردار هستی یا نه؟
ً
وقتی خدا میخواهد امتحان کند که ما حقیقتا و از عمق جان
فرمانبردار هستیم یا نه ،میفرماید :از پیامبر من هم باید
اطاعت کنید .من دستور میدهم که از ایشان هم اطاعت کنید!
اینجاست که خیلی از آدمها کم میآورند .همۀ کسانی که انبیاء
الهی را معصیت میکردند ،اینگونه بودند.
خدا با عصیان خودش راحتتر کنار میآید تا با «عصیان
رسول»!
خدا با عصیان خودش خیلی راحتتر کنار میآید اما با عصیان
نافرمانی رسول ،چقدر انسان و جامعه را
رسول ،نه! معصیت و
ِ
بدبخت میکند؟ شما ببینید که مردم مکه و مدینه ،تا قبل از
اینکه پیامبر(ص) به رسالت مبعوث شود ،خوشبختتر بودند یا
معصیت رسول کردند و آنوقت گیر
زمانی که پیغمبر آمد و آنها
ِ
جنایتکارانی مثل حجاج و یزید افتادند و حوادث هولنا کی مثل
واقعۀ ّ
حره برایشان اتفاق افتاد!
ما بعد از اینکه به مسئلۀ طاعت خدا رسیدیم ،مرحلۀ بعدی
این است که سراغ طاعت رسول برویم و بعد از طاعت رسول
هم سراغ طاعت امام برویم .حاال فکر کنید که در دوران غیبت،
چهکار باید کرد؟
وقتی روش آموزش اعتقادی از همان اول ،غلط باشد و بهجای
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اینکه به من بگویند «تو باید فرمانبردار خدا باشی» به من بگویند
«تو باید معتقد به خدا باشی!» و بهجای اینکه من را به دینداری
ً
دعوت کنند صرفا من را به ایمان دعوت کنند ،آنوقت این ایمان،
میشود «ایمان بدون اطاعت خدا!» وقتی همین روش غلط
ادامه داشته باشد و اصل نبوت و امامت را برای ما جا بیندازند
ولی اطاعت از پیامبر و اطاعت از امام را بهعنوان فلسفۀ امامت جا
ً
نیندازند ،طبیعتا مشکالت فراوانی در دینداری ما پدید میآید.
فلسفۀ وجود پیغمبر چیست؟ پیغمبر باید فرمانده باشد!
سر این نیست که پیامبر و امام ،چقدر فضائل دارند و
بحث ِ
چقدر خوب هستند ،بحث سر
فرمانبری از ایشان است .قرآن
َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ ِ َّ ُ َ ْ
اهَّلل» (نساء)64/
ول ِإال ِليطاع ِب ِإذ ِن ِ
میفرماید« :و ما أرسلنا ِمن رس ٍ
ما هیچ پیغمبری را نفرستادیم مگر اینکه او باید فرمانده باشد!
پیغمبر نفرستادیم برای اینکه شما فقط از او خوشتان بیاید!
فلسفۀ وجود پیغمبر چیست؟ آیا پیغمبر فقط برای این است که
ً
ِپیک باشد و از خدا حرف بزند؟ معموال برداشت عمومی مردم-
ً
بدون اینکه بخواهند عمیقا فکر کنند -این است که «پیغمبر
یعنی کسی که فقط پیام خدا را به ما میرساند!» اما این تلقی
اشتباه است.
وجود پیغمبر
موضوع محوری دین «فرمان» است و فلسفۀ َ
هم-طبق آیۀ قرآن -این است که فرمانده باشد «ما أ ْر َس ْلنا ِمنْ
َّ
َ ْ
َُ
اهَّلل» (نساء )64/حاال وقتی امام زمان
ول ِإال ِل ُيطاع ِب ِإذ ِن ِ
رس ٍ
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غائب میشود ،فرمانده کیست؟ آیا دین تغییر میکند؟ دین
که محورش فرمان بود؛ غیر از فرمان خدا ،بحث فرمان پیامبر و
امام ،در زمان غیبت چه میشود؟ وقتی که پیغمبر و امام ،غائب
هستند آیا این قسمت از دین-که بحث اطاعت از پیامبر و امام
است -تعطیل میشود؟! آیا عقل این را اقتضاء میکند؟!
محور دین «فرمان» است و این فرماندهی در دو مرحله اجرا
میشود؟ یکی فرمان خدا ،یکی فرمان رسول خدا! مرحلۀ
بری از رسول خداست و
تکمیلی فرمانبری در دین ،در فرمان ِ
ِ
فرمانبری از رسول هم در فرمان ّ
حی و
حاضر در مسائل اقتضایی
ِ
ً
و موضوعات درگیر اجتماعی مردم است .مثال خدا میفرماید
پول انفاقت را
«انفاق کنید» و بعد ،پیامبر(ص) میفرماید «حاال ِ
به این شخص بده» یعنی پیغمبر میآید در مصادیق ،کار میکند.
تکرار بیشتر «أطیعوا
ِ
اهمیت این فرمانبری در مصادیق هم به ِ
الرسول» در قرآن است.
تکلیف «فرمانبری از امام» در زمان غیبت چه میشود؟
بعضیها دنبال روایت برای والیتفقیه میگردند! میگوییم:
«شما فکر کنید به اینکه تکلیف بحث فرمانبری از امام ،در زمان
غیبت چه میشود؟ وقتی پیغمبر از دنیا رفت و امام پشت پردۀ
غیبت بود ،این قسمت دین چه میشود؟ آیا تعطیل میشود؟!
حاال چه کسی باید این دستورها را بدهد؟ اطاعت از چه کسی در
اینجا واجب میشود؟ حاال ا گر او را معصیت کنیم چه میشود؟
معصیت ترک نماز مهمتر
ا گر علنی معصیت کردیم چه میشود؟
ِ
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است یا این معصیت؟»
ما هنوز آموزش دینی را به معنای درست کلمه شروع نکردهایم،
آنوقت طلبکارانه میگوییم« :چرا آقا امام زمان(ع) تشریففرما
ُ
نمیشوند؟» خب ما چهکار کردهایم که حضرت تشریف بیاورد؟
حداقلش یک آموزش درست و یک دورۀ آموزشی درست-در زمینۀ
لزوم اطاعت از فرمان امام -باید ببینیم تا یکمقدار آماده بشویم.
«اطاعت مردم از فرمان خدا» تشریف نمیآورد و
حضرت که برای
ِ
سر این بود که
بهخاطر فرمان خدا هم غائب نشده است؛ بحث ِ
ً
«فرمان امام» را نمیتوانستند تحمل کنند ،کمااینکه رسما
خیلیها
ِ
ُ
ُ
میگفتند «حسبنا کتاب اهلل» کتاب خدا برای ما کافی است.
طبق آیه قرآن ،منافقین با فرمان پیغمبر مشکل دارند نه با
فرمان خدا!
ندارند ،با فرمان
طبق آیۀ قرآن ،منافقین با فرمان خدا مشکل
َ َُ ْ َ َ
عال ْوا إلى ما َأ ْن َز َل ُ
اهَّلل وَ
مشکل دارند! َ«و ِإذا قيل لهم ت
پیغمبر
ِ
َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ ُ ً
َ َ ْ َ ُْ
َ َّ ُ
نافقين يصدون عنك صدودا» (نساء)61/
ول رأيت الم ِ
ِإلى الرس ِ
وقتی به آنها گفته میشود که بیایید به سوی فرمانهای خدا،
سر راه تو (ای پیامبر)
و فرمانهای پیامبر ،میبینی که منافقین ِ
مشکل ایجا میکنند و با فرمان خدا مشکل ندارند! پس میتوان
گفت ،منافق کسی است که مرحلۀ اول (لزوم اطاعت از فرمان
خدا) را گذرانده است و در مرحلۀ دوم (اطاعت از فرمان پیامبر)
گیر کرده است؛ یعنی کسی که در این مرحله ،متوقف بشود ،دچار
«نفاق» میشود.
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این آیه در قرآن 11مرتبه-برای انبیاء مختلف -تکرار شده است،
بهحدی که میتوان گفت شعار مشترک همۀ انبیاء این بوده
استّ :
«فاتقوا َ
اطیعون» از خدا بترسید و از من اطاعت کنید!
اهلل و
ِ
سر همین است
این سختترین دستور قرآن است و اصل دعوا ِ
و ِاال پیامبران تا آنجایی که مردم را به اطاعت از خدا دعوت
میکنند ،مشکلی ندارند ،دعوا از آنجایی شروع میشود که به
تحمل این مسئله
اطاعت از خودشان دعوت میکنند! چون
ِ
برای مردم سخت است که یک کسی آنها را به اطاعت از خودش
دعوت کند.
ً
مثال ا گر کسی بر اساس دستور خدا ،به مردم بگوید که «بروید
زکات بدهید» پذیرش این دستور ،سخت نیست ،ولی ا گر بگوید
«زکات خود را بیاورید به من بدهید» آنوقت مسئله فرق میکند
و پذیرش آن برای مردم سخت میشود و چنین کسی در معرض
انواع اتهامها و مخالفتها قرار میگیرد.
اطاعت از رسول هم درواقع اطاعت از خدا است اما...
البته اطاعت از رسول هم درواقع اطاعت از خدا است ،اما دو نوع
دستور داریم؛ یکی دستورهای ثابتی که خدا برای همیشۀ حیات
میدهد و یکی هم دستورهایی که رسول خدا بهصورت مصداقی
میدهد (در ارتباط با امور جاری زندگیمان)
مرحلۀ اول این است که مردم خودشان را متقاعد کنند که خدا
را بپرستند و از خدا اطاعت کنند؛ یعنی برسند به اینکه «خدایا
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فرمان بده!» مرحلۀ دوم هم این است که فرمان رسول خدا را
اطاعت کنند.
تکلیف دستور پیامبر و امام چه میشود؟
در زمان غیبت امام،
ِ
دستور چه کسی را باید گوش کنیم؟ باید دستور نائباالمام را
گوش بدهیم و اال ا گر موضوع نائباالمام را حذف کنیم ،تفکر
ً
دینی مخدوش میشود و انگار یک زمانهایی ما اصال نیاز به
ً
دستور امام نداریم! مثال وقتی دشمن حمله کرده است ،یک
ً
امام باید به ما دستور بدهد .کال در قرآن ،دستور جهاد هست که
این میشود «فرمان خدا» اما در یک زمان خاص و حساس ،چه
کسی باید دستور بدهد که «االن باید به میدان جنگ بروید»؟
ً
طبیعتا باید کسی باشد که این دستورها را در زمانهای خاص،
به ما بدهد.
(الف-2ن)2

| جلسه بیست و دوم |

لزوم توجه به «نافرمانی از پیامبر و امام» به عنوان
ِ
گناه و معصیت

چرا خداوند ما را به اطاعت از رسول و اولیاالمر ارجاع میدهد
با اطاعت از رسول ،دو اتفاق خوب برای ما میافتد
اطاعت از ّ
ولی خدا نشاندهندۀ صداقت ما در اطاعت از خداست

بعضیها از خدا اطاعت میکنند اما وقتی به اطاعت از رسول
و ّ
ولی خدا میرسند ،کم میآورند و پس میزنند؛ چون نفس
خودشان را پا کیزه نکردهاند .وقتی خدا دستور میدهد «از ّ
ولی
ً
من هم اطاعت کن» میگویند «خدایا اصال تو را هم نمیخواهم!»
ً
معلوم میشود که اینها حقیقتا خدا را اطاعت نمیکردند.
رابطۀ ما با خدا «رابطۀ فرمانبری» است
در آموزشهای دینی بیشتر از اینکه بر ایمان به خدا و اعتقاد به
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وجود خدا تأ کید داشته باشیم ،باید رابطۀ خودمان را با خدا
تعریف کنیم؛ رابطۀ ما با خداوند متعال یک «رابطۀ فرمانبری»
است .رابطۀ رزقگرفتن از خدا و حتی رابطۀ تسبیحگفتن و
ُ َ ّ ُ َّ
ل ما ِفي
ستایشکردن
خداوند ،یک رابطۀ عمومی است (يس ِبح ِ
َْ
َّ
ماوات َو ما ِفي ال ْرض؛ جمعه )1/همۀ موجودات این رابطه
الس
ِ
را با خدا دارند و این اختصاص به انسان ندارد .آن چیزی که
شرافت انسانی است ،این است که انسان از خدا فرمان ببرد.
حاال چرا ما باید فرمان ببریم؟ هم حس پرستش در وجود انسان
ً
اقتضا میکند که انسان فرمان ببرد ،هم اینکه ما اساسا عبد آفریده
شدهایم و هویت ما «عبد بودن» است؛ موجودیت ما اینگونه
تعریف شده است .ا گر عبد خدا نشویم ،عبد غیرخدا خواهیم
شد ،عبد ابلیس خواهیم شد ،عبد طاغوت خواهیم شد ،چون
ً
ما ذاتا عبد هستیم .کسانی هم که میخواهند فرعونگری کنند،
آنها هم عبد هستند ،آنها هم به نوعی ،مشغول عبودیت هستند؛
عبودیت غیرخدا.
البته عبودیت ابلیس و صورتهای دیگری از
ِ
ما باید دنبال چیزی به نام «فرمان خدا» بگردیم؛ هم بهخاطر تنفر از
شیرینی عبدبودن
عبدبودن برای غیرخدا ،هم بهخاطر بیدارشدن
ِ
برای خدا .خوشبختانه فرمانهای الهی هم صادر شده است و این
فرمانها هم به نفع خودمان هم هست؛ هیچوقت خدا فرمانی که
به ضرر ما باشد ،نداده است .همۀ دستوراتی که خدا به ما داده،
ً
کامال معلوم است که به نفع تعالی روح ما و به نفع تعالی جامعۀ ما
است ،ما منفعتطلب نیستیم و اال فرمانپذیر میشدیم!
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چرا خداوند ما را به اطاعت از رسول و اولیاالمر ارجاع
میدهد؟
تا اینجای بحث ،به مرز عبودیت خدا رسیدیم ،وقتی انسانها به
این نقطه میرسند ،وارد مرحلۀ دوم میشوند که مسئلۀ اصلی
نزاع همۀ انبیاء الهی با کافران است! در قرآن کریم میبینید که
تسلیم خدا شدن و
تا اینجای کار ،زیاد سرش دعوا نیست ،یعنی
ِ
فرمان خدا را بردن ،سخت نیست و از اینجا به بعد تازه دعوا شروع
سر چه موضوعی پیش میآید؟ خدا میفرماید :ا گر
میشود .دعوا
ِ ً
میخواهید حقیقتا فرمان من را ببرید و این در عمق جانتان
بنشیند ،فرمان من را با واسطه هم ببرید! اینجاست که ما را به
فرمانبری از رسولش و فرمانبری از اولیاالمر ،ارجاع میدهد.
مقولۀ اطاعتکردن اینقدر مقولۀ عمیقی در وجود انسان است
که تازه وقتی به خدا َ
«چشم» میگویی ،هنوز معلوم نیست که
حقیقت فرمانبری ،برایت اتفاق افتاده است یا نه؟! اینقدر
ِ
َ
این اتفاق عارفانه است که باید با تمام وجودت به او «چشم»
گفته باشی و اطاعت کنی! آن «اخالص در عبادت و اطاعت» که
میگویند ،همین است.
حقیقت فرمانبری و اطاعتکردن ،انسان را به حیات طیبه
ِ
میرساند
این فرمانبری و اطاعتکردن ،انسان را به نقطههایی میرساند
که فوقالعاده عجیب است؛ انسان را به حیات طیبه میرساند
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ََ
ً
َ
ً
«فل ُن ْح ِي َي ّن ُه َحياة َط ِّي َبة» (نحل )97/در حیات طیبه ،آدم یک
گوش دیگری-غیر از این چشم و گوش سر -پیدا میکند
چشم و ِ
و مشاعرش برای بردن یک لذتهای دیگری باز میشود ،فهم
ً
زندگی کسانی که حیات طیبه دارند،
دیگری پیدا میکند ،اصال
ِ
اینطور نیست که فقط گناه نکنند و حیات پا کیزهای داشته باشند
و آدمهای خوبی باشند! عالمۀ طباطبائی ذیل کلمۀ «حیات
ً
طیبه» توضیح میدهند که اینها اصال زندگی و حیات دیگری پیدا
میکنند؛ انگار دوباره متولد میشوند و مشاعر جدیدی برایشان باز
میشود؛ غیر از این دیدن با چشم و شنیدن با گوش!
فرمانبری یک حداقل دارد و یک حدا کثر .حداقلش همین
فرمانبریهای معمولی است و حدا کثرش را ا گر ما بخواهیم
طی کنیم نیاز به یک خلوصی دارد ،نیاز به یک عمقی در وجود
ما دارد ،برای اینکه این عمق تحقق پیدا کند ،خدا میفرماید:
«تو که بنا است از من اطاعت کنی حاال غیرمستقیم هم از من
اطاعت کن؛ به تو میگویم از ّ
ولی من هم اطاعت کن!» اینجاست
که مرحلۀ دوم آغاز میشود.
دوم
بعضیها چون نفس خود را پا کیزه نکردهاند ،در مرحلۀ ِ
فرمانبری کم میآورند!
بعضیها وقتی به مرحلۀ دوم میرسند ،کم میآورند و پس
میزنند؛ چون نفس خودشان را پا کیزه نکردهاند .وقتی خدا
ً
دستور میدهد «از ّ
ولی من هم اطاعت کن» اصال میگویند خدایا
تو را هم نمیخواهم! مثل داستانی که در روز غدیر اتفاق افتاد!
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وقتی پیامبر(ص) دست أمیرالمؤمنین(ع) را باال ُبرد َ«من ُک ُ
نت
َمواله َفهذا ٌّ
علی َمواله» یک کسی گفت :یا رسولاهلل این را خدا
گفته است؟ فرمود بله ،گفت پس بگو خدا همین االن یک بالیی
نازل کند من را ببرد جهنم و نابودم کند چون من دیگر این صحنه
را نمیتوانم تحمل کنم! یعنی خودش تقاضای عذاب کرد! لذا
همینکه از نزد رسول خدا(ص) رفت و کمی دورتر شد ،سنگی از
َ َ َ َ َ ْ َ َ ْ َ ُّ ْ َ ْ
ان ال ِف ْه ِر َّی
آسمان آمد و نابودش کرد( .بلغ ذ ِلک الح ِارث بن النعم ِ
َف َر َح َل َراح َل َت ُه ُث َّم ْاس َت َوى َع َل ْی َهاُ ...ث َّم َأ َث َار َن َاق َت ُهَ ،ف َح َّل ع َق َال َهاُ ،ث ّمَ
ِ
ِ
َْ
ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ َّ َ
اهَّلل ب َح َجر م َن َّ
ُ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
َ
الس َم ِاء؛
اه
م
ر
،
ح
ط
ب
ال
ن
م
ج
ر
خ
ا
م
ل
ف
ا،
ه
ی
ل
ع
استوى
ِ
ِ ٍِ
ِ
تفسیر فرات/ص )505
بعضیها به اطاعت از رسولخدا که میرسند معلوم میشود
ً
حقیقتا خدا را اطاعت نمیکردند!
بعضیها به اطاعت از رسولخدا که میرسند معلوم میشود که
ً
حقیقتا خدا را اطاعت نمیکردند .خدا اطاعت از رسولش را برای چه
گذاشته است؟ اول برای اینکه ما در جریان اطاعت ،خیلی عمیق
و خالص بشویم؛ چون اطاعتپذیری و فرمانپذیری ،مسئلۀ
بسیار عمیقی است .دوم برای اینکه انسان موجود پیچیدهای
است و باید معلوم بشود که در اطاعت از خدا مکر نکرده است!
ً
یعنی اینطور نباشد که فعال خودش را به اطاعت از خدا ملزم کرده
باشد تا ببیند ِکی میتواند از دست خدا فرار بکند! انسان موجود
پیچیدهای است و باید دید که او خودش را فریب نداده باشد،
چون انسان گاهی از اوقات خودش هم خودش را درک نمیکند!
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«فرمانبری» بنا است حقایق وجود من را-بهعنوان یک عبد-
شکفته کند ،فرمانبری بنا است من را به عالیترین لذتهایم
برساند و من را در موقعیت عبد قرار بدهد تا هویت خودم
را درک کنم و از این رابطۀ عبد و موال تغذیه کنم و شارژ بشوم
(چون انسان در همین رابطه است که شارژ میشود و راه شارژ او،
همین فرمانبری است) ا گر بنا است اینهمه برکات برای بندگی
و «فرمانبری» اتفاق بیفتد ،پس من باید آن را در وجود خودم
تعمیق کنم و برای اینکه تعمیقش کنم ،خداوند میگوید از ّ
«ولی
من اطاعت کن!» برای اینکه معلوم بشود من در جریان اطاعت از
خدا ،خودم را فریب ندادهام ،میفرماید «از ّ
ولی من اطاعت کن!»
دینی ما عدم توجه به «نافرمانی
یکی از کمبودهای فرهنگ ِ
ّ
از پیامبر و امام» بهعنوان گناه است  /اطاعت از ولی خدا
نشاندهندۀ صداقت ما در اطاعت از خداست
در این مرحلۀ دوم (یعنی در مرحلۀ لزوم اطاعت از رسولخدا)
جدای از معصیت خدا بحث «معصیت رسولخدا» هم پدید
میآید که در قرآن کریم ،مکرر دربارۀ معصیت رسولخدا بحث
شده است .متأسفانه این جزء کمبودهای فرهنگ دینی ما است
ً
و اصال مشهور نیست؛ یعنی اینکه کسی «گناه و نافرمانی از پیغمبر
امام ّ
حی را مرتکب شود» البته
یا گناه و
نافرمانی از امامزمان و ِ
ِ
امامزمان(ع) االن به ما دستور نمیدهد و این دستوراتی که ما
دارید اجرا میکنید همان دستورات خداوند است .دستوری که
«امام ّ
حی» االن بخواهد به ما بدهد ،دستورات مصداقی است،
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ً
مثال اینکه «االن این کار را انجام بدهید»...
اطاعت از خدا که معلوم است چیست؛ همین احکام و اخالق و
مسائلی است که ما إنشاءاهلل میدانیم و انجام میدهیم .اما اطاعت
از رسول چیست؟ این است که رسول ،در مصادیق فرمان میدهد و
ما باید اطاعت کنیم .خب االن که رسول و ّ
وصی او نیستند ،آیا این
بخش دین تعطیل میشود؟ آیا این را میتوان پذیرفت؟!
اطاعت از رسول ،تحکیمکننده و تثبیتکننده برای اطاعت از خدا
است ،اطاعت از رسول و اطاعت از ّ
ولی خدا نشاندهندۀ صداقت
اطاعت از خدا است ،اطاعت از ّ
ولی خدا باالبرنده و عمقدهندۀ
اطاعت از خدا است و فقط بعد از این اطاعت است که آدم به
معنای واقعی کلمه شکفته میشود.
بخش
امام حاضر نداریم ،تکلیف این
االن که رسول و
ِ
ِ
دین(اطاعت از رسول) چه میشود؟
حاال این سؤال مهم مطرح میشود :االن که رسولخدا(ص) از
دنیا رفت ه و ّ
ولی خدا هم پشت پردۀ غیبت است ،آیا این بخش
دین تعطیل است؟! ا گر کسی بگوید این بخش دین االن تعطیل
است ،دینشناسیاش مخدوش است و تعریفش از دین ،غلط یا
ناقص است.
خداوند به پیامبر ا کرم(ص) میفرماید«ُ :ق ْل إ ْن ُك ْن ُت ْم ُت ِح ُّب َ
ون
َ ُ ُ ُ ِ
َ َ َ
ُ ْ ْ ُ ُ ُُ
ُ
ي يح ِببكم
اهَّلل ف ّات ِب ُعون 
اهَّلل َو َي ْغ ِف ْر لك ْم ذن َوبك ْم» (آلعمران )31/تو
خودت به آنها بگو که ا گر خدا را دوست دارید از من تبعیت کنید
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تا خدا هم شما را دوست داشته باشد و گناهان شما را ببخشد.
ً
االن تبعیت از رسولخدا در چیست؟ مثال ا گر نماز بخوانی ،از
خود پروردگار دستور
پیغمبر تبعیت کردهای یا از خدا؟ نماز را که ِ
داده است؛ پس در اینجا از خدا تبعیت کردهای .حاال تبعیت از
ً
پیغمبر چیست؟ پیغمبر در مصادیق ،فرمان میدهد؛ مثال اینکه
االن وقت جنگ است ،االن وقت صلح است و...
االن که رسول خدا(ص) از دنیا رفته است ،تکلیف این آیۀ قرآن
مصرف این آیۀ قرآن ،فقط مربوط به زمان حیات
چه میشود؟ آیا
ِ
پیامبر(ص) بود؟ آیا این اطاعت از رسولخدا دیگر در دین مصرف
ندارد و برای ما فقط جنبۀ تاریخی دارد؟ فلسفۀ اطاعت از رسول
خدا چه بود؟ آیا االن آن فلسفه از بین رفته است؟!
آیا بعد از رسولخدا ،الزم نیست از کسی اطاعت کنیم؟!
در صدر اسالم-بعد از پیامبر(ص) -این برداشت وجود نداشت
و همه میگفتند که «خلیفه باید اطاعت بشود؛ عین اطاعت
از رسول خدا!» فقط دعوا سر مال ک انتخاب خلیفه بود و اال
آن کسانی که نزدیک به عصر ظهور اسالم بودند این برداشت
را نداشتند که «ما بعد از رحلت رسول خدا الزم نیست از کسی
اطاعت کنیم!» دعوا سر مصداق بود که االن از چه کسی باید
اطاعت کنیم؟
آمده است:
در سورۀ احزاب دربارۀ ضرورت اطاعت از خدا و رسول
كان ِل ُم ْؤ ِمن َو ال ُم ْؤ ِم َن ٍة إذا َق َضى ُ
اهَّلل َو َر ُس ُول ُه َأ ْم ًرا َأ ْن َي ُكونَ
َ«و ما َ
ِ
ٍ
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َ
َ
ْ ُ
ل ُه ُم ال ِخ َي َرة ِم ْن أ ْم ِر ِه ْم» (احزاب )36/برای مؤمنین ،اختیاری
نیست که وقتی خدا و پیغمبرش دستور دادند ،آنها خودشان
تصمیم بگیرند که چهکار َکنند؛ بلکه باید فرمان ببرند! َ«و َم ْن
ّ
ً
ً
َ ََ
َي ْعص َ
اهَّلل َو َر ُسول ُه فق ْد َضل َضالال ُمبينا» اینجا کلمۀ معصیت
ِ
و نافرمانی ،هم نسبت به خدا آمده است ،هم نسبت به رسول
خدا؛ یعنی نافرمانی و اطاعتنکردن از رسول خدا.
ْ
معصیت رسول َآمده است«َ :و ِتل َك
در برخی آیات دیگر ،فقط
ِ
َ ّ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َّ َ ُ ْ َ ُ ّ
ٌ
ُ
َ
َ
َ
ّ
نيد»
آيات ر ِب ِهم و عصوا رسله و اتبعوا أمر ك ِل جب ٍار ع ٍ
عاد َج َحدوا ِب ِ
(هود )59/قوم عاد با آیات و نشانههای خدا در افتادند و پیامبران
خدا را عصیان کردند .نقطۀ جالبش این است که وقتی پیامبران
را عصیان کردند ،از زورگوها تبعیت کردند! یعنی همان واقعیتی
ً
قبال بیان شد؛ ا گر از ّ
ولی خدا اطاعت نکنی ،از دشمن خدا
که
اطاعت خواهی کرد.
با اطاعت از رسول ،دو اتفاق خوب برای ما میافتد
وقتی از رسول خدا اطاعت کنیم ،دو تا اتفاق میافتد :یکی اینکه
اطاعت از خدا با اطاعت از رسول ،صداقتش ثابت میشود و
دیگر اینکه با اطاعت از رسول ،اوج میگیرد؛ یعنی شما در جریان
اطاعت از رسول ،به اوج عرفان و شکوفایی میرسید که در
همان اطاعتهای عمومی از فرامین الهی به این اوج نمیرسید.
کمال گذشتن از بعضی از خصلتهای بد ،خودش
اینجاست که ِ
را نشان میدهند ،لذا انسان پرواز میکند و تعالی پیدا میکند.
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معصیت رسول و ّ
ولیخدا ،بدتر از معصیت خداست!
مجازات
ِ
ا گر رسول را معصیت کنی در واقع خدا را معصیت کردهای ،ولی
مجازاتش بدتر از آن وقتی است که خدا را معصیت کنی! وقتی
َ
ُ
خدا را معصیت کنی ،خدا که اذیت نمیشود! «ل َت ُض ُّر ُه َم ْع ِص َية
َم ْن َع َص ُاه» (نهجالبالغه/خطبه  )193بر دامن کبریاییاش ننشیند
گرد! اما وقتی رسول خدا را اذیت کنی چه میشود؟ رعایتنکردن
حق ّ
ولی خدا را چطور میخواهی جواب بدهی؟!
ً
بالهایی که نازل میشود اوال بهخاطر معصیت رسول و معصیت
ً
ّ
ولی خداست ،ثانیا بدترین بالها بهخاطر معصیت رسول و
معصیت ّ
ولی خداست.
یک آدم ملحد ،به مدینه آمد و از امیرالمؤمنین(ع) چندتا سؤال
پرسید .آخرین سؤالش این بود که چرا شما به رسول خودتان
َ َ ً َ
حمة للعالمین» یعنی ایشان برای مردم عالم رحمت
میگویید «ر
است؟ ایشان چگونه برای کافران رحمت است؟ چه رحمتی
ً
برای کافران دارد؟ نباید بگویید «رحمة للعالمین» باید بگویید
َ َ ً
حمة للمؤمنین»!
«ر
ً
أمیرالمؤمنین(ع) در جواب او میفرماید :اتفاقا رسول خدا «رحمة
للعالمین» هم هست؛ یعنی کافرین هم جزئش هستند .آن فرد
ملحد گفت :چگونه؟ حضرت فرمود :رسول خدا برای اینکه در
ً
سر مردم نازل نشود معموال صریح
اثر عصیان
ِ
فرمان ایشان ،بال ِ
فرمان نمیداد ،بلکه بهگونهای صحبت میکرد که یکمقدار ابهام
داشته باشد که بعضیها برای زیر دررویی ،بهانه پیدا کنند .لذا
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ً
ایشان رحمة للکفار بود ،چون ا گر صریح فرمان میداد ،کفار وقتی
با فرمان صریح ایشان مخالفت میکردند ،بال سرشان نازل میشد.
بعد أمیرالمؤمنین(ع) موضوع انتخاب جانشین پیامبر(ص) را
مثال میزند ،یعنی پیامبر(ص) در معرفی جانشین خودش،
همینگونه رفتار کرد و اال ا گر میخواست خیلی قرص و محکم
ً
بگوید ،هر کسی صریحا با آن مخالفت میکرد ،بال سرش میآمد،
کمااینکه در واقعۀ غدیر خم ،این بال بر سر یک نفر آمد َ(ب َل َغ َذل َ
ک
ِ
َ
َ َ
ْ
َ ُ
ْ َ َ ْ َ ُّ ْ َ
ان ال ِف ْه ِر َّی ف َر َحل َر ِاحل َت ُه ث َّم ْاس َت َوى َعل ْی َها...؛
الح ِارث بن النعم ِ
تفسیر فرات/ص )505
یکی از دالئل ادامۀ غیبت امامزمان(ع) عدم طاقت ما در
فرمانپذیری است!
موضوع معصیت رسول و موضوع بال نازلشدن در اثر معصیت
حد موضوع ّ
ولی خدا ،تا این ّ
ّ
جدی و مهمی است! حاال فکر کنید
ً
که ا گر امامزمان(ع) بیاید و صریحا فرمانی بدهد و یکوقت ما
تحمل نکنیم ،چه اتفاقی خواهد افتاد! لذا میتوان گفت که یکی
از دالئل پشت پردۀ غیبت باقیماندن امامزمان(ع) عدم طاقت
خودمان است!
أمیرالمؤمنین(ع) خیلی از اوقات ،کوتاه میآمد و فرامین صریح
نمیداد .أمیرالمؤمنین(ع) در آن پنج سال خالفتش ،آن اواخر
یکبار از امامت خودش سخن گفت؛ آنهم با اشاره! لذا
یکدفعهای بعضیها تازه شیعه شدند و فهمیدند که اصل مسئله
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چیست( .در آن زمان هم فقط بعضیها شیعه-به معنای معتقد
ً
امامت ایشان -بودند ،و اینطور نبود که ا کثرا شیعه باشند!)
به
ِ
مسئلۀ ناز لشدن بال در اثر معصیت ّ
ولی خدا مسئلۀ خیلی
ً
عجیب و غریبی است .مثال ابلیس چهکار کرد که از درگاه خدا
ً
رانده شد؟ ابلیس صریحا خدا را دربارۀ ِّ
ولی او معصیت کرد و رجیم
خود خدا را معصیت کرد و بعدش
شد! حضرت آدم چهکار کرد؟ ِ
معصیت حضرت آدم هم-نعوذ
هم توبه کرد و پذیرفته شد .ا گر
ِ
باهلل -اینقدر سنگین بود ،چهبسا موفق به توبه هم نمیشد!
مهمترین فایدۀ انجام حالل و حرامهای الهی چیست؟
َ
َ ُ
َ َ
ود َی
حقیقت دین کجاست؟ فرمودهاند «ل ْم ُی َناد ِبش ْی ٍء ک َما ن ِ
ْ َ
ِبال َول َی ِة» (کافی/ج/2ص )18در دین به هیچ چیزی دستور
بحث تعارفی نیست؛ بلکه به
داده نشده است مثل والیت! این ِ
حقیقت دین برمیگردد!
اینکه ما دستورات راحتتر خدا را-مثل نماز ،روزه ،خمس ،زکات
و حرام و حاللهای الهی -مراعات میکنیم و انجام میدهیم،
فلسفه و حکمتش چیست؟ بیتردید مهمترین فائدهاش این
است که وقتی نوبت به فرمان رسولخدا و ّ
ولی خدا رسید ،آنجا
فرمانپذیر باشیم و جا نزنیم و از زیر دررویی نکنیم و برسیم به
اینجا که «ما آماده هستیم فرمان ّ
ولی خدا را بپذیریم»
ولی فقیه آن صراحت فرمان ّ
االن فرمان ّ
ولیاهلل االعظم را ندارد،
لذا در آن یک مهلتی هست برای کسانی که میخواهند کافرانه
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رفتار کنند و حقیقت را بپوشانند .پس االن ما در دوران فرصت و
دوران تمرین هستیم .البته ما نمیخواهیم بگوییم که «در دوران
ُ
غیبت ،خوب است که ما فرمان امام را نداریم!» خب ا گر فرمان
ً
امام را نداریم ،فرمان نائباالمام را که داریم! چون اصال نمیشود
بخش دین ،تعطیل باشد!
این
ِ
شهید آیتاهلل مدنی ،که از شخصیتهای برجستۀ انقالب بودند،
در وسط هفته از حضرت امام(ره) به ایشان دستور میرسد که
ً
«شما اما م جمعۀ فالن شهر (مثال همدان) شدهاید »...آن
شبی که ایشان دستور امام(ره) را دریافت میکند ،در یک شهر
دیگری بود .ایشان-که خودش یک عارف واصل بود -وقتی پیام
امام(ره) را دریافت میکند بالفاصله به رانندۀ خود میگوید« :بلند
شو برویم!» راننده میگوید :حاال چند روز تا جمعه مانده است و
ً
ضرورتی هم ندارد که االن بروید ،فعال کارهای مربوط به همینجا
ً
را رسیدگی کنید ،بعدا میرویم ...اما شهید مدنی میگوید:
«فرمان نائب امامزمان(ع) است! من ا گر االن بروم ،میتوانم به
خدا بگویم که خدایا من فرمان را اجرا کردم .ولی ا گر بگذارم فردا
یا پسفردا بروم ،یکوقت ممکن است از دنیا بروم درحالی که
این فرمان را اجرا نکردهام!» یعنی میگوید :این امر ّ
ولی خداست
و بالفاصله بلند میشود و حرکت میکند.
از وصیتنامههای شهدا ،آمار گرفته شده است؛ بهطور متوسط
شهدا در هر وصیتنامهشان چهار مرتبه از سیدالشهدا ،کربال،
أباعبداهللالحسین ،عاشورا و این مقوله سخن گفتهاند که البته
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این طبیعی است! اما بهطور متوسط چهار مرتبه هم از تبعیت
حال
از رهبری و والیت فقیه صحبت کردند .یعنی شهدا در آن ِ
خوش معنوی که قبل از شهادت داشتند ،به ضرورت این
موضوع رسیده بودند.
ً
یقینا خارج از کشور کسانی که این راه مؤمنانه را دارند طی
میکنند ،متوسط تبعیتشان از متوسط تبعیت ما از رهبری،
ً
باالتر است .آقای سیدحسن نصراهلل ،به عنوان یک شاهد رسما
در یک سخنرانی میگوید« :در ایران هم آنچنان که باید ،فرمان
رهبری را گوش نمیکنند!»
با نگاه فرادینی هم تبعیت از یک رهبر-با شرایط خاص -برای
جامعه ،مفید و ضروری است
حتی ا گر دین و کل اعتقادات دینی را کنار بگذاریم و با نگاه دنیایی
دینی ما ا گر
به فرامین دینی نگاه کنیم ،میبینیم که فرامین ِ
فرمان خدا هم نباشند ،تکتک برای فیزیک بدن ما و برای روان
ما و برای دنیای ما و برای جامعۀ ما مفید است ،بلکه ضروری
است .تبعیت از یک رهبر در جامعه با این شرایط و در همین
اقتضائات-بدون اینکه بحث اعتقادات دینی را وسط بیاوریم-
یک سیستم پیشرفته است که از دموکراسی خیلی پیشرفتهتر
است! محال است رهبری در یک چنین جامعهای ،اجازه بدهد
که نیروی نظامی این کشور برود به یک کشور دیگر و مردم بیگناه
را قتلعام کند .کمااینکه بارها و بارها ما این امکان را داشتیم ولی
انجام ندادیم ،اما شما ببینید دموکراسی در جهان چهکار کرده

309

| مود و تسیب هسلج |
تیصعم و هانگ ناونع هب »ماما و ربمایپ زا ینامرفان« هب هجوت ِموزل

است؟ تا آنجایی که زورش رسیده ،مردم جهان را غارت و قتلعام
کرده است.
بعضیها از دموکراسی و از جامعۀ آزاد غرب دفاع میکنند،
درحالیکه میبینند غربیها جلوی چشمشان دارند از رژیم
جنایتکار صهیونیستی حمایت میکنند ،بلکه خودشان آن را
تأسیس کردهاند! بعد به این میگویند «فضای آزاد» و به این
ً
میگویند «حکومت مردم!» اصال با اینها نباید بحث کرد؛ چون
اینها بدیهیات اولیه را زیر سؤال بردهاند! آیا مردم در یک جامعۀ
آزاد ،رأی میدهند به اینکه «برویم کودککشی کنیم»؟!
کدام حکومت دموکراتیک بوده که از رژیم صهیونیستی حمایت
نکرده است؟ کدام حکومت دموکراتیک بوده که تحت نفوذ
صهیونیستها نبوده است؟ آیا دموکراسی یک بهانه است برای
اینکه جوامع را بدون سر و صدا زیر سلطۀ صهیونیستها ببرند؟
شما ببینید اسرائیل نتیجۀ چیست و اسرائیل را چه کسی درست
کرده است؟ آیا کسی غیر از همین حکومتهای دموکراسی
غربی ،اسرائیل را درست کرد ه است؟! امروز هم میبینید که
همۀ کشورهای دموکراتیک تحت نفوذ صهیونیستها هستند.
وقتی در اندازههای بینالمللی نگاه میکنیدَ ،میبینید که
َ
ُّ
َ
همین کالم پروردگار استَ :
«ع َص ْوا ُر ُسل ُه َو ّات َب ُعوا أ ْم َر ك ِل َج َّب ٍار
َ
دشمن
نيد» (هود )59/رسوالن خدا را عصیان کردند و امر هر
ع ٍ
ِ
زورگویی را تبعیت کردند.
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عصیان رسول یعنی نافرمانی از کسی که خدا برتریاش را
برای شما تشخیص داده است
عصیان رسول یعنی «نافرمانی از کسی که خدا برتریاش را برای
شما تشخیص داده است» یعنی از چنین کسی نافرمانی نکنید و
گناهش را انجام ندهید! از بس ما دربارۀ «عصیان رسول» صحبت
نکردهایم و فقط دربارۀ عصیان خدا حرف زدهایم ،دیگر کمکم این
بخشهای دین دارد از یادمان میرود! درحالیکه آموزش دین
باید بهگونهای باشد که وقتی اصول دین را به بچه درس دادیم،
ُ
این بچه بالفاصله بگوید« :خب االن که پیامبر نیست و امام
پشت پردۀ غیبت است ،پس فرمان چه کسی را باید اطاعت کنیم
تا بشود حقیقت دین؟»
شاید برخی در اینجای بحث بگویند« :چرا اصل دینداری
داری هر کسی را به تبعیت از یک نفر وابسته
و حقیقت دین ِ
کردید!» پاسخش ساده است؛ پدر و مادر شما مگر معصوم
هستند؟ مگر عالمه هستند؟ شما ا گر آیتاهلل هم باشید ،بدون
اجازۀ پدر و مادرتان حق ندارید به سفر بروید! حرام است و
مادر شما ،ممکن
نمازتان قبول نمیشود .درحالیکه پدر و ِ
است در امر دین ،اهل تشخیص هم نباشند .نمونهاش ماجرای
اویس قرنی است که برای دیدن رسولخدا(ص) از راه دور آمده
بود اما بهخاطر مادرش(که مسلمان هم نبود) بدون دیدن
پیامبر(ص) برگشت.
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این عجیب نیست که تمام دین ما وابسته به تبعیت از یک نفر
باشد /اینکه «فرمان چه کسی را میپذیری؟» اصل دین است
این خیلی چیز عجیبی نیست که تمام دین شما وابسته به
تبعیت از یک نفر باشد! در مورد پدر و مادر ،این را تجربه کردهایم.
درحالیکه تشخیص پدر و مادر هم همیشه درست نیست.
یک عاطفۀ مادری ،به همۀ زندگی ما قید زده است ،درحالیکه
اینجا(دربارۀ لزوم تبعیت از امر ّ
ولی خدا) بحث حیثیت جامعه
مطرح است ،بحث ثبات و امنیت و قوام یک جامعه مطرح
است! این را بعضیها نمیفهمند!
در زمان پیامبر ا کرم(ص) حقیقت دین بهگونهای جا افتاده بود که
«دستور ّ
ولی امر جامعۀ دینی ،مقدسترین دستور است» پیغمبر
ا کرم(ص) و آیههای قرآن ،این برای مردم جا انداخته بودند که
اصل دین یعنی «تو فرمان چه کسی را میپذیری؟» ولی االن
خیلیها دین را از این «فرمانپذیری از ّ
ولی خدا» جدا کردهاند.
جنایتی که صورت گرفت و منجر به حکومت افرادی مثل یزید
«فرماندهی مقدس» را با جایگاهش
شد ،این بود که این
ِ
دزدیدند و در اختیار امثال یزید قرار دادند .امامحسین(ع) برای
حقیقت دین کشته شد؛ همان حقیقتی که دزدیده شده بود! (و
اال آنها با بقیۀ دین کاری نداشتند؛ نماز را که میخواندند ،روزه
را که میگرفتند و ...همین یک مسئله را دست زده بودند؛ بحث
فرماندهی جامعه)
امامحسین(ع) با شهادت خودش کاری کرد که مردم ببینند و
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بفهمند چه کسی دارد به آنها دستور میدهد! امامحسین(ع)
ً
با شهادت خودش واقعا آبرویی برای جریان خالفت نگذاشت.
ً
دیگر بعد از آن ،خلفا نتوانستند آن کارهایی را انجام دهند که قبال
ً
میکردند .مثال اینکه خلیفه میآمد میگفت «امروز چهارشنبه
است ولی میخواهیم نماز جمعه بخوانیم!»
اصل حکومت امامزمان(ع) تحقق والیت ولیاهلل االعظم بر روی
ِ
برکات آن است و امنیت از منافع آن است،
زمین است؛ عدالت از ِ
اصلش این است که این والیت پیش میآید .مقدمهسازی
برای ظهور هم باید یک چیزی از جنس ظهور باشد! لذا اصل
مقدمهسازی ،درستکردن یک جامعۀ والیی است ،اتفاقی که از
اول انقالب تا االن افتاده است.
(الف-2ن)2

| جلسه بیست و سوم |

اهمیت درک حرمت گناه و اطاعت از امر موال
ا گر میخواهی عاشق خدا بشوی ،راهش حرف گوشکردن از خداست!
محبت خدا را به دل انسان میاندازد
اطاعت از خدا ،کمکم
ِ
برخی تصور میکنند مؤمن منافعش را بهخاطر «امر خدا» کنار میگذارد!
امر خدا ،باالترین منفعت را برای انسان دارد

وقتی بهخاطر منفعت خودمان دستور خدا را اجرا کردیم ،کمکم
نافرمانی خدا» برای ما مهم
خود «امر خدا و
به اینجا میرسیم که ِ
ِ
میشود ،بهحدی که «حرمت امر خدا» برای ما مهمتر از کسب
ضرر ناشی از گناه میشود ،یعنی« :خدایا-صرفنظر
منفعت یا دفع ِ
ضرر خودم -من با گناهکردن ،به تو بیاحترامی کردم»
از نفع و ِ
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وقتی «فرمان» آمد ،ا گر اطاعت نکنی میشود «گناه»!
بعد از مقدماتی که در جلسات قبل مطرح کردیم ،حاال
میخواهیم به اصل بحث برسیم؛ به اینکه «فلسفۀ گناه چیست؟
چه میشود که مفهومی بهنام گناه ،خلق میشود؟»
وقتی «فرمان» آمد ،ا گر فرمان را اطاعت نکنی میشود «گناه»!
ولی ا گر به موضوع «فرمان خدا» توجه نکنی ،هر اشتباهی که
مرتکب شوی ،ممکن است اسمش را «خطا» بگذارند یعنی دیگر
اسمش را گناه و معصیت نمیگذارند؛ به این معنا که «من مقابل
خدا ایستادم!» درحالیکه معصیت یا گناه ،یعنی اینکه جلوی
فرمان خدا ایستادهای.
اینکه «مقابل دستور خدا ایستادم» مهمتر است یا اینکه «به
ضرر خودم رفتار کردم»؟
ً
ما اساسا این را باید برای خودمان جا انداخته باشیم که «جلوی
خدا ایستادن» اصلش یعنی بهضرر خودمان رفتار کردن! ولی از
یک جایی به بعد ،مهمتر از اینکه من به ضرر خودم رفتار کردم،
این میشود که «من جلوی خدا ایستادم»! یعنی اینکه حرمت
دستور خدا را نگه نداشتهام ،برایم مهمتر از این میشود که به
خودم ضرر زدم.
یک برنامهای هست(بهنام دین) که برای من مفید است و من
باید آن را اجرا کنم ،خدا هم بهخاطر شدت عالقهاش به من دستور
شکوفاشدن ویژگی «عبدبودن» در
داده است ،من هم بهخاطر
ِ
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عبد این موال(خدا) بشوم ،نه
خودم ،خوب است اطاعت کنم تا ِ
عبد کسی دیگر! و از او بهره ببرم.
ِ
وقتی «حرمت امر خدا» در نظرت باال برود ،دستور خدا برایت
مهمتر از منفعت خودت میشود
فرمان خدا توجه کردم ،کمکم کار به
بعد از مدتی که به موضوع
ِ
جایی میرسد که دیگر منفعت خودم را در اجرای این دستور
نمیبینم ،بلکه دستور بودنش برای من مهم میشود .البته
معلوم است که هرچه خدا دستور داده به نفع من است و ا گر
گوش نکنم به ضرر من است .اما چون خدا خودش وسط آمده
است-در اثر عالقهای که به بندهاش داشته و در اثر اینکه من
راهی جز اطاعت از فرمان خدا برای شکوفایی ندارم -لذا خدا این
صورت «دستوری» کرده و به من فرمان داده است،
برنامه را به
ِ
االن دیگر «فرمان» برایم مهمتر است .یعنی کار به جایی میرسد
که انسان موقع اجرای فرمان خدا ،منفعت خودش را نمیبیند و
فقط فرمان الهی را میبیند.
کسی که میگوید «خدایا من را ببخش که تو را معصیت کردم» ته
دلش به این مسئله هم توجه دارد که با انجام معصیت ،در واقع
به خودش ضرر زده است .اما اینقدر مسئلۀ «حرمت امر خدا»
پیش او باال میرود که از خدا خجالت میکشد و بهخاطر دوری
از خدا-که ناشی از معصیت خودش است -دلش میگیرد .البته
به منفعت خودش هم توجه دارد اما محور توجهش این است که
«خدایا من تو را عصیان کردم»
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اینکه در برخی ادعیه ،بحث منفعت و ضرر مطرح شده،
دلیلش چیست؟
انسان برای دینداری و ترک گناه ،اول باید منفعتطلب بشود؛
البته تا آخر هم هیچ وقت انسان ،از منفعتطلبی جدا نخواهد
شد؛ انسان تا آخرش هرچقدر ترک گناه میکند به نفع خودش
است ،حتی کسی که شهید هم میشود ،باز به نفع خودش است.
وقتی بهخاطر منفعت خودمان دستور خدا را اجرا کردیم ،کمکم به
نکردن
موضوع «امر» و موضوع «معصیت
اینجا میرسیم که خود
ِ
ِ
ّ
پروردگار» برای ما مهم میشود بهحدی که کمکم ،دیگر از منفعت
خودمان حرف نمیزنیم و ا گر هم در مناجات ،از منفعت خودمان
حرف بزنیم ،بابت این است که خدا را تحریک کنیم که «خدایا تو
که دوست داری من ضرر نکنم ،ببین ضرر کردم ،پس دست من
را بگیر و اال نابود میشوم!» آنوقت خدا هم میفرماید :نه ،بندۀ
من؛ نمیگذارم تو نابود بشوی...
َ َ ُ َ
مت نفسی» یعنی من
گاهی در مناجاتها ،گفته میشود «ظل
به خودم ظلم کردم ،اما برای امیرالمؤمنین(ع)-که این جمله
را در دعایش بیان کرده -مهمتر این است که «خدایا من به تو
بیاحترامی کردم!» حاال چرا از خودش حرف میزند؟ چون
میداند که پیش خدا خیلی عزیز است ،چون میداند ا گر یک
عبدی پیش خدا بگوید «من ضرر کردم» خدا به او رحم میکند؛
چون خدا بندهاش را دوست دارد؛ مثل مادری که بچهاش را
دوست دارد.
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برخی تصور میکنند مؤمنین بهخاطر «امر خدا» منافع خود را
کنار گذاشتهاند! /توجه به امر خدا ،باالترین منفعت را برای
انسان دارد
ا گر عبد خدا در دعایش میگوید «من به خودم لطمه زدم»
َ َ ُ َ
تعبیر نارسای ما -عواطف
مت نفسی) درواقع میخواهد-به
(ظل
ِ
خدا را تحریک کند و اال عبد ،کمکم بهجایی میرسد که برایش
فقط امر موال مهم میشود لذا مسئلهای که برایش خیلی مطرح
معصیت خداست و اینکه «خدایا-صرفنظر
است ،مسئلۀ گناه و
ِ
خود این،
ضرر خودم -من به تو بیاحترامی کردم» البته ِ
از نفع و ِ
خود اینکه برای خدا
باالترین منفعت برای یک انسان استِ ،
حرمت قائل است ،در واقع فرارکردن از ضرر است .لذا مؤمنین و
امر خدا هستند و مراقبند که «گناه نباشد»
متقین مدام مراقب ِ
به ّ
حدی که غریبهها وقتی او را میبینند ،دچار سوءتفاهم
میشوند و فکر میکنند او منافع خودش را کنار گذاشته است و
فقط میگوید «امر خدا!»
ما باید این سوءتفاهم را برای خودمان و برای دیگران ،برطرف
کنیم .برای خودمان ،اول باید آدمهای منفعتطلبی بشویم و بعد
ببینیم عالیترین منافعمان کجاست ،بعد که خدا به ما دستور
داد ،بفهمیم خدا به ما لطف کرده که به ما دستور داده است و ما
با دستورات خدا ،به منافع خودمان میرسیم .همچنین بفهمیم
که خدا وقتی به ما دستور داده است ،درواقع به ما ابراز عالقه کرده
و ما عالقۀ خدا به خودمان را پشت دستوراتش ببینیمّ ،
منتش را
بکشیم و خیلی خوشحال بشویم.
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باید بفهمیم که راه رسیدن به منافعمان این است که «دستور
خدا» را گوش کنیم
اول باید به این نقطه برسیم که بفهمیم دین هر دستوری به ما
داده ،به نفع خودمان است و میخواهد ما را به بیشترین لذتها
در همین دنیا برساند و ا گر دینداری نکنیم دنیا و آخرت خودمان
را مخدوش کردهایم ،وقتی این برایمان جا افتاد ،باید بدانیم
که راه رسیدن به منافعمان این است که دستور گوش کنیم ،نه
اینکه خودمان خودسرانه ،کار انجام بدهیم! خدا هم این لطف را
کرده که این دستورات را به ما ابالغ کرده است.
ا گر یکمقدار در فضای فرمان الهی زندگی کنیم ،کمکم دستور
خود خدا آنچنان اهمیتی برای ما پیدا میکند که آدم
خدا و ِ
ّ
گاهی میتواند حتی منافع و مضار خودش را هم در اجرای دستور
خدا فراموش کند! البته معنایش این نیست که دستور خدا
خالف منافع ما است؛ معنایش این است که دستور خدا برای
ما مهمتر است.
محبت خدا را به دل
اطاعتکردن از خدا کمکم حرمت و
ِ
انسان میاندازد  /ا گر کسی میخواهد عاشق خدا بشود
راهش «حرف گوشکردن» است
در محیطهای نظامی و در پادگانها ،وقتی فرمانده فرمان
ً
خود فرمانده موضوعیت ندارد بلکه میخواهد
میدهد ،واقعا ِ
کار رزم را جلو برود یا میخواهد جان سربازها را حفظ کند و...
ِ
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اما همین اطاعتکردن از فرمانده کمکم ابهت فرمانده را به
دل نیروهایش مینشاند ،کمکم یک حرمتی از فرمانده به دل
ِ
آنها میاندازد بهحدی که نیروی تحت امر ،عاشق فرماندهاش
میشود و حتی حاضر است از منافع خودش بگذرد و برای
فرماندهاش بمیرد! یعنی بعد از مدتی ،فرمانده یک حرمتی پیدا
میکند ،یکدفعهای میبینی که سرباز بهخاطر فرمانده ،از جان
خودش میگذرد!
«قدرتمندی» ا گر معقول باشد ،انسان آن را میپذیرد و بعد کمکم
به منبع قدرت عالقهمند میشود .حاال این منبع قدرت ا گر
ً
پروردگار عالم باشد چه میشود؟ یقینا عشق عجیبی نسبت به
خدا پدید میآید .لذا ا گر کسی میخواهد عاشق خدا بشود راهش
«حرف گوشکردن» است ،راهش این است که ا گر گناه کرده ،از
خدا بهخاطر اینکه نافرمانیاش کرده ،خیلی عذرخواهی کند .این
ً
ً
نکته در روایات ،کامال توضیح داده شده است ،مثال فرمودهاند:
نبین چه گناه کوچکی انجام دادی ،ببین چه خدای بزرگی را
ُْ َ
َ
َ ُ َ
َْ
نافرمانی کردی! (ل َت ْنظ ْر ِإلى ِص َغ ِر الخ ِط َيئ ِة َو ل ِك ِن انظ ْر ِإلى َم ْن
َع َص ْيت؛ امالی طوسی )528/یعنی اینجا مسئلۀ امر خدا و حرمت
خدا ،اهمیتش باالتر میرود از منفعتی که تو به آن نرسیدی یا
ضرری که به تو رسیده است.
موضوع معصیت بهمرور برای دینداران مهم میشود  /آدمها
از روز اول ،نمیتوانند نسبت به گناه ،حساس بشوند
معصیت خدا و «گناه
اینکه میبینید در جرگۀ دینداری ،موضوع
ِ
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نکردن» خیلی مهم و محوری تلقی میشود ،این مسئله بهمرور
اتفاق میافتد و آدمها یکدفعهای از همان روز اول ،نمیتوانند
نسبت به این موضوع ،حساس بشوند .یعنی نمیشود گفت:
مؤمن به خدا نیستی؟! پس چرا گناه کردی؟» این
«شما مگر
ِ
باعث میشود که افراد دلزدگی پیدا کنند!
شما در مرحلۀ اول باید بگویی «گناه به ضررت است و گناه
نکردن ،به نفعت است »...و در مرحلۀ بعد ،برای اینکه
سوءتفاهم ایجاد نشود ،باید برایش جا بیندازی که خدا ا گر به
ما دستور داده است ،بهخاطر شدت عالقۀ او به بندگان است؛
لذا چون به پیغمبرش بیشتر عالقه دارد ،نماز شب را هم به
ایشان واجب کرده است و پیامبر(ص) ا گر نماز شب را ترک کند،
معصیت کرده است! پس خدا به هرکسی عالقهمند است ،به او
دستور میدهد.
منفعت ما و عالقۀ خدا به بندهاش در موضوع
بعد از اینکه بحث
ِ
گناه ،جا افتاد ،یک مدتی هم آدم باید تمرین کند و حرف
گوش کند ،وقتی یکمقدار تمرین کرد و حرف گوش کرد ،کمکم
در دل میآید! وقتی ابهت خدا در دل آمد به اینجا
ابهت خدا
َّ ْ َ َ ْ
َ َ َّ
َ َ َ َّ َ َ
َ
َ
ْ
َ
میرسد« :و أما من خاف مقام ر ِب ِه و نهى النفس ع ِن الهوى»
(نازعات )40/کسی که از مقام پروردگارش خوف کرد و نفسش را
از هوای نفس(یعنی عالقههای بیارزش) نهی کرد ،چنین کسی
سعادتمند میشود و به بهشت میرود.
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نافرمانی خدا برایمان
سه مرحله را باید بگذرانیم تا گناه و
ِ
حرمت پیدا کند:
پس میتوانیم سه مرحله را در اینباره تصور کنیم :مرحلۀ اول
این است که بفهمیم ،گناهنکردن و اجرای دستور خدا به نفع
خودمان است .مرحلۀ دوم این است که بفهمیم ا گر خدا این
ی کرد و فرمان داد و برایش بهشت و جهنم
برنامه را دستور 
گذاشت ،بهخاطر محبت و عشق خدا به ما بوده است .مرحلۀ
سوم چیست؟ ا گر کسی دستور خدا را گوش کند ،کمکم ابهت
دل او مینشیند و کمکم عاشق او
خدا به عنوان «فرمانده» در ِ
هم میشود.
البته در این بین ،نکات دیگری هم هست-که در جلسات قبل،
ً
بیان شد-؛ مثال اینکه ا گر حرف خدا را گوش نکنیم و عبد خدا
ً
نشویم ،حتما عبد کسی دیگر میشویم ،ما انسانها طعمههای
لذیذی هستیم برای غیرخدا و طواغیتی که میخواهند فرمانروای
ترس این موضوع ،به خدا پناه ببریم!
ما بشوند ،بهحدی که باید از ِ
یکی از بزرگترین عذابهای الهی که در قرآن کریم ،بارها بیان
شده است ،این است که خدا به بعضیها میفرماید :من دیگر
از تو حمایت نمیکنم ،تو حامی نداری ...این خیلی حرف بزرگی
است .یعنی ا گر من از تو حمایت نکنم این چر خدندههای دنیا
تو را ِله میکند ،ابلیس تو را به بردگی میکشد و در راهش نفله
میشوی ،آخرش هم به جهنم میروی!
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انگلیس و آمریکا میخواستند ما را هم مثل هندیها به
بردگی بکشند!
ما ا گر نوکر و عبد غیرخدا بشویم ،این غیرخدا یا طاغوت ،از ما
برای خودش کار میکشد و بردگی میکشد و باالخره هم ما را نفله
میکند .بهعنوان مثال ،انگلیسیها سربازان هندی را با کشتی به
سواحل ایران میآوردند که با ما بجنگند و ما وقتی میخواستیم
با انگلیسیها بجنگیم باید سربازهای هندی را میکشتیم!
آن سربازان هندی ،این وسط نفله میشدند؛ برای چه؟ برای
انگلیس خبیث!
انگلیسیها و آمریکاییها میخواستند ما را به بردگی بکشند؛ شبیه
بهبردگی کشیدن هندیها! لذا وقتی انگلیسیها به کشور ما حمله
کردند ،امثال «شهید دلواری» رفتند در مقابل آنها ایستادند ،چون
شهید دلواریها حاضر نبودند ما مثل هندیها نوکر انگلیسیهای
خبیث بشویم .حاال ا گر نوکر آنها بشویم ،آیا آنها به نوکرشان ،خوب
میرسند؟ نه؛ نوکرشان را میفرستند تا برای آنها بمیرد!
کسی که خودش را در راه ّ
ولی خدا خرج نکند ،خودش را در
راه دشمن خدا خرج خواهد کرد!
َ
َ
ْ
َ
ق
ن ُی ْن ِ َف َ 
ی ِبأ ْ 
اهَّلل ْاب ُت ِل َ 
امامصادق(ع) می
فرماید«َ :م ْن ل ْم ُی ْن ِفق ِفی َطاع ِة ِ
َ َّ َ َ َّ َ َ ْ َ
اهَّلل ْاب ُت ِل َی بأنْ
َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ش ِفی حاج ِة و ِل ِّی ِ
ِفی َم ْع ِص َی ِة ِ
ِ
اهَّلل عز و جل و م َن لم ی َّم ِ
َی ْمش َی فی َح َ َ ُ
اهَّلل َع ّز َو َجل» (منالیحضرهالفقیه)412/4/
اج ِة عد ّ ِو ِ
ِ ِ
کسی که خودش را در راه ّ
ولی خدا خرج نکند ،مبتال میشود به
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اینکه خودش را در راه دشمن خدا خرج کند .هرکسی بسیجیوار
ً
برای امامزمان(ع) کار نکند قطعا یک قسمتی از عمرش ،بسیجیوار
برای دشمن امامزمان(ع) خدمت میکند و نفله میشود .همه
اینجوری میشوند؛ یعنی از یک جایی به بعد ،هستیشان را برای
غیرخدا یا دشمن خدا میدهند .مثل مردم کوفه که هستیشان
را برای یزید دادند و بعد هم کارشان افتاد به دست جنایتکاران
سفا کی مثل حجاج سقفی!
ا گر به کمی از منفعت قانع باشیم ،ما را به بردگی میکشند!
مرحلۀ اول این است که من بفهمم این برنامۀ دین و دستورهایش
به نفع من است ،البته ما باید دنبال منافع حدا کثری خودمان
باشیم ،چون ا گر به کمی از منفعت قانع باشیم ،ما را به بردگی
میکشند! لذا ا گر گفتند :تو چقدر میخواهی خوشبگذرانی؟
بگو« :میخواهم خیلی خوشبگذرانم! میخواهم عالیترین
لذات عالم را ببرم!»
ُ
ا گر بگویی «یککمی میخواهم خوش بگذرانم» میگویند« :خب
بیا نوکر من بشو ،من آن یککم را به تو میدهم!» ا گر نوکر او بشوی،
او-که دشمن توست -نمیگذارد تو عالیترین لذات عالم را ببری
که عالیترین لذات هم لذت معنوی است؛ لذت آزاد بودن و آزاد
زیستن را نمیگذارد ببری ،لذت حق انتخاب را نمیگذارد ببری،
دم پیتی به تو میدهد ،مثل لذت هوسرانیهای
او چهارتا لذت ِ
جزئی ،لذت کنار دریا و...اما نمیگذارد باالترین لذت را ببری،
نمیگذارد باالترین افتخارات را داشته باشی.
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ا گر امر خدا برایم حرمت پیدا کند ،وقتی معصیت کردم ،هم
میدانم بهضرر خودم عمل کردم ،هم از خدا حیا میکنم
پس در مرحلۀ اول ،آدم باید همۀ منافع خودش را بفهمد و
بشناسد ،همۀ منافع خودش را تأمین کند و از همۀ مضار پرهیز
کند و بفهمد که برنامۀ دین ،برنامهای است برای تأمین منافع بشر.
مرحلۀ دوم هم این است که بفهمد چرا خدا این برنامه را
«بهصورت دستوری» به او داده است؟ به چند دلیل؛ یکی بهخاطر
اینکه دوستش دارد .پس این «عالقۀ به منفعت» بهاضافه «عالقۀ
امنیت خاطر پیش خدایی که دوستش
به محبوبیت و احساس
ِ
دارد» انسان را وادار میکند به اینکه فرمانها را گوش کند.
مرحلۀ سوم هم این است که وقتی من از خدا فرمان ببرم ،کمکم
دل من مینشیند و کمکم خوف
ابهت خدا بهعنوان «فرمانده» در ِ
از مقامش پیدا میکنم و از او حساب میبرم .آنوقت ا گر معصیت
خود
کنم ،جدا از اینکه میدانم به ضرر خودم عمل کردهام ،از ِ
خدا حیا میکنم و خجالتزدهاش میشوم ،یعنی غیر از بحث
منفعت و ضرر ،احساس میکنم این رابطۀ عاطفی مخدوش شده
است لذا شرمندۀ خدا میشوم و دلم برایش تنگ میشود .ا گر
خطا کنم احساس میکنم حرمتش را شکستهام ،اینجاست که
آدم تازه به پدیدهای بهنام «گناه» میرسد و بهخاطر انجام گناه،
عذاب وجدان میگیرد و ناراحت و پشیمان میشود و اتفاقات
روحی دیگری میافتد که در استغفار ،خودش را نشان میدهد.
ِ
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کسی که نسبت به گناه ،حساس شده ،تازه اصل دین برایش
جا افتاده است
ا گر کسی به اینجا رسید که نسبت به گناه ،حساس شد ،تازه
اصل دین برایش جا افتاده است .دربارۀ گناه هم در روایات،
ً
نکات فراوانی بیان شده است مثال اینکه :کسی حق ندارد گنهکار
را مأیوس کند ،کسی حق ندارد از هیچ گنهکاری مأیوس بشود،
دست آن گنهکار را بگیرد! کسی حق ندارد
چون خدا ممکن است ِ
بهعنوان یک آدم گنهکار ،مأیوس بشود ،بلکه باید از خدا بخواهد
که دستش را بگیرد.
ً
کسی که گناه برایش حرمت دارد وقتی دچار معصیت شود ،واقعا
حرمت امر خدا را شکسته است؛ فردی به
ناراحت میشود که
ِ
امامصادق(ع) عرض کرد :من یک گناهی دارم انجام میدهم و
نمیتوانم آنرا ترک کنم ،وقتی این گناه را ترک میکنم و استغفار
میکنم ،دوباره مبتال میشوم ،دارم نابود میشوم! حضرت
فرمود :این نشانۀ محبت خدا نسبت به تو است؛ یعنی خدا دارد
در خانۀ خودش نگه میدارد .برای اینکه از
تو را با همین گناه ِ
خدا بترسی و پیوسته خوف در دلت باشد ،خدا توفیق جداشدن
َ َ
ُ
ّ َُ ٌ َ َْ
یم َعلى ذن ٍب ُم ْنذ
اهَّلل ِإ ِنی لم ِق
گناه را َبه تو نمیدهد (قال َو َِ
آن َ
از ُ
َد ْهر أر ُید أ ْن أ َت َح َّو َل ِم ْن ُه إَلى َغ ْیر ِه َف َما أ ْق ِد ُر َع َل ْی ِهَ .ق َال َل ُه :إ ْن َت ُکنْ
ِ
ِ
َّ َ ِ َ َ
ٍ ًِ َ َ
ْ َ
ک َو َما َی ْم َن ُع َ
اهَّلل ُیح ُّب َ
ک ِم َن ِالن ِتق ِال َع ْن ُه ِإل أ ْن َتخاف ُ ه
َص ِادقا ف ِإ ّن َ ِ
؛ امالی مفید/ص )12اینقدر برایش موضوع حرمت خدا و حرمت
گناه ،مهم شده که ناراحت است از اینکه گناه میکند و خدا هم با
همین ناراحتی ،دارد آن پیوند بین عبد و موال را تقویت میکند.
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طبق برخی روایات ،آدم میتواند با گناه ،به بهشت برود .اما
چگونه؟ میفرماید :بندۀ خدا ،یک گناهی میکند و یکدفعهای
چشمش باز میشود ،اینقدر شرمنده میشود ،اینقدر سعی
میکند جبران کند ،اینقدر ناراحت میشود که در اثر ناراحتی از
سر حرمت گناه پیش میآید.
این گناه ،به بهشت میرود! اینها
َ َ َ َ ّ َّ ْ َ ِْ َ َ ُ ْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ
اهَّلل
(قال رسول اهلل ص :يا أبا ذ ٍرِ ،إن العبد ليذ ِنب فيدخل ِإلى ِ
َ
َْ َ َ ْ ََ َُْ ُ َ َ َ َ
اهَّلل َق َالَ :ي ُك ُ
ون
ِبذن ِب ِه َذ ِلك ال َج ّنة .فقلتَ :و ك ْيف ذ ِلكَ ،يا َر ُسول ِ
َ ً ُ َ ً َ
َُ ْ ََ
َ
َ َ ّْ َ
َ
اهَّلل َح ّتى َي ْدخل ال َج ّنة ؛
ذ ِلك الذن ُب ن ْص َب ع ْي ِن ِه تا ِئبا ِم ْنه ف ّارا ِإلى ِ
امالی طوسی/ص)530
گناه اینقدر باید پیش آدم حرمت داشته باشد که به مرز
یأس برسد...
اینها همه مسائلی است که حول موضوع «حرمت گناه» پیش
میآید .گناه اینقدر باید پیش آدم حرمت داشته باشد تا آدم به
َّ
«إن
مرز یأس برسد و بعد خدا شروع کند به امیددادن و بفرماید
َ
َ
اهلل ُی ِح ُّب ّالت ّوابین» من توبهکننده را دوست دارم .گناه اینقدر
ناراحتی ناشی از ارتکاب
باید آدم را اذیت کند که آدم از شدت
ِ
گناه ،داغون بشود ،آنوقت خدا بفرماید :من گناهت را پا ک
میکنم .عبد میگوید :خدایا ممنونم که گناه مرا پا ک کردی ،اما
پروندۀ من باید از کارهای خوبُ ،پر میشد! اما تو فقط پروندۀ
مرا پا ک کردی ،من االن چهکار کنم؟ من اینهمه فاصله را چطور
ُ َّ َ َّ
الس ّیئات َ
ُ
بالح َسنات» هستم،
پر کنم؟ خدا میفرماید من «مب ِدل ِ
من گناه را به خوبی تبدیل میکنم .من این کار را میکنم!
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وقتی گناه برای کسی حرمت پیدا کند ،همهاش دوست دارد به
در خانۀ خدا دربارۀ گناهش حرف
گناه خودش فکر کند و برود ِ
ّ
ُ
«استغفر اهلل ربی و أتوب الیه» این
بزند .دوست دارد مدام بگوید
یک روحیۀ دیگر است؛ این یک عالمی است! خیلی از مذهبیها
هنوز وارد این عالم نشدهاند!
کسی که گناه برایش مهم باشد ،مدام مواظب است که گناه
نکند و مدام میرود سر استغفار .همانطور که اوایل بحث مطرح
شد ،اول باید مواظب باشی منافع خودت را از دست ندهی و
راه درست رسیدن به منافع را پیدا کنی،
ضرر نکنی .آنوقت ا گر ِ
میفهمی که فقط خداست که میتواند منافع تو را حفظ کند
لذا کمکم خودت را به خدا میسپاری و میگویی« :خدایا ،تو
منافع من را حفظ کن ،من دستورات تو را اجرا میکنم!» آنوقت
ً
جریانهای قشنگی در زندگیات شروع میشود ،مثال اینکه خدا
ُ
میفرماید«َ :من َی ِّتق اهلل َی َ
جعل َله َم َ
خرجا و َی ُرز ُقه ِمن َحیث
ِ
الی َ
َ
حت ِسب» تو بیا تقوای من را پیشه کن ،تو در هر حادثهای ،فقط
مراقب باش گناه نکنی ،آنوقت ببین من برایت چهکار میکنم!
فکر هیچ چیز دیگر را نکن!
َ ُ
الی َ
یث َ
امر تصادفی نیست ،بلکه یک شیوه
حت ِسب» یک
ِ«من ح
ِ
ً
است؛ سیرۀ خدا در برخورد با مؤمنین و متقین است .اصال
زندگی دیگری پیدا میکنند ،اینها وارد معامله با خدا
اینها یک
ِ
ً
میشوند و بیست و چهارساعته با خدا کار میکنند ،دیگر اصال
نمیتوانند بدون خدا کار کنند.
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چرا مؤمنین اینهمه دوست دارند استغفار کنند؟
برای اینکه گناه برای انسان حرمت داشته باشد باید چند مرحله
را بگذراند :اول اینکه «گناه نکردن» برایش خیلی مهم باشد ،دوم
به اینجا برسد که همیشه با خدا سر گناهانش صحبت میکند و
استغفار میکند .بههمین دلیل است که اولیاء خدا مدام استغفار
میکنند ،البته دایرۀ استغفار خیلی گسترده است .استغفار مراتب
سر گناه
بسیار باال هم دارد بهحدی که انگار مسئلۀ استغفار فقط ِ
نیست و مسائل دیگری هم هست.
ً
انسان در این مرحله ،به جایی میرسد که دائما احساس خطا
ً
میکند و ضعفهای خودش را میبیند .درحالیکه آدم معموال
زیاد دوست ندارد نقطهضعفهای خودش را ببیند ،آدم زیاد
دوست ندارد ضررگاههای خودش را ببیند ،آدم زیاد دوست ندارد
حسرت بخورد ،پس چرا مؤمنین اینهمه دوست دارند استغفار
دریافت محبتی از خدا
کنند؟ برای اینکه تا استغفار میکنند یک
ِ
َّ َ ُ ُّ َّ
پیدا میکنند؛ چون خودش فرمود« :إن اهلل ی ِحب التوابین»
کسی که از خدا عذرخواهی میکند ،محبت خدا را حس میکند و
میفهمد که خدا دارد با نگاه محبتآمیزش او را نوازش میدهد و
ً
این واقعا لذتبخش است ،مگر میشود شما از خدا عذرخواهی
کنی و خدا با محبت به تو نگاه نکند و تو کیف نکنی؟! حاال ا گر
کسی ترک گناه کند چه؟ طبق روایت ،کسی که ترک گناه کند
خدا لذتی معنوی از خودش به بندهاش میچشاند که ا گر لذت
َ َ ً
َ
آن گناه را میبرد ،اینقدر کیف نمیکرد! (...ف َم ْن َت َرک َها خ ْوفا ِم َن
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َ
َْ
َ
ً
اهَّلل أ َ ْع َط ُاه ِإ َیمانا َی ِج ُد َ َحل َو َت ُه ِفی قل ِبه؛ جامعاالخبار/ص)145
ِ
َ(م ْن أ ْع َر َض َع ْن ُم َح َّرم أ ْب َدَل ُه ُ
اهَّلل ِب ِع َب َاد ٍة َت ُس ُّره؛ امالیطوسی)182/
ٍ
ً
شما میتوانید این را از همین امروز امتحان کنید؛ مثال ا گر شرایط
برای غیبتکردن پیش آمد ،غیبت نکن ببین چقدر وجودت گرم
میشود! چرا؟ چون خدا از تو خوشش آمده است.
بعضیها هنوز رابطهشان را با خدا شروع نکردهاند ،محور این
رابطه هم «گناه» است .هیچ موضوع دیگری مثل گناه ،موضوع
عشقبازی بین عبد و موال نیست! من خطا میکنم ،خدا
میبخشد ،من خیلی خطا میکنم ،خدا هم خیلی میبخشد!
بعد میگویم :خدایا! این خطاهای مرا بخشیدی ،ولی من این
عمرم را که عاطل و باطل گذرندم چهکار کنم؟ خدا میفرماید:
من برایت جبران میکنم!

(الف-2ن)2

| جلسه بیست و چهارم |

جنبههای اجتماعی و روانی اطاعت از ّ
ولی خدا

ُ
بودن
بودن رسول خداست که دعوا راه میاندازد نه معلم ِ
این مطاع ِ
ایشان!
چه چیزی اطاعت از رسول و امام را برای انسان سخت میکند؟
بعد از این مرحله ،دینداری خیلی آسان است!

چه چیزی اطاعت از رسول و امام را برای انسان سخت میکند؟
حسادت انسان! اما چه چیزی پذیرش اطاعت از ّ
ولی خدا
تکبر و
ِ
مهربانی ّ
ولی خدا و دلسوزی او نسبت به
را سهل میکند؟ خوبی و
ِ
ما! اینکه اهلبیت(ع) ما را دوست دارند ،و اینکه برای ما فدا کاری
کردند و مظلوم واقع شدند ،کار را برای ما سهل میکند.
«مراقبت امر ّ
ولی خدا» میرسد
«مراقبت امر خدا» نوبت به
بعد از
ِ
ِ

بعد از اینکه برای یک فرد مؤمن و دیندار ،موضوع گناه و
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طاعت خدا مسئلۀ اول شد و مراقبت از اینکه «مبادا امر خدا را
ِ
کنار بگذارد» اینقدر برایش عمده شد که فراتر از منفعت و ضرر
معصیت خدا را انجام داده
خودش ،مدام به این نگاه کرد که آیا
ِ
یا نه؟ و آیا خدا را اطاعت کرده است یا نه؟ حاال نوبت به مرحلۀ
بعدی میرسد؛ یعنی میرسد به اینکه مبادا رسول را معصیت
ولی خدا را انجام ندهد و حتی در دلش هم حق
کند ،مبادا طاعت ّ 
ولی خدا و امر ّ
ّ
ولی خدا را مراقبت کند.
این مرحله در صدر اسالم هم آنچنان که باید و شاید ،تحقق پیدا
ً
نکرد و اصال مردم هیچوقت در طول تاریخ به این سطح از رشد-
آنچنان که باید و شاید -نرسیدند .این در زمان امام زمان(ع) رخ
خواهد داد .البته در زمان رسول خدا(ص) فقط کمی ،تحقق پیدا
ً
کرد ،اصال دین اسالم و پذیرش نبوت و رسالت آخرین پیامبر،
معنایش ایستادن پای فرمان پیغمبر و دفاعکردن از ایشان بود.
کلیدی دین« ،گناه نکردن»
همانطور که بیان شد ،محور و مسئلۀ
ِ
معصیت خدا نکردن است ،اما یکمقدار که جلوتر میرویم،
و
ِ
میبینیم که این مرحلۀ ابتدایی دین است و در مرحلۀ بعدی،
معصیت رسول نکردن و دفاعکردن از رسول و ّ
ولی خدا و
بحث
ِ
حتی فداشدن برای ایشان مطرح میشود .این یک چهرهای از
دین است که جز در عاشورا ،جای دیگر نمیتوانیم آن را درست
ببینیم؛ یعنی پای رکاب رسولخدا(ص) و امیرالمؤمنین(ع) هم-
ً
آنطور که در عاشورا دیده شد -دیده نمیشود .مثال در تاریخ
میبینید بعضیها که پای رکاب أمیرالمؤمنین(ع) بودند ،جلوی
حضرت میایستادند و با امر ایشان مخالفت میکردند.
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تحقق آن
ما در این دورۀ قبل از ظهور ،باید آماده بشویم برای
ِ
دینی که وقتی امام زمان(ع) آن را پیاده میکند ،مردم میگویند
حقیقت
«این دین تازه است!» درحالی که تازه نیست؛ بلکه
ِ
همین دین است ،فقط به مرحلۀ اجرا میرسد.
اطاعت خدا قبل از اسالم هم بود؛ مسئله این بود که
ِ
پیامبر(ص) هم باید مطاع باشد
جایگاه ّ
ولی خدا و اهمیت اطاعت از ایشان را در تاریخ اسالم نگاه
ً
کنید .مثال در زمان رسول خدا(ص) ببینید که وقتی در پیمان
عقبۀ دوم ،عدهای از مدینه آمدند با پیغمبر ا کرم(ص) بیعت کنند
و پیمان ببندند ،مفاد پیماننامه چه بود؟ نه مباحث اخالقی بود،
نه مباحث اعتقادی! اصلیترین مفاد آن پیماننامه ،دفاعکردن
از رسول خدا(ص) بود و اینکه از جان خود و از اموال خود بهخاطر
ً
رسولخدا(ص) بگذرند .اصال بحث هجرت پیامبر به مدینه ،برای این
َ
َ
َ
َ َ
بود که آنان از پیامبر دفاع کنند( .ف َقالَ :ب َای ُعونی َعلى َّ
الس ْم ِع َو ّالط َاعة...
ِ
َو َع َلى َأ َّن َت ْن ُص ُرو ِنی َإذا َق ِد ْم َت َع َل ْی ُک ْم َی ْثر َب َت ْم َن ُعو ِنی ِم َّما َت ْم َن ُع َ
ون ِم ْن ُه
ُ َ َ ُ َ ُ ْ َ َِ
َْ ُ ُ َ َ
أنف َسک ْم َو أ ْزو ُاجک ْم َو أ ْبن َاءک ْم َو لک ْم ال َج ّنة؛ دالئل النبوه)443/2/
اسالم یعنی چه؟ اطاعت از خدا که از قبل هم وجود داشته است؛
ً
جزئیات کمتر یا بیشتر .مثال
البته با یکمقدار تفاوت و یکمقدار
ِ
قبل از اسالم هم ،خانۀ کعبه را احترام میگذاشتند و این درواقع
اطاعت از خدا بوده ،یا اینکه قربانی میدادند هم اطاعت از خدا
بوده؛ هرچند یک جزئیاتی را نمیدانستند یا کامل نمیدانستند
که رعایت کنند.
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مسئله این است« :این پیامبر که آمد ،او باید مطاع باشد ،باید
فرمانده باشد» یعنی پذیرش فرماندهی پیامبر ،برای آنها کار
سختی بود و از اول هم برای مشرکین ،همین سخت بود .ا گر
پیامبر(ص) خودش را این وسط حذف میکرد و میفرمود «من
پیامبری هستم که آمدهام تعلیمات را کامل کنم و بروم؛ فقط
همین!» در اینصورت ،کسی با ایشان مخالفت نمیکرد! مگر
سر نحوۀ نمازخواندن و عبادتکردن بود؟!
دعوا ِ
ُ
بودن
بودن رسول خداست که دعوا راه میاندازد نه معلم ِ
مطاع ِ
ایشان!
ُ
بودن» رسول خدا است که دعوا راه میاندازد« ،معلم
این «مطاع ِ
ّ
بودن» ایشان که دعوا راه نمیاندازد« ،متخلق به اخالق اسالمی
ِ
بودن» ایشان که دعوا راه نمیاندازد! آنجا قبیلهها و رؤسای قبائل
ِ
برای خودشان ،جایگاه و نفوذ داشتند ،اما پیامبر(ص) آمده بود
و داشت نظام قبیلهای را بههم میزد و میفرمود «من فرمانده
هستم و بعد از خودم هم ،تعیین میکنم چه کسی فرمانده
باشد» این بود که دعوا راه میانداخت.
دین ،آدم را میرساند به اینجا که «از چه کسی باید تبعیت کنی؟»
ً
اتفاقا در آیات قرآن دیده میشود که این دعوا اصلیترین دعوای
تمام کافران در مقابل همۀ انبیاء است! دعوای قابیل و هابیل
سر خدا نبود ،یعنی اینطور نبود که او بگوید خدا هست و آن
هم ِ
بگوید «خدا نیست ،پس من میکشمت!» مسئلۀ قابیل این بود
که «چرا خدا تو را بر من ترجیح داد؟!»
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معصیت رسول و ّ
ولی خداست که
مرحلۀ دوم ،مراقبت از
ِ
سختتر از مرحلۀ قبل است
لزوم گناهنکردن رسیدیم و آن را
وقتی ما به موضوع گناه و ِ
پذیرفتیم ،این تازه اول ماجرا است! بعضیها همینجا مقاومت
میکنند و نمیپذیرند؛ البته شاید اینها آدمهای باهوشی هستند
معصیت
چون میگویند «ما ا گر همینجا جلوی مفهوم اطاعت و
ِ
ً
خدا نایستیم ،بعدا ما را میکشانند به مرحلۀ دوم که سختتر
معصیت رسول است!»
است و آن مفهوم اطاعت و
ِ
بله ،مرحلۀ دوم سختتر میشود و آن هم این است که باید شما
مواظب باشی ،رسول و ّ
ولی خدا را معصیت نکنی و امام جامعه
ً
را معصیت نکنی! آنوقت چهرۀ دین اصال فرق میکند و یکچیز
دیگری میشود .شاید همین اتفاق میافتد که بعد از ظهور ،همه
میگویند «آخرین امام ،دین تازه آورده است!»
طبق روایت ،خدا امر مردم را به پیغمبرش وا گذار کرد تا ببیند
چگونه او را اطاعت میکنند؟!
زراره نقل میکند که من از دو امام بزرگوار-امام َباقر(ع) و امام
َ
َّ َ َ
ّ ََ
اهَّلل َع ّز َو َجل ف ّو َض ِإلى
صادق(ع) -شنیدم که فرمودند«ِ :إن
َ
َنب ّي ِه ص أ ْم َر َخ ْل ِق ِه ِل َي ْن ُظ َر َك ْي َف َط َاع ُت ُه ْم ُث َّم َت َل َه ِذ ِه ْال َي َة -ما آتا ُكمُ
ِِ ُ َ ُ ُ
َ ُ
َ ْ
َّالر ُسول فخذ ُوه َو ما نها ك ْم َع ْن ُه فان َت ُهوا» (کافی )266/1/خدا امر
مردم را به پیغمبرش وا گذار کرد تا ببیند مردم چگونه او را اطاعت
ً
میکنند؟! (اصال برنامۀ دین همین است) سپس این فرمان را داد
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که «هرچه پیامبر به شما فرمود اطاعت کنید و آنچه نهی کرد ،آن
را باز بدارید» (سوره حشر)7/
سر
ببینید چقدر شفاف ،بیان شده است که بحث اصلی ِ
چیست! دربارۀ این موضوع ،آیات فراوانی هست که در اینجا
ْ
ً
َ ُ
كاف َ
رين
چند آیه را مرور میکنیم .مثال اینکه میفرماید« :فال ت ِط ِع ال ِ
ًَ
جاه ْد ُه ْم ِب ِه ِجهادا كبيرا» (فرقان )52/ای پیامبر من ،از کافران
َو ِ
تبعیت نکن و با آنان جهاد کن؛ جهاد کبیر و بزرگ! یعنی تو با
درگیری سختی خواهی
همین اطاعتنکردن از کافران ،با آنان
ِ
داشت .جهاد ا کبر نسبت به جهاد اصغر ،جهاد ا کبر است ،اما
جهاد کبیر ،خودبهخود جهاد باعظمتی است.
این آیه در مکه نازل شده است ،اما مگر آن کافران چه گفته
بودند که پیامبر نباید آنها را اطاعت میکرد؟ آنها حرفشان چه
بود؟ آیا کافران گفته بودند «ای پیامبر ،دست از خدا بردار!» آیا
گفته بودند «ای پیامبر ،بیا ُبت بپرست!» اینطوری نبوده که
آنها پیامبر را به بتپرستی یا کارهایی زشتی مثل شرابخواری
َ
دعوت کنند! در آیۀ قبل ،به حرف آنها اشاره شده است َ(و ل ْو ِش ْئ َنا
ُ ّ َ َّ
ََ َ َْ
ل ق ْر َي ٍة ن ِذ ًيرا) آنها به پیامبر(ص) گفتند :شما به خدا
فى ك ِ
لبعثنا ِ
بگو برای هر قومی یک پیغمبری بفرستد تا اختالف پیش نیاید
پیامبر یک قوم تبعیت کنند! آنها بهظاهر
که همه بخواهند از
ِ
حرف انسانی و معقولی زده بودند اما جهاد کبیر ،مخالفت در برابر
همین حرف است ،چون خدا میفرماید «من برای همه ،یک
فرمانده گذاشتهام و یک پیغمبر تعیین کردهام!»
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طبق آیه قرآن ،مؤمنین باید در مقابل فرمان پیغمبر ،بگویند
«سمعنا و أطعنا»
َ
ُُ َ
ْ
َ
َ
ْ
در آیۀ دیگری میفرماید« :إ ّنما َ
كان ق ْول ال ُمؤ ِم َ
نين ِإذا دعوا ِإلى
َ
ُ
ُ
َِ ُ
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه ِل َي ْحك َم َب ْي َن ُه ْم أ ْن َيقولوا َس ِم ْعنا َو أ َط ْعنا» (نور)51/
ِ

وقتی که خدا و پیامبرش امری میکنند ،مؤمنین باید بیایند در
مقابل پیامبر بگویند َ
«چشم و اطاعت میکنیم!» مؤمنین باید
در مقابل امر پیامبر ،این را بگویند و اینهم یک چیزی شبیه
ارتش میشود؛ کمااینکه در دیسیپلین نظامی یا در بعضی از
فرمان یک مقام
آئیننامههای نظامی ،این هست که در مقابل
ِ
ارشد ،باید بگویند «بله ،اطاعت میکنم!» و بعد بروند اطاعت
کنند ،نه اینکه همینطوری بروند و اطاعت کنند ،یعنی وقتی
فرمانده فرمان میدهد باید بگویند «بله» و بعد بروند اجرا کنند.
سازی امر اطاعت است! مؤمنین هم باید در مقابل
این برجسته ِ
َ
فرمان پیغمبر ،بگویند «سمعنا و أطعنا» یعنی «شنیدم؛ چشم،
اطاعت میکنم!» و بعد بروند اطاعت کنند.
مشکل خیلیها این بود :آیا ما از یک آدمی مثل خودمان
تبعیت کنیم؟

ابنابیکثیر میگوید :وقتی امام موسیبنجعفر(ع) به شهادت
رسید ،بعضی از مردم ،در امامت ایشان متوقف شدند و سراغ
امامرضا(ع) بهعنوان امام ،نرفتند .در آن سال ،من به مکه رفته
بودم ،آن زمان امامرضا(ع) هم در مکه بود .در اطراف خانۀ خدا،
ایشان را بین مردم دیدم .داشتم به امامرضا(ع) فکر میکردم
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که یکدفعهای َچیزی به دلم خطور کرد و این آیه قرآن را پیش
َ
َّ َ
خودم خواندم «أ َب َش ًرا ِّم ّنا َو ِاح ًدا ن ّت ِب ُعه» (قمر )24/آیا ما از یک
آدمی مثل خودمان تبعیت کنیم؟ چون دیدم که ایشان هم یک
آدم معمولی در میان بقیۀ آدمها است( .این مضمون هم خیلی
در قرآن تکرار شده است)
یکدفعهای امام رضا(ع) مثل برقی آمد جلوی من و عبور کرد و
در یک لحظه برگشت به من نگاه کرد و فرمود :من به خدا قسم
همان بشری هستم که بر تو واجب شده است که از من تبعیت
کنی! من زود عذرخواهی کردم و گفتم :آقا معذرت میخواهم؛ از
حضرت فرمود :بخشیده شدی!
خدا و از شما معذرت میخواهم.
َ ْ َ َ َ ْ ُ ْ َ َّ َ َ َ َ
ََ َ
َ(ل َّما ُت ُو ِّف َي ُم َ
حججت ِتلك السنة ف ِإذا
وسى ع َوقف ّالن ُاس َ ِفي أم ِر ِه ف
َ
َ
َْ
ً َُْ ُ َ ً َ
ً ََ
َأ َنا ب ّ َ
َ ْ ُ
واحدا ن َ ّت ِب ُع ُ ه
الرضا ع فأض َم ْرت ِفي قل ِبي أ ْمرا فقلت أ َب َشرا ِم ّنا ِ
ِ ِ
َْ َ ُ ّ
ْ َ َ َ َ َّ َ ٌّ َ ْ َ ْ ْ َ
َ َ َّ َ َ َ َ
َ
اهَّلل البشر ال ِذي
اط ِف علي فقال أنا و ِ
الية فمر ع ِلي ع كالبرق الخ ِ
ََ َ َ َْ َ ََ َ
َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ً َ
اهَّلل تعالى و ِإليك فقال
ي ِجب عليك أن تت ِبع ِني فقلت مع ِذرة ِإلى ِ
ُ َ
َم ْغف ٌور لك؛ عیوناخبارالرضا(ع))217/2 /
انسان باید تکبر و حسادت خود را تحت فرمان ّ
ولی خدا از
بین ببرد
روانی مسئله بپردازیم .وقتی
حاال یکمقدار هم به جنبههای ِ
دین برای آدم جا افتاد «فرمانپذیر» میشود؛ یعنی جایگاه
فرمان و دستور را متوجه میشود و بعد ،فرمان خدا را میپذیرد.
تکبر خودش چهکار کند؟ اول بهدلیل
ولی انسان با غرور و ِ
هواپرستیاش ،نمیتوانست با دستور ،کنار بیاید و فرمانپذیر
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باشد و بعد ،کمکم میپذیرد که هواپرستیاش را کنار بگذارد
و در محدودۀ فرمان خدا ،دنبال لذتهای خودش برود و در
آن محدوده زندگی کند ،اما حاال تکبرش را چهکار کند؟ (جلوۀ
اجتماعی تکبر هم میشود «حسادت»!) حاال با این حسادت
ِ
هردوی اینها را باید ذبح کند؛ تحت فرمان
کند؟
کار
ه
چ
خودش
ِ
اصل این مسئله را بپذیرد و قبول کند که ّ
ّ
«ولی خدا بر
ولی خدا و ِ
ما برتری و فرماندهی دارد»
باید بگوییم که هنوز هم «پذیرفتن دینی که محورش اطاعت
از یک شخص است» سخت است ،هنوز هم آموزشهای دینی
رایج ما بیشتر سکوالر است؛ به این معنا که نقش شخص را از
ِ
ً
بین میبرند! کمااینکه صریحا برخی از روشنفکرهای غربزده
ً
میگویند «اصال این حرفها از دوران صفویه باب شده است!»
یعنی یکدفعهای آلبویه را در تاریخ حذف میکنند و خیلی از
روایات را هم حذف میکنند!
بعد از این مرحله ،دینداری خیلی آسان است!
برتری
حاال ا گر کسی این حقیقت را پذیرفت چه میشود؟ ا گر
ِ
رسول را پذیرفت و بنای خود را بر اطاعت از رسول و اطاعت از
ّ
ولی خدا گذاشت ،همینکه این مرحله را پذیرفت بقیهاش دیگر
پذیرش این
مثل آبخوردن است و خیلی آسان است .اینقدر
ِ
ً
حقیقت ،ارزش دارد که بعدش :اوال خدا کمک میکند و بقیۀ
ً
مسیر را برایش آسان میکند .ثانیا ا گر گناه کند خدا بهآسانی او
ً ً
را میبخشد ،ثالثا اصال نمیگذارد گناه کند ،بلکه او را میکشاند
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و راهش را بهسمت خوبیها تغییر میدهد .فقط بهخاطر اینکه
همین مرحلۀ مهم را پذیرفت :اینکه «دین من ،اطاعت از شما
است؛ من این را پذیرفتم»
کسی که این حقیقت را بپذیرد ،وقتی گناه کرد و معصیت رسول
یا معصیت ّ
بخش تبعیت
ولی را انجام داد یعنی معصیت خدا را در
ِ
از امام ،انجام داد ،ا گر عذرخواهی کند ،خیلی آسان عذرخواهی
ً
او را میپذیرند .از اینجا بهبعد است که میشود گفت «واقعا دین
ُ ُ ُ ُ ُ ُْ ْ َ َ ُ ُ ُ
ريد ِبك ُم
آسان است!» کمااینکه فرمود« :يريد اهَّلل ِبكم اليسر و ال ي
ْ
ال ُع ْسر» (بقره)185/
آمدند پیش امامرضا(ع) گفتند :بعضی از شیعیان شما-یعنی
اصل اطاعت از امام را پذیرفتهاند -در طریق(یعنی
کسانی که ِ
در خیابان) نبیذ میخورند(یعنی عرق یا شراب میخورند)
حاال جواب امامرضا(ع) را ببینید! فرمود :شیعیان ما در طریق
هستند؟ الحمدهلل که در طریق هستند! گفت :منظورم از طریق،
این است که در خیابان عرق میخورند! بعد ،حضرت فرمود :عرق
عرقیات گیاهی که چیز بدی نیست ،در زمان پیغمبر
میخورند؟
ِ
هم میخوردند! (یعنی حضرت به معنای دیگری که برای کلمۀ
«نبیذ» وجود دارد ،اشاره کردند و به این صورت خواستند با
اغماض ،از کنار این موضوع بگذرند)
آن فرد دوباره گفت :منظورم این است که مسکرات میخورند!
حضرت فرمود :شیعۀ ما این کار را نمیکند ،ا گر هم یک وقتی
شیعۀ ما این کار را کرد ،روز قیامت یک خدای مهربان دارد ،یک
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هم دارد که نجاتش میدهند،
امام دستگیر
پیامبر شفیع و یک ِ
َ َ َ
َ َّ َ ُ ً َ ْ
َ
ُ
َشما بروید به فکر خودتان باشید! (أن رجل ِمن المن ِاف ِقین قال
َ
َ
ْ
َ
َ ُ ْ َ ْ ً َ ْ َُ َ ْ َ
ون الخ ْم َر َعلى
ِل ِبی ال َح َس ِن ّالثا ِنی ع ِإ ّن َ ِم ْن ِشیع ِتکم قوما یشرب
َ َ َ ْ َ ْ ُ َّ
َ
ل ّال ِذی َج َع َل ُه ْم َع َلى َّالطریق َف َل َیز ُیغ َ
ون
ّالط ِر
یق فقال الحمد ِ
ِ ِ َ َِ
ِ
َ
َع ْن ُه َو ْاع َت َر َض ُه َآخ ُر َف َقال إ َّن م ْن ش َیعت َ
ک َم ْن َی ْش َر ُب ّالن ِبیذ ...
ِ ِ ِ ِ
َ َّ
ًَ
ً
ً
ً
َ
َق َال َفإ ْن َف َع َل َها ْال َم ْن ُک ُ
وب ِم ْن ُه ْم ف ِإن ُه َی ِج ُد َر ّبا َر ُءوفا َو ن ِب ّیا َع ُط َوفا و
ً ِ
ُ ً
َ ُ ً َ َ َ ً َ ُ َّ َ
ْ
اما َل ُه َع َلى ْال َح ْ
الشف َاع ِة ُوقوفا َو َت ِج ُد أن َت
ض عروفا و سادة له ِب
و
ِإ َم
ِ
ُ
ً
ُ
ک فی َب َر ُه َ
ُر َ َ
وت َمل َوفا؛ مشارقاالنوار/ص )289و َ(ع ْن ف َر ِات ْب ِن
وح ِ
ْ َ ََ ََْ َ ٌُ ْ َ َُ
َ
َ َ َ ُ ُ َ
َ
اهَّلل ع ِإذ دخل علی ِه رجل ِمن هؤل ِء
أ ْح َنف قال :ک ْنت ِع ْند َأ ِبی ع ْب ِد ِ
ْال َمالعین َف َق َال َو اهَّلل َل ُس َوء َّن ُه م ْن ش َیعته ...إ َّن ش َیع َت َ
ون
ک َی ْش َر ُب َ َ 
ِ ِ
ِ ِ ِ
ْ ِ
ِ
َّ َ َ ِ َ َ
َّ
َ
النبیذ َأ ْخ َب َرنی َأبی َع ْن َجابر ْبن َ
َ
َ
َ
ٌ
ْ
اهَّلل أ ّن
د
ب
ع
ب
س
أ
ب
ا
م
و
ال
ق
ف
یذ
َالن ِب
ِِ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ َ ِ ُ َ ْ َ ُ َ ِ َّ َ
یذ َف َق َال َل ْی َس َأ ْعنیکَ
َ
َ
ون َالن ِب
اهَّلل ص کانوا یشرب 
أ ْصحاب َر ُ َس
َ ِ
ول ِ
ِ
َ
َ
ْ
َّ َ
َ
ََ
یذ إ َّن َما أ ْعن َ
الن ِب
یک ال ُم ْس ِک َر فقال ِش َیع ُت َنا أ ْزکى َو أ ْط َه ُر ِم ْن أ ْن َی ْج ِر َی
َِ
ِ
َّ
یس َو إ ْن َف َع َل َذل َ
َ
َ
ْ
ک ْال َم ْخ ُذ ُول ِم ْن ُهمْ
ْ
ان ِفی أمعا ِئ ِهم َر ِس ٌ 
لش ْیط
ِل
ِ
ِ
ِ
َ َ ُ ًَّ َُ ً َ َ ّ ً ْ ْ َ َ ُ َ ُ ً َ َ ّ ً َ ُ ْ َ ْ
َ
ْ
ض
وفا و ن ِبیا ِباالس ِتغف ِار ل ْه عط ًوفا و و ِلیا له ِعند الحو ِ
ف ُی ِج ًد َرب ُا ر ُء َ
ُ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
وت ملهوفا؛ التمحیص/ص)40
َولوفا َو تکون َو أصحابک ب َب َره 
امام(ره) :کاری نکنیم که بهخاطر ما ،امامزمان(ع) سرافکنده
بشود!
ا گر میخواهید مردم گناه نکنند ،شیعهگری و اطاعت از ّ
ولی خدا
را در آنها باال ببرید .ا گر میخواهید توبه کنند ،به آنها بگویید:
دل امامزمان
«شما که با گناه خودتان به خدا ضرری نزدهاید ،اما ِ
را شکستید ،این را چهکارش میکنید؟» این سیرۀ عارف واصل،
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رهبر کبیر انقالب ،حضرت امام(ره) در برخورد با معصیت بود؛
ایشان میفرمود :کاری نکنیم که بهخاطر کار ما امامزمان(ع)
سرافکنده بشود!
(توجه داشته باشيد كه در كارهايتان جورى نباشد كه وقتى
عرضه شد بر امام زمان -سالم اهَّلل عليه -خداى نخواسته آزرده
بشود ،و پيش مالئكة اهَّلل يك قدرى سرافكنده بشود ،كه اينها
شيعههاى من هستند ،اينها دوستان منند و بر خالف مقاصد
خدا عمل كردند .رئيس يك قوم ا گر قومش خالف بكند ،آن
(خالف ما براى
رئيس منفعل مىشود؛ صحیفهامام)358/12/
ِ
امام زمان سرشكستگى دارد .دفاتر را وقتى بردند خدمت ايشان
و ايشان ديد شيعههاى او -خوب ،شما شيعه او هستيد ،ما
شيعه او هستيم -شيعه او دارد اين كار را مىكند ،اين مالئكة
اهَّلل كه بردند پيش او ديد ،سرشكسته مىشود امام زمان؛
صحیفهامام)423/8/
«دل امامزمان را
دغدغۀ ما برای گناهنکردن ،این باشد که ِ
نشکنیم»
دین امام را ببینید! ُمدل دین امام را ببینید! ایشان توضیح
این ِ
میدهد که امامزمان(ع) رئیس ما هستند و رئيس يك قوم ا گر
قومش خالف بكند ،آن رئيس منفعل مىشود و سرافکنده
میشود! یعنی ما با گناه خودمان امامزمان(ع) را سرافکنده
میکنیم؛ چون ایشان ما را خیلی دوست دارد ،لذا بهخاطر گناه
ما دلش میشکند!
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ً
وقتی نگاه ما اینطوری باشد ،اصال مسئله فرق میکند و دغدغۀ
ً
ً
ما اصال عوض میشود .البته همانطور که قبال بیان شد ،یک
دغدغه برای گناهنکردن این است که حرمت خدا را پاس بداریم.
اما یک دغدغۀ دیگر هم-به تعبیر حضرت امام -این است که
دل امامزمان را نشکنیم .آنوقت ببینید توبۀ ما چقدر شدیدتر
میشود و تقوا چقدر شدیدتر میشود!
ا گر ما بخواهیم مردم را «بدون وساطت اهلبیت» به تقوای خدا
وجود ّ
ولی خدا
دعوت کنیم؛ نمیشود و نمیگیرد ،ا گر میگرفت که ِ
این وسط الزم نبود! یک آقایی این وسط هست که ما نمیتوانیم
از او بگذریم! بگو« :یابنالحسن ،تو را چهکار کنم؟ تو هرشب بلند
میشوی و برای من دعا میکنی و طلب مغفرت میکنی! من
بیچاره شدم!» خدا در قرآن میفرماید :خدا و پیغمبرش اعمال
ُ
ُ َ
ُ
ُ َ ُ
اهَّلل َع َملك ْم َو َر ُسول ُه َو
شما را میبینند! َ(و ق ِل ْاع َملوا ف َس َي َرى
ْ ْ
ال ُمؤ ِم ُنون؛ توبه )105/خدایا من وقتی گناه کردم ،با تو میتوانم
کنم؟ همان پیغمبر مهربانی که
کنار بیایم ،با پیغمبرت چهکار
جاء ُك ْم َر ُس ٌول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َع ٌ
فرمودی َ«ل َق ْد َ
زيز َع َل ْي ِه ما َع ِن ُّتمْ
َ ٌُ
َ ٌ َ ُ ْ ْ
نين َرؤف َرحيم» (توبه)128/
ريص َعل ْيك ْم ِبال ُمؤ ِم
ح
حضرت امام(ره) میفرماید« :نامه اعمال ما مىرود پيش امام
زمان -سالم اهَّلل عليه -هفتهاى دو دفعه ،به حسب روايت.
من مىترسم كه مايى كه ادعاى اين را داريم كه تبع اين بزرگوار
هستيم ،شيعه اين بزرگوار هستيم ،ا گر نامه اعمال را ببيند -و
مىبيند ،تحت مراقبت خداست -نعوذ باهَّلل شرمنده بشود .شما
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ا گر يك فرزندتان خالف بكند ،شما شرمندهايد .ا گر اين نوكر شما
خالف بكند ،شما شرمندهايد .در جامعه آدم شرمنده مىشود
كه پسرش اين كار را كرده يا نوكرش اين كار را كرده ،يا اتباعش
اين كار را كرده .من خوف اين را دارم كه كارى ما بكنيم كه امام
زمان -سالم اهَّلل عليه -پيش خدا شرمند ه بشود» (صحیفه
امام)391/8/
مجالس استغفار ما چگونه باید باشد؟
ً
ما اصال طبق این سیرۀ حضرت امام(ره) مجالس استغفار درست
و حسابی ،خیلی کم داریم! مجالسی که ذکر ما «یابنالحسن!»
آخر زیارت جامعۀ کبیره
باشد و اینکه آقا ببخشید! کمااینکه در ِ
میخوانیم؛ آن گناهانی که در زمینۀ فرمان خدا انجام دادهام،
بشوید«َ .يا َو ِل َّي
آنها را هم خدا نمیبخشد مگر اینکه شما راضی
َ َّ َ َ َّ ُ ُ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َّ َ ُ
َ
اهَّلل عز و جل ذنوبا ل يأ ِتي عليها ِإل ِرضا كم»
اهَّلل ِإ ّن َب ْي ِني َو َب ْي َن ِ
ِ
(منالیحضرهالفقیه )616/2/خدا امر خلقش را وا گذار کرده است.
زیاد در تاریخ اسالم دنبال این حرفها نگردید! چون ا گر این
حرفها در تاریخ اسالم جاری بود که اهلبیت(ع) اینهمه
غربت نمیکشیدند و دین خدا به نیزه نمیرفت! حتی در جنگ
احد ،کسانی که پای رکاب پیامبر(ص) بودند ،سخن پیامبر
را میشنیدند ،اما ایشان را تنها گذاشتند و جان خودشان
را برداشتند و فرار کردند! در سپاه امیرالمؤمنین(ع) هم این
نافرمانی وجود داشت.
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طبق آیه قرآن ،کسی که ته قلبش هم پذیرش فرمان پیامبر
برایش سخت باشد ،ایمان ندارد!
این آیۀ قرآن را ببینید که چقدر روشن ،مسئله را بیان کرده است:
ُ
ون َح َّتى ُي َح ّك ُم َ
َ«فال َو َر ّب َك ال ُي ْؤ ِم ُن َ
وك فيما َش َج َر َب ْي َن ُه ْم ث َّم ال َي ِج ُدوا
ِ
َ ْ ُ ِ ْ َ َ ً َّ َ َ ْ َ َ ُ َ ّ ُ َ ْ ً
پیغمبر
(نساء)65/
»
ليما
ي أنف ِس ِهم حرجا ِمما قضيت و يس ِلموا تس
ف 
ِ
ً
من ،به خدای تو سوگند که اصال ایمان ندارد ،کسی که تو حکمی
بدهی و او ته دلش ،سختش باشد که حکم تو را بپذیرد! حتی ا گر اجرا
ً
هم بکند ولی ته دلش یککمی سختش باشد ،او اصال ایمان ندارد
مگر اینکه تسلیم بشود؛ چه تسلیمشدنی! اینجا عالمۀ طباطبائی
میفرماید «این تسلیم از ته قلب است!» یعنی تو ا گر فرمان بدهی
و او ته قلبش برای پذیرش فرمان تو «نه» بگوید ،بهخدا قسم ایمان
ندارد! مگر خدا چندبار در قرآن ،به خودش قسم خورد؟
در خانۀ امامزمان(ع)
ما وقتی گناه کردیم باید چهکار کنیم؟ برویم ِ
و بگوییم« :یابنالحسن ،من ناراحت نیستم از اینکه شما به من
فرمان میدهی؛ منتها من اشتباه کردم ،خطا کردم ،ببخشید»...
ً
و اهلبیت(ع) هم واقعا بخشنده و مهربان هستند ،یکمقدار
در خانۀ خدا ناله میزنند و
که ناله بزنیم ،بیشتر از ماِ ،
خود آنها ِ
شفاعت میکنند.
چه چیزی اطاعت از رسول و امام را برای انسان سخت
میکند؟ تکبر و حسادت
خیلیها میگویند :بهشت و جهنم که نقد نیست ،دور است،

345

| مراهچ و تسیب هسلج |
ادخ ّیلو زا تعاطا یناور و یعامتجا یاه هبنج

لذا به این راحتی روی ما مؤثر واقع نمیشود که بخواهیم از گناه
ُ
دوری کنیم» خب ا گر بهشت و جهنم دور است ،امام که نزدیک
است! اینکه خیلی ملموس است که ما با گناه خودمان ،امام را
اذیت میکنیم ،این آقا (امام و ّ
ولی خدا) را از خودت راضی کن!
چی چیزی این کار را برای انسان سخت میکند؟ تکبر انسان!
پذیرفتن این مرحلۀ دوم (اطاعت از رسول و امام) را چه چیزی
ِ
پذیرفتن گناه نکردن این
چیزی
چه
کند؟
ی
م
سخت
انسان
برای
ِ
رذالت انسان! اما چه
آقا را ،سخت میکند؟ تکبر و حسادت و
ِ
چیزی این را سهل میکند؟ خوبی و مهربانی این آقا و دلسوزی
این آقا نسبت به ما! اینکه اهلبیت(ع) ما را دوست دارند ،کار را
برای ما سهل میکند.
چرا امامزمان(ع) هرهفته پروندۀ اعمال ما را نگاه میکند؟
شما فکر کنید به اینکه امامزمان(ع) چقدر شما را دوست دارد!
پدر و مادرتان پروندۀ مدرسهتان را چند وقت یکبار سر میزدند؟
امامزمان پروندۀ شما را هفتهای دو مرتبه سر میزند! برای چه؟
آیا نعوذ باهلل میخواهد تجسس کند؟! آیا میخواند مچ بگیرد؟ آیا
اداری ایشان است و مجبور است این کار را بکند؟ یا
این تکلیف ِ
اینکه ما را دوستمان دارد و دانه دانه میآید سر میزند که «چی
شد این پسر من؟ چی شد این دختر من؟» دوباره هفتۀ بعد ،و
دوباره هفتۀ بعدش...
میفرماید :اعمال شما به ما میرسد ،بهخاطر کارهای خوبتان
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خدا را شکر میکنیم و بهخاطر َکارهای بدتان استغفار َ میکنیم و
َ ُّ
َ
َ ُ
َ
در خانۀ خدا تمنا میکنیم(ِ .إ ّن أ ْع َمالک ْم ُت ْع َر ُض َعل َّی کل َی ْو ٍم ف َما
َ ِ
ْ ََْ ُ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َ
یح ْاس َت ْغف ْر ُت
ب
ق
ن
م
ان
ک
ا
م
و
م
ک
ل
اهَّلل
ت
د
ز
ت
اس
ن
س
ح
ن
م
ان
ِ
ک ِ
ٍ
َ َ
ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ِ ْ َ ٍ ُ ُ ْ َ َّ َ
ُ
ْ
اهَّلل لکم ؛ وسائلالشیعه )109/16/و (تعرض عل ّی أعمالکم ع ِشیة
َ ْ ُ َ َ
ْال ْث َن ْین َو ْال َخمیس َف َما َک َ
اهَّلل َعل ْی ِه َو
ان ِم ْن َع َم ٍل َصا ِل ٍح ح ِمدت
ِ
َ ِ َ َ ِ ْ َ َ َ ِّ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ ُ
اهَّلل لک ْم؛ وسائلالشیعه)110/16/
ما کان ِمن عم ٍل س ِی ٍئ استغفرت
امامزمان(ع) هر هفته اعمال ما را میبیند؛ آن کسی که هیچوقت
از ما خسته نمیشود حجةبنالحسن العسکری(ع) است .این
ته گناه و استغفار و مناجات است! چرا فرمودهاند که هر موقع
استغفار کردید بعدش ذکر صلوات هم بگویید؟ چون تا شما
استغفار میکنی خدا میگوید :تو که آمدهای پیش من استغفار
میکنی ،آقایت از تو راضی است؟
روز قیامت میفهمیم که چقدر کار ما ساده بود!
ً
چقدر کار ما ساده است! روز قیامت میفهمیم که واقعا چقدر
کار ساده بود! بعضیها قرآن میخوانند و میبینند که خدا چه
عظمتی دارد و دچار خوف میشوند ،اما باید بدانند که خدا یک
امام مهربان و دلسوز هم این وسط گذاشته است که تو را در
آغوش بگیرد و ببرد ،چرا او را ندیدی؟
خدا این امکانات را برای ما گذاشته است؛ درست است که االن
امام ما غایب است ،ولی اینقدر قصههای مظلومیت حسین(ع)
را برای ما گفتهاند و این مظلومیت کار را برای ما آسان کرده
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دل ما را آتش زده
است ،امامحسین(ره) با فدا کاری خودش ِ
است! بهحدی که دیگر دلت نمیآید برای امام حسین(ع) قیافه
بگیری! درست است که ما محضر رسول خدا را درک نکردیم ،ولی
برایمان روضههای حضرت زهرا(س) را خواندهاند...
(الف-2ن)2

| جلسه بیست و پنجم |

شرایط و زمینههای گناه ،چگونه فراهم میشود؟

شرایط گناه ،تصادفی پیش نمیآید؛ خدا آن را طراحی میکند
گاهی از خدا چیزی میخواهیم که نمیتوانیم از عهدۀ امتحانش
بر بیاییم!
سخت گناه ،برایمان پیش نیاید
دو اقدام کلیدی برای اینکه شرایط
ِ

ً
سخت گناه برای ما پیش نمیآورد
خدا معموال شرایط خیلی
ِ
بهگونهای که زمین بخوریم؛ مگر در برخی موارد :یکی اینکه انسان
یک بدیهایی را در دلش پنهان کرده باشد .مورد دیگر ،بهخاطر
سخت
ُعجب انسان است .خدا برخی آدمهای خوب را در شرایط
ِ
گناه قرار میدهد ،چون ایرادشان این است که ا گر خطا نکنند،
دچار ُعجب و غرور میشوند و تواضعشان از بین میرود.
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شرایط و زمینۀ گناه ،تصادفی پیش نمیآید؛ تقدیری پیش میآید
وقتی اصل «مراقبت از اجرای فرمان الهی» و اینکه مبادا فرمان
خدا را اجرا نکنیم ،برای ما جاافتاد و مسئلۀ گناه و معصیت
ک مسئله
بهعنوان یک موضوع محوری برای ما مطرح شد ،تازه ی 
و ماجرای جدید ،برای ما آغاز میشود و آن اینکه شرایط و زمینۀ
گناه ،چگونه پدید میآید؟ خداوند انسان را در چه شرایطی قرار
میدهد که انسان بتواند در آن شرایط ،خودش را از گناه ،حفظ
کند؟ این شرایط تصادفی پیش نمیآیند ،بلکه تقدیری پیش
آمدن این شرایط ،بیربط با حال و روز آدمها
میآیند! پدید ً ِ
ظرفیت آدمهاست! این شرایط خیلی
نیست بلکه کامال مرتبط با
ِ
تعیینکننده هستند برای اینکه دچار چه خطا و گناهی بشویم؟
شرایطی که ما در آن شرایط گناه میکنیم ،هم از نظر روحی و
فکری و هم از نظر بیرونی ،شرایطی است که خدا طراحی میکند
و تناسبش با ما بسیار باالست .ما در چنین شرایطی نشان
میدهیم که دچار گناه میشویم یا نه؟
ظرفیت ما پیش میآورد
خدا شرایط گناه را بر اساس
ِ
در اینجا میخواهیم دربارۀ شرایط و زمینههایی که برای
ً
گناهکردن انسان ایجاد میشود ،چند نکته را بیان کنیم .اوال باید
بدانیم که خداوند این شرایط را بر اساس ظرفیتهای ما پیش
میآورد؛ یعنی اینطور نیست که خدا ما را در شرایطی قرار بدهد
که نتوانیم از عهدۀ آن بر بیاییم!
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ً
ً
ثانیا اینکه معموال خدا ما را در شرایطی قرار نمیدهد که در آن
شرایط ،خطای نابودکننده انجام دهیم! یعنی خدا تا یک ّ
حدی
به بندگان خودش اجازۀ خطا و گناه میدهد؛ از یکجایی به
بعد ،برای خیلی از بندگان خودش ،امکان خطا باقی نمیگذارد،
خداوند از یکجایی به بعد ،شرایط را بههم میزند که مبادا
بندگانش گناهانی انجام دهند که نابودکننده است.
خدا برای انسان ،شرایط گناه را ایجاد میکند تا او را امتحان کند
شرایطی که ما در آن شرایط دچار خطا میشویم ،شرایط زنده و
سیالی هستند و خدا در این شرایط و این اتفاقات روحی و ذهنی
ً
خاصی که برای ما میافتد ،حضور دارد .مثال در ماجرای حضرت
آدم ،خداوند میفرماید :ما از قبل به آدم گفته بودیم که ابلیس
ُ ُ
ناداهما َر ّب ُهما
درخت نزدیک نشوید(َ .و
دشمن شماست و به این
َ
َ َ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ ُ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ُ َّ َّ ْ َ ُ َ ُ ٌّ
أ لم أنهكما عن ِتلكما الشجر ِة و أقل لكما ِإن الشيطان لكما عدو
ُمبين؛ اعراف )22/اما چرا در آن لحظهای که ابلیس داشت آدم را
فریب میداد ،خداوند سکوت کرد؟ چرا دوباره یک تذکر دیگر به
معنادار خدا در آن لحظهای که
آدم نداد که مراقب باشد؟ سکوت
ِ
بندۀ خدا گناه میکند ،وجود دارد ،چون خدا میخواهد انسان
را امتحان کند.
ا گر ما به این مسئله توجه داشته باشیم که «خدا برای انسان،
سکوت خدا در فضای
متوجه
شرایط گناه را ایجاد میکند»
ِ
ِ
امتحان الهی و فرصت گناه میشویم و در این مواقع ،حواس
ً
خودمان را بیشتر جمع میکنیم تا دچار گناه نشویم .مثال در
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برخی از جادهها ،تابلو میزنند که «راه باز است ،مراقب باشید
که بیش از حد مجاز ،سرعت را افزایش ندهید» یعنی وقتی
میبینید که جاده هموار و مناسب است ،برای افزایش سرعت،
وسوسه نشوید! گاهی در این جادهها-بهدلیل سرعتهای
باال ،-تصادفهایی رخ میدهد که در مسیرهای صعبالعبور و
پیچهای سخت ،رخ نمیدهد.
ً
بعد از یک فصلی از خوببودن ،معموال خدا شرایط
خطا کردن را برای ما پدید میآورد /باید حساسیت و مراقبت
سر «مقدمات گناه»
خودمان را ببریم ِ

یکی از وقتهایی که فرصت گناه ،خیلی برای انسان پدید میآید،
قدر
بعد از یک ماه رمضان ،یک حج ،یک زیارت کربال ،یک شب ِ
شب خوب و ...است .حواستان باشد؛ هرموقع
خوب ،یک نماز ِ
یک زحمت سنگینی کشیدید ،یک کار خوبی انجام دادید و یک
حال خوبی پیدا کردید ،منتظر باشید خدا یک زمینهای ایجاد
میکند که ا گر مراقب نباشید ،ممکن است دچار گناه شوید؛ البته
این زمینهای که خدا ایجاد میکند برای این است که شما خرید
کنید و خوبیهایی که شروع کرده بودید ،برای خودتان تثبیت
کنید و اال خدا که نمیخواهد بندگان خودش را اذیت کند!
همۀ ما باید این را به خودمان تذکر بدهیم که «خدا شرایط
ً
خطا کردن را برای ما پدید میآورد؛ مخصوصا بعد از یک فصلی از
ً
زیارت خوب
خوببودن! مثال بعد از یک ماه رمضان خوب ،یک ِ
و »...ا گر این را مراقبت کنیم ،یک قدم جلو رفتهایم.
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سر
برای مراقبت و دوری از گناه ،باید ًحساسیت خودمان را ِ
مقدمات گناه ببریم؛ در اینجا معموال از مفهوم «ور ع» سخن
به میان میآید .ور ع یک نوع پرهیز است که گاهی شدیدتر از
«پرهیز از گناه» معنا میدهد؛ در واقع «پرهیز از مقدمات گناه» یا
«هوشیاری قبل از رسیدن به گناه» معنا میدهد.
ِ
خدا شرایط گناه را بیرحمانه برای ما پدید نمیآورد!
نکتۀ بعدی این است که خداوند شرایط گناه را بیرحمانه پدید
نمیآورد! طبق برخی از روایات ،خداوند گاهی برنامۀ ما را بههم
سخت گناه برای ما پدید بیاید
میریزد ،چون بنا بوده یک شرایط
ِ
که ما نمیتوانیم در مقابلش مقاومت کنیم لذا خدا شرایط ما را
بههم میزند و نمیگذارد در صحنۀ گناه قرار بگیریم.
پدیدآوردن شرایط خطا و گناه برای انسان،
خداوند در ارتباط با
ِ
بسیار با انسان ،مهربان برخورد میکند .حاال ما چهکار کنیم که خدا
مهربانتر برخورد کند؟ آن وقتهایی که فرصت عبادت ،فرصت
استغفار و التماس و تمنا کردن داریم ،کم نگذاریم ،آنوقتهایی
که فرصت زیارترفتن یا فرصت خوبیکردن داریم ،کم نگذاریم.
در اینصورت خدا همینطور که پیش میرویم ،شرایط را برای
کردن ما کمتر میکند ،به ما هوشیاری میدهد و نمیگذارد
خطا ِ
ما هر خطایی را انجام دهیم .حتی نمیگذارد شب برای نمازشب
خواب بمانیم ،بلکه فراغت عبادت را برای ما پدید میآورد.
رفتار تنهایی نیست؛ هر لحظه
گناهکردن یا گناهنکردن ،یک ِ
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داری با خدا تعامل میکنی!
گناهکردن یا گناهنکردن ،یک رفتار تنهایی نیست؛ یعنی تو تنها
نیستی بلکه هر لحظه داری با خدا تعامل میکنی! خدا انسان را
به خودش وا گذار نمیکند .ضمن اینکه میشود یککاری کرد که
ً
روی برنامهریزی خدا تأثیر گذاشت .خدا معموال شرایط انسان را
برای گناهنکردن ،زیاد سخت نمیکند.
ً
شرایط ناجوری دارد و معموال در این شرایط هم
ا گر کسی دید که
ِ
در خانۀ خدا و
شکست میخورد و دچار گناه میشود باید برود ِ
بگوید« :خدایا ،من در این شرایطی که هستم ،خیلی دچار خطا
ً
و گناه میشوم ،شرایط من را بهتر کن »...حتما خدا از انسان
ً
یک انتظاراتی دارد ،مثال گاهی اوقات ،یک کار خوب خیلی بزرگ و
صادقانه و مخلصانه ،این وضع آدم را تغییر میدهد.
چیز
گاهی اوقات هم ِ
خود ما تعیینکننده هستیم ،گاهی ما یک ِ
دنیایی از خدا میخواهیم و خیلی هم اصرار میکنیم .خدا هم به ما
نشان میدهد که «این به مصلحت تو نیست »...ولی باز هم ما اصرار
میکنیم و باالخره خدا به ما میدهد ،اما بعد میبینیم که شرایط
ما برای گناهنکردن ،خیلی سخت شده است! خدایا چرا اینطوری
شد؟ میفرماید :برای اینکه خودت خواستی و اصرار کردی!
گاهی شرایطی را از خدا میخواهیم که نمیتوانیم از عهدۀ
امتحاناتش بر بیاییم!
ً
گاهی اوقات ما یک چیزی را از خدا میخواهیم که اتفاقا برایمان
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خوب نیست و ما اشتباه میکنیم! آنقدر اصرار میکنیم که
خدا به ما میدهد و بعد میرویم در آن فضا قرار میگیریم ولی
نمیتوانیم از عهدۀ امتحانات آن فضا ،بر بیاییم!
این آیه است که ابلیس به
یکی از آیههای بسیار گریهآور قرآن
َ َْ
ُ
َ
ُ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ي ِإلى يو ِم يبعثون»
خداوند گفت :به من مهلت بده «قال أن ِظرن 
(اعراف )14/و خدا هم قبول کرد؛ یعنی خدا شرایط را برای ابلیس
فراهم کرد .در واقع ابلیس با این خواستهاش ،خودش را بدبخت
و بیچاره کرد! درحالیکه اهلبیت(ع) در دعا عرضه م َیکنند:
ْ
ي
خدایا با تدبیر خودت مرا از تدبیر خودم مستغنی کن «أغ ِن ِن 
َ ْ َْ
ب َت ْدب َ
يري» (اقبالاالعمال )349/1/البته ما هم
يرك ِلي عن تد ِب ِ
ِ ِ ِ
فکر میکنیم ،برنامهریزی میکنیم و اقدام میکنیم ،اما از خدا
میخواهیم که آنچه خودش میخواهد ،برای ما تدبیر کند.
البته ممکن است گاهی اوقات ،برخی از مشکالت ،ما را بیتاب
کند و از خدا بخواهیم این مشکالت برطرف بشود ،اما غیر از این
مشکالت ،ما برخی از شرایط را معلوم است که داریم زوری از خدا
میگیریم! هرچند برخی از این موارد را خدا لطف میکند و چون
به مصلحت ما نیست ،به ما نمیدهد ،اما در برخی از موارد هم
خدا بهخاطر اصرار خودمان به ما میدهد ،منتها وقتی در آن
شرایط قرار گرفتیم ،میبینیم که امتحاناتش سخت است!
در چه صورتی خدا شرایط سخت گناه برای ما پیش میآورد؟
این خداست که شرایط امتحانات ما را پدید میآورد ،البته خداوند
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ً
این شرایط را بیرحمانه برای انسان رقم نمیزند! خدا معموال
سخت گناه برای ما پیش نمیآورد بهگونهای که
شرایط خیلی
ِ
زمین بخوریم ،یعنی شرایط ما را برای گناهنکردن ،خیلی سخت
نمیکند؛ مگر در برخی موارد :یکی اینکه انسان یک بددلیهایی
داشته باشد یا یک بدیهایی را در دلش پنهان کرده باشد.
دل خودش پنهان کرده است ،در
گاهی یک کسی ،یک چیزی را در ِ
روایت هست ،خدا به ّ
باشد(خوب
سر بندهاش نگاه میکند ،هرچه
َ ْ َ َ َّ َ َ ً
َیا بد) آن را درمیآورد و مثل لباس ،بر ِتن او میکند( .من أسر س ِريرة
َْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ ً َ َ ٌْ َ ْ ً َ
ن َش ّرا ف َش ٌّر؛ کافی )296/2/کسی
ن خيرا فخير و ِإ 
ألبس ه اهَّلل ِرداءها ِإ 
ً
سخت گناه قرار میگیرد ،احتماال یک بدیای ِته
که در شرایط خیلی
ِ
دلش بوده است .گاهی ممکن است عالقۀ به شهوات ،انسان را در
سخت گناه قرار بدهد و آدم زمین بخورد .گاهی ممکن
امتحانهای
ِ
ّ
است آدم یک حب مقام را در دلش نگه داشته باشد و مدام به آن
فکر کند و برایش خیالپردازی کند و ...درحالیکه باید آن را بهعنوان
غرق آن نشود ،در غیر اینصورت ،ممکن
یک خواستۀ بد ،نگاه کند و ِ
امتحان «مقام» قرار دهد و او هم از
است خدا او را در فضای سخت
ِ
امتحانات این فضا ،بر نیاید و دچار گناه شود.
عهدۀ
ِ
خیلی خطرنا ک است که انسان در نهانخانۀ دلش یک
بدیهایی داشته باشد؛ اینها باعث میشود شرایط امتحان
ً
و گناه برایش سخت بشود و اال معموال خدا شرایط امتحان را
سخت نمیکند و برای بندگانش سهل میگیرد .لذا ا گر کسی دچار
سختی سنگین شد ،باید برگردد به خودش نگاه کند و ببیند کجا
ِ
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برای خودش مشکل ایجاد کرده است؟
چرا خدا برای برخی آدمهای خوب ،شرایط سخت گناه پدید
میآورد؟
غیر از آدمهای بدی که خدا شرایط آنها را در گناه ،سخت میکند،
برای آدمهای خوب هم گاهی شرایط سخت برای خطا و گناه
را پدید میآورد .اما چرا آدمهای خوب ،گاهی دچار این شرایط
سخت گناه قرار
سخت میشوند؟ خدا آنها را در این شرایط
ِ
میدهد ،چون یک ایرادی دارند و آن اینکه ا گر خطا نکنند ،دچار
ُعجب و غرور میشوند و تواضعشان از بین میرود.
ً
سخت گناه و خطا بشود ،معموال
پس اینکه انسان دچار شرایط
ِ
در دو حالت اتفاق میافتد؛ یا او خودش آدم بیماردلی است،
ً
مثال یک نفاقی دارد ،یک حبالدنیایی دارد ،یک انتخابهای
بدی انجام داده ،یا اینکه یک کارهایی کرده است که این شرایط
سخت گناهکردن برایش پدید آمده است.
ِ
نوع دیگری از شرایط سخت برای گناه ،مربوط به آدمهای خوبی
است که باطنشان پا ک است و بیماردل نیستند ،اما خدا آنها را
دچار شرایط سخت برای برخی خطاها میکند تا ُعجب و غرور
ظرفیت خیلی خوببودن ندارد و
پیدا نکنند ،برای اینکه اینها
ِ
ُ
همینکه یکمقدار خوب شدند ،دچار عجب و غرور میشوند.
طبق روایت ،گناه برای مؤمن بهتر از ُعجب است ،و اال خدا
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نمیگذاشت هیچ مؤمنی گناه کند
َّ َ َ َ َ َّ َّ ْ َ َ ْ ٌ ْ ُ ْ
امامصادق(ع) میفرماید«ِ :إن اهَّلل ع ِلم أن َ الذنب خير ِللمؤ ِم ِن
ً
ْ
َ َ َ
ْ
َْ
ِم َن ال ُع ْج ِب َو ل ْول ذ ِل َك َما ْاب ُت ِل َي ُمؤ ِم ٌن ِبذن ٍب أ َبدا» (کافی)313/2/
خداوند میداند که گناه برای مؤمن بهتر از ُعجب است ،و ا گر این
نبود ،خدا نمیگذاشت هیچ مؤمنی ،گناه کند .امیرالمؤمنین(ع)
َ ٌَّ َ ُ ُ َ َ
َ
اهَّلل ِم ْن َح َس َن ٍة ُت ْع ِج ُبك»
میفرماید« :س ِيئة تس
وءك خ ْي ٌر ِع ْند ِ
(نهجالبالغه/حکمت  )46گناهی که تو را ناراحت کند ،پیش خدا
بهتر است از کار خوبی که موجب ُعجب و غرور تو بشود.
حال ُعجب خودمان بکنیم! یک فکری برای
بیایید یک فکری به ِ
ً
آن تواضع درونی خودمان نسبت به پروردگار بکنیم .مثال بعد از
نماز باید سجدۀ شکر بهجا بیاوریم و بعدش دعا کنیم و از خدا
بخواهیم که نماز ما را قبول کند .این برای کنترل ُعجب ،به ما
کمک میکند.
سخت گناه ،برایمان
دو اقدام کلیدی برای اینکه شرایط
ِ
پیش نیاید:
سخت
دو تا اقدام کلیدی وجود دارد برای اینکه هیچوقت شرایط
ِ
گناه ،برایمان پیش نیاید و با شرایط آسان ،از گناهان عبور کنیم:
بدی اساسی و عمدهای نگذاریم باقی
یکی اینکه در دلمان هیچ ِ
ُ
بماند .دوم اینکه مراقب باشیم دچار عجب نشویم.
بدی اساسی در دلتان نباشد ،مراقب باشید که دلتان
برای اینکه ِ
را با اولیاء خدا صاف کنید ،امامزمان(ع) را خیلی دوست داشته
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باشید ،امامحسین(ع) را خیلی دوست داشته باشید .خیلی مرید
امیرالمؤمنین(ع) و مرید مریدان امیرالمؤمنین(ع) باشید .سعی
کنید در زندگیتان چند نفر را بهخاطر امیرالمؤمنین(ع) و بهخاطر
محبت اهلبیت(ع) ببخشید و از آنها بگذرید.
خدا نسبت به اولیاء خودش خیلی حساس است؛ ا گر میخواهی
ِته دلت صاف و پا ک باشد ،اولیاء خدا را خیلی دوست داشته
باش و به آنها ابراز ارادت و محبت کن .امامرضا(ع) میفرماید:
شرایط سخت
کسی که با ما زیاد رفت و آمد دارد ،وقتی دلها در
َ
َ
ً
يه أ ْم ُر َنا َلمْ
َ
دل او نمیمیرد َ(م ْن َجل َ 
میمیرند،
س َم ْج ِلسا ُي ْحيا ِف ِ
َ ُ ْ َ ْ ُ ُ َ ْ َِ َ ُ ُ ْ ُ ُ
ُ
ت قلب ه يوم تموت القلوب؛ امالی صدوق/ص)73
يم 
پلیدیهای پنهان خود را با محبت و خدمت به اهلبیت(ع)
از بین ببریم
یکی از دالیل اینکه شرایط انسان برای گناهکردن ،سخت
میشود ،پلیدیهای پنهان اوست ،پلیدیهای پنهان خود را با
محبت و خدمت به اهلبیت(ع) از بین ببرید؛ همچنین با محبت
و خدمت به دوستان اهلبیت(ع) و با دشمنیکردن با دشمنان
اهلبیت(ع) .کسی که اولیاء خدا را دوست دارد و به دوستان
اولیاء خدا هم خدمت میکند و با دشمنان اولیاء خدا هم بد
است و علیه آنها اقدام میکند ،دیگر باطن او پلید نیست ،لذا خدا
چنین کسی را کمک میکند و رهایش نمیکند .در اینصورت ،از
خطاهای نوع اول برای انسان پیش نمیآید؛ یعنی خطاهایی که-
پلیدی باطن انسان -برایش سخت است آنها را ترک کند.
بهخاطر
ِ
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دلیل دیگر هم این بود که خداوند گاهی شرایط سختی برای
انسان پیش میآورد تا دچار خطا بشود تا ُ
«عجب پیدا نکند» حاال
چهکار کنیم دچار ُعجب نشویم؟ زیاد سجده کنیم ،زیاد تواضع
ً
کنیم ،زیاد استغفار کنیم .نگذاریم صرفا دچار گناه بشویم تا ُعجب
کنیم کمااینکه در
نفس خودمان َرا
ما از بین برود! َ ُ ِ
مدام مذمت َ َ َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
روایت هست« :ذ ّمك ِلنف ِسك أفضل ِمن ِع َباد ِتك أ ْرب ِعين َسنة»
(کافی )73/2/ببینید امامسجاد(ع) در مناجات خمسعشر،
چگونه از نفس خودش به خداوند متعال پناه میبرد!
ّ
جلوی گناه را از کجا بگیریم؟  /همیشه ضد ُعجب ،یک
کارهایی انجام بدهیم
جلوی گناه را از آنجایی بگیر که خدا ببیند «تو ا گر این گناه را
نکنی ،دچار ُعجب و غرور نمیشوی و َمنم نمیزنی!» همیشه
ّ ُ
علیه احتمال
ضد عجب ،یک کارهایی انجام بدهیم ،همیشه ِ
مغرورشدن خودمان ،یک کارهایی انجام بدهیم؛ ذکر بگوییم،
ِ
مراقبت کنیم .مثل اهلبیت(ع) خودمان را از جهنم بترسانیم
و آن را به خودمان نزدیک ببینیم .اینکه ذکر عذاب جهنم در
قرآن اینقدر تکرار شده است ،انگار برای این است که آدم ُ
«دور
احتمال
بر ندارد و دچار ُعجب نشود!» کسی که دربارۀ خودش
ِ
جهنمرفتن را بدهد و حتی خودش را مستحق آن بداند ،دیگر
دچار ُعجب نمیشود و آنوقت توفیقات بسیاری پیدا میکند.
مال آدمهایی است که تواضع
یقین بدانید توفیق کارهای بزرگ یا ِ
ُ
مال آدمهای خراب و نابود
دارند و دچار عجب نمیشوند ،یا ِ
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است ،مثل طلحه و زبیر که توفیقات بزرگی بهدست آوردند ولی
ً
بعدا خراب شدند.
با گنهکارها مهربان باشیم
غیر از نکات فوق ،یک راهکار خوب هم وجود دارد و آن اینکه:
با گنهکارها مهربان باشیم ،آنها را سرزنش نکنیم .ا گر یک آدم
بدبختی خودمان بیفتیم و بگوییم «من که از
گنهکار دیدیم یاد
ِ
است ولی َگناه من پنهان است»
او بدتر هستم! او گناهش آشکار
َ ََ َ َ ً
دا إ ّل َق َال ُه َو َخ ْي ٌر ِم ِّني وَ
َاین در روایاتَ ،آمده است ( ل يرى أح
َ َ َ ّ
َ ٌّ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ َ ِ َّ َ ْ َ َ َ
َْ
َ
اط ٌن َو ُهوَ
أتقى ...ف ِإذا ل ِق َي ال ِذي شر ِمنه و أدنى قال لعل خير هذا ب ِ
َ
َ
َ
َ
ي ؛ تحفالعقول)443/
خ ْي ٌر ل ُه َو خ ْي ِري ظ ِاه ٌر َو ُه َو َش ٌّر ِل 
برخوردکردن تو با گنهکاران و احتمال نجات برای آنها
مهربان
ِ
قائل بودن و برخورد نجاتبخش و امیدبخش با آنها داشتن،
خود شما را هم نجات میدهد .نه اینکه وقتی گنهکار دیدی
ِ
بگویی «عجب آدمهای بدبختی هستند! اینها دین ندارند!»
در اینصورت خدا تو را هم گرفتار میکند و دچار شرایط سخت
گناه میشوی و چهبسا خودت هم بروی جزو همان گنهکارها قرار
بگیری تا بفهمی که نباید گنهکارها را سرزنش کنی!
امامصادق(ع) میفرماید ،خداوند به داود فرمود :به گنهکاران
بشارت بده و صدیقین را بترسان! گفت :چگونه؟ فرمود :به
گنهکارها بشارت بده که من توبه قبول میکنم و گناهان را
میبخشم و صدیقین را بترسان که بهخاطر اعمالشان غرور
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حساب
پیدا نکنند ،هیچ کسی نیست که روز قیامت او را به
َ َ ُ ُ َ ّ ْ ُ ْ َ َ َْ
نابود میشود« .يا ُداود ب ِش ِر المذ ِن ِبين و أن ِذ ِر
بکشم اال اینکه ُ
ين َق َال َيا َد ُاودُ
الص ّ ِد ِيق َ
ين َق َال َك ْي َف أ َب ِّش ُر ْال ُم ْذ ِنب َ
الص ّ ِد ِيق َ
ين َو أ ْن ِذ ُر ِّ
ِّ
َ َْ ُ َ َ ِ
َ
َ
َ
ْ
ّ
ْ
ْ
ْ
َ ّ
ُْ َ
الص ّ ِد ِيق َ
ين
َب ِّشر ال ُمذ ِنب
ين أ ِني أق َبل ّالت ْو َبة َو أعفو عن الذنب َو أن ِذر ِّ
َ َّ ُِ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ َّ ُ َ ْ َ َ ْ ٌ َ ْ ِ ُ ُ ِْ َ ِ َّ َ ََ
اب ِإل هلك»
أل يعجبوا ِبأعما ِل ِهم ف ِإنه ليس عبد أن ِصبه ِلل ِحس ِ
(کافی)314/2/
برای اینکه خدا ما را از گناه نگه دارد چهکار کنیم؟
ا گر میخواهیم گناه نکنیم و خدا ما را از گناه نگه دارد ،در اثر ترک
گناه غرور پیدا نکنیم و ا گر آدم گنهکاری دیدیم ،او را سرزنش نکنیم
سر خودمان یا اطرافیان ما بیاید.
و اال چهبسا بدتر از آن گناهِ ،
َ
َّ
ْ
فرماید«َ :و ِإن َما َ َي ْن َب ِغي ِل ْه ِل ال ِع ْص َم ِة َو
امیرالمؤمنین(ع) م
یَ َ
ْ َ ُّ
َ
ْ
َ
َ
الذ ُنوب َو ْال َم ْع ِص َي ِة وَ
ْال َم ْص ُنوع إَل ْيه ْم ِفي ّ
السل َم ِة أن ي ْرح ُموا أهل
ِ
ُِ ِ ِ
َ
ون ّ
َي ُك َ
الش ْك ُر ُه َو ْال َغا ِل َب َع َل ْيه ْم َو ْال َ
اج َز ل ُه ْم َع ْن ُه ْم» (نهجالبالغه/
ح
ِ
ِ
خطبه  )140سزاوار است که اهل عصمت و کسانی که گناه
نمیکنند و خدا آنها را از گناه ،حفظ کرده است ،به اهل گناه و
کردن به
معصیت ،رحم کنند و با آنها مهربان باشند و این رحم ِ
خاطر اینکه َخدا آنها را از گناه
گنهکار را شکر خدا قرار
بدهند به َّ
ْ
َ
َ
اب أ َخ ُاه َو َع َّي َر ُه ب َب ْل َواهُ
َ
حفظ کرده است«َ .ف َك ْيف بالعا ِئب ال ِذي ع َ
ِ
ِ
َ
َ ِ ّ َْ
َ ََ
َ
َ
ََْ ْ ُُ
وب ِه ِم ّما ُه َو أ ْعظ ُم ِمن الذن ِب
ن
ذ
ن
م
ه
اهَّلل علي ِ ِ
أَ َما ذ ك َر َم ْو ِض َع َس ْت ِر ِ
ِ
ّ
ال ِذي َع َاب ُه ِب ِه» چرا یک مؤمنی که گناه نکرده ،بخواهد از یک
گنهکار ،عیبجویی کند یا او را سرزنش کند؟! آیا او نمیبیند که
خودش چه گناهانی انجام داده و خدا او را حفظ کرده است.
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یکی از چیزهایی که ما را دچار ُعجب میکند این است که
گنهکارتر از خودمان میبینیم
در بحث گناه و استغفار ،خیلی باید مراقب ُعجب خودمان
باشیم ،یکی از چیزهایی که ما را دچار ُعجب میکند این است

که گنهکارتر از خودمان میبینیم .لذا هروقت گنهکارتر از خودمان
ً
دیدیم ،بگوییم :حتما او از من بهتر است ،او عیبش آشکار است
ولی عیب من پنهان است .چه بسا آن آدم گنهکار بهخاطر گناه
گناه کوچک من ،بخشیده نشود!
بزرگش بخشیده شود ،اما ِ
ً
شیوۀ محاسبۀ خداوند در بخشش گناه آدمها چگونه است؟ مثال
شاید شما دو تا دروغ گفته باشی و یک کسی بیست تا دروغ گفته
باشد اما خداوند بیست تا گناه او را ببخشد ولی دو تا گناه شما را
نبخشد! شاید خدا به آن فرد گنهکار ظرفیت باالیی نداده باشد ولی
به شما ظرفیت باالیی داده باشد ،لذا انتظارش از شما بیشتر است.
مراقبت از ُعجب خیلی سخت است ،تنها جایی که ُعجب از ِته
دل انسان ،از بین میرود ،کنار ضریح امامحسین(ع) است .وقتی
توجه میکنی به اینکه اینجا امامحسین(ع) در راه خدا قربانی
شده است ،دیگر خودت را نمیبینی...
(الف-2ن)2

| جلسه بیست و ششم | (جلسه آخر)

انکسار عبد؛ راه بهرهبردن از موال
استغفار و
ِ
خدا چه کسانی را از گناه حفظ میکند؟

وقتی «عبد» در اجرای فرمان موال خطا کند ،دچار بههم ریختگی و
انکسار میشود
انکساری که در اثر استغفار پدید میآید ،انسان را در معرض دریافت
نور الهی قرار میدهد

برای بهرهبردن از خدا راهی جز «انکسار» برای ما وجود ندارد.
چون این انکسار است که عبد را در نهایت آمادگی برای دریافت
از موال قرار میدهد و ما را در نهایت کوچکی در مقابل خدا قرار
میدهد .خدایا ،من آنوقتی که در مقابل فرمان تو گفتم َ
«چشم»
پنجاه درصد کوچک شدم ،اما آن وقتی که خطا کردم و گفتم
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«عذر میخواهم» صد درصد کوچک شدم!
آدم منفعتطلب و اهلبرنامه ،چه مواقعی از نظر روحی
بههم میریزد؟
مراحل مقدماتی و زیرساختهای
برای اینکه انسان
ِ
شخصیت خودش را استوار کند ،علیالقاعده نیاز به زمان،
زحمت و تمرین دارد؛ هرچند ممکن است بعضیها این مسیر
را بهسرعت طی کنند ،اما اینها استثنا هستند.
ً
همانطور که قبال بیان شد ،یکی از مراحل مقدماتی برای رسیدن
به یک شخصیت درست ،این است که آدم منفعتطلب باشد؛
ً
منفعتطلب به این معنا که همۀ منافع و خصوصا منافع عالی
خودش را ببیند ،نه به این معنا که منفعتهای کوتاه خودش را
طلبی بد ،این است
ببیند و منفعتهای بلندش را نبیند! منفعت ِ
که انسان منافع کوتاهش را ببیند اما نسبت به دیدن منافع بلند
خودش نابینا و ناتوان باشد (البته منافع بلند انسان ،همیشه از
طریق دیدن منافع دیگران بهدست میآید) کسی که اهل منافع
بلند باشد ،وقتی در رسیدن به منافع بلند خود دچار مشکل شود،
بههممیریزد.
همچنین ا گر کسی «اهل برنامه» بشود و مقید باشد به اینکه
طبق برنامه عمل کند ،نهتنها طبق برنامه عملکردن ،برایش
شیرین میشود و ا گر برنامهاش بههم ریخت ،از نظر روحی بههم
میریزد .حاال ا گر این برنامه تبدیل شد به برنامهای که «طبق
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دستور خدا باشد» چه اتفاقی میافتد؟
«عبد» وقتی در اجرای فرمان موال خطا میکند ،دچار بههم
ریختگی و انکسار میشود
در رابطۀ بین عبد و موال ،ا گر آدم یکمقداری حرف خدا را گوش
بدهد ،یک عالقهای این وسط پیدا میشود بهنام «عالقۀ عبد به
موال»! این رابطه ،یک رابطۀ بسیار لطیفتر از رابطۀ بین فرزند و
مادر است و رابطهای بسیار عاطفیتر از رابطۀ زن و شوهر است.
وقتی کسی بهعنوان عبد ،دستور موالی خودش را گوش کرد،
رابطه و ُعلقهای بین او و خدا پدید میآید .آنوقت ا گر خطا
کند و فرمان موالی خودش را اجرا نکند ،یک بههم ریختگی،
دلشکستگی و انکساری پیدا میکند که این وضعیت را
آدمهای معمولی که بهخدا معتقد هستند ،در اثر نافرمانی خدا
پیدا نمیکنند.
کسی که رابطهاش با خدا ،رابطۀ عبد و موال باشد ،وقتی دچار
ً
خطا و گناه میشود ،واقعا بههم میریزد .این احساس گنهکاری
عاطفی
شرمندگی عبد پیش موال ،مال کسی است که رابطۀ
و
ِ
ِ
خاصی بین او و خدا (یعنی رابطۀ عبد و موال ) پدید آمده باشد،
ن احساس ویژه هم فقط در اثر فرمانبرداری از خدا پدید
ای 
میآید؛ یعنی در اثر اطاعت از فرمان خدا ،خدا پیش او یک حرمت
خاصی پیدا میکند.
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چرا یک عبد ،وقتی خالف فرمان ّ
ولی خدا عمل میکند،
خیلی بیشتر بههم میریزد؟
انسانی که به رابطۀ عبد و موال رسیده و آن را درک کرده است،
وقتی از موالی خودش(خداوند) نافرمانی کند ،بههم میریزد،
ولی از این شدیدتر این است که به رابطۀ با ّ
ولی خدا برسد ،در
این صورت وقتی گناه و نافرمانی میکند ،خیلی بیشتر بههم
میریزد ،بهحدی که ا گر ّ
ولی خدا هم بیاید و به او بگوید که «ما از
تو گذشتیم و بخشیدیم» او میگوید« :آخر من شما را اذیت کردم،
من این را چهکار کنم؟!»
چرا یک عبد ،وقتی خالف فرمان ّ
«ولی خدا» عمل میکند ،خیلی
بیشتر بههم میریزد؟ چون وقتی خدا را معصیت کنیم خدا که
ولی خدا را معصیت کنیمّ ،
اذیت نمیشود ،اما وقتی ّ
ولی خدا
اذیت میشود؛ چون او هم یک انسان است و ناراحت میشود.
سخت است که
کمااینکه قرآن میفرماید :برای پیامبر(ص)
جاء ُك ْم َر ُس ٌول ِم ْن َأ ْن ُف ِس ُك ْم َعزيزٌ
رنجهای شما را تحمل کند َ«ل َق ْد َ
َ
ُ
َعل ْي ِه ما َع ِن ّت ْم» (توبه )128/چون پیامبر(ص) یک انسان است،
عاطفه دارد و دلش میسوزد و مینشیند برای شما گریه میکند.
خدا چه کسانی را از گناه حفظ میکند؟ /کسی که مراقب است
وضع روحیاش در اثر گناه بههم نریزد ،دچار ُعجب نمیشود
ریختن انسان را بیان کردیم؛
تا اینجا سه عامل مهم برای بههم
ِ
منفعتطلبی ،اهل برنامه بودن و عبد بودن( .البته عوامل
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دیگری هم هست که در جلسات قبل بهعنوان مراحل مقدماتی
برای رسیدن به یک شخصیت درست بیان کردیم) کسی که
این ِسیر تربیتی را درست طی کرده باشد ،ا گر گناه و خطایی از او
ً
سر بزند ،واقعا بههم میریزد و خدا هم برای اینکه این بندهاش
ترس بههم
بههم نریزد ،نمیگذارد او
گناه کند و کسی که از ِ
ً
ُ
نریختن ،گناه نمیکند ،معموال-با گناهنکردن -دچار عجب و غرور
هم نمیشود.
یک مؤمن وقتی گناه میکند-طبق مطالب فوق -چندین عامل
مهم برای بههم ریختن (بهلحاظ روحی) پیدا میکند .لذا خدا
مراقبت میکند که این بندهاش گناه نکند چون میداند که
وقتی گناه کند ،خیلی بههم میریزد .خدا اینطور افراد را در ّ
حد
عصمت ،حفظ میکند.
طبق روایات ،خدا میفرماید :من ا گر ببینیم که بندهام دوست
دارد گناه نکند ،خودم او را در ّ
عصمت ،از گناه محافظت
حد
َ
ْ َ ْ
َ َ َ ُ َ
اهَّلل َت َعالى ُح ْس َن ِن َّي ٍة ِم ْن أ َح ٍد ا ك َت َنف ُه ِبال ِع ْص َمة
میکنم(ِ .إذا ع ِلم
؛ اعالمالدین/ص )301این بندگان خدا هم شادیشان به این
است که خطا نکنند و این خیلی فرق میکند با اینکه کار خوب
انجام بدهند و مغرور بشوند! این آدمها خودشان را لبۀ پرتگاه
جهنم میبینند .این انکسار را در زندگی اولیاء خدا میبینید و
ً
در ادعیۀ اهلبیت(ع) هم میبینید که ا کثرا بحث پرهیز از جهنم
حس پرهیز از گناه در اینها خیلی
است نه تمنای بهشت! یعنی ِ
شدید است و مراقب هستند که وضع روحیشان بههم نریزد.
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یک عبد ،چگونه از موالی خودش بهره میبرد؟
ً
در خانۀ خدا شدیدا منکسر میشود(با استغفار
وقتی بندۀ خدا ِ
و ترس از جهنم و )...چه اتفاقی میافتد؟ از خدا بهره میبرد و
ً
خدا هم برایش جبران میکند .این اصال یک راه عشقبازی با
خداست ،خدا هم به چنین بندهای محبت میکند و او هم
لذتش را میچشد.
حاال نمیشود ما بدون انکسار ،از خدا یک لذتی بچشیم؟ در اینجا
ً
بحث ما وارد مرحلۀ تازهای میشود :اصال انسان یا یک عبد ،چگونه
از موالی خودش بهره میبرد؟ چگونه از ذکر موال و دیدار او لذت
خود موال ،بچشد و ببوید و بهره ببرد؟
میبرد؟ چگونه میتواند از ِ
ذکر خدا که ما باید -بهعنوان ذکر واجب -بگوییم،
بیشترین ِ
چه ذکری است؟ کلیدیترین ذکر واجب ما که باید تکرار کنیم
«اهلل ا کبر» است ،یعنی حواست باشد که خدا بزرگ است و تو
در
در مقابلش باید کوچک باشی .هیچ چیزی
مثل گناه ،آدم را ِ
ً
خانۀ خدا کوچک نمیکند ،البته نه اینکه عمدا برویم گناه کنیم
تا پیش خدا کوچک بشویم؛ این خودش عین تکبر است و با این
گناهها کسی کوچک نمیشود!
برای بهرهبردن از خدا راهی جز «انکسار» وجود ندارد
ا گر شخصیت ما درست تربیت بشود ،بهگونهای که وقتی خالف
برنامه عمل کردیم ،بههم بریزیم ،وقتی خالف منافع عالی
خودمان عمل کردیم ،بههم بریزیم ،وقتی خالف فرمان خدا و
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فرمان ّ
ولی خدا عمل کردیم ،بههم بریزیم ،آن «انکسار» پدید
میآید آنوقت راه باز میشود و خدا در وجود انسان حلول
میکند .به حدی که میشود گفت راه دیگری جز همین انکسار
برای بهره بردن از خدا و چشیدن از خدا وجود ندارد .چون این
انکسار است که عبد را در نهایت آمادگی برای دریافت از موال قرار
میدهد ،یعنی ما را در نهایت کوچکی در مقابل خدا قرار میدهد.
خدایا من آنوقتی که در مقابل فرمان تو گفتم َ
«چشم» پنجاه
درصد کوچک شدم ،اما آن وقتی که خطا کردم و گفتم «عذر
میخواهم ،ببخشید» صد درصد کوچک شدم!
ببینید اولیاء خدا در مناجات خودشان چهکار میکنند؟ آنها زیاد
طاعت را نگاه نمیکنند ،بلکه بیشتر به استغفار و عذرخواهی
بهخاطر کوتاهی در انجام فرامین الهی و ترس از عذاب الهی
توجه میکنند.
انکسار در انسان موجب جذب نور الهی میشود
ممکن است سؤال کنید :حاال ا گر آدم هیچ گناهی نکرد ،چه؟
اهلبیت(ع) که گناه نکرده بودند ،چه؟ وقتی خدا چشم و گوش
آدم را باز کند ،هرچه انسان جلوتر و باالتر میرود-غیر از این
گناههایی که ما میبینیم -یک چیزهایی برای او گناه است که
ما نمیبینیم! هرچه انسان به خدا نزدیکتر میشود و اوج نور
و پا کی و صفا و زیبایی خدا را میبیند آنوقت ا گر یک ذره هم به
اندازۀ گردۀ غباری در وجود خودش ببیند ،از آن هم عذرخواهی
میکند .آیا الزم است آدم از این مقدار اندک هم عذرخواهی کند؟
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بستگی به این دارد که چقدر دوست داشته باشد از خدا ببرد!
ً
اولیاء خدا اینگونهاند که اصال لحظهای بدون خدا و در دوری از
خدا نمیتوانند زندگی کنند ،لذا این را برای خودشان حیاتی و
الزم میدانند.
انکسار در انسان موجب جذب نور الهی میشود .آنوقت اولیاء
خدا در آن مقام باالیی که هستند ،همان یکذره غباری که
در وجود خود میبینند ،موجب انکسارشان میشود لذا سراغ
وادی استغفار افتادند ،از موالی خود
استغفار میروند و وقتی در ِ
دریافتهای بسیار شیرین و لذتبخشی پیدا میکنند.
برای اینکه مزۀ استغفار را بچشیم ،یکمدتی با َ
«چشم گفتن»
به خدا ،تواضع کنیم
کسی که میخواهد مزۀ شیرین استغفار را بچشد ،باید چهکار
کند؟ یک مدتی با َچشم گفتن به خدا ،در مقابل خدا تواضع
ً
ً
کنیم؛ راهش این است .همانطور که قبال بیان شد ،اصال این
استغفار و عذرخواهی از خدا که بگوییم «خدایا من اشتباه کردم
من را ببخش» درواقع شیوۀ عشقبازی عبد و موال است.
تو مزۀ کوچکبودن در مقابل خدا را چشیدهای؟ تا حاال صاحب
و فرمانده داشتهای؟ تا حاال سرباز بودهای؟ تا حاال عبد بودهای
که بچشی مزهاش چیست؟ یک مدتی کار کن تا یک مزهای از آن،
به تو بچشانند؛ آنوقت میفهمی که انکسار استغفار ،این مزه را
برایت دوبرابر میکند!
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چرا مزۀ استغفار را نمیچشیم؟ چون مزۀ کوچکیکردن پیش
خدا را نمیچشیم!
من چرا مزۀ استغفار را-که فوقالعاده لطیف و لذتبخش است-
ً
نمیچشم؟ چون اصال من هیچوقت مزۀ کوچکیکردن پیش
خدا را نمیچشم! حاال چهکار کنم مزۀ کوچکیکردن پیش خدا
را بچشم؟ باید یک مدتی با دقت و مراقبت ،بگویم َ
«چشم!» از
خدا حساب ببرم و بگویم چشم .میدانی یک عبد وقتی یک
موال داشته باشد که از او حساب میبرد ،چه لذتی میبرد از اینکه
این موال را دارد! برای اینکه این را بدانی ،باید یکمدتی به خدا و
موالی خودت ،با مراقبت بگویی َ
«چشم»
وقتی یک مدتی با مراقبت نسبت به امر موال ،گفتی َ
«چشم»
چه اتفاقی میافتد؟ مزۀ کوچکیکردن در مقابل موال را با
«چشمگفتن» به خدا میفهمی .حاال این مزه و لذتی که بردی،
تازه یک پیشدرآمد و یک پیشغذا است .حاال غذای اصلی
را به تو میدهند؛ آن غذای اصلی و لذت اصلی را در «استغفار»
میبینی .آدم در استغفار ،بیشتر حس میکند که موال دارد،
بیشتر حس میکند که صاحب دارد!
بچهای که پدر و مادرش معلوم نیست چه کسانی هستند یا آنها
را نمیشناسد ،این بچه «بیهویت» میشود و مزۀ بابا داشتن
و مادر داشتن را نمیفهمد .کسی که پدر و مادرش را نشناسد
بیهویت میشود ،کسی که خدا و موالی خودش را نشناسد و
موال نداشته باشد هم در واقع بیهویت است.
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وقتی مزۀ فرمانبری از موال را چشیدی ،مزۀ استغفار را هم
میچشی!
ایکاش این فرمانبری از خدا را تبدیل به یک فرهنگ کنیم؛
اینکه «من دوست دارم فرمان خدا را ببرم ،میخواهم مزۀ موال
داشتن را بچشم!» وقتی مزۀ فرمانبری از موال را چشیدیم ،چند
ً
استغفار
برابر این لذت را در «استغفار» میچشیم .اصال در موقع
ِ
ِ
ً
کردن خدا،
ی
خدای
آنجا
اصال
کند،
ی
م
موالیی
موال،
که
است
عبد
ِ
خودش را نشان میدهد و عبد مثل یک بچهای که به آغوش
مادرش پناه برده ،به موالی خودش پناه میبرد و آنجا احساس
امنیت و آرامش پیدا میکند.
برابر این مزه را در استغفار
ا گر مزۀ خدا داشتن را بچشی چند ِ
در خانۀ خدا شکسته میشود و
میچشی! در استغفار ،آدم ِ
کوچک میشود .فرمانبردن هم آدم را شکسته و کوچک میکند
چون ُقدبازیاش را کنار گذاشته و میگوید َ
«چشم!»
زندگی خودت را هرز میدهی؟! کارهای عادی زندگیات
چرا
ِ
را هم بهخاطر خدا انجام بده!
یک مدتی سعی کن با َچشم گفتن به خدا ،مزۀ فرمانبردن را

ی هست که عقل خودمان
بچشی .خیلی از کارهای عادی زندگ 
ً
هم میرسد اینها کارهای خوب و الزمی است؛ مثال اینکه باید
ُ
پشت چراغ قرمز بایستیم و ...خب همینکارها را هم بهخاطر
ً
فرمان خدا انجام بده ،چرا زندگی خودت را هرز میدهی؟! «قربة
ِ
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الیاهلل» پشت چراغ قرمز ،توقف کن و بگو :چون حضرت امام(ره)
ً
فرمود که رعایت مقررات راهنمایی رانندگی ،شرعا واجب است،
پس خدایا بهخاطر تو ،این مقررات را رعایت میکنم.
حتی کارهای دیگری مثل غذاخوردن و خوابیدن را هم بهخاطر
خدا انجام بدهیم؛ یعنی چون خدا فرمان داده است که غذا
بخوریم ،این کار را انجام بدهیم .اینقدر این حرف مهم است
که پیامبر ا کرم(ص) به حضرت ابوذر فرمود :برای هر کاری حتی
برای خوردن و خوابیدن خودت هم نیت قربهالیاهلل داشته باش
چارپایان هم
غافالن خواهی بود و طبق آیۀ قرآن ،غافالن از
و اال از
َ ََ َ ّ َ ُ ْ َ
َّ ْ َ ْ َ ْ
ُ ّ َ ْ َّ ٌ َ َّ
َ
بدترند! (یا أبا ذ ٍر ِلیکن لک َ ِفی ک ِل شی ٍء ِنیة حتى ِفی النو ِم و ال ک ِل؛
َ
ْ
ْ َ َ
َ
وسائلالشیعه(َ )48/1/یا أ َبا ذ ٍّرُ ،ه َّم ِبال َح َس َن ِة َو ِإ ْن ل ْم َت ْع َمل َها ِلک ْیل
َ
ْ
ْ
ََ
ْ
َ
ص
ُتک َت َب ِم َن ال َغ ِاف ِلین؛ امالی طوسی( )536/فل ُب ّد ِلل َع ْب ِد ِم ْن خا ِل ِ 
ُّ
َ َْ َ ُ ْ َ َ َْ َْ َ ُ ُ َ ً
ُ
َ
ون غ َ ِاف ُل َو
ون ِإذا لم یکن ِبه َذا الم َعنى یک
ِّالن َّی ِة ِفی ک ِل َح َرک ٍة َو ُسک
ٍ
ْ
ّ
ّ
ْ
ْ َ ُ َ َ ْ َ َّ ُ ُ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ ْ
م اهَّلل تعالى فق 
الغ ِافلون قد ُذمه 
عام َبل ُه ْم أ َضل
ال ِإن هم ِإل کالن ِ
َ ُ ُ ْ ُ
ً َ َ
غافلون؛ مصباحالشریعه)53/
َس ِبیل َو ق 
ولئک هم ال ِ
ال أ ِ
برای اینکه مزۀ عبدبودن را بچشی کارهای مباح را هم با نیت
قربهالیاهلل انجام بده!
مدام از موالی خودت فرمان ببر و همهاش دنبال این باش که
فرمان ببری .حتی آنجاهایی هم که عقل خودت میرسد این
ً
کار را باید انجام بدهی ،باز هم «قربة إلی اهلل» انجام بده؛ یعنی
خدایا ،من بهخاطر تو دارم این کار را انجام میدهم» ا گر یک کار
ً
مباح خواستیم انجام بدهیم چه؟ مثال ا گر شما به یک تفریحی
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رفتهای که مباح است(البته برخی از تفریحها مستحب است)
این را هم میتوانی با نیت قربهالیاهلل انجام بدهی .یعنی کارهای
مباح خودت را (که مستحب هم نیست) میتوانی بهحساب خدا
بگذاری ،ا گر این کارها را هم بهخاطر خدا انجام بدهی ،خدا از
تو میخرد.
فرمودهاند ،غیر از کارهای واجب و مستحب ،خدا دوست دارد
بعضی وقتها ،بندگانش کارهای مباح هم انجام بدهند .پس ما
برای کارهای مباح هم میتوانیم بگوییم که «خدایا این را هم
بهخاطر تو انجام میدهم!» میفرماید :باشد همه را به دستور
من انجام بده! تا چه اتفاقی بیفتد؟ مزۀ عبد بودن برای موال
ُ
را بچشی ،همین باعث انکسار میشود و قدبازیات را از بین
میبرد .مهم این است که بیشتر عبد میشوی ،با انجام این
کارها-به دستور خدا -روز به روز ،عبدتر میشوی.
هرکسی که یک مقدار از خدا فرمان برد ،انکسار در او پدید میآید،
چنین کسی آماده است وارد مرحلۀ دوم بشود .مرحلۀ دوم
چیست؟ وقتی که خطا و نافرمانی کند و استغفار کند ،این انکسار
بیشتر میشود .ا گر این انکسار در موقع خطا و استغفار ،خیلی
بیشتر بشود ،خدا این بندهاش را از خطا حفظ میکند و نگهش
میدارد .وقتی خدا او را از خطاهای بزرگ و ابتدایی نگهش
داشت ،وارد مرحلۀ باالتر میشود که خطاهای خیلی کوچک هم
او را بههم میریزد و همینطور مدام انکسارش بیشتر میشود و
مدام بهرهاش از خدا بیشتر میشود.
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انکساری که در اثر استغفار پدید میآید ،انسان را در معرض
دریافت نور خدا قرار میدهد
استغفار بعد از گناه میافتد ،آن انکساری است
پس اتفاقی که در
ِ
که در عبد پیدا میشود و همین انکساری که به دنبال استغفار
پدید میآید ،انسان را در معرض دریافت نور خدا قرار میدهد.
وحی فرستاد به
امامصادق(ع) میفرماید :خداوند متعال
حضرت داود ،فرمود«َ :يا َد ُاو ُد إ َّن َع ْبد َي ْال ُم ْؤم َن إ َذا َأ ْذ َن َب َذ ْن ًبا ُث ّمَ
ِ
ِ
َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ِ ْ َ ْ َ ّ ْ َ ِ ْ َ َ ْ ُ َ
ُ
رجع و تاب ِمن ذ ِلك الذن ِب و استحيا ِم ِني ِعند ِذك ِر ِه غفرت له»
(ثواباالعمال/ص )130وقتی بندۀ من یک گناه میکند و بعد
برمیگردد و از آن گناهش توبه میکند و موقع یادآوری گناهش از
من خجالت میکشد ،او را میبخشم.
ً
اصال خدا چرا خودش را در مسئلۀ گناه ،وسط میآورد ،درحالیکه
ً
خود من ضرر میزند؟ برای اینکه یک چیزی به نام
گناه اوال به ِ
«رابطۀ عبد و موال» شکل بگیرد .میتوان گفت که فلسفۀ وجود
گناه ،شکلگیری «رابطۀ عبد و موال» است ،کمااینکه فلسفۀ
ً
فرمان خدا هم ،شکلگیری رابطۀ عبد و موالست .اساسا ما ا گر
ِ
بخواهیم با خدا رابطه برقرار کنیم ،این رابطه چیزی غیر از رابطۀ
عبد و موال نمیتواند باشد .ا گر این رابطه بهخاطر گناه و استغفار،
شکل گرفت ،به بزرگی خدا نگاه میکنیم و بهخاطر نافرمانی از او
خجالت میکشیم!
ْ ََ َ
َْ
در ادامۀ روایت ،خداوند میفرماید«َ :و أن َس ْي ُت ُه ال َحفظة» نهتنها او
را میبخشم بلکه یک کاری میکنم آن دو فرشتهای که گناهانش
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را ثبت کردند ،آنها هم فراموش کنند! برای کسانی که رابطۀ عبد
و موال برایشان شکل گرفته است این خبر ،خیلی مهم است و
ً
با خوشحالی میگویند :خدایا واقعا آنها هم یادشان میرود؟
دیگر وقتی مرا نگاه میکنند ،به چشم یک گنهکار به من نگاه
نمیکنند...
َ ْ ْ
َ
و بعد میفرماید«َ :و أ ْب َدل ُت ُه ال َح َس َنة» جای گناهشان ثواب
َ
نویسم! یعنی گناهشان را به کار خوب تبدیل میکنم َ«و ل
ُمی َ َ َ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
أ َبا ِلي َو أنا أرحم الر ِاح ِمين» برایم مهم نیست و من مهربانترین
مهربان هستم.
ا گر با «فرمانبری از موال» و «استغفار» هم در ما انکسار پدید
نیامد ،چهکار کنیم؟
آنچه مهم است همین «انکسار» است ،انکسار اینقدر مهم است
که بعضی وقتها بهخاطر اینکه این انکسار با اطاعت از فرمان
خدا پدید نمیآید ،خدا آدم را رها میکند که دچار گناه شود .حاال
چگونه این انکسار را پیدا کنیم؟ ا گر از راه فرمانبری از موال و از راه
استغفار بعد از گناه هم این انکسار در ما پیدا نشد ،چهکار کنیم؟
بودن خدا و مزۀ عبد
آیا راه دیگری هم وجود دارد که ما مزۀ موال ِ
بودن خودمان را بچشیم؟
ِ
خدایا ،ا گر من از این مسیر طبیعی رشد نکردم و این انکسار در
من بهوجود نیامد ،آیا یک راه میانبر هم وجود دارد که به من
نشان بدهی؟ ا گر من نتوانستم از این راه جلو بیایم ،آیا یک منطق
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دیگری هست که من با آن منطق جلو بروم؟ بله؛ یک راه میان ُبر
بدون این سیر و سلوک در عبودیت هم «مزۀ موال
وجود دارد که ما ِ
ُ
داشتن» را بچشیم ،آن راه میانبر این است که خدا یک «موالی
مهربان» به ما بدهد؛ موالی مهربانی مثل علیبنابیطالب(ع)،
مثل أباعبداهللالحسین(ع)؛ به ویژه ا گر این موال ،مظلوم هم باشد،
کار ما آسانتر است .وقتی قصههای مظلومیتشان به گوش ما
برسد ،میفرماید :حاال دلت میآید این موال را معصیت کنی؟
آخرین طرح خدا برای اینکه در ما انکسار ایجاد کند...
همان خدایی که راه بهشترفتن را عبادت و استغفار قرار داد،
این راه هم مقرر فرمود که ا گر یک قطره اشک برای حسین(ع)
(وج َبت له َ
بریزی بهشت برایت واجب میشود َ
الج ّنة) البته این
انکسار عبد نسبت به موال باید
هم خالف قاعده نیست؛ چون آن
ِ
پیش بیاید و با همین اشک ریختن ،آن انکسار پدید میآید ،لذا
«ارباب من
دیدهاید که در روضهها و عزاداریها همه میگویند:
ِ
حسین ...غالمت هستم یا أباعبداهلل »...این یعنی دارند مزۀ
موالداشتن را میچشند.
حاال ا گر ما با دوازده امام هم به راه نیامدیم ،خدا یک طرح دیگری
هم برای ما دارد؛ یک مادری در این خانواده و این اهلبیت(ع)
گذاشته است که او ّ
«ام االئمه» است! او هم عصمت کبرای حق
است ،او هم حجت خداست .حاال فکر کنم ا گر بدون سیر و سلوک
هم بفهمیم که این مادر ،بهخاطر ما بازویش شکسته است ،یک
انکساری برای ما پدید میآید .این حتی با قصۀ امامحسین(ع)
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َ
فاط َمة َو
«ب ِ
َهم فرق دارد ،لذا در آن دعا فرمودند که صدا بزنیدِ :
الم َ َ
ودع ف َ
بیها َو َبعل َها َو َب َ
ا َ
نیها َو ِس ّر ُ
یها» نقش حضرت زهرا(س)
ست ِ ِ
ِ
ِ
در عالم خلقت چیست؟ ما نمیدانیم ،اما آقای حسنزادۀ آملی
عارف بزرگوار ،در شرح آن روایت میفرماید که ّ
«سر لیلة القدر ،خود
فاطمۀ زهرا(س) است».
شاید آخرین طرح خدا برای اینکه در ما انکسار ایجاد کند ،همین
باشد .ا گر این انکسار در اثر معنویت ،عبودیت و استغفار از گناه
برایمان پیش نیاید ،در اثر شنیدن روضۀ فاطمۀ زهرا(س)
که برایمان پیش میآید! شما فکر میکنید رزمندهها چگونه
یکشبه راه صدساله را طی میکردند؟ از بس اهل روضۀ حضرت
ً
ً
زهرا(س) بودند .خصوصا اینکه ایام عملیات ،معموال مصادف با
ایام فاطمیه بود .کسی نمیتوانست با غفلت از کوچۀ بنیهاشم
رد بشود...
(الف-2ن)2

