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12.26 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬25/9/94 مطابق با چهارم ربيع االول
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

 

تحليلي روان شناختي از تحوالت صدر اسالم
(1)

دلبستگی به دنيا؛ ريشه همه انحرافات

مقدمه

مقام معظم رهربي سال ها قبل سؤايل را مطرح کردند مبين بر اين که چگونه مردم مسلماين که با سخيت و گرفتاري تن به اسالم دادند و اميان آوردند و حتت شکنجه های
بسيار واقع شدند٬ بعد از رحلت پيغمرب اکرم آرام آرام مسري را تغيري دادند و با جامعه مورد نظر پيامرب زاويه پيدا کردند تا آجنا که ⸂ايتا کار به واقعه کربال اجناميد؟ اين
مسئله ابعاد خمتلفي دارد. يک بعد آن تارخيي است که اصال جريان چه بود؛ چگونه اين قضاياي تارخيي اتفاق افتاد؛ از کجا سرچشمه گرفت٬ و چه حتواليت پيدا کرد تا به
اين داستان منتهي شد. البته پس از آن که اين قضيه از نظر تارخيي کامال روشن شد٬ نوبت به حتليل تاريخ مي رسد که عواملش چه بود؛ چه چيزهايي عامل اصلي و چه
چيزهايي عامل کمکي بود٬ و چه شرايطي فراهم شد که کار به اين جا اجناميد؟ اين کار مورخني است که بر تاريخ و منابع تارخيي تسلط دارند و بنده قصد ندارم در
اين جا بعد تارخيي را مطرح کنم. بُعد ديگر اين مسئله بُعد کالمي آن است که اين جريانات چه اندازه با عقايد اسالمي وفق يا تضاد دارد؛ فرقه هاي خمتلف مسلمانان
درباره اين  مسئله چه نظرهايي دارند٬ و کدام درست و کدام باطل است؟ اين مسايل هم با شيوه حبث کالمي با متدولوژي خاص خودش بررسي مي شود که متکلمان و
بزرگان ما بيش از هزار سال روي آن کار کرده اند و با سليقه ها و حتقيقات خمتلفي که داشته اند خبش هاي خمتلفش را بررسي کرده اند٬ و فکر مني کنم چيز ديگري براي
حتقيق به جا گذاشته باشند. البته کار انساين هيچ گاه به نقطه آخر مني رسد٬ ويل احلمدهللا به قدر کايف و حتی بيش از حد کايف در اين زمينه ها کار شده است و خبش هايي
رنج کردند؛  را صرف  عمري  عاشقانه  که کساين  است  عبقات  و  الغدير  کتاب  آن ها  از  منونه هايي  مي شود.  تدريس  حوزه ها  در  درسي  مطالب  عنوان  به  هم  آن ها  از 

مسافرت ها به جان خريدند٬ و خون دل ها خوردند و به خويب از عهده آن برآمدند.

اهميت و ضرورت بحث

بُعد ديگر اين مسأله به اصطالح امروزي ها جنبه علمي و حتليلي دارد٬ که بعضي از آن ها بيشرت آهنگ روانشناخيت و بعضي  ديگر آهنگ جامعه شناخيت دارد٬ و شامل
مسائلي از اين دست مي شود که اين  رفتار به عنوان يک عمل انساين چگونه شکل مي گريد؟ چگونه مي شود که کساين در زماين تا پاي جان براي اسالم بايستند٬ در
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جنگ ها شرکت کنند و زخم بردارند و روز ديگري به حنوي عمل کنند که ⸂ايتا به ضرر اسالم متام شود؛ اين کار از نظر روانشناسي چگونه حتليل مي شود؟ اين  پديده
تارخيي چگونه به عنوان يک پديده اجتماعي براي يک قوم يا گروه شکل گرفت و چه عواملی داشت؟ اگر انسان عوامل آن را بفهمد٬ مي تواند موارد مشابه  آن را نيز
تفسري کند و از آن برای خودش عربت بگريد. اين گونه حبث هاي حتليلي است که مي تواند عربت آموز باشد و از نظر تأثريي که مي تواند در فکر و رفتار ما بگذارد٬ خيلي

امهيت دارد.

اين روشي است که قرآن کرمي فراوان به کار گرفته و خبشي از تعاليم خودش را براساس مهني روش آموزش داده است. مهان گونه که مالحظه مي فرماييد خبش عظيمي از
آيات قرآن داستان  گذشتگان است٬ با اين که قرآن کتاب تاريخ نيست. نقل اين داستان ها براي اين است که ديگران از آن عربت بگريند و رفتار خودشان را تصحيح
کنند که مثل بعضي از گذشتگان در چاله اي نيفتند که نتوانند از آن بريون بيايند و نه تنها به خودشان بلکه به ميلياردها انسان در طول تاريخ ضرر بزنند. فرض کنيد
درباره داستان کربال حبث بشود که چه عواملي در آن مؤثر بود٬ از کجا ناشي شد٬ چه قشري بيشرت مؤثر بودند و چه انگيزه هايي داشتند. به خصوص در جاهايي که
حتولی سريع در افرادي پيدا شد و ديروز در يک جبهه بودند و امروز رفتارشان عوض شده. چگونه مي شود که انسان ده سال٬ بيست سال راهي را رفته است٬ سپس يک
شبه يا کمرت از يک شب تغيري مسري می دهد؟ چه عاملي باعث اين حتول مي شود؟ حال خواه از راه غلط به راه صحيح تغيري مسري بدهد و يا برعکس٬ از راه صحيح به
راه غلط برود. دانسنت اين مطالب خيلي مهم است و مهان فايده اي را دارد که ذکر داستان هاي تارخيي در قرآن دارد. چرا در قرآن اين مهه داستان بين اسرائيل تکرار شده
است؟ داستان کسانی که چند هزار سال پيشرت زندگي مي کردند به ما چه ربطي دارد؟ خود قرآن فرموده که ما اين ها را مي گوييم تا مشا عربت بگرييد٬ تا مشا درس بگرييد
که چگونه بايد رفتار کنيد و رفتارتان چه پيامدهايي مي تواند داشته باشد. اگر ما اين داستان ها را از اين زاويه مطالعه کنيم و عوامل و پيامدهاي آن ها را در نظر بگريمي٬ به
اين فکر فرو می رومي که نکند يک روز ما هم به مهني مشکالت مبتال شومي! آن ها هم انسان هايی مثل ما بودند٬ به خصوص که مدت ها پاي منرب پيغمرب و امريمؤمنان
صلوات اهللا عليهما بودند٬ و حيت برخی از آن ها در جنگ ها در رکاب حضرت علي عليه السالم شرکت کرده بودند. چه مي شود که اين آدم عوض مي شود؟ اگر چنني حتويل
بيايد و من چنني پيش  به چنني مشکلی مبتال شومي؟ شايد روزي حادثه ای  ميليونيم احتمال منی دهيم که شايد ما هم  يا يک  آيا يک هزارم  ببينيم٬  انسان   را در هزارها 

مسئولييت داشته باشم و به مهني مشکل مبتال شوم؟!

روش بحث مورد نظر

به نظر من اگر از اين زاويه روي اين مسايل تارخيي کار کنيم٬ در عني حال که پاسخي به سؤايل است که مقام معظم رهربي مطرح فرمودند٬ براي خود ما هم فايده علمي
و عملي دارد؛ هم وظيفه خودمان را در مسايل اجتماعي ⸂رت مي شناسيم و به پيامدهاي کارهاميان توجه پيدا مي کنيم٬ و هم موجب می شود که سهل انگاري نکنيم و

بعضي مسايل را دست کم نگريمي.

اين حبث با شيوه هاي خمتلفی صورت می گريد. ما که معتقد به مباين ديين هستيم می توانيم از شيوه هاي ديگري غري از مباحث علمی و جتربی نيز استفاده کنيم. چه بسا
داستان هاي قرآن براي ما آموزنده باشد و بررسي آن ها سرنخ هايي را  به دست ما بدهد که اگر آن ها را دنبال کنيم بسياری از مسايل برای ما حل  شود. مهني طور خبش
مهمي از روايات در تبيني٬ تفسري و حتليل اين جريانات و هم چنني عربت هاي آن هاست که برای ما بسيار راه گشاست. به نظرم رسيد ما حبث مان را از ⸂ج البالغه شروع

کنيم و کلمات امريمؤمنان عليه السالم را درباره حتليل اين حتوالت مرور کنيم.

خطبه شقشقيه و تحليل تحوالت خالفت

اگر از ابتدای ⸂ج البالغه شروع کنيم در خطبه سوم با خطبه شقشقيه روبه رو می شومي که مطالب بسيار مهمي در اين زمينه در آن وجود دارد. مهان گونه که مي دانيد
حضرت در خبش عمده ای از اين خطبه در عباراتی کوتاه٬ زيبا و نافذ٬ در عني حايل که کامال پيداست که مصاحل جامعه اسالمي را به خوبی مورد نظر قرار داده اند به
حتليل حتوالت خالفت می پردازند. مهانند تفسري هر حادثه ای ديگر٬ بدون اين که سّب٬ لعن يا توهينی به کسی بشود٬ به بيان اين  مطلب می پردازند که اين کار اشتباه بود
و اين ضررها را داشت٬ به صورتی که اگر کسی واقعاً خبواهد حقيقت را بفهمد از اين بيانات نگران مني شود. به مهني دليل٬ برخي از اهل سنت مهني خطبه را مهانند ساير
خطبه های امام شرح کرده اند و هيچ احساس نگراين نيز نکرده اند. به هر حال حضرت حقايق را به گونه ای بيان کرد ه اند که اگر کسي خبواهد حقيقت را بفهمد٬ برايش
روشن شود٬ اما معناي اين کار سّب٬ توهني و حتريک احساسات و تعصبات ديگران نيست که هم موجب افرتاق مسلمني و جنگ داخلي و ⸂ايتا نابودي اسالم مي شود٬

و هم شيوه حماوره معقول اقتضا مني کند که انسان با فردی که خمالف نظرش است با تندي و عصبانيت و فحش و امثال آن مواجه شود.

شيوه های تعيين خلفا

خبش عمده اين خطبه درباره اصل جرياين تارخيي است که چگونه مسئله خالفت شکل گرفت. حضرت اشاره مي فرمايند که قبل از من سه تا خليفه آمدند که هر کدام به
شيوه اي تعيني شدند. خليفه اول در حالی تعيني شد که امريمؤمنان عليه السالم مشغول غسل دادن و جتهيز پيغمرب بودند. عده ای در سقيفه مجع شدند تا خليفه را تعيني



کنند. ابتدا بني مهاجرين و انصار حبث شد که چگونه بايد خليفه را تعيني کرد؛ که بعضي  گفتند بايد دو امري يکي از مهاجرين و يکي از انصار داشته باشيم٬ و برخي
مهاجرين را ترجيح مي دادند و برخي انصار را٬ و باالخره حرف مهاجرين به کرسي نشست؛ اين شيوه درباره خليفه اول بود.

نوبت به خليفه دوم که رسيد هيچ يک از اين حرف ها در کار نبود٬ بلکه مالک وصيت نامه اي بود که به انشاي خليفه اول و خط کسی که بعدها خليفه سوم شد٬ نوشته
 شده بود. مورخان گفته اند که خليفه اول هنگام انشاي اين وصيت از هوش رفت٬ و در واقع منت اصلي را خليفه سوم به اراده خودش نوشت؛  اما بعد از اين که به هوش
آمد٬ پرسيد چه نوشيت٬ و پس از آگاهی از مطالب آن با آن موافقت کرد! به هر حال تعيني شخصي بود. در مهني جا يک اشاره  ضمين هست که اگر اين راه٬ راه
صحيحي است که خليفه اي جانشني خودش را تعيني کند٬  چرا از مهان ابتدا به خواسته پيامرب عمل نشد؟ پيغمرب اکرم صلوات اهللا عليه وآله هفتاد روز قبل از وفات خويش٬
حضرت علي را تعيني کرده بود؛ پس چرا پس از وفات ايشان عده اي در سقيفه مجع شدند و درباره خليفه بعد از پيامرب حبث کردند؟ اگر اين کار خليفه اول صحيح بود٬

به طريق اويل کار خود پيغمربصلی اهللا عليه واله صحيح بود که جانشينش را تعيني کرد؛ ويل مسلمانان رأي شان اين گونه قرار گرفت و به آن شکل عمل کردند!

نوبت به خليفه سوم که رسيد شيوه سومی به کار گرفته شد. خليفه دوم شش نفر را به عنوان اعضاي يک شورا تعيني کرد و شرايطي را گذاشت و آيني نامه اي براي
اعضای شورا تنظيم کرد. امريمؤمنان مي فرمايد: او چنني تصور کرد که من هم يکي از اعضاي آن شورا هستم. در اين شورا گفت وگوهايي شد و باالخره به خالفت عثمان
اجناميد. حضرت در اين خطبه اشاره اي به هر کدام از اين شيوه ها مي کنند و يف اجلمله می فرمايند اين ها هيچ کدام راهي نبود که اسالم تعيني کرده باشد؛ بلکه هر کدام

راهي به نظرشان رسيد  و آن طور عمل کردند. حضرت به طور ضمين مي فرمايد که اين راه ها درست نبود.

َها َمَحلُ  اْلُقْطِب ِمَن الرََّحى؛ خليفه اول در حالی اين مسئوليت را قبول کرد که درباره انتخاب خليفه اول می فرمايد: َلَقْد تـََقمََّصَها ابن ابی قحافة َوِإنَُّه لَيْعَلُم َأنَّ َمَحلِّي  ِمنـْ
مي دانست موقعيت من نسبت به اين مسئله مهانند موقعيت قطب نسبت به آسياب است. در آسياب دو سنگ روي هم مي چرخد و حموري دارد که اين سنگ ها دور اين
حمور بايد بچرخند تا گندم بني آن خرد بشود. اگر اين حمور بشکند يا آن را در بياورند٬ ولو اين که سنگ ها حرکت بکند٬ پراکنده مي  شوند. سنگ  روئني بايد در جهت
يا گندم هايي که زير آن است پخش اين طرف و آن طرف کشيده می شود و مي افتد  به  را نگه دارد٬  نباشد که آن  مشخصي روي سنگ زيرين بچرخد؛ وقتی حموری 
مي شود. حضرت مي فرمايد خليفه اول اين مسئوليت را قبول کرد در حايل که مي دانست من نسبت به مسئله خالفت به منزله حمور هستم و اگر نباشم اين آسياب حمصول
درسيت خنواهد داشت. هم چنني حضرت درباره خالفت خليفه سوم با تشبيه گويايی از قدرت گرفنت و رخيت وپاش خويشاوندان او سخن می گويد٬ و می فرمايد: آ⸂ا مهانند
گله شرتي که در فصل ⸂ار به گياهانی که تازه روييده هجوم آورد و خبواهد شکم خودش را با آن ها سري کند٬ بيت املال را صرف کردند. در تاريخ آمده است که واحد
بذل و خبشش هاي وي صد هزار دينار بود! در زمانی که مردم با يک درهم و دو درهم معامله می کردند٬ خليفه سوم به هر يک از سه دامادش چهارصد هزار دينار خبشش
امرياملومنني چه  هر  هر طرف شوريدند.  از  و  نياوردند  طاقت  مردم  باالخره  که  باعث شد  اين ها  مهه  َحَکم خبشيد.  مروان  به  دينار  ديگري صدهزار  در خبشش  و  کرد٬ 
عليه السالم مردم را نصحيت کردند٬ پيغام فرستادند و گفتند کاري نکنيد که سنت غلطي گذاشته شود و خليفه کشي باب بشود٬ گوش ندادند و باالخره مردم مجع شدند

و آن چه مصلحت نبود (که مهان سنت غلط خليفه کشي بود) عملي شد.

بيعت با اميرالمؤمنين عليه السالم

حضرت می فرمايد: وقيت خليفه سوم کشته شد٬ يک مرتبه ديدم مهه مردم (به تعبري خودمان) مثل مور و ملخ بر سر من رخيتند؛ َفَما رَاَعِني ِإالَّ َوالنَّاُس َكُعْرِف الضَُّبعِ  ِإَلي
يْنثَاُلوَن َعَلي؛ ناگهان خودم را در ميان مجعي ديدم که هجوم آوردند و بر سر من رخيتند. در اين جا حضرت تعبريايت دارند که شارحان ⸂ج البالغه در تبيني معنای آن٬
َلَقْد ُوِطَئ اْلَحَسَناِن َوُشقَّ ِعْطَفاي. برخی از شارحان اين تعبري را خيلي عجيب مي دانستند؛ امام حسن و امام حسني عليهما السالم آن اختالف دارند. مي فرمايد: َحتَّى 
زمان جوان هاي برومندي بودند و اين طور نبود که مثل بچه زير دست و پا بيفتند. از اين رو برخی گفته اند منظور از اين حسنان دو تا از انگشت هاي پاست و اين عبارت
به اين معناست که انگشتان پاي مرا له کردند٬ اما برخي اصرار بر اين دارند که منظور امام حسن و امام حسني هستند و به اين معناست که آن قدر هجوم شديد بود که
اين  دو زير دست و پا افتادند. درباره عبارت شّق عطفای نيز بني شارحان اختالف نظر  وجود دارد. برخی گفته اند بدين معناست که عباي من از دو طرف پاره شد و برخي
عطفای را به معنای پرياهن گرفته و گفته اند به اين معناست که پرياهن من از دو طرف دريده شد٬ اما بعضي عبارت را به اين معنا گرفته اند که دو تا ⸂لوي من ضرب

ديد. امجاال به معنای هجوم عجييب است که به زمحت انسان می تواند در مقابل آن خودش را نگه دارد. به اين صورت آمدند با امريمؤمنان عليه السالم بيعت کردند.

اما عجيب اين است که هنوز داستان اين بيعت متام نشده بود و ساماين نگرفته بود که کار خمالفت ها شروع شد. از اين جا حمل حبث ماست که چطور مردمي که آن
چنان بر امرياملؤمنني هجوم مي آورند و به پذيرش خالفت جمبورش مي کنند٬ چند روز بعد از او فاصله مي گريند و عليه او جنگ به راه مي اندازند؛ به خصوص زبري که در آن
شورای شش نفره طرفدار خالفت علي بود؟! حتی نقل کرده اند که در سقيفه يکی از کسانی که با خليفه اول هم بيعت نکرد مهني جناب زبري بود. حال چه شده است
که بعد از بيعت با علی عليه السالم جنگ مجل را عليه او به راه انداخته است؟! چگونه مي شود که آدميزاد يک عمر براي اسالم زمحت بکشد تا جايی که پيغمرب براي
مششريش دعا کند٬ و حاال رودرروی علی قرار بگريد؟ آن هم کسی که آن چنان نسبت به خاندان پيغمرب عالقه مند است که نقل شده است: حضرت زهرا سالم اهللا عليها به

امريمؤمنان عليه السالم عرض کردند اگر مشا وصيت من را مني پذيريد به زبري وصيت کنم!  



عبارتی که در اين جا هست و ما مي توانيم در پاسخ اين سؤال مطرح کنيم اين است: فـََلمَّا نـََهْضُت بِاْألَْمِر َنَكَثْت طَائَِفٌة؛ پس از آن که هجوم آوردند و من قبول کردم که
مشغول اجنام وظيفه بشوم٬ عده ای بيعت خود را شکستند. بيعت در سنت عرب جاهلي از مقدس ترين امرها بود و زير پا گذاشنت بيعت از هر نوع نامردي و خيانيت بدتر
بود. به مهني دليل بود که طبق نقل های متعدد وقتی امريمؤمنان با حضرت زهرا سالم اهللا عليهما در خانه مهاجرين و انصار می رفتند و مي گفتند که مشا مي دانيد پيغمرب مرا
تعيني کرد٬ چرا خالفت فرد ديگری را قبول کرديد؟ می گفتند: دير آمديد و ما ديگر بيعت کرده امي و مني توانيم آن را بشکنيم. مسئله شکسنت بيعت اين قدر مهم بود که
بعضي مي فهميدند و اقرار مي کردند که ما اشتباه کرده امي٬  اما می گفتند ديگر گذشته است و ما بيعت کرده امي. حال اين زبريي که از بزرگ ترين و حمرتم ترين مسلمان ها و
سرشناس ترين افراد بين هاشم است و خودش از طرفداران علي بوده است و جزو اولني کساين است که با علي بيعت کرده اند٬  به راحتی بيعتش را مي شکند و عليه علی
جنگ به راه مي اندازد! وَنَكَثْت طَائَِفٌة َوَمَرَقْت ُأْخَرى  َوَقَسَط آَخُروَن؛ حضرت با اين عبارت به سه جنگي که در زمان خالفت شان اتفاق افتاد٬ اشاره می کنند. جنگ هايی
افتاد که پاي منرب پيغمرب و علي صلوات اهللا عليهما تربيت شده بودند. اين ها يهودي٬ مسيحي٬ زرتشيت  يا بت پرست نبودند؛ مهه اتفاق  که به وسيله مهني مسلمان هايي 

منازخوان بودند و بسياري  از آن ها حافظ قرآن و اهل عبادت بودند!

دلبستگي به دنيا؛ ريشه فساد

اُر اْآلِخَرُة تا اين جا طرح مهان سؤايل بود که مقام معظم رهربي فرمودند. پاسخ آن از اين جا شروع مي شود که حضرت مي فرمايد: َكأَنـَُّهْم َلْم يْسَمُعوا اللََّه يُقوُل تِْلَك الدَّ
َنْجَعُلها ِللَِّذيَن ال يرِيُدوَن ُعُلو�埪ا ِفي اْألَْرِض َوال َفساداً َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن؛ گويا اين هايي که بيعت را شکستند و با من جنگ به راه انداختند و حاضر شدند خون مرا بريزند٬
اُر اْآلِخَرُة اين آيه را نشنيده اند. يعين جا داشت که به اين آيه توجه کنند و اگر به اين آيه درست توجه مي کردند٬ به اين کارها اقدام مني کردند. آن آيه چيست؟ تِْلَك الدَّ
َنْجَعُلها ِللَِّذيَن ال يرِيُدوَن ُعُلو�埪ا ِفي اْألَْرِض َوال َفساداً َواْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقيَن؛  [1] [2]خداوند مي فرمايد: سعادت آخرت را براي کساين قرار دادمي که در دنيا به دنبال برتري طليب
َلَقْد َسِمُعوَها َوَوَعْوَها؛ بله٬ به خدا قسم اين آيه را شنيده بودند؛ نه تنها شنيده بودند که خوب معين اش را درک کرده بودند٬ ولی مي فرمايد:  بلي َواللَِّه  نباشند. سپس 
نْيا ِفي َأْعيِنِهْم َورَاقـَُهْم زِْبرُِجَها؛ مسئله اين جاست که زينت دنيا آن چنان آن ها را حتت تأثري قرار داد که از عمل به می دانيد چرا اين کار را کردند؟ َوَلِكنـَُّهمْ  َحِليْت َلُهُم الدُّ
اين آيه بازماندند و آن را فراموش کردند. گويا چنني آيه اي وجود ندارد و گويا عهدشکين٬ آن هم با علي٬ کسي که خود پيغمرب او را تعيني کرده است٬ مشکلی خنواهد
داشت. مهه ّمهشان اين بود که به پويل يا مقامي برسند٬ هر چه بادا باد! زيورآالت دنيا در برابر چشمانشان آرايش شده بود٬ زيورهاي دنيا مايه اعجاب آن ها شده  بود و به
آن ها دلبستگي پيدا کردند و مهه چيز باطل شد. قرآن٬ کالم پيغمرب٬ عهد٬ پيمان و بيعت مهه بر باد رفت. به حسب اين بيان تنها عامل اين مهه احنراف و جنايت که

آثارش تا روز قيامت هم باقي خواهد ماند٬ اين بود که چند نفر به زينت دنيا دلبستگي داشتند.

اگر خداي متعال حيات و توفيقي داد در جلسات آينده از اين گونه بيانايت که در ⸂ج البالغه هست نقل مي کنيم و سپس مجع بندي مي کنيم و درباره حتليل روانشناخيت
آن توضيح می دهيم.

وصلی  اهللا علي حممد و آله  الطاهرين.

 

[1] [3]. قصص٬ 83.
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جلسه دوم؛ عوامل فتنه (1)
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.77 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬2/10/94 مطابق با يازدهم ربيع االول
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلي روان شناختي از تحوالت صدر اسالم

(2)

عوامل فتنه (1)

اشاره

در جلسه گذشته گفتيم که يکي از مسائل مهمي که بايد به آن توجه کنيم و در اطراف آن بينديشيم تا در مسري زندگي  راه صحيحي را انتخاب کنيم و بپيماييم تا به
مقصد برسيم٬ اين است که مواظب باشيم در چاله هاي فتنه ها و احنرافات نيفتيم. اين در حقيقت مسئله اي است که مقام معظم رهربي سال هاست مطرح کرده اند و
حبث هايي درباره اش مطرح فرموده اند. در جلسه گذشته عبارايت از خطبه سوم �ꖡج البالغه را که ناظر به مهني مسأله بود نقل کردمي و امشب دنباله حبث را در خطبه پنجاهم

پي مي گريمي؛ ويل به عنوان مقدمه نکايت را تذکر مي دهيم.

فاعل قسری و فاعل اختياری

کارهايي که از يک فاعل سر مي زند٬ به دو خبش تقسيم مي شود. يک نوع کاري است که به فاعل طبيعي٬ قسري يا جربي نسبت داده مي شود؛ يعين فاعل در اجنام کار
هيچ اختياري از خود ندارد. ممکن است چنني کارهايي از انسان هم سر بزند. براي مثال کسي دست يک انسان را بگريد و اثر انگشتش را پاي مطليب بگذارد و او نتواند
مقاومت کند٬ يا سالحي را به دستش بدهند و با انگشت او ماشه را بچکانند. پيداست در اين جا فرد مسئولييت نيز خنواهد داشت. در مقابل٬ کارهايي است که به حنوي

اراده و اختيار فاعل در آن مؤثر است. اين قسم نيز خود انواعي دارد که در اين جا جمال تفصيل آن نيست.

کارهايي اختياري و  ارادي که مربوط به موجودهاي مکلف مي شود٬ گاهي به اين صورت است که فاعل آن به نتيجه و پيامد کارش آگاه است و اساسا آن کار را براي
رسيدن به مهان نتيجه اجنام مي دهد. به عبارت ديگر فاعل کامال توجه دارد که اين حرکيت که من اجنام مي دهم٬ و اين کارهايي مقدمايت که تنظيم مي کنم و اجنام مي دهم
به کجا منتهي مي شود٬ و اصال آن ها را براي رسيدن به مهان نتيجه اجنام مي دهد. روشن است که در اين صورت متام مسئوليت اين کار به دوش اوست و اگر نتيجه خويب
دارد٬ ثواب٬ برکات و فضائل خواهد داشت و اگر کاري است که براي رسيدن به هدف بدي اجنام مي دهد٬ بسته به شدت و ضعف کار٬ و هدف و انگيزه فاعل٬ آثار
فيه و ان تخلد  را خملد در عذاب مي کند٬ چنان که عناد و کفار قطعا موجب خلود در عذاب خواهد شد؛  انسان  تا جايي که گاهي  دامنگريش خواهد شد٬  بدش 
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 المعاندين.[1] [2] نکته اش هم اين است که اگر هزار بار ديگر هم زنده شود٬ دوباره مهني کار را تکرار خواهد کرد؛ َوَلْو رُدُّوْا َلَعاُدوْا ِلَما نـُُهوْا َعْنُه.[2] [3]  آن چنان
خودش را ساخته که اگر تا ابد هم زندگي کند٬ باز مهني کارها را خواهد کرد. اين است که عذابش هم مهيشگي خواهد بود. اما گاهي در مقدمات ضعف هايي وجود
دارد و آن چنان که بايد و شايد نتايج کار براي فاعل روشن نيست؛ اين مراتب خمتلف دارد٬ و روشن است که به هر اندازه به نتيجه بد کارش آگاه باشد٬ به مهان اندازه

مسئوليت خواهد داشت.

انتخاب شقاوت با چشم باز!

حال اين پرسش مطرح مي شود که آيا موجودي خمتار وجود دارد که آگاهانه دست  به کاري بزند که صددرصد به ضررش است و تا ابد او را گرفتار مي کند؟ از عجايب
خلقت اين است٬ که چنني موجودايت وجود دارند و حيت اگر در اول کار نيز اين طور نيستند٬ کارشان به جايي مي رسد که اين گونه مي شوند و با سوء اختيار خود٬
ابليس قبل از حضرت آدم خلق شد. در �ꖡج البالغه است که شش هزار سال قبل از حضرت آدم ابليس است.  خودشان را به اين جا مي رسانند. منونه بارز آن جناب 
َيا َأْم ِمْن ِسِني اْآلِخَرة؛[3] [4] معلوم نـْ عبادت خدا مي کرد و جالب اين است که خود امرياملومنني مي فرمايد: َو َكاَن َقْد َعَبَد اللََّه ِستََّة آَالِف َسَنٍة٬ َال يُْدَرى  َأ ِمنْ  ِسِني الدُّ
نيست اين شش هزار سال از نوع سال هاي دنياست که 365روز است يا سال آخريت است که ِانَّ يـَْوًما ِعنَد رَبَِّك َكأَْلِف َسَنٍة مِّمَّا تـَُعدُّوَن؟[4] [5] بعد از اين شش هزار
سال عبادت٬ خداوند متعال فرمود که بايد در کنار مالئکه در مقابل آدم سجده کين! به او برخورد و گفت: من براي اين آدم خاکي سجده کنم؟! من براي خودت
سجده مي کنم٬ هر چه خبواهي عبادت مي کنم. خداوند فرمود: ِإنََّما ُأرِيُد َأْن ُأْعَبَد ِمنْ  َحْيثُ  ُأرِيد؛[5] [6] آن عباديت که به دخلواه خودت مي کين در واقع عبادت خودت
است. اگر عبادت من مي کين٬ مهان کاري که من مي گومي بکن. گفت: نه اين کار را مني کنم. أَنَْا َخيٌر مِّْنُه َخَلْقَتِني ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطيٍن.[6] [7] فرمود: مي داين الزمه 
اين کار چيست؟ الزمه اش اين است که تا ابد طرد بشوي و در عذاب خملد بشوي. گفت: باشد. من سجده بر آدم بکن نيستم و حاال  که اين طور است من هم تا
ُهُم اْلُمْخَلِصيَن.[7] [8]  فقط بندگان خمَلص را استثنا کرد٬ زيرا بتوامن مهه آدميزادها را گمراه مي کنم. در مقابل خدا صرحيا جلبازي کرد؛ َوُألْغِوينـَُّهْم َأْجَمِعيَن ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ

مي دانست که دستش به آن ها مني رسد. اين خاصيت شيطان است.

قرآن مي فرمايد: در بني آدميزادها نيز کساين هستند که حکم شيطان را دارند. آدميزاد هم ممکن است کارش به جايي برسد که در مقابل خدا بايستد و بگويد تو گفيت٬
اما من اهلش نيستم و من اين کار را مني کنم. اين گونه افراد حساب شان روشن است.  اين  جا صحبت از فتنه و گمراه شدن و در چاله افتادن نيست. اگر چاله اي نيز
هست آگاهانه رفنت است؛ انتخاب است. حساب افرادی که آگاهانه راه غلطي را انتخاب مي کنند و حيت به اين قانع نيستند که خودشان به جهنم بروند٬ بلکه سعي

مي کنند هر چه مي شود ديگران را هم با خود به جهنم بکشند٬  جداست.

ويل سخن از فتنه٬ درباره کساين است که گاهي کار خوب مي کنند٬ گاهي بد. مصداق روشن اين افراد که خيلي مايه تعجب است اين است که کسي سالياين دراز راه
خويب را انتخاب کند٬ و کارهاي خويب اجنام دهد٬ بعد يک باره برگردد؛ البته به حسب ظاهر امر٬ وگرنه در واقع اين حتول يک باره نيست و حتماً از ابتدا ريگي به کفشش
بوده است و کم کم سقوط پيدا کرده است. درباره شيطان هم خداوند مي فرمايد: کان من الکافرين؛[8] [9] از اول آن تکرب را داشت و آن روح استکبار در درونش بود

که کارش را به اين جا کشاند.

بسته شدن نطفه فتنه در هواي نفس

فتنه درجايی نيست که کسی آگاهانه پرچم خمالفت با خدا را بلند کند و بگويد به رغم اين که تو دستور مي دهي٬ من چنني کاري مني کنم! تعبريی که در فارسي  به اين
معنا نزديک تر است٬ گرفتار شدن است. اين گرفتاري با ا�褉ام هايی مهراه است. موضوع خطبه پنجاه �ꖡج البالغه نيز درباره چگونگی وقوع اين حالت است؛  اين که چگونه
فتنه در ميان مردم پيدا مي شود و مردم در چاله مي افتند و گرفتار مي شوند. چطور مي شود که فردی مديت راه صحيح را بشناسد و آن را انتخاب کند و پس از سالياين
طوالين يک باره در آخر عمر عوض بشود؟ در تاريخ منونه هاي روشين وجود دارد که کسانی ساليان درازي راه صحيح را رفته اند٬ مردم به آن ها اعتماد داشته٬ پشت سرشان

مناز مي خوانده  و برايشان شعار مي داده اند٬ يک مرتبه تغيري کرده اند! اين تغيري چگونه واقع مي شود؟ اين خطبه حتليل اين مسئله است.

پيدا اين دخلواه ها غليان و هيجان  تـُْبَتدَُع؛ فتنه ها از هواي نفس آغاز مي شود. کساين دخلواه هايي دارند؛  َوَأْحَكاٌم  تـُتََّبُع٬  َأْهَواٌء  اْلِفَتنِ   ُوُقوعِ   َبْدُء  ِإنََّما  می فرمايد:  حضرت 
مي کند و عواملي آن ها را تقويت مي کند و به جايي مي رسد که فرد در مقابل آن ها کوتاه مي آيد و تسليم مي شود. اين گونه نيست  که ندانند اين کار غلط است و
عواقب بدي دارد٬ اما خودشان را ابتدا به تغافل مي زنند و مساحمه مي کنند. گاهي خيال مي کنند که کار خويب هم مي کنند. ُقْل َهْل نـَُنبُِّئُكْم بِاْألَْخَسرِيَن َأْعَماًال× الَِّذيَن
ًعا؛[9] [10] زيانکارترين انسان ها اين تيپ آدم ها هستند که دل به دنيا بسته٬ به دنبال هواي نفس شان نْيا َوُهْم يْحَسُبوَن أَنـَُّهْم يْحِسُنوَن ُصنـْ َضلَّ َسْعيُهْم ِفي اْلَحياِة الدُّ
هستند و خيال مي کنند کار خويب مي کنند. خيال مي کنند خيلي عاقل٬ زرنگ و چيزفهم اند٬ و حتی ديگران را به محاقت و سادگي متهم مي کنند. اين ها زيانکارترين

انسان ها هستند؛ زيرا در اليه اي از نفس شان خيال مي کنند خيلي آدم خويب هستند و کار درسيت اجنام مي دهد.
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نفس آدميزاد موجود بسيار عجيبی است. اليه هايي دارد که گاهي خود انسان خرب ندارد. با اين که مال خودش است٬ نوعی علم هم به آن دارد و تصديق هم مي  کند که
خودش بوده٬ اما در مرحله اي از عمل مثل اين است که برايش خمفي مي شود و روی آن پرده مي آيد و متوجه مني شود دارد چه کار مي کند. گاهي خيال مي کند دارد به
اسالم خدمت مي کند٬ اما در واقع به دنبال خدمت به خودش است؛ دنبال شهرت٬ پول و مقام خودش است. می گويد اگر به من جسارت کنند به اسالم توهني شده
است٬ و من براي حفظ اسالم با او خمالفت و مبارزه مي کنم! اما اگر در اليه اي از نفس خودش دقت کند٬ رفع اشتباه مي شود؛ بل االنسان علي نفسه بصيرة؛[10]
[11] اگر خبواهد٬ مي فهمد که چه کاره است٬ ويل خودش را به نفهمي مي زند. انسان  هايي هستند که در مرحله اي از زندگي خيال مي کنند کار خويب مي کنند در صوريت

که دنياطلب هستند و زندگي آخرت شان را به زندگي چند روزه دنيا باخته اند. اين ها در حقيقت مبتال به فتنه هستند.

نقش تمايالت افسارگسيخته

ويژگي ديگر آدميزاد آن است که متاياليت دارد٬ که برخي از آ�ꖡا غريخداپسندانه است. حيت در برخی از روايات آمده که شهوت در انبيا بيش از ديگران است٬ ولی آن ها
پا روي نفس خودشان مي گذارند. از رسول خدا صلی اهللا عليه وآله نقل شده که فرمودند: اسلم مقاومت شان هم بيشرت است و شهوت خودشان را سرکوب مي کنند و 
شيطاني علی يدي[11] [12]؛ نه اين که من شيطان ندارم٬ من هم شيطان داشتم٬ ولی آن  را تسليم خودم کردم؛ مهارش کردم٬ دهنه اش را گرفتم و نگذاشتم �وشي کند.
اين گونه نيست که اولياي خدا به شهوات متايل نداشته باشند٬ شايد متايل آن ها خيلي قوي تر از ديگران هم باشد. حسن کار اين است که چنني متاياليت دارند و براي
نْيا؛[12] [13] در هنگام خدا پای روي متايالت شان مي گذارند. سّر اين که اگر انسان ترقي کند٬ فرشتگان خادمش مي شوند نيز مهني است. َنْحُن َأْولِياؤُُكْم ِفي اْلَحياِة الدُّ
فرشتگان خادم هستيم. چرا  ما خادم مشا  نيز  آخرت  در  نبوديد.  متوجه  مي کردمي. مشا  و کمک تان  بودمي  دوست مشا  دنيا  در  ما  مي گويند:  مؤمنان  به  فرشتگان  مرگ٬ 

مي شوند؟ چون آدميزاد مي توانست و مي خواست گناه کند٬ اما پا روي نفسش گذاشت٬ اما فرشتگان متايلي به گناه نداشتند.

انسان ها هست٬ ولی بعضي  مهار نفس را رها مي کنند و به دنبال هر آن چه دلشان خواست بنابراين ميل به کاري که مي تواند به رفتار گناه آلود منتهي شود٬ در مهه 
که در صوريت  اهواء تتبع.  مي شود  اين  مي افتند.  راه  لذت  دنبال  به  مي آيد٬  خوششان  چيزی  از  مي افتند.  راه  دنبالش  يعين  تتبع  است.  تتبع  اهواٌء  مهان  اين  مي روند؛ 
مي توانستند خود را مهار کنند. مثال نگاهش به جايي افتاده و خوشش آمده است٬ می تواند نگاهش را پايني بيندازد. انسان می تواند يک حلظه پلک هايش را روی هم

بگذارد؛ شدين است. اما بعضي ها اختيارشان را از اول دست هواي نفس مي دهند. از اين جا شروع مي شود.

اما اين گمراهي  به کجا منتهي مي شود؟ اگر در ادامه شرايطي پيش آمد که متوجه اشتباه شان شدند و از رفتارشان پشيمان شدند٬ اميد اين هست که اصالح بشوند٬؛اما
اگر مهني طور ادامه دادند٬ رها می شوند. ديگر هيچ قيد و بندي براي خودشان مني بينند. اگر هم زماين گناهي را مرتکب منی شوند٬ براي اين است که مني توانند٬ وگرنه تا
مي کنيم٬ نابينا  ديدن حق  از  را  مي زنيم٬ چشم شان  قفل  اين ها  دل  بر  مي فرمايد:  متعال  می رسد که خداي  به جايي  مي کنند. کار چنني کسانی  گناه  برسد  دستشان 
گوششان را از شنيدن حق کر مي کنيم. به پيغمرب هم مي گويد: اين ها را ولشان کن؛ خيلي انرژي صرف اين ها نکن؛ فََأْعِرْض َعن مَّن تـََولَّى َعن ِذْكرِنَا َوَلْم يِرْد ِإالَّ اْلَحياَة
يْؤِمُنوَن؛[14] [15] اين ها ديگر مهني هستند. در ابتدا مي توانستند جلوي خودشان را بگريند ويل ديگر فايده تُنِذْرُهْم َال  َلْم  َأْم  أَأَنَذْرتـَُهْم  َعَليِهْم  [14] َسَواٌء  نْيا.[13]  الدُّ
ندارد. کسي را فرض کنيد که در سراشييب شروع به دويدن می کند  و هر چه به او می گويند: آقا حواست را مجع کن٬ يک مرتبه زمني می خوری! مي گويد نه آقا! هر
وقت خواستم مي ايستم. در سراشييب وقيت انسان دور برمي دارد٬ ديگر مني تواند خودش را کنرتل کند و يک جايي زمني مي خورد و سرش می شکافد. به اين جا که برسد

ديگر در حفظ خودش اختيار ندارد٬ اما در مقدماتش اختيار داشت.

بُوا بِآياِت اللَِّه؛[15] ابتدا به او گفتند اگر در گناه جلبازي کين٬ کارت به اين جا منتهي مي شود و منکر مهه چيز مي شوی؛ ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّ
[16] کم کم اميان و اعتقاد شان را هم از دست مي دهند٬ و می گويند: چه کسي گفته؟! از کجا که قرآن٬ کتاب و کالم خدا باشد؟ کالم پيغمرب است. حاال گريم که

کالم خدا باشد٬ از کجا که خدا راست مي گويد؟! شايد دروغ مي گويد٬ دروغ مصلحت آميز! اين سخنان را بعيد ندانيد٬ اين ها را گفته اند. اين سخنان را سر کالس هاي
دانشگاه ها گفته اند! براي چنني کسي ديگر چه مي ماند؟ ابتدا از متايل به گناه و دنبال آن رفنت شروع مي شود؛ يک نگاه٬ يک شوخي٬ مسخره کردن يک مؤمن٬ رسيدن
به پست و مقام٬ از مهني ها شروع مي شود. اگر بررسي نکند و خودش را اصالح نکند٬ کم کم ادامه پيدا مي کند و ديگر مني تواند جلوي خودش را بگريد. بنابراين مهم اين
است که در آغاز راه که هنوز به اين حد نرسيده امي که در مقابل هواهاي نفس احساس عجز کنيم٬ خودمان را اصالح کنيم. گاهي به حدی مي رسد که انسان مي گويد

ديگر مني توامن مقاومت کنم. تا به آن جا نرسيده٬ انسان بايد جلوي خودش را بگريد.

نقش عناصر تهييج و تشکيک در فتنه

گفتيم شياطني کسانی  هستند که خود آگاهانه راه شقاوت را انتخاب می کنند وافزون بر اين که خودشان گمراه و جهنمي هستند٬ سعي مي کنند ديگران را نيز گمراه
کنند. آن ها برای اين که يک انسان معتدل معمولی را که کامال بر خودش مسلط است و هنوز مغلوب هواي نفس و شهوات نشده٬ گمراه کنند٬ دو نوع کار اجنام
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مي دهند. يکي اين که سعي مي کنند زمينه های گناه را تقويت کنند؛ اسباب گناه را فراهم و تقويت می کنند و او را چنان حتريک می کنند که به حدی برسد که نتواند
خودش را کنرتل کند. کار ديگر اين است که در فکرش اثر بگذارند. ابتدا مي گويند: آقا اين کاري که مشا مي گوييد گناه بزرگی است٬ اين قدرها هم معلوم نيست گناه
باشد. اگر گناه هم باشد يک گناه کوچکي است٬ و مهم نيست. گناه کوچک که آمرزيده مي شود٬ و چيزي نيست. وقتی می گويی: مهه فقها در رساله نوشته اند که
گناه است٬ می گويند: اي بابا مگر اين ها معصومند؟! اين ها هم ممکن است اشتباه کنند. می گويی: گناه بودن اين کار حديث متواتر يا آيه قرآن دارد! می گويند: اوال ما
احاديث جعلي هم زياد دارمي٬ از کجا بدانيم که درست باشد؟ ثانيا قرآن هم معلوم نيست که کالم خدا باشد. آن چه پيغمرب تلقي کرد٬ علم شهودي بود و اصال مفاهيم

و الفاظ در آن نبود. اين الفاظ از خود پيامرب است٬ شايد اشتباه کرده است!

به مهني دليل است که يکي از قدم هاي اساسي که دمشنان دين برمي دارند٬ شبهه در عصمت انبيا و اولياست. شايد ديده باشيد  بسياری از روشنفکرمناها در حبث هايشان
روي اين مطلب خيلي مانور می دهند و می خواهند بگويند که اصال معلوم نيست هرچه گفته اند حرام است٬ واقعا حرام باشد. آخر آخر وقتی می گويی صريح آيه قرآن
نيسيت؟! مسلمان  تو  مگر  می پرسيد که  وقتی  باشد؟!  قرآن کالم خدا  از کجا که  می گويند:  مي شود.  در جهنم  بکند خالد  را  اين کار  هر کس  مي گويد  است که 
می گويد: چرا من مسلمامن٬ خدا را هم قبول دارم و مي دامن به پيغمرب هم وحي شده٬ اما در وحي٬ مفهوم و لفظ نبوده٬ حاليت بر پيغمرب پيدا شده و اين لفظ از خود ايشان
است. لفظ که ديگر معصوم نيست. آن علم حضوري٬ آن شهود را اگر من هم پيدا مي کردم٬ قبول مي کردم٬ اما بعد که پيامرب آن را تفسري مي کند و به زبان مي آورد٬

ممکن است اشتباه  شود٬ پس حجت نيست!

بدعت و نوآوري در دين

نتيجه اين سخن چيست؟ وقيت اصل عصمت خدشه دار شد هيچ کدام از آيات قابل استتناد نيست. وقيت احتمال خطا در آن بود٬ اين آيه با آن آيه و اين حکم با آن
حکم چه فرقي مي کند؟ ديگر از دين چه مي ماند؟! ِإنََّما َبْدُء ُوُقوعِ  اْلِفَتنِ  َأْهَواٌء تـُتََّبُع٬ َوَأْحَكاٌم تـُْبَتدَُع؛ به دنبال هواهاي نفساين٬ احکام و قضايايي را از پيش خود ابداع
مي کنند و ديگر مقيد نيستند که حتما دليل قطعي شرعي داشته باشد. با �褉انه هايي قانوين را جعل مي کنند و به اسالم نسبت مي دهند. مي گويند: انسان آزاد آفريده شده
است و بايد هر کاري دلش مي خواهد٬ بکند! به جوان می گويند تا جوان هسيت قدر جوانيت را بدان٬ لذت دنيا را برب٬ وقيت پري شدي آن وقت توبه مي کين! در مسايل
دين مي گويند اين احکام براي1400 سال پيش بوده که عرب ها اصال نه سوادي داشتند و نه فرهنگی. آن وقت مي گفتند بايد دست دزد را بربند٬ ويل امروز اين حرف ها
نيست؛ وگرنه کرامت انسان٬ حقوق بشر٬ و آزادي چه می شود؟! نه خري٬ هر کاري دلت مي خواهد بکن! اين آخوندها قدميي  و کهنه پرستند. اين ها حقوق بشر سرشان
مني شود٬ مدرنيته سرشان مني شود٬ و دارند در دوران ماقبل مدرنيته زندگي مي کنند؛ قرون وسطايي فکر مي کنند. حرام و حالل چيست؟! اين حرف ها چيست؟! حقوق
تعديل کنيد! را  ارزش ها  اسالم٬ يک کمي  اسالم  نگوييد  قدر  اين  اسالم.  بگوييم  دارمي٬ مني شود مهيشه  ارمين هم  و  يهودي  ما در کشور  بايد رعايت شود.  شهروندي 

نشنيده ايد که مي گويند ارزش هاي انقالب را تعديل کنيد؟! کسي نيست به اينها بگويد: پس چرا انقالب کردمي؛ و چرا اسالم آوردمي؟

َأْحَكاٌم تـُْبَتدَُع٬ يَخاَلُف ِفيَها ِكَتاُب اللَِّه؛ اين آراء٬ احکام و قوانيين که عرضه مي کنند٬ خمالف قرآن است٬ ويل آن ها باکي ندارند. چون قول نداده اند که حتماً موافق قرآن
باشد. مي گويند: آن چه مهم است٬ ارزش هاي اجتماعي است٬ و بايد ببينيم مردم چه دوست دارند. يَخاَلُف ِفيَها ِكَتاُب اللَِّه ويتَـَولَّى ِفيَها رَِجاٌل رَِجاًال علي غير دين اهللا؛
واليت يعين اين که دو يا چند نفر با هم رابطه اي برقرار کنند٬ و با هم داد و ستد روحي داشته باشند. حضرت مي فرمايد: اين ها واليت کساين را بر اساسی غري دين خدا
مي پذيرند. يتَـَولَّى ِفيَها رَِجاٌل رَِجاًال علي غير دين اهللا؛ آ�ꖡا اگر کسي را دوست دارند٬ نه به خاطر اين که طرفدار دين هستند؛ نه! مي گويند: ما با هم تفاهم کردمي٬ با هم

توافق دارمي و سليقه مان يکي است؛ دين مي خواهد موافق باشد يا خمالف! ان شاءاهللا در جلسه آينده به ادامه حبث می پردازمي.

وصلي اهللا علي حممد و آله الطاهرين.
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جلسه سوم؛ عوامل فتنه (2)
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.87 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬25/9/94 مطابق با هجدهم ربيع االول
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(3)

عوامل فتنه (2)

اشاره

در جلسه گذشته گفتيم که در ميان مکلفان کساين هستند که به عمد برخالف حق قدم برمي دارند٬ راه باطل را مي پيمايند و شقاوت ابدي را براي خودشان مي خرند٬ و
کسان ديگري به اشتباه مي افتند يا مي لغزند. دسته اول تنها به گمراهي خودشان قانع مني شوند و می کوشند ديگران را هم به هالکت بکشانند. اين گروه در ادبيات ديين

«شياطني» ناميده مي شوند.

حال اين سؤال مطرح مي شود که چطور ممکن است موجودي که طالب خري خودش است عاملاً و عامداً دست به کاری بزند که موجب هالکت و شقاوت ابديش شود؟
آيا از ابتد اين گونه آفريده شده که طالب شر باشد؟ کساين از ديرباز چنني مي پنداشتند که در عامل دو عامل اصلي وجود دارد؛ يک عامل خودبه خود طالب خري است
که به آن يزدان مي گويند و يکي خودبه خود طالب شر که به آن اهرمين مي گويند. اين نظر را به مانوي ها٬ زرتشيت ها و به بعضي از فرقه هايي که در مشرق زمني زندگي
مي کردند نسبت مي دهند. در اسالم چنني مطليب ندارمي٬ و شيطان با اهرميين که آن ها می گويند تفاوت دارد. به تصريح ┃ج البالغه٬ شيطان سال هايي طوالين عبادت خدا

کرده و سپس در اثر استکبار گمراه شده است.

شياطين جن و انس

شيطان از جنيان است و جنيان ــ برخالف موجودايت مثل مالئکه که هيچ جهت شري در وجودشان نيست ــ مکلفند. قرآن نيز به آن ها خطاب مي کند و تکليف برايشان
تعيني مي کند٬ و درباره ابليس هم مي گويد: َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فـََفَسَق َعْن َأْمِر رَبِِّه.[1] [2] او از ابتدا طالب خري خودش بود و خري را در عبادت خدا مي دانست٬ ولی در
کنار آن٬ روح خودپرسيت و استکبار٬ عامل شري بود که در وجود خودش رشد داد و با اين عبادت هايي که در کنار مالئکه مي کرد روز┃ روز بر غرورش نيز افزوده  شد.
وقيت پاي امتحان در ميان آمد و خدا امر کرد که براي حضرت آدم سجده کند٬ اين استکبار گل کرد و گفت: من هرگز چنني کاري مني کنم. اين منشأ طردش از
دستگاه اهلي شد و از آن جا تصميم گرفت که ديگران را هم گمراه کند. بنابراين شيطان موجودي نبود که سرتاپا شر٬ و در شرارت خود جمبور باشد. او به اختيار خودش

شر را اختيار کرد٬ چنان که شياطني انس نيز اين گو┃ اند.
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به دنبال آن ها پيدا مي کنند و  يا هوس هايي  به تدريج گرايش ها ٬ ميل ها٬   اثر عوامل خمتلفي  آفريده شده اند؛[2] [3] کسانی در  توحيدي  با فطرت  اين که مهه مکلفان  با 
مي روند. کم کم اين صفات شر در آن ها رسوخ پيدا مي کند به طوري که ديگر عمال امکان جنات از آن  برايشان باقي مني ماند. در آيات متعددی از قرآن نيز به اين 
ا فََأْغَشيَناُهْم فـَُهْم َال يْبِصُروَن* َوَسَواء َعَليِهْم أَأَنَذْرتـَُهْم َأْم َلْم تُنِذْرُهْم َال يْؤِمُنوَن؛[3] [4] ما 埩�ا َوِمْن َخْلِفِهْم َسد 埩�مطلب اشاره شده است٬  ازمجله: َوَجَعْلَنا ِمن بَيِن أَيِديِهْم َسد
از پيش رو و از پشت سر آن ها را حماصره کرده امي و راهي به حق پيدا مني کنند و هرچه تو يا هر پيغمرب ديگري آن ها را هدايت کنيد فايده اي ندارد. بنابراين شياطني هم

خود را به دست خودشان هالک کرده و خود مسئول شرارت و هالکت شان هستند.

فرايند شکل گيري فتنه

در اين جا نقش شياطني در احنرافات انسان ها روشن مي شود. آن ها براي منحرف کردن ديگران دست به کارهايی مي زنند که حمصولش چيزي است که در ادبيات اسالمي
«فتنه» ناميده مي شود.[4] [5] فتنه در اصل لغت به معناي گرفتار شدن٬ اذيت شدن٬ اذيت کردن و گداخنت است. مصدر فاعلي آن به معنای گرفتار کردن ديگران و
مصدر فعل جمهول آن به معنای گرفتار شدن است. کساين که عاملاً و عامداً ديگران را منحرف مي کنند فتنه گران٬ فتنه انگيزان و عامالن فتنه اند٬ و آن هايي که فريب
مي خورند و در دام آن ها مي افتند٬ فريب خوردگان هستند که گرفتار فتنه مي شوند. نکته ديگر اين که فتنه در اصل لغت معناي ارزشي ندارد؛ نه ارزش مثبت و نه منفي. اين
لغت مهانند بسياري از الفاظ ابتدا براي معاين حمسوس و عيين وضع شده  است. سپس در ظرف اجتماع به بيان مفاهيم ارزشي نياز پيدا شده و معنای ارزشی را در مهان
مفاهيم حسي اشراب کرده اند. حاصل اين که اکنون ما در عرف متشرعه وقيت از فتنه صحبت مي کنيم به معنای حاليت است که کسي به آن مبتال گشته و باعث اين
شده است که از سعادت ابدي حمروم شود و به هالکت ابدي بيفتد. به هر حال فتنه در عرف متشرعه بار ارزشي دارد و وقيت فتنه گفته مي شود انسان احساس مي کند

که يک معناي نامطلويب در آن اشراب شده است و مبتاليان به آن دچار باليي شده اند که غالبا ناآگاهانه و از سر فريب خوردن است.

علل انحراف از مسير حق

در فطرت مهه انسان ها و حيت شياطني٬ مرتبه اي از خداشناسي وجود دارد و گرايشي به طرف حق دارند٬  ولی رفنت به طرف حق يا باطل؛ سعادت يا شقاوت٬ عملي
است اختياری و اين اختيار است که برای انسان مسئوليت می آورد. منشأ اين اختيار دو رکن دارد: شناخت و ميل[5] [6]؛ فرد بايد نوعی شعور و درک نسبت به آن عمل
و هم چنني ميل به اجنام آن داشته باشد. اگر انسان نسبت به کاري هيچ شناخت و درکي نداشته باشد٬ مسئولييت نيز نسبت به آن خنواهد داشت. هم چنني اگر می داند
کاری بد است٬ اما ميلي به آن ندارد٬ و انگيزه اي براي اجنامش ندارد و آن را اجنام مني دهد اين اجنام ندادن اختياري نيست. بنابراين کساين که منحرف مي شوند يا در
شناخت شان ضعفي وجود دارد و درست مني توانند حق و باطل را تشخيص بدهند و يا ميل هايي در آن ها غلبه پيدا کرده است که مانع از اين  می شود که ميل به حق در

ايشان فعليت پيدا کند.

روشن است که هيچ موجود ذي شعوري طالب بدي خودش نيست. اين مهان فطرت اهلي در جهت حق جويي٬ خريخواهي و کمال طليب است. حبث در اين جاست که
چگونه انسان دست از اين فطرت برمي دارد و به دنبال چيزي مي رود که شر او در آن است؟ بايد گفت چنني انسانی يا خري و شر را با هم اشتباه کرده و  باور کرده
است راهي که مي رود راه درسيت است٬ و يا در اثر غفلت بد را به جاي خوب گرفته و در مصداق اشتباه کرده است. در عامل کسانی که فريب خورده و ديگران باطل را
براي آن ها حق جلوه داده اند٬ کم نيستند. من خود در کشورهاي خمتلف از اين گونه افراد بسيار ديده ام که واقعاً فريب خورده اند و باورشان اين است که اعتقادشان و

راهي که مي روند٬ درست است.

مراتب انحراف و نتايج آن

پرسشی که در اين جا مطرح می شود اين است  که اين افراد در مبتال شدن به اين جهل٬ کج انديشي و کج رفتاري معاقب هستند يا نيستند؟ پاسخ کوتاه کالمي اين پرسش
اين است که اگر در تشخيص کوتاهی کرده اند٬ مسئولند٬ اما اگر کوتاهي نکرده٬ عقل شان نرسيده يا وسيله اي براي تشخيص حق در اختيارشان نبوده و با اين که تالش
کرده اند٬ نتوانسته اند حق را بشناسند٬ جزو مستضعفان هستند و تا جايي که قدرت بر تشخيص نداشتند٬ معاف هستند و مسئولييت ندارند؛ البته از نتايج خوب حمروم
ماست  که مذهب  مسلمات  از  امجاال  نه جهنمي اند.  و  نه ┃شيت  و  «اعراف» هستند  در  روايات هست که چنني کسانی  از  بعضي  در  نيستند.  معذب  هستند٬ ويل 
مستضعفان در حد استضعافشان مسئوليت ندارند و هيچ کس را جرباً به جهنم مني برند. البته ممکن است به خاطر کار بدی که می دانسته اند بد است و مرتکب شده اند٬
عذاب داشته باشند٬ اما درباره آن چه مني دانستند و نتوانسته اند حق را تشخيص بدهند٬ مسئولييت نيز ندارند. اين در صورتی است که کوتاهی نکرده باشند و می دانيد که
البته کوتاهي مراتب دارد. يک مرتبه از کوتاهی اين است که استاد٬ کالس و درس آماده است و از فرد دعوت مي کنند که برای يادگريی غالباً کوتاهي زياد است. 
حضور پيدا کند و او تنبلي يا جلبازي مي کند. گروهی نيز کوتاهي کردن شان به اين است که اگر مي خواستند حق را بفهمند بايد از وطن خودشان هجرت کنند به شهر
ديگري بروند و بني مردم ديگري که دين و مذهب ديگري دارند٬ زندگي کنند تا حق را بفهمند. بنابراين مراحل کوتاهي متفاوت است و اين مراحل در مراتب عقوبت

مؤثر است. هر کسي مهان اندازه اي که کوتاهي کرده٬ به مهان اندازه معذب است.

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5732#_edn2
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5732#_edn3
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5732#_edn4
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5732#_edn5


 گفتيم شياطني کساين هستند که حالت شقاوت در آن ها ملکه شده و عاملاً عامداً دنبال باطل مي روند. چنني کسانی دچار فتنه مني شوند و فريب مني خورند؛ بلکه خود
فتنه گرند و ديگران را فريب می دهند. برای اين کار از دو راه وارد می شوند. يا در شناخت ديگران خدشه وارد  می کنند و با مغالطه طوري وامنو د مي کنند که حق و باطل

خملوط شود و مردم نتوانند حق را از باطل تشخيص بدهند٬ و يا کاري مي کنند که ميل به باطل در آن  ها هيجان پيدا کند و نتوانند نفس خود را مهار کنند.

آميزش حق و باطل؛ فتنه فتنه گران

عامل بسيار مهمی که در اين خطبه به آن توجه شده اين است که فتنه گران حق و باطل را با هم مي آميزند. اگر فطرت انسان حق را بشناسد٬ دنبالش مي رود و آن را رها
مني  کند و اگر چيزی را صددرصد بداند که باطل است٬ خيلي به زمحت ممکن است که به آن طرف برود٬ مگر اين که شرايط بسيار سختی پيش بيايد٬ وگرنه طبعاً هيچ
انسانی به سراغ باطل صرف مني رود. هيچ انسان عاقلي قبول منی کند که حتی در مقابل پاداشی بزرگ٬ تعدادی طفل شريخوار را در آغوش مادرشان به قتل برساند؛ از خود
می پرسد اين کار را بکنم که چه بشود؟ آخر من در مقابل اين گناه زشت و پليد٬ با اين پول چه کنم؟ مشا اين داعشي ها را مالحظه بفرماييد که اين گناهان عجيب را
مرتکب مي شوند که نظريش را در تاريخ سراغ ندارمي. اين طور نيست که بگويند اين کار ما باطل صرف است و ما عاملاً عامداً اين باطل را اجنام مي دهيم. باالخره براي
خودشان توجيهي می آورند و به هر حال يک رنگ و لعاب حقي به رفتارشان مي زنند. اگر کار به کلي باطل صرف باشد و هر عاقلي زشتی٬ پليدی و تعفن آن را بفهمد٬

هيچ عاقلي سراغش مني رود.

مهم ترين کاري که دمشنان حق و شياطني اجنام مي دهند٬ مهني است که حق و باطل را با هم مي آميزند. امريمؤمنان عليه السالم می فرمايد: فـََلْو َأنَّ اْلَباِطَل َخَلصَ  ِمنْ  ِمَزاجِ 
اْلَحقِ  َلْم يْخَف َعَلى اْلُمْرتَاِديَن؛ انسان فطرتا طالب حق است٬ ويل گاهي حق برايش خمفي مي شود و حق را با باطل اشتباه مي گريد و اين هنگامی است که به باطل
رنگ حق بزنند. مقدار کمی حق خملوط باطل می کنند و ظاهر باطل را به آن می آرايند و اين منشأ فريب ديگران می شود. حضرت می فرمايد:  اگر آميزه حق از باطل جدا

مي شد و باطل خالص بود٬ کسي فريبش را مني خورد و به سراغش مني رفت.

از ديگر سو با اين که فطرت انسان طالب حق است گاهي بعضي از حق ها مورد بدگويي قرار مي گريد و کساين به مصاديق حق ناسزا می گويند. از متواترات تاريخ است
تبليغات بين اميه٬ امريمؤمنان علی عليه السالم را سال ها در خطبه هاي مناز مجعه لعن مي کردند و اصال اين کار جزو واجبات مناز به مشار مي رفت! خلفاي اموي اثر  که در 
سال ها اين رسم را داشتند و به کارگزاران شان در شهرها و ائمه مجاعيت که نصب مي کردند به اين کار دستور می دادند. با اين که در عامل اگر حق مصداق جمسمي داشته
باشد امام علي (ع) است و اين نظر خمتص به ما شيعيان و يا حتی مسلمانان نيست. استادی خارجی از کشورهای غربی که ابتدا مسيحی بود و سپس مسلمان شد٬ به
من می گفت: يکی از بستگامن برامي نامه نوشته و پرسيده بود: روشن ترين دليلي که تو به استناد آن به خدا معتقد شدي چيست؟ دليل هاي فلسفي به کنار٬ تو بيشرت
به واسطه چه چيزي به خدا معتقد شدي و اميان آوردي؟ او می گفت: در جواب نوشتم: چون علي عليه السالم خداپرست بود! آن که دمل را آرام و اميامن را به خدا تقويت
مي کرد٬ اين بود که علي خداپرست بود؛ يعين ابتدا علي را شناختم و سپس به واسطه علي خدا را شناختم؛  «به علي شناختم من به خدا قسم خدا را»! آن وقت چه
می شود که مسلمان هاي منازخوان علی را لعن کنند و اين لعن را جزو واجبات منازشان بدانند؟! علت آن آميزه  و رنگ باطلي است که شياطني به آن زدند و مردم آن رنگ

باطل را که ساختگي و جعلي است٬ مي بينند و گول مي خورند.

َقَطَعْت َعْنُه أَْلُسُن اْلُمَعاِنِديَن؛ اگر به کسي که حق است٬ بد مي گويد و با او دمشين مي کند٬ براي اين است که گمان باطلي َوَلْو َأنَّ اْلَحقَّ َخَلَص ِمْن لَْبِس اْلَباِطِل انـْ
درباره او دارد. اگر اين باطل به کلي برطرف مي شد و حق کامال جلوه مي کرد٬ هيچ کس حيت اهل عناد مني توانستند به او بد بگويند. َوَلِكْن يْؤَخُذ ِمْن َهَذا ِضْغٌث َوِمْن
َهَذا ِضْغٌث فَيْمَزَجاِن؛ اما فتنه گران حق و باطل را با هم خملوط مي کنند و شاخه ای از حق را در کنار شاخه ای از باطل مي گذارند و به خيال خودشان دسته گلی درست
مي کنند که موجب مرض و هالکت مي شود. اين هالکت به خاطر حق نيست٬ به خاطر آن آميزه باطل است. فتنه جويان برای اين کار انواع و اقسام جتربيات را دارند.
استادشان جناب ابليس است که هزاران سال عمر دارد. اگر هيچ چيزي جز جتربيات او نبود٬ کفايت می کرد. آن قدر اين جتربيات مرتاکم شده که خيلي راحت حق و

باطل را با هم خملوط مي کنند و به مغالطه می پردازند. در ادامه دو منونه از اين آميخنت حق و باطل را در عصر خود بررسی می کنيم.

آزادی و اسالم

يکي از مغالطايت که امروز دنيا٬ بسياري از کشورهاي اسالمي٬ و حيت بسياري از گروه هاي به اصطالح فرهيخته سياسي اجتماعي در کشور اسالمي را به خودش مشغول
کرده است٬ مغالطه درباره آزادي است. آزادي واژه زيبايي است و وقتی به کار می رود به ذهن انسان مي آيد که مرغي در قفس حمبوس و در حال جان دادن است و مشا
رفته ايد و در قفس را باز کرده ايد و او پرواز کرده و راحت شده است. ما از مفهوم آزادي اين را مي فهميم٬ اما مصداق آزادي که آ┃ا ارائه مي دهند و به دنبالش هستند
کشورها اين  در  رفته ام.  خارجي  کشورهاي  از  کشور  چهل  به  تقريبا  و  است  افتاده  اتفاق  من  برای  ويل  نرفته ايد٬  اروپايي  کشورهاي  به  مشا  اکثريت  قاعدتاً  چيست؟ 
 صحنه هايي وجود دارد که واقعا هيچ حيواين اين گونه رفتار مني کند ويل برای آن ها خيلي عادي است. مي گويند آقا آزادي است ديگر٬ بشر مي خواهد آزاد باشد و اين



فطري بشر است؛ ما فقط سعي مي کنيم کشت و کشتار نشود و به مهديگر جتاوزات سخت نکنند. آن ها به اين افتخار مي کنند که متدنشان آن قدر پيش رفته که هر
فردي هر طوري دلش مي خواهد بتواند زندگي کند.

مهانند اسالمي  پسوند  اين  آقا  کرديد؟ گفت:  چه  اسالم  براي  هستيد٬  اسالمي  ارشاد  وزير  که  مشا  پرسيدند:  مي کند٬  زندگي  لندن  در  اکنون  که  سابق  ارشاد  وزير  از 
اجنمن های بسياری که در کشور هست و اين پسوند را دارند٬ يک پسوند تشريفايت است و ما هيچ الزام و تعهدي در مقابل آن ندارمي. اما اين که می پرسيد ما چه کار

کردمي٬ ما بزر گ ترين خدميت که به اين جامعه کردمي اين است که آزادي به آن ها دادمي و چه خدميت باالتر از اين؟! آيا اسالم با آزادي خمالف است؟

در پاسخ او بايد چه بگوييم؟ اگر بگوييم موافق است٬ می گويد: پس من کار اسالمي کردم. اگر موافقيد بايد مهه اين کارها را را بپذيريد؛ هر کس هرچه مي خواهد
بگويد٬ هر طور مي خواهد رفتار کند٬ هر فيلمي بسازند٬ هر طوري خبواهند منايش بدهند و هر لباسي خبواهند بپوشند؛ آزادند و اسالم هم خمالف آزادي نيست. اگر بگوييم
از يکي  مني سازد!  آزادي  با  دين  مي کنند  خيال  و  آزادي اند  خمالف  و  کهنه پرست  مرجتع٬  خشونت طلب ٬  اين ها  که  درمي آورند  حرف  برايت  فردا  از  است٬  خمالف 
رئيس مجهورهاي گذشته و يکي از نويسندگان معروف که هر دوي آن ها را مشا به خوبی مي شناسيد گفته و نوشته بودند که اگر اسالم يا هر مکتيب با آزادي خمالفت کند٬
گور خودش را کنده است. اين اصلي است که هيچ استثنا ندارد؛ زيرا اگر خبواهد رواج پيدا کند٬ بايد آزادي باشد تا بتواند حرف خودش را بزند و اگر با آن خمالفت کند

ديگران هم مني گذارند او حرفش را بزند.

در پاسخ بايد گفت: اين مغالطه عام و خاص است؛ اسالم با آزادي موافق است اما نه با هر آزادي. اسالم با آزادي معقول٬ با آزادي مفيد٬ با آزادي سازنده موافق است
نه مطلق آزادي.

 اسالم و پيشرفت اقتصادی

مثال ديگر آن که می گويند اسالم با پيشرفت اقتصادي موافق است يا خمالف؟ چه کسي جرئت مي کند بگويد خمالف است؟ سپس می گويند حال که اسالم پيشرفت
اقتصادي را قبول دارد٬ هر کاري که موجب پيشرفت اقتصادي باشد نيز اسالم قبول دارد. اگر قبول نداريد پس بايد بگوييد بعضي از پيشرفت هاي اقتصادي را اسالم قبول
ندارد. يکي از مؤثرترين سياست مداران کشور در پاويون فرودگاه مشهد با من درد دل مي کرد و مي گفت: اين پولدارها به اروپا می روند و شيب هزاران دالر مصرف مي کنند.
خب اين ها گناه مي کنند و هيچ شکي نيست که کار بدي مي کنند٬ اما خيانت ديگری که مي کنند اين است که اموال کشور ما را بريون مي برند. بعد پيشنهاد مي کرد:
بکنند٬ گردن خودشان٬ را  اين جا گناهشان  بيايند  اين ها  داير کنيم.  اروپا می روند٬  به  آن  برای  آ ن ها  مراکزي که  آن  مثال جزيره کيش٬  اين جزيره ها  از  يکي  در  بياييم 
جهنمش را می روند٬ ولی پول ما را نربند! او اين  سخن را جدي مي گفت. پيشنهاد مي کرد ما در جزيره کيش عشرتکده درست کنيم تا اين ها پول هايشان را مهني جا
مصرف کنند. گناهي که آن جا مي کنند٬ اين جا بکنند گردن خودشان٬ ما که نگفتيم گناه کنند اما منافع اقتصادي مان را داشته باشيم. مگر اسالم با منافع اقتصادي

خمالف است؟

در پاسخ بايد گفت: اسالم با منافع اقتصادي خمالف نيست و خودش به کار کردن توصيه مي کند و حتی آن را عبادت می مشارد٬ اما کار حالل و مفيد براي جامعه. هر
رونق اقتصادي مطلوب جامعه ما نيست. هر پويل از هرجا بيايد مطلوب اسالم نيست. پيشرفت بايد مهه جانبه باشد و نه فقط در پول. بايد در اخالق٬ تقوا٬ دين٬ عقل
براي رشد ابزاری  برود. آن های ديگر  پيش  انسانيتش  پيشرفت کرده که در  انسانی  پيشرفت مقوله ای جامع است و هنگامی جامعه اي  پيشرفت کنيم.  نيز  انسانيت  و  
نَس اال ليعبدون؛ نه اال للپيشرفت! آن هم هرگونه انسانيت است. وگرنه ما براي اين آفريده نشده امي که خودمان را از هر راهی وقف پول درآوردن کنيم. َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواْإلِ
پيشرفيت؟! اين مهان لبس حق و باطل است. باطل را با عناصري از حق پوشش مي دهند و ظاهر زيبايي به آن می دهند. باطن استفاده اين شياطني از اصطالحات آزادي٬

پيشرفت٬ متدن٬ دموکراسي و مردم ساالري٬ چيزی جز شيطنت٬ کفر٬ ظلم٬ بيچاره کردن طبقات حمروم٬سرمايه داري مذموم و اشرايف گري نيست.

ما اگر خبواهيم به اين فتنه ها مبتال نشومي٬ بايد در حماورات مان جتديدنظر کنيم و اين واژه ها را معنا کنيم. ببينيم دنبال چه مي گردمي و در جايي که چيزي به عنوان حق ارائه
مي شود٬ حدودش را بشناسيم و در جايي که چيزی به عنوان باطل ارائه مي شود و زشت جلوه داده مي شود٬ ببينيم زشيت اش براي چيست٬ وگرنه ما نيز در مهني دام مي افتيم؛

فـَُهَناِلَك يْستَـْوِلي الشَّيطَاُن َعَلى َأْولِيائِِه اين جاست که شيطان بر دوستانش مسلط مي شود٬ افسارشان را مي گريد و به هر راهي خبواهد مي برد.

و صلي اهللا علي حممد وآله الطاهرين

[1] [7].  کهف٬ 50.

[2] [8]. ِفْطَرَة اللَِّه الَِّيت َفَطَر النَّاَس َعَليَها٬ (روم30٬).
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[3] [9]. يس٬ 10-9.

[4] [10]. در گذشته يک دوره حبث فتنه را به صورت مفصل حبث کرده امي که با عنوان طوفان فتنه و کشتی بصريت چاپ شده است.

[5] [11]. البته اين تعبريات نياز به توسعه دارد٬ شايد در بعضي از موجودات تعبري ميل صحيح نباشد و درباره آن ها تعبريهاي ديگري مثل شوق و انگيزه به کار رود.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه چهارم؛ بدعت گذاري نتيجه تبعيت از هواي نفس

جلسه چهارم؛ بدعت گذاري نتيجه تبعيت از هواي نفس
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.4 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬16/10/94 مطابق با بيست وپنجم
ربيع االول 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلي روان شناختي از تحوالت صدر اسالم

(4)

بدعت گذاري نتيجه تبعيت از هواي نفس

اشاره

حبث ما درباره منشأ احنرافات انسان٬ � خصوص احنرافات ناگهاين و چرخش هاي غريمنتظره بود. در جلسه اول با استفاده از فرازهايی از خطبه شقشقيه توضيح دادمي که
گاهی زيور و زينت هاي دنيا آن چنان جلوه مي کند و دل انسان را مي ربايد که حقايق و حيت تصميمات قبلي خود را فراموش مي کند٬ تغيري مسري مي دهد و در راه ديگري
قدم مي گذارد. در جلسه دوم و سوم با استفاده از خطبه ديگري از �ج البالغه به اين نتيجه رسيدمي که خاستگاه اصلي احنرافات٬ پريوي از هواي نفس است٬ و نه تنها
احنرافات فردي بلکه فتنه هاي اجتماعي از مهني خاستگاه سرچشمه مي گريند. وقيت هواي نفس بر افراد يا گروه هايی غالب شد مي کوشند براي جذب ديگران کارشان را

توجيه کنند و آن رفتاري را که مي پسندند بر ديگران حتميل کنند٬ و براي اين کار افکار جديدي را مطرح مي کنند.

منشأ بودن هواي نفس براي احنرافات٬ از موضوعايت است که در فرهنگ اسالمي کامال شناخته شده است. قرآن کرمي در موارد بسياري منشأ احنرافات مردم را پريوي از
هواي نفس معريف مي کند و حيت متايالت نفساين را مانع از اميان آوردن٬ رفنت به طرف خدا و پيمودن راه حق مي داند. قرآن مه چنني علت اين که کساين عليه انبيا قيام
کردند٬ آن ها را به قتل رساندند٬ و پرچم خمالفت با آن ها را برافراشتند٬ هواي نفس معريف مي کند و مي فرمايد: َأَفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِبَما َال تـَْهَوى أَنُفُسُكُم اْسَتْكبَـْرُتْم

ُتْم َوَفرِيقاً تـَْقتُـُلوَن.[1] [2] بـْ فـََفرِيقاً َكذَّ

جهل و هواي نفس

از روشن ترين آ� ا خطبه 105 است که حضرت در آن می فرمايد: ِعَباَد اللَِّه َال تـَرَْكُنوا ِإَلى اين مطلب اشاره شده است. يکي  به  نيز در موارد بسياري  در �ج البالغه 
َقاُدوا ِألَْهَواِئُكْم فَِإنَّ النَّاِزَل ِبَهَذا اْلَمْنِزِل نَاِزٌل ِبَشَفا ُجُرٍف َهاٍر؛  به جهالت هاي خودتان اعتماد نکنيد و مطيع هواهاي نفساين تان نباشيد! اگر کسي در َجَهالَِتُكمْ  َوَال تـَنـْ
چنني موقعييت قرار بگريد که بدون علم و معرفت و بدون تعقل و درک صحيح٬ راهي را انتخاب کند و به دنبال هواي نفسش برود مهانند کسي است که لب پرتگاهی در
حال ريزش قرار گرفته است. سپس حضرت اين گونه توضيح مي دهند: هرکه به دنبال هواي نفس مي رود٬ در واقع بار سنگينی از پسيت و پليدي را بر دوش خودش محل
ُقُل الرََّدى  َعَلى َظْهرِِه ِمْن َمْوِضٍع ِإَلى َمْوِضٍع ِلَرْأٍي ُيْحِدثُُه بـَْعَد رَْأٍي يُرِيُد َأْن مي کند و برای اين که سخنش را قبول کنند٬ حرف هاي نادرسيت را بدعت گذاري مي کند؛ يـَنـْ
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يـُْلِصَق َما َال يـَْلَتِصُق َويـَُقرَِّب َما َال يـَتَـَقاَرب؛  پسيت و پليدي را بر پشت خودش محل مي کند و چيزهايي را که به هم ربطي ندارند به زور به هم می چسباند و مي گويد من
برداشت جديدی دارم. مي خواهد چيزهايي را به هم بچسباند که به هم ربطي ندارند٬ اما او براي رسيدن به هواي نفسش آن ها را سرهم بندي می کند تا مردم را فريب دهد.
چيزهايي را به هم نزديک مي کند که به هم نزديک شدين نيستند و خيلي با هم فاصله دارند٬ اما او سعي مي کند به هر صورتی که شده٬ آن ها را به هم نزديک کند و

ديگران را فريب بدهد تا خيال کنند روشي که او پيشنهاد مي کند٬ معقول و توجيه بردار است.

در جلسات گذشته توضيح دادمي که دو رکن شناخت و ميل در رفتار اختياري انسان مؤثر است؛ اگر فرد به کلي هيچ شناخيت نسبت به کاری نداشته و آن را کورکورانه
اجنام  دهد يا بر او حتميل شود٬ آن کار حقيقتاً کار او نيست و کار ديگراين است که به دست او اجرا مي کنند. هم چنني اگر انسان به کاري هيچ نوع ميلي نداشته باشد
آن را اجنام مني دهد و بايد نسبت به کاری يک نوع لذت نفساين٬ حيواين٬ خيايل٬ عقالين يا اهلي داشته باشد تا به آن اقدام کند. کار اختياري بدون هيچ نوع ميل امکان
ندارد و حيت کسي که به اختيار خودش خودکشي مي کند٬ تصورش اين است که با مرگ از فشار٬ درد٬ ناراحيت يا غصه اي که او را اذيت مي کند٬ راحت مي شود٬ وگرنه

قطع حيات برای او ذاتا مطلوبيت ندارد.

به جهل خود اعتماد نکن!

امريمؤمنان سالم اهللا عليه در اين عبارت به اين دو نکته توجه مي دهند. مي فرمايد: ِعَباَد اللَِّه َال تـَرَْكُنوا ِإَلى َجَهالَِتُكْم؛   درست است که انسان برای اين که به کاری اقدام کند
بايد توجهي به آن داشته باشد٬ اما اين توجه مهيشه يک معرفت عقاليي و صحيح نيست و گاهي انسان از روي جهالت چيزي را مي پذيرد و آن را باور مي کند. ِإن
يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما تـَْهَوى اْألَنُفُس؛[2] [3] از سخنی خوشش مي آيد٬ آن را مي پذيرد و مي گويد حرف درست و خوبی است يا کسي مغالطه مي کند٬ بدون اين که
حتقيق کند و ببيند که اين دليل درست است يا نه آن را مي پذيرد. اين باور در واقع نوعي جهالت است. جهل مرکب است و خيال مي کند که مي داند. حضرت می -
فرمايد: مواظب باشيد که در حال جهل و جهالت کاري را اجنام ندهيد و به جهل خودتان اعتماد نکنيد. شايد اين توصيه شامل کساين نيز بشود که خيلي به رأي
خودشان اعتماد مي کنند٬ به دنبال حتقيق مني روند و مهين که نظري پيدا کردند و چيزي به ذهن شان رسيد٬ خيال مي کنند اين حتماً درست است و از مهه �رت مي فهمند٬
در صوريت که اشتباه کرده اند و اعتماد به اين نظر٬ اعتماد به جهالت است. ما ناچار از کارکردنيم. اصًال زندگي ما براي کار و حرکت است تا به مقصد برسيم. خبواهيم
بايد بکوشد که معرفت ابتدا  انسان برای کارهايش  انتخاب خودمان اجنام مي دهيم.  با  نيز نوعی کار است که ما  تنبلي  و خنواهيم در حال اجنام کاري هستيم٬ حتی 
صحيح داشته باشد. مسايل روشن که از مستقالت عقليه است يا حسن و قبح روشنی دارد که مهه عقال آن را قبول دارند٬ خيلي نيازمند حتقيق و کاوش نيست٬ اما اکثر
مسايل اين طور نيست و حق و باطل و جهل و علمش به هم آميخته است. جهات ا�امي در اين مسايل هست که با جهات روشنش اشتباه مي شود. سعي کنيد حق و
باطل را درست تشخيص بدهيد و بشناسيد. از جهالت بريون بياييد و به جهل خودتان اعتماد نکنيد. و باالخره اگر خودتان نتوانستيد مسئله را حل کنيد٬ از ديگران
بپرسيد؛ فَاْسأَُلوْا َأْهَل الذِّْكِر ِإن ُكنُتْم َال تـَْعَلُموَن.[3] [4] انسان بايد در مقام علم متواضع باشد٬ به جهل خود اقرار کند و پيش عامل برود٬ زانو بزند و از او خواهش کند

تا مطلب را برايش توضيح بدهد٬ نه اين که به فکر و خيال خودش مغرور شود و بگويد حرف مهني است که من مي زمن و هيچ کس �رت از من مني فهمد.

به دنبال هواي نفست نرو!

اما پس از آن که جهل تان برطرف شد و حق و باطل را از هم تشخيص داديد٬ خيال نکنيد که کار متام شده است. بسياري از وقت هاست که انسان مي داند کاري حق
است ولی آن را اجنام مني دهد. بسياري از وقت هاست که مي داند که کاري باطل است٬ ولی به دنبالش می رود. مثال هاي ساده اي که مهه ما منونه هايي از آن را در جامعه
سراغ دارمي٬ اعتيادهاست. بسياری از سيگاري ها تصريح مي کنند که سيگار � تنها هيچ فايده اي ندارد؛ بلکه براي قلب٬ ريه٬ اعصاب و ساير اندام ها ضرر دارد٬ ويل باز
هم از آن خوششان مي آيد و سيگار مي کشند. چنني نيست که انسان هر چه را فهميد خوب است٬ حتما اجنام بدهد. علت آن هم اين است که در بعضي از جاها
هواي نفس بر انسان غالب مي شود٬ و با اين که مسئله ای را مي داند و عقلش مي گويد نکن٬ هواي نفسش مي گويد بکن! يک لذت آين از آن مي برد و اين لذت موجب
غلبه هواي نفس مي شود. اين مهان هواي نفس است که حيت بعد از رفع جهالت و کسب علم هم غالب می شود. بنابراين ما بايد در زندگي دو نوع فعاليت داشته باشيم؛
يکي رفع جهل و ديگری مبارزه با هواي نفس. اگر اين دو را داشتيم اميد سعادت ابدي براميان وجود دارد٬ ولی اگر يکی از اين دو نباشد خطر شقاوت ابدی ما را �ديد
َقاُدوا ِإَلى َأْهَواِئُكمْ  فَِإنَّ النَّاِزَل ِبَهَذا اْلَمْنِزِل نَاِزٌل ِبَشَفا ُجُرٍف َهاٍر؛ کسي که در چنني موقعييت قرار بگريد و به جهالتش اعتماد کند يا پريو هواي نفسش مي کند. َوَال تـَنـْ

باشد٬ مهانند کسي است که در پرتگاهي که در حال ريزش است و هيچ اعتمادي به آن نيست٬ اقامت کرده باشد.

بدعت گذاري٬ نتيجه هواي نفس

شبيه اين نکته را حضرت در خطبه 105 مي فرمايد که در جلسه گذشته فرازهايی  از آن را حبث کردمي. حضرت فرمودند: انما بدء وقوع الفتن أهواء تّتبع وآراء تبتدع.
ظاهرا بدعت گذاری مربوط به گروهي است که مي خواهند هواي نفس شان را به جامعه سرايت دهند و از ديگران سوءاستفاده کنند٬ وگرنه کسي که فقط خودش باشد و
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در رفتار شخصي اش هواي نفسي را اعمال کند٬ لزومي ندارد که بدعيت در دين بگذارد و ديگران را به پذيرفنت سخن خود دعوت کند. اين مسئله برای کساين است که
اهل هواي نفس شده اند و اين فقط به زندگي فردي شان حمدود مني شود. چنني کساين مي کوشند ديگران را هم مبتال سازند و از آن ها نيز سوءاستفاده کنند. براي اين کار
ُقُل الرََّدى َعَلى َظْهرِِه ِمْن در مقام توجيه کارشان برمی آيند و براي فريب دادن ديگران به ابداع رأي يا توجيه نامعقويل اقدام مي کنند. در اين خطبه حضرت مي فرمايد: يـَنـْ
َمْوِضٍع ِإَلى َمْوِضٍع؛ او مي خواهد پسيت و راه غلطي را که انتخاب کرده است٬ گسرتش بدهد. براي اين که راه غلطي که انتخاب کرده٬ در جامعه رواج پيدا کند٬ سعي
مي کند که سخن يا کاري را توجيه کند. براي اين کار بايد حرف هاي جديدي بزند چيزهايي را سرهم بندي مي کند و آن ها را ارائه مي دهد تا ديگران را فريب دهد. يُرِيُد

َأْن يـُْلِصَق َما َال يـَْلَتِصُق؛ مي خواهد چيزهايي که به هم ربطي ندارند٬ به زور به هم بچسباند.

در مسايل اجتماعي- سياسي منونه هاي خويب براي اين موارد پيدا مي کنيد. در کشور خودمان افراد يا گروه هاي سياسي خمتلفي مي شناسيد که خط مشي ها و راه هاي
نادرسيت را دنبال مي کنند و گاهي خودشان هم مي دانند که خطا مي کنند ويل از آن جايي که به دنبال هوس هاي خاصي هستند براي اين هوس هايشان توجيهايت مي تراشند
و حيت گاهي در مناظرات از رأي شان دفاع و آن را توجيه مي کنند. يريد ان يلصق ما ال يلتصق؛ هر کسي در هر کاري براي رسيدن به هواهاي خود دست به اين کار
مي زند؛ برخي که مي خواهند به پست هاي سياسي برسند و در انتخابات٬ آراء مردم را مي خواهند از مهني توجيهات درست مي کنند. بعضي کاسب هاي بازار براي اين که
جنسشان را بفروشند و سود بيشرتي بکنند٬ دست به تبليغات عجيب و غريب مي زنند که هم خود و هم مردم مي دانند که دروغ است٬ و عجيب اين است که مردم با
اين که مي دانند دروغ است٬ باز هم حتت تأثري واقع مي شوند. به هر حال آدميزاد از اين شگردها زياد دارد و اين عوامل شيطاين که در وجود او �فته شده است٬ در

مواقعي ظهور پيدا مي کند و البته مظاهر فريبنده اي خواهد داشت.

احنرافات کم اين گونه   از  تاريخ  در  بازمي گردد.  نفس  هواي  به  نيز  بدعت گذاري  باالخره  و  نيستند  هم  در عرض  عامل  دو  بدعت گذاري  و  نفس  هواي  اين  که  نتيجه 
نداشته امي. طرف دخلواهي دارد و مثال مي خواهد مريد مجع کند. براي اين  کار بايد نظري بدهد که براي اکثريت قابل قبول تر باشد؛ اظهار نظرهايي مي کند که کساين
بپذيرند و بر طبق آن عمل  کنند و مهني انگيزه شيطاين مي شود براي اين که مطابق ميل آ�ا سخن بگويد. پس اين دو گرچه به يک معنا دو عاملند٬ اما يکي عامل اصلي
تا يک خواسته ثانوي و فرعي. عامل اصلي مهان هواي نفس است که باعث بدعت گذاري مي شود و بدعت گذار بدعت مي گذارد  و ريشه اي است و ديگري عامل 
نفساين ديگري را اشباع کند٬ و آن تبعيت مردم از اوست که چه بسا خود آن باز جنبه ابزاري براي رسيدن به چيزهايي ديگر باشد. بنابراين مي توان گفت اگرچه اين دو

عامل در کنار هم ذکر شده است٬ ويل به اين معنا نيست که اين  دو عامل در عرض هم هستند.

آرزوي طوالني٬ نتيجه هواي نفس

مشابه  اين بيان رواييت است که با تعابريي نزديک به هم از پيغمرب اکرم صلي اهللا عليه وآله و امريمؤمنان صلوات اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخافُ 
َعَلْيُكمُ  اتـَِّباعُ  اْلَهَوى َو ُطوُل اْألََمِل.[4] [5] در اين جا نيز عامل اصلي را «اتباع اهلوي» ذکر مي کنند و سپس عامل دوم را «طول االمل» معريف مي فرمايند. طول االمل يکي
از آن مي گريد. در اين جا از آثار اتباع هوي است. انسان در موارد خاصي مي  خواهد يک رفتار آين اجنام بدهد و منظورش از اجنام اين کار نيز نتيجه اي است که آناً 
اين طور نيست که آرزوي زيادي داشته باشد٬ بلکه فقط مي خواهد به اين لذت برسد. بنابراين الزمه هر اتباع هوايي٬ طول االمل نيست. طول االمل هواپرسيت هايي است که
تا به آن هدف برسد. اين گونه موارد آرزوهاي طوالين را فرد براي رسيدن به آن ها مديت طوالين را مورد نظر قرار مي دهد و بايد کارهاي زيادي را سلسله وار اجنام دهد 

مي طلبد.

برخي با اين که مي دانند عمر آدميزاد بيش از هفتاد٬ هشتاد٬ حداکثر صد سال بيشرت نيست٬ ولی يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة؛ دوست دارند هزار سال زندگي کنند.
برخي در سن هشتاد- نود سالگي در حال بيماري در بيمارستان٬ زير عمل جراحي باز هم به فکر کارهاي جتاري٬ سياسي يا نقشه حزيب   انتخابايت شان هستند. دلشان بند
مهان کارهاست. در حال مردن است ويل شيطان آن چنان بر او غالب مي شود و حقايق را از ذهنش مي برد که خدا و قيامت را فراموش مي کند و مهان هوس خودش را
دنبال مي کند. کسي است ميلياردها (حال واحد ميلياردها را مشا تعيني کنيد؛ به لایر٬ تومان٬ دالر٬ سکه يا چيز ديگري) ثروت دارد٬ ذخايري در بانک هاي خارجي دارد٬
سهام هايي از کارخانه هاي خمتلف دارد و حاال پري و در حال مردن است. به اندازه اي که هزار سال ديگر هم زندگي کند٬ دارد که خود و بچه ها و بستگانش خبورند٬ ويل

باز هم در فکر اين است که يک صفر ديگر در دفرتچه پس اندازش اضافه شود. اين مهان طول  االمل است.

خاصيت هواي نفس اين است که جلوي حق را مي گريد. وقيت هواي نفس غالب مي شود٬ وقيت انسان حتت تأثري غرايز٬ هواهاي نفساين و وساوس شيطاين قرار مي گريد٬
مهه چيز را فراموش مي کند و حق را زير پا مي گذارد. در اين حال کاري را اجنام مي دهد که حلظه بعد خودش پشيمان مي شود٬ ويل هنگام عمل غلبه با نفس است؛ يادش
مي رود٬ پا روي حق مي گذارد و به نصحيت کسي گوش مني دهد. اما طول االمل براي آن برنامه هاي طوالين است و باعث مي شود که انسان آخرت را فراموش کند.
ممکن است به اين که حق و باطلي هست توجه داشته باشد و  شايد اگر کساين نصحيتش کنند٬ کمابيش بپذيرد. چون صرف داشنت آرزوهاي طوالين به اين معنا نيست
که هيجان در او وجود داشته باشد. ممکن است فرد آرزوهاي طوالين داشته باشد٬ اما اين آرزوها خفته و اکنون در ذهنش حاضر و فعال نباشد. در اين صورت اگر کسي
او را نصحيت کند٬ يا خودش مطالعه کند٬ ممکن است٬ اثر کند و پشيمان بشود٬ اما هنگام غليان شهوت و هيجان غضب٬ بعضي  هوس ها آن چنان محله مي کنند که
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فرد مي گويد آن آرزويي که داشتم اکنون مي تواند حتقق پيدا کند و االن غنيمت است! اين است که حق را زير پا مي گذارد و مانع مي شود از اين که به حق عمل کند.

بنابراين طول االمل مذموم خود ناشي از هواي نفس است٬ ويل اگر آرزوي انسان اين باشد که به قصرهاي �شت برسد و مهنشني اولياي خدا شود آرزوي بدي نيست.
آرزوي مذموم آرزوي دنيوي طوالين است که ناشي از هواي نفس است. پس باز عامل اول هواي نفس و عامل فرعي و ثانوي طول االمل است.

ان شاءاهللا خدا به برکت حممد و آل حممد مهه ما را از اين فتنه ها و از اين عوامل خطرناک حفظ بفرمايد!

[1] [6].  بقره٬ 87.

[2] [7]. جنم٬ 23.

[3] [8]. حنل٬ 43.

[4] [9]. اين مضمون با تعابري گوناگوين نقل شده است. در بعضي از نقل ها اين گونه آمده است که ِإنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم [اثـَْنَتانِ ] اثـَْناِن اتـَِّباُع اْهلََوى َو طُوُل اْألََمل٬
اما طبق مهني نقل ها نيز دو عامل ذکر مي شود که يکي تابع ديگري است.
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جلسه پنجم؛ نقش شيطان در انحرافات
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.33 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬23/10/94 مطابق با دوم ربيع الثانی
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(5)

نقش شيطان در انحرافات

اشاره

در جلسات گذشته مسئله اي را مطرح کردمي که مي تواند موضوع حبث های نسبتا گسرتده  و آموزنده اي واقع شود. آن مسأله اين بود که چگونه انساين که طالب سعادت
خويش است٬ به کارهايي خطرناک و زيان بار اقدام مي کند؛ ┃ خصوص بعد از اين که راه حق را شناخته و باور کرده است که بايد از راه خدا و انبيا پريوي کند٬ و با
اين که مي داند راهي که در آن قدم مي گذارد آن راه نيست؛ با اين وجود٬ از راه صحيح صرف نظر مي کند و گاهي بعد از ساليان دراز که در راه حق قدم برداشته٬ تغيري
مسري مي دهد و به راهي احنرايف مي رود. البته اين حبث براي اين است  که بکوشيم تا جايي که مي توانيم خود را از چنني حوادث خطرناکي که انسان را تا ابد بدخبت
و دهيم٬  قرار  خود  براي  فکري حمکمي  زمينه  را  آن ها  بکوشيم  و  کنيم  مرور  را  ┃ج البالغه  در  امريمؤمنان سالم اهللا عليه  فرمايشات  که  ديدمي  مناسب  کنيم.  حفظ  مي کند٬ 
براساس آن ها برنامه اطمينان خبشي براي زندگي خود طراحي کنيم. در جلسه اول با دقت در مطالبی که در خطبه شقشقيه مطرح شده بود به اين نتيجه رسيدمي که مهم -
َأْعيِنِهْم َورَاقـَُهْم زِْبرُِجَها. نْيا ِفي  ترين عاملی که باعث شد مسري حکومت اسالمي از جمرايي که خداوند قرار داده بود احنراف پيدا کند٬ دنياگرايي بود؛ َلِكنْ  ُحلِّيتِ  الدُّ

عامل ديگري که از تورق اين کتاب شريف به دست مان آمد اين  بود که اين احنرافات ـ ┃ خصوص احنرافات بّني و سرنوشت سازـ معلول هواي نفس است.

شيطان و انحرافات

عامل ديگري که حضرت در خطبه های خمتلف درباره آن سخن گفته اند٬ شيطان است. شيطان٬ نه تتها در فرهنگ ما بلکه در فرهنگ مهه اديان٬ به عنوان يک عامل
اين که شيطان کيست٬ چگونه فريب اما درباره  يا فريب شيطان را خوردند٬  به زبان مي آورمي که کسانی را شيطان فريب  داد  منحرف کننده شناخته شده است. بسيار 
مي دهد٬ آثار اين فريب چيست٬ و انسان چه کار بايد بکند که فريب او را خنورد٬ زياد کار نشده است. جا دارد که انسان روي اين مسائل مقداري کار کند؛ زيرا

شوخي ربدار نيست و سرنوشت ابدي انسان در گرو حمفوظ ماندن از اين عوامل است.

هنگامی که انسان مي شنود يک بيماري _ مثال مهني آنفوالنزا که معموال هر سال پيش مي آيد و کساين مبتال مي شوند_  شايع شده است و عده ای جانشان را از دست
داده اند٬ تکان مي خورد و درصدد برمي آيد که ببينم چيست٬ چطور انسان به آن مبتال مي شود٬ چگونه پيشگريي کنم٬ و اگر مبتال شدم چگونه خود را معاجله کنم. اين
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يک بيماري نسبتاً ساده است که ممکن است يک درصد احتمال تلفات داشته باشد؛ آن وقت جا ندارد که انسان درباره علل چيزي که باعث بدخبيت ابدي و عذاب
يب ┃ايت انسان مي شود فکر کند٬ و به دنبال شناخت٬ پيشگريی و معاجله خود باشد؟! روشن است که حکم عقل اين است که اين کارها نه تنها خوب بلکه واجب ترين
کارهاست. اگر مهه زندگي ما در اين دنيا تلف شود٬ هفتاد٬ هشتاد٬ و در ┃ايت صد سال از بني رفته است٬ اما اگر آخرت مان از بني برود هيچ عددي را مني توانيم برای

آن معريف کنيم.

در چند خطبه از خطبه های ┃ج البالغه٬ امريمؤمنان سالم اهللا عليه علل احنراف را به گونه ای  به شيطان مستند می سازند. در اين جلسه برخی از اين فرازها را مرور می کنيم و
ان شاءاهللا در جلسات آينده درباره آن حبث و گفت وگو می کنيم.

شياطين و غفلت از خدا

حضرت در خطبه اول ┃ج البالغه اشاره مي فرمايند: قبل از اين که خداوند انبيا ـ به خصوص انبيای صاحب شريعت ـ را مبعوث فرمايد٬ مردم در گمراهي هاي بسياري بودند.
در آن زمان شياطني آن چنان مردم را احاطه کرده٬ مديريت مي کردند که باعث شده بود معرفت خدا را فراموش کنند. از ذهن آن ها بردند که خدايي نيز هست٬ خالق
ُهْم َعْن ِعَباَدتِِه. مردم آن چنان سرگرم کارهای خود بودند که شناخت خدا را هم ُهم  الشَّياِطينُ  َعنْ  َمْعرِفَِتهِ  َواقْـَتَطَعتـْ ماست٬ بايد او را شناخت و  بر ما حقي دارد؛ َواْجَتالَتـْ
فراموش کرده بودند. يعنی هم از حلاظ فکري و نظري٬ توجه قليب نداشتند و هم از حلاظ عملي به فکر عبادت و بندگي خدا نبودند و انگيزه اي براي عبادت نداشتند.
شياطني آن ها را از عبادت خدا بريده بودند و کاري کرده بودند که اصال فکر بندگي خدا را نکنند. از آجنا که عامل سعادت انسان٬ شناخت و پرستش خداست٬
شياطني به  دنبال اين بودند که اين دو چيز را از انسان بگريند؛ از جهت فکر توجه به خدا نداشته باشند و فکر خداشناسي نباشند و  در مقام عمل نيز با عبادت و

اطاعت خدا سر و کاري نداشته باشند.

پرچم داران انحراف

حضرت در خطبه دوم درباره علل احنراف کساين که راه هاي احنرايف پيش گرفتند و بدخبت شدند٬ می فرمايد: َأطَاُعوا الشَّيطَاَن َفَسَلُكوا َمَساِلَكهُ ؛ منحرفان وارد راه هايی
شدند که شيطان پيش پايشان مي گذاشت. َوَوَرُدوا َمَناِهَلُه ِبِهْم َساَرْت َأْعَالُمُه َوقَاَم ِلَواُؤُه؛ منهل جايي است که در آن آب مجع مي شود و مردم در گذشته دور آن مجع
مي شدند و از آن برای رفع تشنگي خود و حيواناتشان استفاده می کردند. در گذشته زندگی مردم به خصوص عرب هاي باديه نشني اين گونه بود که در بيابان ها می گشتند
تا آبشخوري پيدا کنند و چند روزي از آبش استفاده کنند. برای آ┃ا شناخت راه آبشخور ها و جايي که آب متيز و ساملي برای استفاده باشد٬ خيلي مهم بود٬ و بدون
اين که راه هايي طوالين را بپيمايند٬ تا به آب برسند کارشان مني گذشت و حيات شان ادامه پيدا مني کرد. جناب شيطان برای انسان ها اين نقش را بازي مي کند و به آن ها
می گويد که مشا که دنبال راه مي گرديد٬ بياييد من نشان تان بدهم! او را ه هايی به انسان ها نشان مي دهد و انسان ها نيز که به دنبال راه مي گردند٬ از او اطاعت مي کنند و
از راهي که او مي گويد مي روند. هنگام تشنگي شان به آن ها مي گويد بياييد از آن آبشخورهايي که مشا احتياج داريد به مشا نشان مي دهم و آبشخورهايي را نشان مي دهد
که نتيجه اش چيزي باشد که او مي خواهد. حضرت می فرمايد: شيطان آبشخورهايي را به انسان ها نشان مي داد که موافق خواست آن ها بود. آن ها به سوی آبشخورهايی

که شيطان معرفی می کرد٬ می رفتند و به احنرف و بدخبيت گرفتار می شدند.

پرچم هاي شيطان ِلَواُؤُه؛  َوقَاَم  َأْعَالُمُه  َساَرْت  ِبِهْم  راه شيطان می شوند.  پرچم دار  مي نوشند٬  آبشخورهاي شيطاين  از  و  پريوي مي کنند  راه هاي شيطان  از  انسان ها  وقيت 
به وسيله کسانی که راه او را رفته اند٬ به حرکت درمی آيد و در جامعه مورد توجه قرار مي گريد. پرچم شيطان بلند و برافراشته مي شود و مردم دنبال آن به راه مي افتند.

انسان٬ دامگه شيطان!

در خطبه هفتم درباره منحرفان اين گونه آمده است؛ اتََّخُذوا الشَّيطَانَ  ِألَْمرِِهْم ِمَالكاً َواتََّخَذُهْم َلُه َأْشَراكاً. هرگاه انسان می خواهد به جايي برود٬ می داند که ممکن است
بعضي از راه ها٬ کج راهه٬ احنرايف و خطرناک باشد٬ و مي خواهد راه سامل و مطمئين پيدا بکند٬ اما برخی مالک شناسايي راه صحيح و ناصحيح را دعوت شيطان قرار
اثر آن ها  مسري  تعيني  در  و  است  تعيني کننده  واقع کسی که  در  اما  نکنند٬  تبعيت  او  از  شيطان  راه  عنوان  به  و  است  شيطان  راه  اين  ندانند  است  دادند. حال ممکن 
مي گذارد٬ شيطان است. اين ها مالک شناخت شان را شيطان قرار دادند؛ اتََّخُذوا الشَّيطَانَ  ِألَْمرِِهْم ِمَالكاً َواتََّخَذُهْم َلُه َأْشَراكاً. يک معامله طرفيين است! اين ها شيطان را
مالک قرار دادند و شيطان نيز اين ها را شريک خودش قرار داد. شيطان مزد آن ها را شراکت با خود قرار می دهد و می گويد من هر جا رفتم مشا هم با من هستيد. من مشا

را رها مني کنم و مشا نيز رفيق من هستيد. در اين صورت اين ها خود دام شيطان می شوند.

برای اين که انسان دام شيطان شود٬ بايد ظاهر فريبنده اي داشته باشد. اين  که پرنده ها در دام مي افتند به خاطر اين است که دانه را مي بينند و به سراغ آن می روند و در دام
می افتند. شيطان برای اين که افرادی را به دام خود تبديل کند٬ ظاهر آن ها را چنان آرايش مي  کند و جذاب قرار مي دهد که ديگران فريب شان را مي خورند. سپس جناب



شيطان مي آيد و در دل هاي اين ها ختم گذاري مي کند؛ فـََباَض َوفـَرََّخ ِفي ُصُدورِِهْم؛ شيطان در سينه اين کسي که ظاهر فريبنده اي پيدا کرده و خود دامي برای فريب
ديگران شده٬ جاي خوشی پيدا مي کند و در آن ختم گذاري مي کند. «فرّخ» به معنای جوجه کشي و پرورش جوجه است. شيطان در سينه هاي اين ها ختم گذاشت و
ختم ها کم کم رشد کردند و جوجه شدند. َوَدبَّ َوَدرََج ِفي ُحُجورِِهْم ؛  اين جوجه ها در دامن اين اشخاص پرورش پيدا کردند و رشد کردند. سينه اين ها النه شيطان و
دامن آن ها پرورشگاه بچه شيطان ها شد. اما مسئله به اين جا  ختم منی شود؛ اين ها اصال يک نوع احتاد با شيطان پيدا مي کنند و اين شخص خود شيطان می شود. قرآن
اين ها اصال چشم و گوش بِأَْلِسَنِتِهْم؛  َوَنَطَق  بَِأْعيِنِهْم  َنَظَر  فـَ َواْلِجنِّ.[1] [2] حضرت مي فرمايد:  اِإلنِس  َشياِطيَن  انسان ها خود٬ شيطان هستند؛  از  برخی  مي فرمايد  هم 
شيطان می شوند؛ شيطان از راه چشم اين انسان نگاه می کند و از راه زبان او سخن می گويد. اين شخص آن چنان در شيطان حمو و تسليم او شده است که شيطان با او
احتاد پيدا کرده است و با زبان او سخن مي گويد و با چشم او می بيند. فـَرَِكَب ِبِهُم الزََّلَل َوزَيَن َلُهُم اْلَخَطَل؛ شيطان به طرف هر لغزشي که خبواهد آن ها را مي برد و هر

گناه بزرگي را که خبواهد به دست آن ها مرتکب مي شود.

بصيرت٬ مانع فريب خوردگي

در خطبه دهم که مربوط به جنگ مجل است٬ امريمؤمنان عليه السالم مي فرمايد: شيطان در اين جا در مقابل من و يارامن صف آرايي کرد و هرچه توان داشت به کار گرفت تا
متام سپاهيان و اين شيطان است که  َورَِجَلُه؛  َخيَلُه  َواْسَتْجَلَب  ِحْزبَُه  َجَمعَ   َقْد  الشَّيطَانَ   َوِإنَ   َأَال    می فرمايد:  اصحاب مجل  به  پا کند. حضرت خطاب  به  را  فتنه  اين 
لشگريان را فراخوانده و مشا را به اين جا کشانده تا اين جنگ را به راه بياندازيد. سپس اشاره مي فرمايد که اگرچه شيطان متام قوا و نريوهايش را عليه من بسيج کرده است٬
ويل من فريب شيطان را مني خورم. ممکن است کسانی در ميان مشا فريب خبورند٬ اما خداوند به من بصرييت داده که فريب شيطان را مني خورم؛ ِإنَّ َمِعي لََبِصيَرِتي َما لَبَّْسُت
َعَلى نـَْفِسي َوَال لُبَِّس َعَلي؛ نه خودم عمداً اشتباه کاري مي کنم و کار را بر خودم مشتبه مي کنم و نه ديگران توانستند امر را بر من مشتبه سازند و وظيفه ام  را به من اشتباه

نشان دهند.

َما لَبَّْسُت َعَلى نـَْفِسي؛ خدا موجود عجييب آفريده است. گاهي انسان در ناخودآگاه دلش چيزي را مي خواهد و خودش هم خيلي به آن توجه ندارد٬ ولی عامل قوي اي
است. در اين صورت ناخودآگاه برای آن توجيه مي کند و مثال مي گويد من که اين کار را مي کنم به خاطر فالن وظيفه شرعي است؛ اسالم در خطر است و اگر نکنم
زمني و آمسان به هم می خورد. آن چنان کار را بر خودش مشتبه مي کند که گاهی خودش هم خيال می کند که برای خدا کار می کند. آدميزاد گاهي اين طور مي شود.
به تعبري ديگر وقيت دلش چيزی را مي خواهد در مقام توجيه اش برمي آيد. ابتدا خودش نيز مي داند که براي فريب دادن ديگران است ويل کم کم پيش خودش مي گويد که
شايد مهني طورها هم باشد و خودش هم کم کم باورش مي شود و امر بر خودش هم مشتبه مي شود. امريمؤمنان عليه السالم مي فرمايد: من به واسطه بصرييت که خدا به من داده

است نه خودم خودم را فريب دادم و نه کسي من را فريب داد.

روش هاي پيچيده شيطان

در خطبه بيست ودوم حضرت درباره اين مسئله مي فرمايد: أال واّن الشيطان قد ذّمر حزبه َواْسَتْجَلَب َجَلَبه ؛ تذمري در جايی گفته می شود که کسی را با چاشين سرزنش و
حرکت چرا  نشسته ايد؟!  بيکار  چرا  گفت:  مالمت  زبان  با  و  کرد  دعوت  فرياد  با  را  طرفدارانش  و  اطرافيان  شيطان  می فرمايد:  کنند. حضرت  وادار  کاری  به  مالمت 
مني کنيد؟! خوب حتريک شان کرد تا جنگ مجل را به راه بياندازند. لِيُعوَد اْلَجْوُر ِإَلى َأْوطَانِِه َويْرِجَع اْلَباِطلُ  ِإَلى  ِنَصاِبِه؛ شيطان مهه سپاهيانش را دعوت کرد تا ظلم و جور

به جايگاه خودش برگردد و باطل به نصاب خودش برسد. شيطان مهه اين کارها را کرد٬ ويل خيال نکنيد که من اشتباه کردم و امر بر من مشتبه شده است.

 در جای ديگر حضرت تعبري عجييب دارند. مي فرمايد: من شب از بس درباره جنگ با مشا فکر کردم خوامب نربد؛[2] [3] آخر اين ها طلحه و زبري هستند که يکي پسر
پيغمربصلی اهللا عليه واله با عايشه مهسر  بودند.  داده  تشکيل  خليفه  تعيني  براي  که  بودند  شورايي  اصحاب  اين ها  است.  پيامرب  بزرگ  اصحاب  از  ديگری  و  امريمؤمنان  عمه 
آن هاست. مسئله کوچکی نيست. اتفاقاً برخي از اهالی بصره آمدند و مهني را گفتند. گفتند: آقا ما قبول دارمي که مشا پسر عموي پيغمربيد و پيغمرب هم به مشا عالقه
داشت٬ اما مشا يک نفريد در مقابل آن هايي که اصحاب پيغمرب و مهسر پيغمربند. از کجا بفهميم سخن مشا درست است يا آن ها؟ اگر به تعداد هم باشد٬ آن ها مقدم
هستند؛ آن ها سه برابر مشا هستند. ببيند حضرت براي قانع کردن اصحاب خودش در چه تنگنايي بوده است. مي فرمايد خيال نکنيد من مهني طوري تصميمی گرفتم. شب

تا صبح فکر کردم٬ خوامب نربد٬ به اين نتيجه رسيدم که يا بايد به دين پيغمرب اسالم کافر شوم يا با اين ها جبنگم. ببينيد علي چه قدر مظلوم بود!

اين ها منونه هايي بود که حضرت صرحيا عامل احنراف و لغزش و خطا را شيطان معريف مي کند. ان شاءاهللا در جلسات آينده اين حبث را پی می گريمي.
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[1] [4]. انعام٬ 112.

[2] [5]. ┃ج البالغه٬ خطبه ٬54 ص90.
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جلسه ششم؛هوای نفس؛ اصلی ترين عامل انحراف
برای دريافت فايل صوتی اين جا راکليک کنيد [1]

 
9.83 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬30/10/94 مطابق با �م ربيع الثانی
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(6)

هوای نفس؛ اصلی ترين عامل انحراف

در جلسات گذشته با استفاده از فرمايشات امريمؤمنان        عليه  السالم در �ج  البالغه به اين نتيجه رسيدمي که کلی  ترين عواملی که موجب لغزش ها و احنراف  های ناگهاين و
غريمنتظره انسان می  شود دلبستگي به دنيا٬ پريوي از هواي نفس و وسوسه هاي شيطان است. اکنون پرسشی درباره ارتباط اين سه عامل با هم مطرح مي شود که آيا اين سه
عامل مستقل از يک   ديگر هستند و هر کدام به تنهايي باعث احنراف انسان مي شوند يا اين که جمموع اين سه با هم در احنراف انسان اثر می  کنند٬ و يا اين که قضيه به

صورت ديگری است؟

رابطه دنيا٬ شيطان٬ و نفس

دنيا و انسان٬ هواي نفس است٬ و  لغزش  براي  نتيجه مري سيم که اصلي ترين عامل  اين  به  آيات و روايات ديگر٬  از �ج البالغه خوانده شد و  به مواردي که  با توجه 
جلوه هاي آن متعلقات هواي نفس را مشخص مي کنند٬ که البته انواع خمتلفي دارند و نسبت به سنني٬ مناطق و اصناف خمتلف٬ متفاوت است. مه چنني کار شيطان نيز
در واقع تقويت مهان انگيزه و هواي نفس است؛ يعين اگر ما هيچ ميلي به اجنام گناهي نداشته باشيم٬ شيطان مني تواند ما را به آن عمل وادار کند. فرض اين است که
کاري اختياري است و بايد خود انسان خبواهد و شيطان تنها انسان را وادار مي کند که خودش تصميم بگريد. بنابراين بايد خبواهد و نوعی متايل به آن داشته باشد تا آن را
حتقق ببخشد. شيطان درباره کاری که انسان به آن هيچ ميلي ندارد و يا از آن بدش مي آيد٬ کاری مني تواند بکند. پس در واقع نقش شيطان٬ بيدار کردن يک ميل خفته٬
تقويت يک گرايش يا عالقه و کارهايی مثل آن است. بررسی آيات قرآن و روايات و هم چنني خطبه هايی که از �ج البالغه تالوت کردمي نيز ما را به اين نتيجه می رساند

که کار شيطان در واقع تقويت مهني خواسته ها و چيزهايي است که به دنبال اين تقويت مي باشد.

بررسی استقرايي نيز ما را به اين نتيجه می رساند که مهه موارد احنراف به اين سه عامل برمي گردد و در ميان اين سه عامل نيز هوای نفس عامل اصلي است. به عبارت
ديگر٬ براي به فعليت رسيدن ميل طبيعي انسان٬ دنيا مي تواند ُمِعّد باشد و شيطان نيز آن ميل را تقويت مي کند٬ اما مقتضي و سبب آن هواي نفس است. بنابراين اگر
انسان هواي نفس مني داشت٬ دلش مني خواست و متايل پيدا مني کرد٬ هيچ کدام از اين دو (دنيا و شيطان) به تنهايي مني توانستند انسان را به کاری وادار کنند. پس اصل

هواي نفس است و آن های ديگر جنبه هاي کمکي و شرطي دارند.
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اگر اين نتيجه را يک حتليل روان شناسانه نيز بکنيم به مهني نتيجه مي رسيم؛ بارها گفته امي که فعل اختياري دو پايه دارد؛ که يکي شناخت و آگاهي است و ديگری ميل و
انگيزه. اگر انسان چيزي را نشناسد و اصال از آن اطالع پيدا نکند٬ کار اختياري درباره آن از او سر مني زند. هم چنني انسان بايد نسبت به يک عمل نوعي کشش و ميل
داشته باشد تا آن را اجنام دهد. اگر کشش منفي باشد و از آن عمل بدش بيايد٬ خودبه خود آن کار را اجنام منی دهد٬ مگر اين که از جهت ديگري کششي پيدا شود که
بر آن غالب گردد. شناخت و ميل دو پايه کار اختياري هستند و اگر در اين دو خللی اجياد نشود٬ انتخاب صحيحی صورت می گريد٬ اما انسان از خطا در اين دو
مصون نيست. در پايه شناخت بارها جتربه کرده امي که گاه تشخيص ما درست نيست و چيزي را به جاي چيز ديگري مي گريمي. اشتباه مي کنيم و حتی استدالل نيز
مي کنيم اما دچار مغالطه می شومي و مني فهميم٬ و اين باعث مي شود که آگاهي و فهم ما درست نباشد. برپايه اين شناخت غلط٬ دست به اختياري می زنيم که ديگر ما

را به هدف مني رساند. درباره ميل نيز مهني قضيه صادق است.

عوامل فرا-انساني

در بني انسان ها کساين هستند که او را در رسيدن به فهم صحيح کمک می کنند. معلم کمک مي کند به اين که انسان �رت بفهمد. توجه داشته باشيد که دست آخر اين
فرد است که مي فهمد٬ اما معلم کمک مي کند و راه استدالل را نشان مي دهد و چون مي بيند که معلم درست استدالل می کند٬ آن را مي پذيريد؛ وگرنه معلم اجياد علم
مني کند. معلم فکر ما را طوري تنظيم مي کند و ما را متوجه مقدمايت مي کند که به نتيجه مطلوب برسيم. در اديان عوامل ديگري نيز مطرح شده است که ما انسان ها
درباره  آن ها آشنايي زيادی ندارمي. در اديان آمده است که خداوند موجودايت دارد که مشا مني بينيد و با آن ها آشنا نيستيد٬ ويل آن ها مي توانند به انسان ها کمک  کنند و راه
درست و يا راه اشتباه را به او نشان بدهند. از مجله اين موجودات فرشتگان هستند؛ البته شرايطي دارد و مهه انسان ها اين گونه نيستند که مورد تأييد و کمک فرشتگان قرار
بگريند. در مقابل فرشتگان نيز شياطني هستند که کارشان اين است که آدميزاد را منحرف مي کنند و او را از فکر صحيح باز مي دارند. حتی گاهي کاري مي کنند که

انسان با اين که چيزي را مي داند فراموش کند.[1] [2]

وسوسه شيطان؛ اخالل در شناخت و ميل

واژه شيطان به دو گونه استعمال مي شود. گاهي به معناي وصفي به کار مي رود. در اين صورت مصاديق متعددی دارد و مجع نيز بسته مي شود که به آن شياطني گفته
مي شود. اما گاهی نيز به عنوان نام يک شخص استفاده می شود و به صورت َعَلم بالغلبة درباره ابليس به کار می رود که در مقابل حضرت آدم سجده نکرد. طبق آيات
قرآن٬ اصل اين موجود از آتش خلق شده است و دارودسته و ياراين دارد. تعبري قرآن اين است؛ إنَُّه يَراُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحيُث َال تـََرْونـَُهْم؛[2] [3] مشا آن ها را مني بينيد٬
ويل شيطان و يارانش مشا را مي بينند. شياطني نوعي تعامل با انسان دارند و می توانند آثار سويي در انسان بگذارند. در قرآن و روايات کارهايي براي شيطان ذکر شده
است که معروف ترين آن ها مهني وسوسه است؛ يوسوس في صدور الناس. باالخره شيطان به گونه ای به درون ما راه پيدا مي کند و در فکر ما اثر مي گذارد تا جهت اصلي
را فراموش  کنيم  و آن چيزي که نبايد درباره اش فکر کنيم يا نتيجه اي ندارد٬ به نظر ما خيلي بزرگ جلوه کند. برای اين کار چيز زشيت را زيبا جلوه مي دهد٬ يا اگر زيبايي
کمي دارد٬ خيلي بزرگش مي کند؛ وزَّيَن َلُهُم الشَّيطَاُن َأْعَماَلُهْم.[3] [4] چه بسا پس از عمل٬ انسان مي فهمد که اين طور هم نبوده است ويل به هرحال شيطان اين کارها
را مي تواند اجنام دهد. در حاليت چيزي را آن چنان در نظر انسان بزرگ و زيبا جلوه مي دهد که به طرف آن جذب مي شود؛ باعث مي شود توجه اش از چيزهاي ديگر قطع و
آن ها را فراموش کند و ميلش به طرف آن چيز کشيده مي شود. در آن حالت انسان خيال مي کند که آن کار جاذبه خيلي شديد و منافع زيادي دارد؛ اين ها کارهاي

شيطان است.

 بنابراين شيطان نيز در مهان دو پايه   اختيار ما اثر مي گذارد. از يک طرف در شناخت ما خلل اجياد مي کند تا فراموش کنيم٬ يا اشتباه بفهميم٬ و از طرف ديگر در ميل
ما تأثري می گذارد و چيزي را که چندان اقتضاي متايل و شيفتگي ندارد٬ آن چنان در نظر ما زيبا جلوه می دهد که يب جهت شيفته اش می شومي. فعل اختياري ما از شناخت
و ميل ما سرچشمه مي گريد. اگر اين دو خلل پيدا کند نتيجه  خراب مي شود و کار شيطان مهني است. او ابتدا اغوا و گمراه مي کند و راه را عوضي نشان مي دهد تا
انسان بد بفهمد٬ و بعد از شناخت نادرست کمک مي کند که متايل به چيزي پيدا کند که اقتضاي اين متايل را ندارد. به اين وسيله کاري مي کند که انسان به طرف آن

کار کشيده شده و جمذوب آن شود و رفتاري اجنام دهد که مني بايست اجنام دهد.

 البته انسان هم در مقابل شيطان دست    خايل نيست. از يک سو فرشتگان به او کمک مي کنند٬ که قرآن در اين باره مي فرمايد: َوأَيَدُهم ِبُروٍح مِّْنُه؛[4] [5] تعبري بسيار
بلندي است! خدا مؤمنان را با روحي که از سنخ مالئکه يا اعظم از مالئکه است٬ تأييد مي کند و آن ها را به کمک شان مي فرستد. گاهي جرقه اي به ذهن انسان مي زند
و چيزي را مي فهمد که اصًال سابقه نداشته است؛ مطليب به ذهن او مي آيد که درباره اش فکر نکرده است؛ چه بسا اين ها از مهان القائات فرشتگان باشد٬ کما اين که

گاهي هم وسوسه عجييب برايش پيدا مي شود که مي توان گفت اين ها از نتايج تأثري شيطان است.

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5736#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5736#_edn2
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5736#_edn3
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5736#_edn4


شيطان های دوره گرد!

اگر ما اين مطالب را درست درک کنيم و بدانيم که هواي نفس چيست و دنيا چگونه انسان را فريب مي دهد و شيطان چه نقشي دارد٬ مي توانيم راه هاي جلوگريي از تأثري
آن ها را هم پيدا کنيم و عمال نگذارمي شيطان تأثريات زيادي در ما ببخشد. البته تا ما در اين عامل هستيم٬ شيطان دست از سر ما مني کشد٬ اما بعضي  انسان ها شيطان
دائمي و رفيق دارند که مهيشه برايشان تصميم مي گريد و به آن ها مشورت مي دهد. اين ها  مهان کساين هستند که خداوند درباره آن ها مي گويد: نـَُقيِّْض َلُه َشيطَانًا فـَُهَو َلُه
َقرِيٌن؛[5] [6] َوقـَيَّْضَنا َلُهْم قـَُرنَاء؛[6] [7] ما شياطيين را براي اين ها مي فرستيم که مهيشه مهراه و رفيق شان هستند. کساين هستند مهيشه رفيق شيطان هستند و کاري را
يب اذن٬ مشاوره و نظر ايشان اجنام مني دهند؛ ويل مؤمناين نيز هستند که پاکند و خودشان را از شيطان برکنار مي دارند٬ ويل گاهي شيطان هايي مي آيند به آن ها برخورد
شياطني از  برخي  است.  دوره گرد  معناي  به  طائف  مُّْبِصُروَن؛[7] [8]  ُهم  فَِإَذا  َتذَكَُّروْا  الشَّْيطَاِن  مَِّن  طَاِئٌف  َمسَُّهْم  ِإَذا  اتـََّقوْا  الَِّذيَن  ِإنَّ  مي فرمايد:  تعبري  قرآن  مي کنند. 
دوره گردند. ثابت نيستند که مهيشه رفيق ثابت يک نفر باشند. اين ها دوره گردند و هر جايي دست شان برسد به کسي تنه  اي مي زنند و چيزي القا مي کنند. مؤمنان حيت
اگر شيطان ثابت نداشته باشند٬ اما از اين متاس هاي شيطاين مصون نيستند و لذا مي فرمايد: ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّيطَاِن. شيطان هاي دوره گرد با مؤمنان متاس مي گريند
و به تعبري خودماين به آن ها تنه اي مي زنند؛ تنه فکري٬ تنه وسوسه اي٬ حتريک هوس٬ حتريک شهوت و چيزهايي از اين قبيل. ويل مؤمنان به حمض برخورد با اين شياطني٬

متذکر مي شوند و به خود مي آيند.

عقل٬ عاملی فطری در مقابل هوای نفس

اين دستگاهي است که زمينه کار اختياري ما را شکل مي دهد. آن چه در درون ما در زمينه شناخت وجود دارد٬ ادراکات بديهي عقل و چيزهايي است که با فعاليت عقل
ما بنابراين  واقع مي شومي.  تأثري شيطان  بگريمي کمرت حتت  به کار  را  اگر عقل مان  است که  داده  ما  به  نريويي است که خداوند  اين  اجياد کنيم.  می توانيم در خودمان 
دست خايل نيستيم؛ يک عامل فطري دارمي و خداوند عقل را به ما داده است؛ البته بايد آن را به کار بگريمي. عقل نيز مثل هر قوه ديگري اگر به کار گرفته نشود٬ کم کم
ضعيف مي شود. اگر انسان با عقلش درست کار کند٬ به آن زياد مراجعه کند٬ درست فکر کند و نتيجه گريي صحيح کند٬ و در صورت نياز از مشورت ديگران استفاده
کند٬ عقلش قوي مي شود و به اين زودي ها در مقابل وسوسه هاي شيطان تسليم مني شود. ويل اگر انسان عقل را کنار بگذارد٬ در دام هوس و هواي نفس مي افتد. تبعيت
از هواي نفس باعث مي شود که انسان عقلش را کنار بگذارد و يا اصال به دنبال آن نرود و يا از آن به صورت احنرايف کار بکشد. در اين صورت فکر مي کند اما با

افکارش به دنبال راهي براي کارهاي نادرست مي گردد و از نريوي عقلش در مسري غلط استفاده مي کند.

مهني طور ما می توانيم ميل هاي باطين خود را تقويت کنيم. وقيت فهميدمي يک ميل هايي در حالت افراطي ضرر دارد٬ وقيت جتربه کردمي که اگر درباره کار نادرست يا گناهي
فکر کنيم٬ با آن انس مي گريمي و کم کم به آن عادت مي کنيم٬ و گاه و بيگاه خود   به خود فکرش به ذهن مان مي آيد٬ به اين نتيجه مي رسيم که بايد افکار صحيح و
گرايش هاي اهلي را در خود تقويت کنيم و بيشرت درباره  آن ها فکر٬ مطالعه٬ حبث و عمل کنيم تا آن گرايش ها در ما تقويت شود. بايد فکرمان را در جهت عقلي و اهلي
تربيت کنيم و بيشرت درباره مسائلي فکر کنيم که ارزش فکر کردن را دارند. اين کار باعث مي شود که عقل  ما تقويت شود و شيطان به راحيت نتواند بر ما و عقل ما

غالب شود.

نقش عادت در سعادت و شقاوت

عادت از ويژگي هاي خوب انسان است. بنده خود جتربه کرده ام که وقيت زياد درباره چيزي فکر مي کنم٬ کم کم با آن انس مي گريم و آن چيز برامي عادي مي شود و ديگر
جدا شدن از آن برامي مشکل مي شود. درباره حافظان قرآن و کسانی که با قرآن انس مي گريند٬  می گويند: شايد اين کار در ابتدا سخت باشد٬ اما پس از مدتی چنان به
حفظ قرآن عالقه مند می شوند که اگر اين کار را يک روز ترک کنند٬ گمشده اي دارند و ناراحت مي شوند. اين خاصيت آدميزاد است و خداوند او را اين گونه آفريده

است که به هر چه بيش تر توجه کند و بيشرت در آن خريه شود٬ انس مي گريد و ديگر جدا شدن از آن برايش مشکل مي شود.

بسياری از کارهايي که ما اجنام مي دهيم٬ مديون مهني خاصيت عادت انسان است. حتی در حرف زدن و  مناز خواندن مان از اين خاصيت �ره می برمي. گاهي اتفاق
می افتد که در وسط سوره محد يک آيه  از ياد انسان می رود٬  ويل اگر از اول شروع کند و سريع خبواند خودبه خود تا آخر مي خواند. اين حالت برای حافظان قرآن بسيار
اتفاق مي افتد و وقيت آيه ای را فراموش می کنند از چند آيه قبل از آن شروع به خواندن می کنند و آن را به ياد می آورند. علت آن هم اين است که  اين آيات پشت سر
هم در ذهن شان جاي گرفته است. وقيت آيه اول را مي خوانند خود به خود تا آخر به ذهن آن ها می آيد. اين ويژگی را خداوند در انسان اجياد کرده است تا کارها برای او
آسان شود. اين لطف خداست و اگر در مسري صحيح واقع شود نعمت بزرگي است. در مورد گناه نيز مهني طور است. وقيت انسان به گناه عادت مي کند٬ مهني که
مقدماتش ظاهر شود ناخودآگاه تا آخر مي رود و مني تواند جلوي خودش را بگريد. بسته به اين است که چقدر عادت کرده باشد. اين مهان قدرت بر عاديت است که خدا
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در نفس انسان قرار داده است و کارها را آسان مي  کند. کار خوب باشد وقيت عادت مي شود انسان زود اجنام مي دهد و ثوابش بيشرت مي شود و نتايج �رت مي گريد. کار
بد هم باشد٬ زود گناه اجنام مي گريد و فرصت اين که انسان فکر و تعقل کند به او مني دهد.

اگر انسان اين مسايل را بداند٬ می تواند از ابتدا خودسازي کند تا در چيزهايي که مي داند ضرر دارد٬ خيلي خريه نشود و در آن ها مترکز پيدا نکند؛ حتی اگر توجه اش
جلب شد و شيطان وسوسه اش کرد يا يب اختيار نگاهش افتاد يا حريف زد و چيزي به زبانش آمد يا اتفاقا کالمي به گوشش خورد که مني بايست بشنود و يب اختيار گوش
کرد٬ زود رد مي شود؛ ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف مَِّن الشَّيطَاِن َتذَكَُّروْا؛ فورا يادشان مي آيد که کار بد و اشتباهی است و نبايد ادامه دهند. اما وقيت انسان به گناه عادت کرده
باشد يعين شيطان ثابت دارد٬ و مهيشه مهراهش است. اين شيطان مدام القا مي کند و رهايش مني کند. قرآن درباره چنني کسانی می گويد: نـَُقيِّْض َلُه َشْيطَانًا فـَُهَو َلُه َقرِيٌن

*  َوِإنـَُّهْم لََيُصدُّونـَُهْم َعِن السَِّبيِل؛[8] [9] آن ها افسار انسان را به دست مي گريند و به هر سويي که دلشان خبواهد٬ می کشند.

هوای نفس؛ اصل همه شرور اختياری

حاصل اين که اصل مهه شرور اختياري٬ هواي نفس است؛ يعين دل خواهي که خداوند مني پسندد. متعلق اين هواي نفس جلوه هاي دنياست. معموًال چيزهايي که انسان
دوست دارد و مي خواهد از آن ها  استفاده و در آن ها تصرف کند٬ از مهني امور دنياست. انسان از ديدين ها٬ شنيدين ها٬ بوييدين ها٬ ملس کردين ها٬ خياليات دنيا يک نوع
لذيت مي برد و به آن ها گرايش پيدا می کند. بنابراين بايد از ابتدا سعي کند با چيزهايي انس بگريد که مفيد باشد و دلبستگي به اين زيبايي ها و زرق و برق هاي دنيا پيدا
نکند؛ تا از آن هايي نشود که حليت الدنيا في اعينهم وراقهم زبرجها. بايد کاری کند که زينت هاي دنيا چشمش را خريه نکند و خودش را نبازد. به حمض اين که از
چيزی خوشش آمد٬ خودش را متوجه کند که اگر خداپسند نيست٬ از آن روي بگرداند و به چيزهايي مشغول شود که خدا مي پسندد. بنابراين ما با سه عامل که مکمل
هم هستند٬ روبه رو هستيم. عامل اصلي هواي نفس است٬ متعلقش که باعث شکفتگي آن مي شود جاذبه هاي دنياست٬ و آن که اين کشش را چه در زمينه شناخت و

چه در زمينه ميل و اراده٬ تقويت می کند٬ شيطان است.

 اعاذنا اهللا واياکم من شرورهم!

[1] [10]. کهف٬ 63.

[2] [11].  اعراف٬ 27.

[3] [12].  انفال٬ 48.

[4] [13].  جمادله٬ 22.

[5] [14]. زخرف٬ 36.

[6] [15].  فصلت٬ 25.

[7] [16]. اعراف٬ 201.

[8] [17]. زخرف٬ 37-36.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه هفتم؛ هوای نفس مذموم يا مطلوب؟

جلسه هفتم؛ هوای نفس مذموم يا مطلوب؟
 برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.7 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬7/11/94 مطابق با شانزدهم
ربيع الثانی 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(7)

هوای نفس مذموم يا مطلوب؟

اشاره

نتيجه حبث هاي پيشني اين شد که در انسان عاملي به نام هوای نفس وجود دارد که او را به کارهاي ناروا وادار مي کند. هم چنني در کنار اين عامل٬ جاذبه هاي دنيا و
شيطان متمم و مکمل اين تأثري هستند. گفتيم که اين مثلث عامل اجنام گناه٬ کارهاي خالف٬ احنراف و سقوط مي شود و عامل اصلي هواي نفس است٬ دنيا متعلَّق اين
هواست و شيطان تقويت کننده اين عامل. اما از آن جا که درباره هر يک از اين سه مفهوم ا⡪ام هايي وجود دارد٬ جا دارد مقداري درباره پرسش هايی که در مورد هر يک

از اين سه عامل مطرح است٬ صحبت کنيم.

هواي نفس چيست؟

 ظاهراً واژه هوای نفس (با مفهوم و کاربردی که ما از آن دارمي) از اخرتاعات قرآن است. در کلمات پيغمرب اکرم صلي اهللا عليه و آله  و ائمه اطهار صلوات اهللا عليهم امجعني٬ و
از مجله در ⨘ج البالغه درباره اين واژه مکرر مطاليب ذکر شده است. اما باز درباره اين واژه پرسش هايی مطرح است. اين وا ژه از ترکيب دو کلمه هوا و نفس تشکيل شده
است. آيا خود اين واژه معناي ارزشي منفي دارد و از خود اين کلمه برمي آيد که مصاديقش بد و زشت است٬ يا اين واژه دالليت بر اين معنا ندارد و قرائن خارجي و عرف
خاص است که معناي ارزشي منفي را در اين واژه اشراب مي کند؟ توضيح اين که بسياری از واژه هاست که در اصل لغت هيچ دالليت بر خويب٬ بدي٬ زشيت يا زيبايي
ندارد٬ اما گاهي به واسطه مضاف اليه يا موصوفی بار منفي يا مثبت پيدا مي کند. مثال  کلمه ترس داللتی بر اين که چيز خوب يا بدي است٬ ندارد و از اين روست که
برای مثال٬ خوف از خدا و عذاب جهنم مطلوب و خوف از مذمت و بدگويی مردم نامطلوب است. اگر در گفت وگوهاي روزانه تان دقت  کنيد٬ مثال های بسياری برای
اين نوع کلمات پيدا می کنيد و متوجه مي شويد که بسياری از کلمه هاست که به تنهايی  بار ارزشي ندارند. در جايی که مضاف اليه يا موصويف براي اين کلمه ها ذکر
زبان عريب يک ويژگي هست که در به خصوص در  زبان ها  اجياد مني شود. ويل در بعضي  نيز مشکلي  معنا  فهم  دارند٬ در  منفي  يا  مثبت  ارزش  شود و روشن شود که 
زبان هاي ديگر کمرت  است و آن اين است که گاهی صفيت ذکر می شود ولی موصوف آن حذف می شود. گاهی اصال موصوف فراموش مي شود و وقتی اين صفت را
ذکر مي کنند٬ کسي توجه ندارد که موصوفش چه بوده است. مثال معروف آن دو کلمه «حسنه» و «سيئه» است. ادبا مي گويند موصوف اين دو کلمه حمذوف است و

در اصل «اخلصلة احلسنه» و «اخلصلة السيئه» بوده است.
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هوا يعنی دوست داشتن

در لغت عرب٬ کلمه «هوا» از دو باب فـََعل يفِعل و َفِعل يفَعل به کار مي رود و دو معناي تقريبا متفاوت دارد. يکي «هوا- يهِوي» که مصدر آن «ُهوي» می شود و به
معنای افتادن٬ سقوط کردن و پايني آمدن چيزی است٬ و ديگری از باب َفِعل يفَعل٬ «َهِوَي- يهَوي» است. مصدر اين باب «هواً» به معنای دوست داشنت است. اين
معنا در جايی به کار می رود که فرد به چيزي ميل و کشش دارد. مثل اين که يک جاذبه او را به طرف خودش مي کشاند؛ البته جاذبه اي که مهراه با نوعی درک است. در

اين واژه هيچ معناي بدی وجود ندارد. دوست داشنت٬ دوست داشنت است؛ اگر حمبوب خويب باشد٬ مطلوب است٬ ثواب هم دارد و موجب کمال نيز می شود.

اين واژه در ⨘ج البالغه نيز به اين معنا به کار رفته است. نقل شده است که بعد از جنگ مجل يکي از اصحاب امريمؤمنان سالم اهللا عليه خدمت  ايشان شرفياب شد و
عرض  کرد: دوست داشتم برادرم نيز اين جا بود و مي ديد که خدا چه نصريت به مشا داد و مشا را بر دمشن پريوز کرد. حضرت پرسيدند: َأ َهَوى َأِخيَك َمَعَنا؛[1] [2] آيا
دلش با ما بود؟ ما را دوست مي داشت؟ گفت: بله خيلي مشا را دوست مي داشت و دلش مي خواست با مشا باشد٬ اما نتوانست بيايد. حضرت فرمود: فـََقْد َشِهَدنَا َوَلَقْد
يَماُن؛ کساين در اين جنگ با ما بودند که هنوز در صلب پدرها و َشِهَدنَا ِفي َعْسَكرِنَا َهَذا َأقْـَواٌم ِفي َأْصَالِب الرَِّجاِل َوَأْرَحاِم النَِّساِء َسيْرَعُف ِبِهُم الزََّماُن َويْقَوى ِبِهُم اْإلِ
رحم مادرها هستند؛  روزي زمان آن ها را خواهد آورد و اميان به وسيله آن ها تقويت خواهد شد. يعنی اگرچه االن به دنيا نيامده اند و در آينده متولد می شوند و زندگي
مي کنند ولی چون دلشان با ماست٬ امروز با ما حضور دارند. بنابراين کلمه «هوی» معناي بدي ندارد. هوايش با ماست به اين معناست که دلش با ماست٬ و مهني
باعث می شد که برادر آن شخص حکم حضور در آن جا در کنار امريمؤمنان عليه السالم را داشته باشد. در دعاها و مناجات ها نيز کلمه «هوي» درباره حمبت خدا به

کار رفته است. بنابراين کلمه هوي معناي منفي ندارد٬ بله گاهي متعلقش امر بدی است و يک معناي منفي در آن اشراب مي شود.

نفس در لغت

ببينيم ارزش منفی هواي نفس از کجاست. آيا نفس معناي بدي دارد که وقيت حمبت به آن نسبت داده مي شود٬ ارزش منفی پيدا می کند؟ بدون شک نفس در حال 
مواردي استعمال شده است که بار ارزشي منفي دارد. حضرت يوسف می فرمايد: َوَما أُبـَرِّىُء نـَْفِسي ِإنَّ النـَّْفَس َألمَّارٌَة بِالسُّوِء.[2] [3] پيداست نفس اماره چيز بدي است
که امر به سوء مي کند٬ اما سخن در اين است که آيا اين بدی در کلمه نفس خوابيده يا اين که عرضي و اکتسايب است و در اثر استعماالت خاص در عرف خاص پيدا
مي شود؟ وقيت کلمه نفس را بررسي می کنيم٬ می بينيم که نفس در لغت عريب به چند معنا استعمال مي شود. يکي به صورت ادات تأکيد است. در علم حنو بايب به نام
باب توابع است که يکي از توابع را تأکيد معرفی می کنند. يکي از تأکيدها نيز اين است که بعد از متبوع٬ کلمه نفس را به اضافه ضمري متبوع مي آورند؛ مثال مي گويند:
رأيت زيدا نفَسه٬ يا جاء نفُسه. اين استعمال فقط جنبه تأکيد دارد و هيچ معناي خاصي جز تأکيد متبوعش ندارد. نفس به اين معنا درباره مهه چيز حتی اشياء به کار

می رود و روشن است که اين  استعمال معناي ارزشي هم خنواهد داشت.

نفس به معنای شخص نيز به کار رفته٬ و اين معنا در قرآن در موارد زيادي استعمال شده است؛ُكلُّ نـَْفٍس ِبَما َكَسَبْت َرِهيَنٌة؛[3] [4] کل نفس در اين جا به معنای هر
شخص است و معناي خاص ارزشي در آن نيست. هر کسي در گرو اعمال خودش است٬ چه خوب باشد چه بد. در روايات نيز اين معنا زياد به کار رفته است؛

حاسبوا انفسکم يعين از خودتان حساب بکشيد. روشن است که اين حساب کشيدن خمصوص نفس اماره نيست؛ اگر کار خوب کرديد خوبيد و اگر بد کرديد بديد.

 نفس به معناي روح نيز به کار می رود. در آيه 93 از سوره انعام است که مالئکه وقيت کفار و اهل معصيت را قبض روح مي کنند٬ به آن ها مي گويند: َأْخرُِجوا أَنـُْفَسُكمُ 
اْليْوَم ُتْجَزْوَن َعذاَب اْلُهوِن. اخرجوا انفسکم يعنی جان بکنيد٬ جان تان را بريون کنيد! نفس در اين جا به معنای مهان روحي است که موجب حيات است و وقيت بريون
مي رود انسان مي مريد. هم چنني نفس به معنای خون نيز به کار رفته است. در فقه برای حيواين که داراي «نفس سائله» باشد٬ احکامی ذکر کرده اند٬  که نفس در اين جا

به معنای خون است. در اين  استعمال نيز نفس معناي ارزشی ندارد.

نتيجه اين که نفس در اصل لغت بار ارزشي منفي ندارد و بر چيز بدي داللت مني کند. البته گاهي در مواردي استعمال مي شود که از قرائن روشن می شود مصداق بدي
فجر خداوند در سوره  مقابل٬  در  رَبِّي.  رَِحَم  َما  ِإالَّ  بِالسُّوِء  َألمَّارٌَة  النـَّْفَس  ِإنَّ  نـَْفِسي  أُبـَرِّىُء  َوَما  می فرمايد:  يوسف  که حضرت  شريفه  آيه  مهانند مهني  است؛  منظور 
می فرمايد: يا أَيتُـَها النـَّْفُس اْلُمْطَمِئنَُّة× اْرِجِعي ِإَلى رَبِِّك رَاِضيًة مَّْرِضيًة× فَاْدُخِلي ِفي ِعَباِدي× َواْدُخِلي َجنَِّتي. هر دو نفس است٬ اما يکی نفس امارة و ديگری نفس

مطمئنه. بنابراين خود کلمه نفس هم معين بدي ندارد.

هوای نفس؛ اصطالحی اخالقی

خالصه کالم اين که  براساس لغت عرب منی توانيم بگوييم که در واژه «هواي نفس» معناي بدي وجود دارد. معناي بدي که ما از اين واژه مي فهميم مربوط به عرف
اخالقي است. کساين که درباره مبدأ ارزش ها و خوب و بد اخالقي حبث مي کنند٬ اصطالحي دارند و نفس را در مورد منشأ کارهاي بد به کار می برند٬ مهان طور که

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5738#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5738#_edn2
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5738#_edn3


عقل را در مقابل اين معنا منشأ کارهاي خوب مي دانند. عقل و نفس را در مقابل هم قرار می دهند و  گاهي به جنگ نفس و عقل تصريح می کنند. بنابراين واژه هوای
نفس يک اصطالح اخالقي است و در عرف اخالقيان معناي بد در آن اشراب شده و در اثر کثرت استعمال در فضاي خاصي٬ اين معنای ارزشی را به خود گرفته
است. خود اين فضا قرينه است  که اين جا نفس در مقابل عقل است٬ و تبعيت عقل مطلوب و تبعيت از نفس مذموم است. بنابراين اگر نفس را به گونه اي استعمال

کردمي که در مقابل خدا٬ در مقابل عقل يا در مقابل مبادي خري قرار  گرفت٬ معناي بد دارد.

تا اين جا تا حدودي روشن شد که هواي نفس در فارسي به معناي دل خواه است. اگر انسان کاري را به خاطر دلش اجنام داد٬ اين مي شود دل خواه و هواي نفس٬ اما اگر
بني اين کار و مبدأ خري تقابلي واقع شد٬ مهني قرينه مي شود  که اين جا مصداق مذمومي منظور است و استعمالش بار ارزشي منفي دارد. مهان طور که در جلسات گذشته
گفتيم٬ با توجه به آيات قرآن و روايات اهل بيت عليهم السالم٬ در فضاي ارزشي ما منشأ مهه بدي ها٬ و عاملي که کار بد اجنام مي دهد٬ هواي نفس است٬ و اين عامل

طبعاً با مبدأ خري تقابل دارد.

هوای نفس مذموم

هواي نفس شامل چيزهايي مي شود که بني انسان و حيوانات مشرتک است. براي مثال وقيت انسان گرسنه مي شود٬ هواي نفس اقتضا مي کند که غذا خبورد. خب اين در
حيوانات نيز هست؛ هر حيواين وقيت گرسنه مي شود٬ دنبال اين است که غذا خبورد. اين کار بد هم نيست؛ زيرا اگر غذا خنورد مي مريد. ما هم اگر غذا خنورمي٬ مي مريمي.
مگر هر غذا خوردين بد است؟! گاهي انسان مي داند که اگر غذا خنورد٬ موجب مريضي يا مرگش مي شود؛ اين کار خودکشي و حرام است. پس چه هواي نفسي بد
اين است که در درون انسان کشش هاي خمتلفي وجود دارد. در اوقات و شرايط خمتلف کمال٬ نفس چيزهايي را دوست دارد. اولني چيزي که می شود؟! سّر مطلب 
دوست دارد٬ خوردن است؛ وقيت نوزاد متولد مي شود٬ مهان جا مي خواهد به سينه مادرش بچسبد و شري خبورد. اين از ضروري ترين چيزها براي اوست و اگر نباشد زنده
به غذا و احتياج  از  بعد  بچه  مثال  براي  پيدا مي شود.  او  در  نيز  ديگري  انسان رشد مي کند کم کم خواسته هاي  پيدا کند. ويل وقيت  بعد کمايل و رشدي  تا  مني ماند 
اسرتاحت٬ به اسباب بازي عالقه دارد؛ البته عالقه خمفي تر کودک عالقه به مادر و انس با اوست٬ ويل اين  عالقه خيلي روشن نيست و روان شناسان با زمحت اين را اثبات
مي کنند که کودک در آغوش مادر احساسي دارد که از آن لذت مي برد. به هر حال در چيزهاي خارجي بعد از غذا چيزي که بچه دوست دارد٬ اسباب بازي است. مشا
نيز ديد ه ايد که بچه هاي چهار- پنج ساله آن چنان به اسباب بازي هايشان عالقه مند مي شوند که گاهي گرسنگي مي کشند٬ ويل بازي را رها مني کنند؛ گاهي اصال يادشان
نيست که گرسنه هستند و بايد به زور وادارشان کنند که غذا خبورند تا سامل مبانند. بعد از چندي کم کم انسان دوست دارد که اظهار شخصيت کند؛ بچه کوچک
است و مي خواهد از خيابان رد شود٬ مادرش دستش را مي گريد٬ اما اين دستش را مي کشد و مي خواهد مستقل باشد. و باالخره کم کم گرايش هاي جنسي و چيزهاي

ديگر در انسان پيدا مي شود.

در کنار اين گرايش ها٬ خواسته هاي ديگری هم برای انسان پيدا می شود که به آن ها خواسته های عقالنی می گوييم. انسان علم را دوست دارد؛ مهني حس کنجکاوي
کودکان که مي خواهند مهه چيز را بدانند و وقتی بپرسند و پاسخ نگريند ناراحت مي شوند. کم کم اين خواسته ها به جايی مي رسد که فطرت خداشناسي در آن ها بيدار

مي شود و اگر رشد کند به جايی می رسند که پرستش خدا را دوست مي دارند.

جنگ نفس و عقل

به کمال انسان  به رسيدن  تقسيم مي کنند؛ خواسته هايي که  به دو دسته کلي  و  او مي سنجند  با کمال ⨘ايي  را  آن ها  انسان٬  ارزيابی خواسته های  در  علمای اخالق 
به کمال ⨘ايي می شود هواهاي انسان  به چيزهايي که مانع رسيدن  اين رسيدن مي شوند. در عرف علمای اخالق٬  ⨘ايی اش کمک مي کنند٬ و خواسته هايي که مانع 
نفساين می گويند. يعين فرض شان اين است که کودک ابتدا اگرچه عقل ندارد٬ نفس دارد؛ خوراک مي خواهد٬ اسباب بازي مي خواهد. هنوز عقلش رشد نکرده است و
خوب و بد را تشخيص مني دهد٬ اما اين خواست ها را دارد. به اين گونه از حاالت که به طور طبيعی برای انسان پيش می آيد خواست نفساين می گويند. از هنگامی که
انسان منافات دارد٬ بد٬ زشت و ممنوع می شود. با تکامل حقيقي  پيدا مي کند و خوبی و بدي و زشتی و زيبايي را تشخيص مي دهد٬ چيزهايي که  انسان رشد  عقل 
اين جاست که مسئله جنگ نفس و عقل مطرح مي شود. انسان مهيشه مني تواند هم عقلش را ارضا کند و هم نفسش را. منی شود مهيشه هم خواسته هاي حيواين اش ارضا

شود٬ هم به کمال انساين اش برسد؛ باالخره آدميزاد اين گونه خلق شده است.

غالبا اين طور است که کارهاي بد يک نوع لذيت دارد که انسان را به طرف خودش مي کشاند. انسان بی خود انگيزه کار بد ندارد٬ آن لذت است که انسان را مي کشاند
و کار خوبش را ترک مي  کند. در مقابل٬ کار خويب که موجب کمال انسان مي شود٬ زمحت دارد و مهراه با امر مکروهي است؛ يعين بايد زمحيت بکشد و کاري را که
دلش مني خواهد٬ اجنام بدهد. اين جاست که بني عقل و نفس تضاد و جنگ واقع می شود. دل مي گويد اين کار را بکن٬ عقل مي گويد نه اين آثار بدي دارد. اين جاست
که هواي نفس مذموم می شود. اگر تضادي بني اين دو نبود اشکايل نداشت. لذت هايي که ما در دنيا از خوردن٬ آشاميدن و ساير لذت ها حيت حيواين ترين آن ها می برمي
مي تواند شرعا هم مطلوب باشد. با اين که يک لذت حيواين است اما عنواين پيدا مي کند که گاهی حتت آن عنوان شرعا واجب مي شود. در شرايطی آميزش با مهسر



واجب است. کاري است حيواين که لذت حيواين دارد٬ اما در قالب يک نظام اجتماعي خداپسند است٬ زيرا انسان را از کارهاي زشت باز مي دارد و موجب مي شود که
خانواده صحيحي پرورش پيدا کند. از آن جا که اين نتيجه شرعا مطلوب است٬ لوازمش نيز مطلوب است و ثواب هم دارد.

هواي نفس مطلوب

آشيخ مرتضي زاهد يک منربي ⡪راين باتقوا بود که بسياری بزرگان و علما براي موعظه پاي منرب ايشان می رفتند. مرحوم مريزا عبدالعلي ⡪راين (پدر مرحوم حاج آقا جمتيب
اواخر ايشان گذشته بود و  از  اين که سين هم  با  ⡪راين) که شاگرد مرحوم حاج مريزا جواد آقاي تربيزي بودند درباره آشيخ مرتضي زاهد نقل مي کردند که در شرايطي 
عمرشان بود٬ برای ادای حق مهسرش وظيفه شرعي اش را اجنام داد و به غسل جنابت احتياج پيدا کرد. يکي از دوستان ايشان خواب ديده بود که درهاي آمسان باز شد و
فرشتگان سطل هاي آيب را باال مي برند. پرسيده بود اين سطل هاي آب چيست که باال مي بريد؟ گفتند: آب غسل آشيخ مرتضي زاهد است. خب عملي است که بني مهه
انسان هاي خوب و بد مشرتک است٬ و حيت در حيوانات هم وجود دارد. اما وقيت به عنوان اطاعت امر خدا اجنام بگريد٬ فرشتگان آب غسلش را براي تربک به آمسان
مي برند٬ و اين هنگامي است که آن کار در قالب ارزش هاي اخالقي و اهلي قرار گريد. مهان کار است٬ ويل وقيت اين عنوان را ندارد و فقط به خاطر التذاذ است٬ حداکثر
هواي نفسي جماز و مباح است٬ اما وقيت با اين نيت است که من تکليف شرعي خودم را بايد اجنام بدهم٬ و چون خدا گفته است اجنام مي دهم٬ نه تنها ارزش پيدا مي کند

و ثواب دارد٬ بلکه فرشتگان هم براي تربک مي آيند و آب غسلش را به آمسان مي برند.

بنابراين روشن شد که اين طور نيست که چيزهايي که با هواي نفس ما موافق است٬ مهيشه بد باشد٬ بلکه کارهايي هست که انسان آن ها را خيلي دوست دارد و از آن 
لذت هم مي برد٬ و ديگران آن ها را فقط به خاطر لذت جسماين اش اجنام مي دهند٬ اما ممکن است مؤمن آن را طوري اجنام بدهد که هم آن لذت جسماين داشته باشد و

هم به ثواب اخروي برسد٬ و حيت مالئکه هم به آن تربک جبويند. ان شاءاهللا در جلسه آينده حبث را درباره مالک اين تأثري پی می گريمي.

 وصلي اهللا علي حممد و آله الطاهرين.

[1] [5]. ⨘ج البالغة (للصبحي صاحل)٬ ص55.
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[3] [7].   مدثر٬ 38.
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جلسه هشتم؛ مالک ارزش يابی کارها
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
15.07 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬14/11/94 مطابق با بيست وسوم
ربيع الثانی 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(۸)

مالک ارزش يابی کارها

 

اشاره

در جلسات گذشته با استفاده از فرمايشات امرياملؤمنني عليه السالم در ⸂ج البالغه گفتيم که در احنراف و سقوط انسان٬ هوای نفس عامل قريب است٬ دنيا هواهاي بالقوه
را بالفعل مي کند٬ و شيطان باعث تقويت توجه به نفس و هواي نفس مي شود. اين سه عامل مثلثی را تشکيل مي دهند که بيشرت گناهان و مفاسد از ترکيب تأثري اين سه
عامل به وجود مي آيند. براي توضيح بيشرت اين مطلب الزم دانستيم که هر يک از اين سه عنوان را توضيح دهيم. در جلسه گذشته کلمه هوا و نفس را معنا کردمي و
کاربردهاي معروف آن ها را يادآور شدمي و نتيجه گرفتيم که اصل واژه هوا بار مثبت يا منفي ندارد و هوا به دوست داشنت خوب هم اطالق می شود. نفس هم خودبه خود
معناي بدي ندارد و در کاربردهاي خاصي است که بار ارزشي منفي پيدا مي کند. نفس هم در حماورات عريف عريب و هم در قرآن کرمي و روايات شريف٬ موارد استعمال
خمتلفي دارد٬ ويل در مباحث اخالقي معناي خاصي دارد که بار معنايي منفي در آن اشراب شده و معموال در مقابل عقل قرار مي گريد. گاهي چنني تعبري مي شود که در

باطن انسان اين  دو با هم مي جنگند و گاهي نفس و گاهي عقل غالب مي شود.

جنگ عقل و نفس

امريمؤمنان در خطبه ۲۲۰ ⸂ج البالغه در وصف کسي که راه خدا را در پيش گرفته٬ مي فرمايد: قد احيا عقله وامات نفسه. اين تعبري افزون بر اينکه تقابل بني عقل و
َأَعانَُه اللَُّه نفس را مري ساند٬ بيان مي کند که هر دو اين ها قابل مرگ و زندگي هستند. هم چنني در خطبه 87 از ⸂ج البالغه مي فرمايد: ِإنَ  ِمنْ  َأَحبِّ  ِعَباِد اللَّهِ  ِإلَيِه َعْبداً 
َعَلى نـَْفِسه؛ از مجله بندگانی که خدا بيش از ديگران دوست شان دارد٬ کسي است که در مقام نربد با نفس قرار بگريد و خدا او را کمک کند تا بر آن پريوز شود. در
اين فرمايش٬ نفس به عنوان موجودي تلقي شده که در باطن انسان است و انسان با آن مي جنگد و در شرف اين است که از آن شکست خبورد٬ مگر اين که از خدا
استعانت جبويد و خدا او را کمک کند و بر نفسش پريوز شود. بنابراين تعبري جنگ انسان با نفس٬ تقابل عقل و نفس٬ و جنگ عقل با نفس ريشه ديين دارد و ابتدا در
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منابع ديين ذکر شده است و علماي اخالق از آن ها اقتباس کرده اند. جا دارد ما هم درباره اين اصطالح و اين تقابل بني عقل و نفس دقت کنيم و ببينيم جنگ اين دو با
هم چيست و چگونه مي جنگند.

تلقي عمومي ما اين است که انسان نسبت به اجنام هر يک از کارهاي خوب يا بد ميل و گرايشي دارد که اگر به اجنام کار خوب موفق شود٬ مي گوييم عقلش را زنده
کرد و اگر نفس غالب شود مي گوييم عقلش را مغلوب کرده است. اين تشبيهی است و تلقي نادرسيت نيز نيست٬ اما باز اين پرسش مطرح می شود که واقعا در درون آدم
چه مي گذرد که بر نفس يا عقل پريوز می شود؟ هنگامی اين پرسش امهيت بيشرتی پيدا می کند که می ببينيم برخی کارهاست که هم با حکم عقل و هم با حکم نفس
اجنام پذير است. چگونه است که در اجنام عمل واحد يک جا عقل غالب است و يک جا نفس؟ غذاخوردن يک کار است٬ اما روز ماه مبارک رمضان به حکم نفس
است و پس از مغرب به حکم عقل. اين مسئله بسيار مهمي در فلسفه اخالق است که متأسفانه بنده در طول دوران طلبگي بيان قانع کننده اي در زمينه آن پيدا نکردم.

تصور بنده اين است که اين مسئله وقيت حل مي شود که ما فلسفه وجودي انسان را بشناسيم و بدانيم هدف از خلقت انسان چيست.

حکمت آفرينش انسان

خداوند متعال موجودات ذي شعوري را آفريده است که فقط به خري گرايش دارند و اصال به شرور ميل پيدا مني کنند. نام اين موجودات مالئکه است و تا آخر مهان طور
که آفريده شده اند باقی می مانند. اراده حکيمانه خداوند اين بود که خملوقي بيافريند که خودش بتواند راه خوب و بد را انتخاب کند و با اختيار خودش به هدف خلقتش
برسد. راه اين خملوق يک طرفه نيست و مهيشه برای انتخاب دو راه دارد. اين موجود طبق يک متثيل در نقطه اي قرار گرفته است که يک مسري تعايل دارد و يک مسري
تنزل. آن خطي که رو به باال مي رود به طرف خداست و آن که پايني مي رود به طرف جهنم. نام اين اسفل السافلني است و نام آن اعلي عليني. انسان در اين وسط واقع
شده است و از وقتی که به تکليف می رسد٬ اختيار دست اوست؛ هم مي تواند باال برود و هم مي تواند پايني برود. افزون بر اين که مي تواند راهش را نيز عوض کند؛
مي تواند باال برود و دوباره برگردد هم چنان که وقتی تنزل کرد مي تواند دوباره تصميم بگريد و راهش را عوض کند. يعين دايره اختيارش تنها در نقطه اول نيست که اگر اين

راه را انتخاب کرد تا آخر مهني باشد. تا زنده است مي تواند راهش را عوض کند.

اين عامل ظرف انتخاب و اختيارش است٬ ويل ⸂ايتا به يک نقطه اي مي رسد که آن نقطه ثبات است. به آن جا که رسيد ديگر هيچ تغيريي مني کند. آن هايي که به جهنم
َدٍة؛[1] [2]َعَليِهْم نَاٌر مُّْؤَصَدة؛[2] [3] برای مي روند٬ فرشتگان برمي گردند و در جهنم را مي بندند حتی پشت در را هم مي اندازند و آن را قفل مي کنند؛ ِفي َعَمٍد مَُّمدَّ
کسانی که در ⸂ايت به جهنم مي روند ديگر اميد بريون آمدن نيست. حيت التماس مي کنند که يک روز از عذاب ما را کم کنيد٬ اما فايده ای ندارد؛ اْدُعوا رَبَُّكْم يَخفِّْف
َعنَّا يْوًما مَِّن اْلَعَذاِب؛[3] [4] قَاَل اْخَسُؤوا ِفيَها؛[4] [5] با تعبري حتقريآميزي می فرمايد: گم شويد! مشا جايتان مهني جاست و هيچ تغيريي هم مني کند. آن هايي هم که به
⸂شت رفتند٬ در آن جا ثابت هستند. آن جا هيچ تغيريي مني کند. هر چه تغيري الزم است در عامل برزخ يا در آغاز قيامت واقع می شود٬ اما وقتی به ⸂شت خلد رفتند

ديگر ثابتند. آن چه تعيني مي کند که اين جا باشند يا آن جا٬ اعمال گذشته و برآيند آن هاست.

دنيا مهلت انتخاب

خداوند انسان را براي جهنم خلق نکرده است٬ هدف او رمحت است٬ اما براي اين که عايل ترين رمحت را به خملوقي بدهد٬ بايد آن خملوق راهش را خودش انتخاب کند و
امتحانش را پس بدهد تا ثابت کند که من لياقت اين رمحت را دارم. به خاطر اين که آن هدف حتقق پيدا کند٬ بايد عذايب نيز برای متخلفان باشد. اختيار يک طرفه
مني شود. بايد جهنمي هم باشد که اگر طرف اهل ختلف و عصيان بود بداند چه نتيجه اي دارد و آگاهانه انتخاب کند. بنابراين جهنم رفنت مطلوب بالعرض است. هدف
اصلي و اوليه  خدا رمحت است٬ اما از آن جا که دادن اعلي مراتب رمحت تابع انتخاب خود شخص است٬ بايد راه ديگري نيز باشد که بالعرض مطلوب است. عمر
آدميزاد در اين دنيا مهليت است که برای انتخاب ها دارد تا هر چه بيشرت با انتخاب خودش براي دريافت آن رمحت يب پايان اهلي آمادگی پيدا کند. هر حلظه بايد ده ها و
صدها نوع گزينه جلويش باشد٬ تا انتخاب کامل تر باشد. اگر انتخاب در دايره حمدودي باشد٬ ارزشي هم که از آن حاصل مي شود٬ حمدود است. هرچه دايره انتخاب
وسيع تر باشد٬ ترقي ها يا تنزل هاي بيشرتی را پيش روی انسان می گذارد. از اين رو خداوند چيزهايي را در وجود انسان قرار داده است که دائما در هم تنيده مي شوند و

تأثري و تأثر مي گذارند و زمينه انتخاب جديدي فراهم مي شود.

اگر بيانديشيد مي بينيد که هر حلظه در درون ما غوغايي از زمينه هاي انتخاب است. هر حلظه  ده ها گزينه  جلوي ماست؛ چشم٬ گوش٬ دست٬ پا٬ ظاهر٬ باطن٬ اخم٬
لبخند تا مي رسد به مسائل اجتماعي و مسائل پيچيده سياسي٬ مبارزات٬ جنگ٬ صلح و اطاعت از رهربي و.... من باور مني کنم انساين بتواند جمموع گزينه هايي را که در
عمرش واقع شده بشمارد. اگر آيه َوِإن تـَُعدُّوْا نِْعَمَت الّلِه َال ُتْحُصوَها؛[5] [6] درست است٬ اين مطلب هم درست است. هر نعميت که مي آيد٬ امتحاين نيز مهراه آن
است. وقيت نعمت ها قابل مشاره نيست٬ امتحانات هم قابل مشاره نيست. بساط عجييب خدا آفريده است که هرچه انسان دقت می کند منی تواند به عمق و عظمتش پي
بربد. فقط کار خودش است و هيچ کس ديگر نه عقلش مي رسد که چنني کاري بکند و نه حىت ايده اش به ذهنش مي آيد. انسان با ديدن فيلمي که در آن ده بيست
داستان در هم تنيده شده است٬ تعجب مي کند که چه فکر عجييب داشته اند و اين داستان ها را چگونه ساخته و به هم مربوط کرده اند. حال اين عامل را در نظر بگرييد
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که کران  ناپيداست و بني يک منظومه  تا منظومه ديگرش ميليون ها سال نوري فاصله است و هر ذره اي در آن به طوري آفريده شده که مهه  حکمت و مصلحت است.
جز عظمت اهلي کس ديگري مني تواند چنني کاري بکند و باالخره گل سر سبد اين نظام خملوقي است به نام انسان که مي تواند به دست خودش٬ خودش را به باالترين

کماالت برساند يا به پست ترين مقامات تنزل بدهد که از هر جانوري پست تر  شود.

حکمت آفرينش اميال

خبشی از چيزهايي که خداوند در اين راه در اختيار انسان قرار داده است٬ برای زنده ماندن در اين دنياست. هديف که خداوند دارد متوقف بر اين است که اين فرد مثال
حدود صد سال زنده باشد تا اين کارها را اجنام بدهد و انتخاب هاي خمتلف را داشته باشد٬ اگر عمرش نصف شود روشن است که حکمت خداوند به طور کامل عملي
نشده است. بايد غذا خبورد٬ از هوا استفاده کند٬ آب بنوشد و... تا اين عمر ادامه پيدا کند. مهني خبشی از فوايد چيزهايي است که در اختيار انسان است و انسان ميل
دارد که از آن ها استفاده کند؛ گرسنه مي شود٬ بايد احساس گرسنگي کند تا به سراغ غذا برود و زنده مباند. اگر ميل به غذا نداشته باشد٬ فراموش می کند که در عامل
کار باشد٬  داشته  غذاخوردن  اشتهاي  انسان  اين که  خود  می مريد.  و  مي شود  متام  بدن  انرژي  نتيجه  در  مي شود.  سرگرم  ديگر  کاری  به  و  دارد  وجود  هم  غذاخوردين 
حکيمانه اي است. اگر نباشد حکمت اهلي حتقق پيدا مني کند. باز حکمت اهلي اين نبود که فقط يک انسان زنده مباند. ابتدا فقط آدم و حوا خلق شدند٬ ويل حکمت
اهلي اقتضا مي کرد که ميلياردها انسان آفريده شوند. اگر خبواهد اين تکثر پيدا شود و زمينه براي رمحت هاي يب پايان اهلي از حلاظ کثرت افراد پيدا شود٬ بايد غريزه جنسي
باشد و انسان را به توالد و تناسل وادار کند. بنابراين وجود غريزه جنسي نيز از حکمت هاي بزرگ خداست و مقتضاي مهان حکمت اصلي  است که هر چه بيشرت به

موجودات ذي شعور خمتار رمحت بدهد.

انسان برای زندگی و استفاده از امکانات اين عامل نيازمند معلومات بسياري است. بسياری از اين ها جتربيايت است که از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود. پس انسان ها
بايد با هم زندگي کنند و به کمک هم خطرها را دفع و منافع را جلب کنند. بايد به مهديگر چيز ياد بدهند و جتربيات شان را به ديگران منتقل کنند. و باالخره انسان
برای پيداکردن راه صحيح زندگي به تعليم و تعلم و رشد عقالين نياز دارد که باز اقتضا مي کند که انسان ها به هم گرايش داشته باشند و با هم انس بگريند و خبواهند با
هم زندگي کنند. اگر انسان ها از يک ديگر بدشان بيايد يا نسبت به هم يب تفاوت باشند٬ شاگردي کنار معلم مني ماند و معلم عالقه ندارد چيزي را به شاگردش ياد بدهد.
در اين صورت هر کسي می بايست خودش از صفر شروع  و جتربه کند. انتقال جتربه ها و پديدآمدن علوم خمتلف در صوريت است که زندگي اجتماعي باشد که از يک
طرف موجب تکثري نسل و از يک طرف موجب افزايش معلومات مي شود. در هر بايب از ميل هايی که خداوند در انسان قرار داده است٬ وارد شويد با هزاران حکمت
روبه رو می شويد. بنابراين هيچ کدام از اميال٬ گرايش ها و قدرت هايی که خدا در وجود انسان قرار داده است خودبه خود بد نيست. بلکه به يک معنا مهه  آن  ها خوب

است؛ چون وسايلي است براي حتقق حکمت اهلي؛ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشْيٍء َخَلَقُه.[6] [7] از اين ديد٬ جمموع اين عامل٬ نظام احسن است و حسن تکويين دارد.

حکمت ميراندن

اکنون اين پرسش مطرح می شود که چرا خداوند اين عامل را با اين ويژگی ها آفريد؟ چرا انسان را از ابتدا در ⸂شت نيافريد که مهيشه آن جا باشد و  اصال منريد؟ پاسخ اين
است که مهه اين ها براساس مهان حکمت است. از آن جا که رسيدن به آن مقام در گرو انتخاب و اختيار است بايد در اين عامل حتواليت باشد که هر روز گزينه ها و
امتحانات جديدی را پيش رو داشته باشد. وقيت انسان امتحانش را داد و به آن جايي رسيد که بايد برسد٬ ديگر ماندنش در اين عامل حکميت ندارد؛ ثُمَّ َجَعَل ِمن بـَْعِد

ْرُه نـَُنكِّْسُه ِفي اْلَخْلِق؛[8] [9] روز به روز ضعيف تر٬ عاجزتر٬ مريض تر٬ و خسته تر مي شود و باالخره به نقطه مرگ منتهي مي شود. دوران ٍة َضْعًفا َوَشْيَبًة؛[7] [8] َوَمْن نـَُعمِّ قـُوَّ
امتحان مهيشه حمدود است٬ اما نتاجيش طوالين است. زندگي دنيا براي امتحان٬ براي خودسازي و براي انتخاب مسري ⸂ايي حمدود است٬ اما نتيجه اش ثابت است.

نکته ديگر اين که مهه چيزهايی که خداوند در جهت زنده ماندن٬ کسب معلومات٬ تغيري زمينه هاي امتحان و... در  اختيار انسان می گذارد در صوريت است که به آن
غرض اصلي صدمه نزند. اگر آزادی ها به جايي رسيد که از آن سوءاستفاده شد٬ اگر فساد آن قدر شايع شد که اصل آن غرض به خطر افتاد٬ اين مهلت از انسان گرفته
می شود. حضرت نوح حدود هزار سال قومش را دعوت و راهنمايي کرد و به جايي نرسيد. در آخر دست به دعا برداشت و گفت خدايا من شبانه روز اين ها را راهنمايي
کردم٬ ويل اکنون به جايي رسيده اند که ديگر در فرزندان شان هم آدم خويب پيدا خنواهد شد؛ َوَال يَِلُدوا ِإالَّ فَاِجًرا َكفَّارًا[9] [10] اين جاست که عذاب نازل مي شود و مهه 
آن ها غرق مي شوند. بنا بود اين جا باشند تا راه کمال و سعادت را انتخاب کنند. هدف اصلي آن هايي بودند که راه صحيح را انتخاب مي کردند٬ ديگران طفيلي بودند.
اين ها حکميت ندارد و اصل ديگري از آن چه در تدبري اهلي پيدا نکند و مهه راه فساد بروند٬ ديگر زنده نگه داشنت  انتخاب صحيح حتقق  بنا شد که ديگر اصال  اگر 

پيش بيين شده مقدم می شود.

مالک خوبی  و بدی
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گفتيم خوردن حکمت دارد و براي اين است که ما زنده مبانيم. غريزه جنسي حکمت دارد و باعث بقاي نسل انسان مي شود. هم چنني جتربه هاي علمي و تعليم و تعلم
نيز دارای حکمت است. اکنون نوبت سخن درباره مالک خوبی ها و بدهاست. چه چيزی باعث می شود کاری خوب يا بد شود؟

مهان گونه که بيان شد٬ هدف اصلي اين است که اين موجود به انتخاب خودش راهي را بپيمايد تا لياقت ⸂رتين رمحت هاي اهلي را پيدا کند. روشن است که هرچه به او
در پيمودن اين راه کمک کند خوب است. بنابراين خويب و بدي واقعي از ارتباط کار با هدف آفرينش سنجيده مي شود. کارهايي که ما مي کنيم اگر مستقيما در رسيدن
به آن هدف مؤثر باشد٬ خود مطلوب بالذات است٬ ويل مهه کارهاي دنيا اين گونه نيست. کارهاي دنيا زجنريه فعاليت هايي است که هر کدام مقدمه کار ديگري است تا
انسان را به هدف باالتري برساند که آن٬ هدف اصلي است. اگر اين زجنريه در مسريي قرار بگريد که در ⸂ايت ما را به آن هدف ⸂ايي برساند٬ مهه خوب است؛ زيرا هر
کدام اجنام نگريد کار بعدی  حتقق پيدا مني کند و ما را به هدف منی رساند. مهه اين ها خوب و ارزمشند است٬ چون هر کدام مقدمه موقعيت ديگري است که آن موقعيت

ارزمشندتر از خود اين کار است و مي تواند ما را تدرجيا به هديف برساند که ارزش مطلق دارد و ديگر باالتر از آن ارزشي براي ما تصور مني شود.

نقش نيت در ارزش اعمال

نکته ديگر تفاوت ارزش عمل افراد است. فرض کنيد دو نفر وارد مسجد مي شوند و هر دو مثل هم مناز می خوانند٬ ولی اين دو در عمل با هم تفاويت دارند که هيچ
منودي ندارد. يکي از آن ها در دلش اين است که مسجديان ببينند که چه مناز خويب خوانده است و ديگری در دلش اين است که اي کاش اين ها مرا مني ديدند و من

فقط با خداي خودم گفت وگو  داشتم. چگونه مناز اولی او را جهنمي و مناز دومی او را ⸂شيت می کند؟ اين تفاوت در خويب و بدي از کجا پيدا مي شود؟

تاکنون درباره آن سخن می گفتيم٬ نظام امتياز بزرگي است که فلسفه اخالق ديين بر ساير فلسفه هاي اخالق معروف دارد. نظامي که  اين مهان  بايد گفت  در پاسخ 
قالب هاست٬ اما اين قالب ها روحي دارند و آن روح توجه به خدا و احساس بندگي در مقابل خداست. اگر آن روح در اين کار دميده شده باشد٬ موثر است٬ ولی اگر
نباشد٬ قالب ⸂ي است و ممکن است ضرر هم داشته باشد. بنابراين غري از اين که قالب رفتار ما بايد به گونه اي باشد که ما را برای  نزديک شدن به هدف ⸂ايی کمک
کند٬ روح اين اعمال نيز بايد به گونه ای باشد که اين عمل را اليق آن هدف بسازد. اين که در اسالم اين مهه روي نيت تکيه شده است و حيت گفته شده نيت مؤمن ⸂رت
از عملش است٬ به خاطر مهني مسئله است. بعضي از اين چيزها را ما با عقل خودمان نيز می فهميم. فردی را فرض کنيد از روي مسخره جلوي مشا می آيد خم و راست
مي شود. روشن است که ارزشي برای اين کار قائل منی شويد. عقل ما مي فهمد که اين جا با نيت٬ ارزش کار تعيني مي شود. در حديث قدسي دارمي که خدا مي فرمايد: آيا
کسي که به مناز مي ايستد و توجه اش به ديگران است٬ مني ترسد که او را به صورت االغي مسخ کنم؛ آيا  بنده من٬ مرا مسخره کرده است؟[10] [11] حاصل مطلب

اين که کار خوب در منطق اسالم عبارت از کاري است که قالب آن به نزديک شدن انسان به هدف ⸂ايي کمک کند و در آن روح بندگي و اخالص هم باشد.

نيت و انقالب ماهيت کار

در روايت دارمي اگر کسي در روزي که ثواب روزه اش از مهه روزه های سال بيشرت است (عيد غدير) روزه مستحبی گرفته است و  احساس می کند که دوست مؤمنش مايل
است که او آن روز مهمان او باشد٬ اگر نگويد که من روزه هستم و فقط براي خدا و براي شاد کردن دل برادر مؤمن از غذاي او تناول کند٬ هفتاد برابر ثواب روزه روز
عيد غدير به او مي دهند. اين ثواب به خاطر آن نيت است؛ او خورد تا برادر مؤمنش را شاد کند. نيت اين قدر ماهيت کار را منقلب مي کند. حال مشا ارزش کار کسانی
دارد؛ آرزو  بستگانش  و  خانواده اش  خودش٬  زندگي  در  انسان  چقدر  مي گذارند.  خدا  رضايت  پای  را  هسيت شان  مهه  مي کنند؛  شرکت  جبهه  در  که  کنيد  را حساب 
می خواهد بچه هايش را بزرگ کند٬ دامادی و عروسی شان را ببيند؛ اين فرد مهه اين ها را کنار می گذارد و در جواين  به جبهه می رود و آرزو مي کند که به شهادت برسد.
چنني کسی از هنگامی که از خانه بريون مي آيد٬ فرشتگان براي او استغفار مي کنند و برايش ثواب مي نويسند تا وقيت که روي زمني مي افتد و آخرين نفس ها را مي کشد.
چه بسا سرش در دامان سيدالشهدا و امامان معصوم و پيغمرب اکرم صلوات اهللا عليهم امجعني باشد. البته شهدا نيز مهه مساوي نيستند و اين مقامات بسته به مراتب نيت فرد
دارد؛ اين که اخالصش چقدر است٬ خدا را چقدر مي شناسد و چگونه حاضر است براي خدا فداکاري کنيد؟ هر قدر معرفت٬ حمبت و اخالصش بيشرت باشد٬ ثوابش
بيشرت است. هرچه دلبستگی اش به پيشرفت اسالم و حتقق احکام اسالم و ارزش هاي اسالمي بيشرت باشد ارزش کارش بيشرت است. کار مهان کار است اما آن مبادي

نفساين  که در قلب اوست٬ روح اين کار است و آن است به کار ارزش مي خبشد. ان شاءاهللا در جلسه آينده اين حبث را دنبال می کنيم.
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جلسه نهم؛ مراتب ارزش کارها
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.59 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬21/11/94 مطابق با اول مجادی
االولی 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(9)

مراتب ارزش کارها

 

اشاره

در جلسات گذشته با استفاده از فرمايشات امرياملؤمنني عليه السالم در ⸂ج البالغه به اين نتيجه رسيدمي که عوامل اصلي سقوط انسان٬ هواي نفس٬ دنيا و شيطان است.
هم چنني گفتيم که هواي نفس از نظر لغت به معنای دل خواه است و معناي منفي ندارد٬ ويل در يک اصطالح خاص که در مباحث اخالقي و ارزشي مطرح مي شود در
مقابل حکم عقل و حکم خدا قرار مي گريد و از اين جهت به معناي منفي به کار مي رود. در اين معنا٬ مراتب ارزش مثبت در مقدار خمالفت با هواي نفس ⸂فته است٬ و

هم چنني ارزش منفی تبعيت از آن به اندازه خمالفت آن با حکم خدا و عقل[1] [2] است.

نقش نيت در ارزش کار

حاصل حبث ها اين شد که در مواردي خوِد کار٬ ِجرِم عمل٬ و کميت و کيفيت حرکت خارجي در ارزش دخاليت ندارد؛ بلکه آن چه بيشرت به يک رفتار٬ ارزش مي خبشد٬
نيت است. به يک معنا در فلسفه اخالق اسالمي اصل ارزش ها اطاعت خداست. بسياري از مردم تصور مي کنند که ارزش کار مهيشه تابع حجم کار است٬ ولی اين
مطلب کليت ندارد و گاهي ارزش کاري با حجم و انرژي حمدود از بسياري از کارهاي سنگني٬ پر حجم و داراي آثار زياد بيشرت است. اين روايت را شيعه و سين درباره
امرياملؤمنني نقل کرده اند که ضربة على  يوم  الخندق  أفضل من عبادة الثقلين؛[2] [3] ثواب يک ضربت مششري امرياملؤمنني در جنگ احزاب از ثواب عبادت جن و انس
بيشرت است. برای اين که اين روايت را درست حتليل کنيم بايد ابتدا ببينيم جن و انس به چه معناست و عبادت هايشان چه چيزهايي است٬ و جمموع اين عبادت ها چقدر
در عامل ارزش دارد؟ عبادت ثقلني يعنی عبادت ميلياردها جن و انس از ابتدای خلقت تا انتهای آن. ارزش يک مششري زدن علي از مهه اين ها بيشرت است! بنابراين ارزش

کار بسته به حجم آن نيست و بيشرت بسته به عامل ديگري است. اين عامل مهان قصد و نيت است؛ اين که انسان اين کار را براي چه اجنام مي دهد.

محبت خدا؛ ارزشمندترين نيت
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امجاال از فرهنگ اسالمي آموخته امي که باالترين ارزش مربوط به کارهايی است که به خاطر حمبت به خدا اجنام مي  گريد. ارزمشندترين حمبت ها٬ حمبت خداست؛ َوالَِّذيَن آَمُنوْا
َأَشدُّ ُحب�埪ا لِّّلِه.[3] [4] از اين حمبت٬ حمبت هاي ديگری پديد مي آيد و در عمل و رفتار انسان اثر مي گذارد٬ که اولني آن ها حمبت به رضايت اهلي است؛ اگر حمبت به ذات٬
امساء و صفات اهلي حاصل شد٬ به دنبال آن انسان مي خواهد کاري کند که خدا خوشش بيايد. مهه ما آزموده امي وقيت کسي را دوست دارمي٬ دملان مي خواهد طوري رفتار
کنيم که او خوشش بيايد. اين کار طبيعي است و اگر غري از اين باشد٬ دوست داشنت معين ندارد. اگر کسي خدا را دوست بدارد٬ اولني خواسته اش اين است که کاري
کند که خدا خوشش بيايد؛ ِإالَّ ابِْتَغاء ِرْضَواِن اللَِّه؛[4] [5] َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكبَـُر.[5] [6] سپس اين حمبت به چيزهايی که خدا دوست دارد سرايت مي کند٬ و شخص
اولياي خدا را هم دوست مي دارد. هر کس را که خدا بيشرت دوست دارد٬ او هم بيشرت دوست مي دارد و بيشرت می کوشد کاري کند که آن ها نيز خوششان بيايد. اين که
حمبت اهل بيت براي ما از مهه چيز ارزمشندتر است٬ براي اين است که آ⸂ ا حمبوب ترين موجودات نزد خداوند متعال هستند و اگر خدا را دوست دارمي٬ بايد آن ها را هم
دوست داشته باشيم. اگر آن ها را دوست دارمي بايد دنبال اين باشيم کاري کنيم که آن ها خوششان بيايد. معناي حمبت اين است. در چنني حايل شخص اصال توجه
ندارد که اين کار نفعي براي او دارد يا ندارد. او فقط به دنبال اين است که کاري کند که خدا خوشش بيايد٬ و به اين که بعد از آن چه مي شود کاری ندارد. در اعماق
دلش  نيز خواسته  ديگري غري از اين نيست. انتظار مزد٬ پاداش٬ ⸂شت٬ و حوريه  اصال به ذهنش مني آيد. در آن حال فقط توجه اش به حمبوبش است و مي خواهد کاري

کند که او خوشش بيايد.

در مرتبه نازل رت٬ مؤمن چيزهايي را که از ناحيه خداوند به عنوان پاداش افاضه مي شود٬ نيز دوست مي دارد؛ کسي که خدا را دوست دارد٬ دوست دارد که از دست خدا
و اولياي او پاداشي دريافت کند. در اين حال باز به کميت و کيفيت پاداش فکر مني کند. در بعضي زيارت ها آمده است که خدايا به ما از آن کأسي که از دست علي
عليه السالم در حوض کوثر داده مي شود روزي کن! آب کوثر خودش مطلوب است و انسان را از مهه آلودگي ها پاک مي کند٬ اما اگر مؤمن معرفت داشته باشد آن چه

بيشرت براي او مطلوب است اين است که از دست علي عليه السالم سرياب شود. اين ها برخي از مراتب حمبت است.

مراتب نيت؛ مراتب ارزش

حد نصاب ارزش ها اين است که کاري نباشد که حمبوب بدش بيايد. کاري که مغبوض اوست ارزش مثبت خنواهد داشت و منادش نيز اين است که از آن ⸂ي کرده
باشد. بنابراين کاري که گناه نباشد٬ مي تواند ارزش منفي نداشته باشد. حال ارزش مثبت داشتنش٬ به اندازه  ارتباطي است که با خدا پيدا کند. اين مالک ارزش در
فرهنگ اسالمي ماست؛ اصل ارزش ها در مهني ارتباط قليب است؛ اين که نيت و انگيزه من برای اجنام اين کار چيست. ويل ما عادت نکرده امي اين طور ارزش يايب کنيم و
گاهي برای کاري که اجنام مي دهيم مهني که کمي حجمش زياد باشد و وقت زيادي بربد خيلي به خودمان مي باليم و تصور مي کنيم خيلي کار مهمي بوده است٬ اما اين
مسئله کليت ندارد. ما مي دانيم يکي از مقياس هايي که در کلمات اولياي دين براي ارزش يايب کارها مطرح شده است٬ اين است که آن را با کسی که در راه خدا شهيد
شده٬ و در خون خودش غلطيده باشد٬ مقايسه می کنند. بسياری از روايات نيز ارزمشندترين عمل را جهاد و شهادت  در راه خدا مي کنند٬ اما اين به عنوان اقتضاست و
اين گونه نيست که کار هر کس که در ميدان جهاد شرکت  کند و شهيد شود٬ خيلي ارزمشند است. در روايات مسايلی آمده است که خيلي آموزنده است؛ البته بيان اين
نکته ها ارزش جهاد را کم مني کند. جهاد افضل عبادات است فقط بايد مواظب باشيم که عبادت هاميان را زايل نکنيم و ارزشش را تباه نکنيم. در رواييت آمده است که در
جنگ احد٬ جواين به ميدان آمد و دلريانه با کفار جنگيد تا بر زمني افتاد و شهيد شد. يکي از اصحاب خدمت پيغمرب اکرم صلي اهللا عليه و آله عرض کرد: آقا اين جوان پيش
خدا چقدر مقام دارد؟ حضرت نگاهي کردند و توجهي نشان ندادند. اين صحابی با تعجب گفت: يا رسول اهللا! آن جوان را مي گومي که اين طور جنگيد تا شهيد شد؟
حضرت باز عمل او را بی ارزش دانستند. اين صحابی کنجکاو شد و از آجن ا که نزد رسو ل خدا صلي اهللا عليه و آله منزليت داشت اصرار کرد که سر اين که مشا مي گوييد اين
کار ارزشي نداشت٬ چيست؟ فرمودند: ايشان در کوچه هاي مدينه٬ قدم مي زد٬ شنيد که زن ها مي گويند پريمردهاي ما به احد رفتند و مي جنگند و در راه خدا شهيد
مي شوند٬ ولی اين جوان راست راست اين جا قدم مي زند و عني خيالش هم نيست که برادران  مسلمانش در خطر هستند. اين سخن به گوش اين جوان گران آمد و به
غرور جواين اش برخورد. پيش خودش گفت امروز خودم را به احد مي رسامن و جنگي مي کنم که دلريي و شجاعت من در تاريخ ثبت شود. آمد و جنگيد و شهيد شد٬ اما
انگيزه اش اين بود که نامش در تاريخ مباند و ديگر زن ها مالمتش نکنند. اين است که کارش خيلي ارزشي نداشت. جنگ مهان جنگ است٬ کفار و مشرکان را هم
می کشت و باالخره به سهم خودش لشگر اسالم را پريوز مي کرد٬ ويل گاهي در جنگ يک ضربت مششري از عبادت ثقلني باالتر است و گاهي بر جانبازي در ميدان

جهاد تا سر حد شهادت٬ ارزشي بار منی شود. تفاوت در نيت و انگيزه است. از نظر فرهنگ اسالمي نيت نقش اساسي را در ارزش کار دارد.

حد نصاب ارزش

يکي از نشا⸂ های اين که کاری از روي هواي نفس است٬ اين است که وقيت فرد به دلش مراجعه مي کند ببيند خواسته اش اين است که منفعتی دنيوي به او برسد. اين
حالت شکل ها و مراتب خمتلفي دارد. يک طلبه ⸂ گو⸂ ای برای منفعت دنيوی درس مي خواند٬ يک عامل بزرگ تر نيز ممکن است طور ديگري برای رسيدن به آن درس خبواند
و تدريس و حتقيق  کند. سياست بازان عامل نيز برای آن راه هايي دارند. حد نصاب ارزش اين است که انسان کار را به اميد پاداش خداوند در آخرت اجنام بدهد. بنابراين
اگر نيت انسان فقط دنيا باشد حتماً حد نصاب ارزش را خنواهد داشت. بله ممکن است انسان از کاري لذت بربد و حيت آن لذت بردن سهمي هم در نيتش داشته باشد٬
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اما خبش اعظم نيتش رسيدن به آثار معنوي  آن عمل باشد. در اين صورت ممکن است مهان کاري که داراي لذت مادي و دنيوي بوده است٬ ارزش اهلي نيز پيدا بکند.
وقتی انسان غذا مي خورد٬ لذت مي برد و معموال انسان اگر غذايي بدمزه  باشد٬ مني خورد. فطرت انسان هم اين را مي طلبد؛ اگر غذا خومشزه نباشد اصال انسان اشتهای
خوردن پيدا منی کند. اگر انسان به اين لذت نگاه ابزاری داشته باشد٬ به ارزش کارش ضرر منی زند. زيرا قصد اصلي اش باالتر از اين لذت است؛ او مي خواهد اين لذت را
بربد٬ اما لذت را مي برد تا بتواند نتيجه ⸂رتي از آن کار بگريد. اما اگر هدف مهني لذت شد؛ گرسنه شد مي خورد تا سري شود؛ هرچه لذتش بيشرت٬ ⸂رت! به خصوص اگر
ملکه و منش انساين اش اين شد که مهيشه به دنبال اين باشد که کاری کند که بيشرت کيف کند٬ جزو کساين می شود که قرآن درباره آن ها مي فرمايد: فََأْعِرْض َعن مَّن
َيا؛[6] [7] اين ها را رها کن! اين ها به درد سعادت اخروي مني خورند. به فکر چيزی غري از لذت دنيا نيست و  فقط به دنبال اين نـْ تـََولَّى َعن ِذْكرِنَا َوَلْم يُِرْد ِإالَّ اْلَحَياَة الدُّ
است که چه کنيم که خوش باشيم؛ چه کنيم که اقتصادمان رونق پيدا کند٬ حال ارزش هاي اسالمي پياده شد يا نشد٬ مهم نيست. اصًال يادش نيست چنني چيزهايي
َلُغُهم مَِّن اْلِعْلِم؛[7] [8]پايه علم اين ها مهني هم هست. فقط فکر اين است که رفاه حاصل بشود و مشکالت٬ حترمي ها برداشته بشود. چيز ديگري منظور نيست؛ َذِلَك َمبـْ
َعاِم َبْل ُهْم َأَضلُّ.[9] است و با حيوانات هيچ فرقي ندارند؛ َذْرُهْم يَْأُكُلوْا َويـََتَمتـَُّعوْا َويـُْلِهِهُم اَألَمُل َفَسْوَف يـَْعَلُموَن؛[8] [9] رهايشان کن٬ بگذار بچرند! ِإْن ُهْم ِإالَّ َكاْألَنـْ
[10] اما اگر مهني رونق اقتصادي را براي اين خواست که کشور اسالمي در مقابل کشورهاي کفر سربلند باشند و عزت دنيوي مسلمانان حفظ بشود٬ دارای ارزش است.

چون خداوند اين را دوست دارد؛ َوَلن َيْجَعَل الّلُه ِلْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنيَن َسِبيًال؛[10] [11] خدا دوست دارد که مؤمن زير منت کفار نباشد و دستش پيش آن ها دراز
نباشد. کار مي کند٬ کلنگ مي زند٬ قنات درمي آورد و کشاورزي مي کند٬ اما مهه اين ها را براي اين که به بندگان خدا خدمت کند٬ اجنام می دهد.

قالب اين کار با کار ديگران تفاوتی ندارد؛ يک کافر کشاورزي مي کند٬ اين هم مي کند٬ يک يهودي در بازار جتارت مي کند٬ او هم مي کند٬ گاهي يک يهودي رفتار
اقتصادي اش سامل تر از يک مسلمان است٬ اما اين مالک ارزش يايب نيست. چه بسا او از مهني راه اهدافی شيطانی را دنبال کند. آدميزاد اين طور است. آن قدر کار

آدميزاد پيچيده است که ممکن است کاری با اين که در ظاهر خيلی کار درست و ساده ای است با چند واسطه به شيطان برسد.

اهميت محاسبه نفس

 توجه به اين  مسايل براي ما طلبه ها واجب تر از ديگران است. براي ما زشت است که عمري زندگي مان از نان امام زمان عج اهللا تعالی فرجه باشد٬ مردم ما را نوکر و سرباز امام
زمان و عاملي براي هدايت ميليون ها و ميلياردها انسان ديگر بدانند٬ گفتار ما گفتار زيبايي باشد٬ اما کار خودمان را ارزيايب نکنيم. در حديثي از پيغمرب اکرم صلي اهللا -
عليه و آله  نقل شده است که ايشان در شب معراج بر جهنم اشراف پيدا کردند و ديدند کساين با زبانشان در ميان شعله های آتش آوخيته شده اند. از جربئيل پرسيدند:
اما خودشان عمل اين ها هدايت و ⸂شيت شدند٬  به موعظه  را موعظه کردند و مردم  دنيا مردم  اين ها کساين هستند که در  اين ها چه کساين هستند؟ جربئيل گفت: 
نکردند. گاهي طوري مي شود که موعظه٬ سخنراين و گفنت مطالب ديين٬ زهدآميز٬ اخالقي و عرفاين حرفه انسان مي شود. ديده ايد بازاري ها چگونه از جنسشان تعريف  -
اين ها را بگوييم تا مردم بپسندند٬ از ما خوششان بيايد٬ از ما مي کنند. يک وقت نشود که تعريف ما از خدا٬ سيدالشهدا و امام زمان عج اهللا تعالی فرجه حرفه اي باشد و 
پذيرايي کنند٬ مريدمان بشوند و... يک وقت برای اين نباشد که اگر کانديدا شدمي به ما رأي بدهند. نکند ما واسطه بشومي براي اين که کسان ديگري زمينه دين فروشي
پيدا کنند؛ از کسی تعريف کنيم که مردم به آن رأی  بدهند تا او سر کار بيايد و از آن پست  استفاده کند. بنده جهنمش را بروم که آن آقا  انتخاب شود و مثال بتواند
امالکش را به فروش برساند. چون با هم رفقيم يا در جاهايي هم به من کمک مي کند توصيه کنم که به او رأي بدهيد تا ايشان برنده بشوند و استفاده هاي مايل شان را
بکنند و به هدف هايي که در اجتماع دارند٬ برسند. من روحاين با اين ريش سفيدم جهنمي بشوم براي اين که آن آقا مي خواهد از پست و مقامش سوءاستفاده کند! اين

کار چقدر زشت و خسارت بار  است.

اين کار مهان حماسبه است؛ َحاِسُبوا بايد دل خودمان را بکاومي و بفهميم که حمرک اصلي مان براي عمل چيست.  بايد در نيت کارهاميان بيشرت دقت کنيم.  بنابراين   
َأْن ُتوزَنُوا؛[11] [12] مهني جا بايد حساب کارمان را بکشيم و ببينيم براي چه کار مي کنيم. آيا واقعا نوکر امام زمانيم يا نوکر ُتَحاَسُبوا َو زِنُوَها قـَْبَل  َأْن  أَنـُْفَسُكْم قـَْبَل 

ابليس؟

 نتيجه اين که اگر کاري فقط براي لذايذ دنيا باشد٬ اين کار ارزش مثبت ندارد. از مهني جا به عامل دوم احنراف منتقل مي شومي. عامل دوم براي سقوط انسان حب دنيا
بود. ان شاءاهللا در جلسات آينده مهني حبث درباره دنيا پي مي گريمي.

 وصلی  اهللا علي حممد وآله الطاهرين  

 

[1] [13]. البته به کار بردن حکم درباره عقل با اندکي مساحمه مهراه است؛ زيرا حقيقت عقل روشنگري است و آمريت ندارد. عقل روشن مي کند که اين کار خوب است
و آثار مطلوب دارد يا بد است و آثار نامطلوب
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه دهم؛ دنيا؛ مطلوب و مذموم

جلسه دهم؛ دنيا؛ مطلوب و مذموم
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.98 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬29/11/94 مطابق با هشتم مجادی
االولی 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(10)

دنيا؛ مطلوب و مذموم

احنراف و سقوط دنيا٬ و شيطان سه عامل  نتيجه رسيدمي  که هواي نفس٬  اين  به  امريمؤمنان در ⸂ج البالغه٬  فرمايشات  قرآن کرمي و  از  استفاده  با  پيشني٬  در جلسات 
انسان اند. چند جلسه درباره هواي نفس صحبت کردمي٬ و از اين جلسه مي خواهيم درباره دنيا صحبت کنيم. 

دنيا٬ صفتی برای حيات

نيز استفاده مي کنيم؛ يعين وجه از تعبري دنياي حيوانات٬ دنياي وحوش و دنياي پرندگان  در زبان فارسي واژه دنيا را تقريبا مرادف جهان به کار مي برمي و گاهي حتی 
جامعي براي جمموعه اي از خملوقات در نظر مي گريمي و برای آن واژه دنيا را ⸂ کار مي ربمي. ويل اين يک معناي بدوي است که اين کلمه در زبان فارسي پيدا کرده است و

در زبان عريب اين گونه استعمال مني شود.

اصل اين کلمه صفيت براي حيات است. استعماالت اين کلمه در قرآن نيز به صورت صفت و موصوف و با تعبري «احلياة الدنيا» در مقابل «احلياة االخرة» است. اين دو
مفهوم متضايف هستند و با توجه به يکي٬ معناي ديگری نيز روشن مي شود. زندگي دنيا يعين زندگي نزديک تر. دنيا از دنّو و مونث ادنی است٬ و ادنی دو استعمال دارد:
گاهي از دنّو به معنای نزديک گرفته مي شود٬ و گاهي از دنائت به معنای پسيت. گاهي علماي اخالق به مناسبت حبث شان دنيا را به معناي دنائت مي گريند٬ ولی در
لغت عرب و استعماالت قرآين٬ دنيا در مقابل آخرت است و اين دو با توجه به هم معنايشان معلوم مي شود؛ آخرت يعين پسني٬ دنيا يعين پيشني. در مقابل آخرت٬ گاهي
استعماالت ⸂ خاطر شهرت٬ از  بسياری  در  است.[2] [3] سپس  براي حيات  دنيا صفت  هر حال٬  به  َواْألُوَلى.[1] [2]  َلْآلِخَرَة  لََنا  َوِإنَّ  است؛  شده  ذکر  نيز  «اويل» 

موصوف حذف شده و صفت قائم مقام آن مي شود. در اين حالت «الدنيا» به جاي «احلياة الدنيا» به کار مري ود و «االخرة» به جای «احلياة االخرة».

حيات انسان دو خبش دارد يک خبش پيشني٬ يک خبش پسني. خبش پيشني آن را مهه مي شناسند؛ مهني است که در زماين متولد مي شومي٬ چندي عمر مي کنيم و متام
مي شود. اين حيات پيشني است٬ اما حيات پسني را مهه مني شناسند. مؤمنان هستند که با اخبار اهلي و خمرب صادق باور کرده اند که حيات ديگري هم هست و انسان
دوباره زنده مي شود. بنابراين در استعمال واژه دنيا مفروض اين است که ما بپذيرمي حيات انسان دو خبش دارد: يک خبش کوتاه٬ نقد و نزديک٬ و يک خبش طوالين٬ ⸂ايي

و ابدي که فناناپذير است و هيچ وقت متام مني شود.

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3246
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1
http://www.mesbahyazdi.ir/node/5723
http://www.mesbahyazdi.ir/sites/default/files/files%2094/94-11-28.mp3
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5752#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5752#_edn2


مالحظه مي فرماييد که خود کلمه دنيا به عنوان خبش خنستني از زندگي انسان٬ هيچ معناي منفي ندارد.  زندگی انسان را مي توان به خبش هايی تقسيم کرد٬ و خبش اول
زندگی بودن عييب برای آن حمسوب مني شود. بنابراين در واژه احلياة الدنيا هيچ معناي مذمومي نيست؛ اما در موارد استعمال٬ غالبا طوري به کار مي رود که به قرينه٬ معناي
نْيا. بنابراين بدي  دنيا منفي و نکوهيده پيدا مي کند. بيشرت تعبريات قرآين اين است که زندگي دنيا مشا را نفريبد! مواظب باشيد فريب دنيا را خنوريد؛ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْلَحياُة الدُّ
براي اين است که انسان فريب آن را خبورد و اگر کسي فريب آن را خنورد٬ هيچ عييب ندارد؛ خبشي از زندگي انسان است. اگر خبش اول زندگي نباشد٬ خبش دومي هم

خنواهد بود؛ اما اين زندگي طوري است که آدميزاد فريبش را مي خورد٬ و قرآن هشدار مي دهد مواظب باشيد فريب خنوريد.

چرايی مذمت دنيا

 اکنون اين پرسش مطرح می شود که دنيا چگونه ما را فريب مي دهد؟ فريب در جايي است که کسي مطلوب خاصي دارد و به دنبالش مي گردد٬ اما کسي به جاي آن
مطلوب٬ بديل به او نشان می دهد که نامطلوب است و آن فرد به گمان اين که آن٬ مطلوب اصلي و فطري خودش است٬ سراغ اين بدل نامطلوب برود و بعد معلوم شود
که اين طور نبوده و فريب خورده است. به تعبري ديگر فريب خوردن اين است که انسان چيز ارزنده ای را که در دست دارد يا مي تواند به دست بياورد٬ به خاطر اغوای

ديگری از دست بدهد. چيز خوش ظاهري را خيال کند امر مطلويب است و به واسطه مشغول شدن به اين امر خوش ظاهر از آن مطلوب ارزمشند حمروم شود.

وقيت گفته مي شود فريب دنيا را خنوريد٬ اين معنا را به ذهن مي آورد که چيزی قيميت در انتظار مشاست٬ مواظب باشيد به جاي آن يک چيز بديل را نگرييد. آن بدل٬ زرق و
برق هاي دنياست. دنيا با ظواهري که خوشايند٬ چشم نواز و گوش نواز است٬ توجه مشا را جلب مي کند. اين ظواهر لذت آين براي مشا دارد و اين ها براي مشا جلوه مي کند
و مشا فريبش را مي خوريد. اين کار باعث مي شود که مشا از آن چيز قيميت باز مبانيد. مذمت و عيب دنيا به خاطر اين  تزاحم است. اگر طوري بود که مشا از اين استفاده
از سعادت باعث مي شود  اين است که  اين زندگي فريب تان مي دهد  اين که می فرمايد  به آن مطلوب اصلي خودتان هم مي  رسيديد٬ ضرري نداشت. دليل  مي کرديد و 
ابدي تان باز مبانيد. خدا انسان را اين گونه آفريده و مطلوب فطري اش اين است که دنبال سعادت است. طبعا هر کسي خوشي خود را مي خواهد و هيچ کس را مني توان
برای دوست داشنت خوشی مذمت کرد. حتی وقيت مي خواهند کسي را به طرف خدا و آخرت ترغيب کنند به او مي گويند که اگر از اين لذت های دنيوی دست برداري٬
به لذت های ارزمشند و ابدي مي رسي. بنابراين معلوم مي شود که عييب ندارد انسان به چيزهاي لذيذ برسد. عيب در اين است که انسان يک لذت آين حمدود را بر لذت
ابدي ترجيح بدهد؛ اين بد است. در اين صورت است که فريب خورده است٬ وگرنه اگر بتواند هم اين لذت را داشته باشد و هم آن جا را برای خود نگاه دارد٬ مذمتی

ندارد٬ و فطرت انسان هم مهني را اقتضا مي کند.

ويل در عمل به گونه ای است که در بسياري از جهات تزاحم واقع مي شود و مجعشان مشکل است. بنابراين شر بودن لذايذ دنيا بالعرض است اگر از دنيا مذمت مي شود٬
از آن جهت است که تنها خبشي از زندگي انسان است٬ و دلبستگی به آن مانع رسيدن به خبش بعدي و سعادت ابدی می شود. اگر ما را از دلبستگی به دنيا منع
مي کنند براي مهني است که اين دنيا توجه ما را آن چنان جلب نکند که ذکر و فکرمان اين بشود و فراموش کنيم که يک مقصد ابدي دارمي. اين بد است. ِإنَ  َأْخَوفَ  َما
َناِن اتـَِّباُع اْلَهَوى َو ُطوُل اْألََملِ  فََأمَّا اتـَِّباُع اْلَهَوى فـََيُصدُّ َعِن اْلَحقِّ َو َأمَّا ُطوُل اْألََملِ  فـَيُـْنِسي اْآلِخَرة؛[3] [4] اين که می فرمايد آرزوهاي دور و دراز بد َأَخافُ  َعَلْيُكمُ  اثـْ
است براي اين است  که انسان را از آخرت باز مي دارد و انسان فراموش مي کند که اصال زندگي ابدي نيز دارد. يـََودُّ َأَحُدُهْم َلْو يـَُعمَُّر أَْلَف َسَنٍة؛[4] [5] اگر هزار سال
هم عمر کند دلش مي خواهد هزار سال ديگر هم زندگي کند. لذت هاي دنيا چنان توجه  اش را جلب کرده است که ديگر يادش نيست زندگي ديگري دارد و براي آن جا

نيز بايد فکر کند.

عرصه های فريب دنيا

انسان در دو عرصه کلي فريب دنيا را می خورد. يکي اين که فراموش می کند که زندگی آخرت٬ زندگي ابدي و يب ⸂ايت است و با زندگی دنيا قابل مقايسه نيست. دنيا
اگر هزار سال يا صد هزار سال هم باشد٬ با يب ⸂ايت قابل مقايسه نيست٬ و در مقابل آن يک چشم به هم زدن به مشار می آيد. يکي از جهات فريب خوردن انسان اين
است که از حلاظ امتداد زماين و عمر دنيا و آخرت٬ اشتباه مي کند و به جاي عمر ابدي٬ عمر حمدود چند ساله را انتخاب مي کند و به آن دل مي بندد. عرصه ديگر٬
مرتبه لذت٬ کمال و سعادت است. حيت اگر عمر عامل آخرت به اندازه دنيا بود٬ در مقام تزاحم باز هم بايد دنيا را فداي آخرت مي کردمي؛ زيرا لذت هاي آن جا آن قدر
ِإنَّ َشَجَرَة نيست.  مقايسه  قابل  دنيا  با عذاب هاي  نيست٬ مهان طور که عذاب هاي آن جا آن قدر سخت است که  دنيا  با لذت هاي  مقايسه  قابل  زياد است که اصال 
الزَّقُّوِم× َطَعاُم اْألَثِيِم؛[5] [6]  در روايت است که اگر يک قطره از زقوم جهنم در آب هاي دنيا بيفتد متام موجودات زنده هالک مي شوند. اين خوراک جهنمي هاست. از

آن طرف لذت هايش هم آن قدر زياد است که ما به هيچ وجه مني توانيم تصور دقيقي از آن بکنيم.

برای منونه و به مناسبت اين ايام اين روايت را نقل می کنم. در روايات آمده است که ⸂شتيان مشغول لذت بردن از نعمت هاي ⸂شت هستند که می بينند نوري در فضاي
⸂شت درخشيد. ديدن و متاشای اين نور آن قدر جالب و لذت خبش است که اهل ⸂شت از شدت لذت يب هوش مي شوند. وقيت به هوش مي آيند از يک ديگر و فرشتگان
می پرسند اين چه نوري بود که اين قدر متاشايش لذت داشت؟ آيا خداوند متعال جتلي کرده بود؟! پاسخ می شنوند که حضرت زهرا سالم اهللا عليها لبخندی به روي امرياملومنني
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عليه السالم زدند و دندان هاي جلويشان پيدا شد. نوری که مشا را مدهوش کرد نوری بود که از دندان حضرت زهراسالم اهللا عليها در ⸂نه ⸂شت پخش شد. اين لذت برای ما

اصًال قابل تصور نيست و شبيه آن را تاکنون نديده امي.

َواْآلِخَرُة َخيٌر َوأَبـَْقى

نْيا؛[6] [7] مشا زندگي دنيا را ترجيح مي دهيد و به آن دل قرآن در مجله کوتاهی هر دو جهت برتري زندگي آخرت بر دنيا را بيان مي کند. مي فرمايد: َبْل تـُْؤثُِروَن اْلَحياَة الدُّ
اما اشتباه مي کنيد؛ َواْآلِخَرُة َخيٌر َوأَبـَْقى؛[7] [8] آخرت هم از حلاظ کيفيت با دنيا قابل مقايسه نيست٬ هم از حلاظ کميت. هم شدت و ضعف لذت و مي بنديد. 

آالمش با لذت و آالم دنيا قابل مقايسه نيست٬ و هم از نظر زمان بقاء. ديگر مشا چه مي خواهيد؟

غري از لذت پايدار چيز ديگري خواسته فطري ما نيست؛ هر چه بگوييم مصاديق مهني  است. انسان مي خواهد لذت بيشرت و طوالين تر بربد. اين در دنيا ميسر مني شود؛ دنيا
حمدود است؛ هم نوع و مرتبه لذتش نسبت به آخرت بسيار پايني است و هم زمانش بسيار حمدود است. پس اگر انسان در مقام تزاحم لذت دنيا و آخرت٬ آخرت را
ترجيح دهد٬ به مقتضاي عقل خود عمل کرده است٬ اما اگر آن چنان به لذت های دنيا دلبسته شده که ديگر جمايل به عقل مني دهد که قضاوت کند٬ اين مهان فريب
است. مهه حبث ها سر اين است که دنيا مشا را فريب ندهد. آن چنان به لذت ها دلبستگي پيدا نکنيد که مشا را از رسيدن به لذت هاي بيشرت و پايدارتر باز بدارد. اگر

اين گونه شد فريبش را خورده ايد.

دنيا؛ مطلوب بالذات٬ مذموم بالعرض

اللَِّه َمَالِئَكِة  َوُمَصلَّى  اللَّهِ   َأِحبَّاِء  َمْسِجُد  بد است؟  دنيا  فرمودند؟ بس کن! چه چيز  دنيا مذمت و شکايت کرد. حضرت  از  امرياملؤمنني سالم اهللا عليه  شخصی در حضور 
َأْولَِياِء اللَّه ؛[8] [9] در اين دنيا فرشتگان مشغول عبادت و سجده خدا هستند. اين دنيا جتارت خانه اولياي خداست. اگر دنيا نباشد٬ کاري َوَمْهِبُط َوْحِي اللَِّه َوَمْتَجُر 
مني کنند و سودي مني برند. ثواب هاي آخرت سود اعمايل است که انسان در دنيا اجنام مي دهد. ⸂شت مزد اعمال اختياري انسان است و اگر براي انتخاب و اختيار
انسان جايي نباشد٬ ثواب و ⸂شيت هم خنواهد بود. تو چه حق داري به اين دنيا بد بگويي؟! بدي از توست که از اين نعمت و فرصيت که خدا به تو داده است٬ استفاده

نکرده ای.

البته ما در حماورات مان عادت دارمي که گاهي يک خويب يا يک بدي را به چند عامل نسبت مي دهيم. گاهي عامل هايي در عرض هم هستند و جمموعه عواملي دست به
دست هم مي دهند تا چيزي پيدا شود. برای مثال درباره هوای متيزی که استنشاق می کنيم گاهي خويب را به عوامل ترکيب کننده هوا نسبت مي دهيم و گاهي به آن کسي
که هوا را تصفيه کرده و باعث اين شده که ما بتوانيم از هواي پاک استفاده کنيم. هم چنني وقتی انسان به عوامل باالتر نگاه مي کند توجه به آن ها نيز پيدا کرده٬ و
باالخره ⸂ايتا خداشناسان خدا را شکر مي کند که چنني نعمت بزرگي آفريده است. چند تا نسبت مي دهيم که هيچ کدام نفي ديگري نيست. در قرآن نيز گاهي خداوند
مي فرمايد که ما آب را روزي مشا کردمي و به مشا حيات دادمي؛ گاهي مي فرمايد که ابرها آمد و باران را نازل کرد و باعث شد که رفع تشنگي تان بشود و حيات تان را ادامه
بدهيد. اين ها چند نسبت است که در طول هم است و تزامحي با هم ندارد. مهه آن ها نيز با هم درست است؛ البته در هر جا معناي خاصي دارد. معنايی که به خدا
نسبت می دهيم آفرينش از عدم است٬ اما اين ها فاعل هاي اعدادي است. تربيت قرآين هم اين است که حيت اگر کسي کمرتين کمک را به مشا کرد  بر مشا حق دارد و
بايد از او تشکر کنيد؛ من لم يشکر المخلوق لم يشکر الخالق. بنابراين می توان يک فعل را به چند فاعل در طول هم نسبت داد و مهه اين نسبت ها نيز درست است.

در مورد دنيا هم گاهي مي گويد دنيا مشا را فريب داده است؛ البته در واقع دنيا ما را فريب نداده است و ما خودمان٬ خودمان را فريب داده امي. بله اگر اين شرايط خاص
دنيا و زرق و برق هاي آن نبود فريب مني خوردمي و از اين جهت است که اين فريب به دنيا نسبت داده می شود؛ مهني اندازه  که گاهی زرق و برق هايش چشم ما را مي گريد
َيا َغرَّْتكَ  َوَلِكنْ  ِبَها اْغتَـَرْرت ؛[9] [10] دنيا تو را فريب نداده است. مگر دنيا نـْ و ما در اثر ضعف مان فريبش را مي خورمي. اين است که امرياملؤمنني عليه السالم می فرمايد: َما الدُّ
چه کار مي کند؟! گل مي رويد٬ هواي متيز و مناظر زيبا پديد مي آيد٬ کاري با تو ندارد. تو خودت فريب او را خورده اي. مواظب باش تو فريب خنوري! او نيامد تو را فريب
بدهد و بگويد بيا به من دل ببند. لذت ها و زيبايي هايي دارد که ظاهر است و تو فريب خورده اي. خودت را مذمت کن! دنيا را براي چه مذمت مي کين؟ دنيا نعمت

خداست و آثار و برکات زيادي دارد و بالعرض گاهي ضررهايي هم دارد. اين خاصيت اين عامل است.

فلسفه ويژگی های دنيا

حال اين پرسش مطرح مي شود که چرا خداوند دنيا را اين گونه آفريده است که ما فريب خبورمي؟! مهان گونه که در حبث مربوط به هواي نفس نيز گفتيم٬ اصوال اگر خبشی
از اين جاذبه هايي که در امور دنياست نباشد اصال ما به وجود خنواهيم آمد٬ و اگر به وجود هم بياييم زنده خنواهيم ماند. پس از به وجود آمدن و فراهم شدن اين زندگي٬
سالميت و رشد و... ممکن مي شود. خبش ديگری از اين جاذبه ها برای اين است که زمينه امتحان و انتخاب فراهم شود. مگر ما به اين عامل نيامدمي که خودمان انتخاب
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کنيم؟! برای انتخاب بايد دو راه داشته باشيم. بايد عاملي نيز باشد که ما را به طرف فساد و احنطاط بکشاند تا ما انتخاب کنيم و بگوييم اين را مني خواهيم و مي خواهيم
انسان آن است که سرنوشت خودش را انساين خنواهد بود.  نبود٬  انتخاب  انتخاب فراهم مني شود. وقيت زمينه  نباشد٬ زمينه  به طرف کمال برومي. اگر دو عامل متضاد 

خودش انتخاب کند و در مقابل کارش مسئول باشد. بنابراين الزمه اين عامل که خود خبشي از نظام احسن هسيت است٬ اين ويژگی هاست.

هر موجودي خودبه خود زيباست. بدي در تزامحات پيدا مي شود و بدي انتخاب در انتخاب ما پديد مي آيد٬ که در مقام تزاحم بني لذت دنيا و لذت آخرت٬ لذت دنيا را
انتخاب مي کنيم. پس بايد اين تزاحم باشد تا انتخاب  ما معنا و ارزش پيدا کند. تزامحات اين دنيا زمينه های انتخاب ما را فراهم مي کنند. اگر راه يک سويه بود حداکثر
مثل زندگي مالئکه می شد که راهشان يک طرفه است. آن ها جهنم ندارند و هيچ فرشته اي به جهنم مني رود. حتی مالک جهنم هم خود عذاب مني شود؛ او مهيشه مشغول
تسبيح و تنزيه خداست و از عبادت خويش لذت مي برد. براي او جهنم٬ جهنم نيست٬ براي ما جهنم است. اگر بنا باشد موجودي خودش سرنوشتش را تعيني کند٬ بايد
دو راه داشته باشد که جاذبه هر کدام انسان را به طرف خود بکشاند و انسان در مقام انتخاب چيزي را انتخاب کند که کمال حقيقي و سعادت حقيقي اوست؛ مهان

چيزی که عقل او به انتخاب آن راهنمايی می کند. نقش عقل نيز اين جا روشن مي شود. عقل مهان چراغ است که راه روشن مي کند.

 وصلی  اهللا علي حممد و آله الطاهرين.  
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه يازدهم؛ اصالت آخرت و ابزاربودن دنيا

جلسه يازدهم؛ اصالت آخرت و ابزاربودن دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.48 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬05/12/94 مطابق با پانزدهم
مجادی االويل 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(11)

اصالت آخرت و ابزاربودن دنيا

ايام سوگواري صديقه کربي حضرت فاطمه زهرا   سالم اهللا عليها را به پيشگاه مقدس حضرت ويل عصرارواحنافداه و مهه دوست داران اهل بيت تسليت و تعزيت عرض مي کنيم و
اميدوارمي خداوند متعال از صدقه سر دوستان حضرت زهرا ما گناهکاران را ببخشد و بيامرزد و مهه مسلمني به  خصوص شيعيان را بر دمشنانشان پريوز بفرمايد!

قبل از شروع حبث براي اطاعت امر مقام معظم رهربي يادآوري مي کنم که روز سرنوشت سازي در پيش دارمي و وظيفه شرعي و عقلي مهه ماست که در انتخابات شرکت
نافع تر هستند رأي دهيم. از خداوند متعال درخواست مي کنيم که به برکت حضرت زهراسالم اهللا عليها اين انتخابات را براي کنيم و به کساين که براي اسالم و مسلمني 
جامعه ما مبارک قرار دهد و کساين انتخاب شوند که بتوانند مرياث شهداي ما را نگه داري  کنند و وظايف خودشان را نسبت به اسالم و مسلمني به حنو احسن اجنام

دهند.

چنان که اشاره فرمودند٬ امشب سومني سالگرد عروج  ملکويت عامل جليل القدر مرحوم آيت اهللا خوشوقت (ره) است که يکي از علماي نادر هستند که هم از حلاظ علم٬
هم از حلاظ تقوا٬ هم از حلاظ بصريت اجتماعي٬ و هم از حلاظ تربيت شاگردان کم تر نظريشان را سراغ دارمي. عاجزانه از خداوند متعال درخواست مي کنيم که روح ايشان
و فردي  وظايف  اجنام  در  را  ما  و  فرمايد٬  عطا  را  اين شخصيت  از  قدرداين  توفيق  مهه  به  فرمايد؛  پر  امثالشان  با  را  ايشان  خايل  جاي  فرمايد؛  حمشور  موايل شان  با  را 

اجتماعي مان موفق بدارد!

اشاره

حبث به اين جا رسيد که از مباين ديين استفاده مي شود که حب دنيا نقش مهمي در تنزل و سقوط انسان ها دارد. در جلسه گذشته درباره مفهوم دنيا و علت نکوهش آن
به اين نتيجه رسيدمي که اگر در قرآن  کرمي٬ روايات٬ و کلمات بزرگان نسبت به دنيا مذمت شده است٬ و فرهنگ ديين ما آن را «رأس کل خطيئة» مي  داند٬ به خاطر
تزامحي است که با سعادت هاي برتر دارد٬ وگرنه وجود دنيا و آن چه در اين عامل آفريده شده خود  به خود مذميت ندارد٬ بلکه مي تواند وسيله تکامل انسان باشد. اما  درباره
عرصه هاي برتري آخرت٬ دو عرصه را بيان کردمي و گفتيم: يکي از حلاظ مدت استفاده از نعمت هاي دنيا و آخرت است که نعمت هاي دنيا اگر خيلي طوالين شود حدود
صد سال مي شود٬ اما نعمت  هاي آخرت هيچ پاياين ندارد و حيت اگر در دنيا به جاي صدسال٬ هزار يا ميليون سال هم عمر کنيم٬ باز با يب ठايت طرف نسبت خنواهد
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بود. بنابراين مذمت براي کسي است که فريب اين  نعمت هاي زودگذر و کوتاه را خبورد و کاري کند که او را از نعمت هاي طوالين ابدي بازبدارد. به عبارت ديگر تعلق
به دنياست که ما را از رسيدن به ثواب هاي ابدي اخروي منع  مي کند و دنيا از اين جهت مذموم است.

عرصه دوم برتري نعمت هاي اخروي٬ از جهت کيفيت٬ شدت لذت و کمال٬ و شرف آن هاست. اوًال بيشرت لذت هاي دنيا ميان انسان و  حيوانات مشرتک است٬ و ثانيًا
گو اين  که اين لذت ها در مقايسه با يک ديگر شدت و ضعف دارند٬ و برخي بيشرت جلب توجه مي کنند٬ و حيت گاهي انسان حاضر مي شود برخي لذت  ها را فداي برخي
ديگر کند٬ ويل مهه اين ها در مقابل لذت هاي اخروي از حلاظ کيفيت بسيار ناچيز و کم ارزش اند. خداوند در آيه 17 از سوره اعلي درباره اين  دو نکته  فرموده است؛
ٌر َوأَبـَْقى. افزون بر اين که نعمت هاي آخرت ठرت از نعمت هاي دنياست و حيت يک نعمت ठشيت با نعمت معادل آن در دنيا قابل مقايسه نيست ــ چه رسد به َواْآلِخَرُة َخيـْ
نعمت هاي يب مشارــ از نظر زمان نيز نعمت هاي آخرت يب پايان است و بقاي نعمت هاي آخرت با نعمت هاي دنيا قابل مقايسه نيست. هر کس کمي اهل حماسبه٬ فکر و

تعقل باشد اين دو عرصه را به خويب درک مي کند٬ مگر اين که اصال به وجود آخرت باور نداشته باشد.

مشوب بودن لذت های دنيا و خالص بودن لذت های آخرت

رنج ها٬ با  نعمت ها  و  لذت ها  مهه  و  ندارمي  خالص  نعمت  ما  دنيا  در  آن هاست.  بودن  خالص  دارد٬  دنيا  نعمت هاي  به  نسبت  آخرت  نعمت هاي  که  سومي  تفاوت 
َيا َخاِلَصًة يـَْوَم اْلِقَياَمِة.[1] [2] به عنوان مثال٬ در دنيا براي نـْ گرفتاري ها و سخيت ها خملوط است؛ اما لذت های آخرت خالص است؛ ُقْل ِهي ِللَِّذيَن آَمُنوْا ِفي اْلَحَياِة الدُّ
ठيه غذا بايد زمحات زيادي کشيد. حال از بيان زمحات و سختی های قبل از ठيه مواد اوليه صرف نظر می کنيم. بعد از اين که مالک مواد اوليه اش شدمي٬ و مهه چيز براي
اين که خوردين بشود و بتوانيم از آن ها استفاده کنيم در آشپزخانه آماده است٬ زمحت زيادی بايد متحمل بشومي تا غذا آماده شود٬ مانند شسنت ظروف٬ خيس کردن برنج٬

خردکردن گوشت و... تا مثال نيم ساعت از غذا خوردن لذت بربمي. اين تازه يک نعمت خيلي عمومی است که مهه ما به آن مبتال هستيم.

کسانی هستند برای اين که در يک انتخابات برنده شوند٬ از سال ها قبل برای تبليغات پول ठيه مي  کنند. حال مباند که اين پول از کجا بايد ठيه شود٬ حالل باشد يا
حرام باشد٬ به چه قيميت متام شود٬ چقدر بايد متلق بگويند و حالل و حرام کنند٬ يا کاله برداري کنند تا اين پول براي روز انتخابات ठيه شود. کساين را بايد استخدام
کنند٬ به آن ها پول بدهند٬ عکس  و پوسرت ठيه کنند٬ در تزاحم با ديگران به ختريب و تفسيق دست بزنند٬ در زمان تبليغات شب و روز خواب راحت ندارند که آيا ما
برنده مي شومي يا مني شومي؛ اگر برنده بشوند هم آيا اعتبارنامه شان در جملس تصويب مي شود يا مني شود! تا چه شود؟ مگر منايندگي جملس چه دارد٬  غري از اين که تکاليف
سنگيين روی دوش انسان مي آيد که بايد هر روز انسان با شيطان دست و پنجه نرم کند که آيا اين را مطرح کنم يا نکنم؛ به چه کسی رأي بدهم يا ندهم٬  و ...؟ اين 

منونه اي از نعمت هاي دنياست.

يا برای ازدواج٬ کسانی از اول بلوغ فکر مي کنند که ما با چه کسي ازدواج کنيم٬ و براي اين که اين دخرت را به ما بدهند٬ بايد چه کار کنيم. چقدر بايد صداق معني
کنيم؟ چقدر بايد هزينه کنيم؟ کادو بدهيم٬ جشن بگريمي٬ تازه آيا بپذيرند يا نپذيرند. اگر قبول کند بعد با هم بسازمي يا نسازمي؟! ببنيد برای يک لذت و تأمني نياز جنسي

بايد چه مقدماتی برای انسان تدارک شود. البته وقيت حکم شرعي روی آن بيايد٬ حساب ديگري باز مي شود و جنبه آخريت پيدا مي کند.

اگر براي آخرت و براي اطاعت خدا شد مهه چيز عوض مي شود. حال اگر من وقت٬ پول٬ آبرويی که صرف اين کارها کردم٬ براي آخرت بود٬ به چه می رسيدم؟ يک
کار کوچک٬ مثل نشاندن لبخند به روي مؤمن اگر برای خدا باشد٬ ثوابش از هفتاد سال عبادت بيشرت است. ممکن است برای محايت يا برطرف کردن نياز يک مهسايه 
يا يک ناشناس ثواب يک عمر عبادت را به مشا بدهند. حساب آخرت با دنيا بسيار تفاوت دارد. زمحت کم٬ سود فراوان! فرض کنيد لذتی طوالنی با هزينه بسيار کمي
برای مشا ميسر باشد٬ و از طرف ديگر لذيت با ارزشی بسيار کم تر در مقابل چند روز کار به مشا پيشنهاد شود٬ مشا کدام را انتخاب مي کنيد؟ کدام عاقلي است که شک
کند آن لذت طوالنی با زمحت کم بسيار ठرت از آن لذت کمي است که زمحت دارد؟ هيچ عاقلي طرف دوم را انتخاب مني کند. حال چطور است که وقيت پاي آخرت
در ميان مي آيد٬ لذت حمدود اين دنيا را بر خوشي و لذت ناحمدود آخرت مقدم می کنيم؟! اين مهان فريب دنياست. به اين لذت حمدود دل بستيم و از لذت طوالين و برتر

بازماندمي. چيزی که مذمت دارد٬ مهني فريب خوردن از دنيا و دلبسنت به دنياست.

دنيا٬ مسير است و آخرت٬ مقصد

نکته  ديگر اين که مقايسه های ما بر اساس پيش فرض های غلط است٬ و آن اين است که ما زندگي  را دارای دو خبش می دانيم که يکی در اين دنيا و ديگری در آخرت
است٬ ولی اشتباه مي کنيم. اصال زندگي ما در اين جا اقامت نيست٬ سفر است. ما نبايد اين را جزو زندگي اصيل خودمان به مشار بياورمي. ما در اين دنيا در حال سفر به
خانه خود هستيم. زندگي ما از هنگامی آغاز می شود که در خانه خود اقامت کنيم. زندگي حقيقي ما از وقيت است که به دارالقرار برومي و استقرار پيدا کنيم. اين جا
داراठاز و جاي عبور است. فرض بفرماييد مشا خانه اي خريده ايد و بايد از مسريی عبور کنيد تا به آن برسيد. مشا هيچ گاه اين حرکت را جزو اقامت در خانه تان حساب

مني کنيد. اين  دنيا مهه اش سفر است. اصال ما براي اين جا خلق نشده امي؛ اين راهي است که بايد از آن بگذرمي تا به جايي که براي آن خلق شده امي٬ برسيم.

نْيا الَِّتي  َأْصَبْحُتمْ  تـََتَمنـَّْونـََها َوتـَْرَغُبوَن ِفيَها َوَأْصَبَحْت تـُْغِضُبُكْم َوتـُْرِضيُكْم لَيَسْت ِبَدارُِكْم؛ اال َوِإنَ  َهِذهِ  الدُّ
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نْيا الَِّتي  َأْصَبْحُتمْ  تـََتَمنـَّْونـََها َوتـَْرَغُبوَن ِفيَها َوَأْصَبَحْت تـُْغِضُبُكْم َوتـُْرِضيُكْم لَيَسْت ِبَدارُِكْم؛ اين امريمؤمنان عليه السالم در خطبه 173 از ठج البالغه مي  فرمايد: اال َوِإنَ  َهِذهِ  الدُّ
دنيايي که اين قدر به آن دل مي بنديد٬ آرزوي رسيدن به خوشي هايش را داريد٬ خانه مشا نيست. اين دنيا جاده اي است که بايد از آن عبور کنيد. َوَال َمْنزِِلُكُم الَِّذي

ُخِلْقُتْم َلُه؛ اين منزيل نيست که مشا براي آن خلق شديد. َوَال الَِّذي ُدِعيُتْم ِإلَيِه؛ حيت خانه اي نيست که مشا را به آن دعوت کرده باشند.

حال اين پرسش مطرح می شود که اگر اين زندگی٬ زندگی اصيل ما نيست پس چرا اين جا متولد شده امي؟ چرا اين جا زندگي مي کنيم و اين قدر تالش مي کنيم؟ حضرت در
َها ِمنـْ لِتَـَزوَُّدوا  َمَجازاً  َلُكْم  ُخِلَقْت  َبْل  نيست.  نيست؛ جاي سکونت مشا  اقامت مشا  دار  دنيا  ُمَقاٍم؛  َداَر  َلُكمْ   ُتْخَلقْ   َلمْ   نْيا  الدُّ فَِإنَّ  می فرمايد:  اين باره  در  ديگری  خطبه 
اْألَْعَماَل ِإَلى َداِر اْلَقَراِر؛ برای خانه اصلي تان به چيزهايي احتياج داريد که بايد از اين جا ठيه کنيد. مشا را به اين جا آورده اند که چيزهايي را که براي خانه تان الزم است از
اين جا ठيه کنيد. اين جا يک فروشگاه است. مشا را به آن آورده اند تا چيزهايي که براي خانه اقامت تان الزم داريد از اين جا ठيه کنيد. اين جا بايد اعمايل اجنام دهيد تا
اين جا به  اين  برای  را  فراهم کنيد. مشا  را  اسباب و وسايل راحيت آن جا  برداريد و  بايد توشه  اين جا  استفاده کنيد.  از آن  قرار و سکونت تان می رويد٬  به حمل  وقتی که 

آورده اند.

روشن است براي اين که اين اسباب را ठيه کنيد٬ بايد زنده باشيد٬ و بايد غذايي خبوريد و لباسي بپوشيد تا بتوانيد آن اعمال را اجنام دهيد؛ ولی اين اعمال و لذت ها و
خوشي هايش هدف اصلي نيستند. در يک کلمه زندگي دنيا خبش اصيلي از زندگي انسان نيست؛ اين وسيله است نه هدف.

دنيا؛ کاروان سرايی در بين راه

مشا مهانند کارواين هستيد که بايد مدتی را در کاروان سرايي بني راه اسرتاحت کنيد. گفته اند اين جا توقف کنيد تا مثال به مرکب تان رسيدگي کنيد و وسيله حرکت تان را
آماده کنيد؛ فَِإنََّما أَنـُْتْم کرکب ُوُقوفٍ  َال يْدُروَن َمَتى يْؤَمُروَن بِاْلَمِسير؛[2] [3] خود مشا هم مني دانيد چه وقت مشا را از اين جا حرکت مي دهند. مشا براي آن حرکت آفريده
شده ايد. اين جا يک توقفگاه حمدود موقيت است٬ يک قهوه خانه است که در آن بايد يک چاي خبوريد و دسيت بر سر و گوش اسب تان بکشيد و علفي به آن بدهيد تا

وقتی دستور حرکت داده مي شود آماده باشيد.

نْيا َمْن ُخِلَق ِلْآلِخَرِة؛ کسي که اقامتگاهش جاي ديگری است و براي آن جا خلق شده است٬ با اين جا چه کار دارد؟ چرا دل به اين مي بندد؟! کار ما َأَال َفَما يْصَنُع بِالدُّ
اين جا برداشنت زاد و توشه براي آن جاست٬ نه اين که به اين جا دل ببندمي و خيال کنيم اصال جاي ما اين جاست و بناست در يک قهوه خانه تا آخر عمر زندگي کنيم!
َوَما يْصَنُع بِاْلَماِل َمْن َعمَّا َقِليٍل يْسَلُبُه؛ چرا به امانيت که خيلی زود از مشا پس مي گريند٬ دل مي بنديد؟ اين را نداده اند که مهيشه براي مشا مباند٬ مني دانيد از اين جا جدا
مي شويد؟! چه کسي از دنيا رفته و اموالش را با خودش برده  است؟ پس چرا يب خود به آن دل مي بنديد؟ ببينيد از اين مال برای آن حاجت ابدی تان چگونه مي  توانيد

استفاده کنيد٬ نه اين که به خود اين دل ببنديد و اين را نگه داريد.

ما انسان ها برخی اوقات در کارهاي دنيايي مان به چيزهايی مبتال مي شومي که وجه عقالين ندارد. مهسايه اي داشتيم که کمي ثرومتند بود و يک ماشني آخرين سيستم نو
خريده بود. در خانه اش پارکينگي برای اين ماشني درست کرده بود و هر روز اين ماشني را با آب و صابون مي شست٬ و هر وقت بيکار مي شد آن را متيز مي کرد. باور
کنيد من در عمرم فقط يک بار ديدم سوار اين ماشني شود. درحايل که ماشني براي اين نيست که هر روز آن را با آب و صابون بشويند؛ ماشني براي اين است که
انسان سوارش شود و از يک نقطه به نقطه ديگر برود! شايد به کار اين فرد خبنديد و جاي خنده هم دارد٬ اما ما غافليم که رفتار خود ما با دنيا عني مهني است. اين
عمر حداکثر صد ساله را به ما داده اند که از آن براي زندگي ابدي مان استفاده کنيم؛ اما ما خيال مي کنيم اصال ابديت مهني است. يَودُّ َأَحُدُهْم َلْو يَعمَُّر أَْلَف َسَنٍة؛[3]
[4] فکر مي کنيم اي کاش می شد هزار سال اينجا مبانيم! اگر هزار سال هم به ما عمر بدهند٬ مي گوييم کاش يک هزار سال ديگر هم مي شد؛ با اين که مي دانيم باالخره

خواهيم مرد و اقامتگاه ما جاي ديگري است.

نظر آلی و نظر استقاللی

اين سخنان براي کسي است که آخرت را قبول دارد و مي داند نسبت دنيا و آخرت نسبت اتومبيلي است که سوار می شود تا به مقصد برسد؛ البته ماشني بايد سامل باشد
تا انسان را به مقصد برساند؛ اگر وسط راه خراب شود٬ انسان را به مقصد منی رساند؛ بايد آن را حفظ کرد که سامل مباند. اين بدن را نيز بايد سامل نگه داشت تا از آن

کار بکشيم٬ اما نه اين که مهيشه به فکر آن باشيم.

دنيا وقتی مذموم است که نگاه ما به آن استقاللی باشد٬ ولی اگر دنيا وسيله آخرت شد٬ مذموم نيست. مشا وقيت چيزي مي نويسيد نگاه تان به قلم تان نيست؛ ابزار است؛
مهان اندازه که خوب بنويسد٬ به کارتان می آيد. اين نظر آيل و ابزاری است٬ و در مقابل نظر استقاليل است. اگر نگاه ما نسبت به دنيا نظر آيل باشد٬ اصال اهل دنيا
اَر ُفُذَها َبَصُرُه َويْعَلُم َأنَّ الدَّ َواْلَبِصيُر ينـْ َورَاَءَها َشيئاً  ِممَّا  َال يْبِصُر  اْألَْعَمى  َبَصِر  ُمْنتَـَهى   َوِإنََّما الدُّْنيا  مي فرمايد:  در خطبه 133  امريمؤمنان عليه السالم  نيستيم. 
َها ُمتَـَزوٌِّد َواْألَْعَمى َلَها ُمتَـَزوٌِّد؛ مردم دوگونه به دنيا نگاه مي کنند؛ برخی کور کورانه و برخی با َشاِخٌص َواْألَْعَمى ِإَليَها َشاِخٌص َواْلَبِصيُر ِمنـْ َها  ِمنـْ َورَاَءَها فَاْلَبِصيُر 
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َها ُمتَـَزوٌِّد َواْألَْعَمى َلَها ُمتَـَزوٌِّد؛ ُر ِمنـْ َها َشاِخٌص َواْلَبِص َشاِخٌص َواْألَْعَمى ِإَل َها  ِمنـْ ُر  َورَاَءَها فَاْلَبِص
بينايي. بعضي  نگاه شان به دنيا يک نگاه کور است. به خود اين نگاه مي کنند٬ پشت آن را مني بينند. مثل اين که مشا به آينه نگاه کنيد تا جنس و طول و عرض آن را به
دست آوريد؛ در اين فرض٬ صورتتان را در آن مني بينيد؛ صورت تان در آن هست اما از آن جا که به آن توجه نداريد٬ آن را مني بينيد. هنگامی صورتتان را در آينه می بينيد
که به آن نظر آيل داشته باشيد؛ يعين به آن به عنوان يک ابزار نگاه کنيد. آن هايي که کورکورانه به دنيا نگاه مي کنند٬ چشم شان به مهني جا دوخته مي شود و از آن فراتر
مني رود. اما کساين هستند که به دنيا برای اين نگاه مي کنند  که از اين دنيا چيزهاي ديگر را درک کنند و به دنبال اين هستند که چگونه از آن استفاده کنند تا به
سعادت برسند. متجر اولياء اهللا؛ يک تاجر٬ جتارت خانه  و سرمايه را برای اين می خواهد که سود بيشرتي بربد. تاجر انبار و اجناس آن را برای متاشای آن ها منی خواهد؛
َها َشاِخٌص َواْألَْعَمى ِإَليَها َشاِخٌص؛ تعبري ادبی بسيار زيبايی است! البته تاجر به انبار و اجناس آن نياز دارد٬ اما مهه اين ها ابزاری برای سودبردن است. فَاْلَبِصيُر ِمنـْ
خدا دنيا را به ما داده تا به آن نظر ابزاري کنيم؛ ببينيم از اين سرمايه براي دار اقامت مان چه استفاده ای می توانيم بکنيم. اين جا اقامتگاه نيست. اين جا حمل عبور است و

ما بايد به آن نظر ابزاري داشته باشيم.

 وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.

[1] [5]. اعراف٬ 32.

ठ .[6] [2]ج البالغه٬ خطبه 287.

[3] [7]. بقره٬ 96.
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جلسه دوازدهم؛ نگاه ابزاری به دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکيلک کنيد [1]

 
10.72 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬12/12/94 مطابق با بيست ودوم
مجادی االويل 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(12)

نگاه ابزاری به دنيا

 

اشاره

در جلسه گذشته با استفاده از فرمايشات امريمؤمنان در ⸂ج البالغه درباره عرصه های فريب دنيا و علت مذموم بودن آن سخن گفتيم و  اشاره کردمي که مذموم بودن دنيا
به خاطر مزامحيت است که براي آخرت دارد٬ ويل مهيشه مجع بني دنيا و آخرت حمال نيست. بسياری از مردم تصور می کنند که اگر نعمت هاي دنيا نصيب کسی شد٬
حتما از اهل آخرت خنواهد بود٬ و اگر کسي خبواهد صددرصد اهل آخرت باشد٬ بايد از مهه چيز زندگي دنيا صرف نظر کند؛ و از آن جا که دنبال هرچه برود مزامحت با
آن به  نسبت  ما  ولی  است  تضاد  آخرت  و  دنيا  بني  که  است  که چگونه  مي آيد  پيش  سؤال  اين  اينجا  از  مي افتد.  به خطر  آبرويش  و  زندگي٬ سالمتی  دارد٬  آخرت 
مسئوليت هايي دارمي؟! حيت حتصيل برخی از امور دنيا برای انسان واجب است؛ مثًال انسان بايد براي رفع نيازهاي ضروري خود و خانواده اش کار کند. مجع اين مسايل با
هم چگونه ممکن است؟ اين شبهه ها به خاطر نقصي است که ما در تعريف دنيا و آخرت از نظر فرهنگ اسالمي دارمي؛ به خصوص رواياتی که در آن ها دنيا مذمت مي شود

و اهل دنيا مورد نکوهش قرار مي گريند٬ بر ا⸂ام ها مي افزايد.

نگاه ابزاری و استقاللی به دنيا

در حبث هاي پيشني چندين بار اشاره کردمي که مذمت دنيا٬ مذمت کساين است که فريب دنيا را خورده اند. ذات دنيا مذميت ندارد. نعمت هايش هم نعمت  خداست و
َيا.[1] [2] فريب مقوله اي نـْ بايد خدا را برای آن ها شکر کرد٬ و استفاده از اين نعمت ها عييب ندارد. آن چه هست اين است که فريب دنيا را خنورمي؛ َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْلَحَياُة الدُّ
است که با ذهن و فکر ارتباط دارد و استفاده از نعمت در معناي آن نيست. در جلسات گذشته نيز به اين خطبه  امريمؤمنان عليه السالم اشاره  کردمي که حضرت دنيا را
سجده گاه فرشتگان و جتارت خانه اولياي خدا معرفی می کند. فريب خوردن اين است که انسان از چيزي تصوری داشته باشد٬ اما باطنش طور ديگري باشد و انسان فريب

ظاهر آن را خبورد و از مطلوب واقعي اش باز مباند.
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در جلسه گذشته درباره فرمايشی از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه سخن گفتيم که می فرمود: اگر کسي به خود دنيا چشم بدوزد٬ دنيا کورش مي کند٬ اما اگر دنيا را ابزاري قرار
دهد تا ماورايش را ببيند٬ بر بصريتش می افزايد. دنيا مهانند عينکي است که انسان آن را به چشمش می زند تا با آن پشت آن را ببيند. دنيا ابزار است. وقتی مشا با کارد
ميوه ای را پوست مي  گرييد اصال توجه نداريد که اين کارد چگونه و چه رنگی است. اگر از مشا بپرسند که دسته آن کارد چه رنگی بود٬ ممکن است بگوييد اصال متوجه
رنگ آن نشدم. اين نظر ابزاري و آيل است و چنني نگاهي به دنيا مذموم نيست. مذموم آن است که ما به دنيا به نظر استقاليل نگاه کنيم؛ يعين به خودش خريه شومي و
َها ِإلَيـْ خودش را هدف قرار دهيم. نظر ابزاری به دنيا نه تنها ضرري ندارد و انسان را کور مني کند٬ بلکه بر بصريت انسان مي افزايد؛ َوَمْن أَْبَصَر ِبَها َبصََّرْتُه َوَمنْ  أَْبَصَر 
َأْعَمْتُه. بنابراين ممکن است انسان از دنيا لذت بربد و مذموم هم نباشد؛ حتی گاهی کسب و استفاده از متاع دنيا واجب می شود و لذيت که شخص از آن مي برد ثواب
اخروی هم دارد؛ ويل گاهی نيز متام زمحايت که انسان مي کشد مهه  براي دنياست و هباًء منثوراً می شود؛ َوَقِدْمَنا ِإَلى َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلَناُه َهَباء مَّنُثورًا؛[2] [3] مهانند

گردي که پخش مي شود و چيزي از اثرش باقي مني ماند.

نيت؛ اصلی ترين عامل ايجاد ارزش

اکنون اين پرسش مطرح می شود که دليل اين مسئله چيست؟ چرا دنيا از يک نظر مذموم و از نظر ديگر ممدوح است؟ حل اين مسئله در گرو تبيني منشأ ارزش هاي
اخالقي است. از ديدگاه اسالمي٬ اصلي ترين عامل اجياد ارزش٬ نيت است؛ بايد انگيزه کار را ديد. اگر انگيزه خدايي باشد٬ آن کار ارزمشند مي شود و اگر انگيزه شيطاين
باشد (حتی اگر آن کار عبادت٬ شب زنده داري يا جهاد باشد)٬ هيچ ارزشي ندارد؛ بلکه گاهي گناه هم دارد. پس ارزش دنيا بسته به اين است که ما چگونه به دنيا نگاه
کنيم. مغرور شدن و فريب خوردن از دنيا اين است که نظرمان را به خود دنيا و لذت های آن بدوزمي و فراموش کنيم که آخريت نيز هست. ارزش مثبت يا منفي کار
اختياري بسته به نيت انسان است که چگونه با آن برخورد کند٬ چگونه آن را ببيند و چگونه و برای چه هدفی آن را اجنام دهد. اگر خود دنيا و لذ⸂اي دنيا هدف شد٬
اين مهان «ابصر اليها» و نظر استقاليل است٬ اما اگر آن را ابزار قرار داد٬ مهان «ابصر بها» است که با آن حقايق را ⸂رت می بيند و پند می گريد. در اين صورت مهني دنيا

باعث مي شود که انسان بصري شود و اشتباه نکند.

اهل دنيا

امريمؤمنان در ⸂ج البالغه تعبري بسيار عجيب و زننده اي نسبت به اهل دنيا دارند. مي فرمايد: به اين کساين که به دنيا چسبيده٬ آن را هدف خودشان قرار داده اند٬ نگاه
نکن! فَِإنََّما َأْهُلَها ِكَالبٌ  َعاِويٌَة ... يَِهرُّ بـَْعُضَها َعَلى بـَْعٍض؛[3] [4] اين ها سگ هايي هستند که پارس مي کنند؛ کارشان اين است که به جان هم بيافتند و از مهديگر
پيغمرب به  خطاب  طه  سوره   131 آيه  در  خداوند  نکن!  نگاه  لذت هايشان  و  اين ها  به  خيلي  مني خواهي٬  اگر  بشوي؟!  اين ها  مثل  می خواهی  هم  تو  بگريند.  گاز 
لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه؛ مبادا به کسانی که دارای نعمت های دنيا هستند٬ چشم نَيا  اْلَحَياِة الدُّ ُهْم َزْهَرَة  َأْزَواًجا مِّنـْ ِبِه  َمتـَّْعَنا  ِإَلى َما  نَـْيَك  اکرم صلی اهللا عليه وآله می فرمايد: َوَال َتُمدَّنَّ َعيـْ

بدوزي و حسرت آن ها را خبوري! اين ها وسيله آزمايش است.  

 دنيا مهانند مششري دولب است؛ هم مي تواند وسيله اي براي سعادت ما باشد٬ هم وسيله اي براي سقوط؛ سقوط و سعاديت که حد و مرزي ندارد. اگر انسان با دنيا معامله
و منجم  هيچ  ترقي مي کند که  قدر  آن  است٬  آن خلق کرده  براي  را  دنيا  باشد که خداوند  داشته  ارتباط  دنيا  با  به گونه ای  اگر  باشد٬  داشته  و خداپسندی  صحيح 
رياضي داين منی تواند آن را به حساب بياورد٬ و البته سقوطش نيز مهني گونه است. امروز در دنيا و حتی برخی کشورهاي اسالمي کسانی ديده مي شوند که از هر سگ و
کفتاري بدترند. سقوط اين ها قابل اندازه گريی نيست و با هيچ عددي مني شود پسيت اين ها را نشان داد. معجزه خلقت٬ وجود انسان است؛ خداوند چه چيزي آفريده

است؟! اين جنس دو پا تا کجا مي تواند ترقي کند٬ و تا چه حد مي تواند تنزل کند! اختيارش در دست خودش است.

شايد برخی خيال کنند که اهل دنيا کسانی هستند که به نعمت های دنيا متنعم اند٬ در صوريت که اين گونه نيست. منظور از اهل دنيا کساين است که هدف شان دنيا
شده است٬ اگرچه به دنيا نرسند. ممکن است کسی ⸂ي دست٬ بدخبت و بيچاره باشد ويل از اهل دنيا به مشار رود. اهل دنيا کسانی هستند که غري از لذت دنيا چيزی
مني خواهند. حتی ممکن است به آن نرسند٬ ولی از آن جايی که نگاه شان به دنيا نگاه اصيل و استقاليل است٬ اهل دنيا هستند. هم چنني ممکن است کساين متنعم در
نعمت هاي دنيا باشند و در عني حال مقامات عايل آخريت نيز داشته باشند. حضرت سليمان يک منونه از آن هاست. قَاَل َربِّ اْغِفْر ِلي َوَهْب ِلي ُمْلًكا الَّ يَنَبِغي ِألََحٍد مِّْن
بـَْعِدي؛[4] [5] خداوند می فرمايد: سليمان گفت: خدايا به من سلطنيت بده که نظريش در عامل وجود نداشته باشد. خدا اين سلطنت را به او داد و مهه چيز٬ جن٬ انس٬

باد و باران در اختيارش بود. اين در دنيا؛ در آخرت نيز يکي از انبياي اهلي است و از بزرگ ترين مقامات اخروي هم ⸂ره مند است.

کار خدايی و سود مضاعف دنيايی!
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به دست مي آورند (که ديگران دنيا را  از خدا برخی نعمت هاي  با يک درخواست  از کسانی سخن می گويد که  از خطبه های ⸂ج البالغه  امريمؤمنان عليه السالم در يکی 
سال ها با زمحت به دست می آورند)٬ و مقامات اخروي شان هم حمفوظ است. مي فرمايد:  آدميزادها در دنيا مهيشه در حال کارند٬ هر کسي هديف دارد و چيزي را دنبال
َياُه َعْن َيا َقْد َشَغَلْتُه ُدنـْ نـْ َيا ِللدُّ نـْ َيا َعاِمَالنِ  َعاِمٌل َعِمَل ِفي الدُّ نـْ مي کند. هر کسی از چيزي خوشش مي آيد و به دنبال آن مي گردد تا آن را به دست آورد؛ النَّاسُ  ِفي  الدُّ
َفَعِة َغْيرِِه؛[5] [6] تالش انسان ها در دنيا بر دوگونه است؛ برخی در دنيا کار مي کنند اما هدف شان خود دنياست. هدف شان اين است که به آِخَرتِِه فـَيُـْفِني ُعُمَرُه ِفي َمنـْ
دنيا برسند و مقصود ديگري ندارند. چنني تالشي انسان را از کار آخريت باز مي دارد. کار مي کند که پول در بياورد و اندوخته هايش در بانک هاي داخلی و خارجي زياد
شود. روشن است که اين فرد با اين زمحيت که مي کشد زندگي خودش را به راحيت مي تواند تأمني کند٬ ويل به اين اکتفا مني کند و در اين فکر است که فرزندانش نسل
اندر نسل راحت زندگي کنند. چنني کسی عمرش را صرف نفع نسل آينده اش می کند. کار مي کند و زمحت مي کشد براي اين که بعداز مثال صدسال ديگراين از نسل

خودش در اين دنيا خوش باشند و از اين پول ها استفاده کنند.

َيا ِلَما بـَْعَدَها؛ اما برخی در مهني دنيا کار مي کند و زمحت مي کشند٬ اما هدفشان دنيا نيست. امرياملؤمنني عليه السالم چقدر زمحت مي کشيد تا خنلستان نـْ َوَعاِمٌل َعِمَل ِفي الدُّ
به بار آورد؟ زماين قنايت را به دست خودش اجياد کرد؛ آن قدر کلنگ زد تا چاهي را به آب رساند و آن را به چاه هاي ديگر مربوط کرد تا قنات آماده شد. هم اکنون قنات
امرياملؤمنني در مدينه هست و به نام «آبار علي» معروف است. وقيت چاه ها به آب مي رسيد٬ هنوز عرقش خشک نشده بود که مي گفت قلم و کاغذ بياوريد و مهان جا آن
ياد بگريمي. حضرت از علی  بايد  باشيم  اين کار شدنی است. اگر من و مشا هم شيعه علي  اما براي خدا.  اين زمحت ها را مي کشيد٬  با آن مقامش  را وقف مي کرد. 
َيا ِلَما بـَْعَدَها؛ برخی در مهني دنيا کار مي کند٬ چه بسا مهني گونه کارها را نيز اجنام می دهند٬ اما هدفشان دنيا نيست. هدف چنني کسي نـْ می فرمايد: َوَعاِمٌل َعِمَل ِفي الدُّ

اطاعت خدا و خدمت به خلق خداست؛ کارش را به صورت عبادت اجنام می دهد٬ عبادت هايي که گاهي ثوابش بارها از مناز و روزه  بيشرت است.

َيا ِبَغْيِر َعَمٍل؛ فََأْحَرَز اْلَحظَّْيِن َمعاً َوَمَلَك الدَّارَْيِن َجِميعاً؛ خداوند متعال نعمت هاي دنيوي را که ديگران با زمحت به دست می آوردند٬ به راحتی نـْ َفَجاَءُه الَِّذي َلُه ِمَن الدُّ
در دسرتس چنني کساين قرار می دهد. بنابراين هم ⸂ره دنيا را مي برد و هم ⸂ره آخرت را. ⸂ره دنيايش نعمت يب زمحيت است که خداوند نصيبش مي کند. منونه هاي عجييب
برای اين مورد جتربه شده است. کشاورزي خود براي من نقل مي کرد که من در کشتزاری٬ زميين کوچک داشتم که مهه را گندم می کاشتيم. يک سال ملخ آمد و متام
حمصول اين کشتزار را از بني برد جز حمصول قطعه زمني من که سامل ماند٬ زيرا من مهيشه مخس و زکات مامل را مي دادم و زمينم حمفوظ ماند٬ ولی ديگران دربند اين  مسايل

نبودند و مهه اموال شان به يک باره از بني رفت.

گاهي ممکن است انسان کاري دنيايي اجنام مي دهد٬ کشاورزي مي کند٬ يا کارگري است که کار مي کند؛ اما يک مرتبه به ذهنش مي رسد که اگر اين گونه عمل بکنيم و
فالن ترکيب را اجنام بدهيم٬ چه مي شود؛ و چيزی را کشف مي کند که براي خودش و براي آيندگانش درآمد بسيار دارد. البته مهيشه اين طور نيست. اين مسايل بسته به
حکمت خداست که چه چيزي را اقتضا کند و براي فرد و جامعه چه چيزي مفيد و الزم باشد. گاهي اين گونه مي شود که فرد در کار دنيايي چنان سودي نصيبش
مي شود که نصيب هيچ کس ديگری مني شود. اين شخص مهانند ديگران کار کرده٬ اما نيتش اطاعت خدا بوده است٬ درآمدي هم که به دست می آورد براي استفاده

خودش منی خواهد٬ می خواهد به خلق خدا خدمت کند.

َأْصَبحَ  َوِجيهاً ِعْنَد اللَِّه َال يْسَأُل اللََّه َشيئاً فَيْمنَـَعُه؛ چنني کسي چنان آبرويي پيش خدا پيدا مي کند که هر چه از خدا خبواهد به او مي دهد. اگر نعمت دنيايي هم از خدا
دنبال سورچراين٬ شهوت راين و اما در عني حال  را٬  دارد هم آخرت  را  دنيا  َمَلَك الدَّاَريِن َجِميعاً؛ چنني کسی هم  او مي دهد؛ مستجاب الدعوه مي شود.  به  خبواهد 
هوس بازي منی رود. حضرت سليمان نيب که آن سلطنت را داشت از زاهدترين افراد زمان خودش بود. می کوشيد با دست خودش کار شخصي اش را اجنام بدهد و روزي

خودش را از آن جا به دست بياورد. چنني کسانی در بني علما و بزرگان ما بسيار بوده  و هستند.

حضرت آيت اهللا بروجردی(ره) يکی از بزرگ ترين مراجع قرن اخري بود. ايشان بسيار مرجع حمرتمي بود که حتی در دستگاه سلطنت هم براي ايشان حساب باز مي کردند و
اگر ايشان امري مي کردند٬ جرئت خمالفت نداشتند. در زمان ايشان هيچ کدام از اقران ايشان از جهت وسعت رياست٬ وجوهات٬ پرداخت شهريه و کارهاي خري توفيق
ايشان را نداشتند٬ اما زندگي شخصي خود ايشان از درآمد قطعه زمينی که ارث به ايشان رسيده بود اداره می شد. در آن زمني گندم مي کاشتند و غذاي سال شان از گندم
زمني خودشان بود. آن گندم را آرد مي کردند و در خانه خودشان مخري مي کردند و به يک نانوايی سنگکي در کوچه عشقعلي می دادند تا برايشان بپزد. غذاي سال
آيت اهللا بروجردي(ره) از گندم ملک ارثي خودش بود! ايشان حتی هزينه نانشان را از وجوهات استفاده مني کردند؛ اما اگر کسي از دور مي ديد مي گفت: آقاي بروجردي
چه قدر وجوهات٬ مساجد٬ مدارس دارد و آيا خودش چه قدر استفاده مي کند! اما او خودش مي دانست و خداي خودش که حيت يک نان سنگک هم از سهم امام
مصرف مني کرد. خوش به حال آن هايي که دانستند چگونه زندگي کنند که هم در دنيا عزيز باشند و هم پيش خدا آبرومند باشند٬ و هم خوشي و لذت دنيا نصيب شان

بشود و هم آخرت.

وفقنااهللا واياکم ان شاءاهللا.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سيزدهم؛ دنيا و آخرت

جلسه سيزدهم؛ دنيا و آخرت
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
13.88 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬18/1/95 مطابق با بيست وهشتم
مجادی الثانی 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(13)

دنيا و آخرت

اشاره

در اين دوره اين موضوع را مطرح کردمي که چه مي شود افرادي با سوابق و معلومات خوب تغيري مسري مي دهند و گاهي 180درجه مسريشان عوض مي شود. در حتليل اين
موضوع با استفاده از فرمايشات امريمؤمنان در ┃ج البالغه به اين نتيجه رسيدمي که در سقوط انسان غالباً سه عامل هوای نفس٬ دنيا و شيطان با هم مهکاري دارند. درباره
هواي نفس چند جلسه حبث کردمي و پس از مجع بندي نتايج٬ وارد حبث دنيا شدمي که به يک معنا حبثی جنجايل است و در آن نکته هاي ا┃ام زيادي وجود دارد. گفتيم
دنيا صفت برای موصوف حمذوف «احلياة» است. دنيا به معنای نزديک است و حيات انسان به احلياة الدنيا و احليات االخرة تقسيم می شود. ما انسان ها يک زندگي
نزديک دارمي که اکنون با آن مواجه هستيم و يک زندگي پسني دارمي که به دنبال مي آيد. در قرآن برای اين زندگی تعبريات الدنيا٬ االويل و العاجلة٬ و برای زندگي پسني٬
انبيا مکتب  در  بگوييم  بتوانيم  شايد  و  است  شده  تکرار  آمسانی  کتب  در  خمتلف  صورت های  به  بار  صدها  واژه  دو  اين  است.  رفته  کار  به  اآلجلة  و  اآلخرة 
سالم اهللا عليهم امجعني هيچ واژه ای به اندازه اين دو واژه مطرح نشده است؛ حتی برخی ادعا کرده اند که بيش از ثلث آيات قرآن درباره اين دو موضوع است. جای سؤال
است که اين مسئله چه امهييت دارد که اين قدر روی آن تکيه شده است؟ مردم در مقابل اين معرفت چه اشتباهايت داشتند که اين قدر اين مسئله تکرار شده است؟ براي
اين که حبث نسبتا جامعي در اين باره مطرح کنيم الزم است ابتدا چگونگی برخورد مردم با اين دو واژه و هم چنني اعتقاد آن ها به وجود آخرت را بررسی کنيم تا دليل اين

 مهه تأکيد روشن شود.

انکار آخرت

روشن است که گروهی صاف و صريح آخرت را انکار مي کنند و مي  گويند: هيچ خربي نيست٬ زندگي مهني است که اکنون دارمي و بعد از اين زندگي ديگری نيست؛ هر
کسي از وقتی که متولد می شود٬ مديت در اين عامل زندگی می کند و مراحلي را مي گذراند. يک روز هم مي مريد و متام مي شود. آيات قرآن نيز اين ادعا را از کساين نقل
نْيا َنُموُت َوَنْحيا؛[1] [2] حياتی جز مهني حيات و زندگي دنيا نيست. حتی برخی به گمان خويش دليل اقامه کرده اند تا ثابت کنند که کرده است؛ ِإْن ِهي ِإالَّ َحياتـَُنا الدُّ

آخرت ممکن نيست وجود داشته باشد.
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برخورد ديگر مربوط به کساين است که مفاهيم ديين را اسطوره اي می دانند و مي گويند آن چه در کتاب هاي ديين وجود دارد نظري اساطري است؛ ِإْن َهَذآ ِإالَّ َأَساِطيُر
اَألوَّلِيَن.[2] [3] اين گروه می گويند: کتب آمسانی مثل کتاب کليله و دمنه مي ماند. اين کتاب٬ کتاب خيلي خويب است٬ از آن هم استفاده مي شود٬ بايد هم از آن ┃ره
گرفت٬ اما اين بدان معنا نيست که واقعا داستان موش و گربه  يا گرگ و ميشی که در اين کتاب است٬ واقعيت داشته باشد. اين ها داستان هايي است که منظور نويسنده
از بيان آن ها٬ القای راز و پيامي است. آ┃ا معتقدند داستان ها و مطالب قرآن هم برای اين است که در تربيت مردم تأثري خوب داشته باشد و اين گونه نيست که حتما
واقعيت داشته باشد. قرآن با زبان خاصي مطاليب را بيان کرده است تا مردم باورهايي پيدا کنند و برای ارزش هايي که اعتبار می شود ┃ا قائل شوند و آن ها را مالک عمل

قرار دهند.

امروز يکي از مسائلي که در اهليات دنيا به خصوص مسيحيت مطرح است٬ مهني حبث زبان دين است. در اين که آيا زبان دين واقع مناست يا زبان اسطوره اي است يا
متثيلي٬ حبث هايي بني دانشمندان مطرح است و حبث زنده روز در دنياست. اخريا در کشور ما نيز کمابيش اين گونه حبث ها مطرح مي شود که زبان دين چه زباين است؟
ُعوَن ِذرَاًعا فَاْسُلُكوُه٬  می گويند واقعا اين گونه نيست عده اي مي پندارند زبان قرآن زبان متثيل است؛ مثال درباره آيه 32 سوره احلاقة که می فرمايد: ثُمَّ ِفي ِسْلِسَلٍة َذْرُعَها َسبـْ
که روز قيامت گناهکاري را در زجنريي به طول هفتاد ذراع ببندند و با اين زجنري بکشانند؛ بلکه اين بيان متثيلي است و مي خواهد بگويد خيلي زندگي سخيت دارد و دست
و پايش را حمکم مي بندند و مني گذارند تکان خبورد! گاهي يک مسلمان معتقد و چه بسا منازخوان که درباره حبث هاي ديين و اظهار ارادت به ائمه و پيغمرب اکرم حبث
مي کند٬ وقيت از دنيا و آخرت حبث مي کند مي گويد: حقيقت دنيا و آخرت حقيقت سود و ارزش است؛ آخرت هم مهني جاست و زندگي ديگري نيست که انسان دوباره
زنده شود. زندگي ما در اين جا دو جور است. يک وقت براي سود کار مي کنيم و يک وقت براي ارزش٬ اگر براي سود کار کردمي امسش دنياست٬ اگر به خاطر ارزشش
کاري را اجنام دادمي خودش آخرت است. پس آخرت يعين مهني جا٬ و خوب است که انسان براي ارزش کارها را اجنام بدهد تا هم وجدانش راضي باشد و هم جامعه
اصالح شود. اين ديدگاه دنيا و آخرت را دو چهره از مهني زندگي مادي و انگيزه هاي انسان می داند٬ و آياتی و رواياتی که داللت بر وجود آخرت پس از مرگ می کند را
زبان اسطوره اي می داند و می گويد اين زبان٬ زبان فيزيک يا تاريخ نيست که خبواهد واقعييت را بيان کند؛ اين زبان مسبليک است و با مفاهيم منادين با مردم سخن می گويد!

شک در آخرت

برخی ديگر گفته اند ما مني توانيم بفهميم که واقعا آخرت هست يا نيست؛ گرچه کساين مي گويند هست٬ اما نه برای اثبات و نه برای نفی اش دليل ندارمي. اين نظر در
فرقه هاي خمتلف فلسفي شايع است. می گويند: آخرت را نفي مني کنيم چون نفي اش هم دليل مي خواهد٬ اما مني توانيم به اين ها دل ببندمي و اين را يک واقعييت حساب
َها َعِموَن؛[3] [4] سه مرحله را ذکر مي فرمايد؛ يک َها َبْل ُهم مِّنـْ کنيم. قرآن درباره اين گرايش هم اشارايت دارد. مي فرمايد: َبِل ادَّاَرَك ِعْلُمُهْم ِفي اْآلِخَرِة َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّنـْ
َها؛ در اين مرحله مرحله اين است که نسبت به آخرت علمي ندارند. شخص در اين حالت اصال به صورت مسئله توجه نکرده است. سپس مي فرمايد: َبْل ُهْم ِفي َشكٍّ مِّنـْ
َها َعِموَن؛ اصال اين ها کأنه مسئله مطرح شده است و عدم توجه به جهل بسيط تبديل شده است. مي گويد مني دامن و شک دارم. بعد پا را باالتر مي گذارد؛ َبْل ُهم مِّنـْ

کورند و مني توانند آخرت را درک و باور کنند.

آخرت سايه ی دنيا

در گرايشی ديگر٬ افراد به دالئل شواهدي که برايشان پيش آمده مقداري منصف ترند و می گويند: اين طور نيست که انسان وقيت مي مريد نابود شود. پس از مرگ چيزي
پرهيز برخی کارها  از  نبينند٬ در روز  بد  اين که شب خواب  برای  برخی  نيست که بشود روي آن حساب کرد. آخرت شبيه خواب ديدن است.  به گونه اي  اما  هست٬ 
می کنند. اين کار خوبی است٬ ولی اگر رعايت نکرد و خواب هم ديد درست است که آشفته و ناراحت می شود ولی باالخره بيدار می شود و می فهمد واقعيتی ندارد.
اين که انبيا تأکيد دارند فريب دنيا را خنوريد براي اين  است که پس از مرگ خواب بد نبينيد. بعد از مرگ هم ممکن است آدم خواب هاي خوش يا ناخوشي داشته باشد.
چه بسا اين خواب طوالين باشد و انسان اذيت هم بشود٬ ويل به اين معنا نيست که انسان واقعا زنده شود. اين گرايش می گويد دنيا اصل است و واقعيت دارد؛ آخرت

نيز سايه اي از اين دنياست٬ خوايب است که انسان بعد از مردنش هم مي بيند. مهان اندازه که خواب و بيداري براي ما متفاوت است٬ دنيا و آخرت نيز با هم متفاوتند!

آخرت بی ارتباط با دنيا

گرايش ديگري می گويد: ممکن است انسان پس از مرگ زنده شود ويل مهان نيز خبش ديگري از زندگي اوست و هر کاري اکنون مي کنيم آن جا هم بايد بکنيم. آن جا هم
وقيت زنده شدمي دوباره بايد از نو فعاليت هاميان را از سر بگريمي. خيلي نبايد دغدغه داشته  باشيم که وقيت زنده شدمي چه کار بايد بکنيم. هر کاري حاال مي کنيم آن وقت
َها ُمنَقَلًبا؛[4] [5] مي گويد: فکر مني کنم قياميت در کار باشد؛ اما اگر هم بود٬ مثل االن که هم می کنيم!  َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإَلى رَبِّي َألَِجَدنَّ َخيًرا مِّنـْ
خدا به ما نعمت داده٬ بعدش هم مي دهد. اين گرايش می گويد رابطه اي بني اين زندگي و آن زندگي نيست. دو خبش از زندگي است٬ مهانند جوانی و پريی. مهه انسان ها
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می دانند که دوران پريی دوران از کارافتادگی شان است٬ اما برای آن عزا منی گريند٬ و می گويند باالخره پريي هم خبشي از زندگي است٬ و وقتی پري شدمي هر کاري از
دست مان بر بيايد اجنام مي دهيم.

دنياي نقد و آخرت نسيه

گرايش ديگر مربوط به کساين است که به خاطر ادله و شواهدی معتقد شده اند که ما حيات ديگري بعد از مرگ دارمي٬ ويل اين بدان معنا نيست که ما از اکنون عزاي
آن وقت را بگريمي. می گويند: زندگی دنيا امري است نقد و واقعييت است که اکنون با آن مواجهيم. اين را منی توانيم رها کنيم براي امر نسيه اي که معلوم نيست چه قدر
پس از مرگ طول بکشد تا برپا شود . فعال دم غنيمت است. آخرت را انکار مني کنيم٬ زنده هم مي شومي٬ اما مني توانيم کارمان را بر اين اساس تنظيم کنيم. به عبارت ديگر

اين گرايش می گويد: آخرت قبول٬ اما دنيا نقد است و آخرت نسيه و انسان عاقل نقد را به نسيه مني دهد.

دنيا مقدمه آخرت

 در مقابل مهه اين  گرايشات٬ کساين اعتقاد دارند که بعد از مرگ حيات واقعي وجود دارد و مهه انسان ها زنده مي شوند. آن زندگي نسبت به اين زندگي٬ هم از نظر زمان
و هم از نظر کيفيت قابل مقايسه نيست. آن ها باور دارند که  اين جا باالخره متام مي شود٬ ويل آن زندگي متام شدين نيست. نعمت ها و عذاب هاي آن جا هم قابل مقايسه
با اين جا نيست و اين نعمت ها يا عذاب ها با اعمال خود ما در اين جا ساخته مي شود؛ يعين بني دنيا و آخرت رابطه سببيت و مسببيت برقرار است. بنابراين بايد حواس مان

را مجع کنيم٬ برنامه ای داشته باشيم و کارمان را درست اجنام بدهيم تا براي سعادت آخرت که سعادتی ابدی است مفيد باشد.

روشن است که اين اعتقاد می بايست تأثري بسياری بر روی عمل انسان داشته باشد٬ اما باز کسانی يافت می شوند که دارای اين اعتقاد هستند اما عملشان با کسی که
منکر آخرت است٬ تفاوت چندانی ندارد. اصل مسئله اين جاست. ما احلمدهللا کساين نيستيم که منکر آخرت باشيم يا برای آن تفسريهاي غلط بکنيم. قبول دارمي که
زندگي آخرت حيات حقيقي است٬ به حساب ها دقيقا رسيدگي مي کنند و مو را از ماست مي کشند؛ َفَمن يْعَمْل ِمثْـَقاَل َذرٍَّة َخيًرا يَرُه؛[5] [6] اما در مقام عمل طور
ديگری رفتار می کنيم. متام اين مقدمات برای اين بود که  ما خماطب را در کالم خدا و روايات بشناسيم. روشن است که خداوند به منکران آخرت منی گويد: َال تـَُغرَّنَُّكُم

نْيا.[6] [7] خماطب اين سخن افرادي مانند «مِن» معتقدند؛ وگرنه آن که منکر است مني ترسد٬ و مي گويد اين ها مهه اش دروغ و افسانه است. اْلَحياُة الدُّ

دنياطلبي آخرت باوران

ْلَنا َلُه ِفيَها َما َنَشاء ِلَمن نُّرِيُد ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه َجَهنََّم يْصالَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا* َوَمْن َأرَاَد اآلِخَرَة َوَسَعى َلَها َسْعيَها َوُهَو ُمْؤِمٌن خداوند می فرمايد: َمن َكاَن يرِيُد اْلَعاِجَلَة َعجَّ
فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُهم مَّْشُكورًا؛[7] [8] مردم دو دسته اند؛ بعضي ها مهني زندگي زودگذر را مي خواهند و اراده شان به مهني زندگي عاجل و زودگذر تعلق گرفته است. خداوند
اندازه اي که خودمان خبواهيم٬ مي دهيم. به  از آن چه می خواهند٬  به بعضي٬  اما  برايش ميسر کنيم٬  اين جا هرچه خواست٬  اين طور نيست که هر کس در  می فرمايد: 
اجباري ندارمي٬ قويل هم نداده امي که به هر کس هر چه خواست بدهيم٬ ويل راهي را باز گذاشته امي و وسايلي فراهم را کرده امي تا کساين به بعضي از خواسته هايشان
برسند. اين سنت ما درباره کساين است که طالب دنيا هستند؛ اما بعد آن ها را سرافکنده و سرزنش شده به جهنم می اندازمي و با خفت و خواري در آتش مي سوزند. اما
اگر کساين خواستار آخرت باشند و تالشی که شايسته طالب آخرت است اجنام بدهند٬ ما از آن ها تشکر و قدرداين مي کنيم. نتيجه قدردانی خدا چيست؟ َلُهم مَّا

يَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديَنا َمزِيٌد؛[8] [9] هر چه خبواهند به آن ها مي دهيم٬ حتی فوق آن چه عقل شان مي رسد و مي خواهند به آن ها مي دهيم.

در آيه بعد٬ خداوند سنت خود را بيان می کند و می فرمايد:ُكال�埩 نُِّمدُّ َهـُؤالء َوَهـُؤالء ِمْن َعطَاء رَبَِّك َوَما َكاَن َعطَاء رَبَِّك َمْحُظورًا؛[9] [10] بناي ما بر اين است که هر
کس را در راهي که انتخاب می کند٬ کمک کنيم تا در آن راه پيش برود. اگر راه خوب را انتخاب کند کمک مي کنيم پيشرفت کند. اگر راه بد را هم انتخاب کند
رهايش مني کنيم٬ زمينه  را برايش فراهم مي کنيم که به مهان راهي را که انتخاب کرده است٬ برود. هر دو دسته را امداد مي کنيم. چيزي جلوي عطيه خدا را مني گريد و

خبشش اهلي براي مهه است٬ اما حنوه خبشش و تقسيم عطا تفاوت می کند.

روشن است که خماطب آيات باال کسانی هستند که آخرت را قبول دارند٬ اما برای کسانی که آخرت را قبول ندارند به گونه ديگری سخن می  گويد. مثال برای بيان
امکان آخرت می فرمايد: مشا زمني خشک را ببينيد که باران مي آيد و چگونه در ┃ار گل ها مي رويد! ديديد چگونه زمني زنده شد؟ مشا هم بعد از مردن تان زنده می شويد؛
َنا ِبِه اْألَْرَض بـَْعَد َمْوتَِها َكَذِلَك النُُّشوُر.[10] [11] برخی از بيان ها نيز برای بيان حکمت وجود آخرت ُتِثيُر َسَحابًا َفُسْقَناُه ِإَلى بـََلٍد مَّيٍِّت فََأْحيَـيـْ َواللَُّه الَِّذي َأْرَسَل الرِّيَاَح فـَ
است و می فرمايد: اگر فکر کنيد که زندگي فقط مهني است که دنياداران دارند٬ و به فرمايش امريمؤمنان عليه السالم٬ هم چون سگ به جان هم مي افتند٬ اصال آفرينش لغو
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نْيا.  بنابراين بايد ببينيم انسان ها  و عبث بود؛ َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا.[11] [12]خداوند پس از بيان مهه اين مسايل به من و مشا مي گويد: َفَال تـَُغرَّنَُّكُم اْلَحياُة الدُّ
چگونه مغرور حيات دنيا مي شوند تا بتوانيم برای خود چاره ای بينديشيم.

خطر دلبستگي به دنيا

اگر انسان به کسي خيلي عالقه مند شود٬ پس از مديت اين عالقه استقرار پيدا مي کند و در اين حالت٬ در طرف مقابل فقط زيبايي ها و کماالت را مي بيند و خيال
مي کند اين اصال در عامل يب نظري است و بايد زندگي خود را به پاي او بريزد. بعدها کم کم مي فهمد اين گونه نيست٬ و حتی اگر باشد نيز صالح او نيست که زندگی اش
را صرف او کند٬ و تصميم مي گريد اين عالقه را از سر خودش باز کند٬ اما هر کاري مي کند مني  تواند؛ در خواب و بيداری٬ شادی و عزا به ياد اوست. اسري اين حمبت

می شود و هرچه مي خواهد از اين خالص شود٬ مني تواند و توانش را ندارد.

کساين که نسبت به دنيا عشق پيدا مي کنند٬ لذايذ دنيا برايشان اين گونه می شود. شايد بعضي جوان ها را ديده باشيد که عاشق ديدن فيلم هاي عجيب و غريب شده اند.
فيلم هايي که غري از خشونت و وحشت چيزي در آن ها نيست اما برخی جوان ها و نوجوان ها چنان عاشق آن ها مي شوند که اگر آن ها را ده بار در روز هم ببينند٬ سري
مني شوند. گاهی به خود می آيد و می گويد اين هيجاين که در اثر اين وحشت پيدا مي شود چيز مطلويب نيست و ناراحت هم مي شود٬  ويل باز هم دست برمني دارد. حتی
اگر روزي مستبصر شد و خواست دست بردارد٬ باز مني تواند و مهني که به خانه می رسد به سراغ آن وسيله می رود. آدميزاد به گونه ای خلق شده است که وقيت از چيزي لذيت
برد و اين لذت تکرار شد٬ اسري آن مي شود. اين حالت اگر درباره امور خوب مثل حمبت خدا و اولياي خدا و کارهاي خوب باشد کمک بزرگي برای انسان است٬ اما

اگر در مسري غلط هم بيفتد٬ بالي بسيار بزرگي است.

اين که انسان با وجود علم به فانی بودن دنيا و اصالت آخرت٬ آن  چنان دلباخته دنياست که انگار وجود آخرت را حمال مي داند٬ براي آن است که عشق به امور دنيوی
آهسته آهسته در دلش النه کرده است و روز به روز رشد کرده و ريشه دوانده است. در اين صورت ديگر مني تواند آن را رها کند٬ و وقيت زمينه پيدا مي شود  که از آن
استفاده کند و به خياالت و آرزوهاي دنيوي خود برسد مسريش را تغيري مي دهد و مهه چيز ديگر را فدای آن می کند. مهني است  که می فرمايد: حب الدنيا رأس کل
خطيئة. اين سخن بدان معنا نيست که انسان بايد از غذاي شريين بدش بيايد؛ اين محاقت است که انسان از ديدن منظره زيبا بدش بيايد. حتی بعضي حيوانات هم از
ديدن سبزه و گل خوششان مي آيد و بعضي پرندگان نيز از ديدن گل مست مي شوند. دلبستگي  و اسارت دنيا اشتباه است زيرا مانع مي شود که انسان به وظايف و

نعمت های ┃رت٬ بادوام تر و با کيفيت تر برسد.

حکمت اهلي اقتضا کرده است که انسان در اين عامل از چيزهايي خوشش بيايد تا آثاري برايش مرتتب شود؛ غذاي خوب خبورد٬ مناظر زيبا ببيند و انس بگريد. دوسيت 
مهسر و فرزندان حب الدنيا نيست؛ اين ها احساساتی زودگذر است. موجي است که روي درياي وجود انسان پيدا مي شود و بايد بشود٬ اما اگر اين موج تبديل شد به
موجي که کشيت را غرق مي کند٬ بايد جلوی آن را گرفت. اگر دلبستگي به اين  مسايل به گونه ای شد که انسان مهه چيز ديگر را فراموش  کرد و وظايف شرعی خود را
پشت گوش  انداخت٬ خطرناک می شود. در اين حالت کارهاي خري و وظايف شرعي٬ به خصوص جهاد٬ با مزاج انسان مني سازد و او را ناراحت می کند. خداوند در آيه
24 سوره توبه می فرمايد: ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشيَرُتُكْم َوَأْمَواٌل اقْـتَـَرفْـُتُموَها َوِتَجارٌَة َتْخَشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْونـََها َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن
الّلِه َوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فـَتَـَربَُّصوْا َحتَّى يَْأِتَي الّلُه بَِأْمرِِه؛ مني گويد اصال نسبت به امور دنيا يب تفاوت باشيد و هيچ احساس خوشي نکنيد. دلبستگي به  دنياست که
مذموم است و مانع مي شود انسان به وظايف خودش برسد. حب دنيا تا آن اندازه اي که عموميت دارد و احساس زودگذري است مطلوب است و اشکايل هم ندارد٬ اما

اگر انسان دل بسته آن شود٬ کار به جايی می رسد که مهه چيز را کنار مي گذارد و برده آن می شود.

منونه های فراوانی از اين مشکل وجود دارد. خداوند درباره يک منونه از آن ها می فرمايد: َولَـِكنَُّه َأْخَلَد ِإَلى اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب؛[12] [13] بلعم  باعورا
هم مهني چيزهاي دنيا را مي خواست. در روايات هست که مستجاب الدعوه بود و مردم نزد او مي آمدند. ايشان هم خيلي خوشش مي آمد و عاشق اين مقام٬ پست٬ احرتام
و هدايايی شد که مردم برايش مي آور دند٬ و ديگر به حرف موسي هم گوش نداد. گفت خود ما ديگر کسي هستيم. مهني آقا که خداوند آيات خودش را به او داده بود

وقيت دلبستگي پيدا کرد و اسري دنيا شد٬ َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب ِإن َحتِْمْل َعَليِه يْلَهْث أَْو َتْرتُْكُه يْلَهث.

 اعاذنا واياکم ان شاءاهللا.

[1] [14].  جاثيه٬ 24.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه چهاردهم؛ از آخرت باوري تا آخرت طليب

جلسه چهاردهم؛ از آخرت باوري تا آخرت طلبي
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.4 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬25/1/95 مطابق با پنجم رجب
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(14)

از آخرت باوري تا آخرت طلبي

 

انحرافات در اعتقاد به آخرت

اين نتيجه رسيدمي که حب دنيا و فريفته شدن در جلسات گذشته درباره جايگاه دنيا در زندگي انسان از ديدگاه معارف اسالمي و ارزش هاي قرآين حبث کردمي و به 
به وسيله آن در منابع دينی مذمت شده است. هم چنني گفتيم که مردم نسبت به اين مسئله برخوردهای متفاوتی دارند؛ کساين به دليل شبهايت منکر عامل آخرت شده٬
گفته اند چنني چيزي امکان ندارد. آيات بسياری از قرآن درباره اين برخورد است. حيت از بزرگ ترين دليل های خمالفت کفار با انبيا و استهزاء آن ها اين بود که مي گفتند
ايشان حرف هاي نامعقويل مي زنند؛ ما چگونه به دنبال کساين برومي که چيزهايي مي گويند که باورکردين نيست! گاهي استخوان هاي پوسيده را مي آوردند و مي گفتند:
اين هاست که دوباره زنده مي شود؟! گروه ديگري منصف تر بودند و می گفتند ما مني دانيم آخرت هست يا نيست٬ ويل چون حجيت ندارمي و عقل ما آن را باور مني کند٬ به
آن  معتقد و ملتزم مني شومي و آن را در زندگی مان دخالت مني دهيم. روشن است که پذيرفنت آخرت لوازمی دارد و اگر آن را بپذيرند بايد خيلي حواسشان را مجع کنند تا
نَساُن لِيْفُجَر َأَماَمُه.[1] [2] بنابراين با نَساُن أَلَّن َنْجَمَع ِعظَاَمُه× بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوِّي بـََنانَُه× َبْل يرِيُد اْإلِ کاري نکنند که در آخرت بدخبت شوند؛ أَيْحَسُب اْإلِ

اين که منی توانند آخرت را انکار کنند٬ زير بار قبول آن منی روند.

گروه ديگري عقل شان را بيشرت به کار گرفتند و گفتند قبول دارمي که انسان غري از اين زندگي حتی بعد از مردن٬ نوعی وجود دارد٬ و حيت نوعی لذت و رنج هم دارد٬ اما
عذاب های آخرت مهانند خواب بدی است که انسان مي بيند و ناراحت مي شود٬ و به اين معنا نيست که واقعا آتش وجود داشته باشد و فرد در آن بسوزد. عده ديگري
گفته اند انسان بعد از اين زندگی چند ساله ٬ حيات ديگري نيز دارد که در آن آثار کار خوب يا بد خود را می بيند٬ اما آن حيات نيز در مهني دنياست و به اين صورت
باالخره کساين و  معتقدند.  آن  به  از بت پرست ها  برخی  تناسخ است که هندوها و  اعتقاد  اين  نام  تعلق می گريد.  بدن حيوانات  به  از مرگ  بعد  انسان  است که روح 
گفته اند: ما قبول دارمي که آخرت هست٬ اما اين طور نيست که واقعا انسان بار ديگر زنده مي شود و زندگي ديگری دارد. منظور از آخرت يعين زندگي ارزمشند؛ زيرا انگيزه
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انسان در زندگي يا سود است يا ارزش؛ اگر انگيزه کسي سود باشد مهني جا برايش جهنم است٬ اما اگر انگيزه اش ارزش باشد٬ اين خودش شت است! تا اين جا مهه اين
نگرش ها به نوعي به انکار آخرت يا احنراف در فهم آخرت برمی گشت و هيچ کدام از اين   برداشت ها گوياي آخريت نيست که انبيا گفته اند.

انبيا مي گويند بعد از مرگ مهه زنده مي شوند و به نتايج اعمال شان مي رسند. کساين با اين که اصل حيات واقعي انسان بعد از مرگ را پذيرفته اند٬ ولی عواملي موجب شده
که دنياطلب شوند. مهان گونه که در جلسه گذشته با استفاده از آيه 18 سوره اسراء گفتيم٬ دنياطلب در مقابل آخرت طلب است و قرآن مالک سعادت و شقاوت
ابدي را مهني مي داند. برخی گفته اند آخرت هست و ما نيز طالب آن هستيم٬ اما آن نيز قسمتی از زندگی ماست٬ چرا از اکنون نگران آن جا باشيم؟! زندگي  ما دو خبش
دارد؛ خبش اول مهني هفتاد- هشتاد- صد سال است که اين جا دارمي٬ خبش دوم هم بقيه اش است که ممکن است ابدی باشد؛ مهان طور که اين جا زندگي مي کنيم و از
نعمت هاي خدا استفاده مي کنيم٬ در آن جا هم مهني کار  را می کنيم. روشن است که اين نظر نيز خمالف آموزه هاي انبياست. انبيا مي گويند: آخرت نتيجه اعمال دنيايتان
است. خودتان با کارهاي خوب تان خشت هاي قصرهاي شيت را مي سازيد و اگر گناه نيز مي کنيد به دست خودتان آتش جهنم را مي افروزيد؛ َوُقوُدَها النَّاُس َواْلِحَجارَُة؛

[2] [3] خود مردم آتش گريه آتش جهنم هستند.

مراتب آخرت باوران

در اين ميان کساين هستند که واقعا مهان تعاليم انبيا را به داليلی باور کرده اند و می گويند در آخرت زندگي ديگر و ثواب و عقايب هست و انسان مزد مهني کارهايي که
در دنيا اجنام مي دهد٬ می بيند٬ ويل در عمل رعايت مني کنند و گاهي زندگي شان با يک کافر  خيلی فرق منی کند. از اين گونه مسلمان ها در دنيا کم ندارمي و شايد بعضي
کافرها پيدا شوند که رفتارشان از بعضي از مسلمان ها رت باشد. بيشرتين حبث هايي که در آيات قرآن و روايات درباره دنياطلبان٬ دنيازدگان و دنياپرستان شده است درباره
اين افراد است؛ کساين که مي گويند آخرت را قبول دارمي٬ اما وقتی ته دلشان را وارسي می کنيد٬  اگر خبواهد آن چه در عمق دلش است بگويد٬ می گويد من به اين
لذت هاي دنيا عالقه دارم و مني توامن دست بردارم. دلبستگی چشم و گوش انسان را کور و کر٬ و متام ذهنش را متوجه خود می کند. در اين  حال مهه خويب ها را در آن و
مهه بدي ها را در خمالفت با آن مي بيند و چيز ديگری را مني تواند بپذيرد. حتی اگر دليل قطعي نيز داشته باشد و جمبور به اقرار هم بشود٬ در عمل منی تواند خمالفت کند.
اين گروه بدترين دنياخواهان هستند. دنيازدگی گروه هاي ديگر ممکن است در اثر ضعف اميان يا جهل باشد. اين که انسان از روی جهل کار بدي را مرتکب شود٬ خيلي

آسان تر از اين است که علم قطعي به چيزی داشته باشد و به آن اعرتاف هم بکند٬ ويل رفتارش صددرصد خمالف با آن باشد.

گروه ديگري هستند که به دنيا عالقه دارند اما آن طور وابسته  و کور و کر نشده اند که اصال آخرت را فراموش کنند و هيچ گناهي برايشان مهم نباشد. اين ها دارای اميان
ضعيفي هستند و اعتقاد و باور به آخرت نيز دارند؛ حتی درصدد هم هستند که براي آخرت شان کاري کنند٬ اما اين اميان خيلی ضعيف و کم رنگ است. کساين هستند
که در جواين هر کاري از دست شان برآيد٬ مي کنند و از حرام بودن کسب مايل هيچ ابايي ندارند و از هر راهي مالی به دست بياورند٬ مجع مي کنند٬ اما می گويند پري
خوب مي شوند.  مشرفه  مشاهد  مقيم  عمر  آخر  در  بعضي   حتی  مي روند.  زيارت  به  مثال  و  می پردازند  خري  کارهاي  به  هم  پريی  هنگام  در  مي کنيم.  توبه  شدمي  که 
خوب هايشان کسانی هستند که دست کم از چيزهايی که موجب عذاب ابدی می شود پرهيز مي کنند٬ ويل درباره ساير گناهان مساحمه مي کنند. البته گاهی کامال فراموش

می کنند و گاهي آن چنان مهه پل ها را پشت سرشان خراب می کنند که برايشان اصال پيشرفيت تصور مني شود.

از اين گروه باالتر کسانی هستند که َخَلُطوْا َعَمًال َصاِلًحا َوآَخَر َسيًئا؛[3] [4]منکر آخرت نيستند٬ اين طور هم نيست که هر گناهي را مرتکب شوند٬ ويل وقيت کار
مهمي پيش آمد و سود کالين به دنبال داشت٬ منی توانند خود را نگه دارند.

آخرت طلبان

آخرت طلبان شکل ارزش مندتري از آخرت باوران اند؛ کسانی که باور دارند که دنيا با مهه پسيت و بلندي ها٬ پيچ و خم ها٬ گرفتاري ها و خوشي ها و ناخوشي هايش مهه ابزار
ُلوَُكْم أَيُكْم َأْحَسُن َعَمًال.[4] [5] اين را باور دارند و رفتارشان را بر اين اساس تنظيم می کنند امتحان است و نبايد هدف زندگي قرار گريد؛ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْلَحياَة لِيبـْ
که به هيچ چيز به نظر اصيل نگاه نکنند٬ و مهه چيز را ابزاري براي رسيدن به چيز ديگري می دانند. کل زندگي دنيا نيز وسيله اي است براي کسب سعادت ديگري که

بعد از مرگ حاصل مي شود. اين ها رتين کساين هستند که از اعتقاد به آخرت ره مي برند و خداوند درباره آن ها می فرمايد: فَُأولَِئَك َكاَن َسْعيُهم مَّْشُكورًا.

 البته از اين مرتبه باالتر نيز هست. از بعضي از روايات٬ دعاها و مناجات ها استفاده می شود که کساين هستند که از اين مراتب فراتر رفته اند. در يکي از مناجات هاي
مخسه عشر خطاب به خداوند گفته می شود: يا دنياي وآخرتي؛ دنياي من تويي و آخرت من هم تويي! يک عشق کامل پاک به خداي متعال که جاي هيچ حمبت
اصيلي در کنار آن باقي مني ماند. از خداوند می خواهد که وامأل قلبي حّباً لک. وقتی اين دل پر از حمبت خدا شد٬ جاي چيز ديگري در آن نيست. البته اين  مراتب
خيلي نادر پيدا مي شود٬ اگرچه ممکن است مدعيان کم نباشند٬ اما آنان که در حقيقت چنني شده باشند٬ زياد نيستند. پيداست در هر کالسي شاگرد اول يک نفر است
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و در بني مجعيت يک کشور تعداد اندکی دارای استعداد درخشان و نابغه اند. در امور معنوي هم مهني گونه است. اين سخنان دهان کسی مثل امام سجاد عليه السالم را
مي خواهد٬ و امثال بنده حتی نبايد اميد اين که به اين جاها برسيم نيز داشته باشيم.

ما مهني قدر که آخرت را هدف بدانيم و مهه دنيا را با مهه ويژگی هايش ابزاری برای رسيدن به آخرت بدانيم هنر کرده امي. در اين صورت انسان به دنيا دل مني بندد و  هنگام
از دست دادن آن ناراحت منی شود. مثال هنگامی که خرب می آورند مال التجاره اش نابود شد٬ يا دکرت خرب داد که سرطان العالجی دارد٬ می گويد هر چه خدا صالح
بداند. بله اگر وظيفه اي براي معاجله دارد٬ اجنام می دهد٬ اما به قضای اهلی راضی است. می گويد مگر اين ها ارث پدرم بوده است؟! خداوند وجود٬ حيات٬ يا مالی داده
امام خوش آمد» «يار  و  برايش هورا مي کشند٬ کف مي زنند  امروز مهه  و  دارد  مقامي  و  اگر پست  او.  از  است  امانيت  و هر وقت هم مي خواهد مي گريد؛ مهه  است٬ 

مي گويند٬ اما فردا فحشش مي دهند٬ برايش هيچ فرقي مني کند؛ مي گويد من پرستش گر اين ها نبودم.

امام باقرعليه السالم خطاب به جابر در اين باره می فرمايد: َواْعَلْم بِأَنََّك َال َتُكوُن لََنا َولِياً َحتَّى َلِو اْجَتَمَع َعَليَك َأْهُل ِمْصِرَك َوقَاُلوا ِإنَّكَ  رَُجلُ  َسْوٍء َلْم يْحُزْنَك َذِلَك؛ واليت
ما را خنواهي داشت مگر اين که طوري بشوي که اگر مهه اهل شهر مجع شوند و فرياد بزنند که مرگ بر جابر! هيچ ناراحت نشوی٬ و اگر مهه اهل شهر مجع شدند و براي
تو شعار دادند و اظهار حمبت کردند خوشحال نشوي. نه بدگويي شان٬ نه احرتام  و تکرمي شان در دل تو جايي نداشته باشد. َوَلِكِن اْعِرْض نـَْفَسَك َعَلى ِكَتاِب اللَِّه؛ مهه
هّم تو بايد اين باشد که خودت را با قرآن تطبيق کين و ببيين آن که قرآن مي گويد٬ هسيت يا نيستی؟ اگر هسيت خدا را شکر کن! و اگر نيسيت حمزون باش ولو مهه بگويند
عجب آدم خويب است. ما اگر مي خواهيم واليت داشته باشيم٬ وّيل اهل بيت باشيم٬ بايد اين را الگو قرار دهيم. البته گفتنش آسان است٬ اما عملش کمي زمحت دارد٬

ويل باالخره شدين است.

گام هاي تحقيق درباره آخرت

فرض کنيد امروز يک نفر به تکليف رسيده است و مهني اندازه شنيده که کتايب به نام قرآن وجود دارد که آن را کسی که ادعای پيامربی داشته در 1400سال پيش
آورده است. اين کتاب مطالب بسياری درباره دنيا و آخرت دارد٬ و يکي  از اين مطالب هم آن است که اگر مشا دنياخواه شديد نتيجه کارتان جهنم است؛ ثُمَّ َجَعْلَنا َلُه
َجَهنََّم يْصالَها َمْذُموًما مَّْدُحورًا. آيا مي تواند اين مسئله را پشت گوش بياندازد و بگويد انگار نشنيده ام؟! اين چيزي نيست که بتواند ناديده بگريد و بگويد من چه کار
دارم که راست است يا دروغ. حساب سعادت يا شقاوت ابدی است٬ و از آن جا که حمتمل قوي است٬ هرقدر احتمال هم ضعيف باشد٬ نتيجه اش يب ايت است. ارزش
اين احتمال هر قدر ضعيف باشد از مهه احتماالت ديگر بيش تر است؛ چون ضريب يب ايت دارد. عقل انسان اجازه مني دهد که او چنني چيزي را پشت گوش بياندازد.
مي گويد برو حتقيق کن! البته اگر رفت و حتقيق کرد و به جايي نرسيد معذور است. بنابراين اولني مسئله اين است که ما به خود اين موضوع امهيت دهيم و درصدد حتقيق

برآييم. البته لزومي ندارد ابتدا بگوييم انبيا هر چه گفته اند٬ درست گفته اند. اما بايد به حتقيق اهتمام داشته باشيم. اين قدم اول است.

اثبات امکان معاد

حال نوبت به اثبات امکان معاد می رسد. در راه حتقيق اين مسئله گاه شرايط به گونه ای است که انسان به قول انبيا اعتماد می کند٬  زيرا باور کرده است که آن ها هرچه
مي گويند راست مي گويند٬ و از سخنان آنان به اين نتيجه می رسد که آخرت وجود دارد. ويل گاه فقط به دنبال دالئل عقلي براي اثبات امکان معاد می رود؛ اين داليل در
قرآن نيز وجود دارد. البته بايد توجه داشت  که الزمه استفاده از آياتی که داللت بر امکان معاد دارد٬ پذيرفنت قرآن نيست تا شبهه دور پيش بيايد. در اين مرحله ما از
داليل (با صرف نظر از انتساب آن به قرآن)٬ به جهت استداللش استفاده می کنيم. اگر قرآن يک نفر را به مشا نشان داد که مرده بود و زنده  شد٬ عقل مشا مي گويد:
«حکم االمثال يف ما جيوز و ما الجيوز واحد»؛ اگر اين مرده زنده شد٬ مرده ديگري را هم مي شود زنده کرد. بعد از اهتمام به حل و حتقيق و اثبات امکان است که ثابت
مي شود چنني چيزي ممکن است. بسياري از آيات قرآن در مهني مقام است. مي فرمايد: اين ها را ببينيد تا باور کنيد معاد ممکن است. مثال در آيه چهارم از سوره قيامت

می فرمايد: بـََلى قَاِدرِيَن َعَلى َأن نَُّسوِّي بـََنانَُه؛ ما نه تنها مي توانيم دوباره زنده کنيم٬  که مي توانيم سرانگشتان انسان را هم به مهان شکل بازسازي کنيم.

اثبات وقوع معاد

مرحله بعد پيدا کردن دليل بر اثبات موضوع است؛ حال که من قبول کردم معاد ممکن است٬ اين پرسش مطرح می شود که از کجا که اين ممکن واقع مي شود؟ آيات
بسياری اين موضوع را مطرح می کنند. در آيه 28 سوره ص می فرمايد: َأْم َنْجَعُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِلَحاِت َكاْلُمْفِسِديَن ِفي اْألَْرِض َأْم َنْجَعُل اْلُمتَِّقيَن َكاْلُفجَّاِر؛ آيا
مي شود که ما حساب مفسدين را مثل صاحلني قرار دهيم و آن ها را يک جور حساب کنيم؟! عقل مشا اين را مي پذيرد؟! َأَفَحِسْبُتْم أَنََّما َخَلْقَناُكْم َعَبثًا؛[5] [6] بازي به اين
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بزرگي! به اين وسعت؟ آيا می شود اين عاملي که شرق و غربش پيدا نيست و چه بسا وسعتش يب ايت باشد٬ بازي باشد؟! براهينی که داللت بر اين دارند که معاد به
حکم عقل واجب است و بايد باشد٬ از اين سنخ هستند.

در مرحله بعد اين پرسش مطرح می شود که رابطه آن زندگي با اين زندگي چيست؟ آيا اين دو خبش از زندگي در طول هم هستند و فقط تفاوت شان به تقدم و تأخر زماين
است٬ يا مسئله به گونه ديگری است؟ حال نوبت می رسد به پاسخ به شبهات و تفسريهاي غلطي که درباره معاد شده است. از روزي که حضرت آدم خلق شده تا
کنون هيچ روزی مهانند امروز  شرايط براي شبهه افکين٬ شبهه پراکين و تضعيف عقايد مردم وجود نداشته است؛ نه چنني شياطيين بوده اند و نه چنني وسايلي بوده است. اين

شبهات به وسيله ابزار امروزی در جوانان ما اثر می کند و اصل اميان  و دين شان را مورد ديد قرار می دهد.

يک شبهه

مهني چند روز پيش  نامه اي آمده بود و چند سؤال را مطرح کرده بود و يکي از آن ها اين بود که  حتقيق درباره دين٬ سخن نامعقويل است؛ چون براي اين که بتوامن بفهمم
چه دينی درست است٬ ابتدا بايد مهه اديان را احصاء و بررسی کنم. اگر اين کار را نکنم از کجا بفهمم که اين دين درست است يا نادرست؟ عقل من که مني تواند

قضاوت کند٬ و اگر خبواهم به حرف ديگران نيز اتکا کنم دور الزم مي آيد. بنابراين اصال حتقيق درباره دين يک تناقض است و امکان ندارد.

حل سه مسئله اساسی

در پاسخ بايد گفت: بله! اگر ما خبواهيم متام حمتواي يک دين را با حمتوای مهه اديان ديگر مقايسه کنيم و بگوييم متام اين حمتوا از آن ها رت است٬ مهان طور است که
مي گوييد٬ و براي هيچ انسان عادي ميسر نيست. ما اصال درست مني دانيم که چند دين وجود دارد تا برومي مهه آن ها را بررسی کنيم! اما سه مسئله است که اگر ما
درصدد حتقيق و حل آن ها باشيم بار اصلي ما بسته مي شود و از خطر ابدي و يب ايت رهايي پيدا مي کنيم. آن سه مسئله توحيد٬ نبوت و معاد است. برای حل اين سه
مسئله الزم نيست مهه اديان را بررسی کنيم و ببينيم در اين  باره چه می گويند. اگر انسان به اين سه سؤال پاسخ دهد٬ مسلمان مي شود و مسلمان  اهل جنات خواهد بود.
هر قدر بتواند تفصيالت اين دين را رت ياد بگريد و عمل کند٬ بر کماالتش افزوده مي شود٬ وگرنه کسي که به اين سه اصل معتقد و به لوازمش ملتزم باشد٬ ايتا اهل
جنات خواهد بود. الزم نيست مشا سيصد هزار مسئله را با هم مقايسه کنيد تا بگوييد اين دين درست است يا درست نيست. مشا اين سه مسئله را حل کن! اگر اين حل
شد و فهميديد که بايد به دستورات پيغمرب اسالم و قرآن عمل کنيد٬ راه باز مي شود. حال چه قدر بفهميد و چه اندازه عمل کنيد٬ بسته به اين است که چه اندازه توفيق
داشته باشيد و مهت کنيد. البته مسائل ديگري مثل واليت و امامت نيز هست که تالی تلو يا متمم يکي از اين سه اصل است٬ ويل ريشه اي ترين مسائل مهني سه تاست.
بنابراين اين انه که اديان زيادند يا مسائل دين زياد است و ما مني توانيم مهه  را حتليل کنيم٬ قابل قبول نيست. اگر انسان منصفي يک روز وقتش را نزد معلم صاحلی صرف

کند٬ هر سه مسئله حل مي شود٬ هرچند برای اين کار حتی اگر يک سال هم وقت بگذارد می ارزد.

التزم به اين راه می شود. اين مهان پرسشی بود که در جلسات اوليه امسال مطرح کردمي که بعد از اين که يقني پيدا کردمي آخريت هست٬ بايد ببينيم چه چيزهايي مانع 
چگونه مي شود که کساين سال هاي زيادي راه  صحيحي رفتند و خدمايت کردند اما در پريی منحرف شدند؟  ما چه کنيم که اين گونه نشومي؟ در پاسخ به اين پرسش به
اين نتيجه رسيدمي که يکي  از علل آن دنياگرايي است. وقتی انسان عاشق دنيا شد٬ لذت هاي دنيا چشم و گوشش را پر کرد٬ و جايي براي فکر درباره چيزهاي ديگر
بُوا بِآياِت اللَِّه.[6] [7] باقی نگذاشت٬ حتی چيزهايی را که مي دانسته است نيز يادش مي رود٬ و در اعتقاداتش شک مي کند؛ ثُمَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّ

براي اين که به اين مصيبت مبتال نشومي٬ فرمويل يه کرده ام که ان شاءاهللا در جلسه آينده مطرح می کنم.

 وصلی  اهللا علي حممد و آله الطاهرين.

 

[1] [8].  قيامت٬ 5-3.

[2] [9].  حترمي٬ 6.

[3] [10].  توبه٬ 102.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه پانزدهم؛ چگونه از شر دنيا راحت بشومي؟!

جلسه پانزدهم؛ چگونه از شر دنيا راحت بشويم؟!
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.55 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬1/2/95 مطابق با دوازدهم رجب
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(15)

چگونه از شر دنيا راحت بشويم؟!

مروری بر آن چه گذشت

در جلسات پيشني درباره مفهوم دنيا و کاربردهاي آن در قرآن و منابع ديين و هم چنني علت مذموم بودن آن حبث کردمي. در جلسه گذشته گفتيم وقتی کسي با تأکيدات
قرآن٬ 㔄ج البالغه و ديگر روايات درباره مسئله دنيا و آخرت روبه رو می شود٬ منطقاً بايد مراحلي را طي کند. مرحله اول اين است که اهتمام به حل اين مسئله داشته باشد
و آن را يک امر جدي بگريد که بايد درباره آن فکر و حتقيق کند و مسايل مربوط به آن را درست درک کند. مرحله دوم پذيرفنت امکان زندگي اخروي است٬ که بعد از
آن نوبت به اثبات وقوع آن می رسد. بعد از اين که دليل و برهان آوردمي و ثابت شد که آخريت هست و از ضروريات دين است٬ نوبت به اين مي رسد  که حقيقت دنيا و

آخرت و رابطه آن  ها را درک کنيم.

در دو جلسه گذشته گفتيم که در اين عرصه سوء تفامهات٬ توجيهات و تعبريات غلطي شده است که اعتقاد به آخرت و رابطه با دنيا را کالعدم کرده است. تعبرياتی مثل
اين که خوشي ها و عذاب هاي آخرت مهانند خواب و خيايل است٬ يا اين که آخرت چيزی غري از عمل ما در اين جا نيست و دنيا و آخرت عبارت است از سود و ارزش؛
اگر انسان کار را به خاطر سودش اجنام دهد٬ دنياست ولی اگر به خاطر ارزشش اجنام دهد آخرت است! شبهه ديگر به ارتباط بني دنيا و آخرت مربوط مي شود؛ آيا بني
دنيا و آخرت ارتباطی وجود دارد يا آن ها دو جزء مقدم و مؤخر از زندگی انسان هستند و ربطی به هم ندارند؟ اگر بني دنيا و آخرت رابطه عليت وجود دارد٬ به  چه
معناست؟ چه چيز از دنيا علت برای چه چيز از آخرت است؛ باالخره به اين مطلب می رسيم  که اين رابطه به معناي علييت است که بني وسيله و هدف است. کسي که
اين معرفت را پيدا کند٬ به دنيا نگاهي ابزاري دارد و هيچ چيز دنيا را به استقالل مورد توجه قرار منی دهد؛ البته اين مرتبه اوج چنني معرفيت است و مراتب پايني تري نيز دارد.

مراتب پايين آخرت باوري

براي البته مناز و روزه اي هم  پيدا کنيم؛  باالخره مقام و شهرتی  دنبال لذت هايي هستيم؛ مي خواهيم زندگي کنيم و  به  دنيا دوست دارمي و  را در  از ما کارهايي  برخی 
آخرت مان به جا می آورمي. بسياری از ما معلوم نيست در شبانه روز چند دقيقه به فکر آخرت باشيم. خداوند توفيق داده است و در خانواده اي بزرگ شده امي که به مناز
عادت کرده امي و هنگام مناز يادي هم از آخرت مي کنيم٬ اما بقيه شبانه روز مشغول امور دنياميان هستيم و  يادمان نيست که آخريت نيز هست. از آن جا که به اصول باور
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دارمي٬ از کفر خارج می شومي و مؤمن به مشار می آييم. اين که دست کم واجبات را درست رعايت و از کبائر موبقه اجتناب می کنيم٬ خود مرحله اي از گرايش به آخرت و
شناخت دنياست٬ ويل کساين هستند که به اين سبک زندگي و تفکر ما با نگاه حقارت آميزي نگاه مي کنند. شايد به عقل ما مي خندند که اگر باور داريد که دنيا و
آخرت از نظر زمان و از نظر کيفيت قابل مقايسه نيست٬ چرا اين گونه عمل  می کنيد؟! قرآن روی مسئله مقايسه دنيا و آخرت تأکيد بسياری دارد. می فرمايد: َبْل تـُْؤثُِروَن
نْيا× َواْآلِخَرُة َخٌري َوأَبـَْقى.[1] [2] چگونه است که کسانی به نتيجه اين مقايسه معتقد هستند و آخرت را قبول دارند٬ اما در مقام تزاحم٬ بيشرت به دنيا امهيت اْحلَياَة الدُّ
مي دهند؟! ما چه کنيم که به اين آسيب ها مبتال نشومي؟ آسيب هايي که گاهي ممکن است به جايي برسد که اصل اعتقاد ما به آخرت را از بني بربد؟ قرآن اين حقيقت را
آشکارا بيان کرده است که تعلق به لذت هاي دنيا و دنبال گناه رفنت کار انسان را به جايي مي رساند که اصال کافر مي شود و حقايق دين را تکذيب مي کند؛ ُمثَّ َكاَن
بُوا ِبآياِت اللَِّه وََكانُوا ㍦َِا يْستَـْهزُِؤون.[2] [3] بنابراين بعد از اين که رابطه  ميان دنيا و آخرت را شناختيم٬ بايد درباره عرصه ها و ميزان ترجيح َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّ

آخرت بر دنيا بيانديشيم و بفهميم که دنيا با آخرت قابل مقايسه نيست.

نسيان باليی فراگير

به فرض که متام اين مراحل را گذراندمي و دانستيم که آخرت بسيار بسيار برتر از دنياست٬ اما باز کار متام منی شود. هم خودمان جتربه کرده امي و هم ديگران و پيشوايان
دين تأکيد کرده اند که اين مطالب مهيشه به ياد انسان مني ماند. خيلي چيزهاست که انسان درباره آن ها می انديشد٬ به دنبال دليلش مي گردد٬ اثبات مي کند و به يقني
مي رسد٬ اما هنگام عمل آن ها را فراموش می کند. مسئله نسيان بالي عامي است که انسان ها به آن مبتال هستند٬ و حيت يک مرتبه اي از آن درباره انبيا نيز ممکن است.
[3] [4] بنابراين بايد کاري کنيم که اين فکر مهيشه در ذهن ما باشد. مسئله انتخاب دنيا يا آخرت مسئله ای حلظه اي٬ روزي يک بار يا حيت يک سال نيست. اين مسئله
عمرانه است. ما هر روز و هر ساعت درگري آن  هستيم و در هر کاري بايد ميان دنيا و آخرت يکي را انتخاب کنيم. بايد مهيشه يادمان باشد که کدام ㍦رت است٬ ويل

انس با لذت هاي دنيا  انسان را به فراموشي مبتال مي کند و اصال از اين که خدايي هست غافل می شود٬ چه رسد به اين که به ياد آخرت باشد.

يادآوران تشريعی و تکوينی

در اين مرحله نيز بايد دو نوع رفتار اجيايب و سليب داشته باشيم؛ يکي آن که بايد وسايلي فراهم کنيم که يادآور ما باشند٬ و ديگري اين که از چيزهايي که موجب غفلت
مي شود٬ اجتناب کنيم. خوشبختانه خداوند از فرط کرم٬ لطف و عنايتش راه هاي زيادي را براي يادآوری آخرت قرار داده است. هم در تکوين٬ اموري را قرار داده است
که ما را به ياد آخرت مي اندازد و هم در تشريع احکامي را تشريع فرموده است که عاملي براي يادآوري آخرت و مرگ می شود. زيارت اهل قبور٬ دعا و استغفار برای
مؤمنان و گذشتگان (به خصوص حق داران)٬ برای انسان توجه به مرگ را به ارمغان می آورد. هم چنني حوادثي مثل زلزله ها و سيل ها پيش مي آيد که ما آدميزادها را متوجه
می کند که مرگ هم در کار هست تا آن چنان غرق در دنيا نشومي که يادمان برود و خيال  کنيم مهيشه بناست مبانيم و کاخ بسازمي! يکي از حکمت هاي بالهايي که
خدا در اين عامل قرار داده اين است که انسان به آخرت توجه پيدا کند و بداند که اين ها ماندين نيست. مهني که خداوند در تکوين عواملي قرار داده است که ما را به
ياد مرگ بياندازد٬ لطف خداست. مصائب و گرفتاری ها يک روي سکه است٬ اما روي ديگر سکه رمحتی باالتر است. درست است که موقتا يک راحيت را از ما سلب
مي کند٬ اما ما را متوجه چيزي مي کند که خيلي ارزشش بيشرت است. خدا چنني وسايلی را فراهم فرموده است٬ اما ما بايد با تدبري٬ عقل و دور انديشي خود برای آن ها

برنامه ريزي کنيم.

معاشرت با خوبان و مطالعه

رفتارشان که  است  با کساين  معاشرت  يکي  است؛  مؤثر  آن ها  اخروي  نتايج  و  عواقب  انگيزه ها٬  رفتارها٬  به  انسان  توجه  در  عامل  دو  به طور کلي  اثبايت٬  در جهت 
نشان دهنده کماالت٬ فضائل٬ خريات٬ و باالخره اعتقاد به آخرت است٬ و ديگری مطالعه٬ اعم از  خواندن قرآن٬ دعاها٬ مناجات ها٬ احاديث٬ و کتاب هاي اخالقي و
ديين. اين که مستحب است مؤمن در هر روز دست کم پنجاه آيه قرآن خبواند برای اين است که شايد هيچ پنجاه آيه اي نباشد که صحبيت از دنيا و آخرت در ميان آن
نباشد. در دعاها نيز غالبا مسئله دنيا و آخرت با هم مقايسه مي شود. ما بايد خودمان برای استفاده از اين دو عامل برنامه ريزي کنيم؛ معاشرت با کساين که ما را به ياد
دين٬ آخرت و کماالت انساين مي اندازند٬ و مطالعه. حتی اگر جايي تنها بودمي٬ بايد کتايب داشته باشيم و مطالعه کنيم. کساين را ديده ام که حيت در سنني نوجواين
کتايب مهراهشان بود و هر جا بيکار مي شدند٬ به مطالعه مي پرداختند. در کشورهای اروپايی بسيار ديده ام که  مردم در صف اتوبوس کتابی از جيب شان در مي آوردند و

آن را می خوانند. اين عادت به مطالعه بسيار امهيت دارد٬ ولی متأسفانه در کشور ما اين  گونه نيست و چيزهاي ديگری جاي کتاب را گرفته است.

نياز به برنامه عملی

در حديثي نقل شده که حواريون از حضرت عيسي علي نبيناوآله وعليه السالم پرسيدند که با چه کسی معاشرت کنيم؛ قال احلََْوارِيوَن ِلِعيَسى يا ُروَح اللَِّه َمْن ُجنَاِلُس؟ قَاَل َمْن
يذَكِّرُُكُم اللََّه ُرْؤيُتُه َويزِيُد ِيف  ِعْلِمُكمْ  َمْنِطُقُه َويَرغُِّبُكْم ِيف اْآلِخَرِة َعَمُلُه؛ اول شرط براي کسي که مي خواهيد برای معاشرت انتخاب کنيد اين است که طوري باشد که وقيت او
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يذَكِّرُُكُم اللََّه ُرْؤيُتُه َويزِيُد ِيف  ِعْلِمُكمْ  َمْنِطُقُه َويَرغُِّبُكْم ِيف اْآلِخَرِة َعَمُلُه؛ اول شرط براي کسي که مي خواهيد برای معاشرت انتخاب کنيد اين است که طوري باشد که وقيت او
را مي بينيد به ياد خدا بيافتيد؛ وقيت سخن مي  گويد بر علم مشا افزوده  شود٬ و وقيت رفتارش را مي بينيد به کار برای آخرت رغبت پيدا کنيد.

آدميزاد به  گونه ای ساخته شده است که حتی بعد از مراحل توجه٬ تفکر٬ کسب شناخت صحيح٬ و رفع شبهات منفي ٬ برای آن که آن اعتقاد و شناختش ثبات پيدا  کند٬
نيازمند برنامه اي عملي است. اگر انسان برنامه عملي نداشته باشد٬ شناخت ها آرام آرام کمرنگ و باالخره فراموش مي شود. علماي اخالق مي گويند: بايد «حال» را در
اثر تکرار به «ملکه» تبديل کرد. به زبان ساده٬ بايد کار را آن قدر تکرار کنيم تا براميان عادت شود. ملکه يعين حالت ثابيت که در روح انسان به وجود مي آيد. کسی که
ملکه سخاوت دارد هيچ وقت فراموش منی کند که بايد خبشش کند٬ اما کسی که اين ملکه را ندارد حتی اگر فقري حمتاجی را هم ببيند باز برای خبشش ترديد مي کند. اين
خاصيت ملکات اخالقي است. ما بايد مترين عملي داشته باشيم تا اين شناخت ها٬ رغبت ها و ميل ها براميان ملکه شود. البته در اين مرحله نيز مهانند مراحل قبل نيازمند

فعاليت های اثباتی و سلبی هستيم. هم بايد به عملی بپردازمي که به کار آخريت عادت کنيم و هم چيزهايي را که ما را از آخرت باز مي دارد٬ ترک کنيم.

جايگاه زهد

اين جاست که مسئله زهد و قناعت و امثال آن مطرح مي شود. آدميزاد طوري است که از هر چه لذت بربد٬ عالقه اش به آن بيشرت مي شود؛ اگر منظره زيبايي را ديد و
لذت برد٬ بيشرت عالقه مند مي شود که جمددا آن را ببيند٬ و اگر کم کم عادت کرد٬ طوري مي شود که مني تواند آن را ترک کند. اين خاصيت آدميزاد است. خداوند انسان
را اين گونه آفريده است. ويل اين خوپذيري٬ عادت کردن و ملکه شدن مششري دو لبه است؛ اگر در کارهاي خري باشد٬ انسان در کار خري ترديد مني کند٬ اما اگر به گناه

عادت کند٬ آن هم مششري برنده اي است و به حمض اين که زمينه اش فراهم شود برای اجنامش ترديد مني کند!

وجه تمايز اخالق اسالمی و غير اسالمی

در اخالق عمومي٬ غري مسلمان ها برای تشويق مردم به کسب و رعايت فضايل اخالقي می گويند: فالن کار را اجنام بدهيد تا ديگران به مشا احرتام بگذارند و  مشا را
دوست بدارند! حتی کار به جايی رسيده است که برخي گفته اند اصال کار خوب آن است که مردم آن را مدح مي کنند. اين نشان مي دهد که فطرت انسان دنبال اين
اين  از  فراتر  خيلي  اهلي  اخالق  اما  دهد.  اجنام  می پسندند  ديگران  آن چه  انسان  که  دانسته اند  اين  را  راهش  برخي  کنند؛  مدحش  ديگران  که  کند  کاري  که  است 
حرف هاست. مؤمن کارش به جايي مي رسد که منی گذارد ديگران از کار خوبش اطالع پيدا کنند٬ چه رسد به اين که خبواهد مدحش کنند؛ او طوري رفتار مي کند که

ديگران گمان نکنند که او اهل اين کار خري است!

يکی از دوستان ما در مدرسه حجتيه اهل 㔄جد بود. شايد هيچ شيب 㔄جدش ترک مني شد٬ اما براي اين که کسي نفهمد٬ نزديک هاي آفتاب بلند مي شد و مي رفت در
مسجد مدرسه٬ با عجله دو رکعت مناز مي خواند. او مناز حتيت مسجد مي خواند٬ اما می خواست کسي فکر نکند که او اهل 㔄جد است٬ و خيال کنند تازه از خواب

بيدار شده است و دم آفتاب زدن آمده است منازش را خبواند!  

آهسته و پيوسته

تکرار اين کار مترين و  دارمي.  به مترين عملي  احتياج  ملکه کنيم٬  را درخود  تقويت٬ و خداخواهي و آخرت طليب  را  انگيزه  تثبيت٬  را  رفتارمان  بتوانيم  اين که  براي  گفتيم 
مي خواهد. اين که انسان يک کار را يک يا دو بار اجنام دهد يا  يک روز  يک کار طوالين را اجنام دهد٬ يا حيت اگر چند روز به عبادت خاصي بپردازد٬ مهه بار انسان را
مني بندد؛ بايد کار دوام داشته باشد. در اصول کايف بايب به نام «باب االقتصاد يف العبادة» دارمي که توصيه می کند که در عبادت تندروي و افراط نکنيد. يک برنامه عملي
براي خودتان انتخاب کنيد که بتوانيد ادامه دهيد. افراط باعث می شود کاری را يکي دو روز٬ يا حتی يک سال ادامه  دهيد٬ بعد مي بينيد که خستگي دارد٬ يک باره مهه را
کنار مي گذاريد. اما وقيت با ميانه روي باشد احتمال اين که موفق شويد ادامه دهيد٬ بيشرت است. باب ديگری در احاديث با نام «باب  املداومة علي العمل» است که
مي فرمايد وقيت يک برنامه عبادي براي خودت انتخاب مي کين٬ الترتکه اثين عشر شهرا؛ برنامه ای که می گذاريد٬ سايل دوازده ماه ترک نکنيد! اين مداومت بر عمل نتيجه اي
دارد که انبوه عمل در مدت کوتاه هرگز آن نتيجه را مني دهد؛ البته انسان کار خوب را هر اندازه  و هر وقت اجنام دهد٬ غنيمت است٬ اما اگر مي خواهد اثر ثابت آن در

نفسش باقي مباند و ضامن سعادتش باشد٬ بايد برنامه اي باشد که قابل ادامه باشد.

گفتيم آدميزاد وقيت به لذيت انس گرفت٬ روز به روز بر انسش افزوده مي شود و هيچ مني خواهد آن را ترک کند. گاهي به جايي مي رسد که احساس می کند در برابر آن
يب اختيار است و مني تواند خودداري کند. براي اين که انسان به چنني آسييب مبتال نشود٬ بايد از ابتدا کمي خودش را کنرتل کند و مواظب باشد با لذت گناه انس پيدا
نکند. ومن حيم حول احلمي اوشک ان يقع فيه؛ محی به معنای قرق گاه است٬ جايي که خط قرمز است و ديگر بايد ايستاد و جلوتر نرفت. شاعر مي گويد: اگر لب مرز
رفيت٬ يک مرتبه پايت ليز مي خورد و مي افيت. اگر جايی را مرزبندي کردند و گفتند اين جا خطر است٬ ليز مي خوري و در چاه مي افيت٬ نگو من مي روم تا لب آن و خودم
را حفظ مي کنم؛ ممکن است پايت ليز خبورد. نگو تا اين جايش که مباح است٬ اشکايل ندارد! درست است تا اين جا مباح است٬ اما نفس کم کم تو را مي کشاند تا به



مکروه و مشتبه اش وارد شوی٬ و يک دفعه می بينی در حرام افتاده ای. پس يک کمي فاصله بگري که مبتال نشوي! اين که بزرگان دين سعي مي کردند از مباحات هم کمرت٬
و به قدر ضرورت استفاده کنند٬ به خاطر اين طبيعت آدميزاد است که وقيت به امر مباح لذت خبش نزديک شد٬ دلش مي خواهد تکرار کند. وقتی تکرار شد٬ کم کم
عادت مي شود. وقتی عادت شد کم کم از مرز جتاوز مي کند و يک قدم آن طرف مي گذارد. قدم که گذاشت ناگهان سقوط مي کند. يکی از حکمت های تشريع زهد٬

تقوا٬ قناعت و... در اسالم مهني است.

رابطه زهد و قناعت با پيشرفت

يکی از شبهه هايی که از اوايل انقالب مطرح بوده٬ تعارض توصيه های اخالقی دين (مثل زهد و قناعت) با پيشرفت است. به ياد می آورم بيش از 30سال پيش کنفرانس
مهمي با حضور اساتيد بزرگ دانشگاه و مهمانان خارجي درباره مهني موضوع برگزار شد. کساين  با عنوان اسالم شناس که کتاب هايی درباره اسالم نوشته اند و موقعيتی هم

در دانشگاه ها دارند٬ با صراحت گفتند که اصوال دين با پيشرفت سازگار نيست. اگر پيشرفت و متدن امروز را می خواهيم بايد از دين مقداري صرف نظر کنيم.

منشأ اين مغالطات عدم درک صحيح معناي دنيا و آخرت است. دنياطليب مذموم آن جايي است که خود دنيا به عنوان هدف مورد توجه قرار گريد. اما اگر دنيا ابزار براي
آخرت بود٬ در واقع آخرت طليب است. کسي که به دنيا نگاه ابزاري دارد٬ ممکن است سلطنت سليمان را داشته باشد٬ ويل آخرت طلب باشد. او اين ها را براي خودش
اين نيت٬ خداطليب و به  از مظلومان٬ براي حفظ عزت اسالمي٬ و براي استقالل از کفار می خواهد. مادی ترين کارها  مني خواهد؛ براي ترويج دين خدا٬ براي محايت 

آخرت طليب است. اما وقيت انسان عاشق دنيا شد٬ وقتی حمبت امري از امور دنيا در دلش ثابت شد٬ ديگر جنبه ابزاري را از دست مي دهد و خودش هدف مي شود.

مگر امريمؤمنان کم کار مي کرد؟! چند چاه را ايشان به دست خود کند و قنات تأسيس کرد؛ و مهني که به آب رسيد٬ فرمود قلم و کاغذ بياوريد و آن را برای مردم فقري
وقف کرد؟ اين کار آخرت طليب است و دنيا طليب نيست٬ اما کساين مني فهميدند و بر ائمه هم اشکال مي گرفتند. يکی از متصوفه در هوای گرم تابستان عربستان٬ امام
باقر عليه السالم را ديد که سوار بر مرکب مي رفتند و در مزرعه بيل مي زدند و آبياري مي کردند. پيش خود گفت: اين را ببني چه قدر به حب دنيا مبتال شده است؛ بروم
کمي نصحيتش کنم! آمد پيش امام و گفت: آقا! اين قدر داري عرق مي ريزي براي دنيا؟ اگر مرگ مشا در اين حال برسد خدا را در چه حايل مالقات مي کنيد؟ حضرت
فرمود: در ㍦رتين حال خدا را مالقات مي کنم. اين کار را براي اطاعت امر خدا و برای خدمت به خلق خدا اجنام مي دهم. خدا را شکر مي کنم که به من اين توفيق را
داد. او گفت: من رفتم او را نصحيت کنم٬ او من را هدايت کرد! او خيال مي کرد اين که مي گويند حب دنيا نداشته باشيد يعين دنيا بد است و بايد دنيا را ترک کنيد؛
کار نکنيد و زمحت نکشيد. ويل مگر خود پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله قبل و بعد از بعثت تا مدت ها به جتارت مني پرداخت؟ بايد دين را به متامه و در جامعيتش بشناسيم
و وظايف مان را در مهه عرصه ها به جا آورمي. يک روز جهاد است٬ يک روز جتارت است٬ يک روز درس خواندن است٬ يک روز درس دادن است٬ و يک روز جاروکشي
است. بايد ببينيم هر زمان٬ چه چيز براي اسالم مفيد و الزم است٬ آن را انتخاب کنيم. گاهی به دست آوردن مال الزم است؛ مگر می توان بدون پول و هزينه جهاد کرد؟!

نتيجه  اين که ما ابتدا بايد شناخت پيدا کنيم٬ بعد از شناخت بايد بکوشيم که اين  شناخت ها در ما زنده و تأثريگذار مباند٬ بنابراين بايد آ㔄ا را تکرار کرد تا با آن ها انس
پيدا کنيم؛ و هم چنني بايد چيزهايی را که مزاحم اين بينش است حذف کنيم؛ نبايد به چيزهايی که ضد آن است دلبستگي پيدا کنيم. برای اين کار بايد برنامه اي عملي
داشته باشيم تا اين ها به خاطرمان مباند٬ بر معلومامتان افزوده شود و انس مان به امور اخروي بيشرت شود. اين جمموع کارهايی است که انسان بايد اجنام دهد تا آن گونه که

خداوند می خواهد از شر دنيا راحت شود.

وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.

[1] [5]. اعلی٬ 17-16.

[2] [6].  روم٬ 10.

[3] [7]. فـََنِسي وَملَْ جنَِْد َلُه َعْزًما٬ (طه٬ 115)؛ َواذُْكر رَّبََّك ِإَذا َنِسيَت (کهف٬ 24).
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جلسه شانزدهم؛ کشت زار دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.31 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬8/2/95 مطابق با نوزدهم رجب
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(16)

کشت زار دنيا

دنيا٬ مذموم يا ممدوح؟

در چند جلسه گذشته حبث هايي درباره دنيا به عنوان يکي از عوامل سقوط انسان مطرح شد و با استفاده از آيات و روايات٬ مطاليب به عرض عزيزان رسيد. يکی از
سؤااليت که درباره اين موضوع مطرح مي شود اين است که هرچند دنيا در فرهنگ اسالمی به عنوان يک عامل فساد و سقوط و باالخره امري شّر به مشار مي رود٬ که باعث
می شود انسان ها فريب خبورند و از راه حق منحرف شوند٬ ولی به هر حال دنيا نيز مرحله ای از وجود انسان است و خملوق خداست. خدای متعال خود فرموده که مهه
خملوقاتش را بر وجه حسن آفريده است؛ الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيٍء َخَلَقُه. بنابراين درباره دنيا با اين عظمت و از آن جهت که خملوق خداست٬ مني توان گفت که چيز بدی
است. از سويي ديگر٬ در متام اديان ـ به خصوص اسالم ـ با مذمت هايي از دنيا روبه رو هستيم. کتاب های اخالقی ما هم به تبع آيات و روايات٬ از مذمت دنيا پرشده٬ و
در خيلی از کتاب ها مثل معراج السعاده و جامع السعادات٬ باب مفصلی درباره مذمت دنيا منعقد شده است. باالخره چگونه بايد بني اين دوجنبه مجع کرد  که دنيا يک

خملوق عظيم اهلی است که يکی از پديده هايش انسان است٬ و مذمت هايی که درباره دنيا شده است؟

 

خير و شر نسبي پديده ها

براي پاسخ به اين پرسش بايد بگوييم که واژه حسن٬ خري و امثال آن ها يک جنبه هسيت شناسانه دارند و يک جنبه اخالقي و ارزشي. اين دو با هم تالزم ندارند و ممکن
است چيزي ذاتا خودش خوب و وصفش حسن باشد٬ اما رفتاري که ما نسبت به آن اجنام مي دهيم رفتار بدي باشد. در اين صورت بدي به عنوان اويل و ذايت مربوط به
رفتار ماست و اگر به متعلق فعل نيز بد٬ زشت يا شر می گوييم بالعرض است. براي مثال٬ در بني حيوانات مار به عنوان موجودي موذي معروف است٬ و وقيت مي خواهند
تعبري زشيت درباره چيزي بکنند آن را به مار و زهر او تشبيه مي کنند. اما آيا واقعاً مار موجود بدي است؟! آيا مار مشمول آيه الَِّذي َأْحَسَن ُكلَّ َشيٍء َخَلَقُه  نيست؟
بسياري از مرض ها هستند که با زهر مار معاجله مي شوند. امروز مراکزي وجود دارد که در آن مار را پرورش مي دهند و زهرش را براي مداوا مي  گريند و به قيمت هاي گزاف
مي فروشند. بنابراين٬ شر مار نسيب است؛ مار براي کسي که او را نيش بزند بد است٬ اما براي مريضی که به وسيله آن معاجله مي شود٬ خوب است. بنابراين حسن و قبح٬
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و خري و شري  که به يک موجود نسبت داده مي شود نسيب است و ممکن است چيزي نسبت به چيزي خري و نسبت به چيز ديگري شر باشد. بيشرت داروها اين طور
است. داروها بايد با دوز معني و مقدار مشخصي در شرايط خاصي مصرف شوند٬ و اگر زائد بر آن استفاده شود يا شرايط آن رعايت نشود ممکن است حيت کشنده
باشد. اما اين باعث مني شود که بگوييم دارو بد است. بيشرت حسن و قبح هايي که به اشياء نسبت مي دهيم نسيب است و علتش هم آن است که يک چيز نسبت به چيز

ديگري اثر خوب و مطلويب دارد و نسبت به چيز ديگري اثر نامطلويب دارد.

 خداي متعال اين عامل و مهه خملوقات را طوري آفريده که حيت آن هايي که براي بعضي ديگر مضر هستند٬ در يک نظام کلي جايگاه بسيار مطلويب دارند. مشا وقيت
زشت ترين٬ پست ترين٬ خطرناک ترين٬  و مضرترين حيوانات را در نظام کلي خلقت بسنجيد خواهيد ديد که مهان شر نسيب شان نيز مغلوب حسن شان است و حسن شان
بيشرت از شرشان است. افزون بر اين٬  اگر ما به کل عامل خلقت با نظري جامع نگاه کنيم و آن را مهانند تابلويی يب کران در نظر بگريمي که طول و عرضش مشخص
نيست٬ نظرمان تغيري می کند. اگر مشا در يک تابلوي نقاشي رنگ سياهي ببينيد٬ ممکن است ابتدا بگوييد چقدر نقاش يب سليقه بوده است که در اين جا از رنگ سياه
اين تابلو مشخص مني شد. وجود  اين  اين نقطه سياه نبود٬ اصًال زيبايي  اما اهل فن می گويند اگر  استفاده کرده است و اگر از رنگ روشن استفاده مي کرد٬ │رت بود. 
سياهي است که در کنار سفيدي و رنگ هاي ديگر تابلوي زيبايي می آفريند. اگر مهه اش يک رنگ بود که هنر نبود. هنر نقاش اين است که رنگ هاي گوناگون را به

تناسب به کاربرد٬ و در جاهايی که می بايست رنگ تريه استفاده کند. اگر آن رنگ به آن تريگي نباشد٬ آن زيبايي اجياد مني شود.

داستان کربال فجيع ترين حادثه اي است که ما در زندگي بشر سراغ دارمي٬  که در آن کساين به جنايت عليه سيدالشهدا صلوات اهللا عليه با آن وضعي که قابل گفنت نيست٬
اقدام کردند؛ اما آيا اگر اين جريان در تاريخ اتفاق نيافتاده بود٬ فداکاري سيدالشهدا معلوم مي شد و حتقق پيدا مي کرد؟! حادثه کربال سبب شد تا تسليم بودن امام حسني
در مقابل امر خدا٬ و خريخواهي اش براي مردم روشن شود. به واسطه ياد و تأثر از مهني حادثه است که تا روز قيامت ميلياردها انسان الگو می گريند٬ آمرزيده می شوند٬ و
به راه صحيح می آيند. حال داستان کربال خوب بود يا بد؟! اگر آن جنايت ها واقع مني شد٬ اين زيبايي را نداشت. اصًال بايد آن مهه جنايت و قساوت واقع شود تا زيبايي
کار سيدالشهدا معلوم شود. بنابراين اگر انسان جمموع عامل را بسنجد و ببيند که هر چيزي در جاي خودش چه نقشي دارد٬ به اين نتيجه می رسد که کل جهان يک
تابلوي بسيار زيباست که زيباتر از اين ممکن نيست! اين که حضرت زينب سالم اهللا عليها فرمودند: ما رأيت اال مجيال٬ تعارف نبود. ايشان آن زيبايي را درک مي کردند براي

اين که اين حادثه را در ميان جمموع حوادث گذشته و آينده و نتاجيي که تا روز قيامت برايش مرتتب مي شود مي ديدند.

 

حسن و قبح اخالقی کارهاي اختياري

حسن و قبح ديگري نيز وجود دارد که مربوط به افعال اختياري است. اين حسن و قبح درباره اشياي عيين به کار منی رود و مصداق آن کار يا صفيت در انسان است که
منشأ فعلي می شود. برای حتقق اين حسن و قبح بايد فاعل در شرايطي قرار گريد که زمينه دست کم دو کار برايش فراهم باشد. اگر موجودي باشد که جز يک کار
خاص از او سر مني زند٬ جاي حتسني يا تقبيح ندارد. وقيت مي شود کاري را مورد حتسني قرار داد که قابليت اين را داشته باشد که به طور ديگري واقع شود و مستحق
مذمت شود. بايد زمينه براي هر دو کار باشد و انسان با اختيار خودش يکي را انتخاب کند٬ وگرنه اگر هيچ اختياري نداشته باشد٬ استحقاق مدح يا ذم نيز وجود ندارد.
مدح چنني موجودي مانند مدحي است که از ياقوت مي کنند که عجب سنگ زيبايي است. زيبايي ياقوت مدح اخالقي ندارد و کسی مني گويد ياقوت عجب کار خويب
کرده است که اين قدر زيبايي به خرج داده است. بنابراين حسن و قبح اخالقي فقط در کارهاي اختياري جا دارد٬ آن هم در جايي که امکان انتخاب هر دو طرف براي

شخص باشد.

خداوند متعال براي اين که چنني موجودي به وجود آيد٬ انسان را آفريده است. خداوند مالئکه را خلق کرده بود و هيچ جاي عامل نبود که خايل از فرشتگان باشد٬ ويل
مسري زندگی فرشتگان يک طرفه است؛ کارشان تسبيح و تقديس است٬ و اين طور نيست که بتوانند مثال يک گناه کبريه  اجنام دهند٬ ويل به جاي آن مشغول تسبيح
شوند. آن ها غري از اين عالقه اي ندارند؛ عالقه شان مهني تسبيح است. بله آ⚠ا «خوب» به معناي هسيت شناسانه هستند. موجودات حمرتمي اند که کارهاي زيبا و خوب
اجنام مي دهند و کمااليت دارند. اما خوب اخالقي درباره کارهاي آن ها معنا ندارد٬ تا مدح و ذم و پاداش و کيفر داشته باشد. به ياد منی آورم در هيچ آيه يا رواييت آمده
باشد که خداوند فرشتگان را روز قيامت مبعوث مي کند و آ ن ها را به ثواب اعمال شان مي رساند. برعکس٬ برخي از آن ها در │شت خادم انسان ها هستند؛ جايشان آن
جاست و کارشان هم خدمت به │شتيان است. برخي از آ⚠ا نيز مالک دوزخ اند؛ آن ها هم مشغول تسبيح و تقديس خدا هستند و وظيفه شان اين است که موکل جهنم

باشند٬ وگرنه کار بدي نکرده اند و خملوقات بدي نيستند.

 

انسان انتخاب گر



حکمت وجود انسان اين است که شرايطي در اين عامل برايش پيش بيايد که سر دو راهي ها واقع شود تا انتخاب کند. اين مهان چيزی است که در فرهنگ ديين به آن
ببينيم مشا چه تا  فراهم کردمي  برايتان  آمديد٬ شرايطي  پيشينيان  به جاي  تـَْعَمُلوَن؛[1] [2] مشا  َكْيَف  لَِننظَُر  بـَْعِدِهم  ِمن  اَألْرِض  ِيف  َخالَِئَف  َجَعْلَناُكْم  ُمثَّ  می گويند.  امتحان 
مي کنيد. آن ها کارهايي کردند و نتاجيش را ديدند؛ اکنون نوبت مشاست. خداوند اين مجله را براي هر نسلي بيان می کند٬ ولی گوش ما کمي سنگني است و مني شنومي!
اين نسل هم که مي رود باز خداوند خطاب به نسل بعد مي فرمايد: ُمثَّ َجَعْلَناُكْم َخالَِئَف ِيف اَألْرِض ِمن بـَْعِدِهم لَِننظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن؛ تِْلَك أُمٌَّة َقْد َخَلْت َهلَا َما َكَسَبْت َوَلُكم
مَّا َكَسْبُتْم؛[2] [3]ما مشا را آوردمي ببينيم مشا چه کاره ايد؛ َأَحِسَب النَّاُس َأن ُيْرتَُكوا َأن يـَُقوُلوا آَمنَّا...؛[3] [4] بايد حوادثي پيش بيايد و آن قدر زير و رو شويد تا هر انساين

در صحنه هاي خمتلف آزمايش شود. شرايط انتخاب خمتلف برايش فراهم شود لَِننظَُر َكْيَف تـَْعَمُلوَن؛ تا ببينيم مشا چه کاره ايد!

نکته ديگر اين که حسن و قبحي که در افعال اختياري به کار مي رود٬ مهيشه در جايي است که نتاجيي به دنبال آن  مرتتب مي شود و خوبی يا بدی کار در سايه آن
نتيجه مشخص مي شود. مثال اين که می گوييم احسان به مستمندان يا والدين کار خويب است٬ به خاطر نتيجه اي است که بر اين احسان مرتتب مي شود. برای هر کاري

که مشا می گوييد خوب است جا دارد درباره چرايی آن بپرسند. پاسخ نيز مهان نتاجيي است که بر آن کار مرتتب مي شود.

 

دنيا صحنه امتحان و انتخاب!

يکی از پرسش هايی که بسيار سؤال می شود اين است که چه می شد اگر خداوند انسان را از ابتدا مهان جايي که بايد برود خلق می کرد و نيازی به اين امتحانات و
انتخابی نداشته باشد٬ انسان نيست؛ در آن صورت هدف ابتالئات دنيايي نبود. بايد گفت: اگر انسان طوري آفريده شود که در معرض اين امتحانات قرار نگريد و 
آفرينش او که خالفت اهلي بود حتقق پيدا مني کرد٬ و سزاوار مدح و ذم و ثواب و عقايب نبود. ثواب و عقاب براي کار اختياري است٬ و بايد جايي باشد که فرد در آن
کار اختياري اجنام دهد تا مستحق ثواب و عقاب شود. اين استحقاق نيز قراردادي نيست؛ اگر اين شرايط پيش نيايد٬ انسان اصال آن رمحيت را که در سايه اطاعت خدا
پيدا مي شود درک منی کند. اگر انسان از ابتدا در اين دنيا آفريده مني شد٬ انسان مني شد. اگر راهش يک سويه به طرف خري بود حداکثر ملک مي شد؛ ولی ملک خليفة اهللا
نيست. خدا مي خواهد خليفة اهللا خلق کند؛ ِإينِّ َجاِعٌل ِيف اَألْرِض َخِليَفًة.[4] [5] اين موجود بايد طوري باشد که بتواند فساد و خونريزی هم بکند؛ َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد
َماء. چنني موجودي مي تواند خليفه خدا شود. اگر خداوند آدميزاد را از ابتدا در │شت خلق مي کرد٬ اين آفريده اصال آدم نبود٬ بلکه ملک ديگري بود در ِفيَها َوَيْسِفُك الدِّ
کنار ديگر خادمان │شت. چنني موجودی هرگز لذت هايي که در │شت نصيب انسان مي شود را درک مني کرد. مهان طور که مالئکه آن چه خدا به اوليائش داده را درک

مني کنند و از مهني رو حتی مالئکه مقرب اهلی خادم اولياي خدايند.

براي اين که چنني زمينه اي براي اين موجود فراهم شود٬ بايد در جهاين باشد که دائما شرايط خمتلف براي انتخابش آماده شود. هر کدام از ما در هر حلظه چندين انتخاب
و چندين امتحان دارمي: به چه چيز نگاه کنيم٬ چه صدايي بشنومي٬ چه بگوييم٬ چه چيزی در دملان خطور کند٬ به چه کسي حمبت داشته باشيم٬ به چه کسي بغض
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن داشته باشيم٬ ... . مهه اين ها امتحانايت است در يک حلظه که براي مهه انسان ها هست. اصال اين عامل براي مهني است؛ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ
َعَمًال.[5] [6] اين عامل خلق شده است تا مثل پيغمرب اکرم و ائمه معصومني صلوات اهللا عليهم امجعني در آن پيدا شوند و رشد کنند. براي اين که آن ها به آن مقام برسند
بايد اين زمينه هاي فساد وجود داشته باشد. ان لک درجة ال تناهلا اال بالشهادة؛ بايد شرايطی فراهم شود و او حاضر شود مهه چيزش را فقط براي خدا فدا کند تا به آن

درجات قرب برسد. اين شرايط وقتی فراهم می شود که عوامل فساد انسان را احاطه کرده باشند.

بنابراين دنيا نه تنها زشت نيست٬ بلکه خيلي هم زيباست. بايد اين عامل خلق شود تا اين زيبايي ها را داشته باشد. کالم در اين است که وجود اين زيبايي ها هيچ وقت
کار من را توجيه مني کند. هيچ گاه اين که امام حسني عليه السالم با حتمل شدائد به آن مقام مي رسد٬ کار مشر را توجيه مني کند؛ بلکه او مسئوليت خودش را دارد. اما اين
حادثه در جمموع حوادث جهان مثل يک نقطه سياهي است که بايد در يک تابلوي نقاشي زيبا باشد تا رنگ هاي اطرافش جلوه خودش را داشته باشد و زيبايي اش معلوم

شود. از نظر هسيت شناخيت و به حلاظ آفرينش زيباست٬ اما به حلاظ اخالقي و اين که فردي در فرايند اختيار سوء استفاده کرده است٬ برای او قبيح است.

 

نقش جاذبه هاي دنيا

حکمت ديگر آفرينش دنيا با جاذبه هاي فريبنده اش اين است که فراهم شدن اين عامل در گرو آن است که اين جاذبه ها وجود داشته باشد. اگر جاذبه خوردن نبود انسان
گرسنه مني شد؛ اگر گرسنه مني شد٬ غذاخوردن برای او جاذبه نداشت٬ و اگر غذا مني خورد٬ از دنيا می رفت٬ و در اين صورت غرض از آفرينش انسان حتقق پيدا مني کرد.
انسان خلق نشده است تا يک حلظه زندگي کند؛ انسان خلق شده تا هزارها سال روي اين کره زندگي کند. اگر جاذبه جنسي نبود٬ انسان ها حمدود به مهان آدم و حوا
می شدند و فرزندي برای آن ها پيدا مني شد. جاذبه جنسي بايد باشد تا انسان ها ازدواج کنند و فرزندي از آن ها پيدا شود؛ از دو نفر ميلياردها انسان به وجود آيد که هر
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کدام شان استعداد خليفة اهللا شدن را دارند. اگر جاذبه جنسي نبود کسي اين کارها را مني کرد و دردسر براي خودش درست مني کرد! بايد آن چنان مقهور اين غريزه باشد
که با هزار زمحت دنبالش برود تا اين کار اجنام بگريد و ازدواج حاصل شود٬  تا هدف خلقت تأمني گردد. براي حتقق اين هدف حکيمانه که ميلياردها انسان خمتار روي

اين کره به وجود آيند٬ بايد جاذبه جنسي وجود داشته باشد.

در اين جا اين سؤال مطرح مي شود که چرا جاذبه جنسي حمدود نيست؟ مثال خوب بود هر کسي آن قدر گرايش به جنس خمالف داشته باشد که مثال يک٬ دو يا سه
فرزند از او به وجود بيايد٬ مهان طور که برخي حيوانات فعاليت جنسی شان حمدود به فصل يا روزهای معيين است و ايام ديگر سال احساس نياز به جنس خمالف مني کنند.

اگر خداوند انسان را اين گونه خلق کرده بود٬ هم نسل بشر باقي مي ماند و هم آن عوارض بد وجود نداشت!

در پاسخ بايد گفت که حکمت اصلي اين است که انسان مهيشه در معرض انتخاب قرار گريد٬ تا روشن شود که آيا اين غريزه را از راه حالل ارضا مي کند يا از راه
حرام. اين باب بايد مهيشه براي انسان مفتوح باشد و سر اين دو راهي ها قرار گريد. مهه مقدمات٬ از نگاهش گرفته تا ⚠ايت کار٬ مهه امتحان است. هويت اين موجود به
انتخاب گري است؛ اگر اين قدرت انتخاب نبود٬ انسان مني شد. حداکثر فرشته اي مانند فرشتگان ديگر بود. اين برای انسان خيلي هنر نبود؛ هنر وقيت است که موجودی
بتواند گناه کند٬ وسايل گناه هم فراهم باشد٬ اما او راه خدا را انتخاب کند؛ َورَاَوَدْتُه الَِّيت ُهَو ِيف بـَْيِتَها َعن نـَّْفِسِه َوَغلََّقِت األَبـَْواَب َوقَاَلْت َهْيَت َلَك قَاَل َمَعاَذ الّلِه ِإنَُّه َريبِّ

َأْحَسَن َمثْـَواَي ِإنَُّه َال يـُْفِلُح الظَّاِلُموَن؛[6] [7] در ميان فرشتگان چه کسي را پيدا مي  کنيد که اين گونه باشد؟ بايد زمينه فساد فراهم شود٬ عواملي بايد باشد که او را به اين
کار دعوت کند٬ گويا به اين کار جمبور می شود؛ به هر جا نگاه مي کند آينه هايی می بيند که صورت زليخا در آن منايان است٬ در ها هم بسته است و منی تواند بريون برود٬
اين در ⚠ايت و اوج شهوت٬ او در ⚠ايت زيبايي٬ آراستگي و عرضه کردن خود؛ اما می گويد: معاذ اهللا. تا اين عامل نباشد و اين غريزه به اين شدت و قاهريت وجود

نداشته باشد٬ زيبايي اين انتخاب معلوم مني شود.

 

امکان جمع دنيا و آخرت

پرسش ديگری که در اين جا مطرح می شود اين است که مشا مي گوييد دنياخواهي مذمت دارد٬ و آن هايي که فاسد شدند دنيا فريبشان داده است؛ ويل از سوی ديگر با
آيات٬ روايات و سريه هايي از پيغمرب٬ اهل بيت و مؤمنان روبه رو هستيم که آن ها دنيا را مي خواستند و حيت دعا مي کردند که خداوند خري دنيا و آخرت را به آن ها بدهد.
در دعاي ماه رجب از خدا مي خواهيم که خري دنيا و آخرت را به ما بدهد. اگر خري دنيا نيز مطلوب است و چيز بدي نيست٬ چرا دنيا را مذمت مي کنيم؟ از اين باالتر٬
نـَْيا؛ در دنيا اجرش را به او دادمي. بنابراين دنيا تنها جاي کار نيست؛ حيت جاي اجر هم َناُه َأْجَرُه ِيف الدُّ قرآن درباره حضرت ابراهيم  علی نبيناوآله وعليه السالم مي فرمايد: َوآتـَيـْ
هست٬ و اين موضوع با اين که مشا مي گوييد دنيا جاي کار است و مزد برای آخرت است٬ منافات دارد. اين مسئله به شکل ديگري نيز مطرح مي شود که آيا مجع بني

دنيا و آخرت ممکن است يا نه؟ آيا مي شود انسان طوري زندگي کند که هم در دنيا به او  خيلي خوش بگذرد و هم در آخرت در اوج مقامات عاليه باشد؟

پاسخ امجالی به اين پرسش آن است که انسان می تواند بني دنيا و آخرت را مجع کند به شرط آن که به دنيا نظر ابزاری داشته باشد. در اين صورت انسان دنيا را براي دنيا
از باالتر  ثوابی بسيار  باشد. گاهی خوردن روزه مستحبی  اطاعت خدا سامل و نريومند  براي عبادت و  اين است که  اما هدفش  دنبال غذاي خوب می رود  منی خواهد؛ 
امساک دارد. شايد روزه عيد غدير باالترين ثواب را در بني روزه های مستحيب داشته باشد٬ اما اگر فرد به خاطر اين که دوست مؤمنش شاد شود٬ به او نگويد که من روزه
هستم و به دعوت او٬ روزه اش را خبورد٬ هفتاد برابر آن روزه به او ثواب مي دهند. در اين صورت٬ هم لذت خوردن را برده است و هم هفتاد برابر ثواب روزه عيد غدير را.
اين فرمول در مهه مسايل زندگي جريان دارد. در يکی از جلسات گذشته داستان آقاشيخ مرتضي زاهد را نقل کردم که به خاطر اجنام يک تکليف شرعي  که نسبت به
مهسرش اجنام داده بود٬ فرشتگان از آمسان برايش آب │شيت آوردند که ايشان را غسل دهند. برای يک عمل حيواين٬ فرشتگان از آمسان آمدند تا آقاشيخ مرتضي زاهد از
از مهه لذت هاي دنيا انسان می تواند  بنابراين  بود.  امر خدا  براي اطاعت  براي خودش مني خواست٬ صرفاً  او هيچ چيزي  اين بود که  آب │شيت غسل کند! دليلش هم 
استفاده کند به شرط اين که هدف ⚠ايي اش اطاعت خدا باشد؛ البته گاهي امر بر ما مشتبه مي شود و خيال مي کنيم براي خداست٬ اما شوخي مي کنيم! ان شاءاهللا در

جلسه آينده درباره اين مسئله بيشرت حبث می کنيم.

وصلی  اهللا علي حممد و آله  الطاهرين
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جلسه هفدهم؛ امکان جمع دنيا و آخرت
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.03 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬15/2/95 مطابق با بيست وششم
رجب 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(17)

امکان جمع دنيا و آخرت

مقدمه

در جلسه گذشته سؤالی درباره امکان مجع بني دنيا و آخرت مطرح کردمي. اين سؤال وقيت بيشرت جاي خودش را باز مي کند که از يک طرف در قرآن کرمي٬ روايات٬ دعاها
و مناجات ها با عباراتی روبه رو می شومي که در آن ها خري دنيا و آخرت را می خواهيم. برای مثال در مهني دعاي ماه رجب هر روز از خداوند می خواهيم که اعطين مبسأليت
اياک مجيع خري الدنيا ومجيع خري االخرة واصرف عين مبسأليت اياک مجيع شّر الدنيا وشر االخرة. از سوی ديگر٬ در فرمايشات اهل بيت عليهم السالم به تعبريايت برمي خورمي که
ايهام خالف اين مسئله را دارد. از مجله در حديث معرويف از امريمؤمنان عليه السالم نقل شده که فرمودند: الدنيا واالخرة ضرتان الجتتمعان؛[1] [2] دنيا و آخرت مانند دو
هوو مي ما نند که يک جا مجع مني شوند. حيت در بعضي از روايات به اين مطلب اشاره شده است که وقيت چيزی از دنيا به کسي داده مي شود٬ از آخرتش کاسته مي شود.

 اين است که اين سؤال مطرح مي شود که باالخره آيا می توان بني دنيا و آخرت مجع کرد يا نه؟

 

دنيا و آخرت به عنوان دو بخش از زندگي هر انسان

مهان گونه که اشاره شد٬ واژه دنيا و آخرت کاربردهاي خمتلفي دارند. گاهي به دو خبش از زندگي انسان اطالق مي شوند و مادامي که شخص در اين عامل ادامه حيات
مي دهد در دنياست٬ و وقيت عمرش متام شد و از اين دنيا رفت وارد آخرت مي شود. در اين کاربرد٬ منظور از دنيا و آخرت دو خبش از حيات هر انسان است.

 

دنيا و آخرت به عنوان دو نظام در عالم هستي
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در کاربرد ديگر٬ دنيا به جمموعه اي از پديده ها گفته مي شود که خداوند آᵎا را حتت نظام خاصي (که ما با آن آشنا هستيم و آن را جتربه مي کنيم) اداره مي کند. در دنيا٬
خبار آب از دريا بلند مي شود٬ به جاهاي سردي مي رسد و تبديل به ابر و آب مي شود و باران مي بارد؛ و با اين باران زمني ها سرسبز مي شود. در قرآن به تکرار به اين معنا
ِيٍج.[2] [3]هم چنني پيدايش انسان ها در دنيا براساس مقررات خاصي است؛ بني مرد و زن َᵎ اشاره شده است؛ فَِإَذا أَنَزْلَنا َعَليَها اْلَماء اْهتَـزَّْت َوَرَبْت َوأَنَبَتْت ِمن ُكلِّ َزْوٍج 
را آن ها  از  بعضي  دارد که  مقررايت  و  قوانني  اين ها  و... مهه  مي کند. گرسنه شدن٬ سريشدن٬ حرکت کردن  فرزندي مرمحت  آن ها  به  و خداوند  واقع مي شود  ازدواجي 

شناخته امي و بعضي ديگر تدرجيا کشف مي شود؛ ويل مي دانيم اين قوانني حاکم بر اين عامل است واين عامل با اين نظام اداره مي شود.

از سخنان انبيا و به خصوص قرآن کرمي و روايات اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني به دست می آيد که عامل ديگري هم وجود دارد که طبق اين نظام اداره مني شود. در دنيا
وقتی کشاورزي مي خواهد انگوري را بار بياورد٬ بايد ᵎالش را غرس کند٬ آبياری کند٬ چند سال صرب کند تا اين درخت به بار بنشيند؛ ميوه آن ابتدا غوره است٬ کم کم
مي رسد و انگور شريين مي شود؛ پس از اين مراحل می تواند آن را بچيند و از آن استفاده کند. اما در آن عامل اين گونه نيست. مهني که ᵎشتيان هوس مي کنند که مثال از
فالن انگور تناول کنند٬ شاخه انگور خودش را در دسرتس آن ها قرار می دهد. ᵎشتيان در آن عامل هر وقت هر چه ميلشان باشد فوراً برايشان فراهم مي شود؛ َهلُْم ِفيَها َما

يَشاُؤوَن[3] [4].

حتی قوانني تشريعی اين عامل برخی احکام ظاهري است. برای مثال٬ اگر کسي شهادتني را بگويد٬ موظفيم با او معامله مسلمان کنيم؛ بدنش پاک است٬ می توان با او
ازدواج کرد٬ رخينت خونش حرام است٬ و منی توان به مالش جتاوز کرد. چه بسا اصال اعتقادي هم ندارد٬ اما مهني که شهادتني را گفته است حکم ظاهري بر او جاري
مي شود. اما در عامل آخرت اين گونه نيست. در آن عامل هر چه در باطن و حتی اليه هاي عميق روح انسان است آشکار مي شود. آن جا کسي مني تواند ظاهرسازي کند و
طبعا احکام ظاهري نيز ديگر وجود خنواهد داشت. آن جا آن چه باعث حتقق نعمت ها و خواستين هاي انسان مي شود اميان و عملي است که در دنيا به جا آورده است٬ و
آن چه موجب عذاب مي شود کفر و عصياين است که در دنيا اجنام داده است. در اين جا با عملمان برای آن جا مي کارمي٬ و آن جا برداشت مي کنيم. دنيا و آخرت در

اين کاربرد٬ دو نوع عامل است که با دو نظام اداره مي شود.

 

دنيا و آخرت به عنوان دو مفهوم اخالقي

کاربرد ديگر دنيا و آخرت مربوط به خود انسان است که خودش را اهل دنيا يا اهل آخرت کند. دو کاربرد گذشته هسيت شناسانه بود؛ اما کاربرد سوم مربوط به رفتار
ماست. روشن است که اگر دنيا مذمت مي شود براي اين معناي سوم است. معنای هستی شناسانه دنيا مذميت ندارد و عاملي است که خداوند آن را خلق کرده است و
هرچه او خلق کند نيکو است؛ الذي احسن کل شيء خلقه. اگر از دنيا مدح يا مذمت مي شود در واقع مدح و مذمت رفتار ما٬ يا ارتباطي است که ما با دنيا برقرار
َها َوَما َلُه ِيف نْيا نُؤتِِه ِمنـْ مي کنيم. تعبريات قرآن برای اين کاربرد بيشرت حتت عنوان «دنياخواهي» است. َمن َكاَن يرِيُد َحْرَث اْآلِخَرِة نَزِْد َلُه ِيف َحْرثِِه َوَمن َكاَن يرِيُد َحْرَث الدُّ

اْآلِخَرِة ِمن نَِّصيٍب؛[4] [5] حبث سر دنياخواهي است.

اين خواسنت مهان است که در فارسي واژه «دخلواه» را برای آن به کار می برمي. کسي که آخرت را مي خواهد يعين کسي که به آخرت دلبستگي دارد. البته دلبستگي و
حمبت مراتيب دارد که از صفر شروع مي شود و به جايی می رسد که منی  توان هيچ حدی براي آن تعيني کرد. حمبت دنيا و آخرت طيفي از تعلق٬ ميل٬ توجه و وابستگي را
ِلَرُجٍل مِّن قـَْلَبِني ِيف شامل مي شود. می شود دو قطب براي آن فرض کرد؛ يکي اين که متام خواست٬ توجه و حمبت انسان در يکي از اين ها متمرکز باشد؛ مَّا َجَعَل اللَُّه 
َجْوِفِه.[5] [6] اگر دل از حمبتی پر شد جايي براي چيز ديگر باقي مني ماند. عشق کامل تعدد برمني دارد٬ مگر اين که دومي شعاع مهان حمبت اول باشد٬ زيرا وقيت انسان

کسي را دوست  دارد متعلقات او را هم با مهان حمبت دوست می دارد.

امشب شب مبعث پيغمرب اکرم صلي اهللا عليه وآله است؛ خدا ان شاءاهللا دل هاي ما را پر از حمبت ايشان کند٬ اما اين طور نيست که اگر دل ما از حمبت ايشان پر شد ديگر
جايي براي حمبت حضرت علي و فاطمه عليهماالسالم مناند. اصال اين حمبت از آن حمبت جدا نيست. حمبت اهل بيت جلوه ای از حمبت پيامرب است. مني شود انسان پيامرب را
دوست بدارد و اهل بيت او را که مهه چيزشان شبيه اوست٬ دوست نداشته باشد. منی شود انسان خدا را دوست بدارد٬ اما پيغمربش را دوست نداشته باشد. وقيت انسان
او دوست می دارد٬ بندگاين که  به  پيغمرب و  به  اين مهان حمبت است که شعاعش  باشد.  نداشته  او را دوست  بنده خداست٬ مني تواند  پيغمرب حمبوب ترين  اين  بداند که 

می تابد.

 

محدوديت هاي دنيا طلبي
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اگر دل کسي آن چنان عاشق دنيا شد که در کنارش حمبت ديگري امکان نداشت٬ پيداست که اين حمبت با آخرت خواهي مجع مني شود. کساين که سراسر زندگي شان
فقط فکر لذت دنيا هستند و حاضرند مهه چيز را زير پا بگذارند تا به اين لذت ها برسند٬ و هيچ چيز ديگر در کنار آن برايشان حمرتم نيست٬ چنني کسانی تا زماين به
چيز ديگری عالقه نشان مي دهند و يا ارتباط برقرار مي کنند که با دنيايشان تضاد نداشته باشد و جاي اين را نگريد. اين ها مهان کسانی هستند که خداوند درباره آن ها
می فرمايد: من کان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ملن نريد؛ به چنني کسانی مقداري از خواسته هايشان را مي دهيم؛ البته هر اندازه خودمان صالح بدانيم و به هر

کس ما صالح بدانيم. اين قيدها اشاره به اين است که اين گونه نيست که هر کس عاشق دنيا شد٬ حتما به مهه خواسته هايش در دنيا مي رسد.

خداوند متعال سنت هايي دارد که آن ها را اعمال مي کند. خبشي  از آن سنت ها امتحان يا پاداش است. مثال فردی احسان کرده است. مهني احسانش باعث مي شود که
خدا نعمت دنيا و عمرش را زياد کند. اين نعميت که اضافه مي شود٬ پاداش آن احسانی است که اجنام داده است. اما اگر بنا باشد هر کس هر چيز را خواست به او
دلشان مي خواهد رياست مجهوری می شوند  مثال مهه کسانی که کانديدای  برای  نيستند.  قابل مجع  با هم  از خواسته ها  بعضی  به هم مي خورد٬  چون  عامل  نظام  بدهند 
رئيس مجهور شوند٬ اما فقط يکی رئيس می شود. اين است که خداوند می فرمايد اين که به چه کسي و چقدر بدهيم تابع مصاحلي است که ما مي دانيم و کس ديگر خرب
ندارد. ما هر چه صالح بدانيم مي دهيم. تازه آن هايي که عاشق دنيا هستند و متام تالششان را مي کنند٬ اين طور نيست که به مهه خواسته هايشان برسند٬ بلکه يک

قوانني٬ ضوابط و سنت هايي دارمي که براساس آن ها عامل را اداره مي کنيم.

اما آخرت اين طور نيست. اگر کسي واقعا طالب آخرت بود و تالش خودش را کرد نه تنها آن چه مي خواهد به او مي دهيم بلکه خيلي بيشرت از آن هم به او خواهيم داد؛
هلم فيها ما يشاؤون ولدينا مزيد. تفاوت دنياخواهي با آخرت خواهي اين است که اگر به طور کامل دل انسان در اختيار آخرت باشد٬ مهه خواسته هاي اخروي اش تأمني
مي شود بلکه اضافه هم مي شود٬ اما اگر دل به دنيا سپرد مقدار اندکي از آن ها٬ آن هم طبق مقررايت که خدا مي داند٬ به او می رسد. روشن است که اين کاربرد از دنيا و
آخرت مربوط به دل و کار انسان است. «ارادة الدنيا» است٬ که يک مرحله اش دنياخواهي٬ دنيا دوسيت و دنياپرسيت است. اين يک مفهوم اخالقي است و اثر عملي

دارد٬ و سر و کار اين مفهوم با فعل اختياري انسان است.

 

جمع خير دنيا و آخرت

حال اين سؤال مطرح می شود که آيا ممکن است کسي از لذت هايي که به حسب شرايط اين عامل برايش ميسر است استفاده کند٬ و در آخرت نيز از ᵎرتين ميوه ها٬
باغ ها و کاخ ها استفاده کند؟ پاسخ اين پرسش يف اجلمله مثبت است. اين که دعا مي کنيم اعطين مبسأليت اياک مجيع خري الدنيا ومجيع خري االخرة به مهني معناست. يعين ما
تا در دنيا هستيم آن چه به حسب سنت هاي حاکم بر اين عامل براي ما ميسر مي شود از ما مضايقه نشود٬ و در آخرت هم از نعمت هايي که خداوند در قرآن گفته  است
بندگانش آن چنان قدرت٬ سلطنت و عزيت دهد که منونه ديگر نداشته باشد. از  بنده اي  به  اين دنيا خداوند  اين امکان مجع دارد. حيت ممکن است در  ᵎره مند شومي. 
حضرت سليمان از خداوند خواست که رب هب يل ملکا ال ينبغي الحد من بعدي. به حسب ظاهر٬ اين دعا مستجاب شد و خدا به حضرت سليمان که از انبيای
بزرگ بود و مقاماتش در آخرت حمفوظ است٬ سلطنيت داد که به هيچ انسان ديگري نداده است. نتيجه  اين که مجع ميان لذائذ دنيا و لذائذ آخرت براي انسان ممکن

است. می توانيم از خدا خبواهيم که اين امکان را به فعليت برساند و ᵎرتين لذت ها را در دنيا بربمي و در آخرت نيز از ᵎرتين نعمت هاي ᵎشيت ᵎره مند شومي.

بسياری از ما آخرت را واقعا دوست دارمي. اسالم را پذيرفته امي٬ حمبت اهل بيت را دارمي٬ برای اطاعت خدا مناز می خوانيم و روزه می گريمي و... . مهه اين ها براي اين است
که آخرت را دوست دارمي. از سوی ديگر دنيا را نيز دوست دارمي. هر کسي ممکن است چيزهايي را برای خودش دوست بدارد٬ و گاهي اين تزاحم باعث می شود که
بعضي از چيزهايي را که براي آخرت مفيد است اجنام ندهد. اين حالت مراتب خمتلفي دارد و مراتيب از دنياخواهي با مراتيب از آخرت خواهي قابل مجع است. اما به جاهايي

مي رسد که خود خدا هم فرموده که اين ها قابل اغماض نيست و با ᵎشت مجع مني شود.

 

مراتب غيرقابل جمع محبت دنيا و آخرت

اما اوج دنياخواهي و آخرت خواهي با هم قابل مجع نيست. انسان مني شود هم عاشق دنيا باشد و هم عاشق آخرت. خداوند دو دل براي آدميزاد قرار نداده است. اگر
انسان عاشق دنيا شد ديگر از هيچ گناهي پرهيز مني کند و به دنبال خواسته خودش است و به هر قيميت شده٬ حتی قتل مهه انبيا٬ می خواهد به خواسته اش برسد. عاشق
دنيا در راه رسيدن به آن فجيع ترين گناهان را مرتکب مي شود. لذت هاي دنيا را مي خواهد و چيز ديگري در کنار آن برايش مطلوب نيست. شايد روايت الدنيا واالخرة
ضرتان الجتتمان٬ اشاره به اين مطلب باشد که اگر کسي دنياپرست و دنيازده شد٬ ديگر منی تواند آخرت خواه باشد. مهان طور که خداوند نيز مقصد و مقصود انسان را به

دو قسمت «من کان يريد العاجلة» و «ومن اراد االخرة» تقسيم کرده است. فرض سومی ندارد.



خداوند می فرمايد: ِإنَّ الّلَه َال يْغِفُر َأن ُيْشَرَك ِبِه َويْغِفُر َما ُدوَن َذِلَك ِلَمن يَشاء ؛[6] [7] خداوند شرک را مني آمرزد. بر اساس اين آيه٬ قدر متيقن آن شرکي که از روي عناد
باشد و از روي استضعاف يا جهل مطلق نباشد٬ قابل خبشش نيست. از اين که گذشت٬ بقيه چيزها قابل خبشش است٬ اگر چه ممکن است شرايطي داشته باشد. يک راه
دنيا عبادت ها بوده اند که در  نيست. کساين  قابل خبشش  به شرک کشانيد ديگر  را  انسان  دنياخواهي  اگر  اما  توبه کند خبشيده مي شود.  انسان  اگر  توبه است و  آن 
مي کردند و به مقامايت رسيدند. بعد امتحاين برايشان پيش آمد و در برابر آن امتحان رفوزه شدند. اين شد که مهه گذشته هايشان به باد رفت و راه سعادت آخرت هم به

ُْم أَْم ملَْ تُنِذْرُهْم َال يـُْؤِمُنوَن؛[7] [8]چه بسا افرادي بوده اند َᵎَناُهْم فـَُهْم َال يـُْبِصُروَن * َوَسَواء َعَلْيِهْم أَأَنَذْر روی آن ها بسته شد؛ َوَجَعْلَنا ِمن َبْنيِ أَْيِديِهْم َسᵎدا َوِمْن َخْلِفِهْم َسᵎدا فََأْغَشيـْ
که ابتدا انسان های خويب هم بوده اند اما کم کم چيزهايي پيش آمده و عشق هايی به دنيا در دلشان جوانه زده است. در اين صورت ممکن است کار انسان به جايي برسد
که خدا را هم فراموش کند. نه تنها فراموش کند بلکه کنار بگذارد و بگويد خنواستيم! مثال کوبنده اي که خود قرآن بيان می کند بلعم باعور است؛ َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي
َا؛[8] [9] ما آيات خود را به او داده بودمي و مي توانستيم مهني را وسيله را ترقيات او قرار ِᵎ َنا َلَرفـَْعَناُه  َها فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن * َوَلْو ِشئـْ َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ آتـَيـْ

بدهيم٬ اما او خودش خنواست٬ َولَـِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب. کلب را که ديگر به ᵎشت مني برند!

 

دنياي ابزاري

بنابراين عدم مجع دنيا و آخرت کليت ندارد و مي  توان بعضي از حمبت هاي دنيا را با حمبت هاي آخرت مجع کرد. يکی از مواردی که حتما قابل مجع است جايي است که
حمبت دنيا با نظر آيل و ابزاري باشد. در اين صورت اين حمبت شعاعي از حمبت خداست. اگر کسی واقعا با اين ديد به دنيا نگاه کند (نه ادعا)٬ اگر مهه عامل را هم
دوست بدارد به حمبت خدايی اش ضرر مني  زند٬ زيرا اين حمبت فرع حمبت خدا و شعاعي از حمبت اوست و با هم تزاحم ندارند. عايل ترين مقامات ᵎشت با بيشرتين حمبت به
بعضي امور دنيوي قابل مجع است٬ فقط به اين شرط  که نظر استقاليل به دنيا نباشد. در اين صورت٬ حمبت اصيل يکي است و آن ديگري فرع آن است. اگر کسي عامل
را فقط به عنوان مظاهر اهلي ببيند٬ هر چه هم به آن حمبت داشته باشد٬ مزاحم حمبت خدا نيست. از آن جهت آن ها را دوست مي دارد که از مظاهر صفات و امساي اهلي

هستند٬ و اگر جايي منافات داشته باشد٬ آن حيثيتش را دوست ندارد.

 

نتيجه گيري

نتيجه اين که با چهارمعنايي که براي دنيا گفته شد٬ احتمال مجع شدن دنيا و آخرت تفاوت مي کند. اگر منظور از دنيا خبشي از زندگي که مقدم بر خبش ديگري است
باشد٬ با آخرت هرگز مجع مني شود و بايد اين بگذرد تا آن ديگري بيايد. اگر منظور عاملي است که داراي اين مقررات و ضوابطي است که بر آن حاکم است (و عمدتا
قوانني مادي است)٬ باز با آخرت مجع منی شود. انسان بايد از دنيا برود تا وارد آن عامل شود. اگر به اين معنا باشد که انسان عاشق دنيا باشد و کامال دلش را در اختيار

لذت هاي دنيا بگذارد٬ اين هم با آخرت مني سازد؛ اما اگر عشق کامل به دنيا نباشد٬ کمابيش با آخرت مي سازد و  بستگي به اين دارد که کدام حمبت بيشرت باشد.

وقيت کسي عاشق آخرت است٬ حمبت خدا در دلش اصيل است و احکام خدا را ᵎرت رعايت مي کند. اول واجبات٬ بعد مستحبات٬ بعد ترک مکروهات و مشتبهات٬ و
حيت از مباحات در جايي که مزاحم تکليف واجب يا مستحيب باشد٬ دوری می کند. هر قدر انسان به اين ها بيشرت ملتزم باشد٬ معلوم مي شود حمبتش به آخرت بيشرت
است و قابل مجع با درجايت از حمبت دنياست٬ اما هر چه کمرت شد٬ اين حمبت نيز کم می شود تا جايي که ديگر اصال قابل مجع نيست. در اين صورت گاهی می بيند
برای رسيدن به خواسته دنيوی بايد حکم خدا را زير پا بگذارد٬  و کم کم حکم خدا که هيچ٬ (العياذ باهللا) خود خدا را مي خواهد زير پا بگذارد؛ ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن

َا يْستَـْهزُِؤون.[9] [10] ِᵎ بُوا ِبآياِت اللَِّه وََكانُوا َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّ

اعاذنا اهللا واياکم٬ والسالم عليکم ورمحه اهللا
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جلسه هجدهم؛ شيطان شناسی
برای دريافت اين فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.65 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬2/95/22 مطابق با چهارم شعبان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(18)

شيطان شناسي

اشاره

مهان طور که می دانيد امسال به خاطر سؤاالت بسياری که درباره بعضي از حوادث٬ موضع گريي ها و حتوالت مي شد و انسان را به ياد حتوالت صدر اسالم مي انداخت
اين موضوع را مورد حبث قرار دادمي که چه مي شود که در رفتار انسان حتول پيدا می شود و حيت با اين که کساين مدت هاي طوالين راه صحيح را می پيمايند ناگهان تغيري
مسري مي دهند؟ باالخره مهه ما نعمت هايي دارمي که بايد اعرتاف کنيم قدر اين نعمت ها را مني دانيم. کشور ما در شرايطي قرار گرفته که در مقايسه با بسياری از کشورها
بايد بگوييم �شت است. خداي متعال به برکت اسالم٬ انقالب و مردان خملصي که در اين کشور تالش کردند تا اين انقالب به پريوزي رسيد و در هشت سال دفاع
مقدس با متام وجودشان در راه خدا مبارزه کردند و هم اکنون نيز براي هر نوع اجنام وظيفه اي آمادگی دارند٬ نعمت هايي به ما داده است که قابل اندازه گريي و ارزيايب
نيست٬ ويل هيچ ضمانيت ندارد که اين نعمت ها باقي مباند٬ بلکه در خود قرآن کرمي٬ کلمات اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني و نيز در بررسي تاريخ اسالم با اين هشدار
روبه رو می شومي که ممکن است در اثر ناسپاسي نعمت ها سلب مي شود و وقيت سلب شد٬ پيداست که چه چيزي جانشني آن ها مي شود و چه مفاسدي و فجايعي به بار
مي آيد. اين است که جا دارد يک آسيب شناسي کلی درباره اين موضوع بکنيم که چگونه می شود که انسان به يک باره ناسپاس مي شود و نعمت هاي عظيمي که خدا به

او داده و عمري از آن ها �ره مند شده است٬ فراموش مي کند.

گفتيم که از بررسی معارف ديين به اين نتيجه می رسيم که اين احنرافات به سه عامل عمده هوای نفس٬ دنيا و شيطان برمی گردد. درباره هوای نفس و دنيا در جلسات
گذشته حبث هايي مطرح شد. در اين دو جلسه باقی مانده٬ عامل سوم که مهان شيطان است را بررسی می کنيم.  سراسر قرآن از داستان شيطان٬ ابليس و آثار سويي که
َعثُوَن * قَاَل فَِإنََّك ِمَن در زندگي انسان ها دارد پر است. او اين مهلت را دارد که تا اين عامل به پاست بندگان را وسوسه کند و آثار سوء بگذارد؛ قَاَل َربِّ فَأَنِظْرِين ِإَىل يـَْوِم يـُبـْ

اْلُمنَظرِيَن * ِإَىل يـَْوِم اْلَوْقِت اْلَمْعُلوِم.[1] [2]

 

مفهوم شناسي شيطان و ابليس
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ابتدا بايد ببينيم واژه شيطان  به چه معناست و او چه کسي است. مي دانيم که در قرآن دو واژه شيطان و ابليس درباره شيطان به کار رفته است. درباره اين که اين دو واژه
در اصل عريب هستند يا نه٬ مفسران و لغت شناسان اختالف دارند. درباره هر دو واژه گفته شده است که اصلشان غري عريب بوده است. با اين تفاوت که ابليس َعَلم
شخصي است و به مهني صوريت که اکنون استعمال مي شود در زبان اصلي نيز بوده است. اين واژه به علت داشنت ويژگی های «عجمه» و «علميت» غري منصرف است و
الف و الم و تنوين هم مني گريد؛ اما شيطان اين طور نيست و هم الف و الم مي گريد٬ هم مجع بسته مي شود و هم احکام غري منصرف را ندارد. شيطان در اصل٬ صفت
و به معنای شرور است. دقت در موارد استعمال شيطان در قرآن و روايات نيز ما را به اين نتيجه می رساند که تقريبا در مهه موارد استعمال اين واژه٬ معناي شرارت وجود
دارد. بنابراين فرق کلمه «ابليس» با «شيطان» اين است که شيطان يعين شرور٬ اما ابليس يعين آن شخص خاصي که داستاين معروف در قرآن دارد و به او امر شد که به
حضرت آدم به سجده کند و ابا کرد؛ ِإالَّ ِإبِْليَس َأَىب َواْسَتْكَربَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن.[2] [3] از اين رو شيطان بر ديگران هم قابل اطالق است و شياطني جن و شياطني انس
هم دارمي. مهان طور که به ابليس گفته مي شود شيطان است٬ انسان هايي نيز هستند که از نظر قرآن شيطانند و به آن ها شياطني االنس می گويد. براساس مهني معنای

وصفی بود که امام آمريکا را شيطان بزرگ٬ به معنای بزرگ ترين شرور اين زمان می دانست.

 

طول عمر ابليس

درباره وجود و تاريخ تولد شيطان اطالع زيادي ندارمي. فقط امريمؤمنان عليه السالم در خطبه قاصعه به مناسبيت از ابليس ياد مي کنند و مي فرمايند: َقْد َعَبَد اللَّهَ  ِستََّة آَالفِ 
نـَْيا أَْم ِمْن ِسِين اْآلِخَرة؛ ابليس قبل از خلقت حضرت آدم شش هزار سال عبادت خداي يگانه کرده بود که معلوم نيست اين شش هزار سال از َسَنٍة َال يُْدَرى أَ ِمْن ِسِين الدُّ
سنخ مهني سال هايي است که ما مي شناسيم يا نه٬ از سال هايي است که هر روزش هزار سال است؛ َوِإنَّ يْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممَِّّا تـَُعدُّوَن.[3] [4] شش هزار سال در
کنار مالئکه پرستش خدا کرد. بعد از اين شش هزار سال٬ خداوند آدم را آفريد و دستور داد که مهه فرشتگان در مقابل آدم به خاک بيفتند٬ اما ابليس قبول نکرد؛ قَاَل
أَنَا َخٌري مِّْنُه َخَلْقَتِين ِمن نَّاٍر َوَخَلْقَتُه ِمن ِطٍني.[4] [5] گفت اين که موجود شريف تر در مقابل موجود غري شريف به خاک بيفتد کار حکيمانه اي نيست. اگر بنا باشد يکي
از ماها براي ديگري به خاک بيفتد بايد آدم براي من سجده کند. آخر من شش هزار سال است عبادت خدا مي کنم اين حاال تازه آمده است٬ آن وقت من بياييم و
يِن.[5] [6] بياين که امريمؤمنني عليه السالم در َها فَِإنََّك َرِجيٌم * َوِإنَّ َعَلْيَك َلْعَنِيت ِإَىل يـَْوِم الدِّ براي اين سجده کنم؟! اين بود که از دستگاه خداوند طرد شد؛ قَاَل فَاْخرُْج ِمنـْ
خطبه قاصعه دارند براي تذکر دادن به اين است که ای آدميزادها به اين که مديت عبادت خدا کرده ايد مغرور نشويد! ابليس شش هزار سال خدا را پرستش کرد اما موقع

امتحان رفوزه شد و مهه شش هزارسالش بر باد رفت. خدايي که ابليس را امتحان کرد با خدايي که مشا را امتحان مي کند يکي است. حواستان مجع باشد!

 

چيستی و چرايي ابليس

پذيرفنت داستان شيطان به خصوص با ويژگي هايی که در منابع اسالمی برای آن بيان می شود براي کساين مشکل است. برای مثال در آيه 27 سوره اعراف آمده است که
ِإنَُّه يرَاُكْم ُهَو َوقَِبيُلُه ِمْن َحيُث َال تـََرْوَ�ُْم؛ نه تنها شيطان خودش مشا را مي بيند و مشا او را مني بينيد٬ بلکه دار و دسته اش و فرزندانش و بستگانش هم مهني طورند. قبول اين
مسايل براي خيلي ها مشکل است و می پرسند اين چه طور چيزي است که ما آن را مني بينيم؟ مهني طور درباره تعبرياتی مثل يَوْسِوُس ِيف ُصُدوِر النَّاس[6] [7]٬  می پرسند آخر
چگونه در سينه هاي انسان ها وسوسه مي کند؟ اين چه طور وارد سينه ما مي شود؟ اگر او مي آيد و ما را وسوسه و اغوا مي کند٬ چه طور ما او را مني بينيم؟! آيا اصال چنني

موجودي واقعيت دارد و چيزی حقيقي است؟!

مثل و  است  اسطوره  زبان  مي کنند  تعبري  برخی  نيست.  واقع منا  زبان  دين٬  زبان  مي گويند  آن ها  مي دانند.  خاصي  زبان  را  دين  زبان  خمتلف٬  مذاهب  و  اقوام  از  کساين 
داستان هاي کليله و دمنه مي ماند که قصه اي را با مقدمايت مي سازد که مفيد نيز است و از آن استفاده هم مي کنند٬ ويل واقعيت ندارد و براي اين است که مشا از پيامش
استفاده کنيد. طرفداران اين گرايش درباره شيطان گفته اند: شيطان به معنای قوه ومهيه انسان است؛ خلق از آتش٬ دستور سجده براي آدم٬ و استکبار او مهه افسانه است
و واقعيتی ندارد و به اين معناست که قوه ومهيه ما در مقابل قوه عاقله زود تسليم مني شود. البته اين بدان معنا نيست که آنچه درباره شيطان در منابع ديين آمده٬ بی فايده

است و بايد آن ها را دور رخيت٬ بلکه بايد از آن ها استفاده افسانه کرد و پيامشان را گرفت.

روشن است که اين افکار احنرايف است و با قرآن و سنت و قطعيات دين ما مني سازد. شيطان موجودی واقعي  و مکلف است. قرآن مي فرمايد: کان من اجلن. هم چنني
قرآن مي فرمايد: جن موجودي است که مثل انسان مکلف  است؛ يا َمْعَشَر اجلِْنِّ َواِإلنِس َأملَْ يْأِتُكْم ُرُسٌل مِّنُكْم يُقصُّوَن َعَليُكْم آياِيت َوينِذُروَنُكْم.[7] [8] جن و انس هر دو
مکلفند و سوره ای به نام سوره جن در قرآن دارمي. شيطان يک موجود واقعي از اين سنخ موجودات است و مکلف بوده٬ و عصيان کرده است؛ عصيان بسيار بزرگي که

سرنوشتش را عوض کرده است.
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تدبري حکيمانه اهلي اين بوده است که روزي در اين عامل خليفه اي را خلق کند که موجود خمتاري باشد و دو راه در پيش داشته باشد؛ راه خري و راه شر. هر دو راه
می بايست عوامل تقويت کننده اي داشته باشد. عوامل تقويت کننده راه خري٬ انبيا و فرشتگان اند٬ و برای تقويت راه شر نيز بايد موجودي باشد تا اين تعادل را برقرار کند٬ و
زمينه اختيار براي مهه فراهم شود. از شش هزار سال پيش از خلقت انسان٬ خداوند نقشه اين را کشيده است. کارهاي خدا اين گونه است و گاهي مقدمات حادثه اي را
که قرار است هزار سال بعد اتفاق بيفتد٬ از هزار سال پيش فراهم مي کند. خود اين درسي برای ماست که متوجه باشيم کارهايي که امروز اجنام مي دهيم ممکن است
مثًال باشيم.  داشته  منفي  نقش  باشيم٬ چنان که مي توانيم  داشته  آن  در  مثبت  نقش  ما مي توانيم  بيفتد.  اتفاق  است  قرار  بعد  باشد که هزار سال  براي حادثه اي  مقدمه 

مي توانيم کاري کنيم که ظهور حضرت حجت نزديک تر شود٬ مهان طور که مي توانيم کاري کنيم که تأخري بيفتد.

 

علت سقوط ابليس

در اين جا اين پرسش مطرح می شود که اين شيطان با  اين مهه عبادت چه طور شد که رانده درگاه خداوند شد؟ قرآن پاسخ اين پرسش را با صراحت و تأکيد٬ بدون هيچ
ا�امي بيان فرموده است. شيطان در عمق دلش ميکرويب داشت که در شرايط خاصي بروز مي کرد و مرضي را اجياد مي کرد؛ مرض کشنده اي که مزمن مي شد و هيچ
وقت از او جدا مني شد. اين بيماری عبارت بود از کرب و خودبزرگ بيين؛ َواْسَتْكَربَ وََكاَن ِمَن اْلَكاِفرِيَن؛ قاَل أَنَْا َخٌري مِّْنُه. اين آفيت بود که در عمق دل شيطان بود٬ اما بروزي
نداشت و در کنار مالئکه مشغول عبادت بود. بزرگان فرموده اند که مالئکه خيال مي  کردند ابليس هم نوعی ملک است که اين مهه عبادت مي کند. به تعبري �ج البالغه٬
اين جريان شش هزار سال گذشت تا مورد امتحان پيش آمد. وقيت شيطان فهميد که اين امر شوخي نيست٬ و خدا از تکليفش دست بردار نيست٬ و بايد مثل فرشتگان
َْسُجَد لَِبَشٍر َخَلْقَتُه ِمن َصْلَصاٍل مِّْن َمحٍَإ مَّْسُنوٍن؛[8] [9] خداوند از او پرسيد: تو چرا سجده نکردي؟ ما دستور دادمي! در مقابل آدم به خاک بيفتد٬ گفت: ملَْ َأُكن ألِّ
جواب داد: من کسي نيستم که براي چنني موجودي سجده کنم. من! کسي که شش هزار سال عبادت کرده ام٬ در مقابل کسي که تازه از خاک خارج کرده اي سجده 
کنم؟! مگر چنني چيزي مي شود؟! ختم کينه انسان از مهني جا در دل شيطان کاشته شد. شيطان پس از شش هزارسال عبادت مورد امتحان قرار گرفت٬ آن وقت اگر خدا

به کسی هفتاد سال مهلت دهد تا امتحانش کند عجيب است؟!

کينه ابليس نسبت به آدميزاد از اين جا شروع شد که گفت آدم باعث شد که من را از �شت خارج کنند و از آن مقامي که دارم ساقط شوم٬ و مورد لعن خدا قرار
بگريم. اگر آدم نبود ما مشغول عبادت خدا بودمي و در کنار فرشتگان مقام و منزليت داشتيم! اين آدم که پيدا شد باعث شد ما گرفتار شومي! اما تدبري اهلي چيزي ديگري
بود. بايد موجودي پيدا شود که نسبت به آدم ها دمشين داشته باشد و خودش و بچه هايش تا روز قيامت به جان آدميزادها بيفتند تا زمينه انتخاب براي آن ها فراهم شود.
آدميزادهايي که بناست در ميانشان خليفه اهللا و اشرف مهه خملوقات پيدا شود. وقيت چنني موجودي پيدا مي شود که زمينه انتخاب و اختيار در حد اعال برايشان فراهم

باشد. بايد سخت ترين شرايط انتخاب پيش آيد و هر کس ظرفيتش بيشرت است٬ امتحانش سخت تر است٬ و طبعا خطرش هم بيشرت است.

اين جريان اتفاق افتاد تا اين که خداي متعال به حضرت آدم فرمود مشا از اين درخت �شيت خنوريد! �شيت بود و آدم و حوا در آن جا بودند و ابليس هم به آن جا راه
داشت. شيطان فهميد که خداي متعال به حضرت آدم و حوا امر فرموده که از اين درخت استفاده نکنند. او سوگند خورده بود که مهه انسان ها را گمراه می کند؛ قَاَل
ُهُم اْلُمْخَلِصَني. ويل قصد جدي داشت فَِبِعزَِّتَك َألُْغِويـَنـَُّهْم َأْمجَِعَني[9] [10] البته اين اندازه عقلش مي رسيد که زورش به مهه مني  رسد٬ و استثنايی هم آورده بود؛ ِإالَّ ِعَباَدَك ِمنـْ
که مهه انسان ها را تا آن جايي که ممکن است گمراه کند. گفت خوب سوژه اي پيدا کردم؛ از مهني جا شروع مي کنم. نزد حضرت آدم آمد و خيلي با ادب و احرتام با او
سخن گفت. به صفات علياي اهلي و امساي حسناي اهلي سوگند خورد که من مي خواهم يک خريخواهي براي مشا بکنم؛ َوقَاَسَمُهَما ِإنِّي َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحيَن.[10] [11]
در روايات دارد که حضرت آدم و حوا با آن فطرت پاکی که داشتند باور مني کردند کسي جرئت کند قسم دروغ به خدا خبورد. پرسيدند آن نصيحت چيست؟ گفت:
مي دانيد چرا خدا گفته از اين درخت خنوريد؟ خدا خواسته است مشا ملک نشويد. چون مالئکه زيادي خلق کرده٬ خواسته است خملوق ديگري هم داشته باشد که ملک
نباشد؛ ويل اگر از اين درخت خبوريد ملک مي شويد. فايده ديگر اين درخت هم اين است که با خوردن آن عمرتان هم ابدي مي شود. مني خواهيد مهيشه زنده باشيد؟ اگر
مي خواهيد ملک بشويد يا مي خواهيد عمرتان مهيشگي شود٬ نصيحت من را گوش کنيد و برويد از اين درخت تناول کنيد. باالخره آدم و حوا حتت تأثري واقع شدند و از

آن درخت تناول کردند.

 

نقش شيطان در امتحان انسان

در برخی از احتجاجايت که با ائمه اطهار سالم اهللا عليهم  امجعني شده٬ سؤاالتی از اين قبيل مطرح شده است که خدا آدم را براي �شت خلق کرد يا براي جهنم؟ اگر براي
�شت خلق کرد٬ چرا از آن بريونش کرد؛ چرا از آن درخت �ي اش کرد؛ و چرا گذاشت ابليس وارد �شت شود و آن ها را فريب دهد؟ خداوند مي دانست که شيطان اين
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وسوسه را می کند يا نه؟ اگر مني دانست٬ چه خدايي است؟ و اگر مي دانست٬ چرا او را به �شت راه داد تا وسوسه کند؟

پاسخ حقيقي اين پرسش ها آن است که تدبري خداوند اين بود که خليفه اللهي پيدا شود که مهه امتحانات را پشت سر بگذارد و ثابت کند که در مهه شرايط اطاعت خدا
می کند. برای پيدا شدن چنني مقامی بايد سخت ترين شرايط فراهم شود٬ و يکي  از اين شرايط سخت هم اين بود که می بايست بتواند حتت تأثري شيطان واقع شود. انسان
اصال آفريده شده بود تا براي امتحان به مهني دنياي فاين بيايد. آفريده نشده بود که از ابتدا در �شت مباند. آن جا زمينه اي بود که يکي از امتحاناتش اجنام بگريد و به اين

عامل منتقل شود.

يکی ديگر از پرسش هايی که در اين باره مطرح است اين است که آيا آن امر به خنوردن از درخت٬ يک امر مولوي بود يا امري ارشادي؟ بسياري از بزرگان فرموده اند که
آن جا اصال داِر تکليف نبود٬ و اين امر٬ امری ارشادي بود. از اين رو خداوند فرمود که اگر از آن تناول کنيد مبتال به گرسنگي و برهنگي مي شويد؛ از آن تناول نکنيد تا
به سخيت نيفتيد. اين يک تدبري اهلي بود که بايد ابتدا اين امتحان در آن عامل ــ که شايد از سنخ عامل برزخ بوده ــ اتفاق بيفتد و وسيله اي شود که انسان به اين عامل منتقل
گردد. اصال راه خروج و هبوط انسان از آن عامل مهني بود که بايد شيطان او را وسوسه کند و او وسوسه اش را قبول کند؛ وگرنه آن جا مي ماند و در آن جا گرسنگی و
تشنگی و توالد و تناسلي در کار نبود. اگر آن جا بودند فقط مهان آدم و حوا باقي مي ماندند و من و مشايي به وجود مني آمدمي. بايد به اين عامل بيايند تا اين مهه برکات
پيدا شود. نه تنها ما٬ بلکه انبيا و اوليا و ائمه معصومني مکان حتقق شان در اين عامل بود. بايد آدم و حوا به اين عامل بيايند تا فرزنددار شوند و اين مهه برکات پيدا شود.
آن ها حکمت هاي خداست و ما هر چه فکر کنيم به کنه اش مني رسيم. باالخره اين جريان به اين جا منتهي شد که ابليس هم به اين عامل بيايد و از آن �شت خارج
شود. خود ابليس هم در اين جا فرزنددار شد و قبيله ابليس در اين جا پديد آمد. اين بچه شيطان ها٬ از شيطان بزرگش گرفته تا بچه شيطان هاي داخلي٬ مهه از نسل آن

شيطان هستند. درباره قدرت شيطان و تصرف او در انسان ها حبث هايي وجود دارد که ان شاءاهللا در جلسه آينده به آن می پردازمي.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه نوزدهم؛ شيطان شناسی (2)

جلسه نوزدهم؛ شيطان شناسی (2)
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
9.69 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬29/2/95 مطابق با يازدهم شعبان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(19)

شيطان شناسی (2)

تأثير شيطان در شناخت ها و اميال

در جلسه گذشته درباره اصل خلقت و حکمت آفرينش شيطان و چرايي دمشين او با انسان سخن گفتيم٬ و ادامه حبث به اين جلسه موکول شد. آن طور که از قرآن و
روايات استفاده مي شود٬ شيطان کار مستقلي اجنام مني دهد بلکه کار او در واقع تقويت و تضعيف کارهايي است که ما اجنام مي دهيم. رفتارهاي اختياري ما از دو منبع
اصلي سرچشمه مي گريد؛ ما بايد چيزهايي را بدانيم تا به عملي اقدام بکنيم٬ ويل تنها دانسنت کايف نيست و بايد انگيزه اي نيز براي اجنام داشته باشيم. به عبارت ديگر هم
با جتربه هايي که دارد سعي مي کند ما فعاليت مي کند. در مورد شناخت٬  بعد  تا يک کار اختياري را اجنام دهيم. شيطان در مهني دو  بايد خبواهيم  بدانيم و هم  بايد 
شناخت صحيح پيدا نکنيم؛ اگر فکر مي کنيم٬ در فکرمان اشتباه کنيم٬ اگر استدالل مي کنيم٬ مغالطه کنيم٬ و اگر بايد به چيزي توجه پيدا کنيم از آن غفلت کنيم.
باالخره در درک ما اثر مي گذارد و آن را منحرف مي کند. اين کار شيطان خود به دو خبش تقسيم مي شود؛ يکي اين که مانع از آن مي شود که ما فکر و استدالل صحيح
کنيم و عقل مان را به کار بربمي٬ يا از منبع شناخت صحيح ديگري مثل وحي استفاده کنيم. اين يک نوع کار سليب است. يکي هم اين که چيزهايي را که موجب اشتباه
ما مي شود٬ به ما القا مي کند. شيطان مهني عمل را درباره ميل و رغبت ما  نيز اجنام مي دهد. او کاري  مي کند که ميل ما به چيزهايي تشديد شود؛ چه بسا بعد از عمل
بفهميم آن کار يب جايي بوده است و اقتضاي اين کار وجود نداشته است٬ ويل شيطان کاري مي کند که هيجانات شديدي در انسان پيدا  شود و گاهي به حدي مي رسد
که انسان تصور مي کند که ديگر اختيار از او سلب شده است. شيطان افزون بر تشديد رغبت ما به کارهاي غلط٬ ما را از کارهاي خوب و آن چه بايد به آن رغبت

پيدا کنيم نيز مي ترساند. او کاري مي کند که ما فکر کنيم اين کار خطر دارد٬ مشکل است يا زمحت دارد و به خاطر راحيت مان به دنبال آن نرومي.

چگونگی تأثير شيطان در شناخت

خداوند متعال به حضرت آدم فرموده بود: َوَال تـَْقَربَا َهـِذِه الشََّجَرَة.[1] [2] حضرت آدم و حوا در ابتداي کار از اين شجره منهيه تناول مني کردند؛ چون مي دانستند که
آن چه خداوند فرموده ضرر دارد٬ و از آن ₦ي کرده٬ بايد اطاعت کرد. اما شيطان در اين شناخت دخالت کرد و گفت: مي دانيد چرا خدا گفته خنوريد؛ َما َ₦َاُكَما َربُُّكَما
َلى؛[3] [4]  شيطان نزد يبـْ َوُمْلٍك الَّ  اْخلُْلِد  َعَلى َشَجَرِة  أَُدلَُّك  َهْل  آَدُم  يا  قَاَل  الشَّيطَاُن  ِإلَيِه  فـََوْسَوَس  اْخلَاِلِديَن.[2] [3]  ِمَن  َتُكونَا  أَْو  َمَلَكِني  َتُكونَا  َأن  ِإالَّ  الشََّجَرِة  َهـِذِه  َعْن 
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حضرت آدم آمد و گفت: مي خواهي به کاري راهنمايي ات کنم که اگر آن را اجنام بدهي٬ عمر مهيشگي و سلطنيت پيدا خواهي کرد که هيچ فرسودگي و کهنگي ندارد و
مهيشه تازه و شاداب و خرم است.

اين کار مهان دخالت در شناخت است؛ چيزي را به آدم القا کرد که به آن معتقد نبود. مي خواهد در ادراک او اثر بگذارد که تو اشتباه مي کين و مني داين چرا خداوند
گفته است از اين درخت خنور. هم چنني خداوند درباره علت اين که کساين گمراه شده و باعث گمراهي ديگران شدند٬ مي فرمايد: اْسَتْحَوَذ َعَليِهُم الشَّيطَاُن فَأَنَساُهْم ِذْكَر
اللَِّه أُْولَِئَك ِحْزُب الشَّيطَاِن[4] [5]؛ شيطان بر اين ها تسلط پيدا کرد و کاري کرد که از ياد خدا غافل شوند. اين مهان تأثري منفي شيطان است؛ در ادراک انسان اثر
يا بد تفسري مي کنند مي گذارد که توجه نکند. در جاي ديگر خطاب به پيغمرب اکرم مي فرمايد: با کساين که در آيات اهلي دخالت مي کنند و آن ها را حتريف کرده 
معاشرت نکن! اما اگر اتفاقا شيطان کاري کرد و تو را به دام اين ها انداخت و فراموش کردي٬ هرگاه به ياد آوردي ديگر با اين ها ننشني؛ َوِإمَّا ينِسينََّك الشَّيطَاُن َفَال تـَْقُعْد
بـَْعَد الذِّْكَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن[5] [6]. البته قضيه شرطيه است و به اين معنا نيست که حتما حتقق پيدا مي کند. اين آيه مي خواهد امهيت اين رابطه را بيان کند و ممکن

است اصال هيچ وقت هم واقع نشود. ويل به هرحال کار شيطان در اين جا اين است که انسان را به نسيان مي اندازد.

خداوند مهچنني از سنت خود درباره کساين که از ياد خدا تغافل مي کنند سخن مي گويد و مي فرمايد: َوَمن يْعُش َعن ِذْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيِّْض َلُه َشيطَانًا فـَُهَو َلُه َقرِيٌن[6] [7]؛
کسي که از ياد خدا تغافل کند در دام شيطان مي افتد. خداوند مي فرمايد شيطاين به سراغ چنني کسي مي فرستيم که مهنشني او خواهد بود و مادامي که از خدا غفلت

دارد شيطان مهراهش است.

چگونگی تأثير شيطان در اميال

در جلسات  گذشته گفتيم که وجود غرايز در انسان دو فايده مهم دارد؛ يکي اين که اگر اين غرايز نباشد٬ انسان به کارهاي حيايت خود ادامه مني دهد؛ اگر ميل به غذا
نداشته باشد٬ غذا مني خورد و از گرسنگي مي مريد. اگر ميل جنسي نداشته باشد٬ نسلش منقرض مي شود. فايده ديگر غرايز فراهم شدن زمينه انتخاب است. انسان به
صورت طبيعي وقيت گرسنه مي شود ميل به غذا پيدا مي کند؛ شيطان اين ميل را تشديد مي کند. يا فرض کنيد شخص با ديدن منظره اي به صورت طبيعي حتريک جنسي
مي شود؛ اما شيطان وارد مي شود و مدام به ذهن او القا مي کند که چه قدر زيباست و چه قدر لذت دارد٬ و آن   قدر اين کار را تکرار مي کند که گاهي با اين که فرد

خودش هم مني خواهد٬ اما مي بيند که در دام افتاده است.

يکي از داليل بر وجود شيطان مهني است که انسان در می يابد در شهوت يا غضب٬ چيزي غري از انسان در او اثر مي گذارد و او را به هيجان شديدي مي رساند که
ديگر مقاومت برايش سخت مي شود؛ َزيََّن َهلُُم الشَّيطَاُن َأْعَماَهلُْم؛[7] [8] شيطان آن چه برايشان لذت خبش است و آراستگي و زيبايي دارد٬ تزيني و آراسته تر مي کند و به آن
جلوه اي دروغني مي دهد. بعد هم که انسان مي فهمد دروغ بوده است٬ ديگر کار از کار گذشته است. جمموع کارهاي شيطان از اين قبيل است. کار خاصي نيست که
وقيت از کسي سر زد بفهمد که اين کار شيطان است. خوردن گاهي ممکن است وظيفه شرعي و واجب باشد٬ گاهي مستحب است و گاهي هم ممکن است شيطاين
باشد. حيت ارضاي غريزه جنسي مهيشه کاري شيطاين نيست٬ بلکه گاهي تکليف واجب است٬ گاهي مستحب است و ثواب دارد؛ البته گاهي هم ممکن است شيطاين
باشد. ديگر کارها هم مهني گونه است و ممکن است شيطان در ميل و انگيزه نسبت به آن دخالت کند. به عنوان منونه٬ گاهي ممکن است انسان يک يا چند ساعت
َا َلَكِبريٌَة ِإالَّ َعَلى اْخلَاِشِعَني؛[8] مشغول حل جدول يا متاشاي فيلم تلويزيوين و امثال اين ها باشد و هيچ خسته هم نشود٬ اما برای دو دقيقه منازخواندن خسته مي شود؛ َوِإ₦َّ
[9] مناز کار سنگني و بار گراين است٬ مگر برای کساين که اهل خشوع هستند. اين دو دقيقه که اين قدر خستگي ندارد٬ ويل شيطان کار خودش را می کند و مهني دو

دقيقه را برای ما سخت جلوه می دهد. اين درحايل است که ما از اين دو دقيقه ها و ده دقيقه ها و دو ساعت ها زياد مي گذرانيم و خسته مني شومي!

يکی از ويژگی های شيطان اين است که خناس و پنهان کار است. او وقتی در دل انسان اثر مي گذارد و وسوسه مي کند٬ انسان متوجه مني شود که کسي دارد او را
وسوسه مي کند٬ بلکه خيال مي کند فکری طبيعي است که برايش پيش آمده است. ما بايد در مقابل اين شيطان با اين خصوصيات چه کنيم؟ اگر شيطان خود ظاهر
اثر انسان  در  به گونه ای  و  است  پنهان کار  او  مي پائيدمي٬ ويل مهان طور که گفتيم  را  است که وسوسه می کند٬ شايد کمي خودمان  می ديدمي که شيطان  و  می شد 

مي گذارد که انسان مني فهمد٬ و حيت گاهي خيال مي کند ملک است٬ يا انگيزه اي اهلي است.

ياد خدا؛ مهم ترين حافظ در مقابل شيطان

براي اين که ناآگاهانه به دام شيطان نيفتيم و بتوانيم خودمان را حفظ کنيم بايد کاری ضد کارهايي که شيطان در مقابل ما اجنام مي دهد٬ اجنام بدهيم. مهم ترين کار
شيطان اين است که ياد خدا را از انسان بگريد٬ و ما اگر خبواهيم به دام او نيفتيم بايد مترين کنيم و بکوشيم که مهيشه به ياد خدا باشيم. قرآن مي فرمايد: َوَمن يْعُش َعن
ِذْكِر الرَّْمحَِن نـَُقيْض َلُه َشيطَانًا فـَُهَو َلُه َقرِيٌن؛ اگر از ياد خدا اعراض کرديد٬ ما شيطانی به سراغتان مي فرستيم. اگر خبواهيم خدا برای ما شيطان نفرستد بايد مهيشه به ياد خدا
باشيم. البته ياد اولياي خدا هم ياد خداست؛ توجه به وجود مقدس ويل عصر ارواحنا فداه هم توجه به خداست. بايد از اين مقوله استفاده کنيم و بيشرت ذهن مان را به

؛ اگر شيطان به تو مسري حق و چيزهايي که مي تواند ما را از شر شيطان حفظ کند٬ توجه دهيم. خداوند می فرمايد: َوِإمَّا ينَزَغنََّك ِمَن الشَّيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِالّلِه[9] 
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مسري حق و چيزهايي که مي تواند ما را از شر شيطان حفظ کند٬ توجه دهيم. خداوند می فرمايد: َوِإمَّا ينَزَغنََّك ِمَن الشَّيطَاِن نـَزٌْغ فَاْسَتِعْذ بِالّلِه[9] [10]؛ اگر شيطان به تو
محله کرد و خواست تو را گمراه کند٬ به خدا پناه برب! کسي قوي تر از شيطان پيدا کن و به آن پناه برب! اين گونه نيست که وقيت شيطان به ما محله مي کند به کلي
قدرت ما سلب  شود٬ او حاکم  شود و هر کاري دلش مي خواهد بکند. خود شيطان در روز قيامت مي گويد: َوَما َكاَن ِيل َعَليُكم مِّن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل

َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُمواْ أَنُفَسُكم.[10] [11]

وسوسه؛ سالح شيطان

يکي از موضوعايت که قرآن نقل مي کند مباحثاتی است که ميان اشخاص کم بينش و دون مهت در مقابل بزرگان شان صورت می گريد. در آخرت هر دو گروه جهنمي 
لََنا؛[11] [12] اين جهنم را مشا براي ما درست کرديد و ما را به دام ْمُتُموُه  َقدَّ أَنُتْم  به بزرگان مي گويند مشا ما را گمراه کرديد؛  مي شوند و به جان هم مي افتند. ضعفا 
انداختيد. آن ها هم جواب مي دهند که ما تسلطي بر مشا نداشتيم. ما دعوت تان کردمي و مشا قبول کرديد. يکي ديگر از مذاکرات مهم٬ مذاکره مهه گمراهان با خود
شيطان است. وقيت کار متام شد و جهنمي ها به جهنم رفتند و در جهنم بسته شد و جهنميان فهميدند که راه خروجي از جهنم وجود ندارد٬ به جان شيطان مي افتند که
تو بودي که ما را گمراه کردي! شيطان مي گويد: ِإنَّ الّلَه َوَعدَُكْم َوْعَد احلَْقِّ َوَوَعدتُُّكْم فََأْخَلْفُتُكْم؛ خدا از مشا براي کار خوب دعوت حقيقی کرد و من وعده اي دروغ به
مشا دادم. مشا می ديديد که وعده هايي که من می دهم درست در مني آيد و وعده هاي خدا درست است٬ اما وعده هاي حق خدا را گوش نکرديد و به وعده های دروغني
من دل داديد. َوَما َكاَن ِيل َعَليُكم مِّن ُسْلطَاٍن ِإالَّ َأن َدَعْوُتُكْم فَاْسَتَجْبُتْم ِيل؛ من تسلطي بر مشا نداشتم٬ من گفتم بياييد٬ مشا هم آمديد. َفَال تـَُلوُموِين َوُلوُمواْ أَنُفَسُكم؛ من را

مالمت نکنيد! خودتان را مالمت کنيد!

کمی از مرز فاصله بگيريم!

 ما براي اين که به اين دام نيفتيم بايد قبل از آن که ما را به حالت هيجان و گمراهي بکشاند٬ عقب نشيين کنيم٬ اما اگر نزديک و نزديک شدمي و گفتيم در هنگام خودش
خودمان را از گناه حفظ مي کنيم٬ کم کم جلو مي رومي و ناگهان در گناه می افتيم و متام مي شود. خداوند می فرمايد: َال تـَتَِّبُعوا ُخطَُواِت الشَّيطَاِن.[12] [13] شيطان به
يک باره مشا را وسط جهنم منی اندازد. ابتدا مي گويد: بيا کمي برومي آن جا را متاشا کنيم٬ ببينيم چه خرب است. وقيت انسان رفت و کمي متاشا کرد٬ کمي متايل پيدا مي کند
و نزديک تر می رود. وقتی نزديک رفت يک بار آن را اجنام می دهد. آن گاه می بيند خيلي شريين است و تکرار می کند و کم کم معتاد مي شود٬ و ديگر مني تواند چشم و
گوشش را حفظ کند. ابتدا می توانست جلوی خودش را بگريد٬ اما وقتی نزديک شد و تکرار کرد و معتاد شد٬ ديگر منی تواند؛ َفَمْن َرَتَع َحْولَ  احلَِْمى أَْوَشكَ  َأْن يـََقَع ِفيه؛

اگر انسان لب مرز حرکت کند٬ يک باره پايش ليز مي خورد و مي افتد. وقتی هنوز به لب مرز نرسيديد کمي فاصله بگرييد و خودتان را حفظ کنيد!

احتياط؛ شرط عقل

به مهني دليل بايد بنا بگذارمي نسبت به هر ادعايي که به ما القا مي شود يا به ذهن مان مي آيد زود حالت قبول و انفعال پيدا نکنيم. قرآن مي فرمايد: اصال نزديک کساين
که درباره آيات ما جمادله مي کنند٬ نرويد و با آن ها ننشينيد و حرف شان را گوش نکنيد. حال اگر اتفاقاً رفتيد و قدم اول شيطان را ديديد٬ ديديد که حرف نامربوطي
مي زند٬ زود سعي کنيد از آن ها جدا شويد. حتقيق کنيد. ديگر به ادامه سخنان آن ها گوش ندهيد. اول بايد بفهميم يک حرف راست است يا دروغ. ببينيم عامل ديگری
بر خالف او گفته است يا نه. کمي فکر کنيم ببينيم واقعا اين مقدمه اين نتيجه را مي دهد؟ آيا برای اين سخنی که می گويد دليل منطقي دارد؟ آيا داليل او برای من

حجت است و می توامن جواب خدا را بدهم؟ قبل از اين که به فساد٬ احنراف و گمراهی کشيده شوم با احتياط برخورد کنم.

يک بار هم وعده های خدا را امتحان کن!

در مسائل رفتاري و عملي نيز مهني طور است. از ابتدا انسان بايد چشم و گوشش را حفظ کند و به گناه نزديک نشود. حال اگر اتفاقا چشمش افتاد و حاليت برايش
پيش آمد سعي کند زود برگردد٬ دور شود و ادامه ندهد. تا آدم در دام نيفتاده بايد در نزديک شدن به آن چه شيطان دوست دارد٬ احتياط کند. از سوي ديگر٬ هرگاه
براي انسان ثابت شد که تکليفي دارد٬ فهميد که بايد در جهاد شرکت کند يا بايد مايل را بپردازد و مثال دست مهسايه فقري خود را بگريد٬ شيطان وسوسه می کند و
مي گويد فردا خودت به اين پول احتياج پيدا مي کين! آن را  نگه دار! حاال شايد براي آن هم راهي پيدا بشود؛ الشَّيطَاُن يِعدُُكُم اْلَفْقَر؛[13] [14]مي گويد اگر پول هايت را
در اين راه خرج بکين فقري مي شوي! فکر آينده ات را بکن! َوالّلُه يِعدُُكم مَّْغِفَرًة مِّْنُه َوَفْضًال؛ اما خدا مي گويد اگر يک لایر بدهي هفتصد لایر جايش خواهد آمد. دست کم
يک بار هم وعده خدا را امتحان کن! کساين هستند که مکرر امتحان کرده اند٬ و گاهی 24 ساعت نگذشته و پويل که براي خدا داده اند دو برابر جايش آمده است.
اگر باور دارم که خدا دروغ مني گويد کمي احتياط کنم و يک بار هم امتحان بکنم. بگوييم به اين شخص حمتاج رسيدگي مي کنيم و اين پويل که دارمي به او مي دهيم٬

ببينيم خدا عوضش را به ما مي دهد يا مني دهد!
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نتيجه اين که در مقام عمل سعي کنيم فريب شيطان را خنورمي و قبل از اين که در دام شيطان بيفتيم و شيطان بر ما مسلط شود کمي احتياط کنيم و در مسري او قدم
نگذارمي. آرام  تر برومي تا بتوانيم جلوي خودمان را بگريمي و باالخره آن جايي که احساس کردمي که دام شيطان خيلي قوي است و خيلي در ما اثر گذاشته و احساس
ضعف مي کنيم و مني توانيم مقاومت کنيم٬ سراغ خدا برومي. مهان طور که اگر کسي به مشا محله کرد و  ₦لواين کنارتان هست٬ به او مي گوييد آقا دست اين را بگري و ما

را خالص کن! اگر خودت مني تواين بدان شخص قوي اي باالی سرت وجود دارد٬ به او پناه برب! خدا کمکت مي کند.

 اميدوارمي که خداي متعال به مهه ما توفيق دهد از راهنمايي قرآن و سنت بيشرت استفاده کنيم و در دام شياطني انس و جن نيفتيم. امروز البته شياطني انس هم تعدادشان
بيشرت است و هم حيله هايشان پيچيده تر؛ به خصوص شيطان بزرگ. اعاذنا اهللا و اياکم من شرورهم.
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جلسه بيستم؛ مهار هواي نفس
براي دريافت فايل صويت اين جا را کليک کنيد [1]

 
11.99 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬20/3/95 مطابق با سوم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(20)

مهار هواي نفس

اشاره

موضوع حبث ما عوامل احنراف انسان از مسري حق بود و اين سؤال مطرح شد که چگونه کساين ساليانی دراز راه صحيحي را پيمودند و زمحت هايي کشيدند٬ اما در اواخر
عمرشان منحرف شدند و گاهی تا 180 درجه تغيري مسري دادند. با استفاده از فرمايشات امريمؤمنان صلوات اهللا عليه در Ƨج البالغه به اين نتيجه رسيدمي که هواي نفس٬
فريب دنيا٬ و شيطان سه عامل اصلی احنراف هستند. اين  سه عامل از يکديگر مستقل نيستند و دست به دست هم مي دهند و انسان را فريب مي دهند. معموال هواي
نفس به مهني امور دنيا تعلق مي گريد. انسان به دنبال استفاده از لذت هاي دنياست؛ از يک سو دنيا فريبش مي دهد و از سوی ديگر هواي نفس به طرف آن ميل پيدا
مي کند. به عبارت ديگر دنيا متعَلق هواي نفس است٬ و هواي نفس به زينت ها و لذت هاي دنيا تعلق مي گريد. اما نقش شيطان نقشی تقوييت است؛ يعين شيطان مهان
چيزي را که انسان مي خواهد و دنيا باعث فريفتنش مي شود٬ تقويت مي کند. او با وعده هاي دروغني٬ انسان را فريب مي دهد و وسوسه مي کند. انسان فريب مي خورد و
گاهي پس از اين که به دام او افتاد می فهمد اشتباه کرده است٬ اما باز فريب مي خورد و اين جريان هم چنان ادامه پيدا می کند. بنابراين نقش شيطان تقويت خواهش هاي

نفساين و فريب هاي دنياست. باالخره اين مثلث با هم ديگر عمل مي کنند و اشخاص را به احنراف و گناه و فساد و سقوط مي کشانند.

مالک مذموميت هواي نفس

گفتيم که هواي نفس به معنای «دخلواه» است٬ اما اين بدان معنا نيست که هر چه دل انسان خبواهد بد است. بد بودن به اين است که انسان مالک ترجيح را دخلواه
خود قرار دهد٬ ويل ممکن است انسان به خاطر مطلوب بودن کاري آن را اجنام دهد و لذت هم بربد٬ که در اين صورت اشکايل ندارد. براي مثال انسان روزه دار هنگام
افطار از افطار کردن لذت مي برد. اين کار مستحب است و انسان مي تواند به قصد قربت افطار کند و ثواب زيادي هم بربد٬ ضمن اين که اين کار موافق ميلش است و
از آن خوشش هم می آيد. يا حيت در شرايطي ممکن است باالترين لذت هاي حيواين عباديت بزرگ باشد و ثواب اخروي داشته باشد٬ اگر به نيت قرب به خدا اجنام شود.
پس اين که مي گويند هواي نفس يکي از عوامل فساد است به اين جهت است که انسان آن لذت را مالک عمل قرار بدهد. به عبارت ديگر٬ علت اين که اين کارها را
اجنام مي دهد اين است که خوشش مي آيد و ديگر در بند اين نيست که آن کار حالل است يا حرام. اين دنباهل روی هوای نفس است٬ ويل ممکن است تکليف شرعي به
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امر خوش آيندي تعلق گريد و انسان به آن عمل کند و لذت هم بربد. بنابراين اين گونه نيست که هر چه لذت دنيوي و حسي و مادي داشته باشد٬ بد باشد و موجب
سقوط انسان  شود٬ و متقابال هر چه خالف ميل انسان است کار خويب باشد. چنني معياري درست نيست.

توجه به اين نکته از اين جهت امهيت دارد که تعبريات برخي روايات چنني ايهامي را اجياد مي کند. روشن است که بيشرت بيانات روايات بياناتی عريف اند٬ و در مقام حصر
و ارائه يک قاعده کلي صددرصدي نيستند. اگر خبواهيم با يک تعبري منطقي کامل٬ هوای نفس را مذمت کنيم بايد مهه قيود و شرايطش را ذکر کنيم٬ و اين ديگر از
حالت حماوره عادي خارج مي شود و موجب تکلف و خستگي در گفت وگو مي گردد. بنای عقال نيز مهني است که در هر موردي روی آن چه در آن مقام مؤثر است تکيه

مي کنند٬ و ديگر شرايط و موارد استثنا را در جاي ديگري ذکر مي کنند.

پيروي  هواي نفس؛ عنصر اصلي فرهنگ الحادي غرب

ممدوح و  مذموم  نفس  هوای  از  منونه هايي  بيان  به  Ƨج البالغه٬  در  صلوات الله عليه  امرياملؤمنني  فرمايشات  � خصوص  روايات٬  و  آيات  از  استفاده  با  گذشته  جلسات  در 
پرداختيم. ما اين اصول را پذيرفته امي که هرچه قرآن و اهل بيت مي گويند درست است؛ ايشان معصوم بودند  و کلمات شان حساب شده بوده است٬ اما اين منطق در مهه جا
و در مهه اقشار تأثري کايف ندارد. حيت کساين با اين که مسلمان هستند و با اسالم خمالفيت ندارند و قرآن و اهل بيت را هم دوست دارند٬ اين طور نيست که صددرصد
هرچه در قرآن و روايت است بپذيرند و به آن ملتزم باشند. گاهي در دلشان مي گويند: حاال ما خمالفيت مني کنيم٬ ويل معلوم نيست درست باشد! گاهي مي گويند: اين ها
براي زمان صدر اسالم بوده٬ و حاال ديگر اين طور نيست و اين احکام قابل اجرا نيستند! از سوی ديگر٬ مهه ما شاهدمي که آرام آرام فرهنگ ما از دوران آموزش هاي
ابتدايي٬ بلکه در دوران مهدکودک٬ حتت تأثري فرهنگ غرب قرار گرفته است. عنصر اصلي فرهنگ احلادي امروز که به نام فرهنگ غريب ناميده مي شود مهني است که هر
کس هر چه دلش مي خواهد اجنام دهد. بزرگ ترين افتخار سردمداران اين فرهنگ اين است که طوري کشورمان را اداره کنيم که هر کس هر طور دلش مي خواهد رفتار
کند٬ مگر جايي که خواست هاي مردم با هم تزاحم پيدا کند٬ که در اين صورت قيود و حدودی مي گذارند تا حمدوديت هايي پيدا شود و مزاحم ديگران نشوند٬ وگرنه
هيچ بد نيست که هر کس هر کاري دلش مي خواهد اجنام بدهد. اين فرهنگ آرام آرام در فرهنگ ما هم وارد مي شود و حتی در گفت وگوي کودکان رواج پيدا کرده

است.

اختالط فرهنگ ها به خصوص به وسيله رسانه هايي که در دسرتس مهه قرار گرفته و وقت نوجوان ها را مي گريد و مشغول شان مي کند٬ اين آفت را اجياد مي کند که نسبت به
مباين ديين٬ باورها و ارزش هاي ديين سست مي شوند و شک پيدا مي شود٬ و حال اگر اين روند صعودي ادامه پيدا کند خيلي خطرناک خواهد بود. ما به سهم خودمان
بايد بکوشيم حيت برای مطالب تعبدي٬ داليل دلنشني و قابل فهمي ارائه دهيم٬ و در عني حال از مبالغه گويي هاي غري منطقي خودداري کنيم. ممکن است نوجواين بپرسد:
چه کسي گفته هواي نفس بد است. مشا مي گوييد اگر انسان مالک کارش را دل خواهش قرار دهد٬ به احنراف٬ گمراهی و فساد کشيده مي شود. اين ها اسم هايي است
که مشا روی اين مسايل گذاشته ايد. وقيت دل من چيزي را مي خواهد٬ خوشم مي آيد و آن را اجنام مي دهم؛ آيا مشا مي گوييد هر کاري بدم مي آيد اجنام دهم؟! تا انسان از
چيزی خوشش نيايد آن کار را اجنام مني دهد. وقيت خوشم مي آيد مي شود دخلواه٬ و دخلواه را هم که مشا مي گوييد بد است. پس من چه کار کنم؟ به دنبال کارهايي که
بدم مي آيد بروم؟! آيا اين مي شود مالک خويب و درسيت؟! حاال چه کسي گفته هواي نفس بد است؟ اصال کار عقاليي مهني است که انسان به دنبال کاري برود که
نفعي برايش داشته باشد و از آن لذيت بربد. مشا به چه دليل مي گوييد که پريوي هواي نفس عامل گمراهي است؟ اگر برای پاسخ به اين پرسش ها دليل عقلی قابل فهمی را

ضميمه داليل نقلی کنيم٬ پذيرش آƧ ا برای نوجوانان آسان مي شود و کمک مي کند که حيت پايه اميانشان نيز تقويت شود.

مهان طور که اشاره کردم٬ اصل فرهنگ احلادي غريب مهني است و تعبري آن ها «آزادي» به معناي عام کلمه است. مي گويند اصل آزادي است؛ آزادي در گفتار٬ در
انديشه٬ در کردار و... اين را اولني حق بشر مي دانند٬ و لذا ديگران را به دليل خمالفت با برخي دل خواه ها٬ به نقض حقوق بشر حمکوم مي کنند مثال يب شرمانه مي گويند
مشا چرا هم جنس بازي را مذمت و آن را حمکوم کرده٬ براي آن جمازات تعيني مي کنيد؟ آƧا آزادند و دلشان مي خواهد! مشا چه حق داريد که آƧ ا را منع کنيد؟ اصل آزادي
است و آزادي هم يعين آزادي در انديشه٬ در گفتار و در کردار٬ مگر جايي که مزاحم ديگران بشود. فقط بايد مقررايت باشد که جلوي مزامحت را بگريد. اين هم باز

براي اين است که آزادي عمومي تأمني شود.

پذيرش قانون؛ اولين گام در تربيت ديني

ما در مقابل اين شبهات٬ برای نوجوان مسلماين که هنوز فکرش رشد کايف نکرده و حبث هاي عميقي در اين زمينه نديده و نشنيده است چه بگوييم؟ اولني مسئله براي ما
اين است که اثبات کنيم که انسان بايد حمدوديت را بپذيرد٬ و اين که فکر کنيم انسان بايد آزاد باشد٬ فکر صحيحي نيست. برای کساين که در سطح  پايني تري از
تفکر هستند٬ مي شود گفت: اگر دوستان مشا ـ حيت پدر و مادر مشاـ هرطور دلشان خواست با مشا رفتار کنند٬ مشا مي پسنديد و مي گوييد خوب و درست است؟ خود مشا
گاهی به رفتارهاي پدر و مادرتان اعرتاض مي کنيد. خب آ ن ها آزادند که هر طور دلشان مي خواهد عمل کنند٬ مشا چرا اعرتاض مي کنيد؟ اين که مي گوييد نبايد اين کار را
بکنند يعين بايد حمدوديت باشد؛ يعين بايد مقررايت باشد٬ و بايد آƧ ا را رعايت کرد. مقررات يعين حمدوديت آزادي. اين مسئله اي است که شايد نتوان يک انسان عاقل را



پيدا کرد که با آن خمالفت کند. اين مسئله در منابع ديين ما هم ارسال مسلم شده است و در مقابل آن «طغيان» قرار گرفته است. اگر چيزي مرز و چارچوب خاصي
داشته باشد و در مهان مسري خودش حرکت کند صحيح٬ نورمال٬ طبيعي٬ معقول و پسنديده مشرده مي شود٬ اما اگر از اين حد جتاوز کرد٬ مهانند Ƨري است که در اثر
سيل طغيان مي کند و ويراين به بار مي آورد. طغيان از واژه هاي قرآين است٬ و کلمه طاغوت هم از مهني واژه گرفته شده است. خداوند مي فرمايد: َوالَِّذيَن َكَفُرواْ أَْولَِيآُؤُهُم

الطَّاُغوُت.[1] [2] طاغوت يعين موجودي که اساسش بر طغيان است٬ حق و مرز مني شناسد و مقررات را قبول ندارد.

�رتين راه برای القای اين مفهوم نيز حميط خانواده است؛ البته با روش صحيح و توأم با حمبت و استدالل متناسب با فهم نوجوان. بايد از ابتدا به او بفهمانند که زندگي
بدون مقررات مني شود؛ البته مقررات بايد معقول٬ مفيد و حساب شده باشد٬ اما بدون مقررات زندگي  دوام پيدا مني کند و قابل عمل نيست. اولني قدم در تربيت اين است
که کودکان را به رعايت وقت کارها عادت بدهيم. برای ناهار٬ متاشاي تلويزيون٬ تفريح٬ بازي و... وقت بگذارمي و از کودک رعايت آن را خبواهيم. اين  مسايل را به
سادگی مي توان به کودک قبوالند؛ البته در صوريت که افراط و تفريط در آن نباشد٬ و باعث نشود که از پذيرفنت مقررات پشيمان شود. اگر مقررات معقول باشد٬ خودش

هم آثار خوبش را مي بيند و به راحتی قبول مي کند.

پذيرش سختي ها براي رسيدن به لذت بيشتر

گفتيم هيچ کس نيست که اصل مقررات را انکار کند. دست کم مي گويند آزادي مطلوب است مادامي که مزاحم آزادي ديگران نشود. مهني قيد به معنای نوعی مقررات
است. اکنون اين سؤال مطرح مي شود که آيا اگر من مزاحم آزادی کسي نباشم٬ مي توامن هر کاري دمل خواست اجنام دهم؟ آيا وقتی در اتاق خودم تنها هستم مي توامن هر
کاري دمل مي خواهد اجنام بدهم يا آجن ا هم مقررات الزم است؟ اين جا مرحله دوم استدالل است. با مهان استدالل هاي ساده مي گوييم: اگر مشا در اتاق کربيت زدي تا
مشع را روشن کين و به اشتباه دستت را سوزاندي٬ يا کاري کردی که موجب شد دستت بريده شود٬ بايد به بيمارستان بروی٬ هزينه کنی و داروهاي تلخ مصرف کين! اين
کار خوب است؟! خوشت مي آيد؟! آن را مي پسندي؟! طبعا هيچ کسي اين  مشکالت را هدف خود قرار مني دهد. چيزي که موجب اذيت انسان مي شود٬ ضد لذت و

ضد دخلواه است و هيچ عاقلي چنني کاري مني کند.

از سوی ديگر٬ مي توان به آƧا گفت: آيا درست نيست که  انسان براي رسيدن به يک لذت قوي کمي زمحت را حتمل کند؟! اين  کار را مي پسندي يا نه؟ برای مثال٬
فرض کنيد نان بيات بدون خورشتی در خانه دارمي؛ اگر خبواهيم غذاي �رتي ߽يه کنيم بايد در سرمای زمستان يا گرمای تابستان بريون بروی و غذای �رتی ߽يه کنی. اين
رفنت٬ زمحت و ناراحيت دارد اما وقيت مي بيند به دنبال آن لذت است٬ حتمل مي کند. چه کسي از اين کار بدش مي آيد؟! بنابراين مي توان کمي سخيت را برای درک لذت
که دارمي  رفتارهايي  ما  که  مي شود  ما  زندگي  در  اصل  يک  اين  فهماند.  نيز  خردسال  کودک  به  ساده  مثال هاي  با  مي توان  راحيت  به  را  مسايل  اين  کرد.  حتمل  بيشرت 
سخيت هايي و مشکاليت دارند٬ اما راحيت ها و لذت هاي فراواين بر آن ها مرتتب مي شود٬ که جا دارد براي رسيدن به اين خوشي ها  آن سخيت ها را حتمل کنيم. و باالخره
براي اين که انسان مريض نشود٬ بايد کمي غذا کمرت خبورد و خيلي پرخوري نکند. اگر غذاهايي که با هم متناسب نيست خبورد٬ دل درد مي گريد. اين مسايل قابل قبول
است و به خصوص وقيت با زبان خوب و مالمي گفته شود کودک مي پذيرد. برهان عقلي قوي اي مني خواهد؛ البته مهني بيان هاي ساده٬ برهاين به دست آن ها مي دهد که

مي شود (و حيت بايد) زمحت هايي را براي رسيدن به لذت هاي بيشرت حتمل کرد و اين کار ارزش دارد.

توجه به خوشي ها و سختي هاي آخرت

وقيت اين کودک رشد مي کند و به سن بلوغ مي رسد٬ به او مي گوييم: اگر بعد از اين زندگي حدود صدساله اي که ما در دنيا دارمي زندگي ديگري باشد٬ نبايد به فکرش
باشيم که آن جا به ما سخت نگذرد؟! مسئله را به صورت يک معادله مطرح مي کنيم. يک قضيه شرطيه است. باالخره اين معادله را قبول مي کند٬ اما ممکن است بگويد:
ْهُر. نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ الدَّ از کجا که چنني چيزي باشد؛ نه خري نيست. ما که ديدمي اين آدم مي مريد و خاکش مي کنند متام مي شود؛ َوقَاُلوا َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
[2] [3] با طرح اين سوال  ها٬ انگيزه اي براي طرف اجياد مي کنيم که حتقيق کند. به او مي گوييم: ما مني گوييم حتماً هست؛ مي گوييم برو فکرش را بکن! برو بررسي کن

ببني هست يا نه. ما هم کمکت مي کنيم و راه هاي بررسي را به مشا نشان مي دهيم٬ ويل خودت بايد تصميم بگريي و بفهمي!

مهان طور که مي بينيد٬ در اين مرحله از اين مسئله که ما به فکر لذت هستيم اين نتيجه را مي گريمي که بايد به فکر اين باشيم که ما زندگي ديگري هم دارمي و روي
نـَْيا× فَِإنَّ لذت هاي بعدي هم بايد حساب کنيم. بسياري از آيات قرآن بني اين دو مسئله ربط داده است. در سوره نازعات مي خوانيم: فََأمَّا َمن َطَغى× َوآثـََر اْحلََياَة الدُّ
اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى. مي فرمايد: انسان ها دو دسته اند؛ يک دسته اهل طغيانند و حد و مرز مني شناسند؛ مهان ها که مي گويند: مقررات يب مقررات؛ و هرچه دمل مي خواهد و
دوست دارم٬ اجنام مي دهم. اين روحيه به فکر اين نيست که بعد از دنيا زندگي ديگري هم هست يا نه. مي گويد فعال دمل مي خواهد خوش باشم؛ اگر دنياي ديگري بود
بعداً برايش فکري مي کنيم. بنابراين پايه کار روي طغيان٬ مرز ناشناسي و نپذيرفنت حمدوديت است. چنني کسي مي گويد: فعال مهني زندگي را عشق است. حاال آخرت
مي خواهد باشد مي خواهد نباشد. ديگر Ƨايت عقلش اين است که بگويد باورم نيست؛ َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة.[3] [4] وقيت به او مي گوييم مشا که دليلي بر نبودن آخرت
نداريد پس برويد حتقيق کنيد! مي گويد حوصله اش را ندارم. دمل مي خواهد لذت بربم و فعال هم لذت از خوردين ها و ساير لذت هاي دنيا فراهم است. دنيا را عشق است

من به چيز ديگر کار ندارم. يک دسته اين گونه اند و جايگاه شان دوزخ خواهد بود؛ فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى. در مقابل اين دسته کساين هستند که خداترسند و خودشان
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من به چيز ديگر کار ندارم. يک دسته اين گونه اند و جايگاه شان دوزخ خواهد بود؛ فَِإنَّ اجلَِْحيَم ِهَي اْلَمْأَوى. در مقابل اين دسته کساين هستند که خداترسند و خودشان
را از هواي نفس باز مي  دارند؛ يعين جلوي طغيانش را مي گريند و برايش مرز قائل مي شوند؛ َوأَمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِِّه َوƧََى النـَّْفَس َعِن اْهلََوى؛ چنني کساين: فَِإنَّ اْجلَنََّة ِهَي

اْلَمْأَوى.

 نتيجه بحث

نتيجه اين که ما بايد اساس تعليم و تربيت را بر اين قرار دهيم که اين اصول بديهي را با زبان ساده٬ منطقي٬ و قابل فهم به کودکان٬ نوجوان ها و جوان ها ارائه کنيم. با
از بايد بعضي  بيان  کرد که  او  براي  بايد  قبول کرد٬  را  لزوم مقررات  پيدا مني کند. وقيت  قبول مقررات مني شود و دوام  بدون  بفهمانيم که زندگي  به آن ها  داليل ساده 
سخيت ها را براي رسيدن به لذت هاي بيشرت حتمل کرد. مني گوييم: لذت نبايد برد. اصال لذت انگيزه انسان براي حرکت است٬ اما لذت منحصر به اين لذت آين نيست.
ممکن است لذت هايي باشد که هزاران سال طول بکشد؛ أُولَـِئَك َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن.[4] [5] در مقابل٬ کساين هستند که زير بار مقررات مني خواهند بروند و
مي گويند هر چه دمل مي خواهد اجنام مي دهم. مي گوييم: ممکن است لذت هاي طوالين در آخرت وجود داشته باشد. مي گويند: لذت هاي طوالين براي خود تو! براي من
مهني لذت ها بس است. به چنني کساين مي گوييم پس به لوازم اين کارت هم ملتزم باش! اگر پرخوري کردي مريض مي شوي و ممکن است کارت به بيمارستان و اتاق
جراحي بکشد. اگر خبواهي سامل مباين بايد اصويل را در کميت و کيفيت خوراکت رعايت کين. اصل بر اين است که انسان در اين زندگي مقررايت را بپذيرد و طغيان گر
نباشد. نه طاغوت باشد و نه تابع طاغوت. بايد به دنبال اين باشد که ببيند که کدام خري٬ لذت و مصلحيت اقواست و ارزش بيشرتي دارد و ممکن است رسيدن به چنني

لذيت متوقف بر سخيت هايي باشد که بايد حتمل کرد ان شاءاهللا در جلسه آينده ادامه حبث را پي مي گريمي.

 و صلي  اهللا علي حممد و آله الطاهرين.        

[1] [6]. بقره٬ 256.

[2] [7].  دهر٬ 24.

[3] [8]. کهف٬ 36.

[4] [9]. بقره٬ 82
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جلسه بيست ويکم؛ ضرورت ايمان براي مهار نفس
براي دريافت فايل صويت اين جا را کليک کنيد [1]

 
10.99 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬21/3/95 مطابق با چهارم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(21)

ضرورت ايمان براي مهار نفس

اشاره

در جلسات گذشته با بررسي آيات و روايات به اين نتيجه رسيدمي که مهم ترين عامل براي احنراف و سقوط انسان هواي نفس است. اکنون اين سؤال مطرح مي شود که
اين لغزش ها و سقوط ها مواجه نشومي؟ در جلسه گذشته گفتيم که انسان براساس فطرت با  انتخاب کنيم که  بايد از اين خطر پيشگريي کنيم و چه راهي را  چگونه 
خدادادي اش طالب لذت و خوشي است و از درد و رنج فرار مي کند؛ البته � تدريج متوجه مي شود که مهه لذت ها قابل مجع نيستند٬ و اگر خبواهد به بعضي از لذت ها
برسد بايد سخيت ها و رنج هايي را حتمل کند. او کم کم ياد مي گريد که کارهايي را انتخاب کند که لذت بيشرت و زمحت کمرتی داشته باشد. در واقع مهه حرکت هاي
انسان در پيشرفت هاي علوم مادي در مهني مسري بوده که راه هايي را پيدا کند که به لذت ها و راحتي هاي مادي بيشرتي برسد و به درد و رنج هاي کمرتي در اين دنيا

مبتال شود.

نياز انسان به مقايسه لذت ها

ما بايد بفهميم آيا لذت هايي که � دنبالش هستيم بدون تبعات است٬ يا ممکن است تبعايت سخت رت٬ قوي رت و پايدارتر داشته باشد. انسان در مراحل رشد خود از دوران
کودکی به تدريج به طور طبيعی  با اين مسايل آشنا مي شود. ابتدا فقط دنبال ارضاي غريزه اش است و برای مثال وقتی گرسنه مي شود تالش مي کند چيزي خبورد. ويل
کم کم مي فهمد که بعضي از لذت ها مزاحم لذت هاي ديگرند و الزمه بعضي از لذت ها رنج هايي است. از اين رو با کمک پدر و مادر و مربيان مي کوشد که اين مسايل
را ياد بگريد. هر قدر فهم٬ عقل و جتربه اش بيشرت مي شود٬ �رت ياد مي گريد که چه کارهايي بکند که نفع٬ سود يا لذتش بيشرت و ضررش کمرت باشد. اين رشد ادامه
می يابد تا به حدی مي رسد که از نظر ديين به آن «بلوغ» مي گوييم که فرد آن چه در درجه اول ضرورت دارد بفهمد را مي تواند تشخيص دهد. ويل در اين مسري مشکاليت
وجود دارد؛ چيزهايي که مي خواهد ضرر يا نفع آن ها را اندازه گريی کند٬ آن قدر زياد است که منی توان بر مهه آن ها احاطه پيدا کرد. به خصوص هرچه بر جتربه  فرد افزوده

مي شود٬ مي بيند چيزهايي خواستين بوده که او اصال خرب نداشته است.

سلسله مراتب لذت ها
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هر چه دايره معلومات انسان گسرتده تر مي شود دايره خواست هايش نيز گسرتده تر مي شود و تا به آن جا مي رسد که دلش مي خواهد بر مهه عامل تسلط پيدا کند و حتی
کرات آمساين را هم در اختيار داشته باشد. اگر دايره معلومات وسعت پيدا کرده٬ از حمسوسات فراتر رود٬ کم کم می فهمد که خواستين هايی نيز وجود دارد که از قبيل
ديدين ها و شنيدين های حسي نيست ويل دوست داشتين٬ لذت خبش و کمال است. کودک از مهان ابتدا احساس مي کند که به نوازش مادر احتياج دارد؛ بعدها تصور
مي کند که شايد نوازش ديگري هم فوق اين باشد. هم چنني بچه مي خواهد که مستقل باشد٬ و اگر برای راه رفنت دستش را بگريند می خواهد دستش را آزاد کند و مستقل
باشد. کم کم مي فهمد مثال در مجعي ممکن است به او احرتام بگذارند يا يب احرتامي کنند. دلش مي خواهد وقيت وارد مجعي مي شود براي او حسايب باز کنند و احرتامي
از اين هايي که  از  ديگري غري  لذت هاي  مي فهمد  است. کم کم  معنوي  امر  بلکه يک  ارضا منی کند٬  را  انسان  احرتام گذاشنت حواس ظاهري  و  استقالل  قائل شوند. 
خوردن٬ آشاميدن و يا ساير حواس ظاهري نصيب انسان می شود وجود دارد. اين درک زمينه اي را فراهم مي کند که اين سؤال برايش مطرح شود که آيا غري از اين چيزهايي
که ما سراغ دارمي و تا به حال درک کرده امي٬ چيزهاي ديگري هم هست يا نه؟ به خصوص وقيت کمابيش مي فهمد که انسان چيزي به نام روح دارد که با اين جسم مادی
تفاوت دارد. اين روح مايه حيات ماست و  نيازهايی مثل احرتام و استقالل که مربوط به بدن ما نيست٬ چيزهايي است که روح خودش مستقال درک مي کند. مطرح شدن

اين سؤاالت و تالش برای دستيابی به پاسخ آن ها زمينه مي شود که عقل انسان رشد کند.

هنگامی انسان مي تواند انتخاب صحيحي بکند و چيزي را که لذت بيشرتي دارد انتخاب کند٬ که بداند چه لذت هايي وجود دارد. اگر ندانيم لذت هايی غريمادی نيز
وجود دارد٬ فقط مهان لذت هاي حسي و حيواين را درک مي کنيم و چيز ديگري درک مني کنيم تا انتخاب کنيم. براي انتخاب صحيح بايد دايره معلومات ما گسرتش پيدا

کند و بدانيم چه لذت هايي وجود دارد و انسان ها ممکن است از آن ها لذت بربند.

 از سوی ديگر٬ انسان به تدريج مي فهمد که گاهي لذيت تبعات دردناکي را به دنبال دارد؛ بعضي غذاها را مي خورد و مريض مي شود يا به دنبال بعضي لذت ها مي رود و
به دردها و رنج ها و بيماري هايي مبتال می شود. وقيت مي خواهد مقايسه کند که اين لذت به آن درد و رجني که به دنبال دارد٬ می ارزد يا نه٬ بايد بداند که چه لذت ها و
تبعاتی وجود دارد. اين جاست که ارتباطی تنگاتنگي بني خواستين ها و دانستين های انسان برقرار مي شود و هر چه معلومات انسان بيشرت گسرتش پيدا کند٬ زمينه انتخابش
گسرتده تر مي شود و انتخاب صحيح تري مي تواند اجنام بدهد. بنابراين راه کلي اين است که انسان بفهمد لذت هايي هست که هم از نظر کميت و دوام خيلي طوالين تر
است و هم از نظر کيفيت مرتبه  لذتش بسيار بيشرت است. در  اين صورت مي تواند انتخايب صحيح داشته باشد٬ وگرنه وقيت بعدها فهميد که چنني چيزهايي بوده است

حسرت مي خورد.

سه سؤال برای انتخاب صحيح

در اين جا چند سؤال اساسي مطرح مي شود؛ يکی اين که از نظر کميت و زمان چه اندازه ممکن است لذت مان ادامه پيدا کند٬ و آيا آخر آن مهني مرگ است يا بعد از
مرگ هم ممکن است لذت هايي باشد؟ سؤال ديگر اين که آيا لذت ها مهني هايي است که حيوانات هم دارند٬ يا انسان لذت هايی اختصاصي دارد که بسيار شريف تر٬
باالتر و ارزنده تر است؟ و دست آخر اين که حال که گفتيم اين چيزها يف اجلمله وجود دارد٬ آيا من هم مي توامن به آن ها دسرتسی داشته باشم؛ با اين قواي حمدود و ضعفي
که دارم از کجا مي توامن به آن  لذت ها دسرتسي پيدا کنم؟ گريم که لذت ابدي نيز وجود داشته باشد؛ من با چه چيزي می توامن آن را کسب کنم٬ و چه عاملي اين را
الزام بر من  را  اين ها  به من مي رسد و کسي هست که  اين ها  بفهمم که  از کجا  باشد٬  تأمني می کند؟ فرض می کنيم که لذت ها٬ آالم٬ دردها و رنج هايي  براي من 

مي کند؟ اين سه سؤال اساسي انسان را رها مني کند و عقل او را جمبور می کند پاسخ آن ها را ᕺيه کند.

اگر انسان برای اين پرسش ها پاسخ قاطعي نداشته باشد٬ فکرش به جاي درسيت مني رسد٬ کارش اساس منطقي عقل پسندي ندارد و حالت ثابيت پيدا مني کند. گاهي از اين
طرف٬ گاهي از آن طرف٬ هر طرف عاملي براي لذت پيدا شود به طرف آن می رود و انتخابش ريشه و پايه حمکمي ندارد؛ َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمن فـَْوِق اَألْرِض َما َهلَا
ِمن قـَرَاٍر.[1] [2] آن وقيت ريشه دارد که انسان بفهمد چه لذت هايي هست و ارزش کدام يک بيشرت است؛ چه دردها و رنج هايي هست و حتمل کدامش ممکن است و
ارزش دارد. حاصل اين  شناخت ها مهان اصول پنج گانه يا سه گانه ی دين است که در کودکی به افراد ياد می دهند: خدا٬ قيامت و وحي. ابتدا بايد بفهميم کسي هست
يا به حساب و کتاب مان رسيدگي مي شود و خبواهيم  بدانيم روزي هست که  بايد  او مقررات٬ سنت ها و حساب و کتايب دارد. سپس  اداره مي کند؛  را  اين عامل  که 
خنواهيم٬ نتيجه رفتارهاي خودمان را خواهيم ديد. سپس براي اين که به نتايج مطلويب برسيم بايد بدانيم که چه کار بايد بکنيم. البته بعد از دانسنت٬ نوبت اين مي شود که
در عمل چه کار کنيم که موفق شومي. اين سؤال هاي اصلي مهان اصول دين است که ما در کودکی آن ها را به صورت تعبدي مي پذيرمي. البته برای تعليم اين مطالب به
کودکان راهی غري از اين نيست و منی توان برای کودک از چرايی و امهيت اين اصول سخن گفت. اشکال اين جاست که وقتی بزرگ تر هم مي شومي باز هم مني دانيم چرا

اين اصول را گفته اند٬ چطور اين ها اصول دين شده است٬ و چرا مفهوم ديگری به جای آن ها گذاشته نشده است!

بنابراين٬ ترقي٬ تکامل و پيمودن راه سعادت بدون شناخت مني شود. انسان بايد مسايلی را که صددرصد در زندگي  اش مؤثر است٬ بداند. اين مسايل مي تواند نقشي  
اساسي در زندگی او بازي کند٬ و ورق را از اين رو به آن رو برگرداند. اين که انسان به خدا و قيامت اعتقاد داشته باشد يا نداشته باشد٬ بر اهداف٬ جهت گريي ها و

ارزش هاي او تأثري می گذارد و زندگی او را از زمني تا آمسان متفاوت می کند.
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محرک انسان در رفتار اختياری

نتيجه اين که حمرک انسان در رفتار اختياري٬ اميد به نفع يا ترس از ضرر است. هيچ کاري را مني توان پيدا کرد که يکي از اين دو عامل يا هر دو آن ها در آن نباشد؛ البته
نفع و ضررها گوناگون است٬ مهان طور که لذت ها و رنج ها نيز گوناگون است. ابتدا تصور ما از لذت٬  مهني لذت حسي و آين است٬ اما اگر اين مفهوم را توسعه بدهيم
(که البته توسعه بردار نيز است)٬ مي بينيم هر چيزي که با وجود انسان سازگار باشد و انسان از آن خوشش بيايد٬ داراي لذت است. باالترين لذت ها را نزديک ترين بندگان
خدا به خدا دارند. آن ها فقط از ناحيه قرب خدا٬ لقاي اهلي٬ رضاي اهلي و مسايلی از اين قبيل لذت می برند. خداوند منونه هايی از اين لذت را در امور ساده نيز قرار داده
است و مهه ما کمابيش اين طور لذت ها را درک کرده امي؛ لذت هايی مثل لذت کودک از کنار مادر بودن يا لذت مالقات و انس گرفنت با دوست که هم مي تواند منشأ
اين باشد که ما بفهميم لذت فقط در امور حسی نيست٬ و هم می توانيم باور کنيم لذت هايی هست که از مهه لذت هايي که مهه آدميزادها از امور مادي مي برند٬ بسيار
باالتر است؛ لذتی مثل: عند ر�م يرزقون؛[2] [3] ِيف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَد َمِليٍك مُّْقَتِدٍر؛[3] [4] َوِرْضَواٌن مَِّن الّلِه َأْكَربُ.[4] [5] وقيت انسان رشد کند ممکن است بفهمد که
چنني لذيت هست و به دنبال کاری برود که به اين لذت برسد؛ راه آن اين است که کار را «ِإالَّ ابِْتَغاء ِرْضَواِن اللَِّه»[5] [6] و «ِإالَّ ابِْتَغاء َوْجِه الّلِه»[6] [7] اجنام دهد. اگر
کار را برای مهان مقصد اجنام دهد٬ آن نتيجه را خواهد داشت. اگر کار «ايل اهللا» شد نتيجه اش هم «يف مقعد صدق عند مليک مقتدر» و «رضوان من اهللا» می شود.
البته خدا فريب مني خورد؛ منی شود به دروغ بگومي به خاطر خدا اجنام مي دهم٬ اما ته دمل چيز ديگري باشد٬ و در عني حال٬ به آن جا برسم. انسان به مهان طريف می رود که

چراغ دلش نشان می دهد٬ و به مهان طريف می پيچد که فرمان دل مي پيچد.

هوای نفس؛ اکتفا به لذت های حيوانی

هوای نفس مذموم اين است که انسان به لذت هاي غريزي که در دوران طفوليت دارد و با حيوانات مشرتک است٬ اکتفا کند. بچه دلش مي خواهد غذا خبورد٬ اين هم به
دنبال غذاي لذيذي است. بچه دلش مي خواهد مادر نوازشش کند٬ اين هم دلش مي خواهد با کسي انس بگريد. وقتی بچه کمي بزرگ تر شد مي خواهد به او احرتام
بگذارند٬ اين هم مي خواهد در جامعه حمرتم شود و عنواين داشته باشد. اين ها خواسته هاي بچه گانه است و در حد انسان بالغ نيست. اين ها خواست های مشرتک انسان
با حيوانات است که خداوند براي گذران زندگي قرار داده است تا انسان بيکار و يب حرکت مناند. اين ها را گذاشته است که در ابتدای زندگی که هنوز عقلش مني رسد
عاملي طبيعي براي حرکت داشته باشد و چيزي خبورد که از گرسنگی منريد يا با يک کسي ارتباط برقرار کند تا از او کمک بگريد. مهه اين ها مقدمات است و چيز قابل
نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع.[7] [8] بنابراين بايد بفهمد که آيا واقعا آخريت هم هست يا نيست. اين جاست که مسئله هواي نفس با عامل آخرت توجهي نيست؛ َوَما اْحلََياُة الدُّ

ارتباط پيدا مي کند.

قدم اساسي براي اين که انسان بتواند با هواي نفس مبارزه کند٬ اين است که معرفت صحيح کسب کند تا حقايق را بفهمد و فريب خنورد. تا نفهمد چه چيزي ارزش دارد
و چه چيزي ارزش ندارد٬ چه چيزي ضرر دارد و چه چيزي منفعت دارد٬ و کدام منفعت باالتر و دارای ارزش٬ دوام و امهيت بيشرت است٬ منی تواند انتخايب صحيح داشته
باشد. توجه به اين مسئله انسان را مصمم مي کند که به دنبال کشف حقايق برود٬ ويل موانعي سر اين کارهاست که موجب غفلت انسان مي شود و بايد آن ها را برطرف

کند.

معرفت به خدا و قيامت؛ رکن ايمان

آيا يا ندارد؟  آيا بعد از مرگ حيات دارد  يا ندارد؟  انسان روح دارد  اين است که سؤاالتی براميان مطرح شده است که هنوز جوايب ندارد. مي خواهيم بفهميم  فرض ما 
خداوند تدبري و ربوبيتی نسبت به انسان دارد يا ندارد؟ آيا اگر انسان نيازي داشته باشد خدا ضمانت مي کند که نيازش را برطرف کند يا نه؟ آيا اگر در کاري درمباند خدا
کمکش مي کند يا مني کند؟ پاسخ به اين سؤاالت تأثري بسياری تعيني مسري انسان دارد. به دنبال اين معرفت است که مسئله اميان مطرح مي شود. رکن اميان معرفت به خدا
و قيامت است. هر قدر معرفت انسان نسبت به اين ها بيشرت باشد در تصميم گريي هايش بيشرت مي تواند اثر داشته باشد. اين است که در بسياري از آيات الزمه اميان را
توکل معرفی می کند؛ َوَعَلى الّلِه فـَْلَيتَـوَكَِّل اْلُمْؤِمُنوَن٬[8] [9] َوَعَلى الّلِه فـَتَـوَكَُّلواْ ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنَني؛[9] [10]اگر اميان داريد توکل داشته باشيد! اين تعبري بدان معناست که کسی
بايد به من انسان کمک کند تا به خواسته هامي برسد. اين تواين که االن دارم _اگرچه مهني هم از کس ديگري است_ براي اين که مرا به مهه خواسته هامي برساند٬ کافی
نيست. بايد پشتوانه حمکمي باشد که با دمشنان من جبنگد و بتواند منافع مرا تأمني کند. بايد کسی باشد که قدرت اين کار را داشته باشد. هرچه قدرت حد و مرز داشته
باشد اطمينان انسان کم تر مي شود. اما خدا قدرت يب �ايت است؛ َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر؛[10] [11] هيچ کار ممکن الفرضي نيست که خدا نتواند اجنام دهد. هر چه
فرض صحيحي داشته باشد خدا مي تواند و هيچ خبلي هم ندارد. اگر انسان به چنني پشتوانه ای اميان پيدا کرد٬ ديگر هيچ خوف و حزين از امور دنيا و گرفتاري هايش

ندارد.

نياز به باوری هميشگی
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حبث ما درباره اين سؤال بود که چه کار کنيم که بتوانيم بر هواي نفسمان غالب شومي. گفتيم که بايد سعي کنيم اين مسايل اصلي را حل کنيم؛ بايد به خدا و قيامت
باور داشته باشيم؛ البته باوري که مهيشه به آن توجه داشته باشيم. باوری که فقط پرونده اش در بايگاين ذهن  ماست٬ فايده ندارد. بايد در خبش آگاه ذهن مهيشه به آن
توجه داشته باشيم؛ الَِّذيَن َيْذُكُروَن الّلَه ِقَياًما َوقـُُعوًدا َوَعَلَى ُجُنوِ�ِْم؛[11] [12] ياد خدا فقط براي مسجد و يا براي ماه رمضان و حمرم و صفر نيست؛ حيت وقتی در رختخواب
خوابيد ه اي٬ نبايد خداوند را فراموش کنی. علم٬ اراده٬ قدرت٬ حيات٬ و حضور اهلي در صندوق خانه هم هست و نبايد فراموش شود. اين فراموش کردن کار دست انسان

مي دهد؛ َنُسوا اللََّه فَأَنَساُهْم أَنُفَسُهْم؛[12] [13] وقيت انسان خدا را فراموش کرد٬ مصاحل خودش هم از يادش مي رود.

پيروی هوای نفس و دور شدن از خدا

اگر مروری بر آيات قرآن کنيم و چيزهايي را که خداوند به عنوان نکته هاي اصلي حساس و مهم دانسته  است٬ بررسي کنيم مي بينيم روح مهه اين ها چند نکته است. يکي
از داستان هايي که در قرآن ذکر شده است داستان حضرت داوود است. خداوند در سوره ص به اين قضيه اشاره می کند که به حضرت داود خطاب شد که: يَا َداُووُد ِإنَّا
َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكم َبْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه. خداوند به حضرت داوود (با اين که خليفه خداست) می فرمايد: می دانی چه براي

تو خطر دارد؟ اين که تابع هواي نفس باشي! برتس از پريوي از هواي نفس! پريوي از هواي نفس مهان گمراهی و دور شدن از خداست.

حال اين سؤال مطرح می شود که چرا پريوي هواي نفس انسان را به اين سرنوشت مبتال می کند. خداوند در اين آيه پاسخ اين سؤال را داده است. ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن
َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب؛ ممکن است پريوی هواي نفس براي مشا لذت موقيت هم داشته باشد٬ اما به دنبالش عذاب شديد است. مگر تو دنبال
لذت نيسيت؟! مگر دنبال فرار از درد٬ رنج و عذاب نيسيت؟! بدان! اگر دنبال هواي نفس رفيت و لذت موقيت داشيت٬ کار متام مني شود. بعد از آن درد و رنج طاقت فرسايي
خواهی داشت که مني تواين حتمل کين. در آخر هم به چرايی قضيه اشاره مي کند و مي  فرمايد: ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب؛ آن چه باعث مي شود که انسان به دنبال هواي نفس
برود٬ فراموش کردن روز حساب است. فراموش می کند که اين لذيت که من به دنبالش مي روم٬ چه نتيجه اي دارد. آيا مي ارزد يا مني ارزد؟ فراموش می کند که روزي هست
که به اين رسيدگي خواهد شد. اگر اميان انسان به آخرت مهيشه در ذهنش باشد٬ توجه دارد که هر کاري که مي کند نتيجه اي دارد و در اين صورت مي تواند خودش را از
هواي نفس حفظ کند٬ وگرنه؛ َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب. بنابراين �رتين راه برای اين که نفع و ضررها را بسنجيم اين است که خدا و قيامت را به ياد داشته
باشيم. اين راهی است که قرآن به ما نشان می دهد و اصول علمي و منطقي هم مهني را اجياب مي کند. اين کار مترين مي خواهد. بايد سعي کنيم بيشرت ياد خدا باشيم تا

اين که در راه مبارزه با هوس ها و هواهاي نفساين و شيطان موفق تر باشيم.

 وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست ودوم؛ هواپرسيت؛ ريشه احنراف و سقوط

جلسه بيست ودوم؛ هواپرستي؛ ريشه انحراف و سقوط
براي دريافت فايل صويت اين جا را کليک کنيد [1]

 
9.34 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬22/3/95 مطابق با پنجم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(22)

هواپرستي؛ ريشه انحراف و سقوط

در جلسات گذشته با استفاده از منابع ديين به اين نتيجه رسيدمي که عامل احنراف٬ سقوط و بدخبيت انسان هواپرسيت است. هم چنني درباره مفهوم هواپرسيت و هم چنني
راه کارهاي جلوگريي از گرفتاري در اين دام حبث هاي خمتصري ارائه دادمي. جا دارد که حبث مستقلي هم درباره اين موضوع از ديدگاه قرآن کرمي داشته باشيم.

هوای نفس و گمراهی

خبشي از آيات قرآن به اين دليل انسان را از پريوي هواي نفس برحذر مي دارد که موجب گمراهي می شود. اين آيات در مقام بيان اين معناست که مالزمه اي بني پريوي از
هواي نفس و گمراهي وجود دارد و هشدار مي دهد که اگر مي خواهيد گمراه نشويد٬ بايد از هواي نفس پريوي نکنيد. براي مثال در سوره قصص مي فرمايد: َوَمْن َأَضلُّ ِممَِّن
اتـََّبَع َهَواُه ِبَغْريِ ُهًدى مَِّن اللَِّه؛[1] [2] چه کسي گمراه تر از کسي است که مالک عملش را هواي نفس قرار داده است٬ کسي که هدايت خدا به او نرسيده و يا از آن
استفاده نکرده است.  اين آيه استفهام انکاري است و به اين معناست که روشن است که چنني کسي قطعا گمراه خواهد شد و هيچ گمراهي از اين باالتر مني شود.
هم چنني در آيه اي که شب گذشته نيز خواندمي٬  مي فرمايد: يَا َداُووُد ِإنَّا َجَعْلَناَك َخِليَفًة ِيف اْألَْرِض فَاْحُكم َبْنيَ النَّاِس بِاحلَْقِّ َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه؛[2] [3] از
هواي نفس پريوي نکن که تو را از راه خدا گمراه نکند؛ يعين اگر پريوي کين گمراه مي شوي. خداوند بعد از آن که مقام خالفت را براي حضرت داوود قرار داد٬ به او
سفارش مي کند که مواظب باش اگر مي خواهي گمراه نشوي٬ از هواي نفس پريوي نکن و آن را مالک قضاوت قرار نده! البته گاهي ممکن است قضاوت حقي موافق ميل

انسان باشد که اين مصداق پريوی از هوای نفس نيست. پريوی از هوای نفس اين است که مالک قضاوت٬ دخلواه انسان باشد٬ خواه حق باشد يا باطل.

هوای نفس و بازماندن از عدالت

دامنه گمراهي بسيار وسيع است. هر جا هدايت اهلي نباشد و انسان راه باطل را برود٬ چه در اعتقاد٬ چه در عمل فردي و چه در عمل اجتماعي٬ مهه گمراهي است. در
دو آيه باال خداوند به طور مطلق مي فرمايد که پريوي از هواي نفس موجب گمراهي است٬ اما در برخي آيات موارد  خاصي را بيان مي کند. براي مثال در آيه 135 از
سوره نساء٬ از پريوي هواي نفس ┃ي مي کند و دليل آن را بازماندن از عدالت معريف مي کند؛ َفَال تـَتَِّبُعواْ اْهلََوى َأن تـَْعِدُلوْا؛ مبادا پريوی از هواي نفس موجب شود که از

عدالت کنار بيافتيد و به ظلم٬ ستم و حق کشي مبتال شويد!
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هوای نفس و سقوط از مقامات عالی

َها َناُه آيَاتَِنا فَانَسَلَخ ِمنـْ برخي از آيات٬ علت احنراف اشخاص خاصي را پريوي از هواي نفس معريف مي کند. منونه  اين مورد داستان بلعم باعوراست. َواْتُل َعَلْيِهْم نـََبَأ الَِّذَي آتـَيـْ
َنا َلَرفـَْعَناُه ِ┃َا َولَـِكنَُّه َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب.[3] [4] بلعم باعورا يکي از اصحاب حضرت موسي ع بود فَأَتْـبَـَعُه الشَّْيطَاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن× َوَلْو ِشئـْ
و مقام بااليي در بين اسرائيل داشت. در روايات هست که مستجاب الدعوه بود و مردم نزد او التماس دعا مي گفتند و حاجات شان برآورده مي شد. قرآن مي فرمايد: ما اين
مقام را به او دادمي و مي توانستيم که اين را وسيله اي قرار دهيم تا رفعت بيشرتي پيدا کند٬ ويل خودش خنواست. چه شد؟ َأْخَلَد ِإَىل اَألْرِض َواتـََّبَع َهَواُه؛ دلبستگي به زمني

پيدا کرد و از هواي نفسش پريوي کرد. کارش به اين جا رسيد که َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب؛ از آن مقام عايل که داشت تنزل کرد و مثل سگ شد!

هوای نفس و شرک و بت پرستی

برخی آيات حيت شرک و بت پرسيت را به هوای نفس مستند کرده است. خداوند در آيه 23 از سوره جنم درباره علت اين که برخی به مقابله با انبيا برخاستند و زير بار
ُم اْهلَُدى.[4] [5] برای اين که انسان مسري حقي را با اختيار خودش طي کند٬ هم اطاعت خدا نرفتند٬ می فرمايد: ِإن يـَتَِّبُعوَن ِإالَّ الظَّنَّ َوَما َ┃َْوى اْألَنُفُس َوَلَقْد َجاءُهم مِّن رَّ┃ِِّ
بايد راه را بداند و حق را بشناسد و هم بايد انگيزه اي براي پيمودن آن راه داشته باشد. در مقام تشخيص و معرفت حق اگر کوتاهي کند به ظنون اکتفا مي کند. روشن
است که ظن مهيشه مطابق با واقع نيست و گاهي نيز خالف واقع درمي آيد. مشرکان افزون بر اين که از جهت شناخت به ظن اکتفا مي کردند٬ از جهت انگيزه رفتار هم

تابع هواي نفس شان بودند.

 اين ها منونه هايي از آيايت است که هشدار مي دهد که اگر پريو هواي نفس شويد به چه آفت هايی مبتال مي شويد؛ گمراه مي شويد٬ در اعتقادتان٬ در رفتارتان٬ در رعايت
عدالت٬ در مهه جا کم مي آوريد و در مسري غلط قرار مي گريد. اگر مي خواهيد اعتقادتان صحيح باشد و در رفتار فردي  و اجتماعي تان با عدالت رفتار کنيد٬ بايد هواي

نفس را کنرتل کنيد و تابعش نشويد؛ بلکه بايد تابع عقل و حق باشيد؛ ببينيد حق چيست و به دنبال آن برويد؛ حال گاهي با دخلواه تان موافق است و گاهي خمالف.

روشن است که وقتی انسان تابع هواي نفسش باشد گاهي مبتال به گناه مي شود و حيت ممکن است نسبت به ديگران ظلم کند. در برخی جاها هواي نفس اقتضاي يب بند
و باري و فحشا دارد٬ و اگر انسان از هواي نفس پريوی کند مبتال به گناه مي شود. طبعا انسان در اين مسري در سراشييب خطرناکي قرار مي گريد. تابع هوای نفس در
جامعه هم به دنبال منافع خودش است٬ و وقيت منافعش با منافع ديگران مهراه نيست٬ می کوشد آن طور که به نفع خود٬ بستگان٬ حزب يا گروهش است رفتار کند. اين
لوازم تا حدي روشن و قابل فهم است٬ اما هوای نفس چگونه به خمالفت با انبيا و بت پرسيت می کشد؟ اين چه هواي نفسي است که انسان را به بت پرستی وادار مي کند؟
برايت بد است و آن را خنور٬ با پزشک ها خمالف هستم و  هر چه مي گويند خمالفت مي کنم؛ وقتی بگويند فالن غذا  اين است که کسي بگويد من  اين کار مهانند 
هيچ عاقلي چنني کاري اين کار خيلي امحقانه است و ظاهراً  بايد مصرف کين٬ می گويد: مني کنم. روشن است که  را  می گويد: مي خورم. وقتی مي گويند فالن دارو 

مني کند!

 در پاسخ بايد گفت: از دستورات اصلي انبيا اين است که انسان بايد خواسته هايش را کنرتل کند٬ و نبايد مطابق هر چه دلش خواست رفتار کند. برای هر کاری بايد
ببيند آن کار حالل است يا حرام٬ و خداوند اجازه مي دهد يا مني دهد. حتی در بسياری از جاها پريوی از انبيا از جهات خمتلفي خالف هواي نفس است. به عنوان مثال٬
مهه رفتارهايي که بايد در آن رعايت عفت و رعايت حق ديگران بشود با هواي نفس مني سازد. انسان مي خواهد يب بند و بار باشد و هر چه دلش خواست عمل کند و از
هر راهی لذت بربد. افزون بر اين علت٬ يکي خواسته هاي نفساين انسان مهرنگ شدن با مجاعت است. به خصوص اگر سرکرده ها و بزرگان جامعه راهي را رفتند٬ خمالفت با
آن ها مهت و اراده بسياری مي خواهد. يکي از عواملی که باعث مي شود انسان تابع مشرکان و سران قوم شود مهني است. انسان اين کار را می کند تا مهرنگ مجاعت شود

و کسي او را اذيت نکند. اين خود يک نوع پريوي از هواي نفس است که حتی موجب شرک و بت پرستی نيز می شود.

هوای نفس و گوساله سامری

از بعضی  نيز   هم اکنون  است.  نقل شده  آداب و رسومی  اقوام مشرک٬  درباره  تارخيي  داستان هاي  در  اين جا ختم منی شود.  به  و بت پرستی  نفس در شرک  تأثري هوای 
اعتقادات شرک آميز دارند آداب و رسومي دارند که موجب سرور٬ شادي و يب بند و باري مي شود. قرآن تصريح مي کند که ايالت هاي هند و کشورهای آفريقايی که 
َوَتْصِديًَة.[5] [6] در کنار اين نوع عبادت٬ مشروب خواري و يب بند و باري نيز بوده ُمَكاء  ِإالَّ  اْلبَـْيِت  ِعنَد  َوَما َكاَن َصَالُ┃ُْم  عبادت بت پرستان مکه سوت و کف بود؛ 
است. بعضی از مورخان گفته اند سّر اين که بين اسرائيل در راه فلسطني به حضرت موسي گفتند: اْجَعل لََّنا ِإلَـًها َكَما َهلُْم آِهلٌَة٬[6] [7]اين بود که آن ها به تپه خوش آب و
هوا و سبز و خرمی رسيدند که باالي آن بتخانه اي بود. مردم در آن جا  مجع می شدند و به عنوان پرستش بت مشغول عياشي مي شدند. طبعا اين ها خوششان آمد و به
حضرت موسي گفتند: چطور است ما که خدا را مي پرستيم بايد مثال به طرف بيت املقدس بايستيم و مناز خبوانيم و عبادت کنيم. ببني اين ها چه آداب و رسوم قشنگي
پايکويب می کنند. براي ما هم يک چنني خدايي درست کن! خدايي که مني بينيم خيلي جاذبه ندارد. حضرت موسي دارند؛ شادي مي کنند٬ آواز می خوانند٬ رقص و 
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ناراحت شد و به آن ها گفت: خجالت بکشيد! خدا مشا را از دست فرعونيان جنات داد و به آقايي رسيديد٬ حاال مشا مي خواهيد برويد بت پرست شويد؟! اما اين خواست
در آن ها ماند و باالخره گوساله پرست شدند. بنابراين يکي از چيزهايي که باعث مي شود مردم به دينی منحرف٬ حيت بت پرسيت رو بياورند هواي نفس است. از آداب و

رسوم آن ها خوششان مي آيد و دوست دارند آن گونه رفتار کنند. می گويند اين ┃رت است يا اين که انسان نصف شب به خنلستان برود و آن قدر گريه کند تا غش کند.  

هوای نفس و ادعای خدايی

تأثري هوای نفس در احنراف به اين ختم منی شود و باالتر هم می رود. هوای نفس آدميزاد را به جايي می رساند که بگويد اصال من خدا هستم. فرعون می گفت: َما َعِلْمُت
ِإَلٍه َغْريِي؛[7] [8] اصال من خداي ديگري سراغ ندارم٬ خودم خدا هستم. وقيت حضرت موسي نزد فرعون رفت و از او خواست که خدای يگانه را پرستش و َلُكم مِّْن 
بين اسرائيل را رها کند٬ فرعون پرسيد: َمن رَّبُُّكَما يَا ُموَسى؛[8] [9]  خدای تو کيست؟ حضرت موسی پاسخ داد: مهان خدايي که آمسان و زمني را خلق کرده است و
خالق مهه موجودات است. اما فرعون گفت: َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن ِإَلٍه َغْريِي؛ من خدايي غري از خودم سراغ ندارم. حتی براي اين که مردم را فريب دهد به وزيرش هامان گفت
که برج بلندي براي من درست کنيد تا باال بروم و ببينم آيا خدا در آمسان ها هست يا نيست؛ َوقَاَل ِفْرَعْوُن يَا َهاَماُن اْبِن ِيل َصْرًحا لََّعلِّي أَبـُْلُغ اْألَْسَباَب * َأْسَباَب السََّماَواِت
فََأطَِّلَع ِإَىل ِإَلِه ُموَسى َوِإينِّ َألَظُنُُّه َكاِذبًا.[9] [10] بله هواي نفس کار انسان را به جايي مي رساند که نه تنها بت پرست مي شود يا برای خدا شريک قرار مي دهد يا دين غلطي

را ترجيح مي دهد٬ بلکه اصال مدعي مي شود من خودم خدا هستم.

هوای نفس و برتری طلبی

خداوند برای تعادل در انتخاب٬ اين ويژگی را در باطن انسان قرار داده است که مي خواهد ترقي کند و از مهه باالتر برود. اين ويژگی بسيار خويب است. انسان بايد انگيزه
ترقي داشته باشد و کمال طلب باشد. تا اين جا يف حد نفسه درست است٬ اما اتفاقی که می افتد اين است که آدمی زاد از مهان دوران کودکی شروع مي کند به ديگران
زور بگويد. در فکر اين است که بايد از ديگری ┃رت باشد و حرف او را گوش کنند. کمی باالتر که می رود٬ در خانواده به برادر و خواهرش زور مي گويد. يک کمي
باالتر مي رود و نسبت به زن و بچه اش مهانند برده رفتار می کند و می گويد: هر چه من مي گومي بايد عمل کنيد. کم کم باالتر مي آيد٬ در حمله ٬ در مدرسه٬ حمل کار٬ تا
سلطان يا رئيس مجهور مي شود و به دنبال چيزي از مهني مقوله است. دلش مي خواهد آن باال باشد و مهه ديگر تابع او. حتی زير بار مقررات هم منی رود و می گويد:

می خواهم قدرت دستم باشد که هر کار مي خواهم بکنم.

 آدميزاد چنني متايلي دارد. دين مي گويد اين متايل بايد سرکوب و مهار شود. فرعون را مهني متايل فرعون کرد؛ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْألَْرِض؛ علو و برتري طليب کاری با فرعون
اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َاليرِيُدوَن ُعُلو�埪ا ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساًدا؛[10] [11]سعادت آخرت براي کساين کرد که منکر خدا و دين و مهه انبيا شد. در مقابل می فرمايد: تِْلَك الدَّ
است که برتري طلب نباشند و به فکر بندگي خدا باشند. اين فکر که من بايد از ديگران ┃رت و باالتر باشم کار دست انسان مي دهد و او را تا حد ادعاي خدايي

مي برد. اين مهان هواي نفس است.

فرعون می گفت: يَا قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذِه اْألَْ┃َاُر َجتْرِي ِمن َحتِْيت أََفَال تـُْبِصُروَن؛[11] [12] مني بينيد اين ┃رها از زير ختت من جاري مي شود؟ منی بينيد به اجازه من اين
┃رها جاري است و هر وقت خبواهم جلويش را مي گريم و از تشنگي هالک مي شويد؟ بنی اسرائيل سال ها برده مصريان بودند و فشارهاي فرعون را حتمل کرده بودند.
سال ها منتظر آمدن حضرت موسی بودند. از سال ها قبل نيز به آن ها وعده داده شده بود که  پيغمربي مبعوث خواهد شد و مشا را جنات خواهد داد. وقيت حضرت موسي
آمد٬ از آن جا که خويش و قوم هم بودند سخن او را زود پذيرفتند. فرعون می گفت: مشا عجب آدم هايي هستيد! به دنبال فردی می رويد که درست مني تواند سخنش را

بگويد؛[12] [13] آن وقت من را با اين جاه و جالمل قبول مني کنيد؟

برتری طلبی هم يک نوع هوای نفس است. اين ويژگی در مهه انسان ها وجود دارد و به دنبال فرصت مي گردد تا ظهور پيدا کند. اگر مهار نشود کار انسان را به فرعونيت
اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يرِيُدوَن ُعُلو�埪ا ِيف اْألَْرِض؛ دنبال برتري نباش! دنبال کمال باش که در سايه بندگي مي رساند. قرآن از ابتدا جلويش را مي گريد. مي گويد: تِْلَك الدَّ
خدا پيدا مي شود. برتري طلبی خطرناک است. از مهني جا جلويش را بگرييد! خودتان را با ديگران مقايسه نکنيد و نگوييد وضع ما بايد از آن شاگرد٬ آن مهکالسي٬ آن

هم حجره٬ آن مهسايه٬ آن خويش و قوم و آن باجناق ┃رت باشد؛ بلکه بايد کاري کنم که خدا دوست بدارد٬ نه اين که پيش خودم فکر کنم که من از آن ┃رتم.

 اعاذنا اهللا و اياکم وصلی  اهللا علي حممد وآله  الطاهرين.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي
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جلسه بيست وسوم؛ هواپرستی؛ ريشه فساد و افساد
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.87 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬23/3/95 مطابق با ششم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(23)

هواپرستی؛ ريشه فساد و افساد

در جلسات گذشته با توجه به مضامني آيات و روايات به اين نتيجه رسيدمي که مهم ترين عامل سقوط انسان پريوي از هواي نفس است. با استفاده از برخی از آيات قرآن
گفتيم که يکي از آثار پريوي از هوای نفس٬ ضاللت و گمراهي است.

هوای نفس و فساد

حاصل خبش ديگری از آيات قرآن اين است که پريوي هواي نفس موجب فساد و افساد مي شود. فساد به اين معناست که چيزي به حاليت درآيد که آثار مطلوبش را
قرآن کرمي درباره آن در  استعمال  موارد  اتفاق  به  قريب  فردي هم صادق است٬ ويل  لغت در مورد مسايل  اين کلمه در  اين که  با  اجياد کند.  را  آثار ضدش  نبخشد و 
اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلو�ا ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساًدا؛[1] [2] سعادت آخرت براي فسادهاي اجتماعي است. برای مثال خداوند در سوره قصص می فرمايد: تِْلَك الدَّ
کساين است که به دنبال برتري طليب بر ديگران نيستند و اراده فساد ندارند. اگرچه الزمه برتري طليب هم فساد است٬ اما دو عنوان است؛ يکي اين که انسان مهيشه در اين
فکر باشد که خودش را مطرح کند و بر ديگران تسلط پيدا کند و يکي اين که ديگران را فاسد کند. در داستان خلقت حضرت آدم آمده است که خداوند قبل از خلقت
ايشان به مالئکه فرمود: من جانشيين در زمني خلق خواهم کرد. برای مالئکه سؤال بود که چنني موجودي چگونه خليفه خدا مي شود٬  زيرا بر اساس جتربه از گذشتگان يا
نتايج عقلي مي دانستند موجودي زميين که دنبال لذائذ مادي و جسماين است با ديگران تعارض پيدا می کند٬ مي خواهد بر ديگران برتري پيدا کند و حق آن ها را سلب
َماء؟ مهني پرسش مالئکه هم مؤيد اين است که مراد از کند٬ و مهني موجب فساد مي شود. بنابراين گفتند: َأَجتَْعُل ِفيَها َمن يـُْفِسُد ِفيَها؟ بعد هم اضافه کردند َوَيْسِفُك الدِّ
فساد٬ فساد اجتماعي است. خداوند هم نفرمود که اين موجود اين کارها را مني کند و اهل فساد و خونريزي نيست. فرمود: ِإينِّ َأْعَلُم َما َال تـَْعَلُموَن؛ اين سري دارد که مشا

مني دانيد. مضمون چند آيه از قرآن اين است که اگر کسي دنبال هواي نفس باشد به فساد کشيده مي شود و نه تنها خودش بلکه ديگران را هم فاسد مي کند.

هوای نفس و قتل پيامبران

قرآن از بين اسرائيل به عنوان قومی ياد می کند که از يک سو بر مهه اقوام ديگر برتري داده شدند و از ديگر سو٬ باالترين عذاب ها و نکوهش ها درباره آن ها شده است. از
يک طرف می فرمايد: يَا َبِين ِإْسرَائِيَل اذُْكُرواْ نِْعَمِيتَ الَِّيت أَنـَْعْمُت َعَلْيُكْم َوَأينِّ َفضَّْلُتُكْم َعَلى اْلَعاَلِمَني؛[2] [3] مشا را بر مهه جهانيان و عامليان برتري دادم٬ اما از آن طرف هم

ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه.[4]  بدترين و زشت ترين تعبريات هم درباره بين اسرائيل است. در لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ  مي فرمايد: َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم؛[3]  َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
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ِبَغَضٍب مَِّن اللَِّه.[4] [5] بدترين و زشت ترين تعبريات هم درباره بين اسرائيل است. در لَُّة َواْلَمْسَكَنُة َوبَآُؤْواْ  مي فرمايد: َوَغِضَب اللَُّه َعَلْيِهْم َوَلَعنَـُهْم؛[3] [4] َوُضرَِبْت َعَلْيِهُم الذِّ
از نعمت هاي خدا استفاده کند و به عايل ترين انسان است که مي تواند  اين از مهان ويژگي هاي  آيات متعددي تصريح شده که بين اسرائيل مورد لعن خدا قرار گرفتند. 

مقامات برسد و مي تواند سوءاستفاده کند و به پست ترين درکات تنزل پيدا کند.

از مجله ويژگی هايی که مکرراً درباره اين قوم نقل شده٬ اين است که به دنبال هواي نفس بودند و اين هواي نفس کارشان را به آن جا کشاند که به حقوق ديگران جتاوز
َوَفرِيًقا يـَْقتُـُلوَن؛[5] [6] هر پيغمربی برای آن ها فرستادمي وقتی می ديدند دعوت بُواْ  ََْ߽وى أَنـُْفُسُهْم َفرِيًقا َكذَّ کردند و حيت انبيا را به قتل رساندند؛ ُكلََّما َجاءُهْم َرُسوٌل ِمبَا َال 
پيغمرب با هواي نفس شان سازگار نيست٬ ابتدا آن ها را با روش هايی مثل ترور شخصيت٬ متسخر و ߽مت تکذيب مي کردند٬ اما اگر اين ها کارگر مني شد و باالخره دعوت 
ََْ߽وى پيامربان نزج مي گرفت و مردم طرفدار آن ها مي شدند٬ به جنگ با پيامربان برمی خاستند و آن ها را مي کشتند. در آيه ديگری می فرمايد: أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال 
تـَْقتُـُلوَن؛[6] [7] آيا بايد اين گونه باشد که هر پيغمربي به سوي مشا آمد و مشا را دعوت کرد و ديديد موافق ميل مشا حرف مني زد٬ بـُْتْم َوَفرِيقاً  أَنُفُسُكُم اْسَتْكَربُْمتْ فـََفرِيقاً َكذَّ
انبيا مذمت مي کند و می گويد مشا کساين هستيد که پيغمربان را عده ای را تکذيب کرده٬ و عده ای را بکشيد؟! قرآن در آيات متعددی از بين اسرائيل به خاطر کشنت 
مي کشتيد. پريوي از هواي نفس ممکن است کار انسان را به اين جا بکشاند که نه تنها با تکذيب٬ متسخر و توهني به مبارزه با انبيا برخيزد؛ بلکه رمسا با آن ها جبنگد و

آن ها را به قتل برساند!

هوای نفس و فساد عاَلم!

قرآن به طور کلي اين قاعده را بيان مي کند که حق با هواي نفس مجع مني شود. در سوره مؤمنون می فرمايد: َوَلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْألَْرُض؛ اگر حق
تابع هواي نفس و دخلواه مردم باشد؛ اگر هر چه مردم مي خواستند مهان حق باشد٬ جهان فاسد و نابود می شد. اين تعبري٬ تعبري بسيار عجييب است. در آيايت بعضي
چيزها را موجب فساد در زمني مي داند؛ َوَلْوَال َدْفُع الّلِه النَّاَس بـَْعَضُهْم بِبَـْعٍض لََّفَسَدِت اَألْرُض[7] [8]؛ يا َظَهَر اْلَفَساُد ِيف اْلَربِّ َواْلَبْحِر ِمبَا َكَسَبْت أَْيِدي النَّاِس[8] [9]. خشکي
و دريا هم خبش هايي از زمني اند. ويل در اين آيه سوره مؤمنون مي فرمايد: َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْألَْرُض. ظاهرا اين تعبري به معنی فساد جمموع عامل آفرينش است. شايد تعبري

ساده اش اين است که اگر بنا بود هواي نفس حاکم باشد٬ جهان فاسد مي شد!

به راستی چه ارتباطی بني دنباله روی هوای نفس و فساد عامل است؟ فساد آمسان و زمني چه ربطی به پريوی از هوای نفس و گناه انسان دارد؟ واقعيت اين است که آدميزاد
به ديگران سرايت مي کند. مشا مهني افراد خاصي مسلط شود. دايره فساد حد و مرز ندارد و  بر  قانع مني شود که در دايره حمدودي خواسته هايش تأمني شود و  اين  به 
جريان های دهه اخري خاورميانه را مالحظه بفرماييد؛ جريان افغانستان٬ عراق٬ سوريه٬ لييب٬ مصر و اخريا مين. بيشرت اين جريانات بعد از انقالب اسالمي در خاورميانه پيدا
شده است. به راستی  سّر اين جريانات چيست؟ آيا يک مسئله عادي و اتفاقي بود؟! حقيقت اين است که دمشنان به اين نتيجه رسيدند که در آينده رقيب فرهنگ
احلادي سرمايه داري غرب٬ اسالم است و به خصوص بعد از فروپاشي شوروي تصميم گرفتند که جلوي اين را بگريند و اين رقيب را از سر راه بردارند. خب چه کار کنند؟
از آن به آن احتياج دارند و مني توانند  از يک سو منابع مهم درآمد مثل نفت٬ گاز و معادن ديگر در دست آن هاست که  اين مهه کشورهاي اسالمي وجود دارد که 
چشم پوشي کنند. از سوی ديگر اين کشورها �رتين بازار آن هاست و کارخانه های اسلحه سازي٬ براي فروش هواپيماي جنگي و چيزهاي ديگري که آن ها مي سازند به
مهني پول نفت خاورميانه چشم دوخته اند. ديدند اگر بنا باشد که اين  کشورها مستقل شوند و واقعا اسالم رقيب متدن غربی و فرهنگ احلادی شود کار برايشان بسيار
مشکل مي شود و بعيد نيست که شکست خبورند. تصميم گرفتند که با متام قوا به جنگ اسالم بيايند. مطالعايت کردند. صحبت يکي دو روز نيست. آن ها حساب شده
کار مي کنند و عوامل کايف هم براي مطالعات و طراحي ها و برنامه ها دارند. باالخره تصميم گرفتند که مسلمانان را به جان هم بياندازند؛ يعين به جاي اين که آن ها
بيايند و با مسلمان ها جبنگند٬ کاری کنند که خود مسلمان ها به نيابت از آن ها به جان هم بيفتند. آن ها مي خواهند جلوی ثروت ٬ قدرت٬ سيادت  و پيشرفت علمي
مسلمانان را بگريند٬ �رتين راهش اين است که آن ها را مشغول جنگ٬ خونريزي٬ فساد و ويراين کنند. يک راهش اين است که خودشان لشگرکشي کنند و جبنگند.
اين کار هم هزينه دارد و هم بدنامي. نقشه کشيدند که خود مسلمانان را به جان هم بيندازند تا نفت  خودشان را به آن ها بفروشند و با پولش از آن ها سالح خبرند و آن

سالح را برای از بني بردن خودشان به کار بربد.

باشند. داشته  تسلط  عامل  بر  مي خواست  دلشان  و  بودند  نفس  هواي  تابع  که  عده کساين  يک  کرد؟  فراهم  را  مقدماتش  و چه کسي  را کشيد  نقشه  اين  چه کسي 
می دانستند که در آينده رقيب شان اسالم است٬ پيش دسيت کردند که اصال ريشه اسالم را بکنند تا چنني رقييب نداشته باشند.

نقشه های شيطانی در فساد و افساد

هواي نفس کار انسان را تا اين جا مي کشاند. حيت اگر ديدند پيغمربي مانع راهشان است پيغمرب را مي کشند. در گذشته پيامربان را می کشتند تا اتباعشان نفوذ و قدرتی
پيدا نکنند٬ اما باالتر از اين آن است که به نام طرفداري از دين٬ پيغمرب را بکشند٬ به نام محايت از اسالم٬ اساس اسالم را از بني بربند. اين کاري است که از آدميزاد
برمي آيد. آن قدر اين کار حساس است که نه تنها صرحيا دست به سالح مي برند و لشگرکشي مي کنند و مسلمان ها را مي کشند٬ بلکه نقشه  هم مي کشند و به نام دين و
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به دست ايادي شان اين کارها را مي کنند. مهني داعش و امثال آن می گويند ما مي خواهيم دولت اسالمي تشکيل دهيم! آن طور که ناقالن موثق گفته اند واقعاً مردمي را
فريب داده اند که حاضرند جان شان را برای تشکيل اين حکومت بدهند! برخی باور کرده اند که اين وظيفه اي است که خدا برای آن  به آن ها پاداش خواهد داد. اين

مطالب به آن ها القا شده است تا به نام دين و به نام محايت از دين٬ اساس دين را از بني بربند.

اگر اين باب باز شود که هواي نفس مالک قرار بگريد٬ َوَلِو اتـََّبَع احلَْقُّ َأْهَواءُهْم َلَفَسَدِت السََّماَواُت َواْألَْرُض٬ جاي ساملي در عامل باقي مني ماند و فساد جهان گري مي شود.
اين است که بايد از ابتدا و از قدم اول جلوي هوای نفس را گرفت؛ هم در مسائل فردي و هم مسائل اجتماعي کوچک و هم در مسائل بني املللي. بايد انسان بفهمد
صرف اين که کساين دلشان چيزی را مي خواهد٬ اين مالک حق مني شود. بايد انسان بفهمد صرف اين که اکثريت چيزی را می خواهند يا کاری را مي کنند ناچار به پذيرش
و مهراهی با آ�젦ا نيست؛ َوِإن ُتِطْع َأْكثـََر َمن ِيف اَألْرِض ُيِضلُّوَك َعن َسِبيِل الّلِه؛[9] [10] اگر تابع اکثريت مردم روي زمني شدی٬ يعين 99درصد مردم روي زمني گفتند بايد
فالن کاري را کرد٬ اين کار درست است و بايد اين طور عمل کرد٬ اگر مالک تو هواي نفس و سخن اکثريت باشد تو را هم که پيغمربي گمراه می کنند؛ چه رسد به

ديگران. آن قدر نقشه هاي شيطان در فساد و افساد٬ اسرارآميز و اليه دار است که عاقل ترين٬ زيرک ترين٬ باهوش ترين و سياست مدارترين افراد را هم فريب مي دهد.

 يک وقت آيه قرآين مي گويد: آي مردم مواظب باشيد گول شيطان را خنوريد! اين خيلي طبيعي است. به مهه انسان ها مي گويد مواظب شيطان باشيد. چون انسان ها
رده هاي خمتلفي دارند؛ وقتی به عموم مردم مي گويد شامل افراد پست هم مي شود٬ آن ها هم در معرض فريب خوردن هستند. اما اين آيه خطاب به شخص پيغمرب (آن هم
با تاکيد و ߽ديد)٬ اين نکته را بيان مي کند که اگر از اين ها اطاعت کين٬ گمراهت مي کنند؛ البته اين قضيه شرطيه است و دليل مني شود که واقع مي شود. در مقام بيان
اين مطلب بوده است که بگويد: حواست مجع باشد و احتياط کن! اين طور نباشد که وقيت مجعييت چيزي را مي گويند٬ خودت را ببازي! ببني حق چيست٬ خدا چه

مي خواهد و وظيفه ات چيست.

مذاکره برد- برد!

از وظايفت کوتاهي کين. در روايات و اجنام بعضي  تا در  را فريب دهند  تو  پيامربصلی اهللا عليه وآله می فرمايد: کساين مجع شدند که  به  آيه ديگری خطاب  خداوند در 
نقل های تارخيي آمده است که چه کساين بودند و چه پيشنهادهايي کردند. يکي  از آن ها داستان اهل طائف است که خدمت پيغمرب اکرم آمدند و گفتند ما حاضرمي با
البته مناز از ما خنواهيد؛  ببندمي و مسلمان شومي و جان و مال مان را در اختيار مشا قرار دهيم؛ فقط يک خواهش از مشا دارمي که سجده در مناز را  مشا عهد و ميثاق 
مي خوانيم و به مسجد هم مي آييم٬ ولی سجده کار سخيت است و در شأن  ما نيست که روي خاک بيفتيم. در آن زمان٬ اهل طائف مردم ثرومتند متمدين بودند. طائف
منطقه خوش آب و هوايي بود که در آن کشاورزي و باغداري داشتند٬ اما بيشرت اهل مکه از حلاظ ظاهری مردم خيلي پيشرفته اي نبودند. اين ها آمده اند و می گويند ما
َناَك َلَقْد ِكدتَّ حاضرمي با مشا عهد و پيمان ببندمي٬ مناز هم مي خوانيم٬ مهني طور مي ايستيم و دعا مي کنيم٬  فقط اجازه بدهيد سجده نکنيم. آيه نازل شد: َوَلْوَال َأن ثـَبَّتـْ
تـَرَْكُن ِإلَْيِهْم َشْيًئا قَِليًال؛[10] [11] نزديک بود که مهني عرب ها تو را از مسري حق منحرف کنند و اندکي به سوي آن ها متايل پيدا کين. يعين آن ها آن قدر قوي هستند و آن
لذا او را حفظ مي کند.  پيغمرب معصوم است و خداوند  البته  تأثري بگذارند و منحرفش کنند؛  پيغمرب هم  اميد داشتند در  نقشه هاي شيطاين عميق است که حيت  قدر 

می فرمايد اگر نبود اين که ما تو را تثبيت کردمي و ثابت قدم نگه داشتيم که منحرف نشوي٬ نقشه آن ها کارساز بود.

برای اين که اين مسئله را درست بفهميد خودتان را به اندازه يک وزير خارجه فرض کنيد که با کشور مهمی مذاکره داريد؛ مذاکره برد- برد؛ مشا يک چيزي بدهيد٬ از
آن ها هم يک چيزي بگرييد٬ به نفع هر دو طرف باشد. اين کار عقاليي است که آن ها بيايند پيشنهاد ساده اي بکنند که ما مناز را مي خوانيم٬ جان مان را هم مي گذارمي٬
ما اختيار  در  را  مال شان  و  جان  دارند٬  قبول  را  پيغمرب  دارند٬  قبول  را  خدا  اين ها  مي گفتيد:  و  مي کرديد  استقبال  باز  روي  با  خيلي  بردار!  ما  از  را  اين سجده  فقط 
مي گذارند٬ مناز هم مي خوانند٬ حاال سجده اش هم کم کم درست مي شود! قدم به قدم٬ و گام به گام. امروز مي گوييم يب سجده مناز خبوانيد٬ کم کم هدايت شان مي کنيم
اين مهه با  ايب طالب  را حتمل مي کنيم٬ در شعب  اين مهه سخيت ها  دارمي  ما  پيشنهاد خيلي خويب است؛  اين  به نظرتان مي رسيد که  باشد.  با سجده  منازتان  و مي گوييم 
باز با روي  بردار!  از ما  اختيار مشا! هرگونه کمکي هم مي کنيم٬ فقط مهني سجده مناز را  اين ها خودشان آمده اند و مي گويند: ما در  مشکالت روبه رو هستيم٬ حاال 
استقبال مي کرديد. اما قرآن خطاب به پيغمربصلی اهللا عليه وآله مي فرمايد: ما نگذاشتيم اين کار را بکين و تو را تثبيت کردمي٬ ويل اگر اين تثبيت ما نبود و تو حرف آن ها را
َنا َنِصريًا؛[11] [12]هم در دنيا و هم در آخرت دو برابر استحقاق٬ تو را ََذقْـَناَك ِضْعَف اْحلََياِة َوِضْعَف اْلَمَماِت ُمثَّ َال جتَُِد َلَك َعَليـْ قبول کرده بودي٬ مي داين چه مي شد؟ ِإذاً ألَّ
عذاب مي کردمي و در مقابل ما هيچ کس توان کمک کردن به تو را نداشت. ߽ديد از اين باالتر مي شود؟! آن هم به عزيزترين بندگان خدا! کسي که مهه عامل به صدقه
سر او به وجود آمده است. به چنني کسی مي گويد: اگر در يک حکم کوچک ما کوتاهي مي کردي٬ ما خصم تو بودمي و هيچ کس مني توانست تو را در مقابل ما ياري

کند!

ُْوِيل اْألَْبَصاِر.[12] [13] اين جريان را براي اين بيان کرده است که روزي قرآن کتاب رمان نيست٬ اگرچه قصه هم دارد٬ اما مهه اش حکمت  است؛ ِإنَّ ِيف َذِلَك َلِعْربًَة ألِّ
جامعه اسالمي به چنني موقعيت هايي مبتال مي شود. موقعيت هايی که در آن پيشنهاد می کنند حاال اندکي کوتاه بياييد! اين را نگوييد و  اين کار را نکنيد٬ تا ما مهه گونه

کمکي به مشا بکنيم.
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پيغمرب است٬ به او وحي نازل شده است و احکام و دستورايت داده شده است که به مردم بگويد و آن ها را هدايت کند. در مقابل٬ مردم با بعضي از اين احکام موافق
نيستند٬ سختشان است و دلشان آن ها را مني خواهد. در قرآن پنج آيه به اين مضمون با اندکی تفاوت دارمي که می فرمايد: َولَِئِن اتـَّبَـْعَت َأْهَواءُهم بـَْعَد الَِّذي َجاءَك ِمَن اْلِعْلِم؛
اگر بنا گذاشيت که حاال چون مردم مي خواهند قبول کنيم٬ اگرچه خمالف حکم خداست؛ اگر گفتی رأي مردم مهم است٬ و ما بايد هر چه مي خواهند عمل کنيم؛ َما َلَك
ِمَن الّلِه ِمن َوِيلٍّ َوَال َنِصٍري؛[13] [14] َما َلَك ِمَن الّلِه ِمن َوِيلٍّ َوَال َواٍق؛[14] [15] در اين صورت خدا خصم تو بود و در مقابل خدا هيچ کس از تو محايت مني کرد. در

مقابل خدا تو هيچ حامي و ياوری نداشتی.

اين  مهه تأکيد٬ آن هم خطاب به پيامربی که معصوم است٬ براي اين است که ما بدانيم پريوي از هواي نفس خيلي خطرناک است. نه تنها براي شخص٬ که براي جامعه
خطرناک است و موجب فساد و قتل انبيا مي شود. نه تنها جامعه٬ که حيت مثل شخص پيغمرب هم اگر عصمت اهلي نباشد در معرض اين است که فريب ديگران را خبورد

و به خطر بيفتد.

هوای نفس و گمراهی الهی

شايد مهم ترين خطر پريوی هوای نفس اين باشد که در اثر آن٬ کار انسان به جايي مي رسد که ديگر منی تواند حق و باطل را تشخيص دهد. اين بدتر از مهه آن هاست.
خداوند در اين باره مي فرمايد: أَفـََرأَْيَت َمِن اختَََّذ ِإَهلَُه َهَواُه َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم َوَخَتَم َعَلى َمسِْعِه َوقـَْلِبِه َوَجَعَل َعَلى َبَصرِِه ِغَشاَوًة َفَمن يـَْهِديِه ِمن بـَْعِد اللَِّه أََفَال َتذَكَُّروَن؛[15] [16]
اگر کسي معبود خودش را هواي نفسش قرار داد و به جای اين که از خدا اطاعت کند٬ تابع دخلواهش شد٬ با اين که اهل علم و دانش است و مي تواند تشخيص بدهد٬
ولی خداوند اين قوه را از او مي گريد و گمراهش مي کند. تازه به اين جا ختم منی شود. خداوند چشم٬ گوش و قلبش را مهر مي زند که ديگر حق را نشناسد. اصال راه
هدايت را بر او می بندد. اگر کساين چنان در مقابل خدا مي ايستند که پيغمربان او را هم مي کشند٬ خدا هم اين طور جمازات مي کند و کاري به سرشان مي آورد که ديگر
ًعا؛[16] [17] خيال مي کنند خيلي هنر مي کنند و دارند کار خوب مي کنند. اين جمازات از مهه جمازات ها ُْم ُحيِْسُنوَن ُصنـْ َّ젦�نتوانند حق و باطل را بشناسند؛ َوُهْم َحيَْسُبوَن َأ
بدتر است. اگر گردن انسان را بزنند٬ مصيبيت است که وارد مي شود ولی باالخره متام مي شود٬ اما وقيت انسان نتوانست حق را تشخيص دهد٬ به جايي مي رسد که واقعا
امر بر خودش مشتبه مي شود. مهني فردی که تا ديروز مي فهميد اشتباه مي کند٬ امروز کارش به جايي مي رسد که ديگر مني تواند تشخيص بدهد. چنني کسی ديگر اصال

قابل هدايت نيست و خودش مي شود شيطان. در اين صورت نه تنها قابل هدايت نيست و عوضي مي فهمد بلکه ديگران را هم گمراه مي کند.

برای دوری از تبعات پريوی از هوای نفس بايد از اول خبواهيم که در اين مسري نيافتيم. وقيت انسان در سراشييب افتاد ديگر مني تواند جلوي خودش را بگريد. شايد يکی از
معانی «َوَأَضلَُّه اللَُّه َعَلى ِعْلٍم» اين باشد که وقيت انسان در سراشييب تند شروع به دويدن می کند٬ ديگر مني تواند خودش را کنرتل کند. خبواهد کنرتل کند٬ زمني مي خورد و
مغزش خرد مي شود. اين مهان گمراهي اهلي است. اگر خبواهيم در اين سراشيبی نيافتيم بايد از اول مواظب باشيم اين راه را انتخاب نکنيم. راه پريوي از دخلواه مهان راهي

است که امروز دنيا آن را راه صحيح مي داند و به جاي هر خدايي٬ خداي آزادي را مي پرستد.

 اعاذناهللا و اياکم. 
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست وچهارم؛ چگونه بر هوای نفس غالب شومي؟

جلسه بيست وچهارم؛ چگونه بر هوای نفس غالب شويم؟
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.92 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬24/3/95 مطابق با هفتم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(24)

چگونه بر هوای نفس غالب شويم؟

 

انسان و پيروی از هوای نفس

حبث ما درباره عوامل احنراف و سقوط انسان بود و به اين نتيجه رسيدمي که مهم ترين عامل احنراف٬ پريوي از هواي نفس است. در دو جلسه گذشته با استفاده از آيات
قرآن حبث هايي درباره تبعات پريوي از هواي نفس مطرح کردمي. پرسشي که در اين زمينه مطرح مي شود اين است که چه کنيم تا بتوانيم بر هواي نفس غالب شومي؟ يک
سري عوامل طبيعي و غريزي در ما وجود دارد که ما را به کارهايي وادار مي کند که نامش پريوي از هواي نفس است. ابتدا مکروهات٬ سپس مشتبهات و حمرمات تا
مي رسد به کبائر موبقه٬ مهه از مصاديق پريوي از هواي نفس است. عواملي که باعث مي شود انسان به اين  امور دست يازد يا لذت هاست و يا فرار از دردها و رنج ها٬
ويل به هر حال اين انگيزه ها به طور طبيعي در انسان هست. از روزي که انسان متولد مي شود و هنوز چيزهاي ديگر را درک نکرده٬ لذت خوردن و آشاميدن و هم چنني
رنج درد را درک مي کند. لذت و امل مهيشه با انسان است و عاملي طبيعي باعث مي شود انسان درصدد کسب لذت و فرار از درد و رنج برآيد. سپس کم کم اين عوامل

گسرتش پيدا مي کند٬ و از آن جا که بني لذت هاي مطلوب انسان تضاد حاصل مي شود٬ درصدد انتخاب يک کار بر کار ديگر برمي آيد.

لذت٬ منفعت٬ مصلحت

در اين مسري سه مرحله براي انسان اتفاق مي افتد؛ يکي لذت ها و دردهاي آين و حلظه اي است؛ انسان از  چيزهايي خوشش مي آيد و از ديدن آن ها لذت مي برد. هم چنني
از خوردن چيزي که مالمي طبعش است لذت مي برد.

 معموال ما مفهوم لذت را براي مهني احساس حلظه اي و آين به کار مي برمي٬ اما کم کم متوجه مي شومي که براي رسيدن به لذت خاصي بايد مقدمايت اجنام بگريد و اين طور
نيست که هر کاري را که اجنام مي دهيم بالفاصله در مهان حال براميان لذيت پيدا شود. گاهي بايد مقدمايت فراهم کرد و کارهايي اجنام داد تا به آن امر لذيذ رسيد. براي
اين حالت تعبري «منفعت» را به کار مي برند و مي گويند هرچند االن اين کار درد و رنج هم دارد اما منفعت دارد. براي مثال وقيت پزشک نسخه اي به مريض مي دهد و به
او مي گويد: اين دارو را بايد خبوري و اين دارو براي مشا منفعت دارد؛ به اين معناست که اين دارو باعث مي شود که در آينده براي مشا راحيت پيدا شود و از سالميت تان
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لذت بربيد. اکنون ممکن است انسان از خوردن دارو لذيت نربد و حيت گاهي ناراحت هم بشود٬ ويل نافع است. نافع است يعين يا مقدمه است براي لذت بعدي و يا
باعث مي شود که انسان از رنج بعدي راحت شود. اين تعبري را در مقابل ضرر به کار مي برند که چيزي است که باعث درد و رنج مي شود.

 مرحله باالتر٬ مرحله «مصلحت» است. گاهي انسان با دو چيز نافع روبه رو است٬ اين ها را با هم مقايسه مي کند که کدام نفعش بيشرت است. هم چنني گاهي دو چيز
است که هر دو ضرر دارد٬ ويل باالخره چاره اي نيست و بايد يکي از آن ها را اجنام دهد. در اين جا انسان سعي مي کند بفهمد کدام ضررش کمرت است. در اين جا تعبري
مصلحت به کار مي رود. مصلحت دارد يعين نفع بيشرت يا ضرر کمرتي دارد. بعضي تصور مي کنند که مصلحت از چيزي غري از لذت است٬ اما بايد گفت درست است
که عنوان مصلحت چيزي غري از لذت است٬ ويل به هر حال اجنام آن چه مصلحت دارد چه نتيجه اي دارد؟ روشن است که يا باعث اين مي شود که انسان سالميت پيدا
کند يا باعث اين مي شود که باليي از انسان دفع شود؛ يا دست آخر باعث مي شود که انسان به Lشت برود و به لذت برسد. بنابراين انسان 黸ايتا طالب لذت و فرار از
درد و رنج است؛ ولی اين حالت گاهي مستقيما براي انسان پيدا مي شود که مي گوييم لذت دارد٬ گاهي مقدمه لذت است که مي گوييم منفعت دارد٬ و گاهي در مقام

ترجيح آن را رعايت مي کنيم٬ که مي گوييم مصلحت است.

گاهي انسان نسبت به بعضي از ميل هاي غريزي حيواين طوري مي شود که کأنه اسري مي شود و مني تواند خود را رها کند. کساين که به بعضی از لذت ها عادت کرده اند٬
اين گونه اند. منونه بارزش کسی است که به مواد خمدر عادت کرده است. ابتدا آن را استعمال می کند تا لذيت بربد يا از درد و رنج٬ و فکر و خيايل راحت  شود. وقيت
عادت کرد ديگر اسري مي شود و اصال مني تواند آن را ترک کند؛ البته اين حالت منحصر در مواد خمدر نيست و عادت به بعضي از گناهان نيز مهني طور است. وقتی

انسان به گناهی عادت کرده است کأنه يب اختيار مرتکب آن گناه مي شود٬ از راه چشم باشد يا از راه گوش يا زبان. انسان وقيت معتاد مي شود٬ اسري مي شود.

چه کنيم که اسري هوای نفس نشومي و امري آن باشيم؟ چه کنيم که ما فرمان بدهيم و آن تابع اختيار ما  شود؟ چه کنيم که هرگاه خودمان خواستيم دنبال لذت هاي حسي
برومي٬ نه آن که آن ها بر ما غالب شوند و ما را به طرف خودشان بکشانند؟ از آيات و روايايت که در جلسات گذشته خواندمي به دست مي آيد که مؤمن بايد اين تصميم
را بگريد که تابع هواي نفسش نباشد٬ اما کسي که اسري و معتاد شده٬ تصور مي کند که مني تواند. وقيت انسان عادت کند٬ به آساين مني تواند خمالفت کند٬ ويل غريممکن

نيست. چه کنيم که بتوانيم تصميم قطعي بگريمي که تابع هواي نفس نباشيم و با آن خمالفت کنيم؟

پارادکس ترک لذت!

در جلسات گذشته به اين نتيجه رسيدمي که هر کار اختياري مبتنی بر يک شناخت و يک ميل است. اين ميل نيز 黸ايتا ميل به چيزي است که لذت دارد. حال در
اين جا مي خواهيم تصميم بگريمي که به ترک لذت ميل پيدا کنيم! اين کار به نظر متناقض مي آيد٬ چون کار اختياري کاري است که انسان اجنام مي دهد تا خوشش بيايد

و انگيزه براي اجنام کار اختياري لذت است٬ حال ما مي خواهيم تصميم بگريمي که به اختيار خود  لذت را ترک کنيم! آيا اصال اين کار شدنی است؟

پاسخ اين پرسش در مهان مقدمه اي است که امروز به آن اشاره شد. گفتيم گاهي ما به دنبال لذت آين هستيم٬ گاهي به دنبال منفعت هستيم و کاري را اجنام مي دهيم
که در آينده لذت دارد اگرچه ممکن است اکنون زمحت٬ رنج يا تلخي داشته باشد. بنابراين اگر خبواهيم لذت آين را ترک کنيم٬ بايد بدانيم که به دنبال اين ترک لذت٬
کسب لذت بزرگ تري است. اگر اين مسئله را درست درک کنيم که وقيت اين لذت آين را ترک می کنيم٬ لذت باالتري به دست می آورمي يا از درد و رنج بزرگي رهايي پيدا

مي کنم٬ انگيزه پيدا می کنيم که با  اختيار اين لذت را ترک کنيم. حل معما به اين است که ما فکر کنيم ببينيم ترک لذت چه مصلحت يا منفعتی مي تواند داشته باشد.

آثار پيروی از هوای نفس

در روايات برای دوری از پريوی هوای نفس٬ هم راه هايي کلي ذکر شده است٬ و هم در موارد خاص دستورالعمل هاي جزيي و کاربردي. از مجله روايايت که در اين باب
وارد شده روايايت است که در معتربترين کتاب عامل تشيع آمده است. روايايت متعدد با سندهای خوب و متعدد در مضاميين مشابه. روايات بسيار جالبی است و دارويی
است کلي براي اين که انسان بتواند با هواي نفس خمالفت کند. منت اين روايات٬ حديث قدسي است يعين کالم خداست؛ البته اين چند حديث جهت مشرتک ديگری
هم دارند و آن اين است که ابتدای مهه آن ها با چند قسم جالله شروع مي شود. می فرمايد: َاليـُْؤثُِر َعْبٌد َهَواهُ  َعلى  َهَواَي ِإالَّ َشتَّتُّ َعَلْيِه أَْمَرُه٬ َولَبَّْسُت َعَلْيِه ُدنـَْياُه٬ َوَشَغْلُت
َها ِإالَّ َما َقدَّْرُت َلُه؛[1] [2] هيچ بنده اي نيست که ميل خودش را بر ميل من مقدم بدارد٬ مگر اين که کارش را پراکنده می کنم. وقيت انسان به دنبال قـَْلَبُه Lَِا٬ وَملَْ أُْؤتِِه ِمنـْ
يک هدف مي رود٬ مسري مستقيمي دارد و به تدريج با هر قدم به هدف نزديک مي شود٬ اما گاهی اين طور نيست و منی داند بايد چه کند؛ يک قدم به راست مي رود٬ يک
قدم به چپ مي رود٬ برمي گردد٬ باال و پايني مي رود. در اين صورت طبعا به نتيجه هم مني رسد؛ اگر هم به نتيجه برسد بايد خيلي زمحت بکشد تا اتفاقا به هدف برخورد

کند. خداوند می فرمايد: اول نتيجه  پريوی از هوای نفس اين است که کار انسان متشتت و به هم رخيته مي شود و از مسري صحيح باز مي ماند.

َولَبَّْسُت َعَلْيِه ُدنـَْياُه َوَشَغْلُت قـَْلَبُه Lَِا؛ دنيايش را آشفته مي کنم. آن چنان دلش را مشغول امور دنيا مي کنم که به کار ديگری مني رسد. شب و روز در فکر اين است که چه
کنم که آن دخلواهم عملی شود. شايد ديده يا شنيده باشيد بعضي  را که به بعضي از گناهان عادت دارند٬ اگر از صبح تا شب در خيابان راه بروند٬ آرام شان مني کند. به
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خيال خودش دنبال لذت است٬ اما خستگي و ناراحيت و آشفتگي ذهنش٬ با لذيت که احيانا بربد هيچ قابل مقايسه نيست. اين آثار برای کسي است که خبواهد ميل
خودش را بر خواست خدا مقدم بدارد. مهه ما در اين دنيا زمحايت مي کشيم و می خواهيم درآمدي داشته باشيم تا روزي مان را گسرتش دهيم. تالش هاي انسان در دنيا براي
مهني هاست٬ اما وقيت ذهن انسان مشوش مي شود٬ اين طرف٬ آن طرف٬ از صبح تا شب زمحت مي کشد٬ دائما مضطرب است که چگونه ديگران را فريب دهد و مهني
َها ِإالَّ َما َقدَّْرُت َلُه؛ اگر اين زمحت ها را طور با ناراحيت شبانه روزش را مي گذراند٬ اما دست  آخر هم به چيزی غري از آن چه برايش مقدر است٬ خنواهيد رسيد؛ وَملَْ أُْؤتِِه ِمنـْ

مني کشيد٬ آن چه برايش مقدر بود از راه صحيح به او مي رسيد. اين حاصل اين است که دخلواه خودش را بر خواست خدا مقدم داشته است.

آثار مخالفت با هوای نفس

اين يک طرف قضيه است. اما اگر عبدی روی دخلواه خودش پا گذاشت و به دنبال اين رفت که ببيند خدا چه چيز را دوست دارد٬ به چه آثاري می رسد؟ َاليـُْؤثُِر َعْبٌد
َهَواَي َعلى  َهَواُه؛ اگر دخلواه من را خواست و من را بر خواست خودش مقدم داشت٬ اولني فايده اش اين است که فرشتگان را برای حفاظت از او مي گمارم؛ اْسَتْحَفْظُتُه
َو السََّماَواِت  او دور کنند. وََكفَّْلُت  از  از باليي مصون مباند٬ من فرشتگان را مي فرستم که حفظش کنند و بالها را  تا به صورتی  اين که تالش کند  َمَالِئَكِيت؛ به جاي 
اْألََرِضَني رِْزَقه؛ آمسان و زمني را کفيل روزي او قرار مي دهم. اين مهه تالش مي کرد براي اين که يک ذره روزي اش بيشرت شود؛ مِن خدا٬ آمسان و زمني را کفيل روزي  او قرار
مي دهم. َو ُكْنتُ  َلهُ  ِمنْ  َورَاِء ِجتَاَرِة ُكلِّ تَاِجٍر؛ معموال براي اين که انسان کسب روزي کند٬ معامله و داد و ستد مي کند. مِن خدا ضامن سود معامالت و داد و ستدي
نـَْيا َو ِهَي رَاِغَمة؛ دنيايي که مهه با تالش و زمحت به دنبال آن مي روند تا اندکي از آن را به دست بياورند٬ خود هستم که چنني کسی اجنام مي دهد. و در 黸ايت َو أَتـَْتُه الدُّ
با خضوع تسليم او مي شود. هستند کساين که هيچ زمحيت براي دنيا مني کشند و از اين که در جامعه شناخته شوند فرار مي کنند٬ اما علريغم ميل شان هم منافع دنيوي

نصيب شان مي شود و هم عزت و احرتام مردم.

مخالفت با هوای نفس و آخرت گرايی

روايت ديگری با اندکی تفاوت ولی با مهني مضمون از امريمؤمنان عليه السالم نقل شده است که دو نکته در آن وجود دارد که در روايت قبل نبود. َال يـُْؤثُِر َعْبٌد َهَواَي َعَلى
َهَواُه ِإالَّ َجَعْلُت َمهَُّه ِيف اآلِخَرة َو ِغَناهُ  ِيف  قـَْلِبهِ ؛[2] [3] يکي اين که اگر خواسته من را بر دخلواه خودش مقدم بدارد٬ من اين توفيق  را به او مي دهم که متام همّ اش مصروف
آخرت باشد. چنني کسی وابستگي به دنيا ندارد. به اندازه رفع نيازش استفاده مي کند اما به آن دلبستگي ندارد. مهيشه فکر اين است که من براي زندگي ابدي ام چه کار

کنم؛ اما کسي که فقط فکر هواي نفسش است٬ اصال ياد آخرتش هم مني افتد. چنني کسی اصال فرصت مني کند که ببيند آيا آخريت هم هست يا نيست!

مخالفت با هوای نفس و بی نيازي از ديگران

اما باشيم.  نياز دارمي٬ داشته  ناراحتيم. دملان مي خواهد هر چه را  باشيم و احساس فقر و کمبود کنيم  نيازمند  اين که  از  اين است که مهه ما  اين حديث   نکته ديگر 
اصحاب دنيا غنايشان را نزد ديگران مي جويند. به دنبال اين هستند که از مردم کمک بگريند و از آن ها متلق کنند تا نيازشان رفع شود. در 黸ايت٬ کاري می کنند که
مردم آن ها را دوست بدارند و به آن ها رأي بدهند؛ اين هم فقر است. اما اگر کسي دنبال خواست خدا باشد٬ ثروت خودش را در درون خودش جست وجو مي کند و در
دلش يب نياز است. چنني کسی احساس نياز به هيچ کس مني کند. او به امور دنيا دلبستگي ندارد. دلبستگي  او به خدا٬ عامل آخرت و ثواب هاي اخروي است که خدا
برايش ضمانت کرده است. احساس نياز او فقط به خداست که اين هم عني ثروت و عزت است؛ َكَفى  ِيب  ِعزّاً َأْن َأُكوَن َلَك َعْبداً؛[3] [4] چه عزيت از اين باالتر که فقري

تو باشم٬ در دست تو باشم٬ تو هرطور می خواهی مرا پرورش دهی.؟!

مراتب لذت در مؤمنان

خالصه اين که آدميزاد در دنيا از چند حال خارج نيست. يا فقط دنبال لذت هاي آين  است٬ که اين مهان تبعيت هواي نفس است. طبعا چنني  کسی دنبال آخرت
مني رود. اين براي کفار است. اما مؤمنني که اميان به خدا و قيامت دارند سه دسته مي شوند؛ يک دسته کسانی هستند که انگيزه شان اين است که منافع دنيوي بيشرتي
(البته از راه حالل) به دست آورند. عده اي ديگر از اين باالترند؛ انگيزه شان لذت هاي اخروي است٬ و توجه زيادی به امور دنيا ندارند؛ نگراين شان بيشرت اين است که
وقتی از اين عامل رفتند٬ چه خواهد شد. دسته ديگر کسانی هستند که خيلي فراتر از اين امور هستند و در عامل ديگري زندگي مي کنند. اصال لذت شان به خوردين ها و

آشاميدنی ها و حيت حورالعني نيست. چنني کسانی لذت شان در حمبت خداست.

عاشق باالترين لذت ها را از ديدار معشوق مي برد. حاضر است هر گرسنگي٬ هر سخيت و هر مشکلي را حتمل کند تا با معشوقش انس داشته باشد. حيت گاهي حاضر
است يک سال زمحت بکشد تا يک حلظه حمبوبش را ببيند و از ديدنش لذت بربد. بعضي از مؤمنان هستند که مهه لذت  هاي آخريت را حاضرند بدهند تا يک حلظه خدا را
َا نَاِظَرٌة.[4] [5] مهان که به شهدا وعده داده شده است. البته غري از شهدا هم کساين هستند که مهيشه حاضرند فداکاري کنند و دنبال اين هستند که ِّLبيابند؛ ِإَىل َر

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5887#_edn2
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5887#_edn3
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5887#_edn4


نه حيت خوردين ها و آشاميدين هاي نه خوردين ها و آشاميدين هاي دنياست٬  انگيزه چنني کسانی  يا کار ديگر.  باشد  اجنام بدهند٬ حال جهاد و شهادت  وظيفه شان را 
Lشت؛ إهلي  ما عبدتك  خوفا من نارك و ال طمعا يف جنتك ولکن وجدتك أهال للعبادة فعبدتك.[5] [6]

ترغيب بر اساس مراتب ايمان

وقيت مي خواهند به مؤمنان بگويند که با هواي نفس خمالفت کنيد٬ بايد به دسته اول بگويند که در اثر خمالفت با هواي نفس٬ روزي تان در مهني عامل وسيع مي شود. او به
دنبال لذت هاي حالل دنيا مثل خانه خوب٬ مهسر زيبا و عزت دنيايي است؛ به او می گويند که از هواي نفست صرف نظر کن تا خدا خانه خوب٬ روزي حالل و زندگی

راحت به تو بدهد.

 اما کالس دسته دوم باالتر است. درباره آن ها مي گويد: َجَعْلُت َمهَُّه ِيف آِخَرتِِه؛ غصه دنيا را از دلش برمي دارم تا فکر آخرتش باشد. اما به دسته سوم که فقط دنبال حمبت
و انس با خدا هستند مي گويد: ِإن ُكنُتْم حتُِبُّوَن الّلَه فَاتَِّبُعوِين ُحيِْبْبُكُم الّلُه.[6] [7] باالترين لذت براي اين ها اين است که حمبوب هم آن ها را دوست بدارد. براي عاشق لذيت
باالتر از اين نيست که بداند معشوق او را دوستش مي دارد. می فرمايد: اگر خدا را دوست داريد حتما بايد دنبال اين باشيد که خدا مشا را دوست بدارد. مي دانيد بايد چه

کار کنيد که خدا دوست تان بدارد؟ تابع دستورات خدا باشيد!

حاصل آن چه از اين روايات به ضميمه اين آيه شريفه استفاده مي شود آن است که ما اگر بدانيم که در خمالفت با هواي نفس هم روزي انسان زياد مي شود٬ هم باعث
مي شود که سعادت آخرتش تأمني شود٬ و هم خدا دوستش بدارد٬ تصميم قطعي مي گريمي که با هواي نفس خمالفت کنيم و دنبال رضاي خدا باشيم.

 وفقناهللا واياکم ان شاءاهللا.

[1] [8]. الکافی٬ ج٬2 ص335.

黸 .[9] [2]ج السعادة فی مستدرک 黸ج البالغة - جلد ٬3 ص 113.

[3] [10]. حباراالنوار٬ ج٬74 ص400.

[4] [11]. قيامت٬ 23.

[5] [12]. حباراالنوار٬ ج٬67 ص234.

[6] [13]. آل عمران٬ 31.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست وپنجم؛ درجات و پيامدهاي متابعت و خمالفت با هوای نفس

جلسه بيست وپنجم؛ درجات و پيامدهاي متابعت و مخالفت با هوای نفس
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
9.43 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬25/3/95 مطابق با هشتم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(25)

 درجات و پيامدهاي متابعت و مخالفت با هوای نفس

 

مصاديق متنوع پيروي هوای نفس

حبث ما درباره هوای نفس٬ به عنوان مهم ترين عامل احنراف انسان بود. از حبث های گذشته چند نکته استفاده شد که کمرت مورد توجه يا حبث قرار می گريد؛ اول اين که
پريوی هوای نفس مفهومی انتزاعی است و به معنای عملی خاص نيست. اين مفهوم از مفاهيم ماهوي نيست٬ بلکه طبق بعضی از اصطالحات٬ از معقوالت ثانيه است و
طيف وسيعی از رفتارهای اختياری را در برمي گريد که عنوان مهه اش پريوی از دخلواه است. اين مصاديق ممکن است اموري مباح٬ مکروه٬ حرام يا از کبائر موبقه باشند.
تا يا... شروع می شود  بلند شدن٬ نشسنت  از جا  از يک نگاه کردن٬ يک کلمه سخن گفنت٬ يک کلمه گوش دادن٬ يک اشاره کردن٬  مصاديق پريوي هوای نفس 

می رسد به مسايل بسيار پيچيده ای که بايد امور خمتلف بسياری را با هم تنظيم کنند و ترتيب دهند تا خواسته نفس حتقق پيدا کند.

درجات هوای نفس

از مهني جا نکته دوم استفاده می شود که هوای نفس درجاتی دارد و ممکن است بعضی درجاتش هيچ عيب٬ عقوبت يا کيفری نداشته باشد و به اصطالح از امور مباح
باشد. انسان در هوای گرم٬ تشنه اش می شود و يک ليوان آب برمی دارد و می خورد٬ يادش هم نيست که تکليف شرعی دارد يا ندارد. اين خود می تواند يک مرتبه از هوای
نفس باشد ولی هيچ عقوبتی ندارد و موجب سقوط انسان منی شود. بنابراين پريوي هوای نفس (به عنوان امری که اخالقا مذموم است) شامل اين چيزها منی شود. هوای
نفس مذموم بيشرت در جايی است که دو يا چند گزينه پيش روی انسان قرار دارد که بعضی هايش آثار خوب و مطلوب دنيوی و اخروی دارد٬ و بعضی هايش نه تنها ثواب
اخروی ندارد که حتی می تواند عقوبتی هم داشته باشد٬ و انسان به خاطر رسيدن به لذت آنی طرف اول را انتخاب نکند. لذت آنی مانع از آن است که شخص به لذت
باالتر٬ کمال بيشرت و سعادت و ثواب اخروی نائل شود. بنابراين اگر انسان امر ضعيف تر و کم ارزش  تری را بر امر ارزمشندتری ترجيح دهد نيز پريوی هوای نفس کرده

است؛ اگرچه ممکن است کار حرامی نکرده باشد.
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انسان می تواند عبادت را برای اين اجنام دهد که از عذاب جهنم مصون باشد و گناهانش آمرزيده شود٬ مهان طور که می تواند مهني عبادت را به اين نيت اجنام دهد که
ثواب ¿شتی نصيبش شود؛ اما می تواند مهتش را از اين باالتر بربد و صرفا به خاطر اين که شکر خداست و خدا دوست دارد٬ اين عمل را اجنام بدهد. حال اگر تنبلی کرد
و گفت: برای من مهني که از آتش جهنم جنات پيدا کنم٬ بس است٬ اين هم يک نوع هوای نفس است چون به چيزي پست تر قناعت کرده است؛ اگرچه اصطالح
پريوی از هوای نفس شامل اين موارد منی شود. پريوی هوای نفس در اصطالح ديين و اخالقي٬ به اين معناست که انسان در شرايطی واقع شود که هم بتواند کاری را اجنام

دهد که منشأ خري دنيا و آخرت است٬ و هم بتواند عملي را اجنام دهد که موجب تنزل اوست٬ ولی او کاري را ترجيح دهد که موجب تنزل اوست.

 اختياري بودن مبارزه با هواي نفس

يکی ديگر از نتاجيی که از حبث های گذشته گرفتيم٬ اين بود که مبارزه با هوای نفس٬ و پرهيز از کارهايي که لغزش ها٬ تنزل ها و احنراف ها به دنبالش است٬ يک عمل
اختياري است. مبارزه با هواي نفس يعين هرجا مصداق «دل خواه» است سعی کنم آن را ترک کنم؛ ديدن باشد٬ چشمم را کنرتل کنم! شنيدن باشد٬ گوشم را! گفت و
شنود و نشست و برخاست باشد٬ مهني طور تا برسد به آن مسايل پيچيده ای که گاهی بايد سال ها طراحی و برنامه ريزی کرد و مقدماتش را فراهم آورد تا اجنام بگريد. از
آجنا که هيچ کار اختياری نيست که انسان اجنام دهد و يک نوع نفع و ضرر يا مصلحت و مفسده ای در آن نباشد٬ انسان بايد برای خمالفت با هوای نفس مثل هر کار
اختياری ديگری انگيزه داشته باشد٬ و اگر از منافعی که بر خمالفت هوای نفس مرتتب می شود٬ و هم چنني ضررهايی که از پريوی هوای نفس پيدا می شود اطالع داشته
باشد٬ انگيزه قوی تری برای اين کار خواهد داشت. از اين رو بيانات قرآنی و کلمات اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني برای اين که ما را از پريوي هوای نفس دور کنند٬ از

يک سو منافع اجتناب از هوای نفس و از سوی ديگر ضررهای پريوی از هوای نفس را بيان کرده اند.

هوای نفس و گمراهي خود و ديگران

در جلسات گذشته با استفاده از آيات قرآن٬ ضررهای پريوی از هوای نفس را دسته بندی کردمي. گفتيم: اولني ضرر٬ گمراه شدن خود انسان است. انسان با پريوی از
هوای نفس٬ از راه صحيح بريون می رود و بعدها نتيجه اش را خواهد ديد که عمرش را تلف کرده و بی راهه رفته است. افزون بر اين٬ گاهی پريوی از هوای نفس مانع
پيشرفت و ترقی ديگران هم می شود. کسی که رهرب راه غلطی می شود٬ کسانی که دنبالش می آيند را هم به آن راه می کشاند. شيطان افزون بر اين که خود وارد جهنم
می شود٬ پريوانش را هم وارد جهنم می کند. اين شيطنت خمصوص ابليس نيست. شياطني انس هم اين کار را می کنند. گاهی آدميزاد مهکار ابليس می شود. ابليس يک
شيطان جنی بود٬ و اين می شود شيطان انسی. شياطني االنس تعبري قرآن است. نه تنها خودش جهنم می رود٬ بلکه ديگران را هم گمراه می کند و آن ها را هم به جهنم
بنی اسرائيل گفتيم که چون نيست. درباره  مايل  او  بپيمايند که  مبانند و راهی  اجازه منی دهد که خمالفانش زنده  اين جا می رسد که اصال  به  انسان  می برد. گاهی کار 
بـُْتْم َوَفرِيقاً تـَْقتُـُلوَن؛[1] [2] از اين عجيب تر آن است پيغمربان خالف ميل آن ها می گفتند٬ آن ها را می کشتند؛ أََفُكلََّما َجاءُكْم َرُسوٌل ِمبَا َال َ�َْوى أَنُفُسُكُم اْسَتْكَربُْمتْ فـََفرِيقاً َكذَّ
که کسانی به عنوان طرفداری از دين و مبارزه با شياطني و بی دين ها حرکتی را شروع می کنند و حتت اين عنوان کسانی را فريب می دهند تا به نام دين ريشه دين را بکنند.

اين عجيب ترين کاری است که از آدميزاد برمی آيد!

شياطين انس

نـَْيا َوُيْشِهُد الّلَه َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه َوُهَو أََلدُّ اخلَِْصاِم؛[2] [3] برخی از آدميزادها سخنان بسيار قشنگی می گويند. خداوند می فرمايد: َوِمَن النَّاِس َمن يـُْعِجُبَك قـَْولُُه ِيف اْحلََياِة الدُّ
وقتی درباره موضوعی تبليغات می کنند و توضيح می دهند٬ آن قدر جالب صحبت می کنند که توی پيغمرب هم شگفت زده می شوی٬ و ممکن است که مشا شک کنيد که
آيا اين واقعا نيت خوبی دارد٬ نفع مرا می خواهد و خريخواه من است٬ يا قصد فريب دارد و حيله اي شيطانی در کار است. اما او فکر اين جا را هم کرده است و برای
اين که به او بدبني نشويد خدا را شاهد می گريد که اين هايی که من می گومي از روی دلسوزی است٬ و خريتان را می خواهم. ابليس هم وقتی می خواست به حضرت آدم و
حوا بگويد از اين شجره خبوريد٬ به آن ها گفت: َما �햑ََاُكَما َربُُّكَما َعْن َهـِذِه الشََّجَرِة ِإالَّ َأن َتُكونَا َمَلَكْنيِ أَْو َتُكونَا ِمَن اْخلَاِلِديَن× َوقَاَمسَُهَما ِإينِّ َلُكَما َلِمَن النَّاِصِحَني؛[3] [4]
گفت: می دانيد چرا خدا گفته از اين درخت خنوريد؟ برای اين که ملک نشويد و عمر جاودانه پيدا نکنيد. مشا گوش نکنيد! خبوريد يا ملک می شويد يا عمر جاودانه پيدا

می کنيد. بعد گفت خيال نکنيد من خالف مصلحت مشا می گومي؛ برايشان قسم خورد که من خريخواه تان هستم و دارم نصحيت تان می کنم.

اين کار را ابليس برای اولني بار در عامل کرد٬ اما او شاگردهايی تربيت کرد که شياطني انس شدند. آن ها اين را خوب ياد گرفتند که وقتی می خواهند ديگران را فريب
دهند٬ بايد اول به زبان چرب و نرمی با آن ها صحبت  کنند و بعد هم قسم خبورند؛ مبادا شک کنند! مي گويند: ما سوءنيتی ندارمي؛ ما اصال به فکر منافع شخصی و
أََلدُّ اخلَِْصاِم؛ در واقع از سرسخت ترين دمشنان است. وقتی دمشن به روی انسان سالح می کشد٬ َوُهَو  حزبی و گروهی نيستيم! قرآن می فرمايد: او اين کارها را می کند 
انسان عکس العمل نشان می دهد و از خودش دفاع می کند٬ ولی اين به زبان خريخواهی ديگران را اغوا می کند٬ قسم هم می خورد که من ته دمل با مشاست؛ َوُيْشِهُد الّلَه

َعَلى َما ِيف قـَْلِبِه.
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فساد در زمين؛  نشانه شيطنت

ما که علم غيب ندارمي تا بدانيم در قلب افراد چيست و چه کسانی راست می گويند و چه کسانی دروغ؛ اما قرآن برای اين طور آدم ها عالمتی را معرفی کرده است؛
بارز ازمجله مصاديق  افسادند.  اهل  است که  اين  اين ها  الَفَساَد؛[4] [5] عالمت  َال حيُِبُّ  َوالّلُه  َوالنَّْسَل  احلَْْرَث  َويـُْهِلَك  ِفِيَها  لِيُـْفِسَد  اَألْرِض  ِيف  َسَعى  تـََوىلَّ  َوِإَذا  می فرمايد: 
افسادشان اين است که اگر قدرت و مقامی در جامعه پيدا کنند٬ کشاورزی و زراعت و نعمت های خدادادی را که از زمني می رويد٬ از بني می برند. مشا نشنيده ايد که
بعضی از جاها حمصوالت را در دريا می ريزند و درختان و زراعت می سوزانند؟! در مهني فلسطني٬ اسرائيلی ها هر جا محله می کنند و می خواهند شهرهايشان را بگريند٬ باغ ها
اين نتيجه عمل شان  اما  دلسوز و خريخواهيم٬  ما  می گويند  در ظاهر  را هم می کشند.  انسان ها  و  اکتفا منی کنند  هم  اين  به  می زنند.  آتش  را  زيتون شان  و درخت های 
می شود. َوالّلُه َال حيُِبُّ الَفَساَد؛ اين قاعده کلی را بدانيد که خدا هيچ وقت فساد را دوست منی دارد. خدا دوست ندارد کارها طوری اجنام بگريد که به ضرر مردم٬ جامعه و

انسانيت متام  شود. خدا اين را دوست منی دارد و از آن هم منی گذرد.

خداوند عامل را  قرار داده است تا انسان ها به کماالتی برسند و لياقت رمحت های بی �햑ايت اهلی را پيدا کنند. روشن است که او از کسانی که ريشه اين مسري را بزنند و
َا َجزَاء نگذارند مردم رشد کنند و به حيات شان ادامه دهند٬ منی گذرد. يکی از حدود خيلی سختی که در شريعت اسالم وجود دارد٬ حد «مفسد فی االرض» است؛ ِإمنَّ
نـَْيا َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ أَْو تـَُقطََّع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف أَْو يُنَفْواْ  أَْو ُيَصلَُّبواْ  الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساًدا َأن يـَُقتـَُّلواْ 
َعَذاٌب َعِظيٌم؛[5] [6]خداوند برای مفسدين فی االرض سه حد قرار داده است؛ گردن شان را بزنند٬ يا دارشان بزنند٬ يا (نزديک ترين و آرام ترين جمازات) تبعيدشان کرده٬ از

شهر و کشور اسالمی بريون شان کنند.

 امروز احلمدهللا مهه ما مصداق «َوِإَذا تـََوىلَّ َسَعى ِيف اَألْرِض لِيُـْفِسَد ِفِيَها» را خوب می شناسيم. شايد ما در تاريخ انسانيت قومی به وحشی گری٬ جنايت پيشگی٬ قساوت٬
پستی و شيطنت حاکمان آمريکا نداشته باشيم. هر فسادی در هر گوشه دنيا زير سر اين هاست٬ اما آن چنان طراحی می کنند که کسانی در داخل مهان کشوری که
�햑ايت ظلم به آن ها شده٬ طرفدارشان می شوند و می گويند اين ها خريخواه ما هستند و می خواهند با بربريت و توحش مبارزه کنند و ما را ترقی دهند. از شصت - هفتاد
سال پيش که اسرائيل را در اين جا کاشتند تا امروز (به خصوص در دهه اخري) چه قدر کشورها را به جان هم انداختند. در اين چند سال اخري چند کشوراسالمی را به
بدترين و فجيع ترين وضعی  به جان هم انداختند. جالب است کسانی را وادار می کنند مردم مين را٬ که هم دين٬ هم نژاد٬ و هم خاک آ�햑ا هستند بکشند٬ مدارس شان را

خراب  کنند٬ بيمارستان  هايشان را از بني بربند؛ بعد هم می گويند: ما کودک کشی را حمکوم می کنيم! 

رسد آدمي به جايي...

اْسَتْحَفْظُتُه فرمود:  روايتی که شب گذشته خواندمي٬  در  فرشتگان خادمش شوند.  ترقی کند که  قدر  آن  انسان می تواند  بشناساند.  به خودش  را  انسان  خدا می خواهد 
َمَالِئَكِيت؛ در مهني دنيا برای کسی که خواست خدا را بر خواست خودش مقدم بدارد٬ فرشتگان را می فرستم تا او را از بالها و خطرها حفظ کنند. اگر کسی را پيدا کنيد
که صادقانه به مشا خدمت کند٬ حيت وقتی خواب هستيد٬ حمافظ تان باشد و مواظب باشد که کسی در خواب به مشا ضرری نرساند٬ چه قدر حاضريد برايش هزينه کنيد؟
خدا می گويد: اگر بنده ای مطيع من شد٬ فرشتگامن را به نگهبانی او می فرستم؛ َلُه ُمَعقَِّباٌت مِّن َبْنيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َحيَْفظُونَُه ِمْن أَْمِر الّلِه؛[6] [7] فرشتگان از ناحيه خداوند
حافظ انسان می شوند و مواظب او هستند که زمني خنورد. خداوند فرشتگان را می فرستد که بچه هايشان را حفظ  کنند. خداوند وعده داده است که اگر مشا مطيع من
شديد در مهني دنيا اين کارها را برايتان می کنم. آخرت را که مشا منی توانيد بفهميد چه خواهد شد؛ َفَال تـَْعَلُم نـَْفٌس مَّا ُأْخِفَي َهلُم مِّن قـُرَِّة َأْعُنيٍ َجزَاء ِمبَا َكانُوا يـَْعَمُلوَن.[7] [8]

اين نتيجه خمالفت با هواي نفس است.

لزوم تفکر درباره رحمت خداوند

برای اين که بتوانيم در مسري شيطانی پريوی از هوای نفس وارد نشومي بايد درباره منافع خمالفت و ضررهای متابعت آن بيشرت فکر کنيم تا انگيزه اي  قوی برای اين کار داشته
باشيم؛ البته اين انگيزه مراتبی دارد که باعث می شود ارزش کار به حسب آن مراتب تفاوت کند؛ از يک تا بی �햑ايت! اخالص ارزشي غري قابل حماسبه به عمل می خبشد.

خدا اين ها را برای مهني جنس دو پا قرار می دهد و می گويد راهش اين است که پريو هوای نفس نشويد.

 خدا از لطف و کرمش عملی را که مشا برای ترس از جهنم اجنام داده ايد به حساب خودش قبول می کند و می گويد اين هم برای خداست و ثواب دارد؛ در صورتی که از
نظر لُغوی آن هم يک نوع هوای نفس است! روشن است وقتی کاری را برای جنات از عذاب يا برای رسيدن به ميوه ها و پرندگان ¿شتی و حورالعني اجنام بدهم٬ يعين برای
دمل می خواهم اين کار را بکنم٬ اما خدا می گويد اين را هم قبول می کنم. سعی کنيم خدا را ¿رت بشناسيم و کار را خالص برای خدا قرار دهيم؛ يعين بگوييم: خدايا! من
اين کار را اجنام می دهم٬ چون تو دوست داری؛ حتی اگر اين کار موجب عذاب برای من شود٬ اما چون تو دوست داری من اين را اجنام می دهم؛ دمل می خواهد تو

يُن اْخلَاِلُص.[8] [9] خداوند چنني ظرفيتی هم برای انسان قرار داده است. خوشحال بشوی؛ َأَال لِلَِّه الدِّ
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براي رسيدن به اين مقام٬ بايد بدانيم خدا کدام کار را دوست دارد و کدام کار را دوست ندارد. بعضی از چيزها را با عقل مان می فهميم٬ ولی خداوند به اين اکتفا نکرده
و انبيا و ائمه معصومني صلوات اهللا عليهم امجعني را برای هدايت ما فرستاده است٬ و بعد از 1400سال اين مهه ثروت های علمی و فرهنگی را در کتاب ها براي ما حفظ
کرده است تا از آن ها استفاده کنيم. مهه اين کارها را کرده تا ما يک قدم به او نزديک تر شومي و از رمحت های او بيشرت استفاده کنيم و از پستی ها و پلشتی ها دور شومي.

 پروردگارا به حق عزيزانت٬ به حق آن کسانی که دوست شان داری٬ ما را هم از صدقه سر آن ها مورد عفو و رمحت خودت قرار ده!

وصلِّ علی حممد و آله الطاهرين.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست وششم؛ دنيا براي آخرت

جلسه بيست وششم؛ دنيا براي آخرت
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.18 مگابايت

بسم اهللا الرمحن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬26/3/95 مطابق با �堾م رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(26)

دنيا براي آخرت

اشاره

در جلسات گذشته گفتيم از منابع دينی چنني استفاده می شود که سه عامل هوای نفس٬ حب دنيا٬ و وساوس شيطانی مهم ترين عوامل سقوط و بدخبتی انسان هستند.

اين سه عامل از يکديگر مستقل نيستند؛ عامل اصلی هوای نفس است٬ لذائذ دنيا متعلق هوای نفس است٬ و شيطان با وسوسه های خود اين عوامل را تقويت می کند.
چند جلسه با استفاده از آيات و روايات درباره هوای نفس حبث هايی را مطرح کردمي.

ضرورت بحث از دنيا

عامل دوم حب دنياست. در اديان٬ به خصوص در دين مقدس اسالم٬ درباره آخرت و ترجيح آن بر دنيا تأکيد بسياری شده است. آيات مستقلی با بيانات خمتلف به
حبث فريب خوردن از دنيا٬ جلوگريی از اين فريب٬ مقايسه دنيا و آخرت٬ لزوم فراموش نکردن آخرت و... پرداخته اند؛ چيزی که در مکاتب غريدينی٬ حتی مکاتب اخالقی
اصل در باالخره دومني  و  دنياست٬  بر حيات  آن  ترجيح  و  به حيات آخرت  توجه  دينی  معارف  ويژگی های  از  می توان گفت  ديده منی شود.  آن  از  منونه ای  غرياسالمی 
اعتقادات ما بعد از اعتقاد به خدای متعال اعتقاد به آخرت است. با اين مهه٬ حبث جامع٬ کافی و وافی در اين باره کم شده٬ و مهه جوانب مسئله آن طور که بايد و
شايد بررسی نشده است. هنوز کسانی فکر می کنند عامل شری که موجب بدخبتی انسان است٬ مهني امور دنياست و خود اين ها پليدند و نزديکی به اين ها موجب
بدخبتی می شود. به خصوص با توجه به تعبرياتی که در بعضی روايات وارد شده است٬ کسانی که خيلی دقيق نيستند و بر روايات احاطه ندارند برداشت های نادرستی از
آن ها می کنند. برای مثال٬ چند حديث به اين مضمون وارد شده که آن چه در دنياست٬ مورد لعنت اهلی است٬ مگر کاری که برای خدا اجنام بگريد. تصور ابتدايی از اين

روايات اين است که مهني زمني٬ آمسان٬ هوا٬ گياهان و حيوانات ملعون هستند٬ با اين که اين ها هيچ بدی ندارند و متعلق لعنی هم نيستند.

بعضی برای اين که اين سوءتفاهم پيش نيايد٬ گفته اند: حب دنياست که ملعون است٬ نه خود دنيا. باز اين سخن نيز منشأ تومهی ديگر شده است که از روزی که متولد
می شومي تا روزی که می مريمي نبايد به هيچ چيزی از دنيا عالقه داشته باشيم. با اين که می بينيم اصال منی شود بسياری از چيزهای اين عامل را دوست نداشته باشيم. برای
مثال منی توان اصل حيات دنيا٬ مهني زنده بودن در اين عامل را دوست نداشت. هيچ موجود زنده ای در اين عامل نيست که به حيات خودش عالقه نداشته باشد و خنواهد
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آن را حفظ کند. اگر اين عالقه نباشد تالش منی کند که زندگی اش را حفظ کند٬ و خودش را در معرض خطر قرار می دهد و مهه چيز از بني می رود. در اين صورت اصل
هدف از آفرينش اين عامل نقض می شود. بنابراين اين گونه روايات نياز به حبث٬ بررسی و توضيح دارد.

دنيای مذموم!

عنوان حيات دنيا يا حب دنيا٬ به عنوان يک عامل شر و ضد فضليت نتيجه ارتباط انسان با آن  است. به عبارت ديگر شر بودن ارتباط با دنيا ناشي از آن است که
ارتباط انسان با اين زندگی و با موجوداتی که در اين عامل هستند٬ باعث می شود به ارتباطی که انسان بايد با چيزهای ديگر برقرار کند٬ يا حمبتی که بايد به چيزهای
مهم تر داشته باشد٬ لطمه خبورد. بنابراين حب دنيا وقتی مذموم است که جای حب آخرت٬ حمبت خدا و حمبت فضليت ها را بگريد. در واقع «ايثار الدنيا علی االخرة»
است که مذموم است. آن چه واقعا مذموم است اين است که انسان در جايی که بني لذت ها و خوشی های دنيا و لذت های اخروی تزاحم واقع  شده است٬ دنيا را مقدم
نـَْيا× َواْآلِخَرُة َخْريٌ َوأَبـَْقى.[1] [2] اين بدارد. يکی از تعبرياتی که در اين زمينه داللت خوبی دارد و ساير ا�ام را رفع می کند٬ اين آيه است که می فرمايد: َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّ
آيه  از «ايثار الدنيا علی االخرة» مذمت می کند. می فرمايد: عموم مردم (صرف نظر از تربيت اهلی و هدايت انبيا) طوری هستند که زندگی دنيا را ترجيح می دهند٬ و حتی
اگر بدانند که آخرت هست و به آخرت هم اميان داشته باشند٬ باز هم زندگی دنيا را ترجيح می دهند. اين کار نادرستی است و باعث فسادها٬ احنراف ها٬ لغزش ها و

�堾ايتا سقوط و کفر می شود.

 اين که از دنيا به عنوان يک عامل لغزش مذمت می شود برای ذات دنيا و موجودات و پديده های دنيوی نيست. بسياری از  اين ها دوست داشتنی  هستند. اصال انسان بايد
خود حيات دنيا را دوست داشته باشد. خداوند اين حيات را قرار داده است تا ما به وسيله آن به سعادت آخروی برسيم. هرچه در آخرت به انسان بدهند به عنوان پاداش
کارهايی است که در دنيا اجنام داده است و اگر اين جا نباشد٬ آخرتی هم خنواهد بود. مهه مذمت ها برای اين است که انسان به لذت های اين عامل به گونه ای دلبستگی
پيدا کند که او را از لذت های برتر و پايدارتر باز بدارد. در آيه ای ديگر خداوند از عذاب سختی که بر کافران نازل می شود سخن می گويد٬ و سپس آن ها را اين گونه
نـَْيا َعَلى اآلِخَرِة؛[2] [3] آن هايی که زندگی دنيا را دوست دارند و آن را بر آخرت ترجيح می دهند. اين ها مهان کافرانی هستند که معرفی می کند؛ الَِّذيَن َيْسَتِحبُّوَن اْحلََياَة الدُّ

به عذاب شديد مبتال می شوند.

دنيای مطلوب!

نکته ديگر اين که هر گونه دلبستگی به امور دنيا باعث لغزش٬ سقوط٬ گناه يا کفر منی شود و ممکن است حمبت هايی باشد که به اصطالح فقهی٬ مباح باشد. انسان
مهان طور که اصل زندگی دنيا را دوست دارد٬ راحتی اش را نيز دوست دارد. هم چنني پدر و مادر و فرزندانش را نيز دوست می دارد. خود اين دوست داشنت ها مذمتی ندارد٬ 
بلکه حکمت اهلی برای تدبري عامل است. خداوند اين حمبت ها را  اين طور آفريده و بايد باشد و مطلوب است. هم چنني اعمالی که از اين حمبت ها سرچشمه می گريد نيز
هيچ مذمتی ندارد. حتی برخی از اين دلبستگی ها به سعادت آخرت هم کمک می کند. برای مثال مهني دلبستگی مادر به فرزند است که باعث می شود فرزندش را پرورش
دهد٬ بی خوابی بکشد٬ شري بدهد و پرستاری کند و باعث سعادت آخرتش شود؛ البته مهه اين ها در صورتی که جای حمبت برتری را بگريد يا مزاحم آن شود٬ مذموم
است. اگر دل انسان پر از حمبت امور دنيا شود و جايی برای حمبت خدا و آخرت در آن باقی مناند٬ اگر به زينت های دنيا آن چنان دلبستگی پيدا کند که باعث شود هر
گناهی را مرتکب شود تا به آن خواسته ها برسد٬ ديگر مذموم است. حب الدنيا رأس کل خطيئة؛ مربوط به جايی است که حب دنيا با حب آخرت٬ با حب خدا و
وظايفی که دارد و فضائلی که می تواند کسب کند تزاحم پيدا کند. در آيات قرآن و روايات مهه شيوه های تربيتی به کار گرفته شده تا انسان را از اين حالت باز دارند.
هم چنني علما و خريخواهان جامعه و حتی ادبا و شعرا در اين زمينه گوی سبقت را از مهگان ربوده اند٬ و کارهای بزرگی در اين زمينه کرده اند که انسان را متوجه کنند تا

خودش را به دنيا نبازد.

دنيادوستِي خطرساز

 مهه ما جتربه کرده امي ابتدا حلظه ای نگامهان به چيزی می افتد و از آن خومشان می آيد و آن را می پسندمي. يک حلظه  امر گذرايی است٬ اگر بعد از آن توجه مان به چيز
ديگری جلب شود٬ آن را فراموش می کنيم؛ اما اگر آن چيز توجه ما را به خودش جلب کند٬ روی آن مترکز پيدا کرده و در ذهنمان مدام آن را تکرار کنيم٬ کم کم آن
حمبت ثبات پيدا می کند.  حمبت حالت ثابت و پايداری است که برای نفس انسان پيدا می شود و با تکرار٬ انس٬ توجه٬ مترکز و... تقويت می شود. اين حمبت به جايی
که اين جاست  است؛  برده  لذت  آن  با  انس  از  و  پسنديده  که  حمبوبی  آن  در  می شود  متمرکز  توجه اش  متام  و  می کند  فراموش  را  چيز  مهه  انسان  ديگر  که  می رسد 

سرنوشت ساز مي شود.
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از آن جا که  اين حمبت انسان را از مهه چيز٬  به ويژه از امور مهم تر معنوي و اخروي باز می دارد٬ مذموم است. از  اين رو قرآن در وصف مؤمنان می فرمايد: مؤمنان خدا را
از ديگران دوست تر می دارند٬ و کسانی را که امور دنيا را حمبوب تر داشته باشند٬ مذمت می کند؛ ُقْل ِإن َكاَن آبَاؤُُكْم َوأَبـَْنآؤُُكْم ...َوَعِشريَُتُكْم َوأَْمَواٌل اْقَرتَفْـُتُموَها َوِجتَاَرٌة َختَْشْوَن
َكَساَدَها َوَمَساِكُن تـَْرَضْو�堾ََا َأَحبَّ ِإلَْيُكم مَِّن الّلِه َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد ِيف َسِبيِلِه َفَرتَبَُّصواْ َحىتَّ يَْأِيتَ الّلُه بَِأْمرِِه.[3] [4]خداوند چند مورد را ذکر می کند: پدر و مادر٬ فرزندان٬ فاميل ٬
اموالی که با زمحت تالش کرده ايد و آن ها را اندوخته ايد٬ کسب و کاری که حاال رونق گرفته و خيلی به آن عالقه داريد و می ترسيد از رونق بيفتد٬ خانه هايی که خيلی از
آن ها خوشتان می آيد. آن گاه می فرمايد اگر اين ها را از خدا٬ پيامرب و جهاد در راه خدا بيشرت دوست بداريد٬ خطرساز است. اگر می خواهيد خودتان را بيازماييد که در
چه مرحله ای هستيد؛ آيا اهل سعادتيد يا شقاوت٬ ببينيد اگر امر داير شد بني انس با خدا يا انس با يکی از امور دنيا٬ کدام را ترجيح می دهيد. اگر حاضر شديد خدا را
فدا کنيد٬ اين اولني خطر است. اگر امر داير شد بني اين که پيغمرب را دوست بداريد يا يکی از اين ليدرهای جهانی را٬ حال از نظر زيبايی باشد٬ يا از نظر ثروت٬ يا از
نظر مقام٬ يا از نظر برجستگی های ديگر٬ کدام را مقدم می داريد؟ البته حمبت پيغمرب شامل حمبت ذريه  و فرزندانش تا قيامت هم می شود. هم چنني در عمل ببينيد آيا جهاد
در راه خدا را دوست تر داريد يا ثروت اندوزی و رسيدگی به اموال جتاری تان را. خداوند �ديد می کند که اگر اين ها را بيشرت از خدا و پيغمرب و جهاد دوست می داريد؛
َفَرتَبَُّصواْ َحىتَّ يَْأِيتَ الّلُه بَِأْمرِِه؛ منتظر امر خدا باشيد؛ يعنی مشا ديگر با خدا رابطه ای نداريد. منتظر باشيد تا خدا قضاوت کند و مشا را به فرجام کارهايتان و کيفر اعمال تان

برساند!

دنيادوستِي مطلوب

در روايتی نقل شده است که يکی از اصحاب خدمت امام عليه السالم عرض کرد: آقا ما به دنيا عالقه دارمي٬ دعا کنيد که خدا حمبت دنيا را از دملان بردارد! حضرت
فرمود: دنيا را برای چه می خواهی؟ گفت: می خواهم پولدار شوم٬ مکه بروم٬ زيارت کنم٬ مهمان دعوت کنم٬ به ديگران خدمت کنم. حضرت پرسيدند: فقط برای مهني ها
می خواهی؟ گفت: بله. حضرت فرمودند: آخرت مهني است. تو حمب دنيا نيستی٬ بلکه تو می خواهی دنيا را وسيله اي برای آخرتت قرار دهی. يعنی نبايد دعا کنی که اين
حمبت برداشته شود. اگر اين حمبت برداشته شود٬ کمرت کار می کنی٬ درآمدت کم می شود٬ کار خري هم کم می کنی٬ و به دنبال آن ثوابت هم کم می شود. اصل٬ هدفی

است که برای اين تالش ها داری. اگر مهه اين ها مقدمه برای آن هدف متعالی شد٬ مهه اين ها ارزش  و ثواب دارد.

اما گاهی برعکس می شود. برخی دين و آخرت را وسيله ای برای دنيايشان قرار می دهند. اين خطرها برای امثال ما بيشرت از ديگران است. ما به عنوان دين شناس و مروج
دين شناخته می شومي. با مهني لباس مان خودمان را اين گونه معرفی می کنيم که برای دين کار می کنيم. اگر بنا شد ما دين را برای دنيا قرار دهيم و به گونه ای رفتار کنيم که
از اين راه بيشرت درآمد داشته باشد٬ اين مهان ِجتَاَرٌة َختَْشْوَن َكَساَدَها است. اين هم يک کاسبی است. می ترسی اين از رونق بيفتد٬ و دلت برای خدا نسوخته است. در
و کارها  و  بشناسيم  را  هدف  ما  که  است  اين  مهم  کند.  ترويج  مشا  از  بيشرت  را  دين  رفتار خوبش  مهان  با  خنوانده ای  درس  عوام  انسان  يک  است  ممکن  که  صورتی 

برنامه هاميان را طوری تنظيم کنيم که به آن هدف خداپسند که باعث سعادت ما می شود٬ برسيم.

کاری کنيم که خدا عاشقمان شود!

قرآن کوشيده است که بشر را از حمبتی که او را از حمبت سعادت ابدی باز می دارد٬ جدا کند و بشر طوری شود که خدا دوست دارد. چند روز پيشرت برنامه ای از شبکه
قم پخش می شد و سرداری درباره اخالق و رفتار رزمنده شهيدی سخن می گفت. می گفت تکيه کالم آن شهيد اين بود که «ما بايد کاری کنيم که خدا عاشقمان
بشود!» می گفت: از گروهان ما کسی ديگر باقی منانده بود. او هم زمخی شده بود و فقط يکی از چشمانش سامل مانده بود. گفتم: بيا بربمت پشت جبهه؛ از ما ديگر
کسی باقی منانده است. گفت: تا اين چشم را دارم بگذار کاری کنم که خدا عاشقم بشود! قرآن آمده است که افراد را اين طور بسازد. اين ها گوهرند. اين جنس

خاکی٬ از سنخ حيوان و با اين عوامل حيوانی از شهوت و غضب که در وجودش هست٬ می تواند به اين اوج از فهم و دلبستگی به خدای متعال و اوليای خدا برسد.

ٌر َوأَبـَْقى َواْآلِخَرُة َخيـْ

مهان طور که در حبث های پيشني گفتيم٬ عامل اصلی برای حرکت و فعاليت انسان جلب لذت و فرار از درد٬ رنج و عذاب است. حتی وقتی می گويد چيزی خوب
است٬ به اين معناست که از آن خوشش می آيد و از آن لذت می برد. وقتی می بيند لذت های اين عامل با هم تزاحم دارد و منی تواند مهه آن ها را با هم مجع کند٬ ناچار با
انتخاب گری انسان از مهني جا پيدا می شود. نگاه مي کند که لذت کدام عمل بيشرت است٬ آن را انتخاب کند. اصل  بايد يکي را  مهان قرحيه خدادادی اش می فهمد 
انتخاب می کند و به دنبال آن می رود. لذِت بيشرت لذتی است که يکی از دو برتری را داشته باشد؛ يکی اين که از نظر کميت امتدادش بيشرت باشد. اگر دو تا لذت
است که دوام يکی يک ساعت است٬ اما ديگری٬ يک روزه٬ يک ساله يا عمرانه است٬ و امر داير است بني لذت يک ساعته و عمرانه؛ هر عاقلی لذت طوالنی تر را
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ترجيح می دهد. عامل ديگر براي ترجيح٬ شدت لذت است. اگر دو چيزند که هر دو لذت دارند٬ اما لذت يکی بيشرت و با کيفيت تر است٬ در اين جا هم روشن است
که عاقل کدام طرف را انتخاب می کند.

قرآن روی مهني دو عامل تکيه می کند و می گويد: مشا دائما در مقام تعارض بني لذت های دنيا و لذت های آخرت واقع می شويد٬ و از آن جا که دنيا را نقد می بينيد٬ بنا
نـَْيا؛ مشا آدميزادها زندگی دنيا را ترجيح می دهيد٬ در صورتی که اين کارتان٬ کار عاقالنه ای نيست. به طبع اولی تان٬ لذت های دنيا را ترجيح می دهيد؛ َبْل تـُْؤثُِروَن اْحلََياَة الدُّ
چرا؟ َواْآلِخَرُة َخْريٌ َوأَبـَْقى؛ هم کيفيت لذت آخرت باالتر است٬ و هم دوامش بيشرت است. ما دو مالک برای ترجيح دارمي؛ يکی کميت بيشرت و يکی کيفيت بيشرت؛ هر

دوی اين ها برای آخرت است.

 �رتين دارويی که ما را از وابستگی به دنيا٬ خودباختگی در مقابل لذت های دنيا٬ و ترجيح بی جا و غريعاقالنه دنيا جنات می دهد انديشيدن درباره اين دو موضوع است؛
يکی اين که دنيا زودگذر است اما آخرت ابدی است٬ و ديگر اين که کيفيت آخرت باالتر از دنياست. فرض قبول آخرت با پذيرش دوام آن تقريبا متالزم است. هر کس
عامل آخرت را قبول دارد٬ می گويد بعد از مرگ زنده می شومي و به اعماملان رسيدگی می شود و ديگر مهيشه يا در �شت خواهيم بود يا در جهنم. وقتی مشا می  دانيد که

آخرت ابدی است٬ با چه منطقی يک لذت آنی را بر يک لذت ابدی ترجيح می دهيد؟ اين هيچ  عاقالنه نيست و هيچ منطقی اين را منی تواند تاييد کند.

ٌر َوأَبـَْقى َواللَُّه َخيـْ

جالب اين است که  عني اين تعبري که در مقايسه دنيا و آخرت به کار رفته است٬ درباره خدا هم به کار رفته است؛ َواللَُّه َخْريٌ َوأَبـَْقى.[4] [5] ما اصالتا برای قرب خدا
آفريده شده امي. هدف اصلی  آن جاست٬ اما درست منی فهميم که قرب خدا يعنی چه و چه لذتی دارد. ما چيزهايی را می فهميم که منونه اش را در اين عامل ديده باشيم؛ مرغ
بريانی خورده امي٬ می گويد: َوحلَِْم َطْريٍ ممَِّّا َيْشتَـُهوَن.[5] [6] مهسر زيبايی داشته امي يا دوست داشته امي داشته باشيم٬ می گويد: َوُحوٌر ِعٌني *  َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن. زمني سبز
و خرم و آب های روان را دوست دارمي٬ می گويد: َجنَّاٌت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها اْألَ�堾َْاُر.[6] [7] از آن جا که فهم ما در مهني حد است٬ قرآن مدام مهني ها را تکرار می کند. چيز

ديگری برای ما انگيزانندگی ندارد.

اما اگر کسی کمی باالتر برود٬ در مهني دنيا لذت هايی را درک می کند که با اين چيزها قابل مقايسه نيست٬ مثل اين که يک حمبوب فوق العاده پيدا کرده و در مقابل او
خاضع شده٬ مهه چيزش را به او باخته است. چنني کسی اگر مهمان حمبوبش شود٬ به فکر خوردن گوشت مرغ يا پلو و خورشت نيست؛ بلکه �堾ايت چيزی که از او
می خواهد اين است که لبخندی از او ببيند و نگاهی به او بياندازد. اين لذت قابل مقايسه با لذت های ديگر نيست. خدا انسان را برای آن لذت آفريده است. برای يک
حمبتش٬ مجالش٬ قدرتش٬  علمش٬  می خواهيد؟  و خدا کجا؟! چه  اين کجا  اما  می بنديد٬  حمبوبی  به  دل  اين جا  در  ابقی. مشا  و  واهللا خري  می گويد:  چنني کسی خدا 

کمالش٬ هر چه بگوييد او در مقياس بی �堾ايت دارد٬ و بقای مطلق برای اوست؛ و از آن طرف هر چه در اين عامل است؛ کل شیء هالک.

برای کسانی که مشه ای از اين معانی را درک کرده باشند و بويی از عشق٬ حمبت و انس با معشوق و لقای حمبوب برده باشند٬ می فرمايد: واهللا خري و ابقی٬ اما برای
کسانی که به آن مراتب باال راه نيافته اند می فرمايد: واآلخرة خري و ابقی. اين را که می فهميد. �堾رهای �شتی را که می توانيد بفهميد؛ َوَأ�堾َْاٌر مِّْن َعَسٍل مَُّصف�䥅ى؛[7] [8] مشا
ٍة لِّلشَّارِِبَني؛ اين جا چند جرعه مشروب مثال در دنيا برای �يه کردن يک سري عسل ناب و خالص چقدر تالش می کنيد؟ آن جا �堾رهای عسل جاری است. َوَأ�堾َْاٌر مِّْن َمخٍْر لَّذَّ
تو را سرخوش می کند و چندی به خيال خودت کيف می کنی. آن جا �堾رهايش جاری است؛ آن هم مشرويب که هيچ آثار بدی ندارد٬ نه مستی می آورد و نه سردرد. آن جا
َالَميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب؛[8] [9] نه خستگی٬ نه رجنی٬ نه سردردی٬ نه مستی و بی عقلی٬ ولی لذتش بی �堾ايت است. اگر منی دانيد انس با خدا چيست٬

اين ها را که می دانيد. اين ها را در مقياس بی �堾ايت فرض کن ببني چه می شود!

اصيل ترين راهی که قرآن از آن استفاده می کند برای اين که ما را از وابستگی به دنيا برحذر بدارد اين است که می گويد: مشا دنبال لذت می گرديد؟ �رتين لذت٬ لذتی
است که هم در کيفيت باالترين باشد و هم در کميت پايدارترين. پس جا دارد که هر جا تزامحی بني لذت دنيا و لذت آخرت پيش آمد٬ انسان دنيا را فدای آخرتش

کند و بيش از حد ضرورت از امور دنيا استفاده نکند.

 وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.
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جلسه بيست وهفتم؛ نسبت ميان دنيا و آخرت
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.62 مگابايت

بسم اهللا الرمحن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬27/3/95 مطابق با دهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(27)

نسبت ميان دنيا و آخرت

حبث ما درباره دنيا و حمبت دنيا بود که به حسب آن چه از آيات و روايات استفاده می شود٬ دومني عامل برای لغزش و سقوط انسان است. گفتيم:  براي آن که حمبت
دنيا ما را فريب ندهد٬ بايد ويژگي ها و امهيت آخرت را درک کنيم. اگر خبواهيم درباره آيات قرآن که در موضوع دنيا و آخرت وارد شده است٬ حبث کنيم بايد دو حبث را
از هم تفکيک کنيم. يکي حبث اعتقادی است که انسان به عنوان يک اعتقاد واجب (که شرط اميان٬ سعادت آخرت و جنات از عذاب است) بايد بداند که حيات

آخرتی هست و در آن جا ثواب و عقابی در کار است و کيفر و پاداش اعمال دنيا در آن جا داده می شود.

اعتقادات اشتباه درباره آخرت

نـَْيا َمنُوُت َوَحنَْيا َوَما يـُْهِلُكَنا ِإالَّ در اين زمينه از نظر قرآن٬ سه گروه در مسري غلط قدم برداشته اند؛ يکی کسانی که صرحيا آخرت را انکار کرده٬ گفتند: َما ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
اين  نظر می فرمايد: مشا که آخرت را نفی ْهُر؛[1] [2] غري از دنيا زندگی ديگری نيست؛ ما زمانی متولد می شومي و بعد هم می مريمي و متام می شود. قرآن در مقابل  الدَّ
می کنيد٬ دليل تان برای نفی آن چيست؟ نفی هم خودش يک ادعاست٬ و وقتی کسی می گويد چيزی نيست يعنی من می دامن که نيست. از کجا می دانی که نيست؟
َوَما َهلُم ِبَذِلَك ِمْن ِعْلٍم ِإْن ُهْم ِإالَّ َيظُنُّوَن؛ علم ندارند که نيست؛ گمانی می کنند و براساس گمان شان نفی می کنند. بنابراين اين ها در مقام حبث حمکوم هستند که ادعايی

بدون دليل دارند و به دسته دوم ملحق می شوند.

دسته دوم آخرت را نفی منی کنند و می گويند: ما منی دانيم و چون منی دانيم٬ منی توانيم زندگی مان را بر اين اعتقاد مبتنی کنيم. اين افراد در عمل مثل کسی رفتار می کنند
که منکر است٬ اما ادعای نفی منی کنند. قرآن در سوره کهف داستان دو برادر را ذکر می کند که يکی به ديگری گفت: َوَما َأُظنُّ السَّاَعَة قَاِئَمًة َولَِئن رُِّددتُّ ِإَىل َريبِّ

َها ُمنَقَلًبا؛[2] [3]باور منی کنم قيامتی در کار باشد و ما دوباره زنده شومي. اين طور اشخاص گاهی کالم خود را اين گونه تکميل می کردند که برفرض که َألَِجَدنَّ َخْريًا مِّنـْ
آخرت باشد٬ يک زندگی است مثل زندگی اين جا. ما ابتدا که به اين جا آمدمي چيزی نداشتيم؛ کم کم رشد کردمي٬ کار کردمي٬ خانه ساختيم٬ زندگی کردمي٬ و علم کسب
کردمي. اگر آخرت هم باشد باز مهني کارها را می کنيم؛ چرا از حاال غصه اش را خبورمي؟ اين نظر زمينه پيدايش گروه سوم را فراهم می کند که می گويند: از آن جا که
پيغمربان گفته اند آخرت هست٬ و ما آن ها را انسان های راستگويی می دانيم٬ می پذيرمي که آخرت هست٬ اما آخرت تأثريی در رفتار ما در اين جا ندارد. حاال در اين جا

زندگی مان را می کنيم؛ هروقت آن جا رفتيم٬ راهش را ياد می گريمي که چه طور بايد آجنا زندگی کنيم!
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پايه های اعتقاد صحيح به آخرت

اعتقاد صحيح به آخرت سه پايه می خواهد؛ اوال زندگی ديگری بعد از مرگ امکان دارد؛ ثانيا افزون بر اين که دليلی بر نبود آخرت ندارمي٬ داليلی بر امکان و حتی وقوع
زندگي پس از مرگ دارمي؛ ثالثا زندگی و سعادت آن جا را بايد د ر اين دنيا ساخت؛ الدنيا مزرعة االخره؛ اليوم عمل والحساب وغداً حساب وال عمل؛ اين جا جای کار
است٬ آن جا جای مزد. اين جا جای کاشت است٬ آن جا جای برداشت. دنيا و آخرت با هم ارتباط دارند و دو زندگی مستقل نيستند. آن زندگی٬ پاداش و کيفر اعمال

اين زندگی است. اين ها مسائلی است که درباره اين اصل اعتقادی به عنوان يک اعتقاد واجب بايد مطرح شود و در مقابل منکران٬ اين مراحل را اثبات کند.

بحث های اعتقادی قرآن درباره آخرت

آيات بسياری از قرآن در مقام بيان امکان وقوع آخرت است. می فرمايد: ما آب را از آمسان بر زمني خشکی نازل می کنيم. اين زمني زنده می شود و گياه می روياند٬ سپس
می فرمايد: َكَذِلَك اْخلُُروُج٬[3] [4]يا َكَذِلَك النُُّشوُر.[4] [5] «حکم االمثال فی ما جيوز وما ال جيوز واحد»٬ مهني طور که زمني خشک ممکن است زنده شود٬ آدم مرده هم
ممکن است زنده شود. ابتدا امکانش را اثبات می کند. سپس برهان می آورد که آخرت بايد باشد. حکمت و عدل اهلی اقتضا می کند انسان هايی که در اين جا با اختيار
بايد عاملی باشد که هم گنجايش اين جا که چنني چيزی به طور کامل نيست٬ پس  با هم متفاوت باشد. در  پاداش و کيفرشان  يا بد داشتند٬  خودشان رفتار خوب 

ثواب های فراوان و هم گنجايش عقوبت ها و کيفرهای فراوان را داشته باشد. اين ها حبث های اعتقادی قرآن درباره دنيا و آخرت است.

ضرورت تفکر درباره آخرت

سبک ديگر حبث برای کسانی است که به آخرت معتقدند و اين اصول را پذيرفته اند٬ ولی رفتارشان شبيه آن هايی است که معتقد نيستند. هستند کسانی که به اسم
مسلمان اند٬ يا تابع اديان توحيدی ديگری هستند٬ آخرت را هم انکار منی کنند و قبول دارند که انسان بعد از مرگ زندگی ديگری دارد٬ اما رفتارشان با منکران چندان
تفاوتی ندارد. اين جاست که اين حبث اخالقی مطرح می شود که بايد چه کرد؟ حبث اول برای اين بود که ثابت کند بايد به آخرت اعتقاد داشته باشيد٬ اما اين حبث
مربوط به کسانی است که در عمل کوتاهی دارند. می خواهد به اين ها هشدار دهد و وادارشان کند رفتارشان را طوری قرار دهند که مقتضای مهان اعتقادشان باشد.
شايد بتوان گفت در حدود ثلث قرآن در مقام مواجهه با اين افراد است. خماطب اين آيات کسی است که می داند يک زندگی در اين دنيا دارد که حداکثر نزديک به
صد سال طول می کشد٬ ولی زندگی ديگری هم دارد که معلوم نيست از چه زمان شروع می شود٬ اما ابدی است و پايانی ندارد. قرآن می خواهد انسان ها را وادار کند در

اين باره بيانديشند که مقتضای اين اعتقادشان چيست.

شيوه سخن با اين افراد آن است که به آ�ا بگويند: مشا در زندگی دنيايتان٬ فکر فردا را می کنيد و مثال از قبل از زمستان به فکر وسيله گرمايشی برای آن هستيد. با
اين که فصل سرما حداکثر شش ماه است٬ ولی مشا برای آن مقدمه �يه می کنيد. اگر به جای شش ماه٬ شصت سال٬ ششصد سال٬ يا شش هزار سال بود٬ بايد چه
می کرديد؟ آن عقلی که به مشا می گويد: برای تابستان و زمستان آينده تان فکری کنيد٬ و حتی برای فردايتان برنامه ريزی کنيد٬ به مشا منی گويد برای يک زندگی بی پايان

فکر کنيد؟!

دنيای نقد و آخرت نسيه؟!

ممکن است کسانی بگويند: ما دو زندگی دارمي: يک زندگی دنيا٬ و يک زندگی آخرت؛ فعال زندگی دنيا را غنيمت می مشارمي؛ اين نقد است٬ و آن نسيه. يک سلسله از
حبث های قرآنی برای اين طور اشخاص است. بسياری از آيات در مقام اين است که بگويد مشا منی توانيد اين فکر را پشت گوش بيندازيد؛ مگر اين که عقل تان را کنار
َمْت ِلَغٍد.[5] [6] به خصوص اين که اين دو از بگذاريد. تا عقل و فهم داريد و می توانيد مصلحت خودتان را درک کنيد بايد فکر فردا را بکنيد؛ اتـَُّقوا اللََّه َوْلَتنظُْر نـَْفٌس مَّا َقدَّ
نظر زمان و از نظر خصوصيات مساوی نيستند که بگويند ما تقسيم می کنيم: يک دسته لذت های دنيا را می برمي٬ آن جا هم عذاب هايش را می کشيم٬ و کسان ديگری
هم از دنيا صرف نظر می کنند٬ تا لذت آخرت را بربند. اين دو خيلی با هم فرق دارند. در جلسه گذشته نيز گفتيم که بسياری از حبث های قرآن ناظر به اين است که
دنيا و آخرت دو تا فرق اساسی دارد و منی شود دنيا را جايگزين آخرت کرد. اول آن که دنيا حمدود است و آخرت ناحمدود. کل دنيا نسبت به آخرت که هيچ٬ نسبت به
خبشی از آخرت هم مثل يک چشم برهم زدن است. نسبت عمر دنيا به آخرت از اين هم کمرت است٬ آيا می شود اين را جانشني آن کرد؟! به اندازه يک چشم بر هم
زدن لذت بربم و بعد يک عمر صد ساله درد بکشم! عقل اين را اجازه می دهد؟! افزون بر اين٬ دنيا و آخرت از نظر نوع لذت ها هم با هم قابل مقايسه نيستند. مشا اگر
لذت های آخرت را با لذت های دنيا مقايسه کنيد٬ خواهيد فهميد که اصال منی شود اسم اين ها را لذت گذاشت. مهان طور که در بعضی از تعبريات قرآنی نکته لطيفی
اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن؛[6] [7] آن هايی که با ادبيات نـَْيا ِإالَّ َهلٌْو َوَلِعٌب َوِإنَّ الدَّ �فته است که می گويد: اصال منی شود اسم زندگی دنيا را زندگی گذاشت؛ َوَما َهِذِه اْحلََياُة الدُّ
عرب آشنا هستند٬ می دانند: باالترين تاکيدی که در زبان عربی قابل بيان است اين است که در اين مجله به کار رفته است؛ مجله امسيه با إّن٬ الم تاکيد با ضمري فصل٬ و

خرب ُحمّلٰی به الف و الم. اين زندگی دنيای مشا٬ سرگرمی و بازيچه ای بيش نيست. زندگی فقط و فقط٬ زندگی آخرت است.
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بازي و سرگرمي

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ُمثَّ يَِهيُج َفَرتَاُه نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا اْحلََياُة الدُّ هم چنني قرآن در آيه ای ديگر می فرمايد: اْعَلُموا أَمنَّ
اين نيست. بدانيد مطلب مهني است و جز  اْلُغُروِر؛[7] [8]می فرمايد:  َمَتاُع  ِإالَّ  نـَْيا  الدُّ اْحلََياُة  َوَما  َوِرْضَواٌن  اللَِّه  َوَمْغِفَرٌة مَِّن  َشِديٌد  َعَذاٌب  اْآلِخَرِة  َوِيف  َيُكوُن ُحطَاًما  ُمثَّ  ُمْصَفر�ا 
اين چيزی که مشا آن را زندگی می ناميد٬ جمموعه اين هاست: يکی سرگرمی است؛ اين روزها که بازار سرگرمی خيلی رايج است و بازی های اينرتنتی و امثال آن مهه را از پري
و جوان و بچه و بزرگ و مرد و زن مشغول کرده است؛ اين خبشی از زندگی دنياست. البته خيلی از کارهای ديگر ما هم که آن ها را جدی می گريمي از مهني قبيل است.
گاهی انسان از بيکاری خسته می شود و از اين که دارد عمرش می گذرد ناراحت است. می خواهد عمرش به گونه ای بگذرد که نفهمد و خودش را به يک سرگرمی مشغول
است. اول  شبيه خبش  تفاوت  اندکی  با  ديگر  بگذرد. خبش  وقت  و  انسان مشغول شود  است که  اين  نيست. عمده  قاعده حلاظ  و  اين سرگرمی ضابطه  در  می کند. 
سرگرمی هايی هست به نام بازي که ضوابط و قواعدی دارد و بايد اين قواعد را رعايت کرد٬ و در آخر هم ممکن است برای انسان يک لذت آنی خيالی به نام پريوزي پيش

آيد. به هر حال اين هم يک خبشی از زندگی است.

خودآرايي

می بينند را  او  که  و کسانی  باشد  آراسته  باشد.  مقبول  باشد که وضعش  می خواهد طوری  است.  فکر خودآرايی  به    و جوانی  نوجوانی  در سن  انسان  معموال  َوزِيَنٌة؛ 
خوششان بيايد و از ديدنش ناراحت نشوند. حال ممکن است به دنبال اين٬ مسائل ديگری هم باشد؛ آن به جای خودش٬ اما مهني صرف خودآرايی و جلب توجه ديگران
چه فايده ای دارد؟ اين تازه خبش مطلوب و مرغوب زندگی است که البته گاهی می تواند غرض عقاليی هم داشته باشد. فراموش نکنيد مهه حبث های اخالقی درباره دنيا٬
مربوط به زماين است که آن عمل براي دنيا باشد نه برای هدف باالتری. ويل اگر دو مهسر برای مهديگر زينت کنند٬ برای آخرت شان مفيد است٬ چون دستور خداست و
اگر به قصد قربت باشد٬ عبادت هم است. حساب اين گونه موارد جداست. حبث اخالقی درباره وقيت است که ما دنبال لذت های دنيا باشيم فقط برای خود اين لذت ها٬
نه اين که اين ها ابزار يا مقدمه برای هدف عالی تری باشند. بعضی جوان ها هستند که شايد يکي دو ساعت در خيابان پرسه می زنند و خسته و کوفته برمی گردند برای

اين که خوششان می آيد مردم ببينند که چقدر خوش تيپ و آراسته اند! اين يک مرحله ديگر از امور دنياست.

فخرفروشي و زياده طلبي

َنُكْم؛ فخرفروشی هايی که افراد درباره مسايل خمتلف نسبت به مهسر٬ فرزند٬ پدر٬  مادر٬  عمو٬ خاله و... می کنند و هيچ حاصل مثبتی ندارد. تفاخر مرحله بعد؛ َوتـََفاُخٌر بـَيـْ
عينی تر که ممکن است واقعيت هم داشته باشد اين است که شخص بگويد: من مامل بيشرت از توست؛ َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد. مالت زياد است يعنی چه؟ يعنی در
فالن حساب بانکی ام چند ميليارد دالر دارم. چند سهم از  فالن کارخانه مال ماست. مال مشاست يعنی چه؟ يعنی در قباله اش اسم من نوشته شده است. از اين که يک
عمری صرف می کند تا مال و درآمدش از اين بيشرت شود٬ چه �ره ای می برد؟ به اندازه ای که شکمی پر شود و بدنی از سرما و گرما حفظ شود! چه بسا زندگی يک
انسان فقري خيلی لذيذتر از زندگی آن آدم پولدار هم باشد. َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد؛ زمان های قدمي يکی از آرزوهايی که مردم داشتند اين بود که اوالد زياد داشته
باشند. هنوز اين برنامه های حتديد نسل و کنرتل مجعيت نبود. پدر و مادرها اين اندازه دنبال خوشگذرانی نبودند که زمحت بچه داری نکشند٬ و خود داشنت اوالد زياد يکی

از افتخارات شان بود.

حال اين زندگي و نعمت های دنيا را با زنگي و نعمت های آخرت مقايسه کنيد. زندگي آخرت غري از اين که ابدی است٬ در آن زندگي هيچ احتياجي به زمحت کشيدن
و تقال کردن نيست؛ هر چه انسان اراده کند٬ هر طوری که دلش خواست٬ برايش حاضر می شود. نگاهش به درخت ميوه ای می افتد و سيب می خواهد؛ اين درخت
سيب شاخه اش را پايني می آورد؛ َهلُم مَّا َيَشاُؤوَن ِفيَها َوَلَديـَْنا َمزِيٌد؛ هر چه می خواهند هست. چيزهايی هم که عقل شان به آن منی رسد و به ذهن شان هم منی آيد٬ ولی ما
اين ها را هم برايشان فراهم کرده امي. آيا اين دو را می شود با هم مقايسه کرد و گفت ما دنيا را دارمي٬ مشا فقريها هم برويد دنبال آخرت؟! اگر انسان عقلش را به کار

بگريد٬ می بيند اين دو قابل مقايسه نيستند.

زندگی دنيا در قالب مثال

نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء؛[8] [9] آبی را ببينيد که از آمسان نازل می شود. قرآن در آيه ديگری با ذکر يک مثال به مقايسه دنيا و آخرت پرداخته٬ می فرمايد: مََّثَل اْحلََياِة الدُّ
فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اَألْرِض؛ ختم بعضی از گياهان از سال های گذشته در زمني مانده است. وقتی باران می آيد٬ اين ها کم کم سبز می شود و زمينی که تا ديروز خشک بود و
انسان از ديدنش ناراحت می شد٬ حاال سبز٬ خرم٬ زيبا٬ دلربا و بانشاط می شود. چند ماهی می گذرد اين گياهان گل می دهند و بزرگ می شوند. سپس تابستان می آيد و
هوا گرم و خشک می شود و با آمدن پاييز٬ مهني زمني دوباره خشک و زرد می شود؛ فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرِّيَاُح؛ وقتی خشک شد٬ بادها اين  گياهان را مهانند کاهی اين
طرف و آن طرف می برند. کل زندگی آدميزاد در دنيا اين چنني است. سری به اين قربستان ها بزنيد. خيلی از اين قربستان ها باغستان زيبايی بوده٬ زمني سبز و خرمی بوده
است. مردگان مدفون در آن ها يک وقت جوان هايی بسيار زيبا٬ خوش تيپ و خوش اندام بودند. کم کم اين جوان ها پري شدند٬ و بعد کم کم مريض شدند و از دنيا
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رفتند. بعد هم خاک شدند و باد هم می آيد اين خاک ها را پخش می کند. انگار نه انگار که کسی بود و زندگی اي بود؛ فََأْصَبَح َهِشيًما َتْذُروُه الرِّيَاُح. خداوند می فرمايد:
اين دنياست و اين هم مثلش است. اگر حقيقتش را منی توانيد بيابيد٬ با اين مثل �رت به ذهن تان می نشيند که وضعيت اين زندگی چطور است.

ويژگی های آخرت

اما آخرت دو سرا دارد. در اين جا انسان های خوب و بد در کنار هم زندگی می کنند٬ اما آخرت٬ دو تا خانه جداست؛ خانه ای پر از نعمت که هيچ کم ندارد و هر چه
دلتان خبواهد و هر چه به ذهن تان خطور کند برايتان فراهم می شود؛ هيچ گاه هم متام منی شود. اين يک خانه است٬ يک خانه هم پر از عذاب٬ و آن هم چه عذابی! دو
تا خانه است؛ يکی پر از نعمت٬ يکی پر از عذاب؛ تا سرنوشت مشا کدام يک باشد. اين زرق و برق های دنيا مشا را غافل می کند و فريب تان می دهد. اين چند ساعتی
نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع که به سرگرمی٬ بازی يا فخرفروشی می گذرانيد٬ مشا را از آن لذت های ابدی که در آن جا بايد به آن ها برسيد٬ باز می دارد. حواستان مجع باشد؛ َوَما اْحلََياُة الدُّ
اْلُغُروِر. اين زندگی دنيا که از هلو و لعب شروع می شود و به تکاثر در اموال و اوالد ختم می شود٬ يک گول زنک است که مشا را از هدف باز می دارد٬ مگر اين که از
مهني اسباب برای کسب رضاي خدا و آخرت �ره بگرييد. در آن صورت٬ هر حلظه اش می تواند ارزش بی �ايت داشته باشد. مشا فرض کنيد دو رکعت مناز خوانديد يا
دستی بر سر يتيمی کشيديد. چه قدر مؤونه دارد که انسان دستی بر سر بچه يتيمی بکشد يا لبخندی به او بزند؟ اين لبخندی که مشا به اين يتيم می زنيد مثال يک دانه
سيب می شود در �شت٬ که اين سيب متام شدنی نيست. مشا يک حلظه بر سر يتيمی دست کشيديد٬ نتيجه اش هم اين است که اين در آن عامل يک سيب شد٬ اما
سيبی است که متام منی شود و ابدی است. انسان در هر حلظه از اين عمر صد ساله اش چقدر می تواند از اين سيب ها و حورالعني ها بيافريند که عمرشان ابدی است! و از
مهه آن ها در آن عامل می تواند استفاده کند؛ َال َميَسَُّنا ِفيَها َنَصٌب َوَال َميَسَُّنا ِفيَها لُُغوٌب؛[9] [10] در آن جا خستگی و زمحت اصال معنا ندارد؛ بستگی دارد که مهت شخص

چقدر باشد و چه قدر دلش خبواهد. حال ببني می ارزد که انسان برای اين هلو و لعب و تفاخر٬ نافرمانی خدا کند؟! اين گول زنک نيست؟!

خدا ان شاءاهللا دل های مهه ما را به نور معرفتش هدايت بفرمايد!
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست وهشتم؛ دنيا؛ خانه اي در حماصره بالها

جلسه بيست وهشتم؛ دنيا؛ خانه اي در محاصره بالها
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.48 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬28/3/95 مطابق با يازدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(28)

دنيا؛ خانه اي در محاصره بالها

اشاره

گفتيم قرآن کرمي برای اين که مردم فريب لذت های زودگذر دنيا را خنورند و از هدف خلقت شان و عاملی که برای آن آفريده شده اند٬ غافل نشوند٬ شيوه هايی را به کار
گرفته است؛ از مجله  اين که دنيا و آخرت را از حلاظ مدت با هم  مقايسه می کند. مهه می دانند که مدت عمر دنيا مدت حمدودی است٬ ولی مدت عمر آخرت ناحمدود
است. مقايسه ديگر از حلاظ نوع لذت های اين دو عامل است که لذت های اخروی به مراتب ⸂رت٬ شريف تر٬ شديدتر و  باالتر از لذت های دنيوی است. قرآن گاهی اين 
نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليٌل؛[1] [2]زندگی دنيا نسبت به آخرت چيز کمی است؛ يا َوَما مطلب را به صورت ارسال مسلم بيان می کند. برای مثال می فرمايد: َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع؛[2] [3] زندگی دنيا ⸂ره ای حلظه ای است٬ اما آخرت عمری ابدی و ثابت است. اْحلََياُة الدُّ

ُگل همين پنج روز و شش باشد

اما صرف مفهوم کم و زياد خيلی در دل ما اثر منی کند. در دنيا بعضی چيزها کم است و بعضی چيزها زياد و انسان به خاطر اين که بعضی چيزها کمرت هست آن ها را
رها منی کند. ممکن است برخی بگويند: ما به مهني کم قناعت می کنيم. برای اين که روشن شود اين کم و زياد مثل کم و زياد يک روز و دو روز يا يک ميليون و دو
ميليون نيست٬ و انسان ⸂رت درک کند که اين تفاوت خيلی زياد است٬ يکی از شيوه هايی که خداوند به کار گرفته٬ مثل زدن است. يکی از راه های تربيتی برای هر کسی
که از سطح باالتری می خواهد مطلبی را برای کسانی که در سطح نازل تر هستند بيان کند٬ مهني متثيل با مثل های حسی است. اين مثل زدن در قرآن بسيار شايع است.
حکمتش هم مهني است که ما حقيقت اين مطالب  را منی توانيم درک کنيم٬ و خداوند آن را با زبان ساده ای در يک مقياس حمدودی به چيزی تشبيه می کند تا ما برای

تشخيص آن مقداری آماده تر شومي.

َنُكْم َوَتَكاثـٌُر ِيف اْألَْمَواِل َواْألَْوَالِد َكَمَثِل َغْيٍث َأْعَجَب اْلُكفَّاَر نـََباتُُه ُمثَّ يَِهيُج نـَْيا َلِعٌب َوَهلٌْو َوزِيَنٌة َوتـََفاُخٌر بـَيـْ َا اْحلََياُة الدُّ شب گذشته به يکی از اين آيات اشاره کردم؛ اْعَلُموا أَمنَّ
َفَرتَاُه ُمْصَفر�埩ا ُمثَّ َيُكوُن ُحطَاًما؛[3] [4] زندگی دنيا مثل باران فراوانی است که می بارد و کشاورزان را خيلی خوشحال می کند. اين باران بر زمني می بارد و زمني خشک٬
َفَرتَاُه ُمْصَفر�埩ا؛ بعد از اين دوران رشد٬ گياهان شروع به زرد شدن می کنند و کم کم خشک می شوند و کاه هايشان می ماند. دنيا اين چنني سرسبز و با طراوت می شود. 
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است. يک دوره حمدودی است و نشيب و فرازی دارد. وقتی انسان متولد می شود طفلی است٬ کم کم رشد می کند٬ نوجوانی را طی می کند و جوان برومند و باطراوتی
می شود٬ اما کم کم اين طراوت از بني می رود و رو به پريی و کهولت می رود و ديگر زرد می شود و می مريد و دفنش می کنند. اما آخرت اين گونه نيست.

جهان ابدي

انسان ها در آخرت در دو خانه بسيار متفاوت هستند. در هر کدام از اين خانه  ها  باشند٬ تا ابد آن جا هستند؛ يا أُْولَِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن٬[4] [5]يا أُولَـِئَك
َأْصَحاُب اْجلَنَِّة ُهْم ِفيَها َخاِلُدوَن.[5] [6] برخی از تعبريات در روايات هست که در اوائل قيامت حتوالتی پيدا می شود و کسانی شفاعت می شوند يا حتوالتی برايشان پيدا
َدٍة.[6] [7] آن جا مرگی در کار نيست. حتی جهنمی ها آرزو و التماس می کنند که دَّ می شود٬ اما بعد از آن ديگر کار يکسره می شود و دِر جهنم بسته می شود؛ ِيف َعَمٍد ممَُّ
اْلَعَذاَب؛[7] [8]پوست هايشان در  آتش ْلَناُهْم ُجُلوًدا َغْريََها لَِيُذوُقواْ  خدايا ما را مرگ بده! خطاب می آيد: هيهات اين جا از مرگ خربی نيست. ُكلََّما َنِضَجْت ُجُلوُدُهْم َبدَّ
جهنم چروکيده و خشک می شود٬ می سوزد و خاکسرت می شود٬ اما دوباره از نو پوست نو می رويد؛ لَِيُذوُقواْ اْلَعَذاَب؛ دوباره پوست می آيد تا دوباره عذاب را بچشند. و اين

هم چنان تا بی ⸂ايت ادامه دارد.

اين دو جريان را با هم مقايسه کنيد! آيا می ارزد که انسان مهه چيزش را به زندگی دنيا بسپارد؟ اين زندگی دنيايی که از آن سادگی شروع می شود و آخرش هم با مرگ
ختم می شود و جز کاهی از آن باقی منی ماند. آيا می ارزد که تنها هدف انسان مهني لذت های زودگذری باشد که معموال در جوانی می برد يا نه٬ بايد برای جايی که متام

 شدنی نيست٬ فکری کرد؟

باليا و حوادث غيرمترقبه؛ نشان بي اعتباري دنيا

َهآ أَتَاَها ُْم قَاِدُروَن َعَليـْ نـَْيا َكَماء أَنَزْلَناُه ِمَن السََّماء فَاْختَـَلَط ِبِه نـََباُت اَألْرِض ِممَّا يَْأُكُل النَّاُس َواألَنـَْعاُم َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت اَألْرُض ُزْخرُفـََها َوازَّيـََّنْت َوَظنَّ َأْهُلَها َأ⸂َّ َا َمَثُل اْحلََياِة الدُّ ِإمنَّ
أَْمرُنَا لَْيًال أَْو َ⸂َارًا َفَجَعْلَناَها َحِصيًدا َكَأن ملَّْ تـَْغَن بِاَألْمِس؛[8] [9] حکايت زندگی دنيا٬ حکايت آبی است که از آمسان نازل می شود. اين آب با موادی که در خود زمني
است خملوط می شود و گيا  هانی از زمني می رويد و غذای مشا و حيوانات تان از زمني فراهم می شود. اين جريان ادامه پيدا می کند و گياهان رشد می کنند. َحىتََّ ِإَذا َأَخَذِت
اَألْرُض ُزْخرُفـََها؛ اين زمني خشکی که انسان بدش می آمد نگاهش کند٬ با اين گياهان٬ گل ها و شکوفه ها زينت پيدا مي کند٬ و صاحب زمني ها و دست اندرکاران کشت
َهآ؛ وقتی خوب رشد کرد صاحبان زمني ها خيال می کنند که ديگر امور کامال ُْم قَاِدُروَن َعَليـْ و زرع خيالشان راحت می شود که امسال خشکسالی نيست. َوَظنَّ َأْهُلَها َأ⸂َّ
در اختيارشان است و هر وقت خبواهند استفاده می کنند و امسال روزی فراوان است. ولی يک مرتبه می بينی باليی نازل می شود٬ سيلی می آيد٬ آفتی می خورد يا آتشی در

آن می افتد و می سوزد. صبح که سِر زمني می آيند می بينند از آن سبزی و طراوت و زيبايی ها هيچ خربی نيست.

اين مثال نسبت به مثال  آيه سابق يک نکته اضافه دارد و آن مهني نکته فريب است. اين  که مردم فريب اين سرسبزی را می خورند و خيال می کنند که اين ديگر مهيشگی
است و در اختيارشان است. زندگی دنيا نيز مهني طور  است و نه تنها زندگی موقتی است که فراز و نشيب٬ پيچ و خم ها و مشکالتی دارد٬ بلکه تضمينی برای بقايش
هم نيست و به يک باره می بينی اصلش از بني می رود. گذشته از اين که اين سرسبزی و طراوت موقتی است و حتی اگر آفتی به آن خنورد خشک می شود٬ تازه معلوم
نيست اين حمصول به دست مشا برسد. به عبارت ديگر٬ افزون بر اين که  زندگی دنيا نسبت به آخرت حلظه ای بيشرت نيست٬ مهني حلظه را هم مشا منی توانيد پيش بينی کنيد
که تا چه وقت ادامه دارد. اين بالهايی که در دنيا پيش می آيد چگونه است؟ يک باره می بينيد جوانی در ⸂ايت قوت و سالمتی يک مرتبه تصادف می کند و از دنيا
می رود. يک وقت می بينی ساختمان خيلی حمکمی ساخته اند٬ زلزله ای می آيد و از بني می رود يا در زمني فرو می رود. غري از اين که حمدود است و اگر مباند هم قليل
است٬ مهني اندازه ای که معموال دوام دارد نيز معلوم نيست تا چه وقت ادامه پيدا کند. چه بسا جوان هايی که در جوانی از دنيا می روند و چه بسا پريمردهايی که بيش از

صد سال عمر می کنند.

خداوند در سوره قلم داستان کشاورزانی را بيان می  کند که با هم قرار گذاشتند برای اين که گرفتار درخواست کمک فقرا نشوند٬ صبح زود و در تاريکی هوا حمصوالتشان
را برداشت کنند. در گذشته رايج بوده که هنگام درو کردن و برداشت حمصول٬ گاهی فقرا می آمدند و کشاورزان هم به آن ها کمک می کردند. در فقه نيز مستحب
است که در هنگام برداشت حمصول يا حتی هنگام تقسيم ارث٬ سهمی برای فقرايی که آن جا حاضر می شوند٬ قائل شويد و چيزی به آن ها بدهيد. اين کشاورزان برای
اين که هنگام برداشت حمصول به اين فقرا مبتال نشوند٬ با هم قرار گذاشتند که صبح زود وقتی هنوز هوا روشن نشده٬ زمني را درو کنند و حمصول شان را بردارند. اما صبح
ابتدا گفتند نکند اشتباه  کرده امي و حمصوملان جای ديگری بوده٬ ولی بعد از جست وجو که آمدند ديدند اصال چيزی نيست و روبه روی زمني خشکی قرار گرفته اند. 
می بينند نه زمني مهان زمني است٬ مهان زميين که حمصولی داشت٬ اما حمصوالت در  زمني فرو رفته است و خربی از آن نيست. اين نکته ديگری درباره دنياست٬ که
منی شود روی آن حساب کرد که تا چه وقت ادامه پيدا می کند و چه اندازه حمصول دستگري ما می شود. قرآن در بعضی جاها به خصوص روی مهني تکيه می کند که
نَآِئُموَن؛[9] [10] آيا امين هستيد از اين که َوُهْم  بـََياتاً  بَْأُسَنا  يَْأتِيَـُهْم  َأن  اْلُقَرى  َأْهُل  أَفََأِمَن  نبنديد؛  اندوخته ايد دل  اموالی که  اين ثروت هايی که داريد و  به  مواظب باشيد 
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شبانگاهی بال نازل شود و وقتی بيدار می شويد ببينيد خربی از نعمت ها نيست؟! أََو أَِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن؛[10] [11]يا امين هستيد که حتی
در روز که مشا مشغول بازی هستيد باليی نازل شود و مهه تان از بني برويد؟! آيا مطمئن هستيد که چنني چيزی منی شود؟

تلنگر بالها به انسان

اين که خدای متعال در مهه اقطار زمني مهيشه بالهايی نازل می کند؛ سيلی می آيد٬ زمني نشست می کند٬ شکاف برمی دارد٬ کوه ريزش می کند٬ بيماری هايی پيدا می شود
و... يکی از حکمت هايش مهني است که مهه انسان ها بفهمند زندگی دنيا قابل اعتماد نيست و برای اين جا خلق نشده اند؛ امنا خلقتم للبقاء ال للفناء٬[11] [12] خلقتم
لالخرة ال للدنيا٬[12] [13] الدنيا خلقت لکم وانتم خلقتم لآلخرة؛[13] [14] دنيا برای مشا آفريده شده است نه مشا برای دنيا. مشا نبايد هدف تان دنيا باشد. دنيا ابزاری
است برای مشا که از آن استفاده کنيد٬ نه اين که اين هدف مشا باشد و تالش کنيد تا به دنيا برسيد. هدف مشا آخرت است. مشا برای آن جا خلق شده ايد. فراموش

نکنيد.

سرگذشت پيشينيان؛ عامل بيداري

خبش ديگری از آيات قرآن با بيانی عينی تر و کاربردی تر به مقايسه دنيا و آخرت  و برتری آخرت بر دنيا پرداخته است. احلمدهللا مهه  ما معتقد به آخرت هستيم و برای
آخرت هم کار می کنيم؛ عبادت می کنيم٬ مناز می خوانيم٬ فکر می کنيم ببينيم برای آخرت چه کردمي٬ از گناهان مان توبه می کنيم و... اما متأسفانه آن طوری که بايد
باشيم و خدا استعدادش را در انسان قرار داده است٬ نيستيم. کوتاه می آييم و تنبلی می کنيم. نه تنها در عمل تنبلی می کنيم که گاهی کم کم در دل مان هم شک و

شبهه هايی پيدا می شود. قرآن از اين قسم مطالب هم از داستان های گذشتگان و هم چنني از مسلمانان صدر اسالم ذکر می کند تا ما بيدارتر شومي.

بنی اسرائيل و بالی فرعونيان

در دستگاه فرعون سال ها از بنی اسرائيل بيگاری می کشيدند و پيغمربانشان وعده هايی به آن ها داده بودند که باالخره پيغمربی مبعوث می شود و به دست او از دست
فرعونيان جنات پيدا می کنيد. اين ها منتظر بودند تا حضرت موسی ظهور کند٬ و البته در بعضی روايات هست که در تقديرات اهلی بنا بود حضرت موسی بعد از چهارصد
يا هفتصد سال ديگر مبعوث شود٬ اما در اثر دعاها٬ توبه ها و گريه هايی که بنی  اسرائيل کردند٬ خداوند اين موعد را جلو انداخت و حضرت موسی زودتر مبعوث شد. در
بعضی روايات اشاره شده که مشا هم اگر دعا کنيد و از خدا فرج اهل بيت عليهم السالم را خبواهيد٬ در ظهور ولی عصر(عج) تعجيل خواهد شد. وقتی حضرت موسی
مبعوث شد و بنی اسرائيل فهميدند که اين مهان پيغمربی است که وعده اش داده شده است٬ خيلی خوشحال شدند و اميدوار بودند هرچه زودتر از دست فرعونيان جنات

پيدا کنند.

ولی سال ها گذشت و مدت ها فرعونيان ⸂انه هايی می آوردند که مثال از خدا خبواه فالن خشکسالی را بردارد٬ ما اميان بياورمي؛ اما وقتی برداشته می شد اميان منی آوردند.
بالی ديگری نازل می شد٬ آب شان پر از خون می شد٬ قورباغه ها و وزغ ها در مزارع و خانه هايشان می رخيتند. نُه معجزه اتفاق افتاد ولی آن ها می گفتند اگر اين مشکل هم
رفع شود ما اميان می آورمي٬ و باز حضرت موسی دعا می کرد و برطرف می شد و باز هم اميان منی آوردند. باالخره بنی اسرائيل نزد حضرت موسی آمدند و گفتند: ما اين قدر
انتظار تو را می کشيدمي تا تو بيايی و ما را جنات دهی. قبل از اين که تو بيايی ما چقدر سختی کشيدمي٬ بعد از اين که آمدی هم باز اين سختی ها ادامه دارد! باالخره
مقدر شد که فرعونيان غرق شوند و بنی اسرائيل جنات پيدا کنند. منظور از بيان اين داستان اين است که خدای متعال چنني سنت هايی دارد که بندگانش را امتحان
ًا نـِّْعَمًة ُواْ َما بِأَنـُْفِسِهْم؛[14] [15] البته نعمت هايش را هم زود عوض منی کند؛ َذِلَك بَِأنَّ الّلَه ملَْ َيُك ُمَغريِّ می کند و زود باليی را رفع منی کند؛ ِإنَّ الّلَه َال يـَُغريُِّ َما ِبَقْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ
ُواْ َما بِأَنُفِسِهْم؛[15] [16] وقتی خداوند نعمتی مثل سالمتی٬ رفاه٬ آسايش٬ امنيت و... به مردمی می دهد زود آن را از آن ها سلب منی کند٬ مگر أَنـَْعَمَها َعَلى قـَْوٍم َحىتَّ يـَُغريِّ
اين که آن ها خودشان وضعيت شان را عوض کنند و مستحق عذاب شوند. در اين صورت خداوند مهلت شان می دهد و اگر از آن مهلت هم استفاده نکنند٬ آن وقت

خداوند عذاب نازل می کند.

بال؛ زمينه ساز قبول حق

 اين سنت اهلی است. خداوند با آمدن حضرت موسی فورا بالهايی که بر بنی اسرائيل نازل شده بود رفع منی کند. ما انسان ها عجول هستيم و می گوييم امروز انقالب
اسالمی شد٬ فردا بايد مهه چيز درست شود٬ اما سنت خدا تغيري منی کند. بايد مهه انسان ها از باال  تا پايني امتحان شوند و اين طور نيست که حاال انقالب شد فورا مهه
در بکشيد٬  بايد گرسنگی ها  و مشا  تازه گرفتاری های مشا شروع می شود  بيايد  وقتی حضرت  فرموده اند:  ولی عصر(عج)  درباره ظهور  اطهار  ائمه  چيز عوض شود. حتی 
جنگ ها مشارکت کنيد٬ بالهايی حتمل کنيد و با دمشنان آن حضرت جبنگيد تا پريوز شويد و حکومت عدل برقرار شود. بنای اين عامل بر اين نيست که به يک باره مهه
چيز زير و رو شود. بالهايی که نازل می شود٬ برای اين است که خود اين ها شوکی در آدميزادها اجياد می کند. اتفاقا خداوند اين مطلب را در دو آيه به تفصيل بيان کرده

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn10
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn11
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn12
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn13
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn14
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5890#_edn15


است. از الطاف اهلی درباره آدميزادها اين است که وقتی زمينه هدايت را برايشان فراهم می کند و پيغمربی به سوی آن ها مبعوث می کند٬ برای اين که زمينه روانی پيدا کنند
که به طرف حق بروند٬ باليی هم برايشان نازل می کند. َوَما أَْرَسْلَنا ِيف قـَْريٍَة مِّن نَِّيبٍّ ِإالَّ َأَخْذنَا َأْهَلَها بِاْلَبْأَساء َوالضَّرَّاء َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن؛[16] [17] هيچ پيغمربی بر هيچ قومی
نفرستادمي مگر به اين صورت که وقتی مبعوث می شد٬ مردم آن قوم به سختی ها و ضررهايی مبتال می شدند. َلَعلَُّهْم َيضَّرَُّعوَن؛ ما اين شرايط را فراهم کردمي تا بيشرت به طرف
خدا بيايند و پيغمرب هم می آمد می گفت حاال که مشا از خدا کمک می خواهيد٬ خداوند اين طور دستور داده است و اين کارهايتان اشتباه است٬ و اين گونه راه هدايت

را بر آن ها باز می کرد.

َولَـِكن َقَسْت قـُُلوُ⸂ُْم؛[17] [18] با اين که ما اين تدبري را کردمي٬ ولی حتی اين هم اثر نکرد و تضرع نکردند؛ زيرا بَْأُسَنا َتَضرَُّعواْ  ِإْذ َجاءُهْم  در آيه ديگر می فرمايد: فـََلْوال 
دل هايشان قساوت گرفته است. می گويند: َقْد َمسَّ آبَاءنَا الضَّرَّاء َوالسَّرَّاء؛[18] [19] دنيا مهني است ديگر٬ يک روز خوشی است يک روز ناخوشی٬ پدران ما هم مهني
طور بودند يک وقت خوشی داشتند يک روز ناخوشی. خالصه بعد از گرفتاری ها متنبه نشدند. وقتی اين طور شد٬ راه نعمت ها را به رويشان باز کردمي و فراوانی و رفاه به
آن ها دادمي و ناگهان به عذاب و گرفتاری مبتاليشان ساختيم؛ فََأَخْذنَاُهم بـَْغَتًة َوُهْم َال َيْشُعُروَن؛ به گونه ای که اصال نفهميدند اين عذاب چطور نازل شد و چه طور مبتال

شدند. اين ها سنت های خداست و به قوم خاصی اختصاص ندارد.

بال؛ زمينه ساز امتحان

مهه زندگی دنيا نسبت به هدف اصلی به اندازه يک چشم بر هم زدن است. در اين چشم بر هم زدن بايد امتحان مان را بدهيم. حاال می گوييم صد سال و خيال می کنيم
خيلی زياد است. اين ها در مقياس اهلی چيزی نيست؛ َوِإنَّ يـَْوًما ِعنَد َربَِّك َكأَْلِف َسَنٍة ممَِّّا تـَُعدُّوَن؛[19] [20] يک روز پيش خدا مثل هزار سال مشاست. عمر صد ساله ما
چقدر از آن روز می شود؟ يک سال چقدر از اين روز است؟ برای ما خيلی سخت است که مثال يک سال مريضی را حتمل کنيم. اما برای خدا هزار سالش يک روز
است بلکه نسبت به ابديت وقتی حساب کنيد٬ يک روز هم حساب منی شود٬ بلکه يک چشم بر هم زدن است. او در اين مقياس اين بال را برای امتحان قرار داده

است٬ برای ما خيلی طوالنی می شود٬ اما در مقياس اهلی اين ها چيزی نيست.

باالخره مهه اين ها يک روی سکه است. روی ديگر سکه آن است که بايد اين ها فراهم شود تا امتحان شومي. اصال اگر امتحان نشومي٬ اين عامل فلسفه وجوديش را از
ُلوَُكْم أَيُُّكْم َأْحَسُن َعَمًال؛[20] [21] پس بايد مهه طور سختی ها خوشی ها پيش آيد تا ما در هر حالی امتحان مان را پس دست خواهد داد؛ الَِّذي َخَلَق اْلَمْوَت َواْحلََياَة لَِيبـْ
دهيم. َوبـََلْونَاُهْم بِاحلََْسَناِت َوالسَّيَِّئاِت؛[21] [22] هم خوبی ها و هم بدی ها٬ هم خوشی ها و هم سختی ها مهه اين ها امتحان است. کل زندگي دنيا مهانند يک ساعتی
است که مشا سر جلسه امتحان نشسته ايد و بعد بايد مدرکش را بياوريد و يک عمر از آن استفاده کنيد. اين بالها خودش حکمت دارد و می بايست باشد. خداوند
گاهی تذکر می دهد که ببينيد گاهی حسابش را نکرده ايد و خوابيده ايد٬ و يک باره باليی نازل می شود؛ أَفََأِمَن َأْهُل اْلُقَرى َأن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا بـََياتاً َوُهْم نَآِئُموَن× أََو أَِمَن َأْهُل

اْلُقَرى َأن يَْأتِيَـُهْم بَْأُسَنا ُضًحى َوُهْم يـَْلَعُبوَن. بدانيد اين دنيا جای ماندن نيست. به اين دل نبنديد! دنيا ابزاری است که بايد برای هدفتان موقتا از آن استفاده کنيد.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه بيست و໘م؛ نعمت ها و بالها؛ وسيله امتحان

جلسه بيست ونهم؛ نعمت ها و بالها؛ وسيله امتحان
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.57 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬29/3/95 مطابق با دوازدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(29)

نعمت ها و بالها؛ وسيله امتحان

 

اشاره

گفتيم قرآن کرمي برای اين که انسان ها را به خري و سعادت شان هدايت کند که در سايه آخرت طلبی و کسب رضای خدا حاصل می شود٬ و در مقابل٬ براي آن که فريب
زرق و برق های دنيا را خنورند٬ شيوه هايی را به کار گرفته و به چند صورت مردم را روشن می کند که فريب خنورند و آخرت را ترجيح دهند. هم چنني اشاره کردمي که منظور
از اين که فريب دنيا را خنورند٬ اين نيست که لذت نربند يا در دنيا فعاليت نکنند٬ بلکه منظور اين است که لذت های دنيا را هدف اصلی قرار ندهند٬ و در مقام تزاحم با
وظايفی که موجب سعادت آخرت می شود٬ آخرت را فدای دنيا نکنند. معنای حب دنيا اين است٬ وگرنه کار کردن در دنيا با هر زمحتی هم که باشد٬ اگر برای خدا و

اجنام وظيفه  باشد خودش آخرت طلبی است و عبادت حساب می شود.

 

بی اعتباری ثروت های دنيا

از مجله مطالبی که قرآن در اين مقام بيان می کند مقايسه بني دنيا و آخرت است٬ از اين جهت که لذت های دنيا هر قدر زياد هم باشد توأم با آفات٬ بليات٬ ضعف ها٬
بيماری ها و مشکالتی است٬ افزون بر اين که قابل حماسبه و پيش بينی دقيق هم نيست که چه وقت اين لذت ها خامته پيدا می کند٬ يا اگر باليی در راه است چه وقت
می رسد. تدبري اهلی اقتضا کرده که بسياری از آفت هايی که در دنيا واقع می شود قابل پيش بينی نباشد و به يک باره مردم با آن مواجه شوند٬ تا خيلی به لذت های دنيا
دلبستگی پيدا نکنند. اشاره کردمي که طبيعت بشر چنني است که برخي با اين که اميان به آخرت دارند و از حلاظ علمی٬ منطقی٬ عقلی و شرعی باور می کنند که آخرت
هست٬ و خيلی هم �رت از دنياست٬ ولی در عني حال وقتی با لذت های دنيا مواجه می شوند اين طور نيست که بتوانند به آسانی از آ໘ا بگذرند. انسان غالبا حتث تأثري

ثروت و مکنت دنيوي ديگران قرار می گريد و در دلش آرزو می کند که ای کاش ما هم اين گونه بودمي!
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داستانی که مربوط به اين نکته می شود داستان قارون است. قارون از امت حضرت موسیعلی نبيناوآله وعليه السالم بود که خدا ثروتی به او داد و روز به روز بر ثروتش افزوده
شد. آن قدر ثروت پيدا کرد که انبارهايش کليدهای سنگينی داشت که محل و نقل آن ها به دست گروهی از مردان  نريومند اجنام می گرفت؛ ِإنَّ َمَفاِحتَُه لَتَـُنوُء بِاْلُعْصَبِة أُوِيل
اْلُقوَِّة.[1] [2] مردم وقتی اين ثروت را می ديدند که در جلوی چشمشان باعظمت جلوه می کرد٬ می گفتند: يَا لَْيَت لََنا ِمْثَل َما أُوِيتَ قَاُروُن؛[2] [3]ای کاش ما هم سهمی از
اين ثروت ها داشتيم! مثال آهی می کشيدند و می گفتند: ما بايد اين  جا با فقر زندگی کنيم ويل اين يک چنني ثروتی دارد! تا اين که باالخره از قارون خواستند که زکات و
وجوهات مالش را بپردازد. او خودداری کرد و باالخره کفر ورزيد. خدای متعال هم قارون را با مهه اموالش در زمني فرو برد؛ َفَخَسْفَنا ِبِه َوِبَدارِِه اْألَْرَض؛[3] [4] آن گاه مردم
متوجه شدند که به اين ثروت ها منی شود اعتماد کرد و اين ها مالک سعادت نيست. اين ويژگی اختصاص به قارون و قوم موسی ندارد و مهه ملت ها کمابيش اين طورند.
ثروت های دنيا قابل اعتماد نيست٬ مجع می شود و يک باره می پرد٬ برخالف نعمت های اخروی که عالوه بر مهه مزايای ديگر٬ اين طور بالها را هم ندارد. نعمتی که در

�شت به کسی می دهند ديگر گرفتنی نيست و مهيشگی است. 

 

معاشرت با ثروتمندان يا فقرا؟!

فرض کنيد در آستانه ورود به حمفلی هستيد که در يک طرف ثرومتندها با لباس های شيک٬ اتوکشيده٬ معطر و زيبا نشسته اند٬ و يک طرف هم چند فقري با بچه هايی با
لباس های کثيف و آلوده و گاهی بدبو. آن ها مشغول حبث های خودشان هستند و درباره مسايل ختصصی اقتصادی صحبت می کنند که چه کار بايد بکنيم که درآمدمان
بيشرت شود٬ و اين ها هم مشغول دعايی٬ منازی٬ يا ذکری هستند. درست تصور کنيد؛ ميل داريد کجا بنشينيد؟ به طور طبيعی انسان ميل پيدا می کند که به صف ثرومتندان
پيامربصلی اهللا عليه وآله را در نظر آوريد که اصال ناراحت می شود. حال عرب های مشرک و بت پرست زمان  لباس و وضعيت صف فقريان  قيافه و  با ديدن  برود و اصال 
استکبار خوی طبيعی شان بود. يتيمی به رسالت مبعوث شده است. اگر خبواهد با اين ها زندگی کند بايد مقداری دلشان را به دست آورد. منی شود سخن خودش را بگويد
و کاری به آن ها نداشته باشد. او بايد رسالتش را اجنام بدهد٬ مردم را هدايت کند٬ جامعه اسالمی تشکيل بدهد و باالخره بايد يک طوری دل اين ها را هم به دست
آورد. اگر من و مشا بودمي می گفتيم: از باب مقدمه واجب بايد رفت و با اين ها معاشرت کرد و به آن ها احرتام گذاشت تا سخنمان را بشنوند. اگر ما برومي با فقرا بنشينيم
و به اين ها اعتنا نکنيم٬ کار پيش منی رود. به طور طبيعی می گفتيم بايد با اين ها زندگی کرد و دلشان را به دست آورد تا کم کم هدايت بشوند و به آن ها بفهمانيم که

خيلی دل به زندگی دنيا نبندند و به اموال شان مغرور نشوند.

جالب اين است که خود اين ثرومتندان نزد پيغمربصلی اهللا عليه وآله آمدند و پيشنهادی دادند. گفتند: ما دمشن مشا نيستيم و می خواهيم نزد مشا بياييم و با مشا ارتباط برقرار
کنيم. ولی در شأن ما نيست که با اين هايی که اطراف مشا هستند٬ بنشينيم. اگر می خواهی ما که بزرگان و سران قوم هستيم با مشا ارتباط برقرار کنيم بايد عذر اين ها را
خبواهی تا زمينه ای باشد که رغبت کنيم کنار مشا بنشينيم. در بعضی روايات هست که به ذهن مبارک پيغمرب خطور کرد که يک بار اين کار را بکنم برای اين که دل
ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه َما َعَلْيَك ِمْن ِحَساِ�ِم مِّن َشْيٍء َوَما ِمْن ِحَساِبَك َعَلْيِهم مِّن َشْيٍء فـََتْطُرَدُهْم اين ها را به دست بياورم. آيه نازل شد: َوَال َتْطُرِد الَِّذيَن َيْدُعوَن َر�َّ
فـََتُكوَن ِمَن الظَّاِلِمَني؛[4] [5] اين فقريها٬ پابرهنه ها و يقه چرک هايی که اطرافت هستند دنبال رضای خدا هستند و هدف ديگری ندارند. صبح و شام مشغول عبادت و ياد
خدا هستند. مبادا اين ها را طرد کنی! اين ها حساب شان با خداست و حساب تو هم با خداست. نه تو مسئول آن ها هستی و نه آن ها مسئول تو. نه تو را به خاطر کار

آن ها مؤاخذه می کنند و نه آن ها را به خاطر تو. تو وظيفه ات را اجنام بده! آن ها هم مشغول عبادت شان هستند. برای چه طردشان کنی؟

َأَهـُؤالء َمنَّ الّلُه َعَلْيِهم مِّن بـَْيِنَنا؛ فقر اين ها و ثروت آن ها وسيله امتحانی برای آن هاست. بعضی را وسيله آزمايش بعد اضافه می کند: وََكَذِلَك فـَتَـنَّا بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض لِّيَـُقولواْ 
به آن ها احرتام می گذاری٬ می آيند تو هم  اين صورت است که وقتی می بينند عده ای فقري مشغول عبادت هستند و  به  قرار می دهيم٬ وآزمايش شان  برای بعضی ديگر 
چپ چپ نگاه می کنند و می گويند: َأَهـُؤالء َمنَّ الّلُه َعَلْيِهم مِّن بـَْيِنَنا؛ مسخره می کنند و می گويند: مثال حاال اين ها �شتی هستند ما بناست جهنمی باشيم؟! خدا برای
اين ها حساب خاصی باز کرده يا نعمت خاصی به اين ها داده است که به ما نداده؟! أَلَْيَس الّلُه بَِأْعَلَم بِالشَّاِكرِيَن؛ مالک برتری اين ها حق شناسی شان است. مالک پستی
مشا و حمکوميت مشا نيز ناشکری و ناسپاسی تان است. خداست که می داند کدام بنده ای شاکر است و دلش با خداست و کدام بنده ای دنبال هوای نفسش است. اين
امتحان منی شوند. آن که مؤمن واقعی است اگرچه به ذهنش خطور کند که کاش ما هم ثروتی داشتيم٬ ولی هيچ وقت پيدا نشود  اين طور جريانی  تا  امتحان است. 
منی گويد که ما �رت از ديگران هستيم. باالخره اين ها اگرچه فقريند٬ اما عبادتی می کنند و وظيفه ای دارند٬ ما هم برای آن ها احرتام قائل می شومي. اين خبشی ديگر از آياتی
با مشا رفتار با تبخرت  از آن ثرومتندانی هستند که  اين ها برای مشا �رت  از  دنياست و می فرمايد: به مهني هايی که درحال عبادتند٬ احرتام بگذاريد.  است که درباره ໘ی 

می کنند و منت  سرتان می گذارند که بيايند بنشينند با مشا صحبت کنند.

 

پابرهنه ها يا اتوکشيده ها؟!

ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه؛؛[5]  خودت را وقف مهني ها کن! از هم چنني در سوره کهف با عبارتی غليظ تر و گوياتر می فرمايد: َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َر�َّ
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ُم بِاْلَغَداِة َواْلَعِشيِّ يُرِيُدوَن َوْجَهُه؛؛[5] [6] خودت را وقف مهني ها کن! از هم چنني در سوره کهف با عبارتی غليظ تر و گوياتر می فرمايد: َواْصِربْ نـَْفَسَك َمَع الَِّذيَن َيْدُعوَن َر�َّ
نـَْيا؛ طبيعت انسان اقتضا می کند که ُهْم تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة الدُّ َناَك َعنـْ اين ها جدا نشو! مهني هايی که صبح و شام مشغول عبادتند و فقط قصدشان رضای خداست. َوَال تـَْعُد َعيـْ
وقتی وارد جملسی شد کنار کسانی بنشيند  که مهه لباس های زيبا و اتوکشيده و يقه های سفيد دارند٬ اما اين گونه نباش! مبادا اين گونه باشی که به خاطر خواسنت زينت
دنيا٬ چشم از اين ها برداری و سراغ آن هايی که خيلی شيک و اتوکشيده هستند٬ بروی. با مهني  پابرهنه ها و يقه چرک ها بنشني! َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه
وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا؛ از کسانی که ما آن ها را از ياد خودمان غافل کردمي و توفيق ياد خودمان را به آن ها ندادمي٬ اطاعت نکن! اين ها مورد عنايت ما نيستند که دلشان غافل

از ياد ماست و فقط راجع به اقتصاد و رفع حترمي ها صحبت می کنند. خيلی به اين ها دل نبند!

باز در روايات٬ تواريخ و تفاسري آمده است که کسانی نزد پيامربصلی اهللا عليه وآله آمدند و پيشنهاد دادند: مشا عذر اين ها را خبواه که بروند٬ آن وقت ما که اشخاص معترب٬
ثرومتند ومتخصص مسائل سياسی و اجتماعی هستيم می آييم و با مشا تفاهم و حبث می کنيم. اين  گداها چه کساين هستند که مشا دور خودت مجع کرده ای؟ قرآن در
جواب اين ها می فرمايد: َوَال ُتِطْع َمْن َأْغَفْلَنا قـَْلَبُه َعن ِذْكرِنَا َواتـََّبَع َهَواُه وََكاَن أَْمرُُه فـُُرطًا؛ اين کسی که نزد تو آمده است و اين پيشنهاد را می کند٬ کسی است که ما دلش را
از ياد خودمان غافل کرده امي وتوفيق ياد خودمان را به او نداده امي. اين تابع هوای نفسش است. آب از سر اين ها  گذشته است و ديگر اميدی به آن ها نيست. پس حتی

پيغمرباکرم صلی اهللا عليه وآله نيز  به خاطر مصاحل و پيشرفت کار هم اجازه نداشت که پابرهنه ها را از خودش دور کند.

 

إياك أعني واسمعي يا جارة!

البته پيغمرب عالقه ای به زينت دنيا نداشت. اين پيغمرب مهان پيغمربی است که وقتی ديد حضرت زهرا سالم اهللا عليها پرده ای با نقش و نگار در اتاق شان آويزان کرد ه اند وارد
نشد و عبور کرد و رفت. آن دخرت عزيزی که از حلاظ مقام و عزت و حمبوبيتش نزد پيغمرب از مهه برتر بود. حضرت زهراسالم اهللا عليها وقتی متوجه شدند٬ پرده را مجع کردند
نـَْيا؛ از باب «إياك أعين و گفتند: بربيد خدمت پيامرب و بگوييد بني فقرا تقسيم کنند. چنني کسی تابع زينت دنيا نيست. اين که خداوند می فرمايد: تُرِيُد زِيَنَة اْحلََياِة الدُّ
وامسعي يا جارة» است. در ظاهر خطاب به پيغمرب است٬ اما خماطب واقعی ساير مردم هستند. خطاب به پيغمرب می کند تا ديگران حساب کار خودشان را بکنند که ما

حتی به پيغمربمان هم اجازه چنني رفتاري را منی دهيم٬ چه رسد به ديگران.

 

نعمت ها و بالهاي دنيا؛  ابزارهاي امتحان

نَيا لِنَـْفِتنَـُهْم ِفيِه؛[6] [7]  مهان طور که گفتيم به طور طبيعی وقتی انسان چشمش به ُهْم َزْهَرَة اْحلََياِة الدُّ نَـْيَك ِإَىل َما َمتـَّْعَنا ِبِه أَْزَواًجا مِّنـْ در آيه ديگری می فرمايد: َوَال َمتُدَّنَّ َعيـْ
است و وجودش انسان  طبيعت  اين خوش آمدن  نيست.  تکليف  اين جا صحبت  نگاهش کند.  و می خواهد  می آيد  می افتد٬ خوشش  (مثال گلدان گلی)  زيبايی  صحنه 
حکمت دارد. ولی به دنبال آن٬ وقتی انسان از چيزی خوشش آمد٬ مدام چشم می دوزد و به آن خريه می شود و از چيزهای ديگر هم چشم برمی دارد. اين جاست که
مسئله تکليف پيش می آيد و انسان بايد توجه کند که کدامش را خدا �رت می پسندد و بايد کدام را ترجيح دهد. تعبري قرآن در اين جا اين است که به اين نعمت هايی که
به بعضی از قشرهای جامعه داده امي٬ خيلی چشم ندوز! درست است که اين ها زيبايی هايی است که برای زندگی دنياست و حکمت ما اقتضا می کند که دنيا اين زينت ها
و جاذبه ها را داشته باشد ولی تو به اين زينت ها و جاذبه هايی که در دست ديگران است٬ توجه نکن! اين ها وسيله آزمايش است. اين ها را به آن ها داده امي تا آزمايش شان

کنيم.

در سوره فجر می  خوانيم؛ َوأَمَّا ِإَذا َما ابـَْتَالُه فـََقَدَر َعَلْيِه رِْزَقُه فـَيَـُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن؛ اگر به انسان نعمت دهيم می گويد: خدا به من اکرام کرده است و من خيلی پيش خدا عزيز
َأَهاَنِن؛ خدا من را خوار کرده است. بعد بوده ام که اين نعمت ها را به من داده است٬ اما اگر به فقر و گرفتاری مبتاليش کنيم و روزی  اش تنگ شود٬ می گويد: َريبِّ 
می فرمايد: اين طور نيست و هر دوی اين ها امتحان است. حال گاهی امتحان شخصی است و يک نفر در زندگی اش گاهی خوشی دارد و گاهی ناخوشی؛ گاهی
برخورداری از نعمت دارد و گاهی �ی دست و فقري می شود. اما گاهی نيز امتحان برای جامعه  است. در درون يک جامعه  يا در دو جامعه خمتلف٬ مجعی ثرومتند هستند و
در مهسايگی شان مجعی فقريند. اين امتحان براي مجع است و غري از آن امتحان فردی است. گاهی اين امتحان در مجع های بزرگرتی مثل يک کشور با کشور ديگری واقع
می شود. در مهه اين ها وظيفه ای برای فرد است. شخصی که فقري است وظيفه اش اين است که کار کند و سعی کند برای زن و بچه اش زندگی خوب و راحتی فراهم کند
مثل يا  کند٬  کمک  فقرا  به  تا  کند  کسب  درآمدی  و  کند  استفاده  صنعت  از  بايد  دارد  صنعتی  که  کسی  هم چنني  نشوند.  بدبني  دين  به  نسبت  احيانا  تا 
نيست٬ چون هدفش رضای دنياگرايی  اين ها  فقرا وقف می کرد.  برای  را  بعد آن  قنات جاري مي کرد٬ و  امرياملومنني سالم اهللا عليه که خودش کلنگ می زد٬ چاه می کند و 
خداست. او دارد وظيفه ای را اجنام می دهد. اجنام وظيفه يک حرف است٬ دلبستگی و خودباختگی و عشق  ورزيدن به دنيا مسئله ديگری است. مهه حرف ها و عيب ها
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برای اين است که انسان عاشق دنيا باشد٬ دنيا را بر آخرت ترجيح بدهد و حمبت دنيا مانع اجنام وظيفه اش شود. وگرنه مادامی که مزامحتی با وظيفه اخرويش ندارد٬ و حيت
اگر برای دنيا کار بکند به نيت اين که از آن نتيجه اخروی بربد٬ خودش عبادت است. اما آن جايی که فقط به خاطر لذتش است يا می بيند ديگران دارند و حسرتش را

می خورد٬ مورد پسند اسالم نيست. خدا اين را حتی برای پيغمربش را هم منی پسندد.

 

نعمتی که وسيله عذاب می شود!

نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن. پيغمرب اکرم مبعوث َ�ُم ِ�َا ِيف اْحلََياِة الدُّ َا يُرِيُد الّلُه لِيُـَعذِّ در سوره توبه خداوند با حلنی شديدتر می فرمايد: َفَال تـُْعِجْبَك أَْمَواُهلُْم َوَال أَْوَالُدُهْم ِإمنَّ
شده و با آن اخالق عظيم خود٬ با آن ساده زيستی٬ تواضع و حمبتش مردم را دعوت کرده است٬ ويل مردم امتناع می کنند و زير بار منی روند و در مقابل پيغمرب صف آرايی
می کنند. اين ها ثرومتندند و اموال٬ خانه های جملل و کاخ های کذايی دارند. خداوند می فرمايد: اگر می بينی بعضی از اين هايی که در مقابل تو صف آرايی کرده اند٬ اين

ثروت ها را دارند٬ خيلی نگران نشو! خدا می خواهد با اين ثروت ها اين ها را عذاب  کند؛ اصال اين ثروت ها وسيله عذاب اين هاست!

 کارهای خدا عجيب است. خدا از هيچ کاري درمنی ماند و اين طور نيست که وقتی مثال به کسی نعمتی داد٬ بعد بگويد ای وای بی خود دادم و اين جا پشيمان شدم.
نـَْيا؛ نه اين که خدا اين جا به آن ها نعمت داده تا در آخرت عذاب شان کند؛ َ�ُم ِ�َا ِيف اْحلََياِة الدُّ َا يُرِيُد الّلُه لِيُـَعذِّ مهان نعمتی که به او داده شده٬ وسيله عذابش می شود. ِإمنَّ
نه٬ مهني جا با مهني نعمت ها عذاب شان می کند. بسياری از ثرومتندان هستند که شب از غصه خواب شان منی برد. ثروت ها اندوخته اند٬ اما خواب راحت ندارند و بايد
قرص خواب آور خبورند تا به خواب بروند؛ اما آن کارگر زمحت کش تا سرش را روی زمني می گذارد٬ به خواب می رود٬ خوابی که آن ثرومتندان خوابش را هم نديده اند!
َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َكاِفُروَن؛ عقوبت کارهای بدی که کردند٬ جلبازی هايی که با پيغمرب کردند٬ ظلمی که به مردم کردند٬ حجت برايشان متام بوده و می دانستند کار
بدی است اما مرتکب شدند٬ اين است که خدا هم در مهني دنيا عذاب شان می کند و هم توفيق اميان را از آن ها می گريد و هم در حال کفر جان می کنند؛ البته خدا

بی جهت برای کسی شر منی خواهد٬ اين ها عقوبت گناهانی است که مرتکب شده اند.

 

بي ارزشي زخارف دنيا!

در آيه ای ديگر می فرمايد: َوَلْوَال َأن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْمحَِن لِبُـُيوِ�ِْم ُسُقًفا مِّن َفضٍَّة؛[7] [8] اگر می بينيد بعضی کفار دارای نعمت های آن چنانی
هستند و مؤمنني در فقر به سر می برند٬ خيال نکنيد کار از دست خدا در رفته است. سنتی در اين جاست که آن را برای مشا بيان می کنيم. يک سنت کلی در عامل
هست که هر کسی در اين عامل زمحتی می کشد بايد نتيجه اش را ببيند؛ چه در جهت خري و چه در جهت شر. بايد خري و شرها و خوب و بدها در هم تنيده شوند تا
زمينه های امتحان های گوناگون برای افراد و اقوام پيش بيايد. خداوند در اين آيه مي فرمايد: اگر اين قاعده نبود٬ ما آن قدر نعمت به کفار می دادمي که سقف خانه هايشان
بود و در برای خانه هايشان  زيبا  پنجره های  َوُزْخرُفًا؛ درها و   * يـَتَِّكُؤوَن  َها  َعَليـْ َوُسُررًا  أَبـَْوابًا  َولِبُـُيوِ�ِْم  قرار می دادمي؛  باالبرهايی  برای خانه های چند طبقه شان  باشد٬  نقره  از 
خانه هايشان ختت های زيبا که به آن تکيه بدهند. هم چنني انواع زينت ها را به آن ها می دادمي. اگر بنا نبود که سلسله سنت های عامی بني مؤمن و کافر مشرتک باشد٬ مهه
نعمت های دنيا را به کفار می دادمي٬ چون اين ها درمقابل آنچه نزد خداست٬ ارزشی ندارد. آن چه ارزش دارد آن چيزهايی است که پيش خودمان است و برای مؤمنان و

دوستان مان ذخريه کرده امي. در روايات آمده است که اگر امور دنيا ارزشی داشت٬ خداوند يک جرعه آبش را به کافر منی نوشانيد. اين ها خودبه خود ارزش اصلی ندارند.

نعمت های �شتی خودبه خود مطلوبند؛ و اگر خود آن ها هم ارزشی نداشت٬ مهني که از دست خدا دريافت می شود٬ برای مؤمنني لذت خبش است. نعمت های اخروی
نعمت های اصيلند٬ اما نعمت های دنيا وسيله آزمايش است. نعمت هاي دنيا مانند ورقه امتحان است٬ حال خيلی سفيد يا چرکني باشد٬ خيلی مهم نيست. براق بودن
ورقه امتحان افتخار ندارد٬ بايد امتحانت را بدهي! اين چيزی نيست که ارزشيابی اش کنی که چند می ارزد. ارزش اين اعتباری است. و لذا در ادامه آيه می فرمايد: َوِإن ُكلُّ

نـَْيا َواْآلِخَرُة ِعنَد َربَِّك لِْلُمتَِّقَني. َذِلَك َلمَّا َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ

 رزقنااهللا واياکم ان شاءاهللا.

[1] [9]. قصص٬ 76.

[2] [10]. مهان٬ 79.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي ام؛ دنيا در روايات اهل بيت عليهم السالم

جلسه سي ام؛ دنيا در روايات اهل بيت عليهم السالم
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.51 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬30/3/95 مطابق با سيزدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(30)

دنيا در روايات اهل بيت عليهم السالم

اشاره

از حبث های گذشته اين نتيجه کلی را به دست آوردمي که مهم ترين عامل فساد و احنراف انسان هوای نفس٬ حب دنيا و وسوسه های شيطان است٬ و بنا گذاشتيم با
استفاده از آيات قرآن و روايات اهل بيت صلوات اهللا  عليهم امجعني حبث نسبتا جامعی درباره هريک از اين عوامل داشته باشيم. پس از حبث درباره هوای نفس٬ به مسئله حب

دنيا پرداختيم و در سه جلسه آيات اين موضوع را بررسی کردمي. اگر خدا توفيق دهد٬ چند جلسه هم از ديدگاه روايات به اين موضوع می پردازمي.

دنيا؛ مطلوب يا مذموم؟!

در اين جا هم ترتيب طبيعی اقتضا می کند که ابتدا موضوع حبث از نظر روايات را مشخص کنيم. در جلسات گذشته مکرر اشاره کرده امي که در اين حبث منظور از دنيا٬
اين عاملی نيست که ما در آن زندگی می کنيم. عامل دنيا خملوقی است از خملوقات خدا و جمموعه خملوقاتی است که مهه آن ها طبق حکمت آفريده شده است و مهه اش
مطلوب است. آن چه مورد حبث٬ و احيانا مورد نکوهش و مذمت قرار می گريد٬ رفتار ما با اين عامل است که ما نسبت به اين عامل و لذايذی که در آن هست چه
موضعی دارمي. آيا اين ها را هدف های مستقلی تلقی می کنيم٬ به آن ها دلبستگی پيدا می کنيم٬ و می کوشيم به گونه ای از آن ها استفاده کنيم که ýرتين لذت های حسی و

جسمانی را از آن ها بربمي؛ يا نه٬ نگاه ما نگاهی ابزاری است و می خواهيم به وسيله دنيا به هدف باالتری برسيم؟

مراتب حّب دنيا

اين را بارها گفته امي که آن چه در معارف دينی درباره دنيا و مذمت آن مطرح است٬ در واقع به معنای مذمت نگاه ما به دنيا٬ مذمت تعلق ما به دنيا٬ و مذمت حب ما
نسبت به دنياست؛ حب الدنيا رأس کل خطيئة. اين حب طبعا مراتبی دارد؛ اولني مرتبه خطرناکش آن جايی است که ما را از وظايف واجب مان نسبت به آخرت باز
دارد. اگر تعلق دنيا موجب شد گناهی مرتکب شومي يا واجبی را ترک کنيم٬ اين بدان معناست که تعلق ما به دنيا بيش از تعلق ما به ثواب های اخروی و سعادت آخرت
و ابدی خودمان است٬ و اين خطرناک است. اما اگر اين طور نبود که مزاحم تکليفي واجب شود٬ يا با ترک حرامی تزاحم پيدا کند٬ مذمت چندانی ندارد؛ گو اين که

فی اجلمله مرجوح است٬ ولی آن مذمت های غالظ و شدادی که در آيات و روايات است بر آن مرتتب منی شود.
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مرتبه شديد اين حالت هم حدی است که ديگر هيچ چيز مقدسی برای انسان به جا منی گذارد؛ ابتدا احکام دين را سبک می مشارد٬ بعد اصل اوليای دين را٬ بعد کم کم
نسبت به خدا هم بی اعتنا می شود٬ و بعد هم اصال انکار می کند. ريشه مهه اين مراحل مهان حب دنياست و مصداق بّني کساين که به آن مبتال شدند و در قرآن آمده٬
فرعون است. اين مهه مذمت  برای اين است که ما وارد راهی نشومي که پايانش آن جاست. آخرين آيه ای که شب گذشته خواندمي٬ آيه 32 سوره زخرف بود که خدای
متعال در يک بيان عجيبی می فرمايد: متام لذائذ٬ نعمت ها و عظمت هايی که در دنيا است٬ در نظر خدا آن قدر بی ارزش است که جا دارد آن را از مؤمن دريغ دارمي و به
کافر بدهيم؛ َوَلْوَال َأن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْمحَِن لِبُـُيوِ�ِْم ُسُقًفا مِّن َفضٍَّة؛ فقط حکمتی وجود دارد که باعث می شود مقداری از امور دنيا را به مؤمنان
هم بدهيم. اگر اين سنت نبود که ما بايد در اين عامل با مؤمنان و کافران يکسان رفتار کنيم٬ هر چه زينت  بود به کفار می دادمي تا حتی سقف خانه شان را هم از نقره

بسازند٬ هر زخرف و زينتی هم بود در اختيار آن ها قرار می دادمي٬ به خاطر اين که اصال دنيا برای ما هيچ ارزشی ندارد.

دنيا؛ مجرای دريافت رحمت الهی!

خبش اول روايات٬ درباره اين مطلب است که اگر از دنيا مذمت می شود٬ مربوط به خود دنيا نيست. آن چه مذمت می شود نوع رفتار و تعلق ما نسبت به دنياست. اگر
نظر ما به دنيا به عنوان وسيله ای بود که بايد از آن استفاده کرد٬ هيچ عيبی ندارد و حتی گاهی ممکن است مطلوب هم باشد٬ مانند وقيت که وسيله عبادت قرار گريد٬ و
ثواب هم داشته باشد. اين عبارت در �麙ج البالغه از امريمومنني سالم اهللا عليه نقل شده که می فرمايد: إّن الّله تعاىل جعل الّدنيا ملا بعدها وابتال فيها أهلها ليعلم أيّهم أحسن عمال

ولسنا للّدنيا خلقنا وال بالّسعى هلا أمرنا؛[1] [2] خداوند زندگی دنيا را برای مابعدش قرار داده است؛ يعنی وسيله و مقدمه است و خودش اصالت ندارد.

اين پرسش درباره دنيا مطرح است که آيا ما برای دنيا خلق شده امي يا دنيا برای ما.[2] [3] اگر ما برای دنيا خلق شده امي٬ بايد متام توان و عمر مان را صرف کنيم تا زمني
آباد شود٬ نعمت های خدا ظاهر شود٬ وسايل راحتی فراهم شود٬ و ساختمان های جمهز ساخته شود! حضرت در پاسخ  اين پرسش می فرمايند: لسنا للّدنيا خلقنا؛ ما برای
دنيا خلق نشده امي؛ ما برای آخرت خلق شده امي٬ و غايت و هدف �麙ايی ما آخرت است٬ و دنيا خلق شده تا ما از آن برای آخرت مان ýره بگريمي. خدا ما را خلق کرده تا
از نعمت های بی پايانی که در اين دنيا فراهم منی شود٬ در آن عامل به ما بدهد. ما بايد لياقتش را پيدا کنيم و آن ها را دريافت کنيم. دنيا راه و وسيله است و خودش
َنا َال تـُْرَجُعوَن؛[3] [4] خيال می کنيد مشا را بيهوده و عبث آفريدمي و آخرتی و ِإلَيـْ َا َخَلْقَناُكْم َعَبثًا َوأَنَُّكْم  اصالت ندارد. اگر آخرت نبود٬ وجود دنيا لغو بود؛ أََفَحِسْبُتْم أَمنَّ
بازگشتی در کار نيست؟! اگر بازگشتی نباشد٬ وجود دنيا عبث است. مشا را آفريدمي٬ عقل٬ هوش و معرفت به مشا دادمي٬  انبيا و اوليا را برايتان فرستادمي٬ برای مهني که

چند روزی در دنيا زندگی کنيد؟! اگر چنني باشد٬ وجود اين عامل لغو است و کار حکيمانه ای نيست.

ببينيم کدام تان اين که  از قرآن آمده است که ما مشا را خلق کردمي برای  آيه  بيان مهان مطلبی است که در چند  اين تعبري  أيّهم أحسن عمال؛  ليعلم  وابتال فيها أهلها 
نيکوکارتريد. اين جا جای آزمايش است٬ بايد امتحان دهيد ببينيم چه کاره ايد٬ تا در آخرت پاداش اعمال تان را دريافت کنيد؛ اصال اگر اين جا منی آمديد و اين اعمال را
اجنام منی داديد٬ منی توانستيد آن رمحت را درک کنيد. آن رمحت پاداش اين اعمال است و اگر اين اعمال نبود مشا استحقاق پاداشی نداشتيد و خدا برايتان ýشتی منی آفريد؛
لسنا للّدنيا خلقنا وال بالّسعى هلا أمرنا؛ خدا ما را نه برای دنيا خلق کرده٬ و نه دستور داده که برای دنيا تالش کنيد. البته اين درجايی است که خود دنيا هدف باشد٬ اما

اگر مهه سعی ها و تالش هايی که در دنيا مي کنيم برای آخرت باشد٬ خود آن آخرت طلبی می شود و ديگر دنياطلبی نيست.

دنيا مطلوب بالغير٬ آخرت مطلوب بالذات

نـَْيا ُخِلَقتْ  ِلَغْريَِها وَملَْ ُختَْلْق لِنَـْفِسَها؛[4] [5] دنيا خودش مطلوب بالذات نيست؛ بلکه مطلوب بالغري است. مهچنني از امريمؤمنان سالم اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: الدُّ
نـَْيا قـُُلوَبُكمْ  ِمْن قـَْبِل َأْن دنيا برای آخرت خلق شده؛ راهی است برای آن جا٬ و خودش ارزش اصيلی ندارد. امرياملؤمنني سالم اهللا عليه در بيان ديگری می فرمايد: َأْخرُِجوا ِمنَ  الدُّ
َها أَْبَداُنُكْم؛[5] [6] روزی بدن مشا از اين دنيا خواهد رفت و ديگر اين بدن سامل زنده را خنواهيد داشت. قبل از اين که بدن تان از اين دنيا خارج شود٬ دلتان را از َختْرَُج ِمنـْ
اين جا آورده اند٬ و برای جای ديگری آفريده امتحان  ُخِلْقُتْم؛  مشا را برای اختبار و  ِلَغْريَِها  َو  اْخُتِربُْمتْ  َفِفيَها  پيدا نکنيد.  به آن تعلق  نبنديد و  به آن دل  دنيا خارج کنيد؛ 

شده ايد.

از دنيا برای آخرت توشه برداريد!

نـَْيا ُخِلَقْت َلُكْم َوأَنـُْتْم ُخِلْقُتْم ِلْآلِخَرِة؛ از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله نيز نقل شده است که فرمودند: فـَْلَيتَـَزوَِّد اْلَعْبُد ِمْن ُدنـَْياُه ِآلِخَرتِِه َوِمنْ  َحَياتِهِ  ِلَمْوتِهِ  َوِمْن َشَباِبِه ِهلََرِمِه فَِإنَّ الدُّ
[6] [7] انسان بايد از دنيا برای آخرتش توشه بردارد. سپس تفصيل می دهند که ِمنْ  َحَياتِهِ  ِلَمْوتِِه؛  تا زنده است توشه ای بردارد برای وقتی که از دنيا خواهد رفت. َوِمْن
َشَباِبِه ِهلََرِمِه؛ هر جوانی در آخر پري می شود٬ مگر اين که عمرش کوتاه باشد و به پريی نرسد. بنابراين قبل از اين که پري شويد و توان تان از دست برود و ضعف و ناتوانی  بر
مشا غالب شود٬ برای آن توشه برگرييد! تا جوان هستيد قدر خودتان را بدانيد! اولني موعظه ای که من از امام(ره) به ياد دارم اين بود. ايشان معموال در آخر سال موعظه
می کردند. يادم منی رود ايشان می فرمود: تا جوان هستيد قدر خودتان را بدانيد٬ وقتی پري شديد کاری از مشا برمنی آيد. اراده برای جوانی است؛ کار برای جوانی است؛

نـَْيا ُخِلَقْت َلُكْم َوأَنـُْتْم ُخِلْقُتْم ِلْآلِخَرِة؛ دنيا برای مشا خلق شده٬ نه مشا برای مهت برای جوانی است.  پيغمرب اکرم می فرمايند: از جوانی تان برای پريی تان توشه برداريد! فَِإنَّ الدُّ
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نـَْيا ُخِلَقْت َلُكْم َوأَنـُْتْم ُخِلْقُتْم ِلْآلِخَرِة؛ دنيا برای مشا خلق شده٬ نه مشا برای مهت برای جوانی است.  پيغمرب اکرم می فرمايند: از جوانی تان برای پريی تان توشه برداريد! فَِإنَّ الدُّ
دنيا. مشا آفريده شده ايد برای اين که زندگی ابدی داشته باشيد و پايان کارتان آن جاست.

دنيا برای دنيا يا برای آخرت؟!

َها ِإالَّ ِفيَها َوَال يـُْنَجى  ِبَشيْ ٍء َكاَن َهلَا؛[7] [8] اگر سالمتی از خانه دنيا را می خواهيد بايد سالمتی اش را نـَْيا َداٌر َال ُيْسَلُم ِمنـْ روايت ديگری از �麙ج البالغه است که َأَال ِإنَّ الدُّ
در مهني خانه کسب کنيد. بايد کاری کنيد که از اين خانه سامل خارج شويد و اين کار را بايد در مهني خانه اجنام دهيد. اگر در اين خانه که هستيد کاری برای
سالمت خودتان نکرديد٬ بعد از اين خانه سالمتی خنواهيد داشت. َوَال يـُْنَجى  ِبَشيْ ٍء َكاَن َهلَا؛ اگر خيال کنيد که می توانيد کاری را برای دنيا اجنام دهيد و اين موجب
جنات مشا خواهد شد٬ خيلی در اشتباه هستيد. در کاری که برای دنياست جناتی به دست خنواهد آمد. اگر می خواهيد از عذاب٬ بدخبتی٬ شقاوت و از مهه ناهنجاری ها و
َها َهلَا ُأْخرُِجوا ِمْنُه َو ُحوِسُبوا َعَلْيِه؛ در اين عامل مردم با ابتال به فتنه ها و َنًة َفَما َأَخُذوُه ِمنـْ ناگواری ها جنات پيدا کنيد٬ کار را برای غري دنيا اجنام دهيد. ابـُْتِلَي النَّاُس ýَِا ِفتـْ
گرفتاری ها آزمايش می شوند. چيزهايی که برای خود دنيا کسب کردند٬ از آن ها گرفته می شود و حسابش از آن ها کشيده می شود. روزی مشا از اين دنيا خواهيد رفت و
مهني خانه٬ کسب و کار٬ جتارت و فرزندان را از مشا خواهند گرفت. اين ها برای مشا منی ماند٬ ولی حسابش برای مشا می ماند. هر نفسی که کشيديد بايد حسابش را پس
دهيد! هر ريالی که به دست آورديد يا خرج کرديد بايد بگوييد از کجا به دست آوردم و در چه راهی صرف کردم! آن ها را از مشا می گريند ولی تا آخرين ذره حسابش را
َها ِلَغْريَِها َقِدُموا َعَلْيِه َو أَقَاُموا ِفيِه؛ اما اگر از اين دنيا چيزی برای آخرتش گرفت٬ آن می ماند و بعد از مرگ از آن ýره  مند خواهد از مشا می کشند. در مقابل٬ َوَما َأَخُذوُه ِمنـْ
شد٬ مانند صدقه ای که داده ايد٬ موقوفه ای کرده ايد٬ يا به کسی خدمت و  احسانی کرده ايد. اينها را از دنيا گرفته ايد٬ اما برای خود دنيا صرف نکرده ايد؛ نيت تان اين

بوده که برای آخرت باشد. آن را خدا نگه می دارد.

با توجه به روايات باال٬ ماهيت دنيايی که در فرهنگ دينی مطرح است و از آن مذمت شده٬ روشن می شود. منظور از دنيا کاری است که برای لذت خود انسان در
مهني دنيا اجنام می گريد٬ اما اگر اين کار برای خدمت به ديگران٬ دوستی با خدا٬ و باقی ماندن نتيجه برای آخرت اجنام شود٬ در واقع دنياطلبی نيست و آخرت طلبی
است. هم چنني روشن می شود که بعضی از تعبرياتی که ما در مذمت دنيا در فرهنگ دينی می کنيم٬ تعبريات صحيحی نيست و خود دنيا استحقاق بدگويی و نفرين
ندارد. برخی از روايات بر اين داللت می کند که مشا خيال نکنيد دنيا چيز پليد و زشتی است٬ و خدا اين را پليد خلق کرده است! اگر به دنيا نفرين کردی در واقع نفرين

رفتار غلطي است که مشا در استفاده از دنيا داشته ايد.

مرکب مؤمن!

نـَْيا قـَبََّح اللَُّه َأْعَصانَا ِلَربِِّه؛[8] [9] در ادبيات عربی وقتی می خواهند زشتی چيزی نـَْيا قَاَلِت الدُّ در روايتی از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله نقل شده که فرمودند: َمنْ  قَالَ  قـَبَّحَ  اللَُّه الدُّ
را بيان کنند٬ می گويند قّبحک ا هللا. اين حديث می فرمايد: اگر کسی به دنيا بگويد: قـَبَّحَ  اللَُّه٬ دنيا در جوابش می گويد: زشتی خدا بر کسی باد که بيشرت خدا را نافرمانی
کرده است. من نافرمانی خدا کردم يا تو؟! من مهان طور هستم که خدا خلقم کرده است. َوَلُه َأْسَلَم َمن ِيف السََّماَواِت َواَألْرِض َطْوًعا وََكْرًها؛[9] [10]مهه چيز تسليم و مطيع
خداست و چيزی خمالفت خدا را منی کند. مِن دنيا آن طور هستم که خدا گفته است باش. من که عصيان نکردم٬ پس قبح بر کسی باد که بيشرت خدا را عصيان کرده
؛ دنيا را سب و لعن نکنيد! دنيا مرکبی برای ُلُغ اخلَْْريَ َو ýَِا يـَْنُجو ِمَن الشَّرِّ َها يـَبـْ نـَْيا فَِنْعَمتْ  َمِطيَُّة اْلُمْؤِمِن فـََعَليـْ است! باز از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله نقل شده که َال َتُسبُّوا الدُّ
مؤمن است که با آن می تواند از زشتی ها فرار کند و به طرف خوبی ها برود. کارهايی که ما در اين دنيا می کنيم و موجب ثواب می شود٬ از مهني امور دنياست؛ بدن مان٬
نفسی که می کشيم٬ سالمتی و قوتی که دارمي٬ و پولی که دارمي مهه مال دنياست. بنابراين دنيا مرکبی است که ما سوارش هستيم. بستگی به اين دارد که ما اين مرکب را

به کدام طرف حرکت دهيم و مقصد را کجا تعيني کنيم.

بازار دنيا

امريمؤمنان سالم اهللا عليه کسی را ديدند که به دنيا بد می گويد و از آن مذمت می کند. گاهی برخی از ما برای فرافکنی از اين کارها می کنيم و با اين که بدی مال ماست٬
نـَْيا نـَْيا اْلُمْغَرتُّ ِبُغُرورَِها اْلَمْخُدوعُ  بِأَبَاِطيِلَها أَ تـَْغَرتُّ بِالدُّ امُّ لِلدُّ برای اين که خودمان را تربئه کنيم٬ عيب ها را گردن دنيا و روزگار و مردم می اندازمي. حضرت به او فرمودند: أَيـَُّها الذَّ
ُمثَّ َتُذمَُّها؟![10] [11] ای کسی که دنيا را مذمت می کنی! تويی که فريب خورده ای! تو گول دنيا را می خوری بعد از دنيا مذمت می کنی؟ بايد خودت را مذمت کنی که
َها؛ أَْم ِهَي اْلُمَتَجرَِّمُة َعَلْيَك؟ تو از دنيا برای جرم و گناه سوءاستفاده کردی يا دنيا از تو فريب خورده ای! بايد خودت را حفظ کنی که گول خنوری! أَْنَت اْلُمَتَجرُِّم َعَليـْ
سوءاستفاده کرده است؟ َمَىت اْستَـْهَوْتَك؟ أَْم َمَىت َغرَّْتَك؟ چه وقت دنيا تو را گول زد و تو را به طرف خودش خواند و تو را به گمراهی دعوت کرد؟ تويی که به دنيا متايل
نـَْيا َداُر ِصْدقٍ  ِلَمْن َصَدقـََها؛ هر کس با دنيا رو راست باشد٬ آن  هم با او پيدا کردی و فريب او را خوردی. پس اگر می خواهی مذمت کنی٬ خودت را مذمت کن! ِإنَ  الدُّ
شدند٬ مريض  سامل ها  شد٬  خراب  خانه هايشان  رفتند٬  دنيا  از  بچه هايت  رفت٬  دنيا  از  پدرت  هست٬  مرض  هست٬  درد  ببني  می گويد:  تو  به  دنيا  است.  راست  رو 
َها؛ کسی که سخن درست درک کند٬ نه تنها مشکلی برايش پيش منی آيد؛ بيمارستان ها را ببني پر از بيمار است. دنيا دارد اين ها را به مشا می گويد. َوَداُر َعاِفَيٍة ِلَمْن َفِهَم َعنـْ
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بلکه کسب عافيت می کند و خودش را از بالها حفظ می کند. دنيا به او می گويد: اين جا مرض است! اين جا سقوط است! کسی که اين پيام را شنيد و فهميد دنيا
برای وسايل  که  است  غنی  مرکزی  بردارد  توشه  دنيا  اين  از  می خواهد  که  برای کسی  َها؛  ِمنـْ تـََزوََّد  ِلَمْن  ِغًىن  َوَداُر  می کند.  برای خودش حفظ  را  عافيت  می گويد٬  چه 
توشه برداشنت در آن فراهم است و سخاومتندانه در اختيار می گذارد. می گويد: بيا از من استفاده کن! مناز خبوان! روزه بگري! به فقرا رسيدگی کن! با مردم مهربانی کن!

راست بگو! خريخواه باش! اگر تو منی خواهی توشه برداری تقصري خودت است.

نـَْيا ُسوٌق؛  دنيا بازار است. اگر در اين بازار با مهت کار درست اجنام دهی٬ سود می بری٬ اما اگر غافل شوی٬  در روايت ديگری از امام هادی صلوات اهللا عليه  آمده است: الدُّ
مهت نکنی٬ يا شيطنت کنی و خبواهی کاله مردم را برداری٬ کالهت را برمی دارند و دنيا به تو سخت می گذرد٬ و در آخرت هم بايد عذاب بکشی.

عينک دنيا

در �麙ج البالغه با عباراتی بسيار حکيمانه و پرمعنا می فرمايد: اگر تو چشمت را باز کنی و ماورای پرده های دنيا را ببينی٬ ýرتين ýره ها را می توانی از اين دنيا بربی و بيشرتين
نورانيت و بصريت را کسب می  کنی٬ اما اگر چشمت را ببندی و فريفته مهني رنگ روی پرده شوی و ظاهر دنيا را نگاه کنی٬ طبعا پشت اين پرده را منی بينی و هر باليی
نـَْيا ُمْنتَـَهى َبَصِر اْألَْعَمى؛ [11] [12] انسانی که کم بني هم آن جا باشد به سر تو خواهد آمد. اين کالم حکيمانه و زيبا نيز از امريمؤمنان عليه السالم است که می فرمايد: الدُّ
است و چشمش نافذ نيست٬ خيلی بايد سعی کند تا چيزی را ببيند. چنني کسی وقتی به دنيا نگاه می کند مهني دنيا آخرين چيزی است که می بيند. مثل کسی است که
ُفُذَها َبَصرُُه عينکش را به دست گرفته و خود عينک را نگاه می کند. َال يـُْبِصُر ِممَّا َورَاَءَها َشْيئاً؛ وقتی چشمش را به خود دنيا می دوزد٬ ديگر پشت آن را منی بيند. َواْلَبِصُري يـَنـْ
َها َشاِخٌص؛ نگاه به دنيا دو گونه َها َشاِخٌص َواْألَْعَمى ِإلَيـْ اَر َورَاَءَها؛ اما تيزبني می داند که پشت اين عينک و پشت اين شيشه حقايقی است. فَاْلَبِصُري ِمنـْ َو يـَْعَلُم َأنَّ الدَّ
است. يک وقت است مشا چشم تان را به دنيا می دوزيد٬ اما يک وقت چشم تان را از راه دنيا به ماورای دنيا می دوزيد. دنيا عينک خوبی است و کمک می کند تا حقايق
َها ُمتَـَزوٌِّد َواْألَْعَمى َلَها ُمتَـَزوٌِّد؛ انسان بينا از اين دنيا توشه برمی دارد برای مابعدش٬ اما کور می کوشد برای مهني جا توشه بردارد٬ چون پشتش را خوب ببينيد. َواْلَبِصيُر ِمنـْ
جای ديگر را منی بيند و جای ديگر را قبول ندارد. او هر چه کار می کند می خواهد در مهني دنيا از آن استفاده کند و فکر اين است که زمحتی بکشد تا لذتی در مهني
دنيا بربد٬ اما انسان بصري با نور اميان و معرفت حقايق را نگاه می کند و اصال برای اين دنيا ارزشی قائل نيست٬ و برای اين ها فقط ارزش وسيله ای و ابزاری قائل است تا به

وسيله اين بتواند به آخرت برسد.

 خدا ان شاءاهللا به مهه ما نور معرفت و بصريت عطا فرمايد!
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي ويکم؛ آثار حب دنيا در نگاه روايات ائمه عليهم السالم

جلسه سي ويکم؛ آثار حب دنيا در نگاه روايات ائمه عليهم السالم
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.18 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬3۱/3/95 مطابق با چهاردهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(31)

آثار حب دنيا در نگاه روايات ائمه عليهم السالم

اشاره

در جلسه گذشته با بررسی برخی از رواياتی که درباره مذمت دنيا نقل شده است٬ به اين نتيجه رسيدمي که آن چه مورد مذمت است ارتباط خاصی بني انسان و دنياست
که از حمبت شروع می شود و با رفتارهای مناسب با حمبت دنيا ادامه پيدا می کند و �頃ايتا انسان را از اهداف بلند و رمحت های بی پايان اهلی باز می دارد. اگر دنيا مذمت

شده به اعتبار رفتار انسان است (به اصطالح وصف به حال متعلق است).

بعد از اين که موضوع مشخص شد نوبت به اين می رسد که ما اوصاف دنيا را ఀرت بشناسيم تا رغبت مان نسبت به آن کمرت شود و توجه پيدا کنيم که دلبستگی به دنيا
چه ضررهايی به ما می زند و ما را از چه منفعت هايی باز می دارد. مهان طور که بارها گفته امي مهيشه فعل اختياری انسان (آگاهانه يا ناآگاهانه) مبتنی بر اين است که
تشخيص دهد منفعت٬ مصلحت و لذتی که بر آن  عمل مرتتب می شود چه اقتضايی دارد. ما اگر خبواهيم تالش کنيم که مغرور و فريفته دنيا نشومي بايد مهت کنيم٬ قصد
کنيم و تصميم بگريمي و کاری را اجنام دهيم. اين تصميم وقتی حتقق پيدا می کند که بدانيم اگر مبتال شومي چه ضررهايی دارد٬ و اگر بتوانيم خودمان را از وابستگی به دنيا

آزاد نگه دارمي چه قدر به نفع مان است. برخی از روايات در اين زمينه هستند.

حب دنيا؛ اساس همه فتنه ها

نـَْيا؛[1] [2] ای موسی بدان هر َنٍة َبْذُرَها ُحبُّ الدُّ ِفتـْ از امام صادق سالم اهللا عليه اين حديث قدسی نقل شده است که خدای متعال به حضرت موسی فرمود: اْعَلْم َأنَ  ُكلَ  
فتنه ای در عامل واقع شود بذر و ختمش حب دنياست. در کتاب غرر احلکم٬ ده ها حديث از کلمات قصار امرياملومنني  سالم اهللا عليه در مذمت حب دنيا نقل شده است. در
الفنت  و أصل احملن؛[2] [3] رأس و اساس مهه فتنه ها حب دنياست و اصل مهه حمنت ها و بالها هم حب دنياست. الّدنيا رأس   يکی از آن   ها حضرت می فرمايد: حبّ  
بالهايی که به انسان رومی آورد برای اين است که تعلق به دنيا دارد و خواسته اش نسبت به دنيا فراهم نشده است؛ مسايل برخالف ميل و عالقه ای که به دنيا دارد٬ پيش
رفته است٬ اين است که ناراحت می شود. مصيبت برای چنني کسی به معنای از دست دادن چيزی است که موجب لذت دنياست. پس اصل حمنت ها حب دنياست. به
مهني جهت آن هايی که به دنيا عالقه ندارند٬ از بالها و مصيبت ها خيلی ناراحت منی شوند. اسرتس ها٬ فشارها٬ اضطراب ها و بيماری های روانی مهه برای کسانی است که

http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/
http://www.mesbahyazdi.ir/node/3246
http://www.mesbahyazdi.ir/node/1
http://www.mesbahyazdi.ir/node/5723
http://www.mesbahyazdi.ir/sites/default/files/files95/95-03-31.mp3
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5896#_edn1
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5896#_edn2


به دنيا دلبستگي دارند. وقتی تعلق به دنيا نباشد ناراحتی هم پيدا منی شود و اين  بيماری ها و حمنت ها هم به دنبالش پيش منی آيد. باز کالمی از امرياملومنني سالم اهللا  عليه است
نـَْيا؛[3] [4] ای انسان تو که خدا را مالقات می کنی ممکن است چيزهايی داشته باشی که به حالت که می فرمايد: ِإنََّك َلْن تـَْلَقى اللََّه ُسْبَحانَهُ  ِبَعَملٍ  َأَضرَّ َعَلْيَك ِمْن ُحبِّ الدُّ
مضر باشد؛ گناهانی کرده ای و در قيامت وقتی وارد آن عامل می شوی٬ به تو ضرر می زند؛ ولی هيچ چيز نيست که ضررش به اندازه حب دنيا باشد. آن که بيشرت تو را از

رمحت خدا دور و از لقای اهلی حمروم می کند٬ حب دنياست.

ارزش بغض دنيا

نـَْيا؛[4] [5] باالترين عمل ها کسب روايتی از امام سجادصلوات اهللا عليه نقل شده است که مي فرمايد: َما ِمنْ  َعَملٍ  بـَْعَد َمْعرَِفِة اللَِّه َجلَّ َو َعزَّ َو َمْعرَِفِة َرُسولِِه أَْفَضَل ِمْن بـُْغِض الدُّ
معرفت خدا٬ و سپس کسب معرفت پيغمرب است؛ بعد از اين دو هيچ عملی مثل بغض دنيا ارزمشند نيست. بغض دنيا را عمل به مشار  می آورد و می فرمايد: بعد از کسب
معرفت خدا و رسول خدا٬ دمشنی با دنيا باالترين عمل است. فراموش نکنيد که منظور از حب دنيا مهان تعلقاتی است که انسان دارد که به خاطر آن ها دنيا را هدف قرار

می دهد و آخرت و کماالت حقيقي را فدای آن می کند. طبعا چنني چيزی اصل مهه گناهان خواهد بود و مهه سقوط ها از اين جا ناشی می شود.

مؤلفه های حب دنيا

در دنباله اين حديث٬ حضرت می فرمايد: مولفه های حب دنيا هفت چيز است؛ 1) حب النساء؛ حب شهوات جنسی. باز فراموش نشود که زن ها به عنوان اين که مظهر
عاطفه هستند حق بزرگی بر مردها دارند. آ�頃ا با بزرگ  کردن فرزندان سهم بزرگی در اصالح جامعه و تربيت انسان ها دارند٬ و از اين جهت حمبوب پيغمربند؛ و حضرت
می فرمايد: َما ُأِحبُّ ِمْن ُدنـَْياُكْم ِإالَّ النَِّساَء َو الطِّيب؛ [5] [6] از دنيای مشا يکی عطر را دوست می دارم و يکی زنان را. اين حمبت آن حمبتی نيست که رأس کل خطيئة
است. منظور از حب النساء در اين روايت که يکي از مؤلفه هاي حب دنيا مشرده شده٬ آن حمبتی است که انسان را از راه صحيح باز بدارد٬ خودش هدف باشد و
اصالت پيدا کند٬ وگرنه حب پدر٬ مادر٬ مهسر٬ فرزند٬ معلم و دوستان خوب حب  دنيا نيست؛ به خصوص وقتی که نيت انسان اين باشد که از اين راه ها به کماالت و

فضائل نائل شود.

2) ظاهرا بر اساس آيه شريفه « زُيَِّن لِلنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّسآِء َواْلَبِنَني...»[6] [7] و احاديث ديگر مؤلفه دوم حب الزينه وحب االبناء است. 3) حب  الرئاسة ؛
الراحة؛ تن آسايی٬ راحت طلبی و تنبلی. 5) حب  الکالم؛ بعضی ها وقتی  شروع به سخن گفنت انسان دلش خبواهد رئيس باشد و رياست طلب باشد. 4) حب   اين که 
می کنند ديگر منی شود ساکت شان کرد؛ يعنی به نوعی  می خواهند خودمنايی کنند و خودشان را مطرح کنند. جملس را به دست بگريند و توجهات را به خودشان جلب
کنند. اين هم باز حب  دنياست. 6) حب  العلّو؛ اين که انسان خبواهد از ديگران باالتر باشد. در يکی از جلسات گذشته نيز گفتيم که ريشه اين که فرعون٬ فرعون شد
اُر اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلو글ا ِيف اْألَْرِض٬[8] [9] روايتی است که می فرمايد: اگر کسی خبواهد بند مهني بود؛ ِإنَّ ِفْرَعْوَن َعَال ِيف اْألَْرِض[7] [8]. در ذيل آيه تِْلَك الدَّ
کفشش ఀرت از بند کفش ديگران باشد٬ مشمول اين آيه است. اين هم يک نوع علو است و خدا آن را دوست ندارد. تو ببني وظيفه ات چيست و نياز خودت را برطرف
کن! چه کار داری که از ديگری ఀرت باشد. 7) والثروة؛ و حب ثروت. حضرت می فرمايد: اين هفت خصلت با هم مجع شدند و جمموع آن ها حب دنيا شد. بعد امام
نـَْيا رَْأُس ُكلِّ َخِطيَئٍة؛ انبيا و علما وقتی توجه کردند که حب  دنيا جامع اين هفت چيز است٬ گفتند: سجاد می فرمايد: فـََقاَل اْألَنِْبَياُء َو اْلُعَلَماُء بـَْعَد َمْعرَِفِة َذِلَك٬ ُحبُّ الدُّ

حب الدنيا رأس کل خطيئه. چون اساس مهه گناهان به اين چيزها برمی گردد و دلبستگی به اين هاست که آدم را به گناه وادار می کند.

دنيای مطلوب

مهان طور که گفتيم٬ دنبال امور دنيا رفنت مهه اش و در مهه حال مذموم نيست. ابن ابی يعفور از اصحاب حضرت صادق عليه السالم است که خيلی روايات اخالقی از ايشان
نقل کرده است. ايشان می گويد به امام صادق عليه السالم عرض کردم: آقا مشا اين قدر حب دنيا  را مذمت می کنيد٬ انا لنحب الدنيا؛ ما دوستان مشا و شيعيان و شاگردان
َا َما َذا؟ حضرت پرسيدند: ِఀ خاص مشا وقتی به دملان مراجعه می کنيم می بينيم که دنيا را دوست دارمي. اين چيست که اين قدر حب دنيا مذمت می شود؟ فـََقالَ  ِيل  َتْصَنعُ  
َها َو َأُحجُّ َو أُْنِفُق َعَلى ِعَياِيل َو أُنِيُل ِإْخَواِين َو أََتَصدَُّق؛[9] [10] وقتی پول داشته باشم٬ می توامن اين که دنيا را دوست داری٬ می خواهی چه کارش کنی؟ قـُْلُت أَتـََزوَُّج ِمنـْ
مهسر انتخاب کنم٬ به سفر حج بروم٬ خرج اهل و عيامل را بدهم٬ به دوستامن کمک کنم٬ صدقه بدهم. دنيا را می خواهم تا اين کارها را با آن اجنام بدهم. قَاَل ِيل لَْيَس
نـَْيا؛ َهَذا ِمَن اْآلِخَرِة؛ حضرت فرمودند: اين که دنيا نيست. مالک اين است که مقصد اصلی  تو چه باشد. تو در اين جا دنيا را وسيله برای آخرت قرار داده ای؛ َهَذا ِمَن الدُّ
پس تو طالب آخرتی. بايد نگاهت به دنيا نگاه ابزاری و وسيله ای باشد. خدا اين وسيله را قرار داده است تا از آن استفاده کنی و به آخرتت برسی. اگر دنيا را بطلبی و

تالش کنی برای اين که واقعا از آن برای آخرتت نتيجه بگريی٬ اين طلب اآلخرة است٬ نه طلب الدنيا.

ضرورت تفکر درباره آثار حب دنيا
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 حال اين سؤال مطرح می شود که مهه ما کمابيش دلبستگی هايی به لذت های دنيا دارمي و به اين رذيلت مبتال هستيم. چه کنيم بتوانيم خود را از آن خالص کنيم؟ مهان
طور که اشاره کردم٬ ابتدا انسان بايد باور کند که اين ها به ضررش متام می شود. وقتی اين را باور کرد درصدد برمی آيد که با آن به صورت جدی مبارزه کند و خودش را
خالص کند. تا باور نکرده امي که اين واقعا برای ما ضرر دارد٬ طبعا اراده جدی برای مبارزه با آن پيدا منی کنيم. هيچ چيز جای اين را منی گريد که من باورم باشد که اين
حمبت ها به ضرر من متام می شود و روزی از حلظه حلظه دلبستگی به دنيا پشيمان خواهم شد. اما اين باور جدی کم پيدا می شود. برای اين که اين باور را پيدا کنيم بايد
درباره ضررهايی که برای دنيا ذکر کرده اند٬ بيشرت فکر کنيم. وقتی انسان به اين چيزها توجه کند٬ کم کم ممکن است باورش تقويت شود و بيشرت در ذهنش حاضر باشد؛
کم کم بغض دنيا برايش حالت ثابت شود. تربيت های انبيا٬ ائمه و قرآن کرمي نيز مبتنی بر مهني اصل است و مدام يادآوری می کنند تا ما بفهميم چه ضررهايی دارد٬ بلکه
مقداری کمرت سراغش برومي. اين است که در برخی از روايات آثار حب دنيا را ذکر کرده اند و ضررهای آن برمشرده اند. اين که انسان چيزهايی را تفصيال درک کند بيشرت
روی او اثر می گذارد. اين چيزها هرچه کلی تر و مبهم تر باشد٬ کمرت اثر می کند٬ اما وقتی به صورت تفصيلی ضررهای آن گفته می شود٬ انسان را بيشرت متوجه مصاديق

آن می کند و بيشرت اثر می کند.

پيامدهاي حب دنيا!

نـَْيا يـُْعِمي َوُيِصمُّ َويـُْبِكُم َويُِذلُّ الرِّقَاَب؛[10] [11] بعضی از ضررهای حب دنيا اين هاست؛ انسان را نـَْيا فَِإنَ  ُحبَ  الدُّ از امرياملومنني سالم اهللا عليه نقل شده که فرمودند: فَاْرُفِض الدُّ
اين اين پرسش مطرح شود که حب دنيا چگونه  از حب دنيا بس نيست؟ ممکن است  برای دوری  اين ضررها  کور و کر و الل و در جامعه خوار و ذليل  می کند.  
مشکالت را برای انسان پيش می آورد؟ قاعده ای وجود دارد و طبق آن مثل معروفی هم هست که حب الشیء يعمی ويصم؛ انسان به هر چيزی تعلق خاطر پيدا کند و
زياد به آن توجه کند٬ فقط توجه اش به خوبی هايش منعطف می شود و ديگر عيب های آن را منی بيند. دنيا هم يکی از اين هاست. انسان وقتی آن را دوست می دارد و
می خواهد به لذت هايش برسد٬ ديگر عيب هايش را منی بيند. اين حالت در هر حمبتی وجود دارد؛ ولی حب دنيا کور و کرهای اختصاصی هم دارد.  کسی که به مال٬
رياست٬ شهرت و امثال آن عالقه مند است بايد به دنبال اسبايب برود که اين چيزها را برايش فراهم کند. وقتی می خواهد پولدار شود بايد کاری پيدا کند که درآمدش
خوب باشد و پول های هنگفتی برايش پيدا شود. انسان برای اين که به اين هدف برسد اوال بايد ريسک کند و خطرهايش را نديده بگريد. اين خود يک نوع کور شدن

است. خطرهايش را منی بيند و در اين مسري گاهی حق ديگران (حق مهسايه٬ حق شريک و حق خدا) تضييع می شود.

مثال وقتی خيلی عالقه به مال دنيا پيدا کرد می گويد: حاال امسال با اين پول کاسبی می کنيم بعد از دو سال يک جا مخس و سهم امامش را حساب می کنيم و يک جا
می دهيم! دچار تسويف شيطان می شود. وقتی می خواهد معامله کند بايد طوری رفتار کند که توجه طرف را جلب کند. اگر فروشنده است منی تواند عيب کااليش را
بگويد چون يا مشرتی اش را از دست می دهد يا منی تواند زياد سود بگريد. اگر می خواهد به پست و مقامی برسد بايد متلق ديگران را بگويد٬ زيرا اگر خبواهد حق را بگويد٬
کارش پيش منی رود و پست و مقامی به او منی دهند٬ و الزمه متلق گفنت ذلت است. وقتی انسان متلق می گويد اول بايد آبروی خودش را بريزد٬ خودش را خفيف کند٬ از
شخصيتش دست بردارد٬ و ذليل شود تا متلق بگويد. حب دنيا باعث می شود انسان کور شود٬ کر شود٬ الل شود و در مقابل ديگران خوار شود٬ آبرويش بريزد و ذلت
بکشد تا به آن خواسته خودش برسد. اگر می خواهد با فردي ازدواج کند٬ بايد کاری کند که به هدفش برسد. فرض کنيد زيبايی او توجه اش را جلب کرده است. هزار نوع
عيب دارد؛ عيب های اخالقی٬ رفتاری٬ عيب هايی که بعد بالی جانش می شود٬ اما حاال منی بيند. حاال فقط مسحور زيبايی طرف است و از عيب های ديگرش کور شده
است. ديگران به او می گويند: اين که تو اين قدر به او عالقه داری٬ اين عيب ها را دارد٬ اما او حاضر نيست که بشنود. بايد کور و کر و الل شود٬ بعد هم ذلت بکشد

تا اين که به خواسته دنيای اش برسد.

اما کسی که دنبال آخرت و طالب خداست٬ نه بايد منتی بکشد و نه کور و کر شود. حق را می گويد٬ هر که می خواهد خوشش بيايد٬ و هر کس می خواهد بدش
برای خودش و  آزاد زندگی می کند  باز می کند.  را  ببيند٬ چشمش  را  بايد حقايق  آن جايی که  بپوش! چشم می پوشد؛  را  آن جايی که خدا می گويد چشمت  بيايد. 
َأنْ  َأُكونَ  َلكَ  َعْبداً؛[11] [12] باالترين عزتش اين است که بنده خدا باشد و با خدا سر و کار داشته آقاست. ఀرتين آقايی در بندگی خدا پيدا می شود. َكَفى ِيل ِعزّاً 

باشد.

اين يکی از ضررهايی حب دنياست. آيا می ارزد انسان چشم و گوشش را آن جايی که بايد باز کند٬ ببندد؟! آن جايی که بايد سخن بگويد٬ زبانش را ببندد؛ الل شود
و حق را نگويد؛ امر به معروف و �頃ی از منکر نکند؛ قضاوت به حق نکند٬ تا دوستش بدارند و بتواند به خواسته های دنيای اش برسد و �頃ايتا با متلق خوار و ذليل شود و

شخصيت خودش را خرد کند تا به خواسته های دنيايي اش برسد؟!

حب دنيا و فساد عقل

نـَْيا يـُْفِسُد اْلَعْقلَ  َو ُيِصمُّ اْلَقْلَب َعْن َمسَاِع احلِْْكَمِة َو يُوِجُب أَلِيَم اْلِعَقاب؛[12] [13] اولني ضرر حب دنيا اين باز از امريمؤمنان عليه السالم نقل شده است که فرمودند: ُحبُ  الدُّ
است که عقل انسان را از کار می اندازد. وقتی انسان به دنيا دلبستگی پيدا کرد کارهايی می کند که عقل جتويز منی کند. کار حرام يا گناهی است و عقل اجازه منی دهد
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ولی او به خاطر اين که به خواسته اش برسد٬ مرتکب می شود. يا چيزهايی خالف فضليت٬ خالف انسانيت و خالف شرف است. عقل می گويد: دنبال فضليت ها برو!
دنبال علم برو! دنبال کسب فضائل برو! اموالت را برای خدمت به خلق خدا مصرف کن! اما آن که  دچار حب دنياست٬ می خواهد اين اموال را نگه دارد و روز به روز

بر ثروتش افزوده شود. منی خواهد پول خرج کند٬ پس با عقل منی سازد.

حب دنيا و دوری از حکمت و سعادت اخروي

ُيِصمُّ اْلَقْلَب َعْن َمسَاِع احلِْْكَمِة؛ خبشی از مطالب حکمت آميز چيزهايی است که با دلبستگی با دنيا منی سازد. اگر آدم گوش دهد و مطالب را بشنود٬ بايد از خواسته های
دنيوی صرف نظر کند. يکي از مصاديقش هم مهني خواندن روايات و مواعظ است. برايش سنگني است. می گويد: مهه مردم به دنبال پيشرفت و صنعت و اقتصاد و رفع
حترمي ها هستند٬ حاال ما درباره مذمت دنيا بشنومي؟! اين آخوندهای کج سليقه مرجتع مردم را معطل می کنند! مهه دنيا دنبال پيشرفت مادی٬ اقتصادی و ثروت های هنگفت
هستند٬ مشا می گوييد حب دنيا بد است؟!باز تأکيد می کنم که گاهی مهه اين ها به خاطر اطاعت خدا و حفظ عزت اسالم واجب هم می شود و بايد اجنام داد. آن ها
مسائل ديگری است. اين که انسان فقط به خاطر لذت خودش ابن را خبواهد مذموم است و حب دنيا می شود. ديگر گوش منی دهد که ائمه چه می فرمايند. می گويد ما
يک راهی را پيش گرفته امي٬ سال ها زمحت کشيدمي٬ درس خواندمي٬ تا مدرکی گرفتيم٬ مهندس شدمي٬ دکرت شدمي٬ حاال بايد يک پستی بگريمي. يا باالخره انسان بايد دوست
و رفيق پيدا کند٬ وقتی الزم شد متلق بگويد٬ دست و پايش را هم ببوسد تا يک ఀايی به آدم بدهند! شيطان اين گونه به انسان القا می کند و وقتی می بيند صحبت از
مذمت دنيا و اين حرف هاست٬ حاضر نيست اصال گوش بدهد. ُيِصمُّ اْلَقْلَب َعْن َمسَاِع احلِْْكَمِة ويُوِجُب أَلِيَم اْلِعَقاب؛ انسان را از شنيدن حرف حق و حکمت آميز کر

می کند و نتيجه اش هم عذاب دردناک اهلی در جهنم است.

نـَْيا َذَهبَ  َخْوُف اْآلِخَرِة ِمْن قـَْلِبِه؛[13] [14] هر چه عالقه  انسان به دنيا زيادتر باشد٬ ترس از آخرت و  از امام کاظم سالم اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: َمنْ  َأَحبَ  الدُّ
جهنم برايش کمرت پيدا می شود. هرچه برايش آيات عذاب را می خوانند٬ تغيري منی کند. دلش جای ديگری است. فکر چک٬ سفته٬ معامله٬ کاله برداری٬ کاله گذاشنت و

اين حرف هاست.

دوری از دنياپرستان

نـَْيا؛[14] [15] اين حديث مرحله ديگری را بيان می کند. يک در حديث قدسی ديگری خطاب به حضرت داوود آمده است: يَا َداُوُد اْحَذِر اْلُقُلوَب اْلُمَعلََّقَة ِبَشَهَواِت الدُّ
مرحله اين است که انسان خودش دنبال دنيا نباشد؛ مرحله ديگر اين است که با دنياپرستان ارتباط برقرار نکند و  اصال دوستانش را از کسانی انتخاب کند که عاشق
؛ از دل هايی که وابسته به شهوات دنياست٬ بپرهيز! بني من و عقل آن ها پرده ای کشيده نـَْيا فَِإنَ  ُعُقوَهلَا َحمُْجوبٌَة َعينِّ دنيا نباشند. يَا َداُوُد اْحَذِر اْلُقُلوَب اْلُمَعلََّقَة ِبَشَهَواِت الدُّ
شده است و عقل آن ها به من منی رسد و به من راه پيدا منی کنند. تعلق به شهوات دنيا عقل انسان را از خدا باز می دارد و ارتباط با کسانی که دلبستگی به دنيا دارند

انسان را از خدا دور می کند.

آثار حب دنيا و حب آخرت

نـَْيا َأْكَربُ َمهِِّه؛[15] [16] اگر روزگار کسی به اين صورت بگذرد که بيشرت توجه اش به امور دنيا از امام صادق سالم اهللا عليه نيز نقل شده است که َمنْ  َأْصَبحَ  َو أَْمسى  َو الدُّ
نَـْيِه؛ دائما خودش را در فقر می بيند و احساس غنا و بی نيازی منی کند. کسی که دنياپرست است باشد٬ چند صفت در او پيدا می شود. 1) َجَعَل اللَُّه تـََعاَىل اْلَفْقَر َبْنيَ َعيـْ
مدام چشمش به چيزهايی است که ندارد و می خواهد آن ها را کسب کند٬ اين است که دائما خودش را نيازمند می بيند. 2) َوَشتََّت أَْمَرُه؛  کارش پراکنده می شود. گاهی
انسان در مسري مستقيم مهواری زندگی می کند. صبح از خانه بريون می آيد٬ می داند دنبال چيست٬ راه  معقولی پيش رو دارد و با آرامش و خيال راحت آن را طی می کند
و به هدف می رسد. اما دنياپرست مدام چشمش به اين طرف و آن طرف است و  يک مسري صحيح مستقيم و معقولی را طی منی کند. اين است که امورش پراکنده
نـَْيا ِإالَّ َما ُقِسَم َلُه؛ آخرش هم با مهه تالش هايی که می کند مهانی که برايش مقدر شده بود به مهان خواهد رسيد و چيزی می شود و به سامان منی رسد. 3) وَملَْ يـََنْل ِمَن الدُّ
َلُه أَْمَرُه؛ اما کسی که بيشرت همّ اش آخرت باشد٬ مهيشه احساس بيشرت گريش منی آيد. درمقابل٬ َمنْ  َأْصَبحَ  َو أَْمسى  َو اْآلِخَرُة َأْكَربُ َمهِِّه٬ َجَعَل اللَُّه اْلِغىن  ِيف قـَْلِبِه٬ َو َمجََع 
بی نيازی می کند. چون آن چه می خواهد به دست خداست و خدا بايد به او بدهد. نسبت به مردم احساس نياز منی کند و  نسبت به خدا که بايد احساس فقر کند
خودش عني يب نيازي است. چيزی که می خواهد آخرت است و آن را خدا برايش مقدر فرموده است. امور دنيا را هم هر چه مصلحت خداست٬ به او می دهد. احساس
نياز به ديگران منی کند و کارش هم به سامان می رسد و پراکندگی٬ تشتت و اضطراب ندارد. با آرامش و متانت زندگی می کند و در مسري صحيح به هدف خودش نائل

می شود.

 وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي ودوم؛ حقارت دنيا

جلسه سي ودوم؛ حقارت دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.14 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬01/04/95 مطابق با پانزدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(32)

حقارت دنيا

اشاره

در جلسات گذشته مطالبی از آيات و روايات درباره حب دنيا گفته شد٬ و هم چنني در جلسه گذشته منونه هايی از روايات اين باب را قرائت کردمي؛ رواياتی که در مقام
اين بود که انسان را از افتادن در ورطه دنياپرستی و فراموش کردن آخرت و قرب اهلی باز بدارد.

حقارت دنيا نزد خداوند

به نظر می رسد در بني آياتی که در جلسات گذشته خواندمي٬ آيه 32 سوره زخرف با آيات ديگر متفاوت است. اين آيه می فرمايد: َوَلْوَال َأن َيُكوَن النَّاُس أُمًَّة َواِحَدًة جلَََعْلَنا
ِلَمن َيْكُفُر بِالرَّْمحَِن لِبُـُيو�ِ�ِْم ُسُقًفا مِّن َفضٍَّة؛ اگر در اين مصاحلی نبود  که مؤمنني هم از مزايای دنيا �ره مند شوند٬ مهه نعمت های دنيا را به کفار می دادمي.

اْلُمْؤِمُن َعْبِدَي  َال  َلْو  اکرم صلی اهللا عليه وآله روايت شده که خداوند می فرمايد:  پيغمرب  اين مسئله را توضيح می دهد.از  نيز وجود دارد که مقداری  اين مضمون رواياتی  در 
َجْوَهر؛[1] [2] اگر مؤمنني در مقابل کفار احساس حقارت منی کردند و ناراحت منی شدند٬ آن قدر به کافرها نعمت می دادم که تاج ِمْن  ِبِعَصابٍَة  اْلَكاِفِر  رَْأَس  َلَعصَّْبُت 
جواهر بر سرشان بگذارند. يعنی آن قدر داشتند که مهه می توانستند تاجی از جواهر به سرشان بگذارند٬ ولی مؤمنني پابرهنه و سربرهنه مبانند. اين که  مؤمنني هم منتفع
مؤمنان -  باشد که  نبايد طوری  و  فراهم می کند  را  امتحان  و  انتخاب  زمينه  اصلی است که  بر مومن و کافر  يکنواختی حاکم  اين  به خاطر مصاحلی است.  می شوند 
نـَْيا َكاَنْت تـَْعِدُل ِعْنَد اللَِّه (َعزَّ َو َجلَّ) َجَناَح به خصوص مؤمنان ضعيف االميان - به کلی احساس حقارت کنند و خودشان را ببازند. در روايت ديگری می فرمايد: َلْو َأنَ  الدُّ
َها َشْربًَة ِمْن َماء؛[2] [3] اگر مهه دنيا به اندازه بال پشه ای پيش خدا ارزش داشت٬ به کافر جرعه ای آب هم منی دادمي. اين که نعمت های بـَُعوَضٍة َما َسَقى اْلَكاِفَر َواْلَفاِجَر ِمنـْ
نـَْيا َوتـَْزَهَق أَنُفُسُهْم َوُهْم َ�ُم ِ�َا ِيف اْحلََياِة الدُّ دنيا در اختيار کفار قرار می گريد برای اين است که اين ها ارزشی ندارد و تنها وسيله آزمايش و گاهی وسيله عذاب است؛ لِيُـَعذِّ

َكاِفُروَن.[3] [4]
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نـَْيا َعَلى  اللَّهِ  تـََعاَىل  َأنَّ رَْأَس َحيَْىي ْبِن زََكرِيَّا أُْهِدَي ِإَىل بَِغيٍّ ِمْن بـََغايَا َبِين ِإْسرَائِيَل؛[4] [5] روايت ديگری از امام حسني سالم اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: َأنَّ ِمْن َهَواِن الدُّ
يکی از آثار خواری دنيا اين است که پيامربی مثل حييی بن زکريا را سر بريدند و سرش را به فاحشه ای اهدا کردند. البد خواهشی از آن فاحشه داشتند و او گفته بود اگر

می خواهيد خواهش تان عملی شود بايد سر حييی را بربيد! اين قدر دنيا پست است که خداوند متعال اجازه داد اين کار را بکنند.

حقارت دنيا نزد معصومان

از امام صادق صلوات اهللا عليه نقل شده است که پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله با بعضی از اصحاب شان در راهی می رفتند و بزغاله مرده ای را در مزبله ای ديدند. حضرت پرسيدند:
فـََقاَل ندارد.  ارزشی  هيچ  است  مرده  که  حاال  اما  می خريد٬  درمهی  يک  را  آن  شايد کسی  بود  زنده  اگر  گفتند:  و  کردند  نگاهی  اصحاب  می ارزد؟  بزغاله چقدر  اين 

نـَْيا َأْهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن َهَذا اجلَْْدِي َعَلى َأْهِله؛[5] [6] ارزش دنيا نزد خداوند کمرت از ارزش اين بزغاله مرده نزد صاحبش است. النَِّيبُّ صلی اهللا عليه وآله: َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَلدُّ

َها ُمْذ َخَلَقَها؛[6] [7] َها َوَال َنَظَر ِإلَيـْ از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده که درباره دنيا فرمودند: َما َهلَا ِعْنَد اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ َقْدٌر َوَال َوْزنٌ ٬ َوَال َخلق ِفيَما بـََلَغَنا َخْلقاً أَبـَْغَض ِإلَْيِه ِمنـْ
دنيا نزد خدا قدر و وزنی ندارد٬ و تا آن جا که ما خرب دارمي٬ خدا هيچ خلقی را پست تر از دنيا خلق نکرده است٬ و از آن روزی که آن را خلق کرده٬ نظر رمحت به آن
ُقُصُه َذِلَك ِمْن َحظِِّه ِمَن اْآلِخَرِة فََأَىب َأْن يـَْقبَـَلَها؛ خداوند متعال کليدها و چيزهايی که وسيله نکرده است. سپس می فرمايد: َوَلَقْد عرَضْت َعَلى نَِبيـَِّنا ِمبََفاتِيِحَها َوَخزَائِِنَها َال يـَنـْ
رسيدن به دنياست را خدمت پيغمرب اکرم فرستاد و گفت اين ها در اختيار مشا بدون اين که از مقام اخروی تان کسر شود٬ هر چه می خواهيد از اين  ها برداريد!  حضرت

قبول نکردند و گفتند: چيزی که خدا آن را کوچک می مشارد من آن را بزرگ منی مشارم و دوست ندارم.

دنيا را خوار بشماريد!

نـَْيا ِيف  َأْعيُِنُكمْ  َأْصَغَر ِمْن ُحثَاَلِة اْلَقَرِظ َوقـُرَاَضِة اْجلََلِم؛[7] [8] برای دنيا ارزشی به اندازه کاه و پرز پشم هم در �⍇ج البالغه از امريمؤمنان   سالم اهللا عليه آمده است که فـَْلَتُكِن الدُّ
قائل نباشيد! گله داران در فصلی از سال پشم و موی حيوانات خود را می چينند. وقتی پشم ها را می چينند٬ پرزهايی در هوا پخش می شود. خود پشم ها را مجع می کنند و
به کار می گريند٬ ولی هيچ کس به خرده پشم ها و خرده کرک هايی که در هوا پراکنده شده اعتنايی ندارد٬ و آن ها را دور می ريزند. حضرت می فرمايد براي دنيا به اندازه پرز

پشمی که هنگام چيدن از حيوانی رخيته می شود نيز ارزش قائل نباشيد!

نـَْيا؛[8] [9] اگر دوست در روايت ديگری امام صادق عليه السالم به عبداهللا بن جندب فرمودند: ِإنْ  َأْحَبْبتَ  َأنْ  ُجتَاِوَر اْجلَِليلَ  ِيف َدارِِه َو َتْسُكَن اْلِفْرَدْوَس ِيف ِجَوارِِه فـَْلتَـُهْن َعَلْيَك الدُّ
داری در جوار اهلی باشی٬ بايد دنيا در نظر تو خيلی پست شود. اصل «جوار» از «جار»  به معنی مهسايه است. جوار يکی از تعبرياتی است که در ادبيات دينی درباره
قرب انسان نسبت به خدا به کار رفته است. انسان به مقامی می رسد که مهسايه خدا می شود و به اين معناست که مهان طور که مهسايه به مهسايه نزديک است٬ انسان

نيز آن قدر به خدا نزديک می شود٬ که در جوار خدا قرار می گريد.

چرايی مذمت دنيا

با توجه به مضامني باال اين پرسش مطرح می شود که باالخره مهه ما در دنيا زندگی می کنيم و به دنيا عالقه دارمي و بيشرتين همّ ما در دنيا مهني شکم٬ لباس٬ و غذاست.
آن هايی که مهت شان بيشرت است خانه ای و خودرويی٬ آن هايی که بيشرت است مزرعه ای و کارخانه ای. اين چه سّری است که اين قدر درباره دنيا مذمت شده است؟ مگر

می شود آدميزاد برای امور دنيا ارزش قائل نباشد؟ چرا اين مهه دنيا مذمت شده است؟

اين پرسش يک پاسخ نقضی و عملی دارد و آن اين است: با اين  که مهه ما شيعه اهل بيت هستيم و کمابيش از اين آيات و روايات شنيده امي و معتقدمي که در کلمات
اهل بيت از دنيا بسيار مذمت شده است؛ هم چنني به اهل بيت عالقه مند هستيم و کلمات شان هم برای ما بسيار ارزمشند است و آن را تصديق هم می کنيم و با خواندن و
ياد گرفنت اين کلمات به خداوند تقرب می جوييم٬ اما اين ها چقدر در زندگی ما اثر گذاشته است؟ از صبح که از خواب بيدار می شومي و می فهميم هستيم تا وقتی که
شب خوامبان می برد و ديگر چيزی منی فهميم٬ بيشرت فکرمان درباره امور دنياست. با اين که ما تابع مهني پيغمرب و امام هستيم و مهني آيات و روايات را خوانده امي. آياتی
نـَْيا قَِليٌل؛[11] [12] را خوانده امي و روايات و بيانات و حتذير های اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني نـَْيا ِإالَّ َمَتاُع؛[10] [11] َمَتاُع الدَّ نـَْيا؛[9] [10]َوَما اْحلََياُة الدُّ مثل َال تـَُغرَّنَُّكُم اْحلََياُة الدُّ

به ما رسيده است و می دانيم مهه اش درست است٬ ولی باز زندگی مان اين است؛ دنياپرستان که اصال حاضر نيستند اين حرف ها را گوش کنند.

راز جاذبه  های دنيا
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به تعبري رواييت٬ دنيا برای انسان مادر است و انسان منی تواند از مادرش جدا شود و نسبت به او بی عالقه باشد. ما از دنيا به وجود آمده امي٬ در دنيا زندگی می کنيم و بعد
از مردن هم در مهني خا ک های دنيا ما را دفن می کنند. عوامل طبيعی و جاذبه هايی که خدا بر اساس حکمت هايی٬ در دنيا قرار داده است ما را به طرف دنيا می کشاند.
حيت ما خيلی از زينت های دنيا را درک منی کنيم٬ و خدا از زينت هايی نام می برد که بايد فکر کنيم تا بفهميم چنني زينتی هم بوده است و ما توجه نداشته امي! مثال در
و سپس می  کند  بيان  را  نعمت های خدا  است که  اين  قرآين  تربيت  راه های  از  يکی  َتْسَرُحوَن.[12] [13]  َوِحيَن  تُرِيُحوَن  ِحيَن  َجَماٌل  ِفيَها  َوَلُكْم  می فرمايد:  سوره حنل 
می فرمايد ما اين ها را می گوييم تا انگيزه ای برای شکر کردن و اطاعت خدا شود. يکی  از نعمت هايی که خداوند ذکر می کند٬ حيوانات هستند. می فرمايد: چهارپايانی را
برای مشا قرار دادمي. اين چهارپايان را مشا پرورش می دهيد و از گوشت و شريشان استفاده می کنيد و به عنوان مرکب سوارشان می شويد. افزون بر اين ها می گويد: َوَلُكْم
ِفيَها َجَماٌل ِحيَن تُرِيُحوَن َوِحيَن َتْسَرُحوَن؛ منی دامن تاکنون به اين صحنه توجه داشته ايد؟ وقی چوپان در آغل را باز می کند وگوسفندان را بريون می آورد که به صحرا بربد٬
از می فرمايد:  کامل  آيه ای  در  را  اين  قرآن  است!  متاشايی  دارد؛  قشنگی  جلوه  چه  اين  می روند؛  آن طرف  و  اين طرف  مادرهايشان  دنبال  به  بچه ها  و  می دوند  اين ها 

نعمت هايی که به مشا دادمي اين است که صبح که اين حيوانات را از آغل بريون می بريد و شب که برمی گرديد٬ برای مشا لذت خبش و زيباست.

ُلَوُهْم أَيـُُّهْم َأْحَسُن اِنَّا َجَعْلَنا َما َعَلى اْألَْرِض زِيَنًة هلََّا؛[13] [14]مهه چيزهايی که روی زمني است٬ مهه وسايل زينت دنياست و وجود اين ها حکمتی دارد. اين ها را قرار دادمي لَِنبـْ
َعَمًال؛ اگر اين ها نباشد٬ معلوم منی شود هر کسی چقدر دنيا را دوست دارد و چه قدر حاضر است برای آخرتش از دنيا بگذرد. کسانی هستند که برای رياست٬ ثروت يا
شهوت اين چند روز زندگی دنيا چقدر جنايت می کنند. يک منونه اش درباره حييی بن زکرياست که پيغمرب عظيم الشأنی مثل اين ايشان را فقط به دستور يک زن زناکار سر

بربند به خاطر اين که او خوشش بيايد!

راز تحذير از دنيا

در آدميزاد چنني عاملی برای جمذوب شدن به لذت های دنيا وجود دارد٬ و بايد آن قدر عوامل عقالنی و معنوی تقويت شود وانسان از ضررهای دنيا حتذير شود تا به حالت
که جناياتی  و  نشومي٬  شبيه صهيونيست ها  هم  ما  که  نبود  هيچ ضمانتی  نبود  بيانات  اين  اگر  نشود.  بزرگ  گناهان  مرتکب  دنيا  به خاطر  و دست  کم  درآيد٬  تعادل 

آمريکايی ها٬ صهيونيست ها و داعشي ها مرتکب می شوند و روی هر جانوری را سفيد کرده است را مرتکب نشومي.

ممکن است بفرماييد: در غرب مهه اين طور نيستند. درست است؛ واقعا هم اين طور نيست که مهه مردم آمريکا مثل اين شياطني باشند. شياطني رئيسان و سياست مداران
رسيده که  آن هايی  و  منی رسد٬  به حق  اما دست شان  و حق طلب٬  حقيقت جو٬  عاطفه٬  با  حمبت٬  با  عالقه مند٬  هستند  پاکی  انسان های  مردم  از  برخی  آن ها  هستند. 
انبيای گذشته به اين ها به ارث رسيده است٬ و االن هم در ميان کمابيش �ره هم برده اند. اما اين خوبی  هايشان هم نتيجه تربيت هايی است که از حضرت مسيح و 
را عرفه  دعای  از  قسمت هايی  می کردم؛  سخنرانی  برزيلی  کشيش های  برای  دانشگاهی  در  برزيل  در  خودم  بنده  هستند.  ساملی  انسان های  اسقف هايشان  و  کشيش ها 
خواندم٬ و ديدم اشک از چشمان پريمردهای ريش سفيدشان سرازير شده بود. من بيانات دينی اسالمی را می خواندم و آن ها گريه می کردند؛ تـََرى َأْعيُـنَـُهْم َتِفيُض ِمَن الدَّْمِع
ِممَّا َعَرُفواْ ِمَن احلَْقِّ.[14] [15] آدم خوب مهه جا هست. مهني خوبی ها آثار تربيت هايی است که از انبيا به آن ها رسيده است. خودشان هم اين را می گويند و خوب هايشان

مقيدند کليسا بروند٬ اجنيل را حمرتم می دارند٬ حفظ می کنند٬ قرائت می کنند و به مناز و  عبادت شان مقيد هستند.

ولی عوامل فساد آن قدر هست که منونه اش را ما در کشورهای اسالمی هم می بينيم. مگر منی بينيد اين هايی که خودشان را خادمان ضيوف الرمحان می دانند٬ چه باليی
دارند سر مسلمان ها می آورند که هيچ کافری سر مسلمان ها منی آورد. زمينه چنني عوامل فسادی در درون آدميزاد هست. اگر عوامل خنثی کننده در مقابل اين ها عرضه
نشود آدميزاد از هر حيوانی پست تر می شود. بياناتی که در قرآن و در کلمات اهل بيتصلوات اهللا عليهم امجعني در مذمت دنيا و حتذير از دنيا شده برای اين است که در
مقابل عوامل قوی احنراف که در درون ما وجود دارد و شياطني انس و جن هم آن ها را تقويت می کنند٬ قرار بگريد. اگر اين ها نباشد٬ انسان صاحلی روی زمني منی ماند.

بايد اين ها باشد تا برای عموم مردم تعادلی برقرار شود٬ و برای کسانی که اراده مقامات خيلی عالی دارند٬ زمينه های رشدی باشد.

همت بلند دار!

تصور مقاماتی که در روايات برای بزرگان و اوليای خدا ذکر شده است٬ آسان نيست. روايت ديگری هم برايتان خبوامن که ببينيد خداوند چه انتظارهايی از بعضی از
بندگانش دارد. گوهرهای گرانبهايی که حتی اگر در کل انسان ها يک نفر از اين گونه پيدا شود٬ ارزش دارد که برای تربيتش سعی شود. در يکی از فرازهای حديث معراج
است که خداوند خطاب به پيغمرب اکرم می فرمايد: يا أمحد لو صلى العبد صالة أهل السماء و األرض ويصوم صيام أهل السماء و األرض٬ وطوى من الطعام مثل املالئكة
ولبس لباس العاري ؛ اگر بنده ای به اندازه مهه مردم آمسان و زمني مناز خبواند٬ و به اندازه ای که مهه بندگان خدا روزه گرفته اند روزه بگريد٬ و آن قدر کم خوراک باشد و
رياضت بکشد که مثل مالئکه بشود٬ که غذا منی خورند٬ و لباسش آن قدر کم  ارزش يا کم حجم باشد که انگار لباس نپوشيده است؛ مث أرى يف قلبه من حّب الدنيا ذرّة
أو مسعتها أو رئاستها أو صيتها أو زينتها٬ ال جياورين يف داري٬ َو َألَْنزَِعنَّ ِمْن قـَْلِبِه َحمَبَِّيت[15] [16]؛  اگر مهه اين عبادت ها را به جا آورد٬ اما در قلبش يک ذره از حب دنيا٬ يا

رياست٬ يا زينت و يا شهرتش را ببينم٬ در جوار من خنواهد بود و لذت حمبت خودم را از دل او برمی دارم.
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خزانه خدا خالی نيست. خداوند بنده هايی دارد که در مهني دنيا به جاهايی رسيده اند٬ چيزهايی می بينند٬ چيزهايی می فهمند٬ و معاشقه هايی با خدا دارند که ما اصال
عقل مان به آن منی رسد. شرطش اين است که يک ذره حب دنيا در قلب او نباشد. سّر آن هم اين است که دو عشق در يک دل منی گنجد. آن مقامات برای کسی
است که دلش خمصوص خدا باشد. اين مقام٬ مقام کسی است که دلش را فقط به خدا داده است و چيزی ديگری در آن منی گنجد. اگر حب دنيا بيايد يعنی يک
خبشی از اين دل برای دنياست و برای خدا نيست. خدا می گويد: انا خري شريک؛ اگر کسی می خواهد با من شريک شود٬ من سهم خودم را به او واگذار می کنم. اگر
برای من است بايد خالص باشد. خدا ان شاءاهللا يک ذره  از اين معارف را به ما هم بفهماند تا بفهميم چنني چيزهايی هم هست. اگرچه طمعی هم ندارمي که به اين
مقامات برسيم٬ اما بفهميم که لذت٬ فقط لذت خوردنی ها٬ آشاميدنی ها و ساير لذت های حيوانی نيست. لذت هايی هست که اگر مهه لذت های دنيا را در يک کفه

بگذارند٬ يک حلظه از آن لذت ها بر مهه اين ها می چربد.

 رزقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي وسوم؛ دنيا شبيه چيست؟

جلسه سي وسوم؛ دنيا شبيه چيست؟
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.21 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬02/04/95 مطابق با شانزدهم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(33)

دنيا شبيه چيست؟

حبث ما درباره آيات و رواياتی بود که در مقام حتذير و دور کردن مردم از حب و تعلق به دنياست. منونه هايی از آيات و روايات در جلسات گذشته مطرح شد. بار ديگر
تعلق ها و وظايف مزاحم حمبت ها٬  به گونه ای که  اصيل خودش خبواهد٬  عنوان حمبوب  به  را  آن  لذت های  دنيا و  انسان  اين است که  تکرار می کنم که موضوع حبث 

شرعی اش شود. طبعا اين مزامحت ها مراتبی دارد؛ بعضی از مراتب آن حرام است و گاهی حتی موجب کفر می شود٬ اما بعضی  از آن ها مکروه٬ مباح يا ترک اولی است.

راز اهمال در بيان برخي مطالب

اما بياناتی که مردم را از تعلق دنيا باز می دارد٬ اين مراتب را از هم جدا نکرده و به بيان مباح٬ مکروه٬ و حرام آن ن پرداخته است. اين روش شايعی در بيان مطالب دينی٬
تربيتی و اخالقی است٬  زيرا اگر خبواهند متام قيود و استثنائات هر مفهومی را بيان کنند٬ اصال حبث صحيحی شکل منی گريد. روش مهه عقال اين است که موضوع را به
طور مطلق بيان می کنند و قيود و استثنائات آن را در جای خودش می گويند. برای مثال٬ قرآن از حضرت عيسی علی نبيناوآله وعليه السالم نقل مي کند که در گهواره گفت:
َوأَْوَصاِين بِالصََّالِة َوالزََّكاِة َما ُدْمُت َحي�ᡉا؛[1] [2] خدا به من سفارش کرده که مناز و زکات را رعايت کنم. مهان طور که می بينيد درباره اين که چه منازی است٬ و زکات چه

مقدار و به چه چيزی تعلق می گريد مطلبی بيان نشده است. چه بسا بعضی از اين احکام در شرايع تفاوت کند.

وقيت قرآن می  فرمايد: اقيموا الصالة× ِإنَّ الصََّالَة تـَنـَْهى َعِن اْلَفْحَشاء َواْلُمنَكِر٬[2] [3] در مقام بيان اين نيست که بگويد مناز را چگونه٬ چند رکعت و چه وقت خبوانيد. به
اصطالح اصوليني ماهيت مهمله مناز منظور است. در علم اصول می گويند گاهی ماهيتی را به طور مطلق٬ گاهی مقيد و گاهی به طور امهال ذکر می کنند. وقتی ماهيت
به صورت مهمل ذکر می شود٬ گوينده در مقام بيان مطلق يا مقيد بودن موضوع نيست. لذا می گويند اگر خبواهيم اطالق گريی کنيم بايد مقدمات حکمت باشد٬ و احراز

کنيم که متکلم در مقام اطالق گويی است٬ وگرنه وقتی حکمی را برای مفهومی بيان می کنند٬ خودبه خود نه اطالق از آن فهميده می شود و نه تقييد.

بنابراين٬ مذمت هايی که درباره دنيا شده به اين معنا نيست که هر جا اسم دنيا يا حب امور دنيا باشد٬ حتما مذموم است و مهني احکام را خواهد داشت. ممکن است در
جايی حب دنيا مطلوب و حتی واجب باشد٬ مانند جايی که کمک کار عبادت باشد؛ اما اين روايات در مقام بيان آن ها نيست. اين تعبريات فقط می خواهد بگويد که
در اين ماهيت چنني اقتضايی هست و حواستان مجع باشد. متکفل بيان قيود و اطالقات٬ علم فقه است. فقه می گويد که هر چيزی با چه قيدی حالل است و با چه
قيدی حرام٬ و کجا با چه شرايطی بايد اجنام داد؟ ممکن است چيزی در شرايطی واجب باشد٬ اما در شرايط ديگر حرام شود. برای مثال اگر ثابت شود که روز عيد فطر
است٬ روزه گرفنت حرام است. روزه ای که خداوند می گويد پاداشش به عهده من است؛ روزه ای که درباره آن می فرمايد: َوَأن َتُصوُمواْ َخْريٌ لَُّكْم؛[3] [4] استثناها و قيودی
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است٬ روزه گرفنت حرام است. روزه ای که خداوند می گويد پاداشش به عهده من است؛ روزه ای که درباره آن می فرمايد: َوَأن َتُصوُمواْ َخْريٌ لَُّكْم؛[3]  استثناها و قيودی
دارد که در جای خودش گفته شده است. بنابراين اگر آيات و رواياتی درباره مدح يا ذم دنيا وارد شده و با ا𢬂ام هايی روبه رو شدمي٬ نبايد انتظار داشته باشيم که متام آن ها

از خود اين روايات برطرف  شود.

دنيا شبيه چيست؟

خبشی از آموزش هايی که اهل بيت صلوات اهللا عليه امجعني به مردم دادند که به انديشيدن به آخرت حتريص شوند و دلبستگی به امور دنيا پيدا نکنند٬ به روش تشبيه و  مثل بيان
شده است. در قرآن  از روش تشبيه بسيار استفاده شده است. در اين روش  برای اين که ضررها و عيب های حمبت دنيا برای مردم جمسم شود٬ آن را به امور ديگری تشبيه

می کنند و برای آن مثال هايی می آورند. در اين جلسه از برخی از اين تشبيهات 𢬂ره می برمي.

ماري نرم و کشنده

 از امريمؤمنان عليه السالم نقل شده است که فرمودند: اّمنا مثل  الدنيا مثل  احلّية٬ لّني مّسها٬ شديد شها؛[4] [5] مَثل دنيا مَثل مار است. بدن مار نرم است. اگر انسان روی
بدن مار دست بکشد بدش منی آيد؛ خيلی نرم و مالمي است٬ ولی نيش آن خطرناک و گاهی کشنده است. وقتی کودکان مار را می بينند (اگر کسی آن ها را نرتساند) از
آن خوششان می آيد و دلشان می خواهد با آن بازی کنند. دستی می   کشند٬ و وقتی ديدند نرم است بيشرت خوششان می آيد و می خواهند بيشرت با آن بازی کنند٬ غافل از
اين که مار شوخی ندارد و يک باره نيش می زند. بايد مار را شناخت و اگر مار کشنده ای است بايد مواظب بود و از آن فرار کرد. فاعرض عّما يعجبك منها لقّلة ما
يصحبك منها؛ اگر ماری ديدی و خيلی از آن خوشت آمد٬ و به آن دست کشيدی و ديدی موجود نرم و بی آزاری است٬ باز مواظب باش! خيلی به آن مشغول نشو!
مصاحبت و بازی با مار خطرناک است. يک وقت تو را نيش می زند و آن وقت ديگر چاره ای نداری. بدان از آن چه بيشرت خوشت می آيد٬ مهان برايت بيشرت ضرر دارد.
َها َمْكُروٌه. هنوز از نرمی بدنش استفاده نکرده ای٬ َها ِإَىل ُسُروٍر َأشخصه ِمنـْ هر چه کمرت به آن دست بزنی احتمال خطرش کمرت است و سامل تر می مانی؛ ُكلََّما اْطَمَأنَّ ِمنـْ
درد و رجنی شديد به دنبالش خواهد آمد. دنيا هم مهني طور است. حال که از آن 𢬂ره و لذتی بردی٬ ديگر به آن دل نبند! مهان لذتی که به اندازه ضرورت بردی کافی

است٬ و سراغ هدف های اخروی برو!

َها ِإلَيـْ يـَْهِوي  َو  اْلُعُقوِل  َذُوو  الرَِّجاُل  َحيَْذُرَها  اْلَقاِتُل  َجْوِفَها السَّمُّ  َو ِيف   ٌ اْحلَيَِّة َمسَُّها َلنيِّ َمَثلُ   نـَْيا  الدُّ َمَثلَ   امام کاظم صلوات اهللا عليه نقل شده است که فرمودند:  از  تشبيه ديگری 
َياُن بِأَْيِديِهْم؛[5] [6] دنيا مثل مار است که ظاهرش نرم و فريبنده٬ و در باطنش زهري کشنده است. آن هايی که مار را می شناسند می دانند حيوان خطرناکی است از الصِّبـْ
آن فرار می کنند اما بچه ها که منی دانند می روند با آن بازی می کنند. يعنی کسانی که خيلی به دنيا مشغول می شوند بچه هايی هستند که منی دانند دنيا چيست. خيال

می کنند چيز خيلی ارزنده ای است و خيلی ارزش دارد٬ اما آن هايی که عاقلند می فهمند که اين ظاهرش است و در درونش سم کشنده است.

نخی از پارچه اي نخ نما

پيغمرب اکرمصلی اهللا عليه وآله درباره غريقابل اعتماد بودن عمر دنيا می فرمايد: دنيا مهانند پارچه ای نخ نخ شده می ماند که يک نخ ديگرش مانده تا اصال از آن جايی که بند
نـَْيا َمَثلُ  ثـَْوبٍ  ُشقَّ ِمْن أَوَّلِِه ِإَىل بوده قطع شود. خيال نکن اگر به اين نخ دست زدی٬ اين نخ برای تو می ماند. اين نخ هم مثل ساير نخ های اين لباس قطع می شود؛ َهِذهِ  الدُّ
َقِطع؛ آخرش به َقى ُمتَـَعلِّقاً ِخبَْيٍط يُوِشُك َذِلَك اْخلَْيُط َأْن يـَنـْ آِخرِِه؛[6] [7] دنيا مهانند پارچه ای است که مهه اش نخ نخ شده است و اگر به آن دست بزنی پاره می شود. فـََيبـْ
يک نخ بند است که مهان هم نزديک است که پاره شود و عمرش به سرآيد. از عمر دنيا مهانند خنی از پارچه ای  نخ نخ  شده مانده که اين در دست توست٬ و به يک

چشم به هم زدن اين خنش هم پاره می شود و از دنيا خواهی رفت.

فراموش نکنيد ما نسبت به دنيا٬ چه درباره خودمان و چه درباره ديگران٬ وظيفه دارمي کارها را حمکم اجنام بدهيم. اگر خشتی را روی خشتی می گذارمي٬ آن خشت را
درست و حمکم بگذارمي. اگر چيزی می سازمي در آن حدی که به ما مربوط است سعی کنيم از آن کم نگذارمي. اين يک وظيفه اخالقی دينی است٬ اما اين غري از آن
است که دل ما به اين بسته باشد. ممکن است انسان در حلظات آخر عمرش هم باشد٬ اما گر خطی می نويسد سعی کند خطش را قشنگ بنويسد٬ اگر کاری را اجنام
می دهد کار را حمکم اجنام دهد. اين بدان معنا نيست که خودش می خواهد تا ابد از اين استفاده کند. اين به معنای دلبستگی به دنيا هم نيست که به 𢬂انه آن تنبلی کند
اين که بايد کار را درست اجنام دهی!  و بگويد ما زاهد و نسبت به دنيا بی اعتناييم! اگر زاهد هستی چرا کار مردم را خراب می کنی؟ وظيفه ای داری٬ تعهد کرده ای 
سفارش شده که اگر کاری را اجنام می دهيد آن را متقن اجنام دهيد به معنای دلبستگی به آن کار نيست٬ بلکه يعنی انسان وظيفه ای که نسبت به آن کار دارد را درست

اجنام دهد. اين مذمت ها برای زماين است که انسان برای لذت خودش حمکم کاری  کند.

استراحتگاهی در بين راه
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به جای ديگر از جايی  فَاْرحتَُِلوا؛[7] [8] کاروانی حرکت کرده و  َسائُِقُهمْ   َصاحَ   ِإْذ  َحلُّوا  ُهْم  َنا  بـَيـْ َكرَْكٍب  نـَْيا  الدُّ َأْهَل  َوِإنَّ  فرمودند:  نقل شده که  امرياملومنني سالم اهللا عليه  از 
می روند. در اسرتاحتگاهی توقف کرده اند تا غذايی خبورند و اسرتاحتی کنند٬ اما مهني که بساط شان را �塋ن کردند و هنوز کارشان متام نشده٬ قافله ساالر ندا می دهد که
حرکت می کنيم. دنيا اين طور است. دنيا توقفگاهی بني رحم مادر و قرب است٬ و قرب آغاز زندگی ابدی ماست. کسی نبايد به اين اسرتاحتگاه دل ببندد. قهوه خانه برای

مهني است که انسان چای و ناهاری خبورد و برود؛ برای اين نيست که انسان بگردد٬ يا برای خودش کاخی بسازد.

نـَْيا َكرَْكبٍ  ُيَساُر �ِ�ِمْ  َو ُهْم نَِيام؛  اهل دنيا شبيه قافله ای هستند که اين ها را در حالی که خوابند حرکت داده اند. ناگهان بيدار حضرت در تشبيه ديگری می فرمايد: َأْهلُ  الدُّ
می شوند و می گويند: اين جا کجاست؟ ما چه وقت آمدمي٬ و چه کسی ما را به اين جا آورده است؟ الناس نيام و إذا ماتوا انتبهوا؛ انسان ها خوابند؛ وقتی به عامل برزخ

رفتند٬ آن جا اول بيداری است. وقتی بيدار شد با خودش می گويد: چرا فکرش را نکرده بودمي؛ چرا 𢼂يه ای نديده بودمي؟!

آب شوري ُکشنده

نـَْيا َمَثلُ  َماِء اْلَبْحر٬ِ ُكلََّما َشِرَب ِمْنُه اْلَعْطَشاُن اْزَداَد َعَطشاً َحىتَّ يـَْقتُـَلُه؛[8] [9] دنيا مثل آب دريا می ماند؛ يعنی آب اين مثل هم از موسی بن جعفرسالم اهللا عليه است که َمَثلُ  الدُّ
آن شور است. انسان تشنه وقتی به لب دريا می رسد خيال می کند می تواند آب خبورد و رفع عطشش بشود. شروع به خوردن می کند٬ اما هر چه بيشرت می خورد تشنه تر

می شود و آن قدر می خورد تا او را می کشد.

دامی برای غافلگيری

نـَْيا َشَركٌ  َوَقَع ِفيِه َمْن َال يـَْعرِفُُه؛[9] [10] تله گذاشنت يک کار عقاليی است و انسان برای به دست آوردن َا الدُّ از کلمات قصار امرياملومنني سالم اهللا عليه است که فرمود: ِإمنَّ
چيزهايی که به آسانی به دستش منی آيد٬ سعی می کند حيله ای به کار بربد و آن ها را به دام بيندازد. در اين حديث حضرت می فرمايد: دنيا شبيه دامی است که کسی
گسرتده باشد تا ما را غافلگري کند و در آن بيندازد. در جنگ ها منونه های زيادی دارمي که دمشن از آن جايی که به آسانی حريف طرف مقابل منی شود برای آن ها تله ای
می گذارد و آن ها را در دام می اندازد.  می  فرمايد: دنيا هم دامی است که بر سر راه انسان گسرتده شده است. کسی که اين دام را منی شناسد٬ گول می خورد و در دام

می افتد. پس مواظب باشيد ببينيد پايتان را کجا می گذاريد!

شبی تاريک در بيابانی پراز تيغ

در تشبيه ديگری می فرمايد: مردم در دنيا مثل کسی هستند که شب در بيابانی پر از خار و خاشاک حرکت می کند. هر قدمی برمی دارد با احتياط برمی دارد و به  گونه ای
پا بر زمني می گذارد که پايش آسيب نبيند و سامل عبور کند. اما کسی که به اين تيغ ها توجه ندارد به سرعت قدم بر می دارد و چند قدم که می رود خارها در پايش فرو
می رود و از راه باز می ماند. چه بسا خارهای زهرآلودی باشد که او را هالک هم بکند. باالخره بايد از اين راه عبور کرد. انسان منی تواند از رحم مادر  به 𢬂شت بپرد.
سنت اهلی اين است که اين مسري بايد طی شود٬ و هر انسانی بايد چندی در دنيا زندگی کند. مهم اين است که با اين حمل سکونت موقت چگونه برخورد کند؛ ممکن
است خيال کند اين جا بسرت نرمی است و هر چه دلش می خواهد برايش فراهم می شود و خطری هم او را 𢼂ديد منی کند٬ يا بداند اين جا خارها٬ مارها و عقرب ها هست

و بايد با احتياط قدم بردارد و مواظب باشد که خطری متوجه اش نشود. در اين صورت می تواند از اين دنيا زاد و توشه ای برای آخرت بردارد.

مانند سايه ات!

َيا َكِظلَِّك ِإنْ  َوقـَْفتَ  َوَقفَ  َو ِإْن طََلْبَتُه بـَُعَد؛[10] [11] دنيا مثل سايه خودت می ماند. اگر نـْ باز از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه مثال ديگری نقل کرده اند که می فرمايد: َمَثُل الدُّ
جايی بايستی سايه هم کنارت ايستاده است٬ اما اگر خبواهی دنبال سايه بدوی٬ سايه هم می دود و تو به آن منی رسی. هر چه دنبال دنيا بدوی٬ بيشرت از تو فرار می کند و
شناخنت دنبال  فقط  نزن!  بی جهت  بنابراين حرص  می شود.  فراهم  است  برايت الزم  که  اندازه ای  به  باشی  نداشته  اعتنايی  آن  به  وقتی  اما  می شود٬  بيشرت  آن  به  نيازت 
وظيفه ات باش و آن را اجنام بده. اگر وظيفه ات اين است که امور دنيا را ترتيب بدهی و منافعی از آن بربی تا به فقرا خدمت کنی٬ وظيفه ات را اجنام بده. گاهی برای
انسان واجب است که برای عزت دولت اسالمی٬ يا براي اين که دستش پيش ديگران دراز نباشد٬ امور دنيايی خود را سر و سامان دهد. آن يک وظيفه است و بايد اجنام

دهي٬ اما اين کار را برای هوس خودت نکن!

توقف همان و جا ماندن همان!
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در روايتی از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله نقل شده است که فرمودند: دنيا مثل کاروانی است که در حال سفر است. هر اندازه انسان توقف کند٬ به مهان اندازه از کاروان
عقب مي ماند. کاروان در حال حرکت است و به مصلحت تو نيست که خيلی توقف کنی و اين جا  دل ببندی. بايد از اين جا عبور کرد. اگر راه سرسبز و خرمی است
متاشا کن! نعمتی است خداوند قرار داده است؛ استفاده کن و برو! اين جا برای ماندن نيست. اگر توقف کين از قافله عقب می مانی. اهل قافله راه را می پيمايند و به

سعادت آخرت می رسند و تو مهني جا مانده ای.

ُلوَلِة ِيف ِظلِّ َشَجَرٍة ِيف يـَْوِم َصْيٍف ُمثَّ رَاَح َو تـَرََكَها؛ نـَْيا َكَمَثِل رَاِكٍب َمرَّ لِْلَقيـْ َا َمثَِلي َو َمَثُل الدُّ نـَْيا ِإمنَّ روايت ديگری از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله است که فرمودند: َما ِيل َو الدُّ
[11] [12] مسافری در مسريی می رود. تابستان است و آفتاب تابيده و هوا گرم است. تشنه و خسته نزديک ظهر به درختی می رسد و زير آن می رود تا خواب قيلوله و
اسرتاحتی بکند. وقتی اسرتاحتی کرد٬ بيدار می شود و به راه می افتد. توقف اين مسافر در زير اين درخت٬ مهانند توقف ما در اين دنياست. ما از راهی آمده امي و وارد

اين جا شده امي. اين جا توقفگاهی است که بايد از آن رفت. مهان اندازه اين جا می مانيم که رفع خستگی مان شود و نيازمان را برای رفنت برطرف کنيم.

از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده است که خليفه دوم وارد منزل پيغمرب اکرم شد و ديد که حضرت روی حصريی دراز کشيده اند و برجستگی های حصري در بدن شان اثر
نـَْيا؟ َما َمثَِلي َو َمَثُل گذاشته است. عرض کرد: يا رسو ل اهللا! خوب بود بسرتی 𢼂يه می کرديد و روی آن می خوابيديد که اين طور بدن تان اذيت نشود. فـََقاَل َما ِيل َو لِلدُّ
نـَْيا ِإالَّ َكرَاِكٍب َساَر ِيف يـَْوٍم َصاِئٍف؛[12] [13] اين روايت هم مهان مضمون روايت قبل را دارد. می فرمايد: مثل من در دنيا مثل راکبی است که در روز تابستانی در حال الدُّ
سفر است و نزديک ظهر برای اسرتاحت به زير درختی می رود تا از سايه درخت 𢬂ره مند شود. اما مهني که خستگی اش رفع شد٬ بايد بلند شود و حرکت کند. اين جا

جای ماندن نيست که من فکر رختخواب و تشک باشم. يک چند دقيقه ای بايد اسرتاحت کنيم و برومي.

نمی  بر ديواره کاسه

َا؛[13] [14] دنيا با ُّ𢬂نَاِء اْصطَبـََّها َصا َها ِإالَّ ُصَبابٌَة َكُصَبابَِة اْإلِ اَء فـََلْم يـَْبَق ِمنـْ نـَْيا َقْد َولَّْت َحذَّ و باالخره در ج البالغه از امرياملؤمنني عليه السالم نقل شده است که َأَال َو ِإنَّ الدُّ
شتاب در حرکت است٬  و چيزي از آن باقی منانده است.  کاسه آبی را تصور کنيد که آب آن خالی شده و تنها منی از آب بر آن باقی  مانده است. چنني منی از زندگی
برای ما باقی مانده است. اين قابل دل بسنت نيست. نسبت اين زندگی به حيات ابدی٬ نزديک صفر است و کأنه چيزی حساب منی شود. مشا اين من را با آب انبار٬ خمزن
اَر اْآلِخَرَة هلََِي اْحلَيَـَواُن؛[14] آب شهر يا آب دريا مقايسه کنيد. اين من چه نسبتی با آن ها دارد؟! کسی اين را اصال آب حساب منی کند. از اين رو خداوند فرمود: َوِإنَّ الدَّ
[15] اين امسش زندگی نيست٬ و «زندگی» در آخرت است. اين زندگی که به چشم بر هم زدنی متام می شود٬ قابل اين نيست که انسان آن را هدف قرار دهد و براي

رسيدن به آن برنامه ريزی کند٬ مگر اين که آن چه را می طلبد٬ وسيله ای برای آخرتش باشد. اگر برای آن هدف بود خيلی ارزمشند است و مهه ارزش های هدف از اين راه
با آن اما آن 𢬂شت  بيشرت نيست٬  اعمال چند روزی  اين  اجنام می دهيم. درست است که  اين جا  اعمالی است که  با مهه مقاماتش مزد  ابدی  حاصل می شود. 𢬂شت 
مقامات و با آن طول عمر٬ اثر مهني اعمال چند روزه است. اين اعمال خيلی قيمت دارد٬ چون اين ها را برای آن اجنام می دهی. اما اگر برای خودش اجنام دهی٬ تا چشم

بر هم زنی متام می شود.     
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جلسه سي وچهارم؛ تشبيهات و تمثالت دنيا و آخرت در روايات اهل
بيت عليهم السالم

برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]
 

9.23 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬03/04/95 مطابق با هفدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(34)

تشبيهات و تمثالت دنيا و آخرت در روايات اهل بيت عليهم السالم

در جلسه گذشته گفتيم که يکی از رو ش هايی که ائمه اطهارسالم اهللا عليهم  امجعني برای ترغيب مردم به زندگی آخرت و کسب مقامات و درجات آن عامل٬ به کار مي گرفتند
را مثال ها  آن  ادامه  امشب  ديشب خواندمي.  را  مثال ها  اين  از  تعدادی  می زدند.  مثال هايی  مقايسه  اين  برای  و  می کردند  مقايسه  هم  با  را  آخرت  و  دنيا  است که  اين 

پی می گريمي.

نسبت نم به يم

نـَْيا ِيف اْآلِخَرِة٬ َما َجيَْعلُ  َأَحدُُكمْ  ِإْصبَـَعُه ِيف اْلَيمِّ فـَْليَـْنظُْر ِمبَ تـَْرِجُع؛[1] [2] اگر از پيامرب اکرم صلی اهللا عليه وآله نقل شده است که در مقايسه نسبت دنيا به آخرت فرمودند: َما الدُّ
می خواهيد ببينيد نسبت دنيا به آخرت چه اندازه است به اين مثال توجه کنيد! کسی که کنار دريا انگشتش را در آب دريا بزند٬ چقدر از اين آب به انگشتش بند
را درک می کردند و اين مسئله  اشخاصی  آن زمان کمرت  اين است که در  به کل درياست. حدس من  نسبت  اين آب  نسبت  به آخرت٬ مهانند  دنيا  نسبت  می شود؟ 
می توانستند آن را هضم کنند. اما امروز به برکت پيشرفت حبث های رياضی٬ بيشرت افراد متوسط ما هم کمابيش با مفاهيم متناهی و نامتناهی آشنا هستند. اين نکته را مهه
می دانند که يک عدد هر قدر هم بزرگ فرض شود باالخره حمدود است و می توان باز بر آن عددی اضافه کرد٬ اما نامتناهی يعنی عددی که حتی يک هم منی شود به آن
اضافه کرد. هيچ نسبتی بني متناهی و نامتناهی وجود ندارد. مثال ساده قابل فهم اين مسئله مهني است که پيغمرب اکرم فرمود٬ زيرا با اين که هم دريا و هم آبی که سر
انگشت باقی می ماند٬ هر دو حمدودند و نسبت باز هم بني دو مقدار حمدود است٬ ولی ذهن ما منی تواند حد آب دريا را تعيني کند. اما توجه داشته باشيم که نسبت دنيا

به آخرت از اين هم کمرت است برای اين که يکی حمدود است و ديگري ناحمدود است.

نسبت دايه به مادر
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در شرح �굠ج البالغه روايتی از احاديث قدسی نقل شده است که أوحى اهللا تعاىل إىل نيب من األنبياء: اختذ الدنيا ظئرا واختذ اآلخرة اُّما؛[2] [3] در اين مقايسه به اصالت
آخرت و بدلی بودن دنيا اشاره شده است. اين مثل در صدد بيان اين است که دنيا نسبت به آخرت امري بدلی است و اصيل نيست. ما در زندگی به طور طبيعی
چيزهای اصيلی دارمي. مادر برای انسان يک موجود اصيل است. وجود ما از اوست٬ حيات ما وابسته است به پرستاری و شريی که به ما می دهد. اما گاهی مادر نيست
يا شريش کم و يا مريض است. در اين صورت برای کودک دايه می گريند. دايه مادری بدلی است و بعضی از کارهای مادر را برای کودک اجنام مي دهد. براساس اين
روايت٬ به يکی از پيغمربان خطاب شده است که مادر اصيل تو آخرت است. بايد به آن جا برگردی و جايگاه اصلی ات آن جاست٬ ولی تا به آخرت نرسيده ای بايد

دايه ای داشته باشی تا کار مادر را برايت اجنام بدهد٬ و آن دنياست.

نسبت سايه به شاخص

يعَ  َما طََلَعتْ  َعَلْيِه الشَّْمُس ِيف َمَشارِِق اْألَْرِض َو َمَغارqَِِا٬ َحبْرَِها َو بـَرَِّها َو َسْهِلَها َو َجَبِلَها٬ ِعْنَد َوِيلٍّ اين روايت از امام سجاد  صلوات اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: ِإنَ  مجَِ
ِمْن أَْولَِياِء اللَِّه َو َأْهِل اْلَمْعرَِفِة ِحبَقِّ اللَِّه َكَفيْ ِء الظَِّالِل؛[3] [4] مهه آن چه خورشيد بر آن تابيده و می تابد در مهه زمني های بيابانی و کوهستانی٬ درياها و خشکی ها٬ در نظر
يک ولّی خدا مثل يک سايه می ماند. باز اين مثلی است برای اصلی بودن آخرت و بدلی بودن دنيا. سايه يعنی نبودن نور. حضرت می فرمايد: در نظر کسی که پيوندش با

خداست و خدا را خوب می شناسد٬ مهه آن چه در عامل است مثل يک سايه می ماند و گويا واقعيتی ندارد.

َنا تـَرَاُه َساِبغاً َحىتَّ قـََلَص َو زَاِئداً َحىتَّ  نـََقص؛[4] [5]  دنيا بـَيـْ اْلُعُقوِل َكَفيْ ِء الظِّلِّ  َا ِعْنَد َذِوي  َّ굠�امرياملومنني سالم اهللا عليه نيز نقل شده است که فرمودند: ِإ از  اين حديث  شبيه  
مهانند سايه ای است٬ به آن که نگاه می کنی آن را سايه غليظی می يابی٬ اما ناگهان می بينی کمرنگ می شود. با کم و زياد شدن نور خورشيد سايه کمرنگ و پررنگ
می شود. وقتی نور زياد است سايه هم پررنگ است؛ اگر نور کم باشد سايه هم کمرنگ می شود؛ وقتی نور نباشد اصال سايه ای نيست. وقتی سايه پر نور است٬ خيال
می کنی چيزی در حال راه رفنت است٬ اما يک مرتبه می بينی کمرنگ شد. اول که آفتاب می آيد٬ سايه طوالنی است؛ کم کم نزديک های ظهر که می شود سايه کوتاه
می شود. هنگام ظهر اصال سايه اش متام می شود. آن چه واقعيت دارد آن شاخص است. حقيقتی که در اين عامل وجود دارد اين دنيا نيست. دنيا آن سايه ای است که مشا
خيال می کنيد واقعيت دارد. ما وقتی با اين چشم ظاهری نگاه می کنيم خيال می کنيم اين دنيا دارای عظمتی است٬ در صورتی که اگر حقيقت را می ديدمي می فهميدمي که

اين ها چيزی نيست و کالعدم است.

نسبت وسايل عاريه اي به ملکي

َعارِيٌَّة؛[5] [6]   مهه کسانی که در دنيا هستند أَْيِديِهْم  ِيف  َما  َو  نـَْيا َضْيٌف  الدُّ َمْن ِيف   ِإنَّ  النَّاُس  أَيـَُّها  اکرم صلی اهللا عليه وآله نقل کرده اند که فرمود:  پيغمرب  از  در روايتی ديگر 
مهمانند. چندی اين  جا به مهمانی آمده اند و از چيزهايی هم که در اختيارشان است٬ استفاده می کنند. اين يک پذيرايی است که صاحبخانه برای مهمان آورده است٬
اما مهمان باالخره خواهد رفت. مهه کسانی که در اين دنيا هستند مهمانانی هستند که خواهند رفت و آن چه در دست شان است عاريه است تا از آن استفاده کنند٬ و
و ندارد  زوالی  را که  باقی  انسان حيات  می ارزد  آيا  منی برد.  دنيا چيزی  اين  از  با خودش  می گريند. کسی  پس  آن ها  از  بود  در دست شان  روزی  را چند  عاريه   جنس  

نعمت هايش پايان پذير نيست٬ رها کند به خاطر يک مهمانی و يک پذيرايی عاريه ای؟!

چرا برای محروميت از آخرت ناراحت نمي شويم؟

حکمت ديگری از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده است که خيلی مطلب عميق٬ جالب و آموزنده ای است. وقتی چيز کمی از دنيا از دست انسان می رود٬ ناراحت
می شود٬ اما اين مهه نعمت های اخروی از دست ما می رود و ناراحت منی شومي! گاهی يک اسکناس کوچک گم می کنيم٬ چقدر دنبالش می گردمي٬ ولی هيچ وقت فکر
منی کنيم که امروز من يک ساعت بيکار نشستم٬ تنبلی کردم٬ فيلم يا کارتون متاشا کردم٬ و اين مرا از خيلی از ثواب های اخروی حمروم کرد؛ به جای اين من می توانستم
دست کم چند صفحه قرآن خبوامن که  هر آيه اش چقدر ثواب داشت؛ می توانستم دو رکعت مناز خبوامن و هر تسبيحی که می گفتم چقدر ثواب داشت؛ می توانستم صلوات
بفرستم٬ و هر کدام از اين ها چقدر برای من ثواب اخروی داشت؛ ثوابی که متام شدنی نيست. ما وقتی مثال يک صلوات می فرستيم يک درخت در qشت برای ما سبز
می شود. اين صلوات ما فقط چند ثانيه طول کشيد٬ اما درختی که آن جا سبز می شود٬ ديگر خشک منی شود. ما در اين جا با صرف کردن چند ثانيه٬ نتيجه ای ابدی
می گريمي٬ ويل هيچ وقت برای اين که نعمت  آخرت از دست ما رفته است غصه خورده امي؟! اين مهه نعمت اخروی ساعت به ساعت از دست ما می رود٬ اصال به فکر
نـَْيا ُتْدرُِكونَُه َوَال َحيْزُُنُكُم اْلَكِثُري ِمَن اْآلِخَرِة نيستيم؛ حتی ناراحت هم نيستيم. انگار نه انگار چيزی شده است! امرياملومنني عليه السالم می فرمايد: َما بَاُلُكمْ  تـَْفَرُحونَ  بِاْلَيِسِري ِمْن الدُّ
اين مهه اما  ناراحت می شويد٬  از دست تان رفت  اين قدر شاد می شويد؛ وقتی يک چيز کوچکی  به دست تان برسد  دنيا  از  ُحتَْرُمونَُه؛[6] [7] اگر يک نعمت کوچکی 
نعمت های آخرت از دست تان می رود و حمروم می شويد٬ و هيچ ناراحت منی شويد؛ اين چه عقلی است؟! مشکلش غفلت است٬ زيرا به آن چه که از دست می دهيم فکر

منی کنيم.
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تمثالت دنيا

يا به آن کشف و شهود  از متثالت است. متثل چيزی است که در اصطالح عرفا  از نکته هايی که در روايات در مقام مقايسه دنيا و آخرت نقل شده است٬  برخی 
مکاشفه می گويند. به گفته عرفا انسان حالتی پيدا می کند که بني خواب و بيداری يا حتی بيداری٬ صورتی برايش جمسم می شود. متثالت از يک جهت شبيه خواب است٬
چون ديگران منی بينند و فقط خود او می بيند٬ و از يک جهت بيداری است چون مطالب آموزنده ای در آن هست که از روی قصد و غرض برای او حاصل شده است و
انبيا و ائمه اطهار سالم اهللا عليهم امجعني رخ داده است. مکاشفات بايد از آن استفاده کند. خبشی از آن چه درباره دنيا و آخرت ذکر شده است متثالت دنياست که برای 
صحيح ربانی برای انبيا و اوليای خدا فراوان بوده است. بعضی از اوليای خدا نيز مکاشفات ربانی دارند. البته تعبري روايات «متثل» است و به اين معناست که چيزی

مثالی حتقق پيدا بکند. برای منونه چند مکاشفه که از انبيا و اهل بيت نقل شده است را می خوانيم.

دنيا٬ به مثابه دام

يکی از اصحاب پيغمرب نقل می کند که ديدم ايشان دارد با دستش چيزی را از خودش دور می کند. عرض کردم آقا چه چيزی را از خودتان دور می کنيد؟ قال هذه الدنيا
ُمثّلت يل؛[7] [8] اين دنيا بود برای من متثل پيدا کرد. دنيا خودش را برای من به يک صورتی نشان داد و من با او صحبت کردم. فقلت هلا إليك عّين؛ به او گفتم برو!
دور شو! فرجعت وقالت إنك إن أفلت مّين مل يفلت مّين من بعدك؛ دنيا به من گفت: اگر تو از دست من در رفتی٬ بعد از تو کسانی که جای تو را می گريند از دست
من در منی روند و آن ها به دام من خواهند افتاد. يک پيشگويی بود که دنيا درباره کسانی کرد که بعد از پيامرب جای ايشان می نشينند٬ که باالخره کمابيش حتت تاثري

وسوسه های دنيا هستند.

دنيا٬ به مثابه زنی شوهرکش

نـَْيا لِْلَمِسيحِ  عليه السالم ِيف ُصوَرِة اْمَرأٍَة َزْرقَاَء؛[8] [9] دنيا به صورت زنی سبزه رو در جلوی َمتَثـََّلِت الدُّ مکاشفه ای نيز از حضرت عيسی علی نبينا و آله و عليه السالم نقل شده است؛ 
حضرت مسيح حاضر شد. حضرت پرسيد تو کيستی؟ گفت من دنيا هستم. پرسيد چند شوهر کرده ای؟ گفت: خيلی شوهر کرده ام. فرمود: شوهرانت چه شدند؛ طالقت
دادند يا مردند؟ گفت: کسی من را طالق نداد؛ من مهه  آن ها را کشتم. مهه رفتند و من ماندم. باز اين متثل برای اين جهت است که نشان دهد دنيا امر گذرايی است٬
و چيزی نيست که انسان به آن دل ببندد و معاشرت مهيشگی اش را خبواهد. به اندازه حلظه ای که ضرورت دارد بايد از آن استفاده و سپس آن را رها کرد٬ وگرنه دنيا به

انسان وفادار نيست.

دنيا٬ به مثابه فريب کاري دل ربا

متثل ديگر متثلی است که برای امريمؤمنان عليه السالم رخ داده و آن را امام باقرسالم اهللا عليه از امام حسني عليه السالم نقل می کند. مهه می دانيد که حضرت سيدالشهداعليه السالم
ابتدا از مدينه به مکه رفتند و مدتی آن جا ماندند و بعد از جرياناتی که اتفاق افتاد٬ تصميم گرفتند که عمره را متام کنند و به طرف کوفه بروند. در اين حال ابن عباس
َال ُأْخِربَُك يَا اْبَن َعبَّاٍس خدمت ايشان آمد و ايشان را قسم داد که اين کار را نکنيد؛ راه خطرناکی است و اين ها مردم بی وفايی هستند. امام حسني عليه السالم فرمود: أَ 
بـَْعض ِيف  ِبَفَدَك  ُكْنُت  ِإينِّ  أَِمريُاْلُمْؤِمِنَني  َثِين  َحدَّ فرمود:  بفرماييد! حضرت  بگومي؟ عرض کرد:  را  دنيا  با  امرياملؤمنني  قصه  برايت  منی خواهی  اْلُمْؤِمِنَنيعليه السالم؟  أَِمِري  ِحبَِديِث 
پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله به حضرت زهرا سالم اهللا عليها اين که فدک را  از  اين مطلب را نقل فرمود که بعد  ِلَفاِطَمةَ عليهاالسالم؛[9] [10] پدرم برای من  َقْد َصاَرْت  َو  ِحيطَا�굠َِا 
واگذار کردند٬ من به فدک سر می زدم و گاهی در آن مزرعه کار می کردم. يک روز بيلی دستم بود و داشتم در مزرعه کار می کردم٬ که يک دفعه ديدم زن زيبايی جلوی
َها طَاَر قـَْلِيب ِممَّا َتَداَخَلِين ِمْن َمجَاِهلَا؛ آن قدر زيبا بود که در دل من اثر گذاشت و دمل به پرواز در آمد. فقالت يابن ابی طالب! َهْل َلَك َأْن من حاضر شد. فـََلمَّا َنَظْرُت ِإلَيـْ
تـَتَـَزوََّج ِيب فَُأْغِنَيَك َعْن َهِذِه اْلِمْسَحاِة َو أَُدلََّك َعَلى َخزَاِئِن اْألَْرِض فـََيُكوَن َلَك اْلُمْلُك َما بَِقيَت َو ِلَعِقِبَك ِمْن بـَْعِدَك؛ گفت منی خواهی با من ازدواج کنی تا تو را از کار کردن
با بيل راحت کنم و به دنبالش به سلطنت برسی و خودت و مهه نوه و نتيجه هايت هم از آن سلطنت استفاده کنند؟! با آن مجالش و با اين وعده هايش کامال تشويق
کرد. ببينيد دنيا با دل انسان چه کار می تواند بکند؟! فـََقاَل َهلَا َمْن أَْنِت َحىتَّ َأْخطَُبِك ِمْن َأْهِلِك؛ حضرت پرسيد: مشا کيستی که من از خانواده ات خواستگاری ات کنم؟
نـَْيا؛ گفت من دنيا هستم. قـُْلُت َهلَا فَاْرِجِعي َواْطُلِيب َزْوجاً َغْريِي؛ برو شوهر ديگري پيدا کن! خدا روزی ات را جای ديگر حواله کند! و به سراغ کار کردن با فـََقاَلْت أَنَا الدُّ

بيل خودم رفتم. در اين جا حضرت چند بيت شعر سروده اند که برخی را انتخاب کرده ام و برای مشا می خوامن.

نـَْيا َوَلْسُت ِجبَاِهل  فـَُقْلُت َهلَا ُغرِّي ِسَواَي فَِإنَِّين                    َعُزوٌف َعِن الدُّ

گفتم: برو اين دام بر مرغ دگر نه! برو کس ديگر را فريب بده! من فريب تو را منی خورم.

نـَْيا فَِإنَّ ُحمَمَّداً                     َأَحلَّ َصرِيعاً َبْنيَ تِْلَك اْجلََناِدل   َوَما أَنَا َوالدُّ
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نـَْيا فَِإنَّ ُحمَمَّداً                     َأَحلَّ َصرِيعاً َبْنيَ تِْلَك اْجلََناِدل   َوَما أَنَا َوالدُّ

من را با دنيا چه کار؟! پسر عمومي٬ پيغمرب بني اين سنگ ها دفن شده است. ديگر من تعلقی به دنيا می توامن داشته باشم؟ او  که پيغمرب بود زير خاک ها دفن شده است؛
من دنبال چنني دنيايی بروم؟!

 فـَُغرِّي ِسَواَي ِإنَِّين َغْريُ رَاِغٍب                  ِمبَا ِفيَك ِمْن ُمْلٍك َوِعزٍّ َو نَاِئل 

گفتی اگر با تو ازدواج کنم٬ به سلطنت و نان و نوايی می رسم. اين نان و نوايت را برای ديگران بگذار! من نه رغبتی به اين سلطنت تو دارم٬ نه به عزتی که تو داری٬ و
نه qره هايی که از تو ممکن است به کسی برسد.

 فـََقْد قَِنَعْت نـَْفِسي ِمبَا َقْد ُرزِقْـُتُه                 َفَشْأَنَك يَا ُدنـَْيا َوَأْهَل اْلَغَواِئلِ 

من به مهان روزی اي که خدا برای من مقدر کرده است قانع هستم. تو برو با آن هايی که اهل غائله و جنجال و دعوا هستند. برو با آن ها مذاکره کن و مهسری از بني
آن ها انتخاب کن! من به مهني روزی که خدا برای من مقدر کرده و با دسرتنج خودم به دست می آورم قانعم. تو برو سراغ کسانی که فريب تو را مي خورند! من فريب تو

را خنواهم خورد.

 اميدوارمي ان شاءاهللا مهه ما از واليت علی عليه السالم qره بربمي و هيچ وقت فريب دنيای غّدار را خنورمي.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي وپنجم؛ سريه انبيا در .ره مندي از دنيا

جلسه سي وپنجم؛ سيره انبيا در بهره مندي از دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
12.11 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬04/04/95 مطابق با هجدهم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(35)

سيره انبيا در بهره مندي از دنيا

شهادت مولی  املوحدين٬ امرياملؤمنني صلوات اهللا عليه و علی ابنائه املعصومني را به پيشگاه مقدس ولی عصر اروحنافداه و مهه دوست داران واليت تسليت عرض می کنيم. از خدای
متعال عاجزانه درخواست می کنيم که به برکت اين ايام و صاحب اين ايام توفيق پريوی واقعی از امرياملؤمنني و اهل بيت را مرمحت و در ظهور فرزندشان تعجيل فرمايد٬ و

مهه ما را از خدمت گزاران اين دستگاه قرار دهد.

سيره انبيا؛ الگويی برای بی رغبتی به دنيا

روش هايی که اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني برای بی رغبت کردن مردم به لذائذ دنيا به کار گرفته اند روش های خمتلفی است که در شب های گذشته به بعضی از آن ها
اشاره کردمي. يکی از اين روش ها هم اين است که سريه انبيا و بزرگان اوليا را بيان می کنند تا ما که مدعی پريوی از آن ها هستيم بتوانيم از آن سريه .رت استفاده کنيم.
به خصوص سريه رسول  خدا صلی اهللا عليه و آله که در قرآن کرمي تأکيد شده است که از ايشان الگو بگرييد؛ َلُكْم ِيف َرُسوِل اللَِّه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة[1] [2]. خبشی از رواياتی که در اين

مقام وارد شده است را می خوانيم.

در روايتی از امرياملؤمنني صلوات اهللا عليه است که ايشان به طور کلی می فرمايد: ببينيد وضع انبيا و اوليای خدا در اين عامل چگونه بوده است٬ مشا هم بکوشيد شبيه آن ها
نـَْيا َوَزِهُدوا ِفيَما َزهََّدُهمُ  اللَُّه َجلَّ ثـََناُؤُه؛[2] [3] اين ها پيامربان و برگزيدگان خدا هستند. اين ها از دنيا پرهيز کردند و نسبت به باشيد؛ َهُؤَالِء أَنِْبَياُء اللَِّه َوَأْصِفَياُؤُه تـَنَـزَُّهوا َعِن الدُّ
آن چيزی که خدا آن ها را بی رغبت کرده بود٬ بی رغبت شدند. دمشن داشتند آن چه را خدا دمشن داشت٬ و کوچک مشردند آن چه را خدا کوچک مشرد. اين روايت اشاره
به اين است که خدا نسبت به دنيا بغض دارد٬ و آن ها هم ياد گرفتند و نسبت به دنيا با چشم دمشنی نگاه کردند. خدا دنيا را کوچک می مشارد٬ آن ها هم از خدا تبعيت

کردند و دنيا را کوچک مشردند.

زندگی پيغمبر اکرم؛ بهترين دليل برای ناپسندی دنيا
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در �襔ج البالغه خطبه مفصلی از امريمؤمنان صلوات اهللا عليه نقل شده است که ايشان در آن ابتدا به وضعيت پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله در دنيا اشاره ای می کنند٬ و سپس
يادی از حضرت موسی٬ حضرت داوود و  حضرت عيسی کرده٬ در پايان درباره زندگی پيغمرب اکرم توضيحات بيشرتی می دهند. َوَلَقْد َكانَ  ِيف  َرُسولِ  اللَّهِ    صلی اهللا عليه وآله
َكاٍف َلَك ِيف اْألُْسَوة...؛[3] [4] اگر می خواهی از کسی الگو بگريی و از رفتار کسی پريوی کنی٬ کافی است که از پيغمرب اکرم پريوی کنی. زندگی آن حضرت .رتين
دليل برای بيان ناپسندی٬ معيوب بودن و زشتی دنياست. ِإْذ قُِبَضْت َعْنُه َأْطرَافـَُها َوُوطَِّئْت ِلَغْريِِه َأْكَنافـَُها؛ بساط دنيا را برای پيغمرب برچيدند و اطراف و اکناف دنيا را برای
ديگران گسرتدند. چيزی از دنيا در اختيار ايشان نگذاشتند و آن را در اختيار ديگران و دمشنان او قرار دادند. َوُفِطَم َعْن َرَضاِعَها َوُزِوَي َعْن َزَخارِِفَها؛ .ره اش از دنيا کم بود.
مهانند کودکی که از شري می گريند و ديگر به او شري منی دهند٬ پيغمرب را هم از دنيا گرفتند و چيزی از لذت ها و زينت های دنيا به او ندادند. تا اين جا تعريفي امجالی از

وضع پيغمرب اکرم بود. سپس می فرمايد: اگر مايليد منونه دومی هم برايتان بگومي.

حضرت موسی و درخواست لقمه نانی از خدا!

َوِإْن ِشْئَت ثـَنـَّْيُت ِمبُوَسى َكِليِم اللَِّه ِإْذ يـَُقولُ  َربِّ ِإينِّ ِلما أَنـَْزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري؛ حضرت موسی برای اين که در چنگال فرعونيان گرفتار نشود٬ از مصر فرار کرد. پس از
سفری طوالنی و سخت به مدين رسيد که حمل سکونت حضرت شعيب بود. در مهني روايت حضرت اشاره می کنند که در بني راه فقط علف بيابان خورده بود به طوری
که اگر به شکمش نگاه می کردند اثر سبزی گياهانی که در صحرا خورده بود٬ پيدا بود. در چنني حالی وارد «ماء مدين» شد؛ چشمه ای در کنار شهر مدين که مردم
با ديد دو دخرت  بودند. حضرت  دادن گوسفندان شان  بودند و مشغول آب  ايستاده  آن ها آب می دادند. مجعی آن جا  به  و  را سر آن چشمه می آوردند  گوسفندان شان 
گوسفندان شان کناری ايستاده  اند و نزديک منی شوند تا گوسفندان شان آب خبورند. پرسيد مشا چرا گوسفندان تان را آب منی دهيد؟ گفتند: اين جا شلوغ است صرب کرده امي تا
مردها بروند و خلوت شود. پرسيد: چرا مردی نيامده است که آن ها را آب دهد؟ گفتند: ما فقط پدر پريی دارمي که منی تواند بريون بيايد٬ و ما بايد خودمان گوسفندان مان
را بريون بياورمي. حضرت موسی گوسفندان را آب داد و خسته٬ کوفته و گرسنه برگشت. نه کسی از او پذيرايی می کند٬ نه کسی احوالش را می پرسد و نه خوراکی پيدا
می کند که استفاده کند. اينجا بود که دستش را بلند کرد و گفت: َربِّ ِإينِّ ِلَما أَنَزْلَت ِإَيلَّ ِمْن َخْريٍ َفِقٌري؛[4] [5]خدايا من فقري خريی هستم که تو برای من نازل کنی. اين

مجله عني عبارت قرآن است.

امرياملؤمنني می فرمايند که حضرت موسی هنگامی که اين مجله را گفت چيزی از خدا منی خواست جز يک لقمه نانی که شکمش را سري کند و منريد. َلَقْد َكاَنْت ُخْضَرُة
اْلبَـْقِل تـَُرى ِمْن َشِفيِف ِصَفاِق َبْطِنِه؛ اگر کسی به شکمش نگاه می کرد سبزی گياهانی که خورده بود از زير پوستش پيدا بود. آن قدر پوستش رقيق شده بود که حتی سبزی
گياهانی که در روده هايش بود از پوستش پيدا بود و اگر نگاه می کردند٬ می ديدند که فقط سبزی در شکمش است و چيز ديگری نيست. َوَتَشذُِّب حلَِْمِه؛ گوشت های

بدنش مهه رخيته و آب شده بود. گوشتی به تنش منانده بود و پوست و استخوانی بود.

حضرت داوود و زنبيل بافی

سپس حضرت امري می فرمايد: اگر می خواهيد منونه سوم را هم بگومي. حضرت داوود فرمانده لشکر حضرت طالوت بود٬ و در جنگ با جالوت٬ ايشان بود که جالوت را
شکست داد. وی ويژگی هايی داشت و خداوند به برکت ايشان در ميان بنی اسرائيل يک خانواده حکوميت به وجود آورد که اولني آن ها خود حضرت داوود بود و پس از
ايشان خداوند به حضرت سليمان آن سلطنت بی نظري را مرمحت کرد. يکی از ويژگی های ايشان صدای خوب ايشان بود. در قرآن هم اشاره شده است که وقتی تسبيح
می گفت٬ کوه ها با او هم صدا می شدند که شايد به معنای انعکاس صوت در کوه ها باشد. آواز زيبايی داشت و به صورت سرود با خدا مناجات می کرد و ستايش و
تسبيح خدا می گفت. وقتی مردم صدای مناجات و سرودهای مذهبی او را می شنيدند ميخکوب می شدند. حتی حيوانات وقتی صدای داوود را می شنيدند٬ سرجايشان
می ايستادند و گوش می دادند. سرودهای ايشان مهه در مدح اهلی و تسبيح خدا بود و به مزامري معروف است.[5] [6] ِإْن ِشْئَت ثـَلَّْثُت ِبَداُوَد  َصاِحِب اْلَمزَاِمِري َو قَارِِئ َأْهِل
َعَها؛ با اين که خداوند آن مقام را به حضرت داوود داد٬ و آن سلسله حکوميت را به وسيله او اْجلَنَِّة٬ فـََلَقْد َكاَن يـَْعَمُل ِمْن َسَفاِئِف اْخلُوِص بَِيِدِه َويـَُقوُل ِجلَُلَسائِِه أَيُُّكْم َيْكِفيِين بـَيـْ
در بنی اسرائيل اجياد کرد و فرمانده فاتح جنگ جالوت بود٬ ولی زندگی اش از راه بافنت زنبيل از ليف خرما می گذشت. زنبيل می بافت و بعد به آن هايی که اطرافش بودند
می گفت: اين را چه کسی از من می خرد؟ باالخره آن قدر می گفت تا کسی پيدا شود و زنبيل را از او خبرد و با پول آن يک قرص نان جو می خريد. غذای او در

شبانه  روز مهان قرص نان جو بود.

دنيای حضرت عيسی

يـَتَـَوسَُّد احلََْجَر؛ حضرت عيسی وقتی خسته می شد و فـََلَقْد َكاَن  قـُْلُت ِيف ِعيَسى اْبنِ َمْرَميَ  َوِإْن ِشْئَت  سپس حضرت از حضرت عيسی به عنوان منونه چهارم ياد می فرمايد؛ 
می خواست اسرتاحت کند٬ به جای بالش نرم٬ سنگی زير سرش می گذاشت! َويـَْلَبُس اخلَِْشَن؛ لباسش از پشم های درشت بود. يأکل اجلشب؛ غذايش نان خشکيده بود.
خورشتش چه بود؟ نان جوی خشکيده را با چه می خورد؟ وََكاَن ِإَداُمُه اجلُْوَع؛ خورشتش گرسنگی بود! َوِسرَاُجُه بِاللَّْيِل اْلَقَمَر؛ شب هنگام چراغی نداشت که روشن کند و

َتاِء َمَشارَِق اْألَْرِض َوَمَغارَِ.َا؛ خانه و سرپناهی نداشت و برای اين که از سرما و گرما در امان مباند٬ راه می رفت. سرپناه او فقط از نور ماه استفاده می کرد. َوِظَاللُُه ِيف الشِّ
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َتاِء َمَشارَِق اْألَْرِض َوَمَغارَِ.َا؛ خانه و سرپناهی نداشت و برای اين که از سرما و گرما در امان مباند٬ راه می رفت. سرپناه او فقط از نور ماه استفاده می کرد. َوِظَاللُُه ِيف الشِّ
در زمستان شرق و غرب عامل بود. َوفَاِكَهُتُه َوَرْحيَانُُه َما تـُْنِبُت اْألَْرُض لِْلبَـَهاِئِم؛ ميوه و تنقالتش گياهانی بود که زمني برای چارپايان می روياند. وَملَْ َتُكْن َلُه َزْوَجٌة تـَْفِتُنُه َوَال َوَلٌد
َحيْزُنُُه َوَال َماٌل يـَْلِفُتُه َوَال َطَمٌع يُِذلُُّه؛ نه مهسری داشت که از او دلربايی کند٬ نه بچه ای که غم و اندوه او را داشته باشد٬ نه مالی که در فکر حفظش باشد٬ و نه طمعی در
مال کسی داشت که او را ذليل و خوار کند. َدابـَُّتُه رِْجَالُه َوَخاِدُمُه َيَداُه؛ مرکب سواريش پاهای خودش بود. سوار مرکبی منی شد و اگر می خواست به جايی برود با پاهای

خودش می رفت. خادمی  هم نداشت و خادمش دست های خودش بودند.

دنيای پيامبر اکرم صلی اهللا عليه وآله

پس از ذکر احواالت اين سه پيامرب٬ حضرت به زندگی پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله برمی گردد و می فرمايد: بيا و از پيغمرب پاک و پاکيزه تر پريوی کن! .رتين اسوه و الگو برای
تو پيغمرب اسالم است. فَِإنَّ ِفيِه ُأْسَوًة ِلَمْن تََأسَّى َوَعزَاًء ِلَمْن تـََعزَّى؛ اگر کسی  الگو می خواهد بايد از ايشان بگريد و اگر  به کسی می خواهد انتساب پيدا کند بايد به
پيغمرب انتساب پيدا کند. َوَأَحبُّ اْلِعَباِد ِإَىل اللَِّه اْلُمَتَأسِّي بَِنِبيِِّه َواْلُمْقَتصُّ ِألَثَرِِه؛ حمبوب ترين بندگان پيش خدا کسی است که از پيغمربش پريوی کند و از آثار او جست وجو
نـَْيا َقْضماً َو ملَْ يُِعْرَها َطْرفاً؛ در لغت عرب وقتی انسان بايد چيزی را خبورد ولی نسبت به آن اکراه دارد و کند و درصدد باشد که آن ها را بفهمد و به عمل درآورد. َقَضَم الدُّ
مثال با دندان هايش خرد می کند و کمی از آن را می خورد و بقيه را دور می ريزد٬ واژه «قضم» را به کار می برند. مثال داروی تلخ و بدمزه ای است که بايد خبورد٬ آن را با
دندان خرد می کند و کمی از آن را مصرف می کند و بقيه را دور می ريزد. حضرت می فرمايد: پيغمرب مشا با دنيا اين طور رفتار می کرد. وَملَْ يُِعْرَها َطْرفاً؛ گوشه چشمی هم
به دنيا نيانداخت. گاهی انسان به چيزی نگاه می کند و آن را می بيند٬  گاهی نگاهش به آن می افتد٬ و گاهی زيرچشمی به چيزی نگاه می کند. حضرت می فرمايد:

پيغمرب حتی زيرچشمی هم به دنيا نگاه نکرد.

نـَْيا َبْطناً؛ در فارسی وقتی می خواهند بگويند که کسی خيلی به چيزی بی اعتنايی کرده و خودش را کنار کشيده است می گويند نـَْيا َكْشحاً َوَأْمخَُصُهْم ِمَن الدُّ اَْهَضُم َأْهِل الدُّ
از آن �لو �ی کرد. �لوی انسان در حال طبيعی حالت خاصی دارد٬ اگر زياد غذا خبورد ورم می کند و برجسته می شود٬ اما اگر خيلی گرسنه باشد و بی اعتنايی کند٬
�لويش تو می افتد. حضرت می فرمايد: پيغمرب مشا کسی بود که �لويش را از دنيا خالی تر از مهه مردم کرد و هيچ اعتنايی به دنيا نداشت. از دنيا کمرت از مهه خورد و
نـَْيا فََأَىب َأْن يـَْقبَـَلَها؛ جربئيل امني٬ کليدهای خزانه های دنيا را خدمت پيغمرب اکرم آورد و عرض کرد: اگر مايل باشيد شکمش را از دنيا خالی نگه داشت. ُعِرَضْت َعَلْيِه الدُّ
مهه اين ها را بدون اين که ذره ای از مقامات اخروی مشا کم شود٬ در اختيار مشا قرار می دهيم. فرمود: چون خدا  دنيا را دوست ندارد من هم دنيا را دوست ندارم. َوَعِلَم َأنَّ

اللََّه أَبـَْغَض َشْيئاً فَأَبـَْغَضُه َوَحقََّر َشْيئاً َفَحقََّرُه َوَصغََّر َشْيئاً َفَصغََّرُه؛ دانست که خدا چيزی را دمشن می دارد و آن را حقري و صغري می مشارد٬ او هم آن را حقري و صغري مشرد.

راه ما و راه پيغمبر خدا!

سپس حضرت نکته ای می فرمايد که برای ما آموزنده است و جا دارد کمی بيشرت درباره آن دقت کنيم. می فرمايد: اين رفتاری که ما نسبت به دنيا دارمي کافی است که
راه ما را از پيغمرب جدا کند٬ چون ضد راهی است که او رفت؛ َوَلْو ملَْ َيُكْن ِفيَنا ِإالَّ ُحبـَُّنا َما أَبـَْغَض اللَُّه ورسوله٬ َو تـَْعِظيُمَنا َما َصغََّر اللَُّه٬ َلَكَفى ِبِه ِشَقاقاً لِلَِّه َو ُحمَادًَّة َعْن أَْمِر
اللَّه؛ اگر ما گناهی نداشتيم جز اين که آن چه خدا و پيغمرب دمشن می دارند را دوست می دارمي٬ و از آن چه پرهيز دادند به چنگ می آورمي٬ کافی بود که بگويند راه ما از راه
خدا و پيغمرب جداست و ما سر نافرمانی با خدا و پيغمرب دارمي. آن ها دمشن دنيا٬ ما دوست دنيا؛ آن ها به دنيا بی اعتنايی می کردند٬ ما با چنگ و دندان به آن می چسبيم.

مهني کافی است که ما از پريوان خدا و پيغمرب او نباشيم و راه ما از آن ها جدا باشد.

پيامبر اکرم و ادب عبوديت در نشست  و برخاست

بساط پيشرتها که  اْلَعْبِد؛  ِجْلَسَة  َوَجيِْلُس  می خورد.  غذا  و  می نشست  بود که روی خاک  بی امهيت  دنيا  به  نسبت  و  بود  متواضع  آن قدر  اْألَْرِض؛  َعَلى  يَْأُكُل  َكاَن  َوَلَقْد 
برده داری شايع بود٬ آن هايی که دست شان به دهان شان می رسيد خادم يا خادمه ای از اين برده ها داشتند. برده ها برای خودشان آدابی داشتند تا معلوم باشد وضع برده غري
از آقاست. آقا چهارزانو می نشست و مثال پايش را روی مهديگر می انداخت و تکيه می داد٬ ويل برده ها بايد دو زانو بنشينند و دست هايشان را طوری روی پا بگذارند که
پا پا روی  بود؛ هيچ گاه چهارزانو منی نشست٬  برده ها  مثل نشسنت  اکرم  پيغمرب  از حنوه نشسنت شان می باريد. می فرمايد: نشسنت  تواضع و کوچکی  برده اند.  معلوم شود 

منی انداخت و تکيه منی داد.

من در زمان خودمان  برخی از علما را ديده ام که هيچ گاه به ديوار تکيه منی دادند. يکی از آن ها مرحوم آقای علوی در حمالت بود. مرد بزرگی بود و خيلی باتقوا و با ادب
بود. ايشان مهيشه کمی با ديوار فاصله می گرفت و می نشست. هيچ گاه تکيه منی داد. هم چنني مرحوم عالمه طباطبايی را نيز هيچ گاه در حال تکيه نديدم و مهيشه با کمی
برخاست و  نشست  در  اکرم  پيغمرب  می کردند.  رعايت  درست  را  عبوديت  ادب  هم  برخاست شان  و  نشست  در  که  بودند  کسانی  اينها  می نشست.  ديوار  با  فاصله 

عمومی اش نيز مثل يک برده می نشست و کسی که وارد می شد٬ منی فهميد پيغمرب کدام است.



پيامبر اکرم و وصله کفش و لباس

َوَخيِْصُف بَِيِدِه نـَْعَلُه؛ در گذشته گيوه و کفش که می پوشيدند٬ يکی دو ماه نو بود و بعد کم کم سوراخ می شد. وقتی سوراخ می شد٬ به پينه دوز می دادند تا آن را وصله
 کند. مدتی هم کفش را وصله دار می پوشيدند تا ديگر طوری می شد که رويه و ختتش از هم جدا می شد و آن را دور می انداختند. مهان زمان هم  کسی خودش کفشش
را وصله منی کرد٬ اما پيغمرب اکرم کفشش را به دست خودش وصله می کرد. َويـَْرَقُع بَِيِدِه ثـَْوبَُه؛ در گذشته افزون بر خياط ها٬ کسانی هم بودند که لبا س های کهنه را وصله
می زدند. پيغمرب اکرم حتی لباسش را منی داد وصله بزنند و خودش وصله به لباسش می دوخت. َويـَرَْكُب احلَِْماَر اْلَعارَِي َويـُْرِدُف َخْلَفُه؛ در گذشته٬ وقتی می خواستند سوار االغ
بشوند زينی داشت و پارچه يا قاليچه ای روی آن می انداختند که خيلی پايشان را اذيت نکند. حضرت نه تنها االغ را تزيني منی کردند و سوار االغ برهنه می شدند٬ حيت

کس ديگری را هم پشت سرشان سوار می کردند. می گفتند: من که دارم می روم٬ تو هم سوار شو!

 پيامبر اکرم و پرده نقش دار

؛ روزی يکی از اين مهسران پيغمرب پرده ای نقش دار در اتاقش آويزان کرده بود. ْحَدى أَْزَواِجهِ - َغيِِّبيِه َعينِّ َوَيُكوُن السِّْرتُ َعَلى بَاِب بـَْيِتِه َتُكوُن ِفيِه التََّصاِويُر فـَيَـُقوُل يَا ُفَالنَُة -ِإلِ

نـَْيا َوَزَخارِفـََها؛ وقتی نگاهم به اين پرده می افتد٬ ياد دنيا و زينت های دنيا می افتم. وقتی حضرت آن را ديدند٬ فرمودند: اين را از چشم من دور کن! ِإَذا َنَظْرُت ِإلَْيِه ذََكْرُت الدُّ
َها رِيَاشاً َوَال يـَْعَتِقَدَها قـَرَاراً َوَال يـَْرُجَو ِفيَها ُمَقاما٬ً فََأْخَرَجَها ِمَن النـَّْفِس َوَأْشَخَصَها َعِن اْلَقْلِب َوَغيَّبَـَها َعِن اْلَبَصِر؛ برای اين که دنيا منی خواهم اصال ياد دنيا بيافتم. ِلَكْيَال يـَتَِّخَذ ِمنـْ
در نظرش جايگاه راحتی٬ اقامت و زندگی کردن جلوه نکند و مهيشه به ياد داشته باشد که اين جا گذرگاهی است و بايد رفت٬ می گفت: اين پرده عکس دار هم بردار! نه
تنها حمبتش را به دل راه منی داد٬ که از جلوی چشمش هم آن را دور می کرد تا خيالش هم به ذهنش نيايد. وََكَذِلَك َمْن أَبـَْغَض َشْيئاً أَبـَْغَض َأْن يـَْنظَُر ِإلَْيِه؛ وقتی انسان با

کسی دمشن است٬ منی خواهد عکسش را هم ببيند. او چون دمشن دنيا بود٬ اصال منی خواست خيالش هم به ذهنش بيايد.

دنيا؛ اکرام يا اهانت؟!

اکنون حضرت پرسشی را مطرح می کند و می فرمايد: اين زندگی پيغمربان خدا بود. بگو ببينم خدا که اين زندگی ها را برای پيغمربانش مقدر فرمود٬ دمشن شان بود و با اين
زندگی می خواست به آن ها اهانت کند يا نه اين از حمبتی بود که خدا به آن ها داشت؟! فـَْليَـْنظُْر نَاِظٌر ِبَعْقِلِه َأْكَرَم اللَُّه ِبَذِلَك ُحمَمَّداً أَْم َأَهانَُه؛ خوب است عاقلی فکر کند و
در اين باره بينديشد که آيا اين کار٬ اکرام پيامرب بود يا اهانت به او؟  فَِإْن قَاَل َأَهانَُه فـََقْد َكَذَب َواللَِّه اْلَعِظيِم؛ اگر کسی بگويد که خدا به پيغمربش اهانت کرد که چنني
نـَْيا َلُه؛ اما زندگی را برايش فراهم کرد٬ به خدا قسم دروغ بزرگی گفته است و �مت بزرگی به خدا بسته است. َوِإْن قَاَل َأْكَرَمُه فـَْليَـْعَلْم َأنَّ اللََّه َقْد َأَهاَن َغْريَُه َحْيُث َبَسَط الدُّ

اگر بگويد که اين برای پيغمرب اکرام بود٬ پس معلوم می شود به آن کسانی که ضد اين بودند٬ اهانت کرده است.

نـَْيا مخَِيصاً َو َوَرَد اْآلِخَرَة َسِليما٬ً ملَْ َيَضْع َحَجراً َعَلى َحَجٍر َحىتَّ َمَضى ِلَسِبيِلِه َو َأَجاَب َداِعَي َربِِّه؛ پيغمرب با شکم خالی از دنيا رفت در پايان حضرت می فرمايد: َخرََج ِمَن الدُّ
و با سالمت وارد آخرت شد. در حالی که در دنيا سنگی بر سنگ نگذاشت و بنايی برای خودش نساخت٬ تا پيام آور اهلی را پاسخ گفت و روحش از اين عامل به عامل

قرب اهلی پرواز کرد.

 

[1] [7]. احزاب٬ 21.

[2] [8]. حباراالنوار٬ ج٬70 ص110.

襔� .[9] [3]ج البالغه (للصبحی صاحل)٬ خ٬160 ص226.

[4] [10]. قصص٬ 24.

بودم٬ آمده  قم  به  اولی که  يادم هست سال های  مناجات می خواندند. من  بودند و سحرها در گلدسته های حضرت معصومه  افراد خوش صدايی  [5] [11] در گذشته 
زيبا و مناجات ها خيلی  اين  قم و مشهد  به خصوص در  استغفار.  و  توبه  اهلی٬  بود؛ مضامني  عالی  لذت می بردم. مضامينش  اين صداها خيلی  از شنيدن  واقعا  سحرها 

دل انگيز انسان را از خواب بيدار می کرد و به ياد خدا می انداخت.
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درس ها:
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي وششم؛ سريه امريمؤمنان عليه السالم در �ره مندی از دنيا

جلسه سي وششم؛ سيره اميرمؤمنان عليه السالم در بهره مندی از دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.1 مگابايت

بسم اهللا الرمحن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬05/04/95 مطابق با نوزدهم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(36)

سيره اميرمؤمنان عليه السالم در بهره مندی از دنيا

اشاره

موضوع کلی حبث ما٬ عوامل فساد و احنراف شخصی و هم چنني فتنه ها و احنرافات اجتماعی بود. از بررسی منابع دينی به اين نتيجه رسيدمي که سه عامل مهم هوای
توصيه ها و فريب می دهد؛  را  انسان  دنيا چگونه  اين که  و  بود؛  دنيا  درباره  ما  اين چند شب حبث  در  احنراف ها می شوند.  و  فسادها  اين  و شيطان موجب  دنيا  نفس٬ 
راه حل های اوليای دين برای جلوگريی از تأثري اين عامل چه بوده است؛ و چه روش هايی را برای تربيت ياران و پريوان شان انتخاب کردند. شب گذشته گفتيم که يکی از
اين روش ها٬ بيان سريه انبيا و اوليای خدا و کيفيت رفتارشان نسبت به زندگی دنياست. اوليای دين با توجه دادن به سريه انبيا و اوليا سعی می کنند عالقه به دنيا را در
دل ها کم کنند تا تأثري سويی در رفتار انسان نداشته باشد. هم چنني چند روايت از اهل بيت (به خصوص در �ج البالغه) را که به سريه انبيا اشاره کرده بود٬ مرور کردمي.

امشب برخی ديگر از روايات و فرمايشات اهل بيت عليهم السالم را مرور می کنيم تا به يک مجع بندی برسيم.

 

پيامبر اکرم و حلوای اشرافی

 درباره شخص پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله نقل کرده اند که أتى خببيص فأىب  ان  يأكله؛ [1] [2] «خبيص» حلوايی اشرافی بود که از خملوط چند چيز درست می شد. اين حلوا
را پخته بودند و خدمت پيغمرب اکرم آورده بودند تا ايشان تناول بفرمايند. حضرت تناول نفرمودند. فقيل: أحترمه؟ گفتند: چرا از آن تناول منی کنيد؛ اين حلوا به نظر مشا
حرام است؟ فقال: ال ولكين أكره ان تتوق اليه نفسي؛ از اين نگران هستم که اگر از اين حلوا خبورم٬ خوشم بيايد و دمل خبواهد باز هم تکرار شود٬ و يک نوع متايلی
نـَْيا؛[2] [3] مشا الدُّ َحَياِتُكُم  ِيف  طَيَِّباِتُكْم  أَْذَهْبُتْم  به جهنمی ها گفته می شود:  قيامت خطاب  روز  در  فرمودند که  تالوت  را  آيه  اين  پيدا کنم؛ سپس  اين حلوا  به  نسبت 
خوشی هايتان را در دنيا گذرانديد٬ ديگر اين جا برای مشا خوشی نيست. اين گونه از اين آيه اقتباس کردند که گويا اگر من به لذائذ دنيا دلبستگی پيدا کنم باعث می شود
از لذائذ آخرت حمروم شوم٬ چون باالخره مقداری از وقتم صرف اين می شود و ذهنم متوجه آن می شود تا باز اين حلوا را آماده کنم و از کارهای آخرتی باز می مامن. آن

وقت روز قيامت به من گفته می شود که مشا خوشی هايتان را در دنيا کرديد٬ ديگر بس تان است و اين جا خربی نيست.
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دنيای حضرت زهراسالم اهللا عليها

در تفسري نورالثقلني از جابربن عبداهللا انصاری نقل شده است که روزی پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله به منزل حضرت زهرا  سالم اهللا عليها تشريف آوردند و ديدند پوششی
چادر مانند از پارچه هايی که روی شرت و زير جهاز آن می اندازند (چيزی شبيه گونی درشت بافت) به جای چادر بر سر کرد ه و در مهني حال مشغول دستاس کردن گندم
حضرت می پختند.  نان  و  می کردند  دستاس  خودشان  خانه  در  و  می خريدند  گندم  مردم  از  بسياری  و  نبود  امروز  فراوانی  به  آسياب   و  نانوايی  وقت ها  آن  است. 
ديگر دست  با  و  کنند٬  �يه  آرد  تا  می چرخاندند  را  آن  و  بود  دستاس  به  ايشان  دست  يک  بودند٬  انداخته  سر  بر  درشت  و  زبر  پوششی  که  درحايل  زهرا سالم اهللا عليها 
نـَْيا ِحبََالَوِة اْآلِخَرِة؛[3] [4] چشم های پيغمرب پر از َنا َرُسوِل اللَّهِ صلی اهللا عليه وآله فـََقاَل يَا بِْنَتاْه تـََعجَِّلي َمرَاَرَة الدُّ کودکشان را به آغوش گرفته و به آن شري می دادند. َفَدَمَعْت َعيـْ
اشک شد و فرمودند: مشا به سرعت اين سختی دنيا را حتمل کن! در مقابل٬ خدا شريينی آخرت را برای مشا مقدر فرموده است. حضرت زهراسالم اهللا عليها نيز بدون هيچ
گله  و ناراحتی  گفتند: يا رسول اهللا! احلمد هللا على نعمائه و الشكر هللا على آالئه؛ خدا را بر نعمت هايش ستايش می کنم و شکرش را به جا می آورم. در اين هنگام اين آيه

نازل شد؛[4] [5] َوَلَسْوَف يـُْعِطيَك َربَُّك َفَرتْضى؛ به زودی خدا آن قدر به تو خبشش خواهد کرد که خشنود شوی.

ببينند که حضرت زهراسالم اهللا عليها چنني زندگی می کردند٬ حتمل بعضی سختی ها و مشکالت برايشان آسان می شود٬ و در مقابل آن ها خودشان را  وقتی خامن های ما 
منی بازند و حتی به روی خودشان منی آورند که به ما سخت می گذرد. می  توانند با روی خوش اين ها را حتمل کنند و خدا را شکر می کنند که اسالم در حال پيشرفت

است.

 

دنيای اميرمؤمنان عليه السالم

َهٍل َحلُّوا ِإْذ َصاَح ِ�ِْم َسائُِقُهْم فَاْرَحتَُلوا؛[5] [6] قسم به خدا٬ دنيای مشا در از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده است که فرمودند: َواللَِّه َما ُدنـَْياُكمْ  ِعْنِدي  ِإالَّ َكَسْفٍر َعَلى َمنـْ
نظر من مانند کاروانی است که در بيابانی اتراق کرده اند. هنوز کامال به کارهايشان رسيدگی نکرده اند که قافله ساالر صدا می زند: حرکت! آن ها نيز مشغول می شوند که
بساط شان را مجع کنند و راه بيفتند. اين جا جای ماندن و اقامت کردن نيست٬ کاروان اهل دنيا هنوز به کارهايشان نرسيده اند که حضرت عزرائيل می گويند: حرکت!
حضرت در ادامه مي فرمايد: َوَال َلَذاَذُ�َا ِيف َعْيِين ِإالَّ َكَحِميٍم َأْشَربُُه َغسَّاقاً؛ اين مهه مردم براي شريينی ها و لذائذ دنيا دست و پا می شکنند و دنبالش می روند٬ اما از نظر من
اين لذت ها مانند آب داغ و گنديده ای است که تشنه ای خبواهد از آن خبورد. َوَعْلَقٍم َأَجتَرَُّعُه ُزَعاقاً؛ ماده تلخ و زهرآگينی که اين را بايد جرعه جرعه نوشيد. َوَسمِّ أَفْـًعى
َأْسَقاُه ِدَهاقاً؛ مانند ظرفی است که پر از زهر مار است؛ ديگران آن را به عنوان شربت با رغبت می خورند٬ اما در نظر من چنني چيزی جای رغبت ندارد و بايد فقط به
اندازه ضرورت از آن استفاده کرد. َوِقَالَدٍة ِمْن نَاٍر أُوِهُقَها ِخَناقاً؛ در گذشته کسانی که شرت يا اسب داشتند چيزهايی برای زينت يا عالمت درست می کردند و بر گردن
آن ها می انداختند. اين قالده به گردن آن حيوان می چسبيد ولی هواکش داشت. حضرت می فرمايد: دنيا برای من مثل قالده ای از آتش است که آن را به گردن من سفت

و تنگ ببندند.

َوَلَقْد َرقـَّْعُت ِمْدَرَعِيت َهِذِه َحىتَّ اْسَتْحيَـْيُت ِمْن رَاِقِعَها؛ آن قدر اين لباسم را وصله  کرده ام و برای تعمري فرستادم که ديگر خجالت می کشم آن را برای وصله بفرستم و بگومي
وصله ديگری به آن بزنند! اين قدر پاره پاره شده و وصله خورده است که ديگر خجالت می کشم به تعمريکار بگومي وصله ای ديگر به آن بزند. ويل چون لباس ديگری
در کوره را  اين  بگريد و وصله کند٬ و گفت:  را  آن  نکرد که  قبول  او  ِلَريْقـََعَها:  يـَْرَتِضيَها  َال  اْألُُتِن  َقْذَف  ِ�َا  اْقِذْف  او گفت:  اما  فرستادم٬  تعمريگر  نزد  را  آن  نداشتم٬ 
آتش سوزی يا تون محام بينداز؛ ديگر قابل وصله زدن نيست! اين وضع زندگي خليفه مسلمني است؛ سلطان سرزمني های �ناوری که اکنون به هفت -هشت کشور تبديل

شده است.

 

ِعْنَد الصََّباِح ُيْحَمُد اْلَقْومُ  السَُّرى

اين گونه ضرب املثل ها در زبان عربی زياد پيدا کرده است.  السَُّرى؛ مصرعی است که حکم ضرب املثل را  اْلَقْومُ   ُحيَْمُد  الصََّباِح  ِعْنَد  او گفتم:  حضرت مي فرمايد درجواب 
است. در گذشته جاده های اسفالت و چراغ های برق و امکانات امروز نبود٬ و برای مسافرت بايد از راه های قدميی و بيابان های تاريک٬ وحشتناک و خطرناک عبور
کرد.  کسانی بودند که عجله داشتند و می خواستند زودتر به مقصدشان برسند و در نيمه های شب سختی های زيادی را حتمل می کردند و کاروان را حرکت می دادند تا
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زودتر به مقصد برسند. اين ضرب املثل برای چنني کسانی گفته شده است. ِعْنَد الصََّباِح ُحيَْمُد اْلَقْومُ  السَُّرى؛ صبح که می شود٬ کسانی که زمحت شب را حتمل کردند و
اين راه را طی کردند و به مقصدی که می خواستند رسيدند٬ خوشحال می شوند. صبح که می شود راهپيمايی شبانه شان را می ستايند. امريمؤمنان عليه السالم می فرمايد: آن
قدر آن تعمريکار لباس خسته شده بود که گفت: اين را در تون محام بينداز و بسوزان؛ اين لباس ديگر به درد پوشيدن منی خورد. من به او گفتم: ِعْنَد الصََّباِح ُحيَْمُد اْلَقْومُ 
اين لباس وصله وصله را می پوشم! صبح قيامت و عامل آخرت که شد٬ معلوم می شود که چه کار خوبی ما کردمي که اين راه سخت را السَُّرى؛ مرا مالمت نکن که 

پيمودمي.

 

پست تر از استخوان خوک مرده در دست جزامی!

در �ج البالغه نقل شده است که فرمود: َواللَِّه َلُدنـَْياُكْم َهِذِه َأْهَوُن ِيف  َعْيِين  ِمنْ  ِعرَاقِ  ِخْنزِيٍر ِيف َيِد َجمُْذوم؛[6] [7] به خدا قسم اين دنيايی که مشا اين قدر به آن عالقه داريد٬
از آن بدش انسان  پليد است.  از استخوان خوکی که در دست فردی جذامی باشد. خود خوک -به خصوص برای ما مسلمان ها- حيوانی  در نظر من پست تر است 
می آيد٬ و هر چيز آلوده  و گنديده ای را می خورد. اصال ديدن و متاشا کردن چنني موجودی نفرت آور است. حال استخوانی از خوک مرده فرض کنيد که در دست فردی
جذامی باشد. بدن افراد جزامی کم کم خورده می شود٬ و نگاه کردن به چنني افرادی هم آسان نيست. انسان در حال عادی به استخوان خوک مرده رغبت ندارد٬ چه رسد
به اين که اين استخوان در دست يک جذامی باشد! امرياملؤمنني عليه السالم می فرمايد: به خدا قسم اين دنيايی که مشا اين قدر به آن عالقه داريد٬ در نظر من از استخوان

خوک مرده ای که در دست فردی جذامی باشد٬ پست تر است٬ و هيچ رغبتی به آن ندارم.

 

پست تر از آب بينی بز زکامی!

در جای ديگر فرمود: ُدنـَْياُكمْ  َهِذهِ  أَْزَهَد ِعْنِدي ِمْن َعْفَطِة َعْنز؛[7] [8] گله داران می گويند: گاهی گوسفندها و بزها مبتال به زکام می شوند و زياد آب از بينی شان می آيد.
آب بينی بز زکامی چقدر جالب است؟ انسان رغبت ندارد به آب بينی بز سامل دست بزند٬ حاال آب بينی بز زکامی که در اثر بيماری از بينی اش خارج می شود چقدر

مطلوب است؟ امرياملؤمنني می فرمايد: دنيای مشا در نظر من از آب بينی بز زکامی هم پست تر است.

 

پست تر از برگی نيم جويده در دهان ملخ

 هم چنني می فرمايد: َوِإنَ  ُدنـَْياُكمْ  ِعْنِدي  َألَْهَوُن ِمْن َوَرَقٍة ِيف َفِم َجرَاَدٍة تـَْقَضُمَها؛[8] [9] گاهی ملخ به درختی می زند و برگ های آن را سوراخ می  کند و می خورد. طبعا آن
برگ ها زشت٬ خشک و معيوب می شوند. حضرت می فرمايد: دنيای مشا از نظر من٬ از برگ درختی که ملخ جويده باشد٬ پست تر است. برگی نيم جويده در دهان ملخ
چقدر ارزش دارد؟ دنيا به نظر من از آن پست تر است. َما ِلَعِليٍّ َولَِنِعيٍم يـَْفَىن؛ علی با اين نعمت های زودگذر که از بني می رود٬ چه کار دارد؟! من بايد دنبال نعمتی باشم
که پايدار باشد. نعمتی که يک ساعت هست٬ بعد متام می شود٬ مثل خوابی است که انسان می بيند و وقتی بيدار می شود هيچ اثری از آن نيست. چقدر از لذتی که از
غذای ديشب يا سحری ديشب برديد٬ اکنون برايتان موجود است؟ جوانی تان را در راهی گذرانديد (ان شاءاهللا که مهيشه به مشا خوش گذشته باشد)٬ از آن خوشی ها االن

چه چيزی در دست مشاست؟ بيش از خيال و خاطره آن چيز ديگری باقی منانده است.

 

بي ارزش تر از کفش وصله دار

ابن عباس می گويد: در موقعيتی در يکي از جنگ ها در ذي قار به خيمه امرياملؤمنني رفتم. امرياملؤمنني فرمانده جنگ است و هرکسی اجازه ندارد وارد خيمه فرمانده شود؛ اگر
کسی هم می رود برای کار ضروری اداره جنگ و مشورت می رود. ابن عباس می گويد: وارد خيمه علی عليه السالم شدم٬ ديدم نشسته است و دارد کفشش را وصله می زند و
پارگی هايش را می دوزد. فـََقاَل ِيل َما ِقيَمُة َهَذا النـَّْعِل؛  از من پرسيد: اين لنگه کفش چقدر می ارزد؟ فـَُقْلُت َال ِقيَمَة َهلَا؛ کسی برای اين پول منی دهد. بايد دور بيندازند و
ارزشی ندارد. اين جا باز امرياملؤمنني قسم خوردند و فرمودند: َواللَِّه هلََِي َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن ِإْمَرِتُكْم؛[9] [10] اين کفش پاره ای که هيچ قيمتی ندارد از حکومت کردن بر مشا برای
من حمبوب تر است. يعنی برای من حکومت کردن بر مشا به اندازه اين کفش پاره هم ارزشی ندارد؛ مگر اين که حقی را به حق داری برسامن يا بطالن باطلی را اثبات کنم و
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آن را از جامعه حمو کنم. آن که ارزش دارد احقاق حق و از بني بردن باطل است٬ نه خود اين حکومت کردن. آن چه دنياپرستان می خواهند٬ قدرت و حکومت است؛
خود اين برای آن ها مطلوب است٬ اما علی می گويد: خود اين برای من به اندازه يک کفش پاره هم ارزش ندارد.

 

بزرگی انسان در کوچک دانستن دنيا

نـَْيا ِيف َعْيِنه ؛[10] [11] در گذشته برادری در راه خدا داشتم که به نظر من شخص بزرگی بود. بزرگی می فرمايد:َكاَن ِيل ِفيَما َمَضى َأٌخ ِيف اللَِّه وََكانَ  يـُْعِظُمُه ِيف  َعْيِين  ِصَغُر الدُّ
او از اين جهت بود که دنيا در نظرش کوچک بود. چون دنيا در نظر او کوچک بود٬ او در نظر من بزرگ بود. انسان بزرگ انسانی است که دنيا در نظرش کوچک

باشد.

 

علی و دنياي سه طالقه!

شخصی به نام ضرار نزد معاويه رفت. معاويه از او پرسيد که علی چگونه زندگی می کند و رفتارش چگونه است؟ او گفت: فََأْشَهُد َلَقْد رَأَيـُْتهُ  ِيف  بـَْعضِ  َمَواِقِفهِ  َوَقْد أَْرَخى
اللَّْيُل ُسُدوَلهُ  َوُهَو قَاِئٌم ِيف ِحمْرَاِبِه قَاِبٌض َعَلى ِحلَْيِتِه؛[11] [12] شبی تاريک علی را ديدم که در حمراب ايستاده و حماسنش را در دست گرفته بود. يـََتَمْلَمُل َمتَْلُمَل السَِّليِم َويـَْبِكي
؛ ای دنيا! برو ُبَكاَء احلَْزِيِن؛ مثل مارگزيده با حالتی حزين ناله و گريه می کرد و به خود می پيچيد. گوش دادم ببينم چه می گويد. ديدم می گويد: يَا ُدنـَْيا يَا ُدنـَْيا ِإلَْيك َعينِّ
َهاَت٬ ُغرِّي گمشو! از من دور شو! أَ ِيب تـََعرَّْضِت أَْم ِيل َتَشوَّْقِت؛ تو سراغ من آمدی؟! به من اشتياق پيدا کردی؟! َال َحاَن ِحيُنك؛ نيايد روزی که تو سراغ من بيايی! َهيـْ
َغْريِي٬ َال َحاَجَة ِيل ِفيِك؛ برو ديگري را فريب ده! من با تو کاری ندارم. َقْد طَلَّْقُتِك َثَالثاً َال َرْجَعَة ِفيَها؛ تو را سه طالقه کردم که ديگر قابل رجوع نباشی. سپس حضرت
علت اين يب اعتنايي به دنيا را توضيح می دهد؛ فـََعْيُشِك َقِصٌري؛ زندگی تو کوتاه است. اين زندگی حداکثر صدساله در مقابل زندگی ابدی٬ حلظه ای بيش نيست. َوَخَطُرِك
َيِسُري ؛ خيلی بی امهيت هستی. چيز قابل امهيتی نيستی که برای به دست آوردنت زمحت بکشم. َوأََمُلِك َحِقٌري؛ آرزو بسنت به تو٬ آرزويی بسيار حقري٬ کودکانه و سبک مغزانه

است.

 

سفري در پيش است

آه ِمْن ِقلَِّة الزَّاِد َو طُوِل اْلطريق َو بـُْعِد السََّفِر؛ چيزی که جا دارد انسان غصه اش را خبورد اين است که راهی طوالنی برای رسيدن به قرب خدا و نائل شدن به لقای اهلی در
پيش دارم. آه از اين که اين راه چقدر طوالنی است. َوَعِظيِم اْلَمْورِِد؛ آن جايی که می خواهم وارد بشوم چقدر عظمت دارد! چطور در پيشگاه و حضور اهلی حاضر شوم؟!
اين ها نگران کننده است و جا دارد که انسان درباره اش فکر کند و غصه اش را خبورد. اما اين که اين خانه کوچک بود يا بزرگ٬ اين ماشني بود يا نبود٬ حقوق ما ماهی ده
ميليون بود يا صد ميليون٬ چيزی نيست که قابل ارزش باشد. آن که ارزش دارد لقای اهلی و نعمت های �شتی است٬ و آن چقدر دور از دسرتس است و خيلی بايد کار

کرد که به آن رسيد.

 

آزادي انسان٬ در رهاکردن دنيا

ُلِك َعَلى َغارِِبِك؛ ای دنيا! برو گمشو! مهارت را روی گردنت انداختم. وقتی می خواهند حيوانی را رها کنند٬ حضرت در تعبريی ديگر می فرمايد: ِإلَْيكِ  َعينِّ  يَا ُدنـَْيا َفَحبـْ
َقِد انداختم.  را روی گردنت  افسارت  می فرمايد:  دنيا  به  ندارم. حضرت خطاب  تو کاری  با  برو٬  هر جايی می خواهی  و می گويند  می اندازند  را روی گردنش  افسارش 
اْنَسَلْلُت ِمْن َخمَالِِبِك؛ من از چنگال تو فرار کردم. پرنده ای را فرض کنيد که در چنگال عقابی گرفتار است. اگر بتواند از چنگال عقاب رها شود٬ چقدر خوشحال و
راحت می شود؟ حضرت می فرمايد: من مانند پرنده ای هستم که از چنگال عقاب فرار کرده ام. َوأَفْـَلتُّ ِمْن َحَبائِِلِك؛ از اين دام هايی که برای من گسرتده بودی بريون رفتم.

َواْجتَـَنْبُت الذََّهاَب ِيف َمَداِحِضِك؛[12] [13] از اين لغزشگاه هايی که سر راه من قرار داده بودی٬ دوری گزيدم و رها شدم.

اين ها نظر علی عليه السالم نسبت به دنياست. ما ببينيم چقدر با علی هم فکر٬ هم راه٬ و هم سليقه امي؟
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ان شاءاهللا فردا شب ادامه سريه امريمؤمنان عليه السالم درباره دنيا را پی می گريمي.

 

 

[1] [14]. تفسري نورالثقلني٬  ج٬۵ ص15.

[2] [15]. احقاف٬ 20.

[3] [16]. تفسري نورالثقلني٬ ج٬۵ ص594.

[17]. يکی از شأن نزول های اين آيه در اين وقت است. از بعضی آيات و روايات استفاده می شود که برخی از آيات در چند مورد نازل شده است. اين مسئله  [4]
مشکلی ندارد و ممکن است آيه ای در يک مورد نازل  شود و بعد به مناسبتی ديگر باز جربئيل بيايد و آن را خبواند. شأن نزول های متعدد به اين معنا نيست که مثال يکی
از آن ها درست است و بقيه غلط. حضرت جربئيل می آيد و آن آيه را می خواند٬ اما نزول اوليه اش در يک مورد است. گاهی در موارد ديگری هم مناسبتی پيدا می شود و

باز جربئيل می آيد و آن آيه را تکرار می کند. شايد اين آيه هم از مهني موارد باشد چون شأن نزول معروف اين آيه درباره اعطای مقام شفاعت به پيغمرب اکرم است.

[5] [18]. األمايل( للصدوق)٬ ص620.

[6] [19]. �ج البالغة (للصبحي صاحل)٬ ص510.

[7] [20]. مهان٬ ص50.
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[9] [22]. مهان٬ 76.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي وهفتم؛ دنيا در کالم امريمؤمنان عليه السالم

جلسه سي وهفتم؛ دنيا در کالم اميرمؤمنان عليه السالم
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
10.49 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬06/04/95 مطابق با بيستم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(37)

دنيا در کالم اميرمؤمنان عليه السالم

اشاره

گفتيم که از مضامني وحی و فرمايشات اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني استفاده می شود که يکی از بزرگ ترين عوامل احنراف انسان ها و مبتال شدن به بالها٬ فتنه ها و باالخره
شقاوت و عذاب ابدی٬ فريفته شدن به دنياست. از اين جهت بزرگان دين تالش کرده اند که از راه ها٬ شيوه ها و بيانات خمتلف انسان را از حمبت و دلبستگی به دنيا باز
دارند. چون دلبستگی به دنيا افزون بر اين که انسان را از ثواب ها و کماالت و فضائل انسانی باز می دارد٬ او را مبتال به گناه و حتی کفر٬ بدخبتی٬ و مبارزه با انبيا و اوليا
می کند. در چند شب گذشته بيانات خمتلفی از اهل بيت را بر اساس يک نوع دسته بندی مطرح کردمي و در آخرين جلسه به بيان سريه انبيا و اوليا و بی اعتنايی ايشان
نسبت به دنيا پرداختيم. بيان اين مطالب باعث می شود کسانی که دوست دار و دنباله رو اهل بيت اند٬ سعی کنند به بزرگان دين شان شباهت پيدا کنند و به دنيا دلبستگی

پيدا نکنند. در اين زمينه روايات فراوان است که گلچينی از آن را برای مشا می خوامن.

 

هشدار!

هنگامی که امرياملؤمنني سالم اهللا عليه از جنگ صفني برمی گشتند٬ امام حسن عليه السالم را مورد خطاب قرار دادند و در بيان مفصلی سفارشات بسيار ارزنده ای به صورت نامه 
َها؛[1] [2] مبادا به رفتاری که از اهل دنيا مي بيين فريب َها َو َتَكالُِبِهْم َعَليـْ نـَْيا ِإلَيـْ برای ايشان نوشتند. در قسمتی از آن نامه می فرمايد: ِإيَّاَك َأْن تـَْغَرتَّ ِمبَا تـََرى ِمْن ِإْخَالِد َأْهلِ  الدُّ
خبوري که اين طور عاشقانه با دنيا رفتار می کنند و به آن چسبيده اند و برای رسيدن به آن با مهديگر مي جنگند. مبادا خيال کنی خيلی مسئله مهمی است که اين قدر
عقالی عامل به آن دلبستگی دارند و برای چند روز رياست يا کسب ثروت بيشرت يا متلک اموال بيشرت٬ جنگ ها در می گريد٬ کشته ها می دهند٬ و فداکاری ها می کنند.
َها َونـََعَت ِهَي لک نـَْفَسَها؛ هم «تکالب» تعبري زننده ای است. حضرت می فرمايد: اهل دنيا  مثل سگ به جان هم می افتند و مهديگر را گاز می گريند. فـََقْد نـَبََّأَك اللَُّه َعنـْ
نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ َمَتاٌع)؛[2] [3] و هم خود دنيا خرب مرگش را به مهه داده است. دائما چيزی پيدا می شود خدا به تو خرب داده است که اين دنيا ارزشی ندارد (َوَما اْحلََياُة الدُّ
و هنوز جانيفتاده عوض می شود: صحت است٬ مرض می آيد؛ ثروت است٬ فقر می آيد؛ سالمتی است٬ بال می آيد؛ امنيت است٬ ناامنی می آيد. دنيا خودش خرب مرگش را
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به مشا می دهد؛ البته گوش شنوايی می خواهد که اين خرب را بشنود. َوَتَكشََّفْت َعْن َمَساِويَها؛ خود دنيا عيب های خودش را آشکار کرده است و اگر کسی به دقت نگاه
کند عيب های آن را می فهمد.

 

جنگل دنيازدگان

َا َأْهُلَها ِكَالٌب َعاِويٌَة َوِسَباٌع َضارِيٌَة؛ اهل دنيا؛ آن هايی که دلبسته شدند و خودشان را به دنيا فروختند٬ سگ های عوعو  کننده و حيوانات درنده ای هستند که محله فَِإمنَّ
می کنند و طمعه های خودشان را می درند. يَِهرُّ بـَْعُضَها َعَلى بـَْعٍض؛ يَْأُكُل َعزِيُزَها َذلِيَلَها؛ بعضی بر بعضی محله می کنند و مهديگر را گاز می گريند. آن هايی که عزيز و حمرتم
َويـَْقَهُر َكِبريَُها َصِغريََها؛ هستند و قدرتی دارند بيچاره ها را می خورند. مهانند حيوانات درنده  که محله می کنند و آن هايی را که ضعيف تر هستند٬ می کشند و می خورند. 
آن هايی که بزرگ تر هستند بر کوچک ترها تسلط پيدا می کنند. نـََعٌم ُمَعقََّلٌة َوُأْخَرى ُمْهَمَلٌة؛ اهل دنيا دو دسته اند؛ يک دسته مثل چهارپايانی هستند که افسار بر سرشان
زده اند و يک دسته چهارپايانی هستند که در بيان رها شده اند و کسی به آن ها اعتنايی ندارد. حتی افساری هم بر سرشان نزده اند. َقْد َأَضلَّْت ُعُقوَهلَا َورَِكَبْت َجمُْهوَهلَا؛ ُسُروُح
ُيِسيُمَها؛ چهارپايانی هستند که عقلی ندارند و منی دانند کجا می خواهند بروند و هدف شان چيست. حيوانات رها شده ای که ُمِسيٌم  َوَال  َهلَا رَاٍع  لَْيَس  َوْعٍث  ِبَواٍد  َعاَهٍة 

چوپانی ندارند که راهنمايی شان کند يا علفی جلوی آن ها بريزد و آن ها را سري کند.

 

بازي گران تاريکي

نـَْيا َطرِيَق اْلَعَمى؛ دنيا اهلش را به راه کوری هدايت کرده است؛ يعنی کسی که خودش را به راه های دنيا بسپارد٬ دنيا 铸ايت کاری که سرش می آورد اين َسَلَكتْ  ِ�ِمُ  الدُّ
است که کورش می کند و ديگر چيزی را درک منی کند و حقيقت را منی بيند. َوَأَخَذْت بِأَْبَصارِِهْم َعْن َمَناِر اْهلَُدى؛ دنيا چشم های آ ن ها را از راه روشنی که هدايت را به
انسان نشان می دهد٬ منصرف کرده است. فـََتاُهوا ِيف َحْريَِ�َا َوَغرُِقوا ِيف نِْعَمِتَها؛ يک دسته در حريت و سرگردانی رها شده و راه شان را گم کرده اند و دسته ديگر هم غرق
نعمت و مشغول چريدن هستند. َواختََُّذوَها َربّاً؛ کار اهل دنيا به اين جا می رسد که پرستشگر دنيا می شوند و دنيا رب  و معبودشان می شود. فـََلِعَبْت ِ�ِْم َوَلِعُبوا ِ�َا؛ معبودی
که هم او با اين ها بازی می کند و هم اهلش با آن بازی می کنند؛ يعنی  حتی آن هايی که مشغول فعاليتی هستند٬ کارشان بازی است. َوَنُسوا َما َورَاَءَها؛ مشغول بازی با
دنيا شدند و ماورای دنيا را فراموش کردند که بعد از دنيا چه خواهد شد. اصال غافل شدند که آيا خربی هم هست يا نيست و کجا خواهيم رفت و چه خواهد شد؛ َوَما

نـَْيا ِإالَّ َلِعٌب َوَهلٌْو.[3] [4] اْحلََياُة الدُّ

 

چريدن ممنوع!

است. وباخيز    و  علف های خشک  دنيا  کاالی  َمْرَعاُه؛[4] [5]  فـََتَجنَُّبوا  ُموِبٌئ  ُحطَاٌم  نـَْيا  الدُّ َمَتاعُ   النَّاسُ   أَيـَُّها  يَا  می فرمايد:  امرياملؤمنني عليه السالم  باز  ديگری  فرمايش  در 
علف هايی که خوردنش ضرر دارد و انسان را به وبا مبتال می کند. اين چيزهايی که اين قدر دوست داريد و با زمحت در پی آن می رويد تا �يه کنيد٬ علف های خشکی
است که مشا را به وبا مبتال می کند. فـََتَجنَُّبوا َمْرَعاُه؛ از چنني چراگاهی پرهيز کنيد! قـُْلَعتُـَها َأْحَظى ِمْن ُطَمْأنِيَنِتَها؛ دل کندن از دنيا نافع تر از دل بسنت به آن و آرام گرفنت در
کنار آن است. نفع تان در اين است که دل از اين دنيا بکنيد٬ نه اين که دل به آن ببنديد! َو بـُْلَغتُـَها أَزَْكى ِمْن ثـَْرَوِ�َا؛ مهني اندازه که رفع حاجتی از دنيا کنيد و قوتی برای
َها بِاْلَفاَقِة؛ کسانی که خيلی زراندوزی کردند و اموالی را مجع کردند٬ به نيازمندی و  گذران زندگی تان باشد �رت از آن است که از آن ثروتی بياندوزيد. ُحِكَم َعَلى ُمْكِثٍر ِمنـْ
فقر و بيچارگی مبتال می شوند. در جلسات گذشته گفتيم که داشنت ثروت به معنای بی نيازی انسان نيست و اين گونه نيست که وقتی انسان ثرومتند شد٬ می تواند از
�رتين نعمت ها استفاده کند. خيلی ها هستند که ثروت ها و امالک زيادی دارند٬ ولی خودشان �ره ای از دنيا منی برند و مثال مريض هستند و منی توانند غذای خوبی خبورند.

 

زينت های کورکننده

َمْن رَاَقُه زِْبرُِجَها َأْعَقَبْت نَاِظَرْيِه َكَمهاً؛  «کمه» ريشه کلمه «اکمه» به معنای کور مادرزاد است. حضرت درباره کسانی که به متاشای زينت های دنيا می نشينند٬ می فرمايد:
نتيجه اين متاشاکردن ها کوری است.  اين متاشاکردن ها باعث می شود که چشمشان از ديدن حقايق بسته شود و ديگر حقيقت را درک نکنند. فقط مهني اسباب بازی ها و
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زرد و سرخ های دنيا را ببينند و زير پرده اين دنيا را نبينند. مالحظه می فرماييد که دنياپرستان عامل هيچ وقت در مقابل هيچ حقيقتی خضوع منی کنند و می خواهند مهه چيز را
تابع خودشان کنند.

 

رقص هّم و غم!

َمِن اْسَتْشَعَر الشََّغَف ِ�َا َمَألَْت َضِمريَُه َأْشَجاناً َهلُنَّ َرْقٌص َعَلى ُسَوْيَداِء قـَْلِبِه؛ فضای قلب عاشقان و دلباختگان دنيا فضای رقص حزن ها٬ اندوه ها و هّم و غم ها می شود. َهمٌّ
َيْشَغُلُه َوَغمٌّ َحيْزُنُُه؛ فکر اين است که خوشی ها را جذب کند و دائما در فکر اين است که چه کنم پول بيشرت و لذت بيشرتی را جذب کنم٬ اما اين ها رقص هايی است
که خبشی از فضای قلبش را می گريد. خبش ديگری از فضای قلبش را نيز غم ها می گريد؛ غم بالهايی که به او رسيده٬ حمروميت هايی که کشيده و چيزهايی که از دستش
رفته است. بنابراين فضای قلبش جايگاهی برای رقص هّم و غم است. َكَذِلَك َحىتَّ يـُْؤَخَذ ِبَكَظِمِه فـَيُـْلَقى بِاْلَفَضاِء؛ و اين وضع ادامه خواهد داشت تا اين که اين هّم و
ْخَواِن ِإْلَقاُؤُه؛ حال که رگ های گردنش از فشار اين هّم و غم ها بريده شده است٬ َقِطعاً َأْ�َرَاُه َهيِّناً َعَلى اللَِّه فـََناُؤُه َو َعَلى اْإلِ غم ها گلويش را بفشارند و خفه اش کنند. ُمنـْ

زمينه برای مردنش فراهم شده و برای خداوند آسان است که او را فانی کند و هم چنني برای دوستانش آسان شده که دفنش کنند.

 

مايه عبرت

نـَْيا ِبَعْنيِ اِالْعِتَباِر؛ مؤمن در مقابل چنني کااليی با اين اوصاف٬  چه بايد بکند؟ بايد به چشم عربت به دنيا نگاه کند. بايد پند بگريد. فکر کند َا يـَْنظُُر اْلُمْؤِمُن ِإَىل الدُّ َوِإمنَّ
چه شد که نتيجه کار اين شد. اين قدر وقت صرف  کردم چقدر ارزش داشت؟ اين قدر وقت صرف کردم اين قدر غصه خوردم٬ چه بسا گناه کردم٬ حق و ناحق
َها بَِبْطِن اِالْضِطرَاِر؛ قوتی از اين دنيا به قدر اضطرار و ضرورت بردارد. مؤمن فقط بايد فکر اين باشد که به اندازه ضرورتش از اين دنيا کردم٬ آخرش چه شد؟ َويـَْقَتاُت ِمنـْ

استفاده کند.

 

تفاوت دنيازدگي با استخدام دنيا

باز يادآوری می کنم٬ اين مذمت ها برای کسی است که فقط برای لذت خودش به دنبال دنيا برود. اين سخنان به اين معنا نيست که مؤمن کار نکند و گوشه ای بنشيند
و فقط يک لقمه نان خبورد. مؤمن گاهی می بايست روز تا شب و شب تا صبح زمحت بکشد٬ برای ديگران هم بيل بزند يا در کارخانه کار کند. اما مهه اين ها به عنوان
وظيفه است. مثال به اين عنوان است که خدمت به مردم و کمک به فقرا الزم است. اين ها عناوينی است که مربوط به لذت خودش نيست. امرياملؤمنني هم سخت کار
می کرد. حتی مهان متثلی که از دنيا درباره ايشان نقل کردمي در حالی بود که ايشان در فدک مشغول کشاورزی و بيل زدن بود. حضرت کار می کرد٬ اما به دنيا دل
نبست. وقتی هم که  دنيا خودش را به حضرت عرضه کرد٬ گفت: اليک عنی؛ برو گمشو! با تو کاری ندارم. زهد اين است که انسان به دنيا دل نبندد. ببيند خدا از او
چه می خواهد٬ آن را اجنام بدهد. گاهی کار کردن برای توسعه بر عيال و برای اين که دست زن و بچه  انسان پيش ديگران دراز نباشد٬ خود يک عبادت و کار آخرتی

می شود.

 

اقتدا به امام زاهد

عثمان بن حنيف مناينده امريمؤمنان عليه السالم در بصره بود. خرب به امام رسيد که او به دعوت ثرومتندان  بصره٬ در يک مهمانی شرکت کرده است که غذاهای رنگارنگی برای
نامه حضرت اين  از  اين مهمانی شرکت کرده  است. در خبشی  توبيخ کردند که چرا در  را  او  نامه ای  بودند . حضرت در  فقرا در آن دعوت نشده  تدارک شده و  آن 
يـَْقَتِدي ِبِه َو َيْسَتِضي ُء بُِنوِر ِعْلِمِه[5] [6]  ای عثمان! ای دوست و مناينده من! هر مأمومی امامی دارد که به او اقتدا می کند. مأموم می فرمايد: اال َوِإنَّ ِلُكلِّ َمْأُموٍم ِإَماماً 
رفتار امام خود را الگو قرار می دهد و می خواهد شبيه او باشد. تو مأموم من هستی و خودت را تابع من می دانی٬ بايد ببينی رفتار من چگونه است٬ و سعی کنی آن را
ِبِطْمَرْيِه؛ «طمر» لباس ُدنـَْياُه  َقِد اْكتَـَفى ِمْن  ِإَماَمُكْم  َأَال َوِإنَّ  برای مردم منعکس کنی. من کی به جمالس اشرافی که انواع غذاها و خوراکی ها در آن بوده است٬ رفته ام؟ 

فرسوده و کهنه ای است که معموال آن را دور می اندازند. مي فرمايد: امام مشا از اين دنيا به دو لباس کهنه اکتفا کرده است. َوِمْن طُْعِمِه ِبُقْرَصْيِه؛ از خوراکی های دنيا٬ دو
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فرسوده و کهنه ای است که معموال آن را دور می اندازند. مي فرمايد: امام مشا از اين دنيا به دو لباس کهنه اکتفا کرده است. َوِمْن طُْعِمِه ِبُقْرَصْيِه؛ از خوراکی های دنيا٬ دو
قرص نان جو خوراک من است. حتی ايشان نان گندم تناول منی فرمود.

َأَال َوِإنَُّكْم َال تـَْقِدُروَن َعَلى َذِلَك؛ من توقع ندارم  که مشا هم مثل من باشيد٬ ولی بايد يک نوع شباهتی به امام تان داشته باشيد. مشا منی توانيد مثل من باشيد٬ اما سعی کنيد
با ورع و تالش تان به من شباهتی پيدا کنيد! ورع مشا را از گناه باز بدارد و اجتهاد و کوشش تان مشا را به اجنام وظايف تان وادار کند! سعی کنيد ببينيد چه کار بايد
بکنيد٬ آن را درست اجنام بدهيد! ببينيد چه کاری نبايد اجنام بدهيد٬ از آن اجتناب کنيد. فـََواللَِّه َما َكنَـْزُت ِمْن ُدنـَْياُكْم ِتْرباً َوَال ادََّخْرُت ِمْن َغَناِئِمَها َوْفراً؛ کسی خيال نکند
علی  که اکنون حاکم کشور اسالمی است٬ اراضی بسيار٬ غنائم جنگ ها٬ وجوهات شرعی و... در اختيار اوست٬ و هر چيزی دلش می خواهد برای خودش برمی دارد و
ذخريه می کند. من مشش طاليی برای خودم ذخريه نکرده ام. غنائمی که در جنگ ها نصيب مسلمان ها می شود نيز بني مهه تقسيم می شود. من سهم اضافه اي از اين غنائم
برنداشته ام. هنگام تقسيم غنائم نيز علی به مهان اندازه سهم برمی داشت که به يک برده سياه می رسيد. َوَال َأْعَدْدُت لَِباِيل ثـَْوِيب ِطْمراً؛ حتی من برای هنگام عوض کردن
مهني لباس کهنه  نيز جايگزينی �يه نکرده ام. َوَال ُحْزُت ِمْن أَْرِضَها ِشْرباً؛ و يک وجب از زمني اين دنيا را تصرف نکردم و مالک يک وجب از زمني اين عامل نيستم. َوهلََِي ِيف
َعْيِين أَْوَهى َوأَْوَهُن ِمْن َعْفَصٍة َمِقَرٍة؛ اين دنيا با مهه وسعت و زينت ها و زيورهايش در نظر من از يک دانه بلوط تلخی که کسی ميلی به خوردنش ندارد٬ پست تر٬ سبک تر و

بی ارزش تر است.

 

زهد ناشي از تقوا و عدالت

؛ البته اگر دمل می خواست می توانستم برای خودم از عسل مصفا و مغز گندم غذا َوَلْو ِشْئُت َالْهَتَدْيُت الطَّرِيَق ِإَىل ُمَصفَّى َهَذا اْلَعَسلِ  َولَُبابِ  َهَذا اْلَقْمِح َوَنَساِئِج َهَذا اْلَقزِّ
يـَْغِلَبِين َهَواَي؛ اما هيهات که هوای نفس بر من غالب شود و مرا به طرف اين چيزها َأْن  َهاَت  َهاَت َهيـْ درست کنم٬ و از پارچه های ابريشمی لباس �يه کنم. َوَلِكْن َهيـْ
بکشاند. َويـَُقوَدِين  َجَشِعي ِإَىل َختَريُِّ اْألَْطِعَمِة؛ و حرص و گرسنگی مرا به اين سو بکشاند که به انتخاب غذاهای خومشزه تر  و لذيذتر روی آورم. هيهات َوَلَعلَّ باحلَِْجاِز أَِو
اْلَيَماَمِة َمْن َال َطَمَع َلُه ِيف اْلُقْرِص؛ چرا که شايد در سرزمينی که حتت حکومت من است٬ در حجاز يا در ميامه (سرزمني های دور دست از پايتخت) کسانی باشند که
حتی دسرتسی به قرص نان جو هم نداشته باشند. آيا در چنني حالی من بروم از مغز گندم غذا �يه کنم و با عسل مصفا تناول کنم؟! أَْو أَبِيَت ِمْبطَاناً َوَحْوِيل بُطُوٌن َغْرَثى

َو َأْكَباٌد َحرَّى؛ آيا من با شکم پر خبوامب و حال آن که در اطراف من کسانی هستند که با شکم گرسنه و جگرهای تشنه و لک دار سر بر بالني مي گذارند؟!

أَْو َأُكوَن َكَما قَاَل اْلَقاِئل: َوَحْسُبَك َداًء َأْن تَِبيَت بِِبْطَنٍة  َوَحْوَلكَ  َأْكَباٌد حتَِنُّ ِإَىل اْلِقد؛ در اين فراز حضرت به اين شعر متسک می کنند که می  گويد: اگر می خواهی ببينی
سامل هستی يا دردمند و مريض٬ بدان که برای درد تو مهني بس که تو سري خبوابی و اطراف تو کسانی باشند که حتی با غذاهای خشکيده آشنايی هم ندارند. حضرت
ْهِر أَْو َأُكوَن ُأْسَوًة َهلُْم ِيف ُجُشوبَِة اْلَعْيِش؛ اين ضرب املثل را از شاعرش نقل می کند و بعد می فرمايد: أَقْـَنُع ِمْن نـَْفِسي بَِأْن يـَُقاَل هذا أَِمُري اْلُمْؤِمِنَني َو َال ُأَشارُِكُهْم ِيف َمَكارِِه الدَّ

آيا من به مهني اکتفا کنم که به من می گويند: امرياملؤمنني؟! من چه امريی برای مؤمنان هستم که در سختی های زندگی با آن ها شريک نيستم؟

 

زهد ناشي از بصيرت

 َفَما ُخِلْقُت لَِيْشَغَلِين َأْكُل الطَّيَِّباِت؛ خداوند علی را برای اين نيافريده که غذاهای خوب خبورد. َكاْلَبِهيَمِة اْلَمْربُوَطِة أَِو اْلُمْرَسَلِة٬ ُشُغُلَها تـََقمُُّمَها َتْكَرتِشُ  ِمْن َأْعَالِفَها َو تـَْلُهو
َعمَّا يـُرَاُد ِ�َا٬ أَْو أُتْـَرَك ُسًدى أَْو ُأْمهََل َعابِثاً أَْو َأُجرَّ َحْبَل الضََّالَلِة أَْو َأْعَتِسفَ  َطرِيَق اْلَمَتاَهِة؛ علی کسی نيست که مثل يک گوسفند پرواری يا گوسفندی که به چرا می رود٬
فکر شکمش باشد و غافل باشد که او را برای چه آفريده اند و از او چه می خواهند! من را بيهوده و برای بازی خلق نکرده اند بدون اين که هدفی داشته باشم٬ يا گمراه و

سرگردان شده باشم و نفهمم که کجا بايد بروم.

وقتی انسان گمراه می شود٬ از دو حال خارج نيست: يا راهی اشتباه را در پيش می گريد و خيال می کند راه درست است٬ يا سرگردان است و منی داند کجا برود. اهل دنيا
در اين دو حالتند: يا دنبال لذت های دنيا می روند و متام همّ شان را صرف آن می کند٬ و حال آن که اين راه نيست و بی راهه است٬ و يا اين که سرگردانند و منی دانند چه
کار بايد بکنند٬ برای چه خلق شدند٬ چه وظيفه ای دارند و بايد چه نقشی را ايفا کنند؟ امرياملؤمنني می فرمايد من آدمی نيستم که اين طوری باشم. من می دامن برای چه

آفريده شدم. من برای شکم چرانی و بازي آفريده نشده ام؛ اين است که به اين دنيا اعتنايی ندارم و به قدر ضرورت از آن اکتفا می کنم.

و صلي اهللا علي حممد و آله الطاهرين
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي وهشتم؛ اختالف وظايف در Pره مندي از دنيا

جلسه سي وهشتم؛ اختالف وظايف در بهره مندي از دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
8.92 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬7/4/95 مطابق با بيست ويکم رمضان
1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(38)

اختالف وظايف در بهره مندي از دنيا

گفتيم که اوليای دين با توجه به خطری که دنيادوستی برای زندگی انسان دارد و منشأ مهه فتنه ها می شود٬ روش های خمتلفی را برای بی رغبت کردن مردم به دنيا به کار
گرفته اند که يکی  از آن ها بيان سريه انبيا٬ اوليا و مردان خداست تا ديگران هم اقتباس کنند و دلباخته دنيا نشوند.

 

اشتياق به نان جو و نمک!

َِ߽شُّ َمَعَها ِإَىل قـُْرِص الشَِّعري ِإَذا َقَدَرْت َعَلْيِه َمْطُعوماً َو تـَْقَنُع بِاْلِمْلِح أُْدماً؛[1] [2] امريمؤمنان در خطبه ای می فرمايد: َواْميُ اللَّهِ  َميِيناً َأْسَتْثِين ِفيَها ِمبَِشيَِّة اللَِّه٬ َألَُروَضنَّ نـَْفِسي رِيَاَضًة 
حضرت قسم می خورد که من تصميم دارم آن قدر به خودم سختی دهم که به نان جويی به عنوان يک غذا خشنود و شاد شود؛ يعنی آن قدر گرسنگی بکشد که مهني که
نان جويی می بيند با اشتياق آن را به عنوان غذا٬ و منک را به عنوان خورش استفاده کند. بعد می فرمايد: ِإَذا َقَدَرْت َعَلْيِه؛ حاال اگر بتوامن اين را ߽يه کنم؛ يعنی خيلی اميد

هم نداشته باشد که به نان جويی برسد؛ اگر توانستم نان جويی برايش آماده کنم خيلی خوشحال شود.

 

حسرت سلمان!

سلمان فارسی از کسانی است که عمري بسيار طوالنی کرد. نزديکی های مرگش خيلی اظهار حسرت می کرد و ناراحت بود که من عمرم را تلف کردم. از او پرسيدند:
نـَْيا؛ غصه من از اين نيست که دستم از دنيا کوتاه از اين که داری از دنيا می روی و دستت از دنيا خالی می شود٬ اظهار حسرت می کنی؟ فرمود: لَْيسَ  تََأسُِّفي  َعَلى  الدُّ
َنا َوقَاَل: لَِيُكْن بـُْلَغُة َأَحدُِكْم َكزَاِد الرَّاِكِب؛[2] [3] پيغمرب اکرم سفارشی به ما فرموده بود که من نگرامن آن سفارش را درست می شود؛ َوَلِكنَّ َرُسوَل اللَّهِ صلی اهللا عليه وآله َعِهَد ِإلَيـْ
عمل نکرده باشم. حضرت فرمود: Pره تان از دنيا به اندازه توشه ای باشد که مسافر در سفرش به آن احتياج دارد. انسان در سفر چيزی را ذخريه منی کند و مهان اندازه ای

که به آن احتياج دارد و استفاده می کند٬ مهراه خود می برد. َوَأَخاُف َأْن َنُكوَن َقْد َجاَوْزنَا أَْمَرُه؛ می ترسم از امر پيغمرب جتاوز کرده و بيش از آن استفاده کرده باشم.
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که به آن احتياج دارد و استفاده می کند٬ مهراه خود می برد. َوَأَخاُف َأْن َنُكوَن َقْد َجاَوْزنَا أَْمَرُه؛ می ترسم از امر پيغمرب جتاوز کرده و بيش از آن استفاده کرده باشم.

 

خريد خانه فريب به قيمت ذلت!

شريح  بن  حارث قاضی  القضات (باالترين مقام قضايی) امريمؤمنان در شهر کوفه بود. معروف است که ايشان بعد از مدتی که قضاوت کرده بود از حق قضاوت و
درآمدهايی که داشت٬ خانه ای خريد؛ خانه ای که در آن زمان جزو خانه های خوب حساب می شد. اين  خانه خيلی وسيع بود و قيمتش هم هشتاد دينار بود. برای اين
به اين خرب  هستند.  و  شاهدهايش چه کسانی  است  تا کجاست٬ شرايطش چگونه  از کجا  خانه  اين  را حمکم کرد که حدود  پايش  خيلی  و  نوشتند  قباله ای  خانه 
اَر ِمنْ  َغْريِ امرياملؤمنني سالم اهللا عليه رسيد. حضرت در ابتدا به او يک هشدار دادند و فرمودند: مبادا پول اين خانه را از غري مال خودت داده باشی! َال َتُكوُن ابـْتَـْعَت َهِذِه الدَّ
نـَْيا َوَداَر اْآلِخَرِة؛[3] [4] مبادا اين خانه را از مالی خريده باشی که برای خودت نيست يا برای تو َماِلكَ  أَْو نـََقْدَت الثََّمَن ِمْن َغْريِ ِحلٍّ َلَك٬ فَِإَذا أَْنَت َقْد َخِسْرَت َداَر الدُّ
حالل نيست٬ مثال وجوهاتش (مخس و زکاتش) را نداده ای! اگر اين طور باشد تو هم دنيايت را از دست داده ای و هم آخرتت را. نه تنها خانه آبادی خنريده ای٬ که خانه

آخرت را هم از دست داده ای.

بعد فرمود: اگر با من برای معامله اين خانه مشورت می کردی به تو می گفتم که قباله اين خانه را چگونه بنويس. در اين صورت هرگز حاضر نبودی اين خانه را حتی به
يک درهم[4] [5] خبری. اگر هنگامی  که می خواستی اين خانه را خبری نزد من می آمدی٬ قباله اش را به اين صورت برايت می نوشتم: َهَذا َما اْشَرتَى َعْبٌد َذلِيٌل ِمْن َميٍِّت َقْد
أُْزِعَج لِلرَِّحيِل؛ اين خانه ای است که بنده ذليلی آن را از بنده ديگری که دارند او را از دنيا بريون می کنند٬ خريده است. اين موضوع معامله است. مورد معامله چيست؟
ِمْن َداِر اْلُغُروِر؛ خانه ای است از دار غرور؛ خانه ای که انسان را فريب می دهد. ِمْن َجاِنِب اْلَفاِنَني َوِخطَِّة اْهلَاِلِكَني؛ اهل حمله ای که اين خانه در آن واقع اْشَرتَى ِمْنُه َداراً 
اَر ُحُدوٌد أَْربـََعٌة؛ مرزهای چهارگانه خانه اين هاست: احلَْدُّ اْألَوَُّل يـَْنَتِهي ِإَىل َدَواِعي شده٬ انسان هايی هستند که در حال فنا و هالکتند. حدود خانه چيست؟ َجتَْمُع َهِذِه الدَّ
اْآلفَاِت؛ از يک سو به طرف کسانی است که آفت ها٬ مصيبت ها٬ امراض و گرفتاری ها را به بار می آورند. َواحلَْدُّ الثَّاِين يـَْنَتِهي ِإَىل َدَواِعي اْلُمِصيَباِت؛ از سوی ديگر به طرف
کسانی است که اجياد مصيبت می کنند. َواحلَْدُّ الثَّاِلُث يـَْنَتِهي ِإَىل اْهلََوى اْلُمْرِدي؛ مرز سومش طرف هوای نفسی است که انسان را به هالکت می کشاند. َواحلَْدُّ الرَّاِبُع يـَْنَتِهي
اِر؛ درب اين خانه هم به طرف مهان مهسايه شيطان باز می شود. اْشَرتَى َهَذا ِإَىل الشَّْيطَاِن اْلُمْغِوي؛ مهسايه چهارمش نيز شيطان گمراه کننده است. َو ِفيِه ُيْشرَُع بَاُب َهِذِه الدَّ
اْلُمْغَرتُّ بِاْألََمِل ِمْن َهَذا اْلُمْزَعِج بِاْألََجِل؛ عبد ذليلی که فريب آرزوهايش را خورده است اين خانه را از آن کسی که وادارش کردند که بايد از دنيا خارج شود٬ خريده است.
خب خريدار٬ فروشنده و حدود خانه معلوم شد٬ اما هنوز از قيمتش صحبتی نشده است. قيمتش چه چيزهايی است؟ باخلروج ِمْن ِعزِّ اْلَقَناَعِة َوالدُُّخوِل ِيف ُذلِّ الطََّلِب َو
ُمبَـْلِبِل َأْجَساِم ِفيَما اْشَرتَى ِمْن َدَرٍك فـََعَلى  اْلُمْشَرتِي  الضَّرَاَعِة؛ قيمتش اين است که انسان از عزت قناعت خارج و در ذلت احتياج و وابستگی وارد  شود. َفَما أَْدَرَك َهَذا 
اْلُمُلوِك َوَساِلِب نـُُفوِس اْجلََباِبَرِة ومزيل ُمْلِك اْلَفرَاِعَنِة؛ معموال در قباله ها می نويسند که اگر ضرر يا خسارتی وارد شد٬ جربان آن  برعهده کيست. حال اگر اين خريدار از اين
بايد از چه کسی دريافت کند؟ ضرر آن بر عهده کسی که بدن های ملوک را فرسوده می کند٬ جان های جباران را می گريد٬ و سلطنت خانه ضرری کرد٬ ضررش را 
نـَْيا؛  فرعون هايی مثل کسری٬ قيصر٬ تبع و محري را زايل می کند. فکر می کنيد شاهد اين قباله کيست؟ َشِهَد َعَلى َذِلَك اْلَعْقُل ِإَذا َخرَجَ  ِمنْ  َأْسِر اْهلََوى َوَسِلمَ  ِمنْ  َعَالِئقِ  الدُّ
از يکي  با  رفتار  در  امريمؤمنان  از  ديگر  هم سريه ای  اين  باشد.  رها  دنيا  تعلقات  از  و  باشد  نشده  نفس  هوای  اسري  در صورتی که  البته  است؛  عقل  معامله  اين  شاهد 
کارگزارانش که بزرگ ترين مقام قضايی کشور اسالمی است. در زمان امرياملؤمنني عليه السالم هيچ قاضی مهم تر از ايشان وجود نداشته است. گاهی کسانی که عليه خود

امرياملؤمنني هم شکايت داشتند نزد مهني شريح می رفتند.

 

خانه ای وسيع در دنيا برای آخرت!

منزل مهني به  توقفشان در بصره٬ يک روز  داشتند. حضرت در مدت  اهل بيت  به  بودند که خيلی عالقه  امرياملؤمنني عليه السالم  از اصحاب  نفر  دو  برادرش  و  عالء بن زياد 
َها ِيف اْآلِخَرِة کنت َأْحَوُج؛[5] [6] در دنيا به اين نـَْيا َو أَْنَت ِإلَيـْ اِر ِيف  الدُّ عالء بن زياد رفتند. وقتی خانه  وسيع و نسبتا جملل او را ديدند٬ فرمودند: َما ُكْنَت َتْصَنُع ِبَسَعِة َهِذهِ  الدَّ
خانه وسيع چه نيازي داری؟! تو در آخرت به اين خانه بيشرت احتياج داری؟! تو بيشرت حمتاج اين هستی که اين خانه را برای آخرتت صرف کنی نه اين که آن را برای
دنيايت نگه داری. سپس فرمود: بـََلى ِإْن ِشْئَت بـََلْغَت Pَِا اْآلِخَرَة؛ اگر خبواهی می توانی از مهني خانه وسيع برای آخرتت استفاده کنی. تـَْقرِي ِفيَها الضَّْيَف؛ در اين خانه
مهمان دعوت کنی و از مهمانان پذيرايی کنی. معموال کسانی که خانه حمدود و کوچکی دارند منی توانند مهمان دعوت کنند٬ ويل اين خانه وسيع می تواند وسيله ای باشد
برای اين که تو بتوانی مهمان زياد دعوت کنی و از ثواب اطعام و پذيرايی مهمان ها برای آخرتت استفاده کنی. َوَتِصُل ِفيَها الرَِّحَم؛ خويش و قوم هايت را دعوت کنی و از
َها اْحلُُقوَق َمطَاِلَعَها؛ آن ها پذيرايی کنی٬ يا حتی بعضی هايشان را در خانه سکنی دهی٬ و مثال يکی از اتاق هايت  را در اختيار خويش و قوم فقريت بگذاري؛ َوُتْطِلُع ِمنـْ
می توانی با استفاده از اين خانه به حقوق کسانی که بر تو حقوقی دارند٬ رسيدگی کنی و نيازهايشان را برطرف کنی. فَِإذاً أَْنَت َقْد بـََلْغَت Pَِا اْآلِخَرَة؛ اگر اين کارها را

بکنی از اين خانه برای آخرتت استفاده کرده ای٬ و اين مطلوب است.

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5911#_edn3
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از اين فرمايش حضرت٬ اين کليد به دست می آيد که مذمت های دنيا و اين که دنيا را طالق دهيد و از آن فرار و اجتناب کنيد٬ مهه درباره آن دنيايی است که انسان
می خواهد از آن برای لذت های خودش استفاده کند٬ اما اگر زمني٬ امالک٬ اموال و پست و مقام دنيا را برای اجنام وظيفه کسب کند٬ در واقع طلب دنيا نيست و طلب

آخرت است.

وقتی عالء  بن زياد فهميد که نظر حضرت اين نيست که مثال بايد خانه را بفروشم٬ ترک دنيا کنم و مثال در چادری زندگی کنم٬ و فهميد مقصود اين است که دلبستگی
به دنيا پيدا نشود و دنيا انسان را از اجنام وظايفش باز ندارد٬ به حضرت عرض کرد: يا امرياملؤمنني َأْشُكو ِإلَْيَك َأِخي َعاِصَم ْبَن زِيَاٍد؛ برادری دارم به نام عاصم  که دنيا را
طالق داده است. ديگر نه به زن و بچه اش سر می زند و نه دنبال درآمدی برای زندگی اش است. من شکايتش را به مشا می کنم. چه کارش کنم؟ چگونه با او رفتار کنم؟

حضرت فرمود: می شود بگوييد بيايد؟ عالء کسی را سراغ برادرش فرستاد و برادرش را خدمت امرياملؤمنني حاضر کرد.

 

لزوم رعايت وظيفه الهی

عاصم فکر می کرد امرياملؤمنني که به زهد و بی عالقگی به دنيا معروف است٬ او را حتسني هم می کند و دستی به سر و گوشش می کشد که بارک اهللا عجب کار خوبی
کردی که دنيا را طالق دادی! اما حضرت در مهان حلظه اول با تعبري کوبنده ای به ايشان فرمود: يَا ُعَديَّ نـَْفِسِه! َلَقِد اْستَـَهاَم ِبَك اْخلَِبيُث؛ أََما َرِمحَْت َأْهَلَك َو َوَلَدَك؟ ای
تـََرى اللََّه َأَحلَّ َلَك الطَّيَِّباِت َو ُهَو َيْكَرُه َأْن تَْأُخَذَها؟ خيال می کنی خداوندی که دمشنک خويش! شيطان تو را فريب داده است؛ چرا به زن و بچه ات رحم منی کنی؟! أَ 
فرموده است من اين طيبات را برای مشا آفريده ام که از آن استفاده کنيد٬ می خواهد تو اصال از آن استفاده نکنی؟! أَْنَت َأْهَوُن َعَلى اللَِّه ِمْن َذِلَك؛ تو خيلی پست تر از اين
هستی که خدا به تو بگويد از اين نعمت ها استفاده نکن! اين نعمت ها را آفريده است و گفته است استفاده کن! تو اين طور مقامی نزد خدا نداری که خدا به تو

بگويد: من اين ها را آفريده ام٬ ولی حاال خواهش می کنم مشا استفاده نکنيد!

عاصم يک باره شوکه شد. به خيالش هنری کرده است و حضرت او را تشويق می کنند. گفت: آقا آخر من خواستم از مشا پريوی کنم. مشا با اين که امرياملؤمنني هستيد اين
طور نسبت به دنيا بی اعتنا هستيد؛ َهَذا أَْنَت ِيف ُخُشونَِة َمْلَبِسَك َو ُجُشوبَِة َمْأَكِلَك؛ مشا  که اين لباس خشن و درشت تن تان است و غذايتان نان خشک و چيزی است که

خوردنش سخت است٬ به من می گوييد که چرا از نعمت های دنيا استفاده منی کنم و مرا مذمت می کنيد؟!

 

تفاوت وظايف به دليل تفاوت شرايط

قَاَل َوْحيََك ِإينِّ َلْسُت َكأَْنَت؛ من يک وظيفه ای دارم و تو وظيفه ای ديگر. من يک حدی دارم و تو يک حدی ديگر. تو بايد ببينی وظيفه  خودت چيست و به آن عمل
کنی. من مهان طور که گفتی امريمؤمنامن و خداوند از ما عهد گرفته است که زندگی مان در حد نازل ترين زندگی های مردم باشد. خداوند وظيفه ما را اين طور تعيني کرده
است. اما برای مشا چنني تکليفی معني نکرده است٬ و تو هم منی توانی به آن عمل کنی. تو سعی کن حالل و حرام را رعايت کنی و ببينی وظيفه ات چيست! وظيفه ات
ُروا أَنـُْفَسُهْم ِبَضَعَفِة النَّاِس؛ خدا برای پيشوايان عدالت پيشه مقرر فرموده است که اين است که به زن و بچه ات رسيدگی کنی. ِإنَّ اللََّه تـََعاَىل فـََرَض َعَلى أَِئمَِّة اْلَعْدِل َأْن يـَُقدِّ
خودشان را در حد نازل ترين افراد از نظر زندگی مادی قرار دهند؛ َكْيَال يـََتبَـيََّغ بِاْلَفِقِري فـَْقرُُه؛ تا اين که فقر بر فقرا  سخت نيايد٬ و وقتی می بينند در زندگی دست شان خالی
پيدا منی کنند و شورش اين است که آرام می شوند٬ هيجان  اين طور است.  نيز  از دنيا کم است٬ بگويند: امري ما٬ فرمانده ما٬ مسئول ما٬ رئيس ما  است و Pره شان 

منی کنند. اين وظيفه ماست٬ اما وظيفه مشا اين است که رعايت زن و بچه ات را بکنی٬ آن ها حتمل سختی ها را ندارند و هر کسی يک ظرفيتی دارد.

البته ممکن است دو مهسر باشند که هر دو عالقه مند به داشنت عالی ترين مراتب زهد و تقوا باشند و با هم توافق کنند٬ يا وظايف مشرتکی داشته باشند که آن وظايف
اجياب می  کند از زندگی مادی شان کم بگذارند و به آن  وظايف بپردازند؛ مثل کسانی که در ايام جنگ در جبهه ها فداکاری می کردند٬ يا کسانی که در جبهه جنگ نرم
حضور دارند. خيلی از آقايان اهل علم هستند که در طول سال کمرت به خانواده  و مسايل رفاهی زندگی شان می رسند. صبح تا شب مشغول درس و حبث هستند٬ شب
می روند خانه پشت کتاب می نشينند و مطالعه می کنند٬ سحر بلند می شوند و به عبادت مشغولند و فردا باز اين زندگی از نو تکرار می شود. تابستان است و تعطيلی؛
وقتی است که مهه به تفريح و اسرتاحت می روند٬ آن ها برای تبليغ از اين روستا به آن روستا و از اين شهر به آن شهر می روند. بسياری از اين افراد خامن هايشان هم
مهني طورند٬ آن ها هم مبلغه هستند و به اين زندگی راضی اند و خيلی خوشحالند که چنني مهسری دارند. اگر اين طور باشد هيچ عيبی ندارد٬ و هر دو سختی ها را حتمل
می کنند. اما گاهی خامنی است که منی تواند حتمل کند٬ باالخره با اميدی ازدواج کرده است٬ ويل حاال شوهری دارد که مثال وقت ندارد احوالش را بپرسد. اين زندگی
نشد و ممکن است به فساد منتهی شود. بچه ها پدر می خواهند. وقتی پدر وقت ندارد آن ها را تربيت کند و احوال شان را بپرسد٬ ممکن است سراغ فرزندان مهسايه يا

کسان ديگری بروند و در فساد بيافتند. انسان بايد سهمی از وقتش را برای خانواده اش بگذارد و طوری تقسيم کند که حق آن ها هم ادا شود.



 

لزوم برنامه ريزي براي زندگي

مرحوم آيت اهللا دکرت Pشتی رضوان اهللا عليه از کسانی بود که به اين مسايل توجه خاصی داشت. ايشان مسئوليت های سنگينی داشت. قبل از انقالب هم ايشان غري از اين که
مسئول يک دبريستان بود و تربيت بچه ها را به عهده داشت٬ در حوزه برای طالب درس می گفت و  يکی از درس های بسيار معروف مکاسب را در مسجد امام داشت.
در دوران �ضت نيز فعاليت های بسيار سنگني سياسی داشت. در عني حال می فرمود: من هفته  ای يک روزم را به خانواده اختصاص داده ام. به ياد می آورم يک وقت مثال
قرار بود از ߽ران به قم تشريف بياورند٬ می گفتند من خبواهم بيامي بايد با خامنم باشم. مثال مهمان ما بودند٬ می گفتند من روز مجعه ام را گذاشته ام برای خانواده٬ و اگر
مسافرت هم می رومي بايد با هم برومي. آن هايی که می خواهند وظايف شان را درست اجنام دهند می کوشند حق هر کسی را در حد خودش رعايت کنند. در اين صورت
خانواده شان هم راضی بودند و بقيه وقت شان را صرف کارهای اجتماعی و سياسی می  کردند. اين يک توافقی بود. حاال اگر مهسر انسان کسی بود که حتی بيشرت از اين
هم حاضر بود فداکاری کند٬ آن تابع توافق طرفني است٬ اما اصل اين است که انسان بايد نسبت به مهسر و فرزندانش٬ حتی برای رفاه نسبی آن ها٬ وقت بگذارد. طوری
نباشد که آن ها احساس حقارت کنند و اصال از زندگی با روحانی پشيمان شوند. مهسر بگويد چه بد کردمي که با روحانی ازدواج کردمي٬ و فردا بچه ها حاضر نشوند با
خانواده روحانی ازدواج کنند٬ و بگويند ما هر چه در دوران زندگی مان سختی کشيدمي٬ بس  است! اين ها آثاری است که بر رفتارهای افراطی يا تفريطی مرتتب می شود٬ و

آن کسانی که برنامه ريزی می کنند بايد اين ها را در نظر داشته باشند.

حضرت سليمان با آن سلطنتش٬ خودش نان جو می خورد و زندگي اش را از راه حصريبافی می گذراند. اين برای خودش بود٬ اما نسبت به بستگانش وظايفی داشت و
نسبت به هر کسی آن چه بايد اجنام می داد. هر کسی بايد ببيند در اين مرتبه ای که هست چه وظيفه ای نسبت به خودش٬ خانواده اش٬ بستگانش٬ مهسايه اش٬ شاگرد و
استادش و ساير مردم دارد. ببيند خدا از او چه می خواهد. از آن چه برای دخلواه خودش است٬ هرچه می تواند کمرت کند. البته باز هم ممکن است برای خودش به معنای
اين باشد که رعايت حفظ سالمتی کند. روشن است کسی که می خواهد شبانه روزی شانزده ساعت کار کند٬ بايد انرژی داشته باشد. مهه که قدرت علی عليه السالم را
ندارند. ديگران اگر خبواهند اين کار را بکنند بايد غذای الزمی خبورند. اين ها نکته هايی است که بايد مهه رعايت کنند. اصل اين است که انسان نبايد دلبسته دنيا شود؛

يعنی تعيني کننده کار او لذت دنيا نباشد٬ تعيني کننده کارش وظيفه اهلی باشد.

 وفقنااهللا و اياکم ان شاءاهللا.

[1] [7]. جمموعه ورام٬ ج٬2 ص36.

[2] [8]. حباراالنوار٬ ج٬69 ص54.

[3] [9]. �ج البالغة (للصبحي صاحل)٬ ص364.

[4] [10]. درهم پول نقره بود و دينار پول طال٬ و قيمت هر دينار نسبت به درهم در هر زمان بني ده تا بيست درهم متغري بوده است.

[5] [11]. �ج البالغة (للصبحي صاحل)٬ ص324.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه سي و�م؛ زهد؛ کليد مهه خوبی ها

جلسه سي ونهم؛ زهد؛ کليد همه خوبی ها
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
8.55 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬08/04/95 مطابق با بيست ودوم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(39)

زهد؛ کليد همه خوبی ها

 

 گفتيم با توجه به نقش خمربی که دلبستگی به دنيا برای سعادت فردی و اجتماعی انسان دارد٬ پيشوايان دينی کوشيده اند با شيوه های خمتلف مردم را از اين دلبستگی باز
دارند. در شب های گذشته انواعی از اين بيانات را در فرمايشات اهل بيت صلوات اهللا عليهم امجعني يادآور شدمي. يکی ديگر از اين شيوه ها آن است که منافع زهد و بی اعتنايی
به دنيا را بيان کنند. بيان های گذشته بيشرت در اين مقام بودند که ضررهای دلبستگی به دنيا را بيان می کردند٬ ويل يک دسته هم بياناتی است که فوايد دلبستگی به

آخرت و بی اعتنايی به دنيا را بيان می کند. برای اين که به يک مجع بندی کلی برسيم٬ منونه هايی از اين بيانات را می خوانيم.

 

زهد٬ محبوب ترين زينت نزد خدا

َها؛ خداوند به روايتی از پيغمرب اکرم   صلی اهللا عليه و آله خطاب به امرياملؤمنني  عليه السالم نقل شده که فرمودند: يَا َعِليُ ! ِإنَ  اللَّهَ  تـََعاَىل  َزيـََّنكَ  ِبزِيَنٍة ملَْ يـَُزيِِّن اْلِعَباَد ِبزِيَنٍة ِهَي َأَحبُّ ِإلَْيِه ِمنـْ
تو زينتی داده که به هيچ بنده ای زينتی �رت از اين داده نشده است. اين زينت حمبوب ترين زينت ها نزد خداست. َزهََّدَك ِفيَها َوبـَغََّضَها ِإلَْيَك٬ َوَحبََّب ِإلَْيَك اْلُفَقرَاَء فـََرِضيَت ِ�ِْم
يوسف داستان حضرت  در  است.  بی رغبت  معنای  به  است. «زاهد»  داده  قرار  زاهد  و  بی رغبت  دنيا  به  نسبت  را  تو  است که  اين  زينت  آن  ِإَماماً؛  ِبَك  َوَرُضوا  أَتْـَباعاً 
دوستش و  باشند٬  کنارش  منی خواستند  نداشتند٬  ميلی  يوسف  به  نسبت  يعنی  بودند؛  زاهد  يوسف  به  نسبت  يوسف  الزَّاِهِديَن؛[1] [2]برادران  ِمَن  ِفيِه  وََكانُواْ  مي فرمايد: 
نداشتند. َزهََّدَك ِفيَها؛ يعين خدا حمبت دنيا را به تو نداده است. َوبـَغََّضَها ِإلَْيَك؛ آن را مبغوض تو قرار داده است. َوَحبََّب ِإلَْيَك اْلُفَقرَاَء؛ خدا دوستی فقرا را به تو داده است.
در اوصاف امريمؤمنان عليه السالم ذکر کرده اند که يکی از ويژگی های ايشان دوست  داشنت فقريها بود. برخی گفته اند: يکی از آثار رسيدن به مقامات معنوی اين است که
انسان خود به  خود فقرا را بيشرت از اغنيا دوست می دارد. فـََرِضيَت ِ�ِْم أَتْـَباعاً؛ تو آن ها را به عنوان پريوان خود پسنديدی؛ آن ها هم تو را به عنوان امام خودشان پسنديدند.

حمبتی طرفينی بني تو و فقرا برقرار  است.
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زهد٬ زمينه ساز حکمت و بصيرت

نـَْيا ِإالَّ أَثـَْبتَ  اللَّهُ  احلِْْكَمَة ِيف قـَْلِبِه؛[2] [3] هر که نسبت به ! َما َزِهَد َعْبٌد ِيف  الدُّ در نصاحيی که پيغمرب اکرمصلی اهللا عليه و آله به ابوذر فرمودند٬ اين روايت آمده است که يا أَبَاَذرٍّ
دنيا بی رغبت باشد٬ خداوند حکمت را در دلش ثابت می کند. حمبت دنيا با حکمت مجع منی شود. هر کس نسبت به دنيا بی رغبت شد٬ خداوند حکمت را به قلبش
نـَْيا َو َداَءَها َو َدَواَءَها؛ او را اهلام می فرمايد و آن را ثابت می دارد. وَ أَْنَطَق ِ�َا ِلَسانَُه؛ زبانش را به حکمت گويا می کند و سخنانش حکمت آميز می شود. َو َبصََّرُه ُعُيوَب الدُّ
َها َساِلماً ِإَىل َداِر السََّالِم؛ و �ايتا هنگام مرگ او را با سالمت به دارالسالم می برند. نسبت به عيوب دنيا بينا می کند؛ درد و درمان دنيا را به او می شناساند. َوَأْخَرَجُه ِمنـْ
نـَْيا َفطَاَل ِفيَها أََمُلُه دارالسالم يا يکی از امساء �شت است و يا نام درجه ای از درجات آن جاست٬ و کسانی آن جا می روند که هيچ عيبی نداشته باشند. َوَمنْ  يـَْرَغبْ  ِيف  الدُّ
َأْعَمى اللَُّه قـَْلَبُه َعَلى َقْدِر َرْغَبِتِه ِفيَها؛ در مقابل٬ کسانی که دلبستگی به دنيا داشته باشند٬ به مهان اندازه ای که دلبستگی دارند٬ از بينش باطنی و قلبی حمروم و دچار
کوردلی می شوند. آن هايی که خيلی وابسته می شوند٬ کامال کوردل می شوند و آن هايی که دلبستگي نسيب دارند٬ چشم دلشان کم سو می شود. َو َمْن َزِهَد ِفيَها فـََقصََّر
ِفيَها أََمَلُه َأْعطَاُه اللَُّه ِعْلماً ِبَغْريِ تـََعلٍُّم؛ کسی که نسبت به دنيا بی رغبت باشد و آرزوهايش نسبت به دنيا کم و کوتاه باشد٬ خدا علمی بی تعلم به او می دهد و درس خنوانده
عامل می شود. به اصطالح خودمان٬ خداوند علم لدنی به او می دهد. من اشخاصی را ديده ام که معلومات رمسی زيادي نداشتند و درس چندانی خنوانده بودند٬ اما مطالبی
می گفتند که از جنس سخنان بزرگان علما٬ حکما و عرفا بود؛ پيدا بود که يافته بودند و می گفتند. يکی  از اين افراد مرحوم آقای امساعيل دوالبی بود. ايشان حتصيالتی
نداشت و درس زيادی خنوانده بود٬ اما يک انسان بسيار عامل٬ حکيم٬ بصري و با اوصاف يک مؤمن کامل خدا بود. َأْعطَاُه اللَُّه ِعْلماً ِبَغْريِ تـََعلٍُّم َو ُهًدى ِبَغْريِ ِهَدايٍَة؛ بدون
اين که کسی دستش را بگريد و راهنمايی اش کند٬ خود به خود راه را پيدا می کند. فََأْذَهَب َعْنُه اْلَعَمى َو َجَعَلُه َبِصرياً؛ خداوند کوردلی را از او می برد و او را بصري٬ بابصريت٬

و بينا قرار می دهد.

نـَْيا فَاْسَتِمْع ِمْنُه فَِإنَُّه يـَُلقُِّن احلِْْكَمَة؛ اگر دوستی داشتی که نسبت به دنيا بی اعتناست٬ به او نزديک شود و ! ِإَذا رَأَْيتَ  َأَخاكَ  َقْد َزِهَد ِيف الدُّ  باز پيامرب اکرم می فرمايد: يَا أَبَاَذرٍّ
حرف هايش را گوش کن! چون در اثر بی رغبتی به دنيا٬ خداوند حکمت را به قلبش القا می کند.

 

زهد٬ زمينه ساز علم و هدايت

َا وَملَْ يـَُناِفْس ِيف ِعزَِّها٬ َهَداُه اللَُّه ِبَغْريِ ِهَدايٍَة ِمْن َخمُْلوٍق٬ َوَعلََّمُه ِبَغْريِ نـَْيا وَملَْ  َجيْزَْع ِمْن ُذهلِّ روايتی به مهني مضمون  از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده است که فرمود: َمنْ  َزِهَد ِيف  الدُّ
تـَْعِليٍم٬ َوأَثـَْبَت اِحلْكَمَة ِيف َصْدرِِه٬ َوَأْجرَاَها َعَلى ِلَسانِِه؛[3] [4] کسی که نسبت به دنيا بی رغبت باشد و در امور دنيا با ديگران رقابت نکند؛ در فکر اين نباشد که خانه
دنيايی اش �رت از خانه ديگران باشد٬ ماشينش �رت از ماشني ديگران باشد٬ و لباسش �رت از لباس ديگران باشد٬ خداوند او را بدون هدايت گريی از خملوقي ديگر٬ هدايت
اُر می کند. در حديثی که در جلسات گذشته خواندمي نيز بود که اگر کسی خبواهد حتی بند کفشش �رت از بند کفش ديگری باشد٬ طالب علو و مشمول آيه «تِْلَك الدَّ
اْآلِخَرُة َجنَْعُلَها لِلَِّذيَن َال يُرِيُدوَن ُعُلو�ا ِيف اْألَْرِض َوَال َفَساًدا» است. چنني کسی به مهان اندازه ای که به دنيا عالقه دارد٬ از نعمت های آخرت حمروم می شود. ادامه اين حديث

با عبارت ديگری مهان مضامينی است که در حديث گذشته نيز بود.

 

زهد و قناعت

نـَْيا َما َيْكِفيَك٬ فَِإنَّ أَْيَسَر َما ِفيَها َيْكِفيَك؛ اگر در دنيا فقط به دنبال در روايتی از امرياملؤمنني سالم  اهللا عليه نقل شده که ايشان مکرر می فرمود: يااْبَن آَدَم! ِإْن ُكْنَت تُرِيُد ِمنَ  الدُّ
چيزی هستی که به آن نياز داری٬ در دنيا خيلی چيزهای ساده ای هست که رفع نياز تو را می کند٬ و خيلی نياز به تالش زياد و تنافس و رقابت و دعوا و... ندارد. َوِإْن
َا تُرِيُد َما َالَيْكِفيَك فَِإنَّ ُكلَّ َما ِفيَها َالَيْكِفيَك؛ اما اگر از دنيا چيزهايی می خواهی که بيش از نيازت است و به آن ها احتياجی ضروري نداری٬ مهه دنيا را هم به تو ُكْنَت ِإمنَّ
بدهند٬ باز هم راضی خنواهی شد. اگر چيزی را که به آن نياز داری می خواهی٬ خيلی راحت می توانی به آن دست پيدا کنی؛ اما اگر چيزهايی را که مورد حاجتت نيست

می خواهی٬ چون دلت می خواهد و هوس داری که به آن ها برسی٬ بدان هيچ وقت اين هوس تو ارضا منی شود و هر چه پيدا کنی باز بيشرت می خواهی.

 

زهد٬ کليد همه خوبی ها
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نـَْيا؛[4] [5] مهه خوبی ها را در انباری مجع کرده اند که کليدش زهد و ِمْفَتاُحُه الزُّْهَد ِيف الدُّ بـَْيٍت٬ َوُجِعَل  از امام صادق عليه السالم نقل شده که فرمود: ُجِعلَ  اخلَْْريُ ُكلُّهُ  ِيف 
بی رغبتی به دنياست. يعنی اگر نسبت به دنيا بی رغبت بودی٬ مهه خوبی ها را می توانی دارا شوی٬ اما اگر انسان دلبستگی به دنيا داشته باشد٬ خوبی ها يکی پس از ديگری
از دست او می رود؛ مبتال به حسد و حرص می شود. امروز مال مشتبه می خورد٬ فردا به دنبال حرامش می رود٬ بعد به مهسايه ظلم می کند٬ بعد به يتيم ظلم می کند٬ و بعد

به پيغمرب و امام ظلم می کند. سّر مهه  اين ها دلبستگی به دنياست. اگر خبواهی از اين ها راحت شوی٬ کليد مهه خوبی ها بی رغبتی به دنياست.

 

مباهات خداوند به بنده زاهد

َواْجلَنَُّة ِلَمْن تـََرَك احلََْالَل٬ فـََعَلْيَك بِالزُّْهِد فَِإنَّ َذِلَك ِممَّا يـَُباِهي اللَُّه ِبِه اْلَمَالِئَكَة؛[5] [6] ابن مسعود می گويد: پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله به من فرمودند: النَّاُر ِلَمنْ  رَِكبَ  ُحمَرَّماً 
روشن است که گناه انسان را به جهنم می برد و اجتناب از گناه و اجنام واجبات هم راه �شت است؛ اين را مهه می دانند. ويل حضرت فرمود: اگر در حالل دنيا زهد
ببينيد! من چيزی را برايش حالل بنده مرا  داشته باشی٬ و نسبت به آن بی رغبت باشی٬ خداوند به وجود تو بر مالئکه مباهات می کند. يعنی به فرشتگان می فرمايد: 
کرده ام٬ اما به خاطر اين که من آن را دوست ندارم٬ او هم آن را دوست ندارد و دنبالش منی رود. َوِبِه يـُْقِبُل اللَُّه َعَلْيَك ِبَوْجِهِه َوُيَصلِّي َعَلْيَك اْجلَبَّار؛ خدا با نظر لطف به تو
اقبال و توجه می کند و بر تو درود می فرستد. ِإنَّ اللََّه َوَمَالِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَِّيبِّ؛[6] [7] هم چنان که خداوند بر پيغمرب خود درود می فرستد٬ بر چنني بنده ای که به خاطر

خشنودی خدا از حالل هم اجتناب می کند٬ درود می فرستد.

 

تعريف زهد

از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه نقل شده  است که فرمودند: الزهد بني کلمتني؛[7] [8] زهد با اين دو کلمه از قرآن تعريف می شود؛ ِلَكْيال تَْأَسْواعلى ما فاتكم َوال تـَْفَرُحوا ِمبا
آتاُكْم؛ زهد آن است که اگر چيزی از امور دنيا از دست تان رفت٬ ناراحت نشويد٬ و اگر نعمتی دنيايي به دست تان رسيد٬ خيلی شاد نشويد. نعمت های دنيا را ابزاری
برای آزمايش تلقی کنيد؛ نه به بودنش خيلی دل ببنديد٬ و نه از نبودنش ناراحت شويد. نه از بودن ثروت٬ مقام  و مريد خوشحال شويد و نه از اين که کسانی از مشا
برگشتند٬ بی اعتنايی و جفا کردند٬ ناراحت شويد! باألخره حتوالت در دنيا زياد است٬ و بسيار اتفاق می افتد که انسان زماين مورد حمبت مردم قرار می گريد٬ و يک وقت

هم می بيند مهان مردم فحشش می دهند! می فرمايد: نه به حمبت مردم دل ببند و نه از اعراض شان ناراحت شو؛ ِلَكْيال تَْأَسْوا على ما فاتكم َوال تـَْفَرُحوا ِمبا آتاُكْم.

 

زاهد/ صابر/ راغب

َا النَّاُس َثَالثَة زَاِهٌد َو رَاِغبٌ  َو َصاِبٌر؛ فََأمَّا روايتی از امرياملؤمنني سالم اهللا عليه است  که می فرمايد: مردم سه دسته اند؛ يک دسته زاهد٬ يک دسته راغب٬ و يک دسته صابر. ِإمنَّ
َها فَاَتُه؛[8] [9] زاهد کسی است که نه از داده های دنيا خيلی شاد شود٬ و نه به خاطر از دست دادنش نـَْيا أَتَاُه٬ َو َال َحيَْزُن َعَلى َشيْ ٍء ِمنـْ الزَّاِهُد َفَال يـَْفرَُح ِبَشيْ ٍء ِمَن الدُّ
خيلی ناراحت شود. اما صابر کسی  است که در مقابل آلوده شدن به دنيا صرب می کند٬ دلش می خواهد٬ دوست دارد اما با خودش مبارزه می کند و وقتی که دنيا از
دستش می رود به دنبال اين منی رود که بدل حرامی به جای آن پيدا کند. به عبارت ديگر٬ اگر نعمتی از دنيا هم به دستش برسد٬ خيلی به آن دل منی بندد و از آن اعراض
می کند؛ چون می داند اين وسيله ابتال است و ممکن است نتيجه بدی برايش رقم بزند٬ اما با زمحت از آن دور می شود. واما الراغب َفَاليـَُباِيل ِمْن ِحلٍّ َأَصاَ�َا أَْم ِمْن َحرَاٍم؛ اما

راغب نقطه مقابل زاهد است؛ با متام وجود طالب دنياست چه از راه حالل و چه از راه حرام.

زاهد از حالل هم اجتناب می کرد. صابر با زمحت و سختی از حرام اجتناب می کرد. ولی راغب به دنبال نعمت دنيا از هر راهی است؛ می گويد: هر چه پيش آيد خوش
آيد؛ من به دنيا برسم٬ از هر راهی که شد؛ حالل يا حرام مشکلی نيست.

 

زهد در حرام وحالل دنيا

نـَْيا قَاَل الَِّذي َيْرتُكُ  َحَالَهلَا َخمَاَفَة ِحَساِبِه َو َيْرتُُك َحرَاَمَها َخمَاَفَة  نقل می کنند که ُسِئَل الصَّاِدُق َعِن الزَّاِهِد ِيف الدُّ
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نـَْيا قَاَل الَِّذي َيْرتُكُ  َحَالَهلَا َخمَاَفَة ِحَساِبِه َو َيْرتُُك َحرَاَمَها َخمَاَفَة در روايتی امام رضا عليه السالم از جدشان امام صادق عليه السالم نقل می کنند که ُسِئَل الصَّاِدُق َعِن الزَّاِهِد ِيف الدُّ
َعَذاِبِه؛[9] [10] زاهد کسی است که از حرام و حالل دنيا اجتناب می کند؛ از حرامش به خاطر ترس از عقوبت٬ و از حاللش به خاطر اين که نگران است که نتواند
حسابش را درست پس بدهد. در روايات اين تعبري زياد آمده است که فی حالهلا حساب وفی حرامها عقاب؛ دست کم بايد آن دنيا معطل شود تا حساب مالی که

کسب کرده و کيفيت مصرفش را رسيدگی کنند؛ خود مهني او را از نعمت های اخروی باز می دارد و ديرتر به آن می رسد.

 

نشانه های زهد از زبان جبرئيل

کراهت در استفاده از حالل٬ بی اعتنايی به حرام

روايات کم نظريی از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه وآله نقل شده که می فرمايد: من از جربئيل تفسري زهد را پرسيدم؛ قـُْلُت: يَا َجْربَئِيُل! َفَما تـَْفِسُري الزُّْهِد؟ قَاَل: الزَّاِهُد حيُِبُّ َمْن حيُِبُّ
َخاِلُقُه َو يـُْبِغُض َمْن يـُْبِغُض َخاِلُقُه؛[10] [11] گفت: عالمت زاهد اين است که هر کسی را که خدا دوست دارد٬ او هم دوست می دارد و هر کس که مبغوض خداست٬
نـَْيا َوَال يـَْلَتِفُت ِإَىل َحرَاِمَها؛ از حالل دنيا به سختی و با کراهت او هم نسبت به او بغض دارد. يعنی مالک حب و بغضش دوستی و دمشنی خداست. يـََتَحرَُّج ِمْن َحَالِل الدُّ

استفاده می کند٬ و به حرامش اصال اعتنا منی کند.  فَِإنَّ َحَالَهلَا ِحَساٌب َو َحرَاَمَها ِعَقاٌب. سپس چند نشانه ديگر برای زاهد ذکر می فرمايد.

دلسوزی برای همه مسلمانان

از آن جا که گفتيم زهد مفتاح مهه خريات است٬ برای زاهد عالئم زيادی مي تواند باشد٬ زيرا مهه خرياتی که شخص به دست آورده٬ نتيجه اين است که کليدش را داشته
برای خودش به مهه مسلمان ها مهربان است. مهان طور که خري خودش را می خواهد و  نـَْفَسُه؛ نسبت  يـَْرَحُم  َكَما  اْلُمْسِلِمَني  يـَْرَحُم مجيع  استفاده کرده است.  از آن  و 
دلسوزی می کند٬ برای مهه مسلمان ها و بندگان خوب خدا دلسوز و مهربان است. حتی اگر مسلمانی راه غلطی برود و اشتباه و  لغزشی از او سرزند٬ باز هم دلسوزش

است. اگر �ی از منکر هم می کند يا اگر سعی می کند او را از گناه باز دارد٬ از سر دلسوزی است. آن ها را دوست دارد و خريشان را می خواهد.

کم گويي و پرهيز از زينت هاي دنيا

نُـَها؛ از سخن گفنت فرار می کند مهان طور که انسان از الشه بدبو اجتناب می کند. يکی از منونه های بارز َكَما يـََتَحرَُّج ِمَن اْلَمْيَتِة الَِّتي َقِد اْشَتدَّ نـَتـْ اْلَكَالِم  ِمَن  يـََتَحرَُّج 
اجتناب از سخن گفنت٬ حضرت امام رضوان اهللا عليه بود. ايشان هرگاه الزم بود و مثال چيزی از ايشان می پرسيدند و بايد حتما پاسخ بگويند٬ با کوتاه ترين بيان پاسخ می دادند.
البته در درس و موعظه کامال با بالغت حق کالم را ادا می کرد٬ اما در حاالت عادی به راحتی سخن منی گفتند. اگر تکليفی بود و حتما بايد اظهار نظری کنند سخن
َيا َوزِيَنِتَها كَما يـََتَجنَُّب النَّاَر َأْن تـَْغَشاُه؛ آن چنان که اشخاص از آتش فرار می کنند٬ از دنيا نـْ می گفتند٬ ولی در حالت عادی معموال ساکت بودند. َويَتَحرَُّج َعْن ُحطَاِم الدُّ

و زينت های آن  اجتناب می کند.

ياد مرگ و کوتاهي آرزو

نَـْيِه َأَجُلُه؛ نَـْيِه َأَجُلُه؛ آرزوهای زاهد کوتاه است. آرزويش چيزهايی است که نزديک است و به احتمال قوی می تواند اجنام بدهد. وَكاَن َبْنيَ َعيـْ ويـَُقصَِّر أََمَلُه َو َكاَن َبْنيَ َعيـْ
دائما اجل را بني دو چشم خودش می بيند. اگر چيزی بني دو چشم انسان باشد٬ منی تواند از آن غفلت کند. دائما مرگ را بني دو چشم خودش می بيند. حواسش به اين

است که من بايد چه کار کنم که برای بعد از مرگم مفيد باشد.

وصلی اهللا علی حممد وآله  الطاهرين.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي

صفحه اصلي > آثار گفتاري > درس ها > درس های اخالق سال حتصيلی 94-95؛ حتليلي روان شناخيت از حتوالت صدر اسالم > جلسه چهلم؛ مجع بندي مباحث درباره حب دنيا

جلسه چهلم؛ جمع بندي مباحث درباره حب دنيا
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.16 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬09/04/95 مطابق با بيست وسوم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(40)

جمع بندي مباحث درباره حب دنيا

در جلسات گذشته درباره آيات و رواياتی که نسبت به حب دنيا هشدار و آن را مورد نکوهش قرار می دهد٬ صحبت هايی کردمي.  امشب قصد دارمي يک مجع بندی از
مضامني مطالب گذشته داشته باشيم.

 

عدم انحصار مذمت به دنيای حرام

 برخی با توجه به اختالف حلنی که در آيات و روايات نسبت به دنيا وجود دارد٬ گفته اند: منظور از بياناتی که در مذمت و نکوهش دنياست٬ دنيای حرام است. به
از مرتمجان بعضی  دنياست در چنني مقامی است. حتی  آيات و رواياتی که در مذمت  به صورت حرام مذموم است٬ و مهه  دنيا  نعمت های  از  استفاده  عبارت ديگر٬ 
�ج البالغه٬ در ترمجه تعبريات حضرت امري سالم اهللا عليه در مذمت دنيا٬ کلمه حرام را به آن اضافه کرد ه اند. روشن است که اين برداشت اگر در بعضی از روايات قابل صدق
باشد٬ در بسياری از جاها اين طور نيست. اصال موضوع برخی از تعبريات٬ امور مباح و حالل است. برای مثال عملکرد پيغمرب اکرم صلي اهللا عليه وآله درباره پرده تصويردار٬
به خاطر حرمت نگاه کردن يا آويزان کردن آن نبود؛ فرمودند: اين پرده را بردار زيرا مرا به ياد دنيا می اندازد. نه آويزان کردن آن پرده حرام بود و نه آن اندازه  که يک پرده

مصور انسان را به ياد دنيا می اندازد٬ موجب کار حرامی می شود. مهانند ساير زينت هايی است که در دنيا وجود دارد. بنابراين اين تفسري در مهه موارد صحيح نيست.

 

مراتب مذمت 

از سوی ديگر٬ برخی آيات و رواياتی که در مذمت دنياست را نوعی توصيه اخالقی تلقی کرده اند که خوب است انسان رعايت کند. بسياری از کتاب های اخالقی بابی
در مذمت دنيا دارند. موضوع و حتی عنوان بسياری از آيات٬ روايات٬ اشعار و داستان ها مذمت و دنيا به دليل بی وفايی آن است.  برخی تصور می  کنند که مهه مذمت ها
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درصدد بيان بی وفايی دنياست و مثل �ی از انتخاب يک دوست بی وفا می ماند؛ اين مذمت ها تکليف شرعی برای انسان درست منی کند و يک نکته اخالقی و نوعي
ارشاد است به اين که اگر به دنيا دل ببنديد٬ وقتی آن را از دست می دهيد٬ ناراحت می شويد که چرا از دست تان رفته  است!

اين تفسري نيز مهانند تفسري اول٬ جامع نيست. در يکی از روايت هايی که در شب های گذشته خواندمي آمده بود که وقتی مهه انبيا و علما ديدند حب دنيا انسان را به چه
سرنوشت شومی مبتال می کند٬ گفتند: حب  الدنيا رأس کل خطيئة. اين تعبري با اخالقی و ارشادی بودن منی سازد. مهچنني درباره رواياتی که می فرمود: نزد خدا چيزی

مبغوض تر از حب دنيا نيست٬ چه بگوييم؟!

در يکی از جلسات گذشته اشاره ای به راه حل اين مسئله کردمي. گفتيم در خود قرآن کرمي مواردی وجود دارد که مسئله ای به طور مطلق بيان شده است٬ و مصاديق
متعددی دارد؛ بعضی  در باالترين مراتب واجب است٬ بعضی  واجب عادی است٬ بعضی مستحب مؤکد است٬ بعضی مستحب است٬ و بعضي  هم شايد مهني چيزهايی
باشد که به آن عنوان ارشادهای اخالقی می دهند. به اصطالح اصوليني معاصر٬ می گوييم مراد اين روايات «طبيعت مهمله» دنياست٬ و نه در مقام اطالق است و نه در
مقام تقييد. می خواهد بگويد در اين ماهيت چنني چيزهايی يافت می شود. مهان طور که وقتی خداوند می فرمايد: اقم الصلوه لذکری٬ در مقام بيان اين مطلب است که
الزمه مناز ياد خداست. حال حکم آن چيست و در کجا واجب يا مستحب است٬ در جای خودش بايد بيان شود؛ اکنون در مقام اين نيست که منازهای واجب يا
مستحب را برمشارد. در چيزهای مذموم نيز مهني طور است. ممکن است مذموميت در حد کراهت باشد٬ يا به اندازه گناه صغريه ای است که با ترک کبائر آمرزيده می شود٬

مهان طور که ممکن است در حد کبائر موبقه باشد که آمرزيدنش به توبه جدی نياز دارد و حتی ممکن است انسان را به کفر بکشاند.

تعبري «حسنه» و «سيئه» که در قرآن آمده است به اين معنا نيست که مهيشه حسنه از واجبات است و سيئه از حرام ها. حسنه و سيئه يعنی خوب و بد. خوب و بد
مراتب دارد. يک مرتبه  از خوب ممکن است اعلی مراتب وجوب را داشته باشد٬ مهان طور که بعضی مراتب آن مستحب است. باز به تعبريی که بعضی از اصوليني معاصر
دارند٬ صيغه امر داللت بر «بعث» می کند؛ يعنی انسان را به طرف کار هل می دهد٬ اما در مقام بيان اندازه امهيت آن کار نيست٬ و خودبه خود بر وجوب يا استحباب
احراز کنيم که متکلم در مقام ما  باشد٬ و  تام  اين کار در صورتی ممکن است که مقدمات حکمت  لفظ اخذ کرد.  به اطالق  بنابراين مهيشه منی توان  ندارد.  داللتی 

اطالق گويی است.

وقتی از دنيا مذمت می شود به اين معناست که در اين کار چنني اقتضايی وجود دارد و می توان مصاديقی از حمبت دنيا پيدا کرد که بدترين و زشت ترين کار٬ و اساس مهه
از کبائر موبقه است٬ دالئل اين که در کجا واجب٬ کجا مکروه٬ کجا حرام و کجا  الدنيا» يک طبيعت مهمله است و مراتب خمتلفی دارد.  باشند. «حب  گناهان 

جداگانه ای نياز دارد.

 

تعارض در روايات درباره دنيا؟

در برخی از روايات با تعبرياتی مثل ملعون بودن دنيا و آن چه در آن است روبه رو می شومي. اين ها تعابري متشا�ی است و اين سؤال را مطرح می کند که واقعا چه چيزی از
دنيا ملعون است. دنيا يعنی مهني عاملی که ما در آن زندگی می کنيم. آيا ماه٬ خورشيد٬ زمني٬ آمسان٬  گياه٬ حيوان٬ و انسان هايی که در زمني هستند٬ مهه ملعونند؟! از
سوی ديگر رواياتی هست که دنيا را مرکب خوبی معرفی می کند که مؤمن سوار اين مرکب می شود و تا نزديک خدا می رود. اگر اين دنيا نباشد مؤمن منی تواند اين کارهای
خري را اجنام دهد٬ و اين تقرب ها را پيدا منی کند. برخی از روايات نيز تصريح دارد به اين که دنيا گناهی نکرده است و به آن دنيا فحش ندهيد! مهان  طور که می بينيد دو

دسته روايت است؛ يک دسته می گويد: به دنيا فحش ندهيد و آن  را مذمت نکنيد٬ و دسته  ديگر خود دنيا را  معلون می داند. مجع اين روايات به چه چيزی است؟

 

دنيا گناهی ندارد!

بايد گفت منظور از مذموم بودن يا مطلوب بودن دنيا٬ رفتار ما با دنياست نه خود دنيای خارجی. در واقع٬ دنيا وصف حيات است٬ و اين حيات و زندگی ماست که
مدح يا مذمت می شود٬ وگرنه٬ اعيان خارجی مذمتی ندارند٬ بلکه خملوقات خدا هستند؛ الذی احسن کل شیء خلقه؛ هر چه را خدا آفريده زيبا و خوب آفريده است. 
اين مذمت ها «وصف به حال متعلق» است و در واقع بعضی رفتار های انسان نسبت به دنياست که لعن آور است٬ وگرنه خود دنيا نه خوب است٬ نه بد؛ نه گناهی کرده
که مستوجب لعنت باشد و نه هر کس از دنيا استفاده می کند جهنمی می شود. اگر دنيا را مذمت کردند به حلاظ شيفته شدن ما نسبت به آن است. اين که در آيه
شريفه «فريب» به دنيا نسبت داده می شود؛ ال تغرّّنکم احليوة الدنيا٬ نيز به مهني جهت است که دنيا موضوع رفتار ماست٬ و رفتار و حالت ما نسبت به دنيا ممکن است

حالت فردی فريب خورده٬ شيفته و دلداده باشد. دنيا گناهی ندارد٬ ماييم که فريب می خورمي و عيب ها و مذمت ها به ما برمی گردد نه به خود دنيا.



 اين نکته پاسخ اين سؤال را هم مي دهد که چرا خداوند دنيايی را که اين قدر بد است٬ آفريد؟ پاسخ اين است که اگر خدا دنيا را نيافريده بود٬ �شت هم نبود. �شت
در اين دنيا پيدا می شود. درخت های �شت را در دنيا بايد کاشت و آن طرف ميوه اش را خورد. الدنيا مزرعة االخره؛ اين جا مزرعه است و بايد کاشت٬ و آن جا بايد

برداشت. پس خوبی و بدی دنيا بسته به اين است که ما با آن چطور رفتار کنيم.

 

مراتب مذمت دنيا

برخی  خيال می کنند خماطب آيات و رواياتی که دنيا را مذمت می کند٬ گناهکاران هستند٬ و می گويد: اين دنيا برای مشا که کارهای حرام می کنيد٬ بد است و اين
زندگی برای مشا مذموم است. در مقابل٬ برخی  گفته اند منظور کسانی است که می خواهند نکته های اخالقی را رعايت کنند.

بايد گفت خماطب اين تعابري مهه مردم هستند٬ ولی مذمت مراتب دارد. مذمت دنيا از يک طرف شامل کسی می شود که توجه خاصی به دنيا داشته باشد و آن چنان دل
به آن ببندد که او را از وظايفش بازدارد حتی اگر مرتکب هيچ حرامی نشود٬ و از يک طرف شامل کسی می شود که کارهای حرام بزرگی اجنام می دهد و ممکن است تا
درگريی با اوليای خدا و بلکه کشنت پيغمربان اهلی هم پيش رود. حتی تا آن جا می رسد که با خدا در می افتد و مثل فرعون می گويد: من خدايی غري از خودم منی شناسم.
حب دنيا مراتب خمتلفی دارد٬ ولی در مهه اين ها اين زمينه هست که انسان را به احنراف و سقوط بکشاند. بعضی  مراتب آن در مهني حد است  که پيغمرب اکرم از حلوايی
که هديه آوردند٬ تناول نکردند و فرمودند: می ترسم اگر يک بار خبورم به دهنم مزه کند و اشتياق پيدا کنم که يک بار ديگر هم خبورم و اين شوق ذهنم را مشغول کند؛

دل من بايد مشغول توجه به خدا باشد و نبايد فکر حلوا باشد.

 

مراتب تکليف

انسان ها از نظر وظايف و تکاليف نيز مراتب خمتلفی دارند. منی شود به دخرت بچه ای که تازه نه سالش متام شده و بايد روزه بگريد٬ بگوييد: اگر خبواهی به ديگران نشان
بدهی که روزه هستی٬ قصد قربت نداری و روزه ات باطل می شود و بايد قضايش را بگريی. بچه نه ساله اين چيزها را درک منی کند. برای اين که روزه بگريد بايد تشويقش
کنيد٬ بگوييد فالن غذا را برای افطارت �يه می کنم٬ فالن اسباب بازی يا چادر را برايت می خرم٬ تا اشتياق پيدا کند. يا اگر خبواهيد مد والالضالني و مسائل جتويدی را به
او ياد دهيد٬ به کلی نسبت به دين بی رغبت می شود. در ابتدا بايد در مهني حد که اسکلت عبادت از او برآيد٬ اکتفا شود و البته کم کم که باالتر می آيد٬ معرفتش
بيشرت می شود و متوجه می شود که نبايد تظاهر و رياکاری کند. اين جا تازه اول راه است٬ و مراتب کمال آن قدر زياد است که ما حتی تصور درستی از مراتب پيشرفته اش
منی توانيم بکنيم٬ و تا آجنا مي رسد که امرياملؤمنني می فرمايد: اهلی ما عبدتک خوفا من نارک وال َطَمعاً ِيف َجنَِّتَك َوَلِكْن َوَجْدُتَك َأْهًال لِْلِعَباَدِة فـََعَبْدُتَك؛[1] [2] اين به چه
معناست؟ اين که انسان خدا را اهل عبادت بداند چگونه انگيزه می شود که مناز شب خبواند؟! ما حتی تصور درستی هم از اين مرتبه ندارمي. تازه اگر مثل سلمان که
مقداری از اسرار را به او می گفتند٬ به جايی رسيدمي٬ تازه می فهميم که چنني چيزهايی هم در عامل وجود دارد! بنابراين هر کسی ظرفيتی دارد و نبايد بار سنگينی را که

توان کشيدنش را ندارد٬ به او حتميل کرد.

 

مراتب تکليف نسبت به اختالف مراتب ايمان

در روايتی برای اميان هفت سهم معرفی شده و می فرمايد: کسانی که سهم هفتم را دارند٬ سعی نکنند چيزی را بر کسانی حتميل کنند که سهم ششم را دارند. بايد درک
کنند آن که يک درجه پايني تر است چقدر ظرفيت دارد و به مهان اندازه از او انتظار داشته باشند.[2] [3] هم چنني نبايد از کسانی که يک سهم دارند٬ انتظاری بيش از
اولني مراتب اميان داشت. توقع نداشته باشيد هر کس گفت: من مؤمنم٬ مثل سلمان شود؛ طاقتش را ندارد. فرمايش امريمؤمنان عليه السالم نسبت به عاصم بن زياد ناظر به
مهني مسئله بود. حضرت فرمود: من يک وظيفه ای دارم٬ و تو يک وظيفه ای. وظيفه تو اين است که بايد به زن و بچه ات برسی و اين طور که تو زندگی می کنی٬ به
بايد ظرفيت خودش را بشناسد و نسبت به مهان عمل کند. اگر نوجوان خانواده ات ظلم می شود. خدا بر من تکليفی واجب کرده است که بر تو نکرده. هر کسی 
متوسطی که تازه به تکليف رسيده است خبواهد مثل امريمؤمنان مهيشه نان جو و منک خبورد٬ طولی منی کشد که مريض يا پشيمان می شود. بايد ظرفيت خودش را بسنجد
و آن اندازه ای که ظرفيت دارد٬ تشبه به اوليای خدا پيدا کند. مهه ما نيازهای طبيعی دارمي٬ اما منی توانيم فقط به آن اندازه واجب يا اندازه ای که خدا دوست دارد٬ اکتفا
کنيم. اگر اين گونه عمل کنيم پس از چند روز پشيمان می شومي و اصل مهه چيز را کنار می گذارمي. بايد تدبري کرد و ظرفيت را سنجيد و به اندازه ای که توانش هست
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قدم به قدم جلو رفت. البته اين به معنای نفی مراتب باالتر نيست. بايد زير نظر استادکار مترين کند٬ از آيات و روايات استفاده کند تا به تدريج بتواند به مراتب باالتر
برسد.

 

منافات تکوين و تشريع!

گاهی اين پرسش مطرح می شود که خداوندی که ما را از حب دنيا منع  کرده چرا دنيا را اين طور آفريده و اين جاذبه ها را در آن قرار داده است؟ به عبارت ديگر٬ تکوين
خدا با تشريع او منافات دارد! از يک طرف به طور طبيعی ميل بسياری از چيزها را در ما قرار داده است٬ و از يک طرف هم می گويد: از اين غذا خنور٬ چون حمبتت به

دنيا زياد می شود! چرا خداوند اين شوق را در ما قرار داد؟

در جلسات گذشته نيز مکرر گفته امي که وجود اين جاذبه ها دو حکمت کلی دارد. يکی اين که بقای زندگی ما و فراهم شدن زمينه رشد و تکامل مان بسته به اين است
که به اين جاذبه ها و خواسته های غريزی پاسخ دهيم. اگر وقتی انسان مريض می شد٬ احساس درد منی کرد٬ هيچ گاه سراغ دکرت و خوردن داروی تلخ منی رفت. اگر گرسنه
منی شدمي٬ غذا منی خوردمي و باعث می شد که  مريض شومي و از دنيا برومي. اگر می بايست در اين عامل باشيم و زندگی کنيم٬ بايد احساس گرسنگی کنيم تا غذا خبورمي٬ و
بايد احساس درد کنيم تا سراغ دکرت برومي. پس اين نيازهای طبيعی بايد باشد٬ تا زنده مبانيم تا آن وقت ببينيم برای چه آفريده شده امي و به دنبال کسب آن برومي. خدا ما را
آفريده است رشد و تکامل پيدا کنيم. اين رشد بسته به اين است که در اين عامل باشيم و زنده مبانيم٬ و برای اين ماندن بايد احساس گرسنگی کنيم٬ تا غذا خبورمي٬ بايد
احساس نياز به خواب کنيم تا خبوابيم. اين يک حکمت است که اصل بقای ما در اين عامل را تامني مي کند؛ البته در کنار بقای فرد٬ بقای نوع هم مطرح است٬ و اگر

نياز جنسی نباشد٬ نسل انسان منقرض می شود.

حکمت دوم اين است که خداوند ما را فقط برای اين نيافريده است که مبانيم و خبورمي و رشد کنيم و چاق و فربه بشومي. خداوند ما را آفريده است تا با انتخاب خودمان
راه خري را بر راه شر ترجيح دهيم. بنابراين بايد سر دو راهی قرار بگريمي و مهيشه در هر قدمی که برمی دارمي دست کم بايد دو راه وجود داشته باشد. کمال انسان در اين
است که آگاهانه راهی را انتخاب کند که خدا می خواهد. اگر جاذبه ها فقط برای کارهای خوب باشد٬ انتخابی پيش منی آيد و انسان هم مثل مالئکه می شود. اين
باعث برتری انسان بر ملک منی شود. انسان بايد هم نسبت به گناه و هم نسبت به ثواب کشش داشته باشد تا انتخاب کند. در فرهنگ دينی به اين انتخاب «امتحان»

می گويند. اگر اين طور نباشد٬ انسان نيستيم و خليفة اهللا منی شومي.

 

راز پرهيز از لذت های حالل

استفاده برخی حالل ها  از  اکرم  صلي اهللا عليه وآله  پيغمرب  که  بود  روايات  بعضی  در  مثال٬  برای  حالل هاست.  از  پرهيز  درباره  می شود  مطرح  اين جا  در  که  ديگری  پرسش 
منی کردند. دليل اين پرهيز چيست؟

خداوند انسان را در اين عامل طوری آفريده است که ممکن است ابتدا نسبت به چيزی ميل ضعيفی داشته باشد٬ اگر آن را اجنام داد و لذتی برايش حاصل شد٬ بار دوم
اشتياقش به آن بيشرت می شود و در اثر تکرار٬ به تدريج با آن انس پيدا می کند٬ و باالخره کار به جايی می رسد که ديگر ترک آن برايش مشکل می شود. کسانی هستند
که اگر يک شب خواب مبانند و مناز شب شان ترک شود٬  در روز حوصله سخن گفنت با خانواده خود را هم ندارند. اين خود از نعمت های خداست که انسان را طوری
آفريده که ابتدا کار کمی برايش سختی دارد٬ کم کم انس پيدا می کند٬ و سپس طوری می شود که اصال منی تواند آن را ترک کند. حال اگر کار بدی بود يا در مسري
گناه بود٬ کم کم به گناه کشيده می شود و در اثر تکرار٬ به گناه عادت می  کند و حتی ترک آن هم برايش مشکل می شود. کم کم به گناهان بزرگ تر هم کشيده می شود
بُوا ِبآيَاِت اللَِّه.[3] [4] چاره اش اين است که از اول جلويش را ببندد؛ به اين لغزشگاه نزديک نشود و و حتی به کفر می اجنامد؛ ُمثَّ َكاَن َعاِقَبَة الَِّذيَن َأَساُؤوا السُّوَأى َأن َكذَّ

کمی از آن فاصله بگريد.

ترک مکروهات و زهد در دنيا حرميی برای اين هستند که انسان به گناه کشيده نشود. مثل معروفی در زبان عربی هست که می گويد: و من حام حول احلمى  أوشك  أن
يقع فيه ؛ کسی که نزديک قرق گاه٬ قدم بگذارد ناگهان پايش می لغزد و می افتد. اين که حضرت می فرمايد: از اين حلوا منی خورم و می ترسم به آن عالقه پيدا کنم٬ برای اين

است که طبيعت انسان چنني است که اگر از چيزی که خوشش آمد٬ دفعه دوم با اشتياق بيشرتی تکرار می کند و کم کم انس پيدا می کند و ديگر عادت می کند.
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[1] [5]. حباراالنوار٬ ج٬67 ص186.

[2] [6]. الکافی٬ ج٬2 ص43.

[3] [7].  روم٬ 10.
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(http://www.mesbahyazdi.ir) (دام ظله)پايگاه اطالع رسانی آثار حضرت آيت اهللا مصباح يزدي
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جلسه چهل ويکم؛نيت؛ رکن ارزش در فلسفه اخالق الهی
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
11.74 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬10/04/95 مطابق با بيست وچهارم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(41)

نيت؛ رکن ارزش در فلسفه اخالق الهی

 

 

موضوع حبث ما آيات و رواياتی بود که انسان را از تعلق به دنيا برحذر می داشت. شب گذشته به مجع بندی حاصل حبث ها و هم چنني پاسخ گويی به برخی سؤال ها و
شبهه هايی که در اطراف مضامني روايات مطرح می شود٬ پرداختيم. يکی از اساسی ترين نکته ها در اين باب آن است که ريشه مذمت هايی که درباره دنيا شده٬ اصالت
قائل شدن برای دنيا و دوست داشنت دنيا برای دنياست؛ اما اگر انسان بتواند دنيا را وسيله اي برای رسيدن به آخرت٬ ارز ش های معنوی و رضای اهلی قرار دهد٬ نه تنها

مذمتی ندارد بلکه ممدوح نيز است و گاهی ممکن است به حد وجوب هم برسد.

در جلسات گذشته درباره اين مطلب حبث های بسياری کردمي. اکنون در مجع بندی مطالب می خواهيم ببينيم در چه صورت٬ قصد انسان از رفنت به طرف دنيا٬ رسيدن به
دنياست و در چه صورت وسيله اي برای رسيدن به آخرت می شود. يکی از نکته هايی که می تواند به ما در فهم وتشخيص اين مسئله کمک کند٬ نکته ای است که در
َا حديثي آمده است که شيعه و سنی با نقل های متعدد از پيغمرب اکرم صلی اهللا عليه و آله نقل کرده اند. حضرت با بيان ساده ای می فرمايد: ارزش کارها بستگی به نيت دارد؛ ِإمنَّ

اْألَْعَمالُ  بِالنـِّيَّاِت َو ِلُكلِّ اْمرٍِئ َما نـََوى.[1] [2]

 

نيت؛ رکن ارزش در فلسفه اخالق الهی

 يکی از مباحث داغ حمافل دانشگاهی و آکادميک که از هزاران سال پيش تا به امروز در مکاتب خمتلف اخالقی مطرح بوده٬ مالک ارزش و خوبی و بدی کارهاست.
اين حديث پرده از اين حقيقت برمی دارد که رکن ارزش «نيت» است؛ يعنی انسان می تواند کاری را با نيتی اجنام دهد و دارای ارزش مثبت شود٬ و می تواند مهان کار را با
مهه خصوصياتش٬ البته با نيت ديگری٬ اجنام دهد و ضد ارزش  شود! در حديثی آمده است که دو نفر با هم وارد مسجد می شوند٬ مانند هم مناز می خوانند و از مسجد
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اما مناز يکی Ǿشت آور است و مناز ديگری اما يکی Ǿشتی می شود و يکی جهنمی. هر دو در يک مسجد٬ در يک وقت و مثل هم مناز خواندند٬  بريون می آيند٬ 
جهنم آور. آن که نيتش اين بوده است که در پيشگاه اهلی اظهار بندگی کند٬ از گناهانش توبه کند٬ و هيچ توجهی به ديگران نداشته است٬ مهني مناز او را Ǿشتی

می کند٬ اما ديگری مهني کارها را اجنام داده است٬ اما منظورش اين بوده که ديگران ببينند که چه مناز خوبی می خواند٬ و مهني مناز او را به جهنم می برد.

اين نيت در عمق دل انسان است و هيچ کس ديگر از آن خربدار منی شود. در واقع مهان است که به يک کار ارزش مثبت يا منفی می دهد. اين طور نيست که هر
کاری مربوط به دنيا٬ شکم يا دامن باشد حتما عذاب آور باشد و مذمت ها شامل آن شود. بسته به اين است که به چه نيتی اجنام گريد؛ البته مهه می دانيم که هر کاری را
منی توان با دو نوع نيت اجنام داد. برای مثال انسان منی تواند به مال يا ناموس مردم جتاوز کند و بگويد نيت خري داشتم. کار بايد ظرفيت اين را داشته باشد که دو جور
نيت به آن تعلق بگريد. در واقع افزون بر نيت٬ رکن ديگری نيز وجود دارد که خود کار بايد «حسن فعلی» داشته باشد. نيت «حسن فاعلی» می آورد و خوِد کار هم

بايد حسن فعلی داشته باشد. در ادامه درباره چند نيت که به کارهای دنيايی ما ارزش داده٬ آن ها را آخرتی می کند٬  سخن می گوييم.

 

رفع نيازهای طبيعی به قصد اطاعت خدا

مهه  ما می دانيم که خدای متعال اجازه خودکشی به ما نداده است؛ يکی از وظايف  ما اين است که جامنان  را حفظ کنيم. حتی فقها تصريح می کنند که جايز نيست
انسان کاری کند که به خودش ضرر بزند. غذا خوردن يک کار حيوانی است و حيوانات هم غذا می خورند؛ اما اگر قصد انسان از خوردن غذا حفظ جان و سالمتی به
خاطر رضايت خدا باشد٬ مهني غذا خوردن ارزش پيدا می  کند. ضرورت حفظ جان مسئله بسيار ساده ای است. هريک از ما وقيت توجه داشته باشيم که اگر غذا خنورمي٬
مريض می شومي و می مريمي حتما اين انگيزه در ما پيدا می شود که برای حفظ جان خود غذا خبورمي. هر موجود زنده ای دلش می خواهد جانش حتی برای حلظه بيشرت ادامه
پيدا کند. حشرات هم تا بتوانند دست و پا می زنند تا يک حلظه ديگر زنده مبانند. اين الزمه حيات است و آدميزاد هم خودبه خود منی خواهد مبريد٬ مگر اين که توهم پيدا

کند که وقتی خودکشی کند و مبريد٬ راحت تر می شود. در اين جا هم راحتی خودش را می خواهد٬ ويل خيال می کند وقتی خودکشی کرد راحت می شود.

اين کار ارزش به  اين است که  اين ضميمه را هم دارد که چون خدا می خواهد من حفظ جان می کنم؛  به خواست دل است و گاهی  اين قصد زنده ماندن گاهی 
انسان جان دوست باشد٬ به جبهه تا سرحد شهادت باشد. روشن است که اگر  انسان فداکاری در جبهه  اين دو در جايی ظاهر می شود که وظيفه  می دهد. تفاوت 

منی رود٬ اما کسی که برای رضايت خدا جان خود را حفظ می کند٬ از شهادت استقبال می کند. اين است که حتی غذاخورن چنني کسی عبادت می شود.

نظري اين مسئله درباره ازدواج هم مطرح می شود. می دانيم خدا منی خواهد نسل بشر منقرض شود و غريزه ای سرکش در انسان قرار داده است تا نسل انسان باقی مباند. اگر
انسان ازدواج کند و قصدش اين باشد که من برای اين که خدا دوست دارد ازدواج می کنم تا بچه دار شوم٬ مهان عمل حيوانی٬ عبادت و موجب سعادت می شود. پس
يک راه برای اين که انسان بتواند مهني کارهای دنيوی را موجب رسيدن به آخرت٬ ثواب٬ تکامل و رضای خدا قرار دهد٬ اين است که آن ها را به قصد اطاعت خدا اجنام

دهد.

 

ارضای غريزه به قصد جلوگيری از ابتال به گناه

انسان به خصوص در جوانی٬ در اثر غرايزی که دارد٬ در معرض ابتال به برخی از گناهان است. بعضی از اين غرايز آن قدر سرکش است که کمرت کسی است که گرفتار
آن نشود. اگر انسان اقدام به کاری کند که مبتال به گناه نشود٬ مهني کار عبادت به مشار می آيد. ممکن است اصال توجه نداشته باشد که ازدواج بقای نسل می آورد٬ و
يا دستور خداست٬ ولی فقط برای اين که مبتال به گناه نشود٬ اين کار را می کند يا به دنبال لوازم٬ تبعات و آثارش می رود. قصد ندارد که اين کار او را به Ǿشت بربد٬
اما برای اين که از وسوسه شيطان رها شود و به گناه کشيده نشود٬ اقدام به اين کار می کند. کاری که معموال به خاطر لذت های مادی و حيوانی اجنام می گريد٬ اما
قصد او اين است که با اين کار بر شيطان و نفس خودش مسلط شود و کاری نکند که موجب رفنت به جهنم شود. اين هم يک نوع نيت است. انسان کاری کند که
انگيزه گناه در او ضعيف شود و بتواند مقاومت کند. وقتی غريزه خيلی فعال و سرکش است٬ مقاومت سخت است٬ ولی وقتی از راه حالل به قدری ارضا شد٬ انسان

می تواند خود را کنرتل کند.

 

کسب درآمد به قصد احسان



نيت های باال مستقيما با شخص در ارتباط بود٬ اما نيت های ديگری هست که واسطه می خورد. برای مثال٬ انسان به دنبال کسب درآمدی برود که بتواند به پدر و
مادرش احسان کند. می دانيم يکی از Ǿرتين عبادات احسان به والدين است. فرض کنيد که انسان می خواهد به پدر و مادر خود که وضع مالی خوبی ندارند احسان
کند. روشن است که بايد فعاليت بيشرتی کند تا درآمد حالل بيشرتی به دست آورد تا بتواند به پدر و مادرش خدمت کند. اين کار هم از آن جا که مقدمه احسان به
والدين است (که بعد از پرستش خدا از مهه چيز پيش خدا عزيزتر است)٬ عبادت می شود. بعد از آن٬ احسان به خواهر٬ برادر و ارحام نزديک و سپس مهسايگان و
دوستان صميمی قرار دارد. اگر انسان برای اين که بتواند اين کارها را اجنام دهد٬ سراغ دنيا و کسب درآمد برود٬ مهني کسب درآمد عبادت٬ آن هم از بزر گ ترين عبادت ها

می شود.

در مرحله بعد٬ انسان افراد نيازمندی را در عامل می بيند که اگرچه با او رابطه خويشاوندی ندارند٬ حق خاصی هم بر او ندارند٬ ولی می داند که فقريند. اگر انسان فقط به
قرار داده است. در به آخرت  باز دنيا را وسيله رسيدن  برود٬  به دنبال کسب درآمد  نيازهای آن ها را برطرف کند٬  انسان ها رسيدگی کند و  اين گونه  به  اين که  خاطر 
چه برای  را  بزرگی  اين  به  خانه  اين  فرمودند:  بود٬  خريده  بزرگی  خانه  که  بصره  در  خود  مناينده ي  به  خطاب  امريمؤمنان عليه السالم  که  خواندمي  روايتی  گذشته  شب های 
می خواهی؟ در آخرت به آن بيشرت احتياج داری! سپس فرمودند: البته می توانی مهني خانه را وسيله آخرت قرار دهی؛ در آن از ميهمانان و خويشاوندانت پذيرايی کنی؛

قسمتی از آن را در اختيار برخی از فاميل هايت که خانه ندارند٬ قرار دهی و...؛ دراين صورت مهني خانه وسيله آخرت تو می شود.

 

خوردن به قصد شادکردن دل مؤمن

احرتام به  و  برای خدا  را  غدير  عيد  اگر کسی  دارد.  را  عبادت  هفتاد سال  ثواب  غدير  عيد   روزه  است.  مؤمن  دل  دهنده٬ شاد کردن  ارزش  نيت های  از  ديگر  يکی 
امرياملؤمنني و واليت٬ روزه بگريد٬ خدا ثواب هفتاد سال عبادت را به او می دهد. حال اگر کسی قصد روزه کرد و سحری خورد و تصميم گرفت که روزه بگريد٬ ولی روز
عيد به ديدن پدر٬ مادر٬ بستگان و يا يکی از برادران اميانی اش رفت و احساس کرد که اين صاحبخانه دوست دارد که او از شريينی و ميوه ای که برايش آورده است٬
تناول کند. يا دوست دارد در روز عيد غدير به عشق امريمؤمنان عليه السالم از مؤمنی پذيرايی کند. روايت است که اگر نگويد من روزه هستم٬ و به خاطر شادی اين برادر
اميانی٬ روزه اش را افطار کند٬ خداوند دو برابر ثواب آن روزه را به او می دهد. خداوند دوست دارد مؤمنني نسبت به مهديگر مهربان باشند٬ و وقتی انسان برای شاد کردن
يک مؤمن از غذای او تناول کند٬ ثواب چند سال عبادت را می برد. ظاهر کار٬ غذا خوردن است ويل گاهي مهني کار (در صورتی که فرد می داند طرف مقابل راضی

نيست) حرام و موجب جهنم می شود٬ ولی در اين مورد که او راضی است و دوست دارد او تناول کند٬ کار آخرتی و دارای ثواب صدها سال عبادت می شود.

 

استفاده از نعمت به قصد يافتن انگيزه شکر

يکی از Ǿرتين ارزش ها که در آيات بسياری روی آن تأکيد شده٬ اين است که خدا دوست دارد بندگانش شاکر نعمت های او باشند. هم چنني رواياتی وجود دارد که اگر
کسی عبادتش را فقط برای شکر به جا آورد٬ اين عبادت Ǿرتين ارزش  ها را خواهد داشت. در روايتی از امام صادق صلوات اهللا عليه نقل شده است که بعضی از مردم برای
اين که از آتش جهنم در امان مبانند٬  خدا را عبادت می کنند؛ تِْلَك ِعَباَدُة اْلَعِبيِد؛ اين ها بردگانی هستند که از ترس کتک اطاعت می کنند. برخی برای اين عبادت می کنند
اجنام برای خدا  را  دنيايی  نيز می گويند ما کار  اين ها  مبادله جنس اند.  از  بيشرت  بازرگانان هستند که در فکر سود  التُّجَّاِر؛  ِعَباَدُة  تِْلَك  ثواب اخروی شان زياد شود؛  که 
می دهيم تا سود و ثواب بيشرتی بربمي. اين هم خوب است٬ اما يک نوع جتارت با خداست. سپس می فرمايد: َوِإنَّ قـَْوماً َعَبُدوُه ُشْكراً فَِتْلَك ِعَباَدُة اْألَْحرَار؛[2] [3] اما برخی
فقط به عنوان شکر خدا عبادت می کنند. خدايی که اين مهه نعمت به ما داده است٬ من وظيفه خودم می دامن که در مقابل او کوچکی کنم و او را پرستش کنم. اين
افضل عبادات است. اين عبادت پاک تر و خالص تر از عبادت های ديگر است. در اين عبادت فرد برای نفع و ضرر خودش عبادت منی کند٬  بلکه از آن جا که خدا را

دوست دارد٬ شکر نعمت های او را به جا می آورد.

ويل چه زمانی انسان شکر می کند؟ ما بسياری از اوقات انگيزه ای برای شکر بسياری از نعمت هايی که خدا به ما داده است را ندارمي. اصال به ياد ندارمي که زنده امي٬ اميان
دارمي٬ عقل دارمي٬ می توانيم سخن بگوييم٬ می توانيم فکر کنيم و... هيچ انگيزه ای هم برای شکر آ�ퟓا ندارمي. وقتی به فکر شکر می افتيم که مزه نعمتی را بچشيم و شريينی 
آن را درک کنيم. آن وقت می فهميم که عجب نعمت بزرگی است و بايد شکر کسی که اين نعمت را به ما داده است را به جا آورمي. يکی از راه هايی که زمينه شکر را
ما نعمت ها هست که  از  بسياری  است.  داده  او  به  را  نعمت  اين  باشد که خدا  داشته  توجه  و  باشد  را چشيده  نعمت  خدا  مزه  انسان  که  است  اين  می کند  فراهم 
نچشيده امي و اصال منی دانيم چقدر نعمت خوبی است و انگيزه شکر هم برای آن ها ندارمي. در نتيجه ثواب شکر و عبادتی که از روی شکر آن باشد را هم خنواهيم برد.
خدا دوست دارد ما آن ثواب را بربمي. او می خواهد ما لياقت اين را پيدا کنيم که آن ثواب را دريافت کنيم. از اين رو می گويد: ُكُلواْ ِمن طَيَِّباِت َما َرَزقْـَناُكْم َواْشُكُروْا؛[3]

http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5914#_edn2
http://www.mesbahyazdi.ir/print/book/export/html/print/book/export/html/5914#_edn3


[4] از نعمت های خوبی که به مشا داده امي٬ استفاده کنيد و شکرش را به جا بياوريد. وقتی انگيزه شکر پيدا می کنيد که از نعمت استفاده کنيد. تا انسان مزه نعمتی را

نچشيده است٬ انگيزه شکر هم ندارد. وقتی انگيزه ای نداشت٬ ثوابش را هم منی برد. خدا می خواهد به بندگان خبشش کند و آن ها به ثواب ها و مراتب عالی اميان و معرفت
برسند. پس بايد مهه به نعمت هايی که خدا به آن ها داده است توجه کنند تا شکر کنند. برای اين که آدم انگيزه شکر پيدا کند٬ بايد نعمت خدا را بچشد و مزه اش را
درک کند. اين است که سؤال می فرمايد: قل َمْن َحرََّم زِيَنَة الّلِه الَِّيتَ َأْخرََج ِلِعَباِدِه َواْلطَّيَِّباِت ِمَن الرِّْزِق؛[4] [5] اما باز در اين جا نيت نقش مؤثری دارد. يک وقت نيت انسان
در استفاده از نعمت ها لذت بردن يا کسب قدرت برای اجنام گناه بيشرت است؛ اين نيت شيطانی و دنياپرستی است. اما ممکن است قصد انسان اين باشد که اوال مزه
اين نعمت را بچشم تا شکرش را به جا بياورم٬ و ثانيا قدرت بيشرتي برای عبادت بيشرت پيدا کنم. اين هم يکی از قصدهايی است که می تواند کارهای دنيوی  انسان را

اخروی کند. 

 

آب تنی برای نشاط در عبادت

دارد که روايت  در  پيدا شود.  آن  در  تنوعی  و  تغيري  نوع  است که می خواهد يک  اين  آن خسته می شود.  از  و  تکراری خوشش منی آيد  از کار  به طور طبيعی  انسان 
امرياملؤمنني سالم اهللا عليه هر شب٬ بيشرت آن را به عبادت می پرداختند و آخر شب غسل می کردند تا از خستگی و کسالت درآيند و با نشاط باشند. آب تنی و غسل کردن٬
به خصوص اگر هوا گرم باشد٬ لذت دارد و انسان از آن خوشش می آيد. اين کار خودبه خود ثوابی ندارد٬ اما اگر انسان اين کار را به اين قصد اجنام دهد که از خستگی و

ماللت درآيد و برای عبادت نشاط پيدا کند٬ مهني شست وشو عبادت می شود و ثواب مضاعف خواهد داشت.

 

تالش در راه عزت و پيشرفت جامعه اسالمی

از ديگر نيت ها٬ نيت هايی است که به جامعه اسالمی مربوط می شود. البته ممکن است نفع فرد را هم داشته باشد٬ اما به اين بستگی دارد که فرد کدامش را در نظر
بگريد؛ نفع شخصی يا نفع اجتماعی. شخصی را فرض بفرماييد که به قدر استفاده خود و خانواده اش اموال٬ امالک و مستغالتی دارد که برای زندگی تا آخر عمرشان
کفايت می کند٬ اما می تواند با استفاده از فکر٬  تدبري٬  و ختصص با اموال خود کاری کند که جامعه اسالمی از کفار بی نياز شود؛ چيزی که احلمدهللا بعد از انقالب
مراتب زيادی از آن برای جامعه ما پيدا شده است. در گذشته در بسياری از  مسايل نيازمند کشورهای ديگر بودمي. برای مثال در پزشکی٬ برای جراحي های بسيار ساده
مردم جمبور بودند به کشورهايی مثل اسپانيا و انگلستان سفر کنند. اکنون احلمدهللا به برکت انقالب طوری شده است که مردم کشورهای مهسايه برای عمل به جای اروپا به
ايران می آيند. اگر کسی کار کند٬ درس خبواند٬ مهارت پيدا کند٬ مترين کند تا ياد بگريد و اخرتاعی کند٬ و باالخره کاری کند که موجب عزت اسالم و کشور اسالمی

و بی نيازی از دمشنان شود٬ يکی از بزر گ ترين عبادات را اجنام داده است؛ البته شرطش اين است که واقعا برای خدا و اسالم اين کار را اجنام دهد نه برای جيب خودش.

نظري اين٬ کارهايی مثل حفظ حميط زيست٬ حفظ منابع طبيعی٬ حفظ آب ها و خيلی منابع طبيعی ديگر است. اين ها ثروت هايی است که خدا در اختيار ما قرار داده
است و بايد نسل های ديگر هم از آن ها استفاده کنند. بايد کارهايی شود که حميط زيست سامل مباند٬ منابع طبيعی حمفوظ مباند٬ و مثال با خام فروشی آن را حراج نکنيم.
اگر کسی به اين نيت که جامعه اسالمی در مقابل کفار عزيز باشد و دست نسل آينده ما هم پيش دمشنان دراز نباشد٬ در جهت حفظ اين منابع کار کند٬ مهني کار
عبادت می شود. کار دنيايی است؛ کاری است که کفار هم برای حفظ حميط زيست٬ جنگل ها و منابع طبيعی و زيرزمينی شان می کنند٬ اما آن ها برای خودشان و برای
دنيای خودشان کار می کنند٬ و ما اگر اين کار را برای اين که خدا دوست دارد٬ اجنام دهيم خود اين عبادت می شود٬ و ارزش آن هزاران برابر کارهای خوبی است که

ديگران اجنام می دهند.

نتيجه اين که وقتی کارهای دنيايی٬ حتی حيوانی ترين کار ها٬ به قصد اطاعت خدا اجنام گريد٬ ثواب عبادت پيدا می کند. بسته به اين است که نيت ما چه باشد. دنيايی
بودن به اين است که ما دنيا را هدف بدانيم و اين کارها را برای لذت و رسيدن به منافع دنيوی اجنام دهيم٬ اما اگر اين  کارها را برای آخرت ٬ اطاعت خدا٬ پيشرفت

اسالم و عزت اسالم و مسلمني اجنام دهيم٬ مهني کارها کار آخرتی می شود و دارای ثوايب مضاعف خواهد بود.

 وفقنااهللا واياکم ان شاءاهللا.

 

[1] [6]. حباراالنوار٬ ج٬67 ص210.
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جلسه چهل ودوم؛ عرصه های فريب شيطان
برای دريافت فايل صوتی اين جاراکليک کنيد [1]

 
13.52 مگابايت

بسم اهللا الرحمن الرحيم

آن چه پيش رو داريد گزيده اي از سخنان حضرت آيت اهللا مصباح يزدي (دامت بركاته) در دفرت مقام معظم رهربي است كه در تاريخ ٬12/04/95 مطابق با بيست وششم
رمضان 1437 ايراد فرموده اند. باشد تا اين رهنمودها بر بصريت ما بيافزايد و چراغ فروزان راه هدايت و سعادت ما قرار گريد.

تحليلی روان شناختی از تحوالت صدر اسالم

(42)

عرصه های فريب شيطان

 

اشاره

حبث ما درباره علل اساسی احنراف انسان بود. اين که چگونه انسانی که مدت ها راه صحيحی را پيموده و خدماتی کرده است٬ منحرف می شود و گاهی 180درجه تغيري
مسري می دهد. با استفاده از آيات و روايات به اين نتيجه رسيدمي که سه عامل کلی هوای نفس٬ حب دنيا و فريب شيطان از مهم ترين عوامل احنراف انسان هستند. ابتدا
به امجال درباره هر سه عامل حبث هايی را مطرح کردمي و س پس به مباحثی درباره هوای نفس و دنيا پرداختيم٬ و حبث کيفيت فريب دادن شيطان باقی ماند. گرچه در اين
زمينه نيز مباحثی کلی بيان شد٬ ولی اين حبث ها تا به صورت عناويين کلی است چندان تأثري عينی در زندگی انسان ندارد. وقتی اين ها می تواند اثر خودش را ببخشد که
انسان به مصاديق زنده اش توجه کند٬ يا خودش جتربه کرده باشد٬ و يا در زندگی ديگران ببيند. شايد سّر اين که قرآن هم افزون بر مطالب کلی٬ گاهی داستان هايی با اسم
اثر بگذارد. برای مثال اگر به جای داستان حضرت يوسف٬ به و ويژگی های خاص نقل می کند٬ مهني باشد که داستان عينی بيشرت از عناوين کلی می تواند در انسان 
صورت کلی گفته می شد که اگر جوانی پرهيز کند٬ پاکدامن باشد و دامن خودش را از آلودگی ها حفظ کند٬ خداوند خيلی به او پاداش می دهد٬ به اندازه بيان داستان

آن حضرت اثر نداشت.

در جلسات گذشته با استفاده از آيات و روايات اين نتيجه کلی را گرفتيم که شيطان يا در فکر و يا در انگيزه ما برای عمل اثر می گذارد. او در مقام شناخت٬ کاری
می کند که ما يا بد بفهميم يا چيزی را فراموش کنيم. هم چنني گاهی مسئله اي را می دانيم٬ شکی هم ندارمي و درست هم فهميده امي٬ اما او در مقام عمل کاری می کند
که هيجان پيدا کنيم و به طرف گناه کشيده شومي. هم چنني گفتيم که شيطان يک عامل مستقل نيست. اگر ما ميلی را نداشته باشيم او مني تواند آن را اجياد کند؛ بلکه

او چيزهايی را که خومشان می آيد و به آن ها ميل دارمي٬ تقويت می کند تا به طرف گناه کشيده شومي.

 

شيطان٬ عامل فراموشي ياد خدا
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يکی از موضوعاتی که قرآن به شيطان نسبت می دهد «نسيان» است. شيطان کاری می کند که انسان با اين که چيزی را می دانسته و آن را حل کرده است٬ از ياد بربد.
يکی از اين موارد در داستان حضرت موسی است که وقتی گرسنه شد و سراغ آن ماهی را از مهراه خود گرفت٬ مهراه او گفت: در فالن حمل که اقامت کردمي٬ فراموش
کردم بگومي چه اتفاقی افتاد؛ َوَما أَنَسانِيُه ِإالَّ الشَّْيطَاُن َأْن أَذُْكَرُه؛[1] [2] شيطان اين را از خاطرم برد. يا در جای ديگری می فرمايد: وقتی شيطان بر انسان ها غالب شود٬
خدا را از ياد آن ها می برد. علت اين که در خيلی جاها با اين که زمينه  برای عبادت و کار خري بوده است٬ ما فراموش می کنيم٬ يا به خاطر متايلی که به گناه دارمي٬ در
راه غلطی قدم می گذارمي٬ شيطان است. او بر انسان غالب می شود و ياد خدا را از ذهنش می برد؛ اْسَتْحَوَذ َعَلْيِهُم الشَّْيطَاُن فَأَنَساُهْم ِذْكَر اللَِّه.[2] [3] اين نسيان مشکالت

بسياری برای انسان درست می کند. از حضرت آدم که به خاطر نسيان دچار ترک اولی شد٬ تا انسان های ديگر مهه به آن گرفتار می شوند.

صريح آيه قرآن است که عده ای در قيامت کور حمشور می شوند و اعرتاض می کنند که خدايا ما در دنيا کور نبودمي٬ چرا ما را کور حمشور کردی؟ پاسخ می شنوند که در
دنيا آيات ما به دست تو رسيد٬ اما تو آن ها را به فراموشی سپردی٬ امروز هم فراموش می شوی. با تو مهان معامله را می کنيم که تو با آيات خدا کردی. آن جا تو آيات
خدا را ناديده گرفتی٬ ما هم اين جا تو را ناديده می گريمي؛ قَاَل َكَذِلَك أَتـَْتَك آيَاتـَُنا فـََنِسيتَـَها وََكَذِلَك اْليَـْوَم تُنَسى.[3] [4] شايد يکی از نکته ها در اين که «ذکر»[4] [5]
يکی از  امسای قرآن است اين باشد که بيشرتين گرفتاری انسان برای اين است که خدا را فراموش می کند و نياز دارد به اين که کسی به يادش بياورد. خداوند پيغمربان را
فرستاده است٬ قرآن را نازل کرده است تا چيزهايی که خود انسان ها می دانستند٬ به يادشان بياورد؛ َويُذَكُِّروُهْم َمْنِسيَّ نِْعَمِته؛[5] [6]نعمت های خدا را می بيند و می داند که

اين ها نعمت  خداست و بايد شکرش را به جا بياورد٬ اما فراموش می کند.

 

مغالطه هاي شيطاني!

گاهی نسيان٬ فراموشي اصل مطلب است٬ و گاهی در مقام استفاده٬ استدالل و حتقيق. وقتی انسان می خواهد به معلومات جديدی برسد ابتدا چيزهايی را که می داند با
هم ترکيب می کند و از ترکيب آن ها معلومات جديدی برايش پيدا می شود. قياس از صغری و کربی تشکيل می شود که دو مقدمه است که ما آن ها را می دانيم٬ اما به
ارتباطشان توجه نداشته امي. وقتی اين ها را با هم ترکيب کنيم٬ ارتباطشان معلوم می شود که موضوع يکی از مصاديق موضوع ديگری است٬ و شناخت جديدی براميان پيدا
می شود. حال اگر در مقام استدالل چيزی را که بايد به آن توجه کنيم فراموش کنيم و امر اشتباهی را به جای آن بگذارمي٬ به جای برهان و استدالل صحيح٬ دچار

مغالطه شده امي. يکی از کارهای شيطان مهني است.

 

عرصه های فريب شيطان در اعتقاد و عمل

حقيقت اين است که شيطان در متام مسائل زندگی (از ضروری ترين اعتقادات گرفته تا جزيی ترين رفتارها) می تواند با ما بازی کند. اميان از اعتقاداتی سرچشمه می گريد که
اصل مهه آن  ها اعتقاد به خدای يگانه٬ سپس اعتقاد به معاد و نبوت است. شيطان هم در اين جا با انسان بازی می کند و بسياری از مردم را فريب می دهد٬ و هم در
شناخت ارزش ها که مالک عمل ماست. او به اين کليات هم اکتفا منی کند٬ بلکه وقتی می خواهيم کاری را اجنام دهيم٬ ما را غافل می کند تا به چيز ديگری توجه کنيم و

نتيجه ای اشتباه بگريمي.

 

شيطان و مسأله توحيد

يکی از مواردی که شيطان در زمينه اعتقادات بسياری از مردم را فريب داده و گمراه شان کرده است٬ اصل مسئله توحيد است. بعد از اين که با فطرت خودمان يا با
استدالل های ساده فهميدمي که اين عامل خود به خود به وجود نيامده است و صانعی آن را ساخته است٬ اين سؤال مطرح می شود که آيا مهه قدرت ها در آن اجيادکننده
متمرکز است٬ و مهه چيز تا آخرت با اراده او اجياد می شود٬ يا هر خبشی  به دست کسی است. از قدميی ترين ايامی که ما سراغ دارمي کسانی به شرک اعتقاد داشته و چند
از حلاظ ثروت دارای جايگاه از حلاظ علمی و هم  انسان های فهميده٬ متمدن و زرنگی وجود دارند که هم  دنيا  باور نکنيم٬ ولی هم اکنون در  بوده اند. شايد  خدايی 
هستند٬ ولی واقعا معتقدند که هر نوع احتياج  ما انسان ها يک خدای خاص دارد؛ برای کشت و زرع مان به خدای باران نيازمندمي٬ می خواهيم مهسر اختيار کنيم به خدايی
که مهسر می دهد نياز دارمي٬ فرزند می خواهيم بايد دست به دامان خدای ديگری شومي که فرزند می دهد و... ميليون ها انسان در مهني عصر و در نزديکی کشور ما چنني

هستند و به اين اعتقاداتشان افتخار هم می کنند.
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می گويند اين اعتقادات از گذشتگان به ما رسيده است و چنني ذهنيتی دارند که پيشينيان ما انسان هايی فهيم و درس خوانده بوده اند٬ حتقيقات می کردند٬ صنايعی اخرتاع
ْعَنا 篙ََِذا ِيف کرده اند و عظمتی داشتند؛ آن ها اشتباه منی کردند! قرآن درباره اين طرز تفکر می گويد: وقتی پيغمربان می گفتند: خدای واحد را پرستش کنيد! می گفتند: مَّا مسَِ
آبَائَِنا اْألَوَِّلَني؛[6] [7]پيشينيان ما اين حرف ها را منی زدند٬ ِإنَّا َوَجْدنَا آبَاءنَا َعَلى أُمٍَّة َوِإنَّا َعَلى آثَارِِهم مُّْهَتُدوَن؛[7] [8] پدران٬ نياکان  و بزرگان مان از اين راه رفتند٬ ما هم از
آن ها ياد گرفتيم و می رومي. اين ها سنت آباء و اجدادی  ماست! اين يک مغالطه است. صغرای استدالل آ�칍ا اين است که اين چيزی است که پدران ما گفتند. کربايش
هم اين است که هر چه پدران ما گفتند٬ قابل اقتباس است و ما بايد ياد بگريمي. نتيجه هم اين که ما بايد مهان رفتار گذشتگان را نسبت به بت ها اعمال کنيم و اين ها را
پرستش کنيم. توجه منی کنند که کليت کربی ممنوع است. بله ما خيلی چيزها از پدر و مادرمان ياد می گريمي٬ هرکسی زندگی کردن را از پدر و مادرش می آموزد٬ اما اين

بدان معنا نيست که هر چه آن ها می گويند٬ درست است.

 

شيطان و مسأله نبوت

بسياری از اعتقادات اشتباه در اثر شبهاتی است که شيطان القا می کند. غالبا بت پرست ها خدا را به عنوان خالق آمسان و زمني قبول داشتند٬ ولی پايني تر از خدا به
اربابانی معتقد بودند که خدا اختيار هرکاری را به يکی از آن ها داده است. می گفتند: َما نـَْعُبُدُهْم ِإالَّ لِيُـَقرِّبُونَا ِإَىل اللَِّه؛[8] [9] ما اين بت ها را پرستش می کنيم تا ما را به اهللا
اسالم صلی اهللا عليه و آله پيغمرب  به خصوص  و  انبيا  پرستش کرد.  بايد  را  بود که چه کسی  اين  در  نداشتند٬ کالم  اهللا خيلی مشکل  پذيرفنت  برای  به هر حال  نزديک کنند. 
می گفتند: اين اللهی که مشا قبول داريد٬ توسط ما پيغامی برای مشا فرستاده است که جز خدای واحد را نپرستيد٬ به روز قيامت معتقد باشيد و اين کارهايی که خالف
ْعَنا؛[9] [10] اگر خدا می خواست پيغام بفرستد چطور از ميان ما تو را فرستاد؟! تو هم عقل است٬ اجنام ندهيد و...  ويل آن ها می گفتند: َوَلْو َشاء اللَُّه َألَنَزَل َمَالِئَكًة مَّا مسَِ
انسانی مثل ما هستی. اگر خدا می خواست پيغامی بفرستد فرشته ای می فرستاد. در واقع يک قياس تشکيل می دادند و می گفتند: اگر خدا خبواهد برای ما پيغامی بفرستد٬
توسط خود ما منی شود. اين احتاد مرسل و مرسل عليه می شود. پيغام آور بايد کسی غري از پيغام گرينده باشد. اگر خدا می خواست پيغامی بدهد بايد فرشته ای می آمد و
می گفت من فرستاده خدا هستم. مهان طور که می بينيد باز کربای استدالل آ�칍ا کليت ندارد. خدا هر کس را صالح بداند٬ هر کس به او اقرب است و هر کس 篙رت
بتواند پيام او را به مردم برساند٬ می فرستد. خود قرآن می فرمايد: اگر روی زمني فرشتگانی زندگی می کردند٬ ما فرشته ای را به عنوان پيام آور برايشان می فرستادمي. فرشته اصال
با مشا سنخيتی ندارد و منی توانيد با هم تفاهم کنيد. بايد کسی باشد که مشا خودتان او را بشناسيد و زبانش را بفهميد؛ َوَما أَْرَسْلَنا ِمن رَُّسوٍل ِإالَّ بِِلَساِن قـَْوِمِه.[10] [11]

اين از جاهايی است که شيطان دخالت می کند و انسان را به مغالطه می  اندازد.

 

شيطان و مسأله معاد

کفار در استدالل معاد هم چنني احنرافاتی داشتند. اوال برايشان زنده شدن پس از مرگ٬ چيز قابل قبولی نبود. کار به جايی می رسيد که آن را به عنوان يک لطيفه نقل
می کردند؛ َهْل َنُدلُُّكْم َعَلى َرُجٍل يـَُنبُِّئُكْم ِإَذا ُمزِّقْـُتْم ُكلَّ ُممَزٍَّق ِإنَُّكْم َلِفي َخْلٍق َجِديٍد؛[11] [12] دور هم می نشستند و می گفتند: راستی يک خرب تازه! چيز تازه ای که خيلی
چه است!  آدمی  عجب  می گفتند:  و  می خنديدند  می شود!  زنده  دوباره  می شود٬  خاک  و  می مريد  وقتی  انسان  می گويد  که  شده  پيدا  نفر  يک  است!  خنده دار  هم 
ِبِه ِجنٌَّة؛[12] [13] مگر ديوانه شده که اين حرف را می زند؟ چه دروغی به خدا می بندد! اصال حمال است. حاال گريمي که حرف هايی می زند؛ أَْفَرتَى َعَلى اللَِّه َكِذبًا أَم 
امکان دارد٬ مگر هرچيزی که امکان دارد واقع هم می شود؟! پيامربان دليل می آوردند که خدا خوب و بد را در اين عامل يکسان منی گذارد. ظامل و مظلوم را يک طور
باز مردم اما  باشد.  را داشته  اين جمازات ها  باشد که ظرفيت  بايد عاملی  دنيا ظاملانی هستند که هزاران مظلوم را کشته اند و جمازات نشده اند.  اين  حساب منی کند. در 
نـَْيا؛[13] [14] زندگی مهني است که هست و خرب ديگری نيست. پيامربان می گفتند: ما دليل می آورمي. اما اين ها می گفتند: اين دليل مشا می گفتند: ِإْن ِهَي ِإالَّ َحَياتـَُنا الدُّ
خيلی اعتباری ندارد٬ ما تا چيزی را نبينيم قبول منی کنيم. بنی اسرائيل بعد از اين که حضرت موسی آمد و آن ها را از چنگال فرعون جنات داد٬ گفتند: َلن نـُّْؤِمَن َلَك َحىتَّ

نـََرى اللََّه َجْهَرًة؛ تا آشکارا خدا را نبينيم اميان منی آورمي. ما بايد مهان طور که اجسام را می بينيم٬ خدا را هم ببينيم!

ابتدا می گفتند: اگر می خواهی ما قبول کنيم٬ بايد فالن کار را اجنام دهی! خداوند به پيامرب اجازه می داد که آن معجزه اجنام شود. وقتی اجنام می گرفت٬ می گفتند: عجب
ساحری است! فرعونيان چندين درخواست از حضرت موسی کردند. ايشان مهه را اجنام داد٬ اما آن ها خم به ابرو نياوردند. خداوند در برخی از آيات خطاب به پيامرب
خود می گويد: اين ها اين قدر سنگدل هستند که هر معجزه ای به اين ها نشان دهی٬ اميان منی آورند٬ چون بنا ندارند که قبول کنند. هر چه می گويی می گويند: نه٬ برای ما
ثابت نشد. عقل٬ فکر و استدالل برای ماست٬ اما شيطان کاری می کند که انسان از مقدمات و استدالالت صحيح غفلت کند و ذهنش به موضوعات ديگری منصرف

شود.
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وجود دقايق عالم٬ دليل وجود معاد

خداوند در سوره صاد خطاب به حضرت داوود می فرمايد: َوَال تـَتَِّبِع اْهلََوى فـَُيِضلََّك َعن َسِبيِل اللَِّه ِإنَّ الَِّذيَن َيِضلُّوَن َعن َسِبيِل اللَِّه َهلُْم َعَذاٌب َشِديٌد ِمبَا َنُسوا يـَْوَم احلَِْساِب؛
مشکل انسان اين است که روز حساب را فراموش کرده است. خداوند اين عامل را بی حساب خلق نکرده است. ببينيد مهه چيز از روی حساب است. ماه و خورشيد با
حساب حرکت می کند. مشا براساس حماسبات می توانيد پيش بينی کنيد که حتی چه وقت خسوف و کسوف اتفاق می افتد. مهه چيز از روی نظم است. چنني خدايی
آدميزاد را مهني طور بی هدف آفريده است؟!  مبب امت برسر مردم بياندازند و صدها هزار نفر را بی حساب بکشند؛ يا مرد و زن و پري و جوان ميين را به نام اسالم نابود کنند
و هيچ کسی هم به کارشان رسيدگی نکند؟! اين مهه دقايقی که در عامل به کار رفته است٬ مهه چيز روی حماسبات دقيق است٬ نوبت به آدميزاد که می رسد مهه چيز
بی  حساب می شود؟! وقتی پيغمربان می گفتند: دوباره زنده می شويد٬ می گفتند برخی از پيشينيان ما که مردند را زنده کنيد٬ ببينيم چه به سرشان آمده است! تا نبينيم قبول

منی کنيم که چنني چيزی هست.

 

جايگاه عقل

امروز هم عده زيادی از فيلسوفان معروف دنيا٬ معتقدند تا چيزی به حس نرسد اطمينان آور نيست. اصال عقل را قبول ندارند. می گويند با چشم می بينيم. اين گوش
است٬ می شنومي. عقل چيست؟! اگر بگويی عقل مغز است٬ می گويند در اين مغزي که ما می بينيم اين چيزها نيست. به آن ها می گويی در اين دنيا خيلی چيزها هست
که مشا بدون اين که جتربه کنيد قبول کرده ايد. چه کسی هنگام تولد و قبل از تولد خودش را به ياد دارد؟ طبق گفته مشا هيچ کس نبايد پدر و مادرش را قبول داشته باشد.
در بيشرت علوم بشری از ديده ها به ناديده ها پی برده اند و از مهني راه پيشرفت حاصل شده است؛ اين چه سخنی است که تا نبينيم منی پذيرمي؟! عقل نيز راهی برای شناخت
است. حتی در جايی که حس اشتباه می کند٬ عقل درک می کند که حس درست فهميده يا به خطا رفته است. خدا با دادن عقل به انسان باالترين امتياز را به او داده
است. اما وقتی فهم آدميزاد کم سو باشد٬ منی پذيرد. نه تنها منی پذيرد٬ بلکه می گويد: آن هايی که می پذيرند امحق و خرافاتی اند. خداوند درباره اين موضع گريی می فرمايد:
ُمثَّ تـََولَّْوا َعْنُه َوقَاُلوا ُمَعلٌَّم جمَُّْنوٌن؛ هيچ پيغمربی نفرستادمي مگر اين که مردم درباره آن ها گفتند: اين رفته درس خوانده٬ اين ها را ياد گرفته٬ و افزون بر اين ديوانه هم است و

عقل درستی ندارد.

 

ضرورت اثبات مبادی اعتقادی به وسيله عقل

اولني گامی که ما بايد برای مبارزه با شيطان بردارمي٬ اين است که مبادی اعتقادی خودمان را براساس عقل اثبات کنيم. عقل است که وجود خدا٬ وحدت خدا٬ پيغمربی
پيغمرب٬ معجزه بودن معجزه٬ و حقانيت وحی را اثبات می کند. از کجا بايد بفهميم که اين کار خارق العاده که مدعی پيامربي می  کند سحر است يا معجزه؟ از کجا
بدانيم اين خربهايی که اين فرد از آينده می دهد از خربهای غيبی اهلی است يا از راه ديگری به او رسيده است؟ عقل بايد بگويد که اين دو با هم فرق دارد. بزرگان اين 
مهه زمحت کشيدند و ويژگی های معجزه و تفاوت آن با سحر و جادو و امثال آن را بيان کردند که کسی گول شيطان را خنورد٬ اما شيطان آدميزاد را گول می زند. گاهی
اشخاص فهيم و دقيق ادعايی می کنند٬ وقتی از آن ها می پرسند که اين سخن را از کجا می گويی٬ مثال می گويد: خواب ديدم. آن وقت براساس اين خواب ها فرقه ها و
مذاهب احنرافی درست می شود و يکی ادعاي پيغمربي و ديگری ادعاي امامت می کند. آدميزاد از اين طرف با آن مهه زرنگی تسليم يک خواب می شود٬ و از آن طرف

شيطان فريبش می دهد و پيغمرب که صدها دليل می آورد٬ قبول منی کند.

 

عقل سليم و دوری از افراط و تفريط

ما برای اين که به اين افراط و تفريط ها مبتال نشومي٬ بايد عقل سليم و ورزيدگی عقالنی داشته باشيم؛ البته انسان از هنگام تولد عقل کامل ندارد و مثل مهه قوای بدنی به
تدريج آن را پيدا می کند. اگر روی عقل انسان هم کار شود و آن را تقويت کند٬ می تواند مسري صحيح را بفهمد و برای شناخت حق و باطل آن ها را معيار قرار بدهد.
از مجله وقتی ثابت شد که کالمی وحی است٬ خود اين 篙رتين دليل می شود. اما اگر عقل ما نتواند اثبات کند٬ از کجا می توانيم بني پيغمرب و يک فرد شياد فرق بگذارمي؟



اين شيادها مهيشه بوده اند و االن هم هستند. در گوشه و کنار دنيا٬ انواع اين شيادهای حقه باز هستند و مردمی را دور خودشان مجع می کنند و پول های کالنی از آن ها
در می آورند.

 

تقويت عقل؛ اولين راه مبارزه با شيطان

آدميزاد اين گونه فريب شيطان را می خورد. شيطان گاهی شيطان جنی است٬ ولی يک دسته از شياطني٬ شياطني انس اند. خود قرآن می گويد: وََكَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِيبٍّ َعُدو�츆ا
َشَياِطَني اِإلنِس َواجلِْنِّ يُوِحي بـَْعُضُهْم ِإَىل بـَْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُرورًا؛[14] [15]دمشن انبيا فقط ابليس و دار و دسته ابليس نيستند٬ در خود آدميزادها نيز گروه هايی هستند که
شياطني اند و اين ها به مهديگر وحی می کنند. چه کسی بايد بفهمد که اين فرد شيطان است يا فرد عاقل حکيم اهلی؟ اگر عقل ما حکومت نکند٬ حجت برای ما متام

منی شود. بنابراين اولني راه مبارزه با شيطان٬ تقويت عقل است. براساس عقل حقانيت دين اثبات می شود و براساس حمکمات دين بايد به سراغ حل متشا篙ات آن رفت.

 امرياملؤمنني عليه السالم می فرمايد: النَّاُس َثَالثٌَة فـََعاِملٌ َربَّاِينٌ َو ُمتَـَعلٌِّم َعَلى َسِبيِل َجنَاٍة َو َمهٌَج َرَعاع ؛[15] [16] انسان ها سه دسته اند؛ يک دسته عامل ربانی اند. يعنی با خدا پيوند
دارند و خدا واليت آ�칍ا را پذيرفته است. دسته دوم خودشان به اين مقام نرسيده اند٬ اما با عامل ربانی ارتباط دارند و  از آن ها ياد می گريند٬ اما بقيه مردم حکم خرمگس  را

 دارند؛ حشرايت هستند که با باد از اين طرف به آن طرف می روند و پايشان به جايی بند نيست.

ان شاءاهللا خداوند به ما توفيق دهد در پرتو عقل و نقل٬ به خصوص در پرتو قرآن و عرتت بتوانيم با اين شيطانی که مهه هستی انسان ها را به بازی گرفته مبارزه کنيم و راه
جنات را پيدا کنيم.
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