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  )مچهارقسمت  (تفكر ـ6  ـ  زدايي غفلت   : 36 غفلت
  )بخش دوم(انواع تفكر 

  تفكر در عاقبت ديگران ـ5
  هر نفسي در گرو عمل خودـ 1/5

هـا و     هـا، خوشـي     هـا و بـدي      تفكر در حال سابقين از اهل دنيـا كـه بـا تمـام خـوبي               
 خروارهـا خـاك     اكنـون در زيـر    ... هـا و    ها و دلبستگي    ها، اميدها و آرزوها، عشق      ناخوشي
ي اشـخاص و آمـال و    ها، هر كـدام تنهـاي تنهـا، جـداي از همـه       ي آن   اند و همه    آرميده

  . آرزوها، فقط در گروي عمل خويش هستند
  )38/مدثر(» ـ هر نفسي در گرو عمل خويش استُكلُّ نـَْفٍس ِبما َكَسَبْت َرهيَنة«

  گمراه شدن ديگران توسط شيطانـ 2/5
  ُكْم ِجِبالًّ َكثيراً َأ فَـَلْم َتُكونُوا تـَْعِقُلوَن َو َلَقْد َأَضلَّ ِمنْ 

  )62/يس! (گروه زيادى از شما را گمراه كرد، آيا انديشه نكرديد؟) شيطان(او 
  ها ـ سير در زمين و ديدن عاقبت قبلي3/5

ْم َيسيُروا ِفي اْألَْرِض فَـيَـْنظُُروا   َأ فَـلَ   ِإلَْيِهْم ِمْن َأْهِل اْلُقرى َو ما َأْرَسْلنا ِمْن قَـْبِلَك ِإالَّ رِجاًال نُوحي
ٌر ِللَّذيَن اتـََّقْوا َأ َفال تـَْعِقُلوَن    َكْيَف كاَن عاِقَبُة الَّذيَن ِمْن قَـْبِلِهْم َو َلداُر اْآلِخَرِة َخيـْ

! كرديم ها وحى مى ها كه به آن و ما نفرستاديم پيش از تو، جز مردانى از اهل آبادي
ها  ر زمين سير نكردند تا ببينند عاقبت كسانى كه پيش از آند) مخالفان دعوت تو،(آيا 

! كنيد؟ آيا فكر نمى! و سراى آخرت براى پرهيزكاران بهتر است! بودند چه شد؟
  )109/يوسف(

كنند  چه مردم روايت مي  آني السالم درباره از امام صادق عليه :حسن صيقل گويد«
  :كه

   پرسيدم "استيك ساعت انديشيدن بهتر از عبادت يك شب "
  چگونه بينديشد؟ : و گفتم
ساكنينت كجايند؟ سازندگانت : گذرد بگويد اى كه مي از خرابه يا خانه: فرمود

  )54ص 2جالكافي (   » ى؟يگو كجايند؟ چرا سخن نمي
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  تفكر در مرگـ 6
هاي آن و عـالم قبـر و بـرزخ و قيامـت و صـراط و ميـزان و                      تفكر در مرگ و سختي    

  . ي ما را خواهد گرفت هاي آن، كه به زودي گريبان همه و هراسبهشت و جهنم و هول 
َها اْلَمْوَت َو   َقضى  َمناِمها فَـُيْمِسُك الَّتي  َلْم َتُمْت في اللَُّه يـَتَـَوفَّى اْألَنـُْفَس حيَن َمْوِتها َو الَّتي  َعَليـْ

  ْوٍم يـَتَـَفكَُّروَن  ذِلَك َآلياٍت ِلقَ   َأَجٍل ُمَسمًّى ِإنَّ في  ِإلى يـُْرِسُل اْألُْخرى
اند نيز به هنگام  كند، و ارواحى را كه نمرده خداوند ارواح را به هنگام مرگ قبض مى

دارد و  شان را صادر كرده نگه مى گيرد سپس ارواح كسانى كه فرمان مرگ خواب مى
گرداند تا سرآمدى معين در اين امر  بازمى) كه بايد زنده بمانند(ارواح ديگرى را 

  )42/زمر! (كنند هاى روشنى است براى كسانى كه انديشه مى نشانه
  ـ تفكر قبل از سخن و عمل7

أصـُل الـسَّالمِه مـَن الزَّلَـِل الفكـُر قبـَل الفعـِل و الرَِّويـَُّه «: انـد   السالم فرموده   اميرمؤمنان علي عليه  
 كـردن و  ها، انديشيدن قبل از عمـل  ي سالم ماندن از گناهان و لغزش  ـ ريشه قبـَل الكـالمِ 

  )16185 ح10الحكمه،ج ميزان(».سنجيدن پيش از سخن گفتن است
  تفكر در صفات و افعال الهىـ 9            حسنات و سيئاتـ تفكر در 8

ي فـضيلت تفكـر و نقـش     ه دربـار ) ره(عالم بزرگ اخالقي جنـاب مـال مهـدي نراقـي       
  : اند ي آن نسبت به گناهان چنين فرموده ه بازدارند

... خواند تفكر انسان را به نيكى و عمل به نيكى مى         : السالم فرمود  ن عليه اميرالمؤمني«
خواند،  انسان را به نيكى مى    : فرمايد  آن مى  ي  السالم درباره  تفكرى كه اميرالمؤمنين عليه   

  . گاهى تفكر در حسنات و سيئات است و گاهى تفكر در صفات و افعال الهى است
انديشد كه كاملند يـا نـاقص آيـا بـه            خويش مى در قسم اول انسان در مورد حسنات        

رسند يا نه، از شرك و شك خالص هستند يا آلوده به شرك و شك                هاى او مى   پاى بدي 
  . خواند  انسان را به اصالح و جبران نواقص مىچنين تفكرى حتماً. باشند مى

كـه  ى كه به دنبال دارند و دورى از خدا   يها ها و عقوبت   همچنين هنگامى كه در بدي    
هـا بـه      كند، اين تفكر او را به خوددارى از گنـاه و تـدارك آن              هاست تفكر مى    آن ي  ثمره

  . خواند  ندامت و توبه مىي وسيله
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در قسم دوم تفكر در صفات و افعال الهـى چـون لطـف و احـسان او بـه بنـدگان بـا                    

كه او   هاى كامل و گسترده، با تكاليفى كه همه در حد طاقت انسانند، تفكر در اين               نعمت
به خاطر اعمال كوچك و ناچيز بندگان وعده پـاداش بـزرگ و سـتايش نيكـو فرمـوده،                   

چنين تفكرى انـسان را بـه       . هاست مسخّر بشر نموده    زمين و آسمان و هر چه را بين آن        
  .»دارد ها باز مى معصيت نيكى و عمل به نيكى خوانده او را به طاعات ترغيب، و از

  )441السعادات، ص ي جامع ترجمه(
  

  برخي آيات تفكر 
  

  عاقبت تفكر نكردن جهنمي شدن است
قَاُلوْا بَلَى َقْد  *  َنِذيرٌ   َها َأ َلْم يَْأِتكمُ ُهْم َخَزنـَتُـ َما أُْلِقَى ِفيَها فَـْوٌج َسأَلَ    َتكَاُد َتَميـَُّز ِمَن اْلَغْيِظ  كلُ 

َنا َو قـُْلَنا َما نـَزََّل اللَُّه ِمن شىَ  بـْ َو قاُلوا َلْو ُكنَّا َنْسَمُع  * ٍء ِإْن أَنُتْم ِإالَّ فِى َضَالٍل َكِبيرٍ   َجاَءنَا َنِذيٌر َفَكذَّ
  )10تا8/ملك(  َأْصحاِب السَّعيرِ  َأْو نـَْعِقُل ما ُكنَّا في
ره پاره شود هر زمان كه گروهى در آن افكنده از شدت غضب پا) دوزخ(نزديك است 

 »!دهنده الهى به سراغ شما نيامد؟ مگر بيم«: پرسند ها مى شوند، نگهبانان دوزخ از آن مى
: دهنده به سراغ ما آمد، ولى ما او را تكذيب كرديم و گفتيم آرى، بيم«: گويند مى* 

: گويند و مى* » !تيدخداوند هرگز چيزى نازل نكرده، و شما در گمراهى بزرگى هس
  » !كرديم، در ميان دوزخيان نبوديم اگر ما گوش شنوا داشتيم يا تعقّل مى«

  فكرها بدترين كسانند بي
  ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّه الصُّمُّ اْلُبْكُم الَّذيَن ال يـَْعِقُلوَن 

  )22/انفال. (كنند بدترين جنبندگان نزد خدا، افراد كر و اللى هستند كه انديشه نمى
  انديشند دهد كه نمى بر كسانى قرار مىرا پليدى 

  َيْجَعُل الرِّْجَس َعَلى الَّذيَن ال يـَْعِقُلوَن 
  )100/يونس. (انديشند دهد كه نمى را بر كسانى قرار مى) كفر و گناه(پليدى ) خدا(
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  هر روز بينديش

ه و جهاد با نفس و دوري از گناهان عليه اولين گام در راه مبارز اهللا حضرت امام خميني رحمت
  : فرمايند باره چنين مي را، تفكر دانسته و در اين

و تفكر در . است» تفكّر«بدان كه اول شرط مجاهده با نفس و حركت به جانب حق تعالى «
ولو ـ كه انسان الاقل در هر شب و روزى مقدارى   عبارت است از آن)مقام ترك گناهان(  اين مقام
كه آيا موالى او كه او را در اين دنيا آورده و تمام اسباب آسايش و   فكر كند در اينـ شد كم هم با

راحتى را از براى او فراهم كرده، و بدن سالم و قواى صحيحه، كه هر يك داراى منافعى است كه 
كند، به او عنايت كرده، و اين همه بسط بساط نعمت و رحمت كرده، و  عقل هر كس را حيران مى

ها كرده،  ها نموده و دعوت ها نازل كرده و راهنمايي  فرستاده، و كتابءز طرفى هم اين همه انبياا
الملوك چيست؟ آيا تمام اين بساط فقط براى همين حيات  آيا وظيفه ما با اين موالى مالك

حيوانى و اداره كردن شهوت است كه با تمام حيوانات شريك هستيم، يا مقصود ديگرى در كار 
؟ آيا انبياء كرام و اولياء معظم و حكماى بزرگ و علماى هر ملت كه مردم را دعوت به قانون است

ها  دادند با آن ها را از شهوات حيوانى و از اين دنياى فانى پرهيز مى كردند و آن عقل و شرع مى
 انستند؟ د هاى فرو رفته در شهوات را مثل ما نمى دشمنى داشتند و دارند، يا راه صالح ما بيچاره

فهمد كه مقصود از اين بساط چيز ديگر است، و منظور  اى فكر كند مى اگر انسان عاقل لحظه
و انسان عاقل . ترى است، و اين حيات حيوانى مقصود بالذات نيست از اين خلقت عالم باال و بزرگ

س اى نف: بايد در فكر خودش باشد، و به حال بيچارگى خودش رحم كند و با خود خطاب كند
هاى دراز در پى شهوات عمر خود را صرف كردى و چيزى جز حسرت نصيبت نشد،  شقى كه سال

الملوك حيا كنى، و قدرى در راه مقصود اصلى  خوب است قدرى به حال خود رحم كنى، از مالك
قدم زنى، كه آن موجب حيات هميشگى و سعادت دائمى است، و سعادت هميشگى را مفروش به 

  . هاى طاقت فرسا آيد حتى با زحمت انى، كه آن هم به دست نمىشهوات چند روزه ف
 . بينى قدرى فكر كن در حال اهل دنيا از سابقين تا اين زمان كه مى

قدر زيادتر و باالتر  هها چ ها در مقابل راحتى آن هاى آن ها و رنج هاى آن مالحظه كن زحمت
آن انسانى كه در صورت . شود ىاست، در صورتى كه براى هر كس هم راحتى و خوشى پيدا نم

 است و تو را دعوت به )برانگيخته ( شيطان است و از طرف او مبعوث)سپاه (انسان و از جنود
گويد زندگانى مادى را بايد تأمين كرد، قدرى در حال خود او تأمل كن، و  كند و مى شهوات مى

كه خودش  راضى است؟ يا آن كن ببين آيا خودش از وضعيت )به سخن وادار (قدرى او را استنطاق
  خواهد بيچاره ديگرى را هم مبتال كند؟  مى) و (مبتال است

و در هر حال از خداى خود با عجز و زارى تمنا كن كه تو را آشنا كند به وظايف خودت كه 
و اميد است اين تفكر كه به قصد مجاهده با شيطان و نفس اماره . بايد منظور شود ما بين تو و او

  ». به منزل ديگر از مجاهدهيه ديگرى براى تو بنماياند و موفق شواست، را
  )7و6چهل حديث، ص(


