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آنچه در پی می آید توصیه هایی از مرحوم محمداس�ماعیل 
دوالب�ی از عارفان و س�الکان طریق اله�ی در خصوص خانواده و 
اهمیت آن ونیز نحوه رابطه زن وش�وهر اس�ت که آن را به نقل از 

فارس تقدیم عالقه مندان می کنیم.
* * *

نظام خانواده، نظام ارزشللمند و محبوبى اسللت که در اسللام هیچ 
بنایى محبوب تر از او پایه ریزى نشده است. پیامبر اکرم)ص( مى فرماید: 
در اسللام هیچ نهللادى محبوب تر و عزیرتر از تشللکیل خانواده در نزد 

خداوند بنا نشده است.
هیچ فایده اى بعد از نعمت اسللام برتللر و مفیدتر از این براى مرد 
مسلمان نیست که او همسرى داشته باشد که هروقت به او نگاه کند مسرور 
و شاداب شود و هنگامى که به او دستور دهد اطاعت کند، و هروقتى که 

از نزدش برود حافظ جان خود و مال همسرش باشد.
نظام خانواده از چنان جایگاه و مقام شایسته در اسام برخوردار است 
کلله حتى بر میزان ثواب عبادت و بندگى افراد تأثیر مى گذارد، تا جایى 
که دو رکعت نماز کسانى که تشکیل خانواده داده اند برتر از عبادت فرد 

مجردى است که شب و روز نماز بخواند.
کمال انسللان در این است که خانواده اش از او خشنود باشد. کمال 

مرد در آن است که خانواده اش از او راضى باشد.
هر زنى که مردش از او راضى باشللد آن عزیز خداسللت، هر مردى 
هم که زنش از او راضى باشد آن مرد عزیز خداست، کمال زن و مرد در 
این است و بقیه اش سخنى دیگر است. چنین زن و مردى را خدا از همه 
اعمالشان راضى است. خوب رفتار کردن با زن، هنر دین است. مردى که 
با زنش خوب رفتا کند همه جا آقاست. زن هم وقتى مردش از او راضى 
باشد مى تواند همه کارهایش را به خوبى انجام دهد. نمونه کامل یک زن 
و شوهر مؤمن حضرت على و حضرت زهرا)س( مى باشند که یک روح و 

یک جان بودند در دو پیکر.
محبت به زن وفرزند

بهترین راه، محبت کردن به همسللر و فرزندان اسللت. پیامبر)ص( 
فرمود:

»َخیُرکم، خیُرکم ألَْهلِِه َو أَنَا َخیُرکم ألَْهلَى«؛ بهترین شللما کسللى 
است که بهترین شما در رابطه اش با خانواده اش باشد و من بهترین شما 

در رابطه با خانواده ام هستم.
هر کارى که مى توانى بکن، پول خرج همسللرت کن، به او محبت 

کن، تا با هم یگانه شوید.
زن و مللرد باید به همدیگر خوش بین باشللند و هر کدام عیب را از 
خود بدانند و به دیگرى نسبت ندهند. اصًا عیب دیدن کار خوبى نیست.
وقتى مى خواهید از منزل خارج شللوید اهل خانه را خشللنود کنید 
و بیرون بیایید، وقتى هم خواسللتید وارد خانه شوید بیرون در، استغفار 
کنید و صلوات بفرستید و هر ناراحتى که دارید بیرون بگذارید و با روى 
خوش داخل شوید تا اهل خانه هم با روى خوش به استقبال شما بیایند. 

کمال زن و مرد در این است.
اگر زن و بچه ات زشت و بد به نظرت آمدند، به خودت بگو: درست 
نگاه کن، خدا آنها را درست کرده، مصنوع خدا مگر زشت و بد مى شود؟!

یکى از اصطاحات قرآنى، فتوى  و استیفاء است. خداوند در آیاتى از 
ْن َخلَْقَنا،  جمله 11 سوره صافات مى فرماید: َفاْسَتْفِتِهْم أَُهْم أََشُدّ َخلًْقا أَم َمّ
ِزٍب؛ پس، از کافران استفتا کن و بپرس: آیا ایشان  إِنَّا َخلَْقَناُهم ِمّن ِطیٍن َلّ
از نظر آفرینش سخت ترند یا کسانى که در آسمانها خلق کردیم؟ ما آنان 

را از ِگلى چسبنده پدید آوردیم.
در آیه 149 سوره صافات مى فرماید: َفاْسَتْفِتِهْم أَلَِربَِّک الَْبَناُت َولَُهُم 
الَْبُنوَن؛ پس، از مشرکان  استفتا کن و جویا شو: آیا پروردگارت را دختران 

و آنان را پسران است؟!
همچنین در آیات 127 و 176 سوره نساء، در آیه 43 سوره یوسف 
در ارتباط با تعبیر خواب و آیه 32 سوره نمل در ارتباط با مشورت در امر 

حکومتى از واژه افتاء استفاده شده است.
فتوى از ریشه فتى به معناى تازگى، شادابى و جوانى است. به نوجوان 

و جوان نیز به سبب تازگى جسم و روحش »فتى« 
گفته مى شود. استفتاء به معناى طلب فتوى است. 
به غام و جوانى که در خدمت کسى است به جاى 
نوکر و خدمتکار از باب احترام و تکریم نیز »فتى« 

گفته مى شود.)کهف، آیات 60 و 62(
اما کلمه اسللتفتاء وقتى که درباره کسللى یا 
چیزى به کار مى رود، به معناى پرسش و نظرخواهى 
و اظهللار نظر اسللت. به این معنا کلله از او درباره 
مسئله اى نظرخواهى کن و بپرس تا مطلبى تازه و 

شاداب بیان کند.
در حقیقت وقتى از کسى استفتاء مى شود از 
او مى خواهند تا مطلبى جدید و بى سللابقه را بیان 
کند که پیش از آن کسللى به آن شکل درباره آن 
اظهار نظر نکرده و یا خبرى بیان نکرده باشد.)نگاه 

کنید: تفسللیر روح المعاني، ج 23 ص 71 ذیل آیه 11 سللوره صافات و 
نیز تفسیر نمونه(

پس فتوى همان مطلب جدید و اظهار نظرى است که داراى سابقه 
نیسللت و از تازگى و طراوت برخوردار اسللت و روح و روان را نیز تحت 

تاثیر خود قرار مى دهد.
در کتاب مجمع البیان آمده است: این واژه یعنى»استفتاء« به دو معنا 
است: یکى به معناى نظر و دیدگاه کسى را خواستن؛ و دیگرى به مفهوم 
طلب قضاوت و حکم از کسى. )مجمع البیان، ذیل آیه 127 سوره نساء(
افتاء همان عمل و صدور حکمى است که پس از استفتاء بیان مى شود. 
در حقیقت همان اظهار نظر جدید و پاسخ نویى است که به استفتاء داده 
مى شود. عامه طباطبایى مى نویسد: و کلمه »افتاء« مصدر باب افعال از 
ماده فتوا و فتیا است، در مجمع البیان گفته: فتیا به معناى جواب دادن 
از حکم معنى اسللت و گاهى از خود معنا جواب داده مى شللود که آن را 

فتیا نمى گویند. )مجمع البیان، ج5، ص 238، چاپ تهران(
همچنین در مجمع البیان ذیل آیه 37 سللوره نمل آمده است: این 
واژه »افتونى«  از ریشلله »فتوا« برگرفته شده و در اصل به مفهوم اظهار 

نظر دقیق و کارشناسانه در مسائل پیچیده و مهم است.
عامه طباطبایى نیز در ذیل آیه مى نویسد: کلمه »افتاء« به معناى 
اظهار نظریه و فتوا اسللت؛ و فتوا همان رأى و نظریه اسللت و قطع امر به 
معناى عملى کردن تصمیم و عزم بر آن است.)همان( پس باید گفت که 
فتوى نتیجه و اسللم مصدر آن عملى است که فتوا دهنده در عمل افتاء 

خود انجام مى دهد و به راى و نظرى مى رسد که بدان حکم مى کند.
عاملله طباطبایللى در جایللى دیگر مى نویسللد: راغللب مى گوید: 
کلمه:»فتیا« به ضم »فاء« و نیز کلمه »فتوا« به فتح اول به معناى پاسخ 
دادن به حکمى است که تشخیص دلیل آن براى دیگران مشکل باشد و 
چون گفته مى شود: من از فانى استفتاء کردم و 
او به من چنین افتاء کرد معنایش این است که من 
از او حکم شرع را پرسیدم و او حکم را برایم بیان 
کرد. )مفردات الفاظ قرآن کریم، راغب، ص 373(

آنچه از موارد اسللتعمال ایللن ماده لغوى 
فهمیده مى شود این است که معناى این کلمه 
جواب دادن به امور مشللکل اسللت، البته نه هر 
جوابى بلکه جوابى که از خود انسللان باشللد و 
انسللان آن جواب را با اعمال نظر و فکر بدست 
آورده باشللد )و به همین جهت است که مسئله 
گو را صاحب فتوا نمى خوانیم( گو اینکه به خود 
نظریه نیز هر چند ابتدایى و ساده باشد اطاق 
فتوا مى شللود، به دلیل اینکه در آیه مورد بحث 
فتللوا را بلله خداى تعالى نسللبت داده، با اینکه 
خداى تعالى مانند یک مجتهد اعمال رویه و فکر ندارد. )المیزان، ذیل 

آیه 127 سوره نساء(
مفسللران تفسیر نمونه نیز در ذیل همان آیه مى نویسند: باید توجه 
داشت که جمله یستفتونک در اصل از ماده »فتوى« و »فتیا« گرفته شده 
که بمعنى پاسخ به مسائل مشکل است و از آنجا که ریشه اصلى این لغت 
»فتى« به معناى جوان نورس مى باشد ممکن است نخست در مسائلى که 
انسان پاسخ هاى جالب و تازه و نورسى براى آن انتخاب کرده به کار رفته 
باشللد و سپس درمورد پاسخ به تمام مسائل انتخاب شده است. )تفسیر 
نمونه(همچنین آنان در ذیل آیه 37 سوره نمل نوشته اند: افتونى از ماده 
فتوا است، در اصل به معنى حکم کردن دقیق و صحیح در مسائل پیچیده 
است، ملکه سبا با این تعبیر، هم پیچیدگى مسئله را به آنها گوشزد کرد 
و هللم آنهللا را به این نکته توجه داد که باید در اظهار نظر، دقت به خرج 

دهند تا راه خطا نپویند.

 جایگاه قناعت
سئل على علیه السام عن قوله تعالى »فلنحیینه حیاه طیبه« فقال: 
هی القناعه؛ از على)ع( سؤال شد درباره قول خداى متعال )هر آینه او را 

به زندگى پاک و خوش زنده داریم( حضرت فرمود: آن قناعت است. )1(
________________

1- نهج الباغه، حکمت 229

 بهترین مخلوقات خدا
على )ع( مى فرماید: پیامبرگرامى )ص( درحالى که در آغوش من تکیه 
داده بود و دهان در گوشم داشت، متوجه حرکت استراق سمع دو تن از 
همسرانش شد که قصد داشتند از سخنان آهسته و پنهانى پیامبراکرم)ص( 
سردر بیاورند. رسول اهلل )ص( همانجا برآشفت وفرمود: پروردگارا! قدرت 

شنوایى را از ایشان بازگیر!
سپس فرمود: على! آیا این آیه را دیده اى؟

»ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه« کسانى که 
ایمان آوردند و کارهاى شایسللته انجام مى دهند، بهترین مخلوقات خدا 

هستند. )البینه- 7(
آیا مى دانى آنان چه کسللانى هسللتند؟ گفتم: خدا و رسللولش بهتر 
مى دانند، حضرت فرمود: آنان شللیعیان و یاوران تو هسللتند، وعده دیدار 

من و آنان کنار حوض کوثر...
آن روز )قیامت( از تو و شیعیانت نام مى برند و  همه آنها با چهره  هایى 
برافروخته و روشنایى که از پیشانى و سجده گاه آنان مى درخشد، درحال 

نشاط به نزدت مى آیند.)1(
________________

1- اسرار آل محمد7 ص 212

فلسفه تفاوت ها در خلقت انسان
پرسش:

چرا خداوند انسان ها را از نظر استعداد، قوای جسمانی، 
روحی، عقلی و عاطفی مختلف و متفاوت آفریده است؟ آیا 

این نشانه تبعیض نیست؟
پاسخ:

 به نحو اجمال خداى متعال در قرآن کریم به دو دلیل عمده 
درباره تفاوت و اختاف هاى خلقتى انسان اشاره مى کند؛ 1-آزمایش 

افراد 2-قوام زندگى اجتماعى
در مورد اول خداوند در سوره انعام آیه 165 مى فرماید: »اوست 
خدایى که شللما را جانشللینان زمین قرار داد و بعضى از شما را بر 
بعضى دیگر به درجاتى برترى داد، تا شما را در چیزى که عطایتان 
کرده اسللت بیازماید. همانا پللروردگارت زود کیفردهنده و هم او 
آمرزنده و مهربان است« بر اساس این آیه شریفه خداوند به مقتضاى 
حکمتش، مردم را در شایسللتگى ها و لیاقت هایشان متفاوت خلق 
کرده و برخى را در عقل، ذوق، عاقه و نیروى جسللمى بر بعضى 
دیگر برترى داده است و هدف از این تفاوت ها و برترى ها را آزمایش 
مردم عنوان مى کند که آنها را در این دنیا بیازماید و چهره واقعى 
آنان را به خودشللان نشللان دهد که استعدادهاى متنوع را در چه 

مسیر و اهدافى به کار مى گیرند.
عللاوه بر آن، تفاوت هاى ذاتى و امتیازات طبیعى، خود عامل 
حرکت و پایه انسجام است. همچنین متفاوت بودن انسان ها از نظر 
اسللتعدادهاى گوناگون، موجب تقویت حس تجددطلبى و روحیه  
نوگرایى و نوآورى است و نیز زمینه ساز رفع نیازها، کمبودها و تامین 
امکانات ضرورى که از لوازم اجتناب ناپذیر یک زندگى اجتماعى و 
حیات معقول است، چرا که رفع نیازمندى هاى مختلف، استعدادهاى 
گوناگون و متنوعى را مى طلبد. بنابراین تفاوت ها منشللأ تکامل و 

تعالى هستند.
مقصود از تفاوت و »رفع درجات« در اینجا تفاوت در استعدادها، 
سلیقه ها، انتخاب ها و قواى جسمانى و روحانى است نه برترى در 
بعد نژادى و انسانى که این همان چیزى است که یهود و نصارى به 
آن معتقدند و خود را نژاد برتر مى دانند. )تفسیر المبین، ص140( 
امللا در مورد دوم قللرآن کریم در تعلیل برترى هللاى ذاتى برخى 
انسان ها بر برخى دیگر مى فرماید که این برترى ها، موجب همکارى 
مشترک بین انسان ها خواهد شد و انسان ها همدیگر را به خدمت 
و تعاون خواهند گرفت و این سبب ایجاد و ادامه حیات اجتماعى 

و فعالیت هاى اقتصادى و سیاسى انسان ها مى شود.
خداوند در سللوره زخرف آیه 32 مى فرماید: »آیا آنان رحمت 

پروردگارت را تقسیم مى کنند؟!
ما معیشت آنان را در حیات دنیا در میانشان تقسیم کردیم و 
بعضى را بر بعضى دیگر برترى دادیم تا یکدیگر را مسخر کرده )و 
با هم تعاون نمایند( و رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع آورى 
مى کنند بهتر است«.شهید والمقام مرتضى مطهرى)ره( در کتاب 
جامعه و تاریخ، صفحه 16 در این باره مى نویسد: »مفاد آیه کریمه 
این است که انسان ها از نظر امکانات و استعدادها یکسان و همانند 
آفریده نشده اند، که اگر چنین آفریده شده بودند، هر کس را همان 
داشت که دیگرى دارد و همان را فاقد بود که دیگرى فاقد آن است 
و طبعا نیاز متقابل و پیوند و خدمت متبادلى در کار نبود. خداوند 
انسان ها را از نظر استعداد و امکانات جسمى، روحى عقلى و عاطفى، 
مختلف و متفاوت آفریده اسللت. بعضللى را در بعضى از مواهب بر 
بعضى دیگر به درجاتى برترى داده است و احیانا آن بعض دیگر را 
بر این بعض، در بعضى دیگر از مواهب برترى داده اسللت و به این 
وسیله همه را بالطبع نیازمند به هم و مایل به پیوستن به هم قرار 
داده و به این وسیله زمینه زندگى به هم پیوسته اجتماعى را فراهم 
نموده اسللت«.بنابراین تفاوت انسان ها در مواهب و توانایى ها، هم 
لزمه زندگى اجتماعى است و هم وسیله اى براى امتحان انسان ها 
و هیچ کس نباید گمان کند که داشتن مواهب، عامت کرامت ذاتى 
و یا نداشتن موهبتى، نشان پستى ذاتى است. از طرفى این تفاوت ها 
و اختاف ها حکیمانه و به دور از هرگونه تبعیض است زیرا تبعیض 
بدین معنا است که دو شىء در شرایط یکسانى قرار داشته باشند 
و خداوند به یکى کم بدهد و به دیگر زیاد که این مقوله از حکمت 

خداوند به دور است و تبعیض در ساحت کبریایى راهى ندارد.

خشم، نعمت الهی
انسللان براى اینکه در دنیا زندگى کند نیازمند صفات و قوایى است که 

فقدان هر یک مى تواند زندگى را بر او تلخ، سخت بلکه ناممکن سازد.
ازجمله این صفات مى توان به تعقل، شهوت و غضب اشاره کرد. این سه 
گانه ها که حالت نفس انسللانى اسللت درکنار هم انسان را به جایگاهى مى 
رسللاند که بتواند در دنیا زندگى کند و در مسللیر تکاملى قرار گیرد و خود و 
نسل خویش را حفظ کند و دنیا را براى زندگى کمالى خود به کار گیرد. انواع 
و اقسام شهوت هاى غذایى و جنسى وعلمى به انسان کمک مى کند تا انسان 
باقللى بماند و به زندگى در دنیا ادامه دهد. البته بخشللى از این قوا به خاطر 
طبیعت حیوانى انسان است؛ زیرا قوایى چون شهوت و غضب که درجانوران 
دیگللر نیز وجود دارد، به آنللان کمک مى کند که نیاز و امنیت خود را تامین 
کنند. و قوه غضب به انسللان کمک مى کند تا به دفاع و صیانت از جان خود 
بپردازد و خود را از هرگونه عاملى که امنیت او را خطر مى افکند حفظ کند. 
اگر قوه غضب نبود، خشللونت نسللبت به امورى که جانش را تهدید مى کرد، 
ممکن نبود. خشونت برخاسته از خشم و غضب است که او را به سمت صیانت 

از خود و قتل و نابودى تهدید کننده مى کشاند.
اما اگر این غضب و خشم و خشونت مدیریت  نشود  مى تواند تباه کننده 
انسللان و نسل انسانى نیز باشد. اینجاست که عقل به عنوان مدیریت اعتدال 
کننده میان قوا مسئولیت مهمى را به عهده دارد تا بتواند هم نیازهاى طبیعى 

بشر را برآورده کند وهم از هرگونه ظلم و تجاوز میان قوا جلوگیرى نماید.
البته باید توجه داشت که در آیات قرآنى صفت غضب براى خداوند نیز 
آمده است، درحالى که خداوند نفس به معنا و مفهومى که براى انسان گفته 
مى شود. ندارد در آیات قرآنى واژه غضب درباره خداوند به کار رفته است زیرا 
صفللت فعل الهى اسللت  اما واژه غضبان در قللرآن براى خداوند به کار نرفته 

فتوی در قرآن

*فتوی همان مطلب جدید 
و اظهارنظری است که دارای 

سابقه نیست و از تازگی و طراوت 
برخوردار است و روح و روان را 

نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. 
وقتی از کسی استفتاء می شود از 
او می خواهند تا مطلبی جدید و 
بی سابقه را بیان کند که پیش از 
آن کسی به آن شکل درباره آن 
اظهار نظر نکرده و یا خبری بیان 

ننموده است.

توصیه های اخالقی حاج اسماعیل دوالبی درباره رابطه زن وشوهر 

کدام زن و مرد »عزیز« خدا هستند
* از حدیث کسا ادب صحبت 

کردن فرزندان و شوهر و همسر با 
یکدیگر را بیاموزید؛ اگر زن با مرد 
مدارا کند، در نصف اعمال خوب او 
شریک است. با بزرگ خانواده تان 

مدارا کنید. زن با شوهرش، 
فرزندان با پدرشان مدارا کنند و 

حرمت او را نگاه دارند.

خشم؛ ممدوح یا مذموم؟
n  محمدرضا آرامی

خش�م، یکی ازحالت های نفسانی است. این امر برای دفاع 
و امنیت انس�ان بس�یار مهم است به شرط اینکه به درستی به 
کارگرفته شود  و با مهار و مدیریت آن شکر نعمت به جا آورده 
ش�ود؛ زیرا غضب و ش�هوت دوحالت مهم نفس است که اگر با 
عقل، مدیریت ومهار نش�ود، به جای آنکه موجب سعادت بشر 
شود، مهمترین عامل شقاوت و بدبختی دنیوی و اخروی انسان 

خواهد شد.
در مطلب پیش رو چگونگی مهار ومدیریت خشم براساس 

آیات و روایات تبیین شده است.

چون یک حالت نفسانى است.
لزوم استفاده از عقل برای مدیریت غضب و شهوت

حالت نفسللانى غضب در انسللان همانند دیگر جانوران بلکه موجودات 
دیگر، براى دفع اسللت. یعنى همان طورى که قوه شهوت براى جذب خیرات 
و نعمت هاى الهى براى تکامل تن و روان است، قوه غضب براى دفع مضرات 
و مفاسللدى اسللت که به تن و روان آسیب مى رسللاند؛ چرا که خداوند نفس 
انسانى را در چنان اعتدالى آفریده که بتواند هم با شناخت درست از مصالح 
و مفاسللد و هم با گرایش به مصالح و گریز و دفع مفاسللد، خود را به کمال 
برساند. )شمس، آیات 7 تا 10( البته طبیعت شهوت و غضب بگونه اى است 
که اگر تحت مدیریت قوه عقل قرار نگیرد مى تواند طغیان گر و زیاده خواه شود. 
بنابراین میزان جذب از طریق قوه شهوانى و میزان دفع از طریق قوه غضبانى 

مى بایست به وسیله عقل مدیریت و مهار و تعیین شود.
عقل براى مدیریت، از ابزارها و خدمتکارهاى بسللیارى استفاده مى کند 
کلله در روایات از جمله روایت جنود عقل و جهل امام صادق)ع( بیان شللده 
است. حس، خیال، وهم و مانند آنها در خدمت عقل است تا انسان را به سوى 

کمال ببرد و از طریق عبودیت، تمامیت کمال را براى انسان رقم زده و خدایى 
ساخته و بهشت قرب کمالى را براى او به دست آورد. )کافى، ج1، ص11(

اگر چنین اتفاقى نیفتد، شیطان با شیطنت خود به تسویل مى پردازد و 
زشت را زیبا جلوه مى دهد و انسان را به امورى زشت معتاد مى کند به طورى 
که عقل در بلندمدت اسیر حکمرانى هواهاى نفسانى شده و قواى شهوانى و 
غضبانى، مدیریت را به دست مى گیرند )نهج الباغه، حکمت 211( از اینجاست 
که نفس معتدل انسللانى تبدیل به نفس اماره مى شود که جز به بدى فرمان 

نمى دهد و دنبال فجور مى رود. )یوسف، آیه 53(
خداونللد در آیات متعددى از انسللان مى خواهد تللا نگذارد نفس، حالت 
اعتدالى خود را از دست داده و گرفتار افراط و تفریط شود؛ چرا که گاه انسان 
تنها به ارضاى شهوت و غضب مى پردازد و به سمت فحشاء و منکرات و قتل 
و خشونت کشیده مى شود یا آنکه با ریاضت و رهبانیت، قوه جاذبه و دافعه را 

سرکوب مى کند و از آدمیت بیرون مى رود.
پس انسللان همواره باید مواظب باشد که در حالت اعتدال نفسانى باقى 
بماند. براى تحقق این امر باید گاه »تقواى مراقبه« داشته باشد و گاه »تقواى 

محاسبه« تا ببیند در کجا قرار گرفته است. )حشر، آیه 18(
به هر حال، غضب از نعمت هاى الهى براى انسان است و در آیات قرآنى 
همان طورى که قوه شهوت براى انسان به عنوان یک نعمت معرفى شده قوه 

غضب نیز نعمت دانسللته شللده و حتى در توصیف پیامبران و تحلیل رفتار 
آنان بارها واژه غضب و غضبان و مانند آن به کار رفته اسللت و گاه با اشللاره 
به نشللانه هاى غضب چون تندى، خشللونت رفتارى و کامى همانند گرفتن 
ریش و سللر کشیدن فرد مغضوب )اعراف، آیات 150 و 151( گرفتن شدید 
و سللخت )شللعراء، آیه 120، قصص، آیه 19(، انداختن چیزى که در دست 
دارد )اعللراف، آیه 150(، نفریه و ترک کردن )انبیاء، آیه 87(، تپش شللدید 
قلب و قرمزى گونه ها به سبب جریان شدید خون و برافروختگى و مانند آن 
بیللان مى کنللد که پیامبران نیز در مقام دفاع از خود یا عقایدشللان این گونه 
رفتار داشته و از قوه دافعه براى خورد و خوراک و بقاى نسل و مانند آن سود 

برده اند. )فرقان، آیات 7 و 20(
خشم و غیظ و خشونت و مانند آن از دیگر بازتاب هاى غضب نفسانى است 
که در مومنان به عنوان یک صفت پسندیده نسبت به کفر و شرک و نفاق و 
مشرک و منافقان در آیات قرآنى بیان شده است.)غافر، آیه 35؛ آیات 13 تا 15(

مهار ومدیریت عقالنی غضب
در روایات گاه از غضب به گونه اى یاد شده که گویى حالتى ناپسند است؛ 

اما باید دانسللت که حکایت این گونه روایات همانند روایاتى است که درباره 
سللرزنش دنیا وارد شللده درحالى که مى  دانیم دنیا بهترین مکان براى کمال 
انسانى و رسیدن به مقام خافت انسانى است و آنچه ناپسند و مذموم است، 
خود دنیا نیسللت که یکى از بهترین مخلوقات و آفریده هاى الهى است، بلکه 
دوسللتى دنیاست به گونه اى که انسللان را به خود مشغول داشته و از خدا و 

آخرت وحکمت و هدف آفرینش غافل سازد.
پس اینکه در برخى از روایات غضب مذموم شللمرده شللده به سبب آن 
است که انسان مدیریت این قوه را در اختیار عقل نگذارد تا به درستى آن را 
براى کمال و دفع  دشمن استفاده کند. اگر انسان از این قوه  غضب به خوبى 
بهره  برد شکى نیست که بهترین ابزار دفاعى و یک صفت کمالى براى انسان 
است. پس آنچه در روایت از پیامبر)ص( نقل شده که فرمود: ان الغضب من 
الشیطان و ان الشیطان خلق من النار و انما تطفا النار بالماء فاذا غضب احدکم 
فلیتوض؛ خشم از شیطان و شیطان از آتش آفریده شده است و آتش با آب 
خاموش مى شللود، پس هرگاه یکى از شللما به خشللم آمد، وضو بگیرد.)نهج 
الفصاحه، ح 660( همان خشمى است که مدیریت نشده باشد ومى بایست با 

آب وضو و طهارت آن راخاموش ومهار کرد.
وگرنه خشمى که خدا در مقام  فعل و پیامبران در مقام دفاع از خود یا 

قبال گوساله پرستى و بت پرستى مردمان بود، بسیار مقدس است. این خشم 
چنان جوششى بود که به نطق درآمده بود به گونه اى که خداوند حتى پس 
از  افعال شدید و خشونت آمیز حضرت موسى)ع( در قوم، برادر و سامرى، از 
سکون این غضب سخن به میان نمى آورد بلکه از سکوت آن سخن مى گوید: 
)فلما سکت عن موسى الغضب(؛ چرا که این خشم ساکن و آرام نشد بلکه از 

نطق باز ایستاد و ساکت شد. )اعراف، آیه 154(
محدوده غضب

انسللان همان طورى که براى خدا خشللم مى گیرد مى بایست براى خدا 
خشللم خود را مدیریت و مهار کند و اجازه ندهد که از حد و مرز بگذرد. از 
ایللن رو پیامبر)ص( در وصف چنین خشللمى مى گوید: ما تجرع عبد جرعه 
افضللل عنللداهلل من جرعه غیظ کظمها ابتغاء وجه اهلل؛ انسللان هیچ جرعه اى 
ننوشللید که نزد خدا از جرعه خشللمى که براى رضاى خدا فرو خورد بهتر 

باشد. )نهج الفصاحه، ح 2628(
البته خشللم نسبت به توده هاى مردم مى بایست در کمترین حد باشد؛ 
زیرا توده هاى مردم در حد و اندازه اى نیستند که مسایل و رفتارهایشان تمام 
و کمال اخاقى و اسللامى و قرآنى باشللد، پس باید نسبت به آنان کمترین 
خشونت را اعمال کرد؛ از این رو حضرت موسى)ع( سه گونه برخورد متفاوت 

* خشمی که خدا در مقام  فعل و پیامبران در مقام دفاع از خود یا دین وعقاید اسالمی و مومنان 
به پیروی از ایشان به کار می گیرند، خشمی مقدس است.از این رو در آیات قرآنی بر این خشم 

توجه داده و به عنوان یک نعمت خوب معرفی شده است.

*  اینکه در برخی از روایات غضب، مذموم شمرده 
شده به سبب آن است که انسان مدیریت این قوه را 

در اختیار عقل نگذارد تا به درستی آن را برای کمال و 
دفع  دشمن استفاده کند. اگر انسان از این قوه  غضب 
به خوبی بهره  برد شکی نیست که بهترین ابزار دفاعی 

و یک صفت کمالی برای انسان است.

* انسان همان طوری 
که برای خدا خشم 
می گیرد می بایست 

برای خدا خشم خود را 
مدیریت و مهار کند و 
اجازه ندهد که از حد 
و مرز بگذرد. از این 

رو پیامبر)ص( در وصف 
چنین خشمی می گوید: 

انسان هیچ جرعه ای 
ننوشید که نزد خدا از 
جرعه خشمی که برای 
رضای خدا فرو خورد 

بهتر باشد. 

بررسی ضرورتهای مدیریت ومهار خشم و غضب

مواظب باش که مجلس ذکر، تنبل خانه تو نشللود و زن و بچه را به 
حال خود رها نکنى! شرط زندگى و معاشرت را دعوا نکردن قرار دهید، 
یگانگى و الفت، مبدأ همه خوبى هاست. از حدیث کسا ادب صحبت کردن 
فرزندان و شوهر و همسر با یکدیگر را بیاموزید؛ اگر زن با مرد مدارا کند، 
در نصف اعمال خوب او شللریک اسللت. با بزرگ خانواده تان مدارا کنید. 
زن با شوهرش، فرزندان با پدرشان مدارا کنند و حرمت او را نگاه دارند.

قرآن در مورد ازدواج مى فرماید: »لَِّتْسُکُنوا إِلَْیَها«؛ تا در نزد همسرتان 
آرامش و سللکون بیابید. مقصود، سللکون و آرامش دل است و این وقتى 

عملى مى شود که ایمان وجود داشته باشد.
هماهنگى و موافقت اخاقى بین زن و مرد در محیط خانواده از هر 
لحاظ و به صورت صددرصد براى غیر انبیا و اولیا)ع( غیرممکن اسللت. 
اگر بخواهیم محیط خانه، گرم و باصفا و صمیمى باشد، فقط باید، صبر 
و استقامت و گذشت و چشم پوشى و رأفت را پیشه خود کنیم تا محیط 
خانه گرم و نورانى باشد اگر اینها نباشد اصطکاک و برخورد پیش خواهد 

آمد و همه اختافات خانوادگى از همینجا ناشى مى شود.
دختر رحمت و پسللر نعمت اسللت. رحمت، شما را حفظ مى کند، 
نعمت را شللما باید حفظ کنید. نعمت را باید مواظبت کرد، ولى رحمت 
صاحبللش را مراقبت و حفظ مى کند. رحمة للعالمینى پیامبر اکرم)ص( 

هم در حضرت زهرا)س( تبلور یافته است.
وقتى دیدى یک روز صبح فرزندت خودش بیدار شد و بدون اینکه 
کسللى به او بگوید وضو گرفت و در گوشلله خلوتى نماز خواند، بدان که 
نماز، فرزندت را گرفت. سللجده شللکر به جا بیاور. مبادا از آن پس او را 

براى نماز خواندن تحریک کنى.
بچه ها خوبند، قشللنگند. به بچه ها خیلى ایراد نگیرید؛ اغلب پدر و 
مادرها به قصد خوبى کردن به بچه ها و تربیت آنها بچه ها را خراب مى کنند 
چون علم ندارند. حال که علم نداریم و نمى توانیم درست کنیم حداقل به 
حال خودشان بگذاریم و دائم به آنها امر و نهى نکنیم و اذیتشان نکنیم. 
با همین به اصطاح تربیت کردن هاسللت که پدر و مادرها بچه اى را که 
با فطرت متولد شده است به راست یا چپ منحرف مى کنند و یواشکى 

آنها را یهودى یا نصرانى مى کنند.
پیامبر اکرم)ص( فرمود: »ُکُلّ َمْولُوٍد یُولَُد َعلَى الِْفْطَرةِ َحَتّى یَُکوَن أَبََواُه 
َرانِِه«؛ هر نوزادى بر فطرت الهى متولد مى شود تا اینکه پدر  َدانِهِ  َو یَُنِصّ یَُهِوّ
و مادرش او را یهودى یا نصرانى مى کنند. به نظر من اصًا به بچه دست 
نزنید. خودت درسللت راه برو، بچه که در کنار تو اسللت همین که تو را 
مى بیند، براى ساخته شدنش کافى است. چقدر ائمه)ع( فرمودند: مردم 

را با عملتان و نه با زبانتان به راه دین دعوت کنید. 
پدر و مادر را از خود خشنود کنید، نکند حق آنها را تضییع کنید که 
راهتان بسته مى شود. اگر زنده اند یا مرده، هر طور که مى توانید آنها را از 
خودتان راضى کنید. مادرتان را ببوسید، به پاى او بوسه بزنید. وقتى دل 
آنها از شما راضى و شاد شود، از ته دل دعایتان مى کنند این در سیر شما 
بسیار مؤثر است.مادرت را ببوس، دستش را بوسه بزن، پایش را ببوس، 
تا به گریه بیفتد، وقتى گریه افتاد خودت هم به گریه مى افتى. آن وقت 
کارت روى غلطک مى افتد و خدا همه درهایى که به روى خودت بسته اى 
را باز مى کند. اینکه فرمود: بهشت زیر پاى مادر است؛ یعنى تواضع کن.

مقصود از احیای شب
)بدان اى عزیز سالک!( مقصود از احیا و زنده نگه داشتن شبها، احیا 
و زنده نمودن قلب درآنهاست و زنده بودن وحیات قلب هم، فقط با ذکر 
و فکر محقق مى شللود ودل غافل، مانند مرده اسللت وکسى که مشغول 
باشد به مکروهات و کارهاى ناپسند که مورد رضاى خداى متعال نیست، 

از مرده پست تر است.
للللللللللللللللللللللل
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دین وعقاید اسللامى و مومنان به پیروى از ایشللان به کار مى گیرند، خشمى 
مقدس است.از این رو در آیات قرآنى بر این خشم توجه داده و به عنوان یک 

نعمت خوب معرفى شده است.
در سللنت وسیره معصومان )ع( موارد بسیارى را مى توان یافت که براى 
خدا خشم  دست گرفتند و براى خدا از خشم  دست کشیدند. به عنوان نمونه 

سلیمان بن جعفر الجعفرى نقل مى کند که
»...طبق فرموده حضرت رضا)ع( بنا شللد شللب پیش وى بمانم. غروب 
هنللگام، به اتفاق آن حضرت، وارد خانه شللدیم. حضرت، نگاهى به غامانش 
کرد، که با گل، اسطبل چهار پایان را درست مى کردند و سیاه پوستى هم که 

جزء آنان نبود، مشغول به کار بود.
پرسید: این کیست که با شماست؟

گفتند: به ما کمک مى کند، ما هم در آخر چیزى به او مى دهیم.
پرسید: آیا اجرت وکارمزد او را معین کرده اید؟

گفتند: نه. هرچه بدهیم او راضى مى شود.
حضرت در حالتى غضب آلود رو به آنان حرکت کرد.

گفتم: فدایت شوم، چرا خود را ناراحت مى کنید؟
فرمود: من چندبار اینان را از این کار نهى کرده ام و گفته ام که کسى را 

به کار نگیرید مگر اینکه قبا مزد او را با او قرارداد ببندید.
بدان که »هیچ وقت کسللى را بدون اجرت معین به کار نمى گیرى مگر 
اینکه اگر سلله برابر اجرت هم به او بدهى، باز خیال مى کند که کم داده اى، 
ولى اگر قبا طى کنى و بعد همان اجرتش را بدهى، تو را خواهد ستود بر این 
وفاى به عهد، و اگر یک دانه هم اضافه بدهى، آن را مى شناسد و مى داند که 
زیادتر به او داده اى )و در نظرش خواهد بود(.« )بحار النوار، ج 49، ص 106، 

به نقل از: کافى، ج 5، ص 288(
خشم اگر مقدس باشد موجب حفظ  فرد و جامعه و عقاید اسامى مى شود 
و ارزش ها صیانت شده و جامعه در قالب امر به معروف و نهى از منکر مى تواند 
خود را از بایا در امان نگه دارد. خداوند در آیه 150 سوره اعراف و 86 سوره 
طه با توصیف غضب حضرت موسللى)ع( به »اسللف« نشان مى دهد که خشم 
الهى چرا مقدس و مهم و یک امر ارزشى است. این خشم چون براى دین در 

را با مردم و برادر و سامرى داشت. با مردم تنها تندى کرد و تشر زد، با برادر 
خویش کمى جدى تر برخورد کرد؛ زیرا مسللئولیت قوم به دسللت او بود و با 

سامرى برخورد بسیار شدیدى داشت؛ زیرا عامل گمراهى مردم بود.
لذا در قبال مردم نمى بایست همان تندى و شدتى را اعمال کرد که در 
برابللر خواص انجام مى دهیم. پیامبر)ص( مى فرماید: الن ان خیر الرجال من 
کان بطىء الغضب سریع الرضا؛ بدانید که بهترین انسان ها کسانى هستند که 

دیر به خشم آیند و زود راضى شوند. )نهج الفصاحه، ح 469(
آن حضللرت )ص( همچنیللن درباره مدیریت و مهار خشللم مى فرماید: 
الصرعه کل الصرعه الذى یغضب فیشتد غضبه و یحمر وجهه و یقشعر شعره 
فیصرع غضبه؛ کمال دلیرى آن اسللت که کسللى خشمگین شود و خشمش 
شللدت گیرد و چهره اش سرخ شود و موهایش بلرزد، اما بر خشم خود چیره 

گردد. )نهج الفصاحه، ح 1872(
انسللان مومن انسللان خردمندى است و همواره خشللم خود را با عقل 
مدیریت مى کند و حد و اندازه نگه مى دارد. امام صادق)ع( در توصیف مومن 
مى فرماید: لیس منا من لم یملک نفسلله عند غضبه؛ کسى که هنگام خشم 

خوددار نباشد، از ما نیست. )کافى، ج 2، ص 637، ح 2(
باید ماک و حد و مرز غضب، خداو قوانین او باشد؛ چنان که امام رضا)ع( 
مى فرماید: المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه عن حق؛ مؤمن چون خشمگین 

شود خشمش او را از رعایت حق بیرون نمى برد.
آن حضرت)ع( در بیان میزان و مرزهاى غضب و خشللم مى فرماید: انما 
تغضللب هلل عز و جل، فا تغضب له باکثر مما غضب على نفسلله؛ چنانچه در 
موردى خواسللتى غضب کنى و براى خدا برخللورد نمائى، پس متوجه باش 
که خشم خود را در جهت و محدوده خوشنودى خداوند، اعمال کن. )عیون 

اخبارالرضا ج 1 ص 292، ح 44(
امام صادق)ع( نیز مى فرماید: المؤمن اذا غضب لم یخرجه غضبه من حق 
و اذا رضى لم یدخله رضاه فى باطل والذى اذا قدر لم یأخذ اکثر مماله؛ مؤمن 
چون خشمگین شود، خشمش او را از حق بیرون نبرد و چون خشنود شود، 
خشنودیش او را به باطل نکشاند و چون قدرت یابد بیش از حق خود نگیرد. 

)بحارالنوار، ح 78، ص 209، ح 85(


