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ریشه های قهر و دشمنی در جامعه
جامعه اسالمی که از آن به امت یاد می شود، جامعه ای متشکل از اقوام 
و نژادهای گوناگون اس��ت که هدف مشترکی در قالب سبک زیست اسالمی 
آنان را دور هم جمع کرده و از امت ها و جوامع دیگر متمایز س��اخته اس��ت. 
اعضای امت اسالمی هر چند که بر آن هستند تا سبک زیست خود را در قالب 
اسالم سامان دهند، ولی به سبب تفاوت ادراکی، ایمانی، تقوایی و مانند آن، 
در یک درجه و مرتبه نیستند. از همین رو هر از گاهی اختالفات و تنش هایی 

میان آنان پدیدار می شود.
از آنجای��ی که تنش و اختالف در جامع��ه هر چند که در دایره محدود 
و در امور خرد و پیش پا افتاده باش��د، ولی به س��بب آنکه می تواند انسجام و 
همگرایی اجتماعی را مخدوش سازد و فرصت تعاون و همکاری اجتماعی را 
در امور خیر و نیک و تقوای الهی کاهش دهد، اسالم به شدت به مقابله با آن 

پرداخته و خواهان اصالح ذات البین و آشتی میان افراد می شود.
اصالح که در آیات قرآنی به کار می رود به معنای برطرف کردن فس��اد 
و تباهی و انجام دادن کار شایس��ته است. )لسان العرب، ابن منظور، ذیل واژه 
صلح( خداوند در آیه 114 سوره نساء مثاًل از اصالح بین مردم سخن به میان 
آورده که منظور از آن در اینجا به معنای ایجاد آشتی میان متخاصمان است.

قهر و اختالف، عامل دین زدایی
اسالم هرگونه تنش و اختالف میان افراد را به معنای دین زدایی از جامعه 
می داند و اصوال اختالفات را برنمی تابد و با آن به عنوان یک فس��اد برخورد 
می کند. از نظر اسالم هرگونه تنش در میان افراد می تواند پایه های دینداری 

در جامعه را متزلزل کند و صحت و سالمت را از جامعه بزداید.
رس��ول اکرم)ص( درباره خطرات قهر و آش��تی در جامعه اسالمی آن را 
عامل دین زدایی دانسته و چنین هشدار می شود: تیره شدن رابطه بین مردم 

ریشه کن کننده دین است. )نهج الفصاحه، ح 458(
خداوند یکی از نعمت های بزرگ خود بر امت اسالم را اصالح و آشتی دادن 
میان اقوام گوناگون دانسته و می فرماید: ای مومنان از خداوند پروا کنید آن گونه 
که سزاوار تقوا و پروا از اوست و نمیرید مگر آنکه مسلمان باشید و همگی به 
ریسمان خدا چنگ زنید و پراکنده نشوید و یاد کنید لطف و احسان خداوند 
را بر شما- آنگاه که دشمنان یکدیگر بودید و خداوند میان دلهای شما الفت 
انداخت، پس در سایه نعمت او با یکدیگر برادر شدید چنانکه بر لبه پرتگاهی 
از آتش بودید و خداوند شما را از آن نجات داد. )آل عمران، آیات 102 و 103(

اصالح نفس، شرط نخست اصالح گری
هر مسلمانی موظف است بگونه ای عمل کند که هرگونه اختالف و تنش 
میان او با دیگر افراد جامعه از میان برود و برادری و اخوت ایمانی و اسالمی 
در میان آنان برقرار گردد. بنابراین در اس��الم هرگونه قهر و اختالف ناپس��ند 

دانسته شده و از مسلمانان و مومنان خواسته شده تا از آن پرهیز کنند.
در ادبیات و فرهنگ قرآنی و اس��الم واژگانی مورد تاکید قرار گرفته که 
بیانگر ارزش و جایگاه صلح و آش��تی در میان امت اس��الم است. از جمله این 
واژگان می توان به تعاون اشاره کرد که خداوند خواهان آن است که امت اسالم 
در کنار هم برای رسیدن به جامعه برتر ایمانی، تالش کنند و در کارهای نیک 
و خیر و رسیدن به تقوا یکدیگر را یاری رسانند و از هر گونه کارهای زشت و 

تجاوزطلبی پرهیز کرده و به مقابله با آن بپردازند. )مائده، آیه 2(
واژگان��ی چون صلح، اصالح، تألیف قلوب، توفیق، س��لم و مانند آن در 
ق��رآن و روایات بیانگر ارزش��مندی و اهمی��ت اختالف زدایی و تنش زدایی از 

جامعه ایمانی است.
از نظر اس��الم هر ش��خصی باید بگونه ای عمل کند که اختالف و تنش 
ایجاد نکند و اگر دیگران گرفتار تنش ش��دند آنان را به اصالح امور و آش��تی 

دعوت کرده و تنش زدایی را در دستور کار قرار دهد.
پیامبر)ص( اس��وه مومنان اس��ت )احزاب، آی��ه 21( و خداوند از مردم 
خواس��ته تا او را الگوی رفتاری خود قرار دهند و س��بک زندگی اسالمی را از 
او بیاموزند. آن حضرت خود عامل تألیف قلوب و ایجاد انس��جام و همگرایی 
و تع��اون در جامعه بود و گفتار و رفت��ارش بگونه ای بود که مردم را جذب و 

آشتی دادن، صدقه ای برتر از 
نماز و روزه

n  منصور حسینی

جامعه متش�کل از انس�ان هایی اس�ت که افکار و آراء 
متفاوت و نیز روش های گوناگونی به سبب تفاوت و اختالف 
روحیات و اخالقیات و مانند آن دارند، هر چند در کلیات با 
هم مشترک هستند و یک هدف اصلی را که همان آسایش 
و آرامش اس�ت در نظر دارند. همین تفاوت ها در حوزه های 
فکری و منش�ی و رفتاری موجب می شود تا هر از گاهی در 
عم�ل اجتماع�ی و روابط بین مردم تنش هایی ایجاد ش�ود. 
شناخت عوامل تنش زا می تواند برای تنش زدایی کمک کند، 
ولی به سبب وجود همان تفاوت ها نمی توان امید داشت که 
جامع�ه هرگ�ز گرفتار تنش و اختالف نش�ود. از این رو یک 
وظیفه اصلی مومنان، ایجاد اصالح و آش�تی میان کس�انی 

است که با قهر، روابط سالم را قطع کرده اند.
در مقاله پیش رو آثار و برکات این عمل انس�انی یعنی 
اصالح میان مردم و برقراری آش�تی  میان آنها تبیین ش�ده 

است.

انسجام و همگرایی را ایجاد و یا تقویت می کرد.
امام حس��ن مجتبی از قول امیرالمؤمنین)ع( این روش پیامبر را چنین 
توصیف می کند:  کان رسول اهلل)ص( یخزن لسانه اال فیما یعینه، و یؤلفهم و ال 
یفرقهم )وال ینفرهم( و یکرم کریم کل قوم و یولیه علیهم؛ )عیون اخبار الرضا، 
ج 1، ص 319( پیامب��ر خ��دا، زبان خود را از حرف زدن نگه می داش��ت مگر 
در جایی که برایش مفید بود و به او مربوط می ش��د، مردم را الفت و وحدت 
می بخشید و آنان را متفرق و بیزار از هم نمی ساخت، بزرگ هر قوم و جمعی 

را احترام می کرد و همان شخص را سرپرست آنان قرار می داد.
پس گام نخست این است که خودسازی کرده و خود را به گونه ای تربیت 
کنیم که دیگران به ما گرایش داش��ته و جذب خوش رویی و خوش خویی ما 
ش��وند تا بتوانیم در صورت نیاز، به اصالح و آشتی دادن میان افراد بپردازیم 

و میان مردم صلح و آشتی برقرار کنیم و قهر آنان را به مهر تبدیل نماییم.
امیر مومنان علی)ع( آغاز اصالحات و آشتی را از خود شخص می داند و 
می فرماید: ان سمت همتک الصالح الناس فابدأ بنفسک، فان تعاطیک صالح 
غیرک و انت فاسد اکبر العیب؛ اگر همت واالی اصالح مردم را در سر داری، 
از خودت آغاز کن، زیرا پرداختن تو به اصالح دیگران، در حالی که خود فاسد 

باشی بزرگترین عیب است. )غررالحکم، ج3، ص 23، ح3749(
این فس��ادی که در این روایت بیان ش��ده همان فسادی است که میان 
شخص با خداوند وجود دارد؛ زیرا کسی که نتوانسته رابطه درستی میان خود و 
خدا برقرار کند و رابطه او با خداوند بر مدار بی تقوایی است نمی توانیم از چنین 
شخصی امید داشته باشیم که بتواند میان مردمان به درستی رفتار کند، حال 
چه رسد که بخواهد اصالحات داشته باشد و میان آنان صلح و آشتی برقرار 
کند. امام صادق)ع( نخستین گام در اصالحات را اصالح فسادی می داند که 
میان شخص با خدا پدید آمده است: من اصلح فیما بینه و بین اهلل اصلح اهلل 
ما بینه و بین الناس؛ کسی که بین خود و خدایش را اصالح کند خداوند بین 

او و مردم را اصالح می کند. )جهاد النفس، ح 355(
از آیات قرآنی نیز همین معنا به دس��ت می آید و کس��انی را اهل اصالح 
می شمارد که خود گام درست اصالحی را در میان خود و خدا برداشته و اهل 
کتاب و ایمان )اعراف، آیه 170( و تقوا باشند. )احزاب، آیات 70 و 71( انسان 

می بایست خود اهل توبه باشد و به سوی خداوند بازگشت کرده و اصالحاتی 
را میان خود و خدا انجام داده باش��د )بقره، آیه 160؛  نس��اء آیه 146( آنگاه 

می تواند میان مردم آشتی دهد.
انسان مصلح کسی است که خودش اهل حق و حق گویی است )احزاب، 
آیات 70 و 71( و با توکل و اس��تمداد از خداوند )احقاف، آیات 15 و 16( و 
نماز )اعراف، آیه 170( و مانند آن می کوش��د تا رابطه خود با خدا را اصالح 

کرده سپس به توفیق الهی میان دیگران اصالحات انجام دهد.
رس��ول اکرم)ص( به انس��ان ها هشدار می دهد که مراقب اعمال و رفتار 
خویش باش��ند و کاری نکنند که در قیامت در وضعیت بدی قرار گیرند. آن 
حضرت خواهان این است که مومنان، قهر را کنار بگذارند و همواره در صلح 
و آرامش زندگی کنند و اگر به هر دلیلی کسی از ایشان رنجیده خاطر شد و 
قهر کرد، در آشتی کردن شتاب کنند چنانکه در سالم کردن شتاب می شود 
تا بهره ای بیشتر ببرند. پس در این کار پیش دستی کنند تا خداوند در قیامت 
ایشان را بر دیگران مقدم دارد. آن حضرت)ص( می فرماید: ایما مسلمین تهاجرا 
فمکثا ثالثا الیصطلحان اال کانا خارجین من االسالم، و لم یکن بینهما والیه 
فایهما سبق الی کالم اخیه کان السابق الی الجنه یوم الحساب؛ هر دو مسلمانی 
که با هم قهر کنند و سه روز به قهر خود ادامه دهند و آشتی نکنند، هر دو 
از اس��الم بیرون روند و میان آنان هیچ پیوند دینی نباش��د و هر کدام از آنها 
که پیش از دیگری با برادرش شروع به سخن کند، در روز حسابرسی زودتر 

به بهشت می رود. )کافی، ج 2، ص 345، ح5(
ارزش و آثار و برکات آشتی دادن میان مردم

با نگاهی به جایگاه اصالح در آموزه های اس��المی به روش��نی می توان 

گام های شیطان است. )بقره، آیه 208( پس برای رهایی از شیطان و حرکت 
در مسیر او می بایست به جای اختالف افکنی و یا مانع تراشی در برابر آشتی 
و اصالح، خودمان گام های اساس��ی را برای آشتی و صالح برداریم و دیگران 

را بدان ترغیب کنیم.
بازت��اب اعمال خوب خود از جمله آش��تی دادن را می ت��وان در دنیا و 
آخرت مشاهده کرد. در دنیا این عمل موجب انسجام و تعاون و صمیمیت و 
مهرورزی بیشتر میان مومنان و رهایی از هرگونه ناامنی و فقدان آسایش و 
آرامش می شود و در آخرت این عمل موجب می شود تا کارهای مومنان در 
آخرت به سامان و صالح رسد و از فساد و آسیب در امان باشد. حضرت رسول 
اکرم)ص( می فرماید: اتقوا اهلل و اصلحوا ذات بینکم فان اهلل یصلح بین المومنین 
یوم القیامه؛ تقوای الهی داشته باشید و اصالح کنید میان خودتان را زیرا خداوند 
در روز قیامت میان مومنین را اصالح می کند. )محجه البیضاء، ج 3، ص 373(
امام کاظم)ع( نیز مصلحان را در قیامت از مقربان برمی شمارد و می فرماید: 
طوبی  للمصلحین بین الناس، اولئک هم المقربون یوم القیامه؛ خوشا به سعادت 

اصالح کنندگان بین مردم که آنان همان مقربان روز قیامتند.
 )تحف العقول، ص 393(

می دانیم که در میان کس��انی که در قیامت به بهشت می روند، مقام 
مقربان برتر از مقام اصحاب یمین است و ایشان در مقامات بس برتر و در 

جنت رضوان قرار می گیرند. )سوره واقعه و آیات دیگر(
امام صادق)ع( در بیان مصادیق صدقه، اصالح میان مردمان را به عنوان 
صدق��ه معرفی می کند و می فرماید: صدقه یحبها اهلل: اصالح بین الناس اذا 
تفاس��دوا، و تقارب بینهم اذا تبا عدوا؛ صدقه ای که خداوند آن را دوس��ت 

دارد عبارت است از: اصالح میان مردم هرگاه رابطه شان تیره شد و نزدیک 
کردن آنها به یکدیگر هرگاه از هم دور شدند. )کافی، ج2، ص209، ح1(

این بدان معناس��ت که اس��الم دایره صدقات را فراتر را صدقه مالی 
دانس��ته و انجام کارهایی که با زبان انجام می ش��ود و موجب آشتی میان 
مردم می ش��ود را از مصادیق صدقه مالی بلکه برتر دانسته  است؛ چنان که 
رسول اکرم)ص( در سخنی به ارزش گذاری صدقه مالی با صدقه زبانی یعنی 
آش��تی و اصالح میان مردم می پردازد و می فرماید: اال اخبرکم بافضل من 
درجه الصیام و الصاله و الصدقه؟ صالح ذات البین، فان فساد ذات البین هی 
الحالقه؛ آیا شما را به چیزی با فضلیت تر از نماز و روزه و صدقه)زکات( آگاه 
نکنم؟ آن چیز اصالح میان مردم اس��ت، زیرا تیره شدن رابطه میان مردم 

ریشه کن کننده دین است. )نهج الفصاحه، ح 458(
پ��س نه تنها آش��تی دادن یک نوع صدقه بلک��ه از نوع برتر و بهتر از 
صدقات مالی اس��ت؛ زیرا با پول اگر می ش��ود اصالحاتی را انجام داد، ولی 
ریشه دارترین اصالحات همان اصالحاتی است که از طریق زبان و ایجاد الفت 
و تالیف میان مردم انجام می گیرد و موجب می ش��ود تا انسجام اجتماعی 

تحقق یابد و اختالفات از جامعه زدوده شود.
از نظر اسالم ارزش و اهمیت اصالح میان مردم و آشتی دادن آنچنان 
مهم است که می توان برخی از کارهایی را که در حالت عادی  جایز نیست 
انجام داد. مثال در برخی از روایات آمده که برای اصالح میان مردم می توان 
از خمس و اموال امام)ع( برای ایجاد اصالحات اس��تفاده کرد. به این معنا 
که اگر ریشه اختالفات و درگیری و قهر میان مردم، مالی است می توان از 

طریق اموال امام)ع( صلح و آشتی برقرار کرد.
ام��ام ص��ادق)ع( به یک��ی از اصحاب خود به نام مفض��ل می فرماید: 
للمفض��ل-: اذا رایت بین اثنین من ش��یعتنا منازعه فافتدها من مالی؛ به 
مفضل فرمودند: هرگاه میان دو نفر از شیعیان ما نزاعی دیدی از مال من 
غرامت بده؛ یعنی با پرداخت وجه مورد اختالف، میان آنان را اصالح کن. 

)کافی، ج2، ص 209، ح3(
از ای��ن باالتر آنکه می توان از گن��اه بزرگی چون دروغ که خداوند به 
دروغگ��و وعده آتش دوزخ را داده اس��ت، برای ایجاد اصالح میان مردم و 
آشتی دادن، استفاده کرد. یعنی یکی از جوازات دروغ گفتن، موردی است 
که با آن بتوان میان دو کس آش��تی برقرار کرده. امام صادق)ع( در بیان 
تشریح انواع و اقسام سخن می فرماید: الکالم ثالثه: صدق و کذب و اصالح 
بین الناس قال: قیل له: جعلت فداک ما الصالح بین الناس؟ قال: تسمع من 
الرجل کالما یبلغه فتخبث نفسه، فتلقاه فتقول: سمعت من فالن قال فیک 
من الخیر کذا و کذا، خالف ما س��معت منه؛ سخن سه گونه است: راست 
و دروغ و اصالح میان مردم. به آن حضرت عرض شد: قربانت شوم اصالح 
میان مردم چیست؟ فرمودند: از کسی سخنی درباره دیگری می شنوی که 
اگر سخن به گوش او برسد، ناراحت می شود. پس تو آن دیگری را می بینی 
و برخالف آنچه شنیده ای، به او می گویی: از فالنی شنیدم که در خوبی تو 

چنین و چنان می گفت. )کافی، ج2، ص341، ح16(
پس در حقیقت دروغ اصالح گرانه به از راست فتنه انگیز است، چنانکه 
از پیامبرگرامی)ص( روایت است که فرمود: ان اهلل احب الکذب فی الصالح 
و ابغض الصدق فی الفساد؛ براستی که خداوند دروغی را که باعث اصالح 
و آش��تی باشد دوس��ت می دارد و راستی را که موجب فساد شود، دشمن 

می دارد. )وسائل الشیعه، ج8، ص 578، ح1(
ایجاد اصالح و آش��تی دادن در میان کس��انی که با هم قهر کرده اند، 
عملی بس��یار پس��ندیده و از اخالق پیامبران و اوصیا و اولیای الهی است. 
امام صادق)ع( در بیان خصوصیات و ویژگی لقمان حکیم به مساله آشتی 
دادن ایشان اشاره می کند و می فرماید: به خدا قسم به لقمان تنها حکمت 
و دانش عطا نش��ده بود و نیز دارائی و خانواده و قدرت جس��می و زیبایی 
چش��مگیر نداش��ت ولی او مردی با اراده بود... و او به دو نفر که با هم نزاع 
می کردند و یا می جنگیدند نمی گذش��ت مگر اینکه، میانشان صلح برقرار 
می کرد و از پیش آنان نمی رفت تا آنکه آنها دست از نزاع و جنگ کشیده 

و متفرق می شدند. )مستدرک الوسایل، ج 13، ص442، ح3(
به هر حال، اصالح میان مردم و آشتی دادن و دوری از قهر از اخالق 
خوب و با فضلیت اسالمی و انسانی است که در آیات و روایات بر آن تاکید 
ش��ده و آثار و برکاتی برای آن در دنیا و آخرت بیان شده است که همین 
مس��اله می بایس��ت موجب شود که نه تنها اهل قهر نباشیم بلکه بکوشیم 
تا قهر دیگران را به هر شکلی شده تبدیل به آشتی کنیم و صلح و صفا و 

صمیمیت را در جامعه اسالمی گسترش دهیم.

»شانس« واژه ای فرانسوی به معنای فرصت است که در فارسی از آن 
به »بخت« تعبیر می ش�ود. اینکه گفته می شود: »شانس آورد و بخت با او 
یار بود«؛ یا »بدبیاری داش�ته و بدبخت ش�ده است«، بیانگر نوعی نگرش 
فلسفی به هستی و در نتیجه تعیین نوعی خاص از شیوه و سبک زندگی 
اس�ت. نویسنده در این مطلب به این س�ؤال که آیا این نگرش به مسایل 
زندگی مبتنی بر فلسفه و سبک زندگی اسالمی است یا نه پاسخ داده است.

***
نظام علت و معلول

ش��انس و اقبال، در اصطالح توده مردم، عموماً به رویدادی اش��اره دارد که 
علت آن معلوم نبوده، لذا وقوع آن رویداد به شانس نسبت داده می شود. پس اگر 
مقصود از ش��انس تحقق پدیده ای بدون علت اس��ت، بی شک در فلسفه اسالمی و 

براساس دالیل قطعی مردود است. )مطهری، مرتضی، بیست گفتار، ص83-80(
به نظر می رسد که واژه شانس در دو معنا به کار رفته است: 1- تصادف یعنی 

تحقق پدیده ای بدون علت؛ 2- سرنوشت و مقدرات الهی.
با توجه به ابعاد گوناگون مسئله شانس در میان افکار و رفتار مردم باید گفت 
که مسئله شانس و اقبال، از یک سو، به مسئله کالمی- فلسفی و از سویی دیگر، 
یک مسئله فرهنگی و نیز روان شناختی اجتماعی و رفتاری است. لذا این مسئله 

را می توان از ابعاد گوناگون واکاوی و تحلیل کرد.
در حقیقت کسانی که می گویند: »یا بخت و اقبال«، یا می گویند: »یا شانس 
و اقبال« نوعی بینش فلسفی را مدنظر قرار می دهند که سبک زندگی آنان را نیز 

تحت تأثیر خود قرار می دهد.
هر دو معنای پیش گفته برای شانس، در بعد کالمی و فلسفی و نیز فرهنگی 
و اجتماعی و حتی روان شناس��ی رفتاری و اجتماعی بازتاب ها و تأثیرات مثبت و 

منفی بسیاری را به جا می گذارد.
اگر مراد از شانس همان تصادف باشد، شخص معتقد به شانس، نگرش خود 
نس��بت به حقیقت خدا و باور اعتقادی و ایمانی اش را نش��ان می دهد. معتقدان به 
شانس و اقبال، دست کم دچار نوعی شرک خفی و نهان هستند؛ چراکه برای غیر 
خدا نقش تأثیرگذاری در هس��تی قایل هس��تند؛ یا حتی بدتر از آن، برای معلول 
ی��ا معلولیت های��ی در جهان، علتی یا عللی را نمی پذیرند و به نوعی گرفتار نظریه 

کفرآمیز »تصادف« هستند.
پذیرش شانس و اقبال و بخت و مانند آنها، در حقیقت پذیرش نوعی از تصادف 
در نظام هستی است. چنین نگرشی در نهایت منجر به انکار خالقیت خداوند و یا 
ربوبیت او می شود؛ زیرا یا اصال خداوندی نیست تا هستی را بیافریند و آن را سامان 
دهد،  بلکه این تصادف است که هستی را آفریده و ساماندهی بی نظمی را موجب 
شده است؛ یا آنکه شخص معتقد به شانس و اقبال اگر قایل به خالقیت خدا باشد، 
در پروردگاری و ربوبیت خداوندی تردید روا داشته است؛ زیرا پذیرش شانس و بخت 
به این معناست که هستی پس از آفرینش از سوی خداوند، رها شده و این تصادف 
است که نوعی نظم درعین بی نظمی را سامان داده است. پس خداوند حکیمانه در 
هستی تصرف نمی کند و هدفمند آن را مدیریت نمی نماید، بلکه آفریده ها را به حال 
خودشان رها کرده است. این نگرش فلسفی به هستی و خداوند، موجب می شود 
تا نقش پروردگاری خداوند نادیده گرفته ش��ود و اینکه گوئی پرورش آفریده ها به 
خودشان وا نهاده است درحالی که خداوند بارها در آیات قرآنی بر ربوبیت خود بر 
هستی تأکید دارد و این ربوبیت را حکیمانه و عالمانه می داند. بنابراین، با علم کلی 
و جزیی به هستی و همه آفریده ها، آنان را در مقصد و مقصودی که برای آفریده ها 
و خلق است، حرکت می دهد. در حقیقت غایتی برای خلق است هرچند که غایتی 

شانس و اقبال ازنظر اسالم
n  محمدرضا رضائیان

برای خالق نیست؛ زیرا خالق، کمال محض است و نیازی ندارد تا با حرکت و فعلی، 
به نداشته ای برسد و آن را دارا شود؛ بلکه این آفریده ها و خلق است که می بایست 

از نقص به کمالی برسند، که مقصد و مقصود آنهاست.
نقش انسان در سرنوشت

اما عده ای دیگر شانس و بخت را به معنی تقدیر و مقدرات و قسمت می دانند و 
وقتی می گویند شانس ما این بود یعنی تقدیر ما چنین رقم خورده است. باید توجه 
داشت اگرچه در قرآن آمده است که برای هر کسی مقدری است که حتماً و قطعاً 
تحقق خواهد یافت؛ ولی انسان به عنوان موجودی دارای اراده و اختیار از این ظرفیت 
برخوردار است تا مقدرات خود را تغییر دهد و سرنوشت خویش را دگرگون سازد.
به سخن دیگر، اگرچه خداوند در آیاتی از جمله آیات 22 و 23 سوره حدید 
می فرماید: ما أصاب من مصیبه فی األرض وال فی أنفس��کم اال فی کتاب من قبل 
أن نبرأها ان ذلک علی اهلل یس��یر لکیال تأس��وا علی ما فاتکم وال تفرحوا بما آتاکم 
واهلل ال یحب کل مختال فخور؛ هیچ مصیبتی در زمین چون تنگدستی و سختی 
و قحط��ی- و نه در جانهاتان- چون بیماری و اندوه- نرس��د مگر پیش از آنکه در 
نوش��ته ای آن را بیافریده ام. این بر خدا آس��ان است تا بر آنچه از دست شما رفت 
اندوه مخورید و بدانچه شما را داد شادمان نشوید، و خدا هیچ خیال باف گردنکش 

خودستا را دوست ندارد.
پس هر امری پیش از خلق و خلقت در کتاب الهی که ام الکتاب است، نوشته 
ش��ده و مقدر اس��ت؛ اما همین خداوند در جایی دیگر در آیات قرآنی این معنا را 
این گونه تبیین می فرماید: یمحواهلل ما یشاء و یثبت و عنده أم الکتاب؛ خدا آنچه را 

بخواهد محو یا اثبات می کند و اصل کتاب نزد اوست. )رعد، آیه39(
به این معنا که اگرچه مقدرات هرکسی در ام الکتاب نوشته شده، ولی این گونه 
نیس��ت که دیگر خداوند قادر نباش��د آن را تغییر دهد؛ زیرا »واجب علیه« نیست 
تا قوانین خداوندی، خود خدا را محدود س��ازد، بلکه »واجب عنه« اس��ت و هرگز 
از تحت قدرت الهی خارج نمی ش��ود. این بدان معناس��ت که خداوند می تواند آن 
را مقدر کرده محو و اثبات کند؛ چنانکه مسئله کالمی »بدا« در همین چارچوب 

معنا و مفهوم می یابد.
خداوند درباره چگونگی محو و اثبات و تغییر در ام الکتاب در آیه11 س��وره 
رعد به نقش انسان و عملکرد او اشاره می کند و می فرماید: ان اهلل ال یغیر ما بقوم 
حتی یغیروا ما بأنفسهم و اذا أراد اهلل بقوم سوءا فال مرد له و ما لهم من دونه من 
وال؛ در حقیقت، خدا حال قومی را تغییر نمی دهد تا آنان حال خود را تغییر دهند. 
و چون خدا برای قومی آسیبی بخواهد، هیچ برگشتی برای آن نیست و غیر از او 

حمایتگری برای آنان نخواهد بود.
پس انس��ان ها نقش مهم و تأثیرگذاری در سرنوش��ت خود و تغییر مقدرات 
اله��ی دارن��د؛ یعنی اعمال خ��وب و بد آنان می تواند سرنوش��ت و مقدرات آنان را 
تغییر دهد و خداوند امری را که اثبات کرده محو و امری دیگر را باتوجه به اعمال 

انسان اثبات نماید.
بر این اس��اس در آیه 53 س��وره انفال می فرماید: ذلک بأن اهلل لم یک مغیرا 
نعمه أنعمها علی قوم حتی یغیروا ما بأنفسهم و أن اهلل سمیع علیم؛ این کیفر بدان 
س��بب اس��ت که خداوند نعمتی را که بر قومی ارزانی داشته تغییر نمی دهد، مگر 

آنکه آنان آنچه را در دل دارند تغییر دهند و خدا شنوای داناست.
پس این انسان است که مقدرات خودش را با اعمال خوب و بد تغییر می دهد؛ 
جالب اینکه تصرفات انسانی محدود به سرنوشت خودش نیست، بلکه می تواند در 
جهان نیز با اعمال خود تأثیر گذارد و سرنوشت دیگران را نیز تغییر دهد و مقدرات 
را ب��ه نوعی محو و اثبات کند. به عنوان نمونه خداوند درباره افزایش بارندگی و یا 
کاهش آن و یا ترس��الی و خشکس��الی به رفتار و اعمال انسان ها استناد می کند و 
می فرماید: ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء و األرض 
و لکن کذبوا فأخذناهم بما کانوا یکسبون؛ و اگر مردم شهرها ایمان آورده و به تقوا 
گرائیده بودند، قطعاً برکاتی از آسمان و زمین برایشان می گشودیم، ولی تکذیب 
کردند پس به کیفر دستاوردشان گریبان آنان را گرفتیم. )اعراف، آیه96؛ هم چنین 

نگاه کنید: سفینه البحار، شیخ عباس قمی، ذیل ماده رزق(
به هرحال، انسان در تغییر مقدرات و سرنوشت خویش نقش مستقیم و اساسی 
دارد و این گونه نیس��ت که هر چه مقدر شده باشد بی کم و کاست انجام می شود. 
از همین رو انسان بدبخت می تواند امیدوار به تغییر سرنوشت باشد و خوشبخت و 

سعادتمند باید هراسان و نگران از آن باشد که کاری کند که بدبخت شود.
اگر در ضرب المثلها آمده: بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد/ یا سقف فرود آید 

و یا قبله کج آید.
یا: گلیم بخت کسی را که بافتند سیاه/ به آب زمزم و کوثر سفید نتوان کرد.

می توان با اعمال آن را تغییر داد. از جمله این اعمال توسل و ادعیه و صدقات و 

مانند آن است. جالب اینکه در روایات بسیاری آمده که انسان می تواند عمر خویش 
را با صله رحم یا قطع آن، کوتاه و بلند س��ازد، یا رزق و روزی خویش را کاهش و 
افزایش داده و بی برکت یا با برکت س��ازد. روایات در این زمینه بس��یار است. پس 
خوشبختی یا بدبختی چون سایه همراه اوست ولی می توان آن را جابه جا کرد و با 

اعمالی آن را در ام الکتاب تغییر داد و سرنوشت دیگر برای خود رقم زد.
عوامل توهم شانس و اقبال

اما چرا مردم گرفتار این نوع از فلسفه و نگرش به هستی هستند و در تحلیل 
رفتار خود و دیگران به ش��انس و اقبال اس��تناد می دهند؟ در پاسخ به این پرسش 
باید گفت که عوامل چندی در این مسئله نقش دارد؛ از جمله مهم ترین آنها عدم 

* انسان مصلح کسی است که خودش اهل 
حق و حق گویی است و با توکل و استمداد از 

خداوند  و نماز  و مانند آن می کوشد تا رابطه خود 
با خدا را اصالح کرده سپس به توفیق الهی میان 

دیگران اصالحات انجام دهد.
***

* پیامبر اکرم )ص ( فرمود:هر دو مسلمانی که با هم قهر کنند و سه روز به قهر خود ادامه دهند 
و آشتی نکنند، هر دو از اسالم بیرون روند و میان آنان هیچ پیوند دینی نباشد و هر کدام از آنها 

که پیش از دیگری با برادرش شروع به سخن کند، در روز حسابرسی زودتر به بهشت می رود.
*از نظر قرآن قهر و آشتی نکردن به معنای همراه شدن با شیطان و گام برداشتن در مدار 

اوست و کسی که مانع آشتی میان مومنان می شود پیرو گام های شیطان است.

قال االمام علی)ع(: من جعل ملکه خادما لدینه انقاد له کل سلطان.
امام علی)ع( فرمود: هرکس ابزار دنیوی را در خدمت دینش قرار 
دهد )و دلبسته به دنیا نباشد( هر قدرتی در برابر او کرنش می کند. )1(
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رس��ول خدا)ص( در خطبه اش فرمود: از بزرگترین گناهان زبان، 
دروغگویی اس��ت. )1( در این رابطه مردی خدمت پیامبر)ص( رسید و 
ع��رض کرد: نماز نمی خوانم و عمل منافی عفت انجام می دهم، دروغ 

هم می گویم! کدام را اول ترک گویم؟!
پیامب��ر گرام��ی)ص( فرم��ود: دروغ را. آن ش��خص در محض��ر 
پیامبر)ص( تعهد کرد که هرگز دروغ نگوید. هنگامی که خارج ش��د، 
وسوس��ه های ش��یطانی برای عمل منافی عفت در دل او پیدا شد،  اما 
بالفاصل��ه فکر کرد ک��ه اگر فردا پیامبر)ص( در این باره از او س��وال 
کند، اگر بگوید چنین عملی را مرتکب نشده دروغ است، و اگر راست 
بگوید، حد بر او جاری می شود، و همین گونه در رابطه با سایر کارهای 
خالف، بنابراین، این فکر و ترک دروغ، سرچشمه ترک همه گناهان 

او گردید. )2(
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1- بحاراالنوار، ج 21، ص 211
2- تفسیر نمونه، ج 11، ص 413

معرفت تمام و کمال به هستی و فقدان خداشناسی علمی و معرفت وحیانی است. 
بس��یاری از آیات قرآنی در صدد تبیین این معناست که خداوند کیست و چگونه 
هستی را اداره می کند و مسئولیت انسان در قبال خدا و خود و جهان چیست؟ اگر 
انسان هستی شناسی و خداشناسی مبتنی بر وحی قرآنی داشته باشد هرگز دچار 
این تفکر فلس��فی باطل و س��بک زندگی غلط و نادرست نمی شود؛ تفکر شانس و 
اقبال به معنی تصادفی و اتفاقی بودن موجب می شود تا انسان ها، در تحلیل رفتار 
خود و دیگران دچار اش��تباه ش��وند و به جای درک علل مصیبت ها و خیر و شرها 

به امور واهی و موهوم تمسک جویند و آن را مبنا قرار دهند.
اگر انس��ان بداند که هیچ امری در جهان بی علت نیس��ت، وقتی با امری از 
خیر و شر مواجه می شود در جست وجوی شناخت علل و عوامل آن می رود. وقتی 
انسان دنبال چرایی و علل و عوامل هرچیزی برود، آنگاه ضمن پی بردن به علل به 
حکمت و یا مصلحت های آن نیز می رسد و دیگر به شانس و اقبال و بخت و مانند 

آنها که مبتنی بر تصادف است، استناد نمی کند.
به هرحال، نظریه تصادف و تحقق پدیده ای بدون علت ازنظر فلسفی مردود 
اس��ت؛ چراکه در جای خود اثبات ش��ده که هر چیزی دارای علت و سبب خاصی 
است. البته ممکن است این سبب، سببی نیکو و مستحسن نباشد؛ یعنی یک عامل 

بی عدالتی و یا ظلم، در وجود یک پدیده نقش داشته باشد.
عدم شناخت انسان نسبت به علل پدیداری برخی از امور و چیزها یا ناشناختگی 
علل و عوامل موجب شده تا برخی ها با نگاهی عوامانه و جاهالنه، آن را به تصادف 
و شانس و اقبال استناد دهند و این گونه با تحلیل و تعلیلی سطحی، نوعی علت را 
در قالب بی علتی بیان کنند. بنابراین، اگر انس��ان ها از نظر عقل و علم رشد کنند، 
به همان میزان اعتقاد به شانس و اقبال از میان می رود و نسبت به معلوالت جهان 
درک و تحلیل و تبیین درستی خواهند داشت و توصیه ها و رفتارهای خود را نیز 
براس��اس آن س��امان داده و س��بک زندگی دیگری را در پیش می گیرند. پس اگر 
کسی ادعا کند که مثاًل این امر شانسی )یعنی تصادفی (اتفاق افتاد سخنی باطل 
و لغو بر زبان رانده زیرا به قول حکما از قبیل آیت اهلل جوادی آملی اصوالً در عالم 
هستی چیزی به نام شانس و تصادف و اتفاق معنا ندارد و همه چیز وهر اتفاقی بر 

اساس حکمت و علتی به وقوع می پیوندد .

دریاف��ت ک��ه آن چه ارزش و اهمیتی دارد؛ چنان که از طریق بیان آثاری که 
برای ایجاد اصالح بیان شده می توان ارزش و اهمیت آن را نیز به دست آورد.
آش��تی دادن و حل اختالفات میان مردم برکات و آثار دنیوی و اخروی 
بس��یاری دارد که در برخی از آیات و روایات به آن اش��اره شده است. از نظر 
قرآن آشتی دادن مهمترین عامل آرامش جامعه و فرد است. )انعام، آیه 48، 
اعراف، آیه 35( همچنین از آیه 10 سوریه حجرات به دست می آید که یکی 
از عوامل و اس��باب برخورداری انس��ان از رحمت الهی، اصالحات میان مردم 

و آشتی دادن است.
خداوند به صراحت در آیه 1 س��وریه انفال و 10 س��وره حجرات، آشتی 
دادن میان مومنان را امری ارزشمند معرفی می کند و یکی از مسئولیت های 
مومنان را آشتی بین خود با از بین بردن زمینه های درگیری و اختالف بیان 

می کند. )بقره، آیه 224(
از نظر قرآن قهر و آشتی نکردن به معنای همراه شدن با شیطان و گام 
برداش��تن در مدار اوست و کسی که مانع آشتی میان مومنان می شود پیرو 

* اگر کسی ادعا کند که مثاًل این امر شانسی
 )یعنی تصادفی (اتفاق افتاد سخنی باطل و لغو بر زبان 
رانده زیرا به قول حکما از قبیل آیت اهلل جوادی آملی 
اصوالً در عالم هستی چیزی به نام شانس و تصادف 
و اتفاق معنا ندارد و همه چیز وهر اتفاقی بر اساس 

حکمت و علتی به وقوع می پیوندد .

 * انسان در تغییر مقدرات و سرنوشت خویش نقش 
مستقیم و اساسی دارد و این گونه نیست که هر چه 
مقدر شده باشد بی کم و کاست انجام می شود. از 
همین رو انسان بدبخت می تواند امیدوار به تغییر 

سرنوشت باشد و خوشبخت و سعادتمند باید هراسان 
و نگران از آن باشد که کاری کند که بدبخت شود.

پرسش:
براساس آموزه های وحیانی و دیدگاه شارع مقدس، اقدامات 
تروریستی چه جایگاهی دارد و آیا مورد تایید اسالم می باشد 

یا خیر؟
پاسخ:

اقدامات تروریس��تی بر ضدعموم مردم، اعم از افراد یا گروه ها و 
یا جوامع انسانی که بطور مستقیم. جان، مال، ناموس و آبروی مردم 
بی گناه و زنان و کودکان و.. را مورد حمله قرار می دهد و با هر هدفی 
که س��ازمان دهی ش��ود از نظر عقلی  و وجدان بشری محکوم است و 

مصداق تروریسم محسوب می شود.
از منظر اسالم حتی در دفاع مشروع کشتن افراد بی گناه، تعقیب 
فراریان، کشتن اس��یران، زنان، کودکان، تخریب جنگل ها، درختان، 
آل��وده ک��ردن آب ها، تعرض به نام��وس مردم و پ��رده دری و.. مجاز 

شمرده نشده است.
در کتاب های حدیثی و تاریخی به ممنوع بودن این گونه اقدامات 
غیرانس��انی حتی در دفاع های مش��روع تصریح ش��ده است. اینک به 

نمونه هایی در این مورد اشاره می کنیم.
1- در روایات فریقین شیعه و سنی از رسول خدا)ص( نقل شده 
که فرمود: »االیمان قید الفتک« ایمان از ترور جلوگیری کرده اس��ت 

)عقد الفرید، ج 3، ص 64(
2- از ام��ام ص��ادق)ع( نقل ش��ده ک��ه فرم��ود: »پیامبر گرامی 
اسالم)ص( هنگامی که می خواست سپاهی را برای جنگ اعزام نماید، 
آنها را فراخوانده و در برابرشان می نشست، و می  فرمود: با نام خدا و برای 
خدا و در راه خدا س��فر را آغاز کنید، نیرنگ و حقه نزنید، کشته ها را 
مثله نکنید، سالخوردگان، کودکان و زنان را نکشید و درختی را نبرید 

مگر اینکه مجبور شوید« )فروع کافی، ج 5، ص 27(
3- و نیز از امام صادق)ع( روایت شده که فرمود: »رسول خدا)ص( 

از ریختن سم در سرزمین مشرکین نهی کرده است« )همان(
4- حضرت علی)ع( در جنگ صفین به نیروهای خویش چنین 
س��فارش کرد: »هرگز با دش��من جنگ را آغاز نکنید تا آنان آغازگر 
جنگ باش��ند. فراریان را نکشید و بر زخمیان نتازید. هتک حرمت و 
عورت نکنید. از مثله کردن بپرهیزید. وارد خانه های آنان مش��وید. بر 
زنان حمله نبرید. و به کسی دشنام ندهید.« )تذکره الخواص، ص 19(

5- حضرت مس��لم بنا به نقل تاریخ، ابن زیاد را در خانه هانی بن 
عروه به قتل نرس��اند، و قصاص قب��ل از جنایت نکرد. زیرا این کار با 
سیره و روش مسلم سازگاری نداشت. مسلم در خانه علی)ع( تربیت 

شده بود و مردی با ورع و باتقوا بود.
بنابراین با توجه به موارد فوق و سیره نظری و عملی پیامبر)ص( 
و اهل بیت)ع( مقوله  ترور و تروریسم در منطق اسالم هیچ جایگاهی 
ندارد و آموزه های وحیانی و ارزش های اسالمی مخاطبان را با عقالنیت، 
اخ��الق عملی و رحمت و عطوفت به راه خدا دعوت می کند نه با زور 

و جبر و استفاده از ابزارهای قوه قهریه.
»ادع الی سبیل ربک بالحکمه و الموعظه الحسنه و جادلهم باللتی 

هی احسن« )النحل- 125(

نفی  اقدامات تروریستی

تاثیر دین مداری

دروغ، کلید گناهان

)بدان ای س��الک راه خدا!( آنچه در مکاتب الهی مطرح اس��ت، 
خدامحوری است، نه انسان محوری و مردم ساالری، لذا اگر در جوامع 
دینی، خواس��ت مردم، موافق با خواس��ت خدا بود، اجرایی می شود و 
اشکالی هم ندارد، اما اگر خواست عمومی با اوامر الهی تفاوت و مغایرت 
داشت، باید اراده تشریعیه الهیه مقدم شود و از هواهای نفسانی مردم 
تبعیت ننمود. منطق اسالم »خداساالری و خدامحوری« به این معنا 
اس��ت که کامال مبانی شرک آمیز مردم ساالری را رد می کند. خداوند 
خطاب به پیامبر گرامی)ص( می فرماید: کسانی که از یاد من رو گردان 
شده و چیزی جز این زندگی دنیا را اراده نکرده اند رها کن! اینها کسانی 
هس��تند که انسان ساالر هس��تند و دنیا را هدف خویش قرار داده اند. 

شعور اینها، بیش از این را نمی فهمد )النجم - 29(.
معنای »خداس��االری« این نیست که انسان هیچ گاه به خواسته 
خویش عمل نکند، بلکه باید هر جا که دید خواس��ته او با خواس��ته 
الهی تنافی دارد، خواسته خدا را مقدم داشته و دست از هوای خویش 
بردارد. یعنی باید خواس��ته انسان در محدوده خواسته های الهی قرار 
بگیرد. به تعبیر دیگر اگر مردم س��االری در طول خداس��االری باشد 
اش��کالی ندارد. مردم ساالری آنجا مذموم و ممنوع است که در عرض 

خداساالری باشد.)1(
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1- رسائل بندگی، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی، ص 127

انسا ن محوری سالک باید 
در طول خدامحوری باشد

گفتاری پیرامون آثار و برکات اصالح بین مردم


