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صفحه ۸
 شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۶

۲۰ شوال ۱۴۳۸ - شماره ۲۱۶۷۱

بسیاری از استعدادهای انسان تنها وقتی ظهور می کند که انسان در موقعیت های دشوار زندگی و 
به اضطرار می رسد و با تمام وجود خواهان رفع مشکل یا تحقق هدفی است. حتی دعاهای انسان ، 
که کلید گشایش ملکوت در قلب او هســتند، در هنگام اضطرار به بار می نشینند و به اجابت راه 
می برند. راه حل های خوب و گره گشا، توانمندی های ارزشمند، هنرهای ظریف و باارزش، اختراعات 

و اکتشافات و ... همه در سایه تالش، سخت کوشی و رنج بردن، ظهور می کنند.

نامه  در  )ع(  علــی  امام 
خود به عثمان بن حنیف 
که  کســی  می فرماید: 
سختی ها را تحمل کند و از 
نازپروردگی دست بشوید 
مانند گیاهی است که در 
دل بیابان خشن می روید 
و می بالد. گیاهان بیابانی، 
و  جان ســخت ترند  هم 
هم آتشی ماناتر و پایاتر 
دارنــد؛ برخالف گیاهان 
گلخانــه ای کــه نازک، 

شکنند ه  و ضعیفند.

نگرانی های پیامبر اکرم)ص(
قال النبی)ص(: »ثالث اخافهن علی امتی من بعدی: الضالله 

بعد المعرفه، و مضالت الفتن، و شهوه البطن و الفرج«
پیامبــر گرامی)ص( فرمود: پس از خود، از ســه چیز بر امت خود 
نگرانــم: 1- گمراهی و انحراف پس از معرفت 2- تاثیر حوادث و وقایع 

گمراه کننده 3- و شکمبارگی و شهوترانی.)1(
___________________

1- بحاراالنوار، ج 22، ص 451

ازدواج و تقویت دینداری و روزی
از امام صادق)ع( روایت شده که فرمودند: »مردی به محضر پدرم که 
درود خدا بر او باد، رســید. آن حضرت به او فرمود: آیا همسری داری؟ 
عرض کرد: نه. پدرم فرمود: من دوســت ندارم همه دنیا و آنچه در آن 
اســت، از آن من باشد، در حالی که یک شب را بی همسر، سر به بالین 
گذارم. سپس فرمود: دو رکعت نماز که مرد متأهل به جای آورد، بهتر 
اســت از مرد بی همســری که شبش را به نماز قیام کرده و روزش را با 
روزه تمام کند. آن گاه پدرم، هفت دینار داد و گفت: با این پول ازدواج 
کن. پس پدرم از رسول اکرم)ص( نقل کرد که فرمود: برای خود تشکیل 

خانواده دهید که برای روزی شما، بهتر و مفیدتر است. )1(
___________________

1- وسائل الشیعه، ج20، ص19

حکمت غریزه جنسی و هدایت آن
پرسش:

فلسفه شهوت غریزه جنســی در انسان چیست و در 
صورت عدم هدایت و مدیریت صحیح آن چه آثار سلبی را 

در شخصیت فرد و جامعه ایجاد خواهد کرد؟
پاسخ:

اگرچه قوه شــهویه در انســان حیطه گسترده ای دارد و انواع و 
مصادیق فراوانی را دربرمی گیرد، اما در اینجا فقط به بحث شهوت 

جنسی یا غریزه جنسی خواهیم پرداخت.
حکمت غریزه جنسی

هدف اصلی از وجود قوه شــهوت جنســی، در آدمی و ســایر 
جانداران، ادامه حیات و بقای نســل است. حیوانات اصوال توجهی 
به ضرورت بقا نداشــته، و تنها بر اساس غریزه طبیعی خود عمل 
می کنند. اما انسان ها ممکن است بر اثر جهل و غفلت و یا نداشتن 
انگیزه ماندن، در پی عملی شــدن عامل بقای خود نباشند، و این 
اهمــال کاری قطعا به انقراض نســل آنها خواهد انجامید. بنابراین 
نیرومندی غریزه جنسی و نیز میل به خوردن و آشامیدن در بشر و 
همچنین تاثیر فراوان و غیرقابل انکار آن در چرخه زندگی و تداوم 
نسل و نقش بنیادی آن در شکل دهی به شخصیت و رفتار فردی و 

اجتماعی او قابل انکار نیست.
بدین جهت در یک رویکردی افراطی، دو مکتب »فرویدیسم« 
و »مارکسیسم« در عرصه حیات فکری بشری پدید آمده و هر یک 
از آن دو مکتب، با بزرگ کردن بیش از حد خواســته های طبیعی 
و اصالت دادن به آن، خواسته ای مبنایی را پایه شخصیت و حیات 
بشــری قرار داده و سایر نیازها و امیال او را، بازتابی از آن خواسته 
مبنایی به شــمار آورده اند. در این میان غریزه جنسی، از قدرت و 
نیروی فزون تری برخوردار بوده و شاید حکمت آن، رنج هایی باشد 
که بر اثر این غریزه به ویژه برای زن ها در بارداری و تربیت و تغذیه 

فرزند پیش می آید.
هدایت و مدیریت غریزه جنسی

اگر چنانچه این نیروی حیاتی انســان که سبب کثرت و تداوم 
نسل آدمی می شود، از کنترل عقل هدایتگر انسان خارج گشته و از 
حد اعتدال بگذرد، موجبات نابودی انسان را فراهم کرده و چه بسا 
انســان را از حیوانات هم پست تر می کند. به بیان دیگر این غریزه 
اگر رها شــود، همچون موریانه ای که بی رحمانه بر درختان تناور 
هجوم آورده و از درون آن را پوک و تهی  می ســازد جســم و جان 
آدمی را به تحلیل برده و رفته رفته به ویرانی و ســقوط می کشاند. 
چنانچه این غریزه در اختیار هوا و هواس بشر قرار گیرد، بالیی بر 
مغز و اعصاب و قوای جسمی و روانی او وارد می کند، که شخصیت 

او را به تعبیر قرآن از بدترین جنبندگان روی زمین قرار می دهد.
خداوند متعال، در سوره مومنون، یکی از ویژگی های مهم مومنان 
را، مسئله پاکدامنی و عفت به طور کامل، و پرهیز از هرگونه آلودگی 
جنسی دانسته و می فرماید: »والذین هم لفروجهم حافظون« آنها 
کســانی هســتند که دامان خویش را از بی عفتی حفظ می کنند. 

)مومنون - 5(
انسان شهوت ران و شهوت پرست، کور و کر است و از هر طریق 
ممکن، در پی ارضای امیال شهوانی خویش است، لذا امام علی)ع( 
در وصف این دسته شیفتگان دنیا و شهوت پرستان می فرماید: »قد 
خرقت الشهوات عقله و امانت الدنیا قلبه« شهوت ها پرده عقلش را 
دریده اند و دنیا قلبش را میرانده است. )نهج البالغه - خطبه 109( 
برای شخص شهوت پرست، سالمت جسم و روح، مصلحت فرد 
و اجتماع، آبرو و حفظ شخصیت، رسوایی و منفور گشتن، هیچ کدام 
مطرح نبوده و فقط ارضای شــهوت به هر طریق ممکن مورد نظر 
اوست. آری پیروی بی بند و بار از این غریزه، همت  آدمی را پست، 
فکــر را نزدیک نگر و محدود ســاخته و شــخص را در مواجهه با 
مشکالت زندگی و فراز و نشیب های آن، ناتوان و علیل کرده و قلب 
را که می تواند، حرم خداوند و جایگاه امن او گردد، به النه شیطان 
و جوالنگاه ابلیس تبدیل می سازد، و در نهایت از او فردی می سازد 
که به تعبیر قرآن کریم: »اولئک کاالنعام بل هم اضل سبیال« آنان 

چون چهارپایانند، بلکه از آنها گمراهتر هستند. )اعراف - 179(
راهکار مهار و هدایت شهوت جنسی

از منظر اســالم سالم ترین و مطلوب ترین نوع مواجهه با غریزه 
جنســی ازدواج اســت. انســان با نکاح به موقع و در وقت نیاز، به 
کامل ترین صورت، به نیازمندی جنســی خود پاسخ مثبت داده و 
پیش از آنکه به عواقب و پیامدهای آزاردهنده، و فشارهای عصبی 
و عقده هــای روانــی مبتال گردد، آن را مهــار و مدیریت می کند. 
بدین ســان قبل از آنکه انرژی انباشته شهوانی، از وجودش سرازیر 
گشــته و دامنش را آلوده کرده و بســوزاند، آتش غریزه را با پاسخ 
طبیعی و مشــروع فرو نشانده و هدایت کرده است. بدین خاطر از 
منظر پیامبر اکرم)ص( هیچ بنایی در اسالم نزد خداوند محبوب تر 
از بنای خانواده نیســت. »ما نبی بناء فی االسالم اجب الی اهلل من 
التزویج«  )بحار االنوار، ج 103، ص 219( زیرا سنگ بنای سالمت 

هر جامعه از این نقطه کانونی یعنی خانواده سالم شروع می شود.

بی شک چگونگی زیست انســان در دنیا با چگونگی زیست دیگر 
موجودات متفاوت است. موجودات غیرانسانی، اعم از حیوان، نبات و جماد، 
با هدایت غریزه و دیگر مکانیزم های درونی طبیعی هدایت می شوند. اما 
انسان عالوه بر غریزه و مکانیزم های درونی خودمختار، با هدایت عقل 
و علم، مختارانه شیوه   زندگی خود را برمی گزیند، آن را سامان می دهد 
و سوی اهدافش حرکت می کند. موجودات غیرانسانی نیازمند آموختن، 
اندیشیدن و تمرین برای توانمندشدن نیستند؛ همه چیز با سازوکارهای 
طبیعی و از ابتدا در درون آنها مهیا شده است؛ اما انسان ها باید زندگی 
کردن را بیاموزند و برای تحقق زندگی ســالم، پویا و هدفمند مجهز و 
آماده شــوند. حتی در رفتارهایی مثل خوردن، آشامیدن، خواب، ... و 
دیگر رفتارهای مشترک میان حیوان و انسان، انسان ها نیازمند یادگیری 
اصول، قواعد و شیوه ها هستند؛ چه اصول و شیوه هایی که به خود رفتار 
مربوط است و چه اصول و قواعدی که با ارزش ها، اهداف و معانی رفتارها 
و معنای غایی زندگی ارتباط دارد. رسیدن به زندگی متعالی انسانی جز با 
خودشناسی، جهان شناسی، ارزش شناسی و زندگی شناسی دست یافتنی 
نیست. بیشتر مشکالت، نابسامانی ها و ناکامی های بشر، مولود فقدان یا 
نارسایی معرفت ها و مهارت های درست زیستن است. رضایت از زندگی و 
احساس خوشبختی هم متوقف بر همین معرفت  ها و مهارت هاست و با نبود 
آن، احساس نگون بختی و ناکامی، همه  ظرفیت های روانی انسان را در خود 
فرو می برد. سختی ها و بالها همواره جزء جدایی ناپذیر زندگی بشر بوده و 
خواهد بود. شناخت ماهیت، کارکرد، غایت و معنای وجودی سختی ها و 
بالها بر چگونگی مواجهه با آن تأثیر می گذارد. نگرش های وجودشناختی 
و معناشــناختی متفاوت انسان ها به بال و سختی، راهبردهای آنان برای 
تسلیم شدن یا سوارشدن بر آن را رقم می زند. یکی از رسالت های پیامبران 
الهی آشنا کردن انسان ها با زندگی و گشودن سوی های دیگر هستی به 
روی آنهاست. در نوشتار حاضر برخی از علت ها و حکمت های سختی ها 

و نامالیمات و بالیای زندگی تبیین و واکاوی شده است.
***

گفتاری درباره علت ها 
و حکمت های سختی  و بال در زندگی

میانخارها
شکفتندر

حکمت وجود سختی ها و تنگناها در زندگی 
مشــکالت و نابساماني هاي زندگي، هرچند ممکن است نسبت به افراد 
مختلف، صورتي مشابه و یکسان داشته باشد، اّما در بسیاري از موارد، عللي 
گوناگون و متفاوت دارد؛ مثال ممکن اســت دو نفری در کار و کســب خود 
موفق نشوند و دست به هرکاري مي برند، به نتیجه مطلوب نرسند، اّما علل 
عدم موفقیت و عقیم ماندن تالش ها، در مورد هرکدام از آنها، متفاوت باشد. 
شکست یکی به سبب تنبلی و اهمال کاری و ناکامی دیگری به سبب نابلدی 
کار و فقدان مهارت های الزم باشــد. به همین سبب الزم است راهکارهاي 
متفاوتي به هرکدام پیشنهاد شود تا شکست ها را جبران کرده و مشکالتشان 
را کاهش دهند. این مسئله شبیه وضعیت دو فردی است که از درد در ناحیه 
سر، رنج مي برند؛ اّما یکي از آنها به سبب سینوزیت و دیگري به سبب میگرن، 
دچار سر درد شده است. در این حال، هرچند عالئم بالینی بیماری در هردو 
نفر تا حدی شبیه هم است، اما مسلما راه های درمان آنها متفاوت خواهد بود! 
زندگی انسان بر روی کره  خاکی همواره مشحون از سختی ها و دشواری ها 
بوده است. سختی و مشکل جزء جدایی ناپذیر از زندگی ماست و اصال همزادی 
اســت که با ما به دنیا می آید و همیشــه همراه ما می ماند. برای بسیاری از 
افراد همواره این پرســش وجود دارد که چرا ســختی ها هستند و ما را رها 
نمی کنند؟ چرا خدا سختی را آفریده است؟ سختی ها به چه درد می خورند؟ 
چرا خدایی که می توانســت زندگی را بدون سختی قرار دهد، چنین نکرده 
اســت؟ و ده ها پرسش دیگر. با تأمل در حقیقت زندگی و حیات دنیایی و 
بهره جستن از آموزه های دین و تجارب نابی که هرکدام از ما در زندگی به 
دست آورده ایم، می توانیم علت  ها و حکمت های گوناگونی را برای مشکالت 

و نامالیمات برشماریم:
یکم: نخســتین قدم برای فهم و تبیین علل وجود مشکالت، 
شناخت ماهیت دنیاست. زندگي انسان در دنیا از اولین تا آخرین انسان، 

همواره با دشواري ها، رنج  ها و مشکل ها در آمیخته بوده و خواهد بود.)1( اساساً 
ماهیت زندگي دنیایی به گونه اي قرار یافته که ســختي ها و تنگناها، جزء 
جدایي ناپذیر آن هستند)2( و تصویر زندگی این جهانی، تهی از هرگونه سختی 
و ناراحتی، تصویری خیالی و دور از واقعیت است. البته از پس سختی ها و 
رنج ها و دردها، آسایش، آرامش و لذت های ناب هم خواهد آمد؛ اما چنین 
محبوب ها و مطلوب های ارزشــمندی، حقیقتا تنها در جهان آخرت یافت 
می شود و نصیب بهشتیان خواهد بود.)3( آرزوی رسیدن به آسایش و آرامش 
ناب و پیراســته از هرگونه ســختی و دشواری در این جهان، آرزویی دست 
نایافتنی اســت. از این رو ضروری به نظر می رسد که اوالً فلسفه و حکمت 
وجود سختی ها و شکست ها و ناکامی ها را بفهمیم و ثانیاً با شناخت اقتضائات 
و قوانین حاکم بر زندگی، برای کاهش مشکالت بکوشیم و با آن  مواجهه اي 
حکیمانه و صحیح داشته باشیم. از آنجا که مشکالت و نابسامانی های زندگی، 
هم از لحاظ علل و عوامل ایجادکننده، هم از لحاظ هدف و هم از لحاظ ارزش 
و آثار با هم متفاوتند، شناخت فلسفه وجود مشکالت، علل پدیدآیی و راه ها 
و ابزارهای مورد نیاز برای حل آن، مهم و ضروري است و در رفع سختي ها 
و تنگناها و یا دست کم کاهش یا سازگاري با آنها سودمند و راهگشاست.

دوم: مهمترین فلسفه وجود مشکالت، نابساماني ها و تلخي های 
زندگي، رشد و بالندگي انسان است.آدمی در میان سختی ها و دشواری ها 
به دنیا می آید)4(و در میان سختی ها زندگی می کند و استعدادهای خود را 
شکوفا می نماید و پاداش او، هم در دنیا و هم در عالم آخرت، بقدر تالشی 
است که برای بالندگی و رشد خود متحمل می شود.)5( انسان تنها موجودي 
اســت که با توانمندي هاي ناچیزي به دنیا مي آید، ولي در درون وجودش 
استعدادها و ظرفیت هاي شگرف و حیرت انگیزي نهفته است و هیچ موجودی 
همانند او نیست.)6( موجود انسانی در آغاز تولد، ناتوان ترین موجود در میان 
جانداران است؛ اّما همین موجود ناتوان مي تواند به حدي رشد کند، ببالد و 
قوت گیرد که همه موجودات را تسخیر کرده و به استخدام خود درآورد و 
از آنها براي رسیدن به مقاصد و منافعش بهره  جوید. الزمه حتمی و ضروری 
قوی شدن از لحاظ جسم و روح، زندگی در میانه مشکالت و دست و پنجه 
نرم  کردن با سختی هاست. هرکس طالب رسیدن به کامیابی و لذت مادی 
و معنوی است، باید برای رسیدن به آن تالش کند و ظرفیت های وجودی 
خود را شکوفا کرده و از دست رنج خویش، دنیا و آخرتش را آباد کند. امام 
علی )ع( در نامه خود به عثمان بن حنیف می فرماید: کسی که سختی ها را 
تحمل کند و از نازپروردگی دست بشوید مانند گیاهی است که در دل بیابان 
خشن می روید و می بالد. گیاهان بیابانی، هم جان سخت ترند و هم آتشی ماناتر 

و پایاتر دارند؛ برخالف گیاهان گلخانه ای که نازک، شکنند ه  و ضعیفند.)7(
ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست 

 عاشقی شیوه رندان بالکش باشد
نابرده رنج گنج میسر نمی شود

مزد آن گرفت جان برادر! که کار کرد
هنر ســختی ها و گرفتاری های زندگی این است که انسان را به تالش 
و تکاپو وا می دارند و توانمندی های جســمی و روحی او را بیدار کرده و در 
خدمت تحقق اهداف و آرزوهایش قرار می دهند. بســیاری از استعدادهای 
انسان تنها وقتی ظهور می کند که انسان در موقعیت های دشوار زندگی و به 
اضطرار می رسد و با تمام وجود خواهان رفع مشکل یا تحقق هدفی است. حتی 
دعاهای انسان ، که کلید گشایش ملکوت در قلب او هستند، در هنگام اضطرار 

به بار می نشــینند و به اجابت راه می برند.)8( راه حل های خوب و گره گشا، 
توانمندی های ارزشــمند، هنرهای ظریف و باارزش، اختراعات و اکتشافات 
و ... همه در سایه تالش، سخت کوشی و رنج بردن، ظهور می کنند. از نگاه 
معارف دینی و معنوی، رسیدن به مقامات بلند عرفانی و معنوی و قرب الی 
اهلل نیز جز با تحمل رنج ها، تلخی ها و مقاومت سخت در برابر مصیبت ها و 
هموارکردن رنج اطاعت و چشم پوشی از شیرینی معصیت ها، میسر نیست. 
بنابراین انسان، چه طالب دنیا باشد و چه طالب آخرت و چه طالب خیر دنیا 
و آخرت هردو، برای رســیدن به هدفش، نیازمند بروز ظرفیت های خاصی 
اســت که جز در رویارویی با سختی ها و گرفتارشدن در مشکالت مادی و 

معنوی به دست نمی آید.

سوم: متاع دنیا محدود است و خواسته های انسان ها نامحدود! 
نعمت های دنیا اندک اســت و آرزوهای انسان ها بسیار! دنیا خانه ای بی قرار 
و متزلزل اســت و انســان ها طالب قرار و آرامش! ناچــار اگر در دنیا همه 
تالش هایمان را هم به کار گیریم، یقینا به همه خواسته هایمان نمی رسیم. 
نگرش خیالینی که زندگي دنیا را یکســره موفقیــت، بهره مندي، لذت و 
تن آســاني مي بیند و مي خواهد، نگرشی ساده انگارانه و غیرواقع بینانه است. 
حقیقت دنیا جز رنج و درد و سختی نیست و خوشی هایش هم در حقیقت، 
کاهش درد اســت نه خوشی های ناب و خالص! پیروزی هایش، در حقیقت، 
شکســت و کامیابی هایش، در حقیقت، ناکامی است.)9( لذت ناب و خوشی 
حقیقی تنها در بهشت جاودان مهیاست)10( و بهای بهشت هم تحمل سختی ها 
و رنج هاست! شیرینی بدون تلخی، لذت بدون درد، پیروزی بدون شکست 
و در یک کالم، رســیدن به هرچه انســان ها از خوبی و کمال می خواهند و 

دوست دارند، تنها در بهشت فراهم می شود. 
شکست های دنیا در صورتی حقیقتاً شکست است که همپای آن زیان 
معنوی و آخرتی هم باشد. در دنیا عده ای باید شکست بخورند تا عده دیگری 
پیروز شــوند. گروهی باید محروم شوند تا گروه دیگری تنعم یابند. در این 
فراز و فرودهاســت که آدمیان آزمایش می شوند و بخل یا سخاوت، صبر یا 
ناشکیبی، شکر یا ناسپاســی، ترحم یا بی رحمی، انصاف یا ظلم، قناعت یا 
طمع ورزی، تقوا یا بی پروایی آنها محک می خورد و هدف خداوند که کمال 
اختیاری آنهاست، محقق می شود. انسان فرزند آخرت است و تنها در بهشت 
آرام می گیرد و به همه آنچه روح ســیری ناپذیر او می طلبد، دست می یابد. 
بنابر این اگر چه تکلیف انسان، کار و تالش برای آباد کردن دنیا برای آخرت 

است، اما ممکن اســت در بسیاری از خواسته های دنیایی اش با شکست و 
ناکامی روبرو شود و به بسیاری از آرزوهایش نرسد. مهم این است که هدف 
اصلی و اصیل زندگی را گم نکند و با امید به رحمت و لطف خداوند دست 
از کار و کوشش نکشد و از همه ظرفیت هایش برای حل مشکالت و ساختن 
دنیایی که رنگ آخرت دارد و فراهم آوردن زندگی ای خداپسندانه و آبرومند 

بهره برداری کند. 
چهارم: جهان ماده، جهاني بنیان نهاده بر پایه زنجیره  اســباب 
و علل اســت. در این جهان پیدایش هرپدیده، خــوب یا بد، متوقف بر 
پدیدآوردن و پدیدآمدن علل و عوامل خاصی است که آن را ایجاد یا نابود 
مي کنند. همان گونه که پیروزي ها، موفقیت ها و به مقصودرسیدن ها، معلول 
عواملي خاصی است، شکست ها، ناکامي ها و به مقصود نرسیدن ها هم معلول 
علل خود هستند. براي رسیدن به خواسته ها و تحقق ایده ها و آرزوها باید 
راه و روش و ملزومات آن را شــناخت و با تالش و پایداري به ســوي نقطه  

مطلوب حرکت کرد؛ همچنان که ترمیم آسیب ها و جبران شکست ها، نیازمند 
واکاوي علل و عواملي اســت که ناکامي و شکست را رقم زده است. با یک 
جامع نگري مطلوب و حکیمانــه و از منظر عقل، وحي و تجربه، می توانیم 
بگوییم که ناکامی ها، شکست ها و عدم موفقیت های انسان ها در زندگي، به 
چند گونه تقسیم مي شوند. هرکدام از این گونه ها، علل و عوامل خاصي دارند. 
گونه شناسی مشکالت و ناکامی ها اولین قدم برای حل آن و یا سازگارشدن 
با آن و پذیرفتن آن به عنوان واقعیت های زندگی اســت. نگاه ســاده و تک 
بعدی به مسائل زندگی نه تنها مشکلی را حل نمی کند، بلکه ذهن انسان را 
از یافتن راه حل های کارآمد و درست منحرف می سازد و آدمی را به ناامیدی 

و تسلیم در برابر سختی ها وادار می  سازد.

گونه شناسی مشکالت زندگی
1- برخي از مشکالت و ناکامي ها، به سبب ماهیت جهاني است که 
در آن زندگي مي کنیم. چنانکه قبال گفته شد، جهان ماده، جهانی بناشده 
بر بستر قانون علیت است و هیچ پدیده ای بدون مهیا شدن علل ایجادکننده 
آن، پدید نمی آید. این قانون عمومی باعث می شود که انسان به بسیاری از 
خواســته ها و آرزوهایش نرسد و رسیدن به خواسته هایی که دست یافتنی 
هستند هم با دشواری، تأخیر و رنج همراه باشد. جهان ماده، جهاني کوچک 
با منابعي محدود است؛ در حالي که آرمان ها و آرزوهاي انسان، نامحدود و 
بی پایان! بنابراین رسیدن به بهره هاي مادي و متلذذشدن از لذت هاي مادی، 
براي همه به یک اندازه مهیا نیســت. یقیناً کسانی که زمینه ها، امکانات و 
عوامل الزم براي رسیدن به چیزهایی که طالبند را داشته باشند، سریعتر و 
آسانتر به آن دست پیدا مي کنند. مثال کسانی که از هوش و استعداد بهتری 
برخوردارند یا پشتکار بیشتری در رسیدن به اهداف از خود نشان می دهند، 
نسبت به کسانی که هوش و استعداد ضعیفتر و پشتکار کمتری دارند، موفقتر 
و کامیاب تر ظاهر می شوند. عالوه بر این باید توجه کنیم که زنجیره  درازی 
از علل و عوامل انســانی و غیرانســانی در کارند تا پدیده ای محقق شود. از 
این رو ممکن اســت با وجود خواســت و تالش ما، به سبب وجود عوامل و 
موانع خاصی، به هدف نرسیم و از خواسته  ای محروم بمانیم. این واقعیت به 
معنای این اســت که شکست و ناکامی، جزء ذات این دنیاست و گریزی از 
آن نیست. انسان باید همواره و در همه کارها و فعالیت هایش این حقیقت 
مهم را در نظر داشته باشد که ممکن است علیرغم همه کوشش ها و امیدها 
به خواسته خود نرسد و هدفی را که می طلبد به چنگ نیاورد. توجه به این 
حقیقت، انســان را از امیدها و آرزوهای واهی می رهاند و از تلخی و اندوه 

شکست ها و ناکامی هایش می کاهد. 
از آنجا که منابع مادی، امتیازها و منصب هاي اجتماعي محدود اســت، 
تنها عده خاصي )به حق یا به ناحق( مي توانند به آنها دســت یابند و دیگر 
افرادی که خواهان آن هستند، محروم مي مانند. البته لذت ها و مواهب معنوي 
و اخالقي، حتي در این دنیا، منابع نامحدودي دارد و هرکس به هراندازه و 
در هرزمان بخواهد مي تواند بســته به تالش و همت و انگیزه خود، به آنها 

دســت یابد؛ محدودیت منابع و نامحدود بودن نیازها و آرزوهای مادی، از 
یک  سو بستر مناسبي براي مسابقه، رقابت، تالش و پویایي ایجاد مي کند و 
بسیاري از ظرفیت هاي مادی و معنوی انسان ها را شکوفا و بالنده مي گرداند 
و از دیگر سو شرایط الزم براي آزمایش هاي معنوي و اخالقی و پدید آمدن 
خصلت هاي نیک و بد در شــخصیت انسان را فراهم می آورد؛ خصلت هایي 
مثل قناعت یا زیاده خواهي، بخل یا سخاوت، تنبلي یا سخت کوشي، کفران 
نعمت یا شــکرگزاري، جوانمردي یا ناجوانمردي، ... تنها در شرایط نابرابر و 
رقابت آمیز به وجود می آیند و ســنجیده می شوند. اگر تفاوت ها، اختالف ها، 
شکست ها و پیروزی ها، کامیابی ها و ناکامی ها نبود، چگونه خوب از بد متمایز 
می شد و خصلت های نیک و بد ظهور می یافت. چگونه زیبایی های اخالقی و 
خدایی در وجود آدمیان آشکار می گشت و بهشت یا جهنم هرکس به دست 

خودش ساخته می شد؟!
2- پاره اي از مشــکالت انسان ها ناشي از نگرش هاي غلط به 
مســائل زندگی، کم کاري، تنبلی و فقدان مهارت ها و ابزارهاي 
الزم براي موفقیت و حل مشکالت و معضالت است. زندگي سالم 
و پویا، مســتلزم وجود شخصیتی سالم و بالنده و برخورداری از دانش و 
مهارت اســت. موفقیت هاي بــزرگ و حتي کوچک، غالبا بدون آگاهي و 
مهارت میسور نیست. رسیدن به اهدف مادي و معنوي، ضرورتا نیازمند 
فراهم بودن دانش و آگاهي از ماهیت کار، زمینه ها و عوامل مؤثر در تحقق 
اهداف و نیز مهارت هاي شــناختي و رفتاري ای است که امکان انجام کار 
و زمینه رســیدن به اهداف را آماده مي کند. بدیهي است که ناآشنایي به 
ماهیت کار )هرکاری اعم از شغل، تحصیل، ازدواج، فرزندپروری، ارتباط 
خوب و سودمند اجتماعی، عبادت و اخالق نیک،...(، شتاب زد گی، فقدان 
دور اندیشی، بدون کارآموزي و کارورزی به کاري دست زدن، ... اغلب عاقبتي 
جز شکست و ناکامي به بار نخواهد آورد. بنابراین، پیش از ورود در هرکار 
باید جوانب گوناگوني از جمله داشتن استعداد و توانمندي الزم، انگیزه و 
شوق، آگاهي و دانش، مهارت و کار بلدي، بهره بردن از مشورت و تجربه های 
دیگران، صبر و پایداري و ... را مورد توجه قرار دهیم وگرنه انتظار توفیق 
و کامیابي، توقعي عاقالنه و واقع بینانه نیست. فراوان دیده ایم که برخی از 
افرادی که با شکست های پی در پی رو برو می شوند و ناامیدانه، شکست های 
خود را به شانس و بدیاری نسبت می دهند، شکستشان در حقیقت به سبب 
ورود در کارهایی اســت که صالحیت الزم برای ورود در آن را ندارند و با 
کمترین آمادگی و آگاهی دســت به کاری می برند که انجام آن برایشان 
مقدور نیست. گفتیم که موفقیت در زندگی عالوه بر دانش و مهارت آموزی، 
به شخصیت سالم هم نیازمند است؛ از این رو اختالل هایی مانند: شخصیت 
وسواسی و اختالل وسواس- اجبار، کامل گرایي، اهمال کاري، افسردگی، 
کم حوصلگي، عدم پایداری در کار، آرزوهاي دور و دراز، مسئولیت گریزی، 
... عوامل مهمي هستند که توفیق در کارها را با مانع جدی مواجه کرده 

و شکست در رسیدن به اهداف را تسریع می کند.
3- بر اساس آموزه هاي دیني، برخي از ناکامي ها، شکست ها و 
مشکالت زندگي، ناشي از گناهان ریز و درشتی است که از ما سر 
می زند. اعراض از یاد خدا، بی توجهی به ارزش ها و احکام الهی و بی اعتنایی 
به دعا و خواستن از خدا، زندگی انسان را با مشکل و تنگنا رو به رو می کند.

)11( همچنانکه داشتن افکار مثبت و امیدوارانه درباره  خداوند، انجام اعمال 

صالــح و خیرخواهي براي بندگان خدا و خدمت به آنان، موجب فراواني 
روزي و کاهش تنگناهاي زندگي مي شود. فاصله گرفتن از خداوند، گناه، 
تضییع حقوق مردم و تحقیر حدود الهي، موجب تنگي روزي و پیدایش 
پاره ای از دشــواري هاي زندگي است.)12( در روایات متعددي از پیشوایان 
دیني این گونه تبیین شــده است که گناه، کاهلي و سبک شمردن نماز، 
ظلــم به مردم، کوتاهي در حق پدر و مادر، بد اخالقي و بدزبانی، اعراض 
از دعا و توجه به خدا، بخل، ســخت گیری بر زیر دســتان و... از عوامل 
پیدایش فقر و محرومیت هاي مادي و معنوي است.)13( انسان با ایمان باید 
بــر افکار، انگیزه ها، رفتارها و گفتارهاي خود مراقبت کند و جهت گیري 
زندگي خود را به ســوی تقوا و خیرخواهي برای دیگران هدایت کند. ما 
انســان ها، به سبب دانش محدود، تجربه اندک، نیازهاي بي شمار و متأثر 
شدن از مســائل و شرایط گوناگون محیطي، ممکن است گرفتار گناه و 
تضییع حقوق دیگران بشــویم و از این رو الزم اســت عالوه بر استغفار و 
طلب آمرزش از خداوند، در صورتی که حق کســي یا کســانی را پایمال 
کــرده یا دلي را به ناحق آزرده ایم، یا ... از آنها حاللیت بجوییم و رضایت 
آنها را به دســت آوریم. قرآن کریم، استغفار از گناه را عامل مهمی برای 

توسعه روزي و رفع مشکالت معرفي مي کند.)14(
4- در روایات دیني، این گونه تبیین شده است که گاهی خداوند، 
به ســبب اینکه بنده اش را دوست مي دارد و خواهان خیر اوست و 
مي داند که رشد و تعالي معنوي او در سختي ها و گرفتاري هاست و 
اگر بنده فارغ و غنی شود و احساس بی نیازی کند، از خداوند دور 
می شود و دینش آسیب می بیند، او را به انواع بالها مبتال مي سازد 
تا از گناهان پاک شود و دلش به سوي خداوند میل کند، با خداوند 

انس گیرد و از آلوده شدن به دنیا و شهوات آن مصون بماند.

خلق را با تو بد و بدخو کند 
تا تو را ناچار رو آن  سو کند )15(

ُه بِالَْباَلءِ َغّتا؛ هنگامی  امام صادق )ع( مي فرماید: »إَِنّ اهلَلّ إَِذا أََحَبّ َعْبداً َغَتّ
که خداوند بنده اي را دوست دارد، او را در امواج بالها غوطه ور می سازد!«)16(

تأّمــل و تعمق در زندگي پیامبران و اولیاي الهي به خوبي این حقیقت 
را نشان مي دهد که هرچه مقام معنوي مؤمن به خداوند نزدیک تر باشد، بال 

و گرفتاري او بیشتر است.
هرکه در این بزم مقربتر است 

 جام بال بیشترش مي دهند 
گرفتاری ها و تلخي های دنیا موجب مي شود قلب مؤمن از دنیا کنده شود 
و دلش سرشار از شوق لقای خداوند و رسیدن به بهشت گردد. بزرگان اهل 
معنا و معرفت این دعای منقول از امام ســجاد)ع( را فراوان در نمازهاشان 
زمزمه مي کرده اند: »اللهم ارزقني التجافي عن دارالغرور واالنابة الي دارالخلود 
و االستعداد للموت قبل حلول الفوت« خدایا! گسستن از خانه فریب )دنیا( 
و روي آوردن بــه خانه جاویدان )آخــرت( و آمادگي براي مرگ را پیش از 
تمام شــدن فرصت، روزي ام گردان!)مفاتیح الجنان، اعمال شــب بیست و 

هفتم ماه رمضان(.
*مرکز مطالعات و پاسخگویی به شبهات حوزه علمیه قم

_________________________
1- نهــج البالغــه، خطبه  226    2- بلد/5   3- عنکبوت/64   4- بلد/4   5- 
نجم/39    6- اسراء/70   7- نهج البالغه، نامه 45   8- نمل/62   9- این تقریر 
از زندگی دنیا، تقریری عمیق و متأمالنه است و شاید بسیاری از مردم، قادر به 
درک آن نباشند؛ دلیل این توصیف از دنیا این است که انسان در دنیا در ازای 
رسیدن به خواسته های دنیایی باید بهترین سرمایه وجودی ؛ یعنی عمرش را فنا 
کند. موفقیت ها و کامیابی های دنیا تنها در صورتی حقیقی و ماندگار است که 
رنگ خدایی داشته و آخرت ساز باشد. این معنا چکیده و جوهره  سوره  مبارکه 
عصر است.   10.عنکبوت/64   11.شوری/30    12.طه/124   13. رک: میزان 
الحکمه، ذیل واژه  رزق )روزی(.   14.نوح/10 تا 12   15. جالل الدین مولوی   

16.  بحاراألنوار، ج64، ص208، بیروت : دار إحیاء التراث العربي،  1403ق.  

از نگاه معارف دینی و معنوی، رســیدن 
به مقامات بلند عرفانی و معنوی و قرب 
الی اهلل نیز جز با تحمل رنج ها، تلخی ها 
و مقاومت سخت در برابر مصیبت ها و 
هموارکردن رنج اطاعت و چشم پوشی از 

شیرینی معصیت ها، میسر نیست.

انســان چه طالب دنیا باشد و چه طالب 
آخرت و چــه طالب خیر دنیــا و آخرت 
هردو، برای رســیدن به هدفش، نیازمند 
بروز ظرفیت های خاصی است که جز در 
رویارویی با ســختی ها و گرفتارشدن در 
مشکالت مادی و معنوی به دست نمی آید.

شکست و ناکامی، جزء ذات این دنیاست 
و گریزی از آن نیست. انسان باید همواره 
و در همه کارهــا و فعالیت هایش این 
حقیقت مهم را در نظر داشته باشد که 
ممکن است علیرغم همه کوشش ها و 
امیدها به خواسته خود نرسد و هدفی را 
که می طلبد به چنگ نیاورد. توجه به این 
حقیقت، انسان را از امیدها و آرزوهای 
واهی می رهانــد و از تلخــی و اندوه 

شکست ها و ناکامی هایش می کاهد. 

براساس دیدگاه قرآن؛ جامعه قرآنی، جامعه 
عقالنی است و قومیت و نژاد، قومیت تعقل و 
خردورزی است که از آن به »قوم یعقلون« 
تعبیر می شود؛ اما جامعه غیرقرآنی، جامعه ای 
جاهلی و غیرعقالنی است که اکثریت قومیتی 

آن را »قوم تجهلون« شکل می دهند. 

یک جامعه اســالمی آن است 
که نظام سیاسی و دولت و امت آن، 
فلسفه اســالم را دریافته و براساس 
شــریعت و سنت و سیره اسالمی و 
رهبران آن، ســبک زندگی خود را 
سامان دهد. تالش برای نظام سازی 
در چارچوب اســالم تنها بخشی از 
اهداف انقالب اســالمی و گفتمان 
آن اســت؛ زیرا این نظام سازی باید 
از ســطح عالی تا پائین ترین سطح 
جامعه انجــام گیرد تا بتوان از امت 
اســالم و نظام اســالمی سخن به 
میان آورد. اگر دولت، اسالمی نشود 
و قــوای مقننــه و قضائیه و مجریه 
آن، همان فلسفه و سبک جاهلی و 
غیرعقالنی را در قالب گفتمان حاکم 
بر جهان بپذیرد و سبک مدیریتی و 
برنامه ریزی خود را سامان دهد، هرگز 
آن جامعه، اسالمی نخواهد شد؛ زیرا 
وقتی مجموعه دولت و قوای سه گانه 
براساس فلسفه و سبک زندگی غربی 
فعالیت کنند، به طور طبیعی مردم 
نیز از آنان تبعیت خواهند کرد؛ چرا 
که »الناس علی دین ملوکهم؛ مردم 
بر آئین رهبران خویش هســتند«. 
این گونه است که اگر نظام اقتصادی 
دولــت، ربوی باشــد، این مدیریت 

ربوی که اعالن جنگ رسمی با خدا 
و پیامبرش است: فاذنوا بحرب من 
اهلل و رسوله. )بقره، آیه 279( جامعه 
و ملــت را ربــوی می کند و به طور 
طبیعی لقمــه حرامی که در دامن 
دولت و ملت قرار می گیرد، فســاد 

فکری و فرهنگی می آورد.
امروزه ســبک زندگی مردم در 
یک جامعه اسالمی، از نظر گفتمانی، 
ســبک زندگی غربی و بــه دور از 
گفتمان اسالمی ناب است. با نگاهی 
به برخی رفتارهــای اجتماعی که 
فرهنگ عامه مردم شده و به سختی 
می توان آن را تغییر داد، این مهم به 
روشنی دیده می شود و به عنوان یک 

پدیده اجتماعی جلوه گر است.
از نظر قــرآن،  گفتمانی که بر 

جوامع بشــری حاکم اســت، به دو 
دســته اصلی: 1.جاهلــی؛ 2.عقلی 
قرآنی. دســته بندی می شود؛ یعنی 
همان  طوری  کــه از نظر فکری و 
فلســفی جوامع به دو دسته اصلی 
کافر و مومن تقســیم می شوند؛ از 
نظر رفتاری نیز به دو دسته تقوایی 
و فجوری دســته بندی می شــوند. 
جوامعــی که عنصر فکــری آنان را 
کفر و عنصر رفتــاری آنان را فجور 
تشکیل می  دهد، جوامعی با رهبریت  
و نظام طاغوتی هســتند؛ در حالی 
که جوامعی کــه عنصر فکری آنان 
را ایمــان و عنصر رفتــاری آنان را 
تقوا تشکیل می دهد، تحت رهبری 
نظام سیاســی والیی قــرار دارند و 
نظام سیاســی آنان والیی و مردم 

نیز والیتمدار هســتند. )نگاه کنید: 
شمس، آیات 7 تا 10؛ نوح، آیه 27؛ 

نساء، آیه 60؛ بقره، آیه 257(
براســاس دیدگاه قرآن؛ جامعه 
قرآنی، جامعه عقالنی است و قومیت 
و نژاد، قومیت تعقــل و خردورزی 
اســت که از آن بــه »قوم یعقلون« 
تعبیر می شود )بقره، آیه 164(؛ اما 
جامعه غیرقرآنی، جامعه ای جاهلی و 
غیرعقالنی است که اکثریت قومیتی 
آن را »قوم تجهلــون« )اعراف، آیه 
138( شکل می دهند. این جهل که 
در آیات قرآن آمده گاه در برابر علم 
است و گاه در برابر عقل. در بیشتر 
آیات، مراد از جهل نقیض عقل است. 
بنابرایــن مــراد از جاهل به معنای 
نادان نیست، بلکه بی خرد و بی عقل 
است. پس انســان هایی که جاهل 
قلمداد می شوند، در حقیقت همان  
بی خردان و ســفیهان هستند که از 
کم خردی یا بی خردی رنج می برند 
و از عقــل خویش بهــره نمی برند؛ 
زیرا یا عقل خود را با گناه و فســق 
و فجور دفن کرده اند )شمس، آیات 
7 تا 10( یا بر آن پوششــی از زنگار 
گناه گرفته که حقایق را به درستی 

درک نمی کنند.

ویژگی سبک زیست قرآنی


