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صفحه 6
پنج شنبه ۳۰ فروردین ۱۳۹۷ 

۲ شعبان ۱4۳۹ - شماره ۲۱۸۸۵

کسی که می خواهد تزکیه نفس کند، باید 
از هر گونه ظلمی خود را دور نگه دارد که 
شامل ظلم به خدا و خود و دیگران است. 
ظلم به خدا مانند شرک و ظلم به خود مانند 
فراموش کردن یاد خدا و ظلم به دیگران 

چون نادیده گرفتن حقوق مردم است.

 کســی که تزکیه نفس می کند، یا بستر جان و دلش را 
برای کشــت و زرع الهی فراهم می آورد و با مانع زدایی 
و پاک کردن آن از رذایل اخالقی بســتری برای کشت 
فضایل اخالقی یا بروز و ظهور آن فراهم می آورد، یا آنکه 
جان دیگران را پاک کرده و بــا مانع زدایی، آن جان را 

برای کسب فضایل یا ظهور و بروز آن آماده می کند.

تزیین اعمال ناپســند نزد مــردم، از روش های 
اغواگــری ابلیس اســت. بــه ایــن معنا که 
 شــخص کارهــای بــد خــود را پســندیده 

و خوب جلوه داده و توجیه می کند.

خداوند در آیات قرآن تنها راه و شــرط رهایی از 
اغواگــری ابلیس و اغواهای دیگر شــیاطین را، 
بندگی خدا و اخالص دانسته است و از بندگانش 

خواسته خود را به خدا واگذار کنند.

قــرآن بیان می کند که چگونه ابلیس با اغواگری خود شــرایط را بــرای لگام زدن فراهم 
 می آورد و انســان ها را بنده خود می ســازد. ابلیس شــیوه های مختلف در منحرف کردن

 انسان ها دارد که در آیات قرآن به آنها  اشاره شده است.

 در مواردی کــه تزکیه بر 
تعلیم مقدم شده ، جمله از 
سوی خداوند بیان شده در 
حالی کــه در تقدیم تعلیم 
بر تزکیه ســخن از سوی 
ابراهیم)ع(  چون  بشــری 
دعایی  جمله  یک  قالب  در 
مطرح شده است. بنابراین 
خداوند هر گاه به مســئله 
بعثت  هــدف  و  فلســفه 
می دهد،  توجه  پیامبر)ص( 
با توجه به ارزش و اهمیت 
تزکیه آن را بر تعلیم مقدم 

داشته است.

تجسم کار زشت و زیبا
قال االمام الحسین)ع(: »واعلموا ان المعروف مکسب حمداً، و 
معقب اجراً، فلو رایتم المعروف رجاًل رایتموه حسنا جمیال یسر 
الناظرین، ولورأیتم اللؤم رأیتموه سمجاً مشوهاً تنفر منه القلوب، 

و تغض دونه االبصار«
امام  حســین)ع( فرمود: بدانید که هر کار نیکی، بهره اش ســپاس و 
ستایش، و به دنبالش اجر و پاداش عظیم خواهد بود. پس اگر کار نیک 
را مجسم کنید و بنگرید، آن را در چهره انسانی نیکو و زیبا می دیدید، که 
به ناظران خود سرور و شادی می بخشد، و اگر کار بد و زشتی و فرومایگی 
را مجسم کنید و بنگرید، آن را زشت و قبیح و مسخ شده می دیدید که 
دلها از او بی زار و متنفر می گردد، و چشــم ها از نفرت دیدن وی به روی 

هم بسته می شود.« )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- بحاراالنوار، ج 75، ص 121

چگونگی تبدیل دشمن به دوست
شخصی از اهل شــام، به قصد حج یا مقصد دیگر به مدینه آمد. 
چشمش افتاد به مردی که در کناری نشسته بود. توجهش جلب شد، 
پرسید: این مرد کیست؟ گفته شد: »حسین بن علی بن ابی طالب است«. 
ســوابق تبلیغاتی عجیبی که در روحش رسوخ کرده بود، موجب شد 
که دیگ خشــمش به جوش آید و قربه ًْالی اهلل! آنچه می تواند سب و 
دشنام نثار حسین بن علی)ع( بنماید. همین که هر چه خواست گفت 
و عقده دل خود را گشــود، امام حسین)ع( بدون آنکه خشم بگیرد و 
اظهــار ناراحتی کند، نگاهی پــر از مهر و عطوفت به او کرد و پس از 
آنکه چند آیه از قرآن - مبنی بر حسن خلق و عفو و اغماض - قرائت 

کرد به او فرمود: »ما برای هر نوع خدمت و کمک به تو آماده ایم«.
آنگاه از او پرسید: »آیا از اهل شامی؟«.

جواب داد: آری.
فرمود: »من با این خلق و خوی ســابقه دارم و سرچشــمه آن را 

می دانم.«
پس از آن فرمود: »تو در شهر ما غریبی. اگر احتیاجی داری حاضریم 
به تو کمک دهیم، حاضریم در خانه خود از تو پذیرایی کنیم. حاضریم 

تو را بپوشانیم، حاضریم به تو پول بدهیم.«
مرد شــامی که منتظر بود امام حســین)ع( با وی با عکس العمل 
شــدیدی برخورد کند و هرگز گمان نمی کرد با یک همچون گذشت 
و اغماضی روبرو شود، چنان منقلب شد که گفت: آرزو داشتم در آن 
وقت زمین شــکافته می شد و من به زمین فرو می رفتم و این چنین 
نشــناخته و نسنجیده گستاخی نمی کردم. تا آن ساعت برای من، در 
همه روی زمین کسی از حسین و پدرش مبغوض تر نبود و از آن ساعت 

برعکس، کسی نزد من از او و پدرش محبوب تر نیست )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- داســتان راستان، شهید مطهری )ره( به نقل از: »نفثهًْ المصدور، محدث 
قمی، ص 4(

راهکارهای رسیدن به خوشبختی )۳(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی راهکارهای رسیدن به خوشبختی 
کدام است؟

پاسخ:
در دو بخش قبلی پاسخ به این سوال با استناد به برخی آیات قرآن و 
سوره والعصر راهکارهای چهارگانه ای را بر اساس این سوره مطرح کردیم. 

اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی می گیریم.
رکن دوم، عمل صحیح و شایسته است. ممکن است مردمی ایمان 
داشته باشند، اما عمل صحیح نداشته باشند. ابتدا تصور این مطلب مشکل 
به نظر می رســد که چگونه ممکن است که ایمان باشد و تجلیات وی که 
عمل صالح اســت، نبوده باشــد. اما نباید تعجب کرد، زیرا گاهی مردمی 
ایمان به مبادی عالیه دارند، به خدا و پیغمبران و کتب آســمانی و اولیای 
دین اعتقاد و ایمان دارند، ولی در اثر بعضی انحرافات و اشــتباهات، گمان 
می کنند که تنها ایمان داشــتن کافی است و عمل اهمیت چندانی ندارد، 
و یا ممکن اســت مردمی عمل بکنند و عملشان متکی به ایمان و عقیده 
باشد، ولی در تشخیص عمل اشتباه کرده باشند؛ یعنی یک سلسله اعمال 
را بــه حکم ایمان و عقیده خود انجام بدهند که هیچ اثر و فایده ای بر آن 
اعمال مترتب نگردد. چه بســیار دیده می شود که مردمی از روی عقیده و 
ایمان زحمت ها می کشند و تالش ها می کنند بیهوده، که کوچک ترین اثر 

نیکی بر اعمال این ها مترتب نیست.
رکن سوم سعادت بشر، عبارت است از تشویق و تحریک افراد 
را به مالزمت ایمان و حق و عمل شایسته. افراد جامعه نه تنها بایست 
ایمان داشــته باشــند و نیکو عمل کنند، بلکه باید به انواع وسایل قولی و 
عملی یکدیگر را به ایمان و عمل صالح توصیه و تشویق کنند؛ جامعه خود 
را باید طوری بسازند که خدای ناخواسته وضع جامعه به صورتی درآید که 

افراد دائما تحت تلقین بدکاری و فساد قرار گیرند.
رکن چهارم، توصیه و تشــویق به صبر و استقامت و پایمردی 
است. چرخ روزگار همیشه بر وفق مراد اشخاص نمی گردد و تندباد حوادث 
همواره در جهت موافق حرکت کشتی حرکت نمی کند؛ باید درمقابل حوادث 
و نامالیمات ایســتادگی وپایداری کرد و باید افراد دائما یکدیگر را صبر و 

استقامت و پایداری توصیه و تشویق کنند. قرآن کریم می فرماید:
»اگر مردم بر راه حق اســتقامت بورزند، ما از دریای رحمت خود آب 

فراوان نصیب ایشان خواهیم کرد.«
)حکمت ها و اندرزها، همان، ص 43 تا 46(

سالک به همه موجودات به ویژه انسان ها
 نظر رحمت و محبت دارد

)بدان ای ســالک راه خدا!( پسرم! اگر می توانی با تفکر و تلقین، نظر 
خود را نســبت به همه موجودات به ویژه انسان ها، نظر رحمت و محبت 
کن، مگر نه این است که کافه )همه( موجودات از جهات عدیده )متعدد( 
که به احصا )شمارش( درنیاید مورد رحمت پروردگار عالمیان می باشند.
مگر نه آنکه وجود حیات و تمام برکات و آثار آن از رحمت ها و موهبت های 

الهی است بر موجودات، و گفته اند:
»کل موجود مرحوم« )هر موجودی شایسته رحمت و مهربانی است( 
مگر موجودی ممکن الوجود امکان دارد که از خود، به نفسه، چیزی داشته 
باشد یا موجودی مثل خود ممکن الوجود به او چیزی داده باشد، در این 

صورت رحمت رحمانیه است که جهان شمول است« )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- وعــده دیــدار، امام خمینی)ره( نامــه 1366/9/28 خطــاب به فرزند 
سیداحمد)ره(

تزکیه نفوس، هدف واالی دین اسالم
خداوند در آیاتی از قرآن به این نکته توجه می دهد که هدف از بعثت پیامبران و 

ارسال رسوالن و انزال کتب آسمانی، تزکیه و تعلیم است. 
تزکیه برگرفته از ماّده »زکو« به معنای پاکی، نمّو و رشــد، صالح، شایستگی و 

مدح است.)لسان العرب، ج 6 ، ص 64 - 65 ، »زکا«(
با نگاهی به  اشــتقاق در زبان عربی نزدیک تریــن کلمه به »زکو معتل الواوی«، 
»زکی معتل الیایی« اســت. »زکو« و »زکی« در ارتباط با زمین و کشــت و زرع،  به 
زمین قابل کشــت و رویش می گویند که رویش گیاه در آن همراه با برکت و فراوانی 
و ماندگاری است. وقتی زمین را از سنگالخ و دیگر موانع پاک کرده و آماده کشت و 
زرع کنند، این عمل را تزکیه زمین می گویند و وقتی با این عمل زمین آماده شد، آن 
گاه هر چیزی که در آن کشت شود، به فراوانی و خوبی و نیکی رویش می کند؛ چرا 

که زمینه و بستر رویش و رشد و نمو و نیز فزونی را داراست.
پس کســی که تزکیه نفس می کند، یا بســتر جان و دلش را برای کشت و زرع 
الهی فراهم می آورد و با مانع زدایی و پاک کردن آن از رذایل اخالقی بســتری برای 
کشت فضایل اخالقی یا بروز و ظهور آن فراهم می آورد، یا آنکه جان دیگران را پاک 
کرده و با مانع زدایی، آن جان را برای کسب فضایل یا ظهور و بروز آن آماده می کند.

پس فاعل در این اضافه یعنی »تزکیه نفس« می تواند خود شخص یا دیگری باشد. 
بر اساس آموزه های قرآنی، فاعل حقیقی در تزکیه خداوند است و هر کس هر اندازه 
تالش کند بی عنایت و افاضه الهی نمی تواند تزکیه نفس داشــته باشد و زمین دل و 
وجودش را از رذایل و ناپاکی ها پاک کرده و فضایل را رشــد دهد. خداوند می فرماید: 
ْیَطاِن َفإِنَُّه یَْأُمُر  ِبْع ُخُطَواِت الَشّ ــْیَطاِن َوَمن یََتّ ِبُعوا ُخُطَواِت الَشّ یَا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اَل تََتّ
ْن أََحٍد أَبًَدا َولَِکَنّ اهلل  بِالَْفْحَشاء َوالُْمنَکِر َولَْواَل َفْضُل اهلل َعلَْیُکْم َوَرْحَمُتْهُ َما َزَکا ِمنُکم ِمّ
ي َمن یََشــاء واهلل َسِمیٌع َعلِیٌم؛ ای کسانی که ایمان آورده اید، پای از پی گام های  یَُزِکّ
شیطان منهید، و هر کس پای بر جای گام های شیطان نهد بداند که  او به زشتکاری 
و ناپسند وامی دارد، و اگر فضل خدا و رحمتش بر شما نبود، هرگز هیچ کس از شما 
پاک نمی شد، ولی این  خداست که هر کس را بخواهد پاک می گرداند و خداست که  

شنواِی داناست.)نور، آیه 21( 
وَن أَنُفَسُهْم بَِل  خداوند در آیه 49 سوره نساء نیز می فرماید: أَلَْم تََر إِلَی الَِّذیَن یَُزُکّ
ي َمن یََشاء َوالَ یُْظلَُموَن َفِتیاًل؛ آیا به کسانی که خویشتن را پاک می شمارند  اهلّل یَُزِکّ
ننگریسته ای؟ چنین نیست، بلکه خداست که هر که را بخواهد پاک می گرداند، و به 

قدر نِخ روی هسته خرمایی ستم نمی بینند.
از آنجا که پیامبران)ع( از والیت تکوینی و تشریعی برخوردارند، پس از خداوند تنها 
پیامبران هستند که می توانند به تزکیه نفوس انسانی بپردازند و چون انسان ها هر چه 
تالش کنند نمی توانند نفوس خویش را تزکیه کنند، نیازمند امدادهای الهی به دست 
پیامبران هستند؛ از این رو خداوند پیامبران)ع( را فرستاد تا نفوس و جان های مردمان 
را تزکیه کنند. پس اگر منت الهی بر مردمان نبود، کسی تزکیه نمی شد. از همین رو 
خداوند در آیه 164 سوره آل عمران می فرماید: به یقین، خدا بر مؤمنان منت نهاد که  
پیامبری از خودشان در میان آنان برانگیخت تا آیات خود را بر ایشان بخواند و پاکشان 
گرداند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد، قطعاً پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند.
از آیات قرآن به دست می آید که انسان ها باید تحت ربوبیت الهی و مظاهر ربوبیت 
خداونــدی یعنی پیامبران به ویژه حضرت محمد مصطفی)ص( به تزکیه نفس اقدام 
کنند. کاری که مردمان انجام می دهند همان تقوا و پرهیز از گناه  و فجور اســت. با 
این بسترسازی مقدماتی که از سوی مردم انجام می گیرد، بذر الهی قابل کشت و نمو 
و رشــد در کشتزار جان آدمی می شود. از همین رو خداوند در آیه 9 سوره شمس از 

تزکیهنفس
درمکتباخالقی

امامحسین)ع(
 محسن خدامی 

شاید اصلی ترین فلسفه بعثت پیامبران و انزال کتب آسمانی، تزکیه نفس از سوی پیامبران و پاک کردن جان ها از رذایل اخالقی 
و کســب تقوا و مراتب یقین از سوی انسان ها باشد. بنابراین، اگر بخواهیم فلسفه و هدف دین اسالم از آدم)ع( تا خاتم)ص( را در 
یک کلمه خالصه کنیم، باید آن را تزکیه نفوس آدمی از سوی خدا و پیامبران در چارچوب آموزه های معرفتی و دستوری آن بدانیم. 
نویسنده با توجه به اهمیت این مسئله با استفاده از آموزه های معرفتی امام حسین)ع( نگرش ایشان را در این حوزه تبیین کرده است.

نویسنده در مطلب حاضر روش های تماس شیطان و اغواگری های او 
و آثار این تماس را تشــریح و راه های رهایی از وسوسه های این دشمن 

قسم خورده را بیان کرده است.
***

ابلیس، شیطان بزرگ
ابلیس شــیطان بزرگ از جّنیان)کهف، آیه 5۰( و آفریده شده از مارج آتش 
)رحمن، آیه 15؛ ص، آیه 76( است. مارج آتش به معنای تشعشع، زبانه، شعله های 
رنگارنگ سرخ و سپید و سیاه آتش، شعله بی دود، شعله خالص و مانند آن است.
)مجمع البیان، ذیل آیه 15 ســوره رحمن و ســایر تفاسیر معتبر( این ابلیس از 
جنیان در بهشت حضرت آدم)ع( حضور داشت)بقره، آیات 34 تا 38؛ اعراف، آیات 
11 تا 24( چنانکه با فرشــتگان در ســاحت قدس الهی حضور داشته )بقره، آیه 
34؛ اعراف، آیه 11( و مدعی خالفت الهی و برتری خود بر آدم)ص، آیات 71 تا 
76؛ اعراف، آیه 12( و دشــمن آشکار حضرت آدم)اعراف، آیه 22( و کسی است 
که حاضر به سجده بر آدم و اطاعت او به عنوان خلیفه نشد)بقره، آیه 34؛ اسراء، 
آیه 61( و با وسوســه، خیرخواهی دروغین و شــیطنت )اعراف، آیات 2۰ تا 22(

موجبات برهنگی)همان( و هبوط و اخراج حضرت آدم)علیه السالم( و حوا)علیها 
السالم( از بهشت شد.)بقره، آیات 34 تا 36؛ طه، آیات 116 تا 121 و آیات دیگر(

واژه ابلیس برگرفته از ماّده )ب ـ ل ـ س( است. اِبالس به معنای یأس است 
و ابلیس به جهت مأیوس شــدن وی از رحمت الهی بدین نام خوانده شــد.)نگاه 

کنید: صحاح اللغه؛ و نیز مقاییس اللغه؛ ذیل واژه بلس(
ابلیس از جنس فرشتگان نیست؛ زیرا فرشتگان از نور و ابلیس از نار و آتش 
اســت. همچنین ابلیس دارای اراده و اختیار است در حالی که فرشتگان اراده و 
اختیــاری ندارند. همین اراده و اختیار و حق انتخاب اســت که پس از هبوط او 
همانند حضرت آدم و حوا مکلف می شود تا بر اساس شریعت عمل کند. به این 

مردم خواسته تا مقدمات تزکیه نفس را فراهم آورند و با حفظ نفس از رذایل و فجور 
اجــازه دهند تا نفس در همان حالت طبیعی اعتــدال باقی بماند و بتواند از الهامات 

فطری بهره گیرد.
از نظر قرآن دو امر به عنوان مقدمه مطرح است: 1. مراقبت و حفظ نفس استوار 
شده بر اساس ساختار فطری)شمس، آیات 7 تا 1۰(؛ 2. استفاده از تعلیمات تکوینی 

و تشریعی.
در آیات قرآن، وقتی سخن از فلسفه بعثت پیامبر)ص( به میان می آید گاه تعلیم 

بر تزکیه مقدم می شــود )بقره، آیه 129( و گاه دیگر تزکیه بر تعلیم مقدم می گردد. 
)بقره، آیه 151؛ آل عمران، آیه 164؛ جمعه، آیه 2(

اینکه در آیه 129 سوره بقره تعلیم مقدم شده به معنای اهمیت و ارزش 
آن نسبت به تزکیه نیست، بلکه به معنای آن  است که تعلیم نقش مقدماتی 
برای تزکیه دارد؛ زیرا تزکیه در ســایه تعلیم و علم، شدنی است. در مواردی 
هم که تزکیه مقدم شده به دلیل تاکید بر اهمیت تزکیه بر تعلیم به عنوان 
هدف اصلی و غایی اســت؛ به این معنا که تعلیم می بایســت به هدف تزکیه 
انجام گیرد و علم بدون تزکیه هیچ ســودی ندارد یا کمترین ســود را برای 

بشر خواهد داشت.
نکته جالب آنکه در مواردی که تزکیه بر تعلیم مقدم شده ، جمله از سوی خداوند 
بیان شده در حالی که در تقدیم تعلیم بر تزکیه سخن از سوی بشری چون ابراهیم 
)ع( در قالب یک جمله دعایی مطرح شــده اســت. بنابراین خداوند هر گاه به مسئله 
فلسفه و هدف بعثت پیامبر)ص( توجه می دهد، با توجه به ارزش و اهمیت تزکیه آن 

را بر تعلیم مقدم داشته است.

تزکیه نفس ارزشی و ضد ارزشی
از آیات قرآن این مطلب نیز به دست می آید که تزکیه نفس بر دو نوع است: تزکیه 
نفس ارزشی که از سوی خدا، پیامبر)ص( و شخص انجام می گیرد؛ این مطلب از آنچه 
از آیات نقل شــده به روشنی به دست می آید؛ 2. تزکیه نفس ضد ارزشی که تنها از 
ســوی خود شخص انجام می گیرد. خداوند درباره این نوع از تزکیه نفس می فرماید: 
آنان که از گناهان بزرگ و زشتکاري ها- جز لغزش های کوچک- خودداری می ورزند، 
پروردگارت نســبت به آنها فراخ  آمرزش اســت. او از آن دم که شما را از زمین پدید 
آورد و از همان گاه که در شــکم های مادرانتان در زهدان  نهفته بودید به حال  شــما 
داناتر اســت، پس خودتان را پاک مشــمارید. او به حال  کسی که پرهیزکاری کرده 

داناتر است. )نجم، آیه 32(
می توان چنین برداشت کرد که تزکیه را نمی توان به خود نسبت داد و هر گونه 
اجتنابی که انســان نســبت به گناهی دارد، به فضل و منت و عنایت الهی است. پس 
نباید تزکیه ای که انجام می دهد و پرهیزی که دارد به خود نسبت دهد. این برداشت 
با توجه به آنچه پیش از این آیات به دست آمده همخوانی دارد؛ زیرا خداوند است که 

تزکیه نفس می کند و انسان به یک معنا کاره ای نیست.
البته یک برداشت دیگر آن است که مراد از این تزکیه نفس که ضد ارزشی و منفی 
دانسته شده و خداوند از آن نهی فرموده، همان خودستایی باشد. به اینکه شخص با 
گفتار یا رفتار خویش نشان دهد آدمی پاک و منزه است و در حقیقت انسان خوب و 

پاکی است که به این درجه و مرتبه و مقام رسیده است.
بر اساس برداشت دوم است که راغب اصفهانی در باره اقسام تزکیه نفس نوشته  است: 
تزکیه نفس، تالش برای دستیابی به سبب هایی است که به پاکی نفس می انجامد و 
این دارای دو قسم است: 1.  با عمل شایسته که این طریقه پسندیده است؛ 2.  با گفتار 
و ســتایش که اگر نسبت به خویشتن باشد مذموم است. )مفردات الفاظ قرآن کریم، 

ص 38۰، »زکا«.(

تزکیه نفس در سخنان امام حسین)ع(
از آنجا که تزکیه نفس هدف بعثت و فلسفه دین اسالم است، امامان معصوم)ع( 
و همچنین امام حسین)ع( به این مهم توجه داشته اند. از نظر امام حسین)ع( انسان 
می بایســت همواره خودش را مهار و مدیریت کند و سخن و رفتار و کرداری نداشته 
باشــد که مجبور به عذرخواهی باشد. انسانی که همواره مراقب نفس خویش است تا 
خطا و گناه و فجوری نداشــته باشد، هرگز نیازی به عذرخواهی نمی بیند و ایشان با 
 ،  اشاره به همین ویژگی به توصیف مومن می پردازد و می فرماید: اِیّاَک َوما تَْعَتِذُر ِمْنهًُْ
َفاَِنّ الُْمْؤِمَن الیُِســی ُء َوال یَْعَتِذُر َوالُْمنافَِق ُکُلّ یَْوٍم یُِســی ُء َویَْعَتِذُر؛ از آنچه موجب 
عذرخواهی می شــود بپرهیز، زیرا مؤمن بــد نمی کند، عذرخواهی هم نمی کند، ولی 
منافــق هر روز کار بد می کند و بعــد عذرخواهی می کند. )تحف العقول، ص 177ـ  

بحاراالنوار، ج 78، ص 12۰(
پس انسان مومن باید همواره مراقب نفس خویش باشد و اجازه ندهد تا فجور داشته 
و برخالف تقوا رفتار کند. اگر چنین چیزی تحقق یابد دیگر جایی برای عذرخواهی 
باقی نمی ماند؛ اما کســی که دل و زبان وی با هم موافق نیســت، دل راهی می رود و 
زبان و رفتارش کاری دیگر انجام می دهد. این گونه اســت که بر حالت اعتدال باقی 

نخواهد ماند و به یک معنا منافق و دورو است.
البته در اصطالح قرآنی و روایی، مومن غیر از مســلمان است؛ زیرا مومن کسی 
است که تحت والیت مطلق الهی است و آزمون ها را گذرانده است. چنین شخصی در 
همه امور زندگی اش مراعات می کند تا خالف شرع و عقل و عرفی انجام ندهد. از این 

رو امام حســین)ع( در باره ویژگی های شیعیان به ویژگی های مومن  اشاره می کند. به 
عنوان نمونه می توان به این روایت  اشاره کرد. مردی به امام حسین )ع(گفت: یا ابَْن 
ِعَیَنّ َشْیئاً یَُقوُل اهلل لََک َکِذبَْت َوَفَجْرَت  َرُسوِل اهلل أَنَا ِمْن شیَعِتُکْم، قاَل: اتَّـِقا اهلل َو ال تَّدْ
فِی َدْعواَک، إَِنّ شیَعَتنا َمْن َسُلَمْت ُقُلوبُُهْم ِمْن ُکِلّ ِغٍشّ َوِغٍلّ َوَدَغٍل، َولِکْن ُقْل أَنَا ِمْن 
َموالِیُکْم َوُمِحّبیُکْم؛ ای فرزند رسول خدا، من از شیعیان شمایم، فرمود: از خدا بترس! 
چیزی را اّدعا نکن که خدا بگویدت دروغ گفتی و اّدعای گزافی کردی، شــیعیان ما 
کســانی اند که دلهایشــان از هر نوع غّل و غّش و کینه و دغلکاری پاک باشد، ولی تو 

بگو: من از دوستان و عالقه مندان شمایم. )بحاراالنوار، ج 68، ص 156(
مذمت خودستایی در هر شکل

از نظر آموزه های قرآن هر گونه تزکیه نفسی که به خودستایی بینجامد به هر شکلی 
نادرست و ناروا است. بنابراین اختصاصی به گفتار ندارد که راغب اصفهانی گفته است. 
بر این اساس کسی که به زبان و یا گفتار به خودستایی می پردازد و تزکیه نفس 
مذموم و ناپسند دارد، زمینه و اسباب سقوط خود را فراهم می آورد؛ زیرا دیگر به خودش 
اجازه نمی دهد تا عیب هایش را ببیند و به اصالح آن بپردازد. کسی که می کوشد تا به 
هر شکلی شده خودش را از دیگران جدا کند و به نوعی تفاخر حتی دروغین متمسک 
شود تا خودنمایی کند و شهرت و نام و نشانی در جامعه کسب کند، خودش را در جاده 
بی تقوایی قرار داده و زمینه فجور را برای خویش فراهم آورده که غایت این مسیر دوزخ 
و آتش سوزان آن است. بنابراین، خودستایی تنها با زبان و گفتار نیست، بلکه گاه با 
منش و کنش و واکنش ها انجام می گیرد و اینکه بخواهیم خودســتایی را محدود به 
خودستایی زبانی و گفتاری کنیم شاید نادرست و ناروا باشد؛ بلکه باید گفت هر گونه 
خودســتایی به هر شکل و قالبی در زبان و گفتار یا در منش و کردار و رفتار ناپسند 
اســت. به عنوان نمونه کسی که جامه های زیبا می پوشد تا برجسته و تک شود و در 
چشم دیگران معروف و مشهور شود؛ در حقیقت چنین شخصی نیز خودستایی کرده 
و گرفتار تزکیه نفس باطل و دروغین و مذموم شده است. از این رو امام حسین)ع( به 

این نوع تزکیه نفس و خودستایی در قالب لبـاس شهـرت هشدار داده و می فرماید: 
َمْن لَِبَس ثَْوباً یُْشِهُرُه َکساُه اهلّل یَْوَم الِْقیاَمهًِْ ثَْوباً ِمَن الّنارِ؛  کسی که لباسی بپوشد که او 
را مشهور )وانگشت نما( کند، خداوند روز قیامت لباسی از آتش بر او خواهد پوشاند.

)فروع کافی، ج 6، ص 445 ـ وسائل الشیعة، ج 3، ص 354( 
کســی که می خواهد تزکیه نفس کند، باید از هــر گونه ظلمی خود را دور نگه 
دارد که شــامل ظلم به خدا و خود و دیگران است. ظلم به خدا مانند شرک )لقمان، 
ایــه 13( و ظلم به خود مانند فراموش کردن یاد خدا و ظلم به دیگران چون نادیده 
گرفتن حقوق مردم اســت. اجتناب، مهم ترین شیوه تزکیه نفس است. پس شخص 
باید از هر گونه ظلم و ستمی دوری کند. در این میان ظلم به دیگران به ویژه کسانی 
که یاوری ندارند بس ظالمانه تر و زشت تر است. از این رو ایشان ســـتم بر بی کسان 
را بسیار زشت دانسته و می فرماید: یا بَُنَیّ اِیّاَک َوُظلَْم َمْن الیَِجُد َعلَْیَک ناِصراً ااِل اهلل؛ 
فرزندم! بپرهـیز از سـتم بر کسی که غیر از خدا یاوری در مقابل تو ندارد. )بحاراالنوار، 

ج 75، ص 3۰8 ـ اعیان الشیعهًْ، ج 1، ص 62۰(
آن حضرت )ع( با  اشاره به بدترین خصلت های پادشاهان بر آن می شود تا نسبت 
به برخی از زشت ترین کارها توصیه کرده و مردم را به اجتناب از آن تشویق نماید. از 
َعفاءِ َوالُْبْخُل  این رو، می فرماید: َشُرّ ِخصاِل الُْمُلوِک: اَلُْجْبُن ِمَن االَْعداءِ، َوالَْقْسَوهًْ َعلَی الُضّ
ِعْنَد االِْعطاءِ؛  بدترین خصلت پادشاهان عبارت است از: 1- ترس در مقابل دشمنان 
2- قساوت در مورد ضعیفان 3- بخل ورزیدن هنگام بخشش. )مناقب ابن شهرآشوب، 

ج4، ص65- بحاراالنوار، ج44، ص189(
در حقیقت این گونه منش ها و کنش ها و واکنش های زشت است که انسان را از 
مسیر انسانیت بیرون برده و اجازه نمی دهد تا فضایل اخالقی و مکارم اخالقی جایگزین 
رذایل شود و هم چنان انسان را در مسیر هبوط و سقوط قرارمی دهد تا جایی که رذایل 
حیوانی نخست حالت انسان و سپس ملکه او شده و در نهایت به عنوان فصل مقوم، 

او را انسان گرگ یا انسان خوک یا انسان میمون و مانند آن می کند.
برای اینکه قلب به سمت خیر و تقوا متمایل بماند و از حالت فطری خود بیرون 
نرود، باید در تزکیه نفس خویش به گونه ای بکوشــد که قلب هیچ گرایشی به فجور 
پیدا نکند و اگر منکری دید آن را ناخوش دارد و از آن گریزان باشــد. گرایش به خیر 
و دوری از شــرور و زشــتی باید همچنان در قلب مومن باقی و برقرار بماند و با زنگار 
و پرده گناه یا خاک زشــت فجور دفن نشود. این تزکیه نفس باید همواره در دستور 
باشد و برای تحقق آن وقتی با منکری حتی از سوی دیگران مواجه شد به  انـــکار 
منـکرات در قلب و زبان و رفتار اقدام کند. این گونه است که نه تنها زشتی را در خود 
نمی پســندد و از آن گریزان است بلکه در دیگران نیز ناپسند داشته و هیچ گرایش و 
تمایلی به آن نخواهد یافت. این توصیه ای است که امام حسین)ع( درباره مواجه شدن 
انسان با منکرات بیان می کند. آن حضرت)ع( به عنوان آمر به معروف و ناهی از منکر 
شــناخته می شود و اصوال قیام ونهضت وی در همین چارچوب انجام گرفته است. به 
نظر امام حسین)ع( انسان می بایست به هر شکلی شده منکرات را منکر شمارد و نه 
در خود بلکه در دیگران و جامعه اجازه حضور و ظهور ندهد و به هر شکلی شده با آن 
مقابله کند. از این رو می فرماید: ال یَْنَبغی لَِنْفٍس ُمْؤِمَنهًٍْ تَری َمْن یَْعِصی اهلل َفال تُْنِکُر؛ 
امام حسین)ع( فرمود: برای مؤمن شایسته نیست که ببیند کسی خدا را معصیت می 

کند و از آن جلوگیری و نهی نکند. )کنزالعمال، ج 3، ص 85(
انســان ها به منکرات زیادی گرفتار هستند که از جمله آنها گناهان زبانی است 
که به آســانی انجام می شــود و با آنکه هزینه  کمی دارد ولی پرهزینه ترین گناهان و 
سنگین ترین آنها به شمار می آید. از جمله این گناهان زبانی می توان به دروغ و تهمت 
و غیبت  اشــاره کرد. کسی که به تزکیه نفس می پردازد باید بسیار مراقب زبان خود 
باشــد تا گفتار، آلوده به ناپاکی و زشتی ها نشود. امام حسین)ع( با هشدار نسبت به 
پیامدهای زشــت اخروی غیبت بر آن است تا مردم را به سمت پاکی و داوری از آن 
سوق دهد. ایشان درباره آن می فرماید: قاَل الُْحَسْیُن )ع( لَِرُجٍل اْغتاَب ِعْنَدُه َرُجاًل: یا 
َهذا ُکَفّ َعِن الْغیَبهًْ َفاِنَّها اِداُم ِکالِب الّناِر؛ امام حسین به مردی که پیش او غیبت مرد 
دیگری را کرد فرمود: فـــالنی! از غیبت بپرهیز زیرا غیبت، خورشــت سگهای دوزخ 

است. )تحف العقول، ص 175 ـ بحاراالنوار، ج 78، ص 117(
آنچه بیان شد تنها گوشه ای از سخنان آن حضرت)ع( درباره تزکیه نفس است. 
از همین مقدار می توان اصول تزکیه در ســخنان ایشــان را دانست و به کار گرفت و 

رستگاری را برای دنیا و آخرت خود و دیگران تضمین کرد.

اغواگریشیطانوآثارآن
مجید احمدآبادی

معنا که اگر توبه کرده و بر اساس شریعت عمل کند می تواند نجات یابد؛ چرا که 
دستور الهی برای پیروی از هدایت آسمانی برای هر سه نفر آنان بوده و اختصاصی 

به آدم و حوا نداشته است.)بقره، آیه 38(
ابلیس دشــمنی است که در دشمنی او هیچ شک و تردیدی نیست؛ از این 
رو در آیات قرآن از او به عنوان دشــمن آشــکار یاد می شود)اعراف، آیه 22(، هر 
چند به سبب وضعیت و طبیعت خاص جنیان برای آدمی نهان از چشم است و 

با چشم سر دیده نمی شود.)اعراف، آیه 27(
این دشمن، سوگند خورده تا همان طوری که موجبات اخراج آدم از بهشت و 
هبوط او را فراهم آورده، موجبات شقاوت و بدبختی ابدی فرزندانش را نیز فراهم 

آورد.)اعراف، آیه 27؛ اسراء، آیات 61 و 62(
ابلیس همان شیطان بزرگ است که هدفی جز گمراهی و شقاوت بشر ندارد. 
از این رو در آیات قرآن در بیشتر موارد به جای نام ابلیس از صفت او یاد شده و 
او را به عنوان شیطان معرفی می کند و رفتار و اهداف و روش هایش را تحلیل و 

تبیین می نماید.)بقره، آیه 36؛ طه، آیه 12۰(
اختیارات و محدودیت های شیطان

ابلیس با آنکه از جنیان و موجودی اســت که انســان با چشم سر نمی تواند 
او را ببیند)اعراف، آیه 27(، اما چنانکه گفته شــد از جنس ماده و آتش اســت و 
محدودیت های بســیاری دارد. ابلیس و شــیاطین جنی، از نظر صفات و اسمای 
الهی محدود بوده و همانند انسان بهره مند از همه صفات و اسمای الهی نیستند؛ 
چرا که خداوند به آدم)ع( و فرزندانش همه اسماء و صفات خویش را تعلیم داده 
تا در مقام خالفت الهی جانشین خداوند باشند و از قرارگاه زمین بر ماسوی اهلل 

خالفت کنند.)بقره، آیات 3۰ و31(

البته جنیان و از جمله شیاطین از نظر قدرت بدنی و جسمی قوی تر از انسان ها 
بوده و می توانند کارهایی را انجام دهند که انسان ها بدون ابزار نمی توانند از عهده 

آن برآیند.)سباء، آیه 13؛ انبیاء، آیه 82؛ نمل، آیه 39(
تســلط ابلیس و جنیان بر آدمی در حد وسوسه و تزیین گری و جلوه دادن 
باطل به شکل حق و تدلیس و تبلیس و مانند آن است)اعراف، آیات 16 تا 2۰؛ 

حجر، آیات 39 و 4۰(
اما آنان از این توان برخوردار نیستند تا انسان را وادار بر انجام کاری کرده 
و به اکراه و اجبار او را به امری سوق دهند؛ بلکه تنها وسوسه گری و اغواگری 
می کنند. از این رو در دادگاه عدل الهی چنانکه خداوند در آیه 22 سوره ابراهیم 
نقل می کند ابلیس می گوید من تنها شما را به چیزی دعوت کردم و این خودتان 
بودیــد که دنبال دعوت من آمدید و آنچه را خواســته بودم به اختیار و اراده 
و انتخاب خودتان انجام دادید. پس امروز مرا ســرزنش نکنید بلکه خودتان را 
ســرزنش کنید: »و چون کار از کار گذشت ]و داوری صورت گرفت [ شیطان 
می گوید: »در حقیقت، خدا به شــما وعده داد وعده راست و من به شما وعده 
دادم و با شما خالف کردم، و مرا بر شما هیچ تسلطی نبود، جز اینکه شما را 
دعوت کردم و شــما اجابتم نمودید. پــس مرا مالمت نکنید و خود را مالمت 
کنید. من فریادرس شما نیستم و شما هم فریادرس من نیستید. من به آنچه 
پیش از این مرا ]در کار خدا[ شــریک می دانســتید کافرم«. آری! ستمکاران 

عذابی پردرد خواهند داشت.«
البته کسانی که والیت شیطان را پذیرفته باشند شیطان بر گرده آنان سوار 
شده و افسارشان را در دست می گیرد و به هر کاری که دوست دارد فرمان داده 
و انسان ها را مجبور می کند. به این معنا که تنها کسانی با اجبار و اکراه شیطان 
کارهایی را انجام می دهند که خودشان والیت او را پذیرفته و افسار و لجام خود و 
زندگی خودشان را به دست او داده اند. این والیت پذیری که به سوء اختیار خود 
آدمی پدید آمده، به معنای فقدان اختیار نیســت؛ زیرا خود شــخص خواسته تا 
بی اختیار شود و تحت فرمان و والیت شیطان درآید. ابلیس خودش در این باره 
می گوید: »ابلیس گفت: خدایا! به من بگو، آیا این همان اســت که بر من برتری 
دادی؟ اگر تا روز قیامت مهلتم دهی، قطعا نســل او را افســار می زنم جز اندکی 

را«.)اسراء، آیه 62(
راه های تماس شیطان

پس کســانی که تحت والیت شــیطان در می آیند و شیطان افسار به آنان 
می زند، دیگر دارای اختیار عمل نیســتند، بلکه هر آنچه شیطان امر کند مجبور 

هستند که انجام دهند.
قــرآن بیان می کند که چگونه ابلیس با اغواگری خود شــرایط را برای لگام 
زدن فراهم می آورد و انسان ها را بنده خود می سازد. ابلیس شیوه های مختلف در 
منحرف کردن انســان ها دارد که در آیات قرآن به آنها  اشاره شده است.)اعراف، 

آیات 11 تا 17(
از جمله این شیوه ها عبارتند از:

1. آهنگ باطل: آهنگ باطل، از ابزارهــای ابلیس برای لغزاندن و انحراف 
انسان هاست که در آیات 61 تا 64 سوره اسراء به آن توجه داده شده است؛ چرا که 
برخی معتقدند منظور از »بصوتک« آهنگ های باطل مانند غنا و موسیقی حرام و 
دیگر صداهای دعوت کننده به فساد و فسق و فجور است. )مجمع البیان، ذیل آیه(
2. استفاده از سپاه شیطانی: استفاده ابلیس از سواره نظام و پیاده نظام از 
میان انســان ها و جنیان برای اغوای دیگر انسان ها از جمله شیوه هایی است که 

خداوند در همین آیات به آن  اشاره کرده است.
3. استفاده از سوگند: قسم خــوردن، از شیوه های ابلیس برای اغوا است.

)اعراف، آیات 2۰ تا 22(
4. ایجاد آرزو: اغوای انسان ها از راه آرزوهای موهوم، شیوه ابلیس است که 

خداوند در آیات 117 تا 119 سوره نساء به آن توجه داده است.
5. آراســتن و تزیین عمل: تزیین اعمال ناپسند نزد مردم، از روش های 
اغواگری ابلیس است. به این معنا که شخص کارهای بد خود را پسندیده و خوب 

جلوه داده و توجیه می کند.)حجر، آیات 32 و 39(
6. مشارکت در دارایی: مشارکت ابلیس در اموال انسان ها برای اغوای آنان 

از دیگر روش های ابلیسی است.)اسراء، آیات 61 و 64(
7. مشارکت در فرزند: مشارکت ابلیس در فرزند برای اغواگری انسان نیز 

در آیه 64 سوره اسراء مورد توجه و تاکید خداوند قرار گرفته است.

8. مکر: مکر و فریب، از راه های ابلیس برای اغوای انسان هاســت.)اعراف، 
آیات 2۰ و 22(

9. وسوســه: وسوســه، از دام هــا و روش های ابلیس بــرای گمراه کردن 
انسان هاست.)اعراف، آیه 2۰؛ طه، آیه 12۰(

10. وعده فریبنده: وعده های فریبنده، ابزار ابلیس برای اغواگری اســت.
)اسراء، آیات 61 و 64(

جنون، مهم ترین اثر تماس شیطان
خداوند در فلسفه اغواگری و تماس شیطان با انسان می فرماید که ابلیس عزم 
کرده تا مردم را گمراه کند تا این گونه ادعای گمراه شدِن خویش از سوی خدا 

را تالفی نماید.)اعراف، آیات 11 تا 17؛ حجر، آیات 32 و 39(
وقتی ابلیس و شیاطین انسی و جنی او توانستند با اغواگری خویش بر انسانی 
مسلط و چیره شوند او را تحت اختیار می گیرند و افسار به گردن او می افکنند و 

او را به سوی اعمال زشت و پلید خویش سوق می دهند.
این گونه است که شخص نخست گرفتار جنون می شود. جنون، از ماّده جّن، 
در اصل به معنای پنهان ماندن چیزی از حّس است.)مفردات الفاظ قرآن کریم، 

راغب اصفهانی، ص 2۰3، »جّن«(

از این جهت به انسان دیوانه مجنون می گویند که چیزی میان عقل و نفس او 
مانع می شود و عقل او را می پوشاند.)همان( مقصود ما، در اینجا همین معنای دوم 
است. در قرآن این معنا با واژه هایی چون »جّنه«، »ُسُعر«، »مجنون«، »مفتون« 

و جمالتی مانند »یتخّبطه الشیطان« و »استهوته الشیاطین« بیان شده است.
خداوند در آیاتی بیان می کند که برخی از انسان ها دچار جنون می شوند زیرا 
در تماس با شــیطان و ابلیس بودند. به سخن دیگر، اصلی ترین عامل در جنون 

افراد همان تماس ابلیس و شیاطین است.
بَا الَ یَُقوُموَن إاِلَّ َکَما یَُقوُم  در آیه 275 سوره بقره آمده است: الَِّذیَن یَْأُکُلوَن الِرّ
..؛ کسانی که ربا می خورند، )در میان مردم(  ــْیَطاُن ِمَن الَْمِسّ ُطُه الَشّ الَِّذی یََتَخَبّ
قیام و رفتاری ندارند مگر مانند رفتار کسی که شیطان او را با برخورد خود دیوانه 
کرده )تعادل رفتار او را به هم زده(. این بدان سبب است که آنها گفتند: بی تردید 
داد و ســتد نیز مانند رباســت، در حالی که خداوند داد و ســتد را حالل و ربا را 
حرام کرده. پس هر که پندی از جانب پروردگارش به او رسد و )از رباخواری( باز 
ایســتد، آنچه گذشته از آن اوست )سودی که پیش از نزول حکم ربا گرفته مال 
اوســت(، و کارش )از نظر کیفر اخروی( با خداست، و کسانی که )به رباخواری( 

بازگردند آنها اهل آتشند، در آن جاودان خواهند ماند.
پس رباخواری و اعمال حرام و گناه موجب می شــود تا ابلیس وشیاطین بر 
شــخص مسلط شوند و تماســی میان آن دو انجام گیرد که نتیجه آن جنون و 

دیوانگی است.
همچنین در آیه 71 سوره انعام می فرماید که شیطان، عامل جنون و تحّیر افراد 
مرتّد خواهد بود: بگو: »آیا جز خداوند چیزی را بخوانیم )بپرستیم( که نه سودی 
به ما می دهد و نه زیانی می رساند، و پس از آنکه خدا ما را هدایت نمود )به دوران 
جاهلیت( عقب گرد کنیم؟! همانند کسی که شیطانها )ی جّنی( او را در روی زمین 
سرگردان کرده اند، در حالی که او را یارانی است که به سوی هدایتش می خوانند 
که بیا به ســوی ما )ولی او از شدت تحّیر نمی پذیرد( بگو: بی تردید هدایت خدا 

همان هدایت )واقعی( است و ما مأموریم که تسلیم پروردگار جهانیان باشیم«.
برخی از مردمان دنبال قدرت و ثروت هستند و خود را در اختیار شیطان قرار 
می دهند و والیت او را می پذیرند تا این گونه به مقاصد مادی و دنیوی برســند. 
انجام انواع و اقسام گناهان بویژه رباخواری، زنا، اهانت به مقدسات و مانند آن از 
جمله ابزارهای دوستی با شیطان و پذیرش والیت اوست. البته کسانی که والیت 
شیطان را می پذیرند برخالف انتظار به چیزی دست نمی یابند، زیرا والیت شیطان 
به جای اینکه آرامش و آسایش را برای آنها به ارمغان آورد، موجب ترس و اضطراب 
و خوف آنان می شــود.)آل عمران، آیه 175( بنابراین، برخالف انتظار می بایست 
پیامدهای شوم این والیت را پذیرا باشند. از جمله این آثار شوم والیت شیطانی 

می توان به افزایش اختالف)بقره، آیه 2۰8(، بی آبرویی و برمالشدن زشتی ها)اعراف، 
آیه 27(، بی تقوایی )همان( محرومیت از نعمت های الهی)بقره، آیه 168(، خواری 
و خذالن)فرقان، آیه 29( خسران از سرمایه های وجودی)مجادله، آیه 19(، خشم 
الهی)محمد، آیات 25 و 28( ریاکاری)نساء، آیه 38(، فسق)انعام، آیه 131(، فحشاء 
و منکر)نور، آیه 21(، ممانعت از تقرب و مقامات واالی انسانی)اعراف، آیات 175 

و 176( کفر و بی ایمانی به خدا و آخرت و مانند آنها  اشاره کرد.
بنابراین الزم اســت تا انسان ها با هوشیاری و بیداری خویش اجازه ندهند تا 
ابلیس و شــیاطین جنی و انســی در یک برنامه ریزی اندک اندک و گام به گام، 
آنان را به ســوی سقوط رهنمون شــوند و از بهشت رضوان الهی محروم سازند. 
انســانی که دچار تماس شــیطان و والیت او شود دیگر نمی تواند خود را برهاند. 
پس باید از همان آغاز جلوی وسوسه ها و اغواگری او را گرفت تا گرفتار اضطرار 
پس از اختیار نشــد به طوری که دیگر اختیاری برای آدمی نباشد و جنون همه 

وجودش را در بر گیرد.
خداوند در آیات قرآن تنها راه و شــرط رهایی از اغواگری ابلیس و اغواهای 
دیگر شیاطین را، بندگی خدا و اخالص دانسته است و از بندگانش خواسته خود 

را به خدا واگذار کنند.)حجر، آیات 32 تا 4۰؛ سبا، آیات 2۰ و 21(


