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صفحه 6
پنج شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۷ 

۲۸ شوال۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۵۰

حرص بر دنیا شاخص نفاق
قال النبی )ص(: »الحرص علی الدنیا من عالمات النفاق« 

پیامبرگرامی اسالم )ص( فرمود: یکی از عالمت های نفاق حریص 
بودن بر دنیا و زیاده خواهی است.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- مواعظ العددیه، ص 11

انبارداری برای دیگران ممنوع
علی)ع( می فرماید: در دنیا بیشتر از کفاف نخواهید و بیشتر از آنچه 
که شما را به هدف می رساند، مطالبه نکنید. )1( بالغ بودن دنیا، همان 
وســیله بودن نسبت به آخرت است، به مقداری دنبال دنیا باشید که 
شــما را به آخرت می رساند. آن حضرت در عبارتی دیگر می فرماید: 
کم دنیا بهتر از زیاد آن است. و آنچه انسان را به مقصد برساند، بهتر 

از آن چیزی است که آدمی را هالک کند. )2(
عبارات حضرت در این باره متعدد و فراوان اســت. در جایی دیگر 
می فرماید: ای فرزند آدم هرچه که بیش از نیاز خویش کســب کنی، 

برای دیگران خواهد ماند و تو خزانه دار آنان هستی. )3(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- نهج البالغه- خطبه 45      2- غررالحکم، ص 366    3- نهج البالغه- حکمت 192

سند »یا علی مدد« )۲(
پرسش:

عبارت »یا علی مدد« از چه زمانی در میان شیعیان رواج پیدا کرد و 
نخستین بار چه کسی یا گروهی آن را استعمال کردند؟ آیا این عبارت 

در متون حدیث یا تاریخ سابقه و سندی هم دارد؟
پاسخ:

در بخش نخســت پاسخ به این سوال که در تاریخ 97/4/14 منتشر شد به 
نظام علل و اسباب در جهان هستی و نقش واسطه ها و تاثیر آنها باذن اهلل پرداخته 

شد. اینک در بخش پایانی دنباله مطلب را پی  می گیریم.
بنابراین استمداد از انبیاء و ائمه هدي )ع( هم یک امر فطري است و هم مورد 
امضاء عقل و عقالء است. چون انسان براي نیل به هدف و رفع مشکل و گرفتاریش 
سعي مي کند از بهترین و قویترین سبب بهره بگیرد. عالوه  بر این خداوند آنان 
را به عنوان اسباب و وسائل در جهت تقرب و نزدیکي به درگاه خویش قرار داده 

و ما را به توسل به آنان امر فرموده است:
»اي مومنان از خداوند پروا داشــته و براي تقرب به خدا وســیله تحصیل 

کنید«. )مائده / 35( 
کلمه وســیله در این آیه شــریفه بدون قید ذکر شده و شامل هر چیزي که 
صالحیت نزدیک کردن انسان به »پیشگاه« خدا را داشته باشد، مي شود. یعني 
همان طوري که صبر، نماز، روزه، احسان به ایتام، دستگیري مستمندان، خدمت 
به خلق و... اســباب و وسائل تقرب به خداوند هستند، استمداد از انبیاء و اولیاء 
الهي نیز وسیله تقرب به خدا و عامل نجات انسان است و بلکه با توجه به والیت 
تکویني و تشریعي آنان باید گفت بهترین عامل تقّرب به خداست و ما مي توانیم 
براي نیل به اهداف مادي و معنوي خود از آنان کمک بگیریم و آنان را بین خود 
و خداي خود که علت حقیقي و مسبب االسباب است، واسطه قرار دهیم. راه کمک 
خواستن از خدا به طور مستقیم بر روي همه باز است لکن کسي که به دست خود 
آن را ســّد کرده است معصومین )ع( بهترین وسیله و شفیع براي اوست. چنانکه 
برادران حضرت یوسف )ع( خدمت یعقوب رفته و از پدر خواستند که براي آنان 
استغفار کند و حضرت یعقوب )ع( هم وعده داد که به زودي براي آنان از درگاه 

خدا طلب مغفرت خواهد کرد.)یوسف / 97(
و نیز خداوند به انسان هاي مؤمن ولي گنهکار دستور مي دهد که براي جلب 
مغفرت خدا، حضور پیامبر گرامي)ص( بروند و از او بخواهند که درباره آنان طلب 
آمــرزش کند و اگر پیامبر اکرم )ص( درباره آنها طلب آمرزش کند خدا گناهان 

آنان را مي بخشد. )نساء / 64(
این قبیل آیات مقام معصومین )ع( را در اذهان مســلمان ترسیم مي کند و 
مي رساند همان طوري که فیض هاي مادي از طریق اسباب خاصي به بندگان الهي 
مي رسد هم چنین فیض هاي معنوي از قبیل آمرزش و... از طریق اسباب معیني 
مانند دعاء پیامبر و اولیاء خدا فرود مي آید و هم چنان که خورشید سبب گرماي 
عالم طبیعت اســت و به آن انرژي مي بخشــد. خورشید آسمان رسالت و امامت 
هم علت بقاء عالم طبیعت است و به دل هاي سرد و مرده گرما مي بخشد یعني 
سبب بقاء و دوام حیات و زندگي مادي و معنوي مي باشد؛ یعني در هر دو زمینه 
الطاف مادي و معنوي خداوند همراه ســبب است و براي بهره مند شدن از آن و 

نیز رفع مشکل در هر دو قسمت مي توانیم ازمقربان درگاه الهي مدد بجوئیم.
باتوجه به مطالب فوق روشــن شــد که مسئله استمداد از معصومین )ع( از 
پشــتوانه قرآني، عقلي و عقالئي برخوردار است و الزم هم نیست با لفظ خاصي 
اســتمداد شــود لذا قبل از اسالم و از همان زمان آدم و حوا تمسک به اهل بیت 
)ع( وجود داشته و پیامبر اسالم )ص( نیز در شدائد و امور مهم و جهت اعتالي 
کلمه حق و اعالن نبوت خود از علي )ع(کمک مي گرفته است و آن حضرت معین 

پیامبراکرم)ص(بوده است.
مطابــق روایتي عکرمه از امام علي )ع( از پیامبر اکرم)ص( درجنگ احد آن 
هنگامي که همه مســلمانان به جز علي)ع( فرار کرده بودند به پیامبر اکرم)ص( 
این گونه دستور داده شد و حضرت این ندا را شنید که: »ناد علیا مظهر العجائب 
تجده عونا لک في النوائب«. اي پیامبر علي )ع( مظهر عجائب را صدا بزن که او را 
در مصائب و گرفتاریها براي خودت یاور خواهي یافت.)بحاراالنوار، ج19، ص 353(
آري شیعیان و نیز دیگران از جمله خلفاء سه گانه هنگام گرفتاري ها یا علي 
گفتند و از او کمک خواستند و مشکالتي که حل شدني نبود به دست علي )ع( 

حل شد و همیشه باید دست توسل به دامان آن حبل المتین زد.
رفتنــد هشــیار  مــردم  چنان کــه  رو  ره 

راهــي مبیــن جــز راه و رســم مصطفي را
گــر مشــکلي پیــش آیــد اي ســالک ره

ا  ر مشکل گشــا  شــه  ن  آ علیــا  د نا
)منهاج البراعه في شرح نهج البالغه،ج 19، ص 353(

لزوم تالش در تحصیل ابزارها
 و وسایل مادی در حد کفاف

)بدان ای سالک راه خدا!( ممکن است کسی بگوید: ما برای ادامه زندگی 
دنیا نیاز به تامین آتیه داریم و باید وسائل زندگی را فراهم کنیم تا بتوانیم 
به حیات خود ادامه دهیم، لذا الزم اســت که در تحصیل ابزار زندگی و 
وسایل مادی بسیار تالش کرد. اما من از شما یک سؤال می پرسم؟ آیا انسان 
می تواند بگوید، چقدر در دنیا زنده می ماند؟ شما برای چند سال زیستن در 
دنیا باید وسیله تهیه کنید؟ این سؤال یک بن بست ایجاد می کند که آدمی 
متحیر می ماند چه کند؟ به دنبال تحصیل دنیا باشد، چون ضرورت زندگی 
اوست، و شاید سالها زنده بماند؟ و یا دنیا را رها کند چون نمی داند تا چه 

زمانی در دنیا باقی می ماند و شاید لحظه ای دیگر بمیرد؟)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی، ج 2، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 141

 خشــم و كينه از آن جهت كه تعادل روحي انسان را به هم مي زند، او را از محور حق و عدل 
خارج مي ســازد و بر اين اســاس، از فضايل و كماالتي چون رفق و نرمي در رفتار، مدارا با 
ديگران، عفو و گذشــت، حسن خلق و حسن معاشرت محروم و بي نصيب مي گردد و خوي 

پرخاشگري و درندگي به تناسب شدت و ضعف اين رذيله اخالقي بر او حاكم مي شود.

 غريزه خشم و غضب مانند ديگر غرايز انساني، نيرويي كور و بي شعور مي باشد كه تنها 
ارضاي خود را مي طلبد و اگر تحت رهبري عقل قرار گيرد و در جاي خود، به اندازه صحيح 
اعمال شــود، مايه خوشبختي و ســعادت بوده و آدمي در شئون مختلف زندگي، از فوايد 
آن بهره مند مي شــود و اگر خودسر و بي قيد و بند باشد و در راه غلط و خالف مصلحت به 
كار افتد و لجام گســيخته عمل كند، باعث فساد و تباهي مي شود و مصيبت هاي سخت و 

جبران ناپذيري به بار مي آورد.

در مطلب حاضر نویســنده ضمن تبیین غریزه خشم و آثار و 
پیامدهاي آن، به شیوه ها و راهكارهایي در رابطه با چگونگي کنترل 

و تعدیل غریزه خشم و پرخاشگري  اشاره کرده است.
***

مفهوم خشم و ضرورت وجود آن در انسان
خشم در اصل نیرویي است دفاعي که براي دفاع از خود یا پاسداري 
از حق در نهاد انســان گذارده شده، اما اگر از محور اصلي خویش خارج 
شــود، تبدیل به یکي از رذایل بزرگ اخالقي مي شود و رذایل دیگري را 
به همراه مي آورد. بنابراین اگر خشم در جهت پاسداري از حق و دفاع از 

روشهای
کـنترل

ودرمـان
خـشم

ایمان آوری به قرآن، زمینه بهره مندی 
قرآن، تنها کتاب آسمانی است که به دور از هر گونه تحریف و  تصحیف 
در اختیار بشــر اســت. این کتاب به عللی، کامل ترین کتاب آسمانی در 
راهنمایی بشر به سوی سعادت جاودانه و ابدی است؛ چرا که مجموعه ای 
تمام و بی نقصی است که همه بشر در هر زمان و مکانی می توانند از آن 
بهره گیرند و تضمین کننده سعادت دنیوی و اخروی بشر تا قیامت است.

قرآن از ویژگی های انحصاری بهره مند است که دیگر کتب آسمانی فاقد 
آن می باشند. این ویژگی های انحصاری به قرآن این ظرفیت را می بخشد 
تا به دور از تاثیرات زمان و مکان و اموری چون فرهنگ زمانه، بتواند یک 

قانون اساسی کامل و بی نقص برای تمام بشریت شود. 
البته همگان نمی توانند از تمامیت قرآن بهره مند شوند. این نقص از 
سوی کتاب آسمانی نیست، بلکه از سوی بهره مندان قرآن است؛ چرا که 
قرآن دارای ظواهر و بطونی است که هر کس به مقدار ظرفیت وجودی خود 
از آن بهره می برد. سطوح بهره مندی قرآن همانند سطوح رحمت الهی است 
که شامل رحمت عمومی و رحمانی و رحمت خصوصی و رحیمی می شود.

کســانی تنها به ســطوح ظاهری قرآن دسترسی دارند و می توانند با 
استفاده از ظواهر قرآنی زندگی دنیوی خویش را سامان دهند و از قوانین 
مکتوب آن استفاده کنند و یا اطالعاتی نسبت به زندگی و موقعیت خود 
به دست آورند. اما برخی از انسان ها از این ظرفیت برخوردارند که از همه 

سطوح باطنی قرآن نیز بهره مند شوند.
از نظر قرآن، سعه وجودی انسان، از طریق تقوا به دست می آید و تقوای 
الهی در تمام و کمال آن یعنی »حق تقاته« به شخص اجازه می دهد تا در 
نهایت درک و فهم قرآنی قرار گیرد و در مقام اولواااللباب از تمامیت کمالی 
قرآن بهره مند شود. از این رو خداوند درک تمام و کمال و بهره مندی در 
همه ســطوح آن را به خردمندانی به نام اولواااللباب نســبت می دهد که 
راســخون در علم و اهل الذکر می باشند. )آل عمران، آیه 7؛ رعد،  آیات 7 

و 19؛ و ابراهیم، آیه 52(
از نظر خداوند، آغاز بهره مندی از آموزه های هدایتی قرآن، داشــتن 
فطرت ســالم،  عقل سلیم و تقوای عقالنی و عقلی است. )بقره، آیه 2( به 
این معنا که اهل تقوای عقالنی و فطری، ازاین امکان برخوردارند تا قرآن 
و آموزه های وحیانی آن را بپذیرند و به غیب در همه اشکال آن ایمان آورند 
و گام در راه عبودیت و ســعادت اخروی از طریق عبودیت و عمل صالح 
بگذارند که برخی از اشکال آن نماز و زکات می باشد. )بقره ، آیات 2 تا 5(
کســی که از تقوای عقلی برخوردار می باشد و بر فطرت و سالمت 
عقل باشــد، با همین ابزارهای ابتدایی و فطری خود می تواند شناخت 
درســتی نسبت به حقایق قرآن پیدا کرده و با قلب سالم خود نسبت 
به این شــناخت واکنش عاطفی و احساسی نشان دهد و ایمان را در 

خود تحقق بخشد.
بنابراین، اولین گام در بهره مندی از حقایق قرآنی، ایمانی اســت که 
این گونه در جان و روح و روان آدمی شــکل می گیرد. با ایمان به قرآن 
و حقایق آن است که شخص از رحمت رحمانی و رحیمی به طور کامل 
بهره مند خواهد شــد. البته درصد بهره مندی، مبتنی بر ســطوح ادراکی 
شــخص است و سطوح ادراکی هر کسی با توجه به میزان صیقل یافتن 
جان آدمی می باشد. به این معنا که هر چه تقوای آدمی افزایش یابد و به 
مقام عصمت نزدیک شــود، قلب آدمی به عنوان محور ادراکی ، تجلیات 
حقایق را بیشتر و کامل تر به نمایش می گذارد و می تواند بهره ای کامل تر 

از حقایق هستی از جمله حقایق قرآنی ببرد.
بــه هر حال خداوند در آیاتــی از جمله 4 و 41 و 91 و 136 و 2۸5 
ســوره بقره و ۸4 سوره آل عمران و 136 سوره نساء  و مانند آن، بر لزوم 

ایمان به قرآن برای بهره مندی از حقایق آن تاکید می کند. 
خداوند در آیات بسیار دیگر همگان حتی اهل کتاب)مائده، آیات 65 
و 66 و نساء،  آیه 47( و جنیان )احقاف، آیات 29 تا 31 و جن ، آیات 1 و 
2 و 13( را به ایمان آوری به قرآن برای بهره مندی از آن دعوت می کند 
تا با پیاده  کردن آن در همه شــئون زندگی خود، خدایی شــدن و ربوبی 

گشتن را تجربه کنند.

از نظر خداوند، آغاز بهره مندی از آموزه های هدايتی 
قرآن، داشتن فطرت ســالم،  عقل سليم و تقوای 

عقالنی و عقلی است.

ایمانبهقرآنوآثارآن
امین مهدی خانی

قرآن کتابی که متن و الفاظ آن از سوی خداوند به سوی بشر نازل شده، تنها کتاب کامل برای راهنمایی بشر است. این کتاب به 
انسان می آموزد که چگونه در یک فرآیند ساده در مدت کوتاه عمر خویش در دنیا، به وسیله تقوا و عبودیت می توان خدایی شد و 
همه اسمای الهی را در خود فعلیت بخشید و سپس در مقام پروردگاری و ربوبیت نشست و خالفت الهی را از زمین به عهده گرفت.
اما مشــكل بیشتر مردم این است که به قرآن ایمان نمی آورند و از این راهنمای الهی بهره نمی برند. نویسنده در این مطلب با 

مراجعه به آموزه های قرآنی عوامل و موانع ایمان آوری و آثار ایمان به قرآن را در زندگی فردی و اجتماعی تبیین کرده است.

 قرآن از اين ويژگی برخوردار است كه ظرف بی نهايتی 
خداوند باشد. لذا قرآن را انسان مکتوب دانسته اند. به 
اين معنا كه شکل مکتوب انسان، همان قرآن است. به 
ســخن ديگر، اگر حضرت محمد)ص( اشرف و اكمل 
انسان هاست،  قرآن نيز  اشرف و اكمل همين وجود در 

شکل كتاب و لفظ است.

آثار ایمان آوری به قرآن
بــرای اینکه تاثیر و نقش ایمان آوری به قرآن را در همه ابعاد زندگی 
بشــر تبیین  کنیم، در اینجا به تبیین آثار ایمان آوری توجه داده می شود 
تا دانسته شود که ایمان آوری و ترک آن تا چه اندازه در صعود و سقوط 

انسان نقش ایفا می کند.
چنانکه گفته شد، ایمان آوری، دریچه ای به سوی فهم، حقایق هستی 
اســت. این فهم ،خود مهم ترین بستر برای حرکت های کمالی بشر است. 
البته به نظر می رســد که قرآن نقش چندگانه ای را ایفا می کند. به این 
معنا که هم بستر حرکت و هم ابزار حرکت و هم هدف حرکت است. این 
نقش های چندگانه قرآن، به دلیل ظرفیت بی پایان و بی نظیر آن است؛ چرا 
که قرآن عمل خداوند است و چون خداوند بی نهایت است، عمل خداوند 
نیز بی نهایت است؛ زیرا »کل یعمل علی شاکلته؛ هر کسی بر پایه شاکله 

وجودی خود عمل می کند. )اسراء، آیه ۸4(
البته همه موجودات هســتی، عمل خداوند هستند و از این ظرفیت 
بی نهایتی برخوردار می باشند، ولی باید توجه داشت که ظرفیت قابل نیز 
می بایســت به گونه ای باشد که بی نهایتی فاعل را بر تابد. از این رو همه 
نمی توانند پذیرای بی نهایتی فاعل باشند. بر همین اساس است که خداوند 

گاه در آیات قرآن، کاری را به طور مســتقیم به خود نســبت می دهد تا 
روشن شود که قابلیت قابل و ظرفیت  پذیرایی  آن باال است. از این دسته 
می توان به نسبت روح انسان به خود  اشاره کرد که می فرماید: نفخت فیه 
من روحی )ص ، آیه 72 و نیز حجر، آیه 29(، تا معلوم دارد که روح انسانی 
از ظرفیت باالیی برخوردار می باشد و می تواند حامل و قابل همه اسمای 

الهی باشد و در مقام خالفت و مظهریت ربوبیت بنشیند.
بنابراین،  قرآن از این ویژگی برخوردار است که ظرف بی نهایتی خداوند 
باشد. لذا قرآن را انسان مکتوب دانسته اند. به این معنا که شکل مکتوب 
انسان، همان قرآن است. به سخن دیگر، اگر حضرت محمد)ص( اشرف و 
اکمل انسان هاست،  قرآن نیز  اشرف و اکمل همین وجود در شکل کتاب 
و لفظ اســت. به این معنا که اگر حقیقت محمدی)ص( را تنزل دهیم و 

به شکل مکتوب و ملفوظ ارائه دهیم،  همان حقیقت قرآنی خواهد بود.
از همین جا می توان دریافت که قرآن ناطق، برتر از قرآن صامت اســت. 
به این معنا که پیامبر)ص( و نفس ایشان حضرت امیرمومنان )آل عمران، ایه 
61( برتر از قرآن مکتوب و صامت می باشــند و اگر جایی قرآن ناطق سخن 
می گوید، کسی نمی تواند به قرآن مکتوب استدالل آورد و آن را علیه قرآن 
ناطق،  حجت قرار دهد؛ زیرا مثل قرآن ناطق به قرآن صامت همانند پلیس 
راهنمایی با چراغ راهنمایی است. وقتی پلیس در سر چهار راه ایستاده و فرمان 
می دهد، استدالل کردن به چراغ و حرکت بر اساس آن، نادرست و باطل است. 
به هر حال، درصد بهره مندی هر شــخص از قرآن، مبتنی بر سطوح 
ادراکی شخص است که ارتباط تنگاتنگی با مسئله تقوای قلوب، سالمت 
آن و عقل و ایمان آوری دارد. هر چه قلب شــفاف تر، عقل تیزتر، ایمان 
قوی تر و اســتوارتر باشــد، حقایق قرآنی جلوه گرتر خواهد بود و شخص 
بهره ای بیشتر از قرآن می برد و همه مقامات انسانی را می تواند با حبل اهلل 
یعنی قرآن ناطق و قرآن صامت یعنی کتاب اهلل و عترتی طی کند. از این  رو  
خداوند دستیابی به مقاماتی چون مقام صابران، شاهدان، صالحان، محسنان 
و مانند آنها را مبتنی بر ایمان به قرآن ناطق و صامت دانسته است. )مائده،  

آیات ۸3 تا ۸5؛ آل عمران، آیه 31 و نیز حشر، آیه 7 (
به سخن دیگر، رستگاری حقیقی و واقعی جز به ایمان به قرآن ناطق 
و صامت شدنی نیست و هر کسی راهی دیگر برگزیند و فقط به یکی از 
این دو بیاویزد، به حقیقتی نرسیده است،  چه رسد که به رستگاری دست 
یابد. از این رو خداوند بارها بر جدایی ناپذیری قرآن ناطق و صامت تاکید 
می کند و اطاعت از قرآن ناطق و پیامبر)ص( را عین اطاعت قرآن صامت 
و خدا می شمارد. )آل عمران ، آیات 32 و 132؛ نساء، آیه 59؛ مائده،  آیه 

92؛  انفال، آیه 1، 2۰، 64؛ نور، آیه 54(
ایمان آوری به قرآن آثار بسیاری در زندگی دنیوی و اخروی دارد؛ از 
جمله اینکه زمینه ای برای حق شنوی )نمل،  آیات ۸۰ و ۸1 و نیز روم، آیه 
53(، حق پذیری و تسلیم شدن در برابر آن)نمل، آیه ۸1(، درک صحیح و 
فهم درست از مسائل زندگی )همان( و استفاده از معارف و حقایق )روم، 
آیه 53( می شــود. به این معنا که ایمان آوری به قرآن، انسان را در مسیر 
درســت قرار می دهد و از هر گونه انحراف و کژی در فهم مسائل روزمره 

زندگی و حقایق دنیا و مسائل آن حفظ می کند.
خداوند در آیات 1 و 14 سوره جن ایمان به قرآن را مایه نیل به رشد و 
کمال مطرح می کند و این را مختص انسان ها نمی داند بلکه حتی جنیان نیز 
می توانند با استفاده از قرآن به رشد و کمال شایسته و بایسته خود برسند.

فراوانی نعمت )مائده، آیه 66( جلب رحمت الهی )انعام،  آیه 54 و اعراف، 
آیات 52 و 2۰3 و آیات دیگر(، سبقت و سرعت در خیرات )مومنون،  آیات 
5۸ و 61( و خوشــخویی با مردم و پیش دستی در سالم )انعام، آیه 54( 

از دیگر آثار ایمان آوری به قرآن است.
انسانی که به قرآن ایمان آورد، در تمامی افعال خیر مشارکت دارد و 
به اعمال عبادی و کارهای صالح  اهتمام می ورزد و هیچ گاه کارهای خیر 
عبادی و عملی را ترک نمی کند. از این رو  خداوند از نشانه های ایمان آوری 
به قرآن را مراقبت بر نماز و اهتمام بر آن )انعام، آیه 92( و انجام کارهای 

نیک و خیر و سبقت در آن )مومنون، آیات 5۸ و 61( بر می شمارد.
ایمان آوری به قرآن، به معنای پذیرش هدایت الهی و رهایی از خسران   
ابدی است که انسان به سبب هبوط در دنیا گرفتار آن شده است. کسی 
که به قرآن ایمان آورد و در مسیر هدایت الهی قرار گیرد )جن، آیات 13 
و 14 و بقره، آیات 4 و 5 و اعراف، آیه 2۰3( در یک فرآیندی از زیان ابدی 
رهایــی می یابد و با رنگ خدایی گرفتن )بقره، آیات 136 و13۸( متاله و 
در نهایت ربانی می شود و خالفت تمام و کمال الهی را به عهده می گیرد.

عوامل و موانع ایمان آوری به قرآن
اما پرسش اساسی این است که چه عواملی موجب ایمان آوری یا مانع 

از آن می شود؟ خداوند در آیاتی به این پرسش پاسخ داده است.
چنانکه پیشتر گفته شد،  مهمترین عامل در ایمان آوری بقای انسان 
بر فطرت سالم و عقل سلیم و قلب پاک یعنی همان تقوای الهی و فطری 
است که از آن به تقوای عقلی و عقالیی نیز تعبیر می شود. خداوند بارها 
بر مسئله تقوا به عنوان کلید شناخت حق از باطل،  درک وفهم حقایق و 
عمل و ایمان به آن تاکید کرده اســت. تقوای الهی از نظر خداوند عامل 
ایمان به حقیقت از جمله حقیقت قرآن اســت )نمل، آیه 3۰( و رعایت 
تقوای الهی است که زمینه ساز بهره مندی از قرآن و هدایت آن می شود. 

)بقره، آیه 2 و نیز آیات 4۰ و 41(
در مقابل، هر گونه بی تقوایی، فسق ، گناه و رفتارهای نابهنجارعقالنی 
چــون عدم وفا به عهد و پیمــان ، مهم ترین مانع جدی در ایمان آوری به 

حقایقی چون حقیقت خداوند و قرآن و آخرت است. )مائده، آیه 59 (
بر همین اساس، خداوند درباره موانع ایمان آوری به اموری چون ظلم 
و ستم ، شرک و کفر )بقره، آیات 4۰ تا 42( پرهیز از کتمان حق )همان(، 
دوری از ســوداگری با دین و حقیقت)همان(، اجتناب از اختالط حق و 
باطل)همان( و مانند آن  اشــاره می کند؛ چرا که همه اینها نشــانه های  

بی تقوایی عقالنی و شرعی است.
کســانی که در برابر حق فروتنی داشته باشند و از روحیه استکباری 
برخوردار نباشــند )مائده، آیات ۸2 و ۸3 و نیــز نحل، آیات 22 تا 24( 

می توانند از حقیقت قرآن استفاده کنند. 
از آنجایی که خداوند مالزمه ای جداناپذیر میان علم و تقوا برقرار می کند 
)بقره، آیه 2۸2( می توان دریافت که بهره مندی از قرآن ارتباط تنگاتنگی 

با علم برخاسته از تقوا دارد )اسراء، آیات 1۰6 و 1۰7(
از نظر خداوند،  تشخیص حق از باطل و فرقان و جداسازی آنها )طالق، 
آیه 29( بصیرت و علم )بقره ،  آیه 2۸2(  مالزمه تنگاتنگی با تقوا دارد. بر 
این اساس، همه عوامل را می بایست در تقوا و همه موانع را می بایست در 
بی تقوایی جســت. از این رو گفته می شود، هدایت و بهره مندی از همه 

حقایق هستی  مبتنی بر تقوا می باشد.

چیزي باشــد که دفاع از آن عقاًل و شرعاً ضروري است، از جمله فضایل 
اخالقي است اّما اگر بر مبناي خودخواهي به وجود آید، مادر بسیاري از 
رذایل مي شــود. بنابراین کســي که هرگز خشم به سراغ او نمي آید و در 
برابر تمامي صحنه ها بي تفاوت و آرام است، او انسان کاملي نیست. خشم 
در مواجهه با ظلم و تعدي و در مقام دفاع از حقیقت، به شرطي که شکل 
افراطي به خود نگیرد و انســان را از محور اعتدال خارج نکند، ناشــي از 

بیداري دل و حساسیت در برابر حق و باطل است.
خشــمي که بر اســاس خودخواهي به وجود مي آید، بارزترین شکل 
خشــونت روحي اســت و در صورتي که شــخص قدرت بر انتقام داشته 
باشد، او را وادار به اعمال خشونت مي کند و اگر شخص قدرت بر انتقام یا 
فرونشانیدن آتش غضب از روي اختیار نداشته باشد به درون او گریخته 

و به صورت عقده هاي روحي در قالب »کینه« در مي آید.
این کینه دروني که حالت تغییر شکل یافته غضب است، به صورت هاي 

مختلف، بر حسب شرایط بیروني، ظاهر مي شود که مهم ترین آنها حسد، 
غیبت و دروغ و تهمت، شماتت و تحقیر و بدزباني، شدت عمل و به طور 

کلي بدخلقي، ستم و آزار و تضییع حق و امثال آن است.
به هر حال، خشم و کینه از آن جهت که تعادل روحي انسان را به هم 
مي زند، او را از محور حق و عدل خارج مي سازد و بر این اساس، از فضایل و 
کماالتي چون رفق و نرمي در رفتار، مدارا با دیگران، عفو و گذشت، حسن 
خلق و حسن معاشرت محروم و بي نصیب مي گردد و خوي پرخاشگري و 
درندگي به تناسب شدت و ضعف این رذیله اخالقي بر او حاکم مي شود.]1[

آثار و پیامدهاي ناگوار خشم
همان گونه که گذشت، نیروي خشم،  اگر از محدوده ضرورت فراتر و 
از کنترل اراده آدمي خارج شود، همچون آتشي سوزان یا سیلي بنیان کن، 

هر چه را بر سر راه خود بیابد، مي سوزاند و تباه مي کند و پیامدهاي شومي 
را نخســت براي صاحبش و سپس براي دیگران به ارمغان مي آورد. علي 
ـ عـ  در این باره فرمود: »خشــم آتشــي سوزانده است، هر که آن را فرو 
خورد، خاموشش ساخته و هر که آزادش گذارد، خود او،  اّول کسي است 

که در شعله اش مي سوزد.]2[
در ادامه به برخي از پیامدهاي ناگوار خشم از منظر روایات معصومین 

ـ علیهم الّسالم ـ  اشاره مي کنیم:
1. تیرگي عقل: انســان تا زمام امورش در اختیار عقل است، جز در 
مسیر مصلحت خویش گام بر نمي دارد، لیکن افراط در خشم، چراغ نوراني 
عقل را تیره و بي فروغ مي ســازد و انسان، بي  چون و چرا در خط فرمان 

نیروي بي شــعور خشم مي گذارد و دیگر مصلحتي نمي بیند تا به سویش 
گام بردارد. امام علي ـ ع ـ فرمود: »خشم خردها را تباه مي کند و آدمي 

را از مسیر درست دور مي سازد«.]3[
2. ویرانگري و تبهكاري: اگر انسان خشمگیني را که لجام عقل را 
گســیخته و سراپاي وجودش را آتش غضب مشتعل ساخته، به دیوانه اي 
زنجیري یا درنده اي وحشــي تشــبیه کنیم، گزاف نگفته ایم. او نه گوش 
شــنوایي دارد که نصیحت و ســخن حق در آن نفوذ کند و نه چشم بینا 
و واقع بیني دارد که راه را از بیراهه تشخیص دهد و نه فکر روشني دارد 
که قدرت دسته بندي امور جزیي و استنتاج عقلي را از آنها داشته باشد.

او هر که و هر چه را که مانعي بر ســر راه خواهش هاي کور و دور از 
منطق خود بیاید، آسیب رساند و ویران مي کند. حضرت عليـ  عـ  فرمود: 
»خشم شدید، منطق را تغییر مي دهد، ارتباط اجزاي استدالل را قطع و 

موجب پراکندگي فهم و فکر مي شود«.]4[
3. پشیماني: به تدریج با فرو نشستن شعله هاي خشم، دیدگان 

شخص به روشني مي گراید، قدرت تفکر و اندیشه او به کار مي افتد 
و آنچه را که در دوره کوتاه تســلط خشــم، بر او گذشته به ارزیابي 
مي نشیند. سخنان زشت، نسبت هاي ناروا، پرده دري ها، خارج شدن 
از چارچوب فضایل انســاني، ارتکاب جرم، جنایت جبران ناپذیر و... 
تصویر زشتي براي همیشه در ذهنش به جا مي گذارد، تصویري که 
اگر محکمه قاضي و مجازاتي هم در کار نباشد، یادآوري آن پیوسته او 
را عذاب خواهد داد که: »چرا چنین کردم؟!... اي کاش بر خود مسلط 
بودم و... او پشــیمان است و افسوس مي خورد، ولي دیگر پشیماني 
ســودي ندارد. از همین رو امام علــيـ  عـ  فرمود: »ایّاک و الغَضَب 
فاّولُُه جُنوٌن و اخرُه ندٌم؛ از خشــم دوري کن که آغازش دیوانگي و 

پایانش پشیماني است.«]5[

روش هاي کنترل و درمان خشم 
براي مهار خشــم و درمان آن، باید انگیزه هایي را که موجب پیدایش 
خشم مي شود بشناسیم. علل و عواملي که ممکن است زمینه ساز خشم 
شوند یا آن را تشدید کنند، بسیارند. ولي مي توان آنها را به دو گروه کلي 

تقسیم کرد:
1. عوامل دروني که ریشــه آنها به خود شخص برمي گردد و از درون 
وجود او سرچشمه مي گیرد، مانند کبر، عجب، حرص، حسد، شوخي هاي 

رکیک و....
2. عوامل بیروني که از خارج موجب انگیزش خشم انسان مي شود.

عوامل دروني را باید با خودسازي و تزکیه نفس ریشه کن ساخت. ولي 
عوامل خارجي را چون هم گسترده اند و هم در اختیار ما نیستند، کمتر 
مي توان کنترل کرد. با وجود این، انسان بایستي اراده خود را طوري تقویت 
کند و بر غریزه خشم خویش طوري مسلط شود که این غریزه در چنین 

مواقعي تابع عقل و اراده او شود، نه حاکم بر آن.]6[
آنچه ذکر شد، مربوط به ریشه کن سازي اسباب و عللي است که خشم 
را بر مي انگیزد و موجب بروز آن مي شــود، لیکن باید دید اگر با رعایت 

مســائل فوق، باز هم نیروي غضب تهییج شد و آتش خشم زبانه کشید، 
چه باید کرد؟

در این خصوص دستورات جزیي تري از اولیاي بزرگوار اسالم رسیده 
که برخي را یادآور مي شویم:

1. یادآوري فضیلت کظم غیظ، عفو و بردباري و نیز پاداش عظیمي که 
خداي متعال براي دارندگان این صفات تعیین کرده،  از جمله اینکه پیامبر 
اکرمـ  صلّي اهلل علیه و آلهـ  فرمود: من کّف غضبُه کّف اهلل عنُه عذابه؛ آن 
که خشم خود را باز دارد، خداوند عذاب خود را از او باز خواهد داشت.]7[
2. یادآوري عظمت عذاب الهي، گستردگي قدرت و حاکمیت او و اینکه 
توانایي انسان بر کسي که مورد خشم او قرار گرفته، در برابر قدرت الیزال 
خداوند نسبي و ناچیز است و نیاز او به عفو و اغماض الهي به مراتب بیشتر 
از نیاز مردم به عفو اوست. در این باره امام صادقـ  عـ  چنین فرمود: »در 
تورات نوشــته شده: اي فرزند آدم، مرا به هنگام خشم خویش به یاد آور 

تا تو را به هنگام خشم خود یاد آورم«.]۸[
3. پناه بردن به خدا از شر شیطان و وسوسه هاي او، به اینکه بگوید: 
»اَعوُذ باهلل من الّشــیطاِن الّرجیم«و این دستوري است که گاهي رسول 

خدا به افراد خشمگین مي فرمود.]9[
4. وضو گرفتن یا غســل کردن با آب ســرد نیز در فرو نشاندن آتش 
خشــم مؤثر است. پیامبر اکرمـ  صـ  فرمود: »اذا غضَب احُدُکم فلیتَوّضا 
بالماءِ البارِد، فاّن الغضَب مَن الّنار؛ هر گاه یکي از شما را خشم فراگرفت، 

با آب سرد وضو بگیرد، زیرا خشم از آتش است.]1۰[
5. سکوت و آرامش نیز در پیشگیري از خشم مؤثر است. عليـ  ع ـ 
فرمود: »و داووا الغضب بالّصمت؛ خشم را با سکوت درمان کنید«.]11[

6. تغییر وضعیت از حالت ایســتاده به نشسته یا به عکس نیز در 
برخي از روایات توصیه شــده است. امام باقرـ  عـ  فرمود: »ایّما رجٍل 
غضَب و ُهو قائٌم فلیجلس، فانُّه سیذهُب عنُه رجز الشیطاِن و ان کاَن 
جالســاً فلیُقم؛ هر که در حال ایستاده خشمگین شد، زود بنشیند، با 
این کار، وسوســه شیطان از بین مي رود و نیز اگر نشسته است، زود 

برخیزد.]12[
بنابراین، غریزه خشــم و غضب نیز مانند دیگر غرایز انساني، نیرویي 
کور و بي شــعور مي باشــد که تنها ارضاي خــود را مي طلبد واگر تحت 
رهبري عقل قرار گیرد و در جاي خود، به اندازه صحیح اعمال شود، مایه 
خوشبختي و سعادت بوده و آدمي در شئون مختلف زندگي، از فواید آن 
بهره مند مي شود و اگر خودسر و بي قید و بند باشد و در راه غلط و خالف 
مصلحت به کار افتد و لجام گســیخته عمل کند، باعث فســاد و تباهي 
 مي شــود و مصیبت هاي سخت وجبران ناپذیري به بار مي آورد. از این رو،  

امام سجادـ  عـ  فرو خوردن خشم و قدرت خاموش کردن آتش آن را به 
عنوان زیور صالحان و زینت تقواپیشگان، از درگاه خداوند خواسته، عرض 
مي کند:»و حلّني بحیلهًْ الّصالحین و البسني زینهًْ المّتقین في بسط العدل 
و کظــم الغیظ و إطفاء الّنائرهًْ؛ بارالها! مرا به زیور صالحان بیاراي و زینت 
مّتقین را به من بپوشان، تا عدل را گسترش دهم و خشم را فرو نشانم و 

شعله هاي سوزان دشمني را خاموش سازم«.]13[ 
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