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صفحه 8
 شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ 

۲8 ذی القعده۱4۳۹ - شماره ۲۱۹۷۵

نگرانی های پیامبر)ص(
قال النبی)ص(: »انی اخاف علی امتی بعدی اعماالً ثالثه: زله 

عالم، و حکم جائر، و هوی متبعاً«
پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: همانا من برای امتم بعد از خود، 
درمورد سه چیز بیمناکم: 1- لغزش عالم 2- ستم زمامدار 3- پیروی 

هوای نفس)1(
____________________

1- شهاب االخبار )کلمات قصار پیامبر)ص((، الباب السابع، ص 371.

آموزه های سبک زندگی اسالمی
پیامبرگرامی اســالم ضمن وصایای خود به امام علی )ع( فرمود: 
یاعلی! همیشــه راستگو باش و هیچگاه دروغ از دهانت بیرون نیاید، 
و هرگــز به خیانت اقدام مکن، و از خدا چنان بترس که گویا او را به 
چشم خود می بینی، و مال و جان خویش را در راه دین و آئینت ایثار 
کن. و خود را به اخالق نیک آراسته نما، و از صفات بد و خلق وخوی 

زشت اجتناب کن...
یــا علی! بدان حج، زیارت خانــه خدا، فقر و نیازمندی را برطرف 

می سازد و صدقه حوادث و بالها را دفع می کند...
یاعلی! کمتر از مردم درخواست کردن، بی نیازی نقد است، و خواهش 

و درخواست زیاد از دیگران، ذلت و خواری و فقر موجود است.)1(
همچنین پیامبر اسالم )ص( فرمود: از عقل و خرد خود راهنمایی 
بطلبیــد و او را نافرمانی نکنید، تا راه صحیح را دریابید، وگرنه نادم و 

پشیمان می شوید.)2(
___________________

1- بحاراالنوار، ج74، ص 62
2- همان، ج1، ص 96

تاثیرات گناه )۱(
پرسش:

بر اساس آموزه های وحیانی گناهان چه آثار و پیامدهایی را 
در عرصه های مادی و دنیوی و معنوی و اخروی به همراه دارد؟

پاسخ:
باید توجه داشــت همان گونه که هر قدمی برای خروج از جاده 
هموار و صحیح، پیامدی فوری برای شخص مسافر دارد که کمترین 
آن دور شدن یک گاِم وی از مقصد است؛ آثار گناهان نیز فوری و آنی 
اســت که کمترین آن دوری از هدف و مطلوب نهایی بشــر است که 
همانا نیل به مقام قرب الهی است از این روست که امام صادق)ع( می 
یئ أَسَرع فِی َصاِحبه ِمن السکیِن فِی اللَحم«  فرمایند: »إَِنّ الَعمل الَسّ
همانا تأثیر کار بد در شــخص از تاثیر کارد در گوشت سریع تر است.

)اصول کافی، ج 2، ص 272(
با بررســی متون دینی می توان آثار و پیامدهای گناهان را به دو 
دســته تقســیم کرد: 1- پیامدهای دنیوی و آثار زیانبار مادی  2- 
پیامدهای اخروی و آثار زیانبار معنوی که در اینجا به اهم محورهای 

آن می پردازیم.
الف( آثار و پیامدهای دنیوی گناهان

خداونــد متعال در آیات متعدد از قرآن کریم به آثار و پیامدهای 
دنیوی گناهان برخی از اّمت های پیشین اشــاره می کند و در سوره 
ماءِ بَِما َکانُوا  بقره می فرماید: »َفأنَزلنا َعلَی الَِّذین َظلَُموا ِرجزاً ِمَن الَسّ
یفسُقون« بر ستمگران به خاطر نافرمانی عذابی از آسمان فرستادیم. 

)بقره - 59(
و در جایی دیگر بر ادامه همین سّنت، نسبت به اقوام آینده تأکید 
می کند و می فرماید: »َو ما أَصابَُکْم ِمْن ُمِصیَبًهْ َفِبما َکَسَبْت أَیِْدیُکْم« 
هر مصیبتی که به شما رسد به خاطر اعمالی است که انجام داده اید. 

)شوری - 30(
امام صادق)ع( می فرمایند:

»هرگاه زنا زیاد شــود زلزله های فراوان به وقوع می پیوندد«)من 
الیحضره الفقیه، ج1، ص 524(. روشــن اســت که پیامد منفی گناه 
عده ای، گریبان گیر همه جامعه می شود. در اینجا به برخی از اهم آثار 

و پیامدهای دنیوی گناهان به نحو اجمال می پردازیم:
1. محرومیت از رزق و روزی

امام باقر)ع( می فرمایند: »إّن الّرجل لیذنب الّذنب فیدرء عنه الّرزق« 
مردی گناهــی انجام می دهد و در نتیجه روزی از او دور می شــود. 

)همان، ص 268(
امام صادق)ع( نیز می فرمایند: »إّن الّذنب یحرم العبد الّرزق« همانا 

گناه بنده را از روزی محروم می سازد«.)همان، ص 271(
2. فقـر

پیامبر گرامی اسالم)ص( می فرمایند: »إّن المؤمن إذا قارف الّذنوب 
ابتلی بها بالفقر«77؛ »همانا شخص مؤمن هنگامی که به گناه نزدیک 
شود به سبب آن دچار فقر و تنگدستی می شود«. )بحاراالنوار، ج 64، 

ص 237(
3. سلب نعمت

روشــن است که نعمت دایره ای فراخ تر از رزق و روزی دارد. امام 
صادق)ع( می فرمایند: »ما أنعم الّل علی عبٍد نعمهًًْ فســلبها إیّاه حتی 
یذنب ذنباً یستحّق بذلک الّسلب« هیچ گاه خداوند نعمتی را به بنده 
عطا نکرده و سپس آن را بردارد مگر این که بنده، گناهی مرتکب شود 
که به خاطر آن، مستحق محرومیت از نعمت باشد. )همان، ص 274(

4. بیماری
قال الصادق)ع( »إِنَّه … الَمَرض إاَِلّ بَِذنٍب« هیچ بیماری نیســت 

مگر به خاطر گناه. )همان، ص 268(
ادامه دارد

آدم سازی، صبر و خون جگر خوردن 
الزم دارد

)بدان ای سالک راه خدا!( آدم سازی خون جگر خوردن الزم دارد! 
چاره ای هم جز این نیســت. زود ناراحت و ناامید نشوید. باید ببینیم 
که خودمان چقدر خون به جگر دیگران کردیم تا به اینجا رسیدیم؟ 
ما چقدر به خدا بد کردیم؟ چقدر پیغمبر را اذیت کردیم؟ چقدر امام 
زمان)عج( را شبانه روز رنج می دهیم؟ آنها تحمل کردند. و ما هم باید 
برای تادیب دیگران تحمل کنیم تا زحماتمان ثمر دهند. تادیب مالزم 

با خون جگر خوردن است و انسان سازی رنج دارد.)1(
___________________

1- بررســی حکومت عقل در مسائل تربیتی، آیت الل شیخ مجتبی تهرانی، 
ماهنامه پاسدار اسالم، ش 433، ص 5

 قرآن برای یک فرد مســئول و سیاستمدار در یک نظام الهی که خوی اشرافی گری و طاغوتی گری پیدا کرده است، 
مجازات بسیار سختی مقرر فرموده اســت و تاکید بر آن دارد که این مجازات با قاطعیت انجام شود زیرا به خاطر 
همین رفتارها عده ای از مردم نیز با تبعیت از آنها دنبال اشرافی گری می روند و هدف نهضت الهی به تدریج فراموش 
می شود. مقابله با افراد و مسئوالن قارون صفت و زراندوز و متظاهر به اشرافی گری باید در جامعه اسالمی نهادینه شود.

از آنجا که انسان در ذات و هویت خود دارای ضعف و فقر است باید توجه داشته باشد که این ضعف و سستی می تواند او 
را در مسیر خودش به سوی کمال ناتوان سازد و کارش را لنگ بگذارد. ناتوانی انسان در برابر بسیاری از امور چون غریزه 
جنسی و همچنین ناگواری ها و مصیبت ها موجب می شود تا انسان در زندگی اش موفق نباشد. برای رهایی از ضعف، تنها 

راهکاری که خداوند بیان می کند، اتصال به خداوندی غنی حمید است که سرچشمه و منشأ همه کماالت است.

 در حقیقت خداوند با آوردن داستان کوتاه قارون و سرنگونی وی زنگ خطر شخصی را برای ما به صدا در می آورد که قارون در زمان یک 
حکومت الهی مسئولیت مهمی دارد و جایگاه او  بعد از حضرت موسی)ع( و دومین مقام حکومت الهی است اما ویژگی مورد نکوهش او این 
است که به شدت بعد از ساقط شدن حکومت طاغوت فرعون و رسیدن به مسئولیت شخصیتش تنزل پیدا کرده و گرایش زیادی به مادیات 
و طاغوتی گری پیدا کرده است، لذا با سوءاستفاده از موقعیت سیاسی خود، ثروت زیادی جمع آوری کرده و به آن در مقابل مردم تظاهر، فخر 

فروشی، برتری طلبی و تکبر  می کند و  به مردم و محرومین توجهی ندارد.

می توان با تقوا و مدیریت نفس، خصلت های بد 
نفسانی را مهار و مدیریت کرد و حتی از آنها برای 
رشــد و تعالی نفس الهی بهره گرفت و مسیر 

عروج و صعود خود را آسان تر و بهتر پیمود.

ه( حذف قارون برای حفظ اتحاد مردم 
حضرت موســی)ع( نیز مانند دیگر رهبران الهی به شاخصه صاحب اختیاری 
)امامت( و تسخیر کاینات از طرف پروردگار رسیده بود. در مورد ایشان در قرآن 
اینگونه آمده اســت: »َوأَنَا اْخَتْرتَُک َفاْســَتِمْع لَِما یُوَحی« »و من تو را )برای مقام 
رســالت( برگزیدم اکنون به آنچه بر تو وحی می شود، گوش فرا ده!« )طهـ  13( 
و ایشان در مواقع لزوم به فرمان پروردگار از آن نیروی صاحب اختیاری استفاده 
می فرمود. در تفسیر المیزان در مورد مسخر بودن حضرت موسی)ع( به این صورت 
آمده که بعد از اینکه به حضرت موسی)ع( تهمت زدند و والیت ایشان را زیر سؤال 
بردند، »موسی با چشم گریان به سجده افتاد، خدای تعالی به وی وحی فرستاد که 
چرا می گریی؟ با اینکه من زمین را مسخر تو کرده ام، به زمین فرمان بده تا قارون 
را ببلعد که اگر فرمانش دهی اطاعتت می کند.« )ترجمه تفسیر المیزان، ج 16، 
ص 123( اما در مورد قارون قضیه آنقدر برای حضرت موسی)ع( و نظامشان آسیب 
و خطرناک بوده که ایشان با اسلحه تسخیر کاینات و تدبیر رسالت هیچ راهکاری 
نداشتند جز تضرع در مقابل پروردگار. در واقع یک رهبر الهی از فتنه ای این قدر 
مستاصل بشود و فکر کند که کار تمام است که سجده کنان در مقابل پروردگار 

شناخت رذایل انسانی می تواند در درمان و از میان بردن آن مفید 
باشد. نویسنده با مراجعه به آموزه های قرآن دیدگاه آفریدگار انسان 
درباره رذایل انســانی و راه درمان و تبدیل آن به فضیلت را تبیین 

کرده و تشریح کرده است. 
***

مهمترین رذایل انسانی در قرآن
خداوند در آیات قرآنی ضمن بر شمردن فضایل بسیاری برای انسان و اینکه 
همین فضایل موجب شــده تا به عنوان خلیفه الهی انتخاب شود، به برخی از 
رذایل انسانی نیز  اشاره کرده که در ساختار انسانی وجود دارد و اگر اینها را به 
اراده و اختیار از خود دور نسازد و خود را از آنها پاک و رها نسازد نمی تواند مقام 
فعلی و ظهوری خالفت خدا را به دست گیرد؛ چرا که در این صورت کمترین 
شباهت را نسبت به مستخلف عنه خواهد داشت و نمی تواند خلیفه خدا شود.
مهم ترین رذایلی که خداوند برای انسان برشمرده و بیان کرده است عبارتند از:

1- افســاد: این خصلت از سوی فرشتگان در هنگام آفرینش حضرت 

راهکارهای
مقابلهبافرهنگ
قارونگرایی

مرضیه السادات حمیدی

در بخش پیشین سرگذشــت قارون و برخی ویژگی های وی تبیین شد. بخش دوم و پایانی این مطلب، به توضیح نوع مواجهه 
حضرت موسی)ع( با قارون می پردازد و با اشاره به بیانات رهبر معظم انقالب درباره اشرافی گری و ارتجاع، بر ضرورت مقابله با این گونه 

منکرات در جامعه اسالمی تأکید می کند.

قارون گرایی، آفت حکومت الهی

بخش دوم و پایانی

زاری کند. رهبری که در لحظات حســاس مقابله بــا فرعون با اعتماد به نفس، 
نبض کار همیشــه در دســتش بوده است، دائما در مقاطع حساس کار را به نفع 
گروه حق پیش برده است، مردم سست ایمان و بهانه گیر بنی اسرائیل را با تدبیر 
خود پله پله تا پیروزی با خود همراه کرده، آنها را به نفع حق تا شکســت نهایی 
فرعون به میدان آورده اســت و تا آن زمان حتی یک بار هم نشــده است که در 
مقابل فرعون اینگونه مضطر شود که در مقابل پروردگار اینچنین بگرید. فرعونی 
که خداوند پیروزی حضرت موسی)ع( و حضرت هارون)ع( و قومشان را در مقابل 
او نجات از کرب عظیم )صافاتـ  115( می نامد. حال در مقابل طاغوت نو رویش 
داخلی  اینگونه  مضطر می شود و عجز خود را به پروردگار می نمایاند و ابراز می کند 
که هیچ راهی جز گریه و تضرع و کمک از پروردگار برایش باقی نمانده است. پس 
از پیروزی انقالب حضرت موسی)ع( بر فرعون، گرفتاری حضرت موسی)ع( تازه 
شــروع شد. شکوه ها و گریه های حضرت موسی)ع( از فاسقین )منافقین داخلی و 
مسترجعین( روضه های خواندنی و شنیدنی است. گرفتاری حضرت موسی)ع( از 
مردم و یارانشان بعد از تشکیل نظام الهی اینقدر نمود داشته است که خداوند نیز 
بنا بر اهمیتش آن را مطرح می فرماید. »َو إِْذ قاَل ُموسي  لَِقْوِمِه یا َقْوِم لَِم تُْؤُذونَني  
ا زاُغوا أَزاَغ الَلّ ُقُلوبَُهْم َو الَلّ الیَْهِدي الَْقْوَم  َو َقْد تَْعلَُموَن أَنِّي َرُســوُل الَلّ إِلَْیُکْم َفلََمّ
الْفاِســقیَن« »)به یاد آورید( هنگامی را که موسی به قومش گفت: »ای قوم من! 
چرا مرا آزار می دهید با اینکه می دانید من فرستاده خدا به سوی شما هستم؟!« 
هنگامی که آنها از حق منحرف شدند ، خداوند قلوبشان را منحرف ساخت و خدا 
فاسقان را هدایت نمی کند!« )صف ـ 5( رهبر معظم انقالب نیز به این مطلب در 
مورد انقالب ما متذکر شــدند: »بعضی خیال می کنند انقالب فقط سال 57 بود 
و تمام شــد؛ این خطا اســت. انقالب در سال 57 شروع شد، نه اینکه تمام شد.« 

)بیانات در دیدار مردم آذربایجان شرقی، 96/11/29(
بنابراین حضرت موسی)ع( با اذن و دستور پروردگار تصمیم گرفتند برای حفظ 
پایه های حکومت و جلوگیری از انشقاق بین جبهه حق و مردمی که بر علیه طاغوت 
قیام کرده اند و پیروز نیز شده اند، قارون و همفکران و پیروانش از زمین حذف و محو 
شوند تا جامعه دوباره یک دستی و اتحاد خود را به دست بیاورد، لذا اراده ایشان 

اراده خدا شد و این اتفاق افتاد. »مسلم است که در آن خانه قارون تنها نبود، او و 
اطرافیانش، او و هم سنگرانش او و یاران ظالم و ستمگرش همه در اعماق زمین 
فرو رفتند.« )تفســیر نمونه، ج16، ص168 ـ ویکی فقه( عالمه طباطبایی نیز در 
مورد نابودی اطرافیان قارون چنین می فرماید: »این اســت معنای آیه شریفه که 
می فرماید: »فخسفنا به و بداره االرض« که زمین قارون و اتباعش را تا طبقه تحتانی 
خود فرو برد.« )تفسیر المیزان ج 16، ص 123( تورات نیز بر این مطلب تصریح 
دارد. )اعداد؛ 16: 31-33- ویکی شیعه - دانشنامه مجازی مکتب اهل بیت )ع((

همزمــان بــا نفرین حضــرت موســی)ع( در یــک مکانی غیــر از مکان 
قارون، او  درحالی که در  قصر خود نشسته بود، )یک دفعه به صورت غیر منتظره( 
موســی)ع( را در مقابل خود دید. موسی)ع( از نیروی تسخیر کاینات خود برای 
نابودی او بهره گرفت. موسی نفرین کرد خداوند او را در زمین فرو برد. در تایید 
این مطلب به این صورت آمده اســت که: »موسی، قارون و همراهانش را نفرین 
کرد. روزی که قارون در میان قصر خود نشســته بود موســی را در مقابلش دید 
که می آید، چیزی نگذشــت که قصر عظیم قارون منهدم شــد و قارون تا زانو در 
زمین فرو رفت. او موسی را به قرابتی که میانشان بود قسم داد تا نجاتش دهد اما 

موسی از تصمیم خود بازنگشت و زمین او را بلعید.« )کتاب  تاریخ انبیاء )از آدم 
خلیفهًْ الل )ع( تا خاتم رسول الّل )ص(( دشمنی قارون با موسی)ع( - سایت حوزه(
نکتــه قابل توجه این اســت که دائما خداوند بــرای فرعون و قومش عذاب 
می فرستاد، آنها موقع عذاب می ترسیدند از حضرت موسی)ع( فرصت می طلبیدند 
و ایشان نیز دعا می فرمودند عذاب رفع می شد. )تفسیر المیزان، ج 8، ص 291( 

اما قارون فرصت خواست هیچ فرصتی به او ندادند.
 و( لزوم محو شدن آثار و نشانه های فرهنگ قارون گرایی

این نکته قابل توجه اســت که بعد از نابــودی طاغوت ها باید آثار آنها نیز 
تخریب شود. مثال پیامبر گرامی اسالم بعد از پیروزی و فتح مکه تمام بت ها و آثار 
طاغوت را  به کمک حضرت علی)ع( شکستند و از بین بردند. )الغدیر فی الکتاب 
و السنه و االدب، ج 7، ص 18ـ سایت اکمال( خداوند نیز در مورد نابودی آثار 

سلسله فرعون اینگونه قضیه را مطرح می فرماید که آثار او و هرچه ساخته بود 
و افراشته بود را نابود کرده است: »َوأَْوَرثَْنا الَْقْوَم الَِّذیَن َکانُوا یُْسَتْضَعُفوَن َمَشاِرَق 
ْت َکلَِمُت َربَِّک الُْحْسَنی َعلَی بَِني إِْسَرائِیَل  الْْرِض َوَمَغاِربََها الَِّتي بَاَرْکَنا فِیَها َوتََمّ
ْرنَا َما َکاَن یَْصَنُع فِْرَعْوُن َوَقْوُمُه َوَما َکانُوا یَْعِرُشــوَن« »و مشرقها و  بَِما َصَبُروا َوَدَمّ
مغربهای پر برکت زمین را به آن قوِم به ضعف کشــانده شــده )زیر زنجیر ظلم 
و ســتم(، واگذار کردیم و وعده نیک پروردگارت بر بنی اسرائیل، بخاطر صبر و 
استقامتی که به خرج دادند، تحّقق یافت و آنچه فرعون و فرعونیان )از کاخهای 
مجلّل( می ســاختند، و آنچه از باغهای داربست دار فراهم ساخته بودند، در هم 

کوبیدیم!« )اعراف ـ 137( بعد از نابودی قارون برای اینکه زمینه تهمت از بین 
برود و حکومت الهی دچار تزلزل نشود و بنا به دالیل دیگر، این اصل الهی اجرا 
شد و ثروتش نیز به زمین فرورفت. در مورد فرو رفتن و امحای ثروت قارون چنین 
آمده است: »بعد از مرگ قارون شایع گشت که موسی بخاطر ثروت قارون او را 
کشته است. بعد از این شایعات تمام ثروت ها و کلیدهای قارون در سینه زمین 
مدفون شد.« )کتاب تاریخ انبیاء )از آدم خلیفهًْ الل )ع( تا خاتم رسول الل )ص(( 

دشمنی قارون با موسی علیه السالم-سایت حوزه (.
قرآن وقتی از قضیه ای یا فردی یاد می فرماید، هدفش عبرت آموزی است. قارون 
را مطرح می فرماید و به این اصل مهم خطر عقب گرد انقالب و به قول مقام معظم 

رهبری »ارتجاع« توجه می دهد.
در حقیقت خداوند با آوردن داســتان کوتاه قارون و ســرنگونی وی زنگ 
خطر شــخصی را برای ما به صدا در می آورد که  قارون در زمان یک حکومت 

الهی مســئولیت مهمی دارد و جایگاه او  بعد از حضرت موســی)ع( و دومین 
مقام حکومت الهی است اما ویژگی مورد نکوهش او این است که به شدت بعد 
ازساقط شدن حکومت طاغوت فرعون و رسیدن به مسئولیت شخصیتش تنزل 
پیدا کرده و گرایش زیادی به مادیات و طاغوتی گری  پیدا کرده اســت، لذا با 
سوءاســتفاده از موقعیت سیاسی خود، ثروت زیادی جمع آوری کرده و به آن 
در مقابل مردم تظاهر، فخر فروشی، برتری طلبی و تکبر  می کند و  به مردم و 
محرومین توجهی ندارد و به گونه ای خود را متفاوت از مردم به مردم می نمایاند 
و طاغوتی گری و فســاد را در جامعه الهی ترویج می کند. مردم نیز جز عده ای 
اندک از »صاحبان علم« به خاطر انس و گرایش و اعتمادی که به او دارند، عوض 
اینکه به او و رفتارهای او انتقاد داشــته باشند، به او و رفتارهایش گرایش پیدا 
می کنند و آرزو می کنند مثل چیزهایی که به او داده شده داشته باشند. ضمن 
اینکه کسانی را دور خود جمع کرده است که قابلیت این را دارند که تبدیل به 

معترضین به نظام الهی شــوند، یعنی کسانی که ثروتی دارند و واجب الزکات 
شده اند )به قول مقام معظم رهبری ثروتمندان نوکیسه( که  منافع مادی شان 
می تواند با نظام الهی در تقابل باشــد. در حقیقت قارون با گرفتن یک جایگاه 
سیاسی، جایگاه اجتماعی باالیی برای خود دست و پا کرده و با القای تفکر خود به 
مردم و یارگیری از بین آنها دارد مقابل نظام الهی تبدیل به یک جریان می شود. 
مردمی که به موسی)ع( اعتماد کرده اند، با او بر علیه طاغوت همراه و در نتیجه 
پیروز شده و حکومت تشکیل داده اند اما ایمانشان هنوز به درجه قوت خواص 
نرسیده است و احتیاج به زمان و مراقبت از طرف حضرت موسی)ع( و خواص 

دارند تا به مرتبه کمال ایمان برسند و به تدریج نیز به حرکت رو به جلوی خود 
ادامه دهند. با خارج شدن قارون اینقدر تحت تاثیر قرار می گیرند که نسبت به 
جایگاه معنوی خود بی توجه و دچار خودباختگی شده و آرزو می کنند که اموال 
و ثروت او را داشته باشند. این کار قارون برای راه و حرکت حضرت موسی)ع( و 
حکومت الهی ایشان آسیب جدی است، با توجه به اینکه قارون از عمال حکومت 
و از خواصی اســت که ریزش پیدا کرده است. تمام زحمات حضرت موسی)ع( 
بــر علیه طاغوت را خنثــی می کند و جامعه را به مرحله قبل از انقالب بر علیه 
طاغوت بر می گرداند. لذا حضرت موسی)ع( تصمیم می گیرند وی مجازات سختی 
شود. در حقیقت  اینگونه افراد از نظر قرآن شدیدا محکوم هستند و باید مجازات 
بسیار سخت، نابودی و محوشدن نام و یادشان از روی زمین برای آنها رقم زده 
شود. »خسف« که درباره قارون به کار رفته، به معنای ناپدید شدن و محوشدن 
است. در مجمع البیان می گوید »خسف الّل به االرض« یعنی خدا او را از زمین 
ناپدید کرد. )سایت الکتاب( تا چنین مردمی با اینگونه مجازات سختی برای این 
افراد و طرفدارانشــان، ایمانشان قوی شود، یاد خداوند در دل هایشان زنده شود 
و نه تنها چنین آرزویی نکنند که مانند آن فرد ثروتمند شوند بلکه برعکس از 
اینکه جای او نبودند خوشــحال نیز بشوند، از اینکه چنین ثروتی نداشتند ابراز 
شــادمانی کنند و از چنین ثروتی که انســان را به جایگاهی می رساند که الیق 

فرورفتن در زمین می شود، اظهار بیزاری کنند.  
درحقیقت با چنین مجازاتی مردم زنده می شوند و زنگار از قلبشان زدوده می شود 
و انگیزه شان برای حرکت در راه هدف اصلی نهضت الهی قوی می شود. این مطلب 
ْوا َمَکانَُه بِالْْمِس یَُقولُوَن َویَْکأََنّ الل  در قرآن اینگونه آمده است: »َوأَْصَبَح الَِّذیَن تََمَنّ
ْزَق لَِمْن یََشاُء ِمْن ِعَباِدهِ َویَْقِدُر لَْواَل أَْن َمَنّ الَل َعلَْیَنا لََخَسَف بَِنا َویَْکأَنَُّه اَل  یَْبُسُط الِرّ
یُْفلُِح الَْکافُِروَن« »و آنها که دیروز آرزو می کردند بجای او باشند )هنگامی که این 
صحنــه را دیدنــد( گفتند: »وای بر ما! گویی خدا روزی را بر هر کس از بندگانش 
بخواهد گسترش می دهد یا تنگ می گیرد! اگر خدا بر ما منت ننهاده بود، ما را نیز 
به قعر زمین فرو می برد! ای وای گویی کافران هرگز رســتگار نمی شوند!« )قصص 
ـ 82( ضمن اینکه آنها چنین فردی را که بنای طاغوتی شــدن و طاغوت گرایی 
گذاشته است، کافر، خارج از دین، عاقبت به شر و غیر رستگار می نامند و نسبت 
به او اظهار برائت می کنند. خداوند نیز با آوردن این کالم و مکالمات رد و بدل شده 

بین آنها کالمشان را تایید می فرماید.
همان طور که بیان شــد، قرآن برای یک فرد مســئول و سیاستمدار در 
یک نظام الهی که خوی اشرافی گری و طاغوتی گری پیدا کرده است، مجازات 
بسیار سختی مقرر فرموده است و تاکید بر آن دارد که این مجازات با قاطعیت 
انجام شــود زیرا به خاطر همین رفتارها عده ای از مردم نیز با تبعیت از آنها 
دنبال اشــرافی گری می روند و هدف نهضت الهی به تدریج فراموش می شود. 
مقابله با افراد و مسئوالن قارون صفت و زراندوز و متظاهر به اشرافی گری باید 

در جامعه اسالمی نهادینه شود.
رهبر معظم انقالب فرمودند: »اشــرافیگرِی مسئوالن، امتیازطلبِی مسئوالن، 
بی مباالتِی به بیت المال، بی اعتنائِی به طبقه  مستضعف، اینها حرکتهای ضّد انقالبی 
است. همه  تشکیالت نظام بایستی با نگاه به اهداف انقالب حرکت بکند.« )بیانات در 
دیدار مردم آذربایجان شرقی- 96/11/29( ایشان از این رفتارها با تعبیر ارتجاع  یاد 
فرمودند: »یکی از مهم ترین آفتهای همه  انقالبها ارتجاع اســت. ارتجاع یعنی چه؟ 
یعنی این حرکتی که انقالب شروع کرده بود و ملّت داشتند در این مسیر با نیروی 
انقالبی و با ســرعت حرکت می کردند، در یک جاهایی سست بشوند، بعد متوّقف 
بشــوند، بعد برگردند؛ این ارتجاع است؛ ارتجاع یعنی برگشت.« )بیانات در دیدار 

مردم آذربایجان شرقی- 96/11/29(
»ما توانستیم این شعارها را )شعارهای انقالب( حفظ کنیم. اّما خطرناک است؛ 
من وظیفه دارم خطر را به مردم عزیزمان بگویم. ما اگر به سمت اشرافیگری حرکت 
کردیم، این رفتن به سمت ارتجاع است؛ اگر به جای توّجه به طبقه   ضعیف، دل سپرده  
طبقات مرّفه و زیاده خواه در کشور شدیم، این حرکت به سمت ارتجاع است.« )همان(

بنابراین برای حفظ انقالبی که هدف متعالی زمینه سازی برای ظهور حضرت 
مهدی)عج( دارد، چنین افرادی با داشــتن منش قارونی بسیار خطرناک و موانع 
بســیار جدی برای رســیدن به هدف هســتند و با توجه به اینکه قارون با  اشاره 
و تصمیم حضرت موســی)ع( به عنوان رهبر حکومــت و صاحب اختیار مردم از 
طرف خداوند به زمین فرو رفت، حتما چنین افرادی در جامعه اســالمی ما باید 
با تصمیمات  قاطع مســئولین انقالبی و متعهد محکوم و با مجازات های بســیار 
شــدید فرهنگ آنها از جامعه حذف شــود تا انقالب با قوت به مسیر اصلی خود 
ادامه دهد و بتواند ان شــاءالل علیرغم میل کفار و منافقین با عمل به دســتورات 
قرآن حرکتش در مســیر زمینه سازی ظهور حضرت مهدی)عج( با حفظ سالمتی 

معنوی جامعه تسریع شود.
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آدم)ع( مطرح شده است و خداوند نسبت به آن سکوت کرده و انکار ننموده 
است. )بقره، آیه 30( این بدان معناست که انسان نه تنها می تواند موجودی 
فاســد باشد بلکه موجودی مفسد نیز خواهد بود و می تواند امری صحیح و 
صالح را به تباهی و فساد بکشاند. فرشتگان بیان می کنند که اگر موجودی 
با خصوصیات حضرت آدم)ع( خلق و به عنوان خلیفه انتخاب شود، در زمین 

افساد می کند و موجب تباهی زمین و افساد آن می شود.
2- بخل: یکی از رذایل انســانی صفت زشت، بخل  است که با سرشت 
انسان عجین شــده است.)نساء، آیه 128( خداوند در آیه 100 سوره اسراء 
ْمَسْکُتْم َخْشَیَهًْ اإلِنَفاِق  می فرماید: ُقل لَّْو أَنُتْم تَْملُِکوَن َخَزآئَِن َرْحَمهًِْ َربِّی إًِذا َلّ
َوَکاَن اإلنَســاُن َقُتوًرا؛ بگو: »اگر شما مالک گنجینه های رحمت پروردگارم 
بودید، باز هم از بیم خرج کردن قطعاً امســاک می ورزیدید و انسان همواره 
بخیل اســت.« واژه »قتور« از »قتر« از واژه های مبالغه است که شّدت تنگ 
نظری، بخل و ســختی در انفاق و بخشــش را می رساند. در این آیه خداوند 
می فرماید که انسان دارای این خصلت زشت و رذیلت پست بخل ورزی است.
3- بی تابی و جزع: از دیگر خصلت های زشــت انسان، بی تابی و جزع 
کردن اســت. خداوند در آیات 19 و 20 ســوره معارج به این خصلت زشت 
ُرّ َجُزوًعا؛  ُه الَشّ انسان  اشاره دارد و می فرماید: إَِنّ اإْلِنَساَن ُخلَِق َهُلوًعا. إَِذا َمَسّ
به راســتی که انسان سخت آزمند [و بی تاب [ خلق شده است. چون بدی [و 

رنجی [ بدو رسد بی تاب است.
4- جهل: جهل به معنای نادانی علمی و عملی از خصوصیات انســان 
است. براساس آیه 72 سوره احزاب و 78 سوره نحل، جهل و نادانی، طبیعت 
اّولّیه انســان است و انســان از آغاز تولد با جهل و نادانی آفریده شده و این 
جهالت بدون تعلیم الهی ادامه می یابد ولی خداوند به انســان آن چیزهایی 
را کــه نمی داند، تعلیم می دهــد. )علق، آیه 5( با این همه، به علل درونی و 
بیرونی، ناآگاهی و جهالت انسان از وجود بعضی مخلوقات خداوند )نحل، آیه 
8؛ یس، آیه 36( و از زمان برپایی قیامت)اعراف، آیه 185؛ احزاب، آیه 63؛ 
نازعات، آیات 42 تا 44( ادامه می یابد و انسان به اموری هرگز علم نخواهد 

یافت که شــامل زمان قیامت، باران، جنین، فردای خود و مکان مرگ خود 
است.)لقمان، آیه 34( البته برخی از اینها همانند آگاهی از زمان قیامت سالبه 
به انتفای موضوع اســت؛ زیرا قیامت بیرون از زمان است و پرسش از زمان 
و علم به آن داشــتن معنایی ندارد؛ چرا که آسمان و زمین و زمان برداشته 

می شود.)ابراهیم، آیه 48(
5- حرص و آزمندی: یکی دیگر از خصلت های زشت و بد انسان، حرص 
و آز است. )فصلت، آیه 49؛ معارج، آیه 19( انسان موجودی سیری ناپذیر است 
و هرگز ســیر نمی شود و هر چه به او داده شود باز می گوید: هل من مزید. 
در این میان در روایت است که امام صادق)ع( فرمود: »منهومان الیشبعان: 
منهوم علٍم و منهوم دنیا؛ دو آزمندند که هرگز سیر نمی شوند: آزمند دانش 

و آزمند دنیا.« )میزان الحکمه، ری شهری، ج 3، ص 24(.
6- حسد: انسان همچنین دارای صفت ناپسند حسادت است که در آیات 
بسیاری از قرآن از جمله 1 تا 5 سوره فلق بدان  اشاره دارد. همین حسادت 
موجب بســیاری از گرفتاری ها و بدبختی های انسان است. حسادت موجب 
می شــود که هم خود حسود آسیب ببیند و هم به دیگران آسیب برساند و 

حتی به برادر کشی اقدام کند.
7- شــرک: گرایش انســان به شــرک، پس از رهایی از گرفتاری و 
برخورداری از نعمت یکی از بدترین خصلت های انســانی است. )انعام، آیات 

63 و64؛ روم، آیه 33؛ زمر، آیه 8(
8- طغیان: طغیان گری انسان هنگام احساس بی نیازی خویش از دیگر 
خصلت های زشت انسانی است. )علق، آیات 6 و 7( در حقیقت می توان گفت 
انسان اگر به فقر هویتی و ذاتی خود آگاه باشد. )فاطر، آیه 15( دیگر مدعی 
بی نیازی نخواهد بود تا طغیان گری کند؛ اما همینکه چنین توهم و احساس 

باطلی به او دست می دهد به طغیان رو می آورد.
9- ظلم و ســتم: از دیگر خصلت های زشت انسانی است که خداوند 
بارها در آیات بسیاری به آن توجه داده است. وجود خصلت ستم پیشگی در 
انسان در آیاتی چون 34 سوره ابراهیم و 72 سوره احزاب مورد تاکید است. 
این خصلت در هنگام رهایی از مشــکالت و برخورداری از آســایش، بیشتر 

خودنمایی می کند. )یونس، آیه 23(
10- عجب و خودبزرگ بینی: پیراسته دانستن خویش از خطا و بروز 
حالت عجب از خصلت های منفی انســان اســت که الزم است انسان از آن 
پرهیــز کند و خود را از آن پاک ومبرا گرداند.)اســراء، آیه 83؛ فصلت، آیه 

51؛ نجم، آیه 32(
11- عجله و شتاب: عجله و ناشکیبایی انسان در خواسته ها و تمایالت 
خویش از دیگر خصلت های ناپســند است )یونس، آیه 11؛ اسراء؛ آیه 11(، 
خداوند در آیه 37 سوره انبیاء می فرماید که خصلت عجله در سرشت انسان 
نهفته  اســت. پس به کوچک ترین تمایلی برانگیخته می شود و بروز و ظهور 

می یابد.
12- غرور: انســان در اموری چند گرفتار غرور می شــود که از جمله 
می توان به هنگام برخورداری از نعمت )هود، آیه 10؛ روم، آیه 36؛ شــوری، 
آیه 48( و برخورد کریمانه خداوند با او  اشاره کرد.)انفطار، آیه 6( در حقیقت 
این خصلت در ذات انسانی است و در این موارد خودنمایی و ظهور می کند. 
پس باید مواظب و مراقب باشد که با برخوردهای کریمانه الهی و بهره مندی 

از نعمت گرفتار خصلت غرور نشود.

13- غفلت: این خصلت نیز در ذات آدمی است ولی زمان بروز آن، پس 
از رهایی از مشــکل است. یعنی همین که انسان از مشکلی رهایی یافت از 
خداوند غافل می شود که او را از گرفتاری نجات داده و رهایی بخشیده است. 

)یونس، آیه 12؛ زمر، آیه 8(
14- فخرفروشی: خداوند در آیاتی از جمله آیه 10 سوره هود از وجود 
خصلت فخرفروشــی در انسان سخن به میان آورده است. البته ظهور و بروز 

این خصلت نیز هنگام بهره مندی از نعمت است.
15- کفران: ناسپاسی و وجود خصلت کفران در انسان در آیات بسیاری 
مورد تاکید قرار گرفته است. )هود، آیه 9؛ ابراهیم، آیه 34؛ اسراء، آیه 67 (

16- مجادله گری: انســان، موجودی مجادله گر است و در هر زمینه به 
جدال رو می آورد. )کهف، آیه 54؛ یس، آیه 77(

17- نومیدی: انسان، موجودی مأیوس و ناامید از رحمت است به ویژه 
هنگام ناگواری ها و محرومّیت از نعمت این خصلت در او بروز و ظهور بیشتری 

دارد.)هود، آیه 9؛ اسراء، آیه 83؛ روم، آیه 36؛ فصلت، آیه 49(
18- سرمست: از دیگر خصلت های انسانی، سرمستی است. به این معنا 
که وقتی نعمتی به او داده می شود گرفتار سرمستی می شود و خدا را از یاد 

می برد.)هود، آیه 10؛ روم، آیه 36؛ شوری، آیه 48(
ضعف و ناتوانی انسان

از آنجا که انسان در ذات و هویت خود دارای ضعف و فقر است)فاطر، آیه 
15؛ نســاء، آیه 28( باید توجه داشــته باشد که این ضعف و سستی می تواند 
او را در مســیر خودش به ســوی کمال ناتوان ســازد و کارش را لنگ بگذارد. 
ناتوانی انسان در برابر بسیاری از امور چون غریزه جنسی)نساء، آیه 27 و 28( 
و همچنین ناگواری ها و مصیبت ها)هود، آیه 9( موجب می شــود تا انسان در 

زندگی اش موفق نباشد.
برای رهایی از ضعف تنها راهکاری که خداوند بیان می کند، اتصال به خداوندی 

غنی حمید است که سرچشمه و منشأ همه کماالت است.)فاطر، آیه 15(
امتیازات انسان

باید توجه داشت که انسان امتیازاتی دارد که می تواند با آن ها این خصلت های 
بد و زشت را مدیریت و مهار کند. از جمله مهم ترین امتیازات انسانی می توان 

به موارد زیر اشاره کرد:
1- اراده و اختیار: یعنی انسان دارای اراده ای است که می تواند به اختیار 
خود میان بد و خوب هر یک را انتخاب کند و هر یک را دوست دارد انجام دهد.

2- استعداد تعلم: از دیگر ویژگی های انسان استعداد برتر انسان جهت 
فراگیری تمام اســماء »حقایق« است)بقره، آیه 31( و می تواند از این استعداد 
بــرای رهایی از جهالت و انتقــال دانش بهره گیری کند و از قلم در این زمینه 

سود برد.)علق، آیه 4 و 5(
3- استعداد دریافت وحی: انسان همان طوری که از عقل بهره می گیرد 

از این اســتعداد نیز، بهره مند اســت که از الهام و وحی نیز سود برد و به علم 
خویش بیفزاید و نسبت به حقایق، عالم شود و از جهالت برهد. قابلّیت داشتن 
انسان برای دریافت وحی از جانب خدا در آیات بسیاری از جمله آیه 91 سوره 

انعام و آیه 2 سوره یونس مورد تاکید قرار گرفته است.
4- استعداد کتابت: یکی دیگر از استعدادهای بشر است که او را نسبت 
به رهایی از جهل یاری می دهد. انسان، برخوردار از قدرت کتابت است و همین 

یکی از مهم ترین ویژگی های بشری است.)علق، ایات 4 و 5(
5- خلقت نیکو: برتری انسان بر مخلوقات دیگر در نیکویی آفرینش نیز 
از امتیازات دیگری است که خداوند در آیه 14 سوره مومنون و 4 سوره تین و 

آیات دیگر بدان توجه داده است.
6- خالفت انســانی: شــاید این مهم ترین ویژگی بشر نسبت به دیگر 
آفریده های الهی باشد. این بدان معناست که انسان با همه خصلت های زشتی 
که دارد از این استعداد ذاتی برخوردار است که صفات الهی را در خود ظهور و 
تجلی داده و به عنوان خلیفه کامل و مطلق و تمام الهی درآید.)بقره، آیه 30(

7- قدرت عروج: انســان با آنکه گرفتار هبوط شده ولی استعداد صعود 
و عروج را دارد. خلقت انســان به بهترین وجه سبب عروج وی به مرتبه اعال و 

زندگی جاوید و سعادت بخش خواهد بود.)تین، آیه 4(
8- کرامت: برتری و کرامت انسان بر تمام موجودات از جمله دیگر ویژگی ها 
و امتیازات بشر است که خداوند در آیاتی از جمله 70 سوره اسراء به آن اشاره 
دارد. اینها و امور دیگر به انسان این امکان را می دهد تا از بسیاری از مشکالت 
و خصلت های زشت و بازدارنده خود رهایی یابد و مسیر درست را انتخاب کند.

راه رهایی و درمان خصلت های زشت
با توجه به آن چه گذشــت دانســته می شود که انســان با این که گرفتار 

خصلت های زشــت بسیاری است ولی امتیازات و ویژگی هایی دارد که او را از 
دیگر موجود ات و آفریده های الهی ممتاز می سازد و اجازه می دهد تا بتواند از 

آن خصلت های زشت رهایی یابد.
به ســخن دیگر، اگر آفریده ای از آفریده های دیگر خداوند دارای خصلتی 
بد و زشــت است شاید برای او غیر قابل تغییر باشد، اما انسان از ویژگی هایی 
برخوردار است که می تواند خصلت های زشت خود را نه تنها اصالح کند بلکه 

آن را به عاملی برای رشد و بالندگی خود تبدیل کند.
به عنوان نمونه اگر خصلت هایی چون عجله یعنی انجام عملی پیش از زمان 
موعد و هنگام آن، یک خصلت بد و زشت است، ولی می تواند آن را مهار کرده و در 
کارهای خیر به کار گیرد. به این معنا که عجله و شتاب را به سمت کارهای خیر و 
نیک ببرد و در اموری که شرط زمان و مکان نیست و کار خیر و نیکی است به کار 
گیرد و در آنها عجله و شتاب ورزد. در حقیقت از این خصلت برای سبقت جویی در 

کارهای خیر و سرعت جویی بهره گیرد.)بقره، آیه 148؛ مائده، آیه 48(
به هر حال، می توان با تقوا و مدیریت نفس، خصلت های بد نفسانی را مهار 
و مدیریت کرد و حتی از آنها برای رشد و تعالی نفس الهی بهره گرفت و مسیر 

عروج و صعود خود را آسان تر و بهتر پیمود.
وجود اســتعداد عقل و وحی به انسان کمک می کند تا مسیر را به خوبی 
شناخته و استعدادها و حتی خصلت های زشت را به مسیر درست هدایت کند. 
یعنی همان چیزهایی که مالک انســانیت واقعی است می تواند موجب شود تا 
خصلت های زشــت در مسیر درست مورد بهره برداری قرار گیرد و از حیوانیت 

و پستی و زشتی اخالقی رهایی یابد.


