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احساس بی نیازی از خدا
 سرآغاز سقوط

حق؛ سنگین و تلخ 
و باطل سبک و شیرین است

قال النبی)ص(: »الحق ثقیل مر و الباطل خفیف حلو، و رب 
شهوْهً ساعْهً تورث حزناً طویال.«

پیامبر گرامی اسالم)ص( فرمود: حق؛ سنگین و تلخ؛ و باطل، سبک 
و شــیرین است و چه بســا خواهش و هوا و هوسی که ساعتی بیش 

نمی ماند، اما غم و اندوهی طوالنی به دنبال می آورد.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــ

1- امالی، طوسی، ص 533

امتزاج حق و باطل، منشا انحراف
امام باقر )ع( فرمودند: ســی هزار نفر جمع شده بودند، که جد ما 
حضرت حسین )ع( را بکشند »وکل یتقرب الی اهلل بدمه« و هر یک 
با کشــتن او به خدا تقرب می جستند. )مقتل الحسین، مقرم، ص6( 
چون می گفتند: یزید خلیفه پیامبر است و حسین بن علی بر او خروج 
کرده است، باید با او جنگید باطل حق را با شمشیر خود حق می زند، 
پــس باطل نیروی حق را به خدمت گرفته اســت. این همان نیروی 
حق است که او از آن استفاده می کند، مانند: انگل که از بدن و خون 
انســان تغذیه می کند.... کسی که می خواهد دنبال هوای نفس برود 
از چه اســتفاده می کند؟ از نیروی حق. بدعتی را در لباس دین وارد 
می کند، چون می داند نیرو از آن دین و مذهب است.... یعنی از نیروی 
قرآن و پیغمبر و امام استفاده می کند و روی چیزی که حقیقت نیست 
مارک حقیقــت می زند... پس اگر باطل از امتزاج و آمیختگی با حق 
جدا باشد و با حق مخلوط نباشد، مردم حق جو منحرف نمی شوند و 
اگر حق از پوشش باطل جدا شد و آزاد گردید، زبان بدخواهان از آن 

قطع می گردد. )نهج البالغه- خطبه 50(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

حق و باطل، شهید مطهری )ره(، ص 47

تمیز حق از باطل
پرسش:

براساس آموزه های وحیانی چگونه می توان حق را از باطل 
تمیز داد و شاخص آن کدام است؟

پاسخ:
قرآن کریم در سوره آل عمران آیه 4 می فرماید:

»من قبل هدی  للناس و انزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اهلل لهم 
عذاب شدید و اهلل عزیز ذوانتقام«

او پیش از این )تورات و انجیل را( برای هدایت مردم )فرو فرستاد( 
و اینک فرقان را )که وسیله تمیز حق از باطل است( نازل کرد، البته 
برای کسانی که به آیات الهی کفر ورزند، عذاب شدیدی است و خداوند 

شکست ناپذیر صاحب انتقام است. 
در این آیه شریفه نکاتی وجود دارد که به شرح زیر مطرح می گردد:

یکی از نام های قرآن، فرقان است. فرقان، یعنی آنچه مایه افتراق، 
جدایی و فرق گذاشتن است. از آنجا که راه تشخیص حق از باطل، در 

همه امور، قرآن می باشد، لذا به آن فرقان گفته شده است.
عذاب شــدید مخصوص آخرت نیســت. دراین آیه نفرموده که 
عذاب کفار مربوط به آخرت اســت، زیرا گاهی سرگرمی و حرص بر 
اندوختن مال و غفلت از خداوند و معنویات خود عذاب است. در آیه 
85 ســوره توبه می فرماید: خداوند به گروهی مال  و اوالد می دهد تا 

بدان ها عذابشان کند.
امام صادق علیه السالم درباره »انزل الفرقان« فرمودند: هر امر محکم، 
فرقان اســت و کتاب در »انزل الکتاب«، مجموع قرآن است. ]تفسیر 
عیاشــی، ج1، ص 162[ همچنین در این آیه شریفه پیام هایی وجود 

دارد که به شرح زیر ارائه می گردد:
1- هدایت مردم، یک سنت همیشگی الهی بوده است. »من قبل«

2- مخاطب کتب آســمانی، عموم مردم هستند، نه قبیله و نژاد 
خاص. »للناس«

3- قرآن، وسیله شناخت حق از باطل است. »و انزل الفرقان«
4- هر کجا میان ســلیقه ها، افکار و عقاید به هر نحو دچار تحیر 
شــدیم، حرف آخر از آن قرآن اســت. )حتی اگر درمیان روایات نیز 
دچار حیرت شــدیم، باید به حدیثی توجه کنیم که مطابق با قرآن 

باشد.( »الفرقان«
5- بعد از نزول آن همه کتاب و اســباب هدایت، جزای شــخص 

لجوج عذاب شدید است. »عذاب شدید«
6- عذاب الهی، پس از اتمام حجت بر مردم است. »هدی للناس 

... الذین کفروا ... لهم عذاب شدید.«
7- این آیه مایه دلگرمی و تسلیت خاطر پیامبر و مومنان است که 

خداوند به حساب کفار سرسخت می رسد. »عزیز ذوانتقام«
8- سرچشــمه کیفر و انتقام او، عملکرد ماست، وگرنه او عزیزی 

است که هیچ کمبودی ندارد. »عزیز ذوانتقام«
9- کفر مردم در خداوند اثری ندارد. »کفروا، واهلل عزیز.«

چرایی اشتباه
 در تشخیص مصداق کمال

)بدان ای ســالک راه خدا!( انسان از نظر درونی دارای قوای 
متعدد اســت. عقل، شــهوت، غضب و وهم... یک سنج از امور 
مالیم با شهوت است و یک سنخ از امور مالیم با غضب انسان. 
حب به مال که از شــاخه های لذائذ نیروی شهوت است و حب 
جاه که از شاخه های نیروی غضب محسوب می شود، هر کدام 
از این قوا مالیماتــی دارند که از آنها لذت می برند. با توجه به 
اینکه انســان در عالم ماده با زیبایی ها و آرایش های موجود در 
بســتر طبیعت مواجه است و قوای حیوانی موجود در او نیز از 
آنها لذت می برند، فکر می کند که کمال او در همین امور دنیوی 
و به دست آوردن مادیات است. یعنی نیروی شهوت و غضب)و 
وهم( امور مادی را برای او آرایش می کند و در تشخیص اینکه 
چه چیز برای او کمال می آورد او را به اشــتباه می اندازد. »زین 
للناس حب الشهوات« برای مردم دوست داشتن امور شهوانی 

زینت داده می شود)آل عمران-14( )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رسائل بندگی)حب به دنیا(، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص 80

در مطلب حاضر نویسنده ضمن بررسی ضرورت و امکان وقوع رستاخیز 
به بیان نقش و آثار ایمان به آخرت و معاد در زندگی پرداخته است.

***
ســبک زندگی هر کسی متاثر از فلسفه زندگی اوست؛ زیرا نگرش هر کسی 
به هســتی تعیین کننده اهداف زندگی است و شخص برای تحقق اهداف معین و 
مشخص به استفاده از روش ها و ابزارهای خاص نیاز دارد؛ از این رو، سبک زندگی 

هر شخصی با توجه به اهداف، متفاوت از دیگری خواهد بود. 
از نظر قرآن، دو نوع اساســی ســبک زندگی را می توان بر اساس دو فلسفه 
اساسی نفی آخرت یا اثبات آخرت شناسایی کرد. البته هر چند که چهار شکل 1. 
اثبات دنیا و اثبات آخرت؛ 2. نفی دنیا و نفی آخرت؛ 3. اثبات دنیا و نفی آخرت؛ 
4. نفی دنیا و اثبات آخرت را می توان تصور کرد؛ اما اکثریت مردم به دو دســته 
تقســیم می شــوند که قائل به فرض های اول و سوم هستند؛ البته اندکی قائل به 
فرض دوم هســتند که همان گروه سوفسطاییان هستند؛ اما هیچ کسی قائل به 
فرض چهارم نیست؛ چرا که قائل به اثبات آخرت هرگز دنیا را نفی نمی کند؛ بلکه 

آن را مقدمه ای برای آخرت می داند.
بر اســاس آموزه های قرآن، کسانی که به فرضیه ســوم اعتقاد دارند، همان 
کافرانی هستند که تنها هستی را همین دنیا و عالم محسوس و مشهود دانسته و 
منکر هرگونه غیب و نامحسوسی هستند. از همین رو سبک زندگی خویش را به 

نویسنده در نوشتار پیش رو درباره یکی از راهکارهای 
اساسی عالج تکبر و خودبرتربینی در انسان یعنی تضرع 
و انابه به درگاه خدا ســخن گفته و آن را زمینه ساز حل 

بسیاری از مشکالت و دردها و مصیبت ها دانسته است.
***

انسان در زندگی روزانه خویش با هزاران مشکل و درد و رنج 
دست به گریبان است. بسیاری از مردم نمی دانند چرا هرچه سنگ 
است جلوی پای لنگ است؛ در حالی که اگر به فلسفه آفرینش 
و حکمت خلقت انسان توجه می کردند و به پروردگاری خداوند 
هستی ایمان و باور می داشتند، به آسانی و سادگی درمی یافتند 
کــه هیچ چیز در عالم بی هــدف و حکمت تحقق نمی یابد و هر 
نعمت و نقمتی ریشــه در رفتارها و کردارها و نیز نیات و مقاصد 
آشــکار و نهان آدمی دارد و این گونه نیست که برگی از درختی 

به حکمت و علم و مشیت الهی فرو افتد.
بر اساس بسیاری از آیات و روایات، درصد بیشتر مشکالت و 
دردها ریشه در گناهان و خطاهای آدمی دارد و به شکل مجازات 
تنبیهی و یا تذکری برای انســان و جامعــه بروز می کند و تنها 
درصد کمی از مشکالت و سختی هاست که ریشه در مسئله ابتالء 
و آزمون هایی دارد که خداوند به سبب آن می کوشد تا برخی از 
قوا و توانمندی های شــخص را فعلیت بخشــد و او را به مقامات 
عالی تر و برتر برساند. بر این اساس باید گفت بسیاری از بالها و 
دردها و رنج ها پاســخ های طبیعی به کردارهای ماست و بازتاب 
اعمال و رفتاری اســت که در پیش گرفته ایم. از این رو سخن از 
دستاوردهای بشری »بما کسبت ایدی الناس« است که این گونه 
خود را در زندگی روزانه مردم نشان می دهد و آدمی را به رنج و 

سختی می افکند.
راهکارهایی که قرآن برای رهایی و نیز درمان دردها و مشکالت 
پیش آمده به سبب کردارهای نادرست و خطا بیان می کند اموری 
است که موجب می شود تا انسان در هنگام عمل به آنها در اندیشه 
رود و جایگاه و نیز وظیفه و مســئولیت خود را به عنوان انســان 

بفهمد و بدان عمل کند.
استغفار و توجه به خدا، راه حل آمرزش خطاها

از جمله راه هایی که قرآن برای رهایی از بسیاری از مشکالت و 
دردها و رنج ها و نیز کمبودهای مادی و مالی بیان می کند، راهکار 
استغفار و توبه است. هرچند که برای توبه و استغفار شرایط و آداب 
خاصی در آیات و روایات بیان شده است که انجام آن برای تحقق 
اســتغفار و توبه واقعی و نصوح الزم و ضروری است و می بایست 
بدان عمل شود، ولی یکی از روش هایی که در اینجا مورد تاکید 
قرار می گیرد عبور از مقام تکبر اســت؛ زیرا بسیاری از رفتارهای 
زشت و خطای انسانی برخاسته از نوعی تکبر و غروری است که 

به وی دست می دهد.
به این معنا که هر کسی به سبب عدم توجه و یا عدم شناخت 
جایگاه خود و خدا در هستی رفتار و کرداری را در پیش می گیرد 
کــه او را به گرفتاری می افکند؛ زیرا رفتارش برخاســته از نوعی 
تکبر در قبال خداوند اســت. شخصی که خداوند را به عظمت و 
جالل واقعی اش بشناسد، هرگز رفتاری بیرون از دایره آموزه های 
وحیانی اوامر و نواهی الهی انجام نمی دهد و می کوشــد تا کارها 
را به بهترین وجه ممکن به درستی به سرانجام برساند. شناخت 
جــالل و جبروت الهــی و توجه به مقام کبریایی و عظمت او در 
کنار توجه به فقر ذاتی خویش، موجب می شود تا نوعی خوف و 
هراس در انســان پدید آید که او را از ارتکاب محرمات و یا ترک 

واجبات بازمی دارد.
در سوره انسان)دهر( که به بیان رفتار خاندان عصمت و طهارت 
اختصاص دارد، بیان شده که ایشان با آنکه عبادت و رفتارهایشان 
حتی در اطعام دیگران به ســبب حب  اهلل و وجه اهلل اســت ولی 

کســی که در هر چیزی، غنی و بی نیاز است، یا احساس 
بی نیازی می کند، در همان چیز، قانونمند نیست و احتیاطی 
هم ندارد و  بی پروا عمل می کند؛ چون باکی از چیزی یا کسی 

ندارد. احساس غرور دارد و فرمانبر و بله گو هم نیست.
اما وقتی در چیزی خود را فقیر و نیازمند می بیند، رفتاری 
در پیش می گیرد که بیانگر نیاز و فقر اوست. قانونمند و محتاط 

است و فرمانبر و مطیع می شود.
از نظر قرآن، کسانی که اهل عصیان علیه خدا و طغیان در 
زندگی هستند، گرفتار غنا و یا احساس غنا می شوند. خداوند 
می فرماید: إَِنّ اإْلِنْســاَن لََیْطَغی أَْن َرآُه اْســَتْغَنی؛ براستی که 
انســان هر آینه طغیان می کند همین که ببیند که مستغنی 

است.)علق، آیات 6 و 7(
واژه » اْسَتْغَنی« می تواند به معنای غنی شدن باشد؛ یعنی 
پیش از آن در زمینه ای فقیر بوده و اینک در آن چیز غنی و 
بی نیاز شده است؛ یا اینکه مراد این باشد که طلب غنا می کند 
و یا با توجه به واژه »َرآُه « مراد این باشــد که احساس غنا به 

او دست داده باشد.
به نظر می رسد که مراد و منظور همین حالت اخیر است؛ 
زیرا اصوال این امور ریشه روان شناسی دارد. کسی که احساس 
می کند غنی اســت حتی اگر غنی نباشد، رفتاری را دارد که 
بیانگر و بازتاب غنای اوست. همان طوری که اعتماد به نفس 
کاذب، شــخص را به اموری تحریک می کند، احساس غنا نیز 

این گونه است.
از نظر قرآن، انســان موجودی فقیر است و این فقر مقوم 
ذات اوست.)فاطر، آیه 15( اما بسیاری از مردم این فقر خود را 
نمی بینند. وقتی کودکی به جوانی می رسد و از نظر توانایی و 
دانایی به جایگاهی دست می یابد که احساس غنای از والدین 
می کند و این گونه است که والدین را بنده نیست و حرف شنوی 

ندارد. جوامع و دولت ها نیز این گونه هستند.
خداونــد در آیه 11 ســوره مزمل می فرمایــد: َو َذْرنی َو 
؛ مرا با مکذبین صاحبان نعمت تنها  ْعَمــْهً بیــَن أُولِی الَنّ الُْمَکِذّ
بگــذار! از نظر قرآن گروهی از صاحبان نعمت گرفتار تکذیب 
حق می شوند و خدا را بنده نیستند؛ زیرا دارندگی یا احساس 
دارندگی موجب می شود که خود را گم کنند و حقیقت فقری 
خود را نبینند. این گونه است که به جای دیدن فقر هویتی خود، 
احساس کاذب استغنا و غنا در آنها پدیدار می شود و به جای 
تصدیق اســالم و شریعت به تکذیب وحی و اسالم می پردازند 
و بــه جای اطاعت به طغیان رو می آورند. این بیماری را باید 
با تاکید و تذکر فقر هویتی درمان کرد و اجازه نداد تا انســان 
گمان کند با دارایی دروغین به غنا و استغنا رسیده است؛ بلکه 
غنای او با اتصال به غنای الهی حاصل شــده است. به سخن 
دیگر، مطابق سخن قرآن هر چه دارید از خدا دارید: َو ما بُِکْم 
ِمــْن نِْعَمْهً َفِمَن اهللِ؛ و هر آنچه از نعمت دارید ، از طرف خدا 
است.)نحل، آیه 53( این گونه است که شخص هم بنده خواهد 
بــود و هم مطیع و هم اهل احتیاط و تقوای الهی. پس هرگز 
در برابر خدا احساس غنا و استغنا نکنیم و داشته های خود را 
فضــل الهی بدانیم و مانند قارون و فرعون نگوییم: انّما اوتیته 
علی علم عندی؛ جز این نیست که هرچه دارم به خاطر علم و 

معلومات خودم است.)قصص، آیه 77؛ زمر، آیه 49(

راهدرماندردهاوبالها
تضرع

 علی مسرور

بر اساس بسیاری از آیات و روایات، درصد بیشتر مشکالت و دردها ریشه در گناهان و خطاهای آدمی دارد 
و به شکل مجازات تنبیهی و یا تذکری برای انسان و جامعه بروز می کند و تنها درصد کمی از مشکالت و 
سختی هاست که ریشه در مسئله ابتالء و آزمون هایی دارد که خداوند به سبب آن می کوشد تا برخی از قوا 

و توانمندی های شخص را فعلیت بخشد و او را  به مقامات عالی تر و برتر برساند.

از نظــر قرآن، مهم ترین فلســفه و هدفی که خــدا برای آخرت قرار داده، بازخواســت 
و کیفر و پاداش نســبت به اعمالی اســت که انســان در دنیا مرتکب شده است. پس 
 حرکت تکاملی او در دنیا به ســمت آخرتی اســت که در آنجا نتایــج اعمال خوب و بد

 و زشت و زیبای خویش را می بیند. 

عالمه طباطبایی در تفسیر ارزشمند المیزان 
می فرماید انســان هنگامی کــه با مصیبتی 
روبه رو می شــود در آغاز به صورت پنهانی 
نجات خود را از خدا می خواهد اما با شــدت 
گرفتن مصیبت و ظهور آثار نومیدی و انقطاع 
از اسباب، بدون نگرانی از اطالع دیگران به 
صورت علنی خداوند را می خواند و این همان 

معنای تضرع است.

ایمان بــه معاد، پشــتوانه رعایت عدالت و 
اخالص در دین است. کســانی که به معاد 
ایمان داشته باشــند، در مسیر عدالت گام 
برمی دارند و حق و حقوق دیگران را تضییع 
نمی  کنند؛ زیرا بــاور به قیامت آنــان را به 
پایبنــدی خالصانه  و مخلصانه به این اصول 

ملزم و متعهد می سازد.

درک عظمت و توجه به خدا و بروز و ظهور وی در روز قیامت در 
مقام قهاریت و جالل موجب شده است که هم خود ایشان و هم 

خداوند سخن از ترس و خوف و خشیت ایشان به میان آورند.
این بدان معناســت که هرچه شــناخت و نیز توجه آدمی به 
خداوند افزایش یابد خشیت و خوف از وی نیز افزایش می یابد. از 
این رو امام سجاد)ع( که زین العابدین خاندان عصمت و طهارت 
است هنگام وضو و به نماز ایستادن، رخسارش دگرگونه می شد 

و از خشیت خداوندی می لرزید.
بر این اســاس گفته اند کسانی که خطا می کنند یا نسبت به 
خداوند و مقام و جایگاه وی در هستی شناخت درست و کاملی 
ندارند و یا هنگام خطا، متوجه جایگاه خود و خدا نیستند رفتاری 
تکبرآمیز بروز می دهند و با کس شمردن خویش در برابر خداوند 
مرتکب گناه و خطا می شــوند. بر این اساس راهکاری که قرآن 
برای رهایی از تکبر نشــان می دهد، راهکاری اســت که موجب 
می شود تا شخص با عمل به آن، از دام تکبر و آثار آن رهایی یابد 
و بسیاری از مشکالت وی برطرف شود؛ زیرا هر مشکل و سختی 
و نیز درد بی درمانی ریشه در گناه و خطا دارد که به سبب تکبر 
و خودبرتربینی و عدم توجه به خدا و ذکر او پدید آمده اســت. 
براین اساس است که تضرع به معنای اظهار ذلت و ضعف در برابر 
خداوند به عنوان یکی از مهم ترین راهکارهای دردهای بی درمان 

و رفع و یا دفع بال و مشکالت در آیات قرآنی معرفی شده است. 
چیستی تضرع

برای اینکه درک درســتی از راه درمان  خطاها و تکیه داشته 
باشــیم به بیان چیســتی و اهمیت تضرع در آموزه های قرآنی 
می پردازیم. بنابر آیات قرآن،  هنگامی که بر انسان مصبیت و بال 
و دردی وارد می شود،  می بایست به علل ایجاد و عوامل تحقق آن 
بیندیشد. قرآن چنان که گفته شد ریشه بسیاری از مشکالت و 
مصیبت های بشری را در عملکرد نادرست وی می داند؛ هر چند 
که برخی از آنها را به ســبب دســتیابی به مقامات عالی می داند 
ولی از آنجا که صاحب ابتال و آزمون، در مقامی است که خود در 
می یابد که مورد آزمون و ابتالی الهی قرار گرفته است به سادگی 

می توانــد تفاوت مصیبت و آزمــون را دریابد. از این رو نمی توان 
گفت که شــخص ممکن است دچار شک و تردید شود که آنچه 
بدان گرفتار آمده است آیا مصیبت است یا آزمون؟ براین اساس 
می بایست اصل در بالیا و مصیبت ها را بازتاب اعمال زشت و خطا 
و گناه دانست. برای رهایی از این مصیبت ها قرآن راهکار تضرع را 
پیشنهاد می کند که نوعی عمل برای بازگشت و شناخت و توجه 

به خدا و جایگاه و مقام کبریایی اوست.
عالمه طباطبایی در تفسیر ارزشمند المیزان می فرماید انسان 

هنگامی که با مصیبتی روبه رو می شود در آغاز به صورت پنهانی 
نجات خود را از خدا می خواهد اما با شدت گرفتن مصیبت و ظهور 
آثار نومیدی و انقطاع از اسباب، بدون نگرانی از اطالع دیگران به 
صورت علنی خداوند را می خواند و این همان معنای تضرع است 
که در برخی آیات در مقابل »خفیه« قرار گرفته اســت. )المیزان 
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تضرع از آنجا اهمیت می یابد که گناه و خطا در حقیقت نوعی 
گستاخی و تکبر در برابر خداونداست. کسی که تضرع می کند به 

نوعی تذلل و کوچکی خویش را می نمایاند.
از این رو یکی از رســالت  های پیامبران در آیه 42 سوره انعام 
و نیز 94 ســوره اعراف ایجاد زمینه های تضرع خلق دانسته شده 
اســت؛ زیرا با ایجاد شــناخت و توجه دادن مردم به خدا موجب 
می شوند تا در برابر خداوند خاضع و خاشع شده و تذلل و تضرع 
نمایند. تضرع اختصاص به مردم عادی ندارد بلکه هرکســی که 
دارای شــناخت بیشتری نسبت به خدا باشد و ملتفت عظمت و 
کبریایی او شود به طور طبیعی به اظهار تذلل و تضرع می پردازد 
و کســانی که به سبب هر امر درونی چون وسوسه ابلیس دچار 
خطا یا ترک اولی شدند می بایست به دامن تضرع بیاویزند چنان که 

حضرت آدم)ع( این گونه عمل کرد.
زمینه های تضرع

برای زمینه های تضرع می توان به اموری اشاره کرد که از جمله 
آنها شــناخت است؛ زیرا شناخت در کنار توجه و التفات موجب 

می شود تا حالتی از تضرع و تذلل در انسان پدید آید.
بنابراین می توان گفت که غفلت )اعراف آیه 205( و قساوت 
قلب )انعام آیه 43( و همچنین تزیین شــیطان )همان( و خود 
برتربینی که به سبب رفاه پدید می آید از مهم ترین علل و عواملی 
است که تکبر و گناه و خطا را ایجاد و مانع تضرع شخص می شود.

آثار و کارکردهای تضرع
چنان که گفته شــد تضرع بهترین ابزار برای رهایی انسان از 
مشکالت و مصیبت ها و دردهای بی درمان است. خداوند در آیه 
42 و 63 ســوره انعام و 94 سوره 94 و 53 سوره نحل رهایی از 
مشــکالت و گرفتاری ها را به تضرع مرتبط کرده است. رهایی از 
عذاب های گوناگون نیز تنها از راه توبه و استغفار و تضرع امکان پذیر 
است. )مومنون آیه 64 و 76( برای درخواست نصرت و یاری نیز از 
تضرع می توان بهره گرفت. )مومنون آیات 64 و 65( بنابراین تضرع 
دو کاربرد درباره بالها دارد که هم موجب دفع بالهای محتمل و 
هم رفع بالهای پیش آمده می شود، همچنین برای جلب نعمت 

نیز می توان از آن بهره برد.
از آنجا که تضرع بیانگر تذلل در برابر خداوند اســت هرگونه 
پرهیز از آن به معنــای تجاوزگری )اعراف آیه 55، 94 و 95( و 
ظلم به خویش )انعام آیه 43 و 45( و دوری از محبت خدا )اعراف 
آیه 55( دانسته شده است و شخص به این دلیل مستحق توبیخ 

و سرزنش الهی )انعام آیه 42 و 43( می شود.
از دیگــر کارکردهــای تضرع به پیشــگاه خداوند در هنگام 

سختی ها و مشکالت، مصونیت یابی از عذاب های ناگهانی است. 
)انعــام آیــه 42 و 44 و نیز اعراف 94و 95 و مومنون 76 و 77( 
بخشــی از پیامبران برای قرار گرفتــن در زمره صالحان و دیگر 
مقامات عالی انسانی به تضرع، به عنوان یک راهکار توجه داشته اند، 
از جمله حضرت یونس )ع( با تضرع به پیشگاه خداوند توانست در 

جرگه صالحان قرار گیرد. )آیه قلم 46 و 50(

علی جواهردهیآثارایمانبهمعاددرسبکزندگی

گونه ای تعریف و سامان می دهند که تامین کننده خوشی ها و لذات دنیوی باشد. 
البته قرآن بیان می کند که قائلین به این فرضیه نمی توانند آن را به شکل نظریه 
به اثبات برســانند، بلکه تنها مدعی بعید شمردن آن بوده )ق، آیه 30( و زندگی 

پس از مرگ را شگفت انگیز می دانند. )رعد، آیه 5(
همچنین قرآن بیان می کند که اینان بی هیچ دلیل و استداللی به انکار آخرت و 
معاد می پردازند تا بتواند به فجور بپردازند و بی بندباری داشته باشند.)قیامت، آیات 
1 تا 5( بنابراین، فلسفه هر کسی از پذیرش و انکار آخرت و معاد تاثیر مستقیمی 
بر ســبک زندگی شــخص می گذارد؛ زیرا کسی که قیامت و معادی را باور ندارد، 
پاســخگوی رفتار و گفتار و کردار خویش نخواهد بود و اگر توان و قدرت داشــته 
باشد قوانین را کنار می نهد و بر خالف آن عمل می کند؛ زیرا ترسی از مجازات و 
بازخواست ندارد؛ اما کسی که به قیامت باور دارد، سبک زندگی قانون محوری را 

انتخاب می کند که تامین کننده آخرت او باشد.
از نظر قرآن، مهم ترین فلسفه و هدفی که خدا برای آخرت قرار داده، بازخواست 
و کیفر و پاداش نسبت به اعمالی است که انسان در دنیا مرتکب شده است. پس 
حرکت تکاملی او در دنیا به ســمت آخرتی است که در آنجا نتایج اعمال خوب و 

بد و زشت و زیبای خویش را می بیند. 
دالیل و نشانه های امکان معاد

از نظر قرآن، آخرت و معاد امری ثابت و غیرقابل انکار اســت؛ زیرا بخشــی از 
هســتی است که مخلوق الهی اســت. از همین رو، معاد نه تنها حق است )انعام، 
آیات 29 و 30؛ کهف، آیات 21 و 98؛ واقعه، آیه 95(، بلکه امری قطعی و حتمی 
است که االن واقع شده است )انعام، آیه 134؛ ذاریات، آیات 5 و 6؛ مرسالت، آیه 
7( و انسان چون گرفتار زمان است، از درک وقوع آن خبری ندارد. )واقعه، آیه 1(

براساس آیات قرآن، معاد امری عجیب یا بعید نیست؛ زیرا نمونه ها و شواهدی 
در همین دنیا است که خود بیانگر امکان بلکه وقوع قیامت و معاد است. از جمله 
آنها می توان به رســتاخیز زمین در بهار و پس از باران ها  اشــاره کرد که خروج و 

رشد گیاهان را به دنبال دارد. )ق، آیه 11؛ فاطر، آیه 9(
انسان ها نباید در امکان بلکه وقوع معاد تشکیک علمی و یا تردید عملی داشته 
باشند؛ زیرا حاکمیت الهی بر هستی این امکان را برای تحقق معاد فراهم می آورد. 
به سخن دیگر، حاکمّیت خدا بر همه چیز، دلیل و نشانه قدرت او بر بازگرداندن 

آدمیان به سوی خود در قیامت و آخرت است. )انعام، آیه 62(
از نظر قرآن اگر کســی به صفاتی در خدا از جمله مالکیت خدا بر موجودات 
)مومنــون، آیات 82 تا 89؛ جاثیه، آیه 27(، قدرت مطلق خدا )هود، آیه 4؛ حج، 

آیات 6 و 7(، علم خدا بر اجزای متالشــی  شــده )ق، آیات 2 تا 4(، عّزت و غلبه 
الهــی )بقره، آیــه 260(، عدالت خدا در پاداش دادن بــه خوبان و کیفر دادن به 
بدکاران )یونس، آیه 4؛ ســجده، آیات 14 تــا 18؛ ص، آیات 27 و 28(، رحمت 
الهی، پروردگاری خداوند بر موجودات جهت رساندن هر موجودی به کمال )انعام، 
آیه 164؛ مومنون، آیات 82 تا 87( و هدفداری و حقانیت خلقت بر اساس اصول 
حکمت الهی آگاهی داشته باشد، به سادگی می تواند معاد را اثبات کند و دالیلی 

برای تحقق بلکه وقوع فعلی آن ارائه دهد. 
پس شک کافران و مشرکان در این حقیقت حتمی و قطعی، سخنی بی برهان 
اســت. )ق، آیات 11 تا 15( ریشــه چنین فلســفه زندگی در کافران و مشرکان 
را باید جهل آنان یعنی نادانی و بی خردی شــان جســت وجو کرد.)نخل، آیه 38؛ 

جاثیه، آیه 26(
البته علل و عواملی موجب می شود تا انسان در دام فلسفه پوچ گرایی انکار آخرت 
گرفتار شود. از جمله این علل می توان به عدم تفکر در هدفداری آفرینش)روم، آیات 
7 و 8(، جرم و تبهکاری)نمل، آیات 67 تا 69(، گناه و فجور و بی بندباری و هرج 
و مرج گرایی)قیامت، آیات 1 تا 5(، روحیه تجاوزگری)مطففین، آیات 11 و 12(، 
روحیه آزادی خواهی مطلق و ولنگاری)قیامت، آیات 1 تا 5( و مانند آنها  اشاره کرد.
به طور طبیعی کســانی که گرفتار چنین فلســفه زندگی هستند، در سبک 
زندگی خویش گرفتار اموری چون پوچ گرایی و پوچ اندیشــی نسبت به زندگی و 
اهــداف آن )دخان، آیات 35 تا 39(، اندوه و حســرت )صافات، آیات 15 تا 20(،  

خواری )همان(، بی بندوباری و هنجارشکنی و قانون ستیزی )قیامت، آیات 1 تا 5( 
و سرگردانی و حیرت در زندگی )دخان، آیات 35 تا 39 ( و مانند آنها می شوند.

آثار پذیرش و ایمان به معاد
اما کســانی که در فلســفه زندگی به آخرت و معاد ایمان و باور دارند، سبک 
زندگی آنان به گونه ای است که آثار آن در همین زندگی دنیوی نیز دیده می شود. 

از جمله آثار ایمان به معاد در زندگی می توان به موارد زیر  اشاره کرد:
1- اخالص: ایمان به معاد، پشــتوانه رعایت عدالت و اخالص در دین است. 
کسانی که به معاد ایمان داشته باشند، در مسیر عدالت گام بر+می دارند و حق و 
حقوق دیگران را تضییع نمی  کنند؛ زیرا باور به قیامت آنان را به پایبندی خالصانه  

و مخلصانه به این اصول ملزم و متعهد می سازد.)اعراف، آیه 29(
2- اســتقامت و پایداری بر حق: باور و ایمان به معاد موجب می شود تا 
شــخص نسبت به حق اســتقامت ورزد و از اصول آن کوتاه نیاید، حتی اگر تحت 
شــکنجه های فرعونی و عذاب های سخت دنیوی قرار گیرد.)اعراف، آیات 120 تا 

126؛ شعراء، آیات 46 تا 50(
3- انفاق: ایمان به معــاد، برانگیزاننده آدمی به انفاق و کمک های مالی به 

دیگران و نیازمندان است.)بقره، آیه 245(
4- تزکیه نفس: تزکیه و اصالح خویشتن، برخاسته از ایمان به معاد است. 
کسانی به خودسازی می پردازند که به معاد ایمان داشته باشند و بخواهند مسیر 

کمالی را بپیمایند.)فاطر، آیه 18(
5- توکل: کســانی کــه به معاد ایمان دارند، اهل تــوکل به خدا بوده و در 
کارهای خویش به ذات باری تعالی توکل می کنند.)هود، آیه 123؛ ممتحنه، آیه 4(

6- خشــوع: عقیده به معاد، سبب خشوع و فروتنی انسان، در پیشگاه خدا 
می شود.)بقره، آیات 45 و 46(

7- ذکر نعمت: ایمان به معاد، ســبب یاد نعمت هــای الهی، برخورداری از 
نعمت ها است.)زخرف، آیات 13 و 14(

8- رعایت عدالت: چنانکه گفته شد ایمان به معاد، پشتوانه رعایت عدالت 
در جامعه از سوی مومنان است.)اعراف، آیه 29(

9- شکر و سپاس: ایمان به معاد و بازگشت انسان ها به سوی خدا، برانگیزاننده 
آنان به شکر نعمت های او و مانع ناسپاسی انسان در برابر خدا می شود.)عنکبوت، 

آیه 17؛ لقمان، آیه 14؛ زمر، آیه 7؛ عادیات، آیات 6 تا 9(
10- صبر: ایمان به معاد، زمینه ســاز صبر و شکیبایی انسان در سختی ها و 

نامالیمات می شود.)بقره، آیات 155 و 156؛ غافر، آیه 77(

11- عبادت و بندگی خدا: ایمان به معاد، زمینه ساز عبادت خدا است.)هود، 
آیه 123؛ عنکبوت، آیه 17(

12- مانع افترا به خدا: توّجه به معاد، مانع افترا بســتن به خدا می شــود.
)یونس، آیات 69 و 70(

13- مانع تجاوز و سرکشی: ایمان به معاد، مانع تجاوز و سرکشی در زمین 
از سوی انسان می شود.)یونس، آیه 23(

14- مانع شرک: ایمان به معاد، مانع شرک انسان نسبت به خدا است.)انعام، 
آیه 164؛ قصص، آیه 88(

15- وابستگی به مال: ایمان به معاد، زمینه از بین رفتن وابستگی به مال 
است.)عادیات، آیات 6 تا 9(

16- مانع کفر: شناخت معاد و ایمان به آن، بازدارنده انسان از کفرورزی است.
)بقره، آیه 28؛ هود، آیات 3 و 4؛ زمر، آیه 7(

17- مانع کم فروشــی: ایمان به معاد، مانع کم فروشــی افراد در معامالت 
می شود؛ زیرا از مصادیق بی عدالتی و ظلم در حق دیگران  است.)مطففین، آیات 

1 تا 5(
18- مقام متقین: وصول به مقام مّتقین و بهره مندی از آثار و برکات آن از 

آثار ایمان به معاد است.)بقره، آیه 177(
19- وصول به مقام صدق: وصول به مقام صدق از آثار ایمان به معاد است 

که در آموزه های قرآن بیان شده است.)همان(
با نگاهی به این آموزه ها می توان دریافت کسانی که فلسفه هستی شناسی 
آنان ایمان به معاد و رستاخیز است، به طور طبیعی سبک زندگی خویش را به 
گونه ای سامان می دهند تا بتوانند تامین کننده آخرت خویش باشند. این گونه 
است که قانونمداری و قانون محوری بویژه در چارچوب شریعت اسالم برایشان 
بسیار مهم و اساسی است؛ چرا که آن را صراط مستقیم می دانند که ایشان را 
به اهداف مورد نیاز در آخرت می رساند؛ زیرا خدا در آیات بسیاری بیان کرده 
که این تنها راهی است که انسان می تواند تقوای الهی را بدان کسب کند)بقره، 
آیه 21( و با کسب تقوای الهی قیامت و آخرت را تضمین می کند؛ با توجه به 
اینکه مالک ســنجش در آخرت تقوای الهی است)حجرات، آیه 13( و انسان 
تنها ره توشه ای که باید با خود به آخرت برد، همان تقوای الهی است؛ چنانکه 
اِد التَّْقَوی َواتَُّقوِن یَا أُولِي اْلَلَْباِب؛ برای خود  خدا می فرماید: َوتََزوَُّدوا َفإِنَّ َخْیَر الزَّ
توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزکاری است و ای خردمندان 

از من پروا کنید.)بقره، آیه 197(
از نظر قرآن، کســانی که فلســفه زندگی خویش را بر اساس معادباوری قرار 

داده اند، درخواست هایی که دارند در ارتباط با حسنات دنیا و آخرت است؛ در حالی 
که کافرین سبک زندگی و درخواست های خویش را محدود به دنیا و نیکی های آن 
می کنند که بسیار زودگذر است: از مردم کسی است که می گوید پروردگارا به ما 
در همین دنیا نیکی عطا کن و حال آنکه برای او در آخرت نصیبی نیست؛ و برخی 
از آنان می  گویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن 
و ما را از عذاب آتش دور نگه دار؛ آنانند که از دستاوردشان بهره  ای خواهند داشت 

و خدا زودشمار است.)بقره، آیات 200 تا 202( 
پس اهل آخرت حسنات دنیا را نیز درخواست می کنند، هر چند که خدا همه 
حسنات دنیا را به آنان نمی دهد و تنها بخشی را به ایشان می دهد تا در اندیشه آخرت 
باشند، ولی آخرت تنها برای آنان است و کافران هیچ بهره ای از آخرت نخواهند برد.

به هر حال، فلســفه زندگی هر کسی در ســبک زندگی و شیوه ها و روش ها 
و ابزارهای زندگی او تاثیر مســتقیم دارد؛ از این رو گفته می شــود که بگو چگونه 

می اندیشی تا بگوییم چگونه زندگی می کنی. 


