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خصلت هایی که گناهان را
 به خوبی ها تبدیل می کند

قال االمام الباقر)ع(: »اربع من کن فیه و کان من قرنه الی قدمه 
ذنوباً، بدلها اهلل حسنات، الصدق و الحیا و حسن الخلق و الشکر«

امام باقر)ع( فرمود: اگر کسی دارای چهار خصلت باشد، هرچند از 
ســر تا پایش را گناه فرا گرفته باشد، خداوند آن گناهان را به نیکی 
تبدیل می کند: راستگویی و صداقت، شرم و حیا، نیک خلقی و روحیه 

شکرگزاری.)1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 2، ص 107

تکریم مومن و نفی بی حرمتی به دیگران، 
از مصادیق قدرت الهی است

امام صادق)ع( به همراه بعضی از اصحاب و دوستان خود، برای انجام مناسک 
حج خانه خدا، به سوی مکه معظمه حرکت کردند.

در مسیر راه، جهت استراحت در محلی فرود آمدند، آن گاه حضرت به بعضی 
از افراد حاضر فرمود: چرا شما ما را سبک و بی ارزش می کنید؟

یکی از افراد از جا برخاســت و گفت: یاابن رسول ا...! به خداوند پناه می بریم 
از اینکه خواسته باشیم به شما بی اعتنایی و توهینی کرده و یا دستورات شما را 

عمل نکرده باشیم.
حضرت صادق)ع( فرمود: چرا، تو خودت یکی از آن اشخاص هستی
آن شخص گفت: پناه به خدا، من هیچ جسارت و توهینی نکرده ام.

حضرت فرمود: وای بر حالت، در بین راه که می آمدی در نزدیکی جحفه، تو 
با آن شخصی که می گفت: مرا سوار کنید و با خود ببرید، چه کردی؟

و ســپس حضرت افزود: سوگند به خدا، تو برای خود کسر شأن دانستی، و 
حتی سر خود را باال نکردی؛ و او را سبک شمردی و با حالت بی اعتنایی از کنار 
او رد شــدی! و ســپس حضرت در ادامه فرمایش خود افزود: هرکس به یک فرد 
مومن بی اعتنایی و بی حرمتی کند، در حقیقت نسبت به ما بی اعتنایی کرده است؛ 

و حرمت و حق خدا را ضایع کرده است.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- کافی، ج 8، ص 88

منطق قدرت )4(
پرسش:

از منظر آموزه هــای وحیانی، قدرت در منظومه فکری و عملی فرد 
مسلمان و جامعه اسالمی از چه جایگاه و پشتوانه منطقی برخوردار است؟

پاسخ:
از منظر آموزه های وحیانی اسالم قوت و قدرت با پشتوانه ارزش هالی الهی و 
انسانی کمال به حساب آمده و زیبنده فرد مسلمان و جامعه اسالمی خواهد بود.
از سوی دیگر در منطق اسالم هرگونه عجز، ضعف، جبن، ترس و سستی و 
تنبلــی و ذلت محکوم و بالعکــس هر نوع قدرت و قوتی در چارچوب ارزش های 

متعالی اسالم ستایش و تاکید شده است.
شهید مطهری)ره( معمار اندیشه اسالم ناب در این رابطه به برخی از احادیث 

به شرح ذیل پرداخته است.
قوت و قدرت در احادیث

در اینجا چند حدیث برای شما می خوانم تا مشخص شود که اسالم چگونه 
جبن و ضعف و ترس را محکوم و قّوت و قدرت را ســتایش کرده اســت. اما آن 
 قّوت و قدرتی که اســالم ستایش می کند هرگز سر از فلسفه نیچه در نمی آورد.
 پیغمبر اکرم)ص( فرمود: الینبغی للمومن ان یکون بخیاًل و الجباناً )بحاراالنوار، ج 75، 

ص 301( 
)اینکــه  بخــل  یکــی  نیســت:  ســزاوار  مومــن  بــرای  چیــز  دو 
بــودن(. )ترســو  تــرس  دیگــری  و  باشــد(  بســته  جانــش  بــه   پــول 

مؤمن ترسو نیست، شجاع و قوی است. 
پیغمبر اکرم)ص( در دعای خودش می فرمود: اللهم انی اعوذ بک من البخل و 
 اعوذ بک من الجبن« خدایا از دو چیز به تو پناه می برم: بخل و امساک و جبن و ترس. 

)جامع الصغیر، ج 1، ص 64(
علــی )ع( دربــاره مؤمــن می فرمایــد: »المومــن نفســه اصلــب مــن 
 الصلــد مومــن روحــش از ســنگ خــارا ســخت تر و محکم تــر اســت.

)نهج البالغه - حکمت 333(
الــی  فــوض  )عّزوجــّل(  اهلل  »اّن  فرمــود:  )ع(  صــادق  امــام 
ذلیــاًل«. یکــون  ان  الیــه  یفــوض  لــم  و  کلّهــا  امــوره   المومــن 
خــدا اختیــار مؤمــن را در هــر چیــز بــه خــود او داده اســت، اال در 
 یــک چیــز و آن اینکــه خــوار و ذلیــل و »تــو ســری خــور« باشــد.
»اما تســمع قول اهلل تعالی یقول: و هلل العّزه و لرسوله و للمومنین؟« بعد فرمود: 
»فالمومن یکون عزیزاً و الیکون ذلیاًل« مومن همواره عزیز اســت و هیچ گاه تن 
بــه خواری نمی دهــد. »اّن المومن اعّز من الجبل« مومــن از کوه بلند پایه تر و 
منیع تر و عزیزتر اســت، زیرا الاقل یک تکه از کوه را می توان با کلنگ کند ولی 
با هیچ کلنگی نمی شود، یک قطعه کوچک از روح مومن را جدا کرد و روح او را 
 کوچک کرد: »اّن الجبل یستقل منه بالمعول، و المومن الیستقل من دینه شیء.

)کافی، ج 5، ص 63( 
امام باقر )ع( می فرماید: خداوند به مومن سه خصلت داده است: عزت در دنیا 
و آخرت، رستگاری در دنیا و آخرت، »و المهابه فی صدور الظالمین« و هیبت در 
سینه ستمکاران؛ یعنی مومن حالتی دارد که ستمکار در دل خود از او احساس 

هیبت می کند. )تجلی پیام، ص 53(
چون غیرت هم از قّوت است و بی غیرتی از ضعف، احادیث زیادی در این زمینه 
 آمده است. پیغمبر)ص( فرمود: ابراهیم پیغمبر، غیور بود و من از او غیورتر هستم.
)همچنین فرمود(: جدع اهلل انف من الیغار علی المومنین والمسلمین«. خدابینی 
 آن کســی را که نســبت به مومنین و مســلمین غیرت نمــی ورزد، قطع کند.
درباره سعد غیور فرمود: »غیور است و من از او غیورتر هستم و خدا غیور است.
ادامه دارد

استدراج، عقوبتی توأم با قدرت
 و نعمت غیرالهی

)بدان ای سالک راه خدا!( یکی از خوف های ممدوح، بیم از »استدراج« است.
معنای اســتدراج این اســت که نعوذباهلل دست انسان به گناهی آلوده شود. 
بعد از آن خداوند نعمتی به او بدهد و باز گناهی مرتکب شود و باز هم متنعم به 
نعمتی شود. اینجا است که انسان با اینکه دستش به گناه آلوده است، در نعمت 
غوطه ور می شــود. خدا نکند که انســان این چنین مبتال شود. اگر انسان گناهی 
مرتکب شــود و پس از آن به بال و مصیبتی مبتال شــود که او را از خواب غفلت 
بیدار کند، آن مصیبت و بال برای انسان خوب است، چون انسان را آگاه می کند. 
اما اگر بعد از گناه نعمت باشد، یعنی از آن تنبه نباشد، و چیزی نباشد که انسان 
را متذکر شود، بلکه نعمتی مادی باشد که انسان گناهش را فراموش کند و درد 

گناه را نچشد، اینجا است که مسئله استدراج پیش می آید. )1(
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اخالق ربانی، آیت ا... شیخ مجتبی تهرانی )ره(، ج 3، ص 127

بهره گیری از زندگی یکی از میوه های نظم وبرنامه ریزی است. یکی از شاگردان حضرت امام خمینی)ره( می گوید: »نظم دقیق در 
زندگی از ویژگی های معروف ایشان است. به راستی عجیب بود که برای مطالعه و قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتی زیارت ها و 
دعاهایی که در وقت خاص هم وارد نشده بود، وقت خاص را تنظیم کرده بودند و هر کاری را بر طبق همان زمان بندی و تنظیم خاص 
انجام می دادند، به طوری که برای هر کس که مدتی با ایشان مانوس و معاشر می شد، مشخص بود که در چه ساعتی، مشغول چه 

کاری و انجام چه عملند، اگرچه در حضور ایشان نباشد و فرسنگ ها از محضرشان دور و جدا باشد.

برترین کسی  امام علی)ع( فرمودند: 
که با او به مشورت می نشینی، کسی 
اســت که تجربه ها اندوخته است. 
حکیمی  به فرزندش ســفارش کرد 
که در کارها با انســان های با تجربه 
مشورت کن، چون او نظری که به تو 
می دهد برایش گران تمام شده اما 

تو آن را مجانی به دست می آوری.

در نخستین بخش از مقاله حاضر که روز سه شنبه 
)19 اسفند( منتشر شد، هفت مورد از عوامل و رمزهای 
موفقیت از نگاه امام علی)ع( مورد بررسی قرار گرفت، 

در ادامه به عوامل دیگر موفقیت  اشاره می شود.
 * * *

8. داشتن دوست خوب 
خداوند انســان را موجــودی نیازمند به غیرخلق کرده 
اســت، یعنی جامعه انسانها طوری اســت که هر کسی به 
دیگری محتاج اســت. در این میان نقش گروه همســاالن 
و به خصوص دوســتان، حساس و خطیر است. درباره نقش 
دوســتان همین نکته کافی است که شخصیت هر انسان را 
در اجتماع با دوســتان او می سنجند، همچنان که حضرت 
علی)ع( فرمودند: »فان الصاحب معتبر بصاحبه)36(؛ هر کس 

را از آنکه دوست اوست، می شناسند.« 
شکی نیست که دوستان هر انسانی، اساسی ترین نقش 
را در موفقیت او ایفا می کنند و گاهی در اثر کم توجهی و یا 
بی توجهی، همین دوستان به اصطالح صمیمی، مایه بدبختی 
و هالکت می شوند. حضرت علی)ع( فرزند خود را از مصاحبت 
با دوســتان ناباب برحذر می دارنــد و می فرمایند: »یا بنی 
ایاک ومصادقْهً االحمق فانه یرید ان ینفعک فیضرک وایاک 
ومصادقْهً البخیل فانه یقعد عنک احوج ما تکون الیه وایاک 
و مصادقْهً الفاجر فانه یبیعک بالتافه و ایاک و مصادقْهً الکذاب 
فانه کالسراب، یقرب علیک البعید و یبعد علیک القریب)37(؛ 
پســرم! از دوستی با احمق بپرهیز، چرا که می خواهد به تو 
نفعی رســاند اما دچار زیانت می کند، از دوســتی با بخیل 
بپرهیز، زیرا آنچه را که ســخت به آن نیاز داری از تو دریغ 
می دارد و از دوستی با بدکار بپرهیز که با اندک بهایی تو را 
می فروشد و از دوستی با دروغگو بپرهیز که او به سراب بماند؛ 
دور را برای تو نزدیک و نزدیک را برای تو دور می نمایاند.« 

   تا توانی می گریز از یار بد
                                یار بد بدتر بود از مار بد 

   مار بد تنها تو را بر جان زند
                               یار بد بر جان و بر ایمان زند 

به همان اندازه که دوســتان صالح و خوب، انسان را در 
رســیدن به موفقیت کمک می کنند، دوستان نااهل نیز به 
همان اندازه او را از مرحله موفقیت پرت می نمایند. همنشینی 
با بدان، گذشته از اینکه بر روی انسان تأثیر بد می گذارد و 
مایه قســاوت قلب می شود، ممکن است انسان را در قهر و 

عذاب الهی سهیم گرداند. 
در آغاز بعثت پیامبر اکرم)صلی اهلل علیه وآله( در میان 
بت پرستان حجاز فردی بنام »عقبهًْ بن ابی معیط« بود، وی در 
حالی که مشرک و بت پرست بود، میهمان نواز هم بود. روزی 
پیامبر بر او گذشت، عقبه از آن حضرت خواست که با وی غذا 
بخورد. حضرت به او فرمود: بر سر سفره تو نمی نشینم مگر 
آنکه مسلمان شوی. عقبه وقتی دید که پیامبر برای نشستن 
بر سفره او این چنین شرطی گذاشته است، شهادتین بر زبان 
جاری کرد و مسلمان شد. در عین حال عقبه دوستی به نام 
»ابی« داشت، او وقتی از این واقعه با خبر شد، با ناراحتی و 
عصبانیت نزد عقبه آمد و وی را مورد ســرزنش قرار داده و 
گفت: تو از دین خودت خارج شدی؟ عقبه پاسخ داد: کسی 
بر من میهمان شــد که حاضر نشد تا مسلمان نشوم بر سر 
ســفره ام بنشیند. ابی به او گفت: حاال من دوستی خودم را 
با تو قطع می کنــم، مگر آنکه به دین خودت برگردی و به 

پیامبر توهین کنی. 
با اصرار زیاد ابی، عقبه همین کار را کرد و از اسالم خارج 
شد و عاقبت در جریان جنگ بدر به دست سپاهیان اسالم 

ودیعه الهی
 به فرموده امام صادق)ع(: »حســن  ظن و گمان نیک از ایمان و قلب ســالم افراد ناشــی 
می شــود. به هر چیزی که می نگرد، جز خوبی و خیر نمی بیند. زیرا خداوند در ذات و فطرت 
بشر صفاتی را مانند حیا، امانت، صفا، صداقت و... نهاده است که مقتضای آن ها، داشتن حسن 

 ظن و خوش گمانی به همه عالم از جمله رفتار انسان هاست.
به عنوان مثال، اگر احتمال می دهیم که عمل همسرمان خوب است، اما آ ن را بدبینانه  نگاه 
کنیم، در این حالت، گویی دچار بی حیایی شده ایم. و یا اگر فقط صفات ناپسند او را ببینیم و 
از دیدن صفات خوب وی چشم پوشی نماییم، در این حالت، گویی خیانت در امانت کرده ایم.«
در همین رابطه از رســول اکرم)ص( نقل شــده است: نسبت به برادران مومن خود )و به 
قطع همسرتان( خوش گمان باشید. زیرا خوش  گمانی موجب صفا و پاکی دل شما خواهد شد. 

برعکس، سوءظن و بدگمانی، کدورت دل و تیره گی باطن را در پی دارد.«
، عبدالرزاق گیالنی، ص 515 - 517( )مصباح الشریعْهً

چگونه قضاوت و داوری کنیم؟
درباره این قضاوت و نگاه و نظر ما نســبت به همسرمان و دیگران چگونه باشد، دو حالت 
به نظر می رسد: یکی قضاوت درباره ظاهر اعمال است. و دیگری قضاوت راجع به باطن اعمال 

و افراد می باشد.
الف( قضاوت درباره اعمال و رفتار ظاهری همسرمان و یا سایر مردم:

در این مرحله از روش های زیر اســتفاده می شــود، و امید است که با به کار بستن آن ها، 
مشکالت زندگی کاهش یابد.

1- ابتدا سعی کنیم و در این خصوص شایسته است که بسیار ممارست و تمرین نماییم 
که »چشم عیب بین« نداشته باشیم. حضرت امیرالمومنین علی)ع( می فرماید: »شخصی که 

به عیب خود توجه کند، از توجه کردن به عیب دیگران باز می ماند.«
آن حضرت در فراز دیگری می فرماید: »خردمندترین و عاقل ترین انســان کسی است که 
بینای عیب و نقص خود بوده و کور عیب دیگران باشد.« )نهج البالغه حکمت 349 - میزان 

، محمدی ری شهری ج 2 ص 755( الحکمْهً
ســخن امام)ع( بسیار روشــن و بی نهایت تاثیرگذار است. من سر تا پا گناه کار و خطاکار، 
الزم است ابتدا به خودم برسم و تکلیف خود را روشن کنم و نه این که از موضع برتر و از نگاه 

عاقل  اندر سفیه، مرتب از همسرم ایراد و اشکال و عیب بگیرم.
باور و یقین کردن و ســپس عمل به همین سخن و راه کار حکیمانه، خدا می داند که چه 

اندازه می تواند، زندگی ما را شیرین و دوست داشتنی کند.
2- در مرتبــه دوم، بایــد تالش کنم آن خطا و نقــص را به بهترین وجه  ممکن توجیه و 
تفسیر نمایم. در ادامه اگر نتوانستم برای آن عذری و توجیهی پیدا کنم، ضروری است برایش 

عذر بتراشم.
در همیــن رابطه پیامبر اکــرم)ص( می فرماید: »برای گفتار و رفتار برادرت )به طور قطع 

برای همسرت( عذر پیدا کن، و اگر عذری نیافتی، برای آن عذر بتراش«.
علی)ع( نیز فرمود: »رفتار برادرت )همســرت( را به بهترین شکل ممکن توجیه و تفسیر 

کن.«)همان ص 636 - 637(
3- در مرتبه بعد، چنانچه برای خطای همسرمان، راهی برای عذرتراشی نیافتیم، در این 

صورت مناسب است از اصل »تغافل« استفاده نموده و خطای وی را ندید گرفته و آ ن را پنهان 
کنیم. اصل تغافل از مهم ترین اصول اخالقی و دارای آثار درخشــان تربیتی اســت که از نظر 

روانشناسی و جامعه شناسی، نقش بسزایی در آرامش روانی افراد دارد.
تغافل، به این معناست که شخصی چیزی را می داند، اما از روی مصلحت، خود را غافل و 

بی خبر نشان می دهد. همان مثلی که می گویند »شتر دیدی، ندیدی«.
امیرالمومنین)ع( در همین رابطه می فرماید: »ارجمندترین اخالق یک شخص بزرگوار آن 

است که نسبت به آنچه آگاهی دارد، تغافل کند.«
»کسی که از بسیاری از امور تغافل نکند، آرامش و آسایش خود را متزلزل و ناموزون نموده 

است«. )گفتار معصومین)ع( ناصر مکارم  شیرازی ج3 ص 133(
هم چنین در حدیث آمده است: »هر کس گناه و خطای مومنی را بپوشاند، چنان است که 

گویی،  دختر زنده   به گوری را از گورش نجات داده است«. »مومن در برابر برادر مومن )مرد 
  ، و زن نسبت به یکدیگر( وظیفه دارد که 70 خطای بزرگ او را پنهان نماید«. )میزان الحکمْهً

محمدی  ری شهری، ج 2 ص 755(
بدیهی اســت که مراد از عدد 70 کثرت و بی شماری تغافل است و نه خصوص عدد 70، 
این طور نیست که اگر خطای همسرمان بیش از 70 بار شد، دیگر الزم نیست تغافل و پنهان کاری 
کنیم، بلکه شایسته است تا می توانیم هرچه بیشتر خطا های یکدیگر را پوشانده و ندید بگیریم.

4- در مرحله چهارم، اگر واقعا- تاکید می شود به طور یقین- هیچ راهی برای عذرتراشی 
و تغافــل و نادیده گرفتن، پیدا نکردیم، الزم اســت با رعایــت نهایت ادب و آرامش، از روش 
»نهی از منکر زبانی« اســتفاده نماییم. البته روش نهی از منکر، مراتبی دارد که برای اطالع 
بیشتر به رساله های عملیه )توضیح المسائل( مراجعه شود. )با استفاده از همسرداری، ابراهیم 

امینی ص113(
ب( قضاوت درباره نیت و باطن همســران و سایر مردم: گاهی درباره باطن و نیات 

افراد داوری و قضاوت می کنیم. براساس تعالیم دینی: اوال، ضروری است که این گونه فکر کنیم 
و باور جدی داشته باشیم که ذات و باطن همه مردم از جمله همسرمان، خوب و سالم است. 
همان طور که از قول امام صادق)ع( خواندیم، صرف نظر از عوامل بیرونی و شرایط محیطی و 
تربیتی،  تمام آدمیان در مرتبه فطرت و ابتدای آفرینش از هرگونه عیب و ناپاکی و ناراستی، 

مبرا هستند.
ثانیا، هنگامی که خودمان را با دیگران و به ویژه با همســرمان،  مقایســه می کنیم،  از این 
لحــاظ که کدام یک از حیث تقوا، پاکی، میزان تقرب به خدا و دیگر کماالت معنوی و میزان 
خطا و گناه، بهتر و باالتر است، در این مقایسه و نمره دادن، باید دیگران و به ویژه همسرم را 
بهتر و باالتر و درست کردارتر از خود دانسته و احتمال سعادتمندی ابدی او را بیشتر از خود 

بدانم. )تحف العقول، شعبه الحرانی، ص409(
تاکید می شود که، این روش ها و دستورالعمل های الهی را اوال،  خوب در ذهن مان بسپاریم 
و مفهوم آن ها را دقیق  هضم نماییم و ثانیا، در مقام عمل به آن روش ها، همت و جدیت کنیم. 

آن گاه شیرینی و لذت زندگی قشنگ را تجربه خواهیم کرد.
                منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن

                                               منم که دیده نیالوده ام به بد دیدن
               به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات

                                               بخواست جام می  و گفت، عیب پوشیدن
)حافظ(

مثبت نگری عیسی)ع( و امام خمینی )ره(
نقل می کنند: عیسی مسیح)ع( به همراه حواریون بر الشه سگی گذشتند. حواریون گفتند: 
این ســگ چه بوی گندی می د هد. اما عیســی)ع( گفت: این سگ عجب دندان های سفیدی 

دارد. )میزان الحکمه، محمدی  ری شهری ج 2،  ص755(
در وصف امام خمینی)ره( آمده است: امام خمینی به جریانات با دید مثبت نگاه می کرد. 
یعنی حمل بر صحت داشتند. سعه صدر به خرج می دادند. بعضی ها آمدند و می گفتند: برخی 
چادری ها بدحجاب شده اند. ایشان می گفت: چرا این طور نگوییم که بی حجاب ها، حاال به این 
شکل )باحجاب( شده اند. امام همیشه قسمت پر لیوان را می دیدند. )چند حکایت از روح اهلل،  

احمد عدالتی،  ص17(
تاثیرات حسن  ظن و خوش گمانی

در روایات اسالمی از حسن  ظن و قضاوت مثبت،  نتایج و دستاوردهای ارزشمندی یاد شده 
است،  از جمله: »1- خوش گمانی، غم ها و غصه های آدمی را کاهش می دهد. 2- حسن  ظن،  

موجبات سالمت دین را فراهم می کند و آدمی را از افتادن در حیطه گناه حفظ می نماید.«
3- مثبت نگری،  عامل آرامش قلب و روح انسان است. 

مرحوم حاج اسماعیل دوالبی می فرمود: زیاد عیوب را دیدن چشم و دل را معیوب و گاهی 
کور می کند و برعکس،  دیدن خوبی ها، دل را بینا و نورانی می رســاند و آدمی را به آرامش 

می سازند. )مصباح الهدی، مهدی طیب، ص 377(
4- خوش گمانی،  باعث جلب محبت و دوستی می شود. 

5- حسن  ظن، موجب بهره مندن شدن از خیر دنیا و آخرت می گردد. و خداوند چیزی از 
خیر دنیا و آخرت را به بنده عطا نکرده مگر به خاطر خوش اخالقی و خوش گمانی«. )غررالحکم، 

آمدی، ج1 ص334(

»حسن  ظن  از ایمان و قلب سالم افراد ناشی می شود. به هر چیزی که می نگرد، 
جز خوبی و خیر نمی بیند. زیرا خداوند در ذات و فطرت بشــر صفاتی را مانند 
حیا، امانت، صفا، صداقت و... نهاده است که مقتضای آن ها، داشتن حسن  ظن 

و خوش گمانی به همه عالم از جمله رفتار انسان هاست.

رمزهای موفقیت از دیدگاه امام علی)ع(

نقـشتجربهومشورت
درزنـدگی

کشته شد. ابی نیز در جنگ احد به دست مسلمین کشته 
شد و هر دو در حال شرک مردند. در این رابطه آیات 27 تا 
29 سوره فرقان نازل شد که در آن وصف حال و سرنوشت 
عقبه آمده است: »روزی که آن فرد ستمگر )عقبه( دستان 
خود را می گزد و می گوید: کاش راه پیامبر را انتخاب کرده 
بودم. وای بر من،  ای کاش با فالنی )ابی( دوست نمی شدم. 
او مــرا از یادآوری ]حق[ گمراه ســاخت بعد از اینکه ]یاد 
حق[ به ســراغ من آمده بود و شیطان همیشه خوار کننده 

انسان بوده است.« 
      حق ذات پاک اهلل الصمد

                        که بود به، مار بد، از یار بد 

      مار بد جانی ستاند از سلیم
                         یار بد آرد سوی نار مقیم )38(

در این آیات و با توجه به این ماجرا نقش و تأثیر مخرب 
دوســت ناصالح در گمراهی انســان مشخص می شود. این 
داستان به ما هشدار می دهد که از دوستی با دوستان ناصالح 
که ممکن اســت به توهین و جسارت نسبت به پیامبر)ص( 
منجر شود، دوری گزینیم. امام علی)ع (فرمودند: »ال ینبغی 
للمرء المسلم ان یواخی الفاجر فانه یزین له فعله و یحب ان 
یکــون مثله وال یعینه علی امر دنیاه وال امر معاده و مدخله 
الیه و مخرجه من عنده شــین علیه )39(؛ شایسته نیست که 
یک انسان مســلمان با فرد فاجر ]و تبهکار[ رابطه برادرانه 
برقرار کند، زیرا او عمل و رفتار خود را برایش زینت می دهد 
و دوســت دارد که او هم به مانند خودش شود و او را نه در 
امر دنیا و نه در امر آخرتش یاری نمی کند و رفت و آمدش 

برای او ننگ است.« 
9. استفاده از تجربه ها 

یکی دیگر از عوامل موفقیت، استفاده از تجربیات است. 
آنهایی که خود را بی نیاز از تجربه می دانند به مقصد نخواهند 
رسید. چنانکه علی)ع( فرمودند: »من غنی عن التجارب عمی 
 عن العواقب)40(؛ کســی که خود را از تجربه ها بی نیاز بداند، 
سرانجام ]امور[ را نخواهد دید.« کسی که دنبال هدفی عالی 
اســت و برای رسیدن به آن باید از گردنه های پر پیچ و خم 
عبور کند تا بر مشــکالت پیروز شود، باید بداند که در این 
راه نیازمند تجربه است. امیرمؤمنان علی)ع( فرمودند: »کل 
معونْهً تحتاج الی التجارب )41(؛ هر امر مشــکلی ]که کمک 

الزم دارد[ به داشتن تجربه ها نیازمند است.« 
دربــاره ارزش و اهمیت تجربه همین قدر کافی اســت 
که حفــظ تجربه ها یکی از نشــانه های عقل و خردمندی 
اســت. علی)ع( در نامه خود به فرزندشان امام مجتبی)ع( 
فرمودند:»والعقل حفظ التجارب )42(؛ از نشــانه های عقل ]و 

خردمندی[ حفظ تجربه هاست.« 
همچنین آن حضــرت در نهج البالغه فرمودند: »و من 
التوفیق حفظ التجربْهً )43(؛ حفظ تجربه بخشــی از موفقیت 

است.« 
معموال کسانی که در پی اهداف عالی هستند، دشمنانی 
فرصت طلب نیز دارند که در حال مکر و نیرنگند. استفاده از 

تجربه یکی از راه های شناخت فریب و نیرنگ است. 
خوش بود گر محک تجربه آید به میان

           تا سیه روی شود هر که در او غش باشد )44( 
امــام علی)ع( فرمودند: »من لم یجرب االمور خدع )45(؛ 
آن کــس که کارها را تجربه نکنــد، نیرنگ می خورد. « به 

قول رودکی: 
     برو، ز تجربه روزگار بهره بگیر

                    که بهر دفع حوادث تو را به کار آید 

باید از تجربه های به دست آمده بهترین استفاده را برد، 
چرا که بدبختی و شقاوتی از این بدتر نیست که از تجربه های 
بدست آمده استفاده نشود. این نکته را حضرت امیر)ع( در 
نامه ای به ابوموســی  اشعری گوشزد کرده و فرمودند: »فان 
الشــقی من حرم نفع ما اوتی من العقل والتجربْهً )46(؛ انسان 
شقی آن کســی است که از ثمرات عقل و تجربه، بهره مند 

نشود ]و محروم بماند[ «.
در طول زندگی هر انسانی، حوادثی تلخ، چرخه زندگی 
را دچار کندی می کند که البته اینها الزمه زندگی است، چرا 
که این تلخی ها انسان را در مقابل مشکالت و حوادث آینده 
آبدیده می کند. مواجهه با مشکالت و استفاده از تجربه های 
انجام شــده، پیش نیاز زندگی است. امام علی)ع(فرمودند: 
»ومن لم ینفعه اهلل بالبالء و التجارب لم ینتفع بشــی ء من 
العظْهً )47(؛ کسی را که خداوند به وسیله گرفتاری ها و تجربه ها 
سود نرساند، از هیچ گونه موعظه ای بهره مند نخواهد شد.« 

10. مشورت 
شور و مشورت با صاحبان اندیشه های پاک و همت های 
عالی، مسیر انسان را در رسیدن به اهداف بلند هموار می سازد. 
 اشرف مخلوقات، حضرت نبی اکرم)ص(- که عصاره خلقت 
بود- به همان اندازه که دیگران را به مشورت کردن دعوت 
می کرد، خود نیز سعی وافر داشت تا در کارها مشورت کند، 

چنانکه در جریان جنگ خندق چنین کرد. 
هر کســی برای انجام کارهای مهم نیازمند پشتوانه ای 
قوی اســت تا در بحران ها مدد کار او باشد. مشورت یکی از 

پشتوانه های بزرگ مردان الهی است. 

علی)ع( فرمودند: »ال ظهیر کالمشــاورْهً )48(؛ پشتوانه ای 
همچون مشورت نیست.« 

      مشورت در کارها واجب شود
                         تا پشیمانی در آخر کم شود )49( 

از فرمایشــات علی)ع( در نهج البالغه استفاده می شود 
کســانی که دارای استبداد رای هســتند و عقیده خود را 
برترین می دانند، در معرض خطری عظیم هستند. حضرت 
فرمود: »و االستشــارْهً عین الهدایْهً و قد خاطر من استغنی 
برایه )50(؛ مشــورت کردن چشمه هدایت است و کسی که 
]به خاطر رای شــخصی[ ،خود را مستغنی از دیگران بداند، 

خویشتن را به خطر می افکند. « 

همچنین می فرمایند: »من استبد برایه هلک ومن شاور 
الرجال شــارکها فی عقولها )51(؛ کســی که در رای خویش 
مســتبد باشد، هالک می شود و کسی که با مردان مشورت 

کند، در عقل های آنان شریک خواهد شد.« 
    مشورت ادراک و هشیاری دهد

                              عقل ها مر عقل را یاری دهد 
     گفت پیغمبر بکن  ای رای زن

                     مشورت کا»المستشار مؤتمن« )52(
ترک مشــورت در مسائل معنوی و مادی، شکست های 
جبران ناپذیری به بار می آورد و در مقابل، مشورت با مردان 
خودســاخته و صالــح و صاحبان افکار عالی، انســان را در 
شــناخت موارد خطا و اشتباه کمک می کند و از مواجهه با 
خطا مصونیت می بخشد. پرچمدار هدایتگران، مولی علی)ع( 
فرمودند: »من اســتقبل وجوه اآلراء عرف مواقع الخطاء )53(؛ 
کســی که از افکار ]دیگران[ اســتقبال کند، موارد خطا را 

می شناسد.« 
با چه کسانی مشورت کنیم؟ 

الزم اســت فردی طرف مشورت قرار گیرد که عالوه بر 
فهم و خرد و آگاهی نسبت به امر مشاوره، بتوان از مشورت 
با او بهره مند شد. به دیگر سخن به فرمایش مولی علی)ع( 
باید با کســی مشورت کرد که عقل، او را بپذیرد: »ال تشاور 
مــن ال یصدقه عقلک )54(؛ با کســی که عقلت او را تصدیق 

نمی کند مشورت نکن.« 
برای رسیدن به اهداف و دوری از حسرت و پشیمانی الزم 
است انسان با افراد نصیحت گر، عالم و صاحب تجربه مشورت 

کند. علی)ع( می فرمایند: »فان معصیْهً الناصح الشفیق العالم 
المجرب تورث الحسرْهً وتعقب الندامْهً )55(؛ مخالفت با شخص 
نصیحت گری که مهربان و عالم و صاحب تجربه است، موجب 

حسرت می شود و پشیمانی را به دنبال دارد.« 
همچنین آن حضرت فرمودند: »افضل من شــاورت ذو 
التجارب)56(؛ برترین کســی که با او به مشورت می نشینی 

کسی است که تجربه ها اندوخته است.« 
]حکیمــی  به فرزندش ســفارش کرد کــه در کارها با 
انسان های با تجربه مشــورت کن، چون او نظری که به تو 
می دهد برایش گران تمام شده اما تو آن را مجانی به دست 

می آوری[.
      مشورت کن با گروه صالحان

                                بر پیمبر امر شاورهم بدان 
      امرهم شوری برای آن بود

                              کز تشاور سهو و کژ کمتر رود 
      این خردها چون مصابیح انورست

                            بیست مصباح از یک روشنتر است )57(
با چه کسانی مشورت نکنیم؟ 

امام علــی)ع( در توصیه خویش به فرماندار بصره، او را 
از مشــورت با چند گروه برحذر مــی دارد: »وال تدخلن فی 
مشــورتک بخیال یعدل عن الفضل ویعدک الفقر وال جبانا 
یضعفک عن االمور وال حریصا یزین لک الشــره بالجور فان 
البخل والجبن والحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن باهلل 
)58(؛ بخیل را در مشورت خود دخالت نده که تو را از بخشش 

]و نیکوکاری[ باز می دارد و به تو وعده تنگدســتی می دهد.  
ترسو را در مشورت کردن دخالت نده که در ]انجام[ کارها 

]روحیه[ تو را سست می کند و حریص را ]در مشورت کردن 
دخالت نــده[ که حرص را با ســتمکاری در نظرت زینت 
می دهد. همانا بخل و  ترس و حرص، غرائز گوناگونی هستند 

که ریشه آنها بدگمانی به خدای بزرگ است. « 
11. نظم و برنامه ریزی 

اولیای بزرگ اسالم، رعایت نظم و برنامه ریزی در کارها 
را از جمله مهم ترین مسائل در زندگی انسان شمرده، آن را 

مورد تأکید قرار داده اند. 
علی)ع( در ضمن وصیت خود، خطاب به امام حســن و 
امام حسین)ع( می فرمایند: »اوصیکما وجمیع ولدی و اهلی 
و من بلغه کتابی بتقوی اهلل و نظم امرکم)59(؛ شــما و همه 
فرزندانم و هر کس که نامه ام به او می رسد را به  ترس از خدا 

و نظم در کارهایتان سفارش می کنم.« 
برای هر انســانی شایسته است در همه کارهای زندگی 
برنامه منظمی  داشته باشد تا بتواند از عمر خویش بهترین 
بهره را ببرد. یکی از نشــانه های نظم این اســت که انسان 
اوقات شــبانه روز را بر نیازمندی های خویش تقسیم کند و 
زیر بنای زندگی را که نظم است، محکم تر سازد و از بی نظمی 
 که ضایع کننده عمر و بر باد  دهنده استعدادهاســت، دوری 
کند. علی علیه السالم در این باره می فرمایند: »للمؤمن ثالث 
ساعات، فساعْهً یناجی فیها ربه وساعْهً یرم معاشه وساعْهً یخلی 
بین نفسه و بین لذتها فیما یحل ویجمل. ولیس للعاقل ان 
یکون شاخصا اال فی ثالث، مرمْهً لمعاش او خطوْهً فی معاد او 
لذْهً فی غیرمحرم )60(؛ برای مؤمن ]در شبانه روز[ سه ساعت 
]و زمان[ وجــود دارد، زمانی که در آن با پروردگار خویش 
مناجات می کند و زمانی که هزینه زندگی را تامین می کند 
و زمانی برای واداشــتن نفس به لذت هایی که حالل و مایه 
زیبایی آن است. خردمند را نشاید جز آنکه در پی سه چیز 
شــاخص باشد، تامین زندگی یا گام نهادن در راه آخرت یا 

]به دست آوردن[ لذت های حالل.« 
نظم و برنامه، سامان دهنده زندگی و وسیله ای برتر برای 
رسیدن به اهداف بزرگ است. با برنامه ریزی صحیح در زندگی 
می توان ساعات عمر را پربار و از اتالف عمر جلوگیری کرد. 
میوه هــای  ز  ا یکــی  زندگــی  ز  ا بهره گیــری 
 نظــم و برنامه ریزی اســت. یکــی از شــاگردان حضرت 
امــام خمینــی)ره( می گویــد: »نظم دقیــق در زندگی از 
ویژگی های معروف امام است. به راستی عجیب بود که برای 
مطالعه و قرائت قرآن و کارهای مستحب و حتی زیارت ها و 
دعاهایی که در وقت خاص هم وارد نشــده بود، وقت خاص 
را تنظیم کرده بودند و هر کاری را بر طبق همان زمان بندی 
و تنظیــم خاص انجام می دادند، به طوری که برای هر کس 
که مدتی با ایشان مانوس و معاشر می شد، مشخص بود که 
در چه ساعتی، مشغول چه کاری و انجام چه عملند، اگرچه 
در حضور ایشــان نباشد و فرســنگ ها از محضرشان دور و 
جدا باشد )61(«. ثمره این نظم دقیق را در زندگی امام امت 

مشاهده کرده ایم. 
امام علی)ع( با توجه به تأثیر نظم در نتیجه بخشی کارها، 
بر انجام امور روزانه در وقت خود به مالک  اشــتر ســفارش 
می کند که: »وامض لکل یوم عمله فان لکل یوم ما فیه )62(؛ 
کار هــر روز را در همان روز انجــام ده ]و آن را به روز بعد 
موکول مکن[ زیرا برای هر روز کار خاصی است ]که مجال 

انجام عقب افتادگیها را نمی دهد[.« 

بخش دوم و پایانی

پی نوشت: 
36. نهج البالغه، نامه 69. 
37. همان، حکمت 38. 

38. مولوی. 
39. کافی، ج 2، ص 460، ح 2. 
40.غررالحکم، شماره 10162. 

41.بحار، ج 75، ص 7، حدیث 59. 
42. نهج البالغه، نامه 31. 
43.همان، حکمت 211. 

44. حافظ. 
45. بحاراالنوار، ج 74، ص 422; ارشــاد 

مفید، ج 1، ص 300. 
46. نهج البالغه، نامه 78. 

47.بحاراالنوار، ج 2، ص 312; نهج البالغه، 
خطبه 176. 

48. نهج البالغه، حکمت 54. 
49. مولوی. 

50. نهج البالغه، حکمت 211. 
51. همان، حکمت 161. 

52.مولوی. 
53.نهج البالغه، حکمت 173. 

33؛  ح   ،103 ص   ،72 ج  54.بحاراالنــوار، 

مصباح الشــریعه، ص 152، البــاب الثانــی 
والسبعون فی المشاورْهً. 

55.نهج البالغه، خطبه 35. 
56. غررالحکم، شماره 10075. 

57. مولوی. 
58.نهج البالغه، نامه 53. 

59.همان، نامه 47. 
60.همان، حکمت 390. 

61.پا به پای آفتاب، امیررضا ستوده، ج 2، ص 
170، نشر پنجره. 

62.نهج البالغه، نامه 53.

نسبتبههمخوشگمانباشیم
بایدهای روابط همسران

* محمدمهدی رشادتی

http://wikifeqh.ir/ستایش
http://wikifeqh.ir/ترس
http://wikifeqh.ir/فلسفه
http://wikifeqh.ir/بخل
http://wikifeqh.ir/مومن
http://wikifeqh.ir/شجاع
http://wikifeqh.ir/علی_(علیهالسّلام)
http://wikifeqh.ir/امام_صادق_(علیهالسّلام)
http://wikifeqh.ir/روح_مومن
http://wikifeqh.ir/دنیا
http://wikifeqh.ir/عزت
http://wikifeqh.ir/امام_باقر_(علیهالسّلام)
http://wikifeqh.ir/هیبت
http://wikifeqh.ir/رستگاری
http://wikifeqh.ir/آخرت
http://wikifeqh.ir/غیرت
http://wikifeqh.ir/ابراهیم

