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پرسش و پاسخ

ویژگی های بهشت و جهنم دنیایی
قال االمام الباقر)ع(: »الجنه محفوفه بالمکاره و الصبر، فمن 
صبر علی المکاره فی الدنیا دخل الجنه، و جهنم محفوفْهً باللذات 

و الشهوات، فمن اعطی نفسه لذتها و شهوتها دخل النار«
امــام باقر)ع( فرمود: بهشــت در ناگواری های دنیا و بردباری در 
برابــر آن قرار دارد. پس هرکس بر این ناگواری ها شــکیبایی ورزد، 
وارد بهشــت می شود، و دوزخ الهی با کامجویی ها و شهوت رانی های 
)افسارگسیخته( همراه است. پس هرکس خود را با این لذت ها وانهد، 

پای در آتش خواهد گذارد. )1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- اصول کافی، ج 2، ص 89

مژده دادن گناهکاران 
و ترساندن صدیقان

از پیامبرگرامی اسالم)ص( نقل شده است که خدای عزوجل به 
حضرت داود)ع( فرمود: گناهکاران را مژده ده و صدیقان را بترسان!
آن جناب عرضه داشــت: پروردگارا! چگونه گناهکاران را مژده 
دهم و صدیقان را بترســانم؟ خطاب رسید: ای داود! گناهکاران را 
مژده ده که مــن توبه آنان را می پذیرم، و گناهان را عفو می کنم، 
و صدیقان را بترســان که به عبادت های خود مغرور نگردند، همانا 
بنده ای نیست که او را برای حساب وا دارم مگر اینکه هالک گردد. )1(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- اصول کافی، ج 3، ص 429

اوصاف اهل جهنم 
از زبان خودشان

پرسش:
اوصاف و ویژگی هایی که منجر به جهنمی شــدن انسان 

می گردد، از منظر قرآن کریم کدام است؟
پاسخ:

اهمیت ســؤال در این است که انســان ها اگر بدانند کسانی که 
اهل جهنم شدند به خاطر ترک کدام فرائض و واجبات الهی و انجام 
کدام رفتارهای ضددین بوده است، سعی می کنند در سبک زندگی 
خود به آنها اولویت بیشــتری دهند و با التزام قوی تری آن ویژگی ها 
و اوصاف مورد نظر خدای متعال را انجام دهند تا جهنمی نشوند، و 
مــورد عنایت و لطف خدای متعال قرار گیرند، نکته دیگر اینکه این 
اوصاف و ویژگی ها از زبان خود اهل جهنم که در جهنم به سر می برند 

بیان می شود نه از لسان مستقیم خداوند.
علت های جهنمی شدن

علت های جهنمی شدن افراد در قرآن کریم از زبان خود اهل جهنم 
در قالب یک پرســش و پاسخ میان اصحاب الیمین )اهل بهشت( و 
اصحاب الشمال )اهل جهنم( مطرح می شود. اصحاب الیمین درحالی 
که در باغ های پرنعمت و باعظمت بهشــتند از گناهکاران و اصحاب 
الشمال سؤال می کنند: چه چیز شما را به دوزخ فرستاد؟ آنان گفتند: 
ما از نمازگزاران نبودیم، ما به فقرا اطعام و رســیدگی نمی کردیم و 
پیوسته با اهل باطل )که دین و مقدسات را استهزا می کردند و کفر 
و شرک را ترویج می نمودند( همنشین و همسو بودیم، ما همواره روز 
جزا )قیامت و معاد( را انکار می کردیم. تا زمانی که مرگ ما فرا رسید 
و به یقین رسیدیم و چشم ما به روی حقایق برزخ و قیامت باز شد( 

)المدثر- آیات 40 تا 47(
در این آیات شریفه اصحاب دوزخ چهار ویژگی اعتقادی و رفتاری 
را که از مهم ترین عوامل دخول آنان در جهنم است مطرح می کنند: 

1- لم نک من المصلین )از نمازگزاران نبودیم(
از نمازگزاران نبودیم غیر از این اســت که ما نماز نمی خواندیم. 
ممکن است انسان نماز بخواند، ولی از نمازگزاران شمرده نشود. همان 
طور که در سوره ماعون آیه 4 و 5 می فرماید: »فویل للمصلین، الذین 
هم عن صالتهم ساهون، الذین هم یراؤن و یمنعون الماعون« پس وای 
بر نمازگزاران )منافق و چند چهره(، آن نمازگزارانی که از نمازشــان 
غافل و ناآگاهند. )آن را کوچک می شمارند و برای فریب دیگران نماز 
بجــا می آورند(، افرادی که خودنمایی و ریا می کنند )چون مومنین 
را ببینند به نماز بایستند و هرگاه تنها باشند نماز نمی خوانند( آری 
قــرآن کریم نمی فرماید: »فویل لمن لمن یصــل« بلکه می فرماید: 
»فویل للمصلین، الذین هم عن صالتهم ساهون« وای به حال گروهی 
از نمازگــزاران کــه از نماز خود غافلند، و حق نماز را ادا نمی کنند و 
آن را اســتخفاف و سبک می شمارند. شهید مطهری)ره( در این باره 
می فرماید: »یکی از حقوق نماز، احترام نماز است که نقطه مقابلش 
می شود استخفاف نماز، یعنی سبک شمردن نماز، اینکه انسان نماز را 
سبک بشمارد، می  خواند و سبک می شمارد، و شکل امری که خیلی 
مهم نیست تلقی می کند. این »مهم نیست« انسان را که نماز خوان 
هم هســت از زمره نمازگزاران خارج می کند، یعنی به صورت آدمی 
درمی آید که همان نمازش در روز قیامت دشمن و خصمش خواهد بود، 
چون دائماً نماز را تحقیر و استخفاف می کرده و به شأنش بی اعتنایی 

می کرده است. )آشنایی با قرآن، ج 10، ص 169(
2- ولم نک نطعم المسکین )ما به فقرا اطعام نمی کردیم(، 
در تفسیر آیه شــریفه فرموده اند که منظور از اطعام مسکین همان 
حقوق آل رسول خدا است که شامل وجوهات شرعیه خمس، زکات 
و... می شود. در تفسیر نور ج10، ص 297 آمده است: مراد از اطعام 
مسکین یا زکات واجب است که ترک آن مستوجب دوزخ است و یا 
آن اســت که حتی اگر زکات پرداخت شد ولی در جامعه گرسنه ای 
وجود داشــت، سیر کردن او واجب اســت و بی تفاوتی نسبت به او 
ســبب دوزخی شدن می گردد و شــاید مراد از اطعام مسکین تمام 
نیازهای او باشد نظیر پوشاک، مسکن، نه فقط خوراک و غذا، اگرچه 

مسلمان هم نباشد.
3- کنانخوض مع الخائضین )به هر باطلی فرو می رفتیم و در 
استهزاء و سخریه حق و حقیقت شرکت می کردیم(، گذراندن 
عمر به بطالت و باری به هر جهت زندگی کردن جرمی نابخشودنی 
است. دوست و همنشین بد زمینه ساز دوزخی شدن است و همرنگ 
شــدن با جماعت فاسد نیز انسان را به ورطه سقوط و دوزخی شدن 

می کشاند.
4- کنانکذب بیوم الدین حتی اتا ناالیقین )تکذیب روز جزا 
تا کنار رفتن پرده ها و حصول یقین(، انکار و تکذیب معاد انسان 
را در انجام گناهان و غرقه شدن در مادیات و امور شهوانی و حیوانی 
جســورتر و گستاخ تر می کند و چنین افرادی حجاب حب به دنیا و 
التذاذات نفســانی آنان را کور و کر می کند و حقایق عالم هســتی و 
دنیای پس از مرگ را درک نمی کنند تا اینکه مرگ آنان فرا می رسد 

و با مشاهده حقایق  عالم آخرت به یقین می رسند. 
بنابراین چهار خصلتی که در آیات شــریفه ذکر شــد از اوصاف 
مجرمین گناهکار است که آنان یا هر چهار خصلت را دارند یا بعضی 
از آن ها را و چون پاسخگوی این سوال ها مجموع مجرمینند، صحیح 

است که نسبت هر چهار صفت را به همه مجرمین بدهیم.

انسان اگر شناخت و احاطه علمی داشته باشد و حتی اگر به این شناخت خویش ایمان و باور داشته 
و قلب و دلش با آن باشد زمانی می تواند تاثیرگذار باشد که همراه با اراده قوی و عزم عملی در میدان 
عمل باشد. بسیاری از کسانی که راه فسق و فجور را در پیش می گیرند و در زندگی کاری می کنند 
که مورد خشم و غضب الهی قرار می گیرند کسانی هستند که با شناخت و حتی ایمان، در مقام عمل، 

سست اراده هستند و بر اساس ایمان و باورهای خویش عمل نمی کنند.

زمانی صبر امکان پذیر است و شخص می تواند عواطف 
و احساسات خود را نسبت به رخدادها و حوادث مهار 
و مدیریت کند که از علل و فلســفه حوادث و رخدادها 

آگاهی داشته باشد.

و  قوانین  از  آگاهــی 
ســنت های الهــی و 
ایجادی  و عوامل  علل 
رخدادهای خوب و بد و 
زشت و زیبا، مهم ترین 
ایجــاد  در   عامــل 
شــکیبایی  و   صبــر 

در انسان است.

عوامل شناختی و نگرشی
برای دســتیابی به مقــام صابران و یا 
برخی از مراتب آن می بایست در بخش های 
شناختی و نگرشی آدمی برنامه ریزی شود. 
از آنجا که صبر مقوله ای تشکیکی و دارای 
مراتب شدت و ضعف است )انفال آیه 65 
و 66( و ایــن شــدت و ضعف ارتباطی به 
دو حــوزه شــناختی و بصیرتی و ارادی و 
نگرشــی فرد دارد)همــان( می توان امید 
داشت که دست کم به برخی از مراتب آن 

بتوان دست یافت.
دســتیابی به مراتب عالی صبر زمانی 
ممکن است که شخص از نظر شناختی به 
مقام اهل بصیرت برسد و ملکوت آسمان ها 
و زمین را بشناســد و موقعیت خدا و خود 
را در هستی و مسائل و امور آن به درستی 
بشناســد و درک کند. این همان مسئله 
بینشی اســت که دستیابی به مقام نهایی 

آن تنها برای اهل بصیرت ممکن است.
البته شــناخت و بصیــرت نهایی نیز 
برای دســتیابی به مرتبــه نهایی صبر و 
صابران کفایت نمی کند؛ زیرا از نظر قرآن 
چنانکه در روانشناســی و علــوم مرتبط 
انسانی دیگر اثبات شده است شناخت به 
تنهایی برای انجام و تحقق خارجی عملی 
حتی در نفس آدمی  کفایت نمی کند بلکه 
نیازمند عامل مهم و موثر دیگری اســت 
 که از آن به »اراده« یا عزم تعبیر می شود. 
بسیاری از اهل شناخت و بصیرت و حتی 
ایمــان وجود دارند که از عزم و اراده قوی 
برخــوردار نیســتند. از آن جمله می توان 
بــه حضرت آدم)ع(  اشــاره کرد که قرآن 
در وصف او پس از شکســت در امتحانات 
الهــی می فرماید: فلم نجــد له عزما؛ ما او 
 را آزمودیــم ولی در وی عزمــی  نیافتیم. 
عزم به معنای اراده قوی و محکمی  است 
که هر ســدی را از جلوی عمــل بردارد 
و تا بــه مقصد و مقصود نرســیده از کار 
دســت برندارد. از ایــن رو تنها برخی از 
پیامبران)ع( و انسان ها به عنوان صاحبان 

امیر خراسانی

راه رسیدن هب مقام صاربان

صبر و شکیبایی به عنوان فضیلتی انسانی اسالمی مورد 
توجه بسیاری از مردمان و مومنان است و به سبب آنکه همواره 
از آن در آیات و روایات تعریف و تمجید شده است و بسیاری 
از اسوه ها و بزرگان به آن ستوده شده اند در چشم همگان از 
ارزش و جایگاه واالیی برخوردار است. همگان می کوشند تا 
به شکلی خویشتنداری خود را نسبت به عوامل هیجان زای 
شدید نشان دهند و در زمانی که عواطف و احساساتشان متأثر 
از عوامل تحریکی احساس و عواطف شدید است خود را در 
چارچوب معیارهای عقلی و عرفی و شرعی حفظ کنند. از این 
رو خویشتنداری در برابر عوامل تحریکی عواطف و احساسات 

خواسته همگان و مورد تأکید و توجه است. 
بســیاری از مردمان در برابر کســانی که در برابر آزار و 
اذیت دیگران و دشــمنان صبر و شکیبایی پیشه می کنند و 
رفتارهای خویش را کنتــرل و مهار می نمایند و نمی گذارند 
تا متأثر از عواطف، رفتار کنند متواضع می شــوند؛ زیرا این 
مردمان را انسان هایی بزرگ و چیره بر نفس می شمارند. در 
حقیقت ایشان را کســانی می شمارند که نه تنها بر هواهای 

نفسانی خویش مسلط شــده اند بلکه حتی در برابر عوامل 
تحریکی شدید احساسات و عواطف، مدیریت نفس خویش 
 را در دست دارند و نمی گذارند که آنان را به هر راه و بیراهه ای 

بکشانند.
این مسئله موجب شده است تا بسیاری به مسئله صبر و 
بردباری به عنوان ارزش و فضیلت بنگرند و خواهان دستیابی 
به آن باشند. هر چند که برخی با نومیدی به خود می نگرند 
و بر این باورند که نمی توانند به چنین مقامی  دســت یابند 
و بتوانند مهــار و مدیریت نفس خویــش را در زمان بروز 
احساسات شــدید و عواطف تند بگیرند ولی باید گفت که 
قرآن راه هایی را برای تحقق این فضیلت بیان می کند که هر 
کســی می تواند با بهره گیری از آنها به آن دست یابد و جزو 
صابران شــود. این فضیلت از آن دسته فضیلت هایی است 
که با برنامه بینشی و نگرشی از سویی و برنامه های مهارتی 
می توان آن را در خود و دیگری ایجاد کرد. در این نوشــتار 
 تالش بر آن اســت تا راهکارهای قرآنی در این حوزه معرفی 

شود.

هر کس بر اســاس دانش و شــناخت 
خویــش و نیز اراده و عــزم خود از مرتبه 
و درجه ای از صبر می تواند بهره مند شود. 
بنابراین الزم است که برای رسیدن به هر 
مرتبه به مقدار دانش و شناخت خویش به 
 اشــکال مختلف بیفزاییم که این شناخت 
می توانــد از راه دانش هــای آفاقــی و یا 
انفسی به دست آید. به این معنا که تفکر 
در هستی و تدبر در آیات درونی و بیرونی 
خود و هســتی می تواند موقعیت خود در 
هستی را برای انسان روشن سازد و اینکه 
چــه عامل و یا عواملی می تواند در زندگی 

او و یا جهانیان موثر باشد.

از فلســفه حوادث پیش آمــده می تواند 
زمینه ســاز صبر و شکیبایی شخص باشد. 
در زمانی که حضرت موســی)ع( خواهان 
بهره گیــری از دانش رشــدی عالم ربانی 
)خضــر )ع(( می شــود آن حضرت به وی 
می گوید که این امر ممکن نیســت؛ زیرا 
نسبت به فلسفه حوادث و اتفاقات ، احاطه 
علمی  نداری و به سبب همین عدم احاطه 
علمی نمی توانی در برابر مسائل و رخدادها 
صبر نشــان  دهــی و واکنش های خود را 
کنتــرل کرده و بر اســاس احساســات و 
عواطف و موثرات آن عمل نکنی. به سخن 
دیگر زمانی صبر امکان پذیر است و شخص 

حضرت خضر)ع( به حضرت موسی)ع( 
می فرماید: و کیف تصبر علی ما لم تحط به 
خبرا؛ تو چگونه می خواهی بر چیزی که از 
آن آگاهی جامع و کامل عملی و شناختی 

نداری شکیبایی ورزیی؟
هر چند که حضرت موســی)ع( بر این 
باور اســت که اراده قــوی وی می تواند او 
را صابــر کند و رخدادها و عوامل تحریک 
عواطــف او را از میدان بــه در نکند ولی 
رخدادها نشان داده است قضاوت خضر)ع( 
درســت تر بود؛ زیرا شخصی که نسبت به 
مسائل و موقعیت خود احاطه کامل علمی 
 نــدارد نمی تواند نســبت بــه رخدادهای 
تحریک کننــده احساســات و عواطف، به 
طور طبیعی واکنش ندهد. تنها کســانی 
می تواننــد نســبت به حــوادث تحریکی 
مقاومت کنند و واکنش های خویش را از 
احساسی به عقالنی و یا شرعی تغییر جهت 

می بیند. این همان علمی  است که خداوند 
نسبت به هستی دارد و حضرت خضر)ع( به 
تبع از آن  آگاه می باشد. دستیابی به این 
علم کــه از آن به علم لدنی )از پیش خدا 
یا علم خدادادی( تعبیر می شــود موجب 
می شود تا شخص از شفاعت نیز برخوردار 
گردد. به این معنا که  اشخاص دارای علم 
لدنی و احاطی و رشدی می توانند از همه 
مسائل  و جزئیات امور آگاه باشند و با توجه 
به چنین علم و دانشــی است که خواهان 

گذشت و عفو و مغفرت می شوند.
به هر حال آگاهی و شــناخت ، عامل 
اساسی و مهمی  در ایجاد صبر و کنترل و 
مدیریت نفس و مقابله با احساسات تحریک 
شــده است. خداوند در آیه 49 سوره هود 
آگاهی از سرنوشت مخالفان و دشمنان را 
عاملی برای صبر و شــکیبایی پیامبر )ص( 
برمی شــمارد و در آیات 58 و 60 ســوره 
روم آگاهی آن حضرت به ریشــه رفتارها 
و انکارهای جاهالنه دشمنان را زمینه ساز 

شکیبایی وی می داند.
به عبــارت دیگر آگاهــی از قوانین و 
ســنت های الهی و علل و عوامل ایجادی 
رخدادهــای خوب و بد و زشــت و زیبا، 
مهم ترین عامل در ایجاد صبر و شکیبایی 
در انســان است که در آیات 128 تا 130 
سوره طه نیز بدان  اشاره و تاکید شده است.

بــرای تحقق چنین آگاهــی، خداوند 

تاثیرگذار است از مهم ترین علل و عوامل 
ایجادی صبر در انسان است.

داشتن اراده قوی
الزمه دستیابی به صبر

عامل مهم دیگری که در ایجاد صبر و 
یا تقویت آن و دستیابی شخص به مراتب 
عالی تــر صبر موثر اســت و قــرآن بر آن 
تاکید می ورزد اراده قوی اســت. از این رو 
در آیه 186 سوره آل عمران و نیز آیه  17 
ســوره لقمان و شورا آیه 43 و احقاف آیه 
35 بر مســئله عزم و اراده قوی به عنوان 
پیش شــرط تحقق صبر  اشاره می کند و 
می فرمایــد: و ان تصبروا و تتقوا فان ذلک 
من عزم االمور )اگر استقامت کنید و تقوا 
پیشه سازید، )شایسته تر است؛ زیرا( این از 
کارهای مهم و قابل اطمینان است(؛ اصوال 
عزم در کارها و اراده قوی داشــتن، همان 
صبر و شکیبایی است که به عنوان فضیلتی 

محبوب همگان است.
در آیه 35 ســوره احقــاف می فرماید: 
فاصبر کما صبــر اولوالعزم من الرســل؛ 
همانند پیامبران صاحب عزم و اراده قوی، 

تو نیز صبر و شکیبایی کن.
در حقیقت انسان اگر شناخت و احاطه 
علمی داشــته باشــد و حتی اگر به این 
شناخت خویش ایمان و باور داشته و قلب 
و دلش با آن باشد زمانی می تواند تاثیرگذار 
باشــد که همراه با اراده قوی و عزم عملی 
در میدان عمل باشد. بسیاری از کسانی که 
راه فســق و فجور را در پیش می گیرند و 
در زندگی کاری می کنند که مورد خشم 
و غضب الهی قرار می گیرند کسانی هستند 
که با شناخت و حتی ایمان، در مقام عمل، 
سست اراده هســتند و بر اساس ایمان و 
باورهای خویش عمل نمی کنند. در حادثه 
کربال نیز کوفیان با آنکه قلب هایشــان با 
امام حسین)ع( بود ولی شمشیرهایشان به 
سبب ترس از دولت اموی و خشونت های 
آنان ضد امام حســین)ع( بود؛ زیرا اراده 
جدی و قوی نداشتند ، چنانکه این مسئله را 
بارها امیر مومنان )ع( در جنگ های مختلف 

به آنان گوشزد کرده بود.
بســیاری از مردم در هنگام عمل کم 
می آورنــد و در برابــر رخدادها و حوادث 
شدید، مقاومت خود را از دست می دهند 
و بــی اراده در پی نفس و گرایش های آن 
می روند و بر خالف باور و ایمان خود عمل 
می کنند. این نشان می دهد که انسان افزون 
بر شــناخت، نیازمند اراده قوی در هنگام 
عمل اســت و این همان چیزی است که 
آیات قرآن پیش گفته و آیات دیگر بر آن 

تاکید می کنند.
برای دســتیابی به اراده قوی نیز قرآن 
راهکارهایــی بیان می کند که از آن جمله 
می توان به توجه به امدادهای غیبی خداوند 
)بقره آیه 153 و 249( توجه به اسوه های 
صبر و شکیبایی )آل عمران آیه 146 و انعام 
آیه 34( انفاق و اختصاص دادن ســهمی 
مشخص از مال خود به نیازمندان )معارج 
آیــات 19 تا 25( امانتداری )همان ( اقامه 
گواهی و شهادت راست در دادگاه ها)همان ( 
ترس از خــدا به جای مردم )همان تا آیه 
28( خشوع و خضوع )بقره آیه 45( نماز و 

روزه گرفتن)همان(  اشاره کرد.
بــا این راهکارها که قــرآن بیان کرده 
می توان امیدوار بود که دســتیابی به مقام 
صابران که مقامی بس واال در نزد خداوند 

است امکان پذیر خواهد بود.

دهند که شناخت خوبی نسبت به رخدادها 
داشته باشند.

هر چند که حضرت موسی)ع( نشان داد 
که می تواند احساســات و عواطف طبیعی 
خود را به ســرعت کنترل و مدیریت کند 
ولی این مســئله زمانی است که هشداری 
بیرونــی او را از غفلت بیــرون آورد و در 
حقیقــت او خــود به خود نمی توانســت 
نسبت به واکنش های طبیعی خود کنترلی 

داشته باشد.
حضرت موســی)ع( با آنکــه پیامبری 
بزرگ و حتی اولوالعزم به شــمار می رود 
که از نظر اراده در مقامی  بلند اســت ولی 
از نظر علمی و شناختی در مرتبه خضر)ع( 
نبــود و حضرت خضر)ع( بــه دانش هایی 
آگاهی داشــت که حضرت موســی)ع( از 
آن به دانش رشــدی تعبیــر می کند. این 
دانش رشــدی است که حضرت خضر)ع( 
را شــخص بااراده می سازد که بتواند تا در 
برابر رخدادها  مهار نفس خود را در دست 
گیرد بلکه آگاهانه شکیبایی در پیش گیرد 

و صبر عقالنی از خود نشان دهد.
دانش رشــدی که در اختیار حضرت 
خضر)ع( اســت دانشی است که خود آن 
بزرگــوار از آن بــه دانــش احاطی تعبیر 
می کند. دانش احاطی دانشــی اســت که 
شخص از زاویه بلند، همه کلیات و جزئیات 
مســئله و پیامدهای آن را می شناســد و 

عزم )اولوالعزم( ستوده و معرفی شده اند.
بنابراین راه دســتیابی بــه عالی ترین 
درجات صبر، داشتن بصیرت کامل و عزم 
و اراده قوی و آهنین اســت.)انفال ایه 65 
و 66( اما این مســئله موجب نمی شود تا 
انســان ها نتوانند به مراتــب دیگر آن که 

پایین تر است دست یابند.

صبر علم و آگاهی 
عامل ایجاد صبر و کنترل نفس

خداوند در آیه 68 سوره کهف با بیان 
داســتان حضرت موسی)ع( و استاد کامل 
و ربانی وی یعنی حضرت خضر)ع( به این 
مسئله توجه می دهد که تا چه اندازه احاطه 
کامــل علمی  و شــناخت جامع و آگاهی 

می تواند عواطف و احساسات خود را نسبت 
به رخدادها و حوادث مهار و مدیریت کند 
که از علل و فلســفه حــوادث و رخدادها 
آگاهی داشــته باشد ولی از آنجا که برای 
حضرت موسی)ع( چنین آگاهی و احاطه 
علمی فراهم نبود نمی توانست راه شکیبایی 

را در پیش گیرد.

در آیــات مختلف به مســئله شــناخت 
فلســفه آفرینــش و یــا باور بــه معاد و 
رســتاخیز و روز جزا و پاداش هر نیک و 
بــد )بقره آیــه 45 و 46 و 249 و معارج 
آیــات 19 تــا 26(  اشــاره می کند و آن 
 را زمینه ســاز صبر در انســان می شمارد.

)غافر آیات70 تا 77(
بینش و جهان بینی توحیدی و باور به 
اینکه از خدا و به ســوی اوییم )بقره آیات 
155 و 156( بصیرت و درک عمیق از علل 
و عوامل حوادث و فلسفه آنها )انفال آیات 
65 و 66 و رعد آیات 19 و 22 و بقره آیه 
155 و آل عمران آیه 186( و تدبر و تفکر 
در سرگذشت افراد و اقوام )غافر آیه 55( 
و امور دیگری که در ایجاد بینش و نگرش 

عصبانّیت به معناي خشمگین بودن، 
حالت و کیفیت خاصي است که بر فرد 
عارض مي  شــود و شخص تعادل قواي 
ارادي و تسلط خود را بر اثر ناراحتي و 
خشم از دست مي دهد.)فرهنگ فارسي، 

محمد معین، ج2، ص 2311(
در منابــع دیني و اخالق اســالمي، 
بحث عصبانیــت تحت عنوان »غضب« 
و »غیظ« مطرح بوده و از شــاخه  هاي 
مبحث رذایــل و »نبایدهاي اخالقي« 

مي  باشد.
مي فرمایــد: )ره(  خمینــي   امــام 

غضب یــک حرکت و حالت نفســاني 
اســت که به واســطۀ آن جوشــش و 
 غلیان در خون قلب، براي انتقام حادث 
می شــود. بنابراین وقتــي این حرکت 
سخت شود، آتش غضب را فروزان کرده 
و شــریان  ها و دماغ از یک دود تاریک 
مضطربي پُر می گردد که به واسطۀ آن 
عقل منحرف شده و از ادراک و رویّه باز 

خواهد ماند.
)امام خمیني، شــرح حدیث جنود 

عقل و جهل، ص 238(

غیظ و غضب از منظر قرآن 
و منابع روایي

در قرآن شریف و منابع روایي، بحث 
غیظ و غضب،  تحــت عناوین مختلف 

 مورد بررسي قرار گرفته است.
قرآن کریــم در مورد غیظ و غضب 
کّفار نسبت به اهل ایمان مي فرماید:اّما 
هنگامی که تنها می  شوند از شّدت خشم 
بر شــما، سر انگشتان خود را به دندان 
می گزند! بگو: با همین خشمی که دارید 

بمیرید!. )آل عمران 119(
در مورد اصل خشم و غضب، پیامدها 
و پیشگیري و درمان آن،  روایات بسیاري 

وارد شده است.
براي نمونه پیامبر گرامی اسالم)صلي 
اهلل علیــه و آله( مي فرمایــد: »اجَتِنِب 
الغضــب«. از خشــم بپرهیزید.)نهــج 

الفصاحۀ 116(
پیشگیري و درمان عصبانیت 

قرآن مجید به پیشــگیري و درمان 
عصبانیت و خشم شدید، تشویق کرده 

است، از جمله می فرماید:
همان ها که در توانگری و تنگدستی، 

انفاق می کنند و خشــم خــود را فرو 
می برند. )آل عمران 134(

بیشــتر آیــات و روایــات مربــوط 
بــه عصبانیــت، غیظ و غضــب، قبل 
بازگــو  را  درمــان  نحــوۀ  آنکــه  از 
 کننــد، جنبــۀ پیشــگیري را بیــان 

کرده اند.
دین اسالم در صدد است انسان  ها به 
هیچ وجه دچار خشــم و غضب نشوند؛ 
به همین جهت قرآن شریف در آیۀ 84 
سوره یوســف و آیۀ 37 سوره شوري، 
مسلمانان را در مورد فرو بردن خشم و 

پیشگیري از آن تشویق مي کند.
روایات بسیاري درخصوص پیشگیري 

و درمان خشم و عصبانیت وارد شده که 
به یک نمونه اشاره می شود.

رسول گرامی اسالم)ص( مي فرماید: 
لِلَْغْیِظ«،  أَْکَظُمُهــْم  الَنّــاِس  َ»أَْحــَزُم 
اســتوارترین مردم هم کسی است که 
خشــم خود را فرو برد. )من ال یحضره 

الفقیه، ج 4، ص: 395(
قرآن کریم، منابع روایي و اخالقي، 
درخصــوص آلوده نشــدن به غضب و 
پیشــگیری و درمان،مواردی را توصیه 

کرده اند:
1. پیشگیري

در مرحله اول باید از بیماري غضب و 
عصبانیت پیشگیري کرد و پیشگیري آن 

این است که انسان با پشتوانه باورهاي 
اخالقي،  دســتورهاي  رعایــت  دیني، 
همانند محبت، صله رحم، ایثار، گذشت 
و عفو، توکل، توّســل و ســرگرمي  هاي 
ســالم به زندگي خود آرامش ببخشد 
و وارد عرصــه نگراني  هــا، اضطــراب، 

بیماري ماشــیني و صنعتي و هر آنچه 
 آتــش عصبانیــت را شــعله ور می کند 

نشود.
قرآن کریم می فرماید: آگاه باشــید، 
تنهــا با یاد خدا دلهــا آرامش می یابد!. 

)رعد 28(
2. درمان

مرحله بعدي، مرحله درمان اســت 
و باید توجه داشــت زمانــي که آتش 
خشــم و غضب در فردی شعله ور شده 
نباید دســت بــه درمــان او زد یا فرد 
خشــمگین را نصیحت کرد؛ بلکه باید 
صبر کرد تا شــعلۀ  خشــم او فروکش 
کند، آنــگاه راهکارهاي علمي و عملي 
 را در قالــب دســتورالعمل اخالقي و... 

ارائه داد:
الف( ترك صحنه و تغییر حالت

انسان خشــمگین در چنین حالتی 
باید صحنۀ  خشــم و عصبانیت را ترک 
کنــد و یا تغییراتي در خــود به وجود 
آورد. براي مثال اگر ایستاده، بنشیند و 

اگر نشسته، بخوابد.

د  ا فــر ا ز  ا ه  د ســتفا ا  )  ب
متخصص

الزم اســت تا درمان کامــل از افراد 
متخصص و کارشــناس همانند پزشــک 
روانشــناس و یا معلم اخــالق در جهت 
درمان بیماري خشــم و عصبانیت کمک 
گرفت و از راهکارها و دســتورالعمل هاي 

آنها بهره ُجست.
ج( ذکر خداوند

فرد خشــمگین به ذکر خداي تعالي 
مشــغول شــود، برخــي از علمــا ذکر 
 خــداي تعالــي را در این وقــت، واجب 

دانسته اند.
و( صله رحم

هر کس بر خویشاوندان خویش غضب 
کــرد، نزد او رود و خــود را به او نزدیک 
کند و به جهــت صله رحم با او مصافحه 
و روبوســي نماید. این کار باعث آرامش 
 روح انســان خشــمگین و همۀ انسان  ها

مي شود. )امام خمیني، شرح حدیث جنود 
عقل و جهل، ص 238(

ه  ( وضو گرفتن
در روایت دیگر آمده اســت: »الغضب 
من الّشیطان و الّشیطان خلق من الّنار و 

الماء یطفي الّنار«
خشــم از شیطان اســت و شیطان از 
آتش پدید آمده و آتش را با آب مي توان 
خاموش کرد؛ وقتي یکي از شما خشمگین 
، ص: 586( شود، وضو گیرد. )نهج الفصاحهًًْْ

ي( غسل کردن
در حدیث دیگر آمده است که هنگام 
غضب و عصبانیت غســل کنید. »... َفاِذا 
َغِضــَب اََحُدُکْم َفلَْیْغَتِســل«. وقتي یکي 
 از شــما خشــمگین شود، غســل کند.

)نهج الفصاحۀ 586(
*مرکز پاسخگویی به شبهات
حوزه علمیه قم به نقل از حوزه نیوز

خشم  کنترل  راه های 
 زماني که آتش خشــم و غضب در فردی شعله ور شده نباید دســت به درمان او زد یا فرد خشمگین را 

نصیحت کرد؛ بلکه باید صبر کرد تا شعلۀ  خشم او فروکش کند، آن گاه راهکارهاي علمي و عملي را 
در قالب دستورالعمل اخالقي و... ارائه داد.

اهل والیت کســی است که همانند 
نوزاد صفر تا صد او در دســت مادرش 
اســت. نوزاد هیچ راه ارتباطی جز گریه 
و زاری و انابــه ندارد و با تضرع و زاری، 
خواسته هایش را بیان می کند. پس اهل 
والیت که مضطر ولی اهلل خویش است، 
تنها زبان ارتباطی اش همین تضرع و انابه 
و گریه اســت تا به دادش برسند و او را 

نجات دهند.
از نظر آموزه هــای قرآنی، والیت در 
اختصاص و انحصار خدا است، زیرا: »فاهلل 
هو الولی«؛ خدا منحصرا دوســت و یاور 
بندگان است. )شــوری.9( پس ولی اهلل 

مظهر تجلیات اهلل است.
همچنین اگــر بخواهیم از همه نوع 
ظلمات از جمله جور و ظلم نجات یابیم 
باید به خدای قادر توسل جوییم و از او 
نجــات را با زبان تضرع بخواهیم و خود 
را حقیقتا نوزادی بدانیم که صفر تا صد 

او در دست ولی اوست.
خدا می فرماید: »بگو: چه کسی شما 
را از تاریکی های خشــکی و دریا نجات 
می دهــد؟ در حالی که او را برای نجات 

خــود از روی فروتنی و زاری و مخفیانه 
بــه کمک می طلبید و می گویید که اگر 
مــا را از این تنگناهــا و مهلکه ها نجات 
دهد، بی تردید از سپاســگزاران خواهیم 

بود. )انعام، آیه63(
پس حالت اهــل والیت که خواهان 
عنایــت الهــی و والیت هســتند تا از 
ولی اهلل مطلق، امــام زمان بهره گیرند، 
ماننــد نوزاد شــیرخواره اســت که با 
 تضرع خواســته هایش را بیان می کند. 

)اعــراف، آیــات 55 و 56( و هرگــز 
نیســت. غافــل  دعــا  در  تضــرع   از 

)اعراف، آیات 205 و 206(
قرآن به ما می آموزد کسی که گرفتار 
عذابی چون ظلم و جور است اگر تضرع 
کنــد خدا او را نجــات می دهد و تحت 
والیت خویش می برد، ولی دل ها سنگ 
شــده و تضرع ندارد و گرفتار تزیینات 
شــیطان شــده و ذکر الهی را فراموش 
کرده است، از این رو درهای عذاب های 
مختلف را به روی خویش گشوده است. 

)انعام، آیات 43 و 44(
* حسین نوری

تضرع، زبان اهل والیت


