
کسانی که به دنبال تکاثر نه کوثر 
هســتند و می خواهند بر ثروت 
خویش بیفزایند، با صدقه دادن 
می توانند ثروت خود را افزایش 
دهند و بدان برکت بخشند. از 
نظر آموزه های اســامی کسی 
یا جامعه ای که دچار فقر است، 
می بایست  فقر  از  رهایی  برای 
راه  و  کند  با خداوند تجــارت 
تجارت با خدا این است که از 
اموالی که در اختیار دارد بخشی 

را انفاق کند و صدقه دهد.

به طور کلی علم، محصول نظم 
علمی  هیچ  بی نظمی  در  است. 
پزشکی  علم  نمی آید.  به دست 
محصول نظم در بدن انســان 
و هیئت،  و علم نجوم  اســت 
محصول نظم و انتظام در کرات 

و اجرام آسمانی است.

به عظمت  فواید توجه  از  یکی 
آسمان و سیارات و ستارگان و 
به طور کلی اجرام آسمانی ،درک 
کوچک و ناچیز بودن انســان 
دربرابر نظام آفرینش اســت. 
محصول اخاقی این اندیشــه، 
کنار گذاشــتن غرور و تکبر و 
خودخواهی و خــود برتربینی و 
به تبع آن کاسته شدن جنگ و 

کشمکش است.

 خــدا درباره نقش تقوا در ازیاد ثروت می فرماید: و هرکس تقوای الهی 
پیشــه کند، خداوند راه نجاتی برای او فراهم می کند و او را از جایی که 
گمــان ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند، خداوند امر او را 
کفایت می کند. خداوند فرمان خود را به انجام می رســاند و او برای هر 

چیزی  اندازه ای قرار داده است.

اگر انسان نظاره گر عالم هستی باشد، عجز و ناتوانی خود را در می یابد و اگر 
تمام انســانها گرد هم آیند تا بال پشــه ای را به وجود آورند، از انجام چنین 
کاری ناتوان خواهند بود و حتی اگر انســان در خودش تأمل نماید، مشاهده 
می کند خداوند چه کارخانۀ عظیمی را در وجــود او نهادینه کرده و همۀ آنان 
با نظم و ترتیب حیرت آوری به کار خود مشغول  هستند. در این هنگام است که 
انسان خودبه خود عظمت خدا را اذعان می کند و از کبر و غرور در امان می ماند.
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تسلیم در برابر امر امام
عبداهلل بن ابی یعفور از یاران برجســته و مورد احترام حضرت امام 
صادق)ع( است. او مفسر قرآن بود و در مسجد کوفه درس قرآن داشت. 
می گویــد: روزی به امام صادق)ع( عرض کردم: به خدا قســم اگر اناری 
را دو قســمت کرده و نیمی از آن را حالل و نیمی دیگر را حرام بدانی، 
من تســلیم هستم! حالل شما را حالل و حرامتان را حرام می دانم. امام 
صادق)ع( دو بار مرا دعا کرد و فرمود: خدا تو را مشمول رحمتش سازد. )1(

همچنیــن آن حضرت درباره او فرمود:  »احدی را همانند عبداهلل بن 
ابی یعفور نیافتم که وصایای مرا پذیرفته و مطیع امر من باشد.« )2(

____________
1- اختیار معرفهًْ الرجال، ج 2، ص 518

2- معجم  رجال الحدیث، ج 8، ص 377

موانع پاالیش افکار و عقاید )۱(
پرسش:

از منظر آموزه های وحیانی، چرا انسان علی رغم افکار و عقاید 
نادرست خود،  نمی تواند آنها را بازشناسی و پاالیش کند، و افکار 

و عقاید صحیح را سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهد؟
پاسخ:

بیماریخوددانابینی
یکی از مهم تریــن بیماری های روحی و روانــی در مباحث فکری و 
اعتقادی، بیماری خود دانابینی اســت، که تشخیص آثار و پیامدهای آن 
بسیار دشــوار است. این بیماری که به آن علم خیالی و جهل مرکب نیز 
گفته می شــود اگر مزمن و طوالنی مدت در انسان ایجاد شود،  مداوایش 
تقریبا محال است! جهل مرکب یا جهل فراگیر، عبارت است از دو نادانی 
که با هم ترکیب شــده اند: جهل اول، نادانی انســان به یک چیز است که 
همان جهل بســیط اســت، و جهل دوم این است که انسان، نادانی اش را 
علم تصور کند، و این خود جهلی دیگر اســت که با جهل نخست ترکیب 
می شود و از ترکیب آنها جهل مرکب حاصل می گردد. متاسفانه بسیاری 
از مردم به این بیماری روحی و روانی مبتال هستند! و آثار و پیامدهایش 
در عرصه های فکری و اعتقادی و تعامالت اجتماعی ظاهر و نمایان است! 
به ویژه در ســه عرصه ای که امام صادق)ع( به آنها صراحت و تاکید دارد: 
1- عرصه دینی 2- عرصه خواسته ها و باورها 3- عرصه مدیریت در کارها 

)تحف العقول، ص 321(
در این سه عرصه همه گمان می کنند که آنچه می گویند و اعتقاد دارند 
با واقعیت مطابق است و هیچ کس احتمال نمی دهد که ممکن است افکار، 
ادعاها و اعتقاداتش خطا باشــد! حال ســوال اصلی این است که چرا این 
حالت تصلب و انعطاف ناپذیری و خود حق بینی در انسان به وجود می آید 
و چه موانعی موجود است؟ براساس آموزه های وحیانی اسالم موانع زیر را 

می توان به عنوان سد راه حقیقت و واقعیت برشمرد:
1- پیروی از گمان و ظن

از منظر قرآن کریم شایسته نیست، مسلمان چیزی را که به طور قطع 
برایش ثابت نشده است دنبال کند، یا آن را محور گفتار، پندار و کردارش 
قرار دهد: »و ال تقف ما لیس لک به علم« چیزی را که بدان علم نداری، 
دنبال نکن)اسراء- 36( و یا در سوره انعام آیه 116 خداوند می فرماید: اگر 
از بیشتر کسانی که در این سرزمین هستند پیروی کنی، تو را از راه خدا 
گمراه می کنند. آنان جز از گمان خویش پیروی نمی کنند و جز به حدس 

و تخمین نمی پردازند.
2- تمایالت نفسانی

این مانع دومین لغزشــگاه اندیشه اســت و خطرش اگر از »گمان« 
بیشتر نباشد، کمتر نیست. آنگاه که آدمی چیزی را دوست می دارد و بدان 
وابسته می شود، بینایی عقلش را از دست می دهد و گوش های اندیشه اش 
کر می شود. در نتیجه نمی تواندکاستی ها و نقص های محبوبش را ببیند. 

همین حالت در نفرت و دشمنی آدمی نیز وجود دارد. 
از ایــن رو آدمی اگــر می خواهد نقطه ضعف یا قــوت یک نظریه را 
بشناســد و در آن درست بیندیشــد، می باید نخست، خود را از تمایالت 
نفســانی آزاد ســازد، چرا کــه این تمایالت خــواه ناخــواه در باورها و 
قضاوت های او اثر می گذارد! داســتان فتوای نجاســت در آب چاه توسط 
 عالمه حلی که ابتدا دســتور داد چاه آب خانه اش را پر کنند، نمونه این 

تاثیرگذاری است. 
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: »ان یتبعون اال الظن و ما تهوی 
االنفس« )آنان( جز از گمان و آنچه دلخواهشــان است پیروی نمی کنند 
)نجم- 23( و همچنین در سوره ص آیه 26 می فرماید: ای داود! تابع میل 

خودت و هواهای نفسانی مباش که از راه خدا منحرفت می کند. 
امام علی)ع( فرمود: »خیر األراء ابعدها من الهوی و اقربها من السداد« 
امــام علی)ع( فرمود: بهترین آراء و نظــرات، دورترین آنها از هوس و 

نزدیک ترین آنها به استواری است. )غررالحکم، ح 5011(
ادامه دارد

عرصه های خود حق بینی انسان
قال االما م الصادق )ع(: »ثالث خالل یقول کل انسان انه علی 
صواب منها: دینه الذی یعتقده، و هواه الذی یســتعلی علیه، و 

تدبیره فی اموره«.
امام صادق)ع( فرمود: سه عرصه است که هر انسانی می گوید من در 
آن بر حقم: 1- دینی که بدان اعتقاد دارد 2- خواسته ها و باورهایی که 

بر او مستولی شده است 3- و مدیریت او در کارها. )1(
____________

1- بحاراالنوار، ج 78، ص 234، ح 54

 مومن در مصیبت ها 
همواره نفس خود را محاکمه می کند!

مومن در مراتب باالی ایمان، هر آنچه که به او می رسد را خیر و به 
صالح خویش می بیند. در طریقت هرچه پیش ســالک آید خیر اوست. 
این اثر حاصل بینش عمیق مومن در نسبت میان خالق و مخلوق است. 
در این مسیر اگر نقصی دید متوجه خویش می داند، و اگر کمالی مشاهده 
کرد به خالق برمی گرداند، به عبارت دیگر مومن در حوادث و ســوانح، 
همواره خویش را محاکمه می کند که چه کرده ام ثمره اش چنین شد، نه 
اینکه چرا او با من چنین کرد؟ مومن همواره با نظر سوء به نفسش نگاه 

می کند، و نظر حسن به خدای متعال دارد.)1(
____________

1- کیش پارسایان، آیت اهلل شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ص58

ارزشواهمیتمالازنظرقرآن
بــه اعتقاد کافران، مال و ثروت از ارزش بســیاری 
برخوردار است؛ زیرا از نظر آنان که اعتقادی به آخرت و 
عالم غیب ندارند و تنها به عالم شهادت و محسوس باور 
دارند که از طریق حواس انسانی شناخته می شود، هیچ 
چیزی ارزشمندتر از مال و ثروت نیست که تامین کننده 
قدرت و ارزش اجتماعی آنان اســت؛ از همین رو مال 
را نشــانه کرامت و فقدان آن را نشانه اهانت می دانند.

)فجر، آیات 15 تا 17؛ اسراء، آیات 90 و 93؛  زخرف، 
آیات 31 و 32(

خدا در قرآن بیان می کند که کافران مترف، مالک 
ارزش انســانی را در همان ثروت می دانند و انسانیت را 
بر اســاس آن تعریف می کنند)نساء، آیه 34؛ صف، آیه 
11؛ هود، آیه 12؛ زخرف، آیات 51 و 53(؛ چرا که آنان 
قدرت و ثروت را، مالک ارزش و معیار اصلی بهره مندی 

و خوشبختی انسان می دانند.)قصص، آیه 79(
اما براساس تعالیم قرآن، مال و ثروت به تنهایی هیچ 
ارزش ذاتی ندارد)آل عمران، آیه 116(، چه رســد که 
معیار ارزش گذاری انسان ها باشد. ارزش و نقش معنوی 
مال و ثروت  زمانی خواهد بود که با ایمان و عمل صالح 
آمیخته شــود و ابزاری برای انجام وظایف الهی انسان 
و تزکیه نفس مورد استفاده قرار گیرد.)سباء، آیه 37(

پس اگر انســانی، به خدا و غیب و آخرت بی ایمان 
باشــد، هیچ چیزی نمی تواند خالء ناشــی از آن را پر 
کنــد هر چند که تمام زمین و ما فیها به عنوان ثروت 

از شــگفتی های جهان آفرینش، ستارگان آسمان 
است. برخی از ستاره ها از خورشید چندین برابر بزرگتر 
هستند. نظم موجود در بین کرات و اجرام آسمانی، سبب 
شده تا زمین زیستگاه مناسبی برای جانداران باشد. قرآن 
کریم به نظِم در آسمان ها و زمین و همچنین آمد وشد 
منظم شــب و روز اشاره کرده و انسان ها را به تفکر در 
آنها فراخوانده اســت: »مسلماً در آفرینش آسمان ها و 
زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز برای خردمندان 

نشانه هایی ]قانع کننده[ است.« )آل عمران: 190(
با تأمل در گستردگی و نظم موجود در اجرام آسمانی 

به 2 نتیجۀ واضح می رسیم: وجود خدا و دفع تکبر.
در ادامه به شگفتی کرات و ستارگان و اثبات وجود 

خدا و دفع تکبر در سه بخش می پردازیم:
الف( شگفتی کرات و ستارگان؛

ب( نجوم و اثبات وجود خدا؛
پ( نجوم و دفع تکبر.

1. شگفتی کرات و ستارگان
در آسمان، کرات و ستارگان بی شماری وجود دارد. 
توجه و تفکر دربارۀ اجرام آســمانی، سبب شگفتی و 
تعجب می شــود. کانت، فیلســوف معروف آلمانی که 
از بزرگ ترین فیلســوفان جهان شــناخته شده است، 
جمله ای دارد که همان جمله را بر ســنگ لوح قبرش 
حّکاکی کرده اند و آن این اســت: »دو چیز اســت که 
اعجاب انسان را بیش از هرچیز دیگر برمی انگیزد: یکی 
آسمان پرستاره ای که در باالی سر ما قرار گرفته است 
و دیگر وجدانی که در دل ما قرار دارد« که هر دو اینها 
مورد توجه قرآن اســت. اما آســمان باالی سر ما که 
مکرر قرآن ما را به آن توجه می دهد.)مرتضی مطهری، 

مجموعه آثار شهید مطهری، ج22، ص507(
امام خمینی دربارۀ عظمت آسمان ها می گوید:

تعداد منظومه های موجود در آســمان که تاکنون 
کشف شــده به چهارده میلیون منظومه می رسد که 
هریک از آنها با افالک و ســیاره ها و اقمار تابعه شــان 
به اندازۀ منظومۀ شمســی یا بــه مراتب بزرگ تر از آن 
هستند و حتی منظومۀ شمسی ما به گرد یکی از آنها 
می چرخد. این در حالی است که فاصلۀ خورشید تا کرۀ 
نپتون که دورترین سیارۀ منظومۀ شمسی است بر پایۀ 
تحقیقات جدید، 27465 میلیون میل است. عالوه بر آن، 

راههایافـزایشثروت
محسن شمس آبادی

از نظر آموزه های قرآن، کسب ثروت و مال غایی هدف نیست، بلکه ابزاری است تا انسان آخرت خویش را بسازد و باقیات صالحاتی از خود 
به جا گذارد؛ زیرا مال و ثروت، متاع قلیل دنیا و زینت زندگی دنیوی است؛ بنابراین، اگر در راستای اهداف تعیین شده الهی به کار گرفته نشود، 

نه تنها کوره داغ آزمون الهی است، بلکه بالی جان آدمی خواهد شد که آخرت او را نیز تباه می سازد.
البته کسب ثروت و مال و افزایش آن از طریق حالل نه تنها منفی نیست، بلکه به عنوان یک هدف مثبت میانی مورد تایید قرار گرفته است؛ زیرا 
کمک به نیازمندان و مسکینان از طریق انفاقات مالی، زمانی شدنی است که انسان به تولید ثروت پرداخته و آن را افزایش دهد تا خود و دیگران 
از آن بهره مند شوند. بر این اساس، خدا راهکارهایی را برای کسب و افزایش مال و ثروت بیان کرده که در این نوشتار به آنها پرداخته می شود.

ن  سما ی آ  شگفتی ها
انســان تکبر  و 

علی قنبریان

در اختیار آن شــخص قرار گیرد)آل عمران، آیه 116؛ 
حاقــه، آیات 27 تا 29(؛ چــرا که مال و ثروت مادی  
دنیــوی هرگز با ایمان و دیگر نعمت ها و موهبت های 
معنوی الهی برابری نمی کنــد.)آل عمران، آیه 157؛ 
نمل، آیه 36؛ قصص، آیات 79 و 80؛ زخرف، آیه 32؛ 

جمعه، آیه 11( 
همچنین رزق و نعمــت آخرتی، بر امکانات مادی 
دنیوی و جاذبه های دلفریب آن برتری دارد؛ زیرا خیر 

مطلق است.)طه، آیه 131(
از نظر قرآن مال و ثروت، از فضل الهی به بشر )بقره، 
آیه 198؛ مائده، آیه 2؛ توبه، آیه 76( و نیز از جلوه های 
زینت زندگی دنیوی)کهف، آیه 46( و از امور ارزشمند 
و خیر برای انســان)بقره، آیات 180 و 216 و 272 و 
273؛ کهف، آیه 95؛ حج، آیه 11( و از ابزارهای مفید و 

سازنده انسان برای آخرت  سازی نیکو است؛ زیرا مومنان 
می توانند از مال و ثروتی که به درســتی و درستکاری 
کسب شده )اسراء، آیه 35( و همچنین به درستی انفاق 
و هزینه شده، آخرت خویش را بخرند)توبه، آیه 111( 
و این گونه به کرامت واقعی دســت یابند که با انفاق و 
اطعام به نیازمندان و یتیمان و مسکینان فراهم می آید.

)فجر، آیات 15 تا 18(
یکــی از جلوه های خالفت الهی انســان در زمین، 
آبادانی زمین از طریق تصرفاتی چون زراعت، دامداری 

و مانند آنها است)هود، آیه 61؛ آل عمران، آیه 14(.
همچنین از نظر قرآن، انفاق مالی و زکوات از واجبات 
شرعی است)بقره، آیات 2 و 3؛ انبیاء، آیه 73؛ نحل، آیه 
90؛ نور، آیات 24 و 37(، و شکی نیست که انفاق جز 
با تولید ثروت حالل و طیب امکان پذیر نیست و کسی 
که تولید ثروتی ندارد، به ســبب فقر توانایی انفاق را از 
دست می دهد و از یک واجب شرعی محروم می شود و 

البته تکلیفی هم نخواهد داشت.
زمینههایازدیادثروتحالل

از آنجــا که مال و ثروت به عنوان یک ابزار مفید و 
سازنده در زندگی مادی دنیوی مطرح است که انسان از 
طریق آن می تواند آسایش و آرامش و سعادت دنیوی و 
اخروی خویش و دیگران را تامین کند و باقیات صالحاتی 
از خود به جاگذارد، کسب مال و ثروت حالل و طیب و 
افزایش آن در قالب »فضل« از امور ارزشی در فرهنگ 
قرآنی است. از همین رو خدا بارها از مومنان خواسته تا 

به کسب فضل الهی )ابتغاء فضل اهلل( از جمله ثروت و 
مال حالل و طیب اقدام کنند.)روم، آیه 46؛ نور، آیات 32 
و 34 و 38؛ نحل، آیه 16؛ روم، آیه 23؛ قصص، آیه 73(
براساس تعالیم قرآن، برای کسب روزی و افزایش 

مال و ثروت می توان از بسترهای زیر بهره گرفت:
1. ایمان: یکی از مهم ترین بسترهای افزایش ثروت 
و مال، ایمان به خدا و آخرت اســت. قرآن بصراحت در 
این باره می فرماید: و اگر مردم شــهرها ایمان آورده و 
به تقوا گراییده بودند، قطعا برکاتی از آســمان و زمین 
برایشان می  گشودیم، ولی تکذیب کردند، پس به کیفر 
دستاوردشــان گریبان آنان را گرفتیم. )مائده، آیه 96( 
همچنین خدا دربــاره نقش ایمان در افزایش ثروت و 
رزق می فرمایــد: خداوند برای آنــان که کفران نعمت 
می کنند مثلی زده است: منطقه آبادی که امن ]و آرام[ 

و مطمئن بود و همواره روزی اش از هرجا می رسید؛ اما 
نعمت خدا را ناسپاسی کردند و خداوند به خاطر اعمالی 
که انجام می دادند، لباس گرسنگی و ترس را بر  اندامشان 

پوشانید.)نحل، آیه 112(
2. تقوای الهی: تقوای الهی که از طریق عمل به 
آموزه های اسالم کسب می شود)بقره، آیه 21( یکی از 
مهم ترین بسترهای افزایش مال و ثروت است. )مائده، 
آیه 96( همچنین خدا درباره نقش تقوا در ازیاد ثروت 
می فرماید: و هرکس تقوای الهی پیشه کند، خداوند راه 
نجاتــی برای او فراهم می کند و او را از جایی که گمان 
ندارد روزی می دهد و هر کس بر خدا توکل کند، خداوند 
امر او را کفایت می کند. خداوند فرمان خود را به انجام 
می رساند و او برای هر چیزی  اندازه ای قرار داده است.

)طالق، آیات 2 و 3(

4. عمل صالح: عمل صالح که مطابق آموزه های 
اسالم و شرایع الهی باشد، موجب افزایش رزق و روزی و 
مال و ثروت است؛ خدا بصراحت می فرماید: و اگر آنان به 
تورات و انجیل و آنچه از جانب پروردگارشان به سویشان 
نازل شده است، عمل می کردند؛ قطعا از باالی سرشان 
از برکات آســمانی و از زیر پاهایشان از برکات زمینی 
برخوردار می  شدند از میان آنان گروهی میانه رو هستند 
و بسیاری از ایشان بد رفتار میکنند. )مائده، آیه 66( امام 
ــَرَف یُوِرُث الَْفْقَر َو إَِنّ الَْقْصَد  صادق )ع( فرمود: »إَِنّ الَسّ
یُوِرُث الِْغَنی؛ اســراف موجب فقر و نداری، و میانه روی 
موجب غنی و بی نیازی می شود.«)کافی، ج 4، ص 53(

5. کار و تالش: از راه های کسب روزی و افزایش 
مال و ثروت، کار و تالش است؛ زیرا اگر انسان فراتر از 
قسمت روزانه دنبال فضل الهی است می بایست تالش و 
کوشش کنند. از نظر قرآن، قسمت روزانه برای همگان 
مشخص است)زخرف، آیه 32(، اما فضل، نیازمند ابتغاء 
و جستن است که این جستن و تالش نیز باید با پشتکار 
و همت باال همراه باشد.)روم، آیه 46؛ نور، آیات 32 و 
34 و 38؛ نحل، آیه 16؛ روم، آیه 23؛ قصص، آیه 73(
6. صدقه و انفاق: از دیگر راهکارهای قرآنی افزایش 
مال و ثروت، صدقه و انفاق اســت، به طوری که خدا در 
قرآن می فرماید حتی اگر فقیر از همان  اندک ســرمایه 
و ثــروت خویش کمی را انفــاق کند، خدا به او از فضل 
خویــش کمک کرده و بر مال و ثروتش می افزاید. قرآن 
کریم می فرماید: مثل کسانی که اموال خود را در راه خدا 
انفاق می کنند همانند دانه ای است که هفت خوشه برویاند 
که در هر خوشه صد دانه باشد، خداوند برای هر کس که 
بخواهد آن را چند برابر می کند و خدا گشایشگر داناست.

)بقره، آیه 261( امیرمومنان علی)ع( می فرماید: استنزلوا 
الرزق بالصدقه؛ با صدقه دادن، روزی خود را فرود آوردید. 
)کافی االسالمیه، ج4، ص3، ح5- تحف العقول ص 60- 
من الیحضره الفقیه ج2، ص 66، ح 1730( آن حضرت 
در جای دیگر می فرماید: اذا أملقتم فتاجروا اهلل بالصدقه؛ 
هرگاه دچار فقر و نداری شدید با صدقه با خداوند تجارت 
کنید. )نهج البالغه، حکمت 258( امام باقر)ع( در این باره 
می فرماید: البر و الصدقه ینفیان الفقر و یزیدان فی العمر 
و یدفعان عن صاحبهما ســبعین میته سوء؛ کار خیر و 
صدقــه، فقر را می برند، بر عمر می افزایند و هفتاد مرگ 
بــد را از صاحب خود دور می کنند. )من الیحضره الفقیه 
ج2، ص66، ح 1729( به سخن دیگر حتی کسانی که به 
دنبال تکاثر نه کوثر هستند و می خواهند بر ثروت خویش 
بیفزایند، با صدقه دادن می توانند ثروت خود را افزایش 
دهند و بدان برکت بخشــند. از نظر آموزه های اسالمی 
کسی یا جامعه ای که دچار فقر است، برای رهایی از فقر 
می بایست با خداوند تجارت کند و راه تجارت با خدا این 
است که از اموالی که در اختیار دارد بخشی را انفاق کند 
و صدقه دهد؛ زیــرا از نظر قرآن، در هر مالی چه کالن 
و چه  اندک، حق و سهمی الهی است که خاص سائالن 
و محرومان اســت )ذاریات آیه 19؛ معارج، آیات 24 و 
25( و بایــد این حق به آنان باز پرداخت شــود؛ اما اگر 
این ســهم در مال شخص و یا جامعه بماند، در حقیقت 
 خیانت در امانت صورت گرفته است و خائن هرگز بهره ای 

نخواهد برد.

پدید آورد.)نوح، آیات 10 تا 12( امیرمومنان علی)ع( 
فرمودند: خداوند متعال استغفار را برای افزایش روزی 
قرار داده که رحمت خود را شــامل حال بندگان قرار 

دهد. 

3. استغفار: از مهم ترین راهکارهای کسب مال 
حالل و افزایش رزق و ثروت، اســتغفار اســت. قرآن 
درباره نقش اســتغفار در افزایش رزق و روزی و مال 
و ثروت می فرماید: و گفتــم از پروردگارتان آمرزش 
بخواهید که او همواره آمرزنده است تا بر شما از آسمان 
باران پی در پی فرســتد و شــما را به اموال و پسران 
یاری کند و برایتان باغ ها قرار دهد و نهرها برای شما 

شاید بر طبق نظریات جدید منظومه های کشف نشده، 
خیلی بیشتر از کشف شده ها باشد.

سید بزرگوار، هبهًْ الدین شهرستانی - که زندگانی و 
توفیقش دراز باد- در کتاب الهیهًْ و االسالم در مسئلۀ 

چهاردهم در تعداد عالم ها و منظومه ها می گوید:
دانشــمندان معاصر علم هیئت ثابت کرده اند که 
سیارات و اقمار و منظومۀ شمسی ما همه از خورشید 

نور می گیرند و وســعت منظومۀ شمسی ما که به مدار 
نپتون محدود می شود، یکهزار و پانصد میلیون فرسخ 
اســت. یعنی اگر از نپتون نگاه کنی، خورشید بزرگ را 
مانند یک ستارۀ کوچک ]به اندازۀ یک گردو[ می بینی. 
نتیجۀ این فاصله، نبودن نور خورشید در مداری دورتر 
از مدار نپتون است. بنابراین، محال است که ستارگان 
ثابت نورشان را از خورشید ما بگیرند؛ زیرا خیلی بیش از 
نپتون از خورشید فاصله دارند. مگر نمی دانی که فاصلۀ 
برخی از ستارگان دنباله دار، چهارده برابر فاصلۀ نپتون از 
خورشید است؟ با این وجود، آنها تحت جاذبۀ خورشید 
ما هستند و در جاذبۀ ستارۀ دیگری نیستند؛ زیرا فاصلۀ 
آنها از ستارگان دیگر از فاصله شان با منظومۀ ما بیشتر 
است. در تأیید این مطلب همین بس که تلسکوپ هایی 
که زحل را با همــۀ دوری اش برای ما هزاربار بزرگ تر 
می کننــد، نمی توانند ســتارگان  را از آنچه به چشــم 
می خورند بزرگ تر کننــد و فقط آنها را کمی واضح تر 
نشان می دهند و در نهایت، آنهایی را که دیده نمی شوند 
می نمایاننــد. فاندیک در کتــاب ارواءالظماء می گوید: 
نزدیک ترین ســتاره به منظومۀ شمسی نهصدهزار بار 
دورتر از ما نســبت به خورشید است. در مجلۀ الهالل 
مصر )ص 478، سال 1909( آمده است: نزدیک ترین 
ستاره به زمین ما دلفاست که پس از محاسبات دقیقی 
که انجام شده اختالف زاویۀ دید ساالنه اش به اندازۀ یک 
ثانیه است و از اینجا معلوم شده که دوری آن از منظومۀ 
ما بیست میلیون میلیون میل است. با اینکه نور در هر 
ثانیه 190000 هزار میل راه را طی می کند، نور آن در 
مدت سه سال به ما می رسد. پس چه می گویی در مورد 
ســتاره ای که نور آن در مدت صد سال یا هزار سال یا 

بیشتر به ما می رسد؟ در کتاب ارواء الظماء آمده است: 
ســتاره ای که در مرتبۀ شانزدهم است فاصله اش از ما 
کمتر از 363 برابر فاصلۀ ستارۀ شعری از ما نیست و نور 
آن در مدت پنج هزار سال به ما می رسد. من می گویم: 
پس، نظر تو در مورد ســتاره ای که در مرتبۀ بیست و 
هشتم باشد، چیســت؟ غرض از بازگویی این مطالب، 
برای جلب توجه دعاکننده به عظمت سرزمین خداوند و 
کلمات ]مخلوقات [ بود:»بگو اگر دریا برای نوشتن کلمات 
پروردگارم مرکب شود خشک خواهد شد، پیش از آنکه 
کلمات]مخلوقات [ پروردگارم پایان پذیرد، هرچند دریای 

دیگری نیز بدان ضمیمه شود«. )کهف: 109(؛

وقتی چنین مناســباتی در پست ترین و ننگ ترین 
عالم  برقرار است، وضعیت عالم های گسترده و باعظمتی 
که عالم اجســاد و آنچه در آن است در برابر آنها بسان 
قطره ای در مقابل اقیانوس است و براستی نسبتی میان 
آنها نمی توان یافت و عالم اجسام در کنارشان اصاًل قابل 
ذکر نیســت، چگونه است؟ )امام خمینی، شرح دعای 

لسحر »ترجمه فارسی«، ص36ـ39(
2. نجوم و اثبات وجود خدا

ســتارگان، ســیاره ها، و به طور کلی هر آنچه که در 
آسمان است، بی حساب و کتاب و رها نیست بلکه دارای 
نظم بوده و حرکات و فعل و انفعاالت سنجیده ای دارند؛ 
مانند گردش زمین به دور خودش )که علت به وجود آمدن 
شب و روز است( و گردش زمین به دور خورشید )که علت 
به وجود آمدن ســال و چهار فصل می باشد(. به طور کلی 
علم، محصول نظم است. در بی نظمی هیچ علمی به دست 
نمی آید. علم پزشکی محصول نظم در بدن انسان است 
و علــم نجوم و هیئت، محصول نظم و انتظام در کرات و 
اجرام آسمانی است. اگر بین اجرام آسمانی نظم و انتظام 
نبود، اغتشاش، تصادف و برخورد به وجود آمده و نتیجه 
مطلوبی حاصل نمی شــد. اگر فاصله کنونی بین زمین و 
خورشید حفظ نمی شــد و زمین به خورشید نزدیک تر 
می شد، همه چیز از شدت گرما می سوخت و اگر زمین از 
خورشید دور می شد، انرژی خورشید و گرمای آن خاصیت 
کنونی را نداشت. بنابراین با دیدن نظم موجود در هستی، 
پی به وجود ناظم و خالق عالم قدرتمند باتدبیری می بریم 
که توانسته، چنین نظم و اِتقانی را در هستی )بین کرات 
آسمانی( به وجود آورد. دانشمندان الهیات از این استدالل 
در اثبات وجود خدا، با عنوان »برهان نظم« نام می برند.

3. نجوم و دفع تکبر
تََکبر یا ِکبر به معنای خودبزرگ بینی، از رذایل اخالقی 
اســت که قرآن کریم و روایات، آن را از صفات بســیار 
نکوهیدۀ بشر شمرده اند. برای تکبر اقسامی مانند تکبر در 
برابر خدا، تکبر نســبت به پیامبران و تکبر در برابر دیگر 
انسان ها ذکر کرده اند. گردن کشی در برابر خدا را که منشأ 

آن نادانی و گمراهی است، بد ترین نوع تکبر خوانده اند.
تکبر در برابر دیگر انسان ها نیز در متون دینی نکوهش 
شده است، حتی تکبر مؤمن بر اهل کفر و شرک؛ زیرا 
استمرار ایمان در مؤمن و کفر در کافر، یقینی نیست 
و چه بســا که در آینده ای دور یا نزدیک، جای آن دو با 
یکدیگر عوض شــود. در برخی از آیات قرآن به تکبر، 
به صورت صریح یا غیرصریح، اشاره شده است که به دو 

آیه اشاره می شود:

الف( » و از مردم ]به نخوت[ رخ برمتاب و در زمین 
خرامان راه مرو که خدا خودپســند الفزن را دوســت 

نمی دارد.«)لقمان: 18(
ب( » و گفتــه شــود از درهــای دوزخ درآییــد، 
جاودانــه در آن بمانید. وه چه بد]جایی[ اســت جای 

متکبران.«.)زمر: 72(
از آیۀ دوم به خوبی دانســته می شــود که یکی از 

ویژگی های جهنمیان، تکبر است.
احمد نراقی در کتاب ارزشــمند معراج السعاده در 

تبیین تکبر و تفاوت آن با ُعجب گوید:
تکبر عبارت است از حالتی که آدمی خود را باالتر از 
دیگری ببیند و اعتقاد برتری خود را بر غیر داشته باشد. 
فرق این با عجب، آن اســت که آدمی خود را شخصی 
داند و خودپسند باشد، اگر چه پای کسی دیگر در میان 
نباشد، ولی در کبر، باید پای غیر نیز در میان آید تا خود 
را از آن برتر داند و باالتر بیند. این کبر، صفتی اســت 
در نفــس و باطن و از برای این صفت، در ظاهر، آثار و 
ثمرات چندی است که اظهار آن آثار را تکّبر گویند و آن 
آثاری است که باعث حقیر شمردن دیگری و برتری بر 

آن گردد، مانند مضایقه داشتن از همنشینی با او، یا هم 
خوراکی با او، یا امتناع در پهلو نشستن با او، یا رفاقت او 
و انتظار سالم کردن و توّقع ایستادن او و پیش افتادن 
از او در راه رفتن و تقّدم بر او در نشستن و بی التفاتی با 
او در سخن گفتن و به حقارت با او تکلم کردن و پند و 

موعظه او را بی  اهمیت دانستن و امثال اینها.
از جمله آثار کبر اســت خرامان و دامن کشان راه 
رفتن. و بعضی از این افعال گاهی از حسد و کینه و ریا 
نیز نســبت به بعضی صادر می شود، اگرچه آدمی خود 

را از او باالتر هم نداند.
بدان که کبر از اعظم صفات رذیله است و آفت آن 
بسیار و غائلۀ آن بی شمار است. چه بسیارند از خواص 
و عوام که به واســطۀ این مرض به هالکت رسیده اند و 
بســی بزرگان ایام، که به این سبب گرفتار دام شقاوت 
گشــته اند. اعظم حجابی است که آدمی را از وصول به 
مرتبۀ فیوضات و بزرگ ترپرده ای اســت از برای انسان 
از مشــاهدۀ جمال ســعادات، زیرا که این صفت، مانع 
می گردد از کسب اخالق حســنه. چون به واسطۀ این 
صفت، آدمی بر خود بزرگی می بیند، که او را از تواضع 
و حلم و قبول نصیحت و ترک حســد و غیبت و امثال 
اینها منع می کند. بلکه خلق بدی نیســت مگر اینکه 
صاحب تکّبر محتاج به آن است به جهت محافظت عّزت 
و بزرگی خود و هیچ صفت نیکی نیست مگر اینکه از آن 
عاجز است به سبب بیم فوت برتری خود. از این جهت 
آیات و اخبار در مذمت و انکار بر آن خارج از حّیز شمار 

و تذکار است )احمد نراقی، معراج السعاده، ص287(.
برای درمان تکبر شیوه هایی، هم در مقام علم هم 
در مقام عمل، ذکر کرده اند. در مقام علم، راه درمان 
تکبر شناخت عظمت خدا و وقوف به اختصاص این 
صفت به اوســت. فرد با چنین شــناختی، به دوری 
خود از عظمت هم پی می برد. تفصیِل این شناخت 

وقتی است که فرد ،اسباب تکبر را بررسی می کند تا 
بی اســاس بودن تکبر به چنین اموری معلوم شود؛ 
چراکه تمامی این امور یا خارج از ذات انسان یا فانی 

و تباه شدنی است. 
اگر انسان نظاره گر عالم هستی باشد، عجز و ناتوانی 
خود را در می یابد و اگر تمام انسانها گرد هم آیند تا بال 
پشــه ای را به وجود آورند، از انجام چنین کاری ناتوان 
خواهند بود و حتی اگر انسان در خودش تأمل نماید، 
مشاهده می کند خداوند چه کارخانۀ عظیمی را در وجود 
او نهادینه کرده و همۀ آنان با نظم و ترتیب حیرت آوری 
به کار خود مشغول  هستند. در این هنگام است که انسان 
خودبه خود عظمت خدا را اذعان می کند و از کبر و غرور 

در امان می ماند.
یکی از فواید توجه به عظمت آســمان و سیارات و 
ســتارگان و به طور کلی اجرام آسمانی ،درک کوچک و 
ناچیز بودن انسان دربرابر نظام آفرینش است. محصول 
اخالقی این اندیشــه، کنار گذاشــتن غــرور و تکبر و 
خودخواهی و خودبرتربینی و به تبع آن کاســته شدن 

جنگ و کشمکش است.


