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پرسش و پاسخ

حلم و بردباری در چه مواقعی ضروری است؟
امام صادق)ع( می فرماید: بردباری چراغ راه خداست... پنج چیز است 

که حلم و بردباری می طلبد:
۱- شــخص عزیز باشــد و خوار شود ۲- راستگو باشد و نسبت ناروا 
داده شــود ۳- به حق دعوت کند و سبکش بشمارند ۴- بی گناه باشد و 
اذیت شود ۵- حق طلبی کند و با او مخالفت کنند. اگر در هر پنج مورد، 

به حق رفتار کنی، بردبار واقعی هستی. )۱(
امام علی)ع( می فرماید: مومن در گرفتاری صبور و منافق در گرفتاری 

بی تاب است. )۲(
____________

۱- بحاراالنوار، ج۶۸، ص ۴۲۲، ح ۶۱
۲- تحف العقول، ص ۲۱۲

الزمه سلوک، میانه روی و استقامت است
الزمه سلوک میانه روی است، سالک اگر در راه حق از اعتدال خارج 
گردد، خروج او از اعتدال سبب انحراف و دوری او از حق است. آن سالکی 
کــه در امور خود اعتدال را رعایت می نماید، )در واقع( او در طریق حق 
استقامت می ورزد و مصداق آیه شریفه: »فاستقیموا الیه« در بندگی خدا 

استقامت داشته باشید.)۱( )فصلت- ۶( 
____________

۱- مقامات معنوی، محسن بینا)ره(، ج۲، ص۱

بدون صبر کارها تباه می شود!
قال االمام علی)ع(: »الصبر فی االمور، بمنزله الرأس من الجسد،  
فاذا فارق الرأس الجســد،  فسد الجسد، و اذا فارق الصبر االمور، 

فسدت االمور«.
امام علی)ع(: نقش صبر در کارها، همانند نقش ســر در بدن است، 
همچنان که اگر سر از بدن جدا شود، بدن از بین می رود، صبر نیز هرگاه 

همراه کارها نباشد، کارها تباه می گردند.)۱(
____________

۱- نهج البالغه، حکمت ۲۸۸

رابطه صبر و ظفر
پرسش: 

از منظر آموزه های وحیانی اسالم چه رابطه ای میان صبر و حوصله 
و ظفر و موفقیت وجود دارد، و آیا صرف اســتعداد برای دستیابی به 

پیروزی و موفقیت کافی است؟
پاسخ:

دید گاه های مختلف برای کسب پیروزی و موفقیت
پیروزی و موفقیت، آن محبوب و معشوق عمومی است که همه افراد بشر در 
هر رشته و مقام که هستند، وسیله و راه رسیدن به آن را جست وجو می کنند. 
بدیهی اســت که هر کســی محبوب و مطلوبی دارد و آرزوی رســیدن به آن 
محبوب، همواره دل او را زنده نگه می دارد، و دائما در اندیشــه اســت که چه 
وسیله ای او را یاری خواهد کرد که پیروز و موفق شود و به محبوب و مطلوب 

خود برسد.
1- بخت و شانس

افراد جامعه در تشــخیص راهکارها و عوامل رسیدن به پیروزی و موفقیت 
یکسان نیستند. کسانی که هیچ گونه واقع بینی در آنها نیست و با وهم و خیال 
می خواهند به اهداف خود برسند، خیال می کنند یگانه چیزی که باید به کمک 
و یاری آدمی بیاید و او را به ظفر و موفقیت برســاند، بخت و شانس و تصادف 
است. گمان می کنند هر کســی با یک بخت و شانس مخصوص به دنیا آمده 
است. اگر  خوشبخت به دنیا آمده باشد، هیچ چیز نمی تواند او را بدبخت کند، 
و اما اگر بدبخت و بدشــانس به دنیا آمده باشــد،  هیچ چیز قادر نخواهد بود او 
را خوشــبخت سازد. نه علم،  و نه ایمان، و نه عمل صالح، و نه اخالق و ملکات 
فاضله به هر راه راست و صراط مستقیمی که قدم بگذارد، آن بخت بد و سیاه 
مانند سایه همراه او است،  و نمی گذارد به نتایج دلخواه خود برسد. به گمان این 
اشخاص هیچ قدرتی در جهان قادر نیست که خوشبخت را بدبخت و بدبخت 
را خوشبخت نماید. این دیدگاه یک خیال و توهم شیطانی است، زیرا نه عقل 
مسئله بخت و شانس و تصادف را به رسمیت می شناسد و نه آموزه های وحیانی 
اسالم. خداوند احدی را خوشــبخت با لذات و بدبخت با لذات نیافریده است. 
قرآن کریم می فرماید: ما بشر را از نطفه ای آفریدیم که ترکیبی از استعدادهای 
مختلف اســت )االنسان-۲( بنابراین همه گونه استعداد در آدمی هست و همه 
گونه راهی به روی او در این جهان باز است. او آزاد و مختار آفریده شده، و این 
مسئولیت خود انسان است که باید راه را درست تشخیص بدهد و درست عمل 

کند تا سقوط نکند! 
2- تاکید بر عوامل خارجی وجود انسان

برخی دیگر تکیه خود را روی عوامل موجود می اندازند، ولی در میان عوامل 
موجود، خود را فراموش می کنند، و فقط دیگران را به حساب می آورند. چشم 
طمع به دیگران دارند، و با توسل به ارتباطات و عوامل ذی نفوذ می خواهند به 
اهدافشــان برســند. این افراد رمز پیروزی و موفقیت را در تقویت ارتباطات با 
عوامل ذی نفوذ و قدرتمند می دانند و اگر کسی از چنین پشتوانه ای برخوردار 
نبود، به طور طبیعی او نمی تواند به پیروزی و موفقیت در رســیدن به اهداف 
مطلوب خود نائل گردد. این دیدگاه نیز عقلی و منطقی نیست و آموزه های دینی 

هم آن را تایید نمی کند.
۳- صبر و حوصله زیاد

گزینه صحیح این اســت که انسان شخصیت و استعدادهای مکتوم درونی 
خود را بشناســد و بداند که در نظام علل و اسباب جهان، از همه اسباب بهتر 
همان اســبابی است که همراه وجود خود ما است. خداوند هر موجودی را که 
آفریده، او را مجهز ساخته به استعدادها و تجهیزاتی که جزو شخصیت او است 
و این مطلب اختصاص به انسان هم ندارد، همه موجودات در داخل وجود خود 

مجهزند به تجهیزاتی که همانا وسیله سعادت آنها می باشند.
یکی از مهم ترین عواملی که در پیروزی و توفیق انســان دخالت زیادی 
دارد و شــرط موفقیت در کارها به حساب می آید، صبر و حوصله زیاد است. 
کم صبری و بی حوصلگی مانع است که انسان در یک کار مفید که متناسب 
با اســتعداد او اســت مداومت کند، همه کارها را ناقــص می گذارد، و دائما 
از این شــاخه به آن شــاخه می پرد و در نتیجه هیچ کاری را به طور کامل 
انجام نمی دهد. بســیاری افراد بااســتعداد و اهل نبوغ به خاطر کم صبری و 
بی حوصلگــی هیچ کاری را به طور کامــل انجام نمی دهند و توفیقاتی را به 
دست نمی آورند در حالی که افراد ضعیف و متوسط از نظر استعداد و نبوغ، 
در اثر صبر و حوصله زیاد و مداومت در کار به موفقیت و پیروزی های شگرفی 
دســت می یابند. بنابراین با صبر و استقامت و حوصله زیاد بی استعدادترین 
افراد هم ولو در یک زمان طوالنی بی هدف خواهند رسید. همان طور که امام 
علی)ع( فرمود: آدم با حوصله ظفر را به چنگ خواهد آورد ولو بعد از یک زمان 

طوالنی.)نهج البالغه- حکمت ۱۵۳(

 آثار و کارکردهای استقامت
برای شناخت اهمیت و جایگاه استقامت 
از نظر فرهنگ قرآنی بهتر است که نخست 
به آثار و کارکردهای آن توجه شود، زیرا یکی 
از راه های شناخت اهمیت و ارزش هر کاری 
توجه به آثار و کارکردهای آن در حوزه های 
مختلف و از منظرهای متفاوت است. از این 
رو، پیش از بررســی علل و عوامل ایجادی و 
بقایی استقامت به آثار و کارکردهای آن توجه 

داده می شود.

کســی که در مسیر کمال 
قــرار دارد و بــه خداوند 
ایمان داشــته و باورهای 
براســاس  را  خویــش 
آموزه های وحیانی شــکل 
بخشیده و بینش و نگرش 
وی همان بینش و نگرش 
وحیانی اســت، نسبت به 
و  اندوه  هیچ  خود  گذشته 
پشــیمانی  و  به آینده نیز 

ترس و نگرانی ندارد.

براساس آیات 30 و 31 سوره فصلت، از آثار استقامت و 
پایداری بر دین این است که خداوند گروهی از فرشتگان 
خاص را در خدمت شــخص قرار می دهد تا نسبت به 
اعمال خویش اســتقامت ورزیده و از بینش و نگرش 
خود دســت برندارد و از تهدیدهای دشمنان نهراسد و 
از زمزمه  های کینه توزانه آنان نترسد و خود را نبازد و در 

مسیر نقص قرار نگیرد.

 قــرآن بر مســئله عمل صالح بســیار تاکیــد مي کند. 
شب زنده داري، دعا و تضرع، امید به نصرت خداوند و دیگر 
اعمال نیك و نگرش سالم و درست است که موجب تحقق 
استقامت در آدمي مي شــود و براي بقاي آن مي بایست 
همواره بر تــوکل و امدادهاي غیبي و عنایت هاي خاص و 

یادآوري و ذکر توجه داشت.

خدا بیان می کند که دشمنان حضرت ابراهیم)ع( اراده کرده 
بودند تا با کید و مکر خویش آن حضرت را با آتش نابود 
کنند؛ اما اراده آنان در برابر اراده الهی کارآمدی نداشــت 
بلکه این اراده الهی بود که در جنگ اراده ها غالب شــد و 
آن حضرت سالم از درون آتش بیرون آمد و این گونه اراده 

آنان تحت اراده الهی به خسران و زیان آنان تبدیل شد.

 وقتی در مسئله جنگ اراده ها میان مومنان و کافران دقت و تامل 
می شــود، این حقیقت باطنی و ملکوتی آشکار می شود که این 
جنگ اراده ها نه میان مومنان و کافران بلکه میان خدا و کافران 
است. از نظر قرآن، در جنگ اراده ها این خداست که پیروز میدان 
است و این اراده الهی است که بر هستی از جمله بر اراده کافران 

غلبه می کند و آن را به تسخیر خویش در می آورد .

 جنگ اراده ها و محاسبات
از دیدگاه قرآن

صفحه معارف روزهای: شنبه ،یک شنبه
 سه شنبه و پنج شنبه منتشر می شود
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صفحه ۶
پنج  شنبه ۳ آذر ۱۴۰۱
۲۹ ربیع الثانی ۱۴۴۴ - شماره ۲۳۱۷۶

استقامت در راه خدا 
و آثار آن محمداحسان آزادی

شناخت راه راست از راه کژ و پایداری در آن، به معنای شناخت کمال و حرکت 
در راستای دستیابی به آن است؛ از این رو، هرگاه از استقامت سخن به میان می آید، 
چیزی جز پایداری در مسیر کمالی نیست؛ زیرا آدمی به طور فطری جز به کمال 
و دوری از نقص نمی اندیشد و اگر در موردی و یا مواردی شخصی در مسیر کمالی 
حرکت نکند از دو حال خارج نیست؛ یا در تطبیق مصداق اشتباه کرده و به خطا 
امری ناقص و غیر کمالی را کمال یافته و یا از فطرت خویش دور افتاده و از حالت 

شخصیت معتدل و سالم بیرون رفته که به سوی نقص گرایش یافته است.
استقامت و پایداری بدان معناست که شخص همواره در مسیر شناخت کمال 

و عمل بدان حرکت کند و هیچ چیز او را از مسیر کمالی دور نسازد. 
این مسئله از نظر قرآن بسیار اهمیت دارد و آیات چندی به اهمیت و جایگاه 
ارزشی آن پرداخته است. از جمله در آیه 7 سوره توبه مومنان را موظف می کند 

که در مسیری کمالی خویش و پایبندی به هنجارهای اجتماعی پایداری ورزند 
و نگذارند تا چیزی آنان را نســبت به هنجارهای اجتماعی بی توجه ساخته و به 
بی تقوایی بکشاند. اگر در این آیه با توجه به هنجارهای پسندیده عقالیی اجتماعی 
سخن از استقامت و پایداری و وفای به عهد و پیمان ها حتی نسبت به کافران و 
مشرکان سخن رفته است در آیه 104 سوره نساء نیز بر ارزشمندی و اهمیت پایداری 
و استقامت بر ایمان تاکید شده است که بیانگر این نکته است که پایداری و استقامت 
در همه حوزه های کمالی از باورهای راستین و رفتارها و کردارهای اجتماعی موافق 

اصول عقالنی و شرعی امری پسندیده بلکه واجب از نظر شرعی است.
با توجه به ارزش و اهمیت اســتقامت و استواری در راه خدا، این نوشتار به 
بررسی علل و عوامل ایجاد و بقای استقامت پرداخته و به آثار و کارکردهای آن 

اشاره می کند.

در حقیقت کسانی که گفتند پروردگار ما خداست 
سپس ایستادگی کردند فرشتگان بر آنان فرود می آیند.

وا  ُ ثُمَّ اسَتَقاُمُّ َُُّنا اللِّ یَن قالٌوا َرب اَنَّ الَذَّ
اَلئِکْهًُ ُل َعَلیِهُم الَمَ تََتَنزَّ

)فصلت/۳0(

این نکته در آغاز این نوشــتار الزم است 
توضیح داده شود که استقامت به عنوان یک 
فضیلت اخالقــی و ارزش هنجاری و منش 
نیک مورد توجه است. بنابراین استقامت در 
حوزه امور اکتسابی مطرح است و شخص باید 
در یک فرایندی با آموزش های خاص آن را 

پدید آورده و در خود تقویت کند.
آرامش یابی

یکی از آثاری که خداوند برای استقامت 
در مســیر کمال بیان می کند دستیابی به 
آرامش است. آرامشــی که در اینجا مطرح 
اســت دربرگیرنده آرامش روحی و روانی در 

دنیا و آخرت و امنیت در دو جهان است. 
کســی که در مسیر کمال قرار دارد و به 
خداوند ایمان داشــته و باورهای خویش را 
براســاس آموزه های وحیانی شکل بخشیده 
و بینش و نگرش وی همان بینش و نگرش 
وحیانی اســت، نسبت به گذشته خود هیچ 
اندوه و پشــیمانی و به آینــده نیز ترس و 
نگرانی ندارد؛ زیرا در مســیر کمال حرکت 
می کند و به لقاءاهلل نایل می شــود و در کنار 
کمال مطلق و در ســاحل جنــب  اهلل آرام 
می گیرد و تالش وی در نهایت به پروردگاری 
 می رســد کــه در اوج بی نهایــت کمالــی 

قرار دارد.
استقامتی که این گونه و با این شرایط و 
خصوصیات باشــد زمینه نزول فرشتگانی را 
فراهم می آورد که او را در مســیر کمالی اش 
یاری می رســانند و قلبــش را تقویت کرده 
و رفتارها و اعمالــش را مدیریت می کنند. 

)فصلت آیه ۳0(
خداوند در آیه ۱۳ ســوره احقاف بیان 
می کند که نه تنها فرشــتگان برای کمک و 
یاری او فرو فرستاده می شوند تا او را نسبت 
به اندوه گذشــته و تــرس از آینده برهانند 
بلکه خداوند خــود،  او را ربوبیت کرده و به 
طور مســتقیم وی را از هــر ترس و حزنی 
می رهاند. تاکید بر ربوبیت مســتقیم الهی 
بدان معناست که چنین اشخاصی مورد توجه 
خاص خداوندی هســتند و از نعمت فضل و 

رحمت خاص برخوردار می باشند.
یاری فرشتگان و امدادهای الهی

براساس آیات ۳0 و ۳۱ سوره فصلت، از 

آثار اســتقامت و پایداری بر دین و تاکید بر 
پروردگاری رب العالمین این است که خداوند 
گروهی از فرشــتگان خــاص را در خدمت 
شــخص قرار می دهد تا نســبت بــه اعمال 
خویش استقامت ورزیده و از بینش و نگرش 
خود دست برندارد و از تهدیدهای دشمنان 
نهراسد و از زمزمه  های کینه توزانه آنان نترسد 

و خود را نبازد و در مسیر نقص قرار نگیرد.
در حقیقــت امدادهای خاص خداوند به 
کمک فرشتگان و یا به طور مستقیم از سوی 

خداوند عامل مهمی اســت که شــخص در 
امنیت جانی و عملی و آرامش روحی و روانی 
قرار گیرد و از آینده اش ترســی به خود راه 
ندهد و در مسیر کمال چنان که شروع کرده 

با استقامت و استواری ادامه دهد.
بــا توجه به اینکــه آدمی تحــت تاثیر 
وسوســه های دشمنان و یا تشکیک و تردید 
در آینــده حرکــت، دچار توهم شکســت 
می شــود خداونــد در آیات پیــش گفته نه 
تنها بدان ها بشــارت یاری و کمک می دهد 
و اســتقامت کنندگان را از درون بر درستی 
و راســتی راه آگاه و مطمئن می سازد، بلکه 
پیــروزی و موفقیت را تنها در گرو پایداری و 
ثبات قدم نسبت به بینش و نگرش می شمارد 
و در آیــات ۲۴9 و ۲۵۱ تاکیــد می کند که 
اســتقامت رمز پیروزی است و آدمی تنها در 
سایه اســتقامت است که می تواند به اهداف 
کمالی خویش برســد. )آل عمران آیه ۱۴۶ 

و ۱۴۸(
کسب رستگاری و پیروزی

خداونــد در آیه ۱۵۲ ســوره آل عمران 
تحقق بشارت الهی نسبت به پیروزی مومنان 
در غزوه احد را تنها به پایداری و اســتقامت 
ایشان نسبت می دهد تا بدین وسیله به همگان 
بفهماند که رمز پیروزی را باید در مقاومت و 
استقامت جست. )تفسیر مجمع البیان، شیخ 

طبرسی، ذیل آیه ۱۵۲ سوره آل عمران(
این پیروزی که در آیات قرآنی بدان اشاره 
شــده  تنها پیروزی در دنیا و یا دستیابی به 
اهداف محدود و معین دنیوی نیســت بلکه 
هرگونه پیروزی مومنان که در مسیر کمالی 
خویش و جامعه اســت به معنای رستگاری 
است؛ زیرا در آموزه های قرآنی دنیا از آخرت 
جدا نیست و کســی که در مسیر کمالی به 
پیروزی می رســد به معنای دستیابی وی به 

رستگاری نیز می باشد. 
با این تفاوت که در بینش قرآنی حتی اگر 
شخص به هر دلیلی دچار شکست ظاهری شد 
رستگار است. از این رو امام خمینی با توجه به 
بینش و نگرش قرآنی می فرماید: چه شکست 
بخوریم و چه پیروز شویم باز ما پیروزیم )آیین 
انقالب اسالمی، ج ۲، ص ۵۶۱( زیرا در مسیر 
کمالی و رضایت الهی حرکت انجام شده است 

و شخص تنها خشنودی الهی را در نظر داشت 
و چون دستیابی به جامعه برتر ایمانی و ساخت 
دنیای بهتر، وظیفه و تکلیف الهی بشر است 
در صورت موفقیت نیز رســتگار خواهد بود، 
چنان که در صورت شکست رستگار بوده است.
بر این اساس خداوند در آیه ۴۵ سوره انفال 
رستگاری را از آثار و پیامدهای طبیعی استقامت 
برمی شــمارد که معنا و مفهوم آن این است که 
شخص مومن و پایدار در هر حال رستگار می شود.

جلب محبت خدا
یکی دیگر از آثار استقامت جلب محبت 
و دوستی خداوند است. اگر بپذیریم که مراد 
از استقامت و پایداری در فرهنگ قرآنی تنها 

پایداری در مسیر کمالی و حق است و اینکه 
انســان در مسیر کمالی با آموزش و پرورش، 
خود را به این مرحله از شخصیت می رساند که 

رنگ خدایی به خود می گیرد، در این صورت 
می توان گفت که دستیابی شخص به استقامت 
به معنای دستیابی به صبغه و رنگ الهی است. 
در این صورت است که شخص به عنوان کسی 
که به منش الهی دست یافته محبوب خداوند 
می شود. از این رو خداوند در آیه ۱۴۶ و ۱۴۸ 
سوره آل عمران سخن از ربانیون به میان آورده 
است که بیانگر دستیابی شخص و یا اشخاص 
به مقامی اســت که منش و کنش آنان رنگ 
خدایی یافته است و متصف به ربوبیت الهی 
شده  اند. این اشخاص با به دست آوردن منش 
ربوبیــت الهی و رنگ خدایی در مقام صبر و 
جهاد قرار می گیرند و از مقام احســان سود 
می برند. مقام صبر و جهاد به ایشــان کمک 
می کند تا رنگ خدایی را در خود تقویت کنند 
و زمانی که از خود گذشته و به خدا رسیدند 
در مقام احســان قــرار می گیرند و این گونه 
اســت که محبوب خاص خداوند می شوند و 
رفتارها و کردارهایشان مورد رضایت خداوند 
قرار می گیرد. )آل عمران، آیات  ۱۴۶ و ۱۴۸ 

و نیز صف آیه ۴(
در مقام احســان، شــخص دارای چشم 
بصیرت و ملکوتی می شــود و از باطن اشیا و 
چیزها چنان که هست آگاه می شود. از این رو 
نسبت به حوادث و رخدادها واکنش های تند 
و عصبی بروز نمی دهد بلکه همه چیز را تحت 
ربوبیت و حاکمیت حکمت الهی معنا می کند. 
بنابرایــن آرامش خاص دیگری را به دســت 
می آورد که ویژه ربانیون و محســنان است و 
فرشتگان خاصی بر آنان نازل شده و آنان را از 
هر لحاظ تقویت و امداد می کنند و دل  هایشان 
را محکم و استوار می سازند. )فصلت آیه ۳0(

ویژگی اهل استقامت
آنــان در حوزه عملکردهــای اجتماعی 
نیز جــز حق نمی گویند و جز به هنجارهای 
پسندیده عقالنی و شرعی عمل نمی کنند و 
بر هر چیزی که بیرون از این چارچوب و باطل 
و ناروا و ناپسند باشد هجوم مي آورند و از هیچ 
مخالفتي باکي ندارند. )انبیاء آیات ۲۵ تا 7۵ 
و نیز ۶۶ تا ۸۶ و نیز کهف آیات ۴۱ تا 0۲ ( 
هرگونه تهدید دشمنان و مخالفان مسیر 
تکاملي، آنـــان را از میدان به در نمـي سازد 
)اعــراف آیات ۴۲۱ تا ۶۲۱ و طه آیات 07 تا 
۲7 و شعراء آیات 7۴ تا 0۵( بنابراین در بینش 

خویش بر اساس توحید و کماالت توحیدي 
مي باشند )اعراف آیات ۸۸ و 9۸( و در کردارها 
و منش خویش جز هنجارها را مورد توجه قرار 
نمي دهند. )یس آیات ۳۱ تا 9۱ و ۱7 و هود 

آیات ۵۲ تا ۵۳ و ۲۱۱(
براي آنان همان  اندازه که جهاد با نفس و 
تقویت پایداري و استواري بر بینش و نگرش 
توحیدي و کمالي مهم و اساسی است که به 
خودســازي مي پردازند تا در ســیر و سلوک 
کمالي خویش به مقام ربانیون برسند )بقره 
آیات 9۴۲ تا ۱۵۲( همچنین در جهاد بیرونی 
و جهاد اصغر نیز چنین هستند و هرگز دست 
از استقامت و پایداري برنمي دارند و در مقابله 
با  دشــمنان حریم هنجارها و اصول اخالقي 
و ایماني می ایســتند و براي دستیابي جامعه 
به آزادي و اســتقالل و امنیت از جان و مال 
خویش مایه می گذارند )آل عمران آیه ۲۵۱ و 

۶۴۱ و ۸۴۱ و ۱۲۱ و انفال آیه ۵۱ و ۶۱( .
از نظر ایشان پایداري و استقامت، هم باید 
در حوزه جهاد با نفس باشد که در حوزه ایمان 
به خدا معنا مي شــود و هم درحوزه جهاد با 
منکرات و اهل آن باشــد که در حوزه امر به 

معروف و نهي از منکر و یا  ســتیز با کافران و 
معاندان تعریف می شود. )همان آیات( 

از نظر قرآن بهترین فرمانده کسی است 
که هم خضر راه دل باشد و هم طالوت جـدال 
با جالوت. بنابراین کســانی که شیران روز و 
پارسایان شــب هستند و در مقام حکمت و 
دانش از دانش رشدي خضري برخوردارند و در 
سیاست و جنگ مدیریتي کامل دارند بهترین 
اشــخاص براي مدیریت جامعه هســتند و 
این گونه است که عرفان قرآني بر خالف تصوف 
هنــدي و عرفان مســیحي و یوناني و رومي 
جامع دین و دنیا و فرد و جامعه است. چنین 
اشــخاصي بر قول ثابتي هستند که زندگي 
دنیا را بي هیچ گسســتي به زندگي آخرت 
پیوند مي زنند )ابراهیم آیه 7۲( و فرشتگان 
حق همواره بر ایشان نازل می شوند)نحل آیه 

۲0۱ و فصلت آیه 0۳(
در حالي که استقامت و پایداري شخصي 
آسان و پایدارسازي دیگران جزو محاالت است 
آنان با امداد غیبـي ایـن مسئولیت را با توکل 
و عنایت خداوندي به پایان مي رســانند و به 

درستي از عهده آن بر مي آیند. 
عوامل ایجاد و بقای استقامت 

چنان که گفته شــد استقامت و پایداري 
در شخص امري انتسابي و از منش هایي است 
که در یک فرآیند در آدمی ایجاد می شــود 
و همــواره نیازمند علــل و عوامل ایجادي و 

بقایي است.
در آیات قرآن، هم به علل ایجادي و عوامل 
تحقــق آن و هم به علل بقایي و تثبیتي آن 
اشاره شده اســت. از جمله علل ایجادي که 
خداوند در قرآن بدان اشاره می کند شناخت 
و بینش درست و باوري قوي است که در آیه 
9۳۱ سوره آل عمران بدان اشاره شده است.
از دیگر عوامل تقّید به انجام اعمال صالح 
است. قرآن برمسئله عمل صالح بسیار تاکید 
مي کند. شــب زنده داري )مزمــل آیات ۱ تا 
0۱( دعا و تضرع )بقره آیه 0۵۲ و آل عمران 
 آیــات ۶۴۱ و 7۴۱(، امید به نصرت خداوند 
)نساء آیه ۴0۱(، توکل )آل عمران آیه ۲۲۱( و 
دیگر اعمال نیک و نگرش سالم و درست است 
که موجب تحقق استقامت در آدمي مي شود 
و براي بقاي آن مي بایســت همواره بر توکل 

)آل عمران آیه ۲۲۱ و ۲7۱ ۳7۱ و یونس آیه 
 ۱7( و امدادهــاي غیبي و عنایت هاي خاص 
)ابراهیــم آیه 7۲ و نحل آیه ۲0۱ و انفال آیه 
۳۴ و محمد آیه 7( و یادآوري و ذکر )نســاء 
آیــه ۴0۱ و بقره آیــه ۴۱۲ و آل عمران آیه 

۶۴۱( توجه داشت.
برای اینکه اســتقامت در آدمی  به شکل 
منش و خصلت پایــدار در آید باید تالش و 
جدیت بســیاری کرد و با تــوکل و توجه به 
عنایت الهي خود را از وسوسه های دشمنان 
به ویــژه ابلیس حفظ کــرد )آل عمران آیه 
۵۵۱( و همان گونه کــه در آغاز راه با دوري 
از مادیــات و وسوســه هاي مــادي خویش 
را نجــات داده در ادامــه مســیر در رفاه و 
تجمــالت نیفتــد )آل عمران آیــه ۲۵۱( و 
 تحت تأثیر القائات دشــمنان قــرار نگیرد. 
)آل عمران آیه ۲۲۱( مصیبت ها و رخدادهاي 
ســخت او را نشکند و از مســیر کمالي دور 
نســازد. بنابر این همواره باید ذکر  خداوند را 
در همه حاالت داشته باشد و دمی خود را از 
محضر الهی دور نداند تا از مسیر کمالی دمی 

دور نگردد.

یکی از اصطالحات مهم امروزی در ساحت 
جنگ های ترکیبی، جنگ اراده است. در جنگ 
اراده هدف آن اســت کــه اراده طرف دیگری 
سست یا حذف شود تا جایی که دشمن نتواند 
تهدیــد احتمالی یا فعلی از خــود بروز دهد؛ 
بلکه اراده عمل خویــش را تابع اراده دیگری 
کند؛ پس تن به همه خواسته های طرف غالب 

و پیروز بدهد. 
جنگ میان کافران و مومنان را باید به یک 
معنا جنگ اراده ها دانست؛ زیرا کافران تنها به 
جنگ اراده مومنان نیامده اند تا اراده آنان را از 
میان برند و آنان را تابع اراده خویش در آورند، 
بلکه در باطن به جنگ اراده الهی آمده اند؛ زیرا 
مومنان بر این باورند که مشیت و اراده ایشان 
تابع مشیت و اراده الهی است )تکویر، آیه ۲9؛ 
انسان، آیه ۳0(؛ چرا که مومنان در اوج تقوای 
کامل و تمام، همه چیز خود را به خدا تفویض 
می کنند و امور خویش را به دست خدای علیم 
حکیم عزیز می سپارند)غافر، آیه ۴۴( تا جایی 
که قول و فعلشان همان قول وفعل الهی است 
که مورد رضایت الهی می باشد.)نجم، آیات ۳ 

و ۴؛ انفال، آیه ۱7(

حقیقت انسان را فطرتی تشکیل می دهد 
که خداوند به انسان عنایت کرده است. فطرت 
همانند یک برنامه نرم افزاری برای کل سیستم 
و نظام وجودی انسان است.فطرت یک برنامه 
خاص الهی برای انســان اســت که انسانیت 
انسان را شکل می دهد. از این رو هرگز تغییر 
نمی کند؛ زیرا تغییر فطــرت به معنای تغییر 
ماهیت انســانی خواهد بود.اما فطرت انسانی 
ممکن است دفن شود یا زنگار بگیرد ولی هرگز 
تبدیل و تغییر نمی یابد؛ زیرا خداوند برای هر 
موجود و آفریده ای یک برنامه نرم افزاری خاصی 
را ایجــاد کرده که ماهیت خاص آن آفریده را 

شکل می دهد.
خداوند در آیه ۱0 سوره شمس می فرماید: 
اَها، هر آینه نومید شد کسی  َقْد َخاَب َمن َدسَّ

که نفس و فطرتش را مدفون کرد.
َس« باب تفعیل  اَها« از ریشه »َدسَّ واژه »َدسَّ
 » اســت. ثالثی مجرد آن مضاعف یعنی »َدسَّ
ُه،  ، یدسُّ است، چنان که گفته می شــود »دسَّ
مدسوس، دسیسه«. دسیسه به این معنا است 
که انســان خاکها را کنار می گذارد و چاله ای 
می کند تا چیزي را در آن دفن کند. دسیســه 
کردن به معنای توطئه کردن نیز از همین جا 
ریشه گرفته است. دساها یعني آن قدر دسیسه 
کــرد که این فطرت کــه گوهر الهي حقیقت 
انسانی، مدسوس و مدفون شده است. این همان 
نوعی زنده به گور کردن اســت؛ البته با آنکه 
زنده به گور می شــود، اما این فطرت نُمرده و 
همچنان و  همیشه زنده است؛ زیرا اگر  فطرت 
آدمی بمیرد تبیین بسیاری از مسائل به ویژه در 
حوزه مسائل اخروی با مشکالت فراواني مواجه 
خواهد بود؛ چرا که ابدیّت عذاب و خلود کفار در 
جهّنم بر اساس این است که این حقیقت فطرت 
انسانی همچنان زنده است و شخص با انسان 
بودن خویش عذاب می شود و با آنکه نتوانسته 
است به کمال انسانیت برسد و بلکه سقوط کرده 
و ســنگ خارا و چوب و هیزم آتش دوزخ و یا 

چارپا و مانند آنها شده ولی هنوز فطرت را دارا 
است و همین است که او را اذیت می کند؛ یعنی 
با وجود حضور ادراک انسانی ،خود را در جایگاه 

پست تر می یابد و رنج می بیند.
پس این فطرت آدمی همواره و همیشــه 
زنده اســت و اصاًل ُمردني نیست؛ بلکه مدفون 
شده است و فتیله چراغ آدمیت او چنان پایین 
کشیده شده که شبیه مرگ و نیستی است و 
دیگر نوری ندارد که خودش را روشن کند چه 

رسد که پیرامونش را روشن نماید.
چنین انسان مرده دلی فطرت را دفن و 
دسیسه کرده اما هنوز آن فطرتش در آن زیر 
نفس می کشد و فریاد می زند ،منتها حرفش 
به گوش کسي نمي رسد. پس گناهکار و فاجر 
و فاسق ، فطرت را از بین نبرده است؛ چون 
ِ؛ تبدیلی برای خلق الهی  »الَ تَْبِدیَل لَِخلِْق اهللَّ

نیست.«)روم، آیه ۳0(
بنابرایــن ذات اقــدس الهي نه کســي را 
بي فطــرت خلق مي کند و نه اجــازه مي دهد 
فطرت کسي از بین برود. اما این فطرت با گناه 
و کارهای ناهنجارآدمی ضعیف شده و مدفون 
و زنده به گور مي شــود ولي در زیر خاک گناه، 
همواره هست. پس آنهایي که روي قبر فطرت 
دارنــد زندگي مي کنند و فطرت را دسیســه 
کرده اند، اینها وقتی گرفتار مشکلی می شوند 
مایوس می شــوند؛ اما برخی دیگر که فطرت 
خود را کامال دفن نکرده اند و اهل خوشگذرانی 
و اتراف و اسراف و تبذیر هستند، به دنبال فشار 
و تنگنای شرور و سختی ها به خود می آیند و 
به دعا و تضرع می پردازند و به تعبیر قرآن: »إَِذا 
رُّ َفُذو ُدَعاءٍ َعِریٍض؛ چون آسیبی به او  ُه الشَّ َمسَّ
رســد ]برای برطرف شدنش[ به دعای فراوان 
و طوالنــی روی مــی آورد «)فصلت ، آیه ۵۱( 
یا به تعبیر دیگر قــرآن :»َدَعانَا لَِجْنِبِه أَْو َقاِعداً 
أَْو َقائِمــاً ؛ به پهلو و نشســته و ایســتاده ما را 

می خوانند.«)یونس، آیه ۱۲(
مرتضی حقیقت پور

هیچ چیزی توکل و تکیه و اعتماد ندارند؛ پس فطرت، حقیقتی ماندگار 
اگر مومنان شکست بخورند، این خدا است که 
شکست خورده اســت؛ زیرا اگر خدایی باشد ، 
والیت و نصرتی از سوی او به مومنان می رسد، 
پس چرا مومنان شکســت خورده اند و خدا به 
داد و فریاد آنان نرســیده است؟! پس شکست 
مومنان خود داللت بر شکست خدا دارد و اینکه 
اصال خدایی نیست و اگر بود و والیت و نصرتی 
داشت به یاری مومنان و بندگانش می شتافت.
پس وقتی در مسئله جنگ اراده ها میان 

در جنگ اراده ها این خداست که پیروز میدان 
اســت و این اراده الهی است که بر هستی از 
جمله بر اراده کافران غلبه می کند و آن را به 
تســخیر خویش در می آورد ، بدین معنی که 
نزول امدادهای غیبی الهی به مومنان در موارد 
بسیاری که دشمنان و کافران طبق محاسبات 

دقیق علمی خود، شکست قطعی مومنان را 
پیش بینی کرده بودند، خود گواه روشنی است 
بر اینکه اراده الهی در جنگ اراده ها غالب بوده 
و این اراده الهی اســت که اراده کافران را به 
شکست کشانده است و کافران از جایی که به 
گمان و محاسبه نمی آورند، شکست را تجربه 
کردند و مومنان از جایی که گمان دشــمن 
نمی رفت به پیروزی رسیدند.)شــعراء، آیات 

۶۱ تا ۶۳؛ توبه، آیه ۲۵ و ۲۶(
از نظر آموزه های قرآنی، اگر خدا به چیزی 
اراده کنــد، هیــچ اراده ای در برابر او مقاومت 
نخواهد کرد. از همین رو، اگر خدا اراده کرده 
باشــد تا چیزی تحقق یابد، هیچ اراده دیگری 
نمی تواند جلوی قضای الهی را بگیرد. اگر خدا 
اراده کــرده تا خیری به مومنان برســد، اراده 
دشمن کارا نخواهد بود و نمی تواند جلوی خیر 
الهی را بگیرد؛ چنان که اگر خدا اراده کرده تا 
شّری به کسی برسد، هیچ کس نمی تواند آن را 
بازدارد و شّر را به خیر تبدیل کند.)زمر، آیه ۳۸(
خــدا بیان می کند که دشــمنان حضرت 

ابراهیم)ع( اراده کــرده بودند تا با کید و مکر 
خویــش آن حضرت را با آتش نابود کنند؛ اما 
اراده آنان در برابر اراده الهی کارآمدی نداشت؛ 
بلکه ایــن اراده الهی بود که در جنگ اراده ها 
غالب شــد و آن حضرت ســالم از درون آتش 
بیــرون آمد و این گونــه اراده آنان تحت اراده 
الهی به خسران و زیان آنان تبدیل شد.)انبیاء، 

آیات ۶9 و 70(
این حالت تنها مختص دنیا نیست، بلکه از 
نظر قرآن حتی برخی در دوزخ اراده می کنند 
تا از آن خارج شــوند، ولی اراده الهی ،غالب بر 
اراده آنان است و آنان نمی توانند اراده خویش 
را تحقق بخشند.)حج، آیه ۲۲؛ سجده، آیه ۲0(

گاه افرادی چون منافقان اراده می کنند تا 
با مومنان در میدان جهاد حاضر شوند؛ ولی 
ایــن اراده آنها تحت اراده الهی قرار می گیرد 
و خــدا اصال کاری می کند کــه آنان نتوانند 
اراده خود را تحقق خارجی بخشند؛ زیرا خدا 
همراهی آنان را دوســت ندارد، از این رو، بر 
اراده آنان تاثیر می گذارد تا نتوانند آن را تحقق 

بخشند.)توبه، آیه ۴۶(
از نظــر قــرآن، بارها در جنــگ اراده ها 
این اراده الهی بود کــه بر اراده کافران غلبه 
کــرد و آنــان در دام همان چیــزی افتادند 
که از آن می گریختند و کید و مکرشــان به 
 خودشان بازگشت و موجب نابودی آنان شد.

)اسراء، آیه ۱0۳؛ صافات، آیه 9۸(
حسن فرزان

همچنین کافران بر این باورند که شکست 
مومنان در هر شکلی از جمله جنگ اراده ها، به 
معنای شکست خدا است؛ اگر مومنان شکست 
بخورند در حقیقت خدا شکست خورده است؛ 
زیرا مومنان معتقدند که خدا سرپرست و یاور 
آنان اســت و آنان جز والیــت مطلق الهی به 

مومنان و کافران دقت و تامل می شــود، این 
حقیقت باطنی و ملکوتی آشکار می شود که 
ایــن جنگ اراده ها نه میان مومنان و کافران 
بلکه میان خدا و کافران اســت. از نظر قرآن، 
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