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بررسی توهم رستگاری انسان در قرآن و نهج البالغه
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2
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چکیده
رستگاری و نجات در حیات دنیوی و اخروی ،مطلوب هر انسان کمالجو و آرمانخواهی است که در
مسیر فطرت الهی خویش گام برمیدارد .بر این اساس ،شناسایی عوامل و همچنین موانع وصول به
رستگاری از لوازم اساسی چنین خواستهای است .با این وجود ،یکی از مشکالت مهم در این زمینه،
دچار شدن انسان به پندارها و توهمات باطلی است که در لباس حقیقت ظاهر میشوند و نه تنها
ٔ
مسئله توهم
انسان را به رستگاری نمیرسانند ،بلکه او را از این مسیر دورتر میسازند .در این نوشتار،
رستگاری با استناد و بهرهگیری از آیات قرآن کریم و سخنان امام علی 7با محوریت نهج البالغه
مورد بررسی قرار گرفته است .در این بررسی بخشی از توهمات باطل رستگاری ،از قبیل غفلت از
سنتهای الهی حاکم بر زندگی انسان ،مانند :ابتال و آزمون ،همچنین منشأ و علل این پندارها ،مانند
پیروی از هوای نفس ،به تفصیل بیان شده است.

کلید واژهها :تو ّهم رستگاری ،پندار باطل ،انسان ،قرآن ،نهج البالغه

٭ تاریخ دریافت 93/5/5 :تاریخ پذیرش93/6/22 :
 .1کارشناسی ارشد رشته علوم حدیث  ،گرایش نهج البالغه ،دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول)
Email: sadatimohamad313@yahoo.com
 . 2استادیار دانشگاه زنجان  ،رشته علوم قرآن و حدیث ،گرایش مطالعات حدیثی.
Email: ojaghloo@znu.ac.ir
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بر اساس آموزههای قرآن کریم و روایات معصومان :رسیدن به رستگاری یعنی همان کمال مطلوب
انسان ،خواست و گرایش فطری اوست .دستیابی به بینش و تفکر صحیح در ٔ
باره عوامل و موانع
ٔ
وسیله
رستگاری ،توفیق بزرگی است که به عنوان چراغ راه انسان ،مسیر فالح را به او نشان میدهد و به
آن راه نجات را پیدا میکند و به مقصد نهایی نائل میشود .گاهی انسان به این بینش صحیح دست
نمییابد و در زندگی خود ،دچار گمان و پندارهای باطل و ویرانگری میشود که به زعم خود ،عامل فالح
و رستگاری و نجات هستند؛ اما در حقیقت نه تنها این پندارها ،رستگاری را در پی ندارند ،بلکه انسان را از
این مسیر دورتر و گمراهتر میکنند و او را فریب داده و امیدوار میکنند که مسیر اصلی سعادت و رستگاری
همان چیزی است که این پندارها ترسیم میکنند .در حالی که ممکن است حقیقت غیر از آن باشد .به
ُ َ َ
تعبیر امام علی«َ 7ل َ
هم؛ 1هیچ گاه پندار و وهم همچون فهم و درک نیست».
الف
ک
الوهم
یس
ِ

مولوی تمثیل خوبی میزند که میتواند وصف حال کسانی باشد که در وهم و خیال سیر میکنند .او
میگوید شخصی در عهد ُعمر و در نزد او مدعی میشود ،هالل ماه روزه را میبیند ،در حالی که دیگران
قادر به دیدن آن نبودند ،وقتی دقیق به چهره این فرد مینگرند ،میبینند ،تار مویی به شکل هالل بر
2
ابروی او قرار گرفته و وی آن را هالل پنداشته است.
در این نوشتار ،تالش بر این است که با تکیه بر آیات قرآن کریم و سخنان امام علی 7به ویژه در
کتاب نهج البالغه ،تا حدودی به این سؤاالت پاسخ داده شود که چه پندارهای باطلی انسان را تهدید
میکند و او را در معرض ّ
توهم رستگاری قرار میدهد؟ منشأ و عوامل این پندارها کداماند؟

تبیین موضوع
ّ
ّ
ّ
ّ
توهم به معنی گمان بردن ،خیال ،وهم ،تصور ،پندار و ظن است 3.توهم یا تجسم خیال به این معناست که
شخص در رؤیا ،صور ذهنی خود را دارای حقیقت خارجی بداند ،چنانکه همین اعتقاد را هنگام بیداری
نسبت به خیاالت خود پیدا میکند ،پس توهم یا تجسم خیال وقتی دست میدهد که خیاالت و تصورات
ٔ
ترجمه سید هاشم رسولی محالتی ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ
 . 1آمدی ،عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم،
دوم1378 ،؛ ج  ،2ص .302
 . 2ر.ک :مولوی ،جالل الدین محمد؛ مثنوی معنوی ،تصحیح :رینولد نیکلسن ،چاپ حیدری ،چاپ اول ،1370،دفتر دوم،
ابیات  111تا .118
ٔ
 . 3دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم ،1377،ذیل واژه ،به نقل از ناظم
االطباء؛ طریحی ،فخرالدین ،مجمع البحرین ،ج  ،6ص .185

به جای ادراکات حسی گرفته شود.

1

رستگاری ،به معنای رهایی و نجات و خالص شدن است 2.و میتوان گفت ،نظیر واژههای فوز و
فالح در زبان عربی به ویژه زبان قرآن کریم است 3.فالح و رستگاری معنای گستردهای دارد که هم
پیروزیهای مادی و دنیوی و هم معنوی و اخروی را در بر میگیرد .رستگاری دنیوی در آن است که
انسان آزاد ،سربلند و عزیز زندگی کند و رستگاری آخرت در این است که در جوار رحمت پروردگار ،میان
4
نعمتهای جاودان ،در کنار دوستان شایسته و پاک ،در کمال عزت و سربلندی به سر برد.

نجات و رستگاری خود بداند ،دچار توهم رستگاری شده است.
برخی پندارهای باطل در مسیر رستگاری

رستگاری بدون امتحان و ابتالی الهی
از پندارهای باطل در رسیدن به نجات و رستگاری ،غفلت از سنت امتحان الهی است .این سنت از قوانین
ّ
مسلم در زندگی بشر است که رستگاری یا عدم رستگاری در ٔ
سایه آن حاصل خواهد شد.
ثابت ،جاودانه و
قرآن کریم به صراحت در این زمینه میفرماید:
﴿ ِ
تكُوا َأ ْن َي ُقو ُلوا آ َمنَّا َو ُه ْم ال ُي ْف َتن َ
ُون؛ 6آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايامن
ب الن ُ
أحس َ
َ
َّاس َأ ْن ُي ْ َ

آورديم ،رها مىشوند و مورد آزمایش قرار نمی گریند؟﴾

 . 1همان ،به نقل از روانشناسی از نظر تربیت دکتر سیاسی ،ج  ،3ص .188
 . 2همان ،ذیل واژه.
ٔ
 . 3قرشی ،علی اکبر؛ قاموس قرآن ،دار الکتب اإلسالمیه ،مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان ،ج  ،5ص  202و .211
 . 4راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،دمشق :دار العلم ،چاپ اول ،1412 ،ج  ،1ص 644
و مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،تهران :دار الکتب اإلسالمیه1374 ،ش؛ ج  ،14ص .194
 . 5ابن منظور؛لسان العرب ،قم :نشر ادب الحوزه1405 ،ق ،ج  ،2ص .547
 . 6عنکبوت.2 /

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

گرچه در این نوشتار به این تقسیمبندی پرداخته نشده است و انسان مؤمن و کافر هر دو مورد خطاب
قرار گرفتهاند ؛ اما مراد از رستگاری در اینجا همان ،دستیابی به خیر و بقای همیشگی در نعمت و خوبی
است که در آخرت حاصل خواهد شد 5و در آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین ،به خصوص امام
علی 7فراوان از آن یاد شده است.
بنابر تعاریف فوق استنباط میشود که هرگاه شخصی امور باطل را حقیقت پندارد ،و آنها را ٔ
مایه
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از این آیه بر میآید که ،میدان امتحان همیشه باز است و بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند و باید چنین
باشد .برای اینکه هر شخصی در مقام ادعا ،ممکن است خودش را باالترین مجاهد و بهترین مؤمن و
فداکارترین مردم بنامد و ناچار باید با امتحان این ادعاها شناخته شود و دانسته شود که چقدر نیات و ضمایر
درونی با این ادعاها سازگار است 1.در ٔ
آیه دیگری نیز بر این امر تأکید شده که رستگاری و ورود به بهشت
ابدی در گرو ابتال و دچار شدن به سختیها است:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
الضا ُء َو
﴿ َأ ْم َحس ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ْ َ
النَّ َة َو َّملا َي ْأتك ُْم َم َث ُل ا َّلذي َن َخ َل ْوا م ْن َق ْبلكُم َم َّست ُْه ُم ا ْل َب ْأسا ُء َو َّ َّ
ِ
الر ُس ُ
ُز ْل ِز ُلوا َحتَّى َي ُق َ
يب؛ 2آيا پنداشتيد
ول َو ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َم َع ُه َمت 
َص اهللِ َق ِر ٌ
ول َّ
َص اهلل َأال إ َّن ن ْ َ
ىن ْ ُ
[رس] پيشينيان شام آمد ،بر ِ
كه داخل هبشت مىشويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر ِ
[رس]
شام نيامده است؟ آنان دچار سختى و زيان شدند و به [هول و] تكان درآمدند ،تا جايى كه
پيامرب [خدا] و كسانى كه با وى ايامن آورده بودند گفتند« :يارى خدا كى خواهد بود؟» هش
دار ،كه پريوزى خدا نزديک است﴾
همه اقوام جارى بوده است ،اشاره مىكند و به مؤمنان در همهٔ
آيه فوق به يكى از سنن الهى كه در ٔ
ٔ
قرون و اعصار هشدار مىدهد كه براى پيروزى و موفقيت و نايل شدن به مواهب بهشتى ،بايد به استقبال
مشكالت بروند ،فداكاری كنند و در حقيقت اين مشكالت آزمونى است كه مؤمنان را پرورش مىدهد و
3
صاحبان ايمان راستين را از متظاهران به ايمان ،آشكار مىسازد.
ٔ
فلسفه امتحان الهی میفرماید:
امام علی 7ذیل خطبهای ،در لزوم و
خدای متعال بندگانش را به سختیهای گوناگون میآزماید ،و با کوششهای رنگارنگ

از آنان بندگی میخواهد و ایشان را به اقسام آنچه پسندید ٔه طبایع نیست امتحان میفرماید،
برای بریون کردن کرب و خودپسندی از دلها و جاودان کردن فروتنی در جاهنایشان و برای
اینکه آن آزمایش را دری گشاده ،به سوی فضل و احسان خود و وسایل آسان برای عفو و

بخشش خویش قرار دهد.
امتحان و آزمایش الهی برای آن است که صالحیت باطنی انسان برای دریافت رستگاری حقیقی ،به
4

 . 1ر.ک .مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج  ،16ص .204
 . 2بقره.214 /
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیشین؛ ج  ،2ص .102
ٔ
 . 4فیض االسالم ،سید علی نقی؛ ترجمه و شرح نهج البالغه ،تهران :مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض اإلسالم ،چاپ
پنجم1379 ،؛ ج  ،4ص .797

ٔ
منصه ظهور برسد .همچنانکه از نظر امیر مؤمنان ،خداوند پرده از حقایق آفرینش برمیدارد ،نه اینکه
آنچه از اسرار مخفی و اندیشههای درونی که پنهان نمودهاند ،نمیداند ،بلکه آنها را امتحان میکند که
1
کدام نیکوکارترند تا پاداش و کیفر در برابر عمل قرار گیرد.

را كه پيش از اينان بودند آزموديم ،تا خدا آنان را كه راست گفتهاند معلوم دارد و دروغگويان

را [نيز] معلوم دارد﴾

رستگاری در سایة برخورداری از نعمتهای فراوان و غفلت از سنت امهال
از نظر قرآن ،یکی از دالیل ایجاد توهم باطل در رسیدن به رستگاری ،برخورداری از نعمت ،احسان و
نیکی خداوند است .یعنی گاهی اوقات ،انسان سرازیر شدن نعمتها به سوی خود را ٔ
نشانه مقبول بودن
در درگاه الهی میداند ،یا تصور میکند آن را به علت استحقاق و لیاقت خود به دست آورده است ،در حالی
که ممکن است این وهم و خیالی بیش نباشد .برای نمونه در آیهای میخوانیم:
قال إِنَّام ُأوتِي ُته َعىل ِع ْل ٍم ب ْل ِهي فِ ْتنَ ٌة و ِ
﴿ َفإِذا َم َّس ْ ِ
ض َدعانا ُث َّم إِذا َخ َّو ْلنا ُه نِ ْع َم ًة ِمنَّا َ
الن َ
لك َّن
َ
ُ
َ َ
ْسان ُ ٌّ
َأ ْك َث َر ُه ْم ال َي ْع َل ُم َ
ون؛ 3و چون انسان را آسيبى رسد ،ما را فرا مىخواند سپس چون نعمتى از
جانب خود به او عطا كنيم مىگويد« :تنها آن را به دانش خود يافتهام» نه چنان است ،بلكه

آن آزمايشى است ،وىل بيشرتشان نمىدانند﴾.

ْ
َ َّ ُ ُ
ٔ
درباره عبارت «قال ِإنما أ ِوتيت ُه َعلى ِعل ٍم» بیان میدارد که در تفسیر این عبارت ،سخنانی
طبرسی
ٔ
واسطه دانش ،زیرکی و کاردانی خود به دست
گفته شده از جمله :انسان میگوید :همانا این نعمتها را به
آوردهام یا خداوند ،بر اساس خیری که از من میداند ،آنها را به من عطا کرده است و یا بر اساس علمی
ٔ
کتابخانه آیت اهّٰلل مرعشی نجفی1377،؛ ج ،9ص.84
 . 1ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه ،مصحح :محمد ابوالفضل ابراهیم،
 . 2عنکبوت.3 /
 . 3زمر.49 /

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

با وجود صراحت قاطع قرآن کریم مبنی بر اینکه هر انسانی در معرض این سنت الهی قرار خواهد
گرفت ،برخی افراد از این امر غفلت میکنند و تنها با تکیه به تفکرات و اندیشههایشان خود را اهل نجات
مییابند .در آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین از این مسئله بسیار سخن به میان آمده و انسان از
غوطهور شدن به این توهم باطل که رستگاری بدون امتحان الهی به دست میآید ،برحذر داشته و این
سنت قطعی برای تمامی انسانها ساری و جاری دانسته شده است:
﴿و َل َقدْ َف َتنَّا ا َّل ِذين ِمن َقب ِل ِهم َف َليع َلمن اهللُ ا َّل ِذين صدَ ُقوا و َليع َلمن ا ْل ِ
ني؛ 2و به يقني ،كسانى
كاذبِ َ
َ َ ْ َ َّ
َ َ
َ ْ ْ ْ َ ْ َ َّ
َ
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که خدا آن را از من قبول کرده و راضی است ،آنها را به من داده است .سپس خداوند میفرماید :امر بر
اساس ٔ
1
گفته ایشان نیست بلکه آزمایش و امتحان انسان است.
ٔ
درباره اینکه انسان ،نباید خیال کند تمام نعمتهای الهی که دریافت داشته لطف
امام علی7
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خداوند به اوست و نجات و رستگاریش در پرتو همینها حاصل خواهد شد ،در حکمتی زیبا میفرماید:
ِ
ِ
ِ
رور بِالس ْ ِت َع َلي ِه ،و م ْفت ٍ
ُون بِ ُح ْس ِن ا ْل َق ْو ِل فِ ِيه! َو َما ا ْب َت َل َی
ْ َ َ
ك َْم م ْن ُم ْستَدْ َر ٍج بِاال ْح َسان إ َل ْيهَ ،و َم ْغ ٍ َّ
اهللُ َأحد ًا بِ ِم ْث ِل ِ
ِ َ 2
اال ْمالَء ل ُه.
َ
در عبارت اخیر ،امام از عواملی نام میبرد که ممکن است انسان را دچار توهمات باطل کند که نیکی
و احسان خداوند با انواع نعمتها نسبت به بندهاش و به تأخیر انداختن مدت و دادن مهلت به او از این
جملهاند .چه بسا ممکن است این نعمتها و دادن مهلت به انسان به ویژه شخص گناهکار ،مقدمهای بر
عذاب او باشد و نه خیر و سعادت وی 3.همچنانکه قرآن میفرماید:
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ذاب
الي َس َب َّن ا َّلذي َن َك َف ُروا َأنَّام ن ُْمل َل ُ ْم َخ ْ ٌي لَ ْن ُفس ِه ْم إِنَّام ن ُْمل َل ُ ْم ل َي ْزدا ُدوا إِ ْث ًام َو َل ُ ْم َع ٌ
﴿ َو َ ْ
ني؛ 4و البته نبايد كسانى كه کافر شدهاند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مىدهيم براى
ُم ِه ٌ
آنان نيكوست ،ما فقط به ايشان مهلت مىدهيم تا بر گناه [خود] بيفزايند ،و [آن گاه] عذابى
خفتآور خواهند داشت﴾.
سید هاشم بحرانی ذیل این آیه به نقل از عیاشی روایتی ذکر میکند که محمد بن مسلم گفت :از
حضرت باقر 7پرسیدم :آيا مردن كافر بهتر است يا زنده بودنش؟ فرمود :مرگ براى كافر و مؤمن بهتر
َ َّ َ ْ َ
است .گفتم به چه علت فرمود :برای اینکه خداوند متعال میفرمایدَ ﴿ :و ما ِع ْند الل ِه خ ْي ٌر ِلل ْبرار﴾ و نیز
ایشان در ادامهٔ ،
آیه فوق را قرائت فرمود 5.آن حضرت با آگاهی کامل از سنت امهال خداوندی و غافل
بودن بسیاری انسانها از آن و به تبع آن گرفتار شدن آنها در عذاب الهی مرگ را برایشان بهتر دانسته
تا بار گناهانشان سنگین نباشد.
 . 1ر.ک :طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصر خسرو1372،ش؛ ج  ،8ص .784
ٔ
ترجمه محمد تقی جعفری ،تهران :دفتر نشر فرهنگ
 . 2رضی ،محمدبن الحسین؛ نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح،
اسالمی ،چاپ ششم1387 ،؛ حکمت  ،116ص .1018
ٔ
ترجمه قربانعلی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده ،بنیاد پژوهشهای آستان
 . 3ر.ک :بحرانی ،ابن میثم؛ شرح نهج البالغه،
قدس رضوی ،چاپ اول1375 ،؛ ج  ،5ص  514ـ .513
 . 4آل عمران.178 /
 . 5بحرانی ،سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن ،تهران :بنیاد بعثت1416 ،ق؛ ج  ،1ص .714

امام علی 7در جایی دیگر میفرماید:
نت ت ِ
1
َعص َی ُه َف َ
بحانَه ُیتَابِ ُع َع َل َ
احذر ُه.
یک نِ َع َم ُه َو َأ َ
َیا ب َن آ َدم إِ َذا َر َ
أیت ر َّب َک ُس َ
امام در این عبارت پندآموز ،از خیال باطل انسان پرده برمیدارد و بیان میکنند که با وجود گنهکاری
بنده ،نعمتهای الهی به سوی او جاری میشود و با غرور ،فکر باطل میکند که این از باب رضا و
خشنودی خداوند است .اما در حقیقت ٔ
نشانه هالکت و بدبختی فرد و جاری شدن سنت استدراج الهی
2
است تا روز به روز بر گناهان او افزوده شود.

رستگاری در سایة ستایش دیگران از انسان

ستایش دیگران از انسان نیز که امام علی 7در حکمت  116وی را به آن توجه داده ،عاملی است که
گاهی حقیقت را بر شخص میپوشاند ،فریبش میدهد و او را را دچار توهم باطل میکند .در حکمتی دیگر
َ
ُ
3
ول ِف ِیه».
به طور خاص از آن یاد شده است«ُ :ر َّب
ٍ
سن الق ِ
مفتون ِبح ِ

از آنجا که نفس انسانی تمایل به ستایش شدن دارد و از طرفی افرادی نیز هستند که به علل گوناگون
دوست دارند کسانی را بستایند و تملق به خرج دهند ،از این رو این پدیده میتواند پندار باطلی در شخص
پدید آورد که نکند من اهل نجات و رستگاریم و خود خبر ندارم ،غافل از حقیقتی که پشت ٔ
پرده ستایش و
تملق پنهان است .این ٔ
آیه قرآن کریم میتواند شاهدی بر این مطلب باشد:
ون بِام َأتَوا ُ ِ
فاز ٍة ِم َن ا ْل َع ِ
ي ُّب َ
الت َس َب َّن ا َّل ِذي َن َي ْف َر ُح َ
ذاب
الت َس َبن َُّه ْم بِ َم َ
ي َمدُ وا بِام َل ْ َي ْف َع ُلوا َف َ ْ
﴿ َْ
ْ
ون َأ ْن ُ ْ
ِ
يم؛ 4البته گامن مرب كسانى كه بدانچه كردهاند ،شادمانى مىكنند و دوست
َو َل ُ ْم َع ٌ
ذاب َأل ٌ
دارند به آنچه نكردهاند ،مورد ستايش قرار گريند ،قطع ًا گامن مرب كه براى آنان نجاتى از
عذاب است[ ،كه] عذابى دردناک خواهند داشت﴾
 . 1رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،25ص .987
 . 2ر.ک :ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج  ،18ص .136
 . 3رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،462ص .1145
 . 4آل عمران.188 /
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از این رو ،انسان باید توجه و دقت داشته باشد که نزول نعمت از روی لطف و پاداش با گناهکاری
سازگاری ندارد و نه تنها رستگاری را در پی ندارد ،بلکه سبب شقاوت و دور شدن از رحمت الهی و به
دنبال آن عذاب الهی است.
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از این رو ،امام علی 7یکی از خصوصیات انسانهای متقی و پارسا را ،خودآگاهی و فریفته نشدن با
ستایش دیگران میداند و میفرماید:
قال َل ُه َو َی ُق ُ
اف ِمّا ُی ُ
ول :أنَا َأع َل ُم بِنَفسی ِمن َغ ِریی ،و َر ِّبی َأع َلم بِی ِمنِّی
إذا ُزک َِّی َأحدٌ ِم َنهم َخ َ
ُّون ،و ِ
ون،واجعلنِی َ ِ
ِ
ِ
َ 1
اغفرلِی َما ال َیع َل ُمون؛
أفض َل َّما َیظن َ َ
بِنَفسی! ال ُّل ُه َّم َل تُؤاخذنی بِ َم َیقو ُل َ َ َ
در آن هنگام که از یکی از متقنی ،تعریف و متجید شود ،از آنچه که در بارهاش گفته میشود،

میترسد .لذا در برابر تعظیمکننده میگوید :من به نفس خود از دیگران داناترم و پروردگار من
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به نفس من داناتر است .بار خدایا ،مرا دربار ٔه آنچه که به من میگویند ،مؤاخذه مفرما و مرا از

آنچه میگویند ،برتر فرما و آنچه راکه دربار ٔه من نمیدانند ،برای من ببخش و عفو فرما.
ً
معموال تأثیر مدح ستایشگران ،بر اندیشه و رفتار انسان به گونهای است که شخص را دچار پندار
ً
باطل میکند و نفس انسان ،غالبا ضعیفتر از آن است که بتواند در برابر این گونه تهاجمات مصون و
ایمن باشد .بنابراین واجب است که آدمی از چنین احوال و چنین افرادی بگریزد و زمینه را برای رشد آنان
فراهم نکند.

رستگاری با داشتن مال و فرزند
قرآن کریم از عامل دیگر توهم رستگاری خبر میدهد و آن اینکه در برخی مواقع انسان خیال میکند
ٔ
زیادی مال و ثروت و فرزند میتواند ٔ
وسیله اینها سعادت او تضمین است .در آیات
مایه نجات او باشد و به
مربوط به داستان قارون میخوانیم:
ِ
﴿ َف َخ َر َج َعىل َق ْو ِم ِه ِف ِزينَتِ ِه َ
قار ُ
قال ا َّل ِذي َن ُي ِريدُ َ
ون إِ َّن ُه
اليا َة الدُّ نْيا يا َل ْي َت َلنا م ْث َل ما ُأ ِ َ
وت ُ
ون ْ َ
ِ
َل ُذو ح ٍّظ َعظِي ٍم ٭ و َ ِ
ِ
صال ًا َو ال
واب اهللِ َخ ْ ٌي َلِ ْن آ َم َن َو َع ِم َل
قال ا َّلذي َن ُأوتُوا ا ْلع ْل َم َو ْي َلك ُْم َث ُ
َ
َ
الصابِ ُر َ
ون؛ 2قارون با کوکب ٔه خود بر قومش ناميان شد،كسانى كه خواستار زندگى
ُي َل َّقاها إِالَّ َّ
دنيا بودند ،گفتند« :اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما [هم] داده مىشد واقع ًا او هبره
بزرگى [از ثروت] دارد .و كسانى كه دانش [واقعى] يافته بودند ،گفتند« :واى بر شام! براى

كسى كه گرويده و كار شايسته كرده پاداش خدا هبرت است ،و جز شكيبايان آن را نيابند﴾

ٔ ّ
حظ ،به معنای ٔ
بهره آدمی از سعادت و بخت
عالمه طباطبایی در بیان این آیه آورده است که کلمه
است .یعنى كسانى كه زندگانى دنيا را هدف نهايى و يگانه غايت مساعى خويش مىدانند و غايتى ديگر
 . 1سید رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ٔ
خطبه  ،193ص . 639
 . 2قصص.79-80 /

وراى آن نمىبينند و خالصه از آخرت غافل و جاهلاند و نمىدانند كه خدا در آخرت چه ثوابهایی براى
بندگان خود فراهم كرده است؛ به همین دلیل اموال قارون را سعادتى عظيم شمردند ،بدون اينكه قيد
ّ
و شرطى در كالم خود بياورند ،گفتند :اى كاش ما هم مىداشتيم آنچه را كه قارون دارد ،چون او حظى
1
عظيم و سعادتى بزرگ دارد.
قرآن کریم در ٔ
آیه دیگری به این حقیقت اشاره میکند که نباید مطلق داشتن مال و ثروت و فرزند ،به

داریم و هرگز رنج و عذابی نخواهیم داشت﴾.

بنا به ٔ
گفته صاحب المیزان ،این آیات جوابی به گفتار و پندار افرادی است كه گفتند« :ما بیش از شما
ٔ
مسئله رزق يعنى اموال و اوالد و كمى و زيادى آن ،به دست خدا است
مال و فرزند داریم» .با این بیان که
كه هر كسى را به مقتضاى حكمت و مصلحت از آن روزى مىكند و اسباب به دست آوردنش را هم فراهم
مىكند و خواست انسان و كرامت و حرمتى كه نزد خدا دارد ،هيچ اثرى در كمى و زيادى رزقش ندارد و
3
زيادى مال هيچ داللتى بر سعادت و كرامت نزد خدا ندارد.
در جایی دیگر قرآن کریم ،از دو نفر یاد میکند که یکی از آنها دو باغ داشت و دیگری نسبت به او از
مال و ثروت ٔ
بهره چندانی نداشت و فرد دارا و صاحب باغها ،دچار پندار باطلی شده بود و بدین وسیله بر
َ
َ
َ
ََ ً
َ َْ َ ً
رفیق خود فخرفروشی میکرد ...﴿ :أنا أكث ُر ِم ْنك ماال َو أ َع ُّز نفرا؛ ... 4مال من از تو بيشتر است و از حيث
افراد از تو نيرومندترم﴾ و باغ خود را فناناپذیر و جاودان میدانست و باور نداشت که آن را از دست بدهد
حتی در ادامه به علت غفلت از خداوند و معاد ،قیامت را نیز منکر میشد و به فرض قبول آن ،خود را در
آنجا نیز رستگار میدانست:
هذ ِه َأبد ًا ٭ و ما َأ ُظن السا َع َة ِ
قال ما َأ ُظن َأ ْن تَبِيدَ ِ
﴿و د َخ َل جنَّ َته و ُهو ِ
ظال ٌ لِنَ ْف ِس ِه َ
قائ َم ًة َو َل ِئ ْن
َ
َ
ُّ
َ ُ َ َ
َ َ
ُّ َّ
ٔ
ٔ
جامعه مدرسین
ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،قم :دفتر انتشارات
 . 1طباطبایی ،محمد حسین؛ تفسیر المیزان،
ٔ
ٔ
علمیه قم1374 ،؛ ج  ،16ص .116
حوزه
 . 2سبأ.35 /
 . 3طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ص .579
 . 4کهف.34 /
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ویژه کثرت آن دلیل بر سعادت ،رستگاری و محبوبیت در پیشگاه خداوند تلقی شود .آنجا که از پندار غلط
عدهای از انسانها خبر میدهد:
﴿ َو قا ُلوا ن َْح ُن َأ ْك َث ُر َأ ْم ً
ني؛ 2گفتند که ما بیش از شام مال و فرزند
وال َو َأ ْوالد ًا َو ما ن َْح ُن بِ ُم َع َّذبِ َ

79

ُر ِد ْد ُت إِىل َر ِّب َلَ ِجدَ َّن َخ ْي ًا ِمنْها ُمنْ َق َلب ًا؛ 1و در حاىل كه او به خويشتن ستمكار بود ،داخل باغ
80

شد [و] گفت :گامن نمىكنم اين نعمت هرگز زوال پذيرد .و گامن نمىكنم كه رستاخيز بر
پا شود ،و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطع ًا هبرت از اين را در بازگشت،
خواهم يافت﴾.

طبرسی بر این قول است که اين مطالب در حقيقت پندار هر جاهل مغرورى است .اينها تصور
2
مىكنند كه خداوند به مردمى مال میدهد كه آنها را دوست بدارد.
در ٔ
سوره همزه ،خداوند متعال با قاطعیت تمام،کسانی را که تنها مال و ثروت خود را سبب جاودانگی
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و خلود در دنیا و به تبع آن ،سعادت و رستگاری میدانند ،توبیخ و تهدید میکند و آنها را پندارگرایانی
معرفی میکند که بزودی به آتش قهر الهی دچار خواهند شد:
الر ِحي ِم َو ْي ٌل ِّل ّ
حيسب َأ َّن َما َل ُه َأ ْخ َلدَ ُه
 ه َز ٍة لَُّ َز ٍة ٭ ا َّل ِذي َ َ
الر ْ َ
ج َع َماالً َو عَدَّ َد ُه ٭ ْ
كل ُ َ
ح ِن َّ
﴿بس ِم اهلل َّ
طم ِة؛ 3واى بر هر بدگوى عيبجويى،كه ماىل گرد آورد و برشمردش.
٭ كال َل ُين َب َذ َّن يف احلُ َ
پندارد كه مالش او را جاويد كرده .وىل نه! قطع ًا در آتش خردكنند ٔه فرو افكنده خواهد شد﴾
قرآن در آیات دیگر بر این مسئله تأکید میورزد که انسان خیال باطل نداشته باشد که کثرت مال و
فرزند ،رستگاری او را تضمین خواهد کرد:
الي ِ
ون َأنَّام ن ُِمدُّ ُهم بِ ِه ِم ْن ٍ
ني ٭ ن ِ
ات َبل َّل َي ْش ُع ُر َ
أي َس ُب َ
ون؛ 4آيا مىپندارند
مال َو َبنِ َ
﴿ َْ
ُسار ُع َل ُ ْم ِف ْ َ ْ
ْ
كه آنچه از مال و پرسان كه بديشان مدد مىدهيم( ،از آن روى است كه) مىخواهيم به
سودشان در خريات شتاب ورزيم؟ [نه ]،بلکه نمیفهمند﴾
از نظر عالمه طباطبایی ،مفاد آيات مبنى بر توبيخ انسانهایی است که چنين میپندارند كه پروردگار از
حسن نظر به آنان ،وسایل رفاه زندگى را آماده فرموده ،غافل از اينكه نعمت مال و منال و فرزند در صورتى
خير و به صالح است كه مستوجب غفلت و عقوبت نشود .از جمله نيرنگ شيطان آن است كه انسان تنها
نعمت مال و منال و رفاه را ،نهايت كمال زندگى بپندارد در حالی که نعمت حقيقى در زندگى ،همانا ايمان،
معرفت پروردگار و اعمال صالح است .ولى اشخاص از روی غرور و خودستایى و در اثر غفلت از خود با اين
 . 1کهف 35 /و .36
 . 2طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین؛ ج  ،6ص .723
 . 3همزه.1-4 /
 . 4مؤمنون 55 /و .56

پنداشت در مسير زندگى در بند خواهند افتاد.

1

از این آیات و تفسیر آنها بر میآید که اگر انسان نگرش درست و الهی نسبت به مال و فرزند نداشته
باشد ،هالکت و عذاب الهی را در پی خواهد داشت و مصداق این عبارت امام علی 7قرار خواهد گرفت
که به کمیل بن زیاد در ضمن نصایحی فرمود:
ان االَم َو ِ
ال َو ُه ْم َأ ْح َيا ٌء؛ 2ای کمیل گنجینهداران اموال ،مردهاند در حالی
َيا ک َُم ْيلَ ،ه َل َك ُخ َّز ُ ْ

 . 1حسینی همدانی ،سید محمد حسین؛ انوار درخشان ،تهران :کتابفروشی لطفی1404 ،ق ،ج  ،11ص .275
 . 2رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،147ص .1033
 . 3مؤمنون.78 /
ٔ
 . 4رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ نامه  ،3ص .761
 . 5همان ،حکمت  ،94ص .1011

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

که هنوز (به ظاهر) زندهاند.
ٔ
امام علی 7نیز به انسان هشدار میدهد که چگونه کردار برخی افراد در برخورد با مقوله مال و ثروت
که برخاسته از پندار غلطشان بوده ،سبب ضرر و خسران خواهد بود و آنها را از رستگاری دور خواهد
کرد:
ج َع ا َْل َال َع َل ا َْل ِ
ف و َن ََّجدَ َ ،و ا َّد َخ َر و ا ْع َت َقدَ َو َن َظ َر بِ َز ْع ِم ِه
ال َف َأ ْك َث َر ،و َ َم ْن َبنَى َو َش َّيدَ َو َز ْخ َر َ
َم ْن َ َ
ض و ِْ
لِ ْلو َل ِد ،إِ ْش َخاصهم َْجِيع ًا إِ َل مو ِق ِ
ف ا ْل َع ْر ِ
اب َو ا ْل ِع َق ِ
ابَ ،و َم ْو ِض ِع ال َّث َو ِ
َال َس ِ
اب ،إ َذا َو َق َع
َْ
ُ ُ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
3
ِ
لو َن﴾ َشهد ذل َك ا ْل َع ْق ُل إ َذا َخ َر َج م ْن َأ ْ ِ
االَ ْم ُر بِ َف ْص ِل ا ْل َق َضاءَ ﴿،
س ْالَوی َو
س ُهنال َک ا ُملبط ُ
وخ َ
َس ِل َم ِم ْن َعال َِئ ِق الدُّ نیا؛ 4و کسی که مال روی مال انباشت و آن را مرتاکم و ساختامنها بنا کرد
و آنها را مستحکم کرد و با زیورها آنها را بیاراست و ذخریه کرد و اندوخت و گامن کرد
که آنها را برای فرزندان خود مجع کرد( .در حالی که) مه ٔه آنان را به جایگاه عرض اعامل و
حساب و موضع پاداش و جمازات رهسپار نمود ،هنگامی که کار داوری به وقوع پیوست.
«و در این هنگام است که باطلگرایان خسارت دیدند ».به این سند ،عقل شهادت میدهد
هوی رها شود و از عالئق دنیا سامل ماند.
اگر از اسارت ٰ
ْ
َ
َ
ٔ
درباره خیر و نیکی سؤال میشود ،پاسخ میدهند« :ل ْي َس الخ ْي ُر
در جایی دیگر وقتی از آن حضرت
َ
َ
ْ
ْ
ُ
ْ
َْ ُْ ُ َ َُ َ
َ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
َْ َْ
َّ
َ
5
أن َيكث َر َمالك َو َولدك َو ِلك َّن الخ ْي َر أن َيكث َر ِعل ُمك َوأن َي ْعظ َم ِحل ُمكَ ،وأن ت َب ِاه َي الن َاس ِب ِع َباد ِة َر ِّبك».
ایشان ،همچنین انسان را نهی میکند از اینکه مال و فرزند را بدون هیچ شرطی ٔ
نشانه خشنودی و
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یا ناخشنودی خداوند بداند 1.گویی امام میبیند که گروهی از انسانها زیادی مال و فرزندان خود را به رخ
دیگران میکشند و با خیال خود رستگاری و نجات را در گرو چنین داراییهایی قلمداد میکنند؛ بنابراین،
ایشان با ذکر مصادیق صحیح خیر و نیکی از قبیل دانش ،پرستش پروردگار و آمرزش خواستن از درگاه
خداوند متعال نسبت به گناهانشان ،آنها را از چنین پندارهای باطلی آگاه و برحذر میدارد.

دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

رستگاری با ایما ِن بدون عمل
ٔ
مطالعه آیات قرآن کریم و ٔ
سیره پیشوایان دین به این نکته پی میبریم که ایمان بدون عمل ،رستگاری
با
ً
واقعی را به همراه نخواهد داشت .در قرآن معموال ایمان در کنار عمل صالح معنا پیدا میکند و امام
َ َ َ َ
َّ
الع َمل،
علی 7نیز این دو را ،دو برادر همراه و دو دوست جداییناپذیر نامیده استِ « :ان اإلیمان و
ََ
َ َ َ َ َ َ َ َ
رقان» 2.با این وجود،کسانی هستند علیرغم ایمان به خدا و روز رستاخیز ،به
فت
ی
ل
ان
فیق
ر
و
ان
ؤم
ت
وان
خ
ِ
ِ
ِ
أ ِ
ارزشهای اسالمی پایبندی ندارند و دستورات الهی را چنانکه باید انجام نمیدهند و چه بسا در برخی
مواقع به آن بیاعتنایی میکنند .با این وجود ،امید به رستگاری و نجات در قیامت دارند و خود را در ٔ
زمره
بهشتیان قرار میدهندٔ .
نمونه بارز آن در گذشته ،گروهی به نام مرجئه بودند که اعتقاد داشتند با داشتن
ایمان ،اعمال ناپسند و گناه گزندی به او نمیزند .بسیاری از صاحب نظران و برخی اهل لغت ُمرجیان را
3
با این ادعا میشناسند.
قرآن کریم و به دنبال آن پیشوایان دین ،ضمن تبیین این پندار باطل ،تأکید میورزند که رستگاری
و ورود به بهشت تنها در ٔ
سایه عمل صالح حاصل میشود و در بیشتر موارد مصداقهایی نیز برای آن
برشمردهاند ،برای نمونه ،در آیهای از قرآن میخوانیم:
ِ
النَّ َة و ََّلا يع َل ِم ا ُ ِ
ِ
الصابِ ِري َن؛ 4آيا پنداشتيد
هلل ا َّلذي َن َ
جاهدُ وا منْك ُْم َو َي ْع َل َم َّ
﴿ َأ ْم َحس ْبت ُْم َأ ْن تَدْ ُخ ُلوا ْ َ َ َ ْ
كه داخل هبشت میشوید بىآنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شام را معلوم بدارد؟﴾
ّ
با توجه به آیه ،علیرغم پندار عدهای ،صبر و جهاد به عنوان دو تکلیف و شرط مهم برای ورود به
بهشت و در نهایت وصول به نجات و رستگاری است .در حقیقت عمل فرد ،باید نزد خداوند متعال مورد
قبول شود و واقعیت پیدا کند .نظیر این آیه به شکل دیگری در ٔ
آیه شانزدهم ٔ
سوره توبه نیز بیان شده است:
َ ََ َ ًَ
ُّ َ
َ َ َ
هل َب َمواقع الفتنة»؛ همانٔ ،
َّ
خطبه  ،192ص .609
المال و الول ِد ج
ِِ ِ ِ
« . 1فال تعتبروا الرضی و السخط ِب ِ
 . 2آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ج  ،1ص .127
 . 3ر.ک :ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج  ،14ص 311؛ ابن منظور؛ پیشین؛ ج  ،1ص .84
 . 4آل عمران.142 /

﴿ َأم ح ِسبتُم َأ ْن ت ُْتکُوا و َّلا یع َل ِم اهللُ ا َّلذین جاهدُ وا ِمنْکُم و َل ی َّت ِ
خ ُذوا ِمن د ِ
ون اللِّ َو ال َر ُسولِ ِه
َ َ
ْ ُ
ْ َ َْ
َ َ َْ
ْ َ ْ ْ
بری بِام َت ْع َم ُل َ
ون؛ آيا پنداشتهايد كه به خود واگذار مىشويد ،و
َو الَ ا ُْل ْؤ ِم َ
ننی َو َ
لیج ًة َو اهللُ َخ ٌ
خداوند كسانى را كه از ميان شام جهاد كرده و غري از خدا و فرستاده او و مؤمنان ،حمرم
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ارسارى نگرفتهاند ،معلوم نمىدارد؟ و خدا به آنچه انجام مىدهيد آگاه است﴾.

امام تصور کسی را که بدون عمل ،انتظار و امید رستگاری و پادش دارد ،باطل میداند و او را از داشتن
چنین پنداری برحذر میدارد:
الَ َت ُك ْن ِم َّ ْن َير ُجو االْ ِخر َة بِ َغ ِي ا ْل َعم ِل ،و َ ُير ِّجي الت َّْو َب َة بِ ُط ِ
ول االْ َم ِلَ ،ي ُق ُ
ول ِف الدُّ ْن َيا بِ َق ْو ِل
َ
َ
َ ْ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ ِ ِ
ِ
ني َ ،...ف ُه َو بِا ْل َق ْول ُمد ٌّلَ ،و م َن ا ْل َع َم ِل ُمق ٌّلُ ،ينَاف ُس ف َيام
الراغبِ َ
الزاهدي َنَ ،و َي ْع َم ُل ف َيها َب َع َم ِل َّ
َي ْفنَىَ ،و ُي َس ِام ُح فِ َيام َي ْب َقىَ ،ي َرى ا ْل ُغن َْم َم ْغ َرم ًا ،و ال ُغ َر ُم َمغنَ ًام؛ 3مباش از کسانی که بدون عمل
چشم امید به آخرت دوخته است و توبه را با طول آرزو به تأخری میاندازد .دربار ٔه دنیا سخن
پارسایان را به زبان میآورد در حالی که کردار او عمل مشتاقان به دنیا را نشان میدهد ...
 .او در گفتار ،بسیارگو و در عمل ،اندککردار است .دربار ٔه آنچه فانی است ،به رقابت
میپردازد و دربار ٔه آنچه پایدار است ،سهل انگار است .غنیمت را رضر و رضر را غنیمت
حسابمیکند.
َّ
َّ
رج َ
آن حضرت در سخنی دیگر ،به همین پندار غلط اشاره میکند و میفرماید«َ :یدعی ب َزعمه أنه َی ُ
والله،
ِ ِ ِ
َ ُّ
َ
ُ
ُ
َ َ َ ُ ََ
َکذ َب َو َ
الیت َب َّی ُن رجاؤ ُه فی َع ِمله؟ فکل َمن رجا ُع ِرف رجاؤ ُه ِفی َع ِمله» 4.آنحضرت ،کسی
الع ِظ ِیم! ما باله
ِ
را که بدون عمل صالح ،امیدوار به رحمت خداوند و پاداش الهی و در نتیجه نجات و رستگاری است،
َ ٌ َ
َ َّ َ َ َ ُ ّ
خاصة َأوليائه»...؛ رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ٔ
َّ
خطبه .17
باب ِمن أ
الجهاد
«ِ . 1إ َّن
بواب َالجن ِة فتحه ْالل ه ِل ْ ِ ِ ِْ
ِ
ِ
َ
َ
َ َ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ .2
الص ْبر َو ال َیقین َو ال َع ْدل َو الج َهاد َو َّ
َّ
الص ْب ُر»؛ همان ،حکمت .31
ِ ِ ِ
ِ
«الیمان على أرب ِع دع ِائم على ِ ِ ِ
 . 3رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،150ص  1036ـ .1035
 . 4همانٔ ،
خطبه  ،160ص .464

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

امام علی 7پندار کسانی را که فکر میکنند ،رستگاری و ورود به بهشت با بهانه و ادعای ایمان
حاصل میشود و انجام عبادات و اعمال صالح و پایبندی به ارزشهایی چون جهاد ،صبر و  ،....چندان
اهمیتی ندارد ،باطل خوانده است .از جمله در تأیید پیام ٔ
آیه فوق ،جهاد در راه خدا را دری از درهای بهشت
نامیدهاند که از سوی خداوند به روی بندگان خاص گشوده شده است 1.در جایی دیگر وقتی از پایههای
ایمان سخن به میان میآورد ،صبر و جهاد را که دو مصداق مهم عمل صالح هستند از پایههای مهم آن
2
به شمار میآورد.
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دروغگو مینامد و چنین ادعایی را خیال خام و بیهوده میداند که نتیجهای برایش نخواهد داشت ،چرا که
امیدواری واقعی به رحمت بیمنتهای الهی نه با تصور و گمان ،بلکه در ٔ
سایه رفتار و کردار و عمل صالح
حاصل میشود.
منشأ پندارهای باطل در مسیر رستگاری

از نظر قرآن کریم و نهج البالغه ،عواملی منشأ توهمات باطل انسان ،در رسیدن به رستگاری هستند که
به نمونههایی از آن اشاره میشود:
دوره  ،2شماره  ،1بهار 1393

کفر به مبدأ و معاد
قرآن ،پندارگرایی باطل را از نشانههای کافران میداند که کفرشان آنها را از پیروی حقیقت باز میدارد:
ِ ِ
ِ
يم بِام َي ْف َع ُل َ
ون؛ 1و بيشرتشان
ال ِّق َش ْيئ ًا إِ َّن اهللَ َعل ٌ
﴿ َو ما َيتَّبِ ُع َأ ْك َث ُر ُه ْم إِ َّل َظنًّا إِ َّن ال َّظ َّن ال ُي ْغني م َن ْ َ

جز از گامن پريوى نمىكنند [وىل] گامن به هيچ وجه [آدمى را] از حقيقت بىنياز نمىگرداند.
آرى ،خدا به آنچه مىكنند ،داناست﴾.

پیروی از پندار باطل که از آثار کفر به آیات الهی است ،زیانکاری و در نهایت حبط اعمال را به دنبال
خواهد داشت:
امل ٭ ا َّل ِذين َض َّل سعيهم ِف ْ ِ
﴿ ُق ْل َه ْل ُننَ ِّب ُئك ُْم بِ ْالَ ْخ َ ِ
سي َن َأ ْع ً
ي َس ُب َ
ون َأ َّنُ ْم
َ
الياة الدُّ نْيا َو ُه ْم َ ْ
َ
َ ُُْ ْ
آيات ربِم و لِ ِ
ولئ َك ا َّل ِذين َک َفروا بِ ِ
ُون صنْع ًا ٭ ُا ِ
ِ
ُ ِ
قائه َف َحبِ َط ْت َأ ْع ُ
يم َل ُ ْم َي ْو َم
َ ِّ َ
يسن َ ُ
َ ُ
ْ
امل ُ ْم َفال نُق ُ
ِ
ا ْلقيا َمة َو ْزن ًا؛[ 2آرى ]،آنان كسانىاند كه آيات پروردگارشان لقاى او را انكار كردند ،در
نتيجه اعاملشان تباه گرديد ،و روز قيامت براى آنها [قدر و] ارزشى نخواهيم هناد بگو« :آيا
شام را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟[آنان] كسانىاند كه كوشششان در زندگى دنيا به
هدر رفته و خود مىپندارند كه كار خوب انجام مىدهند﴾.
با وجود اینکه قرآن اعمال این دسته را باطل و تباهشده میداند ،اما این افراد اعمالشان را نیکو
پنداشته و خود را رستگار میدانند .اینکه چرا آنها دچار این توهم شدهاند ،نظر قرآن این است که این
افراد به آیات الهی و دیدار او و معاد ایمان ندارند در غیر این صورت ،میدانستند اینگونه سعی و تالش
ثمر چندانی برایشان ندارد و وزنی در روز قیامت نخواهد داشت.
 . 1یونس.36 /
 . 2کهف 103 /تا .105

ٔ
وسيله
انسان وقتی در كفر و عناد فرو رفت ،حس تشخيص را از دست میدهد و قلبى كه حقايق را به
آن درک کند ،در او از كار میافتد؛ به عبارت دیگر ،کافران عقل ،چشم و گوش دارند ،ولى قدرت درک،
ديد و شنوايى ندارند! چرا كه کفرشان پردهاى در برابر اين ابزار شناخت شده است:
ىل ُق ُل ِ ِ
﴿إِ َّن ا َّل ِذي َن َك َف ُروا َسوا ٌء َع َل ْي ِه ْم َأ َأن َْذ ْر َ ُت ْم َأ ْم َل ْ ُتن ِْذ ْر ُه ْم ال ُي ْؤ ِمن َ
ىل
وب ْم َو َع 
ُون ٭ َخت ََم اهللُ َع 
ىل َأب ِ ِ ِ
ِ
ِ
1
يم﴾
صاره ْم غ َ
َس ْمع ِه ْم َو َع  ْ
شاو ٌة َو َل ُ ْم َع ٌ
ذاب َعظ ٌ

و نپذیرفتن آخرین پیامآور الهی و جانشینان برحق او ،اعمالشان سودی به حالشان نخواهد داشت و در
آخرت جزء زیاندیدگان خواهند شد .از این روست که امام علی 7از خطا و اختالف اهالی فرق ،اظهار
شگفتی میکند و در بیان اسباب آن میفرماید:
َفيا َعجب ًا! و ما ِل الَ َأ ْعجب ِمن َخ َطإِ ِ
هذ ِه ا ْل ِف َر ِق َع َل اختِال َِف ُح َج ِج َها ِف ِدينِ َها! الَ َي ْقت َُّص َ
ون َأ َث َر
َ ُ ْ
َ َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ون َع ْن َع ْي ٍ
ُون َب َغ ْي ٍ
بَ ،ي ْع َم ُل َ
بَ ،و الَ َیع ُّف َ
صَ ،و الَ ُي ْؤمن َ
نَبِ ٍّيَ ،و الَ َي ْقتَدُ َ
ون ِف ُّ
الش ُب َهات،
ون َب َع َم ِل َو ٍّ
ات ،ا َْلعر ُ ِ
الشهو ِ
َو َي ِس ُري َ
يهم َما َع َر ُفواَ ،و ا ُْلنْك َُر ِعنْدَ ُه ْم َما َأ ْنك َُرواَ ،م ْف َز ُع ُه ْم ِف
ون ِف َّ َ َ
وف ف ْ
ُْ
هامت ع َل آر ِائ ِهم ،ك ََأ َّن ك َُّل ام ِر ٍ
َت إِ َل َأ ْن ُف ِسهم ،و َتع ِوي ُلهم ِف ا ُملب ِ
ا ُْلع ِضال ِ
ىء ِمن ُْه ْم إِ َما ُم َن ْف ِس ِه َقدْ
ْ
ْ
ْ
َ َ ْ
ْ َ ْ ُ ْ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ 5
رى ث َقات ،و َأ ْس َب ٍ
اب ُمْك ََمت؛ شگفتا و چرا از خطاکاری این فرقهها
َأ َخ َذ من َْها ف َيام َي َرى َب ُع ً
با اختالف استداللهایی که در دین خود دارند ،در شگفت نباشم .اینان نه از اثر پیامربی
 . 1بقره 7 /ـ .6
 . 2قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی ،قم :دارالکتب األسالمیه1367 ،ش؛ ج  ،2ص .46
 . 3طبرسی ،فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج  ،6ص .767
ٔ
گفته صاحب المیزانٔ ،
 . 4بنا به ٔ
همه اين روايات از باب جرى است ،و دو آيه مذكور در روايات ،در سياق مفصلى قرار دارند
كه روى سخن در آن سياق ،با مشركين است»؛ ر.ک :طباطبایی ،محمد حسین؛ پیشین؛ ج  ،13ص .550
 . 5رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ٔ
خطبه  ،88ص .241

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

برخی از عوامل مرتبط با کفر
در برخی تفاسیر ،بر اساس روایات ،مصداقهایی به طور خاص برای آیات فوق مشخص شده است ،از
ُ
امام باقر 7نقل است کهُ :
«هم َّالن َ
األهواء ِمن أهل القبلة
الشبهات و
صارى و ِالق ِّسيسون و ُّالرهبان و أهل
ِ
ِ
َّ
الحرورية و أهل البدع» 2یا عياشى روايت كرده است كه «ابنكواء برخاست و از على 7در ٔ
باره اهل اين
و
ِ
آيه سؤال كرد .او فرمود :اينان اهل كتاب هستند كه به خداى خويش كفر ورزيدند و در دين خود بدعت
3
گذاشتند در نتیجه اعمالشان تباه شد .اهل نهروان ،يعنى خوارج ،از آنها دور نيستند».
ٔ
واسطه بدعت در دین
این روایات 4نشان میدهد حتی آنهایی که ادعای دینداری و ایمان دارند به
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تبعیت میکنند ،و نه از کردار وصی پریوی مینامیند .نه ایامن به غیبی میآورند و نه از عیبی
خودداری و عفت میورزند .عمل در مشتبهات میکنند و سری در شهوات .معروف

86

(نیکی) در نظر آنان چیزی است که (خود) آنان نیک پندارند و منکر (زشتی) در نظر آنان
چیزی است که (خود) آنان ،زشتش بدانند .پناهگاهشان در مشکالت خودشان هستند.
و مرجعشان در امور مهم ،آرا و نظریاتی است که خود ابراز میدارند .گویی هر شخصی

از آنان امام خویشتن است .هر شخصی چننی میپندارد که در نظریات خود به طنابهای
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مورد اطمینان چنگ زده و دستاویزهای حمکمی به دست آورده است!.
با استناد به روایات مذکور ،عواملی از جمله :بدعتگذاری در دین ،عدم تبعیت از پیامبر و وصی او،
عمل به شبهات ،غرق شدن در شهوات ،خود رأیی و پناه بردن به خود در مبهمات نیز سبب میشوند
انسان در تشخیص نیک و بد دچار اشتباه شده و اسیر توهمات شود .بنابراین تا ایمان به معاد و پیروی از
پیامبر و اوصیای برحق او در كنار ايمان به مبدأ قرار نگيرد و انسان احساس نكند كه قدرتى مراقب اعمال
اوست ،و همه را براى يک دادگاه بزرگ ،دقيق و سختگير حفظ و نگهدارى مىكند ،روى اعمال خود
حساب صحيحى نخواهد كرد .در این صورت از ظلمات اوهام و پندارها بيرون نیامده ،به سرزمين حقايق
رهنمون نخواهد شد و بسان تشنهای فریب سراب را خواهد خورد:
ِ
املم كَس ٍ ِ ٍ
آن ما ًء َحتَّى إِذا جا َء ُه َل َ ِ
ي َس ُب ُه ال َّظ ْم ُ
يدْ ُه َش ْيئ ًا َو َو َجدَ اهللَ
اب بِقي َعة َ ْ
﴿ َوا َّلذي َن َك َف ُروا َأ ْع ُ ُ ْ َ
ْ
سيع ِْ
ِ
ِ
ال ِ
ساب؛ 1و كسانى كه كفر ورزيدند ،كارهايشان چون رسابى
عنْدَ ُه َف َو َّفا ُه حسا َب ُه َو اهللُ َ ِ ُ
در زمينى مهوار است كه تشنه ،آن را آبى مىپندارد ،تا چون بدان رسد آن را چيزى نيابد و
خدا را نزد خويش يابد و حسابش را متام به او دهد و خدا زود شامر است﴾

هواپرستی
گرچه با استناد به فرمایشات امام ،در کنار دیگر عوامل از هوای نفس نیز به عنوان عاملی برای دور کردن
باطل رستگاری یاد شد ،اما به دلیل اهمیت آن و اینکه در بیشتر مواقع
انسان از حقیقت و منشأ ِ
توهم ِ
خودمحوریها و پیروی نکردن از دستورات خداوند و  ...ریشه در خواهشها و هواهای نفسانی دارد ،از
این رو الزم است ،قدری بیشتر تبیین شود.
قرآن در همین ارتباط میفرماید:
 . 1نور.39 /

ِِ
ِ
كان َع  ٍ ِ
﴿ َأ َف َم ْن َ
حجتى
ىل َب ِّينَة م ْن َر ِّبه ك ََم ْن ُز ِّي َن َل ُه ُسو ُء َع َمله َو ا َّت َب ُعوا َأ ْهوا َء ُه ْم؛ 1آيا كسى كه بر ّ
از جانب پروردگار خويش است ،چون كسى است كه بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده

شده و هوسهاى خود را پريوى كردهاند؟﴾

حقایق ،رسایی است آراسته  /هوی و هوس گرد برخاسته

نبینی که جایی که برخاست گرد  /نبیند نظر گرچه بیناست مرد
امام علی 7از هوای نفس بر پیروانش بیمناک است ،چرا که مانع وصول به حقیقت شده و سبب
َ
َّ َ ْ َ
میشود شخص ،امر باطلی را حقیقت فرض کند و بدینگونه دچار توهم شود« :أ ُّي َها َّالن ُاس! ِإن أخ َوف َما
ُ ُ َ َ َ ِّ ْ
ِّ ْ
ْ ِّ َ ُ ُ َ َ
ََ ُ َ ُ ْ
َ ُّ
أخاف َعل ْيك ُم اث َن ِان :ات َب ُاع ال َه َوىَ ،وطول اال َم ِل فأ َّما ات َب ُاع ال َه َوى ف َي ُصد َع ِن ال َحقَ ،وأ َّما طول اال َم ِل ف ُي ْن ِسي
َ َ 4
اآلخرة».
ِ
3

ایشان همچنین ،هواپرستی را به عنوان یک عامل مهم سقوط و گمراهی انسان میداند ،در حالی که
خود خبر ندارد و بسا خیال میکند که در راه صواب قدم بر میدارد .طوری که میفرماید:
َازل بِ َشفا جر ٍ
إن الن َِّاز َل هبذاا َمل ِ
نزل ن ٌ
ِع َباداهلل َل تَر َکنُوا إِ َلی َج َها َلتِکُم َو َل تَن َقا ُدوا ِلهوائکُمَ ،ف َّ
ف
ُُ
َ
هره ِمن موض ٍع إ َلی موضعٍ ،لِرأی ُی ِد ُثه بعد رأی؛ یریدُ أن ی ِ
الردی َع َلی َظ ِ
َه ٍارَ ،ی ُ
لص َق ما
ُ
َ َ
َ
َ
َ
نقل َّ
یتقارب؛ 5ای بندگان خدا ،تکیه به جهالت خویشتن ننامیید و مطیع
قر ُب َماال
ال َیلت ُ
ُ
َصق ،و ُی ِّ

هواهای خود نباشید .زیرا کسی که به چننی موقعیتی سقوط کند ،به لب ٔه رودخانه افتاده که

سیل آن را برده است این شخص ،هالکت خود را به دلیل رأیی که پس از رأیی به وجود
 . 1محمد.14 /
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،پیشین؛ ج  ،21ص .437
ٔ
 . 3سعدی  ،مصلح الدین؛ بوستان ،تصحیح :غالمحسین یوسفی ،چاپخانه دیبا ،چاپ چهارم ،ابیات  1835و .1836
 . 4رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ٔ
خطبه  ،42ص .153
 . 5همانٔ ،
خطبه  ،105ص .309

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

در این آیه ،از دو گروه یاد شده است :گروه اول در مسير خود از شناخت صحيح و يقين و دليل و
برهان قطعى برخوردارند ،راه و هدف خود را به روشنى مىبينند و به سرعت پيش مىروند .اما گروه دوم
گرفتار سوء تشخيص و عدم درک واقعيت و تاريكى مسير و هدف شده و در ظلمات اوهام سرگردانند ،که
عامل اين سرگردانى همان پيروى از هوى و هوسهاى سركش است ،چرا كه هوی و هوس پرده بر روى
عقل و فكر انسان مىافكند ،زشتىها را زيبا و زيباییها را زشت نشان مىدهد و مانند غباری حقیقت را بر
انسان میپوشاند» 2.سعدی میگوید:
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میآورد ،از حملی به حملی دیگر به دوش خود میکشد (آن نابخرد با آن حرکات نابکارانه)
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میخواهد بچسباند آنچه را که نمیچسبد و نزدیک کند آنچه را که نزدیک نخواهد شد.
ٔ
دهنده خوبی از بدی و
در جایی دیگر آن حضرت بیان میدارند که هوی و هوس ،عقل را که تشخیص
هدایتکننده به راه فالح و رستگاری است ،به بند میکشد و کارایی آن را تضعیف میکند .در این صورت
َ
َ َ َ َ
حت َ
أمیر» 1.همچنین
وی
ه
سیر ت
است که باطل را حقیقت و حقیقت را باطل میپندارد« :کم َ ِمن ُع ٍ
ٍ
قل ا ٍ
از نظر ایشان هوی و هوس شریک کوردلی استَ :
«اله َوی شریک َ
2
الع َمی».
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پس معلوم میشود که هواپرستی ،انسان را از حق باز میدارد .آنها که مسیرشان از درون شهوات
میگذرد ،نه معروف خدا را معروف و نه منکر را منکر میشمارند ،پیرو دلیل و عقل نیستند ،آنچه هماهنگ
با تعامالت نفسانی آنهاست ،معروف است و آنچه مخالف با آن است ،منکر است .اینگونه افراد هنگامی
که گرفتار مسائل پیچیده شوند به جای اینکه از عقل و خرد ،قویترین کمک را بگیرندو حتی از آن باالتر
به آیات الهی و سخنان پیشوایان پناه برند و مشکالت خود را از این طریق حل کنند ،دوباره به سراغ فکر
گناهآلود و منحط خودشان میروند و عجب اینکه اینگونه افراد یکدیگر را نیز قبول ندارند ،هر کدام
امام و پیشوای خویشاند و هر کدام مرجع و مقتدای خودند .بدیهی است پیمودن این راه ،نتیجهای جز
سرگردانی در بیراههها و سقوط در پرتگاهها نخواهد داشت و از همه بدتر در عین گمراهی ،خود را اهل
3
هدایت و نجات میپندارند.

دنیاپرستی
از نظر قرآن کریم و نهج البالغه از عوامل مهمی که باعث میشود انسان از حق غافل شود و در عین حال
تصور کند در مسیر صحیح قدم برمیدارد و جزء نجاتیافتهگان است ،دنیاپرستی و غفلت از مرگ و به
ٔ
دورکننده انسان از
دنبال آن قساوت و سنگدلی است .امام علی 7از این عوامل به عنوان گمراهکننده و
تشخیص راه درست رستگاری ،یاد میکند و میفرماید:
الهی ٌة َعن ر ِ
َفال ُقلوب َق ِ
اسی ٌة َعن ح ِّظها ِ
شدها َسالِک ٌة فِی َغری ِم ِ
املعنی َسواها ّ
ضامرها ک َّ
وکأن
َأن
َ
ُ
َّ
ُ
ِ
نیاها؛ 4ولی افسوس که دلها از گرفتن هبر ٔه خویش ،سخت و ناتوان و از
الرشدَ فِی
إحراز ُد َ
ُّ

 . 1همان ،حکمت  ،211ص .1035
 . 2همانٔ ،
نامه .31
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ اول1375 ،؛ ج ،3
ص .614
ٔ
 . 4رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبه  ،83ص .219

رشد معنوی خود غافل شده ،و در غری طریق حق گام برمیدارد ،گویی غری آنها مقصود

هستند و نجات و رستگاری آنها در به چنگ آوردن دنیاست.
َ
ُّ
َ
ُ
َ
ِّ
آن حضرت تعلق به دنیا را سبب از بین رفتن بینایی دل میداند« :لحب الدنیا ص َّمت األ َ
سماع عن
ِ
ِ
ُ
ٔ
کمة َو َعمیت ُالق ُ
َ
لوب َعن ن ِور َالب ِص َیر ِة 1».ایشان همچنین دنیا را سایه ابر ،خواب و خیال و عسل
َس
ماع ِ
الح ِ ِ ِ
ِ
َّ ُّ
َّ َ
مام
الغ
آلوده به زهر میدانند که انسان را در تشخیص حقیقت به اشتباه و خطا میاندازند« :إن الدنیا ِظل
ِ
ُ َ
الم ُ
الغ ِّم َو َ
شوب ب َّ
الع َس ُل َ
المنام َو َالف َرح َ
َ ُ ُ َ
2
الس ِم».
ب
وصول
الم
و حلم ِ
ِ
ِ

باز از آن حضرت نقل است که:
ِ
ِ
إِ َّن من َغرته الدُّ نیا بِم ِ
اآلمال َو َخدَ َعت ُه بِ ُز ِ
میَ ،و َق َط َعت ُه
حال
ور َثت ُه ک ََمه ًاَ ،و َأل َب َست ُه َع ً
ور األَمان ِّی؛ ُأ َ
ُ
َ َّ
4
ِ
االردی؛ دنیا آنان را در راه تاریک و کورکننده به حرکت در
ور َدت ُه َموار َد َّ
َع ِن األُخریَ ،و ُأ َ
آورد و چشامنشان را از کانون نور هدایت برگرفت پس در حریتکده گم گشتند و در نعمت
آن غرق شدند و دنیا را برای خود اختاذ کردند .پس دنیا آنان را به بازی گرفت و آهنا نیز آن را
به بازی گرفتند و پشت رس و فوق آن را فراموش کردند.

قساوت قلب 5و سنگدلی
قساوت و سنگدلی بیماری مهلک و خطرناکی است که انسان را از دیدن نور حقیقت باز میدارد .قرآن
خطاب به بنیاسرائیل میفرماید:
َالجار ِة َأو َأ َشدُّ َقسو ًة و إِ َّن ِمن ِْ
ِ
ِ ِ
ِ
جار ِة َلا َي َت َف َّج ُر ِمنْ ُه
َ
ْ َ َ
﴿ ُث َّم َق َس ْت ُق ُلو ُبك ُْم م ْن َب ْعد ذل َك َف ِه َي ك ْ َ ْ
ال َ

 . 1آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ج  ،1ص .397
 . 2همان ،ص .378
ٔ
 . 3رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ نامه  ،31ص . 839
 . 4آمدی ،عبد الواحد؛ پیشین؛ ج  ،2ص .238
« . 5قساوت» در زبان عربی از ٔ
ریشه «قسی» و «قسوه» که در لغت به معنی خشونت و نفوذناپذیری است؛ لذا به سنگهای خشن و
سخت« ،قسی» میگویند .در اصطالح قرآنی به قلبهایی که در برابر حق ،تواضع ،خشوع و انعطافى نداشته باشند و نور هدایت در آن
نفوذنمىکند،قاسیهمیگویند.درفارسیازآنبه«سنگدلی»تعبیرشدهکهدرمقابل«نرمدلی»قرارگرفتهاست؛ن.ک:شریعتمداری،
جعفر؛ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه ،مؤسسۀ چاپ و نشر آستان قدس رضوی ،چاپ اول؛ ج ،۳ص.۶۷۳

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

امام در فرازی دیگر بیان میدارند که چگونه دنیا ،طالبان خود را به سمت کوردلی کشانده است:
َاهوا ِف َح ْ َي ِ َتا َو َغ ِر ُقوا
َس َلك ْ
َت ِبِ ُم َالدُّ ْن َيا َط ِر َيق َا ْل َع َمى َو َأ َخ َذ ْت بِ َأ ْب َص ِار ِه ْم َع ْن َمن َِار َا ْلُدَ ى َفت ُ
ِ ِ ِ
3
وها َر ّب ًا َف َل ِع َب ْت ِبِ ْم َو َل ِع ُبوا ِ َبا َو ن َُسوا َما َو َرا َء َها.
ِف ن ْع َمت َها َو ا َّت َُذ َ
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ْالَ ْن ُار َو إِ َّن ِمنْها َلا َي َّش َّق ُق َف َي ْخ ُر ُج ِمنْ ُه ا ْلا ُء َو إِ َّن ِمنْها َلا َ ْيبِ ُط ِم ْن َخ ْش َي ِة اهللِ َو َما اهللُ بِغافِ ٍل َع َّم
َت ْع َم ُل َ
ون؛ 1سپس دلهای شام بعد از اين [واقعه] سخت گرديد ،مهانند سنگ ،يا سختتر از
آن ،چرا كه از برخى سنگها ،جویهایی بريون مىزند ،و پارهاى از آنها مىشكافد و آب
از آن خارج مىشود ،و برخى از آنها از بيم خدا فرو مىريزد ،و خدا از آنچه مىكنيد غافل

نيست﴾
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یکی از وظایف انبیا ،دور کردن انسانها از توهمات باطل بوده است اما تمامی آن ها در راه رسیدن به
ٔ
دروازه
اهداف خود ،با مقاومت افراد قسی القلب روبهرو بودهاند؛ چرا که افراد قسیالقلب ،راه نفوذ حقایق و
عطوفت را به روی خود بسته و با سرسختی تمام در مقابل حق میایستند.
در ٔ
آیه دیگری آمده:
هلل ُأ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ىل ن ٍ ِ
ش َح اهللُ َصدْ َر ُه لِ ْ ِ
ولئ َك
وب ْم ِم ْن ِذك ِْر ا ِ
ل ْسال ِم َف ُه َو َع 
ُور م ْن َر ِّبه َف َو ْي ٌل ل ْلقاس َية ُق ُل ُ ُ
﴿ َأ َف َم ْن َ َ
ِف َض ٍ
الل ُمبِ ٍ
ني؛ 2پس آيا كسى كه خدا سينهاش را براى [پذيرش] اسالم گشاده ،و [در نتيجه]
برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مىباشد [مهانند فرد تاريكدل است]؟ پس واى بر

آنان كه از سختدىل ياد خدا نمىكنند اينانند كه در گمراهى آشكارند﴾

انسانها در پذيرش حق و درک مطالب يكسان نيستند ،بعضى با يک ٔ
اشاره لطيف يا يک كالم كوتاه،
حقيقت را به خوبى درک مىكنند ،يک تذكر آنها را بيدار مىسازد ،و يک موعظه و اندرز در روح آنها
طوفانى به پا مىكند .در حالى كه بعضى ديگر ،شديدترين خطابهها و گوياترين دالیل و نيرومندترين
ٔ
مطالعه حاالت افراد
اندرزها و مواعظ در وجودشان كمترين اثرى نمىگذارد؛ اين موضوعى است كه با
ً
كامال مشخص است ،بعضى آنچنان روحشان باز و گشاده است كه هر قدر از حقايق در آن وارد شود به
راحتى پذيرا مىشود ،اما بعضى به عكس ،آنچنان روح و فكرشان محدود است كه گويى هيچ جايى براى
3
هيچ حقيقتى در آن نيست ،گويى مغزشان را در يک محفظه با ديوارهاى نيرومند آهنى قرار دادهاند.
ُ ُ َ ٌ َ َ ِّ
ٌ َ
شدها  »...تبیین میکند که
امام علی 7نیز با عبارت« :فالقلوب ق ِاسیة عن حظها ِ
الهیة عن ُر ِ
چگونه قساوت و سنگدلی که خود معلول عواملی مانند دنیاپرستی ،غفلت از مرگ ،گناه ،جهل و ...
است ،شخص را از جستجوی حقایق منحرف میسازد .آری آن هنگام که قساوت بر انسان غالب شود،
ّ
ّ
انسان راه روشن و سعادت را گم میکند و در بیراهه گام مینهد .در حقیقت ،روح انسان که تعقل و تفکر
 . 1بقره.74 /
 . 2زمر.22 /
 . 3مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،ج  ،19ص .426

از اوست ،در اثر قساوت و حجاب ناشی از آن ،روی سعادت را نخواهد دید؛ زیرا حجاب روح یا حجابی که
بر روی فطرت ،وجدان اخالقی و عقل افکنده شود ،مانع فهم و درک حقیقت میشود و در نتیجه ،زمینه
برای ظهور پندارهای باطل فراهم میشود.

ِ
1
مل ُی ِ
سهی ال َع َ
أن األَ َ
نسی ِّ
اعلموا َّ
غرور؛
کرَ .فأکذ ُبوا األ َم َل َفأ َّن ُه ُغ ٌ
الذ َ
قل ،و ُی ّ
َو ُ
رور و َصاحب ُه َم ٌ

2

و بدانید آرزو عقل را پوشاننده و ذکر خداوند را به فراموشی میسپارد و آرزو را تکذیب

کنید ،زیرا آرزو فریبنده و صاحبش فریب خورده است.
عالمه جعفری در شرح عبارت باال مینویسد:

آرزوهای بیپایه عاملی است که مغز انسان را با افکار واهی مشغول میسازد .این
ناشی از رها کردن حقایق معقول و دلبستن به حقیقتنماهایی در آینده است که
3
مانند سراب آبنما میدرخشند که از آن سراب بهرهای نصیب آنها ،نخواهد شد.
ایشان ،جلوگیری از رفتار و گفتار بر مبنای حق را از آثار شوم داشتن آرزوهای دراز و باطل میداند و در
ٔ
دارنده آرزوهای نامعقول ،واقعیات فعلی را زیر پا میگذارد و به واقعیتنماهایی،
این زمینه بیان میدارد که
دور از موقعیت فعلی آدمی دل میبندد و از آنجا که هر انسانی باید حس واقعجویی و ارتباط خود را با
واقعیات ،اشباع و تنظیم کند؛ لذا انسان آرزوگرا با بهرهبرداری از نیروی تجسیم و تلقین ،واقعیتنماهای
ٔ
حیطه موقعیت منطقی خود را ،عین واقعیت حقیقی تلقی میکند و بدین ترتیب خود را از حرکت
خارج از
4
بر مبنای حق محروم میسازد.
« . 1یکی از معانی غرور خیال و پندار باطل است»؛ ن.ک :معین ،محمد؛ فرهنگ فارسی ،ذیل واژه.
 . 2رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ٔ
خطبه  ،86ص .233
 . 3جعفری ،محمدتقی؛ پیشین؛ ج  ،13ص .353
 . 4ر.ک :همان ،ص .355

غالبلاجهن و نآرق رد ناسنا یراگتسر مه تو یسررب

آرزوهای طوالنی
از ّ
تدبر در آیات قرآن کریم و عبارات نهج البالغه استنباط میشود که آرزوهای بیپایه و طوالنی یکی از
مهمترین عوامل فراموشی حقایق هستی مانند وجود حیات ابدی و نیز یکی از دالیل ظهور پندارهای
باطل در رسیدن به رستگاری حقیقی است .همانگونه که گذشت ،امام علی 7از طول امل و چنین
آرزوهای باطل بر بندگان بیمناک بود .آن حضرت در سخنی از پیامدهای شوم دل بستن به آرزوهای
واهی پرده برمیدارد و میفرماید:
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وی همچنین متذکر میشود که آرزوهای دور و دراز ،بر نفوس ضعیف پیروز شده و شخصیت انسانی
را تبدیل به درختی میکند که شاخههای شکوفای آن را قطع کنند و به جای آن چوبهای خشک را به
همان درخت ،بچسبانند؛ هرچند شکل و رنگ آن چوبهای خشک خیلی زیباتر از شاخهها و شکوفههای
اصلی خود درخت بوده باشد .این زیبایی و جاذبه سبب ناپدید شدن شخصیت انسانی میشود .در این
صورت آدمی خود را میفریبد و دیگران نیز که از وضع شخصیت او اطالع ندارند ،گول آن چوبهای
1
خشک را میخورند.
َ
َ
امام در حکمتی دیگر پیامد شوم آرزوهای بیپایه را یادآور میشود و میفرماید« :واألمان ُّی ُتعمی أ ُ
عی ِن
ِ ِ
َالبصا ِئ ُر» 2.سرابگونه بودن آرزوهای بیاساس نیز از تشبیهات زیبای امام است ،چرا که مانند سراب،
انسان را میفریبند و سبب میشوند امر باطل و پوچی را به جای حقیقت بداند و در معرض توهمات قرار
ُ
گیردَ :
الس َ ُ ُّ َ ُ
«األم ُل َک َّ
ُ 3
یخلف َمن َرجاه».
راب یغر من َرآه و ِ
ِ

جهل
ت و انجام
ف آنچ ه در واقع هس 
ی برخال 
ی بودن نفس از عل م و آگاهی ،اعتقاد به چیز 
جهل به معنای خال 
4
ن را صحی ح بداند چ ه نداند ،به کار رفته است.
ن کاری برخالف آنچ ه باید انجام شود ،چ ه فرد آ 
داد 
در قرآن ،جهل از عواملی دانسته شده است که انسان را دچار پندارهای باطل میکند .به گونهای که
او را در تشخیص خیر و صالح خویش به اشتباه میاندازد:
ى َأ ْن ُ ِ
ِ
ب َع َل ْيك ُُم ا ْل ِق ُ
ت ُّبوا
ى َأ ْن َتك َْر ُهوا َش ْيئ ًا َو ُه َو َخ ْ ٌي َلك ُْم َو َعس 
تال َو ُه َو ك ُْر ٌه َلك ُْم َو َعس 
﴿كُت َ
ش َلك ُْم َو اهللُ َي ْع َل ُم َو َأ ْنت ُْم ال َت ْع َل ُم َ
ون؛ 5بر شام كارزار واجب شده است ،در حاىل
َش ْيئ ًا َو ُهو َ ٌّ
كه براى شام ناگوار است .و بسا چيزى را خوش نمىداريد و آن براى شام خوب است ،و
بسا چيزى را دوست مىداريد و آن براى شام بد است ،و خدا مىداند و شام نمىدانيد﴾.
ً
گرچه ابتدای این آیه دستور جهاد به مؤمنانی است که از جنگ کراهت دارند ،اما مسلما در ادامه
به یک قانون كلى و اصل اساسى كه حاكم بر قوانين تكوينى و تشريعى خداوند است ،اشاره مىكند و
 . 1همان ،ص .356
 . 2رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،275ص .1084
 . 3آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ج  ،1ص .103
 . 4راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد؛ پیشین؛ ج  ،1ص  ،209ذیل واژه.
 . 5بقره.216 /

آن اینکه افراد بشر نبايد تشخيص خودشان را در مسائل مربوط به سرنوشتشان حاكم سازند چرا كه
علم آنها از هر نظر محدود و ناچيز است و معلوماتشان در برابر مجهوالت همچون قطرهاى در برابر
درياست ،همانگونه كه در قوانين تكوينى خداوند ،همه از اسرار آفرينش اشيا باخبر نيستند و گاه چيزى
را بىخاصيت مىشمرند در حالى كه پيشرفت علوم ،فوايد مهم آن را آشكار مىسازد ،همچنين در قوانين
تشريعى بسيارى از مصالح و مفاسد را نمىدانند لذا ممكن است چيزى را ناخوشايند دارند ،در حالى كه
1
سعادت آنها در آن است يا از چيزى خشنود باشند در حالى كه بدبختى آنها در آن است.
ٔ
دورکننده انسان از حقیقت و در نتیجه
امام علی 7در کنار دیگر عوامل ،از جهل نیز به عنوان عامل

شیطان
بیگمان یکی از مهمترین موانع رشد و رستگاری واقعی و از عوامل ظهور پندارهای باطل در انسان ،وجود
شیطان است .از شیوههایی که این موجود برای گمراهی انسان به کار میبرد ،زینت دادن اعمال بد و
گناهان و معکوس جلوه دادن حقیقت و نیز مشغول کردن انسان به آرزوهای دراز است که در نهایت به
فریب انسان میانجامد .زینت دادن اعمال زشت و گناهان و به طور کلی باورها و پندارهای بیاساس،
باعث میشود که عقل و قلب به حاشیه رانده شده و نیروهای ایمانی تضعیف شوند .در نهایت حقایق بر
انسان پوشیده شده و امور باطل جایگزین آن شود .چنانکه در آیهای از قرآن کریم آمده:
َّاس و إِ ِّن جار َلكُم َف َلم تَراء ِ
ِ
ِ
امل ُ ْم َو َ
الش ْي ُ
طان َأ ْع َ
﴿ َو إِ ْذ َز َّي َن َل ُ ُم َّ
ت
ب َلك ُُم ا ْل َي ْو َم م َن الن ِ َ
قال ال غال َ
ٌ ْ َّ َ

 . 1ن.ک :مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،پیشین؛ ج  ،2ص .107
 . 2آمدی ،عبدالواحد؛ پیشین؛ ج  ،1ص .206
 . 3رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،31ص .989
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گمراهی میداند:
ِ
ِ ِ
هلِ ،
ِ
اجتِ ِه؛ 2کسی
الس ِری ا َّل ُبعد ًا َعن َح َ
السائ ُر َع َلی َغ ِری َط ِر ٍیقَ ،ف َل َی ِزیدُ ُه جدَّ ُه فی َّ
ال َعام ُل بِ َج ٍ َّ
که از روی جهل و نادانی کار کند ،مهچون کسی است که به بریاهه میرود .هرچه در رفتن
بیشرت تالش کند ،از هدف دورتر میشود.
ٔ
دورکننده انسان از
آن حضرت همچنین ستیزهجویی و نزاعی را که توأم با جهل باشد ،از عوامل
حقیقت میداند که سبب میشود وی نیکی را بد و بدی را نیک بپندارد:
ِ
ِ
َمن َك ُث َر نِزا ُع َه بِاجلَ ِ
الس ِّي َئة،
هل َدا َم َعام ُه َعن احلَ ِّق َو َمن َزا َغ َساءت عندَ ُه احلَ َسنَةَ ،و َح ُسنَت عندَ َه َّ
ِ
َ ِ 3
الضاللة.
كر َّ
َو َسك َر ُس َ
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ِ ِ
َص َعىل َع ِق َب ْي ِه َو َ
قال إِ ِّن َب ِر 
ي ٌء ِمنْك ُْم إِ ِّن َأرى ما ال ت ََر ْو َن إِ ِّن َأ ُ
خاف اهللَ َو اهللُ َش ِديدُ
ا ْلف َئتان َنك َ
ا ْل ِع ِ
قاب؛ 1و [ياد كن] هنگامى را كه شيطان اعامل آنان را برايشان بياراست و گفت« :امروز

هيچ كس از مردم بر شام پريوز نخواهد شد ،و من پناه شام هستم .پس هنگامى كه دو گروه،
يكديگر را ديدند [شيطان] به عقب برگشت و گفت :من از شام بيزارم ،من چيزى را مىبينم

كه شام نمىبينيد ،من از خدا بيمناكم و خدا سختكيفر است﴾.
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گرچه این آیه در ٔ
ادامه آیات قبلی اشاره به جنگ بدر و نبرد مؤمنان و مشرکان دارد ،اما به آن محدود
نمیشود و یکی از پیامهای آیه در ارتباط آن به آیات قبلی این است که همانگونه كه مردان حق در
مسيرى كه در پيش دارند مورد تأييد پروردگار و فرشتگان او هستند ،باطلگرايان و بدانديشان در زير چتر
وسوسههاى شيطانى و اغواى شياطين خواهند بود .تزيين و آرايش شيطان اين چنين است كه از طريق
ٔ
چهره عملش را در نظرش آن چنان جلوه
تحريک شهوات و هوسها و صفات زشت و ناپسند انسان،
2
میدهد كه سخت مجذوب آن میشود و آن را از هر نظری عاقالنه ،منطقى و دوست داشتنى میداند.
قرآن کریم علت اصلی گمراهی قوم عاد و ثمود را همین عامل میداند و میفرماید:
ي َلكُم ِمن م ِ
السبِ ِ
الش ْي ُ
طان َأ ْع َ
ساكنِ ِه ْم َو َز َّي َن َل ُ ُم َّ
يل
﴿ َو عاد ًا َو َث ُمو َد َو َقدْ َت َب َّ َ ْ ْ َ
امل ُ ْم َف َصدَّ ُه ْم َع ِن َّ
َو كانُوا ُم ْس َت ْب ِ ِ
صي َن؛ 3و عاد و ثمود را [نيز هالک نموديم] .قطع ًا [فرجام آنان] از رساهايشان
بر شام آشكار گرديده است ،و شيطان كارهايشان را در نظرشان بياراست و از راه بازشان
داشت با آنكه [در كار دنيا] بينا بودند﴾.

در آیات دیگری از قرآن نیز به مناسبتهای مختلف به این مطلب اشاره شده که شیطان عامل بزرگی
برای به وجود آمدن پندارهای باطل رستگاری است .در بیان داستان قوم سبأ ،زینت اعمال غلط آنها در
نظرشان توسط شیطان ،عامل دست نیافتن آنها به مسیر حق و حقیقت معرفی شده است .لذا با داشتن
فطرتی الهی و حجت باطنی ،عمری را در پرستش و سجده بر خورشید سپری کرده و رستگاری خود را در
4
آن میدیدند و این فکر باطل جز با فریب شیطان و آرایش کردن این عمل در نظر آنها ،ایجاد نمیشد.
در سوگندی که شیطان برای گمراهی انسانها خورده ،زینت دادن اعمال زشت در نظرشان و بدین وسیله
 . 1انفال.48 /
 . 2مکارم شیرازی ،ناصر؛ تفسیر نمونه ،پیشین؛ ج  ،7ص .299
 . 3عنکبوت.38 /
. 4نمل.24 /

ایجاد پندار غیر واقعی در آنها ،مهمترین ٔ
شیوه او معرفی شده است.
قرآن کریم ،از ٔ
شیوه دیگر شیطان برای گمراهی انسان ،و ایجاد توهم رستگاری در او خبر میدهد.
آنجا که از احوال فریبخوردگان شیطان سخن به میان میآورد ،آنها را زیان دیدگانی آشکار معرفی
میکند و علت آن را اینگونه بیان میدارد:
الش ْي ُ
﴿ َي ِعدُ ُه ْم َو ُي َمن ِِّيه ْم َو ما َي ِعدُ ُه ُم َّ
طان إِ َّل ُغ ُرور ًا؛[ 2آرى ]،شيطان به آنان وعده مىدهد ،و
ايشان را در آرزوها مىافكند ،و جز فريب به آنان وعده نمىدهد﴾.
عالمه طباطبایی ،ذیل این آیه تأکید میکنند که از ظاهر سياق بر مىآيد كه اين جمله تعليلى براى اين
ً ً
ََ ْ َ ُ
قسمت از ٔ
آيه قبلى باشد كه میفرماید «:فقد خ ِس َر خ ْسرانا ُم ِبينا» و چه خسرانى روشنتر از اين خسران
ّ
كه سعادت حقيقى كسى مبدل به سعادت خيالى و شقاوت واقعى شود و با وعدههاى دروغين و آرزوهاى
ّ
3
موهوم كمال خلقت او مبدل به خسران و نقصان شود.
1

شيطان به آنها وعده مىدهد تا يار و ياورش باشند و آنها را به آرزوهاى دروغ
و امور باطل مىاندازد .برخى گفتهاند :يعنى به آنها مىگويد :اگر انفاق كرديد،
دچار تهيدستى مىشويد و آنها را به آرزوى زندگانى طوالنى دنيا مىافكند تا آن
4
را بر آخرت ترجيح دهند.
ّ
در نهج البالغه نیز به نقش مؤثر شیطان در گمراهی انسان و در نتیجه ایجاد توهم رستگاری اشاره
شده است .در جایی از این کتاب آمده است:
الشي َط َ ِ ِ ِ
اض َو َف َّر َخ ِف ُصدُ ِ
ور ِه ْمَ ،و َد َّب َو
شاک ًاَ ،ف َب َ
َّات َُذوا َّ ْ
ان لَ ْم ِره ْم مالَک ًاَ ،و َّات ََذ ُه ْم َل ُه َأ ْ َ
ِ
ِ ِ
ِ
درج يف حج ِ ِ
5
الز َل َل َو َز َّي َن َل ُ ُم ْ
الَ َط َل....،؛
ب ِ ِب ُم َّ
وره ْمَ ،فنَ َظ َر بِ َأ ْع ُين ِه ْم ،و َ َن َط َق بِ َألسنَت ِه ْمَ ،ف َرک َ
ََ َ ُ ُ
مردمی هستند که شیطان را تکیهگاه شئون زندگی خود قرار دادند و شیطان هم آنها را در

پلیدی و فریبندگی ،رشکای خود کرد .این موجود پلید در سینههای آنان ختم گذارد و جوجه
 . 1حجر.39 /
 . 2نساء.120 /
 . 3ر.ک :تفسیر المیزان ،پیشین؛ ج  ،5ص .137
 . 4طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،پیشین؛ ج  ،3ص .174
 . 5رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ص  82ـ ٔ ،81
خطبه .7
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طبرسی نیز تفسیری شبیه آن ارائه میدهد و میگوید:

95

درآورد و حرکت کرد و به تدریج در آغوش آنان نشست .آن مطرود ازل و ابد با چشامن آنان
96

مینگرد و با زبانهایشان سخن میگوید .نتیجه این شد که آنان را مرکبی برای راندن در

لغزشگاهها کرد و خطا و انحراف را در دیدگان آنان بیاراست . ...
میدانیم خوارج مسلمانانی بودند که پیشانی آنها بر اثر سجدههای طوالنی پینه بسته بود؛ اما از
صراط مستقیم الهی دور شده و شقاوت را به جان خریدند ،در حالی که به ٔ
گفته محمد جواد مغنیه ،روی
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زمین غیر از خودشان کسی را صالح نمیدانستند 1.آنها با تکیه بر افکار باطل خود ،علیه امام برحق قیام
کردند و نسبت کفر به او دادند و ریختن خونش را مباح دانستند و آن را سبب رستگاری و ورود به بهشت
پنداشتند .امام علی 7علت انحراف و دور شدن آنها از مسیر رستگاری را فریب خوردن آنها میدانست
و زمانی که از ایشان سؤال شد ،چه کسی آنها را فریفت ،در پاسخ دو عامل مهم «شیطان» و «نفس
ّاماره» را سبب گمراهی آنها و دور شدنشان از سعادت دانستند و فرمودند:
یطان ا ُمل ِض ُّل و األن ُفس األَماره بِالسوء َغرهتم بِاألَمانِی ،و َفسحت َلم با َمل ِ
الش ُ
َّ
عاصیَ ،و َوعَدَ ُهتم
َّ ُ
ُ َّ ُ ُ
ِّ َ َ َ ُ
2
ِ
اقتح َمت هبم الن ََّار.
ظهار َف َ
اإل َ
امام در سخنی دیگر ،بندگان را از دشمنی که در سینهها نفوذ مخفی دارد ،برحذر میدارند و در معرفی
این دشمن میفرمایند« :شیطان است که گمراه میکند و به هالکت میاندازد و وعده میدهد و فرزند
آدم را در خیال غوطهور میسازد و زشتی گناهان را میآراید و معاصی بزرگ و نابودکننده را در نظر انسان
3
ناچیز مینماید».
نتیجهگیری

با استناد به آیات قرآن کریم و فرمایشات امام علی 7به ویژه در کتاب شریف نهج البالغه ،برای رسیدن
به رستگاری حقیقی ،انسان باید از دام توهمات و پندارهای باطل در این زمینه رها شود و این امر مستلزم
شناخت این پندارها ،منشأ و راههای نجات از آنها است .از این رو دانسته شد که پندارهایی از قبیل،
غفلت از سنتهای الهی حاکم بر زندگی انسان مانند :سنت امتحان و ابتال ،سنت امهال و استدراج
الهی ،فریفته شدن با نعمتهای الهی یا با مال و فرزند و آنها را ٔ
مایه نجات خود دانستن ،فریفته شدن
با مدح و ستایش دیگران و تنها تکیه کردن به ایمان خویش بدون انجام اعمال صالح و توجه نداشتن به
 . 1ن.ک :مغنیه ،محمد جواد؛ فی ظالل نهج البالغه ،بیروت :دارالعلم المالیین ،چاپ سوم1358 ،؛ ج  ،4ص .409
 . 2رضی ،محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت  ،323ص .1099
 . 3همانٔ ،
خطبه  ،83ص .221

احکام و قوانین الهی و  ،...سالمت انسان را در یافتن و پیمودن درست مسیر رستگاری تهدید میکند .او
همواره باید مراقب چنین توهمات باطل باشد ،و آنها را به جای حقیقت ننشاند .نیز دانسته شد که چنین
پندارهایی منشأ و عوامل گوناگونی دارند که کفر و عدم ایمان واقعی به مبدأ جهان هستی و سرای ابدی،
هواپرستی ،پیروی و تبعیت از شیطان ،دنیاپرستی ،سنگدلی ،جهل ،داشتن آرزوهای بیاساس و باطل،
از آن جملهاند.
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با این وجود مسائل دیگری در این ارتباط وجود دارد ،از جمله اینکه از نظر قرآن و نهج البالغه،
راههای برون رفت از این پندارها کداماند؟ کدام گروهها ،به طور مشخص در طول تاریخ گرفتار این
توهمات باطل بودهاند؟ و نیز افتادن در دام این توهمات چه پیامدهای سوء مذهبی ،اجتماعی ،فرهنگی و
 ...برجای گذاشته است؟ و مسائلی از این قبیل که میتوان در مقاالت آینده ،به تبیین آن پرداخت.
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9. 9جعفری ،محمد تقی؛ ترجمه و تفسیر نهج البالغه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ هفتم1376 ،ش
ٔ
ترجمه نهج البالغه ،تهران :دفتر نشر فرهنگ اسالمی ،چاپ ششم ،به اهتمام :علی
10.10ـــــــــــــــــــــــــ؛
جعفری 1378ش
11.11جعفری ،محمد مهدی؛ آموزش نهج البالغه ،تهران :وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ،سازمان چاپ و
انتشارات ،چاپ دوم1386 ،
12.12حسینی همدانی ،سید محمد حسین؛ انوار درخشان ،تهران :کتابفروشی لطفی1404 ،ق
ٔ
ترجمه نهج البالغه ،قم :انتشارات پارسیان ،چاپ اول1379 ،ش
13.13دشتی ،محمد؛
14.14ـــــــــــــــــــ؛ فرهنگ واژههای معادل نهج البالغه ،قم :مؤسسهی تحقیقاتی امیرالمؤمنین علیه السالم،
چاپ دوم1376 ،
ٔ
15.15دهخدا ،علی اکبر؛ لغت نامه دهخدا ،تهران :انتشارات دانشگاه تهران ،چاپ دوم1377،ش
16.16راغب اصفهانی ،ابوالقاسم حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن ،دمشق :دارالعلم ،چاپ اول1412 ،
ٔ
ترجمه محمد تقی جعفری ،تهران :دفتر نشر
17.17رضی ،محمدبن الحسین؛ نهج البالغه ،تصحیح صبحی صالح،
فرهنگ اسالمی ،چاپ ششم 1387 ،ش
18.18زهادت ،عبد المجید؛ تعلیم و تربیت در نهج البالغه ،قم :بوستان کتاب؛ چاپ پنجم1390 ،
19.19سعدی ،مصلح الدین؛ بوستان ،تصحیح :غالمحسین یوسفی ،تهران :چاپ خانهی دیبا ،چاپ چهارم 1369 ،ش
ٔ
ترجمه نهج البالغه ،تهران :انتشارات و آموزش انقالب اسالمی ،چاپ سوم1371 ،ش
20.20شهیدی ،سید جعفر؛
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ٔ
مؤسسه انتشارات امیرکبیر ،چاپ اول1376 ،
21.21شوشتری ،محمد تقی؛ بهج الصباغه فی شرح نهج البالغه ،تهران:
ٔ
ترجمه مصطفی رحیمی نیا ،تهران :انتشارات اسالمی ،چاپ اول1370 ،
22.22صبحی صالح؛ فرهنگ نهج البالغه،
ٔ
23.23طباطبایی ،محمد حسین؛ تفسیر المیزان ،ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی ،قم :دفتر انتشارات
ٔ
ٔ
جامعه مدرسین ٔ
علمیه قم1374،ش
حوزه
24.24طبرسی ،فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،تهران :انتشارات ناصرخسرو1372 ،ش
25.25طریحی ،فخرالدین؛ مجمع البحرین ،تصحیح :سید احمد حسینی ،تهران :المکتبة المرتضویه ،چاپ دوم1362 ،
ٔ
مؤسسه چاپ و نشر تألیفات فیض
26.26فیض االسالم ،سید علی نقی؛ ترجمه و شرح نهج البالغه ،تهران:
اإلسالم ،چاپ پنجم1379 ،ش
ٔ
27.27قرشی ،علی اکبر؛ قاموس قرآن ،دار الکتب اإلسالمیه ،مرکز تحقیقات رایانهای قائمیه اصفهان ،بیتا
28.28قمی ،علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی ،قم :دارالکتب ِاإلسالمیه1367 ،
29.29کاشف الغطاء ،هادی؛ مستدرک نهج البالغه ،بیروت :مکتبة االندلس .بیتا
30.30مجلسی ،محمد باقر؛ بحار األنوار ،بیروت :مؤسسة الوفاء ،چاپ دوم 1403
31.31محمد فؤاد عبد الباقی؛ المعجم المفهرس أللفاظ القرآن ،بیروت :داراحیاء التراث العربی ،بیتا
32.32معادیخواه ،عبدالمجید؛ فرهنگ آفتاب :فرهنگ تفصیلی نهج البالغه ،تهران :نشر ٔ
خانه کتاب چاپ سوم،
1386ش
33.33مغنیه ،محمد جواد؛ فی ظالل نهج البالغه ،بیروت :دارالعلم المالیین ،چاپ سوم1358 ،
34.34مکارم شیرازی ،ناصر؛ پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه ،چاپ اول،
1375ش
35.35ــــــــــــــــــــــــــــ؛ تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب اإلسالمیه1374 ،ش
36.36مولوی ،جاللالدین محمد؛ مثنوی معنوی ،تصحیح :رینولد نیکلسن ،چاپ حیدری ،چاپ اول1370 ،ش
37.37نراقی ،محمد مهدی؛ جامع السعادات ،تصحیح و تعلیق :السید محمد کالنتر ،الطبعة الثالثه ،مطبعة النجف
األشرف ،بیتا
38.38هاشمی خویی ،میرزا حبیب؛ منهاج البراعه ،تصحیح :سید ابراهیم میانجی ،تهران :مکتبة اإلسالمیه ،چاپ
چهارم1358 ،

