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چکیده 
رستگاری و نجات در حیات دنیوی و اخروی، مطلوب هر انسان کمال جو و آرمان خواهی است که در 
مسیر فطرت الهی خویش گام بر می دارد. بر این اساس، شناسایی عوامل و همچنین موانع وصول به 
رستگاری از لوازم اساسی چنین خواسته ای 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 می شوند و نه تنها 
انسان را به رستگاری نمی رسانند، بلکه او را از این مسیر دورتر می سازند. در این نوشتار، مسئلٔه توهم 
رستگاری با استناد و بهره گیری از آیات قرآن کریم و سخنان امام علی7 با محوریت نهج البالغه 
مورد بررسی قرار گرفته است. در این بررسی بخشی از توهمات باطل رستگاری، از قبیل غفلت از 
سنت های 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. 
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 مقدمه
بر اساس آموزه های قرآن کریم و روایات معصومان: رسیدن به رستگاری یعنی همان کمال مطلوب 
موانع  و  عوامل  بارٔه  در  صحیح  تفکر  و  بینش  به  دست یابی  اوست.  فطری  گرایش  و  خواست  انسان، 
رستگاری، توفیق بزرگی است که به عنوان چراغ راه انسان، مسیر فالح را به او نشان می دهد و به وسیلٔه 
بینش صحیح دست  این  به  انسان  گاهی  نائل می شود.  نهایی  به مقصد  و  پیدا می کند  را  نجات  راه  آن 
نمی یابد و در زندگی خود، دچار گمان و پندار های باطل و ویرانگری می شود 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 گمراه تر می کنند و او را فریب داده و امیدوار می کنند که مسیر اصلی سعادت و رستگاری 
همان چیزی است که این پندارها ترسیم می کنند. در حالی که ممکن است حقیقت غیر از آن باشد. به 

تعبیر امام علی7 »َلیَس الوهُم َکالَفهِم؛1 هیچ گاه پندار و وهم همچون فهم و درک نیست«. 
 مولوی تمثیل خوبی می زند که می تواند وصف حال کسانی باشد که در وهم و خیال سیر می کنند. او 
می گوید شخصی در عهد ُعمر و در نزد او مدعی می شود، هالل ماه روزه را می بیند، در حالی که دیگران 
قادر به دیدن آن نبودند، وقتی دقیق  به چهره این فرد می نگرند، می بینند، تار مویی به شکل هالل بر 

ابروی او قرار گرفته و وی آن را هالل پنداشته است.2 
در این نوشتار، تالش بر این است که با تکیه بر آیات قرآن کریم و سخنان امام علی7 به ویژه در 
نهج البالغه، تا حدودی به این سؤاالت پاسخ داده شود که چه پندارهای باطلی انسان را تهدید  کتاب 

می کند و او را در معرض توّهم رستگاری قرار می دهد؟ منشأ و عوامل این پندارها کدام اند؟    

تبیین موضوع
توّهم به معنی گمان بردن، خیال، وهم، تصور، پندار و ظّن است.3 توّهم یا تجّسم خیال به این معناست که 
شخص در رؤیا، صور ذهنی خود را دارای حقیقت خارجی بداند، چنان که همین اعتقاد را هنگام بیداری 
نسبت به خیاالت خود پیدا می کند، پس توهم یا تجسم خیال وقتی دست می دهد که خیاالت و تصورات 

1 . آمدی، عبدالواحد؛ غررالحکم و دررالکلم، ترجمٔه سید هاشم رسولی محالتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمی، چاپ 
دوم، 1378؛ ج 2، ص 302.

2 . ر.ک: مولوی، جالل الدین محمد؛ مثنوی معنوی، تصحیح: رینولد نیکلسن، چاپ حیدری، چاپ اول،1370، دفتر دوم، 
ابیات 111 تا 118. 

3 . دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامٔه دهخدا، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم،1377، ذیل واژه، به نقل از ناظم 
االطباء؛ طریحی، فخرالدین، مجمع البحرین، ج 6، ص 185.
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به جای ادراکات حسی گرفته شود.1 
رستگاری، به معنای رهایی و نجات و خالص شدن است.2 و می توان گفت، نظیر واژه های فوز و 
زبان قرآن کریم است.3 فالح و رستگاری معنای گسترده ای دارد که هم  ویژه  به  زبان عربی  فالح در 
پیروزی های مادی و دنیوی و هم معنوی و اخروی را در بر می گیرد. 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 

نعمت های جاودان، در کنار دوستان شایسته و پاک، در کمال عزت و سربلندی به سر برد.4
گرچه در این نوشتار به این تقسیم بندی پرداخته نشده است و انسان مؤمن و کافر هر دو مورد خطاب 
قرار گرفته اند ؛ اما مراد از رستگاری در اینجا همان، دست یابی به خیر و بقای همیشگی در نعمت و خوبی 
است که در آخرت حاصل خواهد شد5 و در آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین، به خصوص امام 

علی7 فراوان از آن یاد شده است.
مایٔه  را  پندارد، و آن ها  را حقیقت  باطل  امور  تعاریف فوق استنباط می شود که هرگاه شخصی  بنابر 

نجات و رستگاری خود بداند، دچار توهم رستگاری شده است. 

برخی پندار های باطل در مسیر رستگاری

ر نآار  بدوت  منحات و  بنر   یهل
از پندارهای باطل در رسیدن به نجات و رستگاری، غفلت از سنت امتحان الهی است. این سنت از قوانین 
ثابت، جاودانه و مسّلم در زندگی بشر است که رستگاری یا عدم رستگاری در سایٔه آن حاصل خواهد شد. 

قرآن کریم به صراحت در این زمینه می فرماید:
ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َو ُهْم ال ُيْفَتنُوَن؛6 آيا مردم پنداشتند كه تا گفتند ايامن   ﴿أَحِسَب النَّاُس َأْن ُيْتَ

آورديم، رها مى شوند و مورد آزمايش قرار نمی گریند؟﴾ 
1 . همان، به نقل از روانشناسی از نظر تربیت دکتر سیاسی، ج 3، ص 188.

2 . همان، ذیل واژه.
3 . قرشی، علی اکبر؛ قاموس قرآن، دار الکتب اإلسالمیه، مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیٔه اصفهان، ج 5، ص 202 و 211. 

4 . راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد؛ مفردات ألفاظ القرآن، دمشق: دار العلم، چاپ اول، 1412، ج 1، ص 644 
و مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، تهران: دار الکتب اإلسالمیه، 1374ش؛ ج 14، ص 194.

5 . ابن منظور؛لسان العرب، قم: نشر ادب الحوزه، 1405ق، ج 2، ص 547.
6 . عنکبوت/ 2.
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از این آیه بر می آید که، میدان امتحان همیشه باز است و بسیاری بر آن اتفاق نظر دارند و باید چنین 
باشد. برای این که 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 آیٔه دیگری نیز بر این امر تأکید شده که رستگاری و ورود به بهشت 

ابدی در گرو ابتال و دچار شدن به سختی ها است: 
اُء َو  َّ ْتُهُم اْلَبْأساُء َو الضَّ ِذيَن َخَلْوا ِمْن َقْبِلُكم َمسَّ ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَنََّة َو ملَّا َيْأتُِكْم َمَثُل الَّ
ِذيَن آَمنُوا َمَعُه َمتى  َنْصُ اهلل َأال إِنَّ َنْصَ اهللِ َقِريٌب؛2 آيا پنداشتيد  ُسوُل َو الَّ ُزْلِزُلوا َحتَّى َيُقوَل الرَّ
كه داخل هبشت مى شويد و حال آنكه هنوز مانند آنچه بر ]رِس[ پيشينيان شام آمد، بر ]رِس[ 
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 پریوزى خدا نزديک است﴾
 آیٔه فوق به یکی از سنن الهی که در همٔه اقوام جاری بوده است، اشاره می کند و به مؤمنان در همٔه 
قرون و اعصار هشدار می دهد که برای پیروزی و موفقیت و نایل شدن به مواهب بهشتی، باید به استقبال 
مشکالت بروند، فداکاری کنند و در حقیقت این مشکالت آزمونی است که مؤمنان را پرورش می دهد و 

صاحبان ایمان راستین را از متظاهران به ایمان، آشکار می سازد.3  
 امام علی7 ذیل خطبه ای، در لزوم و فلسفٔه امتحان الهی می فرماید:   

خدای متعال بندگانش را به سختی های گوناگون می آزمايد، و با كوشش های رنگارنگ 
از آنان بندگی می خواهد و ايشان را به اقسام آنچه پسنديدٔه طبايع نيست امتحان می فرمايد، 
برای بریون كردن كرب و خودپسندی از دل ها و جاودان كردن فروتنی در جاهنايشان و برای 
اين كه آن آزمايش را دری گشاده، به سوی فضل و احسان خود و وسايل آسان برای عفو و 

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

1 . ر.ک. مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 16، ص 204.
2 . بقره/ 214.

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیشین؛ ج 2، ص 102.
4 . فیض االسالم، سید علی نقی؛ ترجمه و شرح نهج البالغه، تهران: مؤسسٔه چاپ و نشر تألیفات فیض اإلسالم، چاپ 

پنجم، 1379؛ ج 4، ص 797.
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منصٔه ظهور برسد. همچنان که از نظر امیر مؤمنان، خداوند پرده از حقایق آفرینش برمی دارد، نه این که 
آنچه از اسرار مخفی و اندیشه های درونی که پنهان نموده اند، نمی داند، بلکه آن ها را امتحان می کند که 

کدام نیکوکارترند تا پاداش و کیفر در برابر عمل قرار گیرد.1 
با وجود صراحت قاطع قرآن کریم مبنی بر این که هر انسانی در معرض این سنت الهی قرار خواهد 
گرفت، برخی افراد از این امر غفلت می کنند و تنها با تکیه به تفکرات و اندیشه هایشان خود را اهل نجات 
می یابند. در آیات قرآن کریم و سخنان پیشوایان دین از این مسئله بسیار سخن به میان آمده و انسان از 
غوطه ور شدن به این توهم باطل که رستگاری بدون امتحان الهی به دست می آید، برحذر داشته و این 

سنت قطعی برای تمامی انسان ها ساری و جاری دانسته شده است: 
ِذيَن َصَدُقوا َو َلَيْعَلَمنَّ اْلكاِذبنَِي؛2 و به يقني، كسانى  ِذيَن ِمْن َقْبِلِهْم َفَلَيْعَلَمنَّ اهللُ الَّ ﴿َو َلَقْد َفَتنَّا الَّ
را كه پيش از اينان بودند آزموديم، تا خدا آنان را كه راست گفته اند معلوم دارد و دروغگويان 

را ]نيز[ معلوم دارد﴾ 

 ر نآار  در  ایة باخورد ر   ز معمت ها  فا و ت و رفلت  ز  نت  مهال 
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 نعمت ها به سوی خود را نشانٔه مقبول بودن 
در درگاه الهی می داند، یا تصور می کند 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 آیه ای می خوانیم: 
ْلناُه نِْعَمًة ِمنَّا قاَل إِنَّام ُأوتِيُتُه َعىل ِعْلٍم َبْل ِهَي فِْتنٌَة َولِكنَّ  ْنساَن ُضٌّ َدعانا ُثمَّ إِذا َخوَّ ﴿َفإِذا َمسَّ اْلِ
َأْكَثَرُهْم ال َيْعَلُموَن؛3 و چون انسان را آسيبى رسد، ما را فرا مى خواند سپس چون نعمتى از 
جانب خود به او عطا كنيم مى گويد: »تنها آن را به دانش خود يافته ام« نه چنان است، بلكه 

آن آزمايشى است، وىل بيشتشان نمى دانند.﴾
این عبارت، سخنانی  بیان می دارد که در تفسیر  ِعْلٍم«  وِتیُتُه َعلی 

ُ
أ ما  ِإنَّ طبرسی دربارٔه عبارت »قاَل 

گفته شده از جمله: انسان می گوید: همانا این نعمت ها را به واسطٔه دانش، زیرکی و کاردانی خود به دست 
آورده ام یا خداوند، بر اساس خیری که از من می داند، آن ها را به من عطا کرده است و یا بر اساس علمی 

1 . ابن ابی الحدید؛ شرح نهج البالغه، مصحح: محمد ابوالفضل ابراهیم، کتابخانٔه آیت اهّٰلل مرعشی نجفی،1377؛ ج 9، ص 84. 
2 . عنکبوت/ 3.

3 . زمر/ 49.
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که خدا آن را از من قبول کرده و راضی است، آنها را به من داده است. سپس خداوند می فرماید: امر بر 
اساس گفتٔه ایشان نیست بلکه آزمایش و امتحان انسان است.1 

لطف  داشته  دریافت  که  الهی  نعمت های  تمام  کند  خیال  نباید  انسان،  این که  دربارٔه  علی7  امام 
خداوند به اوست و نجات و رستگاریش در پرتو همین ها حاصل خواهد شد، در حکمتی زیبا می فرماید:

ْتِ َعَلْيِه، َو َمْفُتوٍن بُِحْسِن اْلَقْوِل فِيِه! َو َما اْبَتَلَی  َكْم ِمْن ُمْسَتْدَرٍج بِااِلْحَسان إَلْيِه، َو َمْغروٍر بِالسَّ
اهللُ َأَحدًا بِِمْثِل ااِلْمالَِء َلُه.2 

در عبارت اخیر، امام از عواملی نام می برد که ممکن است انسان را دچار توهمات باطل کند که نیکی 
و احسان خداوند با انواع نعمت ها نسبت به بنده اش و به تأخیر انداختن مدت و دادن مهلت به او از این 
جمله اند. چه بسا ممکن است این نعمت ها و دادن مهلت به انسان به ویژه شخص گناهکار، مقدمه ای بر 

عذاب او باشد و نه خیر و سعادت وی.3 همچنان که قرآن می فرماید: 
ِذيَن َكَفُروا َأنَّام ُنْمِل َلُْم َخرْیٌ ِلَْنُفِسِهْم إِنَّام ُنْمِل َلُْم لَِيْزداُدوا إِْثاًم َو َلُْم َعذاٌب  ﴿َوالَيَْسَبنَّ الَّ
ُمِهنٌي؛4 و البته نبايد كسانى كه كافر شده اند تصور كنند اينكه به ايشان مهلت مى دهيم براى 
آنان نيكوست، ما فقط به ايشان مهلت مى دهيم تا بر گناه ]خود[ بيفزايند، و ]آن گاه [ عذابى 

خفت آور خواهند داشت.﴾
سید هاشم بحرانی ذیل این آیه به نقل از عیاشی روایتی ذکر می کند که محمد بن مسلم گفت: از 
حضرت باقر7 پرسیدم: آیا مردن کافر بهتر است یا زنده بودنش؟ فرمود: مرگ برای کافر و مؤمن بهتر 
ْبرار﴾ و نیز 

َ ْ
ِه َخْیٌر ِلل است. گفتم به چه علت فرمود: برای این که خداوند متعال می فرماید: ﴿َو ما ِعْنَد اللَّ

ایشان در ادامه، آیٔه فوق را قرائت فرمود.5 آن حضرت با آگاهی کامل از سنت امهال خداوندی و غافل 
بودن بسیاری انسان ها از آن و به تبع آن گرفتار شدن آن ها در عذاب الهی مرگ را برایشان بهتر دانسته 

تا بار گناهانشان سنگین نباشد.

1 . ر.ک: طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو،1372ش؛ ج 8، ص 784. 
2 . رضی، محمدبن الحسین؛ نهج البالغه، تصحیح صبحی صالح، ترجمٔه محمد تقی جعفری، تهران: دفتر نشر فرهنگ 

اسالمی، چاپ ششم، 1387؛ حکمت 116، ص 1018. 
3 . ر.ک: بحرانی، ابن میثم؛ شرح نهج البالغه، ترجمٔه قربانعلی مقدم و علی اصغر نوایی یحیی زاده، بنیاد پژوهش های آستان 

قدس رضوی، چاپ اول، 1375؛ ج 5، ص 514 ـ 513.
4 . آل عمران/ 178.

5 . بحرانی، سید هاشم؛ البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، 1416ق؛ ج 1، ص 714. 
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امام علی7 در جایی دیگر می فرماید: 
َيا بَن آَدم إَِذا َرأيَت ربََّک ُسبَحاَنه ُيَتابُِع َعَليَک نَِعَمُه َو َأنَت َتعِصَيُه َفاحَذرُه.1

  امام در این عبارت پند آموز، از خیال باطل انسان پرده برمی دارد و بیان می کنند که با وجود گنهکاری 
و  رضا  باب  از  این  که  می کند  باطل  فکر  غرور،  با  و  می شود  جاری  او  سوی  به  الهی  نعمت های  بنده، 
خشنودی خداوند است. اما در حقیقت نشانٔه هالکت و بدبختی فرد و جاری شدن سنت استدراج الهی 

است تا روز به روز بر گناهان او افزوده شود.2 
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.

رستگاری در سایة ستایش دیگران از انسان
ستایش دیگران از انسان نیز که امام علی7 در حکمت 116 وی را به آن توجه داده، عاملی است که 
گاهی حقیقت را بر شخص می پوشاند، فریبش می دهد و او را را دچار توهم باطل می کند. در حکمتی دیگر 

به طور خاص از آن یاد شده است: »ُربَّ مفتوٍن ِبُحسِن الَقوِل ِفیِه«.3 
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 می تواند پندار باطلی در شخص 
پدید آورد که نکند من اهل نجات و رستگاریم و خود خبر ندارم، غافل از حقیقتی که پشت پردٔه ستایش و 

تملق پنهان است. این آیٔه قرآن کریم می تواند شاهدی بر این مطلب باشد:
َسَبنَُّهْم بَِمفاَزٍة ِمَن اْلَعذاِب  ِذيَن َيْفَرُحوَن باِم َأَتْوا ُيِبُّوَن َأْن ُيَْمُدوا باِم َلْ َيْفَعُلوا َفالَتْ َسَبنَّ الَّ ﴿الَتْ
َو َلُْم َعذاٌب َألِيٌم؛4 البته گامن مرب كسانى كه بدانچه كرده اند، شادمانى مى كنند و دوست 
دارند به آنچه نكرده اند، مورد ستايش قرار گریند، قطعًا گامن مرب كه براى آنان نجاتى از 

عذاب است، ]كه [ عذابى دردناک خواهند داشت﴾ 

1 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 25، ص 987.  
2 . ر.ک: ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج 18، ص 136. 

3 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 462، ص 1145.
4 . آل عمران/ 188. 
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از این رو، امام علی7 یکی از خصوصیات انسان های متقی و پارسا را، خودآگاهی و فریفته نشدن با 
ستایش دیگران می داند و می فرماید: 

َی َأحٌد ِمنَهم َخاَف ِمّا ُيقاُل َلُه َو َيُقوُل: أَنا َأعَلُم بِنَفسی ِمن َغرِیی، و َربِّی َأعَلم بِی ِمنِّی  إذا ُزكِّ
ا َيظنُّوَن، وَ  اغِفرلِی َما الَيعَلُموَن؛1  بِنَفِسی! اللُُّهمَّ اَل ُتؤاِخذنی باَِم َيقوُلوَن،َواجَعلنِی أفَضَل ِمَّ
در آن هنگام كه از يكی از متقني، تعريف و متجيد شود، از آنچه كه در باره اش گفته می شود، 
می ترسد. لذا در برابر تعظيم كننده می گويد: من به نفس خود از ديگران داناترم و پروردگار من 
به نفس من داناتر است. بار خدايا، مرا دربارٔه آنچه كه به من می گويند، مؤاخذه مفرما و مرا از 

آنچه می گويند، برتر فرما و آنچه راكه دربارٔه من نمی دانند، برای من ببخش و عفو فرما.  
پندار  را دچار  گونه ای است که شخص  به  انسان  رفتار  و  اندیشه  بر  تأثیر مدح ستایشگران،  معمواًل 
باطل می کند و نفس انسان، غالبًا ضعیف تر 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.

ر نآار  با د شنن مال و فازمد 
قرآن کریم از عامل دیگر توهم رستگاری خبر می دهد و آن این که در برخی مواقع انسان خیال می کند 
زیادی مال و ثروت و فرزند می تواند مایٔه نجات او باشد و به وسیلٔه اینها سعادت او تضمین است. در آیات 

مربوط به داستان قارون می خوانیم:
ُه  ْنيا يا َلْيَت َلنا ِمْثَل ما ُأوِتَ قاُروُن إِنَّ ِذيَن ُيِريُدوَن اْلَياَة الدُّ ﴿َفَخَرَج َعىل َقْوِمِه ِف ِزينَتِِه قاَل الَّ
ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َوْيَلُكْم َثواُب اهللِ َخرْیٌ ملَِْن آَمَن َو َعِمَل صاِلًا َو ال  َلُذو َحظٍّ َعظِيٍم ٭ َو قاَل الَّ
ابُِروَن؛2 قارون با كوكبٔه خود بر قومش ناميان شد،كسانى كه خواستار زندگى  اها إاِلَّ الصَّ ُيَلقَّ
دنيا بودند، گفتند: »اى كاش مثل آنچه به قارون داده شده به ما ]هم [ داده مى شد واقعًا 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 هبت است، و جز شكيبايان آن را نيابند﴾
عالمه طباطبایی در بیان این آیه آورده است که کلمٔه حّظ، به معنای بهرٔه آدمی از سعادت و بخت 
است. یعنی کسانی که زندگانی دنیا را هدف نهایی و یگانه غایت مساعی خویش می دانند و غایتی دیگر 

1 . سید رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 193، ص 639 .
2 . قصص/ 79-80. 
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ورای آن نمی بینند و خالصه از آخرت غافل و جاهل اند و نمی دانند که خدا در آخرت چه ثواب هایی برای 
بندگان خود فراهم کرده است؛ به همین دلیل اموال قارون را سعادتی عظیم شمردند، بدون اینکه قید 
و شرطی در کالم خود بیاورند، گفتند: ای کاش ما هم می داشتیم آنچه را که قارون دارد، چون او حّظی 

عظیم و سعادتی بزرگ دارد.1 
  قرآن کریم در آیٔه دیگری به این حقیقت اشاره می کند که نباید مطلق داشتن مال و ثروت و فرزند، به 
ویژه کثرت آن دلیل بر سعادت، رستگاری و محبوبیت در پیشگاه خداوند تلقی شود. آنجا که از پندار غلط 

عده ای از انسان ها خبر می دهد: 
بنَِي؛2 گفتند كه ما بيش از شام مال و فرزند  ﴿َو قاُلوا َنْحُن َأْكَثُر َأْموااًل َو َأْوالدًا َو ما َنْحُن بُِمَعذَّ

داريم و هرگز رنج و عذابی نخواهيم داشت.﴾ 
 بنا به گفتٔه صاحب المیزان، این آیات جوابی به گفتار و پندار افرادی است که گفتند: »ما بیش از شما 
مال و فرزند داریم«. با این بیان که مسئلٔه رزق یعنی اموال و اوالد و کمی و زیادی آن، به دست خدا است 
که هر کسی را به مقتضای حکمت و مصلحت از آن روزی می کند و اسباب به دست آوردنش را هم فراهم 
می کند و خواست انسان و کرامت و حرمتی که نزد خدا دارد، هیچ اثری در کمی و زیادی رزقش ندارد و 

زیادی مال هیچ داللتی بر سعادت و کرامت نزد خدا ندارد.3 
 در جایی دیگر قرآن کریم، از دو نفر یاد می کند که یکی از آن ها دو باغ داشت و دیگری نسبت به او از 
مال و ثروت بهرٔه چندانی نداشت و فرد دارا و صاحب باغ ها، دچار پندار باطلی شده بود و بدین وسیله بر 
َعزُّ َنَفرًا؛4 ... مال من از تو بیشتر است و از حیث 

َ
ْکَثُر ِمْنَك مااًل َو أ

َ
َنا أ

َ
رفیق خود فخرفروشی می کرد: ﴿... أ

افراد از تو نیرومندترم﴾ و باغ خود را فناناپذیر و جاودان می دانست و باور نداشت که آن را از دست بدهد 
حتی در ادامه به علت غفلت از خداوند و معاد، قیامت را نیز منکر می شد و به فرض قبول آن، خود را در 

آنجا نیز رستگار می دانست: 
اَعَة قاِئَمًة َو َلِئْن  ﴿َو َدَخَل َجنََّتُه َو ُهَو ظاِلٌ لِنَْفِسِه قاَل ما َأُظنُّ َأْن َتبِيَد هِذِه َأَبدًا ٭ َو ما َأُظنُّ السَّ

1 . طباطبایی، محمد حسین؛ تفسیر المیزان، ترجمٔه سید محمد باقر موسوی همدانی، قم: دفتر انتشارات جامعٔه مدرسین 
حوزٔه علمیٔه قم، 1374؛ ج 16، ص 116. 

2 . سبأ/ 35.
3 . طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ص 579. 

4 . کهف/ 34. 
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ُرِدْدُت إىِل َربِّ َلَِجَدنَّ َخرْیًا ِمنْها ُمنَْقَلبًا؛1 و در حاىل كه او به خويشتن ستمكار بود، داخل باغ 
شد ]و[ گفت: گامن نمى كنم اين نعمت هرگز زوال پذيرد. و گامن نمى كنم كه رستاخيز بر 
پا شود، و اگر هم به سوى پروردگارم بازگردانده شوم قطعًا هبت از اين را در بازگشت، 

خواهم يافت.﴾
تصور  این ها  است.  مغروری  پندار هر جاهل  در حقیقت  این مطالب  که  است  قول  این  بر   طبرسی 

می کنند که خداوند به مردمی مال می دهد که آن ها را دوست بدارد.2
در سورٔه همزه، خداوند متعال با قاطعیت تمام،کسانی را که تنها مال و ثروت خود را سبب جاودانگی 
و خلود در دنیا و به تبع آن، سعادت و رستگاری می دانند، توبیخ و تهدید می کند و آن ها را پندارگرایانی 

معرفی می کند که بزودی به آتش قهر الهی دچار خواهند شد: 
َدهُ  ٭ ْيسب َأنَّ َماَلُه َأْخَلَدهُ   ِذي َجََع َماالً َو َعدَّ َزٍة ملََُّزٍة ٭ الَّ ِحيِم َوْيٌل لِّكّل  ُهَ ْحَِن الرَّ ﴿بسِم اهلل الرَّ
٭ كالَلُينَبَذنَّ ف الُطَمِة؛3 واى بر هر بدگوى عيب جويى،كه ماىل گرد آورد و برشمردش. 
پندارد كه مالش او را جاويد كرده. وىل نه! قطعًا در آتش خردكنندٔه فرو افكنده خواهد شد﴾ 
قرآن در آیات دیگر بر این مسئله تأکید می ورزد که انسان خیال باطل نداشته باشد که کثرت مال و 

فرزند، رستگاری او را تضمین خواهد کرد:
ُهْم بِِه ِمْن ماٍل َو َبننَِي ٭ ُنساِرُع َلُْم ِف اْلرَْیاِت  َبل الَّ َيْشُعُروَن؛4 آيا مى پندارند  ﴿أَيَْسُبوَن َأنَّام ُنِمدُّ
كه آنچه از مال و پرسان كه بديشان مدد مى دهيم، )از آن روى است كه ( مى خواهيم به 

سودشان در خریات شتاب ورزيم؟ ]نه،[ بلكه نمی فهمند﴾ 
از نظر عالمه طباطبایی، مفاد آیات مبنی بر توبیخ انسان هایی است که چنین می پندارند که پروردگار از 
حسن نظر به آنان، وسایل رفاه زندگی را آماده فرموده، غافل از این که نعمت مال و منال و فرزند در صورتی 
خیر و به صالح است که مستوجب غفلت و عقوبت نشود. از جمله نیرنگ شیطان آن است که انسان تنها 
نعمت مال و منال و رفاه را، نهایت کمال زندگی بپندارد در حالی که نعمت حقیقی در زندگی، همانا ایمان، 
معرفت پروردگار و اعمال صالح است. ولی اشخاص از روی غرور و خودستایی و در اثر غفلت از خود با این 

1 . کهف/ 35 و 36.
2 . طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین؛ ج 6، ص 723. 

3 . همزه/ 1-4.
4 . مؤمنون/ 55 و 56.
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پنداشت در مسیر زندگی در بند خواهند افتاد.1 
از این آیات و تفسیر آن ها بر می آید 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 علی7 قرار خواهد گرفت 

که به کمیل بن زیاد در ضمن نصایحی فرمود: 
اُن االَْمَواِل َو ُهْم َأْحَياٌء؛2 ای كميل گنجينه داران اموال، مرده اند در حالی  َيا ُكَمْيل، َهَلَك ُخزَّ

كه هنوز )به ظاهر( زنده اند. 
امام علی7 نیز به انسان هشدار می دهد که چگونه کردار برخی افراد در برخورد با مقولٔه مال و ثروت 
که برخاسته از پندار غلطشان بوده، سبب ضرر و خسران خواهد بود و آن ها را از رستگاری دور خواهد 

کرد: 
َد، َو ادََّخَر و اْعَتَقَد َو َنَظَر بَِزْعِمِه  َمْن َجََع امْلَاَل َعىَل امْلَاِل َفَأْكَثَر، و ََمْن َبنَى َوَشيََّد َو َزْخَرَف و ََنجَّ
َساِب، َو َمْوِضِع الثََّواِب َو اْلِعَقاِب، إَذا َوَقَع  لِْلَوَلِد، إِْشَخاُصُهم َْجِيعًا إىَِل َمْوِقِف اْلَعْرِض و َاْلِ
االَْمُر بَِفْصِل اْلَقَضاِء،﴿وَخرِسَ ُهنالَِک امُلبطِلُوَن﴾3 َشهِد ذلَِك اْلَعْقُل إَِذا َخَرَج ِمْن َأرْسِ اْلَوی َو 
نيا؛4 و كسی كه مال روی مال انباشت و آن را متاكم و ساختامن ها بنا كرد  َسِلَم ِمْن َعالَِئِق الدُّ
و آن ها را مستحكم كرد و با زيور ها آن ها را بياراست و ذخریه كرد و اندوخت و گامن كرد 
كه آن ها را برای فرزندان خود جع كرد. )در حالی كه( هٔه آنان را به جايگاه عرض اعامل و 
حساب و موضع پاداش و جمازات رهسپار نمود، هنگامی كه كار داوری به وقوع پيوست. 
»و در اين هنگام است كه باطل گرايان خسارت ديدند.« به اين سند، عقل شهادت می دهد 

اگر از اسارت هوٰی رها شود و از عالئق دنيا سال ماند. 
در جایی دیگر وقتی از آن حضرت دربارٔه خیر و نیکی سؤال می شود، پاسخ می دهند: »َلْیَس اْلَخْیُر 

َك.«5  اَس ِبِعَباَدِة َربِّ ْن ُتَباِهَي النَّ
َ
ْن َیْعُظَم ِحْلُمَك، َوأ

َ
ْن َیْکُثَر ِعْلُمَك َوأ

َ
ْن َیْکُثَر َماُلَك َو َوَلُدَك َو لِکنَّ اْلَخْیَر أ

َ
أ

 ایشان، همچنین انسان را نهی می کند از این که مال و فرزند را بدون هیچ شرطی نشانٔه خشنودی و 

1 . حسینی همدانی، سید محمد حسین؛ انوار درخشان، تهران: کتابفروشی لطفی، 1404ق، ج 11، ص 275. 
2 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 147، ص 1033.

3 . مؤمنون/ 78. 
4 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ نامٔه 3، ص 761.   

5 . همان، حکمت 94، ص 1011.
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یا ناخشنودی خداوند بداند.1 گویی امام می بیند که گروهی از انسان ها زیادی مال و فرزندان خود را به رخ 
دیگران می کشند و با خیال خود رستگاری و نجات را در گرو چنین دارایی هایی قلمداد می کنند؛ بنابراین، 
ایشان با ذکر مصادیق صحیح خیر و نیکی از قبیل دانش، پرستش پروردگار و آمرزش خواستن از درگاه 

خداوند متعال نسبت به گناهانشان، آن ها را از چنین پندارهای باطلی آگاه و برحذر می دارد. 

ر نآار  با  یماِت بدوت عمل 
با مطالعٔه آیات قرآن کریم و سیرٔه پیشوایان دین به این نکته پی می بریم که ایمان بدون عمل، رستگاری 
امام  و  پیدا می کند  معنا  کنار عمل صالح  در  ایمان  قرآن معمواًل  در  نخواهد داشت.  به همراه  را  واقعی 
الَعَمَل،  َو  اإلیماَن  »ِانَّ  است:  نامیده  جدایی ناپذیر  دوست  دو  و  همراه  برادر  دو  را،  دو  این  نیز  علی7 
َخواِن َتؤَماِن َو َرفیَقاِن اَلَیفَترقاِن«.2 با این وجود،کسانی هستند علی رغم ایمان به خدا و روز رستاخیز، به 

َ
أ

ارزش های اسالمی پای بندی ندارند و دستورات الهی را چنان که باید انجام نمی دهند و چه بسا در برخی 
مواقع به آن بی اعتنایی می کنند. با این وجود، امید به رستگاری و نجات در قیامت دارند و خود را در زمرٔه 
بهشتیان قرار می دهند. نمونٔه بارز آن در گذشته، گروهی به نام مرجئه بودند که اعتقاد داشتند با داشتن 
ایمان، اعمال ناپسند و گناه گزندی به او نمی زند. بسیاری از صاحب نظران و برخی اهل لغت ُمرجیان را 

با این ادعا می شناسند.3 
  قرآن کریم و به دنبال آن پیشوایان دین، ضمن تبیین این پندار باطل، تأکید می ورزند که رستگاری 
نیز برای آن  و ورود به بهشت تنها در سایٔه عمل صالح حاصل می شود و در بیشتر موارد مصداق هایی 

برشمرده اند، برای نمونه، در آیه ای از قرآن می خوانیم:
ابِِريَن؛4 آيا پنداشتيد  ِذيَن جاَهُدوا ِمنُْكْم َو َيْعَلَم الصَّ ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن َتْدُخُلوا اْلَنََّة َو مَلَّا َيْعَلِم اهللُ الَّ

كه داخل هبشت می شويد بى آنكه خداوند جهادگران و شكيبايان شام را معلوم بدارد؟﴾
با توجه به آیه، علی رغم پندار عّده ای، 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 آیٔه شانزدهم سورٔه توبه نیز بیان شده است:

خَط ِبالماِل َو الَوَلِد َجهاَلً َبَمواِقِع الِفتنِة«؛ همان، خطبٔه 192، ص 609.  ضی و السُّ 1 . »َفال َتعَتبروا الرَّ
2 . آمدی، عبدالواحد؛ پیشین؛ ج 1، ص 127. 

3 . ر.ک: ابن ابی الحدید؛ پیشین؛ ج 14، ص 311؛ ابن منظور؛ پیشین؛ ج 1، ص 84. 
4 . آل عمران/ 142. 
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ُكوا َو مَلّا َيْعَلِم اهللُ الَّذيَن جاَهُدوا ِمنُْكْم َو َلْ َيتَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اهللِّ َو ال َرُسولِِه  ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُتْتَ
َو الَ امْلُْؤِمننَي َوليَجًة َو اهللُ َخبرٌی باِم َتْعَمُلوَن؛ آيا پنداشته ايد كه به خود واگذار مى شويد، و 
خداوند كسانى را كه از ميان شام جهاد كرده و غری از خدا و فرستاده او و مؤمنان، حمرم 

ارسارى نگرفته اند، معلوم نمى دارد؟ و خدا به آنچه انجام مى دهيد آگاه است.﴾
ایمان  ادعای  و  بهانه  با  به بهشت  و ورود  را که فکر می کنند، رستگاری  پندار کسانی  امام علی7 
حاصل می شود و انجام عبادات و اعمال صالح و پای بندی به ارزش هایی چون جهاد، صبر و ....، چندان 
اهمیتی ندارد، باطل خوانده است. از جمله در تأیید پیام آیٔه فوق، جهاد در راه خدا را دری از درهای بهشت 
نامیده اند که از سوی خداوند به روی بندگان خاص گشوده شده است.1 در جایی دیگر وقتی از پایه های 
ایمان سخن به میان می آورد، صبر و جهاد را که دو مصداق مهم عمل صالح هستند از پایه های مهم آن 

به شمار می آورد.2 
امام تصور کسی را که بدون عمل، انتظار و امید رستگاری و پادش دارد، باطل می داند و او را از داشتن 

چنین پنداری برحذر می دارد: 
ْنَيا بَِقْوِل  ي التَّْوَبَة بُِطوِل االَْمِل، َيُقوُل ِف الدُّ َتُكْن ِمَّْن َيْرُجو االِْخَرَة بَِغرْیِ اْلَعَمِل، و َُيَرجِّ الَ 
، ُينَافُِس فَِيام  ، َو ِمَن اْلَعَمِل ُمِقلٌّ اِغبنَِي ...، َفُهَو بِاْلَقْوِل ُمِدلٌّ اِهِديَن، َوَيْعَمُل فِيَها َبَعَمِل الرَّ الزَّ
َيْفنَى، َو ُيَساِمُح فَِيام َيْبَقى، َيَرى اْلُغنَْم َمْغَرمًا، و الُغَرُم َمغناًَم؛3 مباش از كسانی كه بدون عمل 
چشم اميد به آخرت دوخته است و توبه را با طول آرزو به تأخری می اندازد. دربارٔه دنيا سخن 
پارسايان را به زبان می آورد در حالی كه كردار او عمل مشتاقان به دنيا را نشان می دهد ... 
. او در گفتار، بسيارگو و در عمل، اندک كردار است. دربارٔه آنچه فانی است، به رقابت 
می پردازد و دربارٔه آنچه پايدار است، سهل انگار است. غنيمت را ضر و ضر را غنيمت 

حساب می كند. 
ه َیرُجواللَه،  ِعی ِبَزعِمه أنَّ آن حضرت در سخنی دیگر، به همین پندار غلط اشاره می کند و می فرماید: »َیدَّ
ُن رجاُؤُه فی َعمِله؟ َفکلُّ َمن رجا ُعِرَف رجاُؤُه ِفی َعمِله«.4 آن حضرت، کسی  َکِذَب َو الَعِظیِم! َما َباَلُه الَیَتَبیَّ
را که بدون عمل صالح، امیدوار به رحمت خداوند و پاداش الهی و در نتیجه نجات و رستگاری است، 

ولیاِئِه...«؛ رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 17. 
َ
ِة أ ِة َفَتَحُه الّله  ِلخاَصّ بواِب الَجَنّ

َ
1 . »ِإَنّ الِجهاَد باٌب ِمن أ

ْبُر«؛ همان، حکمت 31.  ْبِر َو اْلَیِقیِن َو اْلَعْدِل َو اْلِجَهاِد َو الصَّ ْرَبِع َدَعاِئَم َعَلی الصَّ
َ
یَماُن َعَلی أ 2 . »اإْلِ

3 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 150، ص 1036 ـ 1035.
4 . همان، خطبٔه 160، ص 464.
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دروغگو می نامد و چنین ادعایی را خیال خام و بیهوده می داند که نتیجه ای برایش نخواهد داشت، چرا که 
امیدواری واقعی به رحمت بی منتهای الهی نه با تصور و گمان، بلکه در سایٔه رفتار و کردار و عمل صالح 

حاصل می شود. 

 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 نمونه هایی از آن اشاره می شود:    

 کفا بب مبدأ و معاد 
قرآن، پندارگرایی باطل را از نشانه های کافران می داند که کفرشان آن ها را از پیروی حقیقت باز می دارد: 
﴿َو ما َيتَّبُِع َأْكَثُرُهْم إاِلَّ َظنًّا إِنَّ الظَّنَّ ال ُيْغنِي ِمَن اْلَقِّ َشْيئًا إِنَّ اهللَ َعِليٌم باِم َيْفَعُلوَن؛1 و بيشتشان 
جز از گامن پریوى نمى كنند ]وىل [ گامن به هيچ وجه ]آدمى را[ از حقيقت بى نياز نمى گرداند. 

آرى، خدا به آنچه مى كنند، داناست.﴾
پیروی از پندار باطل که از آثار کفر به آیات الهی است، زیان کاری و در نهایت حبط اعمال را به دنبال 

خواهد داشت: 
ُْم  ْنيا َو ُهْم َيَْسُبوَن َأهنَّ ِذيَن َضلَّ َسْعُيُهْم ِف اْلَياِة الدُّ يَن َأْعاماًل ٭ الَّ ﴿ُقْل َهْل ُننَبُِّئُكْم بِاْلَْخرَسِ
ِم َو لِقاِئه َفَحبَِطْت َأْعامُلُْم َفال ُنِقيُم َلُْم َيْوَم  ِذيَن َكَفُروا بِآياِت َرهبِّ ُيِْسنُوَن ُصنْعًا ٭ ُاولِئَك الَّ
اْلِقياَمة َوْزنًا؛2 ]آرى،[ آنان كسانى اند كه آيات پروردگارشان لقاى او را انكار كردند، در 
نتيجه اعاملشان تباه گرديد، و روز قيامت براى آن ها ]قدر و[ ارزشى نخواهيم هناد بگو: »آيا 
شام را از زيانكارترين مردم آگاه گردانم؟]آنان [ كسانى اند كه كوشش شان در زندگى دنيا به 

هدر رفته و خود مى پندارند كه كار خوب انجام مى دهند.﴾
نیکو  را  اعمالشان  افراد  این  اما  تباه  شده می داند،  و  باطل  را  این دسته  اعمال  قرآن  این که  وجود  با 
پنداشته و خود را رستگار می دانند. این که چرا آن ها دچار این توهم شده اند، نظر قرآن این است که این 
افراد به آیات الهی و دیدار او و معاد ایمان ندارند در غیر این صورت، می دانستند این گونه سعی و تالش 

ثمر چندانی برایشان ندارد و وزنی در روز  قیامت نخواهد داشت.  
1 . یونس/ 36.

2 . کهف/ 103 تا 105.
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 انسان وقتی در کفر و عناد فرو رفت، حس تشخیص را از دست می دهد و قلبی که حقایق را به وسیلٔه 
آن درک کند، در او از کار می افتد؛ به عبارت دیگر، کافران عقل، چشم و گوش دارند، ولی قدرت درک، 

دید و شنوایی ندارند! چرا که کفرشان پرده ای در برابر این ابزار شناخت شده است: 
ِذيَن َكَفُروا َسواٌء َعَلْيِهْم َأ َأْنَذْرَتُْم َأْم َلْ ُتنِْذْرُهْم ال ُيْؤِمنُوَن ٭ َخَتَم اهللُ َعىل  ُقُلوهِبِْم َو َعىل   ﴿إِنَّ الَّ

َسْمِعِهْم َو َعىل  َأْبصاِرِهْم ِغشاَوٌة َو َلُْم َعذاٌب َعظِيٌم﴾1  

باخل  ز عو مل ماتبط با کفا 
در برخی تفاسیر، بر اساس روایات، مصداق هایی به طور خاص برای آیات فوق مشخص شده است، از 
هبان و أهُل الشبهاِت و األهواِء ِمن أهل القبلة  یسون و الرُّ صاَری و الِقسِّ امام باقر7 نقل است که: »ُهم النَّ
ِة و أهل البدع«2 یا عیاشی روایت کرده است که »ابن  کواء برخاست و از علی7 در بارٔه اهل این  و الحروریَّ
آیه سؤال کرد. او فرمود: اینان اهل کتاب هستند که به خدای خویش کفر ورزیدند و در دین خود بدعت 

گذاشتند در نتیجه اعمالشان تباه شد. اهل نهروان، یعنی خوارج، از آن ها دور نیستند«.3  
این روایات4 نشان می دهد حتی آن هایی که ادعای دینداری و ایمان دارند به واسطٔه بدعت در دین 
و نپذیرفتن آخرین پیامآور الهی و جانشینان برحق او، اعمالشان سودی به حالشان نخواهد داشت و در 
آخرت جزء زیان دیدگان خواهند شد. از این روست که امام علی7 از خطا و اختالف اهالی فرق، اظهار 

شگفتی می کند و در بیان اسباب آن می فرماید:
وَن َأَثَر  َفَيا َعَجبًا! َو َما ِلَ الََأْعَجُب ِمْن َخَطإِ هِذِه اْلِفَرِق َعىَل اختاِلَِف ُحَجِجَها ِف ِدينَِها! الََيْقَتصُّ
ُبَهاِت،  وَن َعْن َعْيٍب، َيْعَمُلوَن ِف الشُّ ، َو الَُيْؤِمنُوَن َبَغْيٍب، َو الََيِعفُّ ، َو الََيْقَتُدوَن َبَعَمِل َوِصٍّ َنبِيٍّ
َهَواِت، امْلَْعُروُف فِيهْم َما َعَرُفوا، َو امْلُنَْكُر  ِعنَْدُهْم َما َأْنَكُروا، َمْفَزُعُهْم ِف  َو َيِسرُیوَن ِف الشَّ
امْلُْعِضالَِت إىَِل َأْنُفِسهْم، َو َتْعِويُلُهْم ِف امُلْبهامِت َعىَل آَراِئِهْم، َكَأنَّ ُكلَّ اْمِرىٍء ِمنُْهْم إَِماُم َنْفِسِه َقْد 
َأَخَذ ِمنَْها فَِيام َيَرى َبُعرًى ثَِقاٍت، و َأْسَباٍب حُمَْكاَمٍت؛5 شگفتا و چرا از خطاكاری اين فرقه ها 
با اختالف استدالل هايی كه در دين خود دارند، در شگفت نباشم. اينان نه از اثر پيامربی 

1 . بقره/ 7 ـ 6.
2 . قمی، علی بن ابراهیم؛ تفسیر قمی، قم: دارالکتب األسالمیه، 1367ش؛ ج 2، ص 46. 

3 . طبرسی، فضل بن حسن؛ پیشین؛ ج 6، ص 767. 
4 . بنا به گفتٔه صاحب المیزان، همٔه این روایات از باب جری است، و دو آیٔه مذکور در روایات، در سیاق مفصلی قرار دارند 

که روی سخن در آن سیاق، با مشرکین است«؛ ر.ک: طباطبایی، محمد حسین؛ پیشین؛ ج 13، ص 550.
5 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 88، ص 241.
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تبعيت می كنند، و نه از كردار وصی پریوی می ناميند. نه ايامن به غيبی می آورند و نه از عيبی 
معروف  شهوات.  در  سری  و  می كنند  مشتبهات  در  عمل  می ورزند.  عفت  و  خودداری 
)نيكی( در نظر آنان چيزی است كه )خود( آنان نيک پندارند و منكر )زشتی( در نظر آنان 
چيزی است كه )خود( آنان، زشتش بدانند. پناهگاهشان در مشكالت خودشان هستند. 
و مرجعشان در امور مهم، آرا و نظرياتی است كه خود ابراز می دارند. گويی هر شخصی 
از آنان امام خويشتن است. هر شخصی چنني می پندارد كه در نظريات خود به طناب های 

مورد اطمينان چنگ زده و دستاويز های حمكمی به دست آورده است!. 
 با استناد به روایات مذکور، عواملی از جمله: بدعت گذاری در دین، عدم تبعیت از پیامبر و وصی او، 
پناه بردن به خود در مبهمات نیز سبب می شوند  عمل به شبهات، غرق شدن در شهوات، خود رأیی و 
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 کنار ایمان به مبدأ قرار نگیرد و انسان احساس نکند که قدرتی مراقب اعمال 
اوست، و همه را برای یک دادگاه بزرگ، دقیق و سختگیر حفظ و نگهداری می کند، روی اعمال خود 
حساب صحیحی نخواهد کرد. در این صورت از ظلمات اوهام و پندارها بیرون نیامده، به سرزمین حقایق 

رهنمون نخواهد شد و بسان تشنه ای فریب سراب را خواهد خورد: 
َسُبُه الظَّْمآُن ماًء َحتَّى إِذا جاَءُه َلْ َيِْدُه َشْيئًا َو َوَجَد اهللَ  ِذيَن َكَفُروا َأْعامُلُْم َكرَساٍب بِِقيَعٍة َيْ ﴿َوالَّ
ساِب؛1 و كسانى كه كفر ورزيدند، كارهايشان چون رسابى  يُع اْلِ اُه ِحساَبُه َو اهللُ رَسِ ِعنَْدُه َفَوفَّ
در زمينى هوار است كه تشنه، آن را آبى مى پندارد، 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﴾ 

 هو  پا نل 
گرچه با استناد به فرمایشات امام، در کنار دیگر عوامل از هوای نفس نیز به عنوان عاملی برای دور کردن 
انسان از حقیقت و منشأ توهِم باطِل رستگاری یاد شد، اما به دلیل اهمیت آن و این که در بیشتر مواقع 
خودمحوری ها و پیروی نکردن از دستورات خداوند و ... ریشه در خواهش ها و هواهای نفسانی دارد، از 

این رو الزم است، قدری بیشتر تبیین شود. 
قرآن در همین ارتباط می فرماید:

1 . نور/ 39.
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َبُعوا َأْهواَءُهْم؛1 آيا كسى كه بر حّجتى  َن َلُه ُسوُء َعَمِلِه َو اتَّ ِه َكَمْن ُزيِّ ﴿َأ َفَمْن كاَن َعىل  َبيِّنٍَة ِمْن َربِّ
از جانب پروردگار خويش است، چون كسى است كه بدى كردارش براى او زيبا جلوه داده 

شده و هوس هاى خود را پریوى كرده اند؟﴾
یاد شده است: گروه اول در مسیر خود از شناخت صحیح و یقین و دلیل و  آیه، از دو گروه  در این 
برهان قطعی برخوردارند، راه و هدف خود را به روشنی می بینند و به سرعت پیش می روند. اما گروه دوم 
گرفتار سوء تشخیص و عدم درک واقعیت و تاریکی مسیر و هدف شده و در ظلمات اوهام سرگردانند، که 
عامل این سرگردانی همان پیروی از هوی و هوس های سرکش است، چرا که هوی و هوس پرده بر روی 
عقل و فکر انسان می افکند، زشتی ها را زیبا و زیبایی ها را زشت نشان می دهد و مانند غباری حقیقت را بر 

انسان می پوشاند«.2 سعدی می گوید: 
حقايق، رسايی است آراسته  / هوی و هوس گرد برخاسته 

نبینی که جایی که برخاست گرد /  نبیند نظر گرچه بیناست مرد3
 امام علی7 از هوای نفس بر پیروانش بیمناک است، چرا که مانع وصول به حقیقت شده و سبب 
ْخَوَف َما 

َ
اُس! ِإنَّ أ َها النَّ یُّ

َ
می شود شخص، امر باطلی را حقیقت فرض کند و بدین گونه دچار توهم شود: »أ

ا ُطوُل ااَلَمِل َفُیْنِسي  مَّ
َ
، َوأ َباُع اْلَهَوی َفَیُصدُّ َعِن اْلَحقِّ ا اتِّ مَّ

َ
َباُع اْلَهَوی، َوُطوُل ااَلَمِل َفأ َخاُف َعَلْیُکُم اْثَناِن: اتِّ

َ
أ

اآلِخَرَة«.4 
ایشان همچنین، هواپرستی را به عنوان یک عامل مهم سقوط و گمراهی انسان می داند، در حالی که 

خود خبر ندارد و بسا خیال می کند که در راه صواب قدم بر می دارد. طوری که می فرماید: 
ِعَباداهلل اَل َترَكنُوا إَِلی َجَهاَلتُِكم َو اَل َتنَقاُدوا ِلهوائُكم، َفإنَّ النَّاِزَل هَبذاامَلنزِل َنازٌل بَِشفا ُجُرٍف 
دی َعَلی َظهِره ِمن َموضٍع إَلی َموضٍع، لَِرأی ُيِدُثه َبعد َرأی؛ يريُد أن ُيلِصَق ما  َهاٍر، َينقُل الرَّ
ُب َماال يتقارُب؛5 ای بندگان خدا، تكيه به جهالت خويشتن ننامييد و مطيع  ال َيلَتصُق، وُيقرِّ
هواهای خود نباشيد. زيرا كسی كه به چنني موقعيتی سقوط كند، به لبٔه رودخانه افتاده كه 
سيل آن را برده است اين شخص، هالكت خود را به دليل رأيی كه پس از رأيی به وجود 

1 . محمد/ 14.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، پیشین؛ ج 21، ص 437.

3 . سعدی،  مصلح الدین؛ بوستان، تصحیح: غالمحسین یوسفی، چاپخانٔه دیبا، چاپ چهارم، ابیات 1835 و 1836. 
4 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 42، ص 153.

5 . همان، خطبٔه 105، ص 309. 
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می آورد، از حملی به حملی ديگر به دوش خود می كشد )آن نابخرد با آن حركات نابكارانه( 
می خواهد بچسباند آنچه را كه نمی چسبد و نزديک كند آنچه را كه نزديک نخواهد شد. 

در جایی دیگر آن حضرت بیان می دارند که هوی و هوس، عقل را که تشخیص دهندٔه خوبی از بدی و 
هدایت کننده به راه فالح و رستگاری است، به بند می کشد و کارایی آن را تضعیف می کند. در این صورت 
است که باطل را حقیقت و حقیقت را باطل می پندارد: »َکم ِمن َعقٍل َاسیٍر َتحَت َهوی أمیٍر«.1 همچنین 

از نظر ایشان هوی و هوس شریک کوردلی است: »الَهَوی َشریُک الَعَمی«.2
پس معلوم می شود که هواپرستی، انسان را از حق باز می دارد. آن ها که مسیرشان از درون شهوات 
می گذرد، نه معروف خدا را معروف و نه منکر را منکر می شمارند، پیرو دلیل و عقل نیستند، آنچه هماهنگ 
با تعامالت نفسانی آن هاست، معروف است و آنچه مخالف با آن است، منکر است. این گونه افراد هنگامی 
که گرفتار مسائل پیچیده شوند به جای این که از عقل و خرد، قوی ترین 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 
ندارند، هر کدام  قبول  نیز  را  یکدیگر  افراد  این گونه  این که  و منحط خودشان می روند و عجب  گناه آلود 
امام و پیشوای خویش اند و هر کدام مرجع و مقتدای خودند. بدیهی است پیمودن این راه، نتیجه ای جز 
سرگردانی در بیراهه ها و سقوط در پرتگاه ها نخواهد داشت و از همه بدتر در عین گمراهی، خود را اهل 

هدایت و نجات می پندارند.3   

 دمیاپا نل 
از نظر قرآن کریم و نهج البالغه از عوامل مهمی که باعث می شود انسان از حق غافل شود و در عین حال 
تصور کند در مسیر صحیح قدم برمی دارد و جزء نجات یافته گان است، دنیاپرستی و غفلت از مرگ و به 
دنبال آن قساوت و سنگدلی است. امام علی7 از این عوامل به عنوان گمراه کننده و دورکنندٔه انسان از 

تشخیص راه درست رستگاری، یاد می کند و می فرماید: 
َفالُقلوُب َقاِسيٌة َعن َحظِّها الِهيٌة َعن ُرشِدها َسالِكٌة فِی َغری ِمضامِرها َكأنَّ املعنیَّ َسواها وكأّن 
شَد فِی إحراِز ُدنياَها؛4 ولی افسوس كه دل ها از گرفتن هبرٔه خويش، سخت و ناتوان و از  الرُّ

1 . همان، حکمت 211، ص 1035.
2 . همان، نامٔه 31. 

3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ پیام امام شرح تازه و جامعی بر نهج البالغه، تهران: دارالکتب اإلسالمیه، چاپ اول، 1375؛ ج 3، 
ص 614. 

4 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 83، ص 219. 
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رشد معنوی خود غافل شده، و در غری طريق حق گام برمی دارد، گويی غری آن ها مقصود 
هستند و نجات و رستگاری آن ها در به چنگ آوردن دنياست. 

سَماُع َعن 
َ
ِت األ نیا َصمَّ  آن حضرت تعلق به دنیا را سبب از بین رفتن بینایی دل می داند: »ِلحبِّ الدُّ

َسماِع الِحکَمِة َو َعِمیِت الُقلوُب َعن ُنوِر الَبِصیَرِة.«1 ایشان همچنین دنیا را سایٔه ابر، خواب و خیال و عسل 
نیا ِظلَّ الَغماِم  آلوده به زهر می دانند که انسان را در تشخیص حقیقت به اشتباه و خطا می اندازند: »إنَّ الدُّ

ِم«.2   َو ُحلُم الَمناِم َو الَفَرح الَموصوُل ِبالَغمِّ َو الَعَسُل الَمشوُب ِبالسَّ
امام در فرازی دیگر بیان می دارند که چگونه دنیا، طالبان خود را به سمت کوردلی کشانده است: 

ِتَا َو َغِرُقوا  ْنَيا َطِريَق َاْلَعَمى َو َأَخَذْت بَِأْبَصاِرِهْم َعْن َمنَاِر َاْلَُدى َفَتاُهوا ِف َحرْیَ َسَلَكْت هِبُِم َالدُّ
َُذوَها َرّبًا َفَلِعَبْت هِبِْم َو َلِعُبوا هِبَا َو َنُسوا َما َوَراَءَها.3  ِف نِْعَمتَِها َو اِتَّ

باز از آن حضرت نقل است که: 
؛ ُأوَرَثتُه َكَمهًا، َوَألَبَستُه َعمًی، َو َقَطَعتُه  نيا بُِمحاِل اآلماِل َو َخَدَعتُه بُِزوِر الَمانِیِّ ته الدُّ إِنَّ َمن َغرَّ
دی؛4 دنيا آنان را در راه تاريک و كوركننده به حركت در  َعِن الُخری، َو ُأوَرَدتُه َمواِرَد االرَّ
آورد و چشامنشان را از كانون نور هدايت برگرفت پس در حریتكده گم گشتند و در نعمت 
آن غرق شدند و دنيا را برای خود اتاذ كردند. پس دنيا آنان را به بازی گرفت و آهنا نيز آن را 

به بازی گرفتند و پشت رس و فوق آن را فراموش كردند. 

رناوت رلب5 و  نآدیل
قساوت و سنگدلی بیماری مهلک و خطرناکی است که انسان  را از دیدن نور حقیقت باز می دارد. قرآن 

خطاب به بنی اسرائیل می فرماید: 
ُر ِمنُْه  جاَرِة مَلا َيَتَفجَّ جاَرِة َأْو َأَشدُّ َقْسَوًة َو إِنَّ ِمَن اْلِ ﴿ُثمَّ َقَسْت ُقُلوُبُكْم ِمْن َبْعِد ذلَِك َفِهَي َكاْلِ

1 . آمدی، عبدالواحد؛ پیشین؛ ج 1، ص 397.
2 . همان، ص 378.

3 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ نامٔه 31، ص 839 .
4 . آمدی، عبد الواحد؛ پیشین؛ ج 2، ص 238.

5 . »قساوت« در زبان عربی از ریشٔه »قسی« و »قسوه« که در لغت به معنی خشونت و نفوذناپذیری است؛ لذا به سنگ های خشن و 
سخت، »قسی« می گویند. در اصطالح قرآنی به قلب هایی که در برابر حق، تواضع، خشوع و انعطافی نداشته باشند و نور هدایت در آن 
نفوذ نمی کند، قاسیه می گویند. در فارسی از آن به »سنگدلی« تعبیر شده که در مقابل »نرم دلی« قرار گرفته است؛ ن.ک: شریعتمداری، 

جعفر؛ شرح و تفسیر لغات قرآن بر اساس تفسیر نمونه، مؤسسۀ چاپ و نشر آستان قدس رضوی، چاپ اول؛ ج 3، ص 673.
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ُق َفَيْخُرُج ِمنُْه امْلاُء َو إِنَّ ِمنْها مَلا َيْبُِط ِمْن َخْشَيِة اهللِ َو َما اهللُ بِغافٍِل َعامَّ  قَّ اْلهَْناُر َو إِنَّ ِمنْها مَلا َيشَّ
َتْعَمُلوَن؛1 سپس دل های شام بعد از اين ]واقعه [ سخت گرديد، هانند سنگ، يا سخت تر از 
آن، چرا كه از برخى سنگ ها، جوی هايی بریون مى زند، و پاره اى از آن  ها مى شكافد و آب 
از آن خارج مى شود، و برخى از آن ها از بيم خدا فرو مى ريزد، و خدا از آنچه مى كنيد غافل 

نيست﴾ 
یکی از وظایف انبیا، دور کردن انسان ها از توهمات باطل بوده است اما تمامی آن ها در راه رسیدن به 
اهداف خود، با مقاومت افراد قسی القلب روبه رو بوده اند؛ چرا که افراد قسی القلب، راه نفوذ حقایق و دروازٔه 

عطوفت را به روی خود بسته و با سرسختی تمام در مقابل حق می ایستند. 
در آیٔه دیگری آمده: 

ِه َفَوْيٌل لِْلقاِسَيِة ُقُلوهُبُْم ِمْن ِذْكِر اهللِ ُأولِئَك  َح اهللُ َصْدَرُه لِْلِْسالِم َفُهَو َعىل  ُنوٍر ِمْن َربِّ ﴿َأ َفَمْن َشَ
ِف َضالٍل ُمبنٍِي؛2 پس آيا كسى كه خدا سينه اش را براى ]پذيرش [ اسالم گشاده، و ]در نتيجه [ 
برخوردار از نورى از جانب پروردگارش مى باشد ]هانند فرد تاريكدل است [؟ پس واى بر 

آنان كه از سخت دىل ياد خدا نمى كنند اينانند كه در گمراهى آشكارند﴾ 
انسان ها در پذیرش حق و درک مطالب یکسان نیستند، بعضی با یک اشارٔه لطیف یا یک کالم کوتاه، 
حقیقت را به خوبی درک می کنند، یک تذکر آن ها را بیدار می سازد، و یک موعظه و اندرز در روح آن ها 
نیرومندترین  و  دالیل  گویاترین  و  خطابه ها  شدیدترین  دیگر،  بعضی  که  حالی  در  می کند.  پا  به  طوفانی 
اندرز ها و مواعظ در وجودشان کمترین اثری نمی گذارد؛ این موضوعی است که با مطالعٔه حاالت افراد 
کاماًل مشخص است، بعضی آن چنان روحشان باز و گشاده است که هر قدر از حقایق در آن وارد شود به 
راحتی پذیرا می شود، اما بعضی به عکس، آن چنان روح و فکرشان محدود است که گویی هیچ جایی برای 

هیچ حقیقتی در آن نیست، گویی مغزشان را در یک محفظه با دیوارهای نیرومند آهنی قرار داده اند.3  
که  می کند  تبیین   »... ُرشِدها  َعن  الِهیٌة  ها  َحظِّ َعن  اِسیٌة 

َ
ق »فالُقلوُب  عبارت:  با  نیز  علی7  امام   

 ... و  جهل  گناه،  مرگ،  از  غفلت  دنیا پرستی،  مانند  عواملی  معلول  خود  که  سنگدلی  و  قساوت  چگونه 
است، شخص را از جستجوی حقایق منحرف می سازد. آری آن هنگام که قساوت بر انسان غالب شود، 
انسان راه روشن و سعادت را گم می کند و در بیراهه گام می نهد. در حقیقت، روح انسان که تعّقل و تفّکر 

1 . بقره/ 74.

2 . زمر/  22.
3 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، ج 19، ص 426.
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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 می شود و در نتیجه، زمینه 

برای ظهور پندارهای باطل فراهم می شود.

  گرزوها  طوالمل 
از تدّبر در آیات قرآن کریم و عبارات نهج البالغه استنباط می شود که آرزوهای بی پایه و طوالنی یکی از 
پندارهای  از دالیل ظهور  نیز یکی  و  ابدی  مهم ترین عوامل فراموشی حقایق هستی مانند وجود حیات 
باطل در رسیدن به رستگاری حقیقی است. همان گونه که گذشت، امام علی7 از طول امل و چنین 
آرزوهای  به  پیامدهای شوم دل بستن  از  بود. آن حضرت در سخنی  بر بندگان بیمناک  باطل  آرزوهای 

واهی پرده برمی دارد و می فرماید: 
ُه ُغروٌر1 و َصاحبُه َمغروٌر؛2  كَر. َفأكِذُبوا الَمَل َفأنَّ َواعلُموا أنَّ الَمَل ُيسِهی الَعقَل، و ُينّسی الذِّ
و بدانيد آرزو عقل را پوشاننده و ذكر خداوند را به فراموشی می سپارد و آرزو را تكذيب 

كنيد، زيرا آرزو فريبنده و صاحبش فريب خورده است.
عالمه جعفری در شرح عبارت باال می نویسد:    

آرزوهای بی پایه عاملی است که مغز انسان را با افکار واهی مشغول می سازد. این 
ناشی از رها کردن حقایق معقول و دلبستن به حقیقت نماهایی در آینده است که 

مانند سراب آب نما می درخشند که از آن سراب بهره ای نصیب آن ها، نخواهد شد.3
ایشان، جلوگیری از رفتار و گفتار بر مبنای حق را از آثار شوم داشتن آرزوهای دراز و باطل می داند و در 
این زمینه بیان می دارد که دارندٔه آرزوهای نامعقول، واقعیات فعلی را زیر پا می گذارد و به واقعیت نماهایی، 
دور از موقعیت فعلی آدمی دل می بندد و از آن جا که هر انسانی باید حس واقع جویی و ارتباط خود را با 
واقعیات، اشباع و تنظیم کند؛ لذا انسان آرزوگرا با بهره برداری از نیروی تجسیم و تلقین، واقعیت نماهای 
خارج از حیطٔه موقعیت منطقی خود را، عین واقعیت حقیقی تلقی می کند و بدین ترتیب خود را از حرکت 

بر مبنای حق محروم می سازد.4  

1 . »یکی از معانی غرور خیال و پندار باطل است«؛ ن.ک: معین، محمد؛ فرهنگ فارسی، ذیل واژه.
2 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ خطبٔه 86، ص 233.

3 . جعفری، محمدتقی؛ پیشین؛ ج 13، ص 353. 
4 . ر.ک: همان، ص 355.



92

13
93
ار 
، به
ه 1
مار
، ش
ه 2
ور
د

وی همچنین متذکر می شود که آرزوهای دور و دراز، بر نفوس ضعیف پیروز شده و شخصیت انسانی 
را تبدیل به درختی می کند که شاخه های شکوفای آن را قطع کنند و به جای آن چوب های خشک را به 
همان درخت، بچسبانند؛ هرچند شکل و رنگ آن چوب های خشک خیلی زیباتر از شاخه ها و شکوفه های 
این  در  انسانی می شود.  ناپدید شدن شخصیت  و جاذبه سبب  زیبایی  این  باشد.  بوده  اصلی خود درخت 
صورت آدمی خود را می فریبد و دیگران نیز که از وضع شخصیت او اطالع ندارند، گول آن چوب های 

خشک را می خورند.1  
عُیِن 

َ
ماِنیُّ ُتعِمی أ

َ
امام در حکمتی دیگر پیامد شوم آرزوهای بی پایه را یادآور می شود و می فرماید: »واأل

الَبصاِئُر«.2 سراب گونه بودن آرزوهای بی اساس نیز از تشبیهات زیبای امام است، چرا که مانند سراب، 
انسان را می فریبند و سبب می شوند امر باطل و پوچی را به جای حقیقت بداند و در معرض توهمات قرار 

راِب َیُغرُّ َمن َرآُه و یخِلُف َمن َرجاُه«.3 گیرد: »األَمُل َکالسَّ

جهل
جهل به معنای خالی  بودن نفس  از علم  و آگاهی ، اعتقاد به  چیزی  برخالف  آنچه  در واقع  هست  و انجام  

دادن  کاری  برخالف  آنچه  باید انجام  شود، چه  فرد آن  را صحیح  بداند چه  نداند، به کار رفته است.4 
در قرآن، جهل از عواملی دانسته شده است که انسان را دچار پندارهای باطل می کند. به  گونه ای که 

او را در تشخیص خیر و صالح خویش به اشتباه می اندازد:
﴿ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقتاُل َو ُهَو ُكْرٌه َلُكْم َو َعسى  َأْن َتْكَرُهوا َشْيئًا َو ُهَو َخرْیٌ َلُكْم َو َعسى  َأْن ُتِبُّوا 
َشْيئًا َو ُهو َشٌّ َلُكْم َو اهللُ َيْعَلُم َو َأْنُتْم ال َتْعَلُموَن؛5 بر شام كارزار واجب شده است، در حاىل 
كه براى شام ناگوار است. و بسا چيزى را خوش نمى داريد و آن براى شام خوب است، و 

بسا چيزى را دوست مى داريد و آن براى شام بد است، و خدا مى داند و شام نمى دانيد.﴾
ادامه  اما مسلمًا در  از جنگ کراهت دارند،  به مؤمنانی است که  آیه دستور جهاد  این  ابتدای  گرچه 
به یک قانون کلی و اصل اساسی که حاکم بر قوانین تکوینی و تشریعی خداوند است، اشاره می کند و 

1 . همان، ص 356.
2 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 275، ص 1084. 

3 . آمدی، عبدالواحد؛ پیشین؛ ج 1، ص 103.
4 . راغب اصفهانی، ابوالقاسم حسین بن محمد؛ پیشین؛ ج 1، ص 209، ذیل واژه.

5 . بقره/ 216.
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که  به سرنوشتشان حاکم سازند چرا  مربوط  در مسائل  را  نباید تشخیص خودشان  بشر  افراد  این که  آن 
علم آن ها از هر نظر محدود و ناچیز است و معلوماتشان در برابر مجهوالت همچون قطره ای در برابر 
دریاست، همان گونه که در قوانین تکوینی خداوند، همه از اسرار آفرینش اشیا باخبر نیستند و گاه چیزی 
را بی خاصیت می شمرند در حالی که پیشرفت علوم، فواید مهم آن را آشکار می سازد، همچنین در قوانین 
تشریعی بسیاری از مصالح و مفاسد را نمی دانند لذا ممکن است چیزی را ناخوشایند دارند، در حالی که 

سعادت آن ها در آن است یا از چیزی خشنود باشند در حالی که بدبختی آن ها در آن است.1
امام علی7 در کنار دیگر عوامل، از جهل نیز به عنوان عامل دورکنندٔه انسان از حقیقت و در نتیجه 

گمراهی می داند: 
رِی ااِلَّ ُبعدًا َعن َحاَجتِِه؛2 كسی  ُه فِی السَّ اِئُر َعَلی َغرِی َطِريٍق، َفاَل َيِزيُدُه ِجدَّ الَعاِمُل بَِجهٍل، السَّ
كه از روی جهل و نادانی كار كند، هچون كسی است كه به بریاهه می رود. هرچه در رفتن 

بيشت تالش كند، از هدف دورتر می شود.
از  انسان  دورکنندٔه  عوامل  از  باشد،  جهل  با  توأم  که  را  نزاعی  و  ستیزه جویی  حضرت همچنین  آن 

حقیقت می داند که سبب می شود وی نیکی را بد و بدی را نیک بپندارد: 
يَِّئة،  َمن َكُثَر نِزاُعَه بِالَهِل َداَم َعامُه َعن الَقِّ َو َمن َزاَغ َساءت ِعنَدُه الََسنَة، َو َحُسنَت ِعنَدَه السَّ

الَلِة.3  َو َسِكَر ُسكَر الضَّ
  شیطات  

بی گمان یکی از مهم ترین موانع رشد و رستگاری واقعی و از عوامل ظهور پندارهای باطل در انسان، وجود 
شیطان است. از شیوه هایی که این موجود برای گمراهی انسان به کار می برد، 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 می انجامد. زینت دادن اعمال زشت و گناهان و به طور کلی باورها و پندارهای بی اساس، 
باعث می شود 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. چنان که در آیه ای از قرآن کریم آمده: 
ْيطاُن َأْعامَلُْم َو قاَل ال غالَِب َلُكُم اْلَيْوَم ِمَن النَّاِس َو إِنِّ جاٌر َلُكْم َفَلامَّ َتراَءِت  َن َلُُم الشَّ ﴿َو إِْذ َزيَّ

1 . ن.ک: مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، پیشین؛ ج 2، ص 107.
2 . آمدی، عبدالواحد؛ پیشین؛ ج 1، ص 206.

3 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 31، ص 989.
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اْلِفَئتاِن َنَكَص َعىل َعِقَبْيِه َو قاَل إِنِّ َبِري ٌء ِمنُْكْم إِنِّ َأرى ما ال َتَرْوَن إِنِّ َأخاُف اهللَ َو اهللُ َشِديُد 
اْلِعقاِب؛1 و ]ياد كن [ هنگامى را كه شيطان اعامل آنان را برايشان بياراست و گفت: »امروز 
هيچ كس از مردم بر شام پریوز 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 مى بينم 

كه شام نمى بينيد، من از خدا بيمناكم و خدا سخت كيفر است.﴾
گرچه این آیه در ادامٔه آیات قبلی اشاره به جنگ بدر و نبرد مؤمنان و مشرکان دارد، اما به آن محدود 
در  این است که همان گونه که مردان حق  قبلی  آیات  به  آن  ارتباط  در  آیه  پیام های  از  یکی  و  نمی شود 
مسیری که در پیش دارند مورد تأیید پروردگار و فرشتگان او هستند، باطل گرایان و بداندیشان در زیر چتر 
وسوسه های شیطانی و اغوای شیاطین خواهند بود. تزیین و آرایش شیطان این چنین است که از طریق 
ناپسند انسان، چهرٔه عملش را در نظرش آن چنان جلوه  تحریک شهوات و هوس ها و صفات زشت و 
می دهد که سخت مجذوب آن می شود و آن را از هر نظری عاقالنه، منطقی و دوست داشتنی می داند.2 

  قرآن کریم علت اصلی گمراهی قوم عاد و ثمود را همین عامل می داند و می فرماید: 
بِيِل  ُهْم َعِن السَّ ْيطاُن َأْعامَلُْم َفَصدَّ َن َلُُم الشَّ َ َلُكْم ِمْن َمساِكنِِهْم َو َزيَّ ﴿َو عادًا َو َثُموَد َو َقْد َتَبنيَّ
يَن؛3 و عاد و ثمود را ]نيز هالک نموديم [. قطعًا ]فرجام آنان [ از رساهايشان  َو كاُنوا ُمْسَتْبِصِ
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 مناسبت های 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 آن ها در 
نظرشان توسط شیطان، عامل دست نیافتن آن ها 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 
آن می دیدند و این فکر باطل جز با فریب شیطان و آرایش کردن این عمل در نظر آن ها، ایجاد نمی شد.4 
در سوگندی که شیطان برای گمراهی انسان ها خورده، زینت دادن اعمال زشت در نظرشان و بدین وسیله 

1 . انفال/ 48.
2 . مکارم شیرازی، ناصر؛ تفسیر نمونه، پیشین؛ ج 7، ص 299. 

3 . عنکبوت/ 38.
4  .نمل/ 24. 
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ایجاد پندار غیر واقعی در آن ها، مهم ترین شیؤه او معرفی شده است.1
 قرآن کریم، از شیؤه دیگر شیطان برای گمراهی انسان، و ایجاد توهم رستگاری در او خبر می دهد. 
دید گانی آشکار معرفی  زیان  را  آن ها  به میان می آورد،  احوال فریب خوردگان شیطان سخن  از  آنجا که 

می کند و علت آن را این گونه بیان می دارد: 
ْيطاُن إاِلَّ ُغُرورًا؛2 ]آرى،[ شيطان به آنان وعده مى دهد، و  ﴿َيِعُدُهْم َو ُيَمنِّيِهْم َو ما َيِعُدُهُم الشَّ

ايشان را در آرزوها مى افكند، و جز فريب به آنان وعده نمى دهد.﴾
عالمه طباطبایی، ذیل این آیه تأکید می کنند که از ظاهر سیاق بر می آید که این جمله تعلیلی برای این 
قسمت از آیٔه قبلی باشد که می فرماید:» َفَقْد َخِسَر ُخْسرانًا ُمِبینًا« و چه خسرانی روشن تر از این خسران 
که سعادت حقیقی کسی مبّدل به سعادت خیالی و شقاوت واقعی شود و با وعده های دروغین و آرزوهای 

موهوم کمال خلقت او مبّدل به خسران و نقصان شود.3 
 طبرسی نیز تفسیری شبیه آن ارائه می دهد و می گوید:

شیطان به آن ها وعده می دهد تا یار و یاورش باشند و آن ها را به آرزوهای دروغ 
و امور باطل می اندازد. برخی گفته اند: یعنی به آن ها می گوید: اگر انفاق کردید، 
دچار تهیدستی می شوید و آن ها را به آرزوی زندگانی طوالنی دنیا می افکند تا آن 

را بر آخرت ترجیح دهند.4 
در نهج البالغه نیز به نقش مؤّثر شیطان در گمراهی انسان و در نتیجه ایجاد توهم رستگاری اشاره 

شده است. در جایی از این کتاب آمده است: 
َخ ِف ُصُدوِرِهْم، َو َدبَّ َو  اكًا، َفَباَض َو َفرَّ ََذُهْم َلُه َأْشَ ْيَطاَن ِلَْمِرِهْم ِمالَكًا، َو اتَّ َُذوا الشَّ اتَّ
َن َلُُم اْلََطَل،....؛5  َلَل َو َزيَّ َدَرَج ف ُحُجوِرِهْم، َفنََظَر بَِأْعُينِِهْم، و ََنَطَق بَِألِسنَتِِهْم، َفَرِكَب هِبُِم الزَّ
مردمی هستند كه شيطان را تكيه گاه شئون زندگی خود قرار دادند و شيطان هم آن ها را در 
پليدی و فريبندگی، ش كای خود كرد. اين موجود پليد در سينه های آنان تم گذارد و جوجه 

1 . حجر/ 39. 
2 . نساء/ 120. 

3 . ر.ک: تفسیر المیزان، پیشین؛ ج 5، ص 137.
4 . طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان فی تفسیر القرآن، پیشین؛ ج 3، ص 174. 

5 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ ص 82 ـ 81، خطبٔه 7.
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درآورد و حركت كرد و به تدريج در آغوش آنان نشست. آن مطرود ازل و ابد با چشامن آنان 
می نگرد و با زبان هايشان سخن می گويد. نتيجه اين شد كه آنان را مركبی برای راندن در 

لغزشگاه ها كرد و خطا و انحراف را در ديدگان آنان بياراست ... . 
از  اما  پینه بسته بود؛  اثر سجده های طوالنی  بر   می دانیم خوارج مسلمانانی بودند که پیشانی آن ها 
صراط مستقیم الهی دور شده و شقاوت را به جان خریدند، در حالی که به گفتٔه محمد جواد مغنیه، روی 
زمین غیر از خودشان کسی را صالح نمی دانستند.1 آن ها 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 علی7 علت انحراف و دور شدن آن ها از مسیر رستگاری را فریب خوردن آن ها می دانست 
و زمانی که از ایشان سؤال شد، چه کسی آن ها را فریفت، در پاسخ دو عامل مهم »شیطان« و »نفس 

اّماره« را سبب گمراهی آن ها و دور شدنشان از سعادت دانستند و فرمودند:
ی، َو َوَعَدُتم  ، َو َفَسَحت َلُم بامَلعاِصِ ُتم بِالَمانِیِّ ارُه بِالُسوء َغرَّ يطاُن امُلِضلُّ و النُفُس الَمَّ الشَّ

اِلظهاَر َفاقتَحَمت هبم النَّاَر.2  
امام در سخنی دیگر، بندگان را از دشمنی که در سینه ها نفوذ مخفی دارد، برحذر می دارند و در معرفی 
این دشمن می فرمایند: »شیطان است که گمراه می کند و به هالکت می اندازد و وعده می دهد و فرزند 
آدم را در خیال غوطه ور می سازد و زشتی گناهان را می آراید و معاصی بزرگ و نابود کننده را در نظر انسان 

ناچیز می نماید«.3  

نتیجه گیری
با استناد به آیات قرآن کریم و فرمایشات امام علی7 به 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 راه های نجات از آن ها است. از این رو دانسته شد که پندارهایی از قبیل، 
استدراج  و  امهال  ابتال، سنت  و  امتحان  مانند: سنت  انسان  زندگی  بر  الهی حاکم  از سنت های  غفلت 
الهی، فریفته شدن با نعمت های الهی یا با مال و فرزند و آن ها را مایٔه 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 

1 . ن.ک: مغنیه، محمد جواد؛ فی ظالل نهج البالغه، بیروت: دارالعلم المالیین، چاپ سوم، 1358؛ ج 4، ص 409. 
2 . رضی، محمد بن الحسین؛ پیشین؛ حکمت 323، ص 1099.

3 . همان، خطبٔه 83، ص 221. 
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احکام و قوانین الهی و ...، سالمت انسان را در یافتن و پیمودن درست مسیر رستگاری تهدید می کند. او 
همواره باید مراقب چنین توهمات باطل باشد، و آن ها 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 بی اساس و باطل، 

از آن جمله اند. 
نهج البالغه،  با این وجود مسائل دیگری در این ارتباط وجود دارد، از جمله این که از نظر قرآن و   
این  گرفتار  تاریخ  طول  در  مشخص  طور  به  گروه ها،  کدام  کدام اند؟  پندارها  این  از  رفت  برون  راه های 
توهمات باطل بوده اند؟ و نیز افتادن در دام این توهمات چه پیامد های سوء مذهبی، اجتماعی، فرهنگی و 

... برجای گذاشته است؟ و مسائلی از این قبیل که می توان در مقاالت آینده، به تبیین آن پرداخت.
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