تفسیر قران
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

در این جزوه پاسخ سواالت زیر را خواهید یافت:

امروزه در این عصر پیشرفته بشری و تکنولوژیکی چه نیازی به قران داریم؟مگر خدا در قران چه مطالبی برای ما
بیان کرده است؟ اصال هدف از خلقت انسان چیست؟آیا خداوند به انسان و عبادت او نیازی داشت که او را خلق کرد؟
خدا کیست؟ من در این دنیا چه می کنم؟ و باید به دنبال چه باشم؟ آرامشگاه من انسان کجاست؟ آیا انسان خو د را هم گم
می کند؟ حقیقت انسانیت چیست؟ چرا خدا دو مخلوق بنام مرد و زن داشته است؟ و چه تفاوت هایی با هم داشته اند؟آیا
خدا را میتوان با چشم دید؟ این دنیا و این زندگی برای چیست؟اخالق و سبک زندگی پیامبر اسالم و اهل بیت ایشان
چگونه بود؟
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قران در عصر تکنولوژی و فناوری و پیشرفت بشری

آیا قرانی که مربوط به زمان پیامبر است یعنی 1400سال پیش و در دوران اعراب بیابانگرد و جاهلی نازل شده است
حرفی برای بشر امروزی دارد یا خیر؟مگر بشر پیشرفت و تکامل نداشته است؟ مگر هزاران دانشگاه و دانشمند و
مخترع بشر را به تکامل نرساندند؟ پس چه نیازی به قران داریم؟برای پاسخ نیاز به سواالت و مقدمه های دیگری
است که به آن می پردازیم.
-1قران و احکام آن را خداوند برای همه بشریت فرستاده است و نسخه پایانی حرف خدا با بشر بوده است.درست
است که قران در  14قرن پیش نازل شده است ولی محتوا و مضامین و خطاب آن به همه بشر در تمام قرون است.و
نیازهای بشر و انسان هم تغییرات چندانی نکرده است.مثال نیاز انسان به همسر،ازدواج ،نحوه تعامل و رفتار در
خانواده ،تربیت فرزند.اسالم برای نیازهای ثابت انسان ،احکام ثابت و برای نیازهای متغیر ،احکام متغیر معین کرده
است .مثال در مورد نیازهای ثابت انسان این طور گفته است :هر چه که برای بدن انسان مضر باشد حرام است .هر
نوشیدنی و غذایی که مست کننده باشد حرام است .اگردختر و پسری که به سن بلوغ رسیده است و نیاز جنسی
مبرمی دارد ازدواج کردن او واجب است.بر پدر و مادر واجب است که هزینه رشد و پیشرفت و تغذیه فرزندان را
بپردازند.مالحظه می کنید که این نیازها و احکام امروزه نیز وجود دارد.
ولی احکام متغیر بیشتر شامل ابزار و وسایل زندگی انسان می شود.مثال در زمان پیامبر ،اینترنت و گوشی تلفن و
ماهواره و رایانه نبوده است.ولی ما امروز داریم از این ابزار و امکانات استفاده می کنیم .و از نظر دین ما استفاده از
این امکانات به شرطی که برای انسان فساد و گناهی نداشته باشد جایز است.و لذا کشور ما به عنوان یک کشور
مسلمان در حوزه های فناوری های نوین  ،جایگاه خوبی در دنیا دارد.
نکته بعدی که باید با دقت بیشتری به آن بپردازیم این سوال است؟آیا بشر در طول این دوران تاریخی هر چه بدست
آورده و ابزار و امکاناتی را برای خود خلق کرده است آیا همه اینها پیشرفت بوده است؟ آیا انسان ها از لحاظ
اخالقی و انسانی نیز پیشرفت کرده اند؟آیا عدالت و فضیلت و اخالق بشر هم همگام با پیشرفت ابزاری رشد کرده
است؟پس این همه بی عدالتی و فاصله ای طبقاتی در بین کشورهای جهان ،جنگ های جهانی اول و دوم که توسط
اروپا و غرب بوجود آمد،این جنگ ها و اشغالهای خانمان سوز در عراق و افغانستان و سوریه و فلسطین و یمن
چیست؟این بی عدالتی و تبعیض جنسیتی بین سیاهان و سفیدان که در امریکا و اروپا وجود دارد چیست؟ این که
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روزانه در کشورهای اسالمی زنان و کودکان بی پناه به خاک وخون کشیده می شوند و رسانه ای خبری دنیا اینها را
انعکاس نمی دهند ولی اگر مثال یک سگ و گربه ای در درون ماشین لباسشویی در یکی از کشورهای غربی افتاده
باشد و رسانه ها این را به عنوان سر تیتر خبری منعکس می کنند ،آیا اینها رشد و پیشرفت بشر است؟ یا پس رفت و
عقب گرد بشر؟غربی که پرچم حقوق بشر را بدست گرفته ازکدام بشر صحبت میکند؟ منظورش فقط شهروندان
سفید پوست اروپای غربی و امریکا است .آیا غیر این است؟آیا زنان و کودکان و مردان کشورهای اسالمی که در
آتش و خون غوطه ور هستند اینها بشر نیستند؟ آیا امروز که زنان و کودکان یمن در محاصره هستند و بیماری های
مختلف عفونی گرفته اند بشر نیستند؟ چرا رسانه های غربی و دولت های آنها موضعی و حمایتی از اینها انجام نمی
دهند؟چرا کسی در حمایت از گرسنگان افریقا و آوارگان جنگی آنها سخنی نمیگوید؟ چرا غرب فقط به فکر
غارت منابع معدنی و طبیعی آنها ست؟ غربی که کانون خانواده را از هم گسیخته و زیبایی های زنان و دختران را
برای فروش محصوالت تجاری خود استفاده می کند ؟وقتی سینمای هالیوود از حقوق و کرامت و انسانیت زنان و
دختران نمی گوید و فقط بدن زن را به عنوان سوژه جنسی نشان میدهد این پیشرفت است؟وقتی سکس و دالر و
خشونت را به جای عشق و نفقه به خورد بشر میدهند ،آیا این حقوق بشر است؟آیا اینها پیشرفت بشر مدرن است؟
پس مالحظه می کنید که آنچه بشر تا اینجا به آن رسیده حقیقتا پیشرفت نیست .بلکه شبحی از آن است.حال قران
چه حرفی برای امروز بشر دارد؟ قران می گوید ای انسان -ای بشر اگر خواهان آرامش و پیشرفت حقیقتی هستی
باید با خدا آشتی کنی؟آشتی با خدا .فقط اوست که برنامه آرامش و خوشبختی و تکامل تو را نوشته است و باید به
نسخه شفا بخش او عمل کنی تا به پیشرفت و آرامش برسی .غیر این راه را که بروی بیراهه و سنگالخ است .سرابی
است که فقط نشانی از آب دارد.ای انسان تو باید با حقیقت خود آشنا بشوی تو باید نیاز حقیقی و واقعی خود را که
خداست بشناسی،کافی است به درون خود برگردی،تو باید به اساسی ترین سواالت زندگی ات پاسخ دهی؟من در
این دنیا چه می کنم و آیا با مرگ زندگی من پایان می پذیرد؟ آیا عقل و وجدان من قبول می کند من برای ابدیت
و جاودانگی خلق نشده باشم؟ آیا من وحشت نمی کنم که کسی به من بگوید با مرگ همه چیز زندگی تو تمام می
شود؟ پس باید به این سواالت پاسخ دهم:
به کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود

به کجا می روم آخر ننمایی وطنم
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و در جواب سواالت باال چه زیبا جناب مولوی سروده است:
هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست
ما به فلک میرویم عزم تماشا که راست
ما به فلک بودهایم یار ملک بودهایم
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست
خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست
گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا
بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست
بخت جوان یار ما دادن جان کار ما
قافله ساالر ما فخر جهان مصطفاست
از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت
ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست
بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست
شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست
خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان
کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست
بلک به دریا دریم جمله در او حاضریم
ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراست
آمد موج الست کشتی قالب ببست
باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست
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بله  ،حقیقت این است
 :ما زدریاییم و دریا می رویم

ما زباالییم و باال می رویم

کل چشم انداز زندگی انسان این است:
ما از پیش خدا آمده ایم  ،خداوند در اینجا فرصت و سرمایه زندگی به ما بخشید ،و بعد از مسافرت از این جهان به
جهان ملکوت باید پاسخ گو باشیم و با توجه به عقاید  ،اخالق و رفتاری که داشته ایم یا در بهشت ساکن می شویم
یا در جهنم  .البته بهشت و جهنمی که خود ساخته ایم و محصول خود ماست در دنیا .حال با این نگاه  ،پهنه و گستره
و افق دید و نگرش زندگی انسان چقدر باعظمت و بی پهنا می شود؟و چقدر زندگی در این جهان مادی و خاکی
کوچک می شود؟لذا امام صادق فرمود :دنیا زندان مومن است .انسانی که این نگرش را داشته باشد چه مدل زندگی
و تفکری دارد و انسانی که زندگی خودش را محدود به 50تا  80سال زندگی مادی دنیا محدود بداند؟ چقدر
تفاوت دارد؟ این کجا و آن کجا؟ در واقع تمام انبیا آمدند این راز را به بشریت بگویند که ای انسان ای بشر تو
حیفی؟ زندگی تو مثل خوک و روباه نیست که تمام همت و هدف زندگی ات شکم و شهوت باشد و با مرگ همه
چیز تمام شود.تو راه ابدیت و جاودانگی را در پیش داری.

خدایا خودت را معرفی کن :در قران کریم فرمود :ای پیامبر وقتی بندگانم از تو در مورد من سوال پرسیدند به آنها
بگو  :من بسیار بسیار نزدیکم و هر کس مرا بخواند او را اجابت می کنم .و فرمود :بندگانم را آگاه کن که من بسیار
مهربانم و گناهان و لغزش های آنها را می پوشانم.
و فرمود :خدا نور آسمانها و زمین است.نور یعنی چیزی که خود روشن است و باعث روشنی دیگر اشیا می شود.در
مورد خدا یعنی او وجود دارد و وجود بخش است.وجود همه به اوست .ما همه از خدا هستیم و همه به سوی او باز
خواهیم گشت .او برای هیچ موجودی مجهول نیست .همه او را می شناسند و بر سر سفره او نشسته اند .اگر لحظه ای
فیض وجود بخش خود را قطع کند موجودی جز او باقی نخواهد ماند.اگر خدا موجودی را اظهار نمی کرد آن
موجود ،وجود پیدا نمی کرد.او ما را از تاریکی و ظلمت نیستی و عدم به نور وجود مزین کرد.به قول شعرا:
به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست

عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست.
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و یا :پیش رویت دگران صورت بر دیوارند

نه چنین صورت و معنی که تو داری دارند-

تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند-

تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

.و یا  :دوست نزدیک تر از من به من است

-وین عجب تر که من از وی دورم-

بی دلی در همه احوال خدا با او بود

– او نمیدیدش و از دور خدایا می کرد.

بله خدا با ماست ولی این ماییم که با خدا نیستیم.:-
بله اگر شیرینی صحبت با خدا را مزه کنیم دیگر لذت ها و مزه ها برایمان شیرینی نخواهد داشت .اگر زیبایی
خداوند را ببینیم دیگر زیبا رویان برایمان زیبا نخواهند بود .
امام سجاد در مناجاتی عرضه می دارد:خدای من چه کسی است که مزه و لذت مناجات با تورا چشیده باشد ولی
دنبال بدل بگردد و چه کسی هست که با تو انس گرفته باشد ولی خواهان تحول باشد؟
افسوس بر آن دیده که روی تو ندیدست

یا دیده و بعد از تو به رویی نگریدست

ما از تو به غیر تو نداریم تمنا

حلوا به کسی ده که محبت نچشیدست.

راه رسیدن و وصل به خدا
در کانون دل و اندیشه همه ی ما این موضوع مطرح است که چه کنیم تا به خدا برسیم؟بدون شک بهترین راه برای
نیل به کمال در عرصه بندگی خدا تقوا است.امام باقر ع می فرماید:دل انسان مانند آینه است و تجلی ذات خداوند
در آن وقتی صورت میگیرد که آینه دل از هر نوع زنگاری پاک و صاف باشد لذا اگر یک آینه کدر و زنگار زده
در مقابل زیباترین جمال ها هم نگاه داشته بشود،زیبایی در آن جلوه نمی کند و تا انسان زیبایی را نبیند دلداده حق
نمی شود.انسان با دل خدا را می بیند و با دل به خدا اتصال پیدا می کند.اگر تقوای الهی و ذکر الهی بر زندگانی
انسان حاکم شودصفحه دل شفاف می شود و انسان زمانی که جلوه حق را ببیند به دنبال خدا راه می افتد.تقوا یعنی
انجام واجبات و ترک محرمات الهی.این تنها راه قرب و وصل به خداست.
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حقیقت خدا باوری و خدا گرایی :خدا باوری و خداگرایی حقیقتی است که همه ادعا می کنند و غالبا کسی نیست که بگوید
که من خدا را دوست ندارم.اما واقع آن است که حقیقت خدا باوری در عرصه زندگی و رفتار انسان خودش را نشان می
دهد .وقتی انسان نسبت به خدا باور پیدا کرد و این باور و شناخت توانست دل او را به طرف ذات مقدس حق گرایش
بدهد،آن وقت است که در عرصه رفتار او چیزی که باعث غضب و ناخشنودی ذات مقدس حق باشد ،بروز نمی
دهد.خداوند متعال در سوره یوسف می فرماید:آن لحظه ای که زلیخا یوسف را در خانه خلوت خود بدست آورد،نه تنها
زلیخا به سمت یوسف رفت وبا او گالویز شد بلکه نزدیک بود یوسف هم به سمت او گرایش پیدا کند .یعنی آن کشش
طبیعی وغریزی که دل زلیخا را شیفته یوسف زیبا می کرد،یوسف صدیق را هم با همه عظمتش به طرف زلیخا متمایل
می کرد .اگر یوسف برهان پروردگار را نمی دید به سمت زلیخا می رفت .در اینجا یوسف چون برهان پروردگار را دید
و وقتی دید گرایش به سمت حق پیدا کرد و در مقام تامین رضای حق و اجتناب از گناه تا آنجا پیش رفت که به درگاه
خدا عرضه داشت :رب السجن احب الی مما یدعوننی الیه :خدایا شکنجه گاه زندان و غل و زنجیر وتاریکی سیاهچال در
نزد من که دلداده تو هستم محبوبتر از آغوش گرم ونرم دختران و زنان مصری است و من آن سیاه چاله را برا این عرصه
آزادی لذت بار فاسد ترجیح میدهم .چون انسان وقتی خدا را باور کند ،خدا را حاضر وناظر می بیند وبه او گرایش پیدا
می کند.آن هیبتی که از بزرگی و جالل حق در برابر بینش او جلوه می کند او ر ابه ترک گناه وا میدارد.حال اینکه چرا
من در برابر گناه چنین حالتی ندارم اشکال در خدا باوری من است .اینکه در برابر گناه سست می شوم و حالت خوف
از مقام پروردگار را ندارم اشکال از ماست .چون خدا باوری ما دچار نقص وضعف است.خدا باوری ام کامل نیست و به
همین دلیل در برابر گناه و نافرمانی خدا قدرت ترک ندارم .پیامبر می فرماید :خدا رحمت کند بنده ای را که دارای
صفت" استحیا" از خدا باشد  .آن طور که شایسته است از خدا شرم می کند.اولین واکنش روانی در جریان روحی انسان
که در نتیجه تقوا حاصل می شود،همین حالت استحیا است.
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لذا حتی در این حالت فکر گناه به فکر انسان خطور نمی کند چه برسد که دست و پا و اعضای بدنم به گناه اغشته شود.
و مثال چشم را حفظ میکند تا حدی که به محض دیدن یک منظره حرام ،به صورت خودکار پلک هایش روی هم می
آید .این خدا باوری و خدا دوستی و گرایش به حق است.و عرصه معاد باوری من هم همین طور است.اگر انسان باورش
بیاید که یک روزی باید حساب پس بدهد ،در برابر کوچکترین کارها باید پاسخ گو باشد و اگر در خط گناه و معصیت
خدا بیفتد در آتش داغ باید وارد بشود ،مدل زندگی و سبک زندگی و اخالق و هدف زندگی اش تفاوت پیدا خواهد
کرد با کسی که این حقایق را باور ندارد .به این آیات دقت کنید که توصیف قیامت است:ای انسان ها از پروردگار
خود پروا کنید چرا که زلزله روز قیامت بسیار چیز بزرگی است ،روزی که ببینید که هر مادر شیر دهنده ای از کودکی
که شیرش می دهد بی خبر می شود و هر ماده بارداری بار خود را سقط می کند و مردم را مست می بینی در حالی که
مست نیستند بلکه عذاب خدا بسیار سخت است 1.هنگامى که زمین به شدت لرزانده شود ،و کوه ها درهم کوبیده وریز
2
ریز شوند .در نتیجه کوه ها به صورت غبارى پراکنده گردد.

.1سوره حج 1-2
2

.واقعه 4-6
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خود شناسی :مسئله ای که در عرصه زندگانی افراد دین باور به عنوان یک نقطه اصلی مطرح است،مسئله خود سازی
است.اما "خود" چیست و خود کدام است؟ من انسان در پهنه وجودم ویژگیهای گوناگونی دارم  .آیا "خود من " این
گوش و چشم و زبان و مغز و قلب و دستگاه تنفس من است؟ آیا خود من میوالت و گرایش ها و خواسته ها و اندیشه
های پر پیچ و خمی است که از دورنم تراوش می کند؟ این خود من کجاست؟ و کدام است که باید ساخته شود؟مشکل
ما در تشخیص خود است .در بین همه شناختها آن شناختی که از همه برای ما مهمتر است خود شناسی است.اینکه
فرمودند:هر کس خود را بشناسد خدایش ر ا شناخته ،نشان می دهد که خود شناسی از هر شناختی برای ما مهمترا ست.
وباید گفت منشا همه انحراف ها و ندانم کاری ها و گناهانی که در عرصه زندگی من بروز می کند ،این است که ما
خودمان را نشناخته ایم.همه علم ها را داریم در قالب تخصصهای مختلف در رشته ای متنوع در جامعه ما موج می زند،
اما آنچه تخصصش را نداریم و در حیطه شناخت ما قرار نگرفته ،شناخت خود است.و این خود کجاست و کدام
است؟باید گفت خودی که اگر ان را شناختم و به شناخت خدا می رسم ،آن جنبه انسانیت من انسان است.به تعبیر دیگر
آن خصوصیتی که در من وجود دارد و مرا از تمام موجودات متمایز میکند "خود من " آنجا هستم.من در شهوتم خود
نیستم چون شهوت من مشترک با موجودات دیگر است .من در ماده پرستی ام خود نیستم چون این خصوصیت را دیگر
موجودات هم دارند.من در ساختار بدنی و جسمانی ام خود نیستم چون این اسکلت و این جریان شیمیایی و این عناصر
در ساختار دیگر موجودات هم است .پس "خود" آن انسانیت من است که مرا از دیگر موجودات متمایز می سازد.اما
آن چیست که من دارم ولی دیگران ندارند؟ آن قدرت اراده و سازندگی است.به این معنا که کمال من با تصمیم من و با
اراده من است .و لذا خود سازی یعنی ساختن این قدرت.یعنی من اراده کنم و تصمیم بگیرم که مثال با شکم گرسنه سر
کنم ولی غذای خودم را به یتیمی ببخشم و ایثار کنم .یا مانند حضرت زهرا در شب عروسی در برابر در خواست
نیازمندی که لباس نیاز داشت ،لباس عروسی را به او بخشید باشم .اعضا و جوارحم را کنترل کنم و اراده کنم و تصمیم
قاطع بگیرم که با بدن و نعمتی که خدا به من هدیه داده معصیت خدا را انجام ندهم.این قدرت و امتیاز انسان است.

معنی خود گمکردن
خود شناسی مقدمه خداشناسی
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از جمله مسائلی که در متون دینی آمده است و اگر خودمان هم بیندیشیم میتوانیم آن را تصدیق کنیم ،این است که
انسان بعضی مواقع خودش را فراموش و گم میکند3.حال سؤال این است که اگر انسان خودش را گم و فراموش
کرد چه میشود ،و چگونه انسان خود را گم میکند؟ مسئلهای که باید خیلی خوب برای هرکس روشن شود
چگونگی گمشدن انسان در خودش است .مثالً اگر کسی خیاالتی شد و خودش را در خیاالت رها کرد و در
وَهمیّات و در ناکجاآبادها ،پخش و پراکنده نمود ،به طوری که دیگر خود ثابتی از او باقی نماند ،عمالً خود را گم
کرده است .این آدم هرچه تالش کند تا خود را نظاره کند چیزهای دیگری را جای خود مینگرد چون خودِ خود را
در وَهمیات و خیاالتِ پراکنده گم کرده است.
به عنوان مثال اگر شما بخواهید در یک بیابان پر از ریگ ،به همه ریگها توجه کنید و برآنها متمرکز شوید ،به هر
ریگی که نگاه کنید ،ریگهای دیگری هم هست که باید به آنها توجه کنید .بنابراین اگر بخواهید ذهنتان را به همه
ریگها مشغول کنید ،یک ذهن غیر متمرکز خواهید داشت ،به دلیل اینکه موضوعی که به آن نظر میکنید یک
موضوع پراکنده است .ریگهای پراکندة بیابان ،یک چیز یگانه نیست ،بلکه چیزهاست ،و لذا نمیتواند به روح شما
تمرکز دهد .البته یک وقت به رنگ مشترک بین ریگها توجه میکنید که در واقع به ریگها توجه نکردهاید و
رنگ مشترک آنها ،واقعیت قابل تمرکزی است ولی در صورت توجه به کثرت و تعدّدِ ریگها ،شما نمیتوانید
هیچ تمرکزی داشته باشید .همین که میخواهید به این ریگ توجه کنید میبینید آن یکی هم هست ،وقتی به آن
یکی خواستید نظر کنید و دل بسپارید میبینید دیگری هم هست و همینطور ،...در نتیجه شما غیر متمرکز میشوید.

 - 3قرآن در مورد فاسقققان میفرماید ...« :نَسقاوا اللَهَ فَنَنسقَاهامن َُنفُسقَهامن ُُونلَئِکَ هاما القفَاسقِقُونَ»(سققوره حشققر ،آیه  )19آنها خدا را فراموش کردند و خداوند هم
خودِ آنها را از یادشان برد .و لذا دیگر نمیتوانند به مصالح و سعادت خود بیندیشند.
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گمشدة ما چیست؟
حضرت علی میفرماید« :عَجِبنتا لِمَنق یَنقشُدا ضالَتَها وَ قَدن اَضَلَ نَفقسَها فَال یَطقلُباها»4در شگفتم از کسی که با تالش فراوان
گمشدهاش را میجوید در حالی که خود را گم کرده و در جستجوی آن نیست.
عجیب است که انسان چیزی را گم میکند و در همه جا به دنبال آن میگردد ،ولی خودش را که گم میکند و
اصالً دنبال خودش نمیگردد.در حقیقت انسان دنبال حقیقت خود که خداست می گردد .ما از خداییم از پیش او
آمده ایم و به سوی او در حال سعی و تالش و حرکتیم .همه آهنگ او را دارند.ولی اشتباهی به آدرس دیگری
مراجعه کردند .در واقع انسان عاشق کمال مطلق است  ،و از نقص و محدودیت فرار می کند .در درونش پرنده ای
این سو و آن سو می زند تا خود را آزاد کند تالطمی درونی دارد که مواج است.
به قول موالنا:
ای خواجه شکر بهتر یا انکه شکر سازد

خوبی قمر بهتر یا آنکه قمر سازد؟

ای باغ تویی خوشتر یا بلبل و گل در تو

یا آنکه برآرد گل صد نرگس ترس آرد؟

ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش

یا انکه به یک لحظه صد عقل و نظر سازد؟

بله هر انسانی باید این سواالت را از خود بپرسد؟ چرا انسان ها وقتی به محبوب و معشوقی زمینی و خاکی که میرسند
بعد از یک مدتی سرد می شوند و آن آتش عشق و دلدادگی دیگر فروکش میکند؟ چرا دل به محبوب و معشوقی
نمی دهید که زوال ندارد؟ هیچ عیب و نقصی ندارد ،آتش عشق انسان را سرد نمی کند؟ پس عاشق و دلداده
معشوقی باش که زوال ندارد،تکراری نمی شود ،رنگ عوض نمی کند،خیانت هم نمی کند ،آرامش راستین
است،دریای پر تالطم درونی ات را به ساحل آرام می رساند و او خداست .او خود گفته است  :بسیار نزدیک است ،
صدای بندگان را می شنود و راز درونی انسان را می داند.کافی است با خود خلوت کنید تا او را دراعماق وجودت
احساس کنید.کافی است او را با تمام وجود صدا بزنی و کمک بخواهی و او جواب بدهد.

 - 4شرح کتاب غرر الحکم ،ج  ،4ص  ،340شماره 6266
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تنها یك راه ! انسان فقط از دریچه «خودش» میتواند همه حقیقت را ببیند .در همین رابطه امیرالمؤمنین
میفرمایند:
«لَا تَجنهَلق نَفقسَکَ فَإِنَ القجَاهِلَ مَعنرِفَةَ نَفقسِهِ جَاهِلٌ بِکُلِّ شَینءٍ»

5

به خود جاهل مباش زیرا که جهل به خود جهل به همهچیز است.
وقتی معلوم شد نشناختن درست خود برابر است با نشناختن همهچیز ،حاال اگر انسان برای خودش ،یک خودِ
دروغینی باشد ،در این صورت بدون آنکه خود بداند به همهچیز جاهل است و همهچیز را دروغین میبیند ،و اگر
خودش را درست بشناسد ،همه چیز را راست میبیند .انسانی که خود را گم کرد ،خودش برای خودش دروغ
میشود ،لذا از پنجرة بسته وجود خود هیچچیزِ بیرون خود را درست نمیبیند.
میفرمایند« :عَجِبنتا لِمَنق یَجنهَلُ نَفقسَها کَینفَ یَعنرِفا رَبَّها»6در تعجبم از کسی که به خود جاهل است امیرالمؤمنین
چگونه میتواند پروردگار خود را بشناسد.
چرا خدا ما را خلق کرد؟چرا میگوییم چرا؟
ابتدا در بارة بیان خا ستگاه روانیِ این سؤال ،که چون ان سان در زندگی به بنب ست میر سد ،این سؤال در او سر بر
میآورد ،مثالی میزنیم :شققخصققی را در نظر بگیرید که تمام انرژیاش را صققرف میکند تا طبق آدرسققی که به او
دادهاند دوسقققتش را پیدا کند .به او گفتهاند :این آدرس را بگیر ،فالن میدان و خیابان و کوچه را پیدا کن و برو تا به
منزل دوسقققتت برسقققی .او هم آدرس را گرفته و حرکت می کند .از این خیابان به آن خیابان ،و از این کوچه به آن
کوچه میرود امّا هر چه جستجو میکند ،خانهی دوستش را نمییابد و به مطلوبش نمیرسد .اینجا ا ست که به خود
میگوید :این چه آدرسی بود ،چرا این آدرس را به من دادند که سرگردان شوم؟ یعنی چون به مطلوب خود نرسید،
و کار و تالش او از نظر خودش بینتیجه ماند ،آدرس را زیر سؤال میبرد که چرا این آدرس را به من دادند ،این چه
کاری بود که من کردم؟

 - 5تصنیف غرر الحکم و درر الکلم ،ص.233
 - 6شرح غررالحکم ،ج  ،4ص  ،241شماره .6270
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حال سقققؤال من از شقققما این اسقققت که با دقت در این مثال توجه بفرمایید چه موقع انسقققانها روی کار خود «چرا»
میگذارند؟ چطور شققد که آن شققخص در این مورد میگوید« :چرا این آدرس را به من دادند»؟ جواب خواهید داد
که چون نتوانست از طریق آن آدرس به مطلوب خود که پیداکردن منزل رفیقش بود بر سد .پس سؤال من این است
که چه موقع ما بر کارهایمان «چرا» میگذاریم و میگوییم« :چرا»؟ به عبارت دیگر چرا میگوئیم «چرا»؟ چرا ما راه
ال چرا در این دنیا
افتادیم؟ چرا این آدرس را به ما دادند؟ چرا ما این کار را کردیم ،چرا آن کار را نکردیم ،اصققق ً
آمدیم؟ و چرا خداوند ما را خلق کرد؟
پس ابتدا باید رو شن شود از نظر روانی ،چه موقع ان سان سؤال میکند که« :چرا خدا من را خلق کرد؟» .جواب این
اسققت که اگر انسققان در زندگی به بیراهه برود و به آنچه که جانش میطلبد نرسققد ،و در زندگی احسققاس پوچی و
بیثمری بکند ،ناخودآگاه این س قؤال برایش پیش میآید که« :اص قالً چرا خدا من را خلق کرد؟» .چون معنی بودنش
در این دنیا برایش زیر سؤال رفت .پس این یک ا صل ا ست که هر گاه ان سان طوری عمل کند که به آنچه میطلبد
نرسققد ،سققؤال از علت انجام آن عمل از آن جهت که به نتیجه نرسققیده ،شققروع میشققود ،به طوریکه با این سققؤال
میخواهد کلّ عمل را زیر سؤال ببرد ،ان سان همی شه اینطور ا ست .حال در همین را ستا اگر به مق صدی که فطرت و
جانش میطلبد نرسققد از کلّ خلقت خود سققؤال میکند که چرا خدا او را خلق کرده و در این دنیا آورده اسققت .هر
انسقققانی از نظر روانی در آن چنان شقققرایطی این سقققؤال را دارد .درسقققت مثل همان فردی که رسقققیدن به رفیقش را
میخواست اما هر چه رفت به او نرسید ،پس نسبت به آدرس و راه و انگیزهی آمدنش سؤال برایش ایجاد می شود و
کلّ کار را زیر سؤال میبرد و میگوید ا صالً چرا من این کار را کردم! در حالی که اگر به خانهی دو ستش ر سیده
بود و با او مالقات میکرد ،هرگز چنین سؤالی در ذهن او به وجود نمیآمد .ان سانی هم که قدم در راه کمال ان سانی
خود بگذارد و در مسیر فطرت جلو برود اصالً در ذهن او چنین سؤالی وجود ندارد ،که چرا خدا مرا خلق کرد؟ چون
هر چه جلوتر برود احسققاس میکند که به مقصققد نزدیکتر شققدهاسققت و زندگی را با نشققاط کامل ادامه میدهد ،به
همین جهت آن سقققؤال از نوعی که عرض کردم برای عالمان و عرفا پیش نمیآید ،آنها با تمام تالش زندگی را در
هر چه بیشتر بهرهبردن از کماالتِ مورد نظر جلو میبرند و به زیبائی به انتها میرسانند.
در روایت آمده اسقت که خودِ سققؤال در روز قیامت ،یک نحوه عذاب اسققت .اما کدام سققؤال؟هر سققؤالی که عذاب
نی ست .سؤالی عذاب و آزاردهنده ا ست که حا صل زندگی ان سان را نفی کند .ک سی که میپر سد چرا خدا ما را در
این دنیا آورده اسقققت در حقیقت چنین میپندارد که بیهوده به این دنیا آمده اسقققت ،و دارد میگوید چرا خدا کار
بیهوده کرده اسققت! پس اگر انسققان ،طوری زندگی کند که به مقصققد مورد توجه جانش نرسققد ،احسققاس بیهودگی
میکند و لذا زندگیش را زیر سؤال میبرد.
امّا اگر آدرسی را که برای کلّ زندگی به انسان دادهاند بگیرد و طبق آن از این منزل و از این مرحله به مرحلهی باالتر
و از آنجا به مرحلهی عقل ،و از عقل به مرحلهی قلب برود و بتواند با چشققم قلب با عالیترین حقایق روبهرو شققود .و
در آخر ببیند به همان جایی رسیده است که آدرس نشان میدهد و او میخواسته برسد ،هرگز سؤال نمیکند این چه
زندگی است؟ مثل کسی که آدرس را درست برود و در بزند و ببیند که رفیقش در را باز میکند ،آیا میپرسد «:چرا
من اینجا آمدم ؟!» یا برعکس؛ میگوید« :سقالم علیکم» و با رویی باز احوالپرسقی و مصقافحه و معانقه میکند؟ در
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این حالت دیگر ان سان سؤال ندارد که« :چرا من به اینجا آمدم؟» یا «چرا تو را دیدم؟» ا صالً دیگر این حرفها وجود
ندارد .در حقیقت همان را که میخواست ،روی داده است.
مولوی میگوید :آدمهای تشنه وقتی به آب برسند هیچ وقت نمیپرسند آب چرا آب است ،و چرا ما به آب رسیدیم،
بلکه برعکس ،با تمام نشاط آن را مینوشند تا به سیرابی مطلوب برسند».
در قدح آب است بستان زود
تشنهای را چون بگویی تو شتاب
هیچ گوید تشنه کاین دعوی

آب مهجور شو؟
از برم ای مدعی

رومیطلبید ر سید ،آب را میگیرد و میخورد .چون او آب میخواهد تا رفع ت شنگی کند .دیگر
استکه
چون به آن چیزی
این حرفها مطرح نیسققت که« :باید ثابت کنی آب ،آب اسققت!» .چون آنچه را که جان تشققنهاش میطلبید به دسققت
آورده است .به همین دلیل بدون چون و چرا میپذیرد.
انسققان چنان اسققت که در عمق جان خود مقصققدی متعالی دارد ،حال اگر به آن مقصققد نرسققد خودش ،خودش را و
همهی کارهایش را زیر سؤال میبرد .میگوید« :این چه کاری بود که کردم؟ چرا اینطور شد؟»...
البته عنایت دا شته با شید چراهایی که از سر کنجکاوی ا ست ،غیر از چراهایی ا ست که از سر توقف و سرخوردگی
است ،بحث ما فعالً بر روی «چرا»های نوع دوم است.
جان انسان خدا میخواهد
انسان از طریق شناخت خودش متوجه است که «خدا» میخواهد و اگر آنچه را که جانش میخواهد -یعنی خدا را-
به آن ندهد همینطور میگوید« :چرا؟ ...چرا خدا من را خلق کرد؟ این دیگر چه زندگی است؟ چرا اینطور شد؟...
ای دنیا! اف بر تو! »...همهی این سققخنان نشققاندهندهی این اسققت که این انسققان ،جواب «جانش» را نداده اسققت .در
جلسققه قبل عرض شققد زندگی غیر دینی ،زندگی پوچی اسققت ،چون آنچه که حقیقت دارد خداسققت و بقیه چیزها ق
همه ققق ابزارند! و اگر زندگیِ غیر دینی ،افتادن در پوچیها و بیراهههاست پس حتماً آنچنان سؤالهای آزاردهندهای
هم جزء آن زندگی خواهد بود .اما اگر کسقققی واقع ًا زندگی دینی داشقققته باشقققد و به خدا دل ببندد ،هرگز چنین
سؤالهای آزاردهندهای نخواهد داشت.
خواهناخواه امروزه در دنیای جوانانِ جهان یک مشققکل بهوجود آمده اسققت و آن مشققکل پوچی یا نیهیلیسققم اسققت.
جوان ،دکتر ا ست ،مهندس ا ست ،مغازهدار ا ست ولی پوچ ا ست .درگذ شته اینطور نبود چون اینهمه ا شرافیت و
تجمّل نبود و زندگیها ،معنی دینی خودش را حفظ کرده بود .اصقققالً خود این سقققؤال که« :ما چگونه خودمان را از
معضل پوچی نجات بدهیم؟» نشانهی پوچی حیات است! کسی که میگوید« :چرا خدا من را خلق کرد؟» این سؤال
را از سققر پوچی میکند! در واقع او به آدرسققی که بنا بود با جان خود به آن برسققد ،نرسققیده اسققت! و با زبان بیزبانی
دارد از م شکل روحی خود خبر میدهد و طلب نجات میکند .پس باید با روبهرو شدن با این سؤال از خود بپر سیم
چگونه باید این جوان را از طریق هدایت جان او به سوی نور الهی ،نجات داد؟
وقتی متوجه شویم اگر زندگی ،دینی نبا شد ،حتم ًا پوچ ا ست و حا صل آن این سؤال ا ست که «چرا خدا ما را خلق
کرد؟» پس باید برای زندگی به نحو صحیح برنامهریزی کنیم .اگر زندگی ،دینی باشد دیگر چیزی به عنوان اضطراب
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و پوچی در آن وجود ندارد .برای اینکه کسققی این سققؤال آزاردهنده را نداشققته باشققد باید وارد زندگی دینی شققود،
آنهم به نحوی که در این دنیای سراسر وَهمانگیز بتواند از دین و دینداری تغذیه کند و آنچنان اشباع شود که تمایل
به وَهمیاتِ دنیای جدید در خیال او سر بر نیاورد.
خدا میفرماید:
7
« لَقَدن َُنزَلقنَا إِلَینکُمن کِتَاباً فِیهِ ذِکقرُکُمن َُفَلَا تَعنقِلُونَ »
آدمها ما به یاد شما قرآن را نازل کردیم و در آن به فکر شما بودیم ،آیا فکر نمیکنید؟
میخواسققتیم از طریق نزول قران بر قلب پیامبر برای شققما کاری بکنیم ،میدانسققتیم اگر «فرهنگ و نور قرآن» در
زندگی شما نباشد از بین میروید و پوچ و ضایع میگردید.
خداوند خودْ هدف است
تا اینجا سؤالِ «چرا خدا ما را آفریده است؟» را از باعد روانکاوی و انسان شناسی بررسی کردیم .امّا از نگاه فلسفی و
باعد عقلی هم میتوان به این سؤال پرداخت.
«چرا خدا ما را خلق کرد؟» به یک معنی عبارت اسقققت از اینکه خداوند ما را خلق کرد تا چه کند؟ و هدف خدا از
خلقت ما چه بود؟ چنانچه مالحظه میفرمائید ممکن ا ست ک سی این سؤال را بکند امّا نه از آن جهت که از زندگی
منیوس شده و به بنب ست ر سیده ا ست بلکه از آن جهت که میخواهد فل سفهی خلقت را بداند و به دنبال این ا ست
که هدف خالق را بشققناسققد .در جواب این سققؤال باید متوجه بود که خداوند خودش هدف اسققت ،نه این که هدف
داشته باشد ،به این معنی که مخلوقاتِ خود را هدفدار خلق میکند تا به کمال شایسته شان برسند ،ولی خداوند که
کمال مطلق ا ست و هدف همهی عالم میبا شد ،و ماوراء او کمالی نی ست ،نمی شود هدف دا شته با شد .اگر بپر سی؛
«خور شید نور میدهد تا چه کند؟» جواب می شنوی« :چون خور شید ،خور شید ا ست نور میدهد!» .نور دادن جزء
ذات آن است ،نه اینکه نور بدهد تا نورانیتر شود به قول مولوی:
عَلَم از مشک نبندد چه کند
گل خندان که نخندد چه کند
نار خندان که دهان بگشاد است

چون که در پوست نگنجد چه

مه تابان بهجز از خوبی و نار

چه نماید ،چهکند
پسندد ،چه کند

آفتاب ار ندهد تابش و نور

پس بدین نادر گنبد چه کند

سایه چون طلعت خورشید بدید

نکند سجده ،نخنبد 8چه کند

عاشق از بوی خوش پیرهنت

پیرهن گر ندراند چه کند

 - 7سوره انبياء ،آيه .10
 - 8سجده نکند.
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انسقققان به عنوان یک موجود هدفدار ،درس میخواند تا به کمالی برسقققد ،چون آن کمال را ندارد و نمیتواند به
د ست بیاورد مگر با درسخواندن .اما خدا که مثل ان سانها نی ست که بخواهد با خلقکردنِ ما و یا سایر مخلوقات به
جایی برسد.
خدا چون فیاض مطلق و دائمالفیض و دائمالقجاود اسققت9،همواره در حال فیضدادن اسققت و هرگز تجلیاتش منقطع و
متوقف نمیشققود .پس خدا از آن جهت که خداسققت خلق میکند .آیا میشققود خدا -که فیاض مطلق اسققت -فیض
خود را نبخشد؟! آیا میشود خورشید نور ندهد؟! خداوند ،فیاض مطلق و نور محض است پس همواره فیض میدهد.
«وجودِ» مخلوقات در واقع همان فیض خداسقت .پس خدا همواره خلق میکند .قرآن در وصقف این صقفتِ خداوند
میفرماید« :کُلَ یَونمٍ هاوَ فِی شَنقنٍ»10یعنی همواره خداوند در حال ایجاد ا ست .خور شید چون خور شید ا ست دائماً نور
میدهد.
حال با این مقدمات اگر بپرسند چرا خدا خلق میکند؟ جواب این است که چون خدا ،خداست! و عین کمال و فیض
و جاود است خلق میکند.
هدفِ خدا یا هدفِ مخلوق
حال میتوان همان سققؤال را به شققکل دیگری مطرح کرد و منظور از سققؤالِ «چرا خدا ما را خلق کرد» را به این معنی
بگیریم که « :خدا ما را آفرید تا ما چه کنیم؟» .جواب این اسقققت که ،خدا ما را آفرید تا کماالتی را که نداریم و
استعداد به دستآوردن آنها را داریم ،بهدست آوریم .آیا اگر خدا کسی را بیافریند و شرایط کمال او را فراهم کند
و بعد ان سان به نتایج مطلوبی بر سد ،خوب ا ست یا نه؟ م سلّم خواهید گفت خوب ا ست ،پس خدایی که من شن همهی
خوبی ها اسقققت چنین کار خوبی را انجام می دهد و اگر چنین کاری را نکند بخل ورزیده و ما را از کماالتی که
میتوان ستیم بهد ست آوریم محروم کرده ا ست .به عبارت دیگر «رحمانِ رحیم» بهگونهای عمل میکند که ان سان به
رحمت برسد ،و شنن خدا این است که چنین بکند و شایستهی خداییاش چنین است.
خدا چون فیاض است انسان را خلق کرد و شرایطی را فراهم نمود تا انسان استعدادهای یافتن کماالت مخصوص را،
از حالت بالقوه به حالت بالفعل در آورد ،و نقصهایش را مرتفع کند ،چون انسققان ناقص بد اسققت .حاال اگر انسققان
خلق نمیشققد هیچ بود و عدم ،در حالیکه عدمن نقص اسققت و وجودن کمال ،به همین جهت هر کسققی وجود خود را
میخواهد .خدا از سر رحمتِ خود انسان را خلق کرد ،چون رحمان است و رحمان ،رحمت میدهد.
اول خداوند ایجادمان کرد سپس با ار سال ر سوالن هدایتمان نمود .پس در یک کلمه جواب سؤا ِل «خدا ما را خلق
کرد تا ما چه کنیم؟» روشن شد ،و معلوم شد خداوند از سر رحمتِ خود خواست شرایط به کمال رسیدن ما را فراهم

 - 9به تعبیر فیل سوفان« :واجبالوجودِ بالذات واجبالوجود ا ست مِن جَمیعِالقجهات وَ القحِیثیات» یعنی به همان دلیل که خداوند واجبالوجود و عینِ بودن ا ست ،از
همه جهات ،عین آن جهات است و لذا عین جاود و ایجادکنندگی است.
 - 10سوره الرحمن ،آیه .29
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کند و لذا این که قرآن میفرماید« :وَ مَا خَلَ ققتا القجِنَ وَ ا لقإِنسَ إِ لَا لِیَعن باداونِ»11که جن و انسقققان را خلق نکردم مگر
جهت بندگی .نظر به هدف مخلوق دارد و میخواهد بفرماید هدف خلقتِ جن و انسقققان آن اسقققت که آنها بندگی
کنند و در راستای آن بندگی به کمال شایسته خود برسند و خدایی شوند.
معنی پوچشدن
هیچکس نمیخواهد بمیرد .کسی هم که خودکشی میکند آن شکلِ بودنش را که در آن قرار گرفته نمیخواهد ،نه
اینکه بهکلی بودنش را نخواهد .در واقع او پوچی خودش را نمیخواهد .پروردگار ما آن کسققی اسققت که اول ما را
خلق کرد سپس میخواهد ما را هدایت کند یعنی این وجود اولیه را به وجودی برتر سیر دهد؛ و این کار را بهوسیلهی
دین انجام می دهد .یعنی شخ صیت حقیقی ان سان همان مرحله انتهایی ا ست که از طریق هدایت الهی شکل میگیرد.
پس ان سان عبارت ا ست از آنچه باید ب شود .و خداوند به مقام ا صلی ان سان که همان مرحلهی نهایی او ست نظر دارد،
همانطور که ما در سققاختن سققاختمان به صققورت و مرحلهی نهایی آن نظر داریم و نه به زمین و آجر و سققیمان ،اینها
همه مقدّماتاند .انسان آمده است که به آن قلّهی نهایی وجودش که استعداد دستیابی به آن را دارد ،برسد .آری از
سققر رحمت آفریده شققده اسققت امّا نه برای اینکه همینطور بماند ،بلکه تا از طریق بندگی -که دین به او میآموزد-
برتر شود.
پس این که خداوند میفرماید«:وَ مَا خَلَققتا القجِنَ وَ القإِنسَ إِلَا لِیَعنباداونِ»12نظر به بندگی انسقققان ها دارد و نتایجی که در
اثر این بندگی نصیب انسان میگردد و لذا اگر بندگی نکند به آن نتیجهای که باید برسد ،نمیرسد و زندگیاش پوچ
میشقود .یک جوجه میخواهد مرغ شقود نه آدم ،و کمالش به مرغ شقدن اسقت .به همین علت اگر به جای یک بال
یک د ست مانند د ست ان سان دا شته با شد ،جوجهی خوبی نخواهد بود ،چون جوجهی خوب جوجهای ا ست که به
طرف مرغ شدن پیش رود.
پوچی یعنی چیزی را که مخلوق باید در مسیر کمالِ خود بهدست آورد ،نداشته باشد .کسی که میخواهد پوچ نشود
باید بندگی داشققته باشققد .خداوند میفرماید شققما را خلق کردیم که بندگی کنید ،تا به مقصققد مخصققوص خودتان
برسققید ،به طوریکه با بندگی خدا ،جان و قلب خود را محلّ تجلیات انوار اسققماء الهی قرار دهید ،و خدایی شققوید و
در نتیجه در راستای چنین نتیجهای ،احساس پوچی نکنید و دیگر نپرسید چرا خدا ما را خلق کرد؟!
عبور از دنیا ،شرط آشتی با خدا
پیامبر و ائمه معصقققومیندر راسقققتای فاصقققله گرفتن از دنیا و نجات خود از ناخود ،کمک زیادی به ما کرده و
تذکرات مفیدی دادهاند که بنده یکی از آن تذکرات جامعی را که علی فرمودهاند با این که کمی طوالنی اسقققت
عرض میکنم به امید آن که با تدبر بر روی آن بتوانیم برنامهی کاملی در مورد موضقققعگیری خود نسقققبت به دنیا به
دست آوریم .امام علی فرمودند:
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ای مردم من شما را از گرایش به دنیا باز میدارم ،دنیا شیرین و پر زرق و برق است ،دنیا با شهوتها و هوسها در هم
آمیخته و به خاطر اینکه نفع آن زود بدسققت میآید مورد محبت قرار میگیرد و با آمال و آرزوها آباد میشققود و با
غرور و مکر و فریب خود را زینت میدهد.
نعمتهای دنیا پایدار نی ست و م صیبتهایش از بین نمیرود ،دنیا مکار و فریبنده ا ست و همواره زیان میر ساند ،دنیا
بین انسققان و حق حائل میگردد ،زندگی دنیا پایانپذیر و فانیشققدنی میباشققد ،دنیا تمام میگردد و از هم متالشققی
می شود ،دنیا خورنده آدمیان و نابودکننده آنان میباشد ،کسانی که به دنیا رسیدهاند و به منتهای آرزوهای خود نائل
گشققتهاند و در آن حال از از اوضققاع و احوال خود راضققی میباشققند ،ناگهان زندگی عوض میشققود و اوضققاع بر
میگردد و دنیا آنها را واژگون میکند و نمیگذارد از زندگی لذت برند و خوش باشند.
 ...دنیا در روز خود را میآراید و به تو نزدیک میشققود و شققب هنگام چهره بر میگرداند و خود را ناشققناس جلوه
میدهد ،اگر یک طرف دنیا شیرین و گوارا میبا شد طرف دیگرش زشت و تلخ و بیماریزا خواهد بود .اگر ان سانی
از خرمی دنیا لذت ببرد و دمی بیا ساید از سوی دیگر م صیبتهائی پیش میآید که آدمی را خ سته و کوفته میکند،
دنیا فریبنده است و هر چه در آن وجود دارد نیز فریب دهنده میباشد.
...از زاد و مال دنیا فقط تقوی و پرهیزکاری سود دارد و آدمیان را نجات میدهد .هرکس به اندکی از مال دنیا قناعت
کند از زیادی گناهانق خود را حفظ میکند ،و هر کس مال بهدست آورد مال در دست او نخواهد ماند و فانی خواهد
شد ،چه افرادی به دنیا اعتماد کردند ولی دنیا آنها را به م صیبت گرفتار کرد و چه ا شخا صی که به آن اطمینان پیدا
نمودند ولی دنیا آنها را بر زمین افکند.
 ...آیا شققما در جای گذشققتگان زندگی نمیکنید  ...شققما خود مشققاهده کردید دنیا برای کسققانی که خود را به آن
نزدیک میکنند خویشقققتن را به ناشقققناسقققی میزند ،آنهائی که همهچیز را فدای دنیا کردند و خود را در اختیار آن
گذاشتند در آن هنگام که میخواستند از دنیا برای همیشه بروند دنیا با آنها چه رفتاری کرد .مگر دنیا جز ناراحتی و
سختی ،زادی در اختیار آنها گذا شت؟ آری دنیا آنها را در جای تنگی قرار داد و به جای رو شنائی ،محل تاریکی
در اختیار آنها نهاد و آنان را سققرانجام تحویل دوزخ داد و گرفتار آتش نمود ،شققما برای این دنیا ایثار میکنید یا در
روی آن زندگی مینمائید و یا به آن اطمینان دارید.
 ...دنیا بد خانهای ا ست برای ک سانی که خود را به آن آلوده کنند و از آن نتر سند ،هنگامی که دنیا را در اختیار خود
گرفتید بیاد بیاورید روزی که آن را از دست دادهاید.
آیا خودتان را مانند گذشقققتهها تصقققور نکردید و گذشقققتگان را مانند کسقققانی که قبل از آنها بودند به یاد نیاوردید
گروهی بعد از گروهی میآیند و میروند و ملتی بعد از ملتی آمدند و رفتند و قرنها پس از یک دیگر سپری شدند
و مردم پشت سر هم در دنیا زندگی کردند و رفتند.
 ...دنیا همان گونه میباشد که خداوند آن را چنین وصف کرده« :لَعِبٌ وَ لَهنوٌ وَ زِینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیننَکُمن وَ تَکاثُرٌ فِی القنَمنوالِ
وَ ا لقنَونالدِ»13دنیا همهاش بازی و سقققرگرمی اسقققت و آدمی به زینت های آن دلخوش میکند و به اقران خود فخر
میفروشد و بر تعداد فرزندان و مال خود میافزاید.
 - 13سوره حديد ،آيه 20
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شققما در دنیا از کسققانی که خانهها را میسققاختند عبرت بگیرید آنها جاهائی محکم و اسققتوار درسققت میکردند تا
جاودانه نگهداردشان ،میگفتند :کدام افراد از ما نیرومندتر میباشند و قوت آنها زیادتر میباشد.
شما از ک سانی که با شما برادر بودند و به طرف قبرها حمل شدند عبرت بگیرید آنها را بدون اینکه خود بخواهند
سوار کردند و بر تابوت روی دوش خود قرار دادند و در خانههائی که مهمان نشده بودند فرود آمدند .برای آنها در
میان خاکها خانه ساختند و آنها را از انظار پنهان کردند و با مردهها همسایه نمودند.
آدمی در طول زندگی خود همواره مایل به دنیا بوده و دنبال عطایای آن ،رشقققته مرگ گریبان او را گرفته و تلخی
مرگ را به او چشققانیده اسققت .مرگ گریبان او را میگیرد و به تنگی قبر میبرد ،او در گورش در وحشققت زندگی
میکند و در همسایگی مردگان بهسر میبرد و جای خود را بالعیان مینگرد و پاداش اعمال خود را در مییابد آنها به
گذشتگان ملحق میگردند و مراجعتی ندارند.
مردم در قبرها در گرو اعمال خود میباشند ،هر کاری که در دنیا کردهاند پاداش آن را خواهند یافت ،کارهای آنها
در دنیا و آنچه انجام دادهاند ثبت و ضقققبط شقققده و برای روز حسقققاب آماده میشقققوند ،بدا به حال آنهائی که ظلم
14
کردهاند.
شرط آشتی با خدا و آشناشدنِ دل با نور پروردگار آن است که آنچه حجاب جان ما و خداوند است از میان برخیزد
و مهمترین حجابها دنیا است و امامعلی زوایای دقیق دنیا را در خطبة فوق مطرح فرمودند ،حال با چنان بصیرتی
به این آیه از قرآن توجه کنید که میفرماید:
15
«وَلَا تَمادَّنَ عَیننَینکَ إِلَی مَا مَتَعننَا بِهِ َُزنوَاجًا مِّنقهامن زَهنرَةَ القحَیَاةِ الدُّنیَا لِنَفقتِنَهامن فِیهِ وَرِزنقُ رَبِّکَ خَینرٌ وََُبنقَی»
ای پیامبر! چشمت را به سوی آن بهرههایی که به کفار میدهیم مکش ،آنها شکوفههای زودگذری است که قبل از
به میوه رسقققیدن میرود ،با این بهرههای دنیایی آنها را امتحان میکنیم ،ولی رزق پروردگار تو بهتر از این بهرههای
دنیایی و پایدارتر از اینها است.
عنایت بفرمایید خداوند برای ما روشققن کرده که به اهل دنیا مقداری از دنیا را میدهد تا امتحانشققان کند .میفرماید:
متاع دنیا مانند شکوفه ا ست که خیلی زود از بین میرود .میفرماید :رزق پروردگارت را بخواه که هم ب سیار بهتر از
این رزقها است و هم پایدار است.

خداوند؛ جانِ جانِ جانِ انسان
هر انسققانی دارای یک «تن» و یک «جان» ،و یک «جانِ جان» و یک «جانِ جانِ جان» اسققت« .تنِ» هرکس که برایش
م شخص ا ست« ،من» او همان «جان» او یا نفس حیوانی او ست ،که عامل حیات و زندهبودن ا ست« ،فطرت» او همان
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«جانِ جانِ» اوسققت که فوق گرایشهای غریزی ،طالب خداوند اسققت و نظر به خدا دارد ،و «خدا»« ،جانِ جانِ جانِ»
انسانها است! گفت:
تو جانِ جانِ جانی
ای جانِ جانِ جانم
بیرون زجان چه باشد

تو آنی و نه آنی

توجه انسان در نماز باید به جانانش باشد و با توجه به جانانش که در عمق جان و فطرت اوست ،اذکار نماز را به زبان
آورد .خدا همه جا هسقققت ولی در عمق جان انسقققان ظهور خاص دارد و هر چه انسقققان از حجابها و توجه به غیر
بگذرد ،به او نزدیکتر میشود.
اگر انسان محدودیت ها را رها کند ،به «مطلق» نظر میکند ،میز و صندلی و پست و مقام و دنیا ،امور محدودی هستند
که اگر انسقققان طالب آن ها شقققود «روحش» محدود میگردد ،اما «مطلق» یعنی آن که فقط «هسقققت» و هیچ گونه
محدودیتی ندارد .دین آمده است تا انسان را از محدودیتها و فشارهای روحیِ ناشی از آن آزاد کند ،و این کار را
از طریق وصلکردن انسان به خدای مطلق انجام میدهد .کسی که دنیا طلب شود به دنیا محدود میگردد و تا ابد در
فشارهای «روحی» است ،پس از دنیا در برزخ و قیامت این فشار روحی بیشتر هم میشود ،چون «روح» همیشه «هست»
و هرگز نمیمیرد ولی به چیزی تعلق یافته که حاال در نزدش نیست .تنها کسی میتواند از فشارهای روحی آزاد شود
که به خدا و صل شود و معنی دینداری هم همین ا ست و د ستورات شریعت برای محکم شدن ات صال فطرت یا عمق
جان است با خدا.
16
کاری که ح ضرت ابراهیم انجام دادند نیز همین بود ،ح ضرت ستارهای را دیدند و گفتند« :هذا رَبّی» این رَبّ من
اسققت و میتواند مرا بپروراند و نورانی کند...« ،فَلَمَّا َُفَلَ قَالَ ال ُُحِبُّ اآلفِلِینَ» .اما پس از مدتی که دیدند سققتاره افول
ل قَالَ لَئِن لَمن یَ هندِنِی
کرد ،گفتند من چیز محدود و رفتنی را نمیخواهمَ « .ف َل مَّا َرَُی ا قل َق َم َر بَا ِز غًا قَا َل َهذَا َربِّی َف َل مَّا َُ َف َ
رَبِّی ألکُونَنَ مِنَ الققَونمِ الضقققَالِّینَ»17بعد ماه را دیدند که از سقققتاره تابانتر بود .گفتند این اسقققت که به من امکان ادامة
حیات میدهد و پروردگار من ا ست .اما دیدند ماه هم رفت! با دلواپ سی گفتند :حاال که معلوم شد این هم پروردگار
من نیسققت ،اگر آنکه پروردگار من اسققت ،مرا هدایت نکند حتماً از گمراهان خواهم شققد« .فَلَمَّا رََُی الشقَمنسَ بَازِغَةً
قَالَ هَذَا رَبِّی هَذَآ َُکقبَرُ فَلَمَّا َُفَلَتن قَالَ یَا قَونمِ إِنِّی بَرِیءٌ مِّمَّا تُشقققرِکُونَ»18بعد خورشققید را دیدند که روشققن و درخشققان
بود؛ هم خودش نورانی بود و هم به بقیه چیزها نور میداد .گفتند آن چیزی که من میخواهم همین اسققت .اما دیدند
خورشقققید هم رفت! یکمرتبه به خود آمدند که بهکلی مسقققیر را اشقققتباه میروند ،اعالم کردند مردم! من از راه
شقققرکآلودِ شقققما بیزار هسقققتم ،من هیچ موجود محدودی را نمیخواهم ،حتی آن پدیده بزرگی که در عین بزرگی
محدود اسققت را نیز نمیخواهم« .إِنِّی وَجَّهنتا وَجنهِیَ لِلَذِی فَطَرَ السققَّمَاوَاتِ وَاألَرنضَ حَنِیفًا وَمَا َُنَاق مِنَ القماشقققرِکِینَ»19من
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آن را میخواهم که همه این چیزها را آفریده است .من جهتم را به سوی کسی میاندازم که هیچ محدودیتی ندارد و
او غذای جان من است.
عنایت دا شته با شید که ابراهیمِ «جانِ» هر ان سانی همانند ح ضرت ابراهیم ندا میکند که« :اِنّی ال اُحِبُّ القنَفِلِینَ» من
چیز محدود نمیخواهم.
همة انسانها خدا را میخواهند
هنگامی که انسان به گرایشهای فطری خود پاسخ مناسب دهد ،احساس میکند که به ثمر رسیده است زیرا فطرت
هر انسانی طالب «کمال مطلق» و حق و حقیقت است .به عنوان مثال اگر زمینهای یک روستا را به کسی بدهند آنها
را قبول میکند ولی چون آنها را بهدست آورد احساس میکند بیشتر از اینها را میخواهد ،حال اگر تمام زمینهای
یک شهر را هم به او بدهند قبول میکند و چون مالک آنها شد ،باز احساس میکند بیشتر از اینها میخواهد .چون
فطرت انسان چنان است که به محدود ،راضی نمیشود .اینکه انسان همه چیز را میخواهد ،نشان دهندة آن است که
او در واقع « کمققال مطلق» یعنی خققدا را می خواهققد .موقعی کققه «کققارتر» رئیس جمهور آمریکققا بود امققام
خمینی«رحمةاهللعلیه» در یکی از سخنرانیهای خود فرمودند« :کارتر هم خدا میخواهد!» .بعد فرمودند :اگر حکومت
همة کشورهای کرة زمین را به او بدهند ،میپذیرد و احساس میکند بیشتر از این میخواهد .حتی اگر بفهمد که کرة
مریخ را هم می شود مالک شد دو ست دارد مالک و حاکم آنجا با شد .به طور کلی او خواهان نا محدود یعنی خدا
است و هر انسانی چنین است .ولی:
دهقان مصیبت زده را خواب
افسوس که این مزرعه را آب
گرفته
قیدن به او نباید دنیا را هدف قرار دهند تا بتوانند به گرایشهای
گرفتهکه طالب خدا هسقققتند و برای رسقق
انسقققانها نمیدانند
فطریشقققان پاسقققخ دهند و بهجای دنیای محدود به خدایی که در کماالت نامحدود اسقققت روی آورند .در غیر این
صورت با وجود فعالیتهای شدید ،احساس شکست میکنند.
ک سی که پرخوری میکند ممکن ا ست در ابتدا در خیالش خو شحال با شد اما چون فقط به شهوت «خود» پرداخته
است بعد از مدتی  -دیر یا زود -دچار غم میشود و احساس میکند که از «خود» شکست خورده است و این حالتی
ا ست که برای همه ک سانی که از فطرت خود شان فا صله میگیرند پیش میآید .پس مهمترین کاری که طالب حق
باید انجام دهد این است که از عوامل غفلت از خدا فاصله بگیرد تا از مقصد حقیقی خود فاصله نگرفته باشد.
نماز یکی از بهترین عواملی است که انسان به کمک آن میتواند به مقصد فطرت یعنی خدا توجه کند و از غفلت در
آید .ممکن ا ست ان سان به جایی برود که شخص م شهوری در آنجا با شد و همة افراد بر ا ساس خیاالت و توهّماتِ
خود آن شخص مشهور را بزرگ و مهم بشمارند اما کسی که نماز میخواند با گفتن «اهلل اکبر» و تجلی نورِ کبریایی
حق بر قلبش دیگر ام کان ندارد «بزرگی های دروغین» در نظر او بزرگ جلوه کن ند و او را از یاد «بزرگ حقیقی»
غافل نمایند.
انسقققان؛ موقعی که بهواقع به «خود» رجوع کند خدا را نزد خود مییابد .یکی از مواقعی که انسقققان واقعاً به «خود»ش
رجوع میکند هنگامی است که با خطری بزرگ مواجه شود و دستش از همه جا کوتاه گردد .مثالً وقتی که شخصی
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در درون کشتی ،در وسط دریای طوفانی گرفتار امواج شود و کار از دست ملوانان هم خارج شود و جایی باشد که
ک سی با شنا هم نتواند نجات پیدا کند ،در چنین هنگامهای عوامل غفلت آنچنان از جلو چ شم فرد زدوده می شود که
با تمام وجود به خود میآید و میبیند با تمام وجود خدا را میبیند و او را همه کاره می یابد و میگوید :خدا!خدا!
حتی اگر قبالً منکر خدا بوده باشققد ،در آن شققرایط متوجه وجود خداوند میشققود و دسققت توسققل به سققوی او دراز
میکند!
در خاطرات یکی از ف ضانوردان رو سیة کمونی ست آمده ا ست که« :وقتی سفینهام در ف ضا خراب شد هر چه در توان
دا شتم صرف کردم اما سفینهام در ست ن شد .امیدم از همه جا قطع شده بود و دیگر نمیتوان ستم کاری بکنم .ناگهان
در آن خلوت و تنهایی ،در آن فضای بیکران ،احساس کردم که به کسی امیدوارم ،گویی او را از قبل می شناختم اما
از او غافل مانده بودم! فهمیدم که باید به او رجوع کنم .آنجا بود که گفتم خدا! و او نیز به من کمک کرد و به زمین
برگشتم».
«چگونه باید خدا را شناخت به گونهای که آن شناخت ،شناختی حقیقی باشد و موجب آشتی قلب با او گردد؟»
بعضققی از انسققانهایی که خدا را قبول دارند ممکن اسققت پس از مدتی به وجود خدا شققک کنند .در این هنگام یک
سوال مطرح می شود« :آیا این ان سانها به خدای واقعی شک کردهاند یا به خدایی که می شناختهاند؟!» م شکل عموم
ان سانها همین ا ست که گاهی به خدایی که می شنا سند شک میکنند ،آن وقت فکر میکنند به خدای واقعی شک
کردهاند! در این صقققورت چه باید کرد که اوالً :خدای حقیقی را بشقققناسقققیم -که شقققک بردار نیسقققت -و ثانیاً :آن
خداشناسی روز به روز وسیعتر و عمیقتر و نورانیتر بشود؟
باید از ابتدا مواظب باشیم راه خداشناسی را غلط انتخاب نکنیم .ممکن است کسی خدا را به گونهای معرفی کند که
یک ایمان سطحی برای انسان بهوجود آید اما پس از مدتی انسان با داشتن آن خداشناسی باز دچار شک شود چون
چنین کسی آنطور که شایسته است خدا را نیافته .در حالی که دین به کمک انسان آمده تا به او یاد دهد چگونه خدا
را بشناسد که نهتنها نسبت به خدا شک نکند ،بلکه سراسر عالم را نمایش تجلیات الهی ببیند.
خودشناسی راهی مطمئن در خداشناسی
این روایت بارها به صققورتهای مختلف از معصققوم به ما رسققیده که« :مَنق عَرَفَ نَفقسقَها فَقَدن عَرَفَ رَبَّها»20هرکس «خود»
را بشناسد مطمئناً از آن طریق خدایش را شناخته است! پس خودِ ائمه به ما راه شناخت خدا را آنطور که شایسته
ا ست ن شان دادهاند و آن ،شناخت خدا از طریق شناخت خود ا ست ،از این طریق میتوان إن شاءاهلل به «خدا» شنا سی
مطمئنی دست یافت .نبوت ،معاد و امامت را نیز میتوان از راه «خود» شناسی درست درک کرد.
هنگامی که به انسان توصیه میشود باید خود را بشناسد ممکن است در ابتدا تصور کند «تن» او ،همان «منِ» اوست و
خودشققناسققی را در شققناخت تن و عکسالعملهایی که تن از خود نشققان میدهد ،محدود کند21.اما وقتی انسققان در

 20ـ بحاراألنوار ،ج  ، 93ص  -456غررالحکم ،ص .232
 21ق در روانشناسی روان را بیشتر محدود به عکسالعملهای تن میدانند و این غیر از خودشناسی است که در فلسفه و عرفان مطرح است.
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مو ضوع تنمل بی شتری نمود متوجه می شود گاهی میتواند «خود»ش با شد و خود را نیز درک کند ،ولی بدون «تن».
مثالً موقعی که ان سان ،خواب میبیند «خود»ش خواب میبیند که مثالً در مدر سه ا ست ولی در عین حال «تن» او در
رختخواب اسقققت! پس بدون «تن» ،باز هم «منِ» خودش را حس میکند« .خود» را بدون «تن» ،حس میکند ،معلوم
22
میشود «تَنِ» هر انسان« ،مَن» او نیست .و بدون این تن باز خودش ،خودش است.
وقتی که انسققان خواب میبیند« ،خودِ» اوسققت که خواب میبیند ،صققبح هم که از خواب بیدار شققد میگوید« :خودم
خواب دیدم ».مثالً خواب میبیند از این طرف خیابان به آن طرف میرود که ناگهان ما شینی به او میزند .او از ترس
فریادی میزند و از صدای فریادش بیدار میشود میبیند تن او در این مدّت در رختخواب بوده است .دقیقاً احساسش
این اسققت که خودش همانی اسققت که در خیابان بود و این نشققان میدهد اوالً« :خود یا منِ» انسققان غیر از«تن» انسققان
است .ثانیاً :اصالً انسان همان مَنِ انسان است که بدون تن میتواند موجود باشد ،و به همین جهت انسان بدون «تناش»
باز هم «خودش» است!
مسقئله خواب؛ برای روشقنشقدن امر فوق نمونه خوبی اسقت ،چون انسقان در هنگام خواب« ،خود» را به خوبی حس
میکند ،هر چند «تن» او با او نیسققت .نکتهی دیگر این که در بعضققی مواقع انسققان خواب میبیند و بعد در بیداری با
همان صحنهای که در خواب م شاهده کرده روبهرو می شود که به این حالت رؤیای صادقه میگویند .همه ان سانها
رؤیای صققادقه دارند ،ربطی هم به کافر یا مسققلمان بودن آنها ندارد23.حادثهای را در خواب میبیند ،پس از مدتی در
بیداری با آن روبهرو میشقود ،اگر موضقوع رؤیای صقادقه را نشقناسقد وقتی با آن صقحنه یا حادثهدر بیداری روبهرو
میشققود فکر میکند به نظرش میآید ،در حالی که به واقع قبل از اینکه با بدنِ خود با آن حادثه روبهرو شققود با مَن
یا نفس خود با آن حادثه روبهرو شقده اسقت24.نتیجه اینکه؛ انسقان بدون «بدنش» عالوه بر اینکه وجود دارد و از بین
نمیرود حتی آزادتر نیز میباشققد ،زیرا بدون بدن و در خواب ،با حادثههایی روبهرو میشققود که هنوز با بدن خود با
آن حادثهها روبهرو نشده است.
این موضوع ما را به این نکته میرساند که حقیقت انسان ،همان «منِ» او است و «بدن» برای انسان ،حکم ابزار را دارد.
پس وقتی بدن حکم ابزار را داشت انسان ،بدون «بدنش» هم وجود دارد.
ال خواب میبیند دارد
ان سان در خواب د ست و پا دارد منتها د ست و پای مخ صوص به روحش را دارد .ک سی که مث ً
میوه میخورد باألخره دست و دهان دارد که به وسیله آنها میوه میخورد .یا هنگامی که کسی در خواب با چشمش
چیزی را مشاهده میکند و بعد از مدتها در بیداری با چشم سرش همان را میبیند ،نشان دهنده آن است که روح او
چ شم و د ست و دهانی دارد غیر از چ شم و د ست و دهانی که مربوط به بدنش ا ست ،این ا ست که عرض میکنم
 - 22از مباحث فلسفی ،موضوع فوق را تحت عنوان «تغایر بین مدرِک و مدرَک» بحث میکنند.
 23قققق تفاوت مؤمن و کافر در رؤیای رحمانی ا ست زیرا روح مؤمن در خواب ا ستعداد سیر به سوی حقایق اعلی را دارد ولی روح کافر در خواب هم م شغول دنیا و
صورتهای دنیایی است.
 - 24رؤیاها ،یا خواب های صقققادقه :عبارت اسقققت از ارتباط نفس با سقققبب غیبی حادثهای که بعداً در ظرف مکان و زمانِ خاص محقق میشقققود .نفس به علت
تجردش با وجود برزخی یا عقلیِ یک حادثه در خواب ارتباط پیدا میکند و بعداً آن حادثه در عالَم ماده حادث می شود .البته نفس پارهای از حقایق آن عالَم را به
مقدار استعدادش دریافت میکند.
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«بدن» برای انسان ابزار است و حقیقت او همان «منِ» اوست و حقیقت انسان نیز برای خود دست و پا و چشم و گوش
دارد که همسنخ مَن اوست ،نه همسنخ تن او.

چگونگی خواب
گاهی ممکن اسققت نه «بدن» از بین رفته باشققد ،و نه «روح» کامل شققده باشققد و لذا «نفس»« ،بدن» را بخواهد ،اما
«بدن» ،به طور موقت توان فرمان پذیری از «روح» را نداشققته باشققد .اگر انسققان دقت کند در مییابد که از صققبح که
بیدار می شود دائماً «روحش» به «بدنش» فرمان میدهد .از پلک چ شم تا گردن و ماهیچههای بدن ،همه و همه تحت
فرمان «روح» هسقققتند ،این فرمانهای ممتدِ روح به بدن ،بدن را خسقققته میکند و امکان پذیرش فرمانهای بعدی را
ندارد ،در این حال به اذن الهی روح از بدن منصرف می شود و انسان میخوابد ،تا جسم قدرت خود را تمدید کند و
زمینهی پذیرش فرمانهای روح در آن فراهم شققود .همین که «روح» به طور موقّت از «بدن» منصققرف شققد بعضققی از
حرکات بدن متوقف می شود مثالً در هنگام چرت زدن که شروعِ خواب ا ست ،پلکها میافتد روی چ شم و یا سر
خم می شود ،به همین جهت مالحظه میفرمایید حالت ماهیچههای انسان در هنگام خواب با موقع بیداری فرق دارند!
در تمام مدت بیداری« ،روحن» دائم به «بدن» فرمان میدهد .و چون «بدن» یک موجود مادی اسقققت پس از مدتی که
فعالیت کرد انرژی خود را تمام میکند و به اصطالح خسته می شود ،وقتی خسته شد دیگر فرمان نمیپذیرد ،و وقتی
به طور کلی فرمان نگرفت به ا صطالح میگویند «بدن» میخواهد بخوابد! در این هنگام «روح» ،به اذن الهی از «بدن»
منصقرف میشقود تا آهسقته آهسقته انرژی از دسقت رفتهی ماهیچهها تجدید شقود ،که در منظر علم زیسقتشقناسقی
میگویند در موقع فعالیت مواد قندی به اسقققید الکتیک تبدیل شقققده با کمی اسقققتراحت دوباره اسقققید الکتیکها به
گلوکز تبدیل میگردند .البته اینها ظهور بیرونی قضقققیه اسقققت ،امّا در نگاه نفسشقققناسقققی وقتی «نفس» بعد از چند
ساعت« ،بدن» را آماده فرمانگیری دید ،آن وقت ا ست که ان سان ،بیدار می شود .پس در ق ضیه خواب جریان از این
قرار ا ست که «نفس»؛ «بدن» را آماده برای فرمان پذیری نمیبیند پس چند ساعتی آن را رها میکند تا آمادگی الزم
را به دست آورد .در حقیقت در موقع خواب« ،بدن» است که میخوابد نه «نفس» ،و به همین دلیل است که منِ انسان
خواب میبیند .همین که «بدن» ،آماده فرمان گرفتن شققد ،انسققان بیدار میشققود و دوباره فرمانهای «نفس» به «بدن»
شروع میگردد ،گردن ان سان را ست می شود؛ پلک ها باال میروند؛ ماهیچهها حالت فعال پیدا میکنند و  ...به طور
کلی فلسفه خواب ،ناتوان شدن «بدن» از فرمان پذیری است.
عنایت دا شتهبا شید که موقع خواب و موقع مرگ« ،نفس» از «بدن» من صرف می شود ولی در خواب ،چنان ا ست
که « بدن» ،آمادگی پذیرش «روح» را دارد و «روح» دوباره به « بدن» بر میگردد .که قرآن در وصقققف این حالت
میفرماید« :وَ یارقسققِلُ االُخقرَی إِلَیَ َُجَلٍ مُّسققَمَّی»25روحِ آن افرادی که بنا نیسققت بمیرند ،برای مدتی محدود برگردانده
میشود.
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ناخود به جای خود
هر چه انسان از «بدن» خود فاصله بیشتر بگیرد ،بیشتر نزد «خود»ش حاضر است .و هرچه با «بدن» خودش زندگی
کند ،کمتر نزد «خود»ش میباشد .در همین راستا بعضی از انسانها ،با توجه زیاد به بدن و اموراتی که مربوط به بدن
اسقققت به کلی «هسققتِ» خودشقققان را گم کردهاند و با «غیر خود» زندگی میکنند و غیر خود را خود گرفتهاند .مثالً
ممکن است کسی دوچرخهاش را بسیار دوست داشته باشد بهطوری که اگر یک میخ در الستیک دوچرخهاش فرو
رود چنان اح ساس کند که انگار آن میخ در قلب خود او فرو رفته ا ست .این شخص در واقع از «خود»ش غافل شده
و دوچرخه را «خود»ش گرفته ا ست! وقتی که این نوع افراد بمیرند و به ارادهی الهی نزد «خود» بروند ،در آن شرایط
و با مالکهای آن جا ،هیچ ندارند و با خأل خود روبهرو هسقققتند .آیا با هیچ میتوان زندگی کرد؟ قرآن در رابطه با
قیامت میفرماید« :إققرَُق کَتَابَکَ کَفَی بِنَفقس قِکَ القیَونمَ عَلَینکَ حَس قِیبًا»؛26ای انسققان کتاب خود را بخوان ،که خودِ تو برای
بررسی و ارزیابی خودت کافی هستی.
وقتی روشن شد که انسان فقط «هست» و همواره با «خود»ش میباشد ،باید در این دنیا «خود»ش را طوری بسازد
که وقتی در زندگی ابدی بنا است با خودش بهسر ببرد ،با خودی نورانی و معنوی همراه باشد« .بدنِ» دنیایی هر چقدر
هم که زیبا و پرقدرت با شد باز برای همی شه با «خود» ان سان نمیماند چون فقط یک و سیله ا ست« .بدن» برای «من»،
مثل «عصا» ست برای «تن» .نباید کسی بیاید و عصا را «تن» خودش حساب کند و همین طور آن را تزیین نماید! عصا
حداکثر ،ابزاری برای «تن» است.
بصیرت و آگاهیدادن «دین» ،در این رابطه بسیار عجیب است ،در پشت هر کلمه از آیات و روایاتِ دینی دنیایی
از معرفت نهفته اسققت .انسققان پس از سققال ها مطالعه و تفکر و خودسققازی ،وقتی که به «خود» رجوع کند تازه به رمز
مختصری از کالم خدا و سخنان پیامبر و ائمه پی میبرد.
اینها بحثهایی نیسققت که احتیاج به برهان داشققته باشققد بلکه فقط به دقت نیاز دارد .اگر انسققان کمی توجه کند
قبول میکند که «خود»ش فقط هست و وقتی که مارد باز هم «خود» او« ،خود» اوست! میبیند که میمیرد .پس همیشه
«خودِ» انسان« ،خود» اوست ،نه تن او!

همة ادراکات مخصوصِ من انسان است
بینایی از «من» انسان است نه از «تن» او ،و به همین دلیل است که در هنگام خواب که چشمان انسان بسته است باز هم
چیزهایی را میبیند که بعداً در بیداری با آنها روبهرو می شود .و نه تنها بینائی مخ صوص مَن ان سان ا ست ،بلکه همه
ادراکات ،مخصوص «من» یا «نفس» انسان است .نفس است که میبیند ،ولی با چشم ،و نفس است که میگوید ،ولی
با زبان.
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عرض کردم گاهی اتفاق میافتد انسقققان با خودش میگوید« :من قبالً این صحنه را دیدهام!» و با کمی دقت متوجه
می شود که آن صحنه را در خواب دیدها ست .خود بنده نیز در خواب دیدم که به کرمان شاه رفتهام و به معلمان دینی
آنجا درس میدهم .در خواب در حین درسدادن ،یک آدم قد بلندی که لباس کردی پوشیده بود و موهای سرش تا
شانهاش میرسید ،بلند شد و به بنده اشکال گرفت و من هم در همان خواب جوابش را دادم .مدتی گذشت تا اینکه
از من دعوت شققد که به کرمانشققاه بروم و به معلمان دینی آنجا درس بدهم .موقعی که درس میدادم اتفاقاً موضققوع
درس درباره رؤیای صقققادقه بود! همان فرد که از معلمان اسقققتان کرمانشقققاه بود و من قبالً او را در خواب دیده بودم!
برخا ست و ا شکال گرفت .قبل از این که پا سخش را بدهم ،به او گفتم من خو ِد شما را در خواب دیدم که ا شکال
گرفتی و همین قیافه را هم داشققتی! بنده آن مرد را در بیداری اص قالً ندیده بودم اما همین که اعتراض کرد ،به خاطرم
رسید که او را در خواب دیدهام.
در هنگام خواب دیدن به خصققوص در رؤیاهای صققادقه در حالی که «بدن» انسققان در رختخواب اسققت« ،من» او در
صحنههایی حاضر می شود که بعداً همان صحنهها در عالم بیداری حادث میگردد .ولی او در خواب آن صحنهها را
با چشم نفسِ خود میبیند ،بدون اینکه چشمِ مربوط به بدن او در آن صحنه همراه او باشد .پس ادراکات مخصوص
«نفس» انسان است و داشتن یا نداشتن «بدن» در حقیقتِ انسان دخالتی ندارد.
زن و مرد بودن با بدن
همانطور که «من» ان سان به «تن» او ربطی ندارد و «منِ» ان سان ،فقط «من» ان سان ا ست« ،من» ان سان ربطی به زن یا مرد
بودن و یا کوتاهقد یا بلندقدبودن انسققان هم ندارد .زن دارای «تنی» زنانه اسققت و میگوید« :من»؛ و مرد دارای «تنی»
مردانه اسققت و باز هم میگوید« :من» .پس حقیقت و «نفسِ» زن و مرد ،همان «من» آنها اسققت که نه زن اسققت و نه
مرد است ،و نفس ،نه تنها زن و مرد بودن برایش معنی ندارد ،حتی ناقصالخلقه بودن هم ربطی به «منِ» انسان ندارد و
مربوط به تن انسققان اسققت .قرآن میفرماید« :وَنَفقسٍ وَمَا س قَوَّاهَا» ی27عنی سققوگند به نفس و آنچه موجب تعادل آن شققد.
در این آیه سخن از تعادل نفس ا ست و لذا میتوان گفت« :من» ان سان ،نقص بردار نی ست! حتی اگر یک نفر دارای
«بدنی» ناقص باشد باز هم «من» او ناقص نیست ،چون «من» او ربطی به «تن» او ندارد« .من» انسان در هر صورت «من»
است .حتی اگر کلِّ «بدن» فرسوده شود« ،تن» فرسوده شدهاست اما «من» به آن معنی که تن فرسوده و پیر میشود پیر
و فرسققوده نمیگردد .پس همانطورکه «من» انسققان نه مرد اسققت و نه زن ،نه بلند اسققت و نه کوتاه؛ ناقصالخلقه هم
نیسققت ،ناقصالخلقهبودن مربوط به تن انسققان اسققت ،چون شققرایط پرورش تن در دورهی جنینی به طور کامل فراهم
نشده و یا رشد بدن در آن مرحله با مانعی روبهرو بوده ،در نتیجه تنِ جنین بهطور کامل رشد نکرده است.
پنجرة رؤیت خدا
«منِ» انسققان ،فقط «هسققت» و برای حفظ این هسققت باید با «هسققتی مطلق» -که خداسققت -در ارتباط باشققد .جایگاه
عبادات نیز از همین نقطه شروع می شود که با اتصال هستِ خود به هستی مطلق ،از او وجود و کمال میگیریم ،مثل
 27ق سوره شمس ،آیه .7

28

نور خورشید که با اتصال به خورشید از آن وجود و نور میگیرد ،اگر اتصال نورها از خورشید از بین برود ،نه دیگر
نور دارند و نه وجود« .هست» انسان تجلی نازلهی «هستِ» خداست و محال است که «هستِ» خدا از «هستِ» ان سان
غفلت کند .چون تجلی خودش است .اما انسان با توجه به «چیستی»ها از «هست مطلق» غافل میشود ،و در این حالت
خودش برای خود یک خدا میسققازد! چون به جای نظر به هسققت مطلق به چیسققتها نظر کرد ،انسققانی که ذهنش
محدود به چیسققتیهاسققت برای خدای سققاختگی خود ،جا و مکان مشققخص میکند .مثالً تصققور میکند که خدا،
پیرمردی در گوشه آسمان است! این انسان به جای آنکه خدای هستی را بیابد ،برای خود خدایی ساخت ،در حالی
که خدا را که عین هسققتی و عین کمال اسققت باید یافت .اگر کسققی بخواهد خدا را بیابد باید به جای نظر به چیسققتی
خود ،به هستی خود بنگرد ،تا بتواند هستی مطلق را بیابد و برای او چیستی نسازد .انسان باید «خودِ» هستیاش را بیابد.
«خود» انسان نه دانشجوبودن است و نه مردبودن« ،خود» انسان ،فقط هست .هنگامی که انسان «خود»ش را بیابد ،خدا
را روبه روی خود یافته است! گفت:
آن که عمری در پی او میدویدم نا گهانش یافتم با دل نشسته رو به
هست و به «هستی مطلق» متصل رو!
فقط کو
حقیقت انسان،کو به
است« .هستِ» خدا ،در منظر «هستِ» انسان است نه در منظر فکر
انسان .ما از دریچة هستِ خود میتوانیم هستِ مطلق را روبهروی خود بیابیم .در این حالت است که میتوان گفت:
کی بوده ای نهفته که پیدا کنم
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم
غیبت نکرده تو
ای ؟که شوم طالب

را؟هویدا کنم تو
پنهان نبوده ایتوکه

حضور
برون آمدی که با صد هزار دیدهراتماشا کنم تو را
با صد هزار جلوه
این مباحث ،من
شنیدنی نیست؛ چشیدنی است .باید آنها را در خود احساس کنیم .اگر انسان بفهمد و ببیند که «هستِ»
او پرتو ه ستِ خدا ا ست و بفهمد خدا فقط «ه ست» ،این را نیز خواهد فهمید که هر چه ه ست از «ه ستِ» حق ا ست.
ا صالً «حقّ» همان «ه ست» فار سی ا ست که معرب شده ،همانطور که « »isدر انگلی سی با ه ست فار سی هماهنگ
است.
تا وقتی ذهن ما گرفتار سایهی چیستیها است قلب ما نمیتواند با خدا روبهرو شود و عمالً بدون آن که بدانیم با نور
 28هرکس
خدا زندگی نمیکنیم .در روایت داریم که امام صقققادق میفرمایند« :مَنق نَظَرَ فِی ال لَهِ کَینفَ ،هاوَ هَ لَک»
فکر کند خدا چگونه ا ست ،هالک می شود .در واقع پیام این روایت این ا ست که ک سی که فکر کند خدا «چگونه»
اسققت ،عمرش باطل خواهد شققد و هر چقدر جلوتر رود به چیزی دسققت نمییابد ،چون به دنبال چیزی اسققت که آن
خدا نیست ،او به دنبال خدای ساختگی خود است که چیستی دارد .پس باید متوجه بود خدا «هست» .همانگونه که
«خود» ان سان ،فقط «ه ست» ،و لذا به ما فرمودند« :مَنق عَرَفَ نَفق سَها فَقَدن عَرَفَ رَ بَها» .هرکس خود را شناخت پروردگار
خود را خواهد شناخت .معلوم ا ست که از جهت خا صی باید به خود بنگریم که بتوانیم از طریق شناخت خود ،خدا
را بیابیم ،وگرنه اگر به جهت این که ما معلول هسقققتیم پس علت میخواهیم ،این نوع شقققناختِ خدا از طریق هر
موجودی ممکن است ،چون همهی موجودات معلولاند و علت میخواهند .ممکن است کسی ده سال خدا را عبادت
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کند اما خدای ساخته ذهن خود را! این عبادت ،کارساز نیست .عبادتی کارساز است که در آن ،توجه قلبیِ انسان به
«ه ست» خداوند با شد ،و ح ضور قلب به همین معنی ا ست که ان سان با خو ِد خداوند و نه با معنی و مفهوم خدا مرتبط
باشد .نماز به جان کسی مینشیند که به فکر اینجا و آنجا نباشد« ،هستِ» خود را در پرتو هست خدا در نظر بگیرد،
پرتوی که تماماً اتصال است و نیاز ،در مقابل هست مطلق ،که سراسر لطف است و غنا.
هر وقت که انسان از «هست» خود فاصله بگیرد و به «تن» خود متمایل شود ،حضور قلبش را از دست میدهد؛ «تن»
به خدا و صل نمی شود ،چون «تن»« ،چی ست» ان سان ا ست« .ه ستن» به خدا و صل می شود چون خدا «ه ست مطلق»
ا ست .و بقیهی ه ستها تجلی ه ست خداوندند و لذا اگر با ه ست خود به مح ضر حق بیاییم؛ تمام وجود ما می شود
عین ات صال به حق ،مثل نورهای تجلی یافته از خور شید که سرا سر عین ات صال به خور شیدند و هیچ هویت م ستقلی
ندارد.
برای پیداکردن حضققور قلب باید انسققان حواسققش را از «چیسققت»ها خارج کند و توجه قلبیاش را که همان هسققت
او ست ،به «ه ست مطلق» که خداوند ا ست بیندازد .در این صورت خیلی آ سان ،ارتباط برقرار می شود .البته خلوت
کردن اطرافِ زندگی از دنیا و تعلقات آن نقش مهمی در خارج شدن حواس از چیستی ها دارد.

به دنبال سراب یا آب؟
همه انسانها تشنه کمال(قدرت و ثروت و احترام و زندگی بهتر و با آرامش) هستند ولی بعضیها به دنبال سراب
میروند ،وقتی کسی دنبال سراب برود هم آب به دست نمیآورد و هم توان برگشتن را از دست میدهد و در نتیجه
تلف میشود .راه نجات از پوچیو ینس این نیست که زندگی را به طور عادی بگذرانیم .اگر انسان بخواهد پوچی و
اضطرابش کم شود باید بداند که دل او ،خدا میخواهد و باید به دنبال خدا برود .مولوی میگوید :ای آدمها! اگر
آب میخواهید ،آب درون کوزه است ،چرا محو گُلِ روی کوزه شدهاید؟! چرا همین طور قربان ظاهر زیبای کوزه
میروید ،در صورتی که آب داخل کوزه است و نه در گُل روی کوزه؟
یعنی انسان در این دنیا آمده است که به خدا وصل شود و اگر در این دنیا به دنبال دنیا بدود مثل این است که انسان
تشنهای بخواهد با گُلِ روی کوزه سیراب شود و از محتوای درون کوزه غافل بماند .مشغولشدن به صورت و ظاهر
دنیا ،انسان را در اضطرابِ بیایمانی و تشنگی نسبت به حقیقت نگه میدارد .در آخر هم ،دنیا دستیافتنی نخواهد
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بود ،خدا میماند و آن ارتباطی که انسان توانسته باشد با خدا بهوجود آورد و دیگر هیچ .تنها راه از بین بردن
افسردگی این است که آرامآرام آن را بهوسیله ارتباط با خدا از بین ببریم .اگر کسی میخواهد عمرش حاصلی
داشته باشد و پوچ نباشد باید زندگیاش زندگی ایمانی باشد ،و وارد یک زندگی دینی شود.
وقتی انسان اضطرابهای خود و دیگران را ارزیابی کند دقیقاً میبیند که ریشهی همه اضطرابها اتصال نداشتن به
حق است .و ایمان قلبی تنها وسیله اتصالِ به حق است که باید به دنبال آن بود.
تا تو را یار گرفتم همه خلق اغیارند

تا گل روی تو دیدم همه گلها خارند

امروز میتوان نمونهای از ضایعشدن زندگی را در عنصر «ماد» دید .ماد در یک بررسی انسانشناسی پدیدهای است
که خبر از روح پوچگرایی انسان مدرن میدهد .انسانهایی که نظرشان به معنویت است و جانشان از عالم غیب
تغذیه میشود و عمالً اسیر ماد نیستند  .پیراهن میپوشند برای اینکه از سرما و گرما حفظ شوند و بدنشان پوشش
داشته باشد ،و زمانی این پیراهن را نمیخواهند که دیگر قابل استفاده نباشد .اما انسانی که راه را گم کرده است و
نمیداند در این دنیا چه کار باید بکند ،حتّی پیراهن را هم میپوشد تا کاری کرده باشد! چرا فردا آن پیراهن را
عوض میکند؟ چون نمیداند چهکار بکند ،هدفی ندارد که بر اساس آن هدف برنامهریزی کند! آدمی که نمیداند
چه کار کند هر روز دست به کاری میزند!
گاهی روزهای جمعه انسان نمیداند چهکار کند .بیکار است و باید کاری کند .مقداری با خواهرش دعوا میکند!
بعد چند بار به یخچال سرمیزند ،به در و دیوار ور میرود ،اگر در حیات مورچهای را ببیند تکهچوبی برمیدارد و
مورچه را دنبال میکند! چوبی را جلوی مورچه میگذارد تا مورچه مجبور شود جهت خود را عوض کند .دوباره
جلوی راه جدید آن را میبندد .آدم بیکار ،همه کاری میکند چون نمیداند چهکار کند! کاری میکند برای اینکه
کاری کرده باشد ..بشر پوچگرا به هر جمعیتی ناالن میشود! گفت:
من به هر جمعیتی ناالن شدم

جفت بدحاالن و خوشحاالن

نمیدانستم با آن چه کنم .جهت نداشتم.
چرا؟ چون یک سوز درونی داشتم کهشدم
از نیستان تا مرا ببریدهاند

از نفیرم مرد و زن نالیدهاند

31

هر کسی از ظن خود شد یار من

از درون من نجست اسرار من

مردم مرا درست تحلیل نمیکنند چون نمیدانند من از نیستانِ «اِنّا لِلّه» جدا شدهام .فکر میکنند همین هستم که فعال
با آنها زندگی میکنم.
خداوند میفرماید« :وَ إِن مِّنق شَینءٍ إِالَ عِندَنَا خَزَائِنُها وَمَا نُنَزِّلُها إِالَ بِقَدَرٍ مَّعنلُومٍ»29هیچچیز نیست مگر آنکه خزینههای
آن چیز نزد ماست ،و نازل نکردیم مگر به اندازهای محدود و معلومی از آن را.
پس خزینهی همه چیز حتّی خزینه وجود شما پیش خداست چون میفرماید« :عِنقدَنَا»! یعنی مقام انسان در ابتدا مقام
وصل به حق بوده است .بعد به این دنیا آمده است و گم شده است! و حاال راه نجاتش «اِلَینهِ رَاجِعاون» است .یعنی
انسان باید به خدا برگردد و در غیر این صورت در این دنیا دربهدر و سردرگم است و احساس پوچی و بیهودگی
میکند ،چون اتّصالش را از مقام خزینهایاش که نزد خدا بوده بریدهاست.
اگر انسان ارتباط صحیحی با «روح» خودش برقرار نکند اولین کسی که با مشکل روبهرو میشود خودش است.
میگوید این دنیا و این زندگی برای چیست؟ و ینس از زندگی او را فرامیگیرد .در واقع او به گونهای عمل کرده
که زندگیاش پوچ شده است و دائماً از شکست در زندگیاش میگوید! بدون آن که از این شکست خبر داشته
باشد و راههای رسیدن به دشتهای نورانی زندگی را بشناسد.
سالهای گذشته که مردم در تابستانها در رودخانهی زاینده رود شنا میکردند فردی با ترس و لرز وارد رودخانه شد
و در جای کم عمقی از رودخانه ،سرش را داخل آب کرد و شروع کرد به دست و پا زدن ،شخصی که فهمید او
ترسیده و هول شده ،رفت او را بلند کرد .بیچاره طرف نفس نفس زنان گفت« :ماردم» .آن شخص به او گفت:
«نمردهای! راست بایست» عجیب این بود که طرف سرش را داخل آب کرده بود و بدون آنکه غرق شود ،سرش را
از آب بیرون نمیآورد و دست و پا میزد ،در صورتی که اگر سرش را از آب بیرون میآورد هیچ مشکلی نداشت
و بهراحتی میتوانست روی پای خود بایستد .امّا این کار را نمیکرد ،در حدّی که داشت تلف میشد ،تا این که آن
آقا آمد و سر او را از آب در آورد و گفت راست بایست ،نترس غرق نشدهای ،خودت سرت را در آب فرو
کردهای ،به قول مولوی:
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تو درون چاه رفتستی ز کاخ

چه گنه دارد جهانهای فراخ

مر رسن را نیست جرمی ای عنود چون تو را سودای سر باال نبود
بعضی انسانها خودشان رفتنِ در چاه را انتخاب کردهاند و حاال میگویند این چه زندگی است و حسرت زندگی
نورانی را میخورند و هر روز به طنابی که با آن درون چاه رفتهاند ناسزا میگویند ،کافی است جهت خود را عوض
کنند و سر را باال بیاورند .آیا انسان نباید به باالها نظر کند تا ببیند زندگی چه اندازه زیباست؟ همینطور نشسته است
و با نکبت زندگی میکند .نه دینی ،نه عشقی ،نه عبادتی ،نه صفایی ،نه ایثاری و نه صدقی؛ بعد هم میگوید«:ای دنیا!
اُف بر تو .من در این دنیا شکست خوردم!»
این خود انسان است که با وابسته کردن تمام روح و روان خود به دنیا ،باعث ضایع شدن «خود» میشود .دین ،برای
انسانها آمده تا حیات دینی و نشاط و شادابی به آنها ارزانی دارد.و لذا هر کس به آموزه ها و احکام دین باور پیدا
کرد و ایمان آورد زندگی خوبی خواهد داشت.در حدیثی داریم :هر کس بد اخالق باشد خودش را در عذاب
دایمی انداخته است .آیا واقعا این گونه نیست؟تصور کنید در یک خانواده یکی از همسران بد اخالق باشد دیگر در
آن خانواده صفا و صمیمیت و عشق و محبت جایگاهی ندارد .چون دایما صفای زندگی را به کام بقیه تلخ میکند.یا
فرمودند :فرزند صالح گلی از گل های بهشت است .یعنی همین االن زندگی بهشت گونه دارد .فرزند با ادب مهربان
و صمیمی و مومن ،زندگی را بهشت گونه میکند.یکی ازتاکیدات دین ما موضوع ازدواج بهنگام و با فرد مومن و
کسی که در شان انسان باشد هست.اگر این نیاز انسان به هنگام پاسخ داده نشود آرامش از انسان سلب می شود .اگر
خانواده و جامعه ای این نیاز جوان خود را نادیده بگیرد ،و فقط به فکر رفع دیگر نیازهای مادی او مانند تحصیالت و
مدرک و اشتغال باشد،باعث هدر رفتن و ضایع شدن او می شوند .انسانی که تشنه است یک لیوان آب باید دستش
داد چلو کباب و ابگوشت نمی خواهد.نیاز جنسی هم اینطوری است.ولی آیا امروزه خانواده ها به این توجه و عنایت
دارند؟ شرایطی راگذاشتند که مانند زنجیر دست و پای جوان را بسته است.
حال به این آموزه های قرانی و حدیثی دقت کنید:
-1و از نشانههاى [قدرت و ربوبیت] او این است که براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در کنارشان
آرامش یابید و در میان شما دوستى و مهربانى قرار داد؛ یقیناً در این [کار شگفتانگیز] نشانههایى است براى مردمى
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-2.بی همسران خود را به نکاح یکدیگر در بیاورید در صورتی که صالح و شایستگی ازدواج را
که مىاندیشند.

دارا باشند و اگر فقیر باشند خداوند از فضل و رحمتش آنها را بی نیاز خواهد کرد-331.ای پیامبر به زنان مومن بگو
در ارتباط با نامحرم خیره به او نگاه نکنند و حیا گونه باشند و دامن خود را از ناپاکیها حفظ کنند.و زینت ها و
آرایش خود را مگر آن مقداری که پیداست آشکار نسازند و در معرض دید نامحرمان قرار ندهند.و باید روسری
خود را بر گردن و سینه قرار دهند تا پوشیده بماند ،و زیورهایشان را جز براى شوهرانشان یا پدرانشان یا پدران
شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران شوهرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان یا پسران خواهرانشان یا زنان
[همکیش] خود یا کنیزانشان یا خدمتکاران مرد که [از زن] بىنیازند یا کودکانى که بر عورتهاى زنان وقوف حاصل
نکردهاند ،آشکار نکنند؛ و پاهاى خود را [به گونهاى به زمین] نکوبند تا آنچه از زینتشان نهفته مىدارند معلوم گردد.
اى مؤمنان ،همگى [از مرد و زن] به درگاه خدا توبه کنید ،امید که رستگار شوید-432.و کسانى که (وسیلهى)
ازدواج نمىیابند ،پاکدامنى و عفت پیشه کنند ،تا آن که خداوند از کرم خویش ،آنان را بىنیاز نماید .و هر کدام از
غالمان و کنیزان شما که خواهان بازخرید و آزادى (تدریجى) خود باشند ،اگر در آنان خیر و شایستگى دیدید،
تقاضاى آنان را بپذیرید و (براى کمک به آزاد شدن آنان) از مالى که خدا به شما داده به آنان بدهید ،و کنیزان خود
را که تصمیم بر پاکدامنى دارند ،به خاطر رسیدن به مال دنیا به فحشا وادار نکنید ،و هر کس آنان را مجبور کند،
همانا خداوند براى آنان که به اکراه وادار گشتهاند ،بخشندهى مهربان است . 33.پس ای زنان در گفتار خود ،نرمى و
طنّازى و با ناز و کرشمه صحبت کردن [چنانکه عادت بیشتر زنان است] نداشته باشید تا کسى که بیمار دل است طمع
کند ،و سخن پسندیده و شایسته گویید .و 34کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مىدهند ،سپس چهار گواه و
شاهد نمىآورند ،هشتاد تازیانه به آنان بزنید ،و هیچگاه شهادتى از آنها نپذیرید ،و اینانند که خود فاسقند.بىگمان،
کسانى که به زنان پاکدامنِ بىخبر [از همه جا] و با ایمان نسبت زنا مىدهند ،در دنیا و آخرت لعنت شدهاند ،و براى
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آنها عذابى سخت خواهد بود-در روزى که زبان و دستها و پاهایشان ،بر ضد آنان براى آنچه انجام مىدادند،
شهادت مىدهند
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به این احادیث اهل بیت دقت کنید -1:امام صادق علیه السالم فرمود« :إذا تزوج الرجل المرُة لجمالها ُو ما لها و کل إلى
ذلک و إذا تزوجها لدینها رزقه اهلل الجمال و المالل» .هنگامى که مرد به خاطر مال و جمال زن با او ازدواج کند ،به
همان واگذار مىشود و هرگاه به خاطر دینش با او ازدواج کند ،خداوند مال و جمال را رزق او مىسازد -2.امام
رضا علیه السالم در جواب یکى از یارانش که نوشته بود قصد ازدواج با کسى را دارم که خوشاخالق نیست،
فرمودند :اگر بد اخالق است با او ازدواج نکن -3.پیامبر ص فرمود :مردم از سبزههایى که بر زباله مىروید بپرهیزید.
گفتند :یا رسول اللّه منظورتان چیست؟ فرمود :زنان زیبارویى که در خانوادهاى ناپاک روئیدهاند -4.پیامبر فرمود:من
تعجب می کنم از مردی که همسر خود را کتک می زند در حالیکه خودش به کتک خوردن سزاوارتر است.زنان
خود را با تخته کتک نزنید چرا که این کار قصاص دارد-5.امام صادق ع از یکی از شیعیانش پرسید آیا ازدواج
کردی؟ گفت خیر .امام فرمود :دوست ندارم تمام دنیا و انچه درآن است برای من باشد ولی یک شب بدون همسر
باشم -6 .پیامبر فرمود :هر کس به خواستگاری شما آمد که خوش اخالق بود و دیندار جواب مثبت به او بدهید که
اگر این کار را نکنید فساد بزرگی در زمین بوجود می آید -7 .امام صادق فرمود :پیامبر خدا فرمود :اینکه مردی به
همسر خود بگوید  :دوستت دارم  ،هرگز از قلب او فراموش نخواهد شد-8.پیامبر فرمود بهترین زنان کسی است که
بچه دار شود،دوست داشتنی باشد،عفت و پاکدامن داشته باشد ،در میان اهل و خانه اش عزیز باشد،با شوهرش
متواضع باشد،وقتی با شوهرش است نهایت آرایش و زیبایی را برای او انجام می دهد و مانند برجی برای شوهرش
خود نمایی می کند ،ولی در ارتباط با غیر شوهر خودش را حفظ میکند و وقتی با شوهرش هست چیزی از او دریغ
نمی دارد و زمانیکه شوهرش نیست خودش و مال شوهر را حفظ
میکند.
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آفات دلبستن به غیر خدا
تنها خدا غنی و پایدار است و غیر خدا پوچ و نابودشدنی و رفتنی است .پس دل بستن به غیر خدا یعنی دل بستن
به پوچیها .به عنوان مثال :اگر ک سی به ساختمان  -که رفتنی ا ست -دل ببندد به پوچی دل ب سته ا ست ،اما اگر برای
ایجاد بستر بهتری جهت بندگیِ خدا ،ساختمان بخواهد ،دیگر به پوچی دل نبسته است ،یا اگر کسی به حافظهاش دل
ببندد -چون حافظه با دوران پیری از بین میرود -در واقع به پوچی دل بسققته اسققت ،و نتیجهی آن اضققطراب خواهد
شقققد .دل بسقققتن به مدرک ،قدرت ،ثروت و امثال این ها نهایتاً موجب پوچی و اضقققطراب اسقققت « .مدرک» با
فراموشکردن آموختهها ،توان واقعیاش را از دسقققت میدهد« .قدرت» پس از مدتی کم میشقققود« ،ثروت» بعد از
مدتی تمام میگردد ،یا ما عمرمان تمام میشقققود و دیگر از آن بهره نمیبریم! هر کدام از این ها اضقققطرابآور و
اذیتکننده است و انسان را از آرامش دور میکند.
اگر انسان به هر چیز  -غیر از خدا -نظر کند و دلِ خود را به آن بدهد ،ناخودآگاه در ضمیرش یک نوع دلبستن
به پوچیها صورت گرفته است،هر چند ممکن است در ظاهر اصالً متوجه نباشد .ممکن است کسی به فرزندش دل
ببندد و بگوید« :ماشققاءاهلل فرزندم جوان اسققت وماندنی ».در حقیقت بیان میکند که ناخودآگاه ،اضققطرابِ رفتنِ او را
دارد .اگر به ک سی خبر دهند که در کنکور قبول شده است اول خوشحال می شود ولی در عین خوشحالی یک نوع
غصققه هم در دل آن حالِ خوش دارد .زیرا میداند آن خوشققحالی نمیماند و باید به چیز دیگری وصققل شققود .چون
صقِرف قبول شققدن در کنکور هدف انسققان نیسققت ،از رفتن به دانشققگاه خوشققحال اسققت اما در عین حال ،اضققطراب
گذراندن ترم اول و دوم و ...را دارد .باز با گذراندن ترم اول ،یک خوشققحالی دارد و یک اضققطراب ،خوشققحالی از
اینکه ترم اول را با موفقیت گذراند ،اضطراب از اینکه ترم بعد را چگونه بگذرانم و  ...وقتی فارغالتحصیل شود باز
دلش شور و اضطراب دارد؛ رفتن به سربازی ،پیدا کردن کار ،فک ِر خانه و همسر و ماشین ...و خالصه اسیرشدن در
میان غمهای بزرگتر! البته منظورم این نی ست که این کارها بد ا ست ،بلکه منظورم این ا ست که هرگونه گرایش به
«غیر خدا» اضطرابآور ا ست ،باید به این نکتة مهم رسید که در دلِ هر چیزِ غیر خدایی یک اضطراب ه ست ،اصالً
جنس دنیا این ا ست370تازه بعد از تمامکردن تح صیالت و ر سیدن به هم سر و خانه مثل پدرش می شود! یعنی همچنان
اضطراب دارد؛ شوهردادن دخترها ،زندادن پسرها و کاملکردن خانه و  ...بعد پیر می شود ،و باز هم اضطراب هست
آنهم به نحوی شدیدتر ،زیرا شدیداً احساس پوچی میکند .زبان حال پیر مردها و پیر زنهایی که از طریق دلبستن
به غیر خدا به زندگی و کار پرداختهاند این اسقققت« :ای دنیا! اُف بر تو!» این بدان معنی اسقققت که آن ها به آنچه
میخواسققتهاند نرسققیدهاند .یعنی زندگیشققان پوچ شققده .پس دل بسققتن به غیر خدا ،مسققاوی با دلبسققتن به پوچیها و
روبهروشدن با انواع اضطرابها است.
ٍ - 37قَالَ َُبَا عَبندِ اللَهِ  مَنق تَعَلَقَ قَلقباها بِالدُّنقیَا تَعَلَقَ قَلقباها بِثَلَاثِ خِ صَالٍ هَمٍّ لَا یاغقنِی وَ َُمَلٍ لَا یادنرَکا وَ رَجَاءٍ لَا یانَالُ .امام صادق  فرمودند :هرکس دلبستگی به دنیا
پیدا کند دلش سه خصلت پیدا خواهد کرد ،اندوهی که به او سودی نمیرساند و آرزوئی که به آن نخواهد رسید و امیدی که بهدست نخواهد آورد(.بحاراألنوار،
ج  ،70ص )24
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رابطة کفر و پوچی
چنانچه عنایت فرمایید در منطق قرآن کافر کسققی اسققت که به غیر خدا دل میبندد! پس میتوان نتیجه گرفت که
دلب ستن به پوچیها در واقع یک نوع کافر شدن ا ست38.و اگر کفر ،زندگی ک سی را بگیرد عمالً او را به غیر خدا دل
بسته کرده است .و غیر خدا نماندنی است -تازه اگر بهدست بیاید -دنیا چنان است که اگر کسی نداشته باشد ،آن را
میخواهد و اگر داشقققته باشقققد ،بیشقققترش را طلب می کند .به بیان دیگر اندازه ثابتی ندارد که تمام شقققود39.به قول
معروف؛ دنیا مانند دام ماهی در آب اسققت ،هر چند هم شققخصققی سققعی کند که دام ماهی را در آب بگیرد نمیتواند،
اگر هم باالخره با تالش زیاد آن را گرفت ،بالفاصققله با تکانی که ماهی به خود میدهد ،از دسققت او در میرود! غیر
خدا هم د ست نیافتنی ا ست چون ا صالً وجود بالذّات و ا ستقاللی ندارد ،اگر هم ک سی به آن د ست یافت ،دو حالت
دارد :یا برایش نمیماند ،یا اگر ماند فکر میکند آن مقدار که دارد برای او کم است.
کسی که به پوچیها دل ببندد حتماً منیوس می شود .چون ینس موقعی برای انسان پیش میآید که یا کاری کرده
و فایدهای از آن نبرده ،یا میخواهد کاری بکند منتهی از نتیجهگرفتن آن مطمئن نباشقققد .کل دنیا از آن جهت که
دنیاست یک نحوه پوچی به همراه دارد ،چون ماندنی نیست .پس کسی که مقصدش دنیا  -یعنی غیر خدا -شود حتماً
منیوس میشود .حال نتیجهی ینس چیست؟

 - 38منظور؛ کفر اخالقی و سلوکی است و نه کفر فقهی که موجب خروج از دین باشد.
 - 39قَالَ َُبَا عَبندِ اللَهِ « :مَثَلُ الدُّنقیَا کَمَثَلِ مَاءِ القبَحنرِ کُلَمَا شققَرِبَ مِنقها القعَطقشققَانُ ازندَادَ عَطَشققاً حَتَی یَققتُلَها» امام صققادق  فرمودند :مَثَل دنیا مانند آب شققور دریا
میباشد ،تشنه هر چه از آن بخورد بر تشنگی او افزوده میگردد ،تا آنگاه که او را میکشد(.بحاراألنوار ،ج  ،7ص )79

37

آنچه در شخصیت انسان پایدار است
عالقه به دنیا عامل ا صلی از بینرفتن یگانگی خود ا ست ،به طوریکه توجه به دنیا ،خودت را از خودت میگیرد.
عالقه به فرش ،خودت را از خودت میگیرد .ولی اسققتفاده از آن ،از آنجهت که برای نشققسققتن اسققت ،عالقه به آن
نیسققت .فرشققی که برای پازدادن و فخرکردن بر دیگران خریده شققد ،این عالقه به دنیاسققت ،در این نگاه اسققت که
فرشدا شتن به معنای تعلّق قلبی به دنیا ست .در این حالت قلب ما پراکنده و نگاهمان نگاه به کثرتها می شود .نگاه به
کثرتها ما را از جنس و ذات خودمان که وحدت است غافل میکند.
جنسِ جان و نفس ما ،جنس غیر مادی و مجرّد اسقققت .موجود مجرّد با عد و وزن و حجم ندارد ،مقامش مقام
وحدت است و تعلق به کثرتها ما را از این وحدت که حقیقت جان ما است ،بیرون میآورد .وقتی گرفتار کثرتها
شدیم و از حقیقت خود فا صله گرفتیم« ،نه خودمان» ،خودمان مح سوب می شود .وقتی «نه خودن» خودن شد ،حقیقت
فقط از دریچه این «نه خود» دیده میشققود .و لذا «حقیقت» برایش« ،نه حقیقت» میشققود ،و هیچ چیزی چهرة حقیقی
خود را بر ما نمینمایاند .یکی از دعاهای پیامبر اکرم این اسققت که« :اَللَهامَّ اَرِنِی القنَشقققیاءَ کَما هِی»40خدایا! اشققیاء را
آن طور که هستند به من نشان بده .در واقع حضرت تقاضا میکنند که خدایا! من کج نباشم ،راست باشم تا عالم را
همانطور که ه ست ببینم .چون وقتی که ان سان کج شد ،دیگر حقیقت را که عین را ستی ا ست نمییابد ،و سراب را
حقیقت میانگارد ،و همه عمرش را صرف امور باطل میکند و آنقدر جلو میرود که یکمرتبه در قیامت که پردهها
عقب میرود و انسان با خودِ واقعیاش روبهرو می شود ،فریاد میزند« :یا لَینتَنی کُنقتا تُراباً» ای کاش من خاک بودم و
اصالً بهوجود نمیآمدم.
خداوند میفرماید« :ما خَلَققتا القجِنَ وَ االِنقسَ اِالّ لِیَعنباداونَ»41ما جنّ و انسقققان را خلق نکردیم مگر برای عبادت .یعنی
فقط برای عبادت آنها را خلق کردیم .حاال عبادت چیست؟ آن راهی که خداوند از طریق پیامبرانش در جلو ما قرار
داده اسقققت تا بتوانیم به او برگردیم و با نور اَحدیت او یگانگی خود را حفظ کنیم .به عنوان مثال؛ آیا این جلسقققه یا
خواندن کتاب ،عبادت است؟ دین میگوید بستگی به نیّت شما دارد .اگر برای قرب به خداست ،عبادت است.لذا در
دین ما ازدواج نوعی عبادت است و نشستن در نزد خانواده در خانه از نشستن در مسجد در پیش خدا محبوبتر است،
کا شتن درخت و آب دادن به گل های زیبا و آب دادن به پرندگان و حیوانات اگر برای خدا با شد عبادت مح سوب
می شود .نشستن در کالس فیزیک و شیمی و آناتومی اگر برای خدا و در ک عظمت خدا باشد عبادت است .ولی
اگر برای این اسققت که من این مطالب را بگویم دلم حال بیاید و شققما هم بشققنوید که فقط چیزی یاد گرفته باشققید،
عبادت نی ست .چون باز در حالت داود پراکندهبودن خودمان قرار داریم .چه ب سیارند ک سانی که قرآن هم میدانند اما
پراکندهاند چون به دنبال آن نی ستند تا هر چه بی شتر از طریق قرآن ،آن بودنِ واحد و شخ صیت یگانه خود را بهد ست

 - 40مصباح االنس ،ص .220
 - 41سوره ذاريات ،آيه . 56
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بیاورند و حفظ کنند ،در قرآنخواندن هم به غیر خدا نظر دارند .و چه بسققیار مادربزرگهای من و شققما بدون آنکه
سوادی دا شته با شند ،خود شاناند و خدا ،و به راحتی در حفظ شخ صیت یگانة خود موفقاند .م سجد میروند ،قالی
میبافند ،لباس می شویند ،هم سرداری و بچهداری میکنند ،ولی همه اینها را با خدا معامله میکنند .به طوری که در
بسققتر همین کارها یگانگی خود را در توجه به یگانه محض ،حفظ میکنند و از همین طریق با توجه به یگانه محض،
به خود میآیند.
آنگاه که انسان خود را فراموش میکند
نباید با پنهان کردن ناامیدی ،خود را فریب دهیم بلکه برعکس ،باید با دینداری راسقققتین ،خود را از آن نجات
دهیم ،حتی اصرار بر خوشبختی دنیایی ،پنهانکردن ناامیدی است؛ ولی اصرار بر بندگی همراه با محبت به حق ،ریشه
نومیدی وندامت را بر میکند.
زندگی هدر رفته ،زندگی فریب خورده در شادیها وغمها است؛ و در مقابل ،دستیابی به خدا تنها راه امیدواری
خواهد بود که اصل اساسی همه امیدهاست؛ و از طرف دیگرنومیدی از خود -که خود را منشن نجات خود بدانی -و
نومیدی از خلق و امیدواری به حق ،تنها راهی اسققت که ما را از ندامت ابدی میرهاند؛ و اگر کسققی در طول حیات
دنیایی نتوانست به حق امیدوار شود و به عبارت دیگر نتوانست با حق آشتی کند و همه چیزش را از حق بخواهد ،در
ابدیتش همه چیزش را ازدست رفته میبیند و خود را در بند نومیدی از حق گرفتار مییابد ،یعنی بهجای بندِ حق شدن
با آن همه کمال ،گرفتار منِ دروغین خود می شود .چون خودی که خدا به او داده بود نمیخوا ست ،خود دیگری را
میخواست و همین موجب گسستگی از پروردگارش خواهد شد.
بشر چوب بی خداییاش را میخورد

وقتی خدا رفت ،و زندگی بیمعنی و پوچ شققد ،دیگر با آسققمانی خالی از امید ،و زمینی دسققتخوشِ آشققفتگیها و
نابسققامانیها روبهرو خواهیم بود ،و حیات بشققر بدون هیچ چشققماندازِ امیدبخشققی به بنبسققت میرسققد ،و در این حال
غمبارترین زندگی سققربرخواهد داشققت ،انسققان در برابر دیدگان خود فقط «خأل» میبیند ،فقط «هیچ» میبیند ،در این
پوچگرایی اسقققت که سقققطحیترین افراد به عنوان قهرمانان پذیرفته می شقققوند ،که بیگانه با هر منطقی ،به تحریک
ع صبیّتها و غرایز د ست میزنند ،و به همین صورت ب شر همچنان چوب بیخدایی خود را میخورد چون از بزرگ
شققمردن اولیاء الهی محروم شققد .این یک قاعده اسققت که هر قدر افراد سققطحی ،مدّ نظر جامعه باشققند ،آن جامعه به
همان ا ندازه چوب بی خدایی خود را میخورد ،زیرا که خداو ند عمیقترین و ژرفترین معنا اسقققت ،و هر چه از
عمیقترین معنا دور شویم ،نسبت به انسانهای ژرف و ژرف بین و حقیقت شناس بیگانه میگردیم.
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آیا خدا را با چشم می توان دید؟

ال تُدنرِکُها القنَبنصارا وَ هاوَ یادنرِکا القنَبنصارَ وَ هاوَ اللَطیفا القخَبیرُ ()103انعام:
چشمها او را درنمىیابند و اوست که دیدگان را درمىیابد ،و او لطیفِ آگاه است.
امام ر ضا علیه ال سالم فرمود« :ال یقع االوهام و ال یادرک کیف هو» ،افکار و اوهام بر خداوند احاطه ندارد و ذات
او آنگونه که ه ست قابل ادراک نی ست .خداوند ،هرگز با چ شم سر دیدنى نی ست .همین که ح ضرت مو سى از زبان
مردم درخواست دیدن خدا را کرد ،پاسخ شنید« :لَنق تَرانِی -هرگز مرا نخواهى دید .برخى از اهل سنّت گفتهاند :خدا
در قیامت دیده مى شود و به آیاتى همچون «إِلى رَبِّها ناظِرَةٌ»  -ا ستدالل مىکنند-.غافل از آنکه خداوند ،جسم و مادّه
نی ست و مراد از نظر به خداوند ،نگاه با چ شم دل ا ست ،زیرا دیدن با چ شم ،در جایى ا ست که چیزى داراى ج سم،
مکان ،محدودیّت ،رنگ و  ...باشد و همهى اینها نشانهى نیاز و عجز است که خداوند از این نقصها مبرّا مىباشد.امام
على علیه السالم مىفرماید :نه تنها چشم او را نمىبیند ،بلکه وهم و فکر نیز نمىتواند بر او احاطه پیدا کنند.
 -1خداوند ،جسققم مادّى نیسققت« .ال تُدنرِکُها القنَبنصققارا» -2هیچ کس از ذات خداوند آگاه نیسققت« .هاوَ اللَطِیفا»-3
هیچ پرده و مانعى جلوى علم خدا را نمىگیرد« .هاوَ اللَطِیفا القخَبِیرُ» -4با این که خدا ز شتىهاى ما را مىداند باز به ما
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لطف دارد« .وَ هاوَ اللَطِیفا القخَبِیرُ» -5خداوند به همهى لطائف و رموز هستى آگاه است« .هاوَ اللَطِیفا القخَبِیرُ».

ما فقط ا شیا مادی را می توانیم با چ شم سر ببینیم وموجود مادى چیزى ا ست که به نحوى قابل لمس و اح ساس
با شد و جایى را پر کند؛ مانند خور شید ،درخت ،هوا ،نور و  ....خدا مادى نی ست؛ چون ماده محدود ا ست و هر چه
بزرگ باشقد ،باز هم پایانپذیر اسقت .وسقعت عظیمترین کهکشقانها ،سقرانجام انتهایى دارد و بزرگتر از آن را هم
مىتوان تصقور کرد .اما خداوند محدود نیسقت؛ بلکه کمال مطلق و بىنهایت اسقت؛ و گرنه در او نقص و احتیاج راه
پیدا مىکند.از امیر مومنان پرسیدند :آیا خدایی را که عبادت می کنی دیده ای؟ فرمود :من خدایی را که نبینم عبادت
نمی کنم و لکن چشم سر خدا را نمی بیند ولی قلب ها با حقایق ایمان او را می بینند.

 . 42تفسیر نور ،ج ،2ص523 :
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"نگاه انسانی به جنسیت نه نگاه جنسی

بخش دوم

به انسانیت"

قران کریم -سوره نور
به مردان مؤمن بگو :چشمان خود را [از آنچه حرام است مانند دیدن زنان نامحرم و عورت
دیگران] فرو بندند ،و شرمگاه خود را حفظ كنند ،این براى آنان پاكيزهتر است ،قطعاً خدا به
كارهایى كه انجام مىدهند ،آگاه است)30( .

و به زنان باایمان بگو :چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند ،و شرمگاه خود را حفظ

كنند ،و زینت خود را [مانند لباسهاى زیبا ،گوشواره و گردن بند] مگر مقدارى كه [طبيعتاً مانند

انگشتر و حنا و سرمه ،بر دست و صورت] پيداست [در برابر كسى] آشكار نكنند ،و [براى

پوشاندن گردن و سينه] مقنعههاى خود را به روى گریبانهایشان بيندازند ،و زینت خود را آشكار
نكنند مگر براى شوهرانشان ،یا پدرانشان ،یا پدران شوهرانشان ،یا پسرانشان ،یا پسران
شوهرانشان ،یا برادرانشان ،یا پسران برادرانشان ،یا پسران خواهرانشان ،یا زنان [هم كيش خود]

شان ،یا بردگان زر خریدشان ،یا خدمتكارانشان از مردانى كه ساده لوح و كم عقلاند و نياز شهوانى
سن تميز دادن خوب و بد نسبت به اميال جنسى] نرسيدهاند .و
حس نمىكنند ،یا كودكانى كه [به ّ
زنان نباید پاهایشان را [هنگام راه رفتن آن گونه] به زمين بزنند تا آنچه از زینتهایشان پنهان

مىدارند [به وسيله نامحرمان] شناخته شود .و [شما] اى مؤمنان! همگى به سوى خدا بازگردید تا
رستگار شوید)31( .
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رابطه دختر و پسر
در قران یکی از مالک های زندگی موفق و پایدار این است که دوستی های پنهانی و غیر قانونی و شرعی قبل از
ازدواج وجود نداشته باشد ِ :ماحنصَناتٍ غَینرَ ماسافِحاتٍ وَ ال ماتَخِذاتِ َُخقدان :پاکدامن باشند نه زناکار ،و دوستگیران
پنهانى نباشند (.سوره نسا آیه .)25
در این روابط اشکال این است که هر دو نگاه" مصرف گرایانه" و ابزاری به هم دارند که هیچ تعهد اخالقی و
حقوقی هم ندارند .من تا وقتی لذت می برم برای خودم هستم نه برای تو .از لحظه ای که احساس کنم بدردم نمی
خوری و با کس دیگر لذت می برم تو را مثل دستمال کاغذی پرت می کنم بیرون.این یعنی رابطه جنسی بدون
اخالق و انسانیت.
هیچ انسان با غیرت و با وجدانی قبول نمی کند که خواهر او با مرد نامحرمی خوش و بش کند و بدون در نظر
گرفتن حقوق و کرامت و شرافت و مسوولیتی از آن دختر لذت همنشینی ببرد.مردی خدمت امام صادق ع رسید و
گفت من دوست دارم و خوشم می آید هر وقت به خیابان می روم به اندام زنان و دختران نگاه کنم.امام به او فرمود:
آیا دوست داری کسی به خواهر و دختر تو این نگاه را داشته باشد.آنچه برای خود نمی پسندی برای دیگران هم
نپسند.
همه ی ما از "بدن مادرانمان" هستیم .بدن زن و مرد یک حریم و حرمتی دارد .اسالم اجازه نمیدهد "بدن زن "در
اختیار هر مردی قرار بگیرد چون "حرمت و احترام "دارد.اسالم می گوید :رابطه جنسی به عالوه" اخالق"
"مسوولیت" و "عدالت" .اسالم میگوید" :نگاه انسانی به جنسیت نه نگاه جنسی به انسانیت".مالک "فضیلت" است
،جنسیت نیست .حسادت و رقابت جنسی در اسالم نداریم.بلکه مالک فضیلت به "تقوا "و "اخالق" و" بندگی
محض" خداست.
.قران می فرماید :ای زنان و مردان مومن به یکدیگرخیره نگاه نکنید،زنان در عرصه ارتباطات اجتماعی با ناز و
کرشمه با نامحرم صحبت نکنید چون باعث تحریک جنسی می شود .و زبان دار راه نروید که باعث تحریک جنس
مخالف شود.کاری به زمان و مکان و سواد انسان هم ندارد .بنابر این آیا واقعا حجاب و عفاف ضد عشق و ضد
غریزه جنسی است؟ خیر بلکه درست عکس است.اگر زنی وفاداری خودش را به همسرش ابراز کند و در صحنه
جامعه عفیفانه باشد در واقع کرامت و انسانیت خود را حفظ کرده است .در واقع به بقیه می گوید من را سوژه جنسی
تنها نبینید ،من طعمه جنسی هم نیستم بلکه من انسان هستم حرمت و احترام دارم و همه وجود من سکس و جنیست
نیست .ولی رسانه های غربی دارند عکس "کرامت زنان" و دختران تبلیغات می کنند و زنان و دختران را ببیشتر به
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عنوان کاالو سوژه جنسی نشان میدهند .و به مردان القا میکنند "زن مساوی سکس" است که باید" بدون رعایت
حقوق و کرامتش" او را مثل دستمال کاغذی استفاده کنی وبعد از گذشت تاریخ مصرف او را دور بیندازی.
دیدگاه روانشناختى
چرا ارتباط با استاد در کالس درس یا ارتباط با دفتردار دانشگاه را «ارتباط دوستى» نمىگویند؟ آیا چیزى جز محتوا
و پیام مبادله شده ،مىتواند نقش مؤثر و تعیین کنندهاى داشته باشد؟ باید مشخص شود در ارتباط دوستى با جنس
مخالف ،محتوا و پیام مبادله شده چیست که آن را از دیگر ارتباطها -همانند ارتباطات اقتصادى ،سیاسى ،اجتماعى و
 -...متمایز مىسازد؟
آنچه در ارتباط با جنس مخالف مبادله مىشود ،محبت و عشق ویژهاى است؛ محبتى که یک همجنس از ارائه آن
ناتوان است .از این رو به سراغ جنس مخالف مىرود! پس محبت از نوع جنسیتى است و اگر پیام آرامش ،سکون و
 ...نیز مبادله مىگردد ،رنگ جنسیتى -نه جنسى -مىپذیرد.
در ارتباط دوستى با جنس مخالف ،آنچه در معرض خسارت و ضرر (و یا بهتر بگوییم تهدید) قرار مىگیرد ،مال،
سرمایه و تحصیل دانش نیست؛ بلکه آبرو و پاکى است که اگر از کف رود ،هرگز جبران نمىشود .حال که
پیامدهاى ارتباط با جنس مخالف در فضاى آموزشى و غیرآموزشى قابل پیشبینى نمىباشد و سخت مورد تردید
است؛ پس شکل رفتار ما با جنس مخالف چگونه باید باشد؟

محیط آموزشى ،بدون ارتباط آموزشى نیست و طرف دوم این ارتباط ،همیشه از جنس شما نیست .شاید شما در
بعضى اوقات ،مجبور به برقرارى ارتباط با جنس مخالف شوید؛ در این صورت ،نباید از محدوده پیام آموزشى
تجاوز کنید و فقط به مبادله همین نوع پیام -در صورت مستقیم یا غیر مستقیم -اکتفا نمایید .براى اینکه یقین کنید
مخاطب شما پیام دیگرى دریافت نکرده است و پیام دیگرى مبادله نکردهاید ،به نکات زیر بسیار پایبند باشید.
الف .به محض احساس دریافت پیامى غیرآموزشى ،به سرعت رابطه را در همان لحظه قطع کنید.
ب .در فضاى آموزشى مختلط ،مواظب نگاه خود باشید و به پیامهاى شفاهى و کتبى افراد مزاحم توجه نکنید و حتى
اگر به داد و فریاد متوسّل شدند ،ناشنیده گرفته ،از موقعیت دور شوید.
ج .در جمع دوستانى که به این نوع روابط دل خوش کردهاند ،شرکت نکنید و از آنها کناره بگیرید.
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د .توجه داشته باشید هیچ انسان مبتال به انحراف رفتار ،با قصد و غرض قبلىبه این وادى وارد نشده؛ بلکه دستهاى
ناپیدایى او را در این گرداب مبتال ساخته است .شما نیز از حیله این دستها ،خود را در امان نپندارید؛ زیرا همیشه
آنها با شما و در کمین شما هستند؛ (گرچه شما از آنها غافل هستید)!43به همین جهت در قرآن مجید به انسانهاى
پاک و وارسته سفارش شده که از دوستگیرى پنهانى خوددارى کنند و این توصیه هم به دختران شده و هم به
پسران.
« ...وَ ال ماتَخِذاتِ َُخقدانٍ»؛[ «44زنان] دوستگیران پنهانى نباشند».
« ...وَ ال ماتَخِذِی َُخقدانٍ»؛[ «45مردان] زنان را در پنهانى دوست خود نگیرند».
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راز یك فریب
امروز در غرب ،زن بین "زن بودن" یا" مرد بودن" مردد مانده است.آنقدر" اصالت" را به مردان داده اند که زنان
دایما باید در حال رقابت با مردان باشند.اسالم می خواهد زن زن باشد و مرد مرد .ولی در" مسابقه قدرت و ثروت"
و دنیا گرایی در الگوی مدرنیته زنان با مردان رقابت می کنند .در اسالم رابطه زن و مرد  ،عاشقانه ،الهی و محترم
است.خانواده مسلمان بر اساس "تقوا" و" عشق "و "احترام "بنا نهاده شده است ولی "خانواده غربی" ،بدون عشق و
گذشت و اعتماد بنا نهاده شده است که "ماهیت جنسی و اقتصادی" دارد که دو طرف دو" خود خواه اند" که مثل
یک شرکت اقتصادی و جنسی هستند .نتیجه دنیا گرایی محض همین می شود.
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(  .) 1براى مطالعه بي شتر ر .ك :تحليلى تربيتى به روابط دختر و پ سر ،على ا صغر

احمدى( انتشارات سازمانانجمن اولياء و مربيان).1375 ،
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(  .)2نساء(  ،)4آيه .25
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(  .)3مائده(  ،)5آيه .5
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 ،---پرسش ها و پاسخ هاى دانشجويى48 ،جلد ،دفتر نشر معارف.
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تفکر و مقایسه:

پیامبر اسالم فرمود:ازدواج کنید و تزویج کنید.بدانید که از خوشبختی مرد مسلمان این است که به زنی نفقه دهد.هیچ چیز نزد خدا در اسالم دوست داشتنی تر از خانه ای
ازدواج آباد شود.
نیست که با .
امام صادق فرمود :هر کس بی همسری را همسر بدهد از کسانی است که خداوند در روز قیامت به او نظر لطف می کند.
پیامبر فرمود :ازدواج کنید چرا که زن و فرزند بسیار برای شما روزی می آورند.
پیامبر:هر کس از ترس فقیر شدن ازدواج نکند به خداوند گمان بد برده است

امام رضا ع مىفرماید « :هیچ منفعتى بهتر از همسر شایسته نیست؛ همسرى که وقتى انسان او را مىبیند شادمانش گرداند و در موقع نبودن او ،نگهدار ناموس و
مالش

باشد»1.

پیامبر فرمودند« :خداوند متعال مىفرماید وقتى اراده کردم تا به بندهام خیر دنیا و آخرت را عطا کنم ،براى بندهام زبانى گویا به ذکر خدا ،قلبى خاشع ،بدنى
صبر کننده در بالها و همسرى مؤمن که وقتى به او نگاه مىکند شادمان مىشود و در هنگام نبود همسر حافظ ناموس و اموال شوهر باشد؛ قرار دادم.
حضرت صادق ع مىفرماید» :؛ « 1نگاه ناروا تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است .هر کس آن را تنها به خاطر خدا ترک کند ،خداوند آرامش و ایمانى به او
مىدهد که طعم گواراى آن را در خود مىیابد.
پیامبر:کسى که همسرى برگزیده است و ازدواج کرده است ،خواب و استراحتش نزد خداوند ،از روزهدارى و شب زندهدارى افراد مجرد (بدون همسر) با
فضیلتتر است».
و فرمود :خداوند لعنت کرد و مالئکه آمین گفتند بر مردى که زن نمایى کند (شبیه زنان شود) و زنى که مردنمایى (شبیه مردان شود.
امام صادق علیه السالم فرمود:خدا بنده اش را به واسطه شدت محبتى که نسبت به فرزندش دارد مورد رحمت قرار خواهد داد.
خداوند بزرگ به حضرت موسى علیه السالم فرمود:
محبت اطفال بهترین اعمال است  ،زیرا آفرینش آنها بر خداپرستى و توحید است  ،اگر در کودکى بمیرد داخل بهشت مى شوند.
مردى به پیامبر اسالم صلى اهلل علیه و آله و سلم گفت  :تا کنون کودکى را نبوسیده ام  ،وقتى رفت پیامبر صلى اهلل علیه و آله و سلم به اصحابش فرمود:
به نظر من این مرد اهل دوزخ است .
پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و سلم فرمود :کسى که به کودکان مهربانى و به بزرگساالن احترام نکند از ما نیست
حضرت على علیه السالم به هنگام وصیت فرمود با کودکان مهربانى کن و بزرگان را احترام بگذار.
پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و سلم فرمود:کودکان را دوست بدارید و با آنها مهربانى کنید.
پیامبر اکرم صلى اهلل علیه و آله و سلم فرمود:فرزندانتان را زیاد ببوسید ،زیرا به واسطه هر بوسه اى درجه شما در بهشت باال مى رود.
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فصل سوم
در این فصل می حواهیم به این موضوع بپردازیم که دنیای غرب با شعار حقوق بشر و حقوق زنان چه ظلمی به
بشریت و حقوق زنان و دختران کرده است.امروز ما در رسانه های غرب اعم از فضای مجازی-فیلم -سریال-بازی
های رایانه ای و شبکه های ماهواره ای شاهد زنان ودخترانی هستیم که بدن و اندام آنها و جاذبه های جنسیتی را به
رخ مخاطب می کشند.به عبارتی این تصور و نگرش را به زنان ودختران میدهند که وظیفه شما عشوه گری و آرایش
برای جذب حداکثری مردان باشد.این بزرگترین ظلم و ستم به دختران و زنان است که فقط بدن آنها و جاذبه های
جنسی آنها مورد نظر باشد و حقوق و کرامت و شرافت و انسانیت آنها به حساب نیایید.در همین رابطه گزارشی از

کتاب:تاثیر فمینیسم بر دختران در غرب" و مقاله ای تحت عنوان " ماده خوك هاى شوونيست "که به قلم
اندیشمندان غرب نوشته ر امی اوریم.

ماده خوك هاى شوونيست - Female Chauvinist Pigs-سال انتشار در آمریكا -2005
نویسنده :آریل لوى -ترجمه و تلخيص :راحله ميراسالمى-ناشر :دفرت نشر معارف
واژه «شوونیست» به فردى اطالق مىشود که داراى تعصب خشن و افراطى نسبت به وطن یا جنسیت خود
باشد .عنوان «ماده خوکهاى شوونیست» ،کنایهاى است از اصطالح «خوکهاى نر شوونیست» که
فمینیستهاى رادیکال در مورد مردان بکار مىبردند.
نویسنده ،زن جوانى است که در مجله «نیویورک» ،درباره مسائل جنسى ،فرهنگ و سیاستهاى جنسیتى
مطلب مىنویسد .وى در مقدمه ،با مقایسه وضعیت فرهنگى آمریکا در سى سال گذشته با زمان حال ،نگرانى
خود را از اینکه چگونه این فرهنگ در این مدت کوتاه ،به شدت تغییر کرده است ،ابراز مىدارد و معتقد
است جامعه آمریکا به طرز وحشتناکى به سمت گسترش صنعت سرگرمى و هرزهنگارى47پیش رفته است.
او با مشاهده سکس و هرزهنگارى در رادیو ،تلویزیون و مجالت پورنوى جدید با عنوانهاى
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( Pornography-)1
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ماکزیم49 FHM48،و استاف(50که در مقایسه با مجله «پِلِىبوى»51،موفقیتهاى چشمگیرى بدست
آوردهاند)52،مىگوید« :این مسنله با خاموش کردن رادیو و تلویزیون و بستن مجالت پایان نمىپذیرد ،حتى
هنگامى که در خیابان قدم مىزنیم ،دختران و زنان جوان (وحتى میانسالى) را که به نمایش اندامهاى خود
مىپردازند ،مشاهده مىکنیم و بسیارى از زنان دوست دارند به کلوبهاى زنان برهنهشو(53مراکز عیش که
در آنجا ،زنان لباسهاى خود را یکى یکى از تن بیرون مىآورند) بروند و یکى از ستارههاى سکس باشند و
این را آزادى مىدانند و دائم صحبت از «قدرتمندى»54و «زنان قوى»55مىکنند.
آنچه بیش از این تغییر ،تعجب نویسنده را برانگیخته ،پاسخهایى است که در مصاحبه با کسانى که این
مجالت را منتشر مىکنند یا چنین برنامههایى را مىسازند ،دریافت کردهاست .آنها در پاسخ گفتهاند« :این
فرهنگ برهنگى جدید ،مرگ فمینیسم را نشان نمىدهد ،این شاهدى بر این است که پروژه فمینیستها به
نتیجه رسیده است .ما حق نگاه کردن به مجله پلى بوى را بدست آوردهایم ».وى در ادامه مىنویسد« :تا آنجا
که فهمیدهام زنان به این نتیجه رسیدهاند که دیگر نیازى نیست نگران «ابزارى شدن» یا «زن ستیزى» باشیم .در
عوض وقت آن است که در پارتىهاى محبوب مردان ،جایى که از ابتدا مردان در آن به لذتجویى
مىپرداختند ،شرکت کنیم .اگر خوکهاى نر شوونیست مردانى هستند که به زنان به چشم یک تکه گوشت
نگاه مىکنند ،ما از آنان پیش افتاده و ماده خوکهاى شوونیست مىشویم؛ زنانى که از خودمان و از زنان
دیگر ابزارهاى جنسى مىسازیم».
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(  )6مجالت پورنو ،از جمله مجله پلىبوى مجالتى هســـتند براى مردان ،ده در آنها

تصاوير مستهجن از زنان وجود دارد.
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نویسنده مىگوید« :هنگامى که از این گونه زنان مىپرسیدم از فرهنگ شهوترانى چه چیزى عایدشان
مىشود ،با پاسخهاى مشابهى درباره دامنهاى کوتاه قدرتمندساز و زنان فمینیست برهنهشو56و مانند آن
مواجه مىشدم ،اما یک چیز دیگر هم مىشنیدم ،آنها مىخواستند «یکى از این مردان» باشند ،آنان آرزو
داشتند «مانند یک مرد» صاحب تجربه شوند .رفتن به کلوبهایى که در آن زنان برهنه مىشوند یا صحبت
درباره ستارههاى سکس ،راهى براى این بود که به خود و به مردان اطرافشان نشان دهند آنها «زنان کوچک
پر ناز و ادا» یا «دختران دختر صفت» نیستند.
به رغم افزایش قدرت مسیحیت اوانجلیک57و حق سیاسى در آمریکا ،این گرایش (به شهوترانى) در این
سالها به طور فراوان و گستردهاى رشد کرده است .آنچه را که زمانى به عنوان یک نوعى از جلوه جنسى
مالحظه مىکردیم ،اکنون به عنوان تمایالت و رفتارهاى جنسى مىبینیم .مناظر زنان برهنه از خیابانهاى
فرعى کثیف و زننده به صحنه مرکزى ،جایى که هر کسى از زن و مرد مىتواند آن را روز روشن ،همه جا
ببیند ،منتقل شده است .مجالت پلىبوى و از نوع آن ،در جهان پاستفمینیست به طور کنجکاوانه و
مشتاقانهاى از سوى زنان جوان پذیرفته مىشود.
فرهنگ برهنگى
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نویسنده براى نشان دادن وضعیت فرهنگى آمریکا ،مثالهایى از گسترش فرهنگ برهنگى در سطح جامعه را
بیان مىکند:
59
 GGWکه در آن دختران ،داشتن اندام زیبا را قدرت مىدانند و معتقدند
برنامههاى تلویزیونى مانند

نمایش آن باعث افزایش اعتماد به نفس مىشود .آنان به تشویق مردان و با حرکات هیجانانگیز ،لباس از تن
درآورده و به نمایش اندامهاى خود و  ...مىپردازند) ،مجالت ،زنان ورزشکار المپیک که خواهان نمایش
اندامهاى جنسى خود در مجالت هستند ،کالسهاى ورزشى که در آن زنان قوى به تمرین ذهنى «برهنه
56
57

( . Stripper-)1
(  ) 2مســيحيان اوانجليك دســانى هســتند ده معتادند تا جايى ده ممكن اســ

ديگران را تشويق به مسيحى شدن نمايند-.
58

( Raunch Culture-)1

59

( Girls Gone Wild-)2
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بايد

شدن» مىپردازند ،شوهاى مد که فرهنگ جامعه را به زیباشناسى برهنگى نزدیکتر مىکند ،گالرىها که
عکاسان معروف ،به جاى عکسهاى سیاستمداران ،عکسهاى ستارههاى سکس را به فروش مىرسانند،
افزایش تمایل زنان به جراحى سینه و اندامهاى جنسى در تمام سنین براى جذابتر شدن .او سپس مىگوید:
این تجارت ماست .اینها الگوهاى ما هستند .این ماد باال و فرهنگ پایین است .این ورزش و سیاست است.
این تلویزیون ،نشریات ،موسیقى پاپ است .معین کردهایم که همه زنان قدرتمند شده باید آشکارا و عمومى،
هرزه (ابزار جنسى) باشند و چون تنها نشانه هرزگى که قادر به تشخیص آن هستیم ،سرگرمىهاى خط قرمز

است ،انرژى رفتار جنسى و زیبایى کلوب برهنهها یا یک عکس مجله ( Penthouseکه در آن عکسهایى
از زنان با لباس اندک وجود دارد) را با کل فرهنگمان آمیختهایم.
سبالوس مىگوید« :در جامعه ما زنان مجبور مىشوند هر روز براى کسب تنیید مردان ،رقابت کنند و بوسیله
استانداردهاى مضحک زیبایى ،اسیر شوند .ما در آن زمان یک «سطل زباله آزادى» درست کردیم و هر
چیزى را که فکر مىکردیم محدودکننده زنان است ،در آن انداختیم .من مجالت پلىبوى پسرم را دور
انداختم و فریاد زدم :زنان! از فکرتان استفاده کنید ،نه از اندامتان!»
یکى از مشکالت اصلى مدارس این است که بسیارى از دختران نوجوان در محیط مدرسه ،لباسهاى تنگِ
یقهباز و دامنهاى کوتاه مىپوشند ،لباسهایى که محصول صنعت سکس هستند و آنان را سکسى و
خودفروش جلوه مىدهد .در آنجا نگاههاى زیادى به سمت پسران است و دختران نیز تالش زیادى مىکنند
تا خودشان را بیشتر در معرض نگاه دیگران قرار دهند .دختران هر کارى انجام مىدهند تا مورد توجه واقع
شوند .در حقیقت آنها تمایلى به برقرارى رابطه جنسى با پسران ندارند ،فقط مىخواهند پسران آنان را دوست
داشته و به آنها توجه کنند.
متنسفانه ،من فکر مىکنم وضعیت بدتر از این است .زنانى که اکنون در فرهنگ ما مورد تقلید قرار مىگیرند و
ذهنها را به خود مشغول مىکنند -مانند زنان برهنهشو ،ستارههاى پورنو و پوسترهاى زنان جذاب و برهنه -حتى جزء
مردم نیستند .آنها فقط هنرپیشگان جنسى هستند؛ عروسكهاى شهوانى از سرزمین خیالى .آنها در اجراى نمایش خود
که تنها مهارتى است که ما از این زنان مىبینیم ،حتى حرف نمىزنند .تا آنجا که مىدانیم ،آنها هیچ ایدهاى ،هیچ احساسى،

هیچ عقیده سیاسى ،هیچ وابستگى ،هیچ گذشتهاى ،هیچ آیندهاى و هیچ انسانیتى ندارند.
آیا این واقعاً بهترین کارى است که مىتوانیم انجام دهیم؟
49

نتیجهگیرى
بدون شک تعدادى از زنان هستند که در این محیط هرزه احساس خوشحالى و جذابیت مىکنند .اما بسیارى
از زنان -و البته مردان -دیگرى نیز هستند که در این فضا احساس اجبار مىکنند ،کسانى که اگر دیگر
مسیرهاى تفریحات را طى کنند ،خوشحالتر خواهند بود و احساس جذابیت بیشتر و قدرت بیشتر خواهند
کرد.
ما باید از خودمان بپرسیم چرا این همه روى این دختران پرناز و ادا و خموش تمرکز کردهایم .این عالمت پیشرفت
نیست ،این گواهى است بر آن چیزى که از فهممان از تمایل جنسى انسان با همه پیچیدگى و قدرتش ،از دست
مىدهیم .باعث تنسف است .نیاز جنسى یکى از چیزهایى است که ما به عنوان انسان با آن سروکار داریم و ما آن را
به لباس زیر و عمل کاشت سینه ،تنزل دادهایم .ما خودمان را به طرز باورنکردنى ،کم مىفروشیم (.تاثیر فمینیسم بر
دختران در غرب ،نویسنده :لوى ،آریل)
{تاثير فمينيسم بر دختران در غرب
نويسندگانRebecca ،Monique Ward ،Deborah Tolman ،Tomi -Ann Roberts ،Sharon Lamb ،Eileen Zurbriggen :
 Jeanne Blake،Collinsالين زوربريگن ،شارون لمب ،تامى ان رابرتس ،دبرا تولمن ،مونيكا وارد ،ربكا كالينز و جين بليك،
ترجمه و تلخيص :فاطمه سادات رضوى ،تاريخ انتشار در آمريكا }.2007

گزارش كارگروه «اجياد كردن ديدگاه جنسى در مورد دخرتان»
مثالهاى زيادى از «اجياد كردن ديدگاه جنسى در مورد دخرتان» و دوران دخرتى در فرهنگ آمريكا وجود دارد .توليد كنندگان
اسباب بازى ،عروسكهاىي كه دامنهاى كوتاه چرم مشكى ،شال گردن خز پردار و چكمههاى بلند تا ران پا بر تن دارند را توليد
كرده و به دخرتان  8تا  12سال مىفروشند .مغازههاى لباس فروشى ،لباسهاى زير (تانگ) خمصوص دخرتان  7تا  10سال
1
لباسهاى زير 6اين چنيىن كه
مىفروشند كه بر روى بعضى از آهنا آرم «آى كندى» يا «وينك وينك» چاپ 0شده است .ديگر
2
كرده و از دندانهاى
براى زنان و دخرتان جوان است ،منقش با حروىف از در دنياى مسابقه زيباىي كودكان  ،دخرتان  5ساله ،آرايش
60

( Eye Candy : -)2دسى ده جذاب اس

61

( Wink Wink : -)3چشمك چشمك

62

( Beauty pageant : -)6م ساباهاى ده در آن زيبائى ،خ صو صيات

ولى عاقل نيس .

جوان مورد قضاوت قرار مىگيرد.

50

شخ صى و مهارتهاى زنان

6
6

مصنوعى و موهاى مصنوعى استفاده مىكنند و ترغيب مىشوند كه بر روى صحنه با تكان دادن مژههاى مصنوعى بلندشان
عشوهگرى كنند .در زماىن كه تلويزيون بيشرتين تعداد بيننده را دارد ،دخرتان مىتوانند شوهاى لباسى را ببينند كه درآن مانكنهاىي
شبيه به دخرتان كوچك ،لباسهاى زير زنانه سكسى پوشيدهاند( .به عنوان مثال ،شو مد «ويكتوريا سيكرت» مربوط به برنامه
6
4
تلويزيوىن شركت CBSدر تاريخ  6دسامرب 2005
روزنامه نگاران ،سازمانهاى مدافع كودكان ،والدين و روانشناسان هوشيار شدهاند و اين حبث را مطرح كردهاند كه «اجياد كردن
ديدگاه جنسى در مورد دخرتان» يك مشكل وسيع ،درحال گسرتش و مضر براى دخرتان است.
تعريف «اجياد كردن ديدگاه جنسى»:
«اجياد كردن ديدگاه جنسى» ،مؤلفههاى متعددى دارد كه آن را از متايالت جنسى سامل متفاوت مىكند .متايالت جنسى سامل
يكى از اجزاء مهم سالمت فيزيكى و رواىن است كه در آن ،رابطه جنسى ،تعهدات اخالقى و لذت مشرتك را پرورش داده و
احرتام متقابل بني دو فردى كه با هم رابطه دارند را اجياد مىمنايد .در مقابل« ،اجياد كردن ديدگاه جنسى» در مواقع ذيل اتفاق
مىافتد:
 -1ارزش يك فرد بدون در نظر گرفنت خصوصيات ديگر او ،تنها ناشى از رفتار يا جاذبه جنسى اوست.
 -2فرد در سطحى كه معادل با جذابيت فيزيكى است نگه داشته شود ،كه با سكسى بودن تعريف مىشود.
 -3به فرد به عنوان كاالى جنسى نگريسته شود .اين بدين معىن است كه جباى اينكه او به عنوان يك فرد داراى رفتار مستقل و
قدرت تصميمگريى ديده شود ،به شيئى براى استفاده جنسى ديگران تبديل شود.
 -4متايالت جنسى به طرزى نامناسب بر فردى حتميل شوند.
 -5براى اينكه فردى ،منونهاى از «مورد ديدگاه جنسى واقع شده» باشد ،الزم نيست كه هر چهار حالت فوق وجود داشته باشد.
5
اكثر شواهدى كه در اين گزارش بررسى مىكنيم منحصر به حالت سوم يعىن شىءبيىن جنسى  -است .حالت چهارم (حتميل
نامناسب مسائل جنسى) ،بطور اخص مربوط به كودكان است .هرفردى (دخرت ،پسر ،مرد و زن) مىتواند جنسى شود ،اما وقىت
كودكان ،آلوده متايالت جنسى بزرگساالن مىشوند اين ،اغلب براى آهنا بصورت حتميلى است و نه انتخاىب.

63

(  Victoria Secret-)7نام يك مارك آمريكايى لباسهاى زير زنانه و لوازم آرايش اســـ

ده شوهاى مد و داتالوگهاى آن ده ارائهدننده جديدترين مدلها هستند ،معروف اس .
64

(  :-)8شردتى آمريكائى ده برنامههاى تلويزيونى تهيه مىدند.
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(  -1 )1به عنوان داالى جنسى ديده شدن.
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3

در اينجا مثالهاى متعددى را جهت روشن شدن تعريف ارائه مىمنائيم:
 -1دخرت  5سالهاى را تصور كنيد ،درحاليكه تىشرت كوتاهى كه روى آن نوشته شده «عشوهگرى كن» بر تن دارد ،در پاساژى راه
مىرود.
 -2دستورالعملهاىي را در نظر بگرييد كه توسط جمالت ،به دخرتاىن كه هنوز بالغ نشدهاند داده مىشود براى اينكه چگونه با كم
كردن  10پوند از وزنشان و صاف كردن موهايشان ،سكسى بنظر بيايند و دوست پسر پيدا كنند.
 -3تيم فوتبال د خرتان نوجواىن را تصور كنيد كه مربيان آهنا يا روزنامه نگاران حملى براى جذب طرفداران ،بر جاذبههاى جنسى آهنا
تأكيد دارند.
غيريات در عزت نفس وابسته به سن
درست در زماىن كه دخرتان شروع به ساخنت هويت مىكنند ،بيشرت احتمال دارد كه از فقدان عزت نفس رنج بربند .حتقيقات،
ميزان فقدان عزت نفس در دخرتان در دوران بلوغ را مستند كرده و دريافتهاند كه جذابيت ظاهرى،
6
96
8
7
6
كالس
نشان دادهاند6كه در
طور خاص
( ،)2006به
ميشاييل
رابطه نزديكى با عزت نفس دارد .توملن  ،اميپت  ،تريسى و
هشتم ،دخرتاىن كه بيشرت از بقيه ،بدنشان را به صورت شىء جنسى در مىآورند ،عزت نفس پائنيترى دارند .به مهني دليل ،كاهش
عزت نفس در اوايل دوران بلوغ ،مىتواند دخرتان را به طور خاص نسبت به پيامهاى فرهنگى كه معروفيت ،كارآىي و مقبوليت
اجتماعى را از طريق دارا بودن ظاهر سكسى خاص به آهنا وعده مىدهد در معرض آسيب قرار دهد.

 تأثري بر سالمت و تندرسىت دخرتاندر اين خبش پيامدهاى «اجياد كردن ديدگاه جنسى در مورد دخرتان و زنان» را تشريح و مستند مىمنائيم .شواهد فراواىن نشان
مىدهد كه اجياد كردن ديدگاه جنسى داراى اثرات منفى در حوزههاى متعدد شامل عملكرد شناخىت ،سالمت جسمى و رواىن،
متايالت جنسى و نگرشها و باورهاست .مهچنني به طور خمتصر بعضى پيامدهاى منفى سوء استفاده و استثمار جنسى
(شكلهاى پيشرفته «اجياد كردن ديد جنسى») را مرور مىكنيم؛
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 -1عملكرد شناخىت و جسمى
چه بسا ،موذىترين پيامد خودشىءبيىن اين باشد كه هوشيارى را از بني مىبرد .توجه شديد به ظاهر فيزيكى ،منابع شناخىت كمرتى
كامال روشن شرح داد
براى ديگر فعاليتهاى ذهىن و فيزيكى در دسرتس باقى مىگذارد .حتقيقى اين متالشىسازى را به صورت ا
7
0
رختكن تنها بودند ،از آهنا خواسته شد كه از بني لباس
دانشجويان دانشگاه در يك اتاق
(فردريكسون و مهكارانش)؛ زماىن كه
شنا و يا پليور يكى را بر تن كرده و خود را ارزياىب كنند تا در طى زمان  10دقيقهاى كه بعد از پوشيدن لباس فرصت دارند ،يك
سؤال رياضى را حل كنند .نتايج نشان مىدهند كه زنان جوان با لباس شنا ،مسأله رياضى را به ميزان قابل توجهى خيلى بدتر از
آهناىي كه پليور بر تن داشتند حل كردند .براى مردان جوان ،تفاوتى (بني افراد با لباس شنا و افراد با پليور) ديده نشد .به بيان
ديگر ،فكر كردن در مورد بدن و مقايسه آن با ايدهآل هاى فرهنگ «مورد ديد جنسى واقع شده» ،تواناىي ذهىن را خمتل مىكند.
حتقيقات اخري نشان دادهاند كه اين اختالل ،در ميان زنان جوان آمريكاىي آفريقاىي ،التينو و آمريكاىي آسياىي رخ مىدهد و به ديگر
حوزههاى شناخىت ،فراتر از علم رياضى ،مانند استدالل منطقى و مهارتهاى فضاىي تعميم پيدا مىكند.
نتايج ،حريت آورند و به اين نكته اشاره دارند كه «اجياد كردن ديد جنسى» ممكن است به حذف دخرتان از سطوح باالى
رياضيات در دبريستانها كمك كند .حتقيقات نشان مىدهند كه خود باورى در درس علوم و رياضيات دخرتان در دوران بلوغ،
نسبت به پسران كمرت پايدار است .به عنوان مثال ،دخرتان در مقايسه با پسران استعداد رياضياتشان را دستكم مىگريند و در
سطوح باالتر در كالسهاى اختيارى رياضيات در دبريستان ،عالقه كمرتى نشان مىدهند .فردريكسون و رابرتس  ،متذكر
شدهاند كه اين كاهش در برآورد استعدادهايشان و ارزشى كه به رياضيات مىدهند ،در آغاز دوران بلوغ شروع مىشود .حتقيقات
نشان دادهاند كه كالسهاى تك جنسيىت رياضيات (دخرتانه يا پسرانه) ،باعث مىشود كه دخرتان كمرت احساس خجالت كنند و
عملكرد رياضياتشان را به ميزان قابل توجهى هببود ببخشند .اين مسأله ممكن است تنها به اين خاطر نباشد كه در غري اينصورت
(كالس خمتلط) ،پسران بر كالس حكمفرما مىشوند (تفسريى رايج براى موفقيت كالسهاى تك جنسيىت رياضيات براى دخرتان)،
بلكه بدين دليل باشد كه دخرتان بدون حضور پسران مىتوانند ذهنشان را از روى بدنشان بردارند و به طور مؤثرترى بينديشند.
خودشىءبيىن ،باعث بروز اختالل در عملكرد جسماىن نيز مىشود .حتقيقى ،رابطه خودشىءبيىن با پديده «پرتاب مانند دخرتان»
كه به طور معمول ديده مىشود را بررسى و جتزيه و حتليل كرد .در واقع ،دخرتان روش پرتاب متمايزى دارند .در مقايسه با پسران،
دخرتان متايل دارند كه متام بدنشان را در پرتاب به كار نگريند و نسبتا ىبحركت باقى مبانند ،به جز در پرتاب با بازو كه در آن نيز،
اغلب (بازو) به طور كامل كشيده منىشود
 -2نارضايىت از بدن و اضطراب از ظاهر
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1

2

«اجياد كردن ديدگاه جنسى و شىءبيىن» ،اطمينان در مورد بدن هركس و راحىت با آن را تضعيف كرده و منجر به گروهى از
پيامدهاى احساسى منفى مانند خجالت ،اضطراب و حىت نفرت از خود مىشود .شواهد جهت محايت از اين ادعا ،از حتقيقات
در مورد خودشىءبيىن (اكثرا با استفاده از منونههاى در سنني دانشگاهى) و از بررسىهاى جترىب و مرتبط با رسانه ،با تأكيد بر
جذابيت جنسى زنان به دست مىآيد.
حتقيقات بر پايه شىءبيىن ،نشان داده كه نظارت تقريبا مداوم بر ظاهر به مهراه خودشىءبيىن ،منجر به احساس خجالت زياد در
مورد بدن فرد مىشود .خجالت ،احساسى است كه وقىت فرد ناتواىناش را در برخورد با معيارهاى فرهنگى رفتار ،مىبيند ،رخ
مىدهد .افرادى كه احساس خجالت مىكنند ،خود را داراى كمبود فرض كرده و نوعا اصرار دارند كه پنهان و يا ناپديد شوند .با
توجه به اينكه تعداد خيلى كمى از زنان ،به معيارهاى فرهنگى بارز ،براى يك ظاهر جذاب و سكسى دست مىيابند ،تعجبآور
نيست كه مقايسه زياد بدن خود با اين معيارهاى فرهنگى غري ممكن ،توسط يك دخرت ،باعث احساس ىبكفايىت و خجالت شود.
پيامد احساسى دوم خودشىءبيىن ،اضطراب از ظاهر است كه با چك كردن و مرتب كردن ظاهر فرد نشان داده مىشود .ندانسنت
اينكه دقيقا كى و چگونه به بدن فرد نگاه مىشود ،براى در معرض ديد قرار گرفنت اجياد اضطراب مىكند .مدهاى دخرتان،
فرصتهاى اين نوع از اضطراب را تشديد مىكنند :لباسهاى نيمتنه تنگ ،دامنهاى خيلى كوتاه و يقههاى هفت خيلى باز كه
نيازمند مراقبت دائمى از بدن و نوعى مواظبت زياد براى اينكه مهه چيز در جاى خودش باشد ،است .در واقع ،حتقيقات زيادى
نشان دادهاند كه زنان جواىن كه يك نگاه مداوم داراى ديد جنسى ،به عنوان ديد اوليه از خودشان را دروىن كردهاند ،داراى
اضطراب ظاهر شديدترى هستند .حتقيقات ديگر نشان دادهاند كه به طور كلى ،زنان جوان پس از ديدن تصاوير بدنهاى زنان
آرماىن در رسانهها و يا پس از قرار گرفنت در معرض الفاظ داراى معناى جنسى كه عموما بر روى جلد جمالت ديده مىشوند،
مانند :سكسى يا خوش هيكل ،اضطراب ظاهر بيشرتى خواهند داشت.
7
3
خودشىءبيىن ،هم با خجالت از بدن و هم با اضطراب
يك حتقيق از 4دخرتان جوان دريافتند 7كه
سالرت و تيگمن ( ،)2002در
از ظاهر رابطه دارد .براى دخرتان  12 -13ساله ،نگاه به خود ،عمدت ا از ديدگاه يك ناظر و تأكيد بر ويژگىهاىي مانند:
«جذابيت» و «جاذبه جنسى» نسبت به بدن فرد ،با درجات باالترى از اضطراب در مورد ظاهر و احساس خجالت رابطه دارد.

نارضايىت بدىن ممكن است نوجوانان را ترغيب كند كه به دنبال جراحى پالستيك باشند ،تصميمى كه موجب خطراتى براى سالمىت
مىشود و هزينه ماىل زيادى دارد .در بني سالهاى  2000و  ،2005بنا به نقل قول جامعه آمريكاىي جراحان پالستيك ،يك رشد
 15درصدى در اعمال جراحى وسيع زيباىي در نوجوانان ( 18ساله و كوچكرت) كه در طى اين اعمال بدن فرد برش داده مىشود-
و يك رشد  7درصدى در اعمال جراحى جزئى زيباىي -كه در طى آهنا بدن فرد در كمرتين حد ممكن برش داده مىشود (به عنوان
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مثال ،تزريقات بوتُكس و ازبني بردن موها توسط اشعه 5ليزر) وجود داشت .با توجه به 7اينكه رايجترين عملهاىي كه نوجوانان به
دنبال آهنا هستند ،بزرگ كردن سينه ،تغيري شكل بيىن و گوش و ساكشن چرىبهاست (بيشرت نوجوانان 6جراحى پالستيك را
انتخاب مىكنند) ،مىتوان بطور مطمئن گفت كه اكثر نوجواناىن كه جراحى پالستيك اجنام مىدهند ،دخرت هستند.
درواقع ،از سال  2002تا  ،2003تعداد دخرتان  18ساله و كوچكتر كه عمل كاشت سينه را اجنام دادند ،حدودا سه برابر شد،
از  3872نفر به  11326نفر .در يك حتقيق ،دو سوم دخرتان  18ساله در يك دبريستان در حومه شهر،يك نفر را مىشناختند
كه عمل جراحى زيباىي اجنام داده بود .خيلى از اين دخرتان نيز آرزوى اينگونه عملهاى جراحى را داشتند و ساكشن چرىبها براى
كاهش چرىب در كپلها ،رانها و شكم و بزرگ كردن سينه ،عملهاىي بودند كه بيشرت از مهه آرزويش را داشتند .اين امر كه والدين
بايد براى اجنام اين اعمال جراحى براى دخرتان زير  18سالهشان رضايت بدهند (و اينكه اغلب والدين هزينه اين اعمال جراحى را
مىپردازند) ،نشان مىدهد كه اميال و عملكردهايشان» در مورد اينكه دخرتان را شىء جنسى مىبينند وسيعتر شده است .در اين
حالت ،آهنا مستقيم ا توسط والدينشان محايت مىشوند.
مهچنني نارضايىت از بدن ممكن است نه تنها باعث استفاده دخرتان از حمصوالت زيباىي و آرايشى شود ،بلكه موجبات استفاده از
اعمال گرانقيمت سالنهاى زيباىي مانند ،پاكسازى صورت ،مانيكور ،پديكور ،اپيالسيون با موم و شكل دادن به ابرو را فراهم
مىآورد نيز در سال  ،1997دخرتان نوجوان  12تا  19ساله ،بيش از  8ميليارد دالر خرج حمصوالت زيباىي كردند ،در لوازم
آرايش ،عطر ،سالنهاى زيباىي و آرايشگاه ،بيشرت از انواع ديگر حمصوالت به غري از پوشاك و جواهرات -هزينه كردند .دخرتان با
درآمد كم ،از عهده هزينه حمصوالت و اعمال زيباىي گرانقيمت بر منىآيند .خودشىءبيىن ممكن است باعث زياد شدن فاصلهاى
شود كه بدون شك ،دخرتان با درآمد پائني ،احساس مىكنند كه بني خودشان و آهناىي كه داراى متكن ماىل براى «سكسى به نظر
آمدن» و بنابراين از حلاظ اجتماعى حمبوب بودن هستند ،وجود دارد.
 -3سالمت رواىن
حتقيقات« ،اجياد كردن ديدگاه جنسى» را به  3مشكل از رايجترين مشكالت سالمت رواىن دخرتان و زنان ارتباط مىدهد:
* اختالل در خورد و خوراك -عزت نفس پائني-افسردگى يا وضعيت رواىن پريشان
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( Botox injections : -)5تزريق مادهاى ده باعث از بين رفتن چروكهاى پوس

7

( Liposuction : -)6عملى ده در طى آن چربى هاى بدن از طريق ع مل مكش از بدن خارج

مىشود.
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مىشود.

7

مشخص شده است كه زياد قرار گرفنت در معرض الگوهاى ايدهآل زيباىي از طريق رسانهها ،با ميزان باالى اختالل در خورد و
9
8
7
( ،)1991شيوع
خوراك ،هم براى افراد و هم براى كل جامعه ،ارتباط دارد .درواقع ،لوكاس  ،بِرد  ،افالن و كورلند
ىباشتهاىي عصىب در بني دخرتان  10تا  19ساله ،در طى يك دوره  50ساله را بررسى كردند و دريافتند كه اين مسأله ،با تغيريات
در مد و تصور از يك بدن آرماىن ،موازى بود .يافتههاى حاصل از حتقيقات متعدد ،رابطه بني قرار گرفنت در معرض نگرشها و
الگوهاى ايدهآل زيباىي و نشانههاى اختالل در خورد و خوراك براى هر زن را نشان مىدهند ،بدين صورت كه بيشرت قرار گرفنت در
معرض الگوهاى ايدهآل باريك اندامى رسانهها با ميزان باالى رژمي غذاىي گرفنت ،ورزش كردن و پيدا كردن عالئم اختالل در خورد و
8
1
عالئم «زياد خوردن
متاشاى زياد تلويزيون با پيدا شدن
خوراك رابطه داشته است .به عنوان مثال ،بُتا ( ،)2000گزارش كرده كه
به منظور زياد باال آوردن (جهت كاهش وزن)» ،در دخرتان نوجوان سفيد پوست رابطه دارد .در واقع ،يك بررسى متا آناليز كه
ارتباط بني قرار گرفنت در معرض رسانهها و رفتارها و اعتقادات مرتبط با خوردن زنان را بررسى كرده ،از بني  8حتقيق جترىب و 12
حتقيق وابسته به هم ،يك تأثري كوچك اما از حلاظ آمارى قابل اعتماد (در مورد قرار گرفنت در معرض رسانه) را گزارش كرد.
شواهد بسيار حمكمى ،از نقش رسانهها در شكلدهى تصوير از بدن در دخرتان ،در قبل و بعد از عملكرد رسانههاى غرىب جديد،
ديده مىشود .به عنوان مثال ،باكر ( ،)2004در يك حتقيق از 3دخرتان جوان فيجياىن در فيجى 8غرىب  ،دريافت كه4شروع
وسواس فكرى داشنت در مورد وزن و شكل بدن ،تغيري رفتار براى كنرتل كردن وزن و كم ارزش مشردن بدن ،با ابداع تلويزيون رابطه
داشته است .قبل از تلويزيون ،فرهنگ سنىت فيجياىن ،بر ظاهر بدن تنومند تأكيد داشت و تصورات در مورد هويت را نه بر پايه
بدن ،بلكه بر پايه خانواده،جامعه و روابط قرار مىداد .سه سال بعد از ابداع تلويزيون ،عادات غذاىي دخرتان و نگرشهايشان در
مورد بدن ،تغيري پيدا كرده بودند و ميزان اختالالت غذاىي افزايش يافته بود.
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توملن و مهكارانش ( ،)2006در6يافتند كه در اوايل دوران نوجو8اىن (بلوغ) ،دخرتاىن كه بيشرت به بدنشان به عنوان شىء نگاه
مىكردند ،به احتمال بيشرتى ،دچار افسردگى مىشدند و عزت نفس پاينيترى داشتند .بهطور مشابه ،هريسون و فردريكسون
( ،)2003گزارش كردند كه خودشىءبيىن در بني دخرتان نوجوان سياه پوست و سفيد پوست -حىت وقىت نژادهاى خمتلف ،پايههاى
حتصيلى و  ...نيز بررسى شوند -پيشبيىنكننده مهم افسردگى ،خجالت از بدن و اختالل غذا
مطالب باال  ،حرف و تحقیقات عینی متفکرین و دردمندان امریکایی در مورد فرهنگ منحط و فرهنگ جنسی
گرایی صرف است که دامنگیر غرب شده و کانون خانواده وکرامت و انسانیت را به شدت مورد هجمه قرار داده
است .آنها این فرهنگ را از طریق ررسانه های جمعی به دنیا صادر کرده اند و تمام وقت این کار را انجام میدهند و
متاسفانه در کشور ما هم تا حدی این فرهنگ رسوخ و تاثیر داشته است .نتیجه آن افزایش آمار طالق بزهکاری و
فساد جنسی و بی میلی به تشکیل خانواده در جامعه است.
".عشق" در جامعه ای که همه برهنه اند ضعیف میشود و در عوض سکس و شهوت تقویت می شود و وقتی بیش از
نیاز طبیعی انسان شد انسان ضعیف می شود و برای لذت بردن بایستی کلی قرص و آمپول و فیلم های سکسی ببیند
که مصنوعی تحریک بشوند .این "آشفتگی جنسی" است.
اسالم نه طرفدار حبس زن است و نه شکارگاه جنسی زن" .خانه" ،حبس و زندان برای زن مسلمان نیست .بلکه
"استراحتگاه" و پناهگاه و "کانون عشق" است .خانه و "خانه داری" خیلی ارزشمند است منتهی امروزه بار منفی
دارد .خانه مانع" رشد زن" نیست و نباید بشود.حالت فرار از خانه هم نباید داشته باشد.فرد بدون خانواده آرام و قرار
ندارد چون" آشیانه" ندارد".جامعه" منهای خانواده "جنگل" است  .اسالم طرفدار "هرج و مرج جنسی" نیست".
در اسالم زن تکلیف اقتصادی ندارد یعنی بار تامین اقتصادی خانواده بر دوش او نیست .بلکه بر دوش مرد نهاده شده
است و این زمینه رشد و پیشرفت علمی و اخالقی زن را فراهم تر کرده است.
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زسنز .سرس

7

دیدگاه اسالم

وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْواجاً لِتَسْکُنُوا إِلَیْها وَ جَعَلَ بَیْنَکُمْ مَوَدَّةً وَ رَحْمَةً إِنَّ فی ذلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ
()21روم
و از نشانههاى [قدرت و ربوبیت] خداوند این است كه براى شما از جنس خودتان همسرانى آفرید تا در كنارشان آرامش
یابید و در میان شما دوستى و مهربانى قرار داد؛ یقیناً در این [كار شگفتانگیز] نشانههایى است براى مردمى كه
مىاندیشند.

اگر دین و معنویت از خانه ای خارج شد  ،مرد زن را تحقیر می کند ،زن به شوهر خود خیانت می کند ،خانه شکنجه گاه می
شود و زن دنبال استقالل کامل خودش از مرد می رود .و "تعاون" و "رفاقت" و "عشق" تبدیل به "رقابت" می شود" .نفقه"،
تفضل و بخشش مرد به زن نیست بلکه "وظیفه" اوست.
.پیامبر فرمود :من تعجب می کنم از مردی که همسر خود را کتک می زند در حالیکه خودش به کتک خوردن
سزاوارتر است.
فرمود :ملعون است ملعون است که کسی که همسری بگیرد و او را ضایع کند.
وقتی "پول و سکس" جای" عشق و نفقه" را بگیرد و فقط "نگاه طعمه ای" و مادی باشد نتیجه این "طالق" می شود.
پیامبر فرمود" :کرامت زن" به "انسانیت" اوست نه به" جنسیت".
58

پیامبر دست دخترش فاطمه را می بوسید فرمود :پدرانی که خرج رشد معنوی و تعلیم و تربیت دختران را بدهند دو
برابر پاداش دارند .فرمود  :وقتی از مسافرت برگشتید اول هدیه دختر را بدهید بعد هدیه پسر را .در اسالم نیاز جنسی
یک تابو نیست ،شهوت نعمت الهی است و شیطانی نیست و اسالم با حقوق جنسی ،متعادل رو به رو شده است.ولی
در غرب شهوت مانع رشد معنوی به حساب می آید .لذا تجرد اصحاب کلیسا و مفاسد اخالقی زیاد نتیجه این کار
می شود ولی پیامبر اسالم فرمود :نماز انسان متاهل نزدیک تر به خداست از شخص مجرد.

راز پوشش زن
پوشش و حجاب ،مجوز خروج "انسانی" از خانه است نه خروج "حیوانی" .اسالم می خواهد "شرافت"
و "کرامت "زن در" بیرون" خانه حفظ بشود و زن در قلمرو های سیاسی و فرهنگی حفظ بشود .البته
پوشش برای بیرون خانواده است(.زن در پیش همسر و محرم خود هیچگاه نباید خالی از آرایش و
پیرایش نباشد هر چند مسن باشد این دستور اسالم است ویا برای زینت خود ناخن ها را بلند بگذارد اینها
جزیی از دین است منتهی در برابر نامحرم بایستی زینت های خود را بپوشانند
.

اسالم نه طرفدار حبس زن است و نه شکارگاه جنسی زن" .خانه" ،حبس و زندان برای زن مسلمان نیست .بلکه
"استراحتگاه" و پناهگاه و "کانون عشق" است .خانه و "خانه داری" خیلی ارزشمند است منتهی امروزه بار منفی
دارد .خانه مانع" رشد زن" نیست و نباید بشود.حالت فرار از خانه هم نباید داشته باشد.فرد بدون خانواده آرام و قرار
ندارد چون" آشیانه" ندارد".جامعه" منهای خانواده "جنگل" است  .اسالم طرفدار "هرج و مرج جنسی"
نیست".تاخیر" درامر ازدواج یعنی فاصله گرفتن از خانواده اسالمی وقرانی.
زن قبل از زن بودن انسان است و مرد قبل از مرد بودن انسان است.دو انسان منتهی دو جنس مخالف .برای هم شدیدا
جذبه دارند .صحبت کردن و نگاه کردن می تواند شایبه جنسیتی داشته باشد .حجاب عامل "حفظ انسانیت" است.ما در
اسالم مدل خاصی برای حجاب نداریم.البته چادر بهترین نوع حجاب است .اسالم برخورد واقع بینانه و منعطف با حجاب
نمایی جنسی" برای غیر شوهر ،حرام است ولی برای شوهر باید
کرده است .در قران نفی" تبرج" کرده است یعنی" خود
59
در کانون خانواده تبرج بشود و پاداش دارد و باعث "ریختن گناهان زن و شوهر" می شود.

اگر "برهنگی" عرف شد
اگر "برهنگی" عرف شد "اولین قربانی" ،زن است  .چون مرد شهوتران" ،شهوت بدون مسوولیت" را اجرا می
کنند .این زن است که" مصرف" می شود" ،استفاده مجانی" از زن در برابر" مردان هرزه" .لذا "حجاب" قبل از
اینکه" تکلیف زن" باشد "حق زن "است .زنی که می گوید "حجاب" نمی خواهم از" حق خود" و حرمت
خودش مطلع نیست

90.امروزه زنان" مصرف" می شوند و تفاله هایشان دور انداخته می شود .االن یکی از منابع درامد امریکا و چند
کشور دیگر مواد مخدر و سالح های کشتار جمعی و بعد همین فیلم های پورنو و سکسی است که قربانی اول زن ا
ست.اینها را به اسم "آزادی زن" به خورد دنیا می دهند ولی حقیقت این است که اینها "تحقیر زن" است.
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ولی اسالم هر توصیه و واجبی را که فرموده برای حفظ انسانیت و کرامت زن و خانواده بیان
کرده است:
در واقع "حجاب زن" مبارزه با"مرد طلبی افراطی" است.اگر به احکام اسالمی عمل بشود دیگر عقده و فشار جنسی
پیش نمی آید .اسالم راه را باز گذاشته ولی ما آنقدر موانع گذاشتیم که سخت شده است.آداب و رسوم عجیب و
غریب،مهریه های سنگین،خرید از مکانهای معروف به گرانی،به رخ کشیدن جهیزیه ها نمونه هایی از شروط احمقانه

. 91استاد رحیم پور ازغدی
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ما در مسیر ازدواج دختر و پسر است.

لذا حجاب برای "دفاع" از غریزه جنسی است و اینکه مزه شهوت جنسی را در "درون کانون خانواده" بچشند نه
اینکه در کوچه و خیابان و دانشگاه باشد و دنبال "هرزگی جنسی" بروند.اگر در یک جامعه ای حجاب بود ولی
"ازدواج اسان" نبود یک جور مصیبت اتفاق می افتد .چون اسالمی که حجاب را تجویز کرده ازدواج آسان را هم
در کنارش تاکید کرده است .نمی شود هم دم از حجاب زد و هم ازدواج را سختتر کنیم.نمی شود پنبه و آتش را
کنار هم قرار داد و بعد بگوییم :لطفا آتش نگیرید؟
"تمام انبیا" از حجاب گفته اند از موسی و عیسی و زرتشت .هیچ کدام "برهنگی" را تجویز نکرده اند .در اسالم فقط زن
و شوهر هستند که مجازند در درون کانون خانواده و عرصه خصوصی برهنه باشند و لذت ببرند ،حتی مادر به دختر و پدر
به پسر خود در حالت برهنگی کامل مجاز نیستند نگاه کنند و حرام است.فردی از امام صادق ع پرسید :آیا من می توانم
همه لباس های همسرم را در آورم و به او نگاه کنم؟ امام پاسخ داد :آیا مگر لذتی از این باالتر هم هست؟ این نگاه اسالم
به لذت جنسی است با حفظ حقوق و کرامت زن ومرد.

در واقع هر دستوری که در دین ما بیان شده است برای حفظ حقوق  .کرامت و انسانیت زن و مرد است .هر رفتار و
عملی که در آموزه های دینی گفته شده برای حفظ حیا و شرافت انسان است مثال در مورد شوخی با نامحرم در
این روایت تامل کنید:
ابو بصیر یکی از اصحاب امام باقر میگوید :به خانمی قرآن تعلیم می دادم ،روزی برسر چیزی ،با او شوخی کردم.
وقتی به محضر مبارک امام با قر(ع) شرفیاب شدم ،با لحنی ناراحت فرمود :به آن زن چه گفتی ؟ من(خجالت
زده)صورتم را پایین انداختم .حضرت فرمود :دیگر به سوی آن زن نرو.
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رسول خدا به بانوان سالم می کرد و زنان نیز جواب سالم پیامبر را می دادند .امیر المؤمنین هم به زنان سالم می نمود
و البته کراهت داشت از اینکه به زنان جوان سالم کند و می فرمود :می ترسم از صدایش خوشم بیاید و بیش از آنکه
ثواب ببرم مرتکب گناه گردم.

9

 .المناقب ،182/4 :والئل االمامة ،103:بحاراالنوار258/46:
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لذت شوخی با جنس مخالف فقط در درون کانون خانواده باید باشد تا کرامت زن حفظ شود .و اگر غیر این باشد
زن ملعبه دست دیگران قرار می گیرد .باید شوخی و خنده و شادی در درون کانون خانواده باشد تا این کانون
حیاتی گرم تر و صمیمی تر بشود.پیامبر فرمود:
هر گونه سرگرمی برای مومن نادرست است مگر در چند کار:تربیت اسب ،تیر اندازی با کمان و شوخی و بازی با
همسر.

مطلع عشق
" از نظر اسالم تشکیل خانواده یک فریضه است .عملی است که مرد و زن باید آن را به عنوان یک کار الهی و یک
وظیفه انجام بدهند.اگر چه شرعا در زمره واجبات ذکر نشده است.اما به قدری تحریض و ترغیب شده است که
انسان می فهمد که خدای متعال بر این امر اصرار دارد .خداوند متعال از زن و مرد تنها خوشش نمی آید مخصوصا
آنهایی که جوانند و بار اولشان است.مخصوص جوان ها هم نیست .خدای متعال از زندگی مشترک و مزدوج
خوشش میآید .پیامبر اسالم اصرار داشتند که جوان ها زود ازدواج کنند البته با میل و اختیار خودشان.نه اینکه
دیگران برایشان تصمیم بگیرندما باید در جامعه خودمان این را رواج بدهیم .جامعه بی خانواده جامعه آشفته ای است
جامعه ای است که در آن مواریث فکری و فرهنگی به یکدیگر آسان منتقل نمی شود .حانواده که نبود ،نوجوان
نیست ،کودک نیست مرد و زن صالح نیست  ،اخالق نیست ،انتقال تجربیات مثبت و خوب و با ارزش به نسل بعد
نیست .خانواده که نبود مرکز تولید ایمان و دین باوری دیگر نیست".

9
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.توصيه های رهبری اناالب به زوچ های جوان
62

بخش مشاوره

با پسرى دوست هستم که به دلیل نداشتن شرایط مناسب پسر براى ازدواج ،نمىتوانیم با هم ازدواج کنیم و حدود دو
سال است که تلفنى با هم ارتباط داریم و شدیدا نیاز جنسى داریم ،باید چه کار کنیم؟
البته به طور حضورى هم همدیگر را دیدهایم؛ ولى رابطهاى نداشتهایم .در ضمن مىخواستم بدانم وقتى از طریق
تلفن تحریک مىشویم و رطوبتى از ما خارج مىشود ،چه حکمى دارد؟شرمندهام از این سوال و متشکر مىشوم اگر
جوابم را واضح بدهید .در ضمن مىدانم که فرمهاى صیغه موقت هم هست ،ولى من نمىخواهم از این فرمها
استفاده کنم و از آبروریزى و یا خبردار شدن خانواده و اطرافیان مىترسم .خواهش مىکنم مرا راهنمایى کنید.
جواب:
از نظر شرعى ترشحات هنگام گفت و گوى جنسى تا وقتى که اطمینان به منى بودن آن نباشد ،پاک است .البته
تشخیص منى براى پسران آسانتر است؛ ولى براى دختران خیلى کم اتفاق مىافتد و تا وقتى اطمینان پیدا نشده ،پاک
است .محرمیت دختر و پسر نیز بنابر نظر اکثر مراجع تقلید ،بدون اجازه پدر جایز نیست .علت ضرورت اجازه پدر،
اهمیت و ارجمندى آینده زندگى دختر است؛ زیرا به تجربه ثابت شده است که بیشتر پسران لذت خود را مىبرند و
هنگامى که به طور جدى مسئله ازدواج مطرح مىشود ،تمام وعدههاى قبلى را فراموش مىکنند!!
بنابراین در این گونه روابط -به ویژه دختران -بسیار باید احتیاط کنند که زندگى آینده آنان ،به خطر نیفتد .موارد
متعددى پیش آمده که چنین دخترانى بعد که  ...گرفتار افسردگى شده و حتى خودکشى کردهاند.
جهت توضیح بیشتر در این باره ،بیان نکات زیر مفید و ضرورى است:
نیازهاى عاطفى و غرایز دیگر در ایام جوانى ،آدمى را به سوى «دوست داشتن و عشق ورزیدن» سوق مىدهد .البته
این یک امر طبیعى و غریزى است و کمتر مىتوان راهى براى گریز از آن پیدا کرد.
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آنچه در این مقوله اهمیت دارد ،کنترل عقالیى بر احساسات و پرهیز از مخاطراتى است که ممکن است فرد را به
گرفتارىهاى مختلف روحى و جسمى دچار سازد.
قرآن به مردان سفارش مىکند :با دخترانى که روابط دوستى مخفیانهاى با دیگران داشتهاند ،ازدواج نکنند ...
«فَانقکِحاوهانَ بِإِذقنِ َُهنلِهِنَ وَ آتُوهانَ ُُجاورَهانَ بِالقمَعنرُوفِ ماحنصَناتٍ غَینرَ ماسافِحاتٍ وَ ال ماتَخِذاتِ َُخقدانٍ»؛«94آنان را با
اجازه خانوادههایشان به همسرى خود در آورید و مهرشان را به طور پسندیده به آنان بدهید؛ [به شرط آنکه]
پاکدامن باشند و زناکار و دوست گیران پنهانى نباشند».
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در آیه دیگر ،مردان را به پاکدامنى سفارش کرده و از روابط پنهانى بازداشته است ...« :وَ ال ماتَخِذِی َُخقدانٍ .»...
متنسفانه مدتى است به عکسهاى لخت با نگاه شهوانى مىنگرم ،آیا این نوعى استمنا است؟

یکى از انحرافات جنسى ،نگاه کردن به تصاویر و صحنههاى تحریک کننده است که به آن «تماشاگرى جنسى» یا
«نظر بازى» مىگویند .ویژگى اصلى کسانى که دچار این انحراف هستند ،مشاهده دزدانه تصاویر یا افراد بىخبر
است .آنان عالوه بر دیدن تصاویر ،در صورت امکان به نگاه دزدانه و تماشاگرى بدن افراد در حال برهنه یا فعالیت
جنسى ،عالقه فراوان دارند و این عمل را به منظور کسب انگیختى جنسى انجام مىدهند! این افراد معمولًا در جریان
تماشاگرى ،ممکن است بالفاصله بعد از آن اقدام به استمنا کنند!!
شروع انحراف تماشاگرى جنسى ،معمولًا قبل از سن پانزده سالگى است و این انحراف گرایش به مزمن شدن دارد و
حتى ممکن است بعد از ازدواج نیز ادامه داشته باشد؛ علت آن -همانند سایر انحرافهاى جنسى -کاملًا روشن
نیست ،ولى این حالت در یک نوجوان یا جوان مجرد ،حکایت از نیاز شدید جنسى و عاطفى او دارد و چه بسا با
.

ارضاى غریزه جنسى از راه مشروع (ازدواج) ،این انحراف به تدریج از بین برود
_براى درمان این اختالل ،به راه کارهاى زیر عمل کنید:
 .1در صورت امکان هر چه زودتر ازدواج کنید،

9

(  .)1نساء(  ،)4آيه .25

9

(  .)2مائده(  ،)5آيه .5

64

 .2اگر امکان ازدواج مهیا نیست ،فردى را به عنوان همسر انتخاب و از او خواستگارى کنید و او را به عقد خود در
آورید -اگر مراسم عروسى را چند سال به تنخیر بیندازید -با این کار هم نیاز جنسى -عاطفى خود را تنمین کنید و
هم هزینه زندگى مستقل را بر عهده نخواهید داشت.
 .3نگاه خود را کنترل کنید .یکى از علل این انحراف ،عدم کنترل نگاه است؛ اگر کسى چشم خود را آزاد بگذارد
قطعاً دچار مشکل خواهد شد.
من متنسفانه چشمم دنبال حرام زیاد است،مثلًا عکسهاى نیمه عریان زنان را مىبینم؛ گاهى کتابهایى را در مورد
پزشکى زنان و تولد کودک و زایمان فقط به خاطر هوس نگاه کردهام! در خیابانها گشتهام و سرى به مغازههاى
لوازم آرایش فروشى زدهام؛ شاید چشمم به زنى نیمه عریان بیفتد؛ لطفاً مرا راهنمایى کنید.
موارد زیر در این زمینه بسیار سودمند است:
الف .در برخورد با نامحرم ،به حداقل ارتباط اکتفا کنید .سخن کوتاه بگویید و از اطاله کالم با آنها بپرهیزید.
ب .هنگام صحبت به صورت نامحرمان نگاه نکنید و به طور کلى نگاه خود را فروکاهید؛ چنان که قرآن مىفرماید:
قُلق لِلقماؤقمِنِینَ یَغُضُّوا مِنق َُبنصارِهِمن؛«96به مؤمنان بگو چشمهاى خود را فرو بندند و پایین بیندازند».
ج .از قرار گرفتن با نامحرم در یک محیط خلوت خوددارى کنید.
حضرت على علیه السالم فرمود« :کسى که چشم خود را پایین اندازد ،دلش آسوده گردد ،تنسف کمتر خورد و از
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نابودى در امان ماند».

همچنین مىفرماید« :هر که نگاههایش پاک باشد ،اوصافش نیکو شود»؛ و «کسى که عنان چشم خود را رها کند،
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زندگىاش را به زحمت مىاندازد» و «کسى که نگاههایش پیاپى باشد ،حسرتهایش دائمى و پیاپى خواهد بود».

9

(  .)1نور(  ،)24آيه .30

9

(  .)1غرر الحكم ،ص .9125 -9122

9

(  .)2تحف العاول ،ص .97
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پیامبر بزرگ اسالم صلى اهلل علیه و آله مىفرماید؛«99اى فرزند آدم  ...اگر چشمت بخواهد تو را به نگاه حرام
بکشاند من دو پلک در اختیار تو قرار دادهام ،پس آنها را فرو بند».
و نیز فرمود« :هر چشمى در روز قیامت گریان است؛ مگر سه چشم :چشمى که از خوف خداوند بگرید و چشمى که
از محارم الهى بسته گردد و چشمى که در راه خدا بیدار بماند».
100نگاه ناروا تیرى مسموم از تیرهاى شیطان است .هر کس آن را تنها به
حضرت صادق علیه السالم مىفرماید» :؛ «
خاطر خدا ترک کند ،خداوند آرامش و ایمانى به او مىدهد که طعم گواراى آن را در خود مىیابد».
اگر چشم رها و آزاد گردد و به هر صورت و منظرهاى نگاه کند ،این کار عادت و ملکه انسان مىشود که برگشت
از آن سخت است! در روایتى از امام عسکرى علیه السالم آمده است« :برگرداندن صاحب عادت از عادتش مانند
101

معجزه است»..

9

(  .)1الفيه ،ج  ،4ص  ،18ح .4969

100

(  .)2همان.

101

(  .)1بحاراالنوار ،ج  ،14ص .38
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خروج از تاریکی به سوی نور

اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَ الَّذینَ کَفَرُوا أَوْلِیاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى
الظُّلُماتِ أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فیها خالِدُونَ ( بقره آیه.257

خدا سرپرست و یار کسانى است که ایمان آوردهاند؛ آنان را از تاریکىها [ى جهل ،شرک ،فسق وفجور] به سوى
نورِ [ایمان ،اخالق حسنه و تقوا] بیرون مىبرد .و کسانى که کافر شدند ،سرپرستان آنان طغیان گرانند که آنان را از
نور به سوى تاریکىها بیرون مىبرند؛ آنان اهل آتشاند و قطعاً در آنجا جاودانهاند.

-ماشا ،مانکنی که مسلمان شد

ماشا الیلیکینا» نام مشهوری در روسیه و مناطق روسیزبان است.
« .او حدود  2سال پیش به عنوان یک هنرپیشه جذاب و یک مدل زیبا مطرح بود و شهرت و محبوبیتش با اوج
گرفتن «گروه رقص وموسیقی فابریک» در روسیه ،به باالترین حد رسید.
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ماشا الیلیکینا ،ستاره سابق سینما ،رقص و موسیقی ،اینک حجاب اسالمی در بر دارد و به تدریس در مدارس مشغول
است .وی میگوید از جلوههای کاذب سابق متنفر است و اکنون احساس خوشبختی میکند.
آنچه در پی میآید مصاحبه سایت روسی  Islam.ruبا این هنرمند مسلمان شده است:

• چطور شد که تمام موفقیتها و درخششهای خود روی صحنه را زیر پا گذاشتی و به اسالم گرویدی؟
ماشا :من به لطف خداوند به سوی او گام برداشتم .این اراده خدا بود.
• در زمانی که یک خواننده بودی آیا فکر میکردی که روزی اسالم بیاوری ،روزه بگیری و به حج بروی؟
ماشا :نه؛ حتی به ذهنم خطور هم نمیکرد که روزی به حج بروم و از بهترین و گواراترین آب ،یعنی آب
زمزم بنوشم.
• آیا راهی که برای مسلمانشدن طی کردی ،مسیری طوالنی بود؟
ماشا :من دو سال است که مسلمان شدهام .یک روز مطلع شدم که یکی از نزدیکترین دوستانم بر اثر یک حادثه در
شهری دیگر به حالت کما رفته است .من نمیدانستم که چطور میتوانم به او کمک کنم .آن روز برای اولین بار
نماز خواندم و دست به دعا برداشتم و از خدای بزرگ کمک خواستم.
روز بعد همان دوستم با من تماس گرفت و گفت« :در آن حاالت بیهوشی من تو را میدیدم و تو خیلی زیاد به من
کمک کردی!» ،من در آن لحظه بسیار گریستم؛ زیرا برای اولین بار در زندگیام بود که چیزی از خدا میخواستم.
• در حال حاضر به چه کاری مشغولی؟
ماشا :من پنج زبان اروپایی بلد هستم و در حال حاضر در مدرسه و دانشگاه تدریس میکنم .ضمناً برخی از نتهای
مجاز شرعی را نیز مینویسم.
• آیا موسیقی هم گوش میدهی؟
ماشا :بله؛ آثار «گروه ریحان»« ،گروه سامی یوسف» و «گروه کت استیونس» ( که پس از اسالم آوردن نام خود را
«یوسف اسالم» گذاشت) را گوش میکنم.
• آیا چیزی از قرآن هم آموختهای؟ آیا آمادگی داری که زبان عربی را هم به آن پنج زبان اروپایی اضافه کنی؟
ماشا :در ابتدا فکر میکردم که آموختن زبان عربی مشکل باشد .اما آن را شروع کردهام و خیلی هم آن را دوست
دارم و فکر میکنم کلیدی برای فهم دانش برتر باشد.
• چرا گرایش به اسالم نسبت به ادیان دیگر بیشتر است؟ و چرا بیشتر کسانی که به اسالم میگروند از بین هنرمندان
و فعاالن در کنسرت و موسیقی هستند؟
ماشا :اسالم نسبت به ادیان دیگر ،محکمترین اساس را دارد .تمام قواعد اسالم در زندگی کاربرد دارند .راه اسالم
سعادتبخش است.
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• از اینکه مسلمان شدهای چه احسای داری؟
ماشا :احساس خوشبختی .امروز من این فرصت را دارم که مقایسه کنم قبالً چه بودم و حاال چه هستم .من اکنون با
حیات واقعی آشنا شدهام ،پس خوشبختم.
• و چه تفاوتی با قبل داری؟
ماشا :ایمان به خدا زندگی مرا متحول کرد .میل به عبادت خداوند در فطرت و وجود همه انسانها نهاده شده است.
من اطمینان دارم که خداوند به ما تفکر و تعقل نداده است تا بیاییم ،زندگی کنیم ،بخوریم ،بخوابیم و بمیریم .خدا به
ما فرصت زندگی کردن داده است تا به او برسیم.
• آیا گاهی به موفقیتها و درآمد سابق خود فکر نمیکنی؟ حسرت آن دوران را نمیخوری؟!
ماشا :آن جلوهها ،پس از مسلمان شدن ،برایم بیارزش و منفور هستند.
• از اینکه آشکارا خود را مسلمان معرفی میکنی هراس نداری؟
ماشا :نه نمیترسم .برعکس ،تکلیف و وظیفه خود میدانم که دیگران را از راه گمراهی بازدارم و به عنوان الگویی
برای آنها باشم.
• از اینکه عکسهای سابقت در اینترنت هست ناراحت نیستی؟
ماشا :من خودم دوست ندارم به این عکسها نگاه کنم .اما اشکال ندارد که مردم آنها را ببینند تا برایشان عبرت شود
و بدانند که انسان میتواند تولد دیگری داشته باشد و از نو به دنیا بیاید .انسان میتواند توبه کند و با انجام کارهای
خوب ،تمام سیاهیهای گذشتهاش را پاک کند ،ان شاء اهلل.
• اینک چه چیزی از «اسالم» میتوانی به دیگران بگویی؟
ماشا :اسالم میگوید« :اگر نمیتوانی راجع به خدا بیندیشی حداقل سعی کن از قید خودت رهایی یابی و پلیدیهای
نفست را مهار کنی؛ رذایلی مانند خودپسندی ،تکبر ،حسد ،ظلم ،دروغ ،خودستایی و خودنمایی» .اگر کسی
میخواهد به سوی اسالم گام بردارد فقط باید اندیشه کند و از فطرت خود مدد بگیرد.
• چه پیامی برای مسلمانان داری؟
ماشا :آرزو میکنم که کارهای نیک و عبادات برادران و خواهران دینی من مورد قبول خداوند متعال قرار بگیرد و
رحمت خدا بر خانههای آنان ببارد.
• و برای غیر مسلمانان؟
ماشا :امیدوارم کسانی که هنوز به دین اسالم مشرف نشدهاند لحظهای به خود بیایند و فارغ از انبوه اطالعات پوچ و
بیهودهای که چشم و گوش مردم این عصر را فرا گرفته است کمی اندیشه کنند
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حرف های فيروزه ای..........
 .پیامبر به خانمی بنام حوال فرمود:ای حوال! هر کس از شما بانوان که به خدا و روز رستاخیز ایمان دارد ،زینتش را
برای غیر همسرش قرار نمی دهد و مقنعه و روسری خود را از سرش بر نمی دارد.
هر زنی که حتی بخشی از زینت خود را برای غیر همسرش انجام دهد .قطعا دین خود را فاسد ساخته و پروردگارش
را بر خود غضب ناک نموده است.
فرمود  :عطر زنان ،عطری باشد که گرچه رنگش آشکار ولی بوی آن مخفی است .عطر مردان عطری می باشد که
بوی آن آشکار ،ولی رنگش پنهان است .رسول خدا به بانوان سالم می کرد و زنان نیز جواب سالم پیامبر را می
دادند.
او مطلقا خشونت اخالقى نداشت  ،خصوصا در مورد زنان ،نهایت رفق و مدارا را به کار مى برد و تندخوئى و
بدزبانى همسران خود را تحمل می کرد.ایشان فرمود:من در شگفتم از مردى که همسرش را مى زند ،در صورتى که
خودش به کتک خوردن سزاوارتر است
 .دست دخترش فاطمه را می بوسید .نه تنها به احترامش از جا بلند می شد بلکه چند گام به استقبال او هم می
رفت.می فرمود :دختران را ناخوش ندارید زیرا آنها مونس های گرانبهایی اند.
 فرمود :هر کس سه دختر داشته باشد و تربیتشان کند و شوهرشان دهد و با انها نیکویی کند پاداش او بهشت است.و بهترین شما کسانی هستند که برای زنان خود بهترباشند.
فرمود  :بهترین ازدواج ها ان است که آسان تر انجام گیرد.
فرمود:ازخدا بترسید و میان فرزندان خود به عدالت رفتار کنید همانطور که می خواهید با شما به نیکی رفتار کنند.
فرمود:خداوند دوست دارد که میان فرزندان خود حتی در بوسیدن آنها به عدالت رفتارکنید .فرمود :همانا در بهشت
سرایی است به نام "خانه شادی" که تنها کسانی به آن داخل میشوند که کودکان را شاد کنند .هر که بچه ای دارد
70

بچگی کند.
رسقول اهلل (ص ) تقالش مقى کقرد بقا بقازى کردن و هدیه دادن به کقودکقان آنقان را خوشحال کند .در این راستا
رهنمود فرمودند :من فرح ابنه فکانما اعتق رقبه من ولد اسماعیل و من اقر بعین ابن فکانما بکى من خشیة اهلل -کسى
که دخقتقر بقچقه خقویقش را خقوشقحقال کقنقد مقانقنقد ایقن اسقت کقه بقرده اى از فقرزنقدان اسقمقاعقیقل (عقلیقه
السقالم ) آزاد کقرده بقاشقد .وکقسقى کقه پقسقر بقچقه خقود را خقوشحال کند ،همانند این است که اشک از خوف
خدا بریزد .امام صادق ع از یکی از شیعیانش پرسید آیا ازدواج کردی؟ گفت خیر .امام فرمود :دوست ندارم تمام
دنیا و انچه درآن است برای من باشد ولی یک شب بدون همسر باشم.
 پیامبر فرمود :هر کس به خواستگاری شما آمد که خوش اخالق بود و دیندار جواب مثبت به او بدهید که اگر اینکار را نکنید فساد بزرگی در زمین بوجود می آید.
 امام صادق فرمود :پیامبر خدا فرمود :اینکه مردی به همسر خود بگوید  :دوستت دارم  ،هرگز از قلب او فراموشنخواهد شد
-8پیامبر فرمود بهترین زنان کسی است که بچه دار شود،دوست داشتنی باشد،عفت و پاکدامن داشته باشد ،در میان
اهل و خانه اش عزیز باشد،با شوهرش متواضع باشد،وقتی با شوهرش است نهایت آرایش و زیبایی را برای او انجام
می دهد و مانند برجی برای شوهرش خود نمایی می کند ،ولی در ارتباط با غیر شوهر خودش را حفظ میکند و وقتی
با شوهرش هست چیزی از او دریغ نمی دارد و زمانیکه شوهرش نیست خودش و مال شوهر را حفظ میکند
رسول خدا (ص) رسمش این بود که وقتى مردم بچههاى نوزاد خود را به عنوان تبرک خدمت آن جناب
مىآوردند ،آن حضرت براى احترام خانواده آن کودک ،وى را در دامن خود مىگذاشت و چه بسا بچه در دامن
آن حضرت ادرار مىکرد و کسانى که مىدیدند ناراحت شده و سر و صدا راه مىانداختند ،آن حضرت مىفرمود:
هیچ وقت بول (ادرار)بچه را قطع نکنید و بگذارید تا آخر بول خود را بکند ،خالصه صبر مىکرد تا بچه تا به آخر
بول کند آن گاه در حق آن دعا مىفرمود و یا برایش اسم مىگذاشت و با این عمل خاندان کودک را بى نهایت
مسرور مىساخت ،و طورى رفتار مىکرد که خانواده کودک احساس نمىکردند که پیامبر از بول بچهشان ناراحت
شد تا بیرون می رفتند ،آن وقت برمىخاست و لباس خود را مىشست.
رسول خدا (ص) همیشه موى خود را شانه میزد و اغلب با آب شانه مى زد .بیش از آن مقدارى که براى خوراک
خرج مىکرد براى عطر پول مىداد.
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وقتى با مؤمنین خدا حافظى مىفرمود مىگفت :خداوند تقوا را زاد و توشه شما قرار دهد ،و به هر خیرى مواجهتان
سازد و هر حاجتى را از شما برآورده کند و دین و دنیاى شما را سالم و ایمن سازد و شما را به سالمت و با غنیمت
فراوان برگرداند.
رسم رسول خدا (ص) این بود که اگر کسى از مسلمین را سه روز نمىدید جویاى حالش مىشد ،اگر مىگفتند سفر
کرده حضرت دعاى خیر براى او مىفرمود ،و اگر مىگفتند منزل است به زیارتش مىرفت و اگر مىگفتند مریض
است عیادتش مىرفت..
از امام حسن مجتبی در مورد زندگی پیامبر اسالم سوال پرسیدند  .ایشان زندگی پیامبر و اخالق ایشان را اینگونه توصیف کرد:

رسول خدا (ص) بسیار کم هزینه و خوش معاشرت و خوش رو بود ،و بدون اینکه ،بخندد همیشه تبسمى بر لب
داشت ،بسیار دل نازک و مهربان به همه مسلمانان بود .لباس خود را خودش وصله مىزد ،و کفش خود را خود
مىدوخت ،و گوسفند خود را مىدوشید ،و با بردگان هم غذا مىشد ،و بر زمین مىنشست و بر شتر سوار مىشد و
دیگرى را هم پشت سر خود بر آن سوار مىکرد ،و حیا مانعش نمىشد از اینکه وسایل زندگی اش را خودش از
بازار تهیه کرده به سوى اهل خانهاش ببرد ،به توانگران و فقرا دست مىداد و دست خود را نمىکشید تا طرف دست
خود را بکشد،
رسول خدا (ص) مردى بود که در چشم هر بیننده بزرگ و موقر مىنمود و روى نیکویش در درخشش چون ماه
تمام و قامت رعنایش از قامت معتدل بلندتر و از بلندباالیان کوتاهتر بود ،سرى بزرگ و مویى که پیچ داشت و اگر
هم گاهى موهایش آشفته میشد شانه مىزد ،و اگر مو مىگذاشت از نرمه گوشش تجاوز نمىکرد .رنگى مهتابى
وپیشانی ای فراخ و ابروانى باریک و طوالنى داشت و فاصله بین دو ابرویش فراخ بود .وقتى قدم برمىداشت بآرامى
گام برمىداشت و با وقار راه مىپیمود ،و در راه رفتن سریع و وقتى بجایى توجه مىکرد با تمام بدن متوجه مىشد،
چشمهایش افتاده یعنى نگاهش بیشتر به زمین بود تا به آسمان ،و آن قدر نافذ بود که کسى را یاراى خیره شدن بر آن
نبود ،و به هر کس برمىخورد در سالم از او سبقت مىجست.
رسول خدا (ص) دائما با غصهها قرین و دائما در فکر بود و یک لحظه راحتى نداشت ،بسیار کم حرف بود و جز در
مواقع ضرورت سخن نمی گفت و وقتى حرف میزد کالم را از اول تا به آخر با تمام فضاى دهان ادا مىکرد ،این
تعبیر کنایه است از فصاحت،
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اخالق نازنینش بسیار نرم بود ،به این معنا که نه کسى را با کالم خود مىآزرد و نه به کسى اهانت مىنمود ،نعمت در
نظرش بزرگ جلوه مىنمود ،اگر چه هم ناچیز مىبود ،و هیچ نعمتى را مذمت نمىفرمود ،و در خصوص غذاها
سرزنش نمىکرد .
دنیا و نامالیمات آن هرگز او را به خشم در نمىآورد ،و وقتى که حقى پایمال مىشد از شدت خشم کسى او را
نمىشناخت ،و از هیچ چیزى پروا نداشت تا آنکه احقاق حق مىکرد ،و اگر به چیزى اشاره مىفرمود با تمام کف
دست اشاره مىنمود ،و وقتى از مطلبى تعجب مىکرد دستها را پشت و روى مىکرد و وقتى غضب مىفرمود،
روى مبارک را مىگرداند در حالتى که چشمها را هم مىبست ،و وقتى مىخندید خندهاش تبسمى شیرین بود به
طورى که تنها دندانهاى چون تگرگش نمایان مىشد.
هیچ نشست و برخاستى نمىکرد مگر با ذکر خدا ،و در هیچ مجلسى جاىمخصوصى براى خود انتخاب نمىکرد ،و
از صدرنشینى نهى مىفرمود ،و در مجالس هر جا که خالى بود مىنشست ،و اصحاب را هم دستور مىداد که چنان
کنند .و در مجلس ،حق همه را ادا مىکرد ،به طورى که احدى از همنشینانش احساس نمىکرد که از دیگران در
نزد او محترمتر است ،و هر کسى که شرفیاب حضورش مىشد این قدر صبر مىکرد تا خود او برخیزد و برود ،و هر
کس حاجتى از او طلب مىکرد برنمىگشت مگر اینکه یا حاجت خود را گرفته بود ،یا با بیانى قانع ،دلخوش شده
بود ،خلق نازنینش اینقدر نرم بود که به مردم اجازه مىداد او را براى خود پدرى مهربان بپندارند ،و همه نزد او در
حق مساوى بودند.
رسول خدا (ص) همواره با اشخاص شوخى مىکرد ،و مىخواست تا بدین وسیله آنان را مسرور سازد .مجلس
پیامبر ،مجلس حلم و حیا و راستى و امانت بود و در آن صداها بلند نمىشد ،و نوامیس و احترامات مردم هتک
نمىگردید ،و اگر احیانا از کسى لغزشى سر مىزد ،پیامبر طورى تادیبش مىفرمود که براى همیشه مراقب مىشد،
همنشینانش همه با هم متعادل بودند ،و مىکوشیدند که با تقوا یکدیگر را یاری کنند ،با یکدیگر متواضع بودند،
بزرگتران را احترام نموده و به کوچکتران مهربان بودند ،و صاحبان حاجت را بر خود مقدم مىشمردند ،و غریبها
را حفاظت مىکردند.
و وقتى سخن می گفت همنشینانش سرها را به زیر مىانداختند و وقتى ساکت مىشد ،آنها سخن می گفتند و در
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حضور او نزاع و مشاجره نمىکردند ،و اگر کسى سخن می گفت دیگران سکوت مىکردند تا کالمش پایان پذیرد،
و تکلمشان در حضور آن جناب به نوبت بود ،اگر همنشینانش از چیزى به خنده مىافتادند ،ایشان نیز مىخندید و
اگر از چیزى تعجب مىکردند او نیز تعجب مىکرد ،و اگر ناشناسى از آن حضرت چیزى مىخواست و در
درخواستش اسائه ادب و جفایى مىکرد ،پیامبر تحمل مىنمود ،به حدى که اصحابش در صدد رفع مزاحمت او
برمیامدند.
رسول خدا (ص) با فقرا مىنشست و با مساکین هم غذا مىشد و کسانى را که داراى فضائل اخالقى بودند احترام
مىکرد ،و با اشخاص آبرومند الفت مىگرفت ،به این معنى که به آنان احسان مىنمود ،و خویشاوندان را در عین
اینکه بر افضل از آنان مقدم نمىداشت صله رحم مىکرد ،به احدى از مردم جفا نمىنمود.
رسول خدا (ص) از همه مردم دیرتر به غضب درمىآمد و از همه زودتر آشتى مىکرد و خشنود مىشد و از همه
مردم رؤوفتر به مردم بود و بهترین مردم و نافعترین آنان بود براى مردم.به هر کس مىرسید چه ثروتمند و فقیر و
چه کوچک و چه بزرگ سالم میداد ،و اگر چیزى تعارفش مىکردند آن را تحقیر نمىکرد اگر چه یک خرماى
پوسیده بود،
رسول اللَه (ص) عادتش این بود که خود را در آینه ببیند و سر و روى خود را شانه زند و چه بسا این کار را در
برابرآب انجام مىداد و گذشته از اهل خانه خود را براى اصحابش نیز آرایش مىداد و مىفرمود:
خداوند دوست دارد که بندهاش وقتى براى دیدن برادران از خانه بیرون مىرود خود را آماده ساخته آرایش
دهد(.البته برای خانم ها آرایش و عطر فقط برای محارم مانند شوهر -برادر –پدر و مادر و فرزندان و غیره جایز
است )
 ،نمازش در عین کامل بودن از همه نمازها سبکتر و خطبهاش از همه خطبهها کوتاهتر و از هذیان دور بود ،و
مردم ،ایشان را به بوى خوشى که از او به مشام مىرسید مىشناختند،فرمود:هر که بچه ای دارد بچگی کند.هر که
کودکی دارد باید با او کودکی کند.
سلمان فارسی میگوید :وارد خانه رسول خدا ص شدم:

74

حسن و حسین علیه السالم نزد وى غذا مى خوردند .آن حضرت گاهى لقمه اى در دهان حسن و گاهى در .
دهان حسین مى نهاد .پس از آن که خوردن غذا به پایان رسید ،آن حضرت  ،حسین علیه السالم را بر دوش خود و
حسین علیه السالم را روىزانوى خود نهاد .آنگاه رو به من کرد و فرمود :اى سلمان ! آیا آنان را دوست دارى
؟گفتم  :اى رسول خدا چگونه آنان را دوست نداشته باشم  ،در حالی که مى بینم چه اندازه نزد شما مقام و ارزش
!(.دارند؟
فرمود :بهترین کارها در پیش خدا بعد از ادای واجبات  ،خوشحال کردن مرد مسلمان است .فرمود  :به زیارت قبرها
روید که آخرت را به یاد شما می آرود.فرمود  :از خدا علمی سودمند بخواهید و از علمی که سود ندهد به خدا پناه
ببرید.
می فرمود :مردم همه عیال (خانواده)خدایند و محبوبترین کسان پیش خدا کسی است که برای عیال وی سودمندتر
باشد.فرمود:هر کسی که به طرف دهان همسرش لقمه ای باال برد پاداش دارد.
رسول خدا (ص) هیچ وقت از غذای سرزنش نمی کرد و اگر آن را دوست مىداشت مىخورد و اگر از آن خوشش
نمىآمد نمىخورد و آن را مذمت نمىکرد که دیگران هم نخورند-غذاى آخر ظرف برکتش از همه آن غذا بیشتر
است ،و هیچ وقت تنها غذا میل نمىکرد .فرمود  :نان را گرامی بدارید زیرا خداوند آن را از برکات آسمان فرو
فرستاده و از برکات زمین بیرون آورده است.
فرمود  :چهار چیز نشانه خوشبختی مرد است  :همسرش پارسا باشد و فرزندانش نیکوکار باشند وهم نشینان او صالح
باشند و روزی خود را درشهر خویش بدست آورد .فرمود  :تفریح کنید و بازی کنید زیرا دوست ندارم که در دین
شما خشونتی دیده شود.
اسالم پاکیزه است شما نیز پاکیزه باشید که هر کس پاکیزه نیست به بهشت نمی رود .فرمود  :خداوند بنده پرهیزگار
ثروتمند مهربان را دوست دارد و همه ی خوبی ها را میتوان به عقل دریافت و هر که عقل ندارد دین ندارد.
فرمود :مسلمانی نیست که بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از حاصل آن بذر و نهال پرنده ای یا انسانی یا چرنده ای
بخورد مگر انکه برای او صدقه محسوب شود.فرمود :هیچ مسلمانی را خوار و حقیر مشمار زیرا کوچک آنها هم نزد
خداوند بزرگ است .و  :کسی که روز خود را آغاز کند وبه امور مسلمانان اهتمام نداشته باشد مسلمان نیست.
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رسول خدا (ص) هر وقت ماه رمضان مىشد نماز خود را بیشتر مىکرد می فرمود:من نیز به آن مىافزایم شما نیز
بیفزائید.
عایشه همسر ایشان گفته است :رسول خدا (ص) براى ما و ما براى او سخن مىگفتیم ،همین که موقع نماز مىشد
حالتى به خود مىگرفت که گویى نه او ما را مىشناخته و نه ما او را مىشناختهایم.
فرمود  :مومن از همه مردم گرفتارتر است زیرا باید به کار دنیا و آخرت هردو برسد.رسول خدا در روزهایى که
روزه مىگرفت اولین چیزى که با آن افطار مىفرمود خرماى تازه و یا خرماى خشک بود « .رسول خدا (ص) وقتى
با گروهى غذا میل مىفرمود ،اولین کسى بود که دست به غذا مىبرد و آخرین کس بود که دست برمیداشت و
چنین مىکرد تا همه مردم غذا بخورند و خجالت نکشند.
فرمود :از ما نیست آن زنی که خود را شبیه مردان کند و نه آن مردی که خود را به زنان مانند کنند .از جمله عهد و
پیمانی که رسول خدا در بیعت با زنان امت خود گرفت ،این بود که لباس های خود را به بدنشان نچسبانند و نیز با
مردان نامحرم د رجایی خلوتی ننشینند( منظور خلوتی است که منجر به گناه بشود) .رسول خدا بانوان را نهی فرمود
از اینکه پاهایش را به زمین بکوبد تا صدای خلخال شنیده شود و زینتهای مخفی او آشکار شود.
پیغمبر (ص) فرمود :هر که هر روز یک بار مسواک بزند خدا از او خشنود باشد و بهشت را باید و هر که هر روز دو
بار مسواک کند سنت پیغمبران را ادامه داده و خدا به هر نماز او ثواب صد رکعت نویسد ،و از فقر نجات پیدا میکند
و بویش خوش شود و حافظه ا ش زیاد شود و فهمش نیرومند شود ،و غذا خوردن او گوارا گردد ،و دردهاى
دندانهاش بروند ،و بیمارى از او دور شود ،و فرشتهها به او دست دهند از نورى که در او بینند ،و دندانهایش پاک
شوند و فرشتهها هنگام بیرون رفتن او از خانه او را بدرقه کنند و حمل کنندگان عرش برایش آمرزش خواهند و
خدا به شماره هر مرد و زن مؤمن ثواب هزار سال برایش نویسد ،و هزار درجه از او باال برد ،و همه درهاى بهشت را
به رویش باز کند تا از هر کدام خواهد داخل بهشت رود ،و نامه عملش را بدست راستش دهد ،و حسابش را آسان
کند و درهاى رحمت بر او گشاید ،و از دنیا نرود تا جاى خود را در بهشت بیند ،از پیغمبران پیروى کرده و بهمراه
آنان به بهشت رود.
فرمود :اگر باعث زحمت امّتم نمىشدم به آنان فرمان مىدادم هنگامى که براى نماز وضو مىگیرند مسواک کنند.
فرمود :دو رکعت با مسواک کردن بهتر است از هفتاد رکعت بىمسواک.
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خودآرائى براى همسر-برگی از دفتر زندگی امام باقر ع

شخصی به نام حسن بصرى  -که شغلش تولید روغن زیتون بود – می گوید:
روزى به همراه یکى از دوستانم  -که از اهالى بصره بود  -به محضر مبارک امام محمّد باقر علیه السالم شرف
حضور یافتیم .
و هنگامى که وارد شدیم  ،حضرت را در اتاقى مرتّب و مزیّن دیدیم  ،که لباسى تمیز و زیبا پوشیده است و خود را
خوشبو و معطّر گردانیده بود.
پس سواالتی از ایشان پرسیدیم و جواب یکایک آن ها را شنیدیم ؛ و چون خواستیم از خدمت آن بزرگوار خارج
شویم  ،فرمود :فردا نزد من بیائید.
و من اظهار داشتم  :حتما شرفیاب خواهیم شد.
بنابر این فرداى آن روز به همراه دوستم به محضر امام علیه السالم وارد شدیم و حضرت را در اتاقى دیگر مشاهده
کردیم  ،که روى حصیرى نشسته است و پیراهنى ضخیم و خشن نیز بر تن مبارک دارد.
پس از آن که در حضور ایشان نشستیم  ،روى مبارک خود را به سمت دوست من کرد و فرمود :اى برادر بصرى !
مى خواهم موضوعى را برایت روشن سازم  ،تا از حالت شگفت و تحیّر در آئى  ،دیروز که بر من وارد شُدید و مرا
با آن تشکیالت دیدید ،آن اتاق همسرم بود و تمام وسائل و امکانات آن  ،مال وى بود که او آن ها را براى من
مرتّب و مزیّن ساخته بود؛ و من نیز در قبال آن آراستگى و زینت  ،لباس زیبا پوشیده و خود را براى همسرم آراسته و
معطّر گردانیده بودم .
زیرا همان طورى که مرد عالقه دارد همسرش خود را فقط براى او بیاراید ،مرد نیز باید خود را براى همسر بیاراید تا
مبادا به نوعى دلباخته دیگرى گردد.

سبك زندگی حضرت فاطمه(س)
شوخى زن و شوهر با رضایت خداوند

سمان فارسى می گوید:
روزى حضرت فاطمه زهراء سالم اللّه علیها بر پدرش  ،رسول خدا وارد شد.
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وقتى رسول خدا چشمش بر چهره فاطمه افتاد ،او را گریان و غمگین دید ،به همین جهت علّت را جویا
شد؟
حضرت زهراء سالم اللّه علیها در پاسخ پدر اظهار داشت  :اى رسول خدا! روز گذشته بین من و همسرم ،
علىّ بن ابى طالب علیه السالم جریانى اتّفاق افتاد که با یکدیگر ضمن صحبت  ،شوخى و مزاح مى کردیم
و من جمله اى را به عنوان شوخى به شوهرم گفتم  ،که موجب ناراحتى او شد.
و چون احساس کردم که همسرم ناراحت است  ،از سخن خویش غمگین و پشیمان گشتم و از او خواهش
کردم تا از من راضى و خوشحال گردد.
و او نیز عذر مرا پذیرفت و شادمان شد و با خنده روئى با من مواجه گشت و احساس کردم که از من راضى
مى باشد؛ ولى اکنون از خداى خود وحشت دارم که مبادا از من خشمگین و ناراضى باشد.
رسول خدا با شنیدن چنین مطالبى اظهار نمود :اى دخترم ! همانا رضایت و خوشنودى شوهر همانند رضایت
و خوشنودى خداوند متعال خواهد بود و غضب و ناراحتى شوهر سبب نارضایتى و ناراحتى خدا مى گردد.
و سپس افزود :هر زنى که خداوند را همچون حضرت مریم عبادت و ستایش کند؛ ولیکن شوهرش از او
ناراضى باشد ،عبادات و اعمال او مقبول درگاه خدا قرار نمى گیرد.
اى دخترم ! بدان که بهترین اعمال  ،فرمان باردارى و تبعیّت از شوهر است  ،البتّه در مواردى که خالف
اسالم و قرآن نباشد بعد از آن  ،بهترین کارها براى زن ریسندگى است  ،یعنى کارهاى سبک و فردى  ،به
دور از نامحرمان را انجام دهد.
اى دخترم ! هر زنى که زحمات و مشقّات خانه دارى را تحمّل کند و خانه دارى نماید و براى رفاه و
آسایش اعضاء خانواده اش تالش نماید ،همانا او اهل بهشت خواهد بود.
.
از سلمان فارسى روایت شده که گفت  :روزى من در حضور پیامبر اسالم ایستاده بودم و آب به دستهاى مبارک آن
حضرت مى ریختم حضرت فاطمه در حالى وارد شد که گریان بود .پیغمبر خدا دست مبارک خود را روى سر
فاطمه نهاد و فرمود :چه باعث گریه تو شده ؟ خدا چشم تو را گریان نکند اى حوریه ! گفت  :من به گروهى از زنان
قریش رسیدم  ،چشم آنان که به من افتاد راجع به پسرعمویم طعنه زدند .فرمود :چه سخنى از ایشان شنیدى ؟ گفت :

 .مى گویند :ناگوار است که محمد دختر خود را به مردى از قریش بدهد که فقیر است.
 .فرمود :دخترم ! من تو را شوهر ندادم  ،بلکه خدا تو را براى على تزویج نموده است.
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زیرا فالنى و فالنى تو خواستگار تو بودند و من در آن هنگام سکوت اختیار نمودم و امر ازدواج تو را به خداوند
واگذار کردم  ،تا اینکه نماز صبح جمعه را خواندم و صداى مالئکه را شنیدم  ،ناگاه جبرئیل را با هفتاد هزار ملک
دیدم که تاج به سر نهاده اندگوشواره به گوش کرده اند و النگو به دست کرده اند .گفتم اى جبرئیل ! این سر و
صداها چیست که از آسمان مى شنوم ؟
گفت  :یا محمد! خداى توانا توجهى به زمین کرد و از میان مردان على و از زنان فاطمه علیهماالسالم را برگزید .تو

 .فاطمه را براى على تزویج کن

حضرت فاطمه علیهاالسالم سر خود را به جانب آسمان بلند کرد و پس از گریستن تبسمى کرد و گفت  :راضى شدم

..به رضاى خدا و رسول او.

روزی ایشان خطاب به همسرش امیرالمؤ منین علىّ علیه السالم کرد :من از خداى خود شرم دارم که از تو چیزى را
در خواست نمایم و تو توان تهیه آنرا نداشته باشى.
حضرت زهرا س به همسرش امیرالمؤ منین  ،امام علىّ علیه السالم خطاب کرد و چنین اظهار نمود:
یا علىّ! تو خود گواهى که در دوران زندگى از من دروغ و خیانتى سر نزده است  ،در تمام مسائل و جریانات
گوناگون زندگى  ،من با تو مخالفتى نداشته ام  ،بلکه همیشه در تمام لحظات سعى کرده ام که یار و یاور تو بوده
باشم .
اکنون از تو مى خواهم  ،چنانچه بعد از من خواستى همسرى برگزینى  ،اءمامه دختر خواهرم را انتخاب نمائى  ،که او
براى فرزندانم چون مادرى دلسوز و مهربان است .
تابوتى برایم تهیّه کنید و جنازه ام را درون آن قرار دهید تا هنگام تشییع  ،بدنم پنهان و پوشیده باشد و حجم بدنم
مورد دید افراد و توجّه نامحرمان قرار نگیرد.
هنگامى که شب فرا رسید و افراد ،در خانه هاى خود خوابیدند ،جنازه ام را حمل و تشییع کنید ،تا اشخاصى که بر
من ظلم کردند و حقّ ما را غصب نمودند ،در تشییع جنازه ام شرکت نکنند ،چون که آنان دشمن من و دشمن رسول
.خدا هستند.
-سخنان حضرت فاطمه

حضرت فاطمه فرمود :ما اهل بیت پیامبر وسیله ارتباط خداوند با خلق او هستیم  ،ما برگزیدگان پاک و مقدّس
پروردگار مى باشیم  ،ما حجّت و راهنما خواهیم بود؛ و ما وارثان پیامبران الهى هستیم .
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فرمود :خداوندا ،به حقّ اولیاء و مقرّبانى که آن ها را برگزیده اى  ،و به گریه فرزندانم پس از مرگ و جدائى من با
ایشان  ،از تو مى خواهم گناه خطاکاران شیعیان و پیروان ما را ببخشى .
فرمود :سه چیز از دنیا براى من دوست داشتنى است  :تالوت قرآن  ،نگاه به صورت رسول خدا ،انفاق و کمک به
نیازمندان در راه خدا.
فرمود :همیشه در خدمت مادر و پاى بند او باش  ،چون بهشت زیر پاى مادران است ؛ و نتیجه آن نعمت هاى بهشتى
خواهد بود.
فرمود :کسى که بعد از خوردن غذا ،دست هاى خود را نشوید دست هایش آلوده باشد ،چنانچه ناراحتى برایش
بوجود آید کسى جز خودش را سرزنش نکند.
فرمود :اوّل باید در فکر مشکالت و آسایش همسایه و نزدیکان و سپس در فکر خویشتن بود.
حوزه علوم اسالمی دانشگاه صنعتی شاهرود
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