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روش «اعطای بینش» یکی از روشهای مهم و مؤثر تربیتی
چکیده است که در کتب تربیت اسالمی موردتوجه و تأکید قرار گفته
است و ازآنجاکه قرآن برای تربیت و هدایت انسان نازل شده،
در آیات متعددی ،علل و عوامل کسب بصیرت و پیامدهای آن نیز تبیین شده
است .این پژوهش ،پس از نقد و تحلیل آیات مربوطه و تبیین کیفیت اعطای
بینش توسط آیات ،به دنبال بررسی و تبیین تأثیرات روش «اعطای بینش» در
قرآن ،در دو محور «نظام هستی» و «دنیا» ،با تکیه بر تفاسیر امامیه است .این
روش میتواند به انسان ،فهم عمیق و گسرتدهای دربارهی قوانین جهان هستی
ارائه دهد تا انسان در پرتو آن ،به یک زندگی ایدهآل و مطلوب و موردنظر
آموزههای دینی دست یابد .از میان این بینشها میتوان به خدا را شاهد و
ناظر اعامل دانسنت؛ متام هستی را تحت احاطهی او دیدن و همهی موجودات را
مستفیض به فیض رحمت الهی دانسنت؛ درک ویژگیهای دنیای ممدوح و مذموم
و حدود و ثغور استفاده از آن اشاره کرد .بینش و بصیرت بهدستآمده از این
آیات ،به همراه ایامن و عمل ،راه رسیدن به سعادت و خوشبختی را هموار
میکند.
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مقدمه

در آموزههای دینی بهویژه آیات قرآن ،زمینه برای تحکیم اعتقادات فراهم شده است؛ یعنی سعی
کردهاند تا آگاهیهای گسرتده و عمیقی در موضوعات مختلف ،به انسان داده شود تا با انتخاب و
تصمیمی آگاهانه حرکت کند؛ نه با تقلید کورکورانه .یکی از روشهای هدایتی و تربیتی قرآن در این زمینه،
روش «اعطای بینش» است .این روش بر اصل «تحول باطن» تکیه دارد .اصل «تحول باطن» بیانگر آن است
که در تربیت ،باید به فکر تحول درونی بود (جاهد ،1387 ،ص  .)238این اصل یکی از مهمترین روشهای
تعلیم و تربیت اسالمی است و تالش میکند تا تلقّی آدمی از امور را دگرگون کند؛ زیرا نوع تلقی ،یکی
از مبانی مؤثر بر نوع رفتارها و اعامل است (هامن ،ص 254؛ باقری ،1380،ص  )75و همین دگرگونی در
تلقی افراد و نحوهی ارزیابی امور است که به تغییر در عملکرد و رفتار انسان منجر میشود .این روش در
قرآن ،در پنج محور اساسی (نظام هستی ،دنیا ،حقیقت انسان ،تاریخ ،مرگ و زندگی پس از مرگ) قابلطرح
و بررسی است .با توجه به حجم گسرتدهی آیات و مطالب تفسیری و تربیتی ،بررسی همهی محورها از
حوصله یک مقاله خارج است؛ لذا در این نوشتار به بررسی آثار و پیامدهای تربیتی در دو محور اول (نظام
هستی ،دنیا) اکتفا شده است .درواقع ،پژوهش حارض ،پاسخی به دو پرسش زیر خواهد بود:
الف .اهمیت و جایگاه روش اعطای بینش در قرآن چیست؟
ب .اعطای بینش دربارهی «نظام هستی» و «دنیا» ،چه تأثیرات تربیتی در زندگی انسان به دنبال
خواهد داشت؟

پیشینهی تحقیق

ازآنجاکه این پژوهش ،دربار ه ی یکی از روشهای تربیت اسالمی است ،طبیعتاً در کتب تخصصی مربوط
به روشهای تربیت اسالمی (البته بدون احصاء همهی آیات و آثار تربیتی آنها) مطرح شده است؛ ازجمله:
نگاهی دوباره به تربیت اسالمی اثر خرسو باقری؛ روشهای تربیتی در داستانهای قرآن تألیف حمید
محمدقاسمی و غیره؛ که ما نیز در این پژوهش به برخی از آنها استناد کردهایم .جستجوی نگارنده حاکی
از این است که بهجز در پارهای از مقاالت ،که بهطور مخترص به این روش اشارهشده؛ ازجمله« :روشهای
تربیت اسالمی» نوشتهی محمدعلی محسنزاده و «روشهای تربیتی امام رضا(ع)» اثر زهرا اسدپور ،اثر
مستقلی دراینباره نوشتهنشده است.

 .1مفهومشناسی

واژهی «تربیت» ،از باب تفعیل و از ریشهی «ربو» است و مراد از آن ،رشد و منو و تربیت بدنی،
جسامنی و مادی است و به معنای دگرگون کردن گامبهگام و پیوستهی هر چیز است تا به انجامی برسد که
سزاوار آن است (راغب اصفهانی ،1412 ،ص 336؛ مصطفوی ،1362 ،ج  ،4ص 16؛ باقری ،1380 ،ص .)37
«روش» در لغت ،به معنای قاعده ،قانون و طریقه است (دهخدا ،1373 ،ذیل واژهی روش) .در اصطالح،
به دستورالعملهای جزئی اطالق میشود که مبتنی بر اصول تعلیم و تربیت هستند (جاهد ،1387 ،ص
237؛ باقری ،1380 ،ص  )87و به مجموعهای از امور گفته میشود كه به انسان ،برای رسیدن به مقصد و
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انجام كار موردنظر ،بهصورت روشمند كمك میكند« .روشهای تربیتی» نیز به معنای شیوهها و رفتارهایی
است كه مربی برای تحقق بخشیدن به اهداف تربیتی به كار میبندد (رفیعی ،بیتا ،ج  ،3ص  187و 226؛
باقری ،1380 ،ص «.)53بینش» از دیدگاه علامی لغت فارسی ،اسم مصدر از دیدن و به معنای قدرت دید،
بینایی و بصیرت است (دهخدا ،1373 ،ج  ،1ص 4594؛ معین ،1360 ،ج  ،1ص 634؛ عمید ،1360،ج  ،1ص
 .)410بصیرت نیز در کتب لغت عربی ،معانی متعددی دارد؛ ازجمله :عقیدهی قلبی ،شناخت ،یقین ،زیركی
(ابنمنظور ،1414 ،ج  ،2ص 418؛ جوهری ،1410،ج  ،2ص 591؛ ابنفارس ،1404 ،ج  ،1ص  .)253برخی نیز
آن را شناخت و معرفت و اعتقاد حاصلشده در قلب نسبت به امور دینی و حقایق امور دانستهاند (العین،
 ،1410ج  ،1ص  )166و اینکه به معنای نوعی آگاهی عمیق و گسرتده و علم به دیدنیهاست (جاهد،
 ،1387ص 254؛ طباطبایی ،1417 ،ج  ،1ص )229؛ بنابراین« ،اعطای بینش» در اصطالح ،به معنای رساندن
انسان به آگاهی و فهم عمیقی در رابطه با حقایق ،جریانها و امور اطراف خود است تا بتواند ب هراحتی،
حق را از باطل تشخیص دهد و در مسیر سعادت و کامل حرکت کند.

 .2جایگاه روش اعطای بینش (بصیرت) در قرآن

ازآنجاکه نوع جهانبینی انسان ،در رفتارهای اخالقی وی بسیار مؤثر است ،روش اعطای بینش ،رضورت
و اهمیت خاصی پیدا میکند؛ زیرا گاه فردی به سبب رشایط محیطی و یادگیریهای اشتباه و تجربیات بد،
از دیدگاه نادرستی به وقایع پیرامون خود مینگرد و طبیعتاً عملکرد او نیز اشتباه خواهد بود؛ ازاینرو ،در
بسیاری از مواقع« ،اعطای بینش» و اصالح نگرشها ،مستقیامً به تغییر رفتار و عملکرد فرد خواهد انجامید
(محمدقاسمی ،1389 ،ص )162؛ به همین سبب ،در قرآن بر آن تأکید و ترصیح شده است؛ هم از جهت
کاربرد واژهی بصیرت و هم از لحاظ معرفی راهها و عوامل کسب بصیرت.

 -1-2کاربرد واژهی بصیرت

واژهی «برص» و مشتقات آن 150 ،بار و در ضمن  132آیه مطرحشده است؛ ازجمله :دربارهی واژهی
«بصائر» آمده است که جمع «بصیره» و از مادهی «برص» به معناى بینه و داللتی است كه بهوسیلهی آن،
هر چیزی آنطور كه هست ،دیده شود (طباطبائی ،1417 ،ج  ،7ص 302؛ طربسی ،1372 ،ج  ،4ص  )534و
معموالً در بینش فكرى و عقالىن بهکار برده مىشود و به متام امورى اطالق مىگردد كه سبب درك و فهم
مطلب است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،5ص  .)389در کتب تفسیری ،با توجه به آیات ،معانی مختلفی
برای آن آوردهاند :گاهی به معنى دلیل و شاهد و گواه و اموری است كه سبب تن ّبه و بینایى است؛ مانند
آیهی  104سورهی انعامَ « :قدْ جا َءك ُْم بَصائِ ُر ِم ْن َربِّك ُْم» (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،5ص 389؛ طیب،1378 ،
ىل بَ ِصی َره» (یوسف )108 ،به معنای یقین و اطمینان است؛(طیب،
ج  ،5ص )160؛ درآیهی «أَ ْد ُعوا إِ َل اللَّ ِه َع 
 ،1378ج  ،7ص 291؛ طربسی ،1372 ،ج  ،5ص .)411و در آیهی «بَلِ ْ ِ
النْسانُ َعىل نَف ِْس ِه بَ ِصی َره» (قیامت،
 )14نیز به معنای شاهد و گواه آمده است( .مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،25ص 292؛ حسینى همداىن،1404 ،
ج  ،17ص 221؛ عامىل1360 ، ،ج  ،8ص )418؛ بنابراین ،میتوان گفت بصیرت ،دید نافذی است كه درون
اشیاء را مینگرد (طالقاىن1362 ، ،ج  ،2ص .)159
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 -2-2علل و عوامل کسب بصیرت

در قرآن ،راهها و علل مختلفی نیز برای کسب بصیرت بیانشده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند

از:
ِ
ِ
«توجه به خود قرآن» که یکی از عوامل مهم برای رسیدن به بصیرت است« :هذا بَصائ ُر م ْن َربِّكُم»
(اعراف .)203 ،منظور از «بصائر» در این آیه ،خود قرآن است (طوسی ،بیتا ،ج  ،4ص )226؛ زیرا وسیلهی
بیناىئ دل و بصیرت قلب و سبب تعلیم و تربیت سلسلهی برشاست و انتظام زندگى اجتامعات برشى بر
آن استوار است (رشیف الهیجى ،1373،ج  ،2ص 151؛ حسینى همداىن ،1404 ،ج  ،7ص .)208
یکی دیگر از راههای مؤثر برای کسب بصیرت« ،تفکر در آیات و نشانههای خدا» در زمین و وجود
خود انسان است (ذاریات 20 ،و 21؛ ق ،)8-6 ،بهطوریکه اگر انسان ،اندىك چشم باز کند ،مىبیند و روحش
از درک عظمتش سیراب مىشود (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،22ص )324؛
ِ
ف ِم َن الشَّ ْیطانِ تَ َذكَّ ُروا َفإذاِ
«یاد خدا» نیز از عوامل بصیرتزا است« :إِنَّ الَّ ِذی َن اتَّ َق ْوا إِذا َم َّس ُه ْم طائ ٌ
صون» (اعراف .)201 ،بر اساس این آیه ،هنگامیکه شیطان به پرهیزکاران نزدیک میشود ،به یاد
ه ُْم ُم ْب ِ ُ
خداوندی میافتند که مالک و مربی ایشان و همه امور ایشان به دست او است؛ لذا به او پناه میبرد و
خداوند نیز رش آن شیطان را از ایشان دفع میکند و پردهی غفلت را از ایشان برطرف مىسازد و ناگهان
بینا مىشوند (طباطبایی ،1417 ،ج  ،8ص .)381
َ
ُ
«امداد الهی در جنگها» یکی دیگر از این اسباب است« :إِنَّ ِفی ذلِكَ لَ ِع ْ َب ًة ِلولِی ْالبْصارِ» (آلعمران،
 )13و...؛ به همین سبب ،قرآن تأکید میکند که اگر کسی چشم حقیقتبین پیدا کند و دالیل روشن را
ببیند ،به نفع خود اوست و اگر مانند نابینایان ،از دیدن آنها محروم شود ،به زیان خودش است (انعام،
)104؛ لذا این بصیرتها و دالیل روشن ،آثار تربیتی متعددی نیز در پی خواهد داشت که در ادامه به آنها
خواهیم پرداخت.

 .3محورهای روش اعطای بینش (بصیرت) در قرآن

چنانکه گذشت از میان محورهای پنجگانهی مربوط به روش اعطای بینش در قرآن ،دو محور آن را
بررسی میکنیم که دربارهی «نظام هستی» و «دنیا» است و به تبیین نتایج تربیتی آنها با محوریت تفاسیر
امامیه میپردازیم.

 -1-3محور اول :اعطای بینش دربارهی نظام هستی

از دیدگاه دین اسالم ،کل نظام هستی ،آسامن و زمین و هرچه در آنها است ،همگی مخلوق خداوند
یع
هستند .در آیات متعددی ،به منشأ و نحوهی پیدایش جهان خلقت اشارهشده است؛ ازجمله« :بَ ِد ُ
الس ِ
ىض أَ ْمراً َفإِنَّ ا یَق ُ
ُول لَهُ كُ ْن َف َیكُونُ » (بقره)117 ،؛ [او] پدیدآورندهی آسامنها و
اموات َو ْالَ ْر ِض َو إِذا َق 
َّ
زمین [است] و چون به كارى اراده فرماید ،تنها مىگوید[« :موجود] باش» پس [فورا ً موجود] مىشود؛ و
همچنین سورههای اعراف54 ،؛ یونس3 ،؛ هود7 ،؛ حدید4 ،؛ انبیاء30 ،؛ سجده4 ،؛ فرقان59 ،؛ ق38 ،؛ فصلت،
9؛ نازعات 27 ،ـ  .33جهانی که یک آفریده است ،از نظر جهانبینی توحیدی ،با عنایت و مشیت الهی نیز
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نگهداری میشود (مطهری ،1368 ،ص  .)18با توجه به دستهی دیگری از آیات ،میتوان گفت که نظام
هستی ،مجموعهای نظاممند است که اجزای آن از قبیل خورشید ،ماه ،ستاره ،کوهها ،جانوران ،حیوانات،
گیاهان و ...بهگونهای سامانیافتهاند که فعالیت دستهجمعی آنها ،رسانجام به هدف معینی منتهی میشود.
الس ِ
اموات َو ْالَ ْر َض
بهطوریکه هدفمندی شاخصهی اصلی هر مجموعهی منظم است؛ مثل آیهی «ما َخلَ ْق َنا َّ
َو ما َب ْی َن ُهام إِالَّ بِالْ َح ِّق َو أَ َجلٍ ُم َس ًّمى َو الَّذی َن كَ َف ُروا َع َّم أُنْ ِذ ُروا ُم ْعرِضُ ون» (احقاف)3 ،؛ [ما] آسامنها و
حق و [تا] زماىن مع ّین نیافریدیم و كساىن كه كافر شدهاند،
زمین و آنچه را كه میان آن دو است ،جز به ّ
از آنچه هشدار دادهشدهاند رویگردانند؛ و همچنین آیات اعلی 2 ،و 3؛ آلعمران 190 ،و 191؛ منل88 ،؛
قمر49 ،؛ ملک 3 ،و...؛ بنابراین ،در آموزههای دینی ،بهویژه آیات قرآن ،دربارهی نظام هستی ،خالق آن،
نحوهی آفرینش جهان ،شیوهی حفظ و مدیریت ،هدفمندی و باالخره پایان و رسانجام آن ،بینش الزم ،به
انسان دادهشده و کسب معرفت در این زمینه ،مورد تأکید و ترصیح قرارگرفته است که این موضوع ،از
سه زاویه قابلبررسی است:

 -1-1-3زاویهی اول :شهادت

«خداوند شاهد و مشهود است» .این مسئله یکی از عقاید مهم و تأثیرگذار در میان مسلامنان است؛ به
این معنا که خداوند همواره ناظر و شاهد بر اعامل و افکار (ظاهر و باطن) انسانها بوده است و هیچگاه
نیز از نظرها پنهان نخواهد شد .آگاه بودن خداوند از وضعیت اعامل و افکار انسان ،با تعابیر مختلف و
در آیات زیادی از قرآن آمده است؛ ازجمله« :شهید»« ،بصیر»« ،علیم»« ،خبیر» و...؛ که بهطور گذرا ،به
معانی هر یک از آنها اشاره میکنیم:
واژهی «شهادت» به معناى دیدن و رسیدن به عین یک چیز و یا یك صحنه است ،حال یا به حس
ظاهرى و یا به حس باطن (طباطبایی ،1417 ،ج ،2ص  .)249آیات متعددی حاکی از وعدهها و وعیدهایی
است که به انسانها دادهشده است تا مواظب اعامل آشکار و نهان و نیز نیات و افکار خود باشند؛ زیرا
خداوند بر آنچه در آشکار و نهان میکنید ،آگاه است؛ ازجملهَ « :و اللَّهُ شَ هیدٌ َعىل ما تَ ْع َملُونَ » (آلعمران،
ىل ما یَ ْف َعلُونَ » (یونس)46 ،؛ « َعىل ك ُِّل شَ ْ ی ٍء شَ هیدٌ » (مائدة117 ،؛ حج17،؛ سبأ47 ،؛
)98؛ «اللَّهُ شَ هیدٌ َع 
ِ
فصلت53 ،؛ مجادلة 6 ،بروج9 ،؛ نساء33 ،؛ أحزاب)55 ،؛ «كَفى بِاللَّه شَ هیداً» (نساء 79 ،و 166؛ یونس29 ،؛
رعد43 ،؛ إرساء96 ،؛ عنكبوت52 ،؛ أحقاف8 ،؛ فتح)28 ،؛ «قُلِ اللَّهُ شَ هیدٌ َب ْینی َو َب ْی َنك ُْم» (أنعام)19 ،؛ بهطور
تاب لِ َم تَكْ ُف ُرونَ ب ِ
ىل ما تَ ْع َملُونَ » (آلعمران ،)98 ،از
ِآیات اللَّ ِه َو اللَّهُ شَ هِیدٌ َع 
مثال در آیهی «ق ُْل یا أَه َْل الْ ِك ِ
اهل كتاب (در اینجا یهود) سؤال مىكند كه چرا به آیات خدا کفر میورزند ،درحالیکه خداوند از اعامل
آنان آگاه بوده است و در آیهی بعد نیز با آوردن عبارت « َو َما اللَّهُ بِغا ِفلٍ َع َّم تَ ْع َملُونَ » ،آنان را تهدید
مىكند كه خدا هرگز از اعامل شام غافل نیست و مجازات او در انتظار شام است! (مکارم شیرازی،1374 ،
ج ،3ص .)22
معنای واژهی «بصیر» و آیات مربوطه نیز از نظر خوانندگان محرتم گذشت؛ اما علیم بودن خداوند نیز
که تقریباً هامن بار معنایی واژهی «بصیر» را دارد ،به صورتهای گوناگونی آمده است؛ ازجمله عبارت « َو
لیم» (بقره ،)231 ،که بیش از ده بار در قرآن بکار رفته است و تأکید میکند که
ا ْعلَ ُموا اَنَّ اللهَ ِبك ُِّل شَ ْییٍ ء َع ٌ
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هیچچیز از محدودهی علم خدا بیرون نیست .او علیم است؛ یعنى هیچ چیزى و هیچ حاىل از هیچ چیزى
بر او پوشیده نیست؛ پس هر وعدهاى كه مىدهد ،از روى علم است و فعل او نیز فعىل است كه از روى
علم ثابت و غیرقابل خطا رس مىزند (طباطبایی ،1417 ،ج  ،2ص  395و .)288
«خبیر» یکی دیگر از صفات و اسامءالحسنی خداوند است که به همین موضوع اشاره دارد و از
مادهی «خرب» گرفته شده است که عامل و آگاه به همهی کارها و آنچه بوده و خواهد بود ،معنی میدهد
(ابنمنظور ،1414 ،ج  ،4ص 226؛ فراهیدی ،1409 ،ج  ،4ص 258؛ راغب اصفهانی ،1412،ص  .)273در
احادیث نیز آمده است که «أ ّما الخَبی ُر فالّذی ال یَع ُز ُب َعن ُه شَ ی ٌء وال یَفوتُ ُه» (کلینی ،1407 ،ج  ،1ص )122؛
اما خبیر بدین معناست كه چیزى بر او پوشیده نیست و از نظرش پنهان منیماند .این واژه در قرآن نیز 45
بار بهکار رفته است (قرىش ،1371 ،ج  ،2ص )220؛ ازجملهَ « :و اللَّهُ بِ ا تَ ْع َملُونَ خَبی ٌر» (بقره 234 ،و )271
و عبارت دیگری با اندکی تفاوتَ « :و اللَّهُ خَبی ٌر بِ ا تَ ْع َملُونَ » (آلعمران153،؛ مائدة8 ،؛ توبة)16 ،؛ بنابراین،
خبیر آن كىس است كه خربه و مطلع است و لذا داللت مىكند بر اینکه خداوند نیز به جزئیات احوال
موجودات و امور هستی و مصالح آنها باخرب است و مىتوان گفت :خبیر ،خاصتر از علیم است (طباطبایی،
 ،1417ج ،7ص 292؛ ج  ،10ص 139؛ ج  ،16ص 357؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،27ص .)168
بینش و بصیرت بهدستآمده از این آیات ،اگر همراه با ایامن و یقین باشد ،قطعاً در شیوهی زندگی
انسان تأثیرگذار خواهد بود؛ بدین معنا که اگر انسان خداوند را شاهد همیشگی زندگی خود بداند ،شاهدی
که هیچگاه از او غافل منیشود و خود را همواره در محرض خدا ببیند و یقین داشته باشد که «ألَم یَعلَم
بأنَّ اللهَ یَری» (علق )14 ،و هیچ عمل و نیت خوب و بد خود را از خداوند پنهان نداند ،آثار تربیتی زیادی
در زندگی انسان منود پیدا میکند .از میان آثار مستخرج از زبان آیات ،به موارد زیر میتوان اشاره کرد:
 .1اعتقاد به توحید را در خود تقویت میکند (رعد)16 ،؛ زیرا اگر کسی تعقل کند ،این راه (شاهد بودن
خداوند) روشنترین برهان بر مسئلهی توحید است( .طباطبایی ،1417 ،ج  ،11ص 325؛ ج ،17ص 405؛
مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،10ص .)160
 .2نفاق و دورویی را کنار میگذارد و ایامن خود را محکم و از رضایت خدا پیروی میکند (آلعمران)162،
زیرا خداوند به نیّات و اعاملشان بیناست(.مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،3ص .)155
 .3سود و منفعت را در زندگی ،کسب و رضرها را از خود دفع میکند (انعام104 ،؛ ارساء )15 ،چون
برهانهای روشنی که مایهی بصیرت بود ،بیان گردید(.طباطبایی ،1417 ،ج  ،7ص  ،302ج  ،13ص .)57
 .4کسانی که به خداى بصیر ،مؤمن هستند ،براى انجام كامل احكام خطیر ،باید خدا را در نظر
داشته و از صفت بصیرش بیندیشند(.بقره )233،لذا خودشان نیز باید متصف به بصارت در فهم و انجام
مسئولیتهای دقیق باشند( .طالقاىن ،1362 ،ج  ،2ص .)159
 .5از اتفاقات روزگار عربت میگیرد و متذکر میشود (آلعمران15 ،؛ هود24 ،؛ نور44 ،؛ غافر )58 ،در
غیر این صورت کوردالنی محسوب میشوند که پند منیگیرند(.طباطبایی،1417،ج  ،17ص342؛ ج  ،10ص
 ،194مکارم شیرازی ،1374،ج  ،9ص  ،67ج  ،14ص  ،507ج  ،20ص 141؛ طوسی ،بیتا ،ج  ،9ص 89؛ قرىش،
 ،1377ج  ،9ص 378؛ قرائتی ،1383 ،ج  ،10ص .)278
 .6دستورات و اوامر و نواهی خداوند ،ازجمله توکل ،صرب بر مصیبتها و معصیتها ،انجام عبادات و
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ترک معاصی ،رضا و ...از حالت تئوری خارج میشود و شکل کاربردی به خود میگیرد .او حتی فکر گناه
را نیز که در روایات منشأ گناهان دانسته شده است ،در ذهن خود منیپروراند (رسولی محالتی،1368 ،
ص  ،)11بهطوریکه برای اعامل خیر و کسب حسنات ،تالش میکند و از زشتیها و سیئات اجتناب خواهد
کرد (رشیعتى1346 ، ،ص .)268

 -2-1-3زاویهی دوم :احاطه

«احاطه» از ریشهی «حوط» ،در اصل به معنای فراگرفنت است .الفاظ «احاط» و «احطنا» پنج بار و
لفظ «محیط» هشت بار دربارهی خداوند بهکار رفته است .علامی لغتشناس ،در معنای آن اتفاقنظر
دارند .راغب آورده است که حائط ،دیوارى است كه مكان مخصوصی را محدود و احاطه مىكند و دو وجه
دارد :گاهی احاطه در اجسام است؛ مثل «فالن مکان را احاطه كردم» و نیز در حفظ و نگهداری بهکار
میرود؛ مانند«إِنَّهُ ِبك ُِّل شَ ْی ٍء ُم ِح ٌ
یط» (فصلت)54 ،؛ خدا حافظ و نگهدارندهی هر چیز است؛ و گاهی نیز
در معنای إِ َحاطَة در علم ،استعامل میشود« :أَ َ
حاط ِبك ُِّل شَ ْی ٍء ِعلْامً» (طالق .)12 ،در ادامه میگوید :احاطه
علمى به چیزى ،در این است كه جسم و كیفیت و غرض و مقصود آن چیز و ایجاد آنچه را كه با اوست
و از اوست بشناىس و بداىن و اینچنین دانىش نیست؛ مگر براى خداوند که میفرماید« :بَ ْل كَ َّذبُوا بِ ا ل َْم
یُ ِحیطُوا ِب ِعلْ ِم ِه» (یونس ،)39 ،بلكه چیزى را تكذیب كردند كه با آن احاطهی علمى ندارند (راغب اصفهانی،
 ،1412ص  .)265بهطورکلی ،منظور از احاطه داشنت خدا ،وابستگى همهی موجودات در ذاتشان ،به وجود
مقدس اوست .به تعبیر دیگر ،در عامل هستى یك وجود اصیل و قائمبهذات ،بیش نیست و سایر موجودات
امكانیه ،همه متىك وابسته به او هستند که اگر یکدم ،این ارتباط از میان برداشته شود ،همه فاىن و معدوم
مىشوند (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،20ص 336؛ طباطبائی ،1368 ،ص  .)64برخی نیز معتقدند :هدف از
توصیف خدا به «محیط» ،اشاره به سعهی وجودی او است ،كه هرگز تحت حدی قرار منیگیرد و همهچیز
«محاط» او ،و او بر همهچیز احاطه دارد (سبحانی ،1376 ،ص .)8
بر این نوع از بینش (احاطهی خداوند بر نظام هستی از حیث علم و قدرت) ،بارها در آیات تأکید
شده است (بقره 20 ،و 129 ،109؛ ص17 ،تا 20؛ انعام59 ،؛ یونس65 ،؛ نور45 ،؛ غافر  16و .)...وجود
سنتها و قوانین حاکم بر زندگی انسانها و نظام هستی ،ازجمله مصادیق آن است که در آیهی زیر به
ف كانَ عا ِق َب ُة الْ ُمكَ ِّذبِینَ»
آن ترصیحشده استَ « :قدْ َخل َْت ِم ْن َق ْبلِك ُْم ُس َن ٌن ف َِسی ُروا ِفی ْالَ ْر ِض فَانْظُروا كَ ْی َ
(آلعمران)137 ،؛ قطعاً پیش از شام ،س ّنتهایی [بوده و] سپریشده است .پس ،در زمین بگردید و بنگرید
كه فرجام تكذیبكنندگان چگونه بوده است؟ و همچنین میتوان از سنت امتحان و ابتال (عنکبوت،)2 ،
سنت امالء و امهال (ارساء 20 ،و آلعمران ،)178،سنت استدراج (اعراف182 ،و  ،)183سنت توفیق الهی
(انعام )160 ،و ...نام برد .در آیهی « َو ِع ْندَ ُه َمفاتِ ُح الْ َغ ْی ِب ال یَ ْعلَ ُمها إِالَّ هُو یَ ْعل َُم ما ِفی ال َ ِّْب َو الْ َب ْح ِر َو ما
ُط ِم ْن َو َر َق ٍة إِالَّ یَ ْعلَ ُمها َو ال َح َّب ٍة ف ی ظُل ِ
ت َْسق ُ
تاب ُمبینٍ » (انعام،
ُامت ْالَ ْر ِض َو ال َرطْ ٍب َو ال یاب ٍِس إِالَّ فی ِك ٍ
 )59نیز متام اتفاقات را در محدودهی علم خدا دانسته شده و هیچ حرکتی حتی افتادن برگ درخت را از
نظر خدا پنهان منیداند .البته اینکه این احاطه ،احاطهای وجودی است یا علمی یا هردو ،میان مفرسان و
دانشمندان علوم قرآنی اختالفنظر وجود دارد .بررسی و تبیین صحتوسقم نظرات آنان از حوصلهی این
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مقاله خارج است؛ اما به اقتضای بحث ،به چند مورد اشاره میکنیم:
َ
اس» (ارساء )60 ،و « َو أ َ
مفرسان دربارهی آیهی فوق و نیز آیات « َو إِ ْذ ُقلْنا لَكَ إِنَّ َربَّكَ أَ َ
حاط
حاط بِال َّن ِ
بِ ا لَدَ یْه ِْم» (جن )28 ،میگویند :مراد از «احاطه» بهمقتضای سیاق ،احاطهی علمى است؛ یعنی پروردگار
احاطهی علمى دامئی به رساپاى برشیت دارد (طباطبایی ،1417 ،ج  ،13ص 139؛ ج  ،20ص 55؛ مکارم
شیرازی ،1374 ،ج  ،5ص 270؛ ج ،12ص )17؛ اما دربارهی آیهی «أَال إِنَّهُ ِبك ُِّل شَ ْی ٍء ُم ِح ٌ
یط» (فصلت،)54 ،
احاطهی وجودی را ترجیح میدهند؛ یعنی هیچ مكان و مكینى از خدا خاىل نیست و هیچ چیز از نظر او
پنهان منیماند (طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص  .)405گاهی نیز هردو نوع احاطه را ممکن میدانند؛ مثالً در
توضیح آیهی «إِنَّ َربِّی بِ ا تَ ْع َملُونَ ُم ِح ٌ
یط» (هود )92،آمده است که احاطهاى است كه متامى اشیاى عامل را
فراگرفته ،هم به حسب وجود و هم به حسب علم و قدرت (طباطبایی1417 ،ق ،ج ،10ص  )375و باالخره
زمانی نیز به معنای قرار گرفنت در قبضه قدرت الهی استَ « :و اللَّ ُه ُم ِحی ٌط بِالْكا ِفرِی َن» (مکارم شیرازی،
 ،1374ج ،1ص .)112
هنگامیکه انسان یقین کند که همهی موجودات در ذاتشان ،به وجود مقدس خدا وابسته هستند و
احاطهی خداوند بر آنها احاطهای حقیقی و دامئی بوده و « َمفاتِ ُح الْ َغ ْی ِب» تنها نزد اوست و بر آنچه در
بَ ّر و بَحر است ،احاطهی علمی دارد ،علم و قدرت و سلطنت خداوند بر همهچیز ارشاف دارد ،او شاهد
و ناظر بر هر چیزی است و بهظاهر و باطن هر چیزى عامل خواهد بود و باالخره اینکه وعدههای او در
زمینههای مختلف دنیوی و اخروی ،تخلفناپذیر است و ،...آثار تربیتی زیادی را به همراه دارد؛ ازجمله:
 .1باورمند شدن به اینکه در متام نظام هستی ،سنن الهی و قضا و قدر حاکم بوده و در طول تاریخ،
در زندگی همهی انسانها نیز اجرا شده است و ازآنجاکه این قانونمندی و نظام حاکم بر جهان هستی،
تجلی و مظهر تقدیر الهی است ،زمینهساز حرکت و پویایی انسان و بهکارگیری اراده و اختیار او میشود؛
نه مقهوریت و شکست او .با چنین ایامن و یقینی ،انسان از حال خویش مراقبت میکند و اعامل و گفتار
و نیات خود را كنرتل خواهد کرد (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،5ص  .)271مرحوم طربسی نیز بر همین معنا
تأکید میکند و میگوید :مكلف هرگاه بداند كه اعاملش در لوح محفوظ ثبت است و فرشتگان آنها را
مطالعه مىكنند ،دواعى او براى انجام كارهاى نیکو و ترك زشتىها تقویت میشود (طربىس1372 ، ،ج ،4
ص .)481
 .2ارادهی خداوند را بر همهچیز حاکم میداند و تنها او را عبادت خواهد کرد و بر غیر خدا رس تعظیم
فرود نخواهد آورد؛ زیرا فقط او رسچشمهی خیر و برطرفکنندهی مصائب و مشکالت است و دفع رضرها
و جلب منفعتها ،به ارادهی اوست (طیب ،1378 ،ج  ،4ص 439؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،5ص .)175
 .3خدا را فراموش منیکنند و از غرور و تفاخر ،پرهیز میکنند و آنچه را به دست میآورند ،فضل خدا
میدانند؛ نه آنکه قارونوار بگویند« :إِنَّ ا أُوتِیتُهُ َعىل ِعل ٍْم ِع ْن ِدی» (قصص)78 ،؛ «من اینها را درنتیجهی
دانش خود یافتهام ».زیرا انسان بیمایه و کمظرفیت ،هنگامیکه مخترص قدرىت در خود احساس كند ،رس
به طغیان برمیدارد و حتی گاه از بیخردی ،به مبارزه با قدرت خدا برمىخیزد (مکارم شیرازی  ،1374،ج
 ،15ص 475؛ ج  ،20ص .)327
 .4گرفتار نشدن در دام رشک و اعتقاد داشنت به توحید در خالقیت و رازقیت ،از دیگر آثار تربیتی
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اعتقاد به احاطهی علمی و وجودی خدا بر جهان هستی است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج  ،18ص )172؛ لذا
به اعامل نیک گرایش مییابند و به دستور «ف َْاستَ ِبقُوا الْ َخ ْیر ِ
ات» ،پایبند خواهند بود (بقره.)148 ،
 .5برطرف و ریشهکن شدن شك و ریب از دلهای مرشکین نسبت به مسئلهی معاد و مالقات با
پروردگار (طباطبایی ،1417 ،ج ،17ص  ،)406گاهی نیز برای تسلیخاطر خطیر رسولخدا و در مرحلهی
بعد همهی مسلامنان است؛ مثالً در آیهی « َو اللَّهُ ِم ْن َورائِه ِْم ُم ِح ٌ
یط» (بروج )20 ،مىفرماید :خدا از خارج،
محیط به آنان و ناظر اعاملشان است و این اشاره است به اینكه كفار منىتوانند با کفر خود ،خدا را عاجز
سازند؛ زیرا او محیط به ایشان و از هرجهت قادر بر ایشان است (طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص .)254
 .6برخی از آیات نیز ،هدف آفرینش عظیم را ،آگاهى انسان از صفات خدا از علم و قدرت او مىشمرد:
«لِ َت ْعلَ ُموا أَنَّ اللَّهَ َعىل ك ُِّل شَ ْی ٍء َق ِدی ٌر َو أَنَّ اللَّهَ َقدْ أَ َ
حاط ِبك ُِّل شَ ْی ٍء ِعلْامً» (طالق .)12 ،آگاهى از این دو
صفت ،براى تربیت انسان كاىف است؛ زیرا به دنبال تفکر در مسئلهی خلقت ،شک در رابطه با اینکه
قدرت خداى تعاىل شامل هر چیز و علمش محیط به هر چیزاست ،برطرف میشود و درنهایت ،بر همهی
خردمندان مؤمن واجب میگردد كه از مخالفت امر او بپرهیزند؛ زیرا سنت این خداى قدیر علیم بر این
جاریشده است كه مطیعان اوامرش را پاداش و اهل استكبار را مجازات فرماید (مکارم شیرازی،1374 ،
ج ،24ص 263؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،19ص .)326

 -3-1-3زاویهی سوم :افاضه

«افاضه» مصدری از مادهی «فیض» به معنای زیاد بودن ،پر شدن و جاری شدن است (ابنمنظور،
 ،1414ج  ،7ص 210؛ بستاىن ،1375 ،ص 103؛ فیومى ،1414 ،ص  )485و افاضه یعنی فیض و بهره رساندن
به دیگری و القاء امری در قلب به طریق الهام بدون تحمل زحمت کسب و اکتساب.پ (دهخدا ،1373 ،ج
 ،2ص )2570؛ بنابراین ،با توجه به مجموع آیات (که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهد شد) ،افاضهی
خداوند نسبت به موجودات جهان هستی ازجمله انسانها ،به معنای مجموعهای از قوانین و برنامههای
دامئی و همیشگی است که شامل نعمتها ،الهامات ،هدایتها ،برکات ،حکمتها ،نشانهها و ...میشود
و بیشرت در قالب لطف ،رحمت و فضل خداوند از طریق فرشتگان ،انبیا و اولیا به جریان میافتد و برای
تربیت و رساندن موجودات به هدف اصلی خود و سعادت جاودانی رضوری است .در کتب تعلیم و تربیت
اسالمی نیز آمده است که «افاضه» یعنی هیچکس از رحامنیت خدا محروم نیست (جاهد ،1387 ،ص )255
و ازآنجاکه رحمت ،زیربناى متام عامل هستى است و این اصل ،محور اصىل نظام تربیتى جهان را تشكیل
مىدهد ،رضوری است که اساس خلقت و تربیت و حاكمیت خدا بر پایه رحمت و رحامنیت باشد (مکارم
شیرازی ،1374 ،ج  ،18ص  ،170ج  ،1ص )6؛ لذا این بخش از پژوهش را بیشرت به بررسی آیات مربوط به
افاضهی رحمت خدا و نتایج تربیتی مرتتب بر آن اختصاص میدهیم.
«رحمت» در کتب لغت ،دربارهی انسان به معنی نرمدلی و عطوفت و دربارهی خدا به معنی عطوفت
و نیکی و رزق ،انعام و تفضل و بخشش از گناهان آمده است (ابنمنظور ،1414 ،ص 174؛ راغب،1412 ،
ص 191؛ مصطفوی ،1362 ،ج  ،4ص 89؛ ابنفارس ،1404 ،ج  ،2ص 285؛ طریحى ،1375 ،ج ،۲ص .)۱۵۸در
منابع تفسیری نیز ذکر شده است که «رحمت» دربارهی خدا ،به معناى تأثر قلبى نیست ،بلكه به معناى
بررسی آثار تربیتی روش «اعطای بینش» در قرآن
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ستحق خیراست ،آنهم به مقدارى
نتیجهی آن تأثر آمده که هامن جربان نقص است و یا افاضهی خیر بر ُم ِّ
كه او استحقاق آن را دارد (طباطبایی ،1417 ،ج  ،10ص 80؛ ج  ،5ص 187؛ ج  ،1ص  .)19صفت رحمت یکی
از صفات جاملیهی خداوند بوده و خداوند آن را بر خود واجب کرده است (انعام12 ،و  )52و فرموده است
« َو َرح َم ِتی َو ِس َعت ک َُّل شَ یء» (اعراف156 ،؛ غافر)7 ،؛ رحمتم آنچنان وسیع و گسرتده است که شامل متام
موجودات جهان هستی میشود؛ و خزائن رحمت ،تنها نزد اوست« :أَ ْم ِع ْندَ ه ُْم َخزائِ ُن َر ْح َم ِة َر ِّبكَ الْ َعزِی ِز
َّاب» (ص )9 ،و از آنجا که واژهی «رحم» بیش از  500بار در قرآن بکار رفته است ،قطعاً نتایج تربیتی
الْ َوه ِ
زیادی نیز به همراه دارد که پرداخنت به همهی آنها در این پژوهش منیگنجد و لذا به برخی از آنها در دو
بخش «مرحومان (مشموالن) رحمت الهی» و «محرومان از رحمت الهی» اشاره میکنیم:

 -1-3-1-3مرحومان به رحمت الهی

عالوه بر اینکه خداوند رحمت را بر خود واجب کرده و آن را چنان گسرتده است که همهچیز را شامل
میشود ،گاهی نیز آن را بهعنوان فلسفهی آفرینش معرفی فرموده است« :إِالَّ َم ْن َر ِح َم َر ُّبكَ َو لِذلِكَ َخلَ َقهُ »
(هود )119،یعنی برای رحمت ایشان را آفرید(.طربسی ،1372،ج  ،5ص  .)311و فهم این مسئله برای همه
ِیب ِم َن الْ ُم ْح ِس ِنینَ» (اعراف،
میساست؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است« :إِنَّ َر ْح َم َت اللَّ ِه َقر ٌ
ّ
 )56و انسانها با کمک ایامن به خدا و چنگ زدن به کتاب آسامنی و اطاعت از خدا و رسولش ،در رحمت
واسعه الهی قرار میگیرندَ « :فأَ َّما الَّ ِذی َن آ َم ُنوا بِاللَّ ِه َو ا ْع َت َص ُموا ِب ِه ف ََس ُیدْ ِخلُ ُه ْم ِفی َر ْح َم ٍة ِم ْنهُ ( »...نساء175 ،؛
آلعمران)132 ،؛ چون هم پیامرب اکرم(ص) مایهی رحمت استَ « :و ما أَ ْر َسلْناكَ إِالَّ َر ْح َم ًة لِلْعالَ ِمینَ» (انبیاء،
ُدى َو َر ْح َم ًة»...
 )107و هم قرآن مایهی هدایت و رحمت استَ « :و نَ َّزلْنا َعلَ ْیكَ الْ ِك َ
تاب تِ ْبیاناً لِك ُِّل شَ ْی ٍء َو ه ً
(نحل.)89 ،
اما اینکه چه کسانی توانستهاند مشمول رحمت خداوند شوند و این مسئله ،چه تأثیری در شیوهی
زندگی آنان داشته است در آیات دیگر ،مطرحشده است؛ ازجمله:
 .1محسنین و نیکوکاران :ازیکطرف ،احسان کردن و نیکوکار بودن زمینهی کسب رحمت خدا را فراهم
میکند؛ زیرا رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است (اعراف ،)56 ،از طرف دیگر ،خداوند وقتى بخواهد
بر اساس اسباب و علل ،رحمت خود را به شخىص برساند ،هیچکس منیتواند مانع خواست و ارادهی
یع أَ ْج َرالْ ُم ْح ِس ِنینَ»(یوسف )56 ،زیرا مش ّیت الهى ،نظامدار و
یب ِب َر ْح َم ِتنا َم ْن نَشا ُء َو الن ُِض ُ
او شود؛«ن ُِص ُ
قانونمند است؛ چه بر اساس نظامهای طبیعى و چه بر مبنای نظامهای غیبى( .نجفى خمینى ،1398،ج
 ،8ص 14؛ مرتجامن ،1377 ،ج ،5ص 18؛ قرائتی ،1383،ج ،6ص 109؛ طباطبایی ،1417 ،ج ،11ص  .)201در
برخی از آیات ترصیحشده است که هیچکسی منیتواند مانع نزول رحمت الهی بر انسان شود و اگر خداوند
اس
رحمتی را از شخصی دریغ دارد ،هیچکس منیتواند آن رحمت را بر وی فرود آوردَ « :مای ْف َتحِ اللَّهُ لِل َّن ِ
ِم ْن َر ْح َم ٍة فَال ُم ْم ِسکَ لَ َها َو َمای ْم ِسکْ فَال ُم ْر ِس َل لَهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه» (فاطر)2،؛ هر رحمتی را كه خدا براى مردم
گشاید ،بازدارندهاى براى آن نیست و آنچه را كه بازدارد[ ،پس از بازگرفنت] گشایندهاى ندارد و اوست هامن
شكستناپذی ِر سنجیدهكار .آیهی  38سوره زمر نیز بر همین مطلب تأکید دارد.
 .2آخرت طلبان مؤمن و ثابتقدم برای رسیدن به پاداشهای الهی ،از فضل و رحمت خداوند برخوردار
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خواهند شدَ « :و ِم ْنك ُْم َم ْن یُرِیدُ ْال ِخ َر َة َ ...و اللَّهُ ُذو فَضْ لٍ َع َل الْ ُم ْؤ ِم ِنین» (آلعمران )152 ،و لذا عنایت
و فضل خدا هرگز شامل حال مرتکب فحشا نخواهد شد (طباطبایی ،1417 ،ج ،4ص 44؛ مکارم شیرازی،
 ،1374ج ،3ص 130؛ موسوى سبزوارى1409 ، ،ج  ،6ص .)408
َ
 .3گاهی صبور بودن و صالح بودن ،سبب غوطهور شدن در رحمت (نعمت) الهی استَ « :و أ ْد َخلْناه ُْم
الصالِ ِحینَ» (انبیاء ،86 ،بقره)157 ،و این بزرگترین موهبت الهی در برابر صرب و
ِفی َر ْح َم ِتنا إِنَّ ُه ْم ِم َن َّ
استقامت آنان بود (شیخ طوسی ،بیتا ،ج  ،7ص 273؛ طربسی ،1372 ،ج  ،7ص 95؛ نجفى خمینى ،1398 ،ج
 ،12ص 332؛ مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،1ص  )526و گاهی نیز به برکت رحمت الهی ،انسان نرمخو ،مهربان،
دارای سعهی صدر و صبور میشودَ « :فبِام َر ْح َم ٍة ِم َن اللَّ ِه لِ ْن َت لَ ُهم» (آلعمران )159 ،زیرا سعۀ صدر از
بارزترین صفات پیشوایان است (مرتجامن،1377 ،ج  ،1ص .)642
ِ
ِ
ِالسوء إِالَّ ما َرح َم َربِّی» (یوسف)53 ،
 .4متقین و پرهیزکاران؛ گرچه براساس آیهی «إِنَّ ال َّنف َ
ْس َلَ َّما َر ٌة ب ُّ
رش نفس اماره است (مکارم شیرازی،1374 ،
رحمت الهی ،راهی مطمنئ برای رسیدن به تقوی و رهایی از ّ
ج ،9ص )433؛ اما در آیهی «لِ َت َّتقُوا َو لَ َعلَّك ُْم تُ ْر َح ُمونَ » (اعراف )63 ،تقوا زمینهساز نزول رحمت الهى معرفی
شده است (قرائتی ،1383 ،ج  ،4ص )92؛ و این که در اثر این ترسانیدن ،شام تقوى پیشه كنید و از بیم
گرفتارى به عذاب رستاخیز مه ّیا و آمادهی جلب رحمت شوید (داور پناه ،1375 ،ج  ،4ص  .)246و در جای
دیگر نیز فرموده است که رعایت تقوا ،رحمت الهی را دو برابر میکند (حدید 28 ،و .)29
 .5مؤمنین ،مهاجرین و مجاهدین در راه خدا نیز ازجمله افرادی هستند که مشمول رحمت خدا
میشوند:
ُ
ِ
ِ
ِ
َ
بیلِ
َّ
َّ
َّ
حیم»
«إِنَّ الَّذی َن آ َم ُنوا َوالَّذی َن ها َج ُروا َو جاهَدُ وا فی َس الله أولئكَ یَ ْر ُجونَ َر ْح َم َت الله َو اللهُ غفُو ٌر َر ٌ
(بقره.)218 ،
عالوه بر موارد فوق ،رحمت الهی:
 .6بهرتین نگهدارنده در برابر فرمانهای خداست (هود.)43 ،
 .7زمینهی رسیدن به شادمانی و رسور را فراهم میکند (یونس 57 ،و .)58
 .8علت محفوظ ماندن انسان از بدیها و خرسانها در دنیا (غافر9 ،؛ بقره64 ،؛ هود 47؛ اعراف)149 ،
و مجازات و عذابها در آخرت است (انعام.)16 ،
 .9روحیهی امید را در انسانهای گناهکار تقویت میکند (آلعمران )89 -86 ،و سبب پذیرفته شدن
توبهی آنان میشود (توبه104 ،؛ شوری.)25 ،
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هامنطور که گذشت رحمت الهی ،متام نظام هستی را فراگرفته است؛ بهعبارتدیگر ،از سوی فاعل،
محدودیتی وجود ندارد ،بلکه اگر محدودیتی دیده میشود ،از سوی قابل است؛ یعنی این موجودات
هستند که یا به سبب محدودیت وجودی خود منیتوانند مشمول رحمت خدا شوند؛ یا به دلیل اعامل
و رفتارهایشان از درگاه رحمت الهی دور میگردند .البته این محرومیتها ،دامئی نیستند و انسانها
میتوانند با توبه ،دوباره از دریای رحمت الهی بهرهمند شوند؛ اما گروهی هستند که به این مسیر
بررسی آثار تربیتی روش «اعطای بینش» در قرآن
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بازمنیگردند و خود را از این موهبت محروم میکنند که با توجه به آیات ،به چند گروه اشاره میمناییم و
آثار تربیتی آنها را نیز در ضمن بحث مطرح میکنیم:
 .1ظاملان و ستمگران ازجمله افرادی هستند که از درگاه رحمت خدا محروم میشوند .در آیهی «...
َو ل ِك ْن یُدْ ِخ ُل َم ْن یَشا ُء ِفی َر ْح َم ِت ِه َو الظَّالِ ُمونَ ما لَ ُه ْم ِم ْن َولِ ٍّی َو ال ن َِصیرٍ» (شوری ،)8 ،میان «من یشاء»
و» الظاملون » تقابل هست .مراد از «من یشاء» ،غیر ظاملین است؛ همچنین میان «داخل كردن در رحمت
خود» و بین «وىل و یاور نداشنت كفار» تقابل وجود دارد؛ لذا میفهمیم که آنانی كه در رحمت خدا داخل
مىشوند ،هم وىل دارند و هم نصیر؛ و اینکه مراد از رحمت ،بهشت است و الزمهی نداشنت وىل و نارص،
جهنم است( .طباطبایی ،1417،ج  ،18ص  .)19در آیهی «ِانَّ الَّ ِذی َن تَ َوفَّاه ُُم الْ َمالئِكَ ُة ظالِ ِمی أَنْف ُِسه ِْم ...
َفأُول ِئكَ َمأْواه ُْم َج َه َّن ُم» (نساء« ،)97 ،اولئك» اسم اشاره به بعید است و لذا به دورى و محرومیت از رحمت
پروردگار اشاره دارد (حسینى همداىن  ،1404ج ،4ص 17؛ خاىن ،1372 ، ج ،4ص .)173
ِ
ُ
 .2دستهی دوم از محرومین از رحمت الهی« ،کافران» هستند؛ مثالً در آیهی «إِنَّ الَّذی َن آ َم ُنوا ث َّم كَ َف ُروا
ثُ َّم آ َم ُنوا ثُ َّم كَ َف ُرواثُ َّم ازْدادُوا كُ ْفراً ل َْم َیكُنِ اللَّهُ لِ َی ْغ ِف َر لَ ُه ْم َو ال لِ َی ْه ِد َی ُه ْم َسبِیال»(نساء )137 ،به وضعیت آنان
اشاره شده است؛ زیرا خداوند آنان را تهدید کرده است به اینكه دیگر آنان را نخواهد آمرزید و به سوى
راه ،هدایت نخواهد كرد.؛ به این معنا كه چون بر ایامنشان پایدار نیستند ،امید منىرود رحمتى كه از خدا
متوقع است ،شامل حال آنان شود (طباطبایی ،1417 ،ج  ،5ص 113؛ طیب ،1378 ،ج  ،4ص .)239
« .3مرشکان» نیز گروه دیگری از محرومان هستند که در آیات مورد تأکید قرار گرفتهاند .رشك ،خروج
حق و بریدن از خدا و پیوسنت به دیگرى است (قرائتی ،1383 ،ج  ،2ص )301؛ ازجمله در آیهی
از مدار ّ
«إِنَّهُ َم ْن یُ ْشِكْ بِاللَّ ِه َف َقدْ َح َّر َم اللَّهُ َعلَ ْی ِه الْ َج َّن َة َو َمأْوا ُه ال َّنار( »...مائده)72 ،؛ هركس به خدا رشك آ َو َرد ،قطعاً
خدا بهشت را بر او حرام میسازد و جایگاهش آتش است و براى ستمكاران یاوراىن نیست .البته اگرچه در
این آیه ،از بهشت صحبت شده است؛ اما میتوان گفت که بهشت ،یکی از مصادیق رحمت خداست و در
قرآن ،اطالق رحمت بر بهشت مکرر آمده است( .طباطبایی ،1417 ،ج  ،16ص 119؛ مکارم شیرازی،1374 ،
ج  ،3ص  .)310در آیهی  48سورهی نساء نیز بر همین معنا ترصیحشده است.
از دیگر گروههای محروم از رحمت خدا میتوان به منافقان (توبه ،)68 ،متکربان (زمر ،)72 ،مستکربان
(نساء ،)173 ،مرتدان (آلعمران )86 ،اشاره کرد؛ بنابراین ،انسان مرتبی به تربیت اسالمی ،باید تالش کند تا
ظلم ،کفر ،رشک و نفاق را از زندگی خود دور مناید.

 -2-3محور دوم :اعطای بینش دربارهی دنیا

«دنیا» مؤنّث ادىن است و  115در قرآن تكرار شده است .در متام آنها ،صفت زندگى كنوىن است،
مگر در چهار آیه (انفال ،42،صافات ،6 ،فصلّت ،12 ،ملک )5 ،،كه صفت آسامن و کنار بیابان آمده است.
(قرىش ،1371،ج2؛ ص  .)362با توجه به آیات ،اصل آن «دن ّو» و به معنای «نزدیکی» است؛ زیرا در آیات
متعددی چون « َربَّنا آتِنا ِفی الدُّ نْیا َح َس َن ًة َو ِفی ْال ِخ َر ِة َح َس َن ًة» (بقره ،)201 :با آخرت مقابل افتاده است
(قرىش ،1371،ج2؛ ص 362؛ جوهری ،1410،ج  ،6ص 2341؛ ابنمنظور ،1414 ،ج  ،4ص  .)419البته برخی
معتقدند :از ما ّده «دنائت» به معنى «پستى» است و اگر عامل دنیا به این نام توصیفشده است ،به این
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تناسب است كه حقیقت زندگاىن در این جهان ،برخالف جهان آخرت ،مبنى بر تب ّدل و زوال و آلوده به
ناگوارىهاى بیشامری است (حسینى همداىن ،1404 ،ج  ،1ص .)237
قرآن ،بینش ویژهای دربارهی دنیا به دست میدهد و ماهیت آن را برای انسان آشکار میکند .میتوان
گفت طبق این بینش ،راز دنیا در دو واژه نهفته است« :امل» به معنای دردها و بالها و مشکالت و «امل»
یعنی آرزوها و زینتها؛ و این ویژگی برای مؤمنان و مرشکان مساوی است .پذیرش چنین بینشی در انسان،
آثار و پیامدهای تربیتی نیز به همراه خواهد داشت؛ ازجمله اینکه دنیا را رسای «امل» دیدن ،در انسان
آمادگی پذیرش دشواریها و رنجها را به وجود میآورد و همچنین دریافنت اینکه دنیا رسای «امل» است،
انسان را در نحوهی برخورد و معامله با آن هشیار میکند تا برای آن بهای گزافی نپردازد و جلوههای آن
را جدی نگیرد و برای اثبات حقانیت این نوع بینش ،به منونههای واضحی از اقوام پیشین اشاره میکند؛
مانند قدرمتندان فرعون در مرص ،منرودیان در بابل و ...تا مبادا مؤمنانی که تهیدست و محرومند ،احساس
کمبود کنند (محمد قاسمی ،1389 ،ص .)172با توجه به حجم گسرتدهی مفاهیم مربوط به دنیا در قرآن و
برای رسیدن به هدف مطلوب این پژوهش ،بحث را به دو بخش «دنیای ممدوح» و «دنیای مذموم» تقسیم
میکنیم و به بررسی برخی از آیات مربوطه اکتفا میمناییم .البته ذکر این نکته الزم است که ازآنجاکه دنیا
یکی از مخلوقات خداست ،فینفسه ،ممدوح است و اگر در آموزههای دینی به ممدوح و مذموم تقسیم
میشود ،با توجه به نحوهی برخورد انسانها و تأثیر تربیتی آن نامگذاری شده است.

 -1-2-3دنیای ممدوح (محبوب)

با نگاهی اجاملی به آیات ،دیدگاه مثبت قرآن به دنیا و نعمتهای آن روشن میشود؛ در برخی از آنها
ترصیحشده است که همهی نعمتها برای استفادهی برش (رسور همهی موجودات زمینی) خلق شدهاند:
« ُه َو الَّذی َخل ََق لَك ُْم ما ِفی ْالَ ْر ِض َجمیعا»(بقره)29 ،؛ زیرا او عالیترین موجود در این صحنهی پهناور
الس ِ
اموات و االرض» (جاثیه)13 ،؛ لذا همهچیز
است و از متامی آنها ارزشمندتر است و « َو َس َّخ َر لَك ُْم ما ِفی َّ
مسخّر انسان شده است (مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،1ص  .)163مال و فرزند نیز زینت حیات دنیوی او
قرارگرفتهاند« :ال ُ
ْامل َو الْ َب ُنونَ زِی َن ُة الْ َحیا ِة الدُّ نْیا» (کهف )46،زیرا این دو ،هامن «نیروى اقتصادى» و
«نیروى انساىن» و دو قسمت از مهمترین رسمایههاى زندگى دنیاست( .هامن ،ج ،12ص  .)445استفاده از
این زینتهای الهی و روزیهای پاکیزه ،نهتنها بر کسی حرام نشده ،بلکه از کسب کردن رزق و روزی حالل
دنیوی بهعنوان «فضل الهی» تعبیر شده است« :ا ْب َتغُوا ِم ْن فَضْ لِ اللَّ ِه» (جمعه)10 ،؛ زیرا اگر این امور ،بد
بود ،خدا منیآفرید و اکنونکه براى استفادهی بندگانش آفریده است ،چگونه ممكن است آنها را تحریم
كند؟ «ق ُْل َم ْن َح َّر َم زِی َن َة اللَّ ِه الَّ ِتی أَ ْخ َر َج لِ ِعبا ِد ِه َو الطَّ ِّی ِ
بات ِم َن ال ِّرزْقِ »(اعراف( )32 ،مکارم شیرازی،1374 ،
ج ،6ص 149؛ ج ،24ص 127؛ داور پناه ،1375 ،ج  ،7ص )145
لذا موارد زیر ،ازجمله سفارشهای آیات دربارهی دنیا و نعمتهای خدادادی آن است:
 .1سهم ،بهره و نصیبامن را از دنیا فراموش نکنیمَ « :و ال تَ ْن َس ن َِصی َبكَ ِم َن الدُّ نْیا» (قصص.)77 ،
 .2حتی برای رسیدن به رفاه زندگی دنیا دعا کنیمَ « :ر َّبنا آتِنا ِفی الدُّ نْیا َح َس َن ًة» (بقره.)156 ،
 .3از رهبانیت و تحمل سختیهای بیجا بپرهیزیم« :یا أَ ُّی َها الَّ ِذی َن آ َم ُنوا ال تُ َح ِّر ُموا طَ ِّی ِ
بات ما أَ َح َّل اللَّهُ
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لَك ُْم» (مائده.)87 ،
 .4البته باید توجه داشته باشیم که همهی این نعمتها و امکانات ،ابزاری برای رسیدن به سعادت
اخروی است وگرنه ممکن است دچار طغیان و تکرب و فساد شودَ « :و ابْ َتغِ ِفیام آتاكَ اللَّهُ الدَّ ا َر ْال ِخ َر َة
َو ال تَ ْن َس ن َِصی َبكَ ِم َن الدُّ نْیا َو أَ ْح ِس ْن كَام أَ ْح َس َن اللَّهُ إِلَ ْیكَ َو ال تَ ْبغِ الْفَسا َد ِفی ْالَ ْر ِض إِنَّ اللَّهَ ال یُ ِح ُّب
الْ ُمف ِْس ِدینَ»(قصص( )77 ،مکارم شیرازی ،1374 ،ج ،16ص  ،158طباطبایی ،1417 ،ج ،16ص .)77

 -2-2-3دنیای مذموم

در کنار آیات فوق ،دستهای دیگر از آیات به مذمت دنیا و دنیاگرایی و رسزنش دنیاطلبان پرداختهاند.
برخی از آیات ،زندگی برش و کیفیت آن را با زندگی آخرت مقایسه منوده و تأکید کردهاند که برخالف رساى
آخرت که زندگى واقعى است ،این زندگى دنیا ،جز لهو و لعب چیزى نیستَ « :و ما ه ِذ ِه الْ َحیا ُة الدُّ نْیا إِ َّل لَ ْهو
لَ ِع ٌب» (عنکبوت64 ،؛ انعام ،32 ،محمد36 ،؛ زخرف)35 ،؛ گاهی از آن ،به متاع قلیل تعبیر شده استَ « :متا ُع
الدُّ نْیا َقلِیل» (نساء77 ،؛ شوری35 ،؛ رعد26 ،؛ غافر39 ،؛ شوری36 ،؛ یونس23 ،؛ قصص)60 ،؛ و گاهی نیز
نعمتهای آن را ناپایدار ،عارضی و زودگذر دانسته است« :تَ ْب َتغُونَ َع َر َض الْ َحیا ِة الدُّ نْیا»(نساء)94 ،؛ و احیاناً
اگر به کسی از این نعمتها دادهشده ،سفارش کرده است كه اینها شكوفههاى زندگى دنیاست ،پس به
نعمتهای مادى كه به گروههایى از آنان دادهایم ،چشم میفكنَ « :و ال تَ ُدَّ نَّ َع ْی َن ْیكَ إِىل ما َم َّت ْعنا ِب ِه أَزْواجاً
ِم ْن ُه ْم َز ْه َر َة الْ َحیا ِة الدُّ نْیا» (طه .)131 ،آیاتی نیز ،عالوه بر اینکه آن را لهو و لعب دانسته ،به برخی از آثار
و پیامدهای توجه به آن ،اشاره کردهاند؛ ازجمله :تجملپرستی و تفاخر در میان انسانها و افزونطلبى در
اموال و فرزندان« :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َاالْ َحیا ُة الدُّ نْیا لَ ِع ٌب َو لَ ْهو زِی َن ٌة َو تَفا ُخ ٌر بَ ْی َنك ُْم َو تَكاثُ ٌر ِفی ْالَ ْموالِ َو ْالَ ْوال ِد» و
در پایان آیه نیز تأکید شده است که زندگى دنیا جز متاع غرور و فریب چیزى نیستَ « :و َما الْ َحیا ُة الدُّ نْیا
إِ َّل َمتا ُع الْ ُغ ُرورِ» (حدید20 ،؛ آلعمران )185 ،و اینکه زندگی دنیا و امکانات مادی آن ،مایهی غرور و
فریب استَ « :و َغ َّرتْ ُه ُم الْ َحیا ُة الدُّ نْیا» (اعراف51 ،؛ انعام70 ،؛ بقره212 ،؛ جاثیه35 ،؛ فاطر5 ،؛ لقامن.)33 ،

 -1-2-2-3آثار تربیتی دنیاگرایی

بینش بهدستآمده از آیاتی که دربارهی دنیاگرایی واردشده است (و به برخی از آنها اشاره شد) ،در
تربیت انسان بسیار مؤثر است؛ زیرا نخست ،کمک میکند تا به دیدگاه اسالم دربارهی دنیا و مواهب مادی
آن دست یابد؛ دوم ،متوجه میشود که آنها هدف زندگی نیستند ،بلکه وسیلهای هستند برای رسیدن به
سعادت حقیقی که هامن قرب الهی است؛ سوم ،آنچه از نظر قرآن مذموم است ،دنیاگرایی و دنیا گریزی
(رهبانیت) است؛ نه دنیاداری؛ اما در دنیاداری هم باید توجه کنیم که از حد اعتدال خارج نشویم؛ زیرا
خروج از اعتدال ،ما را به ورطهی دنیاگرایی خواهد برد که عواقب ناگواری به همراه دارد؛ لذا در این بخش
از پژوهش ،به بررسی نتایج برآمده از دنیاگرایی نظری کوتاه میافکنیم:

 -1-1-2-2-3تکذیب و انواع آن

«تکذیب» یکی از آثار مرتتب بر دنیاگرایی است که حوزههای مختلفی را شامل میشود و قرآن با
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مطرح کردن آنها و تبیین عاقبت ِ
مکذبین در زندگی دنیاوآخرت ،بینش و بصیرت الزم را به انسان داده است:
«تکذیب آیات خدا» :در برخی از آیات ،تکذیب آیات خدا و مسخره کردن و به استهزاء کشاندن آنها،
از سوی کسانی که غرق در دنیا شدهاند ،بهعنوان یکی از آثار منفی دنیاگرایی مطرحشده است .مراد از
«آیات خدا» نیز انبیا ،امئهی اطهار و علامی اعالم ،آیات قرآىن ،معجزات انبیا و دستورات الهی هستند که
السواى أَنْ كَ َّذ ُبوا ب ِ
ِآیات اللَّ ِه َو
از سوی دنیاگرایان تکذیب میشوند؛ ازجمله« :ثُ َّم كانَ عا ِق َب َة الَّ ِذی َن أَساؤُا ُّ
كانُوا بِها َی ْس َت ْه ِزؤُنَ » (روم)10،؛ آنگاه فرجام كساىن كه بدى كردند [بىس] بدتر بود؛ [زیرا] که آیات خدا را
تكذیب كردند و آنها را به ریشخند مىگرفتند (طیب ،1378 ،ج  ،10ص  .)364گاهی نیز همین ثرومتندان
و زراندوزان و به تعبیر قرآن مال و مرتفین« ،انبیا خدا» را تکذیب میکردند« :ف َ
َقال الْ َم َلُ الَّ ِذی َن كَ َف ُروا ِم ْن
َق ْو ِم ِه ...بَ ْل نَظُ ُّنك ُْم كا ِذبِین» (هود27 ،؛ غافر37 ،؛ قمر25،؛ اعراف)66 ،؛ گاهی هم «نعمتهای خدا» را
انکار میکنند (رحمن .)...،18 ،13،16 ،با وجود اینکه خداوند فرموده است که آنچه از نعمتها دارید،
همه از سوی خداستَ « :و ما ِبك ُْم ِم ْن نِ ْع َم ٍة َف ِم َن اللَّ ِه» (نحل)53 ،؛ اما برخی از افراد که از این نعمتها
برخوردار شده و بعد از مشکالت به ساحل آرامش رسیدهاند نعمتهای خدا را انکار میکنند« :لِ َیكْ ُف ُروا بِ ا
ف تَ ْعلَ ُمونَ » (نحل)55 ،؛ زیرا به علت مشغول شدن به محسوسات و مادیات ،ملكهی
آتَ ْیناه ُْم َف َت َم َّت ُعوا ف ََس ْو َ
مادیگری و دلبستگی به اسباب ظاهرى و استناد نعمتها به آن اسباب را ملكهی راسخى قرار داده و آن
ملكه ،پردهی ضخیمى میان آنان و معرفت فطریشان شده و توحید خدایشان در ربوبیت را از یادشان برده
است و در برخورد با هر نعمتى ،سبب ظاهرى آن را به یاد مىآورند و هیچگاه به یاد مسبب اسباب یعنى
خداى تعاىل منىافتند (مکارم شیرازی ،1374،ج  ،11ص 263؛ طباطبایی ،1417 ،ج  ،12ص .)273
«تکذیب معاد» :یکی دیگر از انواع تکذیبها که نتیجه دنیاطلبی انسانهاست ،تکذیب معاد و
لقاءالله است که ب هرصاحت در آیات آمده است؛ ازجمله« :كَالَّ َب ْل تُ ِح ُّبونَ الْعاجِ لَ َة َ -و تَ َذ ُرونَ ْال ِخ َرةَ»
(قیامه 20،و 21؛ کهف36 ،؛ لیل 9 ،و 11؛ انعام31 ،؛ مطففین12 ،؛ انفطار9 ،؛ فرقان11 ،و .)...به عقیدهی
مفرسان ،علت اصىل انكار معاد ،عالقهی شدید به دنیا و شهوات و هوسهای رسكش است که سبب مىشود
هرگونه مانع و رادعى را از رس راه خود بردارید (مکارم شیرازی ،1374،ج  ،25ص  .)371این نوع از تکذیب
فزادههای خودخواه و کسانی که به ناز و نعمت دنیا رسیده بودند ،منسوب شده
در جای دیگری ،به ارشا 
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
استَ « :و َ
قال الْ َم َلُ ِم ْن َق ْومه الَّذی َن كَ َف ُروا َو كَذبُوا ِبلقاء ْالخ َرة َو أتْ َرفْناه ُْم فی الْ َحیاة الدُّ نْیا( »...مؤمنون
 .)33،آنان معتقد بودند که غیر از این زندگى دنیا ،چیزى در کار نیست« :إِنْ ِه َی إِالَّ َحیاتُ َنا الدُّ نْیا» (هامن،
 .)37البته در ادامه میفرماید :بهزودی آنان از کار خود پشیامن خواهند شدَ :
«قال َع َّم َقلِیلٍ لَ ُی ْص ِب ُح َّن
نا ِد ِمین» (هامن )40،و در آیات دیگر نیز فرموده است :آنان كه لقاى پروردگار را انكار كردند ،مسلامً زیان
دیدند و به عذابهای دنیوی دچار شدند (انعام 31،؛ ِیونس45 ،؛ حاقه.)4-6 ،

 -2-1-2-2-3تفاخر نسبت به دیگران

از دیگر آثار مرتتب بر دنیاگرایی« ،تفاخر نسبت به دیگران» است که نتیجهی رفاهزدگی ،ثروتاندوزی
و توجه به ن ََسب و موقعیتهای اجتامعی و ...است و اعطای بینش دربارهی آن موردتوجه و تأکید آیات
نیز قرارگرفته است ،بهطوریکه با آوردن عبارت «ا ْعلَ ُموا» در آغاز آیه ،اراده کرده است تا این آگاهی را
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بدهد که زندگى دنیا ،تنها بازى و رسگرمى و تجملپرستی و تفاخر در میان شامست« :ا ْعلَ ُموا أَنَّ َا الْ َحیا ُة
الدُّ نْیا لَ ِع ٌب َو لَ ْهو زِی َن ٌة َوتَفا ُخ ٌر بَ ْی َنكُم» (حدید 20 ،و نیز رک :هود10،؛ قصص79 ،؛ نساء 36؛ لقامن18 ،؛
رحمن14 ،؛ حدید23 ،؛ کهف 34 ،و 35؛ بقره200 ،؛ توبه.)19 ،

-3-1-2-2-3تکاثر طلبی

«تکاثرطلبی» که به معنى تفاخر و مباهات و فخرفروشی بر یكدیگر است (مکارم شیرازی،1374 ،
ج  ،27ص  ،)276یکی از مهمترین عوامل آن ،به تعبیر قرآن ،رسگرم شدن به جلوههای فریبنده دنیاست:
«ا ْعلَ ُموا أَنَّ َا الْ َحیا ُة الدُّ نْیاَ ...و تَكاثُ ٌر ِفی ْالَ ْموالِ َو ْالَ ْوالد» (حدید )20 ،که به انکار معاد و درنتیجه ،محروم
شدن از رحمت الهی منجر میشود (کهف34 ،تا )36؛ لذا برای نجات از عواقب آن ،باید به قیامت و
حسابرسی در آن ایامن داشته باشیم و به علمالیقین برسیم« :ك ََّل لَ ْو تَ ْعلَ ُمونَ ِعل َْم الْ َی ِقین» (تکاثر )5 ،پس
الزم است برای رها شدن از دام «انواع تکذیب»« ،تفاخرها» و «تکاثرطلبیها» ،به توصیههای قرآن دربارهی
گرایش نداشنت به زخارف دنیا توجه بیشرتی داشته باشیم.

 -4نتیجهگیری:

با تحلیل و بررسی برخی از آیات تربیتی قرآن در دو حوزهی «نظام هستی» و «دنیا» ،ضمن تأکید بر
اهمیت و جایگاه روش «اعطای بینش» بهعنوان یکی از روشهای مهم تربیت اسالمی در آموزههای دینی،
آثار و نتایج تربیتی آن نیز تبیین شد که برخی از آنها به رشح زیر است:
 .1اگر انسان از روی یقین و ایامن ،خدا را شاهد و ناظر بر کل نظام هستی و نیز بر اعامل و افکار
خود بداند؛ اعتقاد به توحید را در خود تقویت میکند و نفاق و دورویی را کنار میگذارد و منافع زندگی
دنیا و کسب و رضرهای آن را از زندگی خود دفع خواهد کرد .از اتفاقات روزگار عربت میگیرد و در ردیف
«اولیااللباب» قرار میگیرد تا جایی که اوامر و نواهی خداوند مانند توکل ،صرب بر مصیبتها و معصیتها،
انجام عبادات و ترک معاصی ،رضا و ...از حالت تئوری خارج میشود و شکل کاربردی به خود میگیرد.
 .2اگر انسان یقین کند که همهی موجودات در ذاتشان ،به وجود مقدس خدا وابسته هستند و
احاطهی وجودی و علمی خداوند بر آنها ،احاطهای حقیقی و دامئی بوده است؛ سنن الهی و قضا و قدر را
در متام نظام هستی حاکم میداند و لذا مراقب اعامل ،گفتار و نیات خود خواهد بود .او ارادهی خداوند را
بر همهچیز حاکم میداند و از غرور و تفاخر و یاس و ناامیدی پرهیز میکند و در دام رشک و کفر گرفتار
نخواهد شد.
 .3اگر انسان یقین داشته باشد که افاضهی خداوند نسبت به موجودات جهان هستی در قالب لطف،
رحمت و فضل ،دامئی خواهد بود ،از این فرصتها و نعمتها استفاده خواهد کرد و جزء مرحومان به
رحمت الهی قرار خواهد گرفت؛ نه جزء گروه محرومان از رحمت او.
 .4کسانیکه دنیا را «رسای امل» میبینند؛ اما نعمتهای آن را بهعنوان «فضل الهی» میدانند ،ضمن
کسب آمادگی برای پذیرش دشواریها و رنجها ،با استفاده از روزیهای حالل و پاکیزه ،زمینهی کامل و
تقرب به سوی خداوند را کسب میکنند.
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 .5افرادی که دنیا را محبوب و مطلوب حقیقی خود قرار میدهند و برای رسیدن به آن تالش میکنند،
با آثار زیانباری چون تکذیب و متسخر آیات الهی ،تکذیب معاد ،تفاخر و فخرفروشی نسبت به دیگران،
و تکاثرطلبی و رسگرم شدن به اموال و اوالد در زندگی دچار خواهند شد و اما اگر این افراد دنیا را رسای
«امل» بدانند ،و جلوههای آن را جدی نگیرند و در نحوه برخورد و معامله با آن هشیار عمل کنند ،برای
آن بهای گزافی نخواهند پرداخت.
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