
 
 زدایی از گناه زشتی

  *مهدی فدایی

  اشاره

ها، حرمت خداونـد اسـت. دسـتورات و قـوانی  او  تری  حرمت تردید مقدس بی
کننده سعادت دنیا و آخرت بشر است. مخالفت با قوانی  الهـی، حرمـت و  تممی 
اساس اطاعت پروردگار رضایت او و بهشـت را  ای  شکنی خداوند است  بر قانون
: شـود می عـذاببا دستورات خدا، موجـ  گونه که مخالفت  هماندارد،  یدر پ

ِ  َو َمنأ یُ » ک ُحُدوُد اللَّ َ  َو َرُسوَلُ  یُ ِتلأ ههاُر ِطِ  اللَّ نأ َ ِتَها اْلأ ری ِمنأ َتحأ ا   َتجأ ُ  َجنَّ ِخلأ دأ
َعظیُم َو َمنأ یَ  اِلدیَن ِفیَها َو ذِلَک َخ  ُز الأ َفوأ هَ  َو َرُسهوَلُ  َو یَ الأ ِِ اللَّ ه

َعهدَّ ُحهُدوَدُ  تَ عأ
ُ  نَ یُ  ِخلأ اینها مرزهای الهی است و هر کس پیرو   اِلدا  ِفیَها َو َلُ  َعِاِّ  ُمهینارا  َخ دأ

امر خدا و پیامبرش باشد ]و حدود قـوانی  مقـّرره او را محتـرم بشـمرد[ وی را در 
کند که همواره آب از زیر درختـان آن جـاری اسـت و  هایی از بهشت وارد می با)

کـه نافرمـانی خـدا و  کس آنمانند و ای  پیروزی بزرگی است و  ه در آن میجاودان
کند کـه جاودانـه  پیامبرش کند و از مرزهای او تجاوز نماید، او را در آتش وارد می
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   9«.است خوارکنندهدر آن خواهد ماند و برای او مجازات 
گنـاه  یانآسـ بهمتمسفانه امروزه گناه زشتی خـود را از دسـت داده اسـت. برخـی  

عـواملی را کـه برخـی داننـد. در ایـ  نوشـتار  بـرآنیم  کنند و آن را زشت نمی می
 شود، بررسی کنیم. موج  از بی  رفت  زشتی گناهان در نظر انسان می

 محور اول( عوامل درونی 

ای است که در هنگام غفلت از خداوند، زشـتی گنـاه  گونه نظام وجودی انسان، به
آلود بـرایش هـیچ نـوع نگرانـی و  د و انجام رفتارهای گنـاهرو در نظرش از بی  می
رود که قبح گناه نیز به ُحسـ   کند. ای  روند تا جایی پیش می پشیمانی ایجاد نمی

گفتـه « تـزیی  عمـ »یا « تسوی »شود. در زبان قرآن به چنی  تحولی،  تبدی  می
 شود. می

سـت کـه در برخـی از نگاه قرآن به ساختار درونی انسان، نشـانگر ایـ  مسـهله ا
کنـد کـه دچـار تسـوی  یـا  حاالت، انسان خواسته یا ناخواسته، طوری رفتار می

دادن و اظهـار دوسـت  شود. فرآیند تسوی ، به معنای واقعی نشان  تزیی  عم  می
زدایـی از زشـتی و  داشت  عم  ضّد ارزشی برای نفس است. عوام  درونـی قبح 

  اشاره نمود: ها آن یبه برخ توان شود.  می ط میگناه، به خود انسان و درون او مربو

 باورهای دینی . ضعف1

کنـد.  توجهی به مبدأ و معاد، زمینه طغیان شهوات را فراهم می ضعف ایمان و کم
ای کـه از قفـس رهـا شـده و  انسان در چنـی  شـرایطی، همچـون حیـوان درنـده

شدن از همه حـدود  بیند، خویشت  را به خارج گونه مانعی در برابر خود نمی هیچ
ــِة َســَل َعــِن »فرمایــد:  می دانــد. امــام علــی مجــاز می َجن  ــَتاَق ِإَلــی الأ َمــِن اشأ
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َهَوات وات سـرکش را بـه فراموشـی   کسـی کـه مشـتاق بهشـت باشـد، شـهالش 
  9 .«سپارد می

شـرط از شـهوات، سـّد ایمـان را در هـم  و قید گیـری بی گاهی نیز انسان برای بهره
َبهلأ ُیِریهُد »فرمایـد:  کـه قـرآن می پرستی آزاد باشـد  چنان شهوت شکند تا در می

ُجَر َأَماَم ُ  نَساُن ِلَیفأ ِقیاَمهة اْلأ ُ  الأ هاَن َیهوأ خواهـد آزاد  بلکـه انسـان می  َیسهَئُل َأیَّ
 نماید. زدایی از گناه را فراهم می نبود ایمان قوی، زمینه قبح اساس ی برا 2.«باشد

 . جهل به گناه2

زایی است که آدمی کورکورانه  ص  و سرچشمه هر شّر و تاریکی وحشتنادانی، ا
بار برخـی آدمیـان  برداری از وضع اسف دارد. خداوند مّنان با پرده در آن گام برمی

فرمایـد:  در خروج از جـاده تعـادل و سـالمت و غلتیـدن در پرتگـاه شـهوت می
َو   ِمنأ ُدوِن ا» جاَل َشهأ ُتوَن الرِّ کمأ َلَتمأ َهُلهونَأِإنَّ ُتمأ َقوأ   َتجأ ساِء َبلأ َأنأ آیـا شـما از   لنِّ

 3 .«آیید، بلکه شما مردمی ناآگاهید یجای زنان، نزد مردان م روی شهوت به
کند. غال  موارد گنـاه از ایـ   اگر مشک  معرفتی کسی ح  شود، هرگز گناه نمی

دانـد در محضـر چـه کسـی اسـت. حضـرت  گیرد کـه گناهکـار نمی نشهت می
نیز سرچشمه گناه برادران خود را نادانی آنـان دانسـته و چنـی  فرمـود:  یوسف

ُتم ِبیوُسَف َو َأِخیِ  ِإذأ َأنُتمأ َجاِهُلون» ا َفَعلأ ُتم مَّ  کـه آنگاه  آیـا دانسـتید َقاَل َهلأ َعِلمأ
 0«شما ناآگاه بودید و با یوسف و برادرش چه کردید؟

بینـد و فضـاحتش را درک  آن را نمیوقتی آدمی به گناه شناخت نداشته باشد، قبح 
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زدایی از گنـاه، جهـ  انسـان بـه گنـاه  های زشـتی رو یکی از زمینه کند  ازای  نمی
های گناه شمرده شده است.  های روایی نیز جه  و نادانی از زمینه است. در آموزه

ـّل یَ »فرمایـد:  در نامه خود به مالـک اشـتر می امام علی ُُ َعَلـی الل  َتـِر  ِه ِإّل  جأ
پیشـه  ز نـادان شقاوتگستاخی و جرئت بر ]نافرمانی[ خداوند را جـ  َجاِهل  َشِقّی 

ـُل »همچنی  آن حضرت فرموده است:  9 .«دارد روا نمی َجهأ ، َالأ ـرِّ ِدُن الش  ُل َمعأ َجهأ َالأ
ُل یُ  َجهأ ، َالأ ُل کلِّ َشر  صأ

َ
َمَعادَ أ ِسُد الأ   جه ، مرکز زشتی است. جهـ ، ریشـه و پایـه فأ

 2.«جه ، موج  تباهی معاد انسان است ی است.زشت

 زدگی . غفلت3

هَن »کند:  عنوان ریشه انحرا  یاد می را به« غفلت»قرآن کریم  ا مِّ َلُموَن َظهاِهر  َیعأ
یا َوُهمأ َعِن اَْلِخَرِ  ُهمأ َغاِفُلون نأ کنند    ظاهری از زندگی دنیا را درک میالَحیوِ  الد 

 3 .«و ایشان از آخرت غاف  هستند
قساوت قل  که نتیجه غفلت است، موج  توجه نداشت  انسان به زشتی گناه یـا 

شـود. افـراد  تبدی  قبح به ُحس  است. غفلت، موجـ  فسـاد اعمـال انسـان می
روند و ای  روند، عاملی است بـرای زدودن  غاف ، کمتر به سرا) اعمال صالح می

ـ»فرمـود:  قبح و زشتی اعمال غیرصالح. امـام علـی ِتـَراَر ِإی  َلـَة َواِّل أ َغفأ اَک َوالأ
َمـال َعأ ِسُد اْلأ َلَة ُتفأ َغفأ َلِة َفِنن  الأ ُمهأ   از غفلـت و غـرور  ناشـی از مهلـت و فرصـت  ِبالأ

 0.«کند بپرهیز  زیرا غفلت اعمال آدمی را فاسد می شده داده
کنـد.  قیدوبنـدی می غفلت، فرایندی است که انسان را در رفتار خویش دچار بی
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ویژگی ناپسند، در کنار مسـهله عـادت و روزمرگـی، انسـان را در مواجهـه بـا ای  
دهد تـا جـایی کـه حتـی  زشتی گناهان منفع  کرده، حساسیت وی را کاهش می

 پندارد. عادت به رفتار زشت، آن عم  را زشت نمی حس  به

 . نفس اماره4

اسـت. خداونـد زدایی از گناه   نفس اماره در درون انسان یکی دیگر از عوام  قبح
ها گرایش  ها و هم به بدی ای آفرید که هم به خوبی گونه برای آزمودن آدمی او را به

کشـاند و بـا تـزیی  و تسـوی ،  ها می داشته باشد  اما نفس اماره انسان را به بـدی
ــاه ــای گن ــا می رفتاره ــر وی زیب ــد. هنگامی آلود را در منظ ــه بی ُنمایان ــاهی  ک گن

و مـ  خـود را »پاسگزاری از خداوند چنی  گفت: آشکار شد، برای س یوسف
دارد  مگر اینکـه پروردگـارم  کنم  زیرا نفس سرکش بسیار به بدی وامی تبرئه نمی

 9.«ر م  بسیار آمرزنده و مهربان استیقی ، پروردگا رحمت آورد. به
که قرآن کریم فرمود:  نفس اماره، برادرکشی قابی  را در نظر او زیبا جلوه داد  چنان

سرانجام ]در کشاکش نفس و فطرت،[ نفسش او را برای کشـت  بـرادر ترغیـ  »
 2.«کاران گردید رساند و از زیان قت کرد و او را به 

هـرکس از »از نگاه قرآن، یکی از ارکان رستگاری، ضبط و مهار نفس اّماره است: 
مقام پروردگارش ترسید و نفس خود را از هوس باز داشت، تنها بهشـت جایگـاه 

 3.«وستا

 . دنیادوستی 5

رود.  مـی بـه شـمارزدایی گنـاه  های زشتی به دنیا از دیگر زمینه ازاندازه یشبعالقه 
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ینـان دنیـای زودگـذر را تردیـد، ا بی»فرمایـد:  خداوند در وصـف گناهکـاران می
 9.«دوست دارند

کنـد و  محبت  به یک چیز، ذه  و زبان و دل فرد را از توجـه بـه حقیقـت دور می
رو،  همـی  ای منفی و زشـت آن شـیء بـرای وی روشـ  نخواهـد بـود. ازه جنبه

آلود متمایـ   دوستی دنیا به شک  مذموم، انسان را بـه رفتارهـای انحرافـی و گنـاه
 یبستگ دلکند. خداوند عّلت کفر به قیامت را  نموده، زمینه گناه را در او ایجاد می

قِ »داند:  به دنیا می ُ  الأ اَن َیوأ َئُل َأی  عاِجَلهةَیسأ هوَن الأ   ]بـا حالـت یاَمة...کاَّ َبلأ ُتِحب 
پرسـد: روز قیامـت چـه زمـانی خواهـد بـود؟... چنـی  نیسـت ]کـه  انکار[ می

 2 .«دارید   دنیای زودگذر را دوست میپندارید،[ بلکه شما ای می
سعادت است.  یسو بهبنابرای ، دنیادوستی زمینه ارتکاب گناه و دنیاگریزی راهی 

عنوان سرای آزمایش و مح  گذر نه قرارگاه، وسـیله نـه هـد ،  ه به دنیا بهالبته نگا
پلی برای رسیدن به صراط قیامت و حضور در محضر پروردگار و جای خـو  و 
نگرانی و احساس خطر نه جایگاه امنیت و استراحتگاه کاماله ممـدوح و سـتودنی 

سـان رفتارهـای شـود ان است. داشت  نگاه آلی نه اسـتقاللی بـه دنیـا موجـ  می
خویش را کنتـرل کنـد و از کارهـای انحرافـی دوری گزینـد. گـرایش بـه گنـاه و 

یابـد و  های آن، در کسی که به چنی  تفسیری از دنیا ایمان دارد، کـاهش می زمینه
تنها دنیـا مـذموم نیسـت، بلکـه  شود. در ای  نگاه، نه ایثار و انفاق برایش آسان می

برای اینکـه تخـم آرزو در دل »]خواهد:  انسان میممدوح است. خداوند مّنان از 
رونـق زنـدگی  یسـو بهآدمی کاشته نشود،[ باید چشم به متاع دنیا نداشته باشد و 

ایم تا ایشان را بدان بیازماییم، چشم  مند ساخته دنیا که اصنافی از آنان را به آن بهره
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 9.«مدوز و ]بدان که[ رزق پروردگارت، بهتر و پایدارتر است

 شمردن گناه کوچک .6

گـذارد  زیـرا  اگر آدمی گنـاه کوچـک را نـاچیز بشـمرد، بـه راه ُپرآسـیبی گـام می
کـم مرتکـ  گناهـان  رود و کم تدری  زشتی ای  گناهان در نظرش از بـی  مـی به

پروردگـارا! بـه تـو »خواهد:  از خداوند چنی  می کبیره خواهد شد. امام سجاد
ناه و بزرگ ]و سنگی [ شمردن شمردن گ ان، کوچکبرم از... اصرار بر گناه پناه می
 2.«طاعت

، از میـان  چنانچه آدمی با گناه خو بگیرد، گناهانش چنان انباشته می شوند که اواله
های بـاریکی  دشوار بوده و توبه بسیار سخت خواهد بود  مانند چوب ها آنبردن 

ها کنـار  ای  چوب شماری از که یهنگامتوان شکست، اما  آسانی می را به ها آنکه 
،  ها آنتوان  هم قرار گرفت، دیگر نمی به گنـاه موجـ   خو گرفت را شکست. ثانیاه

 گردد.  عادت به گناه و از بی  رفت  زشتی معصیت در نظر انسان می
یکی از صفاتی که در قرآن برای مؤمنان بیان شـده ایـ  اسـت کـه بـر گنـاه پـای 

وا َعَلی َم »فشارند:  نمی َلُمهونَوَلمأ ُیِصر  انـد پـای    بـر آنچـه کردها َفَعُلوا َوُههمأ َیعأ
نیـز دربـاره  امیـر مؤمنـان« داننـد. که ]زشـتی آن را[ می فشارند  درحالی نمی

َظـِم »اصرار بر گناه هشدار داده است:  عأ
َ
ِر َوأ ِِ َکَبـا َبـِر الأ کأ

َ
ـه ِمـنأ أ ـراَر َفِنن  اَک َواإِلصأ ِإی 

ِم  ِِ َجرا  0.«تری  گناهان است ز  زیرا از بزرگهیاز اصرار بر گناه بپر 3 الأ
فرمایـد:  می در تمثیلی زیبا بـه نقـ  از پیـامبر گرامـی اسـالم امام صادق

فـرود  وعلـف آب یبو یارانش ]در سـفری[، در سـرزمینی  روزی رسول خدا
                                                                                       

 . ۹۴۹. طه، آیه  9
 .5۱، ص صحیفه سجادیه.  2
 .۹5۹، ص و دررالکلم غرر الحکم. تمیمی آمدی،  3
 . ۹۴5عمران، آیه  . آل 0
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هیـزم بیاوریـد تـا آتـش روشـ  کنـیم و غـذا »آمدند. حضرت به یارانش فرمود: 
اینجا سرزمی  خشکی اسـت و هـیچ هیزمـی در آن  یاران عر  کردند:« بپزیم.

توانیـد هیـزم  بروید و هرکـدام آنچـه می»فرمود:  شود. رسول اکرم یافت نمی
رفتند و هریک مقداری هیزم یا چوب خشـکیده بـا خـود آوردنـد و  .«جمع کنید

َتِمـُع َکـهَ »روی هم گذاردند. پیامبر خـدا فرمـود:  همه را در برابر پیامبر َا َتجأ
  َ ـاُکمأ »سـپس فرمـود:  .«شـوند گونه گناهـان روی هـم انباشـته می   ای ُنوُب ال إی 

ُنوِب   َ ُمَحّقراِت ِمَن ال  9.«  از گناهان کوچک بپرهیزیدَوالأ

 . ضعف حیا و عفت 7

حیا، محدودیت و در تنگنا افتادن نفس در ارتکـاب محّرمـات شـرعی، عقلـی و 
قواست  زیرا تقوا، اجتنـاب از عرفی، از ترس نکوهش و سرزنش است و اعم از ت

گناهان شرعی است و حیا اعم است از پرهیز از گناهان شرعی و اجتناب از آنچه 
اگر حیا در انسان ضعیف باشد، بـاور  2دانند. عق  و عر  نیز زشت و ناپسند می

کلی از بـی   مرور زمان قبح و زشتی آن به به زشتی گناه به همان میزان کم شده، به
 رود. می
 منابع دینی روایات بسیاری درباره اهمیت حیا بیان شده است. امام صادق در

حیا نوری است که جوهر آن سینه ایمان اسـت »نماید:  گونه معرفی می حیا را ای 
داری در برابر هر چیزی که بـا توحیـد و  و در آدمی حالت بازدارندگی و خویشت 

   3.«کند معرفت ناسازگاری داشته باشد، ایجاد می

 . خرافه8

نماید و زمینـه  یکی از عوام  مؤثری که چهره دی  را نزد نس  جدید مخدوش می
                                                                                       

 .188، ص 1، ج کافیال. شیخ کلینی،  9
 .۴۱8، ص معراج السعادةنراقی، مالاحمد .  2
یعة، . منسوب به امام صادق 3  .۹8۱، ص مصباح الشر
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هایی است که همچون غبـاری سـیاه  کند، وجود خرافه می  به گناه را نیز آماده می
اندیش باید ساحت قدسی دیـ   بر روی گوهر دی  نشسته است. دانشمندان  ر 

ند و جوانان را با چهره زیبـا و حقیقـی دیـ  ها و خرافات پاکیزه گردان را از آلودگی
 1آشنا نمایند و موج  گرایش آنان به دی  شوند.

دی  مقدس اسـالم، »مسهله خرافات معتقد است:  در خصوص شهید مطهری
تدری  در نظر مـردم وا گـون شـده و  یک دی  ناشناخته است. حقایق ای  دی ، به

ی اسـت کـه بـه نـام دیـ  داده علت اساسی گریز گروهی از مردم، تعلیمات غلط
شود. ای  دی  مقدس، در حال حاضر، بـیش از هـر چیـز دیگـری، از ناحیـه  می

 2.«بیند برخی از کسانی که مدعی حمایت از آن هستند، ضربه و صدمه می
کنـد و  خرافات، همچون موریانه ذه  افراد جامعه را از مسیر درست منحر  می

ح  فکر و اندیشه نسـبت بـه دیـ  و مـذه ، عالوه بر بدبینی  طیفی از افراد صا
ای از آحاد جامعه را که بیشتر بـر مبنـای همـی  خرافـات و مسـائ   شمار گسترده

کنند، به رفتارهـای غیرشـرعی و غیراخالقـی آلـوده  گیری می مربوط به آن تصمیم
 نماید.  می

 محور دوم( عوامل بیرونی   

ار انسـان نیسـت و از بیـرون عوام  بیرونی به مواردی معطو  است که در اختیـ
گـذارده و سـاختار معرفتـی او را در برابـر گنـاه تغییـر  وجود انسـان بـر وی تـمثیر 

 اند از: تری  ای  عوام  عبارت دهد. برخی از مهم می

 . شیطان 1

یکی از اهدا  دشم  درونی و بیرونی انسان، زدودن زشتی گنـاه در نظـر آدمـی 
                                                                                       

 .۹51، ص هویت دینی و انقطاع فرهنگی. حمید نگارش،  9
 .8، ص عدل الهی. مرتضی مطهری،  2



936    هرانویژۀ خوا» 9316محرم توشه راهيان نور  ره» 

خداوندا! به جهـت آنکـه مـرا بـه »کند:    میقرآن از زبان شیطان چنی  نقاست. 
دهم ]و آنـان را  هالکت افکندی، هر آینه در زمی  ]باط  را[ در نظرشان زینت می

 1.«برم شان را به راه هالکت می خواهم فریفت[ و همگی
کنـد و  بر اساس ای  آیه شریفه، شیطان آرزوها و خیاالتی را برای انسان مطرح می

دهد که زینت زمی  است نه زیور قل  و جان  می زینت میچیزهایی را در نظر آد
َب ِإَلهیکُم »انسان  چراکه زینت جان، ایمان به خدای سبحان است:  َ  َحبَّ َولکنَّ اللَّ

َنُ  فی ُقُلوِبُکم یَماَن َو َزیَّ و آن را   اما خداونـد ایمـان را محبـوب شـما سـاخت اْلأ
 2 .«هایتان قرار داد زینت دل

اند  گـردان شـده هایی که از مسـیر هـدایت روی انی راجع به آنآخری  کتاب آسم
ُههَدی »چنی  فرموده:  َن َلُههُم الأ هِد مها َتَبهیَّ بهاِرِهمأ ِمهنأ َبعأ وا َعلی َأدأ َتد  ِیَن ارأ  ِإنَّ الَّ

َل َلُهمأ َو أُ  یَطاُن َسوَّ لِ الشَّ هدایت برایشـان،  روش  شدن  کسانی که بعد از ی َلُهممأ
شیطان اعمال زشتشان را در نظرشان زینت داده و آنـان را بـا  پشت به حق کردند،

 3 .«آرزوهای طوالنی فریفته است

 های اجتماعی . رسانه و شبکه2

ویژه در کشورهای صنعتی، بر یکایک اعضای جامعه اثـری  های جمعی، به رسانه
شناسان تـمثیر تلویزیـون را بـر  که جامعه  ر  و انکارناپذیر داشته است. هنگامی

شورهای صنعتی مورد بررسی قرار دادند، متوجه شدند ای  رسانب جمعـی بـرای ک
 هـا آنای دارد که میانگی  زمانی کـه  سال چنان جاذبه ۹۱تا  ۴کودکان و نوجوانان 

کننـد، بـیش از وقتـی اسـت کـه در کـالس درس  صر  تماشای تلویزیـون می
                                                                                       

 .۴۱. حجر، آیه  9
 .7. حجرات، آیه  2
 .15. محمد، آیه  3
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های  رده برنامــهافــراد در ســنی  پــایی  در عرصــه گســت قــرار گــرفت گذراننــد.  می
ها، نقش بسـیار  گیری شخصیت آن و شک  شدن یاجتماعتلویزیونی، در فرآیند 

بااهمیتی به ای  رسانه داده است. در کنار همه آثار و کارکردهای مثبت رسـانه در 
هـایی نیـز در ایـ   خصـوص کودکـان، نگرانی پرورش و رشد شخصیت افراد، به

از محتـوایی اسـت کـه از رسـانه پخـش  زمینه وجود دارد. ای  نگرانـی، برآمـده
 شود. می

توانـد  هـای جدیـد در ذهـ  مخاطـ ، می رسانه، با تغییر نگرش و ایجـاد انگاره
حساسیت او را به هویت دینی کاهش دهد و قبح برخی رفتارهای غیراخالقـی را 
ــال و  ــا دیگــران، انفع ــاط روحــی و عــاطفی ب ــد. تضــعیف ارتب از درون او بزدای

هـای جسـمی و  زایی، خمـودی و زیان س ، پرخاشگری و تنشالگوپذیری نامنا
آلود  شـود فـرد در برابـر رفتارهـای گنـاه بار موج  می دسترسی به اطالعات زیان

 راحتی ای  رفتارها از وی بروز کند.  احساس بدی نداشته باشد و به

 . فقر و غنا3

کننـد.  را فراهم میزدایی از گناه  زمینه زشتی ایخاص،گونههر یک از فقر و غنا به
هـای برآمـده از فقـر، کارهـای نامشـروع را توجیـه  فقیر برای از میان بردن ناتوانی

پندارد. توانگر نیز بر پایه غرور  برخاسـته از  کند و خود را در انجام آن موّجه می می
  های اخالقـی روی فضـیلت پـا گذاشـت گـذرانی و زیـر  مال و ثروتش، به خوش

ای  گونـه زشـتی گیـرد و در نظـر او گناهـان هیچ غفلت قرار می آورد، در فرایند می
نیازی، انسانی طغیـانگر  احساس بی ی به دلندارند. قرآن مجید شخص توانگر را 

نی»داند:  می َتغأ غی  َأنأ َرآُ  اسأ ساَن َلیطأ نأ ِ
کـه    هرگز  همانـا انسـان همی َکاَّ ِإنَّ اْلأ
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 9 .«گیرد یاز ببیند، سرکشی در پیش مین خود را بی
ثعلبه، با خدا پیمان بسته بود اگر ثروتمنـد شـود بـه نیازمنـدان صـدقه دهـد  امـا 

خداوند مال فراوانی بدو بخشید، بخـ  ورزیـد و زکـات نـداد. آیـاتی  که یهنگام
ای  کار، پیامد وسوسه شیطان و  2را به او نسبت داد.« نفاق»اش نازل شد و  درباره

ورزی در نعمت خدا وادار کرد و زشـتی  را به بخ  بود که او هثعلب  چیرگی غرور بر 
 گناه را از چشم او زدود.

سـاز گناهـان  شـود، زمینه هایی را که موج  غرور و مستی می قرآن مجید سرمایه
ک َمسهاکِ َوکَ »فرماید:  شمارد و می می یة  َبِطَر أ َمِعیَشتَها َفِتلأ َلکنا ِمنأ َقرأ ُنُهمأ مأ َأهأ

کَ  هـایی را بـه    و چه بسیار از ]مـردم[ شـهرها و آبادیَقلیا   ِدِهمأ ِإْلَّ نأ ِمنأ َبعأ َلمأ ُتسأ
های  هالکت رساندیم که زندگی را با سرمستی و غرور گذرانده بودند. ای ، خانـه

در آن سـکونت آنان است که ]ویران شـده[ و بعـد از آنـان، جـز انـدکی، کسـی 
هاکُ »یا در جای دیگر فرموده:  3 .«نکرد طلبـی، شـما را    تفاخر و فزونکاُثرُم التَّ َألأ

 0.«سرگرم و غاف  ساخت
ـَواِل َجمُعَهـا ِمـنأ َ یـِر »فرماید:  می باره ی درانیز  رسول اکرم َالَتکاُثُر ]ِفـی[ اَْلمأ

ِعیةِ  َها ِفی اَْلوأ َها َو َسد  ُعَها ِمنأ َحقِّ َها َو َمنأ هـا از    تکاثر در امـوال، انباشـت ثروتَحقِّ
ــروع راه ــای نامش ــدو ه ــق آن و ان ــودداری از ادای ح ــهو خ ها و  خت  آن در خزان

 5 .«هاست صندوق
کشـاند. امیـر مؤمنـان  از سوی دیگر، فقر نیز گاهی آدمی را بـه بیراهـه و گنـاه می

                                                                                       
 .7و  ۱. علق، آیه  9
 .7۱و  75. توبه، آیه  2
 .58. قصص، آیه  3
 .۹. تکاثر، آیه  0
 .۱۱1، ص 5، ج تفسیر نور الثقلین. عروسی حویزی،  5
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ترسـم. از  فرزندم! از فقر بر تـو می»فرماید:  به فرزندش محمد حنفیه می علی
اقص نمـوده، عقـ  و فکـر او را آن به خدا پناه ببر  چراکه فقـر، دیـ  انسـان را نـ

 9«شود مردم به او و او نیز به مردم بدبی  شود. کند و موج  می مضطرب می
قأ »کند:  چنی  دعا می باره ی درا رسول اکرم ـِز َوّل ُتَفـرِّ ُخبأ ُهم  َباِرک َلنـا ِفـی الأ َالل 

 
َ
نا َوّل أ ینا َوّل ُصمأ ُز ما َصل  ُخبأ ّل الأ ناَبیَننا َوَبیَنُه َفَلوأ َض َربِّ ِِ ینا َفَرا ! بـه نـان یابار خدا  د 

خـوانیم و روزه  ما برکت ده و بی  ما و نان جدایی میفک . اگر نان نباشد، نماز نمی
 2 .«کنیم یم و واجبات خود را ادا نمیگیر نمی

 . لقمه حرام4

گـذارد  طبق قوانی  نظام تکوی ، غذای حرام در روح و جان انسان اثر وضعی می 
دهد. خداوند در برخی آیات، مؤمنان را از خـوردن غـذای  به گناه سوق میو او را 

کُ »ناپاک و حرام بازداشته است:  واَلکُ َوْل َتمأ بَ مأ َبیَنکُ ُلوا َأمأ   امـوال یکـدیگر اِطلمأ ِبالأ
روایـات اسـالمی نیـز انسـان را از  3.«اط  ]و ناحق[ در میان خود نخوریدرا به ب
ِنـَ  »فرماید:  می مام سجاداند. ا خواری منع کرده حرام َعَلـُه  َوَحـق  َبطأ نأ ّل َتجأ

َ
أ

َحَرام  0.«است که آن را ظر  حرام قرار ندهی  حّق شکم تو آن ِوَعاء  ِللأ
کردن درون انسان و برانگیخته کردن غض  و شـهوت،  غذای حرام به سب  آلوده

اخالقـی  فـرد  شود توانایی قضاوت کند و باعث می زمینه ارتکاب گناه را ایجاد می
ها در نظرش زیبا و خوب جلوه نماید. ای  در حـالی اسـت کـه  تغییر یابد و بدی

 لقمه حرام آثار سوئی دارد، یکی از  آن آثار، عدم استجابت دعا است.
                                                                                       

 .۴۹۱، حکمت نهج البالغه.  9
 .۴1۴، ص 1۳، ج وسائل الشیعة. شیخ حّر عاملی،  2
 .۹88. بقره، آیه  3
 .۳۹۱، ص مکارم األخالق. طبرسی،  0
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یوسف ثقفی که در پلیدی و خباثت نظیر نداشت به کوفه آمد  ب  حّجاج گویند یم
بـه او گفتنـد: در ایـ   .خود قـرار دادمقّر حکومت  ،و آنجا را از طر  عبدالملک

سـفره مـ  حاضـر  بـرها را  الدعوه هستند. گفت: همه آن شهر، افرادی مستجاب
چـون رفتنـد بـه  د.خوردنـحجـاج  ۀسـفری غـذااز . فراخواندنـدهمـه را  .کنیـد

اطرافیانش گفت: با ای  غذای حرامی که خوردند، مطمه  باشید دیگر دعایشـان 
 1.مستجاب نخواهد شد

پـدرش باغبـان بـود روزی صـاح  بـا) بـه  :اند ه مبارک چنی  گفتهاره عبداللّ درب
مبارک گفت: فوری مقداری انار شیری  بیاور تا بخوریم. مبـارک چنـد عـدد انـار 

ر. بـرو انـار شـیری  بیـاو ،چشید و گفت: ترش اسـتها را  آنآورد و صاح  با) 
 ،گفـت: تـرش اسـت یانار آورد و صاح  با) بعد از چشیدن م چند مرتبهمبارک 

 برو انار شیری  بیاور.
باالخره صاح  با) ناراحت شد و رو به مبارک کرد و گفت تو هنوز بعد از مـدتی 

مبـارک در  دهـی؟ که در ای  با) هستی درخت انار ترش را از شـیری  تمیـز نمی
جواب گفت: درست است که مدتی است م  در ای  با) هستم، اما هنوز از انـار 

شـما  .ام که بدانم کدام درخت انارش ترش و کدام شـیری  اسـت ردهای  با) نخو
 تـااز شما اجازه نگرفتم ، اید فقط نگهبانی و آبیاری با) را به عهده م  واگذار کرده

 های با) استفاده کنم. از میوه
در را امتحان نمود و فهمید مبارک  مبارکبه همی  سب   .صاح  با) تعج  کرد

بـه نیـز شـد و دختـرش را  منـد عالقه مبـارکپس بـه  از آن سخنش صادق است.
از ایـ  ازدواج  مبـارک،پـاکی و صـداقت  به سب خداوند هم  .ازدواج او درآورد

ایـ   .هاسـت کند که هنوز نـامش بـر سـر زبان ه به او عطا میبه نام عبداللّ  طفلی
                                                                                       

1. www.erfan.ir/farsi/۹557۱.html. 
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 گوینـد رسد که در احـواالت او می می بدان جاتا شود و  می نامیطف  از عارفان 
ه عبداللّ  .خواب دیدم یک سال از عمر تو بیشتر نمانده است شخصی به او گفت:

روزگار دراز پیش ما نهادی، یک سال دیگر ما را اندوه هجـران » در جوابش گفت:
 1.«باید چشید د کشید و تلخی فراق مییاب می

                                                                                       
1. www.hawzahnews.com/detail/News/۴۴777۱. 




