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چکیده
بررسی کارکردهای ایمان دینی در عرصههای مختلف زندگی از جمله مباحث بنیادی است
که توجه فیلسوفان ،متکلمان ،روانشناسان و جامعه شناسان را به خوود معوووس سواختهاسوت
قرآن کریم نیز ایمان را یکی از معیارهای سه گانه انسانیت در کنار عمل صالح و علم یوا آگواهی
دانسته است هدس این مقاله بررسی کارکردهای روانشناختی ایمان در زندگی انسان ،بر اسوا
منابع اصیل اسالمی است
سوال تحقیق این است که کارکردهای روانشناختی ایمان در زندگی در قرآن و روایات با تاکید
بر آثار استاد موهری چیست؟ بعد از بررسی اجمالی ماهیت ایمان ،کارکردهای آن در حیوه روان
شناختی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است ایون بررسوی نشوان داد کوه ایموان مایوه حیوات
حقیقی انسان و جاودانگی او موی شوود ودر صوورتی کوه درونوی شوده باشود برکوات فراوانوی در
حیوهای شناختی ،روانشناختی ،و رفتاری بر جای می گزارد و می تواند حسن دنیا و حسن آخرت
و سالمت جسم و جان را در دو سرا رقم بزند
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گریز از خودبیگانگی ،محبوبیت ،ایجاد حیات حقیقی و نجات و رسوتگاری بنوا بوراین انسوان بوا
اراستن خود به ایمان دینی می توانند به این نتایج بی نظیر در راستای دستیابی به یک حیوات
حقیقی و برخوردار از سعادت دنیا و آخرت دست یابند
واژههای کلیدی :ایمان دینی ،کارکردها ،موهری ،قرآن و حدیث ،روانشناختی
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مقدمه
ایمان به عنوانی یکی اضالع اضالع مثلث معیار انسوانیت در قورآن ،در کنوار علوم و عمول
صالح ،مایه حیات حقیقی انسان و جاودانگی او میشود و در صورتی که درونی شده ،و از سور
صدق باشد آثار و برکات فراوانی در حیوههای شوناختی ،روانشوناختی ،و رفتواری بور جوای
میگزارد و میتواند حسن دنیا و حسن آخرت و سالمت جسم و جان را در دو سرا رقم بزند
نسبت و رابوه میان انسان و ایمان و هوم چنوین نقوش و کوارکرد ایموان در عرصوههوای
مختلف زندگی ،از جمله مباحث بنیادی است کوه توجوه فیلسووفان ،متکلموان ،روانشناسوان و
جامعهشناسان را به خود معووس ساختهاست بررسی این کارکردها میتوانود انگیوزه مومنوان را
در دفاع و گسترش ایمان دینی دو چندان نموده ،احیانا کسانی را که از این گوهر بوی بهوره انود
را با آراستن خویش بوه زیوور ایموان تر یوا نمایود هودس ایون مقالوه بررسوی کوارکردهوای
روانشناختی ایمان در زندگی ،بر اسا منابع اصیل اسالمی است تا انگیزه ای باشود بورای آنوان
که چشم به افق دوخته ،در جست و جوی حیات طیبه و دستیابی به سعادت دو سرا هستند
در این راستا سوال اصلی تحقیق این است که کارکردهای روانشناختی ایموان در زنودگی
با تکیه بر آثار استاد موهری چیست؟ بعد از بررسی اجمالی ماهیت ایموان ،کارکردهوای آن
در حوزههای مختلف ،کارکردهای روان شناختی آن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتوه اسوت
پاسخ به سوال اصلی با بررسی سواالت فرعی زیر به انجام رسید
ایمان چیست و متعلقات آن کدامند؟ کارکردهای روانشوناختی ایموان دینوی در زنودگی
چیست؟ در این بررسی ،قرآن کریم ،آثار استاد موهری و برخی منابع مرتبط بررسوی شوده،
دادههای مورد نیاز در راستای پاسخگویی به سوال اصلی تحقیق ،جمع اوری ،دسوته بنودی و
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در دو بخش اصلی به ترتیا زیر تنظیم و تدوین گردید
 .0ماهیت ایمان و مصادیق آن
 .0-0ماهیت ایمان .در قران کریم ،منشا سعادت و رستگاری و مایه ارزش اعموال
آدمی ،ایمان معرفی شدهاست از لحاظ لغوی ،ایمان از باب اِفعال و از ریشوه امون اسوت
ایمان به معنای «تصدیق چیزی» و یا «اطمینان و وثوق بوه کسوی» اسوت و در هور دو
معنا ،مفهوم ایمنی و امان دیده میشود زیر ایمان به معنوای «تصودیق خبور» یعنوی از

کارکردهای روان شناختی ایمان بر اساس قرآن و حدیث با تاکید بر آثار استاد مطهری 010 /

اتهام کذب در امان داشتن و ایمان به معنای «وثوق و اطمینان به کسی» یعنی از ناحیه
او در امان بودن (جوادی)331 :3336 ،
رهیافتهای مختلفی در خصوص ماهیت ایموان وجوود دارد اعوم از رهیافوت کالموی
(همان ،)313-311:فلسفی (خاکی قراملکی ،بی تا )16-12 :اما براسوا منوابع دینوی،
«تصدیق قلبی» به یک چیز را ایموان گویندکوه حقیقتوی یور از علوم و آگواهی اسوت
درحدیث منقول ازعلی(ع) آمده است :ایمان با دل شناختن [تصدیق با قلا] و بوا زبوان
اقرار کردن و با اعضاء عمل کردن است (نهج البال ه ،حکمت.)113
ایمان ،یراز علم به خدا و رسوالن و کتابهای آسمانی و روز قیاموت اسوت ،یوک
عمل قلبی است که تا آن( عمل قلبی) نباشد ایمان هم نیست ،کسوی کوه ازروی برهوان
عقلی یاضرورت ادیان ،به چیزی علم پیداکرد باید با قلبش «تسلیم» شود و عمول قلبوی
را (یعنی تسلیم ،خضوع ،تقبل و زیر بار رفتن ) را انجام د هد تا مومن تلقی گوردد (اموام
خمینی)33-33 :3333 ،
استاد موهری ،هم قائل به بعدشناختاری ایمان است وهم بوه بعود احساسوی و گرایشوی
آن؛ در این تفسیر ،یکی ازارکان ایمان ،اعتقاد ،شناخت و آگاهی است (مربوط به فکر و عقول)
و رکن دیگر آن گرایش ،تسلیم و عشق(مربوط به دل) مویباشود (قراملکوی. )32-3 :3333 ،
در تعریف ایمان مینویسد :گرایشهای واال و معنوی و فوق حیوانی انسان ،آن گاه کوه پایوه و
زیربنای اعتقادی و فکری پیدا کند نام ایمان به خوود مویگیورد (موهوری )33 :3331 ،در
روایتی از امام صادق(ع) به همه ابعاد ایمان تصریح شدهاست« :ایمان عبارتسوت از اقورار
نمودن به زبان ،تصمیم قلبی و عمل به اعضا و جوارح ،ایمان اجزایی به هم پیوسوته دارد
مانند یک خانه (کلینی ،بی تا ،ج)44 :3
قرآن کریم معیارهای انسانیت را اضالع یک مثلث دانسته است که عبارتند از :ایموان،
عمل صالح و علم یا آگاهی این اضالع در یکدیگر تاثیر متقابول دارنود در قورآن کوریم،
ایمان به عنوان نخستین معیار انسانیت معرفی شده است « قسم به عصور  ،هموه ا نسوا
ن ها در خسران و زیانند مگرکسانی که ایمان آورده انود و » (والعصور  )3-3براسوا
آموزههای قرآن ،مرگ و زندگی ،معنایی یور ازمعنوای عوادی و معموولی دارنودو یوراز
ایستادن ضربان قلا وحذس عالئم حیاتی درمغز است آنچه مایه حیوات حقیقوی اسوت
همان ایمان است و فردبی بهره ازگوهر ایمان ،مرده متحرک معرفی شده است « :توو ای
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پیامبر ،به کسانی که در گور هستند نمیتوانی چیزی بفهمانی» (فاطر . )31ازنظرعالموه
طباطبایی ،مردگان در گور افتاده ،کفاری هستندکه دلهایشان با نورایمان زنوده نشوده،
خاصوویت وفرفیووت پووذیریش هوودایت را ندارنوود (طباطبائی  ،3336،ج  )16 :33زنووده
حقیقی ،در آموزههای قرآن کریم ،کسی است که مس وجودش را باکیمیای ایمان بوه زر
مبدل نموده ،ندای خدا و رسولش را اجابت کرده است:
یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا اسْتَجیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذا دَعاکُمْ لِما یحْییکُمْ( انفال  « : ) 14ای
کسانی که ایمان آورده اید! دعوت خدا و پیامبررا اجابت کنید هنگامیکه شمارا به سوی
چیزی میخواند که شماراحیات میبخشد»
علم و ایمان در تفکر اسالمی و در منوق قرآن متمم و مکمل شخصویت انسوان و جامعوه
میباشند و یکی بدون دیگری ،کارساز نیست از نظر استاد موهری ،علوم بوه موا روشونایی و
توانایی میبخشد و ایمان عشق و امید؛ علم ابزار میسازد ،ایمان مقصد؛ علم سرعت مویدهود
و ایمان جهت؛ علم توانستن است و ایمان خوب خواستن؛ علم مینمایاند که چوه هسوت( ،از
هستها و واقعیتها سخن میگوید) و ایمان الهام میبخشد که چه بایود کورد؛ علوم انقوالب
برون است و ایمان انقالب درون؛علم وجود انسان را بوه صوورت افقوی گسوترش مویدهود و
ایمان به شکل عمودی باال میبرد علم زیبایی است ایمان هم زیبایی است علم زیبوایی عقول
است و ایمان زیبایی روح علم زیبایی اندیشه است و ایموان زیبوایی احسوا هوم علوم بوه
انسان امنیت میبخشد و هم ایمان علم امنیت برونی میدهد و ایمان امنیت درونی ،علوم در
مقابل بیماریها ،سیلها ،زلزلهها ،طوفانها ایمنی میدهود و ایموان در مقابول اضوورابهوا،
تنهاییها ،بیپناهیها ،پوچ انگاریها علم جهان را با انسان سازگار میکند و ایموان انسوان را
با خودش (موهری)13 :3331 ،
جرج سارتن نویسنده کتاب تاریخ علم ،در زمینه نارسائی و نواتوانی علوم ،در انسوانی
ساختن روابط بشر و نیاز فوری انسان به مثلث هنر ،دین و علم میگوید :هنر ،زیبوایی را
آشکار میسازد و همین مایه شادی زندگی میشوود ،دیون محبوت مویآورد و موسویقی
زندگی است علم با حق و راستی و عقل سروکار دارد و مایه هوشیاری نوع بشر میشود
به هر سه اینها نیازمندیم هم به هنر ،هم به دین ،هم به علم علم به صورت مولق برای
زندگی الزم است ولی هرگز به تنهایی کافی نیست (رک :موهری)31-33 :3331 ،
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برخی از نویسندگان برای انسان چها زندان در نظر گرفتوهانود کوه رهوایی از زنودان
چهارم تنها و تنها با تمسک به ایمان میسر خواهد بود :انسوان در زنودگی اسویر چهوار
زندان است زندان طبیعت ،زندان جامعه ،زندان تاریخ و زندان خویشتن «طبیعوت» موا
را براسا قوانین خود پیش می برد همان طور که نبات و حیوان چنیناند «تاریخ» بوه
عنوان دنباله جریانات گذشته ،بر روی من و ماهیت من اثر میگذارد «جامعوه» هوم بوا
روابط و نظام اجتماعی و اقتصادیش روی من و ارائه من اثر مویگوذارد و چهوارم زنودان
«خویشتن» است که من آزاد انسانی را در خود زندانی میکند:
 3به کمک علوم طبیعی میتوان بر قوانین طبیعت لبه یافته ،تا حودودی از کمنود
آن رها شد انسان امروزی نسبت به گذشته ،خیلی آزادتر است مثل لبه بر جاذبوه ،بور
بیماریها و
 1و  3به کمک فلسفه تواریخ ( :و کشوف قووانین و سونتهوای حواکم بور تواریخ) و
جامعهشناسی میتوان از جبر تاریخی و اجتماعی تا حد زیادی آزاد شد
 4اما بزرگترین زندان ،زندان خویشتن است همان «نفس» در فرهنگ و اخوالق موا
انسانی که در دوره معاصر توانسته است از آن سه زنودان توا حودودی آزاد شوود اکنوون
بیش از گذشته زندانی خود گشته است عالم علوم طبیعی ،یا فیلسوس یا جامعهشونا ،
خود اسیر خویشتن است آنچه میتواند بشر را از چهارمین زندان آزاد کند چیست؟
با عشق و تنها با عشق میتوان از آن آزاد شد عشقی که بتواند ایثار را معنا کند عشوقی
که بتواند آدمی را تا قله اخالص برساند عشقی که بتواند به انسان بفهماند که خودت را نفوی
کن تا به اثبات برسی اینها کلماتی است که جز عشق نمویفهمود بوه قوول الکویس کوارل:
دوست داشتن را هر کس که فهمید خدا را به آسانی استشمام بوی گل میفهمد اموا کسوی
که فهمیدن عقلی را میشناسد ،خدا برایش مجهولی است دست نایوافتنی حواال بوه تعریوف
نیایش رسیدهایم :نیایش عبارتسوت از تجلوی د د وه و اضووراب انسوانی ،زنودانی مانوده در
خویش که به زندانی بودن خویش آگاهی یافته است و آرزوی نجات و عشق به رسوتگاری او
رابی تاب کردهاست نیایش ،تجلی روح تنها ،و تنهایی است این تنهایی ،به معنای بویکسوی
نیست ،به معنای «بیاویی» است که جز با حیله عشق و جز با التهاب پرسوتیدن و جوز بوا
خوستنی عاشقانه -نیایش -راه نجواتی ندارد(شوریعتی )364-363 :3333 ،عشوق و دوسوت
داشتن ،تجلیاش پرستش و نیایش است (همان)363 :
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 .9-0مصداقهای ایمان
قرآن کریم هفت واقعیت بنیادین را از متعلقات ایمان معرفی کردهاست ،که تصدیق قلبوی
نسبت به آنها جوهره ایمان را تشکیل میدهود  3یوا  1خداونود  3معواد  4رسوالت 1
کتابهای آسمانی  6امامت  3فرشتگان
 .0-9-0غیب :این واژه مصدر فعل « ابَ» است به معنای «از دیده نهان شودن» ابوت
الشمس یعنی :خورشید از نظرها پنهان شود « یوا یعنوی آن چیزهوایی کوه از حووا
فاهری ما نهان است؛ پیامبران راهنمایان جهان یبند؛ آمده اند که موردم را بوه یوا و
ماوری فاهر و محسوسوات ،موومن و معتقود نماینود (موهوری ،3331 ،ج)333-336 :3
نخستین متعلق و مصداق ایمان ،که پنجره ورود به قلمورو دینوداری وخشوت اول بنوای
تفکر اسالمی و شرط هدایت یابی از قرآن( بقره  )1به شمار میآید همان ایمان به عوالم
یا و ماوراءطبیعت است درمنوق قرآن ،جهان دو ساحتی و دو بعدی است؛ یکی عالم
طبیعت و محسوسات(عالم شهادت) است و دیگری عالم ماورائ طبیعت و نامحسوو و
یا که پنهان از دیدههاست جهان به سان هرمی است که قا ئده باریک آن را طبیعت
و ماده تشکیل میدهد و بقیه فضای الیتنا هی آن را ،یا جهان گویندکه مبدا هسوتی
وحیات وخالق جهان و انسان در رأ آن قرار دارد و وجود بسویط او ،سراسور جهوان را
پرکرده  ،همه کماالت و همه موجودات را داراست و از تمام نقائص و کاستیهوای آنهوا ،
مصون و مبرا (زکوی)331-334 :3331،
یکی از مبانی جهانشناسی دینی ،تقسیم جهان هستی به دو بخوش یوا و شوهات
است عالم یا :یعنی بخشی از هستی که از تیرر حوا بشر بیورون اسوت ،و از آن
به عالم ماوراء طبیعت تعبیر کردهاند عالم شهادت یوا طبیعوت :بخشوی از نظوام هسوتی
است که حوا بشر توانایی درک آن را دارد این تفکیک ،تفکر دینی و تصویر قرآنوی از
جهان را ،در مقابل تفکر مادی قرار میدهد که جوز بوه عوالم طبیعوت معتقود نیسوت و
جهان را منحصر در ماده میداند
ابزار شناخت هر یک از دو عالم متفاوت اسوت در شوناخت عوالم محسوو  ،حووا
آدمی نقش اساسی دارد اما دست حوا از عالم یا کوتاه اسوت و تنهوا بوا سرانگشوت
تدبیر تأمالت عقالنی و یا شهود عرفانی (قلبی) اسوت کوه مرزهوای طبیعوت درنوردیوده
می شود تأمل عقالنی ،آدمی را تا مرز عالم یا میرساند و از وجود برخی ویژگیهوایی
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امور یبی آگاه میسازد اما شهود قلبی میتواند مرزهای یا را درنوردیده ،آدمی را بوه
مشاهده ساکنان و حقایق آن عالم توفیق میدهد (جوادی)121-123: 3336 ،
در رأ هرم هستی و عالم یا ذات باریتعالی قرار دارد به بواور عارفوان ،بور ذات او
هیچگونه احاطه علمی ممکن نیست و جز خود حضرت حق را ،از آن آگاهی نیست لوذا
مرتبه ذات الهی را « یا مکنون» نامیدهاند تقسیم عالم به یا و شهادت ،تنهوا بورای
ما آدمیان معنا دارد اما برای ذات باریتعالی ،بخش پنهان جهان ،معنا ندارد او نه تنها بور
عالم طبیعت بلکه بر همه یا نیز آگاهی کامل دارد و عالم الغیوب است
باری ،یکی از مصادیق ایمان ،و اسا دیانت و شرط بهرهمندی و هدایتیوابی از
قرآن اذعان به عالم یا است که جداکننده نگورش دینوی از نگورش الحوادی و موادی
است« :بی تردید ،قرآن ،هدایت کننده متقین است ،آنان که بوه « یوا» ایموان دارنود»
32بقره  )1-3بنابراین ورود به قلمرو دینداری ،از رهگذر پذیرش عوالم یوا و نیموهی
پنهان هستی است و سایر متعلقات ایمان ،نتیجه پذیرش عالم یا هستند
به تعبیر عالمه طباطبایی کسی که براسا تأمالت عقالنی یوا بوه مقتضوای فوورت
خویش در برابر حق و عالم یا خاضع و تسلیم نشده باشد و از آ از بنای عنواد و تکبور
در برابر یا داشته باشد در مسیر بهرهمندی از وحی قرآنی قرار نگرفته است (جوادی،
 )121 :3336نتیجه آن که ،ایمان به یا ،پایه ای برای ایمان به سایر مصوادیق آن بوه
شمار میرود
 .9-9-0خداوند :ایمان به عالم یا،کلید ورود به قلمرو دینداری ومنشوا ایموان بوه
سایرمصادیق آن است که عبارتند از :خداوند ،فرشتگان ،وحی ،پیامبری ،کتوا آسومانی،
معاد و امامت( جوادی ) 123-141 :3336 ،روح دین ،همان ایمان بوه خودا و حقیقوت
ایمان  ،محبت و عشق به محبوب ازلی است ؛ همین ایموان و محبوت اسوت کوه معیوار
انسانیت تلقی میشود و معنای انسانیت را تحقق میبخشد :
هرکه در اوعشق نیست ،کفردر اومضمر است
عشق بود روح دین ،چشم و چراغ یقین
در ره ا طوووار صنوع  ،راهوورو و رهبوور است
عشوق رسوانود توو را  ،تا به جناب خدا
(فیض کاشانی)33-36 :3314 ،
در همین راستا ،حضرت صادق(ع) میفرماید « :ایمان انسان ،خالص نمیگوردد ،مگور
اینکه خداوند نزد او ،از خودش ،پدرش ،مادرش ،فرزندش  ،خانواده اش ،مالش و از هموه
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مردم محبوب تر باشد»( بحاراالنوار ،3363،ج  .)11 :63بنابراین عشوق بوه حوق تعوالی،
کانون اصلی ایمان دینی است
هرآنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بور او نومورده بوووه فتوووای مون نومواز کنیود
( حافظ ،3333،زل )332 :144
و سایر محبتها و عشق ورزیها در پرتو آن عشق جاودانه و پاک ،معنا و مفهوم پیودا
کرده و موتور محرکه زندگی محسوب میشوند
اما چرا عده ای از گوهر تابناک ایمان بیبهرهاند؟ در منوق قرآن ،بیداری فورت پاک
الهی در فرد ،جان پاک و بیآالیش میطلبد کسانی که جان خوویش را ،بوه هور دلیلوی
اعم از وراثت ،محیط ،تصمیم نادرست و با معصویت و گنواه بیاالینود و ایموان درونوی
خویش رابا انجام و احیای و تکالیف دینی آبیاری ننموده ،از آسیاهای معصیت و گنواه،
آفتزدایی نکنند بتدریج نهال ایمان ،در وجودشان رو به زردی و ضعف گذاشته ،آنوان را
به درجه ای ازسقوط معنوی میرساندکه مشام آنها عورخوش ایمان رادرک نمیکند و
به تکذیا آیات الهوی پرداختوه ،از معصویت لوذت مویبرنود! (زکووی)31-13: 3332 ،
«سپس سرانجام کارکسانی که به بدیها و زشتیها روی میآورندآن است که آیات خودا
را تکذیا میکنند» (روم  ) 32عووار درقالوا یوک تمثیول ،انسوانهای دل مورده را بوه
کناسی تشبیه کرده است که به جهت عادت داشتن بوه بووی بود ،نوه تنهوا شومیم روح
بخش عور و مشک را درک نمیکند بلکه با استشمام آن ،از هوش میرود !:
مگووور ره داشوووت بردکوووان عووووار
یکووی کنووا بیوورون جسووت ازکووار
چووو بوووی مشووک ازدکووان بوورون شوود
یکووی کنووا

هموووی کنوووا

آنجاسووورنگون شووود

دیگرچووون بدیوودش

نجاسوووت پووویش بینوووی آوریووودش

مشووامش ازنجاسووت چووون خبریافووت

تو گفتوی زنوده شودجانی دگور یافوت
(عوار ،بخش الحکایة و التمثیل ،سایت پارست)

 .1-9-0جاودانگی انسان (معاد) :از جمله مصادیق ایموان سوعادت بخوش ،در نگواه
قرآن ،باور به معاد به عنوان یکی از سه رکن اساسی ادیان آسمانی اسوت انسوان دینوی،
انسانی ریشهدار و با هویت است زیرا هم مبدأ حیات آفرینش برای او روشون اسوت هوم
مقصد آن و هوم راه رسویدن او آ واز حیوات خوود و هموه کائنوات را از مشویت و اراده
خداوندی جمیل و قادر میبیند ،از سویی در ،این عالم و در عرصه زندگی ،آن گونوه کوه
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مارتین هایدگر ،فیلسوس اگزیستانسیالیت معاصر پنداشته ،یلوه و رهوا و «پرتوابشوده»
( :thrown- nessپرتاب شودگی( ):رک :ذاکور ،3332 ،سوایت) نیسوت ،بلکوه هموان
خدای مهربان برای نشان دادن راه زندگی ،رسووالن خوود را فرسوتاده اسوت و بواالخره
انسان دینی همواره امیدوار و با نشاط است زیرا میداند که ابودیت را در پویشرو دارد و
جاودانه است(جوادی)111-113 :3336 ،
به جهت نقش بیبدیل معاد و جاودانگی انسان در اندیشه و عمل آدمیان ،قرآن کریم
آن را از متعلقات ضروری ایمان معرفی کرده است در حدود  3 3آیات قورآن از حیوات
اخروی سخن گفتهاند از جمله در آیات نخستین سوره بقره ،بعد از ایموان بوه یوا بوه
عنوان یکی از شرایط بهرهمندی از هدایت قرآن ،از یقین به آخرت نیز سخن گفتهاسوت:
«و باالخره هم یوقنون» [آنان به آخرت ،یقین دارند]
 .4-9-0وحی و رسالت :ایمان به رسالت یعنی پذیرفتن وابستگی انسان به آموزههای
الهی در پیمودن راه سعادت
قرآن ایمان به همه پیامبران و همه کتابهای آسمانی را از پیروانش خواسوته اسوت
در موارد متعددی ،بالفاصه بعد از ایمان به خداوند ،ایمان بوه هموه پیوامبران را متوذکر
شدهاست (همان)131-131 :،
وَ الَّذینَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ رُسُلِهِ وَ لَمْ یفَرِّقُوا بَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولئِکَ سَوْسَ یؤْتیهِمْ أُجُوورَهُمْ وَ
کانَ اللَّهُ َفُوراً رَحیماً "( :ولى) کسانى کوه بوه خودا و رسووالن او ایموان آورده ،و میوان
احدى از آن ها فرق نمىگذارند ،پاداششوان را خواهود داد؛ خداونود ،آمرزنوده و مهربوان
است (نساء 311؛ آل عمران )333
البته پیامبر اسوالم ،پایوان بخوش سلسوله پیوامبران و قورآن داروی شوفابخش هموه
دردهای فکری و روحی انسان و قانون اساسی اسالم است و تمام تعالیم انبیاء گذشوته را
در خود دارد
 .1-9-0کتابهای آسمانی :ایمان به همه کتابهای آسمانی از دیگر مصادیق حتمی
ایمان است :وَ الَّذینَ یؤْمِنُونَ بِما أُنْزِلَ إِلَیکَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِوکَ وَ بِالْوِخِرَ ِ هُومْ یوقِنُوون
(بقره « :)4و آنان که به آنچه بر تو نازل شده ،و آنچه پیش از تو (بور پیوامبران پیشوین)
نازل گردیده ،ایمان مىآورند؛ و به رستاخیز یقین دارند»
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 .6-9-0امامت :فردی که به وحی و رسالت ایمان آورده است به محتووای وحوی نیوز
ایمان دارد و آمادگی پذیرش هر آنچه که وحوی بوودن آن معلووم اسوت را دارد مسوأله
امامت و این واقعیت که بدون اعتقاد به آن ،دین و ایمان آدمی کامل نیست ،از مضوامین
تردید ناپذیر قرآنی اسوت روش قورآن ،بیوان کلیوات یوک مسوأله اسوت و جزئیوات آن
براسا سیره و سنت نبوی تبیین میشود مثالً قرآن از وجوب نماز -که سوتون خیموه
دین است و به صراحت سخن گفته است اما رکعات و چگونگی این فرضیه بوزرگ را بوه
روایات نبوی واگذار کردهاست
در مورد والیت امامان نیز مسأله از این قرار است که قرآن تصریحاتی بور اصول لوزوم
امامت و نصا علی(ع) به عنوان ادامه دهندهی مناصا پیامبر ( -3تبیین و تفسیر قورآن
و قوانین اسالمی  -1امامت و رهبری اجتماعی) ارائه کورده و جزئیوات و تفصویل آن بوه
عهده رسول خدا (ص) گذاشته شده است
«الْیوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دینَکُمْ وَ أَتْمَمْتُ عَلَیکُمْ نِعْمَتی وَ رَضیتُ لَکُومُ الِِْسْوالمَ دینواً فَمَونِ
اضْوُرَّ فی مَخْمَصَةٍ َیرَ مُتَجانِفٍ لِِِثْمٍ فَِِنَّ اللَّهَ َفُورٌ رَحیم(مائوده :)3اموروز ،دیون شوما را
کامل کردم؛ و نعمت خود را بر شما تمام نمودم؛ و اسالم را بوه عنووان آیوین (جواودان)
شما پذیرفتم» این آیه با توجه به روایات نبوی و اعتقاد اکثر مفسران مربوط بوه مسوأله
دیر و انتصاب علی(ع) به امامت است «ولی شما تنها خدا و پیامبر اوست و کسانی کوه
ایمان آورده اند :آنان که نماز برپا میدارند و در حال رکوع زکات میدهنود»(مائوده )11
براسا روایات نبوی ،این آیه مخصوص عمل پرارزش موالی متقیوان علوی(ع) در حوال
نماز است که انگشتر خود را به سائلی هدیه کردند(جوادی)141-141 :3336 ،
باری امامت ،علی(ع) و فرزنودان طواهرینش ،بوه عنووان اداموه دهنوده راه نبووت ،از
مصادیق بارز ایمان به شمار میآید
 .1-9-0فرشتگان :از دیگر اصول ایمانی ،باور به فرشتگان الهی است ایمان بوه ایون
واقعیت که فعل و تدبیر الهی ،توسط موجودات یرمادی و نامحسو انجام میگیرد که
واسوههای فیض و عنایت الهی به جهان طبیعتاند« :لیْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُووهَکُمْ قِبَولَ
الْمَشْرِقِ وَ الْمَغْرِبِ وَ لکِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیوْمِ الِْخِرِ وَ الْمَالئِکَةِ وَ الْکِتابِ وَ النَّبِیوینَ»
(بقره « :)333نیکى( ،تنها) این نیست که (به هنگام نماز )،روىِ خود را به سوى مشورق
و (یا) مغرب کنید؛ (و تمام گفتگوى شما ،در باره قبله و تغییور آن باشود؛ و هموه وقوت
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خود را مصروس آن سازید؛) بلکوه نیکوى (و نیکوکوار) کسوى اسوت کوه بوه خودا ،و روز
رستاخیز ،و فرشتگان ،و کتاب (آسمانى) ،و پیامبران ،ایمان آورد»
بنیادیترین مصداق ایمان ،ایمان به عالم یا و ماوراء طبیعت است ،عالمی که مبدأ
هستی و خداوند در رأ هرم آن قرار دارد و سایر مصادیق ایمان ،یعنی وحی و رسوالت
و امامت و فرشتگان و معاد ،در ذیل پرتو او قرار گرفتهاند تصدیق قلبی به این حقوایق و
بدنبال آن برخورداری از یک زیستن ایمانی ،ثمرات و فوائد فراوانوی در زنودگی دارد کوه
مهمترین آن برخورداری مؤمن از یک زندگی انسانی و معنوی در دنیوا و بهورهمنودی از
سعادت جاودانه اخروی
 .9کارکردهای روان شناختی ایمان
ایمان به معنای تسلیم و سرسپردگی قلا و جان آدمی در برابر خداونود ،در صوورتی
که از سر صدق بوده و درونی شدهباشد تمامی ساحتهوای وجوود انسوان از تموایالت و
تعلقات و ابعاد روانشناختی گرفته  ،تا ساحتهای اندیشه ،صفات درونی و رفتار را جهوت
و معنای خاصی بخشیده ،سبک زندگی معنووی را شوکل مویدهود بنوابراین ایموان در
نهایت به گزینش شیوه خاصی از اندیشیدن و زیستن میانجامد
ایمان راستین ،روح و جان آدمی ،ابعاد روانشناختی ( اعم از تمایالت ،اندیشوه ،آموال،
آرزوها) صفات درونی ،رفتارهای فردی و اجتماعی ،فرهنگ عمومی و تمامی ساحتهوای
زندگی را سمت و سوی انسانی ،معنوی و الهی میبخشد ایون توأثیر را در یوک مقایسوه
میان دو انسان ،میتوان به عینه به نظاره نشست :در یک سو فردی که از سرمایه ایموان
کامالً بی بهره است و در القیدی و اباحهگری محض بسر میبرد و به هیچ اصول اخالقوی
پایبند نیست ،و در سوی دیگور شخصویتی کوه در مراحول پیشورفته از ایموان دینوی و
سرسپردگی در مقابل خداوند بسر میبرد و از یک زندگی کامالً دینی و معنوی بهرهمنود
است با مقایسه آن دو ،میتوان نقش برجسته و بیبدیل ایموان را در اندیشوه ،صوفات و
رفتار آنها به مشاهده نشست در مقایسه میان دو جامعه کوچک یا بزرگ ،دو فرهنگ یوا
دو نهاد اجتماعی نیز میتوان این توأثیر را بوه خووبی دریافوت (زکوی)33-11 :3332 ،
پیداست که آثار و نتایج ایمان را در فرد و جامعه در صورتی میتوان به نظاره نشست که
از سر صدق باشد ،نه سوحی ،فریبکارانه و منافقانه به تعبیر مولوی:
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نووام فووروردین نیووارد گوول بووه بوواغ

شووا نگووردد روشوون از اسووم چووراغ

اسوووم گفتوووی رو مسووومی را بجووووی

موواه در باالسووت نووی در آب جوووی

هوویچ اسوومی بووی مسوومی دیوودهای؟

یووا زگوواس و الم گوول ،گوول چیوودهای؟

تووا قیامووت عووارس ار مووی موویکنوود

تووا ننوشوود بوواده ،مسووتی کووی کنوود

(مولوی ،3331 ،دفتر اول)313 :
برخی از نویسندگان با معرفی نظریه استاد موهری به عنوان یک نظریه ترکیبی از ایموان،
کارکردهای ایمان را در بر سه قسم دانسته اند :الف ایجواد بهجوت و انبسواط (خووش بینوی،
روشنگری ،امیدواری ،آرامش خاطر ،لذات معنوی) ب نقش ایمان در بهبود روابوط اجتمواعی
ج نقش ایمان در کاهش ناراحتیها ( ضنفری)33-63:61 ،3333 ،
بهنظر میرسد این تقسیم بندی برخی از کارکردهای ایمان را پوشش نمیدهد مانند:
آزادی معنوی ،وحدت شخصیتی و مانند ان) بنا براین بهتر اسوت کارکردهوای ایموان را
در سه حیوه :شوناختی ،احساسوی عاطفی( روانشوناختی) ،و رفتواری (اعوم از فوردی و
اجتماعی)؛ و ایجاد حیات حقیقوی( برکوات دنیووی ،توامین سوعادت دنیووی و اخوروی)
تقسیم بندی کرد که البته هودس این نوشوتار بررسوی کارکردهوای ایموان در حیووه
روانشناختی است
مهمترین کارکردهای ایمان در این حیوه را میتوان در موارد زیر جست و جو کرد:
 .0-9خوشبینی :ایمان مذهبی ،در درجه اول ،تصویر متفاوتی از جهان ارائه میدهود
و با گشودن فضای الیتناهی ماوراء طبیعت ،عناصر و جهانی عالوه بور جهوان محسوو
طبیعت در مقابل ،آدمی قرار میدهد و جهان خشک ،بویروح ،مکوانیکی و موادی را بوه
جهانی ذیشعور ،لویف و پویا مبدل میسازد انسان با ایموان ،بوا ایون تغییور نگواه ،بوه
خصوووص ایمووان صووادقانه بووه خداونوود  ،نسووبت بووه جهووان ،خلقووت و زنوودگی احسووا
«خوشبینی» خواهد داشت زیرا آفرینش را هدفدار ،زندگی را با معنا و هودس نهوایی را
خیر و سعادت و کمال بشر مویبینود و در اندیشوه او ،جوایی بورای دیودگاه بدبینانوه و
شرآلود نسبت به جهان باقی نمیماند
حالت فرد با ایمان ،به مانند کسی است که در کشوری به سور مویبورد کوه مودیری
مهربان ،توانا و آگاه ،در پرتو قوانین ،تشکیالت و مقررات صحیح و عادالنه بر آن حکومت
میکند مدیری که از پدر و مادر هم نسبت به همگوان مهربوانتر اسوت در ایون کشوور،
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زمینه ترقی و تعالی معنوی برای همگان فراهم است و تنها عامل عقامانودگی ،کواهلی،
سستی و بویتجربگوی افوراد خواهود بوود ایون تصوویر و نگواه ،فورد را بوا امیودواری و
خوشبینی ،به یک زندگی پویوا و بوا نشواط و رو بوه ترقوی و پیشورفت فورا مویخوانود
(موهری42- 33 :3331 ،؛ همان)33-34 :3361 ،
در نگاه فردی که جان خویش را با نور ایمان به مبدأ متعال ،پرفوروغ سواخته اسوت،
همه ذرات هستی به تسبیح حق مشغولند در نتیجه جهان نه یک ماشین بویجوان کوه
یک مجموعه ذیشعور و دینامیک و مویع ارائه الهی میباشد او نیز به منظور هماهنگی
با طبیعت ،ستایش حق و فرمانبرداری از فرامین او را ،شرط انصاس میداند:
شرط انصاس نباشد که تو فرمان نبری
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
یسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْکُ وَ لَهُ الْحَمْدُ وَ هُوَ عَلى کُولِّ شَویءٍ
قَدیرٌ (تغابن " :)3آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است براى خودا تسوبیح موىگوینود؛
مالکیت و حکومت از آن اوست و ستایش از آن او؛ و او بر همه چیز تواناست!
تا زمانی که رابوه مهرآمیز میان او با مبدأ هستی برقرار باشد نه تنهوا زنودگی را
سراسر زیبا دیده ،عینک خوشبینی بر دیدگان دارد که رنجها را هم جمیل موییابود بوه
تعبیر حافظ:
لوف آنچه تو اندیشی حکم آنچه تو فرمایی
در دایره قسمت ما نقوه تسلیمیم
(حافظ)336 :3334 ،
 .9-9وحدت شخصیتی :از نظر استاد موهوری ،مثول یوک انسوان موحود از لحواظ
روحی ،مانند کسی است که سراسر وجودش تسلیم اوامر و نوواهی و اراده یوک شوخص،
یک مقام و یوک قودرت اسوت :خداونودی مهربوان ،خیرخوواه و آگواه؛ در نتیجوه تموام
فعالیتهای او در عرصه اندیشه و رفتار بر محور ایمان مویچرخود بوه هموین جهوت ،از
شخصیتی واحد و هماهنگ برخوردار است
اما انسان یرموحد ،مانند کسی است که از شخصویتی واحود و هماهنوگ برخووردار
نیست از اوامر و نواهی چند نفر ،آنهم بداخالق و ناسازگار پیروی میکند و هر بخوش از
روان او ،در اختیار یکی از آنهاست لذا شخصیتی قوعه قوعه ،و روحی تجزیه شوده دارد
و تمایالت و انگیزههای متناقض و متضاد بر او حاکم است هوم ثوروت خوواهی بور روح،
اراده و رفتار او حکم میراند هم لذت جویی ،هم جاهطلبی ،هم زن و فرزند ،و یره لوذا
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انگیزههای متفاوت ،او را بوه رفتارهوای متفواوت و ناهماهنوگ فورا مویخواننود و دارای
شخصیتی دوگانه و چندگانه و ناهمسان خواهد بود (موهری)34-31 :3331 ،
قرآن کریم ،این تفاوت شخصیتی را در قالا مثال اینگونه بیان میکند:
ضرب اهلل مثالً رجالً فیه شرکاء متشاکسون و رجالً سلماً لرجلٍ ،هول یسوتویان موثالً،
الحمدهلل بل اکثرهم الیعلمون [:زمر  :13خداوند مثالی زده است :مردی را کوه مملووک
شریکانی است که پیوسته درباره او با هم مشاجره میکنند و مردی که تنها تسلیم یوک
نفر است ،آیا این دو یکسانند؟! ستایش ،مخصوص خداست ،ولی بیشتر آنان نمیدانند!]
قرآن توحید عملی را با این تعبیر زیبا بیان کردهاست به تعبیر دیگر:
«خدا در زندگی انسان مساوی است با وحدت روانی انسان ،هماهنگی روانی او ،نجات
یافتن انسان از تکهتکه شدن روحش و از شریک پیوداکردن و چنود مالوک پیودا کوردن
روحش» (همان )33:عرفای ما نام این حالت را حالوت «مجموعوه» گذاشوتهانود یعنوی
وحدت روحی ،یکپارچه بودن روح و روان انسان؛ در مقابل حالت «تشتت یا کثرت» قرار
دارد که برابر با چند قوعهبودن یا چند پاره بودن روح است
گووه نووزد حاللوویم و گهووی نووزد حوورام
یک دست برمصحیفم و یک دست به جوام
نووه مووائیم در ایوون گنبوود فیووروزه فووام

نووه کووافر مولووق نووه مسوولمان تمووام

هر قسمت از روح او ،به جایی میرود ،یوک قسومت روحوش را ،عقودههوا ،کینوههوا،
خشمها و ضاها و پرکرده است ،یک قسمت را لذت و جاهطلبی و شواید قسومتی را
ایمان ساعتی را که احیاناً در مسجد است یا نماز میخواند مسولمان اسوت و سواعاتی را
که به فعالیتهای دیگر میپردازد به جای اراده الهی ،خدایان دیگر بر او حکم میراننود
این روح قوعه قوعه شده ،یوک روح بیموار و متشوتت اسوت و جامعوهای کوه از چنوین
افرادی بوجود آید ،یک جامعه بیمار است ( همان)36-31 :
موالی متقیان علی(ع) مورد خداسوت ،لوذا وحودت روحوی و شخصویتی او در هموه
صحنههای زندگی خدا محورش نمایان است او تسلیم حق است نه بنده هووا و هوو و
هر آنچه یرخداست هنگامیکه در نبرد احزاب ،عمروبن عبدودّ را بور زموین مویکوبود،
دشمن با انداختن خد و بر صوورت علوی(ع) ،خشوم او را برمویانگیوزد اموا علوی ،مورد
خداست ،از کشتن او باز میایستد عمروبنعبدودّ علت را میپرسد:
اژدهووا را دسووت دادن راه کیسووت؟
در محل قهر ،این رحموت زچیسوت؟
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گفت :من تیو از پوی حوق مویزنوم

بنوووده حقوووم نوووه موووأمور تووونم

شووویر حقوووم نیسوووتم شووویر هووووا

فعول مون بور دیون مون باشود گوواه

رخووت خووود را موون ز ره برداشووتم

یوور حووق را موون عوودم انگاشووتم

سووایهام موون کوود خوودایم آفتوواب

حوواجبم موون نیسووتم او را حجوواب

که نیم کووهم زحلوم و صوبر و داد

کووووه را کوووی در ربایووود تنووود بووواد

آنکووه از بووادی رود از جووا خسیسووت

زانکووه بوواد نوواموافق خووود بسیسووت

بوواد خشووم و بوواد شووهوت بوواد آز

بووورد او را کوووه نبوووود اهووول نمووواز

خشم بر شاهان شوه و موا را والم

خشووم راهووم بسووتهام زیوور لگووام

رق نورم گرچه سقفم شد خوراب

روضه گشوتم گرچوه هسوتم بووتراب

[مثنوی ،دفتر اول ،ابیات ]3332-3332
 .1-9روش دلی :به باور استاد موهری ،از آن جا که انسان بوا ایموان ،جهوان را نوور
حق و سراسر زیبایی و جمال میبیند ،ایون واقعیوت فضوای روح او را ،همچوون چرا وی
فروزان ،روشن میکند و بوه تعبیور قورآن ایون نوور منبعوث از ایموان ،در روز واپسوین،
براسا قانون تجسم اعمال ،مجسم و آشکار شده ،مؤمن در پرتوو روشونایی آن حرکوت
میکند اما خانه دل فردی که از ایمان محروم اسوت تاریوک مویباشود بهموین جهوت،
جهان در نظر او از یک هدس متعالی و برتر خالی است (موهری.)40-41 :3331 ،
یوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنینَ وَ الْمُؤْمِناتِ یسْعى نُورُهُمْ بَینَ أَیدیهِمْ وَ بِأَیموانِهِمْ (حدیود (« :)31ایون
پاداش بزرگ) در روزى است که مردان و زنان باایمان را مىنگرى کوه نورشوان پویشرو و در
سمت راستشان بسرعت حرکت مىکند و این همان رستگارى بزرگ است!»
وَ الَّذینَ آمَنُوا مَعَهُ نُورُهُمْ یسْعى بَینَ أَیدیهِمْ وَ بِأَیمانِهِمْ یقُولُونَ رَبَّنا أَتْمِومْ لَنوا نُورَنوا وَ
ا ْفِرْ لَنا إِنَّکَ عَلى کُلِّ شَیءٍ قَدیر (تحریم « :)3در آن روزى که خداوند پیوامبر و کسوانى
را که با او ایمان آوردند خوار نمىکند؛ این در حالى است که نورشان پیشاپیش آنان و از
سوى راستشان در حرکت است ،و مىگویند« :پروردگوارا! نوور موا را کامول کون و موا را
ببخش که تو بر هر چیز توانایى!»
 .4-9روش بینی :در منوق قرآن ،ایمان حقیقی ،باعث واقعبینی شوده ،آدموی را از
لویدن در دام خواها و گمراهیها میرهاند :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ یجْعَلْ لَکُمْ
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فُرْقانا (انفال « :)13اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر از (مخالفت فرمان) خدا بپرهیزیود،
براى شما وسیلهاى جهت جدا ساختن حق از باطل قرار مىدهد»
اما چگونه؟

اوالً ایمان دینی که به همراه خوود پوروای الهوی را بوه هموراه دارد در رفوع یکوی از
حجابهای معرفت ،که همان هوا و هو آدمی است ،کمک شایانی میکنود در نتیجوه
روح انسان و عقل او در شناخت پدیدهها ،آزادتر عمل میکند
ثانیاً از آنجا که فرد با ایمان ،در عمق جان خوویش بوا مبودأ هسوتی اتصوال و قورب
معنوی دارد ،توانایی ویژهای در دل او برای آگاهی از حقایق امور ،بوجوود مویآیود او بوا
نگاه الهی به امور و پدیدهها مینگرد به همین دلیل در دام گمراهی و خواهوای دیگوران
گرفتار نمیآید (رک :مکارم شیرازی ،3332،ج )342: 3
بهنظر میرسد که منظور از تأثیر تقوا در روشنبینی ،تأثیر در عقل عملوی اسوت کوه
مبنای اخالق و معنویت است نه عقل نظری که مبنای علووم و فلسوفه بشومار مویآیود
ایمان و تقوا سبا میشود طغیان هوا و هو ها و تمایالت ریزی و یره تحت کنتورل
عقل درآیند تا عقل عملی ،آنچه خیر و درست و وفیفه و تکلیف است را برگزیند و ایون
یعنی روشن بینی
در مقابل ،قرآن کریم در خصوص محرومان از ایمان دینی ،آنها را دچوار سورگردانی
معرفی میکند:
إِنَّ الَّذینَ ال یؤْمِنُونَ بِالِْخِرَ ِ زَینَّا لَهُمْ أَعْمالَهُمْ فَهُمْ یعْمَهُون (نمل « :)4کسانى کوه بوه
آخرت ایمان ندارند ،اعمال (بد) شان را براى آنان زینت مىدهیم بوورى کوه سورگردان
مىشوند» زیرا آنها با نگاه مادی خویش و در سایه خودمحوری و هو مداری ،تنها بوا
عنایت به نتایج دنیوی اعمال ،درباره آنها به داوری پرداخته ،و ارزشگذاری میکنند لوذا
بسیاری از رفتارهایی که نتایج زیانبار اخروی را درپیدارند در نظور آنهوا ،زیبوا و جوذاب
جلوه کرده ،در گمراهی و حیرت روزگار میگذرانند [مکارم شیرازی ، 3332 ،ج)34 :31
استاد موهری در خصوص راز تاثیر تقوا را در روشنبینی مینویسد :این کوه در آثوار
دینی وارد شده که تقوا عقل را روشن میکند همه مربوط به عقل عملی است یعنوی در
اثر تقوا انسان بهتر درد خود و دوای خود و راهی را که باید در زندگی در پویش بگیورد
را میشناسد (موهری)13 :3333 ،
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 .1-9امیدواری :در تصویر موادیگرایانوه ،از مجموعوهی هسوتی ،جهوان نسوبت بوه
مردمی که راه درست یا نادرست را در زندگی برمیگزینند بیطرس و بیتفواوت اسوت و
نتیجه یک رفتار ،به میزان تالش و پشتکار فورد بسوتگی دارد و بوس عامول دیگوری در
موفقیت ،کامیابی و ناکامی او دخالتی ندارد اما در تصویری که در پرتوو ایموان دینوی از
جهان ارائه میشود عکسالعمل مجموعه هستی نسبت بوه توالشهوای مثبوت و منفوی
یکسان نیست خداوند و دستگاه آفرینش ،حامی انسانهایی است که در مسیر درسوتی،
عدالت و خیرخواهی تالش میکنند :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ ینْصُورْکُمْ وَ یثَبِّوتْ
أَقْدامَکُم (محمد « :)3اى کسانى که ایمان آوردهاید! اگر (آیین) خدا را یارى کنیود ،شوما
را یارى مىکند و گامهایتان را استوار مىدارد»
هم چنین ،عالوه بر نصرت الهی در دنیا ،پواداش اخوروی اعموال و رفتارهوای صوالح هوم
هرگز ضایع نمیگردد ،برخالس تصویر مادیگرایانه از جهان :إِنَّ اللَّهَ ال یضیعُ أَجْرَ الْمُحْسِونین
(توبه  :)312خداوند پاداش نیکوکاران را تباه نمىکند (رک:موهری)43 :3331،
در نظر فرد با ایمان ،هرگونه تالشی که در مسیر رضایت الهی و پیمودن مسیر کموال
انجام میپذیرد هم تأثیر و نصرت الهی را در پی دارد و هم پواداش اخوروی آن محفووظ
است به تعبیر امام خمینی (ره) :ما مامور به تکلیفیم نه نتیجه ایون نگواه ،انسوان را بوه
تالش بیشتر و به نتایج دنیوی یا اخروی آن امیدوارتر میسازد زیرا مویدانود کوه هویچ
تالشی بینتیجه نخواهد ماند ،خواه نتیجه دنیوی و خواه نتیجه اخروی
 .6-9آرامش روحی /اطمینان قلبی :با یاد خدا ،دلها آرام میگیرد الَّوذینَ آمَنُووا وَ
تَوْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِکْرِ اللَّهِ أَال بِذِکْرِ اللَّهِ تَوْمَئِنُ الْقُلُوبُ (رعد «)13آنها کسانى هستند کوه
ایمان آوردهاند ،و دلهایشان به یاد خدا مومئن (و آرام) است؛ آگاه باشید ،تنها با یاد خدا
دلها آرامش مىیابد»
این یک اصل مسلم قرآنی است اما چگونه و چرا؟ استاد موهری بوا ارائوه دو تصوویر
تاثیر ایمان در ایجاد آرامش روحی را تبیین نموده است
تصویر اول آدمی جویای سعادت و نیکبختی است و از تصور وصول بوه آن ،ورق در
مسرت و شادمانی میگردد و از تصور محرومیت دچار دلهره و اضوراب دو عامل اساسی
در دستیابی به سعادت عبارتند از 3 :تالش و پشتکار  1اطمینان بوه فضوایی کوه در آن
فعالیت صورت میپذیرد موفقیت یک دانشجو ،یک پژوهشگر و یک محقق وابسته اسوت
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به دو عامل  -3تالش  1اطمینان به اینکه مسؤالن دانشکده و پژوهشوگاه و یوره بوه او
ستم نخواهند کرد و نتیجه تالش او را به خودش باز خواهند گرداند
انسان در زندگی خویش مانند همان دانشجویی است که تالش در راه کسا موفقیت
را همراه با صداقت ،امانتداری ،و عدالتخواهی انجام میدهد اما نگوران آن اسوت کوه آیوا
این تالش صوادقانه او در زنودگی در عرصوههوای مختلوف فوردی و اجتمواعی ،فایوده و
نتیجهای را در بر خواهد داشت یا هیچکس قدر و منزلت او را نخواهد شناخت؟ ایمان و
باور به خداوند و این که تمامی اندیشه و عمل آدمیان براسا قانون الهی ،حتماً نصورت
و توفیق الهی در دنیا و عکسالعمل اخروی را نیز به دنبوال خواهود داشوت ،اضووراب و
نگرانی از نتیجه تالشها را از ساحت ذهن و جوان هور موؤمنی ،مویزدایود و آراموش را
جایگزین یأ و نومیدی و اضوراب خواهد نمود (موهری)43-41 :3331 ،
تصویر دوم .چه اموری آرامش روانی انسان را بهم میزند و چگونه ایموان ،در ایجواد
آرامش و امنیت روانی نقش آفرین است؟
از میان مسائل مختلفی که بر هم زننوده آراموش روانوی انسوان اسوت از سوه عامول
میتوان نام برد 3 :مشکالت نامالیمات و رنجهای ناخواسته در زندگی  1معموای پایوان
زندگی  3خأل وجودی و د د ه خاطر
 .0-6-9تحمل نامالیمات زندگی :قرآن به این واقعیت تصریح نموده است که زندگی
انسان با رنجها و سختیها آمیخته است:
« لَقَدْ خَلَقْنَا الِِْنْسانَ فی کَبَدٍ (بلد  :)4ما انسان را در رنج آفریدیم (و زنودگى او پور از
رنجهاست)!
مشکالت ،نارساییها ،تبعیضها ،بیعدالتیها ،ناکامیها و در زنودگی ،آدموی را بوه
ورشکستگی ،ناامیدی ،انزوا ،افسردگی ،استر و اضورابهای روحی سوق میدهد ایون
آسیاهای روحی و روانوی عوارضوی را بوه دنبوال دارد از قبیول :بویخووابی ،نواتوانی در
تصمیمگیریها ،بیمعنا دانستن زندگی ،پنواه آوردن بوه اعتیواد ،الکول ،داروی تووهمزا و
یره اکنون در پیریشهیابی نیستیم اما چگونه میتوان از شخصیتی با ثبوات ،منوقوی و
معتدل برخوردار شد تا در مقابل رنج هوای گریزناپوذیر زنودگی ،آراموش روحوی داشوته
باشیم؟
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مکاتا بشری در مقابل نامالیمات ،یا به خونسردی و بیتفاوتی دعووت کوردهانود ،یوا
پناه آوردن به همنوعان به عنوان نقوهی اتکاء ،یا دعوت بوه خودکشوی در مراحول حواد
آن! البته شکی نیست که تکیه بر مساعدت همنوعان از رنجهای زندگی مویکاهود اموا
همواره اینوور نیست :زیرا اوالً برخوی از مشوکالت و رنجهوا قابول بوازگویی بوا دیگوران
نیست ثانیاً همنوعان و دوستان ،قادر به حل برخی از معضوالت نیسوتند ثالثواً توانوایی
انسان و همنوعان او در حل مشکالت و رنجها همواره محدود است لذا انسان نیازمند به
یک نقوهای اتکائی است که هم قادر مولق باشد ،هم رازدار ،هموواره قابول دسترسوی و
هم خیرخواه (نصری)114-113 :3333 ,
تنها ایمان برخواسته از عمق وجود آدمی و تکیه بر خداوند است که فرد را از قودرت
روحی بیمانندی برخوردار میسازد که حتی در بحرانیترین لحظات ،از رضایت خواطر و
آرامش درونی سخن میگوید؛
حضرت سیدالشهداء در لحظات پایانی زندگیش و در آستانه شهادت ،افهار میدارد:
صبراً علی قضائک ال إله سواک یا یواث المسوتغیثین ،موالی ربٌ سوواکَ و ال معبوودٌ
یرک صبراً علی حکمک یا یاث من ال یاثَ له
«در مقابل قضا و قدر تو شکیبا هستم ای پروردگاری که جز توو خودایی نیسوت ،ای
فریادر داد خواهان ،مرا معبودی جز تو نیست ،بر حکم و تقدیر تو شکیبا هستم»
بانوی قهرمان کربال و احیاگر حماسه سیدالشهداء در مقابل جسارتهای یزیود کوه از
پیروزی خود سخن میگفت و مغرورانه افهار داشت که :دیدی خداونود بوا بورادرت چوه
کرد؟ فرمود :ما رأیت اال جمیالً:من چیزی جز زیبایی ندیدم
با تکیه بر خداوند است که نگرانیها و ناراحتیهای روحی ،کواهش موییابود و حتوی
زیبا و جمیل جلوه میکند
به اعتقاد برخی از صاحبنظران ,انسان الهی به جای این که در برابر نامالیمات ،زبوان
اعتراض بگشاید آنها را ابزاری برای تکامل و تعالی خویش میبیند گویا موس وجوود او
تنها در میان توفانهای زندگی ،به طال مبدل خواهد شد زیرا در هنگوام رنوجهوا ،توجوه
آدمی به خداوند بیشتر شده ،از این ارتباط معنوی ،لذت معنوی میبرد لذتی کوه قابول
توصیف نیست مگر برای کسانی چنین حالتهایی را شخصاً چشیده باشند ویلیام جیمز
در کتاب دین و روان مینویسد:
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«اگر بپرسید ،انسان مذهبی ،با مصیبتها و خارهایی که جان را میخلد چگونه سر
میکند؟ با دلواپسی ناشی از نزدیک شدن مرگ چه میکند؟ من نمیتوانم آن را بیان
کنم چرا که اینها اسرار مذهبی است و باید کسی در مراتا عالی مذهبی باشد تا آنها
را درک کند اگر بخواهیم برای مذها ،یک معنای قاطع و منجزی قائل شویم باید آن
را میدان پردامنه و پرشور و حرارت معنوی دانست که بر همه چیز لبه میکند در این
جاست که اخالق سر برآورده ،میدان را برای رقیا خالی میکند» (رک :نصری:3333 ،
 )113-113ایمان مذهبی در انسان نیروی مقاومت میآفریند و تلخیها را شیرین
میکند (موهری)41 :3331 ،
 .9-6-9حل معمای پایان زندگی :انسان موجودی مرگ آگاه است و میداند طوموار
زندگی او روزی درهم خواهد پیچید و همه دلبستگیهوایش را از کوف خواهود داد لوذا
مرگ برای انسان چهرهای ناخوشایند و نگورانکننوده دارد اموا واقعواً در پایوان زنودگی
دنیوی چه رازی نهفته است؟ آیا نیستی و نابودی مولق است یا تداوم حیات؟
اکثر طرفداران فلسفه پوچی ) (Nihilism:از قبیل :کافکا ،آلبرکوامو ،ژان پول سوارتر و
دیگران ،بدین انگیزه زندگی را بی معنا پنداشتند که نتوانستند به راز مرگ پویببرنود و
فتوا به بیمعنایی زندگی دادهاند
گروهی دیگر به جهت تر از مرگ ،کوشیدهاند این تر را یرمنوقوی جلووه داده،
توصیه کنند که آدمیان اصوالً درباره مرگ نیاندیشند ذهن خود را بوه زنودگی معوووس
سازند نه پایان آن در حالی که این رازگشایی نیست پاک کردن صورت مسأله است
جمعی از متفکران ،توجه به پایان زندگی را در سرلوحه اندیشه خود قرار دادهاند :بوه
نظر مارتین هایدگر ،فیلسوس معاصر آلمانی ،ما تنها هنگامی میتوانیم بوه وجوود اصویل
خود دست یابیم (:هویت خویش را کشف کنیم) که با امکان مرگ روبرو شویم زیرا تنها
مرگ است که میتواند ما را از زندگی مبتذل روزانه رها سازد مرگ ،آزادیوبخش اسوت،
ما را از اسارت دلبستگیهای خود ،که پیوسته این خور را در خود دارد که وجود عوادی
ما را یکسره در خود فرو برد ،رها میسازد اریک فروم ،روانکواو معاصور امریکوایی بورآن
است که آگاهی از مرگ و جنبه تراژدیک زندگی ،از خصوصیات اساسی آدمی اسوت بوه
گمان وی در جامعهای که شخصیت فرد دچار رکود است مسوأله مورگ ،کوچوک تلقوی
می شود« :یکی از هیجانات تحریک شدهای که تذکری درباره آن رواست و جلووگیری از
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آن ،به ریشهی شخصیت میزند حس اندوه و دری یا توراژدی زنودگی اسوت» (نصوری،
)162-163 :3333
تنها در پرتو ایمان دینی و تفکر توحیدی است که معمای مرگ گشووده مویشوود و
آدمی از افتادن در وادی نومیدی ،و پوچگرایی رهایی مییابد در پرتوو ایموان اسوت کوه
مرگ نه پایان حیات ،که پیوستن انسان به حیات اخروی است خروج از نشأهی طبیعت
و ورود به نشأهی آخرت است و این یعنی ارضاء منوقی حس جاودانگی بشر آدمی باقی
است تا نتیجه اندیشه و عمل خویش را به نظاره بنشیند لذا به همان انودازه کوه مورگ
برای انسان مادیگرا ،نگران کننده است برای انسان الهی ،شووقآفورین مویباشود زیورا
می داند که قوره وجود او به دریای بیکران وجود الهوی و ابودیت مویپیونودد و عودالت
مولق را به نظاره مینشیند به همین جهت موالی متقیان علی(ع) میفرمود:
« به خدا سوگند اُنس و عالقه پسر ابوطالا بوه مورگ ،از انوس طفول شویرخوار بوه
پستان مادر ،بیشتر است»(نهجالبال ه خوبه :)1
این نگاه ،تنها در پرتو ایمان معنا پیدا میکند و پایان زندگی ،زیبا میشوود و نگرانوی
و هرا از پایان حیات ،جای خود را به آرامش و اطمینان روحوی مویدهود بوه تعبیور
حکیم نظامی:
کووان راهووی بووه توسووت موویشناسووم
چووون موورگ رسوود چوورا هراسووم
از خوووووردگهی بووووه خوابگوووواهی

وز خووووابگهی بوووه نوووزد شووواهی

خوووابی کووه بووه نووزد تسووت راهووش

گوووووردن نکشوووووم زخوابگووووواهش

(نظامی ،سایت پارست )
مشتاقانه سراغ مرگ رفتن ،بلکه عاشقانه آن را در آ وش کشیدن ،و جوام شوهادت را
نوشیدن ،تنها در قامو ایمان دینی معنا و مفهووم پیودا مویکنود ،زیورا پایوان زنودگی
دنیوی ،آ از جاودانگی انسان است به تعبیر مولوی:
روب شمس و قمور چورا زیوان باشود
فرو شودن چوو بدیودی برآمودن بنگور
کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست

چرا به دانه انسان چنوین گموان باشود

(مولوی ،سایت پارست)
«مرگ ،منتقل شدن از دنیایی فانی به دنیایی باقی و پایدار اسوت؛ منتقول شودن از
جهان عمل و کشت به جهان نتیجه و محصوول؛ از ایون رو چنوین فوردی نگرانویهوای
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خویش را از مرگ با کوشش در کارهای نیک که در زبوان دیون «عمول صوالح» نامیوده
میشود برطرس میسازد » (موهری)46 :3331 ،
 .1-9آزادی معنوی :از جمله توشههای ارزشمند ایمان در زندگی ،حرّیوت و آزادگوی
است کلمه مقدسی که در کنار عودالت و امنیوت ،هموواره جوزء آرزوهوای بشور بووده و
خواهد بود اما آزادی یعنی چه؟ استاد موهری با تحلیل مفهووم آزادی و تقسویم آن بوه
دو نوع آزادی بیرونی و درونی ،رابوه ایمان را با آزادی درونی به خوبی نشان داده اسوت
وی معتقد است :آزادی از لوازم گریزناپوذیر حیوات ،تکامول و رشود اسوت و از نیازهوای
اساسی وجود زنده اعم از گیاه ،حیوان و انسان بشمار میآید زیرا موجود زنده برای رشد
و شکوفایی به سه چیز نیواز دارد :تربیوت ،امنیوت ،آزادی تربیوت :یعنوی فوراهم بوودن
شرایوی که باعث رشد موجود زنده میشود مانند آب ،خاک ،نور و دیاکسیدکربن برای
گیاه؛ ذا ،ریزههای متعودد بورای حیووان ،و سورانجام انسوان کوه عوالوه بور نیازهوای
فیزیولوژیک ،سلسله نیازهای ویژهای دارد از قبیل نیاز به تعلیم و تربیت اخالقوی ،علموی
و فنی و یره امنیت :به این معناست که موجود زنده باید از سوی دشمن در امان باشد
تا داراییهایی مانند ذا ،ثروت ،سالمت و یره را از دست ندهد و آزادی :یعنی موجوود
زنده باید از موانع رشد ،آزاد و رها باشد ،آزادی یعنی نبودن مانع در مسیر رشد و تعوالی
یک موجود انسان آزاد کسی است که در برابر موانع پیش پای رشود و کموال ،مبوارزه و
مجاهده نماید اما انسان موجود تکامل یافتهای اسوت کوه در موورد او از دو نووع آزادی
ویژه میتوان سخن گفت :آزادی اجتماعی ،آزادی معنوی
 .0-1-9آزادی اجتماعی .به معنای آزاد بودن از ناحیه سایر همنوعان ،تا موانع رشود
او نشوند یا قوای فکری و جسمی او را در جهت منوافع خوود بوه کوار نگیرنود در قورآن
کریم ،این نوع آزادی ،به عنوان یکی از اهداس پیامبران معرفی شدهاست آنها آمدهاند توا
آدمیان را از هر نوع اسارت ،بردگی ،بندگی و استثمار نجات دهند:
یحِلُ لَهُمُ الوَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَ ْاللَ الَّتوی کانَوتْ
عَلَیهِمْ (اعراس [« :)313پیامبرى که]أشیاء پواکیزه را بوراى آنهوا حوالل موىشومرد ،و
ناپاکیها را تحریم مى کند؛ و بارهاى سنگین ،و زنجیرهایى را که بر آنها بوود( ،از دوش
و گردنشان) بر مىدارد»
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در مقدمه اعالمیه جهانی حقوق بشر ،عله العلل همه جنگها و رنوجهوای بشور ،ایون
واقعیت دانسته شده است که افراد بشر به آزادی دیگوران احتورام نمویگذارنود در ایون
خصوص ،در مباحث آینده (نقش و کارکرد ایمان در جامعه) بحث خواهد شد
 .9-1-9آزادی معنوی :از نظر استاد موهری از جملوه تفواوتهوای اساسوی مکتوا
انبیاء و مکتاهای بشری آن است که پیامبران عالوه بر آزادی اجتماعی ،کوشیدهانود توا
آزادی معنوی را به بشر هدیه نمایند زیرا آزادی اجتماعی ،ریشه در آزادی معنووی دارد
و بهترین شکل این آزادی تنها در پرتو ایمان تأمین میشود
اما آزادی معنوی چیست؟ و انسان آزاده میکوشد از چه چیز رها و آزاد شود؟
آزادی اجتماعی عبارتست از آزادی انسان از قید و اسارت دیگوران کوه خوود انوواعی
دارد اما آزادی معنوی یعنی آزادی از خویشتن ،آزادی از قید و اسارت خود اما چگونوه؟
مگر میشود که انسان هم اسیر کننده باشد هم اسیر شونده؟!
آدمی در میان سایر موجودات ،از این امتیاز ویژه برخوردار است که موجوودی اسوت
مرکا در وجود او هم عقل ،فورت و وجدان اخالقی فعال است و هوم شوهوت ،ریوزه،
حرص ،طمع و یره او ترکیبی است از قوا و نیروهای انسانی -الهی و نیروهای حیووانی
لذا میتواند در درون خود هم برده باشد هم آزاد:
برده و بندهی حرص و آز و شهوت و جاهطلبی و یره؛ به گونوهای عقول و وجودان او
تابع باشند نه راهنما و راهبر یا میتوانود آزاد باشود آزاد از حورص و آز و طموع و هموه
قوای حیوانیش ،بگونهای عقل و فورت و وجدان او بر سایر قوا ،راهبوری داشوته باشوند
آزاد بودن عقل و فورت از قوای حیوانی را «آزادی معنوی» گویند که در زبان دینوی ،از
آن به تزکیه نفس و تقوی تعبیر میشوود انسوان تزکیوه شوده و بوا تقووا یعنوی انسوان
برخوردار از آزادی معنوی در روایات اسوالمی از جنوود عقول و جنوود جهول در انسوان
سخن رفته است و در سخنی گرانسنگ از موالی متقیان علی(ع) آمده است که:
خداوند سه گونه موجودات آفرید :فرشتگان ،حیوانات ،انسوان در دسنته اول فقوط
عقل را قرار داد بدون رایز لذا بدی در آنها راه ندارد و نور مولوقانود در دسنته دوم
شهوت و رائز را قرار داد بدون عقل (و تنها آخور و علف را میشناسند اما در انسنان
هم عقل را قرار داد و هم شهوت را کسی که عقلش بر شوهوتش لبوه داشوته باشود از
فرشتگان برتر است و کسی که شهوتش ( :رائزش) بر عقل لبوه یابود از حیوانوات هوم

 / 011دوفصلنامه االهیات قرآنی سال دوم ،شماره ،3پاییز و زمستان0333

پستتر مولوی به زیبایی این واقعیت ( :مرکا بودن وجوود آدموی) را بوه نظوم درآورده
است
خلوووق عوووالم را سوووه گونوووه آفریووود
در حوودیث آموود کووه یووزدان مجیوود
یک گره را جمله عقول و علوم و جوود

او فرشووته اسووت و ندانوود جووز سووجود

نیسووت انوودر عنصوورش حوورص و هوووا

نوووور مولوووق زنوووده از عشوووق خووودا

یووک گووروه دیگووور از دانووش تهوووی

همچووو حیوووان از علووف در فربهووی

او نبینوود جووز کووه اصوووبل و علووف

از شووقاوت افوول اسووت و از شوورس

و آن سوووم هسووت آدمیووزاد و بشوور

از فرشوووته نیموووی و نووویمش ز حووور

نوویم خوور خووود مایوول سووفلی بووود

نووویم دیگووور مایووول علووووی شوووود

توووا کووودامین الوووا آیووود در نبووورد

زیووون دوگانوووه تاکووودامین بووورد زد

(مولوی ،سایت پارست)
آزادی درونی یعنی آزادی از خوی حیوانی و گرگ صفتی که در درون ما نهفته است،
آزادی از همه خودمحوریهوا و خوودبینیهوا بنوابراین ،ممکون اسوت یوک فورد آزادی
اجتماعی داشوته باشود ،اعوم از آزادی در اندیشویدن ،در تحصویل ،در کسوا و کوار ،در
مشارکت سیاسی و یره اما از آزادی معنوی کامالً محروم باشد این مصوداق بوارز یوک
بام و دو هواست که جامعه بشری به آن مبتالست و بخشی از انسانها در هور جامعوه و
کشور و نهاد و سازمانی بدان دچار بوده و هستند
عله العلل سلا آزادی دیگران ،و پایمال نمودن حقوق سایر همنوعان ،چیزی نیسوت
جز «منفعت طلبی» این عامل چه در گذشته و چه اکنون هموواره فعوال بووده و هسوت
چه در عرصه زندگی فردی ،چه اجتماعی و چه در روابط بینالمللی
هرکدام از ما مویتووانیم بوا یوک خودسونجی ،دریوابیم کوه چقودر از آزادی معنووی
برخورداریم و چه میزان از آن محروم
سعدی در گلستان میگوید :دو برادر بودند ،یکی توانگر و دیگوری درویوش اولوی در
خدمت دیوان و دیگری از روز و بازو و نان میخورد توانگر ،روزی به درویش گفت :چورا
خدمت (سلوان) نمیکنی تا از این مشقت برهی؟ درویش گفت :تو چرا کاری نمیکنوی
تا از ذلت خدمت ،برهی؟ خم شدن در پیش دیگران ،با وجود برخووردار بوودن از موال و
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ثروت ،در نظر درویش آزاده ،ذلت است خردمندان گفتهاند :نان خووردن و نشسوتن ،بوه
که کمر زرین بستن و در خدمت دیگران ایستادن
به از دست بر سینه پیش امیر
به دست آهن تفته کردن خمیر
آری این هم نوعی اسارت است اما نه اسارت تن ،که اسارت روح
علی(ع) :الومع رقٌّ مؤَبَّد :طمع ،بردگی مداوم است (ابن ابوی الحدیود ،بوی توا ،ج )433 :33
یعنی از بردگی بدتر ،طمع داشتن است
تجربه نشان میدهد که نه علم توانسته است جلوی سرکشیهای حرص و آز و طموع
و افزون طلبی و خودخواهیهای انسان را بگیرد و نه تغییر قوانین زیرا قوانون مویتوانود
آزادی اجتماعی را بوور نسبی کنترل کند و حتی جلودار برخی افزونطلبیها گردد اموا
آزادی معنوی تنها و تنها در پرتو ایمان به خداوند و تکیه بر آمووزههوای وحیوانی قابول
وصول است
نمونهی بارز این حریوت و آزادگوی درونوی برآموده از ایموان را در پیوامبران الهوی و
پیشوایان معصوم و پیروان آنان در هر روزگاری باید به نظاره نشست ،زیرا آنها در عوالی
ترین مراتا تزکیه و تهذیا نفس رسیدهاند که همان آزادی معنوی است
آزادی معنوی ،آنجا آشکار می شود که بر سر دو راهی قورار بگیوریم :دو راهوی میوان
ثروت در پرتو ذلت و میان زندگی معمولی اما شرافتمندانه خیلیها حاضورند بوه چنوین
ذلتی تن در دهند اما حتی آنها هم در عمق جان خود احسوا سرشکسوتگی خواهنود
کرد بنابراین گاهی انسان اسیر خصائل درونی و روحی خویش اسوت و محوروم از آزادی
معنوی توصیه عالمان اخالق به پرهیز از ثروت پرستی ،در واقع پرهیز درون از برخوی از
خصائص روحی است زیرا بنده ثروت ،در واقع بنده حرص و طمعورزی خوویش اسوت و
اال ثروت که نمیتواند فرد را اسیر خود گرداند ریشهی همه بردگیهوا ،بوه درون انسوان
برمیگردد به هوای نفس :أفرأیت من اتخذالههُ هواه [جاثیه  :]13آیا دیدهای کسی را که
خواهش نفس را خدای خویش برگزیند؟!]
مال و ثروت و دنیا به طور کلی در ذات خود ،مذمتی ندارند صفات نفسانی است کوه
ما را بنده خویش میسازد اگر از قید صفات ناپسند نفسوانی آزاد شوویم ،آنوقوت موال و
ثروت و مقام اجتماعی ،و رور جوانی و پیشرفتهای علمی و یره در خدمت من انسوانی
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قرار میگیرند نه من در خدمت آنها حضرت سلیمان در اوج ثروت و قودرت ،حشومتا
لقا داشت؛ به تعبیر مولوی:
نعم مالٌ صالحٌ خواندش رسول
مال را کز بهر دین باشی حمول
آب اندر زیر کشتی ،پشتی است
آب در کشتی هالک کشتی است
(مولوی ،سایت پارست)
تسلط بر خشم ،طمع ،منفعت طلبی ،شهوتپرسوتی ،و تموامی جنبوههوای حیووانی،
یعنی آزادی معنوی و این همان پیام جاویدان قرآن است این عزت ،سربلندی و حریت،
در پرتو ایمان به خداوند و تسلیم او بودن و از یر او روی برتافتن ،به اوج میرسود چوه
)
اینکه تسلیم فرامین الهی بودن ،عین حریت و آزادگی است( :موهری33-31 :3333،
من از آن روز که در بند توام آزادم
حافظ از جور تو حاشا که بگرداند روی
(حافظ ،سایت پارست)
علی(ع) میفرماید:
«بی شک تقوای الهی کلید رستگاری و اندوخته معاد و آزادی از سلوه هر سلوه گور
و رهایی از هر هالکتی است» (نهج البال ه خوبه) 132
 .8-9بهرهمندی از لذتهای متعالی :برای ما آدمیان دو گونوه لوذت موورح اسوت:
لذت مادی -لذت معنوی
به لذتهایی که در اثر برقوراری ارتبواط میوان یکوی از حووا پنجگانوه بوا یکوی از
محسوسات حاصل میشود «لذت مادی» گویند مانند لذتی که چشم از دیدن و زبوان از
چشیدن و میبرد اما به لذتهایی که مربوط به عضو خاصی نبوده به عمق روح و جان
آدمی مربوط موی شوود« ،لوذت معنووی» گوینود ماننود لوذت بوردن از احسوان ،لوذت
محبوبیت ،لذت پیروزی و یره این لذتها الاقل مستقیماً تحت تاثیر یکوی از حووا و
محسوسات نیستند
لذت ارتباط معنوی با مبدأ هستی و مهرورزی نسبت به او ،از همین نوع لذتهاسوت
آنانکه در پرتو ایموان بوه خداونود ،گوام در وادی عبوادت و ارتبواط عارفانوه بوا خداونود
میگذارند باالترین لذتهای معنوی را میچشند؛ لوذتی کوه در تعوابیر دینوی از آن بوه:
حالوت ذکر یا حالوت ایمان یاد شده است و کسی که آن را چشیده باشد حاضر نیست
آن را با هیچ لذت مادی و حتی معنوی دیگر عوض کند
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بهعالوه بسیاری از فعالیتها و مسئولیتهای روزمره ،در صورتی که به انگیزه خدمت
به رشد خود و جامعه و خشنودی خداوند انجام پذیرند در زمره عبادت و یواد خودا قورار
میگیرند در این صورت ،همه فعالیتها از قبیل کار ،تحصویل ،تحقیوق ،انجوام وفوایف
محوله در یک اداره ،سازمان و یره لذت معنوی و احسا رضایت از زنودگی و انبسواط
روحی را در پی خواهند داشت (موهری) 43-44 :3331 ،
انس با خداوند در خلوت تنهایی و لذت حاصول از آن بوزرگ تورین انبسواط و لوذت
روحی را به ارمغان آورده ،م ربت را به کلی میزداید
تا بود وردت دعا و ذکر قرآن م مخور
حافظا در کنج فقر و خلوت شبهای تار
(حافظ ،سایت پارست)
یا میگوید:
کاین کیمیای هستی ،قارون کند گدا را
در اوج تنگدستی در عیش کوش و مستی
(همان)
به تعبیر الکسیس کارل:
پای عقل ،آنجا که عشق قدم در راه مینهد ،در میماند و چنین به نظر میرسود کوه
نیایش ،بلندترین قله تعبیور را ،در پورواز عشوق ،از شوا فلموانی عقول ،پیودا مویکنود
(شریعتی)33: 3333 ،
اما ایمان چگونه به تلطیف احساس کمك میکند؟ هنگامیکه در پرتو ایمان ،آدموی
تقوا و پروای از مبدأ متعال را جانشین ال ابالیگری نماید و روح و جان و اندیشه و عمول
خویش را از هواپرستی ،تملق ،دروغ ،نفاق ،و هر آنچه یرخدایی است آزاد و رها سازد و
در مقابل صحیفه جان و فکر و عمل خویش را به پاکیها و فضوایل انسوانی و عشوق بوه
خداوند در اندیشه و عمل ،مصفی سازد و توجه خود را از ماده به معنوا معوووس سواخته
باشد در آن صورت نوع و کیفیت عواطف و احساسات او با احساسات یوک آدم پلیود یوا
رق در مادیات و اسیر حرص و آزها و منافع زودگذر ،کامالً متفاوت است قلوا آراسوته
به ایمان و عمل صالح ،زیباییهای معنوی را به آسانی درک مویکنود و در مقابول آنهوا
تحت تاثیر قرار میگیرد
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لوافت ،زیبایی و بلندای شعر بزرگانی همچون سعدی ،حافظ ،مولوی ،شوهریار و هور
شاعر عارس دیگری در پهنه گیتی ،نتیجه روح لویف آنهاست که در پرتو ایمان در آنهوا
ایجاد شدهاست ( موهری)33 :3333 ،
آنووان کووه از طهووارت بوواطن و صووفای روح در پرتووو ایمووان برخوردارنوود از مشوواهده
زیباییهای طبیعت ،شنیدن آواز خوش عرفانی ،و نغمهای دلنواز ،موسویقی متناسوا بوا
فورت پاک انسانی ،شنیدن آیات دلنواز قرآن و یا دسوتیابی بوه یوک موفقیوت علموی و
معنوی بیش از دیگران لذت میبرند چه این که در نظر او حتی یک کشوف علموی ،نوه
یک کشف ساده ،که رازگشایی از اسراری است که خداونود در جهوان گنجانوده اسوت و
گشودن زلف یار لذتی دارد که بر اهل باطن آشکار است :به تعبیر حافظ:
شبی خوش است بدین وصلتش دراز کنیود
معاشووران گووره از زلووف یووار بوواز کنیوود
نخست موعظه پیور موی فوروش اینسوت

کووه از مصوواحا نوواجنس احتووراز کنیوود

هر آنکسی که در این حلقه نیست زنده به عشق

بوور او نمووره بووه فتوووای موون نموواز کنیوود

(حافظ)333 :3334
 .9-9خودیابی و گریز از خودبیگانگی :از خودبیگانگی چیست و ایمان چگونه فرد را
از حالت «خودبیگانگی» رهایی میبخشد
استاد موهری با تبیین دو نوع خود در انسان ،به تعریف خودبیگانگی پرداخته ،نقوش
ایمان را را در خودیابی مورد بررسی قورار داده اسوت از نظور او ،انسوان دارای دو نووع
خود است 3 :خود واقعی ،به عنوان پرتوی از فروغ الهی  1خود پنداری ،ناخود و بیگانوه
خودنما خود دوستی به معنای اول سرچشمه همه فضایل و مایه سعادت معرفوی شوده
است و خودخواهی به معنای دوم ،سرچشمه همه رذایل خود واقعی همان بعد ملکووتی
انسان است و در بردارنده فورت ،عقل و وجدان خودپنداری ،بعد حیووانی انسوان اسوت
در بردارنده رائز حیوانی ،و انبان آز و طمع و منفعت طلبی و
انسان در پرتو ایمان ،معرفت و تسلیم در برابر خدا ،خود واقعیاش را بازیابی میکنود
خودی که چیزی جز فروغ الهی و ربوط و اتصوال بوه سواحت قود خداونودی نیسوت
بنابراین خدایابی مقدم بر خودیابی است تا اینکه آدمی سورمایه عمورش را در شوکوفایی
خود واقعی بکار گیرد:
یواد او کون یواد او کون یوواد او
گورنوخواهی خود فراموشت شود
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این بیت مضمون آیه سابق الذکر ،آیه  33سوره حشور موی باشود قورآن در توصویف
زیانکاران در روز حشر میافزاید:
«زیانکاران در قیامت آنانند که به خویشتن خویش و خانوادهاشان زیان میرسواندند ایون
یک خسران آشکار است» [زمر ]31 ،آنوان کوه هموت خوویش را بوه خودپنوداری مصوروس
داشته ،ناخود را به جای خود اشتباه گرفتند علی(ع) میفرماید :عجبت لِمَونْ ینْشِودُ ضوالَّتَه و
قَدْ أضلّ نَفْسَهُ فَالیوْلُبها (آمدی ،حدیث  «:)4613در شگفتم از کسی که ،اگر چیوزی را گوم
کند به جستجویش میپردازد اما وقتی خودش را گم نمیکند آن را نمیجوید»
مولوی در تمثیلی میگوید :فردی شبانه مشغول ساختن خانهاش شود وقتوی پایوان
کار برای سکونت میرود ،با تعجا میبیند خانه را در زمین دیگوران سواختهاسوت ایون
وضعیت ،حالت روحی فردی است که در قیامت ،میبیند برای خود کواری انجوام نوداده
است زیرا در تمام عمر ،به خودپنداریاش خدمت کردهاست هموان بیگانوه خودنموا ،را
پروارتر کرده است نه خود واقعی را
کووار خووود کوون کووار بیگانووه مکوون
در زموووین دیگوووران خانوووه مکووون
کیسوووت بیگانوووه تووون خووواکی توووو

کوووز بووورای اوسوووت منووواکی توووو

تا تو تن را چورب و شویرین مویدهوی

گوووووهر جووووان را نیووووابی فربهووووی

گوور میووان مشووک توون را جووا شووود

وقوووت موووردن گنووود آن پیووودا شوووود

مشووک را بوور توون مووزن بوور دل بمووال

مشک چوه بوود؟ نوام پواک ذوالجوالل

(مولوی ،سایت پارست)
از نظر استاد موهری راه برون رفت از منیتها ،ایمان حقیقی است تا «مون» تبودیل
به «ما» شود (موهری)131-131 :3333،
 .01-9ایمان و محبوبیت :در منوق قرآن ،از جمله نتایج ایمان و عمل صالح ،عالوه بر
محبوبیت در پیشگاه خداوند ،محبوبیت نزد مردم است زیرا همه مردم دوستدار اخالق و
زیباییهای اخالقیاند و حتی محرومان از فضایل اخالقی ،به آنها شوق و ر بوت نشوان
میدهند إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَیجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا (موریم  :)36مسولّماً
کسانى که ایمان آورده و کارهاى شایسته انجام دادهاند ،خداونود رحموان محبّتوى بوراى
آنان در دلها قرار مىدهد!
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بنوودگی کوون تووا کووه سوولوانت کننوود

تن رهوا کون توا هموه جانوت کننود

خوووی حیوووانی سووزاوار تووو نیسووت

ترک این خو کن کوه انسوانت کننود

سوی حق نارفته چون داری طمع؟

همسوور موسووی بوون عمرانووت کننوود

شوووکر و تسووولیم سووولیمانیت کوووو؟

ای که موی خوواهی سولیمانت کننود

از چَووهِ شووهوت قوودم بیوورون گووذار

تووا عزیووز مصوور و کنعانووت کننوود

همچووو سوولمان در مسوولمانی بکوووش

ای مسوولمان تووا کووه سوولمانت کننوود

(رک:اسکندری)333 :3333 ،
 .00-9مسئولیت آفرینی :رفتار ،تجلی و فهور اندیشهها و صوفات درونوی و بخشوی از
شخصیت آدمی است که قابل مشاهده میباشد دین با تکیه بر آمووزههوای وحیوانی ،در
پرتو ایمان به خدا و سامان دادن اندیشه و معرفت بشر نسبت به هستها و بایدها ،و بوه
خصوص تغییر نگاه آدموی نسوبت بوه خودا ،جهوان ،انسوان ،زنودگی و ابودیت ،بوا ارائوه
مجموعهای بیبدیل از دستورالعملها ،میکوشد تا رفتار انسانها را در روابوط چهارگانوه
زیر ،انسانی ،معنوی و الهی گرداند:
 .1رابوه انسان با خداوند :در قالا گزارههوا و دسوتورالعملهوای مربووط بوه :عبوادات،
نیایش ،واجبات ،محرمات ،حالل و حرامها و یره
 .2رابوه انسان با خویشتن :در قالا دستورالعملهای اخالقی مانند :دعوت به صوداقت،
فروتنی ،کار و تالش در جهت ارتقاء و خودشکوفایی در ابعاد مختلف ،و
 .3رابوه انسان با همنوعان :در قالا ارائوه دسوتورالعمل هوای اخالقوی در میوان افوراد
خانواده ،دوستان ،همکاران ،همسایه ،همنوعان ،تا ارائه قوانین مدنی ،حقووقی و یوره در
روابط اجتماعی و حکومتی و بینالمللی
 .4رابوه انسان با طبیعت :در قالا دستورالعملهای اخالقی و حقوقی در جهوت حفوظ
محیط زیست و آبادانی زمین و بهرهبرداری از منابع در جهوت رشود و اعوتالی موادی و
معنوی انسان
چرا که ایمان دینی ،آدمی را« ،مسئول» میداند با چهار مسئولیت سنگین در برابر:
خدا ،خویشتن ،همنوعان و طبیعت
مسئو لیت در برابر خویشت  .از آنجا کوه انسوان مخلووق خداسوت و اسوتعدادهایفراوان الهی در او نهفته است باید در جهت شوکوفایی آنهوا ،براسوا معیارهوای الهوی
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بکوشد و لذا مسئولیت فرد در مقابل خویش ،آن است کوه در مسویر رشود هوم جانبوه
خویش گام بردارد تا سعادتمند گردد :به تعبیر قرآن« :یا أَیهَا الَّذینَ آمَنُوا قُووا أَنْفُسَوکُمْ وَ
أَهْلیکُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّا ُ وَ الْحِجارَةُ (تحریم  :)6اى کسانى کوه ایموان آوردهایود خوود و
خانواده خویش را از آتشى که هیزم آن انسانها و سنگهاست نگه دارید :یا أَیهَوا الَّوذینَ
آمَنُوا عَلَیکُمْ أَنْفُسَکُمْ(مائده  :)321اى کسانى که ایمان آوردهاید! مراقا خود باشید!
به دلیل مسئولیت فرد در مقابل خویشتن است که روح موا و تموام اعضوای بودن در
برابر ما ،از حقوقی برخوردارند که ملزم به رعایت آنها هستیم بخشی از این حقوق ،بوه
عنوان نمونه در رساله حقوق امام سجاد(ع) منعکس شده است
مسئولیت در برابر جامعه و همنوعان :انسان موجودی است اجتمواعی و مسوئول در
برابر دیگران ،همان طور که در قبال رشد و شکوفایی خویش مسئول است ،نباید رندانوه
بهشت را فقط برای خویش بخواهد او در برابر رشد و تعالی جامعوه و تموامی همنوعوان
مسئول است و در م و شادی دیگران ،شریک
نشاید که نامت نهند آدمی
تو کز محنت دیگران بی می
خدمت به خلق و تالش در جهت رشد و تعالی جامعه ،کشور و همه انسانهوای روی
زمین ،از لحاظ مادی ،معنوی ،علمی ،صنعتی و یره نه تنها یک وفیفه انسانی که یوک
تکلیف ایمانی و شرعی تلقی میشوود مسوئولیت فورد بوا ایموان در مقابول جامعوه ،توا
آنجاست که یکی از اهداس بعثت انبیاء ،گسترش عدالت و معنویت ،نه فقط در خود ،کوه
در جامعه معرفی شدهاست و پیشوایان دین و مصولحان پورورش یافتوه در دامون ایموان
دینی ،در این راه از نثار جان هم دری نورزیدند
ن مسئولیت در برابر طبیعت :در پرتو ایمان دینی ،طبیعت و ذخائر آن ،موهبتهوا و
آیات الهیاند و آدمی در حفظ ،آبادانی و بهرهبرداری بهینه در جهت رشد و تعالی جامعه
انسانی ،مسئولیت دارد لذا قرآن و روایات اسالمی ،آدمی را به حفظ و حراسوت از منوابع
طبیعی و پرهیز از تخریا آن فرمان داده است تحریم و نهوی از تخریوا موزارع ،قووع
درختان ،دفع فضوالت در منابع آبی و یره از مسئولیت سنگین انسان در برابر طبیعوت
خبر میدهند
وتعهد بری یا مسئولیت در برابر خدا :این مسئولیت ،تنها و تنها برخاسوته از ایموان
معووس دین است ،هم باعث قوام سه مسئولیت گذشته میشود و هم ضامن اجرایی آنها
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بشمار میآید انسان مزین به ایمان ،در برابر خدایی که به او هسوتی بخشویده ،امکانوات
فراوان در اختیار او نهاده ،نگاه او را به ماوراء طبیعت و یوا گشووده ،از طریوق ارسوال
پی وامبران ،معنووا و هوودس زنوودگی و اصووول مؤمنانووه زیسووتن را در اختی وارش گذاشووته،
«مسئول» است (نصری )111-133 :3333،و شرط انصاس ،فرمانبداری و کسا رضایت
و خشنودی اوست:
شرط انصاس نباشد که تو فرمان نبری
همه از بهر تو سرگشته و فرمانبردار
انجام این مسئولیت مهم و به دنبال آن ،انجام همه مسئولیتهوای گذشوته ،تنهوا در
یک جمله خالصه میشود :مؤمنانه اندیشیدن و مؤمنانه زیستن ،و به عبارت دیگور خودا
محوری در اندیشه و صوفات و رفتوار بوه تعبیور سووم ،کوارکرد ایموان در حووزه عمول،
عبارتست از فهور و بروز «عمل صالح» در همه عرصههای زندگی
 .09-9معنابخشی به زندگی :در تفکر اسالمی ،جهان ،انسان و حیات جملگی با اراده
و مشیت الهی از کتم عدم به روشنای هستی گام نهادهاند او منشأ و مبدأ هستی است و
جهان با همه مظاهر حیاتش و خواص همه عناصر طبیعت همه و همه ،نه فقوط در آ واز
خلقت ،که در استمرار وجود خویش نیز مرهون عنایت و فیض مستمر الهیاند:
جهان سر به جیا عدم در کشد
چو سلوان عزت علم برکشد
فردی که زندگی را محدود در سیکل بسوته و تکوراری تولیود -مصورس بدانود بورای
مجموعه زندگی چند دهسالهاش ،معنایی فراتر از امور مادی و محدود نمویتوانود تصوور
کند در حالی که اهداس محدود ،هر چه باشند عوش جاودانگی و نامتناهی طلا آدموی
را نمیتوانند ارضاء نمایند همه کسانی که خواستهاند معنای زندگی را بودون ایموان بوه
خداوند دریابند ،هر کدام به نوعی با عشوقورزی بوه اموور مختلوف کوشویدهانود معنوا و
طراوتی به زندگی ببخشند :یکی با عشق به ثروت ،دیگری با موقعیت اجتماعی ،یکوی بوا
تحقیقات علمی ،دیگری با دم نیمت شمردن و لذت بردن ،یکی با داشتن یوک وسویله
نقلیه و دیگری
که آن کلوخ از حسن آمد جرعه ناک
هر کسی پیش کلوخی جامه چاک
(مولوی ،سایت پارست)
همه این کلوخها ،از نقص محدودیت ،مووقتی بوودن و تکورار رنوج مویبرنود و پایوان
زندگی دنیوی ،طبلرسوایی همه آنها را به صدا در خواهد آورد به همین جهت سوارتر
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و همفکرانش ندای بیمعنایی زندگی را سردادند که :تنها خداونود مویتوانود بوه زنودگی
معنا ببخشد و آن را از گزافه بودن برهاند! سینه چواک کوردن در مقابول اموور مختلوف،
ریشه در گم کردن معشوق حقیقی دارد این معشوقههای دنیوی است که اینگونه آدمی
را اسیر خود نموده ،به دنبال خود میکشند اموا اگور او بتوانود در پرتوو ایموان ،معشووق
حقیقی را یافته ،بادهی ناب عشق را سربکشد ،چه لذتی را در پیخواهد داشت:
نواب اگور بوواشود نودانوم چوون کنود
بووواده درد آلوودتووان مجنووون کنود
(همان)
در تفکر دینی ،زندگی تنها با مهرورزی به خداوند است که معنا پیودا مویکنود زیورا
عشق به او یعنی عشق به همه خوبیها ،ارزشها و کماالت سرسوپردگی و عشوقی پایوان
ناپذیر و ابدی ،که اگر با روح و جان آدمی عجین شده باشد ،لذات و آثوار آن هوم ابودی
است و همواره با انسان خواهد بود
پروفسور یونگ ،روانشنا معاصر می نویسد« :دو سوم بیمارانی که از سراسور جهوان
به من مراجعه کردهاند افراد تحصیلکرده و موفقی هستند که درد بزرگ ،یعنوی پووچی،
نامفهومی و بیمعنایی زندگی آنهوا را رنوج مویدهود زیورا بشور قورن بیسوتم ،در اثور
تکنولوژی و تعصا ،الموذها اسوت و بوی موذهبی ،پووچی و بوی معنوایی را موجوا
می شود» (نصری)141 ،3333،
ویلیام جیمز یکی از دالی ل اعتقاد خود و طرفدارانش به خداوند را این می داند که
ایمان ،در زندگی افراد ،اثر حقیقی دارد( :همان ) 143 :کرکگور ،از جمله فیلسووفان
اگزیستانسیالیست معاصر ای مان به خدا را الزمه یک زندگی حقیقی دانسته است وی
زندگی را دارای سه مرحله می داند -3 :مرحله خوشباشوگری -1 ،مرحلوه اخالقوی و
 -3مرحله ایمانی
در مرحله خوشباشگری ،هر آدمی تن به هوا و هو های زودگذر داده ،دل را بوه
امور ناپایدار و فریبنده مشغول می دارد  ،او بند دم است و می کوشد توا بیشوترین
بهره ها را از لحظه ها بگی رد سرانجام زندگی در ای ن مرحله ،پوچی و نومیودی اسوت
زیرا فرد کوشیده است از هستی واقعی خوی ش افل بماند اگر آدمی به خود بیاید و
به هستی خوی ش بنگرد متوجه می شود که باید به زندگی اخالقی گام نهاد و حودود
و حقوق اجتماعی را رعای ت نمود عوش درون که می ل به کمال دارد ،در این مرحله
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راضی نگردیده ،می کوشد با از خود برون شدن ،به ابدیت دست یابد در این مرحلوه
به یکی از تناقضات هستی پی می برد زیرا از ی ک سو قالا تن در محدوده زمان قرار
گرفته است و از دی گر سو ،درون او میل به ابدی ت و جاودانگی دارد؛ پوس چوه بایود
کرد؟ باید بی ن زمان و ابدیت وحدتی برقرار ساخت یعنی از خود بوه دور شود و بوه
خدا پی وست تنها در زندگی ایمانی است که آدمی به هستی واقعوی خوویش دسوت
می یابد لذا می گوید :من به راستی من نی ستم مگر آنکه رو به روی خودا باشوم هور
چه بی شتر خود را در مقابل خدا حس کنم بیشتر «من» خواهم بود هر چوه بیشوتر
«من» شوم بی شتر خود را رو به روی خدا حس خواهم کرد کسوانی کوه در یکوی از
مراحل قبل (مرحله  3و  )1متوقف شده اند هرگز از هستی واقعی برخوردار نخواهند
شد [همان]112-113 :
ای مان به خداوند و ورود به قلمرو دی ن ،با پاسخ دادن بوه پرسوش هوای بنیوادین
زندگی ( ،در حوزه اندیشه) ،تصوی ر و نگاه خاصی از جهان ،انسوان ،زنودگی و ابودیت
ارائه می دهد که در پرتو ای ن نگاه مؤمنانوه ،موی تووان زی سوتن مؤمنانوه را در پویش
گرفت اما کدام نوع از زی ستن و کدام دسته از بایو دها سوزاوار گوزینش انود؟ برناموه
زندگی مؤمنانه چیست؟
 . 01-9ایجاد حیات حقیقی :براسا

بخشی از آیات قرآن ،ای موان بوه خداونود و

پایداری در راه حق ،نه تنها ثمره های بوی بودیل و دلنشوی ن در حووزه هوای مختلوف
اندی شه ،صفات درونی و رفتار به همراه دارد باعث ری زش برکات دنیوی هم می شود:
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَی هِمْ بَرَکاتٍ مِنَ السَّماءِ وَ الْأَرْضِ
(اعراس  « :)36و اگر اهل شهرها و آبادی ها ،ایمان مى آوردند و تقوا پیشه مى کردند،
برکات آسمان و زمین را بر آن ها مى گشودیم»
به تعبیر موالی متقیان علی(ع) « :خداوند طلا آمرزش را سبا فراوانوی روزی و
رحمت بر آفری دگان قرار داده است و می فرمای د (در قرآن) :از پروردگارتوان آمورزش
بخواهید -استغفار کنید -که او آمرزنده است [تا] از آسمان برایتان پی درپوی بواران
بفرستد» گوی ا از نظر قرآن ،فراوانی رزق و روزی معلول عوامل گوناگونی اسوت کوه
یکی از آن ها ،عامل معنوی است (استغفار و طلا آمرزش) شاید قرآن کریم توجه ما
را به این لویفه معووس می سازد که سالم تری ن راه به منظور دستیابی به نعمت های
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دنیوی ،احیاء آموزه های دینی و ایمانی در جامعه و پایداری در اجرای آن هاست در
آن صورت هم دنیا آباد می شود و هم آخرت (جوادی)111-113: 3336 ،
 . 04-9نجات و رستگاری :چکیده تمامی ثمرات ای مان که بوه بخوش هوایی از آن
پرداخته شد ،در یک آیه کری مه قرآن جمع شده است ،گوهری کوه تنهوا و تنهوا در
صدس ایمان یافت می شود یعنی سعادت جاویدان اخروی اگر نقش کلیدی ایمان را،
سمت و سوی اخروی دادن به زندگی دنیوی بشناسیم ،ایمان در پی سامان دادن به
زندگی دنیوی در مسیر عبودیت و بندگی و خدامحوری است و نتیجوه ایون تجوارت
پرسود و زی ستن مؤمنانه ،نجات ،رستگاری و سعادت اخروی است ،بنوابراین ،ایموان،
سرمای ه رستگاری است:
یا أَیهَا الَّذی نَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّکُمْ عَلى تِجارَ ٍ تُنْجیکُمْ مِنْ عَذابٍ أَلی مٍ ؛ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَ رَسُولِهِ وَ تُجاهِدُونَ فی سَبی لِ اللَّهِ بِأَمْوالِکُمْ وَ أَنْفُسِکُمْ ذلِکُمْ خَیو رٌ لَکُومْ إِنْ کُنْوتُمْ
تَعْلَمُونَ (صف  :) 33-32اى کسوانى کوه ایموان آورده ایود! آیو ا شوما را بوه تجوارتى
راهنمایى کنم که شما را از عذاب دردناک رهایى مى بخشود؟!؛ بوه خودا و رسوولش
ایمان بیاوری د و با اموال و جانهای تان در راه خدا جهاد کنید؛ ای ن بوراى شوما (از هور
چی ز) بهتر است اگر بدانید!
ارادتوووی بنموووا توووا سوووعادی ببوووری
طفیوول هسووتی عشووقند آدمووی و پووری
بکوش خواجه و از عشق بینصیا مباش

که بنده را نخرد کس به عیا بویهنوری

می صبوح و شکر خواب صبحدم تا چند

بعذر نیمه شبی کوش و گریه ی سوحری

طریق عشق طریقی عجا خورناک اسوت

نعوووذ بوواهلل اگوور ره بووه مقصوود نبووری

چو مستعد نظر نیستی وصال مجووی

که جام جم نکند سود و رفت بویبصوری
(حافظ)313 :3334 ،

جمعبندی و نتیجهگیری:
ایمان بهعنوان یکی اضالع اضالع سه گانه مثلث معیار انسوانیت در قورآن ،در کنوار
علم و عمل صالح ،مایه حیات حقیقی انسان و جاودانگی او موی شوود ودر صوورتی کوه
درونووی شووده ،و از سوور صوودق باشوود آثووار وبرکووات فراوانووی در حیوووه ای شووناختی،
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روانشناختی ،و رفتاری بر جای می گوزارد و موی توانود حسون دنیوا و حسون آخورت و
سالمت جسم و جان را در دو سرا رقم بزند
در این بررسی معلوم شد که براسا منابع اسالمی ،و با تکیه بر آثار اسوتاد موهوری
برخی از مهمترین نتایج و کارکردهای ایمان در زندگی ،در بعد روانشوناختی عبارتنود از:
خوشبینی ،وحدت شخصیتی ،روشون دلوی ،روشونبینوی ،امیودواری ،آراموش روحوی-
اطمینان قلبی ،آزادی معنوی ،کاستن از رنجهای زندگی ،بهرهمندی از لذتهای متعالی،
خودیووابی و گریووز از خودبیگووانگی ،محبوبیووت ،مسووئولیت آفرینووی ،ایجوواد حیووات
حقیقی(حیات طیبه ،برکات دنیوی  ،سعادت ابدی)و نجات و رستگاری
بنابراین فرد افراد و جوامع انسانی با آراستن خود به ایمان دینی می توانند بوه یوک
سبک زندگی معنوی و اسالمی ،در راستای دستیابی به یک حیات حقیقی و برخوردار از
سعادت دنیا و آخرت دست یابند
فهرست منابع:
 3قرآن ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی
 1نهجالبالغه ()3333ترجمه علی شیروانی ،نسیم حیات ، ،قم
 3ابن ابی الحدید معتزلی (بی تا) ،شرح نهج البالغه ،نرم افزار جامع االحادیث ،نسخه 3 6
 4اسکندری ،حسین( ،)3333آیه های زندگی ،انتشارات صدا و سویمای جمهووری اسوالمی،
تهران
 1جوادی ،محسن ،)3336( ،نظریههای ایمان در عرصه کالم و قرآن ،نشر معارس ،قم
 6حافظ شیرازی( ،)3334دیوان ،انتشارات پیک فرهنگ ،تهران
[]http://www.parset.com/Culture/Poems
 3خاکی قراملکی ،محمدرضا ،نگرش سیستمى در تحلیل ایمان دینى ،مجله پگواه حووزه،
شمارهی  364صص6-3:
 3خمینی ،سید روح اهلل خرداد(  ،)3333چهل حدیث ،موسسه تنظیم و نشر آثارامام خمینی
 3ذاکر ،صدیق3332( ،ش) ،نگاهی تطبیقی به آرای مطهری ،فرانکل و هایدگر (سه روایوت
از کرامت انسانی) ،رک:
]http://mortezamotahari.com/fa/articleview.html?ArticleID=79028
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 32زکوی ،علی اصغر ( ،)3332معیارهای انسانیت ،در قران با تاکید بر تفسیر المیزان ،آفاق
دین ،سال دوم ،شماره پنجم ،تابستان  ،3332دانشگاه عالمه طباطبایی صص31-13
 - 33زکوی ،علی اصوغر ،بسیط الحقیقه از دیدگاه مالصندرا و منادشناسنی الیبتنینز،
فصلنامه اندیشوه دینوی شویراز ،شوماره  ،33فصولنامه اندیشوه دینوی ،ش ،33تابسوتان،3331
صص333-331
 31سادات ،محمدعلی ( ،)3331اخالق اسالمی ،انتشارات سمت،
 33سعدی  ،مصلح الدین ) ،)3333کلیات،تصحیح محمد علی فرو ی ،نشر طلوع ،تهران
 34شریعتی ،علی( ، )3333نیایش ،نشر الهام ،تهران
 31شمس ،منصور( ،)3331درسنامه معارف اسالمی ،0ناشر :آیت عشق،
 36طباطبائی  ،سید محمد حسین ( ،)3336المینزان  ،ترجموه سوید محمود بواقر موسووی
همدانی  ،بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبائی  ،تهران
 33عوار نیشابوری ،شیخ فریدالدین،اسرار نامه ،رک] http://www.gangoor.net[:
 33ضنفری ،احمد؛ یزدانی ،فضل اهلل؛ ابعاد روانشناختی نگرش دینی ،مجله مصوباح ،اردیبهشوت و
فروردین  ،3333شماره[ 33-63: 61رک] http://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/ 159670:
 33فیض کاشان ،مال محسون ( ،)3314کلیات اشعار ،بوا مقدموه سوید محمود علوی صوفیر،
تصحیح محمد پیمان ،انتشارات کتابخانه سنایی ،تهران
 12کلینی ،یعقوب (بی توا) ،اصول کنافی ،ترجموه وشورح سوید جوواد مصووفوی ،موسسوه
تحقیقات و انتشاراتی نور ،قم ،
 13مکارم شیرازی ،ناصر( ،)3332تفسیر نمونه ،دارالکتا االسالمیه ،تهران
 11موهری ،مرتضی ( ،)3363ده گفتار ،دفتر انتشارات اسالمی،تهران
 13موهری ،مرتضی( ،)3361خدا در زندگی انسان ،نشر حزب جمهوری اسالمی ،تهران
= 14

= (  ،)3333انسان کامل ،انتشارات صدرا ،تهران

= 11

= ( ،)3333گفتارهای معنوی ،انتشارات صدرا ،تهران

= 16

= ( ،)3333ده گفتار ،انتشارات صدرا ،تهران

= 13

= ( ،)3331امدادهای غیبی در زندگی بشر مجموعه آثار ،ج  ،3انتشارات صدرا ،تهران

 ،)3331( = = 13انسان و ایمان ،انتشارات صدرا ،تهران
 13مولوی،جالل الدین محمد بلخی ،)3331( ،مثنوی معننوی ،تصوحیح نیکلسن،انتشوارات
هرمس ،تهران
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 32نصری ،عبدا ( ،)3333خدا در اندیشه بشر ،انتشارات دانشگاه عالمه ،تهران

