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چکیده
موضوع «اخالق» و تهذیب آن ،ازجمله مسائل مهم و مورد توجه در کتاب شریف نهجالبالغه میباشد .از نگاه
نهج البالغه ،اصالح اخالق ،هم دارای مبانی و هم برخوردار از روشهایی است که با توجّه به اهمیّت موضوع،
تالشهایی را برای ارائۀ سیستمِ اخالقیِ نهجالبالغه میطلبد .در حوزۀ مبانی اصالح اخالق در نهجالبالغه ،با
توجّه به ارتباط پیوستۀ دین و اخالق ،مسئلۀ معرفت توحیدی و خداباوری ،از نقشی کلیدی و محوری برخوردار
است؛ به خصوص با این رویکرد که مباحث توحیدی و اعتقادی ،از ساحت انتزاعی بودن فاصله بگیرد و هرچه
بیشتر به سمتوسوی کاربردی شدن در زندگی ،حرکت کند .پژوهش حاضر به دنبال بررسی این نکتۀ مهم بوده
است که خداباوری در مقام عمل و نه به صورت انتزاعی ،چه نقشی در اصالح اخالق و تهذیب آن دارد و چگونه
می توان آن را در عمل پیاده کرده و موجبی برای اصالح اخالق و رفتار ساخت؛ لذا جهت نیل به این هدف ،با
روش اسنادی و تحلیلی به بررسی این موضوع در نهجالبالغه ،پرداخته شده است .از جمله نتایج این پژوهش،
نمایش نقش خداباوری بهصورت عملی در کسب فضائلی همچون اخالص ،اطمینان قلبی(آرامش)،
عدالتپیشگی ،آزادگی ،تواضع و نیز دفع رذائل مقابل آن مانند ریا ،اضطرابخاطر ،ظلم ،ذلّت و تکبّر میباشد.
کلیدواژهها :اخالق فردی ،تهذیب اخالق ،خداباوری ،فضائل و رذائل ،نهجالبالغه.

 .1استادیار دانشکده اهلبیت (علیهمالسّالم) ،دانشگاه اصفهان
 .2کارشناس ارشد نهجالبالغه ،دانشگاه اصفهان
* :نویسنده مسئول

Email: m.f.ranjkesh@gmail.com
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نقش خداباوری در تهذیب اخالق...

 .1مقدّمه
برای اخالق تعاریف مختلفی ارائه شده است؛ ولی بهطور کلّی باید گفت مراد از اخالق و اخالقیات ،معناى
عام آن است که به افعال و اقوال و افکار صادره از صفات ،اطالق مىشود ،خواه این صفات ،فضیلت باشند
یا رذیلت .بهعبارت دیگر[ ،علم] اخالق ،علمى است که در آن ،پیرامون صفات نهفته در نفس و نیز
پیرامون افعال ،اقوال و افکار صادره از این صفات و چگونگى پاكسازى نفس از رذیلتها و چگونگى
تخلّق به فضایل و نیز پیرامون نشاندادن راههاى سعادت جاودان و ...بحث مىشود (مظاهری:1342 ،
.)44/1
مسائل اخالقى ،در یک نوع تقسیمبندی ،از جهت رابطه با فرد و اجتماع ،به دو بخشِ «اخالق فردى»
و «اخالق اجتماعى» تقسیم مىشود .منظور از اخالق اجتماعى ،فضائل و رذائلی است که ناظر به رابطه
فرد با سایر انسانهاست؛ مانند عدل و احسان یا حسادت و فخرفروشى (احمدپور .)24 :1431 ،اخالق
فردی که موضوع بحث در این مقاله قرار گرفته است ،همان «ملکات و صفاتى است که در رابطۀ انسان
با خود و با خدا مطرح مىگردد ،مثل توجه به خدا ،صبر ،رضا ،توکّل ،شکر ،خوف ،رجا ،قناعت ،خضوع،
خشوع ،بندگى و عبودیت و اخالص که اخالق حسنۀ فردىاند؛ و بىتابى ،غفلت ،ناسپاسى ،یأس از رحمت
خدا ،غرور ،عجب و ریا که نمونهای از اخالق رذیله و پست فردى است» (جزایری .)24 :1433 ،همۀ این
اوصاف و نظایر آن ،قطع نظر از اجتماع مشخص و تبیین مىگردد ،یعنى حتى اگر انسانی در محیطى تنها
و خارج از اجتماع زندگى کند ،باز تحقیق پذیرند .اگرچه بسیاری از صفات حوزه اخالق فردی مانند صبر،
شکر ،امید و  ...کارکرد اجتماعی نیز دارند.
در نهادینهسازی مسائل اخالقی در زندگی ،چه در حوزۀ فردی و چه اجتماعی ،همیشه موضوع اعتقاد و
باور افراد ،نقش انکارناپذیری دارد و باید دانست اخالق ،باألخص در حیطۀ اخالق هنجاری ،مسئلهای جددا
و بریده از جهانبینی نیست و میتوان ادّعا نمود که در مکتب اسالم ،اخالق و اعتقداد ،رابطدهای دوسدویه
دارند و بر هم اثر میگذارند (مطهری ،)115/1 :1431 ،چنانکه در روایات هم میخدوانیم« :إِنَّ اللَّهَ َه َّ
جلَّ جعلَ محاسِنَ الْأَخْلَاقِ ُصْلَةً بيْنََُ بيْنَ َِبادِهِ ،فَيجِبُ أَحهَُمْْ أَنْ َََََّكه

بِلملمهمُ مٍََُِّهلُ بِاللَّهَِ لَعهالَ »

(حلوانی )12 :1353 ،و علمای اسالمی نظیر ابنمیدثم (بحراندی )45 :1433 ،یدا اخالقیدونی نظیدر غزالدی
(غزالی ،بیتا )11/11 :و مال احمد نراقی (نراقی )341 :1413 ،به مناسبتهای مختلف ،در آثار خدود بددان
اشاره کرده یا بر آن تأکید ورزیدهاند؛ بنابراین اصالح اخالق در حوزۀ رفتاری و کسب فضائل و دفع رذائدل،
نیازمند اصالح بینشهای اعتقادی بوده و هرچه بینشها متعالیتر و به حقیقت نزدیکتدر باشدند ،اصدالح
اخالقی (تربیت دینی) نیز بهتر و سهلتر خواهد بود.
در راستای مبحث اصالح اخالق فرد و جامعه ،ازجمله متون دینی پراهمیّت ،کتاب شریف نهدجالبالغده
است که مسائل فراوانی را در این زمینه مطرح ساخته است؛ به حدّی که به حق باید این کتداب شدریف را
«دائرةالَعارف اخالق» نامید.
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با بررسی مسائل اخالقی در نهجالبالغه ،میتوان اصول گوناگونی مانند خداباوری ،مرگ و معادبداوری،
خودشناسی ،مردمشناسی ،دنیاشناسی و ...را بهعنوان ریشهها و پایههدای اخدالق (تربیدت اخالقدی) تلقدی
نمود؛ در این میان ،موضوع خداباوری و توحید ،از جمله مهمتدرین مسدائلی اسدت کده نقشدی اساسدی در
اصالح اخالق فردی داشته و التزام عملی به آن ،خواستگاه عزمها برای رفع مفاسد اخالقی و نیل به سوی
کماالت اخالقی است تا آنجا که شهید مطهری معتقد است« :در اصول تربیتى ،آن ریشه اصلى کده بایدد
آن را آبیارى کرد همان اعتقاد به خداست» (مطهری.)053/22 :1431 ،
 .1-1بیان مسئله

در کتاب شریف نهجالبالغه ،مسئلۀ اعتقاد به خدا و نقشی که در اصدالح اخدالق (تربیدت دیندی) دارد ،بده
زیبایی به تصویر کشیده شده است؛ این پژوهش با تکیه بر آن کلمات نورانی ،در پی پاسخ به این پرسدش
است که از منظر نهجالبالغه ،معرفتشناسی توحیدی و اعتقاد به خدا (خداباوری) از چه طریقی میتواند در
حوزۀ اخالقیات و افعال ،اثر گذاشته و موجب اصالح رفتار اخالقی یعندی همدان تهدذیب نفدس شدود .بده
عبارت روشنتر ،در پژوهش حاضر با نگاهی تربیتمحور به فرازهای مرتبط با موضوع خداباوری و اخدالق
و نیز در ذیل آن با بررسی برخی از فضائل و رذائل ،به ساختار ارتبداطی میاندۀ توحیدد و اصدالح اخدالق و
اخالقیات ،پرداخته میشود و راههای نیل به تهذیب اخالق فردی و در نتیجه اصدالح رفتدار شدخص ،بده
صورت مختصر ارائه میگردد.
 .2-1پیشینۀ پژوهش

دربارۀ اخالق و تربیت در نهجالبالغه ،آثاری متعددی مانند اخالق در نهجالبالغه (شدرح خطبده متقدین) از
ناصر مکارم شیرازی ،ماه مهرپرور از مصطفی دلشاد تهرانی ،اخالق و تربیت از زینالعابدین قربانی ،اخدالق
در نهجالبالغه از سید کاظم ارفع ،اخالق در نهجالبالغه از سید حسین هاشمی ،تربیدت در نهدجالبالغده از
محسن فرمهینی فراهانی ،اندیشه سیاسی-تربیتی علوی در نامههای نهجالبالغه از احمد بهشتی ،تربیت در
نهجالبالغه از محمدجواد لیاقتدار ،مزرع مهر از مصطفی دلشاد تهرانی و  ...نگاشدته شدده اسدت ،همچندین
مقالۀ «تأثیر دو باور اعتقادی توحید و معاد بر اخالق در نهجالبالغه» از مسلم محمدی و مرضیه محمددی
که به بررسی پیوستگی اخالق و اعتقادات (توحید و معاد) با محوریت نهجالبالغده پرداختده اسدت و مقالدۀ
«برآیند اخالق و تقوای الهی در نهجالبالغه» از محمد کفاشان که با استناد به عبارات نهجالبالغه ،نتیجدۀ
تقوای عملی در دو حوزۀ فردی و اجتماعی را نشستن خدا در دل انسان متّقی میداند و نیدز مقالدۀ «تدأثیر
فضائل و رذائل اخالقی بر باورها و اعتقادات از دیدگاه نهجالبالغه» از ولیاهلل خوشطینت و همکاران کده
به موضوع تأثیر فضائل و رذائل بر باورها پرداخته ،در این حوزه و موضوعات مرتبط با آن نگاشته شدهاندد.
در این آثار علیرغم طرح مباحث اعتقادی و توحیدی ،کمتر به نقش خدداباوری در اصدالح اخدالق و رفتدار
توجّه شده است .عالوه بر این عدم تفکیک حوزه اخالق فردی و اخالق اجتماعی و همچنین تمدایز قائدل
نشدن میان رذائل و فضائل و توجّهنکردن به هر صفت اخالقی به صورت مستقل ،نوعی کلّیگویی در این
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آثار مشهود است ،بهنحویکه از آثار نگاشته شده ،نمیتوان در تدوین دستورالعملهای اخالقی و یا طراحی
الگوهای تربیتی استفاده نمود.
 .3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

جامعه امروز ما شدیداً نیازمند این است که معارف قرآن و اهلبیت(علیهمالسّالم) از حالت کلّی گویی خارج
شده و به عنوان دستورالعمل زندگی مورد توجه قرار گیرد .مهمترین وجه تمایز این پژوهش نسبت به سایر
آثار این است که موضوع اعتقاد توحیدی را در حوزۀ عمل و رفتار فردی به بررسی گرفته و چگونگی رفدع
رذائل و کسب فضائل را در سایۀ خداباوری و معرفت توحیدی نشانه رفته اسدت ،از ایدن رو فضدائل مهدم
اخالقی و رذائل متناظر با آنها به صورت تفکیکی مورد بررسی قرار گرفتهاندد .بندابراین مقالدۀ حاضدر در
ادامۀ تالشهای پیشینیان ،عهدهدار این موضوع است که بیابد از منظر نهجالبالغه ،مسئلۀ خدداباوری چده
آثاری در حوزۀ رفتار فردی و اصالح اخالق (تربیت دینی) دارد و چگونه میتوان ایدن اثدرات را در زنددگی
شخصی افراد ،متبلور و پیاده ساخت .این مقاله و پژوهشهای مشابه میتوانندد مبندای طراحدی الگوهدای
تربیتی برای افراد در سنین مختلف قرار گیرند.
 .2بحث
 .1-2چهار مقدّمه در مسئلۀ خداباوری

برای فهم و تبیین بهتر موضوع نقش خداباوری در اصالح اخالق ،چند مقدمده و پدیشفدر
آموزههای نهجالبالغه مطرح میشود:

بدر اسداس

 .1-1-2خداباوری موضوعی فطری

مسئله توحید و خداباوری ،به معنای عام آن ،امری فطری و درونی است که هر انسانی در درون خویش به
وجود خدای سبحان اقرار میکند .فطرىبودن وجود خداوند حداقل به دو معناست :یکى اینکه اثبات وجدود
او احتیاج به استدالل و اکتساب ندارد و مانند همه بدیهیّات ،امرى ضرورى و روشن است﴿ :أفِ اللََِّ شَ ٌّ
فاطِرِ الَّكَواتِ الْارْض﴾ (ابراهیم)15/؛ یعنى از تصوّر خلقت جهان هستى ،تصدیق به وجود خالقى مددبّر،
عالم و حکیم الزم مىآید .چنانکه امیرالمدممنین(ع) مدیفرمایندد« :او اهلل اسدت آن خددایِ حدقِّ آشدکار.
هستیاش از هرچه دیدهها بنگرند ،ثابتتر و هویدداتر اسدت» (خطبده )111/و نیدز فرمودندد ...« :و کلمده
اخالص که فطرت آدمی بر آن است»( 1خطبه.)115/
معناى دیگر فطرى بودنِ وجود خداوند این است که انسان ،روحى خداجو دارد و اگر حجابهاى غفلت
و مادیّت از پیش چشم او برداشته شود ،خداوند را مىیابد« .او کسی است که نشانههای هسدتی ،بدر اقدرار
قلبی منکرانش گواهی میدهد» (خطبه .)31/وقتى دست انسان در بنبست هداى زنددگى از همدۀ اسدباب
 .1کلیه ترجمه عبارات نهجالبالغه ،بر اساس ترجمۀ علی شیروانی ارائه شده است.
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ظاهرى کوتاه گشت ،خداوند را با چشم فطرت مىبیند و ناخودآگاه نجات و حاجت خود را از او مدىخواهدد
(العنکبوت .)01/رسالت همۀ پیامبران الهى این بوده است که این حالت توجّه و حضور را در انسدان دائمدى
کنند تا انسان همیشه و در همۀ لحظات خداجو باشد و خود را در محضر خداوند متعال ببیند.
 .2-1-2باز بودن راه معرفت الهی

محور مباحث خداشناسی ،معموالً از بحث دربارۀ ذات الهی آغاز مدیشدود کده دربدارۀ آن تنهدا مدیداندیم
وجودی بیحد و مرز است ،هستی او مطلق است و هیچگونه قید و حدّ و ماهیتی او را احاطه نمیکند.
برخی از اصول و قواعد مطروحه دربارۀ معرفت الهی در نهجالبالغه عبارتند از :پینبدردن بده کنده ذات
(خطبه 1/و  ،)31عجز عقول از رسیدن به معرفت کنه ذات (خطبه 31/و  ،)111وحدت حقه و اینکه وحدت
او عددی نیست (خطبه 01/و  ،)131تنزیه خدا از صفات مخلوقین (خطبده 111/و  ،)132اولیدت و آخریدت
حق (خطبده 104/و  ،)223ظاهریدت در عدین باطنیدت (خطبده ،)10/بسداطت و نفدی هرگونده ترکیدب و
بسیطالحقیقه بودن حق (خطبه )1/و...
بنابراین میتوان گفت اصدل «هسدتی محدو و نامحددود» ،اماالصدول و اسداس مباحدث الهیدات در
نهجالبالغه است (عرب)44 :1431 ،؛ چنانکه شهید مطهری میگوید:
«آنچه در نهجالبالغه پایه و اساس همۀ بحثها دربارۀ ذات حق قرار گرفته این است که او هستى مطلدق
و نامحدود است ،قید و حد به هیچ وجه در او راه ندارد ،هیچ مکان و یا زمدان و هدیچ شدیئای از او خدالى
نیست ،او با همه چیز هست ولى هیچ چیز با او نیست و چون مطلق و بىحد است بر همده چیدز حتّدى بدر
زمان و بر عدد و بر حد و اندازه (ماهیت) تقدم دارد؛ یعنى زمان و مکدان و عددد و حدد و انددازه در مرتبده
افعال اوست و از فعل و صنع او انتزاع مىشود ،همه چیز از اوست و بازگشت همه چیز به اوست ،او در همدان
حال که اوّلاالولین است آخراالخرین است .این است آنچه محور بحثهاى نهجالبالغه است( »...مطهدری،
 351/10 :1431و .)353
با وجود همۀ این آموزهها ،مطلب دیگری نیز هست و آن ،لزوم و وجدوب کسدب معرفدت الهدی اسدت.
پیشتر باید دانست که معرفت و شناخت حضرت حق ،امکانپذیر است ،همانگونه که امام(ع) میفرمایندد:
«سرآغاز دین شناخت خداست ،و درست شناختن او ،باور داشدتن اوسدت» (خطبده)1/؛ امّدا چگدونگی ایدن
معرفت و حدّ و مرز آن را در این کالم موال امیرالمممنین(ع) میتوان جسدتجو کدرد کده در روایتدی آمدده:
روزى در مسجد کوفه شخصى به امام على(ع) گفت خدا را آنگونه توصیف کن که گویا با چشم سدر او را
دیدهایم .امام درحالیکه رنگ صورتشان تغییر کرده بود بده خطابده برخاسدتند و نکدات مهمدی را در بداب
معرفت الهی مطرح کردند؛ از جمله فرمودند« :ای کسی که [از صفات خددا] پرسدیدهای! خدوب بنگدر و از
صفاتی که قرآن به تو مینماید پیروی کن و از نور هدایت قرآن روشنایی بگیر و از آنچه در قرآن دانسدتن
آن بر تو واجب نگشته و در سنّت پیامبر صلّیاهللعلیهوآله و سدنّت امامدان هددایت نشدانی از آن نیامدده و
شیطان تو را به دانستن آن واداشته ،دست بردار و علمش را به خدای سبحان واگذار که ایدن نهایدت حدق
خداوند بر تو میباشد ».بعدد از ایدن ،امیرالمدممنین(ع) بده سدتایش عملکدرد اسدتواران در دین(راسدخون)
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پرداختند ،چرا که آنان از فرورفتن در آنچه که بر آنها پوشیده است و تفسیر آن را نمىدانند پرهیز کرده و
ژرفنگرى در موضوع ذات را که خداوند بر آنان واجب نساخته ،ترك کردهاند و به همین دلیل نیز به عجز
و ناتوانى خود در برابر غیب معترفند .سپس حضرت فرمودند به همین مقدار بسنده کن! و خدا را بدا میدزان
عقل خود ارزیابى مکن ،تا از تباهشدگان نباشى (خطبه.)11/
نتیجه آنکه :باب معرفت «ذات» مسدود است ،ولی معرفت «وجه و ظواهر و تجلیات صفات ،»1مفتدوح
است و حتّی به این نوع از معرفت ،مأموریم؛ چنانکده امدام مدیفرمایندد عقدلهدا بدر حقیقدت ذات آگداه
نمیشوند ،امّا از معرفت و شناسایى باری تعالی بازداشته نشدهاند« :لَْْ َُطْلِعِ الْعُقمولَ َلَ لَحَََِِْ صِفَََِِ لَهْْ
َحْجُبْها َنْ اجِبِ معْرِفَََِِ» (خطبه.)31/
 .3-1-2تفکّر در عظمت الهی و نعمات او

عالم هستی جلوهای از قدرت و عظمدت خداسدت و همدۀ موجدودات جلدوهگدر عظمدت و قددرت الیدزال
آفریدگارشان« :سپاس خدای را که با آفرینش خود ،بر آفریدگان تجلّی کرد» (خطبه.)153/
اگر انسان خداوند را به درستی باور کند و حضور او را در همهجا بپذیرد و گسترۀ نعمدت او را ببیندد ،در
مقابل عظمت الهی سر تسلیم فرود میآورد و به او دل میسپارد .در حقیقت به محکمترین تکیهگداه پنداه
میبرد و به آرامش حقیقی میرسد .چنین انسانی هرگدز بده سدوی گدردنفدرازی و زورگدویی و تکبّدر رو
نمیآورد و با پاگذاشتن در راه صحیح زندگی و مسیر کمال ،خداشناسی را در حیات خود عینیت میبخشدد:
«اگر انسانها در عظمت قددرت و بزرگدی نعمدت خداوندد مدیاندیشدیدند ،بده راه راسدت بدازمیگشدتند»
(خطبه .)131/بندابراین حضدور در راه راسدت و اسدتقامت در ایدن راه ،کده بده صدورت مکدرر و ممکدد از
توصیه های حضرت نیز هست ،از تفکر در عظمت قدرت حضرت حق ناشی میشود و اگر مردم در عظمت
قدرت پروردگار و بزرگى نعمتهاى او مىاندیشیدند ،به راه راست و حقیقت بازمیگشتند.
 .4-1-2تأثیر معرفت الهی در شیوۀ زندگی

نوع شناخت و معرفت خداوند ،بهشدت در شیوۀ زندگی انسان اثرگذار است .خداشناسی تنهدا امدری ذهندی
نیست و انسان هرگونه که خدا را بیابد و بشناسد ،آنگونه هم زندگی میکند و در نتیجه خدود را آن سدان
میسازد .باور به ذات غنی و بیهمتا و رحمان و رحیم ،چنان تحوّلی در تمام شدمون زنددگی انسدان پدیدد
می آورد که همه چیز در جهت تعالی دگرگون میشود؛ کسی که خداوند سبحان را عدالم بده همدۀ احدوال
خویش میداند و معتقد است« :بر خدای سبحان و متعدال ،آنچده بنددگان در شدب و روزشدان مدیکنندد،
پوشیده نیست» (خطبه )111/و نیز میداند مراقبی مانند او ،دائمداً نداظر رفتدار و کدردار اوسدت و از همدۀ
امورش آگاه است« :خداوند گناهان بندگان را در خلوتها میداند» (خطبه ،)113/نه تنها نفدس خدویش را
به گناه آلوده نمیسازد ،بلکه کمتر برای مشکالت و مصائب دنیایی به دل خود غدم و انددوه راه مدیدهدد،
 .1امیرالمممنین(ع) در خطبه  111میفرمایند« :وَ ردع خَطَرَاتِ هَاهِِْ النُّفموسِ َنْ َِرْفَانِ ُمنَِْ صِفَََِِ» .یعنی کنه صفات نیز دستیافتنی نیست،
زیرا صفات باریتعالی عین ذات اوست و معرفت به کنه و حقیقت آن ،یعنی همان معرفت به ذات ،که امکانپذیر نیست.
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چراکه همۀ مشکالت زندگی را در راستای قضا و قدر الهی میسنجد و در هدر لحظده بدا رضدا و تسدلیم،
شکرگزار خداوند خواهد بود« :خدای را سپاس میگویم بر هر امری که مقرّر ساخته و هر کاری کده مقددّر
نموده» (خطبه .)135/همچنین است کسی که به قدوّت و قددرت خداوندد و نیدز حکمدت او اعتقداد دارد و
میگوید« :خداوند بر هر چیز احاطه دارد و بر هر چیز چیره است و بر همه چیز تواناست» (خطبه )30/و در
اثر این اعتقاد ،توکّل او به خدا قوی شده ،از اسباب مادی دل میبرد و تنهدا از او یداری مدیجویدد« :از او
یاری می جوییم ،یاری کسی که به فضلش امید بسته و عطایش را آرزومند است و اطمینان دارد که بدال را
از او دفع میکند» (خطبه )132/و اینگونه چشم خویش را از داشتههدا و امدوال مدردم و کوتداهنظدریهدا
میبندد و صاحب نفع یا ضرر را خداوند دانسته و نگاه استقاللی به مخلوقات را کنار میگذارد.
مسلّماً فردی که زندگی را بیهوده و خلقت خود را بیفایده و عبث میداند ،بدا کسدی کده معتقدد اسدت
«خداوند او را بیهوده نیافریده و رها نکرده است» (خطبه ،)30/یکسان زندگی نخواهند کرد؛ نگاه اوّل منجر
به رذائلی مانند یأس و ناامیدی ،خمودی ،نگرانی و اضطراب ،ترس و ...در وجود فرد میشود و دیدگاه دوّم
باعث تقویت فضائلی همچون امیدواری ،تالش در راه تحقّق اهدداف خلقدت ،نگداه یکپارچده بده هسدتی،
خوشبینی ،توکّل ،عزّت نفس و ...میگردد.
حال با در نظر گرفتن این مقدّمات چهارگانه و پایه قرار دادن آنها ،به بررسی موضوع نقش خدداباوری
در اصالح اخالق و تهذیبنفس ،پرداخته میشود.
 .2-2اصول تهذیب اخالق فردی مبتنی بر خداباوری

از منظر نهجالبالغه تهذیب اخالق مبتنی بر اصول ذیل است:
 .1-2-2استعانت از خدا

پیمودن راه کمال و پیروزی بر نفس و خواستههای آن ،جز به یاری خداوند سبحان ،بدرای کسدی ممکدن
نیست« :محبوبترین بنده نزد خدا ،بندهای است که خداوند او را در پیکار با نفس یاری داده» (خطبه.)31/
این اصل در آیات فراوانی از قرآن کریم نیز به نشانه گرفتهشده است؛ مانند کریمده ﴿ :لَهوْ فَْْهلم اللَّهَِ
َلَيْكمْْ رحََْمَُ ما زُ مِنْكمْْ مِنْ أَحٍَ أَبَاً﴾ (النور.)21/
هدایتها و اعانتهای الهی ،بهمثابۀ یاورانی برای انسان هستند که از جانب خداوند سبحان ،برای قلدع
و قمع نفس امّاره و رذائل ،عنایت میشود (ابنابیالحدید )401/0 :1353 ،و اگر این فضل و رحمدت الهدی
نبود ،نفس سرکش با شدّت به سوی بدیها امر میکرد﴿ :إِنَّ الهنَّفَْ لَأَمكهارةب بِالَّءهوإِ إِ َّ مها رحِهْ ربه ﴾
(یوسف )14/و همچنین میتوان این عنایات را از روی محبّت الهی دانست که با یاری قدوای عقالندی بدر
نفسانی ،باعث تقرّب انسان بهسوی پروردگار شده و وی را در نیدل بده کمداالت موفدق مدیدارد (خدوئی،
 .)115/0 :1355به هر حال استعانت از پروردگار یکتا ،امری الزم در تهدذیب نفدس و اصدالح اخدالق بده
شمار میرود« :و از او میخواهیم تا بر این نفسهایی که در انجام آنچه امر شدده سسدتی مدیکنندد و بده
آنچه نهی شده میشتابند ،ما را یاری رساند» (خطبه.)113/
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 .2-2-2احساس حضور در محضر خداوند

اعتقاد و ایمان قلبی به وجود و نظارت خداوند ،کنترلکنندۀ مناسبی برای طغیانهدای نفسدانی اسدت و در
خلوت و جلوت ،انسان را از شرّ نفس امّاره مصون میدارد .وقتی کسی خدا را در همه حدال شداهد و نداظر
خود بداند ،مییابد که همین شاهد ،فردای قیامت قاضی پروندۀ اعمال اوست« :از گناهان خدا در خلوتهدا
بپرهیزید که شاهد و حاکم یکی است» (حکمت ،)423/پس هرگز تسلیم خدواهشهدای نفسدانی نخواهدد
شد؛ بنابراین الزم است انسان در همۀ امور و شرایط ،خود را به خدای خود بسپارد« :خود را در همۀ کارهدا
در پناه خدای خویش قرار ده ،که اگدر چندین کندی ،بده پناهگداهی اسدتوار و در پنداه نگاهبدانی نیرومندد
درآمدهای» (نامه.)41/
احساس حضور در محضر خداوند ،نه تنها رفتار و حرکات انسان را کنترل میکند ،بلکه باعث مدیشدود
که فرد نسبت به دیگران ،رفتارها و حرکات کنترلشدهای داشته باشد و در برابر ایشان احساس مسدمولیت
کند .مسئولیّتی که از شرایط بیرونی و عارضی ناشی نشده است ،بلکه منشدأی دروندی دارد .زیدرا در نگداه
خدامحور ،پروردگار به تمام اسرار نهان آگاه و از باطن همگان با خبر است ،به همه چیز احاطده دارد ،و بدر
همه چیز غالب و پیروز و تواناست« :خداوند رازها را میداند و بر درونها بیناست ،بر هر چیز احاطده دارد و
بر هر چیز چیره است و بر همه چیز تواناست» (خطبه . )30/بدا ایدن اندیشده و طدرز نگداه ،انسدان حقدوق
دیگران را همچون حقوق الهی پاس می دارد و روابط او با مردم در پرتو ارتباط با خددا اصدالح مدیگدردد:
«هرکس رابطۀ میان خود و خدا را اصالح کند ،خداوند رابطۀ میان او با مردمدان را اصدالح خواهدد کدرد»
(حکمت .)31/در این مکتب ،حقوق انسانی با توحید و یکتاپرستی پیوند خورده و حفظ حقوق مسلمانان بده
وسیلۀ اخالص و توحید استوار شده است« :و با اخالص و توحید ،حقوق آنان را در جاهای خدود محکدم و
استوار ساخت» (خطبه.)101/
 .3-2-2مراقبت دائمی از نفس

انسان باید با ناظر دانستن خدای سبحان ،بنای زندگی خود را بر مراقبت دائمی از نفس بنا نهد و عهدهدار
تربیت نفس خویش باشد« :ای مردم! خودتان ادب کردن خویش را بر عهده گیرید و نفس را از عادتهای
هالکت بار بازگردانید» (حکمت ،)411/در این صورت ،پرداختن به اصالح و محاسبۀ نفس (خود شدخص)
موجب اجتناب از پرداختن به محاسبۀ اعمال سایرین و زیر نظر گرفتن آنها میشدود« :پدس تدو خدودت را
برای خودت بهحساب کش ،زیرا دیگران را حسابگری جز تو باشد» (خطبه )222/و همین امر در درازمدّت،
هم موجب تهذیبنفس (به واسطۀ مراقبه ،محاسبه ،مشارطه ،معاتبه و )...و هم کرامت نفس میگدردد و او
را از خطر در بند شیطان افتادن ،میرهاند .بنابراین راه اصالح نفس و در اختیار گرفتن زمام آن ،حسابرسی
مداوم از آن و مخالفت با خواهشهای اوست« :قَيَُ ا أَنْفمَّكمْْ بِالَُْحاسهبةِ امْلِكموهها بِالَُْلَالَفَهة» (آمددی،
 .)240 :1400چنانکه امیرالمممنین ریاضتدادن به نفس را شیوۀ خود برشمردهاند« :نفدس خدود را چندان
ریاضت دهم که هرگاه قرص نانی برای خوردن بیابد ،شاد شود و در نان خورشت ،به نمک قناعدت کندد»
(نامه.)31/
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 .4-2-2اعتقاد به جاللت و عظمت مطلق الهی

اگر بخواهیم در نهجالبالغه به دنبال اصل اساسی دربارۀ نقدش و اثدر خدداباوری در تزکیدۀ نفدس باشدیم،
احتماالً بتوان این عبارت امیرالمممنین را «اساس» تهذیب نفس نامیدَ« :ظمْ الْلَالِمم فِ أَنْفمَِّهِْْ فٍَهُمرَ مها
دُ نََُ فِ أََْيُنِهِْْ» (خطبه )114/و مشابه آنکه فرمودند« :عظمدت آفریننددۀ هسدتی ندزد تدو ،آفریدده را در
دیدهات کوچک میکند» (حکمت.)121/
شاید به راحتی نشود فضیلتی را نام برد که بهگونهای با این اصل در ارتباط نباشد یدا رذیلتدی را نتدوان
برشمرد که در سایۀ این اعتقاد ،به اصالح آن اقدام نشود.
یکی از دالیل تقوا و پرهیزکاری و نیز باالتر از آن ،عصمت و مصونیت از گناه ،همین ندوع از نگداه بده
حضرت باریتعالی است .هرچه معرفت انسان بده خددا بیشدتر شدود ،ماسدوی اهلل در نظدرش کوچدکتدر
میشوند .کوچکشدن غیر خدا در نظر انسان ،در حقیقت اسباب گناه را نزد او ضعیفتر مدیکندد و انسدان
آرامش بیشتری مییابد .وقتی خداوند در نظر کسی بزرگ شود و دیگر چیزها کوچک ،آن وقدت تکیدهگداه
خود را قدرت محو می داند ،خود را ملزم به رعایت دستورات و فرامین او میداند ،از هیچچیز و هیچکسی
نمیترسد ،در کارها شجاعانه عمل میکند،
اگر انسان در زندگی همیشه سرگردان ،پردغدغه ،ناآرام و به دنبال پناهگاه اسدت ،چدون از پنداه اصدلی
غافل شده و راه صحیح را گم کرده است؛ اگر انسان در امور روزمرّه گرفتار انواع رذائل مانندد درو ،،کبدر و
خودبزرگبینی ،ریا ،فریبکاری و مانند آن است ،چون به عظمت خداوند دقّت نظر ندارد و مردمان و اسباب
دیگری را در سرنوشت خود ممثر میداند و به خاطر آنان به سوی رذائل رو میکند ،درحدالیکده اگدر بداور
داشت همۀ اسباب عالم به دست خداست ،کمتر دچار این رذائل و سببچینیهای تصنّعی میشد.
بنابراین نه تنها شایسته ،بلکه الزم است عظمت خداوند در نفس انسان بدزرگ ،و منزلدت او در قلدبش
واال بوده و نیز سزاوار است که هر چه جز خداست ،در برابر او ،کوچک دانسته شود« :برای کسی که جالل
خداوند در جانش ،و موقعیّت حق در قلبش بزرگ است ،سزاوار است که به سبب این بزرگی ،ماسوای خددا
در نظرش کوچک شود»(خطبه.)210/
 .3-2نقش خداباوری در کسب فضائل و رفع رذائل

از آنجا که همه ابعاد وجودی انسان در پرتو اندیشۀ توحیدی اصالح میشود و دریافتهای توحیدی بستر
کمال آدمی است (دلشاد تهراندی )211 :1413 ،در ایدن قسدمت ،بده بررسدی نقدش خدداباوری و معرفدت
توحیدی در کسب فضائل یا رفع رذائل ،به صورت مختصر میپردازیم.
خداباوری و معرفت توحیدی صحیح ،عالوه بر نقشی که در پیدایش اصول تهذیب اخدالق فدردی ایفدا
میکند -و در باال بدان اشاره گردید -تأثیر مستقیمی نیز در کسب فضائل و دفع رذائل اخالقی ،به ویژه در
حوزۀ تهذیب اخالق فردی دارد و خطبهها ،نامهها و حکمتهای نهجالبالغه ،این امر را بده خدوبی نمایدان
میسازند؛ مانند آنکه فرمودهاند:
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بدگمانی به خداوند موجب بخل و ترس و حرص میشود« :بخل ،ترس و حرص غرایز گوناگون هستند
که بدگمانی به خدا آنها را در آدمی فراهم مدیآورد» (نامده .)14/یدا فضدیلت عدزّت و شخصدیّت ،در ازای
تقوای الهی (اجتناب از محرّمات و انجام واجبات) فرادست آدمی قرار میگیرد « :لَا َِ َّ أََ ُّ مِهنَ الََّقْهو »
(حکمت .)411/یا کسب و تثبیت فضیلت شکرگذاری و حمد و مدح خداوند ،در سایۀ معرفت الهدی و اقدرار
قلبی به توحید فراهم میشود« :خدایا! اینجا مقام کسی است که تو را به یگانگی که مخصدوص توسدت،
شناخته و کسی را جز تو ،سزاوار این ستایشها و ثناها ندانسته» (خطبه )11/و در مقابل ،رذائل چاپلوسی از
دیگران ،کرنش در برابر قدرت های پوشالی مادی و ...مرتفع خواهند شد .یا تقویت فضیلتِ اعتماد بر خدا و
توکّل ،در اثر توجّه به خلقت انسان و روزیدهندگی خداوند و مانند آن ،حاصل میگردد« :فَاٍَََِْهْْ بِالَّهيِ
خَلَقَ

رزقَ

سوكاك» (نامه .)41/و نیز اعتقاد راسخ به لقای الهی و حضدور در بارگداه خداوندد بدرای

پاسخگویی به اعمال و رفتار ،فضیلتهایی همچون خوشرفتاری با مردم و احترام به حقّالنداس را در پدی
دارد و رذائلی مانند بدخلقی ،غیبت ،تهمت و شایعهپراکنی و سدایر گناهدان زبدان را درمدانگر خواهدد بدود:
« هرکس از شما بتواند خدا را در حالی دیدار کند که دستش از ریختن خون و تعدّی به مال مسلمانان پاك
و زبانش از هتک ابروی آنان سالم باشد ،باید چنین کند» (خطبه .)110/همچنین است انجام عبادات برای
خداوند متعال و عمل به واجبات الهی مانند نماز و روزه و جهاد و زکات که انسان را در حصدن الهدی وارد
می کند و راهی برای کسب فضائل مختلف همچون سکونت و آرامش ،تواضدع ،خضدوع و خضدوع ،عدزّت،
ورع ،قناعت ،رضا ،رقّت قلب ،همدردی با دیگران ،و ...و نیز رفع رذائلی مثل ظلدم ،تجداوز از حدق ،تکبدر،
فخرفروشی ،خودپسندی ،سنگدلی ،سوء عاقبت ،شکمپرستی ،حرص و ...فراهم میسازد (خطبه.)112/
از آنجا که ذکر همۀ این عبارات نورانی و بررسی همۀ فضائل یا رذائل ،از ظرفیدت یدک مقالده خدارج
است ،به نقش خداباوری در دستیابی به برخی از مهمترین فضائل فردی و زدودن رذائدل اخالفدی متنداظر
آن ،به نحو مبسوطتری پرداخته میشود.
 .1-3-2کسب اخالص و نفی ریا

مسألۀ کسب اخالص یا نفی ریا و تظاهر ،در نگاههای غیرتوحیدی ،اگر گفته نشود هدیچ جایگداهی نددارد،
الاقل ارزش ویژه و خاصّی ندارد؛ زیرا اساساً فهدم ایدن مسدئله و ارزش آن ،در ارتبداط بدا پروردگدار عدالم
سنجیده میشود و به همین علّت ،در اخالق فردی یا اجتماعیِ غیرالهی ،تظاهر و ریا مسئلۀ چندان مشکل
و بغرنج اخالقی محسوب نمیشود .درحالیکه خلوص نیّدت ،در مباحدث اخدالق دیندی ،از جایگداه رفیعدی
برخوردار میباشد؛ چرا که مصداق ارزشبخشی به اعمال آدمی همین اخالص است.
اخالص در پس این پدیدار میشود که انسان خداوند را عالم به همۀ اسرار و درونها بداند« :الْحََُْ لِلََِّ
الَّيِ بطَنَ خَفِيكاتِ الْأَمُوُرِ» (خطبه )31/و این امر در امور آشکار به طریدق اولدی اثبدات مدیگدردد (خدوئی،
 )211/3 :1355و اصالح رفتار را در پی دارد .همچنین اخالص و اصالح رفتاری در پی این اندیشه حاصل
میشود که انسان خداوند را حاکم و شاهد انگاشته و خود را در محضر او بیابد« :از گناهان خدا در خلوتها
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بپرهیزید که شاهد و حاکم یکی است» (حکمت ،)423/اگر ایدنگونده نباشدد ،انسدان در پدی خودنمدایی و
بزرگ جلوهدادن اعمال و افعالش در نظر دیگران ،برمیآید و با ابتال به رذیلۀ ریا و سدمعه ،اعمدال خدود را
باطل و وجود خویش را آلوده میسازد .پس الزم است آدمی در تمام کارها ،خود را به خددا واگدذارد کده او
پناهگاه مطمئن و نیرومندى است و در دعا و خواستن از خدا ،با اخالص پروردگار را بخواند که بخشیدن و
محروم کردن به دست اوست« :تنها از پروردگارت بخواه کده بخشدیدن و نبخشدیدن بده دسدت اوسدت»
(نامه.)41/
نتیجۀ درخواست از خداوند« ،نعمت» یا «حکمت و مصلحت» یا رفع «نقمت» است و در هدر صدورت،
خواهش از او ،موجب عزتنفس خواهد بود .با خواستن از خدا ،بهتر از آنچه اندیشه میشود ،نصدیب آدمدی
میگردد؛ خصوصاً در صورت رعایت اخالص؛ چنانکه حضرت زهرا(س) فرمودند« :مهنْ أَصْهعَ إِلَه اللَّهَِ
خَالِص َِبادلَِِ ،أَهْبطَ اللََُّ [إِلَيَِْ] أَفَْْلَ مٍْلَحََِِ» (عسکری )421 :1351 ،و امیرالمممنین(ع) تأکید کردند که
به وسیلۀ اخالص ،آدمى از گرفتاریها رهایى مىیابد« :بِالْإِخْلَاصِ َكمونم الْلَلَاصُ فَإِذَا اشَََْك الْفَ َعُ فَإِلَ اللَّهَِ

الَْفْ َعُ» (کلینی.)303/2 :1401 ،
کمال اخالص با پرهیز از گناه حاصل میشود « :لََامُ الْإِخْلَاصِ لَجنُّبُ

الَْعاصِ » (ابن شعبه حرّاندی،

 )30 :1353همانگونه که راه یافتن به یقین ،در سایۀ عبادت دسدتیدافتنی اسدت ﴿ :اَْبُهَْ ربكه
َأْلِي

حََّه

الْيقينم﴾ (الحجر.)11/

روایات منقول از امیرالمممنین(ع) در باب اخالص و ثمرات و آثدار آن ،فدراوان اسدت (ن.ك :نداظمزاده،
 13 :1411و .)11
در مقابل فضیلت اخالص ،رذیلت ریا و سمعه قرار دارد؛ رذیلتی که کمترین حدّ آن ،شرك بده خداوندد
یکتاست« :بدانید که اندکی ریا شرك است»(خطبه .)30/رذیلت ریا از آنجا ناشی میشود که انسان ،به جدز
خداوند ،برای دیگران نیز اعتبار استقاللی قائل میشود و عمدل خدود را بدرای دیگدران ،انجدام مدیدهدد،
درحالیکه اگر میدانست هرکس عملی را برای خودنمایی انجام دهد ،خداوند نیز مزد او را به آندان واگدذار
میکند (خطبه )24/هرگز گرد ریا نمیگشت.
در گرایش به این رذیلت ،عوامل بسیاری دخیل است کده از آن جملده بده دنیداطلبی ،کسدب موقعیدت
اجتماعی و سیاسی ،نیکو نشان دادن خود به دیگران ،میل به خداص بدودن ،ضدعف در ایمدان و مانندد آن
میتوان اشاره کرد و الزم است از این دامها به خدای سبحان پناه ببریم« :خدایا به تدو پنداه مدیجدویم از
آنکه ظاهرم را در نظر مردم زیباسازی و باطنم را از آنچه از تو میپوشانم ،زشت گردانی .در برابدر دیددگان
مردم خود را از همۀ آنچه تو از من میدانی ،حفظ کنم ،پس زیبایی ظاهرم را برای مدردم آشدکار سدازم و
زشتی کردارم را به سوی تو آورم تا خدود را بده بنددگان تدو نزدیدک گدردانم و از خشدنودیت دور سدازم»
(حکمت)210/؛ در روایتی از پیامبر اکرم«صلّیاهللعلیهوآلهوسلّم» هم ،مسدلمانان از ریدا و شدهوت ،تحدذیر
شدهاند« :أخوف ما أخاف َل أمَ الرَاإ الشهوة اللفية» (ابنابیالحدید.)101/11 :1353 ،

121

نقش خداباوری در تهذیب اخالق...

از راه های درمان ریا به این موارد میتوان اشاره کرد :توجّه به نظارت دائمی خداوند ،اعتقداد بده قددرت
مطلق بودن پروردگار و در دست داشتن همۀ اسباب ،توجّه به ناپایداری دنیدا ،توجّده بده تدأثیر بلندد مددّت
اعمال در زندگی اجتماعی ،یاد مرگ ،کوتاهشان دست انسان از همۀ اسباب در آخرت ،حبط اعمال آغشدته
به ریا ،توجّه به تجسّم و اثرگذاری اعمال در دنیا و آخرت و...
 .2-3-2ایجاد طمأنینه و رفع اضطراب

قلب ،جایگاه بسیاری از فضیلت ها و رذیلتهاست؛ چنانکه امیرالمممنین(ع) رذائلدی مانندد طمدع ،حدرص،
حسرت ،کینه ،خشم  ،ترس ،ناشکیبی و ...فضدائلی همچدون امیدد ،رضدا و خشدنودی و ...را بدا آن مدرتبط
میدانند؛ بنابراین در موضوع اصالح اخالق ،پرداختن به پاكسازی قلب با پرهیز از افراط و تفدریط ،امدری
ضروری است (حکمت.)153/
آدمی باید قلب خویش را با ذکر و یاد خددا آبداد کنددََِ « :هارةِ قَلْبِه بِهيُِْرِهِ» (نامده )41/و در اثدر
ممارست بر یاد الهی ،به اطمینان قلبی دست یابد؛ زیرا خداوند سبحان ،یاد خود را روشنىبخش دلها قدرار
داده است (خطبه )222/و در کتاب خود به صراحت فرمود که یاد خدا ،آرامبخش قلدبهاسدت﴿ :اال بِهيُِْرِ
اللََِّ لَطَْئِنم الْقملموبُ﴾ (الرعد .)23/در نتیجه یاد خدا و ایمان به او ،طمأنینه و آرامش قلبی را به همراه دارد و
در مقابل ،اضطراب خاطر در گرو فسق و بیاعتقادی آدمی خواهد بود.
در دنیای کنونی که سراسر اضطراب خاطر و نگرانی شده است و انسان بهمثابۀ موجدودی سدرگردان و
تنها به دنبال محلّ آرامشی میگردد ،یگانه نسخۀ شفابخش برای او ،ذکدر و یداد خداوندد (ایمدان و تقدوا)
میباشد؛ زیرا او مقلّبالقلوب بوده و محلّ امنی برای مضطرّین واقعی است .یاد خدا (چه بده صدورت ذکدر
لفظی و چه درونی یا عملی) موجب اطمینان قلبی برای ذاکر خواهد بود ،زیرا ذاکر با ایمان خدود ،مدییابدد
که به قدرت الیتناهی متصل شده است .مییابد که قدرتی فوق تصوّر بشر به عنوان پناهگاه برای او وجود
دارد« :و کدام ریسمان از ریسمانی که میان تو و خداست ،محکمتر است؟»(نامه .)41/عالوه بر این ،در اثر
یاد خدا ،زنگارها از دل زدوده میشود و انسان از کدورتها و قساوتها رهایی مییابد ،چون جنس یاد خدا
از نور بوده و موجب روشنایی دلهاست .در اثر مداومت بر ذکر ،انس با حق حاصل میشدود و ایدن اندس،
غربت را از انسان دور میسازد و با امیدبخشی به وی از این دریچه که صاحب قدرت حقیقی حضرت حدق
است ،انسان قوی و با استقامت و پایدار شده و آرامش قلبی بدرای او حاصدل مدیشدود و بدا ایدن تجلیده،
اضطرابها همگی تخلیه خواهند شد .هیچچیزی مانند یاد خدا و تکیده بدر او ،در سدختیهدا و مشدکالت،
انسان را راسخ نمیکند و توانایی نمیبخشد .اگر کسی تنها به این سدفارش امیرالمدممنین«علیدهالسّدالم»
گوش سپارد که میفرمودند« :لَا َرْجُونَ أَحَُُمْْ إِلَّا ربكَُ» (ابنابیالحدید ،)423/1 :1353 ،چده جدایی بدرای
اضطراب و ترس یا بیثباتی و تغییر مداوم مواضع و مسیر ،باقی خواهد ماند؟ تکیه و امید به خداوندی کده
مستجمع جمیع صفات کمالیه است ،جای غم و غصّهای در دل آدمی باقی نمیگذارد .پس الزم اسدت بده
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این سفارش امیرالمممنین(ع) عمل شود که فرمودند« :خود را در همۀ کارها در پناه خدای خویش قدرار ده،
که اگر چنین کنی ،به پناهگاهی استوار و در پناه نگاهبانی نیرومند درآمدهای» (نامه.)41/
 .3-3-2عدالتپیشگی و رفع ظلم

مبحث عدالت و ظلمستیزی بیشتر در جنبۀ اجتماعی رفتار تدداعی مدیشدود و جلدوههدای مختلدف آن در
نهجالبالغه وجود دارد (خطبه114/؛ خطبه210/؛ نامه21/؛ نامه14/؛ نامه)11/؛ امّا عدالت در رفتار فردی نیز
انکار ناشدنی است و ما تنها به همین قسم از عدالت اشاره میکنیم.
عدالت در نهجالبالغه ،اقالً به پنج مفهوم بهکار رفته است« :قرار دادن و قرار یافتن هدر چیدز در جدای
خودش»« ،انصاف و داد»« ،مساوات»« ،رعایت حقوق و رسداندن هدر ذیحقّدی بده حقّدش» و «اعتددال
میانهروی» (دلشاد 1 :1411 ،تا  .)11عدالت به مفهوم هر کددام از ایدن عنداوین در نظدر گرفتده شدود ،بدا
موضوع خداباوری در ارتباط است.
خداوند عادل مطلق و بلکده مطلدق عددالت اسدت[« :خداوندد] در هرچده حکدم کدرد ،عددالت نمدود»
(خطبه)111/؛ «شهادت می دهم که خداوند عدل محضی است که عدالت ورزیده و حاکمی است که حق و
باطل را از هم جدا ساخته» (خطبه )213/و بنابراین عدالت پیشدگان را دوسدت دارد و در مقابدل از ظلدم و
ظالمان بیزار است« :أن اهلل َحب العَل ف َباده َهبُ الجهور» (ابدنابدیالحدیدد .)13/11 :1353 ،در
سنّتهای خداوند حکیم ،کمتر ظلمی چون ستم و ستمگری و تضعیف حقوق ،موجدب دگرگدونی نعمدت و
شتاب در کیفر میشود« :مالک! میا خدا و مردم از یکسو و خود و خویشان نزدیکدت و هدرکس از رعیّدت
که دوستش داری از سوی دیگر ،انصاف را رعایت نمای که اگر انصاف نورزی ستم کدردهای و هرکده بده
بندگان خدا ستم کند ،خدا بهجای بندگانش دشمن اوست» (نامه.)14/
هنگامی انسان به سمت ناعدالتی حرکت میکند که از عدالت خداوند و حسابرسی او غافدل مدیشدود،
درحالیکه « :هُو لِلظَّالَِِينَ بِالَِْرْصادِ» (نامه )14/و وقتی از ظلم در حدقّ دیگدران خشدنود مدیگدردد کده
موقعیّت خود را در غلبه ،دائمی میانگارد و از انتقام خداوند غفلت کرده است؛ امّدا اگدر بداندد کده خداوندد
بهشدّت با ظالمین برخورد خواهد کرد و مهلتیافتن او به معنای حقّانیّت نیست ،از رفتار ناپسند دسدت بدر
خواهد داشت« :خداوند اگر ستمکار را مهلت دهد هرگز از بازخواست او نمیگذرد ،بلکه او بر سر راهش در
کمین نشسته» (خطبه.)11/
توجّه به قدرت بیکران الهی ،نظاره بر نظم بیمانند جهان هستی و جایگاه انسان در آن ،رفع جهالتها
و حجابها در فهم قبح و زشتى ظلدم ،قدرار دادن خدود در موقعیدت و شدرایط دیگدران ،همگدی از لدوازم
دستیابی به این اعتقاد است؛ زیرا وقتی کسی خداوند عادل را باور کرد ،خود نیز در اتّصدال بده صدفات او
میکوشد و در نتیجه اوّلین نشانۀ آن ،نفی هوای نفس است« :خود را با عدالت مدالزم سداخته و نخسدتین
عدالتش آن است که هوی و هوس را از خود دور کرده» (خطبه.)31/
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 .4-3-2آزادگی و نفی ذلّتپذیری

ایمان به خداوند و بندۀ او شدن ،انسان را از همۀ بندهای دیگر رها میسازد و در این میان «زهد» ،او را از
بندگی دنیا نجات میدهد و بندهای شیاطین را پاره میکند .انسان تا وقتی در بندد غیدر خددا باشدد ،طعدم
آزادی و آزادگی را نمیچشد .به همین جهت هم هرچه انسان بتواند در زندگی زهد و قناعتپیشه کندد تدا
نیازها و وابستگیها را تقلیل دهد ،به نسبت تقلیدل نیازهدا ،خویشدتن را از قیدد اسدارت اشدیاء و اشدخاص
میرهاند (مطهری 121/10 :1431 ،و .)120
در تفکر اسالمی ،تواضع و خاکسارى در برابر غیرخدا شرك و گنداهی عظدیم شدمردهشدده و اسدتمداد
انسان از کسى یا چیزى بهصورت مستقل ،بهشدّت مذمّت شده است .آزادی حقیقی ،بدهمعندای حضدور در
حصن الهی و رهایی از قیود شیاطین است .هرکس خداوند را ولی و سرپرست خدویش قدرار دهدد ،از بندد
شیطان رهایی مییابد ،ولی اگر والیت الهی را نپذیرفت ،باید بداند حتّدی بدهندام آزادی ،در بندد شدیطان و
تحت سلطۀ او رفته است﴿ :إِنََُّ لَيَْ لََُ سُلْطانب َلَ الَّيَنَ آمنموا َل ربهِْْ َََوَُّلمونَ  ،إِنََّا سُهلْطانمَُ َلَه
الَّيَنَ َََولَّوْنََُ﴾ (النحل 11 ،و .)155
انسان ،اصالتاً آزاد از غیر خدا آفریده شده و سزاوار نیست جز برابر خداوند سر تعظیم فرود آورد و گدوهر
آزادی و آزادگی خود را با کسب ذلّت ،به حراج بگذارد« :بندۀ دیگری مبداش کده خداوندد آزادت آفریدده»
(نامه .)41/تالش انبیای الهی نیز در همین راه بوده که انسان را از هرچه بند غیر خداست ،آزاد کنند و آنان
را از پیروى شیطان نجات دهند« :خداوند محمّدصلّیاهللعلیهوآلهوسلّم را به حق برانگیخت تدا بنددگانش را
از عبادت بتها بیرون و به حلقۀ عبادت خدویش درآورد و از پیدروی شدیطان رهدا و مطیدع خدود سدازد»
(خطبه.)131/
از جمله راههای نیل به آزادگی و گریز از ذلّت ،این است که انسان به نهایت راه و مسیر خود بیندیشدد.
او راهی جز این ندارد که یا در سویۀ شیطان قرار گیرد یدا در سدویۀ خداوندد .اگدر راه شدیطان را بسدنجد،
خواهد دانست که راه شیطان در نهایت به هبوط میانجامد ،شیطان بر نفس خویش نیز مالک نیسدت چده
رسد بر دیگران زیرا او نیز مخلوقی در نظام آفرینش است ،طغیانگدری و فریبکداری او مشدهور و مشدهود
است ،خداوند برای او پیروانش وعدۀ عذاب داده است و ...امّا اگر راه خداوند را بنگدرد ،پروردگدار را مالدک
مطلق جهان خواهد شناخت که همۀ هستی در اختیار اوست ،راه کمال و سعادت بهسوی اوست ،جاودانگی
در رحمت و نعمت در این مسیر میسّر است ،فضل و رحمت واسعۀ الهی همهجا مشهود اسدت ،وعددههدای
الهی صادقانه و حقیقی است و خداوند هرچه اراده کند همان خواهد بود و ...حال فقدط بدا همدین مقایسدۀ
کوتاه ،هر عقل سلیمی راه صحیح را از نادرست بازخواهد شناخت و چه کسی است که نخواهد در پناهگداه
امنی قرار گیرد« :خود را در همۀ کارها در پناه خدای خویش قرار ده ،که اگر چندین کندی ،بده پناهگداهی
استوار و در پناه نگاهبانی نیرومند درآمدهای» (نامه.)41/
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 .5-3-2تواضع و نفی تکبّر

وقتی خدای سبحان در نظرها به عظمت یاد شود َ َِ َ« :الْجُنْهَِ َظِهيْ الَْجْهَ» (خطبده ،)115/در نتیجده
استقالل حضرت احدیّت و نیز وابستگی همۀ هستی به او ،در درون آدمی محرز میگردد .تصدیق به وجود
محو و مستقل خداوند سبحان و وابستگی ممکنات به وی ،باعث میگردد کده انسدان در معرفدت خدود،
خالص شده و وجود خویشتن را از هرگونه شرك ،بپاالید .در پرتو این معرفدت صدحیح فضدائلی همچدون
خضوع و خشوع در برابر پروردگار ،احساس فقر در برابر ذات غندی ،تحدرّك و پویدایی ،تواضدع و ...کسدب
می شود و انسان از رذائلی همچون تکبّر ،خمودی و درجا زدن ،ترس و ...رهایی مییابد .زیرا آن فضائل در
معرفت سرچشمه دارند و این رذائل از عدم وجود معرفت کافی ناشی میشوند ،و اال انسان ضعیف را چه به
اینکه در برابر خداوند قوی ،تواضع نکند« :بلند و برتر است خدایی که در عین توانمندی چه کریم است و
تو ای بندۀ ناتوان و بیمقدار! در نافرمانی او چقددر دلیدری مدیورزی؟!» (خطبده)224/؛ بندابراین شدناخت
حضرت حق به قدرت ،روح تواضع و خشوع را در آدمی احیا میکند .به تعبیر امیرالمممنین(ع) ایدن تواضدع،
از حقوقی است که در سایۀ معرفتِ عظمت الهی پدیدار میشود« :برای کسی که جالل خداوند در جدانش
و موقعیّت حق در قلبش بزرگ است ،سزاوار است که به سبب این بزرگی ماسوای خدا در نظرش کوچدک
شود» (خطبه.)210/
خداوند سبحان انبیاء و بندگان برگزیدۀ خویش را به انواع مشدکالت ،سدختیهدا و ناخوشدیهدا مبدتال
میسازد تا کبر و غرور را از قلوب آنهدا برهاندد (دلشداد تهراندی )113 :1413 ،و تواضدع و فروتندی را در
وجودشان نهادینه سازد« :امّا خدای سبحان بندگانش را با انواع سختیهدا مدیآزمایدد و بدا کوشدشهدای
گوناگون به عبادت وامیدارد و با امور دشوار و ناخوشایند در بوتۀ آزمدایش مدینهدد تدا روحیدۀ تکبّدر را از
دلهایشان بزداید و خاکساری و فروتنی را در جانشان جای دهد» (خطبه.)112/
در مقابل فضیلتهای تواضع و خضوع و خشوع ،رذیلت تکبّدر و غدرور قدرار دارد .ایدن رذیلده علیدرغم
نهیهای مکرر در آموزههای دینی ،در اقشار و اصناف گوناگون بده اشدکال مختلدف مشداهده مدیشدود و
إِلهَ إِ َّ هُهو
دامنگیر آدمیان است؛ درحالیکه تکبّر ،فقط مخصوص خداوند سبحان است﴿ :هُو اللََُّ الَّي
الَْلِ ُ الْقمَء سُ الَّكالمُ الَُْؤْمِنم الَُْهيَِْنم الْع َ م الْجبكارُ الَََُْكَبرم﴾ (الحشر)24/؛ همانگونه که امیرالمممنین(ع)
نیز میفرمایند« :سپاس و ستایش خدای را که لباس عزّت و بزرگی بر تن کرد و آن را برای خود برگزید و
بر آفریدگانش ممنوع ساخت .و آن را قرقگاه و حریم خود ساخت و بر دیگران حدرام نمدود .ایدن لبداس را
برگزید چون جاللت و عظمت از آنِ اوست .خداوند بر هر بندهای که در این دو وصف [عزّت و بزرگی] بدا
او ستیزه نماید ،لعنت فرستاد» (خطبه .)112/و این صفت الهی ،برای انسان بهمثابۀ رذیلتی بزرگ محسوب
میشود.
ریشۀ تکبر ،در خودبزرگبینی و ندیدن عظمت خالق و نشناختن اوست؛ گاهی نیز از وفدور نعمدتهدا و
امکانات و قدرتهایی ناشی میشود که افراد قارونصفت ،خود را صاحب آنها و کسب آنها را از جانب خود
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مینگرند .انسان وقتی دچار این رذیلت بزرگ میشود ،برای خدود عظمدت و برتدری قائدل خواهدد شدد و
ازاینرو به راحتی از تمامی معایب و کاستیها و رذائل خود غفلت میورزد و بلکه اصالً عیبدی بدرای خدود
نمیبیند که بخواهد در صدد رفع آن برآید ،ازاینرو ،سرپیچی از حق و نپذیرفتن آن ،از لوازم تکبر محسوب
شده و روحیۀ تفرعن در نفس پدیدار میشود ،روحیهای که انسان را تا سر حددّ تدوهّم ادّعدای خددایی ،بده
سقوط میکشاند .به تعبیر اساتید اخالق ،هیچ اخالق شایسته ای نیست بهجز آنکه متکبران از آن محرومند
و هیچ اخالق ناپسندی نیست که متکبران به آن دچار نشوند « :ما من خملهم محَهود ا صهاحب ههيه
الرذَلة مَنوع منَ ،ما من خملم ذميْ ا

هو َالزمَ ،فليا فَحه َليهَ أبهواب الجحهيْ،

لقه َليهَ

أبواب الجنّة» (مظاهری)31/2 :1342 ،؛ بنابراین دفع این رذیلت بزرگ که از قائلشدن استقالل برای خود
و نگاه استقاللی به داشتهها حاصل میشود ،نیازی اساسی و ضروری است و راهکار آن نیز تقویت عظمت
الهی در اندیشه و دیدگاه انسان و نگاه کردن همراه با تدبر به صدها چیزی است که هیچ تسلّطی بدر آنهدا
نداریم « :هرگاه سلطه و قدرتی که داری در تو نخوت یا تکبّری پدید آورد ،به عظمت سلطنت خداوندد کده
باالتر از توست بنگر و قدرتش بر تو را ببین که تو آن اندازه بدر خدودت قددرت ندداری .ایدن توجّده آتدش
غرورت را فرومینشاند و تندی تو را فروکش میسازد و خدرد از دسدت رفتدهات را بده تدو بدازمیگرداندد»
(نامه.)14/
ندیدن آثار جاللت و شگفتیهای آفرینش و نشانههاى قدرت و بزرگدى و عظمدت خددای سدبحان ،از
عوامل ایجاد یا تقویت تکبر است ،و اال با مشاهدۀ نشانههای قدرت و عظمدت الهدی ،الجدرم انسدان سدر
تعظیم فرود میآورد« :سپاس خدایی را که نشانههای سلطنت و بزرگی و عظمت خدویش را چندان آشدکار
ساخت که دیدهها را از شگفتیهای قدرتش به حیرت آورد» (خطبه.)111/
تکبّر از معرفت ناقص منشعب میشود؛ در صورتی که اگر انسان با معرفت خود و دقت در آفاق و انفس
به عظمت خداوند بنگرد ،میفهمد که سزاوار نیست ذرهای صفت تکبر در خود باقی بگذارد و هرچده نگداه
دقیقتر و همراه با تأمل و دقت بیشتر باشد ،بر خضوع و خشدوع و تواضدع و تسدلیم ،افدزوده خواهدد شدد:
«کسی که عظمت خدا را شناخته ،سزاوار نیست که خود را بزرگ بداند ،زیرا بلندی مقام کسانی که خداوند
را شناختهاند ،به آن است که در برابر او خضوع کنند و سالمت آنان که به قدرت خداوند معرفت یافتدهاندد،
به آن است که تسلیم او باشند» (خطبه)131/؛ آن کس که عظمت خدا را مىشناسد ،سزاوار نیست خدود را
بزرگ جلوه دهد ،پس بلندى ارزش کسانى که بزرگى پروردگار را مىدانند در این است که برابر او فروتندى
کنند و در برابر فرمانش تسلیم باشند.
با درمان این رذیله از راه مشاهده آثار جاللت الهی و نیز نظر بر زبونی نفدس و نداتوانی خدود ،فضدائلی
مانند تواضع ،خضوع ،خشوع ،اخالص ،عبرتپذیری ،تفکّر ،تسلیم ،رضا ،رجاء و امیدواری ،اطمینان قلبدی و
سکینه ،وقار ،ثبات ،عفت ،محبّت ،قناعت ،وفا ،توکّل ،صبر و ...تقویت یا ایجاد میشود.
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 .6-3-2امیدواری و رفع یأس

انسان برای کسب زندگی بهتر ،نیازمند شناخت صحیحتر از پروردگار خویش است .به عنوان مثال ،کسدانی
که از خداوند تلقّی جاهالنه و تنگنظرانه دارند ،رحمت الهی را محدود میکنند و نعوذ باهلل خددای رحمدان
را بهمثابۀ پادشاه غضبناکی میپندارند که در انتظار اشتباه انسان و عذاب کردن اوسدت؛ امدا اگدر کسدی از
خداوند تلقی عالمانه و عاشقانه داشته باشد ،رحمت او را واسع میبیند ،خداوند را در منصب رحمت مینگرد
و هرگاه لغزشی از وی سر بزند یا دچار مشکالت سختی شود ،پناهگاه خود را خدا میبیند.
امیرالمممنین(ع) برای تقویت این نگرش ،در نامۀ مشهور خود به امام مجتبدی(ع) ،ابتددا عظمدت و قددرت
خداوند را نشانه رفته و در کنار آن ،سهولت ارتباط با این قدرت الیزال که همهچیز را در اختیدار دارد و نیدز
پاسخگویی او به درخواستهای انسانها را متذکّر شددهاندد « :اَْلَهْْ أَنَ الَّهيِ بِيهَِهِ خَه َائِنم الَّكهَا اتِ
الْأَرْضِ قََْ أَذِنَ لَ

فِ الَءَاإِ لَكَفَّلَ لَ

بِالْإِجابةِ» .بعد از آن ،حضرت به رحمت واسعۀ الهی اشارهکدرده

و هرگونه یأس و ناامیدی را میزدایند و برای تشریح گسترۀ این رحمدت ،بده توبدهپدذیری خداوندد اشداره
فرموده و بشارتهایی مطرح ساخته اند که انسان با کسب شناخت ،شوق گرایش به سوی باری تعالی را در
وجود خود خواهد یافت « :و تو را فرمان داده که از او بخواهی تا به تو ببخشد و از رحمت طلب کنی تا تدو
را رحمت آورد .میان خودش و تو حاجب [و دربانی] ننهاد و تو را به توسّل جستن بده میدانجی وانداشدت و
اگر گناهی مرتکب شدی از توبه بدازت نداشدت و در کیفدر تدو شدتاب نکدرد .و در بازگشدتن بده سدویش
نکوهشت نکرد و آنجا که سزاوار رسوایی بودی ،رسوایت نساخت و در پذیرش توبدهات سدخت نگرفدت و
حساب گناهت را رسیدگی نکرد .از رحمت نومیدت نساخت ،بلکه خودداریت از گناه را برایدت حسدنه قدرار
داد .کار بدت را یکی و کار نیکت را دهتا بهحساب آورد ».وقتی آدمی دانسدت کده خداوندد چندین رحمدت
واسعهای را در نظام هستی جریان داده و کلید برآورده شدن همۀ خواستههای او در دست تواندای اوسدت،
الجرم در هر موضوعی ،اعمّ از مادی یا معنوی ،رو به سوی او خواهد داشدت« :و حدلّ مشدکالتت را از او
میخواهی و بر کارهایت از او یاری میجویی و از گنجینههای رحمتش چیزهایی را میطلبی کده دیگدران
قدرت بخشیدنش را ندارند؛ چیزهایی چون فزونی عمر ،سالمت بدن و گشایش روزی» (نامه.)41/
انسان معتقد به این حقایق ،به تأثیر خواست و مشیت الهی نیز که سرشدار از حکمدت و رحمدت اسدت،
اعتقاد پیدا خواهد کرد« :فرمان خدا حکم حتمی و حکمت است و خشنودیش مایۀ امان و رحمدت .از روی
علم حکم میکند و از سر بردباری میبخشاید .پروردگارا! تو را سپاس بر آنچده مدیگیدری و آنچده عطدا
میکنی» (خطبه.)105/
تنها همین مقدار از معرفت و شناخت خداوند ،فضائلی مانند توکّل ،عزت نفس و شخصیتیابی ،اصدالح
رفتاری ،امیدواری و رجاء ،امنیت خاطر ،محبت و ...را موجب خواهد شد و رذائلی مثدل خساسدت ،تدرس از
آینده ،دلهره و نگرانی ،اضطراب خاطر ،یأس ،دنائت و بیشخصیتی و ...را درمانگر میشود.
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در مقابل فضیلت رجاء و امیدواری ،رذیلۀ یأس و ناامیدی قرار دارد؛ یأسی که در سرحدّ کفر اسدت﴿ :

لَيْأَسُوا مِنْ ر ْحِ اللََِّ إِنََُّ َيْأَسُ مِنْ ر ْحِ اللََِّ إِ َّ الْقَوْمُ الْكافِرم نَ﴾ (یوسف .)31/برای مقابله با این رذیله
اوّالً باید یاد و ذکر خداوند همیشه در وجود انسان مشتعل باشد .ثانیاً با نگداه کدردن بده نعمدتهدایی کده
خداوند هر روزه به او عطا میکند ،گسترۀ رحمت را با چشم سر ببیند و این رذیله را از دل خود دور سدازد:
«الْحََُْ لِلََِّ َيْرَ مقْنموطٍ مِنْ رحَََِِْ لَا ملْلموٍّ مِنْ نِعَََِْ» (خطبه.)31/
الزم به ذکر است که فضیلت امید به رحمت و دوری از یأس ،به معنای نداشتن خوف از خداوند نیست،
بلکه خوف و خشیت از حضرت حق ،به عنوان فضیلت دیگری است که باید در کنار حسنظن به خددا ،در
وجود فرد جمع شود« :اگر بتوانید که بیمتان از خدا فراوان و گمانتان به او نیکو باشد ،این دو را با هم جمع
کنید؛ زیرا گمان نیکوی بنده به پروردگارش ،بهاندازۀ ترسش از اوست» (نامه.)21/
 .3نتیجهگیری
در نظام اخالقی اسالم ،مسئلۀ خداباوری و معرفت بده او ،از جایگداه ویدژه و برجسدتهای برخدوردار اسدت،
بهگونهای که میتوان ادّعا کرد دستیابی کامل بده فضدائل اخالقدی و دفدع کامدل رذائدل اخالقدی بددون
خداباوری امری غیرممکن است .در این مقاله با محور ساختن چندین موضدوع مهدم در اصدالح اخدالق و
رفتار ،به اثر معرفت توحیدی و خداباوری در آنها پرداخته شد و این نتایج حاصل گردید:
 .1نشان داده شد که از منظر نهجالبالغه ،چگونه موضوع خداباوری در مقام عمل و نه به صورت انتزاعدی،
میتواند در اصالح اخالق فردی و تعالی آن تأثیر بگذارد و اخالق عملی را به سمت کمال ،ارتقاء بخشد.
 .2برخی از مهمترین اصول مستخرج از نهجالبالغه که نقشی اساسی در تهذیب اخالق فردی بر محوریّت
خداباوری دارند ،عبارتند از« :استعانت از خدا»« ،احساس حضور در محضدر خداوندد»« ،مراقبدت دائمدی از
نفس» و «اعتقاد به جاللت و عظمت مطلق الهی».
 .4فضائل بسیاری در پرتو معرفت صحیح توحیدی و خداباوری در وجود انسان به بار مدینشدیند و رذائدل
فراوانی از درون افراد تخلیه میشود .مثالً فضیلت اخالص و رفع رذیلدت ریدا ،جدز در اندیشدۀ خداباورانده
حاصل نمیشود ،زیرا که عاملی جز نیروی نظارت خداوند ،نمیتواند محرّك این صفت اخالقی باشدد .لدذا
در مباحث اخالقی اندیشمندان غیرالهی ،این فضیلت جایگاه چندانی ندارد.
 .3ایجاد آرامش درونی و رفع اضطراب ها ،تنها در اثر اتّکال به قدرتی الیزال به کمال خواهد رسدید و هدر
قدرتی به جز قدرت الهی ،به علّت محدودیّت ،فاقد چنین صالحیتی است.
 .1نفس عدالتخواهی و ظلمستیزی از کماالت فردی است .تا وقتی انسانی در وجود خود چنین فضائلی را
رشد ندهد ،در صحنۀ جامعه نخواهد توانست بدان عمل کند .معرفت توحیدی و توجّه به صفت عدل الهی،
انسان را در این مسیر یاریگر خواهد بود .ضمن آنکه در بسیاری از موارد ،عداملی جدز ایمدان بده خداوندد
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نمیتواند زمینهساز عمل به عدالت باشد (به ویژه در مواردی کده فعدل عادالنده ،از انظدار عمدومی بده دور
باشد).
 .0تقیّد به آزادگی و حریّت به معنای نفی همۀ بندهاست .با آموزههایی مانندد زهدد مدیتدوان از بندد دنیدا
گریخت و با مبارزه با نفس امّاره ،از شرّ شیاطین درونی و بروندی .انسدان وقتدی خدود را در بندد عبودیّدت
پروردگار قرار دهد ،الجرم سایر بندها را از خود باز خواهد کرد.
 .1تواضع انسان در مقابل خداوند ،از دستورات ویژه الهی و از حقوق اوست و خداوندد بده انحداء گونداگون،
انسان را وادار به تواضع کرده است .اساس تواضع ،بر شناخت عظمدت پروردگدار اسدتوار اسدت و بندابراین
هرکس در هر موقعیّتی که قرار دارد ،اگر بخواهد از بند تکبّر و نخوت برهد ،باید متذکّر عظمدت و جاللدت
خداوند شود تا با این یادآوری ،ذلّت خود را درك کند و متواضع گردد.
 .3زندگی امیدوارانۀ انسان ،در صورتی همیشه پویایی خود را حفظ میکندد کده منشدأ امیددواری همیشده
پابرجا باشد .اعتقادات توحیدی ،در ایجاد امید و نشاط در زندگی نقشی اساسی دارد ،زیرا منشأ امید ،ضدمن
آنکه بر انجام هر کاری تواناست ،هرگز هم افول نمیپذیرد .یأس انسان وقتی در وجودش جلوهگر میشود
که نقطۀ روشنی رو به سوی آینده نداشته باشد ،ولی انسان خداباور با اتّکدال بده علدم ،حکمدت ،قددرت و
رحمت الهی ،یأس را در درون خود راه نمیدهد و به مقابله با آن برمیخیزد.
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