بخش دوم

در مسیر

سرآغاز هر حرکت ،از جمله حرکت به سمت رشد و کمال ،اندیشه و تفکر است ،موضوعی که
در بخش ّاول با محوریت تفکر پیرامون خدا ،آثار و صفاتش ،سنت های او در جهان هستی ،به
ویژه انسان به آن پرداختیم.
ّاما گام بعد ،حرکت برای کسب کماالت و مدارج معنوی و انسانی است که با انجام دادن
مجموعه ای از کارها (واجبات) و ترک برخی از امور (محرمات) در قلمروهای مختلف ممکن
است.
هرچند این مسیر با دشواری هایی ممکن است همراه باشد ّاما یادمان نرود که خداوند ،قدرتمندترین
قدرتمندان ،پشتیبان ما در این مسیر است:
دخلُهم ِفی رحمة ِمن ُه و َفضل و یهدی ِهم إِلَ ِ
ِ
یه
آمنوا بِال ّلٰه َواعتَ َص ُموا بِ !ه َف َس ُی ِ ُ
َفا ََّما ا َّل َ
َ َ
َ َ
ذین َ
َ
ً
1
ِ
ً
قیما
صراط ًا ُمستَ ً
تمسک جستند ،به زودی [خدا] آنان را در جوار رحمت
و ّاما کسانی که به خدا گرویدند و به او ّ
درآورد ،و ایشان را به سوی خود ،به راهی راست ،هدایت کند.
و فضلی از جانب خویش
َ

1ــ نساء .175
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قرائت

سور ه آل عمرا ن؛ آيات  133تا 139

ُ
ِىل َمغـ ِف َرةٍ ِمن َرب ّكُم َو َجـنَّةٍ َع ُض َها َّ
َو ساروعا ا !
ماوات
الس
ِ
ِ
َو االَ ُ
ـذيـن يُن ِف َ
رض ا ُ ِع َّـدت ِل ُ
قيـن  133اَلَّ َ
لـمـتَّ َ
قون ِف
َّ ّ ِّ َ َّ ّ ِّ
َ َ َ
َ
السا ِء و
الـعافيـن َع ِـن
الـغيـظ َو
الضا ِء َو الـاك ِظـميـن
ّ ط
ُّ
ُ
نيـن َ    134و الَّ َ
حـس َ
ُ
َ
ُ
ـذيـن اِذا ف َ َعـلوا
اس
الـم
ـب
ح
ـ
ي
اهلل
و
ِ
ِ
انل ِ
ك ُروا اهللَ فَاستَ َ
سم َذ َ
فا ِح َـش ًة اَو َظ َـلـموا اَنف ُ َ ُ
غـفروا
ُ ج َ َ َ ُ ُّ
اذل َ
نوب ا َِّل اهلل ُج َو َل ي ُ ِ ّ
ـصوا َع !
ـلى
نوبم و من يغـ ِفر
ِلـذ ِ ِ
ِّ
ََ َ ُ َ َ
ـمون    135اُول!ـِّئ َ
عـل َ
ـك َجـزا ُؤ ُه َمغـ ِف َرة ٌ ِمن
ما فعـلوا و ه ي
َ
َر ّبم َو َجـنّ ٌ
هنار اخ ِل َ
ات َتـرى ِمن َت ِـتَا االَ ُ
ـديـن فيـها َو
ِِ
ـيلـن     136قَد َخ َـلت ِمن قَب ِلـكُم ُس َ ٌ
جـر الـعا ِم َ
نِ َ
عـم اَ ُ
ن فَسيـروا
ف االَرض فَانظُـروا كَ َ
يـف َ
اكن عاقِبَةُ ُ
الـمـكَ ِ ّذ َ
بيـن 137
ِ
ِ
َ َ َ
َ ٌ ّ
ـظ ٌـة ِل ُ
لـمـتَّ َ
قيـن َ 138و
اس َو هُ ًـدى و مو ِع
ه!ـذا بيان ِللـن ِ
َ َ َ َ َ َ ُُ َ َ
عـل َ
ون اِن ك ُ ُ
نت ُمؤ ِم َ
ـنيـن 139
ال ِتـنوا و ال تـزنوا و انت اال
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ترجمه

و براى نيل به آمرزشى از پروردگار خود ،و بهشتى كه پهنايش [به قدر] آسمان ها و
زمين است [و] براى پرهيزگاران آماده شده است ،بشتابيد.

133

[پرهیزکارانی] كه از مال خود به فقرا در حال وسعت و تنگدستى انفاق كنند و خشم

خود را فرو مىبرند و از [خطای] مردم در مىگذرند و خداوند نیكوكاران را دوست

دارد.

134

[همانانی] كه چون كار زشتى كنند يا بر خود ستم روا دارند ،خدا را به ياد مىآورند و
براى گناهانشان آمرزش مىخواهند و چه كسى جز خدا گناهان را مىآمرزد؟ و [نیز]
بر آنچه مرتكب شدهاند ،با آنكه مىدانند [گناه است] ،پافشارى نمىكنند.

135

آنان ،پاداششان آمرزشى از جانب پروردگارشان و بوستان هايى است كه از زير

[درختان] آن ،جويبارها روان است .جاودانه در آن بمانند و پاداش اهل عمل چه

نيكوست.

136

قطعاً پيش از شما س ّنت هايى وجود داشته [و سپری شده] است .پس ،در زمين

بگرديد و بنگريد كه فرجام تكذيبكنندگان چگونه بوده است؟

137

اين [قرآن] براى مردم ،بيانى [روشن] ،و براى پرهيزکاران ،رهنمود و اندرزى
است.

138

و اگر مؤمنيد ،سستى نكنيد و غمگين نشويد ،كه شما برتريد.

139
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بازگشت

خدای متعال به حضرت داود  فرمود:
«ای داود! اگر روی گردانان از من می دانستند که چگونه انتظار آنها را می کشم و شوق
بازگشتشان را دارم ،بدون شک از شوق آمدن به سوی من جان می دادند و بندبند وجودشان از
1
محبّت من از هم می گسست».
ادامه راه نیست ،بلکه گاه برای
تصمیمهای جدید همواره برای تکمیل پیمانهای قبلی و پیمودن ٔ
بازگشت از مسیری است که چندی به غلط پیموده شده و آثار زیانباری برجای گذاشته است.
این گونه تصمیمها «توبه» نام دارد .در این درس میخواهیم بدانیم حقیقت توبه چیست؟ و بازگشت
حقیقی چه ویژگی هایی دارد؟

ِ
رون َع ّنی کَ َیف ِانتظاری ل َ ُهم َو َشوقی ِالٰی
1ــ میزانالحکمه ،محمد محمدی ری شهری ،ج  ،٤ص « .٢٧٩٧یا ُ
الم ِدب َ
داود! لَو َعل َم ُ
تَوب َ ِـتهم لَماتُوا َشوقًا ِال َ َّی َو ل َ َت َف َّر َقت َاوصال ُ ُه ُم».
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عبد یا آزاد؟

خانه با شکوه میگذشت ،می توانست
صدای ساز و آواز بلند بود .هرکس که از نزدیک آن ٔ
حدس بزند که در درون خانه چه خبر است! بساط عیش و میگساری پهن بود و جام شراب پیاپی
نوشیده می شد.
زنی که در آن خانه خدمت میکرد ،بیرون آمد تا زبالهها را در کناری بریزد .در همین لحظه مردی که
آثار عبادت از چهرهاش نمایان بود ،از آنجا میگذشت .از آن زن پرسید:
صاحب این خانه بنده است یا آزاد؟
زن گفت :آزاد .صاحب چنین خانهای که بنده نیست!
آن مرد گفت :معلوم است که آزاد است .اگر بنده میبود ،بندگی می کرد و حرمت صاحب خود را
نگه می داشت و این بساط را پهن نمیکرد.
رد و بدل شدن این سخنان موجب شد که خدمتکار مدت بیشتری در بیرون خانه مکث کند .هنگامی
که برگشت ،اربابش پرسید« :چرا معطّل کردی؟»
خدمتکار ماجرا را تعریف کرد و گفت که ،مردی با چنین وضع و شمایلی میگذشت و چنان پرسشی
کرد و من چنین پاسخی دادم.
جمله «اگر بنده میبود ،بندگی می کرد
شنیدن ماجرا ،صاحبخانه را چند لحظه در اندیشه فرو بردٔ .
و حرمت صاحب خود را نگه میداشت» چون تیری بر قلبش نشست و او را تکان داد .یکباره از جا
گوینده سخن رفت .دوید تا خود
برخاست و به خود مهلت پوشیدن کفش را نداد .با پای برهنه به دنبال
ٔ
را به
گوینده سخن ،که امام موسی کاظم  بود ،رساند .در حضور اما م توبه کرد و تا زنده بود به پیمان
ٔ
عیاشان قرار داشت ،در ِسلک
زمره اشراف زادگان و ّ
خویش وفادار ماندُ .ب ۡشر بن حارث که تا آن روز در ٔ
1
مردان پرهیزکار و خداپرست درآمد.

انقالب علىه خود

در میان مخلوقات ،انسان موجودی است که عالوه بر ایستادگی در برابر موانع بیرونی ،میتواند در برابر
موانع درونی نیز ایستادگی کرده و حتی علیه خود انقالب کند؛ بدینمعنا که هم میتواند با پیروی از عقل،
علیه تمایالت ناپسند خود قیام کند و هم میتواند با پیروی از نفس ّاماره و انجام گناه ،از فرمانهای خداوند
سرپیچی کرده و به خود ستم روا دارد.
1ــ داستان راستان ،مرتضی مطهری ،داستان ٤٤
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بررسی

«خود   دانی» و ِ
با توجه به آنچه در سال های قبل درباره «نفس اماره» و «نفس لوامه» و ِ
«خود    عالی»
ّ
ّ
ٔ
آموخته اید ،به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
1ــ مقصود از انقالب علیه خود چیست؟ کدام خود ،علیه دیگری انقالب می کند؟
............................................................
٢ــ انقالب علیه خود در چه صورتی پسندیده و در چه صورتی ناپسند است؟
............................................................

حقیقت توبه

توبه در لغت به معنای بازگشت است و در مورد بندگان ،به معنای بازگشت از گناه به سوی خداوند
و قرار گرفتن در دامن عفو و غفران اوست .این حالت وقتی رخ می دهد که انسان از گناه پشیمان شده
بنده گناهکار ،خداوند نیز به سوی او باز می گردد و درهای
و قصد انجام آن را نداشته باشد .با بازگشت ٔ
رحمتش را به رویش می گشاید و آرامش را به قلب او باز می گرداند.
همین که انسان بعد از انجام گناه ،در دل احساس پشیمانی کند و زبان حالش این باشد که « :چقدر
بد شد! کاش این کار را نمی کردم ،چرا به فرمان خدا بی توجهی کردم؟» توبه انجام شده و گناه بخشیده
1
می شود .امام باقر  می فرماید«:برای توبه کردن پشیمانی کافی است».
چنین انسانی واقعاً در دل «استغفراللّه» را گفته است ،گرچه آن را بر زبان جاری نکرده باشد .اما
اگر بر عکس باشد ،یعنی با زبان «استغفراللّه» بگوید اما در قلبش پشیمان نباشد چنین کسی توبه نکرده
است.
بیشتر بدانیم

امام باقر  به یکی از یاران خود فرمود:
محمدبن مسلم! گناهان مؤمن ،وقتی که از آنها توبه می کند ،بخشیده شده است .پس مؤمن،
ای ّ
باید بعد از توبه کردن ،عمل را از نو آغاز کند و زندگی را از سر گیرد .البته آگاه باش که این امتیاز
فقط برای اهل ایمان است.
1ــ کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .426
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محمدبن مسلم از امام سؤال کرد :اگر مؤمن بعد از توبه و استغفار باز هم به طرف گناه بازگشت،
ّ
آن وقت چه می شود؟
محمدبن مسلم! تو خیال می کنی مؤمن از گناهش پشیمان می شود و از آن
امام فرمود :ای ّ
استغفار می کندّ ،اما خداوند توبه او را قبول نمی کند؟!
محمدبن مسلم بار دیگر می پرسد :حال اگر این توبه شکستن را بارها تکرار کند و پس از هر
ّ
گناه باز هم توبه کند و از خدا طلب بخشش نماید ،باز هم قبول است؟
امام در جواب فرمود :هر وقت مؤمن با استغفار و توبه به سوی خدا باز گردد ،خدا هم با
توبه بندگانش را می پذیرد
بخشش به سوی او باز می گردد .سپس امام این آیه را خواند« :اوست که ٔ
1
و گناهان را می بخشد و می داند که چه می کنید».
محمدبن مسلم تذکّر داد و فرمود :مراقب باش مؤمنین را از رحمت خدا مأیوس
سپس امام به ّ
2
نکنی!

توبه و پاکى

گناه ،آلودگى است و توبه ،پاک شدن از آلودگى هاست .توبه گناهان را از قلب خارج مى کند و آن را
شست وشو مى دهد .به همین جهت اىن عمل را «پىراىش» ىا «تخلىه» نیز مى گوىند.
رسول خدا  مى فرماىد:
اَلـ ّتـائِ ِ
ـن الـذَّ ِ
کسى که از گناه توبه کرده
نـب
ـب م َ
ُ
3
ذنـب لَـهو
مانند کسى است که هیچ گناهی نکرده است.
ک َ
َـمـن ال َ َ
امىرمؤمنان علی  مى فرماىد:
ِ
ـلوب
اَل َّتـوبَـ ُة ُتـطَـ ّه ُ
ـر الـ ُق َ
4
و تَ ِ
ُّنوب
ـغـس ُ
ـل الـذ َ
َ

توبه دل ها را پاک مى کند
و گناهان را مى شوىد.

آیه .25
1ــ
سوره شوریٔ ،
ٔ
2ــ کافی ،کلینی ،ج  ،2ص .434
3ــ مستدرک الوسائل ،میرزای نوری ،ج ،12ص .١٢٦
4ــ همان ،ج  ،١٢ص .١٢9
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در اینجا باید به چند نکته توجه کرد:
همه گناهان حتی شرک هم آمرزیده می شود.
1ــ با توبه ٔ
خداوند به پیامبرش پیام می دهد که:
ُقل یا ِع ِ
ـلی اَنـ ُف ِ
باد َی ا َّلذین اَسـرفوا َع !
ـس ِهم بگو ای بندگان من که زیاده به خود ستم روا
َ
َ
داشته اید،
ِ
از رحمت الهی نا امید نباشید،
حـمـةِ ال ّلٰ ِه
ال تَقـنَـطوا من َر َ
ِ
ِ ٰ
همه گناهان را می بخشد،
ـمیـعا
ُّنوب َج
خداوند ٔ
ً
ا َّن ال ّل َه َیـغـف ُر الذ َ
1
ِ
آمرزنده مهربان است.
چرا که او
حیـم
ـفور َّ
الـر ُ
ـو الـ َغ ُ
ٔ
ا َّنهو ُه َ
2ــ توبه نه تنها گناه را پاک می کند ،بلکه اگر ایمان و عمل صالح نیز به دنبال آن بیاید ،گناهان را به
حسنات تبدیل می کند .خداوند می فرماید«:کسی که باز گردد و ایمان آورد و عمل صالح انجام دهد،
2
خداوند گناهان آنان را به حسنات تبدیل می کند زیرا خداوند آمرزنده و مهربان است».
توبه جوانان را بسیار دوست دارد .پیامبر اکرم
3ــ توبه در جوانی آسان تر است و خداوند ٔ
3
می فرماید« :کسی نزد من محبوب تر از جوان توبه کار نیست».
٤ــ ِدر توبه همیشه باز است ،اما توفیق توبه همواره میسر نیست .باید لحظه های توفیق را شکار کرد
و خود را در دامن مهر خداوند انداخت.
 ٥ــ تکرار توبه ،اگر واقعی باشد ،نه تنها به معنی دور شدن از خداوند نیست ،بلکه موجب محبوب
شدن انسان نزد خداوند و جلب رحمت او می شود .خداوند می فرماید:
ِ
ِ
خداوند کسانی را که زیاد توبه می کنند ،دوست دارد
ابیـن
ا َّن ال ّٰل َه ُیـح ُّ
ـب ال َّت ّو َ
4
ِ
ـرین
و پاکیزگان را دوست دارد.
َو ُیـح ُّب ُ
المـتَـطَ ِّه َ
بنابراین ،اگر کسی گناهی مرتکب شد و توبه کردّ ،اما توبه اش را شکست و دوباره مرتکب گناه شد،
هیچ مانعی ندارد که باز هم توبه کند و از خداوند عذرخواهی نماید؛ چراکه خداوند کسی را که فور ًا از
گناه خود ناراحت می شود و بسیار توبه می کند ،دوست دارد؛ زیرا می بیند چنین فردی ،با اینکه در دام
گناه افتادهّ ،اما قلبش نزد اوست و به سرعت از عمل خود پشیمان می شود.
آیه .53
1ــ
سوره زمرٔ ،
ٔ
آیه .70
2ــ
سوره فرقانٔ ،
ٔ
3ــ مشکاة االنوار ،طبرسی ،ص .١٧٠
آیه .٢٢٢
4ــ
سوره بقرهٔ ،
ٔ
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حیله های شیطان

شیطان ،برای دور کردن انسان از توبه ،تالش فراوان می کند و با حیله و فریب مانع توبه انسان ها
می شود ،از جمله اینکه:
١ــ ابتدا انسان را با این وعده که «گناه کن و بعد توبه کن!» به سوی گناه می کشاند و وقتی که او
آلوده شد ،از رحمت الهی مأیوسش می سازد و می گوید «آب که از سر گذشت چه یک وجب ،چه صد
وجب ».در این حالت ،انسان با خود می گوید که کار از کارگذشته و
پرونده عملم نزد خداوند آن قدر
ٔ
سیاه است که دیگر توبه ام پذیرفته نیست .درحالی که آدمی ،هرقدر هم که بد باشد ،اگر واقعاً توبه کند و
نادم و پشیمان شود ،حتماً خداوند توبه اش را می پذیرد.
طمع ز فیض کرامت َمبُر که ُخلق کریم

حلقه ذکر است دل ،بدان امید
مقیم
ٔ

گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید
که حلقه ای ز سر زلف یار بگشاید

1

«سوف» و به معنای امروز و فردا کردن و
٢ــ انسان را به «تسویف» می کشاند« .تسویف» از ٔ
ریشه َ
کار امروز را به فردا انداختن است .به عبارت دیگر ،فرد گنهکار دائماً به خود می گوید «به زودی توبه
می کنم ».و این گفته را آن قدر تکرار می کند ،تا اینکه دیگر میل به توبه در او خاموش می شود.
حیله شیطان ،بیشتر برای گمراه کردن جوانان به کار می رود .به او می گوید تو هنوز جوانی و
این ٔ
فرصت توبه داری ،باالخره در آینده می توانی توبه کنیّ .اما این یک دام است و سبب عادت جوان به
گناه می شود ،به طوری که ممکن است ترک گناه برایش سخت گردد.
درست است که هر وقت برگردیم خدا قبولمان می کند ،اما اگر انسانی غرق گناه شود ،دیگر معلوم
نیست که میل به توبه پیدا کند .شاید گناه به قدری بر روحش غلبه کند که هیچ وقت نتواند قلباً پشیمان
شود و وقتی که پشیمانی قلبی نباشد توبه ای صورت نگرفته است.
٣ــ روش دیگر شیطان برای کشاندن انسان به شقاوت این است که او را گام به گام و آهسته به سمت
گناه می کشاند تا در این فرایند تدریجی ،متوجه زشتی گناه و قبح آن نشود و اقدام به توبه نکند .2برای
1ــ غزلیات ،حافظ ،غزل شماره .230
2ــ قرآن کریم در مورد این روش شیطان تعبیر « ُخط ِ
الشیطان» را به کار می برد؛ یعنی گام های شیطان .این تعبیر نشان می دهد که روش
ُوات َّ
شیطان در گمراه نمودن افراد ،تدریجی و گام به گام است و شیطان انسان را قدم به قدم به سوی پرتگاه می کشاند .اگر انسان بداند که قرار است
روزی با فریب شیطان چه گناهان بزرگی را انجام دهد ،به شدت از آن بیزاری می جوید و دوری می کند اما شیطان ،انسان را فور ًا به سمت آن
گناه نمی برد ،بلکه گام به گام و به تدریج قبح و زشتی گناه را در دل او از بین می برد تا در نهایت گناه بزرگ را مرتکب شود .قرآن کریم با اشاره به
این روش شیطان این نکته را مطرح می کند که هدف نهایی شیطان آلوده کردن شما به انجام فحشا و منکر است و هر کس به دنبال گام های شیطان
بیفتد عاقبتی جز انجام گناهان زشت و ناپسند را ندارد:
یطان فإن َّه یأمر ِبالف ِ
یطان و من یـ َِّتبع ُخط ِ
با أیها ال ّذین آمنوا ال تـ َّت ِبعوا ُخط ِ
الش ِ
الش ِ
آیه .)21
...
ر
ک
ن
الم
و
حشاء
ُوات
َّ
ُوات َّ
َ
َ
(سوره نورٔ ،
َ
ُ
ُّ
َ
ُ
ٔ
َ َ
َ ُُ
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رابطه نامشروع با جنس مخالف دعوت نمی کند ،بلکه در گام
مثال ،شیطان از همان ابتدا ،انسان را به
ٔ
اول سخن از یک دوستی ساده به میان می آورد ،دوستی ای که فقط در حد صحبت و درد دل کردن
است .اما در گام های بعدی و به صورت تدریجی چنان این دوستی را پیش می برد که فرد خود را غرق
در فساد و آلودگی می بیند.

مراحل تکمیلی توبه

همان طورکه گفته شد ،حقیقت توبه همان حالت پشیمانی و تصمیم بر ترک گناه است .اما این پشیمانی
و تصمیم آثار و نتایجی دارد که در زندگی شخص توبه کننده خود را نشان می دهد؛ از جمله:
١ــ عدم تکرار گناه :توبه کننده تالش می کند دیگر به سراغ گناهی که از آن پشیمان شده است
نرود ،زیرا انجام آن مساوی با شکستن توبه است که در آن صورت باز هم باید توبه کند .به عبارت
دیگر ،اگر توبه کننده حقیقتاً توبه کرده باشد ،گرچه ممکن است به آن گناه عالقه ای هم داشته باشد ،سعی
خواهد کرد در عمل از آن دوری نماید.
کلمه استغفار در حال انجام گناه نه تنها پذىرفته نىست ،بلکه استغفار را
اظهار ندامت ظاهرى و گفتن ٔ
بى خاصىت مى کند .به همین جهت امام رضا  فرموده است:

ِ ِ
الـذ ِ
ـن َّ
نـب
لـم َ
َا ُ
سـتـغـف ُـر م َ

ـفـعـلُـه
َو  ى َ َ
ِ ِ ِ ِ 1
سـتـهـزئ ب َـر بّـه
کَ
ـالـم َ
ُ
ٰ
و

بررسی

کسى که از گناهی استغفار کند
و در عىن حال انجامش دهد
مانند کسى است که پروردگارش را مسخره
کرده است.

برای اینکه حالت پشیمانی ،به ترک گناه بینجامد ،چه راه حل هایی را پیشنهاد می دهید؟
٢ــ جبران حقوق الهى و حقوق مردم :توبه کننده تالش می کند حقوقی را که با گناه خود ضایع
کرده است جبران نماید .دسته ای از این حقوق ،مربوط به خداوند است .مهم ترىن حق خداوند نیز،
حق اطاعت و بندگى اوست .توبه کننده باىد بکوشد کوتاهى هاى خود در پىشگاه خداوند را جبران کند؛
1ــ کافی ،کلینی ،ج  ،٢ص .٥٠٤
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براى مثال ،نمازها ىا روزه هاى از دست داده را به تدریج قضا نماید و عبادت هاى ترک شده را به جا
آورد.
البته خداوند نسبت به بندگان خود مهربان است و اگر ببىند که شخص توبه کار تالش خود را کرده و
بقىه موارد را خود جبران نموده و او را عفو مى کند.
همه گناهان را جبران کندٔ ،
نتوانسته ٔ
دسته ای دیگر ،حقوق مردم است .توبه کننده باىد بکوشد اگر ستمى بر مردم کرده است آن را جبران
نماىد و حقوق مادى ىا معنوى آنها را در حد توان ادا کند و رضاىت صاحبان حق را به دست آورد
1
و اگر به آنان دسترسى ندارد ،به نیابت آنان صدقه دهد و براىشان دعاى خىر و طلب آمرزش نماىد.
توجه کنىم که حقوق معنوی انسان ها بسىار مهم تر از حقوق مادى آنان است .اگر با دروغ ،غىبت و تهمت
آبروى انسانى رىخته شده ،اگر قلب پدر ىا مادرى بر اثر بى حرمتى فرزندى شکسته شده ،اگر با توزىع کتاب
ىا راه انداختن یک شبکه اجتماعی گمراه کننده در فضای مجازی ،فساد و تباهى در جامعه گسترش ىافته،
اگر رفتار ناپسند برخى افراد سبب بدبىنى دىگران به دىن شده ،در واقع حقوق معنوى افراد ضاىع شده است
و باىد فرد توبه کننده با تمام وجود به جبران حقوق از دست رفته بپردازد.
خودارزیابی

رفتار و اخالق خود را ارزیابی کنید و ببینید به کدام یک از حقوق خداوند و مردم
کمتر توجه کرده اید .آنها را یادداشت کنید و برای جبران آن برنامه ریزی نمایید.

توبۀ اجتماعی

توبه فردى بود؛ اما جامعه هم اگر در برخى از ابعاد از مسىر توحىد و اطاعت
آنچه تاکنون گفته شد مربوط به ٔ
از خداوند خارج شد ،نىازمند بازگشت به مسىر توحىد و اصالح ،ىعنى نىازمند «توبه اجتماعی» است.
انحراف هاى اجتماعى باىد در همان مراحل ابتداىى خود اصالح شوند تا گسترش نىابند و ماندگار
نشوند .رباخوارى ،رشوه گرفتن ،بى توجهى به عفاف و پاکدامنى ،ظلم کردن و ظلم پذىرى و اطاعت از
جمله اىن بىمارى ها و انحراف هاست.
غىر خدا از ٔ
وظىفه امر به معروف و نهى از منکر
معالجه جامعه از اىن بىمارى ها انجام دادن
مهم ترین راه اصالح و
ٔ
ٔ
است .اگر مردم در انجام اىن وظىفه کوتاهى کنند ،گناهان اجتماعى ،قوى تر و محکم تر مى شوند و در
تمام سطوح جامعه نفوذ می کنند .در واقع اگر مردم در برابر این گناهان حساسىت نشان دهند و در برابر
1ــ محجة البیضاء ،مالمحسن فیض کاشانی ،ج  ،٥ص .٢٧٣
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آن باىستند و بکوشند که جامعه را به وضع صالح و درستی باز گردانند ،به آسانى مى توانند مانع گسترش
ِ
انحراف از
گناهان شوند .اما اگر مردم کوتاهى کنند و اقدامات دلسوزان جامعه به جاىى نرسد و به تدرىج
حق رىشه بدواند ،اصالح آن مشکل مى شود و نیاز به تالش هاى بزرگ و فعالىت هاى اساسی و زیربنایی
پیدا می شود تا آنجا که ممکن است نىاز باشد انسان هاى بزرگى جان و مال خود را تقدىم کنند تا جامعه
را از تباهى برهانند و مانع خاموشى کامل نور هداىت شوند.

تا چه زمانى برای توبه کردن مهلت دارىم؟

سراسر عمر ظرف زمان توبه است  ّ ،1اما بهترىن زمان براى توبه ،دوره ای است که امکان توبه بیشتر و
انجام آن آسان تر و جبران گذشته راحت تر است .بر اىن اساس ،باىد به این نکته توجه کنىم:
دوره کم شدن انعطاف و تثبىت
دوره انعطاف پذىرىّ ،
دوره پىرى ٔ
تحول و دگرگونى و ٔ
دوره جوانى ٔ
ٔ
دوره جوانى خصلت هاىى در انسان پدىد آمد و ماندگار شد خارج کردن
خوى ها و خصلت هاست .اگر در ٔ
آنها در پىرى بسىار سخت و طاقت فرسا خواهد بود .صفات ناپسندى که در ما پدىد مى آىند ،شبیه
ریشه های نهالی هستند که در ابتدا نفوذ کمی در خاک دارد اما هر قدر زمان می گذرد ،نفوذ آن بیشتر
می شود و قوی تر می گردد تا جایی که کندن آن درخت بسیار سخت می شود.
بیشتر بدانیم

امام خمىنى  خطاب به جوانان می نویسد:
ِ
«بهار توبه اىام جوانى است که بار گناهان کمتر و کدورت قلبى و ظلمت باطنى ناقص تر و شراىط
حب جاه و مال و طول آرزوىش بىشتر
توبه سهل تر و آسان تر است .انسان در پىرى حرص ،طمعّ ،
است ،و اىن به تجربه ثابت شده است و حدىث شرىف نبوى شاهد بر آن است .فرض کنىم که انسان
بتواند در اىّام پىرى به توبه قىام کند ،از کجا که به پىرى برسد و اجل موعود ،او را در سن جوانى
و در حال اشتغال به نافرمانى نرباىد و به او مهلت دهد؟…
پس اى عزىز ،از کىدهاى شىطان بترس و در حذر باش ،و با خداى خود مکر و حىله مکن که
کلمه استغفار جبران گذشته مى کنم؛ اىنها خىال
پنجاه سال ىا بىشتر شهوت رانى مى کنم و دم مرگ با ٔ
توبه آنها را تا
خام است .اگر در حدىث دىدى ىا شنىدى که حق تعالى بر اىن امت لطف فرموده و ٔ
1ــ اصول کافی ،کلینی ،ج ،٢ص  ،٤٤٠کتاب کفر و ایمان.
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قبل از مشاهده آثار مرگ ىا ِ
خود آن قبول مى فرماىد ،صحىح است؛ ولى هىهات که در آن وقت توبه
ٔ
از انسان سرزند! مگر توبه لفظ است؟! اقدام به توبه زحمت دارد؛ برگشت و عزمِ بر برگشت نکردن،
رىاضت هاى علمى و عملى الزم دارد … ،چه بسا باشد که قبل از ِ
فکر توبه ىا عملى کردن آن ،اجل
مهلت ندهد و انسان را با بار معصىت  هاى سنگىن و ظلمت بى پاىان گناهان ،از اىن جهان منتقل
نماىد .آن وقت خدا مى داند که انسان به چه گرفتارى ها و بدبختى ها دچار مى شود …
پس اى عزىز ،هرچه زودتر دامن همت به کمر بزن و عزم را محکم و اراده را قوى کن و از
گناهان ،تا در سن جوانى هستى ىا در حىات دنىاىى به سر مى برى ،توبه کن و مگذار فرصت خدا داد
1
از دستت برود».
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

تقصیرهای رفته ،به خدمت قضا کنیم

بی مغز بود سر که نهادیم پیش خلق

دیگر فروتنی به در کبریا کنیم

دارالشفای توبه نبسته است در هنوز

تا درد معصیت به تدارک دوا کنیم

رویازخدابههرکهکنیشرکخالصاست

توحید محض کز همه رو در خدا کنیم

چند آید این خیال و رود در سرای دل

تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم

چون برترین مقام َملَک دون قدر ماست

دیو زبونی چرا کنیم
چندین به دست ْ

2

پیشنهاد
مناجات التائبین را در کتاب «مفاتیحالجنان» بخوانید و به سؤالهای زیر پاسخ دهید:
الف) گناه چه آثاری در وجود انسان باقی میگذارد؟
ب) چه اموری است که جز خداوند دیگری توان انجام آن را ندارد؟
ج) خداوند چه راهی پیش پای گناهکار قرار داده که راه عذرآوردن را بر او بسته
است؟
1ــ شرح چهل حدیث ،امام خمینی  ،ص ( ٢٧٣با سادهسازی برخی کلمات و عبارات).
2ــ سعدی ،مواعظ ،غزلیات ،غزل .50
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بیشتر بدانیم

درباره کسى که فرىب شىطان را مى خورد و توبه را به تأخىر مى اندازد ،مثال زىر را
مولوى،
ٔ
مى زند:
ِ
ِ
در میان ره نشان ـد او خـاربُن
شخص
همچو آن
درشت خوش ُس ُخن
هر دمی آن خـاربُن افـزون شدی
جامه های َخلق بدریدی زخار
چون به ِج ّد حاکم بدو گفت این ِب َکن

مدتی فردا و فردا وعده داد
گفت روزی حاکمش ای وعده کَژ

تو که می گویی که فردا ،این بدان
ِ
درخت بَـد جوان تر می شود
آن
خار  بُن در ّقوت و برخاستن

خار  بُن هر روز و هر دم سبزتر
او جوان تر می شود تو پیرتر

1ــ مثنوی ،مولوی ،دفتر دوم.
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پای خلق از زخم آن پرخون شدی

پای درویشان ِب َخستی زار زار

گفت آری برکَ َنم روز  یش من
شد درخت ِ
خار او محکم نهاد

پیش آ   در کـار مـا واپَس َم َغژ
کـه به هر روزی کـه می آید زمان
وین کَ َننده پیر و مضطر می شود

خـارکَن در پیری و در کاستن

خـارکَن هر روز زار و خشک تـر
زود با  ش و روزگار خود ببَر

١

